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Κεφάλαιο 1: ΠΡΟΟΙΜΙΟ 
Σεπτέμβριος 1939 

Poland 

Είναι οι τελευταίες ώρες του Αυγούστου 1939. Από τα Καρπάθια ως τη Βαλτική, η νύχτα είναι 
ψυχρή και ξάστερη. Οι μετεωρολογικές προβλέψεις είναι εξαίρετες. Η καταχνιά που 
σχηματίζεται στα χαμηλά, θα διαλυθεί με την ανατολή του ήλιου. Η μέρα που θα ξημερώσει θα 
είναι γαλήνια, ηλιόλουστη, εξαιρετικά ευνοϊκή για την αεροπορία. 

Δεν είναι λιγότερο ευνοϊκό για τα τανκς το έδαφος που έχει σκληρύνει από το καλοκαίρι και που το 
δρεπάνι του θερισμού πέρασε από πάνω του σαν ξυράφι. Πολλά ρυάκια έχουν ξεραθεί και οι 
μεγάλοι ποταμοί, ο Narev, ο Μπουγκ, ο Vistula, είναι βατοί σχεδόν σε όλη τους την έκταση. Όλα 
συγκλίνουν στο να προσφέρουν τις καλύτερες συνθήκες για τη δοκιμή των νέων μεθόδων μάχης του 
γερμανικού στρατού. 

Το σύνολο των επιχειρήσεων έχει ονομασθεί Λευκή Επιχείρηση (Fall Weiss). Η προετοιμασία των 
μονάδων για πόλεμο έγινε αποκλειστικά με ατομικές προσκλήσεις. Είχε απαγορευθεί να προφέρει 
κανείς τη λέξη κινητοποίηση. Η διαταγή για την εκτέλεση του σχεδίου δεν έφτανε στα γενικά 
στρατηγεία των ομάδων στρατιών, παρά μόνο στις 17:00 με την ακόλουθη μορφή: Τ = 1.9.4.45. Αυτό 
σημαίνει πως η έναρξη του πολέμου, η ώρα Χ της μοίρας της Γερμανίας και του κόσμου, είναι η 1 
Σεπτεμβρίου, ώρα 04:45 το πρωί. Το σύστημα διαβιβάσεων μπήκε αμέσως σε κίνηση, για να φθάσει 
ως τα τμήματα πεζικού που είχαν αναπτυχθεί κατά μήκος της πολωνικής μεθορίου, η απόφαση του 
Adolf Hitler. Η προθεσμία είναι αμείλιχτα σύντομη, τόσο σύντομη που ορισμένες μονάδες δεν θα 
ειδοποιηθούν έγκαιρα και δεν θα μπουν στον πόλεμο, παρά μόνο αφού ακούσουν τις βροντές των 
κανονιών. 

Κι όμως ορισμένοι διοικητές μονάδων από τη μια έδωσαν τη διαταγή και από την άλλη είναι έτοιμοι 
να την ανακαλέσουν. Αυτό ακριβώς συμβαίνει με τον αντιστράτηγο Gerd von Rundstedt, διοικητή 
των ομάδων στρατιών Νότου και τον επιτελάρχη του υποστράτηγο Erich von Manstein. Πιστεύουν 
πως θα επαναληφθεί αυτό που έγινε πριν από έξι μέρες: Ώρα 15:25 της 25ης Αυγούστου τρεις ώρες 
αφού ο Rundstedt ανέλαβε τη διοίκηση, έφτασε στο γενικό στρατηγείο τους που ήταν 
εγκατεστημένο σ’ ένα χωριό στις όχθες του ποταμού Νάισσε η διαταγή για την έναρξη των 
εχθροπραξιών την άλλη μέρα το πρωί στις 04:30. Στις 20:30, μόλις είχαν καθίσει να βάλουν κάτι στο 
στόμα τους, πήραν νέο μήνυμα. Ο Führer και αρχιστράτηγος ακύρωνε τη διαταγή για την επίθεση 
και διέταζε να σταματήσουν τα στρατεύματα! Τρεις στρατιές βρίσκονταν ήδη σε πορεία και 
χρειάστηκε κυριολεκτικά να τις αρπάξουν από το λαιμό. Στην ορεινή περιοχή των Τάτρας ένα 
μηχανοκίνητο σύνταγμα μόλις πρόφτασαν να το σταματήσουν τη στιγμή που ήταν έτοιμο να 
περάσει τα σύνορα, κι αυτό μόνο χάρη στην αφοσίωση ενός αξιωματικού-συνδέσμου που πήγε και 
προσγειώθηκε με το αεροπλάνο του - ένα Fieseler Storch - καταμεσής του δρόμου, μπροστά στους 
ανιχνευτές. 

Μέχρι τα μεσάνυχτα οι δυο στρατηγοί, αφού πήραν όλα τα μέτρα για να σταματήσουν τον 
χείμαρρο, περιμένουν με την ιδέα πως μπορεί να ήταν κι ένας εκφοβισμός, μια μπλόφα. Τα 
μεσάνυχτα ο von Rundstedt σηκώνεται. Τώρα, είπε, είναι πολύ αργά. Νομίζω πως μπορούμε να 
πλαγιάσουμε μια δυο ώρες. 
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Hitler: «Θέλω ν’ αποφύγω την επέμβαση των Άγγλων» 

Η παραχώρηση αυτή -η μικρή αυτή παράταση μιας εβδομάδας που δόθηκε στην ετοιμοθάνατη 
ειρήνη- αντιστοιχούσε με μια τελευταία απόπειρα του Hitler να εντοπίσει τη σύγκρουση. Το πρωί 
της 25ης Αυγούστου, χτύπησε το τηλέφωνο μέσα στο γραφείο του Göring. 

Ο στρατάρχης του Reich σήκωσε το ακουστικό και άκουσε τη φωνή του F ührer: 

-Τα σταματώ όλα. 

-Αχ! (στεναγμός ανακούφισης). 

-Οριστικά; 

Η διένεξη για το Danzig και τον Διάδρομο, απειλούσε να επισύρει αυτό που ο Adolf Hitler δεν ήθελε 
ακόμη, έναν παγκόσμιο πόλεμο. Έκανε μια τελευταία προσπάθεια για να περιοριστεί ο αγώνας 
ανάμεσα στην Poland και σ’ αυτόν. 

-Όχι! θέλω να δω, αν υπάρχει τρόπος ν αποφύγω την επέμβαση των Άγγλων. 

Τη στρατιωτική εξόντωση της Poland ο Hitler την είχε ανακοινώσει στους στρατηγούς του - διοικητές 
στρατιών στις 23 Μαΐου. Μην περιμένετε μιαν επανάληψη αυτού που έγινε με την Τσεχοσλοβακία. 
Αυτή τη φορά, κύριοι, θα τον έχετε τον πόλεμο... 

Ο πόλεμος θ’ άρχιζε προ του τέλους Αυγούστου, μόλις τέλειωνε ο θερισμός, για να έχει τελειώσει 
πριν από τις βροχές του φθινοπώρου και την περίοδο της λάσπης. 

Ο Hitler προεξοφλούσε πως η France και η Αγγλία δεν θα επενέβαιναν. 

Αν ο στρατηγός von Brauchitsch 
μου έλεγε πως προέβλεπε έναν μακρύ πόλεμο, δεν θα προχωρούσα στην εφαρμογή του σχεδίου. Μου 
υποσχέθηκε όμως, πως θα καταχτούσαμε την Poland μέσα σε λίγες εβδομάδες. 

Ζύγισα τους ηγέτες τους στο 
Munich: Ο Daladier, ο Chamberlain, τι σκουλήκια!

Το προοίμιο για την προσέγγιση ήταν η αποστολή στη Μόσχα μιας γερμανικής αντιπροσωπείας, 
εντεταλμένης να διαπραγματευθεί μιαν εμπορική συνθήκη. Ταυτόχρονα η France και η Αγγλία είχαν 
αρχίσει στη σοβιετική πρωτεύουσα συνομιλίες για μια στρατιωτική συνεργασία κατά του Γ’ Reich. 
Τα δυο παζαρέματα γίνονταν το ένα πλάι στο άλλο. Το ένα ήταν αθόρυβο και κυλούσε σαν το νερό, 
το άλλο γεμάτο από κρίσιμες στιγμές. Με κόπο οι Αγγλογάλλοι και οι Ρώσοι κατέληξαν στις 25 
Ιουλίου κατ’ αρχήν σε μια πολιτική συμφωνία. Βάσει αυτής έφτανε στη Μόσχα στρατιωτική 
αντιπροσωπεία υπό τον Γάλλο στρατηγό Ντουμένκ και τον Άγγλο ναύαρχο Πλάνκετ. Σκόνταψε σ’ ένα 
ανυπέρβλητο εμπόδιο: Η Σοβιετική Ένωση και η Γερμανία δεν είχαν κοινά σύνορα και οι Πολωνοί 
αρνήθηκαν με πείσμα να προσφέρουν στον Ερυθρό Στρατό ένα πεδίο μάχης πάνω στο έδαφος της 
πατρίδας τους. Όλες οι πιέσεις που ασκήθηκαν επί της Warsaw υπήρξαν μάταιες. Τότε ακριβώς 
έφτασε στη Μόσχα ένα τηλεγράφημα του Hitler: Ο Führer των Γερμανών ζητούσε από τον Stalin να 
δεχτεί αμέσως τον υπουργό του των Εξωτερικών Joachim von Ribbentrop. 

 Αντίθετα η Σοβιετική Ένωση είχε -κατά τον Hitler- 
στο πρόσωπο του Stalin, έναν αρχηγό που τον ανεγνώριζε σχεδόν για ίσο του, αλλά ο Ερυθρός 
Στρατός είχε εξασθενήσει από τις εκκαθαρίσεις που είχαν σαρώσει τους περισσότερους από τους 
στρατηγούς του. Εξ άλλου δεν αποκλείεται ν’ αδιαφορήσει η Ρωσία για την καταστροφή του 
Πολωνικού Κράτους. Η τελευταία αυτή φράση -σημειώνεται στα πρακτικά που κράτησε ο 
αντισυνταγματάρχης Schmundt, υπασπιστής του Führer - περιέχει εν σπέρματι τη χιτλεροσοβιετική 
συμμαχία, το θεατρικό κόλπο της 23ης Αυγούστου. 
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Η είδηση γι’ αυτό το ταξίδι έπεσε σαν κεραυνός στις δυτικές πρωτεύουσες τη νύχτα της 22 προς την 
23 Αυγούστου. Νύχτα που έβραζε από τη ζέστη, νύχτα πυρετώδης, νύχτα κατάπληξης. Κάτι 
διπλωματικά τηλεγραφήματα που μιλούσαν για τη δυνατότητα μιας προσέγγισης μεταξύ ναζισμού 
και κομμουνισμού, θεωρήθηκαν απίθανα. Όσοι στις αίθουσες σύνταξης των εφημερίδων ή στις 
δημόσιες υπηρεσίες είχαν στα χέρια τους το κιτρινωπό κουρελόχαρτο της ταινίας του τηλετύπου, 
έβγαλαν την ίδια αναφώνηση δυσπιστίας. Ο Γάλλος πρωθυπουργός Edouard Daladier που τον 
ξύπνησε ο υπουργός του των Εξωτερικών για να του αναγγείλει την είδηση, απάντησε με νυσταλέα 
φωνή: Εξακριβώστε πως δεν πρόκειται για καμιά δημοσιογραφική τερατολογία!

Στην Αγγλία πικρή απογοήτευση. Στη France απερίγραπτη σύγχυση. Στη Γερμανία απίστευτη 
ανακούφιση. Πολλοί που αμφέβαλλαν ακόμη για τη μεγαλοφυΐα του Führer, δεν είχαν πια καμιά 
αμφιβολία. Μερικοί Γερμανοί πίστεψαν, πως δε θα γινόταν πόλεμος μια και το σοβιετικό ξίφος 
έλειπε από τις δυτικές δημοκρατίες. Άλλοι πάλι έκριναν πως ίσα-ίσα μπορούσε να γίνει πόλεμος, 
μια και εξέλιπε ο εφιάλτης ενός πολέμου σε δυο μέτωπα. Η ασθενική Poland γρήγορα θα είχε λείψει 
από τη μέση και η Γερμανία θα στρεφόταν προς τα δυτικά με όλο της το βάρος. 

 Αλίμονο! την άλλη 
κιόλας μέρα θριαμβευτικά ανακοινωθέντα του Berlin και της Μόσχας ανήγγειλαν, πως ένα 
σύμφωνο μη επίθεσης είχε υπογραφεί ανάμεσα στη Σοβιετική Ένωση και το γερμανικό Reich. Στη 
γαλλοβρετανική στρατιωτική αποστολή δεν έμενε τίποτε άλλο παρά να τα μαζέψει και να φύγει. 

Στη Μόσχα όλα πήγαν κατ’ ευχή. Κακός διαπραγματευτής ο Ribbentrop, δεν χρειάστηκε να λύσει 
κανένα κόμβο. Ο Stalin είχε δεχτεί ευθύς εξ αρχής, ότι το σύμφωνο μη επίθεσης που θα 
δημοσιευόταν, δεν θα ήταν παρά ένα πέπλο ριγμένο πάνω από το πραγματικό σύμφωνο, την 
τέταρτη κατά σειρά διανομή της Poland. Τα δυο συμβαλλόμενα μέρη συμφώνησαν χωρίς δυσκολία 
για τα κοινά σύνορα: τη γραμμή Narev - Vistula - San. Η διανομή απλωνόταν και στις Βαλτικές 
χώρες. Η Lithuania θα έπεφτε στη Γερμανία. Η Ρωσία θα έπαιρνε τη Latvia, την Estonia, την Finland 
και επί πλέον την Βεσσαραβία την οποία θα υποχρεωνόταν να παραδώσει η Ρουμανία. Ο φραγμός 
από κράτη-μαξιλάρια που είχε στηθεί γύρω στο μπολσεβικισμό με τη συμφωνία του 1919, είχε 
γκρεμιστεί. Ο γερμανισμός θα ξεριζωνόταν από τα παλιά του προπύργια της Κουρλάνδης και της 
Λιβονίας. Η θυσία ήταν για τη Γερμανία βαριά κι όμως ασήμαντη, γιατί ήταν προσωρινή. Στο 
συμβόλαιο έπεφτε η σκιά μιας αμοιβαίας κακοπιστίας. Ο Stalin το υπέγραψε για το άμεσο κέρδος 
που θα εισέπραττε και για τον χρόνο που κέρδιζε. Ο Hitler το υπέγραψε με την απόφαση να το 
ξεσχίσει. Σκοπός του, έλεγε στους οικείους του, δεν ήταν να ανακτήσει το Danzig και να σβήσει από 
το γεωγραφικό χάρτη το διάδρομο. Σκοπός του δεν ήταν καν η εξόντωση του πολωνικού κράτους, 
αλλά η κατάκτηση των ρωσικών πεδιάδων για την εξασφάλιση του μέλλοντος του γερμανικού λαού. 
Οι θυσίες που παραδεχόταν, ήταν στιγμιαίες, επομένως εικονικές. 

Ωστόσο η επαύριον του διπλωματικού θριάμβου του, προξένησε στον Hitler μια αγανάκτηση, μια 
έκπληξη και μια απογοήτευση. Αφορμή για την αγανάκτηση ήταν η Ιταλία. Τον Μάιο είχε 
υπογράψει με τη Γερμανία μια πομπώδη στρατιωτική συμμαχία που οι υπηρεσίες προπαγάνδας 
είχαν επονομάσει Χαλύβδινο Σύμφωνο. Το ατσάλι όμως στην πρώτη δοκιμασία κιόλας λύγισε. Ο 
Ciano κι ο Mussolini ανακάλυψαν με κατάπληξη, πως ο πόλεμος μπορούσε να ξεσπάσει από τη μια 
στιγμή στην άλλη. Ικέτευσαν τον Hitler να τον αναβάλει· προφασίστηκαν πως η χώρα τους ήταν 
απροετοίμαστη και έφτασαν να επικαλεσθούν κι αυτήν ακόμη τη Παγκόσμια Έκθεση που επρόκειτο 
να ανοίξει τις πύλες της στη Ρώμη το 1940 και για την οποία είχαν ξοδέψει τόσα λεφτά! Ο 
διπλωματικός θρίαμβος του Hitler στη Μόσχα δεν τους καθησύχασε. Λίγες ώρες μετά την 
επιστροφή του Ribbentrop, ο Hitler μ’ ένα πρόσωπο σαν μαρμαρωμένο, άκουσε τον Ιταλό 
πρεσβευτή Αττόλικο, να του διαβάζει ένα γράμμα, με το οποίο ο Mussolini ανακοίνωνε 
στενοχωρημένος την πρόθεσή του να τηρήσει στάση μη εμπολέμου. Μόλις η πόρτα έκλεισε πίσω 
από τις πλάτες του πρεσβευτή, ξέσπασε η οργή του Führer. Και τι δεν έψαλε στους Ιταλούς! Ανάξιοι 
εμπιστοσύνης, άνανδροι και ασθενείς, αιώνιοι προδότες. Όλα αυτά, δεν εμπόδισαν να τονίζεται στο 
επίσημο ανακοινωθέν, πως η ιδιότητα του μη εμπολέμου δεν σημαίνει ουδετερότητα, πως ο Führer 
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ενέκρινε τη στάση της Ιταλίας και πως το Χαλύβδινο Σύμφωνο ήταν στερεότερο από κάθε άλλη 
φορά. 

Η έκπληξη και η απογοήτευση του Hitler είχαν την προέλευσή τους από το London. Στο Paris, όπου 
το γερμανοσοβιετικό σύμφωνο είχε σπάσει κάθε θάρρος, καταλάβαιναν, πως τίποτε πια δεν 
μπορούσε να σώσει την Poland και πως ένας πόλεμος γι’ αυτήν ήταν χωρίς αντικείμενο. 

Αυτό δεν μπορούσαν να το καταλάβουν στο London. Η αντίδραση των κυβερνητικών κύκλων ήταν 
ένα ξερό ανακοινωθέν που έλεγε, πως το γεγονός της Μόσχας δεν επηρέαζε καθόλου τις 
ανειλημμένες υποχρεώσεις της Μεγάλης Βρετανίας και πως η αγγλική κυβέρνηση ήταν 
αποφασισμένη να τις εκτελέσει. Λίγες ώρες αργότερα, καθόριζε και δυνάμωνε αυτές τις 
υποχρεώσεις. Η γενικής φύσης εγγύηση που είχε δοθεί το Μάιο στην πολωνική κυβέρνηση, έγινε 
την ίδια ημέρα μια συνθήκη αμοιβαίας βοηθείας. Το καθένα από τα συμβαλλόμενα μέρη 
αναλάβαινε να δώσει στο άλλο όλη τη βοήθεια που θα είχε στη διάθεσή του, στην περίπτωση που 
θα έκρινε αναγκαίο ν’ αποκρούσει με τα όπλα μια άμεση ή έμμεση προσβολή της ανεξαρτησίας του. 
Ποτέ οι Άγγλοι δεν είχαν δεσμευθεί με τόσο κατηγορηματικό τρόπο. Ποτέ τους δεν είχαν δώσει κάτι 
που να μοιάζει με εξουσιοδότηση εν λευκώ. Παράξενοι Άγγλοι! Ένα χρόνο πριν, στο Berchtesgaden, 
στο Bad Godesberg, στο Munich, ο άνθρωπος με την ομπρέλα, ο μακρολαίμης Chamberlain, έκανε 
στον ισχυρό Füh rer των Γερμανών την εντύπωση ενός περίτρομου γηραλέου κυρίου, που μια 
προσποιημένη αγανάκτηση, ένας σκόπιμα υψωμένος τόνος φωνής, τον έκαναν να περιλούεται με 
κρύο ιδρώτα. Και τώρα ο ίδιος αυτός Chamberlain, χωρίς ούτε μια ανώφελη φράση, χωρίς ούτε έναν 
λυγμό, παρενέβαλε όλη την αγγλική δύναμη ανάμεσα σε μια καταδικασμένη Poland και μιαν 
οπλισμένη ως τα δόντια Γερμανία. Μπλόφα; Απόφαση που την ενέπνεε η απόγνωση; Ή μάλλον μια 
ακατανόητη, μια νησιώτικη βραδύτητα στην εκτίμηση των ζητημάτων της ηπειρωτικής Ευρώπης; Θα 
το έδειχναν τα πράγματα. 

Για να το διαπιστώσει, ο Adolf Hitler είχε αποφασίσει ν’ αναβάλει την επίθεση στις 25 Αυγούστου, 
λίγες ώρες πριν από τη μοιραία στιγμή. 

Οι ημέρες όμως αυτής της προθεσμίας που ευδόκησε να δώσει ο Hitler, δεν χρησίμευσαν, παρά 
μόνο για συγκεχυμένες διαπραγματεύσεις. Η πονηριά του, σκόνταψε στη δικαιολογημένη αγγλική 
δυσπιστία. Τον περασμένο χρόνο είχαν πιστέψει στη συμφωνία του Munich. Ξεσχίζοντάς την έξι 
μήνες αργότερα, προσαρτώντας το σύνολο μιας Τσεχοσλοβακίας, της οποίας τα υπολείμματα είχε 
υποσχεθεί να σεβαστεί ο Hitler, επωφελήθηκε της καλής τους πίστεως για να τους εξαπατήσει και 
διέλυσε τις ψευδαισθήσεις τους. Μάταια ορκιζόταν τώρα πως το Danzig κι ο διάδρομος 
αποτελούσαν τις τελευταίες του διεκδικήσεις. 

Όταν έδυσε ο ήλιος της 31 Αυγούστου, απέμενε ακόμη ένα λείψανο διαπραγμάτευσης. Ο Hitler δεν 
έχει αντίρρηση να δεχτεί έναν Πολωνό πληρεξούσιο και ο Mussolini έχει ρίξει την ιδέα μιας 
διεθνούς διάσκεψης, για να κανονιστούν όλα τα επίμαχα ευρωπαϊκά ζητήματα. Εκείνη τη νύχτα η 
Ευρώπη κοιμήθηκε καλύτερα, παρά τις προηγούμενες, με την πεποίθηση πως πέρασε το πιο 
επικίνδυνο σημείο της κρίσης και πως η ειρήνη για άλλη μια φορά δεν θα χαθεί. 

Όταν την 1η Σεπτεμβρίου ανατέλλει ο ήλιος, οι θωρακισμένες γερμανικές δυνάμεις περνούν τα 
σύνορα και οι γερμανικές βόμβες πέφτουν στις πολωνικές πόλεις. Για άλλη μια φορά ο Hitler είπε 
ψέματα: Οι συμβιβαστικές διαθέσεις του της τελευταίας ώρας ήταν μια προσποίηση, υπολογισμένη 
ν’ αποκοιμίσει. Την προηγούμενη είχε ξαναδοθεί η διαταγή για την επίθεση κατά της Poland. Είχε 
τεθεί σ’ εφαρμογή το περίφημο παραμεθόριο επεισόδιο που είχε μαγειρέψει ο Himmler, βάζοντας 
κατάδικους, στους οποίους είχε δώσει να φορέσουν πολωνικές στολές, να επιτεθούν κατά του 
σταθμού ασυρμάτου του Γκλάιβιτς. Όταν ο τοπικός στρατιωτικός διοικητής αντισυνταγματάρχης 
Στάινμετς, έκανε ν’ αντιταχθεί σ’ αυτή την απάτη, του έκλεισαν το στόμα με ένα Φυρερμπεφέλ - 
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διαταγή του Führer. 

Μεταδίδοντας το επεισόδιο εκείνο ο γερμανικός ραδιοφωνικός σταθμός, διακήρυσσε πως είχε 
παραβιασθεί το γερμανικό έδαφος, πως η γερμανική μειονότητα της Poland σφάζεται και πως ο 
γερμανικός στρατός είναι υποχρεωμένος να επέμβει. Δεν υπάρχει ζήτημα κήρυξης πολέμου. 
Πρόκειται για μια εκστρατεία αντιποίνων. 

Τα ζάρια ρίχνονται. Ο Hitler τα έριξε όμως πριν μπορέσει ν’ απαντήσει στο ερώτημα που υποκίνησε 
την αναβολή της 25 Αυγούστου: το θάρρος της Αγγλίας ήταν μια μπλόφα; 



Digitized by 10uk1s 

Οι Πολωνοί πιστεύουν πως θα μπουν στο Berlin 

Οι βόμβες που ξυπνούν την Poland τα χαράματα της 1ης Σεπτεμβρίου δεν την φοβίζουν. Περίμενε 
τον πόλεμο. Νάτος! 

Περιοριζόταν στο να περιμένει τον πόλεμο; Τον ευχόταν; Ίσως. Ένα κύμα σωβινισμού είχε σηκωθεί 
στη χώρα. Υπήρχαν άνθρωποι του λαού που δεν έκρυβαν τον φόβο τους, μη τυχόν και οι πολιτικοί 
τους, άφηναν να περάσει η ευκαιρία, για να δοθεί ένα καλό μάθημα στους Γερμανούς. Την 
κατάργηση του διαδρόμου δεν θέλει ο Hitler; Ε, λοιπόν, η Poland θα τον καταργήσει με τον δικό της 
τρόπο, ανακτώντας την Ανατολική Πρωσία, όπου η γερμανική κυριαρχία δεν ήταν παρά ένας 
σφετερισμός. Το Berlin βρίσκεται σε απόσταση 100km από τα σύνορα. Εκεί, λοιπόν, στο Berlin, θα 
κανονισθούν οι λογαριασμοί και θα υπογραφεί η συνθήκη της ειρήνης. 

Η υπεύθυνη ηγεσία συναγωνίζεται σε μακαριότητα τους πατριώτες που έχουν δεμένα τα μάτια. Στις 
15 Αυγούστου, ο πρεσβευτής της Poland στο Paris Λουκασίεβιτς, επεσκέφθη στο Και ντ Ορσαί τον 
Γάλλο υπουργό των Εξωτερικών Georges Bonnet. Αυτός του ανέφερε όσα είχε πει ο Hitler στον 
ύπατο αρμοστή της Κοινωνίας των Εθνών στο Danzig, Καρλ Μπούκχαρτ: 

Ο Λουκασίεβιτς ύψωσε τους ώμους: 

Θα κατακτήσω την Poland 
μέσα σε τρεις εβδομάδες με τον μηχανοκίνητο στρατό μου. 

Ζώντας στο Berlin, βλέποντας κάθε μέρα την γερμανική δύναμη, ο Πολωνός πρεσβευτής Λίπσκι 
βεβαιώνει, πως ένας πόλεμος θα προκαλέσει στη Γερμανία μια επανάσταση και πως ο πολωνικός 
στρατός θα μπει θριαμβευτικά στην πρωτεύουσα του Reich. 

Βλακείες! Εμείς θα κυριεύσουμε τη Γερμανία μόλις αρχίσουν οι 
εχθροπραξίες. 

Είκοσι μόλις χρόνια είχαν περάσει από την επανάσταση της Poland. Αν είχε υπερισχύσει η αγγλική 
σωφροσύνη, το κράτος που αναστήθηκε μέσα από τις στάχτες της Ιστορίας, θα περιοριζόταν στα 
γεωγραφικά του όρια και θα προικιζόταν στο Danzig με απλά λιμενικά δικαιώματα. 

Η γαλλική έξαψη, ο ρομαντισμός συνδυασμένος με την πολωνική υπόθεση, έσπρωξαν και 
παραμέρισαν τη λογική αυτή στάση, μπούκωσαν την Poland με εθνικές μειονότητες, την άπλωσαν 
στη Λευκορωσία και στην Ουκρανία, άνοιξαν σαν ένα ρήγμα δια μέσου της Γερμανίας την τεχνητή 
έξοδο προς τη θάλασσα, που βαφτίστηκε Διάδρομος. Το επιχείρημα των πολωνόφιλων ήταν, πως 
δημιουργούσαν πίσω από την πλάτη της Γερμανίας μια μεγάλη σλαβική δύναμη, που θ’ 
αναπλήρωνε την εκμπολσεβικισμένη Ρωσία στο ρόλο της συμμάχου της France. Μα όλα αυτά δεν 
έκαναν τίποτε άλλο, παρά να θρέψουν μια χίμαιρα. 

Ο ευεργετημένος σύμμαχος αποδείχτηκε αχάριστος. Η γαλλική παρακμή ήταν ένα θέμα της 
Warsaw, απαράλλαχτα όπως ήταν και το θέμα της Ρώμης και του Berlin. Με έναν πληθυσμό 33 
εκατομμυρίων κατοίκων, το ένα τρίτο των οποίων ήταν Πολωνοί δια της βίας, η Poland πόζαρε 
μπροστά στη France ως διάδοχο κράτος. Αρνήθηκε να ενταχθεί στο σύστημα συμμαχιών που η 
διπλωματία είχε συγκροτήσει στην κεντρική Ευρώπη με την επωνυμία Μικρή Αντάντ. Πρόβαλε 
αξιώσεις πάνω στις γαλλικές αποικίες και ζήτησε τη Μαδαγασκάρη υποστηρίζοντας, πως τα νέα 
έθνη που αναπτύσσονταν είχαν δικαίωμα σε μια καινούρια διανομή του κόσμου. Αγέρωχη και 
εύθικτη, απέκρουε με οργή κάθε τι που την έκανε να περνά για δορυφόρος της France. Και δεν 
έκανε εξαίρεση ούτε για τη φήμη που απόχτησε ο στρατηγός Weygand, με το να τη σώσει το 1920 
από τη νέα ρωσική υποδούλωση. 

Οι αντιγαλλικές εκδηλώσεις πολλαπλασιάστηκαν στην Poland. Θεωρητικά η γαλλοπολωνική 
συνθήκη συμμαχίας εξακολουθούσε να υπάρχει. Πραγματικά όμως και μέχρι και μετά το Munich, οι 
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σχέσεις των δύο συμμάχων έφτασαν σε χαρακτηριστικές μορφές αντιπάθειας. 

Το αντίθετο συνέβη με τη Γερμανία. Πότε φανερά και πότε στα κρυφά δεν έλειψε ποτέ η πίεση 
πάνω στις γερμανικές μειονότητες, ενώ η Γερμανία συντηρούσε στο Danzig μια μόνιμη διένεξη. 
Αυτό δεν εμπόδιζε τη χιτλερική κυβέρνηση να κάνει στην πολωνική προτάσεις, τις οποίες δεχόταν η 
τελευταία, με την πεποίθηση πως αποτελούσαν την αναγνώριση της δύναμής της. Ο μεγάλος 
κυνηγός του Reich, ο στρατάρχης Göring, πήγαινε με μεγάλη συνοδεία να κυνηγήσει ελάφια στο 
δάσος της Μπιαλοβιέτσας, χωρίς να παραλείπει να τονίζει κάθε φορά, πως η Γερμανία χρειαζόταν 
μια ισχυρή Poland και πως δεν υπήρχε καμιά σοβαρή διαφορά ανάμεσα στις δυο χώρες. Ο Jozef 
Beck, δημιούργημα του εθνικού ήρωα των Πολωνών Pilsudski, ωθούσε την πολιτική προσέγγισης με 
τη Γερμανία ως τις τελευταίες συνέπειες. Στην κρίση του Munich ευθυγράμμισε την Poland με τη 
Γερμανία και απέσπασε από την Τσεχοσλοβακία ένα μικρό κομμάτι, το μικρό έδαφος του Τεσέν. 

Όταν παρατηρούσε κανείς στους Πολωνούς, πως αμέσως μετά τους Τσέχους θα ερχόταν η δική τους 
σειρά, έκαναν τον καμπόσο και κοκορεύονταν: 

Στις 26 Ιανουαρίου 1939 η Warsaw σημαιοστολίστηκε με σημαίες με τον αγκυλωτό σταυρό προς 
τιμήν του Ribbentrop που ανταπέδωσε στον Beck μιαν επίσκεψή του στον Hitler. Ήταν η τελευταία 
αναλαμπή μιας φιλίας που από το μέρος της Γερμανίας ήταν ένας υπολογισμός και από το μέρος 
των Πολωνών μια χίμαιρα. Δυο μήνες αργότερα ο προσκεκλημένος Ribbentrop, γνωστοποιούσε 
στον πρεσβευτή της Poland, πως η Γερμανία ζητούσε την απόδοση του Danzig και άδεια διόδου 
μέσα από τον διάδρομο. Η Poland απέρριψε αυτές τις αξιώσεις. Άρχιζε η διαμάχη. 

Δεν φοβόμαστε τίποτα. Μας φοβούνται! 

Η προσέγγιση του κινδύνου δεν βοήθησε τους Πολωνούς να κάνουν μια αντικειμενικότερη εκτίμηση 
της γερμανικής δύναμης. Οι φοιτητές έσπασαν τα τζάμια των παραθύρων της γερμανικής πρεσβείας 
φωνάζοντας: Στο Berlin! Οι στρατιωτικοί πλειοδοτούσαν και υπερθεμάτιζαν: Μας δίνουν ολέθριες 
συμβουλές, έλεγε ο υπουργός Στρατιωτικών Κασπρτσίκι.

Την 1η Σεπτεμβρίου μόλις αρχίζει η επιστράτευση, η διάταξη των δυνάμεων είναι από στρατηγική 
άποψη κάτι το ακατανόητο. Θέλοντας να καλύψει το σύνολο του εθνικού εδάφους, ο αρχιστράτηγος 
Ρυντζ-Σμίγκλυ παρέταξε κατά μήκος των συνόρων επτά ομάδες που τις βάφτισαν στρατιές. 
Τοποθέτησε σημαντικές δυνάμεις μέσα στο διάδρομο, με την εντολή να καταχτήσουν την Ανατολική 
Πρωσία και σημαντικότερες ακόμη δυνάμεις, τις στρατιές Κουτρέμπα και Μπορτνόφσκι, στις 
προεξοχές του Πόζεν, πλατφόρμας της επίθεσης εναντίον του Berlin. Στηριζόμενη στον αριθμό του 
πληθυσμού, η Δύση υπολόγιζε στην Poland 80 μεραρχίες. Η αλήθεια όμως είναι πως η Poland δεν 
είχε παρά μόνο 30, από τις οποίες μόνο 23 ήταν συγκροτημένες όταν άρχισαν οι εχθροπραξίες. 
Άλλωστε ένας μεγαλύτερος αριθμός δεν θ’ άλλαζε τίποτε, μόνο που οι απώλειες θα ήταν κι αυτές 
μεγαλύτερες. Ο πολωνικός στρατός νικήθηκε πριν πολεμήσει, όχι γιατί ήταν ανεπαρκείς οι δυνάμεις 
του, ούτε γιατί η ανωτάτη διοίκησή του δεν είχε αναπτύξει σωστά τα στρατεύματα, αλλά από αυτή 
την ίδια τη φύση του. 

 Δεν πρόκειται να τους ακολουθήσουμε. Μας 
συνιστούν την οχύρωση, την άμυνα και ελιγμούς υποχώρησης, την αντίσταση στη γραμμή των ποταμών 
μας.  Ιδιοφυία μας ό μως εμάς των Πο λωνών είναι η επίθεση και μό νο  περνώντας στην επίθεση θα 
νικήσουμε. 

Ο εξοπλισμός του ολόκληρος ήταν παλιός, από την εποχή του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Η 
πολωνική αεροπορία δεν είχε, παρά μόνο 420 αεροπλάνα, μεταξύ των οποίων, μερικά μόνο 
καταδιωκτικά Ρ-24 ήταν σχετικά μοντέρνα. Πλάι σ’ ένα αναχρονιστικό ιππικό 37 συνταγμάτων, το 
τεθωρακισμένο όπλο περιοριζόταν σε μια εκατοντάδα παλιών τανκς. Το πυροβολικό ήταν ολόκληρο 
ιππήλατο. Το υλικό διαβιβάσεων ήταν στοιχειώδες. Το υλικό αντιαεροπορικής άμυνας ήταν σχεδόν 
ανύπαρκτο. Όλο το βάρος οι Πολωνοί το έριχναν στην επίθεση· αλλά οι κανονισμοί των ελιγμών 
ήταν σχηματικοί και δυσκίνητοι. Οι άνδρες ήταν υπερφορτωμένοι. Το τροχαίο υλικό των 
μεταγωγικών το αποτελούσαν μικρά χωριάτικα κάρα. Ουσιαστικά, επρόκειτο για έναν στρατό χωρίς 
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μοτέρ. Δηλαδή, κατά τους Πολωνούς, ένας αγροτικός στρατός, εύκαμπτος, προσαρμοσμένος στη 
χώρα, αγνοώντας τα προβλήματα ανεφοδιασμού και κυκλοφορίας υπό τη σύγχρονη μορφή τους, 
της μηχανοκίνησης των μεταφορών και της μηχανοποίησης των μαχών... 
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Panzer, stuka και συνωμότες στρατηγοί 

Στην απέναντι μεριά, ο στρατός του Hitler, γεννήθηκε μόλις χτες. Το 1919, και με την εξαίρεση λίγων 
μικροπαραβιάσεων, η Γερμανία, ήταν ακόμη στρατιωτικά υπό το καθεστώς της συνθήκης των 
Versailles: Είχε 100.000 εξ επαγγέλματος στρατιώτες, κατανεμημένους σε δέκα μικρές μεραρχίες 
πεζικού και ιππικού, χωρίς το δικαίωμα να έχουν θωρακισμένα όπλα, βαρύ πυροβολικό, αεροπορία 
κι ένα γενικό επιτελείο. Η επαναφορά της υποχρεωτικής στρατιωτικής θητείας και η συγκρότηση 
ενός εθνικού στρατού 36 μεραρχιών, διατάχθηκαν από τον Hitler μόνο στις 11 Μαρτίου 1935. Ο 
αρχιστράτηγος von Fitsch, θεωρώντας τον αριθμό αυτό (36 μεραρχίες) υπερβολικό και προκλητικό, 
δήλωσε πως 24 έφταναν για την εθνική άμυνα της Γερμανίας. Ο Hitler δεν τον έλαβε υπόψη του. 

Επί δέκα πέντε χρόνια η Reichswehr ζούσε με τον καημό ν’ αποχτήσει θωρακισμένα άρματα. Τα 
αντικαθιστούσε στα στρατιωτικά γυμνάσια, με δήθεν θωρακισμένα μικρά καμιόνια από 
καραβόπανο ή από ομοιώματα που υποτίθεται πως ήταν τανκς και που τα κρατούσαν δύο 
στρατιώτες, όπως κάνουν στο τσίρκο, οι κλόουν με ψεύτικα άλογα από χαρτόνι. Ό,τι δεν μπορούσαν 
να κάνουν στ’ αληθινά, στην πράξη οι Γερμανοί το έκαναν με τη φαντασία τους, μελετώντας στη 
θεωρία το απαγορευμένο όπλο. Είχαν καταλάβει πως αντιπροσώπευε μια στρατιωτική επανάσταση, 
που συμφιλίωνε τα δύο στοιχεία, τη δύναμη και την ταχύτητα, που ο πόλεμος των θέσεων είχε 
διασπάσει. Ξεκινώντας από το πλούσιο αυτό δεδομένο, η γερμανική στρατιωτική σκέψη συνέλαβε 
έναν πόλεμο νέας μορφής, απαλλαγμένο από τους ανταγωνισμούς για το υλικό, το μακρύ κι 
απελπιστικό μακελειό, που από το 1914 ως το 1918 είχαν ατιμάσει τη στρατιωτική τέχνη. 
Συγκεντρωμένα σε μεγάλες μονάδες, αναπτύσσοντας στις επιχειρήσεις το ανώτατο όριο ταχύτητας, 
μη έχοντας κανένα λόγο να περιμένουν την παραλυτική σαρανταποδαρούσα του πεζικού, τα τανκς 
ανοίγουν ρήγματα, ελίσσονται, περικυκλώνουν, ξαναδίνουν στον πόλεμο ό,τι πιο άνετο, αυτοσχέδιο 
κι έξυπνο μπορεί να έχει. 

Στο πεδίο της αεροπορίας, η γερμανική στρατιωτική σκέψη είχε να κάνει με τις θεωρίες του ιταλού 
στρατηγού Ντουέ, που διακήρυσσε την απόλυτη υπεροχή της στρατηγικής αεροπορίας, 
μεταβάλλοντας τον πόλεμο σε βομβαρδισμούς τρόμου. Μακριά από το να δεχτεί τις θεωρίες αυτές, 
έφτιαξε μια αεροπορία συνεργασίας, που η δράση της στηρίζεται σε αρχές οι οποίες συμπίπτουν με 
την επανάσταση των τανκς και τη συμπληρώνουν. Όλοι γενικά παραδέχονταν -οι Γάλλοι 
εξακολουθούν να παραδέχονται- πως τα θωρακισμένα άρματα δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν 
στις πολεμικές επιχειρήσεις παρά μόνο υπό την προστασία του πυροβολικού, που το βεληνεκές του 
καθόριζε και τη δική τους ακτίνα δράσεις. Η γερμανική στρατιωτική σκέψη, ανανεώνει το 
πρόβλημα, αντικαθιστώντας τα κανόνι με το αεροπλάνο. Τα βομβαρδιστικά καθέτου εφορμήσεως 
Stukas (Sturzkampfflugzeug) ρίχνουν τα βλήματά τους στο στόχο, με ανώτερη ακρίβεια από εκείνη 
που παρέχει ο πυροσωλήνας ενός οβούζιου (οβιδοβόλου, τηλεβόλου). Υπ’ αυτές τις συνθήκες, ο 
πόλεμος αλλάζει σε ρυθμό και βάθος. Στο θωρακισμένο ιππικό, που είναι οι μεγάλες μονάδες των 
θωρακισμένων αρμάτων, προστίθεται το ιπτάμενο πυροβολικό, που είναι η αεροπορία. Οι 
καινοτομίες αυτές δεν έγιναν δεκτές χωρίς αντίσταση εκ μέρους ενός σώματος στρατηγών, που τη 
στρατιωτική τους πείρα την απόχτησαν σε ακίνητα πεδία μάχης και στα στατικά γενικά επιτελεία 
του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Για τους στρατηγούς αυτούς κυριότερο όπλο εξακολουθούσε να 
είναι το πεζικό, προς όφελος του οποίου χρησιμοποιούνται όλα τα άλλα όπλα, σύμφωνα με την 
τακτική που προέβλεπαν τότε οι στρατιωτικοί κανονισμοί όλων των στρατών. 

Το θωρακισμένο άρμα ήταν ένας από τους υπηρέτες του φαντάρου. Τον συνόδευε, του άνοιγε τον 
δρόμο, τον προστάτευε με το θωρακισμό του και καλυπτόμενο το ίδιο από το πυροβολικό, τον 
παρέσυρε προς τα εμπρός. Το ότι όμως το θωρακισμένο άρμα θα έφτανε να περιορίσει το πεζικό 
στον ρόλο ενός ακολούθου, που απλώς θα μάζευε τους αιχμαλώτους, αυτό ήταν μια τολμηρή 
σκέψη που προκάλεσε στον γερμανικό στρατό μεγάλο σάλο. Εξαίρετοι στρατιωτικοί, όπως ο Beck ή 
ο Halder, αντιτάχθηκαν επί μακρόν με όλη τους τη δύναμη. 
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Διαιτητής υπήρξε ο Hitler. Ευρύτατες συζητήσεις έγιναν μετά τον πόλεμο για τις στρατιωτικές του 
ικανότητες, που άλλοι τις ανέβαζαν στα ύψη, στην ίδια μοίρα με την μεγαλοφυΐα των μεγάλων 
πολεμάρχων της Ιστορίας, κι άλλοι τις υποβίβαζαν στο ίδιο χαμηλό επίπεδο με τους ασυνάρτητους 
και ολέθριους αυτοσχεδιασμούς ενός ερασιτέχνη. Το καλύτερο είναι ν’ αφήσουμε, όσο μπορούμε, 
να μιλήσουν τα γεγονότα. Όσο θα ξεδιπλώνεται η μακρά αυτή εξιστόρηση, θα βλέπουμε τον Hitler, 
καθώς θα καταπιάνεται με τα προβλήματα του πολέμου, άλλοτε πρωτεργάτη μεγαλειωδών νικών 
και άλλοτε δράστη φοβερών ηττών. Εκείνο όμως που δεν μπορεί να του αμφισβητηθεί, είναι η 
επιμέλεια με την οποία είχε μυηθεί στη στρατιωτική τέχνη σε όλες της τις πλευρές. Είχε μελετήσει 
όλους τους κλασικούς της στρατηγικής και όλους τους μεγάλους στρατηλάτες του παρελθόντος. 
Ήξερε λεπτομερειακά όλα τα υλικά που χρησιμοποιούνται από όλους τους στρατούς. 
Παρακολουθούσε με επιμέλεια την εξέλιξη των θεωριών. Στη διαμάχη μεταξύ των κλασικών και των 
μοντέρνων, πήρε το μέρος των τελευταίων. Ο ταχυκίνητος στρατός που ήθελαν να φτιάξουν ο 
Guderian και οι οπαδοί του, αντιστοιχούσε στην ανυπομονησία του, την ανυπομονησία και τη 
φούρια ενός ανθρώπου που τον τυραννά η σκέψη, πως λίγα χρόνια έχει στη διάθεσή του για να 
πραγματοποιήσει τα μεγάλα του σχέδια. Βάλθηκε με όλο του το πάθος να τον επιβάλει. 

Ως το 1938, οι τρεις κεφαλές των γερμανικών ενόπλων δυνάμεων ήταν ο υπουργός των 
Στρατιωτικών Werner von Blomberg, ο αρχιστράτηγος του στρατού ξηράς Werner von Fitsch και ο 
αρχηγός του Γενικού Επιτελείου στρατηγός Ludwig Beck, θιασώτες και οι τρεις τους της ισορροπίας 
των όπλων, μιας αμυντικο-επιθετικής στρατηγικής και μιας συνετής εξωτερικής πολιτικής. Ο Hitler 
τα κατάφερε να συντρίψει τους δυο πρώτους, με το να επωφεληθεί από τα πολύκροτα σκάνδαλα 
ηθών, μέσα στα οποία βρέθηκαν μπερδεμένοι. Ο τρίτος, ο ασκητικός στρατιώτης Beck προσπάθησε 
ν’ αντιταχθεί στον χιτλερικό χείμαρρο, επικαλούμενος την ευθύνη του Γενικού επιτελείου ενώπιον 
του έθνους. Όταν ήρθε η σειρά του να σαρωθεί κι αυτός, έβγαλε το συμπέρασμα, πως δεν υπήρχε 
άλλος τρόπος σωτηρίας από την ανατροπή του Hitler δια της βίας. Κι άρχισε αμέσως να συνωμοτεί. 
Το γεγονός πάντως είναι πως ο Hitler είχε απαλλαγεί από τον μόνο στρατηγό που θα είχε το 
κουράγιο να του αντιταχθεί. Με το ν’ αποσπάσει από όλους τους στρατιωτικούς έναν όρκο πίστης 
στο πρόσωπό του, μπόρεσε να δημιουργήσει χωρίς αντίσταση, τον οργανισμό που θα αναφέρεται 
τόσο συχνά στις σελίδες που θ’ ακολουθήσουν: Το Oberkommando της Wehrmacht η O.K.W. (= 
ανωτάτη στρατιωτική διοίκηση), δια μέσου του οποίου τάχτηκαν υπό τις άμεσες διαταγές Führer – 
καγκελάριου, ο στρατός, το ναυτικό, η αεροπορία, η πολεμική βιομηχανία, η προπαγάνδα κ.τ.λ., με 
λίγα λόγια κάθε τι που αποτελεί το στρατιωτικό δυναμικό ενός έθνους. Οι συνέπειες της 
υπερβολικής αυτής συγκέντρωσης των εξουσιών, θα είναι πολλαπλές, βαθιές και θα επισύρουν 
τεράστια πλεονεκτήματα και σοβαρά μειονεκτήματα. Η υπόθεση ωστόσο, των νέων επαναστατικών 
ιδεών στη διεξαγωγή του πολέμου, κερδήθηκε οριστικά, όταν ο Hitler διόρισε τον εαυτό του 
αρχιστράτηγο. 

Τη στιγμή που αρχίζει η εκστρατεία κατά της Poland, υπάρχουν 6 γερμανικές θωρακισμένες 
μεραρχίες. Οι πέντε αρχαιότερες είναι αριθμημένες από το 1 έως το 5 και η πιο πρόσφατη έχει τον 
αριθμό 10. Αποτελούνται από μια ταξιαρχία θωρακισμένων αρμάτων, μία ταξιαρχία μηχανοκίνητων 
τυφεκιοφόρων, ένα τάγμα μηχανικού, ένα τάγμα διαβιβάσεων, μια μονάδα παρατήρησης κι ένα 
μόνο σύνταγμα πυροβολικού· με δυο ομάδες τηλεβόλων των 105, που άλλα τα έσερναν άλογα κι 
άλλα ήταν μηχανοκίνητα. Τα μισά από τα 288 θωρακισμένα άρματα που κατά μέσον όρο ανήκαν σε 
μια μεραρχία, ήταν Panzer 1 (PzKw= Panzer Kampfwagen = θωρακισμένα αυτοκίνητα) των 6 τόνων, 
τα λεγόμενα σαρδελοκούτια, με λεπτό θωρακισμό και δυο μυδραλιοβόλα. Τα Panzer 2 των 9 τόνων, 
προικισμένα μ’ ένα κανόνι των 20, ήταν σχεδόν ισοδύναμα. Μόνο τα Panzer 3 και τα Panzer 4 των 
15 τόνων τα πρώτα και των 20 τα δεύτερα, με αντίστοιχα διαμετρήματα των 37 και 75, ήταν 
πραγματικά ισχυρά. Κάθε όμως, μεραρχία δεν είχε παρά μόνο 24 Panzer 4

Τέτοιες ήταν οι περίφημες αυτές Panzerdivision (θωρακισμένες μεραρχίες) που έμελλαν να 

 και χρειάστηκε η θέληση 
του Hitler για να τα επιβάλει σ’ ένα γενικό επιτελείο που τα έβρισκε πολύ βαριά. 
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επιφέρουν επανάσταση στην τέχνη του πολέμου και να επιτρέψουν στον Hitler να κυριαρχήσει στην 
Ευρώπη. Μεταγενέστερα 4 ελαφρές μεραρχίες, αριθμημένες από το 6 έως το 9, θα γίνουν κι αυτές 
θωρακισμένες με την προσθήκη τσεχοσλοβάκικου υλικού· αντί όμως μιας ταξιαρχίας δεν θα έχουν 
παρά ένα μόνο σύνταγμα από 3 τάγματα. Εκ των υστέρων προξενεί έκπληξη η αδυναμία αυτού του 
σώματος μάχης, όχι μόνο αν το συγκρίνουμε με τον αριθμό των αρμάτων που θα εμφανισθούν τα 
ακόλουθα χρόνια, αλλά και όταν ακόμα τα κρίνουμε μέσα στα πλαίσια των στρατιωτικών μέσων 
εκείνης της εποχής. Η εντύπωση που έκαναν οι θωρακισμένες μεραρχίες και οι επιτυχίες που 
σημείωσαν, οδήγησαν στο να υπερτιμηθεί η δύναμή τους κατά τρόπο αφάνταστο και είναι ζήτημα 
αν και σήμερα ακόμη, ύστερα από είκοσι πέντε περίπου χρόνια, έχει εκλείψει αυτή η 
μεγαλοποίηση. Πολύ περισσότερο παρά στο βάρος και στον αριθμό τους, η επανάσταση που 
έφεραν τα θωρακισμένα άρματα στην τέχνη του πολέμου, συνίσταται στη θεωρία της 
χρησιμοποίησης και στην τόλμη με την οποία η θεωρία αυτή εφαρμόστηκε στα πεδία της μάχης. Ο 
Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος θ’ αρχίσει με νίκες της ευφυΐας. 

Συγκριτικά η Luftwaffe είναι ισχυρότερη από το θωρακισμένο όπλο. Από το 1934 κι έπειτα είχε 
υπερπηδήσει τις παιδικές της αρρώστιες, ανέβασε την ικανότητα της ετήσιας παραγωγής από 900 
σε 6.000 αεροπλάνα και πέτυχε την κατασκευή ορισμένων τύπων αεροπλάνων, που ως την ώρα 
υπεροχής της αμερικανικής βιομηχανικής δύναμης, θα έχουν τον έλεγχο του ουρανού: το 
καταδιωκτικό Messerschmitt 109, το καταδιωκτικό-βομβαρδιστικό Messerschmitt 110, το 
βομβαρδιστικό καθέτου εφορμήσεως Junkers 87, τα οριζόντια βομβαρδιστικά Junkers 88, Heinkel 
111 και Dornier 17. Κατά την έναρξη των εχθροπραξιών η Luftwaffe είχε 771 καταδιωκτικά, 408 
καταδιωκτικά-βομβαρδιστικά, 336 Stukas και 1.180 βομβαρδιστικά, ένα σύνολο 2.695 αεροπλάνων· 
μια αεροπορική δύναμη που καμιά άλλη χώρα στον κόσμο δεν θα μπορούσε ν’ αντισταθμίσει πριν 
περάσουν πολλοί μήνες. 

Αν αφήσουμε κατά μέρος την αεροπορία και τα θωρακισμένα, κατά τα άλλα ο γερμανικός στρατός 
ανασυγκροτήθηκε σύμφωνα με την παράδοση. Τα μηχανοκίνητα μέσα του ήταν ασθενή: 4 μόνο 
μεραρχίες μηχανοκίνητου πεζικού, που συνεργαζόταν με τα Panzer. Το υπόλοιπο ήταν 36 μεραρχίες 
εν ενεργεία, 3 ορειβατικές, 37 εφεδρικές και 14 αναπληρωματικές (ερζάτς). Οι δυο τελευταίες 
καινοτομίες είχαν βγει από το μηδέν, λίγες μόλις εβδομάδες πριν. Το υλικό είναι άνισο: τα μοντέρνα 
οβούζια (οβιδοβόλα) των 150 και 105 υπερείχαν των γαλλικών των 75, 105 και 155· πολλές όμως 
πυροβολαρχίες ήταν ακόμη εφοδιασμένες με το παλιό 77 του Kaiser Wilhelm II. Κι αυτή ακόμη η 
αεροπορία είχε έλλειψη αρχηγών ομάδων και θα πετούσε μ’ ένα απόθεμα βομβών, που μόλις 
έφτανε για επιχειρήσεις τριών εβδομάδων. Με το να έχει ανασυγκροτηθεί μέσα σε πέντε μόλις 
χρόνια, η Wehrmacht (γερμανικός στρατός) ήταν ένας αυτοσχεδιασμός που τρόμαζε τους 
στρατηγούς, οι όποιοι είχαν σταδιοδρομήσει στον υποδειγματικό στρατό της αυτοκρατορικής 
Γερμανίας. Από τους αρχηγούς του, οι περισσότεροι προσπαθούν να είναι στρατιώτες και μόνο 
στρατιώτες. Μερικοί είναι χιτλερικοί. Περισσότεροι, αντιχιτλερικοί. Δεν αγαπούν τον Hitler κι ο 
Hitler τους μισεί. Παρ’ όλα αυτά θα χρειαζόταν ένα παράξενο προφητικό χάρισμα για να βάλει 
κανείς με τον νου του, πως όταν τελειώσει ο πόλεμος, πάνω από 50 στρατάρχες, στρατηγοί και 
ναύαρχοι θα έχουν τουφεκιστεί, τελειώσει στην κρεμάλα, σφαγιαστεί, κρεμαστεί από τον λαιμό από 
γάντζους χασάπικου ή εξαναγκαστεί από τον Führer-καγκελάριο ν’ αυτοκτονήσουν. 

Η συνωμοσία είχε από τότε κιόλας εγκατασταθεί στις διοικήσεις του στρατού, καταδικασμένου σε 
μια τέτοια εκατόμβη. Πριν ακόμη από το Munich (συνάντηση Hitler, Mussolini, Chamberlain, 
Daladier στις παραμονές της εισβολής των γερμανικών στρατευμάτων στην Τσεχοσλοβακία), το 2ο 
Γαλλικό Γραφείο ύψωσε σε ένδειξη αδιαφορίας, τους ώμους μπροστά σε μια πληροφορία 
πράκτορα, που έλεγε πως ένας Γερμανός στρατηγός ήταν έτοιμος να βαδίσει κατά του Berlin επί 
κεφαλής της θωρακισμένης μεραρχίας του: Ο στρατηγός αυτός υπάρχει. Ονομάζεται Hoepner (και 
θα ήταν γραφτό να πάει από το χέρι του δημίου). Μια ολόκληρη νύχτα περίμενε ο στρατηγός αυτός 
στη φρουρά του, της Θουριγγίας, το σήμα που επρόκειτο να του στείλει η χούντα των συνωμοτών. 



Digitized by 10uk1s 

Οι συνωμότες ήταν συγκεντρωμένοι στο σπίτι του στρατηγού Halder. Ανάμεσα σ’ αυτούς ήταν ο 
στρατηγός Beck, ο στρατηγός von Witzleben, ο στρατηγός του πεζικού von Stülpnagel, ο ναύαρχος 
Canaris, ο διευθυντής της αστυνομίας του Berlin και άλλοι - που όλοι τους ήταν γραφτό να έχουν 
ένα άσχημο τέλος. Ήθελαν να συλλάβουν τον Hitler την επομένη, τη στιγμή που θα γύριζε από το 
εθνικοσοσιαλιστικό συνέδριο της Nuremberg. Οι διαταγές είχαν κιόλας υπογραφεί, όταν το 
ραδιόφωνο ανήγγειλε πως ο Chamberlain είχε ζητήσει από τον Führer ακρόαση και εκείνη τη στιγμή 
πετούσε προς το Berchtesgaden... Η υλική βάση της συνωμοσίας μας, θα έγραφε ο Halder αργότερα, 
είχε καταστραφεί, μια και ο Hitler δεν θα γύριζε στο Berlin. Το ίδιο συνέβαινε και με την ηθική βάση: 
Μπορούσαμε να συλλάβουμε έναν παράφρονα που έριχνε τη Γερμανία σ’ έναν πόλεμο προκαταβολικά 
χαμένο. Δεν μπορούσαμε όμως, να συλλάβουμε έναν καγκελάριο που διαπραγματευόταν με τον Άγγλο 
πρωθυπουργό, την ειρηνική επάνοδο Γερμανών στους κόλπους του Reich...

Από το Munich κι έπειτα δεν είχε παρουσιαστεί καμιά νέα ευκαιρία, αλλά το πνεύμα της 
συνωμοσίας δεν είχε απονεκρωθεί. Ένας από τους συνωμότες, ο Witzleben, είναι διοικητής μιας 
στρατιάς στο Δυτικό Μέτωπο. Ένας άλλος, ο Canaris, διευθύνει τη γερμανική κατασκοπεία. Ο 
Halder, είναι αρχηγός του Γενικού Επιτελείου, δεξί χέρι του αρχηγού του στρατού ξηράς von 
Brauchitsch. Έτσι ο παγκόσμιος αυτός πόλεμος αρχίζει με τη λανθάνουσα ανταρσία ενός μέρους της 
γερμανικής ανωτάτης διοίκησης κατά του αρχηγού των ενόπλων δυνάμεων και του γερμανικού 
Κράτους. Η συνέχεια θα παρουσιάσει παράδοξες εξελίξεις. 

 (Σημείωση μεταφρ: Εννοεί 
τους Σουδίτες, γερμανική εθνική μειονότητα στο νότιο τμήμα της Τσεχοσλοβακίας). 

Οι αρχηγοί στρατιωτικών μονάδων που δεν συνωμοτούν, στερούνται ενθουσιασμού. Κανένας 
βέβαια, δεν παραδέχεται τον Διάδρομο, το καθεστώς του Danzig, τα αυθαίρετα χαραγμένα 
ανατολικά σύνορα, την υποδούλωση ενός εκατομμυρίου Γερμανών στον πολωνικό ζυγό. Θεωρούν 
όμως πως ο γερμανικός στρατός δεν έχει αρκετά ανασυγκροτηθεί για να αντιμετωπίσει μια 
καινούρια ευρωπαϊκή σύρραξη. Εκτός των χιτλερικών Busch και Reichenau, όλοι οι άλλοι στρατηγοί 
είχαν υπογράψει πριν από το Munich ένα υπόμνημα που το είχε συντάξει ο στρατηγός Beck, για να 
επιστήσουν την προσοχή του Führer στους κινδύνους στους οποίους εξέθετε τη Γερμανία η πολιτική 
του των περιπετειών. Το γερμανο-σοβιετικό σύμφωνο, κάπως τους είχε καθησυχάσει, 
απολυτρώνοντάς τους από τον εφιάλτη ενός πολέμου στη Ρωσία, γιατί όλοι σχεδόν γνωρίζουν τις 
τραχύτατες κλιματολογικές συνθήκες της και την απεραντοσύνη της. Πάντως ανησυχούν. Ο πόλεμος 
αρχίζει πριν να είναι έτοιμοι. 

Το ίδιο όπως με τους στρατηγούς, το ηθικό του έθνους απέχει πολύ από το να βρίσκεται ψηλά. 
Τίποτε τον Αύγουστο του 1939 δεν θυμίζει το ηφαίστειο του ενθουσιασμού, την ορμή προς τη θυσία 
του Ιουλίου του 1914. Ο Hitler το ξέρει. Πέρυσι, πριν από το Munich, έκανε ένα πείραμα που δεν 
τόλμησε να το επαναλάβει κι εφέτος: την παρέλαση μέσα στο Berlin μιας θωρακισμένης μεραρχίας. 
Περίμενε ένα σίφουνα πατριωτισμού. Το μόνο αποτέλεσμα ήταν ένα θέαμα περίτρομης 
κατάπληξης! Επί τρεις ώρες, μέσα σε μια σιωπηλή κατάπληξη, τα θωρακισμένα άρματα διέσχιζαν 
την πρωτεύουσα, λες κι ήταν ένας εχθρικός στρατός σε μια πόλη που είχε κατακτηθεί. Μάταια ο 
Hitler στον εξώστη της καγκελαρίας, περίμενε την πολεμοχαρή ιαχή που ήθελε να σηκωθεί στο 
πέρασμα των ατσαλένιων τεράτων του. Στο τέλος, ξαναμπήκε στο γραφείο του και ρίχτηκε σε μια 
πολυθρόνα, βρίζοντας τον γερμανικό λαό, όπως, νικημένος κι ετοιμοθάνατος, θα τον βρίσει έξι 
χρόνια αργότερα, στο ίδιο ακριβώς μέρος, αφού πρώτα θα τον έχει καρφώσει στο σταυρό του 
μαρτυρίου και θα τον έχει ατιμάσει. 

... Από τη Βαλτική ως τα Καρπάθια, τα στρατεύματα βαδίζουν. Το σχέδιο των επιχειρήσεων, 
αναψηλαφημένο και διευρυμένο σύμφωνα με τις οδηγίες του Hitler, σφίγγει την Poland σαν 
ανάμεσα στα σιδερένια σκέλη μιας τανάλιας. Το αριστερό σκέλος είναι η βόρεια ομάδα στρατιών, 
υπό την διοίκηση του στρατηγού von Bock. Το δεξιό σκέλος είναι η νότια ομάδα στρατιών που 
διοικητής της είναι ο στρατηγός von Rundstedt. 
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Η πρώτη ομάδα αποτελείται από δυο στρατιές: την τρίτη υπό την διοίκηση του στρατηγού Kuechler 
που εξορμά από την ανατολική Πρωσία, και την τέταρτη του von Kluge που ξεκινά από την 
Pomerania: 21 συνολικά μεραρχίες, ανάμεσα στις οποίες 9 εν ενεργεία και 2 από αυτές 
θωρακισμένες. 

Η δεύτερη ομάδα έχει τρεις στρατιές: τη 14η του στρατηγού List, συγκεντρωμένη στα Καρπάθια, τη 
10η του Reichenau, συγκεντρωμένη στην Upper Silesia και την 8η του στρατηγού Μπλάσκοβιτς, που 
θα εξορμήσει από την περιοχή του Breslau. 36 συνολικά μεραρχίες, ανάμεσα στις οποίες 28 εν 
ενεργεία κι από αυτές 4 θωρακισμένες. 

Ενώ η βόρεια ομάδα στρατιών θα εξαλείψει τον Διάδρομο, θα παραβιάσει τη γραμμή του Narev και 
θα κυριεύσει τη Warsaw από τα νώτα, η νότια ομάδα στρατιών θα εξοντώσει τον κύριο όγκο των 
πολωνικών δυνάμεων δυτικά του Vistula. 

Τέτοια περιφρόνηση δείχνουν προς τον αντίπαλο, ώστε ανάμεσα στις δυο ομάδες στρατιών, 
αφήνουν μόνο τελωνοφύλακες για να υπερασπίσουν το Berlin κατά του άνθους των πολωνικών 
στρατευμάτων. 

Στις 04:45, το θωρακισμένο καταδρομικό Schleswig-Holstein που είχε φτάσει στο Danzig την 
περασμένη μέρα, ανοίγει πυρ εναντίον της πολωνικής σφήνας της Βεστερπλάττε. Οι αεροπορικοί 
σχηματισμοί πετούν. Και μέσα στην ομίχλη τα τανκς του Guderian, του Hoepner και του von Kleist 
περνούν τα σύνορα και πέφτουν πάνω στους Πολωνούς που κοιμούνται. 

Η 2 Σεπτεμβρίου είναι μια καλή ημέρα για τον Hitler. Τα στρατιωτικά νέα είναι εξαίρετα. Η πολωνική 
ανωτάτη διοίκηση αιφνιδιάστηκε εντελώς. Την έναρξη των εχθροπραξιών την έβλεπε σύμφωνα με 
το προηγούμενο του 1914: Δεκαπέντε ημέρες για τη συγκέντρωση στρατευμάτων με μοναδικές 
επιχειρήσεις, αψιμαχίες στη μεθόριο. Ο πόλεμος αυτός που ξεκινά με τέταρτη ταχύτητα, τη βρήκε 
απροετοίμαστη. Οι Πολωνοί στρατιώτες πολεμούν, αλλά τα γερμανικά τανκς δημιουργούν ρήγμα 
στην ασθενή γραμμή αντίστασης και ορμούν μπροστά. Αποσυνθέτουν τα μετόπισθεν, 
καταστρέφουν τους συνδέσμους, κάνουν να παραλύσει η λειτουργία της ανωτάτης πολωνικής 
διοίκησης. Η Luftwaffe συντρίβει στην επιφάνεια του εδάφους την εχθρική αεροπορία, 
εξουδετερώνει τα γενικά στρατηγεία, βομβαρδίζει με stuka τους πυρήνες αντίστασης, προκαλεί 
συμφόρηση στα μετόπισθεν του εχθρού, εξαναγκάζοντας τους περίτρομους πληθυσμούς να 
ξεχύνονται στους δρόμους και να φεύγουν μπουλούκια - μπουλούκια. 

Στα βόρεια της διάταξης των δυνάμεων, τα γερμανικά στρατεύματα ενσκήπτουν από την Ανατολική 
Πρωσία και φτάνουν στη θέση του Μλάβα που καλύπτει τη Warsaw. Στο Διάδρομο, δύο γερμανικές 
στρατιές, η 3η και η 4η ενώνονται· στο κέντρο η 10η στρατιά, αιχμή της ομάδας Rundstedt, φτάνει 
ήδη στο Βάρτα. Μέσα σε 36 ώρες είχε προελάσει 80km. Στη νότια εσχατιά, τα στρατεύματα των 
αλπινιστών του List πέρασαν τον λαιμό της Γιαμπλούνκας, θέατρο ατελεύτητων μαχών στον 
προηγούμενο πόλεμο και φτάνουν έξω από την Krakow. Δύσκολα θα μπορούσε να φανταστεί 
κανείς μια ζωηρότερη και πιο περίλαμπρη έναρξη επίθεσης. Και η Αγγλία; Και η France; Περίμεναν 
ως τις 21:30 για να γνωστοποιήσουν στην κυβέρνηση του Reich, πως μια παράταση της γερμανικής 
στρατιωτικής δράσης θα τις ανάγκαζε να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις που είχαν αναλάβει 
απέναντι της Poland. 

Η Wilhelmstrasse (υπουργείο Εξωτερικών της Γερμανίας) βλέπει αφ’ υψηλού το αργοπορημένο 
εκείνο διάβημα. Είναι τελεσίγραφο; ρωτά ο Ribbentrop (υπουργός Εξωτερικών του Hitler). Όχι, του 
απαντούν οι πρεσβευτές, είναι μια προειδοποίηση. Μεγάλα τσαλίμια ανάμεσα στο Paris και στο 
London. Στο Paris ο υπουργός Εξωτερικών Georges Bonnet γαντζώνεται απεγνωσμένα από την 
ιταλική πρόταση για μια τετραμελή διάσκεψη. Στο London, υποπτεύονται τη France πως θέλει να 
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ξεφύγει. Ο Πολωνός πρεσβευτής, κόμης Ραντζίνσκι, φτάνει μαινόμενος στο Foreign Office, 
ωρυόμενος ότι ο Bonnet δήλωσε στον συνάδελφό του στο Paris, πως δεν το είχε σκοπό ν’ αφήσει να 
σκοτωθούν για το χατίρι της Poland τα γυναικόπαιδα της France. Οι ίδιοι αυτοί Πολωνοί θεωρούσαν 
πολύ λογικό αυτό το πνεύμα εγωισμού όταν το εκδήλωναν κι αυτοί το 1938 εις βάρος των Τσέχων. 
Αλλά οι Άγγλοι βουλευτές δεν πάνε πίσω. Δείχνουν κι αυτοί την ίδια ανυπομονησία και 
αγανάκτηση. Επιφυλάσσουν άγρια πρόγκα σε μιαν άτονη δήλωση του Chamberlain: 
Διαμαρτυρηθήκαμε! είχε πει ο Chamberlain

Στους διαδρόμους του Westminster, λέγεται πως η έλλειψη σθένους που δείχνει η αγγλική 
κυβέρνηση, προέρχεται από τη γαλλική υπαναχώρηση, αλλά ότι η Αγγλία θα βαδίσει εν ανάγκη 
μόνη και πως ο Chamberlain θ’ ανατραπεί και θ’ αντικατασταθεί με τον Winston Churchill. 

, και τώρα περιμένουμε την απάντηση του κ. Hitler. 

Στο Berlin, ο Hitler περνά τη βραδιά του σε στενό φιλικό κύκλο μέσα στην αίθουσα μουσικής της 
νέας καγκελαρίας, διαβάζοντας με φωνή που πάλλει από χαρά, τα ανακοινωθέντα που του 
στέλνονται από το Πολωνικό μέτωπο και μιλάνε για νίκες. Στη France η γενική κινητοποίηση 
διατάχθηκε από το βράδυ της προηγουμένης, πράγμα που κατά τους υπολογισμούς του γερμανικού 
2ου Γραφείου, σημαίνει πως 80 τουλάχιστο μεραρχίες συγκεντρώνονται από τη Βόρεια Θάλασσα 
έως την Ελβετία. Η Γερμανία δεν έχει όμως αφήσει στη Δύση παρά 11 μόνο μεραρχίες εν ενεργεία 
και θα χρειαστούν πολλές εβδομάδες για ν’ αποχτήσουν μια σοβαρή συνοχή οι 35 μεραρχίες της 
τρίτης και τετάρτης φουρνιάς που πρόκειται να τις ενισχύσουν. Στις παραμεθόριες πόλεις, όπως η 
Freiburg του Breisgau, η φήμη πως οι Γάλλοι περνούν τον ποταμό Rhein, γίνεται αφορμή να σηκωθεί 
ένας άνεμος πανικού, αλλά ο Führer παραμένει ακλόνητος. Υπογραμμίζει πως η Γαλλική Βουλή 
ψηφίζοντας συμπληρωματικές στρατιωτικές πιστώσεις 85 δισεκατομμυρίων, δεν πρόφερε ούτε μία 
φορά τη λέξη πόλεμος. Γι’ άλλη μια φορά η χιτλερική διαίσθηση αποκαλύπτεται σωστή... 

Η France και η Αγγλία δεν το κουνούν από τη θέση τους. 

Κι όμως ο Hitler απατάται. Αν η γαλλική θέληση κλονίζεται, η αγγλική απόφαση είναι ακλόνητη. Ο 
Lord Halifax, υπουργός των Εξωτερικών στην κυβέρνηση Chamberlain, μετά την παραίτηση του 
Anthony Eden, απαντά στο γαμβρό και υπουργό Εξωτερικών του Mussolini Conte Ciano, που είχε 
τηλεφωνήσει από το μέγαρο Γκίντζι (υπουργείο των Εξωτερικών της Ιταλίας), ότι δεν μπορεί να 
γίνεται λόγος για καμιά διάσκεψη, αν πρώτα η Γερμανία δεν αποσύρει τα στρατεύματά της από το 
πολωνικό έδαφος. Ο Mussolini απαντά πως δεν μπορεί να μεταβιβάσει αυτή την αξίωση στον 
Führer. Έτσι χάνεται και η τελευταία ελπίδα για την ειρήνη. 

Στις 3 Σεπτεμβρίου, στις 4 το πρωί, ο πρεσβευτής της Αγγλίας στο Berlin, Neville Henderson, 
διατάσσεται από το London να ζητήσει από τον Ribbentrop ακρόαση για τις 9 το πρωί. Η 
Wilhelmstrasse κάνει πως κοιμάται, όπως σε καιρούς ειρήνης. Ο Henderson χρειάζεται να ξυπνήσει 
ολόκληρη σειρά υφισταμένων για να λάβει επί τέλους την απάντηση ότι δεν μπορεί να δει το πρωί 
την Α.Ε. τον Ribbentrop, αλλά ότι ο σύμβουλος πρεσβείας Σμιτ που κάνει συνήθως τον διερμηνέα 
στον Hitler, είναι επιφορτισμένος να δεχτεί οποιαδήποτε ανακοίνωση της κυβέρνησης της Αυτού 
Μεγαλειότητας. 

Στα χέρια αυτού του δευτέρας σειράς υπαλλήλου, αναγκάζεται η Great Britain να δώσει το 
τελεσίγραφό της: 

Η France, σαν να ρυμουλκείται, ακολουθεί. Αρνείται να επιδώσει τελεσίγραφο την ίδια ώρα με το 
αγγλικό· επιμένει να μην εκπνεύσει παρά μόνον στις 4 Σεπτεμβρίου η προθεσμία που θα ορίζει το 
τελεσίγραφο και εξακολουθεί ν’ αποφεύγει να χρησιμοποιεί τη λέξη πόλεμος. Η γαλλική κυβέρνηση, 

Αν στις 11 -σε δύο ώρες!- δεν λάβει κατηγορηματικές διαβεβαιώσεις πως τα 
γερμανικά στρατεύματα θ’ αποσυρθούν αμέσως, θα υπάρχει κατάσταση πολέμου μεταξύ αυτής και του 
γερμανικού Reich. 
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γράφει ο Georges Bonnet, θα βρεθεί στην ανάγκη να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις που η France 
ανέλαβε με τις συνθήκες που έχει υπογράψει με την Poland και που τις γνωρίζει η γερμανική 
κυβέρνηση... Τρεις ώρες μετά τον Άγγλο πρεσβευτή Henderson, ο Γάλλος πρεσβευτής Κουλόντρ 
επιδίδει στη Wilhelmstrasse την ευφημιστική αυτή κήρυξη πολέμου. 

Την αγγλική κήρυξη πολέμου ο Σμιτ την πήγε αμέσως στο γραφείο του Führer. Ο Hitler ήταν 
καθισμένος μπροστά στο γραφείο του. Ο Ribbentrop στεκόταν όρθιος κοντά σ’ ένα παράθυρο. Ο 
Σμιτ μετέφρασε αργά το τελεσίγραφο. Ο Hitler έδειχνε σαν αποσβολωμένος. Στάθηκε κάμποση ώρα 
ακίνητος και ύστερα έστρεψε προς τον υπουργό του των Εξωτερικών το μαινόμενο βλέμμα ενός 
απατημένου ανθρώπου. Βας νουν; Και τώρα;

Μέσα στον προθάλαμο είναι συγκεντρωμένο ένα μικρό πλήθος υπασπιστών και ανωτέρων 
αξιωματούχων του Κόμματος. Ο Σμιτ τους ενημέρωσε σχετικά με το βρετανικό τελεσίγραφο. 
Απλώθηκε σιωπή που τη διέκοψε η φωνή του Göring: 

 είπε σε έναν απερίγραπτο τόνο. Ο Σμιτ έσπευσε να 
βγει από το γραφείο του Führer. 

Στις 7 Σεπτεμβρίου το πρωί, ανιχνευτικές ομάδες της 3

Αν χάσουμε αυτό τον πόλεμο, ο Θεός να μας 
λυπηθεί. 

ης, 4ης και 5ης

Είναι πολύ αργά; Όχι, δεν είναι απλώς πολύ αργά. Είναι δραματικά, ανέκκλητα πολύ αργά! 

 γαλλικής στρατιάς, περνούν τα 
γερμανικά σύνορα στα δυτικά των Βοσγίων, απέναντι από το Σαρελουί, το Σαρμπρύκ και τις Δυο 
Γέφυρες (Ντε Πον). Η επίθεση έχει γι’ αντικειμενικό σκοπό την ανακούφιση της Poland με το να 
υποχρεωθεί ο γερμανικός στρατός να στραφεί προς τα δυτικά. 

Με το ρολόι του 1914 αυτή η επέμβαση, την πέμπτη ημέρα της κινητοποιήσεως, είναι 
ικανοποιητική. Πρώτα συγκεντρώνονται οι στρατιές πίσω από το καβούκι της προκαλύψεως και, 
μόνο αφού συμπληρωθεί αυτή η συγκέντρωση, μπορεί να αρχίσει μια επιθετική δράση. Η 
συμφωνία των δύο γενικών επιτελείων, του γαλλικού και του πολωνικού, που συζητήθηκε τον 
Μάιο, αλλά ελλείψει μιας πολιτικής συμφωνίας δεν επικυρώθηκε, είναι συνεπής προς την κλασσική 
αυτή αντίληψη. Προέβλεπε πως η France θα εξαπολύσει προοδευτικά επιθετικές επιχειρήσεις με 
περιορισμένο αντικειμενικό σκοπό γύρω από την τετάρτη ημέρα της κινητοποίησής της, για να 
επιτεθεί με τον κύριο όγκο των δυνάμεων της τη 15η αν η κύρια γερμανική προσπάθεια ενταθεί 
στην Poland. Η France δεν παρουσιάζει λοιπόν καθυστέρηση, ούτε σχετικά με το ρολόι της 
στρατιωτικής της σκέψης, ούτε με τις μισο-υποχρεώσεις που έχει αναλάβει. 

Με το ρολόι όμως του 1939, η γαλλική επέμβαση άργησε τόσο πολύ, που καταντά άχρηστη. Η 
Poland εξακολουθεί ακόμη να μάχεται, αλλά έχει κιόλας ηττηθεί. Την ίδια ημέρα -7 Σεπτεμβρίου- 
που οι γαλλικές εμπροσθοφυλακές μπαίνουν συνετά στο Σαρρ, καταρρέει στην Poland η 
οργανωμένη αντίσταση. 

Η 4η γερμανική στρατιά προχωρεί κατά μήκος του Vistula ως το Τορν. Η 3η στρατιά, αφού πέτυχε 
ρήγμα στον Μλάβα, κυριεύει τη Warsaw από πίσω. Το διπλωματικό σώμα, η κυβέρνηση, η ανώτατη 
στρατιωτική διοίκηση, εγκαταλείπουν εσπευσμένα την πόλη, αλλά καθώς κατευθύνονται προς τα 
νοτιοανατολικά, τους κόβει τον δρόμο η 14η στρατιά, που αφού κατέλαβε την Krakow προχωρεί 
προς τα ρουμανικά σύνορα. 

Στα δυτικά του Vistula, τα πολωνικά στρατεύματα της προεξοχής του Πόζναν (τα στρατεύματα που 
επρόκειτο να βαδίσουν κατά του Berlin!) επιχειρούν, κάνοντας μεταβολή, να ριχτούν στην αριστερή 
πτέρυγα της 8ης γερμανικής στρατιάς. Ο Rundstedt όμως, αναπροσανατολίζει τη 10η στρατιά του, 
ρίχνει το μηχανοκίνητο 15ο και το θωρακισμένο 16ο σώμα στρατού στα νώτα του Μπορτνόφσκι. Το 
αποτέλεσμα του πολωνικού εκείνου σκιρτήματος, είναι η πρώτη μεγάλη κυκλωτική κίνηση του 



Digitized by 10uk1s 

πολέμου, ο θύλακας του Μπζούρα, μέσα στον οποίο θα πιαστούν 19 πολωνικές μεραρχίες. 

Προς την πλευρά των Γερμανών, έχουν ξεπεραστεί και οι μεγαλύτερες ελπίδες. Μόνον εκ των 
υστέρων, όταν οι επιχειρήσεις θα υποβληθούν σε μια λεπτομερειακή κριτική, θ’ αποκαλυφτούν 
ορισμένα αρκετά ανησυχητικά ασθενή σημεία ενός στρατού, που το τσιμέντο του δεν έχει ακόμη 
στεγνώσει. Η θαυμαστή απόδοση των θωρακισμένων μονάδων και της αεροπορίας τα παρασέρνει 
όλα. Οι Πολωνοί φαντάροι και ιππείς, είναι ανίσχυροι μπροστά στα θωρακισμένα άρματα. Κάτω 
από τα πλήγματα της αεροπορίας, το ιππήλατο πολωνικό πυροβολικό χάνει όλα του τα άλογα. Οι 
βομβαρδισμοί σε βάθος κόβουν τις συγκοινωνίες και αποδιοργανώνουν τα μετόπισθεν. Οι βροχές 
καθυστερούν, ο ουρανός είναι αίθριος, αμείλιχτος συνένοχος των αεροπλάνων και των τανκς. 

Πρόκειται αληθινά για έναν όμορφο, δροσερό και άνετο πόλεμο. Οι απώλειες είναι μικρές. Όσες 
μεραρχίες δεν είναι μηχανοκίνητες, σπάνια έχουν την ευκαιρία να πολεμήσουν. Οι διακεκριμένες 
προσωπικότητες του καθεστώτος, έρχονται να παρακολουθήσουν αυτά τα μεγάλα γυμνάσια. 
Ανάμεσα σ’ αυτές είναι και η ηθοποιός Λένι Ρίφενσταλ, που γυρίζει ταινίες πολεμικών επικαίρων 
για λογαριασμό του Υπουργείου Προπαγάνδας του Goebbels. Φτάνει στο γενικό στρατηγείο του 
Rundstedt, μ’ ένα μικρό πιστόλι στη ζώνη και ένα μαχαίρι σε μια από τις λευκές μπότες της. Όσο για 
τον Hitler, αυτός έχει πάει στο πρώτο του γενικό στρατηγείο εκστρατείας, στο Καζίνο Οτέλ του 
Σοπότ, στην πλαζ του Danzig. Δεν ανακατεύεται στις λεπτομέρειες των επιχειρήσεων. Βγάζει όμως 
συμπεράσματα από αυτόν τον πόλεμο με τη μεγάλη απόδοση, στον οποίο πίστευε παρά τις γνώμες 
των εξ επαγγέλματος στρατιωτικών. 

Στο μεταξύ πότε με ικεσίες και πότε με ύβρεις, οι αντιπρόσωποι της πολωνικής ανωτάτης διοίκησης 
στο London και στο Paris, ζητούν την έναρξη εχθροπραξιών στον αέρα. Τους δίνεται η απάντηση 
πως η RAF (Royal Air Force, η βασιλική αεροπορία της Αγγλίας) πηγαίνει κάθε βράδυ και ρίχνει 
προκηρύξεις στη Γερμανία και όσο για τη France, η γαλλική κυβέρνηση δεν βλέπει για ποιο λόγο 
πρέπει να προκαλέσει αντίποινα εις βάρος των πολεμικών βιομηχανιών της, παίρνοντας την 
πρωτοβουλία σοβαρότερων βομβαρδισμών. Στο λεκανοπέδιο του Σαρρ, στοιχεία καμιάς δεκαριάς 
γαλλικών μεραρχιών, προελαύνουν βήμα προς βήμα, αποσπώντας από την ανωνυμία μερικές 
τοποθεσίες όπως το Μπύμπινγκεν, το Βίττερσχαϊμ ή το Χόρνμπαχ. Οι οδηγίες που έχει δώσει η 
ανωτάτη γαλλική στρατιωτική διοίκηση, είναι όλες υποδειγματικής μετριοφροσύνης. Αποβλέπουν 
στη βαθμιαία και μεθοδική εγκατάσταση 

Πάντως στους Γάλλους στρατιώτες επιφυλάσσεται μια άγρια έκπληξη: Οι νάρκες. Οι δρόμοι 
ανατινάζονται κάτω από τα οχήματα, τα στρατεύματα που διασχίζουν τα υπονομευμένα χωράφια 
μπαίνουν χωρίς να το υποπτεύονται σε περιοχές θανάτου και συχνά οι άνδρες που κάνουν ν’ 
ανοίξουν την πόρτα μιας σιταποθήκης ή σκύβουν να μαζέψουν ένα πεταμένο αντικείμενο, 
κονιορτοποιούνται. Είναι ζήτημα αν ο γαλλικός στρατός που προορίζεται για την άμυνα, ξέρει αυτό 
το πράγμα - τις νάρκες. 

στη γραμμή Ζίγκφριντ μεταξύ Χάαρντ και Moselle. Μόνον 
ενδεχομένως και εν πάση περιπτώσει μεταγενέστερα, θα γίνουν επιθέσεις κατά των οχυρών της. 
Ανάλογη με το μέτρο της ασθενούς επιθετικότητας των Γάλλων, είναι η αντίσταση του εχθρού. Και 
τούτο γιατί ο Hitler έχει διατάξει τα στρατεύματά του ν’ αρκεσθούν απλώς στην ανταπόδοση των 
κτυπημάτων. 

Ασήμαντη επίθεση! Δεν θα είχε έννοια παρά μόνο αν η France, έχοντας προσαρμόσει τον στρατό 
της στη θέση της, του φύλακα των συνθηκών, είχε ένα θωρακισμένο μάχιμο σώμα στρατού, ικανό 
να ριχτεί κατά της Γερμανίας και να την κυριεύσει. Καλύτερα από κάθε άλλον ο αρχιστράτηγος 
Gamelin ξέρει πως πρόκειται απλώς για μια δήθεν δράση υπέρ μιας καταδικασμένης Poland. Από τις 
9 Σεπτεμβρίου υπογραμμίζει στον στρατηγό Georges, βοηθό του στο Βορειοανατολικό μέτωπο, τη 
σοβαρότητα των πολωνικών ηττών και με την ευκαιρία αυτή του τονίζει πως ανακτούν την 
προτεραιότητα οι αμυντικές αποστολές. Η επίθεση για την Poland έχει τελειώσει. 
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Στις 17 του μηνός, ομιλεί η Μόσχα. Ο Molotov δηλώνει πως η πολωνική κυβέρνηση έπαψε να δίνει 
σημεία ζωής, επομένως η Πολωνική Δημοκρατία έπαψε να υπάρχει. Κατά συνέπεια η Σοβιετική 
Ένωση προβαίνει στην κατάληψη των εδαφών που η συμφωνία της με το Reich της έχει 
αναγνωρίσει ως σφαίρα δικής της επιρροής. 

Στις 28 Σεπτεμβρίου θα γίνει στη συμφωνία αυτή μια τροποποίηση: Σαν αντάλλαγμα για την 
εγκατάλειψη της Lithuania από τη Γερμανία, η νέα γερμανο-σοβιετική μεθόριος θα απωθηθεί προς 
τα ανατολικά, ως τον ποταμό Μπουγκ. 

Σποραδικές μάχες συνεχίζονται ακόμη· άγνωστες αναλαμπές ηρωισμού σ’ έναν ξεχασμένο πόλεμο, 
ο στρατηγός Βικτόρ Τόμμε, αμύνεται λυσσωδώς στο φρούριο του Μόντλιν. Ο στρατηγός Προύγκαρ-
Κάτλινγκς, ταμπουρώνεται μέσα στο δάσος του Ιανώφ κι από κει εξορμά με λίγες ίλες κι επιτίθεται 
εναντίον μιας θωρακισμένης γερμανικής μεραρχίας, την οποία μια τεχνικής φύσης αβαρία είχε 
αναγκάσει να σταματήσει. Ο ναύαρχος Ούνρου, διεκδικεί ως τις 2 Οκτωβρίου το μικρό στρατιωτικό 
λιμάνι Χελ, στην άκρη μιας γλώσσας ξηράς του κόλπου του Danzig. 

Αντίθετα ο θεατρικός ήρωας, στρατάρχης Ρίντζυ-Σμίγλυ, καταφεύγει στη Ρουμανία, χωρίς -
εννοείται- όπλα, αλλά με σημαντικές αποσκευές. Η διαγωγή του στρατάρχη της, κάνει την Poland 
του Κοσιούτσκο να κοκκινίζει από ντροπή! 

Η Warsaw, την οποία υπερασπίζεται ένας Πολωνός στρατηγός, που τον έλεγαν Rommel, υφίσταται 
κι αυτή μια πολιορκία. Θεωρώντας πως κάθε συντονισμένη αντίσταση είχε πάψει, οι Γερμανοί 
στρατηγοί προτείνουν ν’ αποκλειστεί η πόλη και να περιμένουν τη συνθηκολόγησή της. 

Ο Hitler απάντησε πως η Warsaw είναι ένα φρούριο και επομένως μπορούν να το χτυπήσουν με την 
αεροπορία και το πυροβολικό. Η πόλη παραδίδεται στις 27 Σεπτεμβρίου, ύστερα από βομβαρδισμό 
τεσσάρων ημερών. 

Κι άλλες διενέξεις δημιουργούνται μεταξύ του Hitler και των στρατηγών του. Ακολουθώντας τον 
νικηφόρο στρατό, τα SS και η Gestapo ρίχτηκαν στην Poland. Ο στρατηγός Πέτσελ, Γερμανός 
διοικητής στο Πόζναν, διαμαρτύρεται κατά των εκτελέσεων των Εβραίων. Ο στρατηγός von Kuechler 
δηλώνει στον gauleiter της Ανατολικής Πρωσίας Κοχ, πως προορισμός του γερμανικού στρατού δεν 
είναι να συνεργάζεται με μια συμμορία δολοφόνων. Ο στρατηγός Μπλάσκοβιτς, ο οποίος 
διορίστηκε αρχηγός των στρατευμάτων εισβολής, καταδικάζει σε θάνατο άνδρες των SS που είχαν 
διαπράξει φρικαλεότητες. Ο Hitler ακυρώνει τηn απόφαση του στρατοδικείου και απευθύνει στον 
στρατηγό μια διαμαρτυρία που θα την πληρώσει πολύ ακριβά στη σταδιοδρομία του. Η εχθρότητα 
του αντιμιλιταριστή Hitler κατά των στρατιωτικών καριέρας, αιχμαλώτων αναχρονιστικών 
αντιλήψεων περί τιμής, δεν θα πάψει να φουντώνει. 

Παρ’ όλα αυτά, οι στρατιωτικοί αυτοί που ο Führer δεν τους χώνευε, του εξασφάλιζαν μια θαυμάσια 
νίκη. Η Poland που τα γενικά επιτελεία των δυτικών Δυνάμεων προεξοφλούσαν πως θα μπορούσε ν’ 
αντισταθεί έναν ολόκληρο χρόνο, συνετρίβη μέσα σε 19 μέρες. Άφησε στα χέρια των νικητών της 
694.000 αιχμαλώτους, 217.000 συνέλαβαν οι Ρώσοι. Οι απώλειες του γερμανικού στρατού στην 
εκστρατεία της Poland ανέρχονται μόνο σε 10.572 νεκρούς και 30.322 τραυματίες ;;; 
εξαφανίστηκαν. 
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Κεφάλαιο 2: ΑΝΑΜΟΝΗ 
Σεπτέμβριος - Δεκέμβριος 1939 

Παράξενος πόλεμος 

Παράξενος πόλεμος. Κατά δεκάδες κάθε μέρα τα τραίνα περνούν στη δεξιά όχθη του Rhein, σε 
απόσταση 500m από τα γαλλικά αυτόματα όπλα που ήταν στημένα στη γέφυρα του Σαλαμπέ: Οι 
παρατηρητές που παραμονεύουν εκεί μετρούν τα βαγόνια και δίνουν αναφορά... 

Τα φουσκωμένα νερά του ποταμού παρασέρνουν μερικές φορτηγίδες. Τα γενικά επιτελεία 
γυρεύουν μια ευθεία γραμμή για να μπορούν να τις βουλιάζουν, βάλλοντάς τις από τα οχυρά της 
όχθης, χωρίς όμως τα βλήματα να πηγαίνουν να χτυπήσουν τη γερμανική όχθη. Γερμανοί 
στρατιώτες δουλεύουν στο ύπαιθρο, χωρίς καμιά προκάλυψη, κάτω από πανό με επιγραφές που 
υπόσχονται πως δεν πρόκειται να χτυπήσουν πρώτοι. Ένα αεροπλάνο Fieseler Storch κάνει τη βόλτα 
του μέσα σ’ ένα θόρυβο βραχνιασμένης μοτοσικλέτας. Μεγάφωνα διακηρύσσουν στη διαπασών, 
πως οι Άγγλοι θα πολεμήσουν μέχρι του τελευταίου... Γάλλου: Κανένας δεν επιχειρεί να σκορπίσει 
τα συνεργεία των Γερμανών στρατιωτών που δουλεύουν στο ύπαιθρο, να χτυπήσει και να ρίξει τα 
αεροπλάνα ή να κάνει να βουβαθεί η ολέθρια εκείνη για το ηθικό φωνή του μεγαφώνου. Παράξενος 
πόλεμος! Στρατιές, δύναμης εκατοντάδων χιλιάδων ανδρών, τελειώνουν έτσι τα καθημερινά τους 
ανακοινωθέντα: Απώλειες οφειλόμενες στη δράση του εχθρού: Μηδέν. Απώλειες από 
δυστυχήματα: Τόσοι (μεγάλοι αριθμοί). Στις έδρες των γενικών στρατηγείων το τμήμα που 
αναπτύσσει τη μεγαλύτερη δραστηριότητα είναι το... Θέατρο του μετώπου.

Το μέτωπο -αν υποτεθεί πως έχει εδώ τη θέση της η μεγάλη αυτή λέξη- έχει βυθιστεί σε λήθαργο. 
Στις 12 Σεπτεμβρίου, η επίθεση για την Poland σταμάτησε, γιατί δεν υπάρχει πια Poland. Στις 30 
Σεπτεμβρίου αποφασίστηκε η σύμπτυξη των δυνάμεων στο γαλλικό έδαφος. Στις 16 Οκτωβρίου, 
μετά τη διαταγή που έδωσε ο Hitler για την απελευθέρωση του γερμανικού εδάφους, οι 
οπισθοφυλακές, τις οποίες οι Γάλλοι είχαν αφήσει στις θέσεις που είχαν κυριεύσει, απωθήθηκαν. 
Δίνοντας τόπο στην οργή, οι Γάλλοι εκκενώνουν αυθόρμητα την προεξοχή του Φόρμπαχ, όπου 
βρίσκονται τα παραγωγικότερα λιγνιτωρυχεία τους. 

 Παράξενος πόλεμος! 

Πρώτο δόγμα της αυστηρά αμυντικής στρατιωτικής θρησκείας τους είναι πως δεν πρέπει να μάχεται 
κανείς σε δυο θέσεις. Τα πάντα, λοιπόν, υποτάσσονται στην υπεράσπιση της γραμμής Maginot, 
κυριότερης θέσης αντίστασης, πάνω στην οποία, όπως πιστεύει το γαλλικό Γενικό Επιτελείο, θα 
συντριβεί η επίθεση του εχθρού και θα κερδηθεί ο πόλεμος. 

Στη γαλλική κοινή γνώμη, η γραμμή Maginot εμπνέει θρησκευτική πίστη. Και ο πιο ασήμαντος 
ακόμη αξιωματικός του Γενικού Επιτελείου, φτάνει να έχει έναν κόκκο έστω ανεξαρτησίας του 
πνεύματος, ξέρει τα ελαττώματα της τεράστιας αυτής αλεπουδότρυπας! Είναι αληθινά μια γραμμή, 
δηλαδή μια θέση χωρίς βάθος που προσφέρεται μόνο γι’ αγώνα κατά μέτωπο. Δύσκολα μπορούν να 
πάρουν θέση στρατεύματα στα πλάγια των οχυρών, που εκείνοι που τα έφτιαξαν, δεν έλαβαν 
καθόλου υπ’ όψη τους πως υπάρχει και αεροπορία. Αγνοήθηκαν και οι επιθέσεις καθέτου 
εφορμήσεως, που μπορούν να εκμηδενίσουν τόσο τα θωρηκτά της ξηράς (οχυρά) όσο και τα 
θωρηκτά της θάλασσας, καθώς και το ενδεχόμενο μιας απόβασης αλεξιπτωτιστών στα 
εποικοδομήματα. Το αντιαρματικό εμπόδιο, που αποτελείται από κομμάτια από σιδηροδρομικές 
ράγιες, είναι πολύ ασθενές. Οι τηλεβολοθυρίδες είναι τρωτές. Τα πεδία βολής μπορούν να 
παρεμποδιστούν με μια προπαρασκευή πυροβολικού. Τέλος η δύναμη πυρός των οχυρών είναι 
ασήμαντη ανάλογα με το μέγεθός τους και τα ποσά που στοίχισαν. Η γραμμή Maginot είναι ένα 
θαυμάσιο καταφύγιο, αλλά είναι μέτριο όργανο μάχης. Το να λέγεται πως είναι απόρθητη, είναι 
ανόητο. 

Αυτό θ’ αποδειχτεί από τις 10 κιόλας Μαΐου 1940. Εκείνη την ημέρα οι Γερμανοί θα κυριεύσουν 
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μέσα σε τέσσερις ώρες, με μιαν αεροπορική επίθεση, το βελγικό φρούριο Eben-Emael. Οι Γάλλοι 
αξιωματικοί του Επιτελείου, προκειμένου να σχηματίσουν γνώμη γι’ αυτό το γεγονός· ανοίγουν και 
διαβάζουν τον οδηγό εκστρατείας, με τον οποίο έχουν εφοδιαστεί. Σ’ αυτόν λοιπόν τον επίσημο 
οδηγό, υπάρχει η ακόλουθη διαπίστωση: Το θωρακισμένο οχυρό Eben-Emael, βόρειος στυλοβάτης 
της άμυνας της Liège, μπορεί να συγκριθεί με τα ισχυρότερα οχυρά των οχυρωματικών μας έργων 
της βορειανατολικής France... 

Το γεγονός ότι η γραμμή Maginot σταματά στο Μονμεντύ διέφυγε από τους γαλλικούς 
στρατιωτικούς εγκεφάλους, λιγότερο από ό,τι τους ξέφυγε η εφεύρεση του αεροπλάνου. Έγιναν 
σχέδια για την επέκτασή της ως τη θάλασσα και για το ντουμπλάρισμά της με δεύτερη γραμμή που 
να εμποδίζει την προσπέλαση στο παρισινό λεκανοπέδιο. Η εκτέλεση αυτών των σχεδίων 
εγκαταλείφθηκε όμως, όχι μόνο για λόγους οικονομικούς, αλλά προ παντός, για το λόγο ότι η 
συμπλήρωση και το ντουμπλάρισμα της γραμμής Maginot θα καταβρόχθιζαν τον γαλλικό στρατό. 
Σκοπός των οχυρωματικών έργων είναι η εξοικονόμηση δυνάμεων και μια συνήθεια, παλιά όσο και 
ο πόλεμος, είναι να χρησιμοποιούνται για την επάνδρωσή τους στρατεύματα δεύτερης ποιότητας. Η 
γραμμή Maginot χρειάζεται αντίθετα για την φρούρησή της πολυάριθμα και ειδικευμένα 
στρατεύματα. Οι αριστεύοντες απόφοιτοι της στρατιωτικής σχολής του Σαιν-Συρ, προορίζονται όχι 
πια για τη Λεγεώνα, αλλά για το μπετόν. Από τη Βασιλεία ως το Sedan 21 επίλεκτες μεραρχίες 
στοιβάζονται μέσα στα υπόγεια, υποχρεωμένες να μένουν ακίνητες, στερούνται μεταφορικών 
μέσων και δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν έξω από το μπετονένιο τσόφλι τους. Ένας 
τριπλασιασμός του μήκους της γραμμής Maginot, θα άπλωνε την παραλυσία αυτή στα δυο τρίτα 
των μεγάλων μονάδων του γαλλικού στρατού. Και δεν είναι μόνον αυτό. 

Φτιαγμένη για να υπερασπίζεται, η γραμμή Maginot, έχει ανάγκη υπερασπίσεως. Για κάθε μια από 
τις μεραρχίες του φρουρίου, πρέπει να υπάρχουν από πάνω της -στα εποικοδομήματα της γραμμής- 
μια ή δυο από τις λεγόμενες μεραρχίες των επάνω πατωμάτων. Η ανεπαρκής ευκαμψία, η ασθενής 
ευκινησία του γαλλικού στρατού, μειώνονται ακόμη περισσότερο από τη βαριά αυτή δουλεία· κι 
όμως, παρ’ όλα αυτά, το δόγμα της γραμμής Maginot είχε επιβληθεί σαν πνευματική πειθαρχία σε 
ολόκληρη τη στρατιωτική ιεραρχία. Συνέβη κάποτε, κάποιος στρατηγός ενός σώματος στρατού, να 
μετριάσει τον ενθουσιασμό του δούκα του Windsor που γύριζε από μια επίσκεψη στη γραμμή 
Maginot. Στο τραπέζι -κατά τη διάρκεια του γεύματος που είχε παρατεθεί προς τιμή του στη Βενσέν- 
ο δούκας του Windsor ανέφερε όσα του είχε πει ο Γάλλος στρατηγός. Τότε ο αρχιστράτηγος Gamelin 
άφησε την πετσέτα του πάνω στο τραπέζι, σηκώθηκε και πήγε να τηλεφωνήσει ν’ αφαιρεθεί από 
τον αιρετικό εκείνο στρατηγό η διοίκηση. Κατά μέσο όρο η γραμμή Maginot βρίσκεται σε βάθος 
12km περίπου στο εσωτερικό του εθνικού εδάφους. Κάθε μεραρχία των επάνω πατωμάτων 
προωθεί προς τα εμπρός την ομάδα ανίχνευσης και έναν ή δύο λόχους. Η προκάλυψη αυτή είναι 
ασθενής, τόσο περισσότερο όσο κι αυτή υποδιαιρείται σε μια γραμμή συγκέντρωσης και μια 
αλυσίδα αποσπασμάτων ασφάλειας. Τελικά μόνο τα τελευταία αυτά είναι σ’ επαφή, άλλοτε μέσα 
σε ειδυλλιακή μακαριότητα κι άλλοτε υπό αρκετά σκληρές συνθήκες. Δυο η τρεις τομείς, όπως του 
Απάκ, κοντά στα σύνορα του Luxembourg ή η ανήσυχη περιοχή στα νότια του Φόρμπαχ, αποτελούν 
εξαίρεση στη σιωπηρή εκεχειρία, στην οποία έχουν συγκατατεθεί ο γαλλικός και ο γερμανικός 
στρατός. Οι Γερμανοί κάνουν εγχειρήματα, πηγαινοέρχονται, χρησιμοποιούν μυδραλιοβόλα και 
όλμους και συχνά απάγουν σκοπούς. Οι Γάλλοι περιορίζονται στο να στήνουν ενέδρες και πιάνουν 
πότε πότε κάποιον άτυχο εχθρό. Μ’ αυτό το παιχνίδι στους 100 αιχμαλώτους που πιάνουν οι Γάλλοι, 
αντιστοιχούν 3.000 που πιάνουν οι Γερμανοί. Η γαλλική ανωτάτη διοίκηση απαντά, πως δεν θέλει 
να βρεθεί πιασμένη στα γρανάζια ενός αγώνα εμπροσθοφυλακών. Δεν παραδέχεται παρά μόνο τον 
αγώνα σε μια γραμμή. 

Εκείνο που κάνει εντύπωση, είναι η έρημος που απλώνεται μεταξύ των αποσπασμάτων 
προκαλύψεως και της γραμμής. Όλος ο πληθυσμός έχει εκκενωθεί, ενώ αντίθετα οι Γερμανοί έχουν 
αφήσει τους άμαχους πληθυσμούς τους εκεί κοντά στα σύνορα. Στα χωριά που έχουν λεηλατηθεί 
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αδιάντροπα -χρεοκοπία της πειθαρχίας- τρομάζει κανείς να συναντήσει ένα μικρό απόσπασμα 
μηχανικού, που να του έχει ανατεθεί να επισκευάσει τις καταστροφές. 

Όπως τα χωριά, έτσι έχουν εκκενωθεί και οι πόλεις, συμπεριλαμβανομένου του Strasbourg, το 
οποίο έχει γίνει η πόλη της σιωπής και προστατεύεται από ισχυρό φραγμό χωροφυλακής· τόσος 
είναι ο φόβος μη τυχόν λεηλατηθεί. Απωθημένοι στα νοτιοδυτικά της France οι Αλσατοί και οι 
Λωρραινοί συσσωρεύουν μια παλιά μνησικακία κατά των Γάλλων, που δεν εννοούν να παραδεχτούν 
πως Γάλλοι μπορούν να μιλάνε γερμανικά. 

Και η βροχή δεν σταματά. Και τα ερωτήματα πολλαπλασιάζονται. Αυτός ο χωρίς πόλεμο πόλεμος 
μήπως είναι μια παρεξήγηση; Στις 6 Οκτωβρίου, με ένα λόγο που εκφώνησε στο Reichstag ο Hitler, 
έκανε προτάσεις ειρήνης. Η France και η Αγγλία τις απέκρουσαν, αλλά η ολοσχερής διακοπή των 
μαχών, κάνει πολλούς να σκέπτονται ότι διεξάγονται μυστικές διαπραγματεύσεις. Άλλωστε στα 
πνεύματα έχει εισχωρήσει η ιδέα πως η γραμμή Maginot και η γραμμή Ζίγκφριντ, είναι και η μια και 
η άλλη απόρθητες κι ότι ένας στρατός που θα επιχειρούσε να επιτεθεί είτε στη μια είτε στην άλλη, 
είναι καταδικασμένος σε πανωλεθρία. Για όλους αυτούς τους λόγους ο αγώνας δεν μπορεί να έχει 
παρά μόνο μορφή ιδεολογικής και οικονομικής διαμάχης. Η προπαγάνδα και ο αποκλεισμός θα 
κάμψουν τον Hitler, θα τον κάνουν να γονατίσει. 

Γεννημένη μέσα από την αμφιβολία και την ανία, μια μεγάλη οκνηρία έχει κυριεύσει τον γαλλικό 
στρατό. Ο έλεγχος των ταχυδρομείων δείχνει στρατιώτες υπάκουους, αλλά αδρανείς και σίγουρους 
πως θ’ αποστρατευθούν πριν καν πολεμήσουν. Οι καταυλισμοί είναι γενικά ελαττωματικοί και 
δυσάρεστοι, αλλά η τροφή, κανονική ή συμπληρωματική, είναι άφθονη με το παραπάνω. Ο 
γαλλικός στρατός το έχει ρίξει στο φαγοπότι. Οι αξιωματικοί, που οι Γερμανοί έχουν ως κανόνα να 
τους ταΐζουν με γκούλας (κομματιαστό κρέας με σάλτσα, ειδικότητα της ουγγρικής κουζίνας) 
μαγειρεμένο μέσα στα καζάνια των κινητών στρατιωτικών μαγειρείων, καλοτρώνε, έχουν 
καταντήσει κοιλιόδουλοι. Τα γενικά στρατηγεία είναι τα τελευταία που μπορούν να τους 
κατηγορήσουν για τη γαστριμαργική αυτή πολυτέλεια. Πρώτα αυτά διεκδικούν τους αρχιμαγείρους 
των μεγάλων παρισινών εστιατορίων και στέλνουν τα αυτοκίνητα των υπηρεσιών συνδέσμου να 
τους φέρνουν, πέστροφες από τα Βόσγια ή συάκι (ψάρι με εξαιρετικά εύγευστο κρέας) από τη 
Boulogne. Μια από τις σημαντικότερες ποπότες

Η δικαιολογία αυτού του υπό τα όπλα συβαριτισμού, είναι πως δεν χύνεται αίμα. Το γαλλικό έθνος 
που τρόμαξε να συνέλθει από την αιμορραγία του 1914-1918 οφείλει γι’ αυτό ευγνωμοσύνη στην 
ανωτάτη διοίκηση. Ο δεύτερος αυτός πόλεμος θέσεων δεν ξαναβλέπει το φοβερό μακελειό του 
Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, τις γιγαντομαχίες για λίγες σπιθαμές γης, τις επιθέσεις που γίνονταν 
μόνο και μόνο για να έχει κάτι να αναφέρει το πολεμικό ανακοινωθέν. Ο γαλλικός στρατός θα 
έπρεπε όμως να χρησιμοποιήσει την ανάπαυλα που του άφησαν, για να δυναμώσει και να 
σκληρύνει. Συμβαίνει το αντίθετο: Ο γαλλικός στρατός εξασθενίζει και μαλακώνει. 

 (στρατιωτικό μαγειρείο) του γενικού στρατηγείου, 
θα σέρνει το κελάρι της στους δρόμους της ήττας και θα πάει, μετά την ανακωχή, να το αδειάσει στο 
Μουτωμπάν. 

Κι όμως θα έπρεπε να είχε διδαχθεί από ένα μάθημα που του δόθηκε δωρεάν. Η Wehrmacht 
προέβη στην Poland σε μιαν επίδειξη των μεθόδων της μάχης. Πολύτιμο μάθημα, αλλά πήγε 
χαμένο. 

Από τον Οκτώβριο κιόλας, το 2ο Γραφείο επιδόθηκε αυθόρμητα σε μια κριτική μελέτη της 
εκστρατείας της Poland. Αιχμάλωτο του γαλλικού στρατιωτικού κομφορμισμού, προσέχοντας να μη 
θίγει και τόσο άμεσα τις ιδέες των μεγάλων στρατιωτικών ηγετών, δεν έφτασε στην απλότητα και τη 
δύναμη των συμπερασμάτων που διατυπώθηκαν στο άλλο στρατόπεδο (των Γερμανών) με 
ανάλογες μελέτες. Ένα από τα συμπεράσματα αυτά είναι π.χ. η χρεοκοπία της γραμμικής άμυνας, η 
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προτεραιότητα στην ταχύτητα απέναντι στη δύναμη του πυρός κ.τ.λ. Πάντως το 2ο γραφείο 
απαριθμεί στη μελέτη του με ακρίβεια, όλα τα χαρακτηριστικά του πολέμου α λα γερμανικά. Δείχνει 
πως η νίκη του γερμανικού στρατού στην Poland ήταν το αποκλειστικό σχεδόν έργο των 
θωρακισμένων μεραρχιών σε συνεργασία με την αεροπορία. Τονίζει πως δεν υπάρχει ένας μόνο 
γερμανικός στρατός. Στην πραγματικότητα υπάρχουν δύο: Ένας στρατός πεζικού-πυροβολικού κι 
ένας στρατός τανκς-αεροπορίας και δρουν ο καθένας τους με τη δική του ταχύτητα και ανεξάρτητα 
ο ένας από τον άλλο. Μπαίνοντας στις λεπτομέρειες το 2ο Γραφείο αναλύει τον ελιγμό των δυο 
θωρακισμένων μεραρχιών: Από αυτές, η 3η, παραβιάζει τον σύρτη του Μλάβα και κάνει στροφή 
προς τον ποταμό Narev για να καθαρίσει τις όχθες του πριν εξορμήσει για να κυριεύσει τη Warsaw 
εκ των νώτων. Η 5η θωρακισμένη γερμανική μεραρχία εξορμά από τη Σλοβακία, σαρώνει τη Γαλικία 
κυριεύει το Λβοφ σε απόσταση 300km από τη βάση της αφετηρίας της και κάνει στροφή 120 μοιρών 
για να ριχτεί κι αυτή κατά της Warsaw. Ο αντίχτυπος των βομβαρδισμών των Stukas για το ηθικό του 
στρατεύματος, η χρησιμοποίηση αλεξιπτωτιστών, η παράλυση των στρατιωτικών κινήσεων από τα 
μπουλούκια των προσφύγων που κατέκλυζαν τις δημοσιές, τίποτα το ουσιώδες δεν λείπει από το 
αξιοσημείωτο αυτό ντοκουμέντο. Η αργοκίνητη στρατιωτική γραφειοκρατία θα γίνει αφορμή για να 
φτάσει η μελέτη αυτή σε ορισμένα στρατηγεία κατά τη διάρκεια της μάχης του Μαΐου, έγκαιρα, για 
να μπορέσει να επαληθεύσει πόσο βάσιμη είναι. Δεν θα μπορέσει όμως πια να έχει καμιά άλλη 
χρησιμότητα. 

Στα διδάγματα αυτά της εκστρατείας των Γερμανών στην Poland -πραγματικού Kriegspiel

Η καλύτερη απόδειξη ότι δεν υπάρχει τίποτε το κοινό ανάμεσα στις δυο καταστάσεις, είναι πως ο 
Hitler δεν επιτίθεται. Ρίχτηκε στην Poland. Με τη France μπροστά του, περιμένει. 

- η γαλλική 
ανωτάτη στρατιωτική διοίκηση αρνείται ν’ αποδώσει σημασία. Οι αξιωματικοί που ανέλαβαν να τη 
μελετήσουν, δεν είχαν καμιά ενθάρρυνση. Το 3ο Γραφείο, αποφασιστική αυθεντία, αποφαίνεται 
πως δεν είναι σωστό να ληφθεί ό,τι έγινε στην Poland για βάση εκπαίδευσης του γαλλικού στρατού 
κατά τη διάρκεια του χειμώνα. Οι συνθήκες είναι πολύ διαφορετικές. Στην Poland η Γερμανία είχε 
να κάνει μ’ έναν πρωτόγονο στρατό, μέτρια διοικούμενο, μέτρια εφοδιασμένο, υποχρεωμένο να 
επανδρώνει δυσανάλογα μέτωπα, σ’ ένα έδαφος γυμνό από κάθε αμυντική οργάνωση. Στη France 
βρίσκεται μπροστά σ’ έναν μοντέρνο στρατό που αρχηγός του είναι ένας μαθητής του Joffre (ο 
Gamelin), έναν στρατό υπέροχα εφοδιασμένο, εγκατεστημένο σ’ ένα πεδίο μάχης χωρισμένο σε 
ιδιαίτερα, χωριστά διαμερίσματα και στηριγμένο στο ισχυρότερο οχυρωματικό σύστημα που 
κατασκευάστηκε ποτέ, τη γραμμή Maginot. 
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Η βροχή εμποδίζει τον Hitler 

Η πρώτη διαταγή επίθεσης κατά του καλά διοικούμενου, εφοδιασμένου, εγκατεστημένου, 
περιχαρακωμένου και Maginotαρισμένου (κλεισμένου μέσα στη γραμμή Maginot) στρατού, είχε 
υπογραφεί από τον Führer στις 27 Οκτωβρίου. Η επίθεση θα άρχιζε στις 12 Νοεμβρίου, ένα τέταρτο 
της ώρας πριν από την ανατολή του ήλιου. 

Η απόφαση να χτυπηθεί η France από το 1939, είχε ληφθεί πριν καν τελειώσει ο πόλεμος της 
Poland. Όταν ο Hitler την ανακοίνωσε στις 27 Σεπτεμβρίου στους κυριότερους αρχηγούς της 
Wehrmacht, η Warsaw κρατούσε ακόμη. Οι στρατηγοί αρνήθηκαν να πάρουν στα σοβαρά μια 
πρόθεση που τους φαινόταν δυσανάλογη προς τα μέσα που διέθεταν. Χρειάστηκε να γίνουν πολλές 
συσκέψεις στη νέα καγκελαρία· χρειάστηκε η υπ’ αρ. 6 εγκύκλιος περί διεξαγωγής του πολέμου, και 
τέλος, η διαταγή της 27 Οκτωβρίου, για να τους πείσουν πως ο Führer υπολόγιζε πραγματικά να 
επιτεθεί κατά της France, μεταφέροντας στη Δύση τις μεθόδους μάχης που τόσο λαμπρή επιτυχία 
είχαν σημειώσει προς τα ανατολικά. 

Γυρίζοντας από την Poland, με το σιδηρόδρομο και από τους αυτοκινητοδρόμους, οι γερμανικές 
στρατιές συγκεντρώθηκαν στον Rhein. Ο Brauchitsch περιόδευσε ευσυνείδητα στα γενικά 
στρατηγεία. Ομόφωνη επικρατούσε η γνώμη, πως η επίθεση που ήθελε ο Führer, ήταν αδύνατη και 
η διαταγή για επίθεση στις 12 Νοεμβρίου μια παραφροσύνη. Ο Brauchitsch έκρινε πως το καθήκον 
του ως αρχιστρατήγου ήταν ν’ αντιταχθεί. 

Η 5η Νοεμβρίου ήταν μια σημαντική χρονολογία: Το μεσημέρι θ’ αποφασιζόταν αν η διαταγή της 
επίθεσης θα διατηρείτο, ή θ’ ακυρωνόταν. Ο Walther von Brauchitsch πήγε το πρωί στη νέα 
καγκελαρία και ζήτησε να δει τον Führer ιδιαιτέρως. Ο Hitler, αν και δεν του ήταν πολύ ευχάριστο, 
τον δέχτηκε. Ο Brauchitsch άρχισε να του διαβάζει ένα υπόμνημα, στο οποίο είχε συγκεντρώσει τις 
στρατιωτικές απόψεις που απέτρεπαν μιαν επίθεση στο δυτικό μέτωπο. Ο γαλλικός στρατός ήταν 
πολύ ισχυρός. Ο γερμανικός δεν είχε ακόμη αποχτήσει αρκετή στερεότητα. Δεν είχε βαρύ 
πυροβολικό ούτε τα αναγκαία πυρομαχικά, για να επιτεθεί κατά των γαλλικών οχυρωματικών 
έργων. Η νίκη των Γερμανών στην Poland είχε επιτευχθεί σε βάρος ενός ασθενούς αντιπάλου και 
δεν έπρεπε να δημιουργεί αυταπάτες. Έπρεπε να χρησιμοποιηθεί το πολιτικό πλεονέκτημα που η 
νίκη αυτή έδινε στη Γερμανία για να παζαρευτεί με καλούς όρους η γενική ειρήνη. 

Στην αρχή ο Hitler άκουε, χωρίς να λέει τίποτε. Η σιωπή του δεν κατόρθωνε να κρύψει τη 
δυσαρέσκειά του. Η έκρηξη έγινε, όταν ο στρατηγός Brauchitsch έφτασε στα ηθικά ελαττώματα που 
η εκστρατεία κατά των Πολωνών έγινε αφορμή να εκδηλωθούν στον νέο γερμανικό στρατό, τέκνο 
του χιτλερικού καθεστώτος. 

Το πεζικό, έλεγε ο Brauchitsch, δεν έδειξε το ίδιο επιθετικό πνεύμα, όπως στον Πρώτο Παγκόσμιο 
Πόλεμο. Κρούσματα απείθειας είχαν σημειωθεί ακόμη και σε ορισμένες μεραρχίες εν ενεργεία. 

Ο Brauchitsch δεν προχώρησε στην ανάγνωση. Γύρισε στον προθάλαμο, αλλά είχε τόσο σκυθρωπή 
φάτσα και έτρεμε σε τέτοιο βαθμό, που ο υπασπιστής του φοβήθηκε πως θα λιποθυμούσε. Ο Hitler 
χίμηξε επάνω νου, άρπαξε από τα χέρια του το έγγραφο, το ξέσχισε και το ποδοπάτησε. Ύστερα 
κάλεσε τον Keitel, τον επιλεγόμενο «La – Keitel» (Keitel ο λακές) και πίσω από την καπιτοναρισμένη 
πόρτα, ακουγόταν, πως εξακολουθούσε ακόμη να βρυχάται κατά της ανοησίας και τις ανανδρίας 
των στρατηγών. 

Όταν βγήκε έξω ο Keitel, ο ωροδείκτης περνούσε την κάθετο της μεσημβρίας· στην πόρτα του F ührer 
περίμενε ο συνταγματάρχης του Γενικού επιτελείου, Warlimont. Παρατήρησε πως η στιγμή που είχε 
οριστεί για την επιβεβαίωση της επίθεσης είχε πια περάσει. Επάνω στην έξαψή του ο Hitler και ο 
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στρατηγός-υπηρέτης του (Keitel) την είχαν ξεχάσει. 

Ο Keitel ξαναγύρισε στο άντρο του λιονταριού. Έλειψε για λίγα λεπτά, βγήκε πάλι και είπε πως η 
διαταγή της 27 Οκτωβρίου είχε επικυρωθεί. Όταν ο Warlimont τηλεφώνησε αυτή την απόφαση στο 
γενικό επιτελείο του Brauchitsch, ο αξιωματικός που πήρε το μήνυμα εξέφρασε την έκπληξή του. 
Μα αν δεν απατώμαι, είπε, ο στρατηγός (Brauchitsch) πήγε να εξηγήσει στον Führer, για ποιους λόγους 
η επίθεση είναι αδύνατη... - Ο στρατηγός, απάντησε ο Warlimont,

Ο Brauchitsch υπέβαλε παραίτηση. Ο Hitler απαντώντας, ρώτησε αν οι απλοί στρατιώτες στα 
χαρακώματα παραιτούνται. Ο Brauchitsch αναγκάστηκε να μείνει στη θέση του, για να ετοιμάσει 
σχέδια που αποδοκίμαζε. Το σχέδιο επίθεσης της 12 Νοεμβρίου είχε καταστρωθεί στις 19 
Οκτωβρίου από το Γενικό Επιτελείο Στρατού (Ο.Κ.Η.). Σύμφωνα με το σχέδιο αυτό, ο γερμανικός 
στρατός θα εισέβαλλε στις τρεις χώρες, των οποίων η Hitler πριν από ένα μόλις μήνα είχε υποσχεθεί 
να σεβαστεί την ουδετερότητα. Οι τρεις χώρες ήταν η Ολλανδία, το Βέλγιο και το Luxembourg. Το 
κέντρο βαρύτητας -σβέρπουνκτ- ήταν η περιοχή της Liège. Η βαδίζουσα πτέρυγα που τη σχημάτιζε η 
ομάδα στρατιών von Bock (ομάδα Β), θα κυρίευε τις ακτές της Βόρειας Θάλασσας, για να 
εξασφαλίσει στο ναυτικό και την αεροπορία μια βάση αεροναυτικών επιχειρήσεων κατά της 
Αγγλίας. 

 δεν κατόρθωσε να πείσει τον 
Führer... 

Ένας ελάσσων επιθετικός ρόλος είχε ανατεθεί στην ομάδα στρατιών Rundstedt (ομάδα Α) που 
σύμφωνα με το σχέδιο θα διέσχιζε τις Ardennes και θα παραβίαζε τον ποταμό Meuse. 

Μια τρίτη ομάδα στρατιών (ομάδα Γ), υπό τη διοίκηση του von Leeb, θα κρατούσε το παθητικό 
μέτωπο, από το Luxembourg ως την Ελβετία. 

Ο Hitler εν μέρει μόνο ήταν ικανοποιημένος. Φόρεσαν τις μπότες του Σλίφεν

Παρ’ όλα αυτά ο Hitler άφησε να περάσει το σχέδιο του Γενικού Επιτελείου (Ο.Κ.Η). Προικισμένος 
με μια πραγματική στρατηγική διαίσθηση, ο Hitler δεν είχε, λέει ο Γάλλος στρατηγός Καιλτς, την 
ανώτερη κατάρτιση του επιτελούς που θα του επέτρεπε να εκφράσει πλήρη και μονομιάς την ιδέα 
του ελιγμού που γεννιέται μέσα στο μυαλό του. 

 είχε πει στους δυο 
παλατινούς του, τον Keitel και τον Jodl. Τους εξήγησε πως ο αιφνιδιασμός που είχε επιτευχθεί το 
1914 με την επέκταση της γερμανικής δεξιάς πτέρυγας, δεν μπορούσε να επαναληφθεί. Αυτή τη 
φορά, η γαλλική ανωτάτη στρατιωτική διοίκηση, περίμενε την επίθεση δια μέσου του Βελγίου. Το 
άνθος των δυνάμεών του, τις πιο επίλεκτες μονάδες του, τις είχε κατανείμει από τις Ardennes ως τη 
Βόρεια Θάλασσα και έτσι μια επανέκδοση του σχεδίου Σλίφεν, υπήρχε κίνδυνος να καταλήξει σε μια 
κατά μέτωπο μάχη. 

Πραγματικά δεν ήταν όμως ο Hitler-αρχιστράτηγος, ήταν ο Hitler γενικά που γεννούσε τις ιδέες του 
σε κατάσταση νεφελώδη και μόνο ύστερα τους έδινε συγκεκριμένη μορφή, με μια εναλλαγή 
πονηρών σκέψεων και ξεκάρφωτων συνομιλιών. Η διαίσθηση του ρήγματος στο Sedan του ήρθε 
πολύ γρήγορα, αλλά έμεινε πολύ καιρό μέσα στο μυαλό του, υπό μορφή ρευστή, γύρω από 
υποθέσεις που άλλαζαν. Στο παρακάτω κεφάλαιο θα ξαναγυρίσω σ’ αυτή την αξιοσημείωτη γένεση. 

Μετά την προσβολή του Brauchitsch, ακολούθησε στις 23 Νοεμβρίου μια σφοδρή κατσάδα προς 
τους διοικητές στρατιών που είχαν συγκεντρωθεί στην καγκελαρία. Ο Hitler, λέει ο Halder, γάβγιζε 
κατά των στρατηγών. Δεν μπορώ να εκφρασθώ διαφορετικά. 

Ωστόσο, μερικοί εξακολούθησαν ν’ αντιτίθενται και ένας από αυτούς, ο Leeb, έφτασε να προτείνει 
μια απεργία της ανωτάτης διοίκησης, για να πνιγεί το σχέδιο της επίθεσης. 
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Η συνήθεια όμως της υπακοής και ο μοιραίος όρκος πίστης που δόθηκε στον Führer δέσμευε την 
τεράστια πλειοψηφία αυτών των στρατιωτών. 

Την επίθεση στο δυτικό μέτωπο ανέλαβε να την εμποδίσει ο ουρανός. Ο Hitler εννοούσε να είναι 
καλοκαιρία, για να είναι βέβαιος, πως η απόδοση της αεροπορίας και των θωρακισμένων αρμάτων 
θα ήταν αντάξια της απόδοσής τους μέσα στο ακτινοβόλο πολωνικό καλοκαίρι· το φθινόπωρο όμως 
του 1939, ήταν απαίσιο. Ο Νοέμβριος φέρνει χειμαρρώδεις βροχές. Βρέχει με το τσουβάλι. Οι 
ποταμοί φουσκώνουν και οι πλημμύρες απλώνουν στις πεδιάδες μεγάλα αντιαρματικά εμπόδια. Οι 
μετεωρολογικές προβλέψεις περιγράφουν τεράστιες νεφέλες που προέρχονται από τον Ατλαντικό 
και υπόσχονται νέους κατακλυσμούς για τις επόμενες ημέρες. Στις 7 του μηνός, ο Hitler μετέδωσε 
στις 9 την απόφαση σχετικά με την επίθεση. Τη μεταθέτει άλλη μια φορά στις 13, ύστερα στις 16 και 
ύστερα στις 20 του μηνός. Μια υπόνοια κυριεύει τον Führer. Ζητεί να συντάσσει η Luftwaffe τα 
μετεωρολογικά δελτία που εκδίδονται δύο φορές την ημέρα. Θεωρεί πως οι στρατηγοί της ξηράς, 
είναι ικανοί να επηρεάζουν τους μετεωρολόγους. Οι άνδρες-βαρόμετρα της αεροπορίας δεν είναι 
όμως λιγότερο απαισιόδοξοι. Οι αναβολές της επίθεσης διαδέχονται η μια την άλλη, στις 27 και 29 
Νοεμβρίου, ύστερα στις 4, 6 και 12 Δεκεμβρίου... 

Παράξενος πόλεμος. Βροχές με το τσουβάλι. Στους άθλιους καταυλισμούς τους, της Alsace και των 
Ardennes, οι στρατιώτες ανακλαδίζονται βαριεστημένοι από τις συνεχείς βροχές. Οι αχυρένιες 
στρωμνές μέσα στις αποθήκες, έχουν σαπίσει. Προσβεβλημένα από μια μυστηριώδη αρρώστια ή 
θύματα της αμέλειας των οδηγών, τα άλογα του πυροβολικού ψοφούν κατά χιλιάδες. Η κακοκαιρία 
είναι ένα βάσιμο πρόσχημα, για ν’ ακυρώνονται τα γυμνάσια και να διακόπτονται οι εργασίες 
οργάνωσης του εδάφους. Οι στρατιώτες στριμώχνονται μέσα στα καπηλειά των χωριών και 
βαριούνται, βαριούνται, βαριούνται... 
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Στη θάλασσα, όμως, ο πόλεμος δεν είναι «παράξενος» 

Ένα επιχείρημα έρχεται σ’ ενίσχυση εκείνων που υποστηρίζουν ότι ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος 
θα είναι μάλλον οικονομικός, με αντίκτυπο για ολόκληρο τον πλανήτη μας, παρά ευρωπαϊκός. Οι 
εχθροπραξίες, ενώ είναι σχεδόν ίσες με το μηδέν στην ξηρά, στη θάλασσα έχουν αρχίσει από την 
πρώτη κιόλας μέρα και συνεχίζονται με σφοδρότητα. Από τις 3 Σεπτεμβρίου, ώρα 21:00, δέκα μόλις 
ώρες μετά τη διακήρυξη πως η Αγγλία βρίσκεται σ’ εμπόλεμη κατάσταση, μια έκρηξη κατέστρεψε το 
εκτοπίσματος 13.500 τόνων ατμόπλοιο Athenia που έπλεε προς τη New York. Από τα 112 θύματα τα 
28 ήταν Αμερικανοί επιβάτες. Ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος είχε από την πρώτη κιόλας ημέρα τη 
Lusitania

Την επαύριον, ο 

 του... 

Λαϊκός Παρατηρητής (Völkischer Beobachter) το δημοσιογραφικό όργανο του 
Εθνικοσοσιαλιστικού Κόμματος της Γερμανίας, προβάλλει ως κατήγορος. Κατηγορεί τον Churchill. 
Αυτός, λέει, βούλιαξε το Athenia με μια καταχθόνια μηχανή, αδιαφορώντας για τη ζωή 1.500 
ανθρώπων, μόνο και μόνο, για να προκαλέσει ένα επεισόδιο μεταξύ της Γερμανίας και των Η.Π.Α. Ο 
Churchill, που προ ολίγου είχε αναλάβει, όπως και το 1914, τα καθήκοντα του πρώτου λόρδου του 
Ναυαρχείου, διαμαρτύρεται, χωρίς όμως και να πείσει καθ’ όλη τη γραμμή. Και όμως ο Λαϊκός 
Παρατηρητής

Δύο μέρες αργότερα καταβυθίζεται δεύτερο πλοίο, το Royal Sceptre. Αυτή τη φορά ο κυβερνήτης 
του γερμανικού υποβρυχίου U-48, ο νεαρός υποπλοίαρχος Χέρμπερτ Σούλτσε, ειδοποιεί απ’ 
ευθείας τον Churchill. 

 λέει ψέματα. Το Athenia δεν το βούλιαξε ο Churchill, αλλά ο υποπλοίαρχος Fritz-Julius 
Lemp, κυβερνήτης του γερμανικού υποβρυχίου U-30. Θα πρέπει όμως να έρθει η δίκη των 
Γερμανών εγκληματιών πολέμου στη Nuremberg, για να λείψει και η τελευταία αμφιβολία. Η 
Kriegsmarine (γερμανικό Ναυαρχείο) πλαστογραφεί το ημερολόγιο του σκάφους, βάζει το πλήρωμα 
του υποβρυχίου να ορκιστεί πως δεν θα βγάλει λέξη και για να ρίξει στάχτη στα μάτια, επιβάλλει 
μια πειθαρχική κύρωση στον Leeb που τορπίλισε ένα εμπορικό σκάφος, χωρίς να το προειδοποιήσει 
κι έγινε έτσι αφορμή ν’ αρχίσουν οι εχθροπραξίες. 

Το Athenia και το Royal Sceptre ανοίγουν τον κατάλογο των 2603 πλοίων που θα βυθίσουν τα 
υποβρύχια του Hitler μεταξύ 1939 και 1945. 

Δια τον κ. Churchill προσωπικώς - στοπ - Βύθισα το αγγλικό ατμόπλοιο Royal Sceptre, εις θέση ΧΥΖ - 
στοπ - Παρακαλώ μεριμνήσατε δια την περισυλλογή του πληρώματος. 

Σε μεγαλύτερο ακόμη βαθμό από τους αρχηγούς του στρατού της ξηράς, οι αρχηγοί του γερμανικού 
ναυτικού, θεωρούν πως ο πόλεμος ξέσπασε πρόωρα. Ο στόλος επιφανείας που διαθέτει η Γερμανία 
είναι ακόμη ασθενής και περιορίζεται σε 3 θωρηκτά τσέπης -τα Admiral Graf Spee, Admiral Scheer 
και Deutschland- που είχαν ναυπηγηθεί μέσα στα όρια των περιορισμών (10.000 τόνων) της 
συνθήκης των Versailles, 2 καταδρομικά μάχης των 26.000 τόνων -τα Scharnhorst και Gneisenau- 1 
βαρύ καταδρομικό, το Prinz Eugen, 5 ελαφρά καταδρομικά και 22 αντιτορπιλικά. Όπου και να ‘ταν, 
θα ήταν έτοιμα τα θωρηκτά των 35.000 τόνων Bismarck και Tirpitz και υπήρχαν επίσης στα σκαριά 
δυο άλλα πολεμικά που προσωρινά ονομάζονταν Χ και J.

Όσο για τα υποβρύχια, αυτά δεν αναστήθηκαν παρά μόνο το 1935, όταν ο πλοίαρχος φρεγάτας Karl 
Dönitz δημιούργησε τον στολίσκο Βέντιγκεν που τον αποτελούσαν 3 μικροσκοπικά σκάφη. Το 1939, 
ο αριθμός των υποβρυχίων που είχαν ναυπηγηθεί, έφτανε τα 57, αλλά τα μισά από αυτά ήταν 
βαρκούλες, κάτω των 250 τόνων, που δεν μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν στον Ατλαντικό και 
πολλά δεν είχαν ολοκληρώσει τις δοκιμές τους. Θα περάσουν πολλές εβδομάδες, πριν η Γερμανία 

 Γενικά η Γερμανία διέθετε ένα στόλο που 
μόλις είχε αρχίσει η ανασυγκρότησή του και που δε μπορούσε να θέσει υποψηφιότητα για την 
κυριαρχία στη θάλασσα. 
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μπορέσει να έχει στη θάλασσα ταυτόχρονα, πάνω από τρία ή τέσσαρα υποβρύχια. 

Προς την άλλη πλευρά, τη συμμαχική, δεν υπάρχει πια ο μεγαλοπρεπής βρετανικός στόλος του 1914 
με τις 8 μοίρες των 8 πλοίων γραμμής. Ένα πρόγραμμα ναυτικού επανεξοπλισμού βρίσκεται υπό 
εκτέλεση, αλλά μόνο το 1941 θ’ αρχίσουν να βγαίνουν από τα ναυπηγεία τα θωρηκτά της 
κατηγορίας King George V και τα αεροπλανοφόρα του τύπου Ιλλάστριους. Στο μεταξύ, ο στόλος των 
μεγάλων μονάδων αποτελείται από 13 παλαίμαχους του πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, 10 
θωρηκτά και 3 καταδρομικά μάχης και επί πλέον 6 αεροπλανοφόρα, από τα οποία τα 5 ήταν παλιά 
μεταποιημένα θωρηκτά και τα δύο πλοία γραμμής Nelson και Rodney

Εντυπωσιακή είναι η δύναμη των βρετανικών πολεμικών που είχαν μικρότερο εκτόπισμα: 15 
καταδρομικά των οκτώ και 49 των έξι δακτύλων, 184 αντιτορπιλικά, 38 σλουπς κ.τ.λ. Η Αγγλία όμως 
είναι υποχρεωμένη να φρουρεί θαλάσσιους δρόμους που περικυκλώνουν την υδρόγειο και να 
προστατεύει ναυσιπλοΐες που -για να περιοριστούμε μόνο στα πλοία τα οποία ταξίδευαν με αγγλική 
σημαία- εκδηλώνονταν με την καθημερινή παρουσία στη θάλασσα 2.500 εμπορικών πλοίων. 

, τα μόνα που είχαν 
κατασκευαστεί από το 1919 και έπειτα. 

Αν είχε μπει στον πόλεμο η Ιταλία, η Great Britain θα είχε να κάνει με μια ισχυρή και μοντέρνα 
ναυτική δύναμη: 4 θωρηκτά, ανάμεσα στα οποία τα ολοκαίνουρια Vittorio Veneto και Littorio των 
35 χιλιάδων τόνων, 7 βαριά καταδρομικά, 12 ελαφρά καταδρομικά, 59 αντιτορπιλικά, 69 
τορπιλάκατοι, 105 υποβρύχια. Η μη εμπόλεμη κατάσταση του Mussolini εξουδετερώνει αυτή τη 
μεσογειακή αρμάδα και επιτρέπει να προστεθεί στον αγώνα κατά της Γερμανίας το σύνολο του 
γαλλικού στόλου που, αντίθετα με ό,τι συνέβη με το γαλλικό στρατό, είχε τελείως ανακαινισθεί. 
Εκτός 3 παλαιών θωρηκτών, η France είχε 2 μεγάλα πλοία των 36.000 τόνων, το Dunkerque και το 
Strasbourg που οι Άγγλοι τα ταξινομούσαν για καταδρομικά μάχης και είχε σχεδόν έτοιμα στα 
ναυπηγεία της το Richelieu και το Jean Bart

Μια τεχνική έκπληξη επιφυλάσσεται στην Αγγλία. Κατά μήκος των ακτών στα αγκυροβόλια, πλοία 
καταστρέφονται κατά τρόπο μυστηριώδη. Έξι φορτηγά ανατινάσσονται απανωτά το ένα μετά το 
άλλο στον Τάμεση και το ισχυρότερο θωρηκτό της μοίρας, το 

. Εκτοπίσματος 35.000 τόνων, τα δυο αυτά πολεμικά θα 
είναι τα ισχυρότερα της γενιάς τους. 18 βαριά καταδρομικά, όλα μοντέρνα, αποτελούν μία 
ομοιογενή δύναμη. Υπήρχαν και 28 αντιτορπιλικά (κι αλλά 24 υπό ναυπήγηση) που οι Άγγλοι τα 
θεωρούσαν για ελαφρά καταδρομικά. Το πνεύμα της συνοχής στις ναυπηγήσεις, η επιτηδειότητα 
του μακαρίτη υπουργού των Ναυτικών Georges Λέυγκ, η ικανότητα του αρχηγού του Ναυτικού 
Επιτελείου Jean-Francois Darlan, εξηγούν πώς και γιατί στις στιγμές του μεγαλύτερου στρατιωτικού 
της λυκόφωτος η France βρέθηκε με τη μεγαλύτερη ναυτική δύναμη που είχε ποτέ, από τον καιρό 
της Μοναρχίας και έπειτα. 

Nelson

Περνούν μερικές αγωνιώδεις ημέρες. Στις 22 Νοεμβρίου, μια πληροφορία φθάνει από το South End 
on the Sea, είσοδο του Thames: Ένα γερμανικό αεροπλάνο, βαλλόμενο από μια πυροβολαρχία της 
αντιαεροπορικής άμυνας, για να ελαφρώσει, άρχισε να πετά διάφορα ογκώδη αντικείμενα από το 
φορτίο του. Ένα από αυτά είχε πέσει μέσα στη λασπουριά του Σόου Μπάρυνες που στη μια φάση 
της παλίρροιας, τη σκεπάζουν τα νερά της θάλασσας. Όταν αποτραβήχτηκαν τα νερά, ήρθε στην 
επιφάνεια το κομμάτι που είχε πέσει από το γερμανικό αεροπλάνο. Δυο ειδικοί για τις νάρκες 
αξιωματικοί, ο Ούβρις και ο Λιούις, ξεκινούν αμέσως, παρ’ όλη την πυκνή ομίχλη -τόσο πυκνή που 
δεν βλέπουν τη μύτη τους- από το 

, καταντά για πολλές εβδομάδες 
ένα ανάπηρος. Ένα βράδυ με το αιώνιο κοντό τσιμπούκι του στο στόμα, καπνίζοντας με νευρικές 
ρουφηξιές, ο πρώτος Lord του Ναυαρχείου Sir Ντάντλευ Πάουντ αναφέρει στον Churchill πως οι 
Γερμανοί έχουν ένα μυστικό μηχάνημα που προκαλεί τις μυστηριώδεις αυτές απώλειες. Κανένα 
μέτρο δεν μπορεί να επινοηθεί εναντίον του, όσο η φύση του παραμένει άγνωστη. 

Γούλγουιτς. Βρίσκουν το μηχάνημα, κάνουν όπως - όπως, στα 
πρόχειρα, μια εγκατάσταση φωτισμού και μια παγερή νύχτα, εκεί, στη λασποστιβάδα που τη χτυπά 
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ο άνεμος του ανοιχτού πελάγους, βάζουν όλα τους τα δυνατά για να το απογομώσουν. Όλες μαζί οι 
λαχτάρες του Μεροκάματου του τρόμου

Ό,τι είχαν να κάνουν έπρεπε να το κάνουν μια ώρα γρηγορότερα, γιατί από τη μια στιγμή στην άλλη 
η θάλασσα θα σκέπαζε πάλι την λασποστιβάδα και το μυστηριώδες μηχάνημα που με όλες τις 
αναγκαίες προφυλάξεις προσπαθούσαν να αποσπάσουν μέσα από τη λάσπη, θα εξαφανιζόταν και 
πάλι κάτω από τα νερά. Η τύχη -συνεργός πολλές φορές σε παρόμοιες περιπτώσεις- τα έφερε και το 
μηχάνημα που στη φούρια του είχε πετάξει το πλήρωμα του γερμανικού αεροπλάνου, δεν ήταν 
γομωμένο. Έτσι οι δυο Άγγλοι αξιωματικοί μπόρεσαν να το ξεκολλήσουν από τη λάσπη και να το 
βγάλουν μέσα από τη θάλασσα, χωρίς να εκραγεί. Ο Ούβρις και ο Λιούις νίκησαν. Γύρισαν στο South 
End συναποκομίζοντας μια μαγνητική νάρκη, πρώτο μυστικό όπλο του Hitler. Στους Άγγλους δεν 
απέμενε πια παρά να οργανώσουν την απομαγνητίσει των πλοίων τους, ώστε η μεταλλική μάζα 
τους να πάψει να τραβά τις σπαρμένες στα ρηχά νερά καταχθόνιες μηχανές. 

 (Σημ. Μετάφρ. πρόκειται για το γνωστό, γεμάτο αγωνιώδεις 
περιπέτειες γαλλικό μυθιστόρημα) δεν είναι τίποτα μπροστά στην προσπάθεια των δύο εκείνων 
αξιωματικών που, παίζοντας με τη ζωή τους, πασπάτευαν τις φοβερές προεξοχές του μυστηριώδους 
μηχανήματος. 

Θα έλεγε κανείς ότι ο πόλεμος του 1914-1918 δεν είχε ποτέ σταματήσει. Κύρια αποστολή του 
αγγλικού πολεμικού ναυτικού θα είναι από τώρα και μπρος να προστατεύει το πέρασμα του 
βρετανικού εκστρατευτικού σώματος στην ηπειρωτική Ευρώπη. Και το πέρασμα έγινε χωρίς να 
χαθεί ούτε ένας στρατιώτης, ούτε ένα πλοίο. Κατά δεύτερο λόγο αποστολή του αγγλικού στόλου θα 
είναι ο αποκλεισμός της Γερμανίας. Οι Άγγλοι βάλθηκαν να ξαναεγκαταστήσουν τα απέραντα πεδία 
ναρκών που είχαν ποντίσει το 1918 μεταξύ της Σκοτίας και της Norway. Ξανασχημάτισαν την 
περίπολο-φάντασμα. Πλοία, μεταμορφωμένα σε βοηθητικά καταδρομικά, εκτελούν χρέη φρουρών 
στα πολυτάραχα νερά του 60ου παραλλήλου. Στις 23 Νοεμβρίου, ενώ έχει αρχίσει να νυχτώνει, ένα 
από αυτά τα επίστρατα πλοία, το Rawalpindi, διακρίνει σε απόσταση 8.000 υαρδών τη σιλουέτα 
ενός μεγάλου πολεμικού. Λίγες στιγμές αργότερα, ύστερα από μια απεγνωσμένη άμυνα, βυθίζεται 
χτυπημένο από τις κανονιές του Scharnhorst. Λες και είναι το 1916 και ξαναρχίζει ο υποβρύχιος 
πόλεμος. Ξαναεμφανίζονται οι νηοπομπές, κοπάδια πλοίων οδηγημένα από έναν ή δυο βοσκούς -
θωρηκτά ή καταδρομικά- ενώ αντιτορπιλικά, οπλισμένα ψαράδικα ή κορβέτες τα περιστοιχίζουν 
σαν σκυλιά. Πάντως οι απώλειες είναι βαριές: 41 πλοία βυθίζονται τον Σεπτέμβριο, 27 τον 
Οκτώβριο, 21 τον Νοέμβριο, 25 τον Δεκέμβριο. Σύνολο: 114 πλοία και 420.000 τόνοι μέσα στη 
σύντομη εκείνη περίοδο του 1939 που καλύπτει ο πόλεμος, δηλαδή ένας ρυθμός καταστροφής σαν 
του 1916. Δεν τη γλιτώνουν ούτε τα πολεμικά σκάφη. Στις 17 Σεπτεμβρίου, μέσα στη διώρυγα του 
Bristol, το γερμανικό υποβρύχιο U-29, με κυβερνήτη τον Σούχαρτ, χτυπά αιφνιδιαστικά το Καρέτζους

Η 14 Οκτωβρίου είναι σημαδεμένη με ένα εξαιρετικό κατόρθωμα. Ώρα 0:59, το θωρηκτό 

 
τη στιγμή που το αγγλικό αυτό πολεμικό βιράρει μέσα στον άνεμο για κάποια μανούβρα. Δεν 
περνούν ούτε δέκα πέντε λεπτά και το βρετανικό ναυτικό θρηνεί για πρώτη φορά την απώλεια ενός 
αεροπλανοφόρου. 

Royal Oak, 
αγκυροβολημένο στον κόλπο του Scapa Flow, τραντάζεται στα καλά καθούμενα. Ο κυβερνήτης 
ξυπνά και με την ιδέα πως πρόκειται για μια ελαφρά έκρηξη κατεβαίνει στα λεβητοστάσια για να 
δει τι συμβαίνει. Στο μεταξύ σε απόσταση λιγότερη από δύο μίλια το U-47 με κυβερνήτη τον 
υποπλοίαρχο Gunther Prien, ξαναγεμίζει τους τορπιλοβόλους σωλήνες του για να ξαναρχίσει την 
επίθεση. Η επιχείρηση γίνεται στην επιφάνεια, καταμεσής του κόλπου, δυο βήματα από τη 
βυθισμένη στον ύπνο παραλία, κάτω από ένα γαλακτώδη ουρανό που θυμίζει βόρειο σέλας, μέσα 
σε μια τέτοια μακαριότητα που ο νεαρός σημαιοφόρος von Βάρεντορφ, για να ξεμουδιάσουν λίγο 
τα πόδια του, βγαίνει να κάνει μια βόλτα στο κατάστρωμα, αλλά τον βλέπει ο κυβερνήτης και τον 
κατσαδιάζει με πνιγμένη φωνή. Ώρα 01:27, 28 λεπτά μετά την πρώτη, μια νέα τορπίλη ξεκοιλιάζει το 
Royal Oak. Κι ενώ το αγγλικό πολεμικό βυθίζεται, παρασέρνοντας στον θάνατο 24 αξιωματικούς και 
809 ναύτες, ο Prien συνεχίζει τη σιωπηλή πορεία του, διολισθαίνει και πάλι ανάμεσα στα δυο 
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βουλιαγμένα πλοία που φράζουν -όχι όμως καλά- το Κίρκσάουντ

Ένα από τα πράγματα που κάνουν τις αρχές εκείνες του κατά θάλασσα πολέμου να μοιάζουν με τις 
μεγάλες ημέρες του 1914 είναι ο ασθενής ρόλος της αεροπορίας. Μια διαταγή της βρετανικής 
κυβέρνησης απαγορεύει τον βομβαρδισμό γερμανικών πολεμικών μέσα στα λιμάνια, τον επιτρέπει 
όμως στο ανοιχτό πέλαγος. Σχηματισμοί αγγλικών αεροπλάνων 

, ξαναβγαίνει στο ανοιχτό πέλαγος 
και ξαναβάζει πλώρη για τη Γερμανία, όπου τον περιμένει μια δίκαιη δόξα. 

Wellington και Blenheim 
χρησιμοποιούν αυτή τη δυνατότητα στ’ ανοιχτά του Βίλχελμσχάφεν, αλλά το μόνο που 
καταφέρνουν είναι να γρατσουνίσουν το γερμανικό πολεμικό Admiral Scheer. Αντίστροφα η 
Luftwaffe επιτίθεται κατά του Scapa Flow, το μόνο όμως αποτέλεσμα που πετυχαίνει, είναι να κάνει 
να εξωκείλει η πρώτη ναυαρχίδα του Τζέλλικο, το γηραλέο πλοίο Iron Duke που είχε μετατραπεί σε 
πλωτή πυροβολαρχία. Ο αρχηγός του Home Fleet

Τελευταία ομοιότητα με το 1914, τα 

 (σ.μ.: Πρόκειται περί του μητροπολιτικού στόλου) 
ναύαρχος Sir Τσαρλς Φορμπς βγάζει το συμπέρασμα, πως τα περί αεροπορικής απειλής είναι 
υπερβολές. Η εσπευσμένη αυτή κρίση θα πληρωθεί ακριβά. 

ρέιντερς, τα πειρατικά. Η καταδίωξη του Graf Spee ανασταίνει 
τις συγκινήσεις που 25 χρόνια πριν είχε προκαλέσει η καταδίωξη των γερμανικών πολεμικών 
Königsberg και Έμντεν

Το Αγγλικό Ναυαρχείο πληροφορείται την 1η Οκτωβρίου πως το γερμανικό πολεμικό 

. 

Admiral Graf 
Spee (Ναύαρχος Κόμης Σπε) βρίσκεται στον Ατλαντικό και πως βούλιαξε το ατμόπλοιο Clement στ’ 
ανοιχτά της Βραζιλίας. Είκοσι ημέρες αργότερα φτάνουν στις Ορκάδες όσοι σώθηκαν από το 
νορβηγικό ατμόπλοιο Λόρεντς Χ. Χάνσεν και αναφέρουν πως το καράβι τους το κατέστρεψε το 
γερμανικό θωρηκτό Deutschland

Τα δυο γερμανικά θωρηκτά τσέπης είναι τα ίδια και πανομοιότυπα. Οι κυβερνήτες τους είναι όμως 
διαφορετικοί. Ο κυβερνήτης του 

. Επομένως δρουν δυο θωρηκτά τσέπης, το ένα στον Βόρειο και το 
άλλο στον Νότιο Ατλαντικό. Τρομερά πολεμικά, αριστουργήματα της ναυπηγικής τέχνης: τηλεβόλα 
των 11 δακτύλων, ένας θωρακισμός των 10cm, μηχανές που αναπτύσσουν ταχύτητα 30 κόμβων, κι 
όλα αυτά συγκεντρωμένα σε ένα εκτόπισμα 10.000 τόνων, χάρη στην οικονομία βάρους που 
επέτυχε η αντικατάσταση του καρφώματος με την οξυγονοκόλληση των πλακών θωρακισμού. Τα 
δυο εκείνα θωρηκτά τσέπης είναι μια απειλή που με κάθε θυσία πρέπει να λείψει από τις 
θάλασσες. 

Deutschland δείχνει μια υπερβολική φρονιμάδα και επιστρέφει 
στις 11 κιόλας Νοεμβρίου με ένα ισχνό πινάκιο καταδιώξεων. Ο κυβερνήτης, όμως, του Graf Spee 
πλοίαρχος Langsdorff έχει λυσσάξει. Ωστόσο η διαγωγή του είναι άμεμπτη: Ποτέ του δεν βυθίζει 
πλοίο, αν δεν αφήσει πρώτα στο πλήρωμα όλο τον χρόνο να το εγκαταλείψει. Οι πλοίαρχοι που 
συλλαμβάνονται αιχμάλωτοι, γίνονται δεκτοί στο Graf Spee με όλο τον σεβασμό και τα πληρώματα 
βολεύονται όσο το δυνατόν καλύτερα στο Altmark

Οι συμμαχικοί στόλοι χρησιμοποιούν τεράστια μέσα κατά των δυο πειρατικών και ύστερα εναντίον 
μόνου του Graf Spee. Οχτώ ισχυρές ναυτικές ομάδες θωρηκτών, καταδρομικών και 
αεροπλανοφόρων έχουν κατανεμηθεί σε 10 μέρη από την Κεϋλάνη ως τις Αντίλλες. Στις 22 
Οκτωβρίου ένα σήμα ναυαγών, ένα S.O.S που εκπέμπει το ατμόπλοιο Trevanion, δίνει για μια 
στιγμή έδαφος στην ελπίδα πως το μοναχικό καταδρομικό θα στριμωχτεί, πως θα σφίξει ο κλοιός 
γύρω του. Οι ημέρες όμως και οι εβδομάδες περνούν κι ούτε Graf Spee ούτε τίποτα. Η θάλασσα λες 
κι άνοιξε και κατάπιε το γερμανικό θωρηκτό. 

 που συνοδεύει το θωρηκτό τσέπης για να του 
χρησιμεύει για ανεφοδιαστικό. Ο Langsdorff είναι περήφανος που δεν έγινε -ως τη στιγμή εκείνη 
τουλάχιστο- αφορμή να χυθεί έστω και μια σταγόνα αίματος. 

Για να κάνει τους διώχτες του να χάσουν τα ίχνη του, ο Langsdorff έκανε ένα μεγάλο γύρο στον 
Ινδικό ωκεανό. Επιστρέφει στον Ατλαντικό, όχι όμως και τελείως ικανοποιημένος για την κρουαζιέρα 
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του. Τα εφόδιά του εξαντλούνται κι από τις 30 Σεπτεμβρίου και έπειτα δεν κατέστρεψε παρά μόνο 9 
φορτηγά συνολικού εκτοπίσματος 50.000 τόνων. Ο απολογισμός ήταν πολύ πενιχρός για ένα καράβι 
της δικής του δύναμης, θέλει, πριν γυρίσει στη Γερμανία, να βελτιώσει το πινάκιό του καταδίωξης 
στα νερά του Rio de La Plata που είναι γεμάτα από πλοία και κίνηση. Ώρα 06:08, ενώ το Graf Spee 
βρίσκεται σε απόσταση 150 μιλίων από το Montevideo, οι σκοποί του διακρίνουν έναν καπνό. Ο 
Langsdorff, με την πεποίθηση πως πρόκειται για ένα νέο θύμα, βάζει πλώρη προς τα εκεί. Οκτώ 
λεπτά αργότερα βεβαιώνεται πως πρόκειται για ένα πολεμικό. Οι διαταγές που του έχουν δοθεί 
είναι να αποφύγει τη μάχη, αλλά η φυγή του είναι δύσκολη το πρωινό μιας μακράς ημέρας του 
καλοκαιριού, κι ο Langsdorff κρίνει τον εαυτό του αρκετά ισχυρό για να ξεμπερδεύει γρήγορα με το 
ελαφρό καταδρομικό που η σιλουέτα των εποικοδομημάτων του διαγράφεται στον ορίζοντα. Λίγες 
στιγμές αργότερα, δυο αλλά πλοία γίνονται κι αυτά με τη σειρά τους ορατά - και για τον Langsdorff 
είναι πια πολύ αργά για να φύγει. Έχει τον ήλιο στα μάτια, αλλά η ορατότητα είναι εξαίρετη, ένας 
μέτριος άνεμος πνέει και ένα ελαφρό ρεύμα διατρέχει τη θάλασσα από τα βορειανατολικά. 

Το πρώτο καταδρομικό που επισημάνθηκε από το Graf Spee είναι το καταδρομικό των 6 δακτύλων 
Ajax. Το δεύτερο, της ιδίας δύναμης, είναι το Achilles του νεοζηλανδικού πολεμικού ναυτικού. Το 
τρίτο είναι το Exeter, οπλισμένο με κανόνια των 8 δακτύλων. Υπό τις διαταγές του πλοιάρχου 
Χάργουντ συγκροτούν τη δύναμη G, μια από τις ελάσσονες, δεδομένου ότι δεν περιλαμβάνει ούτε 
θωρηκτό, ούτε αεροπλανοφόρο. Επί πλέον, το τέταρτο πλοίο της μοίρας, το καταδρομικό 
Κάμπερλαντ, ανεφοδιάζεται στα νησιά Falkland. Ένας εναντίον τριών, ο Langsdorff έχει απέναντι 
κάθε αντιπάλου του μεγάλη υπεροχή. Έχει τις καλύτερες πιθανότητες να τους εξοντώσει τον ένα 
μετά τον άλλο, χωρίς αβαρίες για τον εαυτό του. 

Το πυρ αρχίζει στις 06:14, από απόσταση 19.000m. Μιάμιση ώρα αργότερα, η μάχη έχει τελειώσει. 
Το Exeter, με τους τρεις από τους τέσσερις πυργίσκους του κατεστραμμένους, με ένα βαρύ χτύπημα 
στην αριστερή του πλευρά, προσπαθεί με δυσκολία να φτάσει στο Port Στάνλευ. Τα δυο ελαφρά 
καταδρομικά πολέμησαν με εξαιρετικό πείσμα, προκαλώντας από μικρή απόσταση έναν αντίπαλο 
που το δευτερεύον πυροβολικό του είναι ίσο με το δικό τους το κύριο. Εκμεταλλεύτηκαν τη 
μονομαχία του Graf Spee και του Exeter, για να χτυπήσουν επανειλημμένα το εχθρικό θωρηκτό. 
Τραύματα δέχτηκαν κι αυτά, ελαφρά το Ajax, σοβαρά το Achilles. Μένουν μόνα απέναντι σ’ ένα 
ισχυρό πολεμικό που η μαχητική του δύναμη είναι ανέπαφη, μόνα χωρίς άλλη υπεροχή εκτός από 
ένα ελαφρό περιθώριο ταχύτητας. Το Graf Spee μπορεί να τα εξαναγκάσει να φύγουν. 

Φεύγει, όμως, αυτό! 

Μπορεί να μη βρίσκεται σε κίνδυνο, οι αβαρίες του όμως είναι σημαντικές. Τα μαγειρεία του έχουν 
καταστραφεί, το σκαρί του έχει τρυπήσει, ένα μέρος του πυροβολικού του έχει αχρηστευθεί, είναι 
γεμάτο από τραυματίες. Ένας άλλος στη θέση του Langsdorff, φανατικότερος, θα έβγαινε στο 
ανοιχτό πέλαγος, θα επιχειρούσε μια απόδραση στους έρημους χώρους του ωκεανού. Ο 
φιλάνθρωπος όμως, κυβερνήτης του Graf Spee που θεωρεί τον πόλεμο αδικαιολόγητο, δεν 
σκέπτεται παρά να βρει ένα λιμάνι για να επισκευάσει το καράβι και να αποβιβάσει τους 
τραυματίες του. Το Montevideo είναι κοντά: Καταφεύγει εκεί. Είναι μια παγίδα. Τα δύο μικρά 
νικηφόρα καταδρομικά παραμονεύουν στα όρια των χωρικών υδάτων της Uruguay. Την άλλη ημέρα 
τα ενισχύει το Κάμπερλαντ που είχε επιστρέψει βιαστικά από τις νήσους Falkland. 

Οι τρεις προσεχείς ημέρες εξάπτουν το ενδιαφέρον του κόσμου. Το βρετανικό Ναυαρχείο 
διατυμπανίζει την ένδοξη μάχη των τριών καταδρομικών. Το κοινό περιμένει με περιέργεια τη 
συνέχεια της περιπέτειας. Ο Hitler πάει να σκάσει από το κακό του, βομβαρδίζει τον Langsdorff με 
τηλεγραφήματα, τον κατηγορεί για άνανδρο, τον υποπτεύεται για προδότη, θα ήθελε να βγει το 
Graf Spee από το Montevideo και να βυθιστεί με τη σημαία υψωμένη. Ο Langsdorff αρνείται να 
θυσιάσει τους άνδρες του, ανθίσταται στον Γερμανό πρεσβευτή στην Uruguay και στους nazi 
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πράκτορες που είχαν έρθει από το Buenos Aires. Η προθεσμία των 72 ωρών που του είχε δώσει η 
κυβέρνηση της Uruguay, πέρασε. Πρέπει να εγκαταλείψει το Montevideo ή να δεχτεί τον εγκλεισμό 
που ο Führer του έχει αυστηρά απαγορεύσει. 

Στις 17 Δεκεμβρίου, στις 18:00, το παραθαλάσσιο βουλεβάρτο του Montevideo είναι γεμάτο κόσμο. 
Το Graf Spee βγαίνει από το λιμάνι. Καμιά συμμαχική βοήθεια δεν έχει ακόμη φτάσει για το 
Achilles, το Ajax και το Κάμπερλαντ που αντηχούν από τη φασαρία των προετοιμασιών για τη 
μάχη. Ο Langsdorff έχει, όμως, αφήσει στην ξηρά το μεγαλύτερο μέρος του πληρώματός του και 
μόνο ένα συνεργείο, επιφορτισμένο με την καταβύθιση οδηγεί το μεγαλοπρεπές καράβι καταμεσής 
του λιμανιού, μέσα στη δόξα του δύοντος ηλίου. Δυο ή τρεις υπόκωφες εκρήξεις ακούγονται. Το 
Graf Spee

Ένας αναδρομικός φόβος κυριεύει τον δεισιδαίμονα Hitler: Ό,τι συνέβη στο 

 πέφτει μαλακά μέσα σε τόσο ρηχά νερά που για πολύ καιρό θα φαίνεται κάτω από την 
επιφάνεια της θάλασσας, το ναυάγιό του. Ο Langsdorff είχε εγκαταλείψει το καράβι του τελευταίος. 
Την άλλη ημέρα αυτοκτονεί. 

Graf Spee, θα μπορούσε 
να είχε συμβεί στο Deutschland. 

Deutschland θα πει Γερμανία, κι αν βούλιαζε αυτό το καράβι, πολλοί στον κόσμο θα ειρωνεύονταν 
και με φιλοπαίγμονα διαθέσει θα έλεγαν πως βούλιαξε η Γερμανία! Διατάσσει, λοιπόν, ο Hitler, να 
αλλάξει όνομα ο πρύτανης των θωρηκτών τσέπης και τον βαφτίζει Lützow. 
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Επί σκηνής, ο σοβιετικός στρατός στη Finland 

Στο μεταξύ γεγονότα αποφασιστικής σημασίας διαδραματίζονται προς ανατολάς. Η Ρωσία 
εκμεταλλεύτηκε με κάθε τρόπο τη συμμαχία της με τον Hitler. Τέως επαρχίες της τσαρικής 
Αυτοκρατορίας, τρία μικρά θαρραλέα κράτη απλώνονται κατά μήκος της Βαλτικής: η μικροσκοπική 
Estonia (πρωτεύουσα η Ταλίν), η ρωμαλέα Latvia (πρωτεύουσα η Ρίγα), η αγροτική Lithuania 
(πρωτεύουσα το Κόβνο). Παρουσιάζοντας αναλογίες μεταξύ τους, αλλά και διαφορές, οι τρεις αυτές 
εμπροσθοφυλακές της Ευρώπης ευλογούσαν την ημέρα που τις είχε απελευθερώσει από τη Ρωσία 
και θεωρούσαν τη Γερμανία φύλακα της ανεξαρτησίας τους. Ο Hitler τις επανέφερε στο ζυγό τους. 
Από τις 28 Σεπτεμβρίου η Σοβιετική Ένωση έχει επιβάλει στην Estonia μια συνθήκη αμοιβαίας 
βοηθείας. Ο ίδιος απατηλός όρος χρησιμοποιείται στις 5 Οκτωβρίου για τη Latvia και στις 11 
Οκτωβρίου για τη Lithuania. Οι κυβερνήσεις αγωνίζονται, συζητούν τους όρους, συνεννοούνται με 
την ψευδαίσθηση πως θα περισώσουν τουλάχιστο την εσωτερική αυτονομία. Δεν μπορούν όμως να 
αποφύγουν τη στρατιωτική κατοχή. Τα νησιά Νταγκέ και Οσέε, τα λιμάνια Βίνταου και Λίμπαου 
μετατρέπονται σε σοβιετικές βάσεις. Για πρώτη φορά ο Ερυθρός Στρατός εισέρχεται σε δυτικές 
πόλεις που ξεχειλίζουν από τα πλούτη. Μια έκθεση κάνει να ξεκαρδίζονται στα γέλια οι υπηρεσίες 
πληροφοριών: Στη Ρίγα, οι κυρίες των Ρώσων αξιωματικών πήγαν σε μια παράσταση Όπερας με 
νυχτικά που τα είχαν πάρει για βραδινά φορέματα. 

Απομένει μια χώρα της Βαλτικής -κατά το ήμισυ βαλτική και το άλλο ήμισυ σκανδιναβική- που δεν 
είχε ακόμη δεχτεί τους σοβιετικούς όρους: Η Finland. 

Είναι κάπως σημαντικότερη από τις τρεις άλλες: Έχει 4 εκατομμύρια κατοίκους και ένα εκτεταμένο 
έδαφος με μια έξοδο στον Αρκτικό ωκεανό. Έχει μακρά πείρα των Ρώσων και μια κληρονομική 
ικανότητα να τους εμπνέει σεβασμό: Τσαρική επαρχία, που απλωνόταν ως τα προάστια της 
Πετρούπολης, διατήρησε πάντα την πολιτική ελευθερία της και τα στρατιωτικά της προνόμια. 
Αργότερα, μετά την ανεξαρτησία, αναπτύχθηκε στη Finland μια βαθιά περιφρόνηση για τους 
μπολσεβικοποιημένους Ρώσους και μαζί με την περιφρόνηση κι ένας αλυτρωτισμός που διεκδικεί 
την Karelia και ισχυρίζεται πως η φιννική Αυτοκρατορία

Αν η κυβέρνηση δεν άκουε παρά μόνο το έθνος, θα έλεγε χωρίς πολλά λόγια, ένα απλό όχι. Άκουσε 
όμως, και τη φρόνηση· δέχτηκε να θυσιάσει μερικά νησιά, βρήκε έναν άξιο διαπραγματευτή, τον 
Paasikivi που παρ’ όλο που αντιστεκόταν στον Stalin, τα κατάφερε να τον κάνει να γελάσει. Οι Ρώσοι 
επιμένουν, απειλούν και στις 27 Νοεμβρίου, ύστερα από ένα παραμεθόριο επεισόδιο, 
ανακοινώνουν πως υπέγραψαν ένα σύμφωνο μη επίθεσης με τη Finland. Δεν το υπέγραψαν όμως, 
με την αρπακτική κυβέρνηση του Helsinki, με τον αντιδραστικό στρατάρχη Mannerheim, πρόεδρο 
της λεγομένης Φινλανδικής Δημοκρατίας! Το υπέγραψαν με την νόμιμη κυβέρνηση του πατριώτη 
Κουουζίνεν, που η Σοβιετική Ένωση την έχει εγκαταστήσει προσωρινά σε μια μικρή πόλη, κοντά στα 
σύνορα. Αυτή η κυβέρνηση ζητεί μόνη της από τους Ρώσους να επέμβουν για να ελευθερώσουν την 
Finland. Στις 30 Νοεμβρίου ικανοποιούν την αίτησή της αρχίζοντας την επίθεση στον ισθμό της 
Karelia. 

 δεν σταματά παρά μόνο στα Ουράλια. Η 
Σοβιετική Ένωση ζητεί από την περήφανη αυτή χώρα να της παραχωρήσει ένα μέρος της αρκτικής 
παραλίας της, μια ναυτική βάση στη χερσόνησο του Χαγκαί και την υποχώρηση της μεθορίου για να 
αναπνέει πιο ελεύθερα το Leningrand. 

Η Κοινωνία των Εθνών είχε ακόμη κάποια υπόσταση. Ακρωτηριασμένη, έχοντας χάσει τη Γερμανία, 
την Ιταλία και την Japan, εκ γενετής χείρα των Αμερικανών, συνεδρίαζε ακόμη στην όχθη της ωραίας 
λίμνης της και στο χείλος του μεγάλου πολέμου που άρχιζε. Κατηγόρησε τη Σοβιετική Ένωση για την 
επίθεσή της κατά της Finland. Η Σοβιετική Ένωση εξεπλάγη. Επίθεση; Ποτέ οι σχέσεις της με τη 
Finland δεν ήταν καλύτερες. Ήταν τόσο καλές που οι κύριοι Κουουζίνεν και Molotov μόλις είχαν 
υπογράψει ένα σύμφωνο φιλίας. Όχι, αληθινά, η Σοβιετική Ένωση δεν μπορεί να καταλάβει. Η 
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Κοινωνία των Εθνών

Εκεί πάνω όμως, ο πόλεμος αρχίζει. Το πρώτο σοβιετικό σχέδιο είναι απλό: Συνίσταται σε μια 
προέλαση των ρωσικών στρατευμάτων κατ’ ευθείαν προς το Helsinki με τον σκοπό να 
εγκαταστήσουν τον πατριώτη Κουουζίνεν. Απαξιώντας να διατάξει επιστράτευση, η ρωσική 
διοίκηση περιορίστηκε να στείλει μονάδες της φρουράς του Leningrand. Η είσοδός τους στο Helsinki 
θα ήταν ένας στρατιωτικός περίπατος. Προσκρούουν όμως σε μια αντίσταση των Φινλανδών που 
τους καρφώνει επί τόπου. Η Finland δεν έχει παρά ένα μικρό μόνιμο στρατό τριών μεραρχιών με 
συνολική δύναμη 33.000 ανδρών. Έχει 60 παλιά θωρακισμένα άρματα και 150 ξεχαρβαλωμένα 
αεροπλάνα. Η αυθόρμητη κινητοποίηση ενός ολόκληρου λαού δεκαπλασιάζει τα ασθενή μέσα της. 
Πάνω από 300.000 άνδρες προσέρχονται υπό τις σημαίες, συγκροτούν 7 νέες μεραρχίες και 8 
αυτόνομες ταξιαρχίες που δεν τους λείπει παρά μόνο ένας εφάμιλος προς το θάρρος τους οπλισμός. 
Στον ισθμό της Karelia, 40km παγωμένου εδάφους, μεταξύ του κόλπου της Finland και της λίμνης 
Ladoga -που αποκαλείται πομπωδώς γραμμή Mannerheim και δεν είναι παρά μια απλή αλυσίδα 
από πρόχειρα έργα εκστρατείας, blockhouse (οχυρά) και αμπρί (καταφύγια)- ανθίσταται σε όλες τις 
εφόδους. Οι Ρώσοι ρίχνουν στη μάχη τανκς. Οι αμυνόμενοι ανακαλύπτουν τα ασθενή σημεία τους - 
μια πλάκα του θωρακισμού τους που ανάβει από την εντατική λειτουργία των μοτέρ και γίνεται 
κατακόκκινη από τη φωτιά. Οι Φινλανδοί ρίχνουν επάνω της μποτίλιες με βενζίνα που από την 
επαφή με την αναμμένη πλάκα παίρνει φωτιά κι έτσι τα ρωσικά τανκς καίονται. Ύστερα από μια 
εβδομάδα η επίθεση σταματά και το όνομα της Finland αντηχεί στον κόσμο με έναν αντίλαλο 
εποποιίας. 

 την απέκλεισε και εξαντλημένη ύστερα από την πρώτη ρωμαλέα χειρονομία 
της πέθανε αμέσως. 

Η Ρωσία παίρνει τότε τα μέτρα της. Αναθέτει τη διεύθυνση του πολέμου στον στρατάρχη 
Timoshenko, φέρνει από την Ουκρανία και τον Καύκασο επίλεκτα στρατεύματα. Εφόσον αντέχει η 
γραμμή Mannerheim, ο Ερυθρός Στρατός, χρησιμοποιώντας την υπεροχή του σε υλικό και δυνάμεις, 
θα ελίσσεται στην ανατολική πρόσοψη της Finland, σε μια έκταση 1600km από τη λίμνη Ladoga ως 
τον Αρκτικό ωκεανό. Δια μέσου της μοναδικής οδού του Μουρμάνσκ τρεις στρατιές -η 8η, η 9η και η 
14η- βαδίζουν προς τα βόρεια. Το χιόνι είναι στρωμένο, η διαδρομή είναι ατέλειωτη, πολλοί 
στρατιώτες πεθαίνουν από την παγωνιά μέσα στα βαγόνια κι όμως, παρ’ όλα αυτά, το σχέδιο των 
επιχειρήσεων εκτελείται σχετικά γρήγορα. Είναι κι αυτό απλό. Δέκα δρόμοι διασχίζουν το βαθύ 
φινλανδικό δάσος. Τον καθένα τον ακολουθεί μια βαριά ρωσική μεραρχία, με πυροβολικό και με 
τανκς. Όλες τους θα βαδίσουν προς τα δυτικά, θα κυριεύσουν και θα πλευροκοπήσουν τη σκληρή 
γραμμή Mannerheim, μπροστά στην οποία παρατάσσεται μια άλλη ρωσική στρατιά, η 7η. 

Στις 17 Δεκεμβρίου η εντύπωση είναι πως ο ρωσικός ελιγμός θα επιτύχει. Η μια από τις φάλαγγες 
φτάνει στο Κουρσού, πάνω στον δρόμο του Κεμιζιέρβι, σε απόσταση 150km από τον κόλπο της 
Βοθνίας. Μια άλλη φτάνει στο Σουομοσάλμι, κλειδί του κεντρικού τομέα. Άλλες προελαύνουν στην 
περιοχή της λίμνης Ladoga. Το Φινλανδικό Γενικό Επιτελείο σκέπτεται να εκκενώσει τη Λαπωνία και 
να μεταθέσει την άμυνα σε μια γραμμή από το Ούλου (Ουλέαμποργκ) ως το Βιιπούρι (Βιμπόργκ). Η 
τελευταία ώρα της φινλανδικής αντίστασης φαίνεται κοντά. 

Η ανατροπή της κατάστασης είναι δραματική. Αναπτυγμένες στους κακούς δρόμους του δάσους οι 
σοβιετικές φάλαγγες ανακόπτονται κατά μέτωπο, τα ευκίνητα φινλανδικά στοιχεία τις παρενοχλούν 
στα πλευρά τους. Το βαθύ χιόνι, οι ψηλοί φράχτες των δέντρων, τα αναχώματα, οι αντιαρματικές 
τάφροι, εξουδετερώνουν τα σοβιετικά τανκς. Φορώντας χιονοπέδιλα, ντυμένοι στα άσπρα, 
τρεφόμενοι με γάλα, οι Φινλανδοί φράζουν τον δρόμο στις θωρακισμένες φάλαγγες των Ρώσων. 

Στον δρόμο της Σουομοσάλμι, η 163η σοβιετική μεραρχία πεζικού εξοντώνεται ολόκληρη. Την ίδια 
τύχη έχει η 44η μεραρχία, μια από τις καλύτερες του Ερυθρού Στρατού. Οι μονάδες της 8ης στρατιάς 
που επιχειρούν να παρακάμψουν τη λίμνη Ladoga, αποκόπτονται από τα μετόπισθέν τους και 
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εκμηδενίζονται. Οι Ρώσοι εγκαθίστανται σε περιοχές με αραιότερα δέντρα, τοποθετούν τα τανκς 
γύρω γύρω, όπως έκαναν με τα μικρά τους άρματα οι βάρβαροι λαοί, και πεθαίνουν στωικά από το 
κρύο και την πείνα. Οι Ρώσοι που συλλαμβάνονται αιχμάλωτοι δεν υπερβαίνουν, συνολικά, τους 
2.000, αλλά οι Φινλανδοί μαζεύουν τον ένα μετά τον άλλο, τους επιζώντες, όταν από την εξάντληση 
τους πέφτουν από τα χέρια τα όπλα. 

Η σπουδαιότερη λεία είναι η αλληλογραφία, χιλιάδες επιστολές που τις μαζεύουν από τους 
αιχμαλώτους και τους νεκρούς. Όλες σχεδόν προέρχονται από οικογένειες χωρικών. Περιγράφουν 
απίστευτες συνθήκες ζωής. Στις τρεις οι δυο μιλάνε για τη γελάδα - τη γελάδα που δεν έχουν πια να 
τη θρέψουν ή για τη γελάδα που θα αναγκαστούν να την πουλήσουν, γιατί δεν έχουν πια να φάνε. 
Οι άθλιες συνθήκες της ζωής των Ρώσων βρίσκουν την έκφρασή τους σ’ αυτό το πεδίο της μάχης, 
όπου οι γιοι της ρωσικής γης προτιμούν τον φριχτότερο θάνατο από την παράδοση. 

Στον κόσμο ο θαυμασμός για τους Φινλανδούς είναι μεγάλος. Λιγότερη είναι η προθυμία να τους 
βοηθήσουν. Περίμενε κανείς πως η σκανδιναβική αλληλεγγύη θα προκαλούσε την επέμβαση της 
Σουηδίας: Η Σουηδία δίνει χρήματα και όπλα, αφήνει να οργανωθεί ένα σώμα εθελοντών, αλλά 
αρνείται να βγει από την ιερή ουδετερότητα. Η Δανία προμηθεύει 800 και η Norway 200 -δυο φορές 
λιγότερους από την Ουγγαρία- εθελοντές. Η σκανδιναβική αλληλεγγύη είναι μια κενή λέξη. Οι μόνοι 
που θα μπορούσαν να βοηθήσουν πραγματικά τους Φινλανδούς, είναι οι εμπόλεμοι. Άλλο που δεν 
θα ήθελαν οι Γερμανοί, αλλά η γερμανοσοβιετική συμμαχία είναι ακόμη απαραίτητη στον Hitler. Η 
France και η Αγγλία έχουν τα χέρια πιο ελεύθερα. Η σταλινική προδοσία τους πείραξε πολύ. 
Πιστεύουν πως ο λόγος που η Γερμανία δεν αισθάνεται τις συνέπειες του αποκλεισμού τους, είναι 
πως έχει ακόμη αποθέματα ρωσικών πρώτων υλών. Η βοήθεια προς την Finland ισοδυναμεί με 
εξασθένηση της Ρωσίας και επομένως υπονόμευση του Hitler. 

Μια στρατηγική άποψη δυναμώνει τις δυτικές συμπάθειες για τους ηρωικούς πολεμιστές του 
πολικού κύκλου: Η βοήθεια προς τη Finland μπορεί να δώσει στους συμμάχους ένα πρόσχημα για 
να εγκατασταθούν στη Σκανδιναβία. Με τη Σουηδία στα χέρια τους, θα στερούσαν από τους 
Γερμανούς ένα αναντικατάστατο σιδηρομετάλευμα. Με τη Norway στα χέρια τους, θα μπορούσαν 
να κάνουν ερμητικό τον αποκλεισμό. Στις 12 Δεκεμβρίου ο Churchill συντάσσει ένα από τα εύγλωττα 
υπομνήματα, με τα οποία προσπαθεί να κεντρίσει τη συμμαχία. Κηρύσσεται για μιαν απόβαση στη 
Norway, εν ανάγκη εναντίον του διεθνούς δικαίου. «Κριτής μας, καταλήγει, πρέπει να είναι η 
ανθρωπότητα, όχι η νομιμότητα.» 

Οι ιδέες, όμως, ωριμάζουν αργά τον παγερό χειμώνα του 1939 - 1940. Το μόνο θετικό που η France 
και η Αγγλία μπορούν να κάνουν για τη Finland, είναι να της στείλουν όπλα. Όπλα φύρδην - μίγδην. 
Η France βγάζει από τις αποθήκες της 5.000 μυδραλιοντούφεκα, μοντέλο του 1915, κατόχους του 
ρεκόρ στα δυσάρεστα επεισόδια της σκοποβολής, και το υλικό της πυροβολικού συστήματος ντε 
Μπανζ που το είχε αχρηστεύσει το 1914. Το Ναυτικό στέλνει μια ντουζίνα παλιά 305, λείψανα της 
μοίρας Βράγγελ που σκουριάζανε από το 1920 στις προκυμαίες της Μπιζέρτας. Μερικοί όλμοι 
Μπραντ, κάπου 25 αντιαρματικά, λίγα μυδραλιοντούφεκα μοντέλα του 1924, λίγα αεροπλάνα που 
παραχώρησε η Αγγλία δεν τα καταφέρνουν να αντισταθμίσουν την ολέθρια εντύπωση που 
δημιούργησαν στη Finland, όταν φτάνουν αυτές οι αντίκες. 

Στα γενικά επιτελεία γεννιούνται μεγαλειώδη σχέδια. Η Γερμανία στέκεται ακόμη όρθια, μόνο γιατί 
στηρίζεται στη Ρωσία. Ο πόλεμος όμως της Finland είναι μια απόδειξη της αδυναμίας της Ρωσίας. 
Μια γενική αρχή σχετικά με τον τρόπο διεξαγωγής του πολέμου βγαίνει από τις δυο αυτές 
διαπιστώσεις: Αν χτυπηθεί και πέσει η Ρωσία, θα πέσει και η Γερμανία!... Ένας νέος στρατηγός του 
γαλλικού στρατού, ο Ντουμάνκ, συνιστά τη μελέτη όλων των σχετικών δυνατοτήτων. Συζητούνται 
θέματα σαν κι αυτά: Να βομβαρδιστούν οι πετρελαιοπηγές του Βακούμ, για να στερέψει το ρωσικό 
πετρέλαιο. Να οργανωθεί η εξέγερση των λαών του Καυκάσου, να γίνει επίθεση κατά του 
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Μουρμάνσκ και ν’ αποβιβαστούν - μέσα στην καρδιά του χειμώνα! - μια ή δυο ταξιαρχίες 
ορειβατών (αλπινιστών κυνηγών). Κι όλες αυτές οι χίμαιρες αναπτύσσονται με το νι και με το σίγμα, 
γεμίζουν ολόκληρα κατατεβατά, γίνονται αφορμή για χιμαιρικά, ναπολεόντεια και παιδιάστικα 
στρατιωτικά σχέδια. 

Πιο τεχνικές, αν όχι σοβαρότερες, είναι οι απόπειρες για μια εκτίμηση της αξίας του Ερυθρού 
Στρατού στο φως των μαχών των τανκς. Θ’ αναφέρουμε για τον αντίχτυπο που θα έχει για το 
μέλλον, μόνο τα συμπεράσματα της μελέτης που έγινε από την Ανώτατη Διοίκηση του γερμανικού 
στρατού, για να χρησιμεύσει ως στοιχείο στο οποίο θα μπορούσε να στηριχθεί, γυρίζοντας μέσα στο 
μυαλό του τα μελλοντικά στρατιωτικά του σχέδια, ο ίδιος ο Führer. Η μελέτη εκείνη  κατέληγε στα 
ακόλουθα πορίσματα για τον σοβιετικό στρατό: 

Σαν ποσότητα: Ένα γιγάντιο στρατιωτικό όργανο 

Οργάνωση, εφοδιασμός και διοικητικά μέτρα: Μέτριες 

 Γενικές διοικητικές αρχές, βασική αντίληψη σχετικά με τη διοίκηση του στρατού: Καλή 

Διοίκηση αυτή καθ’ εαυτή: Πολύ νεαρά και χωρίς αρκετή πείρα στελέχη 

-Σύνδεσμοι και υπηρεσίες διαβιβάσεων: Κακές 

Σύστημα μεταφορών: Κακό 

Στρατεύματα: Άνισα σε ποιότητα, χωρίς πρωτοβουλία. Οι οπλίτες σαν άτομα: Αγαθοί και ολιγαρκείς 

Μαχητικές ιδιότητες των στρατευμάτων: Αμφίβολες. 

Χρονολογία του κειμένου αυτού: 31 Δεκεμβρίου 1939. Τελειώνει το έτος των προοιμίων και αφήνει 
τον κόσμο σαστισμένο και σαν να τα είχε χαμένα μπροστά στ' αποτελέσματά του. Η αυλαία 
υψώνεται στο έτος των πολύκροτων εκπλήξεων. 

Γενικά συμπεράσματα: το ρωσικό έθνος δεν είναι σοβαρός αντίπαλος για έναν στρατό εφοδιασμένο με 
τα σύγχρονα μέσα και με καλύτερη διοίκηση. 
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Κεφάλαιο 3: ΙΝΤΕΡΜΕΔΙΟ 
Ιανουάριος-Μάιος 1940 

Παραμονές μάχης 

Στη Δυτική Ευρώπη ο πόλεμος βρίσκεται περισσότερο από ποτέ άλλοτε σε νεκρό σημείο. Έχει 
όμως αναπτυχθεί ολόκληρος ο στρατιωτικός μηχανισμός των εμπολέμων. 

Η γαλλική στρατιωτική προσπάθεια είναι αισθητά ισοδύναμη με την προσπάθεια του 1914. Η 
France έχει κινητοποιήσει πάνω από 5 εκατομμύρια άνδρες, το ένα όγδοο του συνολικού της 
πληθυσμού - αναλογία όχι μόνο μεγάλη, αλλά υπερβολική, αν ληφθούν υπ’ όψη οι ανάγκες της 
πολεμικής βιομηχανίας σε εργατικά χέρια. Η κάμψη των γεννήσεων και οι κούφιες κλάσεις - 
αποτέλεσμα της εκατόμβης των γαλλικών απωλειών στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, έχουν, από 
δημογραφική άποψη, μεγάλο αντίκτυπο για τον γαλλικό στρατό. Μια καταμέτρηση που έγινε την 1 
Μαρτίου 1940 δείχνει πως οι συνολικές δυνάμεις του γαλλικού στρατού ξηράς υπολείπονται κατά 
415.000 άνδρες της δύναμης που είχε την 1 Μαΐου 1917, ύστερα από τρία χρόνια πολέμου και 
ενάμιση εκατομμύριο νεκρών και τραυματιών. 

Στις αρχές των εχθροπραξιών η France παρέταξε 108 μεραρχίες η τομείς φρουρίου. Κάθε μεραρχία 
έχει κατά κανόνα 1 ομάδα ανιχνεύσεων, 3 συντάγματα πεζικού και δύο συντάγματα πυροβολικού. 
65 μεραρχίες φέρονται εν ενεργεία και είναι: 21 κοινές ή μηχανοκίνητες μεραρχίες πεζικού, 12 
βορειοαφρικανικές μεραρχίες πεζικού, 4 μεραρχίες αποικιακού πεζικού, 2 ελαφρές μηχανικές 
μεραρχίες, 5 μεραρχίες ιππικού και 21 μεραρχίες ή τομείς φρουρίου. Οι άλλες είναι μεραρχίες 
σχηματισμού: 6 στην Βόρεια Αφρική και 37 στην γαλλική μητρόπολη. Οι τελευταίες αυτές 
υποδιαιρούνται σε δύο κατηγορίες: 19 μεραρχίες σειράς Α, συγκροτημένες γύρω από ενεργούς 
πυρήνες, και 18 μεραρχίες σειράς Β, στις οποίες ο εν ενεργεία στρατός δεν αντιπροσωπεύεται παρά 
μόνο από τους σωματάρχες. Σκληρή άσκηση και αυστηρή πειθαρχία θα χρειάζονταν, για να δώσουν 
στις μεγάλες αυτές μονάδες συνοχή στη δοκιμασία του πυρός. Ανεξάρτητα από τις μεραρχίες και τα 
σώματα στρατού, οι μονάδες και υπηρεσίες που συμπληρώνουν τον κινητοποιημένο γαλλικό 
στρατό, είναι θετικά αναρίθμητες. Οι αριθμοί που ακολουθούν, δεν είναι παρά μία μερική μόνο 
απαρίθμηση, προορισμένη να δώσει μια ιδέα της υπεραφθονίας του υλικού και της βαριάς 
οργάνωσης, με τις οποίες η France παρουσιάζεται στη μάχη: 40 τάγματα θωρακισμένων αρμάτων, 8 
λόχοι μεταφορών αρμάτων, 13 τάγματα μυδραλιοβολητών, 78 τάγματα και 5 συντάγματα πεζικού 
που δεν υπάγονταν σε μεραρχίες, 56 συντάγματα πυροβολικού, 101 πυροβολαρχίες θέσεων και 78 
κινητές πυροβολαρχίες πυροβολικού φρουρίου, 188 λόχοι μεταφορών με αυτοκίνητα, 32 
ιπποκίνητοι λόχοι και 27 λόχοι μεταφορών με μουλάρια, 4 συντάγματα δραγόνων, 8 τάγματα 
σκαπανέων και μηχανικού, 7 τάγματα οδοποιών, 12 τμήματα ηλεκτρολόγων, 22 συνεργεία 
γεφυροποιών, 17 μονάδες για βαριές γέφυρες, 9 λόχοι ναυσιπλοΐας, 16 τάγματα σιδηροδρομικών, 8 
λόχοι κτιστών καταλυμάτων, 10 λόχους δασοκόμων, 12 λόχοι τεχνιτών τελεφερίκ, 33 ομάδες 
διαβιβάσεων, 14 φούρνοι εκστρατείας, 60 λόχοι διοικητικών υπηρεσιών κ.τ.λ. 

Σε βάρος, ο εξοπλισμός αυτού του στρατού υπερβαίνει τον εξοπλισμό του γερμανικού στρατού. Το 
πυροβολικό είναι πολύ πιο πολυάριθμο και στο σύνολό του πολύ ισχυρότερο, αλλά αποτελείται, 
σχεδόν εξ ολοκλήρου, από υλικό που χρονολογείται από το 1918 με μια θεωρία χειρισμού που 
αντιστοιχεί στον πόλεμο των θέσεων. Το υλικό αντιαεροπορικής άμυνας είναι ανεπαρκές, παρ’ όλο 
που διαθέτει το καλύτερο αντιαεροπορικό κανόνι εκείνης της εποχής, το τηλεβόλο των 90. Ήταν το 
καλύτερο, αλλά οι άθλιοι υπηρεσιακοί μικροανταγωνισμοί μεταξύ του στρατού ξηράς και του 
ναυτικού, δεν επέτρεψαν την παραγωγή του παρά σε πολύ περιορισμένες μόνο ποσότητες. Το 
αποτέλεσμα ήταν να μην υπάρχουν παρά λίγες μόνο πυροβολαρχίες με κανόνια των 90. 

Το αντιαρματικό υλικό (υλικό άμυνας εναντίον των τανκς) είχε δυο τύπους τηλεβόλων, ένα καλό 
κανόνι των 25 και ένα των 47, το καλύτερο, αναντίρρητα, του είδους του. Ο οπλισμός του πεζικού 
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είναι αρκετά ικανοποιητικός: ένα τουφέκι περασμένης μόδας, ένα εξαίρετο μυδραλιοντούφεκο, ένα 
πολύ βαρύ μυδραλιοβόλο του προηγουμένου πολέμου και δύο μέτριοι τύποι όλμου. Πάντως το 
γαλλικό πεζικό στερείται το όπλο για αγώνα εκ του συστάδην, το πιστόλι-μυδράλιο, και το τυπικό 
αμυντικό όπλο, τη νάρκη ξηράς που ωστόσο η κατασκευή της είναι τόσο εύκολη, όσο και η 
κατασκευή των τενεκεδένιων πιάτων. Άλλες ανεπάρκειες προέρχονται από το πνεύμα του 
αποθηκαρίου που βασιλεύει στον γαλλικό στρατό. Οι Γερμανοί θα γίνουν κύριοι γιγαντιαίων 
αποθεμάτων, ενώ από τους πολεμιστές έλειπαν είδη ιματισμού, παπούτσια, κουβέρτες, τηλέμετρα 
κ.τ.λ. 

Ενδιαφέρον παρουσιάζει η σύγκριση κυρίως στο κεφάλαιο των θωρακισμένων αρμάτων. Ο 
αξιωματικός του Γενικού Επιτελείου που επιδίδεται σ’ αυτή, στις αρχές του 1940 δεν είχε κανένα 
λόγο να αισθανθεί ιδιαίτερη ανησυχία, αν λάβει υπ’ όψη του μόνο τη δύναμη των αρμάτων. 
Κατηγορία προς κατηγορία, τα γαλλικά άρματα είναι γενικά βαρύτερα, καλύτερα θωρακισμένα και 
καλύτερα οπλισμένα από τα γερμανικά. Τα αυτοκινητομυδραλιοβόλα των 7 τόνων, τα R 35, R 40, Η 
35, Η 39 των 12 τόνων, υπερέχουν κατά πολύ των γερμανικών PzKw 1 και ΡzKw 2. Τα 
αυτοκινητομυδραλιοβόλα των 15 τόνων, τα D1 των 16 τόνων, τα Σομουά των 20 και 22 τόνων, είναι 
κάτι παραπάνω από εφάμιλα με τα ΡzKw 3. Όσο για τη βαρύτερη κατηγορία, τα γερμανικά PzKw 4 
των 20 τόνων με θώρακα πάχους 40mm, είναι κατά πολύ κατώτερα των γαλλικών B1, B1 μπις και R1 
τερ, των 30-33 τόνων με θωρακισμό των 60 έως 70mm. Τα μόνα πλεονεκτήματα των γερμανικών 
τανκς είναι μια κάπως μεγαλύτερη ταχύτητα και μια αισθητά μεγαλύτερη ακτίνα ενέργειας. 

Στους αριθμούς η σύγκριση αντέχει. Οι συζητήσεις που έγιναν στο θέμα αυτό μετά τη γαλλική ήττα 
έχουν τώρα λυθεί από ανέκκλητα ντοκουμέντα. Ο γερμανικός στρατός δεν παρέταξε ποτέ τα 8.000 
άρματα για τα οποία έγινε λόγος στη δίκη του Ριόμ (σημ. μ.: δίκη του στρατάρχη Petain), ούτε καν 
τα 5.920 άρματα που του απέδιδαν μεταγενέστεροι υπολογισμοί. Ένα έγγραφο του γερμανικού 
Γενικού Επιτελείου, που δεν καταρτίστηκε για υστερόβουλους λόγους σκοπιμότητας, απαριθμούσε 
με τρόπο λεπτομερή τις δυνάμεις και τους τύπους των θωρακισμένων αρμάτων που 
χρησιμοποιήθηκαν στις 10 Μαΐου 1940: Συνολικά 2.574, συμπεριλαμβανομένων των αρμάτων 
μεταβιβάσεων και διοίκησης, και από αυτά μόνο 278 PzKw 4. Αν αφαιρεθούν τα λείψανα του 
Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, οι Γάλλοι παρέταξαν 2.475 θωρακισμένα άρματα -ανάμεσα σ’ αυτά 
270 Β των 35 τόνων- και επί πλέον 240 αυτοκινητομυδραλιοβόλα μάχης και 600 περίπου αγγλικά 
άρματα. Είχαν την υπεροχή στον αριθμό, καθώς και στο θωρακισμό και στο βάρος. Άλλα ήταν τα 
στοιχεία που οδήγησαν στη συντριβή τους. 

Η σύγκριση είναι πολύ πιο δυσμενής για τη France στο πεδίο της αεροπορίας. 

Η γαλλική αεροπορία ξαναπαίρνει την επάνω βόλτα, ύστερα από το χαμηλό σημείο, στο οποίο 
βρισκόταν το 1938, αλλά απέχει πολύ από το να έχει φτάσει την αεροπορία του Hitler. Εξ άλλου, 
μπορεί να τη φτάσει; Είναι δύσκολο, αναγνώρισε ο Edouard Daladier, μια χώρα 40 εκατομμυρίων 
κατοίκων να έχει ταυτόχρονα ένα μεγάλο στρατό, ένα μεγάλο ναυτικό και μια μεγάλη αεροπορία. Η 
βιομηχανική δύναμη είναι εύγλωττη. Από το 1937 ως το 1939, η Γερμανία παρήγαγε 474.000 τόνους 
αλουμινίου, η France 140.000. Η Γερμανία παρήγαγε 65 εκατομμύρια τόνους ατσάλι, η France 20. Ο 
μόνος τρόπος για ν’ αντισταθμιστεί αυτή η διαφορά, θα είναι να συντονισθούν, από τον καιρό της 
ειρήνης κιόλας, το γαλλικό και το αγγλικό πρόγραμμα εξοπλισμού και να γίνει προσφυγή και στην 
αμερικανική υποστήριξη. Στο πρώτο κεφάλαιο δεν έγινε τίποτε. Στο δεύτερο, όταν ο Γάλλος 
υπουργός της Αεροπορίας θέλησε να κάνει παραγγελίες στην αμερικανική βιομηχανία, τον 
περίμεναν μόνο έκπληξη και απογοήτευση. Ασθενής ικανότητα των εργοστασίων, αργός ρυθμός 
παραγωγής, διοικητικά εμπόδια. Στο τέλος η ψήφος ενός απληροφόρητου Congress για την 
απαγόρευση προμήθειας όπλων, σταμάτησε την παράδοση 100 καταδιωκτικών αεροπλάνων 
Κούρτις Ρ -39 και 215 βομβαρδιστικών Γκλεν Μάρτιν που είχαν παραγγελθεί και ήταν 
ετοιμοπαράδοτα. Η Αμερική εξορκίζει τη France και την Αγγλία να συντρίψουν το χιτλερισμό, αλλά 
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ύστερα συμπτύσσεται στην ουδετερότητά της και τους αρνείται κάθε βοήθεια. 

Όταν προσθέσει κανείς τις γαλλικές και βρετανικές αεροπορικές δυνάμεις, ανακαλύπτει πως 
συνολικά δεν ήταν λιγότερο ασθενείς, από ό,τι αργότερα θα θελήσουν να παρουσιάσουν 
στρατιώτες που θα ορκίζονται ότι δεν είδαν στον ουρανό ούτε ένα φιλικό αεροπλάνο. Στις αρχές της 
μάχης του Μαΐου, η Αγγλία και η France θα διαθέτουν 3.450 αεροπλάνα έναντι 4.500 περίπου 
γερμανικών. Τα γαλλικά ήταν 1.730. 

Η πρόσθεση όμως είναι εδώ μια απατηλή πράξη. Το μεγαλύτερο μέρος των βρετανικών 
καταδιωκτικών που ήταν και τα πιο μοντέρνα εκείνης της εποχής, συγκεκριμένα τα Spitfire, η Αγγλία 
το κράτησε για την άμυνα του Ηνωμένου Βασιλείου και δεν το άφησε να επέμβει στις μάχες στην 
ηπειρωτική Ευρώπη. Προς τη γαλλική πλευρά, οι σχηματισμοί των βομβαρδιστικών αεροπλάνων 
είναι εξαιρετικά ασθενείς. Ιδίως τα βομβαρδιστικά καθέτου εφορμήσεως, στα οποία δεν πιστεύει η 
γαλλική ανωτάτη διοίκηση, δεν υπάρχουν παρά μόνο ως δείγματα. Άλλωστε, θα διαπιστώσει κανείς 
με κατάπληξη πως ένα σημαντικό μέρος των αεροπορικών μέσων της France δεν χρησιμοποιήθηκε 
και πως ο αριθμός των διαθεσίμων αεροπλάνων ήταν σημαντικότερος στις 24 Ιουνίου -ημερομηνία 
της ανακωχής- παρά στις 10 Μαΐου. 

Το ασθενέστερο, όμως σημείο του γαλλικού στρατού, είναι το μυαλό των στρατηγών του. Ο οδηγός 
για τη διοίκηση και την τακτική χρησιμοποιήσεως των μεγάλων μονάδων λέει καθαρά και ξάστερα 
πως ο προσεχής πόλεμος θα είναι η συνέχεια του προηγουμένου. Η θεωρία που καθορίστηκε την 
επαύριον της νίκης από επιφανείς ηγέτες, λέει η έκδοση του 1937, 

Αν ο εχθρός επιχειρήσει να επιβάλει έναν πόλεμο κινήσεων, το Γαλλικό επιτελείο υπολογίζει πως το 
οχυρωμένο πεδίο μάχης και τα στρώματα του συνεχούς πυρός που πρόκειται να του αντιταχθούν, 
δεν θα τον αφήσουν να το κάνει. Γι’ αυτό δεν εστερείτο κάποιας λογικής η άρνηση της γαλλικής 
διοίκησης να ριχτεί με τα μούτρα στη μελέτη των πορισμάτων της εκστρατείας του Hitler κατά της 
Poland. Για ποιο λόγο να σκοτίζει κανείς στα καλά καθούμενα το πνεύμα των εκτελεστικών του 
οργάνων και να δημιουργεί μια ατμόσφαιρα αμφιβολίας για το αλάνθαστο των αρχών που τους 
ζητείται να εφαρμόσουν; 

πρέπει να παραμείνει ο καταστατικός 
χάρτης τακτικής χρησιμοποιήσεως των μεγάλων μονάδων. Ιδίως τα θωρακισμένα άρματα δεν 
επιτρέπεται να γεννούν αυταπάτες: Το αντιαρματικό όπλο ορθώνεται μπροστά τους, όπως στον Πρώτο 
Παγκόσμιο Πόλεμο το μυδραλιοβόλο μπροστά στο πεζικό. 

Κι όμως, οι ιδέες δεν έλειψαν. Από το 1921 εκείνος που τον ονόμαζαν Γάλλο πατέρα των τανκς, ο 
στρατηγός Ετιέν, έδινε μια προφητική, όσο και ακριβή εικόνα του θωρακισμένου πολέμου που θα 
έκαναν οι Γερμανοί ύστερα από μια ολόκληρη εικοσαετία. 

Γύρω στα 1930, νεωτεριστές έβγαλαν το θωρακισμένο άρμα από το αποκλειστικό πλαίσιο του 
πεζικού και ύστερα από αναρίθμητα ψηλαφήματα, δημιούργησαν τη μηχανοκίνητη ελαφριά 
μεραρχία που, τέκνο του ιππικού, παρέμενε ένα όργανο ανιχνεύσεως και αψιμαχίας μάλλον παρά 
μάχης. Τα τρία δείγματα που υπήρχαν το Μάιο του 1940, θα παραμείνουν ό,τι καλύτερο θα έχει ο 
γαλλικός στρατός στο είδος αυτό. 

Η ζωηρότερη συζήτηση έγινε γύρω στο θωρακισμένο σώμα του στρατού. Ο συνταγματάρχης De 
Gaulle το ζήτησε το 1935 με το βιβλίο του Προς τον εξ επαγγέλματος στρατό. Υπέδειξε 6 
θωρακισμένες μεραρχίες με δύναμη 500 αρμάτων την κάθε μια, ικανές, στην περίπτωση που θα 
παραβιάζονταν οι συνθήκες, να πάνε να χτυπήσουν αμέσως τον εχθρό μεταφέροντας τον πόλεμο 
στο έδαφός του. Στις 2 Φεβρουαρίου 1937, ο Paul Reynaud έφερε την άποψη του De Gaulle στο 
βήμα της Βουλής. Οι αντιπρόσωποι όμως του έθνους, λες και είχαν ορκιστεί ν’ αγνοούν τα 
στρατιωτικά ζητήματα, ακολουθούσαν τυφλά το Γενικό Επιτελείο, το μόνο στο οποίο αναγνώριζαν 



Digitized by 10uk1s 

απόλυτη αρμοδιότητα σ’ αυτό το ζήτημα. Διερμηνέας των απόψεων του Γενικού Επιτελείου ο 
Daladier δεν δυσκολεύτηκε καθόλου ν’ αποκρούσει την ιδέα του θωρακισμένου σώματος. Η μόνη 
έκπληξη ήταν η σχετική δύναμη της μειοψηφίας που συμφώνησε μαζί του: 124 ψήφοι. 

Οι αντιδράσεις των αντιπάλων των θωρακισμένων αρμάτων προσέλαβαν επική σφοδρότητα. Ο 
παλιός, για τον άνθρωπο, σύντροφος της μάχης, το άλογο, είδε να τάσσεται στο πλευρό του 
ολόκληρος Γαλαξίας φιλίππων που αντέτασσαν στο εξωτικό καύσιμο, τη βενζίνα, το εθνικό καύσιμο, 
τον σανό! Οι ενδιαφερόμενοι έφτασαν να επικαλεσθούν ένα άτυχες παράδειγμα για ν’ αποδείξουν 
πως ήταν αδύνατος ο χειρισμός των μεγάλων μηχανοκινήτων μονάδων που ζητούσαν οι 
οραματιστές, γιατί με τις χιλιάδες τα οχήματά τους σχημάτιζαν στις δημοσιές φάλαγγες που 
έφθαναν να έχουν μήκος 100km. Αποκρούοντας τον De Gaulle ένας πρώην καθηγητής της Σχολής 
Πολέμου, ο στρατηγός Σωβινώ, βρήκε την πιο έγκυρη στρατιωτική προσωπικότητα της France, τον 
στρατάρχη Petain, πρόθυμο να του προλογίσει το βιβλίο του που απαντούσε με ένα όχι στο 
ερώτημα που είχε για τίτλο: Είναι ακό μη δυνατή μια εισβο λή; Περιπλανώμενος Ιουδαίος, 
υποχρεωμένο να βαδίζει συνεχώς, έγραφε ο Σωβινώ, το θωρακισμένο άρμα δεν μπορεί να είναι ένα 
φοβερό όπλο. Το συνεχές μέτωπο, έγραφε στον πρόλογό του ο Petain, δεν είναι ένα περαστικό 
επεισόδιο , από το οποίο  να μπορεί κανείς ν’ απαλλαγεί σαν από μια ολέθρια συνήθεια. Και χαιρέτιζε 
σαν το καλύτερο εχέγγυο ειρήνης, τη δυνατότητα που είχε κατ’ αυτόν η France, να σταματήσει στα 
σίγουρα

Τα πρακτικά των συζητήσεων που έγιναν στο Ανώτερο Συμβούλιο Πολέμου για τη δημιουργία μιας 
θωρακισμένης μεραρχίας (29 Απριλίου 1936, 15 Δεκεμβρίου 1937, 2 Δεκεμβρίου 1938), δείχνουν 
όλο το φόβο που η καινοτομία αυτή προκαλούσε σε μια συντηρητική Ανώτατη Στρατιωτική 
Διοίκηση: Τον φόβο πως θα έφευγε από το χέρια της η διεύθυνση της μάχης γιατί θα της την 
αποσπούσε ένας σχηματισμός που δεν θα προσαρμοζόταν πια στην κλασσική διάρθρωση των 
μεγάλων μονάδων. 

 κάθε εχθρό που θα ήθελε να παραβιάσει τα σύνορά της. Το βιβλίο του στρατηγού Σωβινώ 
με τον πρόλογο του στρατάρχη Petain τυπώθηκε στη France τον Απρίλιο του 1939... 

Δεν μου λέτε τι θα συμβεί, ρωτούσε ο στρατηγός Ντυφιαί, αν η δράση της 
θωρακισμένης μεραρχίας σας τύχη να εκτείνεται σ’ ένα μέτωπο μεγαλύτερο του μετώπου ενός σώματος 
στρατού;

Αυτές ήταν οι αρχές μιας μεθοδικής και καλοστημένης μάχης που διευθυνόταν εξ απόστασης, από 
στρατηγεία τοποθετημένα στο χερούλι της βεντάλιας, δηλαδή έξω από τη ζώνη του πυρός. 

 Φρόνιμα, σχολαστικά, ο κανονισμός για τη χρησιμοποίηση του θωρακισμένου άρματος 
κωδικοποιούσε τον ρόλο τους ως υπηρετών, καθόριζε πως αποτελούσε αναπόσπαστο μέρος του 
όλου μηχανισμού του πεζικού, πως δεν ήταν παρά ένα συμπληρωματικό μέρος που μόνο 
προσωρινά θα βρισκόταν στη διάθεσή του, πως ήταν απαραίτητος ένας στενός και μόνιμος 
σύνδεσμος και πως ο καλύτερος τρόπος για την εξασφάλισή του, ήταν η υπαγωγή των 
θωρακισμένων μονάδων στους αρχηγούς του πεζικού... 

Αυτές ήταν οι αρχές που ανέτρεπαν φαντασιόπληκτοι νεωτεριστές που έφταναν ν’ ανεβάζουν τους 
στρατηγούς σε θωρακισμένα αυτοκίνητα, ακόμη και σε αεροπλάνα, για να μπορούν να βλέπουν το 
πεδίο της μάχης, όπως ο Βοναπάρτης στην Αρκόλ! Ο τίτλος που έδωσε ο De Gaulle στο βιβλίο του 
δυνάμωσε τους αντιπάλους. Με τις ιδέες που ανέπτυσσε ο De Gaulle, οι γηραλέοι αρχηγοί του 
στρατού έβλεπαν τους εαυτούς τους να περιορίζονται στη διοίκηση του στρατού της 
πολιτοφυλακής, ενώ οι νέοι αρχηγοί θα έκαναν μια θεαματική εμφάνιση επί κεφαλής του στρατού 
των μοτέρ. Γαντζώθηκαν με όλες τους τις δυνάμεις στα θωρακισμένα τους τάγματα, όργανα ισχυρά 
και υπάκουα ενός φρόνιμου πολέμου. 

Παρ’ όλα, όμως, αυτά, κατά τη συντριβή της Poland, η Ανώτατη Διοίκηση του γαλλικού στρατού 
έκρινε απαραίτητο κάτι να κάνει κι αυτή. Στις 16 Ιανουαρίου 1940 διατάσσει τη δημιουργία δυο 
θωρακισμένων μεραρχιών. Δημιουργεί μια τρίτη στις 20 Μαρτίου. Μέσα σε λίγες εβδομάδες, οι 
βαριές αυτές μηχανικές μονάδες, για τις οποίες γίνονταν τόσα χρόνια μάταιες συζητήσεις, βγαίνουν 
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από το μηδέν και παρατάσσονται πλάι στις ελαφριές μηχανοκίνητες μεραρχίες (D.L.M.) για ν’ 
αποτελέσουν κάτι που μοιάζει με το θωρακισμένο σώμα μάχης που ζητούσαν οι προπολεμικοί 
αιρετικοί. Το πνεύμα όμως, η οργάνωση, ο σκοπός, διαφέρουν. Οι γαλλικές θωρακισμένες 
μεραρχίες δεν είναι όργανα αποφασιστικών αποτελεσμάτων και στρατηγικής εκμεταλλεύσεως, 
όπως οι πάντσερντιβιζιόνεν (θωρακισμένες μεραρχίες) του Guderian. Ήταν εργαλεία αντεπίθεσης, 
προορισμένα ν’ αποκαταστήσουν τη συνοχή των μετώπων. 

Γεννημένος μόλις χτες, ο γερμανικός στρατός πετάει μπουμπούκια και αναπτύσσεται. Στο γαλλικό 
Γενικό Επιτελείο, ο αξιωματικός, στον οποίο έχει ανατεθεί να παρακολουθεί την κίνηση των 
δυνάμεων στο εχθρικό στρατόπεδο, ο λοχαγός Γκλαιν, κατηγορείται πως παραλογίζεται και πως 
μόνο στη φαντασία του υπάρχουν τα γερμανικά σώματα στρατού που αναφέρει στις εκθέσεις του. 
Κι όμως οι υπολογισμοί του ήταν αξιοσημείωτα ακριβείς, δεδομένου ότι στις 10 Απριλίου 1940 
ανέφερε πως στο δυτικό μέτωπο υπήρχαν 137 γερμανικές μεραρχίες. Είχε πέσει έξω μόνο κατά μισή 
μεραρχία, δεδομένου ότι στην πραγματικότητα υπήρχαν εκείνη τη στιγμή στο δυτικό μέτωπο 136,5 
γερμανικές μεραρχίες. 

Αντίθετα, προς τη γαλλική πλευρά, οι χειμωνιάτικες δημιουργίες συνοψίζονται σε πολύ λίγα νέα 
πράγματα: τις ανιχνευτικές μεραρχίες ιππικού (D.C.R), μια συμπληρωματική ελαφρά μηχανοκίνητη 
μεραρχία (D.L.M), δυο μεραρχίες πεζικού (D.Ι), 2 βορειοαφρικανικές μεραρχίες πεζικού (2 D.I.N.A), 
δυο πολωνικές μεραρχίες. Η Γερμανία αντλεί μέσα σε μια δεξαμενή άφθονων ακόμη δυνάμεων, ενώ 
η France έχει ουσιαστικά προσφύγει σε ολόκληρο το ανθρώπινο υλικό της. 

Η πιο σημαντική ενίσχυση για τον Gamelin είναι ακόμη η βρετανική. Από 4 μεραρχίες που είχε το 
Σεπτέμβριο, η B.E.F. (British Expeditionary Force) θα φτάσει το Μάιο στις 11 με μια συνολική 
δύναμη 394.195 ανδρών. Η δύναμη αυτή είναι μεγαλύτερη από εκείνη που έφερε στον Joffre ο Sir 
Τζόουν Φρενς το 1914, αλλά πολύ μικρότερη από εκείνη που ο Sir Ντούγκλας Χαίηγκ έθεσε στη 
διάθεση του Foch το 1918. Η στρατιωτική προσπάθεια των δυο συμμάχων παρέμεινε πολύ άνιση: Η 
France κινητοποιεί 1 κάτοικο στους 8, η Αγγλία 1 στους 40. 

Το Βρετανικό Εκστρατευτικό Σώμα έχει εγκατασταθεί σ’ έναν τομέα ανατολικά της Lille, μεταξύ 
Μωλντ και Αλλυέν. Το γενικό της στρατηγείο είναι στο Arras. Το ζήτημα της ενιαίας διοίκησης, τόσο 
ακανθώδες στον πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, ρυθμίστηκε χωρίς δυσκολία. Ο υποκόμης - στρατηγός 
Gort, αρχηγός των βρετανικών δυνάμεων στη France, δέχτηκε αυθόρμητα να υπαχθεί στις διαταγές 
του Gamelin. Προσωποποίηση της αισιοδοξίας, ο Gort δεν παύει να στέλνει στο London 
ικανοποιητικές εκθέσεις, αλλά οι δυο υπαρχηγοί του Sir John Dill και Alan Brooke αντικρίζουν την 
κατάσταση με κριτικότερο βλέμμα. Στο μυστικό του ημερολόγιο που κρατούσε για τη γυναίκα του ο 
δεύτερος (ο Alan Brooke), όλο κι αναφέρει τα κρούσματα χαλάρωσης που παρατηρεί στον γαλλικό 
στρατό. Παράδειγμα: 

Αντίθετα, πάει να σκάσει από το πολύ φαγητό που του παραθέτουν στο γαλλικό στρατηγείο. Ο Gort 
σημειώνει στο ημερολόγιό του: 

Κατάπληξη μου προξενεί στην 9η γαλλική στρατιά, όπου με κάλεσε ο Κοράπ, το 
θέαμα των στρατευμάτων που βάζουν να παρελάσουν μπροστά μου: Άνδρες αξύριστοι, ίπποι κακά 
συντηρούμενοι, στολές και σαγές (σέλες) απροσάρμοστες, βρώμικα οχήματα και πλήρης έλλειψη 
στρατιωτικού πνεύματος. Στο παράγγελμα κεφαλή προς τα αριστερά, είναι ζήτημα αν και ένας έστω 
στρατιώτης παίρνει τον κόπο να συμμορφωθεί προς τη διαταγή. 

Τελευταία και σοβαρότατη πηγή γαλλικής αδυναμίας: Η οργάνωση της διοίκησης. Στη France δεν 
υπάρχει τίποτε ανάλογο προς το συγκεντρωτικό σύστημα που η Ο.ΚΑ.BE. (Oberkommando 
Wehrmacht = Ανώτατη Διοίκηση Ενόπλων Δυνάμεων) και ο Hitler δίνουν στη Γερμανία. Η Σοβιετική 
Ένωση, μπαίνοντας στον πόλεμο, θα έχει κι αυτή ανάλογη συγκέντρωση δύναμης στα χέρια του 

31 Οκτωβρίου. Τρώμε με σαμπάνια. Μένουμε στο τραπέζι ως τις 3. 
Στρείδια, αστακοί, κοτόπουλα, ποτά και φουά-γκρα, φασιανοί, τυριά, παγωτά, φρούτα, λικέρ κ.τ.λ. Αυτοί 
οι κοιλιόδουλοι μου αναστατώνουν το στομάχι και με εμποδίζουν στη δουλειά μου... 



Digitized by 10uk1s 

Stalin. Η Αγγλία και η Αμερική θα έχουν παντοδύναμους πολεμικούς ηγέτες, η μια χάρη στη 
δεσπόζουσα μορφή του Winston Churchill και η άλλη χάρη στο Σύνταγμα των Ηνωμένων Πολιτειών, 
δυνάμει του οποίου ο Πρόεδρος είναι ο πραγματικός αρχιστράτηγος. Μόνο η France θα αποτελέσει 
εξαίρεση από αυτόν τον κανόνα της κοινής σωτηρίας. 

Υπάρχει ένα Υπουργείο Εθνικής Αμύνης. Ουσιαστικά δεν είναι παρά το παλιό υπουργείο των 
Στρατιωτικών, βαφτισμένο με άλλο όνομα. Υπάρχει ένας αρχηγός της κυβέρνησης, ο Edouard 
Daladier. Η ιδέα ότι θα μπορούσε, όπως ο Hitler και ο Roosevelt, να αναλάβει προσωπικά την 
ανωτάτη στρατιωτική διοίκηση και να είναι ουσιαστικά αρχιστράτηγος, είναι ασυμβίβαστη με τις 
γαλλικές αντιλήψεις. 

Υπάρχει ο στρατηγός Gamelin. Πρέπει κανείς να είναι ξεσκολισμένος στη στρατιωτική καζουιστική 
για να βρει τον μπούσουλα, προκειμένου να μπει στο νόημα των αρμοδιοτήτων του. Αρχηγός του 
κοινού επιτελείου της Εθνικής Αμύνης, θα πρέπει να έχει υπό τις διαταγές του τους τρεις κλάδους 
των Ενόπλων δυνάμεων (στρατό ξηράς, πολεμικό ναυτικό, αεροπορία). Αλλά δεν συμβαίνει αυτό. Το 
Ναυτικό και η Αεροπορία είναι και εννοούν να μένουν ανεξάρτητες υπηρεσίες. Αρχιστράτηγος των 
δυνάμεων της ξηράς, ο στρατηγός Gamelin, θα μπορούσε, όπως και ο Joffre το 1914, να είναι ο 
μόνος αρχηγός του κυριότερου μετώπου, του βορειοανατολικού. Αλλά ούτε αυτό συμβαίνει. 
Αρχηγός στο βορειοανατολικό μέτωπο είναι ο στρατηγός Georges. Τότε ο Georges θα έπρεπε να 
είναι το αφεντικό στο δικό του θέατρο επιχειρήσεων. Αλλά ούτε κι αυτό συμβαίνει. Ο Gamelin έχει 
κρατήσει για τον εαυτό του το δικαίωμα των μεταθέσεων των στρατηγών και βρίσκεται με τους 
υφισταμένους του Georges σε άμεσες σχέσεις, ασυμβίβαστες με τις αρχές της ιεραρχίας. Ο γαλλικός 
στρατός έχει δύο αρχιστρατήγους, πράγμα που σημαίνει πως ουσιαστικά δεν έχει κανένα. 

Η σύγχυση επεκτείνεται στα γενικά επιτελεία. Από τον Ιανουάριο του 1940, τα δυο επιτελεία του 
Georges και του Gamelin έχουν πάρει διαζύγιο. Το ένα μένει στο Λα Φερτέ-σοy-Ζουάρ, το άλλο είναι 
σκορπισμένο γύρω στο Μv. 

Ο ίδιος ο Gamelin έχει εγκατασταθεί στο οχυρό της Βενσέν (Βινκεννών), στις πύλες των Παρισίων, 
προς την πλευρά του κινδύνου, δηλ. της κυβέρνησης, της Βουλής και των πολιτικών σαλονιών. 
Μελαγχολική διαμονή. Τα κελιά του παλιού φρουρίου έχουν μια μυρουδιά μούχλας και μια βαριά, 
καταθλιπτική ατμόσφαιρα. Είναι γεμάτα από φαντάσματα: Από τον δούκα του Ενγκιέν ως τη Mata 
Hari πέρασαν από τα κελιά και τις τάφρους του οι τυφεκισθέντες όλων των καθεστώτων. Δεν έχει 
ούτε ραδιόφωνο, ούτε καν περιστερώνα, κι ας πιστεύουν ακόμη όσο θέλουν τα στρατιωτικά 
κεφάλια της France στη ταχυδρομική περιστερά. Ο αξιωματικός που είχε την έμπνευση να προτείνει 
να χρησιμοποιήσουν τελεσκρίπτορ, άκουσε να του απαντούν: Και τι νομίζετε πως είναι οι 
στρατιωτικές διαταγές... τα αποτελέσματα των ιπποδρομιών;

Ο Gamelin. Πολλοί από αυτούς που τον γνώρισαν από κοντά, σχημάτισαν την υπόνοια πως κάτω 
από ένα γλυκομίλητο ύφος, και τρόπους που καταντούσαν κάπως γελοίοι, έκρυβε την επίγνωση της 
αλήθειας. Πως είχε συναίσθηση της στρατιωτικής υπεροχής των Γερμανών και πως κρίνοντας 
αδύνατο να διορθωθούν τα σφάλματα το είχε ρίξει στη μοιρολατρία. Κι όμως πιο νικημένος κι από 
τον Μπαζαίν του Γαλλοπρωσικού πολέμου του 1870, μην έχοντας πια τίποτε να σώσει, θα 
αποκρούσει αυτή την επιεική κατά βάθος αρμονία. 

 Μόνο τον Μάιο θα φανεί πόση είναι η 
απομόνωση, η άγνοια και η αδυναμία του ανθρώπου, για τον οποίο ο γαλλικός λαός πιστεύει, καλή 
τη πίστει, πως διατάσσει τα στρατεύματά του. 

Το ομολογώ, πίστευα στη νίκη! Αμφισβητώντας 
του κανείς πως είχε χαρακτήρα, θα έτεινε να του αναγνωρίσει ευφυΐα. Ο ίδιος όμως παραιτείται 
από αυτή. Δεν είναι δυστυχώς δυνατό να πιστεύει στη νίκη, παρά μόνο από ανεπάρκεια 
πληροφοριών ή ανεπάρκεια κρίσεως. 
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Mechelen-sur-Meuse: 
μια αινιγματική προσγείωση σταματά την επίθεση του Hitler 

Ομίχλη και πάχνη. Μια παγερή 10η Ιανουαρίου. Ο ποταμός Meuse είναι παγωμένος. Οι Βέλγοι 
στρατιώτες ενός παραμεθορίου φυλακίου, κοντά στο Mechelen, ζεσταίνονται μέσα σ’ ένα ξύλινο 
παράπηγμα. Ο κρότος ενός αεροπλάνου που πετά, τους κάνει να τρέξουν έξω. Το αεροπλάνο πέφτει 
πίσω από μια τούφα δέντρων. Τα δέντρα του έχουν αποσπάσει τα δυο φτερά. Το μοτέρ σφηνώθηκε 
μέσα σ’ ένα φράχτη. Ένα άνδρας με μακρύ, γκρίζο μανδύα, κοιτάζει αποβλακωμένος τα ερείπια του 
αεροπορικού ναυαγίου. 

Πίσω από τον φράχτη υψώνεται μια λεπτή στήλη καπνού. Ένας άλλος άνδρας με γκρίζο μανδύα 
καίει κάτι έγγραφα. 

Οι στρατιώτες τρέχουν, πυροβολούν στον αέρα, περικυκλώνουν τον άνδρα, σβήνουν τα χαρτιά. 
Αυτά έχουν κιόλας καψαλιστεί σ’ ένα μέρος τους - φέρνουν τα ίχνη από το δάγκωμα των φλογών. 

Μέσα στο παράπηγμα, όπου οδηγείται, ο άνθρωπος που συνέλαβαν οι Βέλγοι στρατιώτες, ο 
μόνιμος ταγματάρχης του γερμανικού στρατού Ράινμπόργκερ τα αρπάζει από τα χέρια του Βέλγου 
λοχαγού - διοικητού του φυλακίου Ροντρίγκ και τα χώνει μέσα στην αναμμένη σόμπα. 

Ο Ροντρίγκ τα τραβάει και τα βγάζει, καίγονται τα χέρια του. Ο Γερμανός αρπάζει το πιστόλι του 
Βέλγου αξιωματικού και κολλά το στόμιο της κάνης του στον κρόταφό του. Με αστραπιαία ταχύτητα 
βρίσκεται αφοπλισμένος. Τότε χτυπά το κεφάλι του στο τοίχωμα λέγοντας πως έχει ατιμαστεί και 
ζητεί να τον αφήσουν να αυτοκτονήσει. Ο άλλος Γερμανός, ο Χαίνμανς, έφεδρος ταγματάρχης, 
φλεγματικός, σωπαίνει. 

Πρόκειται για το εξής: Παραβαίνοντας όλους τους κανονισμούς ασφάλειας, ο ταγματάρχης 
Ράινμπόργκερ της 7ης μεραρχίας αλεξιπτωτιστών, χρησιμοποίησε το αεροπλάνο-σύνδεσμο για να 
επιστρέψει, με πιλότο τον Χαίνμανς, στην Κολωνία, από μία αποστολή στο Μύνστερ. Το αεροπλάνο 
έχασε τον προσανατολισμό, περιπλανήθηκε, έμεινε χωρίς σταγόνα σχεδόν βενζίνας κι αναγκάστηκε 
να προσγειωθεί, όπου έτυχε. Τα άκρως απόρρητα έγγραφα που μετέφερε ο Ράινμπόργκερ, 
βρίσκονται τώρα σε χέρια, για τα οποία δεν προορίζονταν. 

Την άλλη μέρα, στη Βενσέν, ο Γάλλος στρατιωτικός ακόλουθος που προερχόταν από τις Brussels, 
παρέδιδε στον στρατηγό Gamelin ένα σημείωμα του στρατηγού Οβερστραίτεν, στρατιωτικού 
συμβούλου του βασιλιά - αρχιστράτηγου. Σε δέκα περίπου σελίδες το σημείωμα συνόψιζε το 
περιεχόμενο του μέρους των εγγράφων του Mechelen που είχαν περισωθεί από τη φωτιά. Το 
κείμενο αφορούσε μια μεγάλη γερμανική επίθεση. 

Η επίθεση ενδιαφέρει την Ολλανδία που επρόκειτο να υποστεί εισβολή. Ενδιαφέρει τις βελγικές 
Ardennes, δια μέσου των οποίων είναι χαραγμένα πολλά δρομολόγια. Ενδιαφέρει τα περάσματα 
του Meuse και του Σαμπρ που πρόκειται να καταληφθούν με μια αεροπορική απόβαση, από την 7η 
γερμανική μεραρχία αλεξιπτωτιστών. Η ημέρα Χ λείπει (δηλ. δεν έχει προσδιοριστεί η ημέρα που θ’ 
άρχιζε η επίθεση), αλλά οι Βέλγοι έχουν την πεποίθηση πως επίκειται. 

Από τη μια στιγμή στην άλλη έχει τεθεί απότομα ολόκληρο το πρόβλημα της γαλλοβρετανικής 
επέμβασης στο Βέλγιο. 

Η ανωτάτη γαλλική διοίκηση την είχε δεχτεί κατ’ αρχήν στις 24 Οκτωβρίου. Την εποχή εκείνη το 
σχέδιο ήταν μια προώθηση έως τον ποταμό Escaut, για να ασκηθεί μια επιβραδυντική ενέργεια στις 
γερμανικές φάλαγγες που θα είχαν ξεκινήσει, για να επιτεθούν στα γαλλικά σύνορα. Αργότερα οι 
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βλέψεις διευρύνθηκαν. Ο βελγικός στρατός ενισχυόταν. Είχαν αρχίσει σοβαρά οχυρωματικά έργα. Η 
ελπίδα πως οι Βέλγοι θα αντέτασσαν στον εισβολέα μια αντίσταση που δεν θα ήταν μόνο 
συμβολική, μεγάλωνε. Τότε γιατί να μην επιδιωχθεί κάτι άλλο, κι όχι μια απλή, επιβραδυντική 
ενέργεια; Γιατί να μην επιχειρηθεί να μπουν γαλλικά και βρετανικά στρατεύματα στο Βέλγιο με την 
πρόθεση να μείνουν; Τα πλεονεκτήματα ήταν πολλαπλά. Ηθικά: Σπεύδοντας προς βοήθεια των 
Βέλγων οι Γάλλοι και οι Άγγλοι θα τερμάτιζαν την παράδοση να εγκαταλείπουν στην τύχη τους 
μικρά κράτη, παράδοση που την είχαν αρχίσει με την Τσεχοσλοβακία και την εξακολούθησαν με την 
Poland. Οικονομικά: Θα γλίτωναν πολύτιμες βιομηχανικές περιοχές του Βελγίου και της Βόρειας 
France. Στρατηγικά: Θα απομακρυνόταν από την Αγγλία η αεροναυτική απειλή, ενώ με την 
προσέγγιση προς το λεκανοπέδιο του Ruhr θα γινόταν ένα σημαντικό βήμα προς το οπλοστάσιο του 
εχθρού. Επί πλέον με την προσθήκη είκοσι βελγικών μεραρχιών οι σύμμαχοι έπαυαν να υστερούν 
αριθμητικά. 

Αυτά ήταν τα πλεονεκτήματα. Ωστόσο υπήρχαν και μειονεκτήματα, κάθε άλλο παρά 
ευκαταφρόνητα. Η είσοδος στο Βέλγιο θα έβγαζε τα γαλλοβρετανικά στρατεύματα από τα οχυρά, 
από το προετοιμασμένο πεδίο της μάχης που το ήξεραν καλά, γιατί από το φθινόπωρο με αυτό 
είχαν να κάνουν. Στις ευνοϊκές για τα τανκς βελγικές πεδιάδες τα εκθέτει σε κείνο που οι γαλλικοί 
κανονισμοί θέλουν ν’ αποφύγουν: μια μάχη κατά μέτωπο. Δίνεται η απάντηση πως δεν πρόκειται να 
γίνει τέτοια παρέκκλιση. Απλώς πρόκειται να μετακινηθεί προς τα εμπρός η αμυντική μάχη, για να 
αντιμετωπισθεί η εχθρική επίθεση έξω από το εθνικό έδαφος. Θα δοθεί όμως ο καιρός για να 
ετοιμαστούν χαρακώματα, να στηθούν αντιαρματικά εμπόδια, να εγκατασταθεί στις θέσεις του το 
πυροβολικό, να καταστρωθούν τα σχέδια πυρός; Οι διοικητές των ενδιαφερομένων μεγάλων 
μονάδων υπολογίζουν πως θα χρειαστεί μια προθεσμία οκτώ έως δέκα πέντε ημερών, για να 
εξασφαλιστεί μια αμυντική οργάνωση που να παρουσιάζει κάποια αντοχή. Μπορεί κανείς να ελπίζει 
πως θα επιτευχθούν όλα αυτά; 

Η απάντηση εξαρτάται από δυο συντελεστές: τη θέση που θα επιλεγεί, και το είδος της συνεργασίας 
που θα προσφέρουν στους συμμάχους οι Βέλγοι. Η πλησιέστερη θέση είναι ο Escaut. Ο ελιγμός που 
θα χρειαστεί, για να φτάσουν εκεί τα στρατεύματα, είναι σχετικά σίγουρος και σύντομος. Ο εχθρός 
είναι μακριά και πρέπει να παρακάμψει τον Μωλντ το άκρο αριστερό των δυνάμεων. 

Η λύση όμως αυτή κάθε άλλο είναι παρά ικανοποιητική. Εγκαταλείπει στον εχθρό τις Brussels και το 
μεγαλύτερο τμήμα του Βελγίου. Επί πλέον ο Escaut δεν αποτελεί σοβαρό εμπόδιο για τον εχθρό. Οι 
μαούνες είναι σ’ αυτό το ποτάμι τόσο πολλές που κι αν ακόμη βουλιάξουν, θα σχηματίζουν παντού 
πρόχειρα περάσματα για το πεζικό. 

Αντίστροφα είναι τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα της άλλης λύσης των άκρων, του Albert 
Canal. Με ένα πήδημα τα στρατεύματα θα βρεθούν κοντά στα γερμανικά σύνορα. Δεν θα θυσιαστεί 
παρά μόνο ένα ελάχιστο τμήμα του Βελγίου. Και τα στρατεύματα θα βρεθούν έτσι εγκατεστημένα 
στην καλύτερη αντιαρματική τάφρο της Ευρώπης: Πλατιά και βαθιά νερά, απόκρημνες όχθες, 
μόνιμα οχυρωματικά έργα, στηριγμένα στα περιχαρακωμένα στρατόπεδα της Antwerp και της Li ège. 
Από την άλλη όμως μεριά τα συμμαχικά στρατεύματα θα έχουν να διασχίσουν πέντε φορές 
περισσότερο δρόμο από τα γερμανικά στρατεύματα, για να φτάσουν στο κανάλι. 

Ανάμεσα στα δυο αυτά άκρα έχει ωριμάσει μια ενδιάμεση λύση. Η πρώτη ιδέα γι’ αυτή ρίχτηκε στις 
5 Νοεμβρίου. Στις 14 Νοεμβρίου η λύση αυτή είχε πάρει συγκεκριμένη μορφή στην υπ. αρ. 8 
προσωπική και απόρρητη οδηγία του Gamelin προς τον στρατηγό Georges. Τα συμμαχικά 
στρατεύματα θα πήγαιναν να εγκατασταθούν στη γραμμή Antwerp – Λουβαίν - Wavre -Namur. θα 
περιστοίχιζαν τον βελγικό στρατό που θα πολεμούσε υποχωρώντας, αφού θα είχε δώσει στo Albert 
Canal μια επιβραδυντική μάχη. Η θέση θα μπορούσε να επανδρωθεί μέσα σε δυο μέρες, από τις 
μηχανοκίνητες μεραρχίες και μέσα σε τέσσερις μέρες, από τις μεραρχίες πεζικού. Για να 
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υποστηρίξουν τους Βέλγους και να αναχαιτίσουν την εξόρμηση των Γερμανών, οι σύμμαχοι θα 
προωθούσαν το σώμα ιππικού και δυο ελαφρές μηχανοκίνητες μεραρχίες του στρατηγού Πριού. 
Έτσι θα υπήρχαν βάσιμες ελπίδες για ανάπαυλα μιας εβδομάδος, όσο δηλαδή χρειαζόταν για μια 
ελάχιστη οργάνωση του εδάφους. 

Τα πλεονεκτήματα ήταν αναμφισβήτητα: Οι σύμμαχοι θα κρατούσαν τις Brussels και το μέτωπο θα 
είχε - σχετικά με το σχέδιο Escaut - περιοριστεί κατά 70km. Το κυριότερο μειονέκτημα ήταν πως τα 
φυσικά εμπόδια είναι ασθενή. Ο Dill, παραπόταμος του Escaut που θα είχαν να υπερασπιστούν οι 
Άγγλοι είναι ένα μέτριο ποτάμι που χωρίζεται σε πολλούς βραχίονες και που τον δρασκελίζουν 
τουλάχιστο 120 γέφυρες. Από το Wavre, όπου καταλήγει, έως το Namur, οι σχεδόν επίπεδες 
εκτάσεις της Εσμπαί, η λεγομένη Τρύπα του Ζαμπλού, δεν διακόπτονται από τίποτε, δεν 
παρουσιάζουν την παραμικρή ανωμαλία του εδάφους, στην οποία να μπορεί να στηριχτεί μια 
αντίσταση. Οι Βέλγοι, είναι αλήθεια, έσκαβαν, όπως έλεγαν τουλάχιστο, μια συνεχή αντιαρματική 
τάφρο και έστηναν ένα φράγμα από μεταλλικές γρίλιες, τις λεγόμενες στοιχεία του Κουαντέ. 
Αρνιόνταν, όμως, να δώσουν την παραμικρή πληροφορία για την ακριβή θέση των έργων τους και το 
βάθος στο οποίο είχαν προχωρήσει. Είχαν μηνύσει εμπιστευτικά στους Γάλλους και στους Άγγλους, 
πως θα τους καλούσαν σε βοήθεια, αν δέχονταν επίθεση. Από δω και πέρα η ουδετερότητα τους 
υποχρέωνε να τα κρύβουν όλα από τους πιθανούς συμμάχους τους. 

Το βελγικό πρόβλημα μπερδευόταν με το ολλανδικό. Όλες οι προβλέψεις ήταν πως δεν επρόκειτο 
να επαναληφθεί το θαύμα του 1914, και πως η Ολλανδία θα βρισκόταν κι αυτή μέσα στη γερμανική 
επίθεση. Η οδηγία της 14ης Νοεμβρίου προέβλεπε, πως τα γαλλικά και βρετανικά στρατεύματα θα 
σπεύσουν σε βοήθειά της, πως θα επιχειρηθεί, όσο είναι δυνατό, να συνδεθούν οι δυνάμεις τους με 
τις βελγικές δυνάμεις στο Albert Canal ή στον Escaut. Αργότερα καταστρώνεται ένα σχέδιο. Θα 
κυριευθούν τα ολλανδικά νησιά Μπέβελαντ και Βαλχέρεν. Με μια εξόρμηση από την Antwerp και 
δια μέσου της Μπρέντα ή του Τίλμπουργκ, θα επιχειρηθεί να συνδεθεί το εθνικό προπύργιο των 
Ολλανδών, το τρίγωνο Amsterdam - Hague - Rotterdam, με τις γενικές θέσεις του συνασπισμού. Μια 
ολόκληρη γαλλική στρατιά, η 7η του ορμητικού Giraud, θ’ αναλάβει αυτή την αποστολή. 

Έτσι, όταν εκδηλωθεί η γερμανική επίθεση που την περιμένει και την εύχεται η γαλλική ανωτάτη 
στρατιωτική διοίκηση, θα έχει μόνο δυσκολία εκλογής. Θα έχει να διαλέξει μια από τις τρεις λύσεις: 
Στην καλύτερη των περιπτώσεων, τo Albert canal. Στη χειρότερη τον Escaut. Στην πιθανότερη τον 
Dill. Στις τρεις αυτές λύσεις, προστίθεται και μια τέταρτη: Η λύση Μπρέντα, η είσοδος στο ολλανδικό 
έδαφος. 

Η κοινή συνέπεια των διαφόρων αυτών υποθέσεων είναι να ριχτεί μονομιάς στη μάχη το σύνολο 
των κινητών δυνάμεων, η μάζα ελιγμών του γαλλικού στρατού. Η 7η στρατιά ήταν η μόνη που 
κρατήθηκε εφεδρική. Τη στέλνουν στην Ολλανδία. Το σώμα ιππικού, εξ ολοκλήρου μηχανοκίνητο, 
ήταν το κατ’ εξοχήν στοιχείο για την αντιμετώπιση του πιθανού ρήγματος που θα πετύχαιναν τα 
γερμανικά τανκς. Του παίρνουν μια ελαφρά μηχανοκίνητη μεραρχία, για να τη στείλουν στην 
Ολλανδία, και τις άλλες δυο τις στέλνουν στο Τογκρ και στο Αννύ, για να επιβραδύνουν την 
προσπέλαση των Γερμανών στη θέση Antwerp-Namur. Το ίδιο συμβαίνει και με τις μεραρχίες 
μηχανοκινήτου πεζικού: από τις επτά, οι έξι ρίχνονται στη μάχη από την πρώτη κιόλας ημέρα. 
Αφήνοντας την πρωτοβουλία στον εχθρό, η γαλλική στρατηγική στηρίζεται στην άμυνα και η 
ανωτάτη της διοίκηση χρησιμοποιεί από την πρώτη κιόλας ημέρα γι’ άλλους σκοπούς, ακριβώς τα 
στοιχεία της άμυνας! 

Πολλές αντιρρήσεις προβάλλονται. Οι περισσότεροι από τους διοικητές των μεγάλων μονάδων 
παίρνουν εχθρική στάση, μπροστά στην ιδέα μιας εισόδου στο Βέλγιο. Έτσι ο Λα Λωρανσί, διοικητής 
του 3ου σώματος στρατού, έλεγε αργότερα: Όταν μας ανέπτυξαν τον ελιγμό Dill, όλοι μας κάναμε 
αυτή τη σκέψη: Ο Θεός να δώσει να μη βρεθούμε ποτέ στην ανάγκη να την εκτελέσουμε... 



Digitized by 10uk1s 

Παρ’ όλο το ενδιαφέρον που παρουσιάζει γι’ αυτούς η διατήρηση των ακτών της Βόρειας 
Θάλασσας, οι Άγγλοι είναι ακόμη πιο εχθρικοί. Η γνώμη μας, λέει η επιτροπή των αρχηγών των 
επιτελείων τους, 

Η στάση όμως των Βέλγων δεν αλλάζει. Τον Σεπτέμβριο του 1939 φοβήθηκαν μια πιθανή επίθεση 
κατά του λεκανοπεδίου του Ruhr, δια μέσου του εδάφους τους και είχαν στρέψει κατά της France 
τα δυο τρίτα των δυνάμεών τους. Ανέτρεψαν βαθμιαία την αναλογία, αλλά πάντοτε έτρεμαν στην 
ιδέα, πως μια απερισκεψία μπορούσε να δώσει στη Γερμανία το πρόσχημα για να τους επιτεθεί. 
Γεμίζουν με χαρακώματα τα σύνορά τους προς τη France. Αρνούνται κάθε επαφή του δικού τους 
επιτελείου με το γαλλικό. Αν ο γαλλικός στρατός μπει στο Βέλγιο, θα μπει στα τυφλά, υπό τις 
χειρότερες συνθήκες αυτής της κατά μέτωπο μάχης που η διοίκησή του, ούτε να την ακούσει θέλει. 
Όσο για την ελπίδα που πολλοί Γάλλοι διατηρούσαν, πως ο γαλλικός στρατός μπορούσε να 
προσκληθεί προληπτικά από τους Βέλγους και να φτάσει πριν από τη γερμανική εισβολή, ακόμη και 
οι πιο αισιόδοξοι την είχαν εγκαταλείψει. 

είναι πως τη γερμανική επίθεση πρέπει να τη δεχτούμε στις θέσεις που έχει ετοιμάσει ο 
γαλλικός στρατός, εκτός εάν οι Βέλγοι αλλάξουν στάση. 

Την ανάστησε μέσα στην καρδιά του χειμώνα η αναγκαστική προσγείωση του Mechelen-sur-Meuse. 

Τα έγγραφα που έχασαν οι Γερμανοί, δεν αφήνουν καμιά αμφιβολία. Η παραβίαση της βελγικής 
ουδετερότητας ήταν προσχεδιασμένη από τη γερμανική στρατιωτική ανωτάτη διοίκηση. Οι Βέλγοι 
είχαν κάθε λόγο να καλέσουν τους Γάλλους και τους Άγγλους. Και το αντιμετωπίζουν, αφού ζητούν 
από το Paris και το London την εγγύηση, πως το Βέλγιο και η κτήση του, το Κονγκό, θα λάβουν 
επανορθώσεις, στο τέλος των εχθροπραξιών, για τις καταστροφές που θα έχουν υποστεί. Οι Άγγλοι 
δείχνονται επιφυλακτικοί. Αντίθετα, οι Γάλλοι βιάζονται: Κάθε ώρα που χάνεται, διαμηνύει ο 
Gamelin στη βελγική κυβέρνηση, μπορεί να έχει σοβαρές συνέπειες...

Δίνεται το σύνθημα: Εμπρός! τα στρατεύματα μαζεύονται στα σύνορα. Τους επιτίθεται ο χειμώνας. 
Ομίχλη, χιόνι, φοβερό κρύο. Οι άνδρες, τα κτήνη, τα μοτέρ υποφέρουν. Αλλά οι Βέλγοι αποσύρουν 
τα οδοφράγματα και στρέφουν προς τα ανατολικά τις δυνάμεις προκαλύψεως. Τη νύχτα της 13 προς 
τις 14 Ιανουαρίου ο στρατιωτικός τους ακόλουθος στρατηγός Ντελβουά παρουσιάζεται στο οχυρό 
της Βενσέν φέρνοντας ένα μήνυμα του βασιλιά του: 

 Έχει, λέει, μια απογοήτευση που 
του σφίγγει την καρδιά, όταν ο βοηθός του στρατηγός Georges του τηλεφωνεί, πως το 
ξανασκέφθηκε και αναρωτιέται μήπως δεν θα ήταν προτιμότερο να συστήσουμε στους Βέλγους να 
μη ζητήσουν τη βοήθεια μας. 

Ειδοποιήστε τον αρχιστράτηγο πως η επίθεση 
είναι σχεδόν βέβαιη, σήμερα Κυριακή, 14 Ιανουαρίου...

Στο μεταξύ ο Hitler αφρίζει από λύσσα. Βρέθηκα, αφηγείται ο Keitel, μπροστά στη φοβερότερη 
θύελλα που γνώρισα στη ζωή μου. 

 Ο Gamelin απαντά πως δεν περιμένει παρά 
ένα απλό σήμα τους, αλλά πως πρέπει να βιαστούν, γιατί δεν του είναι δυνατό να αφήνει τα 
στρατεύματά του εκτεθειμένα στην κακοκαιρία. 

Η επίθεση, την οποία ένα μέρος του γαλλικού γενικού επιτελείου αρνιόταν να πιστέψει, είχε 
πραγματικά διαταχθεί, όχι όμως όπως νόμισαν οι Βέλγοι για τις 14, αλλά για τις 17 Ιανουαρίου. 

Ο Hitler είχε πάρει απόφαση να αντιμετωπίσει ένα μειονέκτημα, τις μικρές χειμωνιάτικες μέρες, 
αφού εξασφάλιζε σ’ αντιστάθμισμα το δυνατό κρύο που σκλήραινε το έδαφος, πάγωνε τους 
ποταμούς και αύξαινε γι’ αυτόν τις πιθανότητες να αιφνιδιάσει τον εχθρό. Και τώρα έπρεπε να του 
πουν πως δυο ηλίθιοι αεροπόροι προσγειώθηκαν στο Βέλγιο με σχέδια που αποκάλυπταν τους 
σκοπούς του. 

Η απειλή εκτελέσεων εμφανίστηκε για μια στιγμή. Οι οικογένειες του Ράινμπεργκερ και του 
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Χάινμανς συνελήφθησαν και υποβλήθηκαν σε ανάκριση από τη Gestapo. Ο στρατηγός της 
Αεροπορίας Φέλμυ, διοικητής του 2ου αεροπορικού στόλου, ανακλήθηκε. Κι ο ίδιος ακόμη ο Göring 
κλονίστηκε. Ύστερα ηρεμότερος ο Hitler εξέτασε την κατάσταση. Έπρεπε να κάνει την επίθεση; 
Έπρεπε να την αναβάλει; Το παν εξαρτιόταν από ένα ζήτημα: να μπορεί να εξακριβωθεί αν οι 
αεροπόροι είχαν καταστρέψει ή όχι τα έγγραφα που είχαν επάνω τους. 

Από τις Brussels έφτασε ο Γερμανός αεροπορικός ακόλουθος στρατηγός von Βέννιγκεν. Οι Βέλγοι 
του έδωσαν την άδεια να έχει μια ιδιαίτερη συνομιλία με τους δυο αεροπόρους του Mechelen. 
Είχαν κρύψει μικρόφωνο μέσα στο δωμάτιο του σταθμού της Χωροφυλακής του Έττερμπαχ, όπου 
θα γινόταν η συνομιλία. Άκουσαν τον Ράινμπεργκερ να διαβεβαιώνει με το λόγο της στρατιωτικής 
του τιμής, πως όλα τα έγγραφα που κρατούσαν επάνω τους είχαν καταστραφεί. Ο Βέννιγκεν 
μετέφερε στον Führer αυτή την ψεύτικη κατάθεση. Έφτασε όμως μια άλλη πληροφορία: το 
γερμανικό 2ο Γραφείο ειδοποιούσε πως δυο γαλλικές μηχανοκίνητες μεραρχίες, η 9η και η 25η, 
ήταν συγκεντρωμένες στα σύνορα μιτ λάουφεντεν μοτόρεν (με αναμμένες μηχανές) και πως οι 
Βέλγοι αφαιρούσαν τα εμπόδια από τους δρόμους. Το μυστικό είχε μαθευτεί! Πάντως, 
επισπεύδοντας την επίθεση, θα μπορούσε κάπως να περιμένει ακόμη σημαντικά αποτελέσματα. 

Ο Hitler συμβουλεύτηκε τους μετεωρολόγους. Αυτοί ομολόγησαν, πως η καλοκαιρία που είχαν 
υποσχεθεί, θα καθυστερούσε! Το χιόνι, είχε αρχίσει να πέφτει πυκνό κι έτσι οι αεροπορικές 
επιχειρήσεις ήταν αδύνατες. Ο Hitler υποκλίθηκε και πάλι μπροστά στον ουρανό. Η επίθεση 
αναβλήθηκε επ’ αόριστον. 

Το χιόνι επηρέασε και την απόφαση των Βέλγων. Στις 15 του μηνός, ο αρχηγός του γενικού τους 
επιτελείου Βαν ντεν Bergen δήλωσε στον Γάλλο στρατιωτικό ακόλουθο, πως, εξ αιτίας του χιονιού, 
μια επίθεση ήταν ελάχιστα πιθανή. Διέταξε να ξαναμπούν στη θέση τους τα οδοφράγματα και 
ανανέωνε τη διαταγή ν’ αντιταχθούν τα βελγικά στρατεύματα σε κάθε απόπειρα εισόδου των 
γαλλοβρετανικών στρατευμάτων στο Βέλγιο. Την ίδια ημέρα ο βασιλιάς του Βελγίου Leopold 
καθιστούσε γνωστό πως δεν μπορούσε ν’ αναλάβει την ευθύνη ν’ ανοίξει προληπτικά το έδαφος της 
χώρας του. 

Τα γαλλικά στρατεύματα επέστρεψαν στους καταυλισμούς τους. 
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Ο Hitler ή ο Manstein; Γένεση του σχεδίου του Sedan. 

Αν η γερμανική επίθεση είχε εξαπολυθεί εκείνη την ημέρα-17 Ιανουαρίου 1940 - δεν θα ήταν 
ακριβώς η ίδια με εκείνη που εξαπολύθηκε τέσσερις μέρες αργότερα. Και πάλι, όμως, θα διέφερε 
σημαντικά από εκείνη που ο Hitler είχε διατάξει για τις 7 Νοεμβρίου 1939. Είχε γεννηθεί η ιδέα του 
ελιγμού του Sedan. 

Η πατρότητα αυτού του ελιγμού του Sedan αμφισβητείται. Γενικά επικρατεί η γνώμη ότι τον 
συνέλαβε ο στρατηγός Erich von Manstein, ότι τον υπέβαλε στον Hitler και εκείνος τον υιοθέτησε. Η 
μελέτη των ντοκουμέντων και η σύγκριση των ημερομηνιών δεν επιτρέπουν την αποδοχή αυτής της 
ερμηνείας. Ασφαλώς την έμπνευση του σχεδίου του Sedan την είχε ο Manstein. Δεν είχε, όμως, τη 
δυνατότητα, να την υποβάλει στον Hitler που μόνο αργότερα πληροφορήθηκε τη σκέψη του 
στρατηγού σε μια εποχή που όλα τα ουσιώδη γι’ αυτόν τον ελιγμό μέτρα είχαν κιόλας υπαγορευθεί 
από τον Führer. Ήταν, είπαν για τον Hitler στη δίκη της Nuremberg οι στρατηγοί Keitel και Jodl, 
προικισμένος με εξαιρετικές στρατηγικές ικανότητες. Ο ίδιος ο Manstein, λιγότερο κατηγορηματικός 
από τους δυο χιτλερικούς στρατηγούς, παραδέχεται πως η σκέψη του Hitler μπορεί να ακολούθησε 
παράλληλη προς τη δική του γραμμή και ότι δεν μπορεί να είναι βέβαιος πως υπήρξε ο εμπνευστής 
του. Το ζήτημα αυτό το μελετά ο Γάλλος στρατηγός Καιλτς στο βιβλίο του Πώς παίχθηκε η μοίρα μας.

Άργητος του επιτελείου της ομάδας στρατιών του Rundstedt στην εκστρατεία της Poland, ο 
Manstein γυρίζει στο δυτικό μέτωπο με τις ίδιες αρμοδιότητες. Το στρατηγείο του βρίσκεται στην 
Κομπλένς, σε μια μικρή πλατεία, όπου οι Γερμανοί σεβάστηκαν ένα μνημείο που έστησε εκεί ο 
νομάρχης της περιφέρειας Rhein - Moselle, ο Λεζαί Μαρνεζιά για να θυμίζει πως πέρασε από εκεί ο 
αυτοκράτορας Ναπολέων πηγαίνοντας να καταλάβει τη Μόσχα. Ο Manstein δεν είχε συναντηθεί 
ποτέ του με τον Hitler και παρ’ όλο που δεν είχε αναμιχθεί στη στρατιωτική συνωμοσία, τα 
αισθήματά του για τον εθνικοσοσιαλισμό είναι τα ίδια με της κάστας του. Δεν ήταν, όμως, αγαπητός 
στους συναδέλφους του. Προέβαλε επιδεικτικά την ευφυΐα του και τις ικανότητές του. 

 
Αναγνωρίζει τη συμβολή του Manstein που οι στρατηγικές αρετές του είναι αναμφισβήτητες, αλλά 
αποφαίνεται πως ο πραγματικός δημιουργός του σχεδίου του Sedan είναι ο δεκανέας του Πρώτου 
Παγκοσμίου Πολέμου Adolf Hitler. 

Στα τέλη Οκτωβρίου φτάνουν οι οδηγίες της Ανώτατης Στρατιωτικής Διοίκησης των Χερσαίων 
Δυνάμεων για την εκτέλεση της επίθεσης που είχε αποφασίσει ο Führe r. Οι οδηγίες είναι 
προσαρμοσμένες στους μετριοπαθείς σκοπούς της υπ. αριθ. 9 διαταγής: Αποβλέπουν δηλαδή στην 
κατάκτηση της βελγικής ακτής εν όψει των αεροναυτικών επιχειρήσεων κατά της Αγγλίας. 

Ο Manstein απορεί με την μετριότητα αυτής της αντιλήψεως. Το σχέδιο θυμίζει Σλίφεν λόγω της 
ευρύτητας του ελιγμού και της ικανότητος της δεξιάς πτέρυγας. Κι όμως δεν είναι Σλίφεν γιατί 
αντικειμενικός σκοπός είναι ένα απλό εδαφικό κέρδος και όχι η εκμηδένιση του εχθρού. 

Το σχέδιο Σλίφεν που τον ελιγμό του επεξεργάστηκε ο Moltke το 1914, προέβλεπε μια προέλαση ως 
τον κάτω Σηκουάνα για την περικύκλωση και αιχμαλωσία του γαλλικού στρατού. Το σχέδιο Σλίφεν, 
καθώς το είχε αντιγράψει ο Brauchitsch, απέβλεπε το πολύ-πολύ στα λιμάνια της Βόρειας 
Θάλασσας. Μέσα στα πλαίσια αυτού του σχεδίου ο ρόλος της ομάδας στρατιών Rundstedt (ομάδας 
Α) έρχεται σε δεύτερη σειρά. Με δυο στρατιές και μια μόνο θωρακισμένη μεραρχία, θα επιτεθεί 
προς τη διεύθυνση του ποταμού Meuse, αλλά μόνο και μόνο, για να καλύψει και να διευκολύνει τον 
ελιγμό της ομάδας Β. 

Στις 31 Οκτωβρίου ο Manstein αντιδρά. Βάζει τον Rundstedt να υπογράψει δυο αντιπροτάσεις. Η 
πρώτη εισηγείται την εγκατάλειψη της επίθεσης. Αντί να επιτεθεί ο γερμανικός στρατός θα δεχόταν 
επίθεση, φέρνοντας την Αγγλία σε απόγνωση με τους αεροπορικούς βομβαρδισμούς, ύστερα θα 
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συνέτριβε τον εχθρό που θα είχε βγει από τα οχυρά του. 

Η δεύτερη αντιπρόταση ίσχυε για την περίπτωση που θα έπρεπε να γίνει η επίθεση. Ο Manstein 
ζητεί να ενισχυθεί η ομάδα Α εις βάρος της ομάδας Β. Τρεις στρατιές είναι γι’ αυτήν αρκετές για 
τους αντικειμενικούς σκοπούς που της έχουν ανατεθεί επίσης με τρεις στρατιές, η ομάδα Α θα 
μπορέσει να παίξει ρόλο σημαντικότερο από μια απλή πλαγιοφυλακή. Αν, υποστηρίζει ο Manstein, 
ο εχθρός έκανε το απίθανο λάθος να χρησιμοποιήσει όλες τις δυνάμεις του στο Βέλγιο, η ομάδα Α 
θα μπορούσε να προωθήσει μια από τις στρατιές της προς τη κατεύθυνση του ποταμού Somme. Θα 
πλευροκοπούσε την αντεπίθεση αντί να περιοριστεί στην αναχαίτισή της. 

Δεν είναι ακόμη ο ελιγμός του Sedan, το κεραυνοβόλο ρήγμα στον Meuse και η αστραπιαία 
εκμετάλλευση της επιτυχίας έως τη θάλασσα. Ο Manstein δεν έχει άλλωστε ψευδαισθήσεις. Το 
υπόμνημά του αποστέλλεται ιεραρχικά στον Brauchitsch, από τον οποίο δεν περιμένει ούτε 
κατανόηση, ούτε συνεργασία. Κι αληθινά, δεν του δίνεται καμιά απάντηση. Ο Rundstedt που τον 
βάζει να πιέσει τον Brauchitsch, το μόνο που πετυχαίνει με κόπο, ύστερα από μια θυελλώδη 
συζήτηση, είναι να προσκολληθεί στην ομάδα στρατιών που διοικεί μια δεύτερη θωρακισμένη 
μεραρχία, την οποία απέσπασε από τις εφεδρείες της Ανώτατης Στρατιωτικής Διοίκησης. Κατά τα 
αλλά, η επιστολή του δεν φέρνει καμιά αλλαγή. 

Στις 12 Νοεμβρίου, αιφνιδιασμός. Στο επιτελείο της ομάδας στρατιών Α φτάνει η ακόλουθη 
διαταγή: 

Ο Führer και αρχιστράτηγος διατάσσει τα εξής: 

Μια τρίτη ταχυκίνητη ομάδα θα συγκροτηθεί στη νότια πτέρυγα της 12ης στρατιάς. Θα 
χρησιμοποιηθεί στην άδενδρη ζώνη που απλώνεται στις δύο πλευρές της γραμμής Αρλόν -
Τεντινιύ - Φλορανβίλ. Θα περιλαμβάνει το 19ο σώμα στρατού, δυο θωρακισμένες μεραρχίες, τη 
2η και τη 10η, μια μηχανοκίνητη μεραρχία, τη μονάδα Λαϊμπσταντάρτε και το σύνταγμα Gross 
Deutschland (Μείζων Γερμανία). 

Στην ομάδα αυτή ανατίθεται η ακόλουθη αποστολή: 

Στο Sedan ή νοτιανατολικά του Sedan, κατάληψη αιφνιδιαστική της δυτικής όχθης του Meuse, 
ώστε να δημιουργηθούν ευνοϊκές συνθήκες για την εξακολούθηση των επιχειρήσεων. 

Και πάλι δεν είναι ο ελιγμός του Sedan. Τον πλησιάζει όμως το 19ο σώμα στρατού. Είναι ο Guderian, 
ο πιο έμπειρος, ο πιο παράτολμος από τους διοικητές μεγάλων θωρακισμένων μονάδων. Η 
προσκόλλησή του στην ομάδα Α είναι ένα αποφασιστικό βήμα για να μετατοπισθεί το κέντρο 
βάρους -σβερ-πουνκτ

Αυτό που απασχολεί τον Manstein είναι από που ο Führer άντλησε την έμπνευσή του. Δεν την 
αποδίδει στο υπόμνημά του της 31 Οκτωβρίου που, όπως ξέρει πολύ καλά, δεν πέρασε το φράγμα 
της Ανώτατης Στρατιωτικής Διοίκησης. Λίγες όμως μέρες πριν, έγινε δεκτός από τον Hitler ο 
στρατηγός Busch, διοικητής της 16ης στρατιάς, και είναι ενδεχόμενο ο επισκέπτης του να του 
μίλησε για τις αντιλήψεις που επικρατούσαν στην Κομπλέντς. Είναι επίσης δυνατό, παραδέχεται ο 
Manstein, ο Hitler να βρήκε μόνος του την ιδέα. Καταλάβαινε, λέει για τον Hitler, από τακτική και 
ήταν ικανός να βόσκει ώρες στους χάρτες. Συγκατάβαση του επαγγελματία για τον ερασιτέχνη. 

, όπως λένε οι Γερμανοί- στις Ardennes. Για πρώτη φορά η ιδέα μιας 
αιφνιδιαστικής επίθεσης και το σημείο, πάνω στο οποίο θα εκδηλωθεί, εμφανίζονται σ’ ένα σχέδιο 
επιχειρήσεων. Εκείνο που λείπει ακόμη, είναι η εκμετάλλευση, η ανάπτυξη των θωρακισμένων 
αρμάτων στις βόρειες πεδιάδες της France, η επέλαση του μηχανοκινήτου ιππικού που θα 
εξαρθρώσει τον γαλλικό στρατό μέσα σε λίγες μέρες. 
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Η αλήθεια, όμως, είναι, πως ο Busch δεν έχει καμιά ανάμιξη με την απόφαση της 12ης Νοεμβρίου. 
Ξέρουμε από τις καταθέσεις του Keitel και του Jodl, πως μπροστά στο σχέδιο της Ανώτατης 
Διοίκησης Στρατού ο Hitler έκανε την ίδια σκέψη που έκανε και ο Manstein: 

Ξαναμελετώντας το πρόβλημα, βόσκοντας στους χάρτες, ο Hitler προσπάθησε να απαλλαγεί από 
τον υπνωτισμό, τη μαγνητική επίδραση που ασκούσε στη γερμανική στρατηγική σκέψη ο μεγάλος 
στρατηγός τού Wilhelm II. Η απόσπαση του Guderian στην ομάδα του Rundstedt είναι η πρώτη του 
αντίδραση κατά της υπεροχής των συντηρητικών κύκλων - της δεξιάς πτέρυγας του γενικού 
επιτελείου. Επί πλέον και για την περίπτωση που ο αιφνιδιασμός του Sedan θα απέδιδε μεγάλα 
αποτελέσματα, διέταξε να μελετηθεί η μεταφορά, κατά την διάρκεια των επιχειρήσεων, όλων των 
θωρακισμένων μεραρχιών της ομάδας Β στην ομάδα στρατιών Α. Μέσα στο μυαλό του δούλευε η 
ιδέα ενός ρήγματος στη γαλλική παράταξη, μιας μάχης που οι Γερμανοί θα την κέρδιζαν με ένα 
ρήγμα στο κέντρο. 

Φόρεσαν τις μπότες του 
Σλίφεν... 

Από τη δική του μεριά ο Manstein πολλαπλασιάζει τα υπομνήματα: 21 και 30 Νοεμβρίου, 6 και 18 
Δεκεμβρίου, 12 Ιανουαρίου. Οι προοπτικές ενός ρήγματος στο κέντρο, του φαίνονται όλο και πιο 
ελκυστικές. Η ιδέα αυτή του ρήγματος είναι μια καινοτομία σε σχέση με την στρατηγική που 
στηρίζεται στους ελιγμούς εναντίον των πτερύγων, κατά το περίφημο προηγούμενο της μάχης των 
Καννών που ύστερα από είκοσι τρεις αιώνες παρουσιάζει τους Γερμανούς στρατηγούς να ανήκουν 
ακόμη στη σχολή του Αννίβα. Και μόνο αυτό αποτελεί ένα στοιχείο αιφνιδιασμού. 

Ένα άλλο στοιχείο αιφνιδιασμού -αναγόμενο στην τακτική- είναι η φύση των Ardennes που 
εσφαλμένα παριστάνεται αδιάβατη για τα τανκς. Επειδή η περιοχή αυτή καλύπτεται από πυκνό 
δάσος, ο Hitler, βόσκοντας στους χάρτες, ανακάλυψε πως οι εκτάσεις της Αρλόν, του Τεντινιύ και 
της Φλορεβίλ, όπου η βλάστηση είναι αραιή, επιτρέπουν να φτάσεις στον Meuse, χωρίς να πέσεις 
επάνω στο εμπόδιο των πυκνών σύδεντρων. Ο Manstein πάλι, από τη δική του πλευρά, κλωθογύριζε 
μέσα στο μυαλό του αυτό τον ελιγμό και χωρίς να μπορεί να υποψιαστεί πως οι Γάλλο-Βρετανοί θα 
κάθονταν σαν ανόητοι να περικυκλωθούν στο Βέλγιο, βλέπει όλο και πιο καθαρά τη δυνατότητα να 
φτάσουν οι Γερμανοί μονομιάς στο στόμιο του Somme. Εκείνο που δεν αληθεύει, είναι πως 
ενέπνευσε τον Hitler. Δεν τον έχει ακόμη συναντήσει και σύμφωνα με τις καταθέσεις των 
αξιωματικών της Ανώτατης Στρατιωτικής διοίκησης Jodl, Warlimont, Λόσμπεργκ, κανένα από τα 
υπομνήματά του δεν έφτασε στο τραπέζι του Hitler. 

Άλλωστε, όπου και να ‘ναι τελειώνει η απόσπασή του σ’ επιτελική θέση. Στις 9 Φεβρουαρίου 
τοποθετείται διοικητής ενός νέου σώματος στρατού και επιστρέφει στην Pomerania για να το 
συγκροτήσει. 

Μετά την αναχώρηση του Manstein εξακολουθεί να καταστρώνεται το σχέδιο του Sedan. Στις 13 
Φεβρουαρίου ο Jodl σημειώνει στο ημερολόγιό του, πως ο Führer θέτει πάλι το ζήτημα του κέντρου 
βάρους, κάνοντας την παρατήρηση πως πολλά θωρακισμένα άρματα απασχολούνται σε 
δευτερεύουσες ζώνες: 

Σύμφωνα με τις κατευθυντήριες αυτές γραμμές, η Ανώτατη Στρατιωτική Διοίκηση των Γερμανών 
αναδιαρθρώνει ακόμη μια φορά τις δυνάμεις της. Προσκολλά στην ομάδα Α τρεις νέες 
θωρακισμένες μεραρχίες, την 1η, την 5η και την 9η. Στον Bock που στην αρχική διάρθρωση των 
δυνάμεων, από δέκα θωρακισμένες μεραρχίες είχε τις εννιά, δεν αφήνουν παρά μόνο τρεις. Ο 
Rundstedt που δεν είχε παρά μόνο μια, έχει τώρα επτά, κι από αυτές, τις πέντε απέναντι ακριβώς 
στο Sedan. Επί πλέον η 4η στρατιά του von Kluge αφαιρείται από τον Bock, για να ταχθεί υπό τη 
διοίκησή του. Καταντά, γράφει ο Jodl, να έχουμε στα νότια της Liège τριπλάσιες δυνάμεις από όσες 

Θα λείψουν από την 16η η την 12η στρατιά. Πρέπει να τις στρέψουμε προς το 
Sedan. Ο εχθρός δεν περιμένει εκεί την κύρια προσπάθειά μας. 
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έχουμε προς βορρά. 

Εκείνη ακριβώς τη στιγμή, στις 17 Φεβρουαρίου, ο Manstein βλέπει επί τέλους τον Hitler. Έχει 
προσκληθεί στο νέο μέγαρο της καγκελαρίας μαζί με τους νέους σωματάρχες Γκέυρ von 
Σβέππενμπουργκ, Σμιτ, Ράινχαρτ, Γκλούμμε και εκτός από αυτούς, τον Rommel και φυσικά τον Jodl 
και τον Keitel. Όταν σηκώθηκαν από το τραπέζι, ο Hitler πήρε τον Manstein και πήγαν να τα πουν σε 
ένα γειτονικό δωμάτιο. Τον ερωτά ποιες είναι οι απόψεις του για τη διεξαγωγή της επίθεσης κατά 
της France. Ο Manstein, αναφέρει στο ημερολόγιό του ο Jodl, υποστηρίζει πως ο αγώνας δεν θα 
κριθεί στα δυτικά του Meuse, αλλά επί του Meuse, στην περιοχή Sedan - Σαρλεβίλ. Γι’ αυτό πρέπει 
να υπάρχουν εκεί ισχυρές θωρακισμένες δυνάμεις ή τίποτα απολύτως. Ό,τι θα μείνει πίσω, δεν θα 
μπορέσει να φτάσει έγκαιρα στο πεδίο της μάχης. 

Εξιστορώντας τη συνάντηση στο βιβλίο του Χαμένες Νίκες

Το σχέδιο του Sedan ήταν ώριμο. Δεν απέμενε παρά η εκτέλεσή του. Οι δυσκολίες ήταν τρομερές. Η 
διάβαση των Ardennes είναι γεμάτη εμπόδια. Οι δρόμοι είναι σπάνιοι, στενοί και ελικοειδείς. Οι 
θωρακισμένες και μηχανοκίνητες μεραρχίες σχηματίζουν τεράστιες φάλαγγες. Πρέπει να 
κλιμακωθούν τα στρατεύματα, πολλές μονάδες να στοιβαχτούν στον ίδιο δρόμο, να καθοριστεί με 
μαθηματική ακρίβεια ο ρυθμός της κίνησης, για να αποφευχθεί η συμφόρηση και κάθε τι που δεν 
έχει ουσιαστική σημασία, να απωθηθεί στους δασικούς δρόμους. Το παραμικρό λάθος, η μικρότερη 
αντίσταση, ο ελαφρότερος αεροπορικός βομβαρδισμός μπορούν στη μέση των δασών να 
δημιουργήσουν απερίγραπτα μπερδέματα που θα έχουν για αποτέλεσμα να φτάσουν στον Meuse 
στοιχεία χωρίς καμιά συνοχή. Φτάνει κανείς να αναρωτιέται αν δεν είναι μια διαστροφή του 
πνεύματος το να επιλεγεί ένα μονοπάτι αγριογούρουνων για την επίθεση κατά του γαλλικού 
στρατού, τη στιγμή που οι ανοιχτοί και στερεοί κάμποι της Βραβάντης λες κι ήταν επίτηδες 
φτιαγμένοι για τον πόλεμο των τανκς. 

, ο Manstein λέει τα εξής: Δεν ξέρω αν ο 
Hitler γνώριζε ή όχι το σχέδιό μας, αλλά οφείλω να πω πως μπήκε στις ιδέες μας με μια 
καταπληκτική ταχύτητα. Αυτό μπορούσε να το κάνει πολύ εύκολα, αφού από μήνες ζούσε με τις 
ίδιες ιδέες και μόλις πριν από δυο μέρες είχε δώσει τις τελευταίες διαταγές για την εφαρμογή τους. 

Σ ένα κρίγκσπιλ -επιτελική άσκηση πάνω στο χάρτη- ο von Bock δεν κρατιέται και λέει: 

Διολισθαίνετε σε απόσταση ούτε 15km από τη γραμμή Maginot και φαντάζεσθε πως οι Γάλλοι θα 
περιοριστούν να σας κοιτάζουν! Οδηγείτε τα τανκς σας στους λίγους δρόμους των Ardennes, και 
ξεχνάτε πως υπάρχει και αεροπορία! Φαντάζεστε πως θα περάσετε τον Meuse σε μια μέρα και 
πως θα προχωρήσετε έως τη θάλασσα με το ένα σας πλευρό εκτεθειμένο κατά 300km. Θέλω να 
ξέρω τι θα κάνετε αν σφηνωθείτε μεταξύ της μεθορίου και του ποταμού η αν οι Γάλλοι δεν 
μπουν στο Βέλγιο η αν σας αφήσουν να περάσετε τον Meuse με ένα μέρος των δυνάμεων σας, 
για να σας αντεπιτεθούν με όλα τους μαζί τα μέσα; Πιστέψτε με, ονειρευόσαστε!. 

Ο Bock που του αφαιρέθηκε ο ρόλος του πρωταγωνιστή, μπορεί να θεωρηθεί πως ήταν 
προκατειλημμένος και πως τα έλεγε αυτά από πικρία. Αλλά κι αυτός ακόμη ο διοικητής της ομάδας 
Α, ο Rundstedt, είναι κι αυτός ανήσυχος: Μην ξεχνάτε πως ο μικρός μου Gamelin είναι καπάτσος! - Ο 
Halder, εξαίρετος στρατιώτης, είναι της γνώμης να σταματήσουν τουλάχιστο στον Meuse για να 
δώσουν τον καιρό στο πεζικό να φτάσει τα τανκς και για να ετοιμάσουν μια γενική επίθεση με όλες 
τις δυνάμεις. Ο Jodl, στρατηγός-λακές, φανατικός θαυμαστής του Hitler - πραγματικά, άλλωστε, 
έκπληκτος από τη μεγαλοφυή απλότητα του ελιγμού -φροντίζει να βγάλει την ουρά του από τις 
ευθύνες. 

Απ’ όσους πήραν μέρος στο κρίγκσπιλ, ο μόνος που δείχνει ακλόνητη πεποίθηση είναι ο Guderian. 

Υποβάλλω στον Führer μια αναφορά, στην οποία υπογραμμίζω πως η επίθεση στο Sedan είναι 
ένα κρυφό μονοπάτι, όπου μπορεί κανείς να υποστεί αιφνιδιασμό από τον θεό του πολέμου. 
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Στο κρίγκσπιλ της 15ης Μαρτίου εκθέτει πως θα περάσει τον Meuse μέσα σε πέντε μέρες. Και 
ύστερα τι θα κάνετε; ερωτά ο Hitler. - 

Οι προετοιμασίες συμπληρώνονται. Ο Hitler μαστορεύει ο ίδιος τα πολύκροτα χτυπήματα στα 
βόρεια του πεδίου της μάχης που θα τραβήξουν προς την πλευρά αυτή την προσοχή της ανωτάτης 
διοίκησης του εχθρού. Η 7η μεραρχία αλεξιπτωτιστών δεν θα ριχτεί στα περάσματα των ποταμών 
Meuse και Σαμπρ, όπως επρόκειτο να γίνει σύμφωνα με τα σχέδια που χάθηκαν στο Mechelen: Θα 
ριχτεί στην Ολλανδία, στo Albert canal και στα οχυρά της Liège. Απλοί λοχαγοί διασχίζουν τις 
μπρούντζινες πύλες της νέας καγκελαρίας και μελετούν με τον Führer, πως θα κάνουν έφοδο στη 
γέφυρα του Φροενχόβεν και πως με ανεμόπτερα θα βρεθούν στα εποικοδομήματα του οχυρού 
Eben-Emael. Στο μεταξύ, μέσα στο δάσος των Ardennes, όσο γινόταν πιο κρυφά, η μάζα των Panzer 
θα ξεγλιστρούσε προς το Sedan. 

Την άλλη κιόλας ημέρα θα εξακολουθήσω να προχωρώ προς τα 
δυτικά, εκτός αν μου δοθεί αντίθετη διαταγή. Το μόνο πράγμα που θέλω να ξέρω από την ανωτάτη 
στρατιωτική διοίκηση είναι προς ποια διεύθυνση θα τραβήξω: Προς την Amiens ή στο Paris; 

Είναι άνοιξη. Στο μέτωπο της Lorraine, όπου τα μπουμπούκια διαδέχονται τα χιόνια του χειμώνα, η 
στρατιωτική κίνηση είναι ακόμη περιορισμένη. Είναι παράδοση για τους Γερμανούς να αρχίζουν τις 
επιθετικές επιχειρήσεις πολύ νωρίς, στις αρχές του έτους: 21 Φεβρουαρίου 1916 στο Βερντέν, 21 
Μαρτίου 1918 στην περιοχή του Somme. Το γαλλικό γενικό επιτελείο βγάζει το συμπέρασμα πως η 
επίθεση δεν θα γίνει. Η Γερμανία δεν θα θελήσει να ριψοκινδυνεύσει πάνω στον όγκο του γαλλικού 
στρατού. Ο παράξενος πόλεμος εξελίσσεται όλο και περισσότερο σε μια πάνοπλη ειρήνη... 

Η διαπίστωση αυτή προξενεί απογοήτευση. Όλες οι μαρτυρίες συμφωνούν: Ο Gamelin επιθυμεί την 
επίθεση με την απόλυτη πεποίθηση πως σ’ αυτό το στάδιο του πολέμου η αμυντική τακτική είναι 
ανώτερη από την επιθετική και πως σίγουρα θα ανακόψει τη γερμανική έφοδο στο συνεχές μέτωπό 
του. Θα έδινα, λέει, κι ένα δισεκατομμύριο για να υποστώ επίθεση! 

Η αλήθεια που το γαλλικό επιτελείο ούτε την υποπτεύεται, είναι πως ο Hitler πήρε μια απόφαση 
που δίνει στις γαλλικές ψευδαισθήσεις μια παράταση δυο μηνών. Αφού επανειλημμένα δίστασε κι 
άλλαξε γνώμη, τελικά αποφάσισε στις 3 Μαρτίου να διατάξει πρώτα να γίνει η άσκηση Βέζερ 
(Βεζερύμπουνγκ) και ύστερα το Κίτρινο Σχέδιο (Φαλλ Γκελμπ). Με αλλά λόγια, πρώτα η κατάκτηση 
της Norway και ύστερα η εξόντωση της France. Ο πόλεμος, πριν ξαναγυρίσει στο Sedan, θα κάνει 
έναν γύρο στον πολικό κύκλο. 

Αποβλέπει με ανησυχία στο 
ενδεχόμενο να περάσει όλη την άνοιξη κι όλο το καλοκαίρι του 1940 με έναν τεράστιο στρατό 
ακίνητο, βαριεστημένο από την πλήξη. 
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9 Απριλίου 1940: Η Γερμανία επιτίθεται κατά της Norway. 

Στη Finland τον Ιανουάριο είχε σημειωθεί μια επιβράδυνση των εχθροπραξιών. Οι Φινλανδοί, 
εξαντλημένοι από τις νίκες, λαχάνιαζαν. Οι Ρώσοι συγκέντρωναν σημαντικά μέσα και ξαναγύριζαν 
στο αρχικό τους σχέδιο, την παραβίαση της γραμμής Mannerheim. 

Η επίθεση εξαπολύθηκε την 1η Φεβρουαρίου. Στόχος της ήταν το Βίμποργκ, ανατολικός στυλοβάτης 
της άμυνας του ισθμού της Καρελίας. Τον κυριότερο ρόλο τον έπαιξε το πυροβολικό 
σφυροκοπώντας τις φινλανδικές θέσεις με συγκεντρωτικά πυρά σαν κι εκείνα που χαρακτήριζαν τον 
προηγούμενο πόλεμο. 

Η άμυνα των Φινλανδών ήταν υπέροχη. Η ρωσική διοίκηση λογάριαζε να κατακτήσει το Βίμποργκ 
την τρίτη ημέρα. Την πρώτη Μαρτίου έκανε ακόμη βήμα σημειωτόν έξω από την πόλη, ενώ δυο 
μεραρχίες που επιχειρούσαν να παρακάμψουν τη λίμνη Ladoga, είχαν κατακερματιστεί. Πάντως ο 
φινλανδικός στρατός είχε φτάσει στα τελευταία όρια της αντοχής, άρχιζε να δείχνει εξάντληση. Είχε 
χάσει το 20% των δυνάμεών του. Και δεν ήταν δυνατή καμιά ανάπαυλα. Όλες οι μονάδες είχαν 
ριχτεί για να συγκρατήσουν έναν εχθρό τριπλάσιο σε αριθμό. Η κούραση έριχνε τα όπλα από τα 
χέρια των πολεμιστών. 

Στην France και στην Αγγλία οι συζητήσεις συνεχίζονταν. Η προσοχή στρεφόταν όλο και 
περισσότερο προς το σκανδιναβικό θέατρο που ως τότε το αγνοούσαν, σε τέτοιο βαθμό, ώστε το 
σχετικό χαρτογραφικό υλικό του επιτελείου να περιορίζεται σε ένα χάρτη της γραμμής Βιντάλ-
Λαμπλάς. Έξαφνα άρχισαν να μελετούν τις νορβηγικές κοιλάδες, τους σουηδικούς σιδηροδρόμους, 
τις φινλανδικές μεθόδους μάχης, τον εφοδιασμό και την τροφή που χρειάζονταν για, στρατεύματα 
που πολεμούσαν στα βόρεια πλάτη. Ένα ναυτικό επεισόδιο συνετέλεσε ώστε να συγκεντρωθεί το 
φως των προβολέων στον ευρωπαϊκό βορρά: Το Altmark, ένα γερμανικό πλοίο ανεφοδιασμού, είχε 
επιζήσει της καταστροφής του Graf Spee κι έβαλε πλώρη πίσω για τη Γερμανία μεταφέροντας και 
299 ναύτες αγγλικών εμπορικών πλοίων που είχαν συλληφθεί αιχμάλωτοι. Κατά διαταγή του 
Churchill του επετέθη στο φιόρδ Γιόσιγκ το αγγλικό αντιτορπιλικό Κόσσακ, περιφρονώντας τα 
νορβηγικά χωρικά ύδατα. Η Norway μπορούσε να διαμαρτυρηθεί. Σοβαρότερες παραβιάσεις 
προετοιμάζονταν. Τα συμμαχικά και τα γερμανικά πυρά διασταυρώνονταν πάνω στην ουδετερότητά 
της. 

Οι σύμμαχοι είχαν εγκαταλείψει την ιδέα να βοηθήσουν τη Finland με μια απόβαση στο Πετσάμο. 
Το Πετσάμο το αντικατέστησε σαν αντικειμενικός σκοπός το Narvik. 500km της Λαπωνίας και μια 
ισχυρά οπλισμένη σουηδική ουδετερότητα χώριζαν τη μικρή πόλη από το φινλανδικό έδαφος και 
ήταν πολύ αμφίβολο κατά πόσο το εκστρατευτικό σώμα που λογάριαζαν να στείλουν εκεί οι 
σύμμαχοι, θα κατάφερνε να βοηθήσει τους εξαντλημένους στρατιώτες του στρατάρχου 
Mannerheim. 

Το Narvik, όμως, ήταν το κυριότερο λιμάνι εξαγωγής σουηδικού σιδηρομεταλεύματος για τη 
Γερμανία. Αν το κυρίευαν οι σύμμαχοι, η πρώτη ύλη για το χιτλερικό ατσάλι δεν θα μπορούσε πια 
να εξαχθεί παρά μόνο από το Λούλεο, στον κόλπο της Βοθνίας που οι πάγοι το αποκλείουν για τη 
ναυσιπλοΐα έξι μήνες το χρόνο. Η βοήθεια προς τη Finland που είχε δεχτεί τόσο αισχρή επίθεση, 
έδινε ένα τίμιο πρόσχημα για να στερηθεί η Γερμανία το σίδηρό της. 

Οι Γερμανοί δεν θεωρούσαν αναγκαία καμιά άλλη δικαιολογία, εκτός από το συμφέρον της χώρας 
τους. Ο στόλαρχος Raeder ζητούσε προ πολλού να κυριευθεί η νορβηγική ακτή. Στις 14 Δεκεμβρίου 
είχε παρουσιάσει στον Führer τον Νορβηγό πρώην υπουργό Quisling που, είχε πάει να ζητήσει τη 
βοήθεια των γερμανικών όπλων για να εγκαταστήσει στη χώρα του ένα εθνικοσοσιαλιστικό 
καθεστώς. Απασχολημένος όμως τότε με τα σχέδιά του για μια επίθεση κατά της France, ο Hitler 
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απέρριψε τις εισηγήσεις του ναυάρχου και τις προτάσεις του προδότη. Τις ξαναθυμήθηκε, όταν το 
επεισόδιο του Mechelen-sur-Meuse είχε για συνέπεια την αναβολή της εκστρατείας στη Δυτική 
Ευρώπη. 

Ο αρχηγός της εκστρατείας κατά της Norway επελέγη στις 20 Φεβρουαρίου. Ο διοικητής του 21ου 
σώματος στρατού στρατηγός von Falkenhorst έμαθε από τον ίδιο τον Führer που τον είχε καλέσει γι’ 
αυτό τον σκοπό από την Κόμπλεντς, πως του ανέθετε να κατακτήσει τη Norway και πως αυτό ήταν 
σημαντικό, πολύ, εξαιρετικά σημαντικό για τη διεξαγωγή του πολέμου. Βγαίνοντας από την 
καγκελαρία ο στρατηγός αγόρασε ένα ταξιδιωτικό οδηγό κι άρχισε να κατατοπίζεται για τη χώρα, 
όπου τον έστελναν να δρέψει τις δάφνες του. 

Βήμα προς βήμα, οι Ρώσοι προχωρούσαν στον ισθμό της Karelia. Οι απαράμιλοι Φινλανδοί, αφού 
ταπείνωσαν τη σοβιετική αυτοκρατορία, δεν νόμισαν ότι το μόνο που τους έμενε ήταν να πέσουν 
μέχρι του τελευταίου. Η Σουηδία μεσολάβησε και στις 6 Μαρτίου, ενώ οι μάχες είχαν φουντώσει 
όσο ποτέ, μια φινλανδική αντιπροσωπεία ξεκινούσε, για να διαπραγματευτή στη Μόσχα. Στις 11 του 
μηνός έπεσε το Βίμποργκ, αλλά στις 13 είχε υπογραφεί η ειρήνη. Η Finland εκχωρούσε στη Σοβιετική 
Ένωση τον ισθμό της Karelia, τη μισή χερσόνησο των Αλιέων, της νοίκιαζε το Χανγκαί και γενικά 
δεχόταν όρους βαρύτερους από εκείνους που είχε απορρίψει πριν τρεις μήνες. Πάντως διατήρησε 
το πολυτιμότερο αγαθό, την ανεξαρτησία. 

Η ειρήνη της Μόσχας αφαιρούσε από τους συμμάχους το πρόσχημα για μια απόβαση στο Narvik. 

Δεν είχαν τον κυνισμό να την ξεχάσουν, ούτε την εγκαρτέρηση για να αρκεσθούν στο να πενθήσουν 
το ναυάγιό της. Δυο βρετανικές μεραρχίες που ήταν εφεδρεία για την επιχείρηση της Norway, 
ξαναχρησιμοποιήθηκαν για την ενίσχυση του Βρετανικού Εκστρατευτικού Σώματος, άλλα έντεκα 
τάγματα έμειναν, για κάθε ενδεχόμενο, διαθέσιμα. Στη France, ένα μικρό εκστρατευτικό σώμα που 
ήταν συγκροτημένο από αλπινιστές κυνηγούς και λεγεωνάριους, εξακολούθησε τις προετοιμασίες 
του στον Ιούρα. Το μόνο πράγμα που έπαψε να υπάρχει εξ αιτίας της ειρήνης στη Finland, ήταν η 
βιασύνη, η φούρια. Η France και η Αγγλία ανταλλάσσουν διακοινώσεις, επανεξετάζουν το 
πρόβλημα, αναμορφώνουν τα σχέδιά τους. 

Ανασχηματίζουν τις κυβερνήσεις τους. Ο Chamberlain, ο Daladier, οι άνθρωποι του Munich 
παρέμειναν στην εξουσία μετά την χρεοκοπία των ελπίδων που είχαν ενσαρκώσει. Οδήγησαν στον 
πόλεμο χώρες που κολακεύονταν να πιστεύουν πως θα διατηρούσαν την ειρήνη τους. Δεν 
υποβλήθηκαν όμως, δεν μπορούσαν να υποβληθούν και οι ίδιοι στην προσωπική αλλαγή που 
αντιστοιχούσε στην αλλαγή των ρόλων. Οι υπουργοί, τους οποίους καθοδηγούν, έχουν ποικίλη 
προέλευση και είναι ανίσχυροι. Οι διοικητικές υπηρεσίες που διευθύνουν, έμειναν προσκολλημένες 
στη ρουτίνα της ειρηνικής εποχής. Σε αυτόν τον παράξενο πόλεμο δεν είναι μόνο οι στρατοί που δεν 
πολεμούν. Είναι και οι δημόσιες υπηρεσίες. Στη France, παρά τα διδάγματα του 1914, δεν 
οργανώθηκε η βιομηχανική κινητοποίηση. Οι ειδικευμένοι εργάτες έφυγαν κι αυτοί για το μέτωπο 
όπως όλοι οι άλλοι και η επιστροφή τους είναι δύσκολη, γιατί οι σωματάρχες τους δεν εννοούν να 
τους αφήσουν να φύγουν. Οι αγροτικοί βουλευτές που οι εκλογικές τους περιφέρειες προσέφεραν 
στον περασμένο πόλεμο τον κύριο όγκο των πολεμιστών, διαμαρτύρονται κατά του προνομίου των 
βιομηχανικών πληθυσμών και επιχειρούν να το επεκτείνουν και στους εκλογείς τους. Ένας από 
αυτούς τους βουλευτές λέει στη Γαλλική Βουλή: Ο υπουργός Εξοπλισμού είναι μηχανικός. Δεν ξέρει 
πως είναι η εποχή της σποράς... - Ξέρω, του απαντά ο υπουργός,

Τα εμπόδια, στα οποία προσκρούει η δική του συγκομιδή, αρχίζουν από το αστείο και φτάνουν στο 
τραγικό. Στο πυριτιδοποιείο της Αγκουλέμ, 4.000 ειδικευμένοι εργάτες που είχαν απαλλαγεί από 
τους κινδύνους της μάχης, επειδή ακριβώς λόγω της ειδικότητάς τους, η παρουσία τους κρίθηκε 

 ο Ραούλ Ντωτρύ, πως είναι η εποχή 
των οβίδων! 
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απαραίτητη στα εργοστάσια, αρνούνταν να κατασκευάσουν μελανίτη, γιατί ισχυρίζονται, πως τους 
εκθέτει στον κίνδυνο να μείνουν φαλακροί. Στο οπλοστάσιο του Μονλυσόν ύστερα από ένα 
σαμποτάζ 120 αντιαρματικά τηλεβόλα χρειάζονται επισκευή. Απαγορευμένο, περνώντας στην 
παρανομία το Κομμουνιστικό κόμμα πολεμά για τον Hitler, καταγγέλλοντας τον ιμπεριαλιστικό 
πόλεμο και φέρνοντας για παράδειγμα τη Σοβιετική Ένωση που έκλεισε με το Γ’ Reich μια αδελφική 
ειρήνη. Παρασυρμένα από το μεγάλο ολοκληρωτικό ρεύμα ή γοητευμένα από το σοσιαλισμό των 
δικτατοριών, τμήματα της μάζας της δεξιάς και σημαντικά τμήματα της αριστερής είναι 
φιλοχιτλερικά. Κακά προσανατολισμένη από μια προπαγάνδα που αποτελεί υπόδειγμα κακής 
ποιότητας, η κοινή γνώμη ταλαντεύεται. Είναι ευχαριστημένη που το εθνικό έδαφος δεν έχει 
υποστεί εισβολή και που δεν τρέχει αίμα, αλλά της είναι περισσότερο από κάθε άλλη φορά 
ακατανόητη η αποτελμάτωση των εχθροπραξιών και πότε-πότε την κυριεύει ανησυχία. Μια 
καταθλιπτική αίσθηση πως τα πράγματα δεν πάνε καλά, κυριεύει τότε ένα έθνος που δεν είναι ούτε 
σε πόλεμο ούτε σε ειρήνη. Το δελτίο της ηθικής υγείας της Αγγλίας δεν είναι αισθητά καλύτερο. Ο 
νόμος για την υποχρεωτική θητεία που άργησε να ψηφιστεί, δεν εφαρμόζεται ακόμη παρά μόνο για 
τους νεαρούς εργένηδες και ο πίνακας των εξαιρετέων από την στρατιωτική υπηρεσία για λόγους 
κοινής ωφελείας απλώνεται έως το επάγγελμα των ξεκαμπιαστών των δένδρων, εκείνων δηλαδή 
που καταστρέφουν τις κάμπιες. Τα εργατικά συνδικάτα, έχοντας επί κεφαλής έναν ανάποδο γέρο, 
τον Sir Ουώλτερ Σιτρίν, αγωνίζονται να μη χρησιμεύσει η εμπόλεμη κατάσταση ως πρόσχημα για την 
παράταση του ωραρίου εργασίας. Πάνε να κηρύξουν και στη France το μαλθουσιανισμό των 
εξοπλισμών. Οι εκπρόσωποι των αγγλικών συνδικάτων, αφηγείται ο Ντωτρύ, ο Γάλλος υπουργός 
Εξοπλισμού, δεν μου συγχωρούσαν γιατί χρησιμοποιούνταν στα εργοστάσια γυναίκες και γιατί έβαζα 
τους άνδρες να δουλεύουν πάνω από επτά ώρες την ημέρα! Στις ιθύνουσες τάξεις, οι ναζιστικές 
διαβρώσεις, οι διαλείψεις του πατριωτισμού είναι τόσο σοβαρές, όσο και στη France. Το Κλάιβντεν 
Σετ

Πρώτος πέφτει στις 19 Μαρτίου ο Daladier, ύστερα από μια μυστική σύσκεψη για τα γεγονότα της 
Finland. Άλλωστε ουσιαστικά μισοπέφτει, αφού διατηρεί το χαρτοφυλάκιο της Εθνικής Άμυνας, 
καλύπτοντας ακόμη με το σώμα του τον αρχιστράτηγο Gamelin. Ο Paul Reynaud που θεωρείται το 
σύμβολο του πολέμου μέχρις εσχάτων, αυτός ο Γάλλος Churchill, γίνεται πρόεδρος του υπουργικού 
συμβουλίου, αλλά η κυβέρνησή του, όταν εμφανίζεται στη βουλή, τρομάζει να πάρει ψήφο 
εμπιστοσύνης: 268 ψήφοι υπέρ, 156 κατά, 111 αποχές, πλειοψηφία μιας μόνο ψήφου. Επί τρεις 
ώρες οι υπουργοί αναρωτιόνται αν πρέπει να δεχτούν αυτή την τόσο παζαρεμένη εμπιστοσύνη. 
Αποφασίζουν να τη δεχτούν, γιατί στο τέλος πείθονται πως δεν μπορεί να σκαρωθεί στερεότερο 
κυβερνητικό σχήμα. Πιστή εικόνα της διαίρεσης και της σύγχυσης της χώρας. 

 -η κλίκα του Κλάιβντεν της λαίδης Άστορ- είναι ειρηνόφιλο από αριστερή ιδεολογία, αλλά η 
εφημερίδα Daily Mail του λόρδου Ράδερμερ έγραφε λίγο πριν, πως οι λεβέντες νεαροί nazi της 
Γερμανίας είναι το προπύργιό μας κατά του κομμουνισμού. Οι Άγγλοι ενώθηκαν αργότερα, κάτω 
από τις βόμβες, κι έτσι μένει σήμερα η εντύπωση πως η ηττοπάθεια ήταν γαλλικό μονοπώλιο. Η 
αμερόληπτη ιστορία το διαψεύδει. 
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Η Norway στοιχίζει ακριβά στο γερμανικό στόλο 

Η απόφαση που πήραν κατ’ αρχήν Βρετανοί και Γάλλοι, να στείλουν στη Σκανδιναβία ένα 
εκστρατευτικό σώμα από τρεις ή τέσσερις μεραρχίες, χρονολογείται από τις 5 Φεβρουαρίου. Η 
αντίστοιχη απόφαση του Hitler εκδηλώνεται ένα μήνα αργότερα, αλλά οι προετοιμασίες του 
γίνονται με μεγαλύτερη ταχύτητα. Την οργάνωση της εκστρατείας ο Hitler την κράτησε για την 
Ανώτατη Στρατιωτική Διοίκηση, δηλαδή για τον εαυτό του. Στις 5 Μαρτίου, αφού καταπράυνε τον 
Göring και κατσάδιασε τον Brauchitsch που διαμαρτυρήθηκε για τον παραμερισμό τους, ο Hitler 
κατέστρωσε το οριστικό σχέδιό του: Κατοχή της Δανίας, απόβαση στο Oslo, στο Kristiansund, στο 
Stavanger, στο Bergen, στο Trondheim και στο Narvik. Στις 14 του μηνός δέχεται τον ναύαρχο Raeder 
που υπαναχωρώντας εισηγείται τώρα να αναβληθεί η εκστρατεία κατά της Norway και να 
προηγηθεί η νίκη κατά της France. Ο Hitler τον αποπέμπει με τη δήλωση πως είχε πάρει την 
απόφασή του και δεν πρόκειται να την αλλάξει. 

Στις 17 Μαρτίου ο Hitler διακόπτει τους διαλογισμούς του για τη Norway για να συναντήσει τον 
Mussolini στο Μπρέννερ. Από τότε που άρχισε ο πόλεμος, είναι η πρώτη συνάντηση των δύο 
δικτατόρων. Ο Γερμανός δεν είχε ακόμη ξεχάσει την ιταλική λιποψυχία του Σεπτεμβρίου, και 
μνησικακεί για κάποιο γράμμα του Mussolini που είχε αφήσει αναπάντητο. Ο Duce του είχε γράψει 
στις 4 Ιανουαρίου και τον συμβούλευε να διαπραγματευθεί, τονίζοντάς του πως ήταν γελασμένος, 
αν πίστευε πως θα τσάκιζε τη France και την Αγγλία. Ο Hitler πήγε στο Μπρέννερ για να αποδείξει 
στον διστακτικό σύμμαχό του το αντίθετο. 

Κίνησε πάνοπλος. Παίρνει μαζί του έναν ογκώδη στρατιωτικό φάκελο· προπάντων ένα χάρτη που 
δείχνει τις θέσεις των 207 συγκροτημένων ή υπό συγκρότηση γερμανικών μεραρχιών. Σε ύψος 
1400m, στον μικρό, χιονοσκεπή παραμεθόριο σταθμό, διακόπτοντας επί ώρες τις συγκοινωνίες 
μεταξύ Γερμανίας και Ιταλίας, οι δυο ειδικές αμαξοστοιχίες στέκονται η μια πλάι στην άλλη, ενώ 
μέσα στο βαγόνι-σαλόνι του Benito ο Adolf μονολογεί. Ο Mussolini, θέλοντας και μη, ακούει τη 
λεπτομερή αφήγηση της εκστρατείας της Poland, την ανάλυση των νέων γερμανικών μεθόδων 
τακτικής, την ανάπτυξη όλων των υλικών και ηθικών πλεονεκτημάτων που εγγυώνται στο 
εθνικοσοσιαλιστικό Reich μια γρήγορη νίκη κατά των εκφυλισμέvωv δυτικών εθνών. Ο Ciano που 
ήταν παρών, αναρωτιόταν, τι επίδραση θα είχε στον πεθερό του ο περιορισμός του στο ρόλο του 
παθητικού ακροατή. 

Το αποτέλεσμα ήταν απροσδόκητο. Ο Mussolini κυριεύεται από ενθουσιασμό. Η δύναμη που έπεσε 
πάνω του σαν καταρρακτώδης βροχή, τον κατέκλυσε, τον έκανε φιλοπόλεμο. Η Ιταλία, λέει,

Οι δυο δικτάτορες έμειναν σύμφωνοι να μελετήσουν τα επιτελεία τους τη μεταφορά 20 ιταλικών 
μεραρχιών στο Rhein, για μια συνδυασμένη επίθεση προς την Ντιζόν. 

 δεν 
είναι σε θέση να υποστεί ένα μακρό πόλεμο, αλλά πιστεύω, όπως κι εσείς, πως η μοίρα της France έχει 
κριθεί και πως ό , τι και να γίνει στην περιφέρεια,  είναι χωρίς σημασία.  Έχω λάβει την απόφασή μου. 
Ακούτε, Führer... 

Ο Führer,  σημειώνει ο Jodl, επιστρέφει από το Μπρέννερ ακτινοβολώντας

Η 1η Απριλίου ήταν μια ημέρα γενικής δοκιμής. Ο Hitler συγκεντρώνει μέσα στο γραφείο του της 
καγκελαρίας τα στελέχη της εκστρατείας. Στους τοίχους είναι κολλημένα καθοδηγητικά 
σχεδιαγράμματα. Οι αξιωματικοί μαζεύονται μπροστά στους τομείς που τους αντιστοιχούν. Ο Hitler 
τους ρωτά τον ένα μετά τον άλλο: Ποια είναι η αποστολή τους; Πώς θα την εκτελέσουν; Αδιάκοπα, 
από τις 11 το πρωί ως τις 7 το βράδυ, με ένα ή δυο μικρά διαλείμματα για να παίρνουν κανένα 
σάντουιτς, συζητεί, εγκρίνει, διορθώνει και τελικά δηλώνει πως είναι ενθουσιασμένος και ορίζει για 

, και πέφτει με τα μούτρα 
στην προετοιμασία της εκστρατείας της Norway. 
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τις 11 Απριλίου την ημερομηνία για την απόβαση. Η 3η ορεινή μεραρχία και τρεις μεραρχίες 
πεζικού, η 69η, 169η και 196η, θα αποτελέσουν το πρώτο σώμα. Η 2η ορεινή μεραρχία και δυο 
μεραρχίες πεζικού, η 181η και η 214η θα ακολουθήσουν για ενίσχυση. 

Στο άλλο στρατόπεδο, ένα ανώτατο συμβούλιο συνήλθε στο London στις 28 Μαρτίου. Αποφάσισε 
να ποντιστούν νάρκες στα νορβηγικά χωρικά ύδατα, στο σημείο εκβολής του φιόρδ του Narvik, για 
να διακοπεί η μεταφορά του σιδηρομεταλεύματος. Ταυτόχρονα πρέπει να τεθεί σε ενέργεια η 
επιχείρηση Βασιλικοί Πεζοναύτες (Ρόγιαλ Μάρινς), μια από τις προσφιλείς ιδέες του Churchill. Η 
επιχείρηση αυτή είναι η ακόλουθη: Θα ριχτούν στο Rhein νάρκες που, καθώς θα τις παρασύρει το 
ρεύμα, θα καταστρέψουν τις γέφυρες και θα παρεμποδίζουν την ναυσιπλοΐα. Η εκτέλεσή της 
ορίζεται για τις 5 Απριλίου. 

Αλίμονο! Η γαλλική Ανώτατη Στρατιωτική Διοίκηση και η γαλλική κυβέρνηση πανικοβάλλονται. 
Φοβούνται πως η Ρόγιαλ Μάρινς θα επισύρει αντίποινα κατά των γαλλικών εργοστασίων και των 
γαλλικών πόλεων. Η συγκατάθεση που είχε δοθεί από τον Paul Reynaud, δεν επικυρώνεται από το 
πολεμικό του συμβούλιο. Ο Chamberlain γαντζώνεται από αυτή την ευκαιρία για να μη κάνει τίποτε 
κι αναβάλλει το σχέδιο Βίλφρεντ, δηλαδή την πόντιση ναρκών στα νορβηγικά ύδατα. Ο Churchill 
σπεύδει στο Paris για να προσπαθήσει να τακτοποιήσει τα πράγματα· αναγκάζεται να εγκαταλείψει 
το συνδυασμό των δύο επιχειρήσεων Ρόγιαλ Μάριν και Βίλφρεντ, αρκείται στη δεύτερη και τα 
καταφέρνει να οριστεί η 8 Απριλίου για την έναρξή της. Την ίδια μέρα ο Chamberlain λέει σε μια 
συγκέντρωση νεαρών συντηρητικών: Ο κ. Hitler είναι ένας άνθρωπος που έχασε το λεωφορείο.

Στο Berlin, η εβδομάδα που ακολουθεί είναι ταραγμένη. Η θάλασσα, όσο πάει γεμίζει από καράβια. 
Τους έχουν δοθεί λεπτομερείς οδηγίες. Θα υψώσουν την αγγλική σημαία, δεν θα απαντούν παρά 
μόνο σε αγγλική γλώσσα, θα έχουν έτοιμη την απάντηση, αν ρωτηθούν για το ταξίδι τους. Και 
φυσικά οι Γερμανοί στρατιώτες, τους οποίους μεταφέρουν, κρύβονται μέσα στα αμπάρια. Κι αυτά 
τα πολεμικά πρέπει να μοιάζουν με συγκεκριμένα αγγλικά καράβια: το γερμανικό 

 - Από 
τότε η έκφραση αυτή έκανε το γύρο του κόσμου. Τη στιγμή που μιλούσε ο Chamberlain, ανοίγονται 
στο πέλαγος τα πρώτα γερμανικά πολεμικά σκάφη της εκστρατείας της Norway: τρία αντιτορπιλικά. 
Είχαν βάλει πλώρη για το Narvik. Καμιά από τις πολλές υπηρεσίες πληροφοριών των συμμάχων δεν 
γνώριζε την αναχώρησή τους. 

Κελν (Κολωνία), 
με το αγγλικό Κάιρο, το Königsberg, με το Καλκούτα κ.λ.π. Παρ’ όλα αυτά όμως, οι πιθανότητες να 
αποκαλυφθούν είναι μεγάλες. Στις 8 του μηνός, το μεσημέρι, το μεταγωγικό Ρίο Ιανέιρο 
τορπιλίζεται έξω από το Kristiansund από το πολωνικό υποβρύχιο Orzel:

Κι όμως οι Άγγλοι είναι έτοιμοι. Μεταγωγικά, με προορισμό το Narvik και το Trondheim, έχουν 
συγκεντρωθεί στο Κλάυντ. Από τις 7 Απριλίου, στο Ρόσυθ, έχουν επιβιβασθεί στρατεύματα στα 
καταδρομικά Ντέβονσαϊρ, Μπέρουικ, Γυόρκ και Γκλάσγκοου που μπορούν να φτάσουν στο 
Stavanger σε 12 ώρες και στο Narvik μέσα σε μια μέρα. Έχε, όμως, αποφασισθεί τα πράγματα να 
γίνουν βαθμιαία. Προς το παρόν ποντίζονται οι νάρκες. Αν αντιδράσουν οι Γερμανοί, η απάντηση θα 
δοθεί με αστραπιαία ταχύτητα. 

 Άνδρες με στολή που 
ψαρεύτηκαν από ανεμότρατες, λένε πως πήγαιναν να υπερασπίσουν το Bergen, εναντίον μιας 
αγγλικής επίθεσης. Η πληροφορία φτάνει στο Βρετανικό Ναυαρχείο, όταν άρχισε να νυχτώνει: την 
τοποθετούν στο καλάθι των εγγράφων της τρέχουσας υπηρεσίας. Εκεί μέσα θα την βρει την άλλη 
μέρα το πρωί, ο αρμόδιος αξιωματικός, αρχίζοντας τη βάρδια του. 

Η αστραπή που ξέσπασε τα ξημερώματα της 9ης Απριλίου, είναι ένα νέο Blitzkrieg (αστραπιαίος 
πόλεμος). Τη στιγμή που τα στρατεύματα περνούν τα σύνορα, τη στιγμή που τα πλοία μπαίνουν στα 
λιμάνια, οι Γερμανοί πρεσβευτές στην Κοπεγχάγη και στο Oslo ξυπνούν τους πρωθυπουργούς και 
τους ζητούν να υποκλιθούν μπροστά στο τετελεσμένο γεγονός. Ο Δανός υποτάσσεται. Ίσως ο 
Νορβηγός να υποτασσόταν κι αυτός, αν ο πρεσβευτής Μπράουερ δεν είχε την εντολή να επιβάλει 
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τον Quisling επί κεφαλής της κυβέρνησης. Η αξίωση αυτή και η αντίσταση της επάκτιου άμυνας θα 
επιτρέψουν στο βασιλιά και τους υπουργούς του να αναχωρήσουν από την πρωτεύουσα, να 
καταφύγουν στο δάσος και, κυνηγημένοι από την αεροπορία και τα θωρακισμένα άρματα, να 
φτάσουν στο βόρειο τμήμα της χώρας. 

Το μεσημέρι, όλα τα λιμάνια της Norway βρίσκονται στα χέρια των Γερμανών· το θωρακισμένο 
καταδρομικό Μπρέσλαου βούλιαξε στο φιόρδ του Oslo, το ελαφρό καταδρομικό Königsberg

Στη θάλασσα, αρχίζει η μάχη. Ομίχλη, φουσκοθαλασσιά, χιόνι, κακή και φευγαλέα ορατότητα. Για 
να προστατεύσει τα 200 μεταγωγικά του ο γερμανικός στόλος έχει κατανεμηθεί σε έξι ομάδες, από 
τα νησιά Λοφότεν έως τους τρεις πορθμούς Βελτ. Οι αγγλικές ναρκοθέτιδες δουλεύουν υπό την 
προστασία ενός μόνο μεγάλου σκάφους, του Renown, και δυο μοιρών αντιτορπιλικών. Ένα από 
αυτά, το Glowworm, πέφτει επάνω στο βαρύ καταδρομικό 

 έπαθε 
ζημιές στο φιόρδ του Bergen και στο Trondheim ένας αξιωματικός κλείστηκε μέσα σ’ ένα παλιό 
φρούριο. Αλλού ο αιφνιδιασμός ήταν απόλυτος και η απόβαση δεν συνάντησε αντίσταση. 

Hipper

Το βρετανικό Ναυαρχείο υστέρησε και σε οξυδέρκεια και σε επαγρύπνηση. Όταν ο μητροπολιτικός 
στόλος (Home Fleet) εγκαταλείπει το Σκάπα και το Ρόσυθ, έχει την πεποίθηση πως θα συνάντηση τη 
γερμανική μοίρα, καθώς θα επιχειρεί μιαν έξοδο στον Ατλαντικό. Τα καταδρομικά που μετέφεραν 
στρατεύματα προορισμένα για τη Norway, τα αποβιβάζουν βιαστικά για να βρεθούν μια ώρα 
νωρίτερα στη μάχη. Ο ναύαρχος Φορμπς, αρχηγός, κατευθύνεται όλη τη νύχτα προς τα βόρεια, 
ύστερα ξανάρχεται στα νότια, σπαταλώντας στο ανοιχτό πέλαγος την 8η του μηνός που ήταν μια 
αποφασιστική μέρα. Οι ναύτες σκέπτονται σαν ναύτες. Εφιάλτης τους είναι τα μεγάλα εχθρικά 
πλοία. Μια απόδειξη της παρουσίας του; είναι η καταστροφή του 

, επιχειρεί να εμβολίσει τον 
ισχυρό του αντίπαλο, αλλά τα γερμανικά κανόνια το στέλνουν στο βυθό. Την άλλη μέρα τα 
ξημερώματα, το γηραλέο Renown ανταλλάσσει για δέκα λεπτά της ώρας κανονιές με το Scharnhorst 
και το Gneisenau, σε μια θάλασσα κάτασπρη από τον αφρό. Μια εύστοχη βολή αχρηστεύει τον 
κυριότερο οπλισμό του Gneisenau. Ύστερα παραπετάσματα χιονιού χωρίζουν τους μαχητές. 

Glowworm

Το πέπλο δεν σχίζεται παρά μόνο στις 9 το πρωί. Κυριολεκτικά και μεταφορικά: Ο καιρός 
ξεκαθαρίζει και φως πέφτει στις προσβάσεις του εχθρού. Μια δυνατότητα μένει στους Άγγλους: να 
χτυπήσουν τους Γερμανούς μέσα στα λιμάνια, ενώ θα έκαναν τις αποβατικές επιχειρήσεις τους. Ο 
Φόρμπς μελετά να το κάνει, αλλά το Ναυαρχείο του το απαγορεύει. Για ένα τέτοιο εγχείρημα, οι 
Άγγλοι θα έπρεπε να ριψοκινδυνεύσουν αναντικατάστατα πλοία, την ώρα που δεν ξέρουν αν οι 
θέσεις της επάκτιου άμυνας είναι ακόμη στα χέρια των Νορβηγών. Η αιθρία του ουρανού επιτρέπει 
στην αεροπορία να εντείνει τη δράση της. Ένας γερμανικός σχηματισμός επιτίθεται στα αγγλικά 
θωρηκτά, αλλά βυθίζει μόνο το αντιτορπιλικό 

. Αυτά τα μεγάλα 
γερμανικά πολεμικά ψάχνουν να βρουν μέσα στις καταιγίδες μιας φουρτουνιασμένης ημέρας. 

Skuas

Η εμφάνιση των Γερμανών στο Narvik, σε απόσταση 1.000 ναυτικών μιλίων από τον Έλβα, ήταν μια 
τόσο οδυνηρή έκπληξη που στις αρχές φαντάστηκαν πως γινόταν σύγχυση με το μικρό λιμάνι 
φαλαινοθηρικών, το Larvik που ήταν κοντά στο Oslo. Ύστερα υπέθεσαν πως κάποιο φορτηγό θα 
μετέφερε κρυφά κανένα στρατιωτικό απόσπασμα έως το βόρειο εκείνο πλάτος. Ο πλοίαρχος 
Γουορμπούρτον-Λη διατάσσεται να μπει στο Οφοτφιόρντ με μια ομάδα πέντε αντιτορπιλικών -
Χάρντυ, Χάντερ, Χάβοκ, Χόστιλ, Χότσπουρ- για να καταστρέψουν το ολομόναχο εκείνο καράβι και ει 
δυνατόν να κυριεύσουν το Narvik. Στις 21:00, σταματά για να πάρει πληροφορίες στο σταθμό 
πιλότων του Τρανόυ, στο Βέστφιορντ. Δεν είναι, του λένε οι πιλότοι, ένα μόνο φορτηγό που 

. Λίγες ώρες αργότερα, ο στολίσκος των 
βομβαρδιστικών καθέτου εφορμήσεως Stukas του πλοιάρχου Πάρτριντζ που είχε ξεκινήσει από τις 
Ορκάδες και ενεργούσε στο όριο της ακτίνας δράσεώς του, βρίσκει το γερμανικό πολεμικό 
Königsberg, πληγωμένο από τις επάκτιες πυροβολαρχίες του Bergen. Το αποτελειώνει. Στην ιστορία 
των ναυτικών πολέμων είναι το πρώτο από τα μεγάλα πολεμικά που βυθίζεται από την αεροπορία. 
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κατέλαβε το λιμάνι του Narvik, αλλά έξι πολεμικά πλοία, μεγαλύτερα από τα δικά του. Η 
πληροφορία μεταβιβάζεται στο Ναυαρχείο που αρνείται να στείλει για υποστήριξη ένα μεγάλο 
καράβι, αλλά αφήνει απόλυτη πρωτοβουλία στον πλοίαρχο Γουορμπούρτον-Λη: 

Την άλλη ημέρα ξανάρχεται η κακοκαιρία. Οι παγωμένες κορυφές των Λοφότεν χάνονται μέσα στα 
σύννεφα. Το χιόνι μαστιγώνεται από μια ανεμοθύελλα και σηκώνεται σε στροβίλους. Ο πλοίαρχος 
Γουορμπούρτον-Λη οδηγεί τη μοίρα των αντιτορπιλικών του στα τυφλά, μέσα σε ορμίσκους 
σπαρμένους με σκοπέλους. Έκπληξη τον περιμένει, όταν φτάνει έξω από το λιμάνι του Narvik. Τα 
αντιτορπιλικά 

Αποφασίστε ό,τι 
κρίνετε καλό. Εμείς θα σας καλύψομε σε όλες τις περιπτώσεις. Άμεση απάντηση: Έτοιμοι για δράση. 

Βίλχελμ Χάιντκαμπ και Άντον Σμιτ χτυπιούνται από τις τορπίλες του και βυθίζονται. Σε 
τρία άλλα προκαλεί ζημιές, αλλά ο Γουορμπούρτον-Λη, ξαναρχίζοντας την επίθεση, βλέπει έξαφνα 
να ξετρυπώνουν από το Χεργιανκσφιόρντ τρεις νέοι εχθροί. Τους αντιμετωπίζει, αλλά τότε δυο αλλά 
γερμανικά αντιτορπιλικά βγαίνουν από το Μπαλλαγκενφιόρντ και έτσι ο Άγγλος πλοίαρχος με την 
ομάδα των αντιτορπιλικών του βρίσκεται μεταξύ δύο πυρών. 
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Η εκστρατεία της Norway. 

Δεν ήταν, μάλιστα, έξι, όπως είχαν πει οι πιλότοι του Τρανόυ, αλλά δέκα ισχυρά γερμανικά μικρά 
πολεμικά που μπήκαν στο Οφοτφιόρντ με 2.000 στρατιώτες στοιβαγμένους κάτω από τις στενές 
τους γέφυρες. 

Η νέα μάχη είναι δυσμενής για τους Άγγλους. Ο Γουορμπούρτον-Λη σκοτώνεται πάνω στη γέφυρα 
του Χάρντυ που αμέσως βυθίζεται. Την ίδια τύχη έχει το Χάντερ. Το Χότσπουρ

Το βρετανικό Ναυαρχείο αποφασίζει να μη σταματήσει εκεί. Ύστερα από τρεις ημέρες εννέα αλλά 
αντιτορπιλικά μπαίνουν στο Oφοτφιόρντ κι αυτή τη φορά δεν είναι μόνα. Ένας ισχυρός παλαίμαχος, 
το 

 παθαίνει μεγάλη 
αβαρία και σέρνεται έξω από το φιόρδ. Το συνοδεύουν οι δυο ανέπαφοι σύντροφοί του. Από τη μια 
μεριά εξ αιτίας των κακών ατμοσφαιρικών συνθηκών κι από την άλλη γιατί φοβούνται μη τυχόν και 
πέσουν πάνω στο Renown, οι Γερμανοί αφήνουν να χαθεί η ευκαιρία που τους δόθηκε για να 
ξεμπερδεύουν με την αγγλική μοίρα. Αφήνουν επίσης να χαθεί η ευκαιρία να σώσουν το 
Ράουενφελς που έρχεται να ενισχύσει το απόσπασμα της ξηράς με τα βαριά του όπλα. Στο πέρασμά 
του καταβυθίζεται από το Χάβοκ. Το φορτίο του θα λείψει πολύ στα χαμένα παιδιά του Narvik. 

Γουόρσπαϊτ, της γενιάς των πολεμικών που είχαν πάρει μέρος στη ναυμαχία της Γιουτλάνδης στον 
Α’ Παγκόσμιο Πόλεμο, τα φυλάει σαν μαντρόσκυλο. Τα γερμανικά αντιτορπιλικά σκορπίζουν και 
φεύγουν. Φτάνουν στο Ρομπακσφιόρντ που η ακανόνιστη κορυφή του αγγίζει τη σουηδική μεθόριο. 
Οι οβίδες του Γουόρσπαϊτ τα καταδιώκουν και τα συντρίβουν. Όλα εξωκείλουν και καίγονται στην 
άκρη των παγωμένων νερών. Ένα υποβρύχιο, το U 64, συμμερίζεται την τύχη τους. Το Narvik όμως 
είναι στα χέρια ενός συντάγματος αλπινιστών υπό τον συνταγματάρχη Dietl και οι Άγγλοι ναυτικοί 
δεν επιχειρούν να συμπληρώσουν τη νίκη τους αποσπώντας το. Για το πολεμικό ναυτικό του Hitler 
που είχε συνολικά 22 αντιτορπιλικά, η απώλεια των 10 του Narvik είναι βαριά. Συμπληρώνει την 
καταστροφή του Μπλύχερ, του Καρλσρούε και του Königsberg που είχαν βυθιστεί στις 9 του μηνός. 
Το Hipper, το Scharnhorst, το Gneisenau, και ιδίως το Lützow

Στο Paris οι μομφές είναι πικρές. Πώς άφησαν οι Άγγλοι να αιφνιδιαστούν; Σε τι χρησιμεύει ο στόλος 
τους; Η περιβόητη υπηρεσία πληροφοριών, η Intelligence Service, κοιμόταν; Συγκεντρωμένοι νωρίς 
το πρωί της 9ης Απριλίου, οι υπουργοί των πολεμικών υπουργείων και οι αρχιστράτηγοι συζητούν 
ζωηρά. Συμφωνούν πως η καλύτερη απάντηση στην εισβολή της Norway θα ήταν η είσοδος στο 
Βέλγιο και η εγκατάσταση στo Albert canal. Αποφασίζουν να κάνουν διάβημα στους Βέλγους για να 
τους αποδείξουν πως ποτέ δεν θα παρουσιαστεί ευνοϊκότερη στιγμή, δεδομένου ότι ένα μεγάλο 
μέρος της γερμανικής αεροπορίας ήταν απασχολημένο στη Σκανδιναβία. Η βελγική κυβέρνηση 
θεωρεί, όμως, πως η επέκταση του πολέμου στη Σκανδιναβία ελαττώνει τους κινδύνους της 
επίθεσης κατά του εδάφους της και πως έχει περισσότερους λόγους από κάθε άλλη φορά να 
γαντζωθεί στην ουδετερότητά της. 

 που θα μείνει ένα χρόνο στα 
ναυπηγεία, έχουν υποστεί σοβαρές βλάβες. Η Norway στοιχίζει ακριβά στον γερμανικό στόλο. Τα 
πλοία που διαθέτει στις 15 Απριλίου είναι 2 ελαφρά καταδρομικά και 4 αντιτορπιλικά. 

Μετά το τέλος του συμβουλίου στο προεδρικό μέγαρο των Ηλυσίων, ο Reynaud και ο Daladier 
αναχωρούν για το London. Προσπαθούν να επαναθέσουν και να συζητήσουν, βιαστικά πλέον, την 
επιχείρηση που είχε διακόψει η φινλανδική ειρήνη: την κατάληψη των νορβηγικών λιμανιών. Ο 
Churchill, μετριοπαθής για μια φορά, περιορίζεται στο Narvik, αλλά οι Γάλλοι εξεγείρονται με την 
ατολμία του. Γιατί να μην ανακαταλάβουν και το Trondheim; Υπάρχει εκεί ένας τεράστιος όρμος, 
ένα μεγάλο λιμάνι, κόμβος των συγκοινωνιών ανάμεσα ( στο νότιο και στο βόρειο τμήμα της 
Norway. Η κατάληψη του Trondheim θα μεταβάλει σε ήττα τη γερμανική επιτυχία. Η ώρα της 
τόλμης έφτασε. Ο αληθινός πόλεμος αρχίζει. Αποφασίζεται η ταυτόχρονη ανακατάληψη του Narvik 
και του Trondheim. 
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Η θέση των Γερμανών στο λιμάνι του Narvik κρέμεται από μια κλωστή. Ο Dietl δεν διαθέτει παρά 
μόνο το σύνταγμα αλπινιστών και δυο μικρές ορεινές πυροβολαρχίες σχεδόν χωρίς οβίδες. Ο Hitler 
κυριεύεται από πανικό στη σκέψη πως η μικρή εκείνη γερμανική δύναμη μπορούσε να βρεθεί στην 
ανάγκη να καταθέσει τα όπλα. Στέλνει διαταγή στον Dietl να συμπτυχθεί προς το Trondheim, αλλά ο 
αξιωματικός - σύνδεσμος του στρατού στην Ανώτατη Στρατιωτική Διοίκηση, ο αντισυνταγματάρχης 
von Λόσμπεργκ, εμποδίζει, με προσωπική ευθύνη του, να μεταβιβαστεί από τον ασύρματο η 
διαταγή. Και όχι μόνο αυτό, αλλά είχε το κουράγιο να πάει να βρει τον Keitel και τον Jodl, για να 
τους κατηγορήσει πως έδιναν ανεφάρμοστες διαταγές. Ο Keitel φεύγει παλικαρίσια λέγοντας πως 
δεν αρμόζει στην αξιοπρέπειά του να κάθεται να συζητεί μ’ έναν τόσο νέο αξιωματικό που μίλα 
μάλιστα σε τέτοιο τόνο. Ο Jodl, γλυκομίλητος, εξηγεί πως ασφαλώς η διαταγή είναι αστήριχτη, αλλά 
ποιος τολμά να το πει αυτή τη στιγμή στον F ührer που είναι τρομερά εκνευρισμένος; 

Και ο αναιδής Λόσμπεργκ απαντά ότι αν οι σύμβουλοι του F ührer είναι χωρίς κύρος, δεν έχουν παρά 
να παραχωρήσουν την θέση τους σε ισχυρότερες προσωπικότητες. Ο Jodl θυμάται τότε κάποιο 
καθηγητή του Ίννσμπρουκ που ήξερε καλά τα νορβηγικά βουνά. Τον οδηγούν στον Hitler. Η άποψη 
του καθηγητού είναι πως μια υποχώρηση 1000km πάνω σε παγετώνες είναι κάτι το εντελώς 
αδύνατο. Αναθεωρώντας τη διαταγή του, χωρίς να υποπτεύεται πως δεν μεταβιβάστηκε, ο Hitler 
διατάσσει τότε τον Dietl να αντισταθεί επί τόπου και μόνο σε έσχατη ανάγκη να παραδοθεί στους 
Σουηδούς. Όλοι θεωρούν πως πρόκειται για ζήτημα ωρών και πως το Narvik έχει χαθεί για τους 
Γερμανούς. 

Οι Άγγλοι, όμως, στερούνται εμπνεύσεως. Αντί να επιτεθεί στο Narvik, η ταξιαρχία που επιβιβάζουν 
στα πλοία στις 12 Απριλίου αποβιβάζεται στο μικρό λιμάνι Harstad, στο νησί Χιννόυ. Ο 
αντικειμενικός σκοπός βρίσκεται σε απόσταση 100km, πίσω από βουνά που είναι τόσο δύσκολο να 
τα περάσει κανείς, όσο και να περάσει το Λευκό Όρος. Ο Churchill στέλνει ένα θαλασσινό που δεν 
χωρατεύει, τον ναύαρχο λόρδο Cork and Orrery, αλλά ο Churchill δεν είναι παρά το Ναυαρχείο, ενώ 
ο αρχηγός των δυνάμεων της ξηράς στρατηγός Mackesy υπάγεται στο υπουργείο των Στρατιωτικών 
και μένει ασυγκίνητος στην προτροπή του θαλασσινού συναδέλφου του. Οι καιρικές συνθήκες 
απαγορεύουν την απάντηση. Το χιόνι φτάνει σε ύψος 1,50m. Θα περιμένω να λιώσει το χιόνι!

Μετά την συνεδρίαση ο Gamelin συντάσσει την επιστολή της παραίτησής του. Ο Daladier την 
παίρνει και την κάνει κομμάτια, αφήνοντάς τον να καταλάβει πως οι μέρες της κυβέρνησης Paul 
Reynaud είναι μετρημένες. 

 
αποφασίζει ο Mackesy. Το Narvik δεν είναι πια υπόθεση ενός εγχειρήματος. Χρειάζεται εκστρατεία. 
Στο στρατόπεδο των συμμάχων, η δράση δεν έφερε την αρμονία. Οι γαλλοαγγλικές σχέσεις 
παραμένουν ψυχρές. Ακόμη ψυχρότερες είναι μέσα στους κύκλους των Γάλλων ιθυνόντων. Το 
απροετοίμαστο της εκστρατείας στη Norway εξοργίζει τον Paul Reynaud που στο πολεμικό 
συμβούλιο της 12ης Απριλίου κατηγορεί τον Gamelin. Ο Daladier αφήνει τη θέση του αντιπροέδρου 
του συμβουλίου και πάει στην άκρη του τραπεζιού, πλάι στον στρατηγό, σαν ένας δικηγόρος κοντά 
στον κατηγορούμενο πελάτη του. 

Στο London καταστρώνεται ένα μεγαλόπνοο σχέδιο κατά του Trondheim. Μια ολόκληρη αρμάδα θα 
μπει μέσα στο μεγάλο φιόρδ. Θα περιλαμβάνει το Βάλιαντ, το Renown, το Γκλόριους, το 
Γουόρσπαϊτ, τέσσερα καταδρομικά της αντιαεροπορικής άμυνας, 20 αντιτορπιλικά, πολλά 
μεταγωγικά. Εκατό αεροπλάνα θα διεκδικήσουν την κυριαρχία στον ουρανό. Μια ταξιαρχία του 
τακτικού στρατού και ένα καναδικό τάγμα θα αποβιβαστούν απ’ ευθείας στην πόλη. Θα 
ακολουθήσει για ενίσχυση μια γαλλική ταξιαρχία. Με αυτή την κατά μέτωπο έφοδο θα 
συνδυαστούν δυο συμπληρωματικές κινήσεις, η μια από το Namsos, σε απόσταση 150km στα 
βόρεια και μια άλλη από το Andalsnes, σε απόσταση 200km στα νότια. Ένας νέος ακόμη άνδρας που 
πάλλεται από αυτοπεποίθηση, ο ναύαρχος Sir Ρότζερ Κέυς, ζητιανεύει το προνόμιο να οδηγήσει τη 
μοίρα. Το 1918 πέρασε στην Ιστορία εμφιαλώνοντας το Ζεεμπρύγκε. Εγγυάται να νικήσει στο 
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Trondheim. Η κατά μέτωπο επίθεση Χάμμερ ορίστηκε για τις 22 Απριλίου. Στις 15 και 17 Απριλίου 
αποβιβάζονται εμπροσθοφυλακές στο Namsos και στο Andalsnes, χωρίς να συναντήσουν αντίσταση. 
Στις 18 Απριλίου, όμως, η επιτροπή των επιτελαρχών, εξετάζοντας τον αριθμό και την αξία των 
πλοίων που θα χρειαστεί να διακινδυνεύσουν, καταδικάζει την επιχείρηση Χάμμερ. Απαρηγόρητος ο 
Κέυς προτείνει να οδηγήσει κατά του Trondheim τα πιο παλιά σαράβαλα του βασιλικού και 
εμπορικού ναυτικού. Η πρόταση του δεν γίνεται δεκτή. Η πόλη θα κυριευθεί, αλλά μόνο από την 
ξηρά, με το κλείσιμο των δυο σκελών της λαβίδας, του σκέλους που δημιουργήθηκε στο Namsos και 
του σκέλους που δημιουργήθηκε στο Andalsnes. 

Η διπλή απόβαση γίνεται αφορμή να ανησυχήσει και πάλι ο Hitler. Η κατάσταση στο Trondheim και 
στο Narvik είναι η ίδια. Τα στρατεύματα που κρατάνε την πόλη -5.000 άντρες το πολύ- έχουν 
αποκοπεί από τον κύριο όγκο των γερμανικών δυνάμεων που έχουν αποβιβαστεί στην περιοχή του 
Oslo. Για να τα ενίσχυση, ο Hitler διατάσσει τεράστιες πορείες, σχεδιάζει μια ναυτική επέμβαση, 
ενώ δεν υπάρχουν πια πλοία και τελικά στρέφει τη μανία του κατά των Νορβηγών που με την 
αντίστασή τους και με τις καταστροφές στο Γκούντμπραντσνταλ επιβραδύνουν την άνοδο προς το 
Trondheim της 163ης και 196ης μεραρχίας πεζικού. Οι Γερμανοί δοκίμασαν να τους φέρουν στα 
νερά τους με το καλό· αυτοί τους απάντησαν με τα όπλα. Ο Hitler αποφασίζει να ανακαλέσει τον 
πρεσβευτή του και να στείλει στη Norway ένα gauleiter, τον αμείλικτο Τερμπόβεν. 

Η αγωνία όμως του Führer είναι υπερβολική. Αμέσως η επιχείρηση παίρνει κα κή τροπή για τους 
συμμάχους. Ο μόνος τρόπος να κυριευθεί το Trondheim είναι η κατά μέτωπο επίθεση που οι 
αρχηγοί των επιτελείων τη βρήκαν εξαιρετικά παράτολμη. Οι μεγάλες μετακινήσεις στην ξηρά, σε 
δρόμους πλάτους 3m, μέσα στο χιόνι και στη λάσπη, κάτω από την υπεροχή της εχθρικής 
αεροπορίας, είναι πέρα από τις δυνατότητες κακά εξοπλισμένων και κακά εκγυμνασμένων 
στρατευμάτων. 

Namsos. Είναι μια μικροσκοπική πόλη με ξύλινα σπίτια, ένα μικρό λιμάνι ψαράδων. Η οργάνωση της 
εκστρατείας είναι τόσο ελαττωματική, ώστε η αντιαεροπορική άμυνα βρίσκεται στη νηοπομπή του 
δευτέρου κλιμακίου και μάλιστα στο εξοπλισμένο φορτηγό Πόλη του Αλγερίου

Andalsnes. Η πόλη είναι ακόμη πιο μικρή από το Namsos και η κοιλάδα που τελειώνει εκεί είναι 
φοβερά κλειστή. Οι Άγγλοι στην αρχή νομίζουν πως πετούν προς τη νίκη. Περνούν έναν αυχένα 
ύψους 1500m που τους βγάζει στο Γκούντμπραντσνταλ, άξονα των συγκοινωνιών και του πλούτου 
της Norway. Από το Ντόμπας ένας δρόμος οδηγεί προς το Trondheim και τον Κάρτον ντε Γουάιαρτ. 
Αλλά πριν γίνει σκέψη για κλείσιμο της λαβίδας, έπρεπε να ενισχυθεί πρώτα η προκάλυψη του 
δεξιού πλευρού με την υποστήριξη των νορβηγικών μονάδων του στρατηγού Ρούγκε που φράζουν 
το Γκούντμπραντσνταλ στο Λίλλεχαμμερ. Η 148η ταξιαρχία σπεύδει προς τα εκεί. Ακολουθεί η 15η 
ταξιαρχία που φτάνει από τη France υπό τον στρατηγό Παζέ. Αλλά η σύγκρουση με τα γερμανικά 
στρατεύματα έδωσε απότομο τέλος στην επιχείρηση που είχε αρχίσει με τη θριαμβευτική ανάκτηση 
του Oslo. Η 148η ταξιαρχία αφήνει στον εχθρό τον διοικητή και τα αρχεία της, κι όλα τα τεκμήρια 
που δείχνουν πως ο Hitler απλώς προηγήθηκε των Άγγλων στη Norway. Ο Παζέ οδηγεί με κόπο τα 
υπολείμματα της εκστρατείας στη Andalsnes. 

 που δεν μπορεί να 
πλησιάσει στο λιμάνι, εξ αιτίας του θαλασσίου ρεύματος. Οι Γερμανοί αφήνουν τα στρατεύματα -
δυο αγγλικές ταξιαρχίες και μια ελαφριά γαλλική μεραρχία- να αποβιβαστούν. Ύστερα ρίχνεται η 
Luftwaffe και καίει την πόλη. Ο στρατηγός Κάρτον ντε Γουάιαρτ διατάσσει ωστόσο τους Άγγλους του 
να ξεκινήσουν, ενώ οι Γάλλοι του στρατηγού Ωντέ χασομερούν στο Namsos. Ο καιρός είναι 
φοβερός. Τα στρατεύματα, περουνιασμένα από τα κύματα και τη βροχή, φτάνουν στο Στάινκγιερ, 
πάνω στο φιόρδ του Trondheim, αλλά ύστερα συμπτύσσονται μάλλον εξ αιτίας του κρύου και των 
δοκιμασιών, παρά εξ αιτίας της αντίστασης του εχθρού. 

Στις 30 Απριλίου ο Hitler ακτινοβολεί από χαρά: Τα στρατεύματα του Γκούντμπραντσνταλ ενώθηκαν 
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με τους υπερασπιστές του Trondheim. Δύο μέρες αργότερα δεν απομένει ούτε ένας Γάλλος, ούτε 
ένας Άγγλος στην κεντρική Norway. Έφυγαν κυνηγημένοι από τις εχθρικές βόμβες, εγκαταλείποντας 
τον οπλισμό τους, χάνοντας πλοία, παρέχοντας την οδυνηρή γι’ αυτούς απόδειξη πως η κυριαρχία 
της θάλασσας δεν έχει πια καμία άξια, αν δεν συνοδεύεται από την κυριαρχία στον ουρανό. 

Γύρω στο Narvik το χιόνι δεν έχει ακόμη λιώσει. Μεγάλες προετοιμασίες γίνονται. Ο Churchill 
επέτυχε να υποτάξει τον άτολμο στρατηγό Mackesy στον δυναμικό Αμερικανό ναύαρχο Cork. Οι 
γαλλικές δυνάμεις υπό την στιβαρή διοίκηση του νεαρού στρατηγού Μπετουάρ που είχε ξεκινήσει 
συνταγματάρχης από τη France, αποτελούνται από μισή ταξιαρχία αλπινιστών κυνηγών, τέσσερα 
πολωνικά τάγματα και δυο τάγματα πεζικού της Λεγεώνας των Ξένων που έφτασαν από το Σίντι-
Μπελ-Αμπές. Όλοι οι λεγεωνάριοι είναι εθελοντές και δεδομένου ότι μερικοί είναι Γερμανοί, 
εφοδιάστηκαν με πιστοποιητικά που τους δείχνουν Βρετόννους με την αφελή ελπίδα πως θα 
γλιτώσουν την κρεμάλα, αν τύχει και συλληφθούν αιχμάλωτοι από τους συμπατριώτες τους. 

Το σχέδιο για την επίθεση ήταν έτοιμο. Θα έκαναν απόβαση στο Μπζιέρβικ, στο βάθος του 
Χεργιανσκφιόρντ και θα κυρίευαν, το Narvik περνώντας το Ρομπακσφιόρντ. Οι επιχειρήσεις θα 
άρχιζαν στις 12 Μαΐου. 

Από την άλλη μεριά, οι Γερμανοί προσπαθούν να ενισχύσουν την ομάδα Dietl. Ο Hitler μελετά να 
παραβιάσει την σουηδική ουδετερότητα, αλλά ο Göring, ειδοποιη μένος με ένα προσωπικό μήνυμα 
του Γουσταύου Ε’, τα καταφέρνει να τον μεταπείσει. Οι Σουηδοί σε αντάλλαγμα αφήνουν τους 
Γερμανούς να μεταφέρουν πυρομαχικά και μερικές καμουφλαρισμένες ενισχύσεις. 

Η Luftwaffe φέρνει κι άλλες ενισχύσεις, από την 3η ορεινή μεραρχία. Στην ξηρά γίνονται 
υπεράνθρωπες προσπάθειες για να δημιουργηθεί ένας σύνδεσμος μεταξύ Trondheim και Narvik. Τα 
στρατεύματα των αλπινιστών εγκαθιστούν μια αλυσίδα σταθμών ανεφοδιασμού, αλλά, όπως λέει ο 
αρχηγός του εκστρατευτικού σώματος Falkenhorst, πρόκειται μάλλον για μια ορειβατική αποστολή 
παρά για στρατιωτική επιχείρηση. 

Όλα είναι έτοιμα· η μάχη για την οδό του σιδήρου μπορεί να αρχίσει. Στη France ο Paul Reynaud 
διακηρύσσει πως η οδός αυτή έχει κιόλας αποκοπεί και στην Αγγλία ο Winston Churchill βεβαιώνει 
πως η εκστρατεία της Norway θα στεφθεί με τη νίκη, αν οι σύμμαχοι καταλάβουν και κρατήσουν το 
Narvik. 

Η δουλειά που πρόκειται να κάνουν τα στρατεύματά μας, μπορεί να 
συγκριθεί με την αναρρίχηση στο Νάγκα Παρμπάτ. 

Με τα γεγονότα όμως που ακολούθησαν, ο πόλεμος στη Σκανδιναβία θα χάσει κάθε σημασία. Ο 
Μάιος του 1940 είχε αρχίσει. 
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Κεφάλαιο 4: BLITZKRIEG, ΚΕΡΑΥΝΟΒΟΛΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ 
10-18 Μαΐου 1940 

Το δράμα του Sedan 

Το πρώτο θύμα του Μαΐου 1940 είναι ο Chamberlain. Στις 7 Μαΐου αρχίζει στη Βουλή των 
Κοινοτήτων συζήτηση για την ήττα στη Norway. Η Βουλή συγκλονίζεται από ντροπή και οργή. O 
Κυς, ο Έιμερυ, ο Νταφ Κούπερ, ο Lloyd George κι ένας ανώνυμος σχεδόν βουλευτής που υπηρετεί 
-και θα βρει τον θάνατο- ως πολυβολητής σε βομβαρδιστικό, ο Arnold Wilson, κατακουρελιάζουν 
τον πρωθυπουργό. 

Αυτός, ο γέρος του Munich, αμύνεται με ένα πείσμα που αγγίζει τα όρια της ασυνειδησίας. Μα η 
έκκλησή του προς την αλληλεγγύη των Τόρυδων χτυπάει άσχημα μέσα σε μιαν ατμόσφαιρα εθνικού 
κινδύνου. Στην ψηφοφορία επί της προτάσεως μομφής, 30 συντηρητικοί συντάσσονται με την 
αντιπολίτευση και 60 απέχουν. Η πλειοψηφία πέφτει από τις 200 στις 80 ψήφους. Ο Λέο Έιμερυ 
τελειώνει την καυστική αγόρευσή του με την αποστροφή του Cromwell προς την Μακρά Βουλή: 
Μείνατε εδώ πάρα πολύ καιρό, σε σχέση με το καλό που έχετε κάνει. Φύγετε, σας λέω! Για όνομα του 
Θεού, φύγετε... 

Έξω, συνέρχεται κι εξακολουθεί να επιμένει. Αδυνατώντας να παραμείνει ως πρωθυπουργός των 
Συντηρητικών, προσπαθεί να κρατηθεί ως πρωθυπουργός Κυβέρνησης συνεργασίας, ζητώντας την 
σύμπραξη των Εργατικών. Του την αρνούνται. Τότε ο Chamberlain δοκιμάζει να υποδείξει τον 
διάδοχό του, επιδιώκοντας άλλη μια φορά να αποκλείσει τον Churchill. Ευνοούμενος του είναι ο 
Halifax, μα ο Halifax είναι Lord, και το Σύνταγμα του Ηνωμένου Βασιλείου δεν επιτρέπει να γίνει 
δεκτός στη Βουλή των Κοινοτήτων. Ο Chamberlain αναγκάζεται να παραδεχτεί την πικρή 
πραγματικότητα - δεν του είναι δυνατόν να διευθύνει τον πόλεμο από την Άνω Βουλή. Ώστε θα 
πρέπει να υποκύψει στον Churchill; 

Ο Chamberlain υπακούει στη δραματική αυτή έκκληση. Φεύγει σκουντουφλώντας 
στα πόδια των υπουργών του και, πριν βγει από την αίθουσα, γυρίζει το κεφάλι και αγκαλιάζει τη 
συνέλευση των αντιπροσώπων με μια τελευταία ματιά, οργισμένη και πικρή. 

Πολλοί εξακολουθούν να μη δέχονται τον Churchill για πρωθυπουργό, επιμένοντας να βλέπουν στο 
πρόσωπό του τον αδιόρθωτο ελεύθερο σκοπευτή, τον εμπνευστή της άτυχης εκστρατείας των 
Δαρδανελίων, τον ολέθριο υπουργό των Οικονομικών του 1923, κι ακόμη τον χτεσινό υπεύθυνο της 
πανωλεθρίας στη Norway. Ο κυριότερος ένοχος ήταν το Ναυαρχείο του που από δική του αμέλεια 
επέτρεψε σε δέκα γερμανικές νηοπομπές να εμφανισθούν ταυτόχρονα σε όλα τα λιμάνια, από το 
Oslo ως το Narvik. Ο Churchill, κατά τη συζήτηση της Βουλής, ζήτησε να αναλάβει αυτή την ευθύνη, 
μα ο γέρο Lloyd George ύψωσε το λευκό του κεφάλι: Ο εντιμότατος τζέντλεμαν δεν έχει το δικαίωμα 
να μεταβάλλεται σε αντιαεροπορικό καταφύγιο για να προστατεύσει τους συναδέλφους του από τις 
εκρήξεις...

Στο Paris εκτυλίσσεται μία παράλληλη κρίση, ακόμη πιο σοβαρή, γιατί βρίσκονται μπερδεμένες σ’ 
αυτή και η κυβέρνηση και η στρατιωτική ηγεσία. Ο Paul Reynaud δεν θέλει πια, οριστικά, τον 
Gamelin. Τον ενθαρρύνει σ’ αυτό μια θαρραλέα επιστολή που του στέλνει ο συνταγματάρχης De 
Gaulle, υπερπηδώντας ολόκληρο καταρράκτη ιεραρχίας. Το στρατιωτικό σώμα, από κομφορμισμό 
σύμφυτο με τη φύση του, δεν θα θελήσει να μεταρρυθμιστεί από μόνο του... Η μεταρρύθμισή του 
είναι έργο πολιτικού ανδρός και εσείς οφείλετε να την αναλάβετε. Δεν έχω μεγαλύτερη φιλοδοξία, 
από την τιμή να σας υπηρετήσω σ’ αυτό το κεφαλαιώδες έργο... Μα ο Daladier είναι πάντα 
αλληλέγγυος με τον αρχιστράτηγο τον οποίο είχε διορίσει και που στο πρόσωπό του νόμιζε ακόμη 
ότι βλέπει την ήρεμη σπίθα της μεγαλοφυΐας. Στο υπουργικό συμβούλιο της 9 Μαΐου αρνείται να 

 Μια ενθουσιώδης ομάδα προωθεί τον άνθρωπο που στο πρόσωπό του η κοινή γνώμη 
βλέπει όλο και πιο πολύ τον δυναμισμό που έχει ανάγκη η Αγγλία. Μια άλλη ομάδα 
ανασκουμπώνεται για να του κλείσει τον δρόμο προς τη Downing Street, την κατοικία του Άγγλου 
πρωθυπουργού. Εκείνος, παλεύοντας με την νευρικότητα που τον κατατρώει, περιμένει. 
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απολύσει τον Gamelin από την θέση του. Ο Reynaud απαντά σ’ αυτή την άρνηση δηλώνοντας ότι η 
κυβέρνηση υποβάλλει παραίτηση. Μόνο που ζητά από τους συναδέλφους του να κρατήσουν 
μυστική αυτή την απόφαση ως την άλλη μέρα. 

Ως την άλλη μέρα, Παρασκευή 10 Μαΐου 1940... 
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Ο ελιγμός σφυρί και αμόνι 

Απορροφημένος από την εκστρατεία της Norway ο Hitler, δεν ξανάκανε λόγο για το Κίτρινο Σχέδιο 
παρά μόνο στις 27 Απριλίου. Ανήγγειλε στον Keitel και στον Jodl ότι λογάριαζε να εξαπολύσει την 
επίθεση κατά της France ανάμεσα στην 1 και στις 7 Μαΐου. 

Τα πάντα είναι έτοιμα. Το γενικό σχέδιο ενεργείας που υπογράφηκε στις 24 Φεβρουαρίου δεν 
τροποποιήθηκε πια. Η ενότητα προθέσεων και αντιλήψεων αποκαταστάθηκε τελικά μεταξύ 
Ανώτατης Διοίκησης Ενόπλων Δυνάμεων και Ανώτατης Διοίκησης Στρατού Ξηράς, μεταξύ του Hitler 
δηλαδή και των στρατηγών του. Το έγγραφο, άλλωστε, είναι αξιοθαύμαστο για τη λιτότητα και τη 
σαφήνειά του. Η ομάδα στρατιών Γ (von Leeb, 19 μεραρχίες) θα κρατήσει το παθητικό μέτωπο, 
μεταξύ Ελβετίας και Luxembourg. Οι δυο άλλες ομάδες στρατιών Β (von Bock) και Α (von Rundstedt) 
θα μοιραστούν τον ενεργό ρόλο. 

Στην ομάδα Β αναθέτουν ό,τι η γερμανική διοίκηση ονομάζει επίθεση καθηλώσεως. Οφείλει, ορίζει 
η διαταγή, να καταλάβει σύντομα την Ολλανδία, να εμποδίσει την συνάντηση των ολλανδικών 
δυνάμεων με τις αγγλοβελγικές, να συντρίψει με γρήγορη και ορμητική ενέργεια την άμυνα των 
βελγικών συνόρων. 29 μεραρχίες, 2 στρατιές, η 18η (von Kuechler) και η 6 (von Reichenau) 
επιφορτίστηκαν με αυτή την αποστολή. Είναι σχετικά φτωχές σε μεγάλες θωρακισμένες μονάδες, σε 
αντιστάθμισμα όμως διαθέτουν τη μεγαλύτερη στρατιωτική καινοτομία της εποχής, το πεζικό του 
ουρανού. Οι αλεξιπτωτιστές του στρατηγού Student κι οι ανεμοπόροι του στρατηγού κόμη Σπόνεκ, 
θα πέσουν από τον ουρανό, θα πιάσουν τα αεροδρόμια και τους αυτοκινητόδρομους, θα 
καταλάβουν τις μεγαλύτερες γέφυρες του Meuse και του Rhein, θα χτυπήσουν τις οχυρώσεις, με τις 
επαναστατικές μεθόδους που επινόησε ο Führer. Υπάρχει ελπίδα ότι αυτή η πρωτοφανής δράση, 
αυτά τα ηχηρά σφυροκοπήματα θα στρέψουν προς το βόρειο τομέα της μάχης την προσοχή της 
εχθρικής ηγεσίας και θα τραβήξουν προς αυτή την κατεύθυνση το μεγαλύτερο μέρος των δυνάμεών 
της. Ύστερα απ’ αυτό, η ομάδα στρατιών θα ξεχυθεί στο Βέλγιο και θα ασκήσει πίεση στο συμμαχικό 
μέτωπο. 

Ο Bock είναι λοιπόν, το αμόνι. Ο Rundstedt είναι το σφυρί. Η διαταγή τού εμπιστεύεται την κύρια 
επίθεση. Του παρέχει ανάλογα μέσα: 45 μεραρχίες, και τις 7 από αυτές θωρακισμένες. Αποστολή 
του είναι να παραβιάσει όσο γίνεται ταχύτερα τη διάβαση του Meuse μεταξύ Dinant και Sedan, και 
ύστερα να προωθηθεί με το μάξιμουμ μέσων και ταχύτητας προς την κατεύθυνση των εκβολών του 
Somme, για να βρεθεί στα νώτα της οχυρωμένης ζώνης της βόρειας France. Αυτό το έργο το 
μοιράζονται τρεις στρατιές: η 4η (von Kluge) που θα είχε να επιτεθεί σ’ εκτεταμένο μέτωπο, 
ανάμεσα στο Όιπεν και στο βόρειο Luxembourg· η 12η (List) που θα κτυπούσε σε πολύ 
περιορισμένο μέτωπο προς την κατεύθυνση του Sedan· και τέλος η 6η (Busch) που θα κάλυπτε το 
πλευρό της προέλασης από κάθε γαλλική αντίδραση προερχόμενη από τα νότια. 

Ένα αξιοσημείωτο χαρακτηριστικό της ομάδας Rundstedt είναι η συγκέντρωση μέσων για την 
επίτευξη διασπάσεως. Μόνο ο Kluge διατηρεί την άμεση διοίκηση των θωρακισμένων του: την 5η 
και την 7η Panzer (τανκς) που αποτελούν το 15ο σώμα θωρακισμένων, υπό τις διαταγές του 
στρατηγού Hoth. Όλα τα αλλά ταχυκίνητα στοιχεία της ομάδας στρατιών είναι συγκεντρωμένα σε 
μια Πάντσερκαϊλ, σε μια θωρακισμένη σφήνα που, σε τρία κλιμάκια, εξ αιτίας τής ανεπαρκείας του 
οδικού δικτύου, θα εισδύσει προς το Sedan. Ο σχηματισμός αυτός αποτελείται από το 19ο σώμα 
του Guderian (1η, 2η και 10η Panzer), από το 41ο σώμα του Ράινχαρντ (6η και 8η Panzer, 2η 
μηχανοκίνητη μεραρχία πεζικού) και από το 14ο σώμα του Βίτερσχαϊμ (13η και 29η μηχανοκίνητες 
μεραρχίες). Η διοίκηση αυτής της σιδερένιας σφήνας ανατέθηκε στον στρατηγό von Kleist. Η τάση 
που σημειώθηκε στην Poland - ο καταμερισμός του γερμανικού στρατού σε στρατό ταχυκίνητο και 
σε στρατό βραδυκίνητο, σε στρατό επαναστατικό και σε στρατό συμβατικό - βρίσκει τη συστηματική 
της έκφραση στον ελιγμό του Sedan. 



Digitized by 10uk1s 

Μέσα σε τέσσερις μήνες, χάρη σε μιαν έξοχη τεχνική του επιτελείου, η διαίσθηση του Hitler έγινε 
ένα σχέδιο με υπέροχη απλότητα και μεγαλειώδη τόλμη, ένας από τους υψηλότερους στρατηγικούς 
συνδυασμούς όλων των εποχών. 

Αλλά ο Hitler ανυπομονεί. Οι αναβολές εξακολουθούν να έρχονται η μια πίσω από την άλλη. Στις 3 
Μαΐου οι μετεωρολογικές προβλέψεις είναι κακές: η επίθεση μετατίθεται για τις 8. Στις 7 του μηνός, 
το βράδυ, ένας τελευταίος έλεγχος του μετεωρολογικού χάρτη έχει για αποτέλεσμα, ύστερα από 
αίτημα του Brauchitsch, καινούρια αναβολή. Υποχωρώ, λέει ο Hitler, 

Η διαταγή που φεύγει από την Ανώτατη Διοίκηση Ενόπλων Δυνάμεων, το πρωί της 9ης Μαΐου, είναι 
ωστόσο απαράλλαχτη με τις δεκαπέντε που προηγήθηκαν και που στο τέλος προκαλούσαν τη 
δυσπιστία και τις ειρωνείες. Αλλά αυτή τη φορά δεν πρόκειται να μεταβιβαστεί η συνθηματική λέξη 
που σημαίνει επίθεση αναβάλλεται... Και να το κείμενο επί λέξει: 

παρά τη διαίσθησή μου, και για 
τελευταία φορά. Δεν θα υπάρξει πια άλλη αναβολή... 

Berlin, 9 - 5 - 40 

W.FA / Abt. L-Nr. 22-180/40 g k CHEFS 

Ο Führer και ανώτατος διοικητής αποφάσισε: 

Ημέρα Α 10-5....................10-5. 

Ώρα Ζ...............................5:35’ 

Οι συνθηματικές λέξεις Danzig ή Άουγκσμπουργκ θα μεταδοθούν στα διάφορα τμήματα της Wehrmacht 
την 9-5 πριν από την 21:30. 

Ο αρχηγός του Oμπερκομμάντο της Wehrmacht 

KEITEL 

Στις 9 Μαΐου, ώρα 16:48, η προσωπική αμαξοστοιχία του Führer ξεκι νά από το Berlin - 
Φίνκενμπουργκ. Πριν ξημερώσει, φτάνει στο Όισκιρχεν. Είναι σκοτάδι, υγρασία και κρύο. Φάλαγγες 
πεζικού διασχίζουν σιωπηλά τη μικρή πόλη. Η άνοδος στο Φέλσεννεστ, κοντά στο Μύνστεραϊφελ, 
έναν από τους τέσσερις σταθμούς διοίκησης που προορίζονται για τον Άρχοντα του πολέμου, 
παίρνει μισή ώρα. Όταν ο Hitler κι οι δεκατέσσερις αξιωματικοί του, της Ανώτατης Διοίκησης 
Ενόπλων Δυνάμεων, φτάνουν στο συγκρότημα των σκορπισμένων μέσα στο δάσος μπούνκερ 
(αμπρί), ο ήλιος έχει φανεί πάνω από τα σκοτεινά δένδρα που τα τυλίγει η ομίχλη. Εδώ και λίγα 
λεπτά η επίθεση στο Δυτικό μέτωπο έχει αρχίσει. 
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Το Ολλανδικό οχυρό κυριεύεται. 
Το Albert canal χάνεται από το πρώτο κιόλας πρωί. 

Αιφνιδιασμός στην Ολλανδία... Με το χάραμα, πέφτουν αλεξιπτωτιστές στο Rotterdam, στη Hague 
και στο νησί Ντόρντρεχτ, κοντά στη μεγάλη γέφυρα του Μερντίκε. Το Βέστρινγκ Χόλλαντ, το 
ολλανδικό οχυρό, κυριεύτηκε από την πρώτη στιγμή της μάχης. 

Όλο το χειμώνα είχαν γίνει αλλεπάλληλες προσπάθειες για την οργάνωση κοινής άμυνας Βελγίου 
και Ολλανδίας. Δεν έφεραν αποτέλεσμα. Έχοντας να υπολογίσουν στις δικές τους μόνο δυνάμεις, οι 
Ολλανδοί υποχρεώθηκαν να παραιτηθούν από την υπεράσπιση των συνόρων τους. Η φιλοδοξία 
τους τώρα είναι να κρατήσουν το τρίγωνο Amsterdam - Hague - Rotterdam, καταφεύγοντας στον 
προαιώνιο σύμμαχό τους, την πλημμύρα. Το τεχνητό νησί που λογαριάζουν να στήσουν μ’ αυτόν τον 
τρόπο μπροστά στον Γερμανό επιδρομέα, θα είναι δυνατόν να ενισχυθεί από την Αγγλία και, ίσως, 
να συνδεθεί με τις γενικότερες θέσεις του συμμαχικού συνασπισμού, από μια γαλλική στρατιά που 
θα έμπαινε από την Antwerp. Για να προκληθεί αυτή η πλημμύρα χρειάζεται προθεσμία τεσσάρων 
ημερών. Οι Ολλανδοί για να εξασφαλίσουν αυτό το χρονικό διάστημα, έχουν διαθέσει τις 10 
μεραρχίες τους. Προς τα βόρεια το 4ο και το 2ο Σώμα Στρατού θα κινηθούν γύρω από το Άρνχεμ 
καθυστερώντας όσο είναι δυνατόν τον εχθρό. Στα ανατολικά το 3ο Σώμα Στρατού και μια 
ειδικευμένη μεραρχία, θα υπερασπιστούν βήμα προς βήμα μιαν οργανωμένη θέση, δίπλα στα έλη 
του Πέελ. Το 1ο Σώμα Στρατού, πιάνοντας θέσεις από τον Rhein ως την Ζοϊντερζέε, θα περιμαζεύει 
τα στοιχεία που θα υποχωρούν και θα εξασφαλίσει το απαραβίαστο του εθνικού οχυρού. Δεν 
προβλεπόταν όμως η αντιμετώπιση των επιδρομέων που θα έπεφταν από τον ουρανό. 

Οι Ολλανδοί πολεμούν γερά. Αντιστέκονται στο Γκρέμπε και στο Πέελ. Αλλά δεν καταφέρνουν να 
ανακτήσουν τα αεροδρόμιά τους και να εκκαθαρίσουν το κέντρο της χώρας τους. Οι εκκλήσεις που 
απευθύνουν προς την αγγλική και τη γαλλική αεροπορία, είναι μάταιες. Τα σμήνη του Kesselring 
κυριαρχούν στον ουρανό. Αφού έριξαν 4.000 άνδρες της 7ης μεραρχίας αλεξιπτωτιστών, τώρα, τους 
ανεφοδιάζουν, τους ενισχύουν, τους καλύπτουν και σπέρνουν τη σύγχυση στις τάξεις του εχθρού με 
αδιάκοπους βομβαρδισμούς. Δυο-τρεις φορές οι Ολλανδοί θα αναγγείλουν ότι επικρατούν σε λίγες 
ώρες, νεώτερες πληροφορίες αναγγέλλουν ότι η κηλίδα που σχημάτισαν οι Γερμανοί όλο κι 
απλώνεται... 

Αιφνιδιασμός στο Βέλγιο... Λίγα χιλιόμετρα δυτικότερα από τη Maastricht, το Albert Canal είναι μια 
υδάτινη επιφάνεια που το πλάτος είναι 60m, κλεισμένη μέσα σε κατακόρυφες όχθες. Η καλύτερη 
αντιαρματική τάφρος της Ευρώπης. Οι δυο γέφυρες που τη συνδέουν, η γέφυρα Φέλντβετσελτ και η 
γέφυρα Βρενχόβεν, έχουν προσεχτικά υπονομευθεί. Δυο μπλοκχάους ελέγχουν τις γέφυρες. Τριάντα 
χιλιόμετρα ολλανδικού εδάφους παρεμβάλλονται ανάμεσα στο γερμανικό έδαφος και τις βελγικές 
αμυντικές γραμμές. Όταν σήμανε συναγερμός, την αυγή της 10ης Μαΐου, το 18ο σύνταγμα πεζικού 
είχε τη βεβαιότητα ότι διέθετε όλο τον απαιτούμενο χρόνο για να προετοιμαστεί και να 
αντιμετωπίσει την επίθεση... τέσσερις ώρες αργότερα τα πρώτα εχθρικά στοιχεία διασχίζουν 
ολοταχώς τις άθικτες γέφυρες... 

Τι συνέβη; Ένας σφοδρός αεροπορικός βομβαρδισμός εξουθένωσε τους αμυνόμενους, ύστερα 
ρίχτηκαν αεραγήματα πέρα από τη διώρυγα και χτύπησαν τις γέφυρες από πίσω. Οι άνδρες των 
μεθοριακών φρουρών, άλλοι σκοτωμένοι, άλλοι αιχμαλωτισμένοι κι άλλοι πανικόβλητοι, δεν 
κατόρθωσαν να θέσουν σε λειτουργία τους μηχανισμούς πυροδοτήσεως. 

Οι Γερμανοί αλεξιπτωτιστές εξουδετέρωσαν γρήγορα τις εστίες αντίστασης και κράτησαν τις θέσεις 
τους, ώσπου να φτάσουν τα πρώτα τμήματα των φαλαγγών που έρχονταν από τη Maastricht. Για 
την υπεράσπιση των διαβάσεων της διώρυγας έμενε πια στους Βέλγους μόνο ένα μέσο: το 
πυροβολείο του Eben-Emael. Το φρούριο που κάλυπτε επιφάνεια 65 εκταρίων, ήταν εξοπλισμένο με 
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8 πυροβόλα των 75 και δύο των 120 που προφυλάσσονταν κάτω από προστατευτικό θόλο και 
μπορούσαν να βάλλουν προς όλες τις κατευθύνσεις. Ωστόσο το φρούριο Eben-Emael σίγησε. Δεν 
κυριεύτηκε γιατί μια φρουρά χιλίων ανδρών εξακολουθούσε να αντιστέκεται μέσα από τα 
οχυρωμένα καταλύματα. Δεν κυριεύτηκε μα καταστράφηκε. Οι αλεξιπτωτιστές-σκαπανείς του 
αντισυνταγματάρχη Μίκος έπεσαν στα υψηλότερα σημεία του φρουρίου και χρειάστηκαν ακριβώς 
δεκαεπτά λεπτά της ώρας για να ανατινάξουν όλα τα όργανα παρατήρησης και βολής. Η επίθεση 
έχει τη σφραγίδα του Hitler. Αυτός, αυτός ο ερασιτέχνης, τη θέλησε, τη συνέλαβε και τη μοντάρισε. 

Αυτά τα γεγονότα δείχνουν πως αντιμετώπιζαν τις καταστάσεις οι Γερμανοί. Εκείνο που 
ανατινάχτηκε μέσα σε λίγες ώρες ήταν το κλειδί της βελγικής άμυνας. Την αντιαρματική τάφρο, 
όπου οι Βέλγοι λογάριαζαν πως θα κρατηθούν μια βδομάδα, κατάφεραν να τη διαβούν μέσα σε ένα 
πρωινό. 

Ο βελγικός στρατός είχε στο σύνολό του 23 μεραρχίες. Η γραμμή όπου λογάριαζε να δώσει την 
πρώτη του μάχη, ακολουθεί τον Meuse από το Ζιβέ ως τη Liège κι ύστερα τ o Albert Canal από τη 
Liège ως τον Escaut. Πάνω σ’ αυτή τη γραμμή είναι τρεις οχυρές θέσεις: το Namur, η Liège και η 
Antwerp. Οι βελγικές δυνάμεις έχουν συγκεντρωθεί κυρίως απέναντι στην Ολλανδία, λες κι ήταν 
φυσικό ο κίνδυνος να ξεπηδήσει μάλλον από το Τίλμπουργκ και τη Μπρέντα, παρά από το Aix-la-
Chapelle και τη Maastricht. Έντεκα μεραρχίες έχουν παραταχθεί πάνω στη διώρυγα που η απόστασή 
της από τα σύνορα φτάνει από σαράντα περίπου χιλιόμετρα έως λίγα μέτρα. Η διάταξή τους αφήνει 
ακάλυπτο το πλευρό της κι ωστόσο τα μεγαλύτερα κενά στις θέσεις παρουσιάζονται στα ανατολικά. 
Ενώ οι δέκα άλλες μεραρχίες υπερασπίζονται τομείς δέκα περίπου χιλιομέτρων, η 7η, στο 
Βρενχόβεν και στο Βεντβέτσελτ, καλύπτει διπλάσια έκταση, θεωρούν ότι καλύπτεται από την 
οχυρωμένη θέση της Liège, πλαγιοφυλάσσεται από το φρούριο Eben-Emael, προστατεύεται από τον 
Meuse, ευνοείται από τις εξαιρετικά απόκρημνες όχθες της διώρυγας. Δεν πιστεύουν ότι ένας 
έξυπνος εχθρός θα δοκίμαζε ποτέ να εξαρθρώσει με ένα μόνο χτύπημα το εχθρικό μέτωπο. 

Το Eben-Emael ήταν ο μικρός αδερφός του ελιγμού του Sedan. Όλες οι αντεπιθέσεις των Βέλγων για 
να ανακαταλάβουν τις γέφυρες και να διώξουν τους Γερμανούς από το φρούριο, αποτυχαίνουν. Στις 
17:00, και παρ’ όλο που καθυστέρησε στη Maastricht, όπου είχαν ανατιναχθεί οι γέφυρες του 
Meuse, η 4η μεραρχία των Panzer του αντιστράτηγου Στέβερ, αρχίζει να περνά την καλύτερη 
αντιαρματική τάφρο της Ευρώπης. Τρεις αεροπορικές επεμβάσεις, η πρώτη βελγική, η δεύτερη 
γαλλική και η τρίτη αγγλική, αποτυχαίνουν η μία πίσω από την άλλη. Το Eben-Emael παραδίνεται. 
Το ρήγμα ευρύνεται. Στις 11 Μαΐου, ώρα 11 το πρωί, μέσα σ’ έναν καταθλιπτικό οχυρό θάλαμο του 
παλιού φρουρίου Μπρέντονκ, ανάμεσα στην Antwerp και τις Brussels, ο αρχιστράτηγος Leopold Γ’, ο 
νέος επιτελάρχης του στρατηγός Μίκελς και ο αρχηγός του γραφείου του βαν Οβερστράτεν, 
διαπιστώνουν ότι η Albert Canal που ήταν η προκάλυψή τους, είχε ανατραπεί. Το μόνο που τους 
απομένει είναι να διατάξουν μιαν εσπευσμένη σύμπτυξη στην κύρια γραμμή αντίστασης, τη γραμμή 
KW, όπως ονομαζόταν. Αυτή τη σύμπτυξη υπολόγιζαν να την κάνουν ύστερα από μια βδομάδα· 
αναγκάστηκαν να την κάνουν το πρωί της δεύτερης μέρας. 

Γραμμή KW. Το Κ σημαίνει Κόνινγκσχοϋκτ, μια μικρή τοποθεσία στον Κάτω Escaut. To W σημαίνει 
Wavre (Βαβρ), την τοποθεσία που έμεινε ιστορική από την αναποφασιστικότητα του Γκρουσσύ 
(σ.τ.μ. που άφησε τους Πρώσους, την παραμονή της μάχης του Βατερλό, να του διαφύγουν και να 
ενωθούν με τους Άγγλους). Εκεί, έξω από την πρωτεύουσά τους, αποφάσισαν οι Βέλγοι να 
αντιμετωπίσουν τον εχθρό. Κατασκεύασαν μερικά μπλοκχάους κι έστησαν ένα συνεχές 
αντιαρματικό εμπόδιο. Τα γαλλοβρετανικά στρατεύματα θα έρχονταν να παραταχθούν πλάι τους, 
σε όλη τη γραμμή που σχημάτιζε το φράγμα. Αλλά θα έφταναν εγκαίρως; 
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Πώς τα γαλλοβρετανικά στρατεύματα βαδίζουν προς τη μάχη 

Στην Αγγλία η γερμανική επίθεση έδωσε στην κυβερνητική κρίση τη λύση της. Στη France την 
διέκοψε. Ο Churchill σχηματίζει μέσα σε λίγες ώρες, το πρωί της 10 Μαΐου, την ιστορική κυβέρνηση 
που, με κάποιες τροποποιήσεις, θα είναι η κυβέρνηση της νίκης: Attlee, Halifax, Μπέβιν, Eden, 
Beaverbrook κλπ. Στη France ο Reynaud ανακαλεί την παραίτηση που είχε υποβάλει την 
προηγούμενη μέρα κι ανταλλάσσει με τον εχθρό του Gamelin φράσεις στομφώδεις: Από  δω κι 
εμπρός μόνο ένα πράγμα ενδιαφέρει: η νίκη! - Δε βρίσκω παρά μια μονάχα απάντηση: France!

Στις 7:30 οι γαλλικές εμπροσθοφυλακές μπαίνουν στο Βέλγιο. Ο ελιγμός που εκτελείται είναι ο 
ελιγμός Dill. Οι εκτελεστές του εξακολουθούν να πιστεύουν τόσο λίγο ότι πρόκειται για φρόνιμη 
ενέργεια, ώστε οι δυο κυριότεροι απ’ αυτούς, ο Πριού, διοικητής του σώματος ιππικού, και ο 
Μπλανσάρ, διοικητής της 1ης στρατιάς, ζητούν την επιστροφή στον ελιγμό Escaut. Ο Billotte και ο 
Gamelin αντιτίθενται. Είναι πολύ αργά! 

 Η 
κατάρρευση αρχίζει μέσα σε τέτοιους μελοδραματισμούς. 

Τα γαλλοβρετανικά στρατεύματα κάνουν στροφή. Κλειδί αυτής της στροφής είναι το παλιό μικρό 
φρούριο Ζιβέ-sur-Meuse. Ένα εκατομμύριο άνδρες σαρώνουν τις πεδιάδες, όπου συναντάς τόσα 
τοπωνύμια που αποτελούν ήδη ονόματα ιστορικών μαχών. Από τα βράχια των Ardennes ως τα 
πόλντερ της Ζέελαντ, ο γαλλοβρετανικός στρατός βαδίζει προς τη μοίρα του.  

Την αριστερή πτέρυγα αποτελεί η 7η στρατιά που θα έμενε σε εφεδρεία, έτοιμη για την αντεπίθεση, 
αν ο Gamelin δεν επέμενε να κινήσει σε αναζήτηση της μακρινής μάχης του. Οι κινήσεις της, 
προετοιμασμένες με προσοχή από τον στρατηγό Giraud, πραγματοποιούνται με μεγάλη ταχύτητα. 
Από τις 22:00 η 1η ελαφρά μηχανοκίνητη και η 25η μηχανοκίνητη μεραρχία μπαίνουν στην 
Ολλανδία, φτάνουν στο Μπέργκ οπ Ζομ, και πλησιάζουν στη Μπρέντα. Στο δεξιό του Giraud, 
κινούνται οι εννιά μεραρχίες του λόρδου Gort. Θα πάρουν θέσεις μεταξύ Λουβαίν και Wavre, 
πλαισιώνοντας τους Βέλγους που το μέτωπό τους θα πρέπει να εκτείνεται ως την Antwerp. Στο δεξιό 
των Άγγλων βαδίζει η καλύτερη γαλλική στρατιά, η 1η, 8 μεραρχίες πεζικού και 2 ελαφρές 
μηχανοκίνητες. Οι δυο μηχανοκίνητες που αποτελούν το σώμα ιππικού, θα ακροβολιστούν στην 
περιοχή του Σαιν Τρον, ενώ η υπόλοιπη στρατιά θα πιάσει θέσεις με μέτωπο προς την κλασσική οδό 
εισβολής, το άνοιγμα του Ζαμπλού. Η απόδειξη ότι το γαλλικό στρατηγείο περιμένει σε εκείνο το 
σημείο το κύριο χτύπημα έγκειται στην ποιότητα των στρατευμάτων που επέλεξε, καθώς και στην 
περιορισμένη έκταση των μετώπων που τους ανέθεσε. Καλά εφοδιασμένη με πυροβολικό και 
αντιαρματικά όπλα, έχοντας ως προκάλυψη τις εξαίρετες ελαφρές μηχανοκίνητες μεραρχίες και 
καλύπτοντας τις πλάτες της με τις ισχυρές θωρακισμένες μεραρχίες, κάθε μεραρχία της πρώτης 
στρατιάς έχει να υπερασπιστεί ένα μέτωπο μονάχα 5 - 6 km κατά μέσο όρο. Ο διοικητής της 
στρατιάς, στρατηγός Μπλανσάρ, είναι ένας αξιωματικός στοχαστικός και εξαιρετικά μορφωμένος 
που ορισμένοι κριτικοί τον θεωρούν ως τον Λανρεζάκ του 1940. Ευφυής αλλά απαισιόδοξος, λένε γι’ 
αυτόν στο Γενικό Στρατηγείο. 

Γείτονας του Μπλανσάρ είναι ο Κοράπ. Ύστερα από τον σοφό στρατηγό, ο στρατηγός-ηγέτης. Ο 
τίτλος δόξας του στρατιώτη Κοράπ είναι ότι αιχμαλώτισε τον Abd-el-Krim καταδιώκοντάς τον βήμα 
προς βήμα στα βουνά του Rif. Μα η στρατιά που διοικεί ήταν στις αρχές του πολέμου ένα απλό 
τμήμα της στρατιάς των Ardennes και οι ενισχύσεις που έλαβε ήταν πολύ μικρές. Οι πέντε 
μεραρχίες της που θα πολεμήσουν στην πρώτη γραμμή, θα έχουν να υπερασπίσουν τον Meuse από 
το Namur ως την περιοχή του Sedan. Δυο από αυτές θα αντισταθούν επί τόπου στις οχυρώσεις που 
κατασκεύασαν και οι τρεις άλλες θα πιάσουν θέσεις στο βελγικό έδαφος. Τα μέτωπα είναι τεράστια. 
Κάθε μεραρχία έχει να υπερασπιστεί 15 ως 20 km, σε ευθεία γραμμή, και πολύ περισσότερα αν 
λογαριάσουμε τις κορδέλες του Meuse. Το υλικό δεν είναι καν πλήρες. Παραδείγματα: Η 61η 
μεραρχία πεζικού διαθέτει 12 πυροβόλα των 25, αντί για 48· η 102η μεραρχία, σ’ ένα μέτωπο που 
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φτάνει τα 45km, έπρεπε να έχει 72 τέτοια πυροβόλα, της λείπουν 29. Οφείλουμε να είμαστε δίκαιοι 
με τον Κοράπ: διαμαρτυρήθηκε. Επανειλημμένα επεσήμανε την ανεπάρκεια και τη μετριότητα των 
στρατευμάτων του. Τα παράπονά του λίγο έλειψε να γίνουν αφορμή για να του αφαιρεθεί η 
διοίκηση. Ο στρατηγός του Rif δεν φαίνεται να κατάλαβε ότι του εμπιστεύθηκαν ένα μέτωπο που ο 
προορισμός του ήταν παθητικός. Βαθιά ρήγματα, βράχια, πυκνά δάση, ανεπαρκές δίκτυο 
επικοινωνιών... Δεν ήταν βέβαια απίθανο κάτι να επιχειρήσει σ’ αυτόν τον τομέα ο εχθρός, 
προπάντων προς το Dinant, απ’ όπου είχε ήδη περάσει το 1914, ή προς τη Μεζιέρ που ήταν οδικός 
κόμβος. 

Αλλά για να γίνει οποιαδήποτε σημαντική επιχείρηση χρειάζεται πρώτα να μεταφερθούν τα μέσα, 
να συγκεντρωθεί πυροβολικό, πράγμα που δεν μπορούσε να γίνει σε διάστημα μικρότερο από 
δεκαπέντε μέρες και μάλιστα να περάσει απαρατήρητο. Με εφεδρεία δυο μεραρχίες και με το 
ιππικό που θα είναι πάλι στη διάθεσή του μόλις εκπληρώσει την αποστολή που του ανέθεσαν, να 
καθυστερήσει τον εχθρό, ο Κοράπ έχει τα μέσα για να αντιμετωπίσει ένα επεισόδιο τοπικής 
σημασίας. Η ανωτάτη διοίκηση θα έπαιρνε τα αναγκαία μέτρα αν, παρ’ όλες τις προσδοκίες, 
διαγραφόταν προς αυτή την πλευρά κάποια σοβαρή απειλή. Κοράπ... Χυντσιζέρ... Μετά τη 2η 
στρατιά ακολουθεί η 9η. Το μέτωπο που κρατά αρχίζει από τη διώρυγα των Ardennes κι εκτείνεται 
ως το Λονγκυγιόν. Στο Sedan, σχηματίζει ένα μικρό προγεφύρωμα καλώς καλυπτόμενο -αναφέρουν 
τα επιτελικά έγγραφα- από το δάσος του Μαρφαί που το δεσπόζει. Τα εχθρικά τανκς, εξορμώντας από 
το δάσος του Sedan, δεν μπορούν να κατέβουν στην κοιλάδα παρά μόνο από δρόμους 
εκτεθειμένους στα κλιμακωτά πυρά των υψωμάτων της αριστερής όχθης. Οχυρωμένα σπίτια, 
μπλοκχάους, καταφύγια, εξασφαλίζουν την άμυνα σε περίπτωση μάχης εκ του συστάδην και την 
πλαγιοφύλαξη του ποταμού. Η αλήθεια είναι ότι μια κοινοβουλευτική αποστολή, υπό τον Πιέρ 
Ταιττενζέ, ο οποίος στον προηγούμενο πόλεμο υπηρέτησε ως διοικητής τομέα, είχε διαπιστώσει τη 
στοιχειώδη, σχεδόν εμβρυώδη κατάσταση της αμυντικής οργάνωσης γύρω από το Sedan, 
προσθέτοντας ότι έδιναν ίσως περισσότερη σημασία απ’ όση έπρεπε στα φυσικά εμπόδια, τον 
Meuse και τις Ardennes. Μα ο διοικητής της 2ης στρατιάς έδωσε εντολή στο επιτελείο του, να 
ετοιμάσει μίαν απάντηση σε τόνο ελαφρώς ειρωνικό. Υπάρχουν, έλεγε ο Ταιττενζέ, εδάφη 
γρουσούζικα για τα όπλα μας. Για να ξορκίσουμε τις θλιβερές αναμνήσεις που ξαναζωντανεύουν στη 
μνήμη μας από μίαν επίσκεψη στο Sedan, επιβάλλεται να λάβουμε επείγοντα μέτρα. Έχω τη γνώμη, 
απάντησε ο Χυντσιζέρ, 

Ο Χυντσιζέρ καλύπτεται: ο Gamelin έχει επιθεωρήσει τα στρατεύματά του και έχει δηλώσει ότι 
έμεινε ικανοποιημένος. Ο Χυντσιζέρ καλύπτεται και για τον τρόπο με τον οποίο έχει κατανείμει τις 
δυνάμεις του· το Γενικό Επιτελείο τα γνωρίζει και τα εγκρίνει. Η προσωπική και απόρρητη Οδηγία 
που έλαβε, σύνοψη οδηγιών προς τους διοικητές στρατιών, του καθορίζει ως κύρια αποστολή, να 
εξασφαλίσει τη γραμμή Maginot από κάθε κίνδυνο προσβολής, να μην επιτρέψει την κύκλωσή της. 
Γι’ αυτό ακριβώς τοποθέτησε στη δεξιά πτέρυγα, στο προγεφύρωμα του Μονμεντύ, ό,τι πιο στέρεο 
διέθετε, τις τέσσερις καλύτερες μεραρχίες του: την 41η μεραρχία πεζικού, την 3η μεραρχία πεζικού 
Βόρειας Αφρικής, την 3η αποικιακή μεραρχία πεζικού και, στη δεύτερη γραμμή, την 1η αποικιακή 
μεραρχία πεζικού. Του έμεναν μόνο άλλες δυο μεραρχίες, και οι δυο της σειράς Β -η 55η και η 77η 
μεραρχία πεζικού- δυο μεραρχίες που τις αποτελούσαν παλιοί έφεδροι με ανεπαρκή οπλισμό, κακή 
εκπαίδευση και πεσμένο ηθικό. Τις τοποθέτησε στο αριστερό, στις πύλες του Sedan. 

ότι δεν υπάρχει κανένα επείγον μέτρο που να επιβάλλεται να λάβουμε για την 
ενίσχυση του τομέα του Sedan. Δεν περιμέναμε την επίσκεψη του κυρίου Ταιττενζέ για να κάνουμε τη 
δουλειά μας. 

Φτάνουμε στο άκρο άωτο του παραλογισμού: Η γραμμή Maginot αποκτά μεγαλύτερη σημασία από 
τη France. Δεν είναι πια μια οχυρωματική γραμμή που εξασφαλίζει την εξοικονόμηση δυνάμεων. 
Είναι ένα σφουγγάρι που τις απορροφά. Έχει πάρει από τον γαλλικό στρατό τα καλύτερα στοιχεία 
του και τα κατάντησε παράλυτες μεραρχίες. Και να που τώρα κάνει κάτι χειρότερο, καταλύει την 
αίσθηση της στρατηγικής κι αυτήν ακόμη την απλή ευθυκρισία. Θα έπρεπε να θεωρείται αυτονόητο, 
ότι το πρωταρχικό ζήτημα ήταν να συνδεθούν στέρεα οι στρατιές που θα κινούνταν με τις στρατιές 
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που θα έμεναν ακίνητες, έτσι ώστε, η κίνηση για την είσοδο στο Βέλγιο είτε δικαιωθεί είτε όχι, να 
μπορεί τουλάχιστο να στηριχθεί σε ισχυρό έρεισμα. Αλλά η έμμονη ιδέα γραμμή Maginot σκότιζε τα 
πνεύματα. Η προσοχή του Χυντσιζέρ έπρεπε να είναι στραμμένη προς το αριστερό του, προς τον 
δύσκολο κι αποφασιστικό ελιγμό, του οποίου κάλυπτε το πλευρό. Αυτός, αντίθετα, είναι 
απορροφημένος από το δεξιό. Για χάρη του δεξιού απογυμνώνει τη στρατιά του, ρίχνει περισσότερο 
μπετόν στον οχυρωμένο τομέα του Μονμεντύ παρά στον ανοχύρωτο του Sedan, δεν κάνει άλλη 
σκέψη παρά να ενισχύσει αυτό που είναι κιόλας ισχυρό! Και ούτε ο Georges ούτε ο Gamelin 
επεμβαίνουν για να διορθώσουν τα μέτρα που παίρνει. Ούτε ο Georges ούτε ο Gamelin φαίνεται να 
θυμούνται ότι είχαν διευθύνει οι ίδιοι, λίγους μήνες πριν από τον πόλεμο, ένα Κρίγκσπιλ (επιτελική 
άσκηση πάνω στον χάρτη) ξεκινώντας από την αρχή, ότι οι Ardennes δεν είναι ανυπέρβλητο 
εμπόδιο για τα θωρακισμένα άρματα κι ότι οχτώ εχθρικές μεραρχίες μπορούν να φτάσουν στον 
Meuse μέσα σε τρεις μέρες. Ο Georges και ο Gamelin φαίνεται να πιστεύουν ότι θα γίνουν δυο 
χωριστές μάχες, η μία στις βελγικές πεδιάδες, η άλλη στη γραμμή Maginot - με μια ουδέτερη ζώνη 
ανάμεσά τους που για τη φύλαξή της θα έφταναν λίγες λειψές και μέτριες μεραρχίες. Κι ο 
παραλογισμός συνεχίζεται. Στη Lorraine και στην Alsace πίσω από την ασπίδα της γραμμής Maginot, 
η πυκνότητα των στρατευμάτων αυξάνει. Από το Λογκυγιόν ως την Ελβετία παρατάσσονται τέσσερις 
στρατιές (3η, 4η, 5η και 8η) 40 μεραρχίες, ένα φοβερό πυροβολικό, εκατοντάδες τανκς. Η γαλλική 
στρατιωτική ηγεσία δεν αγνοεί ότι απέναντι υπάρχουν μόνο περί τις είκοσι γερμανικές μεραρχίες, 
όλες τους δεύτερης σειράς, χωρίς ούτε ένα θωρακισμένο άρμα. Και διατηρούν εκεί μιαν υπεροχή 
δυόμισι προς ένα, τη στιγμή που παντού άλλου βρίσκονται σε μειονεκτική κατάσταση. 
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Ο Guderian φτάνει έξω από το Sedan 

Η 12 Μαΐου είναι μία εξαίσια Κυριακή της Πεντηκοστής. Στη France και στη Γερμανία οι πόλεις και 
τα χωριά είναι γεμάτα από κοπέλες που, ντυμένες σαν νυφούλες, πηγαίνουν στις εκκλησίες για την 
πρώτη τους μετάληψη. Στην Ολλανδία και στο Βέλγιο οι πυρσοί του πολέμου μαυρίζουν τον 
ουρανό. Τώρα πια ένα πράγμα είναι ξεκάθαρο: ο αποκλεισμός του φρουρίου Ολλανδία είναι 
αδύνατο να σπάσει. Ύστερα από την εξάρθρωσή του που ήρθε κεραυνοβόλα, ο Giraud απέφυγε να 
ριψοκινδυνεύσει τον κύριο όγκο των στρατευμάτων του στα βόρεια του Escaut. Περιορίστηκε να 
προωθήσει προς τη Μπρέντα την 1η ελαφρά μηχανοκίνητη μεραρχία του και τις ομάδες 
αναγνώρισης των δυο μηχανοκίνητων μεραρχιών του. Η γερμανική αεροπορία άφησε τις γαλλικές 
φάλαγγες να ανέβουν προς τα βόρεια χωρίς να επέμβει στις 10 και στις 11 Μαΐου. Ύστερα μπήκε 
απότομα σε δράση. Ριζική αλλαγή: χτες, θριαμβευτική πορεία κάτω από ανθισμένα δέντρα· σήμερα, 
χαλάζι οι βόμβες, καμιόνια μέσα στις φλόγες, ποτάμια το αίμα πολιτών και στρατιωτών πάνω στους 
δρόμους που ανασκάφτηκαν από τις εκρήξεις. Η 7η στρατιά δέχεται θαρραλέα το βάπτισμα του 
πυρός, μα το ανέφικτο του μακρινού σκοπού της είναι ολοφάνερο: το βράδυ δόθηκε η διαταγή να 
ξαναπεράσει τον Escaut. Την ίδια μέρα, 12 Μαΐου, μια κοινή διάσκεψη Άγγλων, Γάλλων και Βέλγων 
πραγματοποιείται στον μικρό πύργο του Καστώ, κοντά στη Μονς. Οι έντονες εικόνες του πολέμου 
συνόδευαν τους ανώτατους ηγέτες καθώς τα αυτοκίνητά τους κυλούσαν προς τον τόπο της 
συνάντησης. Στο Βέλγιο, όπως και στην Ολλανδία, η επέμβαση της γερμανικής αεροπορίας είχε 
μεταβάλει σε τραγωδία την ονειρώδη πορεία της προηγούμενης μέρας κάτω από τα λουλούδια. 
Χωριά καίγονται, οι δρόμοι γαζώνονται από τα μυδραλιοβόλα κι ο πανικός που γεννιέται από τον 
φόβο των αλεξιπτωτιστών προκαλεί ξέφρενο τουφεκίδι. Στη διάσκεψη η France αντιπροσωπεύεται 
από έναν Daladier που φόρεσε τις μπότες του κι από τους στρατηγούς Georges, Billotte και Σαμπόν· 
η Αγγλία από έναν εκπρόσωπο, τον Lord Gort, και το Βέλγιο από τον βασιλιά του. Οι αιτιάσεις κι οι 
μομφές, μισοσκεπασμένες, αρχίζουν κιόλας. Οι Γάλλοι δεν βρήκαν τη θέση Dill όπως την ήθελαν 
προετοιμασμένη και θα μπορούν να συγκρατήσουν μια πολιτισμένη έκφραση έκπληξης για την 
ταχύτητα με την οποία οι Βέλγοι εγκατέλειψαν το Albert Canal. Αλλά κι εκείνοι ωστόσο έχουν 
ξαφνιαστεί από την ισχύ της γερμανικής αεροπορίας. Μέσα στο αυτοκίνητό του ο Leopold, καθώς 
επιστρέφει στο στρατηγείο του, λέει στον Όβερστραιτεν που τον συνοδεύει: 

Παρ’ όλα αυτά ο βασιλιάς δέχτηκε να ανατεθεί στο στρατηγό Billotte ο συντονισμός της δράσης των 
συμμαχικών στρατιών που αποτελούν τη δεξιά πτέρυγα. Η ενότητα διοίκησης έχει αποκατασταθεί· 
δεν θα αντέξει, όμως, στις ατυχίες. 

η εμπιστοσύνη για την 
επιτυχία φαίνεται περιορισμένη... 

Ύστερα από μια σύντονη πορεία, το σώμα ιππικού έφτασε έξω από το Ζαμπλού. Οι δυο ελαφρές 
μηχανοκίνητες μεραρχίες του είχαν την αποστολή να συγκρατήσουν τον εχθρό τέσσερις μέρες. Η 
λήψη επαφής είναι δύσκολη, αλλά οι πρώτες πληροφορίες που φτάνουν στο Γενικό Στρατηγείο της 
Φερτέ-σου-Ζουάρ είναι ικανοποιητικές. Η μάχη φαίνεται πως θα γίνει όπως την έβλεπε η γαλλική 
στρατιωτική ηγεσία: σύγκρουση εμπροσθοφυλακών, στα νότια της Liège που θα την ακολουθούσε 
ασφαλώς μία σταθεροποίηση στη θέση Antwerp -Namur. Ο ρυθμός μονάχα είναι πιο γοργός, πιο 
άγριος από ό,τι τον περίμενε. 

Οι σκέψεις όλων είναι στραμμένες προς το Ζαμπλού. Στη Lorraine και στον Rhein η ηρεμία δεν έχει 
καν διαταραχθεί. Στις Ardennes, οι πέντε ελαφρές μεραρχίες ιππικού προωθημένες εμπρός από την 
9η και τη 2η στρατιά, αποσύρονται ορμητικά και αναφέρεται ότι στο άνοιγμα του Σεμουάν 
θεάθηκαν γερμανικές μονάδες θωρακισμένων. Αλλά κανείς δεν λέει να φτάσει σε ανησυχητικά 
συμπεράσματα. Ο Χυντσιζέρ μένει σταθερά γαντζωμένος στις θέσεις που του είχαν από πριν 
καθορισθεί και η αριστερή πτέρυγα του Κοράπ φτάνει στον Meuse ανάμεσα στη Ζιβέτ και το Namur. 
Η πεποίθηση πάνω στην οποία είχαν βασιστεί οι γαλλικές δυνάμεις παραμένει ανέπαφη: δεν 
πρόκειται να εκδηλωθεί στη δύσκολη περιοχή των Ardennes η κύρια προσπάθεια του εχθρού. 
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Πάνω από τη Μπουγιόν, το βράδυ της 12ης Μαΐου, εμφανίζεται ένας σχηματισμός συμμαχικών 
αεροπλάνων. Οι βόμβες πέφτουν βροχή. Τα παράθυρα του ξενοδοχείου Πανόραμα γίνονται 
κομμάτια. Το ξενοδοχείο δεσπόζει από το ύψος όπου είναι χτισμένο, την κοιλάδα του Σεμουά, 
καταχωνιασμένη ανάμεσα στα απόκρημνα όλο στροφές βραχώματα των πλευρών της. Γενιές 
κυνηγών έχουν γεμίσει το ξενοδοχείο με τρόπαια που τα γκρεμίζει η άγρια πνοή των βομβών. Ένα 
βαρύ κεφάλι αγριογούρουνου πέφτει και συντρίβεται πάνω σ’ ένα τραπέζι, σε απόσταση λίγων 
εκατοστών του μέτρου από έναν στρατηγό, σκυμμένο πάνω στο χάρτη του. Τα θρύψαλα μιας 
τζαμαρίας του έρχονται στα μούτρα και είναι θαύμα πως δεν τον άφησαν τυφλό. Έξω, μια φάλαγγα 
καμιονιών που μετέφερε πυρομαχικά, χτυπήθηκε από βόμβες. Οι οβίδες σκάνε η μια πίσω από την 
άλλη και οι απόηχοι μέσα στο χωνί της στενής κοιλάδας ζυμώνουν τις εκρήξεις τους σ’ ένα ηχητικό 
αμάλγαμα που μοιάζει με δυνατές τυμπανοκρουσίες. 

Ο στρατηγός που λίγο έλειψε να τον χτυπήσει το σκοτωμένο αγριογούρουνο, ήταν ο Guderian 
τινάζεται από τη θέση του ξεκαρδισμένος στα γέλια. Έφτασε πριν από μισή ώρα στο ξενοδοχείο 
Πανόραμα, όπου ο αρχηγός του επιτελείου του στρατηγός Νέριγκ εγκατέστησε ψύχραιμα το 
στρατηγείο του θωρακισμένου σώματος, χωρίς να σκοτιστεί πως εκεί κοντά είναι μια γέφυρα που 
προσελκύει τις βόμβες. Κι όμως, Νέριγκ, λέει στον επιτελάρχη του ο Guderian, δεν θα κάναμε, ξέρεις, 
άσχημα, αν μετακομίζαμε. Πάντως σήμερα δεν είναι η κατάλληλη ημέρα για να σκοτωθούμε!

Τα θωρακισμένα άρματα του Guderian φτάνουν στον Meuse, εξήντα ώρες μετά την αναχώρησή 
τους από τους καταυλισμούς τους του Άιφελ. 

 Η 
Μπουγιόν, τελευταία μικρή πόλη στο βελγικό έδαφος, βρίσκεται σε απόσταση 5 Km μόλις από τα 
γαλλικά σύνορα. Στις 9:30 το πρωί, στοιχεία της κεφαλής της γερμανικής 1ης μεραρχίας Panzer, 
ελαφρά θωρακισμένα άρματα που για έμβλημα έχουν ένα φύλλο βαλανιδιάς, πέρασαν τη γαλλική 
μεθόριο. Μπήκαν αμέσως στο δάσος του Sedan. Ξεχύνονται προς το περίφημο πεδίο μάχης από το 
γήλοφο του Ιλλύ, από τον οποίο την 1 Σεπτεμβρίου 1870 ο βασιλιάς Wilhelm της Πρωσίας 
παρακολούθησε την απεγνωσμένη έφοδο των Αφρικανών κυνηγών του Γκαλλιφέ. Από τις θέσεις 
του της αριστερής όχθης το γαλλικό πυροβολικό χτυπά εύστοχα, αλλά το Sedan, μέσα στις φλόγες, 
δεν δείχνει πως το υπερασπίζονται. 

Αυτό που πέτυχαν, δεν ήταν εύκολο. Οι Βέλγοι είχαν φροντίσει να παρεμβάλουν, με ανατινάξεις, 
εμπόδια που τους έφεραν σοβαρές δυσκολίες στην προέλασή τους. Το γαλλικό πολεμικό ιππικό 
πολέμησε με πείσμα, παρ’ όλο που, σύμφωνα με την απλή επιβραδυντική αποστολή που του είχε 
οριστεί, ήξερε πως δεν επρόκειτο να κρατήσει το έδαφος που υπερασπιζόταν και πως τελικά θα 
υποχωρούσε. Αν επέμενε να υπερασπίζεται το έδαφος μέχρι τέλους, η τακτική αυτή θα 
δημιουργούσε σοβαρές περιπλοκές στην κατάσταση, δεδομένου πως ήδη μια μόνο από τις τρεις 
θωρακισμένες μεραρχίες του 19ου σώματος, η 1η, ήταν ακριβώς στην ώρα της. Οι άλλες δεν 
μπόρεσαν να είναι συνεπείς προς το ωράριο. Η 10η με κόπο θα φτάσει στη Μπαζέιγ τη νύχτα. Όσο 
για τη 2η, αυτή είχε πολύ καθυστερήσει. Βρισκόταν ακόμη στον Σεμουά. 

Ένα γερμανικό αεροπλάνο Fieseler Storch προσγειώνεται πλάι στο καινούριο στρατηγείο στο χωριό 
Μουαρφονταίν (Μαύρη Βρύση). Ο διοικητής της θωρακισμένης ομάδας στρατηγός von Kleist 
διατάσσει να πάνε να του φέρουν τον Guderian που τον είχε υπό τις διαταγές του. Τον θέλει να 
συζητήσουν για τις διαταγές της αυριανής ημέρας. Μισή ώρα αργότερα ο Guderian δεν πιστεύει τα 
αυτιά του, καθώς ακούει τις διαταγές του von Kleist. Για πρώτη φορά κάποιος τον ξεπέρασε σε 
τόλμη! Αύριο, 13 Μαΐου 1940, στις 16:00, θα περάσει τον Meuse κι από τις δυο πλευρές του Sedan. 
Θα εγκαταστήσει ένα προγεφύρωμα κυριεύοντας το ύψωμα 247, το χωριό Βαντελανκούρ και το 
δάσος του Μαρφαί. Ο Guderian κάνει να φέρει αντιρρήσεις. Οι δυνάμεις του δεν έχουν ακόμη 
συγκεντρωθεί. Μια από τις μεραρχίες του βρίσκεται πολύ πίσω. Το σύνταγμα εφόδου 
Grossdeutschland (Μεγάλη Γερμανία) δεν προχώρησε πέρα από τη Μπουγιόν. Ας μη προχώρησε, 
του λέει ο von Kleist και επιμένει στην εκτέλεση της διαταγής του που δεν προέρχεται άλλωστε από 
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αυτόν. Δεν προέρχεται ούτε από το διοικητή ομάδας στρατιών von Rundstedt, ούτε από τον αρχηγό 
του στρατού της ξηράς von Brauchitsch. Είναι διαταγή του πρώτου ανυπόμονου, του Adolf Hitler. Η 
μάχη του εξελίσσεται καλά. Οι λεπτομερειακές επιχειρήσεις που μοντάρισε ο ίδιος στην Ολλανδία 
και στο Βέλγιο, σημείωσαν λαμπρή επιτυχία. Εκτός από τα καθαρώς στρατιωτικά πλεονεκτήματά 
τους, τα κεραυνοβόλα αυτά πλήγματα πετυχαίνουν έναν από τους σκοπούς που επιδιώκει ο Führer: 
Να στρέψει την προσοχή προς τη Liège και το Rotterdam, για να την αποσπάσει από το Dinant και το 
Sedan. Διατάσσει τη διατυμπάνισή τους στα πολεμικά ανακοινωθέντα και αντίθετα την αποσιώπηση 
της πορείας των θωρακισμένων διαμέσου των Ardennes. θέλει να εξακολουθήσουν οι Γάλλοι να 
ρίχνουν τα στρατεύματά τους στο Βέλγιο -πράγμα που άλλωστε κάνουν- σαν να εκτελούν κι αυτοί 
διαταγές του Hitler. Ο εχθρός, διαπιστώνει ο Führer,  δεν συνέλαβε ακόμη τη βασική ιδέα των 
επιχειρήσεών μας: Ένα ρήγμα στην ομάδα στρατιών Α. Εξακολουθεί να κατευθύνει ισχυρές δυνάμεις 
προς τη γραμμή Antwerp - Namur και να παραμελεί τον τομέα απέναντι στην ομάδα Α.

Ύστερα από τη ζέστη της ημέρας, η νύχτα, η κατακάθαρη μαγιάτικη νύχτα, φαίνεται παγερή. Το 
μικρό αεροπλάνο που μετέφερε τον Guderian πίσω στο στρατηγείο του, παραπλανιέται για μια 
στιγμή πάνω από τις γαλλικές γραμμές. Το πυροβολικό εξακολουθεί να βάλλει. Όλες οι αναφορές 
της ημέρας υπογραμμίζουν τις εύστοχες βολές και την αποτελεσματικότητά του. Μόνο η σφοδρή 
καταπολέμηση τόσο επιδέξιων τηλεβόλων μπορεί να παραβιάσει μια θέση σαν του Sedan. Αυτό δεν 
θα μπορέσει να το επιτύχει ο Guderian με το πυροβολικό που θα διάθεση την άλλη μέρα. 

 Πάντως, το 
βράδυ της 12ης Μαΐου δεν υπάρχουν οι συνθήκες που χρειάζονται λογικά για ένα σίγουρο ρήγμα 
και στις δυο πλευρές του Sedan. Ο Guderian ζητεί να του δοθεί λίγος καιρός, έστω και μερικές ώρες 
μόνο, για να μπορέσει ν’ ανασυγκροτήσει το δικό του σώμα στρατού. Οι άμεσοι ανώτεροί του τού 
δίνουν δίκιο, αλλά δεν μπορούν να αναλάβουν την ευθύνη ν’ αλλάξουν μόνοι τους το ωράριο του 
Hitler. 

Ένα μόνο πράγμα τον καθησυχάζει κάπως: Στη συνομιλία του με το στρατηγό von Kleist ήταν παρών 
ο αρχηγός του 3ου αεροπορικού στόλου Σπέρρλε. Κι αυτός του υποσχέθηκε τη μεγαλύτερη 
υποστήριξη που δέχτηκε ποτέ μια στρατιά. 
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Η αεροπορία κατακτά, το πεζικό καταλαμβάνει 

Η υπόσχεση του Σπέρρλε αρχίζει να πραγματοποιείται κατά τις 11. Λίγο πριν ο Γάλλος στρατηγός 
Γκρανσάρ, διοικητής του 10ου σώματος στρατού, λέει στον μέραρχό του, στρατηγό Λαφονταίν, 
διοικητή της 55ης μεραρχίας πεζικού: 

Πάντα σου το έλεγα, Λαφονταίν. Οι Γερμανοί θα χρειαστούν εβδομάδες, αν όχι μήνες, για να 
μοντάρουν μια επίθεση. Προς το παρόν βρισκόμαστε πάντοτε στην επαφή πριν από τη σύγκρουση. 
Μπορείς να είσαι ήσυχος για οχτώ τουλάχιστο μέρες. 

Τίποτε, πραγματικά, δεν μπορεί να δικαιολόγηση την απαισιοδοξία ενός πολεμιστή της παλαιάς 
σχολής. Είναι κάπως εκπληκτικό πως οι Γερμανοί έφτασαν στον Meuse τόσο γρήγορα, αλλά η 
γαλλική θεωρία διδάσκει πως δεν μάχεται κανείς για τα καλά, παρά μόνο σε μια θέση, τη λεγόμενη 
κύρια θέση αντίστασης, κι όλα όσα έγιναν στις εμπροσθοφυλακές τις τρεις τελευταίες μέρες δεν 
είναι παρά ένα ορεκτικό. Οι Γερμανοί έφτασαν με θωρακισμένα άρματα, αλλά τα τανκς δεν 
κολυμπούν και ύστερα από τις γέφυρες του Μπουγιοναί, του Φαμπέρ, του Τορσύ, της πλατείας 
Τυρένν, του σιδηροδρομικού σταθμού, ανατινάχτηκε χτες στις 9 τη νύχτα η τελευταία γέφυρα του 
Meuse, η γέφυρα του Εκλύζ (Φράγματος). Η γοργή προέλαση του εχθρού θορύβησε άλλωστε το 
γαλλικό Γενικό Στρατηγείο που διέταξε να σταλούν για ενίσχυση στο Sedan μονάδες της εφεδρείας. 
Ήδη το 10ο σώμα ενισχύθηκε με το 314ο και το 369ο σύνταγμα πυροβολικού. Διακόσια κανόνια 
διαμετρήματος 75 έως 155, ενισχύουν τα υψώματα στα δυτικά του Sedan. Η αλήθεια είναι πως 
κάποια αταξία βασιλεύει στη ζώνη του σώματος στρατού. Για να ενισχύσει την άμυνα, το Γενικό 
Στρατηγείο πήρε την απόφαση να ρίξει αμέσως στη μάχη την 71η μεραρχία πεζικού, αντί να την 
κρατήσει για εφεδρεία. Η μεραρχία αυτή έρχεται από αρκετά μακριά, η εγκατάστασή της στις νέες 
της θέσεις χρειάζεται πολλή δουλειά και η αναταραχή διαδίδεται στις γειτονικές μεραρχίες που 
πρέπει να στριμωχτούν, για να της αφήσουν χώρο. Η κίνηση αυτή θα τελειώσει μόνο τη νύχτα της 
14ης προς τη 15η Μαΐου, αλλά θα έχει το πλεονέκτημα πως θα περιορίσει το μέτωπο που έχει 
ανατεθεί στη 55η μεραρχία πεζικού. Η τελευταία αυτή δεν είναι ούτε καλύτερη, ούτε χειρότερη από 
τις άλλες μεγάλες μονάδες της σειράς Β. Παρουσιάζει τις ίδιες κραυγαλέες αδυναμίες. Είναι όμως 
ανάγκη να πολεμήσει όπως είναι και βρίσκεται. Πάντως είναι πλεονέκτημα, ότι θα πολεμήσει σ’ ένα 
έδαφος που έχει οργανωθεί από μήνες. Το στρατηγείο της μεραρχίας βρίσκεται στο Φον-Νταγκό, 
πάνω στον δρόμο μεταξύ Μπυλσόν και Μαιζονσέλ, σε απόσταση 10km από τις πρώτες γραμμές. Ο 
αρχηγός, ο στρατηγός Ανρύ Ζαν Λαφονταίν, είναι ένας γερο-Γαλάτης με μεγάλα μουστάκια, σχετικά 
νέος για τον βαθμό του: 58 χρονών. Αντίθετα προς τον Γκρανσάρ, πιστεύει πως οι Γερμανοί, όπου 
και νάναι, θα επιτεθούν. Γνωρίζει τον στρατηγό Μυς, τέως στρατιωτικό ακόλουθο στη Warsaw που 
του εξιστόρησε την εκστρατεία στην Poland και θεωρεί πως ο Meuse δεν αποτελεί εμπόδιο για ένα 
στρατό, για τον οποίο ήταν παιχνίδι το να περάσει τον Μπουγκ και τον Vistula. Το είχε πει στον 
Χυντσιζέρ, αναλαμβάνοντας τη διοίκηση της μεραρχίας του. Αλλά ο Χυντσιζέρ ύψωσε τους ώμους. H 
Poland είναι Poland. Εδώ, στρατηγέ, είναι France. 

Ενισχυμένη μ’ ένα τάγμα μυδραλιοβολητών και στοιχεία πεζικού φρουρίων, έχοντας υποστεί τον 
ακρωτηριασμό ενός από τα συντάγματά της, του 213 που ήταν εφεδρεία για το σώμα στρατού, η 
55η μεραρχία πεζικού φυλάει τον Meuse από τη διώρυγα των Ardennes έως το Πον - Μωζί. Στα 
αριστερά της αρχίζει η 9η στρατιά του στρατηγού Κοράπ και στα δεξιά της η 71η μεραρχία πεζικού 
με διοικητή τον στρατηγό Μπωντέ. Ο ποταμός κυλά σε μια κοιλάδα αρκετά πλατιά. Στα υψώματα 
της αριστερής όχθης του έχει περιχαρακωθεί η 55η μεραρχία πεζικού. Από τα παρατηρητήριά της 
βλέπει το δάσος των Ardennes, μέσα από το οποίο, δια μέσου του Σαιν-Μανζ και της Ζιβόν, ο 
εχθρός ξεχύνεται σε δρόμους όλο στροφές. Πιο κοντά βλέπει τους μεγάλους βαλτώδεις κάμπους 
που περιστοιχίζουν τη Μπαζέιγ και το Ντονσερύ, καθώς και τη μακρουλή χερσόνησο Ιζ που 
σχηματίζει ο Meuse, αφού περάσει το Sedan. Βλέπει ζωσμένη από φλόγες την πόλη που 
εγκαταλείφθηκε αμαχητί. Πιο δικαιολογημένα εγκαταλείφθηκε η χερσόνησος Ιζ, της οποίας, λόγω 
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του περιγράμματός της, η υπεράσπιση είναι αδύνατη. Η θέση αντίστασης μεταφέρθηκε πάνω στη 
διώρυγα που έχει μήκος 1500m και που την κόβει στη βάση της. Με τη μοναδική αυτή εξαίρεση της 
χερσονήσου Ιζ, το πρόσταγμα είναι η υπεράσπιση του ρεύματος του Meuse με ένα φράγμα 
συνεχούς πυρός. Πάνω από 50 συγκροτήματα μπετόν, οπλισμένα μ’ ένα μυδραλιοβόλο, ένα κανόνι 
των 25 ή των 47, έχουν εγκατασταθεί κατά τρόπο, ώστε ούτε σπιθαμή νερού να μη μένει έξω από 
την ακτίνα προστασίας. 

Σε χοντρές γραμμές, ο τομέας σχηματίζει ένα τόξο. Η μικρή μάζα του δάσους του Μαρφαί 
σχηματίζει τη χορδή μεταξύ Meuse και Μπαρ. Η προσπέλασή του είναι δύσκολη και η βόρεια 
πλαγιά του προσφέρει θαυμάσια πεδία βολής στην καμπή του Sedan. Εκεί σταματά η γραμμή. 
Μερικοί μετανοούν που δεν βρίσκεται εκεί η κύρια θέση αντίστασης και δεν εγκαταλείφθηκε η 
καμπή που είναι ακόμη πιο δυσκολοϋπεράσπιστη από την πόλη που τα στρατεύματα, όσα ήταν 
εκεί, την άφησαν κι έφυγαν. Η θεωρία όμως απαιτεί να μην απομακρύνεται κανείς από τις γραμμές 
νερού (ποταμούς), τις αντιαρματικές τάφρους που έχει φτιάξει ο Πανάγαθος. 

Αυτό είναι το πεδίο μάχης της άτυχης 55ης μεραρχίας πεζικού (σειρά Β), θα έλεγε κανείς πως η 
γερμανική αεροπορία από όλες τις μεραρχίες του γαλλικού στρατού διάλεξε αυτή, για να την 
κατακόψει από τη μια στιγμή στην άλλη το απόγευμα αυτό της 13ης Μαΐου. Η αεροπορική 
προπαρασκευή που υποσχέθηκε ο Σπέρρλε, καλύπτει ακριβώς αυτόν τον τομέα. Συντρίβει τις 
τοποθεσίες των πρώτων γραμμών, το Χανόνιε, το Βιλιέ-συρ-Μπαρ, το Κλαίρ-ε-Βιγιέτ, το προάστιο 
Τορσύ, το Βαντελανκούρ, το Πον Μωζί, το Νουαγιέ-Πον-Μωζί. Σφυροκοπεί τα μετόπισθεν, τα 
σταυροδρόμια, τις θέσεις πυροβολικού, τα χωριά Μπυλσόν, Στονν, Ρωκούρ-ε-Φλαμπά... Χτυπά τις 
υπόγειες κρύπτες που άλλες τους ξεκοιλιάζονται από τις βόμβες και άλλες τυφλώνονται από τους 
πίδακες του χώματος το οποίο φράζει την είσοδό τους. Οι εχθρικοί σχηματισμοί δουλεύουν 
μεθοδικά και ομάδες από 30 αεροπλάνα διαγράφουν μια μεγάλη ρόδα, από την οποία αποσπώνται 
κάθετα τα βέλη των Stukas (σ.τ.μ: γερμανικών αεροπλάνων καθέτου εφορμήσεως). Ακόμη και οι 
Γερμανοί που συρρέουν προς τον Meuse, κάτω από τον άνεμο των βομβών των δικών τους 
αεροπλάνων, εντυπωσιάζονται και νιώθουν σχεδόν οίκτο. Ο αντίκτυπος στο ηθικό, σημειώνει στο 
ημερολόγιο του ο Γερμανός ταγματάρχης von Κίλμανσεγκ,

Και η γαλλική αεροπορία; Στις 10 και 11 Μαΐου τα καταδιωκτικά της σημείωσαν μερικές επιτυχίες. 
Εξακολουθεί να δίνει σημεία ζωής, ρίχνει τρία αεροπλάνα πάνω από τον Meuse το πρωινό της 13ης 
του μηνός. Τελευταία δυνατότητα που αφήνει στη βιοτεχνία η μεγάλη βιομηχανία. Όταν, λίγες ώρες 
αργότερα, επανεμφανίζεται μια τριπλή περίπολος της ομάδας Μυρτέν, βρίσκεται μπροστά σε 80 
γερμανικά 

 πρέπει να ήταν φοβερός. Το γαλλικό 
πυροβολικό σώπασε... 

Messerschmitt

Στο μεταξύ μαζεύονται σε μεγάλες μάζες οι επιτιθέμενοι. Οι δρόμοι των Ardennes διοχετεύουν προς 
τη λεκάνη του Sedan κύματα ανθρώπων και υλικού. Κάνει τρομερή ζέστη. Σύννεφα σκόνης. Η δίψα 
καίει τα χείλη. Γενική επίθεση στις 16:00. Διαταγή του Führer - αλλά τα γερμανικά στρατεύματα θα 
πρέπει να τρέχουν με τα τέσσερα, για να συμμορφωθούν προς αυτή τη χωρίς οίκτο επίσπευση. Το 
σύνταγμα 

 που συνοδεύουν 50 βομβαρδιστικά. Η περίπολος χάνει ένα αεροπλάνο και 
ρίχνει δυο. Η επέμβαση της γαλλικής αεροπορίας εκείνη την μέρα έχει τελειώσει. 

Γκρόσντοϋτσλαντ

Πορεία δραματική, με τον ίδρωτα να τρέχει ποτάμι από το πρόσωπο των Γερμανών στρατιωτών - 

 που πρόκειται να παίξει τον κυριότερο ρόλο στην επίθεση, βρίσκεται 
ακόμη στις αρχές του πρωινού, σε βελγικό έδαφος, σε απόσταση 40km από τη θέση εφόδου. Τα 
καμιόνια του το πετούν στην άκρη του δάσους του Sedan. Από κει και πέρα, θα έχει να διασχίσει 
7km με τα πόδια, κουβαλώντας στους ώμους τα λαστιχένια πλοιάριά του και ένα τεράστιο υλικό. Ο 
αξιωματικός που είναι επί κεφαλής ενός λόχου που πάει μπροστά, είναι ο λοχαγός von Κουρμπιέρ 
που θα βρισκόταν στην απέναντι πλευρά της France - αν ο Λουδοβίκος ο ΙΔ’ δεν είχε ανακαλέσει το 
διάταγμα της Nantes. 
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αλλά το γαλλικό πυροβολικό που χτες χτυπούσε τις εκτεθειμένες πλαγιές, δεν χτυπά πια. Το Φλουέν 
καίγεται και τα στρατεύματα που το διασχίζουν περνούν μέσα από τις φλόγες. Φτάνουν, τέλος, στον 
Meuse που κυλά, μαύρος, κάτω από τα τείχη ενός ερειπωμένου υφαντουργείου. Η ώρα είναι 15:00. 
Μένει μία ώρα για να ετοιμαστεί μια από τις επιχειρήσεις που θεωρούνται από τις δυσκολότερες 
της στρατιωτικής τέχνης: το πέρασμα ενός ποταμού απέναντι σ’ έναν περιχαρακωμένο εχθρό. 

Εμείς, οι παλιοί του 1914 - 1918, λέει ο Γερμανός λοχαγός Γκίττερμαν,

Ό,τι βλέπουν, μόνο να τους ενισχύσει μπορεί στην αγέρωχη αυτή πεποίθηση. Έχοντας λίγα μέσα, ο 
Guderian τα συγκεντρώνει στο ανώτατο σημείο. Σε μια επιφάνεια 2km, ανάμεσα στην άκρη του 
Sedan, ως τη χερσόνησο Ιζ, έχει συμπιέσει όλα όσα στην 1η μεραρχία Panzer κυλούν πάνω σε ρόδες: 
θωρακισμένο πυροβολικό (σημ.: δηλαδή τανκς με κανόνι), μηχανοκίνητο πυροβολικό, F.L.A.K. ή 
πυροβολικό αντιαεροπορικό, Ρ.Α.Κ. ή αντιαρματικό πυροβολικό. Τα ίδια μέτρα είχε πάρει στα νότια 
του Sedan, μπροστά στη Μπαζέιγ και η 10η θωρακισμένη μεραρχία. 

 ξέρουμε για τι πνεύμα θυσίας 
και για τι επιτηδειότητα τακτικής ήταν ικανός ο γαλλικός στρατός. Δεν είμαστε παρά μόνο κατά 50% 
ήσυχοι. Οι νεώτεροι όμως αξιωματικοί και οι νεαροί στρατιώτες μας έχουν τυφλή εμπιστοσύνη στην 
υπεροχή τους. 

Εκείνο που έχει σημασία, είναι να μη μπορέσει ο εχθρός να σηκώσει κεφάλι. Η αεροπορική θύελλα, 
οι βρυχώμενες κάθετες επιθέσεις των Stukas που λες και χτυπάνε κάθε άντρα χωριστά, έχουν 
συντρίψει τους αμυνόμενους. Το παν είναι να μη ξαναβρούν το ανακλαστικό φαινόμενο των 
πολεμιστών του Α’ Παγκοσμίου Πολέμου που ξανασήκωναν κεφάλι ύστερα κι από τις σφοδρότερες 
θύελλες πυροβολικού και ξανάβρισκαν μερικά όπλα για να σπάσουν την έφοδο... 

Το 1916 έλεγαν: το πυροβολικό κατακτά, το πεζικό καταλαμβάνει. Σήμερα είναι η σειρά του 
αεροπλάνου. Αυτό κατακτά. 

Όλα τ’ αλλά καταντούν λεπτομέρειες. Η απίστευτη επίθεση γίνεται ακριβώς στην ώρα της. Η 
διάβαση του Meuse διαρκεί μερικές στιγμές. Οι υπερασπιστές του δεν έχουν όλοι παραλύσει. 
Μερικοί αντιστέκονται με πείσμα στο Φρενουά. Κοντά στο ανάκτορο Μπελβύ, ένα οχυρό που 
διευθύνεται καλά, σταματά τους επιτιθεμένους. Τότε αυτοί τρυπώνουν ένας - ένας και 
περικυκλώνουν την αντίσταση, καταστρέφοντας ένα κανόνι της των 88. Η ώρα είναι 19:00 και ο 
ήλιος είναι ακόμη στον ουρανό. Χωρίς ούτε ένα θωρακισμένο να έχει περάσει τον Meuse, το 
σύνταγμα Grossdeutschland φτάνει στο ύψωμα 247, αντικειμενικό τους σκοπό για κείνη την ημέρα. 
Το περνά κι ακούραστο χώνεται στο δάσος του Μαρφαί. 

Μπροστά στη 10η μεραρχία Panzer, στα νότια του Sedan, η αντίσταση είναι στις αρχές κάπως 
πεισματωδέστερη. Μόνο στις 3, σαράντα λεπτά μετά τους επίλεκτους στρατιώτες του 
Grossdeutschland

Προς την πλευρά των Γερμανών, ένας από τους πρώτους που πηδούν στα λαστιχένια πλοιάρια είναι 
ο στρατηγός Guderian. Φτάνει στην αριστερή όχθη, όπου τον υποδέχεται ο αντισυνταγματάρχης 
Μπαλκ, κραυγάζοντας: 

, ο λοχαγός Χανμπάουερ και ο δεκανέας Ρούμπερτ του 86 συντάγματος 
τυφεκιοφόρων φτάνουν στην αριστερή όχθη. Από ένα παρατηρητήριο του 10ου συντάγματος 
αντιαεροπορικού πυροβολικού μετριούνται οι άντρες που τους ακολουθούν· είναι 40. Χάρη στο 
θαύμα μιας τηλεφωνικής γραμμής που έχει περισωθεί, η πληροφορία ανέβηκε προς τα ανώτερα 
κλιμάκια: 40 Γερμανοί κατόρθωσαν να περάσουν τον Meuse στο Βαντελανκούρ... 

Προς την πλευρά των Γάλλων ο στρατηγός Χυντσιζέρ σηκώθηκε και πήγε από το στρατηγείο του στο 
Σενύκ, σε απόσταση 50km από το μέτωπο, στο στρατηγείο του 10ου σώματος στρατού στην 
Μπερλιέρ που απέχει 25km. 

Απαγορεύεται η ναυσιπλοΐα στον Meuse για λόγους ψυχαγωγίας. 
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Ύστερα ξαναγυρίζει στις 19:00 στο Σενύκ, όπου τον σερβίρισαν ορτινάντσες με λευκά γάντια... 
Άβυσσος χωρίζει τις δυο αντιλήψεις διοίκησης. Για τους Γερμανούς που η περί πολέμου θεωρία 
τους ξανασχηματίστηκε υπό τη χιτλερική επιρροή, ο αρχηγός πρέπει να βρίσκεται στις 
εμπροσθοφυλακές, σ’ ένα αεροπλάνο, άμα είναι ανάγκη να δει, σ’ ένα καμιόνι με ασύρματο, άμα 
έχει να δώσει διαταγές, επεμβαίνοντας αυτοπροσώπως στη μάχη, όταν του δίνεται η ευκαιρία. 

Σύμφωνα με τη γαλλική αντίληψη που κληρονομήθηκε από το 1914/1918, ο αρχηγός διευθύνει από 
μακριά έναν σχεδόν αφηρημένο πόλεμο, με την αναγκαία προοπτική χρόνου και πνεύματος, ώστε οι 
αποφάσεις του να είναι απαλλαγμένες από τη συγκίνηση του αγώνα. Στο Σενύκ, η μόνη πληροφορία 
που φτάνει το βράδυ, είναι: 40 Γερμανοί πέρασαν τον Meuse. Δεν κάνει καμιά εντύπωση. Θεωρείται 
ένα τοπικό επεισόδιο. Θα συλλάβουμε 40 αιχμαλώτους, λένε στον στρατηγό Χυντσιζέρ. 
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Ένας αιφνιδιασμός που ο πανικός τον μεταβάλλει σε πανωλεθρία 

Την ίδια στιγμή, ολόκληρη η αριστερή πτέρυγα της 2ης στρατιάς καταρρέει. Το πέρασμα του 
ποταμού Meuse θα μπορούσε να μην είναι παρά ένα τοπικό επεισόδιο σαν κι εκείνα που 
συμβαίνουν σε όλους τους πολέμους, σε όλες τις στρατιές. Ένας πανικός, βγαλμένος από μια μακρά 
αποτελμάτωση του ηθικού, το μετατρέπει σε ανεπανόρθωτη πανωλεθρία, απαρχή της κατάρρευσης 
ενός έθνους. 

Όσο μπορεί κανείς να κρίνει, φαίνεται πως ο άνεμος αυτός της κατατρόπωσης και της φυγής, άρχισε 
από το Μπυλσόν, ένα μικρό χωριό κάτω από το δάσος του Μαρφαί. Εκατό περίπου κάτοικοι, μια 
εκκλησία χωρίς παπά, δώδεκα περίπου αρδεννέζικα κτήματα με στρογγυλούς πυλώνες και με 
σωρούς κοπριάς που ξεχειλίζει έως έξω στον δρόμο. Κατά τους 9 μήνες της αναμονής, πυροβολητές 
έχουν καταυλιστεί μέσα σε σιτοβολώνες. Το τοπίο είναι λασπώδες και σκοτεινό, το κλίμα υγρό και 
κρύο. Ανθυγιεινό για τους άντρες, ακόμη πιο ανθυγιεινό για τους ίππους που ψοφούσαν αθρόα 
χωρίς να ξέρει κανείς γιατί. Η ανία και η τεμπελιά υπονόμευαν ένα στρατό που οι αξιωματικοί του 
δεν είχαν πια κέφι να δίνουν διαταγές, ίδια και απαράλλαχτα όπως οι στρατιώτες του είχαν πια 
χάσει τη συνήθεια να υπακούουν. Τα κανόνια των 105 ήταν τοποθετημένα κοντά στους 
καταυλισμούς και τα στόμιά τους ήταν γυρισμένα προς τις εξόδους του δάσους του Sedan. Προ 
πολλού όμως οι χειριστές αυτής της ομάδας βαρέως πυροβολικού του σώματος στρατού, είχαν 
παύσει να πιστεύουν πως θα έριχναν ποτέ έστω και μια οβίδα κατά του εχθρού. 

Αυτό που θεωρείται εντελώς απίθανο, συνέβη στις 12 Μαΐου. Οι πυροβολητές το δέχονται σα να 
ήταν ένας περισπασμός στη μονότονη ζωή τους. Το ηθικό είναι και παραμένει καλό το πρωί της 
13ης Μαΐου, ως τη στιγμή που τα Stukas αρχίζουν τις κάθετες εφορμήσεις τους πάνω στις 
πυροβολαρχίες. Οι απώλειες είναι ασήμαντες, κανένα κανόνι δεν αχρηστεύεται, αλλά οι χειριστές 
εγκαταλείπουν τα τηλεβόλα τους και σκορπίζουν μέσα στα δάση. Εκείνη ακριβώς τη στιγμή οι 
Γερμανοί συρρέουν προς τον Meuse, όπου, από το στρατηγείο του ο στρατηγός Λαφονταίν βλέπει 
ένα πλήθος θωρακισμένων αρμάτων να διασχίζει το πρανές που απλώνεται μπροστά του. 
Ονειρώδης στόχος, το γαλλικό πυροβολικό όμως, δεν έχει πια χέρια για να το υπηρετήσει. 

Ωστόσο η αεροπορική θύελλα χάνει, όσο πάει, την ορμή της. Μερικές πυροβολαρχίες ζωντανεύουν 
κι αρχίζουν να βάλλουν. Πέντε γερμανικά θωρακισμένα που εμφανίστηκαν άκρη-άκρη στο Μπαλάν, 
καταστρέφονται από κανόνια των 155. Ίσως να τους χρειάζονταν λίγα πράγματα για να 
ξαναβρεθούν οι σκορπισμένοι και φοβισμένοι άνδρες γύρω από τα κανόνια τους, να νιώσουν τη 
μέθη της μάχης, να ξαναβρούν μέσα στο εργαστήρι που είναι ένα κανόνι εν δράσει, την 
επαγγελματική συνείδηση που είναι στη βάση της θρυλικής παλικαριάς των πυροβολητών. Στο κάτω 
της γραφής, μόνο στοιχεία πεζικού πέρασαν τον Meuse. Δεν τον πέρασε ούτε ένα θωρακισμένο 
άρμα κι ούτε πρόκειται να τον περάσει πριν την επομένη. Αν κάνει πως συνέρχεται το γαλλικό 
πυροβολικό, η φούχτα των φουκαράδων που διατάχτηκαν να περάσουν τον ποταμό, θα αποκοπεί 
και θα αιχμαλωτιστεί. Αλλά το πυροβολικό δεν συνέρχεται. Το βάζει στα πόδια! Γεμίζει τον δρόμο 
Μπυλσόν - Μαιζονσέλ και τον δρόμο Μπυλσόν - Σεμερύ. Πυροβολητές των συνταγμάτων 45, 99, 
110, 145 και 310 παρασύρουν μαζί τους στη φυγή τους τούς στρατιώτες των μετόπισθεν, σκαπανείς, 
νοσοκόμους, τηλεφωνητές. Χαμηλά, στην κοιλάδα, οι Γάλλοι πολεμούν ακόμη. Οχυρά προβάλλουν 
αντίσταση, αξιωματικοί αμύνονται στα στρατηγεία τους, αλλά ο πανικός απλώνεται σαν φωτιά μέσα 
στο δάσος, ανάμεσα σε ανθρώπους που δεν έχουν δει ούτε σκιά εχθρού. Τα τανκς των μπος στο 
Μπυλσόν! (σημ. μ.: μπος - κάτι αντίστοιχο με το Γερμαναράδες - έτσι αποκαλούσαν οι Γάλλοι τους 
Γερμανούς στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο). Η κραυγή αυτή είναι αστήριχτη, αλλά φτάνει στο 
επιτελείο, του οποίου οι τελευταίες άθικτες επικοινωνίες χρησιμεύουν για να τη διαδώσουν. 
Στρατηγεία μονάδων μετακομίζουν εσπευσμένα. Συντάγματα στα οποία δεν έσκασε ούτε μια 
βόμβα, όπως τα συντάγματα της 71ης μεραρχίας πεζικού, εγκαταλείπουν τις θέσεις τους και 
συμπτύσσονται μέσα στην αταξία. Μπαρουτοκαπνισμένοι αξιωματικοί του Α’ Παγκοσμίου Πολέμου, 
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συνταγματάρχες φεύγουν πρώτοι και καλύτεροι: Ο σώζων εαυτόν σωθήτω! Ένας συνταγματάρχης 
αυτοκτονεί από ντροπή. Πειθαρχημένες μονάδες, όπως το πυροβολικό της 5ης ελαφράς μεραρχίας 
ιππικού, παρακολουθούν το ρεύμα, συναποκομίζοντας το υλικό τους με την πεποίθηση πως 
εκτελούν μια διαταγή για σύμπτυξη. Το τέλος της ημέρας έχει μια μαγική ηρεμία. Τα Stukas έχουν 
εξαφανιστεί. Ο θόρυβος της μάχης στις πλαγιές του δάσους του Μαρφαί, μόλις ακούεται. Ο 
γαλλικός στρατός, είναι άθικτος, με εκατοντάδες τάγματα, με χιλιάδες κανόνια και θωρακισμένα 
άρματα, με μια παράδοση δόξας που διασχίζει τους αιώνες και κάνει να χτυπά η καρδιά ενός 
περήφανου λαού. Τι σημασία έχει! Ο γαλλικός στρατός έχει νικηθεί. Όλες οι προσπάθειες που θα 
κάνει από δω και μπρος, επί έξι βδομάδες, δεν θα είναι πια παρά σπασμοί. Ένας μόνο κρίκος 
χαλαρώθηκε, αλλά διαλύεται ολόκληρη η αλυσίδα. Μέσα στην πανωλεθρία υπάρχουν ακόμη και 
μερικοί αποφασιστικοί άνθρωποι. Με τα πρώτα συμπτώματα του πανικού, ένας άνθρωπος εκτός 
εαυτού, ο συνταγματάρχης της Χωροφυλακής Σερέν ορμά έξω στους δρόμους. Στον περασμένο 
πόλεμο υπήρχαν στην άκρη των μετόπισθεν φραγμοί χωροφυλακής, ειδικά αποσπάσματα ιππικού 
που θα σταματούσαν το κοπάδι των φυγάδων και με τη σκιά της απειλής του στρατοδικείου θα το 
έκαναν να γυρίσει στη γραμμή του πυρός. Οι καιροί άλλαξαν. Το φάσμα του στρατοδικείου 
διαλύθηκε, τη στιγμή ακριβώς που χρειαζόταν περισσότερο από κάθε άλλη φορά και που ο 
κίνδυνος ήταν πραγματικά μεγαλύτερος. 

Με τη μηχανοκίνηση του στρατού, ο δρόμος έγινε στρατιωτικό όργανο πρωταρχικής σημασίας. Θα 
έπρεπε να επιτάσσεται, να κλείνει στους πολίτες, να φυλάσσεται και να χρησιμεύει μόνο για τη 
στρατιωτική κυκλοφορία, να κρατιέται διαρκώς ανοιχτός στα στρατεύματα με όλα τα μέσα, σε 
περίπτωση ανάγκης με τον τρόμο και την αγριότητα. Τι συμβαίνει όμως; Από τις 10 Μαΐου ο δρόμος 
αυτός της κοινής σωτηρίας έχει παραδοθεί στα πανικόβλητα μπουλούκια των προσφύγων, στη 
φυγή του άμαχου πληθυσμού. Οι δρόμοι είναι γεμάτοι από μακρά κάρα των ιθαγενών των 
Ardennes που τα σέρνουν πελώρια άλογα, γεμάτοι από αυτοκίνητα καπιτοναρισμένα με στρώματα, 
από καροτσάκια νηπίων και χειράμαξες φορτωμένες με μπόγους, καμιά φορά και με παππούδες και 
γιαγιάδες. Οι δρόμοι είναι γεμάτοι κι από κοπάδια ζώων που ασυνείδητοι χωρικοί εννοούν να 
πάρουν μαζί τους στην εξορία. 

Όταν ο στρατιωτικός πανικός που σηκώνεται στο Sedan θα χυθεί μέσα σ’ αυτόν τον χείμαρρο του 
άμαχου πληθυσμού, τότε κάθε κίνηση στρατευμάτων, κάθε άφιξη ενισχύσεων θα είναι πια 
αδύνατη. Η διοίκηση μπορεί να παραλύσει, ο στρατός να νικηθεί και η France να καταστραφεί, γιατί 
το αρτηριακό σύστημα των οδών θα φραχτεί από μια ανθρώπινη πέτρα. 

Ο Σερέν και η φούχτα των χωροφυλάκων του είναι ανίσχυροι. Ο πανικός γίνεται χιονοστιβάδα. 
Τρέφεται απ’ τον εαυτό του. Οι στρατιώτες και οι σχηματισμοί που έχουν τραπεί σε φυγή δεν έχουν 
ακούσει, ούτε από μακριά τον αντίλαλο μιας μάχης. Η 13η Μαΐου είναι γι’ αυτούς μια μέρα, όπως 
όλες οι άλλες, χωρίς να έχει σχεδόν καθόλου αλλάξει ο ρυθμός της από τη γερμανική αυτή επίθεση 
που δυσκολεύεται κανείς ακόμη να την πιστέψει. Ύστερα, μονομιάς, μια τεράστια οχλοβοή 
πανωλεθρίας γεμίζει την πεδιάδα και πάει να σμίξει με την κρυφή και επαίσχυντη λιποψυχία που 
γεμίζει τις καρδιές, από τότε που άρχισε ένας πόλεμος που το έθνος δεν τον θεωρεί αναγκαίο. Τι 
έγινε στο Sedan, κανείς δεν το ξέρει. Όλοι όμως ξέρουν, πως προδόθηκαν, πως χάθηκαν! 
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Ο Rommel στο Dinant 

Κάποιος πήγε ακόμη πιο γρήγορα κι από τον Guderian: ο Rommel. Από τις 16:00 της 12ης Μαΐου, 
στοιχεία της κεφαλής της 7ης θωρακισμένης μεραρχίας του έφταναν στις όχθες του Meuse στο 
Dinant. Κουρνιασμένη σε ένα κοίλωμα των βράχων της αριστερής όχθης η μικρή πόλη έπεσε χωρίς 
μάχη. Η γέφυρα παρά λίγο να πέσει στα χέρια του εχθρού άθικτη. Ανατινάχθηκε μπροστά στα 
πρώτα θωρακισμένα. 

Πέντε χιλιόμετρα κάτω από το Dinant, στην κοίτη του Meuse, μια δασωμένη γλώσσα γης (μήκους 
1100m και πλάτους 50m), το νησί Ου, στριμώχνεται κοντά στην αριστερή όχθη. Από τη μεριά αυτή 
οι βράχοι ξεμακραίνουν σχηματίζοντας μια λεκάνη που ένα μέρος της το κατέχει η περιοχή του Ανέ. 
Αντίθετα, η ανατολική όχθη πέφτει απότομα, σχηματίζοντας μια τραχιά κοφτή επιφάνεια, όλο 
γκρεμούς σκεπασμένους από τούφες θάμνων και βράχια μυτερά. Ο υδατοφράκτης υπ' αρ. 5 κλείνει 
τον ποταμό. Δεν τον ανατίναξαν για να μη μειώσουν, με το χαμήλωμα των νερών, την αμυντική αξία 
του Meuse. Αλλά ούτε και τον οχύρωσαν. Δεν φρόντισαν μάλιστα να καταστρέψουν τη μικρή 
γέφυρά του. Λίγοι σιδερένιοι πάσσαλοι μόνο είχαν τοποθετηθεί για να εμποδίζουν τη διάβαση. 

Απέναντι στην 7η μεραρχία Panzer φτάνει η αριστερή πτέρυγα της στρατιάς Κοράπ: η 5η 
μηχανοκίνητη κι η 18η μεραρχία πεζικού. Η πρώτη, η μηχανοκίνητη, έχει σχεδόν πιάσει θέσεις στα 
νότια του Namur. Η δεύτερη - πεζικό - ιδροκοπά στους δρόμους. Οι άντρες της, επαρχιώτες από την 
Ανζέβ, την Τουράνζ και το Μπερισόν, δεν είναι καθόλου κακής ποιότητος στρατιώτες. Μπορεί να μη 
δείχνουν ενθουσιασμό γι’ αυτόν τον ακατανόητο πόλεμο, είναι όμως ευγενικοί και πειθαρχικοί, 
όπως τους περιγράφει μια επίσημη έκθεση. Αλλά εκείνος ο απαίσιος γυλιός που από το βάρος του 
δεν κατάφεραν να ξαλαφρώσουν τον φαντάρο όλα τα μοτέρ του 20ου αιώνα, τους σακατεύει, τους 
τσακίζει, τους πνίγει. Ξεκινώντας από την περιοχή Ιρσόν, είχαν να διανύσουν 100km ώσπου να 
πιάσουν θέσεις μάχης - όσα δηλαδή κι ο Rommel, αυτός που δεν έχει ούτε έναν πεζό στη μεραρχία 
του. Κι επί πλέον ο Rommel μπήκε στο Βέλγιο την αυγή. Η 18η μεραρχία πεζικού που οι μονάδες της 
ήταν διασκορπισμένες για λόγους εκπαίδευσης, άρχισε να περνά τα σύνορα μόνο όταν έπεσε ο 
ήλιος. Είκοσι στους εκατό άνδρες λείπουν από τις γραμμές της, γιατί ο ρυθμός των αδειών είχε 
επιταχυνθεί - έπρεπε να αναπληρωθούν οι άδειες που δεν άφησαν οι ψευτοσυναγερμοί να δοθούν 
τον χειμώνα. Ο ίδιος ο στρατηγός, κάποιος Ντυφφέ, βρίσκεται με άδεια στο σπίτι του, στη 
Μπεζανσόν· θα γυρίσει την επόμενη μέρα. Η αντίθεση είναι στ’ αλήθεια τραγική. Ο γαλλικός 
στρατός βαδίζει σε μια μάχη που -από όσα είναι γνωστά για τον εχθρό- θα είναι σύντομη και άγρια. 
Στο Γενικό Στρατηγείο, ο επιτελάρχης του Ντουμένκ, είναι ο ίδιος αξιωματικός που κατά τον 
προηγούμενο πόλεμο είχε αυτοσχεδιάσει τον ανεφοδιασμό του Βερντέν με τα καμιόνια της Ιεράς 
Οδού. Κι ωστόσο δε φαίνεται να σκέφτηκαν έναν ολόκληρο χειμώνα, με ποιό τρόπο θα εξασφάλιζαν 
σ’ αυτή την τολμηρή εκστρατεία του Βελγίου κάποια ταχύτητα λιγότερο αταίριαστη με την εποχή 
της. Η 18η μεραρχία πεζικού θα κινηθεί δια ξηράς...

Η αεροπορία μπαίνει στο παιχνίδι. Δεν σφυροκοπά και πολύ τις φάλαγγες, αλλά καταστρέφει 
τελείως τον σταθμό ανεφοδιασμού του Ιρσόν. Τα πολεμοφόδια δεν θα έρχονται πια. Τα τραίνα 
εφοδιασμού ξαναγυρίζουν αδειανά, εξαναγκάζοντας το στράτευμα να καταφεύγει στη ζητιανιά ή 
στη διαρπαγή για να βρει την τροφή του. Ξαφνικά κάνουν την ανακάλυψη ότι η πορεία σε γυμνό 
έδαφος είναι αδιανόητη χωρίς αεροπορική κάλυψη και χωρίς το κατάλληλο αντιαεροπορικό. 
Κάνουν αυτή την ανακάλυψη τη στιγμή που ρίχνουν σ’ έναν πόλεμο κινήσεων ένα στρατό 
φτιαγμένο για πόλεμο στατικό - τη στιγμή που είναι πια πολύ αργά. 

 Αυτά ορίζει το επιτελείο. Κι αυτό σημαίνει ότι οι 
άνδρες που θα πεζοπορούν με πληγωμένα από τις φουσκάλες πόδια, αφού θα συμπληρώσουν 30 
ως 40km την ημέρα, θα χρειαστούν τρία μερόνυχτα για να φτάσουν στο πεδίο της τιμής. 

Όπως έγινε και με τη 2η στρατιά, δύο ελαφρές μεραρχίες ιππικού, μονάδες εύθραυστες και 
περίπλοκες, προωθήθηκαν για να κερδίσουν εις βάρος του εχθρού τον χρόνο που είναι απαραίτητος 
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στο πεζικό να πάρει θέσεις στον Meuse. Πίσω απ’ αυτές, δυο τάγματα, το ένα του 66ου και το άλλο 
του 77ου Συντάγματος πεζικού, μεταφέρθηκαν με καμιόνια για να εγκαταστήσουν κλιμάκιο 
προκαλύψεως. Ο στρατηγός Ντυφφέ έρχεται ξοπίσω τους και πείθεται ότι οι δυσκολίες της 
αποστολής του φτάνουν στο έπακρο. Αν πιάσει θέσεις στη μέση της πλαγιάς, το πολύ χωστό βάθος 
της κοιλάδας θα ξεφεύγει από την οπτική γωνία των παρατηρητηρίων του και τα πυρά των 
αυτομάτων του δεν θα μπορούν να βάλλουν στην επιφάνεια των νερών. Είναι υποχρεωμένος, 
συνεπώς, να κατεβεί ως τις όχθες· με αλλά λόγια να το πάρει απόφαση ότι θα τον δεσπόζει ο 
εχθρός. Στην πραγματικότητα, για να κρατήσει τον τομέα, για να ελέγχει τις προσπελάσεις της 
δεξιάς όχθης και για να μπορεί να γαζώνει με συνεχή πυρά τους αμέτρητους μαιάνδρους που 
σχηματίζει ο ποταμός, θα χρειάζονταν δυνάμεις πολύ μεγαλύτερες από τις δυνάμεις που διαθέτει 
μια μεραρχία πεζικού. Στο χάρτη, το φαράγγι του Meuse φαίνεται σαν μια φοβερή αμυντική θέση. 
Στην πραγματικότητα, τα πράγματα παίρνουν άλλη όψη. Αυτά τα πυκνά δάση, αυτές οι απότομες 
πλαγιές, αυτά τα προπετάσματα, είναι πιο ευνοϊκά για τον επιτιθέμενο παρά για τον αμυνόμενο. 

Επί πλέον, ο εχθρός είναι κιόλας εκεί! Φτάνει τέσσερις μέρες πριν από τη μέρα που προβλέπουν οι 
Γάλλοι. Ο διοικητής της 18ης μεραρχίας πεζικού πίστευε ότι θα είχε τον καιρό που χρειαζόταν για να 
ξεκουραστούν οι άνδρες του και να καταστρώσει τα σχέδια πυρός. Ήταν σίγουρο ότι οι ανατινάξεις 
των Βέλγων, οι μάχες υποχώρησης που θα έδιναν οι κυνηγοί των Ardennes, οι επιχειρήσεις 
καθυστέρησης της 1ης και 4ης ελαφράς μεραρχίας ιππικού, θα του εξασφάλιζαν αυτή την 
προθεσμία. Και προπάντων ήταν αυτονόητο ότι η εχθρική δραστηριότητα θα ήταν ελάχιστα σφοδρή 
σε μια τόσο δύσκολη περιοχή, σε μια περιοχή χωρίς στρατηγική σημασία. Αλλά οι ανατινάξεις των 
Βέλγων αποδείχτηκε ότι δεν έφεραν αποτέλεσμα, οι κυνηγοί των Ardennes βρίσκονταν άλλου και οι 
ελαφρές μεραρχίες υποχώρησαν ραγδαία. Με τα δύο λειψά τάγματά του, ο δύστυχος στρατηγός 
Ντυφφέ βρίσκεται στην ανάγκη να κρατήσει ένα μέτωπο 20km ως τη στιγμή που τα άλλα επτά 
καταπονημένα τάγματά του θα φτάσουν κι αυτά με τη σειρά τους στον Meuse. Ο Ντυφφέ ζητά 
ενίσχυση. Και του έρχεται. Αντί να πάει στα μετόπισθεν για να ανασυνταχθεί η 1η ελαφρά μεραρχία 
ιππικού, θα συνεργαστεί, ξαναδιαβαίνοντας τον Meuse, στην υπεράσπιση αυτού του τομέα. Η 5η 
μεραρχία πεζικού θα δανείσει στη γειτονική της ένα τάγμα. Το βράδυ της 12ης Μαΐου, πίσω από τις 
ανατιναγμένες γέφυρες, γίνεται στα χαρτιά μια δήθεν διοργάνωση. Στα νότια, σε συνδυασμό με την 
22η μεραρχία πεζικού, τοποθετούνται μερικές ίλες δραγόνων και κυνηγών. Στο κέντρο, απέναντι στο 
Dinant, τα δύο τάγματα του 77ου και του 66ου. Στα βόρεια το τάγμα που δάνεισε η 5η 
μηχανοκίνητη μεραρχία πεζικού, το 2ο τάγμα του 39ου Συντάγματος πεζικού. Στο στρατηγείο του, 
στο Φαλαίμ, 15km από τις γραμμές, ο μέραρχος Ντυφφέ μπορεί να κοιμηθεί ήσυχος, με τη σκέψη 
ότι αντιμετώπισε τα πιο επείγοντα. 

Όσο για τον Rommel, μπόρεσε να κοιμηθεί για λίγο στις προφυλακές. Από τις 4 το πρωί, στις 13 
Μαΐου, κατηφόρισε με τα πόδια ένα απότομο μονοπάτι και με ένα μονάχα αξιωματικό για 
συνοδεία, χώθηκε σ’ ένα δασύλιο για να παρακολουθήσει τις προσπάθειες των τυφεκιοφόρων του 
7ου συντάγματος που θα επιχειρούσαν να περάσουν τον Meuse με λαστιχένιες σχεδίες. Το γαλλικό 
πυρ είναι εύστοχο. Πολλές σχεδίες βυθίζονται. Ένας Γερμανός τραυματίας που καλεί σε βοήθεια, 
παρασύρεται από το ρεύμα μπροστά στα μάτια του στρατηγού του. Ο Rommel διατάζει να βάλουν 
φωτιά σε κάτι σπίτια, επιχειρώντας να δημιουργήσει προπέτασμα καπνού, κι ύστερα, πηδώντας σε 
ένα άρμα Pz Kw4, τρέχει πέρα - δώθε στην όχθη για να δώσει στην έφοδο περισσότερη ορμή. Στο 
Λεφ που είναι στρωμένο από τραυματίες, ένας λόχος κατάφερε να πατήσει την αριστερή όχθη, αλλά 
καθηλώνεται με βαριές απώλειες. Η μέρα θα άρχιζε πολύ άσχημα αν δεν υπήρχε το νησί Ου. Υπήρχε 
όμως το νησί Ου. Οι γαλλικές θέσεις δεν είναι πια στεγανές. Το φράγμα άνοιξε και το ρήγμα όλο 
μεγαλώνει. 

Αυτό που έγινε είναι πολύ απλό: ο υδατοφράκτης αρ. 5 δε φυλαγόταν, γιατί το τάγμα του 39ου 
συντάγματος πεζικού δεν είχε πιάσει θέσεις μάχης. Κανένας δεν πρόσεξε αυτό το ρήγμα, εκτός από 
το 7ο γερμανικό τάγμα μοτοσικλετιστών. Μόλις νύχτωσε, οι άνδρες του τάγματος άρχισαν να 
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περνούν ένας ένας τον Meuse, καβαλώντας το σαμάρι του υδατοφράκτη. Κάποιος θα το πήρε 
είδηση (οι αφηγήσεις σχετικά είναι πολύ μπερδεμένες), γιατί ζήτησαν ανασχετικά πυρά από το 
πυροβολικό που έριξε 1200 οβίδες στο νότιο τμήμα του νησιού. Οι επιτιθέμενοι δε φαίνεται να 
ενοχλήθηκαν από αυτό. Μόλις ξημέρωσε, σκαρφαλώνουν τις δασωμένες πλαγιές της λεκάνης, 
διασκορπίζουν μερικά τμήματα που είχαν αποκοπεί, καταλαμβάνουν το χωριό Γκρανζ και εισδύουν 
στο δάσος του Συρενβώ. Βέβαια, δεν μπορεί κανείς να πει ότι έχουμε εδώ σε δεύτερη έκδοση το 
καμίνι του Sedan: η δράση της αεροπορίας είναι ασθενής και οι μοτοσικλετιστές είναι μια φούχτα 
μοναχά. Ωστόσο δεν συναντούν σχεδόν καμιά αντίσταση. Ενισχυμένοι από μερικές ομάδες 
τυφεκιοφόρων κερδίζουν έδαφος προς τα δυτικά. 

Για να ξεκαθαρίσει την αριστερή όχθη ο στρατηγός Ντυφφέ, διατάζει τρεις απανωτές αντεπιθέσεις. 
Τα στοιχεία που αναλαμβάνουν τις πρώτες δυο δεν κατορθώνουν ούτε να συνταχθούν. Η τρίτη 
αρχίζει πολύ αργά, στις 20:00. Με δύναμη ενός τάγματος του 39ου συντάγματος πεζικού, με 
προκάλυψη ένα λόχο τανκς και με υποστήριξη τριών μοιρών πυροβολικού, θα έπρεπε να είναι 
αποτελεσματική απέναντι σε έναν αντίπαλο που δεν διαθέτει ακόμη ούτε θωρακισμένα ούτε 
αντιαρματικά όπλα. Ο Rommel που πέρασε κι αυτός τον υδατοφράκτη του Ου, είναι εκεί, ανάμεσα 
στους μαχητές του. Δίνει διαταγή να ρίξουν εναντίον των τανκς ένα πυροτέχνημα από τα πυρά όλων 
των πολεμικών του μέσων, ακόμη κι αυτές τις φωτοβολίδες σηματοδότησης. Τα τανκς συνεχίζουν 
την προέλαση, φθάνουν στον Meuse, μα για κάποια ανεξήγητη αιτία οι φαντάροι δεν τα 
ακολουθούν. Τα τανκς συμπτύσσονται. Η αντεπίθεση έχει αποτύχει. Το προγεφύρωμα του Ου μένει 
στα χέρια του εχθρού. 

Την ίδια ώρα έχει δημιουργηθεί τρίτο προγεφύρωμα, στο Μοντερμέ, ανάμεσα Ζιβέ και Μεζιέρ, από 
την 6η μεραρχία Panzer, του σώματος Ράινχαρτ. Δεν υπάρχει σημείο όπου ο Meuse να είναι πιο 
άγριος, η κοιλάδα πιο κλειστή, τα δάση πιο πυκνά. Οι Γερμανοί μοτοσικλετιστές που τους 
συνοδεύουν λίγα άρματα μάχης, έχουν φτάσει από τον μεγάλο δρόμο του Ζιβέ. Δέχτηκαν μερικά 
μακρινά πυρά πυροβολικού, καθώς διέσχιζαν το ξέφωτο της Ωτ-Μπυτ, κι ύστερα, κατηφορίζοντας 
την κοιλάδα, κατέλαβαν τη μικρή βιομηχανική πόλη Μοντερμέ. Από την άλλη μεριά του ποταμού, 
μια καμπή με περίμετρο 7km κατέχεται από ένα μονάχα λόχο που οι μισοί άντρες του είναι 
Μαλγάσοι (δηλαδή από τη Μαδαγασκάρη) κι οι άλλοι μισοί Γάλλοι. Ανήκει στην 42η αποικιακή 
ημιταξιαρχία πολυβολητών. Ένας σφοδρός αεροπορικός βομβαρδισμός εξουδετερώνει τον λόχο, και 
ύστερα, οι Γερμανοί φαντάροι, περνώντας από τη μισοκατεστραμμένη γέφυρα, κυριεύουν την 
καμπή εκμηδενίζοντας τους υπερασπιστές της. 

Ώσπου να φτάσουν στα γαλήνια και μακρινά στρατηγεία οι ειδήσεις των συμφορών αυτής της 
ημέρας γίνονται απαλότερες. Στη Βερβέν, στο στρατηγείο του Κοράπ, είναι αγανακτισμένοι γιατί δεν 
ολοκληρώθηκε η αντεπίθεση της Ου. Στη Σενύκ, στο στρατηγείο του Χυντσιζέρ, δεν είναι ιδιαίτερα 
ανήσυχοι. Στη Φερτέ, στο στρατηγείο του Georges, χρειάζεται να γίνει η ώρα 23:45 για να έχουν την 
επιβεβαίωση ότι υπάρχει κάτι αρκετά σοβαρό από την πλευρά του Sedan. Η πληροφορία 
μεταβιβάστηκε στις Βενσέν, στο γενικό στρατηγείο του Gamelin με το ίδιο αγαθό ύφος και με αυτή 
την καθησυχαστική προσθήκη: Εδώ, είμαστε ήρεμοι... Είναι κάπως λιγότερο ήρεμοι ύστερα από ένα 
λεπτό, όταν δημιουργείται η εντύπωση ότι τα στρατεύματα διαλύθηκαν και ότι η γραμμή ανάσχεσης 
έχει διασπαστεί. Ο Georges για να ανακουφίσει στο έργο του τον Billotte αποφασίζει να αναλάβει 
υπό τις άμεσες διαταγές του τον Χυντσιζέρ. Αυτό που τον απασχολεί τώρα δεν είναι η τύχη της 1ης 
ομάδας στρατιών που διαπιστώνει ότι διαγράφεται κάποια απειλή για τις επικοινωνίες της. Αυτό 
που τον απασχολεί είναι η προσφιλής γραμμή Maginot. Αναθέτει στον Χυντσιζέρ να εμποδίσει με 
οποιοδήποτε τρόπο την κατάληψη των νώτων της, την κύκλωσή της, σχηματίζοντας ένα αμυντικό 
τόξο και καθηλώνοντας τον εχθρό με κάθε θυσία στην αιχμή Ινόρ-Μονμεντύ. Η τύχη του πολέμου, 
του λέει,

Έμμονη ιδέα για έναν ανύπαρκτο κίνδυνο. Η κύκλωση θα γίνει βέβαια, αλλά σε κάποια άλλη στιγμή 

 εξαρτάται από αυτό. 
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και με κάποιον άλλο τρόπο. Εκείνη την ώρα η γραμμή Maginot δεν ενδιαφέρει το γερμανικό 
στρατηγείο περισσότερο από τη Ρουάντα Ουρούντι στην Αφρική. Η μόνη ενέργεια που είναι 
πρακτικά δυνατή για τον αρχιστράτηγο συνίσταται στον ελιγμό των εφεδρειών. Είναι ισχνές, γιατί η 
κίνηση προς τον Dill έχει καταβροχθίσει την 7η στρατιά και τις περισσότερες ταχυκίνητες μεραρχίες. 
Στη διάθεση του Georges μένουν 17 μεραρχίες πεζικού και οι 3 θωρακισμένες μεραρχίες. Με αυτά 
τα ανεπαρκή μέσα θα πρέπει να επιχειρήσει μίαν αναδιοργάνωση για να αντιμετωπίσει έναν τριπλό 
αιφνιδιασμό: τακτικό, τεχνικό και στρατηγικό. Κανένας στρατηγός δε θα μπορούσε να το καταφέρει. 

Κι ακόμη, τα μέτρα που είχαν ληφθεί τη νύχτα της 13 προς 14 Μαΐου, θα πρέπει να προσαρμοσθούν 
στο χαρακτήρα του κινδύνου. Το επεισόδιο του Sedan φαίνεται σοβαρό και η απειλή που φαίνεται 
να δημιουργεί κατά της γραμμής Maginot προκαλεί ζωηρή συγκίνηση. Αντίθετα η αδυναμία της 9ης 
στρατιάς και ο όγκος των δυνάμεων που συγκεντρώνονται εναντίον της δεν προκαλούν ακόμη 
σοβαρή ανησυχία. Έτσι όλες τις μεγάλες μονάδες που κατηύθυνε η ανώτατη στρατιωτική ηγεσία, το 
21ο σώμα στρατού, την 6η μεραρχία πεζικού, την 3η μηχανοκίνητη μεραρχία πεζικού, την 3η 
ανιχνευτική μεραρχία ιππικού, τις στέλνουν στον Χυντσιζέρ. Ο Κοράπ, σκέφτονται, δέχτηκε μόνο 
ασθενείς επιθέσεις και διαθέτει ακόμη για εφεδρεία δυο μεραρχίες, την 53η μεραρχία πεζικού και 
την 4η βορειοαφρικανική, μίαν από τις καλύτερες μεραρχίες του γαλλικού στρατού. Δεν ανησυχώ 
για σας, του λέει ο Billotte ανησυχώ για τον Χυντσιζέρ. Ο χαλύβδινος πυρήνας των γενικών 
εφεδρειών αποτελείται από τις τρεις θωρακισμένες μεραρχίες που ο λόγος της ύπαρξής τους είναι, 
σύμφωνα με τη θεωρία της γαλλικής στρατιωτικής ηγεσίας, η αποκατάσταση της συνοχής των 
μετώπων. Οι δυο πρώτες έχουν κιόλας διατεθεί στην 1η στρατιά, για να κλείσουν το ρήγμα του 
Ζαμπλού. Η μια από αυτές, η ταχυκίνητη θωρακισμένη μεραρχία που από την προηγούμενη μέρα 
ήταν εν πορεία, φτάνει στον καθορισμένο τομέα συγκεντρώσεως, στην περιοχή του Σαρλερουά. Η 
άλλη, η 2η ταχυκίνητη θωρακισμένη μεραρχία, ξεκινά από την περιοχή του Σαλόν. Αλλά οι 
περίεργες αρχές που ισχύουν σχετικά με τις μεταφορές τη διαλύουν πριν ακόμη εξορμήσει. Τα 
στοιχεία της, όσα κινούνται με ερπύστριες, μεταφέρονται σιδηροδρομικώς, τα τροχοφόρα στοιχεία 
της -μέσα σ’ αυτά και τα βυτιοφόρα- θα κινηθούν οδικώς. Εκείνοι που επινόησαν αυτόν τον διπλό 
τρόπο μετακινήσεως, ζούσαν ακόμη στα 1914 - 1918, στην εποχή που η βομβαρδιστική αεροπορία 
περνούσε ακόμη το εμβρυακό της στάδιο και που τα συνεχή μέτωπα και ο αργός ρυθμός των 
επιθέσεων, μπορούσαν να εγγυηθούν την ασφάλεια των μετόπισθεν. Ενώ στα 1940 κάθε πράγμα 
που κινείται πάνω σε σιδηροδρομική γραμμή, κάθε εφοδιοπομπή που διασχίζει έναν δρόμο, είναι 
και μια πρόκληση για τη Luftwaffe... 

Στις 13 Μαΐου το βράδυ, τίποτα δεν έχει ακόμη αλλάξει σχετικά με τον προορισμό της 1ης και της 
2ης ταχυκίνητης θωρακισμένης μεραρχίας. Η 3η μεραρχία που είχε μόνο 50 ημερών ζωή, παίρνει 
διαταγή να αντεπιτεθεί για να κλείσει το ρήγμα του Sedan. 

Είναι όμως πλήρεις, είναι ετοιμοπόλεμες αυτές οι μεγάλες μονάδες που δημιουργήθηκαν με τόσο 
μόχθο και τόσο πρόσφατα; Η κάθε μια τους έχει δυο τάγματα των Β1 και Β1 δις (66 τανκς) και δυο 
τάγματα των Η39 (120 τανκς). Δεν είναι λοιπόν σωστός ο ισχυρισμός, ότι αντιστοιχούσαν προς το 
τρίτο μιας μεραρχίας Panzer που η δύναμη της σε τανκς, κατά κανόνα περισσότερο ελαφρά, ήταν 
218 - 324. Από την άλλη μεριά, η αλήθεια είναι ότι πολλά Η39 ήταν ακόμη εξοπλισμένα με 
πυροβόλα του περασμένου πολέμου, γιατί τα πυροβόλα μεγάλης διατρητικής δύναμης που θα τους 
επέτρεπαν να πολεμήσουν άρμα με άρμα, δεν τους είχαν παραδοθεί από τη γαλλική βιομηχανία. Η 
αλήθεια είναι ότι τα μηχανήματα διαβιβάσεων ήταν ελαττωματικά και ότι η βλακώδης απαγόρευση 
της επικοινωνίας με το ραδιοτηλέφωνο αχρήστευε σχεδόν τον ασύρματο. Η αλήθεια είναι ότι η 
αντιαεροπορική άμυνα ήταν ανεπαρκής και το σύστημα ανεφοδιασμού απαίσιο. Η αλήθεια είναι ότι 
δεν είχε οργανωθεί κανενός είδους συνεργασία ανάμεσα στις ταχυκίνητες θωρακισμένες μεραρχίες 
και την αεροπορία. Η αλήθεια είναι ότι είναι καταδικασμένες σε μια στείρα υποταγή, καθώς τις 
έχουν εξαρτήσει από διοικητές που δεν γνωρίζουν τον πόλεμο θωρακισμένων περισσότερο από 
τους στρατηγούς τους. Ο Μπρυνώ, ο Μπρυσέ, ο Μπροκάρ, δεν έχουν την οξυδέρκεια, την πείρα, τον 
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αέρα, την άγια ανυπακοή ενός Rommel ή ενός Guderian. Όταν ο Ετιέν, ο Ερέν, ο De Gaulle, ζητούσαν 
να αναλάβουν ένα σώμα θωρακισμένων, εννοούσαν μιαν αυτόνομη δύναμη που να δρα μαζικά, με 
την ταχύτητα που διέθετε κάτω από μια δική της, ιδιότυπη διοίκηση. Οι γαλλικές ταχυκίνητες 
θωρακισμένες μεραρχίες δεν έχουν κανένα από αυτά τα χαρακτηριστικά. Ύστερα από το πρώτο 
λάθος που έκαναν να τις απορρίψουν, έπεσαν σε ένα δεύτερο λάθος: τις δημιούργησαν τόσο αργά 
και τόσο άσχημα. Τα τάγματα αρμάτων μάχης δεν θα είχαν χειρότερη απόδοση αν έμειναν στις 
τάξεις του πεζικού, όπως στα 1918. 

...Η νύχτα της 13ης προς 14η Μαΐου κυλά. Από τη γερμανική πλευρά ατέλειωτες μηχανοκίνητες 
φάλαγγες διασχίζουν τις Ardennes με όλα τους τα φώτα αναμμένα. Στην όχθη του Meuse οι 
ακαταπόνητοι στρατηγοί. Guderian, Rommel, Στέβερ και Σάαλ, επιβλέπουν οι ίδιοι στην κατασκευή 
των γεφυρών, απ’ όπου την αυγή θα ριχτούν τα άρματά τους στην απέναντι όχθη. Στο γαλλικό 
στρατόπεδο ο φόβος και η σύγχυση αρχίζουν το καταλυτικό τους έργο. Στο Βέλγιο, η 4η 
βορειοαφρικανική μεραρχία πεζικού, προχωρώντας για τη μάχη, πραγματοποιεί μια σύντονη 
πορεία ανάμεσα σε ένα συρφετό φυγάδων. Προς την κατεύθυνση της Ρέιμς, ο πανικός του Sedan 
κυλά σαν ένας χείμαρρος μέσα στη νύχτα. Τα πληρώματα της 3ης ταχυκίνητης θωρακισμένης 
μεραρχίας που αποτελούνται από δοκιμασμένους στρατιώτες, καταφέρνουν με πολύ κόπο να 
ανοίξουν δρόμο. Στη γέφυρα του Μονγκόν, στη διώρυγα των Ardennes, η στρατιωτική αστυνομία 
της μεραρχίας, με το περίστροφο στο χέρι, σχηματίζει κλοιό για να σταματήσει τους στρατιώτες που 
ξέκοψαν από τις μονάδες τους. Ο κλοιός ανοίγει για να περάσει ένας σχηματισμός πυροβολικού που 
προχωρεί με απόλυτη τάξη, με τους αξιωματικούς επικεφαλής και διαπιστώνει ότι τα άλογα δεν 
σέρνουν κανόνια κι ότι τα λουριά τους ήταν κομμένα... Η France θα ντρέπεται πολύ καιρό για εκείνη 
τη νύκτα. 

Στο κλιμάκιο του Γενικού Στρατηγείου, παρουσιάζεται η ακόλουθη εικόνα των γεγονότων της 13ης 
Μαΐου: 

Από το Namur ως τη Μεζιέρ (9η στρατιά), ο εχθρός πέτυχε να εγκαταστήσει δυο μικρά 
προγεφυρώματα, το ένα στο Ου, βορείως του Dinant και το άλλο στο Μοντερμέ. Εγκατέστησε και 
τρίτο, σημαντικότερο, στο δάσος του Μαρφαί, κοντά στο Sedan (2η στρατιά). Διατάχθηκαν 
αντεπιθέσεις για να ριχτεί ο εχθρός στον Meuse. 
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Τα τανκς καταντούν φύλακες διαβάσεων 

Το πρωί της 14ης Μαΐου ο αγώνας στην Ολλανδία τελειώνει: ο ολλανδικός στρατός θα καταθέσει τα 
όπλα την επομένη, ύστερα από έναν άγριο βομβαρδισμό του Rotterdam από την αεροπορία του 
Kesselring. Γίνεται κάποια προσπάθεια να περισωθεί η Antwerp, μα ο στρατηγός Georges έχει πάρει 
πια την απόφαση να ανακαλέσει τις ταχυκίνητες μεραρχίες της 7ης στρατιάς. Μπροστά στις 
γραμμές των Βέλγων και των Άγγλων, ο αγώνας δεν έχει μεγάλη ένταση. Είναι περισσότερο έντονος 
στο ρήγμα του Ζαμπλού, όπου οι ελαφρές μηχανοκίνητες μεραρχίες που έχουν υποστεί σκληρή 
δοκιμασία, αναδιπλώνονται πίσω από τις γραμμές της 1ης Στρατιάς. Αλλά οι θέσεις αντίστασης 
οργανώνονται και η κατάσταση είναι σε γενικές γραμμές ικανοποιητική σ’ αυτόν τον τομέα. 

Στο άλλο άκρο του μετώπου, ο παράξενος πόλεμος συνεχίζεται. Οι στρατιές 8η, 5η και 4η, 
εξακολουθούν να μένουν τελείως αδρανείς, αποφεύγουν να ρίξουν ακόμη και μια τουφεκιά προς το 
εχθρικό έδαφος έστω και για να δώσουν στους κατοίκους της Βάδης μιαν ιδέα για όσα τραβούν οι 
πληθυσμοί του Βελγίου και της Ολλανδίας. Η 3η στρατιά απωθεί δίχως δυσκολία μιαν ασθενική 
επίθεση, αλλά εκκενώνει ωστόσο την προεξοχή του Λονγκβύ για να περιορίσει το μέτωπό της. Η 
αριστερή πτέρυγα της 2ης στρατιάς που την καλύπτει αποτελεσματικά το προγεφύρωμα του 
Μονμεντύ, ζει ώρες μονοτονίας. Το δράμα εκτυλίσσεται αποκλειστικά στον Meuse, από το μικρό 
ποτάμι που λέγεται Εμμενάνς ως τα κράσπεδα των παλαιών τειχών του Namur. 

Μπροστά ή μάλλον πίσω από το Sedan, η γαλλική διοίκηση έδωσε εντολή να ληφθούν τα ακόλουθα 
τρία μέτρα: Πρώτον, να συγκροτήσουν μια γραμμή άμυνας με μέτωπο προς ανατολάς, στη διώρυγα 
των Ardennes και στον ποταμό Μπαρ· δεύτερον, να ενεργήσουν αντεπίθεση, με μέτωπο προς 
βορρά, εξορμώντας από έναν μικρό ορεινό όγκο που έχει την ονομασία δάσος του Μον-Ντιέ· τρίτον, 
να καταστρέψουν με εντατικούς αεροπορικούς βομβαρδισμούς τις διαβάσεις που ο εχθρός 
επιχειρεί να εγκαταστήσει στον Meuse. Τα τρία αυτά μέτρα αποτελούν ενιαίο σύνολο. Με το πρώτο 
συγκρατείται η εχθρική προέλαση. Με το δεύτερο κλείνει το ρήγμα που δημιουργήθηκε την 
προηγούμενη μέρα. Με το τρίτο δεν επιτρέπουν στους Γερμανούς να σταθεροποιηθούν στην 
αριστερή όχθη και καταδικάζουν σε εκμηδένιση τα στοιχεία που πέρασαν τον ποταμό. Ο ελιγμός 
είναι άψογος. Μένει η εκτέλεση. 

Ο Guderian τώρα. Αυτός ξέρει ότι η επιτυχία του είναι ακόμη εύθραυστη. Το πρόβλημα που 
αντιμετωπίζει είναι να αναπτυχθεί γρήγορα πέρα από τον Meuse για να παραλύσει την αντίδραση 
των Γάλλων και να αρχίσει χωρίς καθυστέρηση την πορεία του προς την Amiens. Αυτός είναι ο λόγος 
που τον κάνει να επισπεύδει εξαντλητικά τη διάβαση της 1ης μεραρχίας Panzer, διατάζοντας τον 
διοικητή της, στρατηγό Κίρχνερ, να επιτεθεί αμέσως, να επιτεθεί σε βάθος, να επιτεθεί κατ’ ευθείαν 
προς τα δυτικά. Η 10η μεραρχία Panzer που τα θωρακισμένα της πέρασαν τον ποταμό πάνω από το 
Sedan, πρέπει να κατευθυνθεί προς νότο, προς την κατεύθυνση του Μον-Ντιέ και του Στον, για να 
καλύψει το πλευρό της μεραρχίας που πολεμά δίπλα της. Μένει η 2η μεραρχία Panzer που την 
προηγούμενη μέρα είχε μείνει πίσω, στο Σεμουά. Φτάνει τώρα κι αυτή κι ετοιμάζεται να περάσει 
τον Meuse στο Ντονσερύ. Ο Guderian φτάνει εκεί. Δεν έχει ακόμη αποφασίσει ποιο ρόλο θα 
αναθέσει στην τρίτη μεγάλη μονάδα του. 

Με ηρωισμό η γαλλοβρετανική αεροπορία χτυπά τις γέφυρες. Οι σχηματισμοί, σε αλλεπάλληλα 
κύματα, ρίχνονται με μανία, αλλά η αντιαεροπορική άμυνα του συνταγματάρχη von Χίππελ 
δοξάζεται εκείνη την ημέρα: ρίχνει 100 αεροπλάνα και αποκλείει κάθε αποτελεσματική δράση. 
Μέσα σε μια τρομακτική θύελλα ατσαλιού, ένας γέρος, ο διοικητής της ομάδας στρατιών von 
Rundstedt που ήρθε να ανασάνει τη μυρουδιά του μπαρουτιού, συναντά τον Guderian μπροστά στη 
γέφυρα του Ντονσερύ. -

Ο ανώτερος διοικητής φεύγει κι ο Guderian διστάζει ακόμη. Πλάι του, ο Φάιελ, διοικητής της 2ης 

Ε, λοιπόν, Guderian, αυτό γίνεται κάθε μέρα; -Γιαβόλ, χερ Γκενεράλ Όμπερστ. 
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μεραρχίας Panzer, περιμένει διαταγές. Πώς θα αναπτύξει τη θωρακισμένη μεραρχία του; Προς τα 
δυτικά για να επιταχύνει την επιτυχία της 1ης μεραρχίας Panzer που κατέλαβε το Σεμερύ και 
επιτίθεται στη διώρυγα; Ή προς νότο για να ενισχύσει τη 10η μεραρχία Panzer εναντίον των ισχυρών 
συγκεντρώσεων γαλλικών τανκς που σημειώθηκαν προς το Μον-Ντιέ; Διστάζοντας ανάμεσα στην 
τόλμη και τη φρόνηση, ο Guderian ζητά τη γνώμη των αξιωματικών του. Ο ταγματάρχης Βενκ που θα 
τον ξανασυναντήσουμε στην αφήγησή μας για την αγωνία του Berlin, του απαντά γελώντας με τα 
ίδια του τα λόγια: Να σκοτώνετε, να μη χαϊδεύετε.

Ωστόσο, από μια παραξενιά της τύχης, η γαλλική 3η ταχυκίνητη θωρακισμένη μεραρχία, έφτασε 
από τις 6 το πρωί, και χωρίς να έχει χάσει ούτε ένα άρμα, στον τομέα δράσης που της είχαν 
αναθέσει. Τα στοιχεία της που ενεργούσαν αναγνώριση, έφτασαν ως τις παρυφές του Μον-Ντιέ. 
Μπροστά τους απλωνόταν μια λεκάνη, κάπως ελώδης που τη διέσχισε ένα ποταμάκι, και πιο κάτω 
κάποια πτυχή του εδάφους έκρυβε το χωριό Σεμερύ, όπου επιτίθεται η 1η μεραρχία Panzer, με τα 
νώτα γυρισμένα προς την 3η γαλλική ταχυκίνητη μεραρχία. Ο εχθρός δεν διαθέτει αριθμητική 
υπεροχή και η δραστικότητα του πυρός του είναι μικρή. Κάθε στρατηγός με στοιχειώδη αντίληψη 
πολεμιστή θα άρπαζε την ευκαιρία, μπροστά σε μια τέτοια κατάσταση, για να ριχτεί πάνω σε έναν 
αντίπαλο με σκόρπιες ακόμη δυνάμεις, την ώρα που ξοπίσω του οι ακμαίες μονάδες της 3ης 
γαλλικής μηχανοκίνητης μεραρχίας πεζικού έρχονταν σε ενίσχυση. Μα οι Γάλλοι στρατηγοί δεν 
πηγαίνουν μπροστά, όπως οι Γερμανοί, για να αποφασίζουν ανάλογα με τη στιγμή και το έδαφος. Ο 
διοικητής της 3ης γαλλικής ταχυκίνητης μεραρχίας Μπροκάρ, βρίσκεται στις Πετίτ-ζ-Αρμουάζ, 12km 
από το Μον-Ντιέ, κι εκείνη τη στιγμή καυγάδιζε με τον ιεραρχικά ανώτερό του, τον στρατηγό 
Φλαβινιύ, διοικητή του 21ου Σώματος Στρατού. 

 Η φράση έγειρε την πλάστιγγα προς την πλευρά 
της τόλμης. Ο Φάιελ ρίχνει τα τανκς του προς τη δύση. 

Ο Φλαβινιύ ζητά από τον Μπροκάρ να επιτεθεί αμέσως. Ο Μπροκάρ απαντά ότι του χρειάζονται 
δέκα ώρες για να οργανώσει τον ελιγμό του και να ανεφοδιάσει τα τανκς του. Οι διαταγές και οι 
απειλές δεν τον συγκινούν. Η ώρα κοντεύει 14:00 όταν ξεκινά για να πλησιάσει προς τις γραμμές του 
εχθρού. Τώρα πια όμως, τα γερμανικά θωρακισμένα περνούν τον Meuse κατά κύματα. 

Η ευκαιρία χάθηκε. Ο Φλαβινιύ, δίκαια ή άδικα, σταματά την προέλαση της 3ης ταχυκίνητης 
μεραρχίας και την τοποθετεί στην αμυντική ζώνη, σε μια έκταση 20km, από το Μπαιρόν ως το Στον. 
Κατανέμοντας τις δυνάμεις της σε μικτά τμήματα, η μεραρχία κλείνει τους δρόμους του δάσους. Οι 
υπέροχες μηχανές που κατασκευάστηκαν για έναν επικό πόλεμο, για εξορμήσεις μαζών, για 
μεγάλους ελιγμούς, σε νέα μορφή, ιππικού αλλοτινών καιρών, τερματίζουν τη σύντομη 
σταδιοδρομία τους στον ρόλο των εθνοφρουρών του 1914: φρουροί οδών και συγκοινωνιών. 

Ταυτόχρονα τερματίζεται και ο ρόλος της 2ης στρατιάς στη μάχη του Meuse. Εφ’ όσον η πίεση των 
εχθρικών τανκς ασκείται σε άλλα σημεία, θα μπορέσει, χωρίς μεγάλη δυσκολία, να συνεχίσει ως τον 
Ιούνιο την αποστολή της, την κάλυψη της γραμμής Maginot. Ο αρχηγός του επιτελείου της, μπροστά 
σε κάποια μεταπολεμική επιτροπή έρευνας, λίγο ακόμη και θα διεκδικούσε γι’ αυτή, τις δάφνες της 
νίκης. Αν δεν ήταν στη μέση το  ό νο μα S eda n ,  είπε αυτός ο ασυνείδητος, 

Στον ποταμό Μπαρ, ο αγώνας είναι σοβαρότερος. Γίνεται απελπισμένη προσπάθεια να σχηματίσουν 
μια γραμμή ανάσχεσης μπροστά στο ρήγμα που δημιούργησε η διάλυση της 55ης και της 71ης 
μεραρχίας πεζικού. Αναπτύσσοντας τις δυνάμεις του σε ένα απίθανο μέτωπο, το 1480 σύνταγμα 
πεζικού, κρατά τη γωνία που σχηματίζουν οι ποταμοί Meuse και Μπαρ. Οι ιππείς της 5ης ελαφράς 
μεραρχίας, της 3ης ταξιαρχίας ιππικού και της 3ης ταξιαρχίας σπαχήδων, αναλαμβάνουν να 
υπερασπιστούν τη διώρυγα και προσπαθούν να αποκαταστήσουν, προς την πλευρά του χωριού Λα 
Κασσίν, επαφή με τη 2η στρατιά. Φτάνοντας με τα πόδια από το στρατόπεδο της Σισσόν, όπου 
βρισκόταν για εκπαίδευση, η τελευταία εφεδρεία της 9ης στρατιάς, η 53η μεραρχία πεζικού, του 

είμαι σίγουρος ότι η 
υποχώρηση της 2ης στρατιάς θα φαινόταν ασήμαντη υπόθεση... 
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στρατηγού Ετσεμπερριγκαραί, ρίχτηκε να ενισχύσει τα τμήματα που πολεμούσαν μέσα στη 
δασωμένη ζώνη που εκτείνεται μεταξύ του ποταμού Μπαρ κι ενός μικρού παράλληλου ποταμού, 
του Βανς. Μεγάλη μονάδα της σειράς Β, δίδυμη αδελφή της 55ης μεραρχίας, φτάνει καταπονημένη 
για να βρεθεί μπλεγμένη μέσα σε ένα στρόβιλο αλληλοσυγκρουόμενων διαταγών που 
αντικαθρέφτιζαν την άγνοια και τον πανικό των ανώτερων κλιμακίων. Τελικά τα τάγματα 
αποφασίζουν να πέσουν εκεί που βρίσκονται σε μια περιοχή 400 τετραγωνικών χιλιομέτρων, μέσα 
στη νύχτα, ανάμεσα στα δέντρα. Μερικά θα κρατήσουν καλή στάση. Άλλα θα διαλυθούν με την 
πρώτη σύγκρουση. 

Όλη τη μέρα της 14ης Μαΐου ένας κονιορτός από διάφορες μονάδες αντιμετωπίζουν την 1η και τη 
2η μεραρχία Panzer. Η άμυνα κλιμακώνεται σε βάθος, μέσα στα ξέφωτα και τα δρομάκια του 
πυκνού δάσους, στο οροπέδιο Καρλομάγνος στα χωριά Μαλμύ, Βαντρές, Ομικούρ. Το βράδυ, νέα 
γραμμή αντίστασης συγκροτείται πάνω στον ποταμό Βανς. Ο δρόμος της Αμιένης δεν είναι ακόμη 
ολωσδιόλου ανοιχτός μπροστά στον Guderian. 

Θα έπρεπε όμως να βρεθεί τρόπος για να υποστυλωθεί αυτό το εύθραυστο μέτωπο που δέχεται 
τώρα επάνω του όλο το βάρος της πολεμικής μηχανής που ξεκινά από το Sedan, Αλλά, τις μονάδες 
γενικής εφεδρείας τις έστειλαν προς άλλες κατευθύνσεις, και η 6η στρατιά Τουσόν που της 
ανέθεσαν να αποκαταστήσει την επαφή μεταξύ της 9ης και της 2ης, ήταν ακόμα ένας απλός 
οργανισμός διοίκησης. 

Μόνη της φτάνοντας από το Ρετέλ, η 14η μεραρχία πεζικού, με διοικητή τον δυναμικό ντε Λαττρ ντε 
Τασσινιύ, προωθεί ένα τάγμα του 152ου συντάγματος πεζικού ως τον ποταμό Βανς. Είναι όμως μια 
πάρα πολύ ασήμαντη ενέργεια, ένα βότσαλο μέσα στη θάλασσα. 

Μια πιο σημαντική ενίσχυση, ένα ισχυρό στοιχείο ελιγμών είναι η 2η ταχυκίνητη θωρακισμένη 
μεραρχία. Με διαταγή του Γενικού Στρατηγείου που διαβιβάστηκε στις 14 Μαΐου, ώρα 9, την 
αποσπούν από την 1η στρατιά και τη θέτουν στη διάθεση της 9ης. Με μια δεύτερη διαταγή τη 
στέλνουν προς το Σινιύ-λ’ Αμπαί. Είναι σε θέση επομένως -στα χαρτιά- να προβάλει ανάμεσα στα 
Panzer του Guderian για μιαν από εκείνες τις συγκρούσεις των τανκς, για τις οποίες συγκροτήθηκαν 
οι θωρακισμένες μεραρχίες. Το λιγότερο που μπορεί κανείς να περιμένει από αυτή, είναι να 
ανακόψει τη γερμανική προέλαση, να εξασφαλίσει στη διοίκηση κάποια ανάπαυλα που θα της 
δώσει την ευκαιρία να ξαναβάλει σε τάξη μια μάχη που ξεκίνησε στραβά. Για κάτι τέτοιο θα άξιζε να 
θυσιαστεί ως το τελευταίο της τανκ. 

Αλλά το ανεκδιήγητο σύστημα μεταφορών εξαρθρώνει τα πάντα. Δεν υπάρχουν αρκετές 
σιδηροδρομικές αποβάθρες κι έτσι τα τανκς ξεφορτώνονται στο Ιρσόν, 60km μακριά από τον 
καθορισμένο τομέα συγκεντρώσεως της μεραρχίας. Τα στοιχεία των τροχοφόρων που 
περιλαμβάνουν προπάντων τις υπηρεσίες εφοδιασμού και επισκευών, χάνονται μέσα στο 
λαβύρινθο των δρόμων και φτάνοντας κουτσά στραβά στο Σινιύ, βρίσκονται πιο κοντά στον εχθρό 
από όσο οι μαχητικοί σχηματισμοί τους οποίους οφείλουν να εξυπηρετήσουν. Εκεί που είναι η 
βενζίνα δεν υπάρχουν τανκς. Εκεί που είναι τα τανκς δεν υπάρχει βενζίνα. Στις 1 4 Μαΐο υ το 
μεσημέρι, ομολογεί ο διοικητής της ταχυκίνητης θωρακισμένης μεραρχίας Μπρυσέ, μπορούμε να 
πούμε ότι δεν υπάρχει πια θωρακισμένη μεραρχία, αλλά μόνο σκόρπια στοιχεία που τα διεκδικούν οι 
κατά τόπους διοικητές... Κάποιος άλλος παράγοντας, λίγο έλειψε να χαρίσει μιαν ανάπαυλα στους 
Γάλλους: ο εχθρός. Ο Kleist που διοικούσε την ομάδα θωρακισμένων, δίνει εντολή στον Guderian να 
σταματήσει μπροστά στο προγεφύρωμα του Sedan και να οχυρωθεί εκεί, δίνοντας τον καιρό στις 
μεραρχίες πεζικού να συγκεντρωθούν γύρω από τα Panzer. Ο Guderian πετιέται με το αεροπλάνο 
στο στρατηγείο του διοικητού του, διαμαρτύρεται, αποδείχνει ότι θα χάσουν τους καρπούς του 
αιφνιδιασμού, αλλά ο Kleist του απαντά δογματικά, ότι τρέχει προς την καταστροφή και ότι οι 
θωρακισμένες μεραρχίες του, καθώς χώνονται έτσι, σε σχήμα ανοιχτών δακτύλων, μέσα στις 
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πεδιάδες της βόρειας France κινδυνεύουν να δεχθούν επίθεση από τα νώτα, να αποκοπούν και να 
εκμηδενισθούν η καθεμιά τους ξεχωριστά. Ξαναγυρίζοντας στο σώμα στρατού ο Guderian, 
απειθαρχεί και συνεχίζει την προέλασή του. Ο Kleist του αφαιρεί τη διοίκηση. Ο Hitler που 
ειδοποιήθηκε αμέσως από τον Rundstedt, τον ξαναδιορίζει στη θέση του. Μέσα σε τρεις ώρες αυτή 
η διαμάχη είχε τερματιστεί. 

Αφημένοι στην τύχη τους οι υπερασπιστές συνεχίζουν τον αγώνα, στις 15 Μαΐου, ολόκληρη την 
ημέρα. Τα Panzer χρειάζεται να πολεμήσουν γερά, ζητώντας συνεχώς την υποστήριξη των Stukas για 
να συντρίψουν τις φωλιές αντίστασης. Το 2ο σύνταγμα σπαχήδων του Μαρόκου και το 2ο 
σπαχήδων του Αλγερίου διαθέτοντας και τα δυο μαζί ένα πυροβόλο των 25, υπερασπίζονται τον 
Όρνι ως τις 17:00. Το Σανιύ, παραδομένο στις φλόγες, εξακολουθεί να είναι στα χέρια του 8ου 
συντάγματος Κυνηγών ως τις 19:00. Το Μπααλόν και το Μπουβελμόν, αντιστέκονται ως τα 
μεσάνυχτα· ύστερα, τα υπολείμματα του 152ου συντάγματος πεζικού διασπούν τον κλοιό του 
εχθρού και ενώνονται με το 11ο των θωρακοφόρων που συνεχίζει τη μάχη στη Ζουβέλ. Περίεργη 
αντίθεση: τόσος ηρωισμός στη Βανς, ύστερα από την τόση ανανδρία στον Meuse. Αλλά, από ένα 
πνεύμα δικαιολογημένης αυστηρότητας, εκείνο που θα διατηρηθεί τελικά θα είναι οι εικόνες της 
ανανδρίας. 

Στις Ι6 Μαΐου το πρωί, ο Guderian βρίσκεται πάλι στους δρόμους. Η διάσπαση έχει συντελεστεί. 
Κάθε οργανωμένη αντίσταση έχει πάψει. Τρέχοντας με 80km την ώρα, αιχμαλωτίζουν ολόκληρες 
φάλαγγες φυγάδων. Τους διατάζουν να πετάξουν στο δρόμο όσα όπλα τους απομένουν. Τα τανκς 
περνούν πάνω από τα όπλα και τα τσακίζουν. Δείχνουν στους άνδρες που βρίσκεται η κλούβα των 
αιχμαλώτων, όπου θα πάνε να παραδοθούν, ύστερα οι άνδρες με τους μαύρους μπερέδες, με γυμνό 
το κορμί, όρθιοι ή πάνω στους πυργίσκους των τανκς, μαυρίζοντας στον ήλιο, παίζοντας 
φυσαρμόνικα και ξεχνώντας τον κάματο με τη μέθη της νίκης, ξαναρχίζουν τον στρατιωτικό 
τουρισμό. Ένα τέταρτο αιώνα αργότερα, υπάρχουν ακόμα αμέτρητοι Γερμανοί με γκρίζους 
κροτάφους για να λεν ότι ποτέ τους δε γνώρισαν ζωή που να μπορεί να συγκριθεί σε πληρότητα με 
τη ζωή εκείνου του Μάη, του 40... Μα θα την πλήρωναν ακριβά. 
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Η κατάρρευση της 9ης στρατιάς 

Πάνω στον Meuse, στα βόρεια του Sedan, η κατάσταση εξακολουθεί να είναι περίεργη όλη τη μέρα, 
στις 14 Μαΐου. Οι θωρακισμένες φάλαγγες που ξεχύθηκαν σε όλους τους δρόμους των Ardennes, 
φτάνουν στον ποταμό, η καθεμιά τους και σε άλλη στιγμή, ανάλογα με τα εμπόδια που συνάντησαν. 
Καθώς έκανε κι ο Rommel την προηγούμενη μέρα, κάθε μεραρχία μόλις φτάνει επιτίθεται όπου 
μπορεί κι όπως μπορεί· οι άνδρες της ρίχνονται στο νερό με λαστιχένιες βάρκες, με σανίδες, με 
αχυρένια δεμάτια, ακόμη και κολυμπώντας. Σε πολλούς τομείς εξακολουθεί να επικρατεί ηρεμία, 
προπάντων στον τομέα της 6ης γαλλικής μεραρχίας πεζικού που έχει πιάσει θέσεις από τη μια κι 
από την άλλη μεριά της Φυμαί. Σε άλλα σημεία οι γερμανικές επιθέσεις είναι άγριες και σε 
περιορισμένο μέτωπο διεισδύσεις, παραβιάσεις των γραμμών ύστερα από μια τρομακτική 
προπαρασκευή με αεροπορικούς βομβαρδισμούς. Στον τομέα της 5ης γαλλικής μηχανοκίνητης 
μεραρχίας πεζικού, η 5η μεραρχία Panzer περνά τον Meuse στο Υβουάρ. Στον τομέα της 22ας 
μεραρχίας πεζικού, η 6η Panzer περνά τον ποταμό στο Σοόζ, κοντά στο Ζιβέ. Η γαλλική ηγεσία 
περίμενε ότι η προσπάθεια διασπάσεως θα είχε τη μορφή μιας μεγάλης οργανωμένης επιχείρησης. 
Μα ο εχθρός δε στάθηκε στα προηγούμενα του 1918. Το μέτωπο καταρρέει κάτω από μια διαδοχή 
αυτοσχέδιων χτυπημάτων. 

Στο δικό του προγεφύρωμα ο Rommel ξανάρχισε τη μάχη από την αυγή. Αλλά μόλις και κατάφερε 
να περάσει στην αριστερή όχθη περί τα δεκαπέντε τανκς, και το περισσότερο που μπόρεσε να κάνει 
στην αρχή, ήταν μερικές αψιμαχίες στη λεκάνη του Ου, ώσπου να φτάσουν οι αργοπορημένες 
ενισχύσεις. Ευτυχώς γι’ αυτόν οι αντιδράσεις των Γάλλων είναι άτονες και ασύνδετες. Φτάνοντας 
στο πεδίο της μάχης, έπειτα από μίαν ολονύκτια εξαντλητική πορεία, πολλές μονάδες διαλύονται 
χωρίς να προβάλουν αντίσταση. Πηγαίνοντας να εκτελέσουν την αντεπίθεση που είχε διαταχθεί και 
την προηγούμενη μέρα, δυο λόχοι Η 35, δεν βρήκαν κι αυτή τη φορά το πεζικό που θα έπρεπε να 
συνοδέψουν. Τα τανκς αναδιπλώθηκαν και, όπως πάντα, ανέλαβαν τη γνωστή υπηρεσία: φύλακες 
διαβάσεων! Αναπτύχθηκαν σε μίαν αμυντική γραμμή που έπιανε όλον το δρόμο από τη Φιλιπβίλ ως 
το Dinant. 

Η πίεση του Rommel εντείνεται όσο αυξάνουν οι νέες δυνάμεις που του έρχονται. Ο 
συνταγματάρχης von Bismarck, διοικητής του 7ου συντάγματος τυφεκιοφόρων, παίρνει το Οναί. Ο 
συνταγματάρχης Ρότενμπουργκ, διοικητής του 25ου συντάγματος Panzer, έρχεται να τον ενισχύσει. 
Ο Rommel έχει ανέβει σε ένα Panzer Κ 3 που μια κατ’ ευθείαν βολή, από κάποια γωνιά του δάσους, 
το αναποδογύρισε σ’ ένα χαντάκι. Βγαίνει από το τανκ με τα τέσσερα, με το μάγουλο σκισμένο από 
ένα θραύσμα, σαν στρατηγός του Ναπολέοντα που ελευθερώνεται από το σκοτωμένο ανάμεσα στα 
πόδια του άλογο. Την ίδια στιγμή μια επίθεση της γερμανικής αεροπορίας σαρώνει τον δρόμο από 
το Dinant ως τη Φιλιπβίλ που είναι γεμάτος από ιππήλατο πυροβολικό. Τα ζεμένα άλογα σπάζουν τα 
λουριά τους και πέφτοντας ανάμεσα στα άλογα ενός συντάγματος ιππικού, καλπάζουν προς όλες τις 
κατευθύνσεις, τρελά από φόβο. Και στο μεταξύ μια απειλή αρχίζει να διαγράφεται για τον 
ριψοκίνδυνο Rommel. Η 1η θωρακισμένη μεραρχία καταφθάνει. Τη νύχτα είχε λάβει μια 
προειδοποιητική διαταγή να είναι έτοιμη: ήταν ενδεχόμενο να αλλάξει αποστολή και να τη στείλουν 
σε ενίσχυση της 9ης στρατιάς. Το μεσημέρι η προειδοποιητική διαταγή μετατρέπεται σε διαταγή 
αμέσως εκτελεστή. Σημείο κατευθύνσεως: Φλορέν, με την εντολή να ρίξει στον Meuse τα γερμανικά 
τανκς που είχαν περάσει τον ποταμό. Η απόσταση δεν είναι υπερβολικά μεγάλη: 30km. Αν ο 
Μπρυνώ ήταν ένας πραγματικός στρατηγός αρμάτων, θα ανέβαινε σε ένα από τα Β1 που διοικούσε 
και θα έριχνε τη μεραρχία του κατ’ ευθείαν μέσα στη σύγκρουση. Η μάχη ήταν αμφίρροπη ακόμη. 
Ποιος ξέρει την υλική και ψυχολογική ανατροπή που θα μπορούσε να φέρει η αιφνίδια εμφάνιση 
ενός όγκου από 200 χαλύβδινα μαστόδοντα; 

Αλλά ο Μπρυνώ δεν είναι Rommel. Ο Μπρυνώ είναι στρατηγός της γαλλικής σχολής που πιστεύει 
ότι μια αντεπίθεση οργανώνεται μέσα στα πλαίσια μιας διαταγής σαφώς διατυπωμένης και 
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άκαμπτης. Ο Μπρυνώ ψάχνει να βρει τον στρατηγό Μαρτέν, διοικητή του 11ου σώματος, για να 
τεθεί υπό τις διαταγές του· έπειτα ψάχνει να βρει τηλέφωνο για να ζητήσει από τον στρατηγό Κοράπ 
να τροποποιήσει τις διαταγές του στρατηγού Μαρτέν· ύστερα ψάχνει να ξαναβρεί τον στρατηγό 
Μαρτέν που, έχοντας παρατήσει το στρατηγείο του της Φλορέν, γίνεται άφαντος. Και σε όλο αυτό 
το διάστημα, τα τάγματα των τανκς που διοικεί φτάνουν στην καθορισμένη βάση εξόρμησης 
πανέτοιμα, σε όπλα και ηθικό. Μα τα ρεζερβουάρ έχουν λίγη βενζίνα και κανένας δεν ξέρει που 
βρίσκονται τα βυτιοφόρα ανεφοδιασμού. Κανένας δεν θα καταφέρει να το μάθει ποτέ, παρ’ όλες τις 
ανακρίσεις που θα γίνουν μεταπολεμικά. Κανένας δεν θα καταφέρει ποτέ να εξακριβώσει πώς η 
καλύτερη θωρακισμένη μεραρχία του γαλλικού στρατού άρχισε την εξόρμηση της χωρίς να 
βασανίζει το μυαλό του διοικητού της η φροντίδα να έχει μαζί του τα καύσιμα που του χρειάζονταν. 
Για να το καταλάβει κανείς χρειάζεται να εισδύσει στο πνεύμα που τέσσερις μέρες blitzkrieg

Έπεσε η νύχτα. Ο Μπρυνώ ψάχνει πάντα για τον Μαρτέν που είναι πάντα άφαντος. Τα πληρώματα, 
πάντα με την ίδια εμπιστοσύνη, αγρυπνούν ή κοιμούνται πλάι στα τανκς που τα έχουν καλά 
καμουφλάρει μέσα στα σύδεντρα. Το Φλαβιόν, η Κορέν, η Φλορέν, είναι γιγάντιοι πυρρόχρωμη 
φωτεινοί δίσκοι. Ο αχός της μάχης έχει καταλαγιάσει. Μερικοί διοικητές μονάδων αποφασίζουν να 
γεμίσουν τα ρεζερβουάρ των τανκς τους, ξετρυπώνοντας κοινή βενζίνα, σε πείσμα των ιερών 
κανονισμών που ορίζουν ότι τα τανκς δεν κινούνται παρά μόνο με βενζίνα αεροπλάνων. Μα οι 
αξιωματικοί που παίρνουν εντολή να ψάξουν για τα βυτιοφόρα με τη βενζίνα, ξαναγυρίζουν 
απελπισμένοι - ή δεν ξαναγυρίζουν καθόλου... Κι ωστόσο, στις 5 το πρωί, έρχονται να αναφέρουν 
άλλη μια φορά στον στρατηγό, ότι η μεραρχία του είναι ολωσδιόλου ανέπαφη· μόνο ένα άρμα είναι 
εκτός υπηρεσίας λόγω βλάβης. Ο Rommel έχει διεισδύσει, ο Rommel έχει νικήσει, αφήνοντας το 
πλευρό του ακάλυπτο σε 7.000 επίλεκτους άντρες και σε 5.000 τόνους ατσάλι. Είναι ωραίο πράγμα 
να είσαι Γερμανός στρατηγός το 1940! Την ώρα που η 1η ταχυκίνητη θωρακισμένη μεραρχία 
περιμένει, η 9η στρατιά καταρρέει. Η μάχη του Meuse πλησιάζει προς το τέλος της. 

, δεν 
κατάφεραν να το εξαλείψουν: συνεχές μέτωπο, οργανωμένα μετόπισθεν, ελεύθερη κυκλοφορία, 
περιθώριο χρόνου... 

Στις 19:00 τα νεύρα του διοικητού του 11ου σώματος στρατού έχουν σπάσει. Οι ειδήσεις που του 
έρχονται είναι φοβερές. Παντού τα ρήγματα έχουν διευρυνθεί. Η 18η μεραρχία πεζικού διαλύεται. 
Η 22η έχει τραπεί σε φυγή με επικεφαλής τον διοικητή της. Τα μετόπισθεν αρχίζουν να 
παρουσιάζουν την εικόνα της ήττας: οχήματα πυροβολικού, ασθενοφόρα, αποκομμένα στοιχεία 
όρχων, όλα με την πλάτη γυρισμένη στον εχθρό. Ο στρατηγός Μαρτέν μονάχα ένα μέσο βρίσκει για 
να σώσει το σώμα στρατού που διοικεί: να εγκαταλείψει το πεδίο. Διατάζει σύμπτυξη στη γραμμή 
Φλορέν-Φιλιπβίλ-Μαρίενμπουργκ. Κι ενώ ένα σωρό διαταγές δεν φτάνουν ποτέ στον προορισμό 
τους, τούτη εδώ τρέχει σαν να έχει φτερά. 

Μοιραίο λάθος. Ο μόνος τρόπος για να περισωθεί κάτι από το 11ο σώμα ήταν να γαντζωθούν στο 
έδαφος τα στρατεύματα που ορισμένα μάλιστα πολεμούσαν γενναία. Η διαταγή για τη σύμπτυξη 
έλυσε κι όσους κόμπους κρατούσαν ακόμη. Όπως η 55η και η 71η μεραρχία ιππικού, την 
προηγούμενη μέρα στο Sedan, έτσι τώρα και η 18η και 22η παύουν να υπάρχουν. Ούτε ένα στοιχείο 
δεν θα σταθεί στο σημείο σύμπτυξης, έναν απλό δρόμο που είχε καθορίσει ο Μαρτέν. Ο διοικητής 
της 18ης μεραρχίας πεζικού μάταια θα ψάξει να βρει εκεί κανένα απομεινάρι της μεραρχίας του, 
ύστερα θα συνεχίσει τις μάταιες αναζητήσεις του σε όλους τους δρόμους της συμφοράς και τελικά 
θα το πάρει απόφαση να γυρίσει στο Paris για να αναφέρει στον Υπουργό ότι από τις 15.000 που 
κίνησαν για τον πόλεμο, γυρίζει μόνος. Άλλοι στρατηγοί κρίνουν πιο έντιμο να αυτοκτονήσουν: ο 
Μπουφφέ, διοικητής του 2ου σώματος στρατού, ο Τιερρύ ντ’ Αρζανλιέ, αδελφός του κατοπινού 
καλόγερου-ναυάρχου, ο Ωζερώ, διοικητής των αεροπορικών δυνάμεων στρατού. Όταν 
καταστράφηκε και το τελευταίο αεροπλάνο του, θα τρέξει να βρει τους συμπολεμιστές του και θα 
πεθάνει με το τουφέκι στο χέρι, υπερασπίζοντας το δημαρχείο του Κατελέ. 
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Στη Βερβέν, έδρα της 9ης στρατιάς, η διαταγή για τη σύμπτυξη του 11ου σώματος στρατού 
προκάλεσε ζωηρή έκπληξη και ασυγκράτητη οργή. Οργή και έκπληξη δυναμώνουν σε ένταση, καθώς 
ανεβαίνουν στην ιεραρχία της ομάδας στρατιών. Ο Κοράπ έχει με τον Billotte μια οργισμένη 
τηλεφωνική συνδιάλεξη, και απαντά με το απότομο ύφος του στρατιωτικού στη μομφή ότι έχασε τη 
γραμμή Meuse. Την άλλη μέρα θα τον αντικαταστήσουν στη διοίκηση της στρατιάς του με τον 
στρατηγό Giraud. Ύστερα, με μιαν έλλειψη δικαιοσύνης για την οποία οι περιστάσεις παρέχουν 
κάποια δικαιολογία, ο Paul Reynaud θα τον διαλέξει για αποδιοπομπαίο τράγο. Αφού κατάκριναν 
πρώτα τον Μαρτέν, ο Κοράπ και ο Billotte τον μιμούνται. Στις 15 Μαΐου, στις 2:30 το πρωί, 
ολόκληρη η 9η στρατιά παίρνει διαταγή να απαγκιστρωθεί και να πιάσει θέσεις στη γραμμή 
Μαρσινέλ (προάστιο του Σαρλερουά), Κλερφονταίν, Μαρίενμπουργκ, Ροκρουά, Σινιύ-λ’ Αμπαί. 
Οφείλουν να πολεμήσουν εκεί μέχρις εσχάτων, χωρίς καμιά σκέψη για υποχώρηση. Μάταια, ηχηρά 
λόγια! Για στρατεύματα σε τέτοιο βαθμό κλονισμένα, είναι πολύ πιο δύσκολο να υποχωρήσουν με 
τάξη παρά να πεθάνουν, χωρίς να κάνουν βήμα προς τα πίσω. Το παν διαλύεται, το παν καταρρέει. 
Η 5η μηχανοκίνητη μεραρχία πεζικού μπαίνει στα καμιόνια της και γυρίζει στη France. H 1η 
ταχυκίνητη θωρακισμένη μεραρχία, καθηλωμένη από έλλειψη βενζίνης, καταστρέφεται 
κατακερματισμένη. 

Η 61η μεραρχία πεζικού κονιορτοποιείται. Η 4η βορειοαφρικανική μεραρχία πεζικού ξαναρχίζει 
προς την αντίθετη κατεύθυνση, τη σύντονη πορεία της προηγούμενης μέρας και αφανίζεται από την 
κούραση. Η Φιλιπβίλ κι η Κλερφονταίν είναι τώρα πια απλή σκιά αντίστασης. Ο Rommel επιτίθεται 
σ’ αυτά τα δυο σημεία και τα κυριεύει ο ίδιος. Στη Φιλιπβίλ διατάζει να συγκεντρωθούν οι Γάλλοι 
αξιωματικοί που είχαν πριν από λίγο παραδοθεί, μα τους γυρίζει την πλάτη όταν του ζητούν την 
άδεια να κρατήσουν τις ορντινάντσες τους και να ξαναφτιάξουν τις καντίνες τους. Κάπου - κάπου 
γίνεται καμιά μάχη ανάμεσα στα τανκς και το αντιαρματικό, αλλά τερματίζεται γρήγορα με την 
εκμηδένιση των νησίδων αντίστασης. Τα Stukas, μπαίνοντας για πρώτη φορά στη διάθεση της 7ης 
μεραρχίας Panzer, χιμούν από τον ουρανό επάνω στον εχθρό κι ύστερα ξανανεβαίνουν 
ουρλιάζοντας, ενώ τα ακολουθούν, η μια πίσω από την άλλη, κομπολόι οι εκρήξεις των βομβών 
τους. Πελώριες στήλες σκόνης σημαδεύουν την πορεία των θωρακισμένων μονάδων που τρέχουν 
με 60 km/h, ανάμεσα σε έναν αποδιοργανωμένο εχθρό. Η μάχη κατάντησε κυνηγητό. 

Το πιο παράξενο είναι ότι η 15η Μαΐου, η μέρα της πανωλεθρίας, ήταν για τα γαλλικά επιτελεία μια 
μέρα αισιοδοξίας. Το γραφείο του στρατηγού Georges τηλεφωνεί στο γραφείο του στρατηγού 
Gamelin μια ρόδινη αναφορά: Καμιά αξιόλογη νεώτερη είδηση... Μικρές διεισδύσεις στη γραμμή 
Μεζιέρ-Σαρλεβίλ... Ανασυγκόλληση του ρήγματος στο Sedan... Η επίθεση φαίνεται να αναχαιτίσθηκε... 
Όλοι οι αιχμάλωτοι σημειώνουν την κόπωση των γερμανικών στρατευμάτων...

Στην πραγματικότητα τα ανώτατα κλιμάκια της ηγεσίας δεν έχουν ιδέα για ό,τι συμβαίνει. Όλες οι 
μαρτυρίες αυτό αποδείχνουν. 

 Στη Βερβέν, στο 
στρατηγείο του Κοράπ, οι ειδήσεις της προηγούμενης μέρας εξακολουθούν να θεωρούνται αρκετά 
καθησυχαστικές: το 2ο και το 11ο σώμα στρατού συμπτύσσονται με πλήρη τάξη και πιάνουν θέσεις 
στη γραμμή ανάσχεσης. Μια ανασκόπηση της πολεμικής κατάστασης που συντάσσεται το βράδυ 
στο στρατηγείο της Φερτέ-σοy-Ζουάρ σκορπίζει εμπιστοσύνη: Η ημέρα της 15ης παρουσιάζεται 
ήρεμη. Το μέτωπό μας που είχε κλονισθεί για μια στιγμή, αποκαθίσταται λίγο λίγο... Για τα 
πνεύματα των Γάλλων στρατιωτών ύστερα από μια προσπάθεια σαν κι αυτή που ανέπτυξε ο εχθρός 
από τις 10 του μηνός, ύστερα από μια προέλαση σαν κι αυτή που πραγματοποίησε, έπρεπε 
απαραιτήτως να επακολουθήσει μια περίοδος ανάπαυλας για να ανασυγκροτηθούν οι μονάδες, να 
αποκατασταθούν οι επικοινωνίες, να εξασφαλισθεί η επαφή με το πυροβολικό κ.λ.π. Οι ειδικοί των 
επιτελείων παρουσιάζουν τη μάχη όπως ο Κορνέιγ παρουσιάζει στις τραγωδίες του τους 
ανθρώπινους χαρακτήρες: όπως θα έπρεπε να είναι, όχι όπως είναι. 

Η υπηρεσία μας έπασχε, λέει ο υπαρχηγός του επιτελείου της 9ης 
στρατιάς, από τέλεια έλλειψη πληροφοριών. Το ημερολόγιο πορείας της στρατιάς δεν αναφέρει τίποτε 
στην ημερομηνία 15 Μαΐου. Ημέρα κενή... αναφέρει κάποιος αξιωματικός του Gamelin στη Βενσέν. Η 
κορυφή της στρατιωτικής ηγεσίας της France μαθαίνει την οριστική διάσπαση του μετώπου μόνο 
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στις 16 Μαΐου, στις 11 το πρωί, δηλαδή 24 ώρες ύστερα από το γεγονός - κι αυτό χάρη σ’ έναν 
αξιωματικό της 2ης περιφέρειας που πήρε την ανεπίτρεπτη πρωτοβουλία να τηλεφωνήσει στο 
Γενικό Στρατηγείο ότι ο εχθρός φτάνει από όλα τα σημεία. Μια άλλη πληροφορία που φτάνει ως τη 
Βενσέν αποδίδει την πελώρια υποχώρηση του γαλλικού στρατού σε διαταγή κάποιου λοχαγού που 
ψάχνουν να τον βρουν για να τον τουφεκίσουν - και που δεν είναι υπαρκτό πρόσωπο. Οι ανώτεροι 
ηγέτες και οι βοηθοί τους δεν έχουν καμιά συγκεκριμένη ιδέα για τη μάχη, ούτε και τα απαραίτητα 
στοιχεία πληροφοριών για να τη διευθύνουν. Οι διαβιβάσεις παρουσιάζουν τρομακτική βραδύτητα. 
Οι αποφάσεις αναφέρονται σε καταστάσεις που τις έχουν πια ξεπεράσει. Η χρεοκοπία της ηγεσίας 
είναι ολοκληρωτική. Έχει συγκροτηθεί για έναν πόλεμο χαρακωμάτων. Δεν διαθέτει καν την 
ευλυγισία και την ταχύτητα που παρουσιάζουν τα δυο ακραία σημεία του περασμένου πολέμου: το 
1914 και το 1918. 

Στη Βερβέν, στις 15 Μαΐου το απόγευμα, ο Giraud αντικαθιστά τον Κοράπ. Οι πρώτες διαταγές του 
είναι δρακόντειες: αντίσταση επί τόπου σε όλα τα σημεία, ακόμη και στους σταθμούς διοίκησης των 
στρατηγών που δεν πρέπει να εκκενωθούν με κανέναν τρόπο. Ο ίδιος ο Giraud, διοικητής στρατιάς, 
λογαριάζει να πολεμήσει από τη θέση διοικητού τάγματος, απ’ όπου, καθώς λέει, πρέπει να 
διευθύνεται μια μάχη σαν κι αυτή που διεξάγουν εκείνη τη στιγμή. Και θα το κάνει, φορώντας το 
χρυσοκέντητο πηλίκιό του, με τη σημαία του στρατηγού να κυματίζει στο αυτοκίνητο του, ως τη 
στιγμή που θα αναγκασθεί να παραδοθεί σαν απλός φαντάρος. 

Μια φήμη όμως διαδίδεται στο εμβρόντητο γενικό στρατηγείο. Ο υπαρχηγός του επιτελείου, ο 
Βερόν, πάει και τη λέει ο ίδιος στον υποδιοικητή της 9ης στρατιάς: τα γερμανικά τανκς βρίσκονται 
στο Μονκορνέ. Στο Μονκορνέ (του νομού Αιν), σε απόσταση 20km από τη Βερβέν, στη μέση του 
δρόμου μεταξύ Meuse και Ουάζ, επάνω στην οδό προς το Λαν και το Paris! Ο Giraud θυμώνει. 
Ανοησίες! λέει. Αδύνατο! Τη φήμη πρέπει να την έθεσε σε κυκλοφορία η 5η φάλαγγα! Απαγορεύει 
να του κάνουν κουβέντα γι’ αυτήν. Διατάσσει να τουφεκιστούν οι ηττοπαθείς που διαδίδουν τέτοιες 
τερατολογίες. Ακούς εκεί! Μάχη δίνεται στο Μπαρ, σε απόσταση 15 km από το Sedan, όπου υπό τις 
διαταγές του στρατηγού Τουσόν έχει παραταχθεί μια καινούρια στρατιά, η 6η. Κι αυτοί οι κύριοι 
λένε πως τα γερμανικά τανκς βρίσκονται στο Μονκορνέ. 

Αλίμονο! Αυτή είναι η αλήθεια. Αν για μια στιγμή αναχαιτίστηκε στην περιοχή Μοντερμέ, η 6η 
γερμανική θωρακισμένη στρατιά, επέτυχε στο τέλος, να ανοίξει ρήγμα και προωθήθηκε έως τη 
μικρή πόλη που η κατάληψή της σημαίνει την οριστική κατάρρευση του μετώπου του Meuse. 
Προερχόμενος από το Sedan, φτάνει σε λίγο ο Guderian που τον υποδέχεται στη μεγάλη πλατεία 
αυτός που προηγήθηκε, ο στρατηγός Κεμπφ. Από τα γειτονικά σπίτια βγαίνουν σαστισμένοι, 
κατάπληκτοι, εκατοντάδες αιχμάλωτοι. 
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Η απόφαση που επιβαλλόταν στις 16 Μαΐου 

Η ημέρα της 15ης Μαΐου είναι αποφασιστική. Σημειώνει την πρώτη μεγάλη καμπή του πολέμου. 
Αυτή στάθηκε η αρχή για ό,τι επί πολλά χρόνια θα είναι το δράμα της France. 

Δεν επιτρέπεται πια καμιά αυταπάτη. Αποδείχτηκε αυτό που υποπτεύονται μερικά μεμονωμένα 
στρατιωτικά μυαλά - η διαφορετική φύση ανάμεσα στον γερμανικό και τον γαλλικό στρατό. Όταν 
δυο στρατοί έχουν την ίδια φύση, η έμπνευση της διοίκησης, ο ενθουσιασμός των ανδρών κι αυτή 
ακόμη η τύχη, μπορούν να κρίνουν την έκβαση μιας μάχης. Όταν όμως δυο στρατοί διαφέρουν εκ 
φύσης, τίποτε δεν μπορεί να αλλάξει αν όχι την εκτύλιξη, πάντως την κατάληξη των συγκρούσεων. 
Το 1940 τίποτε δεν μπορούσε να σώσει τον γαλλικό στρατό. Αν ο Gamelin δεν είχε μπει στο Βέλγιο, 
αν ο Georges είχε υπερασπιστεί καλύτερα τις Ardennes, οι συνθήκες και η διάρκεια του αγώνος θα 
ήταν διαφορετικές, οι δυσκολίες και οι απώλειες των Γερμανών θα ήταν βαρύτερες, το αποτέλεσμα 
όμως θα ήταν το ίδιο. Αν ο Μπρυνώ και ο Μπροκάρ ήταν εμπνευσμένοι αρχηγοί, οι χαμένες 
ευκαιρίες του Sedan και του Dinant θα είχαν γίνει περίλαμπρα επεισόδια της στρατιωτικής ιστορίας, 
αλλά είναι εκτός αμφιβολίας πως η ικανότητα ελιγμών των γερμανικών Panzer και η υπεροχή της 
Luftwaffe θα είχαν μετατρέψει την κατάσταση προς όφελος της Wehrmacht. Ο γερμανικός στρατός 
μπορεί να είχε στριμωχτεί για τα καλά, μπορεί να βρισκόταν πολλές φορές σε δύσκολη θέση, μπορεί 
να βρισκόταν στην ανάγκη να εντείνει την προσπάθειά του, στο τέλος όμως, είναι βέβαιο πως θα 
νικούσε. 

Το βράδυ της 15ης Μαΐου, ύστερα από έξι ημέρες μάχης, είναι πια φανερό, πως ο γαλλικός στρατός 
δεν μπορεί ούτε να αντισταθεί σ’ ένα συνεχές μέτωπο, ούτε να ανταποδώσει τα χτυπήματα αρκετά 
γρήγορα, για να αντισταθμίσει τη θαυμαστή γερμανική ευκινησία. Με αλλά λόγια, είναι φανερό 
πως η εξόντωσή του είναι αναπόφευκτη και πως είναι μοιραίο να υποστεί εισβολή ολόκληρο το 
εθνικό έδαφος. 

Τα πράγματα είναι ολοφάνερα, φωνάζουν, αλλά ο ρομαντισμός του 1914 δεν θέλει να το 
παραδεχτεί. Μήπως και τότε οι Γερμανοί δεν είχαν φτάσει ως το Λυζάρς; Οι Γερμανοί ουλάνοι είδαν 
την εκκλησία του Σακρέ-Κερ. Το 15ο γερμανικό σώμα στρατού κατέκλυσε το Μοράνζ, όπως τώρα το 
10ο κατέκλυσε το Sedan. Οι Γάλλοι φαντάροι με τα κόκκινα παντελόνια αιφνιδιάστηκαν το 1914 από 
το βαρύ πυροβολικό των Γερμανών, όπως οι Γάλλοι στρατιώτες του 1940 αιφνιδιάστηκαν από τα 
Stukas. Ο Joffre απέλυσε δεκάδες στρατηγών, όπως τώρα απολύονται ο Κοράπ, ο Μαρτέν, ο 
Μπροκάρ κ.λ.π. 

Παρ’ όλα αυτά η France ξανασηκώθηκε. Τι λοιπόν, πως οι Γερμανοί φτάνουν τώρα στο Λαν. Μήπως 
δεν είχαν φτάσει εκεί και στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο; Έμειναν μάλιστα τότε στο Λαν, τέσσερα 
ολόκληρα χρόνια. Φτάνουν τώρα στον Somme; Καλώς να έρθουν! Θα ξαναβρούν τα πεδία, όπου 
έδωσε τόσες μάχες το γαλλικό πείσμα. Η France δεν απελπίστηκε στον Μάρνη. Γιατί λοιπόν, να 
απελπιστεί τώρα που τα στρατεύματά της βρίσκονται ακόμη στον Escaut; 

Αισθηματικά, οι λόγοι αυτοί είναι ισχυροί. Στρατιωτικά, δεν έχουν καμιά αξία. Ο γαλλικός και ο 
γερμανικός στρατός του 1914, είχαν σύμφωνα με την παλιά στρατιωτική έκφραση, το ίδιο 
ανάστημα. Ο Joffre που έμπλεξε άσχημα, είχε πίσω του τον χώρο που του χρειαζόταν για να 
ξεκολλήσει και να ορθοποδήσει. Το μοτέρ όμως, περιόρισε τις διαστάσεις των πεδίων της μάχης. Η 
αμυντική στρατηγική συνίσταται ανέκαθεν στην ανταλλαγή του χώρου με τον χρόνο, αλλά ο χώρος 
έχει αφάνταστα υποτιμηθεί. Πρέπει ένας τόπος να είναι η Ρωσία, για να μπορέσει να ανταποδώσει 
με τόκο τα χτυπήματα στο ίδιο του το έδαφος. Μια χώρα μικρών διαστάσεων που λες κι έχει γίνει 
κατά παραγγελία για τον πόλεμο των τανκς, όπως η France, δεν μπορεί να το ελπίζει. 

Το συμπέρασμα από τα ολοφάνερα αυτά πράγματα είναι πως ήταν αδύνατο να γίνει στο 
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μητροπολιτικό έδαφος της France, τίποτε άλλο από έναν αγώνα αυστηρά περιορισμένο. Το 
μοναδικό ρεαλιστικό δίλημμα ήταν το ακόλουθο: Ή να επιδιώξουν οι Γάλλοι να διαπραγματευθούν 
όσο ακόμη είχαν όπλα ή να το πάρουν απόφαση πως δεν θα συνθηκολογούσαν ποτέ και κατά 
συνέπεια να πάρουν χωρίς να αφήσουν να χαθεί ούτε στιγμή, όλα τα μέτρα που μπορεί να 
φανταστεί κανείς, για την προέκταση του πολέμου πέρα από τις θάλασσες, στις υπερπόντιες κτήσεις 
της France. Στην περίπτωση αυτή η μάχη της France θα είχε την έννοια ενός αγώνα οπισθοφυλακής 
που θα έδινε τον καιρό για να μεταφερθούν στην Αγγλία και στη γαλλική Βόρεια Αφρική όσο το 
δυνατόν περισσότεροι άνδρες και περισσότερο υλικό. 

Ίσως αυτό να μην ήταν δυνατό. Ίσως ένας χερσαίος λαός να μη μπορούσε να κάνει αυτό που έκαναν 
οι Αθηναίοι, όταν δέχτηκαν την επίθεση του Ξέρξη και που ασφαλώς θα έκαναν οι Άγγλοι, αν ο 
Hitler είχε κατορθώσει να εισβάλει στο νησί τους. Η ιδέα να αρχίσει η εκκένωση της France που ο 
στρατός της ήταν ακόμη όρθιος, ίσως να ήταν ανεφάρμοστη, απαράδεχτη ή και ιερόσυλη ακόμη. Αν 
είναι έτσι, τότε η ανακωχή του Ιουνίου είχε γίνει μοιραία κι αναπόφευκτη από τον Μάιο ή 
γενικότερα βγήκε από τη φύση ενός λαού που δεν είναι φτιαγμένος για να μεταφέρει τους βωμούς 
του στα καράβια του. 

Οι Γερμανοί ήταν στο Μονκορνέ. Ο δρόμος του Paris ήταν ανοιχτός. Το Γενικό Στρατηγείο δεν έχει 
ούτε μια μεραρχία για να φράξει τον δρόμο της εισβολής. Η κυβέρνηση έχει ειδοποιηθεί πως τα 
γερμανικά τανκς μπορούν σε λίγες ώρες να βρίσκονται έξω από την πύλη της Βιλέτ. Η αναχώρηση 
των υπουργών έχει οριστεί για τις 16 Μαΐου τα μεσάνυχτα. Μεγάλες φωτιές αναμμένες στην αυλή 
του Και ντ Ορσαί πλημμυρίζουν το Φωμπούρ Σαιν Ζερμαίν με μια βροχή από στάχτες διπλωματικών 
μυστικών που δεν είχαν καεί τελείως. Και όμως, ούτε ο στρατηγός Νογκές, στρατιωτικός δικτάτορας 
της γαλλικής Βόρειας Αφρικής, ούτε κανένας άλλος από τους αποικιακούς αρμοστές ενημερώθηκε 
για το πόσο σοβαρή ήταν η κατάσταση, για το ενδεχόμενο να βρεθούν αυτοί αύριο στην πρώτη 
σειρά, στο επίκεντρο του αγώνα. Ούτε και οι ανώτεροι αρχηγοί του στρατού προετοιμάστηκαν, 
όπως θα βεβαιώσει ο στρατηγός Georges, λέγοντας πως δεν άκουσε να γίνεται λόγος για το 
ενδεχόμενο να συνεχιστεί ο αγώνας στη Βόρεια Αφρική, παρά μόνο το δεύτερο δεκαπενθήμερο του 
Ιουνίου. 

Το βράδυ της 16ης Μαΐου, το γερμανικό 41ο θωρακισμένο σώμα στρατού βρίσκεται στο Ομπαντόν, 
μεταξύ Μεζιέρ και Γκυζ και στις 19 του μηνός στο Μαρλ, σε απόσταση 20km από το Λαν. Ο Rommel 
επιχειρεί τη νύχτα ένα καταπληκτικό πήδημα, περνά τις παραμεθόριες θέσεις μέσα στο σεληνόφως, 
κοντά στο Σολρ-λε-Σατώ, παρακάμπτει τη Μωμπέζ, χυμά στους μέχρι ασφυξίας γεμάτους δρόμους, 
ξυπνά και αιχμαλωτίζει συντάγματα που πίστευαν πως τα χώριζαν είκοσι λεύγες από τον εχθρό, 
κυριεύει το Αβέν, κυριεύει το Λαντρεσί, κυριεύει το Λε Κατώ, δημιουργεί στα νώτα της 1ης γαλλικής 
στρατιάς θανάσιμη σύγχυση. Όταν το πρωί της 17ης Μαΐου η μεραρχία του σταματά, έχει αφήσει 
πίσω της 120km, έχει απώλειες 35 νεκρούς και 59 τραυματίες, έχει συλλάβει 10.000 αιχμαλώτους 
και έχει κυριεύσει 100 θωρακισμένα άρματα. Την ίδια στιγμή ο Guderian περνά τον ποταμό Ουάζ 
και φτάνει στο Σαιν-Κεντέν. Από τη γαλλική πλευρά η 16η Μαΐου έπρεπε να είχε δει τη μεγάλη 
επιχείρηση, έργο της στρατηγικής του στρατηγού Georges. Η επιχείρηση θα ήταν να σφίξουν τα δυο 
σκέλη μιας μηχανικής τσιμπίδας πίσω από τα γερμανικά Panzer. Στο βόρειο τμήμα ο Giraud 
αναλαμβάνει τη διοίκηση δυο θωρακισμένων μεραρχιών, της 1ης και της 2ης, ενισχυμένων με 
ομάδες από θωρακισμένα άρματα Σομουά, και θα επιτεθεί προς τα νότια. Στο νότιο τμήμα, η 4η 
θωρακισμένη μεραρχία θα επιτεθεί προς τη διεύθυνση του βορρά. Ο αρχηγός του 
βορειοανατολικού μετώπου αγνοεί πως η 1η θωρακισμένη μεραρχία έχει εξοντωθεί τελείως, πως η 
2η έχει τελείως εξαρθρωθεί και πως ο διοικητής στρατιάς Giraud δεν έχει πια τίποτε να διοικήσει. 

Η 4η όμως θωρακισμένη στρατιά υπάρχει. Υπάρχει εν μέρει και δημιουργήθηκε προ ολίγου. Η 
ιδρυτική της πράξη χρονολογείται μόλις από τις 11 Μαΐου. Όταν ο αρχηγός της, De Gaulle, φτάνει 
στις 15 Μαΐου στο στρατηγείο του στο Λαν, ήταν μόνος. Τα πρώτα στρατεύματα που βρήκε, ήταν 
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μια ομάδα του χημικού πολέμου, οπλισμένη μόνο με μουσκέτα. Τα προσαρτά, τα αναπτύσσει σε 
γραμμή ασφάλειας πίσω από το κανάλι του Σισόν και στις 16 του μηνός αναζητεί και οργανώνει τα 
στοιχεία που έχουν τεθεί στη διάθεσή του για να συγκροτήσουν τη μεραρχία του. Το σχέδιο Georges 
δεν του ανακοινώθηκε, η αόριστη αποστολή με την οποία έχει επιφορτισθεί είναι αμυντικού 
χαρακτήρα και κάθε άλλος Γάλλος στρατιωτικός στη θέση του θα περίμενε για να κοιτάξει να 
συγκεντρώσει τα μέσα του. Ο De Gaulle, βράζει όμως από το κακό του, από τότε που άκουσε να 
λένε πως οι Γερμανοί σπάζουν τα όπλα των Γάλλων στρατιωτών και συνεχίζουν την πορεία τους 
φωνάζοντας πως δεν έχουν καιρό να τους πιάσουν αιχμαλώτους. Τη νύχτα ορκίζεται: 

Τα ξημερώματα, η 4η θωρακισμένη μεραρχία δεν είναι ακόμη παρά ένα τάγμα αρμάτων Β, δυο 
τάγματα αρμάτων Ρ35 και μια ομάδα πυροβολικού, χωρίς ούτε έναν μηχανοκίνητο φαντάρο, χωρίς 
ούτε ένα αντιαρματικό κανόνι, χωρίς ούτε ένα μυδραλιοβόλο αντιαεροπορικής άμυνας. Ο De Gaulle 
οδηγεί αυτό το κατασκεύασμα έως το Μονκορνέ. Προχωρεί 30km χιλιόμετρα προς τα νώτα του 
εχθρού, καθαρίζει την περιοχή, καταστρέφει εφοδιοπομπές και γυρίζει το βράδυ με 120 
αιχμαλώτους, ενώ τα Stukas γυρίζουν γύρω του, σαν τα αλογάκια του Λούνα Park. Το ίδιο κάνει την 
άλλη μέρα προς τη διεύθυνση του Μαρλ και δυο ήμερες αργότερα, στην περιοχή του Φιμ. Από εκεί 
θα τον ανακαλέσει ο Georges, για να του αναθέσει μιαν άλλη αποστολή. Οι επιδρομές αυτές, πολύ 
ασθενείς, δεν σταμάτησαν την προέλαση των γερμανικών τανκς, ούτε παρενόχλησαν σοβαρά τον 
εχθρικό ελιγμό. Δείχνουν όμως τουλάχιστο, τι θα μπορούσε να κάνει ένα θωρακισμένο σώμα 
στρατού που θα εμφανιζόταν έξαφνα στο πλευρό της γερμανικής προέλασης κι ακόμη τι μερικά 
αποτελέσματα θα μπορούσαν να επιτύχουν οι θωρακισμένες μεραρχίες, κάτω από τη διοίκηση 
ρωμαλέων αρχηγών. Στις 17 και 18 Μαΐου το Paris καθησυχάζει: Το θωρακισμένο κύμα δεν 
κατευθύνεται προς αυτό. Η μετακίνηση της κυβέρνησης ακυρώνεται. Πολλοί λένε πως ο συναγερμός 
έγινε χωρίς λόγο και ο Hitler έχασε την ευκαιρία. Ο Paul Reynaud αναλαμβάνει το υπουργείο των 
Στρατιωτικών. Ανακαλεί τον στρατάρχη Petain από τη Μαδρίτη, όπου ήταν πρεσβευτής και τον 
στρατηγό Weygand από τη στρατιωτική διοίκηση της Εγγύς Ανατολής, τον ένα για να ενισχύσει την 
κυβέρνησή του σαν αντιπρόεδρος του υπουργικού συμβουλίου και τον άλλο για να του αναθέσει 
την αρχιστρατηγία. Στο Λα Φερτέ ο στρατηγός Georges οργανώνει ένα μέτωπο στον Αιν και στη 
διώρυγα Κροζά, επεκτείνει την 6η στρατιά Τουσόν που βρίσκεται ακόμη σε εμβρυώδη κατάσταση, 
με μια 7η στρατιά Φρερ που είναι ακόμη πλασματική. Διατάσσει την 9η στρατιά, για την οποία 
εξακολουθεί να πιστεύει πως υπάρχει, να υπερασπιστεί τον Σαμπρ και τη διώρυγα που συνδέει τον 
Σαμπρ με τον Ουάζ και σκιαγραφεί μια γραμμή Σαμπρ - Ουάζ - Αιν, μπροστά στην οποία τα 
γερμανικά τανκς που θα τους έχει κοπεί η αναπνοή -τι θα κάνουν;- θα σταματήσουν αναγκαστικά. Ο 
χάρτης του πολέμου που βγαίνει από όλα αυτά είναι πιο ικανοποιητικός από το χάρτη του πολέμου 
του 1914. Η δεξιά πτέρυγα του γαλλικού στρατού στηρίζεται στον Rhein και τα πιο σημαντικά 
τμήματα του Βελγίου και της Βόρειας France δεν επηρεάζονται από την εισβολή. Ο Georges αγνοεί 
όμως, πως ο Σαμπρ έχει εγκαταλειφθεί και τα γερμανικά τανκς πέρασαν τον Ουάζ. 

Αν ζήσω, θα 
πολεμήσω όπου κι όσο χρειαστεί, ώσπου να νικηθεί ο εχθρός και να ξεπλυθεί το εθνικό αίσχος. 

Στις 19 Μαΐου, το 19ο γερμανικό θωρακισμένο σώμα κυριεύει την Περόν. Το 41ο παίρνει το 
Μπυσινιύ, το 15ο το Καμπραί. Στην αγρέπαυλη του Μποντέν εμφανίζεται ένας βρικόλακας: Ο 
Gamelin. Με το χέρι που έγραψε την ημερησία διαταγή της μάχης του Μάρνη, συντάσσει στη γωνιά 
ενός τραπεζιού, μια εγκύκλιο, με την οποία συνιστά επίθεση στα νώτα των γερμανικών τανκς. Με 
τον ίδιο τρόπο θα μπορούσε να διατάξει να κυριευθεί το Berlin. Η επιχείρηση που υποδείχνει, είναι 
αυτή ακριβώς που μάταια προσπαθούν να μοντάρουν τώρα και τρεις μέρες. Ο Gamelin, μέχρι του 
θανάτου του, δεν έπαψε να υποστηρίζει πως η France θα είχε σωθεί, αν ο Georges είχε 
συμμορφωθεί με τις οδηγίες του της 19ης Μαΐου. Την άλλη μέρα -20 Μαΐου- φτάνει στη Βενσέν ο 
Weygand, ζωηρός παρά τα 73 χρόνια του και το διήμερο κοπιαστικό ταξίδι. 

Μόλις πήρε τη πρόσκληση του Reynaud, αναχώρησε πριν δυο μέρες από τη Βηρυτό μ’ ένα 
βομβαρδιστικό Γκλεν Μάρτιν, χρειάστηκε όμως να κάνει μισή στροφή πάνω από τη Τρίπολη, να 
χάσει μια νύχτα στη Τύνιδα, να πετάξει από το Μορβάν, ξυστά σχεδόν στην επιφάνεια του εδάφους 
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και τέλος, φτάνοντας στην Ετάμπ έμεινε για μια στιγμή κλεισμένος μαζί με τους άλλους επιβάτες 
μέσα στο σκάφος του αεροπλάνου που είχε πάθει βλάβη ο μηχανισμός προσγειώσεώς του. Το ίδιο 
κιόλας βράδυ, ύστερα από μια σύντομη επίσκεψη στο στρατηγό Georges, ο Weygand δέχτηκε να 
γίνει αρχιστράτηγος. Ο Gamelin, όταν έμαθε πως είχε περιπέσει σε δυσμένεια, δεν έκρυψε την 
έκπληξή του. Δεν έκλεισε μάτι τη νύχτα και την άλλη ημέρα, με αξιοπρέπεια, μεταβίβασε την 
εξουσία στον διάδοχό του. 

Ο στρατηγός στρατιάς Maxime Weygand διατήρησε όλες τις σωματικές και πνευματικές δυνάμεις 
του. Η νομιμοφροσύνη, η ενεργητικότητα, ο χαρακτήρας, ο κακός χαρακτήρας του, το κύρος του, ο 
φλογερός πατριωτισμός του, είναι πράγματα αναμφισβήτητα. Συνταγματάρχης των ουσσάρων το 
1914, αρχηγός του επιτελείου του Foch, σε όλο τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, ανήκει πάντως σε 
μια άλλη εποχή. Πριν από τον πόλεμο, σε δύο άρθρα του στην Επιθεώρηση των Δύο Κόσμων, 
καταδίκασε τις απόψεις του De Gaulle για το θωρακισμένο σώμα στρατού και μιλώντας λίγες 
εβδομάδες πριν αρχίσουν οι εχθροπραξίες, έδωσε στη France τη διαβεβαίωση πως ποτέ άλλοτε ο 
στρατός της δεν ήταν καλύτερα εφοδιασμένος. Έχει πλήρη συναίσθηση πως τον κάλεσαν ν’ 
αντιμετωπίσει μια σοβαρή και επικίνδυνη κρίση, και δέχεται ιπποτικά, χωρίς παζαρέματα και χωρίς 
όρους, την ευθύνη που φορτώνουν στους γέρικους ώμους του. Απέχει όμως πολύ από το να έχει 
σταθμίσει τον απελπισμένο χαρακτήρα που έχει προσλάβει η μάχη. Ακόμη περισσότερο δεν μπορεί 
να φανταστεί, πώς είναι ενδεχόμενο να μεταφερθεί σ’ ένα εξωευρωπαϊκό πλαίσιο αυτός ο πόλεμος 
που έχει χαθεί στη France. Γι’ αυτή την επιχείρηση, γι’ αυτό τον οραματισμό χρειάζεται όχι ο 
Weygand, αλλά ο De Gaulle. Τη στιγμή ακριβώς που ο Weygand αναλαμβάνει την αρχιστρατηγία, 
φέρνουν στον Hitler την αποφασιστική είδηση: Η Abbeville κυριεύτηκε, τα γερμανικά στρατεύματα 
έφτασαν στη Μάγχη, 45 συμμαχικές μεραρχίες έχουν περικυκλωθεί στη Φλάνδρα. Ο Führer, 
σημειώνει ο Jodl, πάει να τρελαθεί από τη χαρά του. Δηλούται πως η ανακωχή θα υπογραφεί στο δάσος 
της Ρετόντ και πως η France θα πρέπει να επιστρέψει στη Γερμανία όλα τα εδάφη που της έχει πάρει 
εδώ και τετρακόσια χρόνια. 



Digitized by 10uk1s 

Κεφάλαιο 5: ΞΑΦΝΙΑΣΜΑ 
20 Μαΐου - 5 Ιουνίου 

Ο άθλος της Dunkerque  

Από τη θάλασσα ως το Namur, τα στρατεύματα που υποχωρούν αναρωτιούνται γιατί 

Η πορεία προσέγγισης προς τον εχθρό στάθηκε σκληρή για την πρώτη γαλλική στρατιά. Η ταχύτητα 
της γερμανικής προέλασης, στις εναλλασσόμενες φάσεις της, απαιτούσε διπλή προσπάθεια. Αλλά οι 
στρατιώτες ήταν νέοι και ανελάμβαναν γρήγορα. Το βράδυ της 14ης Μαΐου, ο Μπλανσάρ 
παρέτασσε το 3ο, 4ο, και 5ο σώματα στρατού στο ρήγμα του Ζεμπλού. Η μάχη άρχισε την ίδια 
ημέρα, αλλά απασχόλησε μόνο το κέντρο της 1ης στρατιάς, δηλαδή δώδεκα τάγματα από τα 
ογδόντα δύο που διέθετε ο Μπλανσάρ. Επιτιθέμενο ήταν το 16ο θωρακισμένο σώμα του στρατηγού 
Hoepner, αυτού του ιδίου στρατηγού που είχε αποπειραθεί να βαδίσει κατά του Berlin, για να 
ανατρέψει τον Hitler. Όλες οι γερμανικές επιθέσεις συγκρατούνται από το 4ο σώμα και απωθούνται 
με αντεπίθεση του σώματος ιππικού. Τόση είναι η εμπιστοσύνη που έχει εδραιωθεί στη γαλλική 
διοίκηση, ώστε σκέπτεται από τώρα να προβεί σε αντικαταστάσεις μονάδων και παραγγέλλει 
σαξόφωνα και ακορντεόν, για την ψυχαγωγία των μαχητών, στις ώρες της ανάπαυσής τους. 

Την επομένη, η μάχη είχε τελειώσει. Στις δύο το πρωί, η δεξιά πτέρυγα της 1 ης στρατιάς, ακάλυπτη 
μετά την ήττα της 9ης, παίρνει διαταγή να αναδιπλωθεί γύρω από το Ζεμπλού. Στις 18:00, η διαταγή 
αυτή της μερικής υποχώρησης μετατρέπεται σε διαταγή γενικής υποχώρησης. Η 1η στρατιά 
καλείται να συμπτυχθεί στη διώρυγα του Σαρλερουά, από τον Σαμπρ ως τον Τουνίζ και να 
αντισταθεί άνευ οπισθοχωρήσεως. Η διαταγή αναδιπλώσεως που επεκτείνεται και στο Βρετανικό 
Εκστρατευτικό Σώμα, προκαλεί ακόμη πιο μεγάλη κατάπληξη στους Άγγλους, παρά στους Γάλλους. 
Είχαν διανύσει τρέχοντας, μια απόσταση 60 μιλίων για να καταλάβουν μια θέση που έπρεπε να 
υπερασπισθούν -έτσι τους είχαν πει- μέχρις εσχάτων. Και πριν καν προλάβουν να έρθουν σε επαφή 
με τον εχθρό, διετάσσοντο τώρα να κάνουν μεταβολή... 

Ούτε οι Άγγλοι στρατιώτες, ούτε οι άνδρες της 1ης στρατιάς, γνώριζαν την κατάρρευση που είχε 
επέλθει στο δεξιό τους πλευρό. Ούτε μπορούσαν να υποψιασθούν πως η διαταγή της εσπευσμένης 
υποχώρησής τους, στην οποία πειθαρχούσαν γκρινιάζοντας, ήταν μια διαταγή πολύ αργοπορημένη. 
Τη στιγμή της υπογραφής της, στο στρατηγείο της Ομάδας Στρατιών Α του Φολεμπραί, τα γερμανικά 
θωρακισμένα είχαν κιόλας φτάσει στο Μονκορνέ. Οι στρατιές του Βορρά βραδυπορούσαν ήδη κατά 
δύο στάδια, σε σχέση με τους μηχανοκίνητους σχηματισμούς που τις υποχρέωναν σε αναδίπλωση. 
Και η διοίκηση δεν είχε συνειδητοποιήσει την ευρύτητα κίνησης που όφειλε να διατάξει για να 
αποφύγει τον εγκλωβισμό. 

Πριν από είκοσι έξι χρόνια, το βράδυ της 22 Αυγούστου 1914, το βράδυ του Σαρλερουά, ο Joffre είχε 
διατάξει γενική υποχώρηση της αριστερής του πτέρυγας. Για όσους είχαν ζήσει τα γεγονότα της 
εποχής, η υποχώρηση εκείνη ήταν η πιο τρομερή ανάμνηση του πολέμου. Αλλά η στιγμιαία εκείνη 
απόφαση του αρχιστρατήγου είχε σώσει τον γαλλικό στρατό. Τον Μάιο του 1940, μία ανάλογη 
ετοιμότητα θα επέτρεπε ίσως στην ομάδα στρατιών Α να αποφύγει την κύκλωση. Αλλά αυτό 
προϋπέθετε ταχύτητα αποφάσεων - ικανότητα που οι τωρινοί στρατιωτικοί ηγέτες, 
διαπαιδαγωγημένοι με την αντίληψη του στατικού πολέμου, δεν διέθεταν. 

Στις 20 Μαΐου, όταν οι γερμανικές θωρακισμένες μεραρχίες έφταναν στις εκβολές του Somme, η 1η 
ομάδα των γαλλικών στρατιών βρισκόταν ακόμη στην υπόθεση Escaut. Η 1η στρατιά πολεμά γύρω 
από το Μωμπέζ με την αποστολή να υπερασπισθεί (χωρίς σκέψη υποχώρησης) τα οχυρά της 
μεθορίου. Οι Βέλγοι και οι Άγγλοι που εξακολουθούν να δέχονται ασθενείς μόνο επιθέσεις, έχουν 
παραταχθεί πίσω από το ποτάμι. Οι συγκοινωνίες με τη France έχουν όλες διακοπεί. 
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Οι γερμανικές θωρακισμένες μεραρχίες, καλυπτόμενες στον νότο από πλαγιοφυλακές που 
αποτολμούν τη μέχρι περιφρονήσεως του εχθρού πολυτέλεια να εγκαταστήσουν προγεφυρώματα 
στον Αιν και στον Somme, ανεβαίνουν προς τα βόρεια, βαδίζουν κατά του Arras και του Calais, και 
πιέζουν τον μυχό του θύλακα, μέσα στον οποίο συστρέφονται 46 συμμαχικές μεραρχίες, ένα 
εκατομμύριο άνδρες, κι επί πλέον άλλο ένα εκατομμύριο πρόσφυγες. Είναι μια κατάσταση που 
μπορεί να συγκριθεί με τις μεγαλύτερες στρατιωτικές πανωλεθρίες της Ιστορίας. Σε καμιά από τις 
εκστρατείες του ο Ναπολέων δεν πέτυχε μια περικύκλωση σε αυτή την κλίμακα. 

Διορισμένος μόλις μια μέρα πριν, ο Weygand θα επιχειρήσει να συντρίψει τον ατσαλένιο αυτό 
κλοιό. 

Είκοσι τέσσερις ώρες μετά την ανάληψη της αρχιστρατηγίας, στις 21 Μαΐου, ο Weygand βρίσκεται 
πάλι σ’ ένα αεροπλάνο, αυτή τη φορά πάνω απ’ το πεδίο της μάχης. Έκρινε απαραίτητο να έρθει 
αυτοπροσώπως σ’ επαφή με τις στρατιές του Βορρά. Το γενικό στρατηγείο που το προλάβαιναν 
πάντα τα γεγονότα, είχε διατάξει ένα ταξίδι με τον σιδηρόδρομο ή το αυτοκίνητο. Και μόνο την 
τελευταία στιγμή ανακάλυψε πως και ο ένας και ο άλλος από τους δυο αυτούς τρόπους 
συγκοινωνίας αποκλείονταν. Γιατί απλούστατα οι συγκοινωνίες της ξηράς είχαν κοπεί. Παρά τις 
ζωηρές αντιρρήσεις του Paul Reynaud που φοβόταν μην τυχόν και χάσει σ’ ένα αεροπορικό 
δυστύχημα τον νέο του αρχιστράτηγο, ο Weygand αποφασίζει να χρησιμοποιήσει αεροπλάνο. 
Ξεκινά από το αεροδρόμιο του Μπουρζέ, έξω από το Paris, με ένα βομβαρδιστικό που το συνοδεύει 
σχηματισμός καταδιωκτικών. 

Η στρατηγική κατάσταση ναι μεν δεν είναι λαμπρή, αλλά τώρα τουλάχιστο είναι σαφής. Οι 
συμμαχικές στρατιές έχουν κοπεί στα δυο από την επιδρομή των θωρακισμένων γερμανικών 
μεραρχιών. Το βόρειο τμήμα, στενά περικυκλωμένο, απειλείται με εξόντωση. Το νότιο τμήμα είναι 
πάρα πολύ ανίσχυρο για ν’ αντιταχθεί στη γερμανική προσπάθεια. Αν δεν καταφέρουν να 
ξανακολλήσουν το σπασμένο σπαθί, ο πόλεμος έχει χαθεί. 

Το πρόβλημα είναι κατεπείγον. Ο Gamelin τελείωσε τις οδηγίες που έδωσε πριν δυο μέρες με τα 
ακόλουθα λόγια που τα είχε υπογραμμίσει: Όλα είναι ζήτημα ωρών. Δεν θα μπορούσε κανείς να 
εκφράσει καλύτερα την κατάσταση. Το εχθρικό πεζικό ορμά μέσα στο ρήγμα που άνοιξε το 
μηχανοκίνητο. Η αεροπορία επισημαίνει πάλι πλήρες κενό στο τρίγωνο Λαν-Μονκορνέ-Νεφσατέλ. 
Όσοι φτάνουν από την περιοχή του Μωμπέζ βεβαιώνουν πως δεν συνάντησαν ούτε έναν Γερμανό 
έξω από τις δημοσιές. 

Η παρακινδυνευμένη όμως θέση του εχθρού βελτιώνεται, ενώ οι πιθανότητες των συμμάχων να 
συγκολληθούν για να σχηματίσουν ένα ακλόνητο μέτωπο, χάνονται με τρομερή ταχύτητα. Ναι, 
πραγματικά, όλα είναι ζήτημα ωρών. Η επιχείρηση που σύστησε ο χθεσινός αρχιστράτηγος, είναι, 
όπως και η προειδοποίησή του, θεωρητικά, ό,τι πιο σωστό μπορεί κανείς να φανταστεί. Πραγματικά 
μόνο βαδίζοντας προς προϋπάντηση του ενός με το άλλο, τα δυο τμήματα έχουν τις περισσότερες 
πιθανότητες να σμίξουν. Ο Weygand δεν μπορεί παρά να ακολουθήσει την ιδέα του προκατόχου 
του. Την ίδια ιδέα θα σχημάτιζε κι ένα παιδί έξι χρονών κοιτάζοντας έναν χάρτη. Πάντως ο Gamelin, 
κινούμενος στην αφαίρεση, έβλεπε σε πολύ μεγάλες γραμμές, όταν αντιμετώπιζε το κλείσιμο του 
ρήγματος στην αρχή του. Αντικειμενικός του σκοπός ήταν, με αλλά λόγια, η ανακατάληψη των 
περασμάτων του Meuse με μια επίθεση της 2ης στρατιάς προς την κατεύθυνση του Sedan και της 
Μεζιέρ. Πιο ρεαλιστής ο Weygand, γνωρίζει κιόλας πως δεν μπορεί να υπολογίζει στη συρρικνωμένη 
στο προγεφύρωμά της του Μονμεντύ 2η στρατιά. Την απαγκίστρωση των στρατιών του Βορρά δεν 
την βλέπει δυνατή παρά μόνο με μια επίθεση που, ξεκινώντας από τον Somme, θα πάει να 
συναντηθεί με την επίθεση των στρατιών του βορρά, προς τα νότια. Ακριβώς για να σχηματίσει μια 
ιδέα για την κατάσταση και τις δυνατότητες τους, για να εναρμονίσει την περίπλοκη διοίκησή τους, 
πετάει προς τα πεδία των μαχών της Φλάνδρας, όπου πριν από είκοσι έξι χρόνια, στο πλευρό του 
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Foch, έβαζε τάξη σε εμπλεκόμενες στρατιές και τις συντόνιζε. Φθάνει υπό συνθήκες που αυτές καθ’ 
εαυτές τον κατατοπίζουν. Του δίνουν μια πρώτη ιδέα για την αποδιοργάνωση που βασιλεύει στις 
στρατιές του Βορρά. Το αεροπλάνο του κανονιοβολείται πάνω από τη Boulogne και προσγειώνεται 
στο Νοράν - Φοντ, κοντά στη Μπετύν. Το αεροδρόμιο είναι έρημο. Ο αρχιστράτηγος δεν βρίσκει εκεί 
παρά μόνο ένα στρατιωτάκο -πολύ βρώμικο σημειώνει- που του επιτρέπει ν’ ανέβει στο μικρό του 
καμιόνι. Ύστερα μια γυναίκα του λαού που τον αναγνωρίζει, γιατί κάποτε τον είχε δει σε μια 
λιθογραφία που απεικόνιζε την υπογραφή της ανακωχής, του ετοιμάζει μια ομελέτα. Εντελώς 
τυχαία, επίσης, πέφτει επάνω σ’ έναν συνταγματάρχη του γενικού στρατηγείου που τον 
συμβουλεύει να συνεχίσει το ταξίδι του ως το Calais. Ξανανεβαίνει στο αεροπλάνο και 
προσγειώνεται σ’ ένα χωράφι που καπνίζει ακόμη από τις βόμβες. Στο δημαρχείο συναντά για καλή 
του τύχη, τον αρχηγό των συνδέσμων με το βελγικό στρατό στρατηγό Σαμπόν. Πληροφορείται πως η 
συνάντηση θα γίνει στο μέγαρο της δημαρχίας του Ypres, όπου πρέπει να βρίσκονται κιόλας και να 
τον περιμένουν οι: Leopold, Gort και Billotte. Σπεύδει προς τα εκεί και έκπληκτος βλέπει πως είχε 
φτάσει πρώτος στο ραντεβού. 

Ύστερα από μια ώρα φθάνει ο βασιλιάς. Ο Weygand του εκθέτει το σχέδιό του. Εκείνο που 
χρειάζεται πάση θυσία είναι να αποκοπεί η προσπάθεια διείσδυσης των Γερμανών προς την 
κατεύθυνση της Μάγχης. Ο Gort και ο Billotte θα επιτεθούν προς τα νότια, ενώ ο Φρερ θα επιτεθεί 
προς τα βόρεια. Το μόνο που ζητείται από τον βελγικό στρατό είναι να εξασφαλίσει την προκάλυψη 
της επιχείρησης αποδεσμεύοντας όσο το δυνατό περισσότερες γαλλοβρετανικές δυνάμεις. Κατά 
συνέπεια ο Weygand υποβάλλει την ιδέα ν’ αποσυρθεί ο βελγικός στρατός ως τον Υζέρ, για να 
επιβραδυνθεί το μέτωπο. Στον Weygand απαντά ο Βαν Οβερστραίτεν. Ζητεί συγγνώμη, αλλά η δική 
του γνώμη είναι εκ διαμέτρου αντίθετη. Οι Βέλγοι στρατιώτες είναι πολύ κουρασμένοι. Τους 
χρειάζεται δυο ημερών ανάπαυση· αλλιώς, υπάρχει κίνδυνος να προσλάβουν σοβαρότερη μορφή οι 
ενδείξεις χαλαρώσεως της πειθαρχίας που έχουν εκδηλωθεί στις γραμμές τους. Η σύμπτυξη εξ 
άλλου, ως τον Υζέρ, θα σήμαινε πλήρη σχεδόν εγκατάλειψη του εθνικού εδάφους. Για την 
υπεράσπιση όμως αυτού του εδάφους πολεμούν οι Βέλγοι. Ο βασιλιάς αφήνει τον στρατιωτικό του 
σύμβουλο να μιλά και περιορίζεται μόνο να προσθέσει πως θα γνωστοποιήσει στους συμμάχους 
την απόφασή του. 

Στην πραγματικότητα, οι διαφωνίες που θα άφηναν ανεξίτηλα ίχνη στη βελγική ιστορία είχαν 
προκύψει από τότε: Ο πρόεδρος του υπουργικού συμβουλίου Πιερλό και ο υπουργός των 
Εξωτερικών Σπάακ, βρίσκονται κι αυτοί στο Ypres. Έχουν με το βασιλιά τους μια πολύ οδυνηρή 
εξήγηση που συνεχίζεται την επομένη, με πικρόχολα γράμματα. Και οι δυο αυτοί πολιτικοί 
επέμεναν πως η αλληλεγγύη του Βελγίου με τα δύο έθνη που εκείνο τα είχε καλέσει σε βοήθεια, 
επεκτεινόταν πέρα από την άτυχη μάχη που είχε δοθεί για την υπεράσπιση του εδάφους του. Ο Βαν 
Όβερστραιτεν είχε αντίθετα τη γνώμη, πως η απώλεια αυτής της μάχης και η αδυναμία των 
Αγγλογάλλων ν’ αποσοβήσουν από το Βέλγιο τον κίνδυνο μιας εισβολής, επέτρεπαν την επάνοδο 
στην ιδέα της ουδετερότητας. Στο γράμμα του προς τον πρωθυπουργό Πιερλό, ο βασιλιάς 
στιγμάτιζε την άλλη μέρα τη γελοία βιασύνη πολλών υπουργών που είχαν φύγει κιόλας για τη 
France. Το γεγονός όμως πως λίγες ώρες αφού πέρασαν τα σύνορα, κόπηκαν οι συγκοινωνίες, δεν 
επιτρέπει να τους επιρρίψει κανείς την μομφή πως βιάστηκαν χωρίς λόγο. Ο Leopold από τότε 
κιόλας κατέκρινε όχι τη χρονική στιγμή της αναχώρησης, αλλά την ίδια την αναχώρηση. 

Με τη σειρά του φτάνει ο Billotte που αναζητούσε τον Weygand στο Calais και τη Dunkerque, πριν 
προσανατολιστεί προς το Ypres. Κανένας άλλος στον γαλλικό στρατό δεν είχε περισσότερη φήμη για 
ταλέντο και ενεργητικότητα. Από την χρεοκοπία όμως της διοίκησης που προκάλεσαν 
απροσδόκητες εντελώς μορφές πολέμου κανείς δεν γλιτώνει. Η Ομάδα Στρατιών Α που πρέπει να 
ομολογηθεί ήταν πολύ μεγάλη και πολύ περίπλοκη, διοικήθηκε χαλαρά. Η προσοχή του αρχηγού 
της δεν στράφηκε αρκετά στις στρατιές του της δεξιάς πτέρυγας, την 9η και τη 2η στρατιά που τις 
θεωρούσε για στατικές στρατιές που υπερασπίζονταν ένα παθητικό μέτωπο. Την ευρύτητα του 
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γερμανικού ελιγμού ο Billotte την κατάλαβε μόνο την τελευταία στιγμή, όταν πια έφτανε τον 
αντικειμενικό της σκοπό, τη θάλασσα. Οι Άγγλοι που είχαν δεχτεί να υπαχθούν στο Billotte, 
παραπονούνται πως τους άφησε χωρίς διαταγές επί τέσσερις συνεχείς ημέρες. Όλο το σύστημα των 
διαβιβάσεων, όπως και ο επιτελικός μηχανισμός για τη διεξαγωγή μιας μάχης, είχε οργανωθεί για 
έναν βραδύ πόλεμο. Τα ανέτρεψε ο ταχύτατος, ο αστραπιαίος πόλεμος που επέβαλε η μεγαλοφυΐα 
του Hitler. Η εικόνα της Ομάδας Στρατιών Α που έδωσε ο Billotte δεν είχε τίποτε το ενθαρρυντικό. Οι 
Βέλγοι που πριν από τρεις μέρες είχαν εκκενώσει τις Brussels, εγκατέλειψαν το κάτω μέρος του 
ποταμού Escaut και συμπτύχθηκαν στη διώρυγα Τερνέβεν. Οι Άγγλοι είναι ακόμη στον ποταμό, σε 
όλη την έκταση, από την Ωντενάρντ ως το Μωλντ και αναπτύσσουν την αμυντική τους γραμμή πάνω 
στον ποταμό Σκαρπ, ως το Arras. Η 1η γαλλική στρατιά, με την οποία είχαν ενωθεί τα λείψανα της 
9ης, βρίσκεται, σε σχέση με το σύνολο της Ομάδας Στρατιών, κάπως πίσω. Με δυσκολία 
απαγκιστρώθηκε από την περιοχή του Μωμπέζ. 

Αναπτύσσεται σ’ ένα ανώμαλο κυρτό μέτωπο, από το Κοντέ ως το Ντουαί. Συνεχώς 
υπερφαλαγγισμένη στο δεξιό της, μάχεται κάτω από αιματηρές και δύσκολες συνθήκες. Εν πάση 
περιπτώσει, σήμερα 21 Μαΐου, δυο μεραρχίες ενεργούν επίθεση προς το Καμπραί, υπό τη διοίκηση 
του στρατηγού Φράνκλυν, δυο βρετανικές μεραρχίες που είχαν αποσυρθεί από τον Escaut, η 5η και 
η 50ή, επιτίθενται έξω από το Arras. Σκοπός των δυο αυτών συντονισμένων ενεργειών είναι να 
περιορισθεί το πλάτος του ρήγματος που έχει ανοίξει ανάμεσα στη γραμμή του Somme και την 
Ομάδα Στρατιών Α. Έχει τεθεί σ’ ενέργεια ο ελιγμός που οργάνωσε ο Weygand, ο Billotte όμως, δεν 
έχει πολλές ελπίδες. 

Αναμένουν τον Gort. Ο Gort -πεισματωμένος- δεν έρχεται. Όλες οι ελπίδες για μια διάσπαση 
στηρίζονται στο Βρετανικό Εκστρατευτικό Σώμα. Είναι ανέπαφο σχεδόν, δεν έχει πολεμήσει και έχει 
χάσει λιγότερους από 500 άντρες. Μια υποψία γεννιέται στο μυαλό του Weygand: Μήπως ο Gort 
επίτηδες απουσιάζει από το ραντεβού; Όσο για τον Billotte είναι μέρες τώρα που έχει αυτή την 
υποψία. Σαράντα οχτώ ώρες πριν, πληροφόρησε το Γενικό Στρατηγείο, πως ο Gort είχε την πρόθεση 
να συμπτύξει το εκστρατευτικό του σώμα και να το επιβιβάσει στα πλοία, στο Calais. Έτσι οι Άγγλοι 
είχαν αποκρυσταλλώσει το σχέδιό τους και είχαν πάρει την απόφαση να εγκαταλείψουν τους 
συμπολεμιστές τους. Η ήττα φθείρει τις συμμαχίες. Η αμοιβαία δυσπιστία δεν θα πάψει να 
μεγαλώνει και οι σχέσεις μεταξύ των συμμάχων δεν θα πάψουν να δηλητηριάζονται. 

Η ώρα είναι επτά. Ο Weygand υποσχέθηκε στον Reynaud να γυρίσει πίσω το βράδυ. Από το Calais, 
τον πληροφορούν τηλεφωνικά πως το πεδίο προσγείωσης δεν μπορεί πια να χρησιμοποιηθεί και 
πως ένα νέο αεροπορικό ταξίδι θα ήταν εξαιρετικά επικίνδυνο. 

Ο Αμπριάλ, ο ναύαρχος Βορράς, διοικητής του στόλου και της θέσης της Dunkerque, προσφέρει ένα 
τορπιλοβόλο για να μεταφέρει τον αρχιστράτηγο στο Χερβούργο. Ο Weygand δέχεται. Η διαδρομή 
από το Ypres ως τη Dunkerque, τον βάζει μπροστά σε μια πραγματικότητα, για την οποία δεν είχε 
ιδέα. Που να φανταστεί τέτοιο συνωστισμό, τέτοιο μπέρδεμα στρατευμάτων και αμάχου 
πληθυσμού, τέτοια παράλυση των μετόπισθεν, παράλυση που κάνει την ανώτατη Στρατιωτική 
Διοίκηση ανίκανη. Στη Dunkerque η Luftwaffe βομβαρδίζει συνεχώς. Οι εκρήξεις των βομβών 
φέρνουν την αναστάτωση σ’ ένα πλήθος γεμάτο αγωνία. Μια δεξαμενή ακαθάρτου πετρελαίου έχει 
πάρει φωτιά και ρίχνει κόκκινες ανταύγειες στη νύχτα. Το μικρό καράβι του Weygand, το Λα Φλόρ, 
περνά ανάμεσα σε δυο προβλήτες που οι σανίδες τους έχουν πάρει φωτιά. Ο νέος αρχιστράτηγος 
δεν πέτυχε πολλά πράγματα εκείνη την επίμοχθη και επικίνδυνη γι’ αυτόν ημέρα. Είδε όμως τον 
πόλεμο από πολύ πιο κοντά, παρά αν είχε μείνει στο στρατηγείο του της Βενσέν. Και διαπίστωσε, 
επί τόπου, πόσο απελπιστική είναι η κατάσταση. 

Μια ώρα μετά την αναχώρηση του Weygand, φτάνει στο Ypres ο Gort. Το γαλλικό Γενικό Επιτελείο, 
είχε παραλείψει να τον ειδοποίηση. Μόνο μέσω London έμαθε, αρκετά καθυστερημένα, πως θα 
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γινόταν εκεί η σύσκεψη. Ο Billotte του εκθέτει την ιδέα του Weygand για τον ελιγμό. Ο Gort που η 
τυφλή εμπιστοσύνη του στους Γάλλους στρατηγούς έχει τώρα μετατραπεί σε πλήρη σκεπτικισμό, 
πολύ λίγο αντιδρά. Δεν είναι αλήθεια πως έδωσε κιόλας διαταγές να επιβιβαστούν στα πλοία τα 
στρατεύματά του. Το σκέφτεται όμως και το εισηγήθηκε στη κυβέρνησή του. Δεν πιστεύει πως είναι 
δυνατό ν’ ανοίξει δρόμο ως τον ποταμό Somme. Υπόσχεται, ωστόσο, να βοηθήσει όσο μπορεί αυτή 
την απόφαση. Όλοι φεύγουν. Ο Billotte ανεβαίνει στο αυτοκίνητό του. Πριν όμως από τον Μπαγιέλλ 
ένα καμιόνι του οχυρωμένου τομέα την Φλάνδρας, δεν προφτάνει να παραμερίσει εγκαίρως... Έτσι 
την μεθεπομένη ο διοικητής της Ομάδας Στρατιών Α, θα πεθάνει στο νοσοκομείο του Ypres, χωρίς 
να συνέλθει από το κώμα. 
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Ο Gort αποφασίζει: Στα πλοία 

Κέντρο βάρους της μάχης έγινε τώρα το Arras. Μέσα στη θάλασσα της γερμανικής προέλασης, είναι 
ένα ακρωτήρι, ένα δάχτυλο τεντωμένο προς τα νότια, σαν για να δείξει την κατεύθυνση της 
προσπάθειας. Οργανωμένη σε κέντρο αντίστασης, η πόλη αυτή έχει μια φρουρά, συγκροτημένη από 
νεοσύστατα στοιχεία που ο Gort απέφυγε να πάρει μαζί του στο Βέλγιο. Από τότε, σφοδροί 
βομβαρδισμοί την τραυματίζουν και την ακρωτηριάζουν. Ο άμαχος πληθυσμός έχει φύγει. Η 
φρουρά όμως αντιστέκεται και ο στρατηγός Φράνκλυν καταφθάνει με την 5η και την 50ή μεραρχία 
πεζικού. Σαράντα μόνο χιλιόμετρα τον χωρίζουν από τις γαλλικές γραμμές του Somme. Όλα αυτά 
δείχνουν πως μ’ ένα τίποτε οι εννιά θωρακισμένες μεραρχίες που έχουν καταχωνιαστεί εκεί μέσα, 
μπορούν να πιαστούν στην παγίδα, να αποκοπούν από τον ανεφοδιασμό τους, να παραλύσουν, να 
καρφωθούν επί τόπου. 

Η ανωτάτη γαλλική στρατιωτική διοίκηση έχει τώρα ξεκαθαρισμένες ιδέες. Μόλις γύρισε στη Βενσέν 
με την αυτοκινητάμαξα του Χερβούργου, ο στρατηγός Weygand συνέταξε την υπ' αρ. 1 διαταγή 
επιχειρήσεων: Τα ελαφρά εχθρικά στοιχεία που προσπαθούν να σπείρουν τη σύγχυση και τον 
πανικό στα νώτα μας, πρέπει να εξουδετερωθούν. Οι γερμανικές θωρακισμένες μεραρχίες (Panzer) 
πρέπει να εγκλωβιστούν μέσα στον κλειστό χώρο όπου εισέδυσαν παράτολμα. Δεν πρέπει να βγουν 
από κει μέσα. Από τη δική του μεριά ο στρατηγός Μπεσσόν, αναλαμβάνοντας τη διοίκηση των 
στρατιών Τουσόν και Φρερ, τους είπε τα εξής: Δεν αρκεί πια να αμυνόμαστε. Πρέπει να επιτεθούμε, 
να επιτεθούμε, να επιτεθούμε. Επί τέλους κατάλαβαν πως η μόνη απάντηση στη μηχανοκίνητη 
επίθεση είναι μια άμυνα το ίδιο ευκίνητη. Το πολεμικό αξίωμα ξαναγεννιέται τη στιγμή ακριβώς 
που καταστρέφονται τα μέσα που θα χρειάζονταν, για να τεθεί σ’ εφαρμογή. Αλλά και προς την 
πλευρά του Hitler ο ουρανός της νίκης δεν είναι ανέφελος. Κύματα αγαλλίασης και αγωνίας 
εναλλάσσονται στο στρατηγείο του Μουνστεράιφελ. Αν και λιγότερο νευρικοί από τον Führer τους, 
οι αρχηγοί του γερμανικού στρατού είναι ανήσυχοι. Τα ευκίνητα στρατεύματά τους έφτασαν στη 
Μάγχη. Τα βραδυκίνητα όμως δεν υπερπήδησαν το βαθύ χαντάκι του ποταμού Σαμπρ - ένα χάσμα 
τεράστιο που ένας επιδέξιος αντίπαλος θα το εκμεταλλευόταν για να προκαλέσει άλλη μια ημέρα 
πένθους στον γερμανικό στρατό. Οι μεραρχίες του πεζικού αν και βαδίζουν φρενιτιωδώς, 
προχωρούν τόσο λίγο! Μέσα στο ρήγμα μόνο οι εμπροσθοφυλακές της 4ης στρατιάς μάχονται γύρω 
στο Μωμπέζ. Η 16η στρατιά έχει αναπτυχθεί στα νότια του Sedan. Η 12η απλώνεται στον ποταμό 
Αιν. Οι στρατιές του δευτέρου κλιμακίου, η 2η και η 4η, δεν έχουν καν βγει από τη Γερμανία. Στον 
τομέα του ποταμού Somme, οι μηχανοκίνητες μεραρχίες του 14ου σώματος στρατού εξακολουθούν 
να εφοδιάζουν τις πλαγιοφυλακές και να κρατούν τα προγεφυρώματα, αντί να πολεμούν στο 
πλευρό των θωρακισμένων μεραρχιών (Panzer). Κι αυτές, με το να αναπληρώνουν συνεχώς το 
πεζικό και το πυροβολικό, αρχίζουν να παρουσιάζουν συμπτώματα κάμψεως. Η ομάδα von Kleist 
αναφέρει πως έχασε τα μισά από τα άρματά της. Οι γερμανικές δυνάμεις δεν έχουν συνοχή, έχουν 
σκορπίσει, είναι κατάκοπες, εύκολη λεία για ένα θωρακισμένο σώμα που, ευτυχώς γι’ αυτές, δεν 
υπάρχει. 

Στις 21, το βράδυ, τα νέα είναι ανησυχητικά. Η γερμανική Ανώτατη Διοίκηση Στρατού σημειώνει ότι 
για πρώτη φορά, ίσως, να μπορεί να γίνει λόγος για μια επιτυχία του εχθρού. Η 7η γερμανική 
θωρακισμένη μεραρχία βρίσκεται σε κρίσιμη κατάσταση. Κόντευε να φτάσει στα νοτιοανατολικά 
του Arras, στο Μπωραίν, αλλά το σύνταγμα των μηχανοκινήτων τυφεκιοφόρων δεν ακολούθησε και 
τα θωρακισμένα χρειάστηκε να επιστρέψουν με βαριές απώλειες. Ο Rommel παρά λίγο να 
συλληφθεί αιχμάλωτος. Έμεινε μια ώρα, μονάχα με τον αξιωματικό των διαβιβάσεων στη μέση ενός 
ιπποδρομίου γαλλικών τανκς! Τα γαλλικά τανκς πηγαινοέρχονταν γύρω του. Είναι θαύμα πως 
σώθηκε. Υπό το κράτος των εφιαλτικών αναμνήσεων του 1914, μη έχοντας ξεχάσει τη μάχη του 
Μάρνη, αυτή την τεράστια αναλαμπή που περιγράφει ο von Κλουκ, οι Γερμανοί στρατηγοί 
αναρωτιούνται, μήπως βρίσκονται στις παραμονές μιας μεταστροφής της μάχης, μην τυχόν και 
πρόκειται να αλλάξει το φύλλο, στο παιχνίδι. 
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Ντι Κρίζε μπάι Arras (= Η κρίση του Arras). Ο όρος αυτός θα μείνει στις κατοπινές αφηγήσεις. Μέρα 
εκνευρισμού, σημειώνει ο Halder στο ημερολόγιό του πορείας. Η μάχη κρίνεται γύρω στο Arras. Αν 
κρατήσουμε, την κερδίσαμε! Η αλήθεια είναι πως οι Γερμανοί δεν είχαν τότε σοβαρό λόγο για να τα 
χρειαστούν. Η Κρίζε μπάι Arras είναι φανταστική. Η αποτυχία της 7ης γερμανικής θωρακισμένης 
μεραρχίας δεν είναι παρά ένα τοπικό επεισόδιο. Η κοινή γαλλο-αγγλική δράση είναι πάρα πολύ 
ασθενής, πάρα πολύ άσχημα συντονισμένη, για να θέσει σοβαρά σε κίνδυνο τη θωρακισμένη αιχμή 
των Γερμανών. Αν οι αρχηγοί της Wehrmacht χάνουν για μια στιγμή την ψυχραιμία τους, αυτό 
οφείλεται και στο ότι το μέγεθος της επιτυχίας τους υπερβαίνει τις προβλέψεις τους. 

Η επίθεση που εξαπολύει μόνο στις 22 του μηνός, το 5ο γαλλικό σώμα στρατού προς την 
κατεύθυνση του Καμπραί ξεθυμαίνει πριν φτάσει στην πόλη. Στο Arras ο Φράνκλυν δεν έχει ούτε τις 
δυνάμεις, ούτε τις οδηγίες που χρειάζονται για να μεταβάλει τον καταπέλτη του σε προοίμιο της 
απελευθέρωσης των στρατιών του Βορρά. Ξεκαθαρίζει την περιφέρεια της πόλης και ύστερα 
κλείνεται μέσα σ’ αυτή, ενώ τον τρώει η ανησυχία, καθώς βλέπει την υπερφαλαγγιστική κίνηση που 
συνεχίζουν τα γερμανικά θωρακισμένα ανάμεσα στη Μάγχη και σ’ αυτόν. Στις 23 του μηνός, ύστερα 
από σκληρές μάχες δύο ημερών, ο Gort τον διατάσσει να κρατήσει το Arras ως το τελευταίο 
φυσίγγιο. Οι τόμμυδες έχουν αρχίσει να στήνουν οδοφράγματα στις εξόδους, όταν σε μια νεώτερη 
διαταγή ο στρατηγός Φράνκλυν καλείται να εκκενώσει το Arras τη νύχτα, επωφελούμενος από το 
σκοτάδι και να οδηγήσει τη 5η και τη 50ή μεραρχία στη διώρυγα του άνω Νταιλ, για να καλύψει τα 
πλευρά της γραμμής αντίστασης που ο Lord Gort οργανώνει στις υδάτινες γραμμές της Βόρειας 
France. Αποβλέποντας σε μια επιβίβαση στα πλοία, ο διοικητής του βρετανικού εκστρατευτικού 
σώματος ανασυντάσσει τις δυνάμεις του και αρνείται να τις εμπλέξει σε μια επιχείρηση χωρίς 
διέξοδο. Η αποχώρηση αυτή από το Arras, η απότομη αυτή σύμπτυξη κατά 35km, η εγκατάλειψη 
της ύστατης ευκαιρίας απετέλεσαν το αντικείμενο δηλητηριωδών διαξιφισμών. Υποστηρίχθηκε πως 
ήταν δολοφονία του σχεδίου Weygand και πως επισφράγισε τη μοίρα των στρατιών του Βορρά. Η 
γνώση των στοιχείων δεν επιτρέπει να συμμερισθούμε αυτή την άποψη. Απεναντίας καταντά 
συμπαθής η αγανάκτηση ενός αρχιστρατήγου που το πρωί της 24ης του μηνός πληροφορείται πως 
η βάση, στην οποία στηρίζει την εσχάτη προσπάθειά του, καταστράφηκε χωρίς αυτός να ξέρει 
τίποτε. Αν και σήμερα, γράφει ο Weygand, γνωρίζω για ποιους λόγους ο Lord Gort έκανε ό,τι έκανε, 
μου είναι ανεξήγητο γιατί δεν με ειδοποίησε. 

Για άλλη μια φορά, ολόκληρο το οικοδόμημα της Ανώτατης συμμαχικής Διοίκησης καταρρέει. Ο 
νέος αρχηγός της Ομάδος Στρατιών Α, ο Μπλανσάρ, δεν κατορθώνει ν’ αναζωογόνηση την 
εμπιστοσύνη των Άγγλων στο ταλέντο των Γάλλων στρατηγών. Οι ιδέες και οι θελήσεις διίστανται. Ο 
Weygand εγκαταλείπει την ελπίδα ενός ρήγματος και γαντζώνεται από την ελπίδα για ένα 
προγεφύρωμα στη Φλάνδρα που θα τροφοδοτείται από το Calais, τη Dunkerque και την Οστάνδη 
και που χάρις στην υπεροχή στη θάλασσα θα είναι ικανό για μια επ’ αόριστον αντίσταση. Τη στιγμή 
όμως ακριβώς που ο Weygand συλλαμβάνει το νέο αυτό σχέδιο, οι Άγγλοι έχουν πάρει την 
απόφασή τους. Αποφασίζουν να επιβιβασθούν στα πλοία και να γυρίσουν πίσω. 

Ο άνθρωπος που πήρε αυτή την απόφαση είναι προσωπικά ο Lord Gort. Από τότε που άρχισε ο 
πόλεμος, κανένας δεν επικρίθηκε όσο ο αυστηρός και αγνός αυτός αξιωματικός. Η μόνη 
στρατιωτική ιδιότητα που δεν του αμφισβητούν, είναι η ανδρεία, χάρη στην οποία το 1917 στο 
Καμερούν κέρδισε το παράσημο του Σταυρού της Βικτορίας. Κατά τα αλλά και για τι δεν τον 
κατηγορούν! Του επιρρίπτεται μια απλοϊκή αισιοδοξία που ως την καταστροφή, τον έκανε να 
στέλνει στο London εκθέσεις διαποτισμένες από την μεγαλύτερη ηρεμία και ικανοποίηση· τον 
κατηγορούν για πνεύμα τυφλής υπακοής που τον έκανε να δέχεται ασυζητητί κάθε γαλλική διαταγή· 
τον κατηγορούν για έλλειψη διοικητικού που μετέβαλε το γενικό στρατηγείο του σε πρότυπο 
ακαταστασίας. Του καταλογίζουν παντελή έλλειψη πείρας, σχετική με τη διοίκηση μεγάλων 
μονάδων, δεδομένου ότι η μεγαλύτερη μονάδα που του ανατέθηκε να διοικήσει πριν από τον 
πόλεμο, ήταν  ένα σύνταγμα. Όπως οι συνάδελφοί του, Γάλλοι διοικητέςς στρατιάς, νόμιζε πως θα 
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είχε να δώσει σ’ έναν τομέα καθορισμένο με κάθε σαφήνεια, μια μάχη στηριγμένη σε 

Αν ο Gort εξετάσει την κατάσταση από άποψη τακτικής, η περίφημη αισιοδοξία του δεν μπορεί να 
του κρύψει ότι η κατάσταση είναι απελπιστική. Το Βρετανικό Εκστρατευτικό Σώμα έχει τελείως 
εξαρθρωθεί. Οι μεραρχίες του -η 4η, η 3η, η 1η και η 42η- ανθίστανται στα βόρεια, στα οχυρά των 
συνόρων. Η 48η, η 44η, η 2η και η 46η απλώνονται κατά μήκος της Canal Line (γραμμής της 
διώρυγας) αντίκρυ στα νοτιοδυτικά. Αντί να ενισχύσουν το ισχνό αυτό παραπέτασμα, η 5η και η 50ή 
που έχουν αποσυρθεί από το Arras, ανηφορίζουν προς το Ypres, όσο γρήγορα τους επιτρέπει η 
συμφόρηση των δρόμων. Γιατί ο βελγικός στρατός αποσυντίθεται. Η σύμπτυξη στο Υζέρ που στο 
τέλος την είχε δεχθεί ο βασιλιάς Leopold, δεν είναι πια δυνατή. Άλλωστε δεν έχει πια κανένα νόημα 
από τότε που εγκαταλείφθηκε η απόπειρα ν’ ανοιχτεί ένας δρόμος ως τον ποταμό Somme. Δυο 
γερμανικές στρατιές, η 18η και η 6η, πέρασαν στην επίθεση προς την κατεύθυνση του Ρουλέρ, της 
Ντίξμοντ και της Dunkerque. Είτε μέχρις εσχάτων αντισταθούν οι Βέλγοι, είτε συνθηκολογήσουν εκεί 
που βρίσκονται, στη μέση του κάμπου, δεν θα πρόκειται παρά μόνο για μια διαφορά λίγων ωρών. 
Ολόκληρη η βόρεια πλευρά του Gort είναι ακάλυπτη. 

γερές βάσεις. 
Και τι τον περιμένει; Νάτος τώρα στο στρατηγείο του του Πρεμέσκ, κοντά στην Αρμαντιέρ, μέσα σ’ 
ένα κυκεώνα συμφοράς. Η νύχτα αντηχεί από τις εκρήξεις και κοκκινίζει από τις φλόγες των 
πυρκαγιών. Οι συγκοινωνίες ή έχουν καταστραφεί ή είναι έτοιμες να καταστραφούν. Όλα τα 
σταυροδρόμια, όλοι οι σιδηροδρομικοί σταθμοί σφυροκοπούνται ανηλεώς από τους απανωτούς 
βομβαρδισμούς της Luftwaffe. Στους άνδρες του Βρετανικού Εκστρατευτικού Σώματος μοιράζονται 
μισές μερίδες συσσίτιο και το πυροβολικό δεν έχει πυρομαχικά ούτε για δέκα μέρες. Και ο ίδιος 
ακόμη, σαν αρχιστράτηγος, έχει στριμωχθεί σε τέτοιο βαθμό από τον εχθρό, ώστε έχει οργανώσει το 
στρατηγείο του σε κλειστό σημείο στήριξης. Σπάνια ένας αρχηγός βρέθηκε κάτω από τόσο 
δραματικές και τόσο απροσδόκητες συνθήκες. 

Οι Γάλλοι κρατούν τις δυο άκρες του νότιου μετώπου. Ο κύριος όγκος της 1ης στρατιάς είναι 
στριμωγμένοι σ’ ένα είδος ράμφους της πάπιας που στενεύει και σφίγγεται. Το σώμα του ιππικού 
είναι σκορπισμένο. Μια από τις ελαφρές μηχανοκίνητες μεραρχίες του έχει ανέβει προς τα βόρεια, 
για να ενισχύσει τους Άγγλους και οι δυο ίλες συνεργάζονται με τις δυνάμεις που υπερασπίζονται τη 
διώρυγα του Αιρ στην Μπασσέ. Δυτικά, τα υπολείμματα του 16ου σώματος και 2 μεραρχίες της 
Ομάδας Στρατιών Β (η 68η και η 60ή) υπερασπίζονται τις ακτές. Όλο το βάρος των γερμανικών 
θωρακισμένων μεραρχιών έχει ριχτεί σ’ αυτόν τον τομέα. Αν τον χάσουν, ο δρόμος προς τη θάλασσα 
θα κοπεί γι’ αυτές και θα περικυκλωθούν χωρίς ελπίδα σωτηρίας. Η Boulogne έπεσε την 
προηγούμενη ημέρα, 24 Μαΐου, αν και από την Αγγλία είχε σταλεί για ενίσχυση ένα σύνταγμα της 
φρουράς και το Calais που πήρε διαταγή ν’ αντισταθεί μέχρις εσχάτων, δέχεται σφοδρότατη 
επίθεση. Μια μόνο πόρτα, η Dunkerque, μένει ανοιχτή. Είναι όμως ολοφάνερο πως η κατάληψή της 
είναι μόνο ζήτημα ημερών. Ο Gort πραγματικά είχε σκεφθεί ν’ αποχωρήσει. Συμβουλεύτηκε το 
Ναυαρχείο. Η αποκαρδιωτική απάντηση που πήρε τον ανάγκασε να σκεφτεί ένα ρήγμα προς την 
κατεύθυνση του Somme. Όταν όμως είδε πως αυτό ήταν αδύνατο, στην αρχή αντέδρασε όπως ο 
σκαντζόχοιρος. Θέλησε να περιχαρακωθεί πίσω από τη γραμμή του των καναλιών. Αλλά και η 
τελευταία ιδέα του Weygand, το προγεφύρωμα, είναι με τη σειρά της κι αυτή, απραγματοποίητη. Το 
μόνο που μπορεί ακόμη να γίνει είναι ένα από τα δυο: ή, αφού σώσει την τιμή του, κανείς να δεχθεί 
την αιχμαλωσία ή να δεχθεί τη φυγή -γιατί μόνο περί φυγής πρόκειται- κατευθείαν προς τα κύματα. 
Όλα τα όπλα, όλος ο εφοδιασμός, όλα όσα αποτελούν ένα στρατό, θα εγκαταλειφθούν στη 
σκυθρωπή γη της Φλάνδρας. Ο βρετανικός στόλος θα περισυλλέξει όσους άνδρες μπορέσει, όπως 
ένα αντιτορπιλικό ψαρεύει όσους επέζησαν από ένα θωρηκτό που το βούλιαξε ο εχθρός. 

Αυτήν την απόφαση πήρε ο υποκόμης Gort το βράδυ της 25ης Μαΐου, στο στρατηγείο του του 
Πρεμέσκ. Την άλλη ημέρα, μια Κυριακή, νωρίς το πρωί πηγαίνει στο Αττίς, όπου έχει το στρατηγείο 
του ο στρατηγός Μπλανσάρ. Ο τελευταίος αυτός ετοίμασε μια διαταγή σύμπτυξης σε τρία στάδια, 
πάντα όμως με την προϋπόθεση ενός σταθερού προγεφυρώματος γύρω στη Dunkerque. Ο Gort δεν 
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λέει τίποτε στον υποτιθέμενο αρχηγό του, για το συμπέρασμα στο οποίο κατέληξε τη νύχτα. Όταν 
γυρίζει στο Πρεμέσκ, βρίσκει ένα μήνυμα του Eden που του υπογραμμίζει πως πρωταρχική του 
φροντίδα πρέπει να είναι η σωτηρία του Βρετανικού Εκστρατευτικού Σώματος. Τα λιμάνια, 
ανατολικά της Γκραβελίν, προσθέτει ο Eden, θα χρησιμοποιηθούν για την εκκένωση. Η RAF θα 
δώσει όλη της την υποστήριξη και το Ναυαρχείο θα προμηθεύσει ένα στόλο από μεγάλα και μικρά 
πλοία. 

Έτσι, η συμφωνία, μεταξύ της βρετανικής κυβέρνησης και του διοικητού του Εκστρατευτικού της 
Σώματος, έγινε αυτόματα. Στο Δουβρο ο ναύαρχος Μπέρτραμ Ράμσαιυ συγκεντρώνει τα βαποράκια 
της Μάγχης, τα ολλανδικά ακτοπλοϊκά, τα γιοτ του Τάμεση, τις λέμβους των ατμόπλοιων του 
Σούθαμπτον, τα ρυμουλκά του λιμανιού του London, τα ψαράδικα του Χαλλ και του Γκρίμσμπυ. 
Έτοιμα, θα γράψει ο Churchill με το γνώριμο εκείνο λυρικό και αισθηματικό ύφος του, να πλεύσουν 
προς τις αμμουδιές της Dunkerque και τον αγαπημένο μας στρατό. Η επιχείρηση Dynamo αρχίζει. 
Καιρός ήταν!... 
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Ο Hitler και ο Rundstedt σώζουν τον αγγλικό στρατό 

Η κρίση του Arras (Ντι Κρίζε μπάι Arras) δεν ανακόπτει τη προέλαση των γερμανικών θωρακισμένων 
μεραρχιών. 

Και οι δέκα βρίσκονται τώρα στο νότιο πλευρό του θύλακα. Η 9η που αποσπάστηκε από την 18η 
στρατιά, πηγαίνει να ενισχύσει την ομάδα von Kleist (19ο και 41ο θωρακισμένα σώματα στρατού, 
έξι μεραρχίες) που δρα μεταξύ Σαιν-Πολ και της ακτής. Η ομάδα Hoth (τα θωρακισμένα σώματα, 
39ο και 16ο, τέσσερις μεραρχίες) αναπτύσσει επίθεση μεταξύ Σαιν-Πολ και Λενς. Στη μάζα αυτή των 
αρμάτων, οι σύμμαχοι δεν μπορούν ν’ αντιτάξουν παρά μόνο τα υπολείμματα δυο ελαφρών 
μηχανοκίνητων μεραρχιών. 

Στις 23 Μαΐου, στο σταθμό του Πολχ, κοντά στον Μουνστεράιφελ καταφθάνει με το σιδηρόδρομο 
ένα στρατηγείο. Ο στρατάρχης Göring ανεβαίνει στο στρατηγείο του Führer. Έχει κάθε λόγο να 
θριαμβολογεί. Η αεροπορία, περισσότερο ακόμη και από τα άρματα, στάθηκε το αποφασιστικό 
όπλο στις συνταρακτικές μάχες που διεξάγονται από τις 10 Μαΐου. Και όμως -παράξενο φιλότιμο!- ο 
Göring παραπονείται. Η Luftwaffe του δεν παίζει, κατ’ αυτόν, αξιόλογο ρόλο στη νίκη. Τις δάφνες τις 
κλέβει ο στρατός, ο αντιδραστικός αυτός στρατός που οι αρχηγοί του μισούν την 
εθνικοσοσιαλιστική επανάσταση. Αυτός, ο Göring, ζητεί δικαιοσύνη! Συγκεκριμένα, θέλει να τον 
αφήσουν ν’ αποτελειώσει αυτός με την αεροπορία του τον βρετανικό στρατό που έχει πιαστεί στην 
παγίδα της Φλάνδρας. Αναλαμβάνει να τον αναγκάσει να συνθηκολογήσει καταστρέφοντας τα 
λιμάνια του. 

Για τον Hitler, η μάχη του Βορρά έχει λήξει. Το κίτρινο σχέδιο έχει εκτελεστεί. Τώρα ετοιμάζει το 
κόκκινο σχέδιο: το δεύτερο στάδιο της εκστρατείας της Δύσης, την τελική ήττα, την ολοσχερή 
εισβολή στη France. Σκοπεύει να εξαπολύσει, από τις 31 κιόλας Μαΐου, μια ισχυρή επίθεση προς 
την κατεύθυνση των ποταμών Αιν και Somme, για να συντρίψει το ανασυγκροτημένο μέτωπο και να 
χτυπήσει από τα νώτα τις ανέπαφες ακόμη γαλλικές στρατιές πίσω από τη γραμμή Maginot. Όπως 
συνήθως, έρχεται σε σύγκρουση με τους στρατιωτικούς που κρίνουν αναγκαίο, πριν αρχίσουν νέα 
σειρά επιχειρήσεων, να ανασυγκροτήσουν τον στρατό και να ανεφοδιάσουν τις θωρακισμένες 
μεραρχίες. Ο Hitler αρνείται να περιμένει, παραδέχεται όμως πως η φθορά των θωρακισμένων 
μεραρχιών είναι μια πηγή ανησυχίας. 

Κάτι άλλο ακόμη τον απασχολεί: Το έδαφος πάνω στο οποίο πολεμούν τώρα τα θωρακισμένα 
έπαψε να είναι κατάλληλο γι’ αυτά. Ο ίδιος είχε συντάξει, στις 9 Οκτωβρίου, μια συνετή, σύντομη 
έκθεση για τη χρησιμοποίηση των αρμάτων. Συγκεκριμένα, έλεγε, έπρεπε να αποφεύγουν να τα 
ρίχνουν στον ατέλειωτο λαβύρινθο των οικοδομικών τετραγώνων των βελγικών πόλεων. Στη 
Φλάνδρα προστίθεται κι ένας λαβύρινθος διωρύγων και πλημμυρών. Ο δεκανέας Adolf Hitler 
ανατρέχει στις αναμνήσεις του, του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, για να περιγράψει το βαλτώδες 
έδαφος που, άλλωστε, δεν το γνώρισε παρά μόνο κάτω από τις φθινοπωρινές βροχές και μέσα στη 
λάσπη των χαρακωμάτων, ενώ τώρα βρισκόμαστε στον Μάιο και, εκτός από τις πόλεις, η χώρα είναι 
ανέπαφη. Ο Keitel, στον όποιον απευθύνεται για να επικυρώσει την άποψή του, του λέει φυσικά 
πως έχει δίκιο. 

Ο Göring φεύγει με την υπόσχεση πως το μερίδιο της Luftwaffe του στις δάφνες θα μεγαλώσει. Την 
άλλη ημέρα, 24 Μαΐου, ο Hitler πηγαίνει στη Σαρλεβίλλ, όπου είναι το στρατηγείο του von 
Rundstedt. Μαύρη απελπισία βασιλεύει εκεί. Μόλις είχαν πάρει μια διαταγή από την ανωτάτη 
Διοίκηση Στρατού που όριζε, πως τα μεσάνυχτα της επόμενης ημέρας, και με την πρόφαση της 
ενότητας στη διεύθυνση της μάχης, η 4η στρατιά του von Kluge θα αποσπασθεί από την Ομάδα 
Στρατιών Α και θα περάσει στη διοίκηση του αντίζηλου, von Bock, μαζί με το σύνολο των 
θωρακισμένων μεραρχιών. Ο Hitler αγανακτεί. Πώς έγινε μια τέτοια μετάθεση δίχως αυτός να ξέρη 
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τίποτε; Ανακαλεί αμέσως την διαταγή του Brauchitsch, συγχαίρει τον Rundstedt και τον βεβαιώνει 
πως του έχει ιδιαίτερη εμπιστοσύνη. Καταλάβατε θαυμάσια, του λέει, τη σκέψη μου... Ύστερα, 
ξαναβρίσκει το κέφι του και ακούει την αφήγηση για τις επιχειρήσεις της ομάδας στρατιών που 
κάνει ο διάδοχός του von Manstein, επιτελάρχης von Σόντερσεν. 

Η κατάσταση είναι πάλι θαυμάσια. Ο Hoth κατέλαβε τα υψώματα που δεσπόζουν στο λεκανοπέδιο 
του Λενς. Ο Kleist κυρίευσε την Boulogne και συμπληρώνει με σκληρό αγώνα την κατάληψη του 
Calais. 

Η 1η γερμανική θωρακισμένη μεραρχία φτάνει στον πρώτο, κατ’ αλφαβητική σειρά, από τους 
ευρωπαϊκούς ποταμούς, στον Λα, ένα στενό ποταμάκι που τα νερά του διοχετεύονται στα γύρω 
χωράφια και που εκβάλλει στη θάλασσα, στο Γκραβελίν. Επομένων ο Guderian βρίσκεται σε 
απόσταση 16km από τη Dunkerque, τελευταίο συνδετικό κρίκο των γαλλικών και βρετανικών 
στρατευμάτων με τον έξω κόσμο. 16km: μια ώρα πορεία για τις γερμανικές θωρακισμένες 
μεραρχίες! Πρακτικά, η κύκλωση έχει ολοκληρωθεί. Δεν υπάρχει μάλιστα κανένας λόγος βιασύνης. 
Γι’ αυτό ο von Rundstedt βρήκε δίκαιο το αίτημα του von Kluge και παραχώρησε μια ημέρα 
ανάπαυσης στις θωρακισμένες μονάδες. Η διαταγή δόθηκε την προηγούμενη ημέρα, ώρα 18:10. 

Ο Hitler όχι μόνον εγκρίνει, αλλά υπερθεματίζει. Δεν πρέπει να κουράζονται χωρίς λόγο οι 
θωρακισμένες μεραρχίες. Από δω και εμπρός πρέπει ν’ αποφεύγεται κάθε απώλειά τους. Η 
Luftwaffe μου θα τους κανονίσει όπως πρέπει τους Άγγλους. Η διαταγή που υπαγορεύει ο Hitler και 
που γενικεύει εκείνη που είχε ετοιμάσει ο Rundstedt, λέει κατηγορηματικά: Η Dunkerque πρέπει ν’ 
αφεθεί στην αεροπορία. Την επίθεση στην ξηρά θα τη συνεχίσουν η ομάδα von Bock και οι συνήθεις 
μεραρχίες της 4ης στρατιάς. Τα θωρακισμένα όμως άρματα δεν πρέπει να ξεπεράσουν τη γραμμή 
Λενς - Μπετίν - Αιρ - Σαιντ - Ομέρ - Γκραβελίν... Διαταγή του Führer! 

Μόλις έφυγε ο Hitler, ο Rundstedt παίρνει ένα μήνυμα από την Ανώτατη Διοίκηση Στρατού που τον 
διατάζει να συνεχίσει εντατικά την επίθεση βορείως της γραμμής των διωρύγων. Δεν την λαβαίνει 
υπ’ όψη του αυτήν τη διαταγή, την άλλη ημέρα όμως, 25 του μηνός, παίρνει από την Ανώτατη 
Διοίκηση Ενόπλων Δυνάμεων ένα άλλο μήνυμα εξαιρετικά περίεργο. Τον βάζουν διαιτητή. Ο 
Brauchitsch και ο Hitler τσακώθηκαν πάλι. Ο Brauchitsch υπεστήριζε πως έπρεπε ν’ ασκηθεί όσο το 
δυνατό πιο ισχυρή πίεση στο νότιο πλευρό του θύλακα και να ολοκληρωθεί η αιχμαλωσία του 
εχθρού με την κατάληψη, το ταχύτερο, της Dunkerque. Ο Guderian αναφέρει από το Γκαβελίν πως 
βλέπει την πόλη, πως βάλλει κατά των πλοίων, πως παρίσταται μάρτυρας αθρόων επιβιβάσεων και 
πως ζητεί την άδεια να ενσκήψει καταμεσής της απίστευτης αταξίας που βασιλεύει στις τάξεις του 
εχθρού. Ο Brauchitsch συγκατατίθεται, αλλά ο Hitler απαντά αναμηρυκάζοντας τους λόγους που τον 
κάνουν να φείδεται των Panzer. Στο τέλος μηχανεύεται νέο σχέδιο για ένα καινούριο χαστούκι στην 
υπερηφάνεια του Brauchitsch. Δεν θέλω, λέει ο Führer, ν’ αποφασίσω εγώ. Επαφίεμαι στη κρίση του 
Rundstedt. Το αποτέλεσμα είναι ότι ο αρχηγός της Ομάδας Στρατιών Α καλείται να κάνει τον 
διαιτητή ανάμεσα στον αρχηγό του και στον Führer. Ο Rundstedt δεν διστάζει. Δίνει δίκιο στον 
Hitler. Αργότερα, το βαρύ αυτό σφάλμα θ’ αποτελέσει το θέμα ατέλειωτων συζητήσεων. Όπως για 
το σχέδιο του Sedan, η σχηματοποίηση των γεγονότων του πολέμου παρουσιάζει αυτό το επεισόδιο 
κατά τον ακόλουθο τρόπο: παρά τη γνώμη των στρατηγών του, ο δεκανέας στρατηγός σταμάτησε 
την προώθηση των θωρακισμένων του κατά της Dunkerque. Διατυπώθηκε η υπόθεση πως το έκανε 
για έναν πολιτικό λόγο: Αποβλέποντας να διαπραγματευθεί με την Αγγλία, θέλησε τάχα να της 
αποσοβήσει την ταπείνωση που θα ήταν γι’ αυτήν η αιχμαλωσία του στρατού της. Καμία όμως 
απολύτως, μαρτυρία, δεν στηρίζει αυτή την ερμηνεία. Απλούστατα έξω από τη Dunkerque, ο Hitler 
διέπραξε το πρώτο από τα μεγάλα σφάλματα τακτικής. Αλλά ο Rundstedt έχει κι αυτός μερίδιο στην 
ευθύνη, δεδομένου ότι προηγήθηκε της διαταγής του Hitler και ύστερα την επικύρωσε. 
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27 Μαΐου: Ο βασιλιάς των Βέλγων συνθηκολογεί 

Στις 27 Μαΐου, ένα άλλο, βαρύτερο ακόμη σφάλμα -η είσοδος των συμμάχων στο Βέλγιο-
τιμωρείται. Ο βελγικός στρατός συνθηκολογεί, όπως έχει και βρίσκεται, στο ανοικτό πεδίο. 
Ολόκληρη η αριστερή πτέρυγα της Ομάδας Στρατιών του Βορρά καταρρέει. 

Μια δραματική συζήτηση έγινε πριν από την απόφαση του Leopold III. Στις 25 και 26 Μαΐου, στο 
ανάκτορο της Βινενταιλε ο πρωθυπουργός Πιερλό και τρεις από τους υπουργούς του έθεσαν τον 
ηγεμόνα ενώπιον των ευθυνών του. Μ’ ένα στόμα, η κυβέρνηση αποφαίνεται πως τα ατυχήματα 
του στρατού δεν αποδεσμεύουν το Βέλγιο από την αλληλεγγύη που το ίδιο δημιούργησε κάνοντας 
έκκληση στη France και στην Αγγλία. 

Ομόφωνα η κυβέρνηση είναι αποφασισμένη να συνεχίσει τον αγώνα έξω από το εθνικό έδαφος. 
Ζητεί από το βασιλιά των Βέλγων να κάνει ό,τι κάνουν η βασίλισσα της Ολλανδίας και η μεγάλη 
δούκισσα του Luxembourg: να εγκαταλείψει τη χώρα, ώστε κατά τρόπο πανηγυρικό η εχθρική 
κατοχή να μείνει γυμνή από κάθε ίχνος νομιμοφάνειας. Ο Leopold απαντά απότομα, πως οι 
σύμμαχοι έχασαν το παιχνίδι, πως σε λίγες μέρες η France θα συνθηκολογήσει και πως η Αγγλία δεν 
θα μπορέσει να συνεχίσει τον αγώνα, παρά μόνο στις μακρινές αποικίες της. Επομένως, ο ρόλος του 
Βελγίου έχει λήξει. Δεν μπορεί πια να γίνει τίποτε άλλο εκτός από το να διαφυλαχθεί κάποια εθνική 
ζωή μέσα στα περιθώρια μιας μειωμένης ανεξαρτησίας κι αυτός, ο βασιλιάς, δεν έχει πια άλλο 
καθήκον, παρά να μοιραστεί τις δοκιμασίες του λαού του. Τόση είναι η ένταση, ώστε οι υπουργοί 
που ο βασιλιάς τους είχε αφήσει να στέκονται τόση ώρα όρθιοι, ζητούν την άδεια να καθίσουν κι ο 
Σπάακ, λιποθυμά από τη στενοχώρια του. Οι απόψεις παραμένουν όμως, ακλόνητες κι από τις δυο 
πλευρές. Σαράντα οχτώ ώρες αργότερα, ο Πιερλό θα έχει εγκαταλείψει το Βέλγιο κι ο Leopold θα 
έχει παραδώσει το σπαθί του. 

Η κατάσταση του βελγικού στρατού δεν είναι ούτε περισσότερο, ούτε λιγότερο απελπιστική από την 
κατάσταση του Βρετανικού Εκστρατευτικού Σώματος και της 1ης γαλλικής στρατιάς. Η κούραση των 
ανδρών, η σύγχυση στα μετόπισθεν, το ανακάτωμα των μονάδων, η εξάντληση των εφεδρειών, η 
κατασπατάληση του εφοδιασμού, η έλλειψη πολεμεφοδίων, είναι ίδιες και στις δυο πλευρές. Το 
ρήγμα που έχει ανοιχθεί μεταξύ Θιλτ και Ρουλέρ, δεν είναι ούτε πιο πλατύ, ούτε πιο επικίνδυνο από 
εκείνο που ανοίχτηκε την ίδια μέρα μεταξύ Κάσσελ και Χάζεμπρουκ. Ο βελγικός στρατός θα 
μπορούσε να συνεργαστεί δυο-τρεις μέρες ακόμη στην υπεράσπιση του προγεφυρώματος που 
αποτελεί την τελευταία σανίδα σωτηρίας για τους στρατιώτες που ανταποκρίθηκαν στην έκκληση 
του Βελγίου της 10ης Μαΐου και έσπευσαν να το βοηθήσουν. Ο Leopold όμως, δεν βλέπει για ποιο 
λόγο πρέπει να θυσιάσει τους υπηκόους του για μια υπόθεση που με τη συμφορά, τους έγινε ξένη. 
Μέσα σ’ ένα χώρο 1.700 km2, ανάμεσα στο μέτωπό μας και στη θάλασσα, θα γράψει ο αρχηγός του 
γενικού επιτελείου του, 

Στις 17:00 ο στρατηγός Ντερουσσώ, υπαρχηγός του Βελγικού Γενικού Επιτελείου, προχωρεί στις 
γερμανικές γραμμές μέσα σ’ ένα αυτοκίνητο με μια λευκή σημαία. Το αυτοκίνητο χτυπιέται κοντά 
στο Θιλτ και, κόσκινο από τις σφαίρες, οδηγείται από το ένα τοπικό στρατηγείο στο άλλο, ώσπου 
τέλος πάντων φτάνει στο στρατηγείο του Reichenau, διοικητού της 6ης γερμανικής στρατιάς. Ο 
Ντερουσσώ δηλώνει πως έρχεται να διαπραγματευθεί μια εκεχειρία. Ο Reichenau απαντά πως δεν 
μπορεί να δεχθεί παρά μόνο την παράδοση. Ο Hitler ειδοποιείται και αποφαίνεται: συνθηκολόγηση 
άνευ όρων. Αιχμάλωτος πολέμου σύσσωμος ο βελγικός στρατός, πρέπει να αποσυρθεί από τους 
δρόμους, ώστε να μείνουν ελεύθεροι για την εξακολούθηση των επιχειρήσεων των Γερμανών κατά 
των Γάλλων και των Άγγλων. 

ήταν συγκεντρωμένοι εκτός των 450.000 στρατιωτών, 800.000 ντόπιοι 
κάτοικοι και μια μάζα προσφύγων που μπορεί να υπολογιστεί πως έφτανε τις 800.000 ψυχές. Δια μέσου 
των πανικόβλητων αυτών πληθυσμών, θα συνέχιζαν την επίθεσή τους οι Γερμανοί. Και ο άμαχος 
πληθυσμός θα θεριζόταν έτσι, όσο και οι στρατιώτες. 
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Ο Leopold III ήθελε να έχει την τιμή να συμμερισθεί την αιχμαλωσία των στρατιωτών του. Το αίτημά 
του γίνεται δεκτό. Αφού κανονίστηκε το ζήτημα της παράδοσης των σημαιών και των λαβάρων, 
ρυθμίζεται με το υπ’ αρ. 1 πρωτόκολλο και το ζήτημα του τόπου διαμονής του βασιλιά. Θα έχει στη 
διάθεσή του το ανάκτορο του Λαίκεν-λε-Μπρυσέλλ και μια ακολουθία περίπου 20 αξιωματικών και 
αξιωματούχων και 100 περίπου υπηρετών. 

Η βελγική συνθηκολόγηση δεν είναι για τους Άγγλους κάτι που δεν το περίμεναν. Από τις 25 του 
μηνός ο Leopold είχε απευθύνει στο βασιλιά της Αγγλίας ένα γράμμα, όπου άφηνε να μαντεύεται η 
απόφασή του να καταθέσει τα όπλα. Το πρωί της 27ης Μαΐου ο ναύαρχος Κέυς, αντιπρόσωπος του 
Churchill κοντά στο βασιλιά των Βέλγων, ειδοποιεί τον Lord Gort, πως από τη μια στιγμή στην άλλη, 
οι Βέλγοι μπορεί να ζητήσουν ανακωχή. Αντίθετα η France δεν παίρνει καμιά ειδοποίηση. Για τον 
Weygand η είδηση θα είναι σαν κεραυνός, γιατί τίποτε, καμιά πληροφορία, καμιά ένδειξη, δεν μ’ έκανε 
να προβλέψω μια τέτοια απόφαση

Η μοίρα των περικυκλωμένων γαλλοβρετανικών δυνάμεων φαίνεται να έχει επισφραγιστεί. Στις 27 
Μαΐου η θέση τους επιδεινώθηκε. Ο Hitler, βλέποντας πως οι συνηθισμένες μεραρχίες αργοπορούν, 
ανακαλεί τη διαταγή του της 24ης Μαΐου και διατάζει τα θωρακισμένα του να καταφέρουν έναν 
τελευταίο πλήγμα, πριν στραφούν προς τον Somme και τον Αιν. 

. 

Από την περιοχή του μικρού ποταμού Άα, ο Guderian εξορμά κατευθείαν κατά της Dunkerque με τη 
1η μεραρχία Panzer, το σύνταγμα Grossdeutschland και τη Λάιμπστανντάρτε (σωματοφυλακή) Adolf 
Hitler

Αναχαιτισμένος και ύστερα μπλοκαρισμένος από τις πλημμύρες, ο Guderian δεν σημαίνει ότι δεν 
βρίσκεται σε απόσταση 8 μόλις χιλιομέτρων από τη Dunkerque. Το πυροβολικό του βάλλει κατά της 
πόλης, προσφέροντας την συμβολή του στα σμήνη των αεροπλάνων του Göring. Το Δημαρχείο, το 
ταχυδρομικό μέγαρο, οι προκυμαίες, έχουν καταστραφεί. Οι δεξαμενές πετρελαίου φλέγονται 
σκεπασμένες από έναν αποπνιχτικό καπνό, που ο άνεμος τον σκορπά στην πόλη. Το λιμάνι έχει 
υποστεί τέτοιες ζημιές, που θεωρούν πια περιττό να κλείνουν τους υδατοφράκτες την ώρα της 
παλίρροιας. Η εκκένωση προβάλλει σαν μια επιχείρηση καταδικασμένη σε οικτρή αποτυχία. Το 
βρετανικό Ναυαρχείο λογαριάζει ότι θα μεταφέρει στην Αγγλία 45.000 άνδρες, το ένα δέκατο των 
περικυκλωμένων! Οι επιχειρήσεις όμως της πρώτης ημέρας δημιουργούν αμφιβολίες αν θα 
μπορέσουν να φτάσουν αυτόν τον αριθμό. Το πρώτο πλοίο που πλευρίζει στη προκυμαία, είναι το 

. Η γαλλική μεραρχία που τους αντιμετωπίζει, η 68η μεραρχία πεζικού, είναι στην 
πραγματικότητα μια μονάδα της σειράς Β, ανάλογη μ’ εκείνες που διαλύθηκαν στο μοιραίο πεδίο 
της μάχης. Πολεμά με λύσσα και ικανότητα, δεν διασπάται και προς το βράδυ ταμπουρώνεται στο 
παλιό κανάλι του Μαρντύκ. Η ευκαιρία να κυριευθεί το λιμάνι, η Dunkerque, με μια έφοδο, δεν 
μπορεί να επαναληφθεί. Ταυτόχρονα αποδείχτηκε πως οι Γάλλοι έφεδροι των παλαιοτέρων 
κλάσεων, αφού συνέλθουν από την κατάπληξη που τους προξενούν τα τανκς και τα Stukas, είναι 
εφάμιλοι με τους στρατιώτες του Α’ Παγκοσμίου Πολέμου. Πράγμα που γι’ άλλη μια φορά 
υπογραμμίζει τις ευθύνες των αλαζονικών, οκνηρών και αμαθών ανώτατων στρατιωτικών αρχηγών, 
που δεν ήταν άξιοι να ετοιμάσουν τα στρατεύματά τους για το είδος των δοκιμασιών που τα 
περίμεναν. 

Μόνας Άιλ·

Άλλωστε, με την επιβίβαση δεν εξαντλείται το πρόβλημα. Πρέπει κατ’ αρχήν τα στρατεύματα να 
φτάσουν στη Dunkerque. Πόσα θα το καταφέρουν; 

 ως εκ θαύματος γλίτωσε από τις βόμβες, αλλά κανονιοβολείται στην επιστροφή από τις 
πυροβολαρχίες της Γκραβελίν και 100 από τους 1.400 επιβάτες του σκοτώνονται. Πάντως άλλα 
μεταγωγικά γυρίζουν προς τα πίσω στη Dunkerque και το αποτέλεσμα είναι ότι την πρώτη εκείνη 
ημέρα επιβιβάζονται μόνο 7.669 στρατιώτες. 

Πρωί-πρωί ήδη, μια γαλλοβρετανική σύσκεψη γίνεται στο Κάσσελ. Αποφασισμένος να ακολουθήσει 
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δικό του δρόμο χωρίς να απασχολείται πια για την ετοιμοθάνατη συμμαχία, ο Gort δεν 
προσέρχεται. Στη σύσκεψη είναι όμως ο Μπλανσάρ, μ’ ένα βλέμμα φυλακισμένου που κοιτάζει τον 
τοίχο του κελιού του, ο ναύαρχος Αμπριάλ που οι Άγγλοι δεν θ’ αργήσουν να τον κατηγορήσουν πως 
κλείστηκε κάτω από τα δέκα μέτρα μπετόν του προμαχώνα του 32, ο Γάλλος στρατηγός Φαγκάλντ 
και ο Άγγλος Άνταμς, διοικητής, ο πρώτος του δυτικού κι ο άλλος του ανατολικού τομέα του 
προγεφυρώματος· τέλος ο στρατηγός Κελτς, που τον είχε στείλει ο Weygand για να επιχειρήσει ν’ 
αποκαταστήσει ένα συντονισμό στη διοίκηση. Ο στρατηγός εκθέτει την καινούρια ιδέα του αρχηγού 
του: να ανακαταληφθεί το Calais, για να διευκολυνθεί ο ανεφοδιασμός της ομάδας στρατιών. Η 
παρεξήγηση είναι φανερή. Ο Weygand στέκεται ακόμη στην άποψη ενός προγεφυρώματος 
διαρκείας και ο Μπλανσάρ διέταξε την υπεράσπιση του ποταμού Λυ χωρίς σκέψη υποχώρησης

Χτισμένο πάνω σ’ ένα γήλοφο, το Κάσσελ δεσπόζει στην εύφορη και παρθένα ακόμη μέσα στο 
σύθαμπο της αυγής πεδιάδα της Φλάνδρας. Έξαφνα, ένας υπόκωφος σαν από σεισμό κρότος 
αντηχεί προς την κατεύθυνση της Dunkerque: το πρώτο κύμα βομβαρδιστικών της ημέρας έχει 
επιτεθεί κατά του λιμανιού και μεγάλα σύννεφα ανεβαίνουν στον ορίζοντα, προς τα βορειοδυτικά. 
Από το δημαρχείο του Κάσσελ, οι στρατηγοί βλέπουν να μεταβάλλονται τα χωριά το ένα μετά το 
άλλο, σε μπουκέτα φλογών. Η 6η γερμανική θωρακισμένη μεραρχία και η 20ή μηχανοκίνητη 
επιτίθενται, η μια πλάι στην άλλη, ενώ η 8η μεραρχία Panzer επεκτείνει την κίνηση στο αλσύλλιο 
του Χαζμπρούκ. Το βράδυμ παρ’ όλες τις προσπάθειες της 46ης βρετανικής μεραρχίας, ο λόφος του 
Κάσσελ υπερφαλαγγίζεται και από τις δυο του πλευρές, την ανατολική και τη δυτική. Ο στενός 
διάδρομος μέσα από τον οποίο περνούν τα γαλλοβρετανικά στρατεύματα, στενεύει άλλα 15km. Στα 
σύνορα, από την Κομίν έως το Μπουργκέλ, βρίσκονται ακόμη αγγλικές μεραρχίες. Γαλλικές 
μεραρχίες βρίσκονται ακόμη στα νότια της Lille προς το Σεκλέν και το Καρβέν. 100 km τους χωρίζουν 
από τη Dunkerque, ενώ ο Guderian που απέχει μονάχα 8, την έχει κάτω από τα πυρά των κανονιών 
του. Εκατό χιλιόμετρα έναντι οχτώ! 

. Ο 
αντιπρόσωπος του Gort, είτε γιατί δεν ήξερε τίποτε, είτε γιατί αυτή η εντολή του είχε δοθεί, δεν 
επιχειρεί να βγάλει τους Γάλλους από την πλάνη τους, δεν τους πληροφορεί πως κάθε ιδέα 
παρατεταμένης αντίστασης έχει εγκαταλειφθεί από τον αρχηγό και από τη κυβέρνησή του και πως 
το μόνο πράγμα που τους ενδιαφέρει είναι να επιβιβαστούν γρήγορα στα πλοία, όσο το δυνατό 
περισσότεροι άντρες του εκστρατευτικού τους σώματος. Κι όσο για το πολεμικό υλικό, το έχουν 
πάρει απόφαση πως θα το χάσουν. 

Στις δημοσιές, τέσσερις ή πέντε φάλαγγες αυτοκινήτων και οχημάτων που τα σέρνουν άλογα, 
προχωρούν με απελπιστική, θανάσιμη βραδύτητα. Η γερμανική αεροπορία δυσκολεύει την 
υποχώρηση σωριάζοντας στις παλιές λιθόστρωτες δημοσιές τα ερείπια των πόλεων και των χωριών 
που γκρεμίζουν οι βόμβες τους. Στο Αρμαντιέρ, οι πύλες ενός ασύλου τρελών ανοίγουν από τα 
βομβαρδιστικά και εξερεθισμένοι από το περιβάλλον οι τρόφιμοι με τα χοντρά από καφετί βελούδο 
σακάκια τους, ανακατεύονται με τον χείμαρρο των προσφύγων. Από τις 10 Μαΐου είχε να βρέξει στη 
France. Έξαφνα βρέχει. Η βροχή βγαίνει σε καλό. Ελαττώνει την απόδοση της Luftwaffe. Κάνει όμως 
μούσκεμα την αξιοθρήνητη έξοδο, αυξάνει τον κόπο, λυγίζει το κουράγιο. Το βράδυ της 27 Μαΐου, η 
εκκένωση του προγεφυρώματος της Dunkerque φαίνεται σαν χίμαιρα. Δεν θα περάσουν 24 ώρες 
και οι Γερμανοί θα έχουν φράξει την έξοδο. 
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Περικύκλωση και άμυνα της Lille 

Ο πρώτος λόγος που η επιτυχία της επιχείρησης της Dunkerque θα ξεπεράσει τελικά όλες τις 
ελπίδες είναι η σύγχυση που εμφιλοχωρεί στη γερμανική διοίκηση. Η διοίκηση αυτή είχε 
λειτουργήσει κατά μεγαλειώδη τρόπο στις αρχές της εκστρατείας. Τώρα ξεχαρβαλώνεται κι αφήνει 
να διαφύγουν εν μέρει οι καρποί της επιτυχίας του Sedan. 

Ο von Rundstedt είχε χάσει το λεωφορείο σταματώντας τα τανκς του στις πύλες της Dunkerque. Με 
τη σειρά του το χάνει κι ο von Bock. Η βελγική συνθηκολόγηση του άνοιξε τους δρόμους της 
Φλάνδρας. Αυτός όμως χάνει τον καιρό του, αγκιστρώνεται γύρω στο Ypres, από το 2ο αγγλικό 
σώμα στρατού, αφήνει την 60ή γαλλική μεραρχία πεζικού, που πολεμούσε μαζί με τους Βέλγους, ν’ 
απαγκιστρωθεί, να φτάσει στο προγεφύρωμα και να οργανωθεί βιαστικά για άμυνα στον ανατολικό 
τομέα του. Η ευκαιρία να κυριευθεί η Dunkerque με αιφνιδιασμό, χάθηκε. 

Προς τα νότια και τα ανατολικά, η δράση της γερμανικής διοίκησης δεν είναι λιγότερο κακή. Η 6η 
και η 4η στρατιά μπερδεύονται, επιρρίπτουν την ευθύνη η μία στην άλλη, φιλονικούν στην περιοχή 
της Lille. Ολόκληρη την αποφασιστική ημέρα της 28 Μαΐου, η ομάδα Rundstedt μένει χωρίς να 
πάρει ούτε μια οδηγία. Ο αρχηγός της θεωρεί πως ο ρόλος του τέλειωσε από τη στιγμή που έφτασε 
στη θάλασσα και περικύκλωσε την αριστερή πτέρυγα των συμμάχων. Ο Hitler, από τη δική του 
μεριά, αδιαφορεί και πάλι για τη μάχη της Φλάνδρας. Η φυγή των στρατιωτών που εγκαταλείπουν 
τα όπλα τους, δεν τον απασχολεί. Όλη του η σκέψη στρέφεται προς το κόκκινο σχέδιο: Πώς θα 
κάνουν να κατάρρευση μονομιάς το νέο γαλλικό μέτωπο. Πρέπει να συγκεντρωθούν όλες οι 
ευκίνητες δυνάμεις στη δεξιά πτέρυγα, μπροστά στον ποταμό Somme, όπως προτείνει ο 
Brauchitsch, ή -και ο ίδιος ο Hitler κλίνει προς τη δεύτερη αυτή άποψη- πρέπει να συγκεντρωθεί στο 
κέντρο, στην Καμπανία; Και το Paris; Τι πρέπει να κάνουν με το Paris; Πρέπει να το καταστήσουν 
κύριο αντικειμενικό τους σκοπό; Πρέπει αντίθετα, να το παραμελήσουν και να μην έχουν υπ’ όψη 
τους παρά μόνο την εκμηδένιση των εχθρικών στρατιών; Ο Führer γι’ αυτό το ζήτημα έχει μακρές 
συσκέψεις με τους στρατιωτικούς συμβούλους του. Η Dunkerque είναι κιόλας γι’ αυτόν περασμένη 
υπόθεση. 

Από τις 27 του μηνός η περίσφιξη χαλαρώνεται. Το ρήγμα στον τομέα Κάσσελ - Χάλμπρουκ μένει 
ανεκμετάλλευτο. Η 2η, η 9η και η 10η Panzer κατευθύνονται κιόλας προς τον ποταμό Σαμ και οι 
άλλες θωρακισμένες μεραρχίες λαβαίνουν διαταγές, να προετοιμάσουν ανάλογη κίνηση. Ο Hitler 
ανυπομονεί να καταφέρει τη χαριστική βολή στη France, ξαναδίνοντας στους Άγγλους την ευκαιρία 
να ξεφύγουν. 

Η μόνη σοβαρή μάχη εκτυλίσσεται γύρω από τη Lille, δηλαδή σε μια ζώνη που δεν έχει πια καμιά 
σημασία για τον νικητή. Το βάρος της δουλειάς πέφτει προ παντός στον Rommel. Στις 27 Μαΐου 
γράφει στη Λου, τη γυναίκα του: Είμαι τρομερά απασχολημένος. Θέλω να περικυκλώσω τους Γάλλους 
και τους Άγγλους μέσα στη Lille. Όσο για τα εσώρουχά μου κ.τ.τ.- δεν έχω ανάγκη. Μην ανησυχείς. Στο 
Ζιβενσύ, πέρασε το κανάλι της Μπασσαί και ενισχυμένος με μια συμπληρωματική ταξιαρχία 
αρμάτων, έτρεξε κατευθείαν προς τις εξόδους της μεγάλης πολιτείας. Είχε πια νυχτώσει, όταν ο 
συνταγματάρχης Ρότεμπουργκ, του ανέφερε πως είχε αποκόψει στο Λομ, στις αρχές του 
συγκροτήματος της Lille, το δρόμο της Αρμαντιέρ. Είναι πολύ αργά για να μπορεί ν’ απομονώσει και 
να αιχμαλωτίσει το 3ο σώμα στρατού, τη 12η και τη 32α μεραρχία πεζικού στο ένα μέρος της 1ης 
μηχανοκίνητης μεραρχίας πεζικού που ο στρατηγός ντε Λα Λωρανσί θα οδηγήσει ως τη Dunkerque, 
με θαυμαστή αποφασιστικότητα. Είναι πάντως πολύ αργά για να πιάσει αιχμάλωτους τους 
στρατηγούς που διοικούν το 4ο και το 5ο σώμα στρατού, τον Αιμς και τον Ρενέ Αλτμαγιέ, που έχουν 
κατά πολύ προηγηθεί των δικών τους σωμάτων στρατού προς την κατεύθυνση του ποταμού Λυ. Οι 
έξι όμως μεραρχίες που οι δυο στρατηγοί άφησαν πίσω τους, έχουν πιαστεί μέσα στον θύλακα που 
είχε σχηματιστεί ανατολικά του ποταμού Νταιλ. Οι Άγγλοι, που διατηρούσαν μια διέξοδο ανοιχτή, 



Digitized by 10uk1s 

έφυγαν χωρίς να πουν τίποτε. Η διάσπαση της συμμαχικής διοίκησης και η αντίστοιχη διακοπή κάθε 
συνεργασίας μεταξύ των γαλλικών και βρετανικών δυνάμεων, στερεί και την τελευταία ελπίδα από 
τους στρατιώτες που πολεμούσαν στα μακρινότερα από τη θάλασσα σημεία. 

Στη Lille, η ταχύτητα με την οποία ξετυλίγονται τα γεγονότα, δημιουργεί απίστευτη σύγχυση. Δυο 
μόλις μέρες πριν, η αντιαεροπορική άμυνα της Lille καμάρωνε, γιατί είχε καταφέρει να καταρρίψει 
δυο άγνωστα αεροπλάνα που πλησίαζαν στον αερολιμένα. Επρόκειτο για δυο Γκλεν Μάρτιν που τα 
είχαν παραχωρήσει οι Αμερικανοί τώρα τελευταία και που πήγαιναν στο νομάρχη του Βορρά τα 
εκατομμύρια που είχε ζητήσει από το υπουργείο των Οικονομικών, για να ανεφοδιάσει τα αδειανά 
ταμεία του. Έξαφνα ο νομάρχης του Βορρά, ο Φερνάν Καρλ, βλέπει να μπαίνει μέσα στο γραφείο 
του ένας Γερμανός αξιωματικός που του λέει να κατεβεί κάτω στο δρόμο να υποδεχτεί το στρατηγό 
του. Η απάντηση του νομάρχη ήταν, να καλέσει το στρατηγό να ανέβει στο γραφείο του. Δέχτηκα να 
το κάνω, του λέει σε λίγο ο νικητής, γιατί είσαστε ο πρώτος Γάλλος υπάλληλος που βρίσκω στη θέση 
του...

Τα ξημερώματα ο στρατηγός Ζουέν, διοικητής της 15ης μηχανοκίνητης μεραρχίας πεζικού, 
βρίσκεται έξω από το Ωμπουρντέν, απ’ όπου σκέπτεται να περάσει τον ποταμό Νταιλ. Ένας 
αφάνταστος συνωστισμός τον εμποδίζει να προχωρήσει προς τη γέφυρα. Διασκορπίζει τα 
στρατεύματά του στα χωράφια, ξαναπαίρνει το δρόμο προς τα πίσω, εγκαθίσταται σε αμυντικές 
θέσεις σε διάφορες τοποθεσίες των νοτίων περιχώρων, στο Βατινιύ-λε-Lille, στο Ρονσέν, στο 
Αμπρισσώ. Δέχεται ύστερα από λίγες ώρες επίθεση και, χωρίς να πάψει να μάχεται, συμπτύσσεται 
στα δυο προάστια, στο Ποστ και στο Arras. 

 Ενώ ο εχθρός εισδύει στο κέντρο, 100.000 άνδρες συγκλίνουν προς τη Lille. Έρχονται από το 
Ορσί, το Ποντ-α-Μαρκ, το Ντουαί, το Αττίς. Η συμφόρηση των δρόμων, τα κάρα και τα πλήθη του 
άμαχου πληθυσμού που τους πλημμυρίζουν, συντελούν στην αποδιοργάνωση των μονάδων. Η 
νύχτα της 27ης προς την 28η Μαΐου είναι μαύρη σαν πίσσα. Ένα τεράστιο πλήθος αποτελματώνεται 
μέσα στο σκοτάδι που το βαραίνει η αγωνία. Οι φάλαγγες ανακατεύονται. Στους συμφορημένους 
δρόμους, τεράστιες ανθρώπινες μάζες έχουν καθηλωθεί σε μιαν έκταση χιλιομέτρων. Κανένας δεν 
ξέρει την έννοια και το σκοπό αυτής της πορείας που γίνεται στα τυφλά, κυκλοφορεί όμως η φήμη, 
πως ο δρόμος της υποχώρησης έχει αποκοπεί. Πολλοί άνδρες σωριάζονται εκεί που βρίσκονται, 
ανάμεσα στο εγκαταλελειμμένο υλικό και τα ψόφια άλογα. 

Δυτικά συγκροτούνται άλλα κέντρα αντίστασης: στο Λαμπερσάρ και το Καντελαί, όπου ο στρατηγός 
Μελλιέ, διοικητής της 1ης μαροκινής μεραρχίας συγκεντρώνει σκόρπια στοιχεία στο Λοός, όπου ο 
στρατηγός Ζενουντέ ανασυγκροτεί τα τμήματα της 1ης μηχανοκίνητης μεραρχίας πεζικού που δεν 
μπόρεσαν ν' ακολουθήσουν στη φυγή του το σώμα στρατού, όπου ανήκαν. Στο Ωμπουρντέν κυρίως, 
όπου πίσω από το κανάλι του ποταμού Νταιλ συγκεντρώνονται σημαντικές δυνάμεις, η 25η 
μηχανοκίνητη μεραρχία πεζικού και δυο μεραρχίες πεζικού της Βόρειας Αφρικής, η 2η και η 5η. Ο 
Μολινιέ, ο αρχαιότερος από τους στρατηγούς, αναλαμβάνει τη διοίκηση και προσπαθεί να 
συντονίσει την αντίσταση των σκόρπιων λειψάνων της 1ης στρατιάς. 

Στο Ωμπουρντέν, μια γέφυρα είναι άθικτη. Ο στρατηγός Νταμ, διοικητής της 2ης μεραρχίας πεζικού 
της Βόρειας Αφρικής, ένας από τους νεώτερους μεράρχους του γαλλικού στρατού, ζητεί να γίνει μια 
απόπειρα διάσπασης. Η απόπειρα γίνεται, ώρα 19:30, μα οι ακροβολιστές δεν μπορούν να 
περάσουν. Μερικά στοιχεία βρίσκουν περάσματα σε αλλά σημεία του ποταμού Νταιλ. Ο μαρκήσιος 
ντε Μουστιέ, βουλευτής της Ντουμπ, διοικητής της ανιχνευτικής ομάδας της 15ης μηχανοκίνητης 
μεραρχίας πεζικού, θα οδηγήσει τους θωρακοφόρους του έως τη Dunkerque - όχι χωρίς να έρθει σε 
σοβαρές προστριβές με τους Άγγλους που προτιμούν να καίνε τα καμιόνια που τους περισσεύουν, 
παρά να τα παραχωρήσουν στους δυστυχείς συμμάχους τους. 

Μέσα στη Lille ο αγώνας συνεχίζεται άλλες τρεις μέρες. Ένα τμήμα του 38ου συντάγματος πεζικού 
αιχμαλωτίζει το στρατηγό Χάνκε και βρίσκει επάνω του τον κατάλογο των επτά γερμανικών 
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μεραρχιών που επιτίθενται στην πόλη. Μεθυσμένοι στρατιώτες, απάχηδες, κοινές γυναίκες, 
ανακατεύονται με τους μαχητές που υπερασπίζουν με πείσμα τα κέντρα αντίστασης. Για να μη θίξει 
τον άμαχο πληθυσμό ο επιτιθέμενος, αποφεύγει τους μαζικούς βομβαρδισμούς, επιχειρεί 
αλλεπάλληλες διαπραγματεύσεις, ρίχνει βροχή από προκηρύξεις που πληροφορούν τους 
αμυνόμενους, πως η άμυνά τους είναι άχρηστη και πως οι αγαπημένοι σύμμαχοί τους οι Άγγλοι, 
μπήκαν στα πλοία τους και τους παράτησαν. Τέλος, στις 31 Μαΐου ο στρατηγός Βαίγκνερ, προτείνει 
στο στρατηγό Μολινιέ την παράδοση με όλες τις τιμές. Ο Μολινιέ δέχεται. Την 1η Ιουνίου με σπαθί 
και λευκά γάντια, με τους στρατηγούς Νταμ, Μεσμύ και Ζενουντέ πίσω του, προηγείται στη μεγάλη 
πλατεία της Lille ενός τιμητικού αποσπάσματος, στο οποίο οι νικητές παρουσιάζουν όπλα. 

Θέαμα αναχρονιστικό! Ο Hitler εκδηλώνει τη δυσφορία του αφαιρώντας την άλλη μέρα τη διοίκηση 
από το στρατηγό Βαίγκνερ. 
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Η αρμάδα των πλοιαρίων σώζει το Βρετανικό Εκστρατευτικό Σώμα  

Ενώ εξελίσσεται η απελπισμένη μάχη της Lille, η κατάσταση καλυτερεύει στη Dunkerque για τους 
Άγγλους. Ο αριθμός των ανδρών που επιβιβάζονται στα πλοία, μεγαλώνει από μέρα σε μέρα: 
17.804 στις 28 Μαΐου, 47.310 στις 29, 53.823 στις 30, 68.014 στις 31. Ο Göring αναγκάσθηκε να 
ομολογήσει: η Luftwaffe αποδεικνύεται ανίκανη να αιχμαλωτίσει μια στρατιά. 

Οι απώλειες είναι βαρειές. Οι ορμίσκοι και η παραλία έχουν γιομίσει από ξεκοιλιασμένα σκαριά. 
Από τα 693 αγγλικά πλοία κάθε εκτοπίσματος που θα συνεργαστούν στην εκκένωση, 226 θα 
καταστραφούν και ανάμεσα στα άλλα, το ταχυδρομικό Queen of the Channel 

Στα ακρογιάλια δουλεύει έκτακτος εθελοντικός στολίσκος που ανταποκρίθηκε στην πρόσκληση του 
Ναυαρχείου - ψαράδες και πληρώματα θαλαμηγών, ναύτες των φορτηγών και συνταξιούχοι του 
πολεμικού ναυτικού. Τα πλοιάρια που συγκροτούν αυτό το στολίσκο, συγκεντρώθηκαν και 
ρυμουλκήθηκαν όχι χωρίς ένα πλήθος από επεισόδια, ίσαμε τη γαλλική ακτή που είναι σκεπασμένη 
με ένα πέπλο καπνού και που αντηχεί από τις εκρήξεις. Το θέαμα μπορεί να κλονίσει ακόμα και μια 
σκληραγωγημένη καρδιά. Τα Stukas χιμούν πάνω στα καράβια. Τα θραύσματα της Αντιαεροπορικής 
Άμυνας πέφτουν σαν χαλάζι στη θάλασσα. Πτώματα χοροπηδούν στα ανήσυχα αφρισμένα νερά. Τα 
πλοία παραφορτωμένα προχωρούν δύσκολα. Κάτω από αυτές τις συνθήκες είναι αδύνατο να 
κρατηθεί ένας πλήρης κατάλογος των ανδρών και των πλοίων που ανέλαβαν την εκκένωση. Πολλά 
από τα πλοία και τα πληρώματα δεν το θεωρούν αναγκαίο να καταγραφούν, πάνε αδήλωτα στις 
ακρογιαλιές της Dunkerque να φορτώσουν φαντάρους και να τους φέρουν πίσω στην Αγγλία. 

και 6 αντιτορπιλικά. 
Αλλά το σύστημα λειτουργεί νύχτα - μέρα. Η επιβίβαση συνεχίζεται ταυτόχρονα στο δυτικό και 
ανατολικό μόλο, καθώς και στα ακρογιάλια. Αλλού τα πλοία πλευρίζουν, επιχείρηση όμως που την 
κάνουν ολοένα πιο δύσκολη τα συντρίμμια που πληθαίνουν και που καμιά φορά πάνω στην ένταση 
των βομβαρδισμών διακόπτεται. Αλλού οι άνδρες σε πυκνές σειρές περιμένουν με τα πόδια μέσα 
στο νερό τις βάρκες, για να τους παν στα πλοία που έχουν αράξει εκεί όπου αρχίζουν τα ρηχά. Η 
θάλασσα, παλιά φιλενάδα της Αγγλίας, είναι θαυμαστά ήρεμη. Αν έκανε την παραμικρή τρικυμία, 
δεν θα μπορούσε να χρησιμοποιηθούν τα ακρογιάλια και η απόδοση της εκκένωσης θα 
περιοριζόταν στο μισό. 

Από πάνω τους οι αερομαχίες δεν σταματούν. Για να σώσει το εκστρατευτικό της σώμα η Αγγλία, 
διαθέτει τον πολυτιμότερο θησαυρό της: τις αεροπορικές δυνάμεις που τις κρατούσε ζηλότυπα για 
την υπεράσπιση των νησιών της. 16 σμήνη του Φάιτερ Κομάντ (διοίκηση αεροπλάνων μάχης) έχουν 
γι’ αποστολή τους να εξασφαλίσουν πάνω από τη Dunkerque μια προκάλυψη από το πρωί έως το 
βράδυ. Θα ρίξουν 262 γερμανικά αεροπλάνα χάνοντας 133 δικά τους. 

Η περίεργη αδράνεια των Γερμανών συνεχίζεται. Το 3ο γαλλικό σώμα στρατού και οι πιο 
απομακρυσμένες αγγλικές μεραρχίες καταφέρνουν να ξεφύγουν από καταστάσεις φαινομενικά 
ανεπανόρθωτες. Το βράδυ της 28ης Μαΐου η 4η και η 42α μεραρχία βρίσκονται ακόμα και οι δυο 
στον ποταμό Λυς, το βράδυ όμως της άλλης μέρας, η μια έχει κιόλας επιστρέψει στο 
περιχαρακωμένο στρατόπεδο και η άλλη έχει σιγουρευτεί, πίσω από τον Υζέρ. Η 50ή και η 5η που η 
μεταφορά τους από το Arras και το Ypres αντιστάθμισε τη βελγική συνθηκολόγηση και έσωσε το 
εκστρατευτικό σώμα, είναι κι αυτές εκτός κινδύνου, παρ’ όλο που τις είχαν αποφασίσει. Ακόμα και 
πιο απομακρυσμένες μονάδες, όπως η 135η ταξιαρχία που είχε αποκλεισθεί στο Κασσέλ και η 44η 
που ήταν χαμένη μεταξύ Χαζμπρούκ και Μελβίλ, κατορθώνουν να γλιτώσουν τελικά από τα νύχια 
του εχθρού. Έξω από τη Dunkerque οι Γερμανοί παρακολουθούν, στις αρχές σχεδόν σαν θεατές την 
επιβίβαση. Ο αρχηγός του επιτελείου της 4ης στρατιάς, ο στρατηγός Μπρέννεκε, περιγράφει το 
θέαμα στον αρχηγό του von Kluge: Μεγάλα πλοία πλευρίζουν στην προκυμαία. Ρίχνουν τις σκάλες. Οι 
άνδρες ορμούν κατά μάζες στα καράβια. Εγκαταλείπουν όλο τους το υλικό, αλλά δεν είναι ευχάριστο να 
σκέπτεται κανείς ότι θα αντιμετωπίσουμε πάλι αυτούς τους άνδρες οπλισμένους ξανά. 
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Το βράδυ της 30ής Μαΐου, όλοι οι Άγγλοι βρίσκονται μέσα στο προγεφύρωμα που προσδιορίζεται 
από το παλιό κανάλι του Μαρντύκ, από το κανάλι του επάνω και του κάτω Κολγ, από το κανάλι 
Μπέργκ-ζ-α-Φυρν και από το κανάλι του Νιουπόρ. Στις εξόδους είναι σωριασμένα πλήθος οχήματα, 
που οι μονάδες αναγκάσθηκαν να εγκαταλείψουν, πριν μπουν μέσα στο οχυρό. Η πόλη εξακολουθεί 
να καίγεται, η Luftwaffe εξακολουθεί να βομβαρδίζει, μα οι επιβιβάσεις εξακολουθούν με 
γρηγορότερο ρυθμό. Το 3ο βρετανικό σώμα έφυγε. Το 2ο φεύγει. Το 1ο είναι ακόμα αναπτυγμένο 
στον ανατολικό τομέα, αλλά το προγεφύρωμα μικραίνει την άλλη μέρα με την εγκατάλειψη του 
Φυρν και με τη σύμπτυξη στο κανάλι των Γάτων. Ο Lord Gort δεν αφήνει το στρατηγείο του της Λα 
Παν, παρά μόνο για να γυρίσει στο London αφήνοντας στον Alexander τη διοίκηση των τελευταίων 
αγγλικών στρατευμάτων. Η επιτυχία ξεπερνά κάθε προσδοκία. Είχαν φύγει 126.000 άντρες και ο 
αριθμός τους την άλλη μέρα θα φθάσει σχεδόν τις 200.000. Ανάμεσα σ’ αυτούς όμως δεν υπάρχουν 
ακόμα, παρά μόνο 15.000 Γάλλοι. 

Στη Βενσέν, Παρασκευή 24 Μαΐου, ο πέπλος σχίζεται. Ο αρχιστράτηγος Weygand καταλαβαίνει πως 
δεν θα μπορέσει να σώσει τις βόρειες στρατιές του. Ξέρει πως με τις δυνάμεις που του μένουν δεν 
θα μπορέσει ν’ αντιμετωπίσει μια δεύτερη γερμανική επίθεση. Με δάκρια στα μάτια εκφράζει τον 
πόνο του στο γενικό γραμματέα του πολεμικού γραφείου Πωλ Μπωντουέν: 

Μετά την καταστροφή των βορείων στρατιών, μένουν στη France 50 περίπου μεραρχίες. Οι 
Γερμανοί μπορούν να ρίξουν εναντίον τους 150 μεραρχίες πεζικού, καθώς και 10 θωρακισμένες 
μεραρχίες. Η καινούργια φάση του αγώνα πρέπει ν’ αντιμετωπισθεί με αναλογίες 1 προς 3 για τους 
άνδρες και 1 προς 5 για την αεροπορία και τα τανκς. 

Εγώ ο ίδιος είπα, πως 
ένας ηττημένος στρατηγός δεν έχει το δικαίωμα να ζήσει. Γιατί να μην είχα σκοτωθεί την Κυριακή, στο 
Ετάμπ, κατά την αναγκαστική προσγείωσή μου;... 

Ο Weygand γυρίζει και ξαναγυρίζει το πρόβλημα μέσα στο μυαλό του. 50 μεραρχίες σ’ ένα μέτωπο 
540km δεν μπορούν ν’ αποτελέσουν, παρά μόνο ένα -όπως το ονομάζει ο ίδιος- φράγμα άμμου

Καλεί λοιπόν ο Weygand από το Αλγέρι την 84η και την 85η μεραρχία πεζικού. Ζητεί τον 
επαναπατρισμό των στρατευμάτων του Narvik που το είχε κυριεύσει ο Μπετουάρ και διατάζει να 
σχηματισθούν με τις δυνάμεις που διέφυγαν από το Sedan και τη Dunkerque ελαφρές μεραρχίες 
από δυο συντάγματα πεζικού. Το σύνολο όμως των μέσων του δεν του εξασφαλίζει τις δυνάμεις 
που χρειάζεται για να συγκροτηθεί ένα γερό μέτωπο κι ακόμα λιγότερο τις εφεδρείες που θα του 
ήταν απαραίτητες για μια αντεπίθεση κατά του εχθρού. 

. Η 
στρατιά των Άλπεων, παραταγμένη μπροστά σε μια Ιταλία που η είσοδος της στον πόλεμο επίκειται, 
έχει περιοριστεί στο ελάχιστο. Η Βόρεια Αφρική έχει ακόμα μερικές μεραρχίες που ο Weygand, 
μπροστά στις διαμαρτυρίες του στρατηγού Νογκέ, διστάζει να του τις πάρει. Ο Paul Reynaud όμως 
με δική του πρωτοβουλία του λέει, πως όλες οι διαθέσιμες δυνάμεις πρέπει να ριχτούν στη μάχη 
κατά των Γερμανών και πως είναι της γνώμης ν’ απογυμνωθεί η Βόρεια Αφρική, για να ενισχυθεί η 
μητρόπολη. 

Μη μπορώντας να ενισχύσει το μέτωπό του ο Weygand, σκέπτεται να το περιορίσει. Μια λύση είναι 
ν’ αφήσει τη γραμμή Maginot, για να καλύψει το Paris και τα παράλια· αλλά η λύση αυτή έχει το 
μειονέκτημα, ότι θυσιάζει τα ισχυρότερα στρατιωτικά μέσα που απομένουν στη France και ανοίγει 
την κοιλάδα του Ροδανού στους ενωμένους Γερμανούς και Ιταλούς. Η αντίθετη λύση, είναι να 
εγκαταλειφθούν τα παράλια και το Paris, για ν’ ανασυγκροτηθούν οι γαλλικές δυνάμεις γύρω από 
τις ανέπαφες ανατολικές στρατιές· αλλά η λύση αυτή συνεπάγεται τη διακοπή της επαφής με τις 
ναυτικές δυνάμεις και οδηγεί στην περικύκλωση. Ο Weygand καταλήγει για όλα αυτά στο 
συμπέρασμα, πως το καλύτερο για τις δυνάμεις του είναι να προβάλουν αντίσταση εκεί όπου 
βρίσκονται, δηλαδή στο Rhein, στη γραμμή Maginot, στους ποταμούς Αιν και Somme. Η αρχή την 
οποία υιοθετεί εν όψει μιας απελπισμένης μάχης, είναι: εύκαμπτη τακτική, άκαμπτη στρατηγική. 
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Αφού έκαμε την εκλογή του ο αρχιστράτηγος, έκρινε πως είναι ανάγκη να διαφωτίσει την 
κυβέρνηση για τη σοβαρή κατάσταση. Στο πολεμικό συμβούλιο της 25ης Μαΐου εκθέτει τις 
αντιλήψεις του για τη μάχη και δεν αφήνει καμιά ψευδαίσθηση: Αν αποτύχει, θα έχει χαθεί κάθε 
ελπίδα. Μπορεί να διασπαστούμε. Στην περίπτωση αυτή τα λείψανα του στρατού θα πρέπει να 
πολεμήσουν μέχρις εσχάτων, για να σώσουμε την τιμή... Στις 29 Μαΐου επαναλαμβάνει την 
προειδοποίησή του με την μορφή μιας διακοίνωσης προς τον πρόεδρο του υπουργικού 
συμβουλίου.

Έτσι το φάσμα της ήττας πρόβαλε στους κόλπους των κυβερνητικών συμβουλίων. Δημιουργεί 
πελώρια προβλήματα. Με μια νωπή συνθήκη που δεν έχει όμως ακόμα επικυρωθεί από τη Βουλή 
και τη Γερουσία, η France και η Αγγλία έχουν αναλάβει την αμοιβαία υποχρέωση να μη 
προχωρήσουν σε χωριστές διαπραγματεύσεις. Χωρίς ν’ αμφισβητεί τη νομική αξία της γαλλικής 
δέσμευσης ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Albert Lebrun, θέτει το ζήτημα στο πολεμικό συμβούλιο 
της 25ης Μαΐου· διατυπώνει την υπόθεση, πως οι Γερμανοί μπορεί να προτείνουν, 

 Μπο ρεί να έρθει στιγμή πο υ η Fran ce δεν θα είναι πια σε θέση να συνεχίσει έναν 
αποτελεσματικό στρατιωτικό αγώνα για να προστατεύσει το έδαφός της. Η στιγμή αυτή θα σήμαινε την 
οριστική διάσπαση των θέσεων, όπου τα γαλλικά στρατεύματα διετάχθησαν να πολεμήσουν χωρίς σκέψη 
υποχώρησης. 

καλούς σχετικά 
όρους, δηλώνει πως τέτοιοι όροι θα έπρεπε να εξεταστούν με προσοχή και ψυχραιμία και αναρωτιέται 
μήπως δεν θα υπήρχε μεγαλύτερη ελευθερία, για να εξεταστεί αυτό το ζήτημα, πριν να καταστραφεί ο 
γαλλικός στρατός.

Η στρατιωτική αποτυχία καταστρέφει τη διασυμμαχική αλληλεγγύη. Καταστρέφει και τη γαλλική 
ενότητα. Το ζήτημα των ευθυνών προβάλλει μέσα στον πυρετό, την εξάντληση, την οργή, την 
οδυνηρή ταπείνωση της πανωλεθρίας. Οι στρατιωτικοί και οι πολιτικοί -εξ ίσου ένοχοι- τις 
φορτώνουν ο ένας στον άλλο. Ο Petain που υποσχέθηκε στους Γάλλους, ότι δεν ήταν πια δυνατή μια 
εισβολή, ξεχειλίζει από αγανάκτηση μπροστά σε μια ανακοίνωση της προεδρίας της κυβέρνησης που 
πληροφορεί, πως αφαιρέθηκε η διοίκηση από καμιά δεκαπενταριά στρατηγούς. 

 Το αν τώρα κατά τη διάρκεια αυτής της συζήτησης ακούστηκε ή όχι η λέξη 
ανακωχή, καθώς και η ταυτότητα εκείνου που την πρόφερε πρώτος, αυτά είναι πράγματα 
δευτερεύοντα. Ένα είναι βέβαιο: Η France, νικημένη ουσιαστικά, οφείλει ν’ αντιμετωπίσει τις 
συνέπειες που θα προκαλέσει η ήττα της. Βρισκόμαστε ήδη μπροστά στα στοιχεία των δραματικών 
συζητήσεων του επομένου μηνός. 

Ο Weygand που πριν από ένα ακόμα χρόνο διακήρυσσε, πως ο γαλλικός στρατός ποτέ δεν ήταν 
καλύτερος, λέει τώρα, πως η France διέπραξε το 

Δεν μπορώ να 
παραδεχτώ να φορτωθούν στη ράχη του στρατού τα σφάλματα της πολιτικής. 

τεράστιο λάθος να μπει στον πόλεμο, χωρίς να έχει 
ούτε το υλικό ούτε τη στρατιωτική θεωρία που χρειάζονταν.

Πέρα από την ήττα προβάλλουν άλλες ανησυχίες. Ο Petain δεν το κρύβει, πως δεν είναι υπέρμαχος 
ενός αγώνα μέχρις εσχάτων: 

 Οι στρατιωτικοί ηγέτες δεν είχαν άδικο να 
σκέπτονται, πως η απαίσια μικροπολιτική, η δημαγωγία και η μόνιμη ψευτιά του καθεστώτος, 
ανέκοψαν τον εθνικό ενθουσιασμό και διέφθειραν τις καρδιές. Κι ο στρατός όμως δεν υπήρξε 
καλύτερος από την πολιτική· υπήρξε αντάξιός της με τη διανοητική του παρακμή και την οκνηρή 
προσκόλλησή του σε παλιές αρχές, σε ξεπερασμένες συνταγές νικών. 

Ο Weygand κατέχεται από το φόβο μιας επανάστασης: 

Είναι εύκολο κι ανόητο να βεβαιώνει κανείς, πως θα πολεμούσαμε ως τον 
τελευταίο άνδρα. Πρώτα-πρώτα άλλο είναι να το λέει κανείς κι άλλο να το κάνει. Και ύστερα είναι κι 
εγκληματικό μετά τις απώλειές μας στον Α’ Παγκόσμιο Πόλεμο και το μικρό αριθμό των γεννήσεων... 

Αν μπορούσα τουλάχιστον να είμαι βέβαιος, 
πως οι γερμαναράδες θα μου άφηναν αρκετά στρατεύματα, για να διατηρήσω την τάξη... Από την άλλη 
μεριά η δημαγωγική ρητορική των πολιτικάντηδων για έναν αγώνα μέχρις εσχάτων είναι 
αηδιαστική. Η μόνη μορφή αγώνα που θα μπορούσε να παρατείνει την αντίσταση μετά την 
εξόντωση του στρατού, θα ήταν μία εθνική εξέγερση, που θα έκανε το κάθε σπίτι φρούριο, το κάθε 
μαχαίρι της κουζίνας όπλο και τον κάθε Γάλλο έναν ήρωα. Ποτέ το έθνος δεν ήταν λιγότερο 
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προετοιμασμένο για την πατριωτική αυτή αυτοκτονία κι αυτοί που την κηρύσσουν καλλιέργησαν 
περισσότερο από κάθε άλλον τον υλισμό και τον σκεπτικισμό του έθνους. 

Ο Paul Reynaud απαντά στη διακοίνωση του Weygand. Δέχεται την προειδοποίηση του 
αρχιστρατήγου και δηλώνει, πως σύμφωνα με την επιθυμία του, πληροφορεί την αγγλική 
κυβέρνηση γι’ αυτή τη διακοίνωση. Και συνεχίζει: Σας ζητώ να μελετήσετε την οργάνωση ενός εθνικού 
προπύργιου γύρω από ένα πολεμικό λιμάνι. Το εθνικό αυτό προπύργιο, συγκροτημένο και εφοδιασμένο 
σαν αληθινό φρούριο, θα περιλαμβάνει τη χερσόνησο της Βρετάνης. Ο Paul Reynaud προσθέτει: 
Πρόθεσή μου είναι να καλέσω υπό τα όπλα δυο κλάσεις και να τις στείλω στη Βόρεια Αφρική, όπου θα 
συνεργασθούν για την άμυνά της με όπλα αγορασμένα στο εξωτερικό.

Στις 31 Μαΐου, φτάνει στο Paris ο Churchill μαζί με τους Attlee, Dill, Ismay. Ο Reynaud παρατηρεί, 
πως ο αριθμός 15.000 μόνο Γάλλων σ’ ένα σύνολο 165.000 ανδρών που επιβιβάστηκαν στα καράβια 
στη Dunkerque, προξένησε αλγεινή εντύπωση στη γαλλική κοινή γνώμη. Ο Churchill απαντά, ότι ο 
πρώτος υπεύθυνος γι’ αυτό είναι η γαλλική ανωτάτη στρατιωτική διοίκηση: οι Άγγλοι είχαν μια 
επιτακτική και σαφή διαταγή: να επιβιβαστούν. Δεν ήξεραν όμως, αν οι Γάλλοι ήθελαν να φύγουν ή 
να μείνουν. Ο Weygand που είχε πάει σ’ εκείνη τη σύσκεψη με πελώριες μπότες και κουδουνιστά 
σπιρούνια, λέει, πως δεν θα ήθελε να εγκαταλείψει το προγεφύρωμα, πριν να βεβαιωθεί, πως οι 
γαλλικές μεραρχίες της Lille είχαν υποκύψει. Ο Churchill απάντησε, πως δυστυχώς δεν υπήρχε καμιά 
ελπίδα. Είπε, κλαίοντας, πως, για να περισώσει όσο το δυνατό περισσότερους μαχητές, είχε δώσει 
τη διαταγή να φορτωθούν τελευταίοι οι τραυματίες. 

 Έτσι διαγράφεται η στρατηγική 
του προέδρου του υπουργικού συμβουλίου: Ένα καταφύγιο στη Βρετάνη, όπου θα εύρισκε άσυλο η 
κυβέρνηση και ένα στη Βόρεια Αφρική, όπου χάρη στην κυριαρχία των θαλασσών, θα 
εξασφαλιζόταν η ανασυγκρότηση των δυνάμεων για μια ρεβάνς. Το σχέδιο δεν είναι ασφαλώς αυτό 
καθ' εαυτό αστήρικτο. Αυτή όμως η αντίληψη θα έπρεπε να είχε πρυτανεύσει, πριν από την πρώτη 
κανονιά, αν υπήρχε συναίσθηση, πως η France μειονεκτούσε στρατιωτικά σε μεγάλο βαθμό και πως 
ήταν αναπότρεπτο να ηττηθεί στο μητροπολιτικό έδαφος. Υπήρχε επίσης όλος ο χρόνος, για να 
προετοιμασθεί μια σύμπτυξη, μόλις το ρήγμα που επέτυχαν τα γερμανικά τανκς στο Sedan, 
αποκάλυψε, ότι η εκστρατεία της Poland δεν αποτέλεσε δίδαγμα για τη γαλλική κυβέρνηση και την 
ανωτάτη στρατιωτική ηγεσία. Βρισκόμαστε όμως στα τέλη Μαΐου, οι κύριες στρατιωτικές δυνάμεις 
έχουν καταστραφεί, η France έχει τελείως αποδιοργανωθεί και το σύνολο των τελευταίων 
δυνάμεών της εντείνει την προσπάθεια για μια επί τόπου αντίσταση. Αν συντριβεί κι αυτή, τότε θ’ 
ανοίξουν στον εχθρό όλοι οι δρόμοι ως τις πιο απόκεντρες επαρχίες και τα πιο μακρινά λιμάνια. 

Τώρα ελπίζει να περισωθούν 200.000 άντρες, αλλά το σύνολο του υλικού και 1000 κανόνια χάθηκαν 
κι αν έκανε πως αποβιβαζόταν στην Αγγλία μια μικρή γερμανική δύναμη, δεν θ’ αντιμετώπιζε παρά 
μόνο τη φανατισμένη αντίσταση του άμαχου πληθυσμού. Τα λόγια εκείνα ήταν μια μαχαιριά για τη 
France, που ο δικός της άμαχος πληθυσμός κάθε άλλο σκεφτόταν, παρά να αντιτάξει μια 
φανατισμένη αντίσταση στον εισβολέα. 

Τέλος πάντων μένουν σύμφωνοι να κρατηθεί το προγεφύρωμα ως τη στιγμή που θα υπάρξει η 
βεβαιότητα, πως δεν μπορούν πια να φτάσουν στη θάλασσα άλλα συμμαχικά στρατεύματα. Ύστερα, 
μέσα στη μεταδοτική συγκίνηση της συγκεντρώσεως, αναπτύσσεται μια άμιλα γαλλοβρετανικής 
γενναιοφροσύνης. Ο Paul Reynaud λέει να γραφτεί στα πρακτικά, πως πρώτοι θα επιβιβαστούν οι 
Άγγλοι. No! No! - διαμαρτύρεται ο Churchill με τα κακοπρόφερτα, αλλά εκφραστικά, γαλλικά του· 
Άγγλοι και Γάλλοι θα επιβιβασθούν μαζί ενωμένοι, πιασμένοι χέρι-χέρι!

Αντίθετα ο Reynaud κι ο Weygand προσκρούουν σ’ ένα αδιαπέραστο τείχος, όταν ζητούν από τον 
Άγγλο πρωθυπουργό να ρίξει η αγγλική αεροπορία όλο της το βάρος στην αποφασιστική μάχη, που 
σε λίγο θα άρχιζε στο γαλλικό έδαφος. Αλλά χωρίς αυτοί να ξέρουν τίποτε, το ζήτημα είχε λυθεί. 
Λίγες μέρες πριν, ο άνθρωπος που δεν είχε πάψει ν’ αντιτίθεται στην αποστολή έστω κι ενός 

 Ζητεί μάλιστα για τον αγγλικό 
στρατό την τιμή να καλύψει τις τελευταίες επιβιβάσεις. 
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καταδιωκτικού αεροπλάνου στην ηπειρωτική Ευρώπη, ο στρατάρχης της αεροπορίας Sir Hugh 
Dowding, ζήτησε να παρουσιασθεί στο Πολεμικό συμβούλιο. Ανέφερε, πως οι δυο εκστρατείες, της 
Norway και της France, του είχαν στοιχίσει 400 Hurricane που αντιπροσώπευαν τη δύναμη 16 
σμηνών και ζήτησε να πάψουν να θυσιάζονται τα αγγλικά αεροπλάνα μάχης στο βωμό της 
γαλλοβρετανικής αλληλεγγύης.

Αν εξαιρεθεί το ζήτημα της αεροπορίας, η γαλλοβρετανική συμμαχία εμφανίζεται ανέπαφη στη Ρυ 
Σαιν Ντομινίκ, στο Paris. Δεν συμβαίνει όμως το ίδιο και στη Dunkerque. Μεταξύ των συμμάχων που 
δεν είναι πια ενωμένοι, πολλαπλασιάζονται τα επεισόδια. Μια σφοδρή εκδήλωση εχθρότητας 
υποδέχεται τους πρώτους Γάλλους στρατιώτες που σύμφωνα με τη διαταγή, ενωμένοι, πιασμένοι 
χέρι-χέρι φτάνουν στο μόλο. Μεταξύ των αρχηγών δεν υπάρχει περισσότερη συνεννόηση απ’ όση 
υπάρχει μεταξύ των στρατιωτών. Ο Alexander τα βάζει με τον Αμπριάλ που οι Άγγλοι, επειδή δεν 
έλεγε να βγει από το αμπρί του, του είχαν κολλήσει το παρατσούκλι 

 Κι όλα αυτά, συμπεριλαμβανομένων των πολυτίμων Spitfires γιατί; 
Μόνο και μόνο -αυτό είναι το αποτέλεσμα- για να καλυφθεί η εκκένωση της Dunkerque. Κατά τα 
αλλά - μηδέν! Ο Sir Hugh περίμενε, πως θα έπρεπε να δώσει μάχη, ιδίως με τον Churchill, σταθερό 
απόστολο της συμμαχίας. Για μεγάλη του έκπληξη οι υπουργοί, του έδωσαν δίκιο χωρίς συζήτηση. 

ναύαρχος Αμπρί

Στο αναμεταξύ οι Γάλλοι μάχονται με θάρρος. Παρά τις γενναιόφρονες προθέσεις του Βρετανού 
πρωθυπουργού, αυτοί και όχι οι Άγγλοι, αποτελούν το τελευταίο τείχος της Dunkerque. Η επιλογή 
έγινε. Στα ακρογιάλια και μέσα στα υπόγεια των σπιτιών του Μαλό-λε-Μπαιν, κρύβονται πλήθος 
λιποτάκτες στρατιώτες, που πέταξαν τα όπλα τους και αξιωματικοί που εγκατέλειψαν τους 
στρατιώτες τους. Όλοι αυτοί δεν μπόρεσαν να ξεπεράσουν τον κλονισμό που τους μετέβαλε σ’ ένα 
τρομαγμένο κοπάδι. Η μάχη έχει φτάσει κοντά τους. Μέσα στις κανονιές και στους βομβαρδισμούς 
δεν περιμένουν παρά τη στιγμή που θα κοπάσει όλη αυτή η φοβερή αντάρα και πολλοί προτιμούν 
την αιχμαλωσία, παρά τη φυγή ανάμεσα από μια θάλασσα, όπου βλέπουν τόσα ναυάγια και τόσα 
συντρίμμια. Υπάρχουν όμως και οι άλλοι, οι 50.000 γενναίοι που υπερασπίζονται το προγεφύρωμα. 
Αυτοί δεν είναι πια οι φυγάδες του Dinant και του Sedan. Ξανάγιναν στρατιώτες. 

. Το Βρετανικό 
Ναυαρχείο πληροφορεί, πως λογαριάζει να έχουν ως την 1 Ιουνίου τερματισθεί οι επιχειρήσεις 
επιβιβάσεως. Ως τότε θα έπρεπε να έχουν επαναπατριστεί όλοι οι Άγγλοι. Ο Weygand και ο Paul 
Reynaud διαμαρτύρονται· επιμένουν, πως πρέπει να παραμείνουν οι αγγλικές δυνάμεις λίγες μέρες 
ακόμα στη διάθεση των γαλλικών στρατευμάτων. Το Βρετανικό Ναυαρχείο υποχωρεί, μόνο ύστερα 
από διαταγή του Churchill. 

Προς τα δυτικά, οι ηλικιωμένοι έφεδροι της 68ης μεραρχίας πεζικού, της Β σειράς, διατηρούν όλες 
τους τις θέσεις ως την 1η Ιουνίου, δεν χάνουν, στις 2 του μηνός, παρά μόνο το χωριό Σπικέρ και στις 
3 Ιουνίου το βράδυ κρατούν ακόμα ένα μέτωπο που αρχίζει στο Μαρυντύκ και φτάνει ως τα 
προάστια της Dunkerque. Στο αριστερό τους ο οχυρωμένος τομέας της Φλάνδρας, ενισχυμένος με 
το 137ο σύνταγμα πεζικού, υπερασπίζεται στην αρχή τα παλιά τείχη του Μπεργκ πλάι-πλάι μ’ ένα 
τάγμα των Λουαγιάλ και ύστερα, μετά την αναχώρηση των Άγγλων, συμπτύσσεται βήμα-βήμα στον 
ισθμό της Παναγίας των Χιονιών (Νοτρ-Νταμ ντε-Νεζ) ανάμεσα στα έλη του Πετίτ Μερ και τις 
πλημμύρες του Κουντεκέρκ. Προς τα πίσω, αφού ξεκουράστηκε κάπως από τη φρενήρη πορεία από 
τη Lille και πέρα, η 21η μεραρχία πεζικού, παίρνει θέσεις στο κανάλι των Γάτων, καλύπτοντας από 
δω και μπρος, μονάχη της αυτή, ολόκληρο το ανατολικό τμήμα του προγεφυρώματος. Ο αρχηγός 
της, ο στρατηγός Ζανσέν, σκοτώνεται στο στρατηγείο του στο οχυρό των Ντυν, αλλά η μεραρχία 
ανθίσταται λυσσωδώς την 1, 2 και 3 Ιουνίου. Επίπεδο σπογγώδες, πλημμυρισμένο, κατά ένα μέρος 
το μικρό πεδίο της μάχης παρουσιάζει παράξενη όψη. Ο καπνός το σκεπάζει σαν μια τεχνητή 
ομίχλη. Εκτός από τη Dunkerque που βρίσκεται ολόκληρη μέσα στις φλόγες, πυρκαγιές 
καταβροχθίζουν το χαλυβουργείο του Φιρμινύ, την πόλη Μπεργκ, το εκκοκκιστήριο του Σαιν-Πωλ, 
τα στεγνωτήρια σπόρων του Τετεγκέμ, τις γεμάτες λινάρι αποθήκες, καθώς και τους σωρούς του 
εγκαταλελειμμένου υλικού, ανάμεσα σε εκρηκτικές ύλες που προκαλούν ανατινάξεις, καθώς 
παίρνουν φωτιά. Οι Γερμανοί που βιάζονται τώρα να ξεμπερδεύουν, επιτίθενται με θάρρος και 
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αποφασιστικότητα. Έχουν ρίξει στη μάχη 6 μεραρχίες και επιδιώκουν ένα ρήγμα που θα τους βγάζει 
κατευθείαν στη Dunkerque. Δεν διαθέτουν όμως πια, παρά λίγα τανκς κι από τότε που οι στρατιώτες 
έχουν συνηθίσει στα Stukas, η φούχτα των συνταγμάτων που αναπτύσσονται γύρω στη Dunkerque, 
βρίσκει τη μάχη, για την οποία είχαν προετοιμάσει το γαλλικό στρατό. Με αναλογία 3 προς 1, ο 
εχθρός κερδίζει έδαφος. Δεν πετυχαίνει όμως πουθενά ρήγμα. Στις 2 Ιουνίου εγκαταλείπουν τη 
γαλλική γη και οι τελευταίοι, 4.000 Άγγλοι. Η επιβίβαση των Γάλλων δίνει την προτεραιότητα στο 
σώμα ιππικού που το περιμένουν ανυπόμονα για την επικείμενη μάχη του Somme. Το σύννεφο 
καπνού που κρέμεται πάνω από τη Dunkerque, αποτελεί το καλύτερο αντιαεροπορικό προπέτασμα 
και όμως παρ’ όλα αυτά, οι απώλειες είναι τόσο βαριές που οι επιχειρήσεις στο λιμάνι γίνονται 
μόνο τη νύχτα. Τη νύχτα της 2ης προς την 3η Ιουνίου που, όπως δήλωσε το Ναυαρχείο, επρόκειτο 
να είναι η τελευταία, οι Άγγλοι κατέβαλαν μεγάλη προσπάθεια: 13 επιβατηγά σκάφη, 11 
τορπιλοβόλα, 2 φορτηγά, 5 βυθοκόροι, πλήθος από πλοιάρια, ρυμουλκά που σέρνουν πλωτές 
αποβάθρες κατευθύνονται προς τη Dunkerque κι αυτά ενισχυμένα με γαλλικά πολεμικά και με 
καμιά εκατοστή γαλλικά αλιευτικά. Δυστυχώς οι αρμόδιοι δεν φρόντισαν να πάρουν κατάλληλα 
μέτρα και πολλοί άντρες τους έμειναν στη γραμμή του πυρός. Πολλά πλοία περιμένουν ώρες και 
στο τέλος φεύγουν αδειανά. Υπολογίζεται να μεταφερθούν 35.000 στρατιώτες. Αναχώρησαν μόνο 
26.000. 

Ωστόσο η εκκένωση συνεχίστηκε άλλη μια νύχτα. Αυτή ήταν η πιο συγκινητική από όλες. Μια 
ετερόκλητη αρμάδα φεύγει πάλι από τη Ντουβρ. Η δράση της αεροπορίας είναι ασθενής, αλλά οι 
φαντάροι του εχθρού δεν απέχουν ούτε 3km από το λιμάνι και τα ακρογιάλια. Από τη βιασύνη του 
το Ναυαρχείο έχει διατάξει να βυθιστούν δυο ατμόπλοια ανάμεσα στην προβλήτα, αλλά το φράξιμο 
δεν πέτυχε απόλυτα και έτσι για άλλη μια φορά τα πλοία της σωτηρίας πλευρίζουν κατά μήκος του 
ανατολικού μόλου και στις εξέδρες του Μαλό, όπου σε ήσυχους καιρούς οι κάτοικοι έκαναν τον 
περίπατό τους. Σχολαστικά μέτρα είχαν ληφθεί, για να μπορέσουν τα στρατεύματα της πρώτης 
γραμμής να συμπτυχθούν προς τη Dunkerque με την προστασία των δυο κλιμακίων που θα έφευγαν 
τελευταία. Μερικά κανόνια, μερικά μυδραλιοβόλα εξακολουθούν να βάλλουν για παραπλάνηση. Τα 
κλείστρα και τα πυρομαχικά ή τα πέταξαν στη θάλασσα ή τα έθαψαν κάτω από την άμμο. Τα 
τελευταία άλογα αφήνονται ελεύθερα. Οι άντρες εγκαταλείπουν τις θέσεις μάχης, σχηματίζουν 
μικρές φάλαγγες και κατευθύνονται σιωπηλοί προς το λιμάνι. Απόλυτη ηρεμία βασιλεύει στο 
μέτωπο. Οι Γερμανοί κοιμούνται εξαντλημένοι από τον σκληρό αγώνα. 

Αλλά ο ρυθμός της εκκενωτικής επιχείρησης γίνεται βραδύτερος. Λόγω των αποφράξεων και του 
πλήθους των ναυαγίων τα πλοία πλευρίζουν με πολλές δυσκολίες. Η επιβίβαση γίνεται σχετικά 
γρήγορα, αλλά εκείνοι που επιβιβάζονται είναι κυρίως ομάδες από μεμονωμένους στρατιώτες που 
είχαν φτάσει πριν νυχτώσει, πήραν σειρά και περίμεναν να έρθουν τα πλοία. Οι μαχητές, οι 
υπερασπιστές της Dunkerque, οι φαντάροι πυροβολητές, σκαπανείς της 68ης μεραρχίας πεζικού, 
της 12ης μεραρχίας πεζοναυτών και όλοι οι άλλοι αργοκινούνται πίσω από ένα ανθρώπινο τείχος, 
ενώ κυλούν οι ώρες της τελευταίας νύχτας που είχαν υπολογιστεί με τόση τσιγγουνιά. 

Οι διαταγές του Ναυαρχείου είναι κατηγορηματικές: όλες οι επιχειρήσεις πρέπει να σταματήσουν 
στις 03:30. Οι νύχτες του Ιουνίου είναι σύντομες και οι Άγγλοι ύστερα από τις απώλειες που 
υπέστησαν, δεν θέλουν να έχουν κι άλλες. Η εμπροσθοφυλακή όμως της 12ης μεραρχίας 
πεζοναυτών δεν φτάνει στην είσοδο του μεγάλου μόλου, παρά μόνο στις 3 και βρίσκει μπροστά της 
μια ανθρώπινη μάζα που έχει την προτεραιότητα της παρουσίας. Η 68η μεραρχία πεζικού και τα 
στοιχεία της 32ης που πολέμησαν μαζί της, πρόκειται να επιβιβασθούν στον ανατολικό μόλο, αλλά 
βρίσκουν τις προβλήτες του κατειλημμένες από τις υπηρεσίες της 1ης στρατιάς. Η ελπίδα και η 
αγωνία εναλλάσσονται στις ψυχές ανδρών, εξαντλημένων από μάχες μιας εβδομάδος. Βρίσκονταν 
τόσο κοντά, η νύχτα και η θάλασσα ήταν τόσο ήρεμες κι όμως δεν μπορούν να προχωρήσουν ούτε 
ένα βήμα. 
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Στις προβλήτες τα τελευταία καράβια τραβούν τα σχοινιά τους. Οι ναύτες τραβούν τις σκάλες. Οι 
καπετάνιοι ξέρουν, πως το λιμάνι θα αποφραχθεί στις 4, αυτή τη φορά ανέκκλητα και πως, αν δεν 
έχουν φροντίσει ως τότε να ξανοιχτούν στο πέλαγος, θα πιαστούν κι αυτοί στη φάκα. Ο 
συνωστισμός στα καράβια είναι απερίγραπτος. Ξημερώνει. Το πρώτο φως της αυγής ανακατώνεται 
με τις κοκκινωπές ανταύγειες των πυρκαγιών και κάνει να αντιφεγγίζουν στην ξηρά χιλιάδες κράνη. 
Αυτά δεν πρόκειται να φύγουν. 

Ο Άγγλος αξιωματικός που διευθύνει τις επιβιβάσεις, ο πλοίαρχος Χ. Ρ. Τράουπ, θα αφηγηθεί μια 
μέρα την τελευταία σκηνή. Ο στρατηγός Αλλωράν, διοικητής του τελευταίου κλιμακίου, φτάνει μαζί 
με το επιτελείο του στην προβλήτα του ανατολικού μόλου. Μπροστά τους μια λουρίδα μαύρο νερό -
ο τοίχος μιας φυλακής που θα διαρκέσει χρόνια- μεγαλώνει σιγά-σιγά ανάμεσα στο τοίχωμα της 
εξέδρας και στο πλευρό του τορπιλοβόλου που απομακρύνεται. Ο στρατηγός και οι αξιωματικοί του 
στέκονται σε στάση προσοχής και χαιρετούν τη λευτεριά που φεύγει. Λίγα λεπτά αργότερα η 
ανατίναξη των πλοίων που προορίζονται για την απόφραξη του λιμανιού, είναι σημάδι, πως η 
επιχείρηση Dynamo, η εκκένωση της Dunkerque, έχει τελειώσει. Ήταν μια ανέλπιστη επιτυχία. Αντί 
για 45.000 άντρες, όπως υπολόγιζαν στην αρχή, αποσπάστηκαν από τον θύλακα κάπου 340.000 
άντρες. Από αυτούς 115.000 ήταν Γάλλοι. Η τελευταία νύχτα στάθηκε κι αυτή μια επιτυχία, αφού 
26.175 άντρες μπόρεσαν να επιβιβασθούν από ένα κατεστραμμένο λιμάνι στο σύντομο χρονικό 
διάστημα ανάμεσα σ’ ένα καλοκαιριάτικο δειλινό και την αυγή. Η σπαρακτική εγκατάλειψη των 
τελευταίων υπερασπιστών και η προσφορά στον εχθρό 34.000 ικανών ανδρών που θα 
αιχμαλωτίζονταν, ήταν η μοναδική συνέπεια σφαλμάτων υπολογισμού και οργανωτικών λαθών που 
άφησαν αδειανές 10.000 θέσεις στα πλοία της 4 Ιουνίου. 

Όλες οι σάλπιγγες της συμμαχικής προπαγάνδας διασαλπίζουν τη νέα Ανάβαση. Ο άθλος της 
Dunkerque χρησιμοποιείται, για να αντισταθμίσει την ήττα, τη συντριβή, την εκμηδένιση μέσα σ’ 
ένα χρονικό διάστημα λιγότερο από ένα μήνα, τριών γαλλικών στρατιών και του βρετανικού, του 
βελγικού και του ολλανδικού στρατού. Ο Hitler διατάσσει τριήμερες εορταστικές κωδωνοκρουσίες 
στο Reich, ανακοινώνει χωρίς υπερβολή, πως εξολόθρευσε 75 μεραρχίες, κυρίευσε το υλικό τους, 
σκότωσε, τραυμάτισε ή αιχμαλώτισε 1.200.000 στρατιώτες του εχθρού και όλα αυτά με την 
ασήμαντη απώλεια 10.255 νεκρών, 8.643 αγνοουμένων και 42.523 τραυματιών. Οι σύμμαχοι 
αγνοούν τους φοβερούς αυτούς αριθμούς, για να αποδείξουν, πως ένας αποκλεισμός εναντίον 
ναυτικών δυνάμεων, είναι αδύνατος και πως το αποφασιστικό κλειδί της στρατηγικής είναι η 
κυριαρχία στη θάλασσα. 

Ίσως έχουν δίκιο σχετικά με την Αγγλία. Η France όμως έχει πληγωθεί θανάσιμα. 
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Κεφάλαιο 6: ΑΠΟΓΝΩΣΗ 
5 - 24 Ιουνίου 1940 

Το ψυχορράγημα της France 

Η γερμανική επίθεση στο μέτωπο του Somme και του Αιν προβλεπόταν από το γαλλικό Γενικό 
Στρατηγείο για τις 10 Ιουνίου. Ακόμη μια φορά ο εχθρός ξεπερνά τις προβλέψεις. Στις 5 Ιουνίου, 
στις 5 το πρωί, το πυροβολικό ανοίγει πυρ, τα Stukas χιμούν πάνω στις γαλλικές θέσεις και τα 
τανκς ξεπροβάλλουν στη νεκρή ζώνη. Η δεύτερη φάση της εκστρατείας του Δυτικού μετώπου, η 
μάχη της France, έχει αρχίσει. 

Για τους Γάλλους, η περίφημη μάχη της France είναι η μάχη της απελπισίας. Στο Meuse και στο 
Βέλγιο, η France έχασε 30 μεραρχίες. Χάθηκαν επίσης και 9 αγγλικές. Χάρη στην αφαίρεση 
δυνάμεων από τα γαλλικά στρατεύματα των Άλπεων, χάρη στις ενισχύσεις με στρατεύματα της 
Αφρικής, χάρη στις ανασυγκροτήσεις μονάδων, ο αριθμός των μεραρχιών του βορειοανατολικού 
μετώπου μπόρεσε να φτάσει τις 66. Είναι κατά 23 λιγότερες από όσες υπήρχαν στις 10 Μαΐου - και 
εκτός από αυτό οι αvασυγκρoτημέvες μεραρχίες είναι ελαφρού τύπου, με δυο μόνο συντάγματα 
πεζικού, αντί για τρία και με δυο ή τρεις ομάδες πυροβολικού, αντί για πέντε. Οι μεγάλες 
θωρακισμένες ή ημιθωρακισμένες μονάδες, περιορίζονται σε μια ελαφρά μηχανοκίνητη μεραρχία, 
που συγκροτήθηκε πρόσφατα, δυο, όχι όμως πλήρεις, ταχείες θωρακισμένες μεραρχίες και τρεις 
ασθενείς ελαφρές μεραρχίες ιππικού. Όλες μαζί δεν ισοδυναμούν με δυο γερμανικές θωρακισμένες 
μεραρχίες. 

Απέναντι στον ακρωτηριασμένο αυτό στρατό, ο γερμανικός στρατός βρίσκεται σε πολύ πιο ευνοϊκή 
κατάσταση παρά στις 10 Μαΐου. Τότε έκανε τις επιθέσεις του μέσα από μια δύσβατη περιοχή, 
αποκλειστικά με ταχυκίνητες δυνάμεις, ενώ η μάζα (του πεζικού) ακολουθούσε σε μεγαλύτερη 
ολοένα απόσταση. Σήμερα το πεζικό αυτό είναι σε θέση να παρατάσσεται για μάχη, ταυτόχρονα με 
τα θωρακισμένα. Από το Rhein ως τη Μάγχη, απέναντι στις 27 γαλλικές μεραρχίες η Wehrmacht 
αναπτύσσει 45 μεραρχίες και απέναντι στις 22 μεραρχίες που ο Weygand κρατεί για εφεδρεία, 
μπορεί να εξαπολύσει διπλάσιες κι ακόμα περισσότερες. Είναι σε θέση να δώσει τη μάχη του όγκου 
και τη μάχη της ταχύτητας με την ίδια υπεροχή. 

Την παραμονή ωστόσο του τόσο άνισου αυτού αγώνα, το ηθικό του Γάλλου φαντάρου είναι 
ανυψωμένο. Για πρώτη φορά ο στρατός νιώθει, ότι διοικείται. Οι διαταγές του Weygand είναι 
έξυπνες, σταθερές και σαφείς: Οι γαλλικές δυνάμεις διατάσσονται να εγκαταλείψουν την εκ 
παράταξης άμυνα, να οργανωθούν σε βάθος, να ταμπουρωθούν σε κλειστά ερείσματα και να μη 
φοβούνται την υπερφαλάγγιση από τα γερμανικά τανκς. Οι πολεμιστές ανέκτησαν εμπιστοσύνη, 
όσοι όμως γνωρίζουν το συσχετισμό των δυνάμεων, δεν έχουν ψευδαισθήσεις. 

Προς τη γερμανική πλευρά ξαναβρίσκουμε τους μεγάλους εκτελεστές των προηγουμένων 
εκστρατειών. Ο von Bock είναι στη δεξιά πτέρυγα, από το στόμιο του Somme ως τον ορεινό όγκο 
του Σαιν-Γκομπαίν, με τρεις στρατιές, την 4η, την 6η και την 9η. Ο von Rundstedt είναι στο κέντρο, 
από το Σαιν-Γκομπαίν ως το Μονμεντύ, με τη 2η, τη 12η και τη 16η στρατιά. Ο Leeb εξακολουθεί να 
κρατά το μέτωπο μεταξύ Luxembourg και Ελβετίας με τις δυο στρατιές του, την 1η και την 7η. Αυτή 
τη φορά πρέπει να βγει από την παθητική του στάση και να αναλάβει δυο επιθέσεις, τη μια προς τη 
Lorraine την άλλη προς την Alsace. 

Ο ανυπόμονος στρατάρχης είχε ορίσει, ότι η επίθεση θα γινόταν την 31η Μαΐου. Η απόφραξη όμως 
των δρόμων στα μετόπισθεν και η ακαταστασία που επικρατούσε στις θωρακισμένες φάλαγγες, τον 
υποχρεώνουν να δεχθεί μια αναβολή έξι ημερών. Η επιχείρηση θα ξετυλιχθεί σε δυο στάδια. Πρώτα 
η ομάδα Bock θα επιχειρήσει να επιτύχει ένα ρήγμα στο μέτωπο του Somme. Ύστερα θα γίνει μια 
επίθεση στην Κομπιένη από την ομάδα στρατιών του Rundstedt. Το σύνολο αυτής της ομάδας θα 
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επιτεθεί στις ανατολικές στρατιές από πίσω με μια ευρεία κυκλωτική κίνηση που θα φτάνει ως τον 
Ντολ και το Πονταρλιέ. Όσο για την ομάδα Bock, αυτή θα αναπτυχθεί σαν βεντάλια. Ένα μέρος της 
θα καταλάβει το Paris και περνώντας από την Τρουά, τη Ντιζόν και τη Lyon θα παρακάμψει τις 
Άλπεις και θα φτάσει στη Μεσόγειο. Το άλλο τμήμα της, θα υποτάξει τη Βρετάνη και θα έχει κάτω 
από τον έλεγχό της την ακτή του Ατλαντικού ως τα Πυρηναία. 

Μεγαλειώδες σχέδιο! Ο Hitler το κατέστρωσε δίχως καμιά από τις ταλαντεύσεις που είχαν 
σημειωθεί στην εκπόνηση του σχεδίου Sedan. Καμιά πρόβλεψη δεν γίνεται για την αντίδραση του 
αντιπάλου. Πρόκειται μάλλον για ένα πρόγραμμα στρατιωτικής πορείας, παρά για μια διάταξη 
μάχης. Εύκολο είναι για τους Γερμανούς να δείχνουν όλη αυτή την τόλμη. Η γερμανική ανωτάτη 
στρατιωτική διοίκηση ξέρει πολύ καλά την κατάσταση των υπολειμμάτων του γαλλικού στρατού. Το 
Μάιο κάτι ριψοκινδύνευε. Τον Ιούνιο δεν διέτρεχε κανένα κίνδυνο. 

Όλο το δράμα βρίσκεται προς τη γαλλική πλευρά. Εδώ ο γέρο Weygand, κατάφορτος από δόξα, 
είναι ανίσχυρος. Κάθε βράδυ κλείνεται με τη σκιά του Foch, του οποίου ήταν επιτελάρχης στον Α’ 
Παγκόσμιο Πόλεμο και του ζητεί την έμπνευση για ένα θαύμα. 

Τις πενιχρές στρατιές του τις έχει διαρθρώσει σε τρεις ομάδες. Η δεύτερη υπό τον Πρετελά (8η, 5η 
και 3η στρατιά) κρατάει από τη Βασιλεία ως το Λονγκυγιόν μια απαραβίαστη ακόμα μεθόριο. Η 
πρώτη, που την έχει εμπιστευθεί στον ηττημένο του Sedan, τον Χυντσιζέ, αποτελείται από την 3η 
και την 4η στρατιά και έχει για αποστολή να φράξει την οδό του Σαλόν. Τέλος η τρίτη, η πιο 
ανεπτυγμένη και αραιότερα επανδρωμένη, αποτελείται από την 6η, την 7η και τη 10η στρατιά και 
απλώνεται από τη Ρεμς έως τη θάλασσα. Ο Weygand ξέρει πολύ καλά, πως, όσο προχωρεί προς τα 
δυτικά, το μέτωπό του εξασθενίζει. Με τους βομβαρδισμούς όμως και τα μπουλούκια των 
προσφύγων στις δημοσιές θα χρειαζόταν κάμποσες μέρες ακόμη, για να κατανείμει καλύτερα τις 
δυνάμεις του. Πίσω από τη λεπτή γραμμή μάχης, ο Weygand έχει διαρθρώσει τις εφεδρείες του. Τις 
ομάδες Πετιέ και Ωντέ πίσω από την ομάδα στρατιών 3. Την ομάδα Μπυισόν πίσω από την ομάδα 
στρατιών 4. Συνολικά τέσσερις μεραρχίες πεζικού, μισή αγγλική θωρακισμένη μεραρχία και ό,τι έχει 
απομείνει από τις μηχανοκίνητες ελαφρές μεραρχίες, τις ταχυκίνητες θωρακισμένες μεραρχίες και 
τις θωρακισμένες ελαφρές μεραρχίες. Είναι τόσο ανεπαρκείς οι δυνάμεις αυτές, που καταντούν 
δραματικές. Οι μαχητές όμως δεν το ξέρουν. Το βράδυ της 5ης Ιουνίου, μια παραμυθένια ακτίνα 
ελπίδας φωτίζει τη Βενσέν, το Μοντρύ και τη Λα Φερτέ. Οι αξιωματικοί-σύνδεσμοι φτάνουν από τις 
στρατιές σαν άγγελοι αισιοδοξίας. Τα στρατεύματα έχουν κατανοήσει την τακτική του 
σκαντζόχοιρου και την εφαρμόζουν. Μάχονται λυσσωδώς. Περιχαρακωμένα μέσα στα χωριά, 
αφήνουν τα γερμανικά τανκς να τα υπερφαλαγγίσουν και θερίζουν το πεζικό που τα ακολουθεί. Τα 
ρήγματα που ανοίγουν τα θωρακισμένα, δεν είναι πια παρά στενοί διάδρομοι, όπως εκείνος, μέσα 
στον οποίο χώνεται ο Rommel μεταξύ Abbeville και Αμιένης ή σαν κι αυτόν που κατάφερε να ανοίξει 
η 10η θωρακισμένη γερμανική μεραρχία στην περιοχή του Νουαγιόν. Κάνει τρομερή ζέστη, οι μέρες 
είναι ατέλειωτες, τα χωριά έχουν για μοναδικούς κατοίκους στρατιώτες και εγκαταλελειμμένα 
σκυλιά. Στα διαλείμματα των μαχών, ακούγεται το παραπονιάρικο μουγκανητό αγελάδων, που 
ζητούν να τις αρμέξουν. 

Όλα έχουν αλλάξει. Είναι τόσο διαφορετικά από την κατ’ αγκώνα διατάξει

Οι Γάλλοι στρατιώτες όμως προσαρμόζονται στη νέα αυτή μορφή του αγώνα και δεν σημειώνεται 
καμιά λιποψυχία. 

, από το αρραγές μέτωπο, 
τον εκ παράταξης πόλεμο, όπως τον εννοούσε ο Gamelin. 

Όλοι οι Γερμανοί στρατηγοί στις αφηγήσεις τους για τις πρώτες μέρες της μάχης της France, 
υπογράμμισαν το πνεύμα και τη δεξιοτεχνία της αντίστασης που αντιμετώπισαν. Ο Rommel γράφει, 
πως οι Γάλλοι πολέμησαν απεγνωσμένα. Ο Τίππελκιρς σημειώνει, πως για πρώτη φορά ο εχθρός 
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αποδείχνει, ότι ξέρει να διευθύνει μιαν αμυντική μάχη. Για τον εκπρωσισμένο Πολωνό von Manstein 
ήταν ανεξήγητο, γιατί το 38ο σώμα του σταμάτησε με τόσο αιματηρές απώλειες έξω από το Πικινιύ. 
Δεν το εξηγεί παρά μόνο, όταν μαθαίνει, πως οι Γάλλοι που αντιμετώπισε η μονάδα του, ήταν 
Αλσατοί που οι πατέρες τους είχαν υπηρετήσει στη φρουρά ή στο ναυτικό του Kaiser.

Για να είναι όμως αποτελεσματική η τακτική του Weygand, θα έπρεπε να υπάρχουν τα μέσα, ώστε 
να εξοντώνονται οι θωρακισμένες φάλαγγες που εισδύουν στις περιοχές όπου έχουν τα ερείσματά 
τους τα γαλλικά στρατεύματα. Πώς να το επιτύχουν όμως αυτό οι λίγες χούφτες των γαλλικών τανκς 
που είναι μοιρασμένα μεταξύ Βοσγίων και Μάγχης; 

 Η ανδρεία αυτή 
των γαλλικών στρατευμάτων που είχαν και πάλι ορθοποδήσει, δεν άφησε παρά ελάχιστα ίχνη στην 
ιστορία του παγκοσμίου πολέμου, ύστερα από τις αποφασιστικές πανωλεθρίες του Sedan και του 
Dinant... Ωστόσο θα ήταν άδικο να την αγνοήσουμε. 

Η 6η Ιουνίου είναι επανάληψη της 5ης. Στο κέντρο η μάχη κερδίζει σε βάθος, το Σεμέν ντε Νταμ 
χάνεται, αλλά στο σύνολό του το αμυντικό σύστημα των Γάλλων παραμένει ανέπαφο. Στα δυτικά 
της Αμιένης η δράση του εχθρού είναι λιγότερο σφοδρή από την περασμένη μέρα - κι όμως προς 
αυτή την πλευρά σημειώνεται η πρώτη ανησυχητική κάμψη. Μαζί με την 31η γαλλική μεραρχία 
πεζικού, στην οποία υπάγεται, η μοναδική βρετανική μεραρχία που βρίσκεται στην πρώτη γραμμή, 
η 51η που αποτελείται από ορεινούς Σκωτσέζους, κρατάει 60km του μετώπου. Μάχεται γενναία. Ο 
αρχηγός της όμως στρατηγός Φόρτσιουν, ανήσυχος για την ανάπτυξη και τις απώλειες των μονάδων 
του, ανεπαρκώς εκπαιδευμένος στις νέες αντιλήψεις της αμυντικής μάχης, διατάσσει γενική 
σύμπτυξη προς τον ποταμό Μπρελ από φόβο, μήπως αποκοπή από τα λιμάνια του. 

Στις 7 Ιουνίου η αμυντική μάχη συνεχίζεται με επιτυχία στο δεξιό και στο κέντρο της 3ης ομάδας 
στρατιών. Η καταστροφή έρχεται στην αριστερή πτέρυγα. 

Το θωρακισμένο σώμα του Γερμανού στρατηγού Hoth (5η και 7η θωρακισμένη μεραρχία) ρίχνεται 
με μεγάλες δυνάμεις στο οροπέδιο του Ορνουά. Αντίθετα όμως από την πανικόβλητη φυγή του 
Sedan, τα γαλλικά στρατεύματα προβάλλουν εδώ λυσσώδη αντίσταση. Αυτό που ενδίδει είναι ένα 
πολύ λεπτό ύφασμα κάτω από μια πολύ ισχυρή γροθιά. 

Ο Rommel δίνει διαταγή στα στρατεύματά του να παρακάμπτουν τα ερείσματα, να αποφεύγουν τα 
χωριά και τις δημοσιές, να προχωρούν μέσα από τα χωράφια. Διεισδύοντας βαθιά μέσα στις 
γαλλικές γραμμές, αιφνιδιάζει τη 17η μεραρχία, την ώρα που αποβιβάζεται και περνά ανάμεσα 
τους, δίχως να σταματήσει. Ανοίγει ρήγμα. Το βράδυ η λουτρόπολη του Βασιλιά-Ηλίου, η Φορζ, 
βλέπει με κατάπληξη να φτάνουν κάτω από τις όμορφες δεντροστοιχίες της τα σκονισμένα 
γερμανικά τανκς. Ο δρόμος της Ρουέν είναι ανοιχτός. Η 10η στρατιά (υπό τη διοίκηση του Ρομπέρ 
Αλτμαγέ) κόβεται στα δυο. Το 9ο σώμα στρατού που αποτελεί την αριστερή της πτέρυγα, κλείνεται 
μεταξύ του κάτω Σηκουάνα και της θάλασσας. Από εδώ και πέρα η ιστορία της θα είναι σύντομη. 
Μερικές εκατοντάδες άνδρες θα καταφέρουν να επιβιβαστούν στα πλοία στη Χάβρη και στο Σαιν-
Βαλερύ-αν-Κω. Οι υπόλοιποι μαζί με το διοικητή του σώματος στρατού Ιλέρ και τον Άγγλο στρατηγό 
Φόρτσιουν θα συνθηκολογήσουν στις 12 Ιουνίου. Στο μεταξύ στις 10 του μηνός ο Mussolini 
κηρύσσει τον πόλεμο στη France και στην Αγγλία. Η ομάδα του von Bock περνά το Σηκουάνα και, 
αφού καταλάβει το Γκαγιόν και το Λουβιέ, βαδίζει κατά του Εβρέ. Η δεξιά πτέρυγα της ομάδας 
στρατιών 3 που έμενε ακάλυπτη μετά την πανωλεθρία της αριστερής της πτέρυγας, συμπτύσσεται 
στα προάστια του Paris χάνοντας στο πέρασμα του ποταμού Ουάζ ένα μέρος του πυροβολικού της. 

Αρχίζει η δεύτερη φάση της γερμανικής επίθεσης. Στις 9 Ιουνίου, ώρα 04:30, ο von Rundstedt 
αρχίζει την επίθεση στον τομέα μεταξύ Σουασόν και Αργκόν. Είναι η χαριστική βολή. 

Όπως στον ποταμό Somme, οι Γάλλοι στρατιώτες μάχονται και εδώ με απελπισμένο πείσμα. Η 14η 
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μεραρχία πεζικού του στρατηγού Λαττρ ντε Τασσινύ συντρίβει τη γερμανική έφοδο στο Ρετέλ. Η 6η 
στρατιά αναχαιτίζει την προέλαση του 41ου γερμανικού θωρακισμένου σώματος έξω από το Φισμ. 
Για μια στιγμή το 19ο γερμανικό θωρακισμένο σώμα τα χάνει μπροστά στην αντεπίθεση της 3ης 
ταχυκίνητης θωρακισμένης μεραρχίας και της 7ης μηχανοκίνητης ελαφράς μεραρχίας. Στον τομέα 
όμως μεταξύ Αιν και Meuse ο γερμανικός στρατός διαθέτει 6 θωρακισμένες μεραρχίες, 27 
μεραρχίες πεζικού πρώτου κλιμακίου, 11 μεραρχίες δευτέρου κλιμακίου και 15 άμεσης εφεδρείας 
έναντι 23 γαλλικών μεραρχιών, στις οποίες συμπεριλαμβάνονται όλες οι εφεδρείες. Οι στρατιές του 
Weygand δεν είναι πια ικανές από άποψη πολεμικών μέσων και αριθμού ανδρών να ανακόψουν 
την προέλαση του εχθρού. 

Η Ρεμς κυριεύεται. Το θρυλικό Βουνό της Ρεμς πέφτει. Τα γερμανικά τανκς περνούν τον Μάρνη και 
προχωρούν χαρούμενα πάνω στις επίπεδες και στερεές εκτάσεις της ταλαίπωρης Καμπανίας. 
Ακολουθούν οι μάζες του πεζικού, μεθυσμένες από τη νίκη, τη ζέστη και τη σκόνη. Προβάλλει πια το 
ενδεχόμενο που είχε προβλέψει ο στρατηγός Weygand με τη διακοίνωση του της 29ης Μαΐου: Η 
οριστική διάσπαση των θέσεών μας... 
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στη Μπριάρ η συμμαχία διαλύεται 

Στις 11 Ιουνίου το φαινόμενο που συνοδεύει όλες τις σύγχρονες πολεμικές καταστροφές, η βροχή 
της κάπνας που προέρχεται από τις αποθήκες βενζίνας που παίρνουν φωτιά, πέφτει πάνω στο Paris. 
Η κυβέρνηση έφυγε την προηγούμενη μέρα για την Τουρ. Αφίσες με την υπογραφή του 
στρατιωτικού διοικητού Ερέν πληροφορούν, πως το Paris κηρύχτηκε ανοχύρωτη πόλη. Την απόφαση 
αυτή την πήρε ο Weygand που θεωρεί ανώφελο από στρατιωτική άποψη το ολοκαύτωμα μιας 
πόλης που έχει υπερφαλαγγιστεί και από τα δυτικά και από τα ανατολικά. Οι Γερμανοί 
ανακοινώνουν από το ραδιόφωνο, πως, για να αναγνωρίσουν αυτή την ουδετερότητα, απαιτούν να 
σταματήσει κάθε αντίσταση βορείως της γραμμής Σαιν-Ζερμαίν, Versailles, Ζυβιζύ, Σαιν-Μωρ και 
Μω. Οι όροι γίνονται δεκτοί. 

Η είδηση, πως το Paris δεν θα προβάλει αντίσταση, πως θα αποφύγει τη φρίκη των μαχών, αντηχεί 
παράδοξα, σαν σήμα πανικού. Ένα τεράστιο πλήθος, καταμαυρισμένο από τις κάπνες που πέφτουν 
από τον ουρανό, ξεχύνεται σαν χείμαρρος, μπουλούκια πυκνά από τις πύλες του Φοντενεμπλό και 
της Ορλεάνης. Στριμώχνεται μέσα σε κάθε λογής οχήματα, σπρώχνει και παιδικά αμαξάκια και 
χειράμαξες με τα μωρά στην αγκαλιά και τους μπόγους στις πλάτες... Θα προστεθεί στα μπουλούκια 
των προσφύγων που ξεκίνησαν από τα βόρεια της France και κατακλύζουν τώρα, χείμαρροι 
ορμητικοί, τις ελεύθερες ακόμη περιοχές της χώρας. 

Και ενώ η κυβέρνηση έφευγε για τη νέα έδρα της στην πόλη Τουρ, το Ανώτατο Επιτελείο 
συμπτύχθηκε στη Μπριάρ. Εκεί έρχεται στις 11 του μηνός το βράδυ ο Churchill με το ατομικό του 
Φλαμίνγκο που το συνοδεύουν 11 Hurricane. Τον οδηγούν στην έδρα του στρατηγού Weygand, ένα 
κτήριο βαμμένο ροζ μπομπόν που έχει, ένα ειδυλλιακό όνομα: το λένε σατώ ντυ μυγκέ. Εκεί τον 
περιμένουν οι Reynaud, Petain και Weygand, καθώς και ο στρατηγός Charles De Gaulle που ο 
Reynaud στον πρόσφατο ανασχηματισμό της κυβέρνησής του τον διόρισε υφυπουργό των 
στρατιωτικών. Ο Churchill έφερε μαζί του τον Eden και τους στρατηγούς Dill, Ismay και Spears. Το 
σούρουπο, τα σύννεφα που μαζεύονται, η θύελλα που πάει να ξεσπάσει, το χλωμό φως των κεριών, 
δημιουργούν μια μακάβρια ατμόσφαιρα στην πιο δραματική γαλλοαγγλική διάσκεψη, απ’ όσες 
έγιναν ποτέ. Η έκθεση που κάνει ο Weygand για την κατάσταση στο μέτωπο, καταθορυβεί τους 
Άγγλους. Στέγνωσε η γλώσσα μου..., διηγείται ο Spears. Και όμως ο αρχιστράτηγος δεν παρουσιάζει 
τα πράγματα πιο μαύρα από ό,τι είναι. Απεναντίας επικαλείται λόγους αισιοδοξίας, χωρίς όμως 
κανένα αντίκρισμα πραγματικότητας. Δεν υπάρχει πια ούτε ένα τάγμα ως εφεδρεία. Τα 135km στον 
τομέα του Κάτω Σηκουάνα τα υπερασπίζονται πέντε μεραρχίες, από τις οποίες οι δύο δεν έχουν 
παρά μόνο δυο συντάγματα πεζικού, και τα 44km από το Ουρκ ως το Μάρνη μόνο μια. Η 2η όμως 
ομάδα στρατιών -λέει ο Weygand- έχει σταθεροποιηθεί και είναι αναμφισβήτητο, πως ο εχθρός είναι 
πολύ κουρασμένος. Ένας αγώνας δρόμου γίνεται ανάμεσα στην αντοχή του και τη δική μας εξάντληση. 
Ο θεός του πολέμου θα αποφασίσει...

Ο Weygand μίλησε με την νευρική, ζωηρή ιδιοσυγκρασία του. Ο Churchill που δεν τον συμπαθεί 
καθόλου, ζητεί να ακούσει τον στρατηγό Georges που τον γνωρίζει προσωπικά και στον οποίο έχει 
εμπιστοσύνη. Λιγόλογος και κατηφής ο Georges είναι ακόμα πιο αποκαρδιωτικός από τον 
αρχιστράτηγο. Τα πράγματα έχουν φτάσει στο έσχατο όριο. Η France δεν αντέχει άλλο. 

 Αλίμονο! Ο θεός του πολέμου έχει πάρει κιόλας την απόφασή 
του. Περισσότερες από τις μισές γερμανικές μεραρχίες πεζικού δεν έχουν ακόμα ριχτεί στη μάχη και 
τα γερμανικά τανκς έχουν μεγαλύτερη αντοχή, από όση χρειάζεται, για να φτάσουν στα Πυρηναία. 

Ο Churchill όμως δεν παραιτείται. Ό,τι μπορεί να προσφέρει σε μια συζήτηση η ευγλωττία, το 
προσφέρει. Χείμαρροι λέξεων. Ο Churchill μιλάει μια δική του αγγλογαλλική διάλεκτο, πότε 
ακατανόητη και πότε διαυγή και όταν δεν βρίσκει τα κατάλληλα λόγια, για να εκφραστεί, αρχίζει την 
παντομίμα περνώντας από την αγανάκτηση στους ήρεμους τόνους της πειθούς και από τους 
εξορκισμούς στην έκρηξη. Αλλά τα επιχειρήματά του είναι τραγικά ανίσχυρα μπροστά στην εισβολή 
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που προχωρεί σε μια ηττημένη χώρα. Εύχεται να επιτεθεί η Γερμανία κατά της Αγγλίας, για να 
μπορέσει η France να αναπνεύσει, αλλά δεν διοικεί αυτός τον γερμανικό στρατό. Θα ήθελε να 
παρατείνουν οι Γάλλοι την αντίσταση με ένα γενικό ανταρτοπόλεμο. Ο ανταρτοπόλεμος όμως είναι 
κάτι αυθόρμητο που δεν υπαγορεύεται μέσα από ένα πύργο. Ο Churchill υπόσχεται την αγγλική 
βοήθεια, αλλά αυτό που διαθέτει είναι σχεδόν μηδέν - μια μεραρχία αμέσως, με 72 κανόνια, 
διευκρινίζει σε τόνο εμπιστευτικό, λες και αποκάλυπτε κανένα σωτήριο μυστικό και 25 μεραρχίες 
που θα αντεπιτεθούν την άνοιξη· 

Κάποια στιγμή ο Petain ζητεί να πει κάτι. Είναι τόσο χλωμός, λέει ο Spears, που μοιάζει με γύψινη 
μάσκα. Μιλά με τα μάτια καρφωμένα στα χέρια, που τα έχει ακουμπήσει μπροστά του επάνω στο 
τραπέζι. Ο κύριος Churchill, λέει ο Petain, υπενθύμισε πριν από λίγο, ότι στον προηγούμενο πόλεμο 
η κατάσταση ήταν κάποτε απελπιστική, τη στιγμή όμως ακριβώς που νομίζαμε πως όλα είχαν χαθεί, 
η τύχη ξαφνικά άλλαξε. Ο στρατηγός Weygand απάντησε, πως δε μπορεί να γίνει σύγκριση μεταξύ 
των δυο αυτών καταστάσεων. Στα 14-18 δεν υπήρχε η συνεργασία θωρακισμένου άρματος και 
αεροπλάνου, μια συνεργασία που αλλάζει το ρυθμό του πολέμου. Αυτός, ο Petain, θέλει να 
προσθέσει το εξής: Το Μάρτιο του 1918 είχε στείλει 20 μεραρχίες, για να περισώσει τη βρετανική 
στρατιά Γκωγκ που είχε εισδύσει στον Somme και λίγο αργότερα άλλες 20, την ημέρα ακριβώς που 
ο κύριος Churchill είχε πάει να τον δει στο γενικό στρατηγείο του. Εξακολουθώντας πάντα να 
κοιτάζει τα χέρια του, σαν να μιλούσε σε αυτά ο στρατάρχης, δίχως να ανασηκώσει το ωχρό του 
μέτωπο, συμπέρανε: 

την άνοιξη - τη στιγμή που ο εχθρός βρίσκεται προ των πυλών του 
Paris και προχωρεί με ταχύτητα 50km την ημέρα! 

Τώρα δεν έχει πια μεραρχίες. Έχει όμως αεροπλάνα και η έκβαση της μάχης από το αεροπλάνο 
κυρίως εξαρτάται. Ο Reynaud ζητεί την πλήρη συνδρομή της RAF. Ο Churchill σωπαίνει. Οι Γάλλοι 
αγορεύουν. Ο Weygand διηγείται την πείρα του από έναν αεροπορικό βομβαρδισμό που τον πέτυχε 
λίγες μέρες νωρίτερα στο στρατηγείο του Ρομπέρ Αλτμαγιέ. Ο μόνος τρόπος για να αναθαρρήσουν 
οι Γάλλοι στρατιώτες είναι να σαρωθούν από τον ουρανό με μια αθρόα επέμβαση των βρετανικών 
καταδιωκτικών, αυτά τα καταραμένα γερμανικά αεροπλάνα, που τους παρενοχλούν και τους 
ρίχνουν το ηθικό. Τα πράγματα βρίσκονται σε αποφασιστική στιγμή. Είναι ακόμα καιρός. Σε λίγο θα 
είναι πολύ αργά. 

Η Αγγλία είχε τότε στη France 60 μεραρχίες... 

Ο Churchill είναι ο διπρόσωπος Ιανός. Στους αεροπόρους του, στο στρατάρχη της αεροπορίας 
Dowding, λέει τα ίδια πράγματα που είπε σ’ αυτόν προ ολίγου ο Weygand, μπροστά όμως στους 
Γάλλους υποστηρίζει τα επιχειρήματα των αεροπόρων του. Όχι, λέει ο Churchill η αποφασιστική 
στιγμή δεν είναι τώρα στη France. Η στιγμή αυτή θα έλθει όταν ο Hitler ρίξει την αεροπορία του 
κατά της Μεγάλης Βρετανίας, που είναι το αποφασιστικό πεδίο μάχης. Πρέπει, λέει ο Churchill, να 
φυλάξει τη RAF γι’ αυτή τη μάχη, από την οποία εξαρτάται η μάχη του κόσμου. Αν τη χάσουμε, θα 
έχουν χαθεί τα πάντα. Αν την κερδίσουμε, όλα θα έχουν σωθεί, μαζί με όλα τα αλλά δε και η France. 

Ο ουρανός εξαπολύει τη δική του επίθεση. Ξεσπά η καταιγίδα. Η βροχή πέφτει κρουνηδόν πάνω στο 
μπουλούκι των προσφύγων που είναι στριμωγμένοι στην 7η εθνική οδό. 

Αν μπορούσαμε να αποκτήσουμε την κυριαρχία στον αέρα κι αν μπορούσαμε να κρατήσομε ανοιχτές τις 
θάλασσες, ό,τι χάσατε εσείς οι Γάλλοι θα σας το δώσουμε πίσω! 

Η γαλλοβρετανική διάσκεψη έληξε. Θα μπορούσε και να μην είχε γίνει καθόλου. Την άλλη μέρα το 
πρωί γίνεται μια σύντομη συνεδρίαση γύρω στα ίδια θέματα. Καμιά πρόοδος. Καμιά διέξοδος. 
Αναμασήματα: Όλο τα ίδια και τα ίδια. Δεν λαμβάνεται καμιά απόφαση. Έγινε κάποια αόριστη 
συζήτηση για το προπύργιο στη Βρετάνη της France, που η οργάνωσή του ανετέθη στο στρατηγό 
Ρομπέρ Αλτμαγέ, αλλά, αν και ήταν απαραίτητη η βοήθεια του αγγλικού ναυτικού, δεν ακούστηκε 
ούτε λέξη σχετικά με την παράταση της γαλλικής αντίστασης στη Βόρεια Αφρική. Άλλωστε ο Paul 
Reynaud σκόνταψε πάνω σε απροσδόκητες δυσκολίες, όταν θέλησε να δώσει συνέχεια στην ιδέα 
του για την αποστολή δυο νεαρών κλάσεων στην άλλη πλευρά της Μεσογείου. Ο Νογκές του 
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απάντησε με αντιρρήσεις που θα δικαιολογούνταν σε καιρό ειρήνης: Μίλησε για έλλειψη 
στρατώνων και εκπαιδευτών, για μια κακή από υγειονομική άποψη κατάσταση, για τα κυνικά 
καύματα κ.τ.τ. Στο τέλος με χίλιες δυσκολίες ο αρχιστράτηγος της Βόρειας Αφρικής ευδόκησε να 
δεχθεί να του στείλουν όλους όλους 20.000 νεαρούς στρατιώτες· τιποτένια πράγματα. Οι 
πλησιέστεροι συνεργάτες του, προσκομίζοντας μιαν ημέρα τη μαρτυρία τους, θα πουν γι’ αυτόν, 
πως ο άνθρωπος δεν είχε ιδέα της σοβαρότητας της κατάστασης (βρίσκεται σε απόσταση 100 
λευγών από αυτήν) και πως η ήττα τον άφησε εμβρόντητο. 

Η συμμαχία είναι νεκρή. Δεν πρόκειται να ξαναγίνει διάλογος. Ποιος μπορεί να ψέξει την Αγγλία, 
επειδή ήθελε να κρατήσει για τον εαυτό της το υπέρτατο όπλο της, τις 25 ομάδες καταδιωκτικών 
αεροπλάνων του Φάιτερ Κομμάντ; Πρώτος ο Churchill αντιλαμβάνεται την ασυναρτησία της 
απόψεως που περιέχει η αξίωση, να δεχθεί η France την πλήρη ερήμωση του εδάφους της, την 
εξόντωση ή την αιχμαλωσία ολοκλήρου του πληθυσμού της, ενώ εκείνος κρατεί για τον εαυτό του 
μια φούχτα αεροπλάνα που θα μπορούσαν ίσως ακόμα να αλλάξουν την τροπή του πολέμου. Κατά 
την άθλια εκείνη συζήτηση, θα γράψει μια μέρα ο Churchill, με βασάνιζε η λύπη στην ιδέα, πως η Great 
Britain δεν ήταν ικανή για μια σημαντικότερη συμμετοχή στον πόλεμο και πως τώρα τα εννέα δέκατα 
των προσπαθειών και τα ενενήντα εννέα εκατοστά των δοκιμασιών είχαν φορτωθεί στη France.

Κατά το μεσημέρι φεύγει με το αεροπλάνο, όπως είχε έρθει. Ο συννεφιασμένος ουρανός δεν 
επιτρέπει στα Hurricane να τον συνοδεύσουν και ατρόμητος, πεισματάρης ο Churchill φεύγει χωρίς 
συνοδεία με το μικρό 

 Το 
συναισθηματικό αυτό σκίρτημα, οι ευγενικές αυτές τύψεις συνειδήσεως δεν μπορούν να 
απομακρύνουν τον Churchill από το βασικό του δρόμο, το δρόμο της σωτηρίας της χώρας του. 

Φλαμίνγκο του και πετά τολμηρά πάνω από τη γερμανική προέλαση που όλο 
και απλώνεται, σαν λεκές από λάδι. Πάνω από τη Χάβρη, που καίγεται και είναι ζωσμένη από τις 
φλόγες, το προπέτασμα των νεφών που τον προστάτευε σχίζεται και προς το τέλος του ταξιδιού του 
αναγκάζεται να πετά σε ύψος 30m πάνω από τη Μάγχη, για να ξεφύγει τα καταδιωκτικά του 
εχθρού. Η αναφορά που δίνει το ίδιο κιόλας βράδυ στο υπουργικό συμβούλιο συνοψίζεται στο εξής: 
Η France απωλέσθη. 
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Η χίμαιρα του βρετονικού οχυρού 

Στη 13:15, τρεις ώρες μετά τη συγκινητική αναχώρηση του Churchill, ο στρατηγός Weygand 
υπογράφει τη διαταγή για τη γενική υποχώρηση που την έχει έτοιμη από χθες. Ο σκοπός που 
επιδιώκει είναι, να διατηρηθεί η συνοχή των στρατευμάτων. Χωρίς αυτήν η διάσπαση και η 
περικύκλωση -αν τα στρατεύματα μείνουν γαντζωμένα στην έδρα τους- δεν θα είναι παρά ζήτημα 
ωρών. Τα στρατεύματα θα πρέπει να αποσυρθούν και να σταματήσουν σε μια γραμμή που θα 
φθάνει από την Ελβετία ως τη θάλασσα περνώντας από το Λε Ρους, το Σαμπανιόλ, τον Ντολ, τη Cote 
d’Or (Χρυσή Ακτή), το Μορβάν, τον Λίγηρα ποταμό από τη Μπριάρ ως την Τουρ, το Αλανσόν και την 
Καν. Το πρόβλημα της γραμμής Maginot έχει λυθεί: Την εγκαταλείπουν. Αυτή τη λύση την είχε 
προτείνει προ πολλών ημερών ο στρατηγός Πρετελά, διοικητής της 2 ομάδας στρατιών. Ο Weygand 
όμως φοβόταν τον αντίκτυπο που θα είχε στο ηθικό, γι’ αυτό ανέβαλε τη ουσία και άφησε πίσω από 
την άχρηστη αυτή ασπίδα της France τρεις ανέπαφες στρατιές, την 3η την 5η και την 8η. Τώρα 
διατάζει να αποσυρθούν όσο το δυνατόν γρηγορότερα στον άξονα Σαρμπούρ - Επινάλ - Ντιζόν. Τα 
συνεργεία των οχυρών θα καλύψουν την υποχώρηση και ύστερα θα πάνε κι αυτά να ενωθούν με 
τον κύριο όγκο της δύναμης. Έτσι, αφού στοίχισε δισεκατομμύρια που θα έφταναν για να 
συγκροτηθεί ένα ολόκληρο εκστρατευτικό σώμα κι αφού αλλοίωσε πέρα για πέρα τη γαλλική 
στρατιωτική σκέψη, η ολέθρια γραμμή θυσιάζεται, χωρίς να δοθεί μάχη. 

Στο κέντρο η 2η και η 4η στρατιά συμπτύσσονται προς την Τρουά και το Νεβέρ. Στην αριστερή 
πτέρυγα η ομάδα στρατιών Μπεσσόν διασπάται. Η 7η στρατιά (Φρερ) και η στρατιά του Paris 
(Ερίγκ) -η τελευταία αυτή φάντασμα μάλλον, παρά πραγματική υπόσταση- κατευθύνονταν προς την 
Ορλεάνη παρακάμπτοντας την ουδετεροποιημένη πρωτεύουσα. Η 10η στρατιά (Αλτμαγέ) τίθεται 
κάτω από τις άμεσες διαταγές του Γενικού Στρατηγείου. Η σύμπτυξή της ακολουθεί έναν 
εξωκεντρικό άξονα: Ρουέν, Αρζαλιτάν, Ρεν. Η αποστολή που της έχει ανατεθεί είναι διπλή: 1) Να 
κρατήσει τη δυτική άκρη της γραμμής, όπου σταματούν οι νέες θέσεις, στις οποίες έχουν 
εγκατασταθεί τα στρατεύματα. 2) Να οργανώσει και να υπερασπισθεί το προπύργιο της Βρετάνης. 

Στρατιά! λέξη μεγαλειώδης! Σημαίνει ένα επιβλητικό γενικό στρατηγείο, πολλές και ισχυρές μάχιμες 
μονάδες, επιτελεία που να μεταφέρουν από κλιμάκιο σε κλιμάκιο την απόφαση του αρχηγού. Έχει 
μείνει όμως μόνο η λέξη, σαν επιγραφή μπροστά σ’ ένα μνημείο που έχει καταρρεύσει. Οι μισές 
μεραρχίες έχουν εξαφανιστεί τελείως. Πολλές από αυτές που μένουν, έχουν περιορισθεί σε τρία ή 
τέσσερα τάγματα και σ’ ένα μικρό πυρήνα πυροβολικού. Όποιος θέλει λιποτακτεί. Δεν έχει παρά να 
ανακατευθεί με το κύμα των προσφύγων και να το αφήσει να τον παρασύρει. Η άσκηση της 
διοίκησης έχει γίνει σχεδόν αδύνατη με την συμφόρηση των οδών και την απώλεια του υλικού 
διαβιβάσεων. Οι διαταγές, για την μεταβίβαση των οποίων ίσχυαν άλλοτε αυστηρές διατυπώσεις 
και αυστηρά μέτρα ασφάλειας, τώρα δίνονται μέσω του υπερφορτωμένου από συνδιαλέξεις, 
ελαττωματικού και απηρχαιωμένου αστικού τηλεφωνικού δικτύου. Στην Μπριάρ ή μπομπονιέρα, το 
Σατώ ντυ Μυγκέ

Ο στρατηγός Αλτμαγέ ακούει για πρώτη φορά στις 12 Ιουνίου να γίνεται λόγος περί 

, έδρα του αρχιστρατήγου, συνδέεται με τις στρατιές και τον υπόλοιπο κόσμο μόνο 
με ένα και μοναδικό τηλέφωνο τοίχου έξω από την πόρτα των γραφείων που παύει να εργάζεται 
δυο ώρες, από τις 12 έως τις 2, επειδή η τηλεφωνήτρια την ώρα αυτή πάει για φαγητό. Λίγες μέρες 
αργότερα, το 2ο Γραφείο μαθαίνει την εχθρική προέλαση επικοινωνώντας τηλεφωνικώς με τις 
πόλεις που κινδυνεύουν με ένα άλλο τηλέφωνο τοίχου μέσα στο γραφείο του διευθυντού του 
δημοτικού σχολείου του Εσσέλ. Οι τελευταίες μέρες της επιθανάτιας αγωνίας της France 
ξετυλίγονται κάτω από απίθανες συνθήκες που λες και υπάρχουν μόνο στη φαντασία. Μια 
διοίκηση-φάντασμα προσπαθεί να δώσει υπόσταση σ’ ένα στρατό-νεφέλωμα, σ’ ένα στρατό-στάχτη. 

προπυργίου 
εθνικής άμυνας στη Βρετάνη. Του έχει δοθεί διαταγή να συγκροτήσει ένα αμυντικό μέτωπο στις 
γραμμές που σχηματίζουν οι ποταμοί Ρανς και Βιλαίν καλύπτοντας την Ρεν στο ύψος του Βιτρέ. Η 
στρατιά του, ύστερα από την αιχμαλωσία της αριστερής της πτέρυγας, έχει μειωθεί σε δυο 
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μεραρχίες. Πυκνώνουν την επάνδρωσή της με τις τέσσερις μεραρχίες του 16ου σώματος. Ένα όμως 
από τα κυριότερα ελαττώματα των μεραρχιών αυτών είναι, ότι ουσιαστικά δεν υπάρχουν. Οι 
στρατιώτες και οι αρχηγοί τους -ο στρατηγός Φαγκάλντ- αποσπάστηκαν από τη Dunkerque, αλλά 
πρέπει να αναδιοργανωθούν και να ξαναοπλισθούν από την κορυφή ως τα νύχια. Η δύναμή τους 
υπολογίζεται σε 50.000 (όσες είναι οι μερίδες του συσσιτίου τους). Είναι ένα συνονθύλευμα των 
λειψάνων 17 μεραρχιών, αλλά είναι ζήτημα, αν στις 13 Ιουνίου 2 ή 3 μόλις τάγματα θα είναι 
αξιόμαχα. Στις 16 Ιουνίου δεν μπορούν να υπολογίζονται ακόμα παρά μόνο 12 τάγματα, 8 
πυροβολαρχίες των 75 και 4 των 25. Αν εξαιρέσει κανείς το πεζικό, η δύναμη αυτή δεν ισοδυναμεί 
ούτε με μια μεραρχία κανονικού τύπου. 

Η ομάδα Φαγκάλντ έχει άλλο ένα ασθενές σημείο: Δεν βρίσκεται μέσα στο προπύργιο της Βρετάνης, 
αλλά στη Νορμανδία γύρω στην Αλανσόν. Αντί να ασχοληθεί με την οργάνωση των γραμμών που 
σχηματίζουν οι ποταμοί Ρανς και Βιλαίν -που δεν έχουν ούτε ένα μέτρο συρματόπλεγμα- πρέπει να 
συμπτυχθεί μπροστά σ’ έναν αντίπαλο δέκα φορές ταχύτερό της. Στις 17 Ιουνίου ο Rommel 
προελαύνει 240km, ενώ οι υπερασπιστές του υποθετικού προπυργίου της Βρετάνης πάνε με τα 
πόδια που είναι κι αυτά ματωμένα. Πώς λοιπόν τα γερμανικά τανκς να μη φθάσουν πριν από 
αυτούς στη Ρεν και στη Brest; Η Τουρ έχει γίνει η πρωτεύουσα της France· τα υπουργεία έχουν 
σκορπιστεί σε όλους τους πύργους της Τουραίνης. Οι αποστάσεις και η συμφόρηση των οδών 
κάνουν δύσκολες τις συνδέσεις. Εβδομάδες θα χρειάζονταν, για να ξαναρχίσει η κυβέρνηση να 
λειτουργεί με ένα οπωσδήποτε στοιχειώδη τρόπο, ενώ ο ποταμός Λίγηρ (Λουάρ) έχει κιόλας 
προσδιορισθεί σαν υπέρτατο μέτωπο, όπου θα επιδιωχθεί να ανακοπεί η εισβολή. Μερικοί θα 
ήθελαν να αντιγραφεί το προηγούμενο του 1914 και η κυβέρνηση να μεταφερθεί στο Bordeaux. Η 
Τουρ όμως βρίσκεται πάνω στο δρόμο της Βρέστης. Η κυβέρνηση διστάζει μπροστά στην πυξίδα των 
εξόριστων. 

Ένας πύργος στην όχθη του Σερ, το σατώ Κανζέ, όπου ετέλεσε τους γάμους του ο δούκας του 
Windsor, έχει γίνει έδρα του Προέδρου της Γαλλικής Δημοκρατίας που έχει τραπεί σε φυγή. Ενώ ο 
Churchill πετούσε προς το London, ο Reynaud και ο Petain πήγαιναν με το αυτοκίνητο σ’ αυτό το νέο 
Μέγαρο των Ηλυσίων ή μάλλον της συμφοράς. Τους ακολουθεί ο Weygand. Όταν φθάνει, έχει 
κιόλας αρχίσει η συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου μέσα σ’ ένα σαλόνι, από το οποίο λείπει 
το τραπέζι των συσκέψεων. Η ώρα είναι 7, ο ήλιος είναι ακόμα ψηλά και στο βάθος της πράσινης 
κοιλάδας διακρίνεται ο ποταμός Σερ που κυλά ράθυμα. 

Η έκθεση του Weygand είναι ακόμα πιο απελπιστική και πιο ειλικρινής από τη χθεσινή έκθεσή του 
μπροστά στον Churchill. Δεν αφήνει καμιά ελπίδα. Οι στρατιές δεν έχουν ακόμα διαλυθεί, 
πειθαρχούν ακόμα στους διοικητές τους, είναι όμως ζήτημα μόνο ημερών η μεταμόρφωσή τους σε 
μια ορδή επικίνδυνη για τη δημόσια τάξη. Είναι αδύνατο να συνεχισθούν οι επιχειρήσεις και το 
καθήκον, ίδιο απέναντι του στρατού, όσο και απέναντι της χώρας, επιβάλλει στην κυβέρνηση να 
ζητήσει να μάθει από τον εχθρό τους όρους του για μια ανακωχή. 

Οι υπουργοί δεν ήταν προετοιμασμένοι για ένα τέτοιο καταπέλτη. Ανίδεοι από στρατιωτικά 
ζητήματα, εντελώς παραμερισμένοι από τη διεύθυνση των πολεμικών επιχειρήσεων, είχαν 
καταντήσει παίγνιο της προπαγάνδας τους. Η εκκένωση της Dunkerque εξακολουθούσε να 
πανηγυρίζεται σαν μια νίκη που ακύρωνε την νίκη που είχε επιτύχει ο εχθρός μ’ ένα αιφνιδιασμό 
στις Ardennes. Η μάχη της France εξακολουθεί, οι γερμανικές θωρακισμένες μεραρχίες 
εξαντλούνται, το Paris δεν έχει ακόμα κυριευθεί και πίσω από το Paris είναι ο Λίγηρ, το ποτάμι όπου 
αναμένεται η αποφασιστική αναμέτρηση. Εκνευρισμένος από την κούραση, την αϋπνία, την αγωνία 
και την ταπείνωση, ο Weygand μίλησε με αγανάκτηση σ’ αυτούς τους πολιτικούς που τους θεωρεί 
κυριότερους υπεύθυνους, με μια συναισθηματική ένταση, που τον κάνει ν’ ανακατεύει το ναυάγιο 
της πατρίδας με την προσωπική του συμφορά, τη συμφορά ενός μεγάλου στρατιωτικού ηγέτη, που 
από την κορυφή της παλιάς του δόξας γκρεμίζεται στο βάραθρο της ντροπής. 
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Όσο για τους πολιτικούς, αυτοί, παρ’ όλη τους την κατάπληξη, αντιδρούν. Τι έκανε λέει; Να δεχθούν 
την ήττα; Να ζητήσουν ανακωχή; Για την κοινή γνώμη, για τη France, για τον κόσμο θα είναι 
ακατανόητο. Ο Paul Reynaud παρατάσσει επιχειρήματα. Ο Weygand μίλησε σαν στρατιωτικός, αλλά 
το πρόβλημα δεν ήταν αποκλειστικά στρατιωτικό. Η αίτηση της ανακωχής θα ήταν άλλωστε μάταιη. 
Ο Hitler δεν ήταν ένας γέρο-τζέντλεμαν σαν τον Γουλιέλμο τον Β. Ο Hitler είναι ο Τζένγκις Χαν. Ο 
πόλεμος δεν είναι γι’ αυτόν παρά η εξόντωση των ηττημένων. Προτιμότερο είναι να συνεχισθεί ο 
αγώνας. Να πάνε να περιχαρακωθούν στο φρούριο της Βρετάνης και αν εκδιωχτούν από κει, να 
πάνε στο Αλγέρι, εν ανάγκη στο Dakar, ακόμα και στο Φορ-ντε-Φρανς περιμένοντας να φτιάξουν οι 
Αμερικανοί τα τανκς και τα αεροπλάνα που θα συντρίψουν τον κοινό εχθρό. 

Η συζήτηση τελειώνει μέσα σε σύγχυση. O Weygand φεύγει. Πολλοί υπουργοί μίλησαν κατά της 
ανακωχής. Άλλοι με φλογερό πάθος, όπως ο Ντωτρύ κι ο Λουί Μαρέν, άλλοι πιο άτονα, όπως ο Κέυ 
κι ο Σισερύ. Ο υπουργός Τύπου Ζαν Προυβό εξέφρασε την αντίθεσή του στην ιδέα να εγκαταλειφθεί 
το εθνικό έδαφος και μονό ο στρατάρχης Petain επιδοκίμασε κατηγορηματικά την αίτηση 
ανακωχής. Δεν πήραν καμιά απόφαση. Ο Reynaud ζήτησε από τον Churchill να ξανάρθει στη France, 
για να συζητήσουν άλλη μια φορά με τη γαλλική κυβέρνηση την κατάσταση. Πριν διαπραχθεί το 
ανεπανόρθωτο, δεν έχουμε να χάσουμε τίποτε, λέει ο Reynaud, αν ακούσομε τι έχει να μας πει 
τελικά ο Churchill. 

Ο Churchill φθάνει στην Τουρ στις 13 Ιουνίου, στη 13:00, με ολόκληρο σμήνος από Hurricane. 
Κανένας δεν τον περίμενε στο αεροδρόμιο, που είχε βομβαρδιστεί τελευταία, βρίσκει ένα 
αυτοκίνητο και μαζί με τους λόρδους Halifax και Beaverbrook μπαίνει στη γεμάτη από πρόσφυγες 
πόλη. Το Grand Hotel ανοίγει για τον πρωθυπουργό το εστιατόριό του, που είχε κλείσει από 
έλλειψη τροφίμων και του μαγειρεύει ένα πρόγευμα που ο Churchill, αχάριστος, το βρίσκει απαίσιο. 
Την ώρα που παρ’ όλη την απογοήτευσή του καταβροχθίζει το φαγητό, η γαλλική κυβέρνηση τον 
αναζητεί παντού. Ο Πωλ Μπωντουέν τον ανακαλύπτει τη στιγμή που σηκώνεται από το τραπέζι και 
τον οδηγεί στη Νομαρχία, όπου τον περιμένει ο Paul Reynaud. Η συζήτηση αρχίζει αμέσως. 

Ο Reynaud δηλώνει, πως εκπληρώνει την εντολή που του ανέθεσε το υπουργικό συμβούλιο. Ποια 
θα ήταν η στάση της Μεγάλης Βρετανίας, αν η κατάσταση έφτανε στο απροχώρητο και η France 
αναγκαζόταν από τη συντριπτική γερμανική υπεροχή να αποσυρθεί από το κοινό πεδίο της μάχης; 

Πριν απαντήσει ο Churchill, ξαναρχίζει τις υπέροχες παραινέσεις του τού Μπριάρ. Κηρύσσει το 
θάρρος του τελευταίου τετάρτου της ώρας και ξαναγυρίζει στην ιδέα ενός ανταρτοπόλεμου που θα 
μετέβαλλε τη France σε τάφο του γερμανικού στρατού. Πράγμα όμως περίεργο, δεν λέει τίποτε 
σχεδόν για το γαλλικό στόλο που είναι ωστόσο αξιόλογο στοιχείο και δεν αναφέρει ούτε λέξη για τη 
γαλλική αυτοκρατορία, περιοχή κατάλληλη για την σύμπτυξη, όπου θα είχε πιθανότητες να 
οργανωθεί η γαλλοβρετανική συνεργασία. Με αλλά λόγια κηρύσσει τα αδύνατα. Ο ανταρτοπόλεμος 
γεννιέται από μόνος του εναντίον του εχθρού που εξασθενίζει. Όχι κατά του εχθρού που 
θριαμβεύει. 

Η ευγλωττία είναι μάταιη. Η ήττα είναι γεγονός. Ο Churchill αναγκάζεται να προσγειωθεί. Δηλώνει, 
πως η Αγγλία θα αποφύγει ανώφελες κατηγορίες και πως, όταν νικήσει, θα αποκαταστήσει τη 
France στην αξιοπρέπειά της και στο μεγαλείο της. Πάντως δεν τίθεται ζήτημα αποδέσμευσής της 
από την συνθήκη, με την οποία στις 28 Μαρτίου ανέλαβε την υποχρέωση να μη συνάψει χωριστή 
ειρήνη ή ανακωχή. Άλλο πράγμα είναι η παραδοχή ενός τετελεσμένου γεγονότος κι άλλο η 
νομιμοποίησή του. 

Το απόγευμα προχωρεί. Ο ουρανός συννεφιάζει. Η συζήτηση πνίγεται. Οι εννέα Άγγλοι - 
παραμένουν συμπαγείς απέναντι στο Reynaud και στο Μπωντουέν- σχεδόν δεν κρύβουν την 
απογοήτευσή τους μπροστά σ’ αυτό που αισθάνονται πως αποτελεί -καθώς είπε ο Spears- μια νέα 
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και ηττοπαθή πολιτική εκ μέρους του Paul Reynaud. Ζητούν να διακοπεί η συνεδρίαση, για να 
συνεννοηθούν μεταξύ τους. Περιφέρουν γύρω από τα στεκούμενα, σάπια νερά της στέρνας του 
κήπου της Νομαρχίας, τις σκυθρωπές σκέψεις τους. Ο πιο αδιάλλακτος είναι ο Beaverbrook. Μην 
αναλάβετε καμιά δέσμευση, λέει στον Churchill. 

Η συνεδρίαση ξαναρχίζει. Ο Churchill δηλώνει, πως η συζήτηση που είχε με τους συναδέλφους του, 
δεν άλλαξε τις απόψεις του. Προσθέτει, πως μαζί με τον Paul Reynaud θα απευθύνουν μια επίσημη 
έκκληση στον πρόεδρο Roosevelt και πως στις προσεχείς σαράντα οκτώ ώρες η Αγγλία θα συνεχίσει 
την υποστήριξή της στα γαλλικά στρατεύματα. Η ώρα αυτή, καταλήγει ο Churchill, ίσως να είναι η 
πιο μαύρη, από όσες μας επιφυλάσσονται. Διατηρώ όμως ακλόνητη την πεποίθηση, πως το 
χιτλερικό καθεστώς θα συντριβεί. Αν έχανα αυτή την πεποίθηση, απαντά ο Reynaud, δεν θα άξιζε 
τον κόπο να ζω. 

Χάνουμε τον καιρό μας. Πάμε να φύγουμε! 

Οι υπουργοί περιμένουν στο πάρκο του Κανζέ. Εκδηλώνουν την κατάπληξή τους, όταν βλέπουν να 
έρχεται μόνος του ο Reynaud. Ένας από αυτούς, ο Μπουτιγιέ, υπενθυμίζει, πως την προηγούμενη 
μέρα είχαν συμφωνήσει, πως τον Winston Churchill θα τον άκουγε ολόκληρη η κυβέρνηση. Ο Paul 
Reynaud απαντά νευρικά, πως ο Churchill βιαζόταν να επιστρέψει στο London και πως άλλωστε 
άδικα σηκώθηκε και ήρθε στο Κανζέ, αφού οι δυο κυβερνήσεις είναι σε όλα σύμφωνες. Ο 
Μπουτιγιέ και ο Σωτάν διαμαρτύρονται: Πώς μπορούσε να υπάρχει συμφωνία, αφού το υπουργικό 
συμβούλιο ανέβαλε την απόφασή του; 

Παίρνει πάλι το λόγο ο Weygand. Η εικόνα που δίνει για τη στρατιωτική κατάσταση είναι ακόμα πιο 
απελπιστική και η αίτησή του να σταματήσει η σφαγή του γαλλικού στρατού ακόμα πιο επιτακτική. 
Θίγοντας το ζήτημα της τύχης του στόλου προτείνει να τον στείλουν, πριν ακόμα ζητηθεί η σύναψη 
ανακωχής, στα λιμάνια της Αφρικής, όπου θα είναι απρόσιτος για τον εχθρό. Αντίθετα χαρακτηρίζει 
παράλογο και φρικτό το σχέδιο για μια σύμπτυξη της κυβέρνησης στις υπερπόντιες κτήσεις. Όσο για 
μένα, λέει ο Weygand, δεν θα εγκαταλείψω το γαλλικό έδαφος, έστω κι αν πρόκειται να μου 
περάσουν χειροπέδες!

Το σούρουπο φθάνει μέσα στον πέπλο μιας ψιλής βροχής. Το πάρκο γεμίζει σκιές. Η κοιλάδα του 
ποταμού Σερ σβήνει. Ο στρατάρχης Petain ζητά την άδεια να διαβάσει μια δήλωση. Είναι σκοτεινά, 
δεν βλέπει το κείμενο και πάει και στέκεται κοντά σ’ ένα παράθυρο, για να μπορεί να το διαβάσει. 
Μια ιδιαίτερα βαθιά σιωπή δίνει ένα μακάβριο τόνο στη σπασμένη φωνή του γέρου. 

 Ύστερα, εξαιρετικά νευριασμένος, ζητεί την άδεια να γυρίσει στο στρατηγείο 
του. Φεύγει και στον προθάλαμο λέει με την τραχιά στρατιωτική γλώσσαμ τι γνώμη έχει για τους 
πολιτικάντηδες που με τα οπίσθια στην αναπαυτική πολυθρόνα τους παρατείνουν την άσκοπη 
θυσία των στρατιωτών. 

Το μεγάλο δίλημμα έχει τεθεί. Δυο πατριωτισμοί είναι αντιμέτωποι. Ο ένας φρονεί, πως η φλόγα 
της πατρίδας μπορεί να μεταφερθεί έξω από την πατρίδα. Ο άλλος πως δύναμη και αλήθεια δεν 
υπάρχουν παρά μόνο στο εθνικό έδαφος. Ο ένας είναι έτοιμος να θυσιάσει όλο το παρόν, να 
παραδώσει ολόκληρο το έθνος στη διάκριση του εχθρού, για να διατηρήσει ανέπαφη την αρχή της 
άτεγκτης εθνικής υπερηφάνειας και για να ζητήσει από ένα ανεξιχνίαστο μέλλον πλήρη 
αποζημίωση. Ο άλλος φρονεί, πως πρέπει να ξαλαφρώσουν τα βάσανα της France, να προληφθεί η 
συνολική αιχμαλωσία του στρατού της, να παρεμποδισθεί η παράδοσή της σ’ ένα gauleiter, να 
προετοιμασθεί μια εθνική αναγέννηση σώζοντας από τον όλεθρο ό,τι μπορεί ακόμα να σωθεί. Ίσως 

Η γαλλική 
κυβέρνηση, αν δεν θέλει να της πουν πως μεταναστεύει και λιποτακτεί, δεν είναι δυνατόν να 
εγκαταλείψει το εθνικό έδαφος. Την αναγέννηση της χώρας μας πρέπει να την περιμένομε μένοντας 
στις θέσεις μας και ό χι να την εξαρτούμε από την κατάκτηση του εδάφους μας από συμμαχικά 
κανόνια κάτω από συνθήκες και μέσα σε προθεσμίες που είναι αδύνατο να τις προβλέψει κανείς... 
Είτε μέσα στην κυβέρνηση είτε έξω από αυτή θα μείνω με το γαλλικό λαό, για να μοιρασθώ μαζί του 
τις δοκιμασίες και τα βάσανά του... Η ανακωχή είναι για μένα ο αναγκαίος όρος για την αθανασία της 
αιώνιας France... 
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καμιά τάξη, κανένα κόμμα, καμιά οικογένεια να μην ανήκει αποκλειστικά στη μια ή στην άλλη από 
τις δυο αυτές αντίθετες αντιλήψεις για το καθήκον. Οι κομμουνιστές στο βάθος είναι υπέρ της 
ανακωχής -όπως ο Weygand και ο Petain. Ο De Gaulle προέρχεται από τους θρησκευτικούς και 
συντηρητικούς εκείνους κύκλους που θα κηρυχθούν ομαδικά υπέρ της κατάπαυσης των 
εχθροπραξιών. Ο γεροπατριώτης της Δεξιάς, ο Λουι Μαρέν, αντιτάσσεται κατηγορηματικά στην 
ανακωχή, δεν είναι όμως ούτε πιο πατριώτης ούτε πιο δεξιός ούτε πιο φλογερός από τον Βάσκο 
παλαιό πολεμιστή Ζαν Υμπαρνεγκαραί, που υποτάσσεται αγόγγυστα σαν πειθαρχικός στρατιώτης. Ο 
τεχνοκράτης Jean Monnet κηρύσσεται εναντίον, ενώ ο τεχνοκράτης Υβ Μπουτιγιέ υπέρ. Ο 
ριζοσπάστης Σωτάν τάσσεται υπέρ, αλλά ο ριζοσπάστης Ερριώ αντιτάσσεται άγρια. Μερικοί από 
αυτούς που θέλουν την ανακωχή, έχουν εμποτιστεί από την ιδεολογία του ολοκληρωτικού 
συστήματος και θαυμάζουν την εθνικοσοσιαλιστική επανάσταση. Άλλοι όμως, με τον Weygand επί 
κεφαλής, είναι φανατικοί εχθροί της Γερμανίας και την ανακωχή τη βλέπουν σαν μια ανάπαυλα, 
κατά την οποία θα προετοιμάσουν έναν καινούργιο πόλεμο. Τα επιχειρήματα που προβάλλουν και 
οι μεν και οι δε είναι τόσο ισχυρά, που η οξύτατη αυτή σύγκρουση συνειδήσεων προκαλεί το 
σεβασμό. Τα γεγονότα δεν θα δικαιώσουν ούτε τους μεν ούτε τους δε. Αυτοί που έφυγαν 
ξαναγύρισαν με το φωτοστέφανο της δόξας· τι θα έβρισκαν όμως δίχως το έργο της συντηρήσεως 
που επιτέλεσαν αυτοί που έμειναν; Οι ανηλεείς κατηγορίες που τώρα κι ένα τέταρτο του αιώνα 
ρίχνει ο ένας στον άλλο, θα χάσουν τη σημασία τους για τις επερχόμενες γενεές. Αυτές δεν θα 
βλέπουν προδότες και ήρωες, συνθηκολόγους και τυχοδιώκτες. Θα βλέπουν μόνον Γάλλους που 
σπαράζονταν από μια εσωτερική πάλη. 

Την επόμενη ημέρα δεν είχαν καταλήξει σε τίποτα, εκτός από την απόφαση να φύγουν για το 
Bordeaux. Στο πρώτο υπουργικό συμβούλιο του Σατώ ντε Κανζέ, ο Paul Reynaud είχε αναβάλει την 
εξέταση της προτάσεως για σύναψη ανακωχής εξ αιτίας της συνάντησης που θα είχε την επομένη 
ημέρα με τον Churchill. Στο δεύτερο υπουργικό συμβούλιο, για να δικαιολογήσει μια νέα αναβολή, 
επικαλείται την έκκληση που είχαν συμφωνήσει με τον Churchill, να απευθύνουν στον πρόεδρο 
Roosevelt. Ήδη από τις 10 Ιουνίου, λίγα λεπτά πριν φύγει από το Paris, ο Reynaud είχε απευθυνθεί 
στον αρχηγό των Ηνωμένων Πολιτειών και του ζήτησε να βοηθήσει τη France και την Αγγλία εν 
ονόματι της αλληλεγγύης των δημοκρατιών με όλα τα μέσα εκτός της αποστολής ενός 
εκστρατευτικού σώματος. Τώρα θα κάνει άλλο ένα βήμα και θα ζητήσει από τον Roosevelt την 
είσοδο της Αμερικής στον πόλεμο. Πρέπει να περιμένουμε, λέει στους υπουργούς του,

Νωρίς το πρωί στις 14 τα υπουργικά αυτοκίνητα φεύγουν από την κοιλάδα του Λίγηρος και 
κατευθύνονται προς το Bordeaux. Εκείνη την ώρα περίπου μπαίνουν και οι νικητές στο Paris. 
Φτάνουν από την πύλη Μαγιό, παρακάμπτουν την Αψίδα του Θριάμβου, τραβούν προς την πλατεία 
της Ομονοίας και πηγαίνουν να καταλύσουν στους εγκαταλελειμμένους στρατώνες. Δεν ανήκουν 
στις θωρακισμένες μεραρχίες, αλλά σε μια μεραρχία πεζικού της 4ης στρατιάς, γι’ αυτό και τα 
ιπποκίνητα οχήματά τους, ξαφνιάζουν τους Παριζιάνους, που δέκα εβδομάδες τώρα, δεν ακούν να 
γίνεται λόγος, παρά μόνο για θωρακισμένα άρματα. Παρά την ομαδική έξοδο, η πρωτεύουσα δεν 
είναι τελείως άδεια. Μερικά καφενεία είναι ανοικτά, καθώς και δυο-τρεις κινηματόγραφοι στα 
Ηλύσια Πεδία. Ο ένας από αυτούς έχει μια αφίσα του αμερικάνικου έργου 

 την απάντηση 
του προέδρου, πριν αποφασίσουμε, αν συμφέρει να διαπραγματευθούμε με τον εχθρό ή να μεταφέρουμε 
τον πολεμικό αγώνα έξω από το μητροπολιτικό έδαφος... 

Δεν θα το πάρετε μαζί 
σας. Ο ραδιοφωνικός σταθμός που έχει κιόλας επιταχθεί, μεταδίδει τον γερμανικό ύμνο 
Deutschland ύμπερ άλλες και το Χορστ Βέσσελ Λιντ.

Για την άμυνα του φρουρίου της Βρετάνης, η γαλλική διοίκηση υπολογίζει στη βοήθεια της Αγγλίας. 
Υπάρχουν ακόμη στη France μερικά βρετανικά στρατεύματα· συγκεκριμένα: η ομάδα Μπωμάν, 
απομεινάρι της μάχης του Somme και μια μεραρχία, η 52η που βαδίζοντας σαν κάβουρας από τη 

 Πρώτη μέρα σκλαβιάς στο Paris. Κάποιο άγνωστο 
χέρι έχει σταματήσει το ρολόι στο σταθμό Σαιν-Λαζάρ στις 7:10 και μια τρίχρωμη σημαία κυματίζει 
ακόμη στην κορυφή του Πύργου Άιφελ. Οι πρώτοι Γερμανοί στρατιώτες που ανεβαίνουν, την 
ξεκρεμούν και την παίρνουν μαζί τους για ενθύμιο. 
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γραμμή Maginot, όπου βρισκόταν στις 10 Μαΐου, έφθασε στο Κοντατέν. Η Αγγλία έστειλε την πρώτη 
της, και μοναδική, θωρακισμένη μεραρχία που έχει ήδη τελείως εξαντληθεί. Τώρα στέλνει άλλη μια 
καναδική μεραρχία, τη μόνη από τις βρετανικές δυνάμεις που είναι ακόμη ικανή να πολεμήσει. Ο 
διοικητής του νέου εκστρατευτικού σώματος Άλαν Brooke έφθασε στις 11 του μηνός το βράδυ στο 
Χερβούργο μ’ ένα παλιό μικρό ολλανδικό εμπορικό πλοίο. Είχε περάσει όμως η ώρα που έκλεινε το 
λιμάνι και δεν κατάφερε καν να πάρει άδεια για να προσεγγίσει στην ξηρά με τη βενζινάκατο του 
πιλότου. Την άλλη μέρα αρχίζει το ταξίδι στο Μπριάρ, για να έρθει σ’ επαφή με το Weygand και με 
το Georges. 

Πόσο κουραστικό, πόσο αποκαρδιωτικό είναι να διασχίζεις τη France μέσα από τις φάλαγγες των 
προσφύγων που κατεβαίνουν από τα βόρεια! Η Ορλεάνη είναι μια συμπαγής μάζα αυτοκινήτων. Τα 
περίγυρα των σταθμών ανεφοδιασμού με βενζίνα, που έχουν αδειάσει ως την τελευταία σταγόνα, 
είναι νεκροταφεία εγκαταλελειμμένων αυτοκινήτων. Μπουλούκια από γυναίκες και παιδιά, 
αποχαυνωμένα από την κούραση, κατασκηνώνουν μέσα στα δάση. Στους κατοικημένους τόπους 
μακριές ουρές σχηματίζονται εμπρός στους φούρνους και στις βρύσες. Ο χείμαρρος κυλά ατέλειωτα 
και σέρνει μαζί του σαν προσχώσεις στρατιώτες και κανόνια. Ο Brooke παραιτείται από την ιδέα να 
διασχίσει τη δημοσιά του Βιερζόν, κάνει ένα μεγάλο γύρο από τη Σολόνι, πέφτει πάλι επάνω σ’ έναν 
ανθρώπινο χείμαρρο και καταφέρνει να τον περάσει μόνο οργανώνοντας ένα φράγμα με τους 
λίγους αξιωματικούς που τον συνοδεύουν. Φτάνει στο Μπριάρ τελείως εξαντλημένος, ύστερα από 
δώδεκα ώρες δρόμο. 

Την επαύριον ο Άγγλος στρατηγός μαθαίνει ποια είναι η αποστολή του: θα συμμετάσχει στην άμυνα 
της Βρετάνης, στα οχυρά που το Ανώτατο Διασυμμαχικό Συμβούλιο αποφάσισε, καθώς του είπαν, 
να εγκαταστήσει εκεί. Δίχως να πει λέξη ο Brooke, βγάζει από την τσέπη του το διαβήτη και μετρά 
επάνω στο χάρτη το μήκος του μετώπου που προβλέπεται: 150km. Χρειάζονται, λέει, δεκαπέντε 
μεραρχίες. Που είναι; Ο Weygand και ο Georges υψώνουν τους ώμους σαν άνθρωποι υποταγμένοι 
στη μοίρα τους: Το ξέρω, λέει ο πρώτος. Όλα καταντούν φανταστικά! - Ρομαντικά!

Στο γυρισμό ο Brooke τραβά τα ίδια, όπως στον πηγαιμό. Μόλις φτάσει στο Μανς, όπου έχει 
εγκαταστήσει το στρατηγείο του, παίρνει στο τηλέφωνο τον Sir John Dill. Του ανακοινώνει, ότι 
θεωρεί το σχέδιο της Βρετάνης παράλογο και τελείως ακατόρθωτο. Νομίζει, πως το μόνο που έχει 
να κάνει είναι να επιβιβάσει και πάλι τα στρατεύματά του στα πλοία. Ο αρχηγός του Ανωτάτου 
Γενικού Επιτελείου μένει κατάπληκτος: για ποιο σχέδιο της Βρετάνης πρόκειται; Σε λίγο τον 
ξαναπαίρνει στο τηλέφωνο και του λέει, πως ερώτησε τον Churchill και πως αυτός τον βεβαίωσε, 
πως στο Μπριάρ δεν έγινε καμιά συμφωνία για μια από κοινού άμυνα στη Βρετάνη. Επομένως ο 
Brooke πρέπει να ξαναφέρει στην Αγγλία όλα τα στρατεύματα που δεν πολεμούν με τη 10η γαλλική 
στρατιά, δηλαδή την καναδική μεραρχία, τα δυο τρίτα της 52ης μεραρχίας και όλες τις βοηθητικές 
υπηρεσίες. Οι αντίστοιχες διαταγές δίνονται βιαστικά. 

 λέει ο δεύτερος. 

Το βράδυ, την ώρα του δείπνου, χτυπά πάλι το τηλέφωνο από το London. Αυτή τη φορά ο Dill 
συνδέει ένα κατάπληκτο Brooke απ’ ευθείας με τον πρωθυπουργό. Για τον Brooke είναι η πρώτη 
φορά που μιλά με τον Churchill. Η γραμμή είναι κάπως χαλασμένη, αλλά η φωνή ταυ Churchill 
αντηχεί καθαρή και πειστική. Ο πρωθυπουργός ζητεί από τον Brooke να σταματήσει τις επιβιβάσεις 
στα πλοία, γιατί πρέπει να μείνουν πιστοί ως το τέλος στη συμμαχία και να υποστηρίξει με όλες του 
τις δυνάμεις την αντίσταση των Γάλλων. Ο Brooke απαντά απότομα, πως είναι αδύνατο να 
ξαναζωντανέψει ένα πτώμα. Η συνομιλία συνεχίζεται μισή ώρα σε οξύτατο τόνο μέσα στα 
σφυρίγματα και τα βουητά της γραμμής. Στο τέλος ο αντιστράτηγος Alan Brooke δε μπορεί παρά να 
υποκύψει: Yes, Sir... Ουσιαστικά όμως αυτός υπερίσχυσε. Έπεισε τον Churchill. Την επομένη κιόλας 
το πρωί ξαναδίνεται στο στράτευμα διαταγή να επιβιβασθεί στα πλοία. Το Γενικό Επιτελείο του 
Μπριάρ παίρνει -μέσα στη σπουδή της μετακομίσεως- ένα σημείωμα από τον Sir John Dill που το 
πληροφορεί, πως ο στρατηγός Brooke δεν είναι πια υπό τις διαταγές του. Στο Χερβούργο, στη Brest, 
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στο Σαιν-Ναζαίρ, στη Nantes, στη Λα Ροσέλ, στο Βερντόν, στη Μπαγιόν 150.000 Άγγλοι, καθώς και 
25.000 Πολωνοί και 18.000 Γάλλοι βιάζονται να επιβιβασθούν στα πλοία. Δεν λείπει η τραγωδία από 
αυτή την αναχώρηση. Το Λανκάστρια

Δεν θα υπάρξει φρούριο στη Βρετάνη. Όλες οι προσπάθειες του Αλτμαγέ να εκτελέσει τη ρομαντική 
διαταγή πηγαίνουν χαμένες. Θα εγκαταστήσει στις 16 Ιουνίου το στρατηγείο του στη Ρεν και ύστερα 
από λίγες ώρες θα πιαστεί αιχμάλωτος μέσα στην ίδια την πόλη. Από τη 10η στρατιά δεν απέμεινε, 
παρά μόνο το 3ο σώμα στρατού του πεισματάρη Λα Λωρανσύ, που καταφέρνει να γλιτώσει δια 
μέσου της Nantes, από την παγίδα της Βρετάνης και συμπτύσσεται πολεμώντας προς την 
κατεύθυνση του ποταμού Κρεζ. 

, όπου έχουν επιβιβασθεί 5.800 άνδρες, βυθίζεται από τη 
Luftwaffe την ώρα που βγαίνει από το στόμιο του ποταμού Λίγηρος. Επί ολόκληρες εβδομάδες οι 
παλίρροιες θα ξεβράζουν στην ακτή τα πτώματα των Άγγλων. 

Η ελπίδα να σταθεροποιηθούν νέες θέσεις σε μια γραμμή κατά μήκος του Λίγηρος δεν 
πραγματοποιείται. Όλες οι παρόχθιες πόλεις, όλες οι διαβάσεις του ποταμού βομβαρδίζονται άγρια. 
Απίστευτα πλήθη πολιτών και στρατιωτών τσαλαπατιούνται, για να τον περάσουν. Παρ’ ολίγο να 
πιαστεί αιχμάλωτο ολόκληρο το Ανώτατο Γενικό Στρατηγείο μπροστά στη γέφυρα της Λα-Σαριτέ-
συρ-Λουάρ. Τα αρχεία του αρχιστρατήγου, φορτωμένα σ’ ένα φορτηγό βαγόνι, πέφτουν στα χέρια 
του εχθρού: Ο Hitler βρίσκει μέσα σ’ αυτά 3.000 άκρως απόρρητα έγγραφα, που αποκάλυπταν όλα 
τα μέτρα που είχαν πάρει οι σύμμαχοι για την παραβίαση της νορβηγικής ουδετερότητας, το 
φράξιμο του Δούναβη, την οργάνωση σαμποτάζ στις πετρελαιοπηγές της Ρουμανίας και την επίθεση 
στο Baku. 

Ό,τι μπορεί να περισωθεί από τον εχθρό, καταφεύγει τώρα στο Κεντρικό Οροπέδιο (Μασσίφ 
Σαντράλ). Μακρές φάλαγγες καμιόνια σκαρφαλώνουν μουγκρίζοντας πάνω στις απότομες πλαγιές 
του Λιμουζέν και της Ωβέρνης. Το Ανώτατο Γενικό Στρατηγείο εγκαθίσταται στο Vichy, βγάζει έξω 
από το ξενοδοχείο του Park αυτούς που ήρθαν να κάνουν λουτροθεραπεία και εγκαθίστανται, 
σάμπως να πρόκειται να διαρκέσει ο πόλεμος 7 χρόνια. Όμως την επομένη φεύγει και πάλι, γιατί οι 
Γερμανοί βρίσκονται κιόλας στη Λα Παλίς. θα σταματήσει για είκοσι τέσσερις ώρες στη Λα 
Μπουρμπούλ και θα ξαναφύγει για το Μονωμπάν, που είναι το τέρμα όλης αυτής της Οδύσσειας. 

Στις Άλπεις ο πόλεμος αρχίζει σιγά-σιγά. Δυο μέρες μετά την κήρυξή του, ο μικρός στρατός κάτω 
από τη διοίκηση του στρατηγού Ολρύ -3 οχυρωμένοι τομείς, μια αποικιακή μεραρχία, 3 μεραρχίες 
πεζικού της σειράς Β- δεν αναφέρει ακόμη, παρά μόνο φιλικές επαφές μεταξύ των περιπόλων 
Ιταλών και Γάλλων ορειβατών. Ο Mussolini όμως θέλει να εξασφαλίσει ενέχυρα και διατάζει τον 
αρχηγό του γενικοί επιτελείου του στρατάρχη Badoglio να αναλάβει επίθεση. Ο ιταλικός στρατός, 
λέει ο Badoglio, δεν έχει ούτε χιτώνια! Μα δεν καταλαβαίνεις, του απαντά ο Mussolini,

Οι ιταλικές στρατιές, 1η, 4η και 7η, συγκεντρώνονται στα σύνορα και η γενική επίθεση ορίζεται για 
τις 28 Ιουνίου. 

 πως μου 
χρειάζονται μερικές χιλιάδες νεκρών, για να εξασφαλίσω μια θέση στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων 
στη Διάσκεψη της Ειρήνης; 

Στη Lorraine, στην Alsace, στη Φρανς - Κοντέ οι στρατιές του ανατολικού τομέα προσπαθούν να 
εκτελέσουν τη σύμπτυξη που διετάχθησαν στις 12 Ιουνίου. Για να ανασυγκροτηθούν στην περιοχή 
της Ντιζόν, πρέπει να διανύσουν κατά μέσο όρο 250km. Από τις 11 όμως κιόλας του μηνός, ο 
Guderian άνοιξε ρήγμα μεταξύ της δεξιάς πτέρυγας της 4ης και της αριστερής της 2ης γαλλικής 
στρατιάς. Επαναλαμβάνοντας τον ελιγμό του Μαντόιφελ κατά του Μπουρμπακί (Βούρβαχη) στα 
1871 ενσκήπτει, για να αποκόψει την υποχώρηση της ομάδας στρατιών Β. Έτσι γίνεται αυτό που 
φοβόταν το γαλλικό Γενικό Επιτελείο, η περικύκλωση της γραμμής Maginot. Αυτό όμως δεν έχει, 
παρά τη σημασία ενός πρόσθετου τεκμηρίου της γερμανικής υπεροχής και μιας ακόμα τιμωρίας των 
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Γάλλων για την προσκόλλησή τους στην ιδέα, πως με τη γραμμή Maginot θα είχαν εξασφαλισθεί 
απολύτως! Στις 16 Ιουνίου ο Guderian βρίσκεται κιόλας στον ποταμό Σον. Ανατρέπει την ασήμαντη 
αντίσταση που του αντιτάσσουν βιαστικά και σκοτώνει τον αρχηγό της, στρατηγό ντε Κοσσόν. 
Ύστερα, με τη θαυμαστή τακτική ευλυγισία των Γερμανών οδηγών ταχυκίνητων στρατευμάτων, 
περιστρέφει το 41ο σώμα του γύρω από το Γκραι, για να το ρίξει προς τον ποταμό Moselle από το 
Σαρμ ως το Ρεμιρεμόν, ενώ, μπαίνοντας ο ίδιος επί κεφαλής της 2ης θωρακισμένης μεραρχίας του 
ενσκήπτει στη Μπεζανσόν και στο Πονταρλιέ... 

Στο γαλλικό μέτωπο επικρατεί μεγάλη σύγχυση. Με το πρόσχημα, πως πηγαίνει να εξετάσει επί 
τόπου την εγκατάσταση της ομάδας του στρατιών, ο στρατηγός Πρετελά, κατέφυγε στο Ζεξ, από 
όπου (έτσι δήλωσε αργότερα) μάταια προσπάθησε να γυρίσει πίσω, για να συμμερισθεί την τύχη 
των στρατιωτών του. Εγκαταλελειμμένοι οι τρεις διοικητές στρατιών, Κοντέ, Μπουρέ και Λορ, δεν 
έχουν παρά μια αόριστη ιδέα για την κατάσταση. Οι μεθοδικές κινήσεις που διέταξαν, είναι 
ανεφάρμοστες. Η γερμανική αεροπορία που ως τότε τους είχε αγνοήσει, εξορμά τώρα εναντίον 
τους. Οι φάλαγγές τους μπερδεύονται και παραλύουν η μια την άλλη. Η 7η γερμανική στρατιά 
περνά το Rhein και καταλαμβάνει την Alsace. Πολλές μεραρχίες, ολόκληρο το 20ό σώμα στρατού, 
βρίσκονται ακόμα στο Metz, ενώ οι πληροφορίες που γίνονται δύσκολα πιστευτές, παρ’ όλο που 
έχουν κιόλας ξεπερασθεί από την πραγματικότητα, επισημαίνουν, πως ο εχθρός έχει φθάσει στη 
γραμμή υποχώρησης της ομάδας στρατιών. Ο Μπουρέ και ο Κοντέ απευθύνουν με τον ασύρματο 
στο Γενικό Στρατηγείο ένα αγωνιώδες μήνυμα. 

Κατάσταση εξαιρετικά κρίσιμη, 23 μεγάλες μονάδες βρίσκονται εν μέρει διαλυμένες, 2 στρατηγεία 
στρατιών απειλούνται με περικύκλωση. Σύμπτυξη και ανασύνταξη αδύνατο να γίνουν. Πλήθος 
προσφύγων. Παντού βομβαρδισμοί. Σας ξορκίζομε, επιστήσατε αμέσως προσοχή ανωτάτου διοικητού 
και κυβέρνησης.

Λίγες ώρες ύστερα από αυτή την ανταλλαγή απελπισμένων μηνυμάτων, ο Guderian μπαίνει στο 
Πονταρλιέ. Η αναφορά του προκαλεί ένα τηλεγράφημα που φέρει την υπογραφή του Hitler. 

 Ο Georges απαντά, πως η ομάδα στρατιών 2 πρέπει να συνεχίσει την επιχείρηση 
που της έχει ορισθεί. Ύστερα λέει, πως πρέπει να περισώσουν την τιμή της σημαίας - βέβαιο σημάδι, 
πως όλα χάθηκαν. 

Το 
τηλεγράφημά σας περιέχει ένα λάθος. Θα πρόκειται για το Πονταγιέ συρ Σον. Ο Guderian απαντά: 
Κανένα λάθος! Βρίσκομαι στο Πονταρλιέ, στην ελβετική μεθόριο. Η ομάδα των στρατιών της 
ανατολικής France έχει κι αυτή με τη σειρά της περικυκλωθεί. 
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«Με ραγισμένη καρδιά σας λέω πως πρέπει να σταματήσομε τον αγώνα» 

Στο Bordeaux η κυβερνητική διασπορά της Τουρ αντικαταστάθηκε από ένα αλλοπρόσαλλο 
ανακάτωμα. Η οδός Βιτάλ-Καρλ γίνεται η λεωφόρος της κρατικής εξουσίας. Ο Paul Reynaud 
εγκατέστησε την Προεδρία της Κυβέρνησης στο μέγαρο της 18ης περιφέρειας. Ο Πρόεδρος της 
Δημοκρατίας καταλαμβάνει δίπλα, το μέγαρο του νομάρχη, ενώ το υπουργείο των Εσωτερικών 
καταλαμβάνει τη Νομαρχία στην οδό Εσπρί-ντε-Λουά. Ο πρεσβευτής της Αγγλίας που επεχείρησαν 
να τον παραπετάξουν σ’ ένα πύργο του Μεντόκ, προτίμησε να στριμωχθεί με το προσωπικό του στο 
οίκημα του προξενείου στην οδό Μοντεσκιέ. Άλλο στρατηγικό σημείο είναι η κατοικία του Πωλ 
Μπωντουέν στην οδό Σαιν-Ζενέ, όπου οι φίλοι του Weygand πραγματοποιούν τις συναντήσεις τους. 
Ένα άλλο είναι το Δημαρχείο, στην πλατεία Πέυ-Μπερλάν, το οποίο ο δήμαρχος του Bordeaux 
Aντριέν Μαρκέ, που μεταπήδησε από το σοσιαλισμό στο φασισμό, έθεσε στη διάθεση του Pier 
Laval. Το τρίγωνο, μέσα στο οποίο πρόκειται να παιχθεί η τελευταία τραγωδία της 3ης Δημοκρατίας, 
δεν έχει ούτε 1000m πλευρά. Τα πάθη που ελεύθερα ξεσπάνε εκεί, βράζουν ακόμα μέσα στις 
φλέβες του έθνους. 

Γύρω από τους ηθοποιούς, το πλήθος. Μέσα σ’ αυτό βρίσκονται ανακατεμένοι οι πιο ταπεινοί 
πρόσφυγες με τους υψηλότερους εκπροσώπους της αριστοκρατίας, του ταλέντου και του χρήματος. 
Η δυστυχία βυθίζει τα πιο ανόμοια κοινωνικά στρώματα μέσα σε μια κοινότητα προβλημάτων, όπου 
τα πιο ευτελή απ’ αυτά, η στέγη και η τροφή, δεν είναι ούτε τα λιγότερο δύσκολα ούτε τα λιγότερο 
αγωνιώδη. Θα δει κανείς τον Γκιουλμπεκιάν, που αξίζει ένα εκατομμύριο τόνους πετρέλαιο, να 
επαιτεί μερικά γαλόνια καύσιμα, για να συνεχίσει το δρόμο του προς την Ισπανία. Τραγικές αγωνίες, 
ο φόβος μιας αναπόφευκτης μοίρας, πιέζουν άνδρες και γυναίκες, που ποτέ δεν είχαν παύσει να 
είναι τα χαϊδεμένα παιδιά της σιγουριάς και της εξουσίας. Οι πιο επιτήδειοι, οι πιο τιποτένιοι, 
αγνοούν ακόμη αν υπάρχει ένας βαθμός απαρνήσεως που να μπορεί να τους προφυλάξει απ’ την 
εκδίκηση του νικητή. Η ζέστη, η κούραση, η αναμονή, η θλίψη συναγωνίζονται να δημιουργήσουν 
την εξωπραγματική ομίχλη, μέσα στην οποία πλέουν αυτά τα πλήθη που δημιούργησε η ήττα, αυτή 
την ομίχλη που νοιώθει κανείς να υπάρχει σ’ όλες τις αφηγήσεις τις σχετικές μ' αυτές τις μέρες του 
Bordeaux. 

Το πρώτο από τα επανειλημμένα κτυπήματα που θα καταβάλουν τον Paul Reynaud, το δέχεται στις 
15 το πρωί από τον ναύαρχο Darlan. Αυτός, όταν άκουσε να μιλούν γι’ ανακωχή, αγανάκτησε: Αν 
τολμήσουν, μ’ ακούτε καλά, φεύγω με το στόλο...

Μετά τον Darlan, ο Petain... Λίγα λεπτά μετά τον ναύαρχο, ο στρατάρχης βρίσκεται στο γραφείο του 
Προέδρου της Κυβέρνησης. Απαιτεί να συγκληθεί υπουργικό συμβούλιο στις 16:00 και δηλώνει, πως 
θα παραιτηθεί, αν η αίτηση ανακωχής αναβληθεί ακόμη περισσότερο. 

 Όραμα επιβλητικό, σχέδιο που θα έκανε τον 
Francois Darlan, όταν έφθανε στα αγγλικά λιμάνια επί κεφαλής του στόλου, τον πιο διάσημο, τον πιο 
ισχυρό, τον πιο σπουδαίο Γάλλο. Δεν θα μάθουμε ποτέ ίσως τους λόγους, για τους οποίους 
απαρνήθηκε τη δήλωσή του. Μετά από πρόσκληση του Reynaud, φθάνει από το Ρουαγιάν 
κατσουφιασμένος, για να γνωστοποιήσει στον αρχηγό της Κυβέρνησης, πως το σχέδιό του να 
μεταφέρει 870.000 άνδρες στη Βόρεια Αφρική είναι απραγματοποίητο. Στην πραγματικότητα ο 
Darlan είχε κάνει την εκλογή του - και το παν καταρρέει. Γιατί η θεαματική αναχώρηση του στόλου 
θα είχε κάνει σίγουρα αδύνατη την ανακωχή, θα παρέσυρε την αυτοκρατορία, και, για καλό ή για 
κακό, θα έδινε στον πόλεμο άλλη τροπή. 

Με την σειρά του κι ο Weygand... Από το πολύ προσωρινό Στρατηγείο του στο Vichy, φθάνει με την 
ησυχία του. Το μήνυμα που τον καλεί στο Bordeaux για τις 10:30 στην κατοικία του Μπωντουέν 
είναι υπογεγραμμένο απ’ τον στρατάρχη Petain που δεν έχει καμιά άμεση εξουσία πάνω στον 
αρχιστράτηγο. Ο Weygand άψογα ειδοποιεί τον Paul Reynaud, ο οποίος του απαντά με μια κοσμική 
έκφραση αβρότητας: Θα είσαστε πάντοτε ευπρόσδεκτος. Ζητώντας να βρει μια νύχτα ύπνου ο 
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Weygand σκέφθηκε να κάνει το ταξίδι του με τον ειδικό συρμό του. Όλα τα δικαιώματα 
προτεραιότητας που έχει σαν αρχιστράτηγος, δεν ωφελούν σε τίποτα σ’ ένα δίκτυο με κομμένες από 
τους βομβαρδισμούς αρτηρίες. Στις 7 το πρωί ύστερα από δώδεκα ώρες σιδηροδρομικό ταξίδι ο 
Weygand βρίσκεται στο Σατωρού, 150km από το σημείο που ξεκίνησε είχε όμως ανέβει στο βορρά, 
αντί να κατέβει προς το νότο. Με δυσκολία καταφέρνουν να τον ξαναφέρουν στη σωστή 
κατεύθυνση· φθάνει όμως στο σταθμό Bordeaux-Μπα-στιντ μόλις το απόγευμα. Με το πρόσωπο 
πρησμένο απ’ το κλάμα ο στρατηγός Λαφόν, διοικητής της 18ης

Ενοχλημένος λίγο απ’ την ανάμνηση της παραφοράς του στο Κανζέ, ο Weygand έχει πάρει την 
απόφαση να είναι ήρεμος· μάταια όμως! Ο Reynaud του ανακοινώνει την απόφαση, στην οποία 
κατέληξε. Θα μιμηθούν την Ολλανδία: η κυβέρνηση θα εγκαταλείψει τη France κι εκείνος, ο 
Weygand, θα συνθηκολογήσει με το στρατό. Η αγανάκτηση πνίγει το στρατηγό. 

 στρατιωτικής περιφέρειας, περιμένει 
τον αρχηγό και φίλο του με τη διαταγή να τον οδηγήσει στον Πρόεδρο της Κυβέρνησης. 

Αυτό που επιδιώκετε, 
φωνάζει, είναι μια μεταβίβαση ευθυνών. Η κυβέρνηση ανέλαβε την ευθύνη του πολέμου, σ’ αυτήν 
ανήκει και η ευθύνη της απόφασης για ανακωχή.

Για άλλη μια φορά δυο αντιλήψεις περί καθήκοντος ορθώνονται αντιμέτωπες. Η άρνηση του 
Weygand ανταποκρίνεται στον κώδικα τιμής, έτσι όπως τον ερμηνεύει η συντριπτική πλειοψηφία 
των αξιωματικών. Εφτά χρόνια αργότερα, μπροστά σε μια επιτροπή έρευνας, διαποτισμένης απ’ το 
πιο αγνό πνεύμα Αντίστασης, ο δεύτερος σε σημασία αξιωματικός του γαλλικού στρατού, ο 
στρατηγός Georges, θα δικαιώσει πέρα για πέρα τον αρχηγό του: 

 Μάταια ο Reynaud προσφέρεται να εκδόσει μια 
διαταγή που να καλύπτει τη στρατιωτική διοίκηση. Ο Weygand απαντά, πως δεν θ’ αφήσει να 
ντροπιαστούν οι σημαίες του γαλλικού στρατού και πως αρνείται να υπακούσει. 

Στις 16:15, το υπουργικό συμβούλιο που είχε απαιτήσει ο Petain, αρχίζει τη συνεδρίασή του. 
Κούραση ή αμφιταλαντεύσεις κάνουν το στρατάρχη λιγότερο κατηγορηματικό, απ’ όσο ήταν λίγες 
ώρες νωρίτερα. Πονηρά ο Reynaud επιδιώκει την επιβολή του σχεδίου του, στηριζόμενος στην 
αγωνιώδη ανυπομονησία του γηραιού στρατάρχη μπροστά στην ανώφελη παράταση της 
αιματοχυσίας: μια ανακωχή θα απαιτούσε διαπραγματεύσεις πολλών ημερών, ενώ μια διαταγή 
παύσης του πυρός μπορεί να είναι άμεση. Ο Petain δέχεται να αναπτύξει τα πλεονεκτήματα αυτής 
της άποψης στον Weygand που, αφού έδωσε αναφορά για τα τελευταία στρατιωτικά γεγονότα, 
περίμενε στον κήπο. Ο στρατάρχης επιστρέφει ύστερα από ένα τέταρτο της ώρας: ο Weygand δεν 
έπεσε στην παγίδα. Η δεύτερη απόπειρα για να υποχρεωθεί ο στρατός μόνος να συνθηκολογήσει -
για να είναι η France, όπως λέει ο Reynaud, 

Έργο της κυβέρνησης είναι ν’ 
αποφασίζει, αν πρέπει ή όχι να συνεχίσει τον αγώνα... Μια συνθηκολόγηση την ώρα της μάχης είναι 
ατιμωτική για τον αρχηγό ενός στρατού. Οι νόμοι μας το απαγορεύουν με τον πιο κατηγορηματικό 
τρόπο. Το άρθρο 234 του κώδικα στρατιωτικής δικαιοσύνης τιμωρεί με θάνατο και στρατιωτική 
καθαίρεση μια τέτοια ενέργεια... 

Βιλελμίνη κι όχι Leopold

Μέσα στο υπουργικό συμβούλιο ο πανούργος Σωτάν αναπτύσσει δραστηριότητα. Δεν αντικρούει 
την άποψη του Reynaud υποστηρίζοντας, πως οι όροι του Hitler θα είναι απαράδεκτοι. Γιατί όμως 
να μην αποδείξουμε, πως αυτό είναι σωστό, ζητώντας απ’ τον Hitler να μας ανακοινώσει αυτούς 
τους όρους; Αν αρνηθεί να δεχθεί την ανακωχή, αν έχει την αξίωση να υπαγορεύσει όρους 
αντίθετους με την τιμή, όπως η παράδοση του στόλου, τότε θα έχει αποδειχθεί, πως είναι αναγκαία 
η συνέχιση του αγώνα πέραν των θαλασσών... Ο Reynaud που βλέπει τον σκοπό της πρότασης, την 
καταπολεμά, ένας γρήγορος όμως υπολογισμός, του φανερώνει πως δεκατρείς από τους υπουργούς 
του την επικροτούν και πως μόνο έξι αντιτίθενται. Σηκώνεται, δηλώνει πως υποβάλλει την 
παραίτησή του, όμως ο Albert Lebrun κατορθώνει να τον συγκρατήσει. Ο Weygand εξακολουθεί να 
βρίσκεται στον κήπο. Ο Reynaud πηγαίνει να τον συναντήσει με το βιαστικό κι αποφασιστικό βήμα 
του. Στρατηγέ, το υπουργικό συμβούλιο είναι υπέρ της συνθηκολόγησης μόνο του κατά ξηράν 
στρατού. Εσείς πρέπει να την ζητήσετε. Ο Weygand διαμαρτύρεται με μανία, ζητά να τον 
απαλλάξουν από τα καθήκοντά του, ορκίζεται πως κανείς δεν θα τον αναγκάσει να κάνει αυτή την 

- έχει αποτύχει. 
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ατιμία, για την οποία τον έφεραν από τόσο μακριά. Η τρίτη εκβιαστική απόπειρα, για να 
διαχωριστεί η τύχη του στρατού από την νομική υπόσταση της χώρας, απέτυχε. 

Έχει βραδιάσει. Ο Paul Reynaud έχει ξανακαθίσει μπροστά στο εβένινο γραφείο του νομάρχη της 
Ζιρόντ. Δυο επισκέπτες έχουν έρθει να τον βρουν, ο πρεσβευτής Campbell κι ο στρατηγός Spears. 
Εκείνη τη στιγμή φέρνουν ένα τηλεγράφημα στον πρωθυπουργό, που χλόμιασε καθώς το διάβασε. 
Η έκκλησή μας, λέει, δεν έφερε αποτέλεσμα· οι Αμερικανοί δεν θα κηρύξουν τον πόλεμο. Ύστερα από 
ενθαρρυντικά λόγια και υποσχέσεις υλικής βοήθειας η απάντηση του Roosevelt τελειώνει μ’ αυτές 
τις λέξεις: 

Την επομένη, ημέρα Κυριακή 16 Ιουνίου, ο στρατάρχης Petain διαβάζει στο υπουργικό συμβούλιο 
την επιστολή παραίτησής του· οι ικεσίες, που σχεδόν παραζαλισμένος του απευθύνει ο Albert 
Lebrun, τον πείθουν ν’ αναβάλει πάλι μια χειρονομία που θα είχε σαν επακόλουθο τη διάλυση της 
κυβέρνησης. Ο Reynaud αναγγέλλει τότε την αποτυχία του διαβήματος του στον Roosevelt και, 
πράγμα που προκαλεί ακόμα μεγαλύτερη κατάπληξη, την άρνηση της βρετανικής κυβέρνησης να 
επικυρώσει αυτό που οι Γάλλοι ερμήνευσαν σαν συγκατάθεση του Churchill για χωριστή ανακωχή. 
Ο Reynaud προσθέτει, πως ζήτησε από τον Άγγλο πρωθυπουργό να τον συναντήσει σήμερα κιόλας, 
στη Nantes, για μια εξήγηση. 

Νομίζω πως θα καταλάβετε, ότι οι δηλώσεις αυτές δεν συνεπάγονται καμιά δέσμευση 
στρατιωτικού χαρακτήρα. Μόνο το Congress θα μπορούσε να αναλάβει μια τέτοια δέσμευση. 

Στο μεταξύ η δίνη των γεγονότων συνεχίζεται. Ο Campbell ξαναφαίνεται στη Νομαρχία 
αναγγέλλοντας τη νέα θέση που μόλις ειδοποιήθηκε τηλεφωνικώς πως παίρνει το London: η Αγγλία 
δέχεται να ρωτήσει η France τον εχθρό για τους όρους μιας ανακωχής, με τον όρο ο γαλλικός στόλος 
να πλεύσει σε αγγλικά λιμάνια και να μείνει εκεί σ’ όλη τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων. Μια 
στιγμή αργότερα, ξαναφαίνεται στη Νομαρχία ο πρεσβευτής με το κείμενο της πρότασης, το οποίο 
παραδίδει στον Paul Reynaud. Λίγα λεπτά πριν από τις 16:00 ζητά να τον αναγγείλουν για τρίτη 
φορά. Μια καινούργια εντολή μόλις είχε φθάσει στην πρεσβεία: οφείλει να ζητήσει από τον αρχηγό 
της γαλλικής κυβέρνησης να του επιστρέψει τη διακοίνωση που του είχε επιδώσει νωρίς το 
απόγευμα. Γιατί; Ο Campbell το αγνοεί. 

Δεν είχε ακόμα φύγει καλά-καλά ο Άγγλος πρεσβευτής και χτύπησε το τηλέφωνο του Paul Reynaud· 
τον καλούσαν από το London κι αυτός που μιλούσε ήταν ο De Gaulle. Η είδηση που μεταδίδει αξίζει 
το επίθετο εντυπωσιακή που τόσο είχε εξευτελιστεί. Στη France που τα γόνατά της λυγίζουν, η ακόμη 
άθικτη Αγγλία προτείνει μια συγχώνευση: 

Επιβλητικό σχέδιο, αντάξιο του Churchill! Κι ωστόσο, δεν προέρχεται από τον Churchill! Προέρχεται 
από έναν άνθρωπο φαινομενικά παγερό σαν τον Βόρειο Πόλο, τον Lord Halifax, κι από έναν 
διπλωμάτη κλασικό σαν μιαν αρχαία ελληνική λήκυθο, τον Sir Ρόμπερτ Βάνσιταρντ. Υιοθετήθηκε 
όμως μ’ ενθουσιασμό από την κυβέρνηση. 

Η France και η Great Britain δεν θα είναι πια δύο έθνη, 
αλλά μία γαλλοβρετανική ένωση. Κάθε Γάλλος πολίτης θ’ αποκτήσει αμέσως τη βρετανική υπηκοότητα· 
κάθε βρετανός υπήκοος θα γίνει Γάλλος υπήκοος. Θα υπάρχει μία και μόνη πολεμική κυβέρνηση, στην 
οποία θα υπάγονται όλες οι δυνάμεις ξηράς, αέρα και θάλασσας... Η Ένωση αυτή θα αφιερώσει όλη τη 
δύναμή της στον αγώνα κατά του εχθρού,  όποιο κι αν είναι το μέρος,  όπου η μάχη θα δοθεί.  Έτσι θα 
νικήσουμε. 

Ένιωσα κάποια έκπληξη, λέει ο Churchill, βλέποντας 
πολιτικούς άνδρες ήρεμους και πεπειραμένους να παίρνουν την ευθύνη ενός τεράστιου σχεδίου, που οι 
συνέπειες και οι επιπτώσεις του δεν είχαν αναμετρηθεί... Αυτό ήταν σίγουρα η έκφραση της 
αναστάτωσης των συνειδήσεων που προκάλεσε στην Αγγλία η γαλλική τραγωδία. Μετά το μεγάλο 
συγκλονισμό της Dunkerque, η Αγγλία είχε ξαναβρεί εξωτερικά τη ρουτίνα ενός ήρεμου 
καλοκαιριού. Ούτε μια βόμβα δεν έπεφτε στην Αγγλία. Οι ακρογιαλιές που επρόκειτο να τις 
απειλήσει η απόβαση, ήταν ακόμα γεμάτες λουόμενους. Φθάνοντας από την σταυρωμένη France 
του ο De Gaulle, ένιωσε κατάπληξη και δυσαρέσκεια απ’ τη γαλήνη του London, με τα πάρκα του 
γεμάτα από ανθρώπους που σεργιανούσαν και τους γαλονάτους θυρωρούς μπροστά στις λέσχες. 
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Όμως η καρδιά των εθνών είναι περίπλοκη, όπως η καρδιά των ανθρώπων. Η αδιαφορία της 
πρόσοψης, έκρυβε μια βαθιά ανησυχία. Αυτή ενέπνευσε την έντονη έξαρση της φαντασίας που 
ήθελε να ενώσει σ’ ένα κοινό μέλλον τα δυο έθνη που το παρόν είχε πλήξει με τόσο άνισα 
χτυπήματα. 

Όμως το London είναι London και το Bordeaux Bordeaux. Η σκληρή ήττα εμποδίζει τα πνεύματα να 
δεχθούν κάθε τι που δεν είναι άμεση πραγματικότητα. Ένας καινούριος κίνδυνος, η πείνα, είχε 
προβάλει στα πλήθη που προχωρούσαν. Ο στρατηγός Georges επισημαίνει: Ώρα 17. Η κατάσταση 
επιδεινώνεται περισσότερο... Σοβαρές δυσκολίες ανεφοδιασμού υποχωρούντος στρατού και 
πληθυσμού... Απόλυτος ανάγκη ληφθούν αποφάσεις...

Για άλλη μια φορά, την τελευταία, τα μέλη της κυβέρνησης Reynaud βρίσκονται συγκεντρωμένα στο 
ίδιο τραπέζι. Εκείνος που είναι ακόμη αρχηγός τους, τους εκθέτει το σχέδιο της Ένωσης, δηλώνει 
πως το αποδέχεται, πως τηλεφώνησε στον Churchill και πως συμφωνήθηκε μια συνάντηση στο 
Κιμπερόν ή στο Κονκαρνώ. Το μόνο που προκαλεί είναι έκπληξη, δυσπιστία κι εχθρότητα. Ο 
Υμπαρνεγκαραί είναι ο πρώτος που λέει με την ηχηρή φωνή του, πως η Αγγλία θέλει να μετατρέψει 
τη France σε Κτήση. Ο Σωτάν που κλαίει, γιατί μόλις είχε μάθει πως βομβαρδίστηκε το Μπλουά, η 
πόλη του, δηλώνει, πως τίποτε άλλο δεν μένει πια, παρά να σταματήσει το φονικό. Ένας σαρκασμός 
του Μαντέλ: 

 Ένα μοναδικό συναίσθημα κάνει γρήγορα να 
εμφανιστεί· η εθνική ομοφωνία απ’ τους διοικητές μονάδων, οι οποίοι είναι άρρωστοι από τη 
συμφορά που τους βρήκε, ως τον τελευταίο πολεμιστή, ο οποίος νιώθει εξουθενωμένος, από τους 
πρόσφυγες που κλαίνε απ’ την πείνα ως τον γηραιό στρατάρχη που αρνείται να ξανακαθίσει στο 
τραπέζι του υπουργικού συμβουλίου: πρέπει να τελειώσει αυτή η κατάσταση. Η γαλλοβρετανική 
Ένωση είναι μια μεγαλόπρεπη αφαίρεση. Η πραγματικότητα είναι αυτή η δίνη που δεν έχει όνομα. 

Το υπουργικό συμβούλιο είναι διχασμένο· από τη μια πλευρά οι γενναίοι, από την άλλη 
οι δειλοί...

Δύο ώρες αργότερα ο Paul Reynaud παραιτείται. Τις πρώτες νυκτερινές ώρες ανατίθεται στον 
στρατάρχη Petain ο σχηματισμός της νέας κυβέρνησης. Στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας που του ζητά 
να ενεργήσει γρήγορα, απαντά βγάζοντας από το χαρτοφύλακα του ένα κομμάτι χαρτί γεμάτο 
ονόματα: 

 προκαλεί έξαλλες κραυγές. Ακλόνητος ο Paul Reynaud εξακολουθεί να επιμένει να 
συνθηκολογήσει μόνον ο στρατός και να εκπατριστεί η κυβέρνηση, για να οικοδομήσει το μέλλον, 
πραγματοποιώντας τη γαλλοβρετανική συμβίωση που προτείνει το London. Όμως η πλειοψηφία των 
υπουργών του είναι τώρα εναντίον του. Θα έπρεπε να παραιτηθεί, να πάρει από τον Πρόεδρο της 
Δημοκρατίας την εντολή να σχηματίσει νέα κυβέρνηση, να αποκλείσει τον Petain, ν’ απαλλάξει από 
τα καθήκοντά του τον Weygand... Τα μέσα γι’ αυτό το ριζοσπαστικό εγχείρημα του λείπουν, 
αρχίζοντας απ’ την απόφαση του Albert Lebrun που ταλαντεύεται και κλαίει. Δεν είναι καθόλου 
βέβαιο μάλιστα, πως το Δημαρχείο του Αντριέν Μαρκέ δεν θα γινόταν η έδρα μιας Κομμούνας του 
Bordeaux, πως το πλήθος, έξαλλα αντικοινοβουλευτικό, δεν θα την χειροκροτούσε και πως δε θα 
σχηματιζόταν μια κυβέρνηση ανταρσίας, για να τερματίσει τον αγώνα. 

Ιδού η κυβέρνησή μου.

Το μεσημέρι μια φωνή σπασμένη από την ηλικία, μια φωνή ογδοντάρη, υψώνεται στα ραδιοφωνικά 
κύματα. Κάνει να τρέξουν χείμαρροι δακρύων και ταυτόχρονα γεμίζει τις καρδιές με μια άνανδρη 
ανακούφιση. 

 Μισή ώρα μετά τα μεσάνυχτα, στις 17 Ιουνίου, ο πρεσβευτής της 
Ισπανίας Λεκουερίκα καλείται να ξυπνήσει, μόλις έπαιρνε τον πρώτο του ύπνο. Ο νέος υπουργός των 
εξωτερικών Πωλ Μπωντουέν του ζητά να διαβιβάσει στη γερμανική κυβέρνηση την αίτηση 
ανακωχής της France. 

Προσφέρω στη France, λέει ο στρατάρχης Petain, τον εαυτό μου, για να απαλύνω τη 
δυστυχία της... Με ραγισμένη την καρδιά, σας λέω πως πρέπει να σταματήσουμε τον αγώνα... 
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Ο De Gaulle φεύγει για την ρεβάνς 

Παντού πραγματικά παύει ο αγώνας. Οι στρατηγοί αναφέρουν, πως τα συντάγματα διαλύονται και 
πως οι άνδρες εγκαταλείπουν τη γραμμή του πυρός. Ο εχθρός υψώνει λευκές σημαίες, φωνάζει πως 
ο πόλεμος τελείωσε, συλλαμβάνει με την πειθώ χιλιάδες αιχμαλώτους, που μερικές φορές 
συναδελφώνονται με τους νικητές. Αφού οι αρμόδιοι αναμέτρησαν το λάθος που έγινε, μεταδίδουν 
μια νέα διατύπωση του μηνύματος: Πρέπει να επιχειρήσουμε να σταματήσουμε τον αγώνα...

Στο Σωμύρ, οι ευέλπιδες του ιππικού, ενισχυμένοι από μια φούχτα μαθητές της στρατιωτικής 
σχολής του Σαιν-Μαιξανταί, ετοιμάζονται να εμποδίσουν τον εχθρό να περάσει τον Λίγηρα, όμως ο 
δήμαρχος γυρίζει στους δρόμους μ’ ένα αυτοκίνητο με μεγάφωνο λέγοντας, πως το Σωμύρ είναι 
ανοχύρωτη πόλη που δεν πρέπει να προβάλει άμυνα. Ανάλογα περιστατικά συμβαίνουν στην Τουρ, 
στο Poitiers, στο Σολέ, σ’ ολόκληρη τη Βρετάνη, στο Μαιν, στο Ανζού, στο Poitou - χωρίς να 
εξαιρεθούν βέβαια των περιοχών, που είχαν ήδη καταληφθεί. Όλες οι πόλεις και τα χωριά υψώνουν 
λευκές σημαίες. Η πειθαρχία και η καλή εμφάνιση της Wehrmacht προκαλούν μια ανατροπή στις 
εντυπώσεις, ύστερα από το παραλήρημα μιας προπαγάνδας που ανάγγελλε την εισβολή ορδών 
εμπρηστών και σαδιστών. Πολλοί από τους συμφοριασμένους πρόσφυγες δέχονται βοήθεια από 
τους εισβολείς. Μεγάλες αφίσες που παρίσταναν ένα παιδί στην αγκαλιά ενός Γερμανού στρατιώτη, 
τοιχοκολλούνται στις πόλεις και τα χωριά που είχαν καταληφθεί από τον εχθρό: 

 
Καταφέρνουν να συγκρατήσουν μερικές μονάδες, όμως τώρα δεν μπορεί πια να γίνει λόγος για 
στρατιωτικούς ελιγμούς ή έστω για συνεχές μέτωπο. Όλη η στρατιωτική προσπάθεια περιορίζεται 
στην επιβράδυνση της γερμανικής προέλασης· στους δρόμους τοποθετούνται ομάδες για να 
δυσχεράνουν τη διάβαση των γεφυρών ή την είσοδο του εχθρού σε διάφορους οικισμούς. Σαν 
επιστέγασμα, οι πολιτικές αρχές, ακόμη και οι στρατιωτικές, κάνουν ό,τι μπορούν, για να τσακίσουν 
την προσπάθεια των τελευταίων υπερασπιστών της πατρίδος. Πολλοί δήμαρχοι με την επίσημη 
στολή τους, έρχονται να υποχρεώσουν τους διοικητές των αποσπασμάτων να ξεκουμπιστούν απ’ 
την περιοχή του δήμου τους, σαν να επρόκειτο για περιπλανώμενους γύφτους. Ο Ερριώ, δήμαρχος 
της Lyon, διαψεύδει τον πατριώτη Ερριώ, με την αντίθεσή του να καταστραφούν οι γέφυρες της 
αγαπημένης του πολιτείας, παρ’ όλο που, αν διατηρηθούν ανέπαφες, διακινδυνεύει ολόκληρο το 
αμυντικό σύστημα της Νοτιοανατολικής France. Στη Δυτική France, περιοχή εκ παραδόσεως 
συντηρητική, θα εκδηλωθούν τα περισσότερα κρούσματα έλλειψης πατριωτισμού. Ο στρατηγός ντε 
Λα Λωρανσί, υποχωρώντας από το Περς στο Ανζού, επισημαίνει στον στρατηγό Μπεσόν, πως 
πολεμά μέσα σε μια ατμόσφαιρα εθνικής αποσύνθεσης. Στο Ανζέρ καλείται από τον δήμαρχο να 
μην υπερασπίσει την πόλη, για να την προφυλάξει από τη φρίκη ενός βομβαρδισμού. Σε 
μεγαλύτερη αδυναμία βρίσκεται να υπερασπίσει τη Nantes, γιατί ο συνάδελφός του στρατηγός 
Γκριβό, διοικητής της 11ης στρατιωτικής περιφέρειας, αρνείται ν’ ανατινάξει τις γέφυρες. 

Εγκαταλελειμμένοι 
πληθυσμοί, δείξτε εμπιστοσύνη στους Γερμανούς στρατιώτες.

Μια από τις πρώτες πράξεις της νέας κυβέρνησης είναι να κηρύξει ανοχύρωτες πόλεις όλους τους 
οικισμούς με πληθυσμό άνω των 20.000 κατοίκων. Καμιά αντίσταση δεν πρέπει να οργανωθεί στις 
παρυφές τους και οι μάχιμοι σχηματισμοί πρέπει ν’ αποφεύγουν να τις διασχίζουν. Μάταια οι 
στρατηγοί επιμένουν, πως αυτή η απόφαση κάνει τελικά αδύνατη την υπεράσπιση του εθνικού 
εδάφους. Στο σημείο που βρίσκεται ο πόλεμος, οι γνώμες των στρατιωτικών δεν έχουν πια καμιά 
βαρύτητα. 

 Η οργή δεν στρέφεται τώρα πια εναντίον 
του γερμανικού στρατού, εναντίον της νικήτριας Γερμανίας, αλλά εναντίον των πολιτικών που ήταν 
υπεύθυνοι για την καταστροφή. Ο Paul Reynaud, τη στιγμή που εγκαταλείπει το Bordeaux, 
αναγνωρίζεται από τα πλήθη και προπηλακίζεται. Στο ίδιο το Bordeaux, που οι δρόμοι του έχουν 
μεταβληθεί σε αξιοθρήνητους καταυλισμούς, οι βουλευτές δεν τολμούν να συγκεντρωθούν στις 
αίθουσες κινηματογράφων, που είχαν τεθεί στη διάθεσή τους από το φόβο, μήπως λυντσαριστούν 
από το πλήθος. 
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Η Brest κυριεύεται στις 19 Ιουνίου. Την ίδια μέρα ο Rommel, με μοναδική δύναμη πυροβολικού τα 
αυτοκίνητα πυροβόλα του, καταλαμβάνει τα οχυρά, το φρούριο, την πόλη και τον στρατιωτικό 
λιμένα του Χερβούργου. Οι Γερμανοί που είχαν περάσει τον Λείγηρα στο Λα Σαριτέ από τις 16 
Ιουνίου, τον περνούν τώρα σ’ ολόκληρο τον ρου του στις 19 και 20. Και τώρα περιοχές που είχαν 
ξεσυνηθίσει να βλέπουν τον εχθρό να εισβάλλει, ακούνε με τη σειρά τους τα βήματα των εχθρικών 
φαλαγγών. Προς ανατολάς η θέση της Β’ Ομάδος Στρατιών είναι απελπιστική. Το 45ο σώμα στρατού 
προσπαθεί ν’ ανοίξει δίοδο προς το Πονταρλιέ, αποτυγχάνει και τίθεται σε περιορισμό στην 
Ελβετία. Η 8η στρατιά κατακερματίζεται και συντρίβεται γύρω στο Ζεραρντμέρ. Η 5η στρατιά έχει 
την ίδια τύχη γύρω στο Σαιν - Ντιέ. Πιασμένη σε λαβίδα ανάμεσα στον Meuse και τον Moselle η 3η 
στρατιά ειδοποιεί, πως δεν έχει πια ψωμί για τους 1.200.000 στρατιωτικούς και πολίτες που 
συνωθούνται στην περιοχή της. Το ένα τρίτο αυτού που υπήρξε γαλλικός στρατός, ψυχορραγεί από 
το Μπεζανσόν ως το Metz. Σ’ αυτό το διάστημα από τη Μωριέννη ως το Κεϋράς, 22 ιταλικές 
μεραρχίες αναλαμβάνουν την επίθεση που χρειάζεται στον Mussolini για να γίνει κι αυτός νικητής. 

Στις 17 Ιουνίου ένα ασήμαντο γεγονός συμβαίνει στο αεροδρόμιο του Μερινιάκ. Ένα μικρό 
αεροπλάνο απογειώνεται κρυφά, πετά πάνω από το λιμάνι του Λα Παλίς που φλέγεται, και από τη 
Βρετάνη που τη ρημάζουν οι πυρκαγιές, κάνει ένα σταθμό στο Ζερσέυ και προσγειώνεται στο 
Κρόυντον. Το αεροπλάνο μετέφερε τρεις επιβάτες: το στρατηγό Spears, τον υπολοχαγό Ζοφρουά ντε 
Κουρσέλ και τον στρατηγό De Gaulle. Ο στρατηγός De Gaulle είχε γυρίσει την παραμονή από το 
London και ξαναπήγαινε εκεί, για να τηρήσει τον όρκο που ο ίδιος επέβαλε στον εαυτό του στις 
πεδιάδες του Αιν: Να πολεμήσει, όσο θα χρειαστεί, όπου χρειαστεί, ώσπου να ξεπλυθεί το εθνικό 
στίγμα... 

Στο London ο Spears οδηγεί τον De Gaulle κατ’ ευθείαν στην Downing Street, όπου ο Churchill, 
έχοντας τελειώσει τη μέρα του, ξεκουράζεται στον κήπο του. Ο στρατηγός εκθέτει στον 
πρωθυπουργό, πως έρχεται να συνεχίσει τον αγώνα στο πλευρό των Άγγλων, πως σκοπεύει να 
συγκροτήσει μια Εθνική Επιτροπή από προσωπικότητες που θα συνεργασθούν μαζί του και το 
πρώτο πράγμα που θέλει να κάνει, είναι ν’ απευθύνει μια έκκληση στους υπόδουλους Γάλλους να 
διατηρήσουν το θάρρος τους και στους ελεύθερους Γάλλους να συνεργασθούν μαζί του στην 
προσπάθεια που αναλαμβάνει. Ο Churchill τον συγχαίρει, τον ευχαριστεί και θέτει το BBC στην 
διάθεσή του για την επομένη. Ύστερα, όταν ο De Gaulle είχε πια αποσυρθεί, στρέφεται προς τον 
Spears με ύφος οργισμένο: 

Την άλλη μέρα, 18 Ιουνίου, η πρώτη ντεγκωλική προκήρυξη αντηχεί στ’ αγγλικά ραδιοφωνικά 
κύματα. Δεν περιέχει την αθάνατη φράση, όπως συχνά επαναλαμβάνεται: 

Γιατί μου φέρατε εδώ αυτόν τον άγνωστο στρατηγό; Τι θέλετε να τον κάνω; 
Γιατί δεν μου φέρατε έναν πολιτικό άνδρα, τον Μαντέλ ή κάποιον άλλον, που οι Γάλλοι θα μπορούσε να 
τον ακολουθήσουν, ένα ΟΝΟΜΑ επί τέλους... 

Η France έχασε μια μάχη 
δεν έχασε τον πόλεμο... φράση που τοιχοκολλήθηκε μερικές μέρες αργότερα στους τοίχους του 
London. Ύστερα από μερικές κρίσεις τεχνικού χαρακτήρα γύρω στην ήττα, ο άγνωστος στρατηγός, 
καλεί απλά τους Γάλλους, που βρίσκονται επί βρετανικού εδάφους, να έλθουν σ’ επαφή μαζί του 
για να συνεχίσουν τον αγώνα. Ο τόνος του είναι αρκετά ψυχρός και η φωνή του δεν είναι ελκυστική. 
Όσοι τον άκουσαν ανάμεσα στους φυγάδες και στους στρατιώτες της ήττας, μπορούν να 
βεβαιώσουν, πως προκάλεσε περισσότερο ειρωνεία, εχθρότητα ή και ύβρεις ακόμα, παρά 
επιδοκιμασία. Στις καρδιές αντηχούσε ακόμα ο συγκινητικός τόνος της προηγούμενης μέρας: 

Στο Bordeaux οι ώρες εξακολουθούν να είναι γεμάτες αγωνία. Η ανησυχία μεγαλώνει. Ο Hitler δεν 
παραχώρησε ανακωχή ούτε στην Poland ούτε στην Norway ούτε στην Ολλανδία ούτε στο Βέλγιο, 
απαιτώντας κάθε φορά παράδοση άνευ όρων, εγκατάλειψη στη διάθεση του νικητή. Είναι φυσικό 
να επιφυλάσσει την ίδια τύχη στον πιο μισητό εχθρό του, τη France. Η ιδέα μιας αναχώρησης στην 
Αφρική αρχίζει πάλι να παίρνει υπόσταση. Ο Petain δεσμεύεται απ’ τον όρκο που έκανε, να μην 
εγκαταλείψει σε καμιά περίπτωση το εθνικό έδαφος, όμως ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας επιθυμεί 

Προσφέρω στη France τον εαυτό μου, για να απαλύνω τη δυστυχία της... 
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να φύγει και αντιμετωπίζεται το ενδεχόμενο να τον συνοδεύσει στο Αλγέρι ένα μέρος της 
κυβέρνησης μ’ επί κεφαλής τον αντιπρόεδρο του υπουργικού συμβουλίου Καμίλ Σωτάν, ενώ αυτοί 
που δεν θέλουν να εγκαταλείψουν το πάτριο έδαφος, ο Weygand, ο Μπωντουέν, ο Μπουτιλιέ και οι 
άλλοι θα έμεναν με τον στρατάρχη. Ο Lebrun θα επιβιβαζόταν στο Πορ Βαντρ, ύστερα από ένα 
σύντομο σταθμό στη Νομαρχία του Περπινιάν, όπου ένα διαμέρισμα είναι έτοιμο κιόλας να τον 
υποδεχθεί. Για τους βουλευτές που θέλουν να συνοδεύσουν αυτή την ημικυβέρνηση εξορίας, έχουν 
κρατηθεί 200 θέσεις στο υπερωκεάνιο Μασσίλια

Επί τέλους στις 19 Ιουνίου, στις 06:30 το πρωί, ο Λεκουερίκα με τη σειρά του ξυπνά τον Μπωντουέν. 
Η γερμανική κυβέρνηση δηλώνει, πως είναι έτοιμη να γνωστοποιήσει τους όρους της για την 
κατάπαυση των εχθροπραξιών. Ζητά την αποστολή πληρεξούσιων και υποδεικνύει στη γαλλική 
κυβέρνηση, να έλθει σ’ επαφή με την Ιταλία για τον ίδιο σκοπό. 

 που βρίσκεται υπ’ ατμό στο Βερντόν. 

Η γαλλική αντιπροσωπία θα έπρεπε να είναι έτοιμη· όμως δεν είναι. Συγκροτείται βιαστικά με μέλη 
τον πρεσβευτή Λεόν Νοέλ, τον πληρεξούσιο υπουργό Ροσά, τον ναύαρχο Λε Λυκ, τους στρατηγούς 
Παριζό και Μπερζερέ. Για την προεδρία της αντιπροσωπίας ο αρχιστράτηγος διαλέγει τον Εντζιζέρ 
που τον φέρνει βιαστικά από την ομάδα στρατιών την οποία διοικούσε και που τα γαλανά του μάτια 
αστράφτουν από απελπισία, όταν ο νέος υπουργός Άμυνας του αποκαλύπτει το λόγο της 
πρόσκλησής του. Μια μόνη οδηγία δίδεται στην αντιπροσωπία έντονα και καθαρά: να διακόψει 
αμέσως τις διαπραγματεύσεις, αν οι Γερμανοί ζητήσουν την παράδοση του στόλου. Η 
κατηγορηματική αυτή εντολή κοινοποιείται και σε τρεις Άγγλους που περνούν στιγμές αγωνίας: τον 
λόρδο Λόυντ, τον ναύαρχο Alexander και τον ναύαρχο Sir Ντώντλευ Πάουντ που μόλις είχαν κάνει 
την εμφάνισή τους στο Bordeaux. 

Ο Darlan προσθέτει τον πομπώδη όρκο, πως ποτέ γαλλικό πολεμικό σκάφος δεν θα πέσει σε 
γερμανικά χέρια. Όμως ο Churchill δεν πρόκειται να κρύψει τη δυσπιστία του. 

Όταν επί τέλους στις 20 Ιουνίου, 14:00, ξεκινά η αντιπροσωπία, ο πανικός και η ηθική κατάπτωση 
στην οποία βρίσκεται το συνονθύλευμα του Bordeaux έχουν γίνει απερίγραπτα. Τη νύχτα γερμανικά 
αεροπλάνα επεσκέφθησαν την προσωρινή πρωτεύουσα και σκότωσαν είκοσι περίπου ανθρώπους 
κι αυτός ακόμη ο μικρός βομβαρδισμός ήταν αρκετός, για να ρίξει τη λεγόμενη ελίτ της γαλλικής 
πολιτικής και κοσμικής ζωής σε εξευτελιστικούς σπασμούς πανικού. Η έξοδος ξαναρχίζει πρωί την 
Toulouse και προς την Μπαγιόν, τις οποίες πλημμυρίζει ένα πλήθος, που είναι από τα πιο ξέφρενα 
της παράφρονης αυτής εποχής. Οι βόμβες που πέφτουν στο Bordeaux, η συνέχιση της γερμανικής 
προέλασης που φθάνει στο Λα Ρος-συρ-Υόν, στο Νιόρ και το Poitiers φαίνονται σαν απόδειξη, πως η 
Γερμανία δεν αντιμετωπίζει σοβαρά την περίπτωση μιας ανακωχής. Ο Albert Lebrun επιμένει να 
πάει αμέσως στο Περπινιάν, για να μπορεί να είναι σε θέση να επιβιβαστεί για τη Βόρεια Αφρική. 
Όμως ο Pier Laval επί κεφαλής μιας ομάδας οπαδών του εισβάλλει στην κατοικία του προέδρου της 
Δημοκρατίας και εκτός εαυτού, έτοιμος να χρησιμοποιήσει ακόμα και σωματική βία, του 
απαγορεύει να δραπετεύσει, πριν υποβάλει την παραίτησή του. Αναποφάσιστος για μια στιγμή ο 
στρατάρχης αποφασίζει τελικά να απαγορεύσει σ’ όλους τους αξιωματούχους του κράτους να 
απομακρυνθούν από το Bordeaux. Και αν ο Lebrun αγνοήσει την απαγόρευση; έρωτα ο Μπωτουέν. 
Θα διατάξω να τον συλλάβουν, απαντά ο Petain. Οι μόνοι που φεύγουν είναι μια φούχτα βουλευτές· 
ανάμεσα τους ο πρώην υπουργός Μαντέλ, με το υπερωκεάνιο Μασσίλια

Στις 21 Ιουνίου, ύστερα από ένα αγωνιώδες ταξίδι πάνω σε δρόμους σπαρμένους απ’ τα 
υπολείμματα της ήττας, η αντιπροσωπία Εντζιζέρ οδηγείται στο βαγόνι του στρατάρχη Foch που οι 
Γερμανοί είχαν βγάλει από το Μουσείο της Κομπιένης. Σύμφωνα με τις προσωπικές εντολές του 
Hitler, το είχαν ξαναβάλει στην ίδια ακριβώς θέση, όπου βρισκόταν στις 11 Νοεμβρίου 1918. Κατά τη 

. Θα πρέπει να καταπιούν 
τις προσβολές που τους κάνει το πλήρωμα, το οποίο τους βλέπει σαν λιποτάκτες που αποφεύγουν 
τώρα την καταστροφή που οι ίδιοι προκάλεσαν. 
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γνώμη του Weygand, η υπογραφή της ανακωχής μέσα στην καρδιά του δάσους στον Πρώτο 
Παγκόσμιο Πόλεμο σκοπό είχε ν’ αποφύγει να θίξει τη γερμανική φιλοτιμία. Ο σκοπός του Hitler 
ήταν αντίθετα να πληγώσει τη γαλλική φιλοτιμία. Οι αντιπρόσωποι του διεθνούς τύπου είναι 
παρόντες και το γερμανικό ραδιόφωνο περιγράφει την τελετή. Με σατανικό ύφος ο Hitler διασχίζει 
το ξέφωτο, καγχάζει μπροστά στην επιγραφή, όπου γίνεται λόγος για την εγκληματική γερμανική 
αλαζονεία, που ηττήθηκε από τους ελεύθερους λαούς, τους οποίους φιλοδοξούσε να υποδουλώσει 
και αφού δίνει διαταγή να εξαφανισθεί η αναμνηστική πλάκα μιας ήττας που εκείνος διέγραψε, 
ανεβαίνει στο μοιραίο βαγόνι και στρογγυλοκάθεται στη θέση που είχε κάποτε καταλάβει ο Foch. Ο 
Keitel διαβάζει ένα λίβελο που κατηγορεί την France για επιορκία κι άδικη επίθεση και ύστερα το 
κείμενο των όρων της ανακωχής επιδίδεται στους ηττημένους. Οι Γάλλοι προειδοποιούνται, πως δεν 
θα γίνει δεκτή καμιά συζήτηση και πως θα μπορούν μόνο να ζητήσουν διευκρινίσεις. Μάταια ο 
Εντζιζέρ υπενθυμίζει, πως οι Γερμανοί πληρεξούσιοι του 1918 μπόρεσαν να πάνε να 
συμβουλευθούν την κυβέρνησή τους, πριν να βάλουν την υπογραφή τους κάτω από τους όρους των 
συμμάχων. Το μόνο που πέτυχε ήταν να του επιτραπεί μια τηλεφωνική επικοινωνία, για να διαβάσει 
τους γερμανικούς όρους στον Weygand. Η τηλεφωνική συσκευή σφυρίζει, φυσάει και εξαφανίζει τις 
μισές από τις λέξεις. Ο Weygand επαναλαμβάνει τις λέξεις στο βαθμό που καταφέρνει να τις 
καταλάβει και ο αξιωματικός υπηρεσίας του γραφείου του, λοχαγός Γκλαζέ, τις καταγράφει. Μ’ αυτό 
τον τρόπο κοινοποιήθηκε στη γαλλική κυβέρνηση το συμβόλαιο της δουλείας. 

Για άλλη μια φορά, καταμεσής της νύχτας, συνέρχεται το υπουργικό συμβούλιο στην αίθουσα 
υποδοχής της Νομαρχίας της Ζιρόντ. Διαπιστώνει πως ο στόλος σώζεται και πως κανένας από τους 
όρους δεν είναι αντίθετος προς την τιμή, εκτός απ’ αυτόν που ορίζει την παράδοση των Γερμανών 
πολιτικών προσφύγων. Η σκληρότητα όμως των όρων είναι ασφυκτική. Τα τρία πέμπτα του εθνικού 
εδάφους θα καταληφθούν. Ο στρατός θα περιορισθεί σε 100.000 άνδρες. Οι αιχμάλωτοι δεν θα 
ελευθερωθούν. Τα έξοδα κατοχής θα προσδιορισθούν κατά την κρίση του νικητή. Ο Lebrun, ο 
Darlan, ο ίδιος ο Σωτάν δηλώνουν, πως οι αξιώσεις αυτές είναι απαράδεκτες και θέτουν πάλι επί 
τάπητος το πρόβλημα της συνέχισης του πολέμου στη Βόρεια Αφρική. Η έκθεση όμως του 
στρατηγού Weygand είναι αποθαρρυντική. Στο Μαγκρέμπ (Βόρειος Αφρική) που είχε αδειάσει, για 
να τροφοδοτήσει τη μάχη της France, δεν μένουν παρά τέσσερις αδύνατες μικτές μεραρχίες, χωρίς 
ούτε ένα αντιαεροπορικό πυροβόλο, χωρίς ούτε ένα άρμα μάχης μεταγενέστερο του 1918. Ο 
αρχιστράτηγος είναι της γνώμης, ότι ο γερμανικός στρατός είναι σε θέση να συνεχίσει τις επιτυχίες 
του και από την άλλη πλευρά της Μεσογείου και πως η αντίσταση που θα μπορούσε να του 
αντιταχθεί, θα ήταν μάταιη. 

Τελικά, παρά την προειδοποίηση, πως καμιά συζήτηση δεν θα γινόταν δεκτή, αποφασίζουν να κάνει 
μια προσπάθεια ο Εντζιζέρ, για να επιτύχει να μην καταληφθεί το Paris και να μπορεί να διοικηθεί η 
France. Όμως κανείς δεν ελπίζει, πως θα πεισθεί ή θα συγκινηθεί ο Hitler. Την ώρα που συνεδρίαζαν 
οι υπουργοί, ένας αγανακτισμένος άνθρωπος, ο Ronald Campbell, περίμενε απ’ έξω. Μόλις 
εμφανίζεται ο Μπωντουέν, ο Campbell αφήνει να ξεχειλίσει η αγανάκτησή του. Δυο ώρες περιμένει! 
Έχει το δικαίωμα αυτός, πρεσβευτής μιας χώρας που είναι ακόμη σύμμαχος, να τον πληροφορούν 
και να τον συμβουλεύονται! Ο Μπωντουέν προσπαθεί να δικαιολογηθεί λέγοντας, πως οι Γερμανοί 
απαιτούν μια γαλλική απάντηση στις 9 το πρωί και πως δεν έχει χρόνο για μακρά συζήτηση. Την 
επομένη ο Sir Ronald Campbell εγκαταλείπει το Bordeaux με το τελευταίο αγγλικό πολεμικό. Οι 
γαλλοβρετανικές διπλωματικές σχέσεις έχουν διακοπεί. 

Το ποτήρι ξεχειλίζει πια. Στην Κομπιένη ο Keitel αποκρούει όλες τις αιτήσεις για ηπιότερη 
μεταχείριση. Πρέπει να υπογράψουν ή να διακόψουν τις διαπραγματεύσεις. Ομόφωνα, ύστερα από 
την έκρηξη αγανάκτησης της προηγούμενης ημέρας, το υπουργικό συμβούλιο διατάσσει τον Εντζιζέρ 
να υπογράψει· εκείνος συμμορφώνεται στις 22 Ιουνίου ώρα 18:30. 

Προηγουμένως ωστόσο έκαμε μια τελευταία δήλωση. Το άρθρο 23 θέτει σαν προϋπόθεση για την 
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έναρξη ισχύος της ανακωχής τη σύναψη αναλόγου ανακωχής με την Ιταλία. Η γαλλική 
αντιπροσωπεία θα αναχωρήσει λοιπόν αμέσως για τη Ρώμη, ο Εντζιζέρ όμως επιμένει να δηλώσει τα 
ακόλουθα: Η France δε θα δεχθεί από μια χώρα που δεν πολέμησε, απαιτήσεις σαν αυτές που 
δέχθηκε από τη νικήτρια Γερμανία. 

Μιλώνοντας έτσι, με φωνή έντονη και υπερήφανη ο Εντζιζέρ δεν ξέρει, πως έχει κιόλας επιτύχει 
αυτό που θέλει και πως ο σύμμαχός του ονομάζεται Adolf Hitler. Ο Hitler, μόλις έλαβε γνώση της 
αίτησης ανακωχής, κάλεσε τον Mussolini να έλθει να συνεννοηθούν. Η συνάντηση έγινε στο Munich, 
στην ίδια αίθουσα, όπου έγιναν οι διαπραγματεύσεις με τον Chamberlain και τον Daladier το 1938. 
Ο Duce που τα στρατεύματά του μόλις είχαν μπει στον πόλεμο, έφθασε γεμάτος αξιώσεις. Ήθελε 
εδαφικές εγγυήσεις στην Τύνιδα και την Κορσική, κατάληψη της France μέχρι τον ποταμό Ροδανό, 
παράδοση του γαλλικού στόλου. Προς μεγάλη του απελπισία, ο Hitler ψαλίδισε τα φτερά των 
φιλοδοξιών του. Δεν επιθυμεί είπε, να επιβάλει στη France μια εξουθενωτική ειρήνη και ζήτησε από 
τον Mussolini να καταλάβει, πως οι αξιώσεις του θα οδηγούσαν τη γαλλική κυβέρνηση στην 
απόφαση να συνεχίσει τον αγώνα στις υπερπόντιες κτήσεις της. Ο Duce επιμένει να απαιτήσει ο 
Άξονας τουλάχιστον την παράδοση του γαλλικού στόλου. Ο Hitler του αντιτάσσει, πως ακριβώς 
αυτός είναι ο όρος που θα έκανε ν’ αποτύχει το παν. 

Αν τέτοιες απαιτήσεις μας προβληθούν, θα αναλάβουμε 
ελευθερία δράσης. Το ναυτικό μας, η αεροπορία μας είναι άθικτα. Η France πέρασε και άλλες τέτοιες 
δύσκολες στιγμές. Αν υπογράψει ανακωχή, θα εκτελέσει με νομιμοφροσύνη τους όρους της. Όμως η 
Ρώμη δεν θα πρέπει να την φέρει αντιμέτωπη με απαιτήσεις που τίποτα δεν τις δικαιολογεί... 

Ο Mussolini φεύγει από το Munich έξαλλος από θυμό και την ώρα που η αντιπροσωπία Εντζιζέρ 
διαπραγματεύεται στη Ρώμη μέσα σε μια ατμόσφαιρα αβρότητας, δεν παύει να ζητά από τον 
Badoglio να του κυριεύσει τη Nice για να δημιουργήσει δια των όπλων το δικαίωμα κατοχής της 
μεγάλης αυτής πόλης. Χαμένος κόπος: η ιταλική εισβολή δεν προχωρεί πέρα από την Μαντόν. Οι 
γαλλικές απώλειες είναι ασήμαντες και στις Άλπεις η αποτυχία της επίθεσης είναι τόσο 
ολοκληρωτική, όσο και στην παραλιακή ζώνη. Για πρώτη φορά ο στρατηγός Gamelin αποδεικνύεται 
προφήτης: Αν η Ιταλία στραφεί εναντίον μας, έλεγε, μου χρειάζονται τέσσερις μεραρχίες.

Όμως οι Γερμανοί, αφού κατέλαβαν την Lyon στις 19 και ξεχύθηκαν από το Κυλόζ στις 21, βαδίζουν 
εναντίον του Σαμπερύ, εναντίον της Γκρενόμπλ. Στην κοιλάδα του Ροδανού προελαύνουν μέχρι την 
Τουρνόν. Η αντίσταση που συναντούν από υπολείμματα μονάδων, αποφασισμένα ν’ αντισταθούν, 
τους προκαλεί απώλειες, όμως δεν μπορεί να εμποδίσει την εξέλιξη των ελιγμών τους. Έτσι όταν η 
ανακωχή της Ρώμης έχει πια υπογραφεί, θέτοντας σε ισχύ και την ανακωχή της Ρετόντ, η στρατιά 
των Άλπεων βρίσκεται κυκλωμένη. 

 Ακριβώς 
τόσες διαθέτει κι ο στρατηγός Ολρύ. 

Στις 25 Ιουνίου τα μεσάνυχτα παύουν οι εχθροπραξίες. Η ακραία γραμμή προέλασης του γερμανικού 
στρατού περνά από το Μπελγκάρντ, το Aix-Les-Bains, το Βουαρόν, την Τουρνόν, το Saint Etienne, το 
Κλερμόν Φεράν, το Λα Σατρ, το Μοντμοριγιόν, την Ανγκουλέμ και το Ρουαγιάν. Πρέπει να 
υποχωρήσει σχεδόν παντού για να συμπέσει με τη διαχωριστική γραμμή. Στη γραμμή Maginot 
μερικές ομάδες των οχυρωμάτων θα αρνηθούν να συμμορφωθούν με τις γερμανικές προσκλήσεις 
και δεν θα παραδοθούν παρά στις αρχές Ιουλίου. Πολλοί στρατιωτικοί ηγέτες, όπως ο 
αντισυνταγματάρχης Σβαρτς, διοικητής του οχυρωμένου υποτομέα του Αγκενώ, συντάσσουν 
πρακτικά διαμαρτυρίας με τα οποία δηλώνουν πως τα αμυντικά τους μέσα είναι άθικτα και πως 
υποκύπτουν όχι στην υπεροχή του εχθρού, αλλά στην διαταγή της γαλλικής κυβέρνησης. 

Ο γαλλικός στρατός είχε βαριές απώλειες σε ανθρώπινο υλικό: πάνω από 120.000 νεκρούς, αριθμός 
πολύ μεγάλος για έναν πόλεμο σαράντα πέντε ημερών. Οι Ολλανδοί έχουν 2.890 νεκρούς, οι Βέλγοι 
7.000 και οι Άγγλοι 3.500. Συγκριτικά οι γερμανικές απώλειες είναι αξιοσημείωτα μικρές: 27.074 
νεκροί, 111.034 τραυματίες, 18.384 εξαφανισθέντες. Ο Έντυ Μπάουερ, Ελβετός στρατιωτικός 
εμπειρογνώμων, κάνει την ακόλουθη παρατήρηση: Από τις 10 Μαΐου ως τις 4 Ιουνίου, κατά τις 
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επιχειρήσεις του Sedan και της Dunkerque, ο ημερήσιος μέσος όρος των γερμανικών απωλειών 
είναι μόνο 2.449 άντρες. Από τις 5 ως τις 25 Ιουνίου και παρ’ όλο που είχε πολύ ελαττωθεί η 
βιαιότητα των μαχών από τις 17 Ιουνίου ο μέσος όρος φθάνει τις 4.762 άντρες. Το γεγονός αυτό 
επιβεβαιώνει τη σκλήρυνση της γαλλικής άμυνας από τη μάχη του Somme και πέρα, τη στιγμή 
ακριβώς που η δυσαναλογία των δυνάμεων δεν επέτρεπε καμιά ελπίδα. 

Το πρώτο μεγάλο κεφάλαιο του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου κλείνει. Η France διαγράφεται από 
τις Δυνάμεις που κατευθύνουν τον κόσμο. Ο Hitler είναι κύριος της ηπειρωτικής Ευρώπης από τον 
Vistula ως τον Ατλαντικό. Όμως η ανακωχή που δέχθηκε να παραχωρήσει και που γι’ αυτήν θα έρθει 
η στιγμή να μετανιώση πικρά, αφήνει απάτητη από Γερμανό τη Βόρεια Αφρική, την μελλοντική 
βάση εξόρμησης για την επανάκτηση της France. Αυτό είναι ίσως μια δικαιολογία, οπωσδήποτε 
είναι όμως σίγουρα ελαφρυντικό για τους Γάλλους που δέχτηκαν με συντριβή αυτή την ανακωχή. 



Digitized by 10uk1s 

Κεφάλαιο 7: ΑΝΑΠΑΥΛΑ 
Ιούλιος - Οκτώβριος 1940 

Η μάχη της Αγγλίας 

Μακρόχρονη σιωπή ακολουθεί την πτώση της France. Το κανόνι σίγησε. Ο πόλεμος σταμάτησε. 
Η ανθρωπότης εμβρόντητος μπροστά σε μια καταστροφή τόσο απρόβλεπτη και τόσο 
ολοκληρωτική. 

Μερικοί ειδικοί που ανέλυσαν τις τεχνικές συνθήκες της γαλλικής ήττας, κατέδειξαν τα 
αποτελέσματα του κεραυνοβόλου αιφνιδιασμού, τον οποίο προκάλεσε ο συνδυασμός του 
αεροπλάνου και του άρματος μάχης. Όμως το ευρύ παγκόσμιο κοινό συγκράτησε μόνο τη φυγή 
ολόκληρων στρατιών σε κατάσταση παραζάλης την άνανδρη κατάρρευση ενός λαού που άλλοτε 
ήταν τόσο γενναίος και υπερήφανος. Στο προοίμιο της ανακωχής, ο νικητής είχε γράψει τα 
ακόλουθα: Η France ύστερα από ηρωική αντίσταση που εκδηλώθηκε με συνεχή σειρά αιματηρών 
μαχών, ηττήθη και κατέρρευσε. Η Γερμανία δεν επιθυμεί να δώσει στους όρους της ανακωχής 
χαρακτήρα ταπεινωτικό για ένα τόσο γενναίο αντίπαλο...

Ο Hitler ζει μέρες αποθέωσης. Η νίκη του είνα πλήρης. Πρώτα πάνω στον εχθρό που τον μισούσε, 
αυτή την μισοπεθαμένη France που βρίσκεται πια στη διάθεσή του. Έπειτα πάνω στους στρατηγούς 
του, που όλοι του είχαν μιλήσει για έναν φοβερά ισχυρό αντίπαλο, για ένα μακροχρόνιο πόλεμο, για 
μια τεράστια σπατάλη αίματος. Ο θρίαμβος τον γεμίζει ευδιαθεσία, σχεδόν αγαθότητα. 
Εγκατέλειψε το σκυθρωπό σταθμό διοίκησης στη Ρηνανία, για να έρθει να εγκατασταθεί σ’ ένα 
χωριό της γαλλοβελγικής μεθορίου, το Μπρυλύ-ντε-Πες, δίπλα στο Ροκρουά. Τώρα που είχε πάρει 
πια εκδίκηση, μπορεί να ξεκουραστεί λίγο και να πάρει ανάσα. Με δυο παλιούς συντρόφους του 
στο στρατό, επισκέπτεται τα πεδία των μαχών του 1914 - 1918, τις Φλάνδρες, την Καμπανιά, όπου 
έζησε το μαρτύριο του απλού φαντάρου. Ύστερα εγκαταλείποντας το Μπρυλύ-ντε-Πες που το 
επίπεδο τοπίο του δεν εμπνέει τον ρομαντισμό του, εγκαθίσταται στον Μέλανα Δρυμό, κοντά στο 
Φρόυντενστατ. Η Αλσατία που κατακτήθηκε, ξαναβρίσκεται στην πόρτα του. Την επισκέπτεται κι 
εκστασιάζεται μπροστά στο γερμανικό χαρακτήρα της κι εκφράζει τη συμπόνια του για τους 
πληθυσμούς που επιστρέφουν από την γαλλική αιχμαλωσία τους στο Περιγκόρ. Στο Strasbourg η 
πλατεία Κλεμπέρ γίνεται AdolfHitlerπλάτς και στη Μυλούζη, προκαλώντας κάποια χαμόγελα, η ίδια 
τιμή γίνεται στην οδό ντυ Σωβάζ (του Άγριου). Το Vichy θα διαμαρτυρηθεί για την 
επαναπροσάρτηση, χωρίς συνθήκη, των δύο επαρχιών ύστερα εναντίον της απελάσεως του 
γαλλόφωνου πληθυσμού της Lorraine. Ο Hitler δεν σκοτίζεται. Οι βλέψεις του προχωρούν πολύ πιο 
μακριά από την ανάκτηση της παλιάς Γερμανίας του 1871. Εκτός από το Metz και το Strasbourg 
λογαριάζει να ξαναπάρει τις παλιές γερμανικές πόλεις του Βερντέν και της Τουλ. Θέλει να περιλάβει 
στα σύνορα του Reich 

 Ο κόσμος αγνόησε αυτή την εκδήλωση τιμής 
προς τα γαλλικά όπλα. Για πολλά χρόνια επικρατούσε η ιδέα, πως η France δεν πολέμησε. Μια 
μερική αλήθεια έγινε απόλυτη αλήθεια που βάρυνε πολύ και βαραίνει ακόμη για την ηθική στάση 
του γαλλικού έθνους. 

τους Γερμανούς της θάλασσας

Σ’ αυτό το σημείο ο Hitler δεν έχει καμιά αμφιβολία. Οι Άγγλοι είναι ρεαλιστές. Έχασαν το 
ηπειρωτικό τους ξίφος, τον γαλλικό στρατό. Δεν έχουν να περιμένουν τίποτα από την Αμερική, που 
ο προηγούμενος πόλεμος την είχε κάνει να αντιπαθεί κάθε είδος επέμβασης στην Ευρώπη. Δεν 
έχουν τίποτα να περιμένουν απ’ τη Ρωσία: Η Ρωσία βλέπει με δάκρυα στα μάτια τις μεγάλες μας 
επιτυχίες, όμως η δύναμή της δεν της επιτρέπει να κτυπήσει τη Γερμανία και ο Molotov έσπευσε να 
συγχαρεί τον Führer για τη νίκη του εναντίον της France. Η Αγγλία λοιπόν είναι μόνη και θα έπρεπε 
να έχει παραφρονήσει για να συνεχίσει τον αγώνα, τη στιγμή που ξέρει, πως ο Adolf Hitler δεν θέλει 

, τους Ολλανδούς και να αποκαταστήσει τη 
Bουργουνδία στο γερμανικό της χαρακτήρα, εγκαθιστώντας εκεί γερμανικές αποικίες, που θα 
προσέφεραν οι πληθυσμοί της Τρανσυλβανίας και του Τυρόλου, που είχε ήδη ανακτήσει. Όμως θα 
ήταν πρόωρο να αποκαλύψει τα απώτερα αυτά σχέδια. Πρέπει πρώτα η Αγγλία να ζητήσει ειρήνη. 



Digitized by 10uk1s 

να καταστρέψει ούτε το εμπόριό της ούτε την αυτοκρατορία της. Η Αγγλία, λέει στον Jodl, θα έχει 
την ειρήνη όποτε την θελήσει· αν την ζητήσει, εγώ είμαι έτοιμος...

Ολόκληρο το μήνα Ιούνιο στην Αγγλία δεν πέφτει ούτε μια βόμβα, τον Ιούλιο η αεροπορική δράση 
εξακολουθεί να περιορίζεται σε επιθέσεις εναντίον των λιμένων. Ο Hitler αναγγέλλει μερική 
αποστράτευση του γερμανικού στρατού με τη διάλυση 35 μεραρχιών και διατάσσει να δοθούν 
εντολές στις διπλωματικές του αντιπροσωπείες να μην αποκρούουν κρούσεις Βρετανών πρακτόρων. 
Οι συζητήσεις του με το φιλικό του περιβάλλον περιστρέφονται όλες γύρω στο ίδιο θέμα: οι Άγγλοι 
θα διαπραγματευθούν· η εκστρατεία στη Δύση τελείωσε. 

 Το μόνο πράγμα που περιμένει απ’ 
αυτήν είναι ν’ αφήσει ελεύθερα τα χέρια της Γερμανίας για την αναδιοργάνωση της Ευρώπης και 
την επέκταση προς την Ανατολή. 

Ακριβώς τότε ένα δραματικό γεγονός, η καταστροφή μέρους του γαλλικού στόλου, έρχεται να 
διακηρύξει με έμφαση την απόφαση της Αγγλίας να συνεχίσει τον πόλεμο με όλα τα μέσα. 

Αυτόν τον γαλλικό στόλο που είχε γίνει εφιάλτης για τους Άγγλους, το γαλλικό Ναυαρχείο τον είχε 
απομακρύνει όσο μπορούσε περισσότερο από τα μητροπολιτικά ύδατα. Ένα σημαντικό τμήμα του, 
2 θωρηκτά, 8 αντιτορπιλικά, το πολύ μεγάλο υποβρύχιο Συρκούφ, περίπου 200 βοηθητικά σκάφη 
βρίσκονται στ’ αγγλικά λιμάνια. Ένα άλλο τμήμα, 1 θωρηκτό και 4 καταδρομικά υπό τις διαταγές του 
ναυάρχου Γκοντφρουά, είναι αγκυροβολημένα στην Αλεξάνδρεια· 1 αεροπλανοφόρο και 2 θωρηκτά 
βρίσκονται στις Αντίλλες. Τα δύο μεγάλα πολεμικά των 35.000 τόνων που η κατασκευή τους 
τέλειωνε και βρίσκονταν σε κατάσταση πλεύσεως, δραπέτευσαν από τα ναυπηγεία, τη στιγμή που 
οι Γερμανοί έμπαιναν στη Βρετάνη, όμως το Ζαν-Μπαρ, σκάφος χωρίς εξοπλισμό ακόμα, δεν έφτασε 
παρά στην Casablanca, ενώ το Ρισελιέ, εφοδιασμένο ήδη με τα πυροβόλα του των 15 ιντσών, είχε 
φθάσει στο Dakar. Επτά καταδρομικά σταθμεύουν στο Αλγέρι και αυτό που αποκαλείται δύναμη 
επιδρομών, δηλαδή η ισχυρότερη μοίρα, βρίσκεται στο λιμάνι του Μερς ελ - Κεμπίρ. Είναι εκεί τα 
θωρηκτά Βρετάνη και Προβηγκία, το μεταγωγικό αεροπλάνων Κομμαντάν Τεστ, 6 αντιτορπιλικά της 
κλάσεως του Τερίμπλ, τέλος τα πολύτιμα θωρηκτά μάχης Dunkerque και Strasbourg. Αυτά κυρίως τα 
σκάφη δικαιολογούν τις αγγλικές ανησυχίες. Αν η Γερμανία κατόρθωνε να τα προσθέσει στο 
Scharnhorst και στο Gneisenau, θα διέθετε τότε μία μάχιμη δύναμη ή μια πειρατική ομάδα, εναντίον 
της οποίας θα έπρεπε να χρησιμοποιηθεί το σύνολο του αγγλικού στόλου. Το άρθρο 7 της ανακωχής 
και ο όρκος του ναυάρχου Darlan είναι οι μόνες εγγυήσεις που προστατεύουν τη Great Britain 
εναντίον αυτού του κινδύνου. 

Οι συνθήκες μέσα στις οποίες αποφασίσθηκε η επιχείρηση Καταπέλτης, που απέβλεπε στο να τεθεί 
εκτός μάχης ο γαλλικός στόλος, παραμένουν σκοτεινές. Το αγγλικό Ναυαρχείο ήταν της γνώμης να 
μην εκτελεστεί. Ο Churchill όμως την επέβαλε. Φαίνεται πως οι στρατιωτικοί λόγοι επηρέασαν 
λιγότερο την απόφασή του. Κυρίως ήταν η επιθυμία να αποδείξει με μια τραγική χειρονομία τη 
θέληση της Αγγλίας να πολεμήσει απεγνωσμένα. Πέρα για πέρα αγγλικός τρόπος θα πει ο έντιμος 
ιστορικός του Vichy Ρομπέρ Άρον, να καις τα σκάφη σου θυσιάζοντας τα σκάφη των άλλων. Στ’ 
απομνημονεύματά του ο Churchill συγκρίνει τον εαυτό του με τον Δαντόν: Τι χρειάζεται; Τόλμη... Οι 
συνασπισμένοι βασιλείς μας απειλούν· ας τους απαντήσουμε ρίχνοντάς τους ένα βασιλικό κεφάλι...

Στην Αγγλία η επιχείρηση Καταπέλτης εξελίχθηκε χωρίς δυσκολία. Τα γαλλικά πληρώματα 
πιάστηκαν στον ύπνο και οι απώλειες περιορίσθηκαν σ’ έναν Άγγλο νεκρό και μερικούς τραυματίες. 
Στην Αλεξάνδρεια ο ναύαρχος Γκοντφρουά δέχθηκε να εξουδετερωθούν τα σκάφη του που 
σκούριαζαν μέσα στον όρμο, χωρίς μαζούτ και με τα ουραία των πυροβόλων τους αφημένα στην 
ξηρά. Στο Dakar το Ρισελιέ έπαθε ζημιές, όμως δεν αχρηστεύθηκε. Στο Μερς ελ - Κεμπίρ η τραγωδία 

 Η 
αναλογία ανάμεσα στις δυο αυτές περιπτώσεις δεν είναι φανερή και στο σύνολο τους τ’ 
αποτελέσματα της επιχείρησης Καταπέλτης υπήρξαν αποτρόπαια. Ήταν όμως μια επίδειξη 
ενεργητικότητας και δημιούργησε τις εντυπώσεις που είχε ελπίσει ο εμπνευστής της. 
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έφθασε ως τη φρικτή λύση της. 

Σύμφωνα με τους όρους ανακωχής, η δύναμη των καταδρομικών προχωρούσε στο έργον του 
παροπλισμού της. Τα πέντε μεγάλα πολεμικά βρίσκονταν αγκυροβολημένα δίπλα - δίπλα στο 
μισοτελειωμένο λιμενοβραχίονα. Τα έξι αντιτορπιλικά βρίσκονταν στην άλλη πλευρά του κόλπου, 
κάτω από τον υψηλό λόφο που δέσποζε πάνω στο λιμάνι. Οι φωτιές στα καζάνια ήταν σβησμένες 
και τα πληρώματα απασχολημένα με τη μεταφορά των πυρομαχικών στην ξηρά. 

Η δύναμη Η υπό την διοίκηση του ναυάρχου Somerville εμφανίσθηκε στις 3 Ιουλίου, ώρα 7 το πρωί. 
Περιελάμβανε 1 καταδρομικό μάχης, 2 θωρηκτά και 1 αεροπλανοφόρο. Άρχισε να ποντίζει νάρκες 
στο δίαυλο, ύστερα ένα τελεσίγραφο δόθηκε στο ναύαρχο Ζανσούλ από τον πλοίαρχο Σ. Χόλλαντ. 
Το έγγραφο αυτό διατύπωνε ορισμένες προτάσεις με το δικαίωμα εκλογής: 

να φύγουν τα σκάφη μαζί με την αγγλική μοίρα, για να συνεχίσουν τον αγώνα εναντίον της 
Γερμανίας και της Ιταλίας, 

να κατευθυνθούν σ’ ένα λιμένα του Ηνωμένου Βασιλείου με περιορισμένο πλήρωμα και υπό 
βρετανικό έλεγχο, 

να καταφύγουν στις Αντίλλες, όπου τα γαλλικά πολεμικά θα μπορούσε να τεθούν υπό τον έλεγχο 
των Ηνωμένων Πολιτειών ως το τέλος των εχθροπραξιών, 

να αυτοβυθισθούν τα σκάφη, 

να απορριφθούν όλες οι προηγούμενες λύσεις και στην περίπτωση αυτή ο Άγγλος ναύαρχος 
γνωστοποιεί πως έχει τα αναγκαία μέσα και την εξουσιοδότηση να καταστρέψει τα γαλλικά 
πολεμικά σκάφη. 

Στον Γάλλο ναύαρχο δόθηκε μια προθεσμία έξι ωρών για να κάνει την εκλογή του. 

Ήμουν προτεστάντης κι αγγλόφιλος, θα γράψει αργότερα ο Ζανσούλ· η προσωπική μου αντίδραση ήταν 
να φύγουμε με τους Άγγλους.

Δέκα μέρες μετά την ανακωχή, οι επικοινωνίες βρίσκονταν ακόμα σε πλήρη αποδιοργάνωση. Ο 
Darlan είχε αποσύρει τον πρότυπο σταθμό διοίκησής του που είχε εγκαταστήσει στο Μαινταινόν, 
κοντά στο Paris, πρώτα στο Ρουαγιάν κι έπειτα είχε μεταφέρει τα υπολείμματα του ναυαρχείου του 
στο Νεράκ, μικρή πόλη των Πυρηναίων, όπου η αδελφή του είχε ένα κτήμα κατάλληλο για 
προσωρινό άσυλο. Ο Ζανσούλ περιορίσθηκε να στείλει ένα σύντομο μήνυμα, όπου χωρίς να 
αναφέρει τις άλλες προτάσεις, γνωστοποιούσε, ότι ισχυρή αγγλική ναυτική δύναμη, του είχε δώσει 
προθεσμία έξη ωρών για να αυτοβυθισθεί και ότι είχε την πρόθεση ν’ αντιτάξει βία. 

 Είχε όμως επίγνωση πως αυτό θα προκαλούσε την καταγγελία της 
ανακωχής και την κατοχή της Βόρειας Αφρικής. Απάντησε στον Somerville, πως θα αντέτασσε βία 
στη βία. Όταν δόθηκε η διαταγή ν’ ανάψουν οι μηχανές, τα πληρώματα χειροκρότησαν πιστεύοντας 
πως ξαναμπαίνουν στη μάχη εναντίον των Γερμανών. 

Μια απάντηση που δεν την περίμενε, του ήρθε πέντε λεπτά πριν από τον πρώτο κανονιοβολισμό: το 
γαλλικό Ναυαρχείο επιδοκίμαζε τη στάση του και τον διάτασσε ν’ απόρριψη το τελεσίγραφο. 

Μια στιγμή πριν ο Ζανσούλ είχε πιστέψει, πως θ’ απέφευγε την τραγωδία. Είχε αναλάβει την 
ευθύνη να δείξει στον Χόλλαντ τις μυστικές εντολές, με τις οποίες ήταν εφοδιασμένος κάθε 
διοικητής γαλλικού πολεμικού. Ο ναύαρχος Darlan υπενθύμιζε, πως το μόνιμο καθήκον ενός 
διοικητού ήταν να προτιμήσει να καταστρέψει το πλοίο του, παρά να το αφήσει να πέσει σε ξένα 
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χέρια. Ο Χόλλαντ, ένας γαλλόφιλος αξιωματικός με γαλλική μόρφωση, που η αποστολή του τον 
έκανε να νιώθει σπαραγμό, έτρεξε να συναντήσει τον Somerville. Ο Somerville έσπευσε να 
πληροφόρηση το London, πως κατείχε την απόδειξη, ότι τα γαλλικά πολεμικά δεν κινδυνεύουν να 
αιχμαλωτισθούν από τον εχθρό. Οι λόρδοι του Ναυαρχείου με τη σειρά τους φάνηκαν 
διατεθειμένοι να δεχθούν τη γαλλική υπόσχεση. Όμως ο Churchill ήθελε το βασιλικό κεφάλι του. 
Στις 16:26 ο Somerville έλαβε το συνοπτικό μήνυμα του Churchill: Οι Γάλλοι πρέπει να 
αυτοβυθισθούν ή πρέπει να τους βυθίσετε πριν να νυχτώσει. 

Λίγο πριν τις 17:30 ο πλοίαρχος Χόλλαντ εγκατέλειψε το Dunkerque μεταφέροντας στο ναύαρχό του 
την τελευταία γαλλική άρνηση. Όταν πέρασε μπροστά από το Βρετάνη, ο αξιωματικός επιφυλακής 
που δεν θα ζούσε παρά μερικές στιγμές ακόμα, του απέδωσε τιμές. Οι κανονιοβολισμοί άρχισαν 
στις 17:54. Τα γαλλικά πολεμικά που δεν είχαν σηκώσει τις άγκυρες, ήταν ακίνητοι στόχοι. Το 
Strasbourg, καθώς και τα αντιτορπιλικά Τερίμπλ, Τίγρης και Βολτά αποσπάσθηκαν από τις άγκυρές 
τους και βγήκαν στο πέλαγος περνώντας ανάμεσα από τις νάρκες που είχαν ποντίσει οι Άγγλοι, τις 
ομοβροντίες που τα πλαισίωσαν και τα αεροπλάνα που τα κατεδίωξαν. Το Dunkerque, επιχειρώντας 
τον ίδιο ελιγμό, απέτυχε, αφού έριξε 40 οβίδες εναντίον του Hood. Το Προβηγκία, βαρά χτυπημένο, 
έπεσε στην ακτή βάλλοντας με όλα τα πυροβόλα του. Μια οβίδα των 15 κατέστρεψε το 
αντιτορπιλικό Μογκαντόρ. Το Βρετάνη τέλος, χτυπημένο από την πρώτη ομοβροντία, τινάχτηκε στον 
αέρα. Οι βολές των πυροβόλων σταμάτησαν, όταν ο ναύαρχος Ζανσούλ έδωσε σήμα, ότι όλα τα 
πολεμικά του ήταν εκτός μάχης. Την άλλη μέρα ωστόσο, με διαταγή του London τρία κύματα 
τορπιλοβόλων αεροπλάνων δοκίμασαν μάταια ν’ αποτελειώσουν το Dunkerque που είχε πάθει 
ελαφρές ζημιές. Πρόσθεσαν στη δράση τους και τον περιττό πολυβολισμό των βενζινακάτων που 
ήταν φορτωμένες ναύτες, ανεβάζοντας τους νεκρούς του Μερς-ελ-Κεμπίρ σε 1207, από τους 
οποίους 977 μόνο απ’ το Βρετάνη. 

Θα μπορούσε αυτή η απρόκλητη επίθεση να προκαλέσει πόλεμο μεταξύ France και Αγγλίας. Προς 
στιγμήν ο ωροδείκτης της μοίρας δίστασε. Ο Darlan δήλωσε: Προδόθηκα από τους εν όπλοις 
συντρόφους μου· δεν πίστεψαν στο λόγο που τους είχα δώσει. Με διαταγή του τα πολεμικά διακόπτουν 
τη διαδικασία παροπλισμού τους. Διατάσσεται γενική αντεπίθεση με το Strasbourg και τα θωρηκτά 
του Αλγερίου. Αποφασίζεται ο αεροπορικός βομβαρδισμός του Γιβραλτάρ. Ο υπουργός των 
Εξωτερικών Πωλ Μπωντουέν κατορθώνει να αναβληθούν τα πολεμοχαρή αυτά μέτρα και περιορίζει 
την αντίδραση στη διακοπή των ανύπαρκτων πια διπλωματικών σχέσεων. Όμως η μνησικακία του 
γαλλικού Ναυτικού και του γαλλικού έθνους θ’ αργήσουν να σβήσουν. 
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Η Αγγλία προετοιμάζεται ν’ αντιμετωπίσει την εισβολή 

Από το Calais ο Γερμανός βλέπει τις αγγλικές ακτές. Το πρόβλημα που τον απασχολεί το καλοκαίρι 
του 40 είναι πότε και πώς θα αποπειραθεί να αποβιβασθεί σ’ αυτές. 

Αν το είχε επιχειρήσει αμέσως μετά την γαλλική ήττα, τα χερσαία μέσα που θα είχε να 
αντιμετψπίσει, θα ήταν εξαιρετικά ισχνά. Στις αρχές Ιουλίου, στην πιο απειλούμενη ακτή της 
Αγγλίας, στο Σαιν Μάργκαρετ’ς Μπαίη, κοντά στο Dover, ο Churchill, σε μια περιοδεία 
επιθεωρήσεως, δεν βρίσκει παρά τρία αντιαρματικά πυροβόλα για μια ακτή μήκους 5 μιλίων. 
224.000 στρατιώτες είχαν επιστρέψει από την Dunkerque, 144.000 επαναπατρίζονται μετά τη μάχη 
της France, αλλά από ολόκληρο τον οπλισμό τους δεν φέρνουν πίσω παρά 9 άρματα μάχης από 600 
και μια δωδεκάδα πυροβόλα από χίλια. Η Great Britain δεν διαθέτει παρά 786 πυροβόλα 
εκστρατείας, 167 αντιαρματικά πυροβόλα, 178 ελαφρά άρματα μάχης, 81 μεσαία. Στις δώδεκα όχι 
πλήρεις και ελλιπώς εκπαιδευμένες μεραρχίες που δεν εγκατέλειψαν την Αγγλία, προστίθενται με 
μια μονοκονδυλιά οι 12 μεραρχίες που συγκροτήθηκαν από τους στρατιώτες που γλίτωσαν στην 
Dunkerque. Οι μεραρχίες όμως αυτές θα πρέπει να επανεξοπλισθούν ολοκληρωτικά. Ο διοικητής 
της Home Force, William Ironside -που σύντομα θ’ αντικατασταθεί από τον Alan Brooke- είχε 
χαράξει στο χάρτη μια γραμμή αντίστασης, που ξεκινούσε από τη διώρυγα του Bristol, έφερνε γύρω 
το London, ανέβαινε προς το Γουώς, εκτεινόταν ύστερα ως τις εκβολές του Τηκς, για να καλύψει τις 
Μίντλαντς. Η γραμμή όμως αυτή είναι τόσο πλασματική, όσο και το συγχωρεμένο φρούριο της 
Βρετάνης. Εξ άλλου το νησιώτικο ένστικτο υπαγορεύει την άμυνα της ίδιας της ακτής. Το να 
επιτραπεί στον εχθρό να εγκαταστήσει ένα προγεφύρωμα, θ’ αποτελούσε αυτοκτονία. Οι κινητές 
δυνάμεις είναι ολότελα ανεπαρκείς για να τον πετάξουν στη θάλασσα. Στις παραλίες λοιπόν 
αποφασίζουν να συγκεντρώσουν τα αμυντικά τους μέσα. Οι ακτές όμως που προσφέρονται για 
απόβαση ξεπερνούν σε μήκος τα 500 μίλια. Ο αριθμός των V.P. (Valnerable Points = Τρωτά σημεία) 
υπερβαίνει τα χίλια. Θα χρειάζονταν, για να οχυρωθούν όλα, απίθανες ποσότητες ναρκών, 
συρματοπλεγμάτων και μπετόν. Πρέπει να περιορισθούν σε μερικές ζώνες από το Κέετ ως το Sussex 
που η γειτνίασή τους με τις ακτές της ηπειρωτικής Ευρώπης τις καθιστά ιδιαίτερα τρωτές. Περίπου 
70 μίλια ακτών προστατεύονται με δίκτυα συρματοπλεγμάτων, ναρκοπέδια και κατακόρυφα 
δικτυωτά. Οι υπόλοιπες ακτές είναι ακάλυπτες. 

Στο Γίββωνα διαβάζομε, πως οι Βυζαντινοί πυρπολούσαν τη θάλασσα. Η ιδέα αυτή γοητεύει τον 
λόρδο Χάνκεϋ, που αναλαμβάνει να εκσυγχρονίσει το υγρό πυρ δημιουργώντας την Υπηρεσία 
πολεμικού πετρελαίου. Τα πειράματα όμως δείχνουν πως χωρίς να είναι ολότελα χιμαιρική, η 
μέθοδος αυτή είναι τρομερά δαπανηρή. Η ιδέα αυτή όμως θα γίνει αφορμή να γεννηθεί ο 
ακατάλυτος μύθος της εισβολής, που επιχειρήθηκε και ανατράπηκε από καταρράκτες φλογών και οι 
αδιάκοπα επαναλαμβανόμενες ιστορίες για χιλιάδες απανθρακωμένα πτώματα που κάλυπταν τις 
ακρογιαλιές κι έκλειναν την είσοδο των λιμανιών. 

Ένας από τους μονίμους φόβους των Άγγλων πατριωτών ήταν η αδιαφορία και η απάθεια του 
αγγλικού λαού. Πολλά θεατρικά έργα, διάφορα μυθιστορήματα και πολυάριθμες σάτιρες 
περιστρέφονταν γύρω απ’ αυτό το θέμα: 

Ποτέ καμιά προκατάληψη δεν διαψεύσθηκε τόσο απόλυτα. Θα ήταν υπερβολικό να πούμε πως όλη 
η Αγγλία έσπευσε στα όπλα. Όμως η απόφαση να υπηρετήσουν την πατρίδα είναι καθολική. Ο 
Anthony Eden απευθύνει την πρώτη έκκληση στις 14 Μαΐου. Αναγγέλλει τη δημιουργία ενός 
σώματος Local Defense Volunteers (Τοπικής Εθελοντικής Άμυνας) που σε περίπτωση εισβολής θα 
έπρεπε να συμμετάσχει στην άμυνα των πόλεων και των χωριών. Τρεις ημέρες αργότερα τα πρώτα 
αποσπάσματα άρχισαν να περιπολούν στις παραλίες και σε λιγότερο από μια βδομάδα 250.000 

Τη μέρα που έκαναν απόβαση οι Γερμανοί, έπαιζα ήσυχα 
γκολφ. Οι στρατιώτες μας το 'βαλαν στα πόδια· τα πλοία μας προσάραξαν. Τι ντροπή για την Αγγλία! 
Λίγο έλειψε να χαλάσει το παιχνίδι μου. 
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εθελοντές είχαν υπογράψει αιτήσεις κατατάξεως. Η Dunkerque και η γαλλική ήττα είχαν επιταχύνει 
τη στρατολόγηση. Τον Ιούλιο, όταν οι Locals μετονομάζονται σε Home Guards (Εθνοφρουροί) ο 
αριθμός τους έχει ξεπεράσει το εκατομμύριο. 

Οι άνδρες υπάρχουν· χρειάζονται όπλα. Σπάνια για τον τακτικό στρατό, γίνονται σπανιότατα για την 
εθνοφρουρά. Μια έκκληση στο λαό έχει σαν αποτέλεσμα να συγκεντρωθούν στα αστυνομικά 
τμήματα καμιά εικοσαριά χιλιάδες ετερόκλιτα τουφέκια· μέσα σ’ αυτά ήταν και τα Ένφηλντ από τον 
πόλεμο Νοτίων και Βορείων στην Αμερική που το θέατρο Ντριούρυ Λαίην χρησιμοποιούσε στα 
ιστορικά έργα του και που τα προσέφερε στον βωμό της πατρίδος. Ωστόσο πρέπει όλοι οι Home 
Guards να κρατούν ένα πυροβόλο όπλο. Μερικοί ψάχνουν να βρουν λιγότερο συμβατικά πολεμικά 
μέσα. Ο ντυμανιτέρο, ναυάγιο του ισπανικού εμφυλίου πολέμου, γίνεται περιζήτητος εκπαιδευτής, 
δικηγόροι και δάσκαλοι μυούνται στη χρήση των κοκτέιλ Molotov, για να πυρπολούν τα άρματα 
μάχης. Άλλοι κατασκευάζουν λόγχες με σκουπόξυλα και το έντιμο σώμα της εθνοφρουράς 
βαφτίζεται από τη λαϊκή χλευαστική διάθεση Broomstick Army (Στρατός με τα σκουπόξυλα). Το 
σώμα αυτό θ’ αρχίσει έτσι, για να τελειώσει με το πυροβολικό του και τα άρματα μάχης του. Ο 
αλεξιπτωτιστής είχε γίνει το φόβητρο των Άγγλων. Οι καμπάνες των εκκλησιών αποσπώνται 
προσωρινά από την υπηρεσία του Υψίστου, για να μπορεί ο ήχος τους ν’ αναγγείλει τον εναέριο 
εχθρό. Τρομοκρατημένη από την τύχη που επιφυλάσσεται στους αεροπόρους της που θα πάθαιναν 
ατύχημα, η RAF προειδοποιεί την Home Guard ν’ αποφεύγει κάθε επέμβαση εναντίον 
αλεξιπτωτιστών, αν δεν είναι τουλάχιστον έξι, επειδή κανένα βρετανικό αεροπλάνο δεν είχε 
πλήρωμα περισσότερο από πέντε άνδρες. Τα αθλητικά γήπεδα καλύπτονται με πασσάλους και οι 
δρόμοι με τοξοειδή εμπόδια, για να εμποδιστεί η κάθοδος ανεμοπτέρων. 

Το ιστορικό οχυρό της Αγγλίας είναι το τείχος του πολεμικού της στόλου. Ο ρόλος όμως που 
μπορούν να παίξουν τα πολεμικά στην απόκρουση εισβολής, περιορίζεται από την γερμανική 
αεροπορική ισχύ πάνω από τη Μάγχη και τη Βόρειο θάλασσα. Ο κύριος ρόλος μεταβιβάζεται έτσι 
στην RAF. Η τύχη του τελευταίου αντιπάλου που στέκεται όρθιος μπροστά στον Hitler, εξαρτάται 
από την κυριαρχία του ουρανού. 

Στον τομέα της αντιαεροπορικής άμυνας το Munich υπήρξε σωτήριο. Η Αγγλία που είχε απότομα 
ξυπνήσει, δεν ξανακοιμήθηκε. Ένα ισχυρό χερσαίο σύστημα αντιαεροπορικής άμυνας είχε 
προετοιμασθεί για τις επιδρομές. To Observer Corps που είχε σχεδόν ατονήσει όσο επικρατούσαν οι 
ψευδαισθήσεις της ειρήνης, δραστηριοποιήθηκε πάλι. Τα αεροδρόμια πολλαπλασιάσθηκαν και 
συγκεντρώθηκαν σ’ αυτά ποσότητες υλικού που επέτρεπαν τη γρήγορη επισκευή των ζημιών ενός 
βομβαρδισμού. Το System οργανώθηκε με τη μυστική συνεργασία των Γενικών Ταχυδρομείων του 
Κράτους. Πρόκειται για ένα δίκτυο διαβιβάσεων που χρησιμοποιεί τις πολιτικές εγκαταστάσεις και 
συνδέει όλα τα όργανα που συμβάλλουν στην αεροπορική μάχη, επιτρέποντας τη συγκεντρωτική 
διεύθυνσή της. Είναι απαραίτητο να ξέρουμε την ύπαρξη αυτού του σχεδίου, αυτού του ευρύτατου 
μηχανισμού για να καταλάβουμε την εξέλιξη των μαχών που σε λίγο θα άρχιζαν στο βρετανικό 
ουρανό. Δεν θα πρόκειται για έναν αγώνα μερικών ιπποτών των αιθέρων. Οι τόσο λίγοι (So Few), 
για τους οποίους θα μιλήσει ο Churchill, θα έχουν από κάτω τους ένα πλήθος που πολλαπλασιάζει 
την αποτελεσματικότητα της δράσης τους. 

Θα έχουν επίσης στην υπηρεσία τους μια κεφαλαιώδη εφεύρεση. Το 1935 το Υπουργείο Αεροπορίας 
ζήτησε να κατατοπισθεί για την ακτίνα του θανάτου ρωτώντας, αν ήταν δυνατόν να χρησιμοποιηθεί 
εναντίον των εχθρικών βομβαρδιστικών. Ο Γουώτσον Γουώτ, του Έθνικου Εργαστηρίου Φυσικής, 
απάντησε, πως η ακτίνα του θανάτου δεν ήταν πραγματοποιήσιμη με τέτοια μορφή, ενώ αντίθετα 
δεν ήταν αδύνατη η επισήμανση αεροσκάφους που πετά πέρα από την ακτίνα, όπου φθάνει το 
ανθρώπινο μάτι, χάρη στην αντανάκλαση την ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων πάνω στην ιονόσφαιρα. 
Απ’ αυτή την απάντηση γεννήθηκε η Radio Direction Finding που αργότερα θ’ ανταλλάξει τα αρχικά 
της R.D.F με το θαυμάσιο όνομα Ραντάρ. Στα 1940 η Great Βρεττανία είναι το μόνο κράτος στον 
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κόσμο που κατέχει ένα διπλό δίκτυο παρακολουθήσεως των αιθέρων· το C.H. ή Chains Home, που 
αντιπροσωπεύει το συνηθισμένο Ραντάρ και C.H.L., Chain Home Low - fying, εναντίον των 
αεροπλάνων που πετούν χαμηλά. Από τα νησιά Σέτλαντ ως την Ουαλία, οι μεγάλοι μυστηριώδεις 
φρουροί αγρυπνούν μόνιμα γύρω στο Ηνωμένο Ηασίλειο. Οι άθλοι της μάχης της Αγγλίας δεν θα 
ήταν δυνατοί χωρίς αυτούς τους φρουρούς που παραμόνευαν. 

Από τους τρεις κλάδους της αεροπορίας, αναγνωρίσεως, βομβαρδισμού και διώξεως, ο τελευταίος 
που αποκαλείται Fighter Command, πρόκειται να παίξει αποφασιστικό ρόλο. Ο άνθρωπος που τον 
διευθύνει είναι ο στρατάρχης της Αεροπορίας Sir Hugh Dowding· αξίζει ν’ ασχοληθούμε λίγο μαζί 
του. Ενώ έχει στις διαταγές του το πιο λαμπρό και πιο ατομικιστικό τμήμα της αεροπορίας, αυτός ο 
ίδιος είναι το πιο άχρωμο, το πιο παγερό πρόσωπο αυτού του όπλου. Το παρατσούκλι του Stuffy 
μπορεί να μεταφρασθεί με τη λέξη βαλσαμωμένος. Απεχθάνεται να φορά στολή, ντύνεται σαν 
συντηρητικός δικηγόρος του Λίνκολν’ς, του δικηγορικού κέντρου του London, ζει απομονωμένος, 
έχει τη λόξα του πνευματισμού, επικοινωνεί με τους πιλότους του που σκοτώθηκαν στη μάχη. Όμως 
οι τεχνικές του ικανότητες και η δύναμη της θέλησής του τον κάνουν να είναι ασύγκριτος αρχηγός. 
Αυτός διαμόρφωσε το Fighter Command κι αυτός θα είναι αρχηγός του κατά την περίοδο των 
σκληρότερων μαχών του. 

Πριν από τον πόλεμο ο Stuffy είχε ζητήσει επίμονα να δοθεί προτεραιότητα στην κατασκευή 
καταδιωκτικών. Πίεσε μ’ όλες του τις δυνάμεις για να εκτελεστεί ένα πρόγραμμα συγκρότησης 57 
στολίσκων, από τους οποίους οι 51 για τις μητροπολιτικές αεροπορικές δυνάμεις. Επέτυχε να 
υιοθετηθούν δύο τύποι καταδιωκτικών, Hurricane και Spitfire, και έπειτα, όταν το δεύτερο 
αποδείχθηκε καλύτερο, επέτυχε να στραφεί όλη η βιομηχανική προσπάθεια προς αυτό. Στην αρχή 
του πολέμου δεν μπόρεσε να κινήσει, παρά μόνο 39 στολίσκους, ανέλαβε όμως έναν επίμονο 
αγώνα να τους κρατήσει στην Αγγλία. Για μένα, έλεγε αργότερα, η μάχη του London άρχισε τον 
Σεπτέμβριο του 1939.

Δίπλα στον Dowding ο Beaverbrook. Χρειάστηκε τόλμη ο Churchill για να τον καλέσει επί κεφαλής 
του νεοσύστατου Υπουργείου Αεροναυτικών Κατασκευών. Ολόκληρη η RAF ξεσηκώθηκε εναντίον 
του υπουργείου και εναντίον του υπουργού. Το υπουργείο χώριζε την παραγωγή από αυτούς που 
χρησιμοποιούσαν το υλικό και ο υπουργός προκαλούσε πλήθος επικρίσεων. Καναδός την καταγωγή 
ο Μαξ Αίηκεν, έγινε ο Lord Beaverbrook. Αυτοδημιούργητος, μεγιστάνας του δημοσιογραφικού 
χάρτου, ιδρυτής του Daily Express, δεν είχε καμιά ειδική τεχνική κατάρτιση για να γίνει 
κατασκευαστής αεροπλάνων και επί πλέον ο παράφορος και ευέξαπτος χαρακτήρας του και η 
γεμάτη αυτοπεποίθηση αλαζονεία του προμηνούσαν τις χειρότερες συγκρούσεις με την στρατιωτική 
και πολιτική ιεραρχία. Ο Churchill βασίστηκε στην τρομερή ενεργητικότητά του και στην υπέροχη 
φαντασία του. Έπαιξε και κέρδισε. 

 Ο εγωισμός του που κατάφερε να επιβληθεί, του επιτρέπει να αντιμετωπίσει 
την περίοδο ης μεγάλης βρετανικής απομονώσεως με 446 καταδιωκτικά, από τα οποία 331 είναι 
Hurricane και Spitfire. Αυτά αποτελούσαν το ελάχιστο όριο για την άμυνα του Ηνωμένου Βασιλείου. 

Τα αποτελέσματα της άφιξης του λόρδου Beaverbrook, θα πει 
αργότερα ο Dowding, δεν μπορούν να χαρακτηρισθούν παρά με τη λέξη μαγικά.

Η μία, αριθμός 10, με γενικό στρατηγείο στο Μπαθ υπερασπίζει τη νοτιοδυτική Αγγλία. Η δεύτερη, 
αριθμός 13, με γενικό στρατηγείο στο Νιουκάστλ-ον-δη-Τάυν υπερασπίζει τη Σκωτία και τις αγγλικές 

 Από το Μάιο κιόλας το 
Γενικό Επιτελείο πληροφορήθηκε κατάπληκτο, πως ο νέος υπουργός Αεροναυτικών Κατασκευών θα 
του παρέδιδε 325 καταδιωκτικά αντί των 261 που ανέφεραν οι προβλέψεις. Κατά τους δυο 
επόμενους μήνες ο αριθμός των παραδιδομένων αεροπλάνων θα εξακολουθούσε να είναι κατά το 
ένα τρίτο ανώτερος από τους προβλεπόμενους αριθμούς. Οι απώλειες της Norway, του Βελγίου και 
της France αναπληρώνονται με το παραπάνω. Στις 11 Αυγούστου, την παραμονή της αποφασιστικής 
μάχης, ο Sir Hugh Dowding διαθέτει 704 καταδιωκτικά, από τα οποία 620 είναι Hurricane και 
Spitfire, διπλάσια δηλαδή από όσα τον Μάιο. Από τακτικής απόψεως το Fighter Command 
κατανέμεται σε τέσσερις ομάδες. 
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κομητείες του Βορρά. Η τρίτη, αριθμός 12, με γενικό στρατηγείο στο Νόττινγκαμ, υπερασπίζει την 
καρδιά της εθνικής βιομηχανίας, τις Μίντλαντς. Η τέταρτη, κατά πολύ σημαντικότερη, έχει τον 
αριθμό 11, με γενικό στρατηγείο στο Άξμπριτζ, στο Μιντλεσέξ. Υπερασπίζει το London και τη 
νοτιοανατολική Αγγλία, την περιοχή που περιμένει την εισβολή. 

Οι Άγγλοι πιστεύουν, πως κάποιο πρωί θα αρχίσει η εισβολή στην Αγγλία. Ο Churchill καλλιεργεί 
αυτή την ιδέα. Η μάχη της France τελείωσε, η μάχη της Αγγλίας αρχίζει. Οι λόγοι που εκφωνεί είναι 
πρόκληση, άλλοτε χονδροειδής - Σας περιμένομε κι έμεις και τα ψάρια και άλλοτε επική - Θα 
πολεμήσουμε στις παραλίες μας, θα πολεμήσουμε στους λόφους μας, θα πολεμήσουμε στις πόλεις μας 
και τα χωριά μας και δεν θα παραδοθούμε ποτέ.

Ο ίδιος παίρνει τα μέτρα του. Είχε προβλεφθεί στην άκρη του Σαιντ-Τζαίημς Park κάτω από το 
γωνιακό κτίριο του Στόρευς Γκαίητ ένα καταφύγιο για τον πρωθυπουργό. Ο Winston το 
επισκέπτεται, το βρίσκει απαίσιο, διατάζει να το μεγαλώσουν, να του αλλάξουν τα έπιπλα, να το 
εφοδιάσουν με μια κάβα λικέρ και να το συμπληρώσουν με ένα διαμέρισμα για την κυρία Churchill. 

 Η θέση του είναι πάντα η ίδια: η Γερμανία δεν θα 
έχει κερδίσει τον πόλεμο, παρά μόνο όταν θα έχει υποτάξει την Αγγλία - και αυτό δεν θα το 
καταφέρει. Σκοπός του είναι να καταστήσει τον αγγλικό λαό ικανό να αντιμετωπίσει τη δοκιμασία 
που τον περιμένει. Ελπίδα του είναι, πως η Αμερική δεν θα μείνει ουδέτερη, όταν η μητέρα της 
δημοκρατίας της και το λίκνο του πολιτισμού της θα υποστεί την επίθεση της ναζιστικής 
βαρβαρότητας. Κοιτάζοντας τον καθαρό ουρανό του Ιουλίου, φθάνει στο σημείο να εύχεται να τον 
δει να γεμίζει μαύρους σταυρούς και η κατάρρευση του Καντέρμπουρυ, της Οξφόρδης, του 
Westminster να μεταφέρει ως τις Ηνωμένες Πολιτείες ένα επιτακτικό σύνθημα συναγερμού. Γράφει 
κάθε μέρα στον Roosevelt, ζητά απεγνωσμένα όπλα, δέχεται τη δωρεά 900 παλαιών γαλλικών 
πυροβόλων των 75 από τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, παρακαλεί να του δανείσει 50 παλιά 
αντιτορπιλικά. Η Αμερική είναι το άστρο, προς το οποίο δεν θα πάψει να προσανατολίζεται η σκέψη 
του Churchill σ’ όλη τη διάρκεια του μακρού αγώνα που διεξήγαγε μόνη της η Αγγλία. 

Από  δω μέσα θα βγω νικητής, λέει, ή, αν κερδίσει ο Hitler, νεκρός. Ύστερα δίνει εντολή να 
τοιχοκολλήσουν τα λόγια της βασιλίσσης Βικτορίας τη στιγμή που ο πόλεμος κατά των Μπόερς 
περνούσε δύσκολες στιγμές: 

Ο Churchill δέχεται τον κίνδυνο, δεν δέχεται όμως την έλλειψη ανέσεων. Θα συνεχίσει στα battle 
apartments του την γεμάτη αφθονία και καλοπέραση ζωή του, θα καπνίζει τα πούρα με το 
μονόγραμμά του, θα συνεχίσει τα γεύματά του, που συνοδεύονται από άφθονο κρασί, τη δουλειά 
του μέσα στο κρεβάτι φορώντας τη χρυσοπόρφυρη ρόμπα του. Αντίθετα θα είναι πάντα έτοιμος να 
πάει να επιθεωρήσει ένα επικίνδυνο σημείο, να πάρει το αεροπλάνο και να πετάξει σ’ έναν ουρανό 
μολυσμένο από τον εχθρό, να αγνοήσει τους κινδύνους που διέτρεχε η ζωή του απ’ τον πόλεμο, 
κινδύνους που οι περισσότεροι αρχηγοί λαών αποφεύγουν επαίσχυντα. 

Παρακαλώ να γίνει αντιληπτό, πως δεν υπάρχει απαισιοδοξία μέσα σ’ 
αυτό το σπίτι. Οι πιθανότητες ήττας, όποιες κι αν είναι, δεν μας απασχολούν... Για μας είναι σαν να μη 
υπάρχουν. 

Η βρετανική αποφασιστικότητα δεν παρουσιάζει τάχα καμιά ρωγμή; Δύσκολο ερώτημα. Έτσι όπως 
είχαν έρθει τα πράγματα, τα άνθη της ηττοπάθειας δεν μπόρεσαν να αναπτυχθούν και κανείς δεν 
εμφανίσθηκε εκ των υστέρων να διεκδικήσει τα μαραμένα υπολείμματά τους. Ξέρουμε ωστόσο, 
πως υπήρξαν μέσα στην αριστοκρατία, στους κύκλους του μεγάλου τραπεζικού κεφαλαίου και των 
επιχειρήσεων, στους κύκλους της Εκκλησίας της Αγγλίας, ρεαλιστικά πνεύματα που έδειχναν τη 
διάθεση να σκύψουν το κεφάλι μπροστά στο αναπόφευκτο και να συνάψουν τουλάχιστον μια 
καινούρια ειρήνη της Αμιένης, ένα είδος ανάπαυλας για την ανάκτηση δυνάμεων, με το νέο 
Βοναπάρτη που ξεφύτρωσε από την επικίνδυνη ηπειρωτική ακτή. Ξέρουμε επίσης, πως στα 
αγγλονορμανδικά νησιά, το μοναδικό αγγλικό έδαφος που κατέκτησε η Wehrmacht, ο εισβολέας 
δεν έγινε δεκτός με τον ανταρτοπόλεμο που απεγνωσμένα συνιστούσε ο Winston Churchill στους 
Γάλλους, αλλά αντίθετα με περιποιήσεις. Ο ίδιος ο Churchill δεν έχει υπερβολικές ψευδαισθήσεις. 
Διακηρύσσει βέβαια, πως το θέμα μιας συμβιβαστικής ειρήνης δεν ετέθη ποτέ στην ημερησία 
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διάταξη του υπουργικού συμβουλίου, όμως στον πρεσβευτή του στην Washington λόρδο Λόθιαν 
γράφει τα ακόλουθα: Μην πάψετε ποτέ να προσπαθείτε να εντυπωθεί στο πνεύμα του προέδρου, πως, 
αν η χώρα μας υποστεί εισβολή και καταληφθεί, θα σχηματισθεί μια κυβέρνηση Quisling, για να 
επιβάλει την ειρήνη, περιορίζοντας την Αγγλία στο ρόλο ενός γερμανικού προτεκτοράτου...

Ενώ ο Churchill χαιρόταν κι απορούσε για την ανάπαυλα που του παρέχεται, ο Hitler αρχίζει να 
υποπτεύεται το είδος του βρετανικού ρεαλισμού. Αν η Αγγλία δεν αποφασίζει να ζητήσει ειρήνη, θα 
πρέπει να την αναγκάσει με τα όπλα. Αυτό δημιουργεί μια καινούρια και απρόβλεπτη κατάσταση. 
Για πολύ καιρό κανένας δεν παραδεχόταν, πως ο Hitler έφθασε ως το στενό του Calais, χωρίς να έχει 
αντιμετωπίσει το ενδεχόμενο μιας εισβολής στην Αγγλία. Και όμως αυτό το απίθανο πράγμα είναι 
πραγματικότητα. Ο άνθρωπος, του οποίου η φαντασία είχε γεννήσει τα πιο καταπληκτικά σχέδια, 
περιλαμβανομένου και αυτού το οποίο προέβλεπε ένα νέο εμφύλιο πόλεμο μέσα στις Ηνωμένες 
Πολιτείες, που θα τον προκαλούσαν οι γερμανικής καταγωγής πληθυσμοί, δεν είχε σκεφθεί ποτέ, 
πως οι στρατιώτες του θα μπορούσαν να πατήσουν το πόδι τους στις παραλίες του Kent, σε 
απόσταση 30km από το Calais! Δεν είχε κάνει καμιά απολύτως προετοιμασία, για να το επιτύχει. 

 Για να 
αντιμετωπίσει τον κίνδυνο που μπορεί να προέλθει από μια λιποψυχία των ανωτέρων στρωμάτων, 
ο Churchill στηρίζεται στη νησιώτικη περηφάνια των μαζών, σ’ αυτή την ανθεκτικότητα που μια 
ιστορία αιώνων είχε διοχετεύσει στις φλέβες του αγγλικού λαού. Δείχνει πως νιώθει υπερβολική 
εμπιστοσύνη, για να επιτύχει να την μεταδώσει. Ξέρει όμως καλύτερα από κάθε άλλον, πως μερικές 
χιλιάδες αλεξιπτωτιστές που θα κατέβαιναν στα αεροδρόμια ανοίγοντας το δρόμο για μια 
αεροπορική εισβολή, θα μπορούσαν να δημιουργήσουν στην Αγγλία συνθήκες ανάλογες μ’ αυτές 
που επέφεραν μέσα σε λίγες ώρες την αποδιοργάνωση της ολλανδικής άμυνας και μέσα σε μερικές 
μέρες την παράδοση της Ολλανδίας. Κάθε πρωινό που τελειώνει χωρίς να φέρει την απόβαση, είναι 
μια ευλογημένη ανατολή. 

Στις 9 Οκτωβρίου 1939, η υπ’ αριθμ. 6 διαταγή του, μεταξύ των σκοπών της επίθεσης εναντίον της 
France, ορίζει την κατάκτηση μιας ικανοποιητικής βάσης για τις αεροπορικές και ναυτικές 
επιχειρήσεις εναντίον της Αγγλίας· η λέξη χερσαίες λείπει. Στις 21 Μαΐου, την ημέρα που τα 
θωρακισμένα φθάνουν στην Abbeville, ο αρχιναύαρχος Raeder εφιστά την προσοχή του επί της 
ανάγκης να προετοιμάσει για κάθε ενδεχόμενο το σχέδιο μιας απόβασης: Ο Führer,  
εκμυστηρεύεται στον αρχηγό του επιτελείου του ναύαρχο Σνίβιντ, δεν πιστεύει σ’ ένα τέτοιο 
ενδεχόμενο και δεν ενδιαφέρεται καθόλου γι’ αυτό.

Στις 2 Ιουλίου επί τέλους ένα σημείωμα του Γενικού στρατηγείου του Hitler αναφέρει για πρώτη 
φορά την επιχείρηση Θαλάσσιος Λέων. 

 Στις 20 Ιουνίου ο Raeder επαναλαμβάνει την 
προσπάθειά του αλλά και πάλι αποτυγχάνει. 

Οι επιτελικές συσκέψεις αρχίζουν αμέσως με θέμα ένα τέτοιο ενδεχόμενο, όμως, πράγμα περίεργο, 
ο Hitler αδιαφορεί γι’ αυτές. Όταν επρόκειτο να γίνει η απόβαση στη Norway, ρύθμιζε την 
παραμικρή λεπτομέρεια, συζητούσε τις κινήσεις κάθε σκάφους και τους στόχους κάθε λόχου... Όταν 
επρόκειτο να εισβάλει στο Βέλγιο, σχεδίασε κι οργάνωσε μόνος του την κατάληψη του οχυρού 
Eben-Emael και τον αιφνιδιασμό του Albert Canal. Τώρα πρόκειται για την κατάκτηση της Αγγλίας, 
για την επιχείρηση δηλαδή, στην οποία είχε επιτύχει ο Καίσαρ, αλλά είχε αποτύχει ο Ναπολέων. Σ’ 
αυτήν ο Hitler δεν αποδίδει παρά μια ασήμαντη και βαριεστημένη προσοχή! 

Ο Führer αποφάσισε, ότι υπό ορισμένες συνθήκες, από τις 
οποίες κυριότερη είναι η κυριαρχία του αέρος, είναι δυνατόν να αντιμετωπισθεί μια απόβαση στην 
Αγγλία. Οι σχετικές προετοιμασίες πρέπει να αρχίσουν αμέσως. Πρέπει να σημειωθεί, ότι πρόκειται για 
θεωρητικές προετοιμασίες εν όψει μιας υποθετικής δράσης... 

Στη ρίζα αυτού του παράδοξου φαινομένου, βρίσκεται η επιμονή του να περιμένει ένα μήνυμα 
ειρήνης από τους Άγγλους. Στις 16 Ιουλίου η διαταγή υπ. αριθ. 16 αρχίζει έτσι: Επειδή η Αγγλία, παρά 
την απελπιστική της θέση, δεν δίνει κανένα δείγμα κατανοήσεως, απεφάσισα να προετοιμάσω εναντίον 
της μια χερσαία επιχείρηση και, αν είναι απαραίτητο, να την εκτελέσω... Αυτό το αν είναι απαραίτητο, 
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προερχόμενο από άνθρωπο με σκέψη και λόγο τόσο κατηγορηματικό, εικονίζει την ψυχική του 
κατάσταση. 

Η 19η Ιουλίου είναι μια ημέρα αποθεώσεως. Τα στρατεύματα παρελαύνουν κάτω από την πύλη του 
Brandenburg για πρώτη φορά μετά το 1871. Το Berlin είναι μια θάλασσα από λάβαρα. Στην Όπερα 
Κρoλλ ο Hitler εμφανίζεται μέσα σε ένα διάκοσμο θριάμβου. Εκτός από τον Göring, που έχει 
προαχθεί στο νεοδημιούργητο αξίωμα του Στρατάρχου του Reich, 12 ολοκαίνουργοι στρατάρχες: ο 
Keitel, ο Brauchitsch, ο Rundstedt, ο Bock, ο Leeb, ο Reichenau, ο Kluge, ο List, ο Βιτζλέμπεν, ο Μιλχ, 
ο Kesselring και ο Sperrle σχηματίζουν μια συνοδεία θριάμβου. Ο λόγος που εκφωνεί 
χαρακτηρίζεται από υποδειγματική μετριοπάθεια. Τείνει προς την Αγγλία έναν τεράστιο κλάδο 
ελαίας. Η συνείδηση μου με υποχρεώνει να απευθύνω μια νέα έκκληση προς τη φρόνηση της Αγγλίας. 
Νομίζω πως μπορώ να το κάνω, γιατί δεν είμαι ένας ηττημένος που ζητά κάτι, αλλά ένας νικητής που 
δεν έχει τίποτα να ζητήσει. Δεν βλέπω απολύτως κανένα λόγο για τη συνέχιση αυτού του αγώνος. 
Λυπούμαι για τα θύματα που προκαλεί και θα ήθελα να αποφύγω να υπάρξουν. Ο κύριος Churchill ίσως 
βρει σ’ αυτή μου την έκκληση μιαν απόδειξη, ότι αμφιβάλλω για την τελική έκβαση. Όμως ελάφρωσα τη 
συνείδησή μου....

Την επομένη ο Halifax απαντά: 

. Η απήχηση του λόγου αυτού είναι καταπληκτική. Για μια στιγμή ο γερμανικός λαός 
πιστεύει στο θαύμα: Η Αγγλία να καταθέτει αυθόρμητα τα όπλα, νικημένη από την γενναιοδωρία 
του Führer... 

Από το Berlin ο Hitler αποσύρεται στο Berchtesgaden. Είναι πάλι σκυθρωπός και μελαγχολικός. 
Απομονώνεται, συλλογιέται, κάνει μεγάλους περιπάτους με το λυκόσκυλό του, βυθίζει το βλέμμα 
του στο υπέροχο τοπίο, λες και ζητούσε έμπνευση από αυτό. Ξαφνικά καλεί τον Keitel: 

Η Γερμανία θα επιτύχει ειρήνη, εάν εκκενώσει όλα τα εδάφη, τα οποία 
κατέλαβε, αποκαταστήσει τις ελευθερίες, τις οποίες κατέλυσε και δώσει εγγυήσεις για το μέλλον. 

Πιστεύετε, 
στρατάρχα, πως αν επιτεθώ εναντίον της Ρωσίας αμέσως, θα μπορέσω να την συντρίψω πριν από το 
χειμώνα;

Μόλις επαναφέρεται έτσι στο δικό του πεδίο, ο Keitel παίρνει ανάσα. Ο Ιούλιος τελειώνει. 
Ολόκληρος ο στρατός έχει αναπτυχθεί στη Δύση και χρειάζονται τουλάχιστον έξι εβδομάδες, για να 
στραφεί προς την Ανατολή. Η εκστρατεία της Ρωσίας δεν θα ήταν λοιπόν δυνατόν να αρχίσει πριν 
από το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Σεπτεμβρίου. Θα έπεφταν έτσι αμέσως στην Schlammperiode, 
την περίοδο της λάσπης. Όσο αδύνατος κι αν ήταν ο Ερυθρός Στρατός, οι αποστάσεις και οι κακοί 
δρόμοι απέκλειαν την ελπίδα συντριβής του πριν από το μεγάλο κρύο. 

 Ο Keitel είναι ο τύπος που λέει πάντα ναι. Η ερώτηση ωστόσο είναι τόσο αναπάντεχη και 
τόσο καταπληκτική που του κόβεται η αναπνοή. Ο Hitler ευδοκεί να του εκθέσει το συλλογισμό του: 
Πρέπει να βρεθεί μια εξήγηση στην απίθανη στάση της Αγγλίας. Αν η Αγγλία μείνει μόνη της 
αντιμέτωπη με τη Γερμανία, είναι χαμένη και το ξέρει. Για να εξακολουθεί να επιμένει, θα πει πως 
λογαριάζει να βρει έναν σύμμαχο. Ποιον; Την Αμερική; Όχι: η Αμερική είναι ανίκανη να κάμει 
πόλεμο. Δεν μένει παρά η Ρωσία. Κι επειδή η Αγγλία ελπίζει και περιμένει την επέμβαση της 
Ρωσίας, εξακολουθεί να απορρίπτει τις γενναιόδωρες προτάσεις της Γερμανίας. Αν λοιπόν συντριβεί 
η Ρωσία, θα λυθούν όλα τα προβλήματα. Η Αγγλία χάνει το ηθικό στήριγμα που την κάνει άκαμπτη 
και η Γερμανία παίρνει το ζωτικό χώρο, τον Lebensraum, για τον οποίο αγωνίζεται. Το μόνο ζήτημα 
που τίθεται, είναι ζήτημα ημερολογίου. Εκείνος, ο Hitler, θέλει μόνο αστραπιαίους πολέμους. 
Μπορεί τάχα να συντρίψει τη Ρωσία πριν από το χειμώνα; Σ’ αυτό αποκλειστικά το σημείο ζητά την 
γνώμη του αρχηγού της διοίκησης της Wehrmacht. 

Δυο μέρες, αφού άκουσε αυτή τη γνώμη, στις 31 Ιουλίου, ο Hitler καλεί στο Μπεργκχόφ τους 
αρχηγούς του στρατού και του στόλου. Ο λόγος δίδεται στον αρχιναύαρχο Raeder που αναπτύσσει 
ορισμένες απαισιόδοξες απόψεις σχετικά με την απόβαση, προσδιορίζει την 13η Σεπτεμβρίου σαν 
την πιο κοντινή, κατά τη γνώμη του, ημερομηνία και υποβάλλει την ιδέα να αναβληθεί η επιχείρηση 
για το 1941 υπογραμμίζοντας, πως ο Μάιος και ο Ιούνιος είναι πολύ ευνοϊκότεροι από τις αρχές του 
φθινοπώρου. Αντί να αντιδράσει στη χλιαρότητα του ναυάρχου του ο Hitler, δηλώνει πως οι Άγγλοι 
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μπορεί να ηττηθούν σ’ ένα η δυο χρόνια με τον υποβρυχιακό και τον εναέριο πόλεμο. Έπειτα 
απότομα παύει ν’ ασχολείται με την Αγγλία και ρίχνεται στη Ρωσία. 

Ο τόνος, αλλάζει. Η αδιαφορία μεταβάλλεται σε πάθος. Ο Hitler επαναλαμβάνει τη σκέψη που 
ανέπτυξε στον Keitel. Το κλειδί για όλα είναι η συντριβή της Ρωσίας. Όσο πιο γρήγορα, τόσο το 
καλύτερο. Θα μπορούσε σχεδόν να είχε γίνει και το 1940. Αφού όμως η εποχή, είναι πολύ 
προχωρημένη, η επίθεση θα γίνει την άνοιξη του 1941. Θα συμμετάσχουν 120 μεραρχίες, ενώ 60 θα 
φρουρούν τη Δύση - πράγμα που οδηγεί στη δημιουργία 20 νέων μεραρχιών και όχι στη διάλυση 
35, όπως είχε προβλεφθεί. Οι προετοιμασίες θα αποκρυβούν με τη δράση της Wehrmacht στη 
λεκάνη της Μεσογείου, καθώς και από την επιδεικτική συνέχιση της εφαρμογής του σχεδίου 
αποβάσης της στην Αγγλία. Μετά την εκμηδένιση του ρώσικου στρατού, το μπολσεβικικό κράτος θα 
καταλυθεί και η Ρωσία θα διαμελισθεί... 

Όλα όσα αναφέρονται παραπάνω προκύπτουν από τις πιο άμεσες και διασταυρωμένες μαρτυρίες: 
την κατάθεση του Keitel στη Nuremberg, το Ημερολόγιο του Halder, την αφήγηση του Groener, του 
ιστοριογράφου του Ανωτάτου αρχηγείου της Wehrmacht κ.λ.π. Καμιά συζήτηση δεν έγινε γύρω απ’ 
αυτό το σχέδιο που ανέτρεπε τα δεδομένα του πολέμου και άνοιγε μπροστά στη Γερμανία μιαν 
άβυσο κινδύνου. Σαράντα οκτώ ώρες πριν, ο Brauchitsch είχε πει στον Halder: Πρέπει να 
διατηρήσουμε τη φιλία μας με τη Ρωσία. Και ο ένας και ο άλλος ήταν παρόντες στο Μπεργκχόφ, 
αλλά δεν μίλησαν. Δεν ήταν πια δυνατή η συζήτηση με τον Hitler. Αν, θα πει αργότερα ο Göring,

Η συγκέντρωση της 31ης Ιουλίου έχει βασική σημασία για την ερμηνεία των γεγονότων που θ’ 
ακολουθήσουν. Ο πόλεμος θα διευρυνθεί και θα διαφοροποιηθεί. Συνταρακτικά γεγονότα θα 
κάμουν τον κόσμο να μείνει με κομένη την ανάσα, όμως αυτή η επιβλητική και αιματοβαμένη 
εικόνα δεν θα είναι, σύμφωνα με τα λόγια του Hitler, παρά ένα τεράστιο καμουφλάρισμα. Ή, το 
πολύ - πολύ, μια αλληλλοδιαδοχή από ενέργειες δευτερεύουσες. Η σκέψη του Hitler έχει ακλόνητα 
προσανατολισθεί: κάθε τι που δεν προετοιμάζει την εκμηδένιση της Ρωσίας έχει στα μάτια του 
δευτερεύουσα σημασία. 

 
ένας στρατηγός είχε σηκωθεί για να πει στον Führer, πως αποδοκίμαζε μια από τις ιδέες του, όχι μόνο 
θα είχε τουφεκισθεί, αλλά θα τον θεωρούσα και θεότρελο... 

Ανάμεσα στην Αγγλία και τη Ρωσία υπάρχει μια άλλη κατεύθυνση, η Μεσόγειος. Η είσοδος στον 
πόλεμο της Ιταλίας μετέτρεψε την περιοχή αυτή σε θέατρο επιχειρήσεων, όπου οι πρώτοι 
πυροβολισμοί αντήχησαν στις 11 Ιουνίου, όταν τα παλιά θωρακισμένα αυτοκίνητα Ρολς – Ρους, του 
συνταγματάρχη Κομπ, συνέλαβαν 70 Ιταλούς αιχμαλώτους που δεν ήξεραν καν πως ο Duce τους, 
είχε μπει στον ποταμό του αίματος. Ταυτόχρονα η ναυτική μοίρα της Αλεξάνδρειας έβγαινε στο 
πέλαγος και συνελάμβανε ιταλικά πλοία συνολικού εκτοπίσματος 130.000 τόνων. Η αγγλική 
υπεροχή είχε εκδηλωθεί στην ξηρά, όπως και στη θάλασσα. 

Ωστόσο οι στρατηγικές θέσεις της Ιταλίας είναι εξαίσιες. Χάρη στη Σικελία στραγγαλίζει τη 
Μεσόγειο. Χάρη στη Ρόδο δεσπόζει στην ανατολική λεκάνη. Η Μάλτα που είχε παραμεληθεί επί 
τόσα φιλειρηνικά χρόνια, βρίσκεται στη διάθεση μιας από αέρος επίθεσης, αφού δεν έχει παρά 
παλιά διπλάνα Γκλώτσεστερ Γκλαντιαίητορ που ειρωνικά τα είχαν βαφτίσει Πίστις, Ελπίς, Αγάπη. 
Στην Ανατολική Αφρική, η Ιταλία διαθέτει την 1η Ιουνίου 91.204 άντρες του μητροπολιτικού 
στρατού και 199.273 ιθαγενείς στρατιώτες, ενώ οι Άγγλοι δεν έχουν να αντιπαρατάξουν παρά 
22.000 άντρες διασκορπισμένους στο Σουδάν, στη Σομαλία και στην Κένυα. Στη Βόρεια Αφρική η 
ανακωχή της Ρώμης επιτρέπει στο στρατάρχη Μπάλμπο να παρατάξει απέναντι στην Αίγυπτο 14 
μεραρχίες, 160.000 άνδρες, μπροστά στους 36.000 του στρατηγού Ο’Κόνορ, διοικητή της στρατιάς 
του Νείλου. 

Ο προϊστάμενός του στρατηγός Sir Archibald Wavell, καλύπτει με το Αρχηγείο Μέσης Ανατολής που 
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διοικεί, εννέα χώρες και ένα γεωγραφικό τομέα 3.200 km, δεν έχει όμως μέσα σ’ αυτή την 
απεραντοσύνη παρά δύο μεραρχίες πεζικού, μια όχι πλήρη μεραρχία θωρακισμένων, 2 ανεξάρτητες 
ομάδες ταξιαρχιών και 1 ειδικό σώμα με 500 καμηλιέρηδες. Η Ιταλία λοιπόν μπορεί να σφίξει σε μια 
λαβίδα την Αίγυπτο, να κατακτήσει το Suez και να κλείσει την ανατολική έξοδο της Μεσογείου. Η 
δυτική έξοδος φέρει το τρομερό όνομα Γιβραλτάρ, κανείς όμως δεν αγνοεί την αδυναμία ενός 
φρουρίου περασμένης πια εποχής που το διεκδικεί και το περιβάλλει το τρίτο φασιστικό καθεστώς 
της Ευρώπης. Μετά την ήττα της France, η κατάσταση θεωρείται τόσο σοβαρή, ώστε στις 22 
Ιουλίου, οι αρχηγοί του επιτελείου αντιμετωπίζουν την πλήρη εκκένωση της Μεσογείου από τις 
βρετανικές ναυτικές μοίρες. Κι αυτό το καταστρεπτικό μέτρο δεν απορρίπτεται καν· απλώς 
αναβάλλεται. Αποφασίζουν να περιμένουν λίγο ακόμα για να δουν τι θα γίνει. 

Η Γερμανία μπορεί άραγε να επέμβει σε μια τέτοια κατάσταση και να εξασφαλίσει την 
αποφασιστική ήττα των Άγγλων στη Μεσόγειο Θάλασσα; Ασφαλώς μπορεί. Ο πρώτος που παίρνει 
ανοιχτά θέση είναι ο στρατηγός Jodl. Συντάσσει και παραδίδει στον Führer ένα υπόμνημα με τίτλο: 
Να γίνει ή να μη γίνει απόβαση;

Εν τω μεταξύ η διαιτησία του Hitler γίνεται απαραίτητη. Προετοιμάζοντας την επιχείρηση 
Θαλάσσιος Λέων, ο στρατός, το ναυτικό και η αεροπορία δεν καταφέρνουν να συμφωνήσουν. 

 Αποδεικνύει πως μια απόπειρα απόβασης στην Αγγλία είναι μια 
εξαιρετικά ριψοκίνδυνη επιχείρηση, πως δεν πρέπει να αποτολμηθεί παρά μόνο σε έσχατη ανάγκη 
και αντί τη: απόβασης αυτής, υποδεικνύει την κατάκτηση του Γιβραλτάρ, το κλείσιμο της 
Μεσογείου, την κατάληψη των Καναρίων και των Αζορών και την αποστολή θωρακισμένων 
μονάδων στη Λιβύη, για να βοηθήσουν την Ιταλία να καταλάβει το Suez. Ένα μεσογειακό σχέδιο, το 
σχέδιο Φελίξ που αντιτίθεται ταυτόχρονα και στην αγγλική και στη ρωσική περιπέτεια, παίρνει 
σάρκα και οστά. 

Ο Brauchitsch κατάρτισε ένα ευρύτατο σχέδιο που προβλέπει τη συνεργασία της ομάδας στρατιών Α 
(von Rundstedt) και της ομάδας στρατιών Β (von Bock). Ο Rundstedt θα ξεκινήσει για να καταλάβει 
την Αγγλία με δυο στρατιές, τη 16η (Busch) και την 9η (Στράους). 

Η μια που θα επιβιβασθεί στο Τεξέλ της Βουλώνης, θα ρίξει έξι μεραρχίες σε τρεις ζώνες απόβασης: 
Ραμσγκαίητ - Dover, Φόλκστον - Ντάνγκερνες, Ράυ -Χάστινγκς. 

Η άλλη που θα επιβιβασθεί στη Χάβρη, θα αποβιβάσει τέσσερις μεραρχίες στον όρμο του Μπράιτον 
και στη νήσο Ουάιτ. Η ομάδα Β θα δώσει την 6η στρατιά (Reichenau) που θα ξεκινήσει από το 
Χερβούργο και θα αποβιβασθεί στον όρμο του Λάυμ δυτικά του Πόρτσμουθ. Για άλλη μια φορά θα 
κλείσουν οι λαβίδες της γερμανικής στρατηγικής. Η ομάδα Α θα εξασφαλίσει μια βάση εξόρμησης 
από το Southampton ως το Γκραίηβσεντ, έπειτα αποφεύγοντας να κολλήσει στην πολυάνθρωπη 
περιοχή του London, θα ελιχθεί με την αριστερή της πτέρυγα και θα επιδιώξει την αποφασιστική 
μάχη στον μέσο Τάμεση προς την Οξφόρδη. Η ομάδα Β, αφού καταλάβει το Bristol, θα στραφεί 
ανατολικά και θα κυκλώσει τον κύριο όγκο των εχθρικών δυνάμεων. Υπήρχε η ελπίδα, πως οι 
δυνάμεις αυτές θα μπορούσε να συντριβούν γρήγορα και από τη στιγμή αυτή η ολοκληρωτική 
κατάληψη του Ηνωμένου Βασιλείου δεν θα ήταν παρά τυπική πια υπόθεση. 

Εναντίον αυτού του σχεδίου εξεγείρεται το Ναυτικό. Δεν έχει, υποστηρίζει, ούτε τα αναγκαία 
μεταφορικά μέσα για να το εκτελέσει, ούτε τις αναγκαίες δυνάμεις για να το καλύψει ούτε τον 
απαραίτητο χρόνο για να το προετοιμάσει. Ο Raeder ζητά δέκα μέρες, για να μεταφέρει το πρώτο 
κλιμάκιο από 13 μεραρχίες και δεν μπορεί να αναλάβει καμιά δέσμευση για τα επόμενα κλιμάκια. 
Οφείλει να λάβει υπ’ όψη του τις απεγνωσμένες επιθέσεις του αγγλικού στόλου και τα ναρκοπέδια 
που πρέπει να ποντισθούν στη Μάγχη και στη Βόρειο Θάλασσα, για να καλυφθούν τα πλευρά της 
επιχείρησης που του εμπνέει πολύ λιγότερη εμπιστοσύνη, απ’ όσο σε στρατιωτικούς που αγνοούν 
τα απρόοπτα της θάλασσας. Για όλους αυτούς τους λόγους, ο αρχιναύαρχος προτείνει σημαντικό 
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περιορισμό του μετώπου απόβασης. Θα έπρεπε να αρκεσθούν ν’ αποβιβασθούν από το Μπήτσυ 
Χεντ ως το Dover, δηλαδή στο τμήμα των αγγλικών ακτών που αντιστοιχεί στο στενό του Calais. 
Αυτό αντιπροσωπεύει μόλις το ένα τέταρτο των προβλέψεων του σχεδίου του Γενικού Επιτελείου 
Στρατού. 

Ο Brauchitsch ξανανοίγει τους χάρτες του και υπερασπίζει την αντίθετη άποψη. Η απόβαση δεν έχει 
πιθανότητες επιτυχίας παρά μόνο αν η επίθεση εναντίον της Αγγλίας γίνει σε ευρύ μέτωπο. Οι 
φόβοι του ναυτικού αφαιρούν από το στρατό κάθε δυνατότητα ελιγμών, τον ρίχνουν σε βραχώδεις 
ακτές, τον υποχρεώνουν να ρίξει τ’ άρματα μάχης του στο ελώδες έδαφος του Kent και τον οδηγούν 
σε μια κατά μέτωπο σύγκρουση που θέλει να την αποφύγει. Αλλά και η ίδια η αεροπορία φαίνεται 
φοβισμένη· εννοεί να κρατήσει σε εφεδρεία τους αλεξιπτωτιστές, ενώ πρέπει να πέσουν μονομιάς 
πάνω στις παραλίες, για να δώσουν στην επιχείρηση ένα ξεκίνημα ραγδαίο και βίαιο. Ο στρατηγός 
Jodl έχει δίκιο να υποστηρίζει, πως μια απόβαση είναι επιχείρηση ριψοκίνδυνη, μόνο όμως με την 
τόλμη μπορεί ο κίνδυνος να περιορισθεί. Ο Hitler γίνεται διαιτητής. Και, πράγμα παράδοξο, 
εκδηλώνεται υπέρ της φρόνησης. Το πλάτος του μετώπου εισβολής δεν θα υπερβεί το Μπράιτον. 

Η κάθοδος στη νήσο Ουάιτ, η κατάκτηση του Southampton εγκαταλείπονται. Η συμμετοχή της 
ομάδας von Bock και η αναστροφή της 6ης στρατιάς διατηρούνται με επιφυλάξεις. Ο Hitler 
υπογραμμίζει την προκαταβολική, απαραίτητη και επιτακτική προϋπόθεση της επιχείρησης: η 
διαταγή εκτέλεσης του σχεδίου Θαλάσσιος Λέων δεν θα δοθεί παρά μόνον αν η RAF καταστραφεί 
από την Luftwaffe. Κι ακόμα θα πρέπει η τελευταία, αφού θέση την αντίπαλο της εκτός μάχης, να 
διατηρεί αρκετές δυνάμεις και να μείνει αξιόμαχη, για να στηρίξει τις χερσαίες δυνάμεις που θα 
ενεργούν στο αγγλικό έδαφος. 

Μετά το πολεμικό συμβούλιο της 31ης Ιουλίου, ο Hitler υπαγορεύει την υπ. αριθ. 17 εντολή του. Η 
γενική αεροπορική επίθεση εναντίον της Μεγάλης Βρετανίας θ’ αρχίσει στις 5 Αυγούστου. Σκοπός 
της θα είναι η καταστροφή της εχθρικής αεροπορίας. Τα πλήγματα πρέπει να κατευθυνθούν 
εναντίον της, εναντίον των εγκαταστάσεών της στο έδαφος, εναντίον των εργοστασίων κατασκευής 
και επισκευής αεροπλάνων. Οι συστηματικές επιθέσεις εναντίον των πόλεων και οι τρομοκρατικοί 
βομβαρδισμοί απαγορεύονται. 

Οι δυνάμεις που διαθέτει η Γερμανία, για να εκπληρώσει αυτό το καθήκον, είναι τρεις αεροπορικοί 
στόλοι. Ο ένας, Luftflotte V, με αρχηγό τον στρατηγό Στουμπφ, σταθμεύει στην Σκανδιναβία και δεν 
θα επέμβει, παρά μόνο στο βόρειο τμήμα των βρετανικών νήσων. Ένας άλλος, Luftflotte II, με 
αρχηγό τον στρατάρχη Kesselring, σταθμεύει μεταξύ Ζουιντερζέε και Σηκουάνα, το γενικό 
στρατηγείο του βρίσκεται στις Brussels και ο προκεχωρημένος σταθμός διοίκησής του στο 
ακρωτήριο Γκρι-Νε: ο στόλος αυτός θ’ αναλάβει ειδικότερα την Αγγλία ως τη γραμμή Πόρτσμουθ - 
Οξφόρδη - Μάντσεστερ. Ο τελευταίος, Luftflotte III, με αρχηγό τον στρατάρχη Sperrle, γενικό 
στρατηγείο στο Paris, σταθμός διοίκησης στην Ντωβίλλ, έχει τις βάσεις του στη Βρετάνη και στην 
Νορμανδία· θα κτυπήσει τις νοτιοδυτικές και δυτικές κομητείες. 

Συνολικά ο αριθμός των αεροπλάνων ανέρχεται σε 2.669: 1015 οριζόντια βομβαρδιστικά 
(Kampfflugzeuge), Do-17, Do-172, Do-215, Hell-1, Ju-88, όλα δικινητήρια. 346 βομβαρδιστικά 
καθέτου εφορμήσεως (Sturzkampfflugzeuge ή Stukas), Ju-87 μονοκινητήρια. 933 καταδιωκτικά 
(Jagdflugzeuge), Me-109 μονοκινητήρια. 375 μαχητικά (Zerstörerflugzeuge), Me-110 δικινητήρια. 
2.669 ιπτάμενες μηχανές, για να υποχρεωθεί να γονατίσει η πιο μεγάλη, η πιο υπερήφανη 
αυτοκρατορία του κόσμου. Δράμα συγκλονιστικό. 
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Luftwaffe εναντίον RAF 

Εξ αιτίας των δυσμενών μετεωρολογικών συνθηκών η επίσημη έναρξη της αεροπορικής επίθεσης 
εναντίον της Μεγάλης Βρετανίας αναβάλλεται για τις 13 Αυγούστου. Ωστόσο η πρώτη 
αποφασιστική ημέρα είναι η 12 Αυγούστου. Σχηματισμοί βομβαρδιστικών προσβάλλουν έξι 
σταθμούς ραντάρ στη νότια Αγγλία. Ο σταθμός της νήσου Ουάιτ καταστρέφεται ολότελα. 
Υπολογίζεται σε δεκαπέντε ημέρες ο χρόνος που χρειάζεται για την αντικατάστασή του. 

Το πλήγμα είναι εξαιρετικά βαρύ. Από τις πρώτες κιόλας συγκρούσεις, το ραντάρ αποδείχθηκε 
ουσιαστικό όπλο της βρετανικής άμυνας. Χάρη σ’ αυτό οι Άγγλοι βλέπουν τους επιτιθεμένους να 
συγκροτούνται σε σχηματισμούς πτήσης και να κατευθύνονται προς τους στόλους τους. Οι ελιγμοί, 
τους οποίους εκτελούν, οι παραπλανητικές προσπάθειές τους, επισημαίνονται αυτοστιγμεί από το 
μαγικό μάτι. Τα καταδιωκτικά απογειώνονται και αναπτύσσονται, πριν ακόμα ο εχθρός φθάσει στις 
απόκρημνες ακτές της Αλβιόνος. Όλες οι απόπειρες να καταστραφεί επί του εδάφους η αντίπαλη 
αεροπορία αποτυγχάνουν η μια μετά την άλλη - ενώ είχαν επιτύχει στην Poland και στη France... Αν 
όμως ο εχθρός αρχίζει να κτυπά τα ραντάρ, σημαίνει πως ξέρει τη σημασία τους. Και πώς θα 
μπορούσε να αποκρυβούν στόχοι που προδίδονται με τους μεταλλικούς τους πύργους των 300 
ποδών; 

Την επομένη κανένας σταθμός ραντάρ δεν προσβάλλεται. Η καταστροφή του σταθμού της νήσου 
Ουάιτ δεν είναι γνωστή στον εχθρό, του οποίου οι αναφορές λένε, ότι οι επιθέσεις εναντίον του 
δικτύου κατοπτεύσεως δεν εστέφθησαν από επιτυχία. Ένας σταθμός ραντάρ είναι στόχος 
περιορισμένος κι αχάριστος. Ο Göring διατάζει να επιδιωχθούν πιο ουσιαστικά αποτελέσματα. 

Η 13η Αυγούστου πήρε το ένδοξο συμβατικό όνομα Adlertag (Ημέρα του Αετού). Ο πρώτος 
γερμανικός σχηματισμός επισημαίνεται στις 05:30 πάνω από την Αμιένη. Ένας δεύτερος περνά την 
ακτή πάνω από τη Διέππη και ένας τρίτος φθάνει στο Χερβούργο. Σαν να επρόκειτο για χερσαίο 
ελιγμό, η επίθεση παίρνει μορφή λαβίδας, που το ένα σκέλος της πλησιάζει την Αγγλία στο ύψος 
του Τάμεση και το άλλο εισχωρεί στον βρετανικό εναέριο χώρο πάνω από τις εκβολές του ποταμού 
Σόλεντ. Τους στόχους αποτελούν τα προκεχωρημένα αεροδρόμια του Kent, του Χώουκιντζ, του 
Μάνστον κ.λ.π., καθώς και οι αεροναυτικές εγκαταστάσεις του Φάρνμπορω. Το μεσημέρι, έπειτα 
στις 16:00 οι γερμανικές μοίρες επανέρχονται σύμφωνα με την ίδια τακτική πραγματοποιώντας 
συνολικά 1485 εξόδους. Το γερμανικό ανακοινωθέν αναγγέλλει εντυπωσιακά αποτελέσματα και 
υπόσχεται, πως η επίθεση θα συνεχισθεί ως τη συντριβή του εχθρού. 

Στην πραγματικότητα η πρώτη αυτή μέρα είναι μια αποτυχία. Το Φάρνμπορω δεν επλήγει. Τα 
αεροδρόμια που δέχθηκαν επίθεση, επισκευάσθηκαν μέσα σε δέκα ώρες. Ο συντονισμός 
καταδιωκτικών και βομβαρδιστικών ήταν πλημμελής. Οι Γερμανοί έχασαν 45 αεροπλάνα, οι Άγγλοι 
13 και μόνο 7 πιλότους. Όλες οι αδυναμίες της Luftwaffe στην αεροπορική επίθεση εναντίον της 
Αγγλίας εμφανίζονται από την πρώτη κιόλας στιγμή. Τα Μέσερσμιτ-109 δεν μπορούν να μείνουν 
παρά 20 λεπτά μόνο πέρα από την Μάγχη. Τα Μέσερσμιτ-110 είναι πολύ δύσκολα στους 
χειρισμούς, για να μπορούν ν’ αναμετρηθούν με τα Spitfire. Τα Ju-87, ήρωες των μαχών της France, 
παρεμποδίζονται από το φράγμα αεροστάτων, είναι ευπρόσβλητα από μια αντιαεροπορική άμυνα, 
που δεν χάνει την ψυχραιμία της και με την βραδύτητά τους γίνοντα θύματα οποιουδήποτε 
καταδιωκτικού. Τα Ντορνιέ, τα Heinkel, τα Junkers-88 δεν μπορούν να μεταφέρουν παρά 500 kg 
βλημάτων και η ατέλεια του στοχάστρου τους δεν τους επιτρέπει ακρίβεια στον βομβαρδισμό. Οι 
νίκες στην Poland και στη France δημιούργησαν μια αυταπάτη και εξακολουθούν να την συντηρούν. 
Ο Göring και οι στρατηγοί του δεν καταλαβαίνουν ακόμα, πως το στοιχείο του αιφνιδιασμού χάθηκε 
πια και πως τώρα επιτίθενται εναντίον ενός εχθρού, εφοδιασμένου με αρκετά μέσα άμυνας. 
Μένουν πιστοί στις υποσχέσεις που έδωσαν στον Hitler: τα βρετανικά καταδιωκτικά θα 
καταστραφούν μέσα σε δυο εβδομάδες κι έπειτα η Luftwaffe θα μετατοπίσει την προσπάθειά της 



Digitized by 10uk1s 

στην άμεση προετοιμασία του Θαλασσίου Λέοντος. 

Στις 14 Αυγούστου η κακοκαιρία επιβραδύνει τις επιχειρήσεις. Στις 15 γίνεται μια ζωηρή μάχη. 
Προερχόμενος από την Norway ο Luftflotte V συμμετέχει σ’ αυτήν. Οι ομάδες Luftflotte XII και 
Luftflotte XIII επιτίθενται εναντίον του στ’ ανοιχτά του Νιουκάστλ, με μια συγκεντρωτικότητα, που οι 
Γερμανοί, αγνοώντας τις δυνατότητες του ραντάρ, δεν κατορθώνουν να εξηγήσουν. Επειδή τα 109 
δεν έχουν την αναγκαία ακτίνα δράσεις, τα βομβαρδιστικά συνοδεύονται αποκλειστικά από 
μαχητικά τύπου Μέσερσμιτ-110, των οποίων η αποτυχία επιβεβαιώνεται για άλλη μια φορά. Τα 
βομβαρδιστικά ρίχνουν τις βόμβες τους στη Βόρειο Θάλασσα και καταφεύγουν μέσα στα σύννεφα, 
για να γυρίσουν γρήγορα στη Norway. Ο Luftflotte V δεν θα συμμετάσχει πια στη μάχη της Αγγλίας, 
παρά μόνο νύχτα. 

Στο νότο ο αγώνας είναι αμφίρροπος. Οι εγκαταστάσεις του Λάυμπν, του Χωούκιντζ, του 
Μιντλγουαίηλοπ, του Ουέστ Μώλλινγκ, του Μάρτλεσαμ και του Κρόυντον έχουν υποστεί 
σημαντικές ζημιές. Ο Dowding διαπιστώνει με ανησυχία, πως τα προκεχωρημένα αεροδρόμια του 
Kent θα πάψουν να είναι χρησιμοποιήσιμα, πράγμα που θα περιορίσει την απόδοση της μαχητικής 
αεροπορίας. Αφήνει να αναγγελθεί στο επίσημο ανακοινωθέν, πως οι Γερμανοί έχασαν 180 
αεροπλάνα, και αλλά 53 πιθανώς απολεσθέντα. Ο λαός πανηγυρίζει, ο πραγματικός όμως αριθμός 
των γερμανικών απωλειών είναι 75 σκάφη. Οι Γερμανοί από την πλευρά τους υπερβάλλουν ακόμα 
πιο πολύ τις απώλειες του αντιπάλου, όχι μόνο στα ανακοινωθέντα τους, αλλά -πράγμα πιο 
σοβαρό- και στις συσκέψεις του γενικού επιτελείου. Ο αριθμός των αγγλικών καταδιωκτικών που 
επέζησαν μετά την επίθεση υπολογίζεται σε 300. Ο αριθμός αυτός αντιπροσωπεύει μόλις τα μισά 
καταδιωκτικά, απ’ αυτά που απομένουν στον Dowding! 

Στις 17 Αυγούστου τα Stukas που οριστικά αποδείχθηκαν πάρα πολύ τρωτά, αποσύρονται από τις 
δυνάμεις επίθεσης. Στις 24 οι Γερμανοί αλλάζουν τακτική. Η αναλογία των βομβαρδιστικών σε 
σχέση με τα καταδιωκτικά περιορίζεται, τα πλήγματα όμως συγκεντρώνονται στους Sector Stations, 
σταθμούς διοίκησης της αεροπορικής μάχης. Το Μπίγκιν Χιλ, το Κένλευ, το Χόρντσερτς, το 
Νόρθουαιλντ, νευραλγικά κέντρα της Fighter Command, αχρηστεύονται. Η αγωνία προβάλλει πάλι 
στο Μπέντλεϋ Πράιορυ, από όπου ο Dowding διαμοιράζει τις εφεδρείες του και τροφοδοτεί τον 
αγώνα. Δεν ξέρει πόση ακριβώς φθορά προκαλεί στη Luftwaffe, ξέρει όμως πάρα πολύ καλά ως πιο 
βαθμό η δική του Fighter Command έχει εξασθενήσει. Διαπιστώνει πως το ισοζύγιο του θανάτου, η 
σύγκριση των αεροπλάνων που καταστράφηκαν από τη μια και από την άλλη πλευρά, τείνει να 
κλίνει προς όφελος του εχθρού. Αν η επίθεση εναντίον των Sector Stations συνεχισθεί με την ίδια 
ένταση μια βδομάδα, θα πρέπει να αποσύρει την ομάδα αριθ. 11 προς βορρά του London. Αυτό 
σημαίνει, πως τα αγγλικά καταδιωκτικά θα διαθέτουν χρόνο επέμβασης αισθητά συντομότερο και 
πως το μειονέκτημα που αντιπροσωπεύει για την αντίπαλη αεροπορία η διάβαση της Μάγχης, θα 
έχει αντισταθμισθεί. Οι Γερμανοί έχουν βρει το αδύνατο σημείο του αγγλικού θώρακος. Αρκεί να 
συνεχίσουν να κτυπούν στο ίδιο μέρος για να βάλουν τη RAF σε πολύ δύσκολη θέση. Για μια όμως 
ακόμα φορά, οι Γερμανοί αλλάζουν τακτική. Η καταστροφή της αγγλικής μαχητικής αεροπορίας, 
απαραίτητη προϋπόθεση για μια απόβαση, περνά σε δεύτερη μοίρα· η δίψα της εκδίκησης, η 
ανενδοίαστη εφαρμογή τρομοκρατίας, περνά σε πρώτη μοίρα. 

Στις 24 Αυγούστου το βράδυ, μια βροχή από βόμβες πέφτει για πρώτη φορά στο London. Δεν 
πρόκειται για πυκνό βομβαρδισμό και έτσι πλήττονται σημεία τόσο απομακρυσμένα μεταξύ τους, 
όπως το Τόττενχαμ, το Λίλιγκτον, το Στέπνευ, το Λόντον Ουώλ, το Μπέθναλ-Γκρην. Πρόκειται για 
λάθος, αφού στόχοι της επίθεσης ήταν οι πετρελαιοδεξαμενές Ταιμσχαίβεν και τα εργοστάσια 
αεροπλάνων του Ρίτσμοντ. Το Κνικεμπάιν όμως, σύστημα ραδιοκατευθύνσεως των 
βομβαρδιστικών, δεν λειτούργησε κανονικά και τα πληρώματα έριξαν τις βόμβες τους στην τύχη. 
Ανεβασμένος στη στέγη του Ιμπέριαλ Χέμικαλ Μπύλντιγκ ο Churchill βλέπει τις πυρκαγιές να 
εκδηλώνονται μέσα στο London. H αντίδραση του είναι αστραπιαία: από αύριο κιόλας η βρετανική 
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διοίκηση βομβαρδιστικών θα ανταποδώσει το πλήγμα στο Berlin. 

Η νύχτα της 25ης Αυγούστου απετέλεσε για τους Βερολινέζους μια θορυβώδη έκπληξη. Η επιδρομή 
εκτελέσθηκε από 80 αεροπλάνα, από τα οποία 42 θα υποχρεωθούν να γυρίσουν πίσω, πριν 
φθάσουν στο στόχο τους. Τα πλήγματα δέχονται τρεις δρόμοι στη συνοικία της Βιλελμστράσσε, δυο 
βήματα από το κρεβάτι του Hitler. Καμιά εικοσαριά άτομα σκοτώνονται. Η ηθική απήχηση 
υπερβαίνει τις υλικές ζημιές. Αν έστω και ένα αγγλικό αεροπλάνο κατορθώσει να διασπάσει την 
αντιαεροπορική μας άμυνα, αν έστω και μια βόμβα πέσει στο Berlin, είχε πει ο Göring,  να μη με λένε 
Göring. Κι όμως οι Άγγλοι επανέρχονται για πολλές νύχτες συνέχεια, χωρίς το αντιαεροπορικό 
πυροβολικό ούτε τα καταδιωκτικά νυκτός να κατορθώσουν να καταρρίψουν έστω και ένα αγγλικό 
αεροπλάνο. Οι Γερμανοί λένε πως τα εχθρικά αεροπλάνα είναι βαμμένα με αόρατα χρώματα! Τη 
στιγμή που οι γερμανικές εφημερίδες διακηρύσσουν, πως η Αγγλία είναι ετοιμοθάνατη, οι Άγγλοι 
δείχνουν, πως κατέχουν την κυριαρχία του αέρος πάνω από την πρωτεύουσα του Μείζονος Reich. 
Στις 4 Σεπτεμβρίου εγκαινιάζεται η εκστρατεία της Χειμερινής Βοηθείας στο Σπορτς Παλάστ. Ο Hitler 
βρυχάται: 

Η πρώτη αγγλική πόλη, εναντίον της όποιας ο Hitler εφάρμοσε την τρομερή απειλή του, είναι το 
Liverpool, που επλήγη με εμπρηστικές βόμβες και έπαθε βαρύτατες ζημιές. Η σειρά του London 
φθάνει στις 7 Σεπτεμβρίου στις 17:00. Ο αιφνιδιασμός είναι ολοκληρωτικός. Η ομάδα αριθ. 11, 
περιμένοντας μια καινούρια επίθεση εναντίον των Sector Stations, είχε σκορπιστεί, για να την 
αποκρούσει. Συνοδευόμενα από 600 καταδιωκτικά, 300 βομβαρδιστικά διασπούν τα αδύνατα 
φράγματα της αντιαεροπορικής άμυνας του London. Οι βόμβες τους κατευθύνονται κυρίως 
εναντίον των αποθηκών πολεμικού υλικού του Γούλγουιτς και των λιμενικών εγκαταστάσεων, 
πράγμα που δεν επιτρέπει απόλυτα να δοθεί σ’ αυτό τον βομβαρδισμό το όνομα τρομοκρατικός 
(Terrorangriff), οι πολυάνθρωπες όμως γειτονικές συνοικίες υφίστανται φοβερά πλήγματα. Όταν 
νύχτωσε, ένας τεράστιος θόλος από φωτιά σχηματίζεται πάνω από τον Τάμεση, που κάνει να 
διαγράφεται κατά τρόπο φαντασμαγορικό η γέφυρα και ο Πύργος και ρίχνει στους δρόμους του City 
ανταύγειες, σαν αυτές που γνώρισε στη Μεγάλη Πυρκαγιά του 1666. Αυτή η γιγάντια λαμπάδα 
προσελκύει τα βομβαρδιστικά νυκτός, που, περιφρονώντας το σύστημα ραδιοκατευθύνσεως, δεν 
έχουν παρά να πάνε να αδειάσουν το φορτίο τους πάνω στη φλεγόμενη πόλη. 

Θέλησα να λυπηθώ τους Άγγλους. Αυτοί εξέλαβαν όμως τον ανθρωπισμό μου για αδυναμία. 
Απαντούν με τη δολοφονία γυναικών και παιδιών. Θα ισοπεδώσω τις πόλεις τους. 

Το βρετανικό αρχηγείο ερμηνεύει αυτόν τον πρώτο βομβαρδισμό του London σαν ένδειξη 
επικείμενης απόβασης. Πιστεύει πως επιβεβαιώνει τις σχετικές πληροφορίες που 
πολλαπλασιάζονται εδώ και μερικές μέρες. Οι αεροφωτογραφίες δείχνουν τη συγκέντρωση από το 
Amsterdam ως το Χερβούργο ενός τεράστιου στόλου ελαφρών σκαφών: 168 μεταγωγικά, 1600 
μικρά μηχανοκίνητα σκάφη, 400 ρυμουλκά, 2.000 φορτηγίδες ποταμοπλοΐας, στις οποίες έχουν 
προστεθεί κλίμακες αποβιβάσεως. Η RAF κτυπά αυτή την αυτοσχέδια αρμάδα και ο ορυμαγδός των 
βομβών, που πέφτουν πάνω στο Calais, γεμίζει, ανακούφιση την καρδιά των πληθυσμών της 
παραλίας του Kent, η γερμανική όμως αντιαεροπορική άμυνα είναι εξαίρετη και τα αποτελέσματα 
είναι δυσανάλογα προς τις απώλειες. Τα γερμανικά στρατεύματα καταλαμβάνουν θέσεις στις ακτές· 
οι Βαυαροί αλπινιστές γυμνάζονται στους βράχους του Γκρι-Νε, για να σκαρφαλώσουν στις ακτές 
του Φόλκεστον και του Ντώνκενες· ο Standartenführer των SS, ονόματι Ντιξ, προήχθη σε αρχηγό της 
αγγλικής Gestapo· δέματα ολόκληρα από αφίσες έχουν τυπωθεί, για να απειλήσουν τον αστικό 
πληθυσμό, πως θα υποστεί σκληρά αντίποινα, αν συμμετάσχει στις μάχες· ένας κατάλογος 2.000 
ατόμων που θα συλληφθούν, έχει ετοιμασθεί· ένας άλλος κατάλογος απαριθμεί τις οργανώσεις, 
τεκτονικές στοές, προσκοπικές ομάδες, Αγγλικανική Εκκλησία κ.λ.π. που πρέπει να διαλυθούν ή να 
τεθούν σε αυστηρή επιτήρηση. Τα πάντα πραγματικά έχουν ετοιμασθεί και ρυθμισθεί για την 
απόβαση. 

Στις 20:07, ενώ οι πυρκαγιές μαίνονται στο London, οι αρχηγοί του γενικού επιτελείου αποφασίζουν 
να δώσουν το σύνθημα Cromwell. Αυτό σημαίνει: Πιθανή απόβαση μέσα στις προσεχείς 
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εικοσιτέσσερις ώρες. Η θάλασσα είναι ήρεμη, οι μετεωρολογικές προβλέψεις καλές, τα παλιρροϊκά 
ρεύματα ευνοϊκά, τα πάντα συγκλίνουν για να γίνει η 8η Σεπτεμβρίου ημέρα της ναζιστικής εφόδου. 

Τα στρατεύματα ετοιμάζονται για την απόκρουση της απόβασης. Οι προσπάθειες που 
καταβάλλονται από τον Ιούνιο, επέτρεψαν να συγκροτηθούν 30 μεραρχίες, από τις οποίες οι 3 
θωρακισμένες, μόνο 4 όμως έχουν πλήρη εξοπλισμό. Ο εξοπλισμός των άλλων 8 χαρακτηρίζεται 
σχετικά καλός. Οι 12 μεραρχίες φρουρούν το Ώλστερ, τη Σκοτία, τις κομητείες του βορρά και της 
δύσεως. Οι 13 κατανεμημένες σε δυο στρατιές πρέπει να δώσουν τη μάχη των ακτών από την 
Cornwall ως το Ουιώς. Στα βόρεια και στα νότια του London το 4ο και το 7ο σώμα που 
συγκεντρώνουν και τα δυο μαζί 2 θωρακισμένες μεραρχίες, 1 καναδική μεραρχία, 2 αγγλικές 
μεραρχίες και μερικές ανεξάρτητες ταξιαρχίες, αποτελούν τις κινητές εφεδρείες του αρχιστρατήγου 
Alan Brooke. Δυνάμεις σαν κι αυτές δεν θα είχαν καμιά άξια, ούτε ποιοτική ούτε ποσοτική, μπροστά 
στο γερμανικό στρατό ανεπτυγμένο εις τάξιν μάχης, αλλά έχουν πολλές ελπίδες επιτυχίας μπροστά 
σ’ ένα αποβατικό σώμα που δεν μπορεί να αναλάβει δράση, παρά μόνο προοδευτικά. Η ιδανική 
στιγμή για μια απόβαση έχει περάσει πια. 

Στην αγγλική μυρμηγκοφωλιά το σύνθημα Cromwell προκαλεί τεράστια αναστάτωση. Σε πολλά 
μέρη αρχίζουν να κτυπούν δαιμονισμένα τις καμπάνες, συγχέοντας το συναγερμό με την 
πραγματική αναγγελία της απόβασης. Σε πολλά χωριά στήνουν οδοφράγματα και ορισμένες τοπικές 
αρχές σαστισμένες, φθάνουν στο σημείο ν’ ανατινάζουν γέφυρες. Ο Churchill δίνει στην 
Εθνοφρουρά το ακόλουθο σύνθημα: You can take on with you

Στην πράξη ο βομβαρδισμός του London, η αλλαγή αντικειμενικού σκοπού της Luftwaffe, αποτελεί 
βαρύ σφάλμα. Ο Dowding το καταλαβαίνει αμέσως και η συμπόνια που νιώθει για το London δεν 
τον εμποδίζει να χαρεί για την ανάπαυλα που δόθηκε στα Sector Stations. Στο γερμανικό 
στρατόπεδο οι δυο διοικητές των άμεσα ενδιαφερομένων αεροπορικών στόλων Kesselring και 
Sperrle θα το καταλάβουν κι αυτοί. Επιχειρούν να εξηγήσουν στον Göring, πως βρίσκονταν στο 
σημείο να κερδίσουν τη μάχη τους εναντίον της RAF και πως τους κατέστρεψαν κάθε πιθανότητα 
επιτυχίας, υποχρεώνοντάς τους να εγκαταλείψουν τους στρατιωτικούς στόχους, για να τιμωρήσουν 
το London. Αλλά ο στρατάρχης Göring βρίσκεται σε κατάσταση υστερικής υπερδιέγερσης: Πηγαίνει 
ο ίδιος να συναντήσει τα πληρώματα που γυρίζουν απ’ τις επιδρομές και ακούει τις διηγήσεις τους, 
για να συνθέσει στο ραδιόφωνο μια νερώνεια ραψωδία, με θέμα το φλεγόμενο London, που 
ενοχλεί ως και τους Γερμανούς στρατηγούς. Στους δυο στρατάρχες του εξηγεί, πως ο Hitler είχε μια 
νέα μεγαλοφυή έμπνευση, αποφασίζοντας τους τρομοκρατικούς βομβαρδισμούς που θα 
επιτρέψουν στους Γερμανούς να μη διακινδυνεύσουν μια απόβαση. Τις επόμενες ημέρες η 
απόβαση, για την οποία η Αγγλία ετέθη επί ποδός πολέμου, δεν πραγματοποιείται. Στις 11 του 
μηνός, το πολεμικό συμβούλιο που συνέρχεται στο Berlin, διαπιστώνει, πως η εξασθένιση της 
αγγλικής καταδιωκτικής αεροπορίας δεν είναι αρκετή, για να είναι δυνατό ν’ αρχίσει η επιβίβαση 
των δυνάμεων απόβασης. Στις 14 τα νέα είναι καλύτερα. Ένα δελτίο πληροφοριών, που φθάνει δια 
μέσου της γερμανικής πρεσβείας στην Washington, περιγράφει την κατάσταση στο London ως 
τραγική. Η επανάσταση υποβόσκει, ο όχλος εγκαταλείπει το Εστ Εντ, εισβάλλει στο Ουέστ Εντ και 
απαιτεί την παραίτηση του Churchill και άμεση ειρήνη. Απ’ τη μια στιγμή στην άλλη τα αγγλικά 
νεύρα μπορεί να σπάσουν. Ο Hitler αποφασίζει ν’ αναβάλει πάλι την απόβαση για τις 17 του μηνός. 
Επειδή όμως πρέπει να γίνουν πάλι οι απαραίτητες προετοιμασίες, η απόβαση θεωρητικά 
αναβάλλεται για τις 27, αλλά οι συνθήκες σελήνης και παλιρροϊκών ρευμάτων δεν επιτρέπουν να 
επιχειρηθεί πριν από τις 8 Οκτωβρίου. Οι ναυτικοί επιμένουν να υπογραμμίζουν την παρατήρηση, 
πως πρόκειται για μια ημερομηνία καθυστερημένη που πέρα απ’ αυτήν έρχονται αμέσως οι 
φθινοπωρινές θύελλες και ομίχλες. Ο Hitler δεν αντιδρά. Λογαριάζει πως το άστρο του θα τον 
απαλλάξει από τη διάβαση της Μάγχης, που τη φοβάται ακόμα πιο πολύ, επειδή οι στρατηγοί του 
την εγκρίνουν. Μεγάλες προετοιμασίες είχαν γίνει, για να εξαπολυθεί εναντίον του London την 

 (Μπορείτε ν’ αρχίσετε). Τα μέλη της 
συγκεντρώνονται με τις λόγχες και τα παμπάλαια τουφέκια τους και περιμένουν. 
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επομένη 15 Σεπτεμβρίου μια χωρίς προηγούμενο επίθεση. Μπορούν να ελπίζουν, πως η RAF θα 
δεχθεί τη χαριστική βολή προασπίζοντας την πρωτεύουσα. Πρέπει προ πάντων να ελπίζουν, πως η 
Αγγλία ζητώντας ειρήνη θα καταστήσει περιττή την απόβαση. 
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«θα περιμένω την άνοιξη» 

Η 15η Σεπτεμβρίου, που έμελλε να ορισθεί σαν επέτειος της μάχης της Αγγλίας, αρχίζει μ’ ένα 
ολόλαμπρο πρωινό. Όλες οι αναμνήσεις που συγκέντρωσαν οι συνεργάτες αυτού του βιβλίου, για 
να αναπαραστήσουν την ιστορική αυτή μέρα, βεβαιώνουν, πως επικρατούσε στη φύση η γαλήνη 
που τόσο συχνά απλώνεται τις παραμονές του φθινοπώρου. Ο ήλιος ανέτειλε πάνω σε μια θάλασσα 
χωρίς την παραμικρή ρυτίδα. Στη Μάγχη προς το Dover, το Χέυθ, το Χάστινγκξ οι επανειλημμένοι 
βομβαρδισμοί και τα κουβαριασμένα συρματοπλέγματα δημιουργούν τοπία, όμοια με τα πεδία των 
μαχών της ηπειρωτικής Ευρώπης, οι σκοποί του Observer Corps όμως, που θ’ αναλάβουν την 
πρωινή τους βάρδια δεν θα ξεχάσουν ποτέ το κελάηδημα των πουλιών. 

Λίγο πριν από τις 11 ο Churchill περνά από περιέργεια από το Ώξμπριτζ, σταθμό διοίκησης της 
ομάδας αριθ. 11. Α! λέει, αυτή η κυριακάτικη μέρα είναι όπως στο Waterloo, τι συμβαίνει, κύριοι; -
Προς το παρόν, απαντά ο Νεοζηλανδός Κέιθ Park, διοικητής της ομάδας, δεν συμβαίνει τίποτα. -Σερ, 
επεμβαίνει ένας άλλος αξιωματικός, ο Χάρκουρτ Smith, απαγορεύεται το κάπνισμα. Το σύστημα 
αερισμού δεν αντέχει τον καπνό και υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς.

Τη στιγμή που ο Churchill ήταν έτοιμο; να φύγει, ένα κόκκινο σήμα τον καθηλώνει. Μια τηλεφωνική 
συσκευή μιλά. Ένας σχηματισμός αεροπλάνων περνά τις γαλλικές ακτές προς τη Διέππη, 
κατευθυνόμενος προς το Νιουχέιβεν. Η μάχη της 15ης Σεπτεμβρίου έχει αρχίσει. 

 Πρόθυμα ο Churchill πετάει το πούρο 
του και το πατάει για να σβήσει, χωρίς να φαντασθεί, πως θα το μάζευαν και θα το κορνιζάριζαν, για 
να γίνει μασκότ του σταθμού διοίκησης ως ο τέλος των εχθροπραξιών. Κοιτάζει με περιέργεια τη 
λειτουργία του Γραφείου Επιχειρήσεων που είναι διευθετημένο σαν θεατράκι με σκηνή, πλατεία και 
εξώστη. Σειρές από πολύχρωμες λάμπες δείχνουν τη θέση και τη διαθέσιμη δύναμη των σμηνών. 
Είκοσι πέντε γυναίκες, οι WACs, με γαλάζια πουκάμισα, μετακινούν με ράβδους μικρές, μεταλλικές 
πλάκες πάνω σ’ ένα πίνακα κατευθύνσεως. Ολόκληρη η άμυνα του London συγκεντρώνεται εδώ. 

Οι Άγγλοι αμέσως αποκτούν την υπεροχή. Οι δυνάμεις τους βρίσκονται εν πτήσει, όταν ο εχθρός 
περνά την παράκτια γραμμή... Πέντε σμήνη Spitfire απογειώνονται απ’ το Καντέρμπουρυ, το Dover, 
το Μαίντστον και εγκλωβίζουν τα καταδιωκτικά. Έξι αλλά σμήνη που έρχονται από τα βόρεια του 
London, τα αντικαθιστούν. Τα Me-109, μόλις συμπληρωθούν τα είκοσι λεπτά που μπορούν να 
μείνουν πάνω από την Αγγλία, κάνουν στροφή και φεύγουν. Εγκαταλελειμμένα πια τα 
βομβαρδιστικά, πληρώνουν βαρύ φόρο στα Hurricane που, πιο αργά από τα Spitfire, έχουν την 
ειδική αποστολή να τα συντρίβουν. Από το έδαφος, στην ήρεμη ύπαιθρο, βλέπουν τους 
αγωνιζόμενους να λαμποκοπάνε σαν λέπια στον ήλιο και πότε - πότε ένα αλεξίπτωτο να κατεβαίνει 
από τον ουρανό. Στο London πέφτουν μερικές βόμβες, που όμως δεν συγκρίνονται με τον 
κατακλυσμό πυρός της προηγούμενης Κυριακής. Το απόγευμα, τεράστια νέφη ξεπηδάνε πάνω από 
το Kent και το Sussex. Οι Γερμανοί επιστρέφουν σε τρεις μαζικούς σχηματισμούς, που περνούν την 
ακτή ανάμεσα από το Ντάνγκενες και το Dover. Ο ένας διαλύεται πάνω από το Καντέρμπουρυ. Οι 
δυο άλλοι φθάνουν στο London και εκεί, πάνω από την ίδια την πρωτεύουσα, θα εκτυλιχθεί η 
μεγάλη σύγκρουση. Ο λοχίας - πιλότος Χολμς, επιλεγόμενος Άρτι, όταν το αεροπλάνο του έπαθε 
βλάβη από την έκρηξη του Ντορνιέ που κατέρριψε, τερματίζει την κάθοδο του με αλεξίπτωτο 
πέφτοντας μέσα σ’ ένα δοχείο σκουπιδιών πίσω από το σταθμό Βικτορίας. Αύτή τη φορά οι 
γερμανικές βόμβες προκαλούν σοβαρές ζημιές. Ένας σταθμός φωταερίου στο Ήσταμ τινάζεται στον 
αέρα μέσα σε μια δέσμη θεαματικές φλόγες. Ένα τηλεφωνικό κέντρο καταστρέφεται. Πλήττονται το 
Westminster, η Φλητ Street, τα ανάκτορα του Buckingham. Η καταδιωκτική αεροπορία όμως 
παραμένει κυρία της κατάστασης και στο δρόμο της επιστροφής ο εχθρός υφίσταται κι άλλες 
επιθέσεις από τέσσερα εφεδρικά σμήνη, που τον καταδιώκουν πάνω από τη θάλασσα. 

Το βράδυ μια βοή νίκης όλο κι απλώνεται στην Αγγλία. Το άθροισμα των εχθρικών απωλειών 
φθάνει σ’ ένα καταπληκτικό αριθμό. Στους πυρπολημένους δρόμους του London διαλαλούν σαν 
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εκδίκηση τις έκτακτες εκδόσεις των εφημερίδων, που αναγγέλλουν πως ο εχθρός έχασε 195 
αεροπλάνα. 195 έναντι 26 ήταν το θαυμάσιο σκορ του κυριακάτικου ματς. Κι αυτή τη φορά όμως ο 
αριθμός είναι ψεύτικος. Οι γερμανικές απώλειες δεν υπερβαίνουν τα 60 αεροπλάνα. Η επανόρθωση 
όμως δεν θα γίνει παρά μόνο μετά τον πόλεμο. Και μ’ αυτή τη μεθυστική εντύπωση μιας νίκης 
τελείωσε εκείνη η ημέρα. 

Στη γερμανική πλευρά η εντύπωση είναι αντίθετη. Η δυσαρέσκεια βασιλεύει στα πληρώματα. 
Σύμφωνα με τις εκθέσεις των επιτελείων, η RAF είχε κιόλας καταστραφεί πολλές φορές, αλλά οι 
Γερμανοί αεροπόροι βρίσκουν συνεχώς μπροστά τους αναγεννώμενους αντιπάλους. Ο Göring, που 
μετά τη Dunkerque υφίσταται δεύτερη αποτυχία, κατηγορεί τους αεροπόρους των καταδιωκτικών, 
τους μέμφεται για έλλειψη μαχητικότητας, όπως λέει, και τους καθιστά υπευθύνους για τις 
καταστροφές βομβαρδιστικών. Με το θάρρος που του δίνουν οι 40 νίκες του και ο σταυρός του 
ιππότου, ο άσσος Γκάλλαντ υπερασπίζει τους συναδέλφους του και όταν ο στρατάρχης του Reich 
τον ρωτά τι θα έπρεπε να του δώσει για να είναι ευχαριστημένος, του απαντά θαρρετά: Να μου 
δώσετε Spitfire!

Στις 17 η σύσκεψη που γίνεται στην Καγκελαρία, διαπιστώνει, πως η μαχητική δύναμη της RAF δεν 
συνετρίβη από τη μάχη της προχθεσινής ημέρας. Η απαραίτητη λοιπόν προϋπόθεση για μια 
απόπειρα εισβολής δεν εκπληρώθηκε. Αποφασίζεται η συνέχιση της αεροπορικής επίθεσης, 
περιορισμένης όμως μόνο σε νυκτερινούς βομβαρδισμούς. Την προηγουμένη είχε ληφθεί μια άλλη 
απόφαση. Αποδίδεται με μια μόνο αράδα στο ημερολόγιο επιχειρήσεων της Ανώτατης Διοίκησης 
της Wehrmacht:

 Αργότερα ο Γκάλλαντ θα παραπονεθεί στον Hitler εναντίον μιας προπαγάνδας που 
θίγει τη Luftwaffe, περιγράφοντας τους αντιπάλους της σαν τιποτένιους δειλούς. Θα νιώσει όμως 
έκπληξη, ακούγοντας τον ίδιο τον Hitler να του δίνei δίκιο και να πλέκει θερμό εγκώμιο για τους 
Άγγλους. 

 Η ομάδα στρατιών Β μεταφέρεται από τις 17/9 στην Ανατολή. Ήδη από τις 26 
Αυγούστου, 10 μεραρχίες πεζικού και 2 θωρακισμένες μεραρχίες είχαν πάρει τα φύλλα πορείας 
τους για την νότιο Πολωνία με την πρόφαση της προστασίας των ρουμανικών πετρελαιοπηγών από 
τη σοβιετική απειλή. Τώρα μια ολόκληρη ομάδα στρατιών - μια ομάδα στρατιών που, το σχέδιο 
Θαλάσσιος Λέων στην πρώτη μορφή του προέβλεπε να συμμετάσχουν στην απόβαση – 
κατευθύνεται προς ανατολάς. 
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Κεφάλαίο 8: Απότομη Αλλαγή 
Οκτώβριος - Δεκέμβριος 1940 

Το μοιραίο φθινόπωρο του 1940 

Φθάνει το φθινόπωρο. Η άμυνα των Βρετανικών Νήσων ενισχύεται από την ομίχλη και τις 
θύελλες. Το σχέδιο «Θαλάσσιος Λέων» δεν μπορεί πια να εκτελεστεί πριν από το 1941. Αντίθετα 
η τιμωρία, που ο Hitler επιβάλλει στους Άγγλους, αυξάνει σε βιαιότητα. 

Οι επιδρομές κατά τη διάρκεια της ημέρας αραιώνουν, οι νυκτερινές όμως επιδρομές εντείνονται. 
Από το Σεπτέμβριο του 1940 ως τον Ιανουάριο του 1941 το London βομβαρδίζεται επί ογδόντα έξι 
συνεχείς νύχτες, εκτός από τη νύχτα της 8ης Νοεμβρίου, κατά τη διάρκεια της οποίας η σιγή των 
σειρήνων προκαλεί στους Λονδρέζους έκπληξη και σχεδόν αγωνία. Ο μέσος αριθμός αεροπλάνων, 
που έρχονται κάθε νύχτα να επισκεφθούν την πρωτεύουσα, ανέρχεται σε 160 και το βάρος των 
βομβών που αδειάζουν, φθάνει τους 6.500 τόνους μηνιαίως. Όλες οι συνοικίες έχουν πληγεί. Όλοι 
οι σιδηροδρομικοί σταθμοί έχουν υποστεί ζημιές· 900 πυρκαγιές, από τις οποίες 9 τεράστιες, 
καταστρέφουν το London. 

Το City και το λιμάνι έχουν υποστεί τις μεγαλύτερες ζημιές. Γύρω από τις πυρπολημένες προκυμαίες 
εκτείνονται χιλιόμετρα σπιτιών χωρίς στέγες, σαν αποκεφαλισμένα, και ο τρούλος του Αγίου 
Παύλου υψώνεται πάνω από μια θάλασσα ερειπίων. Κάθε βράδυ, ενώ όσοι φιλοσοφούν μένουν 
στο κρεβάτι τους κάτω από τη στέγη του νόμου των πιθανοτήτων, αναρίθμητα πλήθη κατεβαίνουν 
στο μετρό με κουβέρτες, στρώματα και τα πολυτιμότερα υπάρχοντά τους. Κάθε πρωί ορισμένοι απ’ 
αυτούς τους τρωγλοδύτες δεν ξαναβρίσκουν παρά ερείπια στη θέση των σπιτιών τους. 

Η αγγλική στωικότητα απαντά στη ναζιστική λύσσα: Το London δε γνοιάζεται και Οι δουλειές τραβούν 
τον δρόμο τους

Παρ’ όλο που τα βομβαρδιστικά συνεχίζουν το καθημερινό σφυροκόπημα του London, κατά 
περιόδους επιδίδονται και στον βομβαρδισμό στόχων ειδικού ενδιαφέροντος. Τα εργοστάσια 
αεροπλάνων του Γούλστον, του Ουέυμπριτζ, του Φάρνμπορω κ.λ.π. υφίστανται συστηματικές 
επιθέσεις, αλλά τ’ αποτελέσματα δεν κρίνονται ικανοποιητικά και η μανία των αεροπορικών 
επιθέσεων μετατοπίζεται στις μεγάλες βιομηχανικές πόλεις και στις αποθήκες πολεμικού υλικού 
των Μίντλαντς. Τη νύχτα της 14ης προς τη 15η Νοεμβρίου, 21 μόνο βομβαρδιστικά απασχολούνται 
με το London, ενώ 509 διατίθενται για το Coventry. 

 είναι τα συνθήματα της εποχής του Μπλητσκρίγκ. Η επανάληψη των επιθέσεων, οι 
φωτογραφίες με τις ουρανομήκεις φλόγες που καλύπτουν το London, τα περιώνυμα κτήρια που 
πλήττονται, από το Buckingham Palace ως το Μουσείο της Μαντάμ Τυσσώ, προκαλούν βαθιά 
εντύπωση σ’ όλο τον κόσμο, κι ωστόσο όποιος μπορεί να έχει μια γενική άποψη της κατάστασης, 
ξέρει κιόλας πως οι προσπάθειες της Luftwaffe δεν οδηγούν πια πουθενά, θα χρειάζονταν μέσα 
είκοσι φορές ισχυρότερα για να καταστραφεί το London και μέσα ακόμη ισχυρότερα, για να 
συντριβεί η βρετανική αποφασιστικότητα. Για να έχουν όμως οι τρομοκρατικοί βομβαρδισμοί τα 
αποτελέσματα που προφήτευε ο Ντουέ, χρειαζόταν ασφαλώς στον Adolf Hitler αεροπορία κατά 
πολύ ισχυρότερη από αυτή που πράγματι διέθετε. 

Το νέο γερμανικό σύστημα κατευθύνσεως, το X-Gerät, εφαρμόζεται πάνω στην πόλη αυτή σαν σήμα 
θανάτου και όλες οι απόπειρες διαταραχής αυτού του συστήματος δεν εμποδίζουν 449 αεροπλάνα 
να φθάσουν στο σημείο συνάντησής τους. Μια ώρα αργότερα το Coventry είναι μια φλεγόμενη 
κόλαση, ορατή σε ακτίνα 100 μιλίων. Το κέντρο της πόλης, πολύτιμη μαρτυρία του αγγλικού 
παρελθόντος, κονιορτοποιείται, συμπεριλαμβανομένου και του μεγάλου καθεδρικού ναού του 
14ου αιώνα, από τον οποίο δεν απομένουν παρά μερικοί τοίχοι. Η αγγλική και η γερμανική γλώσσα 
πλουτίζονται μ’ ένα καινούργιο ρήμα: κοβεντροποιώ, που χρησιμοποιείται, για να δηλώσει την 
εκμηδένιση μιας πόλης με μια μόνο επιδρομή. Στην πραγματικότητα ο αριθμός των νεκρών δεν 
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υπερβαίνει τους 550 και, παρ’ όλο που καταστράφηκαν είκοσι ένα εργοστάσια, η παραγωγική 
ικανότητα του Coventry, κέντρου της αγγλικής βιομηχανίας αυτοκινήτων, δεν εθίγη σε βαθμό 
σοβαρό. Υπερεκτιμώντας την καταστροφή εξ αιτίας του θεαματικού της χαρακτήρα, η Luftwaffe 
αποφεύγει να πλήξει πάλι το Coventry, μετατοπίζει την προσπάθειά της εναντίον του Birmingham, 
του Leeds, του Sheffield κ.λ.π. και ύστερα στρέφεται εναντίον των λιμένων, του Southampton, του 
Bristol και προ πάντων του Liverpool. Αυτή η διασπαρμένη δράση δεν εμποδίζει τον βρετανικό 
επανεξοπλισμό να αναπτύσσεται καθημερινά και την RAF να παραλαμβάνει από εδώ κι εμπρός 
περισσότερα αεροπλάνα απ’ αυτά που χάνει. 

Στη θάλασσα ο πόλεμος εντείνεται. Στο παρισινό γενικό στρατηγείο του, στη λεωφόρο Συσέ, ο 
αντιναύαρχος Dönitz ετοιμάζει μια καινούργια τακτική χρησιμοποιήσεως των υποβρυχίων του. 
Σύμφωνα μ’ αυτή τα υποβρύχια δεν θα επιτίθενται πια μεμονωμένα, αλλά ομαδικά. Αυτό που 
πρώτο θα συναντήσει μια νηοπομπή, θα περιορισθεί στο να την παρακολουθεί, καλώντας 
συγχρόνως κοντά του όλα τα αλλά υποβρύχια που καραδοκούν στη γύρω περιοχή και μόνο όταν 
συγκεντρωθεί το κοπάδι των λύκων, θα περνούν στην επίθεση, πάντα νύχτα και από την επιφάνεια 
της θάλασσας. Πριν ξημερώσει οι λύκοι θα εξαφανίζονται κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας, 
θα απομακρύνονται, αλλά θα συνεχίζουν να παρακολουθούν τη νηοπομπή, για να επαναλάβουν την 
επίθεσή τους την επόμενη νύχτα. Το ταξίδι γίνεται έτσι μια αδιάκοπη μάχη, εξαντλητική και φονική. 

Για άλλη μια φορά οι Άγγλοι και πάλιν αιφνιδιάζονται. Η τακτική των λύκων εφαρμόζεται για πρώτη 
φορά στις 20 Σεπτεμβρίου, όταν ο Prien συγκεντρώνει 5 υποβρύχια εναντίον των 47 σκαφών της 
νηοπομπής ΗΧ72 και μέσα σε τρεις νύχτες βυθίζει 12 απ’ αυτά. Ευτυχώς για τους Άγγλους ο Dönitz 
έχει πολύ λίγα υποβρύχια, για να φθάσει σε πλήρη αποτελεσματικότητα της καινοτομίας του. 
Άρχισε τις εχθροπραξίες με 57 υποβρύχια. Από το Σεπτέμβριο του 1939 ως το Σεπτέμβριο του 1940 
παρέλαβε ακόμα 28, είχε χάσει όμως από την άλλη μεριά 28. Ο αριθμός λοιπόν παρέμεινε ο ίδιος· 
θα χρειαζόταν 300, για να βάλει σε θανάσιμο κίνδυνο τις θαλάσσιες επικοινωνίες της Αγγλίας. 

Αυτός ο δεύτερος πολεμικός χειμώνας είναι για την Αγγλία μια μαύρη περίοδος. Το άγχος της 
μοναξιάς βαραίνει το έθνος. Καμιά καινούργια συμμαχία δεν ήλθε ν’ αντικαταστήσει την απώλεια 
της France. Η Αμερική είναι φιλική, εξακολουθεί όμως να μένει μακριά από τον πόλεμο και οι 
σχέσεις μεταξύ Ε.Σ.Σ.Δ. και Γερμανίας διατηρούνται άριστες. Το London είναι μαυροφορεμένο από 
την κάπνα των πυρκαγιών. Οι ζημιές στο δίκτυο υπονόμων και το νυκτερινό στοίβαγμα μέσα στα 
καταφύγια προκαλούν φόβους επιδημιών, που δεν κάνουν την εμφάνισή τους, αλλά τα πλήθη των 
Λονδρέζων παίρνουν όψη αποκαμωμένη περνώντας τις νύχτες τους με συναγερμούς και έλλειψη 
στοιχειωδών ανέσεων. Στο εξωτερικό δεν είναι μόνο τα θύματα της ναζιστικής προπαγάνδας, που 
σκέφτονται πως η Αγγλία κατά βάθος έχει ηττηθεί. Βλέπουν τα επιφανειακά τραύματα· δεν 
βλέπουν, πως η χώρα είναι ουσιαστικά άθικτη. 

Το Lloyd εξακολουθεί να ασφαλίζει τα πλοία που διασχίζουν τον Ατλαντικό και πληρώνει κάθε φορά 
που η καμπάνα του Lutine κτυπά για ένα καινούργιο θύμα των υποβρυχίων του Dönitz. Ο 
ανεφοδιασμός των Βρετανικών Νήσων με τρόφιμα και ο εφοδιασμός της βιομηχανίας με πρώτες 
ύλες εξακολουθούν να εξασφαλίζονται κατά τρόπο ανεκτό. Η βρετανική δραστηριότητα δεν είναι 
καν αφιερωμένη ολόκληρη στην παραγωγή πολεμικού υλικού· ένα μέρος της εξακολουθεί να 
τροφοδοτεί τις εξαγωγές που είναι απαραίτητες, για να μην εξαντληθούν πάρα πολύ γρήγορα οι 
πόροι του πολεμικού Θησαυροφυλακίου. Ωστόσο οι πόροι ελαττώνονται κι αυτό είναι μια από τις 
πιο μεγάλες έγνοιες που βαραίνουν το μέλλον. Ο Πιττ όμως αντιμετώπισε το ίδιο πρόβλημα, όταν 
πολεμούσε εναντίον του Ναπολέοντος. Οι τεράστιες αλλαγές που μεσολάβησαν στις μορφές του 
πολέμου και ο περιορισμός του νησιώτικου χαρακτήρα χάρη στην αεροπορία, δεν εμποδίζουν τον 
παραλληλισμό των δύο καταστάσεων. Ένας κατακτητής κατέλαβε την ηπειρωτική Ευρώπη, μια 
κατάσταση ισορροπίας όμως δημιουργήθηκε στη Μάγχη, ενώ στις άλλες περιοχές του κόσμου 
μοιραίες εξελίξεις προετοιμάζουν το μέλλον. 
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Στην ανατολική Ευρώπη η ρωσική σταθεροποίηση κάνει ραγδαία πρόοδο. Τα τρία βαλτικά κράτη 
που είχαν αγκιστρωθεί στο όνειρο μιας εσωτερικής αυτονομίας, γίνονται σοβιετικές δημοκρατίες. 
Στη Ρουμανία τα ερυθρά στρατεύματα καταλαμβάνουν πάλι τη Βεσσαραβία εφαρμόζοντας το 
σύμφωνο Ribbentrop-Molotov, έκριναν όμως καλό να καταλάβουν και τη Βουκοβίνα. Ο Hitler 
παρακολουθεί οργισμένος αυτές τις αυθαιρεσίες. Νιώθει ανησυχία για τα ρουμανικά πετρέλαια. 
Χωρίς αυτά, λέει, η Γερμανία δε θα μπορούσε να συνεχίσει τον πόλεμο. Πρέπει να τα προασπίσουμε 
από τις ορέξεις της Ρωσίας. Πρέπει να ολοκληρωθεί και ο διαμελισμός της Ρουμανίας· το απαιτούν 
οι δυο ηττημένοι του 1918, η Ουγγαρία και η Βουλγαρία. Ο Ciano και ο Ribbentrop συναντιούνται 
στο Μπελβεντέρε της Βιέννης, για να γίνουν διαιτητές στη διαφορά. Στις 30 Αυγούστου, τη στιγμή 
που προσκομίζεται ο χάρτης των νέων συνόρων, ο Ρουμάνος υπουργός των Εξωτερικών, 
Μανωλέσκου, πέφτει λιπόθυμος. Η Γερμανία και η Ιταλία είχαν επιστρέψει στην Ουγγαρία τη 
βόρειο Τρανσυλβανία και στη Βουλγαρία τη νότιο Δοβρουτσά ανεβάζοντας στο ένα τρίτο του 
συνόλου τον πληθυσμό και τα εδάφη που το ρουμανικό κράτος έχασε μέσα σε διάστημα μικρότερο 
από ένα χρόνο. Βίαιες λαϊκές εκδηλώσεις διαμαρτυρίας ξεσπούν στη Ρουμανία. Ο περιφρονημένος 
βασιλιάς Κάρολος παραιτείται και δραπετεύει με την ολέθρια ευνοούμενή του Μάγδα Λουπέσκου. 
Ο γιος του, βασιλειάς Μιχαήλ, είναι έφηβος ακόμα. Ο Hitler εγκαθιστά στην εξουσία έναν Führer, 
αρκετά ικανό και δραστήριο, τον στρατάρχη Αντονέσκου. Του προσφέρει εναντίον της ρωσικής 
επεκτάσεως την καλύτερη εγγύηση: τη γερμανική κατοχή. Ο Αντονέσκου δέχεται πρόθυμα την 
προσφορά. 

Στο μεσογειακό θέατρο των επιχειρήσεων ο πόλεμoς εξελίσσεται αργά. Η Μάλτα θα άνηκε κιόλας 
στους Ιταλούς, αν είχαν απλώσει το χέρι τους να την πάρουν. Αφήνουν όμως να χαθεί η ευκαιρία 
και ξεκινώντας από το Γιβραλτάρ το αεροπλανοφόρο Ark Royal στέλνει στο στρατηγικό νησί δυο 
σμήνη Hurricane, από τα οποία το ένα, θύμα αντίθετων ανέμων, καταποντίζεται ολόκληρο στη 
θάλασσα. Πάνω στο Warspite ο ναύαρχος Andrew Cunningham, βετεράνος του Narvik, παλιός 
αγωνιστής της Jutland, συνεχίζει τις περιπολίες του στη Μεσόγειο και υποχρεώνει τον ιταλικό στόλο 
να καταφύγει στον Τάραντα. Στην Λιβύη σκοτώνεται ο Μπάλμπο, χτυπημένος από τη δική του 
αντιαεροπορική άμυνα. Ο διάδοχος του στρατάρχης Graziani παίρνει απ’ τον Mussolini τη διαταγή 
να εισβάλει στην Αίγυπτο την ημέρα που ο πρώτος Γερμανός στρατιώτης θα πατήσει το πόδι του 
στην Αγγλία. Επειδή όμως το γεγονός αυτό αργεί, ο Duce αποφασίζει να προλάβει τη Wehrmacht, 
αλλά ο Graziani εκλιπαρεί τη μια αναβολή ύστερα από την άλλη. Μπροστά στην απειλή να 
αντικατασταθεί από ένα στρατηγό, που θα βιάζεται να κερδίσει την στραταρχική του ράβδο, 
εξαπολύει την επίθεσή του στις 13 Σεπτεμβρίου. Οι Άγγλοι συμπτύσσονται. Οι Ιταλοί προελαύνουν 
μέσα σ’ ένα καμίνι καύσωνα, ανάμεσα σε αμμοστρόβιλους, που ξεραίνουν τους ανθρώπους σαν 
μούμιες. Ο Graziani, εγκαταλείπει τον κυκλωτικό ελιγμό, που είχε σχεδιάσει να κάνει μέσα από την 
έρημο και περιορίζεται να προωθήσει την αριστερή του πτέρυγα παράλληλα προς τη θάλασσα, ως 
την κωμόπολη του Σίντι-Μπαράνι. Εκεί σταματά και αναφέρει, πως δεν μπορεί να συνεχίσει την 
προώθησή του, αν δεν οργανώσει τον ανεφοδιασμό του σε νερό. Η κατάκτηση του Suez σκοντάφτει 
50km από την αφετηρία της. 
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Ειρηνικός: Ιαπωνική εξάπλωση 

Αυτός ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος που τον χρονολογούμε από την 1η Σεπτεμβρίου 1039, 
άρχισε δυο χρόνια νωρίτερα. Η σύρραξη μεταξύ της Κίνας και της Japan που άρχισε στις 7 Ιουλίου 
1937 με το επεισόδιο της γέφυρας του Μάρκο-Πόλο, αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του. Τη στιγμή 
που η Ευρώπη παίρνει φωτιά, η Κίνα φλέγεται εδώ και πολλούς μήνες. Οι Ιάπωνες κατέχουν όλες τις 
ανατολικές επαρχίες και έχουν εγκαταστήσει μια κυβέρνηση-δορυφόρο στο Νανκίν με πρόεδρο τον 
Βανγκ-Τσινγκ-βέι, συμμαθητή άλλοτε του Chiang Kai-shek. Παρ’ όλο που αντιτίθενται στη λήψη 
δυναμικών μέτρων οι Αμερικανοί, βλέπουν με δυσφορία να απλώνεται η ιαπωνική κηλίδα και 
κάνουν ό,τι μπορούν για να ενισχύσουν την κινεζική αντίσταση. 

Η κινεζική αυτή αντίσταση έχει πρωτεύουσα το Τσονγκ-κινγκ και στυλοβάτες το Σετσουάν και το 
Γιουνάν. Η ασφυξία απειλεί αυτές τις απομακρυσμένες από τη θάλασσα επαρχίες. Μόνο δυο 
δύσκολοι και μεγάλου μήκους δρόμοι επιτρέπουν την αποστολή σ’ αυτές των μέσων για τη 
συνέχιση του πολέμου: ο δρόμος του Μανταλαίυ, που χαραγμένος πάνω στις γιγάντιες πτυχώσεις 
του εδάφους της Άνω Βιρμανίας προκαλεί ίλιγγο και η σιδηροδρομική γραμμή, που ξεκινά από το 
Χαϊφόνγκ και περνώντας μέσα από ένα όργιο έργων τέχνης φθάνει στο Γιουν-ναν-φου. 

Η πτώση της France θέτει το πρόβλημα των δυο αυτών εύθραυστων οδών επικοινωνίας. Η Ινδοκίνα 
είναι μια λεία, που η μακρινή και ηττημένη μητρόπολη δεν μπορεί να υπερασπίσει. Αν οι Ιάπωνες 
εγκατασταθούν εκεί, κλείνουν τη σιδηροδρομική γραμμή και απειλούν το δρόμο. Μια στρατιωτική 
αποστολή υπό την αρχηγία του στρατηγού Ισάκου Νισιχάρα φθάνει στο Ανόι, όπου βρίσκει μια 
κατάσταση συγκεχυμένη: δυο γενικούς διοικητές έτοιμους να έλθουν σε ρήξη, το στρατηγό Georges 
Κατρού, στα πρόθυρα της προσχώρησής του στον De Gaulle και τον ναύαρχο Ζαν Ντεκού, που έχει 
ορισθεί ως διάδοχός του από τον Petain. Ο Κατρού αποσύρεται στις 20 Ιουλίου και η πίεση που είχε 
αρχίσει να ασκείται πάνω του μετατοπίζεται στον Ντεκόρ. Ο Νισιχάρα αξιώνει να του παραχωρηθεί 
το δικαίωμα να χρησιμοποιεί το Χαϊφόνγκ και τη σιδηροδρομική γραμμή για τις στρατιωτικές 
επιχειρήσεις εναντίον της Κίνας. Σε περίπτωση άρνησης: απόβαση και εισβολή. 

Οι περιπλοκές της Ινδοκίνας πέφτουν πάνω σε μια γαλλική κυβέρνηση, που πνίγεται από χιλιάδες 
σπαρακτικά προβλήματα. Είχε φθάσει στο Vichy την 1η Ιουλίου προερχομένη από το Bordeaux, με 
την πεποίθηση πως δεν θα έμενε παρά μερικές εβδομάδες σ’ αυτή τη λουτρόπολη, ώσπου να 
επιστρέψει στο Paris. Ο Pier Laval που είχε μείνει στο περιθώριο μερικές ημέρες, έχει μπει στην 
κυβέρνηση με τον τίτλο του αντιπροέδρου και με προκαθορισμένες ιδέες για την πορεία που έπρεπε 
να ακολουθηθεί, για να μπορέσει η France να ενσωματωθεί στο νικηφόρο ολοκληρωτικό σύστημα. 
Ξεπερνώντας τις προσδοκίες, αλλά ικανοποιώντας την κρυφή επιθυμία του στρατάρχη, κατορθώνει 
να επιτύχει, ώστε η Βουλή και η Γερουσία σε κοινή συνεδρίαση να του αναθέσουν τις εξουσίες του 
αρχηγού του κράτους και την εντολή να καταρτίσει νέο σύνταγμα του γαλλικού κράτους. Ο Laval 
είναι βέβαιος, πως κατέχει τα μέσα που του χρειάζονται για την πολιτική του και πως πίσω από τη 
γαλάζια στολή του γηραιού στρατιώτη του Βερντέν αυτός θα οδηγήσει τη France προς καινούργια 
πεπρωμένα. 

Η κυβέρνηση του Vichy αντιμετωπίζει κυρίως καθήκοντα άμεσα και φοβερά. Πρέπει να επαναφέρει 
τους πρόσφυγες στις εστίες τους, να οργανώσει τον επισιτισμό της France, να αναδιοργανώσει τη 
Διοίκηση, να αναζωογονήσει την οικονομική δραστηριότητα της χώρας, να εξαλείψει την 
διαχωριστική γραμμή μεταξύ κατεχόμενης και μη κατεχόμενης ζώνης, να επιτύχει την 
απελευθέρωση των αιχμαλώτων, να εξασφαλίσει ένα modus vivendi με τον νικητή... Σ’ αυτά τα 
καθήκοντα, που μερικά απ’ αυτά θα εκπληρωθούν με δεξιοτεχνία και θάρρος, προστίθεται και η 
διατήρηση της αποικιακής αυτοκρατορίας. Δεν είναι λόγος να εγκαταλειφθεί η Ινδοκίνα, επειδή 
βρίσκεται σε απόσταση 15.000km και επειδή λείπουν τελείως τα μέσα να βοηθηθεί. 
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Στο θέμα αυτό υπάρχουν δυο συγκρουόμενες απόψεις: ο στρατηγός Μπυρέρ, αρχηγός του 
επιτελείου του αποικιακού στρατού, κατορθώνει να πείσει τον Weygand και τον Petain να 
αποδεχθούν την άποψη της ενόπλου αντίστασης, προβάλλοντας το γεγονός, ότι υπάρχουν στην 
Ινδοκίνα 110.000 άνδρες και πυρομαχικά για τρεις μήνες. Ο Μπωντουέν αντιτάσσει το επιχείρημα, 
ότι η αεροπορία της Ινδοκίνας αποτελείται από 14 καταδιωκτικά και 28 απαρχαιωμένα 
βομβαρδιστικά και επομένως αποτελεί χίμαιρα η αντίσταση εναντίον της ιαπωνικής ναυτικής 
ισχύος. Οι διαπραγματεύσεις συνεχίζονται, στο Ανόι όμως ο Ντεκού αγωνίζεται κάτω από την πίεση 
αμείλικτων απειλών. Στις 3 Σεπτεμβρίου, αφού απέρριψε ένα τελεσίγραφο του Νισιχάρα, κηρύσσει 
επιστράτευση, κλείνει το λιμάνι του Χαϊφόνγκ και τηλεγραφεί στο Vichy, πως καλύτερα να χάσουμε 
την Ινδοκίνα υπερασπίζοντάς την παρά παραδίδοντάς την. 

Οι Ιάπωνες διστάζουν. Ο Νισιχάρα απαλύνει το τελεσίγραφό του. Οι διαπραγματεύσεις 
επαναλαμβάνονται. Μια πολιτική συμφωνία κι ύστερα μια στρατιωτική συμφωνία αναγνωρίζουν 
την κυριαρχία της France επί της Ινδοκίνας και περιορίζουν σε 25.000 άνδρες τις ιαπωνικές δυνάμεις 
που θα μπορεί να γίνουν δεκτές στο Τονκίνο. Ο στρατός όμως του Κουαντούγκ αγνοεί τις αποφάσεις 
του Tokyo και στις 22 Σεπτεμβρίου κτυπά το Ντονγκ-Ντανγκ και το Λανγκσόν. Οι Αναμίτες 
ακροβολιστές τρέπονται σε άτακτη φυγή. Δύο τάγματα της Λεγεώνας των Ξένων πλευροκοπούνται. 
Περίπου 800 άνδρες, ανάμεσα σ’ αυτούς και οι συνταγματάρχες Λυβέ και Λουά, σκοτώνονται. Μια 
διαταγή του αυτοκράτορα σταματά τις συγκρούσεις και επιτρέπει να τεθούν σε ισχύ οι συμφωνίες. 
Η Ινδοκίνα μπαίνει σ’ ένα νόθο καθεστώς -διοίκηση γαλλική, κατοχή ιαπωνική- που θα διατηρηθεί 
ως το 1945. 

Η θέση της Αγγλίας είναι ιδιαίτερα λεπτή. Για πολύ καιρό ήταν σύμμαχος της Japan και, αφού 
διέρρηξε τη συμμαχία κάτω από την πίεση των Αμερικανών, προσπαθεί τουλάχιστο να διατηρήσει 
φιλικές σχέσεις με τη μεγάλη ναυτική δύναμη της Άπω Ανατολής. Τα πάντα την καλούν να 
διατηρήσει την ειρήνη στον Ειρηνικό και πρώτα - πρώτα η δυσκολία να προσφύγει στη βοήθεια των 
εξαιρετικών στρατευμάτων της Australia και της New Zealand, όσο καιρό οι χώρες αυτές θ’ 
αντιμετωπίζουν την κίτρινη απειλή. Τον Ιούνιο, αδιαφορώντας για την αμερικανική δυσαρέσκεια, οι 
Άγγλοι αποφασίζουν να κλείσουν το δρόμο του Μανταλαίυ. Τον Σεπτέμβριο ο Churchill τον 
ξανανοίγει. Φαινομενικά δεν πρόκειται παρά για μια δευτερεύουσα απόφαση, που πάρθηκε στην 
πιο δραματική στιγμή της μάχης του London, ενώ φλέγονται οι προκυμαίες, καίγεται το City και 
μπροστά σ’ ένα σπασμένο βιτρώ του Westminster ο Edouard ο Α’ υψώνει το στραβωμένο από την 
πυρκαγιά σπαθί του. Αυτή όμως η δευτερεύουσα απόφαση χαράζει μια κεφαλαιώδη εξέλιξη. Ο 
Churchill αποφάσισε οριστικά το συστηματικό συντονισμό μεταξύ της πολιτικής της Μεγάλης 
Βρετανίας και της πολιτικής των Ηνωμένων Πολιτειών. Παίζει την τύχη του ποντάροντας στην 
αμερικανική επέμβαση· τα πάντα πρέπει να υποτάσσονται σ’ αυτό το σκοπό. Μια τέτοια ελπίδα 
μπορεί να φαίνεται χίμαιρα. Η Αμερική βρίσκεται μακριά από την απόφαση να επέμβει. 

Παραχωρώντας οκτώ βάσεις στις Αντίλλες και στη Νέα Γη, ο Churchill κατορθώνει επί τέλους να 
πάρει τα πενήντα παλιά αντιτορπιλικά που είχε ζητήσει. Η παράδοση όμως όπλων στην Αγγλία, 
εξακολουθεί να γίνεται με βάση την αρχή του Cash and Carry (Πλήρωσε και έλα να τα πάρεις), 
πράγμα που σημαίνει, πως οι Άγγλοι πρέπει να πληρώνουν τοις μετρητοίς και να εξασφαλίζουν οι 
ίδιοι τη μεταφορά, επειδή η Αμερική αρνείται να εκθέτει τα σκάφη της στους κινδύνους της ζώνης 
αποκλεισμού. Εξ άλλου αυτά που μπορεί να προμηθεύει στους Άγγλους είναι λίγα σε σύγκριση με 
τις ανάγκες τους. Όταν ο αμερικανικός στρατός διεξάγει μεγάλα γυμνάσια, αγροτικά τρακτέρ 
παριστάνουν τα άρματα μάχης και τα ολμοβόλα είναι ξύλινα! 

Η προεκλογική εκστρατεία έχει αρχίσει. Ο Franklin Roosevelt, εγκαταλείποντας την παράδοση που 
είχε εγκαινιάσει ο Washington, διεκδικεί για τρίτη φορά την προεδρία. Οι ρεπουμπλικάνοι του 
αντιτάσσουν ένα νεόφερτο στην πολιτική, τον Βέντελ Ουίλκι, πρόσωπο δευτερεύον, που πάνω του 
συγκεντρώνουν όλους τους προβολείς μιας τεχνητής δημοσιότητας. Οι δυο αντίπαλοι είναι 
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σύμφωνοι σ’ ένα σημείο: ορκίζονται πως θα κρατήσουν την Αμερική έξω από τον πόλεμο. Όμως και 
ο Wilson είχε κάνει τον ίδιο όρκο το 1916, πράγμα που δικαιολογημένα προκαλεί δυσπιστία στους 
οπαδούς της απομόνωσης. Ο ίδιος ο πρεσβευτής του Roosevelt στο London, ο Τζόζεφ Kennedy, 
συμβουλεύει την Αμερική να συνάψει μια συμφωνία με τον Hitler, αντί να υποστηρίξει την Αγγλία σ’ 
ένα παράλογο πόλεμο. Ο Roosevelt αναγκάζεται να τον ανακαλέσει παρ’ όλη την εκλογική δύναμη 
και την τεράστια περιουσία που διαθέτει. Ο Kennedy φεύγει από την Αγγλία παίρνοντας μαζί του 
μια σειρήνα της παθητικής αεράμυνας που, όπως λέει, θα είναι κατάλληλη στο ακρωατήριο Κόντ, 
για να καλεί στο τραπέζι την ώρα του φαγητού τα παιδιά της οικογένειας Kennedy. Οι σειρήνες του 
London που σημαίνουν τον κίνδυνο, τον πόνο, το θάνατο, την εξαίσια άμυνα των αξιών του 
χριστιανικού πολιτισμού από μέρους ταπεινών ανθρώπων με ρημαγμένα τα σπίτια τους, 
γελοιοποιούνται από έναν πλουτοκράτη κι αγγλόφοβο πολιτικό, που μόλις κρύβει το θαυμασμό του 
για τον Hitler! 

Ο αμερικανικός απομονωτισμός θα ήταν ακόμα πιο ισχυρός, αν οι μεγάλες γερμανικές νίκες δεν 
είχαν ξεσηκώσει τα μυαλά στο Tokyo. Παρ’ όλο που προεδρεύεται από ένα σώφρονα γέροντα, τον 
πρίγκιπα Κονόγιε, η νέα κυβέρνηση, κυριαρχείται από τη στρατοκρατική μερίδα, που εννοεί να 
εκμεταλλευθεί την ευκαιρία που προσφέρει ο πόλεμος στην Ευρώπη, για να πραγματοποιήσει τις 
εθνικές βλέψεις της Japan. Ο εκτελεστής του σχεδίου αυτού στον διπλωματικό τομέα, ο υπουργός 
των Εξωτερικών Ματσουόκα, διαπραγματεύεται με τη Γερμανία και την Ιταλία ένα τριμερές 
σύμφωνο, που ο πρεσβευτής του στο Berlin Κουρούσου υπογράφει στις 27 Σεπτεμβρίου με τον 
Ribbentrop και τον Ciano. Ουσιαστικά πρόκειται για μια διανομή του κόσμου. Η Japan αναγνωρίζει 
τον διευθύνοντα ρόλο που ανήκει στη Γερμανία και στην Ιταλία στο έργο της αναδιοργανώσεως της 
Ευρώπης. Η Γερμανία και η Ιταλία αναγνωρίζουν πως η Japan δικαιούται να αναλάβει το ίδιο έργο 
στη μείζονα Ανατολική Ασία. Θεωρείται έτσι ως δεδομένο, ότι η Αγγλία έχει ηττηθεί. Αποκλείοντας 
όμως την Αγγλία, το Τριμερές Σύμφωνο απειλεί την Αμερική αν ένα από τα μέλη του Συμφώνου 
δεχόταν επίθεση εκ μέρους δύναμης μη εμπολέμου κατά την στιγμήν της υπογραφής, τα δύο άλλα 
μέλη θα έπρεπε να σπεύσουν σε βοήθειά του. Ο Churchill γράφει αμέσως στον Roosevelt, για να του 
υποδείξει να απαντήσει σ’ αυτή την πρόκληση με την αποστολή μιας μοίρας του αμερικάνικου 
στόλου στην Singapore. Η αμερικανική αντίδραση όμως είναι αξιοθρήνητα άτονη. Η προεκλογική 
μάχη για την προεδρία μαίνεται. Το εκλογικό τσίρκο του Ουίλκι περιοδεύει από Πολιτεία σε 
Πολιτεία, ενώ ο Roosevelt εξηγεί, πως είναι υπερβολικά απασχολημένος στο Λευκό Οίκο με την 
προάσπιση της αμερικανικής ουδετερότητας για να κάνει τέτοιες προεκλογικές περιοδείες. Ο 
Churchill θεμελιώνει ολόκληρη τη βρετανική πολιτική πάνω στην είσοδο της Αμερικής στον πόλεμο 
κι αυτό το ενδεχόμενο δεν είναι παρά ένα πολύ μικρό αστέρι στο βάθος του ουρανού. 
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Αποτυχία τον Άγγλων και του De Gaulle στο Dakar 

Στο London ο Charles De Gaulle εγκαταστάθηκε στην αρχή σ’ ένα εμπορικό κτήριο, το Στέφενς 
Χάουζ, στο Ενμπάνκμεντ. Η πρωτεύουσα της Ελευθέρας France αποτελείται από τρία δωμάτια 
επιπλωμένα με μερικά τραπέζια και κασόνια αναποδογυρισμένα. Οι πρώτες προσπάθειες 
στρατολογίας Γάλλων εθελοντών, που κατέβαλε ο νεαρός στρατηγός, συνάντησαν την αντίδραση 
των ίδιων των Άγγλων, που, όπως έγινε στο Χαίηντοκ και στο Αίηντρη, του απαγορεύουν να μπει 
στα στρατόπεδα των Γάλλων, που είχαν ζητήσει να επαναπατρισθούν ή πίσω απ’ την πλάτη του 
πληροφορούν τους εθελοντές που στρατολογεί, για τον όρο της ανακωχής που τους θεωρεί 
ελεύθερους σκοπευτές, προορισμένους για το εκτελεστικό απόσπασμα σε περίπτωση που θα 
πέσουν στα χέρια των Γερμανών. Στις 14 Ιουλίου, συγκινητική και θλιβερή ημέρα της εθνικής εορτής 
της France, ο De Gaulle επιθεωρεί μια φούχτα Γάλλους στρατιώτες..., ενώ στη France ύμνοι 
σεβασμού κι αγάπης υψώνονται προς τον γηραιό στρατάρχη. 

Στις 8 Αυγούστου μια συμφωνία μεταξύ Churchill και De Gaulle ρυθμίζει το καθεστώς και τους 
όρους χρησιμοποιήσεως των εθελοντών της Ελευθέρας France. Μια παράγραφος ορίζει τα εξής: Η 
δύναμη αυτή δεν θα στρέψει ποτέ τα όπλα εναντίον της France. Ωστόσο μια απόρρητη επιστολή του 
Churchill, που επικυρώνεται από την απόρρητη απάντηση του στρατηγού De Gaulle, διευκρινίζει, ότι 
θα πρέπει να εννοείται: Μια France ελεύθερη να διαλέξει το δρόμο της και απαλλαγμένη από την 
άμεση ή έμμεση πίεση της Γερμανίας.

Όπως η έκκληση προς τους εθελοντές, έτσι και η έκκληση προς την αυτοκρατορία δίνει 
απογοητευτικά αποτελέσματα. Από τους μεγάλους ανθυπάτους μόνο ο Κατρού προσχωρεί στην 
κίνηση των Ελευθέρων Γάλλων, χωρίς όμως την επαρχία που διοικεί. Στη Βόρεια Αφρική και στη 
Συρία οι στρατηγοί Νογκέ και Μιττελωζέρ φθάνουν ως τα πρόθυρα της αποστασίας, έπειτα 
υπαναχωρούν για τον απλούστατο λόγο, ότι δεν βρίσκουν κανένα να τους ακολουθήσει. Η πρώτη 
προσχώρηση έρχεται από μια ασήμαντη ημικτήση, τις Νέες Εβρίδες, που βρίσκεται υπό 
γαλλοβρετανική κυριαρχία και που το δυαδικό καθεστώς της δεν της άφηνε άλλη εκλογή. Οι κτήσεις 
των Ινδιών, που κι αυτές βρίσκονται κάτω από τη βρετανική πίεση, προσχωρούν λίγο αργότερα. 
Μερικοί ενθουσιώδεις, όπως ο κυβερνήτης των αποικιών Εμπουέ, ο στρατηγός Ντε Λαρμινά, ο 
ταγματάρχης Ορνανό, ο λοχαγός Ντε Ωτκλόκ, επονομαζόμενος Leclerc, εγκαθιστούν την ντεγκωλική 
εξουσία από την Τσαντ ως το Γκαμπόν, στην τεράστια έκταση της Γαλλικής Αφρικής του Ισημερινού. 
Στις αρχές Αυγούστου 2 εκατομμύρια τετραγωνικά χιλιόμετρα έχουν αποσπασθεί από το κράτος του 
Vichy και αναγνωρίζουν την Επιτροπή της Ελευθέρας France και τον στρατηγό De Gaulle σαν 
έκφραση της μητρός - πατρίδος. 

 Ο όρος που προβάλλεται δημόσια ανατρέπεται από την 
απόρρητη ερμηνευτική αλληλογραφία. Ένα στοιχείο σύγχυσης εισάγεται έτσι στην κίνηση του De 
Gaulle από την πρώτη στιγμή. 

Οι διαστάσεις όμως της κηλίδας, που σχηματίζεται πάνω στο χάρτη, δεν μπορούν να 
δημιουργήσουν ψευδαισθήσεις. Οι τεράστιες εκτάσεις του Ισημερινού δεν διαθέτουν πόρους και 
είναι άδειες από ανθρώπους. Τρία εκατομμύρια ιθαγενείς, λιγότεροι από 6.000 λευκοί. Το 
ντεγκωλικό κράτος δεν μπορεί ν’ αποκτήσει αξία, παρά μόνο αν εξαπλωθεί στις πιο πλούσιες και με 
καλύτερη γεωγραφική θέση αποικίες της Δυτικής Αφρικής. Αυτό σκέπτεται ο De Gaulle. Πιστεύει 
πως μπορεί να καταλάβει τη Guinea, όπως ο Leclerc κατέλαβε το Καμερούν, με μια αιφνιδιαστική 
και τολμηρή επίθεση. Από το Κόνακρυ ένας δρόμος και ένας σιδηρόδρομος κατευθύνονται προς το 
Dakar. Η πόλη αυτή κατέχει στρατηγική θέση με παγκόσμια σημασία και ταυτόχρονα είναι το 
σπουδαιότερο γαλλικό διοικητικό και οικονομικό κέντρο στα νότια του Αλγερίου. Αν γίνει κύριος του 
Dakar ο De Gaulle, μπαίνει στον πόλεμο σαν μια αξιόλογη δύναμη. Μπορεί να στρατολογήσει 
στρατό και ν’ αποδείξει πως η έλξη που ασκεί η κίνησή του αντισταθμίζει τη νομιμοφροσύνη του 
Vichy και επομένως η αναγνώριση του δικαιώματός του να εκπροσωπεί το κυρίαρχο έθνος 
βασίζεται σε κάτι διαφορετικό από τον υπερτροφικό εγωισμό του... 
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Ξαφνικά επεμβαίνει ο Churchill. Στις 6 Αυγούστου στο πρωθυπουργικό γραφείο της Downing Street 
αποδεικνύει στον αρχηγό των Ελευθέρων Γάλλων, πως το σχέδιο του για μια βραδεία προώθηση 
προς το Dakar δεν ανταποκρίνεται στη σημασία του εγχειρήματος. Επειδή και η ίδια η Αγγλία έχει 
ανάγκη από το Dakar, για να ανακουφίσει τη σκληρή μάχη που δίνει στον Ατλαντικό, είναι έτοιμη να 
βοηθήσει στην εκστρατεία με μια αξιόλογη ναυτική μοίρα, με μόνη την επιφύλαξη πως η ναυτική 
αυτή δύναμη δεν πρέπει να ακινητοποιηθεί παρά μόνο για πολύ σύντομο χρόνο. Κατά συνέπεια η 
προσπάθεια πρέπει να καταβληθεί κατευθείαν στο Dakar. Ο Churchill ζωηρεύει. Ανακατεύει μ’ 
έξαψη τ’ αγγλικά και τα γαλλικά. Το εύγλωττο χέρι του κάνει να προβάλει πάνω στον ναυτικό χάρτη, 
που είναι απλωμένος μπροστά του, ένας ιστορικός πίνακας με θέμα τη μάχη της οποίας προεξοφλεί 
την εκτέλεση και που τα Απομνημονεύματα του στρατηγού De Gaulle την περιγράφουν ως εξής: 

Ο De Gaulle δίστασε. Η υπόθεση που είχε συλλάβει σαν καθαρά γαλλική, άλλαζε χαρακτήρα με την 
τεράστια βρετανική υπεροχή σε μέσα εκφοβισμού και, στην ανάγκη, μάχης. Όμως η σημασία που 
θα είχε η επιτυχία του εγχειρήματος διέλυσε τους δισταγμούς του. Ποτέ δε διέπραξε λάθος 
σοβαρότερο. 

Το 
Dakar ξυπνά ένα πρωινό γεμάτο θλίψη κι αβεβαιότητα. Κάτω από το φως του ήλιου που ανατέλλει, οι 
κάτοικοι του βλέπουν τη θάλασσα σκεπασμένη από πλοία. Ένας τεράστιος στόλος. Εκατό πλοία μάχης 
και μεταγωγικά... Απ’ αυτό το συμμαχικό στόλο αποσπάται μια ακίνδυνη βενζινάκατος με λευκή σημαία. 
Αποβιβάζει τους απεσταλμένους του στρατηγού De Gaulle... Αποστολή σας είναι να κάνετε τον 
κυβερνήτη να καταλάβει πως αν σας αφήσει να αποβιβασθείτε, ο συμμαχικός στόλος θα αποσυρθεί και 
πως δεν μένει παρά να ρυθμίσετε από κοινού τους όρους της συνεργασίας σας... Ίσως θα θελήσει, για 
την τιμή των όπλων, να ρίξει μερικούς κανονιοβολισμούς, δεν θα προχωρήσει όμως πιο μακριά και το 
βράδυ θα παρακαθίσει μαζί σας σε δείπνο πίνοντας για τη νίκη... Αν προβάλει αντίσταση, θα τον 
συντρίψουμε... 

Από την αρχή η επιχείρηση συνοδεύεται από κακοτυχία. Λάθη οργανωτικά την καθυστέρησαν. 
Πληροφορίες διέφυγαν. Πώς ακριβώς έγινε αυτό, ποτέ δεν εξακριβώθηκε. Ίσως νεαροί Γάλλοι 
ντεγκωλικοί αξιωματικοί στο Εκύ ντε Φρανς της Τζέρμυν Street, αν όχι στο Κοκ Αρντί της Στραίητον 
Street, έκαμαν προπόσεις ευχόμενοι: Στο Dakar... Ίσως ο De Gaulle παρήγγειλε πάρα πολύ φανερά 
τροπικές στολές στου Σίμψον’ς ή ίσως μίλησε περισσότερο απ’ ό,τι έπρεπε στο τηλέφωνο με τον 
αντιπρόσωπό του στη New York Ζακ ντε Σιεγέ... Στην απερισκεψία προστέθηκε ίσως και η προδοσία. 
Βάσιμη ή μη η δυσπιστία άρχισε να συνοδεύει την Ελεύθερη France κι αυτό εξακολούθησε ως το 
τέλος, προκαλώντας μέτρα απομονώσεως αυστηρά, που γεννούσαν προσβλητικές υποψίες. 

Τίποτε από όσα είχε προβλέψει ο Churchill στον ιστορικό του πίνακα δεν πραγματοποιείται. Ο 
συμμαχικός στόλος δεν αποτελείται από 100 πλοία, αλλά από καμιά εικοσαριά κι ανάμεσα τους δυο 
παλιά θωρηκτά, το Μπάραμ και το Resolution κι ένα αεροπλανοφόρο, το Ark Royal. Και πιο πολλά 
αν ήταν, οι κάτοικοι του Dakar δεν θα είχαν καμιά πιθανότητα να δουν κάτω από το φως του ήλιου 
που ανατέλλει, τη θάλασσα σκεπασμένη από πλοία, γιατί μια γκρίζα ομίχλη σκέπαζε τα πάντα. Οι 
απεσταλμένοι δεν οδηγούνται στον κυβερνήτη, αλλά βρίσκουν στην προκυμαία αξιωματικούς 
πιστούς στο καθήκον, που τους διατάσσουν έντονα να γυρίσουν πίσω, πράγμα που κάνουν κάτω 
από καταιγισμό πολυβόλων, ο οποίος τραυματίζει τον εγγονό του στρατάρχη Foch. Ύστερα τα βαρέα 
πυροβόλα του Ρισελιέ που εκδικείται για την απρόκλητη επίθεση της 10ης Ιουλίου, ανοίγουν πυρ 
και παρ’ όλη την κακή ορατότητα θέτουν εκτός μάχης το καταδρομικό Κάμπερλαντ. Γιατί βάλλετε 
εναντίον μου; ρωτά την ξηρά ο ναύαρχος Cunningham. Η ξηρά απαντά: Αποσυρθείτε σε απόσταση 20 
μιλίων

Την επομένη, 24 Αυγούστου, τη μεθεπομένη 25, δυο τελεσίγραφα απορρίπτονται από το διοικητή 
του Dakar στρατηγό Πιέρ Μπουασόν. Η αγγλική μοίρα βομβαρδίζει την πόλη κι αυτή προβάλλει 
άμυνα. Τα διαθέσιμα υποβρύχια γλιστρούν έξω από το λιμάνι. Ένα απ’ αυτά βυθίζεται, ένα άλλο 
όμως που μόλις είχε βγει από τη δεξαμενή, βαμμένο μόνο με μίνιο που το κάνει να μοιάζει ανάμεσα 

. Ο De Gaulle επιχειρεί τότε να αποβιβάσει το τάγμα της Λεγεώνας που διαθέτει στο λιμάνι 
του Ρυφίσκ, αλλά μια ισχυρή αντίσταση το αποκρούει. 
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στους δυο αντιπάλους σαν κόκκινο ψάρι, τορπιλίζει το Resolution. Μισοβυθισμένο, φορτωμένο με 
600 νεκρούς και τραυματίες το θωρηκτό καταφέρνει να ρυμουλκηθεί ως το Φρήταουν, αλλά ο 
ναύαρχος Cunningham αποφασίζει να βάλει τέλος στις θυσίες. Η ομίχλη έχει διαλυθεί· ο στόλος 
απομακρύνεται μέσα σ’ ένα υπέροχο ηλιοβασίλεμα. 
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Ο Adolf Hitler μεταξύ Ανατολής και Δύσης 

Η περιπέτεια του Dakar θα μπορούσε να δώσει άλλη τροπή στον πόλεμο. Ο Hitler, έχοντας 
ουσιαστικά εγκαταλείψει το σχέδιο Θαλάσσιος Λέων, επανεξετάζει τη στρατηγική του. 
Αποφασισμένος να κηρύξει τον πόλεμο εναντίον της Ρωσίας αντιμετωπίζει ωστόσο ένα ενδιάμεσο 
στάδιο, που θα μπορούσε να είναι η κατάκτηση της Μεσογείου. Μια επιτυχία της αγγλογαλλικής 
επιχείρησης στο Dakar θα είχε σίγουρα κάνει την πλάστιγγα να κλίνει, θα είχε εξασφαλίσει μια 
συμμαχική αντεπίθεση στη Βόρεια Αφρική. 

Μετά τον Jodl και το υπόμνημα του Εισβολή η όχι; όλες οι επιδράσεις που ασκούνται πάνω στον 
Führer, τον σπρώχνουν προς μια μεσογειακή στρατηγική. Την κυριότερη επίδραση ασκεί ο 
αρχιναύαρχος Raeder. Με τη στολή που φορά έχει το σπάνιο προνόμιο να εντυπωσιάζει τον Führer, 
που νοιώθει μια αντανακλαστική απέχθεια αντικρίζοντας το χιτώνιο στρατηγού του στρατού ξηράς. 
Ο Raeder τολμά να ρωτά τον Hitler για τις προθέσεις του και σε δυο συναντήσεις, στις οποίες 
βρίσκονται μόνοι τους, κατορθώνει να κάνει μια γενική συζήτηση για την κατεύθυνση, που πρέπει 
να δοθεί στον πόλεμο μετά την αναβολή της εφαρμογής του σχεδίου Θαλάσσιος Λέων. Ο Hitler 
επαναλαμβάνει, πως το κλειδί όλων των δυσχερειών βρίσκεται στη Ρωσία. Παραδέχεται ωστόσο, 
πως η Μεσόγειος προσφέρει ένα θέατρο επιχειρήσεων, όπου η γερμανική ισχύς μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί επωφελώς κατά τη διάρκεια της χειμερινής ανάπαυλας. 

Προς την κατεύθυνση του Suez ο ρόλος της Γερμανίας δεν μπορεί να είναι παρά δευτερεύων. Ο 
Mussolini θεωρεί την ανατολική Μεσόγειο δικό του χωράφι. Στο δυτικό τμήμα της εσωτερικής 
θάλασσας πρέπει να αναζητηθεί το σημείο, όπου θα κτυπήσει η εθνικοσοσιαλιστική δύναμη. Εκεί 
βρίσκεται ο πιο γοητευτικός στόχος για τη Γερμανία, το τελευταίο σημείο απ’ το οποίο η Αγγλία 
αγκιστρώνεται στην Ευρώπη, το Γιβραλτάρ. 

Στον Hitler το Γιβραλτάρ προκαλεί μια συγκίνηση ειδικού. Από την κατάληψη του Eben-Emael 
θεωρεί τον εαυτό του τον πιο μεγάλο γνώστη της τέχνης της κατάληψης οχυρών και η ιδέα να 
δοκιμάσει την μεγαλοφυία του στον πιο διάσημο βράχο του κόσμου τον γοητεύει. Η κατάληψη των 
Καναρίων και των Αζορών που θα ακολουθούσε, παίρνει για τον Hitler τη μορφή εγκαταστάσεως 
προκεχωρημένων ευρωπαϊκών φυλακίων απέναντι σε μια αμερικανική απειλή, μακρινή βέβαια, που 
πρέπει όμως να προβλεφθεί. Τέλος το κλείσιμο της Μεσογείου και η προσπέλαση προς το Morocco 
θα του προσφέρουν ένα μέσο πιέσεως εναντίον της France. Αυτοί δεν είναι βέβαια οι σκοποί, για 
τους οποίους η θεία Πρόνοια έταξε τον Adolf Hitler στην υπηρεσία των πεπρωμένων του 
γερμανικού λαού! Όμως είναι σχέδια σπουδαία και αξιοπρεπή, άξια να γεμίσουν ένα χειμώνα. 

Η διπλωματική προετοιμασία αρχίζει τον Σεπτέμβριο. Στις 3 Οκτωβρίου ο Hitler προκαλεί μια 
συνάντηση με τον Mussolini στο Μπρέννερ. Όπως και τον Μάρτιο, οι δυο ειδικοί συρμοί σταματούν 
στον μεθοριακό σταθμό, τώρα όμως οι πλαγιές των βουνών σκεπάζονται όχι από τα χιόνια του 
χειμώνα, αλλά από τα κοκκινωπά χρώματα του φθινοπώρου. Ο Hitler εκθέτει στον συνέταιρό του 
την απόφασή του να καταλάβει το Γιβραλτάρ, ότι του χρειάζεται επομένως να παρασύρει στον 
πόλεμο τον Franco και πως μ’ αυτή την προοπτική προκάλεσε ένα ταξίδι στο Berlin του Σεράνο 
Σούνερ, γαμβρού του Ισπανού δικτάτορα. Επειδή όμως οι δισταγμοί του Σούνερ τον είχαν εξοργίσει, 
κρίνει απαραίτητη μια απ’ ευθείας συζήτηση με τον Franco και αποφάσισε να πάει ως το κατώφλι 
της Ισπανίας, στο Χεντάγιε, για να δείξει όλη τη σημασία που αποδίδει σ’ αυτή τη συνάντηση. Ο 
Mussolini συμφωνεί. Αντίθετα δείχνει ανησυχία, όταν ο Hitler του αναγγέλλει πως επιθυμεί να 
εντάξει τη France στην ηπειρωτική συμμαχία και μόλις κατορθώνει να κρύψει την οργή του, όταν 
μαθαίνει τα στρατιωτικά μέτρα που η Γερμανία έλαβε εν αγνοία του στη Ρουμανία. Η Ρουμανία στα 
μάτια του βρίσκεται κάτω από την αιγίδα της Ιταλίας και είναι απαράδεκτο να ιδιοποιούνται οι 
Γερμανοί το δικαίωμα να την μετατρέψουν σε προτεκτοράτο τους. Με βάζει, λέει στον Ciano, πρό 
τετελεσμένου γεγονότος. Θα του σερβίρω κι εγώ το ίδιο πιάτο. Θα μάθει απ’ τις εφημερίδες την είσοδό 
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μου στην Ελλάδα... 

Με τη France οι προετοιμασίες παίρνουν μορφή πιο αθόρυβη. Μεσάζων είναι ο Laval. Ο στρατάρχης 
τον απεχθάνεται, δεν χωνεύει την προέλευσή του από τον κόσμο της πολιτικής, την περιουσία του, 
που έχει ύποπτη προέλευση, τη χοντροκοπιά του, την ατημέλητη εμφάνισή του, την έλλειψη 
καθαριότητος που τον διακρίνει, τα μαυρισμένα δόντια του, τον καπνό που του πετάει στο 
πρόσωπο, την οσμή του τσιγάρου που αποπνέει και την ανηθικότητα που τον ακολουθεί. Στις 10 
Ιουλίου όμως, ο Laval παρέσυρε την Εθνοσυνέλευση στη θριαμβευτική ψήφο (569 ψήφοι υπέρ, 80 
κατά) που έκανε τον Philippe Petain κάτι περισσότερο από βασιλιά της France και η πολιτική του 
γηραιού στρατάρχη είναι πολύ πονηρή, για ν’ αφήσει το σκάφος του να οδηγείται προς μια μόνο 
κατεύθυνση. Το υπουργικό συμβούλιο είναι μια αντιγερμανική φωλιά, όπου ο υπουργός Εθνικής 
Αμύνης Maxime Weygand αφήνει να προβάλει η ελπίδα του για τη ρεβάνς. Η αντίθεση είναι ο Laval. 
Έχει αποφασίσει, πως η γερμανική νίκη είναι οριστική κι αμετάκλητη και πως για τη France δεν 
υπάρχει μέλλον παρά μόνο μέσα στα πλαίσια της ολοκληρωτικής συνεργασίας με τον νικητή. 

Μια επαφή μ’ αυτό τον νικητή δεν είναι εύκολο να αποκατασταθεί. Οι όροι που υπαγόρευσε στη 
Ρετόντ είναι τρομεροί και ωστόσο μετανοεί που τους έκανε ελαφριούς και κάνει ό,τι μπορεί να 
γίνουν βαρύτεροι. Εντάσσει τους νομούς της Βόρειας France και του Pas-de-Calais στο γαλλικό 
διοικητικό κέντρο των Brussels, μεταφέρει στη Γερμανία τους αιχμαλώτους που είχαν μείνει στη 
France, ορίζει για τον αστικό πληθυσμό μερίδες τροφίμων συστηματικά κατώτερες από εκείνες των 
Γερμανών του 1918, επιβάλλει έξοδα κατοχής 400 εκατομμύρια φράγκα την ημέρα, ποσό που 
αποτελεί στην πραγματικότητα καταθλιπτική, αυθαίρετη και απεριόριστη πολεμική αποζημίωση. 
Αναμετρώντας το λάθος, που έκανε με την αδιαφορία που έδειξε για την Βόρεια Αφρική, απαιτεί 
οκτώ αεροπορικές βάσεις στο Morocco και το δικαίωμα χρήσεως της σιδηροδρομικής γραμμής 
Casablanca - Τύνις. Το Vichy, αφού απάντησε πως η απαίτηση αυτή βρίσκεται σε αντίφαση με τη 
συμφωνία ανακωχής, περιμένει τις χειρότερες συνέπειες. Κανείς δεν ξέρει γιατί η Γερμανία δεν 
επιμένει. 

Όμως ο Laval συνεχίζει τις προσπάθειες για την επιτυχία του σχεδίου του. Όταν επιχειρεί ένα πρώτο 
ταξίδι στο Paris τον Ιούλιο, δεν ξέρει ακόμα ποιο δρόμο να ακολουθήσει, όμως βασίζεται στη 
διαίσθηςή του και στην τύχη του. Ο στρατάρχης von Brauchitsch, αρχηγός του στρατού ή έστω κι ο 
στρατηγός Στρέτσιους, στρατιωτικός διοικητής της France, είναι ακόμα πάρα πολύ υψηλά πρόσωπα 
γι’ αυτόν. Προσκολλάται σ’ ένα πρόσωπο δεύτερης σειράς, τον Όττο Άμπετζ που, μέσα στο χιτλερικό 
σύστημα προπαγάνδας και διαφθοράς των συνειδήσεων, είχε αναλάβει πριν από τον πόλεμο να 
προσεταιρισθεί τους Γάλλους διανοουμένους. Ο Άμπετζ αναγκάζει τον αντιπρόεδρο του γαλλικού 
υπουργικού συμβουλίου να περιμένει πολλές ώρες στον προθάλαμό του, όμως, λέει ο Laval, θα τον 
περίμενα όλη τη νύχτα και στη μέση του δρόμου. Αφού επί τέλους γίνεται δεκτός, ακούει με 
θρησκευτική κατάνυξη το μονόλογο του Άμπετζ: Γεννήθηκα στην Καρλσρούη· ήμουν ακόμα παιδί, 
όταν τα αεροπλάνα σας βομβάρδισαν την πόλη, όπου γεννήθηκα, την ημέρα της εορτής της Θείας 
Μεταλήψεως το 1916· ορκίστηκα να αφιερώσω τη ζωή μου στη γαλλογερμανική προσέγγιση κ.λ.π. Η 
επισκόπηση που ακολουθεί οδηγεί τους δύο άνδρες στο συμπέρασμα, πως ένας κοινός αγώνας 
εναντίον της Αγγλίας δίδει την καλύτερη βάση μιας γαλλογερμανικής συνεργασίας. Ο Άμπετζ δεν 
έχει ούτε επίσημη ιδιότητα ούτε καμιά εντολή. Δηλώνει όμως, πως φεύγει αμέσως για το Berlin και 
πως ελπίζει να επιτύχει να ωριμάσουν και εκεί οι ιδέες που αντάλλαξαν σ’ αυτή τους τη συνάντηση. 
Ο Laval επιστρέφει στο Vichy οπλισμένος με σπουδαιοφάνεια και τυλιγμένος σε μυστήριο. 
Καταπιάνεται αμέσως με την προσπάθεια απομακρύνσεως από την κυβέρνηση του Weygand, του 
Μπουτιγιέ, του Υμπαρνεγκαραίυ, του Μπωντουέν, του Νοέλ και του Φρανσουά-Πονσέ. Περιμένω, 
λέει στο στρατάρχη, την επιστροφή του Κυρίου Άμπετζ. Υπο λογίζω πως θα φέρει στη Fran ce την 
υπόσχεση μεγάλων περιορισμών στα βάρη της ήττας, όμως είναι μάταιο να ελπίζουμε την 
πραγματοποίησή τους, αν το Vichy μένει γεμάτο από ανθρώπους που εύχονται φανερά την ήττα της 
Γερμανίας... 
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Η αναμονή παρατείνεται, αλλά τερματίζεται θριαμβευτικά. Το ανθρωπάκι Άμπετζ επιστρέφει από το 
Berlin στις 5 Αυγούστου με τη στολή του Γερμανού πρεσβευτή στο Paris. Κατά θαυμαστή σύμπτωση 
της τύχης η αποστολή που μόνος του ανέλαβε, συνέπεσε με τις ιδέες του Hitler για συνεργασία με 
τη France στον αγώνα εναντίον της Αλβιόνος. Ο Άμπετζ έπεισε τους προϊσταμένους του, πως είναι ο 
κατάλληλος άνθρωπος γι’ αυτή την πολιτική, γιατί έχει Γαλλίδα γυναίκα, έχει κιόλας δημιουργήσει 
σχέσεις στη France και προπάντων έχει αποκαταστήσει κοινότητα σκέψεως με τον μονό δημόσιο 
άνδρα που βρίσκεται στο Vichy. Έτσι ο Laval στηρίζει τον Άμπετζ κι ο Άμπετζ όμως στηρίζει τον Laval. 
Είχαν διατυπωθεί επιφυλάξεις στο Vichy γι’ αυτό το άγνωστο πρόσωπο, που η επιστροφή του από 
το Berlin κρατούσε σ’ εκκρεμότητα τις συζητήσεις του υπουργικού συμβουλίου. Η πρεσβευτική του 
ιδιότητα αποδεικνύει τώρα, πως ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης δεν εξαπατήθηκε από έναν 
τυχοδιώκτη ή φαντασιοκόπο. 

Απ’ αυτή τη στιγμή η αυτοπεποίθηση του Laval γίνεται απεριόριστη. Πολλαπλασιάζει τα ταξίδια του 
στο Paris. Στις 28 Αυγούστου γίνεται δεκτός από τον Brauchitsch, του προσφέρει την είσοδο της 
France στον πόλεμο εναντίον της Αγγλίας και ακούει να του απαντά ο κοντόφθαλμος αυτός 
στρατηγός, πως η Γερμανία δεν έχει ανάγκη από τη γαλλική βοήθεια, που θα ήταν άλλωστε σχεδόν 
μηδαμινή... Καταπίνοντας φλεγματικά αυτή την άξεστη άρνηση, ο Laval επιστρέφει στο Vichy, για να 
συνεχίσει την εκκαθάριση της κυβέρνησης. Στις 4 Σεπτεμβρίου ο στρατάρχης Petain, αυτό το κράμα 
αδυναμίας και πείσματος, παλιμπαιδισμού και πανουργίας, παίρνει τον Weygand στον εξώστη του 
ξενοδοχείου Park, για να του αναγγείλει, πως δεν έχει πια ανάγκη από τις υπουργικές του 
υπηρεσίες. Ωστόσο σαν αντιστάθμισμα τον στέλνει στο Αλγέρι στη θέση του γενικού διοικητή. 

Μια άλλη ενέργεια εξισορροπήσεως θα γίνει μερικές ημέρες αργότερα. Στις 20 Σεπτεμβρίου, στο 
περίπτερο Σεβινιέ, όπου παρακολουθείται λιγότερο, παρά όσο στο ξενοδοχείο Park, ο στρατάρχης 
δέχεται τον Λoυί Ρουζιέ, συγγραφέα και καθηγητή στη Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου της 
Μπεζανσόν, που χρησιμοποιώντας τις σχέσεις του με τους Αγγλοσάξονες, έχει αναλάβει αυθόρμητα 
μια αποστολή συμφιλιώσεως μεταξύ Vichy και London. Σ’ αυτόν τον αυτόκλητο μεσολαβητή, που 
του είναι άγνωστος, ο Petain -σύμφωνα με τα όσα αφηγείται ο Ρουζιέ- κάνει τολμηρές δηλώσεις: 
Πέστε στο υς Άγγλο υς,  πως στέλνω το ν Weyg a n d  στη Βό ρεια Αφρική μακριά από  το  βλέμμα των 
Γερμανών, με την αποστολή να σχηματίσει ένα στρατό, που μια μέρα θα μας χρειασθεί... Ο κύριος Laval 
είναι ο άνθρωπος που περιφρονώ περισσότερο από κάθε άλλον· όμως τον έχω ακόμη ανάγκη· αργότερα 
θα τον εγκαταλείψω. Μπορείτε να το πείτε στους Άγγλους... Ύστερα δίνει στον Ρουζιέ μια πολύτιμη 
αυτόγραφη επιστολή: Ο στρατάρχης Petain, αρχηγός του Κράτους, συνιστά τον καθηγητή κύριο Ρουζιέ 
σε όλους τους διπλωματικούς και προξενικούς μας αντιπροσώπους. Philippe Petain, 20 Σεπτεμβρίου 
1940. Έτσι η πολιτική του Vichy προχωρεί σα χωρική φορτωμένη με δυο βαριά καλάθια, που γέρνει 
πότε δεξιά και πότε αριστερά, για να μην απομακρυνθεί από την μέση του μονοπατιού. 
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Χεντάγιε και Μοντουάρ 

Ο Adolf Hitler δεν είχε προσωπικό θάρρος. Δεν απομακρυνόταν, παρά με φόβο από τα καταφύγιά 
του, που ήταν ικανά να αντέξουν στο παν και απαιτούσε να σταματά η ειδική αμαξοστοιχία που τον 
μετέφερε, μόνο κοντά σε σήραγγες. Η γειτνίαση με μια τέτοια υπόγεια σήραγγα στη μικρή 
σιδηροδρομική γραμμή από το Βαντόμ στο Πον-ντε-Μπραίυ, θα δώσει στην κωμόπολη του 
Μοντουάρ-συρ-Λαουάρ μια θέση στην ιστορία. 

Ο Laval οδηγήθηκε εκεί στις 22 Οκτωβρίου από τον Άμπετζ. Πίστευε πως θα συναντούσε τον 
Ribbentrop και μαθαίνοντας πως επρόκειτο να βρεθεί μπροστά στον Hitler, συγκλονίστηκε τόσο 
που, σύμφωνα με την αφήγησή του, δεν βρήκε για να εκφράσει την έντονη συγκίνησή του, άλλη 
λέξη από την περίφημη εκείνη του Καμπρόν. Η συνάντηση υπήρξε γοητευτική. Ο Laval αναφώνησε 
πως ήταν ανίσχυρος να εκφράσει με λόγια τη συγκινητική έκπληξή του και πως ως Γάλλος 

Η ειδική αμαξοστοιχία του Führer -κινητό φρούριο εφοδιασμένο με αντιαεροπορικά πυροβόλα- 
ξεκίνησε ύστερα προς το Χεντάγιε, τόπο συνάντησης με τον Franco. 

ευχόταν μ’ 
όλη του την καρδιά να ηττηθούν οι Άγγλοι. Ο Hitler ρούφηξε το λιβανωτό, τόνισε τη βεβαιότητά του 
για τη νίκη, δήλωσε πως δεν επιζητούσε μια εκδικητική ειρήνη και δεν ήθελε τίποτα περισσότερο 
από το να υποχρεώσει την Αγγλία να πληρώσει τα σπασμένα του πολέμου. Εξέφρασε ύστερα την 
επιθυμία να δεχθεί την επομένη τον στρατάρχη Petain. Ο Laval του απάντησε πως ο αρχηγός του 
γαλλικού κράτους δεν ονειρευόταν μεγαλύτερη ευτυχία. 

Όπως πάντα, ο Hitler έβγαλε ένα μεγάλο λόγο. Ζήτησε από τον Franco την είσοδο της Ισπανίας στον 
πόλεμο στις 10 Ιανουαρίου 1941, δίνοντάς του την υπόσχεση, πως με την εφαρμογή των μεθόδων 
που αυτός, ο Hitler, έχει επινοήσει, τα ειδικευμένα στρατεύματά του θα κατελάμβαναν το 
Γιβραλτάρ, για να το αποδώσουν στο ισπανικό έθνος. Ακίνητος, απαθής, με σταυρωμένα χέρια, 
καθισμένος σταυροπόδι, με πρόσωπο χλωμό, ο Franco άκουσε τον ατέλειωτο μονόλογο του Hitler. 
Ύστερα μίλησε. Το Γιβραλτάρ βέβαια ομόφωνα το ισπανικό έθνος ήθελε να το επανακτήσει. Ο 
φλογερός όμως χαρακτήρας της εθνικής αυτής διεκδικήσεως επιβάλλει να γίνει η κατάκτηση του 
Βράχου αποκλειστικά από τους Ισπανούς και όχι να προσφερθεί σαν δώρο από μια ξένη δύναμη, 
έστω και φιλική. Έπρεπε λοιπόν ο ισπανικός στρατός να επανεξοπλισθεί πλήρως. Έπρεπε να 
αποκατασταθούν οι σιδηροδρομικές συγκοινωνίες, που είχαν καταστραφεί από τον εμφύλιο 
πόλεμο. Έπρεπε με κατάλληλη διατροφή να επανακτήσει τις δυνάμεις του ένας υποσιτιζόμενος 
πληθυσμός. Η Ισπανία υπολόγιζε στη γερμανική συμπαράσταση για όλα αυτά, αλλά δεν μπορούσε 
να αντιμετωπίσει το ενδεχόμενο να είναι έτοιμη μέσα στη σύντομη προθεσμία που ανέφερε η 
Αυτού Εξοχότης ο Führer. 

Η έκθεση των απόψεων του Hitler υπήρξε πληθωρική. Ο Franco προσπάθησε να μην υστερήσει σε 
αυτό το σημείο. Ο Hitler όμως δεν ήταν άνθρωπος ψύχραιμος. Σηκώθηκε απότομα λέγοντας πως, αν 
είναι έτσι τα πράγματα, η μετακίνησή του υπήρξε περιττή και πως δεν του έμενε παρά να φύγει. Ο 
Franco περίμενε, ώσπου να ξανακαθίσει και με φωνή ήρεμη, συνέχισε την ανάπτυξη των απόψεών 
του. Παίρνοντας πάλι το λόγο ο Hitler άρχισε να κάνει απειλητικούς υπαινιγμούς για όσους δεν 
καταλάβαιναν, πως η κατάσταση της Αγγλίας ήταν απελπιστική και πως με το να αναβάλλεται λίγο, 
η νίκη της Γερμανίας θα είναι πιο ολοκληρωτική. Ο Franco απάντησε, ότι η γερμανική νίκη είχε 
πραγματικά επιτευχθεί, αλλά μόνο στην ηπειρωτική Ευρώπη. Θα μπορούσε βέβαια να καταληφθεί 
με τη σειρά της και η Αγγλία, ο βρετανικός στόλος όμως θα έφευγε για τον Καναδά και η 
Αυτοκρατορία θα συνέχιζε τον αγώνα με την αμερικανική υποστήριξη. Εκείνος, σαν αρχηγός του 
ισπανικού κράτους, υπεύθυνος απέναντι στο λαό του και απέναντι στην ιστορία, όφειλε να λάβει 
υπ’ όψη του το ενδεχόμενο ενός μακρού πολέμου και να αναμετρήσει τα βάρη και τους κινδύνους 
μιας επέμβασης της Ισπανίας στον διεξαγόμενο πόλεμο. Έπρεπε, εν πάσει περιπτώσει, η Ισπανία να 
επιτύχει αρκετά πλεονεκτήματα, για να προσπαθήσει να αναζωογονήσει το πολεμικό μένος ενός 
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λαού, που τίποτε δε λαχταρούσε πια τόσο, όσο την ανάπαυση. Απαιτούσε την Μαυριτανία, το 
σύνολο του Μαρόκου και την επαρχία του Οράν... Με αλλά λόγια το μεγαλύτερο μέρος της γαλλικής 
Βόρειας Αφρικής, τη στιγμή που η Γερμανία ονειρευόταν να προσδέσει τη France στο πολεμικό 
άρμα της! 

Η συζήτηση είχε κρατήσει επτά ώρες. Ο Hitler την διέκοψε προτείνοντας ν’ αφήσουν στους 
υπουργούς των Εξωτερικών το έργο του καταρτισμού ενός σχεδίου συμφωνίας. Βγαίνοντας από το 
βαγόνι, όπου είχε διεξαχθεί η συζήτηση, είπε στον Keitel: 

Ύστερα από ένα μελαγχολικό επίσημο γεύμα, η συζήτηση ξανάρχισε μεταξύ Σεράνο Σούνερ και 
Ribbentrop. Ο τελευταίος υπερακόντισε σε δυσαρέσκεια τον αυθέντη του, άφησε τον εαυτό του να 
παρασυρθεί σε χυδαίες απειλές και τα μεσάνυχτα έδιωξε τον Σούνερ καλώντας τον να 
παρουσιασθεί την επομένη πριν τις 8 το πρωί με ένα ικανοποιητικό σχέδιο συνθήκης. Την ορισμένη 
ώρα όμως είδε να έρχεται ο υφυπουργός Εσπινόζα ντε Λος Μοντέρος, κομιστής ενός ασήμαντου 
κειμένου. Έπειτα απ’ αυτό έτρεξε να μπει σ’ ένα αεροπλάνο, για να συναντήσει τον Hitler, που η 
αμαξοστοιχία του ταξίδευε την ώρα εκείνη προς το Μοντουάρ και προς τον Petain. 

Καλύτερα να μου βγάλουν τρία δόντια, παρά 
να ξαναρχίσω μια τέτοια συζήτηση... 

Σ’ όλη τη 
διάρκεια του ταξιδιού, διηγείται ο διερμηνέας Πάουλ Σμιτ,

Πριν από τη συνάντηση του Μοντουάρ έγινε μια βίαιη σκηνή στο Vichy. Ο Laval εξοργίσθηκε, όταν ο 
Petain εξέφρασε την πρόθεσή του να τον συνοδεύσει ο Μπωντουέν. Αν μέλος της κυβέρνησής σας 
εκτός από μένα επιμένει να παραστεί σ’ αυτή την συνάντηση, τότε η συνάντηση δεν θα 
πραγματοποιηθεί. Η απειλή ήταν μάταιη, αφού η συνάντηση είχε ζητηθεί από τον Führer και η 
αξίωση του Laval να είναι ο μόνος που θα χάριζε στη France τα αγαθά του Hitler δεν ήταν ακόμα 
πουθενά θεμελιωμένη. Όμως ο Petain υποχώρησε από δειλία. 

 ο Ribbentrop δεν έπαψε να αφρίζει από 
θυμό εναντίον αυτού του Ιησουίτη, του Σούνερ κι αυτού του άνανδρου αχάριστου, του Franco που τόσα 
μας οφείλει... 

Όπως η συνάντηση στο Χεντάγιε, έτσι κι εκείνη του Μοντουάρ μας είναι γνωστή από 
αποσπασματικές μαρτυρίες. Μπορούμε να αναφέρουμε συνοπτικά τις επιφανειακές πανηγυρικές 
εκδηλώσεις, τους στρατιώτες της προσωπικής φρουράς του Hitler που απέδιδαν τιμές μ’ επιβλητική 
ακαμψία, τον Hitler να περιμένει τον Petain στην αποβάθρα του σιδηροδρομικού σταθμού, τις 
χειραψίες των δυο ανδρών που κοιτάζονταν στα μάτια, όλες τις εικόνες μάταιης αίγλης που το Vichy 
χρησιμοποίησε πληθωρικά στην προπαγάνδα του. Η επιβλητικότητα της κορμοστασιάς δεν έλειψε 
ποτέ από τον στρατάρχη. Αυτό όμως δεν σήμαινε, πως δεν ήταν ένας γέροντας που η πνευματική 
του διαύγεια εξαφανιζόταν κατά διαστήματα και που μέσα σε μια ταπεινωτική στρατιωτική πομπή 
προσερχόταν καλεσμένος από τον νικητή. 

Αργότερα, όταν ρωτούσαν τον Petain τι συνέβη στο Μοντουάρ, απαντούσε με προσποιητή αφέλεια: 
Τίποτα. Αναγκάστηκε να ακούσει ένα πλήρες κατηγορητήριο, μια απαρίθμηση των γαλλικών 
εγκλημάτων από το 1919, έπειτα τον καθιερωμένο μονόλογο γύρω στο αήττητο του γερμανικού 
στρατού και την πλήρη ήττα της Αγγλίας. Ο Hitler ρώτησε ύστερα, αν η France ήταν αποφασισμένη 
να υπερασπίσει την αυτοκρατορία της από τις αγγλικές επιθέσεις και να επανακτήσει τα εδάφη που 
αποσπάσθηκαν απ’ αυτήν. Ο Petain απάντησε πως η France είχε πάρα πολύ υποφέρει υλικά και 
ηθικά για να ριχθεί σ’ ένα νέο πόλεμο. Ο Hitler αντέταξε πως οι όροι του για την ειρήνη ήταν 
εξαρτημένοι από το μέγεθος της βοήθειας που θα προσέφερε η France. Στη λέξη ειρήνη ο γηραιός 
στρατάρχης αναπηδά σαν στρατιωτικό άλογο, που ακούει γνώριμο ήχο σάλπιγγας. Γιατί τάχα η 
Γερμανία να μη διαφωτίσει τη France για την τύχη που την περιμένει; Γιατί να μην της αποδείξει, 
πως δεν εμπνέεται από τον πόθο της εκδίκησης; Γιατί να μη διευκολύνει την επιστροφή της στη ζωή; 
Περιορισμός των εξόδων κατοχής, χαλάρωση της γραμμής διαχωρισμού, απελευθέρωση των 
αιχμαλώτων... Ο Laval μιλώντας με τη σειρά του αναγνώρισε, πως μια κήρυξη πολέμου εναντίον της 
Αγγλίας είναι τη στιγμή αυτή αδύνατη, πως θα έπρεπε να προετοιμασθεί η κοινή γνώμη για ένα 
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τέτοιο ενδεχόμενο, πως θα ήταν όμως ευκταίο να αποκατασταθεί μια συνεργασία με τη Γερμανία 
σε πεδία μη στρατιωτικά. Τελικά, αυτό που προέκυψε από το Μοντουάρ, υπήρξε μόνο η έκφραση 
συνεργασία με τους Γερμανούς, που αργότερα έγινε στίγμα και έγκλημα. Τον Οκτώβριο όμως του 
1940 ήταν απλώς ένα μετάλλιο χωρίς αξία. 
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Ο Ελληνοϊταλικός πόλεμος αρχίζει 

Ένα τελευταίο γεγονός έμελλε να κάνει τον Οκτώβριο του 1940 έναν από τους μοιραίους μήνες του 
πολέμου, έναν από τους μήνες που έδωσαν καινούργια τροπή στον πόλεμο. 

Μετά τη συνάντηση του με τον Petain, ο Hitler καθυστερεί δυο μέρες στο Μοντουάρ. Οι αποφάσεις 
του δεν έχουν αποκρυσταλλωθεί. Η επιχείρηση Θαλάσσιος Λέων έχει ακόμη πιθανότητες 
εφαρμογής. Η δυσάρεστη έκπληξη του Χεντάγιε δεν έθαψε το σχέδιο για την κατάκτηση του 
Γιβραλτάρ και η ελπίδα να αλλάξει γνώμη ο Franco με την πειθώ ή τον εκφοβισμό δεν έχει 
εγκαταλειφθεί. Εναντίον των Ρώσων μια μικρή ομάδα από αξιωματικούς του γενικού επιτελείου 
μελετά ένα σχέδιο εκστρατείας, με απόλυτη όμως μυστικότητα: τους απαγορεύεται να γράψουν το 
παραμικρό. Από την άλλη μεριά ο Ribbentrop αγρυπνεί για τη διατήρηση της συμμαχίας, της οποίας 
κολακεύεται να πιστεύει πως είναι ο δημιουργός. Ανησυχεί για την ένταση που προκάλεσε στις 
γερμανορωσικές σχέσεις η είσοδος των γερμανικών στρατευμάτων στη Ρουμανία και προτείνει στον 
Hitler μια συνάντηση με τον Stalin. Είσθε τρελός, απαντά ο Hitler. Ξέρετε καλά, πως ο Stalin δεν θα 
δεχθεί ποτέ να έλθει στο Berlin και δεν πιστεύω να με φαντάζεσθε εμένα να πηγαίνω στη Μόσχα. 
Επέτυχα μόνο, λέει ο Ribbentrop, την άδεια να γράψω στον Stalin για να του ζητήσω να μας στείλει 
τον Molotov. Όλοι οι δρόμοι είναι ακόμα ανοιχτοί για τον Hitler. 

Ένα πράγμα όμως τον απασχολεί: έχει πάρει από τον Mussolini ένα γράμμα ανησυχητικό. Ο Duce 
παραπονείται εναντίον της Ελλάδας. Μιλά για πρόκληση που δεν είναι διατεθειμένος να ανεχθεί. 
Όμως η Ελλάδα έχει δικτάτορα τον εξαιρετικά γερμανόφιλο Ιωάννη Μεταξά, παλαιό μαθητή της 
στρατιωτικής ακαδημίας του Potsdam που είχε συλληφθεί από τους συμμάχους το 1917 και που 
όλες οι συμπάθειές του τον προσανατολίζουν προς τις ολοκληρωτικές δυνάμεις. Εξ άλλου ο Hitler 
αντιτίθεται προς οποιαδήποτε περιπλοκή στα Βαλκάνια. Θέλει μέχρι νεωτέρας απόφασης να 
αποφύγει κάθε τι που θα μπορούσε να δώσει στη Ρωσία αφορμές ανησυχίας και προφάσεις 
επέμβασης. Ήδη είχε προχωρήσει υπερβολικά, όταν αναγκάσθηκε να λάβει στρατιωτικά μέτρα, για 
να διασώσει τα απαραίτητα ρουμανικά πετρέλαια! Πρέπει, χωρίς να αποκαλύψει τις γερμανικές 
προθέσεις, να συγκρατήσει τον Mussolini. 

Από το Μοντουάρ ο Ribbentrop τηλεφωνεί στον Ciano, πως ο Hitler επιθυμεί να συναντηθεί με τον 
Duce σε μια πόλη της Βόρειας Ιταλίας. Η συγκατάθεση φθάνει την άλλη μέρα. Αν συμφωνεί και ο 
Führer, η συνάντηση θα γίνει στη Φλωρεντία τη Δευτέρα 28 Οκτωβρίου. 

Αυτό που ο Hitler δεν είχε υπολογίσει, είναι η ζωηρή φιλοτιμία που σπρώχνει τον συνέταιρό του, να 
τον βάλει με τη σειρά του προ τετελεσμένου γεγονότος. Στις 14 Οκτωβρίου ο Mussolini ρώτησε τον 
αρχηγό του επιτελείου του, τον στρατάρχη Badoglio, πόσο στρατό χρειάζεται και πόσο καιρό για να 
νικήσει τους Έλληνες. Ο στρατάρχης του απάντησε, πως θεωρεί απαραίτητες 20 μεραρχίες και τρεις 
μήνες. Ύστερα τόλμησε να ρωτήσει τι σκέπτονται οι Γερμανοί για το σχέδιο της επίθεσης εναντίον 
της Ελλάδος. Ο Mussolini θυμώνει. Μήπως ο Hitler τον συμβουλεύθηκε, όταν χτύπησε την Poland, 
την Norway, την France; Μήπως έλαβε υπ' όψη του τη νόμιμη ευαισθησία του συμμάχου του; 
Αυτός, ο Mussolini, κρίνει πως η Ελλάδα πρέπει να ενταχθεί κατά τρόπο μόνιμο στη στρατηγική 
σφαίρα της Ιταλίας. Θα προσαρτήσει την Ήπειρο, την Κέρκυρα και τα νησιά του Ιονίου, θα 
εγκατασταθεί στη Θεσσαλονίκη, αρέσει δεν αρέσει στη Γερμανία! Οι εχθροπραξίες πρέπει να 
αρχίσουν το αργότερο στις 28 Οκτωβρίου. Οι στρατηγοί παρακαλούνται να είναι έτοιμοι. Για οκτώ 
συνέχεια ημέρες ο Badoglio αγωνίζεται. Κατορθώνει να αποσπάσει από τους αρχηγούς του 
Ναυτικού και της Αεροπορίας γνώμες δυσμενείς γι’ αυτόν τον πόλεμο. Προβάλλει σαν δυσμενές 
στοιχείο την εποχή του χρόνου και τα χιόνια της Ηπείρου. Υπογραμμίζει πως δεν έχει ακόμα στην 
Αλβανία παρά 8 μεραρχίες και πως η ανεπάρκεια των λιμένων έχει σαν επακόλουθο την 
καθυστέρηση της αποστολής των 12 μεραρχιών που χρειάζεται για την ενίσχυση. Το μόνο 
αποτέλεσμα που έχουν όλες αυτές οι αντιρρήσεις, είναι να εξερεθίζουν τον Duce. Φωνάζει πως 
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προτιμά να γίνει Έλληνας, παρά να ανεχθεί το όνειδος να είναι αρχηγός Ιταλών που φοβούνται τους 
Έλληνες. Λέει στον Ciano, πως θα δεχθεί την παραίτηση του Badoglio, αν του την υποβάλει. Ο 
στρατάρχης ειδοποιείται με εύσχημο τρόπο και αποφεύγει να το κάνει. Ο πόλεμος έχει μπει πια σε 
δρόμο. 

Στις 27 ο Hitler εγκαταλείπει το Μοντουάρ. Στο Υβουάρ-συρ-Μεζ, όπου είχε γίνει ένα από τα 
ρήγματα της μάχης του Μαΐου, σταματούν την αμαξοστοιχία του, για να του δώσουν μια 
προσωπική επιστολή του Mussolini. Είχε φθάσει πριν από 48 ώρες στην ιταλική πρεσβεία του Berlin, 
αλλά οι γερμανικές αρχές δεν θέλησαν να επιτρέψουν σ’ ένα μέλος της πρεσβείας να την 
παραδώσει στον Hitler. Η επιστολή αναγγέλλει, πως ο Mussolini πήρε την απόφασή του και πως ο 
πόλεμος εναντίον της Ελλάδος θα αρχίσει μέσα στις προσεχείς ώρες. Η αμαξοστοιχία τρέχει 
ολοταχώς. Νυχτώνει. Στο Munich ένα τηλεγράφημα επιδίδεται στον Führer. Ο πρίγκιπας του 
Bismarck, επιτετραμμένος της Γερμανίας στη Ρώμη, αναφέρει ότι μόλις πριν από λίγο είχε κληθεί 
από τον Ciano, για να ακούσει την ανάγνωση του τελεσιγράφου που θα επιδοθεί στις 3 το πρωί στην 
ελληνική κυβέρνηση. Η Ιταλία καταγγέλλει τη συνομωσία της Ελλάδος με την Αγγλία και για να 
θέσει τέρμα σ’ αυτήν, απαιτεί να καταλάβει τα εδάφη που θα υποδείξει. Η ελληνική κυβέρνηση έχει 
προθεσμία τριών ωρών για να αποφασίσει. Στις 6 το πρωί, αν η Ελλάς δεν υποταχθεί άνευ όρων, θα 
αρχίσουν οι εχθροπραξίες. 

Ήδη δεν είμαστε ιδιαίτερα ευχαριστημένοι, αφηγείται ο δόκτωρ Smith, 

Στη Φλωρεντία ο σιδηροδρομικός σταθμός είναι υπέροχα διακοσμημένος. Ο Mussolini περιμένει 
στολισμένος και κορδωμένος. 

μετά την αποτυχία μας στο 
Χεντάγιε και το φιάσκο μας στο Μοντουάρ. Η είδηση αυτή κατέληξε να μας κάνει να νοιώθουμε την ίδια 
θερμοκρασία με το πρόωρα χιονισμένο τοπίο που διασχίζαμε ταξιδεύοντας προς την Ιταλία. Η 
αστυνομία έσπευδε στον τόπο του εγκλήματος, όπως συνήθως, πολύ αργά. 

Führer, λέει, προχωρούμε. Τα στρατεύματά μας μπήκαν νικηφόρα 
στην Ελλάδα σήμερα στις 6 το πρωί. Ύστερα, βλέποντας τη δυσαρέσκεια ζωγραφισμένη στο 
πρόσωπο του συμμάχου του, προσθέτει! 

Δεκαπέντε μέρες αργότερα τα στρατεύματα του Mussolini βρίσκονται σε πλήρη άτακτο υποχώρηση. 

Μην ανησυχείτε. Τα πάντα θα τελειώσουν σε δεκαπέντε 
μέρες... 

Σύμφωνα με το σχέδιο η 9η στρατιά έπρεπε να βαδίσει εναντίον της Θεσσαλονίκης μέσω Φλωρίνης 
και Εδέσσης. Εκμεταλλευόμενοι το έδαφος και τις χιονοθύελλες, οι Έλληνες εξαπέλυσαν αντεπίθεση 
εναντίον της και προελαύνοντας κατέλαβαν το συγκοινωνιακό κόμβο της Κορυτσάς. Μια εξαιρετικά 
γρήγορη υποχώρηση έσωσε την 9η στρατιά από την ολοκληρωτική αιχμαλωσία. 

Έργο της 11ης στρατιάς ήταν να καταλάβει την Ήπειρο. Έπειτα να στραφεί αριστερά και να κατεβεί 
προς την Αθήνα. Η αντίσταση των Ελλήνων υπό την αρχηγία του στρατηγού Αλεξάνδρου Παπάγου 
υπήρξε τόσο επιδέξια όσο και λυσσαλέα. Προσαρμόσθηκαν ακαριαία στον ορεινό πόλεμο, 
εφήρμοσαν από ένστικτο την τακτική της διείσδυσης, αντιμετώπισαν με εξαιρετική αντοχή τις 
καιρικές αντιξοότητες που παρέλυαν τους Ιταλούς. Ο ιταλικός στρατός δεν κατάφερε ούτε στα 
Ιωάννινα να πλησίασει. Στις 11 Νοεμβρίου η ήττα τους είχε πια προδιαγραφεί. Οι δυνάμεις τους 
υποχωρούσαν άτακτα σε όλη τη γραμμή των ορεινών όγκων που απλώνονται ανάμεσα στη λίμνη 
Οχρίδα και τη θάλασσα, προσπαθώντας να καλύψουν την Αυλώνα και τα Τίρανα. 

Την ίδια μέρα η μοίρα του ιταλικού στόλου που βρίσκεται στον Τάραντα πιστεύει, πως είναι 
εξασφαλισμένη από τον κίνδυνο. Είναι 11 το βράδυ και η σελήνη μπαίνει στο τελευταίο τέταρτό της. 
Όλα τα θωρηκτά είναι αγκυροβολημένα στον ανατολικό ορμίσκο του εξωτερικού κόλπου Μαρ 
Γκράντε ανάμεσα στο νησί Σαν Πιέτρο και το ακρωτήρι Σαν Βίτο. Είναι επτά κι ανάμεσά τους τα 
νεότευκτα Littorio και Βιττόριο Βένετο των 35.000 τόνων. Ένα φράγμα πασσάλων, δυο σειρές δίχτυα 
και τρία φράγματα αεροστάτων τα προστατεύουν. Πολλά καταδρομικά καλύπτουν τα εκτεθειμένα 
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πλευρά τους. Καμιά αεροπορική ή ναυτική επίθεση δεν είχε γίνει εναντίον της βάσης αυτής, που 
διαθέτει τόσο ισχυρή άμυνα. Ξαφνικά σημαίνει συναγερμός. Τα αντιαεροπορικά αρχίζουν να 
βάλλουν. Η παραλία φωτίζεται. Ο κόλπος βγαίνει από το σκοτάδι. Δυο αεροπλάνα είχαν ρίξει μια 
σειρά φωτοβολίδες, που η απότομη λάμψη τους κάνει να διαγράφονται τα πολεμικά μέσα στη 
νύκτα. Δώδεκα Σουώρντφις -παλιά μονοκίνητα διπλάνα, με τροχούς που δεν σηκώνονται κατά την 
πτήση- φθάνουν από τα δυτικά, πετώντας σχεδόν στην επιφάνεια της θαλάσσης. Ο ναύαρχος 
Άντριου Cunningham, αφού απόκαμε να προσπαθεί να παρασύρει τον ιταλικό στόλο σε μια κατά 
μέτωπο σύγκρουση, αποφάσισε να τον κτυπήσει μέσα στη φωλιά του. Κι αυτή την απόφαση 
εκτελούσε εκείνη τη στιγμή. 

Η επίθεση ξεκινά από το αεροπλανοφόρο Ιλούστριους που είχε ενταχθεί πριν από λίγες εβδομάδες 
στη μοίρα του ναυάρχου Cunningham. Ένα άλλο αεροπλανοφόρο, το Ηγκλ, επρόκειτο να πάρει 
μέρος στην επιχείρηση, είναι όμως τόσο παλιό που οι ιταλικές βόμβες που έπεσαν γύρω του στα 
ανοιχτά της Καλαβρίας στις 9 Ιουλίου, ήταν αρκετές, για να το αχρηστεύσουν. Επί πλέον τρία 
αεροπλάνα είχαν καταστραφεί με μια σύγκρουση. Ο Cunningham συγκεντρώνει όσα του μένουν, 21 
συνολικά, επάνω στο Ιλούστριους, τα κατανέμει σε δυο κύματα υπό την αρχηγία των σμηνάρχων 
Ουίλιαμσον και Χαίηλ και τα μεταφέρει σε απόσταση 180 μιλίων από τον Τάραντα. Στις 20:40 το 
πρώτο κύμα, 12 αεροπλάνα, απογειώνεται. 

Δυο ώρες αργότερα οι τορπίλες των Σουώρντφις κτυπούν τα θωρηκτά Καβούρ και Littorio. Οι 
πυρκαγιές καθοδηγούν το δεύτερο κύμα που είχε απογειωθεί πενήντα λεπτά μετά το πρώτο και 
αποτελείται από 9 μόνο αεροπλάνα. Οι τορπίλες τους δεν επιτυγχάνουν το Βιττόριο Βένετο, 
ανοίγουν όμως τεράστια ρήγματα στο Ντούλιο και προκαλούν στο Littorio δεύτερο τραύμα που το 
υποχρεώνει να προσαράξει. Ο μισός στόλος θωρηκτών της Ιταλίας έχει καταστραφεί. Μόνο 2 
Σουώρντφις δεν επιστρέφουν στο Ιλούστριους. 

 

Στις 5 Νοεμβρίου ο Franklin Roosevelt είχε επανεκλεγεί πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών με 27 
εκατομμύρια ψήφους έναντι 23 εκατομμυρίων που έλαβε ο Ουέντελ Ουίλκι. Στις διακηρύξεις του 
είχε πάντα υποσχεθεί να προασπίσει την ουδετερότητα της χώρας κι όμως κανείς δεν αμφιβάλλει, 
πως το γεγονός ότι παραμένει ηγέτης της Αμερικής αποτελεί απειλή για τη Γερμανία και ελπίδα για 
την Αγγλία. Δέχτηκα, λέει ο Churchill, την είδηση της επανεκλογής με ανέκφραστη ανακούφιση. Ο 
Goebbels δίνει εντολή στον τύπο του να αναφερθεί στο γεγονός με απόλυτη περιφρόνηση. Ένας 
Ιταλός όμως διπλωμάτης σημειώνει στο ημερολόγιο του: 

Οι ατυχίες της Ιταλίας δημιουργούν νέα προβλήματα για τη Γερμανία. Ο von Τόμα στρατηγός των 
Panzer, επιστρέφει από την Αφρική με μια αποκαρδιωτική αναφορά για την αξία του ιταλικού 
στρατού και πικρά παράπονα για την αντιπάθεια που του έδειξαν οι Ιταλοί. Ο Hitler διατάσσει να 
ανασταλεί ο εξοπλισμός της 4ης μεραρχίας Panzer για τον πόλεμο της ερήμου, στις 5 Νοεμβρίου 
όμως καλεί το γενικό επιτελείο στρατού να μελετήσει τα μέτρα, που θα γίνονταν απαραίτητα 
ύστερα από τις ιταλικές αποτυχίες στην Αλβανία. Μερικές μέρες αργότερα ένας Badoglio πολύ 
καταβεβλημένος φθάνει στο Innsbruck, για να εξετάσει το μέλλον της γερμανοϊταλικής στρατιωτικής 
συνεργασίας. Εκεί πέφτει σε μια ατμόσφαιρα υπερφίαλης αλαζονείας. 

Οι επίσημοι γερμανικοί κύκλοι βλέπουν στο 
νέο μισθωτήριο συμβόλαιο που παραχωρήθηκε στον ένοικο του Λευκού Οίκου, την προειδοποίηση, πως 
η Αμερική θα μπει στον πόλεμο σύντομα. 

Ο πόλεμος, του λέει ο Keitel, 
κερδήθηκε δεν μένει πια, παρά να τον τερματίσουμε αναγκάζοντας την Αγγλία να αναγνωρίσει πως τον 
έχασε. Δίνει ύστερα μια αστραφτερή εικόνα του γερμανικού στρατού: 230 μεραρχίες κι από αυτές 
185 πρώτης γραμμής, από τις οποίες 20 θωρακισμένες και 12 μηχανοκίνητες. Μπροστά σ’ αυτή την 
επίδειξη δύναμης ο Badoglio είναι υποχρεωμένος να ομολογήσει, πως έστειλε στη Λιβύη όλα τα 
άρματα μάχης που διαθέτει: 74. Ζητά εκ μέρους του Duce να του χαρίσουν τα 700 γαλλικά άρματα 
μάχης, που είχαν πέσει στα χέρια των Γερμανών, ο Keitel όμως αρνείται λέγοντας, πως αυτά είναι 
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απαραίτητα για τον εξοπλισμό των νέων θωρακισμένων γερμανικών μεραρχιών. Αντίθετα 
επανέρχεται στην πρόταση να στείλει μια μεραρχία θωρακισμένων στη Λιβύη και τότε είναι η σειρά 
του Badoglio να αρνηθεί σύμφωνα με τις ρητές εντολές που είχε λάβει. Αν τους αφήσω να μπουν στα 
εδάφη μας, του είχε πει ο Mussolini, 

Η 12η Νοεμβρίου είναι ημέρα αποφάσεων κεφαλαιώδους σημασίας. Ο Jodl παραδίδει στον Führer 
ένα υπόμνημα που καταλήγει στο συμπέρασμα, πως είναι αδύνατη η απόβαση στην Αγγλία. Ο Hitler 
δέχεται το συμπέρασμα αυτό και συντάσσει την διαταγή αριθ. 18. Σ’ αυτήν εμφανίζεται ένα 
καινούργιο διάγραμμα του πολέμου. 

δέν θα φύγουν ποτέ πια. 

Η πρώτη παράγραφος αναφέρεται στη France: 

Ο Hitler περνά έπειτα στην Ισπανία: 

Ο σκοπός της πολιτικής απέναντι στη France είναι να 
συνεργασθώ μ’ αυτή τη χώρα για τη συνέχιση του πολέμου εναντίον της Αγγλίας... Το πιο επείγον 
καθήκον των Γάλλων είναι η προστασία των αποικιακών τους κτήσεων εναντίον της Αγγλίας και του 
ντεγκωλικού κινήματος. Ξεκινώντας από αυτό το αρχικό καθήκον η συμμετοχή της France στον πόλεμο 
εναντίον της Αγγλίας θα μπορέσει να αναπτυχθεί πλήρως... 

Το πρόβλημα των νήσων του Ατλαντικού έρχεται τρίτο: 

Σκοπός της γερμανικής επέμβασης στην ιβηρική χερσόνησο 
(συμβατικό όνομα Φέλιξ) είναι να εκδιώξει την Αγγλία από τη Δυτική Μεσόγειο. Γι’ αυτό θα καταληφθεί 
το Γιβραλτάρ και θα κλείσει το στενό... 

Μπροστά σ’ αυτό το έγγραφο ο Jodl κι όλοι εκείνοι που υποστήριξαν τη μεσογειακή στρατηγική 
μπορούν να πιστεύουν, πως κέρδισαν το παιχνίδι. Ο Hitler κυριεύεται από πάθος για τη νέα 
στρατηγική του. Προετοιμάζει την κατάληψη του Γιβραλτάρ δουλεύοντας πάνω σε μια μεγάλη 
μακέτα του φρουρίου, μιλά συνεχώς για την κατάκτηση των νησιωτικών συγκροτημάτων, που η 
αεροπορία και το ναυτικό του πιστεύουν, πως μπορούν να καταλάβουν, αλλά αμφιβάλλουν αν 
μπορούν να κρατήσουν. Στον Mussolini γράφει ένα πολύ μεγάλο γράμμα, όπου εκφράζει τη λύπη 
του, γιατί έφθασε πολύ αργά στη Φλωρεντία. Οι μεμψιμοιρίες όμως για ό,τι έγινε στο παρελθόν 
είναι περιττές και είναι αποφασισμένος, λέει, να εξουδετερώσει τον αγγλικό κίνδυνο στην Ελλάδα, 
αλλά πρέπει να παραδεχθεί το γεγονός, πως οποιαδήποτε μεγάλης κλίμακας επιχείρηση είναι 
αδύνατη στα Βαλκάνια πριν από τον μήνα Μάρτιο. Αντίθετα το σφράγισμα της Μεσογείου μπορεί 
να πραγματοποιηθεί αμέσως. 

Οι αρχηγοί του Ναυτικού και της Αεροπορίας 
θα εξετάσουν με ποιο τρόπο μπορεί να ενισχυθεί η ισπανική άμυνα των Καναρίων Νήσων και πως 
μπορεί να καταληφθούν οι Νήσοι του Πρασίνου Ακρωτηρίου. Ζητώ επίσης να εξετασθούν όλα τα 
πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα της κατάληψης της νήσου Μαδέρας και των Αζορών... 

Το κύριο εμπόδιο όμως, η προκατάληψη του Franco υπέρ της ουδετερότητας, εξακολουθεί να 
ορθώνεται. Η Ισπανία, γράφει ο Führer στον Duce, πρέπει να πεισθεί να μπει στον πόλεμο αμέσως. 
Εξακολουθεί όμως να μην έχει βρεθεί ο τρόπος για να επιτευχθεί αυτό και ένα καινούριο ταξίδι του 
Σερράνο Σούνερ στη Γερμανία είχε σαν μοναδικό αποτέλεσμα την ένταση της δυσαρέσκειας, του 
ερεθισμού και της αδυναμίας του Hitler να επιτύχει το σκοπό του. 

Το πρόβλημα της Μεσογείου πρέπει να εκκαθαρισθεί μέσα σ’ αυτό το 
χειμώνα, γιατί την εποχή αυτή μπορούν να χρησιμοποιηθούν οι γερμανικές δυνάμεις για το σκοπό αυτό. 
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Ρωγμή στη γερμανορωσική συμμαχία 

Στο σταθμό του Άνχαλτ λουλούδια και σφυροδρέπανα. Ο επίτροπος του λαού Βιατσεσλάβ Molotov 
φθάνει στο Berlin για την επίσκεψη που είχε ζητήσει ο Ribbentrop, που δεν αμείβεται όμως 
ακριβοδίκαια για την πρωτοβουλία του: κατά τη διάρκεια των συνομιλιών, ο Molotov μόλις κι 
ανοίγει το στόμα του, ενώ ο Ribbentrop σκοτώνεται να επαναλαμβάνει, πως καμιά δύναμη στον 
κόσμο δεν μπορεί να εμποδίσει την ήττα της Αγγλίας. Το ειρωνικό και διαπεραστικό βλέμμα των 
Ρώσων εξερεθίζει τον φαντασμένο Γερμανό. 

Με τον Hitler αντιθέτως ο επίτροπος του λαού συζητεί με αρκετή οξύτητα. Παραπονείται για τις 
μηχανορραφίες του Reich στη Finland και απειλεί πως θα επαναλάβει τις εχθροπραξίες εναντίον της 
χώρας αυτής, αν εξακολουθήσει να ανέχεται τη διείσδυση γερμανικών στρατευμάτων. 
Παραπονείται για τη διείσδυση γερμανικών στρατευμάτων στη Ρουμανία και απειλεί να συνάψει με 
τη Σόφια ένα σύμφωνο προτεκτοράτου, αντίστοιχο με εκείνο που το Berlin υποχρέωσε το 
Βουκουρέστι να υπογράψει. Απαιτεί τον έλεγχο των Στενών με την εγκατάσταση σοβιετικών 
ναυτικών και αεροπορικών βάσεων στην Τουρκία. Διακόπτει τα ρητορικά σχήματα του Hitler, όταν 
εκείνος προσπαθεί να στρέψει την προσοχή του προς τον Περσικό Κόλπο και την Ινδία, λέγοντάς 
του, πως τα ευρωπαϊκά ζητήματα είναι εκείνα που τον ενδιαφέρουν. Ο Hitler που κόντεψε να πνιγεί 
από το θυμό του στο Bad Godesberg, επειδή ο μακαρίτης Chamberlain τολμούσε να του υποβάλει 
μια ερώτηση, δείχνει μία παράξενη υπομονή στις αντιρρήσεις, που προβάλλει αυτός ο ανθρωπάκος 
με τα γυαλιά και το χαλύβδινο βλέμμα. Ο απολογισμός των συζητήσεων πολύ απέχει όμως από του 
να αποκαλύπτει διάσταση μεταξύ Σοβιετικής Ρωσίας και χιτλερικής Γερμανίας. Το πρωτόκολλο που 
υπογράφεται, αναφέρει συμφωνία σ’ όλα τα σημεία, περιλαμβανομένων και των ρωσικών 
αξιώσεων πάνω στα στενά των Δαρδανελίων. Αν περιορισθούμε στο γράμμα αυτού του κειμένου, η 
γερμανοσοβιετική συμμαχία δεν έχει υποστεί αλλοίωση. Η οικονομική συνεργασία δεν 
διαταράσσεται και όλες οι διατάξεις του συμφώνου της Μόσχας παραμένουν εν ισχύει. 

Αυτό όμως δεν είναι παρά η εξωτερική επιφάνεια. Όλες οι μαρτυρίες δείχνουν, πως ο Hitler βγήκε 
από τις δυο συναντήσεις του με τον Molotov σε κατάσταση εξαιρετικού ερεθισμού. Είμαι 
πεπεισμένος, λέει ο Πάουλ Σμιτ, πως εκείνη τη στιγμή ακριβώς είχε πάρει την απόφαση να επιτεθεί 
εναντίον της Ρωσίας. Ο Führer, λέει ο Keitel, 

Καινούργιοι λόγοι ωθούν τον Hitler να προκαλέσει τη σύγκρουση με τη Ρωσία. Κάθε ελπίδα 
γρήγορου αγώνα έχει εξαφανισθεί με τα τωρινά δεδομένα του πολέμου. Η Αγγλία, περιχαρακωμένη 
από δω κι εμπρός μέσα στο νησί της, δύσκολα μπορεί να κτυπηθεί. Οι επιχειρήσεις στη Μεσόγειο 
δεν οδηγούν σε κανένα αποφασιστικό αποτέλεσμα. Η Αμερική δεν είναι επίφοβη στον στρατιωτικό 
τομέα, αλλά η οικονομική της δύναμη θα προσφέρει στην Αγγλία συνεχώς μεγαλύτερους πόρους. 
Αντίθετα η Γερμανία θα εξαρτάται όλο και περισσότερο από τη μόνη πηγή πρώτων υλών που της 
απομένει ανοιχτή, την Ε.Σ.Σ.Δ. Αυτή η επίγνωση της κατάστασης εξηγεί, σκέφτεται ο Hitler, την 
αυτοπεποίθηση του Molotov που τόσο διαφέρει από την μετριοφροσύνη του το 1939. Αν η 
Γερμανία δεν πάρει τα μέτρα της, θα βρεθεί προοδευτικά αλυσοδεμένη στο άρμα της Ε.Σ.Σ.Δ. - ενώ 
ο βαθύτερος λόγος της εθνικοσοσιαλιστικής επαναστάσεως είναι η καταστροφή του 
μπολσεβικισμού. Το σύμφωνο με τα Σοβιέτ ήταν ένα τέχνασμα πολιτικώς συνδεδεμένο με μια φάση 
του πολέμου· κινδυνεύει τώρα να γίνει θανάσιμος δεσμός, αν ζήσει μετά τα αίτια που το 
υπαγόρευσαν. 

είδε στα λόγια του Molotov τη θρυαλλίδα μιας μεγάλης 
ραδιουργίας με σκοπό την κύκλωση της Γερμανίας. Και αποφάσισε να την προλάβει. 

Οι άνθρωποι είναι περίπλοκα όντα. Υπάρχουν λίγοι γνήσιοι κυνικοί. Ο Adolf Hitler δεν ανήκει σ’ 
αυτούς. Η προσέγγιση του με τη Μόσχα δεν έπαψε ποτέ να του προκαλεί μια ενδόμυχη 
δυσαρέσκεια. Πολλοί στρατηγοί, πολλοί αριστοκράτες Γερμανοί, διαπαιδαγωγημένοι με την 
παράδοση του Bismarck, την δέχονται πολύ πιο εύκολα, την εκτιμούν πολύ περισσότερο απ’ τον 



Digitized by 10uk1s 

Αυστριακό πληβείο, που οι πρώτοι του αγώνες ήταν άγριες συγκρούσεις με το ερυθρό μέτωπο. Ο 
Hitler θα λυτρώσει τη συνείδησή του, μπαίνοντας στον αγώνα εναντίον του ιδεολογικού εχθρού, με 
τον οποίο τον υποχρέωσαν να συνεργασθεί οι ανάγκες της πολιτικής και της στρατηγικής. 
Αντιθέτως, στην περίπτωση του Mussolini η ιδεολογική αλληλεγγύη ενώνεται με τον θαυμασμό και 
τη φιλία, για να κάνουν την καρδιά του Hitler να γεμίζει από θησαυρούς επιεικείας. Το πιο 
ανθρώπινο συναίσθημα που νιώθει αυτή η παράξενη καρδιά, είναι η συναδελφικότητα, η 
αδελφοσύνη των ανέστιων. Εδώ και τρεις μήνες όλες οι αναποδιές της Γερμανίας, όλες οι ήττες του 
Άξονα προέρχονται από την Ιταλία, για την οποία ο Hitler έχει χάσει κάθε ψευδαίσθηση. Ωστόσο 
ούτε ένα παράπονο δεν ξεφεύγει από τα χείλη του εναντίον του ιδρυτού του φασισμού και οι 
δυσκολίες με τις οποίες παλεύει ο Mussolini τον συγκινούν μέχρι δακρύων. Δυο μεγάλα δάκρυα είχε 
στην άκρη των ματιών του, αφηγείται ο Ciano, λέγοντάς μου να επαναλάβω στον Duce, πως ήταν με 
όλες του τις δυνάμεις στο πλευρό του. Επιθυμεί να συναντήσει τον άτυχο συνέταιρό του, ο 
Mussolini όμως αποφεύγει με μανία αυτή τη συνάντηση. Οι υποθέσεις του Duce δεν παύουν να 
χειροτερεύουν. Αλλάζει στρατηγούς, απομακρύνει τον αρχιστράτηγο του αλβανικού μετώπου 
Σοντού, που συνέθετε μουσική κινηματογραφικής ταινίας κατά τη διάρκεια της μάχης των 
Ιωαννίνων, αποχωρίζεται και από τον ίδιο τον Badoglio, αντικαθιστώντας και τους δυο με τον 
αισιόδοξο και γερμανόφιλο Καμπαλέρο που πιστεύει πως μπορεί να συνδυάσει τα καθήκοντα του 
αρχηγού του επιτελείου με την διεύθυνση του πολέμου στην Αλβανία. Η στρατιωτική κατάσταση 
δεν βελτιώνεται ούτε ύστερα από αυτό. Οι Έλληνες καταλαμβάνουν το Αργυρόκαστρο και το λιμάνι 
των Αγίων Σαράντα. Το πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι Ιταλοί δεν είναι πια να κατακτήσουν τη 
Θεσσαλονίκη και την Αθήνα, αλλά να κρατηθούν σε μια Αλβανία, που εξεγείρεται και όπου 
προελαύνει ο αντίπαλος. 

Ξαφνικά, οι αναποδιές στην Αλβανία περνούν σε δεύτερη μοίρα. Ο κεραυνός πέφτει στην Αφρική. 
Το πρόβλημα μιας κατάρρευσης της Ιταλίας αρχίζει να προβάλλει. 

Μετά τη δειλή προέλαση τους ως το Σίντι-Μπαράνι οι Ιταλοί εγκαταστάθηκαν σε καμιά δεκαριά 
στρατόπεδα ανάμεσα στη θάλασσα και στη βραχώδη πλαγιά του Σοφάφι. Οχυρώνονται άσχημα, 
φρουρούνται άσχημα, δεν τολμούν να διακινδυνεύσουν μια αναγνωριστική επιχείρηση πέρα από το 
βεληνεκές των πυροβόλων τους. Ο οπλισμός τους είναι ανεπαρκής και τα μικρά άρματά τους, Fiat 
των 2 τόνων, δεν είναι παρά φέρετρα για τους χειριστές τους. Το ηθικό βρίσκεται στο ίδιο επίπεδο 
με τον οπλισμό. Η σκληρή έρημος δεν συναδελφώνει καν τους αξιωματικούς και τους στρατιώτες, 
που, αντί να μοιράζονται τις ίδιες ταλαιπωρίες και την ίδια δίψα, ζουν σε υλικές συνθήκες πολύ 
διαφορετικές. Δεν γίνεται πια λόγος για πορεία προς τη Μάρσα-Ματρούχ, τέρμα της 
σιδηροδρομικής γραμμής της Αλεξανδρείας. Αφού αρνήθηκε τη βοήθεια των γερμανικών 
θωρακισμένων ο ιταλικός στρατός, περιορίζεται τώρα στη μέτρια κατάκτησή του και περιμένει. Ο 
Wavell όμως κουράστηκε να περιμένει. Είχε προετοιμάσει μια αμυντική μάχη, αλλά, όπως κι ο 
ναύαρχος Cunningham, αποφασίζει να επιτεθεί εναντίον ενός εχθρού που δεν επιτίθεται. Ο Graziani 
έχει 7 μεραρχίες. Εκείνος έχει δύο: την 4η ινδική και την 7η θωρακισμένη. Στις 9 Δεκεμβρίου, μια 
παγερή αυγή, οι Άγγλοι κυκλώνουν και αιφνιδιάζουν το ιταλικό στρατόπεδο της Νιμπέιβα, 
σκοτώνουν το στρατηγό, που το διοικεί και βρίσκεται με τις πυτζάμες του, το καταλαμβάνουν μέσα 
σε δυο ώρες, κυριεύουν με τον ίδιο τρόπο ύστερα από τέσσερις ημέρες συγκρούσεων το ανατολικό 
Τουμμάρ, το δυτικό Τουμμάρ, τη Μακτίλα, το Σίντι-Μπαράνι κ.λ.π. τέσσερις ιταλικές μεραρχίες 
καταστρέφονται. Οι βρετανικές απώλειες σε νεκρούς, τραυματίες και εξαφανισθέντες, ανέρχονται 
σε 624 άνδρες και ο αριθμός των συλληφθέντων αιχμαλώτων σε 38.300. 

Ο Wavell δεν είχε ονειρευτεί μια τέτοια νίκη. Ήταν τόσο λίγο προετοιμασμένος να την 
εκμεταλλευθεί, ώστε η 4η ινδική μεραρχία ενεργούσε την επίθεση με την εντολή να ξεκινήσει για το 
Σουδάν, μόλις η επιδρομή εναντίον του Σίντι-Μπαράνι θα τελείωνε. Στις 12 Δεκεμβρίου, παρά τις 
έντονες διαμαρτυρίες του αρχηγού της στρατιάς Ο'Κόννορ, η διαταγή της μετακινήσεως της 4ης 
ινδικής μεραρχίας επαναλαμβάνεται. Στέλνεται σ’ ένα δευτερεύον θέατρο επιχειρήσεων και 
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αντικαθίσταται προοδευτικά από την 6η αυστραλιανή μεραρχία, που θα πρέπει να εξοικειωθεί με 
τον πόλεμο της ερήμου. Είναι το πρώτο από μία σειρά απίστευτων σφαλμάτων, που θα διαπράξουν 
οι Άγγλοι στη διεξαγωγή του πολέμου γύρω στη Μεσόγειο... Την ίδια στιγμή ο Graziani στέλνει τη 
γυναίκα του να περιλούσει με βρισιές τον Mussolini και θέλει να υποχωρήσει μ’ ένα άλμα ως την 
Τρίπολη, για να εξακολουθήσει, όπως λέει, να κυματίζει η ιταλική σημαία τουλάχιστον σ’ ένα φρούριο 
της Βόρειας Αφρικής. 
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Αποθέωση και πτώση του Laval 

Απογοητευμένος από την Ιταλία ο Hitler θα γνωρίσει κι άλλες απογοητεύσεις με τη France. Βάση 
του ελιγμού του σχεδίου Φέλιξ είναι να παρασυρθεί η κυβέρνηση του Vichy στον πόλεμο με την 
πρόφαση της ανάκτησης των αποικιακών κτήσεων της France. Στις 29 Νοεμβρίου, πέντε μήνες μετά 
την ανακωχή της Κομπιένης, βλέπομε στη γερμανική πρεσβεία στο Paris, παρουσία του Laval και του 
Άμπετζ, τον στρατηγό Εντζιζέρ και τον ναύαρχο Darlan μπροστά στον κυριότερο συνεργάτη του Jodl 
το νεαρό στρατηγό Βάρλιμοντ. Το σχέδιο που συζητούν αναφέρεται στην ανάκτηση του Τσαντ από 
τους ντεγκωλικούς, που θα έχει ως ανταμοιβή την παραχώρηση της βρετανικής Νιγηρίας στη 
France, αφού ο Hitler είχε δεχθεί να αποζημιώσει γενναιόδωρα τη France για την απώλεια της 
Tunisia με την παραχώρηση της απέραντης αυτής χώρας. Στις 10 Δεκεμβρίου η σύσκεψη 
επαναλαμβάνεται. Ο Βάρλιμοντ ικανοποιημένος, δίνει εντολή να αγορασθούν 5.000 χάρτες της 
γαλλικής Αφρικής του Ισημερινού. Η Γερμανία μπορεί να ελπίζει, πως οι επιθετικές επιχειρήσεις θα 
αρχίσουν στο Τσαντ μετά την περίοδο των βροχών. 

Ταυτόχρονα προετοιμάζεται μια συμβολική επιχείρηση. Υιοθετώντας μια ιδέα του Γάλλου ναζιστή 
Μπε-νουά-Μεσέν, ο Führer αποφάσισε να μεταφέρει στο Μέγαρο των Απομάχων το σώμα του 
δούκα του Ράιχσταντ (Σ. μετ.: πρόκειται για τον γιο του Ναπολέοντα του Α’, που ήταν θαμμένος στη 
Βιέννη). Τρέμοντας από το κρύο στις αρχές ενός σκληρού χειμώνα, οι Παριζιάνοι απαντούν σ’ αυτή 
την ιδέα με ένα αχάριστο χωρατό: Μας παίρνο υν το  κάρβο υνο  και μας δίνο υν πίσω στάχτες. . .

Στις 13 μια συγκλονιστική είδηση έρχεται να πέσει σαν βόμβα πάνω στις ετοιμασίες. Ο Laval 
εκδιώκεται από την κυβέρνηση και συλλαμβάνεται στο Vichy. 

 Το 
επιτελείο όμως της συνεργασίας με τους Γερμανούς σχεδιάζει μεγάλες τελετές. Ο στρατάρχης θα 
έρθει στο Paris να παραλάβει την πολύτιμη σορό και πολλοί βαυκαλίζονται με την ελπίδα, πως δεν 
θα γυρίσει πια στην προσωρινή πρωτεύουσα. Ημερομηνία της τελετής ορίζεται η 13η Δεκεμβρίου, 
που συμβαίνει να συμπίπτει με την εκατονταετηρίδα της επιστροφής της σποδού του ίδιου του 
Ναπολέοντος. Πατέρας και γιος θα ενωθούν στον αιώνιο ύπνο από το ένδοξο χέρι του F ührer... 

Οι Γερμανοί τον απελευθερώνουν. Ο πρεσβευτής Άμπετζ, του οποίου διακυβεύεται η σταδιοδρομία, 
σπεύδει με θωρακισμένα αυτοκίνητα, βγάζει τον κρατούμενο από την φυλακή, τον οδηγεί στο 
ξενοδοχείο Park και τον φέρνει μπροστά στον Petain. Ο Laval ξεσπά σε βρισιές. Δεν είσαι παρά ένας 
γελοίος, ένας ανεμόμυλος, ένας γέρο-πατσάς και προφέρει την ακόλουθη φράση που θα τον 
καταδικάσει κάποτε, δικαίως, σε θάνατο: Από δω κι εμπρός θα αναζητώ τους φίλους ανάμεσα στους 
Γερμανούς.

Για το Vichy οι συνέπειες της απομακρύνσεως του Laval θα μπορούσε να ήταν τραγικές. Αντίθετα 
είναι ελαφρές. Η France δε χάνει ούτε καν τις στάχτες του άμοιρου δούκα, οι οποίες της 
επιστρέφονται την καθορισμένη ημέρα, με μια τελετή τόσο παγερή, όσο και ο καιρός και φυσικά 
χωρίς την παρουσία του Petain. Η απελευθέρωση ορισμένων κατηγοριών αιχμαλώτων 
αναστέλλεται. Η γραμμή διαχωρισμού κλείνει πάλι ερμητικά. Απαγορεύεται σ’ όλους τους 
υπουργούς η μετάβαση στο Paris. Ο ναύαρχος Darlan που έγινε αντιπρόεδρος της κυβέρνησης αντί 
του Pier Laval, καλείται από τον Hitler και, όπως λέει, 

 Φεύγει πελιδνός απ’ τη λύσσα του και επιστρέφει στο Paris μέσα στο ίδιο αυτοκίνητο με 
τον Άμπετζ. 

υβρίζομαι, όπως ποτέ μου δεν έχω υβρίσει 
άνθρωπο.

Την εποχή εκείνη κανείς δεν είχε εξηγήσει αυτή την επιείκεια. Τα αίτιά της είναι σήμερα καθαρά. Η 

 Τα αντίποινα όμως περιορίζονται σ’ αυτά τα μέτρα. Ο Hitler δεν είχε παρά να πει μια λέξη, 
για να καταργήσει την κυβέρνηση του ξενοδοχείου Park ή για να εγκαταστήσει στο Paris μια 
ναζιστική αντικυβέρνηση που οι πιστοί θιασώτες της γερμανικής νίκης Μπρινόν Ντεά, Ντοριό, Laval 
ήταν έτοιμοι να του συγκροτήσουν. Αποφεύγει, να το κάνει. Η βασιλεία του στρατάρχου 
συνεχίζεται.. 
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συνεργασία με την France δεν ενδιαφέρει πια τον Hitler. Είχε εγκαταλείψει απότομα τη μεσογειακή 
στρατηγική, όπου συναντούσε πάρα πολλά εμπόδια και περιπλοκές. Έχει σχεδόν παραιτηθεί από 
την κατάληψη του Γιβραλτάρ, μη μπορώντας ούτε να πείσει τον Franco ούτε να αποφασίσει να τον 
αναγκάσει να υποκύψει. Οι Αζόρες, το Dakar, το Τσαντ βγαίνουν από το πεδίο των συλλογισμών 
του. Το σχέδιο Φέλιξ είναι νεκρό, πριν να γίνει έστω και μια μικρή αρχή εφαρμογής του. Ύστερα από 
διακυμάνσεις τεσσάρων μηνών, η πορεία της σκέψεως του Χίτλερ έχει αποκρυσταλλωθεί: θα 
αναζήτηση την αποφασιστική έκβαση αποκλειστικά και μόνο στις ρωσικές πεδιάδες. 

Στις 17 Δεκεμβρίου υπογράφει τη διαταγή του αριθ. 20, την επονομαζόμενη Μαρίτα. Πρόκειται για 
ένα απλό μέτρο συντηρήσεως. Το βλέπω, λέει στους στενούς του φίλους, πως η ιταλική συμβο λή 
είναι ανύπαρκτη, αλλά η στρατηγική θέση της Ιταλίας είναι εξαιρετικά σημαντική, για να μπορέσω να 
δεχθώ να βγει από τον πόλεμο με μια κατάρρευση

Την επομένη, 18 Δεκεμβρίου, ο Hitler υπογράφει τη διαταγή του αριθ. 21, επονομαζόμενη 
Barbarossa. Καταχωρισμένο στη Nuremberg με αριθμό πρωτοκόλλου 446 PS, το κείμενο αυτό που 
αποτελείται από οκτώ σελίδες, είναι το σημαντικότερο έγγραφο ολόκληρου του πολέμου. Χαράζει 
το γενικό σχέδιο των επιχειρήσεων, που πρέπει να συντρίψουν τον ρωσικό στρατό μέσα στα όρια 
μιας σύντομης εαρινής εκστρατείας. Καθορίζει τα νέα γερμανικά σύνορα στη γραμμή Αστρακάν - 
Αρχαγγέλου. Ρίχνει τη Γερμανία σ’ έναν ανεμοστρόβιλο καταστροφών και σ’ ένα περίπλοκο 
μηχανισμό τιμωριών. Η τελευταία παράγραφος περιέχει ωστόσο την ακόλουθη επιφύλαξη: 

. Συνέπεια αυτού του συλλογισμού είναι να 
επέμβουν την άνοιξη τα γερμανικά στρατεύματα μέσα από το έδαφος της Ρουμανίας και της 
Βουλγαρίας, συνενόχων του Hitler, για να τεθεί εκτός μάχης η Ελλάς και να τερματισθεί ο πόλεμος 
στα Βαλκάνια. 

Πρέπει 
να γίνει σαφώς αντιληπτό, ότι όλες οι εντολές που δίδονται με βάση αυτήν την κατευθυντήριο διαταγή, 
αποτελούν προφυλακτικά μέτρα για την περίπτωση, όπου η Ρωσία θα τροποποιούσε τη στάση της 
απέναντί μας...

...Χριστούγεννα, Weihnacht Natale, Noël, Christmas... Ο Hitler, φορτωμένος νίκες, απέτυχε στον 
αντικειμενικό σκοπό του: την νίκη μέσα στο 1940. Ο χειμώνας, όπως κι ο προηγούμενος, είναι 
εξαιρετικά βαρύς. Ο Mussolini, γεμάτος πίκρα, κοιτάζει το χιόνι να πέφτει πάνω στη Ρώμη λέγοντας 
στον Ciano, πως θα ήθελε να κάνει ακόμα πιο πολύ κρύο 

 Ο Hitler, κατά τη συνήθειά του, δε δεσμεύεται με τρόπο άκαμπτο. Όλες οι 
δυνατότητες μένουν ανοιχτές μπροστά του. 

Η France, περισσότερο ηττημένη από κάθε άλλη φορά σ’ ολόκληρη την ιστορία της, ζαρώνει μέσα 
στη δυστυχία και την ταπείνωσή της. Η Luftwaffe σχεδόν δεν εμφανίζεται στο London στις 25 
Δεκεμβρίου, αλλά στις 29 εξαπολύει εναντίον του την πιο σκληρή επιδρομή που είχε γνωρίσει ως 
εκείνη την ημέρα: 1500 πυρκαγιές· το Γκίλντχωλ (Δημαρχείο του London) γίνεται στάχτη, 8 
εκκλησίες καταστρέφονται. Στη θάλασσα παρ’ όλες τις τρικυμίες τα υποβρύχια βυθίζουν κατά τη 
διάρκεια του Δεκεμβρίου εμπορικά σκάφη 360.000 τόνων. 

για να σκληραγωγήσει το λαό των δειλών, 
την κατώτερη φυλή που μου έλαχε ο κλήρος να κυβερνώ. 

Στην Αμερική ο Roosevelt εκφωνεί τον συνηθισμένο, γεμάτο οικειότητα λόγο του στις 24 
Δεκεμβρίου. Είναι ο πιο εχθρικός λόγος του προς τις δυνάμεις του Άξονος, για τις οποίες προλέγει, 
πως θα συντριβούν. Ωστόσο μόνο μερικά πρόσωπα του στενού περιβάλλοντός του γνωρίζουν τα 
σχέδια, που ωρίμασαν στη σκέψη του κάτω από τον τροπικό ήλιο στο διάστημα της κρουαζιέρας 
που έκανε μετά τις εκλογές, για ν’ απολαύσει το αγαπημένο του ψάρεμα. Ένας γείτονας, λέει, 
δανείζει τον πυροσβεστικό σωλήνα του στον γείτονά του που το σπίτι του έχει πάρει φωτιά... Ζητά να 
βρει τρόπο να δανείσει όπλα στην Αγγλία, που οι εξαντλούμενοι πόροι της σύντομα δεν θα της 
επιτρέπουν ν’ αγοράζει. 
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Κεφάλαιο 9: ΑΝΤΙΘΕΣΕΙΣ 
Ιανουάριος - Μάιος 1941 

Πανωλεθρίες των Ιταλών - Θρίαμβοι των Γερμανών 

Στις 3 Ιανουαρίου, πριν από τα χαράματα, μια βίαιη προετοιμασία πυροβολικού πλήττει τον 
κεντρικό τομέα της αμυντικής γραμμής της Μπαρντία. Η πρώτη μάχη του 1941 αρχίζει. 

Η τοποθεσία είναι θλιβερή. Τα παραθαλάσσια υψώματα κατεβαίνουν προς τη Μεσόγειο με σωρούς 
από πέτρες. Το λιμάνι είναι ένας ασήμαντος ορμίσκος. Ο δρόμος του Tobruk κατεβαίνει ως τη μικρή 
πόλη μ’ επικίνδυνες κορδέλες, ύστερα ανεβαίνει πάλι προς το οροπέδιο, για να χαθεί μετά προς το 
Φορ-Καπούτσο και τα αιγυπτιακά σύνορα. Οι Ιταλοί έχουν συμπτυχθεί σ’ αυτή την ασήμαντη 
τοποθεσία μετά την ήττα τους στο Σίντι-Μπαράνι και την απώλεια του Σολλούμ. Ο Graziani ήθελε να 
υποχωρήσει ακόμα περισσότερο, αλλά η οργισμένη φωνή του Mussolini τον σταμάτησε: οι ιταλικές 
ταπεινώσεις ήταν αρκετά μεγάλες, ώστε να μη τίθεται ζήτημα να εγκαταλείψουν θεληματικά ούτε 
μια σπιθαμή εδάφους της αποικιακής Αυτοκρατορίας. Η Μπαρντία θα προβάλει άμυνα μέχρις 
εσχάτων. 

Η επίθεση δεν αποτελεί πια αιφνιδιασμό. Οι Ιταλοί ξέρουν τώρα, πως η βρετανική στρατηγική έχει 
αντικειμενικό σκοπό τη συντριβή τους. Παρ’ όλο που εξακολουθούν να φυλάγονται από την πλευρά 
της Γερμανίας, οι Άγγλοι είναι πια ήσυχοι, πως δεν θα γίνει απόβαση και δεν διστάζουν να στέλνουν 
μακριά από το νησί τους σημαντικές δυνάμεις και να καταφέρουν βαριά πλήγματα εναντίον του πιο 
αδύνατου από τους συνεταίρους του Άξονα. Από τον Αύγουστο ως τον Δεκέμβριο 76.000 άνδρες 
είχαν αποσταλεί από το Ηνωμένο Βασίλειο στην Αίγυπτο και τα τέσσερα θαλάσσια τέρατα, Κούην 
Ελίζαμπεθ, Κούην Mary, Ακουιτάνια και Μαυριτανία έχουν φέρει σ’ ένα μόνο ταξίδι τους από την 
Australia και τη New Zealand 50.000 άνδρες απ’ τους αντίποδες της Ευρώπης, που πνίγονται από τη 
ζέστη και το στοίβαγμα μέσα στο καμίνι της Ερυθράς Θαλάσσης. Ταυτόχρονα 80.000 άνδρες, απ’ 
τους οποίους 27.000 Νοτιοαφρικανοί, συγκεντρώνονται στο Σουδάν και την Κένυα εναντίον των 
ιταλικών αποικιών της Αιθιοπίας και της Ερυθραίας. Ο Mussolini φανταζόταν, πως έμπαινε στον 
πόλεμο μόνο και μόνο για να καθίσει στην τράπεζα της Διασκέψεως της Ειρήνης· ανακαλύπτει 
τώρα, πως είναι υποχρεωμένος να σηκώσει το πιο μεγάλο και πιο αιματηρό βάρος του πολέμου, 
ενώ ο Γερμανός συνέταιρός του δεν χάνει πια παρά μερικά πληρώματα αεροπλάνων και 
υποβρυχίων. 

Στην Μπαρντία τα ιταλικά στρατεύματα είναι υπεράφθονα. Η 1η και η 2η μεραρχία μελανοχιτώνων, 
η 62η της Μαρμάρικα, η 63η της Κυρηναϊκής, η 64η του Καταντζάρο, 45.000 άνδρες κάτω από τη 
διοίκηση του στρατηγού Μπεργκοντζόλι, έχουν κλεισθεί σε μια οχυρωμένη περίμετρο τριάντα 
περίπου χιλιομέτρων που είναι αδύνατο να ανεφοδιασθεί από την ξηρά ή από τη θάλασσα. Δυο 
γραμμές σημείων στήριξης καλύπτουν μια αντιαρματική τάφρο και ένα δίκτυο συρματοπλεγμάτων 
ενισχυμένων με ναρκοπέδια. Αλλά οι μερίδες του νερού είναι αυστηρά περιορισμένες, ο οπλισμός 
είναι μέτριος και το ηθικό χαμηλό. 

Οι επιτιθέμενοι παίρνουν το βάπτισμα του πυρός. Οι δυνάμεις τους αποτελούνται από δυο 
συντάγματα (ταξιαρχίες κατά την αγγλική ορολογία) αυστραλιανού πεζικού, ενισχυμένου με όλα τα 
άρματα μάχης, 23 συνολικά, τα οποία μπόρεσε να διαθέσει η 7η θωρακισμένη μεραρχία. Οι 
Αυστραλοί λοιπόν επιτίθενται σε αναλογία 1 προς 5, σκληραγωγημένοι όμως από τον ρεαλιστικό 
τρόπο της εκγύμνασής τους στην Παλαιστίνη και εμψυχωμένοι από την ανάμνηση του θρύλου των 
Άνζακς του 1915, στις 08:30, τρεις ώρες μετά την έναρξη της επίθεσης, η 16η ταξιαρχία διέσπασε 
την αμυντική γραμμή και συνέλαβε 8.000 αιχμαλώτους. Η 7η ταξιαρχία επιτίθεται με τη σειρά της 
στον ανατολικό τομέα, ενώ τα πολεμικά Warspite, Μπάραμ και Τέρρορ εξουδετερώνουν τον δυτικό 
τομέα με ένα καταιγισμό οβίδων των 15 ιντσών. Το βράδυ η οχυρωμένη περίμετρος έχει αποκοπή 
στα δύο. Την επομένη, με τη βοήθεια των 6 αρμάτων που μπορούν ακόμη να χρησιμοποιηθούν, οι 
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Αυστραλοί εκκαθαρίζουν και τις τελευταίες εστίες αντίστασης. Αρνούμενος να συνθηκολόγηση ο 
Μπεργκοντζόλι ρίχνεται στην έρημο και φθάνει στο Tobruk. Αλλά 40.000 Ιταλοί υποτάσσονται στη 
μοίρα τους και παραδίδονται. Οι νικητές έχουν 456 νεκρούς και τραυματίες. 

Στην Ιταλία μιλούν για άλλη μια φορά για την πάλη του ιταλικού ψύλλου εναντίον του βρετανικού 
ελέφαντα. Παράξενος ψύλλος, λέει πικρόχολα ο Mussolini, 

Ο χερσαίος θρίαμβος των Άγγλων σκιάζεται ελαφρά από ένα ανησυχητικό γεγονός στη θάλασσα. 
Μια νηοπομπή πλέει στις 10 Ιανουαρίου, για να ανεφοδιάσει τη Μάλτα. Σαράντα Ju-87 και 88 
εμφανίζονται ξαφνικά και ρίχνονται στα μεγάλα σκάφη συνοδείας με μια αποφασιστικότητα, που 
είχαν ξεσυνηθίσει ν’ αντιμετωπίζουν οι Άγγλοι, έχοντας να κάνουν στη Μεσόγειο μόνο με τους 
Ιταλούς. 

που μεταξύ Tobruk και Σίντι-Μπαράνι 
διέθετε χίλια κανόνια... 

Το Warspite, πάντα τυχερό, περνά ανάμεσα από τις βόμβες, ο νικητής όμως του Τάραντα, το 
αεροπλανοφόρο Ιλούστριους δέχεται έξι πλήγματα. Ρημαγμένο από τις πυρκαγιές καταφέρνει να 
φθάσει στη Λα Βαλέτ, όπου τα βομβαρδιστικά μάταια θα προσπαθήσουν να το αποτελειώσουν. Ο 
αεροπορικός σχηματισμός που ενήργησε την επίθεση αυτή, είναι το 10ο Αεροπορικό Σώμα που είχε 
μεταφερθεί από τη Norway στη Σικελία. Αυτή είναι η πρώτη εμφάνιση των γερμανικών όπλων στη 
Μεσόγειο. 

Στην Αλβανία ο πόλεμος είναι φρικαλέος. Ο χειμώνας είναι φοβερός. Οι Ιταλοί δεν είναι καλά 
ντυμένοι, αλλά οι Έλληνες είναι γυμνοί. Τα όπλα τους είναι γαλλικής και γερμανικής κατασκευής και 
η αντικατάσταση των πολεμοφοδίων συναντά ανυπέρβλητες δυσκολίες. Οι Άγγλοι στέλνουν 
180.000 ζεύγη άρβυλα, 300.000 ζεύγη κάλτσες, 200.000 κλινοσκεπάσματα, το υλικό που έπεσε στα 
χέρια τους στο Σίντι-Μπραράνι και στη Μπαρντία, στρέφοντας έτσι εναντίον των κατασκευαστών 
τους πυροβόλα που αποδείχθηκαν ανίσχυρα εναντίον τους. Στέλνουν επίσης με διοικητή τον 
αντισμήναρχο ντ’ Αλμπιάκ μια μικρή αεροπορική δύναμη, 39 καταδιωκτικά και 18 βομβαρδιστικά 
που περνούν κατ’ ευθείαν από την άμμο της Σαχάρας στις χιονοθύελλες της Ηπείρου. Η βοήθεια 
αυτή δεν εμποδίζει να μετρούνται σε χιλιάδες τα κρυοπαγήματα που παθαίνουν οι Έλληνες και να 
χαλαρώνεται ο πόλεμος από έλλειψη εφοδίων. 

Ο αρχιστράτηγος με τα λαμπερά μάτια που διοικεί τον ελληνικό στρατό, ο Αλέξανδρος Παπάγος, 
συνεχίζει την επιθετική τακτική του. Οι δυνάμεις του δεν υπερβαίνουν τις 13 μεραρχίες, εναντίον 
των οποίων οι Ιταλοί παρατάσσουν 21, από τις οποίες μία θωρακισμένη. Παρ’ όλα αυτά επιμένει να 
θέλει να καταλάβει την Αυλώνα και τα Τίρανα και με τη βοήθεια των ανυπότακτων ορεινών 
πληθυσμών ελπίζει να διώξει τους Ιταλούς από την Αλβανία, μόλις οι καιρικές συνθήκες το 
επιτρέψουν. 

Η βιασύνη αυτή των Ελλήνων να ξεμπερδέψουν με τους Ιταλούς, εξηγείται με τη γερμανική απειλή 
που νοιώθουν να μεγαλώνει στο δεξιό πλευρό τους. Ο Παπάγος πληροφορείται πως Γερμανοί 
αξιωματικοί με πολιτικά, ανάμεσά τους κι ο συνταγματάρχης Ζάιτζλερ, αρχηγός του επιτελείου της 
1ης Ομάδας θωρακισμένων, ενεργούν αναγνωρίσεις στη Βουλγαρία, και πως έχουν αρχίσει 
προετοιμασίες για την κατασκευή γεφυρών στο Δούναβη. Ο Βούλγαρος πρωθυπουργός Μπογδάν 
Φιλώφ επεχείρησε ν’ αντισταθεί στη γερμανική πίεση· απομάκρυνε τον υπερβολικά γερμανόφιλο 
υπουργό Γεωργίας Μπαγκριάμωφ, αλλά είναι φανερό πως δεν βρίσκει στη Μόσχα την υποστήριξη 
που ήλπιζε, και πως η Βουλγαρία προοδευτικά τάσσεται με το μέρος του Άξονα. Ο Hitler της ζητά 
τρία πράγματα: να προσχωρήσει στο Τριμερές Σύμφωνο, να αφήσει να περάσουν από το έδαφος 
της τα γερμανικά στρατεύματα για να επιτεθούν εναντίον της Ελλάδας, να λάβει ενεργό μέρος στις 
επιχειρήσεις. Ο βασιλιάς Βόρις που προσκαλείται στο Μπεργκχόφ, ακολουθεί παρελκυστική 
τακτική· προβάλλει το ανέτοιμο της χώρας του, το φόβο τουρκικής επέμβασης, τη ρωσική απειλή, 
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την ανάγκη να σχηματισθεί στη Δοβρουτσά μια ισχυρή γερμανική πλαγιοφυλακή. Ωστόσο δέχεται 
κατ’ αρχήν να γίνει συνένοχος και στις 22, στη μυστική σύσκεψη του Πρεντεάλ, στην καρδιά των 
τρανσυλβανικών δασών, ο αρχηγός του επιτελείου του Μπόυντεφ ρυθμίζει τις λεπτομέρειες της 
συνεργασίας με τους αντιπροσώπους της γερμανικής διοίκησης. 

Έτσι οι ελληνικές νίκες είναι εύθραυστες, όπως και η ίδια η Ελλάδα. Ένας λαός 7 εκατομμυρίων 
μόνος του σε πόλεμο εναντίον μιας ολόκληρης ηπείρου... 

Ο αυθέντης αυτής της ηπείρου δεν μπορεί ούτε να αφήσει να ηττηθεί ο κυριότερος σύμμαχός του 
ούτε να επιτρέψει να μετατραπεί η βαλκανική χερσόνησος σε αεροδρόμιο που θα απειλούσε τις 
απαραίτητες ρουμανικές, πετρελαιοπηγές. 

Ο Churchill όμως κάνει ένα όνειρο. Ποτισμένος από την Ιστορία βλέπει στην Ελλάδα το αντίστοιχο 
της Πορτογαλίας κατά τη διάρκεια των ναπολεόντειων πολέμων, τη μικρή ηπειρωτική εξέδρα, όπου 
χάρη στην κυριαρχία των θαλασσών η Αγγλία θα μπορέσει ν’ αγκιστρωθεί και απ’ όπου θα ξεκινήσει 
για να επανακτήσει την Ευρώπη. 

Ο Wavell καταλαμβάνεται από τρομερή ανησυχία. Το Αρχηγείο Μέσης Ανατολής διεξάγει ήδη δυο 
πολέμους, τον ένα στην Ανατολική Αφρική και τον άλλον στη Βόρεια Αφρική. Επισημαίνοντας τον 
κίνδυνο μιας νέας διασποράς των δυνάμεών του ο Wavell ερωτά την επιτροπή επιτελαρχών, αν 
είναι βεβαία, ότι οι γερμανικές κινήσεις στα Βαλκάνια δεν αποτελούν μπλόφα. 

Η απάντηση έρχεται υπογεγραμμένη από τον Churchill: 

Στις 13 Ιανουαρίου ο Wavell βρίσκεται στην Αθήνα, όπου συσκέπτεται με τον Μεταξά και τον 
Παπάγο. Τους προσφέρει δυο συντάγματα πεζικού και καμιά εξηνταριά άρματα μάχης. Οι Έλληνες 
αρνούνται. Θα δέχονταν δέκα μεραρχίες. Αλλά δυο συντάγματα και μια φούχτα άρματα μάχης 
αποτελούν ασήμαντη ενίσχυση που μπορεί να επιταχύνει την επέμβαση των Γερμανών 
προσφέροντάς τους μια πρόφαση. Συμφωνείται μόνο πως οι Έλληνες θα απευθυνθούν στους 
Άγγλους, αν η Wehrmacht διαβεί τον Δούναβη, αφού έτσι η αλλιώς οι Έλληνες και χωρίς βοήθεια 
ήταν αποφασισμένοι να πολεμήσουν μέχρις εσχάτων. Ο Wavell επιστρέφει στο Κάιρο 
ενθουσιασμένος από την αποτυχία του. 

Περιμένουμε και ζητούμε να συμμορφωθείτε 
ταχέως με τις αποφάσεις μας, για τις οποίες αναλαμβάνουμε ακεραία την ευθύνη. 

Στην Ανατολική Αφρική αρχίζουν οι επιχειρήσεις. Μια αγγλοϊνδική φάλαγγα υπό τον στρατηγό 
Πλαττ μπαίνει στην Ερυθραία. Μια αγγλονοτιοαφρικανική φάλαγγα υπό τον στρατηγό Sir Alan 
Gordon Cunningham μπαίνει στη Σομαλία. Ο δούκας της Αόστης, εξάδελφος του βασιλιά της 
Ιταλίας, διοικεί με τον τίτλο του αντιβασιλείας τις απέραντες εκτάσεις μεταξύ Ερυθράς Θαλάσσης 
και λίμνης του Ροδόλφου. Διαθέτει εκατό περίπου τάγματα. Η υποταγή όμως της Αιθιοπίας δεν είχε 
ποτέ συμπληρωθεί και έτσι ένας αξιωματικός με πολιτική αποστολή, ο συνταγματάρχης Σάντφορντ 
που διασχίζει τη χώρα και υποδαυλίζει την εξέγερση και αναγγέλλει την επιστροφή του 
αυτοκράτορα Χαϊλέ Σελασιέ, αξίζει όσο μια ολόκληρη εχθρική στρατιά. Ο ίδιος ο Mussolini δεν έχει 
πολλές ψευδαισθήσεις. Έχει δώσει εν λευκώ εξουσιοδότηση στο δούκα της Αόστης λέγοντάς του, 
πως η τύχη της ιταλικής Αφρικής θα κριθεί στην Ευρώπη. 

Ο Hitler περιμένει τον Mussolini με τα πόδια στο χιόνι στην αποβάθρα ενός μικρού ορεινού 
σιδηροδρομικού σταθμού κοντά στο Salzburg. Ο Duce, γεμάτος θλίψη, από την ανάμνηση των 
παλληκαρισμών του στη Φλωρεντία (Führer, θα βρίσκομαι στην Αθήνα μέσα σε δεκαπέντε μέρες !) 
τρέμοντας λιγότερο τις μομφές από τα συλλυπητήρια, απέφυγε όσο μπορούσε αυτή τη συνάντηση. 
Μέσα στην αμαξοστοιχία που τον μεταφέρει, ακούστηκε να εκστομίζει καινούργιες κατηγορίες 
εναντίον του ιταλικού έθνους. Το προπέτασμα ισχύος και θάρρους που είχε κατασκευάσει ο 
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φασισμός καταρρέει. Οι Άγγλοι περικυκλώνουν το Tobruk, και στην Αλβανία μια εκλεκτή μεραρχία 
που είχε σταλεί για ενίσχυση, η 7η, οι Λύκοι της Τοσκάνης, διαλύθηκε, μόλις μπήκε στη μάχη. Αλλά 
ο Hitler είναι με τον τρόπο του, αρχοντικός. Εγκάρδιος και προσηνής μάλιστα, δεν αφήνει να φανεί 
ούτε ίχνος από τις απογοητεύσεις που τον έκανε να νιώσει ο Duce. 

Οι συνομιλίες διεξάγονται μπροστά στα τεράστια παράθυρα του Μπέργκχοφ που τα γεμίζει η 
φαντασμαγορία των χιονισμένων βουνών. Το μόνο πλεονέκτημα που αποκομίζει ο Γερμανός από 
την θέση υπεροχής στην οποία βρίσκεται, είναι το προνόμιο να μιλά συνεχώς, πράγμα που εξοργίζει 
τον άλλο φλύαρο. Ο Hitler, λέει στον Ciano, είναι ευχαριστημένος που είναι ο Hitler· αυτό του 
επιτρέπει να μιλά συνεχώς.

Βουβός σχετικά με τη Ρωσία ο Hitler, δεν αποκρύπτει, πως το σχέδιο απόβασης στην Αγγλία έχει 
εγκαταλειφθεί: 

 Ωστόσο αυτός ο χείμαρρος λόγων κρύβει αποσιώπηση πραγμάτων πιο 
σημαντικών από τα λόγια. Ο Hitler δε λέει ούτε λέξη για το σχέδιο Barbarossa στον συνέταιρο εκείνο 
με την τύχη του οποίου το συνδέει. Οι προετοιμασίες βρίσκονται σε πλήρη ανάπτυξη. Η έναρξη των 
επιχειρήσεων έχει ορισθεί για τον Μάιο, μόλις γίνει σκληρό το χώμα των ρωσικών πεδιάδων, για να 
μπορούν να κινηθούν τα γερμανικά άρματα μάχης. Ο Mussolini δεν θα μάθει τίποτα απ’ αυτά. 

Βρίσκομαι στη θέση ενός άνθρωπου, που έχει μόνο ένα φυσίγγιο στο τουφέκι του· όσο 
καιρό το φυλάει είναι δυνατός· αν το ρίξει και αστοχήσει τότε αφοπλίζεται. Εξουδετερώνω την Αγγλία 
κρατώντας την κάτω από την απειλή μου, ενώ μια απόβαση που θα επιχειρούσα και δεν θα την 
πετύχαινα, θα έδινε στους Άγγλους ελευθερία κινήσεων για πολύ καιρό... Αντίθετα η κατάληψη του 
Γιβραλτάρ δεν εγκαταλείπεται: 

Μπροστά στους Γερμανούς οι Ιταλοί περνούν σωστό μαρτύριο. Ο μικρόσωμος στρατηγός Γκουτζόνι, 
που φορά περούκα και κορσέ, αισθάνεται ένα καταθλιπτικό σύμπλεγμα κατωτερότητας, καθώς 
υποχρεώνεται να εκθέσει στον αλαζονικό Keitel την κατάσταση των ιταλικών πραγμάτων στα δυο 
μέτωπα. Ζητά για την Αλβανία τους Βαυαρούς αλπινιστές, και για τη Λιβύη την θωρακισμένη 
μεραρχία, που ο Mussolini έδινε εντολή στον Badoglio ν’ αρνηθεί λίγες εβδομάδες νωρίτερα. Η 
φασιστική υπερηφάνεια πήγε περίπατο από τη στιγμή που το ‘βαλαν στα πόδια οι υπερασπιστές 
της Μπαρντία και του Αργυροκάστρου. 

Το κλείσιμο του στενού της Σικελίας είναι ένα άθλιο υποκατάστατο του 
σχεδίου, που είχα συλλάβει και που απέτυχε από την αχαριστία του Franco. Και σήμερα ακόμα, αν 
μπορούσατε να τον πείσετε να μπει στον πόλεμο, θα προσφέρατε μεγάλη υπηρεσία στη συμμαχία μας. Η 
κατάσταση στη Μεσόγειο θα άλλαζε ριζικά... 

Ο Hitler αναλαμβάνει να διατυπώσει ο ίδιος τη διπλή γερμανική άρνηση: 

Ο Führer εκθέτει έπειτα τις γενικές γραμμές του σχεδίου Μαρίτα και με ποιο τρόπο ο πόλεμος στα 
Βαλκάνια θα έχει λήξει, μόλις ξαναγυρίσει η άνοιξη. Αλλά ο Mussolini κάνει ένα μορφασμό από την 
ταπείνωση που νοιώθει, όταν ο Hitler τον πληροφορεί, πως λογαριάζει να προκαλέσει την 
συμμετοχή των Γιουγκοσλάβων στην προσπάθεια, για να τεθεί εκτός μάχης η Ελλάδα. Ο Mussolini 
σκόπευε να διαμελίσει και να διαλύσει το γιουγκοσλαβικό κράτος, και να που τώρα ο Hitler του το 
προτείνει για σύμμαχο. Ο Duce ζητά τουλάχιστον να μην επιτραπεί στην κυβέρνηση του 
Βελιγραδίου καμιά επέμβαση, πριν η εαρινή αντεπίθεση αποκαταστήσει τα πράγματα στο αλβανικό 
μέτωπο. Πρέπει έπειτα ν’ ακούσει μια μακρά διάλεξη του καθηγητή της στρατιωτικής τακτικής Adolf 
Hitler: πώς πρέπει οι Ιταλοί να τελειοποιήσουν την αντιαεροπορική τους άμυνα, να υπερνικήσουν το 
φόβο που τους προκαλούν τα άρματα μάχης, να οργανώνουν τα ναρκοπέδιά τους, να 
χρησιμοποιούν τα μεγάλα υποβρύχιά τους για τον ανεφοδιασμό του Tobruk κ.λ.π. Ο Mussolini 

Δεν βρισκόμαστε ακόμα σε 
εμπόλεμο κατάσταση με τους Έλληνες. Αν τα στρατεύματα που θα στέλναμε στην Αλβανία έμεναν στα 
μετόπισθεν, το θέαμα Γερμανών που σταυρώνουν τα χέρια, ενώ οι Ιταλοί πολεμούν, θα είχε 
αξιοθρήνητο ηθικό αντίκτυπο. Αν έπαιρναν μέρος στις επιχειρήσεις, θα υπήρχε κίνδυνος να προκληθεί 
επέμβαση των Τούρκων και πρόωρη επέκταση του πολέμου στα Βαλκάνια... Δεν θα σας στείλω ούτε τη 
θωρακισμένη μεραρχία στην Αφρική. Οι υποχρεώσεις που αντιμετωπίζουμε είναι τόσο βαρειές, που μου 
είναι αδύνατο ν’ αποσπάσω επίλεκτες μονάδες σε μέρη, όπου κινδυνεύουν να μην έχουν πλήρη απόδοση. 
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κρύβει τη δυσφορία του πίσω από το μαρμαρωμένο πρόσωπό του, αλλά ο Γκουτζόνι ξεχειλίζει από 
ενθουσιασμό μπροστά στο στρατιωτικό δαιμόνιο του F ührer. 
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Ο Graziani χάνει την Κυρηναϊκή 

Τη στιγμή που ο Mussolini εγκαταλείπει το Salzburg, το Tobruk προβάλλει ακόμα αντίσταση. Τη 
στιγμή που ο Mussolini φθάνει στη Ρώμη το Tobruk είχε καταληφθεί. Η πορεία προσέγγισης των 
Άγγλων υπήρξε τρομερά δύσκολη. Μια ανεμοθύελλα είχε θάψει επί τέσσερις ημέρες την 7η 
θωρακισμένη μεραρχία και η ημερήσια μερίδα νερού χρειάστηκε να περιορισθεί σε μισό γαλόνι. 
Αντίθετα, και παρ’ όλο που η ιταλική αντίσταση υπήρξε κατά τόπους καλύτερη, η μάχη για την 
κατάληψη του Tobruk υπήρξε πανομοιότυπη με τη μάχη της Μπαρντία. Πριν από τα χαράματα οι 
Άγγλοι σκαπανείς καθάρισαν ένα ναρκοπέδιο και από το στενό άνοιγμα η 6η αυστραλιανή μεραρχία 
εξόρμησε στο εσωτερικό της οχυρωμένης περιμέτρου. Ο στρατηγός Πιτάσι Μαννέλλα, διοικητής της 
φρουράς, συνελήφθη αιχμάλωτος την πρώτη ημέρα και την αυγή της δεύτερης ημέρας 
συνθηκολόγησε ο στρατηγός Ντέλλα Μούρα, διοικητής της 66ης μεραρχίας της Σύρτεως. 400 νεκροί 
και τραυματίες Βρετανοί, 25.000 χιλιάδες αιχμάλωτοι Ιταλοί, και επιπλέον οι λιμενικές 
εγκαταστάσεις ανέπαφες, μεγάλα αποθέματα νερού και βενζίνης, ακόμη ένα εργοστάσιο 
παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος εφοδιασμένο με το κάρβουνο που απαιτούσε η λειτουργία του... 

Η καταδίωξη συνεχίζεται. Το τοπίο αλλάζει. Την ολοκληρωτική έρημο των αιγυπτιακών συνόρων 
διαδέχεται το τζεμπέλ Ακντάρ (Πράσινο Βουνό) που οι γύρω περιοχές του και οι κοιλάδες του είχαν 
παραδοθεί στους αποίκους. Το θαύμα των ιταλικών αγροκτημάτων, με τα βαθιά οργωμένα 
χωράφια τους, τα τριανταφυλλιά σπίτια τους, τους ανεμόμυλούς τους, προβάλλει μπροστά στα 
μάτια των έκπληκτων Άγγλων. Οι δυσκολίες όμως που αντιμετωπίζουν, δεν εξαφανίζονται μ’ αυτό 
το χαμόγελο του πολιτισμού. Καταρρακτώδεις βροχές φέρνουν το στοιχείο που είχαν αρχίσει να 
ξεχνούν, τη λάσπη. Τα άρματα μάχης βουλιάζουν. Τα πεδία προσγείωσης διαλύονται. Οι γραμμές 
επικοινωνίας μακραίνουν και η τραχύτητα του ορεινού εδάφους κάνει τους Άγγλους να νοσταλγούν 
τις μεγάλες επίπεδες επιφάνειες των αιγυπτιακών συνόρων, που ήταν τόσο κατάλληλες για την 
κίνηση των αρμάτων μάχης. 

Οι Ιταλοί αν και υπέστησαν τεράστιες απώλειες έχουν ακόμα σημαντικές δυνάμεις: την 17η 
μεραρχία, Παβία, την 25η, Μπολόνια, την 27η, Μπρέσια, την 55η, Σαβόνα, την 60ή, Σαμπράθα, τη 
θωρακισμένη ταξιαρχία, Μπαμπίνι, κλπ. Το τζεμπέλ Ακντάρ προσφέρει μιαν εξαίρετη αμυντική 
τοποθεσία που αρχίζει από το αντέρεισμα της Ντέρνα, προεκτείνεται ως το Μεχίλι, με μια μυτερή 
κορυφή και συγκλίνει από την ανατολή προς τη δύση, για να καλύψει την πρωτεύουσα της ιταλικής 
Βόρειας Αφρικής, τη Βεγγάζη. Αλλά ο Graziani είναι αποκαρδιωμένος από τις ήττες και όλες οι 
απειλές του Mussolini δεν μπορούν να τον συγκρατήσουν στο ύψωμα του τζεμπέλ, που η κύκλωσή 
του από την ξηρά και από την θάλασσα του φαίνεται, όχι αδικαιολόγητα, αναπότρεπτη. Στις 3 
Φεβρουαρίου διατάσσει γενική υποχώρηση στην Τρίπολη. Ο ίδιος εγκαταλείπει την έδρα του 
κυβερνείου του, την πόλη που ήταν το καμάρι των Ιταλών και που ο φασισμός ονειρευόταν να την 
κάνει αντίζηλο του Αλγερίου. 

Για να αποκόψει τον εχθρό που υποχωρεί κατά μήκος της παραλίας, η 7η θωρακισμένη μεραρχία με 
διοικητή τον στρατηγό Sir Μάικελ Ο’ Μουρ Κρηκ, κόβει ίσια μέσα από το τζεμπέλ. Το διασχίζει 
ακολουθώντας έναν κατεστραμμένο δρόμο, συνεχίζει την πορεία της με το σεληνόφως, διασχίζει 
150km μέσα σε 24 ώρες και το πρωί της 5ης Νοεμβρίου ανακαλύπτει την ατέλειωτη ιταλική 
φάλαγγα που κυλούσε αργά πάνω στη Βία Μπάλμπα. Το 4ο σύνταγμα των Ουσάρων, με διοικητή 
τον συνταγματάρχη Κομπ, αποκόπτει το δρόμο κοντά στο Μπάντα-Φομ, ύστερα ο κύριος όγκος της 
θωρακισμένης μεραρχίας πέφτει πάνω στο πλευρό του εχθρού. Δυο μέρες οι Ιταλοί προσπαθούν να 
ανοίξουν πέρασμα. Καταδιώκονται από την 6η αυστραλιανή μεραρχία, που ξεχύνεται από την 
κατειλημμένη Βεγγάζη, και καταθέτουν τα όπλα. 25.000 αιχμάλωτοι ανεβάζουν σε 150.000 τον 
αριθμό των συλληφθέντων κατά τη διάρκεια των επιχειρήσεων. Ο στρατηγός Τελλέρα, διοικητής 
του 23ου Σώματος, συλλαμβάνεται θανάσιμα τραυματισμένος και ο δραστήριος Μπεργκοντζόλι, 
που είχε δραπετεύσει από το Tobruk, όπως είχε δραπετεύσει και από την Μπαρνία, υποχρεώνεται 
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ν’ αποχαιρετήσει την ελευθερία του. 

Αυτή τη φορά ο Hitler ανησυχεί σοβαρά. Αντιμετωπίζει την πλήρη απώλεια της Βόρειας Αφρικής και 
το ενδεχόμενο να μπορέσει η Αγγλία να αναγκάσει την Ιταλία να αποσυρθεί από τον πόλεμο, 
βάζοντας έτσι ένα πιστόλι στην καρδιά του. Από στρατιωτική άποψη, λέει στους αρχηγούς της 
Wehrmacht, η απώλεια αυτή θα μπορούσε να αντιμετωπισθεί. Ο ηθικός όμως αντίκτυπος θα ήταν 
καταστρεπτικός, η στρατηγική θέση της Ιταλίας είναι σπουδαία και έπειτα έχουμε κι εμείς ένα αδύνατο 
πλευρό στη νότιο France. Είναι λοιπόν απαραίτητο να ενισχυθεί η Ιταλία.

Η αποδοχή των όρων από τον Mussolini δεν θα αργήσει. Τη συμπληρώνει αναγγέλλοντας, πως ο 
στρατάρχης Graziani που ανεκλήθη από την Αφρική, δεν θα επιστρέψει πια στην έδρα του. Θα τον 
αντικαταστήσει ο στρατηγός Γκαριμπόλντι. 

 Τις θωρακισμένες δυνάμεις 
που ο Hitler αρνιόταν στον Mussolini λίγες ημέρες πριν, δέχεται τώρα να του τις παραχωρήσει. Αλλά 
θέτει και τους όρους του: οι Ιταλοί πρέπει να εγκαταλείψουν τον στατικό πόλεμο, να εγκαταλείψουν 
τη σκέψη να κλεισθούν στην Τρίπολη, να στείλουν στην Αφρική και τη δική τους θωρακισμένη 
μεραρχία Αριέτε και να δεχθούν να συγκεντρωθούν όλες οι ταχυκίνητες μονάδες κάτω από τη 
διοίκηση ενός Γερμανού στρατηγού, που, υπαγόμενος κατ’ αρχήν στην Ιταλική Ανώτατη Διοίκηση, 
θα έχει το δικαίωμα να επικαλείται την επέμβαση της Ανώτατης Διοίκησης της Wehrmacht, σε 
περίπτωση ασυμφωνίας. Αν η ιταλική κυβέρνηση δεν δεχθεί αυτούς τους όρους, η Γερμανία θα 
μείνει τελείως αμέτοχη· προτιμά να μην κάνει τίποτα, παρά να διακινδυνεύσει τα στρατεύματά της 
σε συνθήκες, που δεν επιτρέπουν καμιά ελπίδα επιτυχίας. 

Ο Hitler είχε ήδη συγκροτήσει για την Αφρική μια 5η ελαφρά μεραρχία. Την ενισχύει με ένα 
σύνταγμα αρμάτων μάχης και, για να συμπληρώσει το Deutschen Afrikakorp (D.A.K.), αποφασίζει να 
του προσθέσει μια θωρακισμένη μεραρχία που είχε πρόσφατα σχηματισθεί, τη 15η. Ο πρώτος 
αρχηγός που προοριζόταν για το γερμανικό εκστρατευτικό σώμα, ήταν ο στρατηγός von Φουνκ, 
επιστρέφει όμως τόσο απαισιόδοξος από μια αναγνώριση στην Τρίπολη, ώστε ο Führer αποφασίζει 
πως είναι ακατάλληλος για την αποστολή αυτή. Ο νους του πάει τότε στον αρχηγό του Γενικού 
Στρατηγείου του κατά την εκστρατεία εναντίον της Poland, στον άνθρωπο που διέσπασε το γαλλικό 
μέτωπο στο Dinant, στον Erwin Rommel. Ο Rommel καλείται στο Berlin στις 6 Φεβρουαρίου, παίρνει 
τις εντολές του Hitler και φεύγει για τη Ρώμη, απ’ όπου γράφει στη σύζυγό του, την Λου, πως η 
πρώτη του επαφή με τους Ιταλούς είναι περίφημη. Στις 12 Φεβρουαρίου βρίσκεται στην Τρίπολη 
και στις 15 κιόλας κάνει μια αναγνωριστική πτήση ως τα σύνορα της Λιβύης, για να σχηματίσει μια 
ιδέα για το τι τον περιμένει σ’ αυτή την καινούργια ήπειρο. 

Είναι όμως πιο εύκολο να στείλεις με αεροπλάνο ένα στρατηγό παρά ένα σώμα στρατού. Η 
αναχώρηση της 5ης ελαφράς μεραρχίας δεν μπορεί να αρχίσει πριν από τις 20 Μαρτίου και της 
15ης θωρακισμένης μεραρχίας πριν από τον Μάιο. Οι Ιταλοί για πολλές εβδομάδες ακόμα θα 
μείνουν μόνοι τους απέναντι στους Άγγλους. 

Η κατάστασή τους είναι φοβερή. Έχουν χάσει το υλικό τους. Η μαχητική τους ικανότητα έχει 
συντριβεί. Η ηττοπάθεια βασιλεύει στις γραμμές τους. Στην απειλή της στρατιάς του Νείλου 
προστίθεται και μια συγκεχυμένη απειλή, ακόμα πιο τρομερή που έρχεται από τα βάθη της ερήμου, 
η Long Ranch Patrol, που διασχίζει τη μεγάλη έρημο της Λιβύης· οι Ελεύθεροι Γάλλοι, που 
ξεκινώντας από το Τσαντ απειλούν το Μουρζούκ· οι Σενουσσί που εξεγείρονται και ονειρεύονται 
αιματηρές αντεκδικήσεις. Η γερμανική βοήθεια είναι μακρινή· η απειλή που αντιμετωπίζουν είναι 
άμεση. Μετά την Κυρηναϊκή χάνεται και η Τριπολίτις... 

Στο βάθος της Μεγάλης Σύρτεως, το νοτιότερο σημείο της Μεσογείου, οι Άγγλοι έχουν καταλάβει 
την Ελ-Αγκέιλα. Εκεί συνάντησαν πάλι το ολοκληρωτικά άγονο έδαφος, τον άνεμο που στεγνώνει τα 
πάντα, το πρόβλημα του νερού. Ωστόσο, αν προελάσουν 500km ακόμα, θα μπουν πάλι σε μια 
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περιοχή αποικισμού, όπου οι Ιταλοί υπερηφανεύονται, πως φύτεψαν τριάμισι εκατομμύρια 
χουρμαδιές. Η μόνη αντίσταση που ορθώνεται στην προέλασή τους, είναι αυτή που προβάλλει η 
έρημος. Η άμμος που χώνεται μέσα στο καρμπυρατέρ, λένε περιφρονητικά οι διοικητές μονάδων, 
είναι πρόβλημα πολύ σοβαρότερο από τους Ιταλούς.

Η ελληνική όμως χίμαιρα κρατά τα πρωτεία. Στις 29 Ιανουαρίου ο Έλλην Moltke, ο γερμανόφιλος, 
που δεν είχε πάψει ποτέ να ελπίζει σε μια γερμανική μεσολάβηση, ο δραστήριος δικτάτορας 
Ιωάννης Μεταξάς, υποκύπτει στη λευχαιμία. Ο Churchill βλέπει σ’ αυτό το θάνατο την άρση του 
κυριότερου εμποδίου που εμπόδιζε την πραγματοποίηση του βαλκανικού σχεδίου του. Στις 12 
Φεβρουαρίου ο Eden, συνοδευόμενος από τον Sir John Dill, εγκαταλείπει το London, με την εντολή 
να ενισχυθεί περνώντας από το Κάιρο με τον Wavell και τον διοικητή των αεροπορικών του 
δυνάμεων Λόνγκμορ. Η επιβλητική αυτή αποστολή θα επισκεφθεί έπειτα την Αθήνα, την Άγκυρα και 
το Βελιγράδι. Θα συγκροτήσει εναντίον του Άξονα μια συμμαχία, που θα εκτείνεται από το Αιγαίο 
ως το Δούναβη, θα περιλαμβάνει 50 ως 60 μεραρχίες και που θα εξασφαλίζεται από τα αγγλικά 
στρατεύματα, τα αγγλικά άρματα μάχης, τα αγγλικά αεροπλάνα, και τα αγγλικά θωρηκτά. 

 Τα άρματα μάχης έχουν φθαρεί, η μέθη της νίκης 
όμως συνεπαίρνει τους στρατιώτες. 500km από την Ελ-Αγκέιλα στη Σύρτη, 500km από τη Σύρτη 
στην Τρίπολη. Τα σύνορα της Tunisia δεν απέχουν ύστερα παρά μόνο 200km Η ολοκληρωτική 
κατάκτηση της Βόρειας Αφρικής είναι τώρα δυνατή για τους Άγγλους. 

Αλίμονο! Ο φόβος της Γερμανίας παγώνει παντού το θάρρος. Το Βελιγράδι αρνείται να δεχθεί τα 
πνεύματα του πειρασμού. Η Άγκυρα που τα δέχεται, αρνείται να τα ακούσει. Οι Τούρκοι φθάνουν 
στο σημείο να αποκρούσουν τους στολίσκους των Hurricane και των Blenheim που ο Λόνγκμορ έχει 
εντολή να τους προσφέρει. Θα προβάλουν άμυνα, αν υποστούν επίθεση, αλλά δεν θέλουν κατά 
κανένα τρόπο να επισύρουν τον κεραυνό, αφήνοντας να παρασυρθούν σ’ ένα αντιγερμανικό 
μέτωπο. 

Στην Αθήνα ο Μεταξάς είχε αντικατασταθεί από τον Διοικητή της Εθνικής Τραπέζης Αλέξανδρο 
Κορυζή. Η εικόνα της κατάστασης που δίνει στους Άγγλους απεσταλμένους είναι φρικτή. Στην 
Αλβανία οι Έλληνες εξαντλούνται συνεχώς. Στη Θράκη δεν έχουν παρά 3 μεραρχίες, για να 
αντιμετωπίσουν την εισβολή των Γερμανών, που γίνεται κάθε μέρα όλο και πιο πιθανή. Η 
Βουλγαρία είναι γεμάτη από τουρίστες με μπότες της Wehrmacht, που καθορίζουν δρομολόγια, 
υπολογίζουν την αντίσταση των γεφυρών και ετοιμάζουν αεροδρόμια. Ο Κορυζής επιβεβαιώνει την 
απόφαση των Ελλήνων να προβάλουν άμυνα, χωρίς να λογαριάσουν την εθνικότητα και τον αριθμό 
των επιτιθεμένων. Αλλά είναι αδύνατο να δει κανείς σ’ αυτή την αποφασιστικότητα ό,τιδήποτε άλλο 
εκτός από μια μεγαλοπρεπή εθνική αυτοκτονία. 

Η ελληνική αδυναμία, η τουρκοσερβική υπεκφυγή δεν απομακρύνουν τον Churchill από το 
βαλκανικό του σχέδιο. Απαγορεύει στον Ο'Κόννορ να εισχωρήσει στην Τρίπολη και παραγγέλλει 
στον Wavell να συγκροτήσει μια κινητή εφεδρική δύναμη από 4 μεραρχίες στο Δέλτα του Νείλου. Η 
7η θωρακισμένη και η 6η αυστραλιανή μεραρχία, θαυμάσια εξοικειωμένες με τον πόλεμο της 
ερήμου, ξαναπαίρνουν το δρόμο της Αλεξάνδρειας, αφήνοντας πίσω τους μερικούς πυρήνες, γύρω 
από τους οποίους σχηματίζονται πρόχειρα δυο μεγάλες μονάδες αντικαταστάσεως, η 2η 
θωρακισμένη και η 9η αυστραλιανή μεραρχία. Οι μονάδες αυτές εγκαθιστούν μια σειρά από 
φυλάκια, περιβάλλονται με συρματοπλέγματα, χάνουν τη γοητεία της κίνησης τη στιγμή ακριβώς 
που η μεγαλοφυία της κίνησης, ο Rommel, εμφανίζεται στην αφρικανική γη. Για μια περιπέτεια στην 
Ευρώπη, που η δυσαναλογία των δυνάμεων την καταδικάζει σε καταστροφή, ο Churchill 
εγκαταλείπει εκείνο που θα μπορούσε να αποτελέσει γι’ αυτόν στρατηγικό πλεονέκτημα: την 
κυριαρχία των αφρικανικών παραλίων. Εγκαταλείπει την δυνατότητα να βάλει στην καρδιά της 
Ιταλίας το πιστόλι που φοβάται ο Hitler! 
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Ο νόμος δανεισμού και εκμίσθωσης, οπλοστάσιο των δημοκρατιών 

Σε μια χώρα που απολαμβάνει ακόμα μια ολοκληρωτική ειρήνη, συντελείται ένα από τα 
σημαντικότερα γεγονότα του πολέμου, το πρώτο δεκαπενθήμερο του Μαρτίου. Το Congress των 
Ηνωμένων Πολιτειών ψηφίζει το νόμο εκμισθώσεως και δανεισμού. Την πρώτη νομική υπόσταςή 
του την πήρε στις 10 Ιανουαρίου, όταν ο γραμματεύς της Βουλής των Αντιπροσώπων έβαλε στο 
κείμενο που είχε σταλεί από τον Λευκό Οίκο, μια σφραγίδα που το μετέτρεψε σε νομοσχέδιο (ΗR-
1776). Οι συζητήσεις που αρχίζουν, παίρνουν πρωτοφανή έκταση. Δικαιολογημένα, γιατί το βήμα 
είναι αποφασιστικό. Όλα τα ρητορικά σχήματα που περιβάλλουν το νομοσχέδιο, όλες οι 
διαβεβαιώσεις, πως έχει για σκοπό να αποφευχθεί η αποστολή των παιδιών της Αμερικής στα πεδία 
των μαχών δεν είναι παρά προπέτασμα καπνού. Όποιος έχει λίγη κρίση, καταλαβαίνει, πως ο νόμος 
εκμισθώσεως και δανεισμού είναι μια κήρυξη πολέμου υπό προθεσμία, μια εμπλοκή σ’ ένα μοιραίο 
μηχανισμό. 

Το νομοσχέδιο έχει συνταχθεί από ένα δικηγόρο που ονομάζεται Κοξ και είναι μέλος των νομικών 
υπηρεσιών του θησαυροφυλακίου. Πρόκειται για κάτι αφάνταστο. Σε κάθε έθνος, που την άμυνά του 
θα κρίνει ζωτική για την άμυνα των Ηνωμένων Πολιτειών ο Πρόεδρος, θα μπορεί να πωλεί, να 
μεταβιβάζει, να ανταλλάσσει, να εκμισθώνει, να δανείζει ή να παραχωρεί, με οποιοδήποτε τρόπο, κάθε 
μέσο άμυνας που θα θεωρήσει ενδεδειγμένο. Θα μπορεί να λάβει ως πληρωμή κάθε άμεσο ή έμμεσο 
πλεονέκτημα, που θα κρίνει αρκετό. Απόλυτη ελευθερία αφήνεται στον Πρόεδρο να υποδεικνύει τα 
έθνη που θα επωφεληθούν και κανένας περιορισμός δεν επιβάλλεται στη φύση και το συνολικό 
ποσό της βοηθείας. Αν καταλαβαίνω καλά, παρατηρεί ένας γερουσιαστής από το Τέξας, ο νόμος 
επιτρέπει να μεταβιβασθεί στη Σοβιετική Ένωση το θωρηκτό Τέξας;

Εναντίον αυτού του ανήκουστου νεωτερισμού όλοι οι ειρηνιστές, όλοι οι οπαδοί του 
απομονωτισμού, όλοι οι αντιρουζβελτικοί συνασπίζονται. Δυο καθολικοί καρδινάλιοι, Ιρλανδοί και 
οι δυο, προσχωρούν στην Εκκλησία των Κουακέρων για να καταδικάσουν την πορεία της Αμερικής 
προς τον πόλεμο. Ο στρατηγός-επιχειρηματίας Ρόμπερτ Ε. Γούντ, πρόεδρος των μεγάλων 
καταστημάτων Σήαρς and Ρέμπακ ιδρύει την επιτροπή Η Αμερική πρώτα και συγκεντρώνει τεράστια 
ποσά, για να καταπολεμήσει το νομοσχέδιο 1776. Αρχηγός της κοινοβουλευτικής αντίστασης είναι 
ένας γερουσιαστής από την Μοντάνα, ο Μπάρτον Κ. Γουήλερ, αλλά η μεγάλη βεντέτα σ’ αυτή την 
αντίσταση είναι ο Λίντμπεργκ. Οι επισκέψεις του στη Γερμανία, η επαφή του με τον ναζιστικό 
δυναμισμό, το θέαμα της Luftwaffe, που σπάταλα του πρόσφερε ο Göring, τον έπεισαν για τον 
αναπότρεπτο χαρακτήρα της νίκης του ολοκληρωτισμού. Γράφει, για να το αποδείξει, το βιβλίο 
Wave of the Future και υποστηρίζει, πως η Αμερική πρέπει να περιχαρακωθεί στο έδαφός της, 
κατασκευάζοντας ένα στόλο 10.000 αεροπλάνων, για να απομακρύνει κάθε κίνδυνο απ’ αυτήν. 

 Τίποτε πιο σωστό: ο νόμος το 
επιτρέπει. 

Οπαδοί της επέμβασης και οπαδοί του απομονωτισμού εναλλάσσονται μπροστά στις αρμόδιες 
επιτροπές των δύο Νομοθετικών Σωμάτων. Λίντμπεργκ, Johnson, Hoover εναντίον Κνούντσεν, 
Stimson, Κνοκ, Ντόροθυ Τόμψον κ.λ.π. Σιγά - σιγά οι υποστηρικτές του νόμου κερδίζουν έδαφος. 
Στις 18 Φεβρουαρίου μια πρώτη ψηφοφορία στη Βουλή δίνει στο HR-1776 260 ψήφους έναντι 165. 
Στις 11 Μαρτίου η Γερουσία ψηφίζει το νομοσχέδιο με 60 ψήφους έναντι 31. Όταν το νομοσχέδιο 
επαναφέρεται στη Βουλή για την τελική ψηφοφορία, ψηφίζεται με θριαμβευτική πλειοψηφία: 317 
έναντι 71. Πολλές προσωπικότητες που το καταπολέμησαν, με επικεφαλής τον γερουσιαστή 
Βάντενμπεργκ, θεωρούν υποχρέωσή τους να δηλώσουν, ότι θα υποστηρίξουν την εφαρμογή του με 
όλες τους τις δυνάμεις από τη στιγμή που έγινε νόμος του κράτους. 

Η αίσθηση που προκαλείται σ’ όλον τον κόσμο είναι τεράστια. Όλες οι μεγάλες πόλεις της 
Βρετανικής αυτοκρατορίας σημαιοστολίζονται με τα αμερικανικά χρώματα. Ο De Gaulle που 
περνούσε το σαββατοκύριακό του στο Τσέκερς, στην εξοχική έπαυλη του Άγγλου πρωθυπουργού, 
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αγουροξυπνημένος την αυγή αντικρίζει ένα είδος χρυσοπόρφυρου δράκοντα, τον Churchill, με την 
κινέζικη ρόμπα του, που είχε ορμήσει στο δωμάτιό του χορεύοντας απ’ τη χαρά του. Ο Hitler 
δηλώνει περιφρονητικά, πως ο νόμος υπαγορεύθηκε από τη διεθνή κεφαλαιοκρατία και πως τίποτα 
δεν θα εμποδίσει την συντριβή της Αγγλίας. Δεν αγνοεί όμως το βάρος που έπεσε στο δίσκο της 
ζυγαριάς, τον αντίθετο από τον δικό του. Απ’ το γεγονός αυτό βγάζει το συμπέρασμα, πως είναι 
αναγκαίο, περισσότερο από κάθε άλλη φορά, να αποκτήσει τους ρωσικούς πόρους και να ενισχύσει 
τη θέση της Γερμανίας σ’ έναν αγώνα που διευρύνεται. 

Τρεις ώρες μετά την ψηφοφορία ο Roosevelt εφαρμόζει το νόμο σε δυο έθνη. Το ένα είναι η Αγγλία 
,που παίρνει ισχυρές τορπιλακάτους. Το άλλο είναι η Ελλάς, στην οποία η Αμερική παραχωρεί 
σημαντικό υλικό πυροβολικού. Το οπλοστάσιο των δημοκρατιών αρχίζει να λειτουργεί· για την 
Ελλάδα όμως είναι πάρα πολύ αργά. 

Την 1η Μαρτίου η Βουλγαρία προσχωρεί στο Τριμερές Σύμφωνο κι εγγράφεται στον κατάλογο των 
δορυφόρων του Άξονα μετά τη Ρουμανία, τη Σλοβακία και την Ουγγαρία. Την επομένη τα γερμανικά 
στρατεύματα αρχίζουν να διαβαίνουν το Δούναβη επάνω σε πρόχειρες γέφυρες που 
κατασκευάσθηκαν μέσα σε τέσσερις μέρες. 

Οι δυνάμεις που προωθούνται προς την Ελλάδα είναι συντριπτικές. Τα 11ο, 14ο, 18ο, 30ό και 40ό 
σώματα στρατού που συγκροτούν τη 12η στρατιά· η ομάδα θωρακισμένων του von Kleist που 
περιλαμβάνει τις 5η, 9η, 11η μεραρχίες Panzer, μαζί με τη 2η μεραρχία Panzer που έχει αποσπασθεί 
στο 2ο σώμα· το 8ο σώμα αεροπορικών δυνάμεων, υπό τη διοίκηση του στρατηγού της αεροπορίας 
von Ριχτχόφεν. Κι ακόμα μια μεγάλη ποικιλία τεχνικών μονάδων, ιδίως μονάδες σιδηροδρομικών, 
που έχουν αποστολή να εκμεταλλευθούν όσο μπορούν καλύτερα το μέτριο, βαλκανικό 
σιδηροδρομικό δίκτυο. Η διοίκηση αυτών των δυνάμεων είχε ανατεθεί αρχικά στον στρατάρχη von 
Kluge, που είχε τη φήμη του καλύτερου Γερμανού ειδικού στα θέματα τακτικής. Ο Hitler τον 
αντικαθιστά την τελευταία στιγμή με ένα Σουάβο, άξιο της φήμης που η γενέτειρά του έχει για το 
τραχύ της έδαφος. Τα Βαλκάνια είναι βουνά, δήλωσε ο Führer·

Για τη συντριβή του αδύνατου ελληνικού στρατού, που έχει ήδη εμπλακεί σ’ έναν αγώνα με 24 
ιταλικές μεραρχίες, η δύναμη αυτή αποτελεί κολοσσιαίο οδοστρωτήρα. Η Γερμανία όμως δε θέλει 
να διακινδυνεύσει. Ένα αγγλικό εκστρατευτικό σώμα θα επέμβει στο πλευρό των Ελλήνων κι ο Hitler 
θέλει να δείξει στους Άγγλους, πως δεν μπορούν να ξαναβάλουν πόδι στην ευρωπαϊκή ήπειρο, 
χωρίς να κεραυνοβοληθούν. Είναι επίσης πιθανό, να επέμβουν οι Τούρκοι κι ο Hitler θέλει να είναι 
σε θέση να τους συντρίψει. Δεν ανησυχεί για τη Yugoslavia παρ’ όλες τις αγγλόφιλες τάσεις μερικών 
υπουργών του αντιβασιλέα πρίγκιπα Παύλου. Οι αγγλικές μηχανορραφίες απέτυχαν και διεξάγονται 
διαπραγματεύσεις για να προσχωρήσει με τη σειρά του και το Βελιγράδι στο τρίγωνο Berlin - Ρώμη - 
Tokyo. 

 εκεί χρειάζεται ένας ορεσίβιος. 

Ο Hitler άλλωστε δεν έχει καμιά διάθεση να πολεμήσει. Προχωρεί ανόρεχτα στο βαλκανικό στίβο, 
όπου τον παρέσυρε αποκλειστικά και μόνο η βλακώδης επίθεση του Mussolini εναντίον των 
Ελλήνων, που ο Άξονας δεν μπορούσε να τους κατηγορήσει για τίποτα. Οι δυνάμεις που διαβαίνουν 
το Δούναβη, προορίζονται να εισβάλουν στην Ουκρανία και παρά τη θέλησή του, ο Hitler τις 
υποχρεώνει να λοξοδρομήσουν προς το Αιγαίο Πέλαγος. Ελπίζει ακόμα, πως οι Έλληνες θ’ 
απευθυνθούν στο Reich, για να του ζητήσουν να μεσολαβησει στους Ιταλούς. Η κίνηση των 
γερμανικών στρατευμάτων εκτελείται με βραδύτητα και μοιάζει περισσότερο με επίδειξη παρά με 
πορεία προς έναν κεραυνοβόλο πόλεμο. Ο Hitler αφήνει στους Έλληνες χρόνο να σκεφθούν. 

Η γερμανική στάση προκαλεί στη Ρώμη ζωηρή δυσαρέσκεια. Οι Γερμανοί, λέει ο Γκουτζόνι, 
επιδιώκουν να μπουν ειρηνικά στην Ελλάδα, την ώρα που οι δικοί μας πολεμούν και σκοτώνονται. 
Το Φεβρουάριο οι Ιταλοί είχαν πραγματοποιήσει την πρώτη σχετική επιτυχία τους, συγκρατώντας 
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την ελληνική επίθεση, που, μετά την κατάληψη των υψωμάτων του Τεπελενίου, ξεχυνόταν προς την 
Αυλώνα. Ο Mussolini επιχειρεί να εκμεταλλευθεί την ισχνή αυτή αμυντική επιτυχία, ονειρεύεται να 
προλάβει τη γερμανική επέμβαση, πηγαίνει στην Αλβανία, για να τονώσει το ηθικό των στρατιωτών 
του, αλλά η γενική επίθεση που εξαπολύεται στις 9 Μαρτίου ανακόπτεται στις 11 μετά από μια 
ολοκληρωτική αποτυχία. Οι Ιταλοί δεν έχουν άλλη διέξοδο από το να περιμένουν ταπεινά τη νίκη 
από τα χεριά των συμμάχων τους. 

Μεταξύ Άγγλων και Ελλήνων οι συζητήσεις συνεχίζονται. Ο Sir John Dill υπογραμμίζει, πως είναι 
αδύνατο να προασπιστεί το σύνολο του ελληνικού εδάφους, ζητά την εγκατάλειψη της 
Θεσσαλονίκης, την σύμπτυξη των στρατευμάτων της Ηπείρου στον ορεινό όγκο της Πίνδου, την 
οργάνωση της άμυνας σε μια περιορισμένη γραμμή από τις εκβολές του Αλιάκμονος ως το όρος 
Καιμακτσαλάν. Οι Έλληνες αποκρούουν αυτές τις προτάσεις, αρνούνται να εγκαταλείψουν τη 
γραμμή Μεταξά, που καλύπτει τη βουλγαρική μεθόριο, συμφωνούν όμως σε μια σύμπτυξη του 
αλβανικού μετώπου και υπόσχονται να εγκαταστήσουν 23 τάγματα στη γραμμή Αλιάκμονος, την 
οποία οι Άγγλοι δηλώνουν, πως δε θέλουν να υπερβούν. Ο Wavell λογαριάζει να στείλει στην 
Ελλάδα τη νεοζηλανδική μεραρχία, την 6η αυστραλιανή μεραρχία, μια θωρακισμένη ταξιαρχία και 
ύστερα την 7η αυστραλιανή μεραρχία και μια πολωνική ταξιαρχία. Ο στρατηγός Sir Μαίτλαντ 
Wilson, επιλεγόμενος Τζούμπο, που διοικεί το μικρό αυτό εκστρατευτικό σώμα, πρέπει αναγκαστικά 
να περιορίσει τις βλέψεις του. 

Οι Έλληνες όμως δεν μπορούν να το πάρουν απόφαση να εγκαταλείψουν τις κατακτήσεις τους στην 
Αλβανία, που τις είχαν ποτίσει με τόσο αίμα. Στις 4 Μαρτίου ο Dill μαθαίνει, ότι η σύμπτυξη του 
μετώπου δεν είχε διαταχθεί και ότι ο Wilson δεν μπορεί να υπολογίζει παρά μόνο σε 10 ελληνικά 
τάγματα, αντί για 23 που είχαν υποσχεθεί οι Έλληνες. Η στρατιά της Κεντρικής Μακεδονίας, που 
οφείλει να καλύψει το αριστερό της γραμμής Αλιάκμονος, δεν είναι παρά ένα ισχνό σώμα στρατού 
κι αυτό σχεδόν χωρίς πυροβολικό. Η αποστολή ενός εκστρατευτικού σώματος φαίνεται ακόμα πιο 
παράλογη και στο London οι αρχηγοί του επιτελείου συμφωνούν να εισηγηθούν για άλλη μια φορά 
τη ματαίωσή της. 

Ο Churchill διστάζει. Από την Αθήνα όμως φθάνουν διαμαρτυρίες γεμάτες αγανάκτηση. Πώς είναι 
δυνατό, τηλεγραφεί ο πρεσβευτής Πάλαιτερ, να διανοηθούμε να εγκαταλείψουμε την Ελλάδα; 
Ολόκληρος ο κόσμος θα μας καταδικάσει.

Στις 7 Μαρτίου τα βρετανικά στρατεύματα αρχίζουν να αποβιβάζονται στον Πειραιά, στο Βόλο και 
στη Λάρισα. Βρίσκουν μια χώρα δραματικά φτωχή, έναν πληθυσμό που υποφέρει από την πείνα, 
βουνά παγερά, δρόμους φρικτούς. Έχουν αρχίσει οι ανοιξιάτικες βροχές, που μετατρέπουν το 
κοκκινόχωμα σε παχιά λάσπη, όπου κολλάνε τα οχήματα και βουλιάζουν οι άνθρωποι που βαδίζουν 
με δυσκολία προς τις θέσεις μάχης. 

 Ο Eden από την πλευρά του ζητά να γίνουν σεβαστές οι 
ανειλημμένες υποχρεώσεις. Για άλλη μια φορά τα στρατιωτικά δεδομένα και οι επιταγές της 
πολιτικής συγκρούονται. Ο Churchill υποτάσσεται στις δεύτερες. 

Ωστόσο η έναρξη των επιχειρήσεων καθυστερεί. Η ειρηνική πολιορκία της Yugoslavia συνεχίζεται. 
Το Φεβρουάριο ο Hitler δέχθηκε τον πρωθυπουργό Ζβέτκοβιτς και τον υπουργό Εξωτερικών 
Τσινκάρ-Μάρκοβιτς, αλλά οι αντιρρήσεις τους τον είχαν εκνευρίσει και έτσι καλεί τον ίδιο τον 
αντιβασιλέα Παύλο στο Μπέργκχοφ. Εκείνος ζητά να τηρηθεί μυστική η συνάντηση και μπροστά 
στον αυθέντη της Ευρώπης εξακολουθεί να έχει αντιρρήσεις για την προσχώρηση της χώρας του στο 
Τριμερές Σύμφωνο. Ο Hitler δηλώνει, πως είναι έτοιμος να εγγυηθεί τα σύνορα της Yugoslavia και 
φθάνει ως το σημείο να μη ζητήσει να επιτραπεί η διέλευση των γερμανικών στρατευμάτων από το 
έδαφός της, επισημαίνει όμως, πως μια άρνηση έπειτα από τόσες καθησυχαστικές διαβεβαιώσεις 
θα θεωρηθεί πράξη εξαιρετικά εχθρική. Ο Παύλος φεύγει μ’ αυτό το ευγενικό τελεσίγραφο. 
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Στο Βελιγράδι επικρατεί μεγάλος αναβρασμός πνευμάτων. Το μωσαϊκό των εθνοτήτων που 
αποτελούν την Yugoslavia, σπάει μέσα στις διχογνωμίες που προκάλεσε η γερμανική 
προειδοποίηση. Οι Κροάτες και οι Σλοβένοι, των οποίων αρχηγοί είναι ο αντιπρόεδρος της 
κυβέρνησης Μάτσεκ και ο Ρ. Π. Κουλόβετς, υποστηρίζουν την προσχώρηση στον Άξονα, που θα τους 
θέσει κάτω από τη γερμανική προστασία και θα τους προφυλάξει από τις ιταλικές διεκδικήσεις. Οι 
Σέρβοι όμως αποκρούουν τη συμμαχία με τον Hitler. Στο Συμβούλιο του Στέμματος στις 20 Μαρτίου 
δέκα σύμβουλοι ακολουθούν τον πρίγκιπα Παύλο και κηρύσσονται υπέρ του Συμφώνου από 
πεποίθηση ή υποταγή στο μοιραίο, πέντε όμως απέχουν από την ψηφοφορία και τρεις ψηφίζουν 
κατά. Ο πατριάρχης Βελιγραδίου Γαβριήλ Ντόζιτς ανεβαίνει στον άμβωνα, για να καυτηριάσει το 3ο 
Reich. Ο αντιβασιλιάς αψηφά τους πατριαρχικούς μύδρους και στις 25 στη Βιέννη ο Ζβέτκοβιτς και ο 
Τσινκάρ-Μάρκοβιτς βάζουν την υπογραφή τους μέσα σε μια βαριά ατμόσφαιρα δυσπιστίας και 
αντιπάθειας. 

Την μεθεπομένη η αμαξοστοιχία που τους μεταφέρει, μπαίνει σε μια πρωτεύουσα σε κατάσταση 
πολιορκίας. Συλλαμβάνονται την ώρα που κατεβαίνουν απ’ το βαγόνι τους και μαθαίνουν πως ο 
πρίγκιπας Παύλος βρίσκεται υπό κράτηση στο ανάκτορό του. 

Το πραξικόπημα έγινε, χωρίς να χυθεί σταγόνα αίματος. Ο στρατός μάζεψε από τα κρεβάτια τους 
τους κυριότερους θιασώτες της συμμαχίας με τους Γερμανούς. Ο αρχηγός της αεροπορίας 
στρατηγός Ντουσάν Σίμοβιτς καταλαμβάνει ην εξουσία, εξορίζει τον πρίγκιπα Παύλο, ανακηρύσσει 
ενήλικο τον νεαρό βασιλιά Πέτρο Β’, ηλικίας δεκαεπτά ετών, γιο του δολοφονηθέντος βασιλιά 
Αλεξάνδρου. Γραφικοί άνθρωποι της υπαίθρου, πολεμοχαρείς και υπερήφανοι οι Σέρβοι 
θριαμβολογούν, συγκεντρώνονται κατά χιλιάδες στα χωριά, τραγουδούν, σχηματίζοντας τεράστιες 
χορωδίες το Όι Σερμπίο και τα βαριά τραγούδια των κομιτατζήδων, νιώθουν το μεθυστικό αίσθημα 
πως αλλάζουν το δρόμο της ιστορίας αψηφώντας τον τύραννο που κατέστρεψε τη France. Αντίθετα 
στην Κροατία οι μισοί από τους άνδρες δεν υπακούουν στην διαταγή επιστράτευσης που εκδίδει ο 
Σίμοβιτς. Στους Άγγλους το γεγονός προκαλεί την εντύπωση θαύματος. Ο Eden και ο Dill, 
επιστρέφοντας μελαγχολικά στην Αγγλία, το πληροφορούνται στη Μάλτα και γυρίζουν πίσω. Στην 
Αθήνα μια μικρή απογοήτευση: ο Σίμοβιτς δέχεται να συναντηθεί με τον στρατηγό Dill, με τον όρο 
όμως να φορά πολιτικά, αλλά προτιμά ο Eden να μείνει στην Ελλάδα. Έπειτα από το Βελιγράδι ο Dill 
μεταδίδει εντυπώσεις απογοητευτικές. Ο Σίμοβιτς δεν είναι ο ισχυρός άνδρας που όλοι νόμιζαν. Η 
χούντα της συνομωσίας είναι διασπασμένη· μπορεί ο λαός να είναι βέβαιος πως η Yugoslavia θα 
σταματήσει την πορεία του γερμανικού άστρου, οι ηγέτες του όμως αναμετρούν τον κίνδυνο, στον 
οποίο ρίχτηκαν. Ο Σίμοβιτς πληροφορεί το Berlin, πως το πραξικόπημα δεν μεταβάλλει το 
φιλογερμανικό προσανατολισμό της χώρας του. Αρνείται να ακούσει τις αγγλικές προτάσεις που 
είναι: συνθήκη συμμαχίας, αστραπιαία εισβολή στην Αλβανία και ρίξιμο των Ιταλών στη θάλασσα, 
πριν η Γερμανία προλάβει να κινηθεί. Θα παρέσυραν ύστερα και την Τουρκία και θα σχηματιζόταν 
ένα καταπληκτικό μέτωπο που θα χτυπούσε τη Γερμανία από τα νώτα... 

Το όνειρο αυτό οπωσδήποτε δεν θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί. Οι αντιδράσεις της Γερμανίας 
είναι ταχύτατες. Το πραξικόπημα του Βελιγραδίου έγινε τη νύκτα της 26ης προς την 27η. Από το 
μεσημέρι της 27ης κιόλας οι αρχηγοί του στρατού και της αεροπορίας συγκεντρώνονται στο 
γραφείο του Führer, που τους ανακοινώνει, πως αποφάσισε να καταστρέψει τη Yugoslavia 
στρατιωτικά, αλλά και γενικά σαν κράτος. (Jugoslavien Militärisch und als Staalsgebilde zu 
zerschlagen). Τα αναγκαία μέσα μπαίνουν σε ενέργεια. Η 2η στρατιά, με διοικητή το στρατηγό von 
Βαχς, θα αρχίσει αμέσως να συγκεντρώνεται στη Στυρία - Καρινθία και η Luftflotte IV, με διοικητή το 
στρατηγό Λορ, θα ετοιμάσει 7 ομάδες καταδιωκτικών και τρεις ομάδες Stukas που θα έχουν για 
αποστολή την ανελέητη καταστροφή του Βελιγραδίου. Στο νότο η αποστολή της 12ης στρατιάς 
τροποποιείται· οι αξιόλογες δυνάμεις που διαθέτει, της επιτρέπουν ταυτόχρονα να ενεργήσει 
επίθεση κατά της Ελλάδας και να χτυπήσει το πλευρό της Yugoslavia, για να διασπάσει τις αμυντικές 
γραμμές της μεταξύ Σκοπίων και Νίσας και έπειτα να αναπτυχθεί σε σχήμα ριπιδίου από το 
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Μοναστήρι στο Βελιγράδι. Στον Mussolini ο Hitler στέλνει με τον στρατιωτικό του αντιπρόσωπο στην 
Ιταλία, τον στρατηγό von Ρίντελεν, ένα γράμμα σχεδόν επιτακτικό, ζητώντας του να μην αναλάβει 
καμιά πρωτοβουλία στην Αλβανία. Οφείλει να αντισταθεί όσο μπορεί καλύτερα στις επιθέσεις που 
οι Γιουγκοσλάβοι θα εξαπολύσουν εναντίον του. 

Το νέο σχέδιο βρίσκεται συμπυκνωμένο στη διαταγή αριθ. 25, που περιέχει την ακόλουθη φράση: In 
diesem Zusamnenhag muss der Beginn der Barbarossa Unternehmung bis zu vier Wochen verschoben 
werden... (Κάτω απ’ αυτές τις συνθήκες η έναρξη της εφαρμο γής το υ σχεδίο υ Ba rb a rossa  πρέπει να 
αναβληθεί για τέσσερις το πολύ εβδομάδες!...). H επίθεση κατά της Ρωσίας, η έναρξη της 
κεραυνοβόλου εκστρατείας, που πρέπει να εκμηδενίσει τον Ερυθρό Στρατό μέσα σε τέσσερις μήνες, 
είχε ορισθεί για τις τελευταίες μέρες της άνοιξης· η τρέλα του Mussolini στα Βαλκάνια την 
αναβάλλει για το καλοκαίρι! 
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Πρώτη νίκη του Rommel στην Αφρική 

Τα Βαλκάνια περνούν πάλι μια περίοδο απραξίας. Στην Αλβανία οι μάχες έχουν σχεδόν σταματήσει. 
Στη Θράκη και στη Θεσσαλία οι ελληνικές δυνάμεις ανακατεύονται όπως - όπως με τα βρετανικά 
αποσπάσματα που φθάνουν από την Αίγυπτο. Στη Βουλγαρία και στην Αυστρία τα γερμανικά 
στρατεύματα εξακολουθούν να συγκεντρώνονται. Στη Yugoslavia ο λαός ανήσυχος είναι επί ποδός 
πολέμου, η νέα κυβέρνηση όμως ελπίζει ακόμα να απομακρύνει απ’ τη χώρα τη φωτιά που θα 
κάψει το σπίτι του γείτονα. 

Ο πόλεμος εντείνεται απότομα πρώτα στη Λιβύη. Οι Άγγλοι θα πληρώσουν τώρα το σφάλμα που 
έκαναν κυνηγώντας ταυτόχρονα δυο λαγούς. 

Στις 21 Φεβρουαρίου ένα από τα αναγνωριστικά τους αεροπλάνα είδε στην έρημο ένα όχημα με 
οκτώ τροχούς που δεν μπορεί να ήταν ιταλικό άρα είναι γερμανικό. Μερικές ημέρες αργότερα μια 
πληροφορία από την Τρίπολη επιβεβαιώνει, πως μια μονάδα αρμάτων μάχης, πιθανότατα ένα 
σύνταγμα, αποβιβάζεται. Στις 8 Μαρτίου μια άλλη πληροφορία αποκαλύπτει το όνομα του 
στρατηγού διοικητού των γερμανικών στρατευμάτων: Rommel. Δεν είναι άγνωστος από την εποχή 
της εκστρατείας της France και η εμφάνισή του στην Αφρική επιτρέπει να συναχθεί το συμπέρασμα, 
πως ο εχθρός έχει την πρόθεση να αναπτύξει έντονη δράση. Η αγγλική διοίκηση ωστόσο δεν είναι 
ανήσυχη. Στην αρχή, έπειτα στο τέλος Μαρτίου, ο Wavell ολοκληρώνει τις διαπιστώσεις του. Η 
παρουσία των γερμανικών θωρακισμένων δυνάμεων και οι σφοδροί αεροπορικοί βομβαρδισμοί, 
που αχρηστεύουν τον λιμένα της Βεγγάζης, αποτελούν ενδείξεις που αξίζει να προσεχθούν. Πάντως, 
αν υπολογισθούν οι δυνατότητες του λιμένα της Τριπόλεως, χρειάζονται δύο μήνες για να 
συγκροτηθεί μια δύναμη ικανή να αναλάβει κανονική δράση. Τοπικές επιχειρήσεις δεν θα πρέπει να 
αποκλείονται, αλλά οι μεγάλες ζέστες θα αρχίσουν, πριν ακόμα γίνει δυνατή μια εντατική 
επανάληψη των επιχειρήσεων. Ο κίνδυνος θα εμφανισθεί το φθινόπωρο· για την άνοιξη 
αποκλείεται. 

Ο Wavell δεν γελιέται. Ο Rommel δεν έχει μαζί του ούτε καν το σύνολο της 5ης ελαφράς μεραρχίας 
του και η αποβίβαση της 15ης Panzer δεν θα έχει ολοκληρωθεί πριν από το τέλος Μαΐου. Οι 
κινητήρες του δεν έχουν φίλτρα κατάλληλα για την έρημο και τα οχήματά του, εφοδιασμένα με 
κοινού τύπου ελαστικά, βουλιάζουν τρομερά στην άμμο. Οι Ιταλοί στέλνουν την θωρακισμένη 
μεραρχία τους Αριέτε και την μηχανοκίνητη μεραρχία τους Τρέντο. Πολύ απέχουν όμως και οι δυο 
από του να είναι πλήρεις και ο στρατηγός Γκαριμπόλντι, με τα μεγάλα μουστάκια, στις διαταγές του 
οποίου υπάγεται τυπικά ο Rommel, είναι ελάχιστα τολμηρότερος από τον προκάτοχό του. Ακόμα και 
η Ανώτατη Διοίκηση της Wehrmacht αντιμετωπίζει με μεγάλο σκεπτικισμό την αφρικανική 
εκστρατεία των γερμανικών θωρακισμένων. Ο αρχηγός του Επιτελείου Halder ζητά από τον Rommel 
να του υποβάλει στις 20 Απριλίου ένα σχέδιο επανακτήσεως της Κυρηναϊκής, μέχρι τότε όμως του 
συνιστά σύνεση και του απαγορεύει να ριψοκινδυνεύει πέρα από την Αγκενταμπία. Οι υπολογισμοί 
λοιπόν του Sir Archibald Wavell είναι σωστοί: αψιμαχίες θα υπάρξουν, δεν αντιμετωπίζονται όμως 
γενικότερες επιχειρήσεις. 

Στις 24 Μαρτίου ο Rommel δοκιμάζει την αντοχή του αγγλικού μετώπου και εκδιώκει τους Άγγλους 
από το προκεχωρημένο φυλάκιό τους την Ελ-Αγκέιλα. Οι Άγγλοι συμπτύσσονται προς την Μέρσα-
Μπρέγκα, όπου η 2η θωρακισμένη μεραρχία καταλαμβάνει αμυντικές θέσεις. Στις 31, χωρίς να 
ζητήσει την άδεια κανενός, ο Rommel επιτίθεται με περίσκεψη σαν πυγμάχος, που προσπαθεί να 
υπολογίσει σωστά τις δυνάμεις του αντιπάλου του. Επειδή όμως συναντά σοβαρή αντίσταση, δεν 
επιμένει στην κατά μέτωπο προσπάθειά του, αλλά παρακάμπτει τις εχθρικές θέσεις δια μέσου 
δύσκολου διαδρόμου ανάμεσα σε περιοχές με πολύ βαθιά άμμο. Στη Σαχάρα, που για πρώτη φορά 
αντιμετωπίζει, ο Rommel αποδεικνύει, πως κατέχει την αίσθηση του εδάφους, όπως είχε αποδείξει 
στο λεκανοπέδιο του Ου και πάνω στο οροπέδιο του Ορνουά. Σ’ αυτήν προσθέτει τώρα και την 
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πανουργία. Μεταμφιέζει τα φορτηγά αυτοκίνητα σε άρματα μάχης, για να δώσει την εντύπωση 
υπεροχής, που δεν την έχει και βάζει συχνά μερικά οχήματα να σηκώνουν σύννεφα σκόνης, για να 
παριστάνουν ισχυρές εφοδιοπομπές εν κινήσει. Από την 1η Απριλίου έχει την εντύπωση, πως οι 
Άγγλοι αποσύρονται χωρίς μάχη. Είχε ξεκινήσει για μια απλή επιδρομή, με εντολή να μην υπερβεί 
την Αγκενταμπία. Αντιλαμβάνεται τώρα, πως, αν τολμήσει να παραβιάσει την εντολή, όλη η 
Κυρηναϊκή είναι δική του. 

Η Αγκενταμπία έχει καταληφθεί. Ο πειρασμός τον κυριεύει. Εφαρμόζοντας από την αντίθετη 
κατεύθυνση και διευρύνοντας τον ελιγμό του Ο'Κόννορ, ο Rommel κατανέμει τις δυνάμεις του σε 
τρεις φάλαγγες. Η μια, που αποτελείται από την ομάδα αναγνωρίσεως της 5ης

Στις 4 Απριλίου το πρωί, χωρίς να έχει χάσει ούτε έναν άνδρα, ο Βέχμαρ μπαίνει στην Βεγγάζη, όπου 
τον επευφημούν οι Ιταλοί άποικοι. Την ίδια στιγμή ο Rommel υφίσταται μια έξαλλη επίθεση· ο 
μυστακοφόρος Γκαριμπόλντι, που όρμησε να τον προλάβει, τον συναντά στον προκεχωρημένο 
Σταθμό Διοικήσεώς του και του ζητά επιτακτικά να τερματίσει αμέσως αυτή την επιχείρηση τρελού. 
Όλες οι γερμανοϊταλικές δυνάμεις είναι διασκορπισμένες. Όλα τα φορτηγά αυτοκίνητα 
ξεφορτώθηκαν στη μέση της ερήμου και στάλθηκαν στα μετόπισθεν, για να φέρουν βενζίνη. Ο 
Γκαριμπόλντι μαίνεται και απειλεί. Ο Rommel του απαντά με λόγια ασυνήθιστα για κατώτερο, που 
απευθύνεται σ’ ανώτερό του. Στην πιο κρίσιμη στιγμή της συζητήσεως φθάνει ένα τηλεγράφημα 
προς ενίσχυσή του: ο Führer αναγνωρίζει, πως δεν μπορεί από το Berlin να εκτιμήσει την κατάσταση 
στην Αφρική και δίνει εν λευκώ εξουσιοδότηση στον διοικητή του Afrikakorp να ενεργήσει, όπως 
αυτός νομίζει. Ο Γκαριμπόλντι φεύγει λέγοντας, πως θα αναφερθεί στην Ανώτατη Διοίκηση του 
Ιταλικού Στρατού και ο Rommel ξαναγυρίζει στην άλλη μάχη του. 

 ελαφράς μεραρχίας 
και τη μεραρχία Μπρέσια, βαδίζει εναντίον της Βεγγάζης από τον παράκτιο δρόμο. Η δεύτερη που 
περιλαμβάνει το 5ο σύνταγμα Panzer, διασχίζει διαγωνίως το τζεμπέλ Ακντάρ. Η τρίτη που 
αποτελείται από τη μεραρχία Αριέτε και τον κύριο όγκο της 5ης ελαφρός μεραρχίας, παρακάμπτει 
το Τζεμπέλ από τη μεριά της ερήμου. Ο ελιγμός έχει αρχίσει, όταν φθάνει μια ειδοποίηση από την 
Ανώτατη Διοίκηση της Wehrmacht, δηλαδή από τον ίδιο τον Hitler: ο στρατηγός Rommel καλείται να 
μη ριψοκινδυνεύσει και συγκεκριμένα να μην εκθέσει το πλευρό του επεκτεινόμενος προς την 
Βεγγάζη. Όμως ο νεαρός βαρόνος von Βέχμαρ που βρίσκεται στην αιχμή της εμπροσθοφυλακής, 
βαδίζει ήδη προς την πρωτεύουσα της ιταλικής Βόρειας Αφρικής. Ικετεύει τον Rommel να τον 
αφήσει να συνεχίσει την προέλασή του. Ο Rommel διακινδυνεύει τη θέση του δίνοντάς του την 
έγκριση του. Δεν πρέπει μόνο μπροστά στον εχθρό ν’ αντιμετωπίζει τους κινδύνους ένας αληθινός 
στρατηγός και όταν αντιμετωπίζει τους ανωτέρους του πρέπει να μπορεί να κάνει το ίδιο. 

Από βρετανικής πλευράς τα πάντα βρίσκονται σε σύγχυση: Ο επιδέξιος Ο'Κόννορ έχει ανακληθεί 
στην Αίγυπτο και τη διοίκηση ασκεί κάποιος στρατηγός Νήημ το ίδιο πρωτόπειρος, όπως και οι 
στρατιώτες του. Ο Wavell σπεύδει από το Κάιρο φέρνοντας πίσω τον Ο'Κόννορ, τον οποίο αφήνει 
στον Νήημ για σύμβουλο, όμως οι ταχύτατες κινήσεις των γερμανοϊταλικών φαλάγγων έχουν 
εξαρθρώσει το μέτωπο και συσκοτίσει την εικόνα της μάχης. Οι δυνάμεις που παρατάσσονται από 
τους Άγγλους είναι ανεπαρκείς μπροστά σ’ έναν εχθρό που με την ευκινησία του πολλαπλασιάζει τις 
δυνάμεις του. Η 3η ινδική ταξιαρχία που είχε φθάσει για ενίσχυση μερικές μέρες πριν, δεν έχει ούτε 
πυροβολικό ούτε αντιαρματικά. Η 7η αυστραλιανή μεραρχία έχει περιορισθεί σε δυο ταξιαρχίες. Η 
2η θωρακισμένη μεραρχία δεν διαθέτει παρά 47 άρματα κι απ’ αυτά τα μισά είναι Μ3, που είχαν 
πάρει από τους Ιταλούς. Καμιά συντονισμένη αντίσταση, κανένας ελιγμός δεν αντιτάσσεται στην 
εχθρική προέλαση. Μέσα στο Fieseler Storch του ο Rommel πετά πάνω από το Τζεμπέλ. Οι 
αποθήκες που βλέπει στο Μεχίλι και στην Ντέρνα, τα εφόδια που λογαριάζει να βρει εκεί τον 
οδηγούν να στρέψει προς το Βορρά την πορεία της Αριέτε και της 5ης θωρακισμένης. Τη νύκτα της 
6ης Απριλίου μεταξύ Ντέρνας και Μεχίλι μια περίπολος συλλαμβάνει ένα αγγλικό αυτοκίνητο· τρεις 
στρατηγοί, ο Ο'Κόννορ, ο Νήημ και ο Κομπ, κοιμούνται μέσα και περνούν κατ’ ευθείαν από τον ύπνο 
στην αιχμαλωσία. Λεπτομέρεια: ο Ο'Κόννορ φορά ακόμα το ιταλικό μετάλλιο αξίας που κέρδισε το 
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1918 στη μάχη του Πιάβε. Ένας τέταρτος στρατηγός, ο Γκάμπιερ-Παίρρυ, συλλαμβάνεται στο Μεχίλι 
και ένας πέμπτος, ο Ρέμινγκτον, συνθηκολογεί στη Ντέρνα. Ξεκινώντας από την μεθόριο της 
Τριπολίτιδας για μια απλή επιδρομή ο Rommel ξαναφέρνει μέσα σε δέκα μέρες τις θέσεις του Άξονα 
στα αιγυπτιακά σύνορα, ενώ η κύρια μονάδα του Afrikakorp, η 15η Panzer, δεν έχει καν αρχίσει ν’ 
αποβιβάζεται στην Τρίπολη! 

Απομένει το Tobruk. Κατά καλή τύχη η φρουρά του, δηλαδή η 24η αυστραλιανή ταξιαρχία, είχε 
ενισχυθεί την τελευταία στιγμή από μια άλλη ταξιαρχία, την 18η

Η φήμη του έχει φθάσει στο ζενίθ. Ο στρατηγός Halder εξακολουθεί να υποστηρίζει, πως πρόκειται 
για τρελό στρατιωτικό, όμως ο στρατηγός Paulus, που αποστέλλεται από την Ανώτατη Διοίκηση της 
Wehrmacht για να το αποδείξει, επιστρέφει γεμάτος θαυμασμό. Η Γερμανία διαθέτει ένα μεγάλο 
στρατιωτικό ηγέτη και εντελώς απρόβλεπτες δυνατότητες ανοίγονται γι’ αυτήν στην αφρικανική 
ήπειρο. 

, που αποβιβαζόταν για να 
συναντήσει τη στρατιά της Κυρηναϊκής. Ο στρατηγός Λαβαραίηκ κατορθώνει να συντρίψει μια 
αιφνιδιαστική επίθεση, κατά τη διάρκεια της όποιας σκοτώνεται ο διοικητής της 15ης μεραρχίας 
Panzer, αντιστράτηγος von Πρίτβιτς ουντ Γκαφρόν, που θέλησε να προηγηθεί από τα πληρώματα 
των αρμάτων του στο πεδίο της μάχης. Μια δεύτερη επίθεση μερικές μέρες αργότερα αποτυγχάνει 
κι αυτή. Η πολιορκία οργανώνεται. Εφοδιαζόμενοι δια θαλάσσης 36.000 Βρετανοί κρατούν μια 
οχυρωμένη περίμετρο 48km, που ο Rommel δεν διαθέτει τα μέσα να την παραβιάσει. 
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Κεραυνοβόλος πόλεμος στα Βαλκάνια 

Ένα παράδοξο γεγονός συμβαίνει τη νύκτα της 5ης προς την 6η Απριλίου. Ο Γιουγκοσλάβος 
πρεσβευτής στη Μόσχα Γκαμπρίλοβιτς, που τον ξυπνάνε ξαφνικά, καλείται στο Κρεμλίνο. Ο ίδιος ο 
Stalin τον περίμενε. Του παρουσιάζει έτοιμο για υπογραφεί ένα σύμφωνο μη επίθεσης μεταξύ 
Ε.Σ.Σ.Δ. και Yugoslavia. Οι δυο δυνάμεις αναλαμβάνουν την αμοιβαία υποχρέωση σεβασμού της 
ανεξαρτησίας τους, των κυριαρχικών τους δικαιωμάτων και της εδαφικής τους ακεραιότητας. Στην 
περίπτωση που μια από τις δυο χώρες θα υφίστατο επίθεση από μια τρίτη δύναμη, η άλλη 
υπόσχεται να τηρήσει απέναντί της στάση φιλική. 

... Τη στιγμή που η Wehrmacht συγκεντρώνεται γύρω από τη Yugoslavia και η έναρξη των 
επιχειρήσεων αναμένεται από στιγμή σε στιγμή... 

Γι’ αυτή την καταπληκτική σοβιετική πρωτοβουλία δεν βρέθηκε ποτέ μια ικανοποιητική εξήγηση. 
Όπως και για τόσες άλλες, το μυστήριο που την περιβάλλει είναι κρυμμένο σε αρχεία που ποτέ ίσως 
δεν θα ανοίξουν. Την εποχή εκείνη μερικοί πίστεψαν, πως η χειρονομία αυτή του Stalin θα είχε 
συνέχεια και πως ένας ξαφνικός πόλεμος θα ξεσπούσε μεταξύ Σοβιετικής Ένωσης και Γ’ Reich.Το 
σύμφωνο που έγινε αμέσως δεκτό και διατυμπανίστηκε από το Βελιγράδι, ξύπνησε πολλές ελπίδες 
και πρώτα-πρώτα έκανε τους Σέρβους να πιστέψουν, πως η μεγάλη πατροπαράδοτη σύμμαχος, η 
παμπάλαια προστάτις των Σλάβων, θα έσπευδε να τους βοηθήσει. Και εξακολουθούμε να αγνοούμε 
ακόμα ποια ψευδαίσθηση ή ποια ξαφνική παρόρμηση ξύπνησε μέσ' στην καρδιά της νύχτας τον 
αξιότιμο κύριο Γκαμπρίλοβιτς. 

Λίγες ώρες αργότερα ένας από τους πιο σκληρούς και τους πιο περιττούς βομβαρδισμούς του 
πολέμου ρήμαξε το Βελιγράδι. Μια διάκριση απεικόνιζε τα αισθήματα του Hitler: ενώ στην Αθήνα ο 
Γερμανός πρεσβευτής, πρίγκιπας του Έρμπαχ-Σένμπεργκ, επέδιδε μια δήλωση κήρυξης πολέμου, 
θεμελιωμένη στην είσοδο των Άγγλων στην Ελλάδα, η κυβέρνηση του Reich προκειμένου περί της 
Yugoslavia περιοριζόταν να καταγγείλει την εγκληματική και επίορκο κλίκα (die verbrecherische und 
verschworerische Clique) που είχε καταλάβει την εξουσία. Το χιτλερικό πυρ έπεφτε από τον ουρανό, 
για να την τιμωρήσει. 

Ο πόλεμος εναντίον της Yugoslavia είναι επανάληψη του πολέμου στην Poland, χωρίς όμως τον 
ηρωισμό της πολωνικής άμυνας. Εξαιρετικά υπερόπτες, πεπεισμένοι για την εξαιρετική στρατιωτική 
αξία τους στρατηγοί του Βελιγραδίου αρνήθηκαν να ακούσουν τις αγγλικές συμβουλές και 
επέμειναν να θέλουν να υπερασπίσουν το σύνολο των συνόρων τους. Μια ομάδα στρατιών 
καλύπτει την Κροατία από το Φιούμε ως το Μπροντ. Μια δεύτερη εκτείνεται ως τις Σιδηρές Πύλες. 
Η τρίτη είναι παρατεταγμένη στη βουλγαρική μεθόριο και επί πλέον σχεδιάζει να εισβάλει στην 
Αλβανία. Αλλά ο όρος στρατιά δεν σημαίνει παρά τρεις ή τέσσερις μεραρχίες, χωρίς να έχουν 
κανένα θωρακισμένο όχημα και αντιαρματικά όπλα. Η αεροπορία αριθμεί 700 πρωτόγονα 
αεροσκάφη, που τα περισσότερα καταστρέφονται από την πρώτη μέρα επί του εδάφους. Η 
γερμανική εκστρατεία εναντίον αυτού του στρατού, που ανήκει σ’ άλλη εποχή, είναι αξιοθαύμαστη 
μόνο για την καταπληκτική ικανότητα των μηχανοκινήτων να εξουδετερώνουν τα φυσικά εμπόδια. 
Ο Kleist παραβιάζει τα στενά του Τσάριμπροντ στη σιδηροδρομική γραμμή του Οριάν- Εξπρές, 
καταλαμβάνει τη Νίσα, στέλνει την 5η μεραρχία Panzer προς την Αλβανία, κατεβαίνει από την 
κοιλάδα του Μοράβα με την 11η και την 60ή μηχανοκίνητη μεραρχία, καταλαμβάνει από τα νώτα το 
Βελιγράδι και προχωρεί προς τα νότια για να εγκλωβίσει τα υπολείμματα του γιουγκοσλάβικου 
στρατού στη Βοσνία. Διεξάγοντας τις επιχειρήσεις του σε μια περιοχή που είναι ακόμα πιο φτωχή σε 
δρόμους, ο Στούμμε καταλαμβάνει τα Σκόπια, ύστερα χωρίζει στα δυο τη φάλαγγά του, συναντιέται 
με τους Ιταλούς στη λίμνη της Οχρίδας και παρακάμπτει τις αγγλοελληνικές θέσεις στην περιοχή της 
Φλώρινας. Στην Κροατία, τη στιγμή που εμφανίζονται στο Ζάγκρεμπ τα θωρακισμένα, συγκροτείται 
μια αυτονομιστική κυβέρνηση. Η Yugoslavia, τεχνητό δημιούργημα, διαλύεται μαζί με την 
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κατάρρευση του στρατού της. 

Μέσα σε έντεκα μέρες ο πόλεμος έχει τελειώσει. Ο Σίμοβιτς εξαφανίζεται και ο διάδοχός του, 
στρατηγός Καταφάτοβιτς, δίνει διαταγή να κατατεθούν τα όπλα. Οι Γερμανοί κρατούν μόνο τους 
Σέρβους αιχμαλώτους, που φτάνουν τους 344.000. Η Wehrmacht είχε επιτύχει τη λιγότερο 
δαπανηρή νίκη της: 151 νεκροί, 15 εξαφανισθέντες, 1592 τραυματίες. Η συντριβή ενός από τα κράτη 
που θεωρούσαν πως είναι διάδοχοι των Hapsburg χρειάσθηκε ελάχιστα περισσότερο αίμα από ένα 
ευρωπαϊκό σαββατοκύριακο τον καιρό τηw ειρήνης. 

Η επίθεση εναντίον της Ελλάδας εξαπελύθει ταυτόχρονα με την επίθεση εναντίον της Yugoslavia. 
Παρ’ όλες τις αγγλικές παραστάσεις οι Έλληνες δεν μπόρεσαν να πεισθούν να εγκαταλείψουν την 
εξαίρετη γραμμή Μεταξά, που είχε κατασκευασθεί, για να αντιμετωπισθεί μια βουλγαρική εισβολή, 
που τώρα την υποκαθιστούσε η χιτλερική εισβολή. Ο στρατηγός Μπακόπουλος διαθέτει για την 
άμυνά της τις ταξιαρχίες Έβρος και Νέστος, τις μεραρχίες πεζικού 7η, 14η, 18η και 19η· η τελευταία 
αποκαλείται μηχανοκίνητη, αλλά στην πραγματικότητα δεν είναι. Συνολικά διαθέτει 25 τάγματα, 37 
πυροβολαρχίες και 24 οχυρά από μπετόν. Με τους Άγγλους που παίρνουν θέση 50km πίσω από την 
πρώτη γραμμή, ο Παπάγος αφήνει μόνο το 12ο και το 20ό σύνταγμα πεζικού. Έτσι οι δύο σύμμαχοι 
στρατοί διασπούν τις δυνάμεις τους και προετοιμάζουν δυο ξεχωριστές μάχες εναντίον ενός 
συντριπτικού αντιπάλου. Οι Έλληνες όμως είναι πολεμιστές διαφορετικοί από τους Γιουγκοσλάβους. 
Οι τρεις γερμανικές μεραρχίες που επιτίθενται στο Νέστο, υποχρεώνονται απότομα να 
σταματήσουν. Στο στενό του Ρούπελ η 5η ορεινή μεραρχία γνωρίζει μια αιματηρή αποτυχία και η 6η 
προχωρεί με κόπο πάνω στις κορυφογραμμές δυτικά του Στρυμόνος. Επί τρεις ημέρες σφοδρές 
επιθέσεις από την ξηρά κι από τον αέρα διαδέχονται η μια την άλλη στη γραμμή Μεταξά που δεν 
διασπάται σε κανένα σημείο. 

Τη λύση δίνει μια από τις μεραρχίες του Sedan, η 2η Panzer, της οποίας διοικητής είναι ο στρατηγός 
Φάιερ. Μπαίνει στη Yugoslavia από την κοιλάδα του ποταμού Στρούμιστα και χωρίς να συναντήσει 
αντίσταση προχωρεί ως την ομώνυμη πόλη. Η κοιλάδα συνεχίζεται προς τα δυτικά, αλλά ο Φάιερ 
έχει μια έμπνευση. Στρίβει προς το νότο, ανεβάζει τη μεραρχία του ως τη λίμνη της Δοϊράνης 
ακολουθώντας έναν άθλιο ορεινό δρόμο, παρακάμπτει τη λίμνη από τα δυτικά, περνά την 
ελληνοσερβική μεθόριο και κατεβαίνει από ένα δρόμο όλο στροφές στην κοιλάδα του Αξιού. Η 19η 
μηχανοκίνητη μεραρχία, μοναδική εφεδρεία του στρατηγού Μπακόπουλου, δεν είναι σε θέση να 
τον σταματήσει. Στις 8 Απριλίου ο Φάιερ προχωρεί 90km και μπαίνει στη Θεσσαλονίκη τα 
μεσάνυχτα. Περικυκλωμένοι πια οι υπερασπιστές της γραμμής Μεταξά παίρνουν από τον Παπάγο 
την έγκριση να συνθηκολογήσουν. Οι Γερμανοί τους γεμίζουν επαίνους, θαυμάζουν την ποιότητα 
των οχυρωματικών τους έργων και διατυπώνουν την ακόλουθη κρίση που ο Hitler θα επαναλάβει 
μερικές μέρες αργότερα στον ύμνο του θριάμβου του: 

Ο Τζούμπο Wilson μετά την υπερφαλάγγισή του από τα αριστερά δεν μπορεί να μείνει στις θέσεις 
που κατέχει. Ο Παπάγος προσπαθεί να τον τραβήξει προς το εσωτερικό, για να προσκολλήσει το 
βρετανικό σώμα στη στρατιά του της Ηπείρου, αλλά ο Άγγλος στρατηγός προτιμά να αποκοπεί από 
τους Έλληνες, παρά από τη θάλασσα. Η προς τα πίσω πορεία του μοιάζει με σελίδα αρχαίας 
ιστορίας: ο Όλυμπος, η Κοιλάδα των Τεμπών, οι Θερμοπύλες... Υποχώρηση εξαντλητική. Οι δρόμοι 
είναι φρικτοί. Στα βουνά είναι ακόμα χειμώνας. Πολλοί Αυστραλοί βλέπουν πρώτη φορά χιόνι. 
Άλλοτε κάτω από παγερή βροχή, άλλοτε κάτω από την αεροπορική κυριαρχία του εχθρού τα στάδια 
αυτής της πορείας είναι πραγματικός Γολγοθάς. 

Είσαστε ο μόνος στρατός που άντεξε στα 
Stukas. 

Στις 18 στα βασιλικά ανάκτορα του Τατοΐου σε μια σύσκεψη συναντιούνται ο Wilson και ο Παπάγος. 
Η σύσκεψη αρχίζει μ’ ένα καταθλιπτικό οιωνό: μιμούμενος την χειρονομία, που πριν από λίγες 
ημέρες είχε κάνει ο Ούγγρος υπουργός των εξωτερικών, ο κόμης Τελέκι -απογοητευμένος από την 
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συμμαχία-δουλεία, που αλυσόδεσε την χώρα του στο χιτλερικό Reich- ο πρωθυπουργός Κορυζής 
είχε αυτοκτονήσει το πρωί. H έκθεση του Παπάγου είναι τόσο θλιβερή, όσο και ο χαμός του έντιμου 
εκείνου ανθρώπου, που είχε συντριβεί από τα πλήγματα της μοίρας. Η στρατιά της Ηπείρου είναι 
σχεδόν κυκλωμένη από μια γρήγορη γερμανική προέλαση προς τα Ιωάννινα. Οι δρόμοι 
πολυβολούνται αλύπητα. Το ηθικό έχει κλονισθεί. Ο πόλεμος είναι χαμένος. Η παρουσία αγγλικών 
δυνάμεων στην Ελλάδα δεν έχει πια κανένα νόημα. Το καλύτερο που έχουν να κάνουν είναι να 
επιβιβασθούν στα πλοία και να φύγουν. Οι Έλληνες θα τις καλύψουν, όσο μπορούν καλύτερα, 
έπειτα θα καταθέσουν τα όπλα, για να σταματήσουν την καταστροφή της χώρας τους. Θα 
συνεχίσουν όμως τον αγώνα στα νησιά τους με τα μέσα που διαθέτουν ακόμα. 

Η στάση των Ελλήνων είναι τίμια, θαρραλέα και ρεαλιστική. Η στάση του Churchill είναι υπόδειγμα 
υποκρισίας. Δεν μπορούμε, τηλεγραφεί στον Wavell, να μείνουμε στην Ελλάδα παρά τη θέληση των 
Ελλήνων και να εκθέσουμε τη χώρα τους στον κίνδυνο της ερημώσεως.

Για άλλη μια φορά η θάλασσα σπεύδει να βοηθήσει την ξηρά. Ο μηχανισμός εκκένωσης αρχίζει να 
λειτουργεί. Ο στρατός, 55.000 άνδρες, είναι λιγότερος από της Dunkerque, τα μέσα όμως του 
Αιγαίου δεν είναι σαν της Βόρειας Θαλάσσης. Κατά εξαιρετικά καλή τύχη στις 28 και 29 Μαρτίου στ' 
ανοιχτά του Ταινάρου ο ιταλικός στόλος χτυπήθηκε άγρια από τον Cunningham και έχασε τα 
θωρηκτά Πόλα, Φιούμε και Ζάρα σώζοντας με δυσκολία μόνο το Βιττόριο Βένετο· δεν υπήρχε 
λοιπόν έτσι πια κίνδυνος να επέμβει στις επιχειρήσεις. Αντίθετα ο στρατάρχης της αεροπορίας Τζων 
ντ’ Αλμπιάκ διαθέτει μόνο τα τελευταία Hurricane του και δεν μπορεί πια να αμφισβητήσει από την 
Luftwaffe την κυριαρχία στους αιθέρες. Αποφασίζεται να περιορίσουν τον κίνδυνο σκορπίζοντας τα 
σκάφη επιβιβάσεως στα πολυάριθμα λιμανάκια και τους όρμους που περιβάλλουν την Ελλάδα. 
Επτά θωρηκτά, 20 αντιτορπιλικά, 3 κορβέτες θα βοηθηθούν από ακτοπλοϊκά σκάφη, ακόμα και από 
τα πολύχρωμα φανταχτερά καΐκια που αφθονούν στα ελληνικά παράλια. Ορισμένα από τα σκάφη 
που μετέχουν στην επιχείρηση θα τα αναγνώριζαν ασφαλώς ο Κανάρης κι ο Μιαούλης. 

 Μέμφεται τη γιουγκοσλαβική 
κατάρρευση, την ελληνική στρατιωτική διοίκηση, την αποσύνθεση του ελληνικού στρατού, τα πάντα 
και τους πάντες, εκτός από τον Winston Churchill, υπεύθυνο, γιατί είχε ρίξει τις βρετανικές δυνάμεις 
μέσα σε μια παγίδα. 

Στις Θερμοπύλες γίνεται μια μάχη επιβραδύνσεως. Η τοποθεσία δεν είναι πια η μικρή στενωπός, την 
οποία υπεράσπισε ο Λεωνίδας, αλλά μια παραλιακή πεδιάδα που σχηματίσθηκε, καθώς 
αποσύρθηκε η θάλασσα: Σ’ αυτή την πεδιάδα συγκρούεται η 6η νεοζηλανδική ταξιαρχία με την 5η 
Panzer. Οι Βρετανοί απαγκιστρώνονται χωρίς μεγάλη δυσκολία και συνεχίζουν προς την 
Πελοπόννησο και μέσα σ' αυτήν την αρχαιολογική εκδρομή τους: Θήβες, Δελφοί, Κόρινθος, 
Μυκήνες, Άργος, Σπάρτη... Η επιβίβαση στα πλοία συνεχίζεται, όχι χωρίς μερικές τραγωδίες, όπως 
αυτή που έγινε στο Ναύπλιο, όταν το ολλανδικό πλοίο Σλάματ και τα δύο αντιτορπιλικά Ντάιαμαντ 
και Βράυνεκ βυθίστηκαν από τα Stukas με βαριές ανθρώπινες απώλειες. Έπειτα, ενώ οι άνδρες των 
γερμανικών θωρακισμένων καταλαμβάνουν την Αθήνα και υψώνουν τον αγκυλωτό σταυρό πάνω 
στην Ακρόπολη, οι Γερμανοί αλεξιπτωτιστές πέφτουν στη διώρυγα της Κορίνθου και ανοίγουν τον 
Ισθμό στις μηχανοκίνητες δυνάμεις. Οι τελευταίες ημέρες της εκστρατείας είναι ένας αγώνας 
ταχύτητας στους κακούς και στενούς δρόμους της Πελοποννήσου. Οι τελευταίες επιβιβάσεις 
γίνονται τη νύχτα της 30ής Απριλίου προς την 1η Μαΐου στο επίνειο της Σπάρτης, την Καλαμάτα. Και 
πάλι ο βρετανικός λέων δεν πατάει στην ευρωπαϊκή ήπειρο, παρά μόνο στο βράχο του Γιβραλτάρ. 

Κι αυτή τη φορά η ηγεμονία των θαλασσών περιόρισε τις ζημιές. Από τους 55.000 Βρετανούς 
στρατιώτες οι 41.000 σώθηκαν και κατευθύνθηκαν προς την Κρήτη ή προς την Αίγυπτο. Όπως 
ακριβώς και στην Dunkerque, υποχρεώθηκαν να εγκαταλείψουν το σύνολο του υλικού τους. Με τον 
καινούργιο blitzkrieg στην ορεινή και στερημένη από δρόμους χερσόνησο η Wehrmacht απέδειξε 
πως βρίσκεται στο κατακόρυφο της ισχύος της και της ευελιξίας της. Αν αυτό δεν αποτελεί το 
απόγειο του Hitler, δεν απέχει ωστόσο και πολύ. Η εικόνα που δίνει για τη νίκη του στις 4 Μαΐου 
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είναι από τις πιο μεγαλόπρεπες, που ένας κατακτητής έχει ποτέ παρουσιάσει. 660.000 αιχμάλωτοι 
μέσα σε εικοσιπέντε μέρες, ενώ οι γερμανικές απώλειες δεν υπερβαίνουν τους 1684 νεκρούς και 
αγνοούμενους. Ο χιτλερικός πόλεμος εξακολουθεί να έχει το πολύ μεγάλο στρατιωτικό 
πλεονέκτημα: εξοικονομεί αίμα. Ο Führer των Γερμανών έχει ακόμα το δικαίωμα να μιλά με 
περιφρόνηση για τους σφαγείς του 1914. 
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Κεφαλαίο 10: ΚΑΜΠΗ 
Μάιος - Ιούνιος 1941 

Η Αγγλία εξουθενωμένη σώθηκε 

Το μυστηριώδες πρόσωπο οδηγήθηκε στο στρατώνα του Μαίρηχιλ στη Γλασκώβη. Είχε δηλώσει 
πως ονομάζεται Άλφρεντ Χορν και πως επιθυμούσε να μιλήσει στον δούκα του Χάμιλτον. 

Ο δούκας πτέραρχος της RAF πήγε στο στρατώνα την άλλη μέρα, Κυριακή 11 Μαΐου. Ο άνθρωπος 
που τον περίμενε σήκωσε προς το μέρος του ένα πρόσωπο χλωμό, με βαθουλωμένα μάτια, με 
κουρασμένα χαρακτηριστικά και του είπε: Δεν με αναγνωρίζετε; Γευματίσατε στο σπίτι μου στους 
Ολυμπιακούς Αγώνες του Berlin... Είμαι ο Rudolf Hess...

Ο Χάμιλτον αρνήθηκε ν’ ακούσει περισσότερα. Δεν ήταν καθόλου βέβαιος για την ταυτότητα του 
προσώπου αυτού και δεν είχε καμιά επίσημη ιδιότητα, για να ανοίξει συζήτηση με τον απίθανο 
απεσταλμένο που είχε πέσει από τον ουρανό. Αλλά ένας εκπρόσωπος του Foreign Office, ο Sir Άιβον 
Κιρπάτρικ, που είχε υπηρετήσει στο Berlin, αναγνώρισε χωρίς καμιά πιθανότητα λάθους τον Hess 
και κατέγραψε τις δηλώσεις του. ΉΘελε να βάλει τις βάσεις μιας αγγλογερμανικής συμφιλιώσεως. Η 
Γερμανία ανελάμβανε την υποχρέωση να σεβασθεί αυστηρά την βρετανική αυτοκρατορία και 
μάλιστα να της προσφέρει τη συμμαχία της εναντίον των αμερικανικών βλέψεων σ’ αντάλλαγμα δεν 
ζητούσε τίποτε άλλο, παρά ελευθερία κινήσεων στην ηπειρωτική Ευρώπη. Ο Hess επέμεινε στο 
γεγονός, ότι η πρωτοβουλία του ήταν εντελώς άγνωστη στον Hitler ήταν όμως βέβαιος, ότι εξέφραζε 
τις μύχιες πεποιθήσεις και την ειλικρινέστατη επιθυμία του Führer του. 

 Ο Χάμιλτον χρειάστηκε μερικά 
δευτερόλεπτα, για να θυμηθεί πως ο Rudolf Hess ήταν ο εκπρόσωπος του Hitler στο 
εθνικοσοσιαλιστικό κόμμα και πως πραγματικά τον είχε συναντήσει στο Berlin. Ο Hess άρχισε να 
διηγείται πως είχε φύγει με αεροπλάνο την προηγουμένη ημέρα από το Άουγκσμπουργκ με την 
πρόθεση να προσγειωθεί στο αεροδρόμιο του Ντώνγκεναλ, μα πως φοβήθηκε μήπως τον 
χτυπήσουν με τα αντιαεροπορικά και πως προτίμησε να πέσει με αλεξίπτωτο. Είχε ζητήσει να δει 
τον δούκα του Χάμιλτον, γιατί τον θεωρούσε σαν έναν από τους λογικούς Άγγλους, που θα 
μπορούσαν να τον βοηθήσουν στην αποστολή που αυθόρμητα είχε αναλάβει. Ερχόταν, με μεγάλους 
προσωπικούς κινδύνους, για να σταματήσει τον αδελφοκτόνο πόλεμο, στον οποίο είχαν εμπλακεί η 
Γερμανία και η Αγγλία. 

Σήμερα είναι εντελώς βέβαιο, πως ο Hitler δεν είχε καμιά ανάμιξη στην εξωφρενική περιπέτεια του 
ανθρώπου που υπήρξε γραμματεύς του και εξακολουθούσε να είναι ο ευνοούμενός του. Την έμαθε 
στο Berchtesgaden από ένα γράμμα, που του έστειλε ο ίδιος ο φυγάς και ένιωσε περισσότερη 
έκπληξη παρά θυμό. Νομίζω πως τον βλέπω, λέει ο Keitel, να περπατά επάνω-κάτω στο μεγάλο 
γραφείο του και ν’ αγγίζει το μέτωπό του με το δάχτυλο λέγοντας, πως ο Hess πρέπει να είχε πάθει 
κάποια εγκεφαλική παράκρουση... Τύπος εξημμένος, υποκείμενος σε παρακρούσεις, μυστικιστικά 
αφοσιωμένος στον Hitler ο Hess πίστεψε πραγματικά, πως επρόκειτο να αρχίσει διαπραγματεύσεις. 
Η βρετανική κυβέρνηση του γνωστοποίησε, πως ήταν αιχμάλωτος πολέμου και πως θα τον 
μεταχειριζόταν ως αιχμάλωτο ως το τέλος των εχθροπραξιών. Ο Hess έμεινε κατάπληκτος. Πίστευε 
στη δύναμη των απειλών, με τις οποίες συνόδευε τα φιλοβρετανικά του αισθήματα. Πρέπει να το 
βάλετε καλά στο μυαλό σας, λέει στον Κιρπάτρικ, πως η Γερμανία είναι βέβαιη, πως θα κερδίσει τον 
πόλεμο. Ο Hitler κάνει το κάθε τι με τρόπο σταθερό και δαιμόνιο. Δεν φαντάζεσθε πόσα αεροπλάνα και 
υποβρύχια έχει κατασκευάσει... Μπροστά στη φλεγματική στάση του Κιρπάτρικ θύμωσε. 

Τη στιγμή που εκστομίζονται οι απειλές του Rudolf Hess πολύ απέχουν από το να είναι αερολογίες. 
Η Αγγλία πολεμά μόνη της εδώ και έξι μήνες. Εξακολουθεί να ζει κι αυτό είναι όλο. Σφοδροί 
βομβαρδισμοί εξακολουθούν να την ρημάζουν, όπως ο βομβαρδισμός της 19ης Απριλίου, που 

Το ταξίδι 
μου σας δίνει την τελευταία ευκαιρία· αν δεν επωφεληθείτε, ο Hitler θα έχει δίκιο να σας υποδουλώσει. 
Θα είναι δικαίωμά του και μάλιστα καθήκον του. 



Digitized by 10uk1s 

προκαλεί 2.300 νεκρούς στο London. Κανένας δρόμος δεν την οδηγεί έξω απ’ την άβυσσο αίματος, 
ιδρώτα και δακρύων που της υποσχέθηκε ο αρχηγός της. 

Από τις λαμπρές επιτυχίες του χειμώνα το μόνο αποτέλεσμα που μένει την άνοιξη είναι η 
καταστροφή της ιταλικής Ανατολικής Αφρικής. Τα αλλά πλεονεκτήματα που είχαν επιτευχθεί εις 
βάρος των Ιταλών, εξουδετερώθηκαν όλα από τους Γερμανούς. Η ηπειρωτική Ελλάδα έχει χαθεί. Οι 
αλεξιπτωτιστές κατακτούν τα νησιά του Αιγαίου. Η φιλοδοξία των Άγγλων περιορίζεται στο να 
κρατήσουν την Κρήτη, όμως ο υπερασπιστής της, ο Νεοζηλανδός στρατηγός Μπέρναρ Φράιμπεργκ, 
ήρωας γαζωμένος με 36 τραύματα, ειδοποιεί την κυβέρνηση του Wellington, πως τα στρατεύματά 
του βρίσκονται μέσα σε μια παγίδα. Στην Αφρική ο Άξονας έχει επανέλθει στην αιγυπτιακή μεθόριο. 
Οι Άγγλοι φοβούνται τόσο πολύ τη θωρακισμένη μεραρχία που εξακολουθεί να καταφθάνει για να 
ενισχύσει τον Rommel, που το Ναυαρχείο δέχεται την πρόταση του Churchill να θυσιαστεί το 
θωρηκτό Μπάραμ, για να αποκλεισθεί το λιμάνι της Τριπόλεως. Ο ναύαρχος Cunningham 
διαμαρτύρεται με φρίκη εναντίον της θυσίας ενός μεγάλου σκάφους μάχης και για να την 
αποτρέψει, ριψοκινδυνεύει να οδηγήσει ολόκληρο το στόλο του να βομβαρδίσει την Τρίπολη. Ο 
αιφνιδιασμός είναι απόλυτος. Η βρετανική μοίρα ρίχνει 530 τόνους οβίδων μέσα σε σαράντα δύο 
λεπτά εναντίον του λιμανιού, αλλά τα αποτελέσματα δεν είναι ανάλογα προς το θέαμα. Η 15η 
θωρακισμένη μεραρχία συνεχίζει την αποβίβασή της. 

Ξαφνικά ανοίγει μια άλλη πληγή. Η Αγγλία αναρωτιέται μήπως ο αραβικός κόσμος ορθωθεί 
εναντίον της. Τον είχε στο πλευρό της στον προηγούμενο πόλεμο, ξεσηκώνοντάς τον εναντίον των 
αυθεντών του της εποχής εκείνης, των Τούρκων. Αλλά ο ρόλος της προστάτιδας του Σιωνισμού είχε 
διοχετεύσει προς τον Άξονα τις μουσουλμανικές συμπάθειες. Αντίθετα προς τον Mussolini, που είχε 
μάλλον γελοιοποιηθεί ανακηρύσσοντας τον εαυτό του Σπαθί του Ισλάμ, η φανατική μορφή του 
Hitler, ο εξοντωτικός αντισημιτισμός του, οι εντυπωσιακές νίκες του ενθουσιάζουν πραγματικά τη 
Μέση Ανατολή. Οι Άγγλοι δεν αγνοούν, πως το Κάιρο θα σημαιοστολιζόταν με αγκυλωτούς 
σταυρούς, αν ο Rommel έκανε την εμφάνισή του. Δεν αγνοούν, πως το μίσος κοχλάζει από τον Ινδό 
ως τον Νείλο. 

Τον Απρίλιο το Ιράκ παίρνει φωτιά. Η συνθήκη συμμαχίας του 1930 παραχωρεί στα αγγλικά 
στρατεύματα δυο βάσεις, την Σαϊμπέχ, κοντά στη Βασσόρα και την Χαμπανίγια, στην κοιλάδα του 
Ευφράτη. Μια στρατιωτική συνωμοσία όμως ανατρέπει τον αντιβασιλέα Αμπντούλ Ιλλάλ και 
επαναφέρει στην εξουσία τον φανατικό εχθρό των Άγγλων Ρασίντ Αλή ελ-Γκαϊλανί. Τα ιρακινά 
στρατεύματα κατευθύνονται προς τη βάση της Χαμπανίγια και γεμίζουν με τα κανόνια τους το 
οροπέδιο που δεσπόζει της βάσης. Η Χαμπανίγια ζούσε, όπως τον καιρό της ειρήνης, πίσω από ένα 
απλό κιγκλίδωμα και μαζί με τους στρατιώτες ζούσαν και οι οικογένειές τους. Η απειλή φαίνεται 
τόσο σοβαρή που, αν και ο Wavell συνηγορεί υπέρ των διαπραγματεύσεων, ο Churchill 
εξουσιοδοτεί τον πτέραρχο Στιούαρτ να διαλύσει βίαια τις εχθρικές συγκεντρώσεις. Ζητούνται 
ενισχύσεις από την Ινδία και μια ταξιαρχία, που έπλεε προς τη Malaya, καθώς περνά ειδοποιείται να 
κατευθυνθεί στο Ιράκ. Ο Hitler διαβλέπει μια μεγάλη αραβική εξέγερση και υπόσχεται να βοηθήσει 
τους Ιρακινούς. Έτσι οι βρετανικές δυνάμεις υποχρεώνονται να διασπείρονται όλο και περισσότερο, 
απλώνονται συνεχώς, ενώ η αληθινή μάχη για την επιβίωση διεξάγεται στα ύδατα του Ατλαντικού. 
Από όλες τις απειλές του Rudolf Hess καμιά δεν μπορεί να ηχήσει πιο απαίσια από την ακόλουθη: 

Ευτυχώς ο νεαρός εκπρόσωπος του Führer αφέθηκε κάπως να παρασυρθεί σε ρητορικά σχήματα. Η 
προτεραιότητα που δόθηκε στην κατασκευή υποβρυχίων, πολύ απέχει από τα επίπεδα που είχαν 
ζητήσει ο Raeder και ο Dönitz. Αφού επέτυχαν να σχεδιάσουν ένα εξαίρετο σκάφος, το VII -C Atlantic 
U-boot (770 τόνων, 12 τορπίλες, 18 κόμβοι, ακτίνα δράσεις 15.000 μίλια) προσπαθούν από το 1939 
να επιτύχουν την ναυπήγησή του σε μεγάλο αριθμό, αλλά ο Hitler επιμένει να πιστεύει, πως ο 
πόλεμος εναντίον της Αγγλίας θα είναι σύντομος και πως οι δυο ναύαρχοι βλέπουν υπερβολικά 
μακριά. Εκείνοι ζητούσαν 850 U-boot. To πρόγραμμά τους περιορίσθηκε σε 372 και ο 

Δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσα υποβρύχια κατασκευάζει ο Hitler... 
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προβλεπόμενος ρυθμός, 25 σκάφη το μήνα, δεν επιτυγχάνεται. Την άνοιξη του 1941 ο αριθμός των 
υποβρυχίων που ήταν διαθέσιμα, είναι σχεδόν ο ίδιος με τον αριθμό που υπήρχε στην αρχή των 
εχθροπραξιών. Η αύξηση των βρετανικών απωλειών, που από 320.000 τόνους τον Ιανουάριο 
φθάνουν τους 654.000 τόνους τον Απρίλιο, οφείλεται ουσιαστικά στην τελειοποίηση της τακτικής 
και στην μεγαλύτερη τόλμη των κυβερνητών. 

Από τους κυβερνήτες των U-boot ο πρώτος που φημίστηκε ήταν ο Γκούντερ Prien. Κι άλλοι 
ακολούθησαν. Ο Σέπκε κερδίζει τα φύλλα δρυός πάνω στο σταυρό του ιππότη που κατέχει από τις 
20 Δεκεμβρίου 1940, επειδή ήταν ο πρώτος που κατέστρεψε πάνω από 200.000 τόνους εμπορικών 
σκαφών. Ο Κρέτσμερ τον ξεπερνά μ’ ένα κατάλογο 300.000 τόνων και 3 αντιτορπιλικά. Στις 8 
Μαρτίου όμως η βάση του Λοριάν μάταια καλεί το U-47, το οποίο είχε κυβερνήτη τον Prien που το 
τελευταίο σήμα του ανέφερε εσπευσμένη κατάδυση. Στις 17 η ίδια σιωπή απαντά στις κλήσεις που 
απευθύνονται στο U-99 που είχε κυβερνήτη τον Κρέτσμερ και στο U-100 που είχε κυβερνήτη τον 
Σέπκε. Μέσα σε εννέα μέρες οι τρεις άσσοι του υποβρύχιου όπλου τερμάτισαν τη σταδιοδρομία 
τους. Ο Prien κτυπήθηκε με βόμβα βυθού από το Γούλβεριν και βυθίστηκε με το σκάφος του. Ο 
Σέπκε κτυπήθηκε από το Βάνοκ με εμβολισμό και έλιωσε ανάμεσα στον πυργίσκο του υποβρυχίου 
του και την πλώρη του αντιτορπιλικού· ο Κρέτσμερ που ρίχθηκε στη θάλασσα τη στιγμή που 
πλησιάζει το Γουώκερ για να κτυπήσει με εμβολισμό το U-99, θα μείνει αιχμάλωτος ως το τέλος του 
πολέμου. 

Οι νίκες αυτές ελαφρώνουν τη δοκιμασία των Άγγλων, η κατάσταση ωστόσο παραμένει σοβαρή. Το 
λιμάνι του London περιορίζεται στο τέταρτο της δυναμικότητας του. Ο όγκος των εισαγωγών 
ελαττώνεται κατά το ήμισυ· 2.600.000 τόνοι σκαφών που έχουν υποστεί ζημιές, πλημμυρίζουν τα 
ναυπηγεία. Κατασκευάζονται πυρετωδώς πλοία συνοδείας στοιχειώδους κατασκευής, κορβέτες, και 
τελειοποιούνται όλα τα μέσα ανθυποβρυχιακού αγώνα, αλλά και οι Γερμανοί τελειοποιούν κι αυτοί 
τα επιθετικά τους μέσα. Η τακτική των λύκων ενισχύεται από τη δράση των τετρακινητήριων Φόκε - 
Βούλφ 200 που εκτελούν πολύ μεγάλες περιπολίες μεταξύ Βρέστης και Bergen και που η 
αποτελεσματικότητά τους θα ήταν ακόμη μεγαλύτερη, αν ο Göring (Κάθε τι που πετά μου ανήκει

Στα υποβρύχια προστίθενται και τα σκάφη επιφανείας. Τα γερμανικά πειρατικά φέρνουν τη 
καταστροφή ως τα πέρατα της γης. Εμπορικά σκάφη εξοπλίζονται και μετατρέπονται σε βοηθητικά 
θωρηκτά, μαστίζουν τις μακρινές θάλασσες, ανεφοδιάζονται σε μυστικές συναντήσεις, μετατρέπουν 
ερημονήσια σε μυστικές βάσεις, όπως τα νησιά Κεργκουελέν και πραγματοποιούν θαύματα τόλμης, 
αντοχής και εφευρετικότητας. Σε διάστημα είκοσι μηνών το Ατλαντίς ασκεί πειρατεία σε τρεις 
ωκεανούς και βυθίζει 22 σκάφη συνολικού εκτοπίσματος 145.697 τόνων· εξοντώνεται στον νότιο 
Ατλαντικό από το θωρηκτό Ντεβονσάιρ, το πλήρωμα του όμως σώζεται από το U-126 και επιστρέφει 
στη Γερμανία με το πλοίο ανεφοδιασμού Πύθων. Το Πινγκουΐνος δρα στους πάγους της 
Ανταρκτικής, βρίσκει τον φαλαινοθηρικό νορβηγικό στόλο, καταστρέφει 3 σκάφη - εργοστάσια και 
τον στολίσκο των καμακιστών τους, επιστρέφει στις ζεστές θάλασσες, για να συνεχίσει την 
καταστρεπτική του δράση και υποκύπτει στον Ινδικό Ωκεανό στα πλήγματα του θωρηκτού 
Κόρνουωλ. Τα περισσότερα πειρατικά έχουν αυτό το τέλος. Υποκύπτουν στα πλήγματα ενός 
ακατανίκητου αντιπάλου, μερικά όμως, όπως το Κορμοράν, κατορθώνουν να επιστρέψουν στην 
Ευρώπη και μάλιστα, όπως το Θορ, να φέρουν και λεία. Και το ένα και το άλλο ξανάφυγαν για μια 
δεύτερη πειρατική περιπολία, απ’ την οποία δεν ξαναγύρισαν. 

) δεν 
αρνιόταν να τα υπαγάγει στις διαταγές του ναυάρχου Dönitz. Πολλές νηοπομπές έχουν τραγική 
τύχη. Η νηοπομπή SC-26 δέχεται επίθεση από επτά U-boot και χάνει έξι σκάφη. Η νηοπομπή ΗΧ-126 
δέχεται επίθεση από εννέα U-boot και χάνει δέκα. Η ζωή των πληρωμάτων των εμπορικών σκαφών, 
συγκεκριμένα των τάνκερ, γίνεται εφιάλτης. 

Τα μεγάλα γερμανικά πολεμικά δεν μένουν αδρανή. Το θωρηκτό τσέπης Άντμιραλ Σέερ μένει στο 
πέλαγος πέντε μήνες, διανύει 46.419 μίλια, καταστρέφει 100.000 τόνους και επί πλέον το βοηθητικό 
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θωρηκτό Τζέρβις Bay. Αφού έμειναν μεγάλο διάστημα στα ναυπηγεία, για να επισκευάσουν τις 
ζημιές που είχαν πάθει στη Norway, τα θωρηκτά μάχης Scharnhorst και Gneisenau, αποπλέουν στις 
αρχές του 1941. Από το στενό της Δανίας, που χωρίζει την Ισλανδία από τη Γροιλανδία, πέφτουν στη 
ζώνη, όπου σκορπίζουν οι νηοπομπές, στ’ ανοιχτά της Νέας Γης. Εκατόμβη σκαφών -21 θύματα από 
τις 22 Φεβρουαρίου ως τις 13 Μαρτίου- και θριαμβευτική επιστροφή στη Brest. 
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Το κυνήγι του «Bismarck» 

Μέσα σ’ αυτές τις συνθήκες το Ναυαρχείο πληροφορείται αυτό που φοβόταν εδώ και πολλές 
εβδομάδες: Το Bismarck απέπλευσε. 

Στις 22 Μαΐου μια αεροπορική αναγνώριση ανακαλύπτει, πως το μεγάλο πολεμικό ετοιμάζεται να 
φύγει από το φιόρντ Κορς, στα νότια του Bergen. Μια δεύτερη αναγνώριση λίγες ώρες αργότερα 
βρίσκει άδειο το φιόρντ. Πέντε νηοπομπές βρίσκονται στο πέλαγος και δυο απ’ αυτές, η μια 
πλέοντας προς ανατολικά και η άλλη προς δυτικά, βρίσκονται πάνω στην πιθανή πορεία του 
θωρηκτού, στην έξοδο του στενού της Δανίας μια τρίτη, η NS-8Β, μεταφέρει στρατεύματα με 
προορισμό την Αίγυπτο. Όλα τα σκάφη συνοδείας, ακόμα και τα παλαιά σκάφη γραμμής, όπως το 
Ramilies και το Ρέβαντζ, δεν είναι παρά άχυρα μπροστά στο ισχυρότερο πολεμικό σκάφος του 
κόσμου που έχει εκτόπισμα 42.500 τόνους, ταχύτητα 28 κόμβων και 8 πυροβόλα των 15 ιντσών... 
Και τα δυο βρετανικά θωρηκτά, που μόλις είχαν τεθεί σε υπηρεσία, το King George V και το Prince of 
Wales, δεν το φθάνουν. 

Η έξοδος του Bismarck κάνει τους Άγγλους να φοβούνται μια γενική επίθεση του γερμανικού 
στόλου επιφανείας. Ένα βαρύ καταδρομικό, ολοκαίνουργιο κι αυτό, το Prinz Eugen, συνοδεύει τον 
γίγαντα. Ο ναύαρχος Raeder διαθέτει ακόμα το θωρηκτό τσέπης Luetzow, τα καταδρομικά Hipper, 
Κολωνία και Έμδεν και στη Brest τα ισχυρά καταδρομικά μάχης Scharnhorst και Gneisenau. Ο Sir 
Τζων Tovey, διάδοχος του ναυάρχου Φορμπς στην αρχηγία του Home Fleet, βρίσκεται μπροστά σε 
μια μάχη, από την οποία μπορεί να εξαρτηθεί η τύχη του Ηνωμένου βασιλείου. 

Αλλά η τύχη -μια τύχη γεμάτη ηρωισμό- χαμογελά στους Άγγλους. Στις 6 Απριλίου μόνος του από 
ένα σχηματισμό τεσσάρων αεροπλάνων ο αξιωματικός Κάμπελλ, του Παρακτίου σμήνους 22, 
έφθασε στον όρμο της Brest και αυτοκτονώντας τορπίλισε το Gneisenau. Αυτός ο πολεμικός άθλος 
αναγκάζει το γερμανικό Ναυαρχείο να μη χρησιμοποιήσει για την υποστήριξη της εξόδου του 
Bismarck και το άλλο πολεμικό που απέμεινε στη Brest. Το μεγάλο πολεμικό, στο οποίο έχει 
επιβιβασθεί ο ναύαρχος Λύτγιενς δεν είναι πια παρά ένας επιδρομέας μοναχικός που βασίζεται 
στην τύχη του. 

Στις 23 Μαΐου οι συνθήκες στο στενό της Δανίας είναι παράξενες. Σ’ αυτό το μεγάλο γεωγραφικό 
πλάτος η νύχτα του Μαΐου δεν είναι παρά ένα παρατεταμένο λυκόφως, η ομίχλη όμως συντελεί, 
ώστε και η ημέρα να είναι ένα λυκόφως, γεμάτο από γαλακτώδες φέγγος που κάνει τα μάτια να 
πονούν. Οι πάγοι κλείνουν το στενό αφήνοντας από την πλευρά της Ισλανδίας ένα δίαυλο μερικών 
μιλίων. Τα δυο καταδρομικά των 8 δακτύλων του αντιναυάρχου Ουέηκ Ουώκερ, το Suffolk και το 
Norfolk, περιπολούν στις παρυφές των πάγων. Στις 19:22 το Suffolk διακρίνει το Bismarck, 
συνοδευόμενο από τον Prinz Eugen σε απόσταση μικρότερη των 8 μιλίων. Το αγγλικό σκάφος 
χώνεται στην ομίχλη και εξακολουθεί να παρακολουθεί τον εχθρό με το ραντάρ. Μια ώρα αργότερα, 
σε μια στιγμή που σκορπίζει η ομίχλη, το Norfolk δέχεται χωρίς δυσάρεστες συνέπειες από 
απόσταση 6 μιλίων την πρώτη οβίδα που το Bismarck ρίχνει εναντίον του εχθρού. Χώνεται κι αυτό 
μέσα στην ομίχλη και παράλληλα με το Suffolk παρακολουθεί τα δυο γερμανικά πολεμικά. Η 
χιονοθύελλα, οι αντικατοπτρισμοί που προκαλεί ο φωσφορισμός των πάγων, τα κομμάτια πάγου 
που τινάζονται από τις πλώρες των πλοίων που προχωρούν με ταχύτητα 28 κόμβων, το άσαρκο φως 
της πολικής, νύχτας δημιουργούν μια ατμόσφαιρα παραμυθιού γύρω απ’ αυτό το κυνηγητό του 
θανάτου. 

Από απόσταση 600 μιλίων στα νοτιοδυτικά ο ναύαρχος Χόλλαντ σπεύδει με το θωρηκτό μάχης 
Hood, που είναι το μεγαλύτερο πολεμικό του κόσμου. Συνοδεύεται από το Prince of Wales, που θα 
ήταν το ισχυρότερο πολεμικό του κόσμου, αν δεν υπήρχε το Bismarck. Το Hood όμως είναι πάρα 
πολύ παλιό -είναι πάνω από 20 ετών- και ο Prince of Wales πολύ νέος: μόλις έχει βγει από τα 
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ναυπηγεία και το ροντάζ του δεν έχει συμπληρωθεί. Ο ναύαρχος Tovey είναι έτοιμος να στείλει ένα 
σήμα, για να διατάξει το Prince of Wales, που προστατεύεται καλύτερα από το Hood, να μπει 
επικεφαλής. Τελικά αποφεύγει να το κάνει επειδή σκέπτεται την αρχαιότητα του ναυάρχου 
Χόλλαντ. 

Η επαφή είναι δύσκολη. Υπολογίζοντας να αιφνιδιάσει τον εχθρό ο Χόλλαντ, δεν θέλει να 
χρησιμοποιήσει ούτε το ραντάρ του ούτε τον ασύρματό του· αφήνει να απομακρυνθεί από τα 
τέσσερα καταδρομικά, που είχαν κατορθώσει να παρακολουθούν τα δύο μεγάλα πολεμικά και που 
χάνονται μέσα σε μια χιονοθύελλα που ξεσπά. Στις 5:35 το Hood ανακαλύπτει τον εχθρό, που 
κατορθώνει να πάρει θέση τέτοια, που να μπορεί να χρησιμοποιήσει όλα τα πυροβόλα του, ενώ οι 
Άγγλοι δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν παρά μόνο ένα μέρος των δικών τους. Επειδή δεν μπορεί 
ν’ αναπτύξει μεγάλη ταχύτητα ο Χόλλαντ, δεν μπορεί να πλησιάσει, για να κτυπήσει και, σε μεγάλα 
βεληνεκή, η γωνία προσπτώσεως των οβίδων του Bismarck είναι επικίνδυνη για το γέρικο Hood που 
δεν διαθέτει θωρακισμένο κατάστρωμα. 

Στις 5:53 τα δυο αγγλικά πολεμικά ανοίγουν πυρ από απόσταση 26.500 υαρδών. Τα γερμανικά 
τηλεβόλα απαντούν σαν ηχώ. Η τρίτη ομοβροντία του Bismarck κτυπά το Hood. Μια φλόγα ξεπηδά 
μπροστά από το φουγάρο του. Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα μια τρομερή έκρηξη τινάζει στον αέρα 
το μεγαλύτερο σκάφος του κόσμου. Το Hood χάθηκε με τον ίδιο τρόπο που χάθηκαν το Queen Mary 
και το Ιντεφατιγκάμπλ στη Γιουτλάνδη, θύμα, όπως κι αυτά, ενός ελαττώματος κατασκευής που 
επέτρεψε να εξαπλωθεί η πυρκαγιά στις αποθήκες πυρομαχικών. Από 95 αξιωματικούς και 1324 
άνδρες, που αποτελούσαν το πλήρωμα του Hood, μόνο ο σημαιοφόρος Β. Τζ. Ντάγκλας, ο 
πηδαλιούχος Α. Ε. Μπριγκς και ο ναύτης Ρ. Κ. Τίλμπορν θα ανασυρθούν μέσα από τα παγωμένα 
νερά από τα αγγλικά τορπιλοβόλα. 

Αφού έμεινε μόνο του το Prince of Wales, χτυπιέται τέσσερις φορές μέσα σε τέσσερα λεπτά. Ο 
ναύαρχος Ουέηκ Ουώκερ αναλαμβάνει την ευθύνη να διατάξει το θωρηκτό να διακόψει τον αγώνα. 
Με το Suffolk και το Norfolk θα οδηγήσει προς το Bismarck τις συντριπτικές δυνάμεις που 
κινητοποιεί το Ναυαρχείο. 

Εξ άλλου και το Bismarck δεν είναι ανέπαφο. Από το πλευρό του που το άνοιξε μια οβίδα του Prince 
of Wales, τρέχει ένα μεγάλο αυλάκι μαζούτ. Η φρόνηση θα επέβαλε στον Λύτγιενς να επαναφέρει το 
τραυματισμένο σκάφος του στα μεγάλα γεωγραφικά πλάτη και να καταφύγει σε ένα νορβηγικό 
λιμάνι μετά τη λαμπρή νίκη, που είχε εγγράψει στο ενεργητικό του ναυτικού του Hitler. Για λόγους 
που το μυστικό τους θα το πάρει μαζί του στον θαλάσσιο τάφο του, επιμένει να κατεβεί προς τα 
νότια και στίς 8:01, γνωστοποιώντας στο γερμανικό Ναυαρχείο, πως η ταχύτητά του εξακολουθεί να 
είναι 28 κόμβοι, αναγγέλλει την πρόθεσή του να φθάσει στο Σαιν-Ναζαίρ. 

Εναντίον του κινητοποιείται ο Ατλαντικός. Ο Tovey φέρνει από το Scapa Flow το King George V το 
Repulse και το αεροπλανοφόρο Βικτόριους. Το Ramilies, το Ρήβεντζ και το Rodney εγκαταλείπουν 
την αποστολή τους συνοδείας, για να συνενωθούν με τα πολεμικά, που καταδιώκουν το Bismarck.Ο 
Somerville φέρνει από το Γιβραλτάρ το Ark Royal, το Renown και τα καταδρομικά Sheffield και 
Ντορσετσάιρ. Οι Γερμανοί από την πλευρά τους δίνουν εντολή στα υποβρύχιά τους να συγκλίνουν 
προς το Bismarck, έστω και αν δεν έχουν πια τορπίλες, για να απασχολήσουν τα εχθρικά πλοία. 
Χωρίς τορπίλες βρίσκεται το U-556. Μέσα σε μια εξαγριωμένη θάλασσα βλέπει να περνούν 
μπροστά από το περισκόπιό του το αεροπλανοφόρο Ark Royal και το θωρηκτό Renown, που πλέουν 
ολοταχώς και εξακοντίζουν πίδακες αφρισμένης θάλασσας, που τα σκεπάζει από την πλώρη ως την 
πρύμνη. Θέαμα υπέροχο και σπαρακτικό. Το υποβρύχιο δεν έχει πια τορπίλες για να σταματήσει 
αυτή την εφόρμηση! 

Ολόκληρη την ημέρα της 24ης το Prince of Wales, το Suffolk και το Norfolk συνοδεύουν από αρκετή 
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απόσταση το Prinz Eugen και το Bismarck. Στις 18:00 τα δυο γερμανικά πολεμικά χωρίζουν και το 
ανέπαφο καταδρομικό συνεχίζει την πορεία του ίσια προς τα νότια, ενώ το θωρηκτό στρίβει προς τα 
νοτιοανατολικά. Τα μεσάνυκτα, ένα σμήνος Σουώρντφις που απογειώνεται από το Ιλούστριους, 
βρίσκει το Bismarck· και παρ’ όλο το σκοτάδι, παρ’ όλη την καταιγίδα, παρά την απειρία των 
πληρωμάτων, κατορθώνει να του φυτέψει μια τορπίλη από τα πλάγια. Αλλά τρεις ώρες αργότερα 
ξεσπά μια συμφορά για τους διώκτες· το Suffolk έπειτα από ένα ζιγκ-ζαγκ, για ν’ αποφύγει τα 
υποβρύχια, δεν ξαναβρίσκει πια το Bismarck στο ραντάρ του. Ο Churchill που ενημερώνεται για την 
καταδίωξη λεπτό με λεπτό, λυγίζει από το πλήγμα. Τα ίχνη χάθηκαν! Η Βουλή των Κοινοτήτων που η 
αίθουσα συνεδριάσεών της μόλις είχε καταστραφεί από βομβαρδισμό, πρόκειται να συνέλθει στο 
Τσαρτς Χάουζ, έδρα της Εκκλησίας της Αγγλίας. Με τι πρόσωπο θα εμφανισθεί μπροστά στα μέλη 
του Κοινοβουλίου, για να τους ομολογήσει, πως το Bismarck, αφού δολοφόνησε το Hood, γύρισε 
ήσυχο στη βάση του; 

Κυλά η μέρα, κυλά η νύχτα. Η καταδίωξη σταματά αναγκαστικά. Τα πολεμικά με άδειες σχεδόν τις 
αποθήκες καυσίμων, το ένα μετά το άλλο επιστρέφουν στο πλησιέστερο λιμάνι. Το Ρήβεντζ 
κατευθύνεται προς τη Νέα Γη. Το Βικτόριους, το Prince of Wales το Repulse κατευθύνονται προς την 
Ισλανδία. Το King George V και το Rodney θα υποχρεωθούν να τα μιμηθούν. Το Ναυαρχείο είναι 
άλλωστε πεπεισμένο, πως οι τελευταίες προσπάθειες είναι περιττές. Ο Λύτγιενς ξαναγυρίζοντας 
πίσω ανεβαίνει προς το Βορρά και είναι πιθανότατα εκτός βολής. Οι περιπολίες των αεροπλάνων 
Καταλίνας το αναζητούν από καθήκον από τη Βρετάνη ως την Ισλανδία. Υποθέτουν ότι θα το 
ανακαλύψουν γύρω στην Ισλανδία μακριά από τον κίνδυνο... 

Το αεροπλάνο περιπολίας που βρίσκεται στο νοτιότερο σημείο, έχει κυβερνήτη τον σμηναγό Ντ. Λ. 
Μπριγκς του σμήνους 209 της Παρακτίου Διοίκησης. Ο καιρός είναι απαίσιος, ο ουρανός είναι 
αναστατωμένος, τα σύννεφα συμπαγή. Στις 10:30 της 26ης ο Μπριγκς διακρίνει ένα μεγάλο σκάφος. 
Πρέπει να κατεβεί πολύ χαμηλά, για να εξακριβώσει ποιο είναι και τα αντιαεροπορικά πυρά, που 
προκαλεί η εμφάνισή του, έχουν τόση ακρίβεια που λίγο έλειψε να μην ανυψωθεί ποτέ πια. 
Χοροπηδώντας ανάμεσα σ’ εκρήξεις κατορθώνει να μπει στα σύννεφα, ενώ ο ασύρματός του 
μεταδίδει τη μεγάλη είδηση. Το Bismarck ξαναβρέθηκε! Πίστευαν πως βρίσκεται κάπου στον πολικό 
κύκλο κι εκείνο βρίσκεται 690 μίλια δυτικά από τη Brest! 

Είχε σωθεί; Δίχως άλλο. Είχε υπερβεί κατά 100 μίλια την κύρια δύναμη του ναυάρχου Tovey. Σε λίγο 
θα μπει κάτω από τα προστατευτικά φτερά της Luftwaffe. Τα μόνα αγγλικά πολεμικά που διατηρούν 
ακόμα μια πιθανότητα να το συλλάβουν, είναι αυτά που φθάνουν από το Γιβραλτάρ. Αλλά το παλιό 
Renown δεν είναι του αναστήματος ενός Bismarck έστω και τραυματισμένου. Το παν στηρίζεται στο 
αεροπλανοφόρο Ark Royal... 

Τα Σουώρντφις απογειώνονται με πολύ μεγάλη δυσκολία από ένα κατάστρωμα που χοροπηδά και 
είναι πλημμυρισμένο από νερά. Στις δυσκολίες προστίθενται τα σύννεφα και τα κύματα. Ένα 
σκάφος ανακαλύπτεται στο ραντάρ στη θέση που υπέδειξε ο Μπριγκς. Οι τορπίλες 
εκσφενδονίζονται κι αγγίζουν την επιφάνεια της θάλασσας, ενώ τα αεροπλάνα περνούν τόσο 
χαμηλά που λες κι αγγίζουν το σκάφος που έβαλαν για στόχο. Φρίκη! Αναγνωρίζουν το θύμα τους. Ο 
Μπριγκς είχε σφάλλει κατά 25 μίλια στον υπολογισμό του στίγματος! Το πολεμικό που τορπίλισαν 
τα Σουώρντφις, είναι το Sheffield! 

Όχι όμως! Το καταδρομικό, με ένα ταχύτατο ελιγμό, απέφυγε τις τορπίλες. Τα Σουώρντφις, 
αξιοθρήνητα, επιστρέφουν στο Ark Royal. 

Τη φορά αυτή πρόκειται στ’ αλήθεια για την τελευταία ευκαιρία. 15 Σουώρντφις κάτω από τη 
διοίκηση του αντισμηνάρχου Γ. Π. Πουλ φεύγουν πάλι. Απογειώνονται στις 19:10 μέσα σ’ ένα φως, 
που απ’ την κακοκαιρία γίνεται ακόμα πιο θαμπό. Αν αστοχήσουν πάλι, η νύχτα θα σκεπάσει το 
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θωρηκτό και τα ξημερώματα θα μπει στο στενό του Ιρουάζ κάτω από ισχυρή αεροπορική κάλυψη... 

Στις 20:47 έχει νυχτώσει πια. Φθάνοντας διασκορπισμένα από την καταιγίδα τα αεροπλάνα πρέπει 
να επιτεθούν μεμονωμένα. Η δράση παρατείνεται για 38 λεπτά. Μια τορπίλη βρίσκει το Bismarck, 
αλλά στον θώρακά του και, όπως η προηγούμενη, του προκαλεί μόνο μικρές ζημιές. Μια άλλη 
τορπίλη κατευθύνεται προς την πρύμνη. Οι κακές συνθήκες φωτισμού και η θαλασσοταραχή 
καθυστερούν για μερικά δευτερόλεπτα τον ελιγμό αποφυγής. Μερικά δευτερόλεπτα που σημαίνουν 
μερικά μέτρα και μερικά μέτρα που χωρίζουν το θρίαμβο από το θάνατο. Η τορπίλη προκαλεί ζημιές 
στους έλικες και καταστρέφει το πηδάλιο. Η ταχύτητα πέφτει στους 3 κόμβους. Το Bismarck είναι 
ακυβέρνητο. 

Η επιθανάτια αγωνία του αρχίζει. Στις 1:20 μια μοίρα 5 αντιτορπιλικών, κάτω από τη διοίκηση του 
πλοιάρχου Βάιαν, εμφανίζεται στο προσκήνιο. Στριφογυρίζοντας γύρω από τον σχεδόν 
ακινητοποιημένο γίγαντα τα μικρά σκάφη κατορθώνουν να το τορπιλίσουν δυο φορές. Την αυγή, 
όταν το Rodney και το King George V εμφανίζονται, το Bismarck βρίσκεται ακινητοποιημένο. Η 
θάλασσα και ο άνεμος φθάνουν αντιστοίχως σε ισχύ 5 και 7 και καθυστερούν ως τις 8:47 την έναρξη 
του κανονιοβολισμού. Η αντίδραση του Bismarck εξασθενίζει γρήγορα. Στις 10:15 δεν είναι πια 
παρά μια φλεγόμενη μάζα και όλα τα πυροβόλα του έχουν σιγήσει. Ο Tovey που αντιμετωπίζει τον 
κίνδυνο να βρεθεί χωρίς καύσιμα καταμεσής στο μανιασμένο πέλαγος, βάζει πλώρη για την Αγγλία, 
διατάσσοντας τα καταδρομικά να αποτελειώσουν τον ηττημένο εχθρό. Το Norfolk και το Dorsetshire 
αναλαμβάνουν αυτό το έργο. Το Bismarck εξαφανίζεται στις 10:36. Παρ’ όλη την κακοκαιρία 
σώζονται 110 άνδρες του πληρώματος. 



Digitized by 10uk1s 

Η Κρήτη κατακτάται από τον αέρα 

Νίκη και ήττα... Τη στιγμή που τελειώνει η καταδίωξη του Bismarck, ο Churchill αναγκάζεται να 
δεχθεί την εγκατάλειψη του σχεδίου, στο οποίο είχε με πείσμα αγκιστρωθεί. Την προηγούμενη 
κιόλας ημέρα τηλεγραφούσε στον Wavell, πως μια νίκη στην Κρήτη ήταν απαραίτητη. Δέχεται τώρα 
τις προτάσεις της επιτροπής επιτελαρχών για την εκκένωση της νήσου, στην οποία, είχε ελπίσει, πως 
θα έβρισκε ένα υποκατάστατο του βαλκανικού μετώπου, που δεν μπόρεσε να δημιουργήσει. Μετά 
την ηπειρωτική Ελλάδα χάνεται και η νησιωτική Ελλάδα. 

Αυτή την αεροπορική εισβολή στην Κρήτη ο Hitler δίστασε να την αναλάβει. Ο στρατηγός των 
αλεξιπτωτιστών Kurt Student κατορθώνει να τον πείσει, πως πρόκειται για μια λαμπρή και εύκολη 
επιχείρηση, για μια υπόθεση οκτώ ημερών, που σχεδόν χωρίς απώλειες θα απομακρύνει τα 
βρετανικά βομβαρδιστικά από τα ρουμανικά πετρέλαια, θα εξασφαλίσει την προστασία των 
Βαλκανίων και θα σταθεροποιήσει τη γερμανική αεροπορική κυριαρχία στη Μεσόγειο. Η υπόσχεση 
αυτή κάνει τον Hitler να πάρει την απόφαση· όλα τα επίλεκτα στρατεύματα πρέπει να είναι 
διαθέσιμα τη στιγμή που θα αρχίσουν οι εχθροπραξίες εναντίον της Ρωσίας. 

Η εισβολή αρχίζει στις 20 Μαΐου. Το σχέδιο επιχειρήσεων έχει καταρτισθεί από το γενικό επιτελείο 
της Luftwaffe και όλες οι δυνάμεις που συμμετέχουν, ακόμη και η 5η ορεινή μεραρχία, υπάγονται σ’ 
αυτήν. Για την προπαρασκευή της επιχείρησης χρειάστηκε πολύ μεγάλες προσπάθειες. Έπρεπε να 
δημιουργηθούν στην νότιο Ελλάδα βάσεις για τα 228 βομβαρδιστικά, τα 205 Stukas, τα 119 
καταδιωκτικά και τα 114 μαχητικά του 8ου Αεροπορικού Σώματος, που διοικούσε ο von Ριχτχόφεν 
και επιπλέον για τις δέκα ομάδες των Ju-52, 520 αεροπλάνα που πρέπει να ρίξουν στην Κρήτη το 
11ο Αεροπορικό Σώμα, τους αλεξιπτωτιστές του στρατηγού Student. Κατασκευάζονται πρόχειρα 
αεροδρόμια στην Κόρινθο, στα Μέγαρα, στην Τανάγρα, στα Τοπόλια, στο Δαδί, στην Ελευσίνα, στο 
Φάληρο. Τα γειτονικά με την Κρήτη νησιά χρειάσθηκε να καταληφθούν και να οχυρωθούν· τα 
Κύθηρα και τα Αντικύθηρα έγιναν βάσεις αντιαεροπορικού πυροβολικού, η Μήλος βάση χερσαίων 
δυνάμεων, η Κάρπαθος βάση για τα Messerschmitt και τα Stukas. Ορισμένες υλικές δυσκολίες είχαν 
υποτιμηθεί. Μια απ’ αυτές είναι η πλήρωση των δεξαμενών βενζίνης των αεροπλάνων που απαιτεί 
μεταφορά με τα χέρια 3.600 λίτρων βενζίνης την ημέρα. Μια άλλη προέρχεται από τα τρομερά 
σύννεφα σκόνης που σηκώνουν τόσα αεροπλάνα καθώς απογειώνονται από διαδρόμους 
στρωμένους με χώμα και δυσχεραίνουν την ορατότητα σαν πυκνή ομίχλη. 

Σε απόσταση 100km από τις άκρες των ακρωτηρίων της Πελοποννήσου, η Κρήτη παρουσιάζει μια 
παραλιακή πρόσοψη μήκους 260km μπροστά από μια οροσειρά, που οι κορυφές της φθάνουν 
απότομα ως τα 2.700m. Οι πόλεις, ο μοναδικός δρόμος, ουσιαστικά όλη η ζωή του νησιού 
βρίσκονται στη βόρεια ακτή, αντίκρυ στην εισβολή, ενώ η νότια ακτή είναι ένας επιβλητικός σωρός 
από βράχια που τα δέρνει η μανία της θάλασσας. Η κατάκτηση του νησιού εξαρτάται στην 
πραγματικότητα από την κατάληψη των τριών αεροδρομίων, του Μάλεμε, του Ηρακλείου και του 
Ρεθύμνου, καθώς και της πρωτεύουσας, των Χανίων. Ο στρατηγός Φράιμπεργκ περιόρισε το 
αμυντικό του σχέδιο στην κατοχή αυτών των τεσσάρων τομέων. Οι δυνάμεις του αποτελούνται, 
κατά το ήμισυ από Έλληνες και κατά το ήμισυ από Βρετανούς, από τους οποίους οι μισοί είναι 
Αυστραλοί και Νεοζηλανδοί. Η κατανομή των δυνάμεων είναι η ακόλουθη: 11.859 άνδρες στο 
Μάλεμε, 14.822 στα Χανιά - Σούδα, 61.730 στο Ρέθυμνο και 8.029 στο Ηράκλειο. Δεν έχουν σχεδόν 
καθόλου πυροβολικό και διαθέτουν μόνο 16 ελαφρά και μεσαία άρματα μάχης. 

Αυτό που λείπει περισσότερο στους υπερασπιστές της Κρήτης είναι η αεροπορία. Την παραμονή της 
εισβολής ο Φράιμπεργκ είχε στείλει πίσω στην Αίγυπτο τα τέσσερα ταλαίπωρα Hurricane και τα τρία 
κακόμοιρα Γκλαντιαίητορ, τα μόνα που είχαν επιζήσει από τα σμήνη 33, 80, 112 και 805. Η 
γερμανική υπεροχή συνεπώς είναι απόλυτη. Αντίθετα η ναυτική κατωτερότητα των Γερμανών είναι 
ολοκληρωτική. Για να μεταφέρει στην Κρήτη την 5η ορεινή μεραρχία ο ναύαρχος Σούστερ, επιτάσσει 
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τα καΐκια του Αιγαίου, σκάφη με μηχανή των 100 και 200 τόνων, που η ταχύτητά τους δεν ξεπερνά 
τους 6 κόμβους. Ο ναύαρχος Cunningham διαθέτει 4 θωρηκτά, 1 αεροπλανοφόρο, 11 καταδρομικά 
και 40 αντιτορπιλικά. Δεν διατρέχει κανένα κίνδυνο από τον ιταλικό στόλο που, ύστερα από το 
κτύπημα που δέχθηκε στο ακρωτήριο Ταίναρο, έχει πια χάσει κάθε ψευδαίσθηση για την κυριαρχία 
στη Μεσόγειο. Από την άλλη μεριά όμως ο Άγγλος ναύαρχος αρνείται επίμονα να εκθέσει τα πλοία 
του σε μια σύγκρουση κάτω από ουρανό ολοκληρωτικά εχθρικό... Έτσι η Κρήτη αποτελεί ένα 
πείραμα σε απλή μορφή: κυριαρχία των αιθέρων εναντίον κυριαρχίας των θαλασσών. 

Στις 7:05 οι αλεξιπτωτιστές και τα ανεμοπλάνα του συντάγματος εφόδου πέφτουν στον τομέα του 
Μάλεμε. Άλλοι που ανήκουν σ’ ένα σύνταγμα της 7ης αεροπορικής μεραρχίας, πέφτουν στον τομέα 
των Χανίων. Τα Ju-52 επιστρέφουν να πάρουν τα δύο άλλα συντάγματα που πρέπει να ρίξουν στο 
Ηράκλειο και στο Ρέθυμνο. Από τα 493 αεροπλάνα μόνο 7 λείπουν από το προσκλητήριο και τα 
πληρώματα δηλώνουν, πως η ρίψη αλεξιπτωτιστών επέτυχε θαυμάσια. Αυτό όμως δεν είναι 
ακριβές. Η διασπορά υπήρξε υπερβολική και οι απώλειες των μεταφερθέντων είναι πολύ πιο βαριές 
από τις απώλειες αυτών που τους μετέφεραν. Ο αντιστράτηγος Σούσμαν, διοικητής της κεντρικής 
ομάδας, σκοτώθηκε τυχαία στην Αίγινα και ο υποστράτηγος Μαίντελ, διοικητής του δυτικού 
τμήματος, τραυματίσθηκε βαριά φθάνοντας στο έδαφος. Οι Άγγλοι δεν κατορθώνουν να 
εκμηδενίσουν τον εχθρό, οι Γερμανοί όμως δεν κατορθώνουν να συντρίψουν την αγγλική 
αντίσταση. Το βράδυ το πεδίο του Μάλεμε είναι ακόμη μια ουδέτερη ζώνη, που δεν την κατέχει 
κανένας και η κοιλάδα των Φυλακών, οδός προσπέλασης προς τα Χανιά, εξακολουθεί να φράσσεται 
από ένα ελληνικό σύνταγμα. 

Στο Ηράκλειο και στο Ρέθυμνο η επίθεση του δεύτερου κύματος είχε διεξαχθεί κάτω από ακόμα 
χειρότερες συνθήκες, επειδή η σκόνη και η βραδύτητα ανεφοδιασμού σε βενζίνη είχαν ανατρέψει 
το πρόγραμμα. Κανένα αεροδρόμιο δεν έχει καταληφθεί. Κανένας από τους αντικειμενικούς 
σκοπούς της ημέρας δεν έχει επιτευχθεί. 

Ο Student αντιλαμβάνεται, πως, αν δεν υπερνικήσει την κρισιμότητα της κατάστασης, κινδυνεύει να 
ηττηθεί και να πέσει σε δυσμένεια. Την επομένη ρίχνει τους τελευταίους αλεξιπτωτιστές του στο 
Μάλεμε και διατάσσει τα Ju-52 να προσγειωθούν στο αεροδρόμιο αδιαφορώντας για το 
πυροβολικό και τα τουφέκια των Άγγλων. Ένα τάγμα του 100ου ορεινού συντάγματος αποβιβάζεται 
έτσι μέσα σ’ ένα σφαγείο αεροπλάνων. Τις πρώτες νυκτερινές ώρες το Μάλεμε καταλαμβάνεται. 

Την ίδια νύχτα η θάλασσα είναι γεμάτη δράματα. Οι Γερμανοί αποφάσισαν να στείλουν να περάσει 
η πρώτη τους νηοπομπή από καΐκια. Στοιβάζονται 2.300 φαντάροι σε 25 σκάφη και εγκαταλείπουν 
τη Μήλο με μοναδική συνοδεία ένα ιταλικό τορπιλοβόλο. Τα μεσάνυχτα σε μια θάλασσα λάδι έχουν 
διανύσει τα τέσσερα πέμπτα της διαδρομής. Το ραντάρ τα προδίδει στη ναυτική δύναμη του 
αντιναύαρχου Γκλέννι (3 καταδρομικά και 4 αντιτορπιλικά). Τα καΐκια σκορπίζουν, οι Άγγλοι όμως τα 
κυνηγούν· 10 καταστρέφονται και οι επιβάτες τους πνίγονται. Τα αλλά γυρίζουν πίσω. Καμιά 
ενίσχυση δεν θα φθάσει από τη θάλασσα. Αλλά αυτή η παρεμπόδιση πληρώνεται. Οι ναυτικές 
απώλειες πολλαπλασιάζονται κατά τρόπο τρομακτικό. Τα καταδρομικά Νάιαντ και Κάρλαϊλ 
παθαίνουν σοβαρές ζημιές. Το Ουωρσπάιτ δέχεται βαρύ πλήγμα από μια βόμβα μεγάλου 
διαμετρήματος. Το πρωί της 22ας το αντιτορπιλικό Γκρέυχουντ βλέπει ένα καΐκι να καταφεύγει στα 
Κύθηρα· ξεμακραίνει από τα αλλά σκάφη, το βυθίζει, προσελκύει όμως την εκδίκηση 2 Stukas που οι 
βόμβες τους το κόβουν στα δύο. Τα καταδρομικά Γκλώουσεστερ και Fiji που στέλνονται για 
ενίσχυση, έχουν την ίδια τύχη. Τις επόμενες ημέρες τα αντιτορπιλικά Κέλλυ και Κασμίρ με τη σειρά 
τους βυθίζονται. Τα πολυτιμότερα σκάφη της μοίρας, το θωρηκτό Βάλιαντ και το θωρηκτό Μπάραμ, 
αχρηστεύονται. Το μοναδικό αεροπλανοφόρο της ανατολικής Μεσογείου, το Φορμιντάμπλ παρ’ 
ολίγο να βυθισθεί. Το είχαν αφήσει στην αρχή έξω από τη μάχη, όταν όμως βρήκαν 12 Αλμπακόρες 
να τα βάλουν στο κατάστρωμά του, ο Cunningham το έστειλε να βομβαρδίσει τη φωλιά των Stukas 
στην Κάρπαθο· κτυπημένο δυο φορές φθάνει στην Αλεξάνδρεια μισοβυθισμένο. 
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Ο ναύαρχος Cunningham βλέπει με συντριβή να εκμηδενίζεται ο στόλος του από τα πλήγματα του 
ουρανού. Προσπαθεί να τον προστατεύσει αποσύροντάς τον την ημέρα από τα πιο επικίνδυνα νερά, 
δέχεται όμως δριμύτατες παρατηρήσεις από το London. Ο Churchill θέλει να διεξαχθεί με λύσσα η 
μάχη της Κρήτης. Ο στόλος δεν πρέπει να φοβάται να εκτεθεί την ημέρα, όπως και τη νύχτα, 
προκειμένου να εμποδίσει τις γερμανικές ενισχύσεις να περάσουν. 

Ο Churchill βαυκαλίζεται με ψευδαισθήσεις, όταν φαντάζεται, πως οι υπερασπιστές της Κρήτης 
είναι κύριοι της κατάστασης, όσο αντιμετωπίζουν στρατεύματα μεταφερόμενα από τον αέρα. Η 
τύχη της Κρήτης είχε κριθεί, όταν η αντεπίθεση του ταξιάρχου Χάργκεστ για την ανακατάληψη του 
Μάλεμε απέτυχε. Τα Ju-52 φέρνουν τώρα ενισχύσεις χωρίς διακοπή. Το μέτωπο των Χανίων δέχεται 
πίεση που μεγαλώνει ολοένα. Οι αεροπορικοί βομβαρδισμοί είναι αδιάκοποι. Στον όρμο της Σούδας 
δέκα πελώριες στήλες καπνού υψώνονται από δέκα φλεγόμενα σκάφη. Ο γενναίος Φράιμπεργκ 
τηλεγραφεί, πως θα κρατήσει μόνο, εάν η κατάσταση στη Μέση Ανατολή είναι τέτοια που ένα θέμα 
ωρών να έχει ζωτική σημασία, πως η άμυνα όμως δεν έχει πια καμιά ελπίδα. Στις 27 ο Wavell 
αναλαμβάνει την ευθύνη να διατάξει την εκκένωση της Κρήτης προειδοποιώντας το London, πως η 
παράταση του αγώνα που εξαντλεί τα πολεμικά μέσα των τριών όπλων, θα εξέθετε τη Μέση 
Ανατολή σε κίνδυνο μεγαλύτερο, από ό,τι είναι η απώλεια της Κρήτης. Οι αρχηγοί των επιτελείων 
επιδοκιμάζουν την απόφαση. Ο Churchill επί τέλους συμφωνεί... 

Για άλλη μια φορά οι Άγγλοι επιβιβάζονται στα πλοία τους. Όχι όλοι. Οι υπερασπιστές του 
Ρεθύμνου συνθηκολογούν. Οι υπερασπιστές του Ηρακλείου παραλαμβάνονται από τα 
αντιτορπιλικά, από τα οποία το Ιμπέριαλ και το Χερρεουώρντ, κατάφορτα με στρατιώτες, βυθίζονται 
στο στενό της Κάσσου. Όσοι επέζησαν στον κεντρικό τομέα, ανεβαίνουν από τον ορεινό 
χαλικόδρομο που διασχίζει το νησί και που ο Φράιμπεργκ τον ονομάζει Οδό του Μαρτυρίου. Για 
άλλη μια φορά οι Γερμανοί δεν παρεμποδίζουν αποτελεσματικά την κοπιαστική αυτή αναχώρηση. 
Μια φούχτα αλεξιπτωτιστές θα μπορούσαν να κόψουν το δρόμο. Οι Γερμανοί δεν τους ρίχνουν. Με 
κόπους εξαντλητικούς, κάτω από ένα ήλιο που λιώνει την πέτρα, οι φυγάδες φθάνουν στα Σφακιά, 
τραχύ ψαράδικο χωριό στους πρόποδες ενός βουνού, που τυφλώνει με την ασπρίλα του. Η 
επιβίβαση είναι εξαιρετικά δύσκολη από αυτή την ανώμαλη και εκτεθειμένη ακτή. Τα Stukas όμως 
δεν την παρεμποδίζουν. 

Ο βρετανικός στρατός έχασε 1742 νεκρούς, 1747 τραυματίες και 11.893 αιχμάλωτους. Το Ναυτικό 
θρηνεί 1828 νεκρούς. Η καταστροφή του πολεμικού ναυτικού υπήρξε τρομερή: 9 πολεμικά 
βυθισμένα, κι απ’ αυτά 3 καταδρομικά, 15 πολεμικά με βαριές ζημιές κι απ’ αυτά 3 θωρηκτά και 1 
αεροπλανοφόρο. Η μοίρα της Αλεξάνδρειας έχει για μια στιγμή εξουδετερωθεί. Αν ο ιταλικός 
στόλος που διαθέτει ακόμα 4 πολεμικά γραμμής, άρχιζε την επίθεση, θα εξασφάλιζε την κυριαρχία 
στη θάλασσα. Ούτε το διανοείται όμως. 

Η ηθική ήττα είναι ακόμη βαρύτερη. Προστίθεται στα νέα ατυχήματα στη Βόρεια Αφρική, όπου μια 
απόπειρα να τεθεί τέρμα στον αποκλεισμό του Tobruk αποτυγχάνει. Η Αγγλία βρίσκεται πάλι σε 
πτώση. Η εντύπωση πως η Wehrmacht μένει αήττητη είναι ισχυρότερη παρά ποτέ. 

Για τη Γερμανία η κατάκτηση της Κρήτης υπήρξε αρκετά αιματηρή. Στους 22.000 μαχητές που 
έλαβαν μέρος στην επιχείρηση, οι απώλειες φθάνουν τους 6.616 άνδρες, από τους οποίους 1990 
νεκροί. Ο αριθμός αυτός ανεβάζει το συνολικό αριθμό των νεκρών της εκστρατείας των Βαλκανίων 
σε 5.650, πράγμα που αφήνει στο χιτλερικό πόλεμο το χαρακτηριστικό, για το οποίο 
υπερηφανεύεται ο δημιουργός του: οικονομία αίματος. Επιδίδοντας στον Student το σταυρό του 
ιππότη δεν μπορεί να αποφύγει να του πει: Η Κρήτη απέδειξε, πως οι μεγάλες ημέρες των 
αλεξιπτωτιστών τελείωσαν. Η χρησιμοποίησή τους απαιτεί έναν αιφνιδιασμό, που δεν είναι πια 
πραγματοποιήσιμος. Η Γερμανία υπήρξε η πρώτη που χρησιμοποίησε τους αλεξιπτωτιστές ως 
μαχητικό όπλο. Το εγκαταλείπει την επομένη της μεγαλύτερης επιτυχίας του. Η Αμερική και η 
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Αγγλία θα το παραλάβουν. 
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Ο De Gaulle και η Συρία 

Μετά την πτώση της Κρήτης η προσοχή στρέφεται προς τη Συρία. Ο πόλεμος που αρχίζει σ’ αυτή 
είναι αντίκτυπος των γεγονότων του Ιράκ. Η εξέγερση εκεί έσβησε γρήγορα. Η βοήθεια που είχε 
υποσχεθεί ο Hitler περιορίσθηκε στην επέμβαση μερικών αεροπλάνων, οι βρετανικές δυνάμεις 
ανακατέλαβαν τη Βαγδάτη και στις 31 Μαΐου ο Ρασίντ Αλή δραπέτευσε στη Γερμανία. Αλλά 
εκτελώντας μια διαταγή του Vichy ο στρατηγός Ντεντς, γενικός αρμοστής στην Μέση Ανατολή, 
παρέδωσε όπλα στους Ιρακινούς και άφησε να περάσουν ελεύθερα από τη Δαμασκό μερικά 
γερμανικά αεροπλάνα. Η πρόφαση για μια βρετανική επέμβαση είχε βρεθεί. Ο Churchill δεν αφήνει 
να του ξεφύγει. 

Ο Wavell δεν συμφωνεί. Περιγράφοντας για δέκατη φορά τη διασπορά των δυνάμεων της Διοίκησης 
Μέσης Ανατολής ζητά να μην ανοιχθεί χωρίς αναπότρεπτη ανάγκη ένα νέο μέτωπο. Αλλά ο Wavell 
αγγίζει πια στα όρια της υπομονής του Churchill και η απομάκρυνσή του δεν είναι παρά ζήτημα 
ημερών. Αν και η αιτία, η ιρακινή εξέγερση, έχει παύσει να υπάρχει, η απόφαση της κατακτήσεως 
της Συρίας δεν αναστέλλεται. 

Η απόφαση αυτή θέτει στον De Gaulle ένα φοβερό πρόβλημα, το ίδιο όπως και στο Dakar, με την 
πρόσθετη δυσκολία, πως δεν είναι πια δυνατό να ελπίζει μια επιτυχία με την πειθώ ή μ’ έναν 
ελαφρό εκφοβισμό. Ένας αγώνας αρχίζει και πρόκειται για βρετανική επίθεση εναντίον της France. 
Ο De Gaulle πρέπει να αντιταχθεί σ’ αυτήν; Πρέπει να προσφέρει την συμμετοχή του; Ή μήπως 
πρέπει να μείνει αμέτοχος; 

Οι μήνες που ακολούθησαν την αποτυχία του Dakar, υπήρξαν γι’ αυτόν μια περίοδος δύσκολης 
επιβίωσης. Η κίνησή του παραμένει πολύ αδύνατη και στις υπερπόντιες κτήσεις, όπως και στη 
μητρόπολη, το γαλλικό έθνος σχεδόν σύσσωμο βρίσκεται σταθερά στο πλευρό του Petain. Τα 
καλύτερα στοιχεία του ντεγκωλισμού, οι μικρές ομάδες του Leclerc, του Ορνανό, του Λεζαντιγιόμ, 
του Ζενέν, του Μυζελιέ είχαν επιτύχει να κάνουν μια επιδρομή στην ιταλική Σαχάρα, πήραν μέρος 
στις μάχες της Ερυθραίας, αντιπροσωπεύονται στις νηοπομπές του Ατλαντικού Ωκεανού, αλλά, 
μόρια μέσα στη δίνη που παρασύρει τους λαούς, δεν συμμετέχουν στον αγώνα κατά της Γερμανίας 
ούτε καν στο βαθμό που συμμετέχουν οι Πολωνοί, οι Ολλανδοί και οι Νορβηγοί. Ο De Gaulle ο ίδιος 
εξακολουθεί να βρίσκεται σε μια περίεργη θέση. Η αξίωσή του να αντιπροσωπεύσει τη France, να 
ταυτισθεί με τη France, να είναι η ίδια η France, αποτελεί μια μυστικιστική στάση και ταυτόχρονα 
μια πολιτική στάση βαθύτατα έξυπνη, δεν μπορεί όμως να γίνει αποδεκτή νομικώς από μια ξένη 
κυβέρνηση. Τα σμήνη των Ευρωπαίων, που η ναζιστική κατάκτηση έριξε στις ακτές του Ηνωμένου 
Βασιλείου, έχουν κυβερνήσεις, που μέσα στις λίγες προσφυγικές αποσκευές τους έφεραν την εθνική 
κυριαρχία, ενώ για τη France και από πραγματική και από νομική άποψη η κυριαρχία έμεινε 
αναμφισβήτητα σε γαλλικό έδαφος. 

Όλες οι προσπάθειες του στρατηγού De Gaulle για να επιτύχει τη νομική του αναγνώριση απέτυχαν 
μπροστά στην αντίθεση για λόγους αρχής του Foreign Office. Ο μόνος τίτλος που του αναγνωρίζεται, 
είναι ο τίτλος του αρχηγού των Ελευθέρων Γάλλων. Προφήτης και μισθοφόρος, αυτό είναι το νομικό 
καθεστώς του, τη στιγμή που η Αγγλία πρόκειται να επιτεθεί σε εδάφη, στα οποία κυματίζει η 
γαλλική σημαία! 

Στις αρχές Μαρτίου ο De Gaulle είχε συμβουλευθεί τους επιτελείς του για τη στάση που έπρεπε να 
πάρουν στην περίπτωση επέμβασης των Άγγλων στη Συρία. 

Οι περισσότεροι, μέσα σ’ αυτούς κι ο μυαλωμένος Leclerc, κηρύσσονται εναντίον μιας γαλλικής 
στρατιωτικής συμμετοχής. Αλλά η κυβέρνηση της Ελευθέρας France δεν είναι συλλογική υπόθεση. Ο 
De Gaulle παραβλέπει τις υποδείξεις· ο σταυρός της Lorraine θα είναι παρών στην κατάκτηση της 
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Συρίας. Ένας εμφύλιος γαλλικός πόλεμος θα ξεσπάσει μέσα στον Παγκόσμιο Πόλεμο. Ο De Gaulle 
τον δικαιολογεί με την ανάγκη να εμποδίσει την απεμπόληση των δικαιωμάτων της France με μια 
νίκη που θα επιτύχει μόνη της η Αγγλία. Δεν πρόκειται για τη διατήρηση της γαλλικής εντολής στη 
Συρία και στον Λίβανο, που την εγκατάλειψή της τη θεωρεί αναπόφευκτη μετά τον πόλεμο, αλλά 
μόνο για τη διατήρηση απ’ τη France του προνομίου να την εγκαταλείψει. 

Στις 8 Ιουνίου οι εχθροπραξίες αρχίζουν. Οι αγγλικές δυνάμεις αποτελούνται από την 7η 
αυστραλιανή μεραρχία, μια ομάδα ινδικών ταξιαρχών, 2 συντάγματα ιππικού, ένα σύνταγμα 
αρμάτων μάχης και διάφορες ομάδες κομάντος. Η Ελευθέρα France προσθέτει σ’ αυτές τις δυνάμεις 
6 αδύνατα τάγματα, 8 πυροβόλα, 10 άρματα μάχης, συνολικά 6.000 άνδρες, κάτω από τη διοίκηση 
του στρατηγού Λεζαντιγιόμ. Ο Ντεντς αντιπαρατάσσει 18 τάγματα, 40.000 άνδρες και 90 άρματα 
μάχης. 

Όλες οι ελπίδες για μια συμβολική αντίσταση καταρρέουν. Ο συνταγματάρχης Κολλέ οδηγεί προς 
τον Λεζαντιγιόμ τη μονάδα των Υσερκέζων που διοικεί, αλλά οι Γάλλοι, πιστοί στον στρατάρχη, 
πολεμούν με λύσσα εναντίον των Άγγλων και με μανία εναντίον των ντεγκωλικών. Όταν θα 
συνθηκολογήσουν στις 24 Ιουλίου, νικημένοι από την έλλειψη κάθε δυνατότητας ανεφοδιασμού 
τους, θα απαιτήσουν να αγνοήσουν τον στρατηγό Κατρού, αντιπρόσωπο τής Επιτροπής της 
Ελευθέρας France και να υπογράψουν μόνο με τις βρετανικές αρχές τη συμφωνία του Σαιν-Ζαν-ντ’ 
Ακρ. Ο De Gaulle, βασιζόμενος στην πλασματική κυριαρχία, με την οποία περιβάλλει το πρόσωπό 
του, θα ήθελε να τους ενσωματώσει στο στρατό του. Οι Άγγλοι δίνουν στους Γάλλους ελευθερία 
εκλογής και 5.688 αξιωματικοί και στρατιώτες από τους 37.736 πείθονται να προσχωρήσουν στον 
De Gaulle. Οι άλλοι επιστρέφουν στη France γεμάτοι βαθύτατη μνησικακία. 
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Το γερμανικό σχέδιο εκστρατείας εναντίον της Ρωσίας 

Ένα από τα αινίγματα του πολέμου στη Συρία είναι η γερμανική αποχή. Από την Κρήτη ως τη Βηρυτό 
η απόσταση είναι λιγότερη από 800km. Η Ρόδος είναι ακόμα πιο κοντά, και από την εποχή που ο 
στόλος της Αλεξάνδρειας υπέστη βαρύτατα πλήγματα, η Κύπρος είναι απροστάτευτη. Η 
τολμηρότητα του Churchill και η ντεγκωλική συμμετοχή στην υπόθεση της Συρίας, ανοίγουν ένα νέο 
θέατρο επιχειρήσεων, όπου ο Hitler βρίσκει έτοιμη τη γαλλογερμανική συνεργασία, την οποία 
επεζήτησε στο Μοντουάρ. Ωστόσο αποφεύγει να επέμβει. Την εποχή εκείνη κανείς δεν 
αναρωτήθηκε στα σοβαρά, ποιος ήταν ο λόγος αυτής της αποχής. 

Κι όμως ο λόγος είναι επιβλητικός. Όπως η παντομίμα τελειώνει πριν από την κύρια παράσταση του 
τσίρκου, έτσι και το μεσογειακό θέατρο έχει κλείσει. Από τη Βαλτική ως τη Μαύρη θάλασσα 3 
εκατομμύρια άνδρες, 600.000 άλογα, 600.000 οχήματα, 10.000 σιδηροδρομικοί συρμοί έχουν τεθεί 
σε κίνηση. Η συνάντηση με το πεπρωμένο, προς την οποία κατευθύνονται, είναι μια από τις πιο 
βαρυσήμαντες της παγκόσμιας ιστορίας. Η εφαρμογή του σχεδίου Barbarossa έχει αρχίσει. 

Σύμφωνα με τις εντολές του Hitler η προετοιμασία του πολέμου εναντίον της Ρωσίας άρχισε από το 
καλοκαίρι του 1940. Ο πρώτος αξιωματικός του γενικού επιτελείου του στρατού που ανέλαβε τη 
στρατηγική μελέτη, υπήρξε ένας άνθρωπος που ο Hitler μισεί, ο στρατηγός Erich Μαρκς, πρώην 
συνεργάτης του στρατηγού Σλάιχερ, που δολοφονήθηκε στην εκκαθάριση του 1934. Θαυμαστής του 
Moltke, βαθύς γνώστης των επιχειρήσεων του 1870 ο Μαρκς προετοίμασε τη μεγαλύτερη μάχη 
αναστρεφομένωνι μετώπων της Ιστορίας. Η Wehrmacht θα ενεργούσε επίθεση στην Ουκρανία, θα 
έφθανε ως το Rostov στον Don, έπειτα κάνοντας στροφή 90 μοιρών θα βάδιζε εναντίον της Μόσχας 
και θα κύκλωνε το σύνολο των ρωσικών στρατιών... Η σύλληψη είναι μεγαλοφυής, αλλά ο Hitler την 
απορρίπτει δηλώνοντας, πως είναι καρπός υπερβολικά περίπλοκου εγκεφάλου. 

Τον Μαρκς διαδέχεται ο Paulus. Οι αποστάσεις, η μετρία κατάσταση των συγκοινωνιών, οι 
δυσκολίες ανεφοδιασμού τον τρομάζουν. Αποκλείει την Ουκρανία από τη ζώνη των επιχειρήσεων, 
που πρέπει να διεξαχθούν με ταχύτητα, εξ αιτίας της ολοκληρωτικής σχεδόν ελλείψεως δρόμων. Η 
κύρια προσπάθεια θα κατευθυνθεί προς τη Μόσχα, με άξονα που υλοποιείται μ’ ένα στερεό 
δημόσιο δρόμο και μια ανεκτή σιδηροδρομική γραμμή. Μετά την αρχική μάχη η γερμανική 
προώθηση θα σημειώσει μια στάση στο ύψος του Smolensk, για να μπορέσει να γίνει η 
αναδιοργάνωση των μεταφορών και η τοποθέτηση σιδηροδρομικών γραμμών ευρωπαϊκού 
πλάτους... Αλλά ο Hitler παραμερίζει αυτό το περιορισμένο και μεθοδικό σχέδιο. Θέλει ένα 
επιθετικό διάγραμμα και την χωρίς διακοπή συνέχιση των επιχειρήσεων. Ο πόλεμος στη Ρωσία 
πρέπει να τερματισθεί με μια μόνη εκστρατεία πριν από τον χειμώνα. 

Τελικά οι κατευθυντήριες στρατηγικές γραμμές καθορίζονται από τον ίδιο τον Hitler στη διαταγή 
του αριθ. 21 που ονομάζεται Barbarossa, με ημερομηνία 18 Δεκεμβρίου. Η διαταγή αυτή διαγράφει 
τις γενικές αρχές του πολέμου, τον οποίο θέλει να πραγματοποιήσει εναντίον της Ρωσίας: σύντομη 
εκστρατεία, κύκλωση των εχθρικών στρατιωτικών μαζών, παρεμπόδιση γενικής υποχώρησης των 
Ρώσων στις απέραντες εκτάσεις τους, κατάκτηση της γραμμής Volga - Αρχάγγελου, απ’ όπου η 
Luftwaffe θα είναι σε θέση να καταστρέψει το τελευταίο σοβιετικό οπλοστάσιο, τις βιομηχανίες των 
Ουραλίων. Τρεις ομάδες στρατιών θα μοιρασθούν το έργο αυτό· δύο στα βόρεια και μια στα νότια 
των ελών του Πριπέτ. Οι προετοιμασίες πρέπει να έχουν τελειώσει στις 15 Μαΐου, για να μπορέσει 
να αρχίσει η εκστρατεία μόλις τελειώσει η τήξη των πάγων. Είδαμε πως η απερισκεψία του 
Mussolini στα Βαλκάνια μετέθεσε την ημερομηνία από την άνοιξη στο καλοκαίρι. Η επιτελική 
προετοιμασία γίνεται στο Ζόσσεν, κοντά στο Berlin, όπου είχε εγκατασταθεί ο οίκος Brauchitsch-
Halder, η Ανώτατη Διοίκηση του Στρατού, μετά τη νίκη στη France. Αντίθετα με ό,τι έγινε κατά τη 
διάρκεια της προετοιμασίας της εκστρατείας της Δύσης, ο Hitler δεν επεμβαίνει στις λεπτομέρειες. 
Ο Jodl, προσωπικός στρατηγός του Führer, μένει ή υποχρεώνετ αι να μείνει κι αυτός στο περιθώριο· 
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Ούτε μια φορά, λέει ο Warlimont, ούτε συμμετέχοντας, ούτε ως παρατηρητής ο στρατηγός Jodl δεν πήρε 
μέρος στα πολεμικά συμβούλια γύρω στην εκστρατεία της Ρωσίας... Ο Hitler ατενίζει πιο μακριά από 
την εκστρατεία· αντιμετωπίζει την επαύριον μιας νίκης που τη θεωρεί βέβαιη, την αναδιοργάνωση 
της Ανατολής, την απώθηση των Ρώσων στην Ασία, την εγκατάσταση στη θέση τους πληθυσμών 
γερμανικής καταγωγής, συμπεριλαμβανομένων και άποικων Ολλανδών και Άγγλων. Στους 
μονολόγους του μπροστά στους στενούς του φίλους ονειροπολεί μεγαλόφωνα: 

Ένα από τα τελευταία πρόσωπα που ο Führer θα κάνει άλλη μια προσπάθεια να πείσει, είναι ο 
Göring. Στις αρχές του 1941 του αναγγέλλει την οριστική απόφα σή του να επιτεθεί εναντίον της 
Ρωσίας, δικαιολογώντας την με την απειλητική έκταση των σοβιετικών προετοιμασιών και με την 
πολιτική κυκλώσεως της Γερμανίας που είχε διακρίνει στα λόγια του Molotov. Ο Göring ζητά την 
άδεια να εξετάσει τα επιχειρήματα του Führer και να του προβάλει τις αντιρρήσεις του την επομένη. 
Υπογραμμίζει πως ένας πόλεμος στην ανατολή θα διακόψει την αεροπορική επίθεση εναντίον της 
Αγγλίας τη στιγμή ακριβώς, που μπαίνει σε μια φάση μεγάλων αποτελεσμάτων. Φοβάται μήπως η 
γερμανική ισχύς βουλιάξει μέσα στη ρωσική απεραντοσύνη. Προτείνει το αντίθετο σχέδιο από αυτό 
που σκέπτεται ο Hitler, δηλαδή να μετατρέψει σε συμμαχία το σύμφωνο μη επίθεσης της Μόσχας 
και να ρίξει τη Ρωσία εναντίον των Ινδιών. 

Θα μετατρέψω σε 
Εδέμ τα εδάφη που θα κατακτήσω... 

Ο Führer, λέει,

Το ουσιαστικό μέρος των προετοιμασιών του Barbarossa ρυθμίζεται στο μεγάλο πολεμικό 
συμβούλιο της 2ας Φεβρουαρίου. Οργανώνονται τέσσερα κύματα μεταφορών. Στις 25 μεραρχίες 
που βρίσκονται κιόλας στην Poland και στη Ρουμανία, θα προστεθούν 7 μεραρχίες τον Μάρτιο, 13 
τον Απρίλιο, 30 τον Μάιο, 51 τον Ιούνιο και οι σημαντικότερες συγκεντρώσεις θα γίνονται ως την 
τελευταία στιγμή δυτικά της γραμμής Ράντομ-Warsaw-Νάιντεμπουργκ. Παρ’ όλους τους 
αυτοκινητόδρομους και την πυκνότητα του γερμανικού σιδηροδρομικού δικτύου, πολλές μονάδες 
μετακινούνται με τα πόδια. Ορισμένες μάλιστα διανύουν μ’ αυτό τον τρόπο 800km, για να 
επιστρέψουν από τα Βαλκάνια. 

 με άκουσε με ηρεμία, τα επιχειρήματά μου 
όμως δεν τον συγκίνησαν καθόλου. 

Η διοίκηση παραμένει ίδια, όπως την εποχή των μεγάλων νικών στη France. Παρ’ όλο που τους 
ανέχεται με όλο και μεγαλύτερη δυσφορία, παρ’ όλο που παραπονείται για την έλλειψη ευφυΐας 
του πρώτου και παρ’ όλο που περιφρονεί τον καθολικισμό του δευτέρου, ο Hitler διατηρεί τον 
στρατάρχη von Brauchitsch και τον στρατηγό Halder αντιστοίχως στη θέση του αρχιστρατήγου και 
του αρχηγού του επιτελείου του γερμανικού στρατού. Η πινακοθήκη των διοικητών της αεροπορίας 
και των αεροπορικών τμημάτων περιλαμβάνει τα ίδια πρόσωπα και το τρίο των μεγάλων 
εκτελεστών της εκστρατείας του 1940, von Leeb, von Bock και von Rundstedt βρίσκεται πάλι 
επικεφαλής των ομάδων στρατού. 

Στον Βορρά βρίσκεται ο Leeb με την ομάδα στρατιών Βορράς. Παρατάσσει πάνω στον Νίεμεν, 18η 
στρατιά, von Kuechler, την 4η ομάδα τεθωρακισμένων, Hoepner, και την 16η στρατιά, Busch, 
δηλαδή 29 μεραρχίες και 570 άρματα μάχης. Μαζί του συνδέεται και η 1η Luftflotte, στρατηγός 
Κέλλερ. Δυο καλοί δρόμοι του προσφέρουν δυο άξονες επιχειρήσεων, τον ένα προς τη Ρίγα και τον 
άλλο προς το Ντύναμπουργκ. Συνενώνονται στα νότια tης λίμνης Πέιπους και κατευθύνονται προς 
το Leningrand. Στο κέντρο ο Bock, ομάδα στρατιών Mitte. Έχει τη φορά αυτή τον κύριο ρόλο και 
διαθέτει τα σημαντικότερα μέσα: την 9η στρατιά, Στράους, τη 2η ομάδα θωρακισμένων, Hoth, την 
3η ομάδα θωρακισμένων, Guderian, την 4η στρατιά, von Kluge: 49 μονάδες, 930 άρματα μάχης κι 
ακόμα τις υπηρεσίες του σημαντικότερου αεροπορικού στόλου, της Luftflotte II με τον στρατάρχη 
Kesselring. Η αρχική αποστολή του είναι η συντριβή του κέντρου της σοβιετικής παράταξης με 
άξονα προσπάθειας τον αυτοκινητόδρομο Μπρεστ-Μόσχας. Ο Brauchitsch θα ήθελε η Μόσχα να 
ορισθεί στόχος της ομάδας στρατιών. Αλλά ο Hitler τον επέπληξε αυστηρά: Μόνο μυαλά 
απολιθωμένα σε πεπαλαιωμένες αντιλήψεις μπορούν ν’ αφήνουν να υπνωτίζονται από μια εχθρική 
πρωτεύουσα. Η Μόσχα δεν είναι παρά ένα όνομα. Τα κάστρα του μπολσεβικισμού είναι το Leningrand 
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και το Stalingrand. Όταν θα έχουν καταληφθεί, ο μπολσεβικισμός θα καταρρεύσει.

Στο νότο η ομάδα στρατιών Süd: 4η στρατιά, von Reichenau, 1η ομάδα θωρακισμένων, von Kleist, 
17η στρατιά, von Stülpnagel, 11η στρατιά, von Σόμπερτ: 42 μεραρχίες, 750 άρματα μάχης και η 
Luftflotte IV του στρατηγού Λαιρ. Αποστολή της είναι να κατακτήσει την Ουκρανία. Εξ αιτίας των 
ελών του Πρίπετ, που είναι ίσα σε έκταση με τη France, καμιά συνεργασία δε θα είναι δυνατή 
μεταξύ Rundstedt και Bock, πριν φθάσουν και οι δυο στον Δνείπερο. 

 Η ομάδα Mitte θα 
φθάσει συνεπώς στην περιοχή του Smolensk και θα πάρει διαταγές ανάλογες με την κατάσταση της 
στιγμής. 

Όπως και στην κλασική ανάπτυξη της ρωμαϊκής λεγεώνας, οι βοηθητικοί βρίσκονται στις πτέρυγες. 
Στην αριστερή πτέρυγα η Karelia θα αποτελέσει ξεχωριστό θέατρο επιχειρήσεων, όπου ο 
φινλανδικός στρατός, 16 μεραρχίες, θα ενισχυθεί από 5 γερμανικές μεραρχίες, απ’ τις οποίες οι δυο 
είναι οι ορεινές μεραρχίες του στρατηγού Νητλ, του Rommel του Βορρά. Στη δεξιά πτέρυγα η 
Ρουμανία θα προσφέρει 2 στρατιές, την 3η και την 4η, ανάμεσα στις οποίες θα τοποθετηθεί η 11η 
γερμανική στρατιά. Η Ουγγαρία και η Σλοβακία θα στείλουν η μια 3 ταχυκίνητες ταξιαρχίες και η 
άλλη 2 ελαφρές μεραρχίες να ξεχυθούν από τα Καρπάθια. Παρ’ όλη τη μέριμνα να τηρηθεί 
μυστικότητα, η γερμανική διοίκηση υποχρεώθηκε να δώσει στα γενικά επιτελεία των Φινλανδών, 
των Ρουμάνων, των Ούγγρων και των Σλοβάκων το ελάχιστο όριο απαραίτητων στοιχείων για να 
οργανώσει τη συνεργασία. 

Αντίθετα η ιταλική Ανώτατη Διοίκηση και ο μεγάλος φίλος Mussolini μένουν εντελώς 
απληροφόρητοι. Στις 2 Ιουνίου με πρωτοβουλία του Hitler και παρά τη δυσφορία του Duce 
(Βαρέθηκα να τον ακούω να κομπορρημονεί

Στο ανατολικό μέτωπο η Γερμανία θα έχει στη διάθεσή της 139 μεραρχίες, στις οποίες θα 
προστεθούν και 51 μεραρχίες των συμμάχων της. Δυο μεραρχίες θωρακισμένες και 11 μεραρχίες 
πεζικού βρίσκονται ακόμα στο εσωτερικό του Reich. Δυο μεγάλες θωρακισμένες μονάδες μάχονται 
στη Λιβύη. Οι υπόλοιπες γερμανικές δυνάμεις θα φρουρούν τις κατακτημένες χώρες. Ο List έμεινε 
στα Βαλκάνια με τη 12η στρατιά του, που περιορίσθηκε σε 7 μεραρχίες. Στη France ο στρατάρχης 
von Βιτζλέμπεν διοικεί από το Σαιν-Ζερμαίν-αν-Λαίυ την ομάδα Δ, που περιλαμβάνει την 15η 
στρατιά, Χάσσε, την 7η στρατιά, Ντόλμαν, και την 1η στρατιά, von Μπλάσκοβιτς, συνολικά 38 
μεραρχίες. 7 μεραρχίες κάτω από τις διαταγές του von Falkenhorst κρατούν τη Norway και μια 
όγδοη κατέχει τη Δανία. 

) γίνεται μια νέα συνάντηση στο Μπρέννερ. Ώρες 
ολόκληρες ο Hitler αγορεύει για την απώλεια του Bismarck και χύνει δάκρυα για τη δραπέτευση του 
Hess. Φεύγοντας ο διορατικός Mussolini λέει στον γαμπρό του, πως ο Führer δεν έχει συγκεκριμένο 
σχέδιο και πως μια συμβιβαστική ειρήνη βρίσκεται στο προσκήνιο περισσότερο από κάθε άλλη 
φορά... 

Σε δύναμη ανδρών η Wehrmacht διαθέτει 6.673.000 άνδρες, από τους οποίους 4.900.000, ο 
στρατός ξηράς (72,5%), 1.485.000 η Luftwaffe (22%), 298.000 το Πολεμικό ναυτικό (4,4%) και 80.000 
τα SS (1,1%). Η επιστράτευση δεν έχει χρησιμοποιήσει όλους τους άνδρες που είναι ικανοί να 
φέρουν όπλα, ενώ το σύνολο των νεκρών και αναπήρων από τον Σεπτέμβριο του 1939 μόλις 
ξεπερνά τις 100.000. Το ανθρώπινο δυναμικό του Reich μένει ανέπαφο. 

Το σχέδιο επιχειρήσεων εναντίον της Ρωσίας δεν έχει τη σφραγίδα της μεγαλοφυίας. Ανοίγει 
ριπιδωτά μέσα στο ρωσικό χώρο, ευνοεί δηλαδή τη διαφυγή του Ερυθρού Στρατού, τον ελιγμό 
υποχώρησης που ο Hitler δηλώνει πως θέλει να αποφύγει. Είναι αλήθεια πως μετά την διάσπαση 
του κέντρου, ο Führer λογαριάζει να προχωρήσει με ευρύτατες λαβές, για να κυκλωσει και να 
αιχμαλωτίσει τις μάζες του εχθρού. Προβλέπει πως η ομάδα Mitte φθάνοντας στην περιοχή του 
Smolensk θα διαμοιραστεί, παραχωρώντας ένα μέρος των ταχυκίνητων τμημάτων της στην ομάδα 
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Βορράς για την κατάκτηση του Leningrand και το υπόλοιπο μέρος στην ομάδα Süd για την 
κατάκτηση της Ουκρανίας. Η φροντίδα να μην αντιγράψει τον Ναπολέοντα, που ο Hitler τον θεωρεί 
δεύτερης σειράς πολέμαρχο, κατώτερο από τον Φρειδερίκο τον Β’ και τον ίδιο, έπαιξε πιθανότατα 
κάποιο ρόλο στη συστηματική υποτίμηση της Μόσχας ως στρατιωτικού στόχου. 

Ο Hitler ωστόσο δεν περιφρόνησε την πείρα των δυο προγενεστέρων του εισβολέων στη Ρωσία. 
Ξέρει πολύ καλά πως ο Κάρολος ο 12ος και ο Βοναπάρτης νικήθηκαν από τις αποστάσεις, το κλίμα, 
την εξαφάνιση του αντιπάλου και τη φθορά των δυνάμεών τους από την απεραντοσύνη. Αλλά 
πιστεύει πως αντιμετωπίζει τις αποστάσεις με την ταχύτητα και την απεραντοσύνη με τον κινητήρα. 
Ο Ναπολέων κυνηγούσε τον Κουτούζωφ με τα πόδια. Ο Λέβενχαουπτ έφερνε με βοϊδάμαξες στον 
Κάρολο το ψωμί που ζητούσε ο βασιλιάς για να καταλάβει τη Μόσχα. Αυτός, ο Hitler, έχει τα 
τεθωρακισμένα του, που πηγαίνουν σε 10 ημέρες από το Άιφελ στη Μάγχη, από την Τρίπολη στην 
Αίγυπτο, από τον Δούναβη στο Αιγαίο. Έχει τις αεροπορικές μεταφορές του, για να αντικαταστήσει 
τις χερσαίες μεταφορές σε μια κρίσιμη στιγμή. Τα προηγούμενα του 18ου και του 19ου αιώνα δεν 
ισχύουν για την Wehrmacht. 

Μένει να δούμε τον αντίπαλο. Απ’ όλους τους λαούς οι Γερμανοί είναι σε θέση να τον γνωρίζουν 
καλύτερα. Ως το τέλος της Δημοκρατίας της Βαϊμάρης πολυάριθμοι αξιωματικοί της Reichswehr, 
ακόμη και ο μελλοντικός αρχιστράτηγος Walther von Brauchitsch, πέρασαν από ένα στάδιο 
εκπαιδεύσεως στην Ε.Σ.Σ.Δ., για να μυηθούν στα όπλα που η συνθήκη των Versailles απαγόρευε να 
έχει η Γερμανία. Ωστόσο φαίνεται, πως ο γερμανικός φάκελος για τον εχθρό ήταν αμφίβολης αξίας 
και πως η εκτίμηση της ερυθράς ισχύος ποίκιλε ανάλογα με τον τρόπο που καθένας από τους 
υπευθύνους ήθελε να την παρουσιάσει. Άλλοτε ο σοβιετικός στρατός περιγράφεται σαν δύναμη 
τρομακτική, έτοιμη να πνίξει το Reich και άλλοτε παρουσιάζεται σαν σκωληκόβρωτο οικοδόμημα, 
που θα καταρρεύσει με το πρώτο φύσημα. Άλλοτε επικαλούνται τον πόλεμο της Finland και άλλοτε 
μακρηγορούν γύρω στις γιγάντιες προετοιμασίες που μετατρέπουν τη Ρωσία σε στρατόπεδο και 
οπλοστάσιο. 

Στις 2 Φεβρουαρίου ο Halder έκαμε μια συνοπτική ανάλυση του ρωσικού στρατού, η οποία 
κατέληγε στο ακόλουθο συμπέρασμα: Οι δυνάμεις μας είναι σχεδόν ίσες σε αριθμό και πολύ ανώτερες 
σε ποιότητα.

Το υλικό, μάλλον περισσότερο παρά λιγότερο από το αναγκαίο, είναι γενικά ανομοιόμορφο και 
απηρχαιωμένο. Είχαν τοποθετηθεί παντού άρματα και οι κανονικές μεραρχίες περιελάμβαναν 
θωρακισμένα τάγματα στην οργανική δύναμή τους. Ο συνολικός αριθμός των οχημάτων αυτών 
πρέπει να φθάνει στις 10.000, είναι δηλαδή τριπλάσιος από τον αριθμό που διαθέτουν οι Γερμανοί. 
Αντίθετα ο σοβιετικός στρατός δεν έχει ειδικές θωρακισμένες μεραρχίες (Panzer) και οι δυο 
τρέχοντες τύποι αρμάτων, το Τ-26Β, 8 τόνων, αντίγραφο του αγγλικού Βίκερς, και το ΒΤ-34, 10 
τόνων, αντίγραφο του Κρίστι, είναι μηχανές μάχης αδύνατες και ατελείς. Το επιτελικό γραφείο 
Fremde Heere Ost ξέρει πως ισχυρότεροι τύποι δοκιμάστηκαν στην Ισπανία, δεν πιστεύει όμως πως 
ο αριθμός τους είναι αρκετά μεγάλος για να παίξει αποφασιστικό ρόλο. 

 Στις αρχές Απριλίου το επιτελικό γραφείο Fremde Heere Ost δίνει μια εικόνα πιο 
σοβαρή. Με βάση ενάμισι εκατομμύριο άνδρες κατά κλάση, η Ρωσία μπορεί να κινητοποιήσει 
τουλάχιστο δώδεκα εκατομμύρια νέων ανδρών και οι διαστάσεις του στρατού της γενικά δεν 
περιορίζονται παρά από τις βιομηχανικές της δυνατότητες. Οι δυνάμεις που μπορεί να 
κινητοποιήσει στην Ευρώπη φθάνουν τις 145 μεραρχίες πεζικού, 26 μεραρχίες ιππικού και 40 
ταξιαρχίες μηχανοκίνητες, δηλαδή 211 μεγάλες μονάδες μπροστά στις 190 της Γερμανίας και των 
συμμάχων της. Μένουν στην Άπω Ανατολή 25 μεραρχίες πεζικού, 8 ιππικού και 5 ταξιαρχίες 
μηχανοκίνητες, δεν είναι όμως δυνατό να υπολογισθεί ποιο τμήμα αυτής της δύναμης είναι 
διαθέσιμο μετά το σύμφωνο μη επίθεσης, που είχε υπογραφεί πριν από μερικές εβδομάδες μεταξύ 
Σοβιετικής Ένωσης και Japan. 
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Στο σύνολο οι Γερμανοί δεν αμφιβάλλουν για τη στρατιωτική τους υπεροχή. Υπολογίζουν σε μια 
κατάρρευση του ρώσικου στρατού το ίδιο γρήγορη και πιο θεαματική από την κατάρρευση του 
γαλλικού στρατού. Ο φόβος με τον οποίο τόσοι αξιωματικοί υψηλής κλάσεως θα μπουν στη Ρωσία 
δεν προέρχεται από μια ανησυχητική τεχνική σύγκριση ανάμεσα στα σοβιετικά και τα χιτλερικά 
μέσα. Προέρχεται από τις αναμνήσεις του 14-17 από την ανησυχία που γεννά η ρωσική 
απεραντοσύνη, από την απογοήτευση, γιατί ξαναγύρισαν σ’ ένα διμέτωπο αγώνα, από τον 
αυξανόμενο σκεπτικισμό για την έκβαση ενός πολέμου, στον οποίο η συσσώρευση νικών δεν οδηγεί 
παρά σε νέους αγώνες. 

Εξωτερικά η Wehrmacht είναι υπέροχη. Ο συνολικός αριθμός των μεραρχιών είχε φθάσει στις 208· 
ο αριθμός των θωρακισμένων μεραρχιών από 10 έφθασε στις 21 και οι μηχανοκίνητες μεραρχίες 
από 8 έφθασαν στις 17. Το υλικό πέρασε από τη δοκιμασία πολλών εκστρατειών και, κάτι που είναι 
ακόμα πιο αποφασιστικό, οι άνδρες ψήθηκαν στη φωτιά των μαχών. Ο λιγότερο καλός από τους 
Γερμανούς φαντάρους, διδάσκει ο Hitler, είναι καλύτερος από τον καλύτερο ξένο φαντάρο.

Αυτή είναι η επιφάνεια. Η σκληρή πραγματικότητα ρίχνει σκιές σ’ αυτές τις φωτεινές ακτίνες. Είναι 
γεγονός πως ο αριθμός των μεραρχιών Panzer διπλασιάσθηκε, ο αριθμός όμως των ταγμάτων 
αρμάτων μάχης από 35 έφθασε μόνο στα 57 και ο μέσος αριθμός οχημάτων έπεσε από 258 σε 196 
κατά μεραρχία. Η βιομηχανία σημειώνει μια πρώτη αποτυχία: όφειλε να παραδίδει 600 άρματα το 
μήνα· παραδίδει μόνο 227. Η Γερμανία σε λίγο θα ριχθεί σε μια χώρα απέραντη, όπως η Ρωσία, με 
750 μόνο άρματα περισσότερα παρά όσα χρησιμοποίησε εναντίον της France: 3.330 αντί 2.574. Οι 
15 μηχανοκίνητες μεραρχίες που ρίχνει στο ρωσικό μέτωπο, δεν αντιπροσωπεύουν παρά το ένα 
όγδοο του πεζικού της, του οποίου τα επτά όγδοα θα πεζοπορήσουν μέσα στις φλογισμένες στέπες, 
ώσπου να έρθει η λάσπη και το χιόνι. Τα περισσότερα τμήματα πυροβολικού, τα οχήματα 
μεταφοράς εφοδίων και πυρομαχικών είναι ιπποκίνητα και ούτε τα άλογα ούτε τα μεταφορικά μέσα 
είναι προσαρμοσμένα στους λασπότοπους που τα περιμένουν. Κι αυτό το πεζικό, τύπου 1918, δεν 
πρόκειται πια να περιοριστεί στο να ακολουθεί τις θωρακισμένες μεραρχίες για να μαζεύει απλώς 
τους αιχμαλώτους. Θα πρέπει να αναπτυχθεί και να πολεμά χωρίς διακοπή. 

 Ο 
γερμανικός στρατός, ανώτερος σ’ όλους τους κλάδους της τεχνικής, είναι ανώτερος και σε ποιότητα 
ανθρώπινου υλικού, που είναι πιο ουσιαστική από την αξία των όπλων. Οι διαδοχικές, οι 
επαναλαμβανόμενες, οι αμείλικτες νίκες του το απέδειξαν. 

Η Luftwaffe από την πλευρά της δεν έχει ενισχυθεί ανάλογα με τα καινούρια βάρη που 
αναλαμβάνει. 1500 αεροπλάνα εξακολουθούν να εξασφαλίζουν την συνέχιση της επιθετικής και 
αμυντικής μάχης εναντίον της Αγγλίας. Το τμήμα που αποσπάται στο ρωσικό μέτωπο περιλαμβάνει 
μόνο 720 καταδιωκτικά, 1160 βομβαρδιστικά και 120 αναγνωριστικά, δυνάμεις ολότελα 
ανεπαρκείς, σχεδόν αστείες, μπροστά στην έκταση και το βάθος των μετώπων που πρόκειται να 
ανοίξουν. 

Πριν ακόμα αρχίσουν οι εχθροπραξίες, εμφανίζονται δυσκολίες ανεφοδιασμού. Η παραγωγή 
μπούνας ή συνθετικού καουτσούκ είναι τόσο ανεπαρκής σε ποσότητα και ποιότητα, που οι 
Γερμανοί υποχρεώνονται να υπολογίζουν στα μικρά φορτία φυσικού καουτσούκ, που της φέρνουν 
όσα πλοία διασπούν τον αποκλεισμό. Η έμμονη ιδέα του Hitler για την προστασία των ρουμανικών 
πετρελαιοπηγών εξηγείται, όταν ξέρει κανείς πως τα καύσιμα με βάση τον λιγνίτη, που παράγονται 
στη Λέουνα, καλύπτουν λιγότερο από τα 30% των αναγκών και πως τα αποθέματα δεν αντιστοιχούν 
παρά σε τριών μηνών επιχειρήσεις για την βενζίνη και ενός μηνός για τη βενζόλη. 

Έτσι ο Hitler βαδίζει εναντίον της Ρωσίας μ’ ένα στρατιωτικό μηχανισμό όχι μόνο πάρα πολύ 
αδύνατο, αλλά και πολύ πιο αδύνατο από αυτόν που η Γερμανία θα μπορούσε να συγκροτήσει, αν ο 
αρχηγός της είχε την υπομονή να τον προετοιμάσει μερικά χρόνια ακόμα. Αυτός ο στρατιωτικός 
μηχανισμός είχε περίφημα επαρκέσει για τις κεραυνοβόλες νίκες του 1939-1941 ή εναντίον στρατών 
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πολύ πιο αδύνατων, όπως στην Poland και στα Βαλκάνια ή εναντίον στρατών που έπεσαν θύματα 
ενός τεχνικού αιφνιδιασμού, όπως στη France. Στη Ρωσία ο αντίπαλος είναι γιγάντιος και ο τόπος 
εξουδετερώνει την ταχύτητα πιο πολύ με τις εδαφολογικές συνθήκες, παρά με τις τεράστιες 
αποστάσεις. Όταν όμως ο Brauchitsch θέλησε να ανοίξει αυτό το κεφάλαιο, διατυπώνοντας 
παρατηρήσεις για τα όρια του μηχανοκίνητου πολέμου, ο Hitler του έκλεισε βάναυσα το στόμα. Είχε 
βαρεθεί να ακούει τις αντιρρήσεις αυτών των στρατιωτικών που πάντα έπεφταν έξω. 

Ο Hitler αρνήθηκε να ακούσει και τις αιτήσεις που του έκαμαν για την προστασία του στρατού από 
το ρωσικό ψύχος. Μαζική παραγωγή ειδικού ιματισμού θα ξυπνούσε υποψίες, κι αποτελεί αξίωμα 
το ότι ο Ερυθρός Στρατός θα καταστραφεί, πριν πέσει η παγωνιά. Το ένα πέμπτο περίπου των 
γερμανικών δυνάμεων θα μείνει στη Ρωσία, για να φρουρεί τα νέα ευρωπαϊκά σύνορα από την 
Κασπία ως τη Λευκή θάλασσα· πάνω σ’ αυτή τη βάση στηρίζονται οι υπολογισμοί για τον 
προβλεπόμενο χειμερινό ιματισμό και τις ειδικές τροφές. 

Ο χαρακτήρας του πολέμου προκάλεσε νέα διαμάχη του Hitler με τους στρατηγούς του. 

Θα αποστρατεύσω τον υπόλοιπο στρατό, 
αναγγέλλει ο Führer, και θα συνεχίσω τον πόλεμο εναντίον της Αγγλίας με τη Luftwaffe και το Πολεμικό 
Ναυτικό. 

Υπήρχε 
ανάμεσα σ’ αυτόν και σ’ εκείνους, θα πει αργότερα ο Jodl, 

Στις 30 Μαρτίου οι διοικητές στρατιάς καλούνται στην Καγκελαρία. Ο Hitler εμφανίζεται μπροστά 
τους με βλέμμα σκοτεινό και πρόσωπο βλοσυρό. 

μια αντίθεση αρχής γύρω στη φύση του 
πολέμου με τη Ρωσία. Οι στρατηγο ί σ’ αυτόν τον πόλεμο  έβλεπαν τη σύγκρουση δύο στρατών, ενώ ο 
Führer ήθελε να δουν αυτόν τον πόλεμο σαν αγώνα εξοντώσεις μεταξύ δυο ασυμβίβαστ ων μορφών 
πολιτισμού. 

Ο πόλεμος εναντίον της Ρωσίας, λέει, δεν μπορεί να 
διεξαχθεί σύμφωνα με τους νόμους της τιμής. Είναι αγώνας ιδεολογικός και πόλεμος φυλών, που 
απαιτεί βαθμό σκληρότητας χωρίς προηγούμενο... Οι αξιωματικοί πρέπει να απαλλαγούν από τις 
ξεπερασμένες ιπποτικές αντιλήψεις τους και να παύσουν να φαντάζονται, πως τα πάντα θα τελειώσουν 
με μια ανακωχή, που ύστερα απ’ αυτήν νικητής και ηττημένος δεν θα έχουν παρά να σφίξουν τα χέρια... 
Ξέρω καλά, πως αυτό ξεπερνά την κατανόηση των στρατηγών μου, σημειώστε όμως καλά, πως απαιτώ 
υπακοή. Η Ρωσία δεν αναγνώρισε τις συμφωνίες της Γενεύης. Δεν θα χαρίσει σίγουρα τη ζωή στα SS 
μου. Εννοώ λοιπόν οι πολιτικοί επίτροποι του Ερυθρού Στρατού να μη θεωρούνται μαχόμενοι 
στρατιωτικοί και, όταν αιχμαλωτίζονται, να εκτελούνται αμέσως...

Γύρω από τον Brauchitsch η σκηνή εξακολουθεί. Οι τρεις διοικητές ομάδων στρατιών 
περικυκλώνουν τον αρχιστράτηγο, του λένε πως ο Hitler τους προσέβαλε και τον πιέζουν να 
διαμαρτυρηθεί εκ μέρους τους. Ο Brauchitsch όμως δεν έχει τη δύναμη για τέτοιες ενέργειες. 
Παρόλο ότι βρίσκει δικαιολογημένες τις διαμαρτυρίες, τους λέει, πως πρέπει να αποφύγουν να 
εξερεθίσουν τον Führer και πως θα σκεφθεί με ποια μέσα θα τον κάνει να αναθεωρήσει τη γνώμη 
του χωρίς φασαρίες. Οι ασθενείς προσπάθειες του Brauchitsch δεν πρόκειται όμως να εμποδίσουν 
να εκδοθεί στις 6 Ιουνίου από την Ανώτατη Διοίκηση της Wehrmacht η διαταγή εξόντωσης των 
πολιτικών επιτροπών (Kommissärbefehl). 

 Καμιά διαμαρτυρία δεν πρόλαβε να 
ακουστεί. Ο Hitler είχε κιόλας εγκαταλείψει την αίθουσα με βήμα έξαλλο. 

Στις 13 Μαΐου παίρνεται μια απόφαση με ακόμα βαρύτερες συνέπειες. Τα μετόπισθεν του 
γερμανικού στρατού στη Ρωσία θα οργανωθούν με εντελώς νέο τρόπο. Οι εξουσίες των στρατηγών 
δεν θα επεκτείνονται πέρα από την πρώτη γραμμή. Τους μαχόμενους θα ακολουθούν από κοντά το 
Κόμμα, η Gestapo, τα SS, όλα δηλαδή τα ιδεολογικά, καταπιεστικά και καταληστευτικά όργανα του 
χιτλερικού κράτους. Ένας μισότρελος θεωρητικός, ο Άλφρεντ Ρόζεμπεργκ, θα διορισθεί υπουργός 
των Ανατολικών Εδαφών. Μια ευρύτατη οργάνωση, με το συμβατικό όνομα Όλντενμπουργκ, 
σχηματίζεται με σκοπό τη συστηματική λεηλασία των κατακτωμένων εδαφών. Η Ρωσία θα διαιρεθεί 
σε τέσσερα οικονομικά κυβερνεία και θα παραδοθεί στην εξουσία των πιο σκληρών gauleiter, στον 
Κοχ, στον Τερμπόβεν κλπ. Όλοι οι χρησιμοποιήσιμοι πόροι θα αφαιρεθούν. Υπενθυμίζεται στους 
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εκτελεστές του σχεδίου, πως δεν έχουν να υπολογίσουν τις ταλαιπωρίες ή και την επιβίωση ακόμα 
των πληθυσμών. Όσο πιο πολλοί πεθάνουν από την πείνα, τόσο πιο λίγους θα πρέπει να εκδιώξουν, 
για να κάνουν τόπο στους Γερμανούς άποικους. 

Θα μπορούσε βέβαια να ακολουθηθεί μια διαφορετική πολιτική: η πολιτική που θα απέβλεπε να 
πάρει με το μέρος της το ρωσικό λαό. Η σταλινική τυραννία είχε αμέτρητους εχθρούς. Το αγροτικό 
ζήτημα καίει τον αγροτικό κόσμο. Ένας γερμανικός στρατός που θα διέλυε τα κολχόζ και θα έδινε γη 
στους χωρικούς, θα μπορούσε να προκαλέσει τεράστια συγκίνηση και μεταστροφή στο ρωσικό λαό. 
Οι διαταγές όμως του υπουργού Ανατολικών Εδαφών θα χαράξουν την αντίθετη τακτική: δεν θα 
επιτρέπεται να θίξει κανείς τα κολεκτιβιστικά αγροκτήματα και θα πρέπει να απαιτείται από τους 
κολχόζνικους να δίνουν τις ίδιες πoσότητες προϊόντων, που ζητούσαν και οι σοβιετικές αρχές. Δεν 
πρόκειται να απελευθερωθεί ο ρωσικός λαός, αλλά να απωθηθεί στην Ασία. Το μέλλον, λέει 
επιγραμματικά ο μισότρελος Ρόζεμπεργκ, επιφυλάσσει πολλά σκληρά χρόνια στους Ρώσους. Θα μας 
ευγνωμονούν όμως μετά εκατό χρόνια, γιατί τους ξαναφέραμε στη φυσική κοιτίδα τους. Ο Ρώσος είναι 
ένας υπάνθρωπος, Unlermensch, απέναντι στον οποίο ο Γερμανός υπεράνθρωπος έχει τις ίδιες 
υποχρεώσεις, που έχει απέναντι στα ζώα· όχι σκληρότητα χωρίς λόγο, αλλά διακριτικό δικαίωμα 
ζωής ή θανάτου. 
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Τελευταίες ημέρες μιας φιλίας... 

Την 1η Μαΐου στη Μόσχα η γερμανική φιλία έχει τιμητική θέση. Ο Stalin και ο στρατάρχης 
Timoshenko την εξυμνούν στα διαγγέλματα προς το έθνος και τον στρατό. Πέντε ημέρες αργότερα ο 
Stalin, που είχε ως τότε μόνο τον τίτλο του πρώτου γραμματέα του Κομμουνιστικού Κόμματος, 
αναλαμβάνει προσωπικά και την αρχηγία της κυβέρνησης με τον τίτλο του προέδρου του 
συμβουλίου των επιτρόπων του λαού. Ο πιστός Molotov γλιστρά σιωπηλά στη δεύτερη σειρά. 

Γερμανός πρεσβευτής στη Μόσχα είναι ένας ευπατρίδης, ο κόμης von Ντερ Σούλενμπουργκ. Μισεί 
τον Hitler, υπηρετεί όμως την Γερμανία. Προσπαθεί να διατηρήσει μια ειρήνη, που η εξαφάνισή της 
θα έκανε να ξαναγεννηθεί ο εφιάλτης των δυο μετώπων. Τα τηλεγραφήματά του στη 
Βιλελμστράσσε υπογραμμίζουν ακατάπαυστα, πως ο Stalin και ο Molotov κάνουν ό,τι μπορούν, για 
να αποφευχθεί μια σύγκρουση ή πως είναι (15 Ιουνίου) έτοιμοι να κάνουν τις έσχατες παραχωρήσεις.

Ωστόσο οι κινήσεις των γερμανικών στρατευμάτων δεν μπορούν να περάσουν απαρατήρητες. Όλες 
οι υπηρεσίες πληροφοριών του κόσμου τις γνωρίζουν. Όλοι οι διπλωμάτες, που είναι 
διαπιστευμένοι στο Berlin, διαπιστώνουν, πως οι σιδηροδρομικές γραμμές και οι αυτοκινητόδρομοι 
είναι παραφορτωμένοι από τις στρατιωτικές μεταφορές, που κατευθύνονται προς τα ανατολικά. 
Θέμα συζητήσεων σε όλες τις πρεσβείες είναι ο επικείμενος γερμανορωσικός πόλεμος, ενώ οι 
ταξιδιώτες που επιστρέφουν από τη Μόσχα, εκπλήσσονται και δηλώνουν, πως στην Ρωσία κανένας 
δεν ανησυχεί. Ο Stalin φεύγει για παραθερισμό στις ακτές της Μαύρης θάλασσας. Στις μυστικές 
προειδοποιήσεις του Churchill ο Molotov απαντά με ένα ανακοινωθέν του Πρακτορείου TASS με 
ημερομηνία 13 Ιουνίου: 

 Η 
Σοβιετική Ένωση εκτελεί τις εμπορικές υποχρεώσεις που είχε αναλάβει και τα κυριότερα προϊόντα 
που εξάγει, πετρέλαιο, σιτάρι, ξυλεία, μπαμπάκι, στέλνονται χωρίς καθυστέρηση. Οι αγγλικοί 
ελιγμοί στη Μόσχα απέτυχαν. Ο ερυθρός αριστοκράτης Sir Στάφφορντ Κρίπς που είχε σταλεί από 
τον Churchill, είχε φύγει πίσω για το London. Κυκλοφορεί η φήμη, πως αποθαρρημένος δεν θα 
επιστρέψει πια στη Μόσχα. 

Οι υπεύθυνοι σοβιετικοί κύκλοι θεωρούν αναγκαίο να δηλώσουν, ότι οι φήμες 
αυτές (συγκεντρώσεις στρατευμάτων, γερμανικές επιθετικές προθέσεις) αποτελούν αδέξια τεχνάσματα 
εκείνων, που έχουν συμφέρον να επεκτείνουν και να παρατείνουν τον πόλεμο.

Την επαύριον του ανακοινωθέντος του Πρακτορείου TASS ένας στρατιωτικός γαλαξίας 
συγκεντρώνεται στη νέα Καγκελαρία του Reich. Δεν περνά απαρατήρητη μέσα στο Berlin, όπου 
ψιθυρίζεται, πως αυτή η συγκέντρωση στραταρχών είναι δείγμα επικειμένων εχθροπραξιών 
εναντίον της Ρωσίας. Μπροστά στον Hitler, που περιβάλλεται από τους κυριότερους αξιωματικούς 
της Ανώτατης Διοίκησης της Wehrmacht, τον Keitel, τον Jodl, τον Warlimont, του Γενικού Επιτελείου, 
Brauchitsch, Halder, Paulus, της Ανώτατης Διοίκησης της Luftwaffe, Göring, Μίλχ, Γιέσονεκ, 
Μποντενσάτζ, της Ανώτατης Ναυτικής Διοίκησης, Raeder και Φρίκε, παρουσιάζονται διαδοχικά οι 
διοικητές του μετώπου της Norway Falkenhorst και Στουμπφ· της ομάδας στρατιών Süd Rundstedt, 
Reichenau, Stülpnagel, Kleist, Σόμπερτ και Λαιρ· της Βαλτικής Καρλ και Schmundt· της ομάδας 
στρατιών Νορντ Leeb, Busch, Kuechler, Hoepner και Κέλλερ· της ομάδας στρατιών Mitte Bock, Kluge, 
Στράους, Guderian, Hoth και Kesselring. Αναφέρουν στον Führer τις προετοιμασίες τους και 
απαντούν στις ερωτήσεις του. Στη διάρκεια των παρουσιάσεων αυτών γίνεται ένα γεύμα, στο οποίο 
συμμετέχουν και οι στρατηγοί Fromm και Ούντετ. Ο Hitler κατά την διάρκεια του γεύματος εκφωνεί 
ένα λόγο, στον οποίο επαναλαμβάνει το γνωστό μοτίβο του: όταν η Ρωσία ηττηθεί, η Αγγλία θα 
ζητήσει ειρήνη. Για να ηττηθεί η Ρωσία απαιτούνται τέσσερις εβδομάδες σκληρής μάχης, μετά τις 
οποίες θα ακολουθήσει στρατιωτική δράση με ολοένα μικρότερη ένταση. Ο κύριος όγκος του 
στρατού πρέπει να έχει επιστρέψει στη Γερμανία, ο κόσμος πρέπει να έχει αποκτήσει τη νέα του 
μορφή ως τα Χριστούγεννα. Ένα πράγμα λείπει ακόμα: η ημερομηνία της επίθεσης. Στις 17 ορίζεται 
η Κυριακή 22 Ιουνίου. Η τελική απόφαση θα ληφθεί στις 21, ώρα 13:00. Η λέξη Αλτόνα θα σημαίνει 

 Η ρωσική κυβέρνηση 
μένει σχολαστικά πιστή στο σύμφωνο της Μόσχας. 
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ακύρωση της διαταγής επίθεσης. Η λέξη Ντόρτμουντ θα σημαίνει επιβεβαίωση. 

Η λέξη Ντόρτμουντ έχει δοθεί εδώ και πολλές ώρες, όταν το βράδυ της 21ης προς την 22η, ο 
Molotov καλεί τον κόμητα Σούλενμπουργκ. Του ανοίγει την καρδιά του. Του εμπιστεύεται την 
ανησυχία του. Η σοβιετική κυβέρνηση αντιλαμβάνεται, ότι υπάρχει κάποια δυσαρέσκεια της 
γερμανικής κυβέρνησης. Η σοβιετική κυβέρνηση θα ήθελε να γνωρίζει τους λόγους που την 
προκάλεσαν, για να δει τι μπορεί να κάνει για να επανορθώσει τα πράγματα. Ο Σούλενμπουργκ 
υπόσχεται να μεταβιβάσει την επιθυμία αυτή στο Berlin. Όταν επιστρέφει στην πρεσβεία του, η 
κρυπτογραφική του υπηρεσία μόλις έχει αποκρυπτογραφήσει το τηλεγράφημα του Ribbentrop, που 
τον επιφορτίζει να επιδώσει στον Χερρ Molotov την δήλωση κήρυξης πολέμου εκ μέρους του Reich. 

Μια καταθλιπτική μελαγχολία γεμίζει τις τελευταίες ώρες, την τελευταία νύχτα. Ο αρχηγός του 
Γενικού Επιτελείου Franz Halder θέλησε να πετάξει ο ίδιος πάνω από το πεδίο των επικειμένων 
μαχών· επιστρέφει καταπτοημένος από το συναίσθημα απεραντοσύνης και ευρύτητας που ένοιωσε. 
Ο διοικητής σώματος στρατού von Manstein περνά τη βραδιά του στις 21 Ιουνίου σ’ ένα φιλικό σπίτι 
της Ανατολικής Πρωσίας· κάθεται ως αργά στη βεράντα, μέσα στην καλοκαιρινή νύχτα με το 
συναίσθημα της ανυπολόγιστης αξίας των δευτερολέπτων που πέφτουν στην κλεψύδρα του 
χρόνου. Ακόμα κι ο Guderian... Βρίσκεται στη θέση του με την ομάδα θωρακισμένων του μπροστά 
στο Μπρεστ-Λιτόφσκ, που είχε καταλάβει στην εκστρατεία της Poland και που πρέπει να 
ανακαταλάβει αύριο. Ο Μπουγκ, φουσκωμένος ακόμα, αντικαθρεφτίζει τα άστρα. Ο Guderian έχει 
προσεκτικά παρατηρήσει την ανατολική του όχθη. Καμιά αμυντική προετοιμασία και μέσα στο 
παλιό φρούριο οι Ρώσοι στρατιώτες κάνουν ασκήσεις παρελάσεως... Συνεπώς για άλλη μια φορά ο 
εχθρός θα αιφνιδιασθεί, αλλά η αναμονή μιας νέας σελίδας δράσης και δόξας δεν κατορθώνει να 
σηκώσει το βάρος, που πιέζει τα στήθη από τη στιγμή που έγινε γνωστό πως ο Führer αναλαμβάνει 
έναν πόλεμο στην Ανατολή, πριν ακόμα κερδηθεί ο πόλεμος στη Δύση. 

Στο στρατό πολλοί στρατιώτες περιμένουν εδώ και τρεις ημέρες μέσα στα άρματα μάχης τους και 
στα φορτηγά αυτοκίνητα. Άλλοι βρίσκονται στο τέρμα της πορείας τους προς το μέτωπο πάνω στους 
φαρδύς αμμουδερούς δρόμους της Ανατολικής Poland. Είχαν λάβει τριάντα τσιγάρα ο καθένας και 
ανά τέσσερις ένα μπουκάλι ποτό. Αλλά παρ’ όλη αυτή τη γενναιοδωρία πολλοί δεν πιστεύουν, πως 
θα γίνει καινούριος πόλεμος. Οι Ιβάν είναι σύμμαχοί μας. Βαδίζουν εναντίον της Αγγλίας. Μας 
ανοίγουν τα σύνορά τους, για να πάμε να συναντήσουμε τον Rommel από τον Καύκασο. Πούλησαν την 
Ουκρανία στον Hitler και πάμε να την καταλάβουμε...

Στο μέτωπο το πυροβολικό ανοίγει πυρ στις 03:15, τη στιγμή που μια λουρίδα ουρανού 
χρωματιζόταν ρόδινη πάνω από τη Ρωσία. 

 Στις δύο η ώρα μια ατμομηχανή σφυρίζει στη 
γέφυρα του Μπρεστ-Λιτόφσκ. Μια αμαξοστοιχία φορτωμένη σοβιετικό σιτάρι μπαίνει στη 
Γερμανία. Οι τελωνειακοί και από τα δυο μέρη έχουν συμπληρώσει τις συνηθισμένες διατυπώσεις. 
Η μεθόριος κοιμάται. Οι Ρώσοι κοιμούνται στους στρατώνες τους. Ο Stalin κοιμάται -ή γλεντά, 
ξενύχτης καθώς ήταν- στην έπαυλή του στη Μαύρη θάλασσα. Στο Berlin ξυπνούν τον πρεσβευτή 
Ντεκανόζωφ, που ο Ribbentrop τον περιμένει στο υπουργείο Εξωτερικών περπατώντας πάνω-κάτω 
και επαναλαμβάνοντας, πως ο Hitler έχει δίκιο να θέλει να ξεμπερδέψει με τη Ρωσία. Επειδή ο 
πρεσβευτής δεν ξέρει γερμανικά, ο διερμηνέας Παυλώφ είναι υποχρεωμένος να μεταφράσει το 
μακροσκελές κατηγορητήριο, που ο Ribbentrop θεωρεί αναγκαίο να απαγγείλει. Όταν ο 
Ντεκανόζωφ αντιλαμβάνεται, πως πρόκειται για πόλεμο, σηκώνεται, κάνει μια μικρή, στεγνή 
υπόκλιση και δεν ανοίγει πια το στόμα του παρά μόνο για να ανακοινώσει ότι εγκαταλείπει τη 
χώρα. Ο Ribbentrop περνά έπειτα στην αίθουσα συνεδριάσεων, όπου έχουν κληθεί επίσης οι ξένοι 
διπλωμάτες και ανταποκριτές. Μερικές κυρίες με ξώπλατα φορέματα βρίσκονται ανάμεσα στους 
άνδρες, που είχαν υποχρεωθεί να διακόψουν τον ύπνο τους και που άλλοι απ’ αυτούς εξάπτονται, 
μιλούν για τη μεγαλύτερη νύχτα της ιστορίας και άλλοι δεν κρύβουν το φόβο και τη θλίψη τους. 
Όταν βγαίνουν, για να τηλεγραφήσουν στον κόσμο τη μεγάλη είδηση, αρχίζει να ξημερώνει και τα 
πουλιά κελαηδούν στο Τιργκάρτεν. 
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Κεφάλαιο 11: ΠΟΡΕΙΑ ΠΡΟΣ ΑΝΑΤΟΛΑΣ 
22 Ιουνίου - 23 Αυγούστου 1941 

Leningrand, Kiev ή Μόσχα 

Η πρώτη φωνή που υψώνεται στα ραδιοφωνικά κύματα στις 05:30 την Κυριακή 22 Ιουνίου, είναι η 
φωνή του Joseph Goebbels. Διαβάζει μια δήλωση του Hitler που εκθέτει τους λόγους για τους 
οποίους επιτίθεται εναντίον της Ρωσίας. 

Η δήλωση του Hitler τελειώνει μ’ αυτή τη φράση: Αποφάσισα να παραδώσω ξανά τα πεπρωμένα του 
γερμανικού λαού, του γερμανικού Reich και της Ευρώπης στα χέρια των στρατιωτών μας.

Λίγες ώρες αργότερα υψώνεται μια τρίτη φωνή, η φωνή του Churchill. Τον ξύπνησαν στις 4 τα 
ξημερώματα, για να του αναγγείλουν την εισβολή στη Ρωσία. Εξοργίσθηκε: 

 Τη στιγμή 
που ο χωλός του Γ Reich παίρνει το λόγο, ο Γερμανός πρεσβευτής von ντερ Σούλενμπουργκ βγαίνει 
από το Κρεμλίνο. Η κήρυξη του πολέμου έγινε περισσότερο από μια ώρα μετά την έναρξη των 
εχθροπραξιών. Ο Molotov φάνηκε αποσβολωμένος, λες και δεν το πίστευε. Όλο το πρωινό περνά, 
χωρίς το τεράστιο σοβιετικό κράτος, μ’ εξαίρεση τις πόλεις που βομβαρδίστηκαν, να ξέρει πως 
υφίσταται επίθεση από την ισχυρότερη πολεμική μηχανή της ιστορίας. Στις 12:15 επί τέλους ο 
Molotov μιλά. Αναγγέλλει την επίθεση, την παραβίαση των συνόρων, το βομβαρδισμό του Ζιτομίρ, 
του Kiev, της Σεβαστούπολης, 200 νεκρούς και τραυματίες. Υπενθυμίζει την ήττα του Ναπολέοντος 
στα 1812 και καλεί το ρωσικό λαό στα όπλα. Ο τόνος του όμως είναι γεμάτος αγωνία και η δήλωσή 
του προκαλεί κατάπληξη και συντριβή. Πολλές γυναίκες κλαίνε. Καμιά φιλοπολεμική εκδήλωση δεν 
γίνεται πουθενά. 

Έχω πει πως δεν θέλω να 
με ξυπνήσουν, παρά μόνο αν γίνει εισβολή στην Αγγλία... Ξανακοιμάται και ύστερα καθισμένος στο 
κρεβάτι του ετοιμάζει το λόγο, που θα εκφωνήσει στις 21:00. Ποτέ ο Churchill δεν ήταν καλύτερος. 
Οι κατηγορίες που απευθύνει εναντίον του Hitler, η περιγραφή του καταρράκτη των ναζιστικών 
φρικαλεοτήτων αγγίζουν το ζενίθ της εκδικητικής ρητορικής δεινότητας. Υπενθυμίζει πως δεν έπαψε 
να είναι ο αμείλικτος εχθρός του κομμουνισμού, πως δεν αναιρεί τίποτα από όσα έγραψε και είπε, 
αλλά πως τα πάντα σβήνουν μπροστά στο θέαμα του ρώσικου λαού, εναντίον του οποίου βαδίζει ο 
τερατώδης στρατός των ακρίδων αυτού του αιμοσταγούς αλήτη Hitler (of the bloody guttersnip). Η 
Ρωσία θα βοηθηθεί από την Αγγλία με όλες τις δυνάμεις της και η Αγγλία δεν θα κάνει έτσι τίποτα 
άλλο από το να βοηθήσει τον εαυτό της. 

Η γνώμη αυτή του Churchill είναι και γνώμη ολόκληρου του κόσμου. Ο υπουργός των Στρατιωτικών 
Stimson υποβάλλει στον πρόεδρο Roosevelt ένα υπόμνημα, όπου διατυπώνει τη γνώμη, πως η 
Γερμανία θα είναι απασχολημένη με τον πόλεμο εναντίον της Ρωσίας 

Ο Hitler θέλει να καταστρέψει τη Ρωσία, για να μπορέσει να 
καταβάλει αυτό εδώ το νησί, που πρέπει να το νικήσει ή να πληρώσει το τίμημα των εγκλημάτων του. Η 
εισβολή του στη Ρωσία δεν είναι τίποτα άλλο από το προοίμιο της εισβολής στην Αγγλία... 

για ένα διάστημα, κατ’ ελάχιστο 
ό ριο  ενό ς μηνό ς και κατ’ ανώτατο  ό ριο  τριών μηνών. Ο Stimson λέει, πως αυτό αποτελεί μια 
πολύτιμη και αναπάντεχη ανάπαυλα, που πρέπει να χρησιμοποιηθεί για την ένταση της 
αμερικανικής δράσης στον Ατλαντικό. Στην κοινή γνώμη η επίθεση εναντίον της Ρωσίας γίνεται 
δεκτή με περισσότερο σαρκασμό παρά αγανάκτηση: δυο κατεργάρηδες συμπλέκονται και ο Stalin 
θα πληρώσει την ατιμία που διέπραξε, κάνοντας συμμαχία με τον Hitler. Η τέταρτη φωνή που 
υψώνεται στα ραδιοφωνικά κύματα, η φωνή του Roosevelt, στιγματίζει τη νέα χιτλερική επίθεση μ’ 
ένα κομπολόι από όλο και πιο έντονα επίθετα treacherous, dishonorable, deceitful, hostile, 
murderous, brutal, desperate, αλλά ο πρόεδρος φροντίζει να βάλει στο ίδιο τσουβάλι τον 
κομμουνισμό και τον ναζισμό. Οι μόνοι που υποστηρίζουν αμέσως την Ρωσία είναι οι κομμουνιστές. 
Στο Harlem σε μια συγκέντρωση των Μαχητών της Ελευθερίας υπήρχαν έξω από την αίθουσα πανό, 
που κατάγγελλαν τους οπαδούς της επέμβασης στον πόλεμο ως όργανα του βρετανικού 
ιμπεριαλισμού και ως υπηρέτες της Wall Street. Όταν η συγκέντρωση τελείωσε, τα πανό έχουν 
εξαφανιστεί: η επίθεση εναντίον της Ρωσίας μόλις είχε γίνει γνωστή και στην Αμερική, όπως 
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παντού, το κομμουνιστικό κόμμα είχε περάσει απ’ τη μια στιγμή στην άλλη από τον αγώνα εναντίον 
του πολέμου στο σύνθημα του πολέμου μέχρις εσχάτων. 

Και στη Ρώμη;... Ήταν 3 το πρωί, όταν ο πρίγκιπας του Bismarck έφερε στον Duce μια μακροσκελή 
επιστολή του Hitler που του γνωστοποιούσε -ένα τέταρτο της ώρας πριν!- την πρόθεσή του να 
εισβάλει στη Ρωσία. Ο απίθανος Mussolini δέχθηκε αδιαμαρτύρητα αυτή την είδηση, που τον έβαζε 
μπροστά σε τετελεσμένο γεγονός σε μια περίπτωση που ξεπερνά πολύ σε σοβαρότητα όλες τις 
άλλες, για τις οποίες είχε τόσο εξοργισθεί. Δίνει διαταγή να κηρυχθεί αμέσως ο πόλεμος εναντίον 
της Ρωσίας και να προσφερθεί στην Wehrmacht ένα σώμα ιταλικού στρατού. Ο Ciano καλεί τον 
σοβιετικό πρεσβευτή, που πρέπει να τον ξετρυπώσουν στην ακροθαλασσιά, όπου είχε πάει να 
περάσει την Κυριακή του, με όλο το προσωπικό του. Καταφθάνει, σφίγγει το χέρι του υπουργού και 
ξαναφεύγει με την κήρυξη πολέμου το ίδιο ευδιάθετος, σαν να είχε δεχθεί μια πρόσκληση σε 
γεύμα. Ο πόλεμος είχε πάρει καινούριες διαστάσεις. Ο κύβος είχε ριφθεί. 

Και σήμερα ακόμα δεν είναι γνωστό, από ρωσική πηγή, ποια ήταν ακριβώς η κατάσταση των 
σοβιετικών δυνάμεων στην αρχή των εχθροπραξιών. 

Γενικά ελάχιστες πληροφορίες προέρχονται από ρωσικές πηγές. Αξιόλογα συγγράμματα 
δημοσιεύθηκαν στη Μόσχα: πριν απ’ όλα η εξάτομη Ιστορία του Μεγάλου Εθνικού Πολέμου της 
Σοβιετικής Ένωσης του Μαρξιστικού - Λενινιστικού Ινστιτούτου· η Ιστορία του Δευτέρου 
Παγκοσμίου Πολέμου, συνταγμένη από ομάδα αξιωματικών και δημοσιευμένη από έναν απ’ 
αυτούς, τον αντιστράτηγο Σ. Πλατόνωφ· τέλος το ογκώδες εγχειρίδιο του Μπ. Σ. Τεπουλχόφσκι 
Ιστορία του Μεγάλου Πατριωτικού Πολέμου. Αλλά τα έργα αυτά δεν περιέχουν παρά ως εξαιρέσεις 
στρατηγικές, τακτικές και τεχνικές μελέτες. Ο πέπλος του μυστηρίου εξακολουθεί να πέφτει πάνω 
σε έναν πόλεμο που έγινε πριν από ένα τέταρτο αιώνα και του οποίου η μορφή ανήκει πια στο 
παρελθόν, όπως και η μορφή του Εκατονταετούς Πολέμου. Αντίθετα όλα τα σοβιετικά συγγράμματα 
προβάλλουν με τρόπο ιδιαίτερα έντονο τα προπαγανδιστικά θέματα γύρω στο φιλειρηνισμό της 
Ε.Σ.Σ.Δ., τον ηρωισμό του λαού της, τον καθοδηγητικό ρόλο του κομμουνιστικού κόμματος, τη 
κτηνωδία των εισβολέων και την δολιότητα των δυτικών δυνάμεων που δεν έπαψαν να 
συνεργάζονται με τον Hitler, για να επιτύχουν την καταστροφή του προλεταριακού κράτους. 

Ιδιαίτερη συσκότιση επικρατεί για τους έξι πρώτους μήνες. Όσο ζούσε ο Stalin, έλεγαν, πως αυτός 
είχε κατευθύνει έναν μεγαλοφυή ελιγμό και πως τα πάντα εξελίχθηκαν σύμφωνα με τις προβλέψεις 
του. Η αλήθεια άλλαξε. Ο Τεπουλχόφσκι έξαφνα, παραθέτει αμείλικτα τις αποτυχίες του δικτάτορα, 
που τον έβρισκε αλάνθαστο ως τα 1954: λάθη προβλέψεως σχετικά με τις προθέσεις του Hitler· 
λάθη προπαρασκευής, που είχαν σαν αποτέλεσμα να δραστηριοποιήσουν πάρα πολύ αργά την 
πολεμική βιομηχανία· λάθη οργάνωσης, που επέφεραν την κατάργηση το 1937 του σώματος 
θωρακισμένων· λάθη στην ανάπτυξη των στρατιωτικών δυνάμεων, τα οποία διευκόλυναν την 
εισβολή. Ο συγγραφέας διαψεύδει, ότι υπήρξε, όπως στα 1812, ένα σχέδιο συστηματικής 
σύμπτυξης και αναγνωρίζει, πως σημαντικά τμήματα του εθνικού εδάφους χάθηκαν μόνο και μόνο, 
επειδή δεν ήταν δυνατή η υπεράσπισή τους. Αλλά η λεπτομερής περιγραφή των επιχειρήσεων, ο 
συγκεκριμένος πίνακας των βαρύτατων ηττών στις αρχές της εκστρατείας εξακολουθούν να λείπουν 
σχεδόν ολότελα. 

Στις 22 Ιουνίου ο σοβιετικός στρατός είναι κινητοποιημένος κατά 80%. Είναι συγκεντρωμένος σε 
ποσοστό πολύ μικρότερο και η διάταξή του δεν έχει τίποτα το επιθετικό. Είναι διαρθρωμένος σε 
πέντε μέτωπα, που αντιπροσωπεύουν ομάδες στρατιών. 

μέτωπο στρατηγός μονάδες 
Βόρειο  Μ. Μ. Ποπώφ 14η και 7η στρατιά 
Βορειοδυτικό Φ. Ι. Κουζνετσώφ 8η, 11η και 27η στρατιά 
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Δυτικό Ντ. Γκ. Παυλώφ 3η, 10η και 4η στρατιά 
Νοτιοδυτικό Χ. Π. Κιρπόνος 5η, 6η, 12η και 26η στρατιά 
Νότιο Ι. Β. Τιλουλένγιεφ 9η στρατιά, 2ο σώμα ιππικού, 2ο σώμα μηχανοκινήτων 

Πολλές μονάδες βρίσκονται σε απομακρυσμένες φρουρές και εξακολουθούν να ζουν μέσα στη 
ρουτίνα της ειρηνικής εποχής. 

Έχοντας αντιληφθεί τις γερμανικές βλέψεις οι Ρώσοι, πραγματοποίησαν την πυκνότερη 
συγκέντρωση δυνάμεων στην Ουκρανία, σχεδόν οι μισές μεραρχίες και περισσότερα από τα μισά 
θωρακισμένα βρίσκονται εκεί. Η γερμανική ομάδα στρατιών του νότου, του von Rundstedt, 
αντιμετωπίζει έναν αντίπαλο που υπερέχει σε αριθμό και σε υλικό. 

Ο αιφνιδιασμός που ο Rundstedt επιτυγχάνει, είναι ολοκληρωτικός. Πλαισιώνοντας την ομάδα 
θωρακισμένων του von Kleist, η 6η και 12η στρατιά πλησίασαν μέσα στο σκοτάδι τις γυμνές όχθες 
του Μπουγκ και του Σαν. Πέφτουν πάνω σε κυριολεκτικά κοιμισμένους Ρώσους, καταλαμβάνουν 
ανέπαφες τις γέφυρες και διαβαίνουν τους δυο ποταμούς, χωρίς να χάσουν ούτε έναν άνδρα. Η 
ρωσική αντίδραση όμως εκδηλώνεται με ταχύτητα, που καταπλήσσει στρατεύματα συνηθισμένα να 
κερδίζουν οριστικά την υπεροχή πάνω στον αντίπαλο. Από τις 22 Ιουνίου το βράδυ τα σώματα 
στρατού του Reichenau και του Stülpnagel είναι κιόλας υποχρεωμένα να αντιμετωπίζουν σφοδρές 
αντεπιθέσεις. Αμέσως από τις 23 Ιουνίου οι άνδρες του von Kleist ανακαλύπτουν ένα άρμα 
άγνωστου τύπου, το Τ-34, σχεδιασμένο θαυμάσια, εξοπλισμένο ισχυρά, άτρωτο από το γερμανικό 
αντιαρματικό πυροβόλο των 37mm, εκτός από τις ερπύστριες και τη σχάρα του κινητήρα του. Η ιδέα 
του γερμανικού ελιγμού ήταν να γίνει διείσδυση κατ’ ευθείαν προς το Kiev με άξονα για τα τρία 
σώματα της ομάδας θωρακισμένων, το 30ό, το 14ο και το 48ο, τον δρόμο του Ζιτομίρ. Η αντίσταση 
των Ρώσων είναι πάρα πολύ σθεναρή για να πραγματοποιηθεί αυτό το ρήγμα. Ο αγώνας παίρνει το 
χαρακτήρα μάχης κατά μέτωπο. 

Το πεδίο της μάχης είναι μια κυματιστή πεδιάδα σκεπασμένη μ’ ένα παχύ χαλί από χορτάρι, 
καλαμπόκι και ηλιοτρόπιο. Οι μικρές πόλεις Ρόβνο, Ντούμπνο, Ταρνοπόλ, Λουκ, Κόβελ, ως χθες 
πολωνικές που το Σύμφωνο της Μόσχας είχε παραχωρήσει στη Ρωσία, δεν είναι πια παρά γκέτο 
γεμάτα ακαθαρσίες. Τα χωριά είναι μεγάλες ξύλινες αγροικίες περιτριγυρισμένες από ψηλά 
ηλιοτρόπια. Οι χωρικοί δέχονται τους Γερμανούς σαν απελευθερωτές, ζητούν την άδεια να 
ξανανοίξουν την εκκλησία και να κάνουν λειτουργίες. Η περιοχή όμως είναι γεμάτη αθλιότητα και ο 
καύσωνας μεγάλος. Οι στρατιώτες δεν έχουν στολές από λεπτό ύφασμα και μουσκεύουν στον 
ιδρώτα τη στολή τους από τεχνητό μαλλί, παραπατάνε και πέφτουν από ηλίαση. Κάθε απόγευμα ο 
ουρανός γίνεται μολυβένιος, ένας άνεμος καταιγίδας σηκώνει σύννεφα σκόνης και η μπόρα ξεσπά 
με καταπληκτική σφοδρότητα πλημμυρίζοντας τον κάμπο μέσα σε μερικά δευτερόλεπτα. Ύστερα 
πρέπει οι στρατιώτες να παλέψουν με τη λάσπη. Τα οχήματα, ιδιαίτερα τα αυτοκίνητα και τα μικρά 
φορητά ανεφοδιασμού, που είχαν πέσει στα χέρια των Γερμανών στη France, είχαν κατασκευασθεί 
για να τρέχουν σε δρόμους που είναι πραγματικά δρόμοι ή στην ανάγκη σε χωράφια στρωτά. Τώρα 
υποκύπτουν σ’ αυτή την απότομη αλλαγή του χώρου, στον οποίο τους ζητούν να κινηθούν. Ωστόσο 
δεν βρισκόμαστε ακόμα παρά στον προθάλαμο της Ρωσίας. 

Με σκληρή προσπάθεια οι Γερμανοί προχωρούν. Η 6η στρατιά απωθεί τον εχθρό παράλληλα προς 
τα έλη του Πρίπετ. Η ομάδα θωρακισμένων διασπά τη γραμμή του Στυρ. Το Λέμπεργκ, σε απόσταση 
μόνο 50km από τις θέσεις εκκίνησης, δεν καταλαμβάνεται παρά στις 30 από την 17η στρατιά, που 
βρίσκει εκεί ένα σωστό σφαγείο: πολλές εκατοντάδες Ουκρανών εθνικιστών, που οι Ρώσοι 
τουφεκίζοντάς τους, τους απάλλαξαν από τον πειρασμό να συνεργασθούν με τους Γερμανούς. Δώρο 
αναπάντεχο για τον Hitler, που διψούσε να αποδείξει, πως ο αγώνας εναντίον του μπολσεβικισμού 
δεν μπορεί να διεξαχθεί σύμφωνα με τον κώδικα του ιπποτισμού. Ο ευαίσθητος Δρ Goebbels 
σπεύδει αεροπορικώς στο Λέμπεργκ και κάνει από το ραδιόφωνο μια συγκλονιστική περιγραφή του 
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σφαγείου. Είμαι καταγανακτισμένος, λιποθυμώ από τη φρίκη που νοιώθω...

Η μάχη διευρύνεται στις 2 Ιουλίου. Η 11η γερμανική στρατιά, von Σόμπερτ, και οι δυο μικρές 
ρουμανικές στρατιές του Αντονέσκου, επιτίθενται με τη σειρά τους στα νότια των Καρπαθίων, 
διαβαίνουν τον Προύθο και ξανακατακτούν τη Βεσσαραβία. Ο Rundstedt απόσπασε από τους 
Ρώσους αυτά που ο Ribbentrop τους είχε δώσει είκοσι πέντε μήνες νωρίτερα, χωρίς όμως να έχει 
διασπάσει τη διάταξη των δυνάμεών τους. 

 Εξ άλλου οι Γερμανοί 
βρίσκουν για πρώτη φορά πτώματα στρατιωτών τους, που έχουν ακρωτηριαστεί και σκυλευτεί. Ο 
ρωσικός πόλεμος αρχίζει. 

Στην άλλη άκρη του μετώπου η πυκνότητα των σοβιετικών δυνάμεων, που φράζουν το δρόμο προς 
το Leningrand, είναι τρεις φορές μικρότερη από κείνη που βρίσκεται στο νότο. Ο Leeb επιτίθεται με 
τον ίδιο σχηματισμό του Rundstedt. Η 18η στρατιά Κούχλερ στο Βορρά, η 16η στρατιά Busch στα 
νότια και ανάμεσα στις δύο, όπως το κεντρικό άλογο μιας τρόικας, η 4η ομάδα θωρακισμένων του 
Hoepner. Η εξόρμησή τους είναι πολύ πιο επιτυχημένη από την εξόρμηση στην Ουκρανία. Ένα από 
τα σώματα θωρακισμένων, το 56ο, διοικείται από τον Erich von Manstein, που είχε συλλάβει 
παράλληλα με τον Hitler την ιδέα του ελιγμού στο Sedan. Ρίχνεται καταμεσής στον εχθρό, φθάνει 
στις 22 Ιουνίου κιόλας στην κλειστή κοιλάδα του Ντούμπιτσα, καταλαμβάνει μ’ αιφνιδιασμό τον 
μεγάλο αγωγό νερού που τη διασχίζει, συνεχίζει την πορεία του προς το Ντούναμπουργκ, 
προελαύνει 200km μέσα σε τέσσερις ημέρες και καταλαμβάνει τις μεγάλες γέφυρες του Ντούνα, 
πριν ακόμα σκεφτούν οι Ρώσοι να τις ανατινάξουν. Ο κεραυνοβόλος πόλεμος δεν έχει γίνει ακόμα 
λόγος κενός! 

Ωστόσο ακόμα και στο κατόρθωμα του Manstein εμφανίζεται η διαρθρωτική αδυναμία του 
γερμανικού στρατού. Το 56ο σώμα θωρακισμένων δεν περιλαμβάνει παρά μια μόνο μεραρχία 
Panzer, την 8η, και τρία μόνο τάγματα αρμάτων μάχης. Η μηχανοκίνητη μεραρχία του, η 3η, 
συνοδεύει τα άρματα, αλλά η 3η μεραρχία του σώματος στρατού, η 290ή, είναι μια μεγάλη μονάδα 
συνηθισμένου πεζικού που μένει πίσω. Το άλλο θωρακισμένο σώμα, το 41ο, προχωρεί προς τον 
ποταμό Ντούνα διασχίζοντας το Γιάκομπσταντ, όμως, λιγότερο τολμηρός ή λιγότερο τυχερός από 
τον συνάδελφό του ο αρχηγός του Ράινχαρντ, δεν κατορθώνει να δώσει στη μονάδα του την ίδια 
ορμή. Τρεις ολόκληρες μέρες ο Manstein μένει σαν αιχμή βέλoυς πάνω από 100km μπροστά από 
την ομάδα στρατιών, διεξάγοντας έναν αχάριστο αμυντικό αγώνα, για να αγκιστρωθεί στον 
Ντούναμπουργκ. 

Στις 29 η κρίση έχει παρακαμφθεί. Το σύνολο των στρατευμάτων φθάνει στον Ντούνα. Η 16η 
στρατιά καθάρισε την περιοχή του Κόβνο. Η 18η καταλαμβάνει τη Ρίγα. Μετά τη διάβαση του 
ποταμού η προέλαση ξαναρχίζει γρήγορα, φθάνει στις 10 Ιουλίου στη λίμνη Πέιπους, όπου δύο 
χρόνια πριν τελείωνε το έδαφος της ανεξαρτήτου Δημοκρατίας της Estonia. Τα δύο τρίτα του 
δρόμου για το Leningrand διανύθηκαν μέσα σε δέκα οκτώ ημέρες. Είκοσι περίπου εχθρικές 
μεραρχίες καταστράφηκαν ή αχρηστεύθηκαν. Ωστόσο καμιά σημαντική κύκλωση δεν είχε 
επιτευχθεί και πίσω από τις οχυρωμένες θέσεις της παλιάς μεθορίου, μεγάλες μάζες ρώσικου 
στρατού εμποδίζουν να καταληφθεί μ’ ένα άλμα το Leningrand. 

Οι επιθέσεις του Rundstedt και του Leeb έξω από το κέντρο του μετώπου αποτελούν 
δευτερεύουσες επιχειρήσεις. Αν γινόταν σύγκριση με την ναπολεόντειο εκστρατεία του 1812, θα 
μπορούσε να λεχθεί, ότι ο ένας είναι ο Ρενιέ και ο άλλος ο Μακ Ντόναλντ. Η Μεγάλη Στρατιά είναι η 
ομάδα Bock. Οι δυνάμεις που την αντιμετωπίζουν, 38 μεραρχίες πεζικού, 8 μεραρχίες ιππικού, 14 
ταξιαρχίες μηχανοκινήτων και μοτοσικλετιστών, είναι ανώτερες από τις δυνάμεις που υπερασπίζουν 
τις Βαλτικές χώρες, αλλά κατώτερες από εκείνες που υπερασπίζουν την Ουκρανία. Αυτη είναι η 
μόνη περιοχή του μετώπου, όπου οι Γερμανοί επιτίθενται από θέση ισχύος με πέντε από τα δέκα 
θωρακισμένα σώματα που διαθέτουν. 
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Στον ποταμό Μπουγκ η επίθεση άρχισε με γοργό ρυθμό. Μετά το πέρασμα μιας αμαξοστοιχίας 
σιτηρών από τη γέφυρα του Μπρεστ - Λιτόφσκ τα πάντα βυθίστηκαν πάλι στη σιωπή. Στις 03:15, τη 
στιγμή που οι γερμανικές πυροβολαρχίες ανοίγουν πυρ, ο υπολοχαγός Ζούμπε ορμά στη γέφυρα 
παίρνοντας μαζί του και τον 3ο λόχο του 135ου συντάγματος πεζικού. Η γέφυρα δεν ανατινάζεται 
και από τη σκοπιά του Ρώσου φρουρού δεν πέφτει παρά μια τουφεκιά που δεν τραυματίζει 
κανέναν. Ένα λεπτό ήταν αρκετό, για να διαβεί η Wehrmacht ένα από τα πλατύτερα ποτάμια της 
Ευρώπης. 

Στα βόρεια του Μπρεστ η διάβαση του Μπουγκ δεν έγινε λιγότερο θεαματικά. Οι Γερμανοί είχαν 
επισκευάσει και είχαν εμπιστευθεί στην 18η μεραρχία Panzer 80 υποβρύχια άρματα, που 
προορίζονταν να βγουν από τη Μάγχη στις αγγλικές ακτές. Διοικούνται από τον κόμη Στράσβιτς, 
βυθίζονται, εξαφανίζονται, επανεμφανίζονται στην ανατολική όχθη, πετάνε αυτόματα το στεγανό 
περικάλυμμά τους και αναπτύσσονται στην πεδιάδα. Πίσω τους οι γεφυροποιοί αρχίζουν αμέσως τη 
δουλειά τους και το πεζικό περνά με κάθε λογής πλεούμενα. 

Απομένει ένα σκληρό καρύδι, το παλιό φρούριο του Μπρεστ. Πολύ εκτεταμένο, περικλείοντας μέσα 
στις οχυρώσεις του λιβάδια και δενδρόκηπους καλύπτει τρία νησιά του Μπουγκ. Η αιφνιδιαστική 
επίθεση του 135ου συντάγματος πεζικού δεν κατορθώνει να οδηγήσει στην κατάληψη του 
κεντρικού νησιού, όπου οι Ρώσοι αναδιοργανώνονται. Θα κρατήσουν ως τις 30 Ιουνίου, αν και 
σφυροκοπούνται από το βαρύ πυροβολικό και τα Stukas. Ο Stalin θα απαγορεύσει να γίνει γνωστό 
αυτό το περιστατικό, επειδή οι τελευταίοι υπερασπιστές του παραδόθηκαν, αφού τους τελείωσαν 
τα τρόφιμα και τα πυρομαχικά. Όταν θα εγκαταλείψουν τα στρατόπεδα αιχμαλώτων του Reich, θα 
οδηγηθούν ίσα στα στρατόπεδα εξόριστων της Σιβηρίας. 

Από την μια και από την άλλη πλευρά αυτού του πυρήνα αντίστασης η ισχυρή θωρακισμένη ομάδα 
του Guderian, 15 μεραρχίες και απ’ αυτές 5 θωρακισμένες και 930 άρματα μάχης, περνά τον 
Μπουγκ και τον Λέουνα. Στα βόρεια το 47ο σώμα θωρακισμένων του στρατηγού Λέμελσεν. Στο 
κέντρο το 12ο σώμα του στρατηγού Σροτ. Στα νότια, το 24ο σώμα θωρακισμένων του στρατηγού 
Γκέυρ von Σβέπενμπουργκ. Εφεδρείες το 46ο σώμα θωρακισμένων του στρατηγού Βήτινγκχοφ. 
Μέσα σ’ ένα πελώριο σύννεφο σκόνης ένας χείμαρρος χάλυβα πλάτους 100km που ανατρέπει τα 
πάντα στο πέρασμά του, αυτή η τεράστια μάζα ανθρώπων και μηχανών εφορμά προς το Σλόνιμ και 
το Μπαράνοβιτς. Η 4η στρατιά, δηλαδή τα σώματα στρατού 4ο, 7ο, 13ο, 43ο

Η άλλη ταχυκίνητη μάζα της ομάδας στρατιών Mitte, η 3η ομάδα θωρακισμένων του στρατηγού 
Hoth, είχε συγκεντρωθεί στις παρυφές της Ανατολικής Πρωσίας και της Lithuania. Με την ίδια 
κακοκεφιά του Guderian ο διοικητής των Panzer Hoth υπάγεται στον διοικητή των πεζών Στράους 
που διοικεί την 9η στρατιά. Ο Hoth συγκεντρώνει κάτω από τις διαταγές του το 39ο σώμα 
θωρακισμένων του στρατηγού Rudolf Σμιτ και το 57ο σώμα θωρακισμένων του στρατηγού Κούντσεν 
και ακόμα το 5ο και το 6o σώμα στρατού, συνολικά 250.000 άνδρες και 840 άρματα μάχης. Η βάση 
εξόρμησης του βρίσκεται 50km από τον ποταμό Νιέμεν, αλλά ο αιφνιδιασμός είναι τόσο 
ολοκληρωτικός, η εξόρμης;h του τόσο γρήγορη, που η γέφυρα του Μερκ;iν και οι δυο γέφυρες του 
Ντολίτα καταλαμβάνονται ανέπαφες το απόγευμα της 22ας Ιουνίου. Οι δυσκολίες αρχίζουν την 
επομένη μέσα στους τρομερούς κινούμενους άμμους της Πούσκζα Ρούντνικα που, λέει ο Χoτ, δεν 
είχαν δει ποτέ αυτοκίνητο και συντρίβουν αμείλικτα τα γαλλικά αμάξια. H προέλαση ωστόσο 
συνεχίζεται με αμείωτη ταχύτητα. Στις 25 οι κατακτητές βρίσκονται στο Μαλοντέσνο, απ’ όπου ο 
Ναπολέων επιστρέφοντας από τη Ρωσία είχε την καλοσύνη να πληροφόρηση τους λαούς του με το 
29ο ανακοινωθέν, πως η υγεία του δεν ήταν ποτέ καλύτερη και πως είχε χάσει 600.000 άνδρες. Την 
επομένη γλιστρώντας ανάμεσα από τα οχυρά της γραμμής Stalin η 20ή θωρακισμένη μεραρχία 
φθάνει στο Minsk, πρωτεύουσα της Σοβιετικής Δημοκρατίας της Λευκορωσίας. Ακόμα πιο 

, ακολουθεί αυτό το 
κύμα. Ο Guderian είναι έξω φρενών, επειδή βρίσκεται κάτω από τις διαταγές του στρατάρχου von 
Kluge. 
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ανατολικά η 7η θωρακισμένη μεραρχία έχει αποκόψει τον αυτοκινητόδρομο της Μόσχας στο 
Μπορίσωφ, στον ποταμό Μπερεζίνα. Ο Hoth έχει κιόλας υπερφαλαγγίσει κατά 200km την 3η, την 
4η και την 10η ρωσική στρατιά που κατέχουν θέσεις από τη μια και από την άλλη πλευρά του 
Νιέμεν στην περιοχή Λίντα - Νοβογκρόντεκ. Ο Guderian φθάνει από το Μπαράνοβιτς, για να ενωθεί 
με τον συνάδελφό του αφήνοντας στην 4η και στην 9η στρατιά τη φροντίδα να κλείσουν τον 
θύλακο, που άνοιξαν τα θωρακισμένα. 

Δύο μεγάλα ποτάμια, ο Ντούνα (Ντβίνα)στο Βορρά και ο Δνείπερος στο Νότο σχηματίζουν από τη 
Βαλτική ως τη Μαύρη θάλασσα μια υδάτινη γραμμή που η συνέχειά της διακόπτεται μόνο από έναν 
ισθμό πλάτους εξήντα περίπου χιλιομέτρων μεταξύ Βιτέμπσκ και Όρσα. Ο Hoth έχει τη γνώμη, πως ο 
πρώτος αντικειμενικός σκοπός της εκστρατείας είναι να παραβιασθεί η εξωτερική αυτή πύλη της 
Ρωσίας. Θα ήθελε έπειτα να πιάσει τις ρωσικές στρατιές του Βορρά στη λαβίδα της δικής του 
ομάδας θωρακισμένων και της ομάδας του Hoepner και ύστερα να στραφεί προς τη Μόσχα, για να 
συνενωθεί με τον Guderian που θα φθάσει από το Smolensk. Οι πλατιές αυτές κινήσεις όμως 
ξεπερνούν τη φαντασία των στρατηγών του πεζικού, που στις διαταγές τους υπάγονται οι στρατηγοί 
των μονάδων αρμάτων. Ο Hoth και ο Guderian καλούνται από την ομάδα στρατιών να μη 
προχωρήσουν υπερβολικά εμπρός από το πεζικό και να συνεργασθούν στις μάχες που αυτό οφείλει 
να δώσει. Ο Hoth στέλνει έναν αξιωματικό στο Άνγκερμπουργκ για να επιχειρήσει να επηρεάσει την 
Ανώτατη Διοίκηση, ο Brauchitsch όμως και ο Halder έχουν αντιλήψεις ακόμα πιο στενές από τον 
Bock. Απαιτούν από τις ομάδες θωρακισμένων να παίξουν τον ρόλο ενός εξωτερικού δακτυλίου 
κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης των κυκλωμένων σοβιετικών στρατιών. 

Η αποστολή των επιτιθεμένων έχει εκπληρωθεί την 1η Ιουλίου γύρω στο Μπαράνοβιτς, τη Λίντα, το 
Νοβογκρόντεκ και μερικές ημέρες αργότερα στα νότια του Minsk. Η ρωσική αντίσταση δεν ήταν 
ομοιόμορφη. Ορισμένες μονάδες παραδόθηκαν πρόθυμα απαλλάσσοντας μερικές φορές τους 
Γερμανούς από τον κόπο να τουφεκίσουν τους πολιτικούς επιτρόπους. Άλλες μονάδες σκόρπισαν 
μέσα στα δάση και άλλες πρόβαλαν άγρια αντίσταση. 

Στις 11 Ιουλίου το ανακοινωθέν της Ανώτατης Διοίκησης αναγγέλλει τον τερματισμό της διπλής 
μάχης και τη σύλληψη 328.898 αιχμαλώτων, 1809 πυροβόλων, 3.332 θωρακισμένων οχημάτων. 
Νίκη λαμπρή, που αποζημιώνει για την απογοήτευση που προκαλεί η βραδύτητα της προέλασης 
στην Ουκρανία. Από τις 164 σοβιετικές μεραρχίες, που σύμφωνα με τους υπολογισμούς βρίσκονταν 
στις 22 Ιουνίου σ’ όλο το μέτωπο, 89 καταστράφηκαν τελείως η μερικώς. Ο Halder γράφει στο 
Ημερολόγιο του, πως ο στρατηγικός σκοπός της πρώτης φάσεως των επιχειρήσεων, η συντριβή των 
σοβιετικών δυνάμεων δυτικά από τον Ντβίνα και τον Δνείπερο έχει επιτευχθεί. Αλήθεια είναι πως 
γράφει και τα εξής: Η έκταση του θεάτρου των επιχειρήσεων και το πείσμα της αντίστασης (wird uns 
noch viele vvochen beanspruchen) θα απαιτήσουν από μας προσπάθεια πολλών εβδομάδων ακόμα... 
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Έκλειψη και επανεμφάνιση του Stalin 

Τίποτε δεν φαινόταν φυσικότερο τότε από την τιμωρία του Joseph Stalin. Ο άνθρωπος που είχε 
συμμαχήσει με τον Hitler, που είχε αφήσει να αιφνιδιαστεί ο στρατός και η χώρα του, θα έπρεπε να 
πληρώσει τουλάχιστο με την απώλεια της εξουσίας την ανικανότητά του. Γράφοντας σύμφωνα με τη 
φαντασία τους, που υπηρετούσε στην περίπτωση αυτήν την αληθοφάνεια, οι ουδέτερες 
εφημερίδες ανήγγειλαν ή πως είχε τουφεκισθεί ή πως είχε καταφύγει στην Τουρκία, στο Ιράν ή στην 
Κίνα. Δέκα ημέρες εκλείψεως και σιωπής έκαναν αυτές τις φήμες πιστευτές. 

Αυτές οι δέκα ημέρες της ζωής του δικτάτορα εξακολουθούν να περιβάλλονται από μυστήριο. Ο 
μύθος, σύμφωνα με τον οποίο ο Joseph Stalin είχε τάχα σώσει την Πατρίδα των Εργατών 
αναλαμβάνοντας από την πρώτη κιόλας ημέρα την διεύθυνση του πολέμου, κουρελιάστηκε 
βάναυσα από τον Νικήτα Κρούστσεφ στις 25 Φεβρουαρίου 1956 στο 20ό Συνέδριο του 
κομμουνιστικού κόμματος της Ε.Σ.Σ.Δ. Ο Stalin όχι μόνο δεν είχε προβλέψει τα πάντα, αλλά δεν 
καταδέχτηκε να ακούσει ούτε τις πιο συγκεκριμένες προειδοποιήσεις. Όχι μόνο δεν είχε ετοιμάσει 
τα πάντα, αλλά πίστεψε πως τα πάντα είχαν χαθεί και άφησε να τον καταλάβει η απελπισία και 
σύμφωνα με τον Κρούστσεφ μόνον αφού τον επισκέφθηκαν ορισμένα μέλη του Πολιτικού 
Γραφείου, ανέλαβε ξανά την διεύθυνση της κυβέρνησης και του στρατού. Αλλά ο Κρούστσεφ δεν 
προχωρεί πέρα από τις αόριστες αυτές αναφορές. Εξακολουθούμε να αγνοούμε τι έκανε αυτές τις 
ημέρες ο Stalin και ποια ήταν η κρυφή ιστορία του μπολσεβικισμού στην αρχή των εχθροπραξιών. 

Η σιωπή του Stalin διεκόπη στις 3 Ιουλίου. Ήταν 06:30 το πρωί και ο Σταθμός της Μόσχας άρχιζε την 
μετάδοση του πρώτου δελτίου ειδήσεων, όταν η βαριά φωνή με τη γεωργιανή προφορά υψώθηκε 
στους αιθέρες. Ο Stalin άρχισε δικαιολογώντας το σύμφωνό του με τον Hitler με τον ισχυρισμό, πως 
πρόσφερε στη Σοβιετική Ένωση την απαραίτητη πίστωση χρόνου, έπειτα έδωσε τα συνθήματά του 
για τον αγώνα κατά του εισβολέως. Για άλλη μια φορά η Ρωσία πρέπει να κάψει τη γη της και να 
αντιτάξει τη λαϊκή εξέγερση στην τεχνική υπεροχή της Δύσης. 

Ούτε ένα βαγόνι, ούτε μια ατμομηχανή, ούτε ένα κιλό σιτάρι, ούτε ένα λίτρο καύσιμα δεν πρέπει να 
εγκαταλειφθούν στα χέρια του εχθρού. Στις κατεχόμενες περιοχές ομάδες παρτιζάνων, πεζών και 
ιππέων, πρέπει να οργανωθούν, για να κάμουν έναν πόλεμο παρενοχλήσεως, να ανατινάζουν τις γέφυρες 
και τους δρόμους, να πυρπολούν τις αποθήκες, τα χωριά και τα δάση. Ο εχθρός πρέπει να παγιδευτεί και 
να κυνηγηθεί ως την εκμηδένισή του... Αν υπήρξε πανικός, τώρα συγκρατείται. Η διοίκηση του 
στρατού, υπεύθυνη για πολυάριθμες λιποψυχίες, αναλαμβάνει πάλι τα ηνία. Πολλοί στρατηγοί 
πληρώνουν τις ήττες τους με ποινές που φθάνουν, όπως στην περίπτωση του Παυλώφ, σε θανατική 
εκτέλεση ή σε αυτοκτονία

Τρεις στρατηγοί της Σοβιετικής Ένωσης, στυλοβάτες του καθεστώτος, αναλαμβάνουν τον έλεγχο του 
Βορρά, του κέντρου και του Νότου. Στρατάρχης προς στρατάρχη παίρνουν θέση απέναντι στους 
εκτελεστές του γερμανικού σχεδίου. Ο Βοροσίλωφ εναντίον του Leeb· ο Timoshenko εναντίον του 
Bock· ο Μπουντιένυ εναντίον του Rundstedt. 

 εν διατεταγμένη υπηρεσία. 

Ο πρώτος είναι πρώην εργάτης μεταλλουργίας, του οποίου το κυριότερο πολεμικό έργο είναι η 
καταστολή της ανταρσίας των ναυτών της Κροστάνδης στα 1920. Ο τρίτος είναι πρώην 
υπαξιωματικός των δραγόνων, διοικητής του σοβιετικού ιππικού στα χρόνια του εμφυλίου 
πολέμου, ένας τύπος μουστακαλής, αθυρόστομος και αγροίκος. Μόνον ο δεύτερος, ο Timoshenko, 
έχει την επαγγελματική κατάρτιση πολεμικού ηγέτη. Φαλακρός σαν αυγό, σκληρός σαν πέτρα, 
σκυθρωπός σαν κουκουβάγια, είχε ανατρέψει τη στρατιωτική κατάσταση στη Finland προς όφελος 
των Ρώσων. Του ανατίθεται τώρα το μέτωπο που είχε σπάσει από το πλήγμα του γερμανικού κριού, 
και ο δρόμος της Μόσχας. Δώδεκα ημέρες μετά την εγκατάλειψη της αινιγματικής του σιωπής ο 
Stalin ο ίδιος διορίζει τον εαυτό του επίτροπο Εθνικής Αμύνης. Λίγο αργότερα, στις 7 Αυγούστου, 
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αναλαμβάνει την Ανώτατη Στρατιωτική Διοίκηση, συγκεντρώνοντας στο πρόσωπό του τις εξουσίες 
που ασκούν αντιστοίχως ο Brauchitsch και ο Hitler. Την αντίστοιχη εξουσία του Halder ασκεί ένας 
διπλωματούχος του τσαρικού στρατού, συνταγματάρχης του 1917, ο αρχηγός του γενικού 
επιτελείου Μπόρις Σαπόσνικωφ. Είναι εξ άλλου αδύνατο να σχηματίσει κανείς μια ικανοποιητική 
ιδέα για τις συνθήκες, μέσα στις οποίες λειτουργεί η σοβιετική διοίκηση και συνεπώς να εκτιμήσει 
το βάρος των ευθυνών και τη μερίδα της δόξας που ανήκει σε καθέναν από τους μεγάλους ηγέτες. 
Στις 5 Ιουλίου η ομάδα στρατιών Süd ξεκινά για την έφοδο εναντίον της γραμμής Stalin. Η γραμμή 
αυτή αποτελείται από μια αλυσίδα οχυρών από μπετόν που ενισχύονται από οχυρωματικά έργα 
εκστρατείας, όπου προβάλλει η πατροπαράδοτη ικανότητα των Ρώσων φαντάρων να 
εκμεταλλεύονται το έδαφος. Εμείς, άνθρωποι των πόλεων, σημειώνει ένας Γερμανός πολεμιστής, 

Σ’ αυτό το οχυρωμένο πεδίο μάχης, το γερμανικό πεζικό και τα άρματα προχωρούν αργά. Δέκα 
ημέρες μάχης χρειάζεται η ομάδα θωρακισμένων και η 6η στρατιά, για να διασχίσουν την 
οχυρωμένη ζώνη και να καταλάβουν το Ζιτομίρ. Νοτιότερα η 17η στρατιά φθάνει στη Βίνιτσα πάνω 
στον Μπουγκ της Ουκρανίας, τον ομώνυμο με τον πολωνικό Μπουγκ. Ο στρατάρχης Rundstedt που 
έχει βαρεθεί να πολεμά βήμα προς βήμα, εγκαταλείπει την κατά μέτωπο πορεία προς το Kiev και 
στρέφεται νοτιοανατολικά, με την πρόθεση να πιάσει μια εχθρική μάζα στη λαβίδα της ομάδας 
στρατιών που διοικεί και των γερμανο-ουγγρικο-σλοβακο-ρουμανικών δυνάμεων που ξεχύνονται 
από τον Δνείστερο. Ο στρατάρχης Μπουντιένυ επιχειρεί να ανατρέψει τον ελιγμό εξαπολύοντας 
αντεπίθεση στα πλευρά των γερμανικών φαλαγγών, οι μεγάλες όμως θωρακισμένες μονάδες που 
κινεί, διευθύνονται λιγότερο εύκολα από τις ίλες ιππικού του παλιού καιρού. Οι ρωσικές επιθέσεις 
αποτυγχάνουν και στις 2 Αυγούστου η λαβίδα κλείνει γύρω από τη μικρή πόλη Ουμάν. Ο Rundstedt 
με τη σειρά του συνεχίζει τη μάχη κυκλώσεως. Από τις 2 ως τις 8 Αυγούστου η 6η και η 12η 
σοβιετική στρατιά εκμηδενίζονται εγκαταλείποντας στον νικητή 103.000 αιχμαλώτους, 858 
πυροβόλα και 317 άρματα μάχης. Οι δυο διοικητές στρατιάς, στρατηγοί Μουσυτσένκο και Π. Γκ. 
Πονεντέλιν αιχμαλωτίζονται μαζί με τα στρατεύματά τους. 

δεν 
χρησιμοποιούμε παρά με δυσφορία το φτυάρι, ενώ για τους Ρώσους το εργαλείο αυτό είναι σύντροφος 
αχώριστος. Τα δικά μας έργα μοιάζουν παιδικά παιχνίδια μπροστά στα δικά τους. Ένα ατομικό ρωσικό 
αμπρί,  είναι μια τρύπα που έχει ακριβώς τις διαστάσεις των ώμων το υ ανθρώπο υ.  Στα 1 0 m είναι 
αδύνατο να ανακαλύψεις έναν ακροβολιστή... 

Η νίκη του Ουμάν συντρίβει τη ρωσική αντίσταση στο δυτικό τμήμα της Ουκρανίας. Η 4η ρουμανική 
στρατιά περικυκλώνει την Οδησσό. Η 11η γερμανική στρατιά κατευθύνεται προς τις εκβολές του 
Δνείπερου. Η 6η και 17η στρατιά καταλαμβάνουν την καμπή του μεγάλου ποταμού. Οι στρατιώτες 
βαδίζουν τη νύχτα, και την ώρα της καταθλιπτικής ζέστης τα μεσημέρια κοιμούνται χωμένοι στα 
στάχυα. Η μεγαλοπρέπεια του Δνείπερου τους εντυπωσιάζει: το πλατύ ποτάμι αργοκυλά ανάμεσα 
από έναν δαίδαλο που σχηματίζουν δασωμένα νησιά κάτω από την απόκρημνη δεξιά του όχθη και 
μια οριζόντια επιφάνεια ξεκινώντας από την αριστερή του όχθη χάνεται στο βάθος του ορίζοντα 
μέσα σε μια καταχνιά ζέστης. Όπως και στην πρώην Poland οι Γερμανοί γίνονται δεκτοί σαν 
απελευθερωτές. Οι χωρικοί τους προσφέρουν ψωμί και αλάτι. Οι πρώτες μεγάλες οικονομικές 
κατακτήσεις πέφτουν στα χέρια τους: οι εκτάσεις σιτοκαλλιέργειας, η ζώνη βαμβακοκαλλιέργειας 
της Χερσώνος και το μαγγάνιο του Κριβόι-Ρογκ. Αντίθετα ο αρχικός αντικειμενικός σκοπός της 
επίθεσης, το Kiev, λείπει από τον πίνακα. Μια βεβιασμένη επίθεση αποτυγχάνει. Η μεγάλη πολιτεία 
με τους λόφους που την περιβάλλουν μένει σαν ένα ισχυρό προγεφύρωμα στη δυτική όχθη του 
Δνείπερου. 

Σίδερο και μαγγάνιο στο Νότο, νικέλιο στον απώτατο Βορρά... Από τις 22 Ιουνίου κιόλας το 19ο 
ορεινό σώμα του Ντητλ είχε διαβεί τη νορβηγική μεθόριο, τον χειμαρρώδη ποταμό Πετσγιόκι κοντά 
στο Βόρειο ακρωτήριο και είχε καταλάβει τα ορυχεία που βρίσκονται εκεί. 

Οι οικονομικοί και στρατηγικοί στόχοι στα υψηλά αυτά γεωγραφικά πλάτη είναι ευρύτατοι. Η 
χερσόνησος Κόλα είναι ένα από τα τμήματα της Ε.Σ.Σ.Δ. που ο Hitler προορίζει για τη Γερμανία, για 



Digitized by 10uk1s 

τον μυθικό ορυκτό της πλούτο. Το Μουρμάνσκ είναι το μόνο λιμάνι της Ρωσίας στον ωκεανό που 
είναι ελεύθερο από τους πάγους όλο το χρόνο κι επομένως το μόνο σημείο επαφής της Σοβιετικής 
Ένωσης και των σημερινών η ενδεχομένων συμμάχων της, της Αγγλίας και της Αμερικής. Η 
κατάληψη του Μουρμάνσκ έχει για τη Γερμανία μεγάλη σημασία που θα γινόταν ακόμα 
μεγαλύτερη, αν ο Hitler μπορούσε να παραδεχθεί, πως ο πόλεμός του με τη Ρωσία δε θα τελειώσει 
αναγκαστικά πριν από τον χειμώνα. 

Ο Ντητλ επιχειρεί να το καταλάβει. Στις 29 Ιουνίου οι αλπινιστές του μπαίνουν στην τούντρα, όπου 
βουλιάζουν ως τη μέση σηκώνοντας σύννεφα από μεγάλα, αδηφάγα κουνούπια. Προχωρεί πέρα 
από την παλιά ρωσοφινλανδική μεθόριο, φθάνει στον μικρό ποταμό Λίζα που είναι ακόμη 
παγωμένος, ανάμεσα σε μικροσκοπικές ιτιές. Δεν θα προχωρήσει όμως πιο πέρα. Η τούντρα 
σχηματίζει γύρω από το Μουρμάνσκ μια οχυρωμένη ζώνη πιο ανθεκτική από το μπετόν. 

Οι Άγγλοι θέλησαν να κάνουν κάτι. Ο Stalin, που παρακολούθησε ψυχρά το London να 
μεταβάλλεται σε ερείπια από τις ναζιστικές βόμβες, απαιτεί τώρα, σαν να του το όφειλαν, ένα 
δεύτερο μέτωπο στην ηπειρωτική Ευρώπη. Ο Churchill μη μπορώντας να τον ικανοποιήσει, ραίνει με 
ρητορικά άνθη την ηρωική ρωσική αντίσταση, υπόσχεται στον Ερυθρό Στρατό 3 εκατομμύρια ζεύγη 
άρβυλα, έπειτα, παρ’ όλους τους φόβους του Ναυαρχείου του, αποφασίζει να στείλει να 
ριψοκινδυνεύσουν στον Αρκτικό Ωκεανό τα δυο αεροπλανοφόρα Βικτόριους και Φιούριους. Υπό την 
διοίκηση του Wake Ουώκερ πηγαίνουν να βομβαρδίσουν το Κίρκενες και το Πετσάμο. Ευτυχώς για 
τα πολεμικά, τα Stukas είναι απασχολημένα αλλού, αλλά το ένα τρίτο των αγγλικών αεροπλάνων 
δεν επιστρέφει. Τα υλικά αποτελέσματα της επιδρομής είναι μηδαμινά και η χειρονομία των 
Άγγλων αφήνει τους Ρώσους τελείως αδιάφορους. 

Οι Γερμανοί μη μπορώντας να καταλάβουν αμέσως το Μουρμάνσκ, σκέπτονται να το απομονώσουν 
κόβοντας το σιδηρόδρομό του. Διασχίζοντας τρομερά έλη το 36ο σώμα στρατού κατορθώνει να 
φθάσει σε απόσταση 30km από την Κανταλάκσα, πρωτεύουσα της σοβιετικής Karelia. Οι δυνάμεις 
του όμως έχουν εξαντληθεί. Σταματά σχεδόν μπροστά από την πολύτιμη σιδηροδρομική γραμμή. 

Νοτιότερα στόχος είναι η πολιτεία στην οποία ο Adolf Hitler αποδίδει πολύ μεγάλη σημασία, 
πραγματική και συμβολική, το Leningrand. Παρ’ όλο που οι Φινλανδοί υποχρεώθηκαν στα 1939 να 
μεταφέρουν προς τα πίσω τη μεθόριό τους, δεν απέχουν από το Leningrand παρά 100km Αλλά ο 
Hitler δεν θέλει να δεχθεί από ξένα χέρια αυτή την κατάκτηση και από την πλευρά του ο στρατάρχης 
Mannerheim ξαναρχίζει με δυσφορία τις εχθροπραξίες περιορίζοντας τις βλέψεις του στην 
ανάκτηση των εδαφών που έχασε στα 1939. Η πατριωτική έξαρση που χαρακτήριζε τον χειμερινό 
τους πόλεμο, λείπει τώρα. Οι Φινλανδοί θα περιμένουν την 31η Ιουλίου, για να αρχίσουν τις 
επιχειρήσεις τους. Ο Αύγουστος θα περάσει πριν να ανακαταλάβουν το Βίμποργκ και να φθάσουν 
ανάμεσα στις λίμνες Ladoga και Ονέγκα τη γραμμή του Σβιρ. 

Η μάχη για το Leningrand εκτυλίσσεται στα νότια της πόλης. Η περιοχή είναι γεμάτη πάγους και 
λίμνες, τύρφη και δάση, είναι υγρή και σκοτεινή. Η λίμνη Πέιπους είναι μια τεράστια ρηχή υδάτινη 
έκταση που συνδέεται με τον κόλπο της Finland από τον ποταμό Νέρβα που ένοιωσε το πέρασμα 
του Καρόλου IB’ και είδε τον Μέγα Πέτρο να εγκαταλείπει τον αγώνα. Η λίμνη Ίλμεν είναι μια μικρή 
εσωτερική λεκάνη που επικοινωνεί με τη λίμνη Ladoga από την τάφρο του Βολχώφ. Υπάρχουν και 
άλλες λίμνες, οι οποίες δεν είναι παρά ελώδεις λεκάνες, που στο βυθό τους λιμνάζει ένα λεπτό 
στρώμα νερού. Σωροί από πέτρες σχηματίζουν ασήμαντα υψώματα που αποτελούν όμως εμπόδια 
και κάνουν το έδαφος δύσβατο. Το έδαφος αυτό είναι πολύ λίγο κατάλληλο για άρματα μάχης. 
Μερικά φινλανδόγλωσσα χωριά, καθαρά και προκομμένα, θυμίζουν πως η περιοχή αυτή υπήρξε 
κάποτε επαρχία του Στέμματος της Σουηδίας με το όνομα Ινγκέρμανλαντ που την προσάρτησαν οι 
Romanov στην αυτοκρατορία τους και την διεκδικούν οι εθνικιστές του Helsinki. Αλλά η μάζα του 
πληθυσμού είναι σκυθρωπή, αποβλακωμένη, βρώμικη, άθλια και εχθρική. Οι περισσότεροι άνδρες 
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έχουν φύγει παίρνοντας μαζί και τα παιδιά τους κι αφήνοντας πίσω μόνο τις γριές και τους γέρους 
που ζητιανεύουν για λίγο ψωμί. Η έκκληση του Stalin για ανταρτοπόλεμο είχε κιόλας εισακουσθεί 
και βγαίνοντας από τις Βαλτικές χώρες, όπου τους έραιναν με άνθη, οι στρατιώτες του στρατάρχη 
Wilhelm Ritter von Leeb αρχίζουν τώρα να γνωρίζουν την ανασφάλεια των μετόπισθεν, τις ενέδρες 
των παρτιζάνων, τον πόλεμο που δε φορά στρατιωτική στολή και που όλοι οι στρατοί του κόσμου 
δεν καταφέρνουν να τον αντιμετωπίσουν παρά με αγώνα που δεν γνωρίζει οίκτο. 

Από τις αρχές Ιουλίου κιόλας η ομάδα θωρακισμένων του Hoepner έχει διαβεί την παλιά μεθόριο 
και έχει δημιουργήσει ρήγμα στη γραμμή Stalin. Ο αρχηγός της θέλει να την ρίξει μονοκόμματα 
εναντίον του Leningrand που απέχει 180km μόνο, αλλά οι οδηγίες της Ανώτατης Διοίκησης 
ματαιώνουν τον απλοϊκό αυτό ελιγμό. Το Leningrand πρέπει να κυκλωθεί. Η κυρία προσπάθεια 
πρέπει να καταβληθεί από το δεξιό της ομάδας θωρακισμένων, από το 41 ο σώμα του Ράινχαρτ που 
θα βαδίσει εναντίον του Leningrand ακολουθώντας το δρόμο της Λούγκα και από το 56ο σώμα του 
Manstein που θα στραφεί προς τα δυτικά, για να κάνει το γύρο της λίμνης Ίλμεν, να καταλάβει την 
παλιά Χανσεατική πόλη του Νοβγκορόντ και να αποκόψει στο Τσούντοβο τη σιδηροδρομική γραμμή 
Μόσχας -Leningrand. Οι δυο στρατιές πεζικού βρίσκονται σε δυο ημερών απόσταση, επειδή η 18η 
καθυστέρησε με την εκκαθάριση των Βαλτικών χωρών και η 16η υποχρεώθηκε να διαλύσει εχθρικές 
συγκεντρώσεις στην περιοχή της Βίλνα. Η χιτλερική Ανώτατη Διοίκηση δεν διστάζει ωστόσο να 
αναπτύξει ριπιδωτά σε ένα μέτωπο 250km μια ασθενή ομάδα θωρακισμένων που αποτελείται από 
5 μεραρχίες, με πλευρό ακάλυπτο σε πλάτος 300km μέσα σε μια περιοχή ακατάλληλη για 
ταχυκίνητο πόλεμο και μπροστά σ’ έναν εχθρό που πολύ απέχει από το να έχει τελείως ηττηθεί. 

Οι δυσκολίες εκτέλεσης αποκαλύπτονται τρομερές. Στο δρόμο της Λούγκα ο Ράινχαρτ προελαύνει 
βήμα - βήμα, επειδή είναι αδύνατο να αναπτύξει τα θωρακισμένα του. Ο Hoepner υποθέτει πως οι 
όροι είναι καλύτεροι μπροστά στην αριστερή του πτέρυγα κοντά στον φινλανδικό κόλπο: 
αποφασίζει λοιπόν να οδηγήσει στα νώτα του μετώπου το 41ο σώμα με κίνδυνο να το καθηλώσει, 
ανεπανόρθωτα, στις δίχως δρόμους βαλτώδεις περιοχές, τις οποίες είναι υποχρεωμένος να 
διασχίσει. Οι κατακλυσμιαίες βροχές μουσκεύουν τους άνδρες, οι σκαπανείς πρέπει να στρώνουν 
γραμμές από φέτες κορμών δένδρων, για να περνούν τα οχήματα, αλλά η κίνηση πραγματοποιείται 
και αιφνιδιάζοντας τον εχθρό χαρίζει λαμπρή επιτυχία. Οι Γερμανοί διαβαίνουν τη Λούγκα, 
τελευταίο μεγάλο ποτάμι πριν από το Leningrand, στις 14 Ιουλίου. Οι Ρώσοι ρίχνουν βιαστικά προς 
την κατεύθυνση αυτή τη Σχολή Ευελπίδων του Leningrand και τις προλεταριακές ταξιαρχίες που 
είχαν στρατολογηθεί στη μεγάλη πολιτεία. Για πρώτη φορά οι Γερμανοί βρίσκουν πτώματα 
γυναικών στρατιωτών. 

Στην άλλη πτέρυγα της ομάδας θωρακισμένων ο Manstein αντιμετωπίζει δύσκολες στιγμές. 
Κυκλώνεται στα νότια της λίμνης Ίλμεν από μια επιθετική επιστροφή της 1ης σοβιετικής στρατιάς. Ο 
ραδιοσταθμός της Μόσχας σπεύδει ν’ αναγγείλει πρόωρα, πως μια ναζιστική στρατιά πιάστηκε στην 
παγίδα, γιατί ο Manstein κατορθώνει τελικά να διαφύγει, αλλά όχι χωρίς απώλειες υλικού και 
μάλιστα και μερικών επιτελικών εγγράφων που βάζουν σε κίνδυνο τη θέση που κατέχει. Στις 18 
Ιουλίου οι Γερμανοί έχουν ξεπεράσει την κρίση. Ωστόσο η προέλαση του 56ου σώματος 
θωρακισμένων δεν συνεχίζεται, επειδή οι όχθες της λίμνης Ίλμεν κρίνονται ως ακατάλληλες για την 
κίνηση αρμάτων μάχης. 

Πολύτιμες ημέρες περνούν ύστερα απ’ αυτό. Μια σχολαστική συζήτηση αρχίζει στις υψηλές 
σφαίρες της στρατιωτικής διοίκησης. Schwerpunkt (κέντρο βάρους), αριστερά ή Schwerpunkt δεξιά; 
Ο Hoepner υποστηρίζει πως η επίθεση πρέπει να συνεχισθεί με την αριστερή του πτέρυγα μέσα σε 
μια ζώνη σχεδόν άδεια από εχθρικές δυνάμεις. Αλλά οι μέθοδοι γραφειοκρατικής διοίκησης έχουν 
επικρατήσει ήδη στη Wehrmacht και δένουν τους εκτελεστές των στρατηγικών σχεδίων στις 
προκαθορισμένες αντιλήψεις της μακρινής ανωτάτης διοίκησης. Η Ανώτατη Στρατιωτική Διοίκηση 
εντέλλεται: Schwerpunkt rechts! (Κέντρο βάρους δεξιά) και ο Hoepner οφείλει να συμμορφωθεί μ’ 
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αυτή τη διαταγή. Εξ άλλου το Rastenburg και το Άνγκερμπουργκ δεν θέλουν πια να συνεχισθεί η 
επίθεση αποκλειστικά και μόνο με την ομάδα θωρακισμένων. Ο κίνδυνος ξαφνικά φάνηκε 
υπερβολικά μεγάλος. Πρέπει να περιμένουν να συγκεντρωθούν στον ποταμό Λούγκα η 18η και η 
16η στρατιά, για να συνεχίσουν την προέλαση. 

Στις 8 Αυγούστου η επίθεση επαναλαμβάνεται. Ο Hoepner κτυπά μεταξύ Νάρβα και Λούγκα σε 
συνεργασία με τις εμπροσθοφυλακές της 18ης στρατιάς. Για να συμμετάσχει στην επιχείρηση ο 
Manstein, κάνει μια πλευρική πορεία 200km χρησιμοποιώντας δρόμους απαίσιους, για να 
τοποθετηθεί ως δεύτερο κλιμάκιο μετά τον Ράινχαρτ. Μόλις φθάνει στον καινούργιο του σταθμό 
διοίκησης, το Σάμρο, και μόλις δίνει διαταγή στο επιτελείο του, μαύρο από τη σκόνη, να βουτήξει 
στη λίμνη, ο Hoepner τον καλεί στο τηλέφωνο. Μια κρίσιμη κατάσταση εξελίσσεται στον τομέα τον 
οποίο είχε εγκαταλείψει το 56ο σώμα θωρακισμένων. Σοβιετικές μάζες στρατού κατεβαίνουν από το 
οροπέδιο Βαλντάι και κυκλώνουν τα δυο σώματα στρατού, το 1ο και το 10ο που είχαν αναλάβει την 
κατάληψη του Νοβγκορόντ. Ζητούν από τον Manstein να γυρίσει πίσω και να επανορθώσει τα 
πράγματα. Αντίστροφη πορεία. Το 56ο σώμα θωρακισμένων που έχει περιορισθεί στην 3η 
μηχανοκίνητη μεραρχία και στη μεραρχία SS Νεκροκεφαλή χώνεται πάλι στους βάλτους, απ’ όπου 
είχε ξεκολλήσει. Όπως ένας έμπειρος φαντάρος αποφεύγει να πυροβολήσει πρόωρα, έτσι και ο 
Manstein δίνει στους Ρώσους τον καιρό να προελάσουν, να διαβούν τον Λόβατ, να πιστέψουν πως 
νίκησαν και ξαφνικά ρίχνεται στο πλευρό τους. Η 38η σοβιετική στρατιά κατακερματίζεται χάνοντας 
12.000 αιχμαλώτους και 246 πυροβόλα και μαζί μ’ αυτά και το πρώτο από τα πυροβόλα με 
πολλαπλούς σωλήνες που θα γίνουν ξακουστά με το όνομα αρμόνια του Stalin. Γενναία και στωικά 
τα ρωσικά στρατεύματα δεν έχουν ακόμα την ικανότητα ελιγμών και την απόδοση της Wehrmacht 
σε θέματα τακτικής. 

Αντίθετα αποδεικνύεται πως η Wehrmacht αντιμετωπίζει αντικειμενικούς σκοπούς, των οποίων οι 
διαστάσεις υπερβαίνουν τα μέσα της. Οι μη μηχανοκίνητες μεραρχίες φθείρουν τα πόδια τους στα 
εξαντλητικά εδάφη της Ρωσίαc. Οι θωρακισμένες μεραρχίες που η δύναμή τους σε άρματα 
περιορίσθηκε υπερβολικά, δεν μπορούν να πάρουν ανάσα. Πολλαπλασιάσθηκαν εις βάρος της 
ισχύος κάθε μονάδος και πάλι όμως είναι αριθμητικά ανεπαρκείς. Είναι ολοφάνερο πως θα 
χρειαζόταν στην ομάδα του Hoepner ένα τρίτο σώμα θωρακισμένων. Εκτός αν η χρησιμοποίηση 
μηχανοκινήτων μονάδων σε μια περιοχή, όπου η απόδοσή τους είναι τόσο κακή, αποτελεί σφάλμα 
αρχής. Ο Hitler όμως που μελετούσε στο χάρτη με τον φακό τα ξέφωτα των Ardennes, δεν έλαβε 
καθόλου υπ’ όψη του τα έλη της Λιβονίας. 

Παρ’ όλα αυτά, τα γερμανικά όπλα νικούν. Ενώ ο Manstein κερδίζει τη μάχη της λίμνης Ίλμεν, το 1ο 
σώμα κυριεύει το φλεγόμενο Νοβγκορόντ. Η αριστερή πτέρυγα της ομάδας στρατιών διαβαίνει τον 
ποταμό Λούγκα. Αφού επί τέλους ξεκαθάρισε τις ρωσικές οπισθοφυλακές στην Estonia, ο κύριος 
όγκος της 18ης στρατιάς σπεύδει να βοηθήσει, ενώ στην άλλη πτέρυγα το 39ο σώμα θωρακισμένων 
αποσπάται από την ομάδα στρατιών Mitte, για να κλείσει τον κλοιό γύρω από το Leningrand. 

Η τύχη της πρώην πρωτεύουσας φαίνεται να έχει κριθεί. Η ρωσική διοίκηση αντιμετωπίζει την 
εκκένωσή της, αλλά ο Stalin αρνείται να συμφωνήσει και στέλνει επί τόπου τον δελφίνο του 
Ζντάνωφ, για να αναλάβει την άμυνα. Ο στρατηγός Σαχβάρωφ συγκεντρώνει τις στρατιωτικές 
δυνάμεις, 12 μεραρχίες που αποτελούν την 42η και 48η στρατιά. Νέες προλεταριακές ταξιαρχίες 
στρατολογούνται στα εργοστάσια. Ο πληθυσμός επιστρατεύεται, για να κατασκευάσει μια διπλή 
γραμμή οχυρωματικών έργων εκστρατείας που αρχίζουν από το Σλούσελμπουργκ, στη λίμνη 
Ladoga, ακολουθούν τον ρου του Νέβα σε μήκος 20km και διαγράφουν έπειτα ένα ημικύκλιο γύρω 
από τη βιομηχανική πόλη Κολπίνο και το πρώην Τσάρσκογιε - Σέλο των Romanov. Το Leningrand 
οργανώνεται για να αντιμετωπίσει πολιορκία. 

Στο κέντρο του μετώπου, κυρίου τομέως, αντικειμενικός σκοπός της ομάδας Mitte είναι η κατάληψη 
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του Smolensk. Καμιά πόλη δεν παίζει σπουδαιότερο και κάποτε μοιραίο ρόλο στην ιστορία των 
εισβολών στη Ρωσία. Όλοι οι κατακτητές που κατευθύνονται προς τη Μόσχα, σταματούν εκεί, 
παίρνουν ανάσα και ζυγίζουν τις πιθανότητες επιτυχίας που έχουν. 

Στα 1812 ο Ναπολέων είχε αποφασίσει να μην προχωρήσει πέρα από το Smolensk. Θα σταματήσω 
στο Smolensk· ο στρατός θα περάσει εκεί το χειμώνα· η εκστρατεία του 1812 τελείωσε· το 1813 θα κάνει 
τα υπόλοιπα...

Οι δυο ομάδες θωρακισμένων της ομάδας Mitte δεν περίμεναν να τελειώσει η μάχη κυκλώσεως του 
Minsk, για να ξεκινήσουν πάλι προς τα εμπρός. Ο Hoth κατευθύνεται προς το Βιτέμπσκ. Ο Guderian 
βαδίζει προς τον Δνείπερο. Η αντίσταση που συναντούν είναι ασύνδετη. Τα στρατεύματά τους 
διατηρούν το συναίσθημα πως είναι αήττητα, πράγμα που τα κάνει να μη νοιώθουν την 
καταστρεπτική για το ηθικό τους επίδραση της σκυθρωπής περιοχής, όπου εισχωρούν. Η ζέστη είναι 
καταθλιπτική, το νερό λείπει, η σκόνη παίρνει διαστάσεις μάστιγος, οι υπηρεσίες ανεφοδιασμού 
ακολουθούν δύσκολα, οι τοπικοί πόροι είναι μηδαμινοί, οι ίσμπες που γλίτωσαν από την εφαρμογή 
της τακτικής της καμένης γης, είναι γεμάτες ψείρες, σμήνη τεράστια ευτυχισμένων κοράκων 
σκοτεινιάζουν τον ήλιο, δισεκατομμύρια μύγες βασανίζουν τους άνδρες. Το ηθικό όμως είναι 
υψηλό, γιατί οι στρατιώτες είναι νικητές και βαδίζουν εναντίον της Μόσχας. 

 Έπειτα η ελπίδα να πιάσει το άπιαστο, αυτόν τον ρωσικό στρατό που όλο 
απομακρυνόταν σαν τον ορίζοντα, τον παρέσυρε... 

Οι αρχηγοί ανησυχούν πιο πολύ για το χαλύβδινο υλικό τους παρά για το ανθρώπινο. Η σκόνη 
καταστρέφει τους κινητήρες. Κανένα φίλτρο δεν τη συγκρατεί. Οι κύλινδροι τρώγονται, τα 
καρμπυρατέρ ξεχειλίζουν, η απόδοση πέφτει, τα ατυχήματα πολλαπλασιάζονται και από τα 
μετόπισθεν δεν έρχονται ούτε άρματα για αντικατάσταση ούτε κινητήρες για να μπουν στη θέση 
των κατεστραμμένων. Οι θωρακισμένες μεραρχίες ζουν με ό,τι έχουν και κάθε κατεστραμμένη 
μηχανή ανοίγει ένα κενό που τίποτε δεν έρχεται να το αναπληρώσει. 

Το πρόβλημα του Guderian λέγεται τώρα Δνείπερος. Αν περιμένει να φθάσουν οι μεραρχίες 
πεζικού, για να τον διαβεί, θα πρέπει να κάνει βήμα σημειωτόν δεκαπέντε μέρες και να αφήσει τον 
εχθρό να ανασυνταχθεί. Για άλλη μια φορά θα διακινδυνεύσει μια τολμηρή ενέργεια: θα περάσει 
τον Δνείπερο, όπως πέρασε τον Meuse πριν από δεκατέσσερις μήνες, χωρίς να υπολογίσει το 
μεγαλύτερο πλάτος του ποταμού και τη σκλήρυνση των υπερασπιστών του. Οι τρεις σωματάρχες 
του κάνουν αναγνώριση των σημείων διαβάσεως: Ο Γκέυρ, 24ο σώμα θωρακισμένων, στο Στάρυ 
Μπίσωφ, στα νότια του Μοχίλεφ· ο Φήτινγκχοφ, 46ο σώμα θωρακισμένων και ο Λέμελσε 47ο σώμα 
θωρακισμένων, στο Σχλωφ και στο Κόπυς μεταξύ Μοχίλεφ και Όρσα. Ημερομηνίες ορίζονται η 10η 
και η 11η Ιουλίου. 

Η ιστορία επαναλαμβάνεται. Όπως στο Sedan, ένας ανώτερος επεμβαίνει, για να συγκρατήσει τον 
Guderian. Αυτή τη φορά πρόκειται για έναν ευσυνείδητο και δύσκολο αξιωματικό, τον στρατάρχη 
von Kluge. Μια αναδιοργάνωση της διοίκησης είχε συγκεντρώσει κάτω από τις διαταγές του την 3η 
και 4η ομάδα θωρακισμένων, ενώ οι μεραρχίες πεζικού είχαν ανασυγκροτηθεί σε μια 2η στρατιά 
κάτω από τις διαταγές του στρατηγού von Βάιχς. Ο Kluge θα ήθελε να τον περιμένει, αλλά ο 
Guderian κατόρθωσε να τον εντυπωσιάσει λέγοντάς του πως η βιασύνη του είναι σύμφωνη με τις 
προθέσεις του Hitler και την απόφασή του να τελειώσουν με τη Ρωσία πριν από τον χειμώνα. 

Ο πρώτος φόβος είναι μάταιος· η διάβαση του Δνείπερου πραγματοποιείται, σχεδόν χωρίς 
απώλειες. Στις 12 Ιουλίου το βράδυ, αφού ξεχύθηκαν από την Όρσα και περικύκλωσαν το Μοχίλεφ 
οι εννέα ταχυκίνητες μεραρχίες του Guderian, βρίσκονται στην αριστερή όχθη και έχουν ανοίξει ένα 
ρήγμα 100km πλάτους στον δεύτερο σε μέγεθος ρωσικό ποταμό. Οι εμπροσθοφυλακές της 2ας 
στρατιάς βρίσκονται ακόμα στον Μπερεζίνα, 120km πίσω, και ο κύριος όγκος της δεν έχει ακόμα 

Οι 
επιχειρήσεις σας, παρατηρεί ο Kluge, κρέμονται πάντα από μια κλωστή. Διατρέχετε δυο κινδύνους: να 
μη μπορέσετε να διαβείτε τον ποταμό και να κυκλωθείτε, αφού τον περάσετε... 
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υπερβεί το Minsk. 

Ο Timoshenko, που έχει πέρα για πέρα αιφνιδιασθεί, επιδιώκει να κάνει πραγματικότητα το 
δεύτερο φόβο του στρατάρχη von Kluge, την κύκλωση του Guderian. Μια ομάδα είκοσι περίπου 
μεραρχιών βρισκόταν στο στάδιο της ανασυγκρότησης στην περιοχή του Γκόμελ· την ρίχνει στα 
πλευρά της γερμανικής διείσδυσης. Η μοναδική μεραρχία ιππικού της Wehrmacht, έπειτα η 4η 
θωρακισμένη, με διοικητή τον von Άρνιμ, αντιμετωπίζουν και συντρίβουν την επίθεση. 

Περιφρονώντας την απειλή οι άλλες μεγάλες μονάδες της ομάδας θωρακισμένων εξορμούν προς τα 
ανατολικά. Η 3η θωρακισμένη κατευθύνεται προς το Ροσλάβλ. Η 10η θωρακισμένη και η μεραρχία 
Ντας Reich καταλαμβάνουν τη Γιέλνα. Η 29η μηχανοκίνητη φθάνει στο Smolensk στις 16 Ιουλίου, 
βρίσκει την πόλη ανέπαφη και διαβαίνει πάλι τον Δνείπερο, για να συμπληρώσει την κατάκτησή της 
με την κατάληψη των βιομηχανικών συνοικιών της δεξιάς όχθης. 

Την ίδια στιγμή ο Hoth φθάνει στα βόρεια της πόλης με το 39ο και το 57ο σώμα θωρακισμένων. 
Έκανε την επίθεσή του με την ίδια ορμή, όπως και ο Guderian, παραβιάζοντας τον Ντούνα, 
καταλαμβάνοντας το Βιτέμπσκ, νικώντας και απωθώντας προς τον Νότο τα υπολείμματα της 3ης και 
της 11ης σοβιετικής στρατιάς. Η συνεργασία των δύο ομάδων θωρακισμένων οργανώνεται 
αυθόρμητα. Η 17η θωρακισμένη μεραρχία και η μεραρχία Ντας Reich υπερφαλαγγίζουν το 
Smolensk και στις 26 Ιουλίου κλείνουν στο Ντορογκομπούς τον κλοιό, που είχε αρχίσει να 
σχηματίζει η 3η ομάδα θωρακισμένων. Οι Ρώσοι πολεμούν με λύσσα, επιδιώκουν όχι μόνο να 
αποφύγουν την κύκλωση, αλλά και να ανακαταλάβουν το Smolensk, που η απώλεια του, 
προοιωνίζοντας την κατάληψη της Μόσχας, αποτελεί ηθικό πλήγμα τόσο βαρύ που η σοβιετική 
κυβέρνηση την αρνείται επί πολλές εβδομάδες. Τις τελευταίες ημέρες του Ιουλίου οι σφαδασμοί 
του αγριμιού που πιάστηκε στην παγίδα, κοπάζουν σιγά-σιγά στην κυκλωμένη από τους Γερμανούς 
περιοχή. 

Ωστόσο δεν έχει εξαφανισθεί κάθε κίνδυνος. Το δεξιό πλευρό της ομάδας Guderian μένει ακάλυπτο. 
Ο Timoshenko επαναλαμβάνει την προσπάθειά του. Απωθημένος στην κοιλάδα του Δνείπερου 
επεκτείνει την αντεπίθεση του ως τον Ντέσνα με τις 14 μεραρχίες της 13ης στρατιάς. Πιο ανατολικά 
οι 11 μεραρχίες της 23ης στρατιάς πιέζουν την αιχμή που οι Γερμανοί επέτυχαν γύρω από τη Γιέλνα. 
Η μάχη βρίσκεται σ’ ένα σημείο ασταθούς ισορροπίας. Ο Guderian που καλείται στο Μπορίσωβ, 
όπου βρίσκεται το Γενικό Στρατηγείο της ομάδας στρατιών, ακούει να εκφράζονται αγωνιώδεις 
ανησυχίες, που δεν είναι παρά συγκεκαλυμμένες μομφές για την παράτολμη ενέργειά του. 
Πληροφορείται με έκπληξη μια νέα διαταγή του Führer, που επικρίνει ως υπερβολικά πλατιές τις 
κυκλωτικές κινήσεις και συνιστά μια πιο στενή συνεργασία μεταξύ πεζικού και αρμάτων. Περίμενε 
τη διαταγή να βαδίσει εναντίον της Μόσχας και μαθαίνει πως ο Hitler απαγόρευσε στα 
θωρακισμένα να υπερβούν τη Γιέλνα. Το μόνο πράγμα που ζητούν εκείνη τη στιγμή από την ομάδα 
του είναι να σταθεροποιήσει την κατάσταση στο κέντρο εκμηδενίζοντας τις εχθρικές δυνάμεις που 
βρίσκονται μεταξύ Ροσλάβλ και Γκόμελ. 

Όπως ο Manstein στη λίμνη Ίλμεν, έτσι και ο Guderian εκπληρώνει λαμπρά το έργο που του 
αναθέτουν. Οργανώνει μια μετωπική επίθεση με τις δυνάμεις πεζικού, το 7ο, 9ο και 20ό σώμα που 
του διαθέτουν. Ενώ οι Ρώσοι προσπαθούν να αντιμετωπίσουν αυτή την επίθεση, το 24ο σώμα 
θωρακισμένων διασπά το αριστερό πλευρό τους. Μπαίνοντας στα μετόπισθέν τους, σαν πριονιά, η 
4η θωρακισμένη μεραρχία του υποστρατήγου von Λάνγκερμαν, διανύει 80km παράλληλα με τη 
γραμμή του πυρός και πηγαίνει να καταλάβει το Ροσλάβλ στα νώτα του εχθρού. Στα 
προκεχωρημένα φυλάκια της πόλης ο Guderian βλέπει να ξεπροβάλλει από την πυκνή σκόνη του 
πεδίου της μάχης μια μάζα αρμάτων· δίνει διαταγή να τα καταστρέψουν και την τελευταία στιγμή 
αντιλαμβάνεται πως είναι δικά του! Στις 5 Αυγούστου η ρωσική αντίσταση παύει. Οι θύλακοι του 
Μοχίλεφ, του Smolensk και του Ροσλάβλ εκκενώνονται. Ο αριθμός των αιχμαλώτων που συνέλαβε 
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μόνο η ομάδα Mitte από τις 22 Ιουνίου, υπερβαίνει τις 650.000. Οι Γερμανοί προελαύνουν προς την 
Ουκρανία ελεύθερα. Αντίθετα οι αεροπορικές αναγνωρίσεις επισημαίνουν τη συγκέντρωση δύο 
σημαντικών εχθρικών μαζών, τη μια μεταξύ Καλίνιν και Ργέφ στα βορειοδυτικά και την άλλη μεταξύ 
Βιάζμα και Γκγιάισκ στα δυτικά της Μόσχας. Οι Ρώσοι συγκεντρώνουν εσπευσμένα τις τελευταίες 
δυνάμεις τους, για να δώσουν μπροστά στην πρωτεύουσά τους μια απεγνωσμένη μάχη. 
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Ενώ εκτυλίσσεται το σχέδιο «Barbarossa» 

Όταν θα αρχίσει ο Barbarossa, είχε πει ο Hitler, ο κόσμος θα κρατά την αναπνοή του... Οι μάχες που 
εκτυλίσσονται στη Ρωσία γίνονται πραγματικά το μοναδικό σχεδόν γεγονός του πολέμου. Η ίδια η 
Αγγλία περνά στη θέση του θεατή. Οι επιδρομές εναντίον του Λονδίνου ουσιαστικά έχουν 
σταματήσει· ανάπαυλα που, όπως λέει ένας αυτόπτης μάρτυρας, αποτυπώνει στα πρόσωπα μια 
ανακούφιση και ταυτόχρονα προκαλεί ένα νέο είδος αγωνίας.

Στην Αφρική οι εχθροπραξίες βρίσκονται σε νεκρό σημείο. Το Tobruk πολιορκείται χαλαρά. Ο 
Churchill έχει απαλλαγή από τον Wavell, στέλνοντάς τον στις Ινδίες, αλλά για μεγάλη του 
απογοήτευση ο νέος αρχιστράτηγος Claude Auchinleck, πιο σκληροτράχηλος από τον προκάτοχό 
του, αρνείται απερίφραστα να επαναλάβει μια επίθεση, για την οποία κρίνει πως δεν διαθέτει τα 
απαραίτητα μέσα. Εξ άλλου η αντίρρηση της βρετανικής Ανώτατης Στρατιωτικής Διοίκησης στα 
ζητήματα του μεσογειακού θεάτρου δεν χαλαρώνεται. Ο Sir John Dill, αρχηγός του αυτοκρατορικού 
γενικού επιτελείου, προειδοποιεί τον Churchill, πως η συνεχής ενίσχυση της Αιγύπτου θέτει σε 
κίνδυνο την άμυνα της μητροπόλεως. Προσθέτει πως κατά τη γνώμη του η Singapore είναι πιο 
σημαντική από το Suez. Είναι λοιπόν δύσκολο για τον Churchill να αναθερμάνει τον πόλεμο της 
ερήμου, που έχει ναρκωθεί από το καταθλιπτικό καλοκαίρι της Σαχάρας. 

 Οι βόμβες ήταν το ισχυρό τονωτικό του 
ηθικού. Η κόπωση, η πλήξη, η ασχήμια του πολέμου γίνονται πιο αισθητές μετά την εξαφάνιση του 
κινδύνου. 

Ο Rommel δεν είναι επίσης σε θέση να το κάνει. Οι διαταγές που έχει του το απαγορεύουν αυτή τη 
φορά κατηγορηματικά και για να μην διακινδυνεύσει η Ανώτατη Στρατιωτική Διοίκηση έστειλε 
δίπλα στο νέο Ιταλό αρχιστράτηγο Μπάστικο έναν αντιπρόσωπο, τον στρατηγό Άλφρεντ Γκάουζε, 
επιφορτισμένο να επιτηρεί τον τρελό στρατιώτη. Το μόνο που του ζητούν είναι να καταλάβει το 
Tobruk, δουλειά για την οποία δεν προσφέρεται ούτε η ιδιοσυγκρασία του ούτε τα μέσα που 
διαθέτει. Κατά τα αλλά αρκεί το Afrikakorps να διατηρήσει την πλεονεκτική θέση που κατέχει. Η 
γερμανική διοίκηση υπολογίζει, πως ο πόλεμος στη Ρωσία θα έχει τερματισθεί το φθινόπωρο και 
πως τότε θα είναι καιρός να αναλάβει με απεριόριστες δυνάμεις την κατάκτηση της Ανατολής. 

Το τέλος της ρωσικής αντίστασης οι Δυτικοί το προσδιορίζουν, όπως περίπου και οι Γερμανοί. Η 
βιαιότητα των μαχών ανησυχεί τον Churchill πιο πολύ παρά να τον καθησυχάζει. Σκέπτεται πως με 
τις μάχες αυτές γίνονται πιο εμπειροπόλεμα εκατομμύρια μαχητών, που θα είναι τρομεροί 
αντίπαλοι, όταν θα σημάνει η ώρα της επίθεσης εναντίον της Αγγλίας. Στην Αμερική εξακολουθούν 
να εμμένουν στην αρχική εκτίμηση της κατάστασης: ο Hitler χρειάζεται τρεις μήνες για να τελειώνει 
με τη Ρωσία. Ο παραλληλισμός με τον Ναπολέοντα, γράφει το Time,

Τώρα αυτή η καταδικασμένη, αλλά γενναία Ρωσία θέτει ένα πρόβλημα: Πρέπει να της δοθεί 
βοήθεια; Όλα όσα αντιπροσωπεύει ο κομμουνισμός, ο αθεϊσμός, η δικτατορία, είναι μισητά στην 
Αμερική, το ίδιο όσο είναι και ο ναζισμός. Ένας υγιής ρεαλισμός θα υπαγόρευε να αφήσουν τα δυο 
ολοκληρωτικά καθεστώτα, τις δυο εξ ίσου αιμοσταγείς τυραννίες, τα δυο συστήματα που 
περιφρονούν το ίδιο τα δικαιώματα του ατόμου να αλληλοκαταστραφούν. Ευνοώντας τη χιτλερική 
επιθετικότητα, βοηθώντας την Γερμανία ως τη στιγμή που εκείνη όρμησε εναντίον της -το τραίνο με 
το σιτάρι στις 2 το πρωί- η Ρωσία έδωσε στην Αγγλία και στην Αμερική το ηθικό δικαίωμα να 
ακολουθήσουν μια τέτοια πολιτική. Ο κόσμος θα έβλεπε να εκτυλίσσονται εναντίον του χιτλερισμού 
δυο παράλληλοι, αλλά ανεξάρτητοι μεταξύ τους πόλεμοι, ο πόλεμος των δημοκρατιών και ο 
πόλεμος του κομμουνισμού, με μια θαυμάσια πιθανότητα να δει τους δυο ολοκληρωτισμούς να 
θάβουν ο ένας τον άλλο. 

 μας οδηγεί να πιστέψουμε πως οι 
εισβολείς εισχωρώντας μέσα στην αχανή Ρωσία θα ηττηθούν από το κλίμα και από τις αποστάσεις, 
όπως νικήθηκε ο Βοναπάρτης. Αλλά με τα αεροπλάνα του και τα φορτηγά του αυτοκίνητα ο Adolf Hitler 
έχει τα πόδια του ελαφριά σαν μπαλαρίνα. Ελπίζει έτσι πως θα καταστρέψει τον Ερυθρό Στρατό, πριν οι 
Ρώσοι προλάβουν να τον παρασύρουν αρκετά μακριά για να τον φθείρουν... 
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Μια τέτοια πολιτική δεν μπορούσε να πραγματοποιηθεί: την απέκλειε η τάση του Churchill να 
ακολουθεί τις παρορμήσεις του. Το πρωτοπαλίκαρο αυτό του αντικομουνισμού εξέθεσε αυθόρμητα 
τον εαυτό του στον σοβιετικό εκβιασμό, σπεύδοντας από την πρώτη κιόλας στιγμή να υποσχεθεί 
βοήθεια στη Ρωσία, που δεν του είχε ακόμα τίποτα ζητήσει. Μερικές ημέρες αργότερα συνάπτει μια 
συμμαχία μ’ όλους τους κανόνες, που περιλάμβανε την υποχρέωση αμοιβαίας βοηθείας και την 
απαγόρευση χωριστής ειρήνης. Από τη στιγμή αυτή οι αξιώσεις του Stalin έχουν μια νομική βάση 
και ο Winston θα είναι υποχρεωμένος να αποκρούει αδιάκοπα απαιτήσεις όλο και πιο αυθάδεις. Ο 
πρεσβευτής Μαΐσκι τον κατηγορεί κατά πρόσωπο, πως προδίδει την συμμαχία επιτρέποντας τη 
μεταφορά από τη Δύση στην Ανατολή 40 γερμανικών μεραρχιών. Αφού δεν υπάρχει δεύτερο 
μέτωπο, ο Stalin απαιτεί από τον Churchill 30 αγγλικές μεραρχίες για τη μάχη της Ρωσίας, πράγμα 
που δεν θα εμποδίσει τους σοβιετικούς ιστορικούς να κατηγορήσουν τους Δυτικούς, ότι θέλησαν να 
στείλουν στρατεύματα στην Ε.Σ.Σ.Δ., για να ξαναεγκαταστήσουν το κεφαλαιοκρατικό καθεστώς. Για 
να υποστηρίζει την πολεμική προσπάθεια των Ρώσων η Αγγλία, αφαιρεί από τα αποθέματά της, 
μοιράζεται την αμερικανική βοήθεια, καταλαμβάνει την Περσία, οργανώνει τις νηοπομπές από το 
Μουρμάνσκ και τον Αρχάγγελο, που θα είναι οι τρομερότερες του πολέμου. Το μόνο ευχαριστώ που 
θα πάρει είναι καχυποψία και προσβολές. 

Εξ αιτίας της ευαισθησίας της κοινής γνώμης στις Η.Π.Α., ο Roosevelt είναι στην αρχή πιο 
επιφυλακτικός. Η προσωπικότης των παρασκηνίων, ο Harry Hopkins, αποστέλλεται στη Μόσχα, για 
να προσπαθήσει να σχηματίσει μια ακριβή ιδέα της κατάστασης. Επειδή πάσχει από 
αεροπλανοφοβία ο Hopkins κάνει το ταξίδι από τη Σκοτία στη Λευκή θάλασσα με ένα βραδυκίνητο 
ΡΒΥ Καταλίνα, αντιμετωπίζοντας τον κίνδυνο των γερμανικών βάσεων στη Norway, που προστίθεται 
στους κινδύνους που υπάρχουν στους αιθέρες του μεγάλου γεωγραφικού πλάτους. Από τον 
Αρχάγγελο ένα σοβιετικό βομβαρδιστικό, πετώντας ξυστά πάνω από τα δάση, τον φέρνει 
μισοπεθαμένο στη Μόσχα. Εκεί ανακαλύπτει την ρωσική δυσπιστία, τον νοσηρό φόβο της 
κατασκοπίας, την αδυναμία να πάρει και την ελάχιστη στρατιωτική ή οικονομική πληροφορία. 
Επιστρέφει με αιτήσεις τόσο εξωφρενικές, όσο και αόριστες, αλλά και με την πεποίθηση πως η 
κατάσταση στη Ρωσία είναι λιγότερο απελπιστική από όσο φαίνεται από μακριά. Μια από τις 
αντιρρήσεις εναντίον της βοηθείας, πως θα έφθανε δηλαδή πάρα πολύ αργά, καταπίπτει. 

Ωστόσο οι Ρώσοι δεν γίνονται αμέσως δεκτοί στο σύστημα Εκμίσθωσης και Δανεισμού. Ο Roosevelt, 
για να τους βοηθήσει, στηρίζεται στον νόμο της ουδετερότητας· επιτρέπει να παραδίδεται 
αμερικανικό υλικό στους λιμένες του Ειρηνικού, δέχεται μια στρατιωτική αποστολή, που αφήνει 
εμβρόντητους τους υπευθύνους της Washington με την κομπορρημοσύνη της και τους απότομους 
τρόπους της, όμως ως το τέλος Οκτωβρίου η Ε.Σ.Σ.Δ. οφείλει να πληρώνει όλα τα εφόδια που 
παίρνει. Παραγγέλλει υλικό αξίας 92 εκατομμυρίων δολαρίων και από αυτά τα 42 εκατομμύρια θα 
πληρωθούν τοις μετρητοίς. Έπειτα ο Roosevelt εκμεταλλεύεται το κύμα συμπαθείας που δημιουργεί 
η ρωσική ανδρεία, κάνει το τελευταίο βήμα και δέχεται να περιληφθεί η Σοβιετική Ένωση στο 
σύστημα Εκμίσθωσης και Δανεισμού. 

Με τη Γερμανία η αμερικανική εχθρότητα εκδηλώνεται για πρώτη φορά στις 10 Απριλίου: ο 
πλωτάρχης Ε. Ρ. Ντάργκιν του αντιτορπιλικού Νίμπλακ, αφού περισυνέλεξε το πλήρωμα ενός 
τορπιλισμένου πλοίου, δεν αντέχει στον πειρασμό και ρίχνει στον υπαίτιο του τορπιλισμού μερικές 
ανθυποβρυχιακές βόμβες. Τον επόμενο μήνα το αμερικανικό φορτηγό Ρόμπιν Μουρ βυθίζεται από 
το γερμανικό U-69. Ο κυβερνήτης του τιμωρείται από τον Hitler, ο Roosevelt όμως δεν χάνει την 
ευκαιρία και επεκτείνει τη ζώνη αμερικανικής ασφάλειας ως την 26η μοίρα δυτικού γεωγραφικού 
μήκους. Η Αμερική περιπολεί στα δυο τρίτα του Βόρειου Ατλαντικού, δέχεται τα βρετανικά σκάφη 
στις νηοπομπές της, βοηθά το βρετανικό Βασιλικό Ναυτικό να εντοπίζει τα γερμανικά υποβρύχια, 
δηλώνει πως η είσοδος οποιουδήποτε πολεμικού σκάφους στη ζώνη ασφάλειας θα θεωρηθεί ότι 
κινείται από μη φιλικό ενδιαφέρον (actuated by an unfriendly interest)... εκτός αν ανήκει σε δύναμη 
που κατέχει κτήσεις στο δυτικό ημισφαίριο. Η αρχή την οποία εφαρμόζει η Washington είναι να 
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παραχωρεί στη Great Britain κάθε δυνατή βοήθεια εκτός από πόλεμο (short of war). Από εβδομάδα 
σε εβδομάδα το περιθώριο περιορίζεται. 

Στις 7 Ιουλίου οι Αμερικανοί αποβιβάζονται στην Ισλανδία. Η Task Force 19, του Ναυτικού των 
Η.Π.Α, συνόδευσε ως το Ρέικιαβικ την 1η ταξιαρχία πεζοναυτών του ταξιάρχου Τζων Μάρστον. Η 
ισλανδική άδεια αποσπάσθηκε την τελευταία στιγμή από τον πρωθυπουργό Hermann Γιόνασον. Οι 
Άγγλοι που κατείχαν το νησί από την εποχή της κατάληψης της Δανίας, τον Μάρτιο του 1940, 
παραχωρούν με μεγάλη τους χαρά τη θέση τους στα ξαδέλφια τους. Ο Roosevelt αιτιολογεί την 
απόφασή του με την ανάγκη άμυνας του δυτικού ημισφαιρίου. Κανένας δεν γελιέται. Η ενέργεια 
έχει επιθετικό χαρακτήρα. Η Αμερική πλησιάζει τη Γερμανία, βάζει πόδι σε μια χώρα που θεωρητικά 
αποτελεί μέρος της Ευρώπης. Οι διαμαρτυρίες των οπαδών του απομονωτισμού, οι δηλώσεις του 
Ουήλερ και του Λίντμπεργκ σχεδόν ισοδυναμούν με επαναστατικό κήρυγμα, αλλά οι ηγέτες του 
Congress επιδοκιμάζουν την ενέργεια του Προέδρου. 

Ταυτόχρονα με τον πόλεμο του Ατλαντικού ο πόλεμος του Ειρηνικού κερδίζει έδαφος. Οι δυο 
Ωκεανοί δεν είναι πια μια μεγάλη προστατευτική τάφρος, όπως υπήρξαν για πολλά χρόνια για μια 
Αμερική κλεισμένη στον εαυτό της. Τώρα την υποχρεώνουν να αναμιχθεί στην τεράστια σύγκρουση. 

Στις 13 Απριλίου ο Ιάπωνας υπουργός των Εξωτερικών Ματσουόκα υπέγραψε ένα σύμφωνο μη 
επίθεσης με την Ε.Σ.Σ.Δ. Είναι φαινομενικά παράδοξο, λογικό όμως στην πραγματικότητα, το ότι η 
Γερμανία τον ενεθάρρυνε. Ο Hitler είναι έτοιμος να αρχίσει έναν πόλεμο εναντίον της Ρωσίας, είναι 
όμως βέβαιος πως δεν έχει ανάγκη από καμιά βοήθεια για να τον κερδίσει, ενώ η Αγγλία παραμένει 
ο έσχατος εχθρός. Είναι λοιπόν φρόνιμο να απομακρύνει την Japan από τη διανομή της σοβιετικής 
λείας και να στρέψει την προσοχή της προς τη Νοτιοανατολική Ασία. Ο Führer , είπε ο Ribbentrop 
στον Ματσουόκα, είναι ο μεγαλύτερος ειδικός στα στρατιωτικά ζητήματα. Θα μπορέσει να σας 
βοηθήσει να καταλάβετε τη Singapore αποκαλύπτοντάς σας τις μεθόδους που έκαναν θαύματα εναντίον 
των οχυρώσεων της Δύσης.

Μερικές εβδομάδες αργότερα, η Γερμανία επιτίθεται εναντίον της Ρωσίας. Ο Ματσουόκα 
καταλαβαίνει τότε πως οι Μακιαβέληδες του Berlin τον είχαν τυλίξει. Επιμένει να αντιδράσει η 
Japan στο γερμανικό τέχνασμα ενεργώντας αμέσως επίθεση εναντίον του Ερυθρού Στρατού της Άπω 
Ανατολής. Η λεία είναι υπέροχη: το Βλαδιβοστόκ, η ναυτική περιοχή, η κοιλάδα του Αμούρ. Η 
Ε.Σ.Σ.Δ. δεν θα μπορέσει να προασπίσει τις μακρινές κτήσεις της, τη στιγμή που δέχεται κατάστηθα 
το πλήγμα της Wehrmacht. 

 Ο Κίτρινος δεν καταλαβαίνει. 

Αλλά ο Ματσουόκα έχει εξαντλήσει πια όλα τα περιθώρια εμπιστοσύνης, που μπορεί να του έχει 
κανείς και η υπεροχή του Ναυτικού καθορίζει την απόφαση του γενικού επιτελείου. Η κατεύθυνση 
στα νότια υπερισχύει. Ο εύκολος και παραπάνω από άφθονος πλούτος, το ρύζι, το πετρέλαιο, ο 
κασσίτερος, το καουτσούκ, βρίσκονται στις Philippines, στην Ινδοκίνα, στη Malaya, στις Ολλανδικές 
Ινδίες. Και η Japan πνίγεται από ανάγκες. Βρίσκεται σε πόλεμο με την Κίνα εδώ και τέσσερα χρόνια. 
Την ρήμαξε και η ίδια όμως εξαντλήθηκε. Η αθλιότητα βασιλεύει, το ρύζι δίνεται με δελτίο, η 
ζάχαρη έχει εξαφανισθεί, τα τσιγάρα είναι δυσεύρετα, οι πρώτες ύλες λείπουν, η υφαντουργική 
βιομηχανία εργάζεται με το 40% της δυναμικότητάς της. Οι κατακτήσεις στο Βορρά σημαίνουν, 
όπως και στη Manchuria, αξιοποίηση που, απαιτώντας επενδύσεις, θα έχει σαν αποτέλεσμα 
προσωρινό, καινούργια επιβάρυνση της εθνικής οικονομίας. Οι κατακτήσεις στον Νότο σημαίνουν 
λάφυρα. Διακριτικά ο Ματσουόκα αρρωσταίνει τάχα. Η κυβέρνηση ολόκληρη παραιτείται. Ο 
ογδοντάρης πρίγκιπας Κονόγιε την ανασχηματίζει. Στο υπουργείο Εξωτερικών δεν υπάρχει πια παρά 
ένας εκτελεστής των εντολών του γενικού επιτελείου, ένας άχρωμος ναύαρχος. 

Ένας ναύαρχος μ’ εντονότερο χρώμα, ο Κιχισαμπούρο Νομούρα, είναι εδώ και τέσσερις μήνες 
πρεσβευτής στην Washington. Γνωρίζει την Αμερική, γιατί υπήρξε ναυτικός ακόλουθος το 1917 και 
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είχε δημιουργήσει τότε σχέσεις με τον υφυπουργό των Ναυτικών Franklin Roosevelt. Οι 
προσπάθειές του, για να προλάβει έναν ιαπωνοαμερικανικό πόλεμο, είναι ακούραστες και 
ειλικρινείς. Έχει σαράντα συσκέψεις με τον υπουργό των Εξωτερικών, τον γηραιό Κόρντελλ Χωλλ, 
του οποίου η κλονισμένη υγεία και οι αλλεπάλληλες υποτροπές που παθαίνει διακόπτουν τις 
διαπραγματεύσεις. Όμως το έργο του Κιχισαμπούρο Νομούρα είναι αχάριστο. Στο Tokyo 
αλληλοσυγκρούονταν αντιφατικές επιδράσεις, άλλες μεν συμβιβαστικές, άλλες δε φιλοπόλεμες. 
Στον Λευκό Οίκο βασιλεύει η αδιαλλαξία. Αυτή τροφοδοτείται από μια μυστική πηγή, που ο 
Κόρντελλ Χωλλ τρέμει μη την προδώσει με μια αστόχαστη λέξη: το Ναυτικό έχει 
αποκρυπτογραφήσει τον ιαπωνικό κρυπτογραφικό κώδικα και έτσι οι Αμερικανοί γνωρίζουν τα 
ιαπωνικά επεκτατικά σχέδια. Ξέρουν πως δεν μπορούν να αποφύγουν μια σύγκρουση στον 
Ειρηνικό, αν δεν συνεργήσουν στην πραγματοποίηση αυτών των σχεδίων. Η Japan, λέει ο πρίγκιπας 
Κονόγιε στον Αμερικανό πρεσβευτή Γκριού, επιθυμεί να γίνει η επέκτασή της προς την Νοτιοανατολική 
Ασία κατά τρόπο ειρηνικό, εκτός αν οι περιστάσεις δεν το επιτρέπουν...

Ο ρωσογερμανικός πόλεμος επιταχύνει τα γεγονότα. Ο φόβος μήπως αφήσουν να χαθεί μια 
ιστορική ευκαιρία βασανίζει τους Ιάπωνες μιλιταριστές. Στις 15 Ιουλίου η γαλλική κυβέρνηση 
πληροφορεί τον πρεσβευτή του Roosevelt ναύαρχο Leahy, ότι η Japan απαιτεί την ολοκληρωτική 
κατάληψη της Ινδοκίνας. Ο Leahy συνιστά αντίσταση, αλλά το Vichy δεν μπορεί να κάνει τίποτα 
άλλο, από το να προβάλει την αδυναμία του. Καλύτερα είναι για άλλη μια φορά, να υποκύψει στο 
δίκαιο του ισχυρότερου και να επεκτείνει προς όφελος της Japan την συγκυριαρχία του 1940. Η 
συμφωνία υπογράφεται, η γαλλική σημαία εξακολουθεί να κυματίζει, η γαλλική διοίκηση 
εξακολουθεί να ασκεί τα καθήκοντά της· όμως η Σαϊγκόν και η Τουράν γίνονται ιαπωνικές βάσεις, 
όπου προετοιμάζεται ανοικτά η κατάκτηση της νοτιοανατολικής Ασίας. Ο Roosevelt απαντά με τη 
δέσμευση των ιαπωνικών περιουσιών και την διακοπή των εμπορικών ανταλλαγών με την Japan. Η 
βρετανική κυβέρνηση και η εξόριστη ολλανδική κυβέρνηση ευθυγραμμίζονται με την Washington 
και έτσι η Japan χάνει τα πιο αναγκαία εφόδια για την οικονομία της: πετρέλαιο, καουτσούκ, 
σιδηρικά και κασσίτερο. Ο πόλεμος είναι ώριμος καρπός και ωστόσο δεν πέφτει. Ο Νομούρα 
επιμένει στην προσπάθειά του, οι συνομιλίες επαναλαμβάνονται, σχεδιάζεται συνάντηση Roosevelt 
- Κονόγιε, στρατιωτικοί συγγραφείς αποδεικνύουν, πως μια σύρραξη μεταξύ Αμερικής και Japan 
είναι αδύνατη: 

 Η συναλλαγή που ο Hitler 
πρότεινε στην Αγγλία (ελευθερία κινήσεων με αντάλλαγμα την ειρήνη) αντιγράφεται και στην Άπω 
Ανατολή. 

Σαν δυο ψαράδες, γράφει μια απ’ αυτές τις αυθεντίες, που από τη μια και από την άλλη 
πλευρά ενός ποταμού μεγάλου πλάτους αλληλοφοβερίζονται με τα καλάμια τους. Ο Ειρηνικός θα 
εξακολουθήσει να είναι αντάξιος του ονόματός του... 



Digitized by 10uk1s 

Γενική εικόνα της κατεχόμενης Ευρώπης 

Στην Ευρώπη η πείνα και ο φασισμός κερδίζουν έδαφος. Τα τρόφιμα δίνονται με δελτίο και στις 
είκοσι τέσσερις χώρες της ηπείρου, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων που τις προστατεύει ένα 
θαύμα, των ουδετέρων, της Σουηδίας και της Ελβετίας. Οι ημερήσιες μερίδες αντιστοιχούν σε 800 
θερμίδες στην Poland, 960 στο Βέλγιο, 1500 στη Norway, 1600 στη France, 1900 στην Ολλανδία, 
2.250 στη Γερμανία, 2.800 στην Αγγλία. Στην Ελλάδα οι πτωχοί πόροι σε τρόφιμα, η παράλυση των 
συγκοινωνιών, η σκληρότητα των νικητών ξαναζωντανεύουν ένα λιμό περασμένων εποχών. Στην 
Αθήνα που έχει γεμίσει πρόσφυγες, η ημερησία διανομή άρτου πέφτει στα 30 γραμμάρια. Τα 
καροτσάκια μαζεύουν τα πτώματα από τους δρόμους και αδειάζουν σε κοινούς τάφους το φορτίο 
τους από σκελετούς με πρησμένες κοιλιές. 

Πείνα και τυραννία... Η Gestapo, η μυστική γερμανική αστυνομία, γίνεται ο πρώτος πανευρωπαϊκός 
θεσμός, με την τοπική βοήθεια, που της προμηθεύει παντού ο φανατισμός, η δίψα του χρήματος η 
δειλία. Το διάταγμα Nacht und Nebel (Νύχτα και Ομίχλη) προβλέπει την συστηματική οργάνωση της 
εκτοπίσεως όλων των προσώπων που θεωρούνται επικίνδυνα για το γερμανικό Reich. Τα γερμανικά 
στρατόπεδα, που είχαν ανοίξει από το 1933 για τους αντιπάλους του χιτλερισμού, αποκτούν 
κοσμοπολίτικο χαρακτήρα και ταυτόχρονα αναπτύσσονται κατά τρόπο τερατώδη. Κάτω από το 
πέλμα της λογοκρισίας, της διοικητικής αυθαιρεσίας, της αστυνομικής τρομοκρατίας η Ευρώπη 
βυθίζεται στο φόβο και στη φρίκη. 

Οι Εβραίοι βρίσκονται στο κέντρο του δράματος. Η θέση τους είχε προσδιορισθεί από τους 
επονομαζόμενους Νόμους της Nuremberg. Στη Γερμανία οι νόμοι αυτοί γίνονται αυστηρότεροι και 
ταυτόχρονα εξάγονται στο εξωτερικό. Η υποχρέωση να φορούν το κίτρινο άστρο που είχε επιβληθεί 
την 1η Σεπτεμβρίου 1941 στους Εβραίους της Γερμανίας, σύντομα γενικεύεται σε όλη την 
κατεχόμενη Ευρώπη - εκτός από τη France του Vichy, που αρνείται να εφαρμόσει το μέτρο. Η 
υποχρέωση αυτή συνεπάγεται την απαγόρευση να συχνάζουν στα κυριότερα δημόσια κέντρα -όπως 
το Σαν-ζ-Ελυζέ- και να εμφανίζονται στα καταστήματα άλλες από τις ορισμένες ώρες - πράγμα που 
με την ανεπάρκεια των μέσων διατροφής επιδεινώνει κατά τρόπο δραματικό τις συνθήκες 
διατροφής των Εβραίων. Μια άλλη διαταγή τους επιβάλλει καταναγκαστική εργασία. Και μέτρα 
ακόμα πιο φοβερά, το σχέδιο γενοκτονίας, ωριμάζουν στη φαντασία των ναζιστών ηγετών. 

Στο πρώτο του στάδιο, το εθνικοσοσιαλιστικό δόγμα δεν προχωρούσε πέρα από την απέλαση. Οι 
Εβραίοι, αφού έδιναν πίσω όσα με άνομο τρόπο είχαν κερδίσει, όφειλαν να απαλλάξουν από τη 
βρωμερή παρουσία τους τη γερμανική γη. Η χιτλερική κυβέρνηση είχε ευνοήσει τη μετανάστευση 
στην Παλαιστίνη, έπειτα είχε σκεφθεί να αρπάξει από την ηττημένη France τη Μαδαγασκάρη, για να 
τη μετατρέψει σε αποθήκη Εβραίων. Επειδή οι ωκεανοί ήταν κλειστοί για τη Γερμανία, 
αναγκάσθηκε να εφαρμόσει λύσεις ηπειρωτικές. Με τη σειρά της και η εφαρμογή του συνθήματος 
του Hitler να απωθήσουμε τους Εβραίους από την Ευρώπη πέρα από τα Ουράλια, αναβάλλεται εξ 
αιτίας της σοβιετικής αντίστασης. Η ζώνη εκτοπίσεως περιορίζεται στο τμήμα της Poland, που είχε 
οργανωθεί ως Γενική Διοίκηση κάτω από την εξουσία του πρώην υπουργού της Δικαιοσύνης Χανς 
Φρανκ. Τα γκέτο που ήδη ήταν υπερπλήρη, πλημμυρίζουν ακόμα περισσότερο από ένα πλήθος 
δυστυχισμένων που τους άρπαζαν από τα σπίτια τους στη Γερμανία και στην Ευρώπη. Καμιά 
βιοποριστική εργασία δεν επιτρέπεται σ’ αυτούς τους ξεριζωμένους, αλλά ούτε και στους παλιούς 
κατοίκους των γκέτο, των οποίων η απελπιστική κατάσταση επιδεινώνεται από τις καινούριες 
αποστολές. Μια διαταγή απαγορεύει στους Εβραίους να ασχολούνται με τη γεωργία, μια άλλη τους 
αποκλείει από κάθε είδους εμπόριο και ειδικά από το εμπόριο αγροτικών και επισιτιστικών 
προϊόντων, μια τρίτη καταργεί κάθε διανομή κρέατος, προϊόντων κρέατος, αυγών, αμυλωδών 
προϊόντων (εκτός από το ψωμί) γάλακτος αποβουτυρωμένου ή όχι... Σ ένα Ημερολόγιο που 
καλύπτει 43 τετράδια, το οποίο δεν φρόντισε ούτε καν να το καταστρέψει πριν από τη σύλληψη του 
ο γενικός διοικητής Φρανκ, γράφει πως πρέπει να επιδιωχθεί ο θάνατος από ασιτία 1.200.000 
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Εβραίων και πως, αν αυτό δεν επιτευχθεί, θα έπρεπε να ληφθούν αλλά μέτρα. Η πολιτική των 
εκτοπίσεων καταλήγει στην εξόντωση. 

Ο Φρανκ δεν γελιέται η πείνα είναι ένα όπλο υπερβολικά αργό. Ο πρώην υπουργός Δικαιοσύνης, 
πρόεδρος των εθνικοσοσιαλιστών νομικών, δεν αργεί να παραπονεθεί για τις διοικητικές 
δυσχέρειες και για τους κινδύνους επιδημιών που δημιουργεί στη Γενική Διοίκησή του το στοίβαγμα 
τόσων Εβραίων. Όπου κι αν βρίσκονται, γράφει με ημερομηνία 16 Δεκεμβρίου 1941, οφείλουμε να 
εξοντώσουμε τους Εβραίους. Ο μηχανισμός της εξόντωσης έχει αρχίσει να λειτουργεί. Στις 20 
Ιανουαρίου 1942 σε μια σύσκεψη που συγκαλείται στο Βάνσεε, συγκεντρώνονται οι επί κεφαλής 
των κυριοτέρων διοικητικών υπηρεσιών του Reich. Στη σύσκεψη αυτή αποφασίζεται να δοθεί στο 
εβραϊκό πρόβλημα μια τελική λύση με την εκτόπιση -Aussiedlumg- και με αλλά πρόσφορα μέσα

Μέσα στην υποδούλωση της Ευρώπης, η μη κατεχόμενη France παραμένει νησίδα σχετικής 
ελευθερίας. Με τη σειρά της όμως σκληρύνεται. 

 -
andere Massnahmen. Συνυφασμένη με τον πόλεμο, διαδραματίζεται μια τραγωδία πιο σκληρή από 
τον ίδιο τον πόλεμο. 

Μετά την εκδίωξη του Laval, ο Petain κάλεσε στη διαχείριση των Εξωτερικών υποθέσεων έναν από 
τους ηγέτες του καθεστώτος που είχε ανατραπεί, τον Πιέρ - Ετιέν Φλαντέν. Όπως και στην 
περίπτωση Ρουζιέ, η εκλογή αυτή είναι μια από τις χειρονομίες, που εκφράζουν τις μύχιες και 
ταυτόχρονα φευγαλέες επιδιώξεις του γηραιού στρατιώτη. Ο Φλαντέν υπήρξε θερμός θιασώτης της 
Συμφωνίας του Munich, αλλά η κοινωνική προέλευσή του, οι πολιτικές θεωρίες του, οι δεσμοί και 
τα συμφέροντά του τον κάνουν αγγλόφιλο. Η Αμερική που μόλις είχε στείλει στον στρατάρχη έναν 
πρεσβευτή περιωπής, τον ναύαρχο Leahy, προσωπικό φίλο του Roosevelt, εκδηλώνει περιέργεια και 
ελπίδα. 

Το πείραμα διαρκεί έξι εβδομάδες. Ο Ribbentrop και ο Άμπετζ αρνούνται να αναγνωρίσουν τον νέο 
υπουργό Εξωτερικών. Η διαχωριστική γραμμή παραμένει ερμητικά κλειστή. Ο Φλαντέν 
καταλαβαίνει και ζητά μόνος του την αποπομπή του. 

Είναι η ώρα του Darlan. Αφού ανακηρύχθηκε διάδοχος του στρατάρχη, αναλαμβάνει όλες τις 
εξουσίες και κυβερνά τη France με τους ναυάρχους του. Η πανουργία του Petain ζητά να βρει 
στοιχεία ισορροπίας, δημιουργεί ένα Εθνικό Συμβούλιο και διορίζει τα μέλη του, περιλαμβάνει στην 
κυβέρνησή του γνωστές προσωπικότητες, όπως ο Ρομιέ και ο Μπαρτελεμύ, αφήνει να αναδειχθούν 
μερικοί νεώτεροι, όπως ο Πυσέ και ο Μαριόν και ερεθίζει τον κενόδοξο αυταρχισμό του Darlan 
κάνοντάς τον να νοιώσει, πως βρίσκεται κάτω από τη δική του κηδεμονία. Ωστόσο η μεγαλύτερη 
αποτυχία του ναυάρχου είναι η αδυναμία του να τον παραδεχθεί ο νικητής, ο οποίος εξακολουθεί 
να θεωρεί σαν μόνο Quisling τον Laval. Η πιο σοβαρή απειλή, ο πιο ολέθριος οιωνός για την εξουσία 
του είναι η αποκατάσταση των σχέσεων μεταξύ Laval και στρατάρχου. 

Το γεγονός αυτό πραγματοποιείται στις 18 Ιανουαρίου 1941, χωρίς να το ξέρει ο Darlan, κάπου στην 
ύπαιθρο, σαν να επρόκειτο για συνάντηση συνωμοτών. Το ανακοινωθέν, που από κοινού 
συντάσσουν οι δυο άνδρες, πέφτει σαν πλήγμα ξαφνικό και οδυνηρό στο κεφάλι του εξαπατημένου 
δελφίνου. 

Φαινομενικά τίποτα δεν έχει αλλάξει. Κατά βάθος όλα αλλάζουν. Ο Weygand παραμένει στην 
Αφρική, αλλά η θέση του κλονίζεται από το χείμαρρο των καταγγελιών, που προέρχονται από τους 
χιτλερικούς Γάλλους και τους Γερμανούς. Ο ναύαρχος Leahy διαπιστώνει προοδευτικά τον χιμαιρικό 
χαρακτήρα των ελπίδων, που είχαν στηριχθεί στην αλλαγή της στάσεως του Vichy απέναντι στους 
νικητές της France. Οι ολοκληρωτικές και φιλογερμανικές επιδράσεις ενισχύονται γύρω από τον 
γηραιό στρατάρχη. 
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Στις 12 Αυγούστου στο Vichy σκηνοθετούνται μεγάλα γεγονότα. Στο μεγάλο καζίνο παίζεται ο 
Μπόρις Γκοντουνώφ μπροστά στους πρεσβευτές και την εκλεκτή κοινωνία της πρωτεύουσας - 
λουτρόπολης. Η παράσταση διακόπτεται για να διαβασθεί μήνυμα του στρατάρχου: Γάλλοι, έχω 
σοβαρά πράγματα να σας πω...

Στην ύπουλη υποταγή της γαλλικής κυβέρνησης, απαντά η προοδευτική ανάπτυξη του πνεύματος 
αντίστασης. Ένα φαινόμενο χωρίς προηγούμενο στην ιστορία των πολέμων γεννιέται. Δεν 
περιορίζεται στη France· κάθε άλλο· επεκτείνεται σε ολόκληρη την Ευρώπη ακόμη και στην ίδια τη 
Γερμανία. 

 Πρόκειται για μια απαρίθμηση καθαρά ολοκληρωτικών μέτρων: 
κατάργηση όλων των πολιτικών κομμάτων, διπλασιασμός της αστυνομίας, έκτακτα δικαστήρια, 
συντεχνιακή αναδιοργάνωση της οικονομίας κ.λ.π. Αυτό το βήμα της γαλλικής κυβέρνησης προς τον 
εθνικοσοσιαλισμό δεν εμποδίζει να την καταγγέλλουν αμείλικτα οι χιτλερικοί του Paris, που 
βλέπουν σ’ αυτήν μιαν αντιδραστική επιβίωση, μιαν αντιγερμανική εστία, μια μάταιη άρνηση να 
στραφεί προς τον ανατέλλοντα ήλιο. Η Ρωσία ουσιαστικά έχει ηττηθεί, η Αγγλία έχει χάσει τον 
πόλεμο, η Αμερική είναι μια φάρσα, ο μπολσεβικισμός, ο καπιταλισμός, ο ιουδαϊσμός, ο 
φιλελευθερισμός, θα εξαφανισθούν; και για τα ευρωπαϊκά κράτη δεν υπάρχει άλλο μέλλον εκτός 
από τη Νέα Τάξη, που την έφερε όχι η γεροντική γαλλική εθνική επανάσταση, αλλά ο Adolf Hitler! 

Ο αγκυλωτός σταυρός σκεπάζει την ευρωπαϊκή ήπειρο. Η οργανωμένη κρατική εξουσία, που 
υπάρχει ακόμα σ’ όλες τις κατεχόμενες χώρες, είναι βοηθός, εκούσιος ή ακούσιος, από 
εξαναγκασμό ή από ιδεολογική συμπάθεια, του Γ’ Reich και της Wehrmacht. Οι οικονομικοί πόροι, η 
εργατική δύναμη, τα όργανα κατευθύνσεως των πνευμάτων βρίσκονται στη διακριτική διάθεση του 
νικητή. Αλλά κάτω από τα πόδια αυτού του θριαμβευτή νικητή το έδαφος υπονομεύεται. Η νίκη του 
θα είχε νόημα, μόνο αν κέρδιζε τη συγκατάθεση των ηττημένων. Συμβαίνει όμως ακριβώς το 
αντίθετο. Υποδουλωμένοι στην αρχή, μερικές φορές νιώθοντας και τον πειρασμό της συνεργασίας, 
οι ηττημένοι θα σηκώσουν ψηλά το κεφάλι με μια αργή κίνηση που κρύβει τεράστια δύναμη. 

Στη France η πρώτη δημόσια εκδήλωση του πνεύματος αντίστασης υπήρξε μια διαδήλωση 
φοιτητών, που στις 11 Νοεμβρίου 1940 επεχείρησε να φθάσει στο μνημείο του Αγνώστου 
Στρατιώτου ψάλλοντας τη Μασσαλιώτιδα και κραδαίνοντας δυο κοντάρια που αποτελούσαν μ’ ένα 
λογοπαίγνιο (σημ. μεταφραστή: γαλλικά De Gaulle σημαίνει δυο κοντάρια) χαιρετισμό προς τον 
άνθρωπο του London, που ακόμα ήταν τόσο μυστηριώδης και αμφισβητούμενος. Η συμπλοκή που 
επακολουθεί με τους Γερμανούς, προκαλεί έξι τραυματίες και έναν νεκρό και έχει ως επακόλουθο 
το κλείσιμο του Πανεπιστημίου των Παρισίων για έξι εβδομάδες. 

Την εποχή αυτή υπάρχουν ήδη μερικά στοιχειώδη δίκτυα αντίστασης. Στη βόρεια ζώνη, πρώτη απ’ 
όλες είναι πιθανότατα η ομάδα του Μουσείου του Άνθρωπου που ιδρύθηκε τον Σεπτέμβριο του 
1940 από μερικούς διανοούμενους. Στο νότο, η προτεραιότητα ανήκει δίχως άλλο στον πυρήνα της 
ομάδας Κομπά που σχεδίασε ο λοχαγός Ανρί Φρεναί και η Ολλανδή κοινωνικός λειτουργός Μπέρτι 
Άλμπρεχτ, της οποίας το κεφάλι θα πέσει αργότερα από το τσεκούρι του Γερμανού δημίου. Η 
αγγλική Intelligence Service κάνει τη δουλειά της οργανώνοντας πάλι τα δίκτυα πληροφοριών της σ’ 
ολόκληρη την Ευρώπη και ιδιαίτερα στη Norway και την Ολλανδία. Οι εξόριστοι του London, Γάλλοι 
και άλλοι, επιχειρούν να βγουν από την απομόνωσή τους στηριγμένοι στους συμπατριώτες τους, 
που αρνούνται να υποταχθούν. Σταλμένες από το ντεγκωλικό γενικό επιτελείο αποστολές επαφής 
διατρέχουν τη Βρετάνη και τη Νορμανδία από το καλοκαίρι κιόλας του 1940. 

Όσο καιρό ο Stalin μένει σύμμαχος του Hitler, οι κομμουνιστές είναι οι απόστολοι της 
γαλλογερμανικής συνεργασίας. Η διοικούσα επιτροπή τους δηλώνει, πως πρέπει η γαλλική ήττα να 
θεωρηθεί σαν νίκη και ο γερμανικός ιμπεριαλισμός σαν σύμμαχος εκ περιστάσεως. Επιδιώκουν να 
έλθουν σε επαφή με τις αρχές κατοχής για να επανεκδώσουν την Umanité και οι συνδικαλιστές τους 
απαιτούν να ξαναρχίσουν οι εργάτες να δουλεύουν στις μεταλλουργικές βιομηχανίες του Paris, 
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αναγκαστικά προς όφελος του εχθρού. Εξακοντίζουν εναντίον του De Gaulle τις ίδιες ύβρεις, όπως 
και οι Γάλλοι χιτλερικοί. Οι νεαροί Γάλλοι και Γαλλίδες, γράφει η Αβάν Γκαρντ, δεν έχουν τίποτα να 
περιμένουν από έναν στρατηγό, που έγινε μισθοφόρος του αγγλικού ιμπεριαλισμού...

Στις 22 Ιουνίου 1941 τα πράγματα αλλάζουν σε μια στιγμή. Οι κομμουνιστές μπαίνουν στην 
Αντίσταση. Ο αγώνας εναντίον του κατακτητή παίρνει μορφή πολύ πιο βίαιη, οριστικά ασυμβίβαστη 
προς τις διεθνείς συμβάσεις, που επεχείρησαν να κωδικοποιήσουν και να περιορίσουν τις πολεμικές 
ενέργειες. Στις 21 Αυγούστου ένα κομμουνιστικό χέρι εγκαινιάζει τις ατομικές απόπειρες εναντίον 
Γερμανών στρατιωτικών, σκοτώνοντας τον αρχικελευστή του γερμανικού Ναυτικού Μόζερ στην 
αποβάθρα του μετρό Μπαρμπές - Ροσεσουάρ. Ο Hitler δίνει διαταγή στις αρχές κατοχής να 
συλλάβουν εκατό ομήρους κι από αυτούς να τουφεκίσουν πενήντα αμέσως. Το Vichy κατορθώνει να 
τους σώσει, πρέπει όμως να πληρώσει το αίμα με αίμα στέλνοντας στη λαιμητόμο έξι άτομα, από τα 
οποία τρία είναι κομμουνιστές και τρία κατάδικοι του κοινού ποινικού δικαίου. Ένας φοβερός 
κύκλος αρχίζει. 

 Άλλα κείμενα 
υποστηρίζουν, πως ο εθνικοσοσιαλισμός εργάζεται για το καλό των εργατών και απαιτούν μια 
ειρήνη συνδιαλλαγής με το Reich, κατά το παράδειγμα της Σοβιετικής Ένωσης. 

Δεν είναι ακόμα δυνατό να γίνει λόγος για αντίσταση γενική. Οι κυριότερες οργανώσεις, όπως η 
Liberation του Βορρά και του Νότου, η Κομπά, το Εθνικό Μέτωπο, η Πολιτική και Στρατιωτική 
Οργάνωση δεν θα εμφανισθούν ή πάντως δεν θα αποκτήσουν υπόσταση και ισχύ πριν από το 1942. 
Οι παράνομες εφημερίδες μόλις αρχίζουν να ξεφυτρώνουν, αφού μια από τις πρώτες, Τα μικρά 
φτερά της France που η Μπέρτι Άλμπρεχτ την τυπώνει στον πολύγραφο, δεν αρχίζει τη 
σταδιοδρομία της, παρά τον Απρίλιο του 1941 στη Lyon. Η ήττα είναι ακόμα πολύ κοντά, η 
εντύπωση που η γερμανική ισχύς προκαλεί είναι ακόμα πάρα πολύ έντονη και η εμπιστοσύνη στο 
στρατάρχη είναι ακόμα πάρα πολύ μεγάλη, για να ριχθεί το έθνος σ’ έναν πραγματικό αγώνα 
εναντίον του κατακτητή. 

Έτσι τα δάση και τα βουνά δεν έχουν ακόμα αρχίσει να δέχονται όσους αρνούνται να υποταχθούν. 
Αλλά ο στρατολόγος τους, ο Φριτς Σάουκελ, πρώην ναύτης, επίτροπος της εργατικής δύναμης του 
Reich, έχει κιόλας στρωθεί στη δουλειά. Του έχει ανατεθεί η αποστολή να ενσωματώσει στην 
γερμανική πολεμική οικονομία επτάμισι εκατομμύρια ξένους εργάτες. Η France στους 
υπολογισμούς του είναι χρεωμένη με ένα εκατομμύριο, οι ελπίδες όμως συνεργασίας, που δεν 
έχουν ολότελα εγκαταλειφθεί, εμποδίζουν ακόμα τον Σάουκελ να εφαρμόσει επιστράτευση ή βίαιη 
μεταφορά. Προσπαθεί να βρει εθελοντές με το δόλωμα υψηλού μισθού και διατροφής λιγότερο 
άθλιας. Από τον Οκτώβριο του 1940 ως τον Ιούνιο του 1941 100.000 νεαροί Γάλλοι ανταποκρίνονται 
στο κάλεσμά του. Μετά την έκρηξη του γερμανορωσικού πολέμου ο μηνιαίος αριθμός εθελοντών 
ελαττώνεται στο μισό και με τους επαναπατρισμούς ο αριθμός των Γάλλων εργατών στη Γερμανία 
μειώνεται, αντί να αυξάνει. Τον Ιούλιο του 1942 θα πέσει στις 70.000. Ο Σάουκελ θα χαρακτηρίσει 
τον αριθμό αυτό γελοίο και θα απαιτήσει από το Vichy να πάψει να υπονομεύει τις προσπάθειές 
του. Η Υπηρεσία Υποχρεωτικής Εργασίας, η S.T.O., θα δημιουργηθεί ύστερα από το τελεσίγραφο 
αυτό και με τη σειρά της θα γεμίσει τα βουνά. 

Θα μπορούσαμε να συνεχίσουμε για πολύ την περιγραφή της εικόνας που παρουσίαζε η 
υποδουλωμένη Ευρώπη τη στιγμή, που με την επίθεση εναντίον της Ρωσίας ο πόλεμος παίρνει 
καινούργια τροπή. Στο Βέλγιο η πρώτη κίνηση αντίστασης δημιουργήθηκε από το 1940 από τον 
συνταγματάρχη Λεντζ. Στην Ολλανδία το κυνήγι των Εβραίων παίρνει μορφή απαίσια, κάποιες όμως 
φιλικές εκδηλώσεις προς τους Γερμανούς της θάλασσας επιτρέπουν στον Σάουκελ να 
στρατολογήσει μέσα σε μερικούς μήνες 140.000 Ολλανδούς εργάτες. Στη Norway ο Quisling δεν 
καταφέρνει να τηρήσει την υπόσχεσή του, να παρασύρει στη χιτλερική τροχιά τον Βόρειο και Άρειο 
λαό του. Με παραλλαγές που καθορίζονται από τη διαφορά συνθηκών και εθνικής ιδιοσυγκρασίας, 
ολόκληρη η Ευρώπη σκληρύνεται. Στην ίδια τη Γερμανία οι νίκες της Wehrmacht δεν απαλλάσσουν 
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τους υπευθύνους από τη μέριμνα να διατηρηθεί υψηλά το ηθικό του λαού με κατασταλτικά μέτρα 
όλο και πιο αυστηρά. Ανεξάρτητα από τις αποφάσεις που εκδίδουν τα στρατοδικεία, τα αρχεία του 
υπουργείου Δικαιοσύνης θα αποκαλύψουν, πως ο αριθμός των θανατικών ποινών που είχαν 
επιβληθεί για λόγους πολιτικούς σε Γερμανούς υπηκόους, έφθασε στις 1146 το 1941 και στις 3.393 
το 1942. Τον ίδιο καιρό οι εκτελέσεις στις κατεχόμενες χώρες πολύ απέχουν από αυτούς τους 
αριθμούς. 

Η ένοπλη αντίσταση αρχίζει πολύ νωρίς ιδίως στις βαλκανικές και στις σλαβικές χώρες, που 
γνωρίζουν αμείλικτη καταπίεση. Οι Έλληνες τοποθετούν την έναρξη της αντίστασής τους στις 31 
Μαΐου 1941, όταν δυο ηρωικά παιδιά της Αθήνας ανέβηκαν στην Ακρόπολη και κατέβασαν από τον 
ιστό της τη ναζιστική σημαία. Στη Yugoslavia δεν υπάρχει διακοπή ανάμεσα στον στρατιωτικό 
αγώνα, που ήταν εξ άλλου πολύ μέτριος και στον ανταρτοπόλεμο: ο συνταγματάρχης Ντράγκα 
Μιχαήλοβιτς αρνείται να παραδοθεί, φεύγει στην Ερζεγοβίνη και στην άγρια Ράβια Γκόρα και 
αρχίζει να οργανώνει τους αντάρτες του. Ο Τίτο θα μπει στο προσκήνιο τρεις μήνες αργότερα, λίγο 
μετά την έναρξη των εχθροπραξιών μεταξύ Γερμανίας και Ε.Σ.Σ.Δ. 

Ταυτόσημη είναι και η περίπτωση της Poland. Την επομένη της ήττας, ο στρατηγός κόμης 
Komorovski βρισκόταν στην Krakow, έτοιμος να περάσει στην Ουγγαρία. Αλλάζει γνώμη, θεωρεί 
πως είναι καθήκον του να πολεμήσει στο εθνικό έδαφος, παίρνει το όνομα Bor και σε συνεννόηση 
με την εξόριστη πολωνική κυβέρνηση, οργανώνει τον Σύνδεσμο για τη νίκη της Poland (Sluzba 
Zwyciestwa Polski). Τα υπόγεια του Ταμιευτηρίου της Warsaw είναι το λίκνο του μυστικού αυτού 
πολωνικού στρατού, που στρατολόγος του γίνεται ο γενικός διοικητής Φρανκ εφαρμόζοντας τις 
οδηγίες του Hitler: αποδιοργάνωση της ζωής της Πολωνίας με όσο γίνεται πληρέστερο τρόπο, για να 
μπορεί η Γερμανία να αντλεί από το πλούσιο απόθεμα εργατικών χειρών, το οποίο η χώρα αυτή 
διαθέτει. Από το 1939 κιόλας, πολύ πριν οι κομμουνιστές σηκώσουν έστω και το μικρό τους δάχτυλο 
εναντίον της Γερμανίας, η οργάνωση S.Z.P. ανατινάσσει αμαξοστοιχίες και ενεργεί επιθέσεις 
εναντίον γερμανικών αποσπασμάτων. Στα 1941 αριθμεί 4.000 αξιωματικούς, 16.000 
υπαξιωματικούς, 100.000 άνδρες, 1500 μονάδες. Κυρώσεις, όπως η σύλληψη όλων των καθηγητών 
του Πανεπιστημίου της Κρακοβίας και η εκτέλεση 107 όμηρων στο Βάβερ, κοντά στη Warsaw, 
αποτελούν την απάντηση σ’ αυτές τις εκδηλώσεις αντίστασης. 

Σ αυτή την Ευρώπη που στενάζει και τρέμει, φθάνει ξαφνικά ένα μήνυμα από τον Νέο Κόσμο. Ο 
Franklin Roosevelt και ο Winston Churchill είχαν συναντηθεί κρυφά στις 8 Αυγούστου σ’ έναν κόλπο 
της Νέας Γης. Ο Churchill έφθασε με το Prince of Wales που είχε στο μεταξύ επουλώσει τις πληγές, 
τις οποίες του είχε ανοίξει το Bismarck. Ο Roosevelt έφυγε επιδεικτικά για μια αλιευτική κρουαζιέρα 
και αφήνοντας τη θαλαμηγό του να συνεχίσει την πορεία του, για να παραπλανήσει τους 
ενδιαφερομένους, περνά στο θωρηκτό Αυγούστα. Οι εχθρικές υπηρεσίες πληροφοριών αγνοούσαν 
τα πάντα για τη συνάντηση. Ο Χάρτης του Ατλαντικού αιφνιδιάζει πέρα για πέρα τον Hitler, που 
περιορίζεται να σηκώσει τους ώμους επαναλαμβάνοντας πως ο Roosevelt είναι το όργανο του 
Εβραϊσμού και πως ο Churchill βρίσκεται σε απελπιστική κατάσταση. Ο Goebbels δίνει εντολή στον 
γερμανικό και στον υπόδουλο τύπο να γελοιοποιήσει το αγγλοσαξονικό μανιφέστο. Ο ίδιος πιάνει 
την πέννα. 

Αυτό το ιδεολογικό Παλιόχαρτο το ζήτησε ο Roosevelt. Ο Churchill είχε στο νου του προπάντων να 
συζήτηση για την αμερικανική βοήθεια, για την ικανότητα αντίστασης της Ρωσίας και για τις 
ιαπωνικές βλέψεις. Αλλά ο Αμερικανός έκρινε απαραίτητο να διακηρύξουν τα δυο σχεδόν σύμμαχα 
έθνη με τρόπο πανηγυρικό τους σκοπούς ενός αγώνα, που για το ένα από αυτά δεν είχε ακόμα 
αρχίσει. Συμφώνησαν χωρίς συζήτηση γύρω σε οκτώ βασικές αρχές: 

Αν ο Stalin κέρδιζε τον πόλεμο, ο Roosevelt και ο Churchill θα έβλεπαν τι θα έκανε με το 
παλιόχαρτό τους... 

ανυστεροβουλία των Συμμάχων, 
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αποκλεισμός κάθε εδαφικής μεταβολής χωρίς την έγκριση των ενδιαφερομένων πληθυσμών, 

ελεύθερη εκλογή εκ μέρους των λαών των θεσμών που επιθυμούν, 

ελευθερία στην απόκτηση πρώτων υλών, 

οικονομική συνεργασία, 

κατάργηση του φόβου και της ανάγκης, 

ελευθερία των θαλασσών, 

αφοπλισμός. 

Ο κόσμος, προς τον οποίο απευθύνονται τα ευλαβή αυτά άρθρα κατηχήσεως, θα είναι κατά τα αλλά 
πεπεισμένος, πως καλύπτουν μυστικούς όρους, πως ο αρχηγός της βρετανικής κυβέρνησης δεν 
έκανε ένα τόσο επικίνδυνο θαλάσσιο ταξίδι για να βάλει την υπογραφή του κάτω από κοινότοπες 
και ανώδυνες φράσεις και πως η συμμετοχή της Αμερικής στον πόλεμο είχε ήδη κανονισθεί στον 
κόλπο της Αρτζέντια. Ο Churchill δεν θα κάνει τίποτα για να διαλύσει αυτή την ψευδαίσθηση. 

Την επομένη της υπογραφής, την Κυριακή 10 Αύγουστου, μια θεία λειτουργία καθαγιάζει τις 
ευγενείς αγγλοαμερικανικές προθέσεις στο πρυμνήσιο κατάστρωμα του Prince of Wales, όπου ο 
Πρόεδρος και ο Πρωθυπουργός τραγουδούν το Onward Christian Soldiers (Εμπρός χριστιανοί 
στρατιώτες) με συνοδεία την ομοβροντία πυροβόλων των 14 ιντσών. Ο Χάρτης του Ατλαντικού είχε 
πάρει το δημοκρατικό και το θρησκευτικό του βάπτισμα. Λείπει απ’ αυτόν η σφραγίδα του 
παράδοξου συντρόφου εν όπλοις, της αθεϊστικής και ελευθεροκτόνου δύναμης, με την οποία είναι 
σύμμαχοι η Αγγλία και η Αμερική... 
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Απόφαση του Hitler: Πρώτα η Ουκρανία 

Ο Hitler άρχισε στις 23 Ιουνίου να ζει αποτραβηγμένος, πράγμα που θα κάνει ως την ώρα του 
θανάτου του. Ειδικές αμαξοστοιχίες είχαν μεταφέρει την Ανώτατη Διοίκηση της Wehrmacht στην 
Ανατολική Πρωσία, ως τον σταθμό Φορστ Γκαίρλιτζ, 5km ανατολικά από τη μικρή πόλη του 
Rastenburg, μέσα σ’ ένα δροσερό, σιωπηλό, αρωματισμένο δάσος. Ένα εξάγωνο, που σχηματίζεται 
από ναρκοπέδια και συρματοπλέγματα, χαράζει τα όρια του Άντρου του λύκου (Die Wolfscanze). 
Σκορπισμένες μέσα στα δένδρα μερικές επαύλεις, στολισμένες με γεράνια, χρησιμεύουν ως 
γραφεία και κατοικίες του Keitel, του Jodl, του Bormann, του Σπεέρ και ενός περιορισμένου αριθμού 
αξιωματικών και υπηρετών. Ο Hitler έχει την αίθουσα χαρτών του και το ιδιαίτερό του καταφύγιο 
και είναι πάντα έτοιμος να ξεκινήσει με τη θωρακισμένη αμαξοστοιχία του. Μοναχική αρετή, 
απομόνωση μοναστηρίου και αυστηρή πλήξη δεν θα παύσουν να βασιλεύουν στον περιφραγμένο 
αυτό χώρο. 

Στο Άντρο του λύκου ο Führer των Γερμανών δίνει εντολή να τον ξυπνούν στις 10 το πρωί, 
προγευματίζει στο κρεβάτι και διαβάζει τα ειδικά δελτία τύπου, που καταρτίζει το Υπουργείο 
Εξωτερικών. Επειδή δεν ξέρει καμιά ξένη γλώσσα, όλα τα αποκόμματα των ξένων εφημερίδων 
μεταφράζονται και, επειδή είναι μύωψ και ντρέπεται να το δείχνει, τα κείμενα δακτυλογραφούνται 
με πολύ μεγάλα στοιχεία σε ειδική γραφομηχανή. Η μεγάλη καθημερινή αναφορά αρχίζει στις 12 το 
μεσημέρι και διαρκεί ως τις 2. Το απόγευμα είναι αφιερωμένο στον ύπνο, που παρατείνεται ως τις 6 
ή τις 7. Ο Hitler έπειτα δέχεται σε ακρόαση μερικά πρόσωπα, δειπνά και αγορεύει ως τις 4 το πρωί 
περίπου, σ’ έναν κύκλο στενών φίλων και προσκαλεσμένων. Δεν κάνει ζωή κοπιαστική, γιατί 
απεχθάνεται τη δουλειά του γραφείου κι εμπιστεύεται περισσότερο στη διαίσθηση παρά στη 
μελέτη· κάνει απλώς μια ζωή σπιτική και ήσυχη. Στην αρχή του πολέμου συνήθιζε να επισκέπτεται 
τις μονάδες και μάλιστα να γευματίζει (πάντα με χορταρικά) ανάμεσα στους στρατιώτες. Αφ’ ότου 
άρχισε η εκστρατεία της Ρωσίας, οι επαφές αυτές τερματίζονται. Το μέτωπο, όπου τόσοι Γερμανοί 
πεθαίνουν, θα μείνει ένας κόσμος άγνωστος για τον Führer τους· ποτέ δεν θα εκθέσει το τομάρι του 
στις παραξενιές ενός βλήματος ούτε την ευαισθησία του στο θέαμα ενός νοσοκομείου. Ο πόλεμος 
θα γίνεται γι’ αυτόν ολοένα και περισσότερο μια αφαίρεση, όπου βασιλεύει η τυραννία του χάρτη 
και ο μύθος της ηρωικής θέλησής του, που επιβάλλει τον νόμο της στους ανθρώπους και στα 
γεγονότα... 

Η Ανώτατη Στρατιωτική Διοίκηση μαζί με την Ανώτατη Διοίκηση της Luftwaffe είχαν εγκατασταθεί 
στο Άνγκερμπουργκ στις όχθες μιας λίμνης, 40km από το Rastenburg. Οι αρχηγοί του στρατού 
Brauchitsch και Halder δεν πηγαίνουν στο γενικό στρατηγείο του Führer, παρά μόνο αν κληθούν, 
χρησιμοποιώντας μια παλιά σιδηροδρομική συγκοινωνία, που εκτελείται με ένα μοναδικό βαγόνι. 
Απολαμβάνουν μεγαλύτερη αυτονομία παρά τον καιρό της εκστρατείας στη France, γιατί ο Hitler 
επεμβαίνει λιγότερο στις λεπτομέρειες των επιχειρήσεων. Αλλά οι επιταγές του Άντρου του λύκου 
μπορούν κάθε στιγμή να ανατρέψουν τα σχέδιά τους. 

Μια απ’ αυτές τις επιταγές, η Weisimg Nr. 35, τους κοινοποιήθηκε στις 19 Ιουλίου. Διατάζει να 
διαμοιραστεί η ομάδα Mitte και ορίζει για το ένα τμήμα των θωρακισμένων δυνάμεών της 
κατεύθυνση το Leningrand και αργότερα για το άλλο τμήμα την Ουκρανία, για να διευκολυνθεί η 
ομάδα Süd να εγκαταστήσει μια βάση εξόρμησης προς τον Καύκασο. Ο Hitler παραμένει πιστός στις 
προκαθορισμένες ιδέες του και επιβάλλει να περάσει η Μόσχα στην τρίτη σειρά ενδιαφέροντος. 
Ολόκληρος ο κόσμος περιμένει την άμεση κατάκτηση της πρωτεύουσας του μπολσεβικισμού και τα 
τρομερά πλήγματα στον ναπολεόντειο άξονα, Βίλνα - Βιτέμπσκ - Smolensk, μοιάζει να αποδεικνύουν 
πως ο Αυστριακός ακολουθεί τα ίχνη του Κορσικανού. Και όμως η εντύπωση αυτή είναι 
λανθασμένη. 

Στις 23 Ιουλίου ο Brauchitsch και ο Halder επιχειρούν να κάνουν τον Hitler να αναθεωρήσει την 
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απόφασή του. Υποστηρίζουν πως η Μόσχα είναι πρωταρχικός αντικειμενικός σκοπός, έστω και αν 
περιορισθεί κανείς σε κριτήρια αυστηρά στρατιωτικά. Αποδεικνύουν πως ο κόμβος των 
συγκοινωνιών του αντιπάλου, ο μόνος σύνδεσμος της Ρωσίας του Βορρά με τη Ρωσία του Νότου, 
της ασιατικής Ρωσίας με την ευρωπαϊκή Ρωσία, βρίσκεται στη Μόσχα. Επικαλούνται τον Hitler 
εναντίον του Hitler· ο Führer δεν έχει σταματήσει να λέει πως ο σκοπός της εκστρατείας είναι η 
καταστροφή των εχθρικών δυνάμεων· και ακριβώς μπροστά στη Μόσχα για την άμυνα της 
πρωτεύουσάς τους οι Ρώσοι συγκεντρώνουν όλα τα μέσα που μπορούν ακόμα να διαθέσουν. Σ’ 
αυτό το σημείο πρέπει συνεπώς να επιδιωχθεί η εξόντωσή τους. 

Φαίνεται πως τα επιχειρήματα των δυο στρατηγών κλόνισαν τον Hitler περισσότερο από όσο άφησε 
να φανεί. Το βράδυ ο Halder γράφει στο Ημερολόγιό του: Moskau interessiert den Führer im 
Augenblick gar nicht, sondern nur Leningrad, αλλά μερικές μέρες αργότερα μπορεί να βαυκαλίζεται 
με την ψευδαίσθηση, πως ο διαμελισμός της ομάδας Mitte δεν θα γίνει. Στις 30 Ιουλίου η εντολή 
του Führer αριθ. 34 αναστέλλει την αποστολή της ομάδας θωρακισμένων αριθ. 3 στα υψώματα του 
Βαλντάι καθορίζοντας, πως θα παραχωρηθεί στα θωρακισμένα μια ανάπαυλα, κατά τη διάρκεια της 
οποίας θα αποκατασταθούν οι συγκοινωνίες. Η ανάγκη αποκατάστασης των συγκοινωνιών αρχίζει 
να γίνεται αισθητή. Οι σπάνιοι δρόμοι, και πρώτα - πρώτα αυτός που αυτάρεσκα τον αποκαλούν 
αυτοκινητόδρομο, είναι τρομερά κατεστραμμένοι. H μετατροπή των ρωσικών σιδηροδρομικών 
γραμμών με την τοποθέτηση μιας τρίτης σιδηροτροχιάς αποδεικνύεται πως απαιτεί πολύ χρόνο και 
οι καταστροφές που κάνουν τα σοβιετικά στρατεύματα, καθώς υποχωρούν, είναι τεράστιες. Όσον 
καιρό θα οργανώνονται τα δύσκολα αυτά μετόπισθεν, τα θωρακισμένα θα πάρουν ανάσα, θα 
ξεκουράσουν τους άνδρες τους και θα καθαρίσουν τα άρματα μάχης τους. Οι στρατηγοί του 
Άνγκερμπουργκ αρχίζουν να ελπίζουν, πως οι ελιγμοί πτέρυγας, που ονειρευόταν ο Führer, θα 
εγκαταλειφθούν, για να αντικατασταθούν από μια απλή και καθαρή μάχη που θα αποβλέπει στην 
κατάκτηση της Μόσχας. Ο Halder βγάζει έναν αναστεναγμό ανακούφισης στο ημερολόγιό του:

Ξαφνικά όλα αλλάζουν πάλι. Στις 4 Αυγούστου οι διοικητές στρατιάς της ομάδας Mitte καλούνται 
στο Νόβυ Μπορίσωβ, γενικό στρατηγείο του Bock. Ο Στράους, ο Guderian, ο von Kluge, ο von Βάιχς, 
ο Hoth... Τους περιμένει εκεί μια έκπληξη: βρίσκονται μπροστά στον Hitler που κανένας τους δεν τον 
είχε δει από τον καιρό που άρχισε η εκστρατεία. Ο Führer τους δηλώνει, πως έρχεται να τους 
συμβουλευθεί για το σκοπό των προσεχών επιχειρήσεων, αλλά επιθυμεί να ακούσει χωριστά τις 
γνώμες καθενός, χωρίς να μπορούν να συνεννοηθούν και να αλληλοεπηρεαστούν. Τους 
απομονώνουν σε διάφορα γραφεία και ένας - ένας παρουσιάζονται στο εξομολογητήριο. Όλοι 
συμφωνούν σ’ ένα πράγμα: θέλουν να καταλάβουν τη Μόσχα. 

 Ο 
εφιάλτης διαλύεται. Επί τέλους μια ακτίνα ελπίδας... 

Μια γενική σύσκεψη επακολουθεί. Ο Hitler εξηγεί, πως πρέπει να βάλουν για αντικειμενικό σκοπό 
τους πρώτα το Leningrand, γιατί η κατάληψή του θα απομακρύνει τους Ρώσους από τη Βαλτική, θα 
εξαλείψει κάθε απειλή εναντίον των εισαγωγών σουηδικού σιδηρομεταλλεύματος και θα αφαιρέσει 
από τον εχθρό το πολυτιμότερο οπλοστάσιό του. Έπειτα θα τεθεί το πρόβλημα Μόσχα ή Ουκρανία; 
Η απόφαση μου, λέει ο Hitler, 

Αφού συμφωνήθηκε το κύριο θέμα, η συζήτηση μπαίνει στις λεπτομέρειες. Οι στρατηγοί 
εκμεταλλεύονται τη σπάνια αυτή ευκαιρία που τους προσφέρεται, για να ενημερώσουν τον ύπατο 
ηγέτη για τις δυσκολίες της εκστρατείας. Το εξαίρετο ρωσικό άρμα Τ34, 26 τόνων, με πυροβόλο των 
76mm και θωράκιση άτρωτη από το 37 γερμανικό, πολλαπλασιάζεται. Παρουσιάζονται ακόμη 
καινούρια, εντελώς απροσδόκητα, μεγαθήρια, άρματα Τ35 των 46 τόνων, άρματα Κλιμ Βοροσίλωφ 
των 55 ή ακόμα και των 100 τόνων. Τα αρμόνια του Stalin, οι ρωσικές Κατιούσκες, αποτελούν μια 
έκπληξη ακόμα πιο δυσάρεστη· οι 320 ρουκέτες τους, που εκσφενδονίζονται μέσα σε εικοσιπέντε 

δεν έχει ακόμα ληφθεί, η Ουκρανία όμως μου φαίνεται κατ’ αρχήν πιο 
ενδεδειγμένη λόγω των αγροτικών και βιομηχανικών της πόρων. Η κατάκτηση της Κριμαίας επιβάλλεται 
επίσης, γιατί αποτελεί ένα αεροπλανοφόρο επικίνδυνο για τα ρουμανικά πετρέλαια. Θα μείνει έπειτα 
καιρός, για να καταληφθεί η Μόσχα πριν από το χειμώνα. 
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δευτερόλεπτα, προκαλούν μια τέτοια εντύπωση καταστροφής, που και τα καλύτερα στρατεύματα 
χάνουν την ψυχραιμία τους. Οι στρατηγοί υποστηρίζουν, πως ο γερμανικός στρατός χρειάζεται ένα 
ισχυρότερο άρμα και ένα ισχυρότερο αντιαρματικό. 

Ο Hitler αρνείται. Τα άρματα που βγαίνουν από τα εργοστάσια, είναι απαραίτητα, λέει, για τη 
συγκρότηση νέων μεραρχιών θωρακισμένων. Συμφωνεί το πολύ-πολύ να διαθέσει στο σύνολο του 
Ανατολικού μετώπου 300 κινητήρες για την αντικατάσταση κατεστραμμένων· ο αριθμός είναι 
ασήμαντος. Αφήνει επίσης να του ξεφύγει η ακόλουθη ομολογία: Αν είχα πιστέψει, λέει στον 
Guderian, πως οι Ρώσοι είχαν τόσα άρματα, όσα λέγατε στο βιβλίο σας Achtung Panzer! νομίζω πως 
δεν θα είχα αρχίσει αυτό τον πόλεμο.

Η σκέψη του Hitler εξακολουθεί να αμφιταλαντεύεται. Στις 12 Αυγούστου ένα συμπλήρωμα της 
διαταγής αριθ. 34 περιορίζεται να κατευθύνει εναντίον του Leningrand το 39ο θωρακισμένο σώμα. 
Οι στρατηγοί της ομάδας Mitte αρχίζουν να πιστεύουν, πως τελικά η ιδέα επίθεσης εναντίον της 
Μόσχας θα υπερισχύσει. Ο Bock διατάσσει να αποσυρθούν από το μέτωπο οι ταχυκίνητες δυνάμεις 
και να διατηρούνται σε κατάσταση ετοιμότητας για μια γενική επίθεση. Το έδαφος, που με το 
καλοκαίρι έχει σκληρύνει, είναι εξαίρετο. Οι Ρώσοι συνεχίζουν την τοπική δράση τους και οι 
αεροπορικές αναγνωρίσεις φωτογραφίζουν μυρμηγκιές στρατιωτών και πολιτών που 
κατασκευάζουν πλήθος πρόχειρων οχυρωματικών έργων ανάμεσα στη Βιάζμα και την Μόσχα. Το 
ηθικό όμως των Γερμανών στρατιωτών παραμένει υψηλό. Γεμίζουν τα άρματα μάχης τους και τα 
φορτηγά τους αυτοκίνητα με το σύνθημα Nach Moskau. 

 Ο Guderian είχε μιλήσει για 10.000 σοβιετικά άρματα. Οι 
υπολογισμοί του ήταν πιθανότατα κατώτεροι κατά 50% από την πραγματικότητα. 

Στις 23 Αυγούστου ο Halder φθάνει στο Νόβυ Μπορίσωβ. Φέρνει τη νέα παραλλαγή του Hitler: ούτε 
Leningrand ούτε Μόσχα· Ουκρανία. Ο εχθρός εξακολουθεί να προβάλlει αντίσταση μπροστά στο 
Kiev, η ομάδα Bock προχώρησε 300km πιο μπροστά από την ομάδα Rundstedt και τοποθετείται έτσι 
στο πλευρό του Μπουντιένυ. Μια μεγάλη μάχη εκμηδενίσεως πρέπει να πρόκυψη απ’ αυτή την 
πλεονεκτική θέση: Ο Guderian θα κάνει στροφή με άξονα το Ροσλάβλ και θα επιτεθεί με μέτωπο 
προς τον νότο. Ο Kleist διαβαίνοντας τον Δνείπερο προς το Κρεμεντσούγκ θα επιτεθεί με μέτωπο 
προς τον Βορρά. Η συνένωση τους πρέπει να έχει ως αποτέλεσμα την μεγαλύτερη κύκλωση του 
πολέμου. Είναι κυρίως στρατηγικά τα πλεονεκτήματα που ο Hitler επιδιώκει να εξασφαλίσει στην 
Ουκρανία. 

Ο Halder τα έχει χαμένα με τη διαταγή που κομίζει. Ο Bock τα χάνει με τη διαταγή που παίρνει. 
Σκέφτονται και οι δυο πως η εγκατάλειψη της άμεσης προέλασης εναντίον της Μόσχας ισοδυναμεί 
με την αποδοχή μιας χειμερινής εκστρατείας. Ο Guderian, στον οποίο ανακοινώνεται η διαταγή, 
συμμερίζεται την πεποίθηση και την απογοήτευσή τους. Ο Bock του υποβάλλει την ιδέα να πάρει το 
αεροπλάνο και να πάει στον Hitler, για να επιχειρήσει να τον κάνει να αλλάξει γνώμη. Κανείς δεν 
έχει περισσότερο κύρος από τον δημιουργό του ρήγματος στο Sedan, τον νικητή του Minsk, τον 
θεωρητικό που εφάρμοσε τις θεωρίες του και κατέχει την τέχνη χρησιμοποιήσεως των 
θωρακισμένων... Ο Guderian δέχεται. Φεύγει μαζί με τον Halder, αλλά στο Άνγκερμπουργκ συναντά 
τον Brauchitsch, που του κόβει τη φόρα και του απαγορεύει να ανοίξει πάλι το θέμα της Μόσχας· η 
απόφαση έχει ληφθεί και οποιαδήποτε επιμονή δεν μπορεί παρά να προκαλέσει περιττές εκρήξεις... 
Αν θέλει, ας ενημερώσει τον Führer για την κατάσταση στο μέτωπο, πρέπει όμως να υποσχεθεί πως 
δεν θα προφέρει το όνομα Μόσχα! 

Γύρω από τον Führer η ομήγυρης είναι πολυάριθμη και ευχάριστη· ο Keit el, ο Jodl, ο Schmundt, 
άλλοι αξιωματικοί της Ανώτατης Διοίκησης της Wehrmacht, ούτε όμως ο Brauchitsch, ούτε ο Halder. 
Ο Hitler ανοίγει τη συζήτηση ρωτώντας τον Guderian, αν, ύστερα από όλους τους κόπους που 
κατέβαλαν τα στρατεύματά του, είναι ακόμα ικανά για μια σοβαρή προσπάθεια. Αν πρόκειται για 
ένα μεγάλο αντικειμενικό σκοπό, κατανοητό από κάθε στρατιώτη, απαντά ο Guderian, η απάντησή μου 
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είναι ναι. - Φυσικά εννοείτε τη Μόσχα; - Για, μάιν Führer.

Αντίθετα με τους φόβους του Brauchitsch ο Hitler δεν παίρνει φωτιά. Ο Guderian ζητά και παίρνει 
την άδεια να εκθέσει κατά τρόπο ολοκληρωμένο τους λόγους, που κατά τη γνώμη του επιβάλλουν 
να βαδίσουν αμέσως εναντίον της πρωτεύουσας του εχθρού. Ο Hitler τον ακούει χωρίς να τον 
διακόψει. Απαντά δια μακρών και κατά τρόπο έντονο. Έπειτα ρωτά τους παρόντες, ποιος από τους 
δυο, ο Guderian ή εκείνος τους έπεισε. Όλοι μαζί αναφωνούν. Το πράγμα είναι φανερό σαν τον 
ήλιο: πρώτα η Ουκρανία! 

 Η απαγορευμένη λέξη είχε ακουσθεί. 

Βγαίνοντας ο Jodl σκύβει προς τον στρατηγό των Panzer το ξεπουπουλιασμένο σαν γέρου λογιστή 
κεφάλι του: Μην ανήσυχης, Guderian.  Η διαίσθηση το υ Führer είναι αλάνθαστη: αυτός έχει πάντα 
δίκιο... 
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Κεφάλαιο 12: ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ 
25 Αυγούστου - 7 Δεκεμβρίου 1941 

Ως τις πύλες της Μόσχας 

Ο Führer έχει πάντα δίκιο! Ποτέ η φανατική εμπιστοσύνη του στρατηγού Jodl δε φάνηκε πιο 
δικαιολογημένη. Τα αποτελέσματα της μάχης της Ουκρανίας υπερβαίνουν όλες τις ελπίδες και 
όλα τα προηγούμενα. 

Η απερισκεψία του Μπουντιένυ συμβάλλει στη γερμανική νίκη. Στην τεράστια αιχμή που 
σχηματίζουν ο Δνείπερος και ο Ντέσνα στοιβάζει 6 σοβιετικές στρατιές, ένα εκατομμύριο άνδρες 
που διαθέτουν μόνο δυο γραμμές επιχειρήσεων, τις δυο πολύ εκτεθειμένες σιδηροδρομικές 
γραμμές από το Kiev στο Kursk και στο Kharkov. Σκοπός αυτής της κολοσσιαίας απερισκεψίας είναι 
η διαφύλαξη του Kiev. Η μεγάλη αυτή πόλη, στην δυτική όχθη του Δνείπερου, αποτελεί ένα 
προγεφύρωμα, που προασπίζεται από 11 μεραρχίες και η βίαιη κατάληψή της υπερβαίνει τις 
δυνατότητες της 6ης γερμανικής στρατιάς. Η σοβιετική προπαγάνδα μπορεί να ισχυρίζεται, πως τη 
δεκάτη εβδομάδα του πολέμου καμιά από τις μεγάλες πόλεις της Ε.Σ.Σ.Δ. δεν έχει καταληφθεί από 
τους χιτλερικούς, αλλά, για να επιτευχθεί αυτό το χρήσιμο για το γόητρο αποτέλεσμα, μια ολόκληρη 
ομάδα στρατιών εκτίθεται στον κίνδυνο του αφανισμού. 

Ένα πιο θετικό επακόλουθο της αντίστασης του Μπουντιένυ είναι η μεταφορά των βιομηχανιών της 
Ουκρανίας. Η διαταγή είχε δοθεί στις αρχές Αυγούστου. Στις 7 αρχίζει η μετακόμιση των 
σωληνουργείων του Ντνιεπροπετρόφσκ και στις 14 των χαλυβουργείων του Ζαπορόγιε, 
ειδικευμένων στους λεπτούς χάλυβες. Η μεταφορά των βιομηχανιών επεκτείνεται σ’ όλες τις 
δυτικές περιοχές της ευρωπαϊκής Ρωσίας. Ενάμισι εκατομμύριο βαγόνια και πλατφόρμες θα 
μετακινήσουν από τον Ιούλιο ως το Νοέμβριο 1360 βιομηχανικές εγκαταστάσεις, από τις οποίες 410 
προέρχονται από την Ουκρανία και 408 από την Μόσχα. 450 θα ξαναλειτουργήσουν στα Ουράλια, 
210 στη δυτική Σιβηρία και 250 στο Καζακστάν, στην καρδιά της Ασίας. Αυτή η μετακίνηση πάνω σ’ 
ένα ισχνό σιδηροδρομικό δίκτυο, φορτωμένο από τις μεταφορές στρατευμάτων, αποτελεί ένα από 
τα ρωσικά κατορθώματα που μένουν ανεξήγητα, αν ληφθούν υπ’ όψη οι τεχνικοί κανόνες της 
Δύσης. 

Αυτές οι μετακινήσεις βιομηχανιών είναι ίσως ο λόγος που κάνει το γερμανικό στρατηγείο να 
πιστέψει, πως ο Μπουντιένυ εκκενώνει το δυτικό τμήμα της Ουκρανίας. Τα μέτρα που παίρνει με 
βάση αυτή τη διαπίστωση αποβλέπουν στο κλείσιμο της λαβίδας όσο το δυνατόν δυτικότερα, για να 
προληφθεί η σύμπτυξη των εχθρικών μαζών στις αχανείς ρωσικές εκτάσεις. Ο ελιγμός αξίζει το 
χαρακτηρισμό του γιγάντιου. Από το Κρεμεντσούγκ στον Δνείπερο, απ’ όπου πρέπει να εκδηλωθεί η 
επίθεση του Νότου, ως την περιοχή του Ροσλάβλ, απ’ όπου θα εξαπολυθεί η επίθεση του Βορρά, η 
απόσταση σε ευθεία γραμμή υπερβαίνει τα 600km. 

Όπως οι σπάνιοι δρόμοι έτσι και τα κυριότερα ποτάμια έχουν κατεύθυνση από τα ανατολικά προς 
τα δυτικά έτσι, που στρατιωτικές επιχειρήσεις με κατεύθυνση παράλληλη προς τους μεσημβρινούς 
θα αντιμετωπίσουν τεράστιες δυσκολίες: Οι άξονες επικοινωνίας πρέπει να κάνουν επί τόπου 
στροφή 90°, ο ανεφοδιασμός να υποχρεωθεί να περάσει μέσα από τη στέπα και να παρακαμφθούν 
τα δάση, τα έλη και οι αμμότοποι. Αυτές οι υλικές δυσχέρειες κοντά στην αντίσταση ενός εχθρού 
που υπερτερεί αριθμητικά, καθώς και το γεγονός ότι η επιχείρηση στέφθηκε από πλήρη επιτυχία 
καθιστούν τη μάχη της Ουκρανίας το αριστούργημα της Wehrmacht. 

Στο Βορρά η επίθεση εξαπολύεται στις 25 Αυγούστου. Διεξάγεται από τη 2η στρατιά του von Βάις 
που αποτελείται από τα 13ο, 33ο και 35ο σώμα στρατού και από τη 2η ομάδα θωρακισμένων, που 
έχει περιορισθεί στο 24ο και 47ο σώμα θωρακισμένων. Μια που τα πάντα είναι στον κόσμο σχετικά, 
οι στρατιώτες που μπαίνουν στην Ουκρανία βγαίνοντας από την καταθλιπτική και γεμάτη αθλιότητα 
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Λευκορωσία βρίσκουν ευχάριστη την αλλαγή. Τα πυκνά δάση έχουν γίνει εξαίρεση, ο τόπος και οι 
κάτοικοι κάνουν καλύτερη εντύπωση, τα σπίτια είναι στολισμένα με λουλούδια, οι άνθρωποι πιο 
καθαροί, καλύτερα ντυμένοι και δείχνουν μεγαλύτερη φιλική διάθεση...

Το πρώτο μεγάλο εμπόδιο είναι ο Ντέσνα, πλατύς σχεδόν όσο κι ο Δνείπερος και όπως αυτός 
περίπλοκος μ’ ένα πλήθος δασωμένων νησιών. Στη δεξιά πτέρυγα του μετώπου επίθεσης η 2η 
στρατιά εγκαθιστά μ’ επίπονες προσπάθειες ένα προγεφύρωμα παρασύροντας στην προέλασή της 
και την 6η στρατιά που συμπληρώνει την κύκλωση του Kiev. Στην αριστερή πτέρυγα οι 
θωρακισμένες μεραρχίες του Guderian δίνουν στην επίθεση ζωηρότερο ρυθμό. Η 17η και η 18η 
τρέπουν σε φυγή τους Ρώσους στον άνω ρου του Ντέσνα. Με διοικητή ένα λαμπρό μέραρχο, τον 
αντιστράτηγο Model, η 3η εξορμά εναντίον του Νοβγκορόντ-Σεβέρσκυ, όπου μια ξύλινη γέφυρα 
μήκους 700m εκτείνεται πάνω από το ποτάμι. Ο υπολοχαγός Μπούχτερκιρχ ρίχνεται μέσα σ’ ένα 
φράγμα σφοδρού πυροβολικού επικεφαλής ενός μικρού θωρακισμένου στοιχείου και 
καταλαμβάνει τη γέφυρα, πριν προλάβουν οι Ρώσοι να της βάλουν φωτιά. Ο Μπουντιένυ απαντά με 
σφοδρές αντεπιθέσεις, θυσιάζει την αεροπορία του πάνω από την χαμένη γέφυρα, ρίχνει στην μάχη 
όλα μαζί τα άρματά του, επιχειρεί να ελιχθεί στα μετόπισθεν του εχθρού, εξαναγκάζει τους άνδρες 
των βοηθητικών υπηρεσιών να πολεμήσουν, ανάμεσα στους οποίους και το προσωπικό ενός 
αρτοποιείου εκστρατείας που δοξάζεται στο Κορόπ. Η αντιγραφή όμως των γερμανικών μεθόδων 
απαιτεί αιματηρή εξάσκηση, που οι Ρώσοι δεν την έχουν ακόμα ολοκληρώσει. Ύστερα από μια 
εβδομάδα η αντίσταση στον Ντέσνα καταρρέει. Οι Γερμανοί περνούν με τη σειρά του και τον Σέιν. Η 
σιδηροδρομική γραμμή του Kursk αποκόπτεται στο Κονοτόπ και καταλαμβάνεται το Ρόμνυ. 250km 
στα νώτα των υπερασπιστών του Kiev τα άρματα με το άσπρο G του Guderian ορμούν να 
συναντήσουν τα άρματα με το Κ του von Kleist. 

 Οι αποστάσεις όμως 
εξακολουθούν να είναι εξαντλητικές και το στρώμα της σκόνης που καλύπτει το έδαφος είναι πιο 
παχύ παρά στα περίχωρα του Minsk και του Βιτέμπσκ. 

Στην ομάδα του Νότου η διάβαση του πλατύτατου Δνείπερου προς το Κρεμεντσούγκ έδωσε την 
ευκαιρία για ένα στρατιωτικό κατόρθωμα. Στις 31 Αυγούστου, στην πιο απίθανη ώρα, στις 14:00 και 
στο πιο απροσδόκητο μέρος, σ’ ένα τμήμα του ποταμού ανάμεσα σε δυο μικρούς καταρράκτες 
πλάτους 1500m, το 207ο σύνταγμα κυνηγών ρίχνει τις λέμβους εφόδου και αποβιβάζεται στην 
αριστερή όχθη. Την ώρα που έπεφτε το σκοτάδι οι κυνηγοί σκαρφάλωσαν στην απόκρημνη πλαγιά 
κι εγκατέστησαν ένα προγεφύρωμα 3km. Το άλλο σύνταγμα της 97ης ελαφράς μεραρχίας 
διαπεραιώνετε με τη σειρά του και ακολουθεί το σύνολο του 52ου σώματος. Όπως και στον Ντέσνα, 
οι Ρώσοι κάνουν εδώ μιαν απεγνωσμένη προσπάθεια να αποκαταστήσουν την ενότητα της γραμμής 
του Δνείπερου και ρίχνουν εναντίον του προγεφυρώματος πολλές θωρακισμένες ταξιαρχίες. Στη 
γερμανική πλευρά ο συντονισμός είναι κακός: Τα προκεχωρημένα άρματα της 16ης θωρακισμένης 
μεραρχίας, εμπροσθοφυλακής της ομάδας θωρακισμένων του von Kleist, δεν διαβαίνουν τον 
ποταμό παρά στις 11 Σεπτεμβρίου. Έντεκα μέρες συνέχεια με τα νώτα σ’ έναν από τους πιο πλατείς 
ποταμούς της Ευρώπης ένα σώμα στρατού απομονωμένο συντρίβει ακούραστα τα αλλεπάλληλα 
κύματα πεζικού, ιππικού και αρμάτων. Όπως ο Ναπολέων, ως την στιγμή που έμαθε, στην Ευρώπη, 
πώς να πολεμά, έτσι και η γερμανική διοίκηση μπορεί ακόμα να αντιμετωπίζει τις συνέπειες των 
σφαλμάτων της με την υπεροχή των στρατιωτών της σε θέματα τακτικής. 

Στις 16 η συνένωση των δυο ομάδων θωρακισμένων έχει γίνει. Τα υπολείμματα της ομάδας 
στρατιών του Μπουντιένυ βρίσκονται συμπιεσμένα στο τρίγωνο Kiev-Τσερκάσυ-Πριλούκι. Η 2η 
στρατιά ασκεί πίεση στην βόρεια πλευρά. Τα θωρακισμένα τμήματα κατακερματίζουν το ανατολικό 
πλευρό. Οι αεροπορικές αναγνωρίσεις δίνουν μια απίστευτη εικόνα αυτού του γιγαντιαίου θύλακα, 
μέσα στον οποίο σφαδάζουν περισσότεροι πολεμιστές, απ’ όσους η Wehrmacht είχε κυκλώσει στη 
Φλάνδρα. Πυκνές φάλαγγες πεζικού, μάζες ιππικού και θωρακισμένων, εφοδιοπομπές κάθε είδους 
κινούνται με αταξία κάτω από ένα καταπληκτικό σύννεφο σκόνης. Το 8ο Αεροπορικό Σώμα 
σφυροκοπά αμείλικτα τους ηττημένους. Κάθε κατευθυντήριος γραμμή, κάθε είδους διοίκηση έχει 
εξαφανισθεί. Τα γερμανικά στρατεύματα μαζεύουν κολοσσιαία λεία. Πιάνουν ως και εργοστάσια 
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συσκευασμένα σε κιβώτια και φορτωμένα σε αμαξοστοιχίες που δεν πρόλαβαν να φύγουν. 

Στις 18 η τελευταία απόπειρα για να απαλλαγεί από τον κλοιό η ομάδα Μπουντιένυ αποτυγχάνει. 
Στις 19 το Kiev υποκύπτει. Ο μεγάλος θύλακας είναι κατατμημένος. Μια τεράστια ρωσική μάζα 
απομονώνεται μεταξύ Μπορίσπολ και Δνείπερου από την 6η στρατιά. Η 2η στρατιά συνενώνεται με 
την αριστερή πτέρυγα της 17ης στρατιάς, ενώ στρέφοντας τα νώτα προς τη μάχη που σβήνει, η 
δεξιά της πτέρυγα, το 52ο και 55ο σώμα στρατού, εισβάλλει ήδη στην ανατολική Ουκρανία και 
καταλαμβάνει την Πολτάβα και το Κρασνογκράντ. Ποτέ η Wehrmacht δεν είχε πιάσει στα δίχτυά της 
σε μια φορά τοσους αιχμαλώτους: 655.000. Πολλοί θα πεθάνουν από την πείνα, χωρίς άλλωστε να 
πρόκειται για συστηματική σκληρότητα του γερμανικού στρατού, αλλά από την αντικειμενική 
αδυναμία διατροφής τόσων αιχμαλώτων μέσα σε μια κατεστραμμένη χώρα. 

Σ αυτή τη χωρίς προηγούμενο στην ιστορία νίκη υπάρχει ένα και μόνον μελανό σημείο: ο χρόνος. Η 
βροχή άρχισε να πέφτει στις 3 Σεπτεμβρίου και αμέσως οι Γερμανοί κατάλαβαν, πως δεν είχε τίποτα 
το κοινό με τις καταιγίδες της αρχής του καλοκαιριού. Είναι μια βροχή άφθονη και πυκνή, που δεν 
έχει πίσω της τον φλογερό ήλιο που στεγνώνει μέσα σε μερικά λεπτά τον επιφανειακό βάλτο που 
σχημάτισαν τα νερά της μπόρας. Η λάσπη που δημιουργείται απ’ αυτή τη μεθοδική βροχή γίνεται 
παχιά κι έχει μια καταπληκτική δύναμη αναρροφήσεως. Το έδαφος μετατρέπεται σε μια ατέλειωτη 
σειρά λάκκους, γεμάτους λάσπη και σε μια χώρα χωρίς δρόμους σκυροστρωμένους, η παραμικρή 
μετακίνηση απαιτεί προσπάθειες και χρόνο αφάνταστο. Ο Guderian χρειάσθηκε πέντε ώρες για να 
διασχίσει 75km και σε πολλές περιπτώσεις τα ωράρια των γερμανικών κινήσεων αναστατώνονται 
από τις κακές συνθήκες του εδάφους. Δεν είναι ακόμα η Schlammperiod, η ρασπούτιτσα, η εποχή 
χωρίς δρόμους των Ρώσων, είναι όμως το προανάκρουσμά της. 
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Ο Hitler αποφασίζει «Ναχ Μόσκαου» 

Η νίκη της Ουκρανίας είναι ένας προσωπικός θρίαμβος για τον Hitler. Για άλλη μια φορά, κάνοντας 
το αντίθετο απ’ αυτό που ζητούσαν οι στρατηγοί του, κάλυψε με δόξα τις σημαίες του. Έπειτα από 
τόσα μαθήματα τόλμης, τους έδινε ένα μάθειμα φρόνησης. Ήθελαν να βαδίσουν κατ’ ευθείαν 
εναντίον της Μόσχας συνεπαρμένοι, όπως ο Ναπολέων, από το όνομα της πολιτείας, εκθέτοντας το 
πλευρό τους σ’ ένα στρατό ενός εκατομμυρίου ανδρών. Εκείνος, ο Hitler, κρατήθηκε στα όρια της 
στρατηγικής αλήθειας εκμηδενίζοντας πρώτα την απειλή. Απέδειξε μ’ αυτή την αριστοτεχνική 
επιχείρηση την ευλυγισία, τις συνεχώς ανανεούμενες δυνατότητες της μεγαλοφυίας του. Η μάχη 
κυκλώσεως της Ουκρανίας, γιγαντιαία ανάπτυξη της μάχης των Καννών (σημ. τ.μ: πρόκειται για τη 
μάχη που έγινε στα 216 π.Χ. στις Κάννες της Απουλίας, όπου ο Αννίβας κατόρθωσε να 
πλευροκοπήσει και να συντρίψει τις πολύ ανώτερες δυνάμεις των Ρωμαίων) είναι το αντίστροφο 
της μάχης του Sedan. Κλασικός και επαναστατικός, στρατιωτικός εμπειρογνώμων και ψυχολόγος, 
ειδικός στα θέματα τακτικής και οραματιστής ο Führer κέρ δισε τον τίτλο του μεγαλυτέρου 
στρατηλάτη όλων των εποχών, που του απονέμει η μικρή σκυθρωπή αυλή του Rastenburg. Ακριβώς 
αυτή τη στιγμή ο Adolf Hitler αναλαμβάνει προσωπικώς την διεύθυνση των επιχειρήσεων στη 
Ρωσία. Η Ανώτατη Στρατιωτική Διοίκηση φαίνεται πια στον Hitler σαν όργανο περιττό, σαν μια 
παραμορφωτική παρέμβαση μεταξύ των παρορμήσεων που δίνει εκείνος και της ανταποκρίσεως 
των εκτελεστών. Από την εποχή της μάχης της Ουκρανίας το Άνγκερμπουργκ δεν είναι παρά 
διαβιβαστής εντολών. Τα μεγάλα στρατηγικά σχέδια που ο Franz Halder εξακολουθεί να κάνει, 
καταντούν απλές εξομολογήσεις, τις οποίες καταχωρεί στο μυστικό του ημερολόγιο: δεν του 
επιτρέπεται πια να ανοίγει το στόμα του μπροστά στον Hitler. Και, επειδή ο Keitel κι ο Jodl δεν είναι 
παρά μηχανές προορισμένες να λένε ναι, ο Hitler καταλήγει να συσκέπτεται από εδώ κι εμπρός με 
τον ίδιο τον εαυτό του μόνο. 

Τώρα βρίσκεται μπροστά στην σοβαρότερη απόφαση της περιπετειώδους σταδιοδρομίας του. 
Πρόθεσή του ήταν να συντρίψει τη Ρωσία με μια μόνο εκστρατεία, να τελειώνει μ’ αυτήν πριν από 
το τέλος του 1941. Αυτό άραγε είναι ακόμα δυνατό ή πρέπει να παραδεχθεί, πως η εκμηδένιση του 
σοβιετικού κράτους πρέπει να αναβληθεί για το επόμενο έτος και πως πρέπει συνεπώς να το πάρει 
απόφαση, πως θα αντιμετωπίσει και μια χειμερινή εκστρατεία;... 

Η μάχη της Ουκρανίας έληξε στις 26 Σεπτεμβρίου. Ο πόλεμος μπαίνει στον τέταρτο μήνα του. 
Χρειάστηκε λοιπόν να αφιερωθεί στη Ρωσία διπλάσιος ως τώρα χρόνος παρά στη France, ενώ όλοι 
οι εμπειρογνώμονες έδιναν στον γαλλικό στρατό έναν συντελεστή αξίας διπλάσιο ή τριπλάσιο από 
εκείνον του ρωσικού στρατού. Η πρώτη έκπληξη προήλθε από το θάρρος των πολεμιστών, τη στιγμή 
που όλοι υπέθεταν ότι ο μπολσεβικισμός είχε εξαφανίσει τον πατριωτισμό και περίμεναν μια ηθική 
κατάρρευση. Η δεύτερη έκπληξη προέρχεται από την αφθονία του υλικού και συγκεκριμένα του 
αριθμού των ρωσικών αρμάτων. Η τρίτη έκπληξη πηγάζει από την ταχύτητα με την οποία ο 
σοβιετικός στρατός -όπως ορισμένοι πρωτόγονοι οργανισμοί- ανασυγκροτείται. Ο Halder που 
χαρακτήριζε τη Ρωσία κολοσσό με πήλινα πόδια, το διαπιστώνει: Αρχίσαμε τον πόλεμο βασίζοντας 
τους υπολογισμούς μας πάνω σε 200 εχθρικές μεραρχίες· έχουμε φθάσει στις 360. Καταστρέφουμε μια 
δωδεκάδα και μια καινούργια δωδεκάδα ξεπροβάλλει! Η έκπληξη που δοκιμάζει ο Hitler δεν είναι 
μικρότερη. Τα λόγια που άφησε να του ξεφύγουν μπροστά στον Guderian, τα επαναλαμβάνει 
μπροστά στους στενούς του φίλους: Αν ήξερα, δεν θα άρχιζα αυτό τον πόλεμο. Αυτό είναι κάτι που 
μπορεί να πει κανείς, όταν έχει τη νίκη στην τσέπη του...

Η τελευταία αυτή πεποίθηση του τροφοδοτείται από τη μάχη της Ουκρανίας. Η μάχη αυτή φαίνεται 
να επιβεβαιώνει, ότι η δυνατότητα ανασυγκρότησης των δυνάμεων του εχθρού φθάνει στο τέρμα 
της και ότι η μαχητική του θέληση έχει επιτέλους συντριβεί. Τεράστιος αριθμός αιχμαλώτων 

 Μ’ αλλά λόγια, ο Führer έχει επίγνωση, ότι 
πέρασε έναν κίνδυνο. Έχει επίσης επίγνωση, ότι το άστρο του δεν τον εγκατέλειψε και ότι ο 
κίνδυνος έχει υπερπηδηθεί. 
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παραδόθηκε πρόθυμα. Πολλοί ανώτεροι αξιωματικοί αναθεμάτισαν το καθεστώς και εκφράσθηκαν 
με περιφρόνηση για την ανωτάτη διοίκηση του Ερυθρού Στρατού. Πολλοί στρατιώτες ήταν 
ηλικιωμένοι έφεδροι και πολλοί σχηματισμοί μονάδων είχαν ανεπαρκή οπλισμό. Η αξία του 
ρώσικου στρατού ήταν μεγαλύτερη από όση την είχε φαντασθεί το γερμανικό γενικό επιτελείο. Οι 
προσπάθειες που χρειάσθηκαν για την συντριβή του υπήρξαν πιο σκληρές από όσο είχαν 
προβλεφθεί. Αλλά το αποτέλεσμα παρ’ όλα αυτά έχει επιτευχθεί σε βαθμό σημαντικό: ο εχθρός δεν 
αντέχει πια. 

Αντίθετα η κατάσταση του γερμανικού στρατού δεν εμπνέει ανησυχίες. Την 1η Σεπτεμβρίου, 
δευτέρα επέτειο της εισόδου στον πόλεμο, ο Alfred Jodl παρουσίασε στον Führer έναν συγκριτικό 
πίνακα: οι γερμανικές απώλειες κατά τα δυο αυτά έτη των εχθροπραξιών έφθασαν στους 418.805 
άνδρες, κι ανάμεσα σ’ αυτούς 90.441 νεκροί και 29.687 εξαφανισθέντες· κατά τα δυο πρώτα έτη του 
Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου ο αριθμός είχε φθάσει τα 3.117.797, κι από αυτούς 416.672 νεκροί 
και 371.321 εξαφανισθέντες. Ο χιτλερικός πόλεμος στοιχίζει λοιπόν οκτώ φορές φθηνότερα από τον 
αυτοκρατορικό πόλεμο και έναντι του μικρού αυτού τιμήματος αίματος, ο Adolf Hitler, αφού 
κατέκτησε την Ευρώπη, απωθεί τώρα την Ρωσία στην Ασία. 

Συγκριτικά το υλικό ταλαιπωρήθηκε περισσότερο από τους ανθρώπους. Οι εκθέσεις των στρατιών 
είναι γεμάτες από την απαρίθμηση αρμάτων, πυροβόλων, βλητοφόρων, φορτηγών αυτοκινήτων, 
νοσοκομειακών, που καταστράφηκαν στη μάχη ή αχρηστεύθηκαν μέσα στη λάσπη. Οι απώλειες σε 
άλογα είναι πολύ σημαντικές και θα ήταν ακόμα μεγαλύτερες, καθώς τα γερμανικά άλογα δεν 
αντέχουν στις συνθήκες της ρωσικής ζωής, αν δεν ήταν σημαντικός ο αριθμός των αλόγων, που οι 
μονάδες έπαιρναν από τον εχθρό. Ωστόσο ο Hitler ξέρει πως δεν πρέπει να παίρνει πολύ τραγικά τα 
παράπονα των διοικητών μονάδων. Κάθε πόλεμος κερδίζεται με υπόλοιπα εναντίον υπολοίπων. Τα 
υπόλοιπα των Ρώσων μετά την απώλεια 3 εκατομμυρίων αιχμαλώτων και τεράστιου υλικού είναι 
ερείπια. Τα υπόλοιπα των Γερμανών είναι επιβλητικά. Η δύναμη του πεζικού δεν ελαττώθηκε ούτε 
κατά 15%. Οι θωρακισμένες ομάδες αριθ. 1, 3 και 4 έχουν αναπληρώσει κατά 70 ως 80% τα άρματά 
τους. Η ομάδα θωρακισμένων αριθ. 2 που πλήρωσε ακριβά το μεγάλο της γύρο μέσα από την 
Ουκρανία, θα το αναπληρώσει μόνο κατά 50%. Πρόκειται για ποσοστό ικανοποιητικό, όταν 
τερματίζεται μια εκστρατεία. 

Το μόνο θέμα που προκαλεί ανησυχίες είναι ο χρόνος. Το καλοκαίρι έχει τελειώσει. Οι 
προειδοποιητικές βροχές των αρχών Σεπτεμβρίου σταμάτησαν, η πραγματική εποχή της λάσπης 
όμως πλησιάζει. Είναι η εποχή που κάνει τον πόλεμο, όπως και καθετί, να βουλιάζει στη λάσπη· 
έπειτα καταφθάνει ο χειμώνας μ’ όλη του τη δριμύτητα. Αν ο γερμανικός στρατός σταματούσε 
τώρα, αν ετοιμαζόταν να ξεχειμωνιάσει, αν οργάνωνε τις κατακτήσεις του, θα στρατοπέδευε σε μια 
περίφημη πολεμική τοποθεσία και θα μπορούσε να είναι σε θέση να δεχθεί σε συνθήκες ανεκτές 
την έφοδο του στρατηγού Χειμώνα. Αντίθετα αποτελεί απερισκεψία να αναληφθούν τον Οκτώβριο, 
έστω και εναντίον ενός εχθρού εξασθενημένου, οι μεγάλης έκτασης επιχειρήσεις που υπολείπονται 
ακόμα σύμφορα με το πρόγραμμα της Wehrmacht για το 1941: ολοκλήρωση της κατάληψης της 
Ουκρανίας, κατάκτηση της Κριμαίας, άνοιγμα του Καυκάσου, κατάληψη της Μόσχας, προώθηση ως 
τη γραμμή Αστραχάν-Αρχάγγελος! Οι αποστάσεις και η πενιχρότητα των συγκοινωνιών 
αντιπροσωπεύουν μόνες τους απαγορευτικά μειονεκτήματα. 

Αλλά ο Hitler είναι δέσμιος του ημερολογίου επιχειρήσεων που έχει συντάξει και επιβάλει στον 
εαυτό του. Του είναι απαραίτητο να απαλλαγεί από τη Ρωσία μέσα στο 1941, για να εκτελεσθούν τα 
σχέδιά του. Μια χειμερινή εκστρατεία σημαίνει πως η Wehrmacht θα ακινητοποιηθεί στην Ανατολή 
ως το καλοκαίρι του 1942. Η Αγγλία που έμελλε να ηττηθεί την άνοιξη, θα πάρει κι άλλη αναστολή. 
Η Αμερική από την εποχή του Συμφώνου του Ατλαντικού έχει σχεδόν περάσει σε εμπόλεμο 
κατάσταση. Με την βοήθεια των δυτικών δυνάμεων η Ρωσία μπορεί να πάρει ανάσα. Η κατάληψη 
της Περσίας δείχνει, πως η Αμερική και η Αγγλία είναι έτοιμες να καταβάλουν κάθε δυνατή 
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προσπάθεια για να τη βοηθήσουν. Η μεταφορά στην ευρωπαϊκή Ρωσία των ρωσικών δυνάμεων της 
Άπω Ανατολής -επακόλουθο της ρωσοϊαπωνικής προσέγγισης που ο Hitler ευνόησε- άρχισε και 
συνεχίζεται. Από την Τσίτα στο Κρασνογιάρσκ, διηγείται ένας επιβάτης του υπερσιβηρικού, μέτρησα 200 
στρατιωτικές αμαξοστοιχίες, που κατευθύνονταν προς τα δυτικά. Κάθε αμαξοστοιχία είχε 25 βαγόνια, 
10 για το στρατό και τα αλλά για το υλικό, στο οποίο περιλαμβάνονταν και αεροπλάνα συσκευασμένα σε 
κιβώτια...

Ένας παράγοντας γοήτρου βαραίνει στις σκέψεις του Hitler. Κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας της 
εκστρατείας είχε αντιταχθεί με μανία στην αντίληψη μιας νίκης σε δυο φάσεις. Αυτή ήταν ιδέα του 
Brauchitsch που ήθελε να περιορισθεί κατά το 1941 στην κατάληψη του Leningrand, του Rundstedt, 
που θεωρούσε μέγιστο δυνατό όριο την κατάληψη της γραμμής Οδησσού - Kiev - Όρσα - Ρίγας, του 
Kluge που έβλεπε μια κατά μέτωπο προώθηση ως τη Μόσχα, μετά την οποία θα μπορούσαν να 
επεξεργασθούν νέα σχέδια για το 1942. Μπροστά σ’ αυτόν τον συνασπισμό άτολμων και 
διστακτικών πνευμάτων ο Hitler είχε επιμείνει, πως το σύνολο των στρατηγικών και οικονομικών 
αντικειμενικών σκοπών θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί και θα πραγματοποιόταν μέσα στο 1941. 
Γι’ αυτό το λόγο αρνήθηκε κατηγορηματικά να ακούσει αυτούς, που του μιλούσαν για εφοδιασμό 
του στρατού με κατάλληλο υλικό για την αντιμετώπιση του σκληρού χειμώνα. 

 Αν αφήσουν να περάσει ο χειμώνας, θα είναι σαν να επιτρέπουν την ανασύσταση μιας 
μεγάλης ρωσικής στρατιάς, εναντίον της οποίας θα πρέπει να ξαναρχίσουν μια εκστρατεία που 
σχεδόν είχε κερδηθεί. 

Δεν θέλω πια ν’ 
ακούσω να γίνεται λόγος, είχε δηλώσει, για τις δυσκολίες, που τα στρατεύματά μας μπορεί να 
συναντήσουν τον χειμώνα. Απαγορεύω να μου μιλούν γι’ αυτό. Γιατί δεν πρόκειται να υπάρξει χειμερινή 
εκστρατεία... Θα έπρεπε τώρα να διαψεύσει τον εαυτό του! Και μάλιστα τώρα, που είναι ακόμα 
Σεπτέμβριος, που ο καιρός έχει ξαναγίνει θαυμάσιος, που η υπερβολική ζέστη έχει χάσει την έντασή 
της, που το έδαφος είναι σκληρό σαν άσφαλτος, που ο εχθρός έχει ηττηθεί και που οι στρατιώτες 
γεμίζουν τους τοίχους των καταυλισμών τους και τα πλευρά των οχημάτων τους με το σύνθημα 

Σ τις 15 Σεπτεμβρίου ο Hitler δίνει εντολή να επαναληφθεί η επίθεση σ’ ολόκληρο το μέτωπο. Ορίζει 
ημερομηνία έναρξης την 2η Οκτωβρίου. Απευθύνει στον γερμανικό στρατό και λαό δυο 
διαγγέλματα, υπογραμμίζοντας τον επιβλητικό χαρακτήρα της νέας φάσεως που αρχίζει: 

Ναχ 
Μόσκαου! 

Για την τελευταία αυτή μάχη του πολέμου στη Ρωσία έχουν γίνει πολλές τροποποιήσεις στη διάταξη 
των γερμανικών στρατευμάτων. Η επίθεση πρέπει να επαναληφθεί από τον φινλανδικό κόλπο ως 
την Αζοφική Θάλασσα, ο καταμερισμός όμως των δυνάμεων εκφράζει και την ιεράρχηση των 
αντικειμενικών στόχων. 

Αυτή η 
τελευταία μάχη του έτους σημαίνει συντριβή όλων των υπευθύνων του πολέμου, χωρίς να εξαιρεθεί ούτε 
η Αγγλία. Θα απομακρύνετε από το γερμανικό Reich και από την Ευρώπη έναν κίνδυνο, σαν κι αυτόν 
που αντιπροσώπευαν οι Ούννοι και οι Μογγόλοι... Μιλώ κατ’ αυτόν τον τρόπο, γιατί ο εχθρός έχει 
κιόλας καταβληθεί και δεν θα συνέλθει ποτέ πια... 

Στον Βορρά ο Leeb θα περιορισθεί να περισφίξει τον κλοιό του Leningrand. Δεν θα επιδιώξει να 
καταλάβει την πόλη, επειδή ο Führer θεωρεί, ότι έχει εξουδετερωθεί και δεν εννοεί να αναλάβει τη 
διατροφή 2 εκατομμυρίων κατοίκων που περιλαμβάνει. Καμιά συνθηκολόγηση δεν θα γίνει δεκτή... 
Κανένας Γερμανός στρατιώτης δεν πρέπει να εισχωρήσει στο εσωτερικό του Leningrand... Ρωγμές όσο 
το δυνατό πιο στενές θα επιτρέπουν την έξοδο  το υ πληθυσμο ύ προ ς το  εσωτερικό  της Ρωσίας,  αλλά 
οποιοσδήποτε επιχειρήσει να εγκαταλείψει το Leningrand, για να καταφύγει στις γραμμές μας, θα 
υποχρεώνεται από τα πυρά μας να ξαναγυρίζει πίσω...

Η άλλη στρατιά της ομάδας Βορράς, η 16η του Busch, έχει καταλάβει θέσεις γύρω από τη λίμνη 
Ίλμεν. Διατηρεί εκτός από τις 13 μεραρχίες πεζικού το 39ο θωρακισμένο σώμα του Σμιτ, 2 

 Για μια τέτοια επιχείρηση τα άρματα είναι 
περιττά. Έτσι η 18η στρατιά του von Kuechler περιορίστηκε σε 10 μεραρχίες πεζικού, που θα 
συνέχιζαν απέναντι στην ισχυρή φρουρά της παλαιάς πρωτεύουσας έναν πόλεμο χαρακωμάτων. 
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θωρακισμένες και 3 μηχανοκίνητες μεραρχίες. Ο λόγος της μεγάλης αναλογίας ταχυκίνητων 
μονάδων είναι η ασυνήθιστη επίθεση, που ανατίθεται στον στρατηγό Busch. Πρέπει να περάσει τον 
ποταμό Βολχώφ και να εξαπολύσει επίθεση προς τα βορειοανατολικά. Ο μόνος στρατηγικός στόχος 
προς αυτή την κατεύθυνση είναι ο Αρχάγγελος· ο Αρχάγγελος όμως χωρίζεται από τις γερμανικές 
θέσεις με πυκνά δάση 200km, όπου ο χειμώνας έχει ήδη φθάσει. Ο Hitler ωστόσο αρνείται να 
εγκαταλείψει αυτή τη μάχη, που απέχει τόσο πολύ από τον κύριο άξονα των επιχειρήσεων. Ο Busch 
θα καταλάβει σε πρώτη φάση τον σιδηροδρομικό κόμβο του Τιχβίν, θα κυριεύσει τα κοιτάσματα 
βωξίτη του Μποξιτνογκόρσκ και θα συνενωθεί με τους Φινλανδούς στον ποταμό Σβιρ. 

Μια εντυπωσιακή συγκέντρωση μέσων έχει πραγματοποιηθεί στον τομέα της ομάδας στρατιών 
Mitte. Ο Leeb της παραχώρησε τη θωρακισμένη ομάδα του, που θα μεταφερθεί στο κέντρο του 
μετώπου και θα πλαισιώσει 5 μεραρχίες Panzer, 2 μηχανοκίνητες μεραρχίες και 2 μεραρχίες 
πεζικού. Ο Rundstedt απ’ την πλευρά του στερήθηκε 5 μεραρχίες πεζικού, 2 μεραρχίες Panzer και 
μια μηχανοκίνητη μεραρχία. Για τον Τυφώνα, συμβατικό όνομα της επίθεσης εναντίον της Μόσχας, 
ο στρατάρχης von Bock θα διαθέσει τις πιο επιβλητικές δυνάμεις, που συγκεντρώθηκαν ποτέ κάτω 
από τη δικαιοδοσία στρατηγού υπό ιεραρχική εξάρτηση: 22 σώματα στρατού, 46 μεραρχίες πεζικού, 
μια μεραρχία ιππικού, 15 θωρακισμένες μεραρχίες, 9 μηχανοκίνητες μεραρχίες, 6 μεραρχίες 
αστυνομίας, μια ταξιαρχία ιππικού των SS - συνολικά 100 μεγάλες μονάδες που αντιπροσωπεύουν 
σχεδόν ενάμισι εκατομμύριο άνδρες. Οι αεροπορικές δυνάμεις περιλαμβάνουν το 7ο και 8o 
αεροπορικό σώμα, που αποτελούν τον 2ο αεροπορικό στόλο, με διοικητή τον στρατάρχη Kesselring. 

Πολεμικά μέσα τεράστια βέβαια. Ο Adolf Hitler αρχίζει τη δική του μάχη της Μόσχας με δυνάμεις 
δεκαπλάσιες από αυτές που παρέταξε ο Ναπολέων στο Μποροντίνο. Το πρόβλημα του είναι το ίδιο: 
να συντρίψει κατά τρόπο αποφασιστικό τον κύριο όγκο των ρωσικών δυνάμεων πριν από την 
είσοδό του στην Μόσχα. Αλλά όσο σημαντικές και αν είναι αυτές καθ’ εαυτές οι δυνάμεις του von 
Bock, δεν μπορούν να εκτιμηθούν σωστά, παρά μόνο σε σχέση με άλλους παράγοντες. Από το Βελίκι 
Λούκι ως το Ρόμνυ το μέτωπο της ομάδας στρατιών Mitte έχει μήκος σε ευθεία γραμμή 750km. Ο 
Bock λοιπόν επιτίθεται σ’ ένα μέτωπο τετραπλάσιο από το μέτωπο επίθεσης ολόκληρης της 
Wehrmacht στις 12 Μαΐου 1940, ενώ η πυκνότητα των δρόμων που διαθέτει δεν αντιπροσωπεύει 
ούτε το δέκατο του γαλλοβελγικού δικτύου. Οι αεροπορικές δυνάμεις του είναι καταπληκτικά 
ισχνές. Τι σημασία έχουν 549 αεροπλάνα, από τα οποία 158 βομβαρδιστικά και μόνο 25 
ανιχνευτικά, πάνω από μια γεωγραφική έκταση τεράστια, σκεπασμένη με πυκνά δάση; Μια τέτοια 
αεροπορική υποστήριξη κάλυπτε στο Sedan ένα απλό σώμα θωρακισμένων. 

Την ισχυρή αυτή ομάδα στρατιών ο von Bock την διαιρεί σε τρεις μάζες, που η κάθε μια τους 
περιλαμβάνει μια στρατιά και μια ομάδα θωρακισμένων. Στον Βορρά ο Στράους και ο Hoth, η 9η 
στρατιά και η 3η ομάδα θωρακισμένων που μαζί περιλαμβάνουν 5 μεραρχίες αρμάτων και 17 
μεραρχίες πεζικού, απ’ τις οποίες 2 μηχανοκίνητες. Στο κέντρο ο Kluge και ο Hoepner, η 4η στρατιά 
και η 4η ομάδα θωρακισμένων, 5 μεραρχίες αρμάτων και 15 πεζικού, απ’ τις οποίες 2 
μηχανοκίνητες. Στον Νότο ο Βάιχς και ο Guderian, η 2η στρατιά και η 2η ομάδα θωρακισμένων, 5 
μεραρχίες αρμάτων και 20 πεζικού, απ’ τις οποίες 4 μηχανοκίνητες. Όλες αυτές οι δυνάμεις πρέπει 
πρώτα να συμμετάσχουν στη μάχη κυκλώσεως που, σύμφωνα με όσα ορίζει η διαταγή αριθ. 35, 
πρέπει να εκμηδενίσει την ομάδα στρατιών Timoshenko

Η Ομάδα στρατιών Timoshenko, που πρέπει οι Γερμανοί να την νικήσουν κατά τρόπο αποφασιστικό, 
είχε κιόλας υποστεί συντριπτική ήττα στο Minsk, στο Μπορίσοφ, στο Βιτέμπσκ, στο Smolensk και 
στο Ροσλάβλ. Διαθέτει κι αυτή την καταπληκτική ικανότητα ανασυγκρότησης που θαυμάζει ο 
Halder. Τον Ιούλιο ο δρόμος της Μόσχας ήταν ελεύθερος: η αεροπορία επεσήμαινε πλήρες κενό στα 
ανατολικά του Smolensk. Στις αρχές Οκτωβρίου το 2ο Γραφείο του γερμανικού στρατού υπολογίζει, 

. Έπειτα η αριστερή πτέρυγα και η δεξιά 
πτέρυγα θα διαβούν το μεσημβρινό της Μόσχας, για να προχωρήσουν και να παραταχθούν κατά 
μήκος του Volga από το Ρυμπίνσκ ως το Γκόρκι. Το κέντρο θα κυκλώσει και θα καταλάβει τη Μόσχα. 
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ότι η ομάδα στρατιών Timoshenko έχει ανασυγκροτηθεί στο επίπεδο 62 μεραρχιών πεζικού, 9 
μεραρχιών ιππικού, 11 ταξιαρχιών ή μεραρχιών θωρακισμένων και 20 περίπου μεραρχίες, που το 
είδος τους δεν είχε ακριβώς προσδιοριστεί. Τα στρατεύματα αυτά είχαν πρώτα ενεργήσει επίμονες 
επιθέσεις και είχαν υποστεί ακούραστα μια σειρά αιματηρές αποτυχίες υποχρεώνοντας με μεγάλες 
θυσίες τους Γερμανούς να εκκενώσουν την προεξοχή της Γιέλνα. Έπειτα τον Σεπτέμβριο οι επιθέσεις 
σταμάτησαν· οι Ρώσοι περιορίσθηκαν στην άμυνα, επιβεβαιώνοντας την εντύπωση πως κάτι έχει 
σπάσει στον σοβιετικό στρατό. Αντίθετα τα έργα οχυρώσεως εξακολουθούν με αμείωτη 
δραστηριότητα: ποτέ δεν σκάφτηκε τόσο χώμα, όσο κατά τη διάρκεια του φθινοπώρου 1941 
μπροστά στη Μόσχα. 

Προς τα νότια της ομάδας Mitte η ομάδα Süd ετοιμάζεται κι αυτή να επαναλάβει την επίθεση. Στη 
νότιο Ουκρανία η νίκη του Σεπτεμβρίου είχε ξεκαθαρίσει πραγματικά την περιοχή. Η αεροπορία 
επισημαίνει ευρύτατες περιοχές τελείως κενές από εχθρικά στρατεύματα. Ο Rundstedt, μετά την 
παραχώρηση δυνάμεων στην ομάδα Bock, διαθέτει τώρα 35 μεραρχίες πεζικού, 3 αρμάτων, 3 
μηχανοκίνητες, κι ακόμα 6 ρουμανικές ταξιαρχίες, 2 ουγγρικές ταξιαρχίες, μια σλοβακική ταξιαρχία, 
ένα κροατικό σύνταγμα και 3 ιταλικές μεραρχίες, που ο Mussolini κατάφερε τον Hitler να δεχθεί. Θα 
ήταν δυνατό αυτές οι σημαντικές δυνάμεις να συμμετάσχουν στις επιχειρήσεις εναντίον της 
Μόσχας είτε επεκτείνοντας προς το Voronezh το μέτωπο επίθεσης είτε καλύτερα δημιουργώντας 
μια εφεδρική μάζα. Αλλά ο Hitler δεν βλέπει έτσι τα πράγματα. Στο Νότο περισσότερο από αλλού 
έχει φθάσει η στιγμή της εκμεταλλεύσεως της νίκης και στον Νότο ακριβώς βρίσκονται οι κύριοι 
οικονομικοί στόχοι. Αντί να συγκεντρώσει τις δυνάμεις του για την τελική προσπάθεια, ο γερμανικός 
στρατός απλώνεται ακόμα περισσότερο σε σχήμα ριπιδίου. 

Η 6η στρατιά του Reichenau, 12 μεραρχίες πεζικού, θα καταλάβει το Kharkov. Η 17η στρατιά του 
Stülpnagel, 14 μεραρχίες πεζικού, θα κατακτήσει τις πολυάνθρωπες βιομηχανικές περιοχές της 
καμπής του Donets: Λοσοβάγια, Σλαβγιάνσκ, Αρτεμόσκ κ.λ.π. Η πρώτη ομάδα θωρακισμένων του 
Kleist, 3 μεραρχίες αρμάτων, 2 μηχανοκίνητες και 1 πεζικού, θα βοηθήσει σ’ αυτό το έργο 
καταλαμβάνοντας με την αριστερή της πτέρυγα το Στάλινο, ενώ με την δεξιά της πτέρυγα θα 
καταλάβει το Ροστώβ και θα εγκαταστήσει ένα προγεφύρωμα πάνω στον Don προς την κατεύθυνση 
του Μαϊκόπ και του Βατούμ. Η 11η στρατιά, 8 μεραρχίες πεζικού, θα ενεργήσει σε μια κατεύθυνση 
ακόμα πιο απομακρυσμένη από το κέντρο της παράταξης: ενισχυμένη από την μικρή ρουμανική 3η 
στρατιά θα καταλάβει την Κριμαία, έπειτα θα διαβεί το στενό του Κερτς, για να συμμετάσχει 
αργότερα στην έφοδο κατά του Καυκάσου. Επειδή ο αρχηγός της von Σόμπερτ είχε σκοτωθεί σε μια 
προσγείωσή του σε ναρκοπέδιο, ο Hitler κάλεσε τον επιδέξιο Manstein από το μέτωπο του 
Leningrand για να τον αντικαταστήσει. 

Απέναντι σ’ αυτή την ομάδα στρατιών του Rundstedt, που έχει αναλάβει τόσες διαφορετικές 
αποστολές σ’ ένα τεράστιο μέτωπο 1200km, το 2ο Γραφείο του γερμανικού στρατού υπολογίζει, 
πως υπάρχουν δυο σοβιετικές ομάδες στρατιών με μέτωπο προς τα νοτιοδυτικά η μια και προς τα 
νότια η άλλη, που περιλαμβάνουν αντιστοίχως τις σοβιετικές στρατιές 40ή, 21η, 38η, 6η, 12η και 
18η, 37η, 9η, 56η και 51η, με σύνολο 82 μεγάλων μονάδων. Αν η βόρειος Ουκρανία φαίνεται σχεδόν 
ανυπεράσπιστη, αντίθετα ο δρόμος προς τον Καύκασο και οι προσβάσεις της Κριμαίας φυλάγονται 
από επιβλητικές δυνάμεις. Αλλά οι Γερμανοί πιστεύουν, πως πρόκειται για μέτριους στρατιωτικούς 
σχηματισμούς και πως η Wehrmacht μπορεί να αδιαφορήσει και να μην υπολογίσει τη δύναμή 
τους. 
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9 Οκτωβρίου: Το πρώτο χιόνι 

Στις 2 Οκτωβρίου, την ημέρα της γερμανικής επίθεσης, οι συνθήκες είναι ιδεώδεις· η μέρα είναι 
δροσερή και φωτεινή. Στη Μόσχα συντελείται στο μεταξύ ένα σημαντικό γεγονός. Μια 
αγγλοαμερικανική αποστολή, με την ηγεσία του λόρδου Beaverbrook και του Χάρριμαν, υπογράφει 
με τον Stalin μια συμφωνία, με την οποία οι δυο δυτικές δυνάμεις προσδιορίζουν την βοήθεια που 
θα δώσουν στην Ε.Σ.Σ.Δ. από την 1η Οκτωβρίου 1941 ως την 1η Ιουλίου 1942: 3.000 αεροπλάνα, 
4.000 άρματα μάχης, 30.000 φορτηγά αυτοκίνητα, 100.000 τόνους καυσίμων κ.λ.π. Σ’ αντάλλαγμα η 
σοβιετική κυβέρνηση προσφέρει ένα είδος προσχωρήσεως στον Χάρτη του Ατλαντικού, 
αποκλείοντας ωστόσο από τα αγαθά, που υπόσχεται την ελευθερία γνώμης και θρησκείας. Οι Ρώσοι 
παίρνουν τη βοήθεια που τους παραχωρείται, με τρόπο αλαζονικό και δηλώνουν, πως δεν αποτελεί 
παρά ένα ισχνό υποκατάστατο στο άνοιγμα ενός δευτέρου μετώπου. 

Η Μόσχα είναι ακόμα μακριά από τον πόλεμο. Από τις 22 Ιουλίου η Luftwaffe κατευθύνει εναντίον 
της πόλης κατά διαστήματα μερικές αεροπορικές επιδρομές, που προσκρούουν σε μια κόλαση 
αντιαεροπορικού πυρός και που προκαλούν ελάχιστες ζημιές. Τα καταφύγια είναι σπάνια και οι 
διπλωματικές αποστολές ζητούν ασφάλεια σκορπίζοντας στα ορύγματα των περιχώρων. Το 
καμουφλάρισμα της πόλης αντίθετα είναι εντυπωσιακό. Το Κρεμλίνο έχει μεταμφιεσθεί σε 
πολυκατοικία και το θέατρο Μπολσόι έχει αντικατασταθεί από ένα δίκτυο μικρών στενών δρόμων. 
Ο πληθυσμός φαίνεται αδιάφορος και κουρασμένος. Τα νέα από το μέτωπο, που δημοσιεύονται με 
μεγάλη καθυστέρηση, αφορούν αποκλειστικά τις μάχες που διεξάγονται στις δυο πτέρυγες, στην 
Ουκρανία και το Leningrand. Για τον κεντρικό τομέα έγινε λόγος τον Αύγουστο, προκειμένου να 
πανηγυριστεί η ηρωική άμυνα του Smolensk και τον Σεπτέμβριο, για να εξυμνηθεί η ανακατάληψη 
της Γιέλνα. Οι Μοσχοβίτες έχουν την εντύπωση, πως μια αμυντική νίκη έχει επιτευχθεί μπροστά 
στην πρωτεύουσα και πως το μέτωπο, που τους ενδιαφέρει άμεσα, έχει σταθεροποιηθεί για τον 
χειμώνα. Αυτή την πεποίθηση έχει και ο Timoshenko. Όταν εξαπολύεται η επίθεση της ομάδας 
Mitte, ο αιφνιδιασμός είναι πλήρης. Οι οχυρώσεις που είχαν κατασκευάσει οι Ρώσοι, το χώμα που 
είχαν σκάψει και μεταφέρει, οι μεραρχίες που είχαν ανασυστήσει, τα πάντα είναι ανώφελα. Για 
άλλη μια φορά ο σοβιετικός στρατός καταρρέει ομαδικά μπροστά στην έφοδο της Wehrmacht. 

Στο βόρειο άκρο του μετώπου επίθεσης οι μεραρχίες αρμάτων της 3ης ομάδας θωρακισμένων 
διασχίζουν την οχυρωμένη περιοχή μέσα σ’ ένα πρωινό. Το 41ο σώμα θωρακισμένων, η 1η 
θωρακισμένη μεραρχία και η 36η μηχανοκίνητη καλύπτουν τον ελιγμό διασκορπίζοντας τις ρωσικές 
μονάδες, που προασπίζουν τον συγκοινωνιακό κόμβο του Μπλεγιόι. Το 51 ο σώμα θωρακισμένων, η 
7η και η 6η μεραρχία αρμάτων ορμούν κατ’ ευθείαν εναντίον της Βιάζμα. Να το Χολμ και πάλι ο 
Δνείπερος πολύ κοντά στις πηγές του. Μια θωρακισμένη σοβιετική ταξιαρχία επιτίθεται, η 
σύγκρουση όμως των αρμάτων καταλήγει πάλι υπέρ των Γερμανών, που γεφυρώνουν το ποτάμι στο 
σημείο, όπου αρχίζει να σχηματίζεται και συνεχίζουν να τρέχουν προς τα νοτιοανατολικά. Η Βιάζμα, 
όπου ο Ναπολέων είχε προσβάλει με υβριστικά λόγια τον Μπερτιέ, είναι μια μικρή πόλη με καμιά 
εικοσαριά χιλιάδες κατοίκους μέσα σε μια πράσινη κοιλάδα. Οι Ρώσοι μόλις και την υπερασπίζουν. 
Η ομάδα θωρακισμένων την καταλαμβάνει στις 7 Οκτωβρίου, πέντε μόνο ημέρες μετά την έναρξη 
της επίθεσης. Για άλλη μια φορά η ομάδα αυτή πολεμά με ανεστραμμένο μέτωπο, έχοντας τα νώτα 
της προς τα ανατολικά, στο διάστημα που το 6ο, το 5ο και το 8ο σώμα προχωρούν για να την 
συναντήσουν ανάμεσα από τις εχθρικές μάζες. Το νότιο σκέλος της λαβίδας της Βιάζμα δεν έδειξε 
λιγότερη δύναμη διασπάσεως ούτε λιγότερη ταχύτητα στην εκμετάλλευση του ρήγματος. Στις 8 
Οκτωβρίου η 10η μεραρχία αρμάτων του Hoepner και η 7η του Hoth δίνουν τα χέρια σ’ ένα πεδίο 
μάχης γεμάτο από μια καταπληκτική ποσότητα εχθρικού υλικού. Η επιθανάτια αγωνία της νέας 
φουρνιάς δεν διαρκεί παρά πέντε ημέρες. Οι Ρώσοι παραδίδονται ομαδικά. Ατέλειωτες φάλαγγες 
αιχμαλώτων αρχίζουν πάλι να βαδίζουν προς τα δυτικά, σπέρνοντας το δρόμο με νεκρούς από τη 
δυσεντερία και τις στερήσεις. 
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Η δεξιά πτέρυγα της ομάδας στρατιών αντιμετωπίζει περισσότερες δυσχέρειες. Η μάχη της 
Ουκρανίας υποχρέωσε τον Guderian να κατεβεί ως το Ρόμνυ, μεταξύ Kiev και Kharkov, σε απόσταση 
700km από τη Μόσχα. Πρέπει τώρα να ξανανεβεί στο Βορρά με την διπλή αποστολή να κυκλώσει τις 
ρωσικές μεραρχίες, που βρίσκονται στην περιοχή Μπριάνσκ και μέσα από την Τούλα να αποκόψει 
τις συγκοινωνίες μεταξύ Μόσχας και νοτίου τμήματος της Ρωσίας. Οι δρόμοι είναι τόσο κακοί, που η 
παραμικρή φάλαγγα φορτηγών αυτοκινήτων τους χαλάει και η βροχή τους μεταβάλλει σε βούρκο. 
Πετώντας αδιάκοπα από τον ένα σταθμό διοίκησης στον άλλο με το αεροπλάνο του Fieseler Storch, 
ο Guderian νοιώθει κατάπληξη από ένα είδος διαλύσεως, που προκαλεί η απέραντη έκταση στην 
ισχυρή και πολυάριθμη ομάδα που διοικεί. Τα 100 άρματα, που κατόρθωσε να αποσπάσει από τον 
Hitler, για να αναπληρώσει τα κενά του, βρίσκονται αποκλεισμένα στην Όρσα εξ αιτίας των 
σιδηροδρομικών δυσχερειών. Τα σώματα πεζικού και το 48ο θωρακισμένο σώμα του βρίσκονται 
ακόμα στην καρδιά της Ουκρανίας. Μοιράζει τα δυο θωρακισμένα σώματα που έχει πρόχειρα. Το 
24ο σώμα του Γκέυρ von Σβέππενμπουργκ βαδίζει προς τα βορειοανατολικά με τέτοια ταχύτητα, 
που τα τραμ κυκλοφορούν ακόμα, όταν τα γερμανικά άρματα εισβάλλουν στους δρόμους του Ορέλ. 
Το 47ο σώμα του Λέμελσεν αλλάζει κατεύθυνση προς τα νοτιοδυτικά, για να κόψει το δρόμο στην 
3η και την 13η σοβιετική στρατιά, που απωθούνται προς τα ανατολικά από την 2η στρατιά. Είναι 
υποχρεωμένο να μάχεται συνεχώς, συχνά εναντίον των ρωσικών αρμάτων Τ34 που τόσο δύσκολα 
καταστρέφονται. Στις 9 Οκτωβρίου δυο θύλακες έχουν κλείσει, ο ένας στα νότια και ο άλλος 
ανατολικά του Μπριάνσκ, μέσα σ’ ένα λευκό τοπίο, γιατί το πρώτο χιόνι της χρονιάς είχε πέσει την 
προηγούμενη μέρα. Η αδυναμία όμως της 2ης στρατιάς δεν επιτρέπει να εκκαθαρισθούν ριζικά τα 
πυκνά δάση της περιοχής, όπου ολόκληρες μονάδες ενώνονται με τους αντάρτες. 

Το γεγονός αυτό δεν κάνει λιγότερο θριαμβευτική τη διπλή νίκη της Βιάζμα και του Μπριάνσκ, που 
είναι ισάξια της μάχης της Ουκρανίας. Κατεστράφησαν 80 μεραρχίες και 663.000 αιχμάλωτοι 
συνελήφθησαν. Η μορφή της τακτικής που οδήγησε σ’ αυτές τις επιτυχίες υπογραμμίζει την 
τελειότητά της. Η επίθεση είχε εξαπολυθεί εναντίον ενός εχθρού περιχαρακωμένου πίσω από ένα 
συνεχές μέτωπο, όπου έπρεπε να γίνει ένα ρήγμα με κατά μέτωπο επίθεση, πριν να γίνουν οι 
ελιγμοί και η κύκλωση. Η πρόσθετη αυτή δυσχέρεια δεν καθυστέρησε ούτε μια μέρα τη νίκη. Το 
μέτωπο διασπάσθηκε παντού με την πρώτη έφοδο. Ο Ρώσος είναι αντίπαλος σκληροτράχηλος, που 
ξέρει να χρησιμοποιεί το έδαφος και συχνά πολεμά με λύσσα. Ωστόσο ακόμα και στον αμυντικό 
πόλεμο, που του ταιριάζει καλύτερα, είναι ανίκανος να αντέξει μπροστά στο γερμανικό πεζικό. Ο 
Hitler υποστηρίζει, πως ο λιγότερο καλός στρατιώτης του είναι καλύτερος από τον καλύτερο ξένο 
στρατιώτη. Η αναμέτρηση τώρα πια έχει γίνει με όλα τα στρατιωτικά έθνη του κόσμου και παντού 
επιβεβαιώθηκε ο ισχυρισμός του Hitler. 

Το αλάνθαστο εξακολουθεί να περιβάλει τον Führer. Χωρίς να είναι τόσο εντυπωσιακές, όσο η νίκη 
του κέντρου, οι επιχειρήσεις στις πτέρυγες του μετώπου, δεν συνεπάγονται καμιά από τις 
καταστροφές, που φοβόνταν οι στρατηγοί εξ αιτίας της τόσο μεγάλης διασποράς των προσπαθειών. 

Στην περιοχή της ομάδας του Βορρά η πτώση του Leningrand βρισκόταν εν όψει, όταν ο Hitler στις 
15 Σεπτεμβρίου απέσυρε από τους επιτιθεμένους τα αεροπλάνα τους και τα άρματά τους. Το 
Σλούσελμπουργκ είχε κυριευθεί με έφοδο από την 20ή μηχανοκίνητη μεραρχία. Το 46ο 
θωρακισμένο σώμα είχε διασπάσει την αμυντική ζώνη και έφθασε στις παρυφές της πόλης. Η 1η και 
η 291η μεραρχία είχαν ανοίξει δρόμο ως τον Κόλπο της Finland, απομονώνοντας πολλές σοβιετικές 
μεραρχίες στον θύλακα του Οριάνενμπουργκ. Ο πολιορκητικός πόλεμος διαδέχθηκε αυτή την 
επίθεση κάτω από μια κρύα βροχή, που πάγωνε τους στρατιώτες. Αντίθετα η 16η στρατιά έχει 
διαβεί τον ποταμό Βολχώφ και προχωρεί προς το Τιχβίν. 

Στην περιοχή της ομάδας Süd η 6η και η 17η στρατιά προελαύνουν διασχίζοντας τις μεγάλες 
βιομηχανικές περιοχές του Donets. Στο νοτιότατο άκρο ο Kleist και ο Manstein έπιασαν μια 
ολόκληρη ρωσική στρατιά στις ακτές τις Αζοφικής Θαλάσσης και την κατέστρεψαν συλλαμβάνοντας 
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και 65.000 αιχμαλώτους. Η ομάδα θωρακισμένων συνεχίζει την πορεία της προς το Ροστώβ επί του 
Don, ενώ η 11η στρατιά αρχίζει την κατάκτηση της Κριμαίας παραβιάζοντας τον ισθμό του Περεκόπ. 

Κινήσεις με τέτοιες αποκλίσεις δημιουργούν μεταξύ των στρατιών κενά, που οι στρατηγοί έχουν την 
τάση να φοβούνται και να προσπαθούν να τα κλείνουν. Ο Hitler αγρυπνεί, για να μην υποκύψουν 
στο φόβο τους. Δυσαρεστημένος από τον Carl Heinrich von St ülpnagel τον απομακρύνει από τη θέση 
του και τοποθετεί επί κεφαλής της 17ης στρατιάς του τον Hoth που παραδίδει την ομάδα 
θωρακισμένων του στον Ράινχαρντ. Επεμβαίνει δυο φορές, γιατί η ομάδα Rundstedt ξανανεβαίνει 
προς τον Βορρά και προσπαθεί να ευθυγραμμιστεί με τις επιτιθέμενες δυνάμεις του κέντρου. Ο 
γερμανικός στρατός πρέπει να φθάσει στον Volga, να φθάσει στην Κασπία πριν από τα 
Χριστούγεννα, και το πετρέλαιο του Καυκάσου πρέπει να αρχίσει να τροφοδοτεί την πολεμική 
οικονομία της Γερμανίας το 1942. 

Απότομα την Μόσχα την κυριεύει ο πανικός. Η πτώση του Ορέλ και της Βιάζμα επισημαίνουν την 
προσέγγιση της εισβολής. Η λογοκρισία πνίγει τις ειδήσεις, οι φήμες όμως που κυκλοφορούν στην 
πρωτεύουσα, ζωγραφίζουν την κατάσταση με τα μελανότερα χρώματα. Στις 15 Οκτωβρίου τίποτε 
δεν μπορεί να κρύψει από τους Μοσχοβίτες, πως το διπλωματικό σώμα και η κυβέρνηση 
εγκαταλείπουν την πόλη τους. Μια κατάφορτη αμαξοστοιχία μεταφέρει τους πρεσβευτές σε 
άγνωστη κατεύθυνση. Μια άλλη αμαξοστοιχία μεταφέρει τους υπουργούς, τους ανωτέρους 
υπαλλήλους και τα μέλη του μπαλέτου Μπολσόι. Τα τρόφιμα σπανίζουν, οι σταθμεύσεις κατά τη 
διάρκεια του ταξιδιού, για να περάσουν οι στρατιωτικές αμαξοστοιχίες, διαρκούν ώρες ολόκληρες 
και ύστερα από πέντε ημερών ταξίδι ένα πεινασμένο κοπάδι αποβιβάζεται στο Κουιμπίτσεφ πάνω 
στον Volga, σε απόσταση 900km από την Μόσχα. Στην κυβερνητική αμαξοστοιχία μια μόνο 
φυσιογνωμία λείπει: ο Stalin. Είχε μείνει στο Κρεμλίνο, αλλά και σήμερα ακόμα αγνοούμε, αν έμεινε 
στο Κρεμλίνο με την πρόθεση να ταφεί στα ερείπιά του ή αν λογάριαζε να πάει στην προσωρινή 
πρωτεύουσα την τελευταία στιγμή. 

Οι λεπτομέρειες των όσων συνέβησαν τότε στην Μόσχα είναι επίσης ασαφείς. Σύμφωνα με την 
επίσημη ιστορία το κομμουνιστικό κόμμα πήρε στα χέρια του την άμυνα, γαλβάνισε τις μάζες, 
επιστράτευσε τους εργάτες, ταυτίσθηκε με το μεγάλο πατριωτικό ξύπνημα της πρωτεύουσας και 
του έθνους. Σύμφωνα μ’ άλλες πηγές το κομμουνιστικό κόμμα είχε αποσυντεθεί, οι αξιωματούχοι 
του κόμματος τρέπονταν σε φυγή και τα κοινά μέλη έτρεχαν να κρυφτούν. Ταραχές ξέσπασαν, 
διαρπαγές καταστημάτων έγιναν και αστυνομικοί δολοφονήθηκαν. Αυτοί που επανέφεραν την τάξη 
ήταν οι στρατιωτικοί. Ο αντικαταστάτης του Timoshenko (ο Stalin τον έστειλε να αναλάβει τη 
διοίκηση του Νότου) ο Γκιόργκι Ζούκωφ, φθάνοντας από τη Σιβηρία αναλαμβάνει τη διεύθυνση του 
κεντρικού μετώπου. Κηρύσσει το στρατιωτικό νόμο, καταστέλλει τις αναρχικές εκδηλώσεις, 
τουφεκίζει τους φυγάδες στρατιώτες, που εμφανίζονται στα προάστια. Μυρμηγκιές ανθρώπων 
εγκαταλείπουν την Μόσχα και κατευθύνονται προς τις δυο αντιαρματικές τάφρους που ο Ζούκωφ 
βάζει να σκάψουν γύρω από την πρωτεύουσα. Ψηλά από τον ουρανό τα γερμανικά αεροπλάνα 
βλέπουν μια λεπτή μαύρη γραμμή, μια αληθινή ανθρώπινη ζώνη που απάνω της ρίχνουν βροχή 
τυπωμένα στιχάκια: Καλές μου Μοσχοβίτισσες, μην τόσο πια κουράζεστε, γιατί να! φτάσανε τ' άρματά 
μας, και θα γεμίσουν το μικρό-μικρό σας λάκκο. Το ραδιόφωνο εξάπτει τον πατριωτισμό και θυμίζει 
το 1812. Οι δρόμοι όμως προς τη δύση γεμίζουν φυγάδες και τεράστια πλήθη πολιορκούν τους 
σιδηροδρομικούς σταθμούς του Καζάν και του Γιαροσλάβλ. Στις 14 Οκτωβρίου νέες οδηγίες 
δίνονται στις στρατιές της ομάδας Mitte. Να κυκλώσουν την Μόσχα. Η 9η και η 3η ομάδα 
θωρακισμένων θα κατευθυνθούν προς το Ρζεφ και το Καλίνιν. Η 4η ομάδα θωρακισμένων θα 
υπερφαλαγγίσει την πόλη από τα βόρεια. Η 4η στρατιά θα φθάσει στο μέτωπο Μοζάισκ - Καλούγκα, 
έπειτα θα συνεχίσει την προώθησή της ως τα δυτικά προάστια. Η 2η στρατιά, όταν θα έχει 
ξεκαθαρίσει τον θύλακα του Μπριάνσκ, θα κατευθυνθεί προς τα νοτιοανατολικά, για να σφραγίσει 
το χάσμα, που έχει δημιουργηθεί μεταξύ της ομάδας Mitte και της ομάδας Süd. Η ομάδα Guderian 
που είχε προαχθεί σε 2η θωρακισμένη στρατιά, θα καταλάβει την Τούλα και την Κολόμνα. Όπως και 
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στο Leningrand, ο Führer απαγορεύει να δεχθούν συνθηκολόγηση της πόλης. Πρέπει με την πείνα 
και τους βομβαρδισμούς να εξαναγκάσουν τον πληθυσμό να εγκαταλείψει την πόλη, για να αυξήσει 
με την έξοδό του το χάος που βασιλεύει στις ανατολικές επαρχίες της Ρωσίας. Δεν θα μπουν στη 
Μόσχα, παρά μόνο όταν η Μόσχα θα είναι κενή. Μια ιδιαίτερη διαταγή του Hitler ορίζει πως πρέπει 
αμέσως να ανατιναχθεί το Κρεμλίνο. 

Για άλλη μια φορά οι στρατηγοί διαφωνούν με τις εντολές του Hitler. Ο Bock τις θεωρεί ως μη 
εκτελέσιμες. Εκείνος θα ήθελε να πυκνώσει τις δυνάμεις του, να ορμήσει κατ’ ευθείαν εναντίον της 
Μόσχας, να καταλάβει την πόλη με έφοδο κατά μέτωπο και να σταματήσει εκεί για το 1941. Την 
ώρα εκείνη όμως ο Hitler χαράζει πάνω στους χάρτες του τους άξονες των μεταγενέστερων 
προελάσεων: Καλίνιν - Γιαροσλάβλ, Μόσχα - Γκόρκι, Kursk - Σαρατώφ... Δεν έχει εγκαταλείψει την 
πρόθεσή του να καταλάβει πριν από τα Χριστούγεννα ολόκληρη τη γραμμή του Volga. 

Στην πραγματικότητα ακόμα και η περιορισμένη κίνηση που σχεδιάζει ο Bock, είναι αυτή τη στιγμή 
αδύνατη. Μια πρώτη μετεωρολογική καταστροφή ξεσπά επάνω στο γερμανικό στρατό: η λάσπη 
έφθασε. 

Ανακατεμένες με πρώιμες χιονοπτώσεις οι μεγάλες βροχές άρχισαν στις 10 Οκτωβρίου. Οι Γερμανοί 
τις περίμεναν, αλλά παρ’ όλη την πείρα τους από την Poland στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο δεν 
μπορούσαν να προβλέψουν τις διαστάσεις αυτού του φαινομένου στην καρδιά της Ρωσίας. Όλα τα 
ποτάμια ξεχειλίζουν από την κοίτη τους. Πλημμύρες, όσο φθάνει το μάτι του ανθρώπου, 
δημιουργούν ανυπέρβλητα εμπόδια. Οι δρόμοι βουλιάζουν μέσα σε μια παχιά λάσπη. Το βάδισμα 
γίνεται μαρτύριο μέσα στη λάσπη που ξεχειλίζει πάνω από τις μπότες, γίνεται ένα με τα ρούχα, 
πασαλείβει τα πρόσωπα, βρωμίζει τα όπλα, λερώνει τα τρόφιμα. Η κατασκήνωση γίνεται αδύνατη 
και, επειδή τα σπίτια είναι καμένα, τα εξαντλημένα στρατεύματα πρέπει να κοιμούνται μέσα στη 
λάσπη. Το κρύο δεν είναι ακόμα δυνατό, η υγρασία όμως το κάνει ανυπόφορο και οι αιτήσεις για 
χειμερινό ιματισμό μένουν αναπάντητες. Άλλωστε τίποτα πια δεν έρχεται από τα μετόπισθεν, εκτός 
από λίγο ψωμί. Με υπεράνθρωπες προσπάθειες το μηχανικό αποκατέστησε τις σιδηροδρομικές 
γραμμές ως το Smolensk, το Γκομέλ, το Ντνιεπροπετρόβσκ, η τοποθέτηση όμως της 3ης 
σιδηροτροχιάς δεν έχει ολοκληρωθεί και επειδή λείπει ρωσικό τροχαίο υλικό η απόδοση παραμένει 
εξαιρετικά ισχνή -μηδαμινή σχεδόν- στη γραμμή της Μόσχας. Από τους πιο προκεχωρημένους 
σιδηροδρομικούς σταθμούς ως τις μονάδες της πρώτης γραμμής πρέπει να διανυθούν αποστάσεις 
που καμιά φορά φθάνουν τα 200km. Τα φορτηγά αυτοκίνητα, κατασκευασμένα για τους δρόμους 
της Ευρώπης, βουλιάζουν στη λάσπη και σπάνε. Θα χρειάζονταν αλυσίδες, για να αυξηθεί η 
ικανότητα έλξεως των τροχών και ελκυστήρες για την ρυμούλκηση των οχημάτων: θα το φροντίσουν 
για τις προσεχείς φθινοπωρινές εκστρατείες. Ο κόσμος θεωρεί την Wehrmacht ως τον τελειότερα 
ρυθμισμένο πολεμικό μηχανισμό, τον πιο ακατάβλητο, που κατασκευάσθηκε ποτέ· κανείς δεν 
υποψιάζεται πως η χρεοκοπία των προβλέψεων υπήρξε ολοκληρωτική και πως ο Adolf Hitler άρχισε 
απερίσκεπτα εναντίον της Ρωσίας μια αυτοσχέδια επιχείρηση. 

Η λάσπη φθάνει στη μεγαλύτερη έντασή της στο μαύρο χώμα της Ουκρανίας. Το φθινόπωρο, λέει 
μια ουκρανική παροιμία, μια κουταλιά νερό κάνει ένα κουβά λάσπη. Μια άλλη παροιμία λέει πως 
στην Ουκρανία δεν βρίσκεις ούτε ένα ραβδί ούτε ένα χαλίκι για να διώξεις ένα σκύλο. Εκτός από τις 
περιοχές με πυκνή βιομηχανία οι στέρεοι δρόμοι είναι άγνωστοι. Προχωρώντας προς το Ροστώβ η 
ομάδα Kleist (που είχε μετατραπεί σε 1η θωρακισμένη στρατιά) κολλά ολόκληρη στη λάσπη και 
υποχρεώνεται να το πάρει απόφαση να περιμένει την παγωνιά, για να βγάλει από τη 
λασποθάλασσα το μεγαλύτερο μέρος των αρμάτων της. Κάθε είδους ανεφοδιασμός έχει ανασταλεί 
και τα στρατεύματα ζουν μόνο με πατάτες που βρίσκουν στα αγροκτήματα. Η έκταση των 
καταστροφών προκαλεί κατάπληξη στους Γερμανούς. Όλες οι κατοικημένες περιοχές έχουν 
πυρποληθεί, όλα τα εργοστάσια έχουν καταστραφεί, όλα τα γεφύρια έχουν ανατιναχθεί, οι 
αποθήκες αγροτικών προϊόντων έχουν καεί και χιλιάδες σκοτωμένα ζώα σαπίζουν στην ύπαιθρο. 
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Ωστόσο χάρη στα άλογα που αιχμαλώτισαν και που τα ζεύουν στις ελαφρές χωριάτικες τελέγκες οι 
Γερμανοί, διατηρούν ακόμα κάποια δυνατότητα μετακινήσεων. Όπως και τ’ άλογα του Μυρά, τα 
περισσότερα δικά τους ψόφησαν από τις στερήσεις, αλλά τα ντόπια άλογα είναι θαυμάσια και δεν 
έχουν ανάγκη από τίποτα. 

Στο κέντρο η κατάσταση δεν είναι καθόλου καλύτερη. Υπάρχει στο χάρτη μια επιβλητική γραμμή, ο 
αυτοκινητόδρομος της Μόσχας· τι άξια έχει όμως ένας μονάχα δημόσιος δρόμος, σχεδόν χωρίς 
πλευρικούς δρόμους, όταν πρόκειται για τον ανεφοδιασμό πέντε στρατιών; Άλλωστε ο 
αυτοκινητόδρομος αποτελείται μόνο από ένα κατάστρωμα μισοτελειωμένο, όπου το μπετόν κατά 
τόπους σταματά και που τα στέρεα τμήματά του σκεπάζονται από ένα μέτρο λάσπη. Το ποτάμι των 
οχημάτων, που τον χρησιμοποιεί δεν προχωρεί παρά με άπειρες δυσκολίες. Στις 20 Οκτωβρίου η 
ταχύτητα ροής των μηχανοκινήτων μεταφορών πέφτει στα 3km μεταξύ Γκγιάσκ και Μοζάισκ. Την 
επομένη πέφτει στο μηδέν 5.000 φορτηγά γεμάτα τρόφιμα, πολεμοφόδια και καύσιμα έχουν 
κολλήσει χωρίς ελπίδα. Ο αυτοκινητόδρομος δεν λειτουργεί πια. 

Επιχειρούν να στραφούν προς το δρόμο, που τα παλιά χρόνια χρησιμοποιούσαν οι ταχυδρομικές 
άμαξες -τον ναπολεόντειο δρόμο- αλλά διαπιστώνουν πως καλύτερα είναι να περάσουν μεσ' από 
τον κάμπο. Τελικά, όπως και στην Ουκρανία, τα ντόπια άλογα και τα χωριάτικα αμάξια σώζουν την 
ομάδα στρατιών από την ολοκληρωτική παράλυση. 

Σ’ αυτό το φυσικό φαινόμενο προστίθεται ένα ανθρώπινο φαινόμενο, ακόμα πιο απροσδόκητο: η 
εμφάνιση των παρτιζάνων. Η σχετική θεωρία βρίσκεται στον Καρλ Μαρξ: Ένα έθνος που πολεμά για 
την ελευθερία του, δεν έχει την υποχρέωση να τηρεί τους νόμους του πολέμου. Μαζική στρατολογία, 
επαναστατικές μέθοδοι, γενικός ανταρτοπόλεμος, αυτά είναι τα μόνα μέσα, με τα οποία του είναι δυνατό 
να αντισταθεί σ’ έναν αντίπαλο, που διαθέτει την υλική υπεροχή...

Η ψευδαίσθηση διαλύεται γρήγορα. Από τις 25 Ιουλίου κιόλας η Ανώτατη Στρατιωτική Διοίκηση 
προειδοποιεί τις στρατιές να ετοιμασθούν να αντιμετωπίσουν τον κίνδυνο δολιοφθοράς των 
συγκοινωνιών. Τον Οκτώβριο ο σκληρός Reichenau δίνει στην 6η στρατιά του εντολές για 
κατασταλτικά μέτρα. Ο Halder θεωρεί πως αυτές τις εντολές κάθε αξιοπρεπής αξιωματικός πρέπει 
να τις ρίξει στον κάλαθο των αχρήστων. Από την ειρηνική Ανατολική Πρωσία του όμως ο Halder δεν 
μπορεί να αναμετρήσει τον αμείλικτο χαρακτήρα αυτού του αγώνα, που δεν γνωρίζει νόμο. Οι 
μεμονωμένοι στρατιώτες που συλλαμβάνονται από τους παρτιζάνους βασανίζονται, 
ανασκολοπίζονται, σκυλεύονται. Βάρβαρα αντίποινα απαντούν μάταια σ’ αυτές τις πράξεις 
βαρβαρότητας. Οι ζώνες ανασφάλειας επεκτείνονται. Ήδη από το φθινόπωρο υπάρχουν ένδεκα στη 
ζώνη της ομάδας στρατιών Βορρά κι απ’ αυτές μια, μεταξύ Ντνο και Χολμ, έχει διάμετρο 100km. Στο 
κέντρο οι δασώδεις περιοχές του Μπριάνσκ, της Όρσα, του Βιτέμπσκ, οι ελώδεις περιοχές του 
Μποροντίνο, του Νεβέλ, του Γκλουσκ μεταβάλλονται σε τόσο επικίνδυνες φωλιές που θα 
χρειάζονταν δεκάδες χιλιάδες άνδρες, για να τις ξεκαθαρίσουν. Το σφυροκόπημα των εύθραυστων 
γραμμών επικοινωνίας από τους Ρώσους πατριώτες εντείνεται από μέρα σε μέρα. 

 Πριν από την θεωρία είχε υπάρξει το 
ιστορικό προηγούμενο του 1812: οι χωρικοί ξεσηκωμένοι σφυροκοπούν τη Μεγάλη Στρατιά, 
πιάνουν τους ταχυδρόμους και σφάζουν τους καθυστερημένους. Παρ’ όλη την έμμονη ανησυχία 
τους για τους ελεύθερους σκοπευτές, οι Γερμανοί δεν πήραν στα σοβαρά τον κίνδυνο αυτό που 
φαινόταν να ανήκει σ’ ένα ρομαντικό παρελθόν. Η ασφάλεια των μετόπισθεν έχει ανατεθεί σε μισή 
δωδεκάδα μεραρχίες, τις μεραρχίες ασφάλειας, που αποτελούνται από ηλικιωμένους εφέδρους 
δευτέρας σειράς εφεδρείας, ελάχιστα οπλισμένους. Τα SD, ο στρατιωτικός κλάδος της Gestapo, 
προσθέτει σ’ αυτή τη δύναμη φοβερούς ειδικούς στον τομέα της τρομοκρατίας, αλλά τα 
στρατιωτικά μέσα που διαθέτουν είναι αστεία: 4 ομάδες που η συνολική δύναμή τους δεν 
υπερβαίνει τους 4.000 άνδρες. Κανείς δε φαντάζεται πως ο αγώνας εναντίον των παρτιζάνων θα 
μπορούσε να πάρει μορφή πραγματικών επιχειρήσεων. Πίστευαν πως μερικοί απαγχονισμοί θα 
ήταν αρκετοί, για να σβήσει κάθε διάθεση να παίζουν πόλεμο με τη Wehrmacht. 
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Παρ’ όλες αυτές τις δυσκολίες η προέλαση συνεχίζεται. Στις 16 καταλαμβάνεται η Οδησσός, αλλά με 
μια καταπληκτικά δύσκολη προσπάθεια 70.000 άνδρες της φρουράς φεύγουν δια θαλάσσης προς τη 
Σεβαστούπολη. Δυο μέρες αργότερα η κατάκτηση της Κριμαίας αρχίζει: η 11η στρατιά κάνει έφοδο 
εναντίον των γραμμών του Περεκόπ και τις κυριεύει ύστερα από μάχες δέκα ημερών. Στη Νότιο 
Ουκρανία η 1η θωρακισμένη στρατιά κυριεύει το Stalino και στις 30 Οκτωβρίου διαβαίνει τον 
ποταμό Mius, τελευταίο εμπόδιο πριν από το Ροστώβ επί του Don, προθάλαμο του Καυκάσου. Στη 
Βόρειο Ουκρανία η 6η στρατιά μπαίνει στο Kharkov στις 24, αφού βούλιαξε αφάνταστα μέσα στη 
λάσπη. Στην περιοχή της ομάδας Mitte οι δυο θύλακες του Μπριάνσκ εκκαθαρίζονται από τις 17 ως 
τις 25. Η 2η θωρακισμένη στρατιά φθάνει στις 30 μπροστά στην Τούλα, την οποία η 
Grossdeutschland μάταια επιχειρεί να καταλάβει αιφνιδιαστικά. Μπροστά στη Μόσχα ο στρατάρχης 
των προφυλακών Kluge εγκαθιστά τον σταθμό Διοικήσεώς του στο Μαλογιαροσλάβετς, σχεδόν 
επάνω στη γραμμή του πυρός· το 13ο σώμα του κυριεύει την Καλούγκα και το 57ο σώμα του 
κυριεύει το Μπορόβσκ, 80km από το Κρεμλίνο. Βορειότερα ακόμα η 4η ομάδα θωρακισμένων 
προχωρεί με άξονα τον αυτοκινητόδρομο: η 7η μεραρχία πεζικού και η 10η αρμάτων κυριεύουν το 
χωριό και τον σιδηροδρομικό σταθμό του Ντορόχοβο, όπου διαπιστώνουν την παρουσία της 82ης 
σοβιετικής μεραρχίας, που είχε φθάσει από την Εξωτερική Μογγολία ταξιδεύοντας τρεις ημέρες με 
τον σιδηρόδρομο. Τέλος η 9η στρατιά και η 3η ομάδα θωρακισμένων πλησιάζουν στο Ρζεφ. 

Στο Rastenburg ο Hitler δεν έχει κανένα λόγο να υποψιάζεται, πως η εκστρατεία της Ρωσίας 
απέτυχε. Θυμώνει για τη βραδύτητα με την οποία συνεχίζεται η προέλαση, μετρά ανυπόμονα το 
δρόμο που οι Γερμανοί πρέπει να διανύσουν ως τον Volga, ενοχλεί συνεχώς μ’ ερωτήσεις τον Bock, 
παραγγέλλει στον Guderian, πως δεν καταλαβαίνει, γιατί δεν διευρύνει το προγεφύρωμά του στον 
Oka με τη βοήθεια των ταχυκίνητων δυνάμεών του. Αλλά στο σύνολό του το σχέδιο 
πραγματοποιείται. Ούτε και η Ανώτατη Στρατιωτική Διοίκηση δεν είναι πια απαισιόδοξη. Στρατηγοί 
που θα αποκτήσουν μια αναδρομική διορατικότητα, όπως ο Halder, κρίνουν πως η κατάσταση είναι 
ακόμη ευνοϊκή, πως ο Ρώσος έχει ηττηθεί και πως είναι ακόμη δυνατό να επιτευχθούν πριν από το 
χειμώνα οι βασικοί αντικειμενικοί σκοποί της εκστρατείας. Ούτε ο Hitler ούτε ο Brauchitsch ούτε ο 
Keitel ούτε ο Jodl ούτε ο Halder είχαν πάει στο μέτωπο έστω και μια φορά, για να δουν με τα μάτια 
τους τις συνθήκες του εδάφους, των στρατευμάτων και του εχθρού. Η γερμανική Ανώτατη Διοίκηση 
κάνει το ίδιο σφάλμα που υπήρξε μοιραίο το προηγούμενο έτος για την γαλλική Ανώτατη Διοίκηση: 
διεξάγει τον πόλεμό της αφηρημένα. 

Το συγκεκριμένο είναι πως ο γερμανικός στρατός εξαντλείται. Η λάσπη τον σκοτώνει. Για να βαδίσει 
εναντίον της Τούλα ο Guderian σκεπάζει το δρόμο με ροδέλες από ξύλο, αυτό όμως το πρόχειρο 
δάπεδο βουλιάζει μέσα στη λάσπη και οι ταχυκίνητες μονάδες, που ο Hitler τον κατηγορεί ότι δεν 
ξέρει πως να χρησιμοποιήσει, είναι ανίκανες ν’ αναπτύξουν ταχύτητα μεγαλύτερη από οδοιπορικό 
βήμα ανθρώπου. Άλλωστε οι μονάδες αυτές φθάνουν πια στο έσχατο όριο της φθοράς. Έχουν 
απομείνει στο 24ο θωρακισμένο σώμα 50 άρματα μάχης, που ο Guderian τα ανασυγκροτεί κάτω 
από τη διοίκηση του συνταγματάρχη Έμπερμπαχ, ενώνοντας δυο θωρακισμένες μεραρχίες σε μια 
ισχνή ταξιαρχία. Η φθορά του πεζικού δεν είναι μικρότερη. Στατιστικά οι απώλειες δεν φθάνουν 
ακόμα το 20% της δύναμης που υπήρχε τον Ιούνιο, η δύναμη όμως των περισσότερων λόχων έχει 
πέσει στο επίπεδο διμοιρίας. Το πυροβολικό άφησε τα κανόνια του μέσα στη λάσπη. Οι άνδρες 
είναι πεινασμένοι. Ο στρατηγός Χάινριτσι επισημαίνει, ότι το σώμα στρατού του δεν άγγιξε ψωμί 
εδώ και δέκα ημέρες. Τα υποδήματα έχουν φθαρεί· πολλοί φαντάροι βαδίζουν χωρίς κάλτσες μέσα 
σε τρύπιες μπότες. Από πρωί σε πρωί η στολή των στρατιωτών γίνεται όλο και πιο λεπτή με το 
μαστίγωμα της παγωνιάς. Πολλοί στρατιώτες δεν έχουν κλινοσκεπάσματα, γιατί τα είχαν πετάξει τον 
καιρό της μεγάλης ζέστης. Ο στρατός εξακολουθεί να βαδίζει στωικά. Αλλά το ηθικό έχει καταπέσει 
από τα αντίθετα αποτελέσματα μιας προπαγάνδας, που μετά τη νίκη της Βιάζμα είχε διακηρύξει, 
πως ο Ερυθρός Στρατός έπαψε πια να υπάρχει. Οι άνδρες που αγωνίζονται καθημερινά εναντίον 
ενός αντιπάλου που φαινομενικά δεν φθείρεται, καταπίνουν με πικρία τους παλληκαρισμούς του 
δόκτορος Goebbels. 
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Από στρατηγικής άποψης το χαρακτηριστικό της επίθεσης είναι η παντελής έλλειψη εφεδρειών. 
Όλες οι μεραρχίες είναι στη γραμμή του μετώπου. Καμιά πιθανότητα ελιγμού δεν υπάρχει πια για 
μια Wehrmacht, που εδώ και μερικούς μήνες κέρδιζε νίκες περισσότερο με τους ελιγμούς παρά με 
τη μάχη. Μια μπεργκσονική προσπάθεια προωθεί ένα ευθύγραμμο μέτωπο εναντίον μιας 
αντίστασης, που προβάλλεται από τα πράγματα και τους ανθρώπους και που όλο αυξάνει. Ο Hitler 
φοβάται τόσο πολύ την κάμψη της μαχητικής θέλησης, που απαγορεύει να οργανωθεί μια γραμμή 
υποχώρησης. Για να αποκλείσει μια ενδεχόμενη χειμερινή εκστρατεία, αρνήθηκε να διανεμηθεί 
χειμερινός ιματισμός. Για να προλάβει μιαν υποχώρηση, δεν επιτρέπει να σκάβουν το χώμα. Για να 
καταργήσει τη λάσπη, το χιόνι, τους κακούς δρόμους, τη φθορά των θωρακισμένων και των 
αρβύλων, αρνείται να πάει στο μέτωπο να δει. 

Στις 13 Νοεμβρίου γίνεται μια σύσκεψη στην Όρσα. Ο Halder έχει καλέσει τους επιτελάρχες των 
ομάδων στρατιών. Ακούει τα παράπονα και τις υποδείξεις τους. Ο επιτελάρχης του von Leeb 
αμφιβάλλει αν είναι δυνατό να συνεχισθεί η επίθεση εναντίον του Τιχβίν. Ο επιτελάρχης του von 
Rundstedt μεταφέρει την κατηγορηματική γνώμη του στρατάρχου του: ο στρατός δεν αντέχει πια, ο 
χειμώνας φθάνει, είναι καιρός να σταματήσει η επίθεση. Αντίθετα ο επιτελάρχης του von Bock 
υποστηρίζει, πως είναι απαραίτητο να συνεχισθεί η επίθεση. Η παγωνιά έφθασε και στερεοποιεί το 
έδαφος επιτρέποντας να απελευθερωθούν τα οχήματα, που έχουν κολλήσει στη λάσπη και να 
αποκατασταθούν οι μεταφορές. Το κρύο είναι ακόμα μαλακό και συνοδεύεται από λιακάδα. 
Μπορούν να υπολογίζουν σε τέσσερις εβδομάδες προχειμερινής περιόδου, πριν φθάσουν οι 
χαμηλές θερμοκρασίες και τα πολλά χιόνια. Το μόνο πράγμα που αποκλείεται είναι να 
ξεχειμωνιάσει ο στρατός στις σημερινές γραμμές, μέσα σε μια ερημωμένη χώρα. Πρέπει η να 
καταληφθεί η Μόσχα ή να υποχωρήσουν σε βάθος 200km, χαρίζοντας τη νίκη στον εχθρό και 
εγκαταλείποντας εδάφη που ποτίστηκαν με αίμα... Είναι προτιμότερο να κάνουν μια τελευταία 
προσπάθεια. Τα στρατεύματα είναι έτοιμα να καταβάλουν μια τέτοια προσπάθεια, για να επιτύχουν 
το σκοπό, που είχαν ενστερνισθεί από την αρχή της εκστρατείας και που λέγεται Μόσχα. 

Η γνώμη των επιτελαρχών δεν έχει καμιά σημασία. Ο Hitler έχει πάρει τις αποφάσεις του και ο 
Halder δεν είναι παρά το φερέφωνό του. 

Κοινοποιεί τις διαταγές, που μεταφέρει για την επιχείρηση, η οποία, αν και η εποχή είναι 
προχωρημένη, παίρνει το όνομα Herbstoffensive, φθινοπωρινή επίθεση. Όχι μόνο θα καταληφθεί η 
Μόσχα, αλλά και οι αντικειμενικοί σκοποί που είχαν προβλεφθεί για το 1941-Μαϊκόπ, Stalingrand, 
Γκόργκι, Βολόγκντα, Γιαροσλάβλ- εξακολουθούν να ισχύουν. Ο Führer απαιτεί να μη σταματήσει η 
Wehrmacht, πριν φθάσει τουλάχιστο σε μια γραμμή, που ξεκινώντας από τη λίμνη Ονέγκα και 
φθάνοντας στο Ροστώβ θα περνά από το Ρυμπίνσκ, το Ταρμπόβ και τον κάτω ρου του Don. Αυτό 
αντιπροσωπεύει για τα στρατεύματα προελάσεις από 200 ως 600km, αλλά κατά τον Halder η 
αντίσταση μπροστά στη Μόσχα είναι ο τελευταίος σφαδασμός του Ερυθρού Στρατού που πνέει τα 
λοίσθια. Ο εχθρός δεν είναι πια σε θέση να διατηρήσει ένα συνεχές μέτωπο από τη Βαλτική ως τη 
Μαύρη θάλασσα. Εκκενώνει την περιοχή μεταξύ Don και Volga, για να αγκιστρωθεί στο τρίγωνο 
Μόσχα - Σαρατώφ - Βολόγκντα. Αυτό το τελευταίο οχυρό του εχθρού πρέπει μια για πάντα να το 
συντρίψουν. 
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Η Japan αποφασίζει τον πόλεμο 

Τραγική απερισκεψία του Hitler! Όσο καιρό εκείνος καταπονείται στη Ρωσία, ο πόλεμος που δεν 
έχει τελειώσει στη Δύση παίρνει αμείλικτα δυσμενή τροπή. Τεράστιες δυνάμεις κινητοποιούνται 
εναντίον του. 

Για την Αγγλία η ανάπαυλα είναι σχεδόν πλήρης. Οι αεροπορικές επιδρομές ουσιαστικά έχουν 
σταματήσει. Τα υποβρύχια αντιμετωπίζονται τόσο αποτελεσματικά, που ο αριθμός των θυμάτων 
τους πέφτει από 154 τον Απρίλιο σε 34 τον Νοέμβριο. Η αγγλική βιομηχανία, που εφοδιάζεται 
καλύτερα με πρώτες ύλες και είναι απαλλαγμένη από τους συναγερμούς που αναστέλλουν την 
παραγωγή, αυξάνει με ταχύτητα το στρατιωτικό δυναμικό του έθνους. Με 2.100 αεροπλάνα πρώτης 
σειράς η RAF κυριαρχεί από εδώ κι εμπρός σ’ όλα τα θέατρα των επιχειρήσεων, ευρωπαϊκά και 
αφρικανικά. Οι μεραρχίες του στρατού ξηράς γίνονται 99· 57, από τις οποίες 12 αντιαεροπορικού 
πυροβολικού, φρουρούν το Ηνωμένο Βασίλειο, 16 ανήκουν στη στρατιά του Νείλου, 9 βρίσκονται 
στο Ιράκ και στην Περσία, 8 στις Ινδίες κ.λ.π. Το πρόβλημα της χρησιμοποίησης αυτών των 
δυνάμεων που είναι ανέπαφες, αρχίζει να τίθεται. Η βρετανική κοινή γνώμη με την υποκίνηση 
φιλοκομμουνιστών ζητά να μάθει, αν ο Churchill λογαριάζει να μείνει με το όπλο παρά πόδας, τη 
στιγμή που η Ε.Σ.Σ.Δ. πολεμά μόνη της εναντίον του Hitler. 

Το μόνο θέατρο πολέμου, όπου η Αγγλία θεωρεί δυνατή την αύξηση της δραστηριότητάς της στην 
ξηρά, είναι η περίμετρος της Μεσογείου. Η κατάσταση είναι ευνοϊκή. Οι γερμανικές αεροπορικές 
δυνάμεις της Κρήτης και της Σικελίας εξαφανίσθηκαν: τις ρούφηξε το ρωσικό μέτωπο. Οι αγγλικές 
νηοπομπές ακολουθούν πάλι κατ’ ευθείαν πορεία προς την Αλεξάνδρεια. Η Μάλτα που ζούσε με 
την απειλή μιας επιχείρησης εναντίον της κατά το παράδειγμα της Κρήτης, έγινε πάλι επιθετική 
βάση, απ’ όπου οι Άγγλοι παρεμποδίζουν τις μεταφορές με προορισμό την ιταλική Βόρεια Αφρική. 
Το ποσοστό των γερμανοϊταλικών απωλειών κατά τη διάβαση των νηοπομπών ήταν 33% τον 
Αύγουστο· τον Οκτώβριο ανεβαίνει στο 63% και τον Νοέμβριο ο Rommel ειδοποιεί την Ανώτατη 
Στρατιωτική Διοίκηση, πως δεν έλαβε παρά μόνο 8.093 τόνους από τους 60.000 που του είχαν 
υποσχεθεί. Το Afrikakorp διαθέτει τώρα 3 μεραρχίες, τη 15η αρμάτων, την 21η αρμάτων και την 90ή 
ελαφρά. Οι Ιταλοί προσθέτουν σ’ αυτές 7 μεραρχίες πεζικού και 1 ταχυκίνητη μεραρχία, αλλά οι 
δυνάμεις αυτές πρέπει να κρατήσουν την πολιορκία του Tobruk και η ανεπάρκεια του 
ανεφοδιασμού τους τις παραλύει. Τα πάντα βοηθούν στο να μπορέσει η Αγγλία να πάρει πάλι την 
πρωτοβουλία στη Λιβύη. 

Ο Churchill βλέπει πιο μακριά. Μελετά με το συμβατικό όνομα Ουίπκορντ ένα σχέδιο εισβολής στη 
Σικελία, με δυνάμεις που θα μεταφερθούν από την Αγγλία και θα αποβιβασθούν αιφνιδιαστικά. 
Αλλά οι αρχηγοί του επιτελείου αντιτίθενται. Είναι ακόμα Οκτώβριος, η Wehrmacht εξακολουθεί να 
νίκα και ο Hitler έχει τη δυνατότητα κατά τους δυο προσεχείς μήνες να φέρει από τη Ρωσία 
τουλάχιστο το ένα τρίτο των δυνάμεών του. Δεν πρέπει λοιπόν να διακινδυνεύσουν μια γερμανική 
αντίδραση και να εξασθενήσουν την άμυνα του Ηνωμένου Βασιλείου τη στιγμή που ένας καινούριος 
Θαλάσσιος Λέων μπορεί να ξεπροβάλει. 

Περιορίζονται λοιπόν στην ανάκτηση της Κυρηναϊκής, που ονομάζεται συμβατικά Σταυροφόρος. Η 
8η στρατιά (καινούργιο όνομα της στρατιάς του Νείλου) μπαίνει κάτω από τις διαταγές του 
κατακτητή της ιταλικής Αφρικής του Ισημερινού, του αντιστράτηγου Sir Alan Gordon Cunningham. Ο 
αδελφός του, ναύαρχος Sir Andrew Browne Cunningham, διοικεί τις ναυτικές δυνάμεις και σχεδόν 
ένας συνώνυμός τους, ο Νεοζηλανδός στρατηγός της αεροπορίας Αρτουρ Κόνινγκαμ, διοικεί τις 
αεροπορικές δυνάμεις. Με δύναμη 5 ταξιαρχιών η φρουρά του Tobruk θα συμμετάσχει στην 
επιχείρηση πραγματοποιώντας μια έξοδο. Οι Άγγλοι υπολογίζουν, πως έχουν μια υπεροχή 2 προς 1 
για τα άρματα και 4 προς 1 για τα αεροπλάνα. Ελπίζουν, λέει η ημερησία διαταγή που συνέταξε ο 
Churchill, πως θα δημιουργήσουν a page of history which will rank with Blenheim and with 
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Waterloo... (μια ιστορική σελίδα δόξας που θα μπει στην ίδια σειρά με το Blenheim και το 
Waterloo). 

Η επίθεση αρχίζει στις 18 Νοεμβρίου με καταρρακτώδη βροχή. Πριν από πέντε μέρες ένα πένθος 
έπληξε το ναυτικό· ένα από τα πρώτα υποβρύχια που ο Dönitz έστειλε στη Μεσόγειο, τορπίλισε το 
Ark Royal κι όλες οι προσπάθειες για να μη βυθιστεί το παλαίμαχο σκάφος· που είχε τη φήμη πως 
είναι αδύνατο να βυθισθεί, υπήρξαν μάταιες. 

Στον Ατλαντικό ο πόλεμος μεταξύ Γερμανίας και Αμερικής πλησιάζει ολοένα και περισσότερο. Στις 
11 Σεπτεμβρίου, μετά την επίθεση του καταδρομικού Γκρηρ ο Roosevelt δίνει τη διαταγή Shoot First 
σ’ όλα τα σκάφη του, που περιπολούν στη ζώνη ασφάλειας. Στις 31 Οκτωβρίου το καταδρομικό 
Ρώυμπεν Τζαίημς δεν κτυπά αρκετά γρήγορα πρώτο και βυθίζεται από ένα U-Boot, παρασύροντας 
στο θάνατο 115 ναυτικούς των Ηνωμένων Πολιτειών. 

Με την Japan οι διαπραγματεύσεις συνεχίζονται εντατικά. Ο αυτοκράτωρ θα ήθελε να διασώσει την 
ειρήνη: επεμβαίνει επανειλημμένα, για να αναζητηθούν όλες οι διπλωματικές λύσεις πριν να 
προσφύγουν στα όπλα. Ο πρίγκιπας Κονόγιε, ο πρεσβευτής Νομούρα, πολλοί δημόσιοι άνδρες, 
ορισμένοι ναύαρχοι, ένας μικρότερος αριθμός στρατηγών, συμμερίζονται αυτή την επιθυμία. Εκτός 
από μια μειονότητα φανατικών, οι υπόλοιποι θεωρούν την αμερικανική ισχύ εξαιρετικά μεγάλη και 
αντιμετωπίζουν με φόβο την προοπτική ενός πολέμου με τον γίγαντα, που βρίσκεται πέρα από τον 
Ειρηνικό. Από την άλλη πλευρά όμως η Japan έχει βάλει θηλιά στο λαιμό της. Μπλέχθηκε με το 
κινέζικο επεισόδιο. Μπορεί να εγκαταλείψει τις κατακτήσεις της, να επανέλθει στην αρχή των 
ανοικτών θυρών, να απαρνηθεί το πεδίο επεκτάσεως, που πλήρωσε με τόσο βαριές θυσίες; Η 
εκλογή της είχε πέσει στη Νοτιοανατολική Ασία, στον πλούτο της Ινδοκίνας και της Ινδονησίας. 
Μπορεί τώρα να το πάρει απόφαση να τα στερηθεί όλα αυτά, να παραδεχθεί να μείνει μια 
εξαρτημένη δύναμη αναφορικά με τα απαραίτητα εφόδια για τη βιομηχανίας της; Αυτό της ζητά η 
Αμερική και για να το επιτύχει την πνίγει. Ο αποκλεισμός που έχει επιβληθεί στο πετρέλαιο 
δημιουργεί δραματική κατάσταση. Η Japan έχει δημιουργήσει αποθέματα για ένα έτος 
εχθροπραξιών· αν καταναλώσει αυτό το απόθεμα, που δεν μπορεί να αντικατασταθεί, δεν θα έχει 
πια ούτε μαζούτ για τα σκάφη της ούτε βενζίνη για τα αεροπλάνα της. Αν ο πόλεμος είναι 
αναπόφευκτος, καλύτερα να γίνει αμέσως. Πιο αργά θα είναι πάρα πολύ αργά. 

Στις 6 Σεπτεμβρίου γίνεται στο Tokyo μια σύσκεψη κάτω από την προεδρία του αυτοκράτορα, στην 
οποία συμμετέχουν οι πολιτικοί και στρατιωτικοί ηγέτες της Japan. Η νευρικότητα που επικρατεί 
είναι εξαιρετικά μεγάλη, γιατί κανένας λαός δεν εντυπωσιάζεται πιο εύκολα και γιατί ο μοιραίος 
χαρακτήρας των συγκινήσεων είναι σε όλους φανερός. Καταρτίζουν ένα κατάλογο απαιτήσεων, που 
αποτελούν για την Japan το ελάχιστο όριο: 

• μη επέμβαση των Αγγλοαμερικανών στη ρύθμιση του κινεζικού, 
• κλείσιμο της οδού της Βιρμανίας, 
• διακοπή της βοήθειας στον Chiang Kai-shek, 
• ελευθερία της Japan για την απόκτηση πρώτων υλών. 

Αν στις αρχές Οκτωβρίου φανεί πως είναι αδύνατο να επιτύχουν την αποδοχή αυτών των αιτημάτων 
με διπλωματικά μέσα, τότε ο πόλεμος θα πρέπει να γίνει. Η Japan δίνει αναστολή ενός μηνός στην 
ειρήνη. 

Αυτή τη σύντομη προθεσμία προσπαθεί να τη χρησιμοποιήσει ο πρίγκιπας Κονόγιε. Πρόκειται για 
έναν πολύ γέρο και πολύ σοφό άνθρωπο, που επιπλέει μισό αιώνα τώρα μέσα στις σφοδρές 
τρικυμίες της ιαπωνικής πολιτικής. Για να ενισχύσει το ναύαρχο Νομούρα, έστειλε στην Washington 
τον πιο δυτικοποιημένο από τους διπλωμάτες του, τον Σαμπούρα Κουρούσου, σύζυγο Αμερικανίδας 
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και δεν χάνει τελείως την ελπίδα ενός διακανονισμού. Αλλά στις 7 Οκτωβρίου ο υπουργός των 
Στρατιωτικών του, στρατηγός Tojo του ζητά ακρόαση, για να του κοινοποιήσει το τελεσίγραφο του 
στρατού: ο στρατός δεν θα δεχθεί να αντιμετωπισθεί η περίπτωση εκκένωσης της Κίνας στις 
διαπραγματεύσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο Κονόγιε καταλαβαίνει και παραιτείται, αυτή τη 
φορά όμως χωρίς ελπίδα επιστροφής στην εξουσία. 

Νέος πρωθυπουργός είναι ο ίδιος ο στρατηγός Tojo. Η διαχωριστική γραμμή μεταξύ πολέμου και 
ειρήνης έχει παραβιασθεί. Ανεξάρτητα από τις πολιτικές διακυμάνσεις η επίθεση του Pearl Harbor 
προετοιμάζεται εδώ και δέκα μήνες. Εισηγητής της ιδέας είναι ο αρχηγός του ιαπωνικού στόλου 
ναύαρχος Isoroku Yamamoto. Γνωρίζει την ισχύ της Αμερικής και θα προτιμούσε να μη γίνει ο 
πόλεμος του Ειρηνικού. Αν πρέπει όμως να γίνει, καλύτερα να διεξαχθεί με τον ευνοϊκότερο δυνατό 
τρόπο για την Japan. Η χώρα του πρέπει να ενεργήσει με ταχύτητα, να λάβει υπ’ όψη της πόσο 
περιορισμένοι είναι οι πόροι της και να αποκτήσει γρήγορα την πλούσια λεία που εποφθαλμιά, το 
Hong Kong, την Malaya, την Singapore, την Sumatra, την Βόρνεο και προ πάντων το Κέρας της 
Αμάλθειας της Νοτιοανατολικής Ασίας που αντιπροσωπεύει η Java. Είναι άραγε δυνατό; Μάλιστα! Ο 
πόλεμος της Κίνας έχει εντείνει στο έπακρο τις δυνάμεις του έθνους, οι διαθέσιμες χερσαίες 
δυνάμεις είναι αριθμητικά περιορισμένες, αλλά από την πλευρά τους οι αγγλικές, αμερικανικές και 
ολλανδικές δυνάμεις στην Νοτιοανατολική Ασία είναι ανεπαρκείς, μέτριες, διασκορπισμένες και η 
κυριαρχία των θαλασσών ανοίγει τις πόρτες στην Japan για όλες τις χερσονήσους και όλα τα 
συμπλέγματα νησιών. Το ιαπωνικό ναυτικό είναι το πιο συγχρονισμένο σ’ όλο τον κόσμο. 10 
θωρηκτά, 10 αεροπλανοφόρα, 35 καταδρομικά, 111 αντιτορπιλικά, 64 υποβρύχια κι ακόμα σχεδόν 
έτοιμα 2 υπερπολεμικά γραμμής, τα μεγαλύτερα που είχαν ναυπηγηθεί ως τότε, το Yamato και το 
Μουσάσχι, 63.000 τόνων και με πυροβόλα των 400mm. Αυτή η ναυτική ισχύς και η στρατηγική του 
αιφνιδιασμού επιτρέπουν στην Japan να επιτύχει τα εντυπωσιακά αρχικά επιτεύγματα. 

Αυτό που ανησυχεί τον Yamamoto είναι οι προσεχείς φάσεις. Η Αμερική θα αντεπιτεθεί. Η Hawaii 
είναι θέση ευνοϊκή για επίθεση εναντίον θαλασσίων γραμμών επικοινωνίας, που η διασπορά των 
κατακτήσεων που προβλέπονται θα τις επεκτείνει σε βαθμό επικίνδυνο. Φρόνιμο είναι να 
προλάβουν αυτόν τον κίνδυνο επιφέροντας στον αμερικανικό στόλο τέτοιες απώλειες, ώστε να 
εξαναγκασθεί για ορισμένο χρονικό διάστημα να αποφύγει κάθε επιθετική κίνηση. Ο Yamamoto 
προβλέπει βέβαια πως η Αμερική θα αντικαταστήσει και με το παραπάνω τα κατεστραμμένα 
πολεμικά της. Αλλά τα δύο ή τρία χρόνια που θα χρειασθούν γι’ αυτό το έργο θα επιτρέψουν στην 
Japan, που θα έχει στο μεταξύ πλουτίσει με τις κατακτήσεις της, να εγκατασταθεί σταθερά σε μια 
θαλάσσια περίμετρο, ώστε να μπορεί να περιφρονεί όλες τις επιθέσεις και να περιμένει νικήτρια 
την ώρα της ειρήνης. 

Η προετοιμασία του αιφνιδιασμού του Pearl Harbor αρχίζει τον Ιανουάριο. Ο Yamamoto αναθέτει το 
έργο αυτό στον αρχηγό του επιτελείου του ναύαρχο Ταχιγίρο Ονίσι που παίρνει για βοηθό του ένα 
λαμπρό ειδικό στα ζητήματα της αεροναυτικής τακτικής, ηλικίας τριάντα έξι χρονών, τον 
αντιπλοίαρχο Μινόρου Γκέντα. Το πειραματικό πεδίο που εκλέγεται είναι ο όρμος του Καγκοσίμα, 
στη νήσο Κιουσού, στο νοτιότατο άκρο του συμπλέγματος των ιαπωνικών νήσων, γιατί παρουσιάζει 
ομοιότητα με τον όρμο του Pearl Harbor. Μια εξαίρετη υπηρεσία κατασκοπίας, με βάση το γενικό 
προξενείο της Japan στη Honolulu, προμηθεύει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες. Οι δοκιμές της 
επίθεσης πολλαπλασιάζονται. 

Αντίθετα στις ανώτερες σφαίρες της στρατιωτικής διοίκησης το σχέδιο Yamamoto συναντά μόνο 
αντιρρήσεις. Το Γενικό Επιτελείο το αποκρούει. Ο αρχηγός των αεροπλανοφόρων ναύαρχος 
Τσουιτσούι Nagumo δεν πιστεύει στην επιτυχία. Ο ίδιος ο Ονίσι αποθαρρύνεται και συμβουλεύει 
τον φίλο του Yamamoto να εγκαταλείψει το σχέδιο. Αλλά ο Yamamoto είναι ο πιο πεισματάρης 
Ιάπωνας. Ρίχνει στην πλάστιγγα την παραίτησή του· δηλώνει πως δεν θα διατηρήσει τη διοίκηση 
των συνδυασμένων στόλων, αν το Γενικό Επιτελείο επιμείνει στην αντίθεση του για την 
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αιφνιδιαστική επίθεση εναντίον του Pearl Harbor. 

Στις 5 Νοεμβρίου η επιμονή του Yamamoto υπερισχύει. Το Γενικό Επιτελείο κάμπτεται. Αν δεν 
υπάρξει την τελευταία στιγμή μια διπλωματική διευθέτηση των πραγμάτων, η επιχείρηση του Pearl 
Harbor θα γίνει στις 8 Δεκεμβρίου, σύμφωνα με το ιαπωνικό ημερολόγιο, που αντιστοιχεί στις 7 
Δεκεμβρίου των νήσων Hawaii. Οι συνθήκες της σελήνης θα είναι καλύτερες στις 10 του μηνός αλλά 
στις 7 είναι Κυριακή και οι Αμερικανοί συνηθίζουν να ελλιμενίζουν τα σκάφη τους το Σάββατο, για 
να μη στερηθούν οι ναύτες τους την έξοδο του Σαββατοκύριακου... 

Στις 10 Νοεμβρίου τα πολεμικά σκάφη που είχαν ορισθεί για να συμμετάσχουν στην επίθεση 
αρχίζουν να φεύγουν ένα - ένα από τη βάση Κούρε. Συγκεντρώνονται στον έρημο όρμο του 
Χιτοκαπού, στις Kuriles. Ο χειμώνας έχει ήδη φθάσει σ’ αυτή την περιοχή, το χιόνι σκεπάζει το 
νησιωτικό αυτό σύμπλεγμα και τα πληρώματα τρέμοντας από το κρύο δεν έχουν την παραμικρή 
ιδέα για ποιο λόγο τόσα πολεμικά συγκεντρώνονται σε ένα μέρος τόσο απομονωμένο. Οι πιλότοι 
των αεροπλάνων ξέρουν όμως τον λόγο. Στις 5 Οκτωβρίου ο Yamamoto τους συγκέντρωσε στο 
πολεμικό Akagi, στον όρμο Σμπιμπούσι. Τους αποκάλυψε το σκοπό και την ημερομηνία της 
επιχείρησης, για την οποία εργάζονται τόσο εντατικά. Η γενική εντύπωση ήταν πως επρόκειτο για 
μια επιδρομή αυτοκτονίας. Έπειτα τους δόθηκε οκταήμερη άδεια. Φορτωμένοι με το πιο μεγάλο 
μυστικό του πολέμου, πεπεισμένοι πως είχαν σημαδευθεί από τον θάνατο πολλές εκατοντάδες νέοι 
σκόρπισαν σ’ ολόκληρη την Japan. Τίποτα απολύτως δεν διέρρευσε. 

Ένας απ’ αυτούς που αγνοούν τα πάντα είναι φυσικά ο Adolf Hitler. Τον πληρώνουν με το ίδιο 
νόμισμα. Ο ολοκληρωτικός συνασπισμός θα δράσει πάλι με μια απροσδόκητη επίθεση αναπάντεχη 
τόσο για τους φίλους, όσο και για τους εχθρούς. 
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Μόσχα 22 km: η Wehrmacht γυρίζει πίσω 

Στο ρωσικό μέτωπο η ζωή επανέρχεται στο γερμανικό στρατό. Ένα - ένα τα πυροβόλα σαν 
βραδυπορούντες στρατιώτες παίρνουν τη θέση τους στις ομάδες πυροβολικού και τα φορτηγά στις 
εφοδιοπομπές του ανεφοδιασμού. Πολλά σπανέ, ενώ τα τρακτέρ προσπαθούν να τα αποσπάσουν 
από την παγωμένη λάσπη, αλλά αυτά που καταφθάνουν στο μέτωπο είναι αρκετά για να 
αποκατασταθούν οι διανομές τροφίμων και να ξαναγεμίσουν τα κιβώτια πυρομαχικών. Οι 
σιδηροδρομικές γραμμές μπαίνουν πάλι σε υπηρεσία ως το Ρζεφ και το Μοζάισκ. Το ηθικό των 
στρατευμάτων ανεβαίνει. Τη νύχτα το θερμόμετρο πέφτει στους -15°C, αλλά το κρύο, με τη λιακάδα 
κατά τη διάρκεια της ημέρας, εξακολουθεί να είναι ανεκτό και η ιδέα ότι θα καταληφθεί η Μόσχα 
ενισχύει το θάρρος των ανδρών. Το μαγικό αυτό όνομα συνδέεται με τον τερματισμό του πολέμου. 
Η επιστροφή των στρατευμάτων στη Γερμανία και η αποστράτευση θ’ αρχίσουν τα Χριστούγεννα. 

Οι συνθήκες όμως έχουν υποστεί βαθιά αλλαγή. Ο γερμανικός στρατός επιτίθεται κατάκοπος. Ο 
Hitler, με την έπαρσή του, δεν θέλησε να φροντίσει για τη συντήρηση των νικών. Το κύμα των 
ενισχύσεων, το υλικό για την αναπλήρωση των ζημιών, τα απαραίτητα ισχυρά μέσα για την 
αποκατάσταση της ζωής στα μετόπισθεν έλειψαν. Από τη Βαλτική ως τη Μαύρη θάλασσα η 
Wehrmacht αρχίζει την ύστατη επίθεσή της με λιγότερα από 1900 άρματα και 1000 αεροπλάνα. Τα 
καινούρια στρατεύματα που προστέθηκαν στις γερμανικές δυνάμεις από την αρχή της εκστρατείας, 
περιορίζονται σε δύο θωρακισμένες μεραρχίες και μερικές ειδικές μονάδες, σ’ ένα ιταλικό σώμα 
στρατού, στην ισπανική μεραρχία Αθούλ και σε 3 γαλλικά τάγματα εθελοντών, που παίρνουν το 
βάπτισμα του πυρός κοντά στο πεδίο της μάχης του ποταμού Μόσκοβα. Η Ρωσία αντίθετα 
συμπτύχθηκε προς τις πηγές των πολεμικών πόρων της. Τα εργοστάσια των Ουραλίων δουλεύουν 
εδώ και έξι μήνες, χωρίς ούτε μια βόμβα να έχει επιβραδύνει την παραγωγή τους. Τα στρατεύματα 
της Άπω Ανατολής μπαίνουν στη μάχη. Η Μόσχα είναι γεμάτη από όλα τα πλεονεκτήματα μιας 
μεγάλης πόλης: καταυλισμούς, εργατικά χέρια, αποθέματα τροφίμων και καυσίμων, αεροδρόμια με 
διαδρόμους από τσιμέντο, σιδηροδρομικές εγκαταστάσεις κ.λ.π. Η προκεχωρημένη θέση που 
κατασκεύασε ο Ζούκωφ είναι μια οχυρωμένη ζώνη βάθους πολλών χιλιομέτρων, που ξεκινά από το 
Κλιν, ακολουθεί τον ρου του Ίστρα, διασχίζει τον Μόσκοβα στο Σβενίρογκογκ και τον 
αυτοκινητόδρομο στο Κουμπίνσκογε, ακολουθεί έπειτα τον Νάρα ως τον παραπόταμό του Oka και 
καταλήγει στον ακραίο στυλοβάτη του αμυντικού αυτού συστήματος, την Τούλα. Τα δάση που 
περιβάλλουν την Μόσχα προσφέρουν τη βοήθειά τους στην άμυνα, εντοπίζοντας τους άξονες 
επίθεσης στους δρόμους. Αμέτρητα οχυρά τους υπερασπίζουν, ναρκοπέδια τους καλύπτουν, 
κομμένα δέντρα τους φράζουν και οι γέφυρες είναι φορτωμένες εκρηκτικές ύλες. 

Στις 17 Νοεμβρίου η επίθεση αρχίζει με ουρανό ανέφελο και δυνατό κρύο. Οι μάχες είναι 
λυσσώδεις. Στα βορειοδυτικά της Μόσχας η 2η γερμανική μεραρχία αρμάτων βλέπει με κατάπληξη 
να ξεπροβάλλει από τα δάση του Βολοκολάνσκ μια μεραρχία μογγολικού ιππικού, να επελαύνει με 
γυμνά σπαθιά κάτω από τα πυρά του πυροβολικού και των αρμάτων. Μερικές ημέρες αργότερα η 
ίδια 2η μεραρχία αρμάτων συλλαμβάνει το πρώτο αγγλικό άρμα κι ακούει τα περιφρονητικά λόγια 
του πληρώματος για τα τενεκεδένια κουτιά που μας στέλνει ο Churchill. Παρ’ όλη την αξιόλογη 
αντίσταση οι δύο πτέρυγες της επίθεσης κάνουν ουσιαστικές προόδους. Στον Βορρά η 3η και η 4η 
ομάδα θωρακισμένων πλησιάζουν στο Κλιν, φθάνουν στη διώρυγα Μόσχας - Volga και εισδύουν μ’ 
επιμονή στην οχυρωμένη ζώνη. Στον Νότο ο Guderian πολεμά σε μια περιοχή λιγότερο δασωμένη, 
πιο πυκνοκατοικημένη, γεμάτη βιομηχανικούς οικισμούς. Καταλαμβάνει το Γεφρέμοφ, το Γεπιφάν, 
το Ντεντίλοβο, το Μπολόχοβο, καθώς και το κτήμα της Γιασνάγια Πολιάνια, λίκνο του Πόλεμος και 
Ειρήνη, όπου αντιλαμβάνεται εγκαίρως, πως οι Ρώσοι έχουν ναρκοθετήσει τον τάφο του Τολστόι. 
Επιχειρεί να στρέψει τη στρατιά του με μέτωπο προς τον Βορρά, για να διαβεί τον Oka, το δεξιό 
πλευρό του όμως είναι ακάλυπτο και η Τούλα είναι ένα αγκάθι μπηγμένο στα πλευρά του. 

Από την ομάδα Süd εξαίρετες ειδήσεις φθάνουν στους στρατηλάτες, που είναι χωμένοι στο 
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Rastenburg. Ο Rundstedt κατέλαβε στις 21 Νοεμβρίου το Ροστώβ στον Don, πύλη του Καυκάσου. Ο 
Manstein πολιορκεί την Σεβαστούπολη, αφού κατέκτησε τρέχοντας την υπόλοιπη Κριμαία. Στον 
Βορρά η ομάδα στρατιών του von Leeb κατέλαβε το Τιχβίν, διαψεύδοντας τον αρχηγό της, που 
έλεγε ότι δεν είχε ούτε τις δυνάμεις ούτε τα υλικά μέσα που ήταν απαραίτητα για μια παρόμοια 
επιχείρηση σ’ αυτήν την εποχή του έτους. Αυτό ενισχύει τον Hitler στην αρχή διοίκησης που 
εφαρμόζει: να ζητά από τους στρατηγούς αυτό που αποκαλούν αδύνατο, για να επιτυγχάνει ένα 
ελάχιστο όριο αποδόσεως. 

Στην ομάδα Mitte η κατάσταση χειροτερεύει απότομα. Στις 20 Νοεμβρίου, πρώιμα, ένα κύμα 
ψύχους, συνοδευμένο από μεγάλες χιονοπτώσεις, καλύπτει την κεντρική Ρωσία. Το θερμόμετρο 
κατεβαίνει στους -30ο

Στις 23 ο Guderian φεύγει από τον σταθμό διοίκησής του και πηγαίνει με το αεροπλάνο του στην 
Όρσα, για να περιγράψει στον von Bock την κατάσταση του μετώπου. Υποδεικνύει να ανασταλεί η 
επίθεση, να χρησιμοποιηθούν τα άρματα σαν οχυρά, να επανδρωθούν τα μετόπισθεν και να 
καταληφθεί η Μόσχα την άνοιξη. Ο Bock τον αφήνει να τελειώσει, έπειτα παίρνει το τηλέφωνο, 
καλεί το Άνγκερμπουργκ και τείνοντας το δεύτερο ακουστικό στον υφιστάμενό του επαναλαμβάνει 
πιστά όσα εκείνη τη στιγμή είχε ακούσει. Η φωνή του Halder απαντά, πως δεν τίθεται ζήτημα 
αναβολής κατάληψης της Μόσχας. Η επίθεση πρέπει να συνεχισθεί με όσες δυνάμεις διαθέτουν. Η 
Ανώτατη Στρατιωτική Διοίκηση γνωρίζει την απόφαση του Hitler και αρνείται να διαβιβάσει σ’ αυτόν 
τα παράπονα των εκτελεστών του σχεδίου. 

C Κελσίου. Πολλά οχήματα βρίσκονται εκτός υπηρεσίας, γιατί δεν είχε 
διανεμηθεί γλυκερίνη για τα ψυγεία τους. Το χιόνι και ο πάγος παραλύουν τις μεταφορές. Τα 
εφόδια και τα καύσιμα παύουν πάλι να καταφθάνουν. Επειδή δεν μπορούν ν’ αφήνουν μονίμως 
αναμμένες τις μηχανές των οχημάτων οι στρατιώτες, είναι υποχρεωμένοι να ζεσταίνουν τα άρματα 
μάχης με μεγάλες φωτιές που ανάβουν με ξύλα, για να μπορούν να ξεκινήσουν και πάλι. Τα βάσανα 
των στρατευμάτων γίνονται ανυπόφορα. Ορισμένα συντάγματα αναφέρουν 400 περιπτώσεις 
κρυοπαγημάτων. Η μεταφορά ασθενών και τραυματιών είναι εξαιρετικά δύσκολη και στις σκηνές 
των νοσοκομείων εκστρατείας οι τραυματίες πεθαίνουν πρόωρα από το κρύο. Οι άνδρες δεν τρώνε 
πια καθόλου ζεστό φαγητό και ορισμένοι έχουν ακόμα τα πανταλόνια από κανάβινο ύφασμα που 
φορούσαν τον Αύγουστο. Ο στρατός εξακολουθεί να επιτίθεται. Η 3η και η 4η ομάδα θωρακισμένων 
καταλαμβάνουν το Κλιν, διαβαίνουν τη διώρυγα Μόσχας - Volga, κόβουν τη σιδηροδρομική γραμμή 
Μόσχας - Leningrand. Όμως το έσχατο όριο των ανθρωπίνων δυνάμεων είναι κοντά. Οι απώλειες σε 
αξιωματικούς είναι τρομερές. Πολλοί λόχοι διοικούνται από λοχίες· υπολοχαγοί διοικούν 
συντάγματα. 

Πέντε ημέρες αργότερα η Ανώτατη Διοίκηση κάνει μια κατηγορηματική προειδοποίηση. Ο 
κυριότερος νικητής της εκστρατείας της France, ο στρατάρχης von Rundstedt, απαλλάσσεται από τα 
καθήκοντά του. 

Ο στρατάρχης είχε καταλάβει το Ροστώβ επί του Don. Η πόλη, ναρκοθετημένη ολόκληρη, 
κυριολεκτικά τινάχθηκε στον αέρα κάτω από τα πόδια τής Leibstandarte Adolf Hitler, 
εμπροσθοφυλακής του 3ου σώματος θωρακισμένων. Οι γέφυρες ανατινάχθηκαν, οι ελεύθεροι 
σκοπευτές πιάνουν τα προάστια και η 128η σοβιετική μεραρχία αντεπιτίθεται σθεναρά επάνω στον 
παγωμένο Don. Στα βόρεια της πόλης η 38η και η 9η σοβιετική στρατιά ορμούν μέσα σε ένα 
άνοιγμα του μετώπου και απειλούν να κυκλώσουν ολόκληρη τη δεξιά πτέρυγα της 1ης 
θωρακισμένης στρατιάς. Η 13η και η 14η μεραρχία αρμάτων του Μαντώυφελ κάνουν αμέσως 
μεταβολή, συγκρατούν την επίθεση, αλλά ο Rundstedt κρίνει πως η αιχμή του Ροστώβ είναι πολύ 
παρακινδυνευμένη και διατάσσει γενική υποχώρηση πίσω από τον ποταμό Mius. Είναι η πρώτη 
φορά από την αρχή του πολέμου, που μια γερμανική στρατιά υποχωρεί! Το κλειδί του Καυκάσου, το 
Ροστώβ, κατελήφθη, αλλά μόνο για μια εβδομάδα! Το γεγονός είχε παγκόσμια απήχηση. 
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Στην αναφορά του για την υποχώρηση, την οποία διέταξε, ο στρατάρχης Gerd von Rundstedt 
πρόσθετε, ότι δεν θα μπορούσε να διατηρήσει την ευθύνη της διοίκησης της ομάδας στρατιών του 
Νότου, αν η απόφασή του αποδοκιμαζόταν. Η διαταγή να παραδώσει την διοίκηση στον στρατάρχη 
von Reichenau φθάνει αμέσως. Στον Reichenau φθάνει η διαταγή να ανακαταλάβει αμέσως το 
Ροστώβ. Πηγαίνει αεροπορικώς στο Γενικό Στρατηγείο του von Kleist, διαπιστώνει τη σοβαρότητα 
της κατάστασης και, παλιός χιτλερικός, τολμά να τηλεφωνήσει κατ’ ευθείαν στον Führer, πως στην 
πραγματικότητα τίποτα άλλο δεν μπορεί να γίνει παρά να περιορισθεί το μέτωπο με σύμπτυξη ως 
τον Mius. Ο Hitler δεν επιμένει. Αλλά ο Rundstedt έχει κιόλας επιστρέψει στη Γερμανία και το μέτρο 
που είχε ληφθεί εναντίον του δεν ανακαλείται. 

Ο Don που τελειώνει κοντά στο Ροστώβ, αρχίζει κοντά στην Τούλα. Ένα από τα σώματα του 
Guderian, το 53ο σώμα αρμάτων, τον διαβαίνει στις 26 Νοεμβρίου· πρόκειται για μια λαμπρή 
επιχείρηση, που αποδίδει κι άλλους 4.000 αιχμαλώτους και 42 πυροβόλα. Αλλά οι Ρώσοι απαντούν 
ρίχνοντας την 239η σιβηριανή μεραρχία εναντίον της 29ης μηχανοκίνητης που κάμπτεται από το 
πλήγμα, σκορπίζει στο χιόνι τους νεκρούς της και συνέρχεται με δυσκολία, τη στιγμή που ο 
Guderian, φθάνοντας βιαστικά, αναρρωτιέται μήπως αυτό το ξαφνικό πλήγμα των Ρώσων 
προκαλέσει την διάλυση της στρατιάς του. Οι προσπάθειες των Γερμανών, όσο δαπανηρές κι αν 
είναι, δεν κατορθώνουν να χαρίσουν σ’ αυτόν τον τομέα μια αποφασιστική επιτυχία. 

Προς τα βόρεια της Μόσχας ο Hoepner εξακολουθεί να προελαύνει. Καταλαμβάνει το Δημητρώφ, 
στη διώρυγα Μόσχας - Volga, σε απόσταση 32km από το Κρεμλίνο. Καταλαμβάνει την Ίστρα, ύστερα 
από αδυσώπητες μάχες ανάμεσα στα SS της μεραρχίας Ντας Reich και την 78η σιβηριανή μεραρχία. 
Οι συνθήκες όμως γίνονται όλο και πιο δύσκολες. Η σκοτεινιά δεν διαλύεται πριν από τις 10:00 και 
ξαναπέφτει από τις 15:00. Το θερμόμετρο πέφτει ως τους -40ο

Ο Guderian και ο Hoepner δεν αφήνουν ήσυχο τον στρατάρχη von Kluge. Η βαριά 4η στρατιά του, 
που βρίσκεται ανάμεσα στις δυο επιθέσεις τους, παραμένει αδρανής μεταξύ του Μόσκοβα και του 
Oka. Παραταγμένη στις όχθες του Νάρα, παραπόταμου του Oka, έχει μέτωπο προς πυκνά δάση. Το 
αριστερό της φθάνει στη ζώνη των εξοχικών σπιτιών και η μεραρχία πτέρυγας, η 197η, κατέχει το 
θέρετρο των καλλιτεχνών της Μόσχας. Τη νύχτα οι σκοποί βλέπουν τις φωτεινές δέσμες του 
σοβιετικού αντιαεροπορικού πυροβολικού να χορεύουν στον ουρανό. Οι άνδρες επωφελούνται από 
την αναμονή, προφυλάσσονται από το κρύο, όσο γίνεται καλύτερα, και σκέπτονται πως, όπως 
γίνεται πάντοτε, η προέλαση θα επαναληφθεί, όταν οι θωρακισμένες μονάδες θα έχουν κυκλώσει 

C, με σύντομες ανόδους της 
θερμοκρασίας, που ακολουθούνται από απότομη κάθοδο, πράγμα που κάνει τους άνδρες να 
ξεπαγιάζουν ως το κόκαλο. Στα μετόπισθεν οι ατμομηχανές παγώνουν. Στην ζώνη των πρόσω τα 
ουραία των πυροβόλων αρνούνται ν’ ανοίξουν και ο μηχανισμός των αυτομάτων όπλων δεν 
λειτουργεί, επειδή παγώνει το λάδι και σκληραίνει το λίπος. Άρματα μάχης πολλές φορές 
εγκαταλείπονται, γιατί είναι αδύνατο να ξεκολλήσουν οι ερπύστριες από το έδαφος. Το βούτυρο 
γίνεται μάρμαρο. Το ψωμί κόβεται με το τσεκούρι. Σκέφθηκαν να στείλουν στο μέτωπο μια 
αμαξοστοιχία με γαλλικά κρασιά, για να ενισχύσουν το ηθικό των στρατιωτών· το κρασί φθάνει -ενώ 
οι οβίδες δεν φθάνουν- αλλά είναι ένας ρόδινος πάγος που πετάγεται από τα βαγόνια-δεξαμενές 
που σκάνε από την πίεση. Κάθε τραύμα είναι θανάσιμο· οι ατομικοί επίδεσμοι είναι σκληροί σαν 
ξύλο και κάθε τραυματίας που μένει ακίνητος, παγώνει μέσα σε μερικά λεπτά. Είναι επικίνδυνη 
ακόμα και η ικανοποίηση των φυσικών αναγκών· τα ούρα παγώνουν βγαίνοντας από το σώμα και 
πολλοί άνδρες πεθαίνουν από ψύξη των γεννητικών οργάνων. Οι στρατιώτες φορούν ακόμα τους 
μανδύες από συνθετικό ύφασμα και τις μπότες από τεχνητό δέρμα· δεν έχουν πάντα μάλλινες 
εσάρπες ούτε γάντια. Τυλίγονται με ό,τι πρόχειρο βρουν, με παλιά τσουβάλια, με κουρέλια από 
γούνες που βρίσκουν στις ίσμπες. Τα πτώματα του εχθρού γίνονται σανίδα σωτηρίας, γιατί οι Ρώσοι 
είναι καλά ντυμένοι και οι μπότες τους με τη μάλλινη επένδυση σώζουν έναν άνθρωπο. 
Ξεπαγώνουν τους σκοτωμένους γύρω στις φωτιές του καταυλισμού και οι στρατιώτες βάζουν στον 
κλήρο όσα ρούχα καταφέρνουν να τους βγάλουν. 
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τον εχθρό. Αλλά ο Hoepner και ο Guderian διαμαρτύρονται για την ακινησία του γείτονά τους. Η 
τακτική αυτή που καθορίζεται από το σχέδιο, δεν προσαρμόζεται πια στις συνθήκες. Δεν υπάρχει 
άλλος τρόπος να καταλάβουν τη Μόσχα, παρά μόνο αν ο Kluge κινηθεί και επιτεθεί ταυτόχρονα μ’ 
αυτούς. Ο Kluge συμφωνεί τελικά. Η 4η στρατιά θα αναλάβει επίθεση στις 30 Νοεμβρίου. Είναι η 
υπέρτατη προσπάθεια. 

Στα μακρινά καλοζεσταμένα γενικά στρατηγεία αρχίζει να φωτίζεται κάπως η κατάσταση των 
γερμανικών στρατευμάτων. Τα δελτία πληροφοριών για τις εχθρικές κινήσεις αναφέρουν, πως 
έχουν φθάσει στο μέτωπο 34 καινούργιες μεραρχίες, από τις οποίες οι 20 μπροστά στην Μόσχα, 
σιβηριανά στρατεύματα σκληραγωγημένα και ειδικά εφοδιασμένα για να αντιμετωπίσουν το 
χειμώνα. Από την γερμανική πλευρά μένει σαν εφεδρεία μια και μοναδική μεραρχία η 255η 
μεραρχία πεζικού. Εξαντλήσαμε, σημειώνει ο Halder, όλες μας τις δυνάμεις. Από την Όρσα ο von 
Bock τηλεφωνεί την 1η Δεκεμβρίου μια μακροσκελή αναφορά, που περιέχει την ακόλουθη φράση, 
που συνοψίζει τα πάντα: Η επίθεση στερείται σημασίας, γιατί είναι πολύ κοντά η στιγμή που οι 
δυνάμεις του στρατού μας θα έχουν τελείως εξαντληθεί.

Βγαίνει από την συνάντηση έτοιμος να πάθει νευρική κρίση. Ο Hitler δεν τον άφησε να μιλήσει, τον 
περιέλουσε με βρισιές, εξευτέλισε και γελοιοποίησε στο πρόσωπό του την πεπαλαιωμένη και ηλίθια 
φάρα των εξ επαγγέλματος στρατιωτικών. Αλλά δεν θα τους περάσει! Η επίθεση συνεχίζεται, θέλω 
τη Μόσχα! Θα πάρω τη Μόσχα! Δεν θα μ’ εμποδίσετε να πάρω τη Μόσχα! 

 Οπλισμένος μ’ αυτό το κείμενο ο von 
Brauchitsch ζητά να γίνει δεκτός από τον Hitler με την πρόθεση να του προτείνει την αναστολή της 
επίθεσης εναντίον της Μόσχας. 

Στο μέτωπο της Μόσχας η 4η στρατιά έχει διαβεί τον Νάρα και χώνεται στα δάση της αριστερής 
όχθης του. Η χιονοθύελλα πετάει στα πρόσωπα των στρατιωτών ένα χιόνι σκληρό σαν πάγο. Τα 
οπτικά όργανα αχρηστεύονται. Η βενζίνη παγώνει. Το ατσάλι καίει σαν να ήταν πυρωμένο. Από την 
Τούλα ως το Δημητρώφ οι επιτιθέμενοι προχωρούν παραπατώντας. Ακόμα μια φορά καλύτερα 
προχωρούν οι στρατιώτες του Hoepner. 

Η 106η μεραρχία προωθεί μια αιχμή ως την Γιασνάγια Πολιάνια, μια μικρή βιομηχανική πόλη σε 
απόσταση 27km από τη Μόσχα. Στον τομέα της Ίστρα η 35η μεραρχία πεζικού του στρατηγού 
βαρόνου ντε Ρόμαν κυριεύει τα χωριά Αλαμπούσεβο, Καζούκοβο, Ματούσκινο κι αντικρίζει σ’ ένα 
σταυροδρόμι την επιγραφή: Μόσχα 22km. Στον τομέα της 4ης στρατιάς η ομάδα αναγνωρίσεως της 
258ης μεραρχίας πεζικού φθάνει στο τέρμα των τροχιοδρόμων της Μόσχας και διακρίνει τους 
πύργους του Κρεμλίνου μέσα στον καπνό της μάχης. Αλλά δεν πρόκειται παρά για μια στενή 
διείσδυση και στο σύνολο της η επίθεση της 4ης στρατιάς απέτυχε. Ο von Kluge αναλαμβάνει την 
ευθύνη να τη σταματήσει. 

Στο νότιο άκρο του μετώπου επίθεσης ο Guderian δοκίμασε για άλλη μια φορά να καταλάβει το 
έρεισμα της Τούλα. Στις 4 Δεκεμβρίου το 43ο σώμα την κυκλώνει τελείως και η πτώση της είναι 
απλώς ζήτημα ωρών. Αλλά ο Guderian αντιλαμβάνεται πως θα εκδηλωθεί η ρωσική αντεπίθεση. 
Μεγάλες συγκεντρώσεις επισημαίνονται στον Oka και στρατεύματα καταφθάνουν στη γραμμή του 
Ριαζάν. Αν ο εχθρικός αυτός όγκος πέσει επάνω στη 2η θωρακισμένη στρατιά, που έχει τόσο 
απλωθεί και εξαντληθεί, μπορεί να την διαλύσει και να την καταστρέψει. 

Ο ήλιος της Κυριακής 6 Δεκεμβρίου, 168ης ημέρας της εκστρατείας της Ρωσίας, ανατέλλει σ’ έναν 
ουρανόμ που σαν από θαύμα έχει απαλλαγεί από το μολυβένιο περικάλυμμά του. Ολόκληρη η 
πεδιάδα έχει κρυσταλλιάσει. Τα μεγάλα δάση από σημύδες και έλατα λαμπυρίζουν κάτω από τον 
μανδύα της δροσοπάχνης που τα σκεπάζει. Αλλά ποτέ δεν είχε κάνει τόσο κρύο. Στη Γιασνάγια 
Πολιάνια το θερμόμετρο που είναι κρεμασμένο έξω από το σπίτι του Τολστόι, έχει πέσει στους -
50οC. Ο Guderian δεν διστάζει πια. Καλεί στο τηλέφωνο τον von Bock και του αναγγέλλει πως δίνει 
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στο στρατό του τη διαταγή να εκκενώσει την προεξοχή της Τούλα. Αντιμετωπίζοντας από τη μια 
πλευρά μια χαμένη μάχη και από την άλλη έναν Führer, που του προκαλεί τρόμο, ο Bock προσπαθεί 
να παρελκύσει τα πράγματα. Ζητά από τον Guderian να επισκεφθεί το μέτωπο, για να σχηματίσει 
επί τόπου γνώμη, πριν πάρει μια τόσο σοβαρή απόφαση. Νομίζετε πως βρίσκομαι στο Ορέλ; απαντά 
ο Guderian·

Την ίδια στιγμή, σαν να υπήρχε ένα είδος τηλεπάθειας μεταξύ των διοικητών των θωρακισμένων, ο 
Hoepner αναστέλλει κι αυτός την επίθεσή του κι αποφασίζει να αποσύρει την ομάδα θωρακισμένων 
που διοικεί στον Ίστρα. Στις πύλες της εχθρικής πρωτεύουσας οι Γερμανοί κάνουν μεταβολή! 
Υποχώρηση, που στοιχίζει ακριβά! Εκατοντάδες άρματα και φορτηγά είναι ακινητοποιημένα από 
έλλειψη βενζίνης ή καρφωμένα στο χώμα από την παγωνιά: πρέπει να τα ανατινάξουν. Στις 
ιπποκίνητες μονάδες δεν υπάρχουν άλογα και είναι αναγκαίο να θυσιάσουν ένα μέρος του υλικού, 
για να σώσουν το υπόλοιπο. Από τις 6 ως τις 12 Δεκεμβρίου οι Ρώσοι κυριεύουν 386 άρματα, 704 
ελκυστήρες, 305 φορτηγά κ.λ.π. Ο αίθριος καιρός δεν διαρκεί· ο ουρανός σκοτεινιάζει πάλι, ο αέρας 
ξαναρχίζει και οι Γερμανοί στρατιώτες φεύγουν σε μικρές ομάδες με το όπλο κρεμασμένο στον ώμο 
μέσα σ’ ένα λυκόφως, που το ψιλό χιόνι απλώνει στις ώρες της ημέρας. Το τρομερό προηγούμενο, 
που δεν είχε πάψει να βασανίζει τα πνεύματα από την αρχή της εκστρατείας, επιβάλλεται τώρα με 
εφιαλτική ένταση. Η δεύτερη υποχώρηση στη Ρωσία έχει αρχίσει... 

 βρίσκομαι στη Γιασνάγια Πολιάνια και δίπλα στο σταθμό διοίκησής μου γίνεται μάχη... 

Η Μόσχα σώθηκε. Η Γερμανία έπαψε να είναι αήττητη. Ο Adolf Hitler έχασε τη μάχη της Μόσχας, 
έχασε τον πόλεμό του στη Ρωσία, έχασε με δυο λόγια τον πόλεμό του. Πυγμάχος ελαφρών βαρών, 
όφειλε να καταβάλει τον γιγάντιο αντίπαλό του στον πρώτο γύρο. Τα χτυπήματα που έδωσε δεν 
ήταν αρκετά. Η Ρωσία ξαναβρήκε την ανάσα της, τη βαθειά αυτή αναπνοή που παίρνει από την 
απεραντοσύνη της. Από εδώ και πέρα ακατάβλητη, στηριγμένη στον αγγλοσαξονικό κόσμο, που 
είναι κυρίαρχος των θαλασσών, δεν θα σταματήσει να πιέζει το μικρό ευρωπαϊκό έθνος, που στην 
πραγματικότητα είναι η Γερμανία, με το βάρος ολόκληρης της ηπείρου της. Κάθε τι που θα 
επιχειρήσει να κάνει ο Hitler από τώρα και στο εξής δεν θα έχει άλλο αποτέλεσμα από την 
επιβράδυνση της πτώσης του και την παράταση της επιθανάτιας αγωνίας του. 

Τη στιγμή που αρχίζει η υποχώρηση, η κατάσταση του γερμανικού στρατού είναι φρικτή. Οι Ρώσοι 
ήδη έχουν περάσει στην αντεπίθεση από τις 6 Δεκεμβρίου εναντίον της αριστερής πτέρυγας της 
ομάδας Mitte και από τις 7 εναντίον της δεξιάς πτέρυγας. Η γερμανική διοίκηση δεν διαθέτει 
καθόλου εφεδρείες. Θα πρέπει λοιπόν τα ίδια τα στρατεύματα που υποχωρούν να αντιμετωπίσουν 
τις ρωσικές επιθέσεις, επιχείρηση τόσο δύσκολη που ορισμένοι στρατιωτικοί τη θεωρούν αδύνατη. 
Σε ποια γραμμή όμως; Η μόνη ικανοποιητική είναι η γραμμή από τον Ντούνα στον Δνείπερο κι αυτό 
σημαίνει, πως θα έπρεπε να υποχωρήσουν 500km ως τη Ρίγα, το Βιτέμπσκ και το Kiev. Το 
προηγούμενο του Ναπολέοντος προβάλλει και πάλι. Η υποχώρηση μέσα στα νύχια του ρώσικου 
χειμώνα εκμηδένισε τη Μεγάλη Στρατιά. Γιατί το 1942 θα διέφερε τάχα από το 1812; Το κρύο είναι 
εξαιρετικά δριμύ. Οι δρόμοι επικοινωνίας είναι απαίσιοι. Ένας τεράστιος όγκος υλικού κάνει βαριά 
τα στρατεύματα. Η ανάπτυξή τους είναι ελαττωματική, αφού τα δύο τρίτα των γερμανικών 
δυνάμεων βρίσκονται γύρω από την Μόσχα, από το Δημητρώφ ως την Τούλα, σ’ ένα τομέα 300km 
κι αφού οι πτέρυγες του μετώπου είναι πολύ αδύνατες. Ο Ρώσος βρίσκεται τώρα δυο φορές στο 
σπίτι του και εξ αιτίας της χώρας και εξ αιτίας του χειμώνα. Το ηθικό των Γερμανών αντίθετα έχει 
σπάσει από τη διάψευση του ονείρου, που αποτελούσε η κατάληψη της Μόσχας. Μια ψυχή τόσο 
δυνατή, όπως ο Guderian, πλημμυρίζει από απελπισία διασχίζοντας τη μια μετά την άλλη τις 
κατάλευκες πεδιάδες, μέσα σε σύννεφα από ψιλό χιόνι, που τυλίγει φαντάσματα ντυμένα με 
κουρέλια, που κάποτε υπήρξαν οι νικητές του Sedan. 

Έρχεται μια στιγμή, που και οι πιο χαλυβδωμένοι στρατοί διαλύονται από την πτώση του ηθικού. Η 
Wehrmacht βρίσκεται στο χείλος της αβύσσου. 
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...Κι όλα αυτά συμβαίνουν ακριβώς τη στιγμή που ο πόλεμος επεκτείνεται πάλι με τρόπο 
κολοσσιαίο, την ώρα του Pearl Harbor! 
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Κεφάλαιο 13: ΚΕΡΑΥΝΟΣ 
7 - 13 Δεκεμβρίου 1941 

Η Japan επιτίθεται 

Ο διάπλους είναι πολύ σκληρός. Πολλά σκάφη αναφέρουν ότι άνδρες αναρπάζονται από 
τεράστια κύματα. Το κρύο είναι έντονο και η ομίχλη κάνει δύσκολη τη ναυσιπλοΐα. Είναι ο φόρος 
που πληρώνουν για την απόφαση ν’ ακολουθήσουν το δρόμο του Βορρά, ενώ το πλεονέκτημα 
που προσφέρεται σε αντάλλαγμα είναι ότι ο Ωκεανός είναι άδειος. Συναντούν ένα και μόνο 
μικρό πλοίο κι αυτό ιαπωνικό. 

Τα αεροπλανοφόρα πλέουν σε δυο στοίχους. Προηγούνται δυο παλιά καταδρομικά, το Hiei και το 
Kirishima δύο αντιτορπιλικά καλύπτουν το αριστερό πλευρό, τρία υποβρύχια καλύπτουν το δεξιό 
πλευρό και δυο βαριά καταδρομικά, το Τόνε και το Τσικούμα, έχουν πάρει θέση στις δυο πλευρές 
του σχηματισμού· επτά αλλά αντιτορπιλικά σχηματίζουν μπροστά ένα προπέτασμα· ακολουθούν 
οκτώ πετρελαιοφόρα. Αυτά, καθώς και η ανάγκη να περιορισθεί η κατανάλωση μαζούτ επιβάλλουν 
βραδυπορία. 

Από τα έξι αεροπλανοφόρα δύο, το Akagi και το Kaga, είναι πλοία γραμμής, που έχουν μετατραπεί 
σε αεροπλανοφόρα. Δύο αλλά, το Hiryu και το Soryu, είναι μόνο 17.000 τόνων. Τα δυο πιο σύγχρονα 
είναι το Shokaku και το Zuikaku, 26.000 τόνων. Όλα μαζί μεταφέρουν 423 αεροπλάνα, 
καταδιωκτικά, βομβαρδιστικά οριζοντίου επίθεσης, βομβαρδιστικά καθέτου εφορμήσεως και 
τορπιλοβόλα. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη αεροπορική δύναμη, που ως την ώρα έχει 
ριψοκινδυνεύσει στη θάλασσα. 

Η συμμετοχή τορπιλοβόλων αεροπλάνων είχε προκαλέσει σοβαρές δυσκολίες. Μια τορπίλη που 
εκσφενδονίζεται από αεροπλάνο, βυθίζεται είκοσι περίπου μέτρα και έπειτα ξανανεβαίνει για να 
πλήξει το στόχο της. Ο όρμος του Pearl Harbor δεν έχει παρά 12m βάθος και ο Γκέντα υποχρεώθηκε 
να βασανισθεί πολύ μ’ αυτό το πρόβλημα. Την τελευταία στιγμή επέτυχε να κατασκευάσει ειδικά 
πτερύγια, που θα εμπόδιζαν τις τορπίλες να πάνε να πλήξουν το βυθό. Αν ο μηχανισμός αυτός 
λειτουργήσει, ο αιφνιδιασμός θα είναι ακόμα πληρέστερος. Οι Αμερικανοί ούτε καν υποπτεύονται 
πως είναι δυνατό να τορπιλισθούν τα πολεμικά τους μέσα στη μικρή θαλάσσια αγκάλη μεταξύ του 
Ford Island και του νεώριου του Pearl Harbor. 

Στο εναέριο όπλο οι Ιάπωνες θέλησαν να προσθέσουν και το υποβρύχιο. 27 υποβρύχια μεγάλης 
ακτίνας δράσης έφυγαν πριν από τα αεροπλανοφόρα, για να καταλάβουν θέσεις γύρω από τη 
Hawaii· πέντε απ’ αυτά θα εξαπολύσουν υποβρύχια τσέπης μήκους 15m, οπλισμένα με δυο μικρές 
τορπίλες και επανδρωμένα με δύο άνδρες το καθένα. Οι Ιάπωνες ελπίζουν, πως αυτά τα υποβρύχια 
θα καταφέρουν να γλιστρήσουν μέσα από τα δίχτυα που φράζουν το στόμιο του όρμου. Οι νεαροί 
αξιωματικοί διεκδίκησαν την τιμή να τοποθετηθούν σ’ αυτά τα μηχανήματα αυτοκτονίας. 

Κάτω από την διοίκηση του ναύαρχου Nagumo η δύναμη επίθεσης εγκαταλείπει το σημείο 
συνάντησης των Κουριλών στις 26 Νοεμβρίου. Στην Washington οι διαπραγματεύσεις συνεχίζονται 
και οι Αμερικανοί θεωρούν ως καλό οιωνό, ότι οι Ιάπωνες δεν διέκοψαν την συζήτηση, όταν ο 
Κόρντελλ Χαλλ τους επέδωσε τους απαράδεκτους όρους του Roosevelt: εκκένωση της Κίνας και της 
Ινδοκίνας, διάλυση του τρίμερους συμφώνου, αναγνώριση του Chiang Kai-shek κλπ. 
Παρακολουθούν με αγωνία τις προετοιμασίες των Ιαπώνων προς την κατεύθυνση των Philippines, 
αλλά δεν πιστεύουν ακόμα πως έχει σβήσει κάθε ελπίδα διακανονισμού. 

Οι οδηγίες που έχει ο ναύαρχος Nagumo προβλέπουν, ότι επιβεβαίωση της διαταγής επίθεσης θα 
του δοθεί κατά τη διάρκεια του διάπλου. Έχει επίσης συμφωνηθεί ότι θα κάνει μεταβολή, αν 
ανακαλυφθεί από τον εχθρό πριν από την ημέρα Ζ μείον δύο. Αν ανακαλυφθεί μεταξύ Ζ-2 και Ζ, θα 
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αποφασίσει ο ίδιος αν η επίθεση πρέπει να γίνει. Ο ναύαρχος Nagumo κατατρώγεται από την 
απαισιοδοξία και περνά τις νύχτες του περπατώντας πάνω - κάτω μέσα στην καμπίνα του στο Akagi. 

Την 1η Νοεμβρίου η επιβεβαίωση που αναμένεται, Νιιτάχα Γιάμα Νομπόρα (δηλαδή ανεβείτε στο 
όρος Νιιτάχα) συλλαμβάνεται από τον ασύρματο του στόλου. Αυτό σημαίνει πως η κυβέρνηση του 
Tokyo έχει πάρει την απόφασή της και πως ο πόλεμος υπερίσχυσε αμετάκλητα. Αυτό σημαίνει 
επίσης πως ολόκληρη η ιαπωνική πολεμική μηχανή αρχίζει να λειτουργεί. Τα στρατεύματα που 
πρόκειται να καταλάβουν το Hong Kong πλησιάζουν στην πόλη. Τα στρατεύματα που πρόκειται να 
εισβάλουν στη Malaya και στις Philippines αρχίζουν να επιβιβάζονται στα πλοία. Μόνο η αποστολή 
του ναυάρχου Nagumo δεν περιλαμβάνει στρατιώτες. Είχαν αντιμετωπίσει την περίπτωση να 
καταλάβουν τα νησιά Hawaii, να εκδιώξουν τελείως την Αμερική από τον κεντρικό Ειρηνικό, αλλά η 
επιχείρηση θεωρήθηκε πολύ βαριά. Η επιδρομή εναντίον του Pearl Harbor, τόσο τολμηρή στη 
σύλληψή της, τόσο επιθετική στη μορφή της, είναι στην πραγματικότητα μια αμυντική επιχείρηση, 
μια υπολογισμένη ριψοκίνδυνη ενέργεια για να κερδηθεί χρόνος. 

Στις 2 Δεκεμβρίου ο Nagumo αποκαλύπτει στα πληρώματα αυτό που μόνο οι πιλότοι ξέρουν: το 
σκοπό του ταξιδιού. Ο ενθουσιασμός φθάνει στα ουράνια. 

Η ρουτίνα της θάλασσας απλώνεται πάλι στα σκάφη. Οι πιλότοι σκοτώνουν την ώρα τους με 
ατέλειωτες παρτίδες Γκο ή συντάσσουν με μορφή διαθήκης μεγαλόστομες διακηρύξεις προς τους 
μεταγενεστέρους. Οι πληροφορίες των κατασκόπων εξακολουθούν να έρχονται από τη Honolulu 
καμουφλαρισμένες μέσα στις εμπορικές αγγελίες ενός ραδιοφωνικού σταθμού. Ο Γκέντα και ο 
διοικητής των υπηρεσιών ασυρμάτου πλοίαρχος Μιτσούο Fuchida μαθαίνουν έτσι δυο ειδήσεις, τη 
μια καλή, την άλλη κακή. Η καλή είναι πως οι αρχές της Hawaii δεν είχαν ακόμα τοποθετήσει τα 
αερόστατα φραγμού και τα δίκτυα προστασίας εναντίον των τορπιλών, τα οποία είχαν παραλάβει 
από την Αμερική. Η κακή είναι πως τα τρία αεροπλανοφόρα της μοίρας του Ειρηνικού, Enterprise, 
Lexington, Saratoga, δεν βρίσκονται πια στο Pearl Harbor. Ο Fuchida είναι τόσο στενοχωρημένος 
από την απουσία των πιο σημαντικών στόχων, που αναρωτιέται μήπως θα έπρεπε να εγκαταλειφθεί 
η επιχείρηση. Ο Nagumo όμως, ναύαρχος της παλιάς σχολής, πιστεύει πως τα οκτώ θωρηκτά που 
βρίσκονται στον Pearl Harbor, αποτελούν τη σπονδυλική στήλη της ναυτικής δύναμης, την οποία 
έχει αναλάβει να καταστρέψει. Η πορεία συνεχίζεται. 

Στις 7 Δεκεμβρίου το πρωί, ημερομηνία Hawaii, ο στόλος φθάνει στην καθορισμένη θέση επίθεσης, 
βόρειο πλάτος 26°, δυτικό μήκος 138ο

Ξημερώνει τη στιγμή που οι σχηματισμοί παίρνουν θέση για απογείωση. Στον ιστό του Akagi 
ανεβαίνει η σημαία που ο ναύαρχος Τόγκο είχε υψώσει στις 21 Μαΐου 1905 διατάζοντας τον νεαρό 
ιαπωνικό στόλο να ορμήσει ακάθεκτος εναντίον των θωρηκτών του τσάρου στο στενό Τσουσίμα. 

, 275 μίλια στα βόρεια της νήσου Oahu. Στις 16:00 αρχίζει η 
εξαπόλυση του πρώτου κύματος. Ο ουρανός είναι ακόμα σκοτεινός, τα αεροπλανοφόρα 
κλυδωνίζονται από ισχυρή φουσκοθαλασσιά κι ωστόσο η επιχείρηση διεξάγεται σε χρόνο που δεν 
είχε ποτέ επιτευχθεί στα γυμνάσια. Όλοι οι αεροπόροι είχαν κάνει μπάνιο και είχαν αλλάξει ρούχα· 
πολλοί είχαν τυλίξει πάνω από την κάσκα τους το χασικάμι, την ταινία του σαμουράι και είχαν 
εκτέλεσει τα θρησκευτικά τους καθήκοντα μπροστά στους σιντοϊκούς βωμούς, που είχαν 
μεταφερθεί στο κατάστρωμα απογείωσης. 
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Αιφνιδιασμός και καταστροφή στο Pearl Harbor 

Η νήσος Oahu, κέντρο του νησιώτικου συμπλέγματος της Hawaii... Δυο οροσειρές, η Κοολάου και η 
Βαϊάνε, εκτείνονται κατά μήκος μιας καταπράσινης μακρόστενης κοιλάδας, όπου βρίσκεται η 
Honolulu και η Βαϊκίκη, η κοραλλένια ακρογιαλιά της. Σε απόσταση 15km από την Honolulu το Pearl 
Harbor μοιάζει κάπως με τη Brest. Από ένα στόμιο πλάτους 350m μπαίνει κανείς στον όρμο, που στη 
μέση του βρίσκεται το Ford Island. Το βάθος του νερού είναι ακριβώς όσο χρειάζεται για τα μεγάλα 
πολεμικά που αγκυροβολούν γύρω από το Ford Island στο νότιο δίαυλο που ονομάζεται Μπάτλσιπ 
Ρόου. Οι αποβάθρες, τα εργαστήρια, το νοσοκομείο και αυτό που αποκαλείται Τανκ Φαρμ, δηλαδή 
το δάσος των δεξαμενών που περιέχουν τις προμήθειες σε μαζούτ του στόλου του Ειρηνικού, 
βρίσκονται κοντά στο Μπάτλσιπ Ρόου απέναντι στο Ford Island. Οι εγκαταστάσεις του στρατού, 
καθώς και το μεγάλο αεροδρόμιο του Χίκαμ Φιλντ (δεν υπάρχει ακόμα ανεξάρτητη Αεροπορία), 
εκτείνονται προς την πλευρά του στομίου. Ένα ακόμα αεροδρόμιο, το Ουήλερ Φιλντ, βρίσκεται στο 
κέντρο του νησιού και τέσσερα αλλά είναι κατανεμημένα στην περιφέρεια. Καμιά ιδιαίτερη 
φροντίδα δεν έδειξαν οι Αμερικανοί για το καμουφλάρισμα των εκτεταμένων αυτών 
εγκαταστάσεων. 

Ωστόσο, παρ’ όλο που το Pearl Harbor περιβάλλεται από μεγάλες θαλάσσιες εκτάσεις, δεν 
θεωρείται αδύνατη μια επίθεση εναντίον του. Στις 24 Ιανουαρίου 1941 ο υπουργός των Ναυτικών 
Frank Knox αντιμετώπιζε αυτό το ενδεχόμενο σε μια επιστολή του προς τον συνάδελφο του των 
Στρατιωτικών: Είναι πάρα πολύ πιθανό οι εχθροπραξίες με την Japan ν’ αρχίσουν με μια ξαφνική 
επίθεση εναντίον του στόλου ή της βάσης του Pearl Harbor... Οι κίνδυνοι κατά σειράν πιθανότητας 
είναι οι ακόλουθοι: αεροπορικός βομβαρδισμός, επίθεση με αεροτορπίλες, δολιοφθορά, επίθεση με 
πυροβόλα... Δυο μήνες αργότερα ο διοικητής της ναυτικής βάσης ναύαρχος Μπέλλινγκερ και ο 
διοικητής των αεροπορικών δυνάμεων στρατηγός Μάρτιν συμφωνούν να συντάξουν ένα υπόμνημα, 
όπου περιγράφεται προκαταβολικά το γεγονός της 7ης Δεκεμβρίου: πολεμική ενέργεια πριν από την 
επίσημη κήρυξη πολέμου, πρωινή αεροπορική επίθεση σε συνδυασμό με δράση υποβρυχίων, 
πιθανή χρησιμοποίηση έξι αεροπλανοφόρων κλπ. Την 1η Απριλίου ο αρχηγός ναυτικών 
επιχειρήσεων πρόσθετε την ακόλουθη προειδοποίηση: Όλα τα προηγούμενα δείχνουν, πως οι 
δυνάμεις του Άξονα συνηθίζουν να αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες το Σάββατο και την Κυριακή: 
επιβάλλεται να μη χαλαρώνονται τα μέτρα ασφάλειας τις ημέρες αυτές.

Την Κυριακή αυτή υπάρχουν ιδιαίτεροι λόγοι επαγρύπνησης. Διαβάζοντας τα ιαπωνικά 
κρυπτογραφικά τηλεγραφήματα η Washington ξέρει πως η επίδοση των έξι σημείων του Κόρντελλ 
Χαλλ υπήρξε κόλαφος εναντίον της ιαπωνικής αλαζονείας. Ο Roosevelt και οι αρχηγοί των 
επιτελείων του έχουν στα χέρια τους γραμμένο στο κόκκινο χαρτί των άκρως απορρήτων το 
τηλεγράφημα του υπουργού των Εξωτερικών Τόγκο προς τον Νομούρα και τον Κουρούσου: 

 Και ήταν Κυριακή η ημέρα που 
ξημέρωνε ηλιόλουστη στις 7 Δεκεμβρίου 1941... 

Σεις οι 
δυο πρέσβεις καταβάλατε υπεράνθρωπες προσπάθειες. Ωστόσο οι Ηνωμένες Πολιτείες μας επέδωσαν 
προτάσεις ταπεινωτικές. Οι διαπραγματεύσεις έληξαν. Αποφύγετε πάντως να δώσετε αυτή την εντύπωση. 
Πέστε πως περιμένετε οδηγίες...

Οι Αμερικανοί άλλωστε δεν περίμεναν να πιάσουν αυτό το τηλεγράφημα, για να μάθουν πως η 
διακοίνωσή τους της 26ης Νοεμβρίου αποτελεί πρόκληση για πόλεμο. Το ίδιο βράδυ ο ναύαρχος 
Σταρκ, αρχηγός του γενικού επιτελείου του Ναυτικού, απευθύνει στον ναύαρχο Husband E. Kimmel, 
αρχηγό του στόλου του Ειρηνικού στο Pearl Harbor, οδηγίες που αρχίζουν ως εξής: 

 Η ιαπωνική παράδοση της αιφνιδιαστικής επίθεσης, το περίφημο 
προηγούμενο του Port Άρθουρ επιτρέπουν να αποδοθεί στο κείμενο αυτό όλη η σημασία την οποία 
έχει. 

Το έγγραφο αυτό 
πρέπει να θεωρηθεί ως προειδοποίηση πολέμου... Ο αρχηγός του γενικού επιτελείου στρατού George 
Marshall στέλνει μια ανάλογη προειδοποίηση στον αντιστράτηγο Ουώλτερ Σορτ, διοικητή των 
χερσαίων δυνάμεων: Hostile action possible at any moment... Ο Kimmel και ο Σορτ καλούνται να 
πραγματοποιήσουν την προκαταρκτική αμυντική διάταξη επιχειρήσεων W.P.C. 4C (σχέδιο Ουράνιο 
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Τόξο) που αντιστοιχούσε στον πόλεμο εναντίον της Japan. Οφείλουν να ενεργήσουν αναγνωρίσεις 
και να δώσουν εντολές για τη λήψη όλων των μέτρων ασφάλειας που θα έκριναν ενδεδειγμένα. 
Τους συνιστάται πάντως να μη δημιουργήσουν ανησυχία στον άμαχο πληθυσμό. Μοιραίος 
περιορισμός! Είναι πάντα επικίνδυνο να παρέχονται στους στρατιωτικούς προφάσεις, για να μη 
δράσουν. 

Στις 26 Νοεμβρίου η ιαπωνική δύναμη κρούσης μόλις είχε αποπλεύσει. Έξι ημερών ταξίδι την 
χωρίζει από τον αντικειμενικό της σκοπό. Οι αρχές της Hawaii έχουν όλο τον απαραίτητο χρόνο να 
θέσουν το αρχιπέλαγος σε κατάσταση άμυνας. Έχουν όλα τα μέσα γι’ αυτό: 9 θωρηκτά, 3 
αεροπλανοφόρα, 12 βαρέα καταδρομικά, 9 ελαφρά καταδρομικά, 67 αντιτορπιλικά, 27 υποβρύχια, 
2 μεραρχίες πεζικού, 43.000 άνδρες, 1017 αντιαεροπορικά πυροβόλα στην ξηρά ή στα πλοία, 227 
αεροπλάνα, από τα οποία 152 καταδιωκτικά. Θεωρούσαμε πως το Pearl Harbor, θα πει αργότερα ο 
στρατηγός Marshall,

Όμως οι αρχές του Pearl Harbor δεν θεωρούν πως βρίσκονται στην πρώτη γραμμή. Οι Philippines, 
μάλιστα· η Γκουάμ, η Ουέηκ, ίσως· η Midway, έστω· η Hawaii, όχι! Όταν ο αξιωματικός 
πληροφοριών του ναυάρχου Kimmel του επισημαίνει, ότι η αμερικανική υπηρεσία πληροφοριών 
έχασε τα ίχνη δυο ομάδων ιαπωνικών αεροπλανοφόρων, ο ναύαρχος ειρωνεύεται: 

 ήταν η μόνη καλά εξοπλισμένη βάση. Δεν είχαμε καμιά ανησυχία... 

Τίποτε δεν έχει αλλάξει στη συνηθισμένη ζωή της βάσης. Αν τα τρία αεροπλανοφόρα του Ειρηνικού 
δεν βρίσκονται στον όρμο του Pearl Harbor, αυτό οφείλεται αποκλειστικά και μόνο γιατί το 
Enterprise παραδίδει αεροπλάνα στην Wake Island, το Lexington παραδίδει αεροπλάνα στη Midway 
και το Saratoga επισκευάζεται στο San Diego. Η υπηρεσία της ειρηνικής περιόδου συνεχίζεται, εκτός 
από την επιφυλακή του στρατού εναντίον των δολιοφθορών (υπάρχουν 100.000 Ιάπωνες στο 
αρχιπέλαγος) και την υποχρέωση του Ναυτικού να βυθίζει χωρίς προειδοποίηση κάθε άγνωστο 
υποβρύχιο, που θα εμφανιζόταν στα νερά του Pearl Harbor. Οι συσκευές άμυνας εναντίον των 
τορπιλών δεν έχουν τοποθετηθεί, γιατί θα εμπόδιζαν την κίνηση των πολεμικών και το φράγμα 
αεροστάτων δεν έχει ανυψωθεί, γιατί θα αποτελούσε μια απ’ αυτές τις αιτίες ανησυχίας για τον 
άμαχο πληθυσμό, που έχει γίνει σύσταση να αποφευχθούν. Η επιτήρηση με το ραντάρ, στην οποία 
πολλοί αξιωματικοί δεν τρέφουν εμπιστοσύνη, δεν λειτουργεί, παρά από τις 04:00 ως τις 07:00 και 
οι αεροπορικές αναγνωρίσεις περιορίζονται σε μερικούς τομείς της δύσης και του νότου. Ο 
ασκητικός και φιλόπονος ναύαρχος Kimmel είναι ένας ναυτικός με τέτοια φήμη, που παραμέρισαν 
τριάντα δυο αρχαιότερους αξιωματικούς, για να του εμπιστευθούν ταυτόχρονα τη διοίκηση της 
μοίρας του Ειρηνικού και την αρχηγία του αμερικάνικου στόλου, θεωρεί όμως πως το κύριο 
καθήκον του είναι να γυμνάζει τα πληρώματά του και πως οδηγίες συναγερμού πολύ εκτεταμένες 
θα μπορούσαν να παραβλάψουν την εκπαίδευση. 

θέλετε να πείτε 
πως τη στιγμή αυτή διαπλέουν το Ντάιμοντ Χεντ κι εμείς δεν ξέρουμε τίποτα;... 

Η νύχτα της 6ης προς την 7η Δεκεμβρίου έχει αποτελέσει αντικείμενο αφηγήσεως πολλές φορές σε 
βιβλία και σε κινηματογραφικές ταινίες. Παραδείσια ειρήνη. Ελεύθεροι υπηρεσίας οι άνδρες. 
Παρέες ναυτών και στρατιωτών στους εξωτικούς δρόμους της Honolulu. Δεξιώσεις, χοροί και φλερτ 
στις λέσχες αξιωματικών. Μετά το μοναδικό εβδομαδιαίο drink, που επιτρέπει στον εαυτό του ο 
ασκητικός ναύαρχος Kimmel βρίσκεται στο κρεβάτι του στις 22:00 στο μπάνγκαλοου, που βρίσκεται 
στα υψώματα Μακαπάλα· για χάρη του ο ναύαρχος είχε εγκαταλείψει την καμπίνα του στη 
ναυαρχίδα Pennsylvania. Καμιά προαίσθηση δεν τον βασανίζει παρ’ όλο που η F.B.I. τον είχε 
πληροφορήσει, πως ο γενικός πρόξενος της Japan καίει τα χαρτιά του και πως είχαν πιάσει μια 
ύποπτη τηλεφωνική συνδιάλεξη μεταξύ Tokyo και μιας ιαπωνικής εφημερίδας της Honolulu. Ο 
Kimmel έχει την άλλη μέρα το πρωί συνάντηση με τον στρατηγό Σορτ, πρόκειται όμως για μια 
παρτίδα γκολφ. 

Οι ώρες κυλούν. Η πόλη, η βάση, ο στόλος αποκοιμιούνται. Η θάλασσα είναι ήρεμη και φωτεινή. 
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Στις 03:42 ο έφεδρος σημαιοφόρος Μακ Κλόυ της ναρκοθέτιδας Κόντορ διακρίνει ένα λεπτό αυλάκι 
και αναγνωρίζει ένα περισκόπιο. Καλεί το επικεφαλής της περιπολίας αντιτορπιλικό Ουώρντ: 
Υποβρύχιο εν καταδύσει, πορεία προς δυσμάς, ταχύτης 9 κόμβων.

Στις 06:30 το σκοτάδι διαλύεται. Ένα αεροπλάνο ΡΒΥ μόλις είχε απογειωθεί από το Φορντ Αιλαντ για 
την περιπολία της αυγής. Το Ουώρντ πλησιάζει στο στόμιο, για να επιστρέψει στον όρμο. Σέρνοντας 
μια φορτηγίδα πλησιάζει στο στόμιο και το ρυμουλκό Αντάρες. Αυτό πρώτο διακρίνει ένα μικρό 
υποβρύχιο ξυστά κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας. Το ΡΒΥ το διακρίνει σχεδόν ταυτόχρονα 
και ρίχνει δυο καπνογόνες βόμβες, για να το εντοπίσει. Ο Ώτερμπριτζ ορμά εναντίον του 
υποβρυχίου, το κανονιοβολεί, του ρίχνει βόμβες βυθού κι αυτό βυθίζεται σαν πέτρα. Το πρώτο από 
τα πέντε ιαπωνικά Μίτζετς πεθαίνει. 

 Ο υποπλοίαρχος Ώτερμπριτζ δίνει 
εντολή να πάρουν θέση μάχης. Αλλά οι συσκευές επισήμανσης υποβρυχίων του Ουώρντ δεν 
σημειώνουν τίποτε ύποπτον. Βέβαιος πώς ο έφεδρος του Κόντορ γελάστηκε ο Ώτερμπριτζ στέλνει 
τους άνδρες του να κοιμηθούν. 

Βορειότερα 50km στην εσχατιά του ακρωτηρίου Oahu τελειώνει η νυκτερινή υπηρεσία του ραντάρ. 
Οι υπαξιωματικοί Λόκαρντ και Έλλιοτ δεν έχουν παρά να κλείσουν την πόρτα του σταθμού ως το 
βράδυ. Αλλά ο Έλλιοτ είναι ένας νεοσύλλεκτος αφοσιωμένος στην υπηρεσία του και, επειδή το 
αυτοκίνητο που θα τον οδηγήσει στο breakfast του δέν έχει έρθει ακόμα, δεν αποσυνδέει την οθόνη 
του ραντάρ. Ξαφνικά αναπηδά: πλήθος μαύρα σημεία παρουσιάζονται. Η ώρα είναι 07:02. Στις 
07:20, αφού έμειναν τόση ώρα εμβρόντητοι, ο Λόκαρντ και ο Έλλιοτ, αποφασίζουν να 
τηλεφωνήσουν στην βάση: Πολυάριθμα αεροπλάνα σε από σταση 1 3 2  μιλίων, 3  μοίρες Α. από  Β. 
Αξιωματικός υπηρεσίας είναι κάποιος υπολοχαγός Τάυλερ. Η απάντησή του Forget, it

Ακριβώς αυτή τη στιγμή τα σύννεφα ανοίγουν και ο Mitsuo Fuchida βλέπει μπροστά του τα 
καταπράσινα βουνά του Oahu. 

 θα είναι μια 
από τις ιστορικές φράσεις του Pearl Harbor. 

Η δύναμη που διευθύνει περιλαμβάνει 143 αεροπλάνα: 43 είναι καταδιωκτικά Ζέκε, που οφείλουν 
να συντρίψουν ενδεχομένη αντίσταση του εχθρού και να χτυπήσουν τα αεροδρόμια· 51 είναι 
βομβαρδιστικά καθέτου εφορμήσεως Βαλς, που οφείλουν να συντρίψουν το Ford Island, το Χίκαμ 
Field και το Ουήλερ Field· 40 είναι τύπου Κάτε διαρρυθμισμένα σε τορπιλοβόλα αεροπλάνα, που 
οφείλουν να επιτεθούν εναντίον των πολεμικών γραμμής του Μπάτλσιπ Ρόου. Τα άλλα 49 είναι κι 
αυτά Κάτε, βομβαρδιστικά οριζοντίου επίθεσης, που θα σημαδέψουν τους ίδιους στόχους με 
βόμβες διατρήσεως. Είχε γίνει σύσταση στα πληρώματα να μην αφήσουν να πάει χαμένο κανένα 
βλήμα και να κάνουν όσους γύρους χρειάζονται, για να ρυθμίσουν με ακρίβεια τη βολή τους. Ο 
κίνδυνος θυσιών δεν πρέπει να υπολογισθεί. Το Tokyo λογάριασε, πως η επιτυχία της επίθεσης δεν 
θα πληρωθεί πολύ ακριβά, αν απολεσθούν δυο αεροπλανοφόρα και 50% των αεροσκαφών. 

Ακολουθώντας την αντίθετη κατεύθυνση των δεικτών ωρολογίου οι επιτιθέμενοι γυρίζουν πάνω 
από το Oahu. Το Pearl Harbor βρίσκεται εκεί, ήσυχο και γαλήνιο μέσα στο καθαρό πρωινό φως. Τα 
αεροπλανοφόρα πραγματικά απουσιάζουν, άλλα επτά θωρηκτά βρίσκονται στην θέση, όπου τα 
είχαν προβλέψει: στο Μπάτλσιπ Ρόου. Ένα όγδοο, το Pennsylvania, βρίσκεται στην δεξαμενή από 
την άλλη πλευρά του διαύλου. Καμιά βολή αντιαεροπορικού πυροβολικού δεν έχει ακόμα μαυρίσει 
τον ουρανό. Τίποτε δεν σαλεύει στο έδαφος ή πάνω στα πολεμικά. Ο Fuchida στέλνει το 
συμφωνημένο σήμα, για να αναφέρει την επιτυχία του αιφνιδιασμού: Τόρα, τόρα, τόρα - Τίγρις, 
τίγρις, τίγρις. Κατά μια απίστευτη συγκυρία της τύχης το αδύνατο σήμα συλλαμβάνεται σε απόσταση 
χιλιάδων μιλίων στον όρμο της Hiroshima από τη ναυαρχίδα του ιαπωνικού στόλου, το θωρηκτό 
Nagato. Είναι το πρώτο σημείο ζωής που φθάνει στον Yamamoto από την επικίνδυνη αποστολή, που 
είχε οργανώσει. Τον πλημμυρίζει χαρά. 
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Στην πλαγιά του παλιού ηφαιστείου Μακαλάπα, ένας άλλος αρχηγός στόλου, αποσβολωμένος, 
κοιτάζει τα αεροπλάνα με τον αιματηρό ήλιο να στριφογυρίζουν πάνω από τα πολεμικά του. Ο 
δύστυχος ναύαρχος Kimmel είχε ντυθεί για το γκολφ. Ο υπασπιστής του, πλοίαρχος Μάρφυ, του 
τηλεφώνησε για να τον ενημερώσει -όχι χωρίς κάποιο σκεπτικισμό- για την καταστροφή ενός 
υποβρυχίου σε μικρογραφία από το Ουώρντ. Ο Kimmel απάντησε, πως θα κατέβαινε αμέσως στη 
βάση. Περίμενε ακόμα τον οδηγό του αυτοκινήτου του, όταν σφοδρές εκρήξεις τον υποχρεώνουν να 
τρέξει στο περιστύλιο του σπιτιού του. Μια τεράστια στήλη νερού υψώνεται από το Oklahoma, 
αγκυροβολημένο δίπλα - δίπλα με το Maryland. Άλλες εκρήξεις αντηχούν, στήλες καπνού 
υψώνονται, η σειρήνα συναγερμού στριγκλίζει παντού. Ένα έξαλλο αυτοκίνητο, όπου έχει κρεμαστεί 
ένας παραζαλισμένος αξιωματικός της αεροπορίας, μεταφέρει στο σταθμό διοίκησής του τον 
Kimmel, που δεν είναι πια παρά ένας ανίσχυρος μάρτυρας μιας καταστροφής που μαζί της 
τελειώνει και η σταδιοδρομία του. Ένα θραύσμα που έχει χάσει την ορμή του, τον χτυπά στο στήθος 
κι εκείνος επαναλαμβάνει τα λόγια του Νέυ στο Waterloo: Γιατί δεν μπήκε μέσα;

Κατά ομάδες, αφού εκτελούν την αποστολή τους, οι επιτιθέμενοι φεύγουν. Ο Fuchida, αφού έριξε 
τις βόμβες του, περιμένει την άφιξη του δεύτερου κύματος: 171 αεροπλάνα, με διοικητή τον 
υπαρχηγό του Σιμαζάκι. Εμφανίζονται πάνω ακριβώς από το Καχούκου Πόιντ στις 08:40, 
αναπτύσσονται και αρχίζουν την επίθεση στις 08:54. Το έργο τους είναι πιο δύσκολο. Η κρυστάλλινη 
γαλήνη έδωσε την θέση της σε μια κόλαση. Τεράστια σύννεφα κοκκινωπού καπνού, που 
διασχίζονται από εκρήξεις, κρύβουν τους στόχους. Η αντιαεροπορική άμυνα έχει ως ένα βαθμό 
συνέλθει και απλώνει στον ουρανό ένα φονικό παραπέτασμα. Το δεύτερο κύμα που δεν 
περιλαμβάνει τορπιλοβόλα αεροπλάνα, συμπληρώνει παρ’ όλα αυτά τις καταστροφές του πρώτου. 
Έπειτα εξαφανίζεται προς τα βόρεια. Πριν το ακολουθήσει ο Fuchida πετά για τελευταία φορά πάνω 
από το νησί. Όλα τα αεροδρόμια είναι φλεγόμενες μάζες. Το Battleship Row είναι ένα θέαμα που 
ξεπερνά τη φαντασία. Το California ανατρέπεται και βυθίζεται με τη μεγάλη άσπρη τέντα του 
απλωμένη στο πρυμνήσιο κατάστρωμα και με τα πολύχρωμα σινιάλα του που ανεμίζουν στα ξάρτια 
του. Στο πλευρό του Maryland, που έχει υποστεί ζημιές, το Oklahoma, αναποδογυρισμένο δείχνει 
την καρένα του σαν τεράστιο κήτος. Με τους ιδιότυπους καφασωτούς ιστούς τους το Tennessee και 
το West Virginia μοιάζουν μπλεγμένα το ένα με το άλλο, το πρώτο όμως προστατεύθηκε από το 
δεύτερο, που αγκυροβολημένο από την έξω πλευρά έχει ανοίξει όλο από τις τορπίλες που το 
χτύπησαν. Το Arizona που οι αποθήκες πυρομαχικών του είχαν ανατιναχθεί, δεν είναι πια παρά μια 
άμορφη μάζα που φλέγεται με μανία. Ένα και μόνο θωρηκτό, το τελευταίο στη σειρά, το Nevada, 
επιχείρησε να αποπλεύσει· τα Βαλς το πυρπόλησαν και παρά λίγο να το βυθίσουν στο στόμιο του 
όρμου, όπου θα χάριζε στους Ιάπωνες την ανέλπιστη επιτυχία να φράξουν το Pearl Harbor. Τα 
θωρηκτά, τα αντιτορπιλικά, τα βοηθητικά πλοία που βυθίζονται, καίγονται ή ανατινάσσονται, είναι 
πάρα πολλά, για να είναι δυνατό να αναγνωρισθούν. Ο όρμος ο ίδιος καίγεται από τα κύματα 
μαζούτ που χύνονται. Αντίθετα το Τανκ Φαρμ, εύκολος στόχος, είναι ανέπαφο, καθώς και τα 
συνεργεία του ναυστάθμου. 

 Αλλά στη θέση του 
ένας Ιάπωνας ναύαρχος δεν θα είχε δεχθεί να επιζήσει. 

Όταν ο Fuchida γυρίζει στο Akagi, τα περισσότερα αεροπλάνα έχουν προσγειωθεί. Οι απώλειες είναι 
απίστευτα ελαφρές· καμιά τριανταριά αεροπλάνα, πέντε φορές λιγότερα από τις προβλέψεις. Τα 
πληρώματα φλέγονται από την επιθυμία να ξαναφύγουν. Ο Fuchida επιχειρεί να πείσει τον 
Nagumo, πως μένει ακόμα να καταστραφούν οι εγκαταστάσεις εδάφους και πως μάλιστα είναι 
δυνατό ακόμα να βρουν τα τρία αεροπλανοφόρα που λείπουν από τον πίνακα. Ο Nagumo όμως 
νοιώθει τέτοια ανακούφιση ύστερα από μια επιτυχία, που δεν πίστευε πως μπορούσε να 
πραγματοποιηθεί, ώστε έχει δώσει ήδη διαταγή να ανακρούσουν πρύμνα προς την Japan. Μάταια 
διαμαρτύρεται και θυμώνει ο Fuchida. Η μοίρα πλέει ολοταχώς. Δυο βομβαρδιστικά που είχαν χάσει 
τον προσανατολισμό τους, την καλούν ρωτώντας το στίγμα της, αλλά η νίκη δεν διακόπτει τη 
ραδιοφωνική σιγή. Τα βομβαρδιστικά αναφέρουν, πως τελειώνει η βενζίνη τους και πέφτουν στη 
θάλασσα. Banzai! Banzai! Banzai! 
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Την ίδια στιγμή η Midway κανονιοβολείται από τα αντιτορπιλικά Σαζανάμι και Ουσίο. Η Ουέκικ και η 
Γκουάμ δέχονται επίθεση. Το Hong Kong βομβαρδίζεται. Τρεις αποβάσεις διεξάγονται στο Σιάμ και 
τη Malaya. Μια άλλη ετοιμάζεται στη Βόρνεο. Στις Philippines η αεροπορική βάση του Κλαρκ Field 
καταστρέφεται. Το αμερικανικό γενικό επιτελείο είχε τη γνώμη, πως οι Ιάπωνες δεν ήταν σε θέση να 
αναλάβουν περισσότερες από μια αεροναυτική επιχείρηση ταυτόχρονα. Κι όμως είχαν αναλάβει 
επτά, από τις οποίες τρεις μεγάλες: Pearl Harbor, Philippines, Malaya. 

Αλλά ο κεραυνός του Pearl Harbor ξύπνησε το γίγαντα που κοιμόταν. Yellow bastards! ωρύεται η 
Αμερική. Ο Roosevelt στηλιτεύει σκληρά τον εχθρό a day which will live in infamy

Ο Χάρριμαν και ο Ουάιναντ κουνούν το κεφάλι. Κήρυξη πολέμου της Αμερικής εναντίον της 
Γερμανίας τη στιγμή αυτή αποκλείεται. Θα έπρεπε ο Hitler να διαπράξει μια κολοσσιαία 
απερισκεψία, να δημιουργήσει μια πρόκληση μεγάλων διαστάσεων. Αντίθετα από την εποχή που 
δόθηκε η διαταγή Shoot first περιορίζει τα όρια του υποβρυχιακού πολέμου για να μη δώσει την 
παραμικρή λαβή. Επί πλέον η αμερικανική προσοχή στρέφεται προς τον Ειρηνικό. Ένας σφοδρός 
πόλεμος νεύρων έχει αρχίσει μεταξύ Αμερικής και Japan. Στη διακοίνωση του Κόρντελ Χoλλ ο Tojo 
απήντησε με μια κραυγή πόνου και λύσσας και ο Roosevelt σκέπτεται τώρα να οργανώσει στο 
δρόμο της Βιρμανίας εφοδιοπομπές που θα προστατεύονται από αμερικανικά αεροπλάνα. Από την 
εποχή που η Αγγλία δεν αντιμετωπίζει άμεσο κίνδυνο, οι μάχες στην Ευρώπη συγκινούν λιγότερο 
την κοινή γνώμη των Ηνωμένων Πολιτειών. 

 και τον 
καταδικάζει σε θάνατο. Ασφαλώς θα χρειάζονταν ακόμα πολλοί μήνες για να εμπλακεί η Αμερική 
στον πόλεμο. Οι βόμβες του Pearl Harbor την έσπρωξαν στη φωτιά με ομοφωνία, ταχύτητα, μανία 
και ακράτητη ορμή. Στη Γερουσία ο πόλεμος ψηφίζεται παμψηφεί από τους ογδόντα ένα παρόντες. 
Στη Βουλή η μόνη που δεν κατορθώνουν να παρασύρουν, η μόνη που αντιδρά κουνώντας έξαλλα το 
γκρίζο της κεφάλι είναι μια γεροντοκόρη από τη Μοντάνα, η Τζάνετ Ράνκιν που είχε ψηφίσει 
εναντίον του πολέμου το 1917 και επαναλαμβάνει το ίδιο και το 1941. Αλλά όλοι οι αρχηγοί της 
μερίδας που υπεστήριζε την απομόνωση, ο Hoover, ο Λίντμπεργκ, ο Λάντον, ο Λιούις, ο Ουήλερ 
τίθενται στη διάθεση του προέδρου και της χώρας. Στις 7 Δεκεμβρίου ο Churchill γευματίζει στο 
Τσέκερς με τον Αμερικανό πρεσβευτή Τζων Ουάιναντ και τον απεσταλμένο του Roosevelt Άβερελλ 
Χάρριμαν. Η συζήτηση περιστρέφεται γύρω στη μάχη που άρχισε στις 18 Νοεμβρίου στην 
Κυρηναϊκή. Τα νέα είναι καλύτερα, ο Auchinleck αναγγέλλει ότι ο Rommel υποχωρεί, η παράδοση 
του Tobruk επιβεβαιώνεται, αλλά ο αγώνας ήταν γεμάτος αγωνίες. Οι αρχικές επιτυχίες, η 
προέλαση ως το Σίντι Ρεζέγκ εκμηδενίσθηκαν απότομα από ένα θαυμάσιο ελιγμό του Rommel. Είχε 
συγκεντρώσει το Afrikakorp, είχε νικήσει το 30ό βρετανικό σώμα, έπειτα, ανεβαίνοντας προς τη 
Μπαρντία, επεχείρησε να κυκλώσει ολόκληρη την 8η στρατιά. Ο Auchinleck στάθηκε στο ύψος των 
περιστάσεων. Έσπευσε από το Κάιρο και ανέλαβε προσωπικά τη διεύθυνση των επιχειρήσεων. Από 
έλλειψη κατάλληλων δυνάμεων η τολμηρή κίνηση δεν πέτυχε. Η μάχη ωστόσο πολύ απέχει από την 
επαλήθευση των λαμπρών ελπίδων που ο Churchill είχε στηρίξει σ’ αυτήν. Αριθμητικά ανώτερα τα 
βρετανικά άρματα παραμένουν κατώτερα σε ισχύ από τα χιτλερικά άρματα. Η ενάσκηση της 
ναυτικής υπεροχής στοιχίζει ακριβά έχοντας να αντιμετωπίσει τα γερμανικά υποβρύχια, που είχαν 
μπει στη Μεσόγειο· μετά το Ark Royal βυθίζεται το Μπάραμ. Όσο κι αν η Γερμανία είχε τα δύο τρίτα 
των δυνάμεών της απασχολημένα στη Ρωσία, η Great Britain δεν κατορθώνει να επωφεληθεί και να 
αποκτήσει πλεονεκτική θέση στο δευτερεύον μέτωπο της Βόρειας Αφρικής. Βρίσκεται μακριά ακόμα 
από το δεύτερο μέτωπο που οργισμένος απαιτεί ο Stalin! Καμιά ανατροπή της κατάστασης δεν είναι 
νοητή, αν η Αμερική δεν αποφασίσει να επέμβει. Τι περιμένει, άραγε; 

Σε μια γωνιά το ραδιόφωνο χαμηλωμένο μεταδίδει ένα δελτίο ειδήσεων. Οι τρεις άνδρες δεν το 
ακούν. Ξαφνικά ανάμεσα στα γνωστά πεδία των μαχών μπαίνει και ένα ασυνήθιστο όνομα: Hawaii... 

Άκουσα άραγε καλά, ρωτά ο Churchill. Οι Ιάπωνες βομβάρδισαν τα αμερικανικά πολεμικά στη Hawaii; 
Ο Ουάιναντ δεν είχε ακούσει τίποτα. Ο Χάρριμαν νόμισε πως ξεχώρισε American shipping. Το δελτίο 
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έχει τελειώσει και η φωνή της εκφωνήτριας αναγγέλλει το πρόγραμμα Μπραίην Τραστ... Αλλά ο 
μπάτλερ Σώιερ επιβεβαιώνει: 

Σαν τρελός ο Churchill ορμά στο γραφείο του. Ζητά τον Roosevelt στο τηλέφωνο. Η υπερατλαντική 
φωνή του Προέδρου του επιβεβαιώνει την επίθεση, την αγριότητα και την αθλιότητά της. Ο 
Churchill ακτινοβολεί: 

Sir, είναι αλήθεια! Το ακούσαμε στο οφίς. Οι Ιάπωνες χτύπησαν τους 
Αμερικανούς στο Pearl Harbor! 

Βρισκόμαστε τώρα, λέει ο Roosevelt, στο ίδιο καράβι... Λόγια θεσπέσια! Η 
στιγμή που γι’ αυτήν ο Winston Spencer Churchill έπαιξε την τύχη του και τα πεπρωμένα της χώρας 
του, με ελάχιστες πιθανότητες επιτυχίας, έφθασε. Τρεις εβδομάδες πριν στο Γκιλντχώλ είχε δηλώσει 
στην Japan, ότι παρ’ όλους τους πατροπαράδοτους δεσμούς φιλίας, η Αγγλία θα της κήρυττε τον 
πόλεμο μέσα σε μια ώρα, από τη στιγμή που θα άρχιζαν οι εχθροπραξίες της εναντίον της Αμερικής. 
Καμιά υπόσχεση δεν μπορεί να τηρηθεί ευκολότερα, αφού δένει στην ίδια μοίρα μια Αγγλία 
κλονισμένη και μια Αμερική αήττητη. Ο Churchill συντάσσει τη δήλωση κήρυξης πολέμου με 
εξαιρετική απόλαυση, φροντίζοντας να διαβεβαιώσει τον πρεσβευτή του Μικάδο, πως είναι 

Στην Japan η επιτυχία του Pearl Harbor προκαλεί αφάνταστο ενθουσιασμό. Η επιστροφή των 
νικητών γίνεται δεκτή με πατριωτικό παραλήρημα. 

δούλος 
του ταπεινός. 

Ο αυτοκράτωρ παραβιάζει το πρωτόκολλο απαιτώντας να δεχθεί τον Fuchida, παρ’ όλο που αυτός 
είναι πληβείος. Μόνο ο Yamamoto μένει σκυθρωπός μέσα στα 80 εκατομμύρια μεθυσμένων 
ανθρώπων. Παρατηρεί ότι τα αεροπλανοφόρα δεν χτυπήθηκαν, ότι τα θωρηκτά που 
καταστράφηκαν ήταν παλιά πολεμικά, ότι η αμερικανική ισχύς παραμένει κολοσσιαία και ότι πρέπει 
να περιμένουν απεγνωσμένες μάχες. Στο Rastenburg τα νέα του Ειρηνικού πέφτουν σε μια 
ατμόσφαιρα νευρικότητας. Ξαφνικά είχαν αναμετρήσει τη σοβαρότητα της κατάστασης στο μέτωπο. 
Η διαταγή αριθ. 39 είχε επικυρώσει τη διακοπή της επίθεσης, προβάλλοντας ως δικαιολογία την 
καταπληκτικά πρόωρη άφιξη του χειμώνα

Κανείς δεν κατάλαβε την προσωπική αντίδραση του Hitler. Απεχθάνεται τους Ιάπωνες, υποστηρίζει 
πως ψεύδονται με την ευκολία που αναπνέουν και πως η στρατιωτική δύναμή τους είναι μπλόφα. 
Ωστόσο στις 11 Δεκεμβρίου εγκαταλείπει μυστικά το Rastenburg και μπροστά στο Reichstag, που 
είχε συγκληθεί επίσης μυστικά, αναγγέλλει την κήρυξη πολέμου εκ μέρους της Γερμανίας εναντίον 
των Ηνωμένων Πολιτειών. Δεν έχει ακόμη δοθεί εξήγηση σ’ αυτή την εσπευσμένη απόφαση ούτε 
στο γεγονός ότι ο Hitler δεν επιχειρεί καν να επιτύχει μια ταυτόχρονη κήρυξη πολέμου εκ μέρους 
της Japan εναντίον της Ε.Σ.Σ.Δ. Η σύρραξη επεκτείνεται σε απέραντες νέες περιοχές, η μεθόριος 
όμως μεταξύ Σοβιετικής Ένωσης και Ιαπωνικής Αυτοκρατορίας θα παραμείνει ήρεμη σαν 
καλοκαιριάτικη νύχτα. 

 και την ανάγκη -ανατριχιαστική ειρωνεία των λέξεων- να 
φρεσκαριστούν τα στρατεύματα (eine Auffrischung der Truppe). Αλλά η ρωσική αντεπίθεση 
προοιωνίζεται σαν κάτι πολύ διαφορετικό από μια τοπική δράση, για να ανακουφιστεί η Μόσχα. 
Θριαμβεύτρια ως χθες η Wehrmacht βρίσκεται σε κίνδυνο. Την ώρα αυτής της αγωνιώδους 
ανακαλύψεως πέφτει ο κεραυνός του Pearl Harbor. 

Στις 15 Δεκεμβρίου, μια εβδομάδα μετά το Pearl Harbor, ο κόσμος παρουσιάζει την ακόλουθη 
εικόνα: 43 χώρες βρίσκονται σε εμπόλεμο κατάσταση κι από αυτές οι 15 είχαν εμπλακεί στον 
πόλεμο την τελευταία εβδομάδα. Αυτές είναι: Αίγυπτος, Αιθιοπία, Αϊτή, Αλβανία, Australia, Βέλγιο, 
Βουλγαρία, France, Yugoslavia, Γερμανία, Γουατεμάλα, Δανία, Δομινικανή Δημοκρατία, Ελλάς, 
Ε.Σ.Σ.Δ., Ηνωμένες Πολιτείες, Japan, Ισημερινός, Ισλανδία, Ιταλία, Καναδάς, Κίνα, Κολομβία, Κόστα 
Ρίκα, Κούβα, Κροατία, Luxembourg, Great Britain, Μαντσουκούο, New Zealand, Νικαράγουα, 
Norway, Νοτιοαφρικανική Ένωση, Ολλανδία, Ονδούρα, Παναμάς, Παραγουάη, Poland, Ρουμανία, 
Σαλβαδόρ, Σλοβακία, Τσεχοσλοβακία, Finland. Πολλές συμμετέχουν με τρόπο παθητικό στον 
πόλεμο, όπως η Δανία που κατέχεται από τους Γερμανούς, η Ισλανδία που κατέχεται από τους 
Αμερικανούς, η Αίγυπτος που κατέχεται από τους Άγγλους ή η France που, αν εξαιρέσουμε την 
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Ελευθέρα France του De Gaulle, ζει υπό το καθεστώς της ανακωχής του 1940. Πολλές άλλες, όπως η 
Βραζιλία, διέκοψαν τις διπλωματικές τους σχέσεις με τις δυνάμεις του Άξονα και προοδευτικά θα 
ενταχθούν στη Δυτική συμμαχία. Η αντίπαλη συμμαχία δεν συγκεντρώνει παρά 10 έθνη, αλλά ο 
χάρτης του πολέμου είναι ευνοϊκός γι’ αυτήν, αφού καλύπτει το σύνολο σχεδόν της ηπειρωτικής 
Ευρώπης, τις πλουσιότερες περιοχές της Σοβιετικής Ένωσης και τις πιο πυκνοκατοικημένες επαρχίες 
της Κίνας· θα γίνει ακόμα ευνοϊκότερος με τις ταχύτατες κατακτήσεις της Japan στον Ειρηνικό. 
Ωστόσο είναι φανερό πως η πλάστιγγα γέρνει από εδώ κι εμπρός εις βάρος του τριγώνου Berlin - 
Ρώμη - Tokyo. Η αρχική υπεροχή που προήλθε από την επίθεση, θα μειώνεται αδιάκοπα η 
ουσιαστική υπεροχή που προκύπτει από την υπεροχή των πόρων, τη βιομηχανική ισχύ, την 
κυριαρχία των θαλασσών, θα αυξάνει συνεχώς. 
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Η Wake συνθηκολογεί. Εισβολή στις Philippines 

Η νήσος Wake, κορυφή σχεδόν βουλιαγμένη ενός σβησμένου ηφαιστείου, είναι ένα από τα πιο 
απομονωμένα κοραλλιογενή συμπλέγματα του Ειρηνικού. Τρεις νησίδες χωρίς γλυκό νερό και χωρίς 
βλάστηση σχηματίζουν μια δαγκάνα αστακού γύρω από μια θαλάσσια λεκάνη πνιγμένη από τα 
κοράλλια. Δυο αδιάκοποι θόρυβοι την περιβάλλουν: η βοή των κυμάτων του ωκεανού κι ένα 
πλήθος πουλιών που φωνάζουν και μαλώνουν όλη μέρα. Η Αμερική ανακάλυψε την Wake το 1841, 
την προσάρτησε το 1890, την άφησε όμως έρημη ως την εποχή που ο Ειρηνικός άνοιξε για την 
αεροπορία. Το 1941 η εταιρεία Pan American Airways έχει εκεί ένα ξενοδοχείο για τα κλίππερς που 
ταξιδεύουν στην Κίνα και 1146 εργάτες δουλεύουν, για να κάνουν την Wake αεροπορική βάση, ένα 
αβύθιστο αεροπλανοφόρο που θα απειλεί τις ιαπωνικές κτήσεις των νήσων Marshall. Ένα 
απόσπασμα από 449 πεζοναύτες, κάτω από τη διοίκηση του ταγματάρχη Ντεβρέ, εξασφαλίζει την 
προστασία τους. 

Η Wake βομβαρδίστηκε στις 8 Δεκεμβρίου. Τρεις ημέρες αργότερα εμφανίζεται μια δύναμη 
απόβασης με επικεφαλής τρία παλιά θωρηκτά. Οι Ιάπωνες είναι πεπεισμένοι, πως η φρουρά θα 
συνθηκολογήσει με την πρώτη πρόσκληση. Αλλά οι πεζοναύτες είναι πεζοναύτες. Αυτοί που 
βρίσκονται στην Wake έχουν τουφέκια Enfield, κράνη του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου και μόνο 
έξι παλιά πυροβόλα που είχαν πάρει από παροπλισμένα πολεμικά. Ο Ντεβρέ αντιστέκεται στη 
δειλία των αμάχων που, άνθρωποι του σκοινιού και του παλουκιού, αρνούνται να συμμετάσχουν 
στην άμυνα και ζητούν να παραδοθούν. Αφήνει τα εχθρικά σκάφη να πλησιάσουν σε απόσταση 
4.500 υαρδών, πριν ανοίξει πυρ, ενώ τα τέσσερα Wildcats που σώθηκαν από τον βομβαρδισμό της 
8ης Δεκεμβρίου, απογειώνονται για να τους επιτεθούν. Ο κανονιοβολισμός και ο αεροπορικός 
βομβαρδισμός κάνουν θαύματα. Δυο αντιτορπιλικά βυθίζονται, τα τρία θωρηκτά παθαίνουν 
βλάβες, πολλές εκατοντάδες Ιαπώνων σκοτώνονται, ενώ οι Αμερικανοί έχουν μόνον ένα νεκρό. Ο 
εχθρός αποσύρεται ντροπιασμένος. 

Μέσα σε μια Αμερική πληγωμένη από το Pearl Harbor το όνομα Wake ξεσπά σαν θριαμβευτικό 
σάλπισμα. Στο νησί οι πεζοναύτες επευφημούν τον διοικητή τους μαθαίνοντας από το ραδιόφωνο 
πως είχε απαντήσει σ’ ένα μήνυμα, που τον ρωτούσε τι χρειάζεται με τα λόγια Send us more Japs

Για να ενισχύσει τους δημοφιλείς υπερασπιστές της Wake ο ναύαρχος Kimmel, που οι ώρες του 
στην αρχηγία είναι μετρημένες, καταρτίζει ένα σχέδιο, στο οποίο προβλέπεται η συμμετοχή των 
τριών αεροπλανοφόρων του Ειρηνικού, του Lexington και του Enterprise που φθάνουν στο Pearl 
Harbor και του Saratoga που σπεύδει από το San Diego. Αλλά μετά την τρομερή μέρα της 7ης 
Δεκεμβρίου ο Μεγάλος Ωκεανός είναι γεμάτος κινδύνους για το Αμερικανικό Πολεμικό Ναυτικό. H 
ιαπωνική δύναμη κρούσης έγινε άφαντη, χωρίς οι Αμερικανοί να διακρίνουν ούτε ένα πολεμικό 
επιφανείας. Τα αεροπλάνα βγαίνουν στο ανοικτό πέλαγος δειλά. Το Saratoga κατορθώνει να φθάσει 
στις 23 Δεκεμβρίου σε απόσταση 425 μιλίων από την Wake, αλλά ο ναύαρχος Fletcher τρέμει, 
μήπως πέσει σε παγίδα. Ο Nimitz που ορίσθηκε αντικαταστάτης του Kimmel, βρίσκεται ακόμα στην 
Washington και ο προσωρινός αρχηγός του στόλου ναύαρχος Πάυ θεωρεί πάρα πολύ μεγάλη 
καταστροφή γι’ αυτόν τον ίδιο και για την Αμερική την απώλεια ενός ή περισσότερων 
αεροπλανοφόρων. Τα ανακαλεί αμέσως στο Pearl Harbor. 

 
(Στείλτε μας περισσότερους Γιαπωνέζους). Ο Ντεβρέ αρνείται πως είχε εκστομίσει τέτοια βλακεία. 
Ολόκληρη όμως η Αμερική την επαναλαμβάνει με πατριωτική έξαρση. 

Η Wake εγκαταλείπεται. Για να ξεμπερδεύουν οι Ιάπωνες στέλνουν εναντίον της ένα σχηματισμό 
από τη δύναμη των νικητών του Pearl Harbor, το Soryu και το Hiryu, κάτω από την διοίκηση του 
ναυάρχου Άμπε. Έξι μέρες αεροπορικού βομβαρδισμού εξαντλούν τη φρουρά. Το Wilkes, ένα από 
τα τρία νησάκια, καταλαμβάνεται με μάχη σώμα προς σώμα από ένα απόσπασμα εφόδου. Όταν 
πληροφορείται την αποχώρηση του Fletcher ο Ντεβρέ υψώνει λευκή σημαία. Στο μεταξύ η Γκουάμ 
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έπεσε χωρίς αντίσταση. Και η κατάκτηση των Philippines έχει αρχίσει. 

Για την Japan το αρχιπέλαγος των 7.000 νησιών που τα περισσότερα είναι έρημα, παρουσιάζει αυτό 
καθ’ εαυτό μικρό ενδιαφέρον. Αλλά δεν είναι δυνατό να το αφήσει σε αμερικανικά χέρια, αν θέλει 
να διατηρήσει τον πλούτο της Ινδοκίνας, της Malaya, της Βόρνεο, της Sumatra και της Java. Ένας 
στόλος, ο 3ος, με διοικητή τον αντιναύαρχο Τακαχάσι, μια στρατιά, η 14η, με διοικητή τον 
αντιστράτηγο Χόμμα

Σ’ αυτά τα νησιά είχε υπηρετήσει για πρώτη φορά ως νεαρός ανθυπολοχαγός, μόλις βγήκε από το 
West Point το 1903. Η Αμερική τότε μόλις είχε αποσπάσει τα νησιά αυτά από την Ισπανία, αλλά ο 
φιλιππινέζικος εθνικισμός είχε απλώς αλλάξει εχθρό και ο ανταρτοπόλεμος εξακολουθούσε 
εναντίον της αστερόεσσας. Ο πατέρας του, παλαίμαχος του πολέμου Βορείων και Νοτίων, διοικούσε 
τα αμερικανικά στρατεύματα· ο γιος δέχθηκε τις σφαίρες των ανταρτών, ύστερα επισκίασε τη φήμη 
και τη λάμψη του πατέρα του. Διοικητής επίλεκτης μεραρχίας κατά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, 
έγινε ύστερα ο νεώτερος διευθυντής της Σχολής του West Point και ο νεώτερος αρχηγός του Γενικού 
Επιτελείου Στρατού. Όταν τα μίση που προκαλούσε και καλλιεργούσε, έγιναν υπερβολικά μεγάλα, 
οι Philippines του πρόσφεραν μια καινούργια σταδιοδρομία. Τα νησιά αυτά περνούσαν από ένα 
προπαρασκευαστικό στάδιο για την ανεξαρτησία, που η Αμερική τους είχε υποσχεθεί για το 1946. Ο 
αρχηγός τους, ο εύγλωττος φυματικός Μανουέλ Κουεσόν, πρότεινε στον Douglas MacArthur να 
οργανώσει το στρατό τους κι εκείνος άλλαξε το πηλίκιο του Αμερικανού στρατηγού με το πιο 
χρυσοποίκιλτο στην κυριολεξία και μεταφορικά πηλίκιο του στρατάρχου των Philippines, 
εγκαταστάθηκε πριγκιπικά στη Manila και ζήτησε δέκα χρόνια, για να εξασφαλίσει το μελλοντικό 
έθνος από μια εισβολή. Ήταν το 1937, έξι χρόνια αργότερα από ό,τι έπρεπε. 

, αναλαμβάνουν την πλευρική αυτή επιχείρηση, που αποβλέπει στην 
δημιουργία μιας πλευρικής προστατευτικής γραμμής. Ούτε ο στόλος ούτε η στρατιά αυτή αξίζουν 
πολλά πράγματα. Ο στόλος δεν διαθέτει ούτε αεροπλανοφόρα ούτε πλοία γραμμής, αλλά 
αποκλειστικά καμιά δεκαριά ελαφρά θωρηκτά και καμιά εικοσαριά καταδρομικά. Η στρατιά 
περιορίζεται σε δυο μεραρχίες, την 16η και την 48η. Πάρα πολλές δυνάμεις είναι ακινητοποιημένες 
στην Κίνα και η Japan είναι πολύ φτωχή για να χρησιμοποιήσει το σύνολο του ανθρώπινου 
δυναμικού της. Από Αμερικανική πλευρά στην άμυνα των Philippines δεσπόζει η πιο αστραφτερή 
προσωπικότητα ολόκληρου του πολέμου, ο MacArthur. 

Το 1941 μια μόνο από τις μεγάλες μονάδες που είχε οργανώσει ο MacArthur, η Philippine Srout 
Division, διαθέτει ικανοποιητική εξάσκηση και οπλισμό. Οι εννέα άλλες συγκεντρώνουν 100.000 
περίπου νεοσύλλεκτους, που μόλις είχαν μπει σε κάποια σειρά, πλαισιωμένοι από 6.000 
Αμερικανούς εκπαιδευτές, που δεν καταλαβαίνουν καμιά από τις είκοσι έξι γλώσσες που μιλιούνται 
στο στράτευμα του στρατάρχη MacArthur. Εκείνος εξακολουθεί να είναι στη Manila αντικείμενο 
διαμάχης, όπως υπήρξε παντού. Στο πρόσωπό του βλέπουν έναν προφήτη, έναν ρήτορα, έναν 
ηθοποιό· πολλοί προσθέτουν: έναν κατεργάρη. Παίρνει μια στάση δραματικής απάθειας και βάζει 
να του σχεδιάσουν ένα νέο πηλίκιο πιο άνετο. Περπατά πάνω κάτω ολόκληρες νύχτες στη βεράντα 
του στο Manila Hotel, πάνω από τον υπέροχο όρμο που τον κλείνει μακριά η μαύρη γραμμή του 
Κορρέτζιντορ. Διατυπώνει σε γλώσσα στομφώδη τις επιβλητικές θεωρίες του για το μέλλον του 
Ειρηνικού. Ταλαιπωρημένοι και κατάκοποι οι αξιωματικοί του επιτελείου του ή τον θαυμάζουν ή τον 
απεχθάνονται, όπως στην περίπτωση ενός ταγματάρχη, του Dwight Eisenhower, που υπηρέτησε 
κάτω από τις διαταγές του μερικά χρόνια πριν. Ο Αμερικανός ύπατος αρμοστής Φράνσις Σαίηρ τον 
υποπτεύεται, πως θέλει να παρατείνει την είσπραξη τετραπλάσιου μισθού από τον κανονικό 
αμερικανικό μισθό. Άλλοι όμως υποστηρίζουν, πως οι εξωφρενισμοί του MacArthur δεν είναι παρά 
το ελαφρά γελοιογράφικό περικάλυμα της μεγαλοφυΐας. 

Στην αρχή του καλοκαιριού η Washington ανησυχεί για την άμυνα των Philippines. Έπειτα ατό 
μακρούς δισταγμούς ο Marshall επανεντάσσει τον MacArthur στον αμερικανικό στρατό, πράγμα 
που του επιτρέπει να ενοποιήσει κάτω από την διοίκησή του τις δυνάμεις των Philippines και τις 
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αμερικανικές δυνάμεις που περιορίζονται σ’ ένα σύνταγμα πεζικού, ένα ισχνό στοιχείο αρμάτων 
μάχης και ένα έμβρυο αεροπορίας. Καταστρώνεται ένα σχέδιο ενίσχυσης που προβλέπει να 
φθάσουν οι αμερικανικές δυνάμεις σε επίπεδο 75.000 ανδρών. Η εκτέλεση του σχεδίου πρόκειται 
να αρχίσει τον Ιανουάριο του 1942. 

5000 ναυτικά μίλια χωρίζουν το San Francisco από την Manila. Για να διαπλεύσουν αυτή την 
απόσταση τα υπερωκεάνια χρειάζονται δεκαπέντε μέρες. Τα Κλίππερς του Ειρηνικού, πηδώντας με 
κίνδυνο από νησί σε νησί, χρειάζονται τέσσερις ημέρες. Η συνεργασία των στρατιωτικών, ναυτικών 
και αεροπορικών δυνάμεων είναι δύσκολη. 

Το σχέδιο Όραντζ προβλέπει απλώς πως σε περίπτωση πολέμου με την Japan μια φρουρά 10.000 
ανδρών θα κλεισθεί στη νήσο Κορρέτζιντορ και θα προβάλει αντίσταση ως τη στιγμή που ο 
αμερικανικός στόλος θα κερδίσει τη μοναδική και αποφασιστική μάχη που θα κρίνει το πρόβλημα 
του Ειρηνικού. Πυροβόλα των 12 ιντσών εμποδίζουν την είσοδο στον όρμο της Μαννίλας και μια 
σήραγγα, σκαμμένη κάτω από το Μανίτα Χιλ, προστατεύει τους υπερασπιστές από τους 
σφοδρότερους βομβαρδισμούς. Μιλώντας για το Κορρέτζιντορ οι άνθρωποι λένε Βράχος, όπως για 
το Γιβραλτάρ. Αλλά ο MacArthur θεωρεί, πως μια συστηματική σύμπτυξη στο Κορρέτζιντορ εκφράζει 
ηττοπαθή αντίληψη. Πιστεύει ότι με την υποστήριξη μερικών ιπταμένων φρουρίων Β-17 η 
φιλιππινοαμερικανική στρατιά του μπορεί να αποκρούσει μια εισβολή εναντίον της νήσου-
πρωτευούσης, της Luzon. Μοιράζει τις δυνάμεις του σε δυο σώματα στρατού, το πρώτο με διοικητή 
τον Ουαίηνραϊτ, στο Βορρά, το δεύτερο με διοικητή τον Τζονς, προς τα νότια της Manila. Μερικά 
άλλα νησιά, όπως το Mindanao, διατηρούν μικρές φρουρές και ένα απ’ αυτά, το Πανάυ, 
χρησιμοποιείται ως ναυτική βάση των μετόπισθεν για τον μικρό Asiatic Fleet, (μ’ ένα μόνο βαρύ 
θωρηκτό) του ναυάρχου Χαρτ. Τα υπόλοιπα νησιά εγκαταλείπονται στην τύχη τους. 

Οι πρώτες ιαπωνικές αποβάσεις είναι αρκετά δειλές. Η εισβολή δεν αρχίζει πραγματικά, παρά μόνο 
στις 21 Δεκεμβρίου, όταν η 48η μεραρχία αποβιβάζεται στον μυχό του κόλπου Λινγκαγέν. Ο 
διοικητής των δυνάμεων εισβολής Χόμμα είναι εχθρός του Tojo και επικριτής της τυχοδιωκτικής 
πολιτικής που η Japan ακολουθεί μετά το κινεζικό επεισόδιο. Αντιμετωπίζει την απόβαση με φόβο, 
την διευθύνει με αναποφασιστικότητα, αλλά οι Αμερικανοί είχαν φροντίσει να στείλουν στην 
Australia τα λίγα αεροπλάνα που τους μένουν και τα υποβρύχιά τους δεν καταφέρνουν να βυθίσουν 
παρά μόνο ένα μεταγωγικό. Στην ξηρά η 11η και η 71η φιλιππινέζικη μεραρχία τρέπονται σε φυγή. 
Οι Ιάπωνες διαβαίνουν τον ποταμό Άνιο και ακολουθώντας τον 3ο και 5ο δρόμο που αντί για όνομα 
έχουν αριθμούς, όπως οι αμερικανικοί federal highways, κατευθύνονται προς τη Manila. Η 16η 
ιαπωνική μεραρχία που είχε αποβιβασθεί στην άλλη πλευρά του νησιού, βαδίζει για να συναντήσει 
την 48η. Το σχέδιο του MacArthur που προέβλεπε την άμυνα στις ακτές, απέτυχε ολότελα. 

Οι Αμερικανοί επανέρχονται στο σχέδιο Όραντζ. Η Manila περνά δραματικά Χριστούγεννα. Η 
ιαπωνική αεροπορία ερειπώνει την περιτειχισμένη πόλη, το λιμάνι, το οπλοστάσιο του Καβίτε. Τα 
αποθέματα βενζίνης καίγονται, γεμίζοντας την τροπική ατμόσφαιρα με αποπνικτικούς καπνούς. 
Στην οδό 3 μια συμπαγής μάζα ετερόκλιτων οχημάτων μεταφέρει προς την χερσόνησο Μπαατάν, 
τελευταία θέση σύμπτυξης πριν από το Κορρέτζιντορ, ένα συνονθύλευμα στρατιωτικών και άμαχου 
πληθυσμού. Μέσα στον όρμο που αυλακώνεται από τα σκάφη, το πορθμείο Κορρέτζιντορ 
προσκρούει σε νάρκη και βυθίζεται με 500 επιβάτες. Ο Μανουέλ Κουεσόν, ετοιμοθάνατος, αλλά και 
παλλόμενος από μίσος, επιβιβάζεται καθισμένος στην πολυθρόνα του, αλλά με δική του εντολή 
πολλοί υπουργοί μένουν στη Manila, για να συνεργασθούν με τους Ιάπωνες. Η πόλη φλέγεται, οι 
λέσχες όμως μένουν ανοιχτές και οι δυτικοί μπίζνεσμεν κάνουν μελλοντικά σχέδια με την ήρεμη 
πεποίθηση, ότι οι νικητές δεν θα μπορέσουν να κάνουν χωρίς αυτούς. Ο MacArthur φεύγει ανάμεσα 
στους τελευταίους με τη νεαρή σύζυγο του και το μικρούλη γιο του. Εγκαθίσταται με 
αποφασιστικότητα στο μακρύ λευκό στρατώνα του Τοπσάιτ στην κορυφή του Κορρέτζιντορ. Η 
αγανάκτησή του ξεχειλίζει με μαύρες προφητείες έπειτα από ένα λόγο του Knox: Hitler first! Η 
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Αμερική διαπράττει το θεμελιώδες σφάλμα: στρέφει τα νώτα στον Ειρηνικό, που έχει ουσιαστική 
σημασία, για χάρη της Ευρώπης, που η σημασία της είναι δευτερεύουσα. Για το άμεσο μέλλον αυτό 
σημαίνει, πως οι Philippines δεν έχουν καμιά ελπίδα να λάβουν ενισχύσεις. Η πολιορκία του 
Κορρέτζιντορ δεν πρόκειται να λυθεί. 
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Κατάληψη του Hong Kong, απόβαση στη Malaya 

Το Hong Kong υπήρξε το βάθρο της βρετανικής ισχύος στην Άπω Ανατολή. Η νήσος Βικτόρια που 
δεσπόζεται από την απόκρημνη πλαγιά του Πηκ, ξεπερνά το Γιβραλτάρ. Στο ηπειρωτικό έδαφος τα 
New Territories σχηματίζουν ένα μεγάλο πρανές για τη βάση. Τα πλεονεκτήματα αυτά περιορίζονται 
συνεχώς με τις μεταβολές του πολέμου και έπειτα με την εγκατάσταση της Japan στην Κίνα. Το 1941 
πιστεύουν πως η άμυνα του Hong Kong είναι αδύνατη. Ωστόσο κρίνεται απαράδεκτο να το 
εγκαταλείψουν αμαχητί και έτσι αντί να εκκενωθεί, η φρουρά του αυξάνεται σε 6 τάγματα με την 
αποστολή 2 καναδικών ταγμάτων. 

Η επίθεση αρχίζει στις 8 του μηνός. Στις 13 οι Βρετανοί εγκαταλείπουν τα New Territories. Τη νύκτα 
της 19ης οι Ιάπωνες εξαπολύουν επίθεση εναντίον της νήσου Βικτόρια. Το ινδικό τάγμα που 
υπεράσπιζε το North Point και το Άλντριτς Bay διασκορπίζεται από τους επιτιθέμενους που με τις 
σόλες τους από ελαστικό είναι ευλύγιστοι και αθόρυβοι σαν γάτες. Οι Ιάπωνες εισχωρούν στην 
ανώμαλη κοιλάδα που χωρίζει το όρος Πάρκερ από το όρος Κάμερον. Διχοτομούν το νησί και 
καταλαμβάνουν το πολυτελές ξενοδοχείο του Ρηπόλς Bay

Το Hong Kong ήταν ένα προκεχωρημένο φυλάκιο καταδικασμένο εκ των προτέρων. Η Singapore 
αντίθετα θεωρείται έξω από κάθε κίνδυνο. Η έναρξη των εχθροπραξιών εναντίον της Japan δεν 
προκάλεσε συγκίνηση στην πόλη αυτή. Η αισιοδοξία βασιλεύει. Η ευημερία ακτινοβολεί. Το διαρκές 
καλοκαίρι δίνει το αίσθημα του αναλλοίωτου. Ο αθλητισμός, οι απολαύσεις και οι ματαιοδοξίες 
είναι οι κυριότερες μορφές δραστηριότητας: τένις, γκολφ, κρίκετ, ιπποδρομίες, πόλο, ιστιοπλοΐα την 
ημέρα· κοκτέιλ, χαρτοπαιξία, χορός, σουπέ ως τις προχωρημένες ώρες της γλυκιάς τροπικής νύχτας. 
Οι Άγγλοι που καταφθάνουν από μια μητέρα - πατρίδα που βομβαρδίζεται και ζει με το δελτίο, 
ενοχλούνται στην αρχή βρίσκοντας τόση αφθονία και ξεγνοιασιά, τόσες γυναίκες με βραδινές 
τουαλέτες, κυρίους με σμόκιν και αξιωματικούς με ιματίδιο, έπειτα κάνουν ό,τι και οι άλλοι κι 
αφήνονται στη γλύκα της ζωής που ο πόλεμος κάνει τόσο σπάνια στον κόσμο. Ο κανονισμός 
φρουράς λειτουργεί, όπως στα πιο ειρηνικά χρόνια της Βρετανικής Αυτοκρατορίας, με αυστηρές 
διαταγές σχετικά με την αμφίεση και μια άκαμπτη διάκριση ανάμεσα στους αξιωματικούς και τους 
στρατιώτες. Ένας Αυστραλός υπαξιωματικός, ονόματι Ράσσελ Μπράντον, προκαλεί σκάνδαλο 
απαιτώντας να τον σερβίρουν στο μπαρ του Ραίηφλς και όταν τον πετούν έξω, βρίσκει το 
συνηθισμένο καταφύγιο των στρατιωτών στη Λαβέντερ Street που είναι γεμάτη από πλήθος πόρνες 
και πράκτορες της δραστήριας ιαπωνικής κατασκοπίας. Οι Ιάπωνες όμως δεν ταράζουν τον ύπνο 
των Ευρωπαίων της Singapore. 

. Οι Καναδοί απωθούνται στη μικρή 
χερσόνησο Στάνλευ. Οι Ρόγιαλ Σκοτς, οι Μίντλεσεξ και οι Ινδοί απωθούνται προς την πόλη, στην 
οποία μαίνονται οι πυρκαγιές και βράζει ο κινέζικος όχλος. Ο κυβερνήτης Sir Μαρκς Γιούνγκ 
συνθηκολογεί την ημέρα των Χριστουγέννων. Οι λεηλασίες και οι βιασμοί συνεχίζονται για πολλές 
ημέρες. 

Τους Ιάπωνες κανείς δεν τους φοβάται. Οι φάκελοι της Intelligence είναι γεμάτοι εκθέσεις που 
βεβαιώνουν πως ο στρατός τους είναι περασμένης εποχής, η αεροπορία τους παλιωμένη και το 
ναυτικό τους κακά εκπαιδευμένο. Οι πιλότοι τους παρουσιάζουν το μειονέκτημα μιας ιδιόμορφης 
κακής κατασκευής των ματιών των Ιαπώνων· τη νύκτα είναι σαν τυφλοί. Απόδειξη της αδυναμίας 
της Japan είναι το γεγονός, ότι έχει εμπλακεί σε πόλεμο εδώ και τέσσερα χρόνια με την ανήμπορη 
Κίνα και δεν κατορθώνει να τα βγάλει πέρα. Πίστευαν πως οι οικονομικές κυρώσεις που επέβαλε η 
Αμερική, θα την οδηγούσαν σε συμβιβασμό. Αντίθετα η Japan ρίχνεται στον πόλεμο! Όπως ένας 
απογοητευμένος ρίχνεται από το έκτο πάτωμα. Αυτοκτονία ενός έθνους! Είκοσι χρόνια η Singapore 
ήταν αντικείμενο διενέξεως. Έπρεπε να κατασκευασθεί εκεί μια ναυτική βάση για να 
αντικαταστήσει το Hong Kong; Αν ναι, έπρεπε να τοποθετηθεί απ’ έξω, στο μεγάλο στενό της 
Μαλάκκα ή στο εσωτερικό, στο μικρό στενό της Γιοχόρ; Οι αμυντικές οχυρώσεις έπρεπε να είναι 
στραμμένες μόνο προς τη θάλασσα ή έπρεπε να ετοιμασθούν, για να αντιμετωπίσουν έναν χερσαίο 
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κίνδυνο που ενδεχομένως θα προερχόταν από τη Malaya; Θα πρέπει να στηριχθούν στο κλασικό 
όπλο, το επάκτιο πυροβολικό ή να ακούσουν όσους υποστηρίζουν επαναστατικές απόψεις και 
ζητούν να μεταβιβασθεί ο κύριος ρόλος από το κανόνι στο αεροπλάνο; 

Τελικά η βάση κατασκευάσθηκε. Η τοποθεσία του στενού της Γιοχόρ προτιμήθηκε, καθώς και η 
αρχή της άμυνας με το κανόνι. Μια χερσαία επίθεση θεωρήθηκε εξαιρετικά απίθανη εξ αιτίας των 
αποστάσεων, των ελών και της ζούγκλας. Η Singapore οχυρώθηκε κατά τρόπο εκπληκτικό, 
αποκλειστικά όμως και μόνο για να αντιμετωπίσει επίθεση από τη θάλασσα. Πέντε πυροβόλα των 
15 ιντσών, με βεληνεκές 35km, τα ισχυρότερα πυροβόλα του κόσμου, συναρμολογήθηκαν στην 
Μπουνένα Βίστα στο ακρωτήριο Σανζί. Πυροβολαρχίες των 9,2 ιντσών εγκαταστάθηκαν στο Τεκόνγκ 
Μπεσάρ και στο Μπλακάνγκ Ματί. Πυροβολαρχίες των 6 ιντσών κατανέμονται κατά μήκος των 
ακτών. Η νήσος Singapore είναι θωρηκτό αβύθιστο με το βαρύ και το ελαφρύ πυροβολικό του σε 
θέση βολής προς τη θάλασσα. Η χερσαία φρουρά περιορίζεται σε έξι τάγματα για την άμυνα εκ του 
συστάδην. Η μόνη πολιορκία που αντιμετωπίζεται είναι αυτή που θα μπορούσε να αναλάβει μια 
ιαπωνική μοίρα που θα μετέφερε ένα μικρό αποβατικό σώμα· σ’ αυτή την περίπτωση η Singapore 
πρέπει να προβάλει αντίσταση τόσο διάστημα, όσο είναι απαραίτητο για να έρθει να την απαλλάξει 
από τον αποκλεισμό μια ναυτική βρετανική δύναμη. Η διάρκεια αυτής της αντίστασης είχε ορισθεί 
σε εβδομήντα, ύστερα σε εκατόν ογδόντα ημέρες. Οι προμήθειες σε τρόφιμα και πυρομαχικά είχαν 
υπολογισθεί με βάση αυτό το δεδομένο. Όλα αυτά έχουν αποφασιστική σημασία, γιατί η Singapore, 
αφού είναι απόρθητη, δεν μπορεί να πέσει παρά μόνο με αποκλεισμό. 

Στις 2 Δεκεμβρίου μια είδηση ηλεκτρίζει την πόλη· η Αγγλία τηρεί την υπόσχεση που έδωσε, να 
στείλει μια ισχυρή ναυτική δύναμη, για να αντιμετωπίσει την ένταση που υπάρχει στη 
Νοτιοανατολική Ασία. Τα δυο μεγάλα πολεμικά που παίρνουν θέσεις στο στενό της Γιοχόρ, είναι το 
Prince of Wales και το θωρηκτό μάχης Repulse. Ο ίδιος ο Churchill επέβαλε την αποστολή του πιο 
συγχρονισμένου αγγλικού θωρηκτού. Το Ναυαρχείο είχε προβλέψει την αποστολή του Rodney και 
του Nelson που είναι σκάφη του 1920 κι ακόμα των τεσσάρων Ρ, του Ρηζολούσιον, του Royal 
Sovereign, του Revenge, του Ράμιλις, που είχαν επιζήσει από τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο και 
είχαν επιφανειακά εκσυγχρονισθεί. Τα παλιά θωρηκτά σας, είπε ο Churchill, είναι πλωτά φέρετρα. 
Φυλάξτε τα, για να συνοδεύουν τις νηοπομπές του Ατλαντικού. Ένα και μόνο σύγχρονο πολεμικό με 
βάση τη Singapore θα ακινητοποίηση τον ιαπωνικό στόλο. Μετά το Bismarck δεν σας αφήνει να 
κοιμηθείτε το Tirpitz. Αντιστρέψτε τα πράγματα και με το Prince of Wales

Επρόκειτο να υπάρξει και ένα τρίτο πολεμικό, το αεροπλανοφόρο Ιντόμιταιμπλ, αλλά προσάραξε σ’ 
ένα κοραλλιογενές ύφαλο, καθώς έβγαινε από το λιμάνι του Κίνγκστον στην Ζαμάικα και δεν θα 
συνενωθεί με τη μοίρα της Άπω Ανατολής, παρά μόνο αφού επισκευάσει τις ζημιές του. 

 μην αφήσετε τους Ιάπωνες να 
κοιμηθούν... 

Από την πλευρά της ξηράς η Singapore βρίσκεται χωρίς προστασία. Το στενό της Γιοχόρ έχει πλάτος 
λίγων εκατοντάδων μέτρων και η αμυντική αξία του είχε περιορισθεί με την κατασκευή ενός 
αναχώματος, από όπου περνά ο δρόμος και ο σιδηρόδρομος. Παρ’ όλα αυτά η είδηση της 
απόβασης των Ιαπώνων στον ισθμό Κρα δεν προκαλεί ανησυχία, βρίσκονται ακόμα 1000km από τη 
Singapore κι άλλωστε πέρασε ο καιρός που η άμυνα της Malaya βασιζόταν μόνο στα φυσικά 
εμπόδια. Η Malaya παράγει το 38% του ελαστικού και το 58% του κασσιτέρου της παγκοσμίου 
κατανάλωσης και αποτελεί για την Αγγλία αυτό που ο κυβερνήτης Sir Σέντον Τόμας αποκαλεί 
εργοστάσιο δολαρίων· λόγοι αρκετοί, για να ληφθούν σοβαρά μέτρα για την άμυνά της. Διαδοχικές 
ενισχύσεις είχαν συγκεντρώσει στη Malaya το 3ο ινδικό σώμα στρατού, την 9η και την 11η 
μεραρχία, από Σικς και Πεντζάμπος, κι ακόμα μια ταξιαρχία Γκούρκας και μια άλλη που έστειλε η 
Μυζόρη και το Χαϊντεραμπάντ. Ήθελαν και μια μεραρχία λευκών· ανέλαβε να την προμηθεύσει η 
Australia και το Ναυαρχείο δέχθηκε να στείλει το υπερωκεάνιο Queen Mary, για να την μεταφέρει μ’ 
ένα μόνο ταξίδι. Αν υπολογισθούν και οι δυο ταξιαρχίες εθνοφρουράς της Singapore, το σύνολο 
πλησιάζει τις 100.000 άνδρες, πράγμα που είναι σημαντικό για έναν τροπικό πόλεμο, εναντίον ενός 
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εχθρού που διεξάγει επιχειρήσεις σε απόσταση 5.000km από τις βάσεις του και σε μια χώρα, όπου 
επιχειρήσεις είναι δυνατές μόνο κατά μήκος δυο οδικών αξόνων. Διοικητής της στρατιάς της Malaya 
είναι ο αντιστράτηγος Πέρσιβαλ, που ξεχωρίζει με τα δυο προεξέχοντα δόντια του, δυο αληθινά 
δόντια λαγού, που υποχρεώνουν το στόμα του να χάσκει συνεχώς. Έχει ανώτερό του -τον 
αρχιστράτηγο της Νοτιοανατολικής Ασίας, τον Sir Ρόμπερτ Brooke-Πόπχαμ, ζωηρό, μυστακοφόρο, 
νεανικό και άξεστο σαν κλασικό συνταγματάρχη του στρατού των Ινδιών. Κάτω από τις διαταγές του 
έχει ένα δύστροπο υφιστάμενο, κάποιον ονόματι Γκόρντον Μπένετ, διοικητή της 8ης αυστραλιανής 
μεραρχίας, ένα πολιτικό με στολή στρατηγού, που υπονομεύει τη θέση του ανωτέρου του και έχει 
επιτύχει να του παραχωρήσει η κυβέρνησή του το δικαίωμα να αρνείται υπακοή σε κάθε διαταγή, 
που δεν θα ανταποκρινόταν στις αντιλήψεις του. Αγνοώντας τις προθέσεις του εχθρού ο Πέρσιβαλ 
είχε διασπείρει τις δυνάμεις του. Άφησε κοντά στη Singapore τις δυο ταξιαρχίες -το ίδιο απείθαρχες, 
όσο και ο αρχηγός τους- του Μπένετ. Στο κέντρο της χερσονήσου εγκατέστησε την 9η ινδική 
μεραρχία που τα στοιχεία της χωρίζονται μεταξύ τους από 100km ζούγκλα. Στο Βορρά προώθησε ως 
τα σύνορα του Σιάμ ολόκληρη την 11η μεραρχία. Το σχέδιο Ματαντόρ προβλέπει, πως θα αναλάβει 
επίθεση, μόλις αποβιβασθούν οι Ιάπωνες και πως θα τους ρίξει στη θάλασσα. 

Χρονολογικά η επίθεση εναντίον της Malaya έγινε πριν από την επιδρομή του Pearl Harbor. Η πρώτη 
ιαπωνική απόβαση πάτησε την ξηρά στις 8 Δεκεμβρίου στις 03:00, τοπική ώρα. Ήταν τότε 17:15 της 
προηγούμενης ημέρας, ώρα Γκρήνουιτς. Η πρώτη βόμβα δεν έπεσε στα νησιά Hawaii παρά στις 
18:25. 

Φθάνοντας από την Κίνα και την Ινδοκίνα η ιαπωνική νηοπομπή μοιράσθηκε στον κόλπο του Σιάμ· 
ένα τμήμα της κατευθύνθηκε στην Κότα Μπαρού, ένα άλλο προς το Πατάνι κι ένα τρίτο, το 
σημαντικότερο, προς το μικρό σιαμέζικο λιμάνι Σινγκόρα. Ο αιφνιδιασμός ήταν απόλυτος. Στη 
Σινγκόρα οι εισβολείς ξεπρόβαλαν κυριολεκτικά απ’ τον αφρό των κυμάτων. Η μόνη απόπειρα 
προασπίσεων της ουδετερότητας του Σιάμ υπήρξε μια ριπή μυδραλιοβόλου, που έπεσε από ένα 
αστυνομικό τμήμα. Ένας διερμηνέας τη σταμάτησε φωνάζοντας: 

Όπως και στις Philippines, οι δυνάμεις εισβολής δεν είναι καθόλου επιβλητικές. Η ονομασία 25η 
στρατιά, είναι μια μεγάλη λέξη. Από τις τέσσερις μεραρχίες που την αποτελούν θεωρητικά, η μια 
έμεινε στην Japan από έλλειψη μεταφορικών μέσων· μια άλλη λοξοδρόμησε προς το Μπανγκόκ, για 
να κάνει την κυβέρνηση του Σιάμ να λογικευτεί· οι δυο άλλες, η 5η και η 18η, δεν είναι καν πλήρεις. 
Ορισμένες μονάδες της βρίσκονται ακόμα στην Κίνα. Ένα σύνταγμα πλέει προς τη Βόρνεο. Τη στιγμή 
που εξορμά για την κατάκτηση της Singapore η 25η στρατιά διαθέτει μόνο 17.230 άνδρες. 
Περιορίζεται σε τέσσερα συντάγματα πεζικού: το 56ο στην Κότα Μπαρού, το 42ο στο Πατάνι και το 
11ο και το 41ο στη Σινγκόρα. Αρχηγός τους είναι ο αντιστράτηγος Tomoyuki Yamashita, ένας παχύς 
βάναυσος άνθρωπος, που ο λαιμός του είναι γραφτό να τυλιχθεί από το σχοινί, που θα κρεμάσει 
τους εγκληματίες πολέμου. Η προθεσμία που του δίνεται για να καταλάβει την απόρθητη Singapore 
είναι εκατό μέρες. 

Είμαστε ιαπωνικός στρατός· 
ερχόμαστε να σας απελευθερώσουμε από τους Λευκούς! 

Οι στρατιώτες που ανοίγουν ένα καινούργιο κεφάλαιο στην ιστορία του μεγάλου πολέμου δεν είναι 
νεοσύλλεκτοι. Προέρχονται από την περιοχή της Σαγκάης και από την περιοχή της Καντόνας, όπου 
έργο τους ήταν η καταδίωξη των εθνικιστών ανταρτών. Κανένα άλλο ανθρώπινο υλικό δεν είναι πιο 
ανθεκτικό και πιο υπάκουο. Υπέμειναν αγόγγυστα το μαρτύριο ενός ταξιδιού μέσα στο βάθος του 
αμπαριού, μέσα στην αποκρουστική αποφορά των αποχωρητηρίων που ξεχείλιζαν και των 
συνεπειών της ναυτίας, καταδικασμένοι στη σιωπή και το σκοτάδι, στριμωγμένοι σ’ ένα χώρο, όπου 
αντιστοιχούν 2m2 για τρεις ανθρώπους, και με μερίδα φαγητού που περιοριζόταν σ’ ένα κάδο ρύζι ή 
κριθάρι την ημέρα για κάθε διμοιρία. Κράμα άκαμπτης αυστηρότητας, απαιτητικής προσηλώσεως 
στους τύπους και ταυτόχρονα συγκινητικής αδελφοσύνης εν όπλοις η ιαπωνική πειθαρχία τους έχει 
επιβάλει την ακριβέστερη υποταγή, χωρίς να τους αφαιρέσει τα ηθικά κίνητρα του αγώνα που 
κάνουν. Κι ο τελευταίος στρατιώτης ξέρει πως συμμετέχει στον αγώνα για τη ζωή του έθνους του και 
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η προσφορά του εαυτού του είναι ανεπιφύλακτη. Οι αξιωματικοί εμποδίζονται στις κινήσεις τους 
από το μακρύ σπαθί των σαμουράι και υπομένουν το αρχαϊκό χιτώνιο με τον κοφτό γιακά, αλλά η 
λαχτάρα τους για θυσία τους κάνει ασύγκριτους ηγέτες. Η προετοιμασία για το θέατρο των 
επιχειρήσεων στη Malaya έγινε σύμφωνα με τη διδασκαλία του Κέντρου Σπουδών Τροπικού 
Πολέμου, που είχε δημιουργηθεί στη Formosa. Οι μαχητές γνωρίζουν καλά τις συνθήκες της 
ζούγκλας, ξέρουν πως άνθρωποι εγκρατείς και στωικοί μπορούν να τα βγάλουν πέρα, πως τα 
δηλητηριώδη φίδια προκαλούν λίγα θύματα, πως τα κόκκινα μυρμήγκια είναι πιο πολύ ταλαιπωρία 
παρά κίνδυνος και πως δεν υπάρχουν παρά δυο μόνο αδυσώπητα ζώα: το σενταλάγκ, δυνατός και 
ηλίθιος ασιατικός βούβαλος και μια μικρή σφήκα με κίτρινο ζωνάρι, που πέντε τσιμπήματά της 
σκοτώνουν. Επειδή είναι πολύ δειλοί και πολύ θηλυπρεπείς, λένε οι οδηγίες, 

Δύο ημέρες είναι αρκετές σ’ αυτούς τους στρατιώτες, για να επιβληθούν στα ινδικά στρατεύματα, 
που η εντατική στρατολόγησή τους είχε αλλοιώσει την ποιότητά τους. Καταρρακτώδεις βροχές 
επηρεάζουν το ηθικό και αποδιοργανώνουν τους υπερασπιστές της Malaya, πνίγουν το πυροβολικό 
τους, διακόπτουν τις συνδέσεις τους, επιφέρουν την εγκατάλειψη της επιχείρησης Ματαντόρ, ενώ 
ούτε καν επιβραδύνουν την πορεία των Ιαπώνων που καλύπτουν 120km μέσα σε εξήντα ώρες. Οι 
φάλαγγες της Σινγκόρα και του Πατάνι συνενώνονται και εισβάλλουν στο δυτικό τμήμα της Malaya. 
Η φάλαγγα της Κότα Μπαρού προελαύνει στο ανατολικό τμήμα, αδιαφορώντας για την τέλεια 
έλλειψη δρόμων. Οι απόπειρες για να υποχρεωθεί ο εχθρός να σταματήσει σε πιο ευνοϊκές για τους 
αμυνόμενους θέσεις, όπως η γραμμή του Ζίτρα και ο ρους του ποταμού Μούντα, δεν σημειώνουν 
επιτυχία. Ολόκληρη η βόρειος Malaya θα έχει κατακτηθεί ως τα Χριστούγεννα. 

οι Δυτικοί, φοβούνται να 
μπουν στη ζούγκλα. Τη θεωρούν συνεπώς αδιάβατη. Γι’ αυτό το λόγο πρέπει να τη χρησιμοποιήσουμε 
για να τους αιφνιδιάσουμε... 
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Το “Prince of Wales” δεν υπάρχει πια 

Στο μεταξύ μια συμφορά έπληξε το βρετανικό ναυτικό: το Repulse και το Prince of Wales δεν 
υπάρχουν πια. 

Διοικητής της ναυτικής δύναμης ήταν ο αντιναύαρχος Sir Tom Philips, επιλεγόμενος Σπιθαμιαίος 
Tom, επειδή είχε ύψος 5 πόδια και 4, πράγμα που τον υποχρέωνε στο καράβι του να ανεβαίνει σε 
μια σαπουνοκασέλα αναποδογυρισμένη για να μπορεί να βλέπει πάνω από την κουπαστή της 
γέφυρας. Αλλά και ο Nelson ήταν κοντός και από τους Βρετανούς ναυάρχους ο Philips ήταν αυτός 
που πρόθυμα τον συνέκριναν με το αθάνατο πρότυπο. Χρειαζόταν για την διοίκηση του ισχυρού 
σχηματισμού που ριψοκινδύνευε τόσο μακριά από τα μητροπολιτικά ύδατα, ένας ναυτικός γεμάτος 
τόλμη. Κανένας δεν διατύπωσε αντιρρήσεις στον διορισμό του Σπιθαμιαίου Tom σ’ αυτή την 
περίβλεπτη και βαριά σε ευθύνες θέση. 

Στις 8 Δεκεμβρίου γίνεται πολεμικό συμβούλιο πάνω στο Prince of Wales. Οι ιαπωνικές αποβάσεις 
επιβεβαιώνονται. Για άλλη μια φορά με λύπη διαπιστώνεται ασυγχώρητη έλλειψη επαγρύπνησης. 
Ο στόλος εισβολής είχε επισημανθεί από ένα αεροπλάνο Καταλίνα στον κόλπο του Σιάμ και δεν 
έγινε ούτε καν συναγερμός! Τα περισσότερα αεροπλάνα καταστράφηκαν στο έδαφος στα 
αεροδρόμια του Βορρά και η Singapore βομβαρδίστηκε με όλα τα φώτα της αναμμένα, γιατί δεν 
μπόρεσαν να βρουν τον αρχηγό της παθητικής αεράμυνας, για να διατάξει συσκότιση! Ευτυχώς το 
Prince of Wales και το Repulse δεν έπαθαν την παραμικρή ζημιά. Το πρόβλημα που τίθεται σχετικά 
μ’ αυτά τα δυο πολεμικά είναι το ακόλουθο: ποιο ρόλο πρέπει να παίξουν στην άμυνα της Malaya; 

Αρχαιότερος από τον Philips, χωρίς όμως να τον εξουσιάζει, ο διοικητής του θαλασσίου μετώπου 
ναύαρχος Layton, υποστηρίζει πως τα δυο μεγάλα πολεμικά πρέπει να μείνουν στα αγκυροβόλιά 
τους του στενού της Γιοχόρ. Η προσάραξη του Ιντόμιταιμπλ τα στέρησε από την αεροπορική 
προστασία και χωρίς αυτήν δεν είναι πια δυνατό να ριψοκινδυνεύσουν στο ανοικτό πέλαγος 
μεγάλης αξίας πολεμικά σκάφη. Αλλά ο Philips αρνείται να ακούσει τη φρόνιμη αυτή γνώμη. 
Διακυβεύεται, λέει, η τιμή του Βασιλικού Ναυτικού. Αρνείται να μείνει φοβισμένα πίσω από τα 
δίχτυα που τον προστατεύουν από τις τορπίλες, την ώρα που οι Ιάπωνες εισβάλλουν στη Malaya. Το 
Prince of Wales και το Repulse μπορούν ακόμα να επιτεθούν εναντίον των ιαπωνικών νηοπομπών 
και να τις καταστρέψουν. Η απουσία ενός αεροπλανοφόρου είναι βέβαια δυσάρεστη, αλλά η 
αντιαεροπορική άμυνα των πλοίων είναι εξαιρετικά ισχυρή και ο διοικητής των χερσαίων 
αεροπορικών δυνάμεων αντιπτέραρχος Marshall Πούλφορντ υποσχέθηκε την υποστήριξη των 
σμηνών του. Άλλωστε το μέγιστο και καλύτερο μέρος των ιαπωνικών αεροπορικών δυνάμεων έχει 
εμπλακεί στο Pearl Harbor. Το τμήμα που απομένει στη νοτιοανατολική Ασία πρέπει να είναι 
εξαιρετικά μέτριο. 

Στις 8 Δεκεμβρίου, στις 17:35, η ναυτική δύναμη Ζ βγαίνει μεγαλόπρεπα από το στενό της Γιοχόρ. Τα 
αντιτορπιλικά Ηλέκτρα, Εξπρές, Τένεδος και Βαμπίρ συνοδεύουν τους δυο θαλάσσιους γίγαντες. Τη 
στιγμή που βγαίνουν στο ανοικτό πέλαγος επιδίδουν στον Sir Tom ένα μήνυμα του Πούλφορντ: 
Λυπούμαι μη δυνάμενος σας εξασφαλίσω κάλυψη καταδιωκτικών. Ο Sir Tom βάζει το μήνυμα στην 
τσέπη του: 

Στα πολεμικά βασιλεύει αισιοδοξία. Στο σαλόνι του Repulse οι νεαροί αξιωματικοί συζητούν εύθυμα 
για τους Ιάπωνες αεροπόρους, κακούς πιλότους, που δεν βλέπουν τη νύκτα. Ο Αμερικανός 
δημοσιογράφος Σέσιλ Brown επεμβαίνει: 

Θα τα καταφέρω και χωρίς αυτά. 

Εσείς οι Άγγλοι δεν μπορείτε να απαλλαγείτε από την 
συνήθεια να υποτιμάτε τον εχθρό.  Το ίδιο κάνατε και στη Norway,  στη France,  στην Κρήτη και πολύ 
φοβάμαι, πως κι αυτή τη φορά... Φωνές αποδοκιμασίας του απάντησαν. Αν αυτοί οι τρομεροί 
Ιάπωνες ήταν άξιοι να κάνουν κάτι, θα το είχαν δείξει εδώ και πολύ καιρό με τους Κινέζους! Είναι 
καιρός άλλωστε να πολεμήσει το Repulse· από την αρχή του πολέμου δεν πήρε μέρος σε καμιά 
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σύγκρουση, λες και η μάχη το αποφεύγει! 

Περνά μια μέρα, περνά το άλλο πρωινό. Ο ουρανός είναι συννεφιασμένος πάνω από μια θάλασσα 
φουρτουνιασμένη. Με ταχύτητα 25 κόμβων τα έξι πολεμικά προχωρούν σηκώνοντας τεράστια 
κύματα με την πλώρη τους. Το μαζούτ των αντιτορπιλικών εξαντλείται γρήγορα μ’ αυτή την 
ταχύτητα, πρέπει όμως να επωφεληθούν από την κάλυψη που προσφέρουν τα σύννεφα 
αντικαθιστώντας την αεροπορική κάλυψη που τους λείπει. Το απόγευμα δυστυχώς ο ουρανός 
καθαρίζει και οι πιθανότητες να επισημανθούν αυξάνουν. Φαινομενικά απαθής, αλλά θανάσιμα 
ανήσυχος ο Philips γνωστοποιεί στο επιτελείο του Prince of Wales τη γραμμή δράσης που 
αποφάσισε να ακολουθήσει: αν φθάσει η νύχτα χωρίς δυσάρεστη συνάντηση, η πορεία θα 
συνεχισθεί και τα ξημερώματα θα επιτεθούν εναντίον του εχθρού. Στην αντίθετη περίπτωση η 
δύναμη Ζ θα επιστρέψει στην Singapore. Το παν βασίζεται στον αιφνιδιασμό. Αν δεν επιτευχθεί ο 
αιφνιδιασμός, οι δυσμενείς πιθανότητες γίνονται πολύ σοβαρές και ο ναύαρχος οφείλει να 
αποδώσει πρωτεύουσα σημασία στη διαφύλαξη των πολύτιμων πολεμικών που του έχουν 
εμπιστευθεί. 

Το απόγευμα τελειώνει. Η μέρα σβήνει. Η νύχτα του ισημερινού πέφτει βαριά. Είναι 20:15. Σε λίγα 
λεπτά θα σκοτεινιάσει... Ακριβώς αυτή τη στιγμή αντιλαμβάνονται ένα θόρυβο κινητήρων. Οι 
σκοποί ανακαλύπτουν τρία αεροπλάνα που μένουν όμως σε απόσταση, χωρίς να αλλάξουν πορεία· 
είναι πάρα πολύ μακριά για να μπορούν να αναγνωρισθούν και χάνονται μέσα στο σκοτάδι. Είναι 
άραγε εχθρικά; Είδαν τη μοίρα; Πώς να το μάθουν; Ο Σπιθαμιαίος Tom σκέπτεται και 
ξανασκέπτεται. Πρέπει τάχα να επιμείνει σε μια παράτολμη πράξη, που μπορεί να καταλήξει σε μια 
νελσόνεια δόξα; Πρέπει να ακούσει τη φωνή της φρόνησης και να επιστρέψει; Λίγα λεπτά αργότερα 
το Τένεδος αναφέρει, ότι εξαντλούνται τα καύσιμά του. Ο Philips το διατάσσει να επιστρέψει στη 
Singapore. Κατευθύνεται έπειτα προς τα βορειοανατολικά, για να εισχωρήσει στον κόλπο του Σιάμ. 
Μέσα σε μια νύκτα μαύρη σαν πίσσα τα πολεμικά ακολουθούν την καινούρια τους πορεία για 
είκοσι πέντε ακόμα λεπτά. Έπειτα ξαφνικά, στις 21:00, μια καινούργια διαταγή βγαίνει από το Prince 
of Wales με φωτεινά σήματα: 

Στο Repulse ξεσπά οργή! Ο πλοίαρχος Τέναντ επιχειρεί να δικαιολογήσει την απόφασή του 
ναυάρχου. Οι άνδρες απαντούν αναθεματίζοντας το πλοιο 

Μεταβολή! 

Unlucky ship!

Σε απόσταση 250 μιλίων προς τα βόρεια άλλες πολεμόχαρες καρδιές νοιώθουν την ίδια 
απογοήτευση. Πάνω από τα εκτεταμένα θαλάσσια τενάγη της Κοχινκίνας οι κινητήρες 80 
βομβαρδιστικών κάνουν την νύκτα να μουγκρίζει. Ο 22ος ιαπωνικός αεροπορικός στολίσκος 
επιστρέφει στη βάση του της Σαϊγκόν, αφού μάταια αναζήτησε τα αγγλικά πολεμικά. 

 Θα τελειώσει ο πόλεμος 
χωρίς να έχει ρίξει το Repulse ούτε μια κανονιά! 

Ο Philips είχε άνακαλυφθεί πολύ νωρίτερα από όσο νόμιζε. Τα τρία αεροπλάνα του δειλινού δεν τον 
είχαν επισημάνει, ο ίδιος όμως μέσα στα αφρισμένα κύματα δεν είχε διακρίνει το περισκόπιο του 
υποβρυχίου Ι-56 που από τις 13:40 είχε δώσει στον ναύαρχο Kondo το στίγμα της δύναμης Ζ. Η 
πληροφορία διαβιβάσθηκε στον 22ο στολίσκο που ετοιμαζόταν να απογειωθεί για ένα νέο 
βομβαρδισμό της Singapore. Βιαστικά αντικατέστησαν τις βόμβες με τορπίλες σε ένα μέρος από τα 
αεροπλάνα. Η καταστροφή του Prince of Wales θα χάριζε στα πληρώματα όση δόξα είχαν αποκτήσει 
και οι νικητές του Pearl Harbor. Απογειώθηκαν μέσα σε μια έξαρση ζήλου. 

Επιστρέφουν απογοητευμένα. Πέταξαν πάνω από μια θάλασσα άδεια. Κινδυνεύοντας να μην έχουν 
πια βενζίνη καταφέρνουν με κόπο να φθάσουν στη Σαϊγκόν, όπου προσγειώνονται τα μεσάνυχτα. 

Τα μεσάνυχτα ο Tom Philips κοιμόταν ντυμένος στο θαλαμίσκο επιφυλακής του Prince of Wales. Του 
φέρνουν ένα μήνυμα του επιτελάρχη του, αντιναυάρχου Πάλισερ, που τον είχε αφήσει στην 
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Singapore, για να εξασφαλίζει τη σύνδεση με το στρατό: Επισημάνθηκε εχθρική απόβαση στο 
Κουαντάν.

Ο Philips ξαναπέφτει στο λαβύρινθο των αποφάσεων που πρέπει να πάρει. Το Κουαντάν είναι ένα 
μικρό λιμάνι στην ανατολική ακτή, μέσα στην καρδιά της ζούγκλας, σε απόσταση 250km από την 
Singapore. Αν πάει ως εκεί να δει τι συμβαίνει, παρατείνει την παράτολμη περιπέτεια από την οποία 
βγαίνει ανέπαφος. Πλέοντας όλη τη νύχτα με κατεύθυνση προς το Νότο τα ξημερώματα θα 
βρίσκεται σχεδόν εν όψει της Singapore, ενώ, αν λοξοδρομήσει προς το Κουαντάν, θα καταλήξει να 
εκθέσει το Prince of Wales στους πρόσθετους κινδύνους μιας ακόμα ολόκληρης ημέρας. Από την 
άλλη πλευρά η παρουσία των Ιαπώνων στο Κουαντάν μπορεί να προσφέρει μια δικαιολογία στη 
μεγαλειώδη και μάταιη έξοδο της δύναμης Ζ που επιστρέφει στη Singapore, αφού έκαμε μια 
ταπεινωτική μεταβολή και αφού ξόδεψε μια περιουσία σε μαζούτ, χωρίς να συνεργασθεί στην 
άμυνα της Malaya περισσότερο από τον αγγελειοφόρο του κυβερνήτη της αποικίας. Έστω και ένας 
λόχος Ιαπώνων αν υπάρχει στο Κουαντάν, έχει σημασία να μπορεί να πει πως το Βασιλικό Ναυτικό 
τον εκμηδένισε. Μεσάνυχτα και 52 λεπτά ο Philips δίνει διαταγή να κατευθυνθούν προς το 
Κουαντάν. 

 Καμιά λεπτομέρεια, καμιά εκτίμηση της αξίας της πληροφορίας. Και δεν τίθεται ζήτημα 
διακοπής της σιγής του ασυρμάτου, για να ζητηθούν διευκρινήσεις. 

Σε ημικατάδυση το Ι-58 αγρυπνεί. Είναι το τελευταίο από τα εννέα υποβρύχια που ο ναύαρχος 
Kondo είχε αναπτύξει, για να καλύψει τις αποβατικές επιχειρήσεις. Στις 02:40 ο κυβερνήτης του, 
υποπλοίαρχος Τανισάκι, διακρίνει στο νυκτερινό του περισκόπιο τις σιλουέτες του Prince of Wales 
και του Repulse. Η θάλασσα είναι κυματώδης, η απόσταση όμως είναι μικρή και ο Τανισάκι 
δοκιμάζει την τύχη του. Πέντε τορπίλες εκσφενδονίζονται προς τα εχθρικά πολεμικά. 

Τίποτε δεν συμβαίνει. Καμιά έκρηξη δεν αντηχεί. Η τύχη και η έλλειψη επίγνωσης εξακολουθούν να 
προστατεύουν τους Άγγλους: δεν είδαν καν το αυλάκι των τορπιλών! Αλλά δεν ακούν ούτε τον 
ασύρματο του Τανισάκι, που από τόσο κοντά τους αναφέρει απογοητευμένος στον αρχηγό του τη 
συνάντηση που είχε και την αποτυχία του. 

Ο Kondo και η μοίρα του είναι πάρα πολύ μακριά, για να επέμβει, αλλά ο 22ος στολίσκος μπορεί να 
δοκιμάσει την τύχη του μια δεύτερη φορά. Μέσα στη βαριά νύκτα της Σαϊγκόν οι μηχανικοί 
γεμίζουν πάλι βενζίνη τα ντεπόζιτα των αεροπλάνων. Τα πληρώματα κοιμούνται δυο ώρες. Πριν από 
την αυγή 10 αναγνωριστικά αεροπλάνα απογειώνονται. Ξημερώνει, όταν 34 αεροπλάνα οριζοντίου 
βολής και 51 τορπιλοβόλα απογειώνονται με τη σειρά τους. Κάθε σμήνος έχει εντολή να πετά 
ανεξάρτητα κατά μήκος του 5ου μεσημβρινού. Δεν θα κάνουν μεταβολή, πριν φθάσουν σε 2 μοίρες 
βόρειο πλάτος, όριο για την ακτίνα δράσεις των αεροσκαφών. 

Τη στιγμή που τα ιαπωνικά βομβαρδιστικά περνούν τις ακτές της Ινδοκίνας, τα αγγλικά πολεμικά 
πλησιάζουν στις ακτές της Malaya. Ο Σπιθαμιαίος Tom δίνει στο Εξπρές διαταγή να κάνει 
αναγνώριση στο λιμάνι του Κουαντάν. Η αναφορά του αντιτορπιλικού φθάνει γεμάτη ειρωνεία: Τα 
πάντα είναι ήρεμα σαν βροχερή Κυριακή...

Ο Philips αλλάζει πορεία, ο Philips είχε χάσει πολύτιμες νυκτερινές ώρες για το τίποτα! Δεν του 
απομένει παρά να ξαναπάρει το δρόμο για την Singapore. Αλλά το μεγάλο ναρκοπέδιο που έχει 
ποντισθεί ανάμεσα στα νησιά Τιομάν και Ανάνμπα επιβάλλει μια μεγάλη καμπή προς τα ανατολικά. 

 Η είδηση της απόβασης ήταν εσφαλμένη. Μερικά 
βουβάλια είχαν μπει σ’ ένα ναρκοπέδιο και οι εκρήξεις δημιούργησαν την εντύπωση 
προπαρασκευής πυροβολικού. 

Στις 10 ο ασύρματος μιλά. Σε απόσταση 175 μιλίων στα νοτιοανατολικά το Τένεδος αναφέρει, ότι 
δέχθηκε επίθεση από 9 ιαπωνικά αεροπλάνα. Πέρασε μέσα από τις βόμβες και συνεχίζει την πορεία 
του προς τη Singapore. Το μήνυμα σημαίνει πως εχθρικές αεροπορικές δυνάμεις βρίσκονται σε 
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απόσταση επικίνδυνα μικρή. Επιβεβαιώνει επίσης, πως οι Ιάπωνες σκοπεύουν άσχημα. Οι βόμβες 
που ρίχθηκαν πάνω στο μικρό Τένεδος ρίχτηκαν με πείσμα. Όπως την προηγούμενη, ο 22ος 
στολίσκος επιστρέφει άπρακτος. Τα πληρώματά του νοιώθουν κατάκοπα και ντροπιασμένα. Αν τα 
αγγλικά πολεμικά βρίσκονταν στο ανοικτό πέλαγος, θα τα έβλεπαν. Ο σημαιοφόρος Τάντο Μισίμα, 
πιλότος του αναγνωριστικού αεροπλάνου αριθ. 3, φέρνει στη μνήμη του τη μεγαλόστομη ημερήσια 
διαταγή, με την οποία ο αντιναύαρχος Ματσουνάγκα έστειλε τα 100 αεροσκάφη του να κυνηγήσουν 
το πιο συγχρονισμένο αγγλικό θωρηκτό: 

Χαμένη ευκαιρία! Γυρίζουν πίσω. Ο Μισίμα είναι κατάκοπος και πεινασμένος. Τρέμει από το κρύο. 
Έχει επιτακτική ανάγκη να ουρήσει. Από ευσυνειδησία έχει στραμμένη την προσοχή του στη 
θάλασσα. Εγκαταλείπουν την ζώνη όπου υπάρχει πιθανότητα να βρίσκεται το Prince of Wales και το 
Repulse... Και ξαφνικά να τα! 

Είναι μια χρυσή ευκαιρία που παρουσιάζεται κάθε χίλια 
χρόνια. 

Πείνα, κρύο, νύστα, πίεση της ουροδόχου κύστης, όλα ξεχνιούνται. Ο Μισίμα κατεβαίνει και 
πλησιάζει. Το θέαμα είναι υπέροχο. Τρία αντιτορπιλικά σχηματίζουν ένα ισοσκελές τρίγωνο, μέσα 
στο οποίο το Prince of Wales πλέει μπροστά από το Repulse· ο Μισίμα απομακρύνεται, ενώ ο 
ασύρματός του μεταδίδει προς όλες τις διευθύνσεις: Μεγάλα εχθρικά πολεμικά εν όψει, 4 μοίρες 
βόρειο πλάτος, 104 μοίρες και 55 λεπτά δυτικό μήκος, μεγάλα εχθρικά πολεμικά εν όψει... 

Επάνω στα αγγλικά πολεμικά τα πληρώματα καλούνται να πάρουν θέσεις μάχης. Κανείς δεν 
ανησυχεί υπερβολικά. Η αντιαεροπορική άμυνα του Prince of Wales είναι τόσο ισχυρή, ώστε το 
θωρηκτό έχει τη φήμη πως είναι άτρωτο. Πάνω από τη δευτερεύουσα θωράκισή του, από τα 
οκταπλά πυροβόλα του είναι το πρώτο πολεμικό, που έχει εφοδιασθεί με θαυμάσια αμερικανικά 
πυροβόλα, που οι ναύτες τα αποκαλούν πιάνα του Σικάγου. Οι τέσσερις κανονιοστοιχίες τους των 
25 σωλήνων είναι ικανές να ρίχνουν 60.000 βλήματα στο λεπτό και να σχηματίζουν πάνω από το 
πολεμικό ένα θόλο θανάτου. Το Repulse απ’ την πλευρά του διαθέτει καλύτερη δύναμη 
αντιαεροπορικού πυρός από τα περισσότερα σκάφη του Βασιλικού Ναυτικού. Έστω και χωρίς 
κάλυψη καταδιωκτικών τα δυο πολεμικά δεν είναι εύκολη λεία. 

Το Repulse δέχεται την πρώτη επίθεση. Από ύψος 15.000 ποδών τα 9 βομβαρδιστικά οριζοντίου 
βολής του υποπλοιάρχου Σαντάο Τακάι το διαλέγουν για στόχο. Απαθείς οι παλαίμαχοι του Ηλέκτρα 
παρακολουθούν σαν γνώστες των πραγμάτων. Ξέρουν πως τα βομβαρδιστικά οριζοντίου βολής 
είναι περισσότερο εντυπωσιακά παρά αποτελεσματικά... 

Κατάπληξη! Οι παλαίμαχοι βγάζουν μια κραυγή αγωνίας. Το θωρηκτό μάχης εξαφανίσθηκε μέσα σ’ 
έναν τεράστιο πίδακα νερού. Ποτέ οι Ιάπωνες δεν είχαν σκοπεύσει έτσι... Ποτέ δεν είχαν πλαισιώσει 
ένα στόχο με τόσο καταπληκτική ακρίβεια! Το Repulse επανεμφανίζεται. Οι ναύτες του Ηλέκτρα 
ζητωκραυγάζουν, οι ζητωκραυγές όμως πνίγονται στα λαρύγγια. Το Repulse είναι τραυματισμένο. 
Σύννεφα καπνού βγαίνουν από την κατεστραμμένη γέφυρά του. Στο κατάστρωμά του μια σάλπιγγα 
ξεψυχισμένη χτυπά το σύνθημα της πυρκαγιάς. Το σκάφος όμως διατηρεί την ταχύτητά του. 
Φλεγματικά ο πλοίαρχος Τένναντ αναφέρει: 

Ο υποπλοίαρχος Χαρίκι Ίκι διοικεί μια ομάδα τορπιλοβόλων αεροπλάνων. Ορμά εναντίον του Prince 
of Wales, που μέσα στις φλόγες των πιάνων του Σικάγου μοιάζει με θαλάσσιο ηφαίστειο εν δράσει. 
Μάταιο μένος. Τα αποτελέσματα των δυο τορπιλών που πλήττουν το θωρηκτό, είναι τρομερά. Το 
πηδάλιο, οι δυο έλικες της αριστερής πλευράς, το βοηθητικό πυροβολικό του αχρηστεύονται. Το 
σκάφος κάνει κλίση 15 μοιρών και η ταχύτητά του πέφτει στους 13 κόμβους. Οι επιθέσεις 
διαδέχονται η μια την άλλη· τα σμήνη ορμούν ακάθεκτα για να κάνουν κόσκινο τα δυο πολεμικά. Το 
Repulse αμύνεται σαν κυνηγημένο αγρίμι, αποφεύγοντας με επιδεξιότητα τα πλήγματα, κάνοντας 

Μια εύστοχη βολή, αλλά η δύναμη πυρός μένει ανέπαφη 
και είμεθα κύριοι της κατάστασης. 
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ελιγμούς, χρησιμοποιώντας όλη την ταχύτητα που διατηρεί. Αλλά στις 12:10 τρεις τορπίλες το 
χτυπούν ταυτόχρονα. Η κλίση του φθάνει τις 30 μοίρες. Η φωτιά μαίνεται στα βάθη του. Ο 
κυβερνήτης δίνει εντολή να εγκαταλειφθεί το σκάφος. Οι άνδρες πέφτουν στη θάλασσα· καμιά 
σαρανταριά επιχειρούν να γλιτώσουν από την ψευτοκαπνοδόχο, εγκλωβίζονται όμως εκεί εξ αιτίας 
του μεταλλικού δικτύου που την καλύπτει και πεθαίνουν απανθρακωμένοι. Στις 12:33 το Repulse 
ανατρέπεται, υψώνει την πλώρη του προς τον ουρανό και βυθίζεται. 

Το Prince of Wales επιπλέει ακόμα. Η ταχύτητα του έχει πέσει στους 8 κόμβους και το κατάστρωμα 
της πλώρης έχει σκεπασθεί από τη θάλασσα. Το Εξπρές το πλησιάζει θαρραλέα κι αρχίζει να 
περισυλλέγη το πλήρωμα, το θωρηκτό όμως πολεμά ακόμα και υποδέχεται την επίθεση νέου 
κύματος βομβαρδιστικών με μια ομοβροντία των τρομερών αντιαεροπορικών του. Ο Philips, σαν να 
είχε ακόμα την ελπίδα να σώσει τη ναυαρχίδα του, δίνει εντολή να ζητήσουν από την Singapore 
ρυμουλκά. Αυτή είναι η τελευταία διαταγή του Σπιθαμιαίου Tom που είχε ονειρευτεί την δόξα του 
Nelson. Ούτε αυτός ούτε ο κυβερνήτης Λητς δεν θα γλιτώσουν απ’ την καταστροφή. 

Στη 13:20 το Prince of Wales αναποδογυρίζεται και χάνεται. 

Οι Ιάπωνες έχασαν μόνο 4 αεροπλάνα. Μεγαλόψυχοι μέσα στη χαρά της νίκης δίνουν σήμα στα 
αντιτορπιλικά, ότι μπορούν να περισυλλέξουν τους επιζώντες. Από τους 2.921 αξιωματικούς και 
ναύτες του Prince of Wales και του Repulse οι 2.081 θα ξαναδούν την Singapore. 



Digitized by 10uk1s 

Ο ρωσικός χειμώνας· η Wehrmacht στο χείλος της αβύσσου 

Ενώ ο πόλεμος επεκτείνεται στους τροπικούς, η μάχη του ψύχους συνεχίζεται στη Ρωσία. 

Μπροστά στη Μόσχα η ρωσική αντεπίθεση παίρνει διαστάσεις. Το ένα τρίτο των μονάδων που την 
διεξάγουν είναι σιβηριανά στρατεύματα. Οι Ρώσοι φορούν ρούχα φοδραρισμένα με μαλλί, μπότες 
με τσόχα, σκούφους γούνινους και άσπρες μπλούζες, που τις περνούν πάνω από τις μακριές χλαίνες 
τους. Όλα τα αυτοκίνητα είναι εφοδιασμένα με αλυσίδες, είδος πρώτης ανάγκης στη χειμερινή 
Ρωσία. Τα λιπαντικά έχουν υπολογιστεί για χαμηλές θερμοκρασίες. Ακόμα και τα άλογα έχουν μια 
καταπληκτική ικανότητα επιβίωσης και αποθέματα αντοχής πρωτοφανή, έστω κι αν δεν έχουν για 
τροφή, παρά μόνο τις παγωμένες αχυρένιες στέγες των ίσμπας. Παίρνουν τη ρεβάνς, τώρα που ο 
πόλεμος άλλαξε μορφή εξ αιτίας της παγωνιάς. Έφιππες περιπολίες εκτελούν υπηρεσία, έφιπποι 
αγγελιοφόροι μεταφέρουν τις διαταγές, ενώ οι Γερμανοί μοτοσικλετιστές υποχρεώνονται από το 
χιόνι να πηγαίνουν με τα πόδια και οι συσκευές ασυρμάτου έχουν αχρηστευθεί από το κρύο. Οι 
μεραρχίες ιππικού του Ερυθρού Στρατού αποδεικνύονται πιο ευκίνητες και πιο αποτελεσματικές 
από τις θωρακισμένες μεραρχίες. 

Προς τα βόρεια της Μόσχας τρεις στρατιές της ομάδας Ζούκωφ συγκεντρώνουν τις προσπάθειές 
τους εναντίον της 3ης ομάδας θωρακισμένων του Ράινχαρντ που μόλις είχε αντικαταστήσει τον 
Hoth. Η 30ή στρατιά του Λελιουσένκο διασχίζει τις παγωμένες υδάτινες εκτάσεις της Μόσχας και 
δυτικά του Κλιν κατορθώνει να αποκόψει την μοναδική γραμμή υποχώρησης του Ράινχαρτ, το 
δρόμο του Βολοκολάνσκ. Πανικός απλώνεται στα γερμανικά μετόπισθεν. Άνδρες που έχουν χάσει 
τις μονάδες τους κατευθύνονται προς τα δυτικά μέσα στη χιονοθύελλα σε μια φυγή χωρίς νόημα, 
αφού έχουν να αντιμετωπίσουν τόσα χιλιόμετρα παγωμένες ερημιές. Ο Bock θέτει την 3η ομάδα 
θωρακισμένων κάτω από τις διαταγές της 4ης και ζητά από τον Hoepner να σώσει τον γείτονά του. 
Ο Hoepner ενεργεί αντεπίθεση με την 1η και τη 2η μεραρχία αρμάτων και εκκαθαρίζει τον δρόμο 
του Βολοκολάνσκ. Αλλά ο Ράινχαρντ αναγκάζεται να εγκαταλείψει το Κλιν στην 1η σοβιετική 
στρατιά εφόδου και στις 14 Δεκεμβρίου να επαναφέρει την ομάδα θωρακισμένων που διοικεί, στον 
ποταμό Λάμα. Υποχώρηση 100km: το βόρειο σκέλος της λαβίδας που έσφιγγε τη Μόσχα, 
συντρίβεται. 

Ο Hoepner δεν έχει ακόμα κατορθώσει να βγάλει από την δύσκολη θέση τον Ράινχαρντ, όταν ένας 
σοβαρός κίνδυνος διαγράφεται για την δική του ομάδα θωρακισμένων. Το ρωσικό ιππικό επιτίθεται 
στον ποταμό Μόσκοβα πλευροκοπώντας το 9ο σώμα και απειλώντας να το κυκλώσει. Οι συνθήκες 
που επικρατούν στα πεδία των μαχών γίνονται όλο και πιο τρομερές. Μια τήξη των πάγων που 
ακολουθείται από πτώση του θερμομέτρου στους -40ο

Στο κέντρο η 4η στρατιά, που βρίσκεται σε άμυνα πάνω στον ποταμό Νάρα, διατηρεί τις θέσεις της. 
Στο δεξιό της αντίθετα η 2η θωρακισμένη στρατιά του Guderian και η 2η στρατιά του Βάιχς που είχε 
ριψοκινδυνεύσει υπερβολικά προχωρώντας στα ανατολικά, πρέπει να συμπτυχθούν γρήγορα. Η 
υποχώρηση σε βάθος 150km με κρύο -52

C, μετατρέπει όλον τον κάμπο σ’ ένα γήπεδο 
πατινάζ, όπου παραπαίουν άνθρωποι, ζώα και οχήματα. Αν η ρωσική επίθεση δεν ήταν τόσο χαλαρή 
ούτε ένα σύνταγμα της 4ης ομάδας θωρακισμένων δε θα γλίτωνε από την προεξοχή της Ίστρα. Αλλά 
οι μάχες συχνά σταματούν μόνες τους. Για το στρατό, γερμανικό ή ρωσικό, ο αντικειμενικός σκοπός, 
πριν φθάσει η νύχτα, είναι να βρεθεί ένα τζάκι, έστω και σε μια ίσμπα ολότελα καμένη, για να μην 
παγώσουν οι άνδρες στις δεκαοκτώ νυκτερινές ώρες. Ο Hoepner κατορθώνει να εκκενώσει την 
Ίστρα και να ανασυγκροτηθεί στον ποταμό Ρούσα. Η υποχώρησή του από την Κρασνάγια Πολιάνια 
φθάνει, όπως και η υποχώρηση του Ράινχαρντ, τα 100km. Η Μόσχα έχει σωθεί για καλά. 

οC είναι μαρτύριο. Το ηθικό των στρατιωτών έχει σπάσει. 
Ίσως να παραδίδονταν, αν ήταν νοητό να παραδοθούν σε Ρώσους. Ο τρόμος της αιχμαλωσίας είναι 
η ηθική δύναμη, με την οποία ο γερμανικός στρατός εξακολουθεί να κινείται. Όσοι εξαντλούν και τις 
τελευταίες τους δυνάμεις ή χάνουν και τις τελευταίες τους ελπίδες φυτεύουν μια σφαίρα στο 
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κεφάλι τους ή πέφτουν στο χιόνι, για να πεθάνουν. 

Ο Guderian έχει αναλάβει τη διοίκηση δυο στρατιών. Κάθε βράδυ γράφει στη γυναίκα του 
γράμματα γεμάτα θλίψη. Σκέπτεται πως πρέπει να ξαναφέρει όλη την ομάδα Mitte στις θέσεις που 
κατείχε τον Οκτώβριο. Θα πλησιάσουν έτσι στους δυο μοναδικούς κόμβους σιδηροδρομικών 
συγκοινωνιών, το Μπριάνσκ και τη Βιάζμα, που εξυπηρετούν τα 1000km του κεντρικού μετώπου. Οι 
γραμμές αυτές είναι άλλωστε τόσο φορτωμένες, ώστε εκατοντάδες τραυματίες να πεθαίνουν 
περιμένοντας να διακομιστούν και μόνο καμιά δεκαριά αμαξοστοιχίες να μπορούν να φθάνουν 
κάθε μέρα στις στρατιές. 

Τη γνώμη του Guderian συμμερίζεται και η ομάδα στρατιών. Από τις 9 Δεκεμβρίου κιόλας ο Bock 
έχει χαράξει στον χάρτη μια χειμερινή θέση, Winterstellung, που ακολουθεί τον ρου του Oka και του 
Ούγκρα, περνώντας στα δυτικά του Μεντύν, ανατολικά του Γκγιάσκ και του Ρζεφ. Η γραμμή αυτή 
δεν έχει οργανωθεί, αλλά η ρωσική επιθετική προσπάθεια είναι ευκολότερο να συγκρατηθεί σ’ ένα 
στενότερο μέτωπο. 

Από τα καλοζεσταμένα ύψη του Rastenburg φθάνει στις 16 Δεκεμβρίου η αντίθετη διαταγή: Hal-
tebefehl! (Ούτε βήμα πίσω!). Ούτε σπιθαμή εδάφους δεν θα εγκαταλειφθεί! 

Το φάσμα αυτό εξακολουθεί να βασανίζει τους Γερμανούς. Αν ο Hitler δεν βάδισε κατ’ ευθείαν 
εναντίον της Μόσχας, είναι γιατί θέλησε να αποφύγει την επανάληψη της εκστρατείας του 1812. Αν 
διατάσσει τις στρατιές του να σταματήσουν, είναι γιατί φοβάται μια επανάληψη της τραγωδίας, 
μέσα στην οποία εκμηδενίσθηκε η Μεγάλη Στρατιά. Άλλωστε οι λόγοι της ανησυχίας τους δεν είναι 
καθόλου ασήμαντοι. Από τα προάστια κιόλας της Μόσχας η υποχώρηση των Γερμανών συνοδεύεται 
από τεράστιες απώλειες υλικού, καθώς και ανθρώπινες απώλειες που πληθαίνουν. Τι θα μείνει από 
την Wehrmacht, αν πρέπει να ξαναγυρίσει ως τον Δνείπερο και ως τον Νιέμεν; Η στρατιά του 
Ναπολέοντα καταστράφηκε χωρίς καμιά κανονική μάχη, από το κρύο, τις αποστάσεις και το 
σφυροκόπημα. Για να αποτρέψει την ίδια τύχη για τη χιτλερική στρατιά ο Führer την καθηλώνει εκεί 
που βρίσκεται. 

Με την προσωπική 
παρόρμηση των διοικητών μεγάλων μονάδων, των σωματαρχών, των αξιωματικών, τα στρατεύματα 
πρέπει να εξαναγκαστούν να προβάλουν φανατική αντίσταση, ακόμα και αν ο εχθρός βρίσκεται στα 
πλευρά το υς ή στα νώτα το υς.  Μό νο αυτός ο τρόπος διεξαγωγής της μάχης μπορεί να συντελέσει να 
κερδηθεί ο απαραίτητος χρόνος, για να φθάσουν ενισχύσεις που διέταξα να αποσταλούν... Κάθε 
αξιωματικό ς και κάθε στρατιώτης πρέπει να πεισθεί, πως μια υπο χώρηση κάνει το  ρωσικό  χειμώνα 
πολύ πιο επικίνδυνο από μια άμυνα επί τόπου. Το φάσμα της ναπολεόντειας υποχώρησης πρέπει να 
απομακρυνθεί από τις σκέψεις μας. 

Αλλά οι στρατηγοί του μετώπου μένουν κατάπληκτοι. Η υποχώρηση είναι γι’ αυτούς ένα μέσο 
σύμπτυξης των γραμμών τους, πύκνωσης της διάταξης των δυνάμεών τους, δημιουργίας εφεδρειών 
και αποκατάστασης των συγκοινωνιών και των επικοινωνιών. Έχουν την εντύπωση πως το 
Rastenburg δεν είναι ενήμερο της πραγματικής κατάστασης και πως δεν αναμετρά τις ταλαιπωρίες, 
τη φθορά, την απογύμνωση των στρατευμάτων, το πάχος του χιονιού, την ένταση του ψύχους, την 
αριθμητική και υλική υπεροχή των Ρώσων, τον κίνδυνο αποσύνθεσης των γερμανικών στρατιών· θα 
έπρεπε ένας στρατηγός, που να έχει αδιαμφισβήτητο κύρος, να πάει να διαφώτιση τον Führer. 

Πάλι προσφέρεται ο Guderian. Δεν θα ξεχάσει ποτέ τις ώρες, που βρέθηκε με το αεροπλάνο του 
πάνω από τις χιονισμένες πεδιάδες. Η Γερμανία έριξε σ’ αυτές 3 εκατομμύρια στρατιώτες κι όμως 
φαίνονται άδειες! Μένουν πέντε μέρες ως τα Χριστούγεννα, που θα έπρεπε να δουν τους νικητές 
στην πατρίδα. Ο γερμανικός στρατός όμως βρίσκεται στο σημείο να αγωνίζεται, για να μην 
καταστραφεί! Την προηγουμένη στο Άνγκερμπουργκ έχει γίνει μια μεγάλη αλλαγή: ο Hitler είχε 
βάναυσα απαλλάξει από τα καθήκοντά του τον Brauchitsch. Ο στρατάρχης είχε φύγει από το γενικό 
στρατηγείο χωρίς αποχαιρετιστήρια τελετή, χωρίς να σφίξει ένα χέρι. Ο Hitler τον είχε κιόλας 
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αντικαταστήσει με τον Hitler. Ο ίδιος από εδώ κι εμπρός θα διοικεί χωρίς ενδιαμέσους τις χερσαίες 
δυνάμεις του. Το καθήκον της Ανώτατης Στρατιωτικής Διοίκησης, δήλωσε,

Άλλη αλλαγή: ο Fedor von Bock δεν διοικεί πια την ομάδα στρατιών Mitte. Ο Hitler τον 
αντικατέστησε με τον άσπονδο εχθρό του Guderian, τον στρατάρχη von Kluge. Οι υψηλοί κλάδοι της 
γερμανικής διοίκησης αρχίζουν να πέφτουν μέσα στην ήττα. 

 είναι να κάνει έναν 
εθνικοσοσιαλιστικό στρατό. Δεν ξέρω κανένα στρατηγό ικανό να επιτύχει σ’ αυτό το έργο. Το 
αναλαμβάνω λοιπόν εγώ. 

Η δεύτερη συνάντηση του Guderian με τον Hitler μοιάζει με την πρώτη με τη διαφορά, πως η 
τραγωδία της Μόσχας δίνει στο βλέμμα του Führer μια γυαλάδα, που ως το τέλος δεν θα πάψει να 
κάνει εντύπωση σ’ όλους όσοι θα τον πλησιάσουν. Ο Guderian περιγράφει τις ταλαιπωρίες του 
στρατού, επιμένει στην ανάγκη να καταληφθούν θέσεις που θα μπορεί ευκολότερα να 
υπερασπισθεί, υπόσχεται πως θα καταλάβει τη Μόσχα την άνοιξη, αν διασωθεί ο στρατός, τολμά να 
πει πως οι άνθρωποι του Rastenburg δεν πλησιάζουν ποτέ τη φωτιά του πολέμου και πως θα 
έπρεπε να αντικατασταθεί το περιβάλλον του Hitler από αξιωματικούς που ξέρουν τι σημαίνει 
πόλεμος το 1941. Ο Hitler απαντά ότι προορισμός του στρατιώτη είναι να υποφέρει, ότι ο Guderian 
έχει άδικο να εντυπωσιάζεται, ότι οι γρεναδιέροι του Φρειδερίκου του Β’ πέθαναν κι αυτοί, χωρίς 
καθόλου να το επιθυμούν, ότι τα πράγματα κρίνονται καλύτερα από μακριά και ότι θα 
προασπιστούν τα εδάφη που κατέχει ο στρατός, χωρίς ούτε μιας σπιθαμής υποχώρηση. Η συζήτηση 
αυτή κρατά πέντε ώρες μπροστά στον Keitel και τον Jodl, που σηκώνουν τους ώμους σε κάθε 
επιχείρημα που προβάλλει ο άνθρωπος, που θέλει να τους δώσει μαθήματα πολεμικής τέχνης. 

Αυτό είναι το τέλος του Guderian. Ο στρατηγός των θωρακισμένων λίγες μέρες μετά την επιστροφή 
στη θέση του, θα απαλλαγεί από τα καθήκοντά του. Στις 31 Δεκεμβρίου επιστρέφει στο Berlin 
νικημένος. 
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Η τελευταία μέρα του 1941 

Την ίδια μέρα, στις 31 Δεκεμβρίου, η Malaya βλέπει τη γενική υποχώρηση των βρετανικών 
στρατευμάτων. Η μικρή Singapore του Βορρά, η νήσος Πενάνγκ, είχε εκκενωθεί, πράγμα που 
προκάλεσε την αγανάκτηση των λευκών αποίκων, οι οποίοι δεν κατάλαβαν, γιατί ο βρετανικός 
στρατός τους αναγκάζει να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους, αντί να νικήσει τους Ιάπωνες. 
Μεγαλύτερη κατάπληξη, μεγαλύτερη αμηχανία νοιώθουν οι Μαλαίσιοι. Θεωρούσαν την παρουσία 
και τη δύναμη των Άγγλων σαν ένα δεδομένο, τόσο οριστικό, όσο και το διαρκές πράσινο των 
φυλλωμάτων και τους βλέπουν να φεύγουν! Ανυπολόγιστες συνέπειες θα προκύψουν από τον 
κλονισμό αυτής της πίστης. 

Στην Japan που πλέει σε πελάγη υπερηφάνειας, το έτος που αρχίζει ονομάσθηκε Φωτεινή ειρήνη 
και ο αυτοκράτωρ το χαρακτηρίζει με την ποιητική φράση Σύννεφο πάνω σε βουνό. Τα ιαπωνικά 
στρατεύματα ολοκληρώνουν την κατάληψη του Σαραβάκ, βρετανικού τμήματος της Βόρνεο. Στις 
Philippines οι Ιάπωνες θα μπουν στη Manila αύριο, 1η Ιανουαρίου. Στην ανθυγιεινή χερσόνησο 
Μπαατάν οι Αμερικανοί φθάνουν στο τέλος του χρόνου μ’ ένα πικρό συναίσθημα εγκατάλειψης. 
Την ίδια 31η Δεκεμβρίου ο Churchill επιστρέφει από την Οτάβα. Έφθασε στην Αμερική στις 22 και 
διέκοψε τις συσκέψεις του με τον Roosevelt για μια σύντομη επίσκεψη στον Καναδά. Αύριο, 1η 
Ιανουαρίου, θα υπογράψει την κοινή διακήρυξη των Ηνωμένων Εθνών που καθορίζει ως σκοπό του 
πολέμου το θρίαμβο των αρχών του Χάρτου του Ατλαντικού. Μεταξύ Churchill και Roosevelt ο 
πόλεμος χαλαρώνει το πρωτόκολλο. Ο Winston κατοικεί στον Λευκό Οίκο, σπρώχνει την κινητή 
πολυθρόνα του προέδρου και οι δυο άνδρες ανταλλάσσουν επισκέψεις στα δωμάτιά τους. Ο Άγγλος 
βγαίνοντας μια μέρα από το λουτρό του αντικρίζει τον Roosevelt· σπεύδει αμέσως να δηλώσει, ότι 
Ο πρωθυπουργός της Μεγάλης Βρετανίας δεν έχει τίποτα να κρύψει από τον πρόεδρο των Ηνωμένων 
Πολιτειών. Η σχέσεις τους έχουν κάποια απόχρωση σεβασμού από το μέρος του Churchill, που λέει 
πάντα: Κύριε Πρόεδρε και μια απόχρωση υπεροχής από το μέρος του Roosevelt που λέει Winston

Στη Βόρεια Αφρική η τελευταία μέρα ου 1941 βλέπει τον Rommel να έχει ξαναγυρίσει στη θέση της 
Αγκενταμπία, από όπου είχε εξορμήσει πριν από οκτώ μήνες για την ανάκτηση της Κυρηναϊκής. 
Μετά τη λύση της πολιορκίας του Tobruk έκρινε πως μια μακρά υποχώρηση ήταν απαραίτητη, για 
να φθαρεί η βρετανική παράταξη με την επιμήκυνση των γραμμών επικοινωνίας της 8ης στρατιάς 
με τα μετόπισθεν. Οι Ιταλοί στρατηγοί Μπάστικο και Γκαμπάρρα διαμαρτυρήθηκαν γι’ αυτή την 
τακτική που ζημίωνε το φασιστικό γόητρο. Είχαν βρει έναν υποστηρικτή των απόψεών τους στο 
πρόσωπο του στρατάρχου Kesselring, που είχε αποσπασθεί από τη Ρωσία, για να αναλάβει τη 
διοίκηση πάνω σε όλο το μεσογειακό θέατρο επιχειρήσεων και που αρχίζει να φέρεται ως αντίζηλος 
του Rommel. Αυτό όμως δεν εμπόδισε τον Rommel να επιβάλει την αντίληψή του και να 
εγκαταλείψει διαδοχικά την Γκαζάλα, τη Ντέρνα και την Βεγγάζη. Οι απώλειές του δεν ήταν 
ασήμαντες, αλλά οι τρεις μεραρχίες του Afrikakorp, η 5η αρμάτων, η 15η αρμάτων, η 90ή ελαφρά, 
είναι ουσιαστικά ανέπαφες. Οι Ιταλοί είχαν περισσότερες απώλειες: 48% των δυνάμεών τους 
εξαφανίσθηκαν κατά το μεγαλύτερο μέρος στα στρατόπεδα αιχμαλώτων. 

. Οι 
εγκάρδιες αυτές σχέσεις διευκολύνουν την διεύθυνση της συμμαχίας· καλύπτουν επίσης μεγάλες 
αντιθέσεις στο θέμα της πολιτικής φιλοσοφίας και της ιδεολογίας. 

Στη Γερμανία η χρονιά τελειώνει μέσα σε μια τρομερή διάλυση ψευδαισθήσεων. Στις 22 Δεκεμβρίου 
ο Joseph Goebbels, gauleiter του Berlin, πήρε την πρωτοβουλία να οργανώσει έναν έρανο για 
μάλλινα, γουναρικά και σκι για τους στρατιώτες του μετώπου. Όλη η επαγρύπνηση της 
ταχυδρομικής λογοκρισίας, όλη η προσοχή, με την οποία αποφεύγουν να γίνεται αντιληπτή η 
μεταφορά στα νοσοκομεία των στρατιωτών που έπαθαν κρυοπαγήματα, δεν κατορθώνουν να 
αποκρύψουν από τον πληθυσμό τις αποτυχίες στη Ρωσία. Η απώλεια του Ροστώβ, η υποχώρηση 
μπροστά από τη Μόσχα τις επιβεβαιώνουν. Στρατιωτικές αμαξοστοιχίες διασχίζουν τη Γερμανία από 
τα δυτικά προς τα ανατολικά ρίχνοντας στη ρωσική κόλαση ενισχύσεις που εγκαταλείπουν το χλιαρό 



Digitized by 10uk1s 

κλίμα της Νορμανδίας. Η εκδίωξη του Brauchitsch επιβεβαιώνει την άποψη, πως έγιναν πελώρια 
λάθη. Ο Goebbels φροντίζει να διαδοθεί η άποψη, ότι τα σχέδια του Führer προδόθηκαν από την 
ανικανότητα και το δύστροπο πνευμάτων στρατηγών. 

Η τελευταία είδηση της χρονιάς για τους Βερολινέζους είναι η ακόλουθη: οι Ρώσοι αποβιβάσθηκαν 
στη Θεοδοσία στην Κριμαία. Αντί να χαλαρωθεί η αντεπίθεσή τους εντείνεται. 
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Κεφάλαιο 14: ΔΟΝΗΣΕΙΣ 
1η Ιανουαρίου - 3η Μαρτίου 1942 

Από τον Αρκτικό ως τη New Guinea 

Στην Ανατολική Πρωσία συνεδριάζει ένα στρατοδικείο τις πρώτες ημέρες του Ιανουαρίου 1942 με 
πρόεδρο τον στρατάρχη του Reich Hermann Göring. Κατηγορούμενος είναι ο στρατηγός Σπόνεκ. 
Απόφαση: θάνατος. 

Το έγκλημα του στρατηγού κόμη Σπόνεκ ήταν ότι δεν συμμορφώθηκε με τη Βασική Διαταγή, την 
εντολή της 20ής Δεκεμβρίου που όριζε, ότι κάθε στρατιωτική μονάδα που δέχεται επίθεση, πρέπει 
να προβάλει αντίσταση επί τόπου, χωρίς να υπολογίζει τον κίνδυνο να κυκλωθεί. Αντιμετωπίζοντας 
από τη μια το χιτλερικό αυτό ουκάζιο και από την άλλη την πρωσική παράδοση, που σύμφωνα μ’ 
αυτή ένας υφιστάμενος διοικητής πρέπει να παραμένει μόνος κριτής της τακτικής που θα 
ακολουθήσει, ο Σπόνεκ, μέλος της στρατιωτικής αριστοκρατίας, προτίμησε να ακολουθήσει την 
παράδοση. Η απόφασή του δεν έφερε καμιά καταστροφή, ο Führer όμως ξέρει να υπερασπίζει το 
Führerprinzip. Προορισμός των στρατηγών δεν είναι να κρίνουν, προορισμός τους είναι να 
υπακούουν. 

Ο Σπόνεκ είχε γνωρίσει τη δόξα τον Μάιο του 1940. Διοικούσε τότε την 22η αερομεταφερόμενη 
μεραρχία, που είχε υποχρεώσει το Φρούριο Ολλανδία να συνθηκολογήσει μέσα σε τέσσερις ημέρες. 
Στη Ρωσία επί κεφαλής του 42ου σώματος συνέβαλε στην παραβίαση του ισθμού του Περεκόπ και 
ενώ ο κύριος όγκος της 11ης στρατιάς περικύκλωνε τη Σεβαστούπολη, κατέκτησε την ανατολική 
Κριμαία μαζί με την χερσόνησο του Κερτς. Πρόκειται για μια γυμνή λοφοσειρά που ανάμεσα στους 
λόφους της η λάσπη σχηματίζει κρατήρες και που κλείνει σχεδόν τελείως την Αζοφική Θάλασσα, 
αφήνοντας ανάμεσα σ’ αυτήν και την ακτή του Κουμπάν ένα στενό πλάτους 5km, που μπορείς να το 
διαβείς σχεδόν με τα πόδια. Η σημασία που αποδίδει ο Hitler σ’ αυτή τη γλώσσα ξηράς οφείλεται 
στη γειτνίασή της με τον Καύκασο. Δεν είναι ούτε 200km η απόσταση από το Κερτς ως το πρώτο 
μεγάλο πετρελαιοφόρο πεδίο, το Μαϊκόπ. 

Όταν ο κόμης Σπόνεκ κατέλαβε το Κερτς, το 42ο σώμα στρατού του το αποτελούσαν η 46η, 73η και 
170ή μεραρχία πεζικού. Αλλά ο φιλόδοξος Manstein βιάζεται να κυριεύσει τη Σεβαστούπολη. Πήρε 
λοιπόν δυο από τις τρεις μεραρχίες αφήνοντας στον Σπόνεκ τη μοναδική 46η για την άμυνα 
ολόκληρου του ανατολικού τμήματος της Κριμαίας. Οι αντάρτες περιπλέκουν την κατάσταση. Οι 
Γερμανοί μπορεί να είχαν βρει στην Κριμαία πληθυσμούς φιλικά διατεθειμένους, είχαν βρει όμως 
και ένα σύστημα οργάνωσης ανταρτοπόλεμου εγκατεστημένο στην παραλιακή οροσειρά της Ζάιλα 
ανάμεσα στη Yalta και την Θεοδοσία. Το ρουμανικό ορεινό σώμα αναλαμβάνει την καταδίωξη των 
ανταρτών, αντί να ενισχύσει τον αδύνατο κλοιό, που έχει εγκαταστήσει ο Σπόνεκ γύρω από την 
χερσόνησο του Κερτς. 

Οι Ρώσοι επιτίθενται την ημέρα των Χριστουγέννων. Διαβαίνουν το στενό που ήταν εν μέρει 
παγωμένο μπαίνοντας ως το λαιμό στο παγωμένο νερό. Ο Σπόνεκ κατορθώνει να τους αποκρούσει, 
δεν διαθέτει όμως ούτε ίχνος εφεδρειών. Ενημερώνει για την κατάστασή του τον Manstein ζητώντας 
του την έγκριση να αποσυρθεί στον ισθμό του Παρπάτς, όπου μπορούσε ευκολότερα να κρατηθεί. Ο 
Manstein του απαντά με τη διαταγή του Führer: αντίσταση χωρίς ούτε ένα βήμα προς τα πίσω. 

Στις 29 Δεκεμβρίου γίνεται κάτι ιδιαίτερα σοβαρό. Οι Ρώσοι αποβιβάζονται στη Θεοδοσία, στα νώτα 
του 42ου σώματος. Δεν πρόκειται για επιχείρηση κομάντος. Ένα βαρύ θωρηκτό, πολλά πολεμικά, 
ένας στόλος μεταγωγικών και η 44η σοβιετική στρατιά συμμετέχουν στην επιχείρηση. Ο κίνδυνος 
είναι μεγάλος για τους πολιορκητές της Σεβαστούπολης κινδυνεύουν να αποκλεισθούν στην 
Κριμαία, αν ο αντίπαλος βαδίσει με τόλμη εναντίον του λαιμού του Περεκόπ. Ο κίνδυνος είναι 
ακόμα σοβαρότερος για το 42ο σώμα που απειλείται με κύκλωση. Ο Σπόνεκ παίρνει την απόφαση 
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να συμπτυχθεί στον ισθμό του Παρπάτς και ειδοποιεί σχετικά τον Manstein με τον ασύρματο. 

Η αντίδραση του Manstein είναι σύμφωνη με τη Βασική Διαταγή. Απαγορεύει στον Σπόνεκ να το 
κουνήσει από τη θέση του. Αλλά ο Σπόνεκ είχε βιαστεί να κατεβάσει την κεραία του κι έτσι η 
κατηγορηματική διαταγή δεν φθάνει ως αυτόν. Οι 10.000 στρατιώτες του έχουν κιόλας αρχίσει να 
συμπτύσσονται με -30ο

Ο Manstein αντιμετωπίζει τον κίνδυνο με τη συνηθισμένη αποφασιστικότητά του. Σταματά την 
έφοδο κατά της Σεβαστούπολης, τη στιγμή που ο συνταγματάρχης von Χόλτιτζ έφθανε στον όρμο 
Σβερνάγια. Η 22η και 170ή μεραρχία πεζικού αποσύρονται από την πολιορκία, συνενώνονται με την 
46η και ανακαταλαμβάνουν την Θεοδοσία. Οι Ρώσοι διατηρούν τη χερσόνησο του Κερτς, άφησαν 
όμως να χαθεί η ευκαιρία να προκαλέσουν μια συμφορά στη Wehrmacht. Η υποχώρηση του κόμη 
Σπόνεκ όχι μόνο δεν έβλαψε τον ανθελιγμό του Manstein, αλλά και τον εξυπηρέτησε. Αυτό δεν 
εμποδίζει να τιμωρηθεί με θάνατο η φανερή ανυπακοή στη διαταγή του Hitler. 

C βαδίζοντας σ’ ένα δρόμο σκεπασμένο από λεπτό στρώμα πάγου. Η γλυκιά 
Κριμαία είναι μια κόλαση. Τα δάχτυλα και οι μύτες παγώνουν κατά εκατοντάδες. Τα άλογα ψοφούν. 
Τα πυροβόλα πρέπει να εγκαταλειφθούν. Αλλά ο τρόμος της αιχμαλωσίας κεντρίζει τους άνδρες και 
τους κάνει να συνεχίζουν την πορεία τους. Κατορθώνουν έτσι να διανύσουν 120km μέσα σε εξήντα 
δύο ώρες, να βγουν από την ποντικοπαγίδα και να εξακολουθήσουν να πολεμούν, για να 
σταματήσουν την εχθρική προέλαση. 

Ο Σπόνεκ δεν θα εκτελεστεί αμέσως, επειδή ο Hitler μετέτρεψε την ποινή του σε φυλάκιση. Μετά 
την απόπειρα της 20ής Ιουλίου 1944 η Gestapo βρίσκει τον πρώην διοικητή του 42ου σώματος στο 
φρούριο του Γκεμερσχάιμ και τον τουφεκίζει χωρίς άλλη δίκη. Μερικές ημέρες μετά τη δίκη του 
στρατηγού κόμη Σπόνεκ ένα καινούργιο όνειδος παρουσιάζεται στην Ανώτατη Γερμανική Διοίκηση. 
Ένας διοικητής θωρακισμένων μονάδων, που η φήμη του δεν υστερεί από τη φήμη του Guderian, ο 
στρατηγός Hoepner, απομακρύνεται από τη θέση του και εκδιώκεται από το στράτευμα για 
ανυπακοή και δειλία. 

Η ομάδα θωρακισμένων του, που είχε προαχθεί σε 4η θωρακισμένη στρατιά, αντιμετώπιζε σκληρή 
πίεση στη γραμμή του ποταμού Ρούσα. Ο Hoepner ζήτησε από τον νέο διοικητή της ομάδας Mitte 
την έγκριση να συμπτύξει το μέτωπό του. Ήρωας για το θάρρος του να αντιμετωπίζει τα υλικά 
εμπόδια, στήνοντας το κρεβάτι του εκστρατείας στα προκεχωρημένα σημεία του μετώπου, 
ασκητικός και φανατικός στρατιώτης ο στρατάρχης von Kluge δεν έχει ηθικό θάρρος. Απαντά στον 
Hoepner, πως πρέπει να απευθυνθεί κατ’ ευθείαν στον Führer. Μια ολόκλη ρη ημέρα ο Hoepner 
προσπαθεί να συνδεθεί με το Rastenburg και μη μπορώντας να το επιτύχει αναλαμβάνει την ευθύνη 
να ευθυγραμμίσει ελαφρά τη θέση του. Η περίπτωση αυτή είναι τόσο ασήμαντη, που ο νομικός 
σύμβουλος της Ανώτατης Στρατιωτικής Διοίκησης αρνείται να κινήσει την ποινική διαδικασία 
εναντίον του στρατηγού, αλλά ο Hitler στιγματίζει τον στρατηγό διώχνοντάς τον από το στράτευμα 
και απαγορεύοντάς του να φορά στολή. Έπειτα απαντά στους δισταγμούς των νομικών 
επιβάλλοντας στο Reichstag την ψήφιση ενός νόμου, που του δίνει απεριόριστες δικαστικές 
αρμοδιότητες, που του δίνει νόμιμο δικαίωμα ζωής και θανάτου πάνω σ’ όλους τους πολίτες του 
Reich. Οι στρατηγοί δεν γελιούνται: εναντίον τους πρώτα-πρώτα επισείεται αυτό το μέσο 
τρομοκρατίας. 

Οι εξαφανίσεις από το προσκήνιο πολλαπλασιάζονται. Ο Rundstedt, ο Stülpnagel, ο Brauchitsch, ο 
Guderian, ο Hoepner δεν υπάρχουν πια· ο Reichenau πεθαίνει από συμφόρηση και ο Bock 
μετατίθεται από την ομάδα Mitte στη διοίκηση της ομάδας Süd, αλλά οι σχέσεις του με την Ανώτατη 
Διοίκηση της Wehrmacht γίνονται πάλι ελεεινές. Ο αξιοπρεπής στρατάρχης von Leeb δηλώνει, πως 
δεν μπορεί να διατηρήσει πια την ευθύνη της ομάδας Βορράς κι αντικαθίσταται από τον von 
Kuechler. Ο στρατηγός Στράους, διοικητής της 9ης στρατιάς, δηλώνει ασθένεια. Πολλοί σωματάρχες 
και μέραρχοι διατάσσονται να επιστρέψουν στη Γερμανία. Η αμοιβαία δυσπιστία και η αντιπάθεια 



Digitized by 10uk1s 

μεταξύ του Hitler και των ηγετών του στρατού εξακολουθούν να μεγαλώνουν. Ακόμα και για τον 
δουλοπρεπή Keitel ο Hitler βρίσκει τον τρόπο να πει, πως είναι ένας πορτιέρης κινηματογράφου

Αλλά πριν απ’ όλα πρέπει να συντριβεί η χειμερινή ρωσική επίθεση. Πρέπει να σωθεί η Wehrmacht. 

. Στη 
θέση του κλασικού στρατού σχεδιάζει να αναπτύξει σε μεγάλη κλίμακα τα Waffen S.S. 

Στην ομάδα Mitte η κατάσταση είναι σχεδόν απελπιστική. Σ’ ένα ελικοειδές μέτωπο 1500km που 
απαγορεύεται να αναμορφωθεί ή να συμπτυχθεί, ο von Kluge παρατάσσει 68 μεραρχίες. Απέναντι 
σ’ αυτές τις δυνάμεις η Abt. Fremde Heere Ost υπολογίζει ότι υπάρχουν 12 σοβιετικές στρατιές, 88 
μεραρχίες πεζικού, 15 μεραρχίες ιππικού, 24 μηχανοκίνητες ταξιαρχίες, συνολικά 190 μεγάλες 
μονάδες, κατανεμημένες μεταξύ του μετώπου του Καλίνιν που το διοικεί ο Κόνιεφ, του δυτικού 
μετώπου που το διοικεί ο Ζούκωφ και της αριστερής πτέρυγας του νοτιοδυτικού μετώπου, που την 
διοικεί ο Σακχάρωφ. Το κρύο του Δεκεμβρίου δεν ήταν ένα απλό κύμα, αλλά η αρχή μιας βαριάς 
χειμερινής περιόδου. Το θερμότερο κατεβαίνει καθημερινά ως τους –30οC, συχνά ως τους -40οC και 
καμιά φορά ως τους -50ο

Στο κέντρο της ομάδας Mitte η 4η στρατιά έχει τεθεί κάτω από τη διοίκηση του στρατηγού 
Χάινριτσι. Κρατά το έδαφος που κατέχει, αλλά η κατά μέτωπο αντίστασή της έχει σαν μοναδικό 
επακόλουθο την αύξηση του κινδύνου στις πτέρυγες της στρατιάς του. Θα πρέπει να περιμένει το 
δεύτερο δεκαπενθήμερο Φεβρουαρίου, για να εγκρίνει ο Hitler, χαλαρώνοντας κάπως τη Βασική 
Διαταγή του, την εκκένωση θέσεων τόσο προκεχωρημένων, όπως η Καλούγκα και το Μεντύν. 
Ταυτόχρονα η 4η στρατιά θωρακισμένων, όπου ο Ρούοφφ αντικατέστησε τον Hoepner και η 9η 
στρατιά, όπου ο Model αντικατέστησε τον Στράους, παίρνουν την άδεια να εγκαταλείψουν το 
Ρούσσα και το Βολοκολάνσκ, για να συμπτυχθούν στη Winterstellung ή χειμερινή γραμμή. Όπως και 
στην περίπτωση Rundstedt, ο Hitler επικυρώνει και μάλιστα διευρύνει αποφάσεις, για τις οποίες 
είχε εξοντώσει τους στρατηγούς του. Η Winterstellung είναι μια μολυβιά πάνω στο χάρτη. Δεν 
υπάρχει πουθενά οργανωμένη θέση. Το παγωμένο έδαφος αποκλείει κάθε χωματουργικό έργο και 
η συμβουλή που δίνει ο Hitler, να σχηματίσουν μια σειρά λάκκων με βολή πυροβολικού, φαίνεται 
αστεία, όταν υπολογισθούν οι πενιχρές προμήθειες του πυροβολικού. Ένα συνεχές μέτωπο 
αποκλείεται, αφού κάθε μεραρχία οφείλει να κρατήσει τομείς από 20 ως 40km με λόχους που 
περιορίζονται σε 50 άνδρες. Κάθε μικρή μονάδα οργανώνεται σε κλειστό σημείο στήριξης, 
προσπαθώντας να προστατεύει με τα πυρά της τα γειτονικά σημεία στήριξης. Οι υπηρεσίες των 
μετόπισθεν, οι σταθμοί διοίκησης, σχηματίζουν κέντρα αντίστασης, στήνοντας οδοφράγματα γύρω 
από τα χωριά, τα σχολεία, τα κολχόζ. Τα γενικά στρατηγεία στρατιάς, όπως του Χάινριτσι στο 
Γιούχνοβ, είναι εκτεθειμένα στον κίνδυνο να καταληφθούν με μια γρήγορη κι αποφασιστική 
ενέργεια. Ασφάλεια δεν υπάρχει, παρά μόνο βαθιά στα μετόπισθεν και πάλι με την προϋπόθεση, 
πως δεν δρουν οι αντάρτες στην περιοχή. Το μέτωπο είναι στην πραγματικότητα μια ζώνη βάθους 
100 ως 150km, μέσα στην οποία από το στρατηγό ως τον υπαξιωματικό, από τον πολυβολητή ως το 
προσωπικό της επιμελητείας, όλοι βρίσκονται στη γραμμή του πυρός. Η μερική υποχώρηση της 4ης 
στρατιάς έρχεται τόσο αργά, που οι πιθανότητές της να επιτύχει να γλιτώσει από την κύκλωση 
παρουσιάζονται αμφίβολες. Δύο λαβίδες κλείνουν εναντίον της συγκλίνοντας προς την κεντρική 
αρτηρία, τον αυτοκινητόδρομο της Μόσχας. Μεταξύ του δεξιού της 4ης στρατιάς και του αριστερού 
της 2ης θωρακισμένης στρατιάς, όπου ο Rudolf Στράους αντικατέστησε τον Guderian, έχει ανοίξει 
ένα χάσμα. Η 10η και η 49η σοβιετική στρατιά εισχωρούν σ’ αυτό το κενό. Δεν έχουν απέναντί τους, 
παρά μόνο τη 216η γερμανική μεραρχία πεζικού, που είχε μεταφερθεί από την France κάτω από τη 
διοίκηση του στρατηγού βαρόνου von Ουντ Τσου Γκίλντα. Το μόνο που μπορεί να κάνει είναι ν’ 
αγκιστρωθεί στο μικρό χωριό Σουκχίνιτσι, στη διασταύρωση των σιδηροδρομικών γραμμών 

C. Τα ζεστά ρούχα, που μάζεψε ο Goebbels, είχαν κάνει την εμφάνισή τους, 
αλλά είναι ανεπαρκή και ακατάλληλα για στρατιώτες. Τα κρυοπαγήματα αποδεκατίζουν τα 
συντάγματα. Το χιόνι εξαντλεί τους άνδρες και τα υποζύγια. Παρεμποδίζει ακόμα περισσότερο τις 
φάλαγγες αυτοκινήτων, που η μέση ταχύτητά τους πέφτει στα 2km την ώρα. Για όλους τους 
Γερμανούς στρατιώτες ο πρώτος πολεμικός χειμώνας στη Ρωσία θα παραμείνει ένας εφιάλτης. 
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Smolensk-Kursk και Μπριάνσκ-Μόσχας. Μεγάλες ρωσικές μάζες την πολιορκούν σ’ αυτό το σημείο. 
Άλλες απειλούν τον ασφαλτοστρωμένο δρόμο Ροσλάβλ-Γιούχλοβ, που παίζει ουσιαστικό ρόλο μέσα 
στο σύστημα του γερμανικού ανεφοδιασμού. Ολόκληρο το πλευρό της 4ης στρατιάς είναι 
ακάλυπτο. Αν καταρρεύσει το στήριγμα του Σουκχίνιτσι, είναι χαμένη! 

Μέσα στα ερείπια που είναι γεμάτα τραυματίες, ο Γκίλντα αμύνεται με λύσσα. Για να τον απαλλάξει 
από τον κλοιό η ομάδα στρατιών, χρησιμοποιεί την 18η μεραρχία αρμάτων κάτω από τη διοίκηση 
του πρώην επιτελάρχη του Guderian, Νέρινγκ. Χρειάζονται προσπάθειες δέκα ημερών -δέκα ημέρες 
που κατά τη διάρκειά τους η γερμανική διοίκηση περιμένει από ώρα σε ώρα την πτώση του 
Σουκχίνιτσι- για να την αποσύρουν από τον τομέα του Ορέλ και να διασχίσει τα 150km που τη 
χωρίζουν από τη βάση της. Αλλά η επίθεση επιτυγχάνει. Η 18η αρμάτων διασπά τον ρώσικο κλοιό, 
απελευθερώνει τη 216η μεραρχία πεζικού, την επαναφέρει στις γερμανικές γραμμές και 
σταθεροποιεί το εύθραυστο μέτωπο που καλύπτει το Ροσλάβλ. Όπως και στην Κριμαία, ο ρωσικός 
στρατός δεν κατάφερε να εκμεταλλευθεί μια αρχική επιτυχία. Είναι αλήθεια, πως οι κλιματολογικές 
συνθήκες τον επηρεάζουν κι αυτόν. Οι Ρώσοι δεν είναι υπεράνθρωποι· έχουν κι αυτοί στρατιώτες 
που παγώνουν και οι μονάδες τους αποκλείονται κι αυτές από την παγωνιά. 

Μόλις αποσοβήθηκε προσωρινά ο κίνδυνος στη δεξιά πτέρυγα του Χάινριτσι, ξαναπαρουσιάζεται 
στην αριστερή πτέρυγα πιο ευρύς και πιο σοβαρός. Όχι μόνο η 4η στρατιά, αλλά και η 4η 
θωρακισμένη στρατιά, η 9η στρατιά, η 3η θωρακισμένη στρατιά, το ένα τρίτο δηλαδή των 
γερμανικών δυνάμεων στη Ρωσία αντιμετωπίζουν τον κίνδυνο μιας τεράστιας κυκλώσεως. 

Το πλήγμα έρχεται από το Βορρά. Στις 5 Ιανουαρίου η αριστερή πτέρυγα του μετώπου του Καλίνιν, 
που αποτελείται από την 19η, τη 30ή και την 39η σοβιετική στρατιά, αναλαμβάνει επίθεση. Η 
επίθεση έχει στόχο της τα απώτερα μετόπισθεν της ομάδας Kluge, το Βελίκι Λούκι, το Βιτέμπσκ, το 
Smolensk, τη Βιάζμα, τον αυτοκινητόδρομο και την σιδηροδρομική γραμμή της Μόσχας. Η κίνηση 
αυτή είναι ισάξια των πιο μεγάλων κυκλωτικών κινήσεων της Wehrmacht. Στρατηγικός σκοπός της 
είναι η καταστροφή ολόκληρου του εχθρικού κέντρου. Η σοβιετική φιλοδοξία είναι ισάξια της 
φιλοδοξίας του Hitler: εκείνος θέλησε να εκμηδενίσει τον σταλινικό στρατό στο διάστημα μιας 
σύντομης θερινής εκστρατείας· ο Stalin επιχειρεί με τη σειρά του να εκμηδενίσει τον χιτλερικό 
στρατό στο διάστημα μιας σύντομης χειμερινής εκστρατείας. Είναι κρίμα που δεν ξέρουμε καλύτερα 
τη γένεση αυτού του αριστοτεχνικού σχεδίου. Είναι κρίμα επίσης που δεν μπορούμε να συλλάβουμε 
καλύτερα με ποιο μηχανισμό, με ποιες προσπάθειες, με τι αγώνες κατάφεραν να συνέλθουν, να 
αναδιοργανωθούν, να επανεξοπλισθούν και να επαναδραστηριοποιηθούν τόσες δυνάμεις: με ποιο 
τρόπο από το στρατό που είχε συντριβή τον Νοέμβριο μπόρεσε να ξεπηδήσει ο ισχυρός στρατός του 
Ιανουαρίου, που άγγιζε τη νίκη και πλησίαζε στην ολοκληρωτική σοβιετοποίηση της Ευρώπης ήδη 
από το 1941. 

Η πρώτη σοβιετική προσπάθεια στρέφεται προς το Ρζεφ, βόρειο στήριγμα της 9ης στρατιάς. Ο νέος 
διοικητής της, ο στρατηγός των θωρακισμένων Model, φθάνει στη μέση της κρίσης στο γενικό 
στρατηγείο της Σύστσεβα. Οι Ρώσοι έχουν κάνει επίθεση στο γενικό στρατηγείο, όπου οι γραφείς, οι 
σκοποί, οι ταχυδρόμοι αναγκάζονται να πολεμήσουν. Έχουν επίσης επιτεθεί εναντίον του 
σιδηροδρομικού σταθμού, όπου η λεηλασία μερικών βαγονιών με κονιάκ ευνοεί την επιτυχημένη 
αντεπίθεση ενός στοιχείου της 1ης γερμανικής μεραρχίας αρμάτων: ο μοναδικός δρόμος 
ανεφοδιασμού του στρατού, η σιδηροδρομική γραμμή που συνδέεται στη Βιάζμα με τη γραμμή 
Smolensk, παραμένει στα χέρια των Γερμανών. Αυτό δεν κάνει την κατάσταση λιγότερο κρίσιμη. 
Όταν ο Model που διοικούσε πριν από λίγες εβδομάδες μια απλή θωρακισμένη μεραρχία, ανέλαβε 
τα νέα καθήκοντά του, οι αξιωματικοί τον ρώτησαν με αγωνία τι τους φέρνει. Γέλασε κι απάντησε: 
Τον εαυτό μου. Η Ανώτατη Διοίκηση της Wehrmacht, η Ανώτατη Στρατιωτική Διοίκηση, η ομάδα 
στρατιών δεν έχουν καμιά εφεδρεία. Η τοπική διοίκηση πρέπει να σωθεί μόνη της. Η 9η στρατιά 
είναι κυκλωμένη από τρεις πλευρές. Στα ανατολικά υπερασπίζει την πλασματική Winterstellung, 
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συνδεόμενη πάνω στον αυτοκινητόδρομο με την 4η θωρακισμένη στρατιά. Προς τα βόρεια κρατά 
στο ακραίο σημείο του μετώπου το Ρζεφ. Προς τα δυτικά η ρωσική διείσδυση την υποχρεώνει να 
συγκροτήσει ένα τρίτο μέτωπο που η προέλαση της 29ης σοβιετικής στρατιάς την αναγκάζει να το 
επιμηκύνει από μέρα σε μέρα. Το Ερυθρό ιππικό, με τη βοήθεια και των παρτιζάνων, φθάνει στην 
περιοχή της Βιάζμα, πλησιάζει στον αυτοκινητόδρομο. Η 9η στρατιά και μαζί της η 4η θωρακισμένη 
στρατιά απειλούνται με ολοκληρωτική κύκλωση. 

Στις 8 Ιανουαρίου οι Ρώσοι επεκτείνουν την επίθεση τους προς τα βόρεια. Η δεξιά πτέρυγα του 
μετώπου του Καλίνιν και η αριστερή πτέρυγα του Βορειοανατολικού μετώπου, η 11η, η 22η, η 34η 
στρατιά και η 1η και 3η στρατιά κρούσης εξαπολύουν επίθεση. Το βιαιότερο πλήγμα δίνεται στο 
σημείο, όπου ενώνονται οι ομάδες στρατιών του Kluge και του Kuechler, στην περιοχή της λίμνης 
Σάλινγκερ. Οι στρατιές κρούσης, που καταφέρουν αυτό το πλήγμα, είναι επίλεκτες μονάδες, 
εφοδιασμένες με μεγαλύτερη φροντίδα, στελεχωμένες καλύτερα και πιο έντονα 
διαπαιδαγωγημένες πολιτικά από τις άλλες στρατιές. Η περιοχή, γεμάτη λίμνες και βάλτους, είναι 
αδιάβατη το καλοκαίρι, αλλά ο χειμώνας έχει στερεοποιήσει τους βάλτους και τις λίμνες, που 
καλύπτονται από ένα μέτρο πάγο και προσφέρονται στη διακίνηση αρμάτων. Μέσα από τα 
παγωμένα νερά τους οι Γερμανοί θα δουν να ξεπροβάλλουν οι πιο επικίνδυνες επιθέσεις. 

Το ελάττωμα του ρωσικού σχεδίου βρίσκεται στους αποκλίνοντες στόχους του και στις πολύ πλατιές 
επιδιώξεις του. Την ίδια στιγμή που διεισδύουν προς το Βιτέμπσκ οι Ρώσοι, κάνουν επίθεση 
ανάμεσα στη λίμνη Σάλινγκερ και την λίμνη Ίλμεν, για να ανακαταλάβουν το οροπέδιο Βαλντάι, που 
καλύπτεται από πάρα πολύ χιόνι. Βορειότερα, για να ανακουφισθεί το Leningrand, ετοιμάζεται μια 
επίθεση τριών στρατιών στον ποταμό Βολχώβ ανάμεσα στη λίμνη Ίλμεν και την λίμνη Ladoga. 
Επαναλαμβάνοντας το σφάλμα του Hitler, υποτιμώντας κι εκείνος τον αντίπαλό του, ο Stalin 
αναπτύσσει ριπιδωτά τις στρατιές του και εξασθενίζει τα πλήγματα που καταφέρει 
πολλαπλασιάζοντάς τα. Δεν αποκλείεται η Wehrmacht να οφείλει την σωτηρία της σ’ αυτή την 
υπερφίαλη τακτική. 

Στη λίμνη Σάλινγκερ το γερμανικό μέτωπο θρυμματίζεται. Ο κάτω ρους του Λόβατ παραβιάζεται 
παρ’ όλη την απεγνωσμένη αντίσταση μερικών λόχων, που κυκλωμένοι πολεμούν για πολλές 
εβδομάδες, ώσπου εξοντώνονται. Αλλά η 1η στρατιά κρούσης, αντί να δώσει στην προώθηση προς 
το Βιτέμπσκ την πιο μεγάλη δυνατή ορμή και ταχύτητά της, κάνει στροφή προς τα βόρεια και 
μπροστά στα ερείπια της Σταράγια Ρούσσα η 18η μηχανοκίνητη γερμανική μεραρχία της ανακόπτει 
την προέλαση. Η 3η στρατιά κρούσης προχωρεί στην αρχή σε ελεύθερο πεδίο, προελαύνει 120km κι 
ανοίγει ένα ρήγμα ανάμεσα στην ομάδα Βορράς και την ομάδα Mitte. Ο Γερμανός στρατηγός Σέρερ 
εφορμά στη μικρή πόλη Χολμ, του άνω ρου του Λόβατ, σταματά και ανασυγκροτεί τις διαλυμένες 
μονάδες, τις ενώνει με σχηματισμούς των μετόπισθεν και σχηματίζει μια ετερόκλιτη δύναμη που 
περιλαμβάνει τμήματα της 123ης και της 218ης μεραρχίας πεζικού, Τιρολέζους αλπινιστές, Δανούς 
εθελοντές, ένα απόσπασμα του Ναυτικού, αεροπόρους κλπ. Κυκλωμένος από τη ρωσική προέλαση 
μετατρέπει το Χολμ σε φρούριο, πάνω στο οποίο συντρίβονται όλες οι επιθέσεις. Ο αποκλεισμός 
του Χολμ δεν θα λυθεί παρά τον Μάιο, αφού η φρουρά του θα έχει αντισταθεί χωρίς ούτε ένα 
πυροβόλο και θα εφοδιάζεται αποκλειστικά και μόνο με ανεμοπλάνα. 

Πολύ σημαντικότερη κύκλωση έχουν επιτύχει οι Ρώσοι στο οροπέδιο Βαλντάι. Σύμφωνα με τη 
διαταγή Haltebefehl! οι δυνάμεις που το κατέχουν, το σύνολο του 2ου σώματος και τμήματα του 
10ου, έμειναν επί τόπου, όταν η 1η σοβιετική στρατιά κρούσης παρέκαμψε το οροπέδιο και 
συνενώθηκε με την 11η στρατιά στον ποταμό Λόβατ. 6 μεραρχίες, 100.000 άνδρες, με διοικητή τον 
κόμη Μπρόκντορφ-Άλεφελντ δεν έχουν άλλο δρόμο ελεύθερο από τον ουρανό. Μια από τις 
περιφημότερες κυκλωτικές κινήσεις του πολέμου, αυτή που έμελλε να έχει τις πιο βαθιές συνέπειες 
με το να επηρεάσει την απόφαση του Hitler την ώρα του Stalingrand, βρίσκεται στο στάδιο της 
πραγματοποίησης. Το Ντεμιάνσκ, κέντρο του Βαλντάι, είναι η πιο μελαγχολική κωμόπολη μέσα στην 
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πιο θλιβερή περιοχή της Ρωσίας· δίνει όμως το όνομά του σε μια από τις πιο μακρές και τις πιο 
σημαντικές μάχες του πολέμου στην Ανατολή. 

Η κύρια κατεύθυνση της επίθεσης είναι η περιοχή Βιτέμπσκ-Smolensk. Αν οι Ρώσοι κατορθώσουν να 
φθάσουν σ’ αυτήν, αποκλείουν το σύνολο του εχθρικού κέντρου ανατολικά του Ντούνα και του 
Δνείπερου. Η αρχή είναι ευοίωνη. Η 3η στρατιά κρούσης κυριεύει το Τοροπέζ, όπου οι αποθήκες, 
που η γερμανική επιμελητεία είχε συγκροτήσει, τροφοδοτούν την επίθεση εξασφαλίζοντας την 
διατροφή των επιτιθεμένων. Μια γερμανική μεραρχία περικυκλώνεται στο Μπιέλοε. Στο τέλος 
Ιανουαρίου ύστερα από προέλαση είκοσι ημερών οι Ρώσοι φθάνουν μπροστά στο Βελίκι-Λούκι, το 
Νεβέλ, το Ουσβίστυ, το Βελίς, το Ντεμίντοβ. Η σιδηροδρομική γραμμή του Smolensk δεν απέχει 
παρά 30km και ο αυτοκινητόδρομος ούτε 60km. Η χειμερινή επίθεση του Stalin πλησιάζει στον 
αντικειμενικό της σκοπό. Ανάμεσα στην επίθεση αυτή και στην κύκλωση της ομάδας στρατιών 
Mitte, δεν παρεμβάλλονται παρά οι ενισχύσεις που φθάνουν από τη France, το 59ο σώμα στρατού, 
η 83η, η 205η, η 330ή μεραρχία πεζικού με διοικητή τον στρατηγό Κουρτ von ντερ Σεβάλερι. Οι 
μονάδες έχουν αποσυρθεί από τη Βρετάνη και τη Νορμανδία. Οι άνδρες πέρασαν στην Poland δυο 
εβδομάδες εγκλιματισμού και εφοδιάσθηκαν με μπότες φοδραρισμένες με μαλλί. Στην αρχή το 
κρύο τους επηρεάζει λιγότερο από τον άγριο χαρακτήρα του πολέμου. Νοιώθουν κατάπληξη 
βλέποντας σιδηροδρομικούς σταθμούς σε κατάσταση πολιορκίας, γρήγορα όμως αναμετρούν τις 
συνέπειες της δράσης των παρτιζάνων από τις ποσότητες του τροχαίου υλικού που κείτεται 
καταστραμμένο στο μήκος των γραμμών και από τις πολύωρες στάσεις των αμαξοστοιχιών που, 
κατά την διάρκειά τους, παρ’ όλο που οι σόμπες καίνε στα βαγόνια συνεχώς, αυτά παγώνουν από το 
κρύο. Μόλις αποβιβάζονται πέφτουν σε μια αληθινή κόλαση. Ένα τάγμα δέχεται σφοδρό 
κανονιοβολισμό, μόλις κατεβαίνει από την αμαξοστοιχία σε απόσταση 10km από το Βιτέμπσκ. Ένα 
σύνταγμα που κατευθύνεται προς το Βελίκι Λούκι μέσα στο εξαντλητικό χιόνι, πλευροκοπείται 
άγρια από τους Ρώσους και υφίσταται βαριές απώλειες. Παρ’ όλη την επείγουσα ανάγκη 
ενισχύσεων πολλές μονάδες φθάνουν από την Poland με τα πόδια. Διασχίζουν μια χώρα 
καταστραμμένη, δάση γεμάτα ενέδρες, πόλεις τελείως ερειπωμένες, όπου παιδιά ντυμένα με 
κουρέλια δεν ξέρουν παρά μια μόνο γερμανική λέξη: Brot. Σε κάθε καινούργιο βήμα μέσα σ’ αυτή τη 
φρικτή απεραντοσύνη ο απολεσθείς παράδεισος της France ακτινοβολεί περισσότερο κάνοντας 
τους άνδρες να τον νοσταλγούν. 

Ο Κουρτ von Σεβάλερι έχει μόνο μια συγκεχυμένη ιδέα της κατάστασης. Προτιμά την πιο απλή λύση, 
που είναι να προωθεί τα τάγματά του, μόλις φθάνουν, προς τις απειλούμενες τοποθεσίες· τα 
στρατεύματα του βρίσκουν παντού μια αρχή αποσυνθέσεως, μη μάχιμους στρατιώτες, που έχουν 
χάσει τις μονάδες τους, προσωπικό εδάφους της Luftwaffe που εγκαταλείπει το υλικό του. 
Περισυλλέγουν μικρές ομάδες εξαντλημένων ανδρών, με μύτες, αυτιά, δάχτυλα χεριών και ποδιών 
σάπια από τα κρυοπαγήματα, υπολείμματα της ταξιαρχίας ιππικού SS, της 123ης και της 81ης 
μεραρχίας πεζικού και των μονάδων ασφάλειας που είχαν κατακομματιασθεί στο Οστάσκωφ, στο 
Αντρεάπολ, στο Τοροπέζ. Οι Ρώσοι τους κυνηγούν από κοντά. Σφοδρές συγκρούσεις διεξάγονται 
μέσα στις χιονοθύελλες του Φεβρουαρίου που μαίνονται ολόγυρα. Αλλά και οι Ρώσοι είναι 
αποκαμωμένοι: δεν κατορθώνουν να περάσουν. Στενά πολιορκημένα, δέχονται σφοδρές επιθέσεις 
το -Βελίκι Λούκι, το Ντεμίντωφ, το Βέλις, το Μπιέλοε και προβάλλουν στωική αντίσταση. Ούτε στο 
Βιτέμπσκ ούτε στον αυτοκινητόδρομο φθάνουν και προοδευτικά η σφοδρότητα της ρωσικής 
επίθεσης ελαττώνεται. 

Η ανάπαυλα αυτή οφείλεται στη λαμπρή επιτυχία του Model στα δυτικά του Ρζεφ. Ξεπροβάλλοντας 
από τον παγωμένο Volga η ρωσική επίθεση είχε διχοτομήσει την αριστερή πτέρυγα της 9ης 
στρατιάς, απομονώνοντας τελείως το 23ο σώμα. Ο Model αφήνει να περάσει το κύμα, ύστερα στα 
νώτα της 19ης σοβιετικής στρατιάς καταλαμβάνει πάλι τη γραμμή του Volga και ενώνεται ξανά με το 
23ο σώμα. Εξορμώντας από τη Συτσέβκα η 46η μεραρχία αρμάτων συμπληρώνει την κύκλωση της 
19ης στρατιάς. Οι μάχες διαρκούν από τις 23 Ιανουαρίου ως τις 17 Φεβρουαρίου μέσα σε απότομες 
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αλλαγές θερμοκρασίας που φθάνουν από τήξη των πάγων ως τους -52ο

Στα βόρεια της λίμνης Σάλινγκερ, στον τομέα της ομάδας στρατιών του von Kuechler, άλλες 
λυσσώδεις μάχες γεμίζουν το πρώτο τρίμηνο του 1942. 

C. Οι ρωσικές επιθέσεις για 
την απελευθέρωση της στρατιάς που είχε πιαστεί στην παγίδα, φθάνουν σε πρωτοφανή 
σφοδρότητα. Οι γερμανικές απώλειες είναι τεράστιες· το σύνταγμα SS Ντερ Führer που υπερασπίζει 
τον Volga, περιορίζεται σε 35 άνδρες, αλλά ο Model δεν αφήνει να του ξεφύγει η λεία του, 
εκμηδενίζει επτά ρωσικές μεραρχίες και ανακόπτει ολόκληρη τη ρωσική επίθεση. Ωστόσο το 
ανακοινωθέν της Ανώτατης Διοίκησης της Wehrmacht της 22ας Φεβρουαρίου είναι δυνατό να κάνει 
σκεπτικούς τους Γερμανούς, που θυμούνται τα ανακοινωθέντα νίκης, τις τεράστιες μάζες 
αιχμαλώτων του παρελθόντος φθινοπώρου: Ο εχθρός εγκατέλειψε επί του πεδίου της μάχης 27.000 
νεκρούς και συλλάβαμε 5.000 αιχμαλώτους... 

Στις 22 Ιανουαρίου η επίθεση της 2ης στρατιάς κρούσης στον Βολχώβ ανατρέπει τη 216η γερμανική 
μεραρχία. Το ρήγμα είναι στενό, περίπου 15km, αλλά ο Ρώσος ρίχνει από εκεί πολλές μεραρχίες, 
που στα μετόπισθεν των γερμανικών γραμμών αποτελούν έναν τεράστιο θύλακα με συγκεχυμένο 
περίγραμμα. Η μισή απόσταση από το Leningrand, 150km, διασχίζεται μέσα σε πέντε μέρες. Στα 
νότια του Σλούσελμπουργκ η 54η σοβιετική στρατιά επιτίθεται κι αυτή, προσπαθώντας να πιάσει σε 
λαβίδα το 1ο γερμανικό σώμα στρατού, το σώμα στρατού της Ανατολικής Πρωσίας. Λίγες μάχες 
είναι τόσο ασυνήθιστες και ταυτόχρονα τόσο τρομερές, όσο οι συγκρούσεις στα νότια του 
Leningrand. Δάση καλύπτουν όλη την περιοχή, το παγωμένο χώμα είναι σκληρό σαν σίδερο και ο 
μικρός αριθμός των κατοίκων κάνει αραιά τα χωριά, όπου οι στρατιώτες μπορούν να βρουν 
καταφύγιο. Οι δοκιμασίες που επιβάλλει το κρύο είναι τρομερές. Παράδειγμα: το 426ο σύνταγμα 
πεζικού χάνει μέσα σε λίγες ώρες τη μισή δύναμή του, χωρίς να έχει πολεμήσει, αποκλειστικά και 
μόνο γιατί μια απότομη πτώση της θερμοκρασίας οδήγησε σε πλήθος ακρωτηριασμούς και 
θανάτους από ψύξη των ανδρών. 

Οι Ρώσοι ωστόσο δεν κατορθώνουν να ολοκληρώσουν την προσπάθειά τους. Όλος ο Φεβρουάριος 
και οι δυο πρώτες εβδομάδες του Μαρτίου χάνονται σε συγκεχυμένες προσπάθειες. Αδυνατώντας 
σχεδόν να ανεφοδιασθεί η 2η στρατιά κρούσης αντιμετωπίζει άθλιες συνθήκες μέσα στα δάση όπου 
βρίσκεται. Η 54η στρατιά δεν κατορθώνει να ενωθεί μαζί της. Οι Γερμανοί παίρνουν πάλι την 
πρωτοβουλία και αποφασίζουν να κόψουν τον λεπτό ομφάλιο λώρο, τον δασικό δρόμο Έρικα-
Σνάιζε, με τον οποίο ο θύλακας του Βολχώβ επικοινωνεί με τα μετόπισθεν. Ο νέος διοικητής της 
18ης στρατιάς von Λίντεμαν αποσύρει από τις δυνάμεις αποκλεισμού του Leningrand την 58η 
μεραρχία πεζικού και την στέλνει εναντίον του ρώσικου ρήγματος, για να ενεργήσει επίθεση από τα 
νότια προς τα βόρεια, ενώ η μεραρχία αστυνομίας SS θα ενεργεί επίθεση από τα βόρεια προς τα 
νότια. 250 αεροπλάνα της Luftflotte I θα παρέχουν αεροπορική υποστήριξη με πυκνότητα χωρίς 
προηγούμενο στον πόλεμο της Ρωσίας. 

Η επιχείρηση αυτή αξίζει να μείνει ιστορική. Διεξάγεται στις 15 Μαρτίου με -50ο

Κυκλωμένοι στα βόρεια της λίμνης Ίλμεν οι Ρώσοι κυκλώνουν τον εχθρό στο νότο. Ο θύλακας του 
Ντεμιάνσκ, όπου βρίσκεται ο Μπρόκντορφ-Άλεφελντ, οι 100.000 άνδρες του και τα 20.000 άλογά 
του είχε κλεισθεί στις 8 Φεβρουαρίου. Η πρώτη αερογέφυρα στην ιστορία αρχίζει να λειτουργεί. 
Πέντε ομάδες Ju-52 οφείλουν να μεταφέρουν καθημερινά 300 τόνους που υπολογίζονται με βάση 
τις ακόλουθες αναλογίες: τα δυο τρίτα των κανονικών μερίδων τροφίμων για τους άνδρες, το μισό 

C. Μέσα στο δάσος 
το χιόνι φθάνει το ανάστημα ανθρώπου. Η διπλή επίθεση παρ’ όλα αυτά σημειώνει επιτυχία. Ο 
δασικός δρόμος της Έρικα αποκόπτεται. Η 2η στρατιά κρούσης κυκλώνεται. Η γερμανική αυτή 
επιτυχία θα έχει διάφορα επακόλουθα. Ένα απ’ αυτά θα είναι και η αποστολή από τον Stalin για τη 
διάσωση της επίλεκτης στρατιάς του στο θύλακα του Βολχώβ ενός επίλεκτου στρατηγού, με τίτλους 
λαμπρής δράσης στις μάχες του Kiev και της Μόσχας, του Αντρέι Αντρέγιεβιτς Βλασοφ... 
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της κανονικής ποσότητας πυρομαχικών και το ένα τέταρτο της ημερήσιας ποσότητας ζωοτροφών. 
85 αεροσκάφη χρειάζονται κανονικά, αλλά οι απώλειες και οι ατμοσφαιρικές συνθήκες αναγκάζουν 
την Luftflotte I να διπλασιάσει τον αριθμό των πτήσεων. Οι κυκλωμένοι άνδρες υποφέρουν και 
πολεμούν. Στις 15 Φεβρουαρίου η σοβιετική διοίκηση ρίχνει μέσα στον θύλακα πολλά τάγματα 
αλεξιπτωτιστών, αλλά οι Γερμανοί κατορθώνουν να τα εξοντώσουν. Αντίθετα μια αντεπίθεση για 
την απελευθέρωση των κυκλωμένων δυνάμεων δεν σημειώνει επιτυχία. Ο θύλακας του Ντεμιάνσκ 
παραμένει απομονωμένος, χωρίς άλλο δεσμό με τις υπόλοιπες δυνάμεις εκτός από τα σμήνη των 
αεροπλάνων που διασχίζουν την ομίχλη, το χιόνι, τα αντιαεροπορικά πυρά και προσγειώνονται σε 
πεδία ανασκαμμένα από το πυροβολικό, όπου ξεφορτώνουν τα κιβώτια με τις οβίδες ή τα σακιά με 
το κριθάρι που μεταφέρουν και ξαναφεύγουν φορτωμένα τραυματίες. 

Σε κανένα σημείο στο τεράστιο μέτωπο του πάγου δεν σταμάτησαν οι μάχες. Η δεξιά πτέρυγα της 
ομάδας στρατιών Mitte απωθήθηκε πολλές φορές, και ιδιαίτερα στις 20 Φεβρουαρίου, όταν 
χρησιμοποιώντας αερομεταφερόμενες μονάδες οι Ρώσοι δοκίμασαν ξανά να χωρίσουν την 4η 
στρατιά από τη 2η θωρακισμένη στρατιά. Στον τομέα της ομάδας Süd η 40ή σοβιετική στρατιά 
προσπάθησε να ανακαταλάβει το Kursk και η 38η στρατιά να ανακαταλάβει το Kharkov. 

Αλλά προ πάντων στον ποταμό Donets είχε απειληθεί καταστροφή. Στο ημερολόγιο του Halder, στην 
ημερομηνία της 24ης Ιανουαρίου, 217ης ημέρας της εκστρατείας της Ρωσίας, αναγράφεται η 
ακόλουθη αναφώνηση: Bei der 17e Armee, grosse Schweinerei! -μεγάλο στραπάτσο.

Σκοπός της ρωσικής διοίκησης ήταν η ανακατάληψη της βιομηχανικής Ουκρανίας. Η 6η, η 57η, η 9η 
και η 37η στρατιά έκαναν επίθεση σ’ ένα μέτωπο 150km από τη Μπαλακλέια ως την Κρεμίναγια. Το 
μέτωπο διασπάσθηκε στο σημείο επαφής της 6ης και 17ης γερμανικής στρατιάς. Οι Ρώσοι 
προήλασαν 120km μέσα σε οκτώ ημέρες ανακαταλαμβάνοντας το Κραματόρκς, το Μπαρβάνκοβο, 
τη Λοσοβάγια και μετανιώνοντας ίσως, γιατί είχαν τόσο μεθοδικά καταστρέψει ορυχεία και 
εργοστάσια, στα οποία ξαναγύριζαν έπειτα από μια τόσο σύντομη απουσία. Η σιδηροδρομική 
γραμμή Ντνιεπροπετρόφσκ-Στάλινο, ζωτική για την ομάδα στρατιών Süd, έχει αποκοπεί στο 
Ποστύτσεβο. Όπως στο κέντρο και στο Βορρά, η τύχη των γερμανικών στρατιών βρέθηκε και εδώ 
κρεμασμένη από μια κλωστή. 

 Τη στιγμή 
ακριβώς που η σοβαρότητα της κατάστασης έφθανε στο κατακόρυφο, στα βόρεια του Smolensk, 
ολόκληρο το νότιο τμήμα του γερμανικού μετώπου κινδύνευσε να συντριβεί. 

Ο άνθρωπος που έσωσε την κατάσταση αυτή ήταν ο von Kleist. Συγκεντρώνοντας στη διοίκησή του 
την 17η στρατιά και τη δική του 1η στρατιά αρμάτων συγκρότησε τρεις ομάδες πεζικού-αρμάτων 
παίρνοντας δυνάμεις από το μέτωπο του Mius. Ύστερα εκμεταλλεύθηκε μια στιγμή κοπώσεως της 
επίθεσης και εξαπέλυσε συγκλίνουσες αντεπιθέσεις εναντίον της εχθρικής κήλης που την 
περιέσφιγγαν οι στυλοβάτες της γερμανικής παράταξης, Μπαλακλέια και Σλαβιάνσκ, οι όποιοι είχαν 
μείνει όρθιοι. Οι Ρώσοι υποχώρησαν με βαριές απώλειες. Στον Ντόνετζ, όπως κι άλλου, οι επιτυχίες 
τους δεν έφθασαν στο ύψος των φιλοδοξιών τους. Δεν κατόρθωσαν να μετατρέψουν σε νίκη μια 
αρχική επιτυχία. 

Η τήξη των πάγων έφθασε. Η δεύτερη περίοδος της λάσπης αρχίζει για τις γερμανικές στρατιές της 
Ρωσίας. Αντίθετα με την πρώτη περίοδο αυτή φέρνει μια ανάπαυλα. Οι Ρώσοι μπορούν να 
πολεμούν με το δριμύτερο κρύο· δεν μπορούν να πολεμούν πιο πολύ από τους αντιπάλους τους, 
όταν τα ποτάμια πλαταίνουν, όσο φτάνει το μάτι και ολόκληρος ο κάμπος μετατρέπεται σε 
λασποθάλασσα. Εξ άλλου οι αλλεπάλληλες προσπάθειες που καταβάλλουν εδώ και μήνες, τους 
έχουν εξαντλήσει. 

Φυσικά δεν διαθέτουμε μαρτυρίες και τεκμήρια που να μας επιτρέπουν να ξέρουμε, πως έκρινε η 
σοβιετική διοίκηση και η σοβιετική κυβέρνηση τη χειμερινή μάχη. Αγνοούμε, αν ήταν 
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ικανοποιημένες, που έφεραν τόσες φορές σε δύσκολη θέση τη Wehrmacht ή απογοητευμένες, που 
την άφησαν τόσες φορές να αναλάβει δυνάμεις. Αγνοούμε ποια κριτική έκαναν στις επιχειρήσεις 
τους. Μια όμως επίκριση επιβάλλεται σε μια αντικειμενική εκτίμηση των πραγμάτων. Κι αυτή 
αναφέρεται στη διασπορά των προσπαθειών. Οι Ρώσοι δεν φαίνονται να έχουν αφομοιώσει την 
έννοια του Schwerpunct, του κέντρου βάρους, στο οποίο πρέπει τα πάντα να υποτάσσονται. 
Ενεργούν επιθέσεις παντού, ταυτόχρονα και με διαδοχικές προσπάθειες. Αν οι Γερμανοί στρατηγοί 
είχαν δεθεί με μια άκαμπτη άμυνα, φαίνεται πως αντίθετα οι σοβιετικοί στρατηγοί είχαν 
εξαναγκασθεί σε μια αυτοματική επιθετικότητα. Αυτή η σταθερή πρωτοβουλία, που διατηρήθηκε 
μέσα σε οποιεσδήποτε συνθήκες, πληρώθηκε ακριβά, αλλά δεν έδωσε αποφασιστικό αποτέλεσμα. 

Από τη γερμανική πλευρά θεωρούν τη χειμερινή μάχη σχετικά ικανοποιητική. Η Wehrmacht άντεξε 
σε μια δοκιμασία, στην οποία θα είχε υποκύψει κάθε άλλος στρατός. Οι απώλειες είναι βαριές. 
Φθάνουν στις 31 Μαρτίου τον αριθμό 1.074.607 που αντιστοιχεί στο 35% των δυνάμεων που στις 22 
Ιουνίου 1941 εξαπέλυσαν την επίθεση εναντίον της Ρωσίας. Οι νεκροί είναι 223.553, οι τραυματίες 
799.389 και οι εξαφανισθέντες 51.665, πράγμα που σημαίνει, ότι παρ’ όλες τις κυκλώσεις, οι Ρώσοι 
συνέλαβαν λίγους αιχμαλώτους. Όλες οι κυκλωμένες δυνάμεις που υπερβαίνουν το τάγμα, 
αντέταξαν και αντιτάσσουν νικηφόρο άμυνα. Η Wehrmacht εξακολουθεί να κατέχει την τεχνική και 
την τακτική υπεροχή. Αλλά και κάτι άλλο επέζησε μετά την κρίση του χειμώνα: το αλάθητο του 
Hitler. Η Βασική Διαταγή της 16ης Δεκεμβρίου δικαιώνεται από την έκβαση της μάχης. Ένα επίσημο 
δόγμα διαμορφώνεται: ο Hitler έσωσε τον γερμανικό στρατό, που αιφνιδιάσθηκε από την πρόωρη 
άφιξη και την δριμύτητα του χειμώνα διατάσσοντας τον να αμυνθεί επί τόπου. Αν είχε επικρατήσει 
η γνώμη των πανικόβλητων στρατηγών, ο γερμανικός στρατός θα είχε διαλυθεί στην υποχώρηση 
προς τον Δνείπερο, τον Μπουγκ και τον Νιέμεν. Οι αμυντικές νίκες που πέτυχε τον Φεβρουάριο και 
τον Μάρτιο, δεν μπόρεσαν να πραγματοποιηθούν παρά μόνο, γιατί εχθρικές δυνάμεις πολύ 
ανώτερες από τις κυκλωμένες δυνάμεις υποχρεώθηκαν να πολεμήσουν γύρω στο Ντεμιάνσκ, στο 
Χολμ, στο Βέλις, στο Σλαβιάνσκ κ.λ.π. Πρέπει να μη μας κυριεύει ο φόβος της κύκλωσης και μάλιστα 
να θεωρούμε πως τα περικυκλωμένα στρατεύματα βρίσκονται συχνά σε πλεονεκτική θέση. 
Χρειάσθηκε όμως αυτό να το διδάξει ο Hitler στους επαγγελματίες στρατιωτικούς! 

Η άνοιξη όμως φέρνει προμηνύματα νίκης. Βέβαια η είσοδος των Ηνωμένων Πολιτειών στον πόλεμο 
τροποποιεί την κατάσταση στον πλανήτη. Αφαιρεί από την Γερμανία την πιθανότητα να δώσει στη 
σύγκρουση μια γρήγορη λύση. Αντίθετα ο σοβιετικός στρατός έχει υποστεί μεγάλη αιμορραγία. Η 
καταστροφή του που αναβλήθηκε από ένα κλιματολογικό περιστατικό, πρέπει να είναι το καθήκον 
για το έτος 1942. Το Reich που στηρίζεται τώρα στον πλούτο της Ουκρανίας και του Καυκάσου, θα 
μπορέσει να ξαναβρεί τον αήττητο χαρακτήρα του σε βαθμό αρκετό, για να αντιμετωπίσει τις δυο 
δυτικές δημοκρατίες. Ο πόλεμος θα διαρκέσει περισσότερο από όσο είχε προβλέψει ο Hitler, αλλά η 
χιτλερική αυτοκρατορία θα επιζήσει από τον πόλεμο νικηφόρα, όπως η Wehrmacht επέζησε από 
τον ρωσικό χειμώνα. 

Στο Rastenburg δεν υπάρχει παρά μόνο ένα θέμα άμεσης επικαιρότητας: η προετοιμασία της 
εαρινής εκστρατείας του 1942. 



Digitized by 10uk1s 

Ο Rommel ανακαταλαμβάνει την Κυρηναϊκή 

Το δράμα της Wehrmacht στην Ρωσία κατά την διάρκεια του τρίτου πολεμικού χειμώνα θα είχε 
προσελκύσει περισσότερο την προσοχή, αν δεν υπήρχαν δυο καταπληκτικά γεγονότα που την 
έκαμαν να περισπαστεί: τα κατορθώματα του Rommel και οι ιαπωνικοί θρίαμβοι. 

Ο Rommel, όπως τον βλέπουν οι Άγγλοι στις αρχές του 1942, είναι ένας ηττημένος στρατηγός. 
Έσωσε τον στρατό του χάρη σε μια εσπευσμένη υποχώρηση, δεν έχει πια όμως στη διάθεσή του από 
δω κι εμπρός παρά τα μέσα για μια μάχη οπισθοφυλακών. Ολοκάθαρη αισιοδοξία κυριαρχεί στο 
γενικό επιτελείο της Μέσης Ανατολής. Από την Washington ο Churchill τηλεγραφεί στον Auchinleck 
την απογοήτευση που αισθάνεται διαπιστώνοντας πως 7 γερμανοϊταλικές μεραρχίες μπόρεσαν να 
το στρίψουν και να συμπτυχθούν στην Τρίπολη. Αυτό είναι αλήθεια, απαντά ο Auchinleck, 

Στις 5 Ιανουαρίου καλυπτόμενος από καταρρακτώδεις βροχές ο Rommel είχε αποσυρθεί ως τα βάθη 
της Σύρτεως, στη στενή θέση της Μέρσα ελ-Μπρέγκα, ανάμεσα στη θάλασσα και το πλάτωμα του 
Βάντι ελ-Φάρεγκ. Εγκαθίσταται στο κλειδί της Τρίπολης, για να δώσει την τελευταία αμυντική του 
μάχη. Την ίδια στιγμή οι πολιορκημένες φρουρές της Μπαρντία και των στενών της Χαλφάγια 
καταθέτουν τα όπλα. Ο στρατηγός Σμιτ βάζει λίγο ακόμα δηλητήριο στις γερμανοϊταλικές σχέσεις 
δηλώνοντας σ’ έναν ανταποκριτή της Daily Herald, πως υποχρεώθηκε να συνθηκολογήσει, γιατί 
διοικούσε Ιταλούς στρατιώτες. Οι 13.800 αιχμάλωτοι ανεβάζουν τις απώλειες του Άξονα σε 38.000 
άνδρες, από τους οποίους 14.000 είναι Γερμανοί, ενώ οι βρετανικές απώλειες είναι δυο φορές 
μικρότερες. Η επιχείρηση Σταυροφόρος, η ανακατάληψη της Κυρηναϊκής, είχε επιτύχει. Είναι καιρός 
να αντιμετωπισθούν και οι άλλες που πρέπει να την διαδεχθούν, ο Ακροβάτης, ο Γυμναστής και ο 
Υπεργυμναστής, με τελικό σκοπό την ολοκληρωτική κατάληψη της Βόρειας Αφρικής. 

αλλά μόνο 
το όνομα έχουν από τις μεραρχίες... Σε μεγάλο βαθμό αποδιοργανωμένες, πολύ κουρασμένες από την 
συνεχή πίεσή μας, μη διαθέτοντας έμπειρους αξιωματικούς, στερημένες από υλικό, ασφαλώς δεν 
αντιπροσωπεύουν μια μαχητική δύναμη που να ανταποκρίνεται στον αριθμό τους. 

Αυτή η ανάληψη πρωτοβουλίας στη Μεσόγειο αποτελεί ένα από τα θέματα της ευρείας 
αγγλοαμερικανικής σύσκεψης που ονομάσθηκε Αρκάντια· έχει αρχίσει στην Washington στις 23 
Δεκεμβρίου και συνεχίζεται ως τις αρχές Ιανουαρίου. Ο Churchill έχει επιδώσει στον Roosevelt ένα 
υπόμνημα, σύμφωνα με το οποίο μια εκστρατεία πρέπει να εξαπολυθεί το 1942 για την κατάκτηση 
του συνόλου των ακτών της Βόρειας Αφρικής μαζί με το Dakar. Το σχέδιο υπήρχε κιόλας από την 
αρχή της επιχείρησης Σταυροφόρος σε μια στιγμή που η Αγγλία αγωνιζόταν μόνη. Με την είσοδο 
της Αμερικής στον πόλεμο αποκτά ευρύτερες δυνατότητες. Στην επιχείρηση Γυμναστής, που θα 
είναι η μεταφορά τριών μεραρχιών από την Αγγλία στην Αλγερία, πρέπει να προστεθεί η επιχείρηση 
Υπεργυμναστής, απόβαση δηλαδή στο Morocco τριών αμερικανικών μεραρχιών. Ο Churchill ελπίζει 
πως αυτή η μεγάλη επιχείρηση μπορεί να έχει καλό τέλος από τον Μάρτιο κιόλας. 

Η βιασύνη του Churchill προκαλεί δισταγμούς στους Αμερικανούς. Άτρωτοι πίσω από την αδιάβατη 
ακόμα τάφρο των δυο ωκεανών τους δεν αντιμετωπίζουν την σύρραξη με τις ίδιες χρονολογικές 
συντεταγμένες των Άγγλων. Πολλοί βλέπουν ένα δεκαετή πόλεμο. Ένα τεράστιο πρόγραμμα 
εξοπλισμών καταστρώνεται: 45.000 αεροπλάνα και 45.000 άρματα μάχης το 1942· 100.000 
αεροπλάνα και 75.000 άρματα το 1943 κ.λ.π. Ένα κεντρικό όργανο συντονισμού, το War Production 
Board, αρχίζει να λειτουργεί με την διεύθυνση του προέδρου των μεγάλων καταστημάτων Sears, 
Roebuck and Co Donald Nelson και με συμμετοχή του Κνούτσεν, προέδρου της General Motors, 
καθώς και του συνδικαλιστή Χίλμαν. Χρειάζεται όμως σημαντικός χρόνος, για να περάσει η 
αμερικανική οικονομία από το στάδιο της ειρήνης στο στάδιο του πολέμου και στο μεταξύ υπάρχει 
μια κτυπητή αντίθεση ανάμεσα στη βιομηχανική ισχύ του έθνους και στην ανεπάρκεια των όπλων 
του: Η Wake Island προφυλάσσεται από τέσσερα αεροπλάνα, τα χιτλερικά υποβρύχια προκαλούν 
εκατόμβες εμπορικών σκαφών σχεδόν έξω από τα αμερικανικά λιμάνια κ.λ.π. Η κοινή γνώμη 
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εξεγείρεται, αλλά οι αρμόδιοι της παραγωγής ζητούν προθεσμίες, προβάλλουν όλα τα bottlenecks 
(τους στενούς λαιμούς μπουκάλας), απ’ όπου πρέπει να περάσουν, πριν να ξεχυθεί σαν χείμαρρος 
το Victory Program. 

Το γενικό επιτελείο από την πλευρά του αντιδρά σε κάθε πρόωρη πρωτοβουλία. Η αντίρρησή του 
για μια αξιόλογη επιχείρηση στη μεσογειακή ζώνη δεν λυγίζει. Πιστεύω, λέει η στρατηγική πυθία 
του Marshall, ο στρατηγός Στάνλευ Ντ. Έμπικ, πως η Βόρεια Αφρική είναι ένα θέατρο πολέμου πολύ 
πιο ευνοϊκό για τους Γερμανούς παρά για μας.

Η διοίκηση της 8ης στρατιάς ανήκει σ’ έναν νεαρό στρατηγό, τον Νέιλ Ρίτσι, έναν άνδρα κολοσσό, 
αλλά νεώτερο στο βαθμό και λιγότερο πλούσιο σε πείρα από τους σωματάρχες του. Ο Auchinleck 
πιστεύει, πως αντιμετωπίζει αυτό το μειονέκτημα κρατώντας από το χέρι τον Ρίτσι. Βλέπει την νέα 
επίθεση σαν συνδυασμό μιας μετωπικής δράσης και μιας απόβασης στα μετόπισθεν των γραμμών 
της Ελ-Αγκέιλα. Θα αποκόψουν τον παράκτιο δρόμο και θα αιχμαλωτίσουν με μια κυκλωτική 
επιχείρηση το Afrikakorp. 

 Το προηγούμενο της Ελλάδας, η παράτολμη εμπλοκή 
ανεπαρκών βρετανικών δυνάμεων σε ένα επικίνδυνο πεδίο, βαρύνει στη συζήτηση, τροφοδοτεί την 
αμερικανική επιχειρηματολογία και μειώνει το κύρος του υπεύθυνου αυτού του σφάλματος κι 
αυτής της καταστροφής, του Winston Churchill. Η υποστήριξη του Roosevelt, που την υπαγορεύουν 
λόγοι πιο πολύ προσωπικοί παρά στρατιωτικοί, εξασφαλίζει παρ’ όλα αυτά στον Churchill μια 
μισοεπιτυχία. Η αρχή του σχεδίου Υπεργυμναστής γίνεται δεκτή, αλλά η ημερομηνία και ο τρόπος 
εφαρμογής του θα εξετασθούν αργότερα. Πάντως το σχέδιο Ακροβάτης προηγείται. Η κατάκτηση 
της Τρίπολης αποτελεί προϋπόθεση για την απόβαση στο Morocco και την Αλγερία. 

Υπάρχουν όμως σκιές σ’ αυτές τις ελπίδες. Στη διάρκεια των τελευταίων μηνών οι αγγλικές ναυτικές 
απώλειες ήταν καταστρεπτικές. Τη νύκτα της 18ης προς την 19η Δεκεμβρίου συλλαμβάνονται δυο 
Ιταλοί βατραχάνθρωποι πάνω σε μια σημαδούρα του λιμανιού της Αλεξάνδρειας. Αρνήθηκαν να 
εξηγήσουν την παρουσία τους, ακόμα κι όταν τους έκλεισαν στα τρίσβαθα του θωρηκτού Βάλιαντ. 
Μόνο στις 5:50, τη στιγμή που αντηχούσε μια έκρηξη που προκάλεσε ζημιές στο πετρελαιοφόρο 
Σαγκόνα, οι δυο Ιταλοί πληροφόρησαν τον πλοίαρχο, πως το σκάφος του θα ανατινάσσονταν σε 
λίγα λεπτά. Ένα τέταρτο της ώρας αργότερα το Βάλιαντ έπαθε ρήγμα από μια τορπίλη που είχε 
προσδεθεί στην καρένα του και τέσσερα λεπτά αργότερα το Queen Elizabeth, ναυαρχίδα της μοίρας, 
είχε την ίδια τύχη. Έξι γενναίοι άνδρες που μεταφέρθηκαν στην είσοδο του λιμανιού της 
Αλεξανδρείας με το υποβρύχιο Σκίρε οδηγώντας τρεις τορπίλες, είχαν αχρηστεύσει τα δυο μόνα 
πολεμικά γραμμής που είχαν απομείνει στη μοίρα της Ανατολικής Μεσογείου μετά από την 
καταστροφή του Ark Royal και του Μπάραμ από τα γερμανικά υποβρύχια. 

Οι ανθρώπινες τορπίλες στερούν τον Ακροβάτη από την ναυτική στήριξη που χρειάζεται. Η ενίσχυση 
των εναέριων δυνάμεων του εχθρού είναι ακόμα πιο σοβαρή. Από την εποχή της άφιξης του 
Kesselring η Μάλτα έχει σχεδόν εξουδετερωθεί και με ισχυρή συνοδεία οι τελευταίες νηοπομπές 
που έφυγαν από τη Νεάπολη και το Παλέρμο, φθάνουν χωρίς απώλειες στην Τρίπολη. Η RAF και η 
Fleet Air Arm έχουν χάσει πάλι τον έλεγχο των αιθέρων. 

Στην ξηρά οι Γερμανοί διατηρούν την υπεροχή τους σε ανθρώπινο υλικό και τεχνικά μέσα. Η 8η 
στρατιά εξακολουθεί να μην έχει όπλο αντίστοιχο με το αντιαρματικό - αντιαεροπορικό πυροβόλο 
88 που διαθέτει η Wehrmacht. Κανένα από τα θωρακισμένα μέσα της δεν έχει υπεροχή μπροστά 
στα γερμανικά. Τα Στιούαρτ, που είναι αμερικανικής κατασκευής, είναι ελαφρά άρματα μάχης. Ο 
εξοπλισμός των Κρουζέιντερ, Βαλεντάιν και Ματίλντα δεν είναι διαμετρήματος μεγαλύτερου από 
37 μπροστά στο 50 και 75 των γερμανικών αρμάτων 3 και 4. Αξίζει να σημειωθεί, ότι τα γερμανικά 
αυτά άρματα έχουν ξεπερασθεί στη Ρωσία από το Τ34, ενώ εξακολουθούν να είναι ανώτερα από τα 
αγγλικά στην Αφρική. 
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Ένας τελευταίος παράγοντας αδυναμίας είναι η εξασθένιση του Αρχηγείου Μέσης Ανατολής με την 
αποστολή δυνάμεων στο θέατρο του Ειρηνικού. Η 18η μεραρχία πεζικού πήγαινε στην Αίγυπτο, 
αλλάζει όμως πορεία για την Singapore, καθώς και οι νηοπομπές WS14 και WS122, που μετέφεραν 
δυο συντάγματα αντιαεροπορικού πυροβολικού και δυο συντάγματα αντιαρματικών. Από τον 
Auchinleck αφαιρούνται 18 σμήνη και 100 άρματα. Το αυστραλιανό εκστρατευτικό σώμα, η 6η και η 
7η μεραρχία πεζικού, ξαναγυρίζουν στη χώρα τους που απειλείται. Το δυναμικό των στρατευμάτων 
που είχαν αναλάβει να ξεκαθαρίσουν τον Rommel, περιορίζεται αισθητά. 

Ωστόσο ο Auchinleck και ο Ρίτσι δεν ανησυχούν. Επανδρώνουν με την ησυχία τους την 8η στρατιά 
περιμένοντας τη νέα επιθετική προσπάθεια. Η μόνη δύναμη που διατηρεί επαφή με τον εχθρό είναι 
η 22η θωρακισμένη ταξιαρχία φρουράς, που ταλαιπωρήθηκε σκληρά στις 29 Δεκεμβρίου. Στα 
μετόπισθεν, στο τζεμπέλ Ακντάρ, η 7η θωρακισμένη μεραρχία αντικαταστάθηκε από την 1η

Στις 21 Ιανουαρίου ο Νέιλ Ρίτσι βρίσκεται στο Κάιρο. Τον πληροφορούν ότι δυο γερμανοϊταλικές 
φάλαγγες βγήκαν από την Μέρσα-Μπρέγκα, η μια από τη βία Μπάλμπια και η άλλη κατά μήκος του 
Βάντι ελ-Φάρεγκ. Ο Ρίτσι πανηγυρίζει. Ο εχθρός, λέει, θέλει να κρύψει με μια επίδειξη δύναμης την 
υποχώρηση του Afrikakorp. Ο Rommel βγάζει το κεφάλι από το καβούκι του ευκαιρία θεόσταλτη για 
να του δοθεί σκληρό πλήγμα! 

, που 
φθάνοντας από την Αγγλία δεν έχει πάρει ακόμα το βάπτισμα του πυρός. Η 4η ινδική είναι 
διασκορπισμένη γύρω στην Βεγγάζη. Οι άλλες μεγάλες μονάδες ξαναπαίρνουν δυνάμεις στην 
περιοχή του Tobruk. Πληροφορίες από την Τρίπολη που επιβεβαιώνονται και με φήμες από τη 
Ρώμη, λένε πως ο Rommel ετοιμάζεται να εκκενώσει την Ελ-Αγκέιλα. Οι εκρήξεις που ακούγονται 
στις εχθρικές γραμμές δείχνουν, πως ανατινάσσει το υλικό που δεν μπορεί να μεταφερθεί. Το 
βρετανικό επιτελείο πιστεύει πως ο Rommel θα αποσυρθεί στην Τρίπολη. Αυτό δυσαρεστεί τους 
Άγγλους, γιατί αναβάλλει τη μάχη εξόντωσης. 

Ο Auchinleck δεν γελιέται κρίνοντας την κατάσταση του Rommel δύσκολη. Είχαν προβιβάσει την 
δύναμη που διοικεί σε θωρακισμένη στρατιά, αφήνοντας την επωνυμία Γερμανικό αφρικανικό 
σώμα στην ομάδα που αποτελούσαν οι 5η και η 21η μεραρχία αρμάτων με διοικητή τον στρατηγό 
Κρύβελ. Αλλά η διεύρυνση του τίτλου δεν αντισταθμίζει την εξασθένιση του οργάνου. Η δύναμη των 
γερμανικών στρατευμάτων στην Αφρική έχει κατέβει στις 12.500 άνδρες. Οι ιταλικές δυνάμεις είναι 
διπλάσιες, αλλά οι δυο μοναδικές μεραρχίες που υπάγονται στις άμεσες διαταγές του Rommel, οι 
μόνες άλλωστε χρησιμοποιήσιμες στον πόλεμο της ερήμου, είναι η Αριέτε και η Τριέστε που 
ανήκουν στο 20ό ταχυκίνητο σώμα στρατού, που διοικεί ένας εξαίρετος ηγέτης θωρακισμένων 
στρατευμάτων, ο στρατηγός Ζινγκάλες. 

Αρχιστράτηγος στη Βόρεια Αφρική είναι πάντα ο κακόβουλος Μπάστικο και ο Rommel φυσικά δεν 
μπορεί να βασίζεται στο Γερμανό αρχιστράτηγο της Μεσογείου στρατάρχη Kesselring για την 
βελτίωση των σχέσεών του με τους Ιταλούς. 

Συνολικά ο Rommel δεν διαθέτει παρά μια φούχτα άνδρες και μηχανικά μέσα. Η ανέλπιστη άφιξη 
μιας ανέπαφης νηοπομπής τον ενισχύει με 54 άρματα, 3 και 4, ανεβάζοντας τη δύναμη των 
αρμάτων του στα 270. Η νηοπομπή αυτή του επιτρέπει εξ άλλου να συμπληρώσει τα αποθέματα 
των καυσίμων του. Στις 13, αφού ξενύχτησε πάνω στις καταστάσεις και τους χάρτες του, αναγγέλλει 
στους αξιωματικούς του: Κύριοι, επιτιθέμεθα... Πρόκειται για τρέλλα; Όχι, είναι πράξη φρόνησης. Ο 
Rommel ξέρει από τα σήματα ασυρμάτου που συλλαμβάνει, τη διασπορά των βρετανικών 
δυνάμεων, ξέρει πως υπάρχει μια πιθανότητα επιτυχίας που μπορεί να χαθεί. Αν περιμένει, αν 
εξακολουθήσει να κρατά αμυντική στάση, είναι το ίδιο σαν να δέχεται την ήττα του. Η επίθεσή του 
δίνει μια πιθανότητα να κρατηθεί στη Βόρεια Αφρική, ίσως ως την στιγμή που η ανώτατη ηγεσία της 
Wehrmacht θα αντιληφθεί τη σημασία του μεσογειακού θεάτρου και θα αποφασίσει να του στείλει 
τις κατάλληλες ενισχύσεις. 
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Ο ουρανός είναι με τους Γερμανούς. Οι αμμοθύελλες κρύβουν την προετοιμασία της επίθεσης. Ο 
αιφνιδιασμός είναι ολοκληρωτικός. Η 22η ταξιαρχία εξοντώνεται. Ο Rommel μπαίνει στο τζεμπέλ 
και κατευθύνεται στον οδικό κόμβο του Μσους, με την πρόθεση να κυκλώσει την 1η θωρακισμένη 
μεραρχία. Επειδή ο Μπάστικο πειράχτηκε, γιατί δεν ζητήθηκε η γνώμη του, γιατί νόμισε, όπως όλος 
ο κόσμος, πως ετοιμαζόταν σύμπτυξη, απαιτεί από τον Rommel να επιστρέψει στις γραμμές της 
Μέρσα-Μπρέγκα, αλλά μη καταφέρνοντας να εισακουσθεί, καλεί σε επικουρία τον αρχηγό του 
επιτελείου Καβαλλέρο. Η συζήτηση που γίνεται είναι θυελλώδης. Ο Rommel δηλώνει στον Ιταλό 
στρατάρχη, πως θα συνεχίσει την επίθεση όσο καιρό θα διαθέτει την απαραίτητη δύναμη και πως 
μόνο ο Führer είναι αρμόδιος να τον διάταξη να σταματήσει. Ο Καβαλλέρο απαντά ότι αποσύρει τα 
στρατεύματα του και ο Rommel του δηλώνει χωρίς αβρότητα, πως θα τα καταφέρει και χωρίς τους 
Ιταλούς. 

Η διχόνοια υποβόσκει και στους Άγγλους. Ο διοικητής του 13ου σώματος Γκόντουεν-Ώστεν 
διατάσσει ταχεία σύμπτυξη, ο Ρίτσι όμως αρνείται να πιστέψει στη σοβαρότητα της γερμανικής 
επίθεσης και ακυρώνει τη διαταγή. Χωρίς προσανατολισμό και χωρίς να είναι εγκλιματισμένη, 
νοιώθοντας να πνίγεται από τα σύννεφα της άμμου και τις καταιγίδες η 1η θωρακισμένη μεραρχία 
κατακομματιάζεται! Ο Rommel ορμά στην Βεγγάζη, διασχίζει την έρημο, που την περιβάλλει και που 
φημίζεται ως αδιάβατη και μπαίνει στην πόλη μέσα σε εκρήξεις υστερικής χαράς των Αράβων, που 
στο πέρασμά του υψώνουν το πράσινο λάβαρο του Προφήτη. Μια ινδική ταξιαρχία αιχμαλωτίζεται. 
Τεράστια αποθέματα γίνονται τροφή της φωτιάς. Οι βρετανικές δυνάμεις, διαλυμένες, υποχωρούν 
άτακτα και εγκαταλείπουν αμαχητί την απότομη πλαγιά της Ντέρνας. Σταματούν στη Γκαζάλα, 50km 
από το Tobruk, μόνο επειδή ο νικητής δεν έχει πια βενζίνη, για να τις καταδιώξει. Ολόκληρη η 
δυτική Κυρηναϊκή έχει ανακαταληφθεί κι αυτό είναι μια απ’ τις λιγότερο σημαντικές πλευρές της 
γερμανικής νίκης. Για τον Άξονα είναι πολύ σημαντικότερο το γεγονός, ότι θάβει την επιχείρηση 
Αργοναύτης και αναβάλλει επ' αόριστο χρόνο την αγγλοαμερικανική απόβαση στο Morocco και 
στην Αλγερία. 

Στο ημερολόγιο του ο Goebbels εκφράζει τον θαυμασμό του: Οι τελευταίες επιτυχίες του Rommel 
είναι θαυμαστές... Γίνεται το παν, για να επισκιασθούν από τη Βεγγάζη, το Ντεμιάνσκ και το Kharkov. 
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Πτώση ενός στυλοβάτη της Δύσης, της Singapore 

Οι ιαπωνικές νίκες είναι ακόμα πιο θεαματικές. Ακόμα και στους nazi προκαλούν ανησυχία. Οι 
Γερμανοί ρατσιστές σκέπτονται μήπως ο μεγάλος θριαμβευτής του πολέμου πρόκειται να είναι ένας 
λαός εγχρώμων. Ο γυρισμός των τελευταίων Βρετανών στο φρούριο της Singapore έγινε στις 31 
Ιανουαρίου με την ανατολή του ήλιου. Δυο πίπιζες που παίζουν ένα σκοτσέζικο εμβατήριο, το 
Hiellan laddie..., πηγαίνουν μπροστά από τους ενενήντα που έχουν επιζήσει από το τάγμα Άρτζυλ 
και βαδίζουν με ρυθμικό βήμα στο ανάχωμα της Γιοχόρης

Τις προηγούμενες ημέρες το ανάχωμα της Γιοχόρης είχε δει μια από τις εξόδους, που ο πόλεμος 
πολλαπλασιάζει σ’ όλο τον κόσμο. Πολλές εκατοντάδες άνθρωποι, ένα κοπάδι παρδαλό που 
ξεχύνεται από την ετερόκλιτη Malaya, Ευρωπαίοι, Μαλαίοι, Κινέζοι, Ινδοί, σε όλη την κλίμακα από 
τον υπερβολικό πλούτο ως την απόλυτη στέρηση. Η συρροή πληθυσμού που γίνεται κατά την έξοδο 
αυτή, είναι δραματική. Στις συνοικίες των ιθαγενών τα πλήθη κοιμούνται στο ύπαιθρο και, πριν 
ακόμα αρχίσει η πολιορκία, τα τρόφιμα γίνονται σπάνια. Οι αεροπορικοί βομβαρδισμοί 
δημιουργούν θύματα, όλες όμως οι απόπειρες να σκαφτούν καταφύγια σταμάτησαν, γιατί σε ένα 
μέτρο βάθος υπήρχε νερό. Η χαρακτηριστική οσμή των πολιορκημένων πόλεων, που βγαίνει από τα 
άπλυτα πλήθη και τα μισοθαμένα πτώματα, αρχίζει να απλώνεται στη Singapore. 

. Ο αντισυνταγματάρχης Μακ Στιούαρτ 
έρχεται τελευταίος. Από πίσω του αντηχεί μια σφοδρή έκρηξη. Το νερό σχηματίζοντας δίνες 
σκεπάζει το ρήγμα που είχε ανοιχθεί στο ανάχωμα. Η Singapore είναι πάλι νησί... Αλλά το ρήγμα δεν 
έχει ούτε 50m πλάτος και με την άμπωτη το ύψος του νερού που το σκεπάζει, δεν φθάνει τα 4 
πόδια. 

Η εκστρατεία που οδήγησε μέσα σε εξήντα πέντε μέρες την 25η ιαπωνική στρατιά από τον ισθμό 
του Κρα στο στενό της Γιοχόρης, είναι ανεξήγητη. Οι Ιάπωνες εξακολουθούσαν να υστερούν 
αριθμητικά. Είχαν αποβιβασθεί με 12 τάγματα, τη στιγμή που η φρουρά της Malaya διέθετε 31. 
Αργότερα οι ιαπωνικές δυνάμεις έφθασαν τα 30 τάγματα με την άφιξη της μεραρχίας φρουράς της 
Κονόγιε, οι Άγγλοι όμως από την πλευρά τους είχαν ενισχυθεί με 15 τάγματα. Η σταθερή αυτή 
αριθμητική υπεροχή δεν χρησίμευσε σε τίποτα. Στη μάχη της Ζίτρα, έξαφνα, μια ιαπωνική 
εμπροσθοφυλακή δύο ταγμάτων με διοικητή τον αντισυνταγματάρχη Σάκκι

Στη Ζίτρα μάζεψαν τρόφιμα για τρεις μήνες και στο Αλόρ Σταρ οι αξιωματικοί τους, πεθαμένοι από 
την πείνα, στρώθηκαν στο τραπέζι, όπου άχνιζαν ακόμα τα φαγητά, τα οποία είχαν σερβιριστεί στην 
τραπεζαρία των Βρετανών αξιωματικών. Τα αεροπλάνα τους προσγειώθηκαν στο αεροδρόμιο -ένα 
αεροδρόμιο Churchill!- όπου βρήκαν εκατοντάδες βαρέλια βενζίνης με 92 βαθμούς οκτάνια και ένα 
απόθεμα με βόμβες που δεν είχαν παρά να τις φορτώσουν στα αεροπλάνα τους. Η ιστορία αυτή 
επαναλαμβάνεται τόσο τακτικά, που οι Ιάπωνες βασίζονται τώρα σχεδόν αποκλειστικά στα εφόδια 
που τους προμηθεύει ο εχθρός. Κι αυτό τους το επιτρέπει ακόμα περισσότερο μια διαταγή του 
βρετανικού Γενικού Στρατηγείου, που απαγορεύει να ανατινάσσονται τα αποθέματα πυρομαχικών 
και να πυρπολούνται οι αποθήκες, για να αποφεύγεται ο πανικός που κυριεύει τους Ινδούς 
στρατιώτες, όταν βλέπουν και ακούν στα μετόπισθεν φλόγες και εκρήξεις. 

 ανέτρεψε ολόκληρη την 
27η ινδική μεραρχία και με 27 νεκρούς μόνο κυρίευσε 50 πυροβόλα και συνέλαβε 3.000 
αιχμαλώτους. Η υπεροχή σε αεροπλάνα και άρματα δεν τα εξηγεί όλα. Ο αποφασιστικός 
παράγοντας είναι το ηθικό. Οι κίτρινοι πηγαίνουν στον πόλεμο, όπως και σε μια θρησκευτική 
τελετή. Κάθε επιτυχία και κάθε θυσία προκαλεί εκρήξεις ψυχικής έξαρσης και εκδηλώνεται με 
ποταμούς από δάκρυα. Ο πόλεμος είναι μια σταυροφορία. Ο πόλεμος είναι η εκδίκηση μιας 
ταπεινωμένης υπερηφάνειας. Δεν νοιώθουν ούτε κούραση, ούτε φόβο. Ο θάνατος είναι μια ένωση 
με το θεό. Ο στρατός είναι ένα πλήθος που προχωρεί σφιχτοδεμένο από την πίστη. Αλλά και η πίστη 
χρειάζεται ανεφοδιασμό. Η πολύ γρήγορη κατάκτηση της Malaya δεν θα ήταν δυνατή χωρίς τα 
αποθέματα Churchill. Έτσι ονομάζουν από ευγνωμοσύνη οι Ιάπωνες τα φορτηγά αυτοκίνητα, τα 
πυροβόλα, τα τρόφιμα, τα πυρομαχικά, τα καύσιμα που κυριεύουν. 
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Το πρόβλημα των μεταφορών ανησυχούσε την ιαπωνική διοίκηση. Προβλέποντας ότι θα έχουν 
κοπεί οι δρόμοι και οι σιδηροδρομικές γραμμές, είχαν εντάξει στο εκστρατευτικό σώμα έξι λόχους 
γεφυροποιών και δύο συντάγματα σιδηροδρομικών. Ένας πελώριος επιτελικός αξιωματικός, ο 
συνταγματάρχης Χόντο, διευθύνει τις επιχειρήσεις σέρνοντας το πόδι του εξ αιτίας μιας τρομερής 
εξάρθρωσης που είχε πάθει την ώρα που αποβιβαζόταν μέσα στα κύματα της Σανγκόρα. Οι 
δυσκολίες όμως περιορίσθηκαν με τα φορτηγά Churchill, τόσο πολυάριθμα που η 5η μηχανοκίνητη 
μεραρχία διαθέτει τρεις φορές περισσότερα οχήματα από τον κανονικό αριθμό. Ό,τι δεν 
μετακινείται με τέσσερις ρόδες, μετακινείται με δύο, επειδή τα ποδήλατα που είχαν εισαχθεί από 
την Japan και βρέθηκαν εκεί τρέχουν επάνω στην εξαίρετη άσφαλτο των δρόμων Churchill. Το 
αποβατικό πεζικό προήλασε σαν ένα κύμα κυριακάτικων ποδηλατιστών τραγουδώντας, 
σφυρίζοντας και κουβεντιάζοντας χαρούμενα. 

Ωστόσο στη Singapore δεν επικρατεί εξαιρετική ανησυχία. Αυτό που έγινε στην ηπειρωτική Malaya 
είχε προβλεφθεί, έστω και αν ο ρυθμός υπήρξε πιο γοργός από όσο πίστευαν. Η πραγματική μάχη, η 
πολιορκία, αρχίζει τώρα. Φυσικά είναι λυπηρό το γεγονός, ότι υποχρεώνονται να καταστρέψουν τη 
ναυτική βάση (63 εκατομμύρια λίρες!) να πάρουν το ειδικευμένο προσωπικό και να το στείλουν 
στην Κεϋλάνη, να βυθίσουν την πλωτή αποβάθρα, να ανατινάξουν τις μόνιμες αποβάθρες και να 
πυρπολήσουν τις δεξαμενές επισκευής σκαφών. 

Αλλά το φρούριο της Singapore είναι ανέπαφο κι απόρθητο. Την 1η Φεβρουαρίου, ημέρα που 
άρχισε η πολιορκία, το κοκτέιλ του Ράφφελς έχει περισσότερο κόσμο από κάθε άλλη φορά και στο 
Τάνγκλιν Κλαμπ χορεύουν, όπως όλα τα βράδια. 

Στο London η ψευδαίσθηση για την Singapore διαλύθηκε απότομα στις 29 Ιανουαρίου. Την ημέρα 
εκείνη ο διευθυντής του στρατιωτικού γραφείου του Churchill στρατηγός Sir Henry Ismay βρήκε τον 
προϊστάμενό του να ωρύεται για την ηλιθιότητα των στρατιωτικών ξεστομίζοντας κατάρες άξιες του 
Adolf Hitler. Ένα τηλεγράφημα του Sir Archibald Wavell που ήταν ο αντικαταστάτης του Brooke-
Πόπχαμ στο αρχηγείο νοτιοανατολικής Ασίας, του είχε φανερώσει πριν από λίγο, πως η Singapore 
είναι αδύνατο να κρατηθεί. Ο Churchill αφρίζει. Πώς μπόρεσαν να ξοδέψουν 63 εκατομμύρια λίρες 
για την κατασκευή ενός φρουρίου που μοιάζει με καράβι χωρίς πάτο; Πώς μπόρεσαν να αρκεσθούν 
να στήσουν πυροβόλα στραμμένα αποκλειστικά στο πέλαγος; Πώς εδώ και τρία χρόνια που γίνεται 
αυτός ο πόλεμος, δεν βρέθηκε ένας στρατηγός να κατασκευάσει οχυρωματικά έργα εκστρατείας, να 
σκάψει μια αντιαρματική τάφρο, να ναρκοθετήσει το στενό, να γεμίσει παγίδες τους βάλτους; Οι 
Ιάπωνες φθάνουν ολοταχώς. Κατέλαβαν την Κουάλα Λουμπούρ, πρωτεύουσα της Μαλαισιανής 
Ομοσπονδίας. Πλησιάζουν στο Σουλτανάτο της Γιοχόρης. Βρίσκονται στις παραμονές επίθεσης στη 
Singapore. Και τι είναι η Singapore; A naked island! Ένα γυμνό νησί! 

Ο Churchill έχει δίκιο, η αγανάκτηση όμως δεν ωφελεί. Η Singapore είναι χαμένη. Είναι λογικό να 
θυσιαστεί ολόκληρη η στρατιά της Malaya, για να κρατήσει η άμυνά της μερικές ημέρες; 
Επιτρέπεται να ριχτούν εκεί κι αλλά ξεκούραστα στρατεύματα, αν μπορούμε να πούμε ξεκούραστη 
την άμοιρη 18η μεραρχία που θαλασσοδέρνεται εδώ και τρεις μήνες σε δυο ωκεανούς; Θα ήταν 
ασφαλώς πιο ρεαλιστικό να μπουν στα πλοία όσες δυνάμεις μπορούν να μεταφερθούν στη 
Βιρμανία, που είναι προθάλαμος της Ινδίας και πύλη ανεφοδιασμού του Chiang Kai-shek. Ο 
Churchill παίρνει την απόφαση να το κάνει. 

Αυτός που είναι αντίθετος, είναι ο νέος πρωθυπουργός της Australia, ένας σκληρός Εργατικός, ο 
Τζων Κώρτιν. Είχε κιόλας τολμήσει να δημοσιεύσει στη Melburne Herald ένα άρθρο, στο οποίο 
έγραψε, πως η Australia δεν μπορεί πια να βασίζεται στη μητέρα-πατρίδα, για να ενισχύσει την 
άμυνά της και πως πρέπει να στραφεί στην Αμερική. Μόλις πληροφορείται το σχέδιο εκκένωσης της 
Singapore, τηλεγραφεί στον Churchill. Αυτό θα ήταν αχαρακτήριστη προδοσία... 
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Για άλλη μια φορά η πολιτική παραβιάζει τις επιταγές της στρατηγικής. Ο Churchill δεν θέλει μια 
σύγκρουση με τις κτήσεις των αντιπόδων. Τον τρομάζει επίσης το κύμα της οργής, που η 
εγκατάλειψη της Singapore θα προκαλούσε στην Αγγλία. Η ψευδαίσθηση του απόρθητου, ο μύθος 
του φρουρίου που κανείς δεν μπορεί να κυριεύσει, διατηρούν την παντοδυναμία τους. Μόνο τα 
μέλη του υπουργικού συμβουλίου και μια φούχτα εμπειρογνώμονες: ξέρουν την αλήθεια. Ο 
Churchill καθορίζει τη στάση του. Η δόξα της Αγγλίας πηγάζει τόσο από τις ήττες, όσο και από τις 
νίκες. Στη Dunkerque μια καταστροφή είχε μετατραπεί σε θαυμάσια επιχείρηση διάσωσης. Στη 
Singapore θα γίνει το αντίθετο. Θα πολεμήσουν μέχρις εσχάτων! Ο κόσμος θα βρεθεί μπροστά στο 
θέαμα του βρετανικού λέοντος, που αγωνίζεται για την τιμή των όπλων. 

Οι διαταγές για την άμυνα της Singapore ξεκαθαρίζουν, πως δεν μπορεί να γίνει λόγος για 
παράδοση και πως θα πρέπει οι υπερασπιστές της να ταφούν στα ερείπια. Δεκαπέντε ημέρες μετά 
την επική αυτή απόφαση έρχεται η ώρα να πραγματοποιηθεί. Η μάχη της Singapore, μια από τις πιο 
δραματικές ολόκληρου του πολέμου, έχει αρχίσει. 

Πελώρια σύννεφα καπνού που διασχίζονται από ζοφερές φλόγες, υψώνονται πάνω από τις 
αποθήκες καυσίμων που καίγονται. Ένα μαύρο και καυτό χιόνι πέφτει αδιάκοπα. Όταν ξεσπά η 
καθημερινή μπόρα, χείμαρροι από μελάνι πέφτουν στο πεδίο της μάχης και χύνονται ορμητικά στα 
βαθιά πέτρινα αυλάκια των δρόμων της Singapore Οι ηθοποιοί της τραγωδίας αυτής δεν μπορούν 
να μη γελάσουν βλέποντας ο ένας τον άλλο: υπερασπιστές και επιτιθέμενοι, στρατιωτικοί και 
πολίτες, Ευρωπαίοι και Ασιάτες έχουν όλοι μεταμορφωθεί σε νέγρους από την κάπνα που πέφτει 
από τον ουρανό. 

Ολόκληρη η πόλη βρίσκεται στα πυρά του πυροβολικού. Οι οβίδες κάνουν σκόνη τα ανάλαφρα 
οικήματα σηκώνοντας σύννεφα από ασβέστη. Αεροπλάνα με το σήμα του Ανατέλλοντος Ηλίου 
πολυβολούν ξυστά πάνω από τις στέγες, προκαλούν εκατοντάδες θύματα και κατά περιόδους 
ρίχνουν προκηρύξεις που καλούν τον πληθυσμό να θέση τέρμα στις ταλαιπωρίες του, 
επαναστατώντας εναντίον των Άγγλων αποικιοκρατών. Ολόκληρες συνοικίες καίγονται, κάθε 
οργανωμένη βοήθεια όμως είναι αδύνατη, γιατί οι δρόμοι είναι φραγμένοι από τα ερείπια και 
λείπει το νερό. Η αψιά μυρωδιά της κάπνας ανακατεύεται με τη μολυσμένη δυσοσμία της σήψης 
και των περιττωμάτων. Οι υπηρεσίες καθαριότητας έχουν εξαφανιστεί και τα πτώματα 
αποσυντίθενται για λίγες ώρες μέσα στον φλογισμένο αέρα. 

Μια άλλη οσμή ενσωματώνεται κατά τρόπο ανεξίτηλο στην μνήμη όσων θα επιζήσουν. Οι αρχές, 
επειδή φοβόντουσαν μήπως νικητές και ηττημένοι το ρίξουν σ’ ένα τεράστιο μεθύσι, έδωσαν 
εντολές να χυθούν στους υπονόμους τα αποθέματα αισιοδοξίας που είχαν συσσωρεύσει 
προβλέποντας μακρόχρονη πολιορκία. Πέντε εκατομμύρια γαλόνια οινοπνευματωδών, ουίσκι, τζιν, 
κρασί, κινέζικο οινόπνευμα, δίνουν χνώτα μεθυσμένου στη Singapore που πνέει τα λοίσθια. 

Οι Ιάπωνες εξαπέλυσαν έφοδο εναντίον της νήσου τη νύκτα της 8ης προς την 9η Φεβρουαρίου. Μια 
εβδομάδα αργότερα τους μένει να κατακτήσουν 5km, για να σβήσουν από το χάρτη ένα από τα 
περιφημότερα φρούρια του λευκού κόσμου. Για άλλη μια φορά οι Άγγλοι επέδειξαν έλλειψη 
διορατικότητας. Ο Πέρσιβαλ είχε παρατάξει τα δύο τρίτα των δυνάμεών του -το ινδικό σώμα και την 
18η αγγλική μεραρχία- ανατολικά του αναχώματος της Γιοχόρης με την πεποίθηση, ότι οι Ιάπωνες 
θα χρησιμοποιούσαν για να αποβιβασθούν τις αποβάθρες της ναυτικής βάσης. Το δυτικό τμήμα 
αντίθετα, ένας λασπότοπος γεμάτος τροπική βλάστηση με προεξέχουσες ρίζες που εθεωρείτο 
αδιάβατος, είχε ανατεθεί μονάχα στην 8η αυστραλιανή μεραρχία που είχε εξασθενήσει από τις 
απώλειες και τις λιποταξίες. Αλλά ο Yamashita έκανε το αντίθετο από αυτό που περίμεναν. Αφού 
περιορίστηκε σ’ έναν αντιπερισπασμό προς την πλευρά της βάσης έριξε στο λασπότοπο δυο από τις 
τρεις μεραρχίες του. Αντί να εμποδιστούν από την τροπική βλάστηση οι Ιάπωνες, τη 
χρησιμοποίησαν για να διεισδύσουν. Και μετά την απογοήτευση από την έκθεση Wavell ο Churchill 
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ήλπιζε πως ο Πέρσιβαλ θα μπορούσε να εμποδίσει τους Ιάπωνες να διαβούν το στενό επί δυο 
μήνες! 

Ποτέ το ηθικό των Ιαπώνων δεν είχε γνωρίσει μεγαλύτερη έξαρση. Συντάγματα ολόκληρα έκλαψαν 
χύνοντας καυτά δάκρυα υπερηφάνειας, βλέποντας το νησί με το μαγικό όνομα που έρχονταν να 
κατακτήσουν. Πριν από την επίθεση αξιωματικοί και στρατιώτες άλλαξαν ρούχα για πρώτη φορά 
από την έναρξη της εκστρατείας και πραγματικά σε μια κατάσταση μυστικιστικής αγνότητας 
προχώρησαν προς τον τελικό αντικειμενικό σκοπό της υπεράνθρωπης προσπάθειάς τους. 

Στις 10 Φεβρουαρίου η ιαπωνική επίθεση ξεχύνεται στο κέντρο του νησιού στην περιοχή δηλαδή, 
όπου είχαν εγκατασταθεί οι Λευκοί για την υγεία τους και τις απολαύσεις τους. Το υψηλότερο 
σημείο, 117m, είναι ο λόφος του Μπουκίτ Τιμάχ, που στεφανώνεται από υπέροχα μυροβόλα 
δέντρα. Το πυροβολικό δεν έχει ακόμα ακολουθήσει. Οι διοικητές των δυο μεραρχιών, Ματσούι και 
Μουταγκούσι, αποφασίζουν ανεξάρτητα απ’ αυτό να επιτεθούν. Σ’ ένα ουρανό Αποκαλύψεως 
σμίγουν τα σύννεφα της πυρκαγιάς με τα σύννεφα του Ισημερινού. Τη στιγμή που τα στρατεύματα 
ξεκινούν για την επίθεση, μια κολοσσιαία αστραπή σχίζει τα σύννεφα. Ένας τρομακτικός άνεμος 
αρχίζει να φυσά. Η βροχή σφυροκοπά το χώμα. Το θαμπό δειλινό γίνεται σκοτάδι φρικιαστικό που 
διασχίζεται από τις φωτεινές γραμμές των κεραυνών και συγκλονίζεται από τις βροντές. Οι λευκοί 
υπερασπιστές ζητούν να βρουν οποιοδήποτε καταφύγιο, για να προφυλαχθούν από τον 
κατακλυσμό και την καταιγίδα. Οι κίτρινοι επιτιθέμενοι καλύπτονται όπως - όπως μέσα στις 
προεξέχουσες τεράστιες ρίζες του τροπικού δάσους. Οι εκπαιδευτές τους, τους είχαν διδάξει, πως 
έχουν σύμμαχό τους την καταιγίδα και τη νύκτα. Οι εκπαιδευτές τους έχουν δίκιο. Οι Ιάπωνες 
φαντάροι καταλαμβάνουν την κορυφή του Μπουκίτ Τιμάχ κι εξοντώνουν τους φοβισμένους 
υπερασπιστές του. Το πυροβολικό του ουρανού είχε υποκαταστήσει το πυροβολικό του Μικάδο. 
Νύκτα ολέθρου, θα γράφει την άλλη μέρα το επίσημο βρετανικό ανακοινωθέν. Η τελευταία γραμμή 
άμυνας της Singapore έχει πέσει. 

Την αυγή οι νικητές του Μπουκίτ Τιμάχ ακούνε στα δεξιά τους σφοδρές εκρήξεις. Οι Άγγλοι 
ανατινάσσουν τα πυροβόλα των 15 ιντσών του πυροβολείου της Μπουόνα Βίστα, τα γιγάντια 
πυροβόλα που έπρεπε να είχαν κάνει τη Singapore απόρθητη. Κι όμως δεν έριξαν ούτε μια οβίδα! 

Όπως συνήθως, η ημέρα ξημερώνει μέσα σε μια ατμόσφαιρα ήρεμη και γεμάτη δόξα. Ο στεριανός 
άνεμος κάνει να γέρνουν προς τη θάλασσα οι φλόγες των πυρκαγιών. Πάλι δάκρυα τρέχουν στα 
μάγουλα των ευκολοσυγκίνητων Ιαπώνων. Το πανόραμα που απλώνεται στα πόδια τους αξίζει 
όλους τους κόπους, όλους τους ακρωτηριασμούς, όλους τους νεκρούς: ο ιππόδρομος, το γκολφ, τα 
γήπεδα του κρίκετ, ένα πρότυπο γαλακτομείο μέσα στον άσπρο φράχτη του, υπέροχα 
μπάνγκαλοους ανάμεσα σε καθαρά παρτέρια χλόης. Αριστερά, πολύ κοντά, εκτείνονται οι 
δεξαμενές Μακ Ρίχτι και Πηρς, που θα τις κατακτήσουν την επομένη και που το νερό τους είναι 
ζήτημα ζωής και θανάτου για το ένα εκατομμύριο κατοίκων της Singapore. Η ίδια η Singapore 
βρίσκεται στα πόδια τους! Ο διπλός ευθύγραμμος δρόμος Μπουκίτ Τιμάχ Road, ο ελικοειδής 
δρόμος Χόλλαντ Road εισχωρούν στη μάζα των σπιτιών και συγκλίνουν προς τον μεγάλο αστικό 
άξονα, το Όρτσαρντ Road. Πέρα μακριά η θάλασσα λαμποκοπά. Οι σταυροφόροι της ασιατικής 
σταυροφορίας ατενίζουν την Ιερουσαλήμ. 

Στο London η υπερηφάνεια του Churchill πληγώνεται. Η τιμή της φυλής μας διακυβεύεται... Οι 
δυνάμεις σας είναι αριθμητικά ανώτερες από τις εχθρικές... Η μάχη πρέπει να συνεχισθεί με κάθε θυσία 
μέχρι: εσχάτων... Δεν τίθεται θέμα να διασώσετε τα στρατεύματα ή να διαφυλάξετε τον άμαχο 
πληθυσμό... Οι στρατηγοί πρέπει να πεθάνουν με τους στρατιώτες τους... Έχετε μια ευκαιρία να μπείτε 
στην ιστορία... Οι φράσεις αυτές που υπαγορεύονται με παλλόμενη φωνή μέσα στο γραφείο της 
Downing Street, απευθύνονται προς ένα πικρόχολο άνθρωπο. Ο στρατάρχης Wavell εγκατέστησε το 
γενικό στρατηγείο του στην Java, δεν έχει όμως ψευδαισθήσεις για τις δυνατότητες που υπάρχουν 
για την άμυνα των Ολλανδικών Ινδιών, όταν πια θα έχει πέσει η Singapore. Η πτώση της Singapore 
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είναι ζήτημα ωρών και όλη η ρητορεία του Churchill δεν πρόκειται ν’ αλλάξει την κατάσταση. 

Με πέντε πολύ ψυχρές παραγράφους απαντά ο Wavell στον πρωθυπουργό. Επιστρέφει από μια 
εικοσιτετράωρη επιθεώρηση στη Singapore. Η κατάσταση είναι άσχημη. Ο Πέρσιβαλ διαθέτει 
βέβαια την αριθμητική υπεροχή, τα στρατεύματα του όμως πολεμούν μ’ ένα σύμπλεγμα 
μειονεκτικότητας. Αυτός, ο Wavell, έκανε ό,τι μπορούσε, για να αναπτερώσει το ηθικό. Δεν 
κολακεύεται να πιστεύει πως το πέτυχε. 

Μια έκτη παράγραφος κλείνει την αναφορά. Μόλις τέλειωσε την επιθεώρηση του ο Wavell 
κατέβηκε στο λιμάνι, για να επιβιβασθεί στην τορπιλάκατο, που τον είχε φέρει από την Java. Η 
προκυμαία ήταν σκοτεινή. Γλίστρησε. Έπεσε. Επιβιβάσθηκε με φρικτούς πόνους στην τορπιλάκατο. 
Ο γιατρός μόλις τώρα τον πληροφόρησε, πως έσπασε δυο κοκαλάκια κάτω από τον ώμο. Δεν είναι 
σοβαρό, πρέπει όμως να εισαχθώ σε νοσοκομείο και να μείνω ακίνητος για δύο ή τρεις εβδομάδες. 
Ο Churchill είχε ίσως πιστέψει, πως η ευφράδειά του θα έπειθε τον αρχιστράτηγο να κλεισθεί στην 
Singapore, για να υπάρξει έτσι ένα παράδειγμα του ιστορικού θανάτου, τον οποίο απαιτεί από τους 
στρατηγούς του... Κι ο αρχιστράτηγος εισάγεται στο νοσοκομείο. 

Στη Singapore το ηθικό καταρρέει. Η έκκληση των δυο απόντων, του Churchill που τον διαδέχθηκε ο 
Wavell, φέρνει αποτέλεσμα αντίθετο από εκείνο που περίμεναν. Διοικητές λόχων την ξεσκίζουν 
βρίζοντας μπροστά στους άνδρες τους. Οι μονάδες διαλύονται. Λευκοί λιποτάκτες πλημμυρίζουν 
την πόλη. Με το πιστόλι στο χέρι προσπαθούν να καταλάβουν με έφοδο τα σκάφη που φεύγουν 
από το λιμάνι τελευταία. Απωθούνται και ξαναγυρίζουν στο κέντρο της πόλης, όπου ανακατεμένοι 
με τον όχλο λεηλατούν τα καταστήματα που είχαν ανοίξει οι βομβαρδισμοί. Μπροστά στο πρατήριο 
του Στρατού και του Ναυτικού, σύμβολο της βρετανικής αποικιοκρατίας, μια Γαλλίδα, πρόσφυγας 
από τη Γιοχόρη, βλέπει μέσα στην κάπνα το σουρεαλιστικό θέαμα Αυστραλών στρατιωτών να 
χορεύουν με γυμνές γυναίκες που δεν είναι παρά οι κέρινες κούκλες που είχαν κλέψει από τις 
βιτρίνες. Η οσμή των νεκρών που σαπίζουν μέσα στα ερείπια, γίνεται εφιαλτική και η δίψα 
προστίθεται στην κούραση και στο φόβο. 

Την Κυριακή 15 Φεβρουαρίου ο Πέρσιβαλ καλεί σύσκεψη των διοικητών των τομέων. Το γενικό 
στρατηγείο είχε συμπτυχθεί στο Φορτ Κάννινγκ, στην καρδιά της πόλης, αλλά όλη η Singapore είναι 
τώρα στη γραμμή του μετώπου. Η ιαπωνική πίεση ασκείται σ’ ολόκληρη την περίμετρο της πόλης 
από τον Κολυμβητικό Όμιλο ως τα κεραμουργεία του Μπάκιτ - Τσέρμιν. Οι στρατηγοί που κλήθηκαν 
στη σύσκεψη, κατορθώνουν με αφάνταστο κόπο να περάσουν. Δεν έχουν ακόμα φθάσει στο Φορτ 
Κάννινγκ και μια εκκωφαντική έκρηξη τους πληροφορεί, ότι οι αποθήκες πυρομαχικών του 
στρατώνα Αλεξάνδρα, μια από τις τελευταίες πηγές ανεφοδιασμού των πολιορκημένων, 
ανατινάχθηκαν. Την ίδια στιγμή οι Ιάπωνες φθάνουν στο ομώνυμο νοσοκομείο και κτυπούν με την 
ξιφολόγχη ό,τι βρίσκεται μπροστά τους, ακόμα κι έναν τραυματία που είναι ξαπλωμένος στο 
χειρουργικό τραπέζι. Ως και το Φορτ Κάννινγκ είναι ζωσμένο από καπνούς. Οβίδες πέφτουν επάνω 
του αδιάκοπα και ακούγονται τα πολυβόλα που κτυπούν τον καταπράσινο αυλόγυρο του Ράφφες 
Κόλλετζ ακριβώς δίπλα. 

Ένας ιερέας λέει μια προσευχή και δίνει να μεταλάβουν σ’ αυτούς που το επιθυμούν. Ύστερα ο 
ταξίαρχος Σίμσον, διοικητής της παθητικής άμυνας, παίρνει το λόγο, για να κάνει μια 
προειδοποίηση. Σε είκοσι τέσσερις ώρες το νερό θα λείψει τελείως. Θα χρειασθούν πολλές ημέρες, 
για να αποκατασταθεί η διανομή νερού μετά την κατάπαυση των μαχών. Σ’ αυτό το θερμό και 
ευνοϊκό για τη σήψη κλίμα ο μεγάλος κίνδυνος δεν είναι η δίψα, είναι η πανούκλα! 

Οι διοικητές τομέων παίρνουν έπειτα το λόγο. Στα ανατολικά η επίθεση συγκρατείται, αλλά στα 
δυτικά το μέτωπο καταρρέει. Αφού πολέμησε με τρόπο που ξεπέρασε κάθε ελπίδα η 1η μαλαισιανή 
ταξιαρχία, είχε συμπτυχθεί απότομα στο μήκος της ακτής, αφήνοντας ακάλυπτο το αριστερό πλευρό 
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της αυστραλιανής μεραρχίας, τη στιγμή που η υποχώρηση της 54ης και 55ης αγγλικής ταξιαρχίας 
άφηνε ακάλυπτο το δεξιό πλευρό της. Ο στρατηγός Μπέννετ είχε πάρει ήδη τα μέτρα του, για να 
απαγκιστρωθεί μόλις θα αποφασιζόταν η αναπόφευκτη συνθηκολόγηση, αποφεύγει όμως να 
πληροφορήσει σχετικά το πολεμικό συμβούλιο δηλώνοντας μόνο, πως τα λίγα πυρομαχικά που 
διαθέτει, δεν μπορεί να τα χρησιμοποιήσει, παρά μόνο για την άμυνα του τομέα του. 

Τα παράθυρα είναι φραγμένα με σακιά με άμμο. Οι ανεμιστήρες έχουν πάψει να λειτουργούν. Ο 
ιδρώτας τρέχει στο πρόσωπο, στα χέρια, στο γόνατα των στρατηγών. Ο Πέρσιβαλ με σβησμένη 
φωνή συνοψίζει την κατάσταση: δεν υπάρχουν σχεδόν πια τρόφιμα, νερό, πυρομαχικά, καύσιμα. Τα 
αποθέματα που είχαν σχηματισθεί με την πρόβλεψη πολιορκίας της Singapore, ήταν τεράστια· τα 
κυρίεψαν όμως οι Ιάπωνες. Ο μόνος τρόπος να συνεχισθεί η αντίσταση είναι να τα ξαναπάρουν. Οι 
στρατηγοί μήπως θεωρούν δυνατό να αντεπιτεθούν, για να ανακαταλάβουν το Μπουκίτ Τιμάχ και 
τις πολύτιμες αποθήκες που παρ’ όλες τις καταστροφές βρίσκονται ακόμα εκεί; 

Όχι, οι στρατηγοί πιστεύουν, πως αυτό δεν είναι δυνατό. Πιστεύουν αντίθετα, πως αυτό είναι 
απολύτως αδύνατο. Δεν χωρεί συζήτηση. 

Αν είναι έτσι τα πράγματα, λέει ο Πέρσιβαλ,

Παρουσιάζει έπειτα ένα ραδιοφωνικό μήνυμα που μόλις είχε λάβει. Στην Java και στο London οι 
σκληρές διαταγές των προηγουμένων ημερών έχουν γίνει ηπιότερες. Ο Churchill θεωρεί, πως μια 
σφαγή δεν θα είχε νόημα από τη στιγμή που καμιά πιθανότητα νίκης δεν υπάρχει πια. Ο Wavell 
τηλεγράφησε στον Πέρσιβαλ, πως τον αφήνει να κρίνει για τη στιγμή που θα πρέπει να σταματήσει 
η αντίσταση. 

 το μόνο που απομένει είναι η συνθηκολόγηση. 

Τώρα!

Καμιά εντυπωσιακή σκηνή δεν ακολουθεί αυτή τη λέξη. Ο ταγματάρχης Ουάιλντ υποδεικνύεται, για 
να διαβιβάσει στον εχθρό την πρόταση συνθηκολόγησης. Του ετοιμάζουν μια λευκή σημαία μ’ ένα 
τραπεζομάντιλο της καντίνας. Ανηφορίζει μ’ ένα Land Rover τον δρόμο προς το Μπουκίτ Τιμάχ, 
ανεμίζοντας το σήμα της ήττας. Ο δρόμος είναι έρημος, στα πεζοδρόμια όμως πολίτες και 
στρατιώτες κοιτάζουν με απέραντη αδιαφορία να περνά η παράδοση μιας αυτοκρατορίας. Μετά τη 
διασταύρωση Adam’s Road ένας Ιάπωνας ξεπροβάλλει και κάνει νόημα στον Ουάιλτ να προχωρήσει. 
Το πυρ σταματά. Ένας μικρόσωμος μυστακοφόρος άνδρας με διάσημα αξιωματικού κι ένα μεγάλο 
σπαθί ξεπροβάλλει: είναι ο συνταγματάρχης Φουζίτα, ένας απ’ αυτούς τους καταπληκτικούς 
Ιάπωνες επιτελικούς αξιωματικούς, που συναντά κανείς πάντα στη γραμμή του πυρός. Μια 
λεπτομέρεια που εξηγεί το ανοιχτό χιτώνιό του, παρατυπία για τον πιο προσηλωμένο στους τύπους 
στρατό: ο Φουζίτα έχει τον ώμο του στο γύψο, γιατί παίρνει μέρος στην εκστρατεία με σπασμένη 
την κλείδα. Δεν είναι απ’ αυτούς που θα έμπαιναν σε νοσοκομείο για μια θλάση του κόκκυγος! 

 αποφασίζει ο Πέρσιβαλ. 

Συνθηκολόγηση; Έστω. Οι Ιάπωνες συμφωνούν, με την προϋπόθεση φυσικά, ότι θα πρόκειται για 
απλή παράδοση άνευ όρων και ότι ο αρχηγός του εχθρικού στρατού θα έρθει ο ίδιος να την ζητήσει 
αυτοπροσώπως. Και μια πρόσθετη, κατηγορηματική απαίτηση: η βρετανική σημαία θα κυματίζει 
δίπλα στη λευκή σημαία. Η φωτογραφία που θα ληφθεί θα μείνει στην Ιστορία ως σύμβολο της πιο 
κτυπητής, της πιο ανεπανόρθωτης ήττας της Δύσης. 
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Πτώση μιας άλλης αυτοκρατορίας, των Ολλανδικών Ινδιών 

Εναντίον της ιαπωνικής επίθεσης οι σύμμαχοι όρθωσαν ένα τείχος από αρχικά: A.B.D.A., American - 
British - Dutch - Australian. Μια κοινή διοίκηση θα αναλάβει την άμυνα της Νοτιοανατολικής Ασίας. 
Η αρχηγία ανατίθεται στον Wavell με αρχηγό του επιτελείου έναν άλλο Άγγλο, τον Sir Χένρυ 
Πάουναλ και με αρχηγό των αεροπορικών δυνάμεων έναν τρίτο Άγγλο, τον πτέραρχο Sir Ρίτσαρντ 
Πηρς. Η Αμερική θα ασκεί τη διοίκηση των ναυτικών δυνάμεων με τον ναύαρχο Χαρτ και η Ολλανδία 
τη διοίκηση των δυνάμεων ξηράς με τον στρατηγό Χάιν τερ Πόρτεν. Αποστολή της Α.Β.D.A. είναι η 
άμυνα του φράγματος της Malaya, όρος αόριστος που περιλαμβάνει τόσο την κυρίως Malaya, όσο 
και τα νησιά Αμπουάν και Τιμόρ. Τα μέσα που υπάρχουν, για να εκπληρωθεί μια τόσο εκτεταμένη 
αποστολή, είναι τόσο ανεπαρκή, όσο και ακατάλληλα. Καθένα από τα αρχικά αντιπροσωπεύει μια 
διαφορετική τάση και ασυμβίβαστες στρατηγικές επιδιώξεις. 

Απέναντι οι Ιάπωνες έχουν σκοπούς εξαιρετικά φιλόδοξους και χρησιμοποιούν μεθόδους που 
διακρίνονται για τη σύνεσή τους. Το σχέδιό τους καταστρώθηκε ύστερα από συμφωνία μεταξύ 
Ναυτικού και Στρατού, που πραγματοποιήθηκε μερικές εβδομάδες πριν από την επίθεση του Pearl 
Harbor. Τρεις μεγάλοι πλόκαμοι μπαίνουν βαθιά στα ινδονησιακά αρχιπελάγη. Ο δυτικός πλόκαμος 
ξεκινώντας από τον όρμο του Καμράνχ στη γαλλική Ινδοκίνα πιάνει τη βόρειο Βόρνεο και πρόκειται 
να τυλιχθεί γύρω από τη Sumatra. Ο κεντρικός πλόκαμος ξεκινά από τη Formosa και ακουμπώντας 
στις Philippines σφίγγει περνώντας από το στενό του Μακασάρ το δυτικό τμήμα της νήσου Κελέβης, 
την ανατολική Βόρνεο, το Λομπόκ και τα νησιά Μπαλί. Ο ανατολικός πλόκαμος ξεκινά από το 
αρχιπέλαγος Παλάου και ακουμπώντας κι αυτός στις Philippines μπαίνει στη θάλασσα των 
Μολούκων, πιάνει τα νησιά Αμπουάν και Τιμόρ και απειλεί την Australia. Οι πλόκαμοι αυτοί 
μετακινούνται συστηματικά από νησί σε νησί μη επιχειρώντας μια νέα κίνηση, παρά μόνο αφού 
σταθεροποιήσουν την προηγουμένη λαβή τους με τη βοήθεια μιας αεροναυτικής βάσης. Η Java 
είναι το κέντρο, προς το οποίο κατευθύνονται. Η κατάκτηση του πλούσιου νησιού θα επικυρώσει 
και θα σταθεροποιήσει την κατάληψη της νησιωτικής Νοτιοανατολικής Ασίας. Μαζί με την Malaya, 
την Ινδοκίνα, το Σιάμ, την Βιρμανία, μαζί με την Κίνα και την Manchuria θα είναι μια παραμυθένια 
αυτοκρατορία με το σεμνό και γεμάτο αγάπη για τους ανθρώπους όνομα Σφαίρα Κοινής Ευημερίας. 

Πριν από την πτώση της Singapore κι ύστερα απ’ αυτήν το αριστοτεχνικό σχέδιο εξακολουθεί να 
εφαρμόζεται. Το βρετανικό τμήμα της Βόρνεο καταλήφθηκε τον Δεκέμβριο, καθώς και το νότιο 
τμήμα της Mindanao, όπου στο Νταβάο οι Ιάπωνες εγκαθιστούν μια μεγάλη διαμετακομιστική 
βάση. Τον Ιανουάριο γίνονται αποβάσεις στο Ταρακάν και στο Μπαλικααπάν, στην ανατολική 
Βόρνεο, στη Μενάντο και στην Κεντέρο, στην Κελέβη, καθώς και στο νησί Αμπουάν. Τον 
Φεβρουάριο έρχεται η σειρά του Τιμόρ και του Μακασάρ, έπειτα της Sumatra και των νησιών 
Μπαλί. Ποτέ οι επιχειρήσεις δεν έχουν πιο θεαματικό χαρακτήρα. Μερικά μεταγωγικά με την 
συνοδεία μερικών θωρηκτών αποβιβάζουν στην ξηρά ένα - δυο τάγματα που προσπαθούν να 
κυριεύσουν ανέπαφο ένα λιμάνι, μια αποθήκη ελαστικού ή ένα διυλιστήριο πετρελαίου. Τα 
ολλανδικά ή βρετανικά αποσπάσματα αντιστέκονται, όπως μπορούν καλύτερα και καμιά φορά, 
όπως στο Σαραβάκ, χώνονται στην ζούγκλα, για να γλιτώσουν από την αιχμαλωσία. Ωστόσο καμιά 
σοβαρή αντίσταση δεν ξεσηκώνεται εναντίον της κατάληψης της Ινδονησίας. Η Αμερική δεν είναι 
έτοιμη για την αντεπίθεση. Οι φιλοδοξίες του ναυάρχου King και του ναυάρχου Nimitz 
περιορίζονται στο να διατηρήσουν ελεύθερη την επικοινωνία μεταξύ California και Australia. Πρέπει 
να ξανασυγκροτηθεί ένας στόλος, πριν κοιτάξουν πιο μακριά. 

Μέσα στο δεύτερο δεκαπενθήμερο του Φεβρουαρίου ολοκληρώνεται η απομόνωση της Java. Οι 
ισχυροί ιαπωνικοί πλόκαμοι την αγκαλιάζουν. Στα δυτικά ύστερα από την αποτυχία μιας ρίψης 
αλεξιπτωτιστών ένα ιαπωνικό σύνταγμα καταλαμβάνει το Παλεμπάνγκ στη νήσο Sumatra, όπου 
βρήκε ανέπαφο ένα θησαυρό πετρελαίου. Ανατολικά ένας καταστρεπτικός αεροπορικός 
βομβαρδισμός έχει αποκόψει την επικοινωνία μεταξύ Java και Australia καταστρέφοντας την πόλη, 
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το λιμάνι και το αεροδρόμιο του Ντάρβιν. Η 48η ιαπωνική μεραρχία που είχε παρθεί από τη στρατιά 
των Philippines, κατέλαβε έπειτα τη νήσο Μπαλί που χωρίζεται από την Java από ένα μικρού 
πλάτους ελικοειδές στενό. Οι Ιάπωνες βλέπουν με τα μάτια τους τη λεία που μαζί με την Singapore 
αποτελούν την ολοκλήρωση της επιτυχίας της επιβλητικής επιχειρήσεώς τους. Αυτό που φαινόταν 
ασύλληπτο δυο μήνες πριν, η καταστροφή δυο μεγάλων ευρωπαϊκών αυτοκρατοριών, η ανατροπή 
μιας τάξης που είχε εγκαθιδρυθεί εδώ και τρεις αιώνες, πραγματοποιείται με μαγική ευκολία και 
ταχύτητα. Κολοσσιαία εκδίκηση της Ασίας! 

Στην Java η σύγχυση είναι απερίγραπτη. Τα συντρίμμια των συμμαχικών ατυχημάτων έχουν 
μαζευτεί στο νησί. Χιλιάδες πολίτες και στρατιωτικοί κατάφεραν να ξεφύγουν από την Singapore και 
να φθάσουν στις ολλανδικές αποικίες, άλλοι έπειτα από μια κανονική εκκένωση, όπως οι 10.000 
στρατιώτες της RAF, άλλοι σαν φυγάδες ή λιποτάκτες. Τραγικές περιπέτειες τους είχαν 
αποδεκατίσει, αλλά παρ’ όλα αυτά είναι ένα πλήθος που, αφού μεγάλωσε με τους πρόσφυγες της 
Sumatra, έχει πέσει πάνω στην Java. Το λιμάνι της Μπατάβια, το Τανγιόκ Πριόκ, είναι 
πλημμυρισμένο από ένα διπλό πλήθος: ανθρώπους και σκάφη. Η Σουραμπάγια, ναυτική βάση, 
βρίσκεται σε ακόμα χειρότερη κατάσταση και αιτία είναι η σφοδρότητα των βομβαρδισμών. Οι 
λιπόψυχοι Ινδονήσιοι φεύγουν σαν τρελοί δημιουργώντας μια ασιατική απειλή λιμού και 
επιδημιών. Τα πάντα λείπουν και μαζί μ’ αυτά και το μαζούτ για τα λεβητοστάσια των πολεμικών σ’ 
έναν τόπο που πνίγεται στο πετρέλαιο, όπου οι Ιάπωνες κυριεύουν μ’ όλη τους την άνεση 
κολοσσιαία αποθέματα καυσίμων. Ο βάναυσος ήλιος, οι μανιασμένες βροχές εξαντλούν τους 
Ευρωπαίους και παραλύουν το ηθικό τους. Ξεριζώθηκαν ξαφνικά από τις αποικιακές ανέσεις τους 
και ρίχθηκαν στην κατάσταση των άστεγων προσφύγων. Συμφορά και εξευτελισμός των Τουάν! 

Ο Wavell δεν έχει το σθένος που χρειάζεται, για να επιβληθεί σ’ αυτή την τραγική κατάσταση. Βγήκε 
από το νοσοκομείο, αλλά περπατά διπλωμένος στα δύο και βογκώντας πότε για τον τραυματισμένο 
ώμο του και πότε για την κακή μοίρα του. Η A.B.D.A. του δεν λειτουργεί πια. Ο γηραιός Αμερικανός 
ναύαρχος Χαρτ που είχε φθάσει από τις Philippines με υποβρύχιο, ανακλήθηκε από τον Roosevelt εξ 
αιτίας των φιλονικιών του με τους Ολλανδούς. Αλλά ο Wavell, όπως και ο Χαρτ, σκέπτεται, πως οι 
Ολλανδικές Ινδίες είναι αδύνατο να κρατηθούν και πως η Java είναι μια παγίδα, όπου πάνω απ’ όλα 
εύχεται να μην πιαστεί. Δεν αφήνει την επιτροπή των αρχηγών των επιτελείων να στείλει εκεί το 
αυστραλιανό σώμα, που είχε αποσυρθεί από τη Μέση Ανατολή, ύστερα ζητά ο ίδιος τη διάλυση της 
στρατιωτικής του διοίκησης. Η λύπη που εκφράζει (I hate the idea of leaving these stout-hearted 
Dutchmen... Απεχθάνομαι την ιδέα να εγκαταλείψω αυτούς τους θαρραλέους Ολλανδούς...) είναι ίσως 
ειλικρινής. Ωστόσο με μεγάλη σπουδή κι ανείπωτη ανακούφιση ο αρχιστράτηγος Sir Archibald 
Wavell εγκαταλείπει την Java στις 25 Φεβρουαρίου. 

Οι θαρραλέοι αυτοί Ολλανδοί μένουν μόνοι τους. Άδικη μοίρα: σ’ όλη τη διάρκεια της εκστρατείας 
της Malaya και της πολιορκίας της Singapore είχαν συμβάλει με όλες τις ασθενείς δυνάμεις τους στη 
βρετανική αντίσταση. Μια φούχτα παλιά υποβρύχια που διέθεταν, είχαν βυθίσει περισσότερα 
ιαπωνικά πλοία, από όσα όλα μαζί τα θαλάσσια και εναέρια μέσα της Μεγάλης Βρετανίας και των 
Ηνωμένων Πολιτειών. Κλεισμένοι στην Java αγωνίζονται τώρα υπέρ βωμών και εστιών. Μισό 
εκατομμύριο Βαταβοί είχαν εγκατασταθεί στο νησί, οι περισσότεροι χωρίς να σκέπτονται την 
επιστροφή. Τα αίματα ανακατεύθηκαν ύστερα από πολλούς μικτούς γάμους. Η ολλανδική κυριαρχία 
είναι τόσο παλιά που δεν περνούσε από το μυαλό κανενός, Ινδονήσιου ή Ευρωπαίου, πως θα 
μπορούσε να σβήσει. Όταν έπεσε η Ολλανδία τον Μάιο του 1940, ολόκληρο το πνεύμα αντίστασης 
του έθνους μεταφέρθηκε στις Ινδίες του. Η εισβολή του εχθρού σ’ αυτές είναι μια δεύτερη 
εκμηδένιση. Η φαντασία αρνείται να το συλλάβει. Στην ηττοπάθεια των συμμάχων τους οι 
ολλανδικές αρχές, ο γενικός διοικητής Δρ. Βαν Στάρκενμποργκ - Στατσούβερ, ο στρατηγός Χάιν τερ 
Πόρτεν, οι ναύαρχοι Χέλφριχ και Ντόορμαν, απαντούν, πως οι Ιάπωνες δεν είναι αήττητοι. Όταν 
βρέθηκαν μπροστά στο τετελεσμένο γεγονός της εγκατάλαψης, δήλωσαν: Θα πολεμήσουμε μέχρις 
εσχάτων. Στις 27 Φεβρουαρίου τις πρώτες απογευματινές ώρες ο ναύαρχος Ντόορμαν ξαναγυρίζει 
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στη Σουραμπάγια έπειτα από μια μάταιη έξοδο. Μέσα στον όρμο παίρνει μια διαταγή του ναυάρχου 
Χέλφριχ: να επιτεθεί εναντίον των εχθρικών δυνάμεων που ξεπροβάλλουν ανατολικά της Μπαβεάν. 
Πρόκειται για ένα νησάκι σε απόσταση μόνο εξήντα περίπου μιλίων από τη Σουραμπάγια. Η 
επίθεση εναντίον της Java εξαπολύεται. 

Ο Ντόορμαν διοικεί τα συμμαχικά σκάφη που είχαν επιζήσει στη νοτιοανατολική Ασία: το βαρύ 
αγγλικό καταδρομικό Exeter, το βαρύ αμερικανικό καταδρομικό Χούστον, το αυστραλιανό ελαφρό 
καταδρομικό Περθ, τα ολλανδικά ελαφρά καταδρομικά Ντε Ρύυτερ και Java, καθώς και μια φούχτα 
αντιτορπιλικά. Η υπεροχή της ιαπωνικής δύναμης, εναντίον της οποίας ανοίγει πυρ στις 16:16, δεν 
είναι συντριπτική, παρ’ όλο που ο ένας πυργίσκος του Χούστον έχει αχρηστευθεί και παρ’ όλο που 
τα βαριά καταδρομικά Haguro και Nachi παρατάσσουν 20 πυροβόλα των 8 ιντσών απέναντι στα 10 
του Ντόορμαν. Αλλά ο ετερόκλιτος χαρακτήρας του στόλου τους, η έλλειψη κοινού κώδικα και 
σημάτων, η έλλειψη εμπιστοσύνης των κυβερνητών στο ναύαρχό τους αποτελούν σοβαρά 
μειονεκτήματα των συμμάχων. Το Exeter δέχεται πλήγμα στο λεβητοστάσιό του, εγκαταλείπει τη 
γραμμή του πυρός και καταφεύγει με δυσκολία στη Σουραμπάγια. Το Java και το Ντε Ρύυτερ 
τορπιλίζονται, βυθίζονται και το δεύτερο παρασύρει στο θάνατο και τον γενναίο ναύαρχο 
Ντόορμαν. Το Χούστον και το Περθ φθάνουν στο Τανγιόνκ Πριόκ, αλλά βυθίζονται την 1η Μαρτίου 
προσπαθώντας να ξεγλιστρήσουν ανάμεσα από την Java και τη Sumatra, για να καταφύγουν στον 
Ινδικό Ωκεανό. Το Exeter που επιχειρεί να διαφύγει από άλλη κατεύθυνση, έχει την ίδια μέρα την 
ίδια τύχη. Οι ναυτικές συμμαχικές δυνάμεις στη Νοτιοανατολική Ασία έχουν εκμηδενιστεί: η τύχη 
της Java έχει κριθεί. 

Την 1η Μαρτίου με καθυστέρηση μόνο είκοσι τεσσάρων ωρών που τους επέβαλε η θυσία του 
Ντόορμαν, οι Ιάπωνες αποβιβάζονται στο ανατολικό και στο δυτικό τμήμα της Java. Η φρουρά ξηράς 
αποτελείται από τέσσερα ολλανδικά συντάγματα με συνολική δύναμη 25.000 άνδρες που 
ενισχύονται από ένα αυστραλιανό τάγμα και μια ίλη Άγγλων ουσάρων. Η αεροπορία έχει 150 
αεροσκάφη διαφορετικού τύπου. Οι Ιάπωνες μπορούν να συγκεντρώσουν εναντίον της νήσου 6 
μεραρχίες και μια συντριπτική αεροπορική δύναμη του ναυτικού, τρεις φορές μεγαλύτερη από όση 
χρειάζεται. 

Στο ανατολικό τμήμα η απόβαση γίνεται μέσα σε μια θεσπέσια τροπική νύχτα. Η 48η μεραρχία 
βαδίζει ταυτόχρονα εναντίον του μικρού λιμανιού Τζιλατζάπ, για να διχοτομήσει την Java και 
εναντίον της Σουραμπάγια, για να επιτύχει την πτώση ενός οπλοστασίου, που η φήμη του είναι 
καταπληκτικότερη από τις οχυρώσεις του. Και οι δύο αποστολές έχουν εκτελεστεί με επιτυχία στις 7, 
με μικρές απώλειες. 

Στο δυτικό τμήμα η απόβαση της 2ης μεραρχίας έχει την ίδια επιτυχία. Μια φάλαγγα, προελαύνει 
προς την Μπατάβια από τον παράκτιο δρόμο. Μια άλλη φάλαγγα προελαύνει προς το 
Μπουίτενζοργκ από τον εσωτερικό δρόμο. Αφού αποβιβάσθηκε ανατολικότερα το 230ό σύνταγμα 
πεζικού πλησιάζει κατά μέτωπο το βουνό και βαδίζει εναντίον του Μπαντόνγκ. Δημιούργημα των 
Ευρωπαίων, παράδεισος δροσιάς πάνω από το καμίνι των κάμπων η πόλη είναι το τελευταίο 
καταφύγιο της άμυνας και υπάρχει μάλιστα ένα σχέδιο ανταρτοπόλεμου, για να συνεχισθεί η 
αντίσταση στα βουνά που την περιβάλλουν. Μια έκπληξη όμως περιμένει εκεί τους Ολλανδούς: οι 
κάτοικοι της περιοχής, οι Σεδανέζοι, δεν φανερώνουν τις διαθέσεις, που όλοι περίμεναν εξ αιτίας 
της παλιάς φήμης τους, πως ήταν νομιμόφρονες. Αυτό είναι ένα από τα στοιχεία που υπογραμμίζει 
ο στρατηγός τερ Πόρτεν στο πολεμικό συμβούλιο της 5ης, όπου περιγράφει την κατάσταση με τα 
μελανότερα χρώματα. Η Μπατάβια είχε εγκαταλειφθεί χωρίς αντίσταση. Το Μπουίτενζοργκ 
κυριεύθηκε με τα όπλα. Όλες οι αντεπιθέσεις απέτυχαν· τα τρόφιμα, τα πυρομαχικά, η βενζίνη 
αρχίζουν να λείπουν· τα νοσοκομεία του Μπαντόνγκ είναι γεμάτα τραυματίες και οι ιθαγενείς 
υποδέχονται τους Ιάπωνες μάλλον σαν ελευθερωτές... 
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Παρ’ όλα αυτά αποφασίζουν να αντισταθούν. Όχι για μεγάλο διάστημα. Στις 7 φθάνοντας από τα 
δυτικά και από τα βόρεια οι Ιάπωνες βρίσκονται στις παρυφές του Μπαντόνγκ. Πρέπει οι 
αμυνόμενοι ή να συνθηκολογήσουν ή να πεθάνουν επί τόπου ή να βγουν στο αντάρτικο μέσα στην 
υγρή ζούγκλα... Η πρώτη άποψη υπερισχύει. Αλλά, όπως και ο Πέρσιβαλ στην Singapore, ο τερ 
Πόρτεν και ο Βαν Στάρκενμποργκ θα προσφέρουν στις ιαπωνικές προφυλακές κάτι περισσότερο από 
τη συνθηκολόγηση ενός στρατού: τη διάλυση μιας αυτοκρατορίας. 
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Ο MacArthur εγκαταλείπει τις Philippines: «θα ξαναγυρίσω...» 

Στη μια από τις άκρες της κηλίδας οι Ιάπωνες μπήκαν στη Βιρμανία στις 16 Ιανουαρίου και 
κατέλαβαν την Ρανγκούν στις 7 Μαρτίου. Στην άλλη άκρη είχαν εισβάλει στο αρχιπέλαγος Bismarck 
και είχαν καταλάβει τη Rabaul στις 24 Ιανουαρίου. Η πρώτη κατάκτηση σημαίνει, πως η δια ξηράς 
επικοινωνία με τον Chiang Kai-shek βρίσκεται στα πρόθυρα της διακοπής και η Ινδία στα πρόθυρα 
της επίθεσης εναντίον της. Η δεύτερη κατάκτηση, σε απόσταση μικρότερη από 1200 μίλια από το 
Μπρισμπαίην, σημαίνει πως η οδός της Australia βρίσκεται σε κίνδυνο. 

Στο κέντρο της κηλίδας η χερσόνησος Bataan και το νησάκι Κορρετζιντόρ με την αντίσταση τους 
κάνουν να κυματίζει ακόμα η αμερικανική σημαία. Οι Ιάπωνες είχαν διευκολύνει την αντίσταση 
αυτή παίρνοντας από τον Χόμμα την καλύτερη μεγάλη μονάδα του, την 48η μεραρχία, για να τη 
χρησιμοποιήσουν στην κατάκτηση της Java. Οι επιτιθέμενοι που μένουν στην πρώτη γραμμή είναι 
ηλικιωμένοι έφεδροι, το αυτοκρατορικό ναυτικό είναι απασχολημένο αλλού και η αεροπορία είναι 
δεύτερης σειράς. Το Γενικό Επιτελείο στο Tokyo δεν έχει κανένα λόγο να κάνει μεγάλες θυσίες για 
μια τοποθεσία που η στρατηγική σημασία της, αυτή καθ εαυτή, είναι μηδαμινή και η πτώση της 
μοιραία. Το μόνο μειονέκτημα που μεγαλώνει εβδομάδα με την εβδομάδα είναι η αίγλη που η 
παράταση του αγώνα δίνει στην Αμερική: η απόρθητη Singapore έπεσε και το ασήμαντο 
Κορρετζιντόρ κρατά ακόμα! 

Αλλά αυτό δεν κάνει λιγότερο τραγική την κατάσταση των αμυνομένων. Παρ’ όλη την αδυναμία των 
Ιαπώνων οι μάχες είναι σφοδρές. Ο MacArthur έχει εγκαταστήσει μπροστά από το Αμπουκάυ τα 
δυο σώματα στρατού που διαθέτει, τον Ουαίηνραϊτ αριστερά, τον Τζονς δεξιά, αλλά εισχωρώντας 
μέσα στην απόκρημνη ζούγκλα του βουνού Νατίμπ ο συνταγματάρχης Τακέσι παίρνει από τους 
Αμερικανούς τη μισή χερσόνησο. Οι Ιάπωνες επιχειρούν έπειτα να τελειώνουν, αφού αποβιβασθούν 
πίσω από τις εχθρικές γραμμές. Εμποδίζονται, αλλά καταφεύγουν στις σπηλιές των ακρωτηρίων 
Κιναουάν και Λονγκοσκεβαγιάν και προβάλλουν μέσα σ’ αυτά τα θαλάσσια κρησφύγετα τόσο 
επίμονη αντίσταση, ώστε οι Αμερικανοί που αριθμούν εκατοντάδες θύματα της πείνας και του 
πυρός, συλλαμβάνουν ένα μόνο αιχμάλωτο. Άλλωστε οι πολιορκητές έχουν κουρασθεί από την 
προσπάθεια που καταβάλλουν. Ο μήνας Φεβρουάριος θα περάσει σχεδόν ήρεμος. 

Ήρεμη ή όχι κάθε μέρα φέρνει τους υπερασπιστές του Bataan πιο κοντά στην καταστροφή. Η 
εντυπωσιακή χερσόνησος, με τα δύο μεγάλα ηφαίστειά της και με την οργιώδη βλάστησή της, είναι 
εξαιρετικά ανθυγιεινή. Η δυσεντερία, η ελονοσία, το μπέρι-μπέρι αυξάνουν τα θύματά τους. Το 
κινίνο έχει εξαντληθεί, τα φάρμακα λείπουν, τα δυο νοσοκομεία εκστρατείας έχουν γίνει 
νεκροτομεία. Οι Αμερικανοί παίρνουν μισό σιτηρέσιο. Οι Φιλιππινέζοι παίρνουν μονάχα μια φούχτα 
ρύζι ως τη στιγμή που ο MacArthur επέβαλε λίγη ισότητα μέσα στη δυστυχία. Τρώνε άγρια 
βουβάλια, πίθηκους και ερπετά. Οι στερήσεις εξασθενίζουν το σώμα η ανία και η απελπισία τρώνε 
τις καρδιές. Μια θρηνωδία που κάποιος είχε συνθέσει, πραγματικά επί τόπου εκφράζει, 
διερμηνεύει, συντηρεί και αυξάνει τη γεμάτη εγκαρτέρηση πικρία ανδρών που ξέρουν τώρα πως δεν 
μπορούν πια να περιμένουν καμιά βοήθεια: 

We ‘re the battling Bastards of Bataan 
No, Momma, no Poppa, no Uncle Sam... 
and nobody gives a damn 

Είμαστε τα χαμένα κορμιά του Bataan 
Δίχως μάνα, δίχως πατέρα, δίχως μπάρμπα Σαμ... 
και κανείς δε δίδει δεκάρα για μας. 

Στην αρχή ο MacArthur είχε πει θαυμάσια ψέματα αναγγέλλοντας με τη φωνή της ημερήσιας 
διαταγής, πως η βοήθεια έφθανε, πως χιλιάδες άνδρες, πως εκατοντάδες αεροπλάνα βρίσκονταν 
στο δρόμο. Κανείς πια δεν ασχολείται με τη συντήρηση αυτής της οπτασίας. 

Για τους περικυκλωμένους του Bataan το Κορρετζιντόρ είναι παράδεισος. Ο βράχος του βρίσκεται 
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σε απόσταση 1500m από τη χερσόνησο: φαίνεται σαν ένας κόσμος, όπου βασιλεύει ασφάλεια και η 
αφθονία, που κατοικείται από υπερβολικά προνομιούχους. Στην πραγματικότητα είναι μια φωλιά 
φιλονικιών και διαλυμένων ψευδαισθήσεων. 

Ο πρόεδρος Καιζόν αφρίζει από το κακό του. Ένας λόγος του Roosevelt που δίνει προτεραιότητα 
στον πόλεμο κατά του Hitler, τον ρίχνει σε μια κρίση οργής, που παρά λίγο να είναι μοιραία για την 
εύθραυστη ζωή του. Σηκώθηκε όρθιος στην κινητή πολυθρόνα του για να ξεφωνήσει, πως δεν 
μπορεί πια να ακούει να μιλούν για την Αγγλία, πως δεν μπορεί πια να ακούει να μιλούν για την 
Ευρώπη, πως ο λαός του καίγεται και πεθαίνει σ’ έναν πόλεμο, που του είναι ξένος και για μια 
σημαία που είναι ανίκανη να τον προστατεύσει. Τηλεγραφεί στον Roosevelt μια έξαλλη 
διαμαρτυρία ζητώντας από τους Αμερικανούς να εκκενώσουν τις Philippines για να μπορέσουν να 
διακηρύξουν την ουδετερότητά τους. Στο τέλος, ο MacArthur κατορθώνει να τον απομακρύνει. Ένα 
υποβρύχιο οδηγεί τον οργισμένο πατριώτη στη Mindanao. Μένει ακόμα τρεις εβδομάδες σε 
φιλιππινέζικο έδαφος κι έπειτα το παίρνει απόφαση να πάει στην Australia και από εκεί φεύγει για 
να πεθάνει σε λίγο εξόριστος στην Washington. 

Ο MacArthur μένει. Η Tokyo Ροζ, εκφωνήτρια της προδοσίας, του αναγγέλλει, πως θα κρεμαστεί 
μπροστά στο αυτοκρατορικό ανάκτορο. Παρά να συνθηκολογήσει, σκέπτεται να διασπάσει τις 
γραμμές των πολιορκητών και να πάει να οργανώσει ανταρτοπόλεμο στα βουνά. Αλλά ο Roosevelt 
παίρνει άλλη απόφαση. Στις 22 Φεβρουαρίου προτείνει στον ναύαρχο King και στον στρατηγό 
Marshall να ανακαλέσουν τον MacArthur από το Κορρετζιντόρ και να του αναθέσουν τον Νότιο 
Ειρηνικό, για να αντιμετωπιστεί η αναρχία που η κατάρρευση της A.B.D.A. και η διένεξη Churchill - 
Κώρτιν είχαν δημιουργήσει στη στρατιωτική διοίκηση. Παρ’ όλο που από καιρό είναι μαλωμένος με 
τον MacArthur, ο Marshall δέχεται. Η σχετική διαταγή στέλνεται αμέσως. 

Παρ’ όλη τη δόση θεατρινισμού που τον διακρίνει, ο MacArthur είναι πραγματικά έντιμος άνθρωπος 
και γενναίος στρατιώτης. Η ιδέα να γίνει ο πλοίαρχος, που πρώτος εγκαταλείπει το βυθιζόμενο 
σκάφος του, του είναι αποκρουστική. Στην αρχή αρνείται να υπακούσει, έπειτα παρελκύει τα 
πράγματα για δεκαπέντε ημέρες. Στις 10 Μαρτίου επιτέλους καλεί τον Ουαίηνραϊτ και του αναθέτει 
τη διοίκηση που δεν καταλήγει πια παρά στο θάνατο ή την αιχμαλωσία. Η αναχώρηση γίνεται τη 
νύχτα από την αποβάθρα του Κορρετζιντόρ, που την έχουν ανασκάψει οι βόμβες. Από λεβεντιά ο 
MacArthur δεν θέλησε να χρησιμοποιήσει υποβρύχιο. Οι τέσσερις τορπιλάκατοι Ρ.Τ. που μένουν 
ακόμα στο Κορρετζιντόρ, εύθραυστα σκάφη από κόντρα-πλακέ, μαυρισμένα από μάχες εβδομάδων, 
θα τον οδηγήσουν μαζί με την κυρία MacArthur, το γιο του και μερικούς αξιωματικούς ως το 
Καγκαγιάν, απ’ όπου αεροπλάνα Β-17 θα επιχειρήσουν να τον μεταφέρουν στην Australia. Το 
εγχείρημα μέσα σε νερά, όπου κυριαρχεί ο εχθρός, είναι εξαιρετικά επικίνδυνο. Αλλά ο MacArthur 
σκέπτεται, πως μόνο αυτός ο υπέρτατος κίνδυνος μπορεί να κάνει παραδεκτό το σκανδαλώδη 
χαρακτήρα της αναχώρησής του. 

Αποχαιρετά τον σκελετώδη Ουέηνραϊτ και φορώντας το υπέροχο χρυσοφορτωμένο πηλίκιό του 
επιβιβάζεται στο σκάφος του λέγοντας: Θα ξαναγυρίσω... Τη λέξη αυτή θα υποδεχθούν με 
αποδοκιμασίες τα Χαμένα κορμιά του Bataan, όταν θα τους διηγηθούν, πως τους εγκατέλειψε ο 
αρχηγός τους. 
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Κεφάλαιο 15: Εκδίκηση 
Απρίλιος - Ιούνιος 1942 

Θαύμα στη Midway 

Η άνοιξη του 1942 αντιπροσωπεύει για την Japan ένα απ’ αυτά, τα κορυφαία σημεία ευφορίας και 
αγαλλίασης όπου φθάνουν τα έθνη, το καθένα με τη σειρά του, για μια σύντομη και φευγαλέα 
περίοδο. 

Η Αθήνα μετά τη Σαλαμίνα, η Αγγλία μετά το Blenheim, η France μετά την Ιένα, η Γερμανία μετά τη 
Dunkerque... Η εντύπωση του αήττητου βγαίνει από την αναγνώρισή τους από τον αντίπαλο και 
ασκεί πάνω του μια διαλυτική επίδραση. Στον νικητή τίποτα δεν φαίνεται αδύνατο· στους 
ηττημένους όλες οι απόπειρες τους τους φαίνονται καταδικασμένες σε αποτυχία. 

Σύμφωνα με το ιαπωνικό πρόγραμμα πολέμου, η κατάκτηση της νοτιοανατολικής Ασίας έμελλε να 
απαιτήσει πέντε μήνες· ολοκληρώνεται σε τρεις: 7 Δεκεμβρίου (Pearl Harbor) - 7 Μαρτίου 
(συνθηκολόγηση της Java). Έξι μήνες είχαν προβλεφθεί για την αποκατάσταση των βιομηχανικών 
εγκαταστάσεων και των ορυχείων: οι καταστροφές που έγιναν ήταν τόσο επιφανειακές, που το ένα 
τρίτο της περιόδου αυτής θα είναι αρκετό. Το τίμημα γι’ αυτά τα επιβλητικά αποτελέσματα ήταν 
απίστευτα μικρό. Στο στρατό οι νεκροί δεν είναι ούτε 5.000. Το ναυτικό έχασε μόνο 23 σκάφη, που 
το μεγαλύτερό τους είναι ένα αντιτορπιλικό. Όλοι θεωρούσαν τις γερμανικές νίκες αριστουργήματα 
οικονομίας και ταχύτητας· οι ιαπωνικές νίκες τις επισκιάζουν. 

Το πρώτο σύννεφο περνά μπροστά από τον λαμπρό ιαπωνικό ήλιο στις 18 Απριλίου. Το αίμα του 
Pearl Harbor ζητά εκδίκηση. Το θράσος ενός ιαπωνικού υποβρυχίου που αναδύθηκε μπροστά από 
το Los Angeles και κανονιοβόλησε την ακτή της California για πρώτη φορά στην ιστορία της, έμενε 
ατιμώρητο. Ο Roosevelt ρώτησε τον ναύαρχο King, αν ήταν δυνατό σε αντίποινα να βομβαρδίσει το 
Tokyo. Τίποτε πιο δύσκολο. Κανένα αεροπλάνο του ναυτικού δεν ήταν κατάλληλο γι’ αυτή την 
αποστολή. Βρέθηκε κάποια λύση, που ήταν η απογείωση χερσαίων βομβαρδιστικών από ένα 
αεροπλανοφόρο, άλυτο όμως έμενε το πρόβλημα της περισυλλογής των αεροπλάνων. Έπρεπε 
συνεπώς η επιδρομή να λήξει σε φιλικό έδαφος, όπου θα προσγειώνονταν τα αεροπλάνα. Η Ρωσία 
ήταν αδύνατο να χρησιμοποιηθεί γιατί κρατούσε προσεκτικά την ουδετερότητά της απέναντι στην 
Japan. Έμενε λοιπόν η Κίνα. Αλλά η διαφύλαξη του μυστικού δεν επέτρεπε να ανακοινωθεί στον 
Chiang Kai-shek ο λόγος, για τον οποίο του ζητούσαν να δεχθεί τα βομβαρδιστικά. Στο τέλος γεμάτος 
δυσπιστία ο Chiang Kai-shek υποδεικνύει πέντε πεδία προσγείωσης, άλλα επικίνδυνα γιατί 
βρίσκονται κοντά στις ιαπωνικές ζώνες, άλλα επικίνδυνα γιατί βρίσκονται μακριά, στο εσωτερικό 
της Κίνας. Χαρακτηριστικά και συνθήκες προσέγγισης των αεροδρομίων άγνωστα. Η επιχείρηση που 
είχε ζητήσει ο Roosevelt από τους αεροπόρους είναι να απογειωθούν από ένα πολύ μικρό 
κατάστρωμα με δικινητήρια φορτωμένα 23.000 λίμπρες, να διασχίσουν 500 μίλια πάνω από μια 
εχθρική θάλασσα, να επιτεθούν χωρίς κάλυψη καταδιωκτικών εναντίον μιας πόλης με ισχυρή 
αντιαρεπορική άμυνα, έπειτα να διασχίσουν ακόμα 700 μίλια για να προσγειωθούν στο άγνωστο! 

Παρ’ όλα αυτά οι προετοιμασίες αρχίζουν. Ζητούνται εθελοντές για τρεις ομάδες βομβαρδιστικών 
για μια αποστολή εξαιρετικά επικίνδυνη: εγγράφονται 200, επιλέγονται 80. Αυτοί θα αποτελέσουν 
τα πληρώματα των 16 Β-25 που μπορούν να στοιβαχτούν στο πιο καινούργιο αεροπλανοφόρο, το 
Hornet. Η εκπαίδευση των αεροπόρων και η προετοιμασία των αεροσκαφών αρχίζει στη Florida και 
τελειώνει στην California. Ο εξοπλισμός αφαιρείται για να εφοδιασθούν με συμπληρωματικά 
ντεπόζιτα βενζίνης, αλλά προσθέτουν ξύλινα πολυβόλα για τον εκφοβισμό των εχθρικών 
καταδιωκτικών. Την 1η Απριλίου το Hornet περνά το Golden Gate (Χρυσή Πύλη του Αγίου 
Φραγκίσκου) με το φορτίο του από ανθρώπους και μηχανές. Ξεκινώντας από τη Hawaii ένα 
αεροπλανοφόρο συνοδείας το Enterprise, το συναντά στις 13 Απριλίου μαζί με 4 θωρηκτά, 8 
αντιτορπιλικά και 2 πετρελαιοφόρα. Την αποστολή διευθύνει ο ναύαρχος William F. Halsey. Ο 
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αεροπόρος που θα διευθύνει τα βομβαρδιστικά είναι ο αντισυνταγματάρχης Τζαίημς Ντουλίτλ, που 
κατάγεται από την California, και είναι πτυχιούχος του Τεχνολογικού Ινστιτούτου της Massachusetts, 
μηχανικός και πιλότος. 

Στις 18, στις 2 το πρωί τα ραντάρ της μοίρας ανακαλύπτουν δυο πολεμικά. Το πρωί, όχι χωρίς 
σπατάλη πυρομαχικών, το θωρηκτό Νάσβιλ βυθίζει έναν από τους δυο ενοχλητικούς, το περιπολικό 
Καρίτα Μαρού. Η αμερικανική μοίρα ξέρει, πως έχει επισημανθεί. Βρίσκεται ακόμα σε απόσταση 
800 μιλίων από τις ιαπωνικές ακτές, τις οποίες υπολόγιζε να πλησιάσει όσο μπορούσε περισσότερο 
κατά τη διάρκεια της ημέρας για να εξαπολύσει τα αεροπλάνα της το ηλιοβασίλεμα. Ο Halsey 
προτείνει να εγκαταλείψουν την επιδρομή, αλλά ο Ντουλίτλ αρνείται. Δέχεται να ριψοκινδυνεύει να 
διασχίσει τη συμπληρωματική απόσταση και να μετατρέψει το νυκτερινό βομβαρδισμό σε επιδρομή 
κατά τη διάρκεια της ημέρας. 

Το πρώτο αεροπλάνο που το οδηγεί ο ίδιος ο Ντουλίτλ, απογειώνεται στις 7:25 με μια θάλασσα 
μανιασμένη που καταβρέχει το κατάστρωμα απογείωσης. Το δέκατο έκτο πετά στους αιθέρες μια 
ώρα αργότερα. Έχει συμφωνηθεί ότι τα δεκατρία πρώτα θα βομβαρδίσουν το Tokyo και την 
Yokohama, ενώ τα τρία τελευταία θα μοιρασθούν μεταξύ της Osaka, του Kobe και της Ναγκόγια. Η 
Αμερική αφήνει τα επισκεπτήριά της στην Japan. 

Ο Ναουλίτλ και τα δώδεκα αεροσκάφη του εμφανίζονται πάνω από το Tokyo ακριβώς στις 12 το 
μεσημέρι. Μια αεροπορική άσκηση είχε μόλις τελειώσει. Οι Ιάπωνες νομίζουν ότι τα αεροπλάνα 
αυτά είναι δικά τους. Μόνο ένα αεροσκάφος δέχεται πλήγμα από ένα καθυστερημένο 
αντιαεροπορικό πυροβόλο. Ο βομβαρδισμός γίνεται ξυστά πάνω από τις στέγες. Οι στόχοι που είχαν 
ορισθεί σχηματίζουν μια εντυπωσιακή σειρά αποθηκών πυρομαχικών, στρατώνων, προκυμαίων, 
διυλιστηρίων, χαλυβουργείων κλπ., ποτέ όμως δεν κατορθώθηκε να καθορισθεί η φύση και η 
έκταση των ζημιών που προκλήθηκαν. Ένας θεόπεμπτος ούριος άνεμος βοηθά τους επιδρομείς να 
απομακρυνθούν και αντισταθμίζει ως ένα βαθμό τη συμπληρωματική απόσταση που 
υποχρεώθηκαν να διανύσουν. Αυτό δεν σημαίνει πως το τέλος της επιδρομής είναι λιγότερο 
δύσκολο κι επικίνδυνο. Ένα μόνο αεροσκάφος προσγειώνεται σε αεροδρόμιο: στο Βλαδιμοστόκ· το 
πλήρωμα μπαίνει σε περιορισμό. Από τα αλλά 15 τα 11 εγκαταλείπονται με αλεξίπτωτα και 4 
κάνουν αναγκαστική προσγείωση. Τρεις αεροπόροι μόνο χάνονται σ’ αυτή τη βίαιη επιστροφή στη 
γη, αλλά τα πληρώματα των ανθυποσμηναγών Χάλμαρκ και Φάρροου που συνελήφθηκαν από τους 
Ιάπωνες, καταδικάζονται σε θάνατον από στρατοδικείο. Οι δυο επί κεφαλής εκτελούνται, καθώς και 
ο λοχίας βομβαρδιστής Σατζ που ομολόγησε, με βασανιστήρια, ότι εξέλαβε θεληματικά ως στόχο 
ένα σχολείο. Η επιδρομή αυτή καθ’ αυτή στοίχισε ακριβά σε σχέση με τα ασήμαντα αποτελέσματά 
της, είχε όμως αξιόλογο ηθικό αντίκτυπο. Η φράση Doolit’ do it  γίνεται αμερικανικό σύνθημα, 
υπόσχεση για αντίποινα που ταιριάζουν στην προσβολή του Pearl Harbor. 
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Η Japan στρέφει τα νότα στον Hitler 

Τη στιγμή που μια φούχτα γενναίοι γρατζουνίζουν την πρωτεύουσα της, η Japan κερδίζει καινούρια 
και εύκολη νίκη. Η Αγγλία κινδύνευσε να πάθει μια καταστροφή πιο σοβαρή από την απώλεια της 
Malaya. 

Μετά την πτώση της Singapore θέση φραγμού στον εχθρό είναι η Κεϋλάνη. Καταβάλλονται 
πυρετώδεις προσπάθειες για να οργανωθεί η άμυνα. Ο ναύαρχος Λέυτον που οι συμβουλές του θα 
είχαν αποτρέψει, αν είχαν εισακουσθεί, την τραγωδία του Prince of Wales, διορίζεται διοικητής της 
νήσου. Ο ναύαρχος Somerville διορίζεται αρχηγός του στόλου. Το Ναυαρχείο προσπαθεί να του βρει 
με κάθε τρόπο πολεμικά. Του δίνει δυο μεγάλα και ένα μικρό αεροπλανοφόρο, το Ιντομιταίημπλ, το 
Φορμινταίημπλ και το Έρμης. Του δίνει το εφτάψυχο Warspite που είχε επουλώσει τα μεσογειακά 
του τραύματα, και προσθέτει σ’ αυτά, τα πολύ παλιά τέσσερα R, το Resolution, το Ramilies, το Royal 
Sovereign και το Revenge που η αξιοποίησή τους δημιουργεί συνεχώς προβλήματα, 2 θωρηκτά των 
8, 5 θωρηκτά των 6, μέσα σ’ αυτά και το ολλανδικό Χέμσκερκ, 16 αντιτορπιλικά· 7 υποβρύχια 
συμπληρώνουν αυτό το ετερόκλιτο σύνολο. Μια μυστική βάση με το όνομα Τ οργανώνεται στα 
νησιά του μαλεδιβικού αρχιπελάγους. Αυτό είναι πραγματικά το τελευταίο όριο της ναυτικής 
προσπάθειας που η Αγγλία μπορεί να κάμει ανατολικά του Suez. 

Στις 2 Απριλίου η δύναμη κρούσης του ναύαρχου Nagumo βγαίνει από τη θάλασσα της Java και 
μπαίνει στον Ινδικό Ωκεανό. 

Από την εποχή του Pearl Harbor η δύναμη κρούσης του ναύαρχου Nagumo έχει εγγράψει στο 
ενεργητικό της την αστραπιαία εκμηδένιση του Ντάρβιν. Αποτελείται τώρα από 5 αεροπλανοφόρα, 
4 θωρηκτά, 3 καταδρομικά, 8 αντιτορπιλικά και είναι αναντίρρητα η πιο ένδοξη ναυτική μοίρα του 
κόσμου. Ενώ αυτή κατευθύνεται στην Κεϋλάνη, μια άλλη ναυτική δύναμη, με τη διοίκηση του 
ναύαρχου Ozawa, που αποτελείται από ένα αεροπλανοφόρο, 6 καταδρομικά και 8 αντιτορπιλικά, 
διασχίζει τον κόλπο της Βεγγάλης και κατευθύνεται προς την Καλκούτα. Μέσα σε νερά που υπήρξαν 
τόσο ζηλότυπα αγγλικά, μπροστά σε μια μεγάλη περιοχή του κόσμου, που θεωρείται ακόμα βάθρο 
της Βρετανικής Αυτοκρατορίας, η δύναμη ενός λαού εγχρώμων κάνει τη μεγαλόπρεπη εμφάνισή 
της. 

Στην Ινδία η κατάσταση είναι παράδοξη. Η πελώρια ανθρώπινη μάζα δεν έχει βγει από το λήθαργό 
της. Δεκάδες εκατομμύρια άνθρωποι αγνοούν, πως γίνεται ένας μεγάλος πόλεμος που τους 
πλησιάζει. Μερικές χιλιάδες Άγγλοι στρατιώτες, μερικές εκατοντάδες υπάλληλοι της Ινδικής 
Πολιτικής Υπηρεσίας διατηρούν χωρίς μεγάλη προσπάθεια την Pax Britannica. Οι ηγεμόνες που 
βασιλεύουν σε 80 εκατομμύρια υπηκόους, μένουν κλεισμένοι στη νομιμοφροσύνη τους και αυτοί 
προμηθεύουν το μεγαλύτερο μέρος των δύο εκατομμυρίων εθελοντών, που η Αγγλία έχει εντάξει 
στις στρατιές της. Αλλά τα δυο μεγάλα πολιτικά κινήματα της Ινδίας, ο Μουσουλμανικός Σύνδεσμος 
του Γινάχ και το Congress του Γκάντι και του Νεχρού, αρνούνται να εκδηλωθούν υπέρ της Αγγλίας 
στον αγώνα της εναντίον των ποικίλων μορφών του ολοκληρωτισμού. Η απειλή που κρέμεται πάνω 
από τις Ινδίες, υποστηρίζουν, προέρχεται από την αγγλική παρουσία: ας φύγουν οι Άγγλοι και τότε η 
Ινδία θα διακηρύξει την ουδετερότητά της και η απειλή θα εξαφανισθεί. Άλλοι πολιτικοί 
υποστηρίζουν, πως η ινδική υπόθεση είναι συνδεδεμένη με την υπόθεση της Japan, εξ αιτίας της 
αλληλεγγύης των ασιατικών λαών και με την υπόθεση του χιτλερισμού εξ αιτίας του αγώνα που 
κάνει η Γερμανία εναντίον των μεγάλων ληστρικών αυτοκρατοριών. Ο Σάντρα Μπόζε, που είχε 
εκπατριστεί, για να ετοιμάσει έναν εθνικό απελευθερωτικό στρατό με τη βοήθεια του Tokyo και του 
Berlin, είναι ο χωρίς στέμμα βασιλιάς της Βεγγάλης. Ένα γεγονός, όπως η νικηφόρα εμφάνιση των 
ιαπωνικών όπλων μπορεί να προκαλέσει σ’ ολόκληρη την Ινδία ανυπολόγιστη αναταραχή. 

Από στρατηγική πλευρά η ιαπωνική πορεία εναντίον της Κεϋλάνης έχει κι άλλες ανυπολόγιστες 
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συνέπειες. Η συνένωση μέσα από την Αίγυπτο των Ιαπώνων και των Γερμανών δεν είναι κάτι που 
πρέπει να θεωρείται αδύνατο. Είναι μικρότερη η απόσταση μεταξύ Κολόμπο και Suez από την 
απόσταση μεταξύ Kobe και Κολόμπο και κανένα εμπόδιο που να μπορεί να συγκριθεί με τη 
Singapore, δεν βρίσκεται στο δρόμο. Ο μόνος φραγμός είναι ο ανομοιόμορφος στόλος του 
ναύαρχου Somerville. Αν καταστραφεί, τίποτα δεν εμποδίζει τον Nagumo να πάει να δώσει το χέρι 
του στον Rommel. Αυτό το στόλο ο Nagumo ψάχνει να τον βρει. Ο Somerville επιδέξια τον κρύβει. 
Έχει επίγνωση της ευθύνης που τον βαραίνει. Ανθίσταται στις επικλήσεις του Churchill που, όπως 
πάντα, κηρύσσεται υπέρ της μάχης. Παραμένει ανατολικά της Κεϋλάνης, γύρω στη μυστική του 
βάση των Μαλδιβίων νήσων, που από καλή σύμπτωση δεν την έχουν ανακαλύψει οι Ιάπωνες. Μετά 
το Pearl Harbor, μετά το Ντάρβιν, τα 300 αεροπλάνα του Nagumo, ρόπαλο φοβερό, κτυπούν 
αλύπητα το Κολόμπο και το Τρινκομάλη. Βρίσκουν τα βαριά θωρηκτά Ντορσετσάιρ και Κόρνουωλ το 
αεροπλανοφόρο Έρμης, το καταδρομικό Βαμπίρ, την κορβέττα Χόλλυχωκ και τα βυθίζουν. Η ναυτική 
μοίρα του Ozawa από την πλευρά της παρεμποδίζει τη ναυσιπλοΐα στον κόλπο της Βεγγάλης, 
αποκλείει το λιμάνι της Καλκούτας, απομονώνει τη Βιρμανία και βυθίζει ή συλλαμβάνει εμπορικά 
σκάφη συνολικού εκτοπίσματος 112.000 τόνων. Πρόκειται για σκληρές και ταπεινωτικές απώλειες, 
απέναντι στις οποίες οι Άγγλοι δεν κατορθώνουν να εγγράψουν στο ενεργητικό τους ούτε καν την 
καταστροφή μιας φορτηγίδας. Ο Somerville που είχε διώξει τα τέσσερα άχρηστα Ρ, γλιτώνει με τα 
δυο αεροπλανοφόρα του από τις αεροπορικές περιπολίες που οργώνουν τις περιοχές γύρω από την 
Κεϋλάνη. Πόσον καιρό θα κρατήσει άραγε αυτή η ευτυχία; 

Και ξαφνικά γίνεται το θαύμα: ο Nagumo φεύγει. 

Φεύγει νικητής. Το Γενικό Επιτελείο του Tokyo τον ανακαλεί, τέλεια ικανοποιημένο από τα 
αποτελέσματα της αποστολής του, από τις απώλειες που επέφερε, από την κάλυψη που έδωσε στην 
κατάκτηση της Βιρμανίας και από την απόδειξη που έδωσε για τη δυνατότητα κυριαρχίας της Japan 
στον Ινδικό Ωκεανό. Στην πραγματικότητα στη λαμπρή επιτυχία κρύβεται ένα ανεπανόρθωτο 
σφάλμα. Η Japan εγκαταλείπει την αποφασιστική κατεύθυνση του πολέμου. Αφήνει να χαθεί η 
ευκαιρία που της προσφέρεται, να προκαλέσει επανάσταση στην Ινδία, να παρασύρει τον αραβικό 
κόσμο, να συνδυάσει τη δράση της με τη δράση των Ευρωπαίων συμμάχων της. Η Japan έχει φθάσει 
στο απόγειο του νικηφόρου δρόμου της στις 9 Απριλίου, στις 9 το πρωί, στα ανοικτά του 
Τρινκομάλη, μπροστά στη λεία της Κεϋλάνης, την ώρα που ο Nagumo δίνει σήμα στα πολεμικά του 
να πλεύσουν προς τη Singapore. 

Η απόφαση του Αυτοκρατορικού Γενικού Επιτελείου υπαγορεύθηκε απ’ αυτό το κράμα αμυντικού 
πνεύματος και υπερβολικής επιθετικότητας, που χαρακτηρίζει την ιαπωνική στρατηγική. Η Japan, 
αφού πραγματοποίησε όλες τις ουσιαστικές κατακτήσεις της, σκέπτεται να τις προστατεύσει 
διευρύνοντας τη ζώνη ασφάλειας που τις περιβάλλει. Στο Νότο η νέα ζώνη πρέπει να συμπεριλάβει 
τη New Guinea, τα Solomon Islands, τις Νέες Εβρίδες, τη New Caledonia και τα Fiji Islands. Στο 
κέντρο πρέπει να περιλάβει τη Midway. Στο Βορρά πρέπει να πιάσει το τόξο των Αλεουτίων. Μόνο 
προς την πλευρά της Αμερικής, απ’ όπου προέρχεται ο κίνδυνος, εκτείνεται η νέα υδάτινη 
λεωφόρος. Από την αντίθετη πλευρά, την πλευρά μιας Αγγλίας αδύνατης και κλονισμένης, κάθε 
κίνδυνος έχει εξαφανισθεί. Η γραμμή ασφάλειας λοιπόν δεν μετατοπίζεται. Παραμένει καθηλωμένη 
στα ανοικτά των Νήσων της Σούνδας, του Σιάμ και της Βιρμανίας. Η λαμπρή έξοδος του ναύαρχου 
Nagumo είναι μια ναυτική επίδειξη χωρίς συνέχεια. 

Μετά την επιστροφή της στον Ειρηνικό η δύναμη κρούσης μοιράζεται. Ο Nagumo επιστρέφει στην 
Japan με τα θωρηκτά του και τρία αεροπλανοφόρα. Ο αντιναύαρχος Τανταΐσε Χάρα επί κεφαλής 
των πολεμικών Zuikaku και Shokaku πλέει προς τα νοτιοανατολικά για καινούριες μάχες. 
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Φλόγες στη Coral Sea 

Η θεατρική αίσθηση του MacArthur είναι καταπληκτική. Κάθε άλλος στρατηγός που θα είχε 
εγκαταλείψει τα στρατεύματά του, όπως υποχρεώθηκε αυτός να το κάνει θα έφθανε στην Australia 
μ’ ένα ψυχικό σύμπλεγμα. Εκείνος κάνει μια είσοδο θριαμβευτή σ’ αυτή τη χώρα. 

Μ’ επιδεξιότητα μεγάλη ο Roosevelt τον βοηθά σ’ αυτό. Το μεγαλύτερο αμερικανικό παράσημο, το 
Μετάλλιο Τιμής του Congress, περιμένει το στρατηγό στη Μελβούρνη. Το επικίνδυνο ταξίδι που 
έκανε από το Κορρετζιντόρ, χαμένος μέσα στις σκέψεις του, μουσκεμένος από τα κύματα, στη 
διάθεση και του πιο ασήμαντου αντιτορπιλικού, μετατρέπεται μέσα σε μια στιγμή σ’ εποποιία. 
Ψυχρός σα μάρμαρο και σιβυλλικός παίρνει την όψη του ανθρώπου που τον διάλεξε η μοίρα. 
Ενσαρκώνει την νίκη και η εμπιστοσύνη ξαναγεννιέται γύρω του. 

Το London και η Washington είχαν μοιρασθεί την άμυνα του κόσμου. Τρεις μεγάλες στρατηγικές 
ζώνες. Στη ζώνη Ευρώπη - Ατλαντικός η διεύθυνση των επιχειρήσεων θα ασκείται από κοινού. Στη 
ζώνη Μέση Ανατολή - Ινδικός Ωκεανός η διεύθυνση ανατίθεται στη Great Britain. Στη ζώνη Ειρηνικός 
η ευθύνη ανήκει στην Αμερική. Οι Ηνωμένες Πολιτείες χαράζουν δυο ευρύτατες υποδιαιρέσεις, την 
περιοχή του Ειρηνικού Ωκεανού και την περιοχή του Νοτιοδυτικού Ειρηνικού. Στην πρώτη 
περιλαμβάνονται οι απέραντες υδάτινες εκτάσεις, στη δεύτερη τα μεγάλα νησιά, η Australia, η New 
Guinea, οι Philippines και η Ινδονησία. Στη διοίκηση της πρώτης ο Nimitz. Στη διοίκηση της δεύτερης 
ο MacArthur. 

Στην Australia βασιλεύει μαύρη απαισιοδοξία. Οι Αυστραλοί υπολογίζουν, πως τους χρειάζονται 
τουλάχιστο 25 μεραρχίες, για να υπερασπίσουν το νησί-ήπειρό τους. Το ανώτατο όριο που μπορούν 
να στρατολογήσουν σε πληθυσμό 7 εκατομμυρίων είναι μια δωδεκάδα. Θα ήταν χιμαιρικό να 
υπολογίζουν σε 15 αγγλοαμερικανικές μεραρχίες. Οι αρχηγοί των επιτελείων αντιμετωπίζουν την 
εγκατάλειψη ολόκληρου του βόρειου τμήματος, ολόκληρου του δυτικού τμήματος, για να 
περιορίσουν την άμυνα στη γραμμή Αδελαΐδα - Μπρίσμπαιην που καλύπτει τους ουσιαστικούς 
εθνικούς πόρους. Αλλά και αυτό αντιπροσωπεύει ένα μέτωπο 1500km που είναι αδύνατο να 
επανδρωθεί! 

Ο MacArthur δεν παραδέχεται αυτό το παράλογο δεδομένο. Η άμυνα της Australia, λέει, δεν είναι 
δυνατή παρά μόνο απ’ έξω. Το οχυρό που πρέπει να κρατηθεί είναι η New Guinea με την προέκτασή 
της στα αρχιπελάγη Bismarck και Solomon. Εδάφη που ανήκουν στην κατηγορία των πιο 
απομονωμένων και λιγότερο γνωστών του κόσμου μπαίνουν έτσι στο χώρο της στρατηγικής. Η New 
Guinea είναι πελώρια και τρομακτική: 900.000km2

Το πρώτο καθήκον του MacArthur ήταν να σχηματίσει ένα στρατό. Αυτό δεν ήταν απλό πράγμα. Οι 
εντυπωσιακές ιαπωνικές νίκες και η μετατόπιση των άλλοτε οπαδών του απομονωτισμού στη θέση 
Pacific first! δεν κλόνισαν την αρχή που έδινε προτεραιότητα ήττας στον Hitler. Όταν δια μέσου του 
Κώρτον ο Churchill λαμβάνει γνώση αιτήσεως για δυο βρετανικές μεραρχίες και ένα 
αεροπλανοφόρο, ρωτά τον Roosevelt, ποιος νομίζει πως είναι αυτός ο στρατηγός MacArthur, που 
φαίνεται να αγνοεί τις διασυμμαχικές αποφάσεις. Ελευθερώνοντας το αυστραλιανό σώμα η Αγγλία 
είχε βρει τρόπο να κρατήσει στη Λιβύη την 9η μεραρχία του, που την απουσία της θρηνεί ο 
MacArthur. 

, βουνά 5.000m, εκτάσεις ανεξερεύνητες και οι 
πιο πρωτόγονοι πληθυσμοί του πλανήτη. Τα άλλα νησιά είναι σχεδόν το ίδιο παράξενα: ψηλά 
βουνά, τρομερές ζούγκλες, κλίμα αποπνικτικό και ανθρωποφάγοι Κανάκ. Ένας ανήκουστος αγώνας, 
σχεδόν άγνωστος στους Ευρωπαίους, πρόκειται να γίνει σε μια περιοχή, που φαινόταν να εξαιρείται 
από κάθε είδους σύρραξη εξ αιτίας της φύσης και της απόστασής της. Το 1938 ένας Άγγλος είχε 
καταλάβει, πως πρόκειται να γίνει σύντομα πόλεμος κι αποφάσισε να εγκατασταθεί κάπου, όπου 
κανένας κίνδυνος δεν θα μπορούσε να τον απειλήσει: αγόρασε μια φυτεία στο Guadalcanal! 
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Οι νέοι αυστραλιανοί στρατιωτικοί σχηματισμοί δεν μπορούν ακόμα να χρησιμοποιηθούν, επειδή 
δεν έχουν τον κατάλληλο οπλισμό και δεν έχουν ακόμα εκπαιδευθεί. Η Αμερική λοιπόν πρέπει να 
κάνει μια προσπάθεια και την κάνει. Η 41η μεραρχία έχει ήδη φθάσει στην Australia. Η 32η 
αναμένεται, ενώ η 37η κατευθύνεται προς τη New Zealand, όπου τη διοίκηση ασκεί ο Nimitz. Στα 
μέσα Μαρτίου, 34.000 Αμερικανοί βρίσκονται στον Νοτιοδυτικό Ειρηνικό και 23.000 βρίσκονται εν 
πλω. Το θεωρητικό προβάδισμα της Ευρώπης δεν εμποδίζει τον MacArthur να λάβει στην αρχή δυο 
φορές περισσότερους άνδρες και αεροπλάνα από όσους έλαβε η Αγγλία. Δεν παύει ωστόσο να 
παραπονείται εύγλωττα, υπογραμμίζοντας αδιάκοπα, πως η Ευρώπη είναι αμελητέα ενώ ο 
Ειρηνικός έχει πρωταρχική σημασία, προμηθεύοντας στις αμερικανικές διχογνωμίες ένα θέμα που 
θα χρειασθεί χρόνια για να εξαντληθεί. 

Στη New Guinea η επικίνδυνη περιοχή που είναι στραμμένη στην Australia, είναι η Παπουασία. Τα 
άγρια όρη Όουεν Στάνλεϋ περιορίζουν τη σημασία της στην παράκτιο περιοχή και ακριβέστερα στην 
μικροσκοπική πρωτεύουσα των αυστραλιανών κτήσεων, το Port Moresby. Η Rabaul, όπου οι 
Ιάπωνες έχουν εγκατασταθεί από τον Ιανουάριο, δεν απέχει παρά 500 ναυτικά μίλια. Η κατάληψη 
του Port Moresby θα τους έδινε μια προκεχωρημένη βάση επιχειρήσεων, θα προετοίμαζε την 
απομόνωση και θα σήμαινε την απαρχή εισβολής στην Australia. Ο MacArthur και ο Nimitz 
συμφωνούν στη διαπίστωση, πως αυτός θα είναι ο επόμενος αντικειμενικός σκοπός του εχθρού. 

Γύρω στις 15 Απριλίου η αβεβαιότητα διαλύεται. Μεγάλες ιαπωνικές προετοιμασίες γίνονται. 
Σημαντικές δυνάμεις συγκεντρώνονται στην Rabaul και στην προσωρινή βάση Τρουκ στις Νήσους 
Carolines. Η υπέροχη Coral Sea είναι κατάλληλη για κλειστό πεδίο συγκρούσεων. Εκτείνεται μεταξύ 
των Solomon Islands, της New Guinea και της Australia. Το Μεγάλο Φράγμα της είναι ένα από τα 
θαύματα του κόσμου. Το μικρότερο νησάκι περιβάλλεται από κοραλλιογενείς σχηματισμούς, που 
προσφέρουν πραγματική απόλαυση στα μάτια, όταν τους βλέπει κανείς από ψηλά. Σ’ αυτή τη 
θάλασσα που είναι πιο γαλάζια, πιο φωτεινή και πιο γλυκιά από τη Μεσόγειο, θα δοθεί η πρώτη 
μάχη για την κυριαρχία στον Ειρηνικό. 

Γι’ αυτή τη μάχη η Αμερική διαθέτει δυο αεροπλανοφόρα, το Yorktown και το Lexington. Το πρώτο 
βρίσκεται στα νερά της Australia από τον Φεβρουάριο. Το δεύτερο, το Λαίηντυ Λεξ, πρόγονος όλων 
των αμερικανικών flattops, σπεύδει από το Pearl Harbor. Η συνάντησή τους γίνεται την 1η Μαΐου σε 
απόσταση 200 μιλίων από τη New Caledonia. Ο ναύαρχος του Yorktown Fletcher αναλαμβάνει σαν 
αρχαιότερος τη διοίκηση. Διαθέτει 150 αεροπλάνα, 11 αντιτορπιλικά και 8 θωρηκτά, από τα οποία 
δύο, το Αουστράλια και το Χόμπαρτ, είναι αυστραλιανά. Πρόθεσή του είναι να σταματήσει τις 
δυνάμεις εισβολής, όταν προερχόμενες από τη Rabaul θα παρακάμπτουν το άκρο της New Guinea, 
για να μπουν στον κόλπο της Παπουασίας. 

Αλλά το ιαπωνικό σχέδιο είναι πιο πολύπλοκο από όσο φαντάζονται οι Αμερικανοί. Ταυτόχρονα με 
το Port Moresby ο ναύαρχος Σιγκαγιόσι Ινούγιε αποφάσισε να καταλάβει και το Tulagi, ένα νησάκι 
κοντά στο Guadalcanal. Η δύναμη κρούσης που αποτελείται από τα μεγάλα αεροπλανοφόρα 
Zuikaku και Shokaku στρίβει ανατολικά και παρακάμπτει τα Solomon Islands αντί να μπει κατ’ 
ευθείαν στη Coral Sea. Στις 7 Μαΐου τα αεροπλάνα του πέφτουν πάνω στο μεγάλο πετρελαιοφόρο 
του Αμερικάνικου Ναυτικού Neosho και στο αντιτορπιλικό Σιμς που το συνοδεύει και τα βυθίζουν. 
Το απόγευμα της ίδιας μέρας η τύχη αλλάζει στρατόπεδο: τα βομβαρδιστικά και τα τορπιλοβόλα 
αεροπλάνα του Lexington βρίσκουν το μικρό αεροπλανοφόρο Shoho, που συνοδεύει τη νηοπομπή 
απόβασης και μέσα σε πέντε λεπτά το μετατρέπουν σε μια δέσμη φλογών που χάνεται μέσα σ’ ένα 
στρώμα καιόμενου μαζούτ. Την επομένη, αφού πολύ καιρό ζητούσαν να συναντηθούν, τα μεγάλα 
αεροπλανοφόρα βρίσκονται αντιμέτωπα. Μόνο το Zuikaku βγαίνει ανέπαφο απ’ αυτή τη 
συνάντηση. Το Yorktown έχει κτυπηθεί από μια βόμβα των 800 λιμπρών που εισχωρεί ως το τέταρτο 
κατάστρωμά του, σκοτώνει 66 άνδρες και ανάβει μια μεγάλη πυρκαγιά. Το Shokaku που έχει 
τορπιλισθεί και βομβαρδιστεί, αριθμεί 108 νεκρούς και φλεγόμενο αποσύρεται από το πεδίο της 
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μάχης. Το Lexington εισπράττει δυο τορπίλες και πολλές βόμβες. Η κλίση που παρουσιάζει δεν είναι 
μεγάλη, αλλά τη στιγμή που ο αξιωματικός ασφάλειας αναγγέλλει ότι η κατάσταση ελέγχεται, μια 
σειρά από εκρήξεις καταστρέφει και πυρπολεί το σκάφος. Η εκκένωσή του αποτελεί πραγματικό 
άθλο. Ούτε ένας άνδρας δεν πνίγεται και εγκαταλείποντας το σκάφος του τελευταίος ο πλοίαρχος 
Σέρμαν παίρνει μαζί του το σκύλο του κρατώντας τον στην αγκαλιά του. Ένα αντιτορπιλικό δίνει τη 
χαριστική βολή στο Λαίηντυ Λεξ. Η πρώτη ναυμαχία, όπου ούτε μια κανονιά δεν ρίχθηκε εναντίον 
σκάφους επιφανείας, τελείωσε. 

Από άποψη τακτικής οι Ιάπωνες πλεονεκτούν. Αλλά η νηοπομπή που μεταφέρει τα στρατεύματα 
που προορίζονται για το Port Moresby, έκανε μεταβολή. Ο ναύαρχος Ινούγιε δεν κρίνει πως μπορεί 
να συνεχίσει. Το Αυτοκρατορικό Γενικό Επιτελείο αποφεύγει να τον υποχρεώσει να επιμείνει. Νέες 
σκέψεις παρεμβάλλονται. Ο Yamamoto καταλαβαίνει, πως έχει ανάγκη από μια νίκη πιο 
αποφασιστική από την αχρήστευση παλαιών θωρηκτών στο Pearl Harbor. Συγκεντρώνει τις 
δυνάμεις του για να την επιτύχει. Οι περιφερειακές επιχειρήσεις, όπως η κατάκτηση της 
Παπουασίας, αναστέλλονται. Το σχέδιο για τη Midway έχει ωριμάσει. 

Στο μεταξύ τα κανόνια σίγησαν στις Philippines. Στις 3 Απριλίου, Μεγάλη Παρασκευή, οι Ιάπωνες 
εξαπέλυσαν επίθεση με αναλογία ενός προς δέκα στον ανατολικό τομέα του Bataan. Η άμυνα ήταν 
ασθενής. Ένας σεισμός προστέθηκε στη βολή του πυροβολικού και των αεροπλάνων, για να 
προκαλέσει πανικό και στις φιλιππινοαμερικανικές γραμμές. Ο διοικητής του τομέα στρατηγός 
Έντουαρντ King στέλνει έναν αξιωματικό να προτείνει στους Ιάπωνες τη συνθηκολόγηση του Bataan, 
χωρίς να προειδοποιήσει τον Ουεηνράιτ, που από την πλευρά του έκαμε το σφάλμα να κλεισθεί στο 
Κορρετζιντόρ σε μια κρισιμότατη στιγμή. Ξέρω, λέει ο King, πως θα περάσω από στρατοδικείο, όταν 
θα γυρίσω στην Αμερική, η ζωή όμως των 78.000 ανδρών μου έχει μεγαλύτερη σημασία από τη δική 
μου...

Το Κορρετζιντόρ δείχνει μεγαλύτερη αποφασιστικότητα. Ο Ουεηνράιτ αποκρούει όλες τις προτάσεις 
του εχθρού για παράδοση. Οι Ιάπωνες σκορπούν την καταστροφή στο νησάκι με όλμους μεγάλου 
διαμετρήματος. Γεμάτη τραυματίες και άνδρες με σπασμένα νεύρα η σήραγγα της Μαλίντα γίνεται 
τόπος παραφροσύνης κι αγωνίας. Στις αρχές Μαΐου ο εχθρός αποβιβάζεται με άρματα. Στις 6, αφού 
είχε εξαντλήσει όλα τα μέσα άμυνας και είχε επιτύχει την συγκατάθεση του Roosevelt, ο Ουεηνράιτ 
συνθηκολογεί. 

 Περισσότεροι από 10.000 από τις 78.000 που ο King θέλησε να σώσει, κι απ’ αυτούς 2.500 
Αμερικανοί, θα χαθούν άλλωστε σε μια πορεία θανάτου, που μετά τέσσερα χρόνια θα οδηγήσει τον 
κατακτητή των Philippines στρατηγό Χόμα στην αγχόνη. 
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Μια αρμάδα εναντίον ενός κοραλλιογενούς συμπλέγματος 

Στις 26 Μαΐου η εκτέλεση του σχεδίου για την Midway αρχίζει. Η καταπληκτικότερη αρμάδα της 
ναυτικής ιστορίας εγκαταλείπει τα ιαπωνικά λιμάνια, για να προκαλέσει τον αμερικανικό στόλο σε 
μια χωρίς προηγούμενο σύγκρουση. 

Ο αρχηγός του στόλου Yamamoto διευθύνει αυτοπροσώπως την επιχείρηση. Είχε υψώσει το σήμα 
του στον κολοσσό των θαλασσών, το θωρηκτό Yamato που οι 63.000 τόνοι του και τα πυροβόλα του 
των 18 ιντσών δεν έχουν πουθενά το όμοιό τους. Ο Yamamoto νιώθει ανησυχία και οι πόνοι στο 
στομάχι, για τους οποίους παραπονείται, προέρχονται από ψυχικά αίτια. Η επιφυλακτικότητα που 
έδειχνε μέσα στην έκρηξη εθνικής χαράς που προκάλεσε η επιδρομή του Pearl Harbor, ήταν πέρα 
για πέρα δικαιολογημένη. 

Κανένα πρόβλημα δεν είχε λύσει αυτό το τολμηρό και τυχερό κατόρθωμα. Η Coral Sea έδειξε, πως η 
Αμερική δεν έσβησε από τις θάλασσες και το γιγάντιο ναυτικό που κατασκευάζει, προμηνύει μια 
ανατροπή της ισορροπίας δυνάμεων. Πρέπει λοιπόν η Japan να δράσει προληπτικά, να νικήσει τα 
ναυπηγεία στη θάλασσα, να εμποδίσει, καταστρέφοντας τον υπάρχοντα στόλο, να προστεθούν οι 
τωρινές ναυτικές μοίρες με τις αυριανές. 

Όπως όλα τα ιαπωνικά σχέδια και το σχέδιο του Yamamoto είναι πολύπλοκο. Η έξοδος της 
ιαπωνικής αρμάδας έχει δυο στόχους που συγκλίνουν σε ένα κοινό σκοπό. Πρώτος στόχος της είναι 
η κατάληψη τριών από τις Αλεουτίους Νήσους, της Αττού, της Κίσκα και της Αντάκ. Ο δεύτερος 
στόχος είναι η κατάκτηση του κοραλλιογενούς συγκροτήματος της Midway. Ο κοινός σκοπός είναι 
να υποχρεούσουν τον αμερικανικό στόλο να ναυμαχήσει, για να τον συντρίψουν. 

Προς τις Αλεουτίους κατευθύνεται ο 5ος στόλος του ναύαρχου Μποσίρο Χοσογκάγια που 
περιλαμβάνει τα ελαφρά αεροπλανοφόρα Ρυούγιο και Γιούνιο και ακόμη 5 καταδρομικά και 2 
νηοπομπές απόβασης. Τα νησιά που αποτελούν το στόχο έχουν μεγάλο υψόμετρο, είναι τυλιγμένα 
από μια παγερή ομίχλη, χωρίς καμιά οικονομική ή στρατηγική αξία και ο λόγος για τον οποίο ο 
Yamamoto θέλει να τα προσθέσει στις ιαπωνικές κατακτήσεις μένει ακόμη σκοτεινός. Πολλοί 
υπέθεσαν, πως ετοίμαζε εισβολή στην αμερικανική ήπειρο, αλλά το άκρο των Αλεουτίων απέχει 
3.000km από την Αλάσκα, απόσταση που αποτελεί πορεία εισβολής απόλυτα αδύνατη στην πράξη. 
Στην πραγματικότητα η ιαπωνική στρατηγική χάνεται μέσα σε μαιάνδρους. Αποδεικνύεται 
ακατάλληλη γι’ αυτή τη συγκέντρωση προσπαθειών που αποτελεί την ουσία της στρατιωτικής 
τέχνης. Η εκστρατεία των Αλεουτίων δεν είναι παρά μια εξασθένηση του κύριου σχεδίου που είναι η 
κατάληψη της Midway. 

Η Midway μοιάζει με την Wake. Είναι ένα μοναχικό κοραλλιογενές νησί που η βλάστησή του 
περιορίζεται σε σκληρά αγκάθια και που μοναδικούς κατοίκους είχε για καιρό ορδές από 
κραυγαλέα και εριστικά θαλασσοπούλια. Η μόνη διαφορά με την Wake οφείλεται στη γεωγραφική 
της θέση. 1000 ναυτικά μίλια, αντί για 2.000, την χωρίζουν από τα Νησιά Hawaii. Μια αεροναυτική 
δύναμη με ορμητήριο την Midway μπορεί να εξουδετερώσει το Pearl Harbor και να κρατά υπό την 
έντονη απειλή της εισβολής μια αμερικανική περιοχή. 

Τον Δεκέμβριο η Midway μπορούσε να καταληφθεί. Ο Yamamoto μέμφεται τον εαυτό του που δεν 
το έκανε. Επανέρχεται τώρα υπολογίζοντας, πως η Αμερική μπορεί λιγότερο από κάθε άλλη φορά 
να θελήσει να χάσει μια τόσο σημαντική θέση. Θα υπερασπίσει τη Midway και, αν τη χάσει, θα 
θελήσει να την ανακαταλάβει. Απ’ αυτά τα δεδομένα πρέπει να προκύψει η μεγάλη ναυμαχία που 
χρειάζεται η Japan. 

Από τον Δεκέμβριο οι αμυντικές οχυρώσεις του νησιού έχουν ενισχυθεί. Η αιώνια σύγκριση 
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ξαναπροβάλλει: Midway, το Γιβραλτάρ του Ειρηνικού. Αυτό δεν σημαίνει, πως οι δυνάμεις που 
βρίσκονται εκεί, παύουν να είναι ισχνές και οι συνθήκες δύσκολες. Η εσωτερική λεκάνη είναι 
δυσπρόσιτη. Η αγκυροβόληση των πλοίων έξω απ’ αυτήν είναι τόσο επικίνδυνη και η επιφάνεια των 
δυο μικρών νησιών που μπορούν να χρησιμοποιηθούν, Σαντ και Eastern Island, είναι τόσο 
περιορισμένη που δεν αφήνει περιθώρια για άλλες ενισχύσεις. Μηχανές, όπλα και άνθρωποι 
στοιβάζονται ο ένας πάνω στον άλλον. Οι άνδρες των δυνάμεων που σταθμεύουν εκεί είναι 
ποικίλης προέλευσης: αεροπόροι του στρατού, του σώματος πεζοναυτών και του Ναυτικού. Το 6ο 
ενισχυμένο τάγμα πεζοναυτών, 2.138 Leathernecks (πέτσινοι γιακάδες) με τη διοίκηση του 
αντισυνταγματάρχη Harold Σάννον· μερικές εκατοντάδες Sea Bees (θαλάσσιες μέλισσες) που το 
ποιητικό όνομά τους βγαίνει από τα αρχικά τους C.B. (Construction Battalions) που χαρακτηρίζουν 
τις μονάδες τους. Οι εγκαταστάσεις δεν μπορεί παρά να είναι ελλιπείς. Το γλυκό νερό μοιράζεται με 
το δελτίο. Το αλκοόλ απαγορεύεται, είναι όμως δυνατό, γιατί είναι παράνομο. Ο συγχρωτισμός, ο 
άνεμος, το βουητό της θάλασσας, η διαπεραστική συναυλία των πουλιών, η κοραλλένια σκόνη, το 
αίσθημα του παράδοξου και του παράλογου κλονίζουν άνευρα, προκαλούν συμπλοκές, που η S.P. 
(Shore Patrol), καταστέλλει σπάζοντας στο ξύλο αμερόληπτα όλους όσους μαλώνουν. Παρ’ όλα 
αυτά έχει γίνει σοβαρή δουλειά. Η Eastern Island, ελάχιστα μεγαλύτερη από το κατάστρωμα ενός 
αεροπλανοφόρου, καλύπτεται από ένα τρίγωνο διαδρόμων προσγείωσης. Δεξαμενές βενζίνης έχουν 
κατασκευασθεί υπογείως. Κτίσθηκαν αποθήκες, υπόστεγα, στρατώνες, ένα νοσοκομείο, ένα 
εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρισμού και μια μονάδα αφαλάτωσης του θαλασσίου ύδατος. Όταν 
είχε έρθει για επιθεώρηση ο αρχηγός του στόλου, ο ναύαρχος του Ειρηνικού Nimitz, βρήκε την 
παραλία στρωμένη με νάρκες, προστατευμένη από μια σειρά φλογοβόλα, γεμάτη 
συρματοπλέγματα, που συνεχίζονταν ως μέσα στη θάλασσα. Συνεχάρη τον διοικητή του νησιού, τον 
αντιπλοίαρχο Σύριλ Σίμαρντ, και, μόλις γύρισε στο Peαrl, του έστειλε την ακόλουθη πληροφορία: Θα 
υποστείτε επίθεση στις 4 Ιουνίου... Πώς το ξέρει ο Nimitz; Απλούστατα επειδή, έχοντας ανακαλύψει 
το κλειδί του ιαπωνικού κώδικα, οι Αμερικανοί εξακολουθούν να αποκρυπτογραφούν τα σήματα 
του εχθρού. Η τελευταία απορία των Αμερικανών ήταν η σημασία μιας ομάδας γραμμάτων AF που 
προσδιόριζε τον αντικειμενικό σκοπό των τεραστίων προετοιμασιών που γινόταν εκείνη τη στιγμή. 
Ο ταγματάρχης Ρόσφορ σκέφθηκε ένα στρατήγημα. Έβαλε να του στείλουν από τη Midway ένα 
ανοιχτό σήμα που έλεγε, πως η συσκευή διυλίσεως του θαλασσίου ύδατος είχε πάθει βλάβη. Την 
επομένη το ιαπωνικό δελτίο πληροφοριών ανάγγελλε ότι η AF έχει έλλειψη γλυκού νερού. Οι 
ιάπωνες δεν είναι τόσο πονηροί, όσο τους θεωρούν. 
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Το δίλημμα του Nagumo 

Για την ιαπωνική αρμάδα η πορεία προς τη Midway μοιάζει με επανάληψη του δρόμου προς το 
Pearl Harbor. Ο διάπλους πάλι είναι σκληρός: σφοδροί άνεμοι, βροχοκαταιγίδες και κύματα 
τεράστια που σκεπάζουν το κατάστρωμα των καταδρομικών και των αντιτορπιλικών. Στις 2 Ιουνίου 
τα ιαπωνικά σκάφη μπαίνουν σε μια παχιά σκοτεινιά που σχηματίζεται από χαμηλή νέφωση, ομίχλη 
και αφρούς κυμάτων. Η ορατότητα γίνεται τόσο κακή που με δυσκολία τα σκάφη βρίσκουν τα 
πετρελαιοφόρα και μάλιστα ο ανεφοδιασμός με πετρέλαιο πρέπει να διακοπεί εξ αιτίας του 
κινδύνου σύγκρουσης των σκαφών. Ο συντονισμός δυσχεραίνεται. Το σχέδιο πληροφοριών 
χρεοκοπεί. Ο υποβρύχιος στόλος του ναύαρχου Κομάτσου είχε αναλάβει να δημιουργήσει ένα 
ανιχνευτικό προπέτασμα. Δεν το κατορθώνει από έλλειψη ταχύτητας. Δύο μεγάλης ακτίνας 
αναγνωριστικά υδροπλάνα επρόκειτο να ανεφοδιασθούν από ένα υποβρύχιο στον κοραλλιογενή 
ύφαλο Φρεντς Φράιγκαιτ Σωλς

Κάτω από τη διοίκηση του ναύαρχου 

 μεταξύ Midway και Oahu η επιχείρηση αποτυγχάνει, γιατί ο 
ύφαλος επιτηρείται από αμερικανικά πολεμικά. Κυριολεκτικά και μεταφορικά, ο Yamamoto ορμά 
μέσα στο σκοτάδι. Αλλά οι δυνάμεις που διοικεί είναι τόσο ισχυρές που τίποτε δεν φαίνεται ικανό 
να τις βάλει σε κίνδυνο. Επί κεφαλής ο Nagumo διευθύνει την ένδοξη δύναμη κρούσης. Η ναυμαχία 
της Coral Sea με τις ζημιές που προκάλεσε στο Shokaku με την προσωρινή αχρήστευση του Zuikaku 
την έχει περιορίσει σε 4 αεροπλανοφόρα: το Akagi, το Kaga, το Hiryu και το Soryu. Διαθέτει ακόμη 
στον αέρα 250 αεροπλάνα με τα καλύτερα πληρώματα του κόσμου, ανώτερα αριθμητικά και 
τεχνικά από όλους τους αντίστοιχους αμερικανικούς σχηματισμούς. Τα θωρηκτά Haruna και 
Kirishima, δυο μεγάλα καταδρομικά και 12 αντιτορπιλικά αποτελούν τις δυνάμεις στήριξης του 
Nagumo. Ένα υπέροχο ομαδικό πνεύμα, η δόξα και το καμάρι ότι είναι οι νικητές του Pearl Harbor 
εμψυχώνει τα πληρώματα. Ο ναύαρχος ο ίδιος, γεμάτος αμφιβολίες και φόβους στην αρχή του 
πολέμου, έχει αποκτήσει αυτοπεποίθηση παρ’ όλο που του συμβαίνει ακόμα να καταλαμβάνεται 
από κρίσεις παραφοράς, που οφείλονται περισσότερο σε νευρικότητα παρά σε ψυχική δύναμη. 

Kondo

Πίσω απ’ αυτή τη δύναμη, σαν υπέρτατο τεκμήριο ισχύος, προχωρεί ο μεγαλοπρεπής Μέγας Στόλος. 
Τα σύγχρονα θωρηκτά Nagato και Mutsu με το κολοσσιαίο Yamato, μια πρώτη μοίρα πλοίων 
γραμμής. Τα θωρηκτά Ise, Hyuga, Fuso, Yamashiro σχηματίζουν μια δεύτερη μοίρα. Τρία ελαφρά 
καταδρομικά, δυο στολίσκοι αντιτορπιλικών, το αεροπλανοφόρο Hosho, ίδιας σειράς με το Shoho 
που βυθίστηκε στη Coral Sea και τα μεταγωγικά υδροπλάνων Σιγιόντα και Nisshin συμπληρώνουν 
την αυτοκρατορική φρουρά των θαλασσών. 

 ο στόλος που έχει αναλάβει την κατάκτηση της Midway 
πλησιάζει στο νησί από διαφορετική κατεύθυνση. Υποδιαιρείται σε μια ομάδα κάλυψης, μια ομάδα 
αμέσου υποστηρίξεως, μια ομάδα απόβασης, μια ομάδα μεταφορών με υδροπλάνα και μια ομάδα 
ναρκαλιευτικών. Τα θωρηκτά Kongo και Hiei, 9 καταδρομικά, 20 αντιτορπιλικά, πολυάριθμα 
βοηθητικά πλοία του εξασφαλίζουν δύναμη πυρός που η εξουδετέρωση των αμυνομένων από τα 
σμήνη του Nagumo, έχει πολλές πιθανότητες να την κάμει περιττή. 

Ανεξάρτητα από τα σκάφη που έχουν αποσπασθεί και κατευθύνονται προς τις Αλεουτίους, ο 
ιαπωνικός στόλος αριθμεί συνολικά άνω των 200 σκαφών, απ’ τα οποία 11 θωρηκτά, 5 
αεροπλανοφόρα, 22 καταδρομικά και 65 αντιτορπιλικά. Κατά τα λεγόμενα των υπηρεσιών 
πληροφοριών οι αμερικανικές δυνάμεις του Ειρηνικού είναι πολύ κατώτερες: κατ’ ανώτατο όριο 2 
βαριά θωρηκτά, 3 αεροπλανοφόρα, 9 θωρηκτά, καμιά τριανταριά αντιτορπιλικά. Πολλά απ’ αυτά τα 
σκάφη, ανάμεσα σ’ αυτά κι ένα αεροπλανοφόρο, δεν πρέπει να είναι σε θέση να συμμετάσχουν σε 
δράση μπροστά στη Midway. Η Japan εξακολουθεί να έχει απέναντί της τα συντρίμμια του Pearl 
Harbor. 

Στις 3 Ιουνίου ο καιρός χειροτερεύει περισσότερο. Η μοίρα των αεροπλανοφόρων μπαίνει σ’ ένα 
πραγματικό πάπλωμα. Τα 26 πολεμικά της, πλέοντας σε απόσταση 600m το ένα από το άλλο, δεν 
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διακρίνονται και πρέπει να ελαττώσουν την ταχύτητα για να αποφύγουν τη σύγκρουση. Η 
ατμόσφαιρα αγωνίας που γεννά η ομίχλη στη θάλασσα, εισχωρεί ως τα λεβητοστάσια. Οι μόνοι που 
δεν επηρεάζονται απ’ αυτήν είναι οι αεροπόροι που δεν έχουν να κάνουν τίποτα ως τη στιγμή που 
θα καθίσουν μέσα στους θαλαμίσκους, για να παίξουν τη ζωή τους κορώνα γράμματα. Τα καρέ τους 
αντηχούν από γέλια και τραγούδια. Αντίθετα στη γέφυρα του Akagi, ναυαρχίδας του στόλου, 
επικρατεί αγωνιώδης σιγή. 

Εκεί έχουν σχηματισθεί δυο ομάδες. Στην αριστερή πλευρά, βυθίζοντας το βλέμμα του στην ομίχλη, 
ο πλοίαρχος Αόκι, κυβερνήτης του αεροπλανοφόρου, και οι αξιωματικοί υπηρεσίας. Στην δεξιά 
πλευρά ο ναύαρχος Nagumo, περιτριγυρισμένος από το επιτελείο του, εκτός από το στοχαστικό 
μυαλό, τον Μινόρου Γκέντα, που ένας παροξυσμός πυρετού τον κρατά καθηλωμένο σ’ ένα κρεβάτι 
του νοσηλευτηρίου. Η στιγμή των αποφάσεων πλησιάζει. Αύριο πριν από τα χαράματα η Midway θα 
βρίσκεται στην ακτίνα δράσης βομβαρδιστικού. Ο Nagumo έχει δυο αποστολές που χωρίς να είναι 
αντιφατικές, απαιτούν μια εκλογή. Η μια είναι η συντριβή του Κοραλλιογενούς συγκροτήματος, για 
να γίνει δυνατή η απόβαση. Η άλλη είναι η καταβύθιση του αμερικάνικου στόλου. Αν ο 
αμερικανικός στόλος βρίσκεται κάπου κοντά, τότε η δεύτερη αποστολή αποκτά προτεραιότητα και 
του υπαγορεύει να ενεργήσει με περίσκεψη. Αντίθετα, αν ο αμερικανικός στόλος είναι μακριά, όλος 
ο όγκος δύναμης που αντιπροσωπεύουν τα 4 αεροπλανοφόρα μπορεί και πρέπει να επιπέσει 
εναντίον της Midway. 

Ο Nagumo συμβουλεύεται τον αρχηγό του 2ου γραφείου του πλωτάρχη Φουρακάβα: καμιά 
νεώτερη πληροφορία, εκτός από το ότι βγαίνουν από τη ζώνη της κακοκαιρίας και ότι ο ουρανός 
είναι αίθριος πάνω από τη Midway. Ο Nagumo συμβουλεύεται τον αρχηγό του επιτελείου του, 
ναύαρχο Κουσάκα

Ο αρχηγός του κλάδου επιχειρήσεων, πλοίαρχος 

: τίποτε δεν έφθασε από το ναύαρχο Yamamoto που η ναυαρχίδα του Yamato, 
εφοδιασμένη με τα πιο ισχυρά ανιχνευτικά μέσα βρίσκεται σε απόσταση 600 μιλίων δυτικά. 

Οίσι

- Οι διαταγές που έχομε μας επιβάλλουν να εξουδετερώσουμε τη Midway, για να μπορεί να γίνει η 
απόβαση μεθαύριο, 5 Ιουνίου. Πρέπει να τις τηρήσουμε αυστηρά, αν δεν λάβουμε καμιά 
πληροφορία για τον εχθρό πριν από την στιγμή που θα επιτεθούμε. 

 παίρνει πρώτος την ευθύνη να εκφράσει μια 
γνώμη: 

- Αλλά, ρωτά ο Nagumo, ο εχθρός που βρίσκεται; 

- Αν βρίσκεται στο Peαrl και δεχθούμε πως έχει την πρόθεση να πολεμήσει για τη Midway, πρέπει 
να διανύσει 1100 μίλια και έχομε όλο τον αναγκαίο χρόνο να ετοιμασθούμε να τον υποδεχθούμε. 
Οπωσδήποτε δεν βρίσκεται κοντά μας. Νομίζω λοιπόν πως το πρώτο καθήκον μας είναι να 
εκτελέσουμε την καθορισμένη επιδρομή εναντίον της Midway. 

Ο Nagumo συμφωνεί. Σαν να μην περίμενε παρά αυτή την απόφαση, η ομίχλη διαλύεται. Η νύχτα 
φέρνει πάλι τα άστρα, πρώτη φορά από την αρχή του διάπλου. Στις 02:45 τα μεγάφωνα σηκώνουν 
τους αεροπόρους απ’ τα κρεβάτια τους. Τα καταστρώματα των αεροπλανοφόρων πλημμυρίζουν 
φως. Ο θόρυβος των κινητήρων που θερμαίνονται, γεμίζει τον αέρα. Στις 04:30 ο Nagumo δίνει τη 
διαταγή Απογειωθείτε! Πράσινα φώτα ανάβουν. Με τα καταδιωκτικά επικεφαλής το πρώτο κύμα 
ορμά στον ουρανό, που ακόμα είναι σκοτεινός. 108 αεροπλάνα βρίσκονται στον αέρα μέσα σε 
δεκαπέντε λεπτά, κάνουν ένα γύρο σαν τους γερανούς και παίρνουν την κατεύθυνση της Midway 
που απέχει 240 μίλια. Οι ανελκυστήρες δουλεύουν ήδη για να ανεβάσουν το δεύτερο κύμα, 
τορπιλοβόλα αεροπλάνα και αεροπλάνα καθέτου εφορμήσεως που θα παραμείνουν σε εφεδρεία 
στους διαδρόμους απογείωσης, έτοιμα για κάθε ενδεχόμενο ως τη στιγμή που η επιστροφή των 
αεροσκαφών, τα οποία είχαν εξαπολυθεί εναντίον της Midway, θα τα υποχρεώσει να ξανακατέβουν 
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στα υπόστεγά τους. 

Την ίδια στιγμή με τους επιτιθέμενους απογειώθηκαν 7 αναγνωριστικά υδροπλάνα, από τα 
θωρηκτά Haruna και Σικούμα, από το καταδρομικό Τόνε και τα αεροπλανοφόρα Kaga και Akagi. 
Καθένα απ’ αυτά πρέπει να πραγματοποιήσει μια αναγνωριστική αιχμή 350 μιλίων και να 
εξερεύνηση ένα τμήμα κύκλου 20 μοιρών. Δεν έκριναν αναγκαίο να εφαρμόσουν την αρχή της 
διπλής περιπολίας, όπως γίνεται κάθε φορά που η πληροφορία έχει ουσιαστικό ενδιαφέρον. Όπως 
λέει ο πλοίαρχος Οίσι, ο εχθρικός στόλος δεν μπορεί να βρίσκεται δίπλα τους. Που τέτοια τύχη! 

Από την άλλη πλευρά το υδροπλάνο του καταδρομικού Τόνε αντιμετωπίζει δυσκολίες με τον 
κινητήρα του. Οι μηχανικοί σηκώνουν το κάλυμμά του, όταν τα αλλά αεροσκάφη εξαφανίζονται 
στον ορίζοντα. Ασήμαντη λεπτομέρεια!... 

Για το αμερικανικό γενικό επιτελείο η Midway είναι ένα αεροπλανοφόρο που δεν μπορεί να 
βυθιστεί. Έχουν στοιβάξει εκεί 121 αεροσκάφη. Αλλά είναι πιο ενδιαφέροντα από την άποψη της 
ανομοιογένειάς τους, παρά από την άποψη του αριθμού τους. Ανήκουν στο Ναυτικό, στο Σώμα 
πεζοναυτών και στην Αεροπορία και θυμίζουν περισσότερο έκθεση ιπταμένων μηχανών παρά 
μαχητική ομάδα. 

Ο κύριος όγκος τους αποτελείται από 32 υδροπλάνα PBY, από τα οποία 5 αμφίβια Καταλίνα, 
γεροφτιαγμένα και κανονικά, βαριά όμως και αργοκίνητα. Η καταδιωκτική δύναμη αποτελείται από 
20 Μπούφαλος εντελώς παλιά, γνωστά με το ενθαρρυντικό όνομα ιπτάμενα φέρετρα, και από 7 
Ουάιλντκατς, αισθητά καλύτερα. Η ίδια ανομοιογένεια υπάρχει και στα βομβαρδιστικά καθέτου 
εφορμήσεως: 16 Ντώντλες σχεδόν ευπρεπή και 11 παλιά Βιντικαίητορς, που τα πληρώματά τους 
μετέτρεψαν το όνομά τους σε Βιμπραίητορς που σημαίνει Δονούμενα. Για να μπούμε στο χώρο της 
σύγχρονης αεροπορίας, πρέπει να φθάσουμε σε μια μικρή ομάδα από 6 Αίηβεντζερς, τορπιλοβόλα 
του ναυτικού και προπάντων στη συμμετοχή της Αίαρ Φορς: 4 Β-26 Μάρωντερς και 19 Β-17 
Ιπτάμενα Φρούρια

Είναι 05:25 ενός ωραίου αίθριου πρωινού. Ευχάριστη αύρα με ταχύτητα τριών μποφόρ και 
ορατότητα 25 με 30 μίλια. Η Midway βρίσκεται σε συναγερμό από τις 03:00, ενώ τα πληρώματα 
δίπλα στα αεροσκάφη τους και πολλοί από τους άνδρες κοιτάζουν για τελευταία φορά την ανατολή 
του ήλιου. Από την προηγούμενη μέρα ο ανθυποσμηναγός 

, τα νεογέννητα της σειράς των μεγάλων τετρακινητήριων βομβαρδιστικών. 

Τζέβελ Ρήηντ είχε ανακαλύψει με το 
Καταλίνα του μια ιαπωνική νηοπομπή που την χτύπησαν μερικά Β-17, χωρίς αποτέλεσμα. Τα πρώτα 
σήματα των PBY που απογειώθηκαν από την εσωτερική λεκάνη, πριν ξημερώσει επιβεβαιώνουν την 
έκταση της επιχείρησης που ετοιμάζεται να εξαπολύσει ο εχθρός. Η θάλασσα είναι γεμάτη σκάφη 
και σύννεφα αεροπλάνων κατευθύνονται προς τη Midway. Ο σταθμός ραντάρ του νησιού 
επιβεβαιώνει στις 05:25: Many planes 89 miles, 320 decrees...

Μερικές στιγμές αργότερα τα εκατομμύρια πουλιά της Midway γεμίζουν τον αέρα με τις έντονες 
διαμαρτυρίες τους: οι μηχανικοί συγγενείς τους απογειώνονται μέσα σ’ ένα ανυπόφορο βουητό. Τα 
PBY και μερικά ανάπηρα έχουν τη διαταγή να περιμένουν. Τα βομβαρδιστικά έχουν διαταγή να 
επιτεθούν εναντίον των εχθρικών σκαφών. Τα καταδιωκτικά έχουν εντολή να κάνουν τη δουλειά 
τους ως καταδιωκτικά προασπίζοντας τη Midway. Άνιση μάχη! Τα 36 

 Η πληροφορία του ναυάρχου Nimitz 
ήταν σωστή. 

Κάτες, βομβαρδιστικά 
οριζοντίου βολής και τα 35 Βαλς καθέτου εφορμήσεως συνοδεύονται από 36 Ζέρο που είναι 
ισχυρότερα από τα Μπούφαλος, ακόμα κι από τα Ουάιλντκατς περίπου όσο και ο αετός από το 
γεράκι. Ο σμηναγός Παρκς υποχρεώνει τα σμήνη του να ανέβουν στα 17.000 πόδια, με την ελπίδα 
να επιπέσει εναντίον των βομβαρδιστικών, αλλά τα Ζέρο έχουν τέτοια υπεροχή στην ταχύτητα και 
την ευχέρεια χειρισμών που συναντούν τα αμερικανικά καταδιωκτικά και τα αποδεκατίζουν. 26 
πιλότοι απογειώθηκαν από το Eastern Island, 9 μόνο, από τους οποίους 2 έχουν αεροσκάφος 
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χρησιμοποιήσιμο, θα εκτελέσουν, 25 αργότερα, τη διαταγή: Land and reservice.

Τα δυο νησάκια προβάλλουν ζωσμένα από φλόγες. Μια δεξαμενή πετρελαίου καίγεται με μια 
τεράστια στήλη καπνού. Το νοσοκομείο καταστρέφεται, πολλά οικήματα έχουν μείνει χωρίς στέγη, 
κρατήρες σχίζουν το έδαφος κι ωστόσο οι πραγματικές ζημιές είναι ελάχιστες. Τα πεδία 
προσγείωσης του Eastern Island είναι ανέπαφα και οι αμυνόμενοι δεν έχουν ούτε ένα όπλο 
λιγότερο. Οι ανθρώπινες απώλειες περιορίζονται σε μερικούς νεκρούς ή τραυματίες. Αν δεν είχε 
μεσολαβήσει ο αποδεκατισμός των 

 Οι άλλοι είναι 
νεκροί. 

Μπούφαλος, η επιδρομή εναντίον της Midway θα ήταν ένα 
ολοκληρωτικό φιάσκο. Ο αξιωματικός που τη διευθύνει, ο υποσμηναγός Γιοΐσι Τομονάγια, έχει 
τόσο καλά επίγνωση αυτού του αποτελέσματος, που επιστρέφοντας με 10 αεροσκάφη λιγότερα, 
στέλνει, πριν ακόμα φθάσει, ένα σήμα: Δεύτερη επίθεση απαραίτητη...

Τη στιγμή εκείνη είναι 07:10. Μια νέα φάση αρχίζει. Τα αμερικανικά βομβαρδιστικά πλησιάζουν τα 
ιαπωνικά σκάφη. Τα ΡΒΥ τα οδήγησαν προς τα αεροπλανοφόρα, στόχους που έχουν απόλυτη 
προτεραιότητα, αλλά που προστατεύονται ισχυρά. Η ενδεδειγμένη τακτική είναι να επιθέτουν όλα 
μαζί, για να διασκορπίσουν τα εχθρικά καταδιωκτικά. Δυστυχώς οι επιθέσεις είναι διαδοχικές, αντί 
να είναι ταυτόχρονες και για την προστασία των σκαφών του ο Nagumo έχει κρατήσει ένα μέρος 
από τα τρομερά του 

 Τρεις λέξεις που θα παίξουν 
σημαντικό ρόλο για την τύχη του Ειρηνικού. 

Ζέρο

Η πρώτη ομάδα αποτελείται από τα 6 

. 

Αίηβεντζερς

Έρχονται ύστερα τα 4 

 τορπιλοβόλα αεροπλάνα. Πετούν ξυστά με την 
επιφάνεια της θάλασσας, τα Ζέρο όμως καταστρέφουν 5 απ’ αυτά, πριν φθάσουν σε απόσταση 
εξακοντίσεως των τορπιλών. Το έκτο με σκοτωμένο τον πολυβολητή του, με διάτρητα τα φτερά του, 
κατορθώνει να πάει να συντριβή στις ξέρες της Midway. 

Μάρωντερς της Αεροπορίας, που έχουν κι αυτά τορπίλες. Μπροστά τους η 
αντιαεροπορική άμυνα είναι συμπαγής σαν τείχος κι ακούεται η τελευταία κραυγή ενός πιλότου στο 
μικρόφωνο του: Ωχ! Μάνα μου, αν μ’ έβλεπες... Δύο Μάρωντερς

Στις 07:55, μισή ώρα μετά την αποτυχία των τορπιλοβόλων αεροπλάνων, τα 

 διαλύονται στον αέρα. Δύο 
επιζούν. Οι μηχανικοί θα μετρήσουν σ’ ένα απ αυτά πάνω από 500 σημάδια από βλήματα. 

Ντώντλες δοκιμάζουν 
την τύχη τους. Από τους 16 πιλότους, οι 13 δεν έχουν πείρα· ακριβώς γι’ αυτό ο ταγματάρχης 
Λόφτον Χέντερσον διατάσσει αντί βομβαρδισμό καθέτου εφορμήσεως ένα glide bombing, που 
εκτελούμενο υπό γωνία μικρότερη απαιτεί λιγότερη επιδεξιότητα. Η σφοδρότητα του 
αντιαεροπορικού πυρός και η ορμητική επέμβαση των Ζέρο που ρίχνονται μέσα στα πυρά του 
αντιαεροπορικού τους, εξαρθρώνουν την επίθεση. Καμιά βόμβα δεν βρίσκει το στόχο της και μόνο 
τα μισά Ντώντλες επιστρέφουν στη Midway. Αλλά πολύ ψηλά στον ουρανό ένας επιβλητικός 
σχηματισμός κάνει την εμφάνισή του. Τα 15 Ιπτάμενα Φρούρια του αντισμηνάρχου Σουήνυ έχουν 
τον λόγο. Τα Ζέρο ανεβαίνουν προς τους κολοσσούς αυτούς, δοκιμάζουν την ένταση του πυρός 
τους, διαπιστώνουν την αποτελεσματικότητα της πλευρικής βολής τους και μένουν σε απόσταση. Ο 
Σουήνυ μπορεί με την ησυχία του να ρίξει τις βόμβες του πάνω στα αεροπλανοφόρα που είναι 
απερίσκεπτα συγκεντρωμένα όλα μαζί. Στήλες νερού ξεπηδούν από τη θάλασσα, ξαναπέφτουν 
πάνω στα σκάφη και κάνουν τους αεροπόρους να πιστέψουν από ψηλά πως ακρωτηρίασαν τον 
εχθρικό στόλο. Αλλά ο μικρόσωμος ναύαρχος Nagumo γράφει στο φτηνό σημειωματάριο, όπου 
σημειώνει τις παρατηρήσεις του την ώρα της μάχης: 

Τέλειωσε άραγε η μάχη; Όχι εντελώς. Να που έρχονται οι καθυστερημένοι, τα 11 

Δεν επλήγην!... 

Βιντικαίητορς, 
που είχαν μετονομασθεί Βιμπραίητορς, για τα οποία ένας από τους αρχηγούς της αεροπορίας είχε 
διατυπώσει τον ακόλουθο κανόνα: Κάθε Βιντικαίητορ που ρίχνεται στη μάχη πρέπει να θεωρείται 
χαμένο. Τα Βιντικαίητορς της 4ης Ιουνίου διαψεύδουν τον κανόνα, αφού 6 από τα 11 επανέρχονται 
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στη βάση τους. Αλλά δεν κατόρθωσαν ούτε καν να πλησιάσουν τα αεροπλανοφόρα και ξεθύμαναν 
στα καταδρομικά Haruna και Κιρισίνα που παρά τρίχα θα τα κτυπούσαν, αλλά δεν τα κατάφεραν... 

Η ώρα είναι 08:25. Τα ιαπωνικά σκάφη δεν έχουν ούτε γρατσουνιά. Η αεροπορία της Midway έχει 
καταστραφεί εκτός από τα Β-17. Ο Nagumo δεν έριξε στη μάχη ούτε το τρίτο των δυνάμεών του και 
η εκμηδένιση των εχθρικών καταδιωκτικών του επιτρέπει τώρα να τολμήσει ο,τιδήποτε. Εκτός από 
τα πολεμικά του, συντριπτικές δυνάμεις συγκλίνουν εναντίον της φούχτας Αμερικανών που 
περισφίγγονται πάνω στον κοραλλιογενή τους ύφαλο· είναι ο ναύαρχος Kondo με το στόλο του 
απόβασης και ο ναύαρχος Yamamoto με τα θαλάσσια φρούριά του. Αύριο στην Japan θ’ αντηχήσει 
η χαρά μιας καινούριας νίκης. Το προκεχωρημένο φυλάκιο των νήσων Hawaii θα βρίσκεται στα 
χέρια της. Η California θα τρέμει. Οι εχθρικές συγκοινωνίες στον Ειρηνικό θα έχουν κατατμηθεί. 
Μόλις αρχίζει να προβάλλει η μέρα: 4 Ιουνίου 1942. Μια όμορφη μέρα. 
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Πέντε λεπτά αληθινά αποφασιστικά 

Αφού επί τέλους έβαλε σε κίνηση τον ατίθασο κινητήρα του, το υδροπλάνο του καταδρομικού Τόνε 
απογειώθηκε στις 05:05 με σαράντα πέντε λεπτά καθυστέρηση. Κανείς δεν έκρινε απαραίτητο να το 
αντικαταστήσει με άλλο αεροσκάφος. Γι’ αυτό το πρώτο σήμα του αναγνωριστικού δεν φθάνει στο 
Akagi παρά στις 07:28, ύστερα από όλα τα αλλά που είχαν αναφέρει ότι ο ωκεανός είναι εντελώς 
άδειος στον τομέα τους. Το υδροπλάνο του Τόνε αντίθετα αναφέρει πως διακρίνει μια συγκέντρωση 
πολεμικών, δέκα περίπου. 

Εδώ και δέκα τρία λεπτά ακριβώς ο ναύαρχος Nagumo είχε δώσει εντολή να ξανακατέβουν στα 
υπόστεγα τα 93 βομβαρδιστικά που κρατούσε σε εφεδρεία για ένα παρόμοιο ενδεχόμενο. Οι 
αρνητικές αναφορές των ανιχνευτικών του τον είχαν τελειωτικά πείσει, πως η θάλασσα ήταν άδεια 
από εχθρούς: Ο Nagumo δεν μπορεί άραγε να διατάξει να ανεβάσουν πάλι τα αεροσκάφη στο 
κατάστρωμα απογείωσης, για να τα ρίξει εναντίον των πολεμικών που είχαν επισημανθεί; Όχι 
αμέσως. Είχε δώσει εντολή να αντικατασταθούν οι τορπίλες με βόμβες για μια δεύτερη επιδρομή 
εναντίον της Midway σύμφωνα με την υπόδειξη του υποσμηναγού Τομονάγκα. Αυτή τη δουλειά 
κάνουν κάτω στα υπόστεγα και η εκτέλεση της ανακλητικής διαταγής απαιτεί χρόνο. Άλλωστε 
πρέπει τα καταστρώματα να μείνουν ελεύθερα, για να μπορέσουν να προσγειωθούν οι ομάδες της 
πρώτης επίθεσης που αναμένονται από στιγμή σε στιγμή. 

Περνά ακόμη μια ώρα σχεδόν. Τα αεροπλάνα που επιστρέφουν από την Midway αργούν. Ο Nagumo 
δεν ανησυχεί ιδιαίτερα και όταν το αναγνωριστικό του Τόνε στέλνει νέο σήμα στις 08:09 ησυχάζει 
εντελώς. Ο εχθρικός στόλος αποτελείται από 5 θωρηκτά και 5 αντιτορπιλικά...

Από το Hiryu ο οπτικός τηλέγραφος δίνει ένα σήμα· προέρχεται από τον αντιναύαρχο Ταμόν 
Γιαμαγκούτσι, διοικητή της 2ης μοίρας αεροπλανοφόρων. Στο πρόσωπό του όλοι βλέπουν τον 
διάδοχο του Yamamoto και η μεγάλη φήμη του του επιτρέπει να δίνει συμβουλές στον ανώτερό 
του. 

 Μ’ αλλά λόγια, τίποτα 
το ανησυχητικό. Πρόκειται για στολίσκο δεν πρόκειται ούτε καν για στόλο, θα ασχοληθούν μ’ αυτόν, 
αφού εξουδετερώσουν την Midway. 

Συνιστώ άμεση επίθεση κατά εχθρικών σκαφών. Ο Γιαμαγκούτσι προσφέρεται να αναλάβει αυτή 
την αποστολή. Δεν έχει ακόμα κατεβάσει στα υπόστεγα τα βομβαρδιστικά που κρατούσε σε 
εφεδρεία. 42 Βαλς

Ο Nagumo συμβουλεύεται τον Γκέντα, που είχε σηκωθεί από το κρεβάτι, όπου τον κρατούσε ο 
πυρετός, για να είναι παρών στη λήψη των αποφάσεων για τη μάχη. Ο Γκέντα κοιτάζει τον ουρανό. 
Τα αεροπλάνα που επιστρέφουν από τον βομβαρδισμό της Midway αρχίζουν να εμφανίζονται, 
πολλά με εξαντλημένα καύσιμα, μερικά βγάζοντας καπνούς από τα τραύματα που δέχθηκαν. Τα 
καταδιωκτικά που είχαν αποκρούσει τις επιθέσεις εναντίον των αεροπλανοφόρων, ζητούν κι αυτά 
να προσγειωθούν, επειδή έχουν εξαντλήσει τη βενζίνη και τα πυρομαχικά τους. 

 στη σειρά πάνω στα καταστρώματα του Hiryu και του Soryu δεν περιμένουν 
παρά μια λέξη για να ξεκινήσουν. 

Η γνώμη μου, λέει ο Γκέντα, 

Μερικά δευτερόλεπτα αργότερα φέρνουν στο ναύαρχο ένα καινούργιο σήμα του υδροπλάνου του 
Τόνε: 

είναι πως πρέπει να περισυλλέξουμε και να ανεφοδιάσουμε πρώτα τα 
αεροπλάνα μας. Θα επιτεθούμε έπειτα μ’ όλες μας τις δυνάμεις. 

Ο εχθρός συνοδεύεται από σκάφος που φαίνεται να είναι αεροπλανοφόρο.

Αλλά ο ναύαρχος Chuichi Nagumo δεν τα ξέρει όλα ακόμα. Μπροστά του δεν βρίσκεται ένα 

 Ο Nagumo δαγκώνει 
τα χείλια του. Αν το ήξερε, δεν θα είχε καταφέρει εναντίον της Midway το ισχυρό πλήγμα του. Τώρα 
φυσικά δεν μπορεί να αντιμετωπίσει την απροσδόκητη αυτή κατάσταση με τα μισά του αεροπλάνα 
να γυρίζουν από επιδρομή και τα άλλα μισά να βρίσκονται κάτω από τα καταστρώματα. 
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αεροπλανοφόρο, αλλά τρία: το Enterprise, το Hornet, το Yorktown. Πώς βρέθηκαν εκεί; Μ’ ένα 
θαύμα ταχύτητας και ένα αριστούργημα τόλμης. Πριν από δεκαπέντε μέρες βρίσκονταν στο Νότιο 
Ειρηνικό. Το Hornet και το Enterprise είχαν φθάσει πάρα πολύ αργά, για να πάρουν μέρος στη 
ναυμαχία της Coral Sea. Το Yorktown είχε δεχθεί βαρύ τραύμα. Ο Nimitz είχε ανακαλέσει στο Pearl 
Harbor τα δυο γερά και το τραυματισμένο, με τη σταθερή απόφαση να αντιταχθεί στην κατάκτηση 
της Midway και να εμπλακεί με τον εχθρό. Οι δυνάμεις που διαθέτει είναι περιορισμένες και 
διάσπαρτες. Μερικά θωρηκτά, μνημεία περασμένης εποχής, είχαν συγκεντρωθεί στο San Francisco, 
απ’ όπου έκαναν δειλές ακτοπλοϊκές εξόδους. Το αεροπλανοφόρο Saratoga επισκευάζεται ακόμα 
στο San Diego. Επειδή και οι Αλεούτιες θα δέχονταν επίθεση ταυτόχρονα με την Midway, ο Nimitz 
κρίνει πως δεν είναι δυνατό να τις εγκαταλείψει και προορίζει γι’ αυτές έναν από τους καλύτερους 
υφισταμένους του, τον ναύαρχο Τέομπαλντ

Ο Nimitz τον αντικαθιστά με τον αντιναύαρχο Ράυμοντ Σπρούανς. Οι διαταγές που του δίνει είναι 
τόσο λακωνικές όσο και αόριστες: 

 με μια ομάδα θωρηκτών. Του μένει για τη Midway η 
Task Force αριθ. 17, μ’ αλλά λόγια το Enterprise και το Hornet με μια ασθενή κάλυψη 2 
καταδρομικών και 6 αντιτορπιλικών και η Task Force αριθμ. 16 που διαθέτει 5 βαριά καταδρομικά, 
αλλά που ο στυλοβάτης της, το Yorktown, είναι μισοκαταστραμμένο. Η γενική κατάσταση και η 
φύση των πολεμικών του παρέχουν στον Nimitz κάθε λόγο αποχής από δράση. Εκείνος όμως 
παίρνει διαφορετική απόφαση. Φθάνοντας στο Peαrl στις 24 Μαΐου η Task Force αριθ. 17 παίρνει 
διαταγή να ανοιχθεί πάλι στο πέλαγος στις 28. Ο αρχηγός της ναύαρχος Halsey νοιώθει ταπείνωση 
μπαίνοντας στο νοσοκομείο για κάποιο δερματικό νόσημα τη στιγμή που τα σκάφη του αποπλέουν 
για τη μάχη. 

Να υπερασπίσετε την Midway και να επιφέρετε στον εχθρό το 
ανώτατο όριο ζημιών.

Μένει η Task Force αριθ. 16. Το Yorktown είχε μπει σε δεξαμενή στις 27 Μαΐου. Μια πρώτη εξέταση 
των τραυμάτων του προσδιορίζει σε τρεις μήνες τον απαραίτητο χρόνο, για να ξαναγίνει μάχιμο. Ο 
Nimitz θυμώνει. Δεν θα μπορούσε ο πατριωτισμός των εργατών του Pearl Harbor, η ανάμνηση της 
7ης Δεκεμβρίου, να δημιουργήσουν τις προϋποθέσεις ενός άθλου; Πραγματικά τις δημιουργούν. 
Δυο χιλιάδες άνθρωποι δουλεύουν πάνω στο σκάφος σαν κατάδικοι την ίδια στιγμή που στην ξηρά 
τα εργαστήρια χύνουν και σφυρηλατούν τα ανταλλακτικά με βάση ξύλινα πρότυπα, γιατί δεν έχουν 
το χρόνο που χρειάζεται, για να κάνουν σχέδια. Στις 29 -έπειτα από δυο μέρες αντί τρεις μήνες- το 
Yorktown βγαίνει από τη δεξαμενή. Την επομένη, στις 09:00, έπειτα από μια τελευταία νύκτα 
πυρετώδους εργασίας εγκαταλείπει το Oahu, για να συναντήσει το Enterprise και το Hornet στο 
καθορισμένο σημείο, 300 μίλια από τη Midway. Επειδή ο Nimitz είχε αποφασίσει να μείνει στο 
γραφείο του του Pearl Harbor, για να παίξει ρόλο συντονιστή, η διοίκηση ανατίθεται στον 
αρχαιότερο των δύο ναυάρχων, τον Frank Fletcher που βρίσκεται στο Yorktown. 

 Μ’ αλλά λόγια τον άφηνε να ενεργήσει σύμφωνα με την έμπνευσή του. 

Η 4η Ιουνίου βρίσκει τα αμερικανικά πολεμικά να πλέουν προς τα δυτικά με ταχύτητα 25 κόμβων. 
Στα αεροπλανοφόρα το breakfast σερβίρεται στη 01:30. Η μακρά αναμονή που επακολουθεί 
εκνευρίζει τους αεροπόρους που εύχονται μεγαλόφωνα να έρθει μια ώρα αρχύτερα η στιγμή της 
απογειώσεως. Χωρίς ούτε να φαίνεται ούτε να ακούεται ακόμα, η Μάχη της Midway αρχίζει με τον 
βομβαρδισμό του κοραλλιογενούς συμπλέγματος. Στις αίθουσες επιχειρήσεων όλοι 
παρακολουθούν με αγωνία τις φάσεις της και αντιπαραβάλλουν τις πληροφορίες που στέλνουν τα 
ακούραστα Καταλίνας. Πρέπει να δεχθούν, πως οι Ιάπωνες από την πλευρά τους γνωρίζουν τώρα 
την παρουσία των Task Forces, γιατί ακούγεται κατά διαστήματα θόρυβος κινητήρα ασυνήθιστος, 
που δεν κατορθώνουν να τον εντοπίσουν. Από το Yorktown ο Fletcher έχει εξαπολύσει σε διάφορες 
κατευθύνσεις 11 ανιχνευτικά, πράγμα που τον δυσκολεύει, γιατί είναι υποχρεωμένος να τα 
περισυλλέξει. Πιέζει τον Σπρούανς να επιτεθεί, αλλά ο Σπρούανς, αξιωματικός του κλασικού 
ναυτικού, προτίμα να πλησιάσει περισσότερο τον εχθρό. Αυτός απέχει ακόμα πάνω από 200 μίλια 
με την πορεία και την ταχύτητα που έχουν τη στιγμή εκείνη τα σκάφη, η απόσταση αυτή θα 
περιορισθεί στο μισό, αν αναβάλλουν την εξαπόλυση των αεροπλάνων ως τις 09:00. 
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Ευτυχώς ο Σπρούανς έχει διατηρήσει το επιτελείο του Halsey και συγκεκριμένα τον αρχηγό του, 
άνθρωπο πολύ δύστροπο, με βλέμμα αετού, τον πλοίαρχο Μάιλς Μπράουνινγκ. Αυτός καταπολεμά 
την άποψη του ναυάρχου. Προορισμός των αεροπλάνων είναι να ριψοκινδυνεύουν. Αυτό που έχει 
ουσιαστική σημασία είναι να αιφνιδιάσεις τον αντίπαλο, τη στιγμή που είναι ευπρόσβλητος. Και 
είναι ευπρόσβλητος τώρα αμέσως, γιατί είναι υποχρεωμένος να περισυλλέξει τα αεροσκάφη που 
επιστρέφουν από τον βομβαρδισμό της Midway. Κρατούν στα χέρια τους την ευκαιρία να βρουν τα 
ιαπωνικά αεροπλανοφόρα με γεμάτα τα καταστρώματά τους από αεροπλάνα, που δεν μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν. Πρέπει όμως να εξαπολυθούν αμέσως τα αμερικανικά αεροπλάνα. Ο Σπρούανς 
κατάλαβε. Ο Σπρούανς έχει πεισθεί. Ο Σπρούανς διακινδυνεύει, για να μη χάσει την ευκαιρία. Στις 
06:56 το Enterprise και το Hornet αλλάζουν πορεία και έρχονται από Ν-ΝΑ, για να έχουν μπροστά 
τον αέρα. Στις 07:02 τα πρώτα αεροπλάνα απογειώνονται. Στις 08:06 έχει τελειώσει η απογείωση. 
Κατά σμήνη, μικρές ομάδες από κουκκίδες που διαλύονται στο θαλάσσιο ορίζοντα, 119 αεροσκάφη 
χάνονται ακολουθώντας νοτιοδυτική κατεύθυνση. Κατανέμονται ως εξής: 10 βομβαρδιστικά 
Ουάιλντκατ, 14 τορπιλοβόλα αεροπλάνα Ντεβασταίητορ και 35 βομβαρδιστικά καθέτου 
εφορμήσεως Ντώντλες του Enterprise, 10, 15 και 35 του Hornet. 

Οι άνδρες που είχαν απογειωθεί πριν από λίγες στιγμές είναι νεαροί Αμερικανοί. Δεν έχουν την 
ποιητική ευαισθησία των αντιπάλου τους με τα αμυγδαλωτά μάτια. Ανεβαίνουν στο θαλαμίσκο 
τους μασώντας τσίχλες και εκστομίζοντας μερικά τολμηρά βρομόλογα. Προτιμούν μ’ όλη τους την 
καρδιά να ξαναγυρίσουν, παρά να βρουν ηρωικό θάνατο. Αλλά κρύβουν τη συγκίνησή τους πίσω 
από μια απάθεια παίκτη πόκερ ή ένα κυνισμό στρατιώτη. Ένας από τους λίγους που εξωτερικεύουν 
τα συναισθήματά τους, είναι ο αντισμήναρχος Τζων Ουώλντρον που διοικεί το σμήνος των 
τορπιλοβόλων αεροπλάνων του Hornet. Ο Ουώλντρον που έχει γεννηθεί στη North Dakota και έχει 
στις φλέβες του ινδιάνικο αίμα από μια γιαγιά του, της φυλής των Σιου, έσφιξε πριν φύγει το χέρι 
του αρχηγού του, πλοιάρχου Μαρκ Μάιτσερ: Ξέρω πως το σμήνος μου είναι προορισμένο να 
καταστραφεί ολόκληρο και πως δεν έχω καμιά πιθανότητα να ξαναδώ αυτό το αεροπλανοφόρο, αλλά 
μπορείτε να βασίζεστε σε μένα, Sir...

Λίγο αργότερα, στις 08:38, το Yorktown αρχίζει να εξαπολύει τα αεροπλάνα του: 10 καταδιωκτικά, 
12 τορπιλοβόλα, 17 βομβαρδιστικά, πετούν, για να επιτεθούν εναντίον των ιαπωνικών 
αεροπλανοφόρων. 

 Αυτά είπε κι έφυγε ο πρώτος από τις 14 μαύρες κουκίδες. 

Πρέπει να τα βρουν και δεν είναι τόσο απλό. Ο Ειρηνικός είναι μεγάλος. Τα πλοία τρέχουν πολύ. Τα 
αεροπλάνα δεν έχουν ακόμα ραντάρ. Διευθύνοντας την ομάδα των βομβαρδιστικών καθέτου 
εφορμήσεως του Hornet ο αντισμήναρχος Στάνχοπ Ρινγκ δεν βλέπει παρά μια υγρή έρημο στο 
μέρος που υπολόγιζε να βρει τον εχθρό. Για να αντιμετωπίσει την αμερικανική μοίρα ο Nagumo 
άλλαξε πορεία και φεύγοντας μακριά από τη Midway έστριψε στο Βορρά. Ο Ρινγκ αντίθετα λοξεύει 
στο Νότο. Τα 35 βομβαρδιστικά του, καθέτου εφορμήσεως και τα 10 καταδιωκτικά, που τα 
ακολούθησαν κατά λάθος (έπρεπε να συνοδεύσουν τα τορπιλοβόλα), δηλαδή πάνω από το τέταρτο 
της αμερικανικής δύναμης, χάνεται για τη μάχη. Τα 10 καταδιωκτικά χάνονται απλώς: όλα 
εξαντλώντας τη βενζίνη τους πέφτουν και βουλιάζουν στον ωκεανό. 

Οι τρεις ομάδες τορπιλοβόλων κατευθύνονται προς τα βορειοδυτικά. Ο φλογερός Ουώλντρον είναι 
ο πρώτος που ανακαλύπτει τον εχθρό. Ο ανθυποσμηναγός George Gay που έρχεται πίσω του, 
ακούει τις φωνές του: Προσοχή στα καταδιωκτικά! Μπαμ!... Θα έδινα ένα εκατομμύριο, για να ξέρω 
ποιος... Οι δυο διπλανοί μου πέφτουν στη θάλασσα... Ο ανθυποσμηναγός Gay ακούει και την κραυγή 
του πολυβολητή του: Μ’ έφαγαν! Ο ανθυποσμηναγός Gay ακούει ακόμα το θόρυβο μιας οβίδας που 
σκάει δίπλα του, έπειτα το βουητό του αεροπλάνου του που πέφτει και χτυπά στη θάλασσα. Είχε 
εξαπολύσει την τορπίλη του, είχε περάσει πάνω από το αεροπλανοφόρο, στο οποίο είχε επιτεθεί 
και, σαν από θαύμα, επιπλέει σε μια θάλασσα που αφρίζει από το κύμα που δημιουργούν οι έλικες 
των πλοίων. Μια λαστιχένια σχεδία χοροπηδά δίπλα του, αλλά ο Gay αποφεύγει να τη φουσκώσει 
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για να μην προσελκύσει την προσοχή των Ζέρο. Σκεπάζει το κεφάλι του με το λαστιχένιο μαξιλαράκι 
του και παριστάνει τον πνιγμένο, ενώ οι Ιάπωνες περνούν γύρω του με καταπληκτική ταχύτητα. Ένα 
Καταλίνα θα τον περισυλλέξει την επομένη. Αυτό που δεν ξέρει ακόμα ο ανθυποσμηναγός Gay είναι 
πως εκτός από αυτόν δεν ζει κανένας άλλος από τους 30 άνδρες που είχαν επιτεθεί εναντίον του 
Kaga και του Akagi. Οι Ιάπωνες φοβούνται τον αεροτορπιλισμό περισσότερο από οποιαδήποτε άλλη 
μορφή ναυτικού πολέμου, επειδή αυτοί ήταν οι πρωταγωνιστές του. Αυτός είναι ο λόγος που τα 
καταδιωκτικά τους εφορμούν από μεγάλο ύψος και που η αντιαεροπορική άμυνά τους 
συγκεντρώνεται εναντίον των αντιπάλων τους που ορμούν ξυστά με την επιφάνεια της θάλασσα. Το 
σμήνος του Ουώλντρον είχε γίνει στόχος 50 τουλάχιστο Ζέρο που δεν του άφησαν καμιά 
πιθανότητα επιτυχίας. Ψηλά από τις γέφυρες των ιαπωνικών πολεμικών οι αξιωματικοί και οι 
ναύτες χειροκροτούν. 

Και η σφαγή των τορπιλοβόλων αεροπλάνων συνεχίζεται. Ο στολίσκος του Enterprise, με διοικητή 
τον αντισμήναρχο Έυτζεν Λίντσεϋ ορμά εναντίον του Kaga γύρω από το οποίο, όπως θα πει ένας 
από αυτούς που επέζησαν, τα Ζέρο είναι τόσο πολλά, όσο και οι μύγες γύρω από ένα 
σκουπιδοτενεκέ. 10 από τα 14 αμερικανικά αεροπλάνα καταρρίπτονται. Ο στολίσκος του Yorktown, 
του αντισμήναρχου Λανς Μάσσευ, ορμά εναντίον του Soryu· αλλά 12 από τα 13 αεροπλάνα 
καταστρέφονται. Συνολικά εκσφενδονίστηκαν μόνο 7 τορπίλες· καμιά δεν βρήκε το στόχο. Από τα 
41 τορπιλοβόλα που πήραν μέρος στην επίθεση, 5 μόνον γλιτώνουν από τα ιαπωνικά καταδιωκτικά 
και επιστρέφουν στα αεροπλανοφόρα. 

Είναι 10:20. Τα ιαπωνικά πολεμικά εξακολουθούν να μην έχουν ούτε γρατσουνιά. Η νίκη 
προμηνύεται θριαμβευτική. Από τον αριθμό των αεροσκαφών, που του έκαναν επίθεση, ο Nagumo 
ξέρει τώρα πως έχει μπροστά του όχι ένα, αλλά τουλάχιστο δυο αεροπλανοφόρα. Η κατάσταση τους 
είναι τραγική. Είχαν καταναλώσει τις δυνάμεις τους σε τρεις άκαρπες επιθέσεις και τώρα θα 
υποστούν την ανταπόδοση της επίθεσης από τον αντίπαλο, που δεν μπόρεσαν να πλήξουν. Στο 
Soryu και στο Hiryu βομβαρδιστικά και τορπιλοβόλα είναι έτοιμα από πολύ ώρα και θα είχαν 
επιπέσει εναντίον του εχθρού, αν ο Nagumo δεν ήθελε όλες οι επιθέσεις να είναι ταυτόχρονες. Στο 
Akagi και στο Kaga ο εφοδιασμός των αεροπλάνων με βενζίνη και η φόρτωση των βομβών δεν είχαν 
διακοπεί κατά την διάρκεια της σφαγής των Ντεβασταίητορς. Το ένα μετά το άλλο τα αεροσκάφη 
υψώνονται από το υπόστεγο στο επάνω κατάστρωμα. Οι κινητήρες ζεσταίνονται. Τα πληρώματα 
έχουν επιβιβασθεί. Στις 10:20 ο Nagumo δίνει διαταγή να εξαπολυθούν τα αεροπλάνα μόλις 
ετοιμασθούν, και στις 10:24 η διαταγή εκτέλεσης αντηχεί στα μεγάφωνα του Akagi. Το σήμα του 
αξιωματικού καταστρώματος υποστέλλεται. Ένα Ζέρο

Την ίδια στιγμή μια τρομερή κραυγή αντηχεί: 

 ξεκινά πρώτο, αναπτύσσει ταχύτητα, 
εξορμά... 

Κανείς δεν τα είδε να έρχονται. Βγαίνουν από το μέρος του ήλιου. Τα 

Βομβαρδιστικά! 

Ζέρο σαν αρπακτικά όρνεα 
χορτάτα δεν είχαν ανυψωθεί μετά τη σφαγή που είχαν κάνει μόλις πριν από λίγο. Τίποτα δεν μπορεί 
να σταματήσει τα Ντώντλες που πέφτουν σαν βολίδες. Τίποτα δεν τα σταματά. Το σφύριγμά τους 
ξεκουφαίνει τ’ αυτιά. Ένα φοβερό πλήγμα συγκλονίζει το Akagi από το φουγάρο ως την καρένα. 
Άνθρωποι εκσφενδονίζονται προς όλες τις διευθύνσεις. Μια πελώρια τρύπα, σωστή σπηλιά, έχει 
ανοίξει δίπλα στον κεντρικό ανελκυστήρα. Ο ανελκυστήρας ο ίδιος που έχει συνθλιβεί από ένα 
γιγάντιο χέρι, πέφτει πάνω στο υπόστεγο. Οι χαλύβδινες πλάκες του καταστρώματος ορθώνονται 
κάθετα σαν ανασηκωμένα λέπια. Τα αεροπλάνα, αραδιασμένα κολλητά, πιάνουν φωτιά το ένα από 
το άλλο. Η βενζίνη καίγεται βγάζοντας χλωμές φλόγες. Τα πυρομαχικά ανατινάζονται· δέσμες 
φυσιγγίων κροτούν, βόμβες και τορπίλες σκάνε με θόρυβο. Άλλες εκρήξεις, υπόκωφες και ισχυρές 
συγκλονίζουν το βάθος του σκάφους. Άνθρωποι τρέχουν, άνθρωποι φωνάζουν, άνθρωποι καίγονται 
και άνθρωποι κλαίνε, όπως ο πλωτάρχης Μιτσούο Γκουσίντα, όταν σηκώνεται όρθιος και 
διαπιστώνει, πως πυκνές στήλες καπνού υψώνονται και από το Soryu και από το Kaga. Έτσι τα τρία 
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αεροπλανοφόρα έχουν πληγή ταυτόχρονα. Πέντε λεπτά έφτασαν, για να μετατραπεί σε καταστροφή 
μια εξασφαλισμένη νίκη. Παρά λίγο να μη συνέβαιναν έτσι τα πράγματα... 

Όπως ο συνάδελφός του του Hornet, ο διοικητής των βομβαρδιστικών καθέτου εφορμήσεως του 
Enterprise Κλάρανς Μακ Κλούσκυ δεν βρήκε τον εχθρό στην προβλεπόμενη θέση. Κατευθύνεται 
προς Β-ΒΑ, πετά 50 μίλια πάνω από τον άδειο ωκεανό και αντιμετωπίζει κιόλας την ανάγκη να 
επιστρέψει, όταν διακρίνει στην επιφάνεια της θάλασσας την ασημένια γραμμή που αφήνει πίσω 
του ένα σκάφος. Ένα αντιτορπιλικό κατευθύνεται ολοταχώς προς τα βορειοδυτικά. Ο Μακ Κλούσκυ 
υποθέτει πως πηγαίνει να συναντήσει τον κύριο όγκο της μοίρας. Το ακολουθεί. Το μεθυστικό 
θέαμα μεγάλων αεροπλανοφόρων προβάλλει στα μάτια του. Διατάσσει το σμήνος του να μοιρασθεί 
και να αναλάβει τα δυο πιο κοντινά, που τυχαίνει να είναι το Akagi που αναγνωρίζεται από το ότι 
έχει τη νησίδα του αριστερά, αντί δεξιά, όπως τα αλλά αεροπλανοφόρα και το Kaga. Λίγα λεπτά 
αργότερα οι βόμβες διαλύουν τα υπερήφανα πολεμικά. 

Οι τυχερές περιπτώσεις έρχονται ζευγαρωτά. Τη στιγμή που ο Μακ Κλούσκυ έβλεπε το αυλάκι, ο 
Μάξουελ Λέσλι, διοικητής του στολίσκου του Yorktown, έβλεπε έναν καπνό. Ο καπνός τον οδηγεί 
στο πεδίο της μάχης και το πρώτο σκάφος που ανακαλύπτει, είναι ένα πελώριο αεροπλανοφόρο, το 
Soryu. Ορμά με γωνία 70 μοιρών, αισθάνεται απότομα το αεροπλάνο του να ελαφραίνει, βλέπει 
αυτόν που κάθεται δεξιά του να του κάνει νοήματα και καταλαβαίνει πως έχασε τη βόμβα του. Να 
είσαι αεροπόρος του Ναυτικού με δέκα πέντε χρόνια πείρα, να έχεις εκπαιδευτεί με πάθος γι’ αυτή 
την μοναδική στιγμή και να χάνεις τη βόμβα σου... Ο Λέσλι, μη μπορώντας να κάνει τίποτα άλλο, 
πολυβολεί το εχθρικό πολεμικό. Πίσω του οι πιλότοι του κάνουν διάνα τέσσερις φορές: μια βόμβα 
στον εμπρόσθιο ανελκυστήρα, μια βόμβα κοντά στον οπίσθιο ανελκυστήρα, μια βόμβα στο πίσω 
μέρος της δεξιάς πλευράς, μια βόμβα καταμεσής, κοντά στη νησίδα. Τεράστιες φλόγες ξεπηδούν, 
όγκοι από χάλυβα τινάζονται στον αέρα. Τα βομβαρδιστικά καθέτου εφορμήσεως ανυψώνονται. 
Ούτε ένα δεν έχει κτυπηθεί. 

Στο Akagi ο ναύαρχος Nagumo έχει μείνει εμβρόντητος. Ο επιτελάρχης του τον πιέζει να μεταφέρει 
το ναυαρχικό του σήμα στο θωρηκτό Ναγκάρα. Τα περισσότερα σκάφη μας είναι ανέπαφα. Πρέπει να 
ασκήσετε τη διοίκησή σας. Ο γέρος που μια στιγμή πριν ήταν τόσο αυταρχικός, κουνά το κεφάλι του 
με ύφος αποβλακωμένο. Ο υπασπιστής του, αντιπλοίαρχος Νισιμπαγιάσι, τον παίρνει από το χέρι 
και του μιλά σαν να ήταν παιδί: Ναύαρχε, όλοι οι διάδρομοι βρίσκονται στις φλόγες. Ο μόνος τρόπος 
να διαφύγετε είναι να κατεβείτε με ένα σχοινί, για να φθάσετε στο κατάστρωμα των αγκυρών. Ένα 
αντιτορπιλικό σας περιμένει. Η προσωπογραφία της Αυτού Μεγαλειότητας του Αυτοκράτορα έχει ήδη 
μεταφερθεί. Ελάτε.

Είναι 10:46. Τα τρία αεροπλανοφόρα είχαν πληγεί εδώ και είκοσι πέντε λεπτά. Και τα τρία είναι 
χαμένα. Το Kaga και το Soryu θα εξαφανισθούν το απόγευμα σχεδόν ταυτόχρονα, το πρώτο 
παρασύροντας στον βυθό τον νεκρό κυβερνήτη του και το δεύτερο τον ζωντανό κυβερνήτη του 

 Ο Nagumo αφήνει να τον οδηγούν, σαν να ήταν αυτόματο. 

Γιαμαζιμότο που ένας υπαξιωματικός, πρωταθλητής της ιαπωνικής πάλης, μάταια προσπάθησε να 
τον αποσπάσει από τη γέφυρά του. Το Akagi πλέει όλη τη νύχτα και θα δεχθεί τη χαριστική βολή την 
αυγή κατά διαταγή του Yamamoto. Ο πρώτος μου πολεμικός στόχος,

Η μάχη της Midway έχει τελειώσει; Όχι. Μένει ένα ιαπωνικό αεροπλανοφόρο, το Hiryu, και στη θέση 
του Nagumo που έχει πάθει τέλεια κατάπτωση, ο πιο επίμονος και πεισματάρης ναύαρχος σ’ όλο το 
ιαπωνικό Ναυτικό, ο 

 θα πει κλαίγοντας ο κυβερνήτης 
του αντιτορπιλικού, που είχε αναλάβει να αποτελειώσει το μεγάλο πολεμικό. 

Ταμόν Γιαμαγκούτσι. Μένει μια τεράστια δύναμη θωρηκτών και 
καταδρομικών. Επί πλέον τα δυο αεροπλανοφόρα που είχαν σταλεί στις Αλεουτίους και που ο 
Yamamoto ανακαλεί επειγόντως. Η τύχη που είχε χαμογελάσει πρώτα στους Ιάπωνες 
μεταστράφηκε, για να ευνοήσει τους Αμερικανούς. Αρκεί μια καινούργια μεταστροφή, για να 
αποτελέσει η Midway παρ’ όλα αυτά μια νίκη για τον Ανατέλλοντα Ήλιο. 
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 Ο Γιαμαγκούτσι δεν περίμενε ανωτέρα διαταγή για να εξαπολύσει τα αεροπλάνα του Hiryu 
εναντίον του μόνου εχθρικού αεροπλανοφόρου, του οποίου η θέση είναι γνωστή. Συνοδευόμενα 
από 12 καταδιωκτικά 18 βομβαρδιστικά και 18 τορπιλοβόλα, απογειώνονται προς το Yorktown, το 
βρίσκουν, το κτυπούν και το πυρπολούν. Όπως και το Akagi, το Yorktown εγκαταλείπεται από το 
πλήρωμά του, επιπλέει πολλές ώρες και θα βυθισθεί από φίλια τορπίλη. 

Η εκδίκηση όμως βρίσκεται στο δρόμο. Όλα τα βομβαρδιστικά που ο Fletcher και ο Σπρούανς 
διαθέτουν ακόμα, 24 συνολικά, απογειώνονται από το Enterprise και το Hornet στις 17:00. Το Hiryu 
πεθαίνει ηρωικά. Αναπτύσσει ταχύτητα 30 κόμβων, ελίσσεται απεγνωσμένα, καλύπτεται από μια 
φρενιτιώδη αντιαεροπορική άμυνα. Μάταια. Τα καταδιωκτικά του είχαν προσφερθεί ολοκαύτωμα 
κατά την επιδρομή εναντίον του Yorktown και οι Αμερικανοί αεροπόροι, μεθυσμένοι από μανία και 
κούραση, πολεμούν σαν δαίμονες. Τέσσερις βόμβες πέφτουν διαδοχικά πάνω στο σκάφος. Το 
αποτέλεσμά τους εμφανίζεται αμέσως τόσο αποφασιστικό, που τα Ντώντλες που δεν είχαν ρίξει 
ακόμα τις βόμβες τους, εγκαταλείπουν το αεροπλανοφόρο και παίρνουν για στόχο τα καταδρομικά 
Haruna και Kirishima, που φεύγουν ολοταχώς και έτσι ο Fletcher μπορεί να στείλει την ακόλουθη 
σύντομη αναφορά νίκης: 

Το Hiryu με τη σειρά του είναι χαμένο. Τα βάθη του είναι κόλαση. Όλες οι απόπειρες για να 
φθάσουν στις μηχανές και να ξαναβάλουν σε λειτουργία τις αντλίες αποτυγχάνουν μπροστά στα 
παραπετάσματα φλογών. Στις 14:30 στις 5 Ιουνίου ο Γιαμαγκούτσι δίνει εντολή στον κυβερνήτη 
Κάκα να συγκεντρώσει όσους επιζούν στο κατάστρωμα. Είναι 800 με μισοκαμένα ρούχα, με 
καψαλισμένα φρύδια και μαλλιά. Το φεγγάρι και η πυρκαγιά φωτίζουν τη σιωπηλή μάζα τους, 
άκαμπτη σε στάση προσοχής, σε πείσμα του φλεγόμενου καταστρώματος που καίει τα πόδια τους. 
Ο Γιαμαγκούτσι είναι ένας μικρόσωμος στρογγυλοπρόσωπος άνδρας που σπούδασε αγγλικά και 
μελέτησε τον εχθρό στο πανεπιστήμιο του 

Είμαι κύριος του αέρος. 

Πρίνστον. Το ρεύμα έχει κοπεί στις μικροφωνικές 
εγκαταστάσεις κι έτσι μιλά με τηλεβόα, όπως τον παλιό καλό καιρό. 

Οι άνδρες υπακούουν, επιβιβάζονται στο αντιτορπιλικό που θαρραλέα είχε πλευρίσει το 
καταδικασμένο αεροπλανοφόρο. Το επιτελείο του Γιαμαγκούτσι του ζητά τη χάρη να μείνει μαζί 
του. Αρνείται εκφράζοντας τις ευχαριστίες του και ύστερα από μια πρόποση με καθαρό νερό, αφού 
δεν υπάρχει κανένα άλλο ποτό, όλοι αποχωρούν μετά από ένα άκαμπτο και άψογο στρατιωτικό 
χαιρετισμό. Εκτός από τον κυβερνήτη Κάκα, που είναι κύριος του σκάφους του. Εκείνος, ταπεινός, 
αλλά φορτωμένος με την τιμή της εμπιστοσύνης που του έδειξε ο Αυτοκράτωρας δίνοντάς του ένα 
από τα πολεμικά του, θα μείνει να πεθάνει με το Hiryu. Γιατί ένας πολύτιμος υπηρέτης του 
Αυτοκράτορα, όπως ο Γιαμαγκούτσι, δεν θεωρεί πως η δική του θυσία, του Κάκα, είναι αρκετή; 

Ως διοικητής αυτής της μοίρας 
αεροπλανοφόρων αναλαμβάνω πλήρως την ευθύνη για την απώλεια του Hiryu και του Soryu. Θα 
παραμείvω επί του σκάφους. Σας διατάσσω να εγκαταλείψετε το πλοίο και να εξακολουθήσετε να 
υπηρετείτε πιστά την Αυτού Μεγαλειότητα τον Αυτοκράτορα. 

Γιατί δεν κρατά τον εαυτό του διαθέσιμο για τα μεγάλα πολεμικά καθήκοντα και για να οδηγήσει 
στη νίκη ένα ναυτικό, που σήμερα υπέστη μια έντιμη ήττα; 

Ο Γιαμαγκούτσι χαμογελά. Αφού ο Κάκα θέλει να πεθάνει με το Hiryu, ας γίνει το θέλημά του. Η 
απόφαση τον τιμά, αυτόν, τον Γιαμαγκούτσι. Θα πεθάνουν λοιπόν μαζί από την τορπίλη, την οποία 
διατάχθηκε να ρίξει το αντιτορπιλικό, μόλις οι τελευταίοι άνδρες του Hiryu θα το έχουν 
εγκατάλειψει. Η μάχη της Midway τελείωσε. Στον Yamamoto μένει το μεγαλύτερο μέρος του στόλου 
του. Κανένα από τα πολεμικά του δεν είδε εχθρικό πολεμικό. Κανένα δεν έριξε κανονιά εκτός από 
την αντιαεροπορική άμυνα. Τα περισσότερα δεν άνοιξαν καθόλου πυρ. Τα γιγαντιαία πυροβόλα του 
Yamato έμειναν άφωνα και οι 13 τόνοι της ομοβροντίας του δεν έπαιξαν κανένα ρόλο. Στη διάρκεια 
ενός νυκτερινού πολεμικού συμβουλίου φλογερές γνώμες συνηγορούν για την συνέχιση των 
επιχειρήσεων, για την έφοδο εναντίον της Midway, παρ’ όλα όσα είχαν συμβεί, για μια επίθεση 
ολόκληρου του στόλου εναντίον των αμερικανικών πολεμικών, που θα πληρώσουν με την 
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καταστροφή τους το τίμημα που απαιτεί η απώλεια των αιθέρων. Ο Yamamoto αρνείται. Ξέρει 
καλύτερα από τους νεαρούς που τυφλώνονται από την ταπείνωση, από τα δάκρυα της ήττας, την 
αδυναμία των σκαφών επιφανείας, όταν βρίσκονται κάτω από τα φτερά των βομβαρδιστικών. Το 
εγχείρημα που του προτείνουν, δεν θα κατέληγε παρά σε καινούργιες απώλειες, σε σοβαρότερη 
εξασθένιση της Japan στον άνισο αγώνα που έχει μπροστά της. 

Στις 02:00, στις 5 Ιουνίου φεύγει από το Yamato η μοιραία διαταγή: Όλα τα σκάφη να κάνουν 
μεταβολή. Αλλά η τύχη εξακολουθεί να τα καταδιώκει. Ανακρούοντας πρύμνη τα βαριά 
καταδρομικά Μικούμα και Μογκάμι συγκρούονται. Τα δυο αλλά καταδρομικά της μοίρας τα 
αφήνουν να προχωρούν μόνα τους με ταχύτητα μερικών κόμβων. Το αμερικανικό υποβρύχιο 
Τάμπορ οδηγεί προς τα δυο αυτά καταδρομικά τα ιπτάμενα φρούρια της Midway. Το Μικούμα 
κατακτυπημένο βυθίζεται μετά από μερικές ώρες. Το Μογκάμι σαν από θαύμα κατορθώνει να 
φθάσει σε μια ιαπωνική βάση. Οι επισκευές θα το ακινητοποιήσουν για ένα χρόνο. 

Το μόνο θετικό αποτέλεσμα της επιβλητικής εξόδου είναι η κατάληψη δυο νησιών σχεδόν 
ακατοίκητων και εντελώς ανυπεράσπιστων, της Αττού και της Κίσκα. Οι Ιάπωνες συλλαμβάνουν 
αιχμαλώτους 39 Αλεουτίους και μια οικογένεια ιεραποστόλων. Ο ναύαρχος Χοσογκάγια δεν 
τόλμησε καν να καταλάβει το νησί Αντάκ που το θεώρησε πολύ κοντινό στις αμερικανικές βάσεις 
του Ντατς Harbor και του Κόντιακ. 

Στις 4 Ιουνίου το πρωί η Japan ήταν αήττητη. Στις 4 Ιουνίου το βράδυ η Japan είχε ηττηθεί. Ποτέ η 
μακρά και πολυκύμαντη ιστορία των πολέμων δεν είχε εμφανίσει ανατροπή πιο απότομη και πιο 
ολοκληρωτική. 
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Κεφαλαίο 16: ΑΠΟΓΕΙΟ 
Μάιος - Σεπτέμβριος 1942 

Νείλος, Καύκασος και Volga 

Το καλοκαίρι του 1942 ο πόλεμος φθάνει στο αποκορύφωμά του. Αν και η ιαπωνική προέλαση 
ανακόπτεται για λίγο στη Midway, η Γερμανία αντίθετα γνωρίζει θριάμβους που 
ξαναζωντανεύουν την εντύπωση ότι είναι αήττητη. Ωστόσο οι γιγάντιες δυνάμεις που 
συσπειρώνονται εναντίον της, θα μεταβάλουν τα λαμπρά αυτά κατορθώματα σε πύρρειες νίκες. 

Στον Ατλαντικό το απροσδόκητο γεγονός του χειμώνα ήταν η εμφάνιση και η καταστρεπτική δράση 
των υποβρυχίων έξω από τις αμερικανικές ακτές. Ο Dönitz είχε αρχίσει να χρησιμοποιεί ένα είδος 
υποβρυχίων με μεγάλη ακτίνα δράσης, τον τύπο IX, καθώς και ένα υποβρύχιο ανεφοδιαστικό 
υποβρυχίων που ήταν σε θέση να μεταφέρει 600 τόνους μαζούτ. Επέτυχε έτσι μια διεύρυνση στα 
γεωγραφικά όρια διεξαγωγής του ναυτικού πολέμου που στάθηκε ολοκληρωτική έκπληξη. Το 
γερμανικό υποβρύχιο U-123 με κυβερνήτη τον Χάρντεγκεν μπαίνει στον όρμο της New York και 
βυθίζει ευκολότατα σκάφη συνολικού εκτοπίσματος 50.000 τόνων. 

Άλλοι Γερμανοί κυβερνήτες δρουν μ’ επιτυχία στις προσβάσεις του ακρωτηρίου Χάτερας, εισδύουν 
στον Κόλπο του Μεξικού και φέρνουν τις τορπίλες τους ως στις Αντίλλες. Οι κάτοικοι των ακτών του 
New Jersey και της Carolina, Βόρειας και Νότιας, ακούνε τον πόλεμο από τις υπόκωφες εκρήξεις που 
συγκλονίζουν τον ορίζοντα. Τα παράλια όμως μένουν φωτισμένα, όπως τον καιρό της ειρήνης και 
αυτό βοηθά τον εχθρό. Όταν επί τέλους αποφασίζεται η συσκότιση, η Florida αρνείται να την 
εφαρμόσει, για να μη ζημιωθεί ο τουρισμός της. Η ευτυχισμένη Αμερική δέχεται με γενναιότητα τις 
θυσίες του πολέμου, αρνείται όμως να υποταχθεί στις ενοχλήσεις του. Οι λιγοστοί περιορισμοί που 
επιβάλλονται στη βενζίνη, στο κρέας και στα λάστιχα των αυτοκινήτων, γίνονται δεκτοί με έντονη 
αντίδραση. 

Τους πρώτους μήνες του 1942 σ’ όλο το μήκος των αμερικανικών ακτών η εκατόμβη συνεχίζεται, 91 
πλοία, 491.000 τόνοι, έχουν χαθεί μέχρι τον Μάιο. Συγκριτικά ο αριθμός φθάνει στα δυο τρίτα των 
απωλειών που έχουν οι Σύμμαχοι σ’ ολόκληρο τον Ατλαντικό. Ο παράδεισος των υποβρυχίων...

Η αποφασιστική μάχη δίνεται στα ναυπηγεία. Στην κατάστρωση των στρατηγικών τους σχεδίων οι 
Σύμμαχοι διαπιστώνουν, ότι οι ανάγκες σε σκάφη υπερβαίνουν τις δυνατότητές τους, που κι αυτές 
ημέρα με την ημέρα περιορίζονται από τον αεροναυτικό πόλεμο. Το πρόβλημα είναι όχι να 
αντικατασταθούν απλώς οι απώλειες, αλλά να κατασκευασθούν περισσότερα καράβια απ’ όσα 
ενωμένοι Γερμανοί, Ιταλοί και Ιάπωνες καταστρέφουν. Χωρίς θόρυβο, η απαραίτητη προσπαθεί 
αρχίζει. 

 λέει ο 
Churchill μιλώντας για τις ακτές της Αμερικής. Ευτυχώς ο αριθμός των υποβρυχίων του Dönitz δεν 
είναι αρκετός για να εκμεταλλευτεί σε όλη τους την έκταση τα πλεονεκτήματά του. Το ένα τρίτο από 
τα 100 που διαθέτει, μένει αναγκαστικά στη Μεσόγειο και στα νερά της Σκανδιναβίας. Αν 
υπολογιστεί και ο χρόνος που χάνεται στο ταξίδι και την επιστροφή, ο αριθμός των υποβρυχίων, 
που μπορούν να δράσουν στο δυτικό ημισφαίριο, περιορίζεται σε 7-8 κατ’ ανώτατο όριο. Οι 
κίνδυνοι για την ναυτιλία αρχίζουν να μειώνονται, όταν η Αμερική με την βοήθεια των Άγγλων 
ειδικών αποφασίζει να οργανώσει συστηματικό ανθυποβρυχιακό αγώνα στα χωρικά της ύδατα. Από 
το 1942 κιόλας, ο παράδεισος των υποβρυχίων γίνεται ένας χαμένος παράδεισος. 

Πριν από το Pearl Harbor τα ναυπηγεία Todd-Kaiser είχαν σχεδιάσει για την Αγγλία ένα εμπορικό 
πλοίο 11.000 τόνων, προορισμένο να ναυπηγηθεί εν σειρά. Με το όνομα Liberty ship γίνεται όπλο 
της Νίκης. Προκατασκευασμένα τα πλοία συναρμολογούνται σε χρονικό διάστημα, που όλο και 
γίνεται μικρότερο και τελικά θα περιορισθεί σε τέσσερις ημέρες. Η θάλασσα γίνεται ο τόπος, όπου 
εκτυλίσσονται αναρίθμητεw τραγωδίες. Δεκάδες φορτηγά και πετρελαιοφόρα τινάζονται στον αέρα, 
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λαμπαδιάζουν και χάνονται στο βυθό. Τα ταξίδια των νηοπομπών είναι μια μακρά αγωνία. Τα 
πληρώματα των εμπορικών ρίχνονται σε δοκιμασίες πολύ σκληρότερες από τις μάχες των 
στρατιωτών. Αρπάζονται από τις φλόγες ή αργοπεθαίνουν στα παγωμένα νερά. Παρ’ όλα αυτά το 
υποβρύχιο όπλο δεν ξαναβρίσκει τον θανάσιμο χαρακτήρα που είχε στον Πρώτο Παγκόσμιο 
Πόλεμο, όταν οι τορπιλισμοί έφεραν τους συμμάχους πολύ κοντά στην ήττα. Το 1942 θυμίζει το 
1917· δεν το επαναλαμβάνει. 
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Στόχος: Καύκασος. 
Πρώτος αντικειμενικός σκοπός: Σεβαστούπολη. 

Ο Halder και οι άλλοι στρατηγοί σκέπτονται, ότι οι απώλειες που γνώρισε ο γερμανικός στρατός τον 
χειμώνα στη Ρωσία δεν του επιτρέπουν ν’ αναλάβει πάλι επιθετικές επιχειρήσεις μεγάλης έκτασης. 
Κρίνουν ότι πρέπει να περιορίσει το μέτωπό του, να ανασυγκρότηση τις εφεδρείες και τις γραμμές 
των ελιγμών του. Να παρασύρει ύστερα τους Ρώσους σε επίθεση και να επιβάλει σ’ αυτούς μια 
σειρά από διαδοχικές ήττες με ισχυρές αντεπιθέσεις. Κανείς όμως δεν τολμά να υποστηρίξει αυτή 
τη θέση μπροστά σ’ ένα Führer, του οποίου η αυταρχικότητα, αντί να μετριασθεί, έγινε εντονότερη 
ύστερα από τις αποτυχίες. Κατά τον Halder το 1942 έπρεπε να φέρει την επίτευξη του σκοπού που ο 
ρωσικός χειμώνας ματαίωσε το 1941: την εκμηδένιση του Ερυθρού Στρατού. Γι’ αυτό όλες οι 
δυνάμεις έπρεπε να ριχθούν στην επίθεση. Ξέρει καλά ο Hitler, ότι η επέμβαση της Αμερικής 
εξανέμισε τις ελπίδες για ένα σύντομο πόλεμο. Δεν αγνοεί ότι σχέδια για εισβολή στην Ευρώπη 
ωριμάζουν στα αγγλοαμερικανικά επιτελεία. Νομίζει όμως ότι η καταστροφή του ρώσικου στρατού 
και η απώθηση των Σοβιετικών πέρα από τα Ουράλια θα επιτρέψει στη Γερμανία να βρει τις 
αναγκαίες δυνάμεις, για ν’ αντιμετωπίσει αποτελεσματικά αυτόν τον κίνδυνο. 

Ασφαλής στις δυτικές της θέσεις η Γερμανία θα διατηρήσει την πρωτοβουλία στην Ανατολή 
αναλαμβάνοντας με αφετηρία τα Βαλκάνια και τον Καύκασο μια ισχυρή επιθετική ενέργεια, που σε 
συνδυασμό με μια δευτερεύουσα επίθεση, οδηγημένη από τον Rommel, θα της δώσει ολόκληρη τη 
Μέση Ανατολή. 

Ο Hitler ελπίζει έτσι να δώσει μια τέτοια μορφή στον πολιτικό και οικονομικό χάρτη του πολέμου, 
ώστε και η απεριόριστη χρονική του παράταση να μην έχει πια καμιά σημασία. Το Reich θα μπορεί 
χωρίς συνέπειες να περιμένει την εξάντληση και την υποταγή των ναυτικών δυνάμεων. 
Προηγοyμένως όμως πρέπει να τσακίσει τη δύναμη που υπάρχει στην ξηρά: τη Ρωσία. 

Στις 5 Απριλίου ο Hitler υπογράφει την οδηγία 41. Πρόκειται για ένα μακροσκελές έγγραφο, στο 
οποίο η ανάλυση θεμάτων στρατιωτικής τέχνης ή ακόμα και οι προπαγανδιστικές περιττολογίες 
διαδέχονται η μια την άλλη και μπερδεύονται με την μετρημένη στρατηγική διάλεκτο. Μ’ όλα αυτά 
στις γενικές της γραμμές η διαταγή είναι σαφής. Ο Hitler μένει πιστός στον Hitler. Εξακολουθεί να 
αγνοεί την Μόσχα, από την οποία το γερμανικό μέτωπο δεν απέχει παρά 150km και αναζητεί τη 
λύση στα πλάγια. 

Στο Νότο, στο δρόμο για τον Καύκασο, εκεί θα κάνει η Wehrmacht την πρώτη της προσπάθεια. Δύο 
προκαταρκτικές επιχειρήσεις θα επανόρθωναν ισάριθμες αποτυχίες του χειμώνα και θα έδιναν στο 
γερμανικό στρατό τις απαραίτητες βάσεις εξόρμησης. Στην Κριμαία θ’ ανακαταλαμβανόταν η 
Χερσόνησος του Κερτς και η πολιορκία της Σεβαστούπολης έπρεπε να φτάσει σε καλό τέλος. 

Στην Ουκρανία το ρήγμα στο μέτωπο του Donets όφειλε να κλείσει. Η κύρια ενέργεια θ’ άρχιζε 
ύστερα και θα την αποτελούσαν τρεις αρχικές και μια τελική φάση. Στην πρώτη η ομάς στρατιών 
Süd θα προχωρούσε από το αριστερό της αποβλέποντας να εξοντώσει τις ρωσικές στρατιές στην 
περιοχή του Voronezh. Μετά θα επιχειρούσε να κυκλώσει τον εχθρό ανάμεσα στους ποταμούς 
Donets και Don. Στην τρίτη φάση που θ’ ακολουθούσε, και οι δυο πτέρυγες, δεξιά και αριστερή, θα 
προχωρούσαν στο μήκος του Don, η πρώτη ανεβαίνοντας τον ρου του ποταμού και η δεύτερη 
παράλληλα μ’ αυτόν. Η ένωση θα γινόταν στην περιοχή του Καλάτς και διασχίζοντας τα 50km που 
xωρίζουν τον Don από τον Volga, θα καταλάμβαναν και οι δύο μαζί το Stalingrand. 

Η γενική προέλαση προς τον Καύκασο θα ήταν το επιστέγασμα της θερινής εκστρατείας. 

Με τα δεδομένα αυτά το σχέδιο της διαταγής 41 αποδεικνύεται, ότι απέβλεπε στην εγκατάσταση 
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μιας τεράστιας αμυντικής γραμμής από το Stalingrand ως το Voronezh με σκοπό την απομόνωση 
του Καυκάσου, για να γίνει εύκολη η κατάληψή του. 

Ο Hitler δεν κυνήγησε δυο λαγούς μαζί, όπως λέγεται, επιδιώκοντας δύο διαφορετικούς 
αντικειμενικούς σκοπούς σε απόσταση 1000km τον ένα από τον άλλο, που τους χώριζαν βουνά και 
στέπες. Η ασυμβατότητα των δυο στόχων θα γίνει εκ των ύστερων μονάχα αντιληπτή, όταν η αιώνια 
ανυπομονησία του τον οδηγήσει να θέλει την κατάληψη του Baku, πριν τελειώσει η μάχη στο 
Stalingrand. 

Στην αρχική σύλληψη του σχεδίου, η πόλη του Stalingrand είναι το κλειδί ενός συστήματος, κάτω 
απ’ την προστασία του οποίου ο Hitler θέλει ν’ αποκτήσει μια περιοχή που θα του επιτρέπει –
ελπίζει- ν’ ανθέξει στην παρατεινόμενη χρονικά πολεμική σύγκρουση. 

Η μοιραία αδυναμία του χιτλερικού σχεδίου βρίσκεται στη δυσαναλογία μέσων και σκοπών. Για τη 
θερινή επίθεση η ομάς στρατιών Süd διέθετε 60 γερμανικές μεραρχίες, από τις οποίες μονάχα 9 
θωρακισμένες. Κοντά σ’ αυτές υπήρχαν άλλες 28, ρουμανικές, ιταλικές και ουγγρικές. Για την κάθε 
μια απ’ αυτές το γερμανικό αρχηγείο με γενναιοφροσύνη υπολογίζει μαχητική αξία μισής 
γερμανικής στην άμυνα και ενός τρίτου στην επίθεση. 

Θα χρειαζόταν διπλάσιες δυνάμεις, παρ’ όλο ότι ο Hitler αναγκάσθηκε να περιορίσει σε 85 
μεραρχίες, κάτω από το επιτρεπτό όριο ασφάλειας, τα στρατεύματα που κρατούσαν τα 2.000km 
αμυντικού μετώπου ανάμεσα στο Voronezh και την Karelia. 

Την έκδηλη αυτή ανεπάρκεια ο Führer την αντιμετωπίζει ή ακριβέστερα την εξορκίζει, 
επαναλαμβάνοντας συνεχώς, ότι ο εχθρός βρίσκεται σε στάδιο προοδευτικής εξάντλησης. 

Το αξίωμα αυτό βρίσκεται πρώτο στην οδηγία 41 σαν αρχή, πάνω στην οποία βασίζονται όλα τ’ 
αλλά. Στην προσπάθειά του να επιτύχει ένα αποφασιστικό αποτέλεσμα, ο εχθρός έχασε μέσα στον 
χειμώνα τον όγκο των δυνάμεων που του ήταν απαραίτητος για μεταγενέστερες επιχειρήσεις... Οι 
μυστικές υπηρεσίες ωστόσο δεν επιβεβαιώνουν αυτή την άποψη. Ο Hitler όμως τις περιφρονεί 
λέγοντας, ότι δεν έχουν καμιά ικανότητα και διέπονται από αρνητικό πνεύμα. 

Τον έπιασε κρίση μανίας, διηγείται ο Halder, 

Όλοι οι πολεμικοί άνδρες βαδίζουν σ’ ένα στενό δρόμο γεμάτο γκρεμούς. Η χωρίς αντίδραση 
υποταγή στα γεγονότα και η παραίτηση από κάθε προσπάθεια να τα επηρεάσουν επιβάλλοντας την 
θέληση τους, οδηγούν στην παθητικότητα και την πανωλεθρία. 

όταν επεχείρησαν να του πουν, ότι οι Ρώσοι 
κατασκεύαζαν 1200 άρματα το μήνα... 

Η αντιφατική στάση και η πεποίθηση, ότι η θέληση είναι κυρίαρχη δύναμη και ότι έχει απεριόριστες 
δυνατότητες οδηγεί στην απώλεια του μέτρου και στην καταστροφή. Στη δεύτερη αυτή άβυσσο 
κύλησε ο Hitler. Από τη στιγμή αυτή όλες οι διαταγές του είναι λίγο πολύ μακριά απ’ την 
πραγματικότητα. 

Στις 8 Μαΐου αρχίζει η πρώτη από τις προκαταρκτικές επιχειρήσεις. Η επίθεση του Manstein στην 
Κριμαία. 

Η 44η και η 51η ρωσικές στρατιές έχουν οχυρωθεί και κρατούν τον μικρό ισθμό του Παρπάτς, του 
οποίου η έλξη υπήρξε μοιραία για τον άτυχο κόμη Σπόνεκ. 

Ένας επιτυχημένος αντιπερισπασμός του Manstein στο Βορρά ξεγελά τους Ρώσους και τους 
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αναγκάζει να τραπούν βαθιά στο Νότο. Δέκα ημέρες αργότερα η ανακατάληψη του Κερτς έχει 
συμπληρωθεί. Η 11η στρατιά συνέλαβε 170.000 αιχμαλώτους με απώλειες λιγότερες από 8.000 
νεκρούς, τραυματίες και αγνοούμενους. 

Μένει, όμως το δυσκολότερο· η εκπόρθηση της Σεβαστούπολης. 

Στη διάρκεια του χειμώνα η πόλη έχει ενισχυθεί από τον δρόμο της θάλασσας που είχε μείνει 
ανοικτός. Η φρουρά με διοικητή το στρατηγό Ι. Ι. Πετρώφ αποτελείται από 9 μεραρχίες πεζικού, 
πολλές μονάδες αρμάτων, μια μικρή αεροπορική δύναμη και 1600 πυροβόλα κάθε διαμετρήματος. 

Η μορφή της ακτής επιτρέπει την εγκατάσταση μιας σχετικά μικρής σε έκταση αμυντικής γραμμής 
από την κοιλάδα του Μπελμπέκ ως τον κολπίσκο της Μπαλακλάβα. Η μικρή περιοχή, όπου 
διεξάγεται η μάχη, είναι γεμάτη ονόματα που θυμίζουν την γαλλοβρετανική εκστρατεία του 1855. 

Στο Βορρά το πεδίο είναι σχετικά ομαλό, οι Ρώσοι όμως το έχουν γεμίσει με οχυρωματικά έργα κάθε 
τύπου, από τα παλιά εκσυγχρονισμένα φρούρια, οπλισμένα με πυροβόλα των 305, ως τα πρόχειρα 
ερείσματα του πεζικού. 

Ανατολικά η μορφολογία του εδάφους είναι χαώδης. Μικροί λόφοι γεμάτοι από θάμνους, κομμένοι 
από γκρεμούς, κάνουν δύσκολη την προώθηση του πεζού στρατιώτη. Η σειρά των βράχων του 
Σαπούν υψώνεται σ’ ευθεία γραμμή σαν τείχος. Πίσω, στη μεσημβρινή ακτή του κόλπου της 
Σβερνάγια, που χρησιμεύει σαν προφυλακτική τάφρος για κάθε επίθεση απ’ το Βορρά, βρίσκεται η 
Σεβαστούπολη. Μ’ όλες τις οχυρώσεις και την ανασταλτική παρουσία του κόλπου ο Manstein 
αποφασίζει ν’ αρχίσει από εκεί την πρώτη του επίθεση. Ο λαμπρός ειδικός του κεραυνοβόλου 
πολέμου μεταβάλλεται σε τεχνικό του αγώνα φθοράς και των μαχών υλικού. Αναζητεί στο 
γερμανικό οπλοστάσιο πυροβόλα, με τα πιο ασυνήθιστα διαμετρήματα, 305, 350, 420. Ακόμα 
περισσότερο: Δύο υπερόλμους των 60cm, τους Θωρ και Οδίν, και ένα πραγματικό τέρας, τη Δώρα 
που είχε κατασκευασθεί μυστικά για τη διάσπαση της γραμμής Maginot. Είναι το μεγαλύτερο 
πυροβόλο που υπήρξε ποτέ. Διαμετρήματος 82cm με βλήματα βάρους 7 τόνων έχει κάννη μήκους 
30m και το ύψος του κιλλίβαντος είναι όσο ένα σπίτι με δυο πατώματα. Για τη μεταφορά του μαζί 
με τα εξαρτήματα απαιτήθηκαν πολλές αμαξοστοιχίες. Για το χειρισμό και την προστασία του 
χρησιμοποιούνται 4.000 άνδρες. 

Δεν ρίχνει παρά τρεις οβίδες την ώρα. Κάθε μια όμως απ’ αυτές μπορεί να συντρίψει ένα καταφύγιο 
βάθους 30m. Έτσι καινούργιο γεγονός σημειώνεται για πρώτη φορά στο Δεύτερο Παγκόσμιο 
Πόλεμο. Η μάχη της Σεβαστούπολης είναι μια μάχη πυροβολικού. 

Ο Manstein παρατάσσει 208 πυροβολαρχίες και η εξόρμηση του πεζικού του προετοιμάζεται από 
μια θύελλα φωτιάς που κρατά πέντε ημέρες. Το 80ό αεροπορικό σώμα του von Ριχτχόφφεν 
προσθέτει τους εναέριους βομβαρδισμούς. 

Οι άνδρες των τεσσάρων μεραρχιών του 54ου σώματος που επιτίθενται στο βόρειο τομέα, έχουν 
την εντύπωση, ότι ούτε ένας Ρώσος δεν πρέπει να έχει επιζήσει ύστερα από τέτοιο άγριο 
καταιγισμό. Αυταπάτη. Η άμυνα των επιζώντων έχει επική ορμή. 

Κάθε ένα απ’ τα αμυντικά έργα, στα οποία οι Γερμανοί έχουν δώσει και από ένα όνομα, όπως Μαξίμ 
Γκόρκι, Stalin, Τσέκα, Γκεπεού κ.λ.π., γίνεται αντικείμενο και μιας μάχης. Η ζέστη που μ’ απότομη 
τραχύτητα έφθασε τους 50οC, βαραίνει στον αγώνα. Οι απώλειες είναι μεγάλες. Ένας γερμανικός 
λόχος μένει με 9 μονάχα άνδρες. Ο Manstein αναγκάζεται να καλέσει από το Κερτς το πεζικό της 
46ης μεραρχίας, για να αναπληρώσει το πεζικό της 132ης που είναι τελείως εξαντλημένο. Η μάχη, 
λέει ο Γερμανός στρατηγός, βρίσκεται στην κόψη ενός μαχαιριού. 
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Στις 18 Ιουνίου, ένδεκα μέρες από την αρχή της επιχείρησης, η 22η μεραρχία πεζικού προσεγγίζει 
στον κόλπο της Σβερνάγια. Πέντε ημέρες αργότερα ο Πετρώφ μεταφέρει την άμυνά του στη νότια 
ακτή. Το οχυρό του Ίνκερμαν και ο ομώνυμος λόφος καταλαμβάνονται στις 28 Ιουνίου από την 50ή 
μεραρχία πεζικού. Το ύψωμα είναι γεμάτο από ελικοειδείς σήραγγες, όπου αποθηκευόταν 
σαμπάνια· τώρα στεγάζονται εκεί τεράστιες ποσότητες πυρομαχικών και χιλιάδες γυναικόπαιδα που 
ζήτησαν εκεί καταφύγιο. Οι Ρώσοι ανατινάζουν τις αποθήκες. Η έκρηξη σηκώνει ολόκληρο κομμάτι 
απ’ το λόφο σε ύψος 300m και θάβει το πλήθος των προσφύγων. Ο πόλεμος σπάνια έφτασε σε 
τέτοιο σημείο φρικαλεότητας. 

Τη νύκτα που ακολουθεί οι Γερμανοί ενεργούν δυο παράτολμα εγχειρήματα. Ο Manstein εξαπολύει 
στρατεύματα μ’ επιθετικές ακάτους στον κόλπο της Σβερνάγια και κατορθώνει να δημιουργήσει 
προγεφύρωμα για το 54ο σώμα. Νοτιότερα το 30ο σώμα, αφού προήλασε βήμα προς βήμα, 
καταλαμβάνει με μια κεραυνοβόλο ενέργεια την βραχώδη λοφοσειρά του Σαπούν. Ο λόφος 
Μαλακώφ πέφτει. Αυτό είναι το τέλος της δεύτερης πολιορκίας της Σεβαστούπολης. Τα 
υπολείμματα της φρουράς συνεχίζουν την αντίσταση για τέσσερις ημέρες ακόμα στο ακρωτήριο της 
Χερσονήσου, ενώ το σοβιετικό ναυτικό βοηθά στην αποχώρηση των πολυτιμότερων στοιχείων, 
ανάμεσα στα οποία και ο στρατηγός Πετρώφ. 90.000 αιχμάλωτοι μένουν στα χέρια των Γερμανών. 
Στο μέτωπο της Ουκρανίας οι Ρώσοι προλαβαίνουν τους Γερμανούς στην επίθεση. Η δεύτερη 
προκαταρκτική επιχείρηση του Κυανού σχεδίου, η Επιχείρηση Φρειδερίκος (Fridericus) ή η 
ανασυγκόλληση του μετώπου του Donets επρόκειτο να αρχίσει στις 17 Μαΐου. Οι Ρώσοι επιτίθενται 
στις 9. Ο πρώτος αντικειμενικός σκοπός τους είναι εκείνος στον οποίο απέτυχαν κατά τον 
περασμένο χειμώνα, η ανακατάληψη του Kharkov. Με το Kharkov ελεύθερο η επίθεση θα 
συνεχισθεί προς την κατεύθυνση του Δνειπροπετρόφσκ με σκοπό ν’ απελευθερωθεί ολόκληρη η 
Ουκρανία. Ο Timoshenko, διοικητής του νοτιοδυτικού μετώπου, το αναγγέλλει στους Ουκρανούς με 
μια προκήρυξη γεμάτη απειλές για τους εθνικιστές που συνεργάζονται με τον εισβολέα. Ο πόλεμος, 
λέει, μπαίνει σ’ ένα καινούργιο δρόμο... Η ρωσική επίθεση πέφτει επάνω στην 6η γερμανική στρατιά 
που διοικεί από τον Ιανουάριο ο στρατηγός των θωρακισμένων Freidrich Paulus. Η δεξιά πτέρυγά 
του κάμπτεται, χωρίς να σπάσει, αλλά στα νότια του Kharkov το κέντρο του ανατρέπεται. Οι 
Γερμανοί ξεπερνούν την κρίση εξαπολύοντας αντεπίθεση με την 17η στρατιά στο πλευρό του 
ρώσικου θυλάκου που είχε διευρυνθεί απ’ την προέλασή του. Η 9η σοβιετική στρατιά του 
στρατηγού Φ. Μ. Χαριτόνωφ καταρρέει. Σε μερικές ώρες ο Timoshenko βλέπει να μεταβάλλεται σε 
τρομερό κίνδυνο μια επιτυχία γεμάτη υποσχέσεις. Προτείνει στον Stalin να αναστείλει την προέλαση 
προς το Kharkov και να αποσύρει την ομάδα στρατιών από τη δεινή θέση, στην οποία βρέθηκε. Ο 
Stalin αρνείται και τα πράγματα ακολουθούν τον δρόμο τους. Η 17η στρατιά Ρουόφ καταλαμβάνει 
το Ισγιούμ στον Donets στα νώτα των Ρώσων. Η στρατιά Paulus ξαναπαίρνει την πρωτοβουλία και 
στις 25 Μαΐου πραγματοποιεί την ένωσή της με την στρατιά Ρουόφ. 270.000 Ρώσοι προστίθενται 
στους αιχμαλώτους της Wehrmacht. Οι Σοβιετικοί είχαν πιστέψει πρόωρα στον καινούργιο δρόμο 
του πολέμου. Η επίθεσή μας του Μαΐου 1942, αναγνωρίζει ο Ρώσος στρατιωτικός ιστορικός 
Πλατώνωφ, κατέληξε σε πλήρη αποτυχία. Η ευθύνη βαρύνει την ανωτάτη διοίκηση, η οποία δεν 
μπόρεσε να ρυθμίσει την εξέλιξη της επιχείρησης και δεν πρόβλεψε την προστασία των πλευρών.

Η 28η Ιουνίου είναι μια μεγάλη ημέρα. Η Κυανή επιχείρηση αρχίζει. Οι στρατιές του Άξονα κινούνται 
προς το Stalingrand. 

 Η 
δύναμη όμως και η επιτυχία της πρώτης κρούσης έπρεπε να έχουν αποδείξει στον Adolf Hitler, ότι οι 
Ρώσοι δεν ήταν τόσο εξουθενωμένοι, όσο ο ίδιος υποστήριζε. 
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Ο Roosevelt θέλει ένα άμεσο δεύτερο μέτωπο 

Στο αγγλοαμερικανικό στρατόπεδο οι συζητήσεις μεταξύ κυβερνήσεων και στρατιωτικών σκιάζονται 
από την αγωνία μιας πιθανής ρωσικής κατάρρευσης. 

Τον Ιανουάριο κατά την διάρκεια της διάσκεψης Αρκάντια η αρχή της προτεραιότητας του πολέμου 
εναντίον της Γερμανίας εγκρίθηκε χωρίς συζήτηση. Η πρόταση του Churchill Closing the Ring (να 
κλείσει ο κλοιός) είχε γίνει δεκτή. Ο ατσάλινος κλοιός που θα έσφιγγε το Γ’ Reich, περιλάμβανε το 
ρωσικό μέτωπο, περνούσε από την Αγγλία, τον Ατλαντικό, την Βόρεια Αφρική, την Εγγύς Ανατολή, το 
Ιράν και έκλεινε στον Καύκασο. Η επιχείρηση Υπεργυμναστής είχε σκοπό να συνδέσει το αφρικανικό 
τμήμα με αυτόν τον κλοιό. 

Μια άλλη απόφαση της Αρκάντια, η επιχείρηση Μπολερό, ήταν η μετατροπή της Αγγλίας σε 
στρατόπεδο της Συμμαχίας. Με τη σειρά της συγκρότησής τους οι αμερικανικές μεραρχίες θα 
μεταφέρονταν εκεί, για να συμπληρώσουν την εκπαίδευσή τους και να προετοιμασθούν για την 
απόβαση στην Ευρώπη. Πάνω στον τελικό αυτό αντικειμενικό σκοπό της συμμαχικής στρατηγικής 
δεν υπήρξε καμιά διάσταση, ούτε σημειώθηκαν αμφισβητήσεις. 

Τα πράγματα όμως γίνονται διαφορετικά, μόλις θίγονται θέματα αναλογίας δυνάμεων, σταδίων και 
λεπτομερειών εκτέλεσης. Ο Churchill, μ’ όλο τον ενθουσιασμό του, λογαριάζει πάντα, ότι το βάρος 
μιας βεβιασμένης ενεργείας θα πέσει ολόκληρο σχεδόν στην Αγγλία. Γι’ αυτό μ’ επιμονή 
υποστηρίζει την απόβαση στη Βόρεια Αφρική, με τα περιορισμένα μέσα που χρειάζεται και τους 
λίγους κινδύνους που παρουσιάζει. Αντίθετα βλέπει με δέος μια επιχείρηση στην Ευρώπη, με τους 
απεριόριστους κινδύνους της και τα τεράστια μέσα που θ’ απαιτήσει, όσο οι αμερικανικές δυνάμεις 
δεν θα βρίσκονται εκεί, για να κρατήσουν την κύρια προσπάθεια. 

Έχει ισχυρά επιχειρήματα, για να υποστηρίξει, ότι μια αποτυχημένη απόβαση στην Ευρώπη θα είναι 
καταστρεπτική και θα αναβάλει την ήττα του Hitler για πολλά χρόνια. Την ήττα αυτή του Hitler οι 
αμερικανικές προετοιμασίες την κάνουν αναπόφευκτη. Τα αμερικανικά σχέδια προβλέπουν ως το 
τέλος του 1943 τη συγκρότηση μιας στρατιάς 143 μεραρχιών, που θα φθάσουν τις 192 το 1944, 
αεροπορική δύναμη ξηράς από 269 σμήνη και ναυτικό, του οποίου οι άνδρες θα φθάσουν τα 
τέσσερα εκατομμύρια. 

Τα προβλήματα όμως εφοδιασμού, οργάνωσης και διαχείρισης που δημιουργεί η κολοσσιαία αυτή 
προσπάθεια, είναι κι αυτά το ίδιο τεράστια. Η εκτέλεση του σχεδίου Μπολερό είναι γεμάτη 
δυσκολίες. Λείπουν φορτηγά. Η ναυπήγηση σκαφών απόβασης καθυστερεί από τεχνικές δυσκολίες 
και από τις συζητήσεις μεταξύ στρατού και ναυτικού. Οι απαραίτητες διαρρυθμίσεις, στρατωνισμοί, 
στρατόπεδα, αεροδρόμια, δημιουργούν μεγάλα προβλήματα σε μια παραφορτωμένη Αγγλία. Στην 
αρχή της άνοιξης του 1942 καμιά αμερικανική μονάδα δεν έχει πλήρη σύνθεση στη Britain. Η 34η 
μεραρχία πεζικού και η 1η θωρακισμένη μόλις αρχίζουν να αποβιβάζονται στην Βόρεια Ιρλανδία και 
η πρώτη αποστολή της 8ης αεροπορικής δύναμης δεν θα φθάσει στο Liverpool παρά στις 11 Μαΐου. 

Με αυτές τις συνθήκες, στις 2 Απριλίου ο Churchill παίρνει μια επιστολή του Roosevelt που του 
αναγγέλλει την άφιξη του Harry Hopkins και του George Marshall. Θα σας υποβάλουν ένα σχέδιο, το 
οποίο θα γίνει δεκτό με μεγάλο ενθουσιασμό από τη Ρωσία. Δεν πρόκειται για τίποτε λιγότερο από 
το εσπευσμένο άνοιγμα ενός δεύτερου μετώπου στην Ευρώπη. Τα παράπονα του Stalin, οι πιέσεις 
των κύκλων της αριστερής, η επιρροή των στρατιωτικών του συμβούλων παρέσυραν τον Roosevelt. 
Τον Ιανουάριο είχε αποδεχθεί την άποψη του Churchill. Προετοιμασία μακράς πνοής για μια 
απόβαση στην Ευρώπη, άμεση κατάκτηση της Βόρειας Αφρικής. Ο υπουργός των στρατιωτικών 
Stimson, ο αρχηγός του επιτελείου Marshall, επανέρχονται όμως στο θέμα. Θυμούνται από τον Α’ 
Παγκόσμιου Πόλεμο, ότι κάθε παρέκκλιση από τον κύριο σκοπό είναι σφάλμα. Τέτοια είναι η 
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περίπτωση της επιχείρησης Υπεργυμναστής, την οποία ο θυμώδης γέρο-κύριος που λέγεται Stimson 
ονομάζει the wildest kind of dispersion debauch. Ο εχθρός πρέπει να κτυπηθεί στο ευαίσθητο 
σημείο, την France, αντί η προσπάθεια να χάνεται σε ελιγμούς, που συμβουλεύει ένας ερασιτέχνης 
της στρατηγικής, όπως είναι ο Churchill. Ένας νέος αντισυνταγματάρχης, στον οποίο οι γρήγορες 
προαγωγές της πολεμικής περιόδου έδωσαν το πρώτο άστρο του στρατηγού, ο Dwight Eisenhower, 
προϊστάμενος του Τμήματος Προετοιμασίας Πολεμικών Επιχειρήσεων, έχει καταστρώσει ένα 
σχέδιο. Ο Marshall, ενισχυμένος από τον ισχυρό των παρασκηνίων Hopkins, έρχεται να το πουλήσει 
στον Churchill. Η συνάντηση πραγματοποιείται στις 8 Απριλίου στην Downing Street. Το σχέδιο του 
Eisenhower προβλέπει την εισβολή στη France το 1943 από τη Μάγχη ανάμεσα στο Calais και τη 
Χάβρη. Τριάντα αμερικανικές μεραρχίες, 18 αγγλικές, 5.800 αεροπλάνα από τα οποία 2.250 αγγλικά 
θα μετέχουν στην επιχείρηση, που έχει τη συνθηματική ονομασία Round-up, από το όνομα που 
δίνουν οι cow-boys στην οδήγηση των κοπαδιών τους. 

Μια επιχείρηση μικρότερης έκτασης, η Σλέντσχαμερ (σφυρί που χτυπά μπροστά), προβλέπεται από 
το 1942. Προβλέπει την κατάκτηση μιας γαλλικής χερσονήσου, ίσως της Βρετάνης, πιθανότερο του 
Κοταντέν. Από τις οκτώ μεραρχίες που θα απαιτηθούν, οι Άγγλοι έπρεπε να δώσουν τις έξι. 

Η αμηχανία του Churchill δεν έχει όρια. Είναι όλο επαίνους για το μεγαλειώδες σχέδιο

Ο καυστικός Alan Brooke κρίνει το σχέδιο φαντασιώδες (just fantastic) και σημειώνει στο τρομερό 
μικρό απόρρητο σημειωματάριό του αυστηρές κρίσεις για τον Marshall. 

 του Προέδρου, 
συσσωρεύει όμως τις αντιρρήσεις του, χωρίς να αρνείται τις δυνάμεις που του ζητούν. 

Επειδή ο Churchill δεν λυπάται τα λόγια του, ο Marshall νομίζει ότι κερδίζει την υπόθεση, ο Hopkins 
όμως καταλαβαίνει ότι οι Άγγλοι δεν δέχονται. 

Ένας γοητευτικός άνθρωπος, 
πολύ επικίνδυνος... Είναι γεμάτος από τον εαυτό του, αλλά οι στρατηγικές του ικανότητες δεν με 
εντυπωσιάζουν... Το σχέδιό του δεν προβλέπει τίποτε πέρα από την απόβαση. Δεν άρχισε καν να 
συλλογίζεται τι θα κάνουμε μετά... Θα πάμε άραγε στο Τουκέ, για να παίξουμε μπακαρά ή σεμέν ντε 
φέρ;... 

Ένας αναπάντεχος συνομιλητής μπαίνει στη συζήτηση. Το γερμανικό ραδιόφωνο. Οι μυστικές 
συνομιλίες του London βυθίζονται έτσι σε πελάγη υποψίας. Ποιος πληροφορεί τον Goebbels; Πώς 
έγινε γνωστή η ταυτότητα του κυρίου Α. Χ. Χόνες και του κυρίου Σ. Τζ. Μελλ; Πού κρύβεται το 
μικρόφωνο που κοινολογεί τα μυστικά της Downing Street; Ξέρουμε, λέει η φωνή του εχθρού, 

Ο Hopkins και ο Marshall φεύγουν στις 15 Απριλίου παίρνοντας μαζί τους μιαν αόριστη συμφωνία 
πάνω στην αρχή του σχεδίου. Μερικές ημέρες αργότερα φθάνει ο Molotov, περιτριγυρισμένος από 
σωματοφύλακες και θωρακισμένος από δυσπιστία. Φιλοξενούμενος στο Τσέκερς απαιτεί να του 
παραδώσουν όλα τα κλειδιά, διώχνει το προσωπικό, ερευνά με προσοχή τα έπιπλα, ξαναφτιάνει το 
κρεβάτι έτσι ώστε να μπορεί να πηδήσει στον παραμικρό αιφνιδιασμό και κοιμάται μ’ ένα 
περίστροφο κάτω από το μαξιλάρι του. Ζητά μια κατηγορηματική υπόσχεση σχετικά με το άνοιγμα 
ενός δευτέρου μετώπου το 1942. Ο Churchill αρνείται. 

ότι ο 
Hopkins που συμπαθεί τους μπολσεβίκους και ο στρατηγός Marshall βρίσκονται στο London, για να 
συζητήσουν μια εισβολή στην Ευρώπη. Δεν μπορούμε παρά να επαναλάβουμε σ’ αυτούς την προσφορά 
του Führer. Η Γερμανία είναι έτοιμη να εκκενώσει το τμήμα εκείνο της Ευρώπης που θα θεωρούσαν 
κατάλληλο οι Άγγλοι, για να αποβιβασθούν σε όσο το δυνατό μεγαλύτερο αριθμό. 

Από το London ο Molotov πηγαίνει στην Washington. Ρωτά τον Roosevelt, αν μπορεί να διαβιβάσει 
με θετικότητα στον Stalin την πληροφορία, ότι το δεύτερο μέτωπο βρίσκεται στο στάδιο της 
προετοιμασίας. Ο Roosevelt καλεί τον Marshall, για να απαντήσει ο ίδιος. Αυτός βεβαιώνει, ότι έχει 
τα στρατεύματα, τα θωρακισμένα και, τα πυρομαχικά που χρειάζονται και ότι οι δυσκολίες της 
μεταφοράς δεν είναι ανυπέρβλητες. Ο Molotov μπορεί με κάποια φαινομενική λογική να 
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συμπεράνει, ότι οι Άγγλοι σαμποτάρουν το δεύτερο μέτωπο. Ήδη μετά τη φυγή του Rudolf Hess οι 
Ρώσοι έχουν την βεβαιότητα, ότι μυστικές διαπραγματεύσεις διεξάγονται μεταξύ London και Berlin. 
Ο Churchill, σκέπτονται, θέλει να αφήσει στον Hitler μια δυνατότητα να μας συντρίψει. 

Μια νέα διαφωνία παρουσιάζεται σχετικά με τις νηοπομπές της Αρκτικής. Ανενόχλητες στην αρχή 
προσκρούουν τώρα σ’ ένα φοβερό μπαράζ. Υποβρύχια, βομβαρδιστικά, πλοία επιφανείας, ανάμεσα 
στα οποία το τρομερό Tirpitz, αδελφό πλοίο του Bismarck. Κάθε ταξίδι απαιτεί τόση ανάπτυξη 
δυνάμεων, όση και μια μεγάλη ναυμαχία. Οι συνθήκες ναυσιπλοΐας προκαλούν τρόμο. Τα πλοία 
χάνονται κάτω από ένα κέλυφος πάγου. Η αγριεμένη θάλασσα σκεπάζει τα θωρηκτά και βάζει τα 
μικρά σκάφη σε κίνδυνο. Τα πληρώματα ξέρουν καλά, ότι οι πιθανότητες επιβίωσης σε περίπτωση 
συμφοράς είναι ελάχιστες. Κάθε άνθρωπος στη θάλασσα είναι ένας άνθρωπος νεκρός και οι 
ναυαγοσωστικές λέμβοι σε μερικές ώρες δεν περιέχουν παρά πετρωμένα πτώματα. Οι απώλειες 
είναι τεράστιες. Για 28 φορτηγά που φθάνουν σε ρωσικά λιμάνια το πρώτο εξάμηνο του 1942, 24 
τελειώνουν το ταξίδι τους στο βυθό της θάλασσας. Το ίδιο και τα καταδρομικά Εδιμβούργο και 
Τρινιντάντ. Και όμως οι Ρώσοι παραπονιούνται. 59 καράβια φορτωμένα πολύτιμο υλικό 
συνωστίζονται στην Ισλανδία και τη Σκοτία. Η Μόσχα κατηγορεί το London, ότι οικειοποιείται τη 
βοήθεια που με βάση το νόμο του Δανεισμού και Εκμίσθωσης προορίζεται για τον ρωσικό στρατό. Η 
Washington επεμβαίνει και ζητά από τους Άγγλους να κάνουν ό,τι πρέπει, για να προωθηθούν τα 
φορτία που καθυστερούν. Ο Churchill απαντά με οξύτητα, ότι του ζητούν τα αδύνατα. Ο ναύαρχος 
Τόβεϋ προσθέτει, ότι πρέπει να αναμένεται καταστροφή, αν, για λόγους πολιτικούς, η κυβέρνηση 
επιμένει στη διατήρηση των νηοπομπών του Αρκτικού. Ο ναύαρχος έχει πάρα πολύ δίκιο. Η τραγική 
ιστορία του PQ-17 δεν αργεί να το αποδείξει. 

PQ-17 είναι το όνομα μιας νηοπομπής 36 φορτηγών που εγκαταλείπουν το λιμάνι της Ισλανδίας στις 
28 Ιουνίου. Η προηγούμενη, PQ-16, είχε υποστεί σοβαρές απώλειες και οι πληροφορίες του 
Ναυαρχείου πιθανολογούν μια προσβολή από τα συγκεντρωμένα στη Norway μεγάλα γερμανικά 
σκάφη Tirpitz, Λουτσοβ, Σέερ, Hipper. Ανάλογα υπολογίζονται και οι δυνάμεις προστασίας· 6 
αντιτορπιλικά και 4 κορβέτες αποτελούν τη συνοδεία, μια μοίρα 4 καταδρομικών ακολουθεί από 
μακριά και ο μητροπολιτικός στόλος ενισχυμένος από το αμερικανικό θωρηκτό Washington 
εξασφαλίζει τη γενική κυριαρχία της θάλασσας. Η εαρινή ισημερία μόλις έχει περάσει και το 
μεγάλωμα της ημέρας ευνοεί την αεροπορική δράση. Αυτό δεν εμποδίζει τον καιρό να είναι 
απαίσιος, την ομίχλη πυκνή και τα νερά παγωμένα. Μεγάλα παγόβουνα τριγυρίζουν πάνω στη 
θάλασσα. 

Στις 4 Ιουλίου από τον ευρύ πορθμό που χωρίζει το Βόρειο Ακρωτήρι από τη Σπιτσβέργη, η 
νηοπομπή μπαίνει στη θάλασσα του Μπάρεντς κοντά στο παγόφραγμα. Στις 5 το πρωί ένα από τα 
πλοία βυθίζεται από ένα αεροπλάνο που βρήκε κυριολεκτικά μια τρύπα μέσα στην ομίχλη, για να 
χτυπήσει το θύμα του. Ο μητροπολιτικός στόλος, από φόβο μήπως εκθέσει τα θωρηκτά του, μένει 
15 μοίρες δυτικότερα, αλλά η μοίρα των καταδρομικών με την αρχηγία του ναυάρχου Χάμιλτον 
ακολουθεί πάντα τα εμπορικά σκάφη. Στις 21:00 επείγουσες διαταγές απ’ ευθείας από το 
Ναυαρχείο πέφτουν σαν βόμβα. Να αποσυρθεί πάσει δυνάμει

Το κοπάδι βλέπει με έκπληξη τους φύλακές του να το εγκαταλείπουν και να χάνονται σε μια 
βιαστική φυγή προς τη δύση. 

 και τα αντιτορπιλικά συνοδείας να 
εγκαταλείψουν τη νηοπομπή, για να εξασφαλίσουν προστασία στα καταδρομικά. Τα φορτηγά 
διατάσσονται να διασκορπιστούν και να φθάσουν στον Αρχάγγελο το καθένα με τις δικές του 
δυνάμεις. 

Η απόφαση της εγκατάλειψης που ως σήμερα ακόμα αποτελεί αντικείμενο αμφισβητήσεων, 
υπαγορεύθηκε από το γεγονός, ότι δύο από τα καταδρομικά του Χάμιλτον, το Τουσκαλούζα και το 
Ουιτσιτά ανήκουν στις Ηνωμένες Πολιτείες. Για πρώτη φορά στην ιστορία ναυτική αμερικανική 
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δύναμη βρίσκεται κάτω από τις διαταγές Άγγλου ναυάρχου. Επειδή έλαβε την πληροφορία, ότι το 
Tirpitz βγαίνει από τα φιόρδ, το Ναυαρχείο πανικοβάλλεται με τη σκέψη της άνισης ναυμαχίας, της 
καταστροφής των δύο συμμαχικών σκαφών, των ευθυνών που θα ζητηθούν και των συνεπειών στις 
σχέσεις του ναυτικού των δύο χωρών. Διαλέγει τη θυσία της νηοπομπής. 

Το κυνηγητό που ακολουθεί, είναι ένα από τα σκληρότερα επεισόδια του πολέμου. Δεν 
πραγματοποιείται από τις μεγάλες μονάδες επιφανείας, τις οποίες μια άκαιρη διαταγή του Hitler 
αναγκάζει να γυρίσουν πίσω, αλλά αποκλειστικά από υποβρύχια και αεροπλάνα. Τα φορτηγά είναι 
ανυπεράσπιστα. Μερικά κατορθώνουν να μπουν στη Λευκή Θάλασσα και να τελειώσουν το ταξίδι 
τους. Άλλα εισδύουν στους πάγους και εξωκείλουν στην ακτή της Νέας Ζεμλυά. Τα περισσότερα, 23 
στα 36, βυθίζονται. Εκατοντάδες ναυτικοί χάνονται κάτω από φρικτές συνθήκες και οι τύψεις για 
την εγκατάλειψη της νηοπομπής στην τύχη της βαραίνουν ακόμα τους ναύτες της Αυτού 
Μεγαλειότητας. 
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Ο Rommel ξεκινά για το Σουέζ. Μάχεται για το Μπιρ Χακέιμ 

Στη Μεσόγειο η θέση των Άγγλων είναι κρίσιμη. Την 1η Απριλίου 1942 οι ναυτικές τους δυνάμεις 
περιορίζονται σε 4 καταδρομικά και 15 αντιτορπιλικά. Μπροστά σ’ αυτά οι Ιταλοί διαθέτουν 4 
θωρηκτά, 9 καταδρομικά, 55 τορπιλοβόλα ή αντιτορπιλικά και 50 υποβρύχια. Υπάρχουν ακόμα 20 
από τα καλύτερα γερμανικά υποβρύχια. Η Μάλτα βρίσκεται σε κίνδυνο. Είναι σε απόσταση 50 
λεπτών πτήσης από την Σικελία, ενώ η μισή Μεσόγειος την χωρίζει από το Γιβραλτάρ ή από την 
Αλεξάνδρεια. Οι 300.000 κάτοικοί της δημιουργούν ένα δύσκολο πρόβλημα ανεφοδιασμού. Οι 
νηοπομπές απαιτούν ανάπτυξη δυνάμεων και παρ’ όλα αυτά δεν γλιτώνουν. Η νηοπομπή του 
Φεβρουαρίου αποτελείται από τρία πλοία που κανένα δεν φτάνει στον προορισμό του. Για τη 
νηοπομπή του Μαρτίου κινητοποιείται δύναμη συνοδείας από 18 πολεμικά. Δύο εμπορικά στα 
τέσσερα κατορθώνουν να πιάσουν τη Βαλέτα, καταστρέφονται όμως μέσα στο λιμάνι από τα 
αεροπλάνα. Τον Απρίλιο και τον Μάιο το Ναυαρχείο παραιτείται από κάθε καινούρια προσπάθεια. 
Η Μάλτα ξοδεύει τα τελευταία της αποθέματα. Η Βαλέτα έχει καταστραφεί από τους συνεχείς 
βομβαρδισμούς. Ο κυβερνήτης Sir Ουίλιαμ Ντόμπι, θύμα νευρικής καταπτώσεως, αντικαθίσταται 
από έναν παλιό με ατσάλινα νεύρα, τον Lord Gort που από τον καιρό που έπεσε σε δυσμένεια 
διοικεί το Γιβραλτάρ. Πολλοί σκέπτονται, ότι η Μάλτα εξουδετερωμένη από το εναέριο 
σφυροκόπημα πρέπει να θυσιαστεί. Εκτός από τον κίνδυνο να υποκύψει στην πείνα, υπάρχει ο 
φόβος μιας επίθεσης κρητικού τύπου που θα οδηγούσε στην εξόντωση τα 13 τάγματα (26.000 
άνδρες) της φρουράς. 

Πραγματικά υπάρχει ένα σχέδιο Ηρακλής για την κατάκτηση της Μάλτας. Κάτω από την ονομαστική 
διοίκηση του δούκα της Σαβοΐας ο νικητής της Κρήτης Student έχει επιφορτιστεί με την εκτέλεση 
του. Ο Hitler όμως διστάζει να διατάξει την έναρξή του. Ανατρέπει τη σειρά των παραγόντων: Η 
Μάλτα, αντί να καταληφθεί, για να διευκολύνει μια νίκη στη Βόρεια Αφρική, θα πέσει, όταν ο 
Rommel φθάσει στο Suez ή τουλάχιστο στο Tobruk

Στις 29 Απριλίου μια παράδοση ξαναζεί. Ο Führer καλεί τον Duce στο Σαλτσβούργο . Η υποδοχή δεν 
επηρεάζεται από τα δεινά του πολέμου. Αφού έγιναν δεκτοί με πολυτέλεια οι Ιταλοί, μένουν στο 
ανάκτορο των πριγκίπων-επισκόπων, η επίπλωση του οποίου -σημειώνει ο Ciano- έχει ανανεωθεί με 
γαλλικά έπιπλα που δεν πρέπει να κόστισαν ακριβά στους νέους ιδιοκτήτες. Ήταν η πρώτη φορά 
που ο Mussolini συναντούσε τον Hitler μετά τις ήττες του ανατολικού μετώπου. Τον βρίσκει 
αλλαγμένο, σκεπτικό, με γκρίζα μαλλιά, αλλά επιρρεπέστερο στη χωρίς ειρμό πολυλογία. Ο Ciano 
χρονομετρά ένα χωρίς διακοπή μονόλογο που διαρκεί 1 ώρα και 40 λεπτά και όπου σ’ ένα απίθανο 
ανακάτεμα μπερδεύονται ο πόλεμος με τη θρησκεία, η τέχνη με την ιστορία, ο ρατσισμός με τη 
φιλοσοφία. Οι τρομεροί αυτοί μονόλογοι, τα γεμάτα μανία παραληρήματα θα γίνουν ένα 
χαρακτηριστικό σημάδι στην αυξανόμενη παραφροσύνη του Adolf Hitler. 

. 

Όπως έγινε στο παρελθόν με τους θριάμβους του στην Poland και στη France, ο Hitler διηγείται στο 
σύμμαχό του, πως η θέλησή του υπέταξε τον ρωσικό χειμώνα και πως οι λεωφόροι της νίκης 
ξανάνοιξαν μπροστά στα στρατεύματά του. Ο Άξων θα ξαναπάρει την πρωτοβουλία σε όλα τα 
μέτωπα. Στην Αφρική ο γερμανοϊταλικός στρατός θα ξαναρχίσει την επίθεση και θα συμπληρώσει 
την κατάκτηση της Κυρηναϊκής. Αυτή τη φορά θα προωθηθεί ως το Suez. Η Μάλτα θα καταληφθεί 
από αλεξιπτωτιστές των δύο στρατών, οι Άγγλοι θα εκδιωχθούν από τη Μεσόγειο και οι δοκιμασίες 
της Ιταλίας θα τελειώσουν μέσα στη δόξα. 

Το ενδιαφέρον του Führer για τη Μεσόγειο είναι συμπτωματικό και περιορίζεται στην επιφάνεια. Ο 
Rommel το ξέρει. 

Προσκεκλημένος για σύσκεψη στο Rastenburg στις 17 Φεβρουαρίου σκόπευε να υπογράμμιση στον 
Hitler τις δυνατότητες του αφρικανικού μετώπου, ο Hitler όμως δεν κατάφερνε να αποσπάσει τη 
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σκέψη και τα λόγια του από το ρωσικό μέτωπο, όπου η κρίση του χειμώνα έφθανε στο υψηλότερο 
σημείο της. Η ατμόσφαιρα του γενικού στρατηγείου έπεισε τον διοικητή της μηχανοκίνητης 
αφρικανικής στρατιάς, ότι η μάχη του ήταν τελείως έξω από τον κόσμο των φροντίδων, όπου ζούσε 
η Ανώτατη Διοίκηση. Οι νίκες του γίνονται παιγνίδια προπαγάνδας, λαμπροί αντιπερισπασμοί, που 
ρίχνονται στην ανήσυχη Γερμανία. Παραμένουν γεγονότα επεισοδιακά δίπλα στο γιγαντιαίο, στο 
εξαντλητικό μέτωπο, όπου παίζεται η τύχη του Reich. 

Τα μέσα του Rommel παραμένουν επομένως περιορισμένα. Η μόνη ενίσχυση που παίρνει είναι η 
15η ταξιαρχία αλεξιπτωτιστών, που του φέρνει από την Ελλάδα ο στρατηγός Ράνκε. Οι Ιταλοί είναι 
πολυάριθμοι, επειδή όμως τέσσερις από τις μεραρχίες τους δεν είναι μηχανοκίνητες, δεν μπορούν 
να χρησιμοποιηθούν παρά για άμυνα. Οι τρεις άλλες Αριέτε, Τριέστε και Τρέντο εξακολουθούν να 
υποφέρουν από τις ελλείψεις ενός στρατού καμωμένου για παρελάσεις από ένα φθηνό καθεστώς. 
Στελέχωση μέτρια, κακό ηθικό, άβυσσος μεταξύ αξιωματικών και οπλιτών, υλικό ασυγχρόνιστο και 
κακής ποιότητας. 

Οι Άγγλοι έχουν κι αυτοί τα αδύνατα σημεία τους. Ένα νέο αντιαρματικό πυροβόλο έχει τεθεί σε 
χρήση, αλλά απέχει πολύ από το να έχει την αξία του γερμανικού 88. Τα βρετανικής κατασκευής 
θωρακισμένα οχήματα Κρουζέιντερ, Βάλενταϊν, Ματίλντα μειονεκτούν εξ αιτίας του μικρού 
ασήμαντου διαμετρήματος (37mm) των πυροβόλων τους. Το πολυτιμότερο απόκτημα είναι το μέσο 
αμερικανικό άρμα Γκραντ, ανάλογο με το γαλλικό Β του 1940. Με το μη κινητό πυροβόλο των 75, 
τοποθετημένο χαμηλά, είναι ξεπερασμένο σαν σύλληψη, αλλά επί τέλους επιτρέπει μιαν 
αναμέτρηση με ίσους όρους με το PzKw4. Από τα 630 άρματα, που διαθέτει η 8η στρατιά, 160 είναι 
Γκραντ. Ο εχθρός αγνοεί ακόμη την ύπαρξη του καινούριου οχήματος. 

Η στρατιά είναι διαμοιρασμένη σε δύο σώματα στρατού. Το 13ο κάτω από την διοίκηση του 
υποστρατήγου Γκοτ περιλαμβάνει δύο νοτιοαφρικανικές μεραρχίες, από τις οποίες η μία κρατεί το 
Tobruk, την 50ή μητροπολιτική μεραρχία και δύο ανεξάρτητες ταξιαρχίες αρμάτων. Το 30ό κάτω 
από την διοίκηση του υποστρατήγου Νόρρι συγκεντρώνει δύο θωρακισμένες μεραρχίες, την 1η και 
την 7η, δύο ινδικές ταξιαρχίες και την 1η ταξιαρχία της Ελευθέρας France. Διοικητής της στρατιάς 
παραμένει ο Νέιλ Ρίτσι·

Ανάμεσα στον Auchinleck και τον Churchill η συζήτηση οξύνεται. Ο πρωθυπουργός επιμένει για μια 
άμεση επίθεση, ο Auchinleck όμως ζητεί τέσσερις μήνες, για να τελειώσει τις προετοιμασίες του. Ο 
Churchill θέλει να τον αντικαταστήσει με τον Alexander που ύστερα από την απώλεια της Ρανγκούν 
βγάζει με δυσκολία τον μικρό στρατό του από τη βιρμανική ζούγκλα. Η απόφαση αναστέλλεται χάρη 
στον Brooke και ο Auchinleck που λέει, ότι η ανακατάληψη της Βεγγάζης είναι ο μόνος τρόπος για 
να σωθεί η Μάλτα, υπόσχεται χωρίς πεποίθηση να επιτεθεί το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Ιουνίου 
παρά την τεράστια αύξηση κατανάλωσης νερού και καυσίμων, την οποία προκαλεί το καλοκαίρι της 
Σαχάρας. 

 είναι πάντοτε υποχείριος του Auchinleck και επικρίνεται συνεχώς από 
αρχαιότερους υφισταμένους του. 

Το σύμπλεγμα της άμυνας εξακολουθεί άλλωστε να τυραννά το πνεύμα των Άγγλων στρατηγών. Ο 
Ρίτσι έχει εγκαταστήσει την 8η στρατιά από την Αιν ελ Γκαζάλα, μια μικρή παράκτια όαση, ως το 
Μπιρ Χακέιμ που δεν έχει πια καμιά σχέση με το όνομά του, αφού το πηγάδι που ήταν εκεί, έχει 
ξεραθεί. Καταθλιπτικό πεδίο μάχης. Το οροπέδιο της Μαρμαρικής, ίσιο, ορυκτογενές και εχθρικό για 
τη μαυρίλα και τη γυμνότητά του. Η αναλογία με την θάλασσα είναι εκπληκτική. Οι μονάδες 
κινούνται με τη βοήθεια της πυξίδας και ο στρατιώτης της ερήμου παραμονεύει τις στήλες της 
σκόνης, όπως ο ναύτης τους καπνούς στον ορίζοντα. Ο Ρίτσι παρ’ όλα αυτά προσπαθεί να 
συγκροτήσει ένα συνεχές μέτωπο και να ετοιμάσει τη γρήγορη και φευγαλέα ναυμαχία της ερήμου, 
σαν να επρόκειτο να υπερασπίσει μια οργανωμένη θέση στην Πικαρδία ή στις Φλάνδρες. 
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Τα φυσικά εμπόδια λείπουν. Μισό εκατομμύριο νάρκες έχουν πάρει τη θέση τους. Η άμυνα 
στηρίζεται σε μια αλυσίδα από boxes, οχυρωμένες θέσεις που περιβάλλονται και χωρίζονται σε 
τμήματα με σειρές από συρματοπλέγματα και πεδία από νάρκες. Στο εσωτερικό αυτών των 
περιφραγμάτων οι άνδρες αισθάνονται κιόλας σαν να είναι αιχμάλωτοι. Οι μεγάλες ζέστες έχουν 
αρχίσει, ο γκίμπλυ φυσά, η μερίδα του νερού δε φτάνει για να κατασιγάσει τη δίψα. 
Δισεκατομμύρια μύγες φέρνουν τρέλα. 

Ο Μέντωρ-Auchinleck έχει δώσει στον Ρίτσι-Τηλέμαχο τη συμβουλή να κρατήσει διαθέσιμο το 30ό 
σώμα, τις δύο θωρακισμένες μεραρχίες του συγκεντρώνοντάς τες από τη μια και την άλλη πλευρά 
του δρόμου Καπούτσο, έτοιμες να κινηθούν μ’ όλο τον όγκο τους στο Βορρά ή στο Νότο. Ο 
Τηλέμαχος αγνοεί τη συμβουλή. Τα δύο σώματα στρατού που διαθέτει, μοιράζονται την άμυνα των 
θέσεων. Το 13ο στο Βορρά, στην πλευρά της θάλασσας, το 30ό στο Νότο, στην πλευρά της ερήμου. 
Το Μπιρ Χακέιμ στο άκρο είναι η άγκυρα πάνω στην οποία στηρίζεται ολόκληρη η άμυνα. Μοιάζει 
με τα αλλά boxes και κυρίως με αυτό του Γκοτ ελ Ουαλέμπ

Πέρα από το Μπιρ Χακέιμ περιπολεί η 3η μηχανοκίνητη ινδική ταξιαρχία. Σε σημεία ακόμα πιο 
προχωρημένα κομάντος κινούνται σαν νομάδες στην έρημο. 

, δεκαπέντε μίλια βορειότερα. Η 
περίμετρός του, ασαφώς τριγωνική, ξεχωρίζει από 50.000 νάρκες και κλείνει επιφάνεια 16km. Δεν 
υπάρχουν χαρακώματα, αλλά πολλές φωλιές μάχης, σκαμμένες με κόπο στο πολύ σκληρό έδαφος. 
Ο οπλισμός περιλαμβάνει 26 πεδινά πυροβόλα, 62 αντιαρματικά και 44 όλμους. Η φρουρά που 
διοικείται από το στρατηγό Πιέρ Καίνιγκ -λοχαγό στην εκστρατεία του Narvik- αποτελείται από την 
1η ελεύθερη γαλλική ταξιαρχία, που συγκεντρώνει 2 τάγματα της Λεγεώνας των Ξένων, 1 τάγμα 
πεζικού του ναυτικού, 2 τάγματα πεζοναυτών, 1 τάγμα ιθαγενών Ουμπάνγκι και 1 τάγμα ιθαγενών 
του Ειρηνικού, 3.500 άνδρες συνολικά, φερμένους απ’ όλα τα σημεία μιας αυτοκρατορίας 
σπαραγμένης, όπως η μητρόπολη που την δημιούργησε. 

Ο Ρίτσι όμως δεν προσέχει την έρημο. Πιστεύει ότι ο Rommel θα επιτεθεί στον τομέα της παραλίας, 
για να πάρει το δρόμο που οδηγεί κατευθείαν προς το Tobruk. Οι Άγγλοι φυλάγονται βέβαια από τις 
πονηριές της Αλεπούς της ερήμου

Την επομένη, κάτω από την ηγεσία ενός προσωπικού φίλου του Rommel, του Γερμανού στρατηγού 
Κρύβελ, το ιταλικό πεζικό επιτίθεται πραγματικά στη Γκαζάλα. Το σύνολο όμως των ταχυκίνητων 
δυνάμεων του Άξονα εμφανίζεται αιφνιδιαστικά στα νότια του Μπιρ Χακέιμ. Για να το επιτύχουν, 
10.000 οχήματα κινήθηκαν ολόκληρη τη νύχτα κάτω από ένα μαγευτικό σεληνόφως. Η Luftwaffe τα 
καθοδηγεί γεμίζοντας πάνω από το Μπιρ Χακέιμ τον ουρανό με φωτιστικές φωτοβολίδες. Η 
μεραρχία Τριέστε παρεκκλίνει και καθυστερεί, οι τέσσερις άλλες όμως, Αριέτε, 15η και 21η 
θωρακισμένες και 90ή ελαφρά, ελίσσονται και στρέφονται γύρω από το άκρο του αγγλικού 
μετώπου. Ο ελιγμός από βλέπει στο να προωθηθεί η 90ή ελαφρά ταξιαρχία στο Tobruk, για να 
αποδιοργανώσει τα μετόπισθεν, ενώ στο μεταξύ η Αριέτε θα καταλάβει το Μπιρ Χακέιμ και οι 
κύριες δυνάμεις του Afrikakorp θα κυκλώσουν την 8η στρατιά. Ο Rommel διευθύνει την κίνηση από 

, αλλά αυτή τη φορά οι ενδείξεις είναι πολύ σαφείς, για να είναι 
τεχνητές. Η αεροπορία παρακολουθεί πυκνές φάλαγγες αρμάτων που συγκεντρώνονται προς την 
Γκαζάλα και σύννεφα σκόνης που φαίνονται από μακριά, δείχνουν ότι οι γερμανοϊταλικές δυνάμεις 
ξεγλιστρούν προς το μεσογειακό άκρο του μετώπου. Εκείνο που ο Ρίτσι δεν υποπτεύεται είναι, ότι 
οι φάλαγγες, τις οποίες επισημαίνει η αεροπορία του, γυρνάνε πίσω τη νύκτα, ότι οι συγκεντρώσεις 
αυτές που του αναφέρουν, αποτελούνται από ψεύτικα άρματα, καμωμένα με λινάτσα, ότι τα 
σύννεφα καπνού παράγονται από παλιούς κινητήρες αεροπλάνων που δουλεύουν πάνω σε 
φορτηγά αυτοκίνητα. Όταν μια έντονη προπαρασκευή πυροβολικού και αεροπορίας εξαπολύεται 
στις 26 Μαΐου στον τομέα της Γκαζάλα, ο Νέιλ Ρίτσι συγχαίρει τον εαυτό του για την ορθότητα που 
είχαν οι προβλέψεις του. Έχει συγκεντρώσει στο αριστερό τα περισσότερα από τα στρατεύματά του, 
τοποθετώντας στην πρώτη γραμμή την 1η νοτιοαφρικανική μεραρχία και την 50ή αγγλική. Είναι 
έτοιμος. Περιμένει. 
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τις γραμμές της 15ης θωρακισμένης μεραρχίας. 

Η υπέροχη αυτή έφοδος έχει στην αρχή κεραυνοβόλα αποτελέσματα. Η 3η ινδική ταξιαρχία, ενώ οι 
άνδρες παίρνουν το πρόγευμά τους χωρίς ανησυχία, σαν να συμμετέχουν σε γυμνάσια, 
αιφνιδιάζεται. Ο όγκος των θωρακισμένων που έρχεται εναντίον της, είναι τόσο συμπαγής που δίνει 
την εντύπωση, ότι ολόκληρη η έρημος σηκώνεται σε μια απέραντη οθόνη σκόνης που φλέγεται από 
την αυγή. In case you’re interested, διαβιβάζει το σώμα στρατού, there’s a whole bloody German 
armoured division in front of us (Στην περίπτωση που σας ενδιαφέρει, μια ολόκληρη καταραμένη 
γερμανική μεραρχία αρμάτων βρίσκεται μπροστά μας). Το σώμα στρατού όμως θεωρεί, ότι πρόκειται 
για αντιπερισπασμό και ότι η κύρια μάχη γίνεται μπροστά στην Γκαζάλα. Οι Γερμανοϊταλοί 
αφοπλίζουν τους Ινδούς λέγοντάς τους, ότι είναι ελεύθεροι. Μερικοί θα πεθάνουν από τη δίψα. 
Άλλοι θα φθάσουν στο Μπιρ Χακέιμ, όπου θα παρουσιασθούν με τη γλώσσα κρεμασμένη έξω από 
το στόμα. Οι Άγγλοι μόνο έχουν την τιμή μιας κανονικής αιχμαλωσίας. Ένας απ’ αυτούς είναι 
εθελοντής, ένας ναύαρχος 72 ετών, ο Ουώλτερ Κάουαν

Η μόνη αποτυχία του πρωινού είναι η επίθεση εναντίον του Μπιρ Χακέιμ. Το οχυρό έπρεπε να 
καταληφθεί από την πρώτη ώρα, αλλά η μεραρχία Αριέτε χάνει μάταια μπροστά του 32 άρματα και 
91 αιχμαλώτους, ανάμεσα στους οποίους και ένα συνταγματάρχη. 

 που κέρδισε τα παράσημά του στο Νείλο 
σαράντα έξι χρόνια πριν, στην εκστρατεία του Κίστενερ εναντίον των δερβισών. Οι Ιταλοί τον 
ελευθερώνουν για την μεγάλη ηλικία του. Θα τους αποδείξει, ότι έκαναν άσχημα, πέφτοντας με 
αλεξίπτωτο στη Yugoslavia, για να πολεμήσει με τους παρτιζάνους. 

Σε αλλά σημεία ο αιφνιδιασμός εξακολουθεί τα καταστρεπτικά του αποτελέσματα. Διασκορπισμένα 
το 8ο των Ουσάρων και η 4η θωρακισμένη ταξιαρχία εκμηδενίζονται. Τα μαθήματα μαθαίνονται 
σιγά σιγά: τριάντα μήνες μετά την Poland μία στατική διοίκηση αποδιοργανώνεται ολότελα από μια 
προσβολή θωρακισμένων. Ο Ρίτσι είναι μακριά και αγνοεί τα πάντα. Ο Νόρρι γλιτώνει την 
αιχμαλωσία ζητώντας εσπευσμένα καταφύγιο στο οχυρό Ελ Άντεμ. Ο διοικητής της 7ης 
θωρακισμένης Μέσσσερβι συλλαμβάνεται, έχοντας όμως αφαιρέσει τα διακριτικά του κατορθώνει 
να περάσει ως ορντινάντσα ενός από τους αξιωματικούς του και χάρη σ’ αυτή τη μετριοφροσύνη 
ξεφεύγει. - Η Αφρική, του λέει ένας Γερμανός νοσοκόμος, τελείωσε για μένα. Σε τρεις μέρες γίνομαι 
τριάντα πέντε χρονών: είναι το όριο ηλικίας για το Afrikakorp. Ξαφνιάζομαι όμως βλέποντας έναν 
άνθρωπο της ηλικίας σου να υπηρετεί ακόμα στην έρημο. -Τι θέλεις να κάνει ένας παλιός επαγγελματίας 
στρατιώτης

Στις 27 Μαΐου, στο τέλος της ημέρας, η 8η στρατιά είναι σχεδόν κυκλωμένη. Οι γερμανικές σφήνες 
έχουν φθάσει στα υψώματα της παραλίας, βλέπουν τη Βία Μπάλμπια, μόνη γραμμή υποχώρησης 
της αριστερής πτέρυγας του εχθρού. 

, απαντά φιλοσοφικά ο Μέσσερβι. 

Αλλά εκτός από την αντίσταση του Μπιρ Χακέιμ μια έκπληξη χαλά την ημέρα του Rommel. Το άρμα 
Γκραντ

Ο Rommel όμως δεν είναι άνθρωπος που τα χάνει εύκολα. Ανασυντάσσει τις δυνάμεις του, πηγαίνει 
ο ίδιος να δραστηριοποιήσει τον ανεφοδιασμό του και για να αποκαταστήσει τις επικοινωνίες του 
ανοίγει δύο περάσματα ανάμεσα στα ναρκοπέδια. Με τα νώτα στο κύριο πεδίο των ναρκών, σαν 
στηριγμένα σε ποταμό, το Afrikakorp εγκαθίσταται σ’ ένα προγεφύρωμα, στο οποίο οι Άγγλοι 

. Από την αρχή της μάχης γερμανικά θωρακισμένα είχαν καταστραφεί από αυτό το όχημα με 
την άγνωστη σιλουέτα, που το πήραν στην αρχή για φόβητρο. Το βράδυ ο απολογισμός είναι 
ανησυχητικός. Το Afrikakorp έχει χάσει το ένα τρίτο από τα άρματά του. Η 15η θωρακισμένη δεν 
έχει πια βενζίνη. Η 90ή ελαφρά έχει επικίνδυνα απομακρυνθεί. Ο Rommel παρακάμπτει την θέση 
της Ελ Γκαζάλα, αλλά μένει απομονωμένος από τα μετόπισθέν του. Τον χωρίζουν τα ναρκοπέδια και 
τα δυο άθικτα οχυρά του Ουαλέμπ και του Μπιρ Χακέιμ. Έχοντας σχεδόν επιτύχει να κυκλώσει τον 
εχθρό, βρίσκεται σχεδόν κυκλωμένος. Ο λαμπρός αιφνιδιασμός της αυγής δεν έφερε τη νίκη. 
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δίνουν το όνομα το Καζάνι. Ο Rommel περνά δυτικά από το φράγμα κάτω από τα πυρά του οχυρού 
Ουαλέμπ, με σκοπό να αναδιοργανώσει τη μάχη στην αριστερή του πτέρυγα, όπου ο Κρύβελ από 
μια βλάβη του κινητήρα του οχήματός του έπεσε μέσα στις αγγλικές γραμμές. Ο Kesselring, αν και 
έχει το βαθμό του στρατάρχου και δεν είναι πολύ φίλος της Αλεπούς, δέχεται να αναλάβει τη 
διοίκηση των ιταλικών μεραρχιών που επιτίθενται στη Γκαζάλα. Η πρόοδος είναι ασήμαντη, αλλά η 
πίεση στους Άγγλους ανακουφίζει την αφρικανική θωρακισμένη στρατιά. 

Στις 31 Μαΐου η κρίση έχει ξεπερασθεί. Ο Κρύβελ, γράφει ο Rommel στη γυναίκα του, έχει πέσει σε 
αγγλικά χέρια, ελπίζω όμως να τον βγάλω από κει. Σημειώνει ακόμα:

Αλλά στην αγγλική πλευρά η ευφορία βασιλεύει. Μετά είκοσι τέσσερις ώρες αβεβαιότητος που 
οφείλεται στη σύγχυση της μάχης και στη σοβαρότητα των απωλειών του, ο Ρίτσι είναι βέβαιος, ότι 
ο γερμανικός ελιγμός απέτυχε. Καθώς πιέζεται, με τα νώτα στο φράγμα-ναρκοπέδιο ο Rommel 
φαίνεται σε απελπιστική θέση. 

 Οι Άγγλοι παρακολουθούν τις 
κινήσεις μου με πολύ περίσκεψη.  Γι’ αυτούς ο ι κανονικές απαιτήσεις μιας επιχείρησης είναι ο ι 100% 
πιθανότητες επιτυχίας. 

Τον κρατώ, γράφει στον Auchinleck, θα τον συντρίψω στο Καζάνι.

Η επιχείρηση θα αρχίσει την νύκτα της 4ης προς την 5η Ιουνίου. Ο Ρίτσι την βλέπει περισσότερο σαν 
καταδίωξη παρά σαν μάχη. Όλες οι μονάδες, ακόμη και η πρώτη γαλλική ταξιαρχία, παίρνουν 
διαταγές κίνησης που αρχίζουν με τη φράση: 

 Για 
να το κατορθώσει ύστερα από ατέλειωτες συσκέψεις οργανώνει μια μεθοδική και βραδεία 
επιχείρηση. Την επιχείρηση Αμπερντήν, στην οποία για λόγους προσωπικής ευθιξίας των 
αξιωματικών του δεν κατορθώνει να δώσει ένα μοναδικό διοικητή. Ο Μπριγκς και ο Μέσσερβι θα 
διοικούν διαδοχικά ο ένας τις άρτιες και ο άλλος τις περιττές ημέρες, όπως γίνεται στο εκ 
περιτροπής παρκάρισμα των αυτοκινήτων. 

Στις 31 Μαΐου ο Rommel κτυπά. Αμμοθύελλα, σύννεφα μαύρα και χαμηλά, που δίνουν στο τοπίο 
μια παράξενη κι απαίσια όψη, δεν εμποδίζουν την επίθεση εναντίον του Γκοτ ελ Ουαλέμπ. Το οχυρό 
πέφτει ύστερα από μερικές ώρες αφήνοντας στα χέρια του εχθρού ολόκληρη την 150ή ταξιαρχία 
πεζικού (3.000 αιχμάλωτοι, 123 πυροβόλα). 

ο εχθρός αποσύρεται... 

Λυπούμαι, γράφει ο Ρίτσι μη έχοντας συνειδητοποιήσει 
την κατάσταση,

Η σειρά του Μπιρ Χακέιμ έχει φθάσει. Η επίθεση εκδηλώνεται στις 2 Ιουνίου. Δύο νύκτες αργότερα 
ο αντελιγμός των Άγγλων, η επιχείρηση Αμπερντήν, μπαίνει σ’ εφαρμογή σε χάση φεγγαριού και το 
λιγοστό φως του δίνει στην έρημο μυστηριώδη όψη. Για 48 ώρες δύο διαφορετικές μάχες 
εξελίσσονται σε απόσταση 40km η μία από την άλλη. Ο Άξων επιτίθεται στο Μπιρ Χακέιμ και η 8η 
στρατιά αγωνίζεται να σπάσει το βάθος του Καζανιού και να καταλάβει τις διαβάσεις του 
ναρκοπεδίου, για να δικαιολογήσει τους κομπασμούς του Ρίτσι 

 που έχασα την 150ή, η θέση μας όμως βελτιώνεται από μέρα σε μέρα... 

Τον κρατώ... Η επιχείρηση 
Αμπερντήν τελειώνει πρώτη. Μαύρη αποτυχία. Το όχι μελετημένο σχέδιο οδηγεί τους Άγγλους να 
εμπλακούν κατά τμήματα με ένα σχήμα άκαμπτο με μια διοίκηση διαιρεμένη. Ο Rommel δέχεται 
τεράστια πίεση. Ο Νέρινγκ αναφέρει ότι από τα 320 άρματα του δεν μένουν παρά 130. Αλλά η 
ανωτερότητα της διοίκησης, των ανδρών και του υλικού υπερισχύουν και πάλι. Το γερμανικό 
αντιαρματικό 88 κάνει την μάχη πραγματικό σφαγείο για το αδέξιο όχημα που είναι το Κρουξέιντερ 
και τα πολύ αδύνατα Στιούαρτ. Προσβάλλοντας την κορυφή Σίδρα, κλειδί του πεδίου της μάχης, με 
τα κακοοπλισμένα και βαριά Ματίλντα η 32η θωρακισμένη ταξιαρχία μπερδεύεται ανάμεσα στις 
ίδιες τις αγγλικές νάρκες και κάτω από τα πυρά του γερμανικού πυροβολικού χάνει σε λίγα λεπτά 29 
από τα 36 μεγαθήριά της. Όταν οι Γερμανοί περνούν στην αντεπίθεση, τα πρόχειρα συγκροτημένα 
τάγματα του Μπριγκς και του Μέσσερβι κατακομματιάζονται· 153 άρματα μένουν στο πεδίο. Όλες 
οι δυνάμεις επέμβασης της 8ης στρατιάς έχουν καταστραφεί. Το κέντρο της διαλυμένο, δεν κρατά 
στο σημείο στήριξης Νάιτμπριτζ, στο οποίο κλείνεται η ταξιαρχία της φρουράς. Ο ελιγμός του 
Rommel, με την κύκλωση της πάντοτε ακίνητης αριστερής αγγλικής πτέρυγας μπροστά στην 
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Γκαζάλα, ξαναβρίσκει τη δέκατη ημέρα των μαχών πιθανότητες επιτυχίας. 

Τότε ο Rommel διαπράττει ένα σφάλμα: επιμένει στην κατάληψη του Μπιρ Χακέιμ. 

Στις 27 Μαΐου η σημασία του Μπιρ Χακέιμ είναι μεγάλη. 

Στις 5 Ιουνίου η σπουδαιότητά του έπεσε στο μηδέν. Οι επικοινωνίες του Rommel έχουν 
αποκατασταθεί. Τα ρήγματα στο ναρκοπέδιο έχουν διευρυνθεί και η άτακτη αγγλική υποχώρηση 
απομακρύνει κάθε κίνδυνο. Το γέρας βρίσκεται τώρα στο Βορρά: Το 13ο αγγλικό σώμα θα 
αιχμαλωτισθεί ολόκληρο, αν ο Rommel αποκόψει την Βία Μπάλμπια, στην οποία σκόπευε να 
φτάσει από την πρώτη μέρα της επίθεσής του. Σε τι μπορεί να τον ενδιαφέρει μια μικρή γαλλική 
ταξιαρχία απομονωμένη στην έρημο; Ο ρόλος της φαίνεται τόσο ασήμαντος που ο Ρίτσι σκέπτεται 
την εκκένωση του Μπιρ Χακέιμ και ασφαλώς θα την διάτασσε, αν δεν ήταν ένας στρατηγός τόσο 
στατικός, προσκολλημένος στο έδαφος, τόσο λίγο οπαδός των ελιγμών. Για μια φορά το ελάττωμά 
του τον εξυπηρετεί. Διατάσσει τον Καίνιγκ να αντισταθεί μέχρις εσχάτων και ο Rommel ρίχνεται 
στην λεπτομέρεια παραμερίζοντας την ουσία. 

Η επίθεση ξαναρχίζει την 6η. Ο Rommel την οδηγεί ο ίδιος κατευθύνοντας στα νότια την 15η 
θωρακισμένη μεραρχία, την οποία προσθέτει στη 90ή ελαφρά. Έχει ερεθιστεί από την αντίσταση 
ενός φυλακίου, που έπρεπε να πέσει σε μια ώρα και κρατά έντεκα μέρες. Θέλει να τελειώνει, πριν 
συνεχίσει την κύκλωση της 8ης στρατιάς. 

Παρά την αυξημένη προσπάθεια η γαλλική αντίσταση δεν κάμπτεται. 150 Stukas σηκώνουν με τις 
βόμβες τους τεράστιες στήλες άμμου, αλλά φεύγουν, χωρίς να τραυματίσουν ούτε έναν άνδρα· 
τόσο καλά οι υπερασπιστές έχουν μάθει την τέχνη του πολέμου. Όλες οι προσπάθειες διείσδυσης 
σπάζουν πάνω σε μια φωτιά κόλασης. Παρά τις απώλειες που έχουν υποστεί οι δυνάμεις ξηράς των 
Άγγλων, οργανώνουν τις φάλαγγες Πρίμρος, Νταίζη και Μπάττερκαπ, με σκοπό ν’ ανακουφίσουν 
τους πολιορκημένους παρενοχλώντας τους πολιορκητές. Η RAF επεμβαίνει με τέτοια 
αποτελεσματικότητα, που ο Kesselring, περισσότερο συνετός απ’ το Rommel, δημιουργεί σκηνή 
στον τελευταίο, επειδή το Μπιρ Χακέιμ αποδεκατίζει την αεροπορία του. Οι Γερμανοί επιτυγχάνουν 
το πρώτο πλεονέκτημά τους μονάχα στις 8, καταλαμβάνοντας το ύψωμα 186 στο εσωτερικό της 
οχυρωμένης περιμέτρου. Η αντίσταση δεν έσπασε ακόμα, αλλά το νερό γίνεται σπάνιο. Μια μικρή 
φάλαγγα βυτιοφόρων κατόρθωσε να μπει στο οχυρωμένο φρούριο την νύκτα της 7ης προς την 8η 
και τα αγγλικά αεροπλάνα έριξαν λίγα μπλοκ πάγου που φυλάχτηκε για τους τραυματίες, η στιγμή 
όμως που η δίψα θα καταβάλει το Μπιρ Χακέιμ δεν είναι μακριά. Ο Ρίτσι το καταλαβαίνει. Την 9η 
δίνει στον Καίνιγκ διαταγή να επιχειρήσει έξοδο. Η διάσπαση του κλοιού μέσα σε μια κατάμαυρη 
νύκτα είναι δύσκολο να περιγραφεί· τόσο πολύ χάνεται μέσα σ’ ένα πλήθος από ατομικές 
περιπέτειες. Η φρουρά βγαίνει με κατεύθυνση προς τα δυτικά και παρακάμπτει τις εχθρικές 
γραμμές, για να φθάσει στον τόπο συνάντησης που όρισε η 7η αγγλική ταξιαρχία. Μερικά στοιχεία 
περνούν χωρίς απρόοπτο. Άλλα αναγκάζονται να πολεμήσουν, χάνουν τον προσανατολισμό και 
φθάνουν σαν μια σειρά από μεμονωμένα άτομα. 

Ο Καίνιγκ φεύγει οδηγημένος από την οδηγό του Σούζαν Τράβερς, που παράκουσε ψυχρά, όταν 
δόθηκε διαταγή στις 6 γυναίκες του βοηθητικού σώματος που υπηρετούσαν με την 1η Ελεύθερη 
Γαλλική Ταξιαρχία (B.F.L.), να εγκαταλείψουν το Μπιρ Χακέιμ. Ο Καίνιγκ φθάνει στο σημείο της 
ανασυγκρότησης, αφού αγγίζει πολλές φορές την αιχμαλωσία και τον θάνατο. Το ίδιο συμβαίνει με 
τον Αμιλακβάρι, Γεωργιανό πρίγκιπα και λοχαγό της Λεγεώνας, καθώς και με τον Μεσμέρ που θα 
γίνει υπουργός των στρατιωτικών του De Gaulle. Οι φωτοβολίδες, τα τροχιοδεικτικά και οι εκρήξεις 
των ναρκών συνθέτουν στην έρημο ένα πυροτέχνημα που διαρκεί ολόκληρη τη νύχτα. Παρά το 
πανδαιμόνιο ο Rommel δεν πιστεύει σε μια γενική έξοδο και το πρωί διατάσσει να βομβαρδιστεί 
πάλι το Μπιρ Χακέιμ, όπου δε μένουν πια παρά λιγοστοί άνδρες, οι περισσότεροι πληγωμένοι. Τα 
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δύο τρίτα της 1ης B.F.L. κατάφεραν να εγκαταλείψουν τη σφηκοφωλιά. Αυτή είναι η περίφημη μάχη 
του Μπιρ Χακέιμ, που έμελλε να ξαναδώσει στη France μια ακτίνα δόξας. Διαρκούσε ακόμα, όταν η 
μεγαλοποίηση των γεγονότων από τη γαλλική εκπομπή του London προκαλούσε μια έντονη 
διαμαρτυρία του Καίνιγκ. Η πολιορκία του Μπιρ Χακέιμ δεν έχει ανάγκη να μυθιστορηματοποιηθεί. 
Είμαι στρατιώτης, δεν είμαι θεατρίνος. Στην τεράστια κλίμακα του πολέμου η λαμπρή διαγωγή μιας 
φούχτας Γάλλων εθελοντών δεν ήταν παρά ένα μικρό επεισόδιο. Η απληστία όμως, με την οποία 
έγινε δεκτή η αρχή αυτή της εθνικής αποκατάστασης της France, δικαιολογείται από την 
καταισχύνη, η οποία είχε καλύψει το γαλλικό όνομα. Η Αγγλία εξ άλλου έδειξε επιτηδειότητα 
απονέμοντας στους υπερασπιστές του Μπιρ Χακέιμ πλούσιες ηθικές αμοιβές. Η εύστοχη αυτή 
ενέργεια, ψυχρά υπολογισμένη για να ξυπνήσει τον γαλλικό λαό, γράφει ο ιστορικός Χένρυ Μώλντ, δεν 
άργησε να φέρει αποτελέσματα. Από τον απελπισμένο αγώνα του Μπιρ Χακέιμ κι έπειτα η France 
ξαναβρήκε την ψυχή της και το κίνημα αντίστασης που έφθινε ως τότε, άρχισε να αναπτύσσετε. 
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Καταστροφή στο Tobruk. Ο Churchill κλονίζεται. 
Το θάρρος του τον σώζει 

Στις αρχές του Ιουνίου ο Churchill αποφάσισε ένα καινούργιο ταξίδι στην Washington. Η αποστολή 
Hopkins - Marshall τελικά δεν είχε φέρει κανένα αποτέλεσμα. Η επιχείρηση Μπολερό, μεταφορά 
των αμερικανικών στρατεύματος στην Αγγλία, συνεχίζεται με απελπιστική βραδύτητα. Η εισβολή 
στην Ευρώπη προκαλεί όλο και περισσότερο σκεπτικισμό. Η επέμβαση στη France για το 1942 έχει 
ουσιαστικά εγκαταλειφθεί. Η κατάληψη της γαλλικής Βόρειας Αφρικής δεν φαίνεται να είναι κοντά. 
Οι σύμμαχοι δεν έχουν πια καμιά στρατηγική. Ο Churchill κρίνει ότι είναι καιρός να ξαναπάει στην 
Αμερική, για να ξανακινήσει τον επιτελικό μηχανισμό του συνασπισμού. 

Η τροπή που πήρε η μάχη της Λιβύης στην αρχή της προκάλεσε ικανοποίηση στο London. Μένει με 
την εντύπωση, ότι ο Rommel απέτυχε στην επίθεσή του και αγωνίζεται να αποφύγει την ήττα. Οι 
αναφορές από το Κάιρο είναι αισιόδοξες. Ξαφνικά στις 14 Ιουνίου η εικόνα θολώνει. Ένα 
τηλεγράφημα του Auchinleck πληροφορεί, ότι ο Ρίτσι σχεδιάζει ν’ αποσυρθεί στα παλιά σύνορα. Ο 
Churchill θορυβείται. Τι συμβαίνει; Γιατί αυτό το αιφνίδιο σχέδιο υποχώρησης ως την Αίγυπτο; Και 
τι θα γίνει με το Tobruk; Αυτό που συνέβη είναι τραγικά απλό. Οι ημέρες της 11ης, 12ης και 13ης 
Ιουνίου υπήρξαν καταστρεπτικές για τους Άγγλους. Ο Rommel ρίχτηκε εναντίον τους μόλις τελείωσε 
με το Μπιρ Χακέιμ. Είχαν κατορθώσει να εγκαταστήσουν μια γραμμή ανάσχεσης που κάλυπτε τη 
Γκαζάλα περνώντας από τα δύο οχυρά Νάιτμπριτζ και Ελ Αντεμ. Διέθεταν δύο άρματα εναντίον 
ενός, τρία πυροβόλα στα δύο και στο Νάιτμπριτζ (ονομασία σαρκαστική μιας διασταύρωσης από 
μονοπάτια) η 201η ταξιαρχία της φρουράς πολέμησε με μια γενναιότητα που οι Άγγλοι λένε ότι 
επισκίασε το θάρρος των στρατιωτών του Καίνιγκ. Όλα υπήρξαν ανώφελα. Οι Γερμανοί επέτυχαν 
μια καινούργια εκατόμβη από αγγλικά άρματα. Απειλούν την Βία Μπάλμπια, μοναδική γραμμή 
επικοινωνίας του 13ου σώματος. Η 8η στρατιά δεν μπορεί να σωθεί παρά με μια εσπευσμένη 
υποχώρηση. Η ανάπαυλα που πρόσφερε το Μπιρ Χακέιμ ήταν σύντομη. 

Η υποχώρηση αυτή είναι τρομερά εξαντλητική. Τα πρωινά μια γλαυκή ομίχλη κάνει τα μάτια να 
καίνε και η απότομη άνοδος της θερμοκρασίας αδειάζει το σώμα από κάθε ενεργητικότητα. Τα 
απογεύματα το φεγγοβόλημα του ήλιου είναι σαν χτύπημα στο κεφάλι. Οι άνδρες φαίνονται Νέγροι 
από τον ιδρώτα, τη σκόνη, τη βρωμιά και το μαύρισμα. Όχι χωρίς κάποια τύψη τρύπησαν τα μεγάλα 
βαρέλια των 80 γαλονιών κι έχυσαν τα αποθέματα του νερού στην άμμο. Τώρα η δίψα μεγαλώνει 
σαν τιμωρία. Μεταφορικά οχήματα σε μήκος 150km, η απίθανη συνοδεία μιας μηχανοκίνητης 
στρατιάς, καλύπτουν την Βία Μπάλμπια που κάτω από το βάρος και την τραχύτητα των τροχών τους 
αρχίζει να καταστρέφεται. H μόνη διαφορά από ανάλογες εικόνες που παρατηρήθηκαν στην 
κατάρρευση της France, είναι ότι απ’ αυτό το ασύντακτο πλήθος λείπουν οι πολίτες· κι εδώ 
ξεχύνεται με απελπιστική βραδύτητα. Ο δρόμος ελίσσεται και χώνεται ανάμεσα από τα παράκτια 
υψώματα, κατεβαίνει και ανεβαίνει τις απότομες πλαγιές των λόφων. Η παραμικρότερη ανωμαλία 
σταματά την κίνηση. Η φάλαγγα ακινητοποιείται με τους κινητήρες σε λειτουργία προσθέτοντας τις 
αναθυμιάσεις στη ζέστη που καταθλίβει. 

Ευτυχώς ο εχθρός δεν ακολουθεί. Η Luftwaffe βρίσκεται σε αδυναμία. Γκρινιάρηδες, όπως όλοι στις 
επίλεκτες μονάδες, οι άνδρες του Afrikakorp, μουρμουρίζουν για τη μεγάλη προσπάθεια που τους 
ζητούν από τις 27 Μαΐου. Χωρίς να είναι σε πραγματική απεργία οι στρατιώτες των θωρακισμένων 
αφήνονται στην κούραςή τους. Ο Rommel μεταβάλλεται σε απλό πυροβολητή· διατάσσει ο ίδιος ένα 
κανονιοβολισμό εναντίον της ατέλειωτης συνοδείας που ξετυλίγεται σαν λιτανεία. Η απόσταση 
όμως είναι πολύ μεγάλη, οι συνθήκες παρατήρησης καθόλου ευνοϊκές και οι οβίδες πολύ 
μετρημένες για ένα ουσιαστικό αποτέλεσμα. Η πρώτη νοτιοαφρικανική μεραρχία του 
αντιστράτηγου Πιένααρ κατορθώνει να διοχετευθεί ολόκληρη από τη Βία Μπάλμπια. Πιο κοντά 
στην απειλή η 50η αγγλική μεραρχία διασπά στα βόρεια και παρακάμπτοντας το Μπιρ Χακέιμ 
φθάνει στα όρια της Αιγύπτου ύστερα από ένα επίπονο ελιγμό. 
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Στην κυνηγημένη αυτή στρατιά δημιουργείται το πρόβλημα του Tobruk. Τέσσερις μήνες πριν ο 
ναύαρχος Cunningham που μόλις είχε εγκαταλείψει τη Μεσόγειο πηγαίνοντας στη Μικτή Επιτροπή 
των Επιτελαρχών, είχε προειδοποιήσει τον Churchill. Το ναυτικό δεν είναι πια σε θέση να 
ανεφοδιάζει το Tobruk, όπως έκανε κατά την πολιορκία του 1941. 

Από τους αρχηγούς του στρατού, του ναυτικού και της αεροπορίας στην Μέση Ανατολή πάρθηκε 
τότε, αναγκαστικά μια απόφαση. Δεν θα ξαναϋπάρξει πολιορκία του Tobruk. Αν η τύχη των όπλων 
έκανε ώστε η πόλη να απομονωθεί ξανά, το λιμάνι θα ανατιναζόταν και τα αποθέματα που υπήρχαν 
θα καταστρέφονταν. 

Μια τέτοια απόφαση είναι ευκολότερο να παρθεί παρά να εφαρμοστεί. Η απώλεια του Tobruk θα 
ήταν ένα σοβαρό πλήγμα στο ηθικό, ύστερα μάλιστα από όλη την ηρωική φιλολογία που είχε 
αναπτυχθεί γύρω από την ακλόνητη θέση του οχυρού αυτού της ερήμου. Ο Churchill που δεν είχε 
φέρει αντίρρηση τον Φεβρουάριο, επεμβαίνει. Θέλω να πιστεύω, τηλεγραφεί στον Auchinleck,

Αντιμετωπίζοντας ένα δίλημμα ο Auchinleck προσπαθεί να ξεφύγει. Ο μόνος τρόπος για να μην 
εγκαταλειφθεί ούτε να πολιορκηθεί το Τομττρούκ είναι να κρατήσει ανοικτή την επικοινωνία του με 
την Αίγυπτο δια ξηράς. 

 ότι σε 
καμιά περίπτωση δεν τίθεται θέμα να εκκενωθεί το Tobruk. 

Επειδή το Νάιτμπριτζ έχει εγκαταλειφθεί, το οχυρό Ακρόμα θα διατηρηθεί σαν προκεχωρημένο 
φυλάκιο και τα οχυρά Σίντι Ρετζέγκ, Ελ Άντεν, Γκαμπούτ και Μπελχαμέντ θ’ αποτελέσουν τους 
κρίκους της αλυσίδας που θα συνδέσει το Tobruk με τις γραμμές, από όπου η 8η στρατιά 
ετοιμάζεται να ξαναπάρει την πρωτοβουλία με καινούργιες δυνάμεις. Το εκτεταμένο οχυρωμένο 
παραλληλόγραμμο θα αποτελέσει ένα σημείο κρούσης, ένα στρατόπεδο, από το οποίο θα γίνει 
εξόρμηση για την κατάκτηση της Κυρηναϊκής. 

Η απόφαση κύτη δεν προβλέπει μία περίπτωση: τι θα γίνει, αν παρ’ όλα αυτά η γραμμή 
επικοινωνίας με το Tobruk αποκοπεί; Η φρουρά θα πρέπει να επιχειρήσει έξοδο, όπως εκείνες του 
Μπιρ Χακέιμ και του Νάιτμπριτζ. Ή θα δεχθεί την πολιορκία που τον Φεβρουάριο θεωρήθηκε 
απαράδεκτη; 

Δυνατός στο πεδίο της μάχης, αναποφάσιστος στα συμβούλια ο Auchinleck αποφεύγει μια 
ξεκάθαρη απάντηση. Στο τηλεγράφημα που στέλνει στον Churchill, αναφέρει: Η ερμηνεία του 
πολεμικού συμβουλίου είναι ορθή. Ο στρατηγός Ρίτσι αφήνει στο Tobruk 

Καθησυχασμένος ο Churchill δεν αναβάλλει το ταξίδι του στην Washington. Στις 16 Ιουνίου, ημέρα 
που παίρνει το αεροπλάνο, οι κρίκοι της αλυσίδας που συνδέουν το Tobruk με τα αιγυπτιακά 
σύνορα σπάζουν. Ο Rommel καταλαμβάνει το Σίντι Ρετζέγκ και το Μπελχαμέντ και κόβει επί τέλους 
αυτή την Βία Μπάλμπια, στην οποία υπολόγιζε να φθάσει από τις 27 Μαΐου. Οι κύριες δυνάμεις της 
8ης στρατιάς ξέφυγαν απ’ την αιχμαλωσία, αλλά εκείνο που οι Άγγλοι είχαν υποσχεθεί στον εαυτό 
τους να αποφύγουν, έγινε. Το Tobruk πολιορκείται. 

τη δύναμη που νομίζει αρκετή 
να κρατήσει, έστω και αν προσωρινά απομονωθεί απ’ τον εχθρό... με ανάλογα αποθέματα 
πυρομαχικών, καυσίμων, τροφίμων και νερού. 

Είναι αλήθεια, ότι έχει αρκετά εφόδια. Κάτω από τη διοίκηση ενός Νοτιοαφρικανού στρατηγού, που 
μόλις είχε προαχθεί, του Κλόπερ, η δεύτερη νοτιοαφρικανική μεραρχία και δύο ομάδες 
ανεξάρτητων ταξιαρχιών, 35.000 άνδρες, εφοδιασμένοι με ό,τι χρειάζεται για να πολεμήσουν, 
εξασφαλίζουν την άμυνά του. H κατάσταση είναι ασύγκριτα καλύτερη από το 1941, όταν το Tobruk 
σώθηκε από την τυχαία παρουσία μιας αυστραλιανής ταξιαρχίας και από την έμπνευση του 
στρατηγού Μόρσαντ· τότε είχε κρατηθεί 243 ημέρες. 
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Στην τραγική και γεμάτη κατάθλιψη ιστορία του πολέμου ο Churchill παραμένει μια πηγή δύναμης. 
Ο κυνισμός και η απαισιοδοξία των βετεράνων τον αφήνουν ανέπαφο. Τίποτε δεν τον καταβάλλει, 
όλα τον ενδιαφέρουν με πάθος και το ταξίδι, για το οποίο ξεκινάει σε μια κρίσιμη στιγμή της μάχης 
για τη Βόρεια Αφρική, είναι ένα διάλειμμα αναψυχής. 

Πριν απογειωθεί έκανε την διαθήκη του και έγραψε στον βασιλιά, για να συστήσει σε περίπτωση 
ατυχήματος τον Anthony Eden σαν διάδοχό του. Αφού πήρε όλες αυτές τις προφυλάξεις, εκδηλώνει 
μια θαυμάσια διάθεση. Σφυρίζει φοβερά φάλτσα, σημείο ότι είναι στα καλά του. Επισκέπτεται το 
μεγάλο υδροπλάνο, μένει έκθαμβος μπροστά στις διαστάσεις του, τις κουκέτες του, την κουζίνα, τις 
τουαλέτες. Καθισμένος δίπλα στον πιλότο θαυμάζει με τον ενθουσιασμό ενός ζωγράφου ένα 
ηλιοβασίλεμα πάνω σε μια θάλασσα από σύννεφα και ύστερα έχοντας καταβροχθίσει ένα γερό 
γεύμα αποκοιμάται σαν μωρό, για να απολαύσει μία νύχτα πολύτιμου ύπνου. Οι συνθήκες πτήσης 
είναι τόσο καλές που καταργείται η στάση ανεφοδιασμού στο Γκάντερ. Αλλά ο ανεφοδιασμός του 
Winston Churchill απαιτεί πολύ περισσότερα από τον ανεφοδιασμό του Μπόινγκ. Ζητεί το δείπνο 
του. - Σερ, η ώρα με τον ήλιο δεν είναι παρά 16:30. Θα είμαστε στην Washington σε τρεις ώρες και 
πρέπει να δειπνήσετε στην πρεσβεία... θυμώνει. Δεν πηγαίνω με την ώρα του ήλιου. Πηγαίνω με την 
ώρα της κοιλιάς μου. Μαζεύουν τις τελευταίες προμήθειες που υπάρχουν στο αεροπλάνο και τις 
συνοδεύει μ’ ένα μπουκάλι σαμπάνια και με το λίγο μπράντυ που είχε απομείνει. Όταν το 
αεροπλάνο κατεβαίνει στον Ποτομάκ μέσα σ’ ένα θαυμάσιο δειλινό της Βιργινίας, ο Churchill 
ακτινοβολεί από καλή διάθεση στο τραπέζι του πρεσβευτή. Φέρεται σαν άνθρωπος που πέρασε τον 
Ατλαντικό μονάχα μ’ ένα σάντουιτς. Ο Roosevelt βρίσκεται στο Hyde Park, όπου ο Churchill είναι 
προσκεκλημένος να τελειώσει το Week End. Μετά την υποδοχή στο οικογενειακό σπίτι και την 
γνωριμία με την κοιλάδα του Χάτσον ο Αμερικανός ενημερώνει τον Άγγλο πάνω στην πρόοδο του 
σχεδίου Τιούμπ Άλλοϊς, ψευδώνυμο της ατομικής βόμβας. Οι φυσικοί πιστεύουν τώρα πως είναι 
δυνατή μια βόμβα από ουράνιο. Ελπίζω, παρατηρεί ο Churchill,

Μετά το γεύμα το προεδρικό τραίνο επαναφέρει τους δυο πολιτικούς στην Washington. Η 
θερμοκρασία θυμίζει φούρνο, αλλά ύστερα από τριών ετών κανονιές και περιορισμούς, 
συναγερμούς και συσκότιση ο Churchill μένει έκθαμβος από την αφθονία και την ασφάλεια που τον 
τριγυρίζουν. Ευτυχισμένη Αμερική! Μπορεί με κάθε ησυχία να σφυρηλατεί τα συντριπτικά όπλα της 
αύριο. Πώς θα μπορούσε να μην κερδηθεί ο πόλεμος μ’ αυτόν τον κολοσσό στο πλευρό; 

 ότι δεν θα έχουμε τον καιρό να την 
χρησιμοποιήσουμε. 

Στην Washington η φοβερή ζέστη γίνεται πιο βαριά από μια έντονη υγρασία. Στο διαμέρισμά του 
στον Λευκό Οίκο ο Winston ανακαλύπτει με αγαλλίαση το Air Condition. Παίρνει ένα μπάνιο 
ξεχειλίζοντας τη μπανιέρα, βουτώντας και ξεφυσώντας σαν δελφίνι. Οδηγημένος από τον Hopkins 
πηγαίνει ύστερα στο προεδρικό γραφείο. Μια συζήτηση αρχίζει πάνω στο συνηθισμένο θέμα της 
κατανομής των δυνάμεων ανάμεσα στην Ευρώπη και τον Ειρηνικό. Διαρκεί ακόμα, όταν μπαίνει ο 
Marshall. 

Κρατά στο χέρι ένα ροζ χαρτί. Χωρίς να πει λέξη το τείνει στον Roosevelt. Χωρίς να πει λέξη ο 
Roosevelt το τείνει στον Churchill. Είναι το νέο για την πτώση του Tobruk. 

Το γεγονός εκτυλίχθηκε με τρόπο κεραυνοβόλο. Για μια ακόμη φορά ο Rommel υποκρίθηκε. Έκανε 
τους Άγγλους να πιστεύσουν, ότι καταδιώκει την 8η στρατιά, ότι παίρνει κατ’ ευθείαν το δρόμο της 
Αλεξάνδρειας. Στο Tobruk ο Κλόπερ και οι στρατιώτες του ετοιμάζονταν με την ησυχία τους για την 
μακρόχρονη πολιορκία που θα άρχιζε. Την 20ή Ιουνίου στις 5:30 όλα τα βομβαρδιστικά που ο 
Kesselring μπόρεσε να διαθέσει στον Rommel, ανάμεσα στα οποία και ένας σχηματισμός από την 
Κρήτη, έπεσαν πάνω στην νοτιοανατολική γωνία της οχυρωμένης περιμέτρου. Μια ώρα αργότερα 
τα άρματα εμφανίσθηκαν αιφνιδιαστικά. Οι θέσεις αντίστασης ήταν σε κακή κατάσταση, η 
αντιαρματική τάφρος γεμάτη, το έδαφος εν μέρει αποναρκοθετημένο. Η αρχική κρούση προσβάλλει 
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ένα τάγμα Ινδών Μαχράτς που δεν προβάλλουν ούτε σκιώδη άμυνα. Το μεσημέρι οι Γερμανοί 
βρίσκονται στην κορυφή Πιλάστρο. Στις 19:00 κάνουν την είσοδό τους στο Tobruk. Πιστεύοντας ως 
την τελευταία στιγμή σε μια ψεύτικη επίθεση ο δυστυχής Κλόπερ σκορπίζει το επιτελείο του και 
καταφεύγει στο σταθμό διοίκησης μιας από τις ταξιαρχίες του. Στις 2 το πρωί υποσχόταν στον Ρίτσι 
με το ραδιοτηλέφωνο, ότι θα πολεμούσε ως τον τελευταίο άνδρα, ως την τελευταία σφαίρα. Στις 6 
ζητούσε την άδεια να συνθηκολόγηση. Ο Θεός να σας ευλογεί, απάντησε ο Ρίτσι, είσθε ένα 
παράδειγμα για όλους μας και η Νότιος Αφρική θα είναι υπερήφανη για σας. Το ίδιο βράδυ ο Hitler 
τηλεγραφούσε στον νικητή, ότι του στέλνει την στραταρχική ράβδο. Θα έκανε καλύτερα, είπε ο 
Rommel, να μου έστελνε μια μεραρχία. Η καταστροφή χαλάει το ταξίδι του Churchill. Πώς να κάνει 
σχέδια, όταν το Afrikakorp μπορεί να είναι στο Suez σε τρεις μέρες. Από τις 23 Ιουνίου ο Rommel 
έχει διασχίσει τα αιγυπτιακά σύνορα. Μια φανταστική φήμη προηγείται. Οι νικημένοι την 
δημιουργούν πρώτοι μιλώντας γι’ αυτόν σαν για έναν υπεράνθρωπο, παρ’ όλο που μια προκήρυξη 
του Auchinleck λέει: δεν ζηλεύω τον Rommel

Χάρη σε μια από τις περίεργες εκείνες αντιθέσεις, που τόσο συχνά δημιουργεί ο πόλεμος, ο 
γερμανικός θρίαμβος στο Tobruk σώζει τη Μάλτα. Ο Kesselring επιμένει να πραγματοποιηθεί η 
επίθεση των δυνάμεων που μεταφέρονται από τον αέρα σύμφωνα με το σχέδιο. Η δόξα όμως του 
Rommel είναι πολύ μεγάλη, για να μην κάνει να υπερισχύσει η ανάγκη να καταληφθεί πρώτα το 
Suez. Πρέπει να πεισθεί ο Mussolini που βασανίζεται από τον φθόνο. 

· στο κάτω-κάτω δεν είναι παρά ένας κοινός Γερμανός 
στρατηγός. Στην Αίγυπτο, όπου μια κατ’ αρχήν ουδετερότητα συνυπάρχει με τον αγγλικό 
στρατιωτικό νόμο, ο Rommel είναι ο βασιλιάς όλων των κοινωνικών στρωμάτων από την κοπτική 
μεγαλοαστική τάξη, μανιακή στην αγλοφοβία της, ως τους Φελάχους. Τον περιμένουν, λογαριάζουν 
τον χρόνο που θα κάνει για να φθάσει. Ο Auchinleck που έχει πάρει ο ίδιος την διοίκηση της 8ης 
στρατιάς, αποσύρεται ως την Μάρσα Ματρούχ, αλλά ο Rommel επί κεφαλής μιας φούχτας από 
άρματα τον καταδιώκει από κοντά και τον νικά. Οι Άγγλοι υποχωρούν στο El Alamein, απλό σημείο 
στάθμευσης του σιδηροδρόμου κοντά στην έρημο, μέσα στην έρημο. Στο αδιάβατο χάος από 
κινούμενες άμμους και αλμυρά έλη που είναι η γούβα της Κατάρας. Λιγότερο από 100km χωρίζουν 
το Νείλο απ’ αυτή τη θέση της έσχατης αντίστασης. 

Duce, γράφει ο Hitler,

Το πνεύμα του Duce που αλλάζει εύκολα αρπάζει την ευκαιρία. Αυτή τη φορά δεν θ’ αφήσει τον 
αδηφάγο σύμμαχο να του υφαρπάσει την παράσταση, θα είναι εκεί, επί τόπου, και απάνω του θα 
πέσουν όλα τα φώτα. Φεύγει για την Αφρική στις 29 Ιουνίου οδηγώντας ο ίδιος το αεροπλάνο του 
και έχοντας μαζί το άσπρο του άλογο, για να κάνει την είσοδό του στο Κάιρο. Σε δεκαπέντε μέρες, 
θα εγκαταστήσω εκεί έναν Ιταλό ύπατο αρμοστή... 

 η θεά 
των μαχών δεν επισκέπτεται τους πολεμιστές παρά μόνο μια φορά... 

Εναντίον του Churchill υψώνεται θύελλα. Το βρετανικό έθνος τον ακολούθησε από καταστροφή σε 
καταστροφή με τα δόντια σφιγμένα. Δέχθηκαν τις εξηγήσεις του όταν η Ελλάδα χάθηκε, όταν 
υπέκυψε η Κρήτη, όταν το Prince of Wales βυθίστηκε, όταν η Malaya υπέκυψε στην γρήγορη 
προέλαση των Ιαπώνων, όταν η Singapore καταλήφθηκε εξ εφόδου. Και τώρα το Tobruk. Οι Άγγλοι 
αρχίζουν να φοβούνται, μήπως ξέχασαν πολύ γρήγορα, μήπως ο πραγματικός Churchill δεν είναι ο 
αφηρημένος των Δαρδανελίων, που έριχνε θωρηκτά εναντίον φρουρίων και ανδρικά στήθη 
εναντίον των βράχων. 

Σ’ ολόκληρη τη δημόσια ζωή του, στον πόλεμο, όπως και στην ειρήνη ήταν ένας ρήτορας, ένας 
επικούρειος, ένας τυχοδιώκτης. Μήπως οδηγεί την Αγγλία στην καταστροφή από μια πρόσοψη 
μεγαλορρημοσύνης και επιμονής; 

Στις 2 Ιουλίου, στην προσωρινή της αίθουσα η Βουλή των Κοινοτήτων συζητεί την πρόταση 
δυσπιστίας που κατέθεσε ο συντηρητικός βουλευτής Sir Τζων Βάρτλαβ Μίλνε. Αυτοί που επιτίθενται 
εναντίον του Churchill υπήρξαν οι καλύτεροί του φίλοι: Χόαρ Μπελίσα, σύντροφος στον αγώνα 
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εναντίον της συμφωνίας του Munich, ο ναύαρχος Κέιες, που μόλις έχει αντικατασταθεί από τον 
ναύαρχο Louis Mountbatten στην διεύθυνση των επιχειρήσεων κομάντος εναντίον της κατεχόμενης 
Ευρώπης. Υποστηρίζουν ότι η διεύθυνση του πολέμου πρέπει να διαχωριστεί από την διεύθυνση 
της κυβέρνησης. Η Αγγλία χρειάζεται έναν αρχιστράτηγο. Δεν μπορεί πια να αρκεσθεί σ’ έναν 
παντοδύναμο πρωθυπουργό. 

Η απάντηση του Churchill είναι ένα αριστούργημα ψυχολογίας. Αντί να μειώσει την ήττα, την 
περιγράφει με χρώματα που κεντρίζουν την αγγλική υπερηφάνεια: 

Απέραντο θάρρος. Υπέρτατη επιδεξιότητα. Μια μεταστροφή σημειώνεται στην συνεδρίαση. Ένα 
πραγματικό κύμα εμπιστοσύνης αναπέμπεται σ’ αυτόν τον τόσο ισχυρό άνθρωπο, που καμιά 
αλήθεια δεν τον κάνει να σκύψει το κεφάλι και που κάνει την τιμή στους ανθρώπους που 
απευθύνεται να τους θεωρεί τόσο δυνατούς, όσο είναι κι αυτός. Όταν η Βουλή χωρίζεται για να 
ψηφίσει, 25 βουλευτές μονάχα περνούν από την αριστερή πόρτα, την πόρτα της δυσπιστίας, ενώ 
476 συνωθούνται μπροστά στην πόρτα της εμπιστοσύνης. Ένα νέο συμβόλαιο έχει υπογραφεί 
ανάμεσα στην Αγγλία και τον διάδοχο του Μάλμπορω. 

Οι δυνάμεις μας ήταν ανώτερες 
από τις δυνάμεις του Άξονα. Είχαμε 100.000 άνδρες αυτοκρατορικών στρατευμάτων εναντίον 90.000, 
από τους οποίους μόνο 50.000 Γερμανοί. Είχαμε υπεροχή σε πυροβολικό με αναλογία 8 προς 5 και 
χρησιμοποιούσαμε τα καινούρια οβιδοβόλα μας των 75 λιβρών. Παρ’ όλα αυτά το Tobruk έπεσε σε μια 
μονάχα ημέρα. Υποχωρήσαμε στην Μάρσα Ματρούχ βάζοντας 120 μίλια ερήμου ανάμεσα στην 8η 
στρατιά και στον εχθρό. Πέντε ημέρες μετά ο Rommel παρουσιάσθηκε μπροστά στη νέα μας θέση και 
αναγκασθήκαμε ν’ απαγκιστρωθούμε άλλη μια φορά, να επιστρέψουμε στην Αίγυπτο, να υποχωρήσουμε 
ως το El Alamein. Δεν καταλαβαίνω τι συνέβη. 



Digitized by 10uk1s 

Προσπέλαση προς τον Καύκασο, προς το Stalingrand. 
Βρετανική αποτυχία στη Διέππη 

Οι εβδομάδες που ακολουθούν είναι γεμάτες από αγωνιώδη αναμονή. Η νίκη ξαναγύρισε στις 
διαταγές του Hitler. Ο αφρικανικός στρατός του είναι τρία σκαλοπάτια απ’ το Suez. Οι στρατιές του 
στη Ρωσία πλησιάζουν στον Volga και τον Καύκασο. Αφού κράτησε πέρα από κάθε προσδοκία, η 
ρωσική αντίσταση θα καταρρεύσει; Η ένωση των χιτλερικών αετών θα πραγματοποιηθεί στην 
Μικρά Ασία; Η Αμερική και η Αγγλία θα μείνουν απαθείς θεατές στη συντριβή της Ρωσίας; Τι θα 
συμβεί ύστερα; Θα προσπαθήσουν να γονατίσουν τον Hitler κάτω από την κυριαρχία των θαλασσών 
και κάτω από την κυριαρχία των ουρανών; Ή θα διαπραγματευθούν με τον Hitler, καταστροφέα του 
μπολσεβικισμού και αυτοκράτορα της Ευρώπης; 

Πριν από την έναρξη της Κυανής επιχείρησης στις 28 Ιουνίου έγινε ένα ατύχημα, που θυμίζει εκείνο 
που έπαθαν οι αεροπόροι του Mechelen-sur-Meuse. Κάποιος ταγματάρχης Ράιχελ πήρε με το 
αεροπλάνο-σύνδεσμο που οδηγούσε, τη διαταγή επίθεσης το 40ού θωρακισμένου σώματος. Το 
αεροπλάνο καταρρίφθηκε μέσα στις πρώτες γραμμές και όταν μια γερμανική περίπολος πήγε να 
περισυλλέξει τα συντρίμια δεν βρήκε ούτε πτώματα ούτε έγγραφα. Οι στρατηγοί συμφωνούν και 
καθυστερούν για σαράντα οκτώ ώρες την ομολογία του περιστατικού στον Hitler, αλλά ο θυμός του 
γι’ αυτό δεν είναι λιγότερο εκρηκτικός. Ο διοικητής του 48ου σωματος, ένας γλεντζές, ο Στούμε, 
περνά από στρατοδικείο. Τον μεταχειρίζονται καλύτερα από τον Σπόνεκ· καταδικάζεται σε μια ποινή 
κάθειρξης μόνο, η οποία αίρεται αμέσως. Οι Ρώσοι επομένως δεν αιφνιδιάζονται. Παρ’ όλα αυτά 
ανατρέπονται. Οι αρχές της Κυανής επιχείρησης εκτυλίσσονται με ένα ρυθμό άξιο της Wehrmacht. 
Η δράση αρχίζει από τον Βορρά, από την υποομάδα στρατιών von Βάιχς, που συγκεντρώνει την 2η 
στρατιά, την 4η θωρακισμένη στρατιά και την 2η ουγγρική. Επεκτείνεται δυο μέρες αργότερα από 
την 4η στρατιά Paulus: Uberaschende Entwicklung

Στις 11 Ιουλίου η ανώτατη στρατιωτική διοίκηση κάνει μια πρώτη εκτίμηση. Το ρωσικό μέτωπο έχει 
ένα ρήγμα 300km, αλλά ο αριθμός των αιχμαλώτων είναι περιορισμένος: 88.689 για την υποομάδα 
στρατιών von Βάιχς και την στρατιά Paulus. Η διαπίστωση αυτή επιβεβαιώνεται την 15η Ιουλίου. 
Μπαίνοντας στην επίθεση με τη σειρά της η 1η θωρακισμένη στρατιά του von Kleist πραγματοποιεί 
στο Μιλλέροβο την ένωσή της με το 40ό θωρακισμένο σώμα που έρχεται από τον Βορρά. Ο θύλακας 
έχει κλείσει, αλλά είναι κενός. Οι Ρώσοι έχουν αντικαταστήσει με μια τακτική ελαστικής άμυνας την 
επί τόπου αντίσταση, που είχε δόσει στην Wehrmacht τις τεράστιες συγκομιδές αιχμαλώτων του 
Kiev και της Βιάζμα. Καταδιωκόμενες από κοντά από την Luftwaffe πυκνές φάλαγγες σε υποχώρηση 
διασχίζουν τον Don από τις γέφυρες της Κασάνκαγια και Ζελάνσκαγια, προχωρούν στις στέππες του 
Volga και πλησιάζουν την Ασία. 

 (καταπληκτική ανάπτυξη), γράφει ο απαισιόδοξος 
Halder που αμφέβαλλε για τη δυνατότητα ανάκτησης της πρωτοβουλίας στο ανατολικό μέτωπο. Η 
4η τεθωρακισμένη στρατιά διασχίζει τον Don και στις 8 Ιουνίου καταλαμβάνει το Voronezh. Η 4η 
στρατιά φθάνει στον ποταμό δυο ημέρες μετά, 200km χαμηλότερα. Η αντίσταση είναι μικρή. Πολλές 
από τις μονάδες με τις οποίες συγκρούονται οι Γερμανοί είναι εργατικά τάγματα βιαστικά 
συγκροτημένα και οπλισμένα με στοιχειώδη τρόπο. Αυτό επιβεβαιώνει την έμμονη ιδέα του Hitler: 
Οι Ρώσοι βρίσκονται σε απόγνωση. 

Η ερμηνεία που δίνει ο Hitler είναι η ακόλουθη: Έχοντας υποστεί θανάσιμη αιμορραγία η Ρωσία 
αναζητά τον χειμώνα, για να καταφυγή σ’ αυτόν, όπως το πληγωμένο αγρίμι στη φωλιά του. Το 
ραδιόφωνο της Μόσχας τον ενισχύει σ’ αυτή του την άποψη. Έχει ένα τόνο αγωνίας και 
διαπιστώνει, ότι η Ρωσία πολεμά μονάχη και ότι οι όχι έντιμοι σύμμαχοί της δεν της δίνουν το 
δεύτερο μέτωπο που της έχουν υποσχεθεί. Η αλάθητη διαίσθηση του Hitler του λέγει, ότι η 
Wehrmacht δεν θα αργήσει να δώσει το τελειωτικό κτύπημα. Είναι χρήσιμο λοιπόν να επιταχυνθούν 
και να πολλαπλασιασθούν οι κρούσεις, να τροποποιηθεί η διάρθρωση των στρατιών και η εξέλιζη 
του σχεδίου για την τελική νίκη. Στις 9 Σεπτεμβρίου ο Hitler διαμοιράζει την ομάδα Νότος. 
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Εμπιστεύεται την δεξιά πτέρυγα που ονομάζει ομάδα Α, στον στρατάρχη Λιστ αφήνοντας την 
αριστερή ή ομάδα Β κάτω από την διοίκηση του von Bock, που δέκα ημέρες αργότερα σε μια κρίση 
θυμού θα τον απαλλάξει οριστικά από τις υπηρεσίες του. Ο στρατηγός βαρόνος von ουντ τσου Βάιχς 
τσουρ Γκλον αντικαθιστά τον Bock επί κεφαλής της ομάδας Β, δίνοντας την υποομάδα στρατιών που 
διοικεί, στον στρατηγό Σάλμουθ. Μετά τον Rundstedt, τον Brauchitsch και τον Leeb ο τελευταίος 
από τους μεγάλους εκτελεστές του Μαΐου 1940 αποσύρεται από το ανατολικό μέτωπο. Στην 
πραγματικότητα ο Hitler έχει αποφασίσει να διευθύνει ο ίδιος τις επιχειρήσεις εναντίον του 
Καυκάσου αναλαμβάνοντας τη διοίκηση μιας ομάδας στρατιών, αφού πήρε διαδοχικά την αρχηγία 
της Wehrmacht και της Ράιχσχεερ. Εγκαταλείπει την Ανατολική Πρωσία και εγκαθίσταται στην 
Ουκρανία κοντά στην Βινίτσα. Το κλίμα τον ταλαιπωρεί κάνοντας ακόμα χειρότερες τις σχέσεις του 
με τους στρατηγούς. Η θερμοκρασία είναι καταθλιπτική και η σκιά των ισχνών δασών από πεύκα 
δεν φέρνει καμιά δροσιά. Ο Hitler νοσταλγεί το Rastenburg και κυρίως, το Berchtesgaden, στο οποίο 
καταφεύγει κάθε τόσο αφήνοντας τα ηνία να κρέμονται, γιατί στην απουσία του κανείς δεν τολμά ή 
δεν μπορεί να τα πάρει στα χέρια του. 

Η μία πάνω στην άλλη, στις 21 και στις 23 Ιουλίου, δυο ιδιαίτερες διαταγές επιχειρήσεων, με αριθμό 
44 και 45, αναστατώνουν την γερμανική διάταξη. Η ισορροπία της Κυανής επιχείρησης 
καταστρέφεται. Κάτω από τον καυτερό ουρανό της Ουκρανίας στο μυστήριο μιας αίθουσας χαρτών 
ο πόλεμος φθάνει στο αποκορύφωμά του. Η τραγωδία του Stalingrand έχει πλεχτεί. Ο Hitler έφερε ο 
ίδιος τον εαυτό του στην ήττα. 

Η διαταγή 44 αφορά την 11η στρατιά. Έχοντας κατακτήσει την Σεβαστούπολη και έχοντας δεχθεί τη 
στραταρχική του ράβδο ο Erich von Manstein έφυγε, για να περάσει μιαν άδεια ανάπαυσης στη 
Ρουμανία. Υπολόγιζε στην επιστροφή του να διασχίσει την χερσόνησο του Κερτς, να εισβάλει στο 
Κουμπάν και να καταλάβει το Μπατούμ. Οι διαταγές που βρίσκει επιστρέφοντας στο στρατηγείο 
του τον στέλνουν να καταλάβει το Leningrand. Θα αφήσει στην Κριμαία τις ρουμανικές δυνάμεις του 
και δυο γερμανικές μεραρχίες. Θα στείλει μια μεραρχία στην Κρήτη, θα παραχωρήσει μια τέταρτη 
στην ομάδα Mitte που δεν έχει εφεδρείες. Το υπόλοιπο της 11ης στρατιάς, τα σώματα 30ό και 50ό, 
το τεράστιο συγκρότημα πυροβολικού, τα γιγάντια πυροβόλα της πολιορκίας της Σεβαστούπολης, 
Θωρ, Οντίν, Δώρα, θα φορτωθούν σε αμαξοστοιχίες, σ’ ένα δίκτυο υπερφορτωμένο, ανάμεσα στη 
δράση των παρτιζάνων και θα διασχίσουν την Ρωσία από κάτω ως πάνω. Ο Hitler έκρινε, ότι η 
πορεία των επιχειρήσεών του το επιτρέπει, χωρίς να περιμένει να ξαναδραστηριοποιήσει την 
επιθετική ενέργεια στο Βορρά. Η Διαταγή 44 εξασθενίζει την Κυανή επιχείρηση. Η διαταγή 45 την 
εξαρθρώνει. Όταν ο Hitler απέσυρε τις μισές δυνάμεις από την ομάδα των στρατιών του, ο 
στρατάρχης von Bock έγραψε στο ημερολόγιό του, ότι η μάχη θα κοβόταν στα δύο. Αυτή είναι η 
πρόθεση του Hitler. 

Ήδη από τις δύο προηγούμενες βδομάδες η χιτλερική ανυπομονησία έχει τροποποιήσει την εξέλιξη 
της Κυανής επιχείρησης. Ο ελιγμός λαβίδας των δυο πτερύγων της ομάδας Νότος έχει 
εγκαταλειφθεί. Η γερμανική προσπάθεια κατευθύνεται στον κάτω ρου του Don, κατ’ ευθείαν προς 
τον Καύκασο. Το Rostov γίνεται το σημείο όπου συγκλίνουν οι υποομάδες Ρούοφ (17η γερμανική 
στρατιά και 3η ρουμανική) και της 1ης θωρακισμένης στρατιάς von Kleist. Ο εχθρός αποσύρεται με 
τάξη χάνοντας ασήμαντο υλικό. 

Το γερμανικά αρχηγείο γνωρίζει πια, ότι η υποχώρηση αυτή είναι θεληματική: κατά μυστηριώδη 
τρόπο έμαθε ό,τι λέχθηκε στο πολεμικό συμβούλιο που έγινε στις 13 Ιουλίου στη Μόσχα και στο 
οποίο η αρχή της ελαστικής άμυνας έγινε δεκτή από τον Stalin. Ο Hitler όμως επιμένει να πιστεύει, 
ότι οι Ρώσοι έχουν τελείως κατανικηθεί και περιφρονώντας κάθε ελιγμό ο γερμανικός στρατός 
μπορεί να εκμεταλλευθεί την νίκη του προελαύνοντας σ’ όλες τις κατευθύνσεις. 

Η διαταγή με αριθμό 45 απορρέει από την πεισματική αυτή αντίληψη. Η ομάς στρατιών Α 
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εξαπολύεται στην έφοδο του Καυκάσου. Η δεξιά της πτέρυγα προβλέπεται να κατακτήσει το 
Κουμπάν, να εγκατασταθεί σ’ ολόκληρη την παραλία της Μαύρης Θάλασσας, να κρατήσει τις 
διαβάσεις προσπέλασης της δυτικής οδού, να εκπορθήσει το Μπατούμ και να καταλάβει τα 
πετρελαιοφόρα κοιτάσματα του Μαικόπ. Στην αριστερή πτέρυγά της αφήνεται να κατακτήσει την 
Οσσετία, να κυριεύσει τα πετρέλαια του Γκρόζνυ, να ανοίξει τον δρόμο προς την Τιφλίδα, να φθάσει 
στην Κασπία um Baku in Besitzu nuhmen (με το σκοπό να καταλάβει το Baku). Το σχέδιο έχει το 
όνομα ενός ταπεινού λουλουδιού, Eντελβάις. Όνομα ταπεινό. Πρόγραμμα ακαταλόγιστο. Η ομάς 
στρατιών A δεν διαθέτει παρά 300 άρματα. Δεν μπορεί να υπολογίζει παρά σε 15 γερμανικές 
μεραρχίες: Οι ρουμανικές και σλοβακικές δυνάμεις έχουν κακό οπλισμό και αμφίβολη αξία. Οι 
αποστάσεις είναι τεράστιες: από το Rostov στις πρώτες υπώρειες του Καυκάσου 600km, από τον 
Don ως το Baku περισσότερα από 1000. 

Το μέτωπο εξόρμησης των ομάδων Α και Β, Rostov, Ζυμλάνσκαγια-Voronezh έχει μήκος 1200km· το 
μέτωπο το οποίο ο Hitler διατάσσει τα στρατεύματα του να κρατήσουν, Μπατούμ-Baku-Αστραχάν-
Stalingrand-Voronezh, έχει μήκος 4.100. Η αποκατάσταση της σιδηροδρομικής γραμμής δεν 
κατορθώνει ν’ ακολουθήσει την προέλαση του στρατού και με την επιμήκυνση των γραμμών 
επικοινωνίας οι μεταφορές με καραβάνια αυτοκινήτων οδηγούν στο άτοπο. Τα φορτηγά ξοδεύουν 
τόση βενζίνη, όση μεταφέρουν. Τα άλογα βρίσκουν ένα άλλο εμπόδιο, την έλλειψη νερού για να 
ποτιστούν. Στέπα φωτεινή, στέπα γόνιμη, στέπα καυτερή το Κουμπάν, ξεραίνεται το καλοκαίρι σαν 
Σαχάρα. Χρησιμοποιούνται καραβάνια από καμήλες που μεταφέρουν δοχεία βενζίνης για τα 
τεθωρακισμένα. 

Στην λαμπερή απεραντοσύνη τα γερμανικά στρατεύματα εισδύουν βαθύτερα. Την τελευταία ημέρα 
του Ιουλίου η Wehrmacht μπαίνει στην Ασία διασχίζοντας την κοιλάδα του Μανίτς, όριο της 
Ευρώπης. Οι ρωσικές δυνάμεις έχουν ανασυνταχθεί και ενταχθεί σ’ ένα Βορειοκαυκασιανό μέτωπο 
κάτω από το στρατάρχη Μπουντιένυ, που έχει αποκατασταθεί από τη δυσμένεια στην οποία είχε 
πέσει μετά την Ουκρανία. Υποχωρούν δίνοντας μάχες οπισθοφυλακών στις διασταυρώσεις των 
ποταμών που το λιώσιμο του χιονιού τους κάνει να διατηρούν τα νερά τους μέσα στο καλοκαιρινό 
καμίνι. Το Κουμπάν διασχίζεται, η πόλη του Κρασνοντάρ καταλαμβάνεται στις 8 Αυγούστου από την 
ομάδα Ρουόφ. Την επόμενη νύκτα το 3ο θωρακισμένο σώμα βλέπει τον ορίζοντα μπροστά του να 
φουντώνει: οι Ρώσοι καίνε τις πετρελαιοπηγές του Μαϊκόπ. Από την επομένη κιόλας η ειδική 
μονάδα (Mineralol Brigade) θα σβήσει τη φωτιά. Αλλά θα χρειάζονταν μήνες εργασίας, για να 
επαναληφθεί μια υπολογίσιμη παραγωγή. Από αυτά τα πετρέλαια που τον υπνωτίζουν και χωρίς τα 
οποία θα πρέπει να ξεμπερδεύει αυτόν τον πόλεμο, ο Führer δεν θα πάρει παρά μερικές σταγόνες, 
ασήμαντο κλάσμα μέσα στους χείμαρρους βενζίνης που ξοδεύει, για να τα κατακτήσει. 

Η προέλαση προχωρεί. Πεθαίνοντας στη δίψα το πεζικό διανύει 50km την ημέρα. Το τοπίο αλλάζει· 
υψώματα εμφανίζονται, οι κοιλάδες χώνονται ανάμεσά τους, μια σειρά χιονισμένες βουνοκορφές 
ξεχωρίζουν στον ορίζοντα. Οι άνθρωποι γίνονται διαφορετικοί, οι Ρώσοι σπανίζουν, οι κοζάκικοι 
πληθυσμοί -Τσερκέζοι, Τσετσένοι, Οσσέτες- έρχονται να μπουν στη διάθεση των εισβολέων και 
γέροι πατριάρχες τους απευθύνουν μακριά καλωσορίσματα σε γλώσσες που κανένας διερμηνέας 
δεν καταλαβαίνει. Αλλά η διασπορά της αδυνατισμένης ομάδας στρατιών αυξάνει περισσότερο. 
Από την Αζοφική Θάλασσα στο κέντρο του Καυκάσου το μέτωπο έχει 700km σε ευθεία γραμμή. Οι 
απεγνωσμένες εκκλήσεις των διοικητών των μεγάλων μονάδων φθάνουν στο γενικό στρατηγείο του 
Stalino, εκατοντάδες χιλιόμετρα μακριά απ’ τη μάχη, όπου ο στρατάρχης List, τελείως ανίσχυρος, 
διευθύνει ονομαστικά μια επιχείρηση που δεν καταλαβαίνει. Παντού η βενζίνη λείπει και οι 
δυσκολίες ανεφοδιασμού εμποδίζουν τις επιχειρήσεις. Παρ’ όλα αυτά ο Hitler επιφέρει στο σχέδιο 
Εντελβάις τροποποιήσεις που το κάνουν ακόμα πιο απίθανο. Η ομάς Α οφείλει να επεκτείνει την 
περιοχή της, να αυξήσει το άνοιγμα των πτερύγων της, να εισδύσει μέσα σ’ αυτόν τον ίδιο τον 
Καύκασο, ν’ αφήσει τεράστια βουνά χωρίς δρόμους να χωρίσουν τα σκορπισμένα στοιχεία της. Ο 
Hitler αρνείται τη φύση, αφού αρνήθηκε τον εχθρό. Ο εχθρός αυτός εντείνει την αντίστασή του. Ο 
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Ρουόφ αγωνίζεται μπροστά στις πόλεις της Μαύρης Θάλασσας Άναπα, Νοβοροσίρκ, Τουάσπε, που 
προστατεύονται επιδέξια από τον Τσερβιτσένκο. Ο Kleist έχει θεαματικότερες επιτυχίες· παραβιάζει 
διαβάσεις σε ιλιγγιώδες ύψος και προσφέρει στον εαυτό του την μικρή δόξα να κατακτήσει την 
κορυφή του Ελμπρούζ (5.630m) ψηλότερο σημείο του Καυκάσου, στην οποία 21 αλπινιστές κυνηγοί 
της 1ης και της 4ης ορεινής μεραρχίας σκαρφαλώνουν από τις 18 ως τις 21 Αυγούστου κάτω από την 
ηγεσία των λοχαγών Γροθ και Γκέμμελερ. Καταλαμβάνει το Σταυροπόλ. Κυριεύει την Σεβαστούπολη 
και αφού διέσχισε την στέπα, καταλαμβάνει το Πυατιγκόρσκ, την πόλη των Πέντε Βουνών, ανάμεσα 
στις θειούχες πηγές της και τα δάση της. Ακόμα ανατολικότερα η 13η μεραρχία αρμάτων και το 52ο 
σώμα φθάνουν στον ποταμό Τερέκ, που ξεχύνεται από τη μεγάλη οροσειρά μέσα από φαράγγια, 
όπου οι στρατιώτες του τσάρου είχαν ανοίξει το στρατιωτικό δρόμο της Οσσετίας, για να 
υποδουλώσουν τους ορεσίβιους. Οι γερμανικές εμπροσθοφυλακές πλησιάζουν στο Βλαντικαυκάζ 
(Πύλη του Καυκάσου) στο οποίο οι μπολσεβίκοι είχαν δώσει το βαρβαρικό όνομα ενός μέλους της 
Τσέκας που είχε διαπράξει 

Παντού ταυτόχρονα η επίθεση καρκινοβατεί. Ο Ρουόφ δεν κατορθώνει να καταλάβει το 
Νοβοροσίρκ. Ο Kleist δεν κατορθώνει να διαβεί τον Τερέκ. Ο Führer δεν  κατορθώνει να καταλάβει, 
γιατί οι στρατιές του δεν προελαύνουν πια. Στις 31 Αυγούστου καλεί τον List στη Βίνιτσα και τον 
λούζει με κατηγορίες. 

σωρεία εγκλημάτων: Ορτζονυκίτζε. Στην πλαγιά του Καζμπέκ ο δρόμος 
κατεβαίνει έπειτα προς την Τιφλίδα. 

Ο πόλεμος παρατείνεται και μπροστά στο Stalingrand. Στο γερμανικό σχέδιο το Stalingrand δεν είναι 
πρωταρχικός στόχος. Ο Hitler δέχεται ακόμα και να μην καταληφθεί η πόλη με την προϋπόθεση, ότι 
τα εργοστάσιά της θα βρίσκονται κάτω από τα πυρά του πυροβολικού και ότι η ναυσιπλοία στο 
Volga θα διακοπεί. Μόνο έπειτα από μια εξέλιξη που προοδευτικά θα τον παρασύρει και για λόγους 
όλο και περισσότερο πιο μακριά από τις στρατιωτικές απαιτήσεις, θα οδηγηθεί να δώσει στη μάχη 
του Stalingrand την σημασία που έμελλε να πάρει. 

Ο πόλεμος θα κλείσει τρία χρόνια την ερχόμενη νύκτα και έχω αηδιάσει πια μ’ 
αυτούς τους στρατηγούς που η ανικανότητά τους,  η νωθρότητά τους και η έλλειψη πίστης και φλόγας 
που τους χαρακτηρίζει, συντελούν στο να παρατείνεται η σύγκρουση... 

Για τους Ρώσους αντίθετα το να κρατήσουν το Stalingrand έχει πολύ μεγάλη σημασία. Η απώλειά 
του θα έκοβε και τον τελευταίο δεσμό ανάμεσα στην Ε.Σ.Σ.Δ. και στον Καύκασο. Το ίδιο κινδύνευε 
να συμβεί στα 1918, όταν το Stalingrand ονομαζόταν Τσαρίτσιν και όταν ο Joseph Vissarionovich 
Djugashvili, ο επονομαζόμενος Stalin, δεν ήταν ακόμα παρά ένας επίτροπος, που είχε αναλάβει να 
αναζητήσει στο Volga σιτάρι, για να σώσει τη Μόσχα από την πείνα. Αν οι Κοζάκοι του Αταμάνου 
Κρασνώφ είχαν καταλάβει την πόλη, ο θρίαμβος των Καυκάσιων εθνικιστών θα είχε ίσως 
εξασφαλιστεί. Ο Καυκάσιος Stalin βρέθηκε στο αποφασιστικό μέρος και την αποφασιστική ώρα, για 
να αντιταχθεί σ’ αυτό το ενδεχόμενο. 

Στις 12 Ιουλίου η ανώτατη σοβιετική διοίκηση οργάνωσε την άμυνα του Stalingrand. Ένα μέτωπο μ’ 
αυτό το όνομα δημιουργήθηκε με την διοίκηση του στρατάρχου Timoshenko με αρχηγό επιτελείου 
τον Π. Μποντίν και με πολιτικό επίτροπο τον Ν. Σ. Κρούτσεφ. Το μέτωπο αυτό περιλαμβάνει την 
63η, 452η, 64η, 21η, 62η στρατιά, καθώς και την 8η αεροπορική στρατιά κάτω από τις διαταγές του 
στρατηγού Τ. Τ. Σριούκιν. Η γραμμή του μετώπου αρχίζει στο Παυλόφσκ, ακολουθεί τον ρου του 
Don ως την Κλατσκάγια και, προχωρώντας από τον Βορρά στον Νότο, κόβει την καμπή του ποταμού 
που τον ξανασυναντά στο Βέρσνε-Κουρμοκασκάγια, όπου αρχίζει το νοτιοανατολικό μέτωπο. Οι 
Ρώσοι δέχονται το μειονέκτημα να δώσουν μάχη με τα νώτα προς τον ποταμό, για να αυξήσουν το 
πλάτος της εδαφικής λωρίδας που προστατεύει το Stalingrand. 

Προοδευτικά οι Γερμανοί και οι σύμμαχοί τους έχουν παραταχθεί πλάι στον Don καλύπτοντας με 
μέτωπο στο Βορρά την επίθεση εναντίον του Stalingrand. Η 2η γερμανική στρατιά και η 2η ουγγρική 
στρατιά προεκτείνονται από την 8η ιταλική στρατιά του στρατηγού Γκαριμπόλντι, που έλαβε θέσεις 
στο μέτωπο το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Ιουλίου. Η κάλυψη πολύ απέχει από το να είναι 
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ιδεώδης. Περισσότερο από ήρεμος, τεμπέλης, ο Don δεν είναι μεγάλης αξίας εμπόδιο και άλλωστε 
οι Ρώσοι διατηρούν στη δεξιά όχθη πολλά προγεφυρώματα που ένα απ’ αυτά, στο Σεραφίμοβιτς, 
έχει 100km πλάτος. Ο στρατηγός Paulus, στον οποίο έχει ανατεθεί να καταλάβει το Stalingrand, 
επισημαίνει στην ομάδα στρατιών την αδυναμία του αριστερού πλευρού του, αλλά ο ταυτόχρονος 
χαρακτήρας της πορείας στον Καύκασο και του ελιγμού του Stalingrand αφαιρεί από την γερμανική 
διοίκηση κάθε δυνατότητα διάθεσης ενισχύσεων. Επί πλέον ο Hitler δηλώνει, πως διαισθάνεται να 
επίκειται αγγλική απόβαση στη France και διατάσσει να αποσπάσουν δυο ταχυκίνητες μεραρχίες 
από το ανατολικό μέτωπο, για να ενισχύσει τις φρουρές της Δύσης. 

Οι τελευταίες ημέρες του Ιουλίου είναι κρίσιμες για την 6η στρατιά. Βρίσκεται διασπασμένη σε δυο 
μεγάλα τμήματα, το ένα στα βόρεια του Καλάτς και το άλλο στα νότια ενός παραπόταμου του Don, 
που έμελλε να γίνει διάσημος στην διάρκεια των προσεχών μηνών, του Chir. Μια αποδιοργάνωση 
των μετόπισθεν που είχαν προκαλέσει οι αυτοσχεδιασμοί του Hitler, της στερεί τα καύσιμα και την 
καθηλώνει επί τόπου μια ολόκληρη βδομάδα. Ο αρχηγός της, Freidrich Paulus, γιος ενός ταμία 
σωφρονιστηρίου, έφθασε στις ψηλές βαθμίδες της στρατιωτικής ιεραρχίας με την αλύγιστη 
επιμέλειά του σε επιτελικά έργα, αλλά δεν έχει το αθλητικό παράστημα και τον βίαιο δυναμισμό, τις 
εξαιρετικές αρετές προπονητή ανδρών, που είχε ο προκάτοχός του Reichenau. Ωστόσο υπερνικά 
άψογα την κρίση και στις 11 Αυγούστου κλείνει γύρω από τις σοβιετικές δυνάμεις του Don τη 
λαβίδα του 14ου και 24ου σώματος θωρακισμένων. Η Wehrmacht κερδίζει μια καινούργια 
Kesselschlacht, που της αφήνει μέσα στα νύχια της σχεδόν 100.000 αιχμαλώτους. Οκτώ ημέρες 
αργότερα η 6η στρατιά ρίχνει στον Don τέσσερις γέφυρες εκστρατείας και εγκαθίσταται στον ισθμό 
Don-Volga. Λιγότερα από 50km τη χωρίζουν από το Stalingrand. 

Εξ άλλου δεν επιτίθεται πια μόνη της εναντίον της μεγάλης πόλης. Η 4η στρατιά αρμάτων φθάνει 
για ενίσχυση· διοικείται σύμφωνα με την παράδοση των μεγάλων ηγετών των θωρακισμένων από 
έναν παλιό στρατιώτη, τον αντιστράτηγο Hermann Hoth. Η χερσαία οδύσσειά του από τις 28 Ιουνίου 
αποδείχνει τη δίνη, στην οποία είχε πέσει η στρατιωτική σκέψη του Adolf Hitler. Πρώτα ο Hoth 
κατέλαβε το Voronezh στο βόρειο άκρο της ομάδας στρατιών, έπειτα παρακινημένος από την 
ανώτατη διοίκηση είχε κατεβεί ολοταχώς στο Νότο, για να λάβει μέρος σε μια μάχη κυκλώσεως, 
που ο Hitler ξαφνικά εγκατέλειψε. Η 4η στρατιά αρμάτων παραβίασε τότε τον κάτω ρου του Don 
μαζί με την 1η στρατιά αρμάτων, που δεν είχε ανάγκη από την βοήθειά της και που το μόνο που της 
πρόσφερε ήταν η συμφόρηση των μετόπισθέν της. Εξορμούσε για την κατάληψη του Καυκάσου, 
όταν ο Hitler τη συγκράτησε, την ξανάφερε στην ομάδα Β και την έστειλε να λάβει μέρος στην 
κατάληψη του Stalingrand έπειτα από μακρά πορεία στο μήκος του μετώπου. Προχωρά τώρα μέσα 
σε μια καταθλιπτική περιοχή στα σύνορα της Ευρώπης και της Ασίας. Κοπάδια από άγρια άλογα 
τρέχουν φεύγοντας μπροστά από τους μοτοσικλετιστές. Αετοί πετούν πάνω απ’ τις φάλαγγες. 
Καλμούχοι μ’ αχτένιστα μαλλιά κοιτάζουν τους εισβολείς που περνούν μπροστά από τις κίτρινα 
βαμμένες καλύβες τους. Το θερμόμετρο δείχνει 55ο

Περισσότερο από πολιτεία το Stalingrand είναι ένα μακρύ εργοστάσιο πλάι στον Volga. Η πόλη 
αρχίζει στα βόρεια με το προάστιο Ρύνοκ και τελειώνει 45km στο Νότο με την συνοικία 
Κουπεροσνόγια. Το κλειδί της πόλης είναι μια μικρή λοφοροσειρά που εναντίον της επιτίθεται η 4η 
στρατιά αρμάτων από το Νότο και η 6η στρατιά από το Βορρά. Όπως και στον ποταμό Τερέκ, οι 
Ρώσοι ανθίστανται με την ορμή της απελπισίας. Η ώρα της ελαστικής άμυνας πέρασε πια. Η ώρα 
που πρέπει να χώσουν τα πόδια τους στο χώμα και να πεθάνουν επί τόπου έφθασε πάλι. Το 52ο 
γερμανικό σώμα στρατού βρήκε μια ημερήσια διαταγή του Stalin που με τόνο πατρικό, χωρίς 

C στη σκιά, αλλά σκιά δεν υπάρχει στη στέπα, 
όπου απλώνεται ένα άσπρο σύννεφο σκόνης. Το υλικό έχει αφάνταστα ταλαιπωρηθεί κι ακόμα η 4η 
στρατιά αρμάτων είχε διαμοιραστεί σ’ όφελος των άλλων μεγάλων μονάδων. Ο Hoth στην 
πραγματικότητα δεν φέρνει παρά μια μηχανοκίνητη μεραρχία και μια μεραρχία θωρακισμένων που 
από 200 άρματα, όπως προβλέπει ο κανονισμός, δεν διαθέτει πια παρά καμιά πενηνταριά. Οι 
στρατιωτικοί όροι χάνουν τη σημασία τους. 
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επικρίσεις, χωρίς απειλές, λέει στο λαό του πως από δω κι εμπρός δεν μπορεί πια να χάσει έδαφος 
και βιομηχανικούς πόρους. Ό,τι έμεινε πρέπει να προασπιστεί λυσσαλέα. 

Στις 19 ζωηρή ταραχή στη Βίνιτσα. Οι Άγγλοι είχαν κάνει απόβαση στη Διέππη! Οι πρώτες αναφορές 
της ομάδας στρατιών της Δύσης που είχε ανατεθεί την 1η Μαρτίου στον στρατάρχη von Rundstedt, 
περιγράφουν μια επιχείρηση μεγάλης έκτασης, εισβολή στη γαλλική ακτή σε μέτωπο 30km, μαζική 
συμμετοχή του ναυτικού και της αεροπορίας. Ο Hitler συμπεραίνει, πως οι Άγγλοι θα επιχειρήσουν 
ή να καταλάβουν τη Χάβρη ή να επιτύχουν την πτώση των αμυντικών οχυρώσεων του Pas-de-Calais. 

Αλλά η υπόθεση αυτή τελειώνει γρήγορα. Ο στρατηγός Κούντζεν, διοικητής του 81ου σώματος, 
αναφέρει πως διατάσσει τη μεραρχία SS Adolf Hitler και τη 10η αρμάτων να αναλάβουν δράση. 
Ελπίζει πως το ίδιο βράδυ δεν θα υπάρχει στη Διέππη ούτε ένας ένοπλος Άγγλος. Η επίθεση στην 
πραγματικότητα σημειώνει πλήρη αποτυχία. 27 άρματα που είχαν μεταφερθεί στην ξηρά με ειδικά 
σκάφη, τα L.C.T., καταστρέφονται σε απόσταση 20m από τη θάλασσα και μονάχα ένα διανύει 100m. 
Οι επιτιθέμενοι -Καναδοί κατά τα δύο τρίτα-κατακομματιάζονται. Η διαταγή να ξαναμπούν 
εσπευσμένα στα πλοία δίνεται από τις 9 το πρωί, αλλά από τους 6.000 άνδρες που είχαν 
απόβιβασθεί, 5.000 μένουν στην ξηρά, νεκροί ή αιχμάλωτοι. Η αναφορά του Rundstedt τονίζει, ότι 
στις 16:00 η ζωή στη Διέππη ξαναβρήκε τον κανονικό ρυθμό της και πως όλα τα καταστήματα είχαν 
ανοίξει πάλι. Προσθέτει πως η στάση του πληθυσμού υπήρξε όχι μόνο άψογη, αλλά και απολύτως 
νομιμόφρονη

Ο σύντομος αυτός συναγερμός που απόδειξε την αγγλική αδυναμία, γρήγορα ξεχνιέται. Η μόνη 
πραγματικότητα είναι η αδυσώπητη μάχη που μαίνεται στις φλογισμένες στέπες του Don και του 
Volga. Στις 20 Αυγούστου οι Ρώσοι εξαπολύουν από το προγεφύρωμά τους στην Κρεμσκάγια μια 
θυελλώδη επίθεση· χρειάζεται η επέμβαση του 11ου και του 8ου γερμανικού σώματος για να 
συντριβεί. Τρεις ημέρες αργότερα το 14ο σώμα αρμάτων, που το διοικούσε ένας πρώην υπαρχηγός 
του Guderian, ο von Βιτερσχάιμ, διαβαίνει τον Don με όλες του τις δυνάμεις από τη γέφυρα του 
Βιερτάσι. Ο μονόχειρ στρατηγός Νούμπε οδηγεί ολοταχώς την 16η μεραρχία αρμάτων σε πυκνό 
σχηματισμό σαν ίλη θωρακοφόρων των παλιών πολέμων. Τίποτα δεν τον σταματά· 60km 
διανύονται χωρίς ανάσα. Η σιλουέτα του Stalingrand, οι καμινάδες των εργοστασίων του, οι 
δεξαμενές διανομής νερού, οι πετρελαιοδεξαμενές του, ξεπροβάλλουν μέσα από την πυκνή σκόνη 
του δειλινού που σβήνει. Ακόμα μια προσπάθεια: ο Volga είναι δυο βήματα! Κυλά στους πρόποδες 
μιας απόκρημνης όχθης σε πλάτος 2km, σκεπασμένος από σειρές ατέλειωτες ξυλείας, 
ακτινοβολώντας από το μαζούτ, αυλακωμένος από τα πλεούμενα, κάτω από τα φτερά των 
γερμανικών βομβαρδιστικών που σφυροκοπούν το Stalingrand. Η άλλη όχθη, χαμηλή, είναι ένας 
λαβύρινθος νησιών που σκεπάζονται από καλάμια, με μεγάλες μελαγχολικές υδάτινες γραμμές που 
προχωρούν προς το άπειρο. Ο γερμανικός στρατός έφθασε στο Volga! Αλλά δεν πρόκειται ακόμα 
παρά για ένα στενό ρήγμα, ένα διάδρομο πλάτους 2-3km. Για μια βδομάδα η 16η αρμάτων, 
αγκιστρωμένη στο προάστιο Ρύνοκ, βρίσκεται συνεχώς σε κρίσιμη κατάσταση. Οι δυο άλλες 
μεραρχίες του Βιτερσχάιμ, η 3η και η 60ή μηχανοκίνητη, έπειτα το 51ο σώμα, κάτω από την 
διοίκηση του στρατηγού von Σέυντλιτς – Κύρμπαχ, που λίγο πριν είχε λύσει τον αποκλεισμό του 
Ντεμιάνσκ, διευρύνουν την πριονιά που είχε κάμει ο Χούμπε. 

. Μερικούς μήνες πριν, όταν μια ομάδα κομάντος είχε ανατινάξει τη μεγάλη δεξαμενή 
επισκευής πλοίων του Σαιν-Ναζαίρ, Γάλλοι πολίτες είχαν πολεμήσει στο πλευρό των Άγγλων· αυτή 
τη φορά, σύμφωνα με μια αναφορά της γαλλικής αντίστασης, ορισμένοι κάτοικοι βοήθησαν τους 
Γερμανούς να αιχμαλωτίσουν βρετανούς στρατιώτες. Ο Führer γοητευμένος δίνει διαταγή να 
ελευθερώσουν τους αιχμαλώτους πολέμου που κατάγονται από τη Διέππη και τα περίχωρά της. 
Εκφράζει επίσης ευχαριστίες και προς τους Άγγλους. Είναι η πρώτη φορά, λέει, που κάποιος έχει την 
καλοσύνη να διασχίσει τη θάλασσα, για να προσφέρει στον εχθρό του ένα πλήρες δειγματολόγιο 
των νέων όπλων του. 

Στις 31 Αυγούστου ένα Schwerpunkt συγκροτείται στα βόρεια του Stalingrand. Ένα άλλο 
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σχηματίζεται στα νότια από την 4η θωρακισμένη στρατιά, της οποίας η 48η μεραρχία αρμάτων είχε 
καταλάβει τα υψώματα της Γκαβριλόφκα. Η πόλη του Stalin σφίγγεται από μια τανάλια. Ο πόλεμος 
κλείνει τον τρίτο χρόνο του και αναμένεται από ώρα σε ώρα η πτώση του Stalingrand. 
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Ο Churchill στη Μόσχας: Όχι δεύτερο μέτωπο 

Στο δυτικό στρατόπεδο το παράτολμο εγχείρημα της Διέππης δεν υπήρξε τίποτα άλλο από ένα 
δαπανηρό σφάλμα, που είχε υπαγορευθεί από την ανυπομονησία να γίνει κάτι με κάθε θυσία. Μια 
καναδική στρατιά έχει απαυδήσει να περιμένει στην Αγγλία. Ο Stalin δεν παύει να διαμαρτύρεται 
για τη βρετανική αδράνεια και ο Lord Λούις Μάουντμπατεν επιμένει να ενταθούν οι συνδυασμένες 
επιχειρήσεις του. Η επιχείρηση σχεδιάζεται ως επιθετική αναγνώριση, σεμνή και ταυτόχρονα 
μεγαλοπρεπής. Η πόλη θα καταληφθεί το πρωί, θα διατηρηθεί ως το βράδυ και θα εκκενωθεί άνετα 
στη διάρκεια της νύκτας. Η γερμανική φρουρά υπολογίζεται από την Intelligence Service σε ένα 
μόνο τάγμα παλαιών κλάσεων. Μια ισχυρή αεροπορική συγκεντρωτική δράση θα εκδιώξει τη 
Luftwaffe από τον ουρανό. Ωστόσο, για να αποφευχθεί μια εκατόμβη άμαχου πληθυσμού, 
παραιτούνται από τη συντριβή της Διέππης με προκαταρκτικό βομβαρδισμό. Παραιτούνται μάλιστα 
και από το σύνολο της επιχείρησης, που είχε προβλεφθεί για τις 7 Ιουλίου, όταν η θαλασσοταραχή 
εμποδίζει τα αποβατικά σκάφη να φύγουν από την νήσο Ουάιτ. Αποφασίζεται να διεξαχθεί ξανά 
παρά την αντίδραση του Montgomery, αρχιστρατήγου της νοτιοανατολικής Αγγλίας. Δεν έχει 
βέβαια αποδειχθεί, αλλά δεν αποκλείεται, οι Γερμανοί να ήταν πληροφορημένοι. Η αντίσταση 
υπερβαίνει κατά πολύ αυτήν που περίμεναν οι Άγγλοι. Και οι αιθέρες ακόμα τους προδίδουν: 
υπολόγιζαν να παρασύρουν την Luftwaffe σε παγίδα· χάνουν δυο φορές περισσότερα αεροπλάνα 
από όσα καταρρίπτουν. 

Η Διέππη αποδεικνύει με αίμα, πως μια εισβολή στην Ευρώπη είναι αδύνατη το 1942. Απόδειξη 
περιττή. Τη στιγμή που παρέχεται, η ιδέα Sledgehammer έχει επί τέλους εγκαταλειφθεί. Η 
Βρετανική σύνεση υπερίσχυσε πάνω στο ριψοκίνδυνο αμερικανικό πνεύμα. 

Ο αγώνας υπήρξε επίμονος. Ο Marshall είναι πεισματάρης. Επισείει μια απειλή. Αν οι Άγγλοι δεν 
θέλουν να αναλάβουν επιχειρήσεις στην Ευρώπη, η Αμερική θα ανατρέψει τη στρατηγική της. 
Σκοπός μου, γράφει ο Marshall σε ένα υπόμνημα στον Roosevelt, είναι να αναγκάσω τους Βρετανούς 
να δράσουν εναντίον της Γερμανίας. Αν αυτό αποδειχθεί αδύνατο, θα πρέπει να στραφούμε αμέσως 
προς τον Ειρηνικό με όλες τις διαθέσιμες δυνάμεις μας, για να τακτοποιήσουμε το λογαριασμό μας με 
την Japan. Η λύση που προσφέρει σε αντικατάσταση ο Churchill - ο Γυμναστής ή η κατάκτηση της 
Βόρειας Αφρικής- είναι, κατά τον Marshall, expensive and ineffectual. Ο ζωηρός υπουργός των 
Στρατιωτικών, ο γηραιός Stimson, χειροκροτεί:

Ισχυρές επιδράσεις ωθούν σε μια ανατροπή της αμερικανικής στρατηγικής. Από την Australia ο 
MacArthur γίνεται αρχηγός σχολής και τις απόψεις του τις συμμερίζονται οι πρώην οπαδοί του 
απομονωτισμού και ολόκληρη η κοινή γνώμη των Δυτικών Πολιτειών. Ο αρχηγός του στόλου, 
ναύαρχος King, θέλει να ολοκληρώσει αυτό που άρχισε στη Midway. Δυο άκρα συνενώνονται 
εναντίον των αγγλικών αντιλήψεων: οι πιο βίαιοι αντισοβιετικοί, που δεν βλέπουν τίποτα κακόν, αν 
αφήσουν τον Hitler να σύντριψει τον Stalin και οι πιο φανατικοί φιλοσοβιετικοί που θέλουν 
οπωσδήποτε να ανοιχθεί αμέσως ένα δεύτερο μέτωπο. 

 I cordially endorse the proposal of a showdown with 
the British... 

Στις 17 Ιουλίου ο Hopkins και ο Marshall επανεμφανίζονται στη Great Britain συνοδευόμενοι από 
τον ναύαρχο King. Η αποστολή τους περιβάλλεται από δυσθυμία. Ο Hopkins συγκεκριμένα, που το 
ταξίδι αυτό γίνεται αιτία να αναβάλει το δεύτερο γάμο του, δεν την δέχθηκε παρά μόνο έπειτα από 
πίεση του Roosevelt, που απαιτούσε να παρίσταται το alter ego του σε μια τόσο αποφασιστική 
συζήτηση. Ένα πρώτο επεισόδιο δίνει τον τόνο. Φθάνοντας στο Πρέστγουικ οι Αμερικανοί παίρνουν 
το εξπρές της Σκοτίας, το οποίο ο Churchill σταματά εκτάκτως στο Τσέκερς (εξοχική διαμονή του), 
αλλά ο Hopkins αρνείται να κατέβει λέγοντας, πως εννοεί να συνεννοηθεί με το αμερικανικό γενικό 
επιτελείο του London. Οι τηλεφωνικές εξηγήσεις που επακολουθούν, είναι τόσο ζωηρές, που 
χάνοντας την ψυχραιμία του ο Churchill απειλεί, να διατάξει να απελαθεί ο προσωπικός 
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απεσταλμένος του προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών. Μου πέταξε κατά πρόσωπο το σύνταγμα του 
Ηνωμένου Βασιλείου, γράφει ο Hopkins στον Roosevelt, αλλά, αφού πρόκειται για άγραφο νόμο, η 
ζημιά δεν υπήρξε σημαντική.

Ο Churchill κερδίζει. Ευαίσθητος στο ζήτημα των λέξεων, φροντίζει να αλλάξει σε Πυρσό την 
συμβατική ονομασία Γυμναστής που τη βρίσκει χυδαία. Συμφωνείται, ότι το σχέδιο που είχε αρχικά 
προβλεφθεί, θα επεκταθεί, πως το Αλγέρι θα συμπεριληφθεί στην πρώτη απόβαση και πως θα 
πρέπει να καταλάβουν την Τύνιδα όσο το δυνατό γρηγορότερα. Η επιχείρηση πρέπει να εξαπολυθεί 
κατ’ αρχήν πριν από το τέλος Οκτωβρίου και ο στρατηγός Dwight Eisenhower που βρίσκεται στο 
London, ειδοποιείται ημιεπίσημα από τον Marshall, ότι ο Roosevelt τον προορίζει για την αρχηγία 
των επιχειρήσεων. 

 Άκρως απόρρητη η αγγλοαμερικανική σύσκεψη διεξάγεται στο λιγότερο 
μυστικό μέρος που θα μπορούσε να φαντασθεί κανείς, στον τέταρτο όροφο του ξενοδοχείου 
Κλάριτζ. Τα πνεύματα ηρεμούν, αλλά η συζήτηση παραμένει ζωηρή. Ο King εκφράζει παγερή 
αποδοκιμασία για κάθε τι, που απομακρύνει από τον Ειρηνικό ένα οποιοδήποτε τμήμα των 
αμερικανικών δυνάμεων. Ο Marshall περιορίζει το Sledgehammer στην κατάληψη της χερσονήσου 
της Νορμανδίας, όμως επιμένει σ’ αυτό το σημείο με πείσμα. Οι Άγγλοι κάνουν γνωστή την 
αντίθεσή τους προς κάθε πρόωρη απόβαση στην ηπειρωτική Ευρώπη. Φθάνοντας έτσι στο βάθος 
του αδιεξόδου απομένει να φανεί, αν η απειλή του Marshall, η στροφή της αμερικανικής ισχύος 
εναντίον της Japan, θα πραγματοποιηθεί. Ο Marshall είναι ο πρώτος που ξέρει πως τίποτα τέτοιο 
δεν θα γίνει: στις 16 Ιουλίου, πριν από την αναχώρησή του από την Washington, ο Roosevelt του 
ανακοίνωσε πως δεν δέχεται αυτή τη μετατόπιση. Επιθυμεί ένα δεύτερο μέτωπο στην Ευρώπη, όσο 
γίνεται πιο γρήγορα, για να σώσει την Ρωσία, αλλά δεν πρόκειται να τιμωρήσει τους Άγγλους 
αποφασίζοντας, πως η Γερμανία δεν είναι πια ο υπ’ αριθμόν 1 αντίπαλος. Αν πρέπει να 
παραιτηθούν από το Sledgehammer, τότε η Αμερική θα στραφεί προς την αφρικανική επιχείρηση. 

Μένει να ενημερωθεί ο Stalin για την επ’ αόριστον αναβολή του δευτέρου μετώπου. Ο Churchill 
δέχεται να αναλάβει το βαρύ αυτό έργο. Φεύγει από το London στις 2 Αυγούστου με ένα 
βομβαρδιστικό που δεν διαθέτει καμιά άνεση και μέσω Γιβραλτάρ, Καΐρου και Τεχεράνης, φθάνει 
στη Μόσχα στις 12. Η σύγκρουση με τον δικτάκτορα είναι εξαιρετικά βίαιη: Αθετείτε τις υποχρεώσεις 
που αναλάβατε, λέει ο Stalin, γιατί φοβάσθε να αναμετρηθήτε με τους Γερμανούς. -Είσασταν σύμμαχοι 
τους, του αντιτάσσει ο Churchill, όταν έμεις αγωνιζόμασταν μονοί εναντίον τους. 

Μπροστά στο El Alamein ο Rommel καρκινοβατεί. Η νίκη έφθειρε τον νικητή. Το Afrikakorp, που 
σύμφωνα με τους κανονισμούς πρέπει να διαθέτει 371 άρματα, δεν έχει πια ούτε 50. Η 90η ελαφρά 
έχει περιορισθεί σε 1500 άνδρες. Η φθορά των Ιταλών δεν είναι μικρότερη. Απομένουν 54 άρματα 
στο 20ο σώμα· όλα τα τάγματα πεζικού του 10ου και του 21ου σώματος έχουν πέσει στο τρίτο της 
δύναμής τους. 

Η συνάντηση 
συνοψίζεται σ’ αυτή την ανταλλαγή μομφών. 

Τις ισχνές ομάδες του ο Rommel δεν κατορθώνει ούτε καν να τις διαθρέψει. Τον Αύγουστο το 
Afrikakorp παίρνει 8.200 τόνους εφόδια, δηλαδή 32% από τις ποσότητες που απαιτούνται. Οι 
άνδρες υποβάλλονται στον περιορισμό του σιτηρεσίου· παίρνουν μισές μερίδες. Η κατάστασή τους 
θα ήταν χειρότερη χωρίς τα αποθέματα που κυρίευσαν στο Tobruk. Ο γερμανοϊταλικός στρατός 
αγγλοσαξονοποιείται. Καπνίζει αγγλικό καπνό, τρώει αμερικανικές κονσέρβες, εξασφαλίζει τα 85% 
από τις μεταφορές του με αυτοκίνητα κατασκευασμένα στο Detroit ή στο Coventry, διαθέτει πολλές 
πυροβολαρχίες, που τα πυροβόλα τους είχαν σταλεί στην Αφρική για να τον καταστρέψουν. Αλλά οι 
πολεμικές λείες δεν κατορθώνουν ποτέ να αντικαταστήσουν ένα κανονικό ρεύμα μεταφορών. Οι 
μόνοι που βρίσκονται σε θέση να το εξασφαλίσουν, οι Ιταλοί, παραμένουν απελπιστικά κατώτεροι 
στο έργο αυτό. Ο Rommel κάνει τη διάγνωση αυτής της καχεξίας: έλλειψη δραστικότητας και 
διαφθορά του φασιστικού καθεστώτος, ηττοπάθεια και μαλιστα σαμποτάρισμα εκ μέρους 
αξιωματικών και αξιωματούχων που, ενώ πολεμούσαν στο πλευρό των Γερμανών, εύχονταν την 
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ήττα τους. Όλες οι πιέσεις που ασκούνται στη Ρώμη αποτυγχάνουν μπροστά σε μια συστηματική 
παθητικότητα ή σκοντάφτουν σε μια αντιπρόταση: να καταλάβουμε την Τύνιδα. Οι Γερμανοί 
αρνούνται, ξέροντας πως αυτή η ενέργεια θα μπορούσε να συνεπάγεται το πέρασμα της γαλλικής 
Βόρειας Αφρικής στο αγγλικό στρατόπεδο. 

Οι Ιταλοί απεχθάνονται τον Rommel. Ο Mussolini φορτώνεται ταπεινώσεις. Έπειτα από τριών 
εβδομάδων αναμονή στη Λιβύη, υποχρεώθηκε να επιστρέψει στη Ρώμη, αφήνοντας πίσω του το 
άσπρο άλογο που είχε φέρει για τη θριαμβευτική είσοδό του στο Κάιρο. Κατά τη διάρκεια των τριών 
αυτών εβδομάδων ο Rommel δεν καταδέχθηκε να τον επισκεφθεί έστω και μια φορά. Στην Ιταλία, 
όπως και στην Αφρική, η γερμανική αλαζονία και η ιταλική ευθιξία είναι μόνιμη πηγή επεισοδίων. Ο 
Ciano ξαναφέρνει στη μνήμη του την προειδοποίηση του Φρανσουά-Πονσέ την ημέρα της κήρυξης 
του πολέμου εναντίον της France: Οι Γερμανοί είναι σκληρά αφεντικά. Σκληρά και υπεροπτικά. Αυτό 
που η Poland, η Norway, η France, η Ρωσία, η Αφρική δεν μπόρεσαν να επιτύχουν, λέει ο Hitler, το 
κάνουν τη στιγμή αυτή οι Ιταλοί: κλονίζουν το ηθικό των στρατιωτών μου. Όπως ο στρατός του, έτσι 
και ο Rommel είναι εξαντλημένος στο κατώφλι του θριάμβου. Το κλίμα της ερήμου κατέβαλε τον 
οργανισμό του. Ο γιατρός του, καθηγητής Χόρστερ, διαπιστώνει χρόνια στομαχική πάθηση, εντερικό 
κατάρρου, ρηνική διφθερίτιδα, κυκλοφοριακές διαταραχές κι όλα αυτά συνοδευμένα από πόνους τόσο 
δυνατούς, που του προκαλούν λιποθυμίες. Ο στρατάρχης, καταλήγει ο Χόρστερ, δεν είναι σωματικά 
σε θέση να διευθύνει την προσεχή επίθεση. Ο Rommel αμέσως τηλεφωνεί στον Hitler, πως κρίνει ότι 
μόνον ο Guderian μπορεί να τον αντικαταστήσει. Η απάντηση φτάνει το ίδιο βράδυ. Μια λέξη: 
Απαράδεκτο.

Απέναντι αναπτύσσεται μεγάλη δραστηριότητα. Η ισχύς έχει το λόγο. Η Μάλτα πέθαινε από την 
πείνα. Οι Άγγλοι συγκεντρώνουν για να τη σώσουν, 2 θωρηκτά, 4 αεροπλανοφόρα, 7 καταδρομικά, 
25 αντιτορπιλικά, κλείνοντας μέσα στο θώρακα αυτής της επιβλητικής ναυτικής δύναμης μια 
νηοπομπή 14 σκαφών. Η μάχη που διεξάγεται από τις 11 ως τις 13 Αυγούστου εναντίον 600 
αεροπλάνων του Άξονα καλύπτει όλη τη διυτική Μεσόγειο. To αεροπλανοφόρο Ήγκλ και δυο 
καταδρομικά βυθίζονται, άλλα πέντε εμπορικά σκάφη, ανάμεσα στα οποία και το πετρελαιοφόρο 
Ohio, φθάνουν στη Βαλέττα. H Μάλτα σώζεται. 

 Ο Rommel αποφασίζει να μείνει. 

Κάνοντας το γύρο του Ακρωτηρίου άλλες νηοπομπές λιγότερο ταραχώδεις φέρνουν στην Αίγυπτο 
δυνάμεις, που ολοένα αυξάνουν. Ο Churchill πηγαίνοντας στην συνάντηση με τον Stalin στη Μόσχα, 
επιθεωρεί επί πολύ τη Μέση Ανατολή και προβαίνει αλύπητα στις αναγκαίες μεταβολές. Ο 
Auchinleck, παρ’ όλο που είχε σταματήσει τον Rommel στο El Alamein, αντικαθίσταται από τον 
Alexander. Ως διάδοχο του Ρίτσι επί κεφαλής της 8ης στρατιάς ο Churchill υποδεικνύει τον διοικητή 
του 13ου σώματος Γκοτ, έναν ηττημένο ασφαλώς, αλλά γνωστό για τον ισχυρό χαρακτήρα του και 
την επιθετικότητά του. Η αλλαγή δεν προλαβαίνει να γίνει. Ο Γκοτ έφευγε με άδεια μ’ ένα 
αεροπλάνο για τη Βομβάη· δυο Μέσερσμιτ πιάνουν το αεροπλάνο τη στιγμή που έφευγε από το 
Κάιρο, το εξαναγκάζουν να προσγειωθεί και το καταστρέφουν στο έδαφος. Ο Γκοτ σκοτώνεται. Με 
σύσταση των αρχηγών του επιτελείου ο Bernard Montgomery κληρονομεί την 8η στρατιά. 

Η τελευταία πιθανότητα που έχει ο Rommel, είναι να εκβιάσει την απόφαση, προτού οι αντίπαλες 
δυνάμεις γίνουν συντριπτικές. Ο στρατός του έχει κάπως συνέλθει. Ο αριθμός των γερμανικών 
αρμάτων του ανέβηκε πάλι στα 229 και τα αποθέματα καυσίμων του επιτρέπουν να αναλάβει μια 
καινούρια προσπάθεια. Αλλά ξέρει πως πρέπει να βρεθεί στο Κάιρο μέσα σε σαράντα οκτώ ώρες, 
αλλιώς το τελευταίο του ατού θα έχει χρησιμοποιηθεί για το τίποτα. 

Στις 30 Αυγούστου η επίθεση εναντίον των γραμμών του El Alamein αρχίζει. Με λίγες ώρες διαφορά, 
τρία χρόνια πριν, άρχιζε ο πόλεμος με τις υπέροχες θωρακισμένες μεραρχίες της Wehrmacht να 
συντρίβουν την εύθραυστη πολωνική μεθόριο μέσα σε μια παραφορά ισχύος και αλαζονείας. 
Σήμερα όμως -ποιος μπορούσε να το ξέρει;- η μεγάλη δοκιμασία φθάνει στη μέση της διαδρομής. 
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Τα δυο επιθετικά έθνη ξεπετάχτηκαν από το καβούκι τους με μια καταπληκτική εκρηκτική δύναμη. 
Το ένα πλησιάζει τις Ινδίες και την Australia. Το άλλο πλησιάζει το Νείλο και τον Καύκασο. Αλλά 
προκάλεσαν την έγερση των μεγαλυτέρων δυνάμεων του κόσμου και οι ίδιοι οι αρχηγοί τους δεν 
αγνοούν πως η ελπίδα μιας λύσης ολοκληρωτικά νικηφόρου έσβησε. 

Ο πόλεμος βρίσκεται στα μέσα του δρόμου. Η Γερμανία και η Japan απέδειξαν πως, μπορούν να 
νικούν. Τους μένει να αποδείξουν πως είναι και αήττητες. 
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Κεφάλαιο 17: ΑΙΜΟΦΥΡΤΟΣ ΠΛΑΝΗΤΗΣ 
Σεπτέμβριος 1942 

Τα 7 μέτωπα του πολέμου 

Ωστόσο το ισοζύγιο των ουσιαστικών δυνάμεων δεν αφήνει καμιά αμφιβολία. Η Γερμανία, η 
Ιταλία και η Japan δεν αγωνίζονται πια για να νικήσουν αγωνίζονται για να μην ηττηθούν. 

Από στρατιωτική άποψη ο πόλεμoς διεξάγεται σε επτά κύρια θέατρα: 

1. στο ρωσικό μέτωπο 
2. στον ευρωπαϊκό χώρο 
3. στον Ατλαντικό 
4. στη Βόρεια Αφρική 
5. στη Βιρμανία 
6. στην Κίνα 
7. στην Ωκεανία 
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1. Από τον Αρκτικό ως τον Καύκασο 

Πρόκειται για το κατά πολύ σημαντικότερο και αιματηρότερο θέατρο πολέμου. Αρχίζει από τη 
Θάλασσα του Μπάρεντς και εκτείνεται ως τις περιοχές που γειτονεύουν με την Κασπία Θάλασσα. 
Από τις 267 μεραρχίες της Wehrmacht οι 197 κι ακόμα 72 ρουμανικές, ιταλικές, ουγγρικές και 
σλοβακικές μεραρχίες επανδρώνουν αυτή τη γραμμή μάχης, που εκτείνεται σε μήκος όχι λιγότερο 
από 5.000km, δηλαδή δεκαπλάσιο από το μήκος του γαλλικού μετώπου στα 1914-1918. 

Σε μια τέτοια απόσταση η εγκατάσταση μιας συνεχούς αμυντικής θέσης είναι αδύνατη. Το μέτωπο 
δεν είναι στεγανό, πράγμα που εκτός από ευχέρεια ελιγμών προσφέρει στη σοβιετική διοίκηση τη 
δυνατότητα να συντηρεί και να συντονίζει τη δράση των παρτιζάνων. Ο πόλεμος δεν διεξάγεται 
μόνο κατά μήκος των γραμμών, αλλά και σε βάθος. Τα γερμανικά μετόπισθεν πρέπει να 
οργανωθούν αμυντικά και κάθε σιδηροδρομική γραμμή απαιτεί για την προστασία της τη δύναμη 
μιας μεραρχίας. Οι Γερμανοί αρχίζουν να καταφεύγουν στη στρατολόγηση βοηθητικών ρωσικών 
τμημάτων, των Hilfewillge (για συντομία Hiwis). Οι εθελοντές δεν λείπουν, αλλά όσο 
πολλαπλασιάζονται οι γερμανικές αποτυχίες, τόσο η αφοσίωσή τους γίνεται πιο αμφίβολη. 

Ελαφρές στην αρχή οι γερμανικές απώλειες γίνονται σοβαρές. Τον Αύγουστο του 1942 φθάνουν 
στους 336.000 νεκρούς, 1.126.941 τραυματίες και 75.990 εξαφανισθέντες, συνολικά 1.637.000 κι απ 
αυτούς 47.966 αξιωματικοί. Η ανάρρωση των τραυματιών, οι νέες κλάσεις και οι ενισχύσεις που 
έρχονται από την Δύση επέτρεψαν να διατηρηθεί ο γερμανικός στρατός στο επίπεδο των 3.405.000 
ανδρών, θα χρειαζόταν όμως ακόμα ένα εκατομμύριο στρατιώτες, για να ξαναβρούν οι γερμανικές 
μονάδες την πλήρη αριθμητική τους δύναμη. Αραιωμένη υπερβολικά η Wehrmacht δεν διαθέτει 
σχεδόν ποτέ μια δύναμη ελιγμού, που να ανταποκρίνεται στις καταστάσεις που οφείλει να 
αντιμετωπίσει. Το τάγμα της νίκης της λείπει τακτικά στην αποφασιστική στιγμή και θέση. 

Το υλικό έχει κάνει μικρή πρόοδο. Η ιστορία των αρμάτων είναι χαρακτηριστική. Αμέσως μόλις 
εμφανίσθηκε το Τ-34, οι στρατηγοί των θωρακισμένων στρατευμάτων ζήτησαν από τον Hitler ένα 
όχημα ισχυρότερο από το PzKw-4. Ο οίκος Κρουπ και ο καθηγητής Πόρσε πρόσφεραν το σχέδιο ενός 
Τίγρη των 65 τόνων και μια παραλλαγή ελαφρότερη με το όνομα Πάνθηρ. Αλλά ο Hitler υποστήριζε, 
πως η βασιλεία του άρματος μάχης πλησιάζει στη δύση της και πως ήταν σφαλερό να αφιερωθεί σ’ 
αυτό μια υπερβολική βιομηχανική προσπάθεια. Η πρώτη παραγγελία αρμάτων Τίγρις και Πάνθηρ -
250 μόνο άρματα- δεν εγκρίθηκε από τον Führer παρά στις 23 Ιουνίου 1942. Πολλοί μήνες θα 
περάσουν, πριν αυτές οι εξαίρετες πολεμικές μηχανές πάρουν θέση στις γερμανικές γραμμές. 

Σε απόλυτους αριθμούς η Ρωσία είχε πολύ περισσότερο υποφέρει. Δεν δημοσίευσε ποτέ έναν 
αναλυτικό πίνακα των απωλειών της, ίσως για να μην υποχρεωθεί να ομολογήσει τον κολοσσιαίο 
αριθμό των 4 εκατομμυρίων αιχμαλώτων μέσα σε δεκατέσσερις μήνες εχθροπραξιών. Από την 
εποχή που οι συγκρούσεις έγιναν λιγότερο άνισες, ο αριθμός των Ρώσων στρατιωτών που 
αιχμαλωτίζονται ελαττώθηκε, οι αιματηρές όμως απώλειες παραμένουν εξαιρετικά βαριές. Η Ρωσία 
πληρώνει την άμυνα του πάτριου εδάφους με μια σπατάλη από ανθρώπινες ζωές που θυμίζει τις 
εκατόμβες του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου στο γαλλικό μέτωπο. Αυτή τη φρικιαστική σπατάλη η 
σοβιετική πατρίδα μπορεί να την προσφέρει στον εαυτό της. Το απόθεμά της σε άνδρες παραμένει 
άφθονο και η ικανότητα ανασύστασης του στρατού της πρωτοφανής. Στις 15 Αυγούστου το 2ο 
Γραφείο της Wehrmacht διαπιστώνει την ύπαρξη 418 μεγάλων μονάδων στη γραμμή του μετώπου 
και υπολογίζει τον συνολικό αριθμό τους σε 789. Ο υπολογισμός φαίνεται σωστός, ο στρατηγός 
Warlimont όμως αμφιβάλλει αν τόλμησαν να τον δείξουν στον Hitler, που δεν έπαυε να κατηγορεί 
το γενικό επιτελείο του, ότι έβλεπε τα πράγματα διπλά, όταν μετρούσε τις δυνάμεις του εχθρού. 

Δεν είναι λιγότερο αξιοθαύμαστο το ρωσικό κατόρθωμα στην μάχη της παραγωγής. Το έτος 1942 
είναι αποφασιστικό. Η μεταφορά των πολεμικών βιομηχανιών πίσω από τα Ουράλια έχει τελειώσει. 



Digitized by 10uk1s 

Μακρινές πόλεις της Κεντρικής Ασίας, όπως η Άλμα Άτα, γίνονται πολεμικά εργαστήρια, όπου 
επικρατεί οργασμός. Οι μεγάλες απώλειες υλικού αντισταθμίζονται με το παραπάνω και ιδιαίτερα 
στον τομέα του κλασικού πυροβολικού, χώρο όπου οι Ρώσοι δεν έπαψαν να κυριαρχούν. 

Στο επαναστατικό πυροβολικό το ρουκετοβόλο Χοστίκωφ που οι Ρώσοι το ονόμαζαν Κατιούσκα και 
οι Γερμανοί αρμόνια του Stalin, παίζει όλο και μεγαλύτερο ρόλο, όπως άλλωστε και το 
πανομοιότυπό του, το γερμανικό Νεμπελβέρφερ. Στον τομέα των αρμάτων οι Ρώσοι απαρνούνται 
τα μεγαθήρια, πολλαπλασιάζουν όμως ένα ελαφρό και ταχύ άρμα, το Τ-70. Στον τομέα της 
αεροπορίας αναπτύσσουν πολλές παραλλαγές καταδιωκτικών Γιακ και το εξαίρετο μαχητικό 
αεροπλάνο Ιλ-2

Συνολικά η άβυσσος που υπήρχε μεταξύ του γερμανικού και του ρώσικου στρατού, εξαφανίζεται σε 
όλους τους τομείς της τακτικής και του οπλισμού. Άλλωστε υπήρξε ποτέ πραγματικά άβυσσος; 
Μήπως επρόκειτο για φαινομενική άβυσσο; Αυτό που μόνο μερικοί ειδικοί ξέρουν για τον 
γερμανικό στρατό, επιβεβαιώνεται με τη ρωσική δοκιμασία: είχε εσπευσμένα ανασυγκροτηθεί 
επάνω σε δεδομένα λαμπρά και επιφανειακά, είχε επιτύχει εύκολες νίκες στην αρχή εναντίον 
αντιπάλων ασθενών και ηλιθίων, του έλειπε όμως η στερεότητα σε βάθος. Η ίδια η Γερμανία δεν 
διέθετε αποθέματα ισχύος και μακρόχρονη προετοιμασία, στοιχεία απαραίτητα, για να ανθέξει σε 
μια μεγάλη σύρραξη. Οι στρατηγοί που είχαν τόσο συχνά άδικο στις ιδιαίτερες περιπτώσεις, είχαν 
δίκιο έναντι του Hitler στο σύνολο και στην ουσία. Παρ’ όλο που η Γερμανία κατέκτησε όλη την 
Ευρώπη, παρ’ όλο που διαθέτει με απόλυτη ελευθερία όλους τους υλικούς και ανθρώπινους 
πόρους της, δεν κατορθώνει να φέρει το πολεμικό της όργανο στο ύψος της πρόκλησης που 
εξαπέλυσε. 

. 

Σημαντικό παράγοντα στην ανατροπή του ισοζυγίου δυνάμεων στο ανατολικό μέτωπο αποτελεί η 
αμερικανική βοήθεια. Είναι μάταιο να αναζητήσει κανείς το παραμικρό ίχνος της στα σοβιετικά 
δημοσιεύματα και ωστόσο το κύμα πολεμικού υλικού, το ποτάμι ισχύος που πότισε τη Ρωσία από το 
1941 ξεπερνά τη φαντασία. 

Οι δυσκολίες είναι καταπληκτικές. Η αμερικανική πολεμική βιομηχανία ξεπέρασε την πρώτη 
στενότητα κι έφθασε στη μαζική παραγωγή, αλλά οι παραλήπτες είναι πολλοί και άπληστοι. Με την 
επικουρία του ναύαρχου King ο MacArthur και ο Nimitz διακηρύσσουν, πως θυσιάζονται και πως το 
αμερικανικό αίμα ρέει στον Ειρηνικό, γιατί το υλικό που παίρνουν είναι ανεπαρκές. Τα επιτελεία 
που ετοιμάζουν την απόβαση στη Βόρεια Αφρική, αυτοί που διευθύνουν τη μάχη του Ατλαντικού, 
αυτοί που προετοιμάζουν την απόβαση στην Ευρώπη, διατυπώνουν επίμονα αξιώσεις. Αυτό δεν 
σημαίνει πως οι Ρώσοι χάνουν την απόλυτη προτεραιότητα. Είναι άλλωστε οι πιο δύσκολοι πελάτες. 
Βομβαρδίζουν με αξιώσεις το Munition Assignment Board, γκρινιάζουν για την ποιότητα του υλικού, 
απαιτούν κολοσσιαίες ποσότητες, για τις οποίες αρνούνται να παράσχουν την παραμικρή 
διευκρίνηση. Η έμμονη ιδέα της μυστικότητας που τους κατέχει, είναι τέτοια, που προτιμούν να 
στερηθούν τα βομβαρδιστικά προκειμένου να επιτρέψουν σε Αμερικανούς αεροπόρους να τα 
συνοδεύσουν στη Σιβηρία. 

Το αιώνιο πρόβλημα, το ίδιο όπως και το 1914, είναι το πρόβλημα των δρόμων. Τα Δαρδανέλια πάλι 
είναι κλειστά. Ο Αρκτικός Ωκεανός εισπράττει τρομακτικά διόδια. Ο Ειρηνικός απαιτεί έναν τεράστιο 
γύρο, κι άλλωστε μόνο με πολλή περίσκεψη μπορεί να χρησιμοποιηθεί και αποκλειστικά και μόνο 
κάτω από σοβιετική σημαία, αφού η προσέγγιση στο Βλαδιβοστόκ ελέγχεται από τους Ιάπωνες. Ο 
δρόμος της Περσίας είναι εξασφαλισμένος, οι δυνατότητες του όμως είναι μικρές. Παντού λοιπόν 
εμπόδια και δυσκολίες. Η μόνη λύση είναι να χρησιμοποιήσουν όλους τους δρόμους ταυτόχρονα, 
αφού δεχθούν τις απώλειες και τα χρονικά όρια. Απ’ αυτά τα στενά αυλάκια ξεχύνονται χείμαρροι. 
Από τον Οκτώβριο 1941 ως τον Ιούνιο 1942, η Αμερική παρέδωσε στην Ε.Σ.Σ.Δ. 1285 αεροπλάνα, 
2.249 άρματα, 81.287 πολυβόλα, 59.455.620 λίμπρες βλημάτων, 36.825 φορτηγά αυτοκίνητα, 
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56.445 τηλέφωνα εκστρατείας, 381.431 μίλια από τηλεφωνικά καλώδια κλπ. Σε εφαρμογή ενός 
δευτέρου πρωτοκόλλου η Αμερική τριπλασιάζει, τετραπλασιάζει ή και πενταπλασιάζει αυτές τις 
ποσότητες. Προσθέτει και βιομηχανικές εγκαταστάσεις: ένα διυλιστήριο πετρελαίου για την 
παραγωγή βενζίνης με υψηλό βαθμό οκτανίων· το εργοστάσιο ελαστικών αυτοκινήτων της Ford 
Motor Company, που αποσυναρμολογείται και στέλνεται στα Ουράλια· ένα σύστημα 
σηματοδοτήσεων, για να εκσυγχρονισθούν οι σοβιετικές σιδηροδρομικές γραμμές· μια τεράστια 
ποικιλία μηχανικών εργαλείων. Αμερικανικά εργοστάσια εξοπλίζονται για την κατασκευή 
αντικειμένων προσαρμοσμένων στις ρωσικές ανάγκες, όπως οι μπότες από μαλακά δέρματα με 
εσωτερική επένδυση, που σχεδιάσθηκαν από τον υποδηματοποιό του Νικολάου του Β’, που είχε 
καταφύγει στις Η.Π.Α. από το 1920. Η Ρωσία έχασε τους μισούς πόρους της σε τρόφιμα: η Αμερική 
της στέλνει με μορφή όσο γίνεται πιο συμπυκνωμένη και αφυδατωμένη πρωτεΐνες και θερμίδες. 
Πολλά εργοστάσια του Midle West κατασκευάζουν μπορτς μέσα σε κουτιά διαστάσεων ενός 
σπιρτόκουτου και τυσούχα ή χοίρινο αλά ρωσικά. Αλλά η σοβιετική κυβέρνηση ζητά να μην υπάρχει 
καμιά ένδειξη προέλευσης, υποστηρίζοντας, πως ο λαός της θα ένοιωθε ταπείνωση να διατρέφεται 
από το εξωτερικό. 

Μια σύγκριση παρέχει το μέτρο της αμερικανικής βοήθειας. Στις 21 Ιουνίου 1941 ο γερμανικός 
στρατός μπήκε στη Ρωσία με 1830 αεροπλάνα, 3.580 άρματα και 600.000 μηχανοκίνητα οχήματα το 
1942-1943 η Αμερική θα προμηθεύσει στη Ρωσία 3.052 αεροπλάνα, 4.084 άρματα και 520.000 
αυτοκίνητα - δηλαδή μέσα σε ένα μόνο χρόνο τον ίδιο ή μεγαλύτερο αριθμό. Ξεκινώντας από τον 
Αρκτικό, το γερμανικό μέτωπο απλώνεται πρώτα ως τον κόλπο της Φινλανδίας σε 1600km τούνδρας 
και δασών. Η κατάσταση δεν είχε τροποποιηθεί από το 1941. Η δραστηριότητα είναι περιορισμένη. 
Μετά την στασιμότητα από το χειμώνα ο Ιούνιος αποκατέστησε τα αδιάβατα έλη, που 
προστατεύονται από δισεκατομμύρια κουνούπια, και να που ο Αύγουστος 1942 φέρνει για δεύτερη 
φορά το τέλος του καλοκαιριού. Μια απόδειξη της γερμανικής εξασθένησης είναι η αδυναμία 
επανάληψης της επίθεσης εναντίον της σιδηροδρομικής γραμμής του Μουρμάνσκ. Οι βαριές 
αμαξοστοιχίες φορτωμένες αμερικανικό υλικό περνούν αδιάκοπα σε απόσταση μερικών 
χιλιομέτρων από το μέτωπο και είναι ζήτημα αν πότε - πότε η αεροπορία και το πυροβολικό 
επιχειρούν να παρενοχλήσουν αυτή την κίνηση. 

Ο δεύτερος μεγάλος γερμανικός τομέας είναι αυτός που αντιστοιχεί στην ομάδα στρατιών Βορρά 
κάτω από τη διοίκηση του στρατάρχη von Kuechler. Έχει αποκλείσει το Leningrand, φθάνει ως τη 
λίμνη Ladoga στο Σλούσελμπουργκ, ακολουθεί τον ποταμό Βολχώφ, κάνει το γύρο της λίμνης Ίλμεν, 
περικλείει το οροπέδιο Βαλντάι σχηματίζοντας την μεγάλη προεξοχή του Ντεμιάνσκ και καταλήγει 
στο Χολμ πάνω στον ποταμό Λόβατ. Τα 1100km αυτής της ελικοειδούς γραμμής δεν τα κρατούν 
παρά 45 γερμανικές μεραρχίες. Τα απέραντα δάση, τα βαθιά έλη, η ανεπάρκεια των δρόμων και η 
πενιχρότητα των τοπικών πόρων δεν αφαιρούν από τον πόλεμο την ένταση και τη μανία του. 

Το Leningrand είναι γερό σαν βράχος. Σχεδόν κυκλωμένο, αναπνέει ακόμα από ένα στενό παράθυρο 
στη λίμνη Ladoga ανάμεσα στο Σλούσελμπουργκ και τη συνοριακή γραμμή του 1939 που την είχαν 
ανακαταλάβει οι Φινλανδοί μη θέλοντας να προελάσουν πέρα απ’ αυτή. Κατά τη διάρκεια του 
χειμώνα ένας δρόμος πάνω στον πάγο είχε επιτρέψει τον ανεφοδιασμό της πόλης, αλλά το σπάσιμο 
των πάγων έκοψε τον ισχνό αυτό σύνδεσμο και η αποκατάσταση της ναυσιπλοίας στη λίμνη κατά 
ένα μέρος μόνο τον αποκατάστησε. Το καθημερινό λιγοστό ψωμί ενός εκατομμυρίου αμάχων, το 
σιτηρέσιο και τα πυρομαχικά μιας στρατιάς, οι πρώτες ύλες μιας βιομηχανίας που αρνείται να 
σβήσει, εξαρτώνται από μερικά λιμναία σκάφη. Αλλά το Leningrand εξακολουθεί να αρνείται να 
υποταχθεί. Από τις θέσεις τους στο Τσάρκογιε Σέλο οι Γερμανοί βλέπουν να καπνίζουν τα 
εργοστάσια Κόλπινο, που εξακολουθούν να ρίχνουν εναντίον τους καινούρια άρματα μάχης. 
Διακρίνουν τον τρούλο του Αγίου Ισαάκ, το βέλος του Ναυαρχείου, το φρούριο Πέτρου και Παύλου. 
Κανονιοβολούν την πόλη, αλλά η στωικότητα των πολιορκημένων αποδεικνύεται ανώτερη από όλες 
τις δοκιμασίες. Αφού δεν καταδέχθηκε να καταλάβει το Leningrand στα 1941 ο Hitler, αγανακτεί με 
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την αντίσταση που του προβάλλει. Για να ξεμπερδεύει μετέφερε από το Νότο στο Βορρά τους 
κατακτητές της Σεβαστούπολης, την 11η στρατιά και τον πιο καινούριο από τους στρατάρχες του, 
τον Erich von Manstein. 

Μεθοδικά ο Manstein παρατάσσει τα γιγάντια πυροβόλα του, που είχαν συντρίψει το οπλοστάσιο 
της Μαύρης Θάλασσας. Μέσα στις προετοιμασίες του στις 4 Σεπτεμβρίου ο Hitler του τηλεφωνεί 
από τη Βίνιτσα. Μια κρίση έχει εκδηλωθεί. Προλαμβάνοντας την έφοδο εναντίον του Leningrand οι 
Ρώσοι έκαναν επίθεση στα νότια του Σλούσελμπουργκ. Η 18η στρατιά είχε υποκύψει στο πλήγμα. Οι 
γραμμές κύκλωσης της πρώην πρωτεύουσας έχουν πλευροκοπηθεί. Ο Führer βασίζεται στο ν 
Manstein, για να αποφύγει -είναι η έκφρασή του- μια καταστροφή. Η πολιορκία του Leningrand 
μετατρέπεται σε μάχη με σκοπό την παρεμπόδιση κύκλωσης των πολιορκητών. 

Οι νικητές της Σεβαστούπολης βγαίνουν από το καμίνι του κριμαϊκού καλοκαιριού. Γύρω στο 
Leningrand είναι κιόλας φθινόπωρο. Η περίοδος της λάσπης έφθασε πάλι. Η μάχη διεξάγεται μέσα 
σε πλημμυρισμένα δάση. Είχαν δώσει στο 30ό σώμα του στρατηγού Φρέττερ Πίκο τα τρία πρώτα 
άρματα Τίγρης που είχαν βγει από τα εργοστάσια, κολοσσούς από τους οποίους προσδοκούσαν την 
ανανέωση του θωρακισμένου πολέμου· η σοβιετική αντιαρματική άμυνα τα διαλύει και τα τρία 
μέσα σε λίγα λεπτά. Η ενεργητικότητα και η επιδεξιότητα του Manstein σώζουν την κατάσταση. 
Αντεπιτίθεται στα πλευρά του θύλακα που διαγράφει η σοβιετική προέλαση και συντρίβει τους 
επιτιθεμένους. Η μάχη όμως κατανάλωσε τα πυρομαχικά, που είχαν συσσωρευτεί για την έφοδο 
εναντίον του Leningrand, κι όταν τελειώνει, τον Οκτώβριο, η εποχή είναι πάρα πολύ προχωρημένη, 
για να μπορεί να προετοιμασθεί πάλι η επιχείρηση. Ακόμα μια ρωσική στρατιά καταστράφηκε, αλλά 
το Leningrand σώθηκε. 

Νοτιότερα έγιναν δύο αντίθετες μάχες: η μάχη του Ντεμιάνσκ, στην οποία κυκλωμένοι είναι οι 
Γερμανοί και η μάχη του Βολχώφ, στην οποία εκείνοι έχουν κυκλώσει τον αντίπαλο. 

Στο Ντεμιάνσκ η καταστροφή είχε αποφευχθεί. Ανεφοδιαζόμενες επί τέσσερις μήνες από την 
Luftwaffe οι έξι μεραρχίες του κόμη Μπρόκντορφ-Άλεφελντ απαλλάχτηκαν από τον κλοιό στις αρχές 
Απριλίου από τον στρατηγό του πυροβολικού von Σέυντλιτς-Κύρτζμπαχ. Ο Hitler θριαμβεύει. Η επί 
τόπου αντίσταση και ο αεροπορικός ανεφοδιασμός που επέβαλε, έσωσαν μια κατάσταση που όλοι 
οι στρατηγοί την θεωρούσαν απελπιστική. 

Όπως ο Hitler, έτσι και ο Stalin καθήλωσε στο έδαφος τη 2η σοβιετική στρατιά εφόδου που είχε 
κυκλωθεί δυτικά του Βολχώφ. Αλλά τίποτα δεν έγινε για τον ανεφοδιασμό της. Το ψυχορράγημά της 
είναι μια μεταφορά σε πολική περιοχή της σχεδίας του πλοίου Μέδουσα. (Σημ. μετ. πλοίο που 
ναυάγησε στον Ατλαντικό το 1816. 150 επιβάτες του κατέφυγαν σε μια σχεδία, όπου έμειναν 
δώδεκα ημέρες με τραγικές συνθήκες. Ο μεγάλος ζωγράφος Σερικώ εμπνεύσθηκε έναν από τους 
πίνακές του που βρίσκεται σήμερα στο Λούβρο). Κρούσματα ανθρωποφαγίας, ομαδικές 
αυτοκτονίες, θάνατοι από την πείνα και το κρύο. Η απότομη άφιξη του καλοκαιριού, η μετατροπή 
του απολιθωμένου δάσους σ’ ένα βάλτο γεμάτο σκουλήκια έδωσαν τη χαριστική βολή στους 
έντρομους επιζώντες. Τα γερμανικά αποσπάσματα που διεισδύουν προσεχτικά στην κυκλωμένη 
περιοχή, βλέπουν να ξεπροβάλλουν από όλες τις πλευρές σωροί από έντομα που έδειχναν τη θέση 
των βουλιαγμένων μέσα στη λάσπη πτωμάτων. 

Τα γερμανικά αυτά αποσπάσματα αναζητούν τον αρχηγό στον οποίο ο Stalin είχε αναθέσει την 
αποστολή να σώσει την παγιδευμένη στρατιά, τον υπερασπιστή του Kiev, έναν από τους νικητές της 
Μόσχας, το στρατηγό Αντρέγιεβιτς Βλασώφ. 

Στις 11 Ιουλίου ένας χωρικός καταγγέλλει στους Γερμανούς ένα Ρώσο αξιωματικό που κρυβόταν στο 
στάβλο του. Ο λοχαγός von Σβέρτνερ, του επιτελείου της 58ης μεραρχίας πεζικού, περικυκλώνει το 
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στάβλο. Ένας αποστεωμένος κολοσσός βγαίνει λέγοντας: Μην πυροβολείτε είμαι ο στρατηγός 
Βλασώφ.

Τρεις μήνες αργότερα ο Βλασώφ βρίσκεται στο ουκρανικό Γενικό Στρατηγείο του F ührer στη Βίνιτσα. 
Προκηρύξεις που ρίχνουν τα γερμανικά αεροπλάνα, πέφτουν βροχή στις ρωσικές γραμμές. 

 Ο στρατηγός Λίντεμαν, διοικητής της 18ης γερμανικής στρατιάς, διατάσσει να του φέρουν 
τον ηττημένο αντίπαλό του, του δίνει το χέρι, τον συγχαίρει και δίνει εντολή να του προσφέρουν την 
περίθαλψη που επιβάλλει η κατάστασή του. 

Ο 
αιχμάλωτος με αριθμό 16901

Ο στρατηγός αυτός ανακαλύφθηκε από μια μικρή ομάδα Γερμανών, που πιστεύει πως είναι 
αδύνατο να νικήσουν την Ε.Σ.Σ.Δ., αν δεν επιτύχουν την συνεργασία των Ρώσων στον αγώνα κατά 
του μπολσεβικισμού. Ένας απ’ αυτούς είναι ο συνταγματάρχης κόμης von Στάουφφενμπεργκ που θα 
μείνει στην ιστορία, επειδή προσπάθησε να σκοτώσει τον Hitler. Άλλοι είναι ο σύμβουλος πρεσβείας 
Χίλγκερ, ο έφεδρος λοχαγός Στρικ-Στρίκφελντ, ο λοχαγός Χέρρε, ο στρατηγός Καίστρινγκ κλπ. Γιος 
χωρικού, παιδί του καθεστώτος, γνωστός ως ένας από τους καλύτερους σοβιετικούς στρατηγούς, ο 
Βλασώφ είναι γι’ αυτούς δώρο εξ ουρανού. Δηλώνει πως είναι έτοιμος να οδηγήσει εναντίον των 
σοβιετικών στρατευμάτων μια στρατιά, που θα στρατολογήσει στα στρατόπεδα αιχμαλώτων ή στις 
κατεχόμενες περιοχές της Σοβιετικής Ένωσης. Θέτει ένα όρο: η Ρωσία, αφού απελευθερωθεί από το 
σταλινισμό και απαλλαγεί από το σύστημα των κολχόζ, θα αντιμετωπισθεί από τη Γερμανία σαν 
ίσος και όχι σαν ηττημένος. Χιμαιρική απαίτηση! Οι Γερμανοί θέλουν πολύ έναν προδότη· δεν 
χρειάζονται σύντροφο. Κανένα από τα υπομνήματα που συντάσσουν οι ανάδοχοι του Βλασώφ, δεν 
φθάνει στο Hitler· ο Keitel τα σταματά, όταν περνούν απ’ αυτόν με σημειώσεις σαν κι αυτές: 

, αντιστράτηγος Βλασώφ, κάνει έκκληση προς όλους τους στρατηγούς, 
αξιωματικούς και οπλίτες, κάνει έκκληση προς όλους τους Ρώσους να εξεγερθούν εναντίον της 
σταλινικής τυρανίας και να ενωθούν μαζί του, για να λυτρώσουν τη Ρωσία. 

Δεν 
γεννάται θέμα!... Περιττό να μιλήσουμε γι’ αυτό στον Führer· ξέρω τι σκέπτεται...

Στο κέντρο, όπως και στο Βορρά, το καλοκαίρι του 1942 είναι για την Wehrmacht μια περίοδος 
συνεχούς έντασης. Οι συγκλονιστικές μάχες του χειμώνα, που κατά τη διάρκειά τους η ομάδα 
στρατιών του πέρασε δίπλα από την καταστροφή, άφησαν στον von Kluge ένα μέτωπο όχι μόνο 
υπερβολικά μεγάλο, αλλά και πολύπλοκο. Με μήκος 900km,αν υπολογίσουμε το τόξο Ορέλ - Κιρώφ 
- Γκγιάσκ - Ρζεφ - Βελίκι Λούκι, φθάνει σε μια διπλάσια ανάπτυξη, αν υπολογισθεί το πραγματικό 
μήκος των γραμμών. Μπροστά σ’ ένα γενναίο εχθρό που δεν φθείρεται, 5 στρατιές, 85 μεραρχίες, 
δύσκολα κατορθώνουν να αντιμετωπίσουν κρίσεις τακτικής που αδιάκοπα η μία διαδέχεται την 
άλλη. 

 Στη Βίνιτσα ο 
Βλασώφ υπολόγιζε να συναντήσει τον Hitler· δεν βλέπει παρά υφισταμένους με τους οποίους 
συνεχίζει συζητήσεις χωρίς κανένα επακόλουθο. Μια επιτροπή απελευθέρωσης της Ρωσίας που είχε 
ιδρυθεί στις 27 Δεκεμβρίου 1942 στο Smolensk, παύει αμέσως να λειτουργεί. Ο Himmler 
αναλαμβάνει να συντάξει ένα φυλλάδιο που θυμίζει, πως ο Ρώσος είναι ένας Untermensch, 
υπάνθρωπος, με τον οποίο δεν είναι νοητό να αποκατασταθούν σχέσεις ίσου προς ίσο. Για 
ολόκληρους μήνες, προδότης σε διαθεσιμότητα, ο Βλασώφ πλήττει περιμένοντας και το ρίχνει στο 
πιοτό σ’ ένα σπιτάκι του Berlin. 

Οι μάχες μαίνονται. Αφού έλυσε την πολιορκία του Ντεμιάνσκ ο von Σέυντλιτς εκκαθαρίζει τα 
μετόπισθεν της 9ης στρατιάς, κυριεύει 500 πυροβόλα και μικραίνει το μέτωπο κατά 200km. Οι 
Ρώσοι απαντούν στις 14 Αύγουστου εξαπολύοντας μια σφοδρή επίθεση για την κατάληψη του Ρζεφ. 
Την 1η Σεπτεμβρίου η κατάσταση εμφανίζεται στον von Kluge τόσο σοβαρή, ώστε βρίσκει το θάρρος 
ν’ αντιμετωπίσει τον Hitler και να του προτείνει εκκένωση της προεξοχής. Η απάντηση που παίρνει 
είναι άρνηση αγανακτισμένη: το Ρζεφ είναι ένα όνομα συμβολικό και δεν πρέπει με κανένα τρόπο 
να εγκαταλειφθεί. Ρίχνοντας στη μάχη όλες τις διαθέσιμες εφεδρείες, η γερμανική διοίκηση 
καταφέρνει να σταματήσει τον εχθρό μέσα στα ερείπια της πόλης και να επιτύχει την εκεχειρία της 
λάσπης. 
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Στην άλλη πτέρυγα του μετώπου Mitte ο Hitler είχε σχεδιάσει επιχειρήσεις μεγάλης έκτασης. Τρεις 
στρατιές, η 6η, η 4η και η 2η αρμάτων, έπρεπε να αναλάβουν ταυτόχρονα επίθεση, για να 
ανακουφίσουν την προσπάθεια των στρατιών της ομάδας Süd. Από έλλειψη μέσων, το σχέδιο 
περιορίζεται σε μια επίθεση μονάχα της 2ης θωρακισμένης στρατιάς γύρω στο Σουκίνιτσι. 
Εξαπολύεται στις 11 Αυγούστου, πραγματοποιεί μερικές αρχικές επιτυχίες, στοιχίζει όμως τόσο 
ακριβά, που ο Hitler τη σταματά σε τρεις μέρες. Η Γερμανία δεν έχει πια τη δυνατότητα να επιχειρεί 
ταυτόχρονα πολλές επιθέσεις. Παίζει την τύχη του πολέμου της ποντάροντας σε μια μοναδική και 
γιγαντιαία επιχείρηση, που αποβλέπει στην κατάκτηση του Καυκάσου, για να αποσπάσει από τη 
Ρωσία το πετρέλαιο που κινεί τις στρατιές της. Οι πρώτες φάσεις αυτής της υπέρτατης προσπάθειας 
έχουν περιγραφεί στον πρώτο τόμο του έργου αυτού. Στις αρχές Σεπτεμβρίου είχαν οδηγήσει τη 
στρατιά του στρατάρχη von Kleist ως τις γειτονικές προς την Τιφλίδα περιοχές και τη στρατιά του 
στρατηγού Paulus ως τις παρυφές του Stalingrand. Μια από τις μεγαλύτερες τραγωδίες ολόκληρης 
της στρατιωτικής ιστορίας έχει αρχίσει. 
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2. Η αεροπορική μάχη πάνω από την Ευρώπη 

Το τέλος του 1941 και οι αρχές του 1942 χαρακτηρίζονται από μια εκεχειρία σχεδόν ολοκληρωτική 
στις αεροπορικές εχθροπραξίες μεταξύ Γερμανίας και Αγγλίας. 

Οι Άγγλοι την διακόπτουν στις 2S Μαρτίου στέλνοντας 234 βομβαρδιστικά εναντίον της Λυβέκης. 
Κατά την έκφραση της επίσημης αναφοράς η πόλη-μουσείο burned ke mliatchwood (κάηκε σαν 
σπιρτόξυλο). Ο Hitler φλέγεται από την επιθυμία να εκδικηθεί, ανακαλεί από την Σικελία δυο 
ομάδες βομβαρδιστικών και διατάσσει να αναλάβουν αυτό που οι Άγγλοι θα αποκαλέσουν 
Baedeker Raids, συστηματικές επιδρομές εναντίον των πόλεων, που είναι μνημεία τέχνης. Το 
Έξετερ, το Μπαθ, το York, το Καντέρμπουρυ,

Τη νύκτα της 30ής προς την 31η Μαΐου 1130 βομβαρδιστικά, όλα βρετανικά, κάνουν επίθεση 
εναντίον της Κολωνίας. Ξυπνώντας από το μεγάλο βουητό του ουρανού πολλές αγγλικές κομητείες 
καταλαβαίνουν με ανείπωτη χαρά, πως ο πόλεμοw πέρασε μια νέα καμπή. Οι καταστροφές στη 
μεγάλη πόλη της Ρηνανίας είναι γιγαντιαίες. Οι εκπρόσωποι της Luftwaffe στο Γενικό Στρατηγείο της 
Βίνιτσα Μποντενσάτς και Γιέσονεκ αναφέρουν στον Hitler, πως μια εκατοντάδα αγγλικών 
αεροπλάνων επέτυχαν να προξενήσουν καταστροφές στην Κολωνία, αλλά ο Hitler έχοντας ήδη 
λάβει μια αναφορά αληθοφανή από τον gauleiter Γκρόχε βρίζει τους αεροπόρους. Έπειτα στρέφει 
το μένος του εναντίον του αιώνιου απόντος: 

 πληρώνουν για τη Λυβέκη. Οι γερμανικοί όμως 
σχηματισμοί που εκτελούν αυτές τις αποστολές βανδαλισμού, διαθέτουν λιγότερα από 100 
αεροπλάνα. Την ίδια στιγμή εναντίον της Γερμανίας αρχίζει το έργο μια τρομακτική δύναμη 
καταστροφής. 

Ο herr Göring φυσικά δεν είναι εδώ...

Ο Göring είναι ένοχος: γλεντζές και τεμπέλης δεν προσφέρει στη Luftwaffe του παρά ό,τι μένει από 
τις απολαύσεις του. Αλλά ο Hitler είναι επίσης ένοχος. Σταμάτησε την πρόοδο της αεροπορίας του 
τον Ιούλιο του 1940, όταν της έδωσε διαταγή να εγκαταλείψει όλα τα σχέδια, που δεν ήταν 
χρησιμοποιήσιμα σε στρατιωτικό πεδίο μέσα στους οκτώ προσεχείς μήνες. Η καλύτερη του κόσμου 
στις αρχές των εχθροπραξιών, η γερμανική αεροπορία, δεν παύει να σημειώνει τεχνική και 
στρατιωτική καθυστέρηση. Ο ρόλος της στα πεδία των μαχών δεν παύει να ελαττώνεται και -
πράγμα ακόμα πιο σοβαρό- φανερώνεται ανίκανη να υπερασπίσει το έδαφος και τον ουρανό της 
Γερμανίας. 

 Όταν ο υπουργός 
της Αεροπορίας φθάνει την επομένη, η βρετανική αεροπορική αρμάδα έχει κιόλας εκτελέσει μια 
δεύτερη επιδρομή 1000 αεροπλάνων εναντίον του Εσσν και ο Adolf Hitler αρνείται να δώσει το χέρι 
σ’ αυτόν που είχε υποδείξει ως διάδοχό του. 

Μάταια την παραμονή των Χριστουγέννων του 1941 ο αρχηγός της γερμανικής καταδιωκτικής 
αεροπορίας, ο άσσος του περασμένου πολέμου, Ερνστ Ούντετ, που είχε στο ενεργητικό του 62 
αεροπορικές νίκες, αυτοκτόνησε, αφού απηύθυνε μια αγωνιώδη έκκληση: Χρειαζόμαστε 
καταδιωκτικά, χιλιάδες καταδιωκτικά, αλλιώς είμαστε χαμένοι.

Οι Άγγλοι αντίθετα δεν έπαυσαν να φροντίζουν για τη R.A.F. Μόλις ο κίνδυνος ελαττώθηκε πάνω 
από τα κεφάλια τους, μετατόπισαν την κύρια προσπάθεια της αεροναυτικής τους βιομηχανίας από 
το αμυντικό όπλο, τα καταδιωκτικά, στο επιθετικό όπλο, τα βομβαρδιστικά. Ταυτόχρονα η 
αμερικανική αεροπορία γνωρίζει μεγάλη ανάπτυξη. Στα 1939 η Αμερική είχε κατασκευάσει 2.141 
αεροπλάνα, δηλαδή το τέταρτο της γερμανικής παραγωγής· το 1942 θα εξαπολύσει 47.836 
αεροπλάνα κι απ’ αυτά 12.627 βομβαρδιστικά, δηλαδή, ώσπου να πετύχει καλύτερα αποτελέσματα, 
το τριπλάσιο της γερμανικής παραγωγής αεροπλάνων. 

 Ο Hitler διέταξε να παρουσιασθεί σαν 
δυστύχημα αυτό το χαρακίρι που ήταν κατηγορητήριο. 

Η αμερικανική συμμετοχή στην αεροπορική επίθεση εναντίον της Γερμανίας αρχίζει. Η 8η 
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αεροπορική δύναμη των Η.Π.Α. δημιουργείται στην Αγγλία στις 18 Ιουνίου κάτω από τη διοίκηση 
του στρατηγού Καρλ Σπάατς. Εκτός από τα καταδιωκτικά, τα αεροσκάφη της φθάνουν από τους 
αιθέρες χάρη σ’ ένα δίκτυο ενδιάμεσων βάσεων: Γκουζ Bay στο Λαμπραντόρ, Γκάντερ και 
Στέφενσβιλ στη Νέα Γη, Μπλούι West 1 και Μπλούι West 9 στη Γροιλανδία, Ρέικιαβικ στην Ισλανδία. 
Αν υπολογισθούν οι κίνδυνοι της θαλάσσιας μεταφοράς, το γενικό επιτελείο κρίνει, ότι η επιχείρηση 
συμφέρει, αν η αναλογία των απωλειών από δυστυχήματα παραμένει μικρότερη από 10%. Φθάνει 
στα 5,2% κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού και του φθινοπώρου, αλλά οι θύελλες του χειμώνα 
επιβάλλουν το σταμάτημα της λειτουργίας της αερογέφυρας. 

Μεταξύ αγγλικής και αμερικανικής αεροπορίας αρχίζει μια συζήτηση: νυκτερινός βομβαρδισμός ή 
βομβαρδισμός ημέρας; Οι Άγγλοι υποστηρίζουν τον πρώτο γιατί γίνεται με μικρότερες απώλειες. Οι 
Αμερικανοί τάσσονται με τον δεύτερο. Αντιλαμβάνονται τις αεροπορικές επιχειρήσεις σαν μαζικές 
επιδρομές που διεξάγονται σε πυκνό σχηματισμό από βαρέα βομβαρδιστικά Β-24 Λιμπεραίητορ ή 
Β-17 Ιπτάμενα φρούρια, που σχηματίζουν αμοιβαία στα πλευρά τους ένα προπύργιο πυρός. Το 
πρακτικό αποτέλεσμα από την διένεξη είναι μια εξειδίκευση: η αμερικανική αεροπορία σφυροκοπά 
την Ευρώπη την ημέρα και η R.A.F. αναλαμβάνει τη νυκτερινή βάρδια. Η 4η Ιουλίου 1942 βλέπει την 
πρώτη εξόρμηση των αμερικανικών βομβαρδιστικών: 6 αεροπλάνα φεύγουν, για να επιτεθούν 
εναντίον των ολλανδικών αεροδρομίων του Χααμστέντε και του Ντε Κοόυ· 2 μόνο βρίσκουν το 
στόχο τους και 2 καταρρίπτονται από την αντιαεροπορική άμυνα. Η δεύτερη αποστολή στις 17 
Αυγούστου έχει στόχο της το σιδηροδρομικό κόμβο Σοτεβίλ-λε-Ρουέν. 18 αεροπλάνα συμμετέχουν 
κάτω από τη διεύθυνση του στρατηγού Έκερ, που πετά με το Yankee Doodle. Καμιά απώλεια και 
αξιόλογα αποτελέσματα, αλλά η διασπορά των βομβών είναι σημαντική και ο άμαχος πληθυσμοί 
δοκιμάζεται σκληρά. Έτσι διαμορφώνεται η γνώμη, πως οι Αμερικανοί είναι τυφλοί σφαγείς, ενώ οι 
Άγγλοι επιζητούν ακρίβεια και προσπαθούν να μη βλάψουν τον άμαχο πληθυσμό. 

Γεγονός που ξαφνιάζει: η είσοδος της αμερικανικής αεροπορίας στη μάχη της Ευρώπης αργεί να 
προκαλέσει εντύπωση στη Γερμανία, που εξακολουθεί να αποδίδει μόνο στους Άγγλους τα ερείπια 
που σιγά - σιγά την καλύπτουν· τόσο είναι ριζωμένη η ιδέα, πως οι Αμερικανοί είναι ανίκανοι να 
πολεμήσουν. Στις 4 Οκτωβρίου, γιορτή του θερισμού, ο ίδιος ο Göring που είχε ορκιστεί να μην τον 
λένε Göring, αν έστω και μια βόμβα άγγιζε τη Γερμανία, έκανε τη χοντρή ειρωνεία του: Δεν υποτιμώ 
τους Αμερικάνους. Είναι ασυναγώνιστοι στην κατασκευή ξυριστικών λεπίδων. Αλλά μην ξεχνάτε πως η 
λέξη bluff είναι το κλειδί της κοινωνίας τους... 
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3. Η μάχη του Ατλαντικού 

Ο ναύαρχος Dönitz είχε προβλέψει, πως οι εύκολες επιτυχίες των γερμανικών υποβρυχίων στο 
μήκος των αμερικανικών ακτών θα ήταν εφήμερες. Αναδιοργανώνει την τακτική του και ξαναγυρίζει 
στα συνηθισμένα του πεδία καταδίωξης. Οι συμμαχικές απώλειες είναι βαριές, αλλά συνεχώς 
ελαττώνονται. Σ’ όλους τους ωκεανούς και από όλες τις αιτίες είχαν φθάσει τα 114 σκάφη και τους 
856.041 τόνους τον Ιούνιο του 1942· πέφτουν στα 69 σκάφη και 695.562 τόνους τον Ιούλιο. 
Ελαττώνονται ακόμα περισσότερο τους επόμενους μήνες και με τη βοήθεια των τρικυμιών του 
χειμώνα πέφτουν το Δεκέμβριο στο πιο χαμηλό επίπεδό τους από το 1941. Το σύνολο των 
απωλειών του 1942 εμφανίζει καταστροφή 8.333.258 τόνων εμπορικών σκαφών, δηλαδή ένα 
μηνιαίο μέσο όρο 694.438 τόνων. 

Στον παρισινό σταθμό διοίκησης του της Λεωφόρου Μαρεσάλ - Μωνουρύ ο ναύαρχος Dönitz κάνει 
λογιστικούς υπολογισμούς της σφαγής. Ο σκοπός που έβαλε στον εαυτό του είναι να καταστρέφει 
τουλάχιστο τόσα πλοία, όσα οι Σύμμαχοι ναυπηγούν. Οι υπηρεσίες του υπολογίζουν σε 8.090.000 
τόνους την παραγωγή των βρετανικών και των αμερικανικών ναυπηγείων μαζί. Αυτό επιβάλλει στις 
ναυτικές και αεροπορικές δυνάμεις του Άξονα μηνιαίες καταστροφές περίπου 700.000 τόνων. Το 
1942 εμφανίζεται λοιπόν σαν έτος ισορροπίας: ούτε πλεόνασμα ούτε έλλειμμα. 

Η μάχη εξακολουθεί να είναι σφοδρή. Η συγκεντρωτική δράση των υποβρυχίων, η τακτική των 
λύκων, εφαρμόζεται άριστα. Ορισμένες νηοπομπές αποδεκατίζονται, όπως η SC 107 που μέσα σε 
τέσσερις νύκτες χάνει 15 από τα 39 σκάφη της. Μετά τον τορπιλισμό του Λουκανία που βυθίζεται με 
1800 Ιταλούς αιχμαλώτους, 3 υπερωκεάνια πάνω από 20.000 τόνους, το Ορονσάυ, το Ορκάδες και 
το Δούκισσα του Άτολ, εξαφανίζονται κατά την διάρκεια μόνο του Οκτωβρίου. Παρ’ όλα αυτά η 
ατομική απόδοση των U-Boote πέφτει στο δέκατο του αριθμού του 1940. Ο Dönitz διατηρεί το 
ισοζύγιο του μόνο με τον πολλαπλασιασμό των στολίσκων του. Διαθέτοντας τώρα 260 υποβρύχια 
κατορθώνει να κρατά στον Ατλαντικό εκατό υποβρύχια την ίδια στιγμή; 

Αλλά οι μυστηριώδεις απώλειες πολλαπλασιάζονται. To U-502 του von Ρόζενστιλ, το U-165 του 
Χόφμαν, το U-578 του Ρέχβινκελ, το U-705 του Χορν, το U-751 του Μπίγκαλ εξαφανίζονται στον 
Γασκωνικό Κόλπο γυρίζοντας από μια περιπολία, τη στιγμή που η λεωφόρος Μωνουρύ τα θεωρούσε 
εκτός κινδύνου. Οι αναφορές άλλων κυβερνητών επιτρέπουν την αναπαράσταση του τέλους τους. 
Το υποβρύχιο βρίσκεται στην επιφάνεια τη νύκτα ξαναφορτίζοντας τις μπαταρίες του, δίδοντας 
οξυγόνο στους άνδρες του, κερδίζοντας απόσταση, για να αντισταθμίσει τη θανάσιμη βραδύτητα 
της υποβρυχίου πλεύσης. Ξαφνικά λούζεται από φως που προέρχεται από προβολείς που ανάβουν 
στον ουρανό. Ένα αεροπλάνο ρίχνεται εναντίον του και το σκεπάζει με βόμβες. Η νύκτα ήταν ο 
απαραίτητος συνένοχος των υποβρυχίων ναυτικών που ήταν αναγκασμένοι να βγαίνουν κατά 
περιόδους να αναπνεύσουν, όπως οι φυσητήρες, τα κητοειδή του Ινδικού Ωκεανού. Αν η νύκτα δεν 
είναι πια άσυλο, αν το ραντάρ επιτρέπει συνεχές σφυροκόπημα, τότε ο υποβρύχιος πόλεμος με τον 
τρόπο που είχε εφαρμοστεί από το 1914 ανήκει πια στο παρελθόν. 

Ο Dönitz αναζητεί τρόπο να αντιμετωπίσει την κατάσταση. Κανένας δεν είναι ικανοποιητικός. Αυτό 
που θα χρειαζόταν, είναι το πλοίο που θα κινείται με στρόβιλο οξυγόνου, που ο καθηγητής Walther 
προτείνει εδώ και χρόνια, ένα πλοίο, πραγματικά άξιο του ονόματος υποβρύχιο, ικανό να κάνει την 
πιο μεγάλη διαδρομή σε συνεχή κατάδυση, αναπτύσσοντας ταχύτητα 28 κόμβων σε κατάδυση αντί 
των 7 - 8. Αλλά ο Walther είναι ο πρώτος που δηλώνει, πως είναι πάρα πολύ αργά για να αρχίσουν 
την πραγματοποίηση του σχεδίου του. Αφού λείπει ο στρόβιλος οξυγόνου ο καθηγητής προτείνει 
στον ναύαρχο μια εφεύρεση σχετικά απλή: ένα σωλήνα που ελέγχεται με αυτόματη βαλβίδα, αντλεί 
από την επιφάνεια τον απαραίτητο για την λειτουργία των μηχανών ντίζελ αέρα και επιτρέπει 
συνεπώς την κατάργηση των ηλεκτρικών κινητήρων, εξαφανίζοντας την ανάγκη αναδύσεως κατά 
συχνά χρονικά διαστήματα. Το σνόρχελ που η πρώτη εφαρμογή του ανάγεται στο 1897, μπαίνει 
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στην ιστορία. Θα συνδεθεί με τις τελευταίες γερμανικές απόπειρες να διαμφισβητηθεί από την 
Αγγλία και από την Αμερική η ελεύθερη κίνηση στις θάλασσες. 

Ο Dönitz και ο Raeder, δεν έχουν καλές σχέσεις. Εξήντα επτά ετών ο αρχιναύαρχος είναι 
αξιωματικός μεγάλων πολεμικών, που υποφέρει έχοντας τόσα λίγα σκάφη να παρατάξει και με 
δυσφορία ανέχεται τη δόξα των υποβρυχίων του Dönitz. Δυο - τρεις φορές επιχειρεί να διαλύσει τη 
διοίκηση του Dönitz, απόπειρα που είναι ακόμα πιο επικίνδυνη εξ αιτίας μιας ορισμένης αίγλης που 
έχει για τον Hitler ο χαρακτήρας και η στολή του Raeder. Στην ξηρά, λέει μετριόφρονα ο Hitler,

Ο αρχιναύαρχος είναι ο τελευταίος αξιωματούχος της Wehrmacht που τις γνώμες του ανέχεται 
ακόμα ο Hitler. 

 είμαι 
ήρωας· στη θάλασσα είμαι ένα βάρος περιττό... 

Η υπόθεση της JW 51Β φέρνει την εξαφάνιση αυτής της εξαίρεσης. Πρόκειται, για μια νηοπομπή του 
Μουρμάνσκ, που οι Άγγλοι διακινδυνεύουν τις τελευταίες μέρες του Δεκεμβρίου 1942, βασιζόμενοι 
στην αρκτική νύκτα και την κατάσταση της θάλασσας. Το γερμανικό πολεμικό ναυτικό που το 
πληροφορείται, αποφασίζει να την καταστρέψει με τα σκάφη του επιφανείας. Έτσι το θωρηκτό 
Λυτσόβ, το καταδρομικό Hipper, (5 αντιτορπιλικά ανεβαίνουν ως τον 73ο παράλληλο μέσα στην 
καρδιά μιας σφοδρής καταιγίδας και την ημέρα του Αγίου Συλβέστρου επιτίθενται εναντίον μιας 
συνοδείας, η οποία αποτελείται αποκλειστικά μόνο από κορβέτες κι αντιτορπιλικά. Αλλά αυτή 
ανθίσταται με τόση επιτυχία, που δίνει χρόνο στα καταδρομικά Τζαμάικα και Sheffield να 
αποκαταστήσουν την ισορροπία της μάχης. Το Hipper παθαίνει ζημιές, ένα αντιτορπιλικό βυθίζεται 
και πιστεύοντας, πως έχει μπροστά του μεγαλύτερες δυνάμεις ο Γερμανός ναύαρχος φεύγει. Ούτε 
ένα εμπορικό πλοίο δεν παθαίνει την παραμικρή ζημιά. Η νηοπομπή JW 51B φθάνει στο 
Μουρμάνσκ ανέπαφη. Ο Hitler περιμένει με δραματική αγωνία το αποτέλεσμα αυτής της ναυμαχίας 
την ημέρα του Αγίου Συλβέστρου. Μόλις πληροφορείται τη γερμανική αποτυχία, ξεσπά· δηλώνει 
πως τα μεγάλα σκάφη είναι άχρηστα και πως όλα, ακόμη και τα ελαφρά καταδρομικά, θα 
παροπλισθούν αμέσως. Η απόφαση δεν είναι και τόσο παράλογη, αφού ο στόλος ανοικτού 
πελάγους υπερβολικά ισχνός για να παίξει στρατηγικό ρόλο, δεν κάνει τίποτα άλλο, από το να 
ακινητοποιεί άνδρες και να καταβροχθίζει πόρους. Αλλά ο γηραιός ναύαρχος Raeder δεν μπορεί να 
δεχθεί αυτήν την καταδίκη. Επιχειρεί να επιτύχει την αναβολή της και καταπτοημένος από τη 
βιαιότητα των λόγων του Hitler ψιθυρίζει την παραίτησή του. Πιέζεται να προτείνει τους δυο πιο 
ενδεδειγμένους αξιωματικούς, για να τον διαδεχθούν και υποδεικνύει κατά πρώτο λόγο τον 
ναύαρχο Καρλ και κατά δεύτερο λόγο τον ναύαρχο Dönitz. Ο Hitler, για μεγάλη λύπη του Raeder, 
εκλέγει τον δεύτερο. 
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4. Η μάχη της Βόρειας Αφρικής 

Στις 31 Αυγούστου ο Rommel έκανε επίθεση εναντίον των αγγλικών γραμμών του El Alamein. Οι 
λόγοι της απόφασής του είναι επιτακτικοί. Ξέρει πως μεγάλες ενισχύσεις κατευθύνονται προς την 
Αίγυπτο και συγκεκριμένα πως μια νηοπομπή 100.000 τόνων που κάνει το γύρο του Ακρωτηρίου της 
Καλής Ελπίδας, αναμένεται εκεί τον Σεπτέμβριο. Η πλάστιγγα θα κλίνει όλο και περισσότερο σε 
βάρος του. Έλαβε μια τέταρτη γερμανική μεραρχία, την 164η πεζικού, καθώς και δύο νέες ιταλικές 
μεραρχίες, την Littorio και τη Φόλγκορε, που η μια ήταν θωρακισμένη και η άλλη 
αερομεταφερόμενη, αλλά είναι καλά προειδοποιημένος, ότι δεν πρέπει να περιμένει πια τίποτα. 
Συνοψίζει με μια λέξη την τελευταία πιθανότητά του να κυριεύσει το Suez. Τώρα η ποτέ

Τον Αύγουστο η αφρικανική θωρακισμένη στρατιά δεν έλαβε παρά μόνο το 32% από τις ποσότητες 
που περίμενε και αντί να γεμίσει της αποθήκες της εν όψει της επίθεσης, μείωσε και τα αποθέματά 
της. Η λεία που κυρίευσε στο Tobruk την τροφοδότησε και την επανεξόπλισε, αλλά εξαντλείται. Η 
πείνα κάνει τους άνδρες να γκρινιάζουν. Τα οχήματα που κατά 85% είναι αγγλικής ή αμερικανικής 
κατασκευής, φθάνουν στο τελευταίο όριο φθοράς και τα αποθέματα καυσίμων έχουν πέσει σε 
ανησυχητικό επίπεδο. Ο Rommel υπολόγιζε να λάβει 5.000 τόνους βενζίνης πριν από την 1η 
Σεπτεμβρίου· 2.600 βυθίστηκαν κατά τη μεταφορά τους και 1500 βρίσκονται ακόμα στην Ιταλία. Η 
επίθεση πρέπει να επιτύχει μέσα σε συντομότατα χρονικά όρια. Πρέπει να καταληφθεί η 
Αλεξάνδρεια μέσα σε τέσσερις ημέρες και να βρεθεί τρόπος να γεμίσουν εκεί τα ντεπόζιτα. Και το 
ξεκίνημα δεν είναι παρά μισή επιτυχία. Ο Rommel αναχαιτίζεται από ναρκοπέδια, που η πυκνότητά 
τους τον ξαφνιάζει. Υπολόγιζε να προελάσει 30 μίλια την πρώτη μέρα· προελαύνει 8. Ένα άλλο 
εμπόδιο που τον αναχαιτίζει, είναι η αεροπορία. Οι Γερμανοί ανακαλύπτουν για πρώτη φορά τι 
σημαίνει μάχη εναντίον ουρανού ολοκληρωτικά εχθρικού. Οι μόνιμοι ή κινητοί σταθμοί διοίκησης 
καταδιώκονται αλύπητα. Στο γενικό επιτελείο μόνο του Afrikakorp, σκοτώνονται ο στρατηγός von 
Bismarck και επτά αξιωματικοί· ο στρατηγός Νέρινγκ τραυματίζεται. Ο Rommel περνά δίπλα από το 
θάνατο πολλές φορές. Από το πρώτο κιόλας βράδυ καταλαβαίνει, πως το εγχείρημά του απέτυχε. 
Θα έπρεπε να δώσει μια μάχη φθοράς, για να κυριεύσει την προεξοχή του Alam el Halfa, κλειδί του 
πεδίου της μάχης. Τα αποθέματα βενζίνης και πυρομαχικών που είχε, δεν του το επιτρέπουν. 

. 

Τρεις ημέρες αναζητεί το μειονέκτημα του εχθρικού θώρακα. Στις 4 Σεπτεμβρίου επαναφέρει τα 
στρατεύματά του στη θέση εκκίνησης, αφού αντιστάθηκε στον πειρασμό να συμπτυχθεί αμέσως ως 
τα σύνορα της Λιβύης. Ο Montgomery από την πλευρά του αντιστέκεται στον πειρασμό να περάσει 
στην αντεπίθεση και αποφασίζει να περιμένει το οπλοστάσιο που πλέει στον Ινδικό Ωκεανό. Η 
ηρεμία για μια στιγμή επανέρχεται μπροστά στο El Alamein. 
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5. Οι ζούγκλες της Βιρμανίας 

Στις παρυφές των Ινδιών ένα μέτωπο άγνωστο στον κόσμο, ένα μέτωπο ζωτικό έχει εγκατασταθεί. 
Οι Άγγλοι έχασαν τη Βιρμανία με μια σειρά ήττες που είχαν την ίδια σημασία μ’ αυτές που γνώρισαν 
στη Malaya. Ακολουθώντας τη μέθοδο της διείσδυσης, χρησιμοποιώντας εδάφη που οι Ευρωπαίοι 
τα θεωρούσαν αδιάβατα, η μικρή 15η στρατιά του στρατηγού Ιίντα κατέλαβε την Ρανγκούν, 
απέκοψε το δρόμο ανεφοδιασμού του Chiang Kai-shek και απώθησε τους Άγγλους ως το Ασάμ. Στο 
London τρόμαξαν μπροστά στη θριαμβευτική πορεία των ασιατικών στρατιών προς τις Ινδίες, που 
βρίσκονταν σε αναταραχή. 

Η εγκατάλειψη του Κόλπου της Βεγγάλης από τον ιαπωνικό στόλο, η καταστροφή έπειτα της 
Midway είχαν εξασθενίσει τη θέση του Ιίντα. Οι πιθανότητές του να εισβάλει στην Ινδία εξαρτώνται 
από αεροναυτικές επιχειρήσεις που από εδώ κι εμπρός είναι αδύνατες. Ο ανεφοδιασμός του έχει 
ανάγκη την θάλασσα. Το ιαπωνικό γενικό επιτελείο επιδιώκει να απαλλαγεί απ’ αυτή την εξάρτηση, 
κατασκευάζοντας με τους αιχμαλώτους του της Singapore μια σιδηροδρομική γραμμή που θα 
συνέδεε το Σιάμ με τη Βιρμανία. Η μάχη αυτή όμως εναντίον του παρθένου δάσους που γεμίζει με 
χιλιάδες λευκά πτώματα είναι ατέλειωτη. Όπως ο Rommel μπροστά στις πύλες της Αιγύπτου, ο Ιίντα 
σταματά μπροστά στις πύλες των Ινδιών από την υπερβολική επέκταση της προσπάθειας του 
έθνους. 

Αυτό δεν σημαίνει πως η κατάσταση των Άγγλων είναι λιγότερο δύσκολη. Ο ινδικός εθνικισμός 
παίρνει μορφές τυφλές. Για να ενισχύσει την εκστρατεία Quit India!

Με δυσκολία ο στρατηγός Wavell σταθεροποιεί την άμυνα του Ασάμ. Στο εσωτερικό στυλοβάτης της 
είναι το Ιμφάλ, το οποίο προασπίζει το 4ο σώμα. Στην παράκτια περιοχή είναι το Τσιταγκόνγκ, βάση 
επιχειρήσεων του βιρμανικού σώματος. Το έδαφος καλύπτεται από τα όρη Νάγκα, που υψώνουν τα 
παρθένα δάση τους σε ύψος 4.000m και από τα παράκτια έλη που σκεπάζονται από τροπικά δάση. 
Η περιοχή είναι πολύ ανθυγιεινή. Η κυριότερη μάστιγα είναι η βδέλλα, η μικρή μαύρη βδέλλα, της 
οποίας δισεκατομμύρια ζουν μέσα στους ορυζώνες ή η πελώρια βδέλλα ελέφαντας, πράσινη και 
κίτρινη. Οι δηλητηριώδεις σκολόπεντρες βρίσκονται παντού. Η τικ και το ρίνγκουορμ διαδέχονται τις 
βδέλλες στη σύντομη περίοδο της ξηρασίας. Από το Νοέμβριο ως τον Μάιο οι μουσσώνες πνίγουν 
τη χώρα με ασύλληπτα κατακλυσμιαίες βροχές. Τεράστιες κατολίσθησες εδαφών παρασύρουν τους 
λιγοστούς δρόμους. Χρειάζεται στο αγγλικό υπουργείο Στρατιωτικών μια αισιοδοξία στηριγμένη 
στην ατελή γνώση των τοπικών συνθηκών, για να ορισθεί σε 11 ο αριθμός των μεραρχιών που 
διατίθενται στο μέτωπο του Ασάμ. Πολλοί μήνες και μεγάλα έργα θα χρειασθούν πριν μπορέσει να 
πραγματοποιηθεί αυτό το πρόγραμμα. 

 ο Γκάντι κηρύσσει την 
ανυπακοή των πολιτών και παραλύει τις στρατιωτικές μεταφορές. Συλλαμβάνεται στις 9 Αυγούστου, 
αλλά οι στασιαστικές εκδηλώσεις του Μαδράς, του Μπιχάρ και των Ηνωμένων Επαρχιών 
ακινητοποιούν 57 τάγματα. Η μουσουλμανική Ινδία δεν είναι πιο φρόνιμη. Στην επαρχία Σιντ 
πειρατές της ξηράς αποκόπτουν την σιδηροδρομική γραμμή της Λαχώρης. Στα Ιμαλάια ο φακίρης 
του Ιπί κηρύσσει ιερό πόλεμο, που υποχρεώνει τους Άγγλους να στείλουν εναντίον του μια φάλαγγα 
τεσσάρων ταξιαρχιών. Οι Ιάπωνες δεν υπολόγισαν ποτέ τις πιθανότητες που τους προσφέρει ο 
ινδικός αναβρασμός· αν το είχαν κάνει θα είχαν προσανατολίσει διαφορετικά την στρατηγική τους. 

Χωρίς να περιμένει ο Wavell, επιχειρεί να ξαναπάρει την πρωτοβουλία αποσπώντας από τους 
Ιάπωνες την παράκτιο επαρχία Αρακάν, που είναι στενή λωρίδα ξηράς ανάμεσα στον κόλπο της 
Βεγγάλης και στον Μάγιου River. Οι συνθήκες είναι εξαιρετικά δύσκολες. Ο μουσώνας χύνει 300mm 
νερού μόνο την ημέρα της 5ης Νοεμβρίου. Η 14η ινδική μεραρχία, του στρατηγού Λόυντ, προελαύνει 
με δυσκολία μέσα στην πλημμυρισμένη πεδιάδα. Πρέπει να κυριεύουν τις ιαπωνικές θέσεις μία - 
μία και ταυτόχρονα να κατασκευάζουν ένα δρόμο, για να τροφοδοτούν την προέλαση. Το 1942 θα 
περάσει, χωρίς οι Άγγλοι να έχουν επιτύχει τον αντικειμενικό σκοπό της επίθεσής τους, που είναι η 
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πόλη και το αεροδρόμιο του Ακυάμπ. Σ’ αυτή την ασιατική περιοχή που είναι γεμάτη από πλήθος 
δυστυχισμένους, ο πόλεμος παίρνει μορφές αλγεινές. Η παραμικρότερη επιχείρηση ξεσηκώνει 
έξαλλα πλήθη που φεύγουν χωρίς κανένα σκοπό και αποδεκατίζονται από την ασιτία και τις 
επιδημίες. Οι βομβαρδισμοί είναι παιχνιδάκια μπροστά σ’ αυτούς που ρημάζουν την Ευρώπη, ο 
πανικός όμως των πληθυσμών πολλαπλασιάζει τις καταστροφές που προκαλούν. Στις 20 
Δεκεμβρίου οι Ιάπωνες βομβαρδίζουν την Καλκούττα με εννέα μόνο αεροπλάνα: μισό εκατομμύριο 
άνθρωποι τρομοκρατούνται και σκορπίζουν στην πυκνοκατοικημένη Βεγγάλη. Μια μεγάλη 
τραγωδία προετοιμάζεται· θα ξεσπάσει το 1943. 
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6. Ο πόλεμος στην Κίνα 

Πριν κιόλας από την αποκοπή της οδού της Βιρμανίας σοβαρές ανησυχίες επικρατούσαν στην 
Washington σχετικά με τη στάση του Chiang Kai-shek. Οι σφοδρές επικρίσεις του γαμβρού του, του 
πρεσβευτή Τ. Β. Σοόνγκ, προκαλούσαν φόβους συνεννόησης με το Tokyo, η οποία θα αποδέσμευε 
έτσι για άλλους σκοπούς τις ιαπωνικές δυνάμεις που ήταν ακινητοποιημένες στην Κίνα. Από το 
Τσονγκ-King έφθαναν οι διαπεραστικές επικρίσεις της κυρίας Chiang Kai-shek: Έχουμε την εντύπωση, 
έλεγε το σπουδαίο αυτό πρόσωπο,

Η κύρια πολεμική προσπάθεια της Κίνας δεν δικαιολογούσε τόσο υψηλό τόνο. Ο τίμιος στρατιώτης 
που διαχειριζόταν στο Τσονγκ-King τη βοήθεια του νόμου Εκμίσθωσης και Δανεισμού, ο στρατηγός 
Μαγκρούμπερ, ανάφερε στο υπουργείο Στρατιωτικών, ότι η στρατιωτική άξια της κινεζικής 
συμμαχίας είχε πολύ υπερτιμηθεί. Η Κίνα καμάρωνε για 234 μεραρχίες· σχεδόν όλες ήταν 
συμμορίες ελάχιστα οπλισμένες, τελείως απειθάρχητες, που ζούσαν από ληστείες, δεν υπάκουαν 
παρά μόνο στ’ αφεντικά τους του πολέμου και δεν πολεμούσαν ποτέ εναντίον των Ιαπώνων. Η 
αναρμοδιότητα και η διαφθορά κυριαρχούσαν σ’ όλους τους κλάδους της κυβέρνησης. Οι 
εχθροπραξίες είχαν σχεδόν ανασταλεί, σύμφωνα με μια σιωπηρή εκεχειρία και με πολυάριθμες 
τοπικές συμφωνίες. Η τελευταία κάπως σημαντική επιχείρηση ήταν μια νέα απόπειρα των Ιαπώνων 
για την κατάληψη της Τσανγκ-τσα, πρωτεύουσας του Χου-ναν, για να αποκατασταθεί η 
σιδηροδρομική επικοινωνία ανάμεσα στην Καντόνα και στην Χανκέου· η απόπειρα είχε αποτύχει και 
από τότε η στρατιωτική δράση είχε περιορισθεί στο μηδέν. 

 πως ο ι Σύμμαχο ι δεν θεωρο ύν,  ό τι η Κίνα απο τελεί μέρο ς της 
πολεμικής τους προσπάθειας. Πρέπει να έχουμε μια απάντηση με ένα ναι ή ένα όχι στην ακόλουθη 
ερώτηση: Η Αμερική θέλει να κάνουμε ειρήνη με την Japan; 

Στους κινεζόφιλους της Washington η απώλεια της Μανταλέυ, η αποκοπή του τελευταίου 
συνδέσμου μεταξύ εθνικιστικής Κίνας και Δύσης φάνηκε ωστόσο σαν καταστροφή. Η Αγγλία, και 
ειδικά ο στρατάρχης Wavell, θεωρήθηκαν υπεύθυνοι γι’ αυτό. Ισχυρές φωνές υψώθηκαν ζητώντας 
να υποκαταστήσει η Αμερική παντού στην Ασία μια βρετανική εξουσία, που είχε το στίγμα του 
ιμπεριαλισμού. Άλλοι αξιώνουν την αποκατάσταση με κάθε θυσία μιας οδού ανεφοδιασμού για τον 
Chiang Kai-shek. Σκέφτηκαν να χρησιμοποιήσουν ξανά την παλιά οδό της μετάξης, μέσα από τις 
οάσεις της ερήμου Γκόμπι και μελέτησαν την δημιουργία νέου δρόμου που θα έκανε το γύρο της 
Βιρμανίας μέσα από τα πιο ανεξερεύνητα και τα πιο πλούσια σε βροχές βουνά του κόσμου. Όταν οι 
επιπολαιότητες αυτές σταμάτησαν, δεν έμεινε στην πράξη καμιά άλλη δυνατότητα εκτός από μια 
πρόκληση στη φύση: η αερογέφυρα πάνω από τα Ιμαλάια. 

Μια από τις ωραίες περιπέτειες του πολέμου αρχίζει. Το τελευταίο χρησιμοποιήσιμο ινδικό 
αεροδρόμιο είναι το Ντινζάν, στην κοιλάδα του Βραμαπούτρα, λίγα μέτρα πάνω από την επιφάνεια 
της θάλασσας. Στην άκρη του διαδρόμου υψώνεται μια απόκρημνη πλαγιά 3.000m, ύστερα τα 
αεροπλάνα πρέπει να περάσουν διαδοχικά τις χιονισμένες κορυφές που χωρίζουν τις κοιλάδες του 
Τσιντουίν, του Δυτικού Ιρραουάντυ, του Σαλβήν και του Μεκόνγκ. Αυτό που οι πιλότοι θα 
ονομάσουν για την ιστορία the Hump (η Καμπούρα) είναι το Σάντσινγκ Ρέιντζ που παρεμβάλλεται σε 
ύψος 6.000m ανάμεσα στους δύο τελευταίους ποταμούς. Οι ατμοσφαιρικές διαταραχές είναι 
τρομερές πάνω από μια ορεινή περιοχή αχαρτογράφητη, σε αιθέρες που δεν ελέγχει η 
μετεωρολογία, όπου βασιλεύει η μανία των μουσσώνων. Βαριά φορτωμένα τα Ντακότα C-47 και τα 
Σκάυμαστερ C-53, ανεβαίνουν το βουνό ψάχνοντας ψηλαφητά να βρουν τους αυχένες μέσα από τα 
σύννεφα. Η άφιξη είναι γεμάτη κινδύνους είτε στο Κουνμίνγκ, εγκλωβισμένο μέσα σε ψηλά βουνά 
είτε στο Τσονγκ-κινγκ, τυλιγμένο μέσα στην ομίχλη του Γιανγκ-Τσε. Απώλειες πεδίου μάχης θα 
συνοδεύσουν αυτή την αερογέφυρα. Τα αποτελέσματα όμως είναι καταπληκτικά. Ξεκινώντας από 
306 τόνους τον Ιούλιο 1942 η μηνιαία απόδοση θα φθάσει στο τέλος του πολέμου τον πρωτοφανή 
αριθμό των 71.042 τόνων - δηλαδή πολύ μεγαλύτερες ποσότητες από εκείνες που είχαν μεταφερθεί 
από την οδό της Βιρμανίας. 
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Η καταστροφή που πολλοί φοβούνταν δεν γίνεται. Η Κίνα παραμένει στον πόλεμο. Παραμένει 
επίσης πηγή δυσχερειών που δημιουργούνται συνεχώς και διενέξεων όπου ανακατεύονται η 
σκευωρία, η ιδεολογία και η στρατηγική. 
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7. New Guinea και Guadalcanal 

Η εκμετάλλευση της νίκης, που οι Ιάπωνες υπολόγιζαν να επιτύχουν στη Midway, είχε 
προετοιμασθεί και στις ποιο μικρές λεπτομέρειες. Έπρεπε να οδηγήσει στην κατάκτηση της New 
Caledonia, των Fiji Islands και Σαμόα. Έπρεπε να συντελέσει στην εξαπόλυση πάλι της επιχείρησης, 
που η μάχη στη Coral Sea είχε κάνει να αποτύχει, δηλαδή στην κατάκτηση της ανατολικής New 
Guinea, της Παπουασίας. Γενικός αντικειμενικός σκοπός ήταν η απομόνωση της Australia και 
ενδεχομένως η εισβολή. 

Μερικές βόμβες έσβησαν αυτό το όνειρο. Η αυτοκρατορική διαταγή της 11ης Ιουλίου ακύρωσε όλες 
τις επιχειρήσεις, που προέβλεπε η διαταγή της 18ης Μαΐου. Η απώλεια των δύο τρίτων των 
αεροπλανοφόρων ανάγκασε την Japan να αναλαμβάνει περιορισμένες μόνο επιχειρήσεις, να κάνει 
άλματα από νησί σε νησί, κάτω από την κάλυψη αεροπορικών δυνάμεων, που είχαν βάσεις στην 
ξηρά. Ο ιαπωνοαμερικανικός πόλεμος άρχισε με τις ευρύτερες κινήσεις της στρατιωτικής ιστορίας. 
Συνεχίζεται μ’ αυτό που στην κλίμακα του Ειρηνικού είναι ένας πόλεμος χαρακωμάτων. 

Την κατάκτηση του Port Moresby οι Ιάπωνες αποφασίζουν να την επιχειρήσουν πάλι διασχίζοντας 
την Παπουασία. Από την Rabaul, την επιθετική τους βάση στον Νότιο Ειρηνικό, εγκαθίστανται στη 
Μπούνα, στη βόρειο ακτή της New Guinea. Το Port Moresby απέχει 100km, απόσταση ασήμαντη για 
ένα στρατό που έρχεται από τόσο μακριά. 

Αλλά τα χιλιόμετρα της New Guinea δεν έχουν τίποτα κοινό ούτε καν με τα χιλιόμετρα της Malaya 
και της Βιρμανίας. Μεταξύ Μπούνα και Port Moresby παρεμβάλλονται τα 5.000m ύψος της 
οροσειράς Όουεν Στάνλευ. Το βουνό και οι τροπικοί διπλασιάζουν τα εμπόδιά τους. Οι δεύτεροι 
ξεχύνουν τις αποπνικτικές βροχές τους, συντηρούν μια αδιάβατη βλάστηση και γεμίζουν τον τόπο 
με χλωρίδα και πανίδα δηλητηριώδη και δηλητηριασμένη. Το πρώτο ορθώνει κάθετες παρειές, 
ανοίγει ιλιγγιώδεις αυχένες, όπου ρίχνει χείμαρρους με νερά φουσκωμένα που κεραυνοβολούν, 
υψώνει μέσα σε βαριά σύννεφα παγωμένες κορυφές που καλύπτονται από χόρτο ύψους επτά 
ποδών, κοφτερό σαν σπαθί. Το μόνο δυνατό πέρασμα είναι ένας διάδρομος γνωστός με το όνομα 
Κοκόντα Τράιλ. Διασχίζει την απέραντη στενή κοιλάδα του ποταμού Κουμούσι πάνω από μια 
κρεμαστή γέφυρα, ανεβαίνει από ένα κατσικόδρομο σε μια πλαγιά ύψους 1500m, φθάνει στο Γκαπ 
σε μια στενωπό που το πέρασμά της δεν είναι δυνατό παρά μόνο σε φάλαγγα κατ’ άνδρα. 
Κατεβαίνει ύστερα προς το Port Moresby, περνώντας από μια κόλαση βλάστησης, με 10 μέτρα 
σαπίλα που μυρίζει πανούκλα και από ένα ημίφως ενυδρείου. 

Οι Ιάπωνες παίρνουν αυτό το δύσκολο δρόμο. Μια φούχτα Αυστραλοί προσπαθούν μάταια να τους 
σταματήσουν. Διαβαίνουν την δύσβατη στενωπό Γκαπ και στο τέλος Σεπτεμβρίου φθάνουν στο 
χωριό Ιοριμπαβάγια, σε απόσταση 30km από το Port Moresby. Αλλά δεν είναι πια άνθρωποι, είναι 
σκελετοί. Πίσω τους η αμερικανική αεροπορία έκοψε την κρεμαστή γέφυρα του Κουμούσι. Κανένα 
είδος διατροφής δεν φθάνει πια. Οι Ιάπωνες καταβροχθίζουν ό,τι βρίσκουν στους κήπους των 
Κανάκων· χορταίνουν την πείνα τους με τα σιχαμερά ζώα της ζούγκλας, αλλά η πείνα είναι πιο 
δυνατή απ’ αυτές τις άθλιες προμήθειες. Πολλοί πεθαίνουν. Όσοι επιζούν εξαντλούνται από τον 
πυρετό. Ο διοικητής της 17ης στρατιάς αντιστράτηγος Χυακουτάκε διατάσσει υποχώρηση προς το 
Κοκόντα, έπειτα στις 9 Νοεμβρίου προς την Μπούνα. Είναι η πρώτη ιαπωνική προέλαση που κάνει 
μεταβολή. 

Ένας παράγοντας έπαιξε ρόλο στην υποχώρηση: η μάχη των Solomon Islands διεξάγεται τη στιγμή 
εκείνη. Η Guadalcanal πήρε τη θέση της Παπουασίας. Μια διαταγή του αυτοκρατορικού γενικού 
επιτελείου αναστέλλει ως τον τερματισμό της όλες τις άλλες επιθετικές επιχειρήσεις στον Νότιο 
Ειρηνικό. 
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Προέκταση των Νήσων Bismarck τα Solomon Islands περιλαμβάνουν πρώτα την ογκώδη 
Bougainville, όπου οι Ιάπωνες έχουν εγκαταστήσει πολλές αεροναυτικές βάσεις. Το αρχιπέλαγος 
ύστερα διαιρείται, όπως μια μοίρα πολεμικών που πλέουν σε διπλή γραμμή με κατεύθυνση προς τα 
νοτιοανατολικά. Η αριστερή γραμμή περιλαμβάνει τη Σουαζέλ, τη Σάντα Ιζαμπέλ και τη Μαλαίτα· η 
δεξιά γραμμή περιλαμβάνει τη Βέλλα Λαβέλλα, τη New Georgia και την Guadalcanal. Η στενή 
διώρυγα που χωρίζει τις δύο σειρές πήρε το όνομα the Slot (η Ρωγμή). Η νήσος Φλόριντα και ο 
δορυφόρος της Tulagi, πρωτεύουσα των βρετανικών κτήσεων, βρίσκονται στη μέση της μεταξύ 
Μαλαίτα και Guadalcanal. Αυτά τα διάφορα νησιά μοιάζουν μεταξύ τους και όλα μοιάζουν με τη 
New Guinea στη διαμόρφωση του εδάφους τους, στο κλίμα, στη βλάστηση, στους κατοίκους τους, 
στον ανθυγιεινό τους χαρακτήρα και στην άφθαστη αγριότητά τους. 

Αφού εγκαταστάθηκαν στη Bougainville οι Ιάπωνες, αποφασίζουν να εγκατασταθούν και στην 
Guadalcanal. Το νησί αυτό, μήκους 100km περίπου, είναι στην πράξη ανεξερεύνητο. Δύο-τρεις 
ιεραπόστολοι, μερικοί ιδιοκτήτες φυτειών κόπρας είχαν εγκατασταθεί στην παραλία, αλλά κανείς 
δεν φρόντισε να εισχωρήσει στο εσωτερικό, όπου ζουν περίπου δέκα χιλιάδες Κανάκοι άγριοι και 
αιμοβόροι. Οι Ιάπωνες βρίσκουν κοντά στο ακρωτήριο Lunga μια τοποθεσία κατάλληλη για την 
εγκατάσταση ενός πεδίου προσγείωσης. Από τη Rabaul στέλνονται εργάτες κάτω από την 
προστασία ενός αποσπάσματος τυφεκιοφόρων του Ναυτικού, για να το εγκαταστήσουν. 

Ταυτόχρονα ένας λόχος καταλαμβάνει την Tulagi, που ως πρωτεύουσα έχει, για να κρατήσει την 
αξιοπρέπεια της, ένα γήπεδο γκολφ, μερικά μαγαζιά κι ένα κινέζικο ξενοδοχείο. 

Αλλά οι Αμερικανοί είναι αποφασισμένοι να ξαναπάρουν την πρωτοβουλία. Τέσσερις ημέρες μετά 
την Midway ο MacArthur υπέβαλε στην επιτροπή των αρχηγών επιτελείου το σχέδιο γενικής 
επίθεσης εναντίον της Rabaul. Γίνεται δεκτή η πρώτη φάση, η ανακατάληψη της Tulagi και της 
Guadalcanal. Επειδή η περιοχή βρίσκεται στο Νότιο Ειρηνικό, η επιχείρηση θα διεξαχθεί κάτω από 
την ανώτατη διεύθυνση του ναυάρχου Nimitz και την άμεση εξουσία του ναυάρχου Γκόρμλεϋ. Τις 
χερσαίες δυνάμεις θα τις δώσει η 1η μεραρχία πεζοναυτών κάτω από την διοίκηση του 
υποστρατήγου Alexander Archer Vandegrift. Οι άνδρες της, οι Leathernecks (Πέτσινοι λαιμοί), είναι 
επαγγελματίες στρατιώτες και έχουν υποστεί την σωματική εξάσκηση και την ψυχολογική 
προετοιμασία που έχει καθιερωθεί στο σώμα των πεζοναυτών. 

Η απόβαση γίνεται στις 7 Αυγούστου. Ο ιαπωνικός λόχος που κατέχει την Tulagi, πολεμά και 
σφάζεται ολόκληρος, αλλά οι 1700 άνδρες που δούλευαν στην Guadalcanal και οι 430 τυφεκιοφόροι 
του ναυτικού που τους προστάτευαν, τρέπονται σε φυγή. Στις 9 ο Vandegrift έχει αποβιβάσει το 
μεγαλύτερο μέρος των 19.000 ανδρών της μεραρχίας του. Οι Ιάπωνες περιπλανιούνται κατά μικρές 
ομάδες μέσα στη ζούγκλα, εκτεθειμένοι στον κίνδυνο να πεθάνουν απ’ τις στερήσεις. Η υπόθεση 
Guadalcanal φαίνεται να έχει λήξει. 

Αντίθετα αρχίζει. Η ιαπωνική αντίδραση είναι ταχύτατη. Στη Rabaul ο διοικητής του 8ου στόλου 
ναύαρχος Γκουνίτσι Μικάβα επιβιβάζει όλα τα διαθέσιμα στρατεύματα σε 6 μεταγωγικά· ο ίδιος 
προηγείται επί κεφαλής 7 καταδρομικών. Δώδεκα μόνο ώρες μετά τον αιφνιδιασμό, που ήταν η 
αμερικανική απόβαση, η μοίρα βγαίνει στο αρχιπέλαγος Bismarck σπεύδοντας εναντίον του εχθρού, 
που για μια στιγμή ένιωσε ευτυχισμένος. Πρέπει να διασχίσει 500 ναυτικά μίλια για να τον φθάσει. 

Υπάρχουν όμως μάτια που επιτηρούν τη θάλασσα. Η αυστραλιανή κυβέρνηση είχε οργανώσει ένα 
εθελοντικό σώμα από καλλιεργητές φυτειών και υπαλλήλους, τους Coastwatchers που, αντί να 
φύγουν με την εισβολή στις περιοχές τους, σκόρπισαν στα νησιά και μεταδίδουν πληροφορίες για 
τον εχθρό. Ένας Coastwatcher της Bougainville είναι ο πρώτος που ειδοποιεί, ότι μια ιαπωνική μοίρα 
κατευθύνεται με μεγάλη ταχύτητα προς τα νοτιοανατολικά. Ο Μικάβα διατρέχει τον κίνδυνο να 
δεχθεί τρομερή τιμωρία, αφού ανακαλύφθηκαν οι κινήσεις του από τη στιγμή που ξεκίνησε. Τρέχει 
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προς μια ναυτική δύναμη που έχει ανάμεσα στα πολεμικά της τα μεγάλα αεροπλανοφόρα 
Enterprise, Saratoga και Ουάσπ. 

Αλίμονο! η ενιαία διεύθυνση λείπει από τους Αμερικανούς. Στεγανά τοιχώματα χωρίζουν τη 
διοίκηση του Νοτιοδυτικού Ειρηνικού του MacArthur και τη διοίκηση του Νοτίου Ειρηνικού του 
Nimitz. Στην ίδια την Guadalcanal καμιά αρχή δεν συντονίζει τις επιχειρήσεις. Ο Vandegrift δεν είναι 
παρά ένας βοηθητικός του ναυτικού· ο Γκόρμλεϋ έμεινε στη Νουμέα και ο Fletcher, διοικητής του 
στόλου ανοικτού πελάγους, είναι ο μόνος κριτής των κινδύνων που ο ίδιος θα αναλάβει να 
αντιμετωπίσει. Έχει ήδη δύο αεροπλανοφόρα βυθισμένα στο διάστημα που ασκεί τη διοίκηση, το 
Lexington στη Coral Sea και το Yorktown στη Midway και έχει υπερβολική επίγνωση της αξίας των 
πολεμικών, για τα οποία είναι υπεύθυνος. Στις 9, ώρα 8 το βράδυ, ενώ ο Μικάβα δεν απέχει πια 
παρά 150 μίλια, αποφασίζει ξαφνικά να επιστρέψει στη Νουμέα. Κανείς δεν είναι αρμόδιος να τον 
συγκρατήσει. 

Νυκτώνει. Πυρπολημένο από ιαπωνικό αεροπλάνο το μεταγωγικό George Έλιοτ είναι μια δέσμη 
φλογών. Η προστασία των δυνάμεων που είχαν αποβιβασθεί, αφήνεται σε μια μικρή δύναμη 
καταδρομικών, κάτω από την διοίκηση του ναυάρχου Τάρνερ. Τα παρατάσσει από τη μια κι από την 
άλλη πλευρά της νήσου Σάβο, που μοιάζει με σημαδούρα κωνική καταμεσής του στενού που 
χωρίζει την Guadalcanal από την Tulagi· το Βενσέν, το Αστόρια και το Κουίνσι δεξιά, το Σικάγο και το 
αυστριαλιανό Κανμπέρρα αριστερά. Πίσω τους τα μεταγωγικά, μισοξεφορτωμένα, είναι 
αγκυροβολημένα δίπλα στην ακτή και οι πεζοναύτες του Vandegrift αρχίζουν πάνω στο νησί μια 
δεύτερη νύκτα με κουνούπια και ιδρώτα. 

Τη νύκτα η βροχή κρύβει την προσέγγιση του Μικάβα. Πίσω από το καταδρομικό Τσοκάι ο στόλος 
μπαίνει στο νότιο στόμιο του στενού, όπου το καιόμενο George Έλιοτ κάνει να διαγράφονται τα 
αμερικανικά πολεμικά. Οι τορπίλες κτυπούν τους αποκοιμισμένους αντιπάλους. Το Κανμπέρρα 
τραυματίζεται θανάσιμα, ενώ ακόμα κτυπά η σειρήνα συναγερμού του. Το Σικάγο χάνει την πλώρη 
του. Ολοταχώς ο Μικάβα κάνει τον γύρο της νήσου Σάβο και ακριβώς πέντε λεπτά αργότερα ορμά 
εναντίον της αμερικανικής ομάδας του βορείου στομίου. Το Αστόρια τινάζεται στον αέρα, το 
Κουίνσυ ανατρέπεται, το Βενσέν με ανοιγμένα τα πλευρά βυθίζεται σαν πέτρα. Μέσα σ’ ένα τέταρτο 
της ώρας, σε μια από τις συντομότερες μάχες όλων των ναυτικών πολέμων, τέσσερα μεγάλα 
καταδρομικά καταστρέφονται και ένα πέμπτο τίθεται εκτός μάχης. 1091 ναύτες των συμμαχικών 
πλοίων χάνονται. Οι Ιάπωνες έχουν 58 νεκρούς. 

Κι ωστόσο ο Μικάβα περνά δίπλα από μια νίκη ακόμα μεγαλύτερη. Ο φόβος των αεροπλανοφόρων 
-για τα οποία δεν ξέρει πως είχαν φύγει- τον εμποδίζει να μείνει στο πεδίο της μάχης, να περιμένει 
την αυγή και να καταστρέψει τα μεταγωγικά. Στις 2:30 ανεβαίνει πάλι το Σλοτ με ταχύτητα 30 
κόμβων, αφού πέτυχε μια επιδρομή κι έχασε ένα θρίαμβο. Τα 6 μεταγωγικά που τα είχε φορτώσει 
με στρατεύματα για την ανακατάληψη της Guadalcanal, έκαμαν μεταβολή, αφού το σημαντικότερο 
απ’ αυτά, το Μάγιο Μαρού, βυθίστηκε σχεδόν τυχαία από το αμερικανικό υποβρύχιο S-38. Όλοι 
επιστρέφουν στη Rabaul εκτός από το καταδρομικό Κάκο που συναντά στο δρόμο του το υποβρύχιο 
S-44 και βυθίζεται απ’ αυτό. Το αμερικανικό ναυτικό υφίσταται μια ήττα, οι πεζοναύτες όμως 
παραμένουν στην Guadalcanal. 

Η κατάσταση τους δεν είναι αξιοζήλευτη. Λίγες ώρες μετά την καταστροφή της νήσου Σάβο, ο 
Τάρνερ συγκέντρωσε τα μεταγωγικά και με τα πολεμικά που είχαν επιζήσει εξαφανίσθηκε με τη 
σειρά του προς τα νοτιοανατολικά. Γεμάτο σαν μεγάλο λιμάνι την προηγούμενη μέρα το στενό 
μεταξύ Φλόριντα και Guadalcanal είναι έρημο. Το συναίσθημα εγκατάλειψης που σφίγγει τις ψυχές 
ξεσπά γύρω από τις μικρές φωτιές του καταυλισμού με κατάρες γεμάτες αισχρόλογα εναντίον του 
Ναυτικού και με κυνικές παρατηρήσεις για την expendability, την ευκολία με την οποία θυσιάζονται 
οι πεζοναύτες. Μόνο τα μισά πυρομαχικά και ένα μικρό μέρος του πυροβολικού είχαν ξεφορτωθεί. 
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Τα τρόφιμα φθάνουν για τριάντα ημέρες, μόνο αν καταργηθεί ένα από τα τρία καθημερινά γεύματα 
και αν υπολογισθούν τα αηδιαστικά ιαπωνικά είδη διατροφής, ρύζι και παστά ψάρια που βρέθηκαν 
επί τόπου. Μια σύγκριση κυριαρχεί στις συζητήσεις: το Bataan. Με κομμένη την επικοινωνία δια 
θαλάσσης η 1η αμερικανική μεραρχία πεζοναυτών βρίσκεται στην ίδια κατάσταση με την 
φιλιππινοαμερικανική στρατιά του MacArthur οκτώ μήνες πριν. Μπροστά της δεν έχει άλλη 
προοπτική παρά τη θυσία ή τη συνθηκολόγηση. 

Η αντίθετη πιθανότητα αντιπροσωπεύεται από το υποτυπώδες πεδίο προσγείωσης του ακρωτηρίου 
Lunga. Του δίνουν το όνομα ενός ήρωα της Midway, του σμηναγού Lofton Henderson, της 
αεροπορίας των πεζοναυτών των Η.Π.Α. που πιστεύεται πως έριξε εκούσια το παλιό Βιντικαίητορ

Τέσσερα πυροβόλα των 90 είχαν ξεφορτωθεί επιτυχώς: τοποθετημένα γύρω από το Henderson Field 
αναγκάζουν τα εχθρικά βομβαρδιστικά να μένουν σε ύψος μεγαλύτερο των 27.000 ποδών. Αυτό δεν 
σημαίνει πως το πεδίο, όπου δουλεύουν, δεν γίνεται καθημερινά κόσκινο από τις βόμβες και τις 
οβίδες. Πρέπει κάθε φορά να γεμίζουν τους λάκκους και να ισοπεδώνουν το έδαφος, να 
μεταφέρουν το χώμα μέσα σε κράνη, να ξαναρχίζουν μια δουλειά που μοιάζει με τον ιστό της 
Πηνελόπης κάτω από άγρια βροχή που τη διαδέχεται ένας καυτερός ήλιος. Γύρω από αυτό το 
Henderson Field θα διεξαχθεί η μάχη της Guadalcanal για έξι μήνες. Όλες οι χερσαίες ναυτικές και 
αεροπορικές συγκρούσεις που θα μαίνονται μέσα στο νησί, γύρω από το νησί, πάνω από το νησί θα 
το έχουν για έπαθλο. Η ιστορία των πολέμων της ανθρωπότητας είναι γεμάτη από σφαγές για 
χωριά, για Αούστερλιτς ή για Ντουωμόν, που βγαίνουν ξαφνικά από την ανωνυμία και ξαναπερνούν 
στην ασημαντότητα, μόλις πέσει και ο τελευταίος νεκρός. 

 
του πάνω στο Hiryu. Αλλά το θέαμα που παρουσιάζει αυτό το ζωτικό πεδίο προσγείωσης δεν είναι 
ενθαρρυντικό. Το μικρό τρίγωνο που οι Ιάπωνες είχαν ατελώς ισοπεδώσει είναι ένας βάλτος. Το 
υλικό ισοπέδωσης των Αμερικανών περιορίζεται σε μια μπουλντόζα και η επανάληψη των εργασιών 
δεν θα ήταν δυνατή, αν φεύγοντας εσπευσμένα οι Ιάπωνες δεν είχαν εγκαταλείψει έναν παλιό 
οδοστρωτήρα που στον πόλεμο του Ειρηνικού παίζει ένα ρόλο σημαντικότερο από το πιο θαυμάσιο 
θωρηκτό. 

Τα προηγούμενα αυτά τα ξεπερνούν τα λιγοστά τετραγωνικά μέτρα του Henderson Field, γη υγρή κι 
ανθυγιεινή σ’ ένα από τα πιο απαίσια νησιά του κόσμου, που από καιρό έχει ξαναγυρίσει στην 
αγριότητά της. 

Ευτυχώς για τους Αμερικανούς οι Ιάπωνες υποτιμούν τη δύναμη του αντιπάλου, υπολογίζουν τις 
δυνάμεις του μόνο σε 2.000 άνδρες και δεν υποπτεύονται την παρουσία ολόκληρης μεραρχίας 
πεζοναυτών, που είναι η αφρόκρεμα του αμερικανικού στρατού. Αφού απέτυχαν να 
εκμεταλλευθούν τη ναυτική νίκη τους στη νήσο Σάβο, δεν αφιερώνουν για την ανακατάληψη της 
Guadalcanal παρά διαδοχικές προσπάθειες και ανεπαρκή μέσα. 

Ο κλήρος της πρώτης απόπειρας πέφτει σε μια μονάδα που η κακοτυχία την είχε σημαδέψει, στο 
28ο σύνταγμα πεζικού του συνταγματάρχη Κιγιονάο Ισίκι. Επρόκειτο να αποβιβασθεί στη Midway 
στις 5 Ιουνίου! Ο στρατηγός Χυακατούκε εξηγεί στον αρχηγό του ότι η Guadalcanal του προσφέρει 
το μέσο να εξιλεωθεί για την κακοτυχία, της οποίας υπήρξε θύμα εκείνη την αποφράδα ημέρα. Έξι 
αντιτορπιλικά αποβιβάζουν νύκτα το πρώτο κλιμάκιο του συντάγματος, μια χιλιάδα άνδρες που 
αποκαθιστούν επαφή με τους συμπατριώτες τους, που περιπλανώνται μέσα στο νησί και παίρνουν 
απ’ αυτούς ενθαρρυντικές πληροφορίες. Οι Αμερικανοί αναπτύσσουν πολύ μικρή δραστηριότητα. 
Έχουν περιχαρακωθεί μεταξύ των ποταμών Lunga και Tenaru και η μοναδική περίπολός τους που 
ριψοκινδύνευσε έξω από την οχυρωμένη περίμετρο, για να καλέσει τους Ιάπωνες να παραδοθούν, 
είχε εξοντωθεί. Ο Ισίκι πιστεύει πως θα καταβάλει αυτό τον άτολμο εχθρό με μια βίαιη 
αιφνιδιαστική ενέργεια. Ετοιμάζεται να επιτεθεί στις 21 Αυγούστου στην παραλιακή ζώνη του 
Tenaru. 
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Ένας ιθαγενής ανιχνευτής επεσήμανε όμως την άφιξη του ιαπωνικού συντάγματος. Σε μια ενέδρα 
σκοτώνονται μερικοί στρατιώτες υπερβολικά καλοθρεμμένοι, ώστε να μην μπορεί να θεωρηθεί 
πρόσφατη η παρουσία τους στη Guadalcanal. Η επίθεση του Ισίκι πέφτει πάνω στους Αμερικανούς 
που, αν και προειδοποιημένοι, γεμίζουν με πτώματα το βούρκο του μικρού δέλτα. Το πρώτο τάγμα 
του 1ου Πεζοναυτών που διοικεί ο αντισυνταγματάρχης Κρέσουελ, αντεπιτίθεται και περικυκλώνει 
τους επιτιθέμενους μέσα σ’ ένα δάσος από κοκκοφοίνικες. Για πρώτη φορά οι Ιάπωνες βρίσκουν το 
δάσκαλό τους σε αξία και μανία. Τα ελαφρά αμερικανικά άρματα τινάζουν τους ευλύγιστους 
κορμούς των κοκκοφοινικοδένδρων, απ’ όπου πέφτουν οι τυφεκιοφόροι σαν Πολυνήσιοι γέροντες. 
Οι Ιάπωνες που πέφτουν στη θάλασσα, πυροβολούνται ανάμεσα στους σκοπέλους. Μόνο 15 
παραδίδονται 800 σκοτώνονται. Ο συνταγματάρχης Ισίκι βάζει τέλος στην κακοτυχία του 
αυτοκτονώντας. Δύο μέρες πριν απ’ αυτή τη νίκη το Henderson Field είχε δεχθεί ένα πρώτο σμήνος 
καταδιωκτικών και βομβαρδιστικών καθέτου εφορμήσεως. Ένας στολίσκος παλιών αντιτορπιλικών 
που είχαν μετατραπεί σε μεταγωγικά, είχε αποκαταστήσει τις θαλάσσιες συγκοινωνίες της 
Guadalcanal. Ένα τάγμα Seabees, ή Θαλασσινές μέλισσες, εθελοντές εργασίας, έρχονται να λάβουν 
μέρος στη μάχη επιδιορθώνοντας ακούραστα το πεδίο προσγείωσης που συνεχώς υφίσταται ζημιές 
από τη χρήση και το βομβαρδισμό. Η ζωή παραμένει φοβερά σκληρή, μέσα σε καταυλισμούς 
πλημμυρισμένους, κάτω από σύννεφα εντόμων, με μονότονη και ανεπαρκή τροφή, όμως 
τουλάχιστο η απομόνωση των πρώτων ημερών έχει λήξει. 

Οι Ιάπωνες από την πλευρά τους αναδιοργανώνονται. Εγκαθιστούν τη βάση τους στο ακρωτήριο της 
Ελπίδας, στο βόρειο τμήμα του νησιού και, για τον ανεφοδιασμό και την ενίσχυσή τους, διατηρούν 
ένα νυκτερινό πήγαινε - έλα αντιτορπιλικών, που οι Αμερικανοί το ονομάζουν Tokyo Εξπρές. 
Αποφασίζουν έπειτα να ρίξουν εναντίον του νησιού μια δύναμη 1500 ανδρών και, για να καλύψουν 
τη μικροσκοπική αυτή επιχείρηση, αναπτύσσουν σε διάταξη μάχης γιγάντιες ναυτικές δυνάμεις 
κάτω από την προσωπική διοίκηση του αρχιναυάρχου Yamamoto. 

Τα αεροπλανοφόρα Shokaku και Zuikaku, το ελαφρό αεροπλανοφόρο Ρουύγιο, τα θωρηκτά Yamato, 
Mutsu, Hiei και Kirishima, 12 καταδρομικά, 31 αντιτορπιλικά, 12 υποβρύχια... Ένας ολόκληρος 
στόλος, για να αποβιβασθεί ένα τάγμα! 

Προειδοποιημένοι οι Αμερικανοί συγκεντρώνουν έναν ισάξιο στόλο: τα αεροπλανοφόρα Enterprise, 
Saratoga, Ουάσπ, το ολοκαίνουργιο θωρηκτό North Καρολίνα, 7 καταδρομικά, 18 αντιτορπιλικά. Η 
μάχη που επονομάσθηκε των Ανατολικών Solomon Islands διεξάγεται στις 24 Αυγούστου και χωρίς 
να τη φθάνει, θυμίζει τη μάχη της Midway. Ούτε ένας κανονιοβολισμός δεν ανταλλάσσεται μεταξύ 
των πολεμικών. Αντίθετα οι Ιάπωνες αεροπόροι προξενούν ζημιές στο Enterprise και οι Αμερικανοί 
αεροπόροι βυθίζουν το Ρουύγιο. Διαπιστώνοντας πως δεν έχει εξασφαλίσει την κυριαρχία της 
θάλασσας ο Yamamoto, δεν αποβιβάζει τους 1500 στρατιώτες του. Το τάγμα επιστρέφει στη Rabaul 
η αρμάδα έδωσε μάχη για το τίποτα. 

Τον Σεπτέμβριο νέα απόπειρα. Οι ενισχύσεις, για τις οποίες ο Yamamoto είχε εκθέσει σε κίνδυνο 
τόσα πολεμικά κι είχε κάψει τόσο μαζούτ στέλνονταν στην Guadalcanal με το Tokyo Εξπρές. Ο 
κακότυχος Ισίκι αντικαθίσταται από ένα στρατηγό με παχύ μουστάκι, τον Καβαγκούτσι που 
ορκίζεται να ξεκαθαρίσει την Guadalcanal από τους Αμερικανούς της πριν από τις 10 Οκτωβρίου. 
Βάζει να κατασκευάσουν ένα πεδίο προσγείωσης μέσα στην ζούγκλα και εγκαθιστά τη βάση 
εκκίνησής του σε απόσταση 3km από το Henderson Field. Το κλειδί αυτής της αμερικανικής βάσης 
είναι μια βουνοκορφή που ξεπροβάλλει από το δάσος και που θα πάρει το όνομα του υπερασπιστή 
της, όρος του Έντσονς, στις επίσημες περιγραφές της μάχης και το όνομα Μπλούντυ στη γλώσσα 
των στρατιωτών. Στις 12 Σεπτεμβρίου οι δυνάμεις που την κατέχουν υφίστανται την επίθεση που οι 
Ιάπωνες εξαπολύουν ουρλιάζοντας. Οι σκληροί όμως επαγγελματίες του Σώματος των Πεζοναυτών 
είναι περισσότερο από αντάξιοι των στρατιωτών που, ένας προς πέντε, σάρωναν σαν κιτρινισμένα 
φύλλα τους Άγγλους της Malaya. Υπερασπίζουν την κορυφή σπιθαμή προς σπιθαμή, αναγκάζουν 
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τον Καβαγκούτσι να διακόψει τον αγώνα και να γυρίσει στη ζούγκλα. Αφήνει 600 νεκρούς πάνω στο 
όρος Μπλούντυ και χάνει τους διπλάσιους κατά την υποχώρησή του μέσα στην πράσινη κόλαση. 

Η περίοδος που ακολουθεί είναι γεμάτη ευφορία για τους Αμερικανούς. Η κυριαρχία των αιθέρων 
και η κυριαρχία της θάλασσας τους ανήκει. Έχουν την ατυχία να χάσουν το αεροπλανοφόρο Ουάσπ 
που έρχεται από τους αντίποδες, όπου είχε σώσει την Μάλτα και που βυθίζεται από τις τορπίλες 
δυο υποβρυχίων, αλλά κερδίζουν την εκ παράταξης μάχη του ακρωτηρίου της Ελπίδας, κατά τη 
διάρκεια της οποίας τα βαρέα καταδρομικά Φουρουτάκα και Χατσουγιούκι θα προστεθούν στα 
πολυάριθμα σκάφη που στρώνουν το βυθό του στενού που οι Αμερικανοί ονομάζουν Ironbottom 
Sound (στενό με σιδερένιο βυθό). Στην ξηρά η άφιξη του 164ου συντάγματος πεζικού, πρώτης 
ενίσχυσης του στρατού, επιτρέπει στον Vandegrift να αναλάβει επίθεση και να επεκτείνει ως τον 
ποταμό Ματανικαού την περίμετρο, όπου είχε στρατοπεδεύσει από τον μήνα Αύγουστο. Πιστεύεται 
στους ανώτερους κύκλους, πως το παιγνίδι στην Guadalcanal κερδήθηκε. 

Αλλά μπαίνει στη μέση η ιαπωνική υπερηφάνεια. Αυτή η Guadalcanal, με το αμφισβητούμενο 
στρατηγικό ενδιαφέρον της και με την εξακριβωμένη ελονοσία της, έχει γίνει το αντικείμενο μιας 
δοκιμασίας θέλησης. Μια συμφωνία γίνεται μεταξύ του αυτοκρατορικού στρατού και ναυτικού. Η 
Guadalcanal αναγνωρίζεται επίσημα σαν το κύριο θέατρο του Ειρηνικού και το Henderson Field ως 
το κλειδί της Guadalcanal. Οι στρατιώτες αναλαμβάνουν την υποχρέωση να καταλάβουν το 
Henderson Field. Οι ναύτες αναλαμβάνουν την υποχρέωση να βοηθήσουν μ’ όλες τους τις δυνάμεις 
τους στρατιώτες. Με νυκτερινές φουρνιές 900 ανδρών το Tokyo Εξπρές φέρνει στη Guadalcanal τη 
2η μεραρχία Σεντάι του στρατηγού Μαρουγυάμα κι ακόμη ένα επίλεκτο στρατιωτικό τμήμα από 
3.000 τυφεκιοφόρους του ναυτικού. Ο συνολικός αριθμός των ανδρών ανέρχεται σε 30.000. Η 
επίθεση πρέπει να εξαπολυθεί στις 18 Οκτωβρίου και οι εκτελεστές του σχεδίου απαντούν, πως το 
Henderson Field θα βρίσκεται στα χέρια τους στις 21. 

Τη νύκτα της 11ης προς τη 12η Οκτωβρίου η προετοιμασία αρχίζει. Τα θωρηκτά Kongo και Χιρούνα 
ρίχνουν στο Henderson Field 918 βλήματα των 360mm κι από αυτά 293 είναι οβίδες με λεπτό 
περίβλημα και μεγάλη περιεκτικότητα εκρηκτικών υλών. Το αποτέλεσμα είναι τρομακτικό. Οι 
κοκκοφοίνικες θερίζονται. Τα παραπήγματα κονιορτοποιούνται. Τα αεροπλάνα και οι άνδρες 
γίνονται κομμάτια. Όταν τα θωρηκτά άδειασαν πια τις αποθήκες τους, επιτίθενται τα καταδρομικά 
με τις οβίδες τους των 8 ιντσών. 

Είναι αδύνατο να μην πιστέψει κανείς, πως, όταν ο ήλιος ανατείλει, δεν θα φωτίσει παρά μόνο 
πτώματα και χαλάσματα πάνω σε μια εκμηδενισμένη βάση. Κι όμως δεν συμβαίνει αυτό. Ο 
βομβαρδισμός προξένησε μόνο 41 νεκρούς και από τα 90 αεροπλάνα 42 είναι ακόμα σε κατάσταση 
να μπορούν να πετάξουν. Οι θαυμάσιοι Seabees διορθώνουν τις ζημιές των διαδρόμων με 
καταπληκτική ταχύτητα. Βρίσκουν μερικές εκατοντάδες βυτία βενζίνης, σκορπισμένα μέσα στις 
φυτείες και από τις 12 κιόλας του μηνός τα αεροπλάνα του Henderson Field ξαναρχίζουν τη μάχη 
βυθίζοντας δυο μεταγωγικά. Παρ’ όλο που έχουν βασανισθεί από την αϋπνία, οι Πεζοναύτες, 
ανακτούν την εμπιστοσύνη τους και περιμένουν με καλό ηθικό την επικείμενη επίθεση. 

Οι Ιάπωνες έχουν οργανώσει μια συγκλίνουσα δράση. Μια δύναμη 5 ταγμάτων κάτω από τον 
στρατηγό του πυροβολικού Σουμιγιόσι θα επιτεθεί με άρματα στον κάτω ρου του ποταμού 
Ματανικάου. Ένα απόσπασμα με διοικητή τον συνταγματάρχη Oka θα διαβεί το ποτάμι από την 
πλευρά που κατεβαίνει περνώντας μια γέφυρα από κορμούς κοκκοφοινίκων που λέγεται Nippon 
Brigde (ιαπωνική γέφυρα). Κάτω από την διεύθυνση του Μαρουγυάμα, με δέκα περίπου τάγματα, η 
κύρια επίθεση αποτελεί διεύρυνση εκείνης που είχε αποτύχει τον προηγούμενο μήνα. Η αριστερή 
πτέρυγα θα επιτεθεί εναντίον του όρους Μπλούντυ, για να καθηλώσει τον εχθρό και κάνοντας το 
γύρο της κορυφής η δεξιά πτέρυγα θα καταλάβει το Henderson Field. Η πτέρυγα αυτή διοικείται 
από τον Καβαγκούτσι, που αρνούμενος να μιμηθεί τον απελπισμένο Ισίκι, προτιμά την ρεβάνς από 
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το χαρακίρι. Μπορείτε, λένε οι εντολές του, να δεχθείτε συνθηκολόγηση του εχθρού, με τον όρο ότι ο 
στρατηγός Vandegrift θα έλθει ο ίδιος να τη ζητήσει υποχρεώνοντάς τον να έχει δίπλα του μια 
αμερικανική και μια λευκή σημαία...

Για να φθάσουν στη βάση εκκίνησης, είναι απαραίτητο να ανοιχθεί μέσα από το δάσος του 
Guadalcanal  ένας δρόμος για 10.000 άνδρες και 800 τόνους υλικού. Ο λόχος του μηχανικού του 
λοχαγού Όντα στρώνεται στη δουλειά και, για να τον ενθαρρύνει, ο μέραρχος επιτρέπει να δώσουν 
το όνομα 

 Στα Νησιά των Κανιβάλων του Ειρηνικού οι Ιάπωνες θέλουν να 
επαναλάβουν το ίδιο τελετουργικό της παράδοσης της Singapore. 

δρόμος Μαρουγυάμα

Εβδομάδες! και το Ναυτικό εκνευρίζεται. Δηλώνει πως δεν μπορεί να κρατά επ’ άπειρον τα πλοία 
του στο πέλαγος. Όταν ο στρατός γνωστοποιεί, ότι δεν είναι έτοιμος να επιτεθεί στις 18, οι ναύτες 
διαμαρτύρονται. Όταν ο Μαρουγυάμα δηλώνει πως η ημερομηνία της 23ης του φαίνεται 
υπερβολικά κοντινή, απειλούν να καταγγείλουν τη συμφωνία και να εγκαταλείψουν τα πάντα. Ο 
Χιγιακατούκε ανησυχεί τρομερά. Ικετεύει τον Μαρουγυάμα να επιτεθεί με οποιεσδήποτε συνθήκες 
και εξαπολύει την επιχείρηση του Ποταμού Ματανικάου. Η αποτυχία είναι πλήρης. Επιδιώκοντας να 
διαβούν τον ποταμό από τις προσχώσεις των εκβολών του, τα ιαπωνικά άρματα καταστρέφονται το 
ένα πίσω από το άλλο και οι στρατιώτες που τα συνοδεύουν θερίζονται. Όσο κι αν είναι 
θωρακισμένοι οι Leathernecks, νοιώθουν ζάλη βλέποντας τους κροκοδείλους του Ματανικάου να 
τρώνε με απόλαυση ιαπωνικά πτώματα πάνω στους σωρούς της άμμου. Βγαίνοντας από την Nippon 
Bridge (ιαπωνική γέφυρα) το τμήμα του συνταγματάρχη Oka σκόρπισε μέσα στην ζούγκλα και δεν 
μπόρεσε να εκτελέσει την ασυγκράτητη κίνηση που του είχε ανατεθεί. Επιρρίπτουν στον αρχηγό του 
την ευθύνη της αποτυχίας. 

 στον καρπό του μόχθου του. Μερικές μπουλντόζες θα άξιζαν 
περισσότερο. Η χάραξη του δρόμου διασχίζει το πυκνότερο από τα υγρά δάση, μια συμπαγή φυτική 
μάζα δεμένη με κλαδιά χοντρά σαν το σώμα ανθρώπου και στηριγμένη σε κολοσσιαία δένδρα που 
το ξύλο τους είναι σίδερο. Οι Ιάπωνες έχουν μόνο φορητά εργαλεία. Οι σκαπανείς του λοχαγού 
Όντα εξαντλούνται. Όταν φθάνουν στην πλαγιά του Mount Austen, πέφτουν μέσα σ’ ένα δαίδαλο 
κορυφών και χαραδρών που η βλάστηση έκρυβε από τα μάτια τους. Ο δρόμος που κατορθώνουν να 
χαράξουν είναι το πολύ - πολύ μονοπάτι για περιπολίες. Θα χρειάζονταν εβδομάδες μόχθου για να 
γίνει δρόμος για ένα στρατό. 

Στη διάρκεια αυτών των καταστρεπτικών μαχών η μεραρχία Μαρουγυάμα περνά ένα μαρτύριο, 
προχωρεί σε φάλαγγα κατ’ άνδρα μέσα στη σκοτεινιά του φυτικού θόλου, παραπατώντας πάνω στις 
ρίζες και γλιστρώντας πάνω στη γλοιώδη λάσπη. Οι άνδρες είναι φορτωμένοι κατά τρόπο τερατώδη 
κι ο κάθε στρατιώτης μεταφέρει εκτός από τα ατομικά και τα κοινά εφόδια για τη μάχη και μια 
οβίδα. Το πυροβολικό σύρεται με τα χέρια. Φθάνοντας στις χαράδρες του Mount Austen 
καταπιάνονται να το ανεβάσουν με βαρούλκα, αλλά η προσπάθεια αυτή είναι τόσο δυσανάλογη 
προς τις ανθρώπινες δυνάμεις, που τα πυροβόλα εγκαταλείπονται όλα. Στη ζώνη δράσης του φθάνει 
ένας στρατός τελείως εξαντλημένος κάτω από κατακλυσμιαία βροχή. Δεν διαθέτει ούτε καν το 
πλεονέκτημα του αιφνιδιασμού. Το δάσος που τον είχε τσακίσει απ’ τη κούραση, τον πρόδωσε 
κιόλας. Οι Αμερικανοί είχαν διακρίνει στην πλαγιά του Mount Austen το μακρύ γιαπωνέζικο ερπετό 
να απλώνει και να μαζεύει τα ανθρώπινα λέπια του. Το περιμένουν. Είναι έτοιμοι. Η πρώτη επίθεση 
διατάσσεται για τις 00:30 την νύχτα της 24ης προς την 25η Οκτωβρίου. Ραγδαία βροχή γεμίζει το 
πυκνό σκοτάδι. Μόνο ένα σύνταγμα εξορμά για την επίθεση. Τα τρία άλλα χάνονται στο σκοτάδι. Η 
ζούγκλα και η νύκτα, λένε οι ιαπωνικοί κανονισμοί, είναι σύμμαχοι μας εναντίον των Δυτικών που 
είναι έκτεθηλυμένοι και δειλοί... Η συμμαχία που τόσο θαυμάσια λειτούργησε στη Malaya, 
διαλύεται στη Guadalcanal. Στις 7 το πρωί μόνο μερικά ασθενή στοιχεία κατόρθωσαν να 
διεισδύσουν στην αμυντική περίμετρο. Εξοντώνονται ανελέητα. 

Η νύκτα της 26ης προς την 27η είναι επανάληψη της προηγούμενης. Μερική και ασύνδετη η 
επίθεση συντρίβεται εκ νέου, σχεδόν χωρίς να υποστούν απώλειες οι Αμερικανοί. Δεν μένει πια 
στους Ιάπωνες, παρά να ξαναπάρουν το μονοπάτι τους για τη ζούγκλα σαν άγρια θηρία. 2.500 
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νεκρούς θάβουν βιαστικά οι Πεζοναύτες. Ποτέ δεν έγινε γνωστό πόσοι άλλοι εγκαταλείφθηκαν σε 
μια φύση τόσο έξαλλη που ένα πτώμα αποσυντίθεται από το πρωί ως το βράδυ. 

Κι ωστόσο το μήνυμα της νίκης είχε ηλεκτρίσει τον ιαπωνικό στόλο. Είχε σταλεί ώρα 1 και 26 από 
τον αξιωματικό συνδέσμου με το Ναυτικό με την ακόλουθη μορφή: Μπανζαΐ!

Στη θάλασσα η τέταρτη ναυμαχία που προκαλεί η Guadalcanal, διεξάγεται κοντά στα Santa Cruz 
Islands, ένα συγκρότημα μικρών νησιών που είχαν αχρηστευθεί από μια θανατηφόρο ελονοσία. Τα 
πλήγματα που ανταλλάσσονται είναι πολλά και σκληρά. Οι Αμερικανοί καταρρίπτουν 100 
αεροπλάνα, θέτουν εκτός μάχης το Σικακού, το Ζουίχο και το Τσικούμα, αλλά αναγκάζονται να 
εγκαταλείψουν το Hornet ύστερα από απεγνωσμένο αγώνα εναντίον των φλογών που το 
πυρπολούν. Είναι το έβδομο μεγάλο αεροπλανοφόρο που βυθίζεται στον Ειρηνικό μέσα σε δέκα 
μήνες. 

 (Το αεροδρόμιο 
κατελήφθη). Με την αυγή ο ναύαρχος στέλνει καμιά δεκαπενταριά αεροπλάνα που δείχνουν τα 
διακριτικά τους πάνω από το Henderson Field περιμένοντας το σήμα να προσγειωθούν. Τα 
πληρώματα ξαφνιάζονται βλέποντας να ξεπετιούνται από το αεροδρόμιο που υποτίθεται ότι είχε 
καταληφθεί, 8 αμερικανικά καταδιωκτικά αεροπλάνα που καταρρίπτουν όλα τα ιαπωνικά. 

Πιο πολύ παρά στα πεδία των μαχών, στη θάλασσα ή στη στεριά η τύχη της Guadalcanal παίζεται 
στα επιτελεία. Ο πειρασμός της εγκατάλειψης του αχόρταγου νησιού είναι μεγάλος και για τις δυο 
πλευρές. Στις 2 Οκτωβρίου ο Vandegrift έστειλε ως τη Νουμέα μια προειδοποίηση στον 
προϊστάμενό του ναύαρχο Halsey: να μπουν στα πλοία και να φύγουν τα στρατεύματα ή να τους 
δώσουν τα μέσα να νικήσουν. Αφού τέθηκε έτσι το πρόβλημα, φθάνει ως την Washington. Η 
προετοιμασία της απόβασης στη Βόρεια Αφρική βρίσκεται στο αποκορύφωμά της και δεν λείπουν 
οι επιτελικοί που υποστηρίζουν πως πρέπει να μείνουν αυστηρά προσηλωμένοι στην αρχή μιας 
αμυντικής στρατηγικής στον Ειρηνικό και ότι συνεπώς θα ήταν εσφαλμένο να ρίξουν καινούργιες 
δυνάμεις στη Guadalcanal. Αλλά ο Roosevelt υποστηρίζει, ότι πρέπει να ληφθεί υπ’ όψη η 
συμβολική σημασία που έχει πάρει το νησί και ο ηθικός αντίκτυπος που θα είχε η εγκατάλειψή του. 
Στις 24 Οκτωβρίου ένα υπόμνημα, γραμμένο με το χέρι του, δίνει τη λύση: 

Η απόφαση του προέδρου ακολουθείται αμέσως από πρακτικές συνέπειες. Ο ναύαρχος King που 
είχε παραιτηθεί από την αξίωσή του για προτεραιότητα του Ειρηνικού, μόνο επειδή ήθελε να 
προφυλαχθεί από μια επίθεση, αρπάζει την ευκαιρία και στέλνει εκεί μια ισχυρή ναυτική μοίρα: 1 
θωρηκτό, 6 καταδρομικά κλπ. Στην ξηρά η 1η μεραρχία του Σώματος Πεζοναυτών που είχε 
αντικατασταθεί και σταλεί στην Australia, αντικαθίσταται από την 2η μεραρχία, ενισχυμένη με δύο 
μεραρχίες του στρατού. Μια νέα βάση ιδρύεται στο νησί, όπου η ζωή οργανώνεται, όπου 
εξυγιαίνονται τα παραπήγματα, όπου ο αυτοσχεδιασμός, ο ρομαντισμός της αρχής αντικαθίσταται 
από μια ρητή πειθαρχία. 

Πρέπει να γίνει ό,τι είναι 
απαραίτητο, για να διατηρηθεί η Guadalcanal, έστω κι αν αυτό πρέπει να επιφέρει μια αναβολή στην 
εκτέλεση των άλλων υποχρεώσεών μας. 

Η Guadalcanal, λένε οι παλαίμαχοι,

Υπερνικώντας τον ίδιο πειρασμό οι Ιάπωνες είχαν φθάσει στο ίδιο συμπέρασμα με τους 
Αμερικανούς. Η 38η και η 230ή μεραρχία θα μεταφερθούν στη Guadalcanal, καθώς και το 
πυροβολικό και το επιτελείο της 17ης στρατιάς. Τον Νοέμβριο θα πρέπει να ολοκληρωθεί ό,τι 
άρχισε τον Οκτώβριο: να εκμηδενιστεί το Henderson Field. 

 δεν είναι πια Guadalcanal... 

Για να το επιτύχουν οι Ιάπωνες, λογαριάζουν να ρίξουν στην ξηρά με μιας 13.000 άνδρες, που θα 
επιβαίνουν 11 ταχέων μεταγωγικών, προστατευμένων από ολόκληρο το στόλο τους εκτός από το 
Zuikaku που είναι ανέπαφο, αλλά όλα τα αεροπλάνα του είχαν καταστραφεί στη μάχη των Santa 
Cruz Islands. Όπως και τον Οκτώβριο, δυο θωρηκτά, το Hiei και το Kirishima, θα προετοιμάσουν την 
επιχείρηση βομβαρδίζοντας το Henderson Field. Πρόκειται για την αρχή της πέμπτης και 
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σημαντικότερης ναυμαχίας που έγινε στη Guadalcanal και που πήρε το όνομά της. 

Την Παρασκευή 13 Νοεμβρίου τα 13 πολεμικά ενός αμερικανικού σχηματισμού αντιτορπιλικών και 
θωρηκτών περιπολούν μπροστά στο νησί. Δύο ναύαρχοι είναι παρόντες, ο Σκοττ και ο Κάλλαγκαν 
που λόγω αρχαιότητος ασκεί τη διοίκηση. Η νύκτα που έχει απλωθεί σκοτεινή σχίζεται από τις 
αστραπές. 

Πλέοντας με την ίδια γωνία, αλλά προς την αντίθετη κατεύθυνση, το Hiei και το Kirishima μπαίνουν 
μεταξύ Σάβο και Guadalcanal με τους πυργίσκους τους έτοιμους να ανοίξουν πυρ εναντίον του 
Henderson Field. Αν προστεθούν οι ταχύτητες, οι δυο σχηματισμοί που ο καθένας τους αγνοεί την 
κοντινή παρουσία του άλλου, τρέχουν να συναντηθούν μέσα στο σκοτάδι με 100km την ώρα. Οι 
Αμερικανοί έχουν το ραντάρ. Οι Ιάπωνες δεν το έχουν. Στη 01:34 το θωρηκτό Ατλάντα ανακαλύπτει 
τον εχθρό. Οι μεταδόσεις όμως λειτουργούν άσχημα και η ηλεκτρονική δεν έχει ακόμα πείσει τους 
κλασικούς ναυτικούς. Ο Κάλλαγκαν αργεί να δώσει τη διαταγή ν’ ανοίξουν πυρ. Και δεν έχουν 
ακόμα ανοίξει πυρ στη 01:42, όταν οι νυκτερινοί σκοποί του καταδρομικού Ακατσούχι διακρίνουν 
στην αριστερή πλευρά τους υψηλούς πυργίσκους ενός θωρηκτού. Ειδοποιείται αμέσως με οπτικά 
σήματα ο ναύαρχος Άμπε που δίνει διαταγή να ανάψουν τους προβολείς και να βάλουν εναντίον 
του εχθρού. 

Η πεισματώδης σύγκρουση που ακολούθησε, ποτέ δεν μπόρεσε να αναπαρασταθεί ακριβώς. Η 
γραμμή του Κάλλαγκαν διαλύεται με την πρώτη ομοβροντία. Ο αμερικανικός σχηματισμός και ο 
ιαπωνικός σχηματισμός μπερδεύονται. Τα πολεμικά βάλλουν στην τύχη εναντίον κάθε σιλουέτας 
που διακρίνουν. Οι δυο Αμερικανοί ναύαρχοι σκοτώνονται στη γέφυρά τους. Σε μια θάλασσα λεία κι 
αστραφτερή σαν μέταλλο η αυγή της 14ης φωτίζει 8 πολεμικά ακινητοποιημένα από τις ζημιές 
μεταξύ Σάβο και Guadalcanal. Τα 5 είναι αμερικανικά και ανάμεσά τους τα καταδρομικά Πόρτλαντ 
και Ατλάντα. Αλλά ένα από τα τρία ιαπωνικά είναι το θωρηκτό Hiei, ρημαγμένο από μια εύστοχη 
ομοβροντία του San Francisco. Ένα ιαπωνικό αντιτορπιλικό θα το αποτελειώσει την ίδια μέρα. 

Το Henderson Field, στόχος της επιδρομής, δεν δέχθηκε ούτε μια οβίδα. Τα έντεκα μεταγωγικά δεν 
πλησίασαν στην Guadalcanal. Παρ’ όλα τα σφάλματα που διέπραξαν και τις βαριές απώλειες, οι 
Αμερικανοί μπορούν να επωφεληθούν από το σκοτάδι της νύκτας. 

Η νύκτα άλλωστε δεν είναι παρά ένα προοίμιο. Στη Νουμέα πυρετώδεις προσπάθειες επέτρεψαν να 
αποκτήσει πάλι ένα ελάχιστο όριο μαχητικής ικανότητας το Enterprise, που ο ένας του 
ανελκυστήρας είχε καταστραφεί και το κατάστρωμά του απογειώσεως είχε υποστεί ζημιές στη μάχη 
των Santa Cruz Islands. Φθάνει μεταφέροντας 78 αεροπλάνα, πιο πολύτιμα από τα δυο καινούργια 
θωρηκτά Washington και South Dakota που το συνοδεύουν. Το βράδυ έχουν απομείνει 18 απ’ αυτά, 
όμως οι εχθρικές απώλειες αξίζουν τη θυσία. Το θωρηκτό Κινουγκάσα και 7 από τα 11 μεταγωγικά 
ξέχειλα από στρατό βυθίστηκαν· 3 άλλα θωρηκτά και ένα αντιτορπιλικό διαφεύγουν κόσκινο από τα 
πλήγματα. 

Η ιαπωνική ορμή δεν έχει ακόμα συντριβεί. Γύρω από τα τέσσερα επιζώντα μεταγωγικά ο ναύαρχος 
Kondo συγκεντρώνει τα τελευταία πολεμικά του και πλέει προς την Guadalcanal. Η ήρεμη τροπική 
νύκτα της 14 προς την 15 αντηχεί πάλι από μανιώδεις κανονιοβολισμούς. Διοικούμενα από τον 
ναύαρχο Willis A. Lee τα δυο μεγάλα αμερικανικά πολεμικά γραμμής προχωρούν απερίσκεπτα προς 
τα κλειστά ύδατα του Ironbotton Sound με την ασθενή συνοδεία των 4 αντιτορπιλικών. Η 
συνάντηση διεξάγεται εν μέρει με το ραντάρ και εν μέρει πρόσωπο με πρόσωπο κάτω από το 
φωτεινό θόλο των φωτιστικών βολίδων. Από τα 4 αμερικανικά αντιτορπιλικά 3 βυθίζονται. Το South 
Dakota που βρίσκεται ξαφνικά σε μειονεκτική θέση από μια βλάβη των ηλεκτρικών του 
εγκαταστάσεων, πέφτει πάνω στα πυρά της ιαπωνικής μοίρας και μόνο χάρη στη γερή κατασκευή 
του δεν πάει να προσθέσει μια πλάκα στο σιδερένιο δάπεδο του στενού. Το Washington, ναυαρχίδα 
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του Willis A. Lee, σώζει την κατάσταση πιάνοντας το Kirishima μέσα στη δίνη των οβίδων του των 16 
ιντσών. Μέσα σε μερικά λεπτά το ιαπωνικό θωρηκτό δεν είναι παρά ένα ναυάγιο που δεν αργεί να 
βυθιστεί. 

Στη διάρκεια αυτής της σύγκρουσης οι ιαπωνικές ενισχύσεις αποβιβάζονται επί τέλους στη 
Guadalcanal. Αυτό το κάνουν με τρόπο απεγνωσμένο, αφού τα τέσσερα μεταγωγικά προσαράζουν 
πάνω στα κοράλλια, όπου, μόλις ξημερώσει, τα αμερικανικά βομβαρδιστικά τα πυρπολούν. Όλο το 
υλικό χάνεται και με τίμημα δυο θωρηκτά μόλις 2.000 άνδρες έρχονται να συμμετάσχουν στις 
μάχες, που οι εν όπλοις συνάδελφοί τους δίνουν εναντίον μιας θηριώδους φύσης και ενός 
συντριπτικού αντιπάλου. 

Χρειάζεται η απάνθρωπη στωικότητα των Ιαπώνων, για να κρατηθεί ένας στρατός στο καταραμένο 
νησί. Η Αμερική ασκεί κατά τρόπο όλο και πιο αποκλειστικό την κυριαρχία του αέρα και της 
θάλασσας. Το Tokyo Εξπρές λειτουργεί όλο και πιο δύσκολα. Οι ιαπωνικές δυνάμεις πέφτουν κάτω 
από 25.000 άνδρες, έναντι διπλασίων αμερικανικών. Για να γλιτώσουν από τα πλήγματα της 
αεροπορίας οι Ιάπωνες, αναγκάζονται να μένουν χωμένοι σε γούβες, να ζουν μέσα στη ζούγκλα, να 
υπομένουν τις πολλές και φρικτές αρρώστιες της. Ο υγειονομικός εξοπλισμός τους είναι άθλιος. Δεν 
έχουν ούτε κινίνο ούτε κουνουπιέρες και η ελονοσία τους αποδεκατίζει. Η πείνα τους βασανίζει. Ο 
κανιβαλισμός τους τροφοδοτεί. Αυτό δεν σημαίνει πως οι μικρόσωμοι κίτρινοι άνδρες δεν 
ανθίστανται με λύσσα ηλίθια και ταυτόχρονα συγκινητική. Καμιά πρόσκληση για παράδοση δεν έχει 
την παραμικρή επιτυχία και κάθε θέση που υφίσταται επίθεση προασπίζεται ως τη στιγμή που 
βγαίνουν εκτός μάχης όλοι οι υπερασπιστές της. 

Τον Δεκέμβριο οι Αμερικανοί κάνουν δεκαπέντε μέρες για να κυριεύσουν το Mount Austen. Το 
ύψωμα 27, οι λόφοι που ονομάζονται Γκαλόπινγκ Χορς, η τοποθεσία Γκιφού καταλαμβάνονται τον 
Ιανουάριο με τις ίδιες δύσκολες συνθήκες. Οι Αμερικανοί έχουν την εντύπωση έπειτα απ’ αυτό, πως 
οι Ιάπωνες βρίσκονται στις παραμονές μιας νέας μεγάλης προσπάθειας. Συγκεντρώσεις πολεμικών 
σκαφών τους ανησυχούν. Το Tokyo Εξπρές αρχίζει πάλι να δραστηριοποιείται. Μετά τη ναυμαχία 
της Τασαφαρόνγκα μια έβδομη ναυμαχία στα νησιά Ρένελ, που γίνεται στις 29 και στις 30 
Ιανουαρίου, έχει σαν αποτέλεσμα την απώλεια του καταδρομικού Σικάγο. Ο Patch που 
αντικατάστησε τον Vandegrift, προειδοποιεί τη στρατιωτική διοίκηση, πως περιμένει μια κρίση και 
ζητά ενισχύσεις. 

Κι όμως δεν πρόκειται παρά για έντεχνο καμουφλάρισμα. Οι Ιάπωνες έχουν εγκαταλείψει την ιδέα 
να εγκατασταθούν στη Guadalcanal. Αυτό που οι Αμερικανοί εκλαμβάνουν για κινήσεις ενίσχυσης 
είναι κινήσεις εκκένωσης. Όλοι οι επιζώντες, 11.700 άνδρες, επιβιβάζονται κρυφά σε αντιτορπιλικά. 
Οι Αμερικανοί που εκτελούν με πολλές προφυλάξεις μια κίνηση λαβίδας στο βόρειο τμήμα του 
νησιού, ξαφνιάζονται μη βρίσκοντας απότομα καμιά αντίσταση. Επιταχύνουν το βήμα τους και στις 
9 Φεβρουαρίου οι δυο φάλαγγές τους συνενώνονται σ’ ένα χωριό Κανάκων του ποταμού Τενάμπο. 
Ο εχθρός είχε γίνει άφαντος· δεν μένει ούτε ένας Ιάπωνας, έστω και τραυματίας, στην Guadalcanal. 

Αυτή η αξιόλογη εκκένωση σκιάζει κάπως το happy ending. Ωστόσο σε κλίμακα φαινομενικά 
περιορισμένη η Guadalcanal είναι μια από τις πιο μακρές, τις πιο ευρείες και τις πιο λυσσώδεις 
μάχες της στρατιωτικής ιστορίας. Ο αριθμός των μαχόμενων στο νησί πολύ απέχει από το να δίνει 
το μέτρο της σημασίας της. Κάθε στρατιώτης και στα δυο στρατόπεδα έχει πίσω του ένα μικρό 
πλήθος αεροπόρων, ναυτών, στρατιωτών και εργατών που φρουρούν και συντηρούν τις βάσεις. Οι 
αμερικανικές απώλειες στις συγκρούσεις της ξηράς δεν υπερβαίνουν τους 1402 νεκρούς έναντι 
14.800 Ιαπώνων κι ακόμα πλέον 9.000 νεκρών από τις αρρώστιες. Αλλά το αμερικανικό ναυτικό 
πληρώνει τη Guadalcanal με δυο αεροπλανοφόρα και 126.000 τόνους πολεμικών σκαφών. Η 
Midway ήταν η πρώτη απόδειξη της εξαιρετικής μαχητικής ικανότητας των Αμερικανών. Η 
Guadalcanal με την ανείπωτη σκληρότητά της παρέχει μια δεύτερη απόδειξη μέσα σε τελείως 
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διαφορετικές συνθήκες. Ο δρόμος έχει ανοίξει για την ανάκτηση του Ειρηνικού και την κύκλωση της 
Japan. 
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Κεφάλαιο 18: ΚΑΜΠΗ 
Οκτώβριος - Νοέμβριος 1942 

Διάσωση του Suez: Κατάληψη της Αλγερίας 

Ο μακρύς πόλεμος της ερήμου είχε δημιουργήσει στους μαχητές του μια χαρακτηριστική 
κατάσταση πνευμάτων: ατομικισμός, υπερηφάνεια, πικρία, πεποίθηση ότι οι υπηρεσίες και οι 
ταλαιπωρίες τους παραγνωρίζονται από τη μητέρα πατρίδα. 

Ο διορισμός του Bernard Montgomery, αξιωματικού αυστηρά μητροπολιτικού, επί κεφαλής της 8ης 
στρατιάς έγινε δεκτός με εχθρική διάθεση και φόβο. Ήξεραν πως είναι ψυχρός κι αυταρχικός, 
δραστήριος, πολέμιος των οινοπνευματωδών και του καπνού και τόσο πουριτανός, που έκανε να 
γελάσει ολόκληρο το Βρετανικό Εκστρατευτικό Σώμα του 1940 με μια εγκύκλιο για τους φρικτούς 
κινδύνους των αφροδισίων νοσημάτων και για τη στρατιωτική σημασία της αγνότητας. Εθεωρείτο 
εξαιρετικά αυστηρός στο ζήτημα της περιβολής και παθιασμένος για τα εξωτερικά δείγματα 
σεβασμού. Και η 8η στρατιά είχε στην πράξη καταργήσει το χαιρετισμό και δεν ήταν σπάνιο, 
προπάντων στους Αυστραλούς, οι στρατηγοί που έκαναν επιθεώρηση να γίνονται δεκτοί από 
κρεμανταλάδες, που για στολή τους είχαν μόνο τα διάσημα του βαθμού τους κολλημένα με 
λευκοπλάστη στον ώμο. Οι παλαίμαχοι της ερήμου άρχισαν αυθόρμητα αντίσταση εναντίον ενός 
νέου αρχηγού, που βρισκόταν σε αντινομία με τις συνήθειες και με τις παραδόσεις τους. 

Η προκατάληψη υπήρχε όταν στις 19 και στις 20 Οκτωβρίου όλοι οι αξιωματικοί από τον βαθμό του 
ταγματάρχη και πάνω εκλήθησαν στο Κάιρο και συγκεντρώθηκαν στον κινηματογράφο Αμαρίγια. Ο 
Montgomery τους εξέθεσε το σχέδιο επίθεσης στο El Alamein. Πρόθεσή του σε μια πρώτη φάση 
ήταν να καταστρέψει τις παρατεταγμένες εκεί εχθρικές μεραρχίες με μια κατά μέτωπο μάχη. Σε μια 
δεύτερη φάση θα γινόταν ένα ρήγμα και θα το εξεμεταλλεύοντο σύμφωνα με τις συνηθισμένες 
μεθόδους του πολέμου της ερήμου. Η μάχη που η ημερομηνία της είχε εξαρτηθεί από την 
πανσέληνο, θα άρχιζε το βράδυ της 23ης Οκτωβρίου με μια σφοδρή προετοιμασία πυροβολικού. 

Λίγοι απ’ αυτούς που παραβρέθηκαν στη συγκέντρωση έκρυψαν την εντύπωση που ένοιωσαν 
ακούγοντας τον αρχιστράτηγο. Η σαφήνεια, η μεταλλική ξηρότητα της ανάλυσης αποδείκνυαν την 
ικανότητα και την αποφασιστικότητα του νεοαφιχθέντος. Οι λόγοι που του υπαγόρευαν τον ελιγμό 
του είχαν θεμελιωθεί γερά. Τις κινήσεις πτέρυγας σύμφωνα με τη μέθοδο του Auchinleck και του 
Rommel απέκλειε η θέση του γερμανοϊταλικού μετώπου, που στηριζόταν από τη μια πλευρά στη 
θάλασσα κι από την άλλη στο αδιάβατο κοίλωμα της Ελ-Κατάρα. Η υπεροχή της 8ης στρατιάς σε 
πυροβολικό και αεροπορία της επέτρεπε αντίθετα να αλέσει τον εχθρό. Το El Alamein υπήρξε από 
άποψη συστήματος μια μάχη φθοράς, μια αναβίωση του 1917 στη Σαχάρα. 

Χοντρικά η βρετανική υπεροχή είναι δύο προς ένα: 220.000 άνδρες έναντι 108.000, 939 άρματα 
έναντι 548 κλπ. Οι Ιταλοί διαθέτουν απ’ αυτές τις δυνάμεις 55.000 άνδρες και 299 άρματα και ούτε 
οι άνδρες τους ούτε οι μηχανές τους βρίσκονται στο επίπεδο των αντιπάλων τους. Οι ίδιοι οι 
Γερμανοί παρέχουν δείγματα φθοράς. Το υλικό τους είναι καταπονημένο. Οι άνδρες πεινούν. Η 
υγειονομική κατάσταση είναι πλημμελής. Σε διάστημα δέκα ημερών οι κυριότεροι αντικαταστατές 
του Rommel μεταφέρονται σε νοσοκομεία: ο Γκάουζε από εξάντληση, ο Βέστφαλ εξ αιτίας ενός 
ίκτερου, ο Μέλεντι από δυσεντερία κλπ. Ο ίδιος ο Rommel εγκατέλειψε την Αφρική, για να κοιτάξει 
το συκώτι του και να κατεβάσει την πίεσή του. Περνώντας από τη Ρώμη προσπαθεί να τονώσει τον 
Mussolini, γίνεται όμως δεκτός με περιφρόνηση κι εχθρότητα. Στο γενικό στρατηγείο του Führer 
βρίσκει μια μακάρια αισιοδοξία, πλούσιες υποσχέσεις, αλλά αόριστες και τους ηλίθιους 
παληκαρισμούς του Göring που επαναλαμβάνει, πως οι Αμερικανοί δεν είναι ικανοί να κάνουν 
τίποτα άλλο από ξυριστικές λεπίδες. 

Ο στρατηγός που ασκεί τη διοίκηση στην απουσία του, είναι, όπως ο Montgomery, ένας 
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απειροπόλεμος της έρημου: είναι αυτός ο ίδιος ο Στούμμε που, όπως είδαμε στην Ουκρανία, 
έφθασε ως το εκτελεστικό απόσπασμα. Αναπτύσσει μεγάλη δραστηριότητα, αλλά χωρίς να 
καταφέρνει να αποκτήσει επιβολή πάνω στους δύστροπους παλαίμαχους του Afrikakorp. 
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Μηχανορραφίες και προετοιμασίες στο Αλγέρι 

Τη στιγμή που ο Montgomery ανακοινώνει τα μυστικά του σ’ όλους τους ανώτερους αξιωματικούς 
της στρατιάς του, η επιχείρηση Πυρσός αρχίζει. Αντικαθιστώντας τον Γυμναστή το συμβατικό αυτό 
όνομα υποδηλώνει την απόβαση στη γαλλική Βόρεια Αφρική. Στις 20 Οκτωβρίου η πρώτη 
βραδυκίνητη νηοπομπή με προορισμό το Morocco και την Αλγερία εγκαταλείπει τον όρμο του 
Τσεζαπήκ. Ο κύβος έχει ριφθεί. 

Η απόφαση είχε ληφθεί στις 22 Ιουλίου. Ο ενθουσιασμός του αρχιστρατήγου που είχε διορισθεί, 
του Dwight Eisenhower, μετριέται με την κρίση που διατύπωσε στον αξιωματικό σύνδεσμό του, τον 
πλοίαρχο Harry Μπάτσερ: Πολύ φοβάμαι μήπως η 22α Ιουλίου είναι η πιο μαύρη μέρα της Ιστορίας 
(the blackest day in history).

Η απόβαση σε γαλλικό έδαφος έθετε ως προς τους διασπασμένους Γάλλους ένα λεπτό πρόβλημα. 
Την άμυνα της Βόρειας Αφρικής είχαν αναλάβει 200.000 άνδρες, που ο οπλισμός τους ήταν 
ανεπαρκής και τα αποθέματά τους σε πυρομαχικά πολύ πενιχρά, αλλά που είχαν εξαίρετη 
πειθαρχία και στελέχωση. Επειδή η αντίθεση αυτής της στρατιάς μπορούσε να μετατρέψει την 
απόβαση σε καταστροφή, είχε κεφαλαιώδη σημασία να επιτευχθεί, με μια κατάλληλη πολιτική 
προετοιμασία, το εκούσιο άνοιγμα της Βόρειας Αφρικής ή τουλάχιστο περιορισμός της αντίστασης 
σ’ ένα σύντομο και συμβολικό αγώνα. 

 Ο Marshall, ο Stimson, όλα τα επιτελεία είχαν καταπολεμήσει την 
εκστρατεία, αλλά ο Churchill είχε πάρει με το μέρος του τον Roosevelt και οι τεχνικοί της 
στρατηγικής υποχρεώθηκαν να υποκύψουν. 

Απ’ αυτή την πολιτική προετοιμασία ο De Gaulle αποκλείσθηκε. Όλες οι σφυγμομετρήσεις που 
έγιναν στο στρατό και στον άμαχο πληθυσμό συνέπιπταν στη διαπίστωση πως ο ντεγκωλισμός 
εθεωρείτο απεχθής. Στην κατεχόμενη France ο De Gaulle μπορούσε να θεωρείται ομόφωνα 
σύμβολο της εθνικής αντίστασης. Στη μη κατεχόμενη France η ηθική θέση του, στην αρχή εξαιρετικά 
αδύνατη, ενισχυόταν παράλληλα με τη φθορά του καθεστώτος του Vichy και τη ναζιστικοποίηση της 
κυβέρνησης Laval. Στη Βόρεια Αφρική αντίθετα ο De Gaulle εξακολουθούσε να είναι ένας αντάρτης 
αξιωματικός, συνένοχος στη δολοφονική απόπειρα του Μερς ελ-Κεμπίρ, δράστης της επίθεσης στο 
Dakar, ένοχος για την αδελφοκτονία της Συρίας. Η Βόρειος Αφρική έμενε σταθερά στο πλευρό του 
στρατάρχου και αποκλειστικά και μόνο μεταξύ των οπαδών του οι Αμερικανοί αναζητούσαν 
βοήθεια. 

Ο Ρόμπερτ Μάρφυ είχε καταπιαστεί μ’ αυτό το ζήτημα. Σύμβουλος της αμερικανικής πρεσβείας στο 
Vichy, διαπιστευμένος στο Αλγέρι με τον τίτλο του γενικού προξένου, ήταν ταυτόχρονα προσωπικός 
απεσταλμένος του προέδρου Roosevelt και πράκτωρ του O.S.S. (Office of Strategic Service) 
υπουργείου της κατασκοπίας και του μυστικού πολέμου. Ο καθολικισμός του και ο συντηρητισμός 
του τον έφερναν κοντά στους Γάλλους αξιωματούχους της Αφρικής. Δεν χρειάστηκε πολύ, για να 
καταλάβει με πόση αρμοδιότητα και επιδεξιότητα αυτοί συνέχισαν να παρατείνουν τη γαλλική 
κυριαρχία ανάμεσα σε ετερόκλιτους πληθυσμούς και πάνω σε απέραντα εδάφη. Είχε διαπιστώσει 
πόσο φλογερός ήταν ο πατριωτισμός τους και κάτω από την παράλυση της ήττας το μίσος εναντίον 
της Γερμανίας, καθώς και η επιθυμία της εκδίκησης που φλόγιζε τους περισσότερους απ’ αυτούς. 
Με τέτοιους ανθρώπους πίστεψε ο Ρόμπερτ Μάρφυ πως θα μπορούσε να προετοιμάσει τον 
προσεταιρισμό του Μαγκρέμπ. 

Είχε αρχίσει το έργο του με τον Weygand και πριν από το Pearl Harbor. Ο Μάρφυ είχε επιτύχει να 
συνάψει μια συμφωνία για περιορισμένο ανεφοδιασμό της Βόρειας Αφρικής. Από λίγη ζάχαρη και 
βαμβακερά υφάσματα που έστελνε η Αμερική, περίμενε να δημιουργηθεί συμπάθεια στις μάζες των 
ιθαγενών. Εξ άλλου η συμφωνία είχε επιτρέψει να εγκατασταθούν έντεκα υποτιθέμενοι 
υποπρόξενοι, πράκτορες του O.S.S. που μόλις και έκρυβαν την ιδιότητά τους. Η ακατανόητη 
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γερμανική αμέλεια επέτρεψε σ’ αυτό το δίκτυο να επιζήσει και μετά την έναρξη των εχθροπραξιών 
μεταξύ Γερμανίας και Ηνωμένων Πολιτειών. 

Όταν ανεκλήθη ο Weygand τον Νοέμβριο του 1941, ο ναύαρχος Leahy εγκατέλειψε κάθε 
προσπάθεια απογοητευμένος. Χαρακτήρισε τη γαλλική αντίδραση στις γερμανικές απαιτήσεις σαν 
jelly - fishlike, κάνοντας σύγκριση με τη στερεότητα της μέδουσας, πρότεινε την καταγγελία της 
συνθήκης για τον ανεφοδιασμό και επέτυχε την ανάκλησή του. Ο Μάρφυ έμεινε και συνέχισε το 
έργο του. Σιγά - σιγά μια ομάδα συνωμοτών συγκροτήθηκε γύρω του: στρατιωτικοί, δημόσιοι 
υπάλληλοι, άποικοι, μέλη των Ταγμάτων εργασίας νεότητας -με ονόματα όπως του στρατηγού 
Μαστ, του στρατηγού Μονσαμπέρ, του Ανρί ντ’ Αστιέ ντε λα Βιζερί, του Ταρμπέ ντε Σαιντ-
Αρντουαίν, του Βαν Εκ, του Ζαν Ριγκώ, του Λεμαίγκρ-Ντυμπρέιγ. 

Οι συνωμότες αυτοί του Αλγερίου είναι όλοι συντηρητικοί και, κατά ένα μέρος, μοναρχικοί, που 
ονειρεύονται να παρατείνουν με την κληρονομική μοναρχία του κόμη των Παρισίων την εκ 
περιστάσεως μοναρχία του στρατάρχου Petain. Ο Μάρφυ εγγυάται για τον πατριωτισμό τους και 
έχει δίκιο. Αλλά υπερνικά δύσκολα την υποψία που γεννιέται από την πολιτική συνεργασία τους ή 
από τις θέσεις που δέχθηκαν από την κυβέρνηση του Vichy. Για τον ένα ή τον άλλο λόγο, κάθε τι 
γαλλικό περιβάλλεται από υποψίες. Είναι πασίγνωστο, γράφει ο ναύαρχος Leahy, ότι ο De Gaulle 
περιβάλλεται από κατασκόπους και ότι κάθε πληροφορία που θα έπαιρνε για τα σχέδιά μας, αμέσως θα 
γινόταν γνωστή στους Γερμανούς.

Ο καλύτερος τρόπος, για να προληφθεί κάθε αντίσταση στη Βόρεια Αφρική, είναι να βρεθεί μια 
υψηλή γαλλική προσωπικότητα που, όταν έλθει η στιγμή, θα δώσει τη διαταγή προσχωρήσεως 
στους Συμμάχους. Ο Leahy έθεσε το ζήτημα στον Petain. 

 Αλλά και οι συνωμότες του Αλγερίου μόλις και θεωρούνται άξιοι 
μεγαλύτερης εμπιστοσύνης. Υπενθυμίζεται συνεχώς στον Μάρφυ, πως δεν πρέπει να τους δώσει 
καμιά πληροφορία για τον μηχανισμό και την ημερομηνία της απόβασης. Συνωμοτούν στα 
σκοτεινά. 

Τι θα κάνατε στην περίπτωση απόβασης στη 
Βόρεια Αφρική; - Θα προβάλουμε αντίσταση. Ακόμα και εναντίον των Αμερικανών; -Ακόμα και 
εναντίον των Αμερικανών. Ο Weygand, όταν ρωτήθηκε κι αυτός, απάντησε πως είχε ξαναγίνει απλός 
ιδιώτης, απεριόριστα πιστός στον στρατάρχη κι άλλωστε πάρα πολύ γέρος, για να γίνει συνωμότης. 
Σκέφθηκαν τότε ένα λαμπρό δημιούργημα της σχολής του Λυωταί, τον γενικό αρμοστή Ογκύστ 
Νογκές, που το επιδέξιο και σταθερό χέρι του κρατούσε το Morocco σε μια υποδειγματική 
νομιμοφροσύνη. Είναι γνωστό πως δίστασε δυο μέρες πριν αποφασίσει να κωφεύσει στην έκκληση 
της 18ης Ιουνίου 1940 και κολακεύεται να λέει πως κανένας Γερμανός δεν πέρασε το κατώφλι της 
αρμοστείας του - έτσι που ο Ρόμπερτ Μάρφυ χωρίς περιστροφές στο τέλος ενός καλού δείπνου 
αναφέρθηκε στην υπόθεση μιας αμερικανικής στρατιάς μισού εκατομμυρίου ανδρών, που θα 
ξεπρόβαλλε στη Βόρεια Αφρική και θα την παρέσυρε στο δρόμο της νίκης. Ο Νογκές αναπήδησε: 
Μην το κάνετε αυτό! Αν επιχειρήσετε, θα σας υποδεχθώ με όλη τη δύναμη πυρός που διαθέτω. Είναι 
πάρα πολύ αργά από εδώ και πέρα για να ξαναμπεί η France στον πόλεμο... Πρόσθεσε κι αυτό το 
συλλογισμό που εικονίζει τη μορφή του πατριωτισμού που καθόριζε τις σκέψεις του: 

Ο κατάλογος των πιθανών συνεργατών είχε εξαντληθεί, όταν ένα μυθιστορηματικό επεισόδιο 
πρόσθεσε σ’ αυτόν ένα καινούργιο όνομα, το όνομα 

Αν το Morocco 
γίνει πεδίο μάχης, είναι χαμένο για τη France!... 

Henri Giraud

Ο 

. 

Giraud· η αφήγηση μας τον είχε αφήσει αιχμάλωτο στους κάμπους του Καμπρεζί. Τον Απρίλιο 
1942, σε ηλικία εξήντα τριών χρονών, δραπετεύει από το φρούριο του Καινιγκστάιν, με τη βοήθεια 
ενός σχοινιού με κόμπους και φθάνει στη μη κατεχόμενη France. Εκεί γίνεται δεκτός χλιαρά. Πολλοί 
τον μέμφονται για τα αντίποινα, που η πράξη του συνεπάγεται για τους αιχμαλώτους και ο Laval του 
ζητά να επιστρέψει στην αιχμαλωσία, για να κατευνάσει την οργή του Hitler. Αφού για μια στιγμή 
κλονίζεται ο Giraud, αρνείται να επιστρέψει στο ζυγό. Με τίμημα την υπόσχεση να μην κάνει τίποτα, 
που θα μπορούσε να παρενοχλήσει σε ο,τιδήποτε τις σχέσεις μας με τη γερμανική κυβέρνηση, του 
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επιτρέπεται να αποσυρθεί στην οικογένειά του στα περίχωρα της Lyon. Ο Giraud δεν είναι πια, 
φαινομενικά, παρά ένας γέρος στρατηγός, που περιμένει αδρανής μια απόφαση των όπλων προς 
την οποία είναι ξένος. 

Όμως μια μηχανορραφία, εξαιρετικά τολμηρή, σε μια εποχή που θριαμβεύει η αστυνομία, πλέκεται 
γύρω του. Ο Giraud έζησε στο Morocco τις πιο ένδοξες ώρες της σταδιοδρομίας του και η 
αμερικανική κυβέρνηση πιστεύει πως βρήκε στο πρόσωπό του τον αρχηγό, που αντί του Petain και 
του Weygand που αρνούνται, θα της προσφέρει την προσχώρηση της Βόρειας Αφρικής. Εξ ονόματος 
του προέδρου Roosevelt ο Αμερικανός επιτετραμμένος στο Vichy Πίνκνευ Τακ του προτείνει μέσω 
της υποπρόξενου στη Lyon να συνεργασθεί σε μια στρατιωτική δράση εναντίον της Γερμανίας. Ο 
Giraud θέτει τους όρους του, από τους οποίους ένας είναι ούτε λίγο ούτε πολύ η αρχιστρατηγία των 
συμμαχικών στρατευμάτων, εκεί όπου θα πολεμήσουν γαλλικά στρατεύματα. Ο Giraud είναι 
πεπεισμένος, πως η σχεδιαζόμενη δράση θα εκδηλωθεί στη μητροπολιτική France και, παίζοντας το 
ρόλο του ως αρχιστρατήγου, θεωρεί καθήκον του να επεξεργασθεί ένα σχέδιο επιχειρήσεων που 
αποβλέπει στην εγκατάσταση ενός προγεφυρώματος στις μεσογειακές ακτές της France από το Port 
Βαντρ ως την Τουλώνα. 250 καταδιωκτικά αεροπλάνα και 3 αμερικανικές μεραρχίες τιθέμενες υπό 
γαλλική διοίκηση μόλις φθάσουν στην ξηρά του φαίνεται πως φθάνουν για να το επιτύχει. 

Στο μυαλό του Giraud η Βόρειος Αφρική πρέπει να είναι η βάση των μετόπισθεν του 
προγεφυρώματος στο μητροπολιτικό έδαφος. Δέχεται να ρυθμίσει τις επιχειρήσεις απόβασης το 
αμερικανικό γενικό επιτελείο, αλλά απαιτεί να υπαχθούν υπό την εξουσία του όλες οι συμμαχικές 
δυνάμεις σαράντα οκτώ ώρες ύστερα από τη στιγμή που θα αποβιβασθεί στην ξηρά η πρώτη αποστολή. 
Οι συνωμότες του Αλγερίου που ο συντηρητισμός και ο μοναρχισμός τους βλέπουν στο πρόσωπο 
του Giraud

Επιβάλλεται να αναγνωρισθεί, πως τα μέσα που διαθέτουν οι Σύμμαχοι είναι ασθενή. Τόσο ασθενή 
που αποτελούν ένα ακόμα μυστικό. Οι συντάκτες των σχεδίων είχαν υπολογίσει σε 250.000 άνδρες 
τις απαραίτητες δυνάμεις. Στους συνωμότες του Αλγερίου ποτέ δεν μίλησαν για λιγότερους από 
μισό εκατομμύριο. Στην πραγματικότητα δεν βρέθηκαν παρά 113.000 άνδρες μοιρασμένοι σε τρία 
τμήματα, κάτω από τους στρατηγούς Patton (Casablanca), Φρέντενταλ (Οράν) και Ρύντερ (Αλγέρι). 
Οι δοκιμές που έγιναν στη Σκοτία και στη Βόρεια Ιρλανδία μαρτυρούσαν τόση απειρία, που ο 
Eisenhower, πολύ άπειρος ο ίδιος, δεν κρύβει την αγωνία του. Η εκστρατεία της Βόρειας Αφρικής, 

 εγγύηση κι ελπίδα, προετοιμάζουν την προσχώρηση του στρατού της Αφρικής. Δεν είχαν 
τολμήσει να πλησιάσουν τον Ζουέν, αρχηγό των κατά ξηρά δυνάμεων, γιατί, είχε απελευθερωθεί 
από τους Γερμανούς με αντάλλαγμα την υπόσχεση να μην ξαναπάρει τα όπλα εναντίον τους, αλλά ο 
στρατηγός Μαστ διοικεί την μεραρχία του Αλγερίου και ο Giraud τον ορίζει αντιπρόσωπό του στη 
Βόρεια Αφρική. Ο Λεμαίγκρ - Ντυμπρέιγ κινείται δραστήρια, πετιέται από το Αλγέρι στη Lyon, 
βαυκαλίζεται πως είναι πρωθυπουργός παρανόμου κυβέρνησης. Αλλά ούτε αυτός ούτε ο Giraud 
ξέρουν πιο πολλά από την ανώτατη διοίκηση της Wehrmacht για τις αγγλοαμερικανικές προθέσεις. 
Επί στρατηγικού πεδίου η εκστρατεία της Βόρειας Αφρικής θα έπρεπε να κάμει περιττή τη μάχη του 
El Alamein. Τη στιγμή που λείπουν τα εμπορικά σκάφη, είναι παράδοξο η Αμερική και η Αγγλία να 
ενισχύουν την 8η στρατιά με το βαρύ τίμημα του τεράστιου γύρου του Ακρωτηρίου, αντί να 
χρησιμοποιήσουν στο Μαγκρέμπ τα απαραίτητα μέσα για την επίσπευση της νίκης και να πέσουν με 
όλες τους τις δυνάμεις επάνω στη γραμμή υποχώρησης του Rommel. Όμως οι φόβοι, με τους 
οποίους οι Αμερικανοί αντιμετωπίζουν την αφρικανική περιπέτεια, αυξάνουν ολοένα. Η εμπλοκή 
τους σ’ επιχειρήσεις πέρα από το στενό του Γιβραλτάρ τους δίνει την εντύπωση πως βάζουν το 
κεφάλι τους σε μια θηλιά. Περισσότερο κι από μια γαλλική αντίσταση φοβούνται μια επέμβαση της 
Ισπανίας. Ο Franco μπορεί να θεωρήσει την απόβαση σαν έμμεση επίθεση, να κλείσει τη Μεσόγειο 
και εξορμώντας από το ισπανικό Morocco να αποκόψει στο Φεζ τον εύθραυστο ομφάλιο λώρο 
μεταξύ Μαρόκου και Αλγερίας. Χρειάζεται η επιμονή του Churchill, για να επεκταθεί η απόβαση ως 
το Αλγέρι και όλες οι φευγαλέες σκέψεις να περιληφθεί και η Τύνιδα στην πρώτη καλαθιά 
εγκαταλείπονται. 
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που υπαγορεύθηκε από την πολιτική αναγκαιότητα να γίνει κάτι, είναι στρατιωτικά πρόωρη. Ή θα 
έπρεπε να εμπλουτισθεί με τις ενισχύσεις που έπαιρνε πλουσιοπάροχα ο Montgomery. 

Οι Άγγλοι προτιμούν να αντιστρέψουν το πρόβλημα. Αντί να θεωρηθεί περιττή μια νίκη στο El 
Alamein θεωρείται απαραίτητη για την επιτυχία της απόβασης. Θα τροποποιήσει κατά τρόπο 
αποφασιστικό, γράφει ο Churchill, τη στάση των Γάλλων έναντι του Πυρσού. Σ αυτή την άποψη 
οφείλεται και ο χρονικός συνδυασμός των δύο επιχειρήσεων Η πανσέληνος της 23ης Οκτωβρίου θα 
δώσει το σύνθημα εκκίνησης στον Montgomery. Η ευνοϊκή παλίρροια της 7ης προς την 8η 
Νοεμβρίου θα φέρει τους εισβολείς στο Morocco και στην Αλγερία. Ελπίζεται ότι το χρονικό 
διάστημα μεταξύ των δύο ημερομηνιών θα είναι αρκετό, για να επιτευχθεί μια σαφής νίκη στην 
έρημο. 



Digitized by 10uk1s 

Ο Rommel και ο Montgomery στο El Alamein 

Για να παραπλανήσει τον αντίπαλο ο Montgomery ξεπερνά τις πιο έξυπνες πανουργίες του Rommel. 
Έβαλε να κατασκευάσουν έναν ψεύτικο αγωγό πετρελαίου με κατεύθυνση προς τα νότια του 
μετώπου, για να πείσει τον εχθρό πως το βρετανικό πλήγμα θα εκδηλωθεί στις παρυφές της Ελ-
Κατάρα. Τα άρματα που οι Γερμανοί επισημαίνουν σ’ αυτή την περιοχή με έξυπνα ανεπαρκές 
καμουφλάρισμα, είναι ψεύτικα από καουτσούκ, ενώ τα πραγματικά άρματα, συγκεντρωμένα στο 
Βορρά, μεταμφιέζονται σε φορτηγά αυτοκίνητα. Το πεζικό καταλαμβάνει τις θέσεις του τη νύκτα και 
οι φαντάροι περνούν τις ώρες της ημέρας στριμωγμένοι μέσα σε στενά χαρακώματα, κάτω από 
σύννεφα μύγες, με την απαγόρευση να κινηθούν για οποιοδήποτε λόγο. 

Τέλος ο ήλιος της 23ης Οκτωβρίου βυθίστηκε στον ορίζοντα. Η νύκτα ήρθε, κρύα και ξάστερη. Οι 
άνδρες έφαγαν ζεστό φαγητό, έπειτα, μέσα από τους διαδρόμους του αγγλικού ναρκοπεδίου, 
έφθασαν στις παρυφές του εχθρικού ναρκοπεδίου. Στις 21:40 άρχισε η προπαρασκευή 
πυροβολικού. Παρ’ όλο που διεξάγεται επί μετώπου 38 μιλίων, με 1200 κάνες πυροβόλων, που οι 
540 είναι διαμετρήματος μεγαλυτέρου των 105, δεν φθάνει σε σφοδρότητα τα συντριπτικά πυρά 
του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου κι ωστόσο έμελλε να αφήσει στη μνήμη των πολεμιστών του El 
Alamein μια άσβηστη ανάμνηση ισχύος και μανίας. 

Ακριβώς τα μεσάνυκτα ένας κινούμενος φραγμός πυροβολικού άρχισε να προχωρεί, προελαύνοντας 
κατά 100 γυάρδες ανά πέντε λεπτά, σύμφωνα με την παλιά καλή μέθοδο του 1916. Το εχθρικό 
πυροβολικό σχεδόν σίγησε, λιγότερο εξ αιτίας του αντιπάλου πυρός και περισσότερο εξ αιτίας της 
απαγόρευσης να καταναλώσει τα πυρομαχικά του. Πίσω από το κιγκλίδωμα του κινούμενου 
φράγματος το πεζικό εκμηδένισε τις φωλιές πολυβόλων που ήταν κρυμμένες μέσα στα ναρκοπέδια 
και αποτελούσαν την προκεχωρημένη γραμμή του μετώπου. Επί κεφαλής των Σκωτσέζων της 51ης 
μεραρχίας βάδιζαν οι μουσικοί τους και μέσα στις εκρήξεις ακουγόταν ο ρυθμός της γκάιντας. 

Μέσα στα ναρκοπέδια το πεζικό προχωρεί ξέροντας τις απώλειες· ήταν όμως ανάγκη να ανοιχθούν 
ρωγμές για τις θωρακισμένες μεραρχίες. Αυτό ήταν έργο των ειδικευμένων σκαπανέων. Ο 
Νοτιοαφρικανός μηχανικός Ντυ Τουά είχε κατασκευάσει γι’ αυτούς μια συσκευή, που κτυπούσε το 
έδαφος σαν μαστίγιο μπροστά από ένα άρμα Ματίλντα, αλλά η σκόνη που σήκωνε, ήταν τόση, ώστε 
αναγκάσθηκαν να παραιτηθούν από την χρησιμοποίησή της. Η αποναρκοθέτηση έμεινε μια δουλειά 
που γινόταν με το χέρι. Όλη τη νύκτα, την ώρα που το πεζικό ακολουθούσε το φράγμα 
πυροβολικού, οι σκαπανείς δούλευαν εντοπίζοντας τις νάρκες και εξουδετερώνοντάς τις ψηλαφητά. 

Την αυγή η δουλειά δεν είχε τελειώσει. Από τις δύο ρωγμές που είχαν ανοιχθεί για τις δυο 
θωρακισμένες μεραρχίες του 10ου σώματος, μόνο η μια μπορούσε να χρησιμοποιηθεί. Οι 
αντικειμενικοί σκοποί του πεζικού είχαν επιτευχθεί εν μέρει μόνο. Στον Βορρά δύο μόνο από τις 
πέντε μεραρχίες του 30ου σώματος, η 9η αυστραλιανή και η 2η νεοζηλανδική, είχαν διασχίσει το 
κύριο ναρκοπέδιο. Στο Νότο η δευτερεύουσα δράση του 13ου σώματος, που απέβλεπε να 
καθηλώσει τις εχθρικές εφεδρείες, είχε σημειώσει πενιχρά αποτελέσματα και στον απώτατο Νότο η 
γαλλική ταξιαρχία, η οποία είχε επιτεθεί εναντίον της γρανιτένιας προεξοχής του Χιμμεϊνάτ, είχε 
κολλήσει μέσα στη μαλακή άμμο. Η προπαρασκευή πυροβολικού και η εξουδετέρωση των ναρκών 
έπρεπε να επαναληφθεί. Ο Rommel, που βρισκόταν σε αυστριακή λουτρόπολη, ειδοποιήθηκε για 
την εξαπόλυση της επίθεσης μ’ ένα τηλεφώνημα του Keitel. Λίγες ώρες αργότερα ο Hitler 
αυτοπροσώπως του ζητούσε να επιστρέψει στη θέση του. Ο Στούμμε είχε εξαφανιστεί και η 
σφοδρότητα της επίθεσης δεν άφηνε καμιά αμφιβολία, πως οι Άγγλοι επιχειρούσαν τη μεγάλη τους 
εξόρμηση. 

Την επομένη, 25 Οκτωβρίου, το αεροπλάνο του Fieseler Storch μετέφερε τον Rommel προς την 
Αφρική. Κατά τη στάθμευση του στη Ρώμη ο Γερμανός στρατιωτικός ακόλουθος, στρατηγός von 
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Ρίντελεν, του μεταδίδει ειδήσεις, που τον γεμίζουν έκπληξη και οργή. Οι διαθέσιμες ποσότητες 
βενζίνης της αφρικανικής θωρακισμένης στρατιάς επιτρέπουν σε κάθε όχημα να διανύσει μόνο 
300km. Στις παρατηρήσεις του στρατάρχου ο Ρίντελεν απάντησε με αρκετή αυθάδεια, πως είχε 
επιστρέψει από αναρρωτική άδεια και πως ο ανεφοδιασμός αφορούσε τους Μακαρονάδες. 

Όταν ο Rommel προσγειώθηκε στη Ντέρνα, είχαν μόλις φέρει εκεί το πτώμα του Στούμμε. Είχε 
φύγει συνοδευόμενος μόνο από ένα συνταγματάρχη, τον Μπύχτινγκ, και χωρίς όχημα συνοδείας 
προς τη γραμμή του πυρός. Κοντά στο ύψωμα 28 που οι Άγγλοι αποκαλούν Νεφρό, το 
Κυμπελβάγκεν, έπεσε πάνω σε πυρά πολυβόλου και ο Μπύχτινγκ σκοτώθηκε αμέσως από μια 
σφαίρα στο κεφάλι. Ο Στούμμε, άνθρωπος εύσωμος, που υπέφερε από πίεση, επιχείρησε να 
φυλαχτεί πίσω από το αυτοκίνητο γονατίζοντας στο μαρσπιέ, αλλά μια καρδιακή κρίση τον 
υποχρέωσε να ξεπιαστεί χωρίς να το προσέξει ο οδηγός. Χρειάσθηκαν δυο μέρες, για να βρεθεί το 
πτώμα του. 

Η θέση El Alamein που την κρατούν 8 μεραρχίες πεζικού, απ’ τις οποίες οι 6 ιταλικές, είναι ακόμα 
ανέπαφη. Αλλά οι 6 μηχανοκίνητες ή θωρακισμένες μεραρχίες (3 γερμανικές, 3 ιταλικές) πρέπει 
συνεχώς να κάνουν αντεπιθέσεις. Οι Άγγλοι διαθέτουν αντιαρματική άμυνα εξαιρετικά ισχυρή: το 
βράδυ κιόλας της 25ης δεν απομένουν στη 15η μεραρχία αρμάτων παρά 31 ανέπαφα άρματα από 
τα 199 που είχε το πρωί. Ο Rommel ξέρει τι θα έπρεπε να κάνει: να απαγκιστρωθεί. Να ξεφύγει απ’ 
αυτό το συντριπτικό πυροβολικό, που ρίχνει ως 500 οβίδες έναντι 1, να ξαναβρεί το γνώριμο ρυθμό 
του πολέμου κινήσεων, που επιτρέπει να αντισταθμίζεται η μειονεκτικότατα με την επιδεξιότητα. 
Αλλά η έλλειψη βενζίνης είναι τόσο μεγάλη που οι μηχανοκίνητες μονάδες μόλις κατορθώνουν να 
εκτελέσουν τις απαραίτητες τακτικές κινήσεις. Περίμεναν ανυπόμονα την άφιξη του 
πετρελαιοφόρου Προσερπίνα που έφερνε 7.000 τόνους βενζίνης: βυθίσθηκε φθάνοντας στο Tobruk 
και το Λουιζιάνο, που είχε σταλεί να το αντικαταστήσει βυθίζεται κι αυτό. Ο Rommel αναγκάζεται να 
υποκύψει στη θέληση του Montgomery, να δεχθεί τη μάχη φθοράς, στην οποία ο αντίπαλός του 
έχει τη δυνατότητα να ανθέξει σε απώλειες, που φθάνουν από το τριπλάσιο ως το δεκαπλάσιο των 
απωλειών που αυτός είναι σε θέση να αντιμετωπίσει. 

Κι ωστόσο η αγγλική επίθεση περνά κρίση! Στις 26 ο Μόντυ πέφτει να κοιμηθεί στις 10, όπως κάθε 
βράδυ, οι αναφορές όμως του τέλους της ημέρας είναι τόσο απογοητευτικές, που ο επιτελάρχης του 
Sir Φράνσις ντε Γκένγκαντ παίρνει την πρωτοβουλία να καλέσει στον κινητό σταθμό διοίκησης τους 
στρατηγούς Λήζε και Λούμσντεν, που διοικούν αντιστοίχως το 30ό και το 13ο σώμα στρατού. 
Φθάνουν στις 03:30 πεθαμένοι από την κούραση ο Montgomery, δυσαρεστημένος που τον 
σήκωσαν από το κρεβάτι του, τους δέχεται σαν σκυλιά. Η επίθεση, τους λέει, θα συνεχισθεί με τις 
ίδιες συνθήκες, όπως την προηγούμενη ημέρα ως την πλήρη φθορά του αντιπάλου. 

Την επομένη με τον ήλιο, ο Montgomery αλλάζει γνώμη και αποφασίζει να τροποποιήσει τον ελιγμό 
του. Το 13ο σώμα θα πάρει αμυντική θέση και η 7η θωρακισμένη μεραρχία που είχε αποσπαστεί σ’ 
αυτό, θα προχωρήσει στον Βορρά και θα συνενωθεί με το 10ο σώμα. Η 2η νεοζηλανδική θα 
αποσυρθεί από το μέτωπο, για να αποτελέσει πάλι δύναμη κρούσης. Πολλές ημέρες χρειάζονται γι’ 
αυτές τις ανακατατάξεις και η επιβράδυνση της μάχης δίνει στην 8η στρατιά την εντύπωση ότι η 
επίθεση απέτυχε. 

Από μακριά η εντύπωση είναι ακόμα πιο ζωηρή. Ο Churchill εξοργίζεται: Δεν θα τα καταφέρουμε ποτέ 
άραγε να βρούμε στρατηγό ικανό να κερδίσει μια μάχη;

Η νέα επίθεση στις 2 Νοεμβρίου είναι ακόμα πιο μεθοδική, ακόμα πιο σχολαστικά χρονομετρημένη 
από την επίθεση της 24ης Οκτωβρίου. Η κύρια έφοδος θα γίνει από δυο ενωμένες ταξιαρχίες σε 

 Συντάσσει ένα τηλεγράφημα, με το οποίο ζητά 
από τον Alexander την αντικατάσταση του Montgomery. Ο Brooke με δυσκολία καταφέρνει να 
επιτύχει μια αναστολή για το φίλο του. 
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μέτωπο μόνο 4km και το βάθος της προώθησης του πεζικού περιορίζεται σε 6km. Μια θωρακισμένη 
ταξιαρχία θα συνοδεύσει το πεζικό και μια άλλη θα το ξεπεράσει, για να κυριεύσει το ύψωμα του 
Ακκουακίρ, από όπου η 1η, η 7η και η 10η θωρακισμένη μεραρχία θα ξεχυθούν για να 
εκμεταλλευθούν το ρήγμα. Οι κινήσεις, οι υπερβάσεις, οι μεταφορές πυρός έχουν ρυθμισθεί με την 
μεγαλύτερη λεπτομέρεια. Ο Bernard Montgomery συνέθεσε ένα αργό στρατιωτικό μπαλέτο, ένα 
drill σ’ ένα πεδίο ασκήσεων. 

Η νύκτα της 1ης προς την 2η Νοεμβρίου είναι παγερή. Οι άνδρες τουρτουρίζουν. Ώρα Χ είναι η 
01:05. Επειδή ο Φράυμπεργκ είχε αρνηθεί να παραχωρήσει το νεοζηλανδικό πεζικό που, όπως είπε, 
είχε υποστεί αρκετή αιμορραγία, ο Montgomery το αντικατέστησε με την 151η μητροπολιτική 
ταξιαρχία, στρατολογημένη στο Νορθάμπερλαντ και την 152η που αποτελείται από Σκωτσέζους. Η 
σκόνη μιας πορείας προσπέλασης 7 μιλίων μεταμορφώνει τους στρατιώτες σε άσπρα φαντάσματα. 
Μέσα στο σκοτάδι η βάση εκκίνησης μοιάζει με σιδηροδρομικό σταθμό με τα πράσινα και κόκκινα 
φανάρια που σηματοδοτούν τα ελεύθερα περάσματα μέσα από τα ναρκοπέδια. Η προπαρασκευή 
πυροβολικού εξαπολύεται με την ίδια σφοδρότητα, όπως και στις 24 Οκτωβρίου, συνοδευμένη και 
από αεροπορικούς βομβαρδισμούς, που ανάβουν μεγάλες πυρκαγιές στα εχθρικά μετόπισθεν. Όσο 
καλά κι αν έχει υπολογισθεί το ωράριο, η προώθηση δεν καταφέρνει να το τηρήσει. Η 9η 
θωρακισμένη ταξιαρχία, που αποτελείται από το 3ο ουσάρων, από την Wiltshire και την 
Warwickshire Yeomanries, δεν ξεπερνά το πεζικό παρά στις 06:15, τη στιγμή που το πρώτο φως της 
αυγής αρχίζει να διαγράφει μερικά κομμάτια τηλεγραφικών στύλων κατά μήκος του διαδρόμου 
Ρέμαν. Ο αρχηγός της, ταξίαρχος Κόλλινς, παρατηρεί στον Φράυμπεργκ, πως έπρεπε να 
υπολογίζουν σε απώλειες 50%, για να κυριεύσουν το Ακκουακίρ. Έκαμα την ίδια παρατήρηση στον 
Μόντυ, απάντησε ο Φράυμπεργκ. Μου απάντησε πως ήταν έτοιμος να δεχθεί 100%. 

Όλη την ημέρα η μάχη μαίνεται. Μια αμμοθύελλα ξεσπά περιορίζοντας την ορατότητα σε 30 
γυάρδες. Οι τυφλές αντεπιθέσεις της 21ης γερμανικής μεραρχίας αρμάτων κατορθώνουν να 
εντοπίσουν την αγγλική προώθηση. Το βράδυ η 9η ταξιαρχία δεν έχει πια παρά 19 από τα 94 
άρματα, που είχε την αυγή κι ένα μέρος του Ακκουακίρ βρίσκεται ακόμα στα χέρια των Γερμανών. 
Αλλά ο Rommel είναι εξαντλημένος. Του μένουν 32 άρματα, για να αντιμετωπίσει την επιδρομή 3 
θωρακισμένων αγγλικών μεραρχιών. Κατά τη σχετική ανάπαυλα των προηγουμένων ημερών είχε 
προετοιμάσει μια σύμπτυξη 100km περίπου προς τη θέση Φούκα που, όπως οι γραμμές του El 
Alamein, στηρίζεται στην Ελ-Κατάρα. Πιστεύει πως ήρθε η στιγμή να διατάξει την απαγκίστρωση. 
Μέσα από τις επιθέσεις των καταδιωκτικών βομβαρδισμού που ορμούσαν εναντίον του 
αυτοκινήτου του σαν γεράκια, πηγαίνει στο κέντρο του διαβιβάσεων, εγκαταστημένο κοντά στο 
μαραμπού του Σίντι-Ομάρ, για να στείλει τις διαταγές του. Λογαριάζει να συμπτύξει τα μη 
μηχανοκίνητα στοιχεία του τη νύκτα. Τα μηχανοκίνητα στοιχεία του θα σχηματίσουν προπέτασμα 
και θα προσπαθήσουν να κερδίσουν είκοσι τέσσερις ώρες, πριν υποχωρήσουν με τη σειρά τους. 

Η ώρα είναι 13:30. Στο Σίντι-Ομάρ ένα μήνυμα του Führer μόλις έχει φθάσει σαν απάντηση σε μια 
φωνή ανησυχίας που ο Rommel είχε υψώσει την προηγούμενη. Ο Hitler απαγορεύει κάθε κίνηση 
οπισθοχώρησης: Δεν είναι η πρώτη φορά στην ιστορία, λέει, 

Η έρημος δεν έχει αξία. 50 ή 500km Μαρμαρικής δεν έχουν καμιά στρατιωτική σημασία και ήδη με 
το να αποσυρθεί μπροστά στην υπεροχή του αντιπάλου, με το να υποχωρήσει ως την Τρίπολη ο 
Rommel ανέτρεψε την τύχη των όπλων. Αλλά τα κριτήρια γοήτρου κανονίζουν από εδώ κι εμπρός 
ολοκληρωτικά τη σκέψη του Hitler. Μπροστά στο Stalingrand η μάχη καρκινοβατεί και ο κόσμος 
αρχίζει να απορεί με τη δυσκολία των Γερμανών να καταβάλουν τους υπερασπιστές μιας πόλης, 
στην οποία μπήκαν εδώ και πολλές εβδομάδες. Αν προστεθεί σ’ αυτή την εντύπωση νίκης στο τέρμα 
της διαδρομής η υποχώρηση του θριαμβευτή του Tobruk, ο ηθικός αντίκτυπος που θα προκληθεί θα 
είναι καταστρεπτικός. Ο Hitler αρνείται να τον δεχθεί. Η σκέψη του, οι συζητήσεις του γυρίζουν 

που μια σταθερή θέληση θα θριαμβεύσει 
πάνω σε μεγάλες στρατιωτικές δυνάμεις. Δεν πρέπει να αφήσετε στα στρατεύματά σας άλλη εκλογή εκτός 
από τη νίκη ή το θάνατο... 
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ασυγκράτητα στο προηγούμενο του χειμώνα 1940-1941, στο Haltbefehl! για το οποίο οι αυλικοί του 
του λένε, ίσως δικαιολογημένα, ότι έσωσε τον γερμανικό στρατό. Με τα πόδια στο χιόνι ή με τα 
πόδια στην άμμο η Wehrmacht δεν πρέπει να υποχωρήσει ούτε βήμα. 

Ο Rommel υπακούει. Οι διαταγές σύμπτυξης δεν στέλνονται. Η νύκτα της 3ης προς την 4η κυλά 
μέσα σε σχετική ηρεμία, αλλά, μόλις χαράξει, η επίθεση ξαναρχίζει. Οι Άγγλοι ρίχνουν στη μάχη 
όλες τους τις δυνάμεις, τα παίζουν όλα για όλα. 

Παντού οι Ιταλοί κάμπτονται. Στο νότο μπροστά στο 13ο βρετανικό σώμα, το 21ο σώμα τους 
διασκορπίζεται. Στο κέντρο η θωρακισμένη μεραρχία Αριέττε, παλιός σύντροφος του Afrikakorp, 
αμύνεται ηρωικά, αλλά ασθενείς αντίπαλοι μπροστά στα Γκραντ και στα Σέρμαν τα άρματα της Λ 
και Μ καταστρέφονται όλα. Η μεραρχία Littorio εκμηδενίζεται με τη σειρά της. Η μηχανοκίνητη 
μεραρχία Τριέστε, που καλύπτει το δεξιό πλευρό του Afrikakorp, τρέπεται σε φυγή. Οι Ιταλοί 
έπαψαν να υπάρχουν σαν συγκροτημένη στρατιωτική δύναμη. Όσοι διαθέτουν οχήματα, φεύγουν· 
οι άλλοι που δεν έχουν ούτε τρόφιμα ούτε νερό, παραδίδονται. 

Οι Γερμανοί δεν έχουν καλύτερη τύχη. Οι Άρτζυλ της σκωτσέζικης μεραρχίας κυριεύουν το γενικό 
στρατηγείο της 15ης μεραρχίας αρμάτων και στολίζονται με εκατοντάδες σιδηρούς σταυρούς που 
βρίσκουν μέσα σ’ ένα κιβώτιο. Αφού διέλυσαν τη μεραρχία Τριέστε η 9η αυστραλιανή και 1η 
θωρακισμένη φθάνουν στην ακτή και κυκλώνουν τα υπολείμματα της 164ης γερμανικής μεραρχίας. 
Ο διοικητής του Afrikakorp ιππότης von Τόμα προσπαθώντας να τα απελευθερώσει συλλαμβάνεται 
αιχμάλωτος. Ο επιτελάρχης του συνταγματάρχης Μπάγιερλαϊν φεύγοντας με τα πόδια γλιτώνει και 
κατορθώνει να συναντήσει τον Rommel στο σταθμό διοίκησης του της Ελ-Ντάμπα. Η μάχη 
διεξάγεται γύρω τους ανάμεσα σε στήλες άμμου που υψώνουν οι βόμβες και οι οβίδες. Ο Rommel, 
οργισμένος, μόλις είχε τελειώσει μια θυελλώδη συζήτηση με τον στρατάρχη Kesselring, που έτρεξε 
μόλις έμαθε τα νέα. Είχε έντονα κατηγορήσει τον ανώτερό του, ότι είχε τροφοδοτήσει τον Hitler με 
ψευδαισθήσεις. Ο Kesselring, παρ’ όλο που απαντούσε στον ίδιο τόνο, είχε συμβουλεύσει τον 
Rommel να μην τηρήσει την διαταγή του Hitler, που απαγορεύει κάθε υποχώρηση. Ο Rommel 
αντιμετωπίζει με δυσπιστία την συμβουλή, οι ειδήσεις όμως που του έρχονται τον κάνουν να πάρει 
την απόφαση. Διατάσσει τον Μπάγιερλαϊν να αναλάβει την διοίκηση του Afrikakorp -που είχε 
απομείνει με 12 άρματα!- και να αποσυρθεί όπως - όπως στη Φούκα. Θα περάσω από στρατοδικείο, 
αλλά κάτω από τις συνθήκες αυτές χρέος μου είναι να μην υπακούσω... 

Ο Rommel θα γλιτώσει από τον κίνδυνο του στρατοδικείου. Ο Kesselring ήταν ειλικρινής και μόλις 
προσγειώνεται στην Ιταλία τηλεφωνεί στον Hitler πως η άμυνα επί τόπου σημαίνει ολοκληρωτική 
και άμεση καταστροφή της αφρικανικής θωρακισμένης στρατιάς. Λίγες ώρες αργότερα, ενώ έχει 
αρχίσει, κιόλας η υποχώρηση, ένα νέο μήνυμα του Führer εξουσιοδοτεί τον Rommel να ενεργήσει 
εν λευκώ. 

Η καταδίωξη του Montgomery είναι από τις πιο χαλαρές. Ακολουθεί τον Rommel από μακριά και 
αρνείται να δεχθεί τις εισηγήσεις των στρατηγών, που του ζητούν να επιταχύνει το βήμα. Θα 
εξηγήσει αργότερα, πως οι κατακλυσμιαίες βροχές έσωσαν τον αντίπαλο του και πως θα τον είχε 
αιχμαλωτίσει, αν ο ήλιος ήταν με το μέρος των Άγγλων. Στην πραγματικότητα η υποχώρηση του 
Rommel καλύπτεται περισσότερο από την αίγλη του παρά από τα διαβολικά μηχανήματα που 
αφήνει πίσω του. Ο Montgomery δεν παύει να επαναλαμβάνει πως δεν θα κάνει σαν τους άλλους, 
δηλαδή σαν τον Ο'Κόνορ και τον Ρίτσι που μια αναστροφή του εχθρού, τους ξαναπήγε στο σημείο 
απ’ όπου ξεκίνησαν. Αρνείται να παρασυρθεί από τις ευκολίες της ερήμου και στην εκμετάλλευση 
της επιτυχίας, όπως και στη μάχη, παραμένει ένας μεθοδικός μητροπολιτικός αξιωματικός. 

Αυτό δεν σημαίνει πως η νίκη είναι λιγότερο πλήρης. Ο Άξονας έχασε 25.000 νεκρούς και 
τραυματίες και 30.000 αιχμαλώτους, από τους οποίους οι 10.724 είναι Γερμανοί. Βάλτε να 
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κτυπήσουν οι καμπάνες, τηλεγραφεί ο Alexander στον Churchill. Μέσα στο γκρίζο πρωινό του 
Νοεμβρίου οι καμπάνες του London, όσες δεν είχαν πέσει από τα κωδωνοστάσια, οι καμπάνες του 
London, βουβές από το 1940, οι καμπάνες του London που δεν προορίζονταν πια παρά μόνο για τις 
κωδωνοκρουσίες, που θα ανάγγελλαν την εισβολή, οι καμπάνες του London σημαίνουν για το El 
Alamein. 
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Η πολυτάραχη εισβολή στην Βόρεια Αφρική 

Μόλις έφθασε στο Γιβραλτάρ ο στρατηγός Henri Giraud οδηγήθηκε στο οχυρό που χρησιμεύει για 
γραφείο του Eisenhower. Ο Αμερικανός είδε μπροστά του έναν άνθρωπο πάνω από έξι πόδια, 
στρατιωτικό ως το κόκαλο κάτω από τα πολιτικά ρούχα που φορούσε ακόμα. Ο Giraud είχε 
επιβιβασθεί την παραμονή στη μια μετά τα μεσάνυκτα στα ανοικτά του Λαβαντού, με μια θάλασσα 
τόσο φουρτουνιασμένη, που είχε πέσει στο νερό περνώντας από τη βάρκα του στη γέφυρα του 
υποβρυχίου. Το υποβρύχιο αυτό ήταν το Σέραφ, που άνηκε στο αγγλικό Ναυτικό, αλλά, για να 
ικανοποιηθεί μια από τις απαιτήσεις του Γάλλου στρατηγού, του είχαν δώσει την αμερικανική 
υπηκοότητα θέτοντάς το κάτω από την διοίκηση του πλοιάρχου Τζέρωλντ Ράιτ

Ο Giraud υποστήριζε πως ο πρόεδρος Roosevelt είχε δεχθεί να του εμπιστευθεί την αρχιστρατηγία 
των συμμαχικών δυνάμεων. Είναι δυνατό να μην είχε τελείως άδικο και ο Roosevelt στην επιθυμία 
του να εξασφαλίσει μια βοήθεια, που του παρουσίαζαν σαν απαραίτητη, να είχε παρασυρθεί σε μια 
απερίσκεπτη υπόσχεση. Είναι βέβαιο τουλάχιστο πως ο Μάρφυ στη συνάντηση που είχε στο London 
με τον Eisenhower υποστήριξε τη διεκδίκηση του Γάλλου στρατηγού. Ο δεξιοτέχνης Eisenhower 
παρέκαμψε τη δυσκολία απαντώντας πως το ζήτημα της αρχιστρατηγίας μπορούσε να περιμένει και 
ο Μάρφυ απέφυγε να προειδοποιήσει τον Giraud, πως η θέση του δεν ήταν σαφώς καθορισμένη. Ο 
δραπέτης του Καινιγκστάιν μπήκε στο γραφείο του Eisenhower, όπως ένας ανώτερος στο γραφείο 
του κατωτέρου του. 

, του αμερικάνικου 
Ναυτικού. Ύστερα από ένα ταξίδι τριάντα έξη ωρών ο Giraud πέρασε σ’ ένα υδροπλάνο Καταλίνα. 
Προσγειώθηκε στο Γιβραλτάρ στις 7 Νοεμβρίου στις 15:00. Μια στιγμή αργότερα η παρεξήγηση 
ξεσπούσε... 

Ο στρατηγός Giraud, δήλωσε με θεατρικότητα, 

Η αξίωση ήταν παράλογη. Η απόβαση επρόκειτο να αρχίσει μέσα σε λίγες ώρες. Δεν υπήρχε ούτε 
ένας Γάλλος στις ναυτικές, στις αεροπορικές και στις χερσαίες δυνάμεις που πλησίαζαν στις ακτές 
της Αλγερίας και του Μαρόκου. Ο Giraud αγνοούσε απολύτως όλη την οργάνωση, τη διαχείριση και 
τις μεθόδους της ποικιλόμορφης στρατιάς, της οποίας απαιτούσε την διοίκηση. Δεν είχε την 
παραμικρή ιδέα για την Αμερική και απέναντι στους Άγγλους ένοιωθε έντονη αντιπάθεια, που του 
είχαν αφήσει τα γεγονότα του 1940. Η δραπέτευσή του είχε αποτελέσει ένα αθλητικό τόλμημα, 
αλλά οι υπόλοιπες υπηρεσιακές του καταστάσεις κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου 
Πολέμου ήταν ενός στρατηγού ηττημένου τη δεύτερη ημέρα και αιχμαλωτισμένου την έβδομη 
ημέρα. Χρειαζόταν κάτι παραπάνω από αφέλεια, χρειαζόταν μια αφάνταστη δόση ματαιοδοξίας, για 
να απαιτήσει ένα ρόλο που δεν είχε ανατεθεί στον Foch παρά ύστερα από τεσσάρων ετών μάχες, 
κατά την διάρκεια των οποίων ο γαλλικός στρατός δεν είχε πάψει να είναι ο καλύτερος της 
συμμαχίας. 

είναι έτοιμος να αναλάβει την 
διοίκησή του. 

Κι ωστόσο λίγο έλειψε να κερδίσει την υπόθεση ο Giraud! Όταν αποσύρθηκε τα μεσάνυκτα 
πετώντας σαν ετυμηγορία τη φράση: Ο Giraud θα μείνει θεατής, άφησε τους συνομιλητές του σε μια 
κατάσταση σύγχυσης. Οι δυο πολιτικοί σύμβουλοι του Eisenhower, ο Άγγλος Μακ και ο Αμερικανός 
Μάθιους, υπέβαλαν την ιδέα να του αναθέσουν μια κατ’ όνομα διοίκηση, ο Eisenhower όμως 
απέκρουσε την νόθη αυτή λύση. Δήλωσε πως, αν ο στρατηγός Giraud επιμένει στην απαίτησή του, η 
εκστρατεία θα συνεχιζόταν, σαν να μην είχε ποτέ υπάρξει ο στρατηγός Giraud. Από την Washington 
η επιτροπή των αρχηγών επιτελείων τηλεγράφησε την έγκρισή της: Το μόνο για το οποίο λυπούμεθα, 
πρόσθετε το μήνυμα,

Στιγμή συγκινητική βέβαια! Την προηγούμενη μέρα ο Eisenhower είχε δει να περνούν μέσα στο 
στενό οι νηοπομπές με προορισμό το Αλγέρι. Μεταφέρουν από τη Great Britain και τη Βόρειο 
Ιρλανδία 49.000 Αμερικανούς και 23.000 Βρετανούς στρατιώτες που πρόκειται να αποβιβασθούν 
στο Οράν, το Αρζέφ, το Καστιλιόνε, το Σίντι-Φερούχ, στο ίδιο το Αλγέρι και στο ακρωτήριο Ματιφού. 

 είναι πως υποχρεώνεστε να χάσετε τόσο χρόνο σε μια στιγμή σαν κι αυτή... 
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Άλλες νηοπομπές μεταφέρουν κατ’ ευθείαν από την Αμερική 35.000 στρατιώτες, που προορίζονται 
να εισβάλουν στο Morocco από το Σάφι, την Φεντάλα και το Port-Λυωταί. Είναι γνωστό στο σταθμό 
διοίκησης του Γιβραλτάρ, ότι οι επιχειρήσεις στην Αλγερία άρχισαν στις 11 το βράδυ σύμφωνα με το 
πρόγραμμα. Σχετικά με το Morocco αντίθετα επικρατεί αγωνία. Το σφοδρό παλινδρομικό κύμα των 
μαροκινών αιγιαλών είναι αδιάβατο, αν δεν είναι εξαίρετες οι μετεωρολογικές συνθήκες και 
σύμφωνα με τις πληροφορίες που στέλνουν τα υποβρύχια, προβλέπεται ένα παράκτιο κύμα 15 
ποδών. Ο Άικ αντιμετωπίζει την περίπτωση να συγκεντρώσει τις νηοπομπές στο λιμάνι του 
Γιβραλτάρ περιμένοντας βελτίωση του καιρού, αλλά πρόκειται για 204 σκάφη και η αποδιοργάνωση 
που θα επακολούθηση προκαλεί φόβους. 

Στην αρχή της νύκτας της 7ης η θάλασσα ησυχάζει κάπως. Ο ναύαρχος Χέγουιτ, μεγάλος δεξιοτέχνης 
αποβατικών επιχειρήσεων, αναλαμβάνει την ευθύνη να τηρήσει το πρόγραμμα. Κύριος 
αντικειμενικός σκοπός του είναι η μικρή πόλη Φεντάλα, όπου 19.870 άνδρες και 1701 οχήματα 
πρέπει να αποβιβασθούν στις ακτές, για να ξεκινήσουν για την κατάληψη της Καζαμπλάνκας. 
Προστατευόμενα από 4 αντιτορπιλικά 12 μεταγωγικά έχουν ρίξει άγκυρα σε απόσταση 2 μιλίων από 
την παραλία. Στις 04:45 στις 8 Νοεμβρίου οι αποβατικές φορτηγίδες αποχωρίζονται και μέσα σε 
απόλυτο σκοτάδι κατευθύνονται προς τους έξι τομείς, ανάμεσα στους οποίους είχε κατανεμηθεί η 
απόβαση. Ναύτες ή στρατιώτες, το μεγαλύτερο μέρος των αξιωματικών και των ανδρών που 
μετέχουν σ’ αυτή τη νυκτερινή αποβίβαση σε μια άγνωστη ακτή, είναι νεοσύλλεκτοι, που 
αναπνέουν για πρώτη φορά τον θαλασσινό αέρα. Τα βγάζουν πέρα κατά τρόπο ανέλπιστο. Στις 
05:15 οι πρώτοι φαντάροι της 3ης μεραρχίας των Η.Π.Α. πατούν στους βράχους της ακτής. 

Στην ξηρά τα πάντα κοιμούνται. Κανείς δεν πρόσεξε την προσέγγιση μιας αρμάδας. Κανείς δεν 
κατάλαβε την εισβολή μιας στρατιάς. Κανείς δεν ακούει τη σύντομη μάχη που διεξάγεται στη 
θάλασσα, όταν το εξοπλισμένο αλιευτικό Βικτόρια που υφίσταται νηοψία από το αντιτορπιλικό 
Χόγκαν, επιχειρεί να το κτυπήσει με εμβολισμό και γίνεται κόσκινο από τις οβίδες που εύστοχα το 
κτυπούν. Η Φεντάλα προασπίζεται από την πυροβολαρχία του λιμένα και από την πυροβολαρχία 
του Πον-Μπλοντέν που αποτελείται από τέσσερα σύγχρονα πυροβόλα των 138mm. Και οι δυο 
σιγούν, γιατί δεν ακούν. Τα πάντα κοιμούνται. 

Οι μεγάλες κινήσεις που αναταράζουν τα κύματα εδώ και δεκαπέντε μέρες δεν μπορεί να περάσουν 
απαρατήρητες. Ο Άξονας τις ξέρει και μέσα στη φυλακή της και η France του Vichy τις 
πληροφορείται. Αλλά -πράγμα παράξενο- σχεδόν κανείς δεν σκέπτεται την Βόρειο Αφρική. 
Ορισμένοι πιστεύουν σε μια ξαφνική επίθεση στο Dakar. Οι περισσότεροι υποθέτουν πως πρόκειται 
για μια επιχείρηση καθαρά μεσογειακή: ανεφοδιασμό της Μάλτας, απόβαση στα μετόπισθεν του 
Rommel, το πολύ πολύ απόπειρα κατάληψης της Σικελίας ή της Σαρδηνίας. Η γερμανοϊταλική 
διοίκηση πήρε τα συνηθισμένα μέτρα· συγκεντρώνει τις δυνάμεις της γύρω από το κεντρικό στενό 
της Μεσογείου. Με εξαίρεση μια φούχτα συνωμότες η Γαλλική Αφρική είναι τελείως ανυποψίαστη. 
Κοιμάται. 

Στο Morocco μετά την άρνηση του Νογκές ένας από τους πράκτορες του Μάρφυ, ο 
ψευτοϋποπρόξενος King, είχε στρατολογήσει τον διοικητή της μεραρχίας της Καζαμπλάνκας, το 
νεαρό στρατηγό του Narvik, τον Εμίλ-Μαρί-Μπετουάρ. Αλλά η απόλυτη μυστικότητα δεν επέτρεψε 
να παρασχεθεί στον Μπετουάρ η παραμικρή πληροφορία για τις αμερικανικές προθέσεις και επειδή 
οι συνδέσεις με τους συνωμότες του Αλγερίου χωλαίνουν εξαιρετικά, δεν προειδοποιείται για την 
απόβαση παρά στις 7 Νοεμβρίου τα μεσάνυκτα. Σπεύδει στο Ραμπάτ, ξυπνά τον Νογκές και τον 
πιέζει να κηρυχθεί υπέρ των Συμμάχων. Ο σεβασμός που ιεραρχικά οφείλει και η έλλειψη 
συνωμοτικής πείρας τον εμποδίζουν δυστυχώς να καλυφθεί από την πλευρά του Γενικού Αρμοστή 
αφαιρώντας του κάθε δυνατότητα επικοινωνίας. Ο Νογκές τηλεφωνεί στον διοικητή των ναυτικών 
δυνάμεων ναύαρχο Μισελιέ, που αρνείται την εισβολή και δηλώνει πως πρόκειται το πολύ-πολύ για 
επιδρομή Άγγλων κομάντος. Ο Νογκές ξαναβρίσκει το κύρος του και διατάσσει να συλλάβουν τον 
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Μπετουάρ. 

Στο μεταξύ τον λόγο είχε πάρει το πυροβόλο. Στη Φεντάλα η πυροβολαρχία του Πον-Μπλονταίν 
άνοιξε πυρ λίγα λεπτά πριν από τις 6 μέσα στην πρωινή ομίχλη, χωρίς να έχει ιδέα για την 
εθνικότητα των πλοίων εναντίον των οποίων εξαποστέλλει τις οβίδες της. Στο Port-Λυωταί και στο 
Σάφι οι Αμερικανοί είχαν επιτύχει την αποβίβασή τους, η μάχη όμως αρχίζει μόλις οι Γάλλοι 
συνέρχονται από τον αιφνιδιασμό τους. Μπροστά στην Casablanca ένα γαλλικό καταδιωκτικό, που 
προσπαθούσε να πιάσει ένα αμερικανικό αεροπλάνο, είχε καταρριφθεί από τα αντιαεροπορικά των 
πολεμικών. Έπειτα στις 07:01 το Ζαν Μπαρτ, ακινητοποιημένο μέσα στο λιμάνι, ανοίγει πυρ 
εναντίον του θωρηκτού Massachusetts. Η γαλλοαμερικανική μάχη για το Morocco αρχίζει. 

Τα πράγματα εξελίσσονται με τον ίδιο τρόπο στην Ορανία: οι Γάλλοι που αιφνιδιάζονται, 
συνέρχονται και ανθίστανται. Τα αντιτορπιλικά Χάρτλορντ και Ουώλνεϋ, κάτω από βρετανική 
σημαία, που μεταφέρουν όμως Αμερικανούς φαντάρους, βυθίζονται από το παράκτιο πυροβολικό 
επιχειρώντας να μπουν στο λιμάνι του Οράν: 200 από τους επιβάτες τους χάνονται. 

Το Αλγέρι είναι το μόνο μέρος, όπου μια πραγματική συνεργασία είχε οργανωθεί μεταξύ των 
αμερικανικών αρχών και του γαλλικού underground. Στις 23 Οκτωβρίου ο βοηθός του Eisenhower 
στρατηγός Κλαρκ είχε μεταφερθεί με το υποβρύχιο Σεράφ ως τις ακτές της Αλγερίας, όπου κοντά 
στο Σερσέλ στην έπαυλη ενός αποίκου που λεγόταν Τεσιέ συνάντησε τον στρατηγό Μαστ. Ο Γάλλος 
του μετέδωσε πλήθος πληροφοριών, αλλά δεσμευμένος από τις εντολές που είχε ο Αμερικανός δεν 
μπόρεσε να ανταποδώσει την εμπιστοσύνη αποκαλύπτοντας την ημερομηνία της απόβασης. Στις 4 
μόνο του μηνός ο Μάρφυ εξουσιοδοτείται να αποκαλύψει πως η νύκτα της 6ης προς την 7η θα είναι 
η μεγάλη νύκτα. Ο Μαστ, κατάπληκτος, διαμαρτύρεται για την έλλειψη εμπιστοσύνης, που σημαίνει 
αυτή η καθυστερημένη αποκάλυψη και υπογραμμίζει πως του λείπει τελείως ο χρόνος, για να 
εφαρμόσει ένα σχέδιο αποτελεσματικό. Ο Μάρφυ δεν μπορεί να κάνει τίποτα άλλο, από το να 
ανασηκώσει τους ώμους σε ένδειξη αδυναμίας. Οι συνωμότες πρέπει να υποκύψουν στην 
πραγματικότητα. Έχει συμφωνηθεί πως θα καταλάβουν το κεντρικό ταχυδρομείο, τις κυριότερες 
διοικητικές υπηρεσίες και το αεροδρόμιο του Μαιζόν-Μπλανς, στο οποίο ο Μάρφυ ελπίζει να δει να 
ξεπροβάλει ο Giraud ως 

Στις 7 Νοεμβρίου το βράδυ οι πολιτικές και στρατιωτικές αρχές πέφτουν να κοιμηθούν, όπως κάθε 
βράδυ. Ένας απ’ αυτούς που κοιμούνται είναι και ο στρατηγός Ζουέν. Όταν τον ξυπνούν στην 
έπαυλη του Ελ-Μπιάρ Λεζ-Ολιβιέ, όπου έχει διαδεχθεί τον Weygand, εμφανίζεται με ροζ πυτζάμες 
μπροστά στον Μάρφυ, που του αναγγέλλει απότομα την είδηση της απόβασης. Όταν πιέζεται να 
πάρει θέση, διστάζει και καταλήγει να δηλώσει, πως θα το έκανε αμέσως, αν αυτό εξαρτιόταν μόνο 
από τον ίδιο. 

ο από μηχανής θεός. 

Αλλά, όπως ξέρετε, 

Ο Darlan βρίσκεται στο Αλγέρι; Πώς μπορεί; Ο Μάρφυ δεν το ήξερε! Ένα στοιχείο καινούργιο, 
παράξενο και δραματικό, υπεισέρχεται στη γαλλοαμερικανική εμπλοκή. 

ο Darlan βρίσκεται στο Αλγέρι. Είναι η προϊσταμένη μου αρχή και σ’ 
αυτόν απόκειται να αποφασίσει. 

Όταν ο ναύαρχος Leahy βρισκόταν στο Vichy, ο Darlan του έριχνε το δόλωμα: Αν έρθετε με 50.000, 
θα σας κτυπήσω. Αν έρθετε με 500.000 θα σας ανοίξω την αγκαλιά μου... Αφού έφυγε ο Leahy, ο 
Darlan προσπάθησε να διατηρήσει την επαφή του με τον Μάρφυ. Βάζει τον ναύαρχο Φενάρ, γενικό 
γραμματέα της Αλγερίας, να του τονίσει, ότι η επάνοδος του Laval στην εξουσία τον αφήνει, αυτόν, 
τον Darlan, επί κεφαλής των ενόπλων δυνάμεων και δεν τροποποιεί κατά τίποτα την ανώτατη 
εξουσία που ασκεί στην Αφρική. Ένας άλλος μεσάζων είναι ο ίδιος ο γιος του, ο σημαιοφόρος Αλαίν 
Darlan: Ο πατέρας μου, εξηγεί στον Μάρφυ, πρέπει να φέρεται προσεκτικά προς τους Γερμανούς, 
αναζητεί όμως τρόπους να επιτύχει την συμμετοχή Γάλλων στρατιωτών και των γαλλικών σκαφών στα 
συμμαχικά σχέδια για την Αφρική και ενδεχομένως για την France. Ο Μάρφυ αναφέρει στον 
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Roosevelt, που πληροφορεί τον Churchill, κι έτσι εξηγείται το καταπληκτικό ξέσπασμά του μπροστά 
στον Eisenhower, που έφευγε για την εκστρατεία του στη Βόρεια Αφρική: Όσο πολύ κι αν μισώ τον 
Darlan, θα σερνόμουνα με την κοιλιά στο χώμα μπροστά του επί ένα μίλι για να μας φέρει τα πολεμικά 
από την Τουλώνα... Ένα τηλεγράφημα άλλωστε του προέδρου στις 17 Οκτωβρίου εξουσιοδοτούσε 
τον Μάρφυ να διαπραγματευθεί με τον Darlan οποιαδήποτε συμφωνία θα κρίνατε ότι μπορεί να 
διευκολύνει την απόβαση.

Ωστόσο η έκπληξη του Μάρφυ δεν είναι προσποιητή: αγνοούσε την παρουσία του Darlan στο 
Αλγέρι. Τέσσερις ημέρες πριν ο Αλαίν, θύμα μιας προσβολής παιδικής παραλύσεως, είχε βρεθεί σε 
θανάσιμο κίνδυνο. Ο ναύαρχος είχε φθάσει στις 5 ινκόγκνιτο και σκόπευε να μεταφέρει τον γιο του 
στη France την επομένη. Καμιά από τις υποψίες, που δικαιολογημένα γεννήθηκαν γύρω σ’ αυτή τη 
σύμπτωση, δεν επαληθεύθηκε: περιστάσεις που δεν ήταν δυνατό να προβλεφθούν, έφεραν στη 
Βόρεια Αφρική την τρίτη δύναμη του Vichy τη νύκτα που οι Σύμμαχοι ξεπρόβαλαν από την θάλασσα. 

 Η ιδέα της χρησιμοποίησης του πρώην δελφίνου του στρατάρχου είχε 
αναμφισβήτητα εισχωρήσει στους αμερικανικούς υπολογισμούς. 

Ο Darlan φιλοξενείται στο σπίτι του ναυάρχου Φενάρ. Όταν τον ξυπνούν, σπεύδει μαζί του και με 
τον ναύαρχο Μπαττέ. Όταν τον κατατοπίζει ο Μάρφυ, γίνεται κατακόκκινος. Ύστερα ξεσπά: 

Έξαλλος ο Darlan πηγαινοέρχεται στο σαλόνι. Ο ψηλός Μάρφυ περπατά δίπλα του προσπαθώντας 
να συγχρονίσει τα μεγάλα βήματά του με το νευρικό βήμα του μικρόσωμου ναυάρχου. Μιλα και 
ψεύδεται, τετραπλασιάζει τις αποβατικές δυνάμεις, για να θυμίσει στον Darlan, πως υποσχέθηκε να 
ανοίξει τις αγκάλες του σε 500.000 άνδρες και πως αυτοί βρίσκονται εκεί. Ο Darlan δεν απαντά, 
ξεσπά όμως πάλι ακούγοντας το όνομα του Giraud: 

Από 
καιρό ξέρω πως οι Άγγλοι είναι ηλίθιοι. Πίστευα πως οι Αμερικανοί είναι πιο έξυπνοι. Βλέπω τώρα πως 
είναι αντάξιοί τους. Αν περιμένατε μερικές εβδομάδες, θα είχαμε ενεργήσει από κοινού, σύμφωνα μ’ ένα 
σχέδιο συνεργασίας, όχι μόνο για την Αφρική, αλλά για τη France. Θελήσατε να προχωρήσετε μόνοι 
σας! Αναρωτιέμαι τι θα απογίνει η χώρα μου!. 

Δεν αξίζει παρά για μέραρχος! Είναι παιδί! Δεν 
καταλαβαίνει τίποτα και δεν θα σας χρησιμεύσει σε τίποτα! 

Ο έξαλλος περίπατος, μηχανική φθορά του θυμού, διαρκεί ένα τέταρτο. Έπειτα ο Darlan ηρεμεί και 
κάθεται. Αυτό που θέλει τώρα είναι να κερδίσει χρόνο και πριν απ’ όλα να επαληθεύσει την έκταση 
της απόβασης. Όπως ο Ζουέν θυμήθηκε τον Darlan, ο Darlan θυμάται τον Petain. Υπενθυμίζει πως 
έχει δώσει τον όρκο του στον στρατάρχη και πως δεν μπορεί να κάνει τίποτα χωρίς την έγκρισή του. 
Ζητά να του αναφέρει τα γεγονότα και να περιμένει τις οδηγίες του. 

Η απογοήτευση, το συναίσθημα πως του 
έκλεψαν κάτι πνίγουν έναν άνθρωπο που ξαφνικά βλέπει να γίνονται στάχτη όλοι οι υπολογισμοί 
του. Αφού είχε ενταχθεί στην παράταξη που έχασε το παιχνίδι, πέρασε χωρίς καταστροφή από την 
οργή του Hitler επέζησε κατά την επάνοδο του Laval και προετοίμαζε μια απότομη μεταβολή, που 
θα τον έφερνε πάλι με το μέρος των κερδισμένων. Όλα έσβησαν τώρα! 

Ο Μάρφυ συμφωνεί. Δέχεται επίσης να πάνε οι στρατηγοί και οι ναύαρχοι στους σταθμούς 
διοίκησης τους, αλλά οι νεαροί που περικύκλωσαν την έπαυλη Λεζ Ολιβιέ έχουν πιο πολύ κρίση από 
ένα γενικό πρόξενο των Ηνωμένων Πολιτειών. Με το πολυβόλο στο χέρι τους κλείνουν τον δρόμο. 

- Είμαστε λοιπόν αιχμάλωτοι; ρωτά ο Ζουέν. 

- Έτσι φαίνεται, διαπιστώνει ο Μάρφυ. 

- Και τότε, λέει ο Darlan, πως θα επικοινωνήσω με το Vichy; 

Ο Αμερικανός υποπρόξενος Κένεθ Πένταρ προσφέρεται να μεταφέρει ένα μήνυμα στο κέντρο 
τηλεπικοινωνιών. Τα μέλη της αντίστασης τον αφήνουν να περάσει. 
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Ξημερώνει. Οι Γάλλοι νυστάζουν. Ο Μάρφυ ανησυχεί. Τα αμερικανικά στρατεύματα έπρεπε να 
είχαν κάνει την εμφάνισή τους στις 02:30 είναι 06:30 κι ακόμα τα περιμένουν... 

Ξαφνικά η κατάσταση ανατρέπεται. Ξεπροβάλλοντας γύρω από την έπαυλη εθνοφρουροί 
αφοπλίζουν τους συνωμότες και απελευθερώνουν τους στρατηγούς. Ο Μάρφυ κλείνεται κάτω από 
την απειλή των όπλων σ’ ένα μικρό δωμάτιο και μένει να τον φρουρεί ο ναύαρχος Φενάρ, ενώ ο 
Ζουέν και ο Darlan πηγαίνουν στο φρούριο Λ’Εμπρέρ. Έρχεται το απόγευμα· ο αντιπρόσωπος του 
προέδρου Roosevelt αναρωτιέται, ενώ τον λούζει ιδρώτας αγωνίας, μήπως έκανε λάθος στην ημέρα 
και ποια είναι η νομική κατάσταση ενός διπλωμάτη, που βρέθηκε επί κεφαλής ανταρσίας στη χώρα, 
όπου είναι διαπιστευμένος... 

Τέλος στις 3 ανοίγουν οι πόρτες και εμφανίζεται ο Darlan. Η εισβολή δεν ήταν χίμαιρα. Αμερικανικές 
φάλαγγες -που είχαν καθυστερήσει από σφάλματα προσανατολισμού- μπαίνουν στο Αλγέρι και ο 
Darlan ζητά από τον Μάρφυ να έλθει σ’ επαφή με τον στρατηγό που τις διοικεί. 

Ο Μάρφυ φεύγει ανάμεσα σε μια αμερικανική και σε μια λευκή σημαία, συναντά μια ανιχνευτική 
ομάδα κάτω από τις διαταγές ενός δύσπιστου ανθυπολοχαγού και έπειτα με στολή Αμερικανού 
αξιωματικού τον Ράντολφ Churchill, γιο του Winston που τον οδηγεί στον στρατηγό Ρύντερ, ο 
οποίος δέχεται να συνοδεύσει τον Μάρφυ στο φρούριο Λ’Εμπρέρ. Μια τοπική ανακωχή 
υπογράφεται πριν ακόμα νυκτώσει. Οι απώλειες περιορίζονται σε μικρό αριθμό θυμάτων και στο 
βρετανικό αντιτορπιλικό Μπροκ, που αποκρούσθηκε τόσο αμείλικτα μέσα στο λιμάνι του Αλγερίου, 
ώστε να βυθισθεί μερικές ώρες αργότερα. Τρεις αιματηρές μέρες θα χρειασθούν ακόμα, για να 
αποσαφηνιστεί η κατάσταση στο σύνολο της Βόρειας Αφρικής. 

Στις 9 ο Giraud προσγειώνεται στον αερολιμένα της Μπλίντα. Εκπλήσσεται που δεν βρίσκει κανένα 
να τον υποδεχθεί κι εκπλήσσεται ακόμα πιο πολύ διαπιστώνοντας πως θεωρείται αντάρτης από το 
μεγαλύτερο μέρος του στρατού της Αφρικής. Επειδή φοβάται μήπως συλληφθεί, κρύβεται στο σπίτι 
του Λεμαίγκρ-Ντυμπρέιγ στην Κάσμπα. 

Στο Οράν, στο Port-Λυωταί, στο Σάφι, οι μάχες συνεχίζονται. Στην Casablanca το λιμάνι γεμίζει 
ναυάγια, η αντίσταση όμως συνεχίζεται. Το ραδιόφωνο μεταφέρει τις εντολές του στρατάρχου: 
Πάντοτε έλεγα, ότι θα υπερασπίσουμε την αυτοκρατορία μας εναντίον οποιουδήποτε επιδρομέα. Τη 
στιγμή αυτή υφιστάμεθα επίθεση. Αμυνόμαστε. Δίνω γι’ αυτό εντολή...

Αφού ο Giraud κρύφτηκε από τον φόβο του, οι Αμερικανοί δεν αργούν να ανακαλύψουν πως ο 
μόνος άνθρωπος που είναι σε θέση να σταματήσει την ολέθρια σύγκρουση είναι ο Darlan. 
Ενσαρκώνει μια νομιμότητα, μια πίστη στον όρκο, που οι Αμερικανοί έκπληκτοι ανακαλύπτουν την 
δύναμη και την ειλικρίνεια που τις χαρακτηρίζει. Σπεύδοντας από το Γιβραλτάρ ο Κλαρκ πιέζει τον 
Darlan, απειλεί να διατάξει την σύλληψή του και στις 10 Νοεμβρίου του αποσπά επί τέλους εν 
ονόματι του στρατάρχου την διαταγή κατάπαυσης του πυρός. Αυτή ακριβώς τη στιγμή το Οράν 
συνθηκολογεί και η Casablanca πρόκειται να βομβαρδιστεί. 

 Η άμυνα είναι μάταιη. Αν 
παραταθεί όμως, απειλεί να ανοίξει ένα ανεπανόρθωτο ρήγμα μεταξύ France και Συμμάχων. 

Οι μάχες σταματούν αμέσως. Οι Αγγλοαμερικανοί έχασαν 700 νεκρούς και 29 σκάφη, από τα οποία 
3 αντιτορπιλικά και 7 μεταγωγικά. Οι ανθρώπινες απώλειες των Γάλλων είναι σχεδόν ίδιες και οι 
απώλειες σκαφών αισθητά βαρύτερες. Η ναυτική δύναμη που βρισκόταν στην Casablanca 
καταστράφηκε. Το Ζαν Μπαρτ βρίσκεται στον βυθό του λιμένα. Δεν επέστρεψαν 8 υποβρύχια και 
βυθίσθηκαν 4 αντιτορπιλικά, που θυσιάστηκαν για να επιτεθούν εναντίον της ισχυρής αμερικανικής 
μοίρας. 

Η δημόσια αντίδραση του Petain είναι άμεση: ο Darlan αποκηρύσσεται, απαλλάσσεται των 
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καθηκόντων του, αντικαθίσταται από τον Νογκές. Η διαταγή να αγωνισθούν μέχρις εσχάτων -
μάταια- ανανεώνεται. Οι μεταπολεμικές δίκες απέδειξαν ωστόσο πως μηνύματα που είχαν 
μεταδοθεί με μυστικό κώδικα, έδωσαν στον Darlan την έγκριση του στρατάρχου. Η υπόθεση αυτή 
χάνεται μέσα στους μαιάνδρους του διπλού παιχνιδιού. 



Digitized by 10uk1s 

Η απόφαση του Petain: «Παραμένω...» 

Τα γεγονότα του Νοεμβρίου 1942 στην Αφρική σημειώνουν μεγάλο σταθμό στον πόλεμο. Η 
αντεπίθεση των ναυτικών χωρών αναπτύσσεται. Πριν από το El Alamein δεν είχαν γνωρίσει παρά 
αποτυχίες· μετά το El Alamein θα γνωρίσουν μόνο επιτυχίες. 

Τον πιο άμεσο αντίκτυπο δέχονται οι Γάλλοι και η France. Ήταν χωρισμένοι· τώρα θα είναι ακόμα 
περισσότερο. Μπορούσαν να φαντάζονται πως η ήττα τους τους είχε αφήσει σε μια κατάσταση 
προνομιούχο ανάμεσα στους υπόδουλους λαούς της Ευρώπης· η ψευδαίσθηση αυτή θα διαλυθεί. Η 
ουδετερότητα και ο καιροσκοπισμός του Vichy έχασαν οριστικά την αξία τους. Πρέπει, από εδώ και 
πέρα ο καθένας να πάρει θέση απέναντι σ’ αυτήν την ίδια τη γερμανική υπόθεση, και στον 
παγκόσμιο πόλεμο ένας εμφύλιος γαλλικός πόλεμος πρόκειται να παρεμβληθεί. 

Για τον De Gaulle οι συνθήκες της απόβασης στην Βόρεια Αφρική αποτέλεσαν εσκεμμένη προσβολή. 
Ο Churchill είχε ζητήσει από τον Roosevelt την άδεια να πληροφορήσει μερικές μέρες 
προηγουμένως τον αρχηγό των Ελευθέρων Γάλλων και να εμπιστευθεί το μυστικό της απόβασης στη 
στρατιωτική του τιμή. Ο Roosevelt είχε απαντήσει με κατηγορηματική άρνηση. Τον De Gaulle δεν 
τον κάλεσαν στην Downing Street παρά στις 8 Νοεμβρίου το μεσημέρι, για να μάθει από το στόμα 
του Churchill αυτό που ήξερε ολόκληρη η Αγγλία. Η αναμενόμενη έκρηξη δεν έγινε. Ο De Gaulle 
περιορίσθηκε σε μερικές παρατηρήσεις στρατιωτικού χαρακτήρα, δήλωσε ότι οι Σύμμαχοι 
διέπραξαν βαρύ σφάλμα που δεν αποβιβάσθηκαν στην Τύνιδα και αποσύρθηκε τυλιγμένος σε μια 
ψυχρή αξιοπρέπεια. Το ίδιο βράδυ απευθύνει μια έκκληση στους Γάλλους της Αφρικής, για να τους 
καλέσει να συνενωθούν με τους Συμμάχους χωρίς να ενδιαφερθούν για τύπους και ονόματα. Αυτό δεν 
σήμαινε πως η κατάσταση ήταν λιγότερο παράδοξη. Η γαλλική αυτοκρατορία βρισκόταν χωρισμένη 
σε τρία τμήματα: στα εδάφη που υπάγονταν στον De Gaulle, στα εδάφη που διοικούνταν από το 
Αλγέρι και στη μητρόπολη, την οποία κυβερνούσε ο Laval. Η ολύμπια -και επιδέξια- γαλήνη του 
στρατηγού De Gaulle δεν ανταποκρινόταν στις αντιλήψεις των οπαδών του που η οργή τους δεν είχε 
πια όρια μπροστά στον εξοβελισμό του αρχηγού τους. Σπεύδοντας στην έδρα της γαλλικής 
αντιπροσωπίας στον αριθμό 526 της Πέμπτης Λεωφόρου στη New York για να εκδηλώσει τον 
ενθουσιασμό του ο εξόριστος βουλευτής Ανρί ντε Κεριλίς δεν συναντά παρά λοξές ματιές και 
στόματα φαρμάκι. Ο αντιαμερικανικός τόνος των ντεγκωλικών οργάνων έφθασε σε ανήκουστη 
οξύτητα. Η εφημερίδα Λα Μαρσεγιέζ δημοσίευσε τα ακόλουθα: 

Στο Vichy τη νύκτα της 7ης ο Τακ είχε επιδώσει στον στρατάρχη Petain ένα μήνυμα του προέδρου 
Roosevelt, που παρουσίαζε την εισβολή στη Βόρεια Αφρική ως προληπτικό μέτρο και ζητούσε από 
τη France να προσχωρήσει στους Συμμάχους. Λίγες ώρες αργότερα ένα άλλο μήνυμα έφθασε στο 
ξενοδοχείο Park με κομιστή τον αντιπρόσωπο της Γερμανίας γενικό πρόξενο Κρουγκ von Νίντα. Ο 
Hitler προειδοποιούσε την γαλλική κυβέρνηση πως μια διακοπή των διπλωματικών σχέσεων με την 
Αμερική δεν θα την θεωρούσε αρκετή απάντηση στην επίθεση εναντίον της Βόρειας Αφρικής. 
Ζητούσε από την France να κηρύξει τον πόλεμο εναντίον των αγγλοσαξονικών δυνάμεων και 
καθιστούσε γνωστό, ότι περίμενε τον Pier Laval στο Munich, όπου μια γερμανοϊταλική σύσκεψη 
επρόκειτο να συνέλθει την επομένη. 

Η κατάληψη από τους Αμερικανούς 
συμμάχους μας μιας γης, που μας κόστισε τόσο αίμα, πλήττει βαρύτερα τη χώρα μας από την κατάληψη 
των γαλλικών επαρχιών από τους χιτλερικούς, γιατί προσβάλλει την τιμή της. 

Δυσαρέσκεια και σύγχυση κυριαρχούσε στο Munich. Ατμόσφαιρα νεκροθαλάμου, σημειώνει 
αυτόπτης μάρτυρας. Ο Mussolini που είχε καταληφθεί από μια μελαγχολική απάθεια και υπέφερε 
από πόνους του στομάχου, αρνήθηκε να μετακινηθεί για τη συνάντηση. Ο Ciano υπέστη αντί για 
εκείνον τον μονόλογο του Hitler, που ανέπτυξε την άποψη, ότι η αγγλοαμερικανική απόβαση δεν 
παρουσίαζε κανένα κίνδυνο και πως οι 52 γερμανικές μεραρχίες που στάθμευαν στη Δύση, 
απέκλειαν την πιθανότητα μιας εισβολής στην Ευρώπη, που θα προεξέτεινε την ξαφνική εισόρμηση 
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στην Αφρική. Αλλά δυο μέτρα ασφάλειας ήταν επιβεβλημένα: η κατάληψη του συνόλου του 
γαλλικού εδάφους και η εγκατάσταση δυνάμεων του Άξονα στην Tunisia. Ο Führer ήταν 
αποφασισμένος να ακούσει τον Laval που είχε καθυστερήσει ένεκα της ομίχλης, γιατί ερχόταν με 
αυτοκίνητο, τίποτα όμως από όσα αυτός θα έλεγε δεν θα μπορούσαν να τροποποιήσουν τις 
αποφάσεις του. 

Ο Laval έφθασε στις 4 το πρωί κατάκοπος. Το Vichy, από όπου είχε φύγει, περίμενε την 
ολοκληρωτική κατάληψη και γίνονταν πιέσεις στον στρατάρχη, για να εκμεταλλευθεί την ευκαιρία 
και να επαναφέρει την France στο στρατόπεδο, όπου φυσιολογικά ανήκει. 

Ο Weygand που είχε σπεύσει από το Σαιν-Ραφαέλ με το αεροπλάνο, που του έστειλε ο Petain, είχε 
ανταλλάξει με τον Laval, την ώρα που έφευγε για το Munich, αιχμηρά βέλη. 

- Κύριε Laval, έχετε εναντίον σας το 95% των Γάλλων. 

- Πέστε το 98%· παρά τη θέληση τους όμως θα δημιουργήσω την ευτυχία τους. 

Δυο φατρίες, αντίθετες μεταξύ τους μέχρι μίσους, χώριζαν την προσωρινή πρωτεύουσα. Με διαταγή 
του στρατηγού Βερνώ ο μικρός στρατός της ανακωχής έπαιρνε μέτρα μάχης και αναλάμβανε ως 
αποστολή θυσίας να δώσει καιρό στον Petain να φθάσει στο Αλγέρι. Μια τρομερή ανησυχία έσφιγγε 
την ψυχή του Laval μπροστά σ’ αυτές τις πατριωτικές αντιδράσεις. Μισούσε την ιδέα να 
απομακρυνθεί από το Vichy μέσα σε συνθήκες τόσο αποφασιστικές, δεν του φαινόταν δυνατό όμως 
να μην ανταποκριθεί σε μια πρόσκληση του Führer. Ήταν άλλωστε αποφασισμένος να αρνηθεί την 
είσοδο της France στον πόλεμο. Από τις 11 το πρωί της 10ης Νοεμβρίου ο Laval ήταν στο πόδι μέσα 
στο σαλόνι, όπου το 1938 ο Chamberlain και ο Daladier είχαν δώσει στον Hitler μια νίκη χωρίς μάχη. 
Ο Ciano τον περιέγραψε να περπατά ανάμεσα σε στρατιωτικές στολές με το χωριάτικο κοστούμι του 
και να προσπαθεί να διασκεδάσει τους φεγγαροπρόσωπους ένοπλους που τον περιτριγύριζαν με 
τολμηρά χωρατά που έπεφταν στο κενό. Ο Hitler τον έκανε να περιμένει πολλές ώρες, αλλά, όπως 
το είχε πει, τον άκουσε. Δυο πράγματα έβαλαν σε δύσκολη θέση τον Ωβερνιάτη: η απαγόρευση του 
καπνίσματος μπροστά στον Hitler και τα λόγια που του ψιθύρισε στ’ αυτί ο Άμπετζ για να τον 
πληροφορήσει για την κατάπαυση του πυρός που διέταξε ο Darlan. Ωστόσο υποστήριξε τις απόψεις 
του με μπρίο και αποχώρησε ενθουσιασμένος με τον Führer, του οποίου η υπομονή και οι ευγενικοί 
τρόποι τον είχαν γοητεύσει. Η πρώτη αντίδραση του ήταν να τρέξει στο τηλέφωνο, για να πει στο 
Vichy να μην κάνουν τίποτα, να μην αποφασίσουν τίποτα πριν από την επιστροφή του. Φοβερά 
αντίποινα, ο διαμελισμός της France κατά το πολωνικό πρότυπο θα ήταν η τιμωρία για το 
παραμικρότερο σφάλμα. 

Τη στιγμή που ο Laval έπαιρνε τον δρόμο της επιστροφής το πρωί της 11ης Νοεμβρίου, η κυβέρνηση 
του Vichy δεχόταν μια επίσκεψη, αφού της είχαν επιδοθεί το ένα μετά το άλλο τρία γερμανικά 
έγγραφα. Το πρώτο που είχε επιδοθεί στις 23:50, καλούσε τη France να ανοίξει τα σύνορα της 
Tunisia στις γερμανικές και ιταλικές δυνάμεις· το δεύτερο, που είχε επιδοθεί στις 2 το πρωί, 
προλάβαινε την άδεια αναγγέλλοντας, πως οι σχετικές δυνάμεις είχαν αρχίσει να αποβιβάζονται· το 
τρίτο

Ο Petain θα μπορούσε να φύγει. Ένα αεροπλάνο περίμενε έτοιμο να τον οδηγήσει στη Βόρεια 

 που είχε επιδοθεί στις 05:30, γνωστοποιούσε την είσοδο των γερμανικών στρατευμάτων στην 
μη κατεχόμενη France. Η επίσκεψη που έκανε ο στρατάρχης von Rundstedt, υπογράμμιζε την 
τελευταία αυτή ανακοίνωση. Μια ασθενής διαμαρτυρία του στρατάρχου υπήρξε η απάντηση. Καμιά 
ένοπλη αντίσταση δεν αντιμετωπίσθηκε, αφού ο στρατηγός Μπριντού, υπουργός των στρατιωτικών, 
γιος στρατηγού που σκοτώθηκε το 1914 και πατέρας λοχαγού, που υπηρετούσε με γερμανική 
στολή, είχε διαλύσει το σταθμό διοίκησης του Βερνώ με τους άνδρες της αστυνομίας και είχε δώσει 
διαταγή στα στρατεύματα να επιστρέψουν στους στρατώνες. 
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Αφρική. Οι πιο πιστοί του σύμβουλοι τον ικέτευαν. Αρνήθηκε, λέγοντας πως το καθήκον του του 
υπαγόρευε να μην παρεμβληθεί μεταξύ του γαλλικού λαού και του νικητή του. Κατά τον στρατηγό 
Σερινί, τριάντα ετών σύντροφό του, επικαλέσθηκε επίσης και τους φόβους του γιατρού του 
Μενετρέλ για τους κινδύνους ενός αεροπορικού ταξιδιού στην ηλικία του και όταν ο Σερινί του 
απάντησε πως ένα τέτοιο τέλος θα ήταν η αποθέωσή του θύμωσε. Και οι δυο εξηγήσεις μπορεί να 
είναι ταυτόχρονα αληθινές. Τα κίνητρα των ανθρώπων είναι πολύπλοκα και τα γηρατειά είναι η 
ηλικία του εγωισμού που θριαμβεύει. 
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Ο γαλλικός στόλος επιτυγχάνει την αυτοβύθισή του 

Ο Petain δεν είναι ο μόνος που άφησε να χαθεί η ευκαιρία να φύγει για το Αλγέρι. Από το 1940 ο 
στόλος της Τουλόν κοιμόταν μέσα στο ναύσταθμό του. Είχε διαιρεθεί σε μια δύναμη ανοικτού 
πελάγους κάτω από τη διοίκηση του ναυάρχου κόμη Ζαν ντε Λαμπόρντ και σε μια δύναμη 
παρακτίου άμυνας κάτω από τις διαταγές του ναυτικού διοικητού, αντιναύαρχου Μαρκί. Η 
εξαιρετική εύνοια που απολαμβάνει το Ναυτικό, έδινε στην περιοχή της Τουλόν μια ευημερία και 
μια δραστηριότητα που σ’ ολόκληρη τη France της σκοτεινής αυτής περιόδου δεν είχαν το ταίρι 
τους. Το σώμα των αξιωματικών ζούσε με την εκ παραδόσεως αγγλοφοβία και με τη δόξα πως δεν 
είχε ηττηθεί, σαν να ήταν δυνατό να υπάρξουν στεγανά χωρίσματα στην συμφορά που είχε πλήξει 
το έθνος. Η εντολή ήταν κατηγορηματική: σε καμιά περίπτωση τα πολεμικά δεν έπρεπε να πέσουν 
σε ξένα χέρια, όποια κι αν είναι αυτά, πρώην φιλικά ή εχθρικά. 

Αυτή η ακράδαντη απόφαση είχε δημιουργήσει στους Γάλλους ναύτες την ψύχωση της 
αυτοβύθισης. Ποτέ στην ιστορία δεν προετοιμάσθηκε με τόσο τακτικό τρόπο μια αυτοκαταστροφή. 
Μακρές οδηγίες είχαν καταρτισθεί. Ασκήσεις γίνονταν κατά περιόδους. Επάνω σ’ αυτά τα σκάφη, 
από τα οποία η εκλογή που είχαν κάνει οι αρχηγοί τους αφαιρούσε την πιθανότητα να 
ξαναεμφανισθούν σε μια νικηφόρο μάχη, η κυριότερη δραστηριότητα ήταν οι δοκιμές της 
αυτοκτονίας. Λίγο έλειψε να μην επιτύχει! 

Όταν ο Darlan βρήκε στο Αλγέρι το δρόμο της Δαμάσκου του

Έπειτα το συναίσθημα ευφορίας ξαναγύρισε. Η Τουλόν έμαθε με ανακούφιση πως ο Führer δεν είχε 
την πρόθεση να καταλάβει τα πολεμικά και πως εμπιστευόταν στην τιμή του γαλλικού ναυτικού για 
την άμυνα της πόλης. Ένα οχυρωμένο στρατόπεδο οργανώθηκε. Είκοσι τάγματα στρατού κλήθηκαν 
εκεί. Η Τουλόν είδε να προάγεται στον κολακευτικό ρόλο του θεματοφύλακα της γαλλικής 
στρατιωτικής κυριαρχίας μέσα σε μια τελείως κατεχόμενη France. Η ψευδαίσθηση διατηρήθηκε και 
όταν οι Γερμανοί απαγόρευσαν την ενίσχυση της βάσης από την ξηρά και απαίτησαν να 
διασκορπιστούν τα 20 τάγματα. Το ναυτικό ανέλαβε να θέσει σε κατάσταση άμυνας το θαλάσσιο 
μέτωπο εναντίον των Αγγλοαμερικανών. Από την πλευρά του εσωτερικού, από την πλευρά των 
Γερμανών τρεις σταθμοί από τρεις χωροφύλακες τοποθετημένοι στο Σαναρύ, στο Ολιούλ και στη 
Βαλέττα υπήρξαν οι μόνοι φρουροί της ακεραιότητας της Τουλόν. 

, έστειλε διαταγή στο στόλο να έρθει να 
τον συναντήσει. Το αποτέλεσμα υπήρξε αξιοσημείωτο: ούτε μια έλικα δεν κινήθηκε. Τα βασικά 
πολεμικά είχαν το απαραίτητο μαζούτ, για να διασχίσουν τη Μεσόγειο και μια ισχυρή ναυτική 
αγγλοαμερικανική δύναμη περίμενε στα ανοικτά, έτοιμη να τα συνοδεύσει. Αλλά ο ναύαρχος 
Λαμπόρντ μισούσε τους Άγγλους και ο ναύαρχος Μαρκί θεωρούσε τον εαυτό του υφιστάμενο. Τα 
φώτα που είχαν ανάψει εν όψει μιας επέμβασης εναντίον των εισβολέων της Αλγερίας έσβησαν, 
όταν η επέμβαση θεωρήθηκε αδύνατη. Η αναμονή άρχισε πάλι. 

Η απόφαση που πήρε ο Hitler να τελειώνει με ό,τι απόμεινε από τη γαλλική στρατιωτική ισχύ δεν 
ήταν εντελώς αδικαιολόγητη. Την κατάπαυση του πυρός στην Αφρική ακολούθησε η προσχώρηση 
του γαλλικού στρατού της Αφρικής στην παράταξη των συμμάχων. Ο Giraud, που είχε υποσχεθεί 
γραπτώς πως δε θα βάλει κανένα εμπόδιο στη γερμανική πολιτική του στρατάρχου, είχε αναλάβει 
την αρχηγία στις 13 Νοεμβρίου και είχε δώσει διαταγή στα γαλλικά στρατεύματα να καλύψουν την 
εξόρμηση των Συμμάχων στην Tunisia. Ο Ζουέν, που είχε υπογράψει αυτό που στην παλιά 
στρατιωτική γλώσσα, ονομαζόταν ρεβέρ, έμπαινε κάτω από τις διαταγές του Giraud και παρέσυρε 
διστακτικούς στρατηγούς, όπως ο Μαντιγκάλ και ο Καιλτζ. Ο Darlan αναλάμβανε προκλητικά το 
ρόλο του εκδικητή της πατρίδος και, όπως μαρτυρούν τα Σημειωματάρια του Goebbels, οι Γερμανοί 
υποπτεύονται κάποια μυστική συνεννόηση μεταξύ Darlan και Petain. Οι άνθρωποι που 
αναθεωρούσαν τη στάση τους ή αθετούσαν τις υποχρεώσεις τους είχαν κάθε λόγο να το κάνουν, το 
λιγότερο όμως που πρέπει να αναγνωρισθεί είναι πως πρόσφεραν στον Hitler ισχυρά προσχήματα 
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για να πάρει τα μέτρα του εναντίον νέων αποσκιρτήσεων. 

Την νύκτα της 26ης Νοεμβρίου ο αγγελιοφόρος της οργής του Διός, ο von Νίντα, εμφανίζεται πάλι 
στη σκηνή. Πηγαίνει στον πύργο του Laval στο Σατελντόν και, σύμφωνα με τις διαταγές που έχει, 
περιμένει ως τις 4:30 ακριβώς για να ζητήσει να του ανοίξουν την καγκελόπορτα. Δέκα λεπτά 
αργότερα ο Laval πηδά στο αμάξι του και τρέχει στο Vichy. Όχι γιατί θα μπορούσε να εμποδίσει 
αυτό που είχε αρχίσει να συντελείται, την πλήρη διάλυση του στρατού και την κατάληψη του 
στόλου, αλλά αποκλειστικά και μόνο, γιατί θέλει να καταπνίξει τις αντιδράσεις και να προλάβει 
επεισόδια. Η France, σκέφτεται, είναι ένα ανίσχυρο σώμα στα χέρια ενός παντοδύναμου εχθρού: η 
μόνη στάση που μπορεί να περιορίσει τις κακώσεις που υφίσταται, δεν είναι το να σκληρυνθεί, 
αλλά το να μην αντιδράσει. 

Η αποστράτευση -χιτλερικός ευφημισμός- δεν συνεπάγεται κανένα επεισόδιο. Ο στρατός είχε 
περιορισθεί στους στρατώνες του από τις 11 Νοεμβρίου και ένας μόνο στρατηγός, ο ντε Λατρ, είχε 
αποπειραθεί να φύγει στην ύπαιθρο με έναν τρόπο, που είχε γελοιοποιηθεί από το Vichy. Οι 
Γερμανοί εισβάλλουν στους κοιτώνες και πετούν τους στρατιώτες στο δρόμο, ορισμένες φορές με τα 
εσώρουχα! Ο αείμνηστος γαλλικός στρατός! Η καταστροφή του Sedan ολοκληρώνεται ως τις 
τελευταίες της συνέπειες και τα πάντα θα είχαν χαθεί, ακόμα και η τιμή, αν η αναγέννηση δεν είχε 
αρχίσει στα υπερπόντια εδάφη. 

Στην Τουλόν όλα γίνονται μέσα σ’ ελάχιστα λεπτά. Οι Γερμανοί είχαν συγκεντρώσει μια 
θωρακισμένη μεραρχία, που εισβάλλει στην πόλη τόσο σιωπηλά, όσο της επιτρέπουν οι ερπύστριες 
των αρμάτων. Δυο από τους τρεις σταθμούς χωροφυλακής εξουδετερώνονται, πριν δώσουν το 
σύνθημα του συναγερμού. Το φρούριο Λαμάλγκ, έδρα του Λιμεναρχείου, καταλαμβάνεται. 
Αποκομμένο από το λιμάνι διατηρεί την επικοινωνία με το Vichy, από όπου ο ναύαρχος Λε Λυκ 
τηλεφωνεί εκ μέρους του προέδρου Laval να αποφευχθεί κάθε επεισόδιο. Αυτό, προσθέτει, 
τροποποιεί όλες τις προηγούμενες διαταγές. Την τελευταία στιγμή το Vichy επιδιώκει να προλάβει 
την αυτοβύθιση. Ο Laval φοβάται μήπως η καταστροφή των πολεμικών εξάψει την οργή του Hitler... 

Ευτυχώς είναι πάρα πολύ αργά. Το λιμάνι και ο όρμος αντηχούν από εκρήξεις. Οι εξαίρετες οδηγίες 
αυτοκτονίας εκτελούνται αριστοτεχνικά. Ο θόρυβος των θωρακισμένων είχε ξυπνήσει την Τουλόν. Ο 
ναύαρχος κόμης ντε Λαμπόρντ λίγο έλειψε να καθυστερήσει μερικές στιγμές περισσότερες απ’ όσο 
έπρεπε, επί τέλους όμως στις 05:29 η γενική διαταγή αυτοβύθισης εκπέμπεται από το Strasbourg. 
Οι Γερμανοί βρίσκονται στην προκυμαία, κανονιοβολισμοί ανταλλάσσονται μεταξύ αρμάτων και 
πολεμικών σκαφών, αλλά η τελευταία διαταγή της κυβέρνησης του Vichy: Σταματήστε τις ζημιές!

Η απήχηση υπήρξε σημαντική. Η νύκτα της Τουλόν αποτελούσε καταδίκη της ημέρας του Μερς ελ-
Κεμπίρ. Παρείχε την απόδειξη ότι ακόμα και οι πιο εχθρικοί προς την Αγγλία γαλλικοί κύκλοι δεν 
ήταν συνένοχοι της Γερμανίας. Αμερικανικές εφημερίδες τιτλοφόρησαν τις περιγραφές τους: 

 δεν 
ακούεται. Ξημερώνοντας η ημέρα φωτίζει ένα ανακάτωμα σκαφών αναποδογυρισμένων ή 
πυρπολημένων: 2 θωρηκτά, 1 θωρηκτό μάχης, 7 καταδρομικά, 1 μεταγωγικό αεροπλάνων, 29 
αντιτορπιλικά, 12 υποβρύχια, συνολικά πάνω από 100 πολεμικά συνολικού εκτοπίσματος 230.000 
τόνων χάθηκαν μέσα σε μια νύκτα πιο δαπανηρή από το Τραφάλγκαρ. Οι Γερμανοί θα 
περισυλλέξουν λίγα παλιοσίδερα και μερικές μικρές μονάδες. Οι Σύμμαχοι θα δουν να φθάνει το 
Casablanca με κυβερνήτη τον L’Ερμινιέ και τρία αλλά υποβρύχια, που αποσπώντας τα αγκυροβόλιά 
τους, όρμισαν προς το πέλαγος περνώντας με εμβολισμό τα δίκτυα του διαύλου. Ασήμαντα 
υπολείμματα του ισχυρότερου στόλου που είχε η France από την εποχή του Λουδοβίκου 16ου. 

Δόξα 
στην Τουλόνα! Δόξα μελαγχολική, δόξα αρνητική, σύμβολο της καταπτωσης, στην οποίαν είχε 
περιπέσει η France. 
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Το τέλος του ναυάρχου Darlan 

Η επομένη της αυτοκτονίας του στόλου της Τουλόν είναι, μια λαμπρή μέρα ελπίδας για την 
αγγλοαμερικανική διοίκηση. Αφού είχε αποβιβασθεί χωρίς δυσκολία στο Μπουζί, στη Φιλιππεβίλ 
και την Μπον η 1η βρετανική στρατιά, μπήκε στην Tunisia στις 15 Νοεμβρίου. Στις 27 στον δρόμο 
της Μπιζέρτας η αριστερή της πτέρυγα πλησιάζει στο Ματέρ. Στην κοιλάδα της Μετζέρμπα η δεξιά 
της πτέρυγα καταλαμβάνει την Τεμπούρμπα και φθάνει στην Τζεντέιντα. Η Τύνις απέχει 25km. Το 
παιχνίδι στη Βόρεια Αφρική φαίνεται να έχει κερδηθεί. 

Και θα είχε ασφαλώς κερδηθεί αν ο γενικός αρμοστής της Tunisia ναύαρχος Πεστεβά είχε προβάλει 
αντίσταση στη γερμανοϊταλική απόβαση. Κανένας δεν είναι πιο πατριώτης απ’ αυτόν τον 
γενειοφόρο και αγνό ναυτικό, για τον οποίο λένε πως πηγαίνει στην λειτουργία που γίνεται στις 6 το 
πρωί, γιατί αυτό κόβει στα δυο το πρωινό του. Αλλά οι δαιδαλώδεις συνθήκες, μέσα στις οποίες 
καθορίζονται οι γαλλικές θέσεις, υπερβαίνουν τις ικανότητες του μυαλού του. Αρνείται να 
υπακούσει στον Darlan, στο πρόσωπο του οποίου βλέπει έναν ναύαρχο πολιτικό, είναι ανίκανος να 
φαντασθεί πως οι αγανακτισμένες διαμαρτυρίες του Petain εναντίον της παραβιάσεως της Βόρειας 
Αφρικής κρύβουν την έγκρισή του. Έχοντας διαταγή να ανοίξει στον Άξονα τα σύνορα της Tunisia, τα 
ανοίγει. Η Τύνις καταλαμβάνεται. Η Μπιζέρτα συνθηκολογεί και η γερμανοϊταλική εγκατάσταση θα 
ήταν ακόμα ταχύτερη, αν ο στρατηγός Μπαρρέ δεν συγκέντρωνε μερικούς άνδρες του ιππικού και 
μια φούχτα εθνοφρουρούς, με τους οποίους εγκαθίσταται στο Μετζέζ ελ-Μπαμπ στον δρόμο της 
Αλγερίας. Όταν ο στρατηγός Νέρινγκ ζητά να του επιτρέψει να περάσει, ο Μπαρρέ αρνείται και 
δίνοντας μάχη συμπτύσσεται προς τα δυτικά. Στις 20 Νοεμβρίου συναντάται στην Ουέντ-Ζάργκα με 
μια βρετανική εμπροσθοφυλακή κάτω από τις διαταγές του στρατηγού Μπλαίηντ. Ο Νέρινγκ που 
δεν έχει μαζί του παρά ελάχιστα άρματα, υποχωρεί με τη σειρά του και η αγγλική προέλαση προς 
την Τύνιδα συνεχίζεται. 

Ταυτόχρονα η μεραρχία της Κονσταντίν κάτω από τις διαταγές του στρατηγού Ουέλβερτ εισβάλλει 
στην κεντρική Tunisia και ενισχυμένη από τους Αμερικανούς αλεξιπτωτιστές του συνταγματάρχη 
Ραφ καταλαμβάνει το Κασερίν, το Πισόν και την Gafsa. Η κατάληψη του Sfax, η έξοδος στον κόλπο 
του Gabes, η κατάληψη της γραμμής Μαρέτ φαίνονται ζήτημα ημερών. Η ελπίδα δεν ζει πολύ. Από 
τις 29 Νοεμβρίου η τύχη των όπλων αλλάζει. Ο Μπλαίηντ χάνει 40 άρματα προσπαθώντας να 
καταλάβει την Τζεντέιμπα και στις 4 Δεκεμβρίου βλέπει να του παίρνουν την Τεμπούρμπα. Η 
διοχέτευση των συμμαχικών δυνάμεων προς την Tunisia προσκρούει σε μεγάλες δυσκολίες. Ο 
Patton και πάρα πολλά αμερικανικά στρατεύματα έχουν μείνει στο Morocco εξ αιτίας του φόβου 
μιας επέμβασης του Franco. Η απόδοση της μοναδικής οδού Αλγέρι-Τύνις είναι πολύ πενιχρή. Η 
επιμελητεία και οι διάφορες υπηρεσίας δεν έχουν πείρα. Η εναρμόνιση των τριών όπλων, που 
ακολουθούν αρχές τελείως διαφορετικές, συναντά εμπόδια κάθε στιγμή. Τα γαλλικά στρατεύματα 
στερούνται τα πάντα και σφοδρές διενέξεις συγκλονίζουν ακόμα τα επιτελεία, όπου ο Μαστ, ο 
Μπετουάρ, ο ίδιος ο Giraud θεωρούνται ανοικτά προδότες για τον ρόλο που έπαιξαν πριν από τις 7 
Νοεμβρίου. Το βίαιο κλίμα της Βόρειας Αφρικής αποτελεί έκπληξη για μια στρατιωτική διοίκηση, 
που πίστευε πως πολεμά μέσα σε μια διαρκή άνοιξη. Εκεί που φαντάζονταν πως θα βρουν άμμο, 
έβρισκαν λάσπη, κι αντί για την ξηρασία ταλαιπωρούν τους κατακτητές του Μαγκρέμπ οι 
κατακλυσμιαίες βροχές. 

Η επανάληψη της επίθεσης προς την Τύνιδα που είχε προβλεφθεί για τις 9 Δεκεμβρίου, 
αναβάλλεται για τις 22. Οι βροχές διπλασιάζονται σε ένταση, καταστρέφουν τους δρόμους, 
ακινητοποιούν τα άρματα, εξουδετερώνουν την αεροπορία, προκαλούν αναβολή της επίθεσης. Στις 
24 ο Eisenhower πηγαίνει κάτω από καταρρακτώδη βροχή στο Γενικό Στρατηγείο του Άντερσον που 
είναι εγκατεστημένο στην μικρή αλγερινή πόλη Μπέζα. Μια νέα αναβολή αποφασίζεται, τη φορά 
αυτή ως το τέλος της περιόδου των βροχών. Κάθε ελπίδα να καταληφθεί η Τύνις πριν από την 
άνοιξη του 1943 εγκαταλείπεται. 



Digitized by 10uk1s 

Ο Eisenhower βρισκόταν ακόμα στην Μπέζα και η έγνοια να γιορτάσει λίγο τα Χριστούγεννα άρχιζε 
να καλύπτει τις στρατιωτικές φροντίδες του, όταν ξέσπασε σαν κεραυνός μια είδηση από το Αλγέρι: 
ο ναύαρχος Darlan είχε δολοφονηθεί. Η αγοραπωλησία Darlan (The Darlan Deal) είχε γίνει αυτό 
που οι Αμερικανοί αγαπούν να αποκαλούν γαλλικά cause célèbre (περίφημη υπόθεση). Εκτός από την 
υποταγή της Αλγερίας και του Μαρόκου η εκδήλωση του ναυάρχου είχε επιφέρει την προσχώρηση 
της Δυτικής Αφρικής και την έναρξη άμεσου συναγερμού μεταξύ των γαλλικών αρχών και του 
εκστρατευτικού σώματος. Ο Darlan είχε σημειώσει μιαν αποτυχία με την άρνηση του γαλλικού 
στόλου να συμμορφωθεί προς την έκκλησή του, η ενεργητικότητα όμως και η ικανότητα που έδειχνε 
είχαν απαλλάξει την αμερικανική διοίκηση από ένα πλήθος καθήκοντα, που δεν ήταν καθόλου 
προετοιμασμένη να αναλάβει. Είχε συμφωνηθεί, ότι ο Darlan θα έπαιρνε τον τίτλο του ύπατου 
αρμοστή στην Αφρική, ενώ ο Giraud θα αναλάμβανε την αρχιστρατηγία των γαλλικών δυνάμεων και 
ο Νογκέ, ο Υβ Σατέλ κλπ. θα διατηρούσαν τα αξιώματά τους. Λύση ταχεία και ρεαλιστική, σύμφωνη 
με το πνεύμα με το οποίο ο Μάρφυ είχε εργασθεί επί πολλούς μήνες, αλλά που έθετε ένα 
πρόβλημα πολιτικής ηθικής και προκαλούσε θορυβώδεις αντιδράσεις. Από το πρόσωπο του Darlan 
οι επιθέσεις έφθαναν σ’ αυτούς που αποκαλούσαν αναδόχους του, τον Eisenhower, το State 
Department, τον ίδιο τον Roosevelt. Ο Μάρφυ είδε να σπεύδει στην Αφρική ο Milton Eisenhower 
θορυβημένος, γιατί είχε μάθει ότι κινδύνευε η σταδιοδρομία του αδελφού του από τη συνεργασία 
του με τον φασίστα ναύαρχο. Αλλά very important persons έρχονταν στο Αλγέρι να κάνουν έρευνα 
για την μη κατάργηση των νόμων του Vichy, για την μη απελευθέρωση των κομμουνιστών 
βουλευτών που είχαν συλληφθεί το 1939, την μη χειραφέτηση των Εβραίων (για τους οποίους οι 
Αμερικανοί πίστευαν ότι είχαν περιορισθεί στα Μελλάχ από την εποχή της χιτλερικής νίκης) την μη 
απελευθέρωση των λαών που είχαν υποδουλωθεί από τη γαλλική αποικιοκρατία κλπ. Μια 
παγκόσμια εκστρατεία, την οποία βοηθούσαν οι φιλελεύθεροι Αμερικανοί, οι ντεγκωλικοί και οι 
κομμουνιστές, παρουσίαζε τον Darlan σαν τη ζωντανή άρνηση του ιδεώδους, για το οποίο 
πολεμούσαν τα Ηνωμένα Έθνη. Ο πρώτος που έκαμε μια θυσία για να αποκαταστήσει τα πράγματα 
υπήρξε ο Roosevelt. Στη συνάντησή του με τους αντιπροσώπους του Τύπου στις 17 Νοεμβρίου 
χαρακτήρισε τη συμφωνία που είχε γίνει με τον Darlan ως προσωρινή δοκιμαστική προσπάθεια. Ο 
ναύαρχος αντέδρασε γράφοντας στον Κλαρκ, πως αυτός ο τρόπος να τον θεωρούν σαν λεμόνι που 
θα το πετάξουν, αφού το στύψουν, πρόσβαλε το κύρος του και ελάττωνε την αξία των υπηρεσιών 
που θα μπορούσε να προσφέρει στην κοινή υπόθεση. Δεν είχε άλλωστε, ψευδαισθήσεις· ευχόταν 
να αποσυρθεί από το παιχνίδι όσο το δυνατό γρηγορότερα και έλεγε πως δεν ζητούσε άλλη 
ανταμοιβή από ένα διαβατήριο για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Στις 23 Δεκεμβρίου γευμάτισε με τον 
Μάρφυ και, αφού του είπε πως γνώριζε τέσσερις συνωμοσίες εναντίον της ζωής του, αντιμετώπισε 
το θέμα της διαδοχής του. Ο De Gaulle, είπε,

Την άλλη μέρα στις 15:00 ένας νεαρός που είχε πει πως τον λένε Μοράν, παρουσιάζεται στο θερινό 
ανάκτορο λέγοντας πως επιθυμεί να δει τον ναύαρχο Darlan για μια επείγουσα υπόθεση. Τον 
αφήνουν να καθίσει στην αίθουσα αναμονής. Ο Darlan φθάνει απρόοπτα μερικές στιγμές αργότερα 
συνοδευμένος από τον υπασπιστή του υποπλοίαρχο Ουρκάντ. Από τις τρεις σφαίρες που ρίχνονται 
εναντίον του δύο τον κτυπούν. Πεθαίνει δυο ώρες αργότερα στο νοσοκομείο. Παράξενος φόνος. Ο 
δολοφόνος Μποννιέ ντε λα Σαπέλ, Γάλλος της Αλγερίας, είκοσι ενός ετών, μέλος των Εργατικών 
Ταγμάτων Νεότητας, ήταν μοναρχικός με φλογερά αντιγερμανικά αισθήματα. Δικάστηκε και 
καταδικάσθηκε σε θάνατο την άλλη μέρα δηλώνοντας στο στρατοδικείο, πως δεν είχε συνενόχους, 
γιατί δεν χρειάζεται να μαζευτούν πολλοί για να σκοτώσουν έναν προδότη. Η ταυτότητά του με το 
όνομα Μοράν του είχε παραδοθεί από κάποιον αββά Κορντιέ, το αυτοκίνητο που τον πήγε στο 
θερινό ανάκτορο ανήκε στον Αστιέ ντε λα Βιζερί, αλλά εξακολουθεί να μην είναι γνωστό ποιος 
προμήθευσε το πιστόλι, ένα όπλο 6,35 και αν είναι αληθινή η εκδοχή, σύμφωνα με την οποία ο 
Μποννιέ είχε αντικαταστήσει δύο, από τους συντρόφους του που είχαν επιλεγεί με κλήρο και που 
είχαν δειλιάσει. 

 δεν είναι ακόμα δυνατό· θα είναι την ερχόμενη άνοιξη... 

Για να σωθεί ο Μποννιέ έγιναν μεγάλες προσπάθειες. Οι ντεγκωλικοί του London κινητοποιούν την 
παγκόσμια κοινή γνώμη. Οι ντεγκωλικοί του Αλγερίου ετοιμάζουν έφοδο εναντίον των φυλακών 
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Μαρμπερούς. Ο Giraud που γυρίζει βιαστικά από την Tunisia δέχεται παντός είδους πιέσεις. Στις 26 
Δεκεμβρίου στις 11 το πρωί ένας προσωπικός του φίλος του φέρνει έναν επισκέπτη, που 
αποκαλύπτεται πως είναι ο κόμης των Παρισίων. Θα έπρεπε να βρίσκεται στα κτήματά του, στο 
Λαράς του Ισπανικού Μαρόκου βρίσκεται μυστικά στο Αλγέρι μέσα στην σύγχυση που προκάλεσε ο 
θάνατος του Darlan. Σκοπός της επίσκεψής του είναι να ζητήσει να δοθεί χάρη στον Μποννιέ ντε Λα 
Σαπέλ. Ο Giraud τον ακούει κι έπειτα απαντά πως το εκτελεστικό απόσπασμα δούλεψε την αυγή και 
η απόφαση είχε εκτελεστεί. Συντετριμμένος ο κόμης συνέρχεται και επί δύο ώρες προσπαθεί να 
πείσει τον στρατηγό για τη δόξα που περιμένει τον στρατιώτη, ο οποίος θα ξανάφερνε την France 
στη συνταγματική νομιμότητα. Ο Giraud απαντά ότι θα είναι πολύ ευτυχής να ξεχάσει, πως ο κόμης 
των Παρισίων ήλθε στο Αλγέρι και πως ένα αεροπλάνο θα τον οδηγήσει αμέσως στο Ισπανικό 
Morocco. Πολλοί λίγοι λυπούνται τον Darlan. Ο Giraud τον διαδέχεται στη θέση του ύπατου 
αρμοστή. Η ντεγκωλική δραστηριότητα εντείνεται στη Βόρεια Αφρική. Μια νέα σελίδα γαλλικών 
αγώνων αρχίζει. 
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Κεφάλαιο 19: ΠΑΡΟΞΥΣΜΟΣ 
Νοέμβριος 1942 - Φεβρουάριος 1943 

Δραματικό Stalingrand 

Η τραγωδία που εκτυλίσσεται στη ρωσική στέπα φθάνει σε δραματική ένταση και υπερβαίνει σε 
ιστορική σημασία εκείνη που είχε διαδραματισθεί τον χειμώνα του 1941 μπροστά στη Μόσχα. 

Από το Voronezh ως τον Καύκασο η επιμήκυνση και η εξασθένηση των γερμανικών γραμμών 
έφθασαν σε βαθμό εξωφρενικό. Η ομάδα στρατιών Süd είχε αρχίσει, την θερινή εκστρατεία της σε 
μέτωπο 800km. Χωρίστηκε σε δυο ομάδες στρατιών, Α και Β, των οποίων τα μέτωπα, αν 
προστεθούν, έχουν μήκος όχι λιγότερο από 2600km Οι μαχητές του μετώπου δεν συνδέονται με τις 
βάσεις που τους ανεφοδιάζουν, παρά με δρόμους που η παραμικρή βροχή τους αχρηστεύει και με 
σιδηροδρομικές γραμμές γενικά μονές, που οι σιδηροτροχιές τους είναι τοποθετημένες χωρίς 
υποστηρίγματα στο χώμα. Εξαιρετικά αργή η κυκλοφορία του ανεπαρκούς τροχαίου υλικού 
εμποδίζεται και από τις επιθέσεις των παρτιζάνων, που φθάνουν σε μέσο όρο τις 700 τον μήνα και 
που την αύξησή τους κανένα κατασταλτικό μέτρο δεν κατορθώνει να επιβραδύνει. 

Ο αντικειμενικός σκοπός της επίθεσης ήταν η κατάκτηση της Υπερκαυκασίας. Το έργο αυτό ανήκε 
στην ομάδα στρατιών Α που είχε διοικητή τον στρατάρχη von Kleist. Η ομάδα στρατιών Β που είχε 
ανατεθεί διαδοχικά στον στρατάρχη von Bock, έπειτα στον αντιστράτηγο von Βάιχς, δεν είχε παρά 
αποστολή κάλυψης, που ήταν όμως επιβλητική. Όφειλε να επεκτείνει τον φραγμό του Don 
κλείνοντας ερμητικά τον ισθμό πλάτους 60km περίπου που χώριζε τον Don από τον Volga και έπειτα 
να παραταχθεί κοντά - κοντά στο μήκος του Volga ως το Αστραχάν. Στο τέλος της εκστρατείας, 
δηλαδή πριν φθάσει η δύσκολη εποχή, οι γερμανικές θέσεις στο νότιο τμήμα της Ε.Σ.Σ.Δ. έπρεπε να 
ορίζονται από τα παράλια της Μαύρης Θάλασσας, από την πεδιάδα της Υπερκαυκασίας μεταξύ 
Μπατούμ και Baku μέσα από την Τιφλίδα, από τα παράλια της Κασπίας και τέλος από τον Volga και 
από τον Don. 

Μια τέτοια φιλοδοξία ήταν παράλογη; Και ναι και όχι. 

Όχι, γιατί το χιτλερικό σχέδιο έμελλε να δώσει στη Γερμανία τα πετρέλαια του Καυκάσου και 
απομάκρυνε τους Ρώσους από τη Μαύρη Θάλασσα, εξαφανίζοντας έτσι κάθε απειλή αντεπίθεσης 
εναντίον της Κριμαίας, της Ουκρανίας και της Ρουμανίας. Ο Volga γινόταν ο ευρύς και στερεός 
στυλοβάτης του γερμανικού οικοδομήματος στη Ρωσία. Η συνέχιση της εκστρατείας είχε ως 
επακόλουθο επιχειρήσεις σε περίμετρο 4200km, η νίκη όμως θα επέτρεπε να περιορισθεί το 
πραγματικό μέτωπο σε 1000km περίπου, από τις εκβολές του Volga ως τον μέσο ρου του Don. Στην 
πράξη δεν υπήρχε πια καμιά πιθανότητα νίκης, από τη στιγμή που η ελπίδα γρήγορης και 
ολοκληρωτικής κατάρρευσης του Ερυθρού Στρατού είχε εξαφανιστεί. 

Ο μοιραίος και αδιαμφισβήτητος παραλογισμός υπήρχε στη δυσαναλογία του σκοπού προς τα 
μέσα. Για να πραγματοποιήσουν το σχέδιο του Hitler οι γερμανικές στρατιές, θα έπρεπε να 
διαθέσουν διπλάσιο αριθμό ανδρών, τριπλάσια ικανότητα μετακινήσεων και τετραπλάσια 
αεροπορία. Τα στρατεύματα θα έπρεπε να είχαν ξεκουραστεί και συμπληρωθεί. Πολεμούσαν χωρίς 
ανάπαυλα από την αρχή του πολέμου με τη Ρωσία και οι απώλειες που είχαν υποστεί, δεν είχαν 
συμπληρωθεί ούτε σε άνδρες ούτε σε υλικό. Σπάνια οι λόχοι αριθμούσαν περισσότερους από 60 
άνδρες και οι μεραρχίες αρμάτων περισσότερα από 80 άρματα. Ο Hitler που δεν πήγαινε ποτέ στο 
μέτωπο, που δεν επέτρεπε στους στενούς συνεργάτες του να πάνε, δεν είχε καμιά συγκεκριμένη 
ιδέα για τη φθορά που πάθαιναν οι στρατιές του μέσα στις νίκες τους. Και αν ακόμα την ήξερε, θα 
του ήταν αδύνατο να αντλήσει από μια Γερμανία, ανεπαρκώς προετοιμασμένη για τη δοκιμασία 
ενός παγκοσμίου πολέμου, τους απαραίτητους πόρους για να την αντιμετωπίσει. 
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Στις ανησυχίες που εκδηλώνονταν γύρω του, ο Führer απαντούσε επιμένοντας στην ιδέα, πως τα  
σοβιετικά στρατεύματα είχαν αποκάμει. Δεχόταν πρόθυμα κάθε ένδειξη που μαρτυρούσε την 
εξάντληση του εχθρού και απέκρουε με μανία τις αντίθετες ενδείξεις. Οι τολμηρότητες της 
στρατηγικής του δικαιολογούνταν, υποστήριζε, από την προσέγγιση του τελευταίου τέταρτου της 
ώρας. Όλοι οι πόλεμοι κερδίζονται με υπολείμματα· μπροστά στα ρωσικά συντρίμμια τα γερμανικά 
υπολείμματα διατηρούσαν την αποφασιστική τους δύναμη. 

Το καλοκαίρι πέρασε. Το φθινόπωρο φεύγει. Ακόμα χθες καυτός ο άνεμος της στέπας ξαναγίνεται 
παγερός. Το χιόνι πέφτει στα βουνά και ξεπροβάλλει στον κάμπο. Οι διοικητές των μονάδων 
συντάσσουν αναφορές, για να ζητήσουν επιτάχυνση της προώθησης των χειμερινών εφοδίων. 
Σύμφωνα με το πρόγραμμα της ανωτάτης διοίκησης οι στόχοι του 1942 έπρεπε να είχαν επιτευχθεί. 
Σε ποιο βαθμό έχουν επιτευχθεί ή μπορεί να επιτευχθούν ακόμα πριν από το πραγματικό κρύο; 

Στη Μαύρη Θάλασσα έπρεπε να είχε καταληφθεί το Μπατούμ· πρέπει να διανυθούν ως εκεί 500km. 
Καμιά σοβαρή πρόοδος δεν πραγματοποιήθηκε, αφότου είχε καταληφθεί το Νοβοροσίσκ και στο 
εσωτερικό η αναρρίχηση στο Ελμπρούζ (5800m) φαίνεται να αποτέλεσε ένα αθλητικό κατόρθωμα 
και το τελευταίο όριο της γερμανικής προσπάθειας. Η υποομάδα στρατιών του Ρούοφ που 
αποτελείται από την 17η γερμανική και την 3η ρουμανική, πολεμά μέσα σε υπέροχα τοπία: 
παρθένα δάση, άγρια φαράγγια, βραχώδη υψώματα, απ’ όπου ατενίζουν μια καταπράσινη 
παραλιακή πεδιάδα και τη μεγάλη σκοτεινή κηλίδα της θάλασσας. Αλλά όλες οι προσπάθειες για να 
κατέβουν σ’ αυτή την παραλία απέτυχαν. 

Στον κεντρικό Καύκασο η Τιφλίδα έπρεπε να είχε γίνει γερμανική. Ούτε καν ο προθάλαμός της, το 
Ορτζονίκιτζε, δεν έχει καταληφθεί. Η 1η στρατιά αρμάτων είχε συγκεντρώσει στην καμπή του Τέρεκ 
όλες τις δυνάμεις που μπόρεσε να αποσπάσει από τα 700km του μετώπου της και η 13η μεραρχία 
αρμάτων είχε επιχειρήσει να περάσει από τα φαράγγια από όπου τρυπώνει ο στρατιωτικός δρόμος 
της Οσσετίας: οι δυσκολίες του εδάφους, η έλλειψη βενζίνης και η ρωσική αντίσταση είχαν 
συνεργήσει για να τη σταματήσουν. Ανατολικότερα οι Βίκινγκς, σχηματισμός Νορβηγών εθελοντών, 
προσπάθησαν να καταλάβουν την σημαντική πετρελαιοφόρο ζώνη του Γκρόζνυ. Ένα προγεφύρωμα 
εγκαταστάθηκε στον Τέρεκ έπειτα από άγριες προσπάθειες, αλλά οι αναγκαίες ενισχύσεις για την 
εκμετάλλευση αυτού του πλεονεκτήματος έλειπαν τελείως. Στις 12 Νοεμβρίου μέσα σε μια παγερή 
θύελλα οι Bίκιvγκς πέρασαν πάλι τον ποταμό. Πουθενά αλλού η Wehrmacht δεν θα φθάσει πιο 
μακριά. 

Το Baku το ίδιο ήταν ο αντικειμενικός σκοπός. Κανένας Γερμανός στρατιώτης δεν θα φθάσει σε 
απόσταση μικρότερη των 600km απ’ αυτό. 

Μεταξύ Τερέζ και κάτω Volga, μέσα στη στέπα των Καλμούχων, μια μόνη μεραρχία, η 16η 
μηχανοκίνητη, θεωρείται αρκετή, για να σφραγίσει ένα κενό 400km που υπάρχει μεταξύ των 
ομάδων στρατιών Α και Β. Στην πραγματικότητα οι ίδιοι οι Ρώσοι δεν κατορθώνουν να καλύψουν 
τόσο υπερβολικά μεγάλους χώρους. Η 16η μηχανοκίνητη κυριεύει την Elista, πρωτεύουσα των 
νομάδων και μια περίπολος κάτω από τις διαταγές του ανθυπολοχαγού Γκότλημπ προχωρεί και 
φθάνει 25km από το Αστραχάν. Αποκόπτει την σιδηροδρομική γραμμή του Baku, πυρπολεί μια 
αμαξοστοιχία μεταφοράς πετρελαίου και επιστρέφει, χωρίς να δει ούτε έναν στρατιώτη του εχθρού. 
Ένα κενό ολοκληρωτικό στην πράξη απλώνεται μεταξύ των στρατιών, που μάχονται στον Καύκασο κι 
εκείνων που συνωστίζονται στον Volga. Στα βόρεια της Elista η 4η ρουμανική στρατιά που 
αποτελείται από δυο ισχνά σώματα στρατού, σχηματίζει ένα αμυντικό μέτωπο παρατάσσοντας τις 
δυνάμεις της στο μήκος μιας σειράς λιμνών που δείχνουν την παλιά κοίτη του Volga. Στο αριστερό 
της η 4η γερμανική στρατιά αρμάτων του αντιστράτηγου Hoth φθάνει στον μεγάλο ποταμό κοντά 
στην καμπύλη που διαγράφει για να αφήσει την κατεύθυνση προς τη Μαύρη θάλασσα και να πάρει 

Αν δεν κυριεύσω τα πετρέλαια του Baku, είχε πει ο Hitler, 
θα υποχρεωθώ να τερματίσω τον πόλεμο... 
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την κατεύθυνση προς την Κασπία. Ως τις 16 Σεπτεμβρίου έπαιρνε μέρος στη μάχη για το Stalingrand, 
έπειτα παραχώρησε μέρος των μονάδων της στην 6η στρατιά που είχε αναλάβει να ολοκληρώσει 
την κατάληψη της πόλης. Αφού έμεινε έτσι με το 4ο σώμα και με την 29η μηχανοκίνητη μεραρχία, 
δεν κατόρθωσε να καταλάβει τα υψώματα του Κράσνο - Αρμένσκ, απ’ όπου οι Ρώσοι δεσπόζουν 
στις γραμμές της. 

Μπαίνουμε τώρα στον τομέα της 6ης στρατιάς στις παρυφές του Stalingrand. Ο στρατηγός που την 
διοικεί, ο Freidrich Paulus, είναι ο πιο πρόσφατος από τους γερμανούς ηγήτορες. Ηλικίας πενήντα 
δύο ετών μόνο, πρώην αρχηγός του επιτελείου του στρατάρχου Reichenau, τοποθετήθηκε, όχι χωρίς 
να προκαλέσει τη ζήλια μερικών, επί κεφαλής μιας από τις σημαντικότερες ομάδες του 
στρατιωτικού ζατρικίου. Ο Hitler εξ άλλου τον προορίζει για έναν άλλο ρόλο, λιγότερο επίζηλο 
σκέπτεται, όταν ο Paulus θα έχει καταλάβει το Stalingrand, να του αναθέσει τα καθήκοντα του Jodl, 
να τον κάνει ιδιαίτερο στρατηγό του. 

Η πολιτική εύνοια δεν έπαιξε κανένα ρόλο στην λαμπρή άνοδο του Paulus. Προερχόμενος από 
οικογένεια απλών υπαλλήλων είχε ανέβει κοινωνικά με το να συνδεθεί με το γάμο του με μια 
οικογένεια της ρουμανικής καλής τάξης και είναι πολιτικά ουδέτερος, όπως άχρωμη είναι και η 
προσωπικότητά του. Η υπακοή αποτελεί την κυριότερη δύναμη όλων των στρατών, αλλά η 
ανυπακοή γεννά τη δόξα των μεγάλων ηγητόρων. Ο Paulus είναι ανίκανος για ανυπακοή. 

Ο ρόλος που του είχε ανατεθεί για την εκστρατεία του 1942 δεν έπαψε να γίνεται όλο και πιο 
βαρύς. Οι επιχειρήσεις της 6ης στρατιάς είχαν προγραμματισθεί μόνο για την καμπή του Don, ενώ 
το Stalingrand ήταν δευτερεύων αντικειμενικός σκοπός, περισσότερο λεία, παρά στόχος. Ύστερα το 
δευτερεύον έγινε πρωτεύον. Ο Hitler είχε δηλώσει στην αρχή, πως δεν απαιτούσε την κατάληψη της 
πόλης και πως θα τον ικανοποιούσε η καταστροφή του βιομηχανικού δυναμικού της. Τώρα θεωρεί 
την άγρια μάχη, που η πόλη αυτή προκαλεί, ως την κεφαλαιώδη και αποφασιστική δοκιμασία του 
αγώνα του στην Ρωσία. 

Η πολιορκία άρχισε στις 2 Σεπτεμβρίου με την συνένωση της 6ης στρατιάς και της 4ης 
θωρακισμένης στρατιάς στους λόφους που δεσπόζουν επάνω από την πόλη. 

Για τους Ρώσους η υπόθεση αυτή φαίνεται καταδικασμένη. Όλες οι συγκοινωνίες της ξηράς έχουν 
αποκοπεί και ο ανεφοδιασμός της φρουράς δεν είναι δυνατός παρά από τον Volga. Ο στρατηγός 
Λοπάτιν, διοικητής της 62ης στρατιάς, κρίνει πως είναι αδύνατη η άμυνα της πόλης και ζητά την 
έγκριση να υποχωρήσει προς την αντίπερα όχθη του Volga. Αλλά ο Stalin εγκαταλείποντας το 
σύστημα ελαστικής άμυνας, που είχε υιοθετηθεί στην αρχή του καλοκαιριού, μόλις πριν από λίγο 
είχε διακηρύξει πως η Ρωσία δεν έχει πια αλλά εδάφη για παραχώρηση. Ο διοικητής της ομάδας 
στρατιών Ερεμένκο και ο νέος του πολιτικός επίτροπος Κρούστσεφ αντικαθιστούν τον Λοπάτιν με 
τον στρατηγό Τσουίκωφ, που είχε φθάσει πρόσφατα από την Άπω Ανατολή. Οι εντολές του 
συνοψίζονται σε μια φράση: ή το Stalingrand θα σωθεί ή θα πεθάνουν όλοι οι υπερασπιστές του. 

Το Stalingrand είναι μια προκυμαία πάνω στο Volga. Στρέφει τα νώτα προς τη στέπα και μαζεύεται 
στο μήκος της πελώριας υγρής μάζας. Οι όχθες κατεβαίνουν με απότομες πλαγιές, πράγμα που 
δυσκολεύει τις σχέσεις μεταξύ πολιτείας και ποταμού, προσφέρει όμως μια νεκρή γωνιά για τα 
ευθύβολα όπλα. Οι χαράδρες που σχηματίζουν οι διαβρώσεις, τα μπαλκάς της στέπας, 
προεκτείνονται ως μέσα στην πόλη με μια σειρά κοιλώματα μέσα από το μεγαλύτερο τους κυλά ο 
ποταμός, ο οποίος, ενώ το Τσαρίτσιν γινόταν Stalingrand, διατήρησε το όνομα του Τσαρίτσα. Η 
παλιά πόλη είναι στο νότιο τμήμα. Η κεντρική πόλη, που καρδιά της είναι η Ερυθρά Πλατεία, 
κατεβαίνει με πλατιά σκαλιά από το λόφο Μάμαϊ ως την αποβάθρα του πορθμείου, που 
αντικαθιστά τις ανύπαρκτες γέφυρες. Τα βιομηχανικά προάστια απλώνονται συνέχεια προς τον 
Βορρά. Το εργοστάσιο χημικών προϊόντων Λαζούρ κατέχει το κέντρο μιας καμπής της 
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σιδηροδρομικής γραμμής, που διακρίνεται ολοκάθαρα στις αεροφωτογραφίες, γι’ αυτό και το 
όνομά της είναι Ρακέτα του τένις. Ακολουθούν τα χαλυβουργεία Ερυθρός Οκτώβρης, τα χυτήρια 
πυροβόλων Μπαρικάντ και το εργοστάσιο τρακτέρ Τζερζίνσκι. Τα προάστια Σπαρτοκόφσκα και 
Ρυνόκ προεκτείνουν το Stalingrand ως τη μεγάλη υδάτινη επιφάνεια, απ’ όπου η μεγάλη αφαίμαξη 
του Αχτούμπα αρχίζει να διαμελίζει τον Volga. Το συνολικό μήκος αυτής της αστικής και 
βιομηχανικής αλυσίδας υπερβαίνει τα 50km. Το πλάτος της σπάνια είναι περισσότερο από 3.000 
βήματα. 

Η παλιά πόλη έπεσε πρώτη. Η κατάληψη της μεγάλης σιταποθήκης από την 29η μηχανοκίνητη 
μεραρχία υπήρξε η πρώτη από τις αφάνταστες συγκρούσεις, που δίνουν στη μάχη του Stalingrand 
τον πρωτοφανή χαρακτήρα της. Οι εκρήξεις που αντηχούσαν μέσα στον τεράστιο από μπετόν θόλο 
της, έκαναν τα τύμπανα να σπανέ σαν υπερβολικά τεντωμένα λάστιχα. Το κτίριο ήταν ακόμα γεμάτο 
σιτάρι: Ρώσοι και Γερμανοί αλληλοσφάζονται μέσα σε μια χρυσαφένια βροχή. Οι Γερμανοί τελικά 
πλεονεκτούσαν. Κατά τα μέσα Οκτωβρίου είχαν καταλάβει στον νότιο τομέα καμιά δεκαριά 
χιλιόμετρα όχθης από το Κουπεροφσκόγιε ως το σημείο που τελείωναν οι σκάλες της Ερυθράς 
Πλατείας. Στον βόρειο τομέα κρατούσαν μια γραμμή του ίδιου περίπου μήκους από τη μια και από 
την άλλη πλευρά του Ρυνόκ. 

Σύμφωνα με τα δεδομένα οι Ρώσοι θα έπρεπε να είχαν φύγει. Από το Stalingrand δεν κρατούσαν 
παρά ένα μέρος των βιομηχανικών προαστίων του Βορρά, καθώς και στην κεντρική πόλη τους 
πρόποδες της απόκρημνης πλαγιάς, μια λωρίδα πλάτους μερικών δεκάδων μέτρων που τελείωνε 
λοξά στην αποβάθρα του πορθμείου. Αλλά η μάχη είχε πάρει ένα χαρακτήρα έξω από κάθε λογική. 
Δεν αντιμετωπίζονται σ’ αυτήν δυο στρατιωτικές διοικήσεις, που επηρεάζονται από τη στρατιωτική 
λογική, συμπλέκονται δυο ξέφρενοι φανατισμοί. 

Από γερμανική πλευρά ο παραλογισμός ήταν ακόμα μεγαλύτερος. Όταν φάνηκε τον Οκτώβριο, ότι η 
ομάδα στρατιών Α δεν είχε πια καμιά πιθανότητα να κυριεύσει μέσα στο 1942 τα πετρέλαια του 
Καυκάσου, η αιχμή του Stalingrand κατέληξε να χάσει κάθε στρατηγική σημασία. Η τελευταία 
οικονομική δικαιολογία της, η διακοπή της κίνησης στον Volga, βρισκόταν στις παραμονές της 
εξαφάνισής της, αφού το πάγωμα του ποταμού έμελλε να διακόψει τη ναυσιπλοΐα πιο 
αποτελεσματικά από την παρουσία των στρατιωτών του Paulus στο Ρυνόκ και των στρατιωτών του 
Hoth στο Κουπεροφσκόγιε. Το κύριο καθήκον του Γερμανού διοικητή ήταν από εδώ και πέρα να 
υποδεχθεί τον δεύτερο ρωσικό χειμώνα σε συνθήκες καλύτερες από τον πρώτο, συμπτύσσοντας και 
σταθεροποιώντας ένα υπερβολικά μεγάλο μέτωπο. Η προέλαση προς την Τιφλίδα και η στενή 
διείσδυση ως τον Volga ήταν στην πρώτη γραμμή των θυσιών που έπρεπε να δεχθούν να υποστούν. 

Αλλά ο Hitler είχε χάσει πια το αίσθημα της πραγματικότητας και όσοι επιχειρούσαν να τον 
προσγειώσουν το πλήρωναν ακριβά. 

Στις αρχές Σεπτεμβρίου ένας στρατηγός εκμηδενίσθηκε, γιατί υποστήριξε πως έπρεπε να 
περιορισθεί η προώθηση των στρατευμάτων και ένας άλλος στρατηγός κατρακύλησε από το ύψος 
της εύνοιάς του, επειδή υπεράσπισε τον πρώτο. Ο πρώτος ήταν ο στρατάρχης List ο δεύτερος ήταν ο 
στρατηγός Jodl. Επιστρέφοντας από μια αποστολή στο γενικό στρατηγείο της ομάδας στρατιών Α ο 
Jodl τόλμησε να πετάξει κατά πρόσωπο στον Hitler πως τα λάθη που αποδίδονταν στον List ήταν 
συνέπειες των διαταγών που αυτός, ο Hitler, είχε δώσει. Ο Führer εγκατέλειψε την αίθουσα 
πελιδνός, σαν να επρόκειτο να λιποθυμήσει, περιπλανήθηκε επί ώρες στα δάση της Βίνιτσα και 
κλείνοντας ολοκληρωτικά γύρω του τον κύκλο της μοναξιάς έπαψε ως τον θάνατό του να τρώει στο 
τραπέζι των αξιωματικών του. Αφού είχε απαλλαγεί από τα καθήκοντά του ο List, εξαφανίσθηκε 
από την ιστορία των εχθροπραξιών. 

Στο τέλος Σεπτεμβρίου εξαφανίζεται κι ο Halder. Κατόρθωνε να διατηρείται στη θέση του αρχηγού 
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του Γενικού Επιτελείου από την εποχή της κρίσης του Munich. Αλλά το κριτικό του πνεύμα, το 
μονόκλ και η ευφράδεια του, οι επικρίσεις και οι προειδοποιήσεις του, ως και ο καθολικισμός του 
ενοχλούσαν ένα δικτάτορα, που άφηνε να ανακηρύσσεται από τους αυλικούς του η μεγαλύτερη 
στρατιωτική μεγαλοφυΐα των αιώνων. Το ποτήρι ξεχείλισε στις 24 Σεπτεμβρίου. Τα νεύρα σας, 
καθώς και τα δικά μου, δήλωσε ο Hitler,

Ο αντικαταστάτης του Halder, ο Κουρτ Ζάιτζλερ, είναι ένας απλός αντιστράτηγος. Η Ανώτατη 
Στρατιωτική Διοίκησή του δεν έχει πια άλλες αρμοδιότητες εκτός από το ανατολικό μέτωπο, αφού 
τα αλλά θέατρα επιχειρήσεων έχουν υπαχθεί στην Ανώτατη Διοίκηση της Wehrmacht, δηλαδή στον 
Keitel. Στην πράξη τα πάντα συγχέονται κάτω από τη γεμάτη παραξενιές και πολυλογία 
παντοδυναμία του Hitler. Από τη στιγμή της φιλονικίας του με τον Jodl στενογράφοι καταγράφουν 
όλες τις αναφορές Lagesprechungen, που γίνονται στο γενικό στρατηγείο του. Αυτοί θα 
παραδώσουν στην ιστορία αφάνταστα ακατάληπτες αερολογίες, όπου βλέπει κανείς τον Hitler να 
περνά από τους πιο υψηλούς συλλογισμούς στις πιο ασήμαντες λεπτομέρειες, να διασχίζει 
καλπάζοντας τον πλανήτη και την επόμενη στιγμή να μετακινεί ένα λόχο, χωρίς εξ άλλου να 
αισθανθεί ούτε μια φορά την ανάγκη να δει με τι μοιάζει ο πόλεμός του ή να πλησιάσει άλλους 
στρατιώτες εκτός από τους παρασημοφορεμένους ήρωες, που ζητά να παρουσιάζονται πότε - πότε 
μπροστά του γαντοφορεμένοι και απαλλαγμένοι από τις ψείρες τους. 

 δεν αντέχουν πια. Για να διευθύνω τον πόλεμό μου στη Ρωσία 
δεν χρειάζομαι ένα δάσκαλο, αλλά έναν άνθρωπο διαποτισμένο από τον εθνικοσοσιαλιστικό 
φανατισμό... 

Ο γερμανικός στρατός όχι μόνο δεν παραιτείται από την κατάληψη του Stalingrand, αλλά την 
επιδιώκει με μεγαλύτερη λύσσα. Όλα τα τάγματα μηχανικού στρατιάς μεταφέρονται με αεροπλάνα 
και συγκροτούνται σε ομάδες εφόδου, για να ανοίξουν τον δρόμο στο πεζικό μέσα στους μεγάλους 
βιομηχανικούς προμαχώνες. Οι συγκρούσεις διεξάγονται μέσα σε μπερδεμένα μεταξύ τους 
κομμάτια από σπασμένα μηχανήματα, αναποδογυρισμένες κινητές γέφυρες, καταστρεμμένους 
μετάλλινους σκελετούς κτιρίων. Η ρωσική αντίσταση είναι υπέροχη. Οι Γερμανοί ξέρουν πως τίποτα 
δεν θα τους παραχωρηθεί, πως και η τελευταία πέτρα του Stalingrand θα πρέπει να ποτισθεί με το 
αίμα τους. 

Στις 9 Νοεμβρίου κατά τον εορτασμό της 19ης επετείου του πραξικοπήματος του Munich ο Hitler 
κομπάζει: 

Λέγοντας πως το Stalingrand έχει σχεδόν καταληφθεί, ο Führer δεν παραβιάζει την αλήθεια. Οι 
Ρώσοι διατηρούν την αποβάθρα του πορθμείου, αγκιστρώνονται μέσα στη Ρακέτα του τένις, 
κρατούν ένα μέρος του εργοστασίου Ερυθρός Οκτώβρης, καθώς και τις ανατολικές εξόδους των 
εργοστασίων Μπαρικάντ και Τζερζίνσκι. Όλο το υπόλοιπο τμήμα, τα εννέα δέκατα του Stalingrand, 
50km ερειπίων, βρίσκεται στα χέρια του εχθρού. Όλα τα κεντρικά κτίρια έχουν γκρεμισθεί. Όλα τα 
ξύλινα σπίτια έχουν καεί και το μόνο που μένει είναι χιλιάδες μαυρισμένες καμινάδες. Μη 
μπορώντας να διαβεί τον Volga ο πληθυσμός έχει καταφύγει στη στέπα, χωρίς μέσα για τη 
συντήρησή του και χιλιάδες αθώοι πεθαίνουν από την πείνα. 

Θέλησα να φθάσω τον Vo lga  μέσα στην ίδια την πόλη, που έχει το όνομα του Stalin. Την 
πόλη αυτή την κυριεύσαμε εκτός από δυο-τρεις ασήμαντες νησίδες αντίστασης. Με ρωτούν: Γιατί δεν 
ξεμπερδεύετε πιο γρήγορα; Απαντώ: Γιατί δεν θέλω ένα δεύτερο Βερντέν. Αφήνω σε μικρά τμήματα 
εφόδου τη φροντίδα να ολοκληρώσουν την κατάληψη του Stalingrand... 

Ο Hitler όμως κοροϊδεύει το κοινό του, όταν δημιουργεί την εντύπωση, πως οι μάχες στο Stalingrand 
δεν είναι πια παρά υπόθεση μερικών ομάδων εκκαθάρισης ερειπίων. Το σύνολο του 51ου σώματος, 
παραφουσκωμένο με οκτώ μεραρχίες, έχει εμπλακεί στις οδομαχίες. Τα καλύτερα στοιχεία της 
ομάδας στρατιών απορροφούνται απ’ αυτές. Ο Führer όχι μόνο δεν αφήνει να περνά ο καιρός σαν 
ερασιτέχνης, αλλά και βιάζεται να ξεμπερδεύει. Στις 17 Νοεμβρίου από το Berchtesgaden, όπου έχει 
μεταφερθεί από την εποχή της αγγλοαμερικανικής απόβασης στην Βόρεια Αφρική, απευθύνεται σ’ 
όλους τους διοικητές συνταγμάτων στο Stalingrand. Γνωρίζω τις δυσκο λίες το υ έργο υ σας,  αλλά κι 
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αυτές που αντιμετωπίζουν οι Ρώσοι δεν είναι μικρότερες και οι επιπλέοντες πάγοι θα τις αυξήσουν. 
Περιμένω με την ενεργητικότητά σας να επωφεληθείτε απ’ αυτό το ευνοϊκό στοιχείο για να 
ολοκληρώσετε την κατάληψη του εργοστασίου πυροβόλων και του χαλυβουργείου... 

Τα γερμανικά συντάγματα ανταποκρίνονται σ’ αυτή την έκκληση. Στις 19 Νοεμβρίου το Τζερζίνσκι 
και το Μπαρικάντ βρίσκονται ολοκληρωτικά στα χέρια τους. Πολλές εκατοντάδες μέτρα όχθης 
καταλαμβάνονται. Οι πάγοι περνώντας αδιάκοπα από τον Volga διακόπτουν πραγματικά τον 
ανεφοδιασμό των υπερασπιστών. Ο Τσουίκωφ γνωστοποιεί ότι εξαντλούνται τα πυρομαχικά, τα 
τρόφιμα και το αίμα... 

Η πολιορκία πλησιάζει στο τέρμα της. Κι ακριβώς εκείνη τη στιγμή φθάνει στην διοίκηση της 6ης 
στρατιάς μια διαταγή τελείως απρόοπτη: να ανασταλούν όλες οι επιθέσεις στο μέτωπο του 
Stalingrand... 
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Το γυάλινο πλευρό του κριού 

Η στρατιά Paulus δεν μάχεται μόνο στο Stalingrand. Κάμπτοντας το άκρο της σαν προστατευτικό 
βραχίονα φράζει τον ισθμό που χωρίζει τον Volga από τον Don. Διαβαίνει τον δεύτερο αυτό ποταμό 
και κόβοντας πάλι την καμπή της Κρεμενσκάγια που είχε μείνει στα χέρια των Ρώσων, απλώνεται ως 
την Κλετσκάγια. Δυο σώματα στρατού, το 8ο και το 11ο επανδρώνουν αυτό το αποφασιστικό 
μέτωπο. 

Πέρα από την Κλετσκάγια και ως τα περίχωρα του Voronezh σε μέτωπο 400km εκτείνονται οι τομείς 
που κρατούν οι σύμμαχοι της Γερμανίας: οι Ρουμάνοι, οι Ιταλοί, και οι Ούγγροι. 

Οι τρεις στρατιές είναι οι ίδιες από την άποψη της αδυναμίας τους. Ένας Ιταλός μάρτυρας που είδε 
να περνούν από την Βιέννη οι συμπατριώτες του που πήγαιναν για την Ρωσία, σημείωσε τις 
εντυπώσεις του ως εξής: Οι στρατιώτες μας δεν έχουν ευσταλή εμφάνιση. Είναι βρώμικοι, κακά 
εφοδιασμένοι και προ πάντων κακά στελεχωμένοι και πολύ κακά εξοπλισμένοι. Αν οφείλουν στ’ αλήθεια 
να πολεμήσουν εναντίον του ρώσικου στρατού, θα βρεθούν πολύ γρήγορα σε δύσκολη θέση. Νιώθουμε 
να σφίγγεται η καρδιά μας μ’ αυτό το θέαμα...

Αριθμητικά η ουγγροϊταλορουμανική συμβολή στον χιτλερικό πόλεμο είναι αξιόλογη. Η 2η ουγγρική 
στρατιά, η πιο κοντινή στο Voronezh, αποτελείται από τρία σώματα στρατού και η 4η ρουμανική, η 
πιο κοντινή στο Stalingrand, διαθέτει τέσσερα εκτός από τα δυο σώματα της 3ης στρατιάς και στις 
επτά μεραρχίες που μάχονται μαζί με την 17η γερμανική στρατιά. Επειδή οι Ούγγροι και οι 
Ρουμάνοι είναι προαιώνιοι εχθροί, χρειάσθηκε να παρεμβληθεί μεταξύ τους η 8η ιταλική στρατιά με 
δύναμη τεσσάρων σωμάτων, από τα οποία ένα αλπινιστών· 32 μεραρχίες, από τις οποίες 24 
παραταγμένες στον Don, πυκνώνουν την τάξη μάχης της Wehrmacht, αλλά και πάλι θα ήταν 
γενναιόδωρη εκτίμηση, αν, για να υπολογίσουμε τη μαχητική τους αξία με βάση το γερμανικό 
επίπεδο, περιορίζαμε τον αριθμό τους κατά τα δύο τρίτα. 

 Η μηχανοκίνηση των τριών στρατιών είναι σχεδόν 
ανύπαρκτη. Ο εφοδιασμός, ο ιματισμός, οι διαβιβάσεις, το οπτικό υλικό κλπ. είναι κατωτάτης 
κατηγορίας. Το πυροβολικό είναι πεπαλαιωμένο. Η αντιαρματική άμυνα δεν διαθέτει τίποτε 
ανώτερο από το ιπποκίνητο πυροβόλο των 37. Το ηθικό είναι αμφίβολο. Όπως και οι ξένοι 
επίστρατοι της Μεγάλης Στρατιάς του Ναπολέοντος, οι στρατιώτες έχουν επίγνωση πως αυτός ο 
πόλεμος δεν είναι δικός τους και δεν μπορεί παρά να αισθάνονται τις χειρότερες υλικές και ηθικές 
συνθήκες μέσα στις οποίες πολεμούν. 

Αυτούς τους αδύνατους βοηθητικούς οι Γερμανοί στρατηγοί είχαν πάντα ζητήσει να τους 
θωρακίσουν, δηλαδή να τους διασκορπίσουν μέσα στα γερμανικά στρατεύματα. Αλλά σκέψεις 
υψηλής πολιτικής αντιτίθενται σ’ αυτό. Οι δορυφόρες κυβερνήσεις θέλουν συγκροτημένους 
στρατούς με διοίκηση εθνική. Εξ αιτίας της πολύ μικρής επιθετικής τους αξίας τέτοιοι στρατοί 
αναλαμβάνουν μέτωπα που αδρανούν. Κι αυτός είναι ο λόγος που η προστασία των δύο πλευρών 
της επίθεσης προς το Stalingrand ανατίθεται σχεδόν αποκλειστικά στους συμμάχους. 

Γύρω στη γένεση της αντεπίθεσης -γύρω στην προπαρασκευή μιας από τις ωραιότερες νίκες της 
ρωσικής ιστορίας- οι σοβιετικές πηγές είναι για άλλη μια φορά βαθιά απογοητευτικές. Η ιστορία 
του παγκοσμίου πολέμου που δημοσίευσε ο στρατηγός Πλατόνωφ λέει πως τα σχέδια άρχισαν να 
καταρτίζονται τον μήνα Σεπτέμβριο και παρέχει μια περίληψή τους αρκετά σαφή. Η αφήγηση όμως 
δεν απομακρύνεται από μια άκαμπτη ξηρότητα. Οι συνθήκες μέσα στις οποίες σχεδιάσθηκε κι 
ετοιμάσθηκε ένας αριστοτεχνικός ελιγμός, οι συζητήσεις που προκάλεσε παραλείπονται τελείως. 
Πρέπει να αρκεστεί κανείς σ’ αυτό το συμβατικό και στομφώδες ύφος, σ’ αυτή την επίσημη εκδοχή 
της αλήθειας, που διαδέχεται μια άλλη επίσημη εκδοχή εντελώς διαφορετική. Ως το 1953 νικητής 
μοναδικός του Stalingrand ήταν ο Stalin. Από το 1956 ο Stalin είναι νεκρός στην ιστορία· το όνομά 
του δεν αναφέρεται καν στο κείμενο του Πλατόνωφ. 
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Τρία μέτωπα ή ομάδες στρατιών περιέβαλαν την αιχμή του Stalingrand: το νότιο δυτικό μέτωπο 
κάτω από την διοίκηση του Βατούτιν· το μέτωπο του Don κάτω από την διοίκηση του Ροκοσόφσκυ· 
το μέτωπο του Stalingrand κάτω από την διοίκηση του Ερεμένκο. Η ιδέα του ελιγμού ήταν η 
ταυτόχρονη επίθεση στο Βορρά και στο Νότο, για να κλείσει η τανάλια στο ανατολικό άκρο της 
καμπής του Don. Μια ευρύτερη αντίληψη που θα επισφράγιζε την τύχη ολόκληρης της γερμανικής 
δεξιάς πτέρυγας, θα ήταν να θέσουν ως αντικειμενικό σκοπό κατ’ ευθείαν το Rostov ή και το Stalino 
ακόμα, κόμβο ζωτικό των εχθρικών συγκοινωνιών. Αγνοούμε αν αντιμετωπίσθηκε. 

Η στέπα, λέει ο Πλατόνωφ, 

Ο Πλατόνωφ γελιέται. Η επίθεση αναμενόταν. Το εύθραυστο του αμυντικού πλευρού από καιρό 
ήταν πηγή ανησυχίας. Από τον Αύγουστο κιόλας ο Hitler είχε επισημάνει την αδυναμία της γραμμής 
του Don υπενθυμίζοντας, πως ο λευκός ρωσικός στρατός είχε ηττηθεί στα 1920 τη στιγμή που έκανε 
επίθεση εναντίον του Τσαρίτσιν από μια αντεπίθεση που ξεχύθηκε από τον ποταμό. Οι κινήσεις των 
μετόπισθεν, οι συγκεντρώσεις των στρατευμάτων στα επικίνδυνα προγεφυρώματα είχαν πολλές 
φορές επισημανθεί. Το μόνο που συζητούσαν στα επιτελεία ήταν το θέμα να μάθουν, αν το πλήγμα 
θα δινόταν εναντίον των Ούγγρων, των Ιταλών ή των Ρουμάνων. 

δεν ευνοούσε τη συγκέντρωση των σοβιετικών δυνάμεων. Παρ’ όλα αυτά 
κατορθώσαμε να την καμουφλάρουμε. Όλες οι κινήσεις έγιναν τη νύκτα. Με το πρώτο φως της αυγής τα 
στρατεύματα σταματούσαν, κρύβονταν μέσα στα χωριά ή ξάπλωναν μέσα στις κοιλότητες της στέπας. Η 
επίθεση μας υπήρξε ολοκληρωτικός αιφνιδιασμός για την εχθρική διοίκηση. 

Θα κοιμόμουνα πιο ήσυχος, έλεγε ο 
Hitler, 

Στις 7 Νοεμβρίου στη σύσκεψη του Führer ο νέος αρχηγός του επιτελείου Ζάιτζλερ ανακοίνωσε μια 
πληροφορία κατασκόπου, σύμφωνα με την οποία μια μεγάλη σοβιετική επίθεση στον Don είχε 
καταστρωθεί τέσσερις μέρες πριν στο Κρεμλίνο. Η μοναδική μηχανοκίνητη εφεδρεία, το 48ο σώμα 
θωρακισμένων που βρισκόταν πίσω από την 8η ιταλική στρατιά, πήρε διαταγή να τοποθετηθεί πίσω 
από την 3η ρουμανική στρατιά. Το σώμα στρατού, με διοικητή τον στρατηγό von Χέιμ, το 
αποτελούσαν η 22η μεραρχία αρμάτων και η 1η ρουμανική θωρακισμένη μεραρχία. Η τελευταία 
αυτή που είχε πρόσφατα συγκροτηθεί, δεν διέθετε παρά καμιά σαρανταριά τσέχικα άρματα, 
ελαφρά εξοπλισμένα μ’ ένα πυροβόλο των 37. Η 22η από την πλευρά της πολύ απείχε από το να 
βρίσκεται σε ικανοποιητική κατάσταση. Το σύνταγμα της αρμάτων είχε μοιρασθεί στα δύο, για να 
σχηματισθεί ο πυρήνας της 27ης μεραρχίας αρμάτων και τα περισσότερα οχήματα που πήρε σ’ 
αντικατάσταση ήταν άρματα Kw2 και 3, ανίκανα να αναμετρηθούν με το Τ-34. Εξ άλλου μια 
παράξενη έκπληξη περίμενε τον von Χάιμ. Επειδή δεν είχε βενζίνη, είχε αφήσει τα άρματα της 22ης 
μεραρχίας του καμουφλαρισμένα κάτω από άχυρα. Όταν τα έβγαλαν διαπίστωσαν πως τα ποντίκια, 
που απ’ αυτά ήταν γεμάτα τα άχυρα, είχαν καταβροχθίσει την επένδυση από γουταπέρκα και είχαν 
αχρηστεύσει το ηλεκτρικό σύστημα. Από τα 104 άρματα της μεραρχίας 60 μόνο ξεκίνησαν για μια 
διαδρομή 250km πάνω σ’ ένα δρόμο σκεπασμένο από λεπτό πάγο. 32 μόνο έφθασαν στο νέο τόπο 
στάθμευσης· 12 έφθασαν τις επόμενες ημέρες. Στις 19 Νοεμβρίου το 48ο σώμα θωρακισμένων, 
μόνη δύναμη αντεπίθεσης στην καμπή του Don, διέθετε μια φούχτα παράταιρα ρουμανικά άρματα 
και 44 γερμανικά, από τα οποία 31 ελαφρά. 

αν τον Don τον κρατούσαν Γερμανοί. 

Η νύκτα της 18ης προς την 19η ήταν άσπρη σαν φάντασμα. Η ομίχλη, λένε οι αυτόπτες μάρτυρες, 
ήταν σαν γάλα. Τα μεσάνυκτα άρχισε να πέφτει χιόνι. Στις 4, το ρωσικό πυροβολικό άρχισε βολή 
εκμηδενισμού, που συγκεντρωνόταν εναντίον δύο στενών τομέων: ο ένας βρισκόταν στο 
προγεφύρωμα του Σεραφίμοβιτς και ο άλλος στο προγεφύρωμα της Κρεμσκάγια. Στις 8 τα άρματα 
ξεπρόβαλαν μεταφέροντας στρατιώτες του πεζικού κρεμασμένους στους πυργίσκους τους. Η 
επίθεση από δυτικά της 5ης στρατιάς θωρακισμένων έπεσε πάνω στο 2ο ρουμανικό σώμα και η 
επίθεση της 3ης στρατιάς κρούσης από ανατολικά στο 4ο ρουμανικό σώμα. Οι Ρουμάνοι δεν ήταν οι 
πιο μέτριοι από τους συμμάχους. Πολλές από τις μονάδες τους είχαν πολεμήσει· ορισμένοι 
στρατηγοί τους ήταν εξαίρετοι· οι στρατιώτες άντεχαν περισσότερο στο κλίμα και ήταν καλύτερα 
προετοιμασμένοι ιδεολογικά για έναν πόλεμο εναντίον της Σοβιετικής Ένωσης από τους Ούγγρους 
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και προ πάντων από τους Ιταλούς. Κι όμως η ήττα δεν ήρθε λιγότερο κεραυνοβόλα. Η εξόρμηση των 
ρωσικών αρμάτων προκάλεσε το ίδιο αποτέλεσμα, όπως και η εξόρμηση των γερμανικών στο Sedan. 
Η άτακτη φυγή μεταδόθηκε από τον ένα στον άλλο και παρέσυρε μονάδες που δεν είχαν καν 
υποστεί επίθεση. Ανάμεσα στα δύο ρήγματα, μια μονάδα κάτω από την διοίκηση του στρατηγού 
Λάσκαρ στήριξε τα νώτα της στον Don και αμύνθηκε με άγρια ορμή, αλλά στο σύνολο της η 3η 
ρουμανική στρατιά διαλύθηκε. Στους χιονισμένους δρόμους μάζες ανδρών που τους μαστίγωνε η 
χιονοθύελλα, έφευγαν σαν τρελοί. Το μόνο μέσο αντιμετώπισης της κατάστασης ήταν η αντεπίθεση. 
Μια αυθόρμητη επέμβαση της 14ης αρμάτων στο αριστερό της στρατιάς Paulus πέτυχε να 
ελευθερώσει το 11ο γερμανικό σώμα, το 48ο σώμα όμως θωρακισμένων, που ταλαντευόταν 
ανάμεσα σ’ αντιφατικές διαταγές, στροβιλίζεται στο παγωμένο πεδίο της μάχης πνιγμένο από τις 
ορδές των φυγάδων, προσκρούοντας παντού σε υπέρτερες δυνάμεις και καταλήγοντας να τραπεί σε 
φυγή για να μην κυκλωθεί. Ο von Χάιμ που τα μισά του θωρακισμένα είχαν αχρηστευθεί από τους 
ποντικούς, θεωρήθηκε υπεύθυνος για την καταστροφή και έμεινε φυλακισμένος στις στρατιωτικές 
φυλακές Μοαμπίτ ως το 1945. 

Στις 20 Νοεμβρίου, ενώ ο Βατούτιν και ο Ροκοσόφσκι κάλπαζαν δυτικά του Don, ο Ερεμένκο 
επιτίθετο με τη σειρά του στα νότια του Stalingrand. Το 4ο γερμανικό σώμα στρατού άνθεξε στο 
πλήγμα, αλλά, όπως την προηγούμενη μέρα η 3η, και η 4η ρουμανική στρατιά κατέρρευσε. Η 51η 
σοβιετική στρατιά έσπευσε προς το Καλάτς, κύριο πέρασμα του Don, στενή δίοδο των συγκοινωνιών 
του Paulus. Όταν έφθασε εκεί στις 22, η γέφυρα είχε κιόλας καταληφθεί από τους στρατιώτες του 
Ροκοσόφσκυ. Το στοιχείο αντιαεροπορικού πυροβολικού που την φρουρούσε και η πυροβολαρχία 
των 155 που το κάλυπτε τόσο δεν περίμεναν ρωσική διείσδυση, που πέρασαν τα Τ-34 που 
πλησίαζαν στον Don, για τα εχθρικά άρματα που είχαν κυριευθεί και χρησιμοποιούνταν στο λόχο 
εκπαιδεύσεως του Καλάτς. Λίγα λεπτά αργότερα η γέφυρα ανέπαφη βρισκόταν στα χέρια των 
Ρώσων. Η 6η στρατιά είχε περικυκλωθεί. 

Ο ίδιος ο Paulus κινδύνευσε να συλληφθεί! Βρισκόταν στο Σταθμό του Διοίκησης, στη 
Γκλομπουλίνσκαγια, 15km από το Καλάτς, στη δυτική όχθη του Don, όταν στις 2 το μεσημέρι 
ξεπρόβαλαν οι Ρώσοι. Το επιτελείο φεύγει περνώντας τον παγωμένο Don κι εγκαταλείποντας το 
υλικό του λόχου προπαγάνδας και τα σκεύη της λέσχης αξιωματικών. Ο Paulus και ο επιτελάρχης 
του στρατηγός Άρτουρ Σμιτ έφυγαν με τα δυο Fieseler Storch και προσγειώθηκαν στο χειμερινό 
γενικό στρατηγείο της στρατιάς στο Νίσνι Τσιρκάγια, στη συμβολή του Don και του Chir, δηλαδή έξω 
από το θύλακα που σχημάτισε ο εχθρός. Λίγες αλλαγές της τύχης υπήρξαν πιο απότομες. Την 
προπαραμονή ο Paulus μπορούσε να θεωρεί, πως η κατάληψη του Stalingrand, η νίκη που 
επρόκειτο να δοξάσει το όνομά του, δεν ήταν πια παρά ζήτημα ωρών. Την παραμονή είχε λάβει από 
τον διοικητή της ομάδας στρατιών αντιστράτηγο von Βάιχς την απροσδόκητη εντολή να στρέψει στα 
δυτικά τις ταχυκίνητες μονάδες του. Το πρωί προσπαθούσε να καταλάβει τι μπορεί να είχε συμβεί 
τόσο ξαφνικά στη γειτονική στρατιά. Το απόγευμα, χωρίς να έχει ηττηθεί, βρισκόταν στη γελοία 
θέση ενός στρατηγού αποκομμένου από τον στρατό του, αφού είχε τραπεί σε φυγή πριν από τον 
πρώτο του στρατιώτη! 

Μόλις βγήκε από την παγίδα ο Paulus πίστεψε για μια στιγμή, πως θα μπορούσε να διευθύνει απ’ 
έξω τις επιχειρήσεις διάσωσης της στρατιάς του. Ένα τηλεγράφημα του Hitler τον ανακάλεσε σε μια 
πιο αυστηρή αντίληψη του καθήκοντος: Ο διοικητής της 6ης στρατιάς θα επιστρέψει στο Stalingrand. 
Η στρατιά θα εγκατασταθεί σε κλειστό μέτωπο και θα περιμένει νεώτερες διαταγές.

Έτοιμος να φύγει με το αεροπλάνο για το Stalingrand ο Paulus βλέπει να ξεπροβάλλει ένας 
σύντροφος στη συμφορά, ο Hoth, διοικητής της 4ης στρατιάς θωρακισμένων. Είχε χάσει τα πάντα, 
τις γερμανικές μονάδες του, κυκλωμένες στον θύλακα του Stalingrand και τις ρουμανικές μονάδες 

 Η κατάσταση ήταν 
απ’ αυτές που απαιτούν στιγμιαίες αντιδράσεις και τολμηρές πρωτοβουλίες. Οι πρώτες εντολές του 
Hitler -που υπαγορεύθηκαν από το Berchtesgaden- επέβαλλαν αναμονή και ακινησία. 
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του, σκορπισμένες στη στέπα των Καλμούχων. Ανάμεσα σε δυο ηγέτες, από τους οποίους ο ένας 
αντιπροσωπεύει μια εκμηδενισμένη στρατιά και ο άλλος πήγαινε να συναντήσει μια καταδικασμένη 
στρατιά ο αποχαιρετισμός είναι άκαμπτος, αλλά γεμάτος συγκίνηση. Το μικρό αεροπλάνο του 
Paulus πετά έπειτα ξυστά με την άσπρη πεδιάδα και προσγειώνεται κοντά στο σιδηροδρομικό 
σταθμό του Gumrak σε απόσταση 15km από το Stalingrand, όπου ο νέος Σταθμός Διοίκησης έχει 
αρχίσει ήδη να λειτουργεί. 

Ο Paulus είναι υποδειγματικός επιτελικός αξιωματικός: ταχύτητα στην ανάλυση, ευχέρεια στην 
έκθεση. Από τις 4 το απόγευμα κιόλας απευθύνει στην Ανώτατη Στρατιωτική Διοίκηση μια διαυγή 
αναφορά για την κατάστασή του. Κυκλωμένη η 6η στρατιά διατηρεί ένα προγεφύρωμα στη δυτική 
όχθη του Don, το νότιο πλευρό της όμως είναι ακάλυπτο, της λείπουν καύσιμα και δεν έχει τρόφιμα 
παρά για έξι μέρες μόνο. 

Αν και η κατάσταση εκτίθεται καθαρά, τα συμπεράσματα δεν έχουν σταθερότητα. Στο Νίζνι - 
Τσιρκάγια αρχίζει μια συζήτηση. Αν ακολουθήσουν την τακτική του σκαντζόχοιρου, όπως ζητά ο 
Hitler, είναι απαραίτητο να εξασφαλίσουν έναν αεροπορικό ανεφοδιασμό ως τη στιγμή που θα 
διασπασθεί ο κλοιός με την επέμβαση μιας άλλης στρατιάς. Ο διοικητής του Luftflotte IV Βόλφραμ 
von Ριχτχόφεν υπήρξε κατηγορηματικός: η συντήρηση με την εναέρια οδό 200.000 ως 300.000 
ανδρών, που έχουν εμπλακεί σε σκληρές μάχες, υπερβαίνει τα μέσα της μεταγωγικής αεροπορίας. Ο 
στρατηγός της αντιαεροπορικής άμυνας Μάρτιν Φίεμπιγκ μίλησε με το ίδιο πνεύμα λέγοντας στον 
Paulus, πως δεν του μένει τίποτα άλλο παρά να βγάλει τη στρατιά του από την παγίδα, χωρίς να 
χάσει ούτε ώρα. Αλλά ο αρχηγός του επιτελείου Σμιτ υποστήριξε αντίθετη γνώμη: μια υποχώρηση, 
λέει, θα ήταν ναπολεόντεια, θα απαιτούσε την εγκατάλειψη τεράστιου υλικού και 15.000 
τραυματιών. Αναποφάσιστος ο Paulus περιορίζεται να ζητήσει από τον Führer ελευθερία δράσης, 
την ευχέρεια να εγκαταλείψει το Stalingrand 

Είκοσι τέσσερις ώρες αργότερα οι ιδέες του Πάουλους έχουν υποστεί εξέλιξη. Η κατάσταση του 
φαίνεται σκοτεινότερη και το νέο μήνυμα που απευθύνει στον Führer προτείνει άμεση διάσπαση 
του κλοιού, για να σωθούν τουλάχιστο πολύτιμοι μαχητές. Προσθέτει -με κίνδυνο να κατηγορηθεί 
για συνωμοσία- ότι οι διοικητές των πέντε σωμάτων στρατού της 6ης στρατιάς, Χάιτς, von Σέυντλιτς 
Στρέκερ, Χούμπε και Γιένιτσκε συμμερίζονται την άποψή του. 

στην περίπτωση που η 6η στρατιά δεν θα κατόρθωνε να 
καλύψει το αριστερό πλευρό της. 

Στο μεταξύ ο διοικητής της ομάδας στρατιών von Βάιχς είχε μιλήσει πιο κατηγορηματικά. Ο 
αεροπορικός ανεφοδιασμός είκοσι μεραρχιών, παραγγέλλει στο Άνγκερμπουργκ, δεν μπορεί να 
καλύψει περισσότερο από το δέκατο των αναγκών τους. Κυκλωμένη η 6η στρατιά είναι 
καταδικασμένη να χάσει μέσα σε μερικές ημέρες το μεγαλύτερο μέρος της μαχητικής της αξίας. Μια 
απόπειρα διάσπασης του κλοιού θα συνεπάγεται την απώλεια μιας ποσότητας υλικού, δεν υπάρχει 
όμως άλλος τρόπος αποφυγής μιας ολοκληρωτικής καταστροφής. 

Ο Hitler φθάνει στο Rastenburg στις 23 τη μία μετά τα μεσάνυκτα. Ο Ζάιτζλερ, που τον περίμενε με 
ανυπομονησία, ακούει να του λένε, ότι ο Führer είναι κουρασμένος από το ταξίδι και δεν θα τον 
δεχθεί σε ακρόαση πριν από το μεσημέρι. Ο Ζάιτζλερ διαμαρτύρεται, επικαλείται τον επείγοντα 
χαρακτήρα της κατάστασης, κατορθώνει να γίνει δεκτός και για μεγάλη του έκπληξη βρίσκει έναν 
ήρεμο άνθρωπο. Δουλεύοντας με τον Jodl μέσα στην αμαξοστοιχία του ο Hitler βρήκε ένα τρόπο να 
αντιμετωπίσει την κρίση του Stalingrand: να καλέσουν από τον Καύκασο μια, ίσως δυο μεραρχίες 
θωρακισμένων που θα αποκαταστήσουν την επικοινωνία με την 6η στρατιά. Ο Ζάιτζλερ αντιτάσσει 
ότι χρειάζονται δεκαπέντε ημέρες για να μεταφερθεί μια μεραρχία και πως η 6η στρατιά θα έχει 
τελείως εξαντληθεί προηγουμένως. Όταν όμως προτείνει άμεση διάσπαση του κλοιού, ο Hitler τον 
ρωτά με ύφος απειλητικό, αν λογαριάζει, κατά συνέπεια να εγκαταλείψει το Stalingrand. 
Παίρνοντας καταφατική απάντηση κτυπά την γροθιά του στο τραπέζι και φωνάζει πολλές φορές: 
Δεν θα εγκαταλείψω τον Volga! Δεν θα εγκαταλείψω ποτέ τον Volga! 
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Κατά την διάρκεια της ημέρας τα νέα χειροτερεύουν. Το προγεφύρωμα στα δυτικά του Don 
διατηρείται με δυσκολία. Επαναλαμβάνοντας την προσπάθειά του ο Ζάιτζλερ κλονίζει τον Hitler. 
Στις δυο μετά τα μεσάνυχτα τηλεφωνεί στον von Σόντενστερν, αρχηγό του επιτελείου της ομάδας 
στρατιών Β, ότι ο Führer δέχεται να επανεξετάσει το ζήτημα και πως θα γνωστοποιήσει την 
απόφασή του στις 8 το πρωί. Φαίνεται πως δεν είναι δυνατό, προσθέτει, αυτή η απόφαση να είναι 
άλλη από την διαταγή να διασπασθεί αμέσως ο κλοιός. Η 6η στρατιά μπορεί να αρχίσει τις 
προετοιμασίες της.

Έτσι ο Hitler δεν μπόρεσε να το πάρει απόφαση να εγκαταλείψει το Stalingrand! Όταν ο Ζάιτζλερ 
παρουσιάσθηκε στο γραφείο του στις 8 το πρωί, ο Führer είχε στο στόμα ένα νέο σύνθημα: 

 Με μια τηλεφωνική γραμμή που οι Ρώσοι θα αποκόψουν λίγα λεπτά αργότερα, ο 
Σόντενστερν αναγγέλλει την είδηση στο σταθμό διοίκησης του Gumrak. Το νέο διαδίδεται μέσα στον 
θύλακα και προκαλεί το συναίσθημα ανακούφισης, που νοιώθουν άνθρωποι αποκλεισμένοι από 
τον εξωτερικό κόσμο, μόλις αναπνεύσουν τον πρώτο δροσερό αέρα. Στις 10 το πρωί τίποτα δεν έχει 
φθάσει στην ομάδα στρατιών. Ανήσυχος ο Σόντενστερν τηλεφωνεί στο Rastenburg, αντί για 
απάντηση όμως καλείται να κάνει υπομονή. Λίγα λεπτά αργότερα ο ραδιοφωνικός δέκτης 
συλλαμβάνει μια διαταγή που ο ίδιος ο Hitler απευθύνει στον Paulus. Η 6η στρατιά καλείται να 
οργανωθεί στο ακόλουθο μέτωπο: Βόρειο Stalingrand, ύψωμα 137, Μαρινόβκα, Ζυμπένκο, Νότιο 
Stalingrand. Αυτό διαγράφει στο χάρτη ένα είδος αμοιβάδας μήκους 60km περίπου και πλάτους 
40km περίπου. Το προγεφύρωμα του Don, θύρα διαφυγής, πρέπει να εγκαταλειφθεί. Ο Führer 
τελειώνει το μήνυμά του λέγοντας πως η 6η στρατιά μπορεί να βασίζεται σ’ αυτόν για το θέμα του 
ανεφοδιασμού της κατά τρόπο ικανοποιητικό και για την έγκαιρη απαλλαγή της από τον κλοιό... 

die 
Festung Stalingrad (Το Stalingrand είναι φρούριο). H 6η στρατιά είναι η φρουρά του. Μια φρουρά 
δεν εγκαταλείπει το φρούριο που της έχουν εμπιστευθεί. Αν είναι ανάγκη, η φρουρά του Stalingrand 
θα αντιμετωπίσει μια πολιορκία όλο τον χειμώνα και θα την απελευθερώσω με την εαρινή μου επίθεση. 
Όταν ο Ζάιτζλερ προσπάθησε να αποδείξει πως το Stalingrand δεν έχει τίποτα που να το κάνει 
φρούριο, ο Hitler ξανάρχισε να κτυπά τη γροθιά του. Δεν θα εγκαταλείψω τον Volga... Πρώτη και 
τελευταία λέξη, ενδεικτική για την εξάρτηση του αρχηγού ενός πολέμου από τον οδηγό μαζών, του 
πολέμαρχου από τον δημαγωγό. Στις 9 Νοεμβρίου στο Munich ο Adolf Hitler είχε προφέρει τα 
ακόλουθα λόγια: Αυτό που κρατά ο Γερμανός στρατιώτης, καμιά δύναμη στον κόσμο δεν είναι ικανή να 
του το αποσπάσει...

Ο Ζάιτζλερ παραφέρεται, φωνάζει κι αυτός: 

 Πώς θα δεχόταν να διαψευσθεί τόσο γρήγορα; 

- Führer μου! Η εγκατάλειψη της 6ης στρατιάς θα ήταν έγκλημα. Αυτό θα σήμαινε θάνατο ή 
αιχμαλωσία ενός τετάρτου εκατομμυρίου γενναίων στρατιωτών. Κάτι ακόμα περισσότερο: Η 
απώλεια μιας μεγάλης στρατιάς θα τσάκιζε την σπονδυλική στήλη του ανατολικού μετώπου. 

Στην λέξη έγκλημα

- Στρατάρχα Keitel; 

 (Verbrechen) ο Hitler αναπήδησε. Συγκρατείται όμως· φωνάζει τον SS υπηρεσίας 
και διατάσσει να καλέσουν τον στρατάρχη Keitel και τον στρατηγό Jodl. Δηλώνει με τόνο 
συγκινημένο πως βρίσκεται στο σημείο να πάρει μια σοβαρή απόφαση και πως δεν θέλει να το 
κάνει χωρίς οι καλύτεροι συνεργάτες του να του έχουν διατυπώσει με πλήρη ανεξαρτησία τη γνώμη 
τους. 

- Führer μου, μην εγκαταλείπετε το Stalingrand! 

Ο Keitel μίλησε σε στάση προσοχής με φωνή θεατρική, με μάτια που άστραφταν. Ο Jodl αντίθετα 
σταθμίζει τα υπέρ και τα κατά, αλλά καταλήγει στο συμπέρασμα ότι τουλάχιστο ώσπου να υπάρξει 
κάτι νεώτερο πρέπει να μείνουν στο Stalingrand. 
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Όταν έρχεται η σειρά του, ο Ζάιτζλερ επιμένει στο συμπέρασμά του: άμεση διάσπαση. Ο Hitler 
ακούει ήρεμα, έπειτα λέει με μια ψυχρή ευγένεια: 

Ένα σημείο ωστόσο αποτελεί προϋπόθεση των πάντων: η δυνατότητα να ανεφοδιάζεται η 6η 
στρατιά με τη βοήθεια μιας αερογέφυρας. Αυτό το είχαν κάνει τον περασμένο χειμώνα για τον 
θύλακα του Ντεμιάνσκ, αλλά ο θύλακας του Ντεμιάνσκ περιείχε λιγότερους από 100.000 άνδρες και 
το φρούριο Stalingrand περιέχει τους τριπλάσιους. 

Θα πρέπει να προσέξατε, στρατηγέ, ότι δεν είμαι ο 
μόνος που έχω αυτή τη γνώμη. Την συμμερίζονται δύο αξιωματικοί, που και οι δύο είναι ανώτεροί σας 
σε βαθμό και σε πείρα. Επιμένω λοιπόν στην απόφαση που έχω πάρει. Διατάσσω να υπερασπίσει το 
φρούριο Stalingrand η 6η στρατιά. 

Όταν ρωτήθηκε η 6η στρατιά, γνωστοποίησε ότι καθημερινά 750 τόνοι πυρομαχικών, καυσίμων, 
ζωοτροφών, τροφίμων (40 τόνοι μόνο για το ψωμί) αντιπροσωπεύουν το ελάχιστο όριο των 
αναγκών της. Όταν ρωτήθηκε ο αρχηγός της μεταγωγικής αεροπορίας απάντησε ότι 350 τόνοι 
αντιπροσωπεύουν το μέγιστο όριο των δυνατοτήτων του. Σύμφωνα με τη στρατιωτική παράδοση ο 
πρώτος αριθμός θεωρείται ότι αποτελεί συστηματική υπερεκτίμηση και ο δεύτερος συνετή 
υποτίμηση. Ο αιώνιος απών, ο Göring, ε ίναι στο Paris, όπου βρίσκει τη διαμονή του πιο 
εκλεπτυσμένη παρά στο Rastenburg. Όταν ζητούν τηλεφωνικώς τη γνώμη του, δηλώνει πως η 
αλήθεια βρίσκεται στη μέση, in dem goldenen Mittleweg.

Για τους περικυκλωμένους η απόφαση του Hitler αποτελεί τρομερό πλήγμα. Η λέξη φρούριο μπορεί 
να δημιουργήσει ψευδαισθήσεις σε ανθρώπους που αγνοούν τα πράγματα, η φρουρά όμως ξέρει 
για τι πρόκειται. Το Stalingrand είναι τελείως ερειπωμένο. Οι ελάχιστοι οικισμοί της κυκλωμένης 
περιμέτρου είναι καμένοι ως τα θεμέλια. Η στέπα είναι κυριολεκτικά γυμνή. Στο βόρειο μέτωπο 
είχαν εκτελεστεί μερικά έργα οργάνωσης του εδάφους, αλλά το δυτικό και νότιο μέτωπο δεν 
ορίζονται έστω και από ένα στενό χαράκωμα. Το παγωμένο χώμα δεν επιτρέπει πια το σκάψιμο. H 
απαραίτητη ξυλεία για την κατασκευή αμπρί λείπει τελείως. Οι στρατιώτες δεν θα έχουν παρά τα 
αντίσκηνά τους για να προφυλαχθούν από το εχθρικό πυρ και από τις χιονοθύελλες των -40

 Η Luftwaffe του είναι σε θέση να 
εναποθέτει μέσα στο φρούριο του Stalingrand 500 τόνους την ημέρα. Μπορεί επομένως να 
εγγυηθεί ότι οι βασικές ανάγκες της 6ης στρατιάς θα ικανοποιηθούν. Ο αρχηγός του επιτελείου του 
Γιέσονεκ μεταφέρει τη διαβεβαίωση αυτή στον Hitler. Παραλείπει όμως να λάβει υπ’ όψη του ένα 
τηλεφώνημα του von Ριχτχόφεν, που ζητά να γνωστοποιηθεί στον Führer η γνώμη του ότι δεν είναι 
δυνατό να λειτουργήσει η αερογέφυρα. 

οC. Η 
πρώτη αντίδραση των στρατηγών είναι μια διάθεση εξέγερσης. Ο διοικητής του 4ου σώματος 
Γένιτσκε λέγει στον Paulus: Ο Reichenau δεν θα υπάκουε! Ο Paulus κατεβάζει το κεφάλι: Ich bin kein 
Reichenau (δεν είμαι ένας Reichenau).

Ένας μόνο στρατηγός δεν δέχεται να το πάρει απόφαση, ο von Σέυντλιτς-Κύρμπαχ, διοικητής του 
51ου σώματος. Είχε πιστέψει τόσο για την διάσπαση, που είχε εκκενώσει τα προκεχωρημένα του 
φυλάκια και καταστρέψει κάθε τι που δεν μπορούσε να μεταφερθεί ή ήταν περιττό, ακόμη και το 
δεύτερο ζεύγος περισκελίδων και τη δεύτερη χλαίνη του. Συντάσσει ένα σημείωμα για τον Paulus 
απαιτώντας να διαβιβασθεί στα ανώτερα κλιμάκια. Ακόμα και 500 αεροπλάνα, υποστηρίζει, που να 
μεταφέρουν 1.000 τόνους ημερησίως, δεν θα κάλυπταν τις ανάγκες της 6ης στρατιάς. Αυτό που 
πρέπει να γίνει, είναι να εκμεταλλευθούν το ελάχιστο διάστημα, στο οποίο ο εχθρός είναι ακόμα 
αδύνατος στα νοτιοανατολικά του Stalingrand, για να διασπασθεί ο κλοιός στην κατεύθυνση του 
Κοτελνίκοβο. Αν η Ανώτατη Στρατιωτική Διοίκηση επιμένει στη διαταγή της, να αντισταθούμε επί 
τόπου, το καθήκον της συνείδησής σας προς τον στρατό και το γερμανικό λαό σας υπαγορεύει 
επιτακτικά να πάρετε στα χέρια σας την πρωτοβουλία, για να αποφευχθεί μια μεγάλη καταστροφή, 
η εκμηδένιση 200.000 μαχητών και η απώλεια του υλικού τους. Δεν υπάρχει άλλη εκλογή!. 

 Πνίγει τις διαμαρτυρίες των υφισταμένων του με ένα 
επιχείρημα, που δεν επιδέχεται αντίρρηση: ένας στρατιώτης δεν μπορεί παρά να υπακούει. 

Το όνομα Σέυντλιτς αποτελεί τμήμα της πιο μακρινής πρωσικής στρατιωτικής ιστορίας. Ο Σέυντλιτς 
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του Επταετούς Πολέμου, στενός φίλος του μεγάλου Φρειδερίκου, θεωρείται ένας από τους 
καλύτερους στρατηγούς ιππικού όλων των εποχών. Αυτό δεν σημαίνει πως τα λόγια που 
αναφέρθηκαν πάρα πάνω, η τολμηρότερη άρνηση υπακοής, που αξιωματικός είχε προβάλει στον 
Hitler δεν αποτελούν θανατική καταδίκη. 

Ο Σέυντλιτς περιμένει να έρθει ένα αεροπλάνο να τον πάρει και να τον ρίξει στο εκτελεστικό 
απόσπασμα. Αλλά ο von Βάιχς συνέλαβε το υπόμνημα και το μόνο που φθάνει στον Σέυντλιτς είναι 
η διαταγή να αναλάβει την διοίκηση σ’ ολόκληρο το βόρειο μέτωπο του θύλακα. Τι πρόκειται να 
κάνετε; τον ρωτά ο Paulus. 

Η αερογέφυρα αρχίζει να λειτουργεί. Εκατό περίπου τρικινητήρια Junkers απογειώνονται από τα 
αεροδρόμια της Ταζινσκάγια και της Μοροσοφσκάγια, στην καμπή του Don, και αφού διανύσουν 
200km, έρχονται να προσγειωθούν στο Πιτόμνικ ή στο Gumrak. Ξαναφεύγουν φορτωμένα με 
τραυματίες. Οι απώλειες από την εχθρική δράση δεν είναι στην αρχή πολύ μεγάλες, αλλά οι 
απώλειες που οφείλονται στις κακές ατμοσφαιρικές συνθήκες και την καταπόνηση του υλικού είναι 
αμέσως εξαιρετικά βαριές. Η ημερήσια απόδοση αρχίζει με πενήντα περίπου τόνους και με πολύ 
βραδύτητα ανεβαίνει στους εκατό περίπου. Η Luftwaffe προκαλεί την αγανάκτηση των 
πολιορκημένων λέγοντάς τους πως της χρειάζεται καιρός για να οργανωθεί. 

Αφού σεις δεν αρνείσθε υπακοή, δεν μου μένει παρά να υπακούσω. 

Μέσα στον θύλακα υπάρχουν τα σώματα στρατού 4ο, 8ο, 11ο, 51ο και το 14ο σώμα θωρακισμένων· 
οι μεραρχίες πεζικού 44η, 71η, 76η, 79η, 94η, 100ή, 113η, 295η, 297η, 305η, 371η, 376η, 384η, 
389η· οι μηχανοκίνητες μεραρχίες 3η, 29η και 60ή· οι θωρακισμένες μεραρχίες 14η, 16η και 24η· το 
8ο σώμα αντιαεροπορικού πυροβολικού, το 243ο και το 245ο σύνταγμα ρουκετοβόλων· 12 τάγματα 
μηχανικού· πάνω από 149 ανεξάρτητοι σχηματισμοί από το βαρύ πυροβολικό ως το στρατιωτικό 
ταχυδρομείο· επί πλέον δυο ρουμανικές μεραρχίες και ένα κροατικό σύνταγμα. Μια μεγάλη, ισχυρή 
και γενναία στρατιά... 
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Είσοδος του Manstein στη σκηνή 

Για να απελευθερώσει την αιχμάλωτη αυτή στρατιά ο Hitler, καταφεύγει στο στρατιωτικό μάγο του, 
τον άσσο της στρατηγικής, που του διαμφισβητεί τη δόξα του σχεδίου του Sedan, στον δεξιοτέχνη 
του πυροβολικού που είχε συντρίψει τη Σεβαστούπολη, στον ειδικό των ελιγμών, που είχε 
παρεμποδίσει τη λύση της πολιορκίας του Leningrand, στον στρατάρχη Erich von Manstein. 

Στις 21 το βράδυ στο Βιτέμπσκ ο Manstein παίρνει τη διαταγή να αναλάβει την διοίκηση της ομάδας 
στρατιών Don. Ο τρόπος που διατυπώνεται η αποστολή του δείχνει πόσο μακριά από την 
πραγματικότητα βρίσκεται ακόμα η Ανώτατη Διοίκηση και σε τι κατάπτωση είχε φθάσει η γερμανική 
στρατιωτική σκέψη. Ο Manstein οφείλει να ανακόψει την εχθρική επίθεση και να αποκαταστήσει τις 
γερμανικές θέσεις, όπως ήταν προηγουμένως. Ο στρατηγός σφράγιση του ρήγματος κι επίθεση

Ο Manstein δεν βιάζεται. Αντί να διακινδυνεύσει μια πτήση μέσα στις χιονοθύελλες, ταξιδεύει με 
την αμαξοστοιχία του και δεν φθάνει παρά στις 24 στο Σταρομπέλσκ, Γενικό Στρατηγείο της ομάδας 
Β, το οποίο διαμελίζει, για να σχηματίσει το δικό του. Εκεί αναμετρά τη σοβαρότητα της 
κατάστασης, το βάρος του έργου του και την πενιχρότητα των μέσων που του παρέχουν για να το 
εκπληρώσει. 

, ο 
Gamelin, έγινε δάσκαλος του νικητή του. 

Κάτω από τις διαταγές του Manstein έχουν θέσει την 6η στρατιά (κλεισμένη στο Stalingrand και 
καθηλωμένη στο έδαφος με τη διαταγή του Hitler), την 4η στρατιά θωρακισμένων (που έχει 
περιορισθεί στην 16η μηχανοκίνητη μεραρχία), την 3η ρουμανική στρατιά (που μόνο η αριστερή της 
πτέρυγα είναι ανέπαφη) και την 4η ρουμανική στρατιά (ακόμα πιο καταστρεμμένη από την 3η). 
Διαθέτει ακόμα και τα υπολείμματα του 48ου σώματος θωρακισμένων και τον σχηματισμό της 
στρατιάς Hollidt που αποτελείται από ένα κράμα γερμανικών και ρουμανικών στρατευμάτων. Τέλος 
πολλές μεραρχίες θωρακισμένων βρίσκονται καθ οδό. Δύο, η 23η που έρχεται από τον Καύκασο και 
η 6η που φθάνει από τη France, πρόκειται να ανασυγκροτήσουν στα νότια του Stalingrand την 4η 
στρατιά αρμάτων, που έχει αναλάβει να λύσει τον αποκλεισμό του Paulus. Μια άλλη, η 17η

Συγκεντρωμένες και ξεκούραστες τέτοιες δυνάμεις, πάλι δεν θ’ αρκούσαν για το διπλό αυτό έργο, το 
σταμάτημα της σοβιετικής επίθεσης και την διάσωση της 6ης στρατιάς. Είναι όμως κουρασμένες, 
ελλιπείς και διασκορπισμένες. Οι ενισχύσεις που φθάνουν από την France και από τον Καύκασο 
βραδυπορούν σε σιδηροδρομικές γραμμές καταστρεμμένες, ενώ οι άνδρες υποφέρουν από την 
κόλαση ψύχους μέσα στα ανοιχτά από όλες τις πλευρές βαγόνια. Οι άλλες μονάδες είναι 
διάσπαρτες σ’ ένα πεδίο μάχης 800km, που ξεκινά από τον Don, όπου ο Hollidt στηρίζει την 
αριστερή του πτέρυγα και φθάνει στη στέπα των Καλμούχων, όπου η 16η μηχανοκίνητη μεραρχία 
επιτελεί μέσα στο κενό την αποστολή της σύνδεσης μεταξύ Καυκάσου και Volga. Είναι θαύμα το ότι 
οι Ρώσοι σταματούν στον ποταμό Chir, μπροστά σε ένα συνονθύλευμα στρατιάς, που αποτελείται 
από φυγάδες οι όποιοι συγκεντρώθηκαν κατά την υποχώρησή τους, από στρατιώτες της Luftwaffe, 
από αδειούχους της στρατιάς Paulus κλπ., αντί να τρέξουν ως το Rostov, όπου θα απέκοπταν τις 
γραμμές υποχώρησης της ομάδας στρατιών Α. Αλλά μεθοδική η ρωσική στρατηγική δεν επιζητεί να 
προτρέξει, δεν σπεύδει προς τις υπερβολικά λαμπρές ευκαιρίες, δεν εκτιμά καν στις πραγματικές 
της διαστάσεις την διάλυση και τη φθορά του τρομερού εχθρού του περασμένου έτους. Η σοβιετική 
διοίκηση θα μπορούσε να επιβάλει στον Manstein μια απεγνωσμένη μάχη για το Rostov. Του 
αφήνει αντίθετα χρόνο για μια τελευταία απόπειρα για το Stalingrand. 

, θα 
προστεθεί σ’ αυτές. 

Αυτή η ύστατη απόπειρα θα μπορούσε να επιτύχει, δηλώνει ο στρατηγός Ερεμένκο, αν είχε 
διεξαχθεί με τόλμη. Ως τις 24 Δεκεμβρίου, λέει, δεν είχαμε στον τομέα του Κατελνίκοβο παρά ελάχιστα 
σημαντικές δυνάμεις. Η 51η στρατιά ήταν πολύ αδύνατη και το 4ο σώμα ιππικού αντιπροσώπευε 
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πυκνότητα μικρότερη από έναν ουλαμό κατά χιλιόμετρο... Από τις 4 Δεκεμβρίου κιόλας η 6η μεραρχία 
αρμάτων με το σύνολο της δύναμης της και ξεκούραση, αφού ερχόταν από την France, θα μπορούσε να 
ανοίξει δρόμο ως τους περικυκλωμένους... Για άλλη μια φορά οι χιτλερικοί υπήρξαν θύματα της 
ρουτίνας τους. Ο Manstein μας χάρισε δέκα μέρες. 

Ο Manstein είχε αρχικά προετοιμάσει ένα σοφό ελιγμό. Στην καμπή του Don ο Hollidt έπρεπε να 
επιτεθεί, για να ανακαταλάβει το Καλάτς. Το 48ο σώμα θωρακισμένων, που θα είχε στο μεταξύ 
ανασυσταθεί με την 2η μεραρχία αρμάτων, έπρεπε να εξορμήσει από το προγεφύρωμα που είχε 
διατηρήσει μπροστά στο Νίζνι-Τσιρκάγια, για να στηρίξει την κυρία επίθεση που θα έκανε το 47ο 
σώμα θωρακισμένων ξεκινώντας από την περιοχή του Κοτελνίκοβο. Αλλά η ομάδα Hollidt είναι 
ολόκληρη απορροφημένη από την άμυνα του Chir και το 48ο σώμα όχι μόνο δεν μπορεί να πάρει 
μέρος στην επίθεση, αλλά και εκδιώκεται από το προγεφύρωμά του. Αντί να γίνει μια 
συγκεντρωτική προώθηση, η απόπειρα διάσπασης του αποκλεισμού περιορίζεται στη μοναδική 
προσπάθεια του 57ου σώματος. Η επίθεση που είχε ορισθεί για τις 2 Δεκεμβρίου, αναβάλλεται για 
τις 8 και έπειτα για τις 12 εξ αιτίας της απελπιστικής βραδύτητας των μεταφορών. Υπάρχει εξ άλλου 
και μια διάσταση αντιλήψεων μεταξύ Manstein και Hitler. Η διάσπαση του αποκλεισμού του 
Stalingrand αντιμετωπίζεται από τους δυο άνδρες με τελείως αντίθετη προοπτική. 

Ο στρατάρχης θέλει να ελευθερώσει την 6η στρατιά, για να την ξαναεντάξει στις δυνάμεις του 
ανατολικού μετώπου. Την βλέπει να διαρρέει από το ρήγμα που θα ανοιχθεί και να έρχεται να 
ανασυντάσσεται στην περιοχή του Rostov. Βλέπει επίσης την ομάδα στρατιών Α να αποσύρεται από 
τον Καύκασο ως τον Don. Με τον όγκο του στρατού ελιγμών, που ανασυνιστάται με τη σμίκρυνση 
του θεάτρου των επιχειρήσεων, ο Manstein θεωρεί δυνατό να συντρίψει την σοβιετική επίθεση και 
ίσως να επιβάλει στον Ερυθρό Στρατό την αποφασιστική ήττα που τόσο περιμένουν. Φιλοδοξεί να 
διευθύνει το σύνολο της μάχης και, όταν προβάλει την ανάγκη ενός αρχιστρατήγου του ανατολικού 
μετώπου, δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία για το πρόσωπο που αποβλέπει να την αναλάβει... 

Τον ρόλο αυτό κανείς δεν αμφισβητεί πως ο Manstein είναι ο πιο ικανός, ίσως ο μόνος ικανός να τον 
παίξει. Η στρατιωτική ώρα του Hitler πέρασε. Αν είναι αλήθεια, πως στις αρχές του πολέμου είχε 
θαυμάσιες εμπνεύσεις, αν είναι αλήθεια πως έσωσε σίγουρα την Wehrmacht τον χειμώνα 1941-
1942, αν είναι ακόμα αλήθεια πως το σχέδιο της εαρινής του εκστρατείας αντιπροσώπευε την 
τελευταία πιθανότητα να αποφύγει η Γερμανία μια ολοκληρωτική ήττα, είναι το ίδιο αλήθεια πως 
από εδώ κι εμπρός ο Hitler είναι για τις στρατιές του ο μεγάλος κίνδυνος και ο πιο σκληρός εχθρός. 
Κάθε ίχνος στρατηγικής σκέψης έχει σβήσει στο μυαλό του, μην αφήνοντας παρά την άγρια και 
τυφλή θέληση να κρατήσει ό,τι είχε κερδίσει. Η διάσπαση του αποκλεισμού του Stalingrand δεν 
αντιπροσωπεύει γι’ αυτόν την απελευθέρωση μιας στρατιάς για την ανάκτηση της πρωτοβουλίας 
των επιχειρήσεων, αλλά αποκλειστικά και μόνο την δυνατότητα να μείνει στη θέση του το πόδι που 
έβαλε στον Volga. 

Η πορεία προς το Stalingrand αρχίζει λαμπρά. Από τις δυο μεραρχίες θωρακισμένων του 47ου 
σώματος αυτή που έρχεται από τον Καύκασο, η 23η, περιορίζεται σε καμιά σαρανταριά άρματα, 
αλλά αυτή που έρχεται από την France, η 6η, είναι πλήρης. Η πρώτη κρούση την φέρνει στην κοίτη 
του Ακσάι, που τον διαβαίνει στις 13. Δεξιά της παρ’ όλη την αδυναμία της η 23η προχωρεί στο 
μήκος της σιδηροδρομικής γραμμής, στην οποία είχαν επιτύχει να συσσωρεύσουν 3.000 τόνους 
τρόφιμα και καύσιμα για τους πολιορκούμενους. Στις 19 φθάνουν στη Μισχκόβα. Από τα 180km 
που χωρίζουν την 4η στρατιά θωρακισμένων από την 6η στρατιά, έχουν διανυθεί 130 και οι 
ελευθερωτές βλέπουν στον ουρανό τους προβολείς των υπερασπιστών του Stalingrand. 

Ο Manstein ωστόσο δεν έχει ψευδαισθήσεις. Ξέρει πως τα γεγονότα που επέρχονται ραγδαία 
μπροστά στο Rostov, δεν του αφήνουν παρά πολύ περιορισμένο χρόνο. 

Η μόνη πιθανότητα σωτηρίας που έχει η 6η στρατιά είναι να βοηθήσει η ίδια τον εαυτό της 
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προχωρώντας ταχύτατα για να συναντήσει τον Hoth. Ο Manstein τη διατάσσει να το επιχειρήσει, 
πολλαπλασιάζει τις ραδιοφωνικές συνομιλίες του με τον Paulus και ανήσυχος για τους φόβους του 
τελευταίου στέλνει μέσα στον θύλακα έναν αξιωματικό του επιτελείου του, τον ταγματάρχη Άισμαν, 
ο οποίος επιστρέφει επιβεβαιώνοντας την παράδοξη νοοτροπία του διοικητή της 6ης στρατιάς και 
του επιτελάρχη του. Η άποψή τους είναι πως δεν έχουν καμιά ευθύνη για την κύκλωση και πως 
συνεπώς έχουν το δικαίωμα να περιμένουν την απελευθέρωσή τους. Κρίνουν πως οι δυνατότητες 
κίνησης των εκατό περίπου αρμάτων που τους μένουν, περιορίζονται σε καμιά τριανταριά 
χιλιόμετρα σε τρόπο που θα έμεναν από βενζίνη, καταδικασμένα σε ολοκληρωτική καταστροφή, αν 
έκαναν επίθεση πριν ακόμα ο Hoth φθάσει τουλάχιστο στην απόσταση αυτή. Ο Άισμαν μάταια 
αντιτάσσει πως ο κίνδυνος που αρνούνται να αντιμετωπίσουν είναι τίποτα μπροστά στον κίνδυνο να 
πεθάνουν από την πείνα και να σαπίσουν στην αιχμαλωσία. Ο Paulus και ο Σμιτ είναι αμετάπειστοι 
και όταν ο Άισμαν επικαλείται το αξίωμα του στρατάρχου von Manstein, εκείνοι επικαλούνται μια 
ανωτέρα αρχή, τον Führer. 

Την έξοδο της φρουράς του Stalingrand την απαγορεύει πραγματικά ο Adolf Hitler. Στον Ζάιτζλερ, 
που τη ζητά πρωί και βράδυ, απαντά πως θεωρεί ότι η 6η στρατιά έχει διασωθεί και πως όχι μόνο 
δεν δέχεται την εγκατάλειψη του Stalingrand, αλλά αποβλέπει να επεκτείνει και τα κέρδη του στον 
Volga. Μια μέρα ο Ζάιτζλερ πιστεύοντας πως τον είχε πείσει του παρουσιάζει για υπογραφή την 
διαταγή διάσπασης του κλοιού. Ο Hitler υπογράφει, έπειτα προσθέτει με το χέρι του τον ακόλουθο 
όρο που καταστρέφει το παν: 

Ωστόσο το ζήτημα έχει λυθεί. Μια νέα καταστροφή πλήττει τα όπλα του Άξονα και επισφραγίζει την 
τύχη της πολιορκημένης στρατιάς μέσα στο Stalingrand. Μετά την άτακτη ρουμανική υποχώρηση το 
μέτωπο είχε σχεδόν σταθεροποιηθεί στα δυτικά του Don. Ακολουθεί τον ρου του ποταμού ως την 
Βεσένκαγια, στρέφεται στο Νότο, συναντά τον Chir και τον ακολουθεί ως το σημείο της συμβολής 
του με τον Don, που τον ξανασυναντά έτσι στα βόρεια της Ποτεμκίνσκαγια. Πολύ παγωμένα τα 
ποτάμια, δεν έχουν πια την παραμικρή αξία σαν εμπόδια. Οι αμυντικές θέσεις είναι ανύπαρκτες και 
η στέπα δεν αντιτάσσει στην προέλαση των αρμάτων παρά το χιόνι της. Το θερμόμετρο πέφτει 
στους –30

με τη ρητή επιφύλαξη ότι η στρατιά θα εξακολουθήσει να κρατά τη 
γραμμή του Volga... 

οC ή -35ο

Από τα ανατολικά προς τα δυτικά το μέτωπο κρατιέται από τα υπολείμματα της 3ης ρουμανικής 
στρατιάς, το τμήμα στρατιάς του Hollidt, την 8η ιταλική στρατιά και τη 2η ουγγρική στρατιά. Κανείς 
δεν κρύβει πως ο πιο αδύνατος κρίκος αυτής της μακριάς αλυσίδας είναι ο ιταλικός κρίκος. Ο Hitler 
ανησυχεί γι’ αυτό το θέμα, δεν υπάρχει όμως καμιά διαθέσιμη γερμανική δύναμη, για να θωρακίσει 
τις μεραρχίες του στρατηγού Γκαριμπόλντι. Απλωμένα σε μέτωπο 270km τέσσερα ιταλικά σώματα 
στρατού, το 29ο, το 35ο, το 2ο και το σώμα αλπινιστών, περιμένουν ένα πλήγμα που τα επιτελεία 
βλέπουν ολοκάθαρα πως ετοιμάζεται. Το πλήγμα δίνεται στις 16 Δεκεμβρίου. Η 1η σοβιετική 
στρατιά της φρουράς διαβαίνει τον Don μέσα στην ομίχλη και ρίχνεται εναντίον του κέντρου του 
ιταλικού μετώπου. Η στέπα γεμίζει πάλι από μάζες που φεύγουν άτακτα. Ένας αυτόπτης μάρτυς, ο 
Γερμανός στρατηγός Φρέτερ-Πίκο, περιγράφει τη σουρρεαλιστική εικόνα των ομάδων των Ιταλών 
στρατιωτών, 

C για μεγάλη έκπληξη των Ιταλών, τους οποίους οι σύμμαχοι είχαν διαβεβαιώσει 
πως το κρύο δεν υπερβαίνει τους 5-6 βαθμούς στη νότια Ρωσία. Με ανεπαρκή ιματισμό, με κακή 
διατροφή οι άνδρες κουλουριάζονται. Καμιά φορά ο ήλιος δημιουργεί φαντασμαγορίες του χιονιού, 
αλλά ο κανονικός καιρός είναι ομίχλη παγερή που μόλις διαλυθεί, αφήνει να φανεί ένας μολυβένιος 
ουρανός. 

που δεν έχουν για όπλα παρά μια κιθάρα

Το βράδυ της ίδιας μέρας οι Ρώσοι έχουν προελάσει 25km. Τις επόμενες ημέρες η επίθεση 
διευρύνεται. Στο ρωσικό δεξιό η 6η σοβιετική στρατιά βαδίζει εναντίον του Βοροσίλοφγκραντ και 

 και που προχωρούν προς δυσμάς 
τραγουδώντας παρ’ όλη τη δριμύτητα του ψύχους. Ο Hitler τηλεγραφεί στον Mussolini ζητώντας του 
να απευθύνει μια έκκληση στους στρατιώτες του για να σταματήσουν να το βάζουν στα πόδια. Ο 
Duce θυμωμένος δεν απαντά. 
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του Stalino. Στο αριστερό η 3η στρατιά της φρουράς και η 5η στρατιά θωρακισμένων επεκτείνουν 
την επίθεση στο μέτωπο του Chir. Η ομάδα Hollidt κάνει στροφή και μάχεται σε δύσκολες συνθήκες. 
Τα περάσματα του κάτω Donets Καμένσκ, Σατίνσκ και Φόρσταντ απειλούνται. Το Rostov βρίσκεται 
σε κίνδυνο. Ένα υπέρ Stalingrand, ένα Stalingrand ενός εκατομμυρίου ανδρών, βρίσκεται εν όψει.! 

Η θέση της 4ης στρατιάς αρμάτων είναι ιδιαίτερα επικίνδυνη. Ενώ το γερμανικό μέτωπο καταρρέει, 
ενώ η ρωσική προέλαση απειλεί το Rostov, εκείνη αγκιστρώνεται στην κοίτη του Μίσχκοβα, 
περιμένοντας να αποφασίσει η στρατιά Paulus να βγει από το Stalingrand. Ο ιερός χαρακτήρας μιας 
αποστολής, που είναι η σωτηρία 200.000 συντρόφων, διατηρεί υψηλό το ηθικό, ο Hoth όμως δεν 
παύει να προειδοποιεί, πως κρατιέται με τα δόντια και πως η υποχώρησή του δεν είναι παρά 
ζήτημα ωρών, αν η 6η στρατιά δεν έρθει να τον συναντήσει. Την προπαραμονή των Χριστουγέννων 
μια έκκληση της ομάδας στρατιών επισπεύδει αυτή την υποχώρηση: ο Manstein, πληροφορώντας 
τον Hoth για την κατάσταση δυτικά του Don, του ζητά να στερηθεί μια από τις θωρακισμένες 
μεραρχίες του, για να επιχειρήσουν να ενισχύσουν την μάχη στην περιοχή της Μοροσόβσκαγια. Ο 
Hoth έχοντας επίγνωση του κινδύνου υποδεικνύει την ισχυρότερη, την 6η, που ξεκινά προς την 
κατεύθυνση της Ποτεμκίνσκαγια μέσα σε μια χιονοθύελλα παίρνοντας μαζί της και την τελευταία 
πιθανότητα να σωθούν οι πολιορκημένοι του Stalingrand. 
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Το ψυχορράγημα της 6ης στρατιάς 

Άφησαν να περάσουν τα Χριστούγεννα, έπειτα η μερίδα του ψωμιού περιορίσθηκε από 200 σε 
100gr. Την 1η Ιανουαρίου η υγειονομική υπηρεσία αναφέρει τους πρώτους θανάτους από ασιτία. 
Αποδεικνύεται έτσι ότι η 6η στρατιά δεν μπορεί να ανεφοδιάζεται από τον αέρα. Για να τηρήσει την 
υπόσχεση του ένοχου αρχηγού της η Luftwaffe, κάνει μάταια μια ηρωική προσπάθεια και δέχεται 
τις απώλειες που, με 536 μεταγωγικά, 149 καταδιωκτικά, 123 βομβαρδιστικά, θα κάνουν τη μάχη 
του Stalingrand μια αερομαχία τόσο δαπανηρή, όσο και η μάχη της Αγγλίας. Αλλά οι 
μετεωρολογικές συνθήκες είναι ιδιαίτερα δυσμενείς: όταν ο ουρανός είναι καθαρός πάνω από το 
Stalingrand, είναι κατά κανόνα συννεφιασμένος στην περιοχή του Rostov και αντίστροφα σε τρόπο 
που η λειτουργία της αερογέφυρας παρεμποδίζεται ή στην εκκίνηση ή στην άφιξη. Επειδή οι Ρώσοι 
έχουν καταλάβει την Ταζίνσκαγια και την Μοροσόβσκαγια, τα αεροδρόμια εκκίνησης μεταφέρονται 
στο Salsk, στο Νοβοτσεράσκ και στο Τσερέτκοβο, πράγμα που διπλασιάζει την απόσταση και 
περιορίζει την απόδοση των αεροσκαφών. Η ημερήσια μέση παράδοση σ’ όλη την διάρκεια της 
πολιορκίας δε θα υπερβεί τους 94 τόνους, λιγότερο από το πέμπτο της υπόσχεσης του G öring! 

Για να του επιδώσει τα φύλλα δρυός του σταυρού του ταξιάρχου ο Hitler, διατάσσει τον στρατηγό 
Χούμπε να βγει από τον θύλακα. Führer μου, του λέει ο Χούμπε,

Κάθε ελπίδα σωτηρίας είναι χαμένη. Ο Hoth υποχωρούσε πολεμώντας, στην αρχή βήμα προς βήμα, 
με σφιγμένη την καρδιά κι ύστερα ταχύτερα. Στις αρχές του 1943 η 4η στρατιά αρμάτων βρίσκεται 
στο Κούμπερλε 200km από το Stalingrand. Η εγκατάλειψη της 6ης στρατιάς είναι οριστική. 

 έχετε διατάξει να τουφεκισθούν 
στρατηγοί· γιατί δεν διατάζετε να τουφεκίσουν τον πτέραρχο, που σας υποσχέθηκε ότι θα ανεφοδίαζε το 
Stalingrand; 

Στον θύλακα η κατάσταση είναι απερίγραπτη. Η μερίδα του ψωμιού περιορίζεται σε 50gr. Τα 
καύσιμα είναι τόσο σπάνια, ώστε τα μόνα τροχοφόρα που επιτρέπεται να κινηθούν είναι τα 
τρίκυκλα. Οι μόνοι τραυματίες που μεταφέρονται είναι εκείνοι που έχουν τις δυνάμεις να συρθούν 
ως το αεροδρόμιο. Το χιόνι στοιβάζεται πάνω στα πτώματα των ανδρών που έχουν βρει τον θάνατο 
από το ψύχος και την πείνα. 

Στις 8 Ιανουαρίου μια άσπρη σημαία κυματίζει μπροστά στα προκεχωρημένα φυλάκια. Τρεις 
σοβιετικοί εκπρόσωποι προσφέρουν στον Paulus έντιμη παράδοση. Με διαταγή του Hitler ο Paulus 
την απορρίπτει απειλώντας να απαντήσει με τα όπλα σε κάθε νέα απόπειρα διαπραγματεύσεων. 
Την επομένη οι Ρώσοι κάνουν επίθεση. Οι Γερμανοί αμύνονται απελπισμένα. Σκοπός της μάχης 
είναι η κατάληψη της περιοχής του Πίτομνικ, πάνω από την οποία περνά το μεγαλύτερο μέρος των 
αεροπορικών γραμμών. Οι Ρώσοι την κυριεύουν στις 16. Ο ανεφοδιασμός δεν μπορεί πια να γίνει, 
παρά μονάχα από την δύσβατη περιοχή του Γκούμρακ, ώσπου να καταληφθεί και αυτή με την σειρά 
της από τους αλεξιπτωτιστές. Τα τέσσερα πέμπτα της κατειλημμένης περιοχής έχουν χαθεί. Οι 
Γερμανοί έχουν απωθηθεί προς τον Volga αποκλεισμένοι στην μοιραία κατάκτησή τους, τα ερείπια 
του Stalingrand. Στις 24 Ιανουαρίου ο Paulus απευθύνεται στον Hitler. Η παράταση της αντίστασης, 
του αναφέρει, δεν έχει πια κανένα νόημα. 18.000 τραυματίες κείτονται χωρίς περίθαλψη στα 
υπόγεια. Ο τύφος κάνει θραύση. Τα πυρομαχικά και τα τρόφιμα έχουν εξαντληθεί. Ο διοικητής της 
στρατιάς ζητά ύστερα από αυτό εξουσιοδότηση να συνθηκολογήσει και το αίτημά του το 
υποστηρίζει ο ανώτερος διοικητής της ομάδας στρατιών Manstein σε μια τηλεφωνική συνδιάλεξη 
τριών τετάρτων της ώρας με τον Hitler. Ο τελευταίος δεν πείθεται. Απαγορεύω κάθε παράδοση. Ο 
στρατός πρέπει να αντιστέκεται ως την τελευταία σφαίρα. Ο ηρωισμός του αποτελεί αλησμόνητη 
συμβολή στη σωτηρία του δυτικού κόσμου. 

Στις 25 οι ρωσικές επιθέσεις ξαναρχίζουν. Στις 26 η 62η στρατιά ενώνεται με την 21η στο λόφο του 
Μάμαϊ. Η 6η γερμανική στρατιά κόβεται στα δύο. Στα βόρεια ό,τι μένει από το 51ο σώμα 
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οχυρώνεται στο εργοστάσιο των τρακτέρ. Στα νότια τα απομεινάρια από τέσσερα αλλά σώματα 
συγκεντρώνονται στο κέντρο της πόλης με τον Paulus, ο οποίος εγκαθιστά το τελευταίο αρχηγείο 
του στα υπόγεια των καταστημάτων Ουνιβερμάγκ της Ερυθράς Πλατείας. Οι Ρώσοι που βιάζονταν 
να τελειώσουν, βομβαρδίζουν ανελέητα τα ερείπια του Stalingrand. Ούτε ένα κανόνι δεν απαντά, 
όταν όμως το πεζικό επιχειρεί να προχωρήσει ανάμεσα στα ερείπια, οι τελευταίες ομοβροντίες του 
φράζουν το δρόμο. 

Στις 30 ο Hitler ονομάζει τον Paulus αρχηγό του Γενικού Επιτελείου Στρατού. Ποτέ, λέει στον Keitel, 
ένας Γερμανός στρατηγός δεν παραδόθηκε.

Στις 31 η μάχη έχει ουσιαστικά λήξει. Ένας από τους τελευταίους ασυρμάτους της 6ης στρατιάς 
περιγράφει την κατάσταση έτσι: 

 Από τον αξιωματικό, που κατέχει το υψηλότερο 
στρατιωτικό αξίωμα ο Hitler δεν περιμένει λοιπόν, παρά μόνο ένα πράγμα: την αυτοκτονία του. 
Αγνοεί ότι ο Paulus έχει απαγορεύσει ρητώς στους αξιωματικούς του την διέξοδο αυτή, λέγοντας 
τους ότι οφείλουν να μοιράζονται την τύχη των στρατιωτών τους ως το τέλος. 

Οι μονάδες διαλύονται· ελάχιστοι στρατιώτες μάχονται ακόμα· 
διοίκηση δεν υπάρχει πια... Μια στιγμή αργότερα, στις 5:45, οι Ρώσοι βρίσκονται μπροστά στο 
καταφύγιο. Καταστρέφουμε το φυλάκιο... Κι ύστερα τρεις φορές το ενδεικτικό C.L. που σημαίνει:

Οι Ρώσοι πραγματικά φθάνουν στο Ουνίβερμαγκ, που το υπόγειό του προσφέρει προστασία στον 
πιο καινούριο στρατηγό, τον πρώτο στρατηγό της ήττας που δημιούργησε ο Hitler. Κανείς δεν 
πυροβολεί. Μια σοβιετική αντιπροσωπεία προχωρεί και αξιώνει παράδοση. Οδηγείται στο 
καταφύγιο από όπου βγαίνει σχεδόν αδιάφορος ένας σκελετωμένος Paulus. Ναι, παραδίδεται. Όχι, 
δεν έχει τίποτα να προσθέσει πέρα από την κραυγή της υποταγής στο 

 Ο 
σταθμός αυτός δεν θα ξαναμεταδώσει πια... 

Χάιλ Hitler! 

Γνωρίζουμε από τα στενογραφημένα κείμενα τους αφορισμούς του Hitler. 

που χθες ακόμα 
φώναζε. Πρότυπα αξιωματικών του αρχηγείου φεύγουν σιωπηλά προς την αιχμαλωσία. 

Ο Paulus δεν είχε τον καιρό να παρακινήσει τους 

Να σκοτώνεσαι με την 
τελευταία σφαίρα σου... Περιφρονώ ένα στρατιώτη, που παραδίδεται, όπως ο Giraud... 20.000 άτομα 
αυτοκτονούν κάθε χρόνο στην Γερμανία και είναι ακατανόητο ένας ικανός στρατηγός να μην κάμει ό,τι 
και μια απατημένη γυναίκα... Δεν θα δημιουργήσει πια στρατηγούς... Ο ηρωισμός δεκάδων χιλιάδων 
στρατιωτών αμαυρώθηκε από την δειλία ενός μόνο... Θα δείτε ότι ύστερα από μια βδομάδα οι Ρώσοι θα 
βάλουν τον Paulus και τον Σέυντλιτς να μιλήσουν από το ραδιόφωνο· θα παρακινήσουν τους άνδρες του 
θύλακα και την Wehrmacht να παραδοθεί... 

άνδρες του θύλακα να παραδοθούν, γιατί 
καταθέτουν τα όπλα μόνοι τους στις 2 Φεβρουαρίου. Ο Hitler θα πέσει έξω επίσης στην 
ημερομηνία, κατά την οποία ο Paulus θα καλέσει τους Γερμανούς, στρατό και λαό, να καταθέσουν 
τα όπλα. Η Εθνική Επιτροπή Απελευθέρωσης της Γερμανίας δεν θα ιδρυθεί παρά στις 13 Ιουλίου 
1943 με προέδρους τον κόμη Bismarck-Ένκελ και τον στρατηγό von Σέυντλιτς. Ο πληβείος Paulus θα 
χρειασθεί περισσότερο καιρό από τα ιστορικά αυτά ονόματα, για να προσχωρήσει στη γερμανική 
αντίσταση του εξωτερικού. Θα το αποφασίσει μετά τις 20 Ιουλίου του 1944, όταν θα μάθει τα 
βασανιστήρια στα οποία ρίχθηκαν μερικοί από τους στρατιώτες για τους οποίους έτρεφε την 
μεγαλύτερη εκτίμηση, όπως ο Βίτζλεμπεν και ο Χόπνερ. 

Ο Paulus, λέει ένας από τους βιογράφους του, βασανιζόταν να πάρει μιαν απόφαση και ξεχώριζε με 
δυσκολία το αληθινό από το κίβδηλο... Τα μεγαλύτερα στρατιωτικά ταλέντα δεν μπόρεσαν να σώσουν 
τον γερμανικό στρατό από την ήττα του 1942· οι προσωπικές ανεπάρκειες του Paulus συνέβαλαν 
στο να δοθεί στην ήττα αυτή χαρακτήρας καταθλιπτικός. 
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Κεφάλαιο 20: Ιανουάριος - Μάιος 1943 
Το Stalingrand στην Αφρική: Τύνις 

Με τη δραματική της ένταση, με την σκηνοθετική της τελειότητα η τραγωδία του Stalingrand 
επισκιάζει τα πάντα. Συγκεντρώνει τους σκοπούς της εκστρατείας του χειμώνα 1942-1943 και το 
σύνολο των στρατιωτικών γεγονότων, με τα οποία η Γερμανία μόλις απόφυγε μια πολύ πιο 
μεγάλη ήττα, απόφυγε δηλαδή προσωρινά την άμεση ήττα. 

Στις αρχές Ιανουαρίου, όταν ακόμα οι πολιορκητές του Stalingrand δεν έχουν χάσει ολότελα την 
ελπίδα της παράδοσης, η κατάσταση των γερμανικών στρατευμάτων στην Ρωσία είναι η ακόλουθη: 

1) Η ομάδα στρατιών Α βρίσκεται πάντα στον Καύκασο. Οι αποστάσεις που την χωρίζουν από το 
στόμιο της φιάλης του Rostov φθάνουν τα 400km για την 17η στρατιά και τα 700km για την 1η 
στρατιά αρμάτων. 

2) Ύστερα από την αποτυχία της απόπειράς της να σπάσει τον αποκλεισμό του Stalingrand η 4η 
στρατιά αρμάτων δίνει μια αμυντική μάχη στα νότια του Don. Βρίσκεται ακόμα 400km ανατολικά 
του Rostov. 

3) Οι νίκες του Δεκεμβρίου στον Don και στον Chir προωθούν τους Ρώσους στην περιοχή του 
Donets. Βρίσκονται τώρα σε απόσταση 70km από το Rostov, έξι φορές πιο κοντά από τον στρατό 
του Hoth και δέκα φορές πλησιέστερα από τον στρατό του von Μάκενσεν, νέου διοικητή της 1ης 
στρατιάς αρμάτων. 

4) Στα δυτικά του Rostov υπάρχει ένα άλλο στόμιο φιάλης. Τα περάσματα του Δνείπερου στο 
Ντνιεπροπετρόφσκ και στο Ζαπορόγιε. Από τις θέσεις τους της περιοχής του Voronezh οι Ρώσοι 
βρίσκονται σε απόσταση 350km μόνο από αυτά μπροστά στα 700 και 1.000km της 4ης και της 1ης 
στρατιάς αρμάτων. 

5) Στο υπόλοιπο μέτωπο οι Γερμανοί δεν βρίσκουν ούτε μια στιγμή ανάπαυλας. Σφοδρές επιθέσεις 
διαδέχονται η μια την άλλη γύρω από το Ρζεφ, το Ντεμιάνσκ και το Leningrand. Είναι επομένως 
πολύ δύσκολη η μετακίνηση στρατευμάτων από το κέντρο και από το Βορρά, για να αποσταλούν 
στο Νότο. Σ’ όλη τη διάρκεια του 1941-1942 η Wehrmacht κινδυνεύει πρώτα πρώτα από το 
δριμύτατο ψύχος που παραλύει ένα στρατό, συγκροτημένο για στρατιωτικές επιχειρήσεις στις 
εύκρατες περιοχές της Ευρώπης. Στα 1942-1943 το κλίμα παραμένει το ίδιο προκαλώντας δεινές 
ταλαιπωρίες στο στρατό και δυσχέρειες στη διοίκηση. Το κλίμα ωστόσο δεν είναι πια παρά μια 
σχετικά επουσιώδης λεπτομέρεια μπροστά στο θανάσιμο κίνδυνο στον οποίο βρίσκονται τα 
γερμανικά στρατεύματα: Κύρια αιτία είναι η στρατηγική κατάσταση που δημιουργήθηκε από την 
μεγαλομανία και τις παραισθήσεις του Hitler. 

Η ισχυρογνωμοσύνη του, του κόστισε μια ολόκληρη στρατιά. Μπροστά σ’ ένα γενναίο αντίπαλο, 
αριθμητικά ανώτερο, εμψυχωμένο από τις επιτυχίες του, θα κατόρθωνε να σώσει τους άλλους ή θα 
συνέβαλλε στην ολοκληρωτική κατάρρευση της Wehrmacht; 

Στις 28 Δεκεμβρίου ο Hitler επί τέλους αποφασίζει να συμπτύξει την ομάδα στρατιών Α. Ωστόσο δεν 
σκέπτεται να παραιτηθεί από τον Καύκασο και να συγκεντρώσει το ταχύτερο δυνατό όλες τις 
δυνάμεις του von Kleist στην περιοχή του Rostov, όπως του ζητούσαν ο Τσάιτσλερ και ο Manstein. 
Ρητή διαταγή καθορίζει ότι η μετακίνηση θα γίνει βήμα προς βήμα, schrittweise και θέτει σ’ αυτή τα 
τελευταία όριά της: Μορτόφσκογια, Αρμαβίρ, Salsk. Ο Hitler έχει την πρόθεση να κρατήσει από τον 
Καύκασο ως τον Don μια εξέδρα 200km πλάτους, από όπου ελπίζει να μπορέσει να ξαναορμήσει 
στην λεία, που έπρεπε προσωρινά να εγκαταλείψει. 
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Η εκκένωση των παρακαυκασίων περιοχών συνεχίσθηκε ολόκληρο τον Ιανουάριο. Οι Γερμανοί 
στρατιώτες ξαναδιασχίζουν με την κακουχία του χειμώνα τις απέραντες εκτάσεις που πέρασαν μέσα 
στο καμίνι του Αυγούστου. Η διαταγή διάσωσης όλου του υλικού, η ανάγκη μεταφοράς των 
τραυματιών και η πενιχρότητα των συγκοινωνιών δίδουν αργό ρυθμό στην υποχώρηση. Η 1η 
στρατιά αρμάτων ζητά μια στάθμευση 25 ημερών στην Κούμα, για να καλύψει την αναχώρηση 155 
τραίνων. Ευτυχώς για τους Γερμανούς η καταδίωξη διευθύνεται με αδεξιότητα, που προκαλεί 
σύγχυση στους στρατηγούς που ανάλαβαν την διεξαγωγή της. Η 17η στρατιά ξεχύνεται χωρίς 
πολλές δυσκολίες προς το Κρασνοντάρ και η 1η στρατιά αρμάτων αναγκάζεται να απογυμνωθεί από 
το 40ό θωρακισμένο σώμα, για να ενισχύσει τη στρατιά του Hoth. 

Στον τελευταίο αυτόν πέφτει μια βαριά αποστολή. Να διατηρήσει ανοιχτό το διάδρομο του Rostov 
στο δρόμο της υποχώρησης της ομάδας στρατιών Α. Η 51η, η 2η και η 28η σοβιετικές στρατιές 
κατευθύνονται εναντίον του. Στις 7 Ιανουαρίου μια ρωσική θωρακισμένη εμπροσθοφυλακή φθάνει 
40km από το Rostov και παρά λίγο να απαγάγει τον στρατηγό von Manstein από το αρχηγείο του 
του Νοβότσερκασκ. Ο Hoth αντιμετωπίζει την κατάσταση με ψυχραιμία, χαμογελαστά, πράγμα που 
τον αναδεικνύει ξεχωριστή φυσιογνωμία ανάμεσα στους Γερμανούς στρατηγούς. Αναδιπλώνεται 
αργά ως την κοιλάδα του Μανίτς, όριο μεταξύ Ευρώπης και Ασίας, του οποίου την διάβαση είχε 
πανηγυρίσει η γερμανική προπαγάνδα το προηγούμενο καλοκαίρι. 

Στα βόρεια του Rostov τμήματα των στρατιών του Hollidt και του Φρέττερ-Πίκο σταθεροποιούνται 
πάνω στον Donets κι αργότερα η 8η ιταλική στρατιά καλύπτει 200km μεταξύ Donets και Don. Και τα 
δυο αυτά όμως σώματα στρατού έχουν πάθει πανωλεθρία τον Δεκέμβριο και είναι σχεδόν 
φανταστικά. Ένα τρίτο σώμα στρατού αν και φέρει το όνομα του 24ου σώματος θωρακισμένων, 
συγκροτημένο από γερμανικά και ιταλικά κατάλοιπα, δεν διαθέτει ούτε μια θωρακισμένη μονάδα. 
Το σώμα των αλπινιστών που δεν είχε ακόμα δεχθεί επίθεση, ελέγχει τον Don από Καλίτβα μέχρι 
Μπάλκα, όπου και αρχίζει η 2η ουγγρική στρατιά. Αποτελείται από τρία σώματα κάτω από την 
διοίκηση του στρατηγού Τζάνυ, που απλώνονται ως τα περίχωρα του Voronezh, όπου ενώνονται με 
τη 2η γερμανική στρατιά του στρατηγού von Σάλμουθ. Το μέτωπο στρέφεται ύστερα δυτικά, για να 
ενωθεί κοντά στο Kursk με τη δεξιά πτέρυγα της ομάδας Mitte. Το χειρότερο είναι ότι επικρατεί η 
ίδια κατάσταση του Νοεμβρίου. Ένα υπερβολικό μέτωπο μήκους 600km σε ευθεία γραμμή, 
κρατιέται από 40 περίπου μεγάλες μονάδες. Απ’ αυτές λιγότερες απ’ το 1/3 είναι γερμανικές. Παρ’ 
όλο που οι μονάδες αυτές δεν έχουν ολοκληρωτικά εξαφανιστεί, οι μεραρχίες που δέχονται το 
ρωσικό πλήγμα μεταβάλλονται σε φαντάσματα: δύο ή τρία τάγματα όλα όλα χωρίς υλικό, που 
ανασυγκροτήθηκαν από φυγάδες, απ’ αυτούς που εγκαταλείπουν τις τάξεις τους και τρέπονται σε 
φυγή για να αποφύγουν την μάχη. Δεν υπάρχει πουθενά δεύτερη θέση και οι ενισχύσεις που 
στέλνει το Κεντρικό Στρατηγείο περιορίζονται σε μισή δεκάδα μεραρχιών, ανάμεσα στις οποίες το 
θωρακισμένο σώμα SS και η μεραρχία Grossdeutschland. 

Η σοβιετική επίθεση του Ιανουαρίου είναι όμοια με τις δύο προηγούμενες. Οι Ρώσοι προσβάλλουν 
δυο τομείς, το κέντρο και την δεξιά πλευρά της ουγγρικής στρατιάς κοντά στο Κόροτζακ και την 
Καλίτβα. Εισχωρούν χωρίς δυσκολία κι ύστερα εξαπολύουν σε σχήμα βεντάλιας τις μηχανοκίνητες 
μονάδες τους και το ιππικό τους. Οι Ούγγροι ουσιαστικά δεν πολεμούν. Για τρίτη φορά ο θώρακας, 
που προστατεύει τις ζωτικές συγκοινωνίες του γερμανικού στρατού, σπάζει σαν γυαλί στο πρώτο 
χτύπημα. 

Ακάλυπτο από την ουγγρική προστασία το σώμα των αλπινιστών ελίσσεται, αποδεσμεύεται, 
διαφεύγει την κύκλωση και μετά 15 ημέρες αγώνα καταφέρνει να έρθει σε επαφή στο Donets με τις 
θωρακισμένες γερμανικές μονάδες. Η υποχώρηση αυτή μέσα σ’ ένα δριμύτατο ψύχος και με τον 
όγκο του εχθρικού στρατού τερματίζει, με μια πράξη ανδρείας και αντοχής, την άτυχη συμμετοχή 
της Ιταλίας στον πόλεμο του ανατολικού μετώπου. Η ιταλική κυβέρνηση αξιώνει επαναπατρισμό 
του στρατού της, για να ενισχύσει την άμυνα της μητροπόλεως που απειλείται. Ο Keitel αρνείται να 
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παραχωρήσει τα σιδηροδρομικά μέσα για την μεταφορά. Έτσι όσοι επέζησαν από την 8η στρατιά -
110.000 άνδρες από 230.000- για να βγουν από την Ρωσία είναι υποχρεωμένοι να διανύσουν πεζοί 
και μάλιστα μέσα από άθλιους δρόμους 1000km. 

Στον τομέα του Voronezh η κατάσταση είναι το ίδιο κρίσιμη. Η 40ή σοβιετική στρατιά απλώνεται 
στα νώτα της 2ης γερμανικής στρατιάς. Στις 26 Ιανουαρίου οι Ρώσοι κυριεύουν τον συγκοινωνιακό 
κόμβο των δρόμων του Γκορτσέτσνογιε 80km στα νώτα των Γερμανών. Νέα επίθεση από τον Βορρά 
αποκόπτει στο Καστόρνογιε την μοναδική σιδηροδρομική επικοινωνία με τον von Σάλμουθ. Ο Hitler 
περίμενε ως την τελευταία στιγμή, για να παραιτηθεί από την ανεδαφική ιδέα μιας Festung Voronej, 
που με μια φρουρά τριών μεραρχιών, δεν θα πετύχαινε τίποτε άλλο παρά να γίνει ένα δεύτερο 
Stalingrand σε μικρογραφία. 

Στην ερειπωμένη πόλη φορτώνονται τραίνα με μεγάλες ποσότητες ειδών ανεφοδιασμού και 
πολεμικού υλικού, που συγκεντρώνονται για μια πολιορκία. Αλλά οι γραμμές έχουν κιόλας κοπεί 
από τον εχθρό. 

Το μεγάλο κακό αποσοβήθηκε. Οι ελευθερωμένες από την εγκατάλειψη του Voronezh μεραρχίες 
ρίχνονται εσπευσμένα προς τα δυτικά και ανοίγουν δίοδο. Ο Σάλμουθ συντάσσει τον στρατό του σε 
πυκνή φάλαγγα. Ξεχύνεται συμπαγής με ανεπτυγμένες τις πτέρυγές του σπέρνοντας στην 
υποχώρηση του όπλα και οχήματα και πτώματα που πετρώνουν την ίδια στιγμή. Τίποτα δεν θυμίζει 
περισσότερο την υποχώρηση του Ναπολέοντα από την αναγκαστική αυτή πορεία μέσα σ’ ένα ψύχος 
–25ο

Οι Γερμανοί εξ άλλου έφθασαν σε ένα αποτέλεσμα. Έσωσαν προσωρινά την 1η και την 4η στρατιά 
αρμάτων διεξάγοντας διμέτωπο αγώνα: εναντίον των Ρώσων και εναντίον του Hitler. Ο Manstein 
σκόπευε να μεταφέρει τις δύο αυτές θωρακισμένες στρατιές στη βόρεια πτέρυγα της ομάδας 
στρατιών, για να ανακόψουν τις ρωσικές δυνάμεις που προελαύνουν προς τον Δνείπερο. Ο Hitler 
είχε την γνώμη ότι έπρεπε να τις κρατήσει στα νότια του Don, έτοιμες να ξαναξεκινήσουν για την 
κατάκτηση του Καυκάσου. Και μόνο στις 22 Ιανουαρίου ο Hitler συγκατατίθεται να τροποποιήσει το 
σχέδιό του. Στο Κουμπάν θα μείνει μόνο η 17η στρατιά, ανεφοδιασμένη από την Κριμαία μέσα από 
την περιοχή του Κερτς. Η 1η στρατιά αρμάτων θα ξαναπεράσει τον Don, αλλά βρίσκεται ακόμα στο 
Αρμαβίρ, 300km μακριά, και ο διάδρομος του Rostov χρειάζεται να μείνει για πολύ ανοικτός για να 
της επιτρέψει να ξεφύγει. Αλλά στις 20 οι Ρώσοι κατέλαβαν το αεροδρόμιο. Ο διάδρομος είναι 
σχεδόν κλειστός. Ο Manstein τα παίζει όλα για όλα· παρ’ όλο που το μέτωπο του Donets απειλείται 
με κατάρρευση περνά στα νότια του Don την 7η και 11η θωρακισμένη μεραρχία, που η σύντομη και 
ορμητική αντεπίθεσή τους σαρώνει τους Ρώσους ως το πάνω μέρος της κοιλάδας του Μανίτς. 

C και με έναν άνεμο που ουρλιάζει. Οι Γερμανοί αναζητούν τρόπο να αγκιστρωθούν στο Οσκόλ, 
στα μισά του δρόμου μεταξύ Don και Donets. Το επιθετικό πείσμα όμως των Ρώσων δεν έχει 
εξαντληθεί. Η θριαμβευτική έκβαση της μάχης του Stalingrand ανυψώνει το ηθικό τους. Το 
σύμπλεγμα κατωτερότητας με το οποίο διοίκηση και στρατός πολέμησαν για πολύ καιρό έχει 
εξαφανιστεί. Η Ρωσία αισθάνεται σίγουρη για τη νίκη. Τα νέα σχέδια που καταστρώνει για την 
απελευθέρωση του εδάφους της διακρίνονται για την τόλμη της υπέροχης αυτής βεβαιότητας. Τρεις 
μεγάλες ρωσικές πόλεις πρέπει να απελευθερωθούν αμέσως. Το Kursk, το Kharkov και το Rostov. 
Ένας αποφασιστικός στρατηγικός στόχος ορίζεται: οι διαβάσεις του Δνείπερου. Αν τα σοβιετικά 
στρατεύματα καταφέρουν να τις καταλάβουν, θα έχουν πραγματοποιήσει ένα υπέρ-Stalingrand, 
που κάνει εφιαλτικές τις νύχτες των Γερμανών στρατηγών. 

Στις 31 Ιανουαρίου οι θωρακισμένες δυνάμεις του Μάκενσεν άρχιζαν να περνούν την γέφυρα του 
Rostov. Επιστρέφουν από το πιο μακρινό σημείο που είχε φθάσει ο γερμανικός στρατός και χωρίς 
να έχουν ηττηθεί έχουν πάθει σοβαρή φθορά από την μακρά οπισθοχώρησή τους. Πολλές μονάδες, 
ανάμεσα στις οποίες ολόκληρη η 50ή μεραρχία, έχουν μείνει στο προγεφύρωμα του Κουμπάν, όπου 
συνωθούνται χωρίς λόγο 400.000 άνδρες. Η διάσωση της στρατιάς του Μάκενσεν δεν προσφέρει 
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στον Manstein παρά 4 μεραρχίες, από τις οποίες οι 2 θωρακισμένες. 

Ένα οδυνηρό πρόβλημα γεννιέται τώρα στην γερμανική διοίκηση: το πρόβλημα της καμπής του 
Donets. Αν οι Γερμανοί θελήσουν να διατηρήσουν την θέση - κλειδί του Donets, πρέπει να δώσουν 
σ’ αυτό το σημείο μια λυσσαλέα μάχη, ενώ 400km δυτικότερα η απειλή εναντίον του Δνείπερου και 
ο κίνδυνος κύκλωσης ολόκληρης της δεξιάς πτέρυγας μεγαλώνουν από στιγμή σε στιγμή. 

Ο Manstein καλείται στις 6 Φεβρουαρίου στο Rastenburg και υποβάλλεται σε μια εξαντλητική 
εξέταση. Οι περιοχές που προτείνει να θυσιάσει, για να ανακτήσει τις ευκίνητες δυνάμεις του και να 
απαγκιστρώσει την δεξιά πλευρά του, περιλαμβάνονται στην μεγάλη ζώνη ορυχείων και μεταλλείων 
που ο Hitler θεωρεί απαραίτητη για την συνέχιση του πολέμου. Γερμανοί τεχνικοί είχαν ξανανοίξει 
τα ορυχεία και ξανάβαλαν σε ενέργεια τις υψικαμίνους. Για να μην εγκαταλείψει την κατάκτηση του 
ο Hitler, αγωνίζεται με πάθος εναντίον του καλύτερου στρατηγού του. Ο Manstein δεν μπορεί να 
περιμένει λίγο ακόμη, πριν δοκιμάσει την θυσία; Οι Ρώσοι που είχαν υποστεί φοβερές απώλειες, 
δεν είχαν εξαντληθεί; Η κατάσταση γύρω από τον Δνείπερο είναι πραγματικά τόσο δραματική, ώστε 
το τεθωρακισμένο σώμα SS που έχει σταλεί στην περιοχή αυτή, να μην αρκεί για να την 
αποκαταστήσει; Η πρώιμη ελάττωση του κρύου, το μαλάκωμα των δρόμων, η έναρξη της τήξης των 
πάγων δεν αναγγέλλουν την άφιξη της Schlammperiod (περίοδος της λάσπης) και την προσεχή 
διακοπή των μεγάλων επιχειρήσεων; Ο Manstein απαντά πως δεν θεωρεί σωστό να παίξει την τύχη 
του στρατού του σε ελπίδες τόσο εύθραυστες και το Stalingrand είναι ακόμα πολύ πρόσφατο για να 
αποτολμήσει ο Hitler έκδοση διαταγής να κλεισθούν στο Rostov. 

Ο Manstein επιστρέφει με μεγαλύτερες διοικητικές αρμοδιότητες, που φτάνουν ως τα δυτικά του 
Kharkov. Η ομάδα Β καταργήθηκε και η 2η στρατιά ενώθηκε με την ομάδα Mitte. Η ομάδα του Don 
που βρίσκεται κιόλας μακριά από τον Don, θα μετονομασθεί σε ομάδα του Süd. 

Στις 14 Φεβρουαρίου οι Ρώσοι ξαναπαίρνουν για δεύτερη φορά το Rostov. Στις 17 το απόσπασμα 
Hollidt ξαναπερνά το Mius. Τα γερμανικά στρατεύματα ξαναβρέθηκαν στις θέσεις που κατείχαν την 
άνοιξη. Μέσα σε επτά μήνες έχουν διανύσει 800km προελαύνοντας και υποχωρώντας, γεγονός που 
συγκρίνεται τόσο σε χρόνο όσο και σε απόσταση με την εκστρατεία της Μεγάλης Στρατιάς στην 
Μόσχα και την επιστροφή της. 

Όπως έγινε με την Μεγάλη Στρατιά και με την France του Ναπολέοντος, η Wehrmacht και η 
Γερμανία τσακίστηκαν στην πορεία αυτή και μετά στην ατελείωτη επιστροφή. Είκοσι γερμανικές 
μεραρχίες χάθηκαν στο Stalingrand, άλλες έπαθαν απερίγραπτη φθορά και 4 συμμαχικές στρατιές 
εξανεμίσθηκαν. Το ανθρώπινο υλικό που φθάνει από την Γερμανία και τις κατεχόμενες χώρες 
μονάχα σε πολύ μικρό βαθμό μπορεί να καλύψει το κενό των στρατευμάτων που θυσιάστηκαν. Και 
η μάχη του χειμώνα δεν έχει ακόμα τελειώσει. Είκοσι μεραρχίες χάθηκαν στο Stalingrand, αλλά 
διπλάσιες απειλούνται με δεύτερη κύκλωση στο τρίγωνο Νικοπόλι, Kharkov και Ταγκανρόγκ. Θα 
σωθούν άραγε; 

Στις 2 Φεβρουαρίου ξαναρχίζει η ρωσική προέλαση με επίθεση της 69ης στρατιάς και της 3ης 
θωρακισμένης στρατιάς γύρω από το Στάρυ Οσκόλ. Την επόμενη ημέρα απλώνεται και στα βόρεια, 
καθώς μπαίνουν σε δράση η 40ή και 60ή στρατιά. Στις 8 το Kursk έχει ελευθερωθεί. Στις 9 το Donets 
έχει πέσει και μια άλλη σημαντική πόλη, το Belgorod έχει ανακαταληφθεί. Ο διοικητής της 40ής 
στρατιάς στρατηγός Μοσκαλέκο εκμεταλλεύεται με τόλμη την υπεροχή του και ρίχνεται πάνω στο 
Kharkov. Στις 15 βρίσκεται στα πρόθυρα της μεγάλης πόλης (900.000 κάτοικοι) δεύτερης 
πρωτεύουσας της Ουκρανίας. Ο Hitler έχει δώσει διαταγή στον γερμανικό στρατό να την 
υπερασπιστεί ως τα τελευταίο βλήμα, όπως στο Stalingrand, αλλά συμβαίνει κάτι πρωτοφανές και 
απροσδόκητο: Ο στρατηγός Χάουσερ, διοικητής του θωρακισμένου σώματος SS δεν υπακούει. Για 
να σώσει το στρατιωτικό σώμα του, εγκαταλείπει το Kharkov και οι Ρώσοι μπαίνουν στις 16, σχεδόν 
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χωρίς μάχη. 

Η είδηση της πτώσης του Kharkov, που έρχεται μετά την απώλεια του Rostov και που συμπίπτει με 
την εκκένωση του Ντεμιάνσκ, 15 μέρες μετά την συνθηκολόγηση στο Stalingrand, συγκλονίζει την 
Γερμανία. Το ανατολικό μέτωπο καταρρέει! Μετά τους Ρουμάνους, τους Ιταλούς και τους Ούγγρους, 
ήρθε η σειρά των ανίκητων Γερμανών να αποσυντεθούν. 

Η επίθεση συνεχίζεται. Ο Δνείπερος απειλείται σε έκταση 500km. Οι νικηφόρες στρατιές του 
Kharkov προχωρούν προς το Κρεμεντσούγκ. Η 6η σοβιετική στρατιά κατά την επίθεσή της στον μέσο 
Donets βρίσκεται σε απόσταση 200km από το Δνιεπροπετρόφσκ: Θα καλύψει τα 2/3 σε 8 μέρες. Η 
κατάληψη του σιδηροδρομικού κόμβου της Λοζοβάγια κόβει μια από τις γραμμές ανεφοδιασμού 
της ομάδας Manstein. Η κατάληψη του σταθμού του Σισιτνίκοβο κόβει μια δεύτερη. Και μένει η 
τρίτη που περνά τον Δνείπερο στο Ζαπορόγιε: Οι Ρώσοι πλησιάζουν κι εκεί. Η άμυνα του ποταμού 
έχει ανατεθεί μόνο στις μονάδες του αντιαεροπορικού πυροβολικού, στην Στρατιωτική Αστυνομία 
και σε πρόχειρους σχηματισμούς από άνδρες των υπηρεσιών με την ονομασία Alarmheinten. 
Διαγράφεται ο κίνδυνος να επαναληφθεί στον Δνείπερο η τραγωδία του Κάλατς. 

Το νέο γερμανικό μέτωπο σπάζει και στο ανατολικό τμήμα της ομάδας στρατιών. Ένα σοβιετικό 
θωρακισμένο σώμα εισδύει στο Mius και στο Ματβεζεβκουργκάν. Ένα σώμα ιππικού εισδύει στο 
Donets. Αντί να χρησιμοποιήσει την 1η μεραρχία θωρακισμένων, για να ελευθερώσει την 
απειλούμενη αριστερή πτέρυγα του, ο Manstein είναι υποχρεωμένος να την διαθέσει για την 
σταθεροποίηση της δεξιάς πτέρυγας που κλονίζεται. Για να διαφυλάξει τις διαβάσεις του 
Δνείπερου, του μένει μόνο η 4η θωρακισμένη μεραρχία που έρχεται από τον Don με καθυστέρηση, 
γιατί στο μεταξύ τα χιόνια έχουν αρχίσει να λιώνουν. Θα φτάσει άραγε εγκαίρως; Η κατάσταση είναι 
τόσο κρίσιμη, ώστε ο Hitler αποφασίζει να κάμει εκείνο που δεν καταδέχτηκε να κάνει ούτε στις 
φοβερές στιγμές του Stalingrand: Μετακινείται. Ο Manstein τον βλέπει να καταφθάνει στις 17 
Φεβρουαρίου στο Ζαπορόγιε, στο αρχηγείο της ομάδας στρατιών, με αλλά λόγια σε μια θέση, που 
κάτω από ομαλές πολεμικές συνθήκες παρέχει απόλυτη ασφάλεια. Οι συνθήκες όμως είναι 
ανώμαλες. Μια ρωσική θωρακισμένη ταξιαρχία κινείται σε απόσταση 50km και οι μόνες δυνάμεις 
που υπερασπίζονται το Ζαπορόγιε είναι η φρουρά του αρχηγείου. Ο Manstein αγωνιά επί 48 ώρες, 
ώσπου δηλαδή το Κόντορ που έφερε τον Hitler να ξαναφύγει ανάμεσα σε ένα σμήνος 
Messerschmitt

Η αγωνία αυτή έχει ένα καλό: Ο Hitler φοβάται και καταλαβαίνει ότι η κατάσταση είναι κρίσιμη. 
Ερχόταν με πρόθεση να ξαναπάρει αμέσως το Kharkov, του οποίου η απώλεια άγγιξε τις πιο λεπτές 
χορδές της υπερηφάνειάς του. Κι όμως δέχεται να παραιτηθεί από τον σκοπό του. Αντί να ριχθεί 
στον Βορρά, το θωρακισμένο σώμα SS συγκεντρώνεται γύρω από το Παύλογκραντ, για να πάρει 
μέρος στην αντεπίθεση της 4ης μεραρχίας αρμάτων. Ο Hoth επιτίθεται κι από τις δυο πλευρές 
εναντίον των ρωσικών δυνάμεων που είχαν εισχωρήσει βαθιά, με 5 ταχυκίνητες μεραρχίες, τις 
μεραρχίες αρμάτων 48 και 57 και τις SS, Λάιμπστανταρτε, Ντας Reich και Τότενκοπφ. 

. 

Η κατάσταση ανατρέπεται. Η σοβιετική διοίκηση, αναγνωρίζει ο Πλατόνωφ, είχε διαπράξει ένα 
σφάλμα: Νόμισε ότι οι Γερμανοί ξαναπερνούσαν τον Δνείπερο και η νίκη της είχε φθάσει στην φάση 
της καταδίωξης. Ωστόσο καλοσυγκροτημένη, με ικανή διοίκηση η αντεπίθεση πέφτει πάνω στις 
σοβιετικές δυνάμεις, που ήταν διασκορπισμένες και χωρίς ανεφοδιασμό. 

Την 1η Μαρτίου κάθε απειλή γύρω από τον Δνείπερο έχει εκλείψει. Στο πεδίο της μάχης 
μετριούνται 23.000 πτώματα Ρώσων, 615 άρματα και 354 κανόνια περιέρχονται στα χέρια των 
Γερμανών. Και όμως οι τελευταίοι δεν πιάνουν παρά 6.000 αιχμαλώτους. Οι Ρώσοι πεθαίνουν και 
δεν παραδίδονται πια. 
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Ο Manstein θα ήθελε να κρατήσει αυτή την θέση. Ο Hitler όμως δεν έχει ξεχάσει το Kharkov. Με 
διαταγή του ο Hoth περικυκλώνει την πόλη που ανακαταλαμβάνεται στις 14 Μαρτίου από την 
μεραρχία Grossdeutschland. Το Γερμανικό μέτωπο ξαναφτάνει έτσι στο Donets ως τα περίχωρα του 
Βοροσίλοφγκραντ και στο Mius ως το Ταγκανρόγκ. Ύστερα η διακοπή του πολέμου που γίνεται δυο 
φορές τον χρόνο εξαιτίας της λάσπης, χωρίζει τους αντιπάλους. Ο γερμανικός στρατός, αφού 
περιόρισε και ξέφυγε την καταστροφή, έχει σωθεί. Από την επιχείρηση την οποία διηύθυνε με 
δεξιοτεχνία ο Manstein, έχει προκύψει ένα καλό πολεμικό δίδαγμα. Οι Γερμανοί διατηρούν ακόμα 
την υπεροχή στον πόλεμο κινήσεων και ελιγμών. Έχουν το ανεκτίμητο πλεονέκτημα να πολεμούν σε 
εχθρικό έδαφος, όπου οι πόλεις που χάνονται και τα εδάφη που εγκαταλείπονται δεν έχουν γι’ 
αυτούς την παραμικρή σημασία. Επιθέσεις σαν κι αυτές που έκαναν το 1941 βαδίζοντας εναντίον 
της Μόσχας και το 1942 με την εξόρμησή τους προς τον Καύκασο δεν αντέχουν πια να τις 
ξανακάνουν. Η στατική άμυνα σ’ ένα μέτωπο, όπου είναι αδύνατος ο ανεφοδιασμός, τους 
εξαναγκάζει να αντιμετωπίσουν την υλική υπεροχή του εχθρού. Η μόνη στρατηγική που ταιριάζει 
στην δύναμή τους είναι η αμυντική επίθεση, βασισμένη στην ταχύτητα ενέργειας και στον ελιγμό 
των εφεδρειών: επιβάλλει όμως τον αυστηρό περιορισμό του μετώπου και τη σύμπτυξη στην 
γραμμή του Ντούνα και του Δνείπερου, μ’ αλλά λόγια την εγκατάλειψη της βιομηχανικής περιοχής 
της Ουκρανίας, όλης της κεντρικής Ρωσίας και των προκεχωρημένων θέσεων του Leningrand, θα 
έπρεπε ο Hitler να μην είναι ο Hitler για να συμφωνήσει με κάτι τέτοιο. 
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Ο Hitler γλιτώνει από δύο απόπειρες 

Ένα τεράστιο γεγονός αποσοβήθηκε. Ο Hitler δεν είναι νεκρός. Έπρεπε να είχε πεθάνει στις 13 
Μαρτίου. Η ανεξιχνίαστη θεία πρόνοια άπλωσε το χέρι της πάνω του. 

Ανάμεσα σε φοβερές δυσκολίες και σε απερίγραπτους κινδύνους η αντιχιτλερική συνωμοσία 
συνεχιζόταν. Οι πολιτικοί και στρατιωτικοί ηγέτες Goerdeler, Witzleben και Beck εργάζονται 
αδιάκοπα για να συνδέσουν τα νήματά της που ολοένα μπερδεύονταν ή έσπαζαν. Είχαν ξεπεράσει 
τους ενδοιασμούς τους και συνειδητοποίησαν ότι η δολοφονία του τυράννου ήταν ο μόνος τρόπος 
να σωθεί η Γερμανία. Στους στρατιωτικούς κύκλους και ιδιαίτερα στα επιτελεία ο απάνθρωπος 
τρόπος με τον οποίο θυσιάστηκε η 6η στρατιά στο Stalingrand είχε εξάψει σε υπέρτατο βαθμό τα 
μίση! Βρούτοι δεν λείπουν ανάμεσα στους νεαρούς αξιωματικούς, που ανήκουν κυρίως στους 
ανώτερους αριστοκρατικούς κύκλους. Η δολοφονία ωστόσο του Hitler είναι πολύ δύσκολη 
επιχείρηση. Είναι θωρακισμένος με ένα αλεξίσφαιρο γιλέκο, το πηλίκιό του είναι θωρακισμένο κι 
αυτό από μέσα και ο γιατρός δοκιμάζει πρώτα όλα τα φαγητά του. Επίσης όλες οι μετακινήσεις του 
είναι μυστικές και οι ευκαιρίες να τον πλησιάσει κανείς, έτσι όπως περιστοιχίζεται από τους 
πραιτοριανούς του, είναι πολύ σπάνιες. 

Ο υποστράτηγος Henning von Tresckow, απόγονος επιφανούς στρατιωτικής οικογένειας του 
Brandenburg, είναι ο πρώτος επιτελικός αξιωματικός της ομάδας στρατιών Mitte. Επιχείρησε να 
παρασύρει στο πραξικόπημα τον εξάδελφό του von Bock κι ύστερα τον αντικαταστάτη του von 
Kluge. Το σχέδιο των συνωμοτών ήταν να εξοντωθεί ο Hitler, όταν θα επισκεπτόταν το στρατηγείο 
της ομάδας στρατιών στο Smolensk. Ο βαρόνος von Μπεζελάγκερ, διοικητής του επίλεκτου 
συντάγματος, ανάλαβε τη δουλειά αυτή, βέβαιος ότι οι κατώτεροί του ιεραρχικά θα τον 
ακολουθούσαν. Ο Kluge όμως απαντά ότι η στρατιωτική κατάσταση δεν είναι τόσο κρίσιμη, ώστε να 
δικαιολογεί μια τόσο σοβαρή πράξη. Η χώρα και ο στρατός δεν επρόκειτο να αντιληφθούν την 
σημασία της. Ο Tresckow και ο υπασπιστής του υπολοχαγός Fabian von Schlabrendorff 
αποφασίζουν να προχωρήσουν μόνοι. Χρησιμοποιώντας αγγλικής προέλευσης πλαστικά και 
εκτονωτές, που τους προμήθευσε ένας από τους συνεργούς, κατασκευάζουν δυο βόμβες σχήματος 
φιάλης. Στις 13 Μαρτίου ο Hitler φθάνει στο Smolensk, περιστοιχισμένος από ένα τμήμα των SS, του 
οποίου η ασυνήθιστη δύναμη δίνει την εντύπωση, ότι στον Hitler είχαν γεννηθεί υποψίες. Όταν 
φεύγει μερικές ώρες αργότερα στο αεροπλάνο, που τον μεταφέρει, έχουν τοποθετηθεί οι δυο 
βόμβες, ρυθμισμένες κατάλληλα. Ο Schlabrendorff είχε εμπιστευθεί το δέμα που περιείχε τις 
σατανικές συσκευές, σ’ έναν συνταγματάρχη της ακολουθίας, ζητώντας του να παραδώσει στον 
στρατηγό Χέλμουθ Στιέφ τις δυο αυτές φιάλες του κονιάκ,

Πέρασαν δυο ώρες. Η συνθηματική λέξη, ότι η απόπειρα είχε μπει μπροστά μεταδίδεται στο κέντρο 
των συνωμοτών στο Berlin. Ο Tresckow και η ομάδα του Smolensk περιμένουν να μεταδοθεί από 
τον πομπό ενός καταδιωκτικού της συνοδείας, ότι το αεροπλάνο του Führer είχε εκραγεί στον αέρα. 
Αντί αυτού παίρνουν από το Minsk ένα μήνυμα ότι ο F ührer προσγειώθηκε σώος... 

 που του έστελνε ο στρατηγός von 
Tresckow... 

Οι συνωμότες σώζουν την κατάσταση. Η εκδήλωση του πραξικοπήματος είχε ανασταλεί έγκαιρα. Ο 
Schlabrendorff τηλεφωνεί στον συνταγματάρχη, που είχε καταστήσει ακούσιο όργανο και θύμα του, 
να μην παραδώσει το δέμα. Την επομένη με φύλλο πορείας που τον εφοδίασε ο Tresckow, πήγε να 
το παραλάβει ο ίδιος στο Rastenburg. Ανοίγοντάς το διαπίστωσε ότι το οξύ που περιείχαν οι δυο 
βόμβες, είχε διαβρώσει το μετάλλινο σύρμα που συγκρατούσε τον επικρουστήρα, αλλά τα 
καψύλλια δεν αντέδρασαν στο κτύπημα που είχαν δεχθεί! Λίγες μέρες αργότερα απέτυχε και μια 
άλλη απόπειρα ανατινάξεως του Hitler σε μια έκθεση, που είχε οργανωθεί υπέρ των πολεμιστών της 
πρώτης γραμμής στο Τσότκχαουζ του Berlin. Οι συνωμότες έπρεπε να περιμένουν τώρα μια νέα 
ευκαιρία. 
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Πικρίες τον Ιταλών. Πτώση του Ciano 

Τον Δεκέμβριο, τη στιγμή ακριβώς που ο ιταλικός στρατός κατευθυνόταν προς τον Don, ο κόμης 
Ciano έφθανε στο στρατηγείο του Führer. Το μακρύ σιδηροδρομικό ταξίδι του είχε δώσει την άνεση 
να εκδηλώσει όλη την απέχθειά του για τους ηλίθιους αυτούς Γερμανούς, αυτού του κανάγια του 
Ribbentrop, αυτού του εγκληματία του Hitler. Η ατμόσφαιρα του Rastenburg στέκεται αφορμή να 
ξεχειλίσει η ρηχή ψυχή του από πίκρα και από τα απωθημένα ως τώρα αισθήματα αγανάκτησης. 
Ούτε ίχνος χρώματος, σημειώνει. Παντού η μυρωδιά καραβάνας, φανταρίλας και μπότας. Η είδηση της 
πανωλεθρίας στο μέτωπο, η άτακτη φυγή του ιταλικού στρατού έκαναν πιο σκοτεινή τη μέρα αυτή, 
που καμιά ακτίνα δεν την φώτιζε. Αξιωματικοί της ακολουθίας του στρατάρχου Καβαλλέρο 
καθυβρίζονται και έχουν την εντύπωση ότι φρουρούνται σαν αιχμάλωτοι μέσα στα βαγκόν λι που 
τους μεταφέρουν. Το μήνυμα που ο Mussolini απευθύνει με τον γαμπρό του στον σύμμαχο Hitler 
λέει: 

Ο Ciano αναπτύσσει τα επιχειρήματα του Duce: Ο πόλεμος με την Ρωσία είναι άσκοπος, στη Δύση 
είναι ο κίνδυνος. Οι Αγγλοσάξονες άρχισαν επίθεση στη Μεσόγειο και τον ερχόμενο χρόνο οι 
επιχειρήσεις τους θα επεκταθούν στην Ευρώπη. Η Γερμανία επιβάλλεται συνεπώς να σταματήσει 
τον διμέτωπο αυτό πόλεμο. Πρέπει να υπογράψει ένα νέο Μπρεστ-Λιτόβσκ στρέφοντας την Ρωσία 
προς την Ινδία και τον Περσικό Κόλπο. Εάν αυτό δεν είναι δυνατό αμέσως, πρέπει τουλάχιστο να 
μεταβάλει το ρωσικό μέτωπο σε αμυντικό και να στρέψει τον όγκο της Wehrmacht εναντίον της 
Δύσης. 

Κλείστε ειρήνη με την Ρωσία!. 

Ο Hitler ακούει εκνευρισμένος την κριτική αυτή της πολιτικής που ακολούθησε από το 1941. Απαντά 
ότι δοκίμασε από το 1940 να υποδείξει στους Ρώσους την Ινδία και την Περσία, αλλά εκείνοι 
αρνήθηκαν να ενδιαφερθούν, γιατί ακολουθούν την πολιτική του Μεγάλου Πέτρου προς την 
Βαλτική και τα Στενά. Με την επίθεσή του αυτός, ο Hitler, δεν έκανε παρά να προλάβει τις 
επιθετικές τάσεις και να ανατρέψει τις προετοιμασίες Σοβιετικής Ένωσης. Οι στιγμιαίες δυσκολίες 
δεν πρέπει να επισκιάζουν τα μεγάλα αποτελέσματα που είχαν συντελεσθεί. Οι Ρώσοι απωθήθηκαν 
1500km και ο κίνδυνος που αντιπροσωπεύουν, είναι πολύ μικρότερος. Όπως πάντα, ο χειμώνας 
τους είναι ευνοϊκός, μια νέα όμως θερινή εκστρατεία θα τους κατατροπώσει. Ο Ciano κόβει την 
συζήτηση λέγοντας ότι θα δώσει στον Duce πιστή αναφορά των δηλώσεων του Führer. Η συζήτηση 
έχει για μια στιγμή σταματήσει, η δυσπιστία όμως και η φαρμακερή διάθεση μεταξύ τους έχει 
μεγαλώσει. Οι Ιταλοί αναμετρούν με μνησικακία την άβυσσο στην οποία έχει παρασύρει το 
καθεστώς τους και τη χώρα τους ένας μεγαλομανής, που τους έβαλε πάντα μπροστά σε 
τετελεσμένα γεγονότα. Οι Γερμανοί ξέρουν καλά, ότι η Ιταλία προσπαθεί να αποδεσμευτεί και ότι ο 
Mussolini, έστω και αν παραμένει πιστός στη συμμαχία, δεν θα εκπροσωπεί παρά μόνο τον εαυτό 
του. 

Όταν κλείνει η σελίδα περί Ρωσίας, η συζήτηση μεταφέρεται προς την Μεσόγειο. 

Έχουμε αποδυθεί, λέει ο Hitler, στον τέταρτο Καρχηδονικό πόλεμο και δεν είναι τυχαίο γι’ αυτό ότι η 
Tunisia ξαναπαίρνει μια εξαιρετική στρατηγική σημασία. Η έκβαση του αγώνα που διεξάγεται εκεί 
εξαρτάται αποκλειστικά από τις μεταφορές. Αν δεν εξασφαλισθούν κατά τρόπο ικανοποιητικό, κάθε 
μαχητής και κάθε όπλο που διαθέτουμε στην Βόρεια Αφρική είναι εκ των προτέρου χαμένα. Στην 
αντίθετη περίπτωση η Γερμανία θα κάνει το παν να επανακαταλάβει την Αλγερία και το Morocco και, 
όταν οι στρατιώτες της φθάσουν στην Μελίλλα, η στάση του Franco θα αλλάξει γρήγορα. Είναι όμως ο 
ιταλικός στόλος έτοιμος να υποβληθεί στις απαιτούμενες θυσίες, ώστε η αγγλοαμερικανική παρεμβολή 
στην Βόρεια Αφρική να λήξει με μια λαμπρή νίκη του Άξονα; Αυτό είναι το ζήτημα.

Μια απροσδόκητη μορφή παρεμβάλλεται στον γερμανοϊταλικό διάλογο. Προσκαλεσμένος, άγνωστο 
γιατί, ο Laval, ταξιδεύει 80 ώρες με το τραίνο για μια δίωρη ακρόαση, στην διάρκεια της όποιας μιλά 

 Η τύχη του 
πολέμου, διακηρύσσει ο Keitel, βρίσκεται στα χέρια των ναυτών σας! 
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επί 20 λεπτά, χωρίς να ζητήσει τίποτε άλλο από την άδεια να διαλύσει τις υπέρ χιτλερικές 
οργανώσεις που τον αντιμάχονται. Ο Hitler αρνείται, και ο υποτελής του αναστενάζει: 

Στον Ciano ο Hitler δηλώνει ότι έχει χάσει κάθε ψευδαίσθηση που διατηρούσε για τους Γάλλους: Ο 
Petain είναι ένα 

Δεν είναι 
εύκολο να κυβερνώ μια France, όπου όλος ο κόσμος φωνάζει: Ο Laval στην κρεμάλα! 

ξεφουσκωμένο έντερο

Επιστρέφοντας στην Ιταλία ο Ciano βρίσκει την πρωτεύουσα βουτηγμένη στην ηττοπάθεια. Ο 
Mussolini άρρωστος και φρικτά απογοητευμένος από την αντίδραση του Hitler στο μήνυμά του, 
πήγε και κλείσθηκε στην έπαυλή του La Rocca delle Caminate έξω από την Ρώμη. Ο Ciano 
ξαναγυρίζει στην Ρώμη τρεις εβδομάδες αργότερα και στις 5 Φεβρουαρίου μπαίνοντας στο 
ιδιαίτερο γραφείο του πεθερού του δέχεται την απροσδόκητη και οδυνηρή ερώτηση, αν θα του 
άρεσε να διορισθεί κυβερνήτης της Αλβανίας. Χωρίς να ξαφνιαστεί, επειδή είχε μυρισθεί τι γίνεται, 
απαντά ότι θα προτιμούσε την πρεσβεία του Βατικανού. Ο Duce δέχεται, όταν σε λίγο όμως, 
επιχειρεί να υπαναχωρήσει είναι αργά. Ο Ciano είχε σπεύσει να εξασφαλίσει την συγκατάθεση του 
Βατικανού. Ήταν πια αδύνατο να ανακληθεί ο διορισμός, γιατί αυτό θα ήταν μια προσβολή στο 
πρόσωπο του Αγίου Πατρός. 

 κι έχουμε κάθε συμφέρον να το φουσκώνουμε λίγο από καιρό 
σε καιρό. 

Η αποπομπή του υπουργού των Εξωτερικών δεν είναι ένα μεμονωμένο μέτρο. Όλοι οι υπουργοί 
απομακρύνονται. Ο υπουργός Δημοσίων Έργων πληροφορείται την πτώση του, όταν διαπιστώνει 
ξαφνικά ότι το ατομικό του βαγόνι είχε αποσυνδεθεί από τον συρμό του Παλέρμου. Οι θεαματικές 
αυτές αλλαγές φρουράς άρεσαν πολύ στον Duce, όλοι όμως είχαν συνηθίσει με την σκέψη ότι ο 
γαμπρός του θα είχε πάντα ιδιαίτερη μεταχείριση. Η δυσμένεια στην οποία είχε πέσει τώρα άφηνε 
να διαφανούν βαθιές ασυμφωνίες. 

Οι Γερμανοί μένουν άναυδοι. Θεωρούν τον Ciano πράκτορα των Άγγλων, ο διορισμός του όμως στο 
Βατικανό, ουδέτερο έδαφος και τόπο επαφών, τους ανησυχεί τόσο, όσο τους είχε ικανοποιήσει η 
αποπομπή του από το Μέγαρο Κίτζι. Ένας άλλος από τους θανάσιμους εχθρούς τους, ο Ντίνο 
Γκράντι, χάνει το υπουργείο Δικαιοσύνης, αλλά, όπως και ο Ciano άλλωστε, διατηρεί τη θέση του ως 
μέλος του Μεγάλου Φασιστικού Συμβουλίου. Ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου στρατάρχης 
Καβαλλέρο έχει συμπεριληφθεί και αυτός στην αλλαγή φρουράς και για το διάδοχό του στρατηγό 
Αμπρόζιο οι Γερμανοί δεν έχουν καμιά αυταπάτη: Ιδανικό του, λέει ο Hitler, είναι να μετατρέψει την 
Ιταλία σε αγγλική αποικία. Αμέσως μετά από την ανάληψη των καθηκόντων του ο Αμπρόζιο ζητεί τον 
επαναπατρισμό των ιταλικών δυνάμεων, που είναι διασκορπισμένες στο εξωτερικό και 
συγκεκριμένα των 33 μεραρχιών, το ένα τρίτο περίπου του στρατού που βρίσκονται στα Βαλκάνια. 
Ο Hitler αρνείται και ζητεί από τους Ιταλούς να εντείνουν τις εκκαθαριστικές επιχειρήσεις εναντίον 
κομμουνιστών και εθνικιστών ανταρτών 

Η σθεναρή αυτή χειρονομία στερεώνει για μια στιγμή το κύρος του Duce... Οι ταπεινώσεις του όμως 
στη Ρωσία και οι αναποδιές που είχε στην Αφρική δεν αργούν να ξαναφέρουν την αγωνία και να 
ξυπνήσουν πάλι μέσα του τον πειρασμό να βγει με οποιοδήποτε μέσο από τη μοιραία του εμπλοκή. 
Μέσα στα δύο οικοδομήματα που γκρεμίζονται, του φασισμού και της μοναρχίας, εξυφαίνονται 
μεγάλες και βαθιές δολοπλοκίες. 

χωρίς να δείχνουν οίκτο προς τις γυναίκες και τα παιδιά. 
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Η Casablanca και η άνευ όρων σ υνθηκολόγηση 

Στο μεταξύ ο Churchill και ο Roosevelt σε μια συνάντησή τους καθόρισαν ένα νέο αντικειμενικό 
σκοπό στη κοινή στρατηγική. Η συνάντηση αυτή έφερε μια νέα εξέλιξη στη γαλλική διένεξη και 
οδήγησε στη διατύπωση μιας νέας φόρμουλας, που σκλήρυνε τον πόλεμο εξαναγκάζοντας την 
Γερμανία να περιοριστεί πια σε μιαν απεγνωσμένη άμυνα. 

Ο Churchill και ο Roosevelt είχαν επιζητήσει αρχικά μια τριμερή διάσκεψη. Ο Stalin όμως τους 
πληροφόρησε, ότι δεν μπορούσε να λείψει ούτε μια μέρα από την Ρωσία και ότι εξ άλλου δεν 
θεωρούσε απαραίτητη μια νέα συνάντηση, αφού το μόνο που είχαν να κάνουν οι σύμμαχοι ήταν ν’ 
ανοίξουν το δεύτερο μέτωπο, όπως είχαν υποσχεθεί.

Χωρίς τον Stalin η συνάντηση έχανε την σημασία της. Ο Roosevelt ωστόσο ένοιωθε την ανάγκη ν’ 
αλλάξει αέρα. Πολλές πολιτικές στενοχώριες του είχε στοιχίσει εκείνος ο χρόνος. Στις ρατσιστικές 
ταραχές που έγιναν στο Detroit και στο Harlem είχαν σκοτωθεί κάπου 40 πολίτες ενώ στις εκλογές 
του Νοεμβρίου η δημοκρατική πλειοψηφία στο Congress είχε ελαττωθεί σε μερικές μόνο ψήφους. 

 Η εισβολή στη Βόρεια Αφρική έμπαινε έτσι επί 
τάπητος σαν μια επιχείρηση χωρίς συνέπειες ή ακόμη και σαν πονηριά, που έχει την δυνατότητα 
υπεκφυγής από τις υποχρεώσεις που είχαν αναληφθεί. 

Δεν θα μου ήταν καθόλου δυσάρεστο, έγραψε στον Churchill, 

Η διάσκεψη της Casablanca, η πιο ανώφελη του πολέμου, ήταν απλώς μια ιδιοτροπία του προέδρου 
των Ηνωμένων Πολιτειών. 

να ξεφύγω για μερικές εβδομάδες από την 
ατμόσφαιρα της Washington. 

He wanted to make a trip

Η Casablanca είχε επιλεγεί ύστερα από πρόταση του Churchill. Ο Roosevelt έφθασε εκεί κάνοντας 
μια μεγάλη αεροπορική βόλτα: Μαιάμι - Τρίνινταντ -Μπέλεμ - Μπάθερστ. Ο Churchill κινδύνευσε να 
καεί ζωντανός μέσα στο αεροπλάνο του και ο Eisenhower προσγειώθηκε με το αλεξίπτωτο στην 
πλάτη, επειδή δυο κινητήρες του δικού του έπαθαν βλάβη και σταμάτησαν την ώρα της πτήσης. 
Ολόκληρη η συνοικία της Άνφα είχε απομονωθεί, περιζώθηκε με συρματοπλέγματα και μια αλυσίδα 
φρουρών, σχεδόν κολλητά ο ένας με τον άλλο, παρατάχθηκαν ολόγυρα της. Δύο μεγάλες επαύλεις 
παραχωρήθηκαν στον Αμερικανό Πρόεδρο και στον πρωθυπουργό. Άλλες δυο μικρότερες 
κρατήθηκαν στην διάθεση των δύο επισκεπτών. Εκτός από τον Μακμίλλαν από βρετανική πλευρά 
και του Hopkins και Μάρφυ από αμερικανική, η ακολουθία των δύο ηγετών αποτελέστηκε 
αποκλειστικά από στρατιωτικούς. Ο Roosevelt είχε δηλώσει ότι δεν ήθελε εκπροσώπους του 
υπουργείου Εξωτερικών, αρνήθηκε να πάρει μαζί του τον Χαλλ και παρεκάλεσε τον Churchill να μη 
φορτωθεί τον Eden. 

 ομολογεί ο Hopkins. 

Οι Άγγλοι είχαν οπλιστεί ως τα δόντια για τη στρατηγική συζήτηση που θα γινόταν. Ένα σκάφος 
6.000 τόνων, πλωτό επιτελείο, είχε φορτώσει μια ολόκληρη βιβλιοθήκη εγγράφων. Οι Brooke, 
Πόρταλ, Τέντερ, Πάουντ, Alexander, Ίσμεϋ και Τζάκομπς είχαν έρθει στην Casablanca μ’ ένα 
ξεκάθαρο και καλομελετημένο σχέδιο. Εξοπλισμένοι καλά με τα διδάγματα της Διέππης, 
υποστήριξαν ότι μια πρόωρη απόβαση στη France θα χάριζε απλώς στον Hitler μια εύκολη νίκη. Η 
Μεσόγειος έμενε, ώσπου ν’ αλλάξουν τα πράγματα, το μόνο πολεμικό θέατρο, όπου οι κίνδυνοι θα 
ήταν δυνατό να περιοριστούν. Μετά την ανάκτηση της Αφρικής θα μπορούσαν οι Σύμμαχοι να 
επιτεθούν στην νησιωτική και την ηπειρωτική Ιταλία, ενώ η Γερμανία που μόνο περιορισμένες 
ενισχύσεις μπορούσε να στείλει από τις διαβάσεις των Άλπεων, δεν θα ήταν σε θέση να ρίξει εκεί τις 
δυνάμεις, που είχε την δυνατότητα να μεταφέρει άνετα μέσα από τις πεδιάδες της βορειοδυτικής 
Ευρώπης. 

Οι Αμερικανοί συζήτησαν με πάθος. Η εκστρατεία της Αφρικής δυνάμωνε μέσα τους την φοβία, που 
τους δημιούργησε η Μεσόγειος. Είχαν φαντασθεί την εκστρατεία αυτή σαν υπόθεση μερικών 
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ημερών και τώρα συνειδητοποιούσαν ξαφνικά ότι επρόκειτο για έναν σκληρό και δύσκολο πόλεμο. 
Ο Marshall που τον υποστήριζε ο Hopkins, ζητούσε να τελειώσει μια ώρα αρχύτερα ο πόλεμος 
αυτός, για να βγουν οι Σύμμαχοι από το αδιέξοδο και να αφιερώσουν τις δυνάμεις τους στην 
προετοιμασία της απόβασης στην Ευρώπη μέσα στο 1943. Τελικά, οι Άγγλοι επέβαλαν τις απόψεις 
τους. Οι Αμερικανοί δέχτηκαν να παραταθούν οι επιχειρήσεις της Μεσογείου με την απόβαση στην 
Ιταλία. Έμενε να δοθεί μια μάχη ακόμη: Ποιο θα ήταν το σημείο όπου θα γινόταν η επίθεση; Οι 
Αμερικανοί προτιμούσαν την Σαρδηνία από την οποία νόμιζαν, ότι θα προχωρούσαν πιο γρήγορα 
στον κορμό της ηπειρωτικής Ευρώπης. Οι Άγγλοι είχαν διαλέξει την Σικελία και στο τέλος 
υπερίσχυσαν. Η απόβαση ορίσθηκε να γίνει στις 10 Ιουλίου με τον όρο, ότι ο Άξονας θα έχει διωχθεί 
ως τότε από την Tunisia. 

Όλες αυτές οι αποφάσεις μπορούσαν να παρθούν θαυμάσια στο London ή στην Washington. Η 
Casablanca όμως προσέφερε στην Αγγλία και στην Αμερική ένα σκηνικό που θα ευνοούσε πολύ μιαν 
απόπειρά τους να συμφιλιώσουν τους Γάλλους: Τα γαλλικά πράγματα είχαν εκνευρίσει τον 
Roosevelt. Είχε έρθει σε διαπραγματεύσεις με το Vichy, που είχε τραβηχτεί στην αμερικανική τροχιά 
από ορισμένες προσωπικότητες προσκείμενες στο στρατηγό Petain, οι προσωπικές του όμως κλίσεις 
τον απομάκρυναν από τον συναισθηματικό και φανταστικό κόσμο που εκπροσωπούσε η France του 
Petain. Ο Roosevelt υποπτευόταν ότι ο De Gaulle είχε ορέξεις ολοκληρωτισμού και του καταλόγιζε 
ανόητη έπαρση. Κατηγορούσε μέσα του τόσο τον De Gaulle, όσο και τον Petain για το ίδιο πράγμα: 
Τόσο ο ένας, όσο και ο άλλος του φαίνονταν να εκπροσωπούν μια ιμπεριαλιστική και αποικιακή 
France, που κατά τη γνώμη του δεν έπρεπε να επιζήσει της νίκης των Ηνωμένων Εθνών. Έψεξε τον 
Μάρφυ που είχε δώσει στον στρατηγό Giraud μια έγγραφη εγγύηση ότι η France θα επανακτούσε το 
σύνολο της αυτοκρατορίας της: Η επιστολή σας, του έγραψε, μπορεί να μου προκαλέσει ζητήματα 
μετά τον πόλεμο...

Μετά τον θάνατο του Darlan. ο De Gaulle τηλεγράφησε στον Giraud, προτείνοντάς του μια 
συνάντηση. Ο Giraud όμως, βέβαιος ότι ο δολοφόνος του Darlan είχε οπλιστεί από τους οπαδούς 
του De Gaulle, απέφυγε να απαντήσει. Ο De Gaulle έμενε έξω από την Αφρική και οι βίαιες 
διαμαρτυρίες του έβρισκαν θορυβώδεις απηχήσεις στην Αμερική. 

 Ο Roosevelt αγνόησε τον ύπατο αρμοστή της France στο Morocco, απαίτησε να 
έχει απ’ ευθείας επαφές με τον σουλτάνο και την ώρα του δείπνου που παρέθεσε προς τιμή του, 
του έκανε κήρυγμα για την ανεξαρτησία της χώρας του. Η επίμονα κακή διάθεση του Churchill δεν 
οφειλόταν μόνο στην μουσουλμανική ξηρότητα του γεύματος: Ο Άγγλος αυτός με τη βαθιά γνώση 
της Ιστορίας έβλεπε πολύ καθαρά τις συμφορές, που η άγνοια, η επάρκεια και το πάθος του 
Αμερικανού θα έφερναν μια ώρα αρχύτερα. 

Η βρετανική κυβέρνηση από την πλευρά της υποστήριζε τον στρατηγό. Ο De Gaulle, έλεγε ο 
Μακμίλλαν στον Μάρφυ, είναι ένας δύσκολος χαρακτήρας, μας στοίχισε όμως 70 εκατομμύρια λίρες 
και δεν μπορούμε να ξεχάσουμε ότι στις πιο μαύρες ώρες του πολέμου στάθηκε στο πλευρό μας. Το 
συμφέρον, το γόητρο και η τιμή μας υποχρεώνουν να υποστηρίξουμε τις πολιτικές του επιδιώξεις. Από 
τις σκέψεις αυτές γεννήθηκε η ιδέα μιας συμβιβαστικής λύσης: έπρεπε να επιδιωχθεί η 
συγκυριαρχία των Giraud - De Gaulle και η συγχώνευση των Επιτροπών London και Αλγερίας. Η 
διάσκεψη της Casablanca ήταν μια ευκαιρία να επιτευχθεί στο σημείο αυτό μια συμφωνία. Ο Giraud 
έφθασε χωρίς καμιά αναβολή και χωρίς πονηρία. Ο De Gaulle αρνήθηκε. Ο Churchill επέμενε 
διευκρινίζοντας ότι προσκαλούντες ήταν ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών και αυτός ο ίδιος. Ο 
De Gaulle όμως εξακολούθησε να αρνείται. Υποστήριζε ότι η διαφορά του με τον Giraud ήταν μια 
υπόθεση καθαρά γαλλική και ότι η διαιτησία των ξένων δεν είχε τη θέση της. Ο Roosevelt, λέει ο 
Μάρφυ, διασκέδασε, αντί να ερεθιστεί από την απότομη συμπεριφορά του προγραμμένου De 
Gaulle. Ο Churchill όμως θύμωσε. Ένα αυστηρό του τηλεγράφημα έβαλε τον De Gaulle σε σκέψεις. 
Εάν επιμένετε στην απόρριψη της μοναδικής ευκαιρίας που σας προσφέρεται, θα λάβομε μέτρα 
παραμερισμού σας. Η θύρα είναι ακόμη ανοιχτή... Η ακαμψία του στρατηγού λύγισε μπροστά στο 
βίαιο αυτό τελεσίγραφο. Στις 22 Ιανουαρίου, ένατη μέρα της διάσκεψης, ένα βομβαρδιστικό της 
RAF μετέφερε τον στρατηγό De Gaulle στο αεροδρόμιο της Casablanca. Είχε υποχωρήσει, κάνοντας 
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όμως τους άλλους να τον περιμένουν είχε δημιουργήσει μια τέτοια ατμόσφαιρα ενδιαφέροντος, 
ώστε έγινε η κεντρική φυσιογνωμία της διάσκεψης. Για τα υπόλοιπα επρόκειτο να μείνει 
αμετάπειστος. Υπογραμμίζει με πικρία ότι βρίσκεται σε γαλλικό έδαφος περιστοιχισμένος από ξένες 
ξιφολόγχες. Ο Churchill, που τον είχε αναγκάσει να έρθει, δεν κατορθώνει να τον κλονίσει. Σαν να 
βλέπω ακόμη τον πρωθυπουργό, διηγείται ο Μάρφυ, να τεντώνει τον δείκτη του χεριού του κάτω από 
το πρόσωπο του στρατηγού και με τα αμίμητα γαλλικά του κροταλίζοντας τα δόντια του να του φωνάζει: 
Δεν έχετε το δικαίωμα να δημιουργείτε εμπόδια στον πόλεμο!

Και την τελευταία ακόμη μέρα της διάσκεψης -Κυριακή 24 Ιανουαρίου- γίνεται μια θυελλώδης 
συζήτηση μεταξύ De Gaulle και Churchill. Οι δυο άνδρες πήγαν ύστερα στον Roosevelt, όπου 
συνάντησαν τον Giraud. Μια απόπειρα για την σύνταξη του κοινού ανακοινωθέντος αποτυχαίνει. Ο 
Roosevelt ρωτά τον De Gaulle, εάν δέχεται να φωτογραφηθεί με τον Giraud δίπλα στον Churchill και 
στον ίδιο. Ο De Gaulle δέχεται. 

 Ο De Gaulle μένει απαθής. Ο Roosevelt 
μεταχειρίζεται έναν άλλο τρόπο προσέγγισης: επιστρατεύει την γοητεία του. Άδικα. Ο De Gaulle 
απορρίπτει τον συνεταιρισμό που επιχειρούν να του επιβάλουν. Ήρθε, γιατί επέμεναν να έρθει και 
είναι αποφασισμένος να φύγει χωρίς καμιά δέσμευση. 

Θα φθάνατε στο σημείο, συνεχίζει ο Roosevelt, να ανταλλάξετε μια 
χειραψία με τον στρατηγό Giraud μπροστά στους φωτογράφους; I shall do that for you.

Όταν οι δυο αντίπαλοι στρατηγοί αποσύρθηκαν, οι δημοσιογράφοι παρέμειναν στη βεράντα 
συγκεντρωμένοι ολόγυρα στον Roosevelt και τον Churchill. Ακολούθησε μια φιλική συζήτηση, 
μοναδική μαρτυρία της οποίας είναι σήμερα οι προσωπικές αναμνήσεις. Προσβλέποντας στο τέρμα 
των εχθροπραξιών ο Roosevelt δήλωσε ότι τα Ηνωμένα Έθνη δεν επρόκειτο να δεχθούν άλλο από 
την άνευ όρων παράδοση του αντιπάλου an unconditional surrender. Η φράση αυτή έκανε αμέσως 
το γύρο του κόσμου. Οι συζητήσεις που προκάλεσε δεν επρόκειτο να σταματήσουν ποτέ. Οι βαριές 
αυτές λέξεις αρθρώθηκαν για πρώτη φορά στον ανθενωτικό πόλεμο της Αμερικής. Ο U.S. (Ulysses 
Simpson) Grand (O. S. Grand) ήταν το 1862 ένας άγνωστος στρατηγός, που πολεμούσε τους Νοτίους 
στην κοιλάδα του Mississippi. Όταν περικύκλωσε τον στρατηγό Μπρίκερ στο φρούριο Ντόνελσον, ο 
τελευταίος ζήτησε να μάθει τους όρους με τους οποίους θα γινόταν δεκτή η παράδοσή του. Η 
απάντηση του Grand δόθηκε με δυο λέξεις που έχουν τα ίδια αρχικά με το όνομά του: Unconditional 
Surrender. Δεν υπάρχει μαθητής στην Αμερική που να μη γνωρίζει αυτό το ανέκδοτο και φαίνεται 
ότι κάπως αυτόματα η μνήμη είχε φέρει στα χείλη του προέδρου τις ίδιες αυτές λέξεις. Έτσι 
τουλάχιστο υποστήριξε ο ίδιος ο Roosevelt. Ωστόσο κατά τον Ρόμπερτ Σέργουντ, βιογράφο του 
Hopkins, η εκδοχή αυτή είναι λαθεμένη. Ο Roosevelt είχε φροντίσει επιμελώς να ετοιμάσει τη 
δήλωσή του και σ’ όλη την διάρκεια της press conference κρατούσε ένα χαρτί, όπου είχε 
σημειωμένα τα δυο αυτά λόγια. Ο Churchill δεν είχε ειδοποιηθεί γι’ αυτό. Αναπήδησε ερεθισμένος 
στο άκουσμα μιας φόρμουλας της νίκης, που συνέδεε την Αγγλία χωρίς την συγκατάθεσή της με 
μιαν αντίληψη ολοκληρωτικού πολέμου. 

 Έτσι οδήγησαν 
τον πρόεδρο σ’ έναν ηλιόλουστο εξώστη, όπου περίμεναν συγκεντρωμένοι οι Άγγλοι και Αμερικανοί 
πολεμικοί ανταποκριτές, που είχαν μεταφερθεί βιαστικά και πρόχειρα στην Casablanca για να 
πληροφορηθούν με κατάπληξη, ότι οι εργασίες μιας διάσκεψης κορυφής συνεχίζονταν εδώ από δύο 
εβδομάδες. Έτσι τράβηξαν την σκηνοθετημένη φωτογραφία, που σκοπός της ήταν αν δώσει την 
εντύπωση της συμφιλίωσης. Ο De Gaulle δεν είχε υποχωρήσει σε τίποτα. Δεν έφυγε όμως χωρίς να 
εξασφαλίσει κάτι. Ο Giraud είχε δεχθεί να του στείλει έναν εκπρόσωπο της Επιτροπής της 
Ελεύθερης France και να οργανώσει μια επαφή μεταξύ London και Αλγερίας. Μέσα στο φρούριο 
του Giraud έχει εισχωρήσει ο δούρειος ίππος! 

Αργότερα προσπάθησε να μετριάσει την σημασία της δηλώνοντας ότι η απαίτηση μιας 
συνθηκολόγησης χωρίς όρους δεν σημαίνει διαθέσεις εκδίκησης σε βάρος του γερμανικού λαού. 
Στη βεράντα της Casablanca είχε κρίνει ότι δεν έπρεπε να δείξει επιφυλάξεις, που θα μπορούσαν να 
φανούν δημόσια ως ασυμφωνία μεταξύ του προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών και του ίδιου. 

Είχα σφιγμένη την καρδιά, αφηγείται ο Δρ Πάουλ Σμιτ, όταν χρειάσθηκε να μεταφράσω στον Hitler την 
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χρησμική αυτή διατύπωση. Σκέφτηκα αμέσως πόσο θα ενίσχυε τη θέση των ναζιστών. Η γερμανική 
αντιπολίτευση δεχότανε σκληρότατο πλήγμα.

Από την εποχή εκείνη οι σημαντικότεροι εκπρόσωποι της γερμανικής αντιπολίτευσης 
προσπαθούσαν να έρθουν σε επαφή με τους Συμμάχους, που δεν αγνοούσαν ούτε τις συνωμοσίες 
που εξυφαίνονταν εναντίον του Hitler ούτε το βάραθρο του μίσους, που χώριζε τον γερμανικό 
στρατό από το Εθνικοσιαλιστικό κόμμα. Θα ήταν δυνατό να γίνει δουλειά, ώστε τα ρήγματα αυτά να 
διευρυνθούν. Η χωρίς όρους συνθηκολόγηση -που κατακρίθηκε ακόμη και από τον Κόρντελλ Χαλλ 
και τον Eisenhower- βοήθησε στο κλείσιμο αυτών των ρηγμάτων. Ο πόλεμος δε μπορούσε πια να μη 
συνεχιστεί ως το σημείο εκείνο που στ’ αγγλικά λέγεται πικρό τέλος (bitter end). 

 Η Unbodingte Übergabe ερχόταν να προστεθεί στα 
κεφάλαια του Goebbels σαν το πιο πολύτιμο ενεργητικό τους. Τίποτε δεν είχε αλλάξει για τον Hitler 
και τους φανατικούς, που είχαν αποφασίσει να πολεμήσουν ως τον θάνατο. Όλα όμως είχαν αλλάζει 
για τους Γερμανούς εκείνους που προσπαθούσαν να ρίξουν τους χιτλερικούς. 
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Τελευταίες μάχες του Rommel στην Αφρική 

Για να αντιμετωπίσει την συμμαχική απόβαση ο Hitler δημιούργησε στην Tunisia μια 5η 
θωρακισμένη στρατιά, της οποίας την διοίκηση εμπιστεύθηκε στον στρατηγό Γιούνγκερ von Άρνιμ. 
Ο Άρνιμ που ερχόταν από το Ρζεφ και δεν είχε ποτέ δει την Αφρική, έφθασε με την πεποίθηση, ότι ο 
πόλεμος που του ζητούσαν να κάνει, θα ήταν παιχνίδι για ένα βετεράνο του ρωσικού μετώπου. Η 
αποστολή του δεν περιορίσθηκε στην υπεράσπιση του προγεφυρώματος της Tunisia: Ο Hitler του 
ανάθεσε να καταλάβει την Βόρεια Αφρική και να ρίξει τους Αμερικανούς στη θάλασσα. Για την 
εκτέλεση της διαταγής αυτής του υποσχέθηκαν 6 γερμανικές μεραρχίες και του διευκρίνισαν, ότι 
θεωρητικά μεν θα ήταν κάτω από τις διαταγές του Ιταλού διοικητή, αλλά ότι στην πραγματικότητα 
θα εξαρτιόταν από τον στρατηγό Kesselring και το ανώτατο στρατηγείο της Wehrmacht. 

Φτάνοντας στην Tunisia στα μέσα Δεκεμβρίου ο Άρνιμ βρήκε εκεί μόνο τρεις μεγάλες μονάδες: την 
μεραρχία Μπρόιγκ που είχε συγκροτηθεί από άτακτα τμήματα, την 10η θωρακισμένη και την 
ιταλική μεραρχία Σουπέργκα. Άλλες δύο προστέθηκαν σ’ αυτές τον Ιανουάριο: η 334η γερμανική 
μεραρχία πεζικού και η ιταλική μεραρχία Ιμπεριάλι. Αργότερα, τον Μάρτιο, έφθασε και η μεραρχία 
Hermann Göring. Οι μονάδες αυτές ήταν κατ’ όνομα μόνο μεραρχίες. Τα γερμανικά τάγματα 
αποτελούνταν από 400 μόνο άνδρες, οι ιταλικές μεραρχίες διέθεταν 6 μόνο τάγματα η κάθε μια και 
μαζί με τους άνδρες υπηρεσιών η δύναμη της 5ης θωρακισμένης στρατιάς δεν ξεπερνούσε τους 
76.000 Γερμανούς και 27.000 Ιταλούς. Ο Άρνιμ περίμενε ανυπόμονα τις απαιτούμενες ενισχύσεις, 
για να ορμήσει στην κατάκτηση του Αλγερίου και της Casablanca. Μάταιη αναμονή. Η ίδια πληγή 
που είχε ματαιώσει τις νίκες του Rommel, η κρίση των μεταφορών, περίμενε κι αυτόν με τη σειρά 
του. Παρ’ όλο που η διάβαση του στενού της Σικελίας απαιτεί μόνο μια νύκτα, 47 σκάφη 
βυθίστηκαν τον Δεκέμβριο και τον Ιανουάριο. Καμιά εικοσαριά άλλα με σοβαρές ζημιές χρειάσθηκε 
να σταλούν στα ναυπηγεία. Όταν άρχισε ο πόλεμος, το ιταλικό εμπορικό ναυτικό διέθετε πλοία 
συνολικού εκτοπίσματος 3.300.000 τόνων, στους οποίους προστέθηκαν άλλοι 560.000 τόνοι (όσο 
ήταν το εκτόπισμα των πλοίων που αιχμαλωτίσθηκαν στα ελληνικά και τα γαλλικά λιμάνια). Στις 
αρχές του 1943 από τον στόλο αυτόν μόλις έμεινε το ένα τρίτο και μ’ αυτό έπρεπε τώρα εκτός από 
την Αφρική να εξυπηρετηθούν τα Βαλκάνια και η Δωδεκάνησος. 

Η αεροπορία ήρθε να βοηθήσει το στόλο με 200 JU-52 και με 15 εξακινητήρια Messerschmitt που 
σήκωναν 10 τόνους χρήσιμου φορτίου. Η αερογέφυρα λειτούργησε στην Τύνιδα καλύτερα από το 
Stalingrand και με τρεις φορές λιγότερα αεροπλάνα κατάφερε να μεταφέρει δυο φορές 
περισσότερα φορτία, δηλαδή 7.000 τόνους τον μήνα. Η συνεισφορά αυτή ήταν ωστόσο ασήμαντη 
μπροστά στις ανάγκες που υπολογίζονταν σε 120.000 τόνους. Τον Ιανουάριο, που τον θεωρούσε τον 
καλύτερο μήνα του ο Άρνιμ, έλαβε το ένα τέταρτο αυτής της ποσότητας. 

Προοδευτικά η διάταξη των δυνάμεων των δύο αντιπάλων επεκτάθηκε ως τη νότιο Tunisia, ως τις 
αλμυρές εκτάσεις της Σαχάρας. Από την πλευρά του Άξονα η μεραρχία Μπρόιγκ κρατούσε την 
βόρειο Tunisia, η 10η θωρακισμένη το κέντρο και τα γερμανοϊταλικά τμήματα το υπόλοιπο. Η 1η 
βρετανική στρατιά που την αποτελούσε ένα μόνο σώμα από δύο μεραρχίες, αναπτύχθηκε από την 
θάλασσα ως το Πον-ντυ-Φας. Χωρίς αντιαρματικά μέσα και με πυροβόλα των 75, της εποχής του 
Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, το 19ο γαλλικό σώμα κρατούσε με τις τρεις μεραρχίες του ένα 
μέτωπο 100km στο μήκος της τυνησιακής οροσειράς. Ο τομέας του 2ου αμερικάνικου σώματος 
στρατού εκτεινόταν ως τη Gafsa. Παρ’ όλο που οι Αμερικανοί είχαν αποβιβάσει 8 μεραρχίες, δεν 
είχαν ακόμη παρατάξει παρά την 1η θωρακισμένη και την 1η μεραρχία πεζικού. Η μετριότητα των 
επικοινωνιών και ο φόβος της ισπανικής επέμβασης επέβαλαν να κρατηθούν στα δυτικά του 
Μαγκρέμπ εξαιρετικά μεγάλες δυνάμεις στρατού. Στο μεταξύ δύο μεγάλοι πρωταγωνιστές αυτού 
του πολέμου πηγαίνουν προς το θέατρο πολέμου της Tunisia. Ο ένας είναι ο Rommel. Ο άλλος ο 
Montgomery. 
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Ο Rommel υποχωρεί από το El Alamein. Πιστεύει ότι η Αφρική είναι χαμένη και ότι η μάχη της 
Tunisia είναι οπωσδήποτε μια μάχη οπισθοφυλακών. Η μόνη ρεαλιστική τακτική κατά τη γνώμη του 
είναι να μεταφερθούν όσο το δυνατό περισσότεροι μαχητές στην Ευρώπη. Η άποψη αυτή, που 
χαρακτηρίσθηκε από τον Hitler ως ηττοπαθής, στάθηκε και η αφορμή του παραμερισμού του. Του 
έγινε αυστηρή σύσταση να μη εγκαταλείψει πια τα ιταλικά στρατεύματά του, όπως μετά το El 
Alamein και του απαγορεύθηκε κάθε σύμπτυξη, χωρίς την συγκατάθεση του στρατηγού Μπαστίκο, 
γενικού διοικητή των αφρικανικών μετώπων. Είχε περάσει πια η εποχή που μπορούσε να μην 
υπακούει. Χρειάσθηκε να σταθμεύσει διαδοχικά στην θέση Μέρσα-ελ-Μπράγκα, που φράζει την 
είσοδο της Τρίπολης και στο Μπουέρατ ελ-Χσουν που καλύπτει την Τρίπολη. 

Η διαταγή να κρατήσει τις θέσεις αυτές ως το τέλος ανακαλείται κάθε φορά από την αδυναμία 
τροφοδότησης μιας μάχης στο βάθος του Κόλπου της Σύρτεως, αλλά οι σταθμεύσεις που του 
επιβάλλονταν και η χρόνια έλλειψη καυσίμων δεν θα άφηναν στον Rommel καμιά πιθανότητα να 
φθάσει στην Tunisia, αν ο Montgomery αποφάσιζε να εγκαταλείψει τις αρχές του της εξαιρετικής 
φρόνησης και έπαυε να προχωρεί με βήμα σημειωτόν. Ο Rommel ονειρευόταν τις νύχτες, ότι είναι 
στη θέση του αντιπάλου του ή ζητούσε από το επιτελείο του να προετοιμάσει την αντεπίθεση που 
θα εξαπέλυε, αν του έστελναν αρκετή βενζίνη. Μάταιο Kriegspiel (παιχνίδι πολέμου). 

Στα μέσα Ιανουαρίου ο πόλεμος ξαναφούντωσε ταυτόχρονα στην Tunisia και την Τρίπολη. Ο 
Eisenhower σχεδίασε μια επιχείρηση που πήρε το όνομα Σατέν και που είχε σκοπό την κατάληψη 
του Sfax, δηλαδή την διακοπή κάθε επικοινωνίας μεταξύ των στρατών του Άρνιμ και του Rommel. 
Το σχέδιο εγκαταλείφθηκε, γιατί παρουσίαζε υλικές δυσκολίες. Κάνοντας επίθεση αντί να την 
δεχθεί, ο Άρνιμ, μετακινεί το 19ο σώμα από τη διάβαση του Καιρουάν και το ρίχνει πάλι στην 
κοιλάδα της Ουσσέλτια. Μπροστά στην θέση Μπουέρατ ο Montgomery βγαίνει ξαφνικά από το 
λήθαργό του και απειλεί να περικυκλώσει το γερμανοϊταλικό θωρακισμένο σώμα στρατού. Ο 
Rommel ξεφεύγει, εγκαταλείπει την Τρίπολη στις 20 Ιανουαρίου και μερικές μέρες αργότερα 
επιθεωρεί στην Tunisia τα οχυρώματα του Μάρεθ, όπου διατάσσεται και πάλι να σταματήσει. 
35.000 Ιταλοί δουλεύουν, για να ξαναδώσουν αμυντική αξία στην μικρή αυτή γραμμή Maginot της 
ερήμου. Ο Rommel που την θεωρεί μέτρια, προτιμά να υποχωρήσει ως το Gabes, για να 
εγκατασταθεί στα στενά ανάμεσα στη θάλασσα και τις λιμνοθάλασσες της ακτής. Μα δεν έχει πια το 
λόγο. Ξέρει άλλωστε ότι ο Mussolini απαιτεί την ανάκλησή του και ότι σε λίγες μέρες θα πρέπει να 
παραδώσει την διοίκηση στον Ιταλό στρατηγό Μέσσε. Στις 16 Φεβρουαρίου, εγκαταλείποντας το 
τελευταίο υπόλειμμα της νέας ρωμαϊκής αυτοκρατορίας, οι γερμανικές οπισθοφυλακές 
αποσύρονται πίσω από τη γραμμή του Μαρέθ. Ο Rommel σέρνει μαζί του 129 άρματα μάχης, από 
τα οποία τα μισά ρυμουλκούνται από αλλά οχήματα. Κουβαλά επίσης δεκατισμένες κατά τα 2/3 τις 
αθάνατες μεραρχίες του Afrikakorp. Η 15η και η 21η θωρακισμένες και η 90ή ελαφρά, καθώς και η 
164η που ενώθηκε με την στρατιά πριν από την μάχη του El Alamein και πέντε μικρές ιταλικές 
μεραρχίες προερχόμενες από την φρουρά της Τριπόλεως. Έτσι 30.000 Γερμανοί και 48.000 Ιταλοί 
ήρθαν για να ενισχύσουν το προγεφύρωμα του Άξονα στην Tunisia. Τους ακολουθεί όμως από κοντά 
η 8η βρετανική στρατιά με την απίθανα ετερόκλητη σύνθεσή της. Είναι ένα ανακάτωμα από 
Άγγλους, Σκωτσέζους, Αυστραλούς, Νεοζηλανδούς, Νοτιοαφρικανούς, Καναδούς, Ινδούς, 
Μαλαισίους, Γκούρκας, Μαορί, Κανάκους, Σομαλούς, Σενεγαλέζους και Γάλλους. Η 
εμπροσθοφυλακή της αποτελείται από το σώμα του στρατηγού Φρέυμπεργκ, στο οποίο έχει 
προστεθεί η φάλαγγα Leclerc, που ήρθε από το Τσαντ διασχίζοντας τη Σαχάρα. Οι κύριες δυνάμεις 
βρίσκονται ακόμη γύρω στην Τρίπολη και τη Βεγγάζη. Δεν είναι σε θέση να μπουν στον αγώνα 
αμέσως και θα περάσουν ακόμη πολλές εβδομάδες, ώσπου να εκδηλώσεων την επίθεσή τους στη 
γραμμή του Μαρέθ. Η κατάσταση αυτή υπαγορεύει στον Rommel μια τελευταία απόπειρα, ικανή να 
μεταστρέψει έστω και προσωρινά τις τύχες του αγώνα: θέλει να καταφέρει ένα απότομο πλήγμα 
στις αγγλογαλλοαμερικανικές δυνάμεις της Tunisia, πριν η 8η στρατιά βρει τον καιρό να ρίξει στην 
πλάστιγγα το αποφασιστικό βάρος της. 
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Η οροσειρά που αρχίζει από το ακρωτήριο της Μπόνα διακλαδίζεται στο κέντρο της Tunisia σαν 
αντεστραμμένο V. Η κορυφογραμμή της μιας διακλαδώσεως που έχει κάπου χίλια μέτρα υψόμετρο, 
τραβάει προς τη δύση. Η άλλη, χαμηλότερη απ’ την πρώτη, σκύβει προς την πεδιάδα του Sfax και 
του Gabes. Ανάμεσα στις δυο αυτές οροσειρές απλώνεται ένα υψίπεδο άγονο. Μερικές κωμοπόλεις, 
αρκετοί δρόμοι και μια σιδηροδρομική γραμμή, μικρού πλάτους που πάει προς το Tozeur, κάνουν 
κάπως ανθρωπινότερο το αφιλόξενο αυτό τοπίο. Τις δυο αυτές οροσειρές τις διακόπτουν 
κλεισούρες. Την ανατολική η κλεισούρα του Φάιντ, απ’ όπου περνά ο δρόμος του Sfax. Τη δυτική οι 
διαβάσεις της Σμπίμπα, του Κεσσερίν και της Ντερνάγια, που ανοίγονται σε σχήμα βεντάλιας προς 
τις κοιλάδες του τυνησιακού Βορρά και προς την αρχαία πόλη Τεμπέσσα, την μητρόπολη των 
υψιπέδων της περιοχής Κωνσταντίνης. Από την διάβαση του Κασσερίν ειδικά μπορεί να πάει κανείς 
είτε στην Τεμπέσσα είτε στο Σουκ ελ-Αρμπα και να φθάσει έτσι στις εσωτερικές γραμμές 
επικοινωνίας ή στα μετόπισθεν του Eisenhower. 

Η γερμανική επίθεση αρχίζει την 1η Φεβρουαρίου. Έχοντας και οι δύο διοικητή τον αντικαταστάτη 
του von Άρνιμ στρατηγό Χάινς Τσίγκλερ η 10η και η 21η θωρακισμένες μεραρχίες εκτοπίζουν τους 
Αμερικανούς από την κλεισούρα του Φάιντ κλείνοντας έτσι τον εξώστη που είχε ανοιχτή προς την 
πεδιάδα του Gabes. Στις 14 Φεβρουαρίου η επίθεση ξαναρχίζει. Ο Τσίγκλερ επιχειρεί με 200 άρματα 
έναν ελιγμό περίσφιξης της τοποθεσίας Σίντι- Μπου-Ζιντ που είναι ένα τετράγωνο άσπρων σπιτιών 
στους πρόποδες της ανατολικής οροσειράς. Έχει απέναντί του την 1η θωρακισμένη αμερικανική 
μεραρχία που, αν και οι δυνάμεις της είναι ανάλογες με τις γερμανικές, η πολεμική πείρα της είναι 
ωστόσο σημαντικά κατώτερη. Μία αναιμική αντεπίθεση των Αμερικανών αποτυγχάνει. Αρκετά 
τάγματά της πέφτοντας στον εχθρικό κλοιό παραδίνονται. 112 αμερικανικά άρματα μάχης 
καταστρέφονται ή πέφτουν στα χέρια του εχθρού. Ο Άικ κάτω από το χτύπημα αυτό κλονίζεται. Τη 
στιγμή που η καλύτερη μεραρχία του κατέρρεε, αυτός επέστρεφε από μίαν επιθεώρηση στο 
μέτωπο, όπου φορώντας για πρώτη φορά στις επωμίδες του και το τέταρτο άστρο είχε πάει να 
επισκεφθεί τα ερείπια του Τιμγκάντ! Ως και στην Αμερική ακόμη υψώθηκαν τότε φωνές για να 
πουν, ότι μόνο στην πολιτική ήταν ικανός να διαπρέπει κι ότι έπρεπε ν’ αφήσει την διεύθυνση των 
στρατιωτικών επιχειρήσεων στο Βρετανό βοηθό του τον στρατηγό Alexander. 

Στην επίθεση είχε πάρει μέρος κι ο Rommel. Αφήνοντας τα μη μηχανοκίνητα στρατεύματά του στην 
γραμμή του Μαρέθ σχημάτισε με το Afrikakorp μια μονάδα δύναμης θωρακισμένης μεραρχίας και 
βάδισε μ’ αυτή εναντίον της Gafsa. Δεν χρειάστηκε να δώσει μάχη, γιατί οι Αμερικανοί είχαν 
εκκενώσει την πόλη και είχαν τραβηχτεί εσπευσμένα προς Τεμπέσσα. Αρχίζει τότε μια νέα γρήγορη 
προέλαση μέσα από τα πλήθη των Αράβων, που ζητωκραυγάζουν τους Γερμανούς και σκυλεύουν τα 
πτώματα. Τα άρματα φθάνουν στο αεροδρόμιο του Θέλεπτ τη στιγμή που οι φλόγες αγκαλιάζουν τα 
30 αεροπλάνα, στα οποία μόλις είχαν προλάβει οι Αμερικανοί να βάλουν φωτιά. Στις 17 
Φεβρουαρίου ο Rommel βρίσκεται στις προσβάσεις της δυτικής οροσειράς μπροστά στην διάβαση 
του Κασσερίν και παίρνει επαφή με τον Άρνιμ που μόλις είχε καταλάβει στο κέντρο του οροπεδίου 
τη Σμπέιτλα. Όλο το νότιο τμήμα του συμμαχικού μετώπου καταρρέει. 

Στην γερμανική διοίκηση όμως επικρατεί η διχόνοια. Ο Rommel που μέσα σε τρεις μέρες είχε 
διατρέξει 120km, δεν μπορεί να καταλάβει, γιατί ο von Άρνιμ δεν είχε κάνει ούτε τριάντα και τι 
περιμένει ακόμη, για να εκμεταλλευτεί την νίκη του στο Σίντι-Μπου-Τίνι. Αγνοεί ότι ο Άρνιμ θέλει να 
μεταφέρει την προσπάθειά του προς τα βόρεια επιχειρώντας μια μετωπική επίθεση στην κοιλάδα 
της Μετζέρντα, όταν αυτός, ο Rommel, πιστός στην τακτική που είχε ακολουθήσει πάντα στην 
έρημο, αντιλαμβάνεται την συνέχιση των επιχειρήσεων σαν ένα πλατύ ελιγμό προς Τεμπέσσα και 
ύστερα προς την Μπόνα με τον αντικειμενικό σκοπό να επιπέσει στις γραμμές επικοινωνίας του 
εχθρού εξαναγκάζοντάς τον να εκκενώσει την Tunisia εσπευσμένα. 

Οι διαιτητές, ο Kesselring και η Ανώτατη Ιταλική Διοίκηση, βρίσκονται στην Ρώμη. Ο Rommel τους 
στέλνει τον αρχηγό του επιτελείου του Μπάγιερλαϊν και περιμένει με αγωνία την απόφασή τους. 
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Φτάνοντας κάποτε κι αυτή στις 19 Φεβρουαρίου στη μία το πρωί προσφέρει στον Rommel 
ικανοποίηση, αλλά κι απογοήτευση. Του ανέθεταν την διοίκηση των θωρακισμένων μεραρχιών, η 
Ανώτατη Ιταλική Διοίκηση όμως έβρισκε υπερβολικά τολμηρή την ιδέα του ελιγμού προς την 
Τεμπέσσα. Ο στρατάρχης Rommel θα πρέπει, να κρατηθεί ανατολικότερα και να βαδίσει μόνο 
εναντίον του Κεφ έτσι ώστε να μην απομακρυνθεί πολύ από την 5η θωρακισμένη γερμανική 
στρατιά. Ο Rommel λυπάται που περιορίζουν τόσο την επιχείρησή του, η συζήτηση όμως είναι 
αδύνατο πια να συνεχισθεί. Ο καιρός επείγει. Ο εχθρός ενισχύεται. Το χτύπημα πρέπει να δοθεί 
αμέσως. 

Η επίθεση αρχίζει την επομένη. Ο Rommel αποφάσισε να επιτεθεί ταυτόχρονα στην διάβαση της 
Σμπίμπα και του Κασσερίν, για να μεταφέρει την κύρια προσπάθειά του σε μια ζώνη που θα του 
προσέφερε μεγαλύτερη δυνατότητα εκμεταλλεύσεως της νίκης του. Από τη Σμέιτλα η 21η 
θωρακισμένη μεραρχία βαδίζει εναντίον της Σμπίμπα. Από το Κασσερίν το γερμανικό Afrikakorp 
ακολουθεί το φαράγγι του χειμάρου Χατάμπ που οδηγεί ως τη διάβαση. Η 10η θωρακισμένη και η 
μεραρχία Κενταύρων είναι σε εφεδρεία έτοιμες να μετακινηθούν προς τα δεξιά ή τ’ αριστερά. Η 
βροχή έχει μουσκέψει τους δρόμους και οι λάσπες κολλούν στις ερπύστριες των αρμάτων μάχης. 
Μια ωχρή ομίχλη καθυστερεί την αυγή καταργώντας το χάραγμα. Η Αφρική περιβάλλει για μια 
ακόμη φορά τους μαχητές μ’ όλη την παγερότητά της. 

Ψηλά στα περάσματα οι Σύμμαχοι αυτοσχεδιάζουν. Στη Σμπίμπα μερικά στοιχεία της 6ης 
θωρακισμένης βρετανικής μεραρχίας έρχονται βιαστικά να ενισχύσουν το απόσπασμα του 19ου 
Σώματος που βρίσκεται εκεί. Στο Κασερίν ο Αμερικανός συνταγματάρχης Σταρίν αναλαμβάνει την 
διοίκηση του τομέα στις 6 το πρωί. Έχει μαζί του ένα μονάχα τάγμα του 26ου συντάγματος πεζικού, 
ένα τάγμα κυνηγών αρμάτων μάχης και μια πυροβολαρχία παλιών γαλλικών πυροβόλων των 75. Οι 
ενισχύσεις καταφθάνουν, η διοίκηση όμως διστάζει να απογυμνώσει τους άλλους τομείς έχοντας 
την εντύπωση, ότι το κύριο χτύπημα θα δοθεί βορειότερα προς το Φοντούκ η το Πον-ντι-Φας. 

Ευτυχώς για τους Συμμάχους οι Γερμανοί ξεκινούν από πολύ μακριά. Η 21η θωρακισμένη μεραρχία 
τους προχωρεί προς την Σμπίμπα τόσο αργά που κάνει τον Rommel να βράζει. Είχε υπολογίσει για 
το Κασσερίν στην αιφνιδιαστική ενέργεια του 3ου τάγματος αναγνωρίσεως, 200 όμως 
μοτοσικλετιστές αποτελούν πραγματικά δύναμη πάρα πολύ μικρή, για να εκτοπίσει έναν αντίπαλο 
εφοδιασμένο με πυροβολικό. Η μάχη αρχίζει μόλις αργά το απόγευμα. Όταν πέφτει πια η νύχτα, το 
γερμανικό Afrikakorp καταλαμβάνει ένα ανοχύρωτο χωριό, το Σάμπι, 1km απόσταση από το 
πέρασμα. Η κορυφογραμμή όμως μένει στα χέρια των Συμμάχων. 

Την άλλη μέρα έπεσε και το Κασσερίν. Οι βερσαλιέροι της μεραρχίας Κενταύρων αποδείχθηκαν 
περίφημοι στην τελική έφοδο. Οι Αμερικανοί χάνοντας, 2450 αιχμαλώτους σε σύγκριση με τους 192 
νεκρούς που άφησαν στο πεδίο της μάχης, έδειξαν ότι η μαχητική τους διάθεση δεν ήταν ακριβώς 
αυτή που χρειαζόταν. Ο Kesselring συναντά τον Rommel πάνω στη διάβαση και οι δυο στρατάρχες 
κάνουν έναν περίπατο ανάμεσα στο πολεμικό υλικό που οι Αμερικανοί είχαν εγκαταλείψει εκεί σε 
κολοσσιαίες ποσότητες. Έχουμε να μάθουμε πολλά απ’ αυτούς, είπε ο Rommel δείχνοντας πόσο 
τέλειο ήταν το σύστημα τυποποίησης του αμερικάνικου υλικού. Ναι, του απάντησε ο Kesselring, 

Οι γερμανικές επιτυχίες όμως φθάνουν στο τέρμα τους. Το απόσπασμα που έχουν ρίξει στο δρόμο 
της Τεμπέσσα σταματά μπροστά στο στενό της Μπου-Σέμπκα. Στον δρόμο προς το Κεφ η πολίχνη 
της Θάλα αντιστέκεται σε μια έφοδό τους και το αμερικανικό πυροβολικό, που είχε τοποθετηθεί στα 
γύρω υψώματα, προκαλεί σοβαρές ζημιές στα γερμανικά άρματα μάχης. Ο Kesselring και ο Rommel 
υπολογίζουν πόσα καύσιμα τους απομένουν. Τα θωρακισμένα τους δεν μπορούν να διατρέξουν 
πάνω από 250km και τα αποθέματα που διαθέτουν στη Σούσσα, στο Sfax και στο Gabes δεν 
προσθέτουν ούτε 150km. Μόνο αν ανεφοδιάζονταν απ’ τον εχθρό θα μπορούσαν να συνεχίσουν την 

μα 
κι αυτοί έχουν κάτι να μάθουν από μας... 
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επίθεσή τους. Η ελπίδα αυτή όμως είναι πολύ ασθενής έτσι που δεν επιτρεπόταν να 
ριψοκινδυνεύσουν να χάσουν όλα τα θωρακισμένα τους. Στις 24 Φεβρουαρίου οι δυνάμεις του 
Άξονα παίρνουν την διαταγή να περάσουν τις διαβάσεις. Οι Σύμμαχοι εντείνουν τις δυνάμεις τους 
για μιαν απεγνωσμένη άμυνα. Ο κίνδυνος χάνεται ως δια μαγείας. 

Μια ιδιοτροπία του Hitler παρατείνει για μερικές ημέρες την σταδιοδρομία του Rommel στην 
Αφρική. Αντί να τον ανακαλέσει, όπως ήθελε ο Mussolini, του εμπιστεύεται την διοίκηση της ομάδας 
στρατιών της Αφρικής. Μόλις γίνεται ιεραρχικά ανώτερος του αντιζήλου του ο Rommel, 
αναλαμβάνει να διευθύνει αυτός την επίθεση του von Άρνιμ στη βόρειο Tunisia... Σημειώνει μιαν 
αρχική επιτυχία, αναγκάζεται όμως να την σταματήσει καθηλωμένος απ’ τις ανώτερες δυνάμεις του 
αντιπάλου. 

Στο Νότο ο Rommel επιχειρεί μια έξοδο πέρα από τη γραμμή του Μαρέθ, για να αποδιοργανώσει τις 
προετοιμασίες επίθεσης του Montgomery. Ανταμώνει για μια τελευταία φορά την έρημο με τα 
τραπεζοειδή της ανάγλυφα, τους ξεραμένους χείμαρρους, την κατάχλομη πρωινή της ομίχλη και τον 
καυτερό ήλιο της που πυρπολεί ξαφνικά τον παγωμένο αέρα. Στις 6 Μαρτίου η 10η, η 15η και η 21η 
θωρακισμένες μεραρχίες ενεργούν μια συγκλίνουσα επίθεση εναντίον της πολίχνης του Μεντεντίν 
που το 30ό βρετανικό σώμα στρατού του στρατηγού σερ Όλιβερ Ληζ την είχε περιβάλλει με 
πυροβόλα. 160 γερμανικά άρματα μάχης πέφτουν επάνω στα πυκνότατα πυρά των πυροβόλων 
αυτών κι αναγκάζονται να σταματήσουν τον αγώνα. Την επομένη ο Rommel φεύγει αεροπορικώς 
για την Ευρώπη. Θέλει να υποβάλει στον Führer τα συμπεράσματά του, πιστεύει ότι επιβάλλεται να 
εγκαταλειφθεί χωρίς καθυστερήσεις το μεγαλύτερο τμήμα της Tunisia. Κατά την άποψή του το νότιο 
μέτωπο του προγεφυρώματος πρέπει να μετατεθεί ως την Ανφινταβίλ 80km από την Τύνιδα. Ο 
Hitler του απαντά, ότι ούτε συζήτηση δεν μπορεί να γίνει για μια τέτοια υποχώρηση τόσο λίγο καιρό 
μετά το κόλαφο που δέχθηκε το γερμανικό γόητρο στο Stalingrand. Ύστερα απονέμει στον ηττημένο 
του El Alamein τον σταυρό του ιππότη μετά ξιφών και αδαμάντων λέγοντάς του να συνεχίσει στο 
Σέμμεριγκ την θεραπεία που είχε διακόψει. Ποτέ η Αφρική δεν θα ξανάβλεπε τον Rommel. 

Τα γεγονότα επιταχύνονται. Στις 20 Μαρτίου ο Montgomery εξαπολύει στην γραμμή του Μαρέθ την 
επίθεση που παρασκεύαζε από καιρό. Η κατά μέτωπο επίθεση του 30ου σώματος στο Ζιγκζάου 
αποκρούεται από τις μεραρχίες Τριέστε και Νέοι Φασίστες. Ωστόσο μ’ έναν ελιγμό 200km που 
ενεργεί ο Φράυμπεργκ, το νεοζηλανδικό σώμα στρατού και η φάλαγγα Leclerc φθάνουν ως το Ελ-
Χόμμα, στα νώτα των υπερασπιστών του. Ο Μέσσε αντιμετωπίζει τον κίνδυνο ρίχνοντας στην 
απειλούμενη δεξιά του πτέρυγα τις μηχανοκίνητες δυνάμεις του. Από τη πλευρά του όμως ο 
Montgomery εγκαταλείπει την έφοδο εναντίον της γραμμής του Μαρέθ και ρίχνει το 10ο σώμα του 
στα ίχνη του Φράυμπεργκ. Με διαταγή του von Άρνιμ ο Μέσσε συμπτύσσεται αμέσως ως την 
γειτονική θέση του χειμάρρου Ακάριτ που ο Rommel την προτιμούσε από τις μόνιμες οχυρώσεις της 
γραμμής του Μαρέθ. Η νότια Tunisia ήταν χαμένη. 

Το Ακάριτ δεν μπορούσε να κρατηθεί για πολύ ακόμη. Στις 6 Απριλίου ο Montgomery ξαναρχίζει την 
επίθεση. Η αντίσταση της 1ης ιταλικής στρατιάς δεν μπορούσε να είναι μακρόχρονη και για τον 
πρόσθετο ακόμη λόγο, ότι οι Αμερικανοί ξεχύνονται εδώ από το κέντρο της Tunisia. Μέσα στους 
απέραντους ελαιώνες της περιοχής οι Γερμανοί και οι Ιταλοί συνεχίζουν πάντα την υποχώρησή 
τους. Στις 19 Απριλίου ύστερα από βαριές απώλειες όσοι επέζησαν από τους Γερμανούς του 
Afrikakorp και από τους Ιταλούς αναδιπλώνονται ως την Ανφινταβίλ. Το προγεφύρωμα είχε 
περιορισθεί και στη βορειοανατολική Tunisia. Από την Ανφινταβίλ το μέτωπο προχωρεί σε ευθεία 
γραμμή περίπου ως το ακρωτήριο του Σερράτ. Συντριπτικά ανώτερες συμμαχικές δυνάμεις, πάνω 
από είκοσι μεραρχίες που υποστηρίζει ισχυρό πυροβολικό, και ακαταμάχητη αεροπορία με άφθονο 
ανεφοδιασμό, θα πιέζουν από τώρα και πέρα τη στενή αυτή λωρίδα. Ούτε ο Mussolini όμως ούτε ο 
Hitler δεν μπορούν τα συνηθίσουν στην ιδέα ότι η Tunisia έχει χαθεί. 
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Στις 7 Απριλίου οι δύο δικτάτορες συναντιούνται στο Σαλτσβούργο. Όσοι τους είδαν, νόμιζαν ότι 
έβλεπαν δύο φαντάσματα. Ο Mussolini, ερείπιο και από τους πόνους στο στομάχι του, ζώντας 
αποκλειστικά με ζαχαρωμένο γάλα, καταβεβλημένος, ταπεινωμένος, μικρός. Ο Hitler ήταν ακόμη 
πιο τρομακτικός με την καμπουριασμένη ράχη του, τα βαθουλωμένα μάτια του και το γυάλινο 
βλέμμα του. Η συνομιλία ανάμεσα στους δύο αυτούς που είχε αρρωστήσει η ήττα δεν έδωσε τίποτε 
άλλο έκτος από την παράλογη απόφαση να κρατηθούν παρ’ όλα αυτά στην Tunisia. 

Duce, είπε ο Hitler, διάβασα τελευταία ξανά την ιστορία της μάχης του Βερντέν: θα μεταβάλουμε την 
Τύνιδα σε Βερντέν της Αφρικής. Το εγγυώμαι. Και ο Mussolini: 

Φανφαρονισμοί: Το προγεφύρωμα είναι σε κατάσταση απελπιστική. Ο Hitler προσφέρει κι άλλες 
μεραρχίες. Ο von Άρνιμ όμως είναι ο πρώτος που τις αρνείται. Δεν είναι σε θέση να κρατήσει στη 
ζωή ούτε αυτές που έχει. Η τύχη της Tunisia άλλωστε δεν ενδιαφέρει και τόσο πολύ τα δύο σύμμαχα 
έθνη του Άξονα. Είναι πασίγνωστο, ότι δεν υπάρχει πια θέμα αφρικανικών προσαρτήσεων ή 
δημιουργίας προφυλακών στην ήπειρο αυτή. Άλλα ζητήματα απασχολούν τώρα τον κόσμο. Ύστερα 
από την κατάληψη του Μαγκρέμπ η εισβολή στην Ιταλία διαφαίνεται πιο καθαρά. 

Η απόβαση των Αγγλοαμερικανών στην 
Αφρική είναι για μας ένα ευτυχές γεγονός. Μας ανοίγει προοπτικές νίκης που χωρίς αυτή δεν θα είχαμε 
φαντασθεί ποτέ... 

Τίποτα δεν μπορεί να κρύψει από την εξυπνάδα των Ιταλών, ότι ο πόλεμος χάθηκε κι ότι ο φασισμός 
πεθαίνει. 

Τα υπόλοιπα μπορεί να ειπωθούν γρήγορα. Στις 19 Απριλίου αρχίζει η γενική επίθεση εναντίον του 
προγεφυρώματος. Ο Alexander μεταφέρει στο βόρειο τμήμα του μετώπου το 2ο αμερικανικό σώμα 
στρατού ενισχυμένο από το σώμα στρατού των Ελευθέρων Γάλλων, που βρίσκεται κάτω από την 
διοίκηση του στρατηγού Μονσαμπέρ. Η 1η βρετανική στρατιά αναπτύσσει τα τρία της σώματα 
στρατού, το 5ο, το 9ο και το 19ο γαλλικό από το Μεντζέντ ελ-Μπάλ ως το Πον-Ντι- Φας. Η 8η 
βρετανική στρατιά απλώνεται από το Πον-Ντι-Φας ως την θάλασσα. Αυτός ο κλοιός θα συνεχίζει να 
περισφίγγει τις δεκατισμένες γερμανικές και ιταλικές μονάδες. Σκληρές μάχες γίνονται γύρω από 
την Ανφινταβίλ και το Ματέρ στην κοιλάδα της Μετζέρντα. Μάταιες οι θυσίες. Στις 7 Μαΐου οι 
Σύμμαχοι μπαίνουν ταυτόχρονα στη Μπιζέρτα και στην Τύνιδα. Εξ άλλου στις τελευταίες αυτές ώρες 
της αναμέτρησης έχει χαθεί η παλιά μαχητικότητα. Βλέπει πια κανείς Γερμανούς να περιμένουν την 
αιχμαλωσία καθισμένοι ήσυχα ήσυχα σαν τουρίστες στις βεράντες των καφενείων. Ο von Άρνιμ και 
οι περισσότεροι στρατηγοί παραδίδονται χωρίς περιττές ιστορίες. Ο Hitler καλεί τα στρατεύματά 
του να πολεμήσουν ως την τελευταία πνοή τους. Δίνει διαταγές να οχυρωθούν στο ακρωτήριο της 
Μπόνα. Τα πύρινα λόγια του όμως δεν ξυπνούν καμιά διάθεση ολοκαυτώματος. Το Afrikakorp 
καταθέτει τα όπλα μπροστά στο 19ο γαλλικό σώμα στρατού. Οι τελευταίοι πυροβολισμοί ρίχνονται 
από την ιταλική μεραρχία Τριέστε, όπου έχει καταφύγει ο Μέσσε. Στις 12 Μαΐου ο Mussolini τον 
εξουσιοδοτεί να σταματήσει τον αγώνα στέλνοντάς του το μήνυμα, ότι τον ονομάζει στρατάρχη της 
Ιταλίας. Μια ομοιότητα και μια διαφορά σε σχέση με τον Paulus: ο Duce δεν ζητά από τον ηττημένο 
του αυτόν στρατάρχη να τερματίσει τη ζωή του. Κι όμως η ήττα αυτή της Τύνιδας είναι βαριά, όσο κι 
η άλλη του Stalingrand. Μόλις 600 άνδρες καταφέρνουν να φθάσουν στη Σικελία. Οι Σύμμαχοι 
μαζεύουν 248.000 αιχμαλώτους που το ένα τρίτο τους είναι Γερμανοί. Οι απώλειες που είχαν οι 
ίδιοι σ’ όλη την εκστρατεία φθάνουν τις 70.341 σε νεκρούς, τραυματίες κι αγνοούμενους, από τους 
οποίους 36.000 Βρετανοί, 18.000 Αμερικανοί και 16.000 Γάλλοι. Συνέτριψαν όμως εχθρικές στρατιές 
που η δύναμή τους ξεπερνούσε τους 350.000 άνδρες, επέβαλαν και πάλι την κυριαρχία τους στη 
Μεσόγειο κι έφεραν την Ιταλία μοιραία πια στα πρόθυρα της κατάρρευσης. 
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Κεφάλαιο 21: ΑΝΤΙΠΟΔΕΣ 
Απρίλιος - Δεκέμβριος 1943 

 Οι δρόμοι του Tokyo 

Συνοδευόμενα από ένα σμήνος αεροπλάνα τύπου Ζέρο τα δύο ιαπωνικά βομβαρδιστικά 
ετοιμάζονται να προσγειωθούν στο αεροδρόμιο του Καϊχίλι στο νότιο άκρο της νήσου 
Bougainville. 

Τα αμερικανικά βομβαρδιστικά πρόβαλαν ξαφνικά από την θάλασσα πετώντας ξυστά πάνω απ’ τον 
αφρό. Ο σμηναγός Τόμας Τζ. Λάνφιρ κατέρριψε το ένα από τα δύο ιαπωνικά βομβαρδιστικά κι ο 
υποσμηναγός Ρεξ Ι. Μπάρμπερ το άλλο. Τα δύο αεροσκάφη έπεσαν φλεγόμενα μέσα στη Ζούγκλα. 
Ο αρχηγός του ιαπωνικού στόλου ναύαρχος Isoruku Yamamoto δεν υπήρχε πια. Ο θάνατός του δεν 
ήταν το αποτέλεσμα μιας τυχαίας συνάντησης του με τον εχθρό. Οι Αμερικανοί 
αποκρυπτογραφούσαν πάντα τους ιαπωνικούς κώδικες. Στις αρχές Απριλίου του 1943 ο ναύαρχος 
Halsey είχε πάρει από τον αρχηγό του Β’ Γραφείου του το σχέδιο μιας περιοδείας που έκανε ο 
αρχηγός του ιαπωνικού στόλου για επιθεώρηση των μονάδων του στον Νότιο Ειρηνικό. Ξεκινώντας 
από την Rabaul ο Yamamoto έπρεπε να επισκεφθεί τις αεροναυτικές βάσεις της περιοχής του 
Μπουίν. 

Το αεροπλάνο του θα έφθανε πάνω από το Καϊχίλι στις 18 Απριλίου στις 9:35. Οι Αμερικανοί 
σκέφθηκαν να βρεθούν κι αυτοί στο ραντεβού την ίδια ακριβώς ώρα. Κάποιος ενδοιασμός τους 
έκανε να ταλαντευτούν. Ήταν τάχα μέσα στην ηθική του πολέμου να επωφεληθούν από μια μυστική 
πληροφορίας, που έκανε τη θέση τους πλεονεκτική, για ν’ απαλλαγούν από έναν αντίπαλο ηγέτη; Η 
ενέδρα αυτή επιτρεπόταν από τους νόμους του πολέμου η ήταν απλώς μια ποταπή παγίδα; 

Ο Halsey συμβουλεύθηκε τον Nimitz. Ο Nimitz ρώτησε τους εμπειρογνώμονές του, αν κατά τη 
γνώμη τους η απώλεια του Yamamoto θα αδυνάτιζε την Japan. Η απάντηση ήταν καταφατική. Ο 
αρχηγός του στόλου είχε κηρυχθεί εναντίον της ιδέας ενός πολέμου με την Αμερική, από τη στιγμή 
όμως που δεν μπόρεσε να τον εμποδίσει, αφιέρωσε στον πόλεμο αυτόν όλο το ταλέντο και τις 
δραστηριότητές του. Αυτός είχε ετοιμάσει τα σχέδια της επίθεσης εναντίον του Pearl Harbor και 
ούτε η ήττα της Midway ούτε η εγκατάλειψη της Guadalcanal δεν μπορούσαν να τον τοποθετήσουν 
ανάμεσα στους ηγέτες που ένας έξυπνος αντίπαλος έχει συμφέρον να αφήνει να υπάρχουν. Η 
εκτίμηση αυτή ήταν η θανατική καταδίκη του ναυάρχου Yamamoto. 

Η επιχείρηση δεν ήταν εύκολη. Τα 16 Ρ-38 της 339ης αεροπορικής μοίρας που απογειώθηκαν από 
την Guadalcanal με αρχηγό τον επισμηναγό Μίτσελ, οφείλουν να διατρέξουν 500km, για να βρεθούν 
με ακρίβεια δευτερολέπτου πάνω από την Bougainville και να παρακάμψουν τα νησιά της New 
Georgia, που τον εναέριο χώρο τους τον γεμίζουν με βουητό σμήνη εχθρικών αεροπλάνων. Τα 
αμερικανικά καταδιωκτικά ξέφυγαν πραγματικά από την επισήμανση πετώντας ξυστά πάνω από τα 
κύματα κι έφθασαν με προσέγγιση ενός λεπτού πάνω από το Καϊχίλι. Εκτός από ένα, όλα τους 
ξαναγύρισαν σώα. Ο πολεμικός αυτός άθλος κρατήθηκε μυστικός ως το τέλος του πολέμου, για να 
μη μάθουν οι Ιάπωνες ότι οι κώδικές τους είχαν αποκρυπτογραφηθεί, αλλά και επειδή ένας 
αδελφός του Λάνφιρ ήταν αιχμάλωτος στην Japan και υπήρχε φόβος να ξεσπάσει εναντίον του η 
τρομερή εκδίκηση των Ιαπώνων. 
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Ιαπωνικές επιφάσεις και αδυναμίες 

Ο πόλεμος του Ειρηνικού δεν ήταν από τα θέματα που έμειναν έξω από τις συζητήσεις της 
Casablanca. Ο ναύαρχος King άρχισε πάλι να συνηγορεί για τον θυσιασμένο αυτόν Ωκεανό, υπόβαλε 
ένα υπόμνημα που έδειχνε ότι οι Αμερικανοί διέθεταν για τον Ειρηνικό μόνο τα 15% των 
προσπαθειών τους και κατέληξε ζητώντας τον διπλασιασμό αυτού του ποσοστού. Ο Marshall 
δήλωσε και πάλι ότι, αφού η Αμερική δεν αποφάσιζε να επιτεθεί στην Ευρώπη, όφειλε να αφήσει 
την Αγγλία και την Ρωσία να τα βγάλουν πέρα μόνες τους με τους Γερμανούς και να στραφεί μ’ όλες 
τις δυνάμεις της εναντίον της Japan. Αυτοί που πίστευαν ότι πρώτα απ’ όλα έπρεπε να προσεχθεί η 
Ευρώπη, αναγκάστηκαν να κάμουν μερικές υποχωρήσεις. Συμφωνήθηκε έτσι ότι παράλληλα με την 
συνέχιση των επιχειρήσεών τους στην Μεσόγειο, με την ένταση των εναέριων βομβαρδισμών της 
Γερμανίας, με την αύξηση της βοήθειάς τους προς την Ρωσία και με την προετοιμασία της 
απόβασης στην Ευρώπη οι Σύμμαχοι έπρεπε να επιτεθούν και εναντίον της Japan. 

Εκείνη τη στιγμή η πλατιά περίμετρος των κατακτήσεων της Japan έμενε ανέπαφη, ενώ στο 
αρχιπέλαγος της Ιαπωνικής μητροπόλεως επικρατούσε κυριαρχικά η πεποίθηση, ότι ο πόλεμος είχε 
τελειώσει νικηφόρα. Μια άγρια λογοκρισία αγρυπνούσε, για να διατηρεί τη βεβαιότητα αυτή 
αδιατάρακτη. Το ναυτικό χρειάσθηκε δυο μήνες, ώσπου να αποφασίσει να ανακοίνωση τον θάνατο 
του ναυάρχου Yamamoto, που τον παρουσίασε εξ άλλου ως οφειλόμενο σε δυστύχημα. Οι 
συντριπτικές απώλειες της Midway, οι άγριες μάχες της Guadalcanal και η αυξανόμενη υπεροχή της 
Αμερικής είναι άγνωστα στον ιαπωνικό λαό, που εξακολουθεί να τρέφεται με τους θριάμβους του 
Pearl Harbor, της Singapore και της Java κα να βαυκαλίζεται με τον μύθο της ανανδρίας και της 
μαλθακότητας του λευκού ανθρώπου. 

Θεωρητικά η ιαπωνική υπεροχή ήταν κολοσσιαία. Οι κτήσεις της Japan ξεχειλίζουν από πλούτο. Η 
στρατηγική της θέση της επιτρέπει να κινεί άνετα τις δυνάμεις της στο εσωτερικό, ενώ ο αντίπαλός 
της ήταν υποχρεωμένος να κινείται διατρέχοντας τεράστιες αποστάσεις στην περιφέρεια των 
κατακτήσεών της. Κανένας κοινοβουλευτικός έλεγχος, κανενός είδους κοινή γνώμη, κανένα ίχνος 
ανεξάρτητου τύπου δεν αντιδρούσε στις πολιτικές και στρατιωτικές αρχές. Η εξουσία ήταν 
συγκεντρωμένη με τρόπο απόλυτο, γιατί όλα τα νήματά της ενώνονται στο Ντάι Χόνεϊ, στο 
αυτοκρατορικό γενικό επιτελείο, στα χέρια του παντοδύναμου αυτοκράτορα. Μια τέτοια χώρα 
υπηρετούμενη από ένα τόσο μεγάλο πληθυσμό, γενναίο και φανατικό θα έπρεπε να είναι ικανή να 
υπερασπίζεται τις νίκες της με μιαν αποτελεσματικότητα χωρίς προηγούμενο. Πολλοί Αμερικανοί 
σκέπτονταν έτσι υπολογίζοντας ότι και μετά την ήττα της Γερμανίας ο πόλεμος εναντίον της Japan 
θα κρατούσε δέκα ακόμη χρόνια. Αυτό ωστόσο δεν θα συνέβαινε ούτε αν δεν είχε βρεθεί ακόμη η 
ατομική βόμβα. 

Όπως πολύ σωστά παρατηρεί ο ιστορικός του αμερικανικού ναυτικού πολέμου Σάμουελ Έλιοτ 
Μόρισσον, το αυτοκρατορικό καθεστώς ελάχιστα μόνο κατόρθωσε να εκμεταλλευθεί αυτά του τα 
πλεονεκτήματα ή, για να μιλάμε ακριβέστερα, τα πλεονεκτήματα αυτά ήταν επιφανειακά. Ο 
πανίσχυρος αυτοκράτωρ ήταν στ’ αλήθεια εντελώς ανίσχυρος. Η πολιτική εξουσία είχε εκμηδενισθεί 
εξ αιτίας της πολεμικής κατάστασης, ενώ η στρατιωτική ήταν χωρισμένη σε δύο ανεξάρτητα και 
αντίζηλα μεταξύ τους βασίλεια, τον στρατό και το ναυτικό. Ο συντονισμός της δράσης τους δεν 
γινόταν με ενοποιημένα γενικά επιτελεία, όπως στους Άγγλους και στους Αμερικανούς, αλλά με 
σύμφωνα, σχεδόν με συνθήκες που υπογράφονταν από τα δύο όπλα. Ο υπουργός των ναυτικών 
ναύαρχος Σιμάντα κατορθώνει να εξακολουθεί να έχει το προβάδισμα από τον συνάδελφό του των 
στρατιωτικών, τον στρατηγό Tojo. Οι προστριβές όμως μεταδίδονταν σ’ όλους τους κρίκους της 
ιεραρχίας. Η πολεμική μηχανή τόσο στην ξηρά, όσο και στην θάλασσα είχε πάθει μιαν ακαμψία που 
αλλοίωνε τη λειτουργία της. Το ξίφος των Σαμουράι και το ψηλό περιλαίμιο των αξιωματικών 
μπορούσαν βέβαια να θεωρηθούν δείγμα ιπποτισμού και στωικής άσκησης, όσο διαρκούσε η 
θριαμβευτική προέλαση των πρώτων ημερών του πολέμου. Στην πραγματικότητα όμως ήταν 
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σύμβολα ενός απαρχαιωμένου στρατού, που είχε χάσει το πιο ξεκάθαρο πλεονέκτημά του, όταν 
χάθηκαν πια οι συνέπειες του αιφνιδιασμού, που είχε προκαλέσει η απρόσμενη επίθεση του. 

Ο προγραμματισμός και η διεύθυνση του πολέμου ήταν στην Japan πάντα ελλιπείς. Οι κλασικές 
αρχές της οικονομίας δυνάμεων δεν γίνονταν σεβαστές. Η κινητοποίηση της βιομηχανίας δεν 
ολοκληρώθηκε. Η Japan πολεμούσε σαν δύναμη, που έχει αναλάβει μια σειρά μακρινές εκστρατείες 
και όχι σαν έθνος που σε περίπτωση ήττας θα ήταν καταδικασμένο να υποστεί εισβολή, κατοχή και 
υποδούλωση. Η κυβέρνησή της απαγορεύει άλλωστε στον εαυτό της ως ιεροσυλία ακόμα και την 
σκέψη ενός τέτοιου ενδεχόμενου. Η πολεμική προσπάθεια της καθοδηγούνταν από τον μύθο, ότι η 
Japan ήταν άτρωτη και αήττητη. Οι αδυναμίες αυτές δεν ήταν αρκετά γνωστές στις προσωπικότητες 
που πήραν μέρος στη διάσκεψη της Casablanca. 

Δύσκολα προβλήματα έπρεπε να λυθούν προκειμένου να αρχίσει η επίθεση εναντίον της Japan. Ο 
στόλος δεν έχει παραλάβει ακόμα τα νέα αεροπλανοφόρα της κλάσεως του Essex και η σύγκριση 
των ναυτικών δυνάμεων δεν επιτρέπει για την ώρα την οργάνωση άμεσου εγχειρήματος για την 
καίρια προσβολή της εχθρικής ισχύος. Οι αυταπάτες οδήγησαν τους Αμερικανούς στην ιδέα να 
εξοπλίσουν τις μυριάδες των Κινέζων, να τις οργανώσουν σε στρατιωτικές μονάδες, ύστερα να 
καταλάβουν την Βιρμανία και να ανοίξουν πάλι τον δρόμο προς Μανταλάι. Το μέτρο αυτό 
προβλέπεται στις αποφάσεις της Casablanca ύστερα από την πίεση που άσκησε ειδικά ο Marshall 
που, όπως λέει ο Alan Brooke, has a strong feeling for China

Το βιρμανικό θέατρο όμως εξαρτιόταν από τους Άγγλους που, πιο ρεαλιστές και καλύτερα 
πληροφορημένοι, αρνήθηκαν να κινηθούν, όπως ζητούσαν οι Αμερικανοί. Κι αφού η Βιρμανία 
αφηνόταν στο λήθαργο, μοναδικός άμεσος στρατηγικός σκοπός ήταν πια να εξαλειφθεί η ιαπωνική 
απειλή εναντίον της Australia. Δεν ήταν σοβαρή η απειλή αυτή, από τότε ιδίως που τα περισσότερα 
μεγάλα αεροπλανοφόρα της Japan βρίσκονταν στο βυθό του ωκεανού, αυτοί όμως που 
υποστηρίζουν τον πόλεμο στον Ειρηνικό εξακολούθησαν να τονίζουν την σημασία της, για να 
δικαιολογήσουν την συνέχιση δραστικών επιχειρήσεων στους αντίποδες. 

 (τρέφει ένα βαθύ αίσθημα για την 
Κίνα). 

Πήγαιναν να πιάσουν το χαλί της ιαπωνικής εισβολής από την πιο μακρινή άκρη του, για να το 
τυλίξουν, καταβάλλοντας γι’ αυτό το τίμημα μιας επίπονης κι αιματηρής προσπάθειας. Από την 
καθαρά αμυντική επιχείρηση της αντι-αποβάσεως στην Guadalcanal επρόκειτο να προκύψει έτσι 
μια έκτακτη σειρά επιθετικών ενεργειών στα πιο άγρια νησιά που ανάδειξαν την ισχύ της Αμερικής 
και την στρατιωτική αξία των Αμερικανών. Άλλο ζήτημα φυσικά, αν οι επιχειρήσεις αυτές έπαιξαν 
μέσα στην γενική εξέλιξη του πολέμου ρόλο ανάλογο προς ό,τι στοίχισαν πραγματικά. 
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Κατάκτηση της New Georgia 

Στόχος της αμερικανικής επίθεσης ήταν η Rabaul. Αυτή καθ’ εαυτή η σημασία της περιοχής αυτής 
δεν είναι ανάλογη με τις απώλειες που επρόκειτο να γίνουν για χάρη της. Κάπου χίλιοι Λευκοί 
ιεραπόστολοι, έμποροι και υπάλληλοι ζούσαν στη μικρή αυτή πόλη, που την είχαν χτίσει οι 
Γερμανοί με πολλή φροντίδα στη διάρκεια της σύντομης αποικιακής αυτοκρατορίας τους. 

Ο τόπος είναι ανθυγιεινός και γεμάτος κινδύνους. Ένα γειτονικό έλος είναι εστία μολύνσεως και 
ένας κύκλος από ενεργά ηφαίστεια -Μητέρα, Δυο κόρες, Βυλκαίν και Ματούπι- κρατά την περιοχή 
αυτή κάτω από την διαρκή απειλή μιας θεομηνίας. Ένας σεισμός το 1937 δημιούργησε πολλές 
εκατοντάδες θύματα. 

Ύστερα από μια νέα δόνηση το 1941 η πόλη μεταφέρθηκε στο Χαέ της New Guinea. Η New Britain 
άλλωστε, όπου είναι κτισμένη η Rabaul, είναι τόσο άγριο νησί, ώστε παρ’ όλο το μικρό πλάτος του 
κανένας Λευκός δεν το είχε ακόμη διασχίσει ως τις αρχές του 1943. Μελανήσιοι με πατημένες μύτες 
και σγουρά μαλλιά που ασπρίζουν το κορμί τους με ασβέστη, ζουν εδώ μέσα στην υγρή ζούγκλα σε 
μια κατάσταση κανιβαλισμού εντελώς ανενόχλητοι. Ωστόσο ούτε η άνεση ούτε η υγιεινή είναι 
κριτήρια, από τα οποία μπορεί να εξαρτηθεί η πορεία ενός πολέμου. 

Η σημασία που έχουν ο όρμος και η θέση της Rabaul έκανε τους Ιάπωνες να την καταλάβουν στις 22 
Ιανουαρίου 1942 και υποχρεώνει τους Αμερικανούς να πληρώσουν ακριβά για την ανακατάληψή 
της. 

Ο όρμος αυτός που ονομάσθηκε Μπλάνς Bay, γιατί έτσι λεγόταν το καράβι του Σίμψον που πρώτος 
τον ανακάλυψε, είναι ένα από τα καλύτερα φυσικά λιμάνια του κόσμου. Πιο αξιόλογη ωστόσο είναι 
η γεωγραφική του θέση. Η Rabaul, επειδή είναι στο σημείο, όπου τέμνονται δύο σειρές νησιών, 
αποτελεί το στρατηγικό κέντρο όλου του Νοτιοδυτικού Ειρηνικού. Αμυντικά η κατάληψη της Rabaul 
σημαίνει δυνατότητα απομάκρυνσης κάθε απειλής από τη New Caledonia και την Australia. 
Επιθετικά σημαίνει δυνατότητα συντριβής του φράγματος των Bismarck Islands, διείσδυσης στη 
ζώνη των ελευθέρων υδάτων που εκτείνονται και από τις δυο μεριές του ισημερινού, 
περικυκλώσεως των Marshall Islands από τα δυτικά και των Philippines από τα ανατολικά, απειλής 
των Carolines και δημιουργίας ενός ρήγματος προς την Japan. 

Για να καταλάβουν την Rabaul οι Αμερικανοί αποφάσισαν να εξαπολύσουν την επίθεσή τους 
ακολουθώντας δυο συγκλίνουσες κατευθύνσεις, δηλαδή τον άξονα New Guinea - New Britain και 
τον άξονα των Solomon Islands - New Ireland που τέμνονται ακριβώς στην Rabaul. Στον πρώτο από 
τους άξονες αυτούς είχαν εδραιώσει τις θέσεις τους ύστερα από την αποτυχία της ιαπωνικής 
επίθεσης εναντίον του Port Moresby, ενώ στον δεύτερο σταθεροποιήθηκαν ύστερα από τη νίκη 
τους στην Guadalcanal. Αφού ο εχθρός είχε αναχαιτισθεί, η πρωτοβουλία τώρα ήταν στα χέρια τους. 
Η New Guinea εξαρτιόταν από την Διοίκηση του Νοτιοδυτικού Ειρηνικού, δηλαδή από τον στρατηγό 
MacArthur. Τα Solomon Islands εξαρτιόνταν από την διοίκηση του Νότιου Ειρηνικού, δηλαδή από 
τον ναύαρχο Nimitz και κατά παραχώρηση εξουσιών από τον ναύαρχο Halsey. 

Ο MacArthur έχει κάτω από τις διαταγές του τον 7ο στόλο που διοικείται από τον ναύαρχο 
Κάρπεντερ, μια αεροπορική δύναμη 1300 αεροπλάνων που διοικείται από τον στρατηγό Κέννευ και 
τρία μικρά σώματα στρατού κάτω από την διοίκηση του Αυστραλού στρατηγού Μπλάμεϋ. Ο Halsey 
διαθέτει τον 3ο στόλο -ναύαρχος Τέρνερ- μια ισχυρή αεροπορική δύναμη που βασικός της πυρήνας 
είναι μία μονάδα ναυτικής αεροπορίας κάτω από τον ναύαρχο Φιτς και δύο μονάδες ξηράς, η μία 
του αμερικάνικου στρατού, με διοικητή τον στρατηγό Millard F. Harmon και η άλλη των Αμερικανών 
πεζοναυτών, με διοικητή τον στρατηγό Βόγγελ. Από την άποψη των μεγάλων μονάδων ο MacArthur 
αντιπροσωπεύει δέκα μεραρχίες και ο Halsey μισή δωδεκάδα. Από ναυτικό ούτε ο ένας ούτε ο 
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άλλος δεν διαθέτουν στην οργανική σύνθεση των δυνάμεών τους θωρηκτά και αεροπλανοφόρα. Στο 
οργανωτικό οι διοικήσεις του Νοτιοδυτικού και του Νότιου Ειρηνικού διαπνέονται η κάθε μία από 
τις πολύ διαφορετικές ανάμεσά τους αρχές που ισχύουν αντίστοιχα στο στρατό και στο ναυτικό. Στο 
διοικητικό ισχύει ένας συγκεντρωτισμός που δεν κατάφερε ποτέ να ξεπεράσει την αρχή της ενιαίας 
στρατηγικής ηγεσίας, η οποία έχει ανατεθεί στον MacArthur. Η συνεργασία είναι καλύτερη απ’ αυτή 
που υπάρχει στο ιαπωνικό στρατόπεδο, είναι όμως πολύ μακριά απ’ το τέλειο. 

Οι θρήνοι για την θυσία του Ειρηνικού γεμίζουν τις σελίδες των αμερικανικών πολεμικών χρονικών. 
Διέθετα, λέει ο MacArthur, λιγότερο από τα 2% του στρατού και μόλις τα 10% των αμερικανικών 
στρατευμάτων που χρησιμοποιούνταν πέρα από τις θάλασσες

Η Rabaul χρησιμοποιείται ως έδρα της 8ης στρατηγικής ζώνης κάτω από τη διοίκηση του ναυάρχου 

. Διέθετε όμως και πολλές αυστραλιανές 
μεραρχίες και οπωσδήποτε οι δυνάμεις αυτές μαζί με τις δυνάμεις του Halsey ξεπερνούσαν κατά 
πολύ τις δυνάμεις του εχθρού. 

Ιτόσι Ιμαμούρα. Η μία από τις δύο στρατιές που υπάγονται στην διοίκησή του, η 18η, του 
στρατηγού Χατάζο Αντάσυ, κρατά την New Guinea και τα γύρω νησιά. Η άλλη, η 17η, του 
στρατηγού Χαρουγιόσκι Χυακουτάκε κρατά την άμυνα των Solomon Islands. Η ηχηρή ωστόσο 
ονομασία στρατιά μοιάζει εδώ με ένδυμα γίγαντα που το φορούν λιλιπούτειοι. Γιατί η 17η στρατιά 
που είχε φθαρεί στην Guadalcanal, έχει στη δύναμή της μια μόνο πλήρη μεραρχία, την 6η. Η 18η 
στρατιά διαθέτει τρεις, την 20ή, την 41η και την 51η. Πρέπει να θυμάται κανείς πόσο διασπαρμένες 
σε πολύ μεγάλες αποστάσεις ήταν οι ιαπωνικές δυνάμεις και ότι ένα μέρος μόνο του στρατεύσιμου 
πληθυσμού είχε κληθεί στα όπλα, για να μην απορεί με το γεγονός ότι η Japan έδινε τη μάχη του 
Νότιου Ειρηνικού με τόσο λίγες δυνάμεις. Είκοσι περίπου χιλιάδες άνδρες στα Solomon Islands και 
καμιά πενηνταριά χιλιάδες στη New Guinea ήταν όλες κι όλες οι δυνάμεις του Ιμαμούρα

Το ίδιο συνέβαινε και με τις ναυτικές και αεροπορικές δυνάμεις. Οι Ιάπωνες δεν διάθεταν ούτε 400 
αεροπλάνα επιχειρήσεων και τον στόλο του ναυάρχου 

. Οι 
Σύμμαχοι ήταν τουλάχιστο πέντε προς ένα. 

Γινίκι Κουσάκα

Η υπεροψία δυνάστευε την ιαπωνική στρατηγική. Αφού ύστερα από πολλές παρελκύσεις 
εγκαταλείψαν την Guadalcanal, λογικό για τους Ιάπωνες θα ήταν να περιορίσουν σε έκταση τις 
ευκολοπρόσβλητες γραμμές των επικοινωνιών τους μεταθέτοντας το κέντρο της άμυνάς τους προς 
την Rabaul. Το αυτοκρατορικό επιτελείο δεν μπορούσε να παραδεχθεί μια τέτοια ταπείνωση. Θα 
υπεράσπιζε λοιπόν μέχρις εσχάτων τα New Georgia Islands, που βρίσκονται στο κέντρο των Solomon 
Islands. Τα αμερικανικά αναγνωριστικά είδαν έτσι με έκπληξή τους ένα ωραίο πρωί στο ακρωτήριο 
της Μούντα να ξεφυτρώνει μπροστά στα μάτια τους μια πλήρης αεροπορική βάση. Οι Ιάπωνες είχαν 
εργασθεί εδώ πολλούς μήνες καμουφλαρισμένοι κάτω από τις κορυφές κοκκοφοινίκων που τις 
συγκρατούσαν ψηλά στον αέρα με δίχτυα! Δεν ήταν μικρότερη η επιμονή και η μαχητικότητά τους 
στην New Guinea. Μετά την αποχώρησή τους από την Παπουασία αγκιστρώθηκαν στην απέναντι 
ακτή, στη 

 που είχε ενταχθεί στην 8η 
στρατηγική ζώνη, τον αποτελούσαν ένα θωρηκτό και 8 αντιτορπιλικά. 

Μπούνα. Αφού εκτοπίσθηκαν κι από το σημείο αυτό ύστερα από σκληρές μάχες μέσα σε 
βρώμικα βαλτόνερα, συγκέντρωσαν τις δυνάμεις τους πέρα από τον πορθμό του Βιτιάζ γύρω στη 
χερσόνησο του Χουόν

Τις πρώτες μέρες του Μάρτη έπαθαν μια συμφορά. Μια νηοπομπή τους που την αποτελούσαν 8 
αντιτορπιλικά και 7 οπλιταγωγά, φορτωμένα με 9.000 άνδρες, βυθίστηκε στο αρχιπέλαγος των 
Bismarck Islands από αεροπλάνα Β-25 που χρησιμοποίησαν μια νέα τακτική βομβαρδισμού 
πετώντας ξυστά πάνω απ’ τα κατάρτια. Ο πόλεμος για τους Ιάπωνες δεν ήταν πια μια αξιοπρεπής 
συμμετοχή σε εκστρατεία. Η έπαρση όμως των επιτελείων και η στωικότητα του πολεμιστή έμειναν 
ανέπαφες. 

, στο σημείο που επιτρέπει την προσπέλαση στη New Britain. 
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Το σχέδιο των Αμερικανών παίρνει σιγά σιγά σάρκα και οστά. Ο πόλεμος του Ειρηνικού δεν είναι 
πυρετώδης με τον ίδιο τρόπο που είναι στην Ευρώπη. Όλα εδώ απαιτούν ευρύχωρους ελιγμούς και 
μεγάλες προθεσμίες. Οι μεταφορές και ο εφοδιασμός για το κάθε όπλο, αλλά και για τον κάθε 
μαχητή ξεχωριστά απαιτούν τετραπλάσιες ή πενταπλάσιες προσπάθειες σε σύγκριση με τη ζώνη του 
Ατλαντικού. Στο κάτω της γραφής πρόκειται για μια χούφτα άνδρες και πολεμικά μέσα που 
συμπλέκονται συγκεντρωμένα εδώ κι εκεί στα νησιά του μεγάλου ωκεανού. Στη μάχη της Μπούνα ο 
διοικητής ενός σώματος του αμερικανικού στρατού, ο Αϊκελμπέργκερ που είχε στήσει στην διάταξή 
του μόνο ένα πυροβόλο των 155, θεώρησε ανώφελο να ζητήσει να του στείλουν και άλλο, αφού δεν 
κατάφερε να τροφοδοτήσει ούτε το πρώτο με βλήματα. Ο χρόνος δεν μετριέται εδώ με τα ίδια 
μέτρα. Ύστερα από μια σειρά διασκέψεις που κλιμακώθηκαν από το Μπρίσμπεϊν

Για να καταλάβει και πάλι τα ερημονήσια του συμπλέγματος της New Georgia το αμερικανικό 
επιτελείο, χρειάσθηκε διπλάσιο χρονικό διάστημα, από όσο χρειάσθηκαν οι Ιάπωνες για όλες τους 
τις κατακτήσεις από το Hong Kong ως τη Coral Sea. Η επίθεση εναντίον της New Georgia άρχισε 
αργά, στις 30 Ιουνίου. Επειδή η απευθείας προσέγγιση στη Μούντα ήταν αδύνατη από τους 
υφάλους που την τριγυρίζουν, η κύρια αποβατική ενέργεια έγινε πρώτα στη νησίδα 

 ως την 
Washington, η επιχείρηση Κάρτγουηλ για την ανακατάληψη της Rabaul απλώθηκε στην διάρκεια 
ενός ολόκληρου χρόνου, που χωρίστηκε επιμελώς σε πολλά βήματα, σα να επρόκειτο για το 
σενάριο ενός φιλμ. Η αντίθεση του ρυθμού αυτού προς την αστραπιαία έναρξη του πολέμου του 
Ειρηνικού κάνει πραγματικά εντύπωση. 

Ράντοβα κι 
ύστερα στην αμμώδη ακτή της Ζενάνα, 10km περίπου απόσταση από το πεδίο προσγείωσης. Στην 
αρχή η ιαπωνική αντίσταση ήταν μηδαμινή. Τα φυσικά όμως εμπόδια που συνάντησαν οι 
Αμερικανοί, ήταν κάτι απερίγραπτο. Βαριά σαν μολυβένια η βροχή στην περιοχή αυτή του 
Ισημερινού σταματούσε μόνο για να προβάλει απ’ τον ανοικτό επιτέλους ουρανό ένας ήλιος καυτός 
που τσάκιζε τους ανθρώπους. Η ζούγκλα εδώ ήταν χειρότερη απ’ αυτή της Guadalcanal. Δεν 
υπήρχαν καν μονοπάτια ιθαγενών και οι φαντάροι της 43ης μεραρχίας πεζικού ήταν αναγκασμένοι 
να προχωρούν βουτώντας μέσα στον παχύ βούρκο και περνώντας μέσα από την οργιώδη βλάστηση. 
Καταλασπωμένοι, μουσκεμένοι στον ιδρώτα κατάφεραν να προχωρήσουν μόλις 1km την πρώτη 
ημέρα των επιχειρήσεων, για να βρεθούν αμέσως έπειτα μέσα σε μια νύχτα κόλασης. Η ζούγκλα 
γέμισε από ανεξήγητες παρουσίες και μυστηριώδεις θορύβους. Ζωντανά πέπλα πετούσαν στον 
αέρα. Κυνικοί σαρκασμοί ξέσκιζαν το βόμβο δισεκατομμυρίων εντόμων. Τεράστιες φυσαλίδες 
αερίων έσκαγαν στην επιφάνεια των ελών με εκτονώσεις υπόκωφες, ενώ οι φωσφορισμοί της 
αποσυνθεμένης βλάστησης γέμιζαν τις λόχμες με υπερκόσμιες λάμψεις. Ο τρόμος κυρίευε τους 
μαχητές. Νόμιζαν ότι ακούν τους Ιάπωνες να τριγυρίζουν ανάμεσά τους κι οι παραισθήσεις τους 
έκαναν να εξοντώνονται μεταξύ τους με χειροβομβίδες ή να αλληλοσφάζονται με τις ξιφολόγχες. 
Ένα και μόνο σύνταγμα είχε προωθήσει στην Guadalcanal 336 άνδρες, όλους με περιπτώσεις 
πολεμικών νευρώσεων

Τις μέρες που ακολούθησαν, στην αντίσταση της φύσης, ήρθε να προστεθεί και η αντίσταση του 
εχθρού. Η άμυνα των Ιαπώνων ήταν προσαρμοσμένη θαυμάσια στις ιδιομορφίες του πεδίου της 
μάχης. Οι κίτρινοι αυτοί πολεμιστές έστηναν ενέδρες ανάμεσα στις ρίζες των δένδρων που 
προεξείχαν κι ήταν ικανοί να στέκονται ώρες ασάλευτοι ως την στιγμή που θα πρόβαλλε μπροστά 
στις κάνες τους ο στόχος. Μόλις 5km κατόρθωσαν να προχωρήσουν οι Αμερικανοί μέσα σε 
δεκαπέντε μέρες. Ο Halsey αντικατάστησε τη διοίκησή τους, ανάθεσε στον δραστήριο 

. Η πρώτη τους επαφή με την ζούγκλα του Νότιου Ειρηνικού ήταν μια σκληρή 
δοκιμασία κι έσπαζε τα νεύρα των νεαρών αυτών Αμερικανών που είχαν μεγαλώσει μέσα στις 
ανέσεις και πέρασαν εντελώς ασφαλείς τα παιδικά χρόνια τους. 

Γκρίσγουολντ να διευθύνει την επίθεση και έστελνε ολοένα ενισχύσεις. Τρεις μεραρχίες: η 25η, η 
37η και η 43η χρησιμοποιήθηκαν τελικά στο άγονο αυτό νησί. Για να γίνει η επίθεση στο ακρωτήριο 
της Μούντα, χρειάσθηκαν ούτε λίγο ούτε πολύ έξι πλήρη συντάγματα. Σύμφωνα με τα σχέδιά μας, 
γράφει ο Halsey, θα χρειαζόμασταν 15.000 άνδρες για να διώξουμε τους Ιάπωνες από την New 
Georgia. Φθάσαμε να στείλουμε 50.000. Όταν το σκέπτομαι μου έρχεται στη μύτη η μυρουδιά από τις 
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αναθυμιάσεις των τσουρουφλισμένων σαρκών. 

Ο αριθμός και η δύναμη τελικά υπερίσχυσαν. Τα νεύρα των μαχητών ξαναστηλώθηκαν. Η ζούγκλα 
ξεριζώθηκε απ’ τις μπουλντόζες, τα φλογοβόλα ανάγκασαν τους ελεύθερους σκοπευτές να βγουν 
από τους κρυψώνες τους και η Μούντα συντρίφθηκε μέσα στον κατακλυσμό των βλημάτων. Ο 
ανεφοδιασμός των Ιαπώνων ήταν πια αδύνατος. Την 1η Αυγούστου ο Γκρίσγουολντ έστειλε στον 
Halsey το ακόλουθο ραδιοτηλεγράφημα: Κατέλαβα την Μούντα. Σας προσφέρω την απόλυτη 
κυριότητά της. 

Το άλλο σκέλος της λαβίδας που κατευθύνθηκε στη Rabaul, μπήκε κι αυτό σε κίνηση στις 30 Ιουνίου. 
Οι δυνάμεις της διοίκησης του Νοτιοδυτικού Ειρηνικού κατέλαβαν τα νησιά 

Οι υπερασπιστές της σκόρπισαν μέσα στο παρθένο δάσος, όπου χάθηκαν σχεδόν 
όλοι. Η Αμερική όμως πλήρωσε τη New Georgia με 1094 νεκρούς και 1873 τραυματίες. 

Γούντλαρκ και 
Κιριβάνα, μελλοντικά αεροδρόμια, που έφεραν αργότερα τα αμερικανικά βομβαρδιστικά σε 300 
μίλια απόσταση από την Rabaul. Πολλές εβδομάδες πέρασαν έπειτα με προπαρασκευές, για να 
απλωθεί η επίθεση ως τη New Guinea. Ο ναυτικός και αεροπορικός αποκλεισμός καταδίκασε τις 
ιαπωνικές φρουρές στην πείνα και κλόνισε το ηθικό τους. Εκατοντάδες ημερολόγια Ιαπώνων 
προσφέρουν τις δραματικές μαρτυρίες της δοκιμασίας που πέρασαν: 

Η αυστραλοαμερικανική πλευρά λεπτολογεί στους υπολογισμούς της. Λογαριάζει ότι για την 
επίθεσή της στο 

Πυρετός και οιδήματα... Νιώθω 
εξασθενημένος διανοητικά και σωματικά. Αισθάνομαι σαν ένα κομμάτι μπαμπάκι. Θέλω να πεθάνω... 
Πολλοί πέφτουν καθώς περπατούν και πεθαίνουν απ’ την πείνα. Η ελονοσία, τα κουνούπια, τα 
δηλητηριώδη έντομα μας απειλούν συνεχώς. Και βρέχει... βρέχει ολοένα. Ένας στρατός που προελαύνει 
με αυτοκίνητα ή με ποδήλατα, τι αστείο! Το συσσίτιο κόπηκε. Ζούμε με ρίζες δέντρων, με φλούδες. Το 
ηθικό είναι πεσμένο πολύ... 

Λάε χρειάζεται ειδικές καιρικές συνθήκες: ομίχλη στη New Britain για την 
εξουδετέρωση της εχθρικής αεροπορίας και αίθριο ουρανό στην άλλη πλευρά του Βιτιάζ ευνοϊκό 
για τη ρίψη των αλεξιπτωτιστών των Συμμάχων. Η απαίτηση αυτή μαζί με λίγες άλλες δυσκολίες 
μεταθέτουν την ημέρα L (Landing Day) από την 1η στις 7 Αυγούστου και ύστερα ως τις 14 
Σεπτεμβρίου. Όταν όμως εξαπολύεται επιτέλους η επίθεση, η επιτυχία της είναι λαμπρή. 
Βγαίνοντας από την θάλασσα η 9η αυστραλιανή μεραρχία αποβιβάζεται ανατολικά του Λάε, ενώ το 
503ο αμερικανικό σύνταγμα αλεξιπτωτιστών πέφτοντας από τον ουρανό -που ήταν πραγματικά 
αίθριος- αποβιβάζεται προς τα δυτικά στην πλατιά κοιλάδα του Μάρκχαμ. Και οι δύο αυτές 
μονάδες συγκλίνουν προς το αποικιακό λιμάνι, που είχε δημιουργηθεί για την εκμετάλλευση των 
χρυσοφόρων κοιτασμάτων του Μπουλόλο

Διωγμένοι από το Λάε οι Ιάπωνες κάνουν την απόπειρα να κρατηθούν στη χερσόνησο του 

. Ύστερα από ασθενή αντίσταση των Ιαπώνων το λιμάνι 
αυτό καταλαμβάνεται στις 14 Σεπτεμβρίου. Είναι η πρώτη στον Ειρηνικό στρατιωτική ενέργεια 
αλεξιπτωτιστών. Ο MacArthur φορώντας το αστραφτερό χρυσοποίκιλτο πηλίκιό του πέρασε 
μεγαλοπρεπής μ’ ένα Β-17 πάνω από το πεδίο, όπου έπεφταν οι αλεξιπτωτιστές. 

Χουόν 
που το λιμάνι της, το Φινσχάφεν, είναι για τη New Britain ό,τι και το Calais για την Αγγλία. Η 51η 
μεραρχία τους υποχωρεί μέσα από τις απόκρημνες διαβάσεις της οροσειράς Ρόουλινσον. Η 9η 
αυστραλιανή μεραρχία που μεταφέρεται αεροπορικώς την παρενοχλεί. Η πορεία αυτή είναι για 
τους Ιάπωνες Γολγοθάς. Πετούν στο δρόμο όλο το υλικό τους, ακόμη και τα τουφέκιά τους. Η 7η 
μεραρχία των Αυστραλών επιβιβάζεται μετά την κατάληψη του Λάε στα πλοία και προλαβαίνει τους 
Ιάπωνες στο Φινσχάφεν που καταλαμβάνεται στις 2 Οκτωβρίου. Έμενε τώρα να διωχθούν εντελώς 
και από την New Guinea που το δυτικό τμήμα της βρισκόταν ακόμη στα χέρια τους. Οι σύμμαχοι 
όμως πέρασαν το στενό του Βιτιάζ

Οι αυτοκρατορικές στρατιές γνώρισαν ήττες και πέρα από τον Νότιο Ειρηνικό. Μοναδικό κέρδος της 

, η εισβολή στη New Britain αναμενόταν και είχε αποδειχθεί πια 
τόσο στην ξηρά, όσο και στην θάλασσα, ότι το αήττητο των κατακτητών της Singapore ήταν 
οφθαλμαπάτη, που οφειλόταν στον κεραυνοβόλο αιφνιδιασμό. 



Digitized by 10uk1s 

τεράστιας προσπάθειας της Midway ήταν η κατάληψη των δύο Αλεουτίων Νήσων Άττου και Κίσκα. 
Στις 24 Μαρτίου 1943 το συμβούλιο των αρχηγών των επιτελείων έδωσε την έγκρισή του να 
ανακαταληφθούν. Η 7η μεραρχία των Η.Π.Α. αποβιβάζεται στο Άττου στις 11 Μαΐου, ενώ η 
χιονοθύελλα μαινόταν. Δεκαοκτώ μέρες κράτησε η μάχη μέσα στην παγωνιά και την ομίχλη. Σε μια 
προσπάθειά τους να ανακαταλάβουν το αεροδρόμιο του Χολτς Bay

Τόσο στον Βορρά, όσο και στο Νότο οι Ιάπωνες χάνουν με τις ήττες τους αυτές εδάφη, που δεν είχαν 
καμιά σημασία. Ωστόσο το αυτοκρατορικό γενικό επιτελείο ανησυχεί. Η ιαπωνική στρατηγική 
αλλάζει. Εγκαταλείπεται πια κάθε διάθεση νέων κατακτήσεων. Πάνω στο χάρτη χαράζουν τώρα τη 
νέα γραμμή, όπου κυρίως θα προβληθεί η αντίσταση, 

 οι Ιάπωνες εξαπολύουν μια 
επίθεση αυτοκτονίας. Η παγωμένη τούντρα καλύπτεται από πτώματα. Οι Αμερικανοί μετά την νίκη 
τους μετρούν στο πεδίο της μάχης 2.531 νεκρούς Ιάπωνες. Στα χέρια τους έχουν 28 αιχμαλώτους. Οι 
ίδιοι έχασαν 600 άνδρες. Προβλέποντας ότι θα συναντήσουν μια το ίδιο άγρια αντίσταση και στην 
Κίσκα, ρίχνουν επάνω στο νησί έναν κατακλυσμό οβίδων του μεγαλύτερου διαμετρήματος, για να 
ανακαλύψουν μετά την απόβαση, ότι είχαν σπαταλήσει το μπαρούτι τους άδικα. Οι Ιάπωνες 
κρυμμένοι από την ομίχλη είχαν εκκενώσει την Κίσκα εγκαίρως. Από την εποχή του πολέμου του 
1813 μόνο σ’ αυτά τα δύο κομμάτια της αμερικανικής γης είχε πατήσει ξένο πόδι· τώρα είχαν πια 
ελευθερωθεί. 

την απόλυτο γραμμή εθνικής άμυνας, η οποία 
πρέπει με κάθε θυσία να κρατηθεί.

Μετά την κατάκτηση της New Georgia η μεθοδική προέλαση των Αμερικανών στην Rabaul περνά 
από την Bougainville, το νοτιότερο και ταυτόχρονα το μεγαλύτερο και το πιο άγριο από τα Solomon 
Islands. Η φύση εδώ έχει μια δραματική ομορφιά. Ένα ισχυρό ηφαίστειο, τυλιγμένο πάντα με 
καπνούς και με φλόγες -το βουνό της Μπαγκάνα- ορθώνεται πάνω από τη ζούγκλα που είναι πυκνή 
σαν υφάδι χαλιού. Τα τοπωνύμια του νησιού αυτού δόθηκαν από τους Γερμανούς, των οποίων ήταν 
αποικία. Τα βουνά που ορθώνονται στο βόρειο τμήμα του ονομάσθηκε οροσειρά Kaiser. Στον Νότο 
η οροσειρά, που σε ένδειξη ίσως σεβασμού είναι χαμηλότερη, πήρε το όνομα Κρόνπριντς. Η μόνη 
σχεδόν κατοικήσιμη περιοχή, όπου οι Ιάπωνες συγκέντρωσαν την άμυνά τους και έστρωσαν τα 
αεροδρόμιά τους στα ριζά αυτών των βουνών, είναι η πεδιάδα του Μπουίν. Στο κέντρο ο όρμος της 
αυτοκράτειρας Αυγούστας -εκτεθειμένος άσχημα στους σφοδρούς ανέμους που κυριαρχούν εδώ- 
φυλάγεται από ολιγάριθμα αποσπάσματα. Στο σημείο αυτό ακριβώς οι Αμερικανοί ρίχνουν την 1η 
Νοεμβρίου 14.000 άνδρες της 3ης μεραρχίας πεζοναυτών και μια περίπολο από 24 σκυλιά 
ντόμπερμαν μαθημένα να ανακαλύπτουν στις λόχμες τους Ιάπωνες ελεύθερους σκοπευτές. Το 
σχέδιό τους δεν πρόβλεπε κατάληψη ολόκληρης της Bougainville -πράγμα ακατόρθωτο, γιατί είναι 
φοβερή η βλάστηση και η διαμόρφωση του εδάφους- θέλουν απλώς να εξασφαλίσουν μια 
περίμετρο αρκετή, όπου θα κατασκευασθεί μια βάση βαρέων βομβαρδιστικών, των οποίων 
αποστολή θα είναι να εξαπολύουν αδιάκοπα τη φωτιά τους πάνω από την Rabaul. 

 Η γραμμή αυτή περνά δυτικά από τη New Guinea, τις Carolines και 
τα Marianas Islands. Η Rabaul και οι προφυλακές των Solomon Islands και της new Britain δεν 
περικλείονται στη ζωτική αυτή περίμετρο. Αυτό δεν σημαίνει ότι πρόκειται να εκκενωθούν. Η 
ιαπωνική διοίκηση πιστεύει ότι είναι χρήσιμο να δοθούν κι εδώ μάχες που θα επιβραδύνουν, όσο 
είναι δυνατό, την πορεία των επιχειρήσεων. 

Η απόβαση που την οδηγούσε ο ναύαρχος Γουίλκινσον, είχε λαμπρή επιτυχία. Μερικές 
εκατοντάδες Ιάπωνες που προσπαθούσαν να αντισταθούν, εξοντώθηκαν κυριολεκτικά ως τον 
τελευταίο. Ακόμη 35.000 βρίσκονται στις δύο άλλες άκρες του νησιού, οι επικοινωνίες όμως είναι 
τόσο φοβερές που χρειάσθηκε να περάσουν δύο ως τρεις μήνες, για να συγκεντρωθούν στην 
περιοχή που δέχθηκε την επίθεση και που απείχε κάπου 60km. Αυτό δεν σημαίνει, ότι οι Αμερικανοί 
δεν είχαν ν’ αντιμετωπίσουν εχθρούς. Επτά ιαπωνικές αεροπορικές βάσεις βρίσκονταν στη 
Bougainville και στα γύρω νησιά, ενώ η Rabaul απείχε μόλις 265 μίλια. Σκληρές μάχες δίνονται στην 
θάλασσα και στον αέρα. Κάνοντας μιαν απόπειρα να επαναλάβει την παλιά επιτυχία του Σαβό ο 
ναύαρχος Ομόρι, οδηγεί στον όρμο της αυτοκράτειρας Αυγούστας τα βαριά καταδρομικά Μυόκο 
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και Χαγκούνο, που τα συνοδεύουν δύο ελαφρά καταδρομικά και έξι αντιτορπιλικά. Η Task Force 39 
κάτω από την διοίκηση του ναυάρχου Μέρριλ απωθεί την δύναμη αυτή, που δέχεται σκληρά 
πλήγματα, προτού κατορθώσει να πλησιάσει τη γραμμή μεταφορών. Τα δύο τελευταία μεγάλα 
ιαπωνικά αεροπλανοφόρα Σοκάκου και Ζουικάκου βρίσκονται στις Carolines σε μια απόσταση, που 
θα επέτρεπε να επέμβουν, ο διάδοχος όμως του Yamamoto, ο ναύαρχος Κόγκα δεν τολμά να 
διακινδυνεύσει, για να υπερασπιστεί μια προχωρημένη θέση, όπως η Bougainville. Ο ναύαρχος 
Nimitz αντίθετα αποσπά τα νεότευκτα κι αστραφτερά αεροπλανοφόρα του Essex, Bunker Hill και 
Independence, που επρόκειτο να ανασκάψουν την Rabaul με τις οβίδες τους. Η τόλμη είχε αλλάξει 
στρατόπεδο. Τα αμερικανικά αεροπλάνα ξεκινώντας από τα νησιά Ράσσελ, Guadalcanal, 
Γουντλάρκ, ακόμη και από το Port Moresby μετατρέπουν τον ουρανό σε κόλαση των ιαπωνικών 
πληρωμάτων. Πάθος και δίψα δικαιοσύνης χαρακτήριζε την αυξανόμενη αυτή τιμωρία του εχθρού, 
που υπήρξε τόσο υπερφίαλος μέσα στη μέθη του θριάμβου του και τόσο σκληρός, όταν 
προχωρούσε στις κατακτήσεις του. Στη Bougainville μερικές ιαπωνικές μονάδες κατορθώνουν να 
σταθεροποιήσουν ένα είδος μετώπου γύρω από το αμερικανικό προγεφύρωμα. Ενισχύονται στις 7 
Νοεμβρίου με μιαν αντι-απόβαση στο ακρωτήριο Τοροκίνα και ύστερα προοδευτικά από στοιχεία 
που έρχονται από τη Buka, την Kieta και την Μπούιν. Οι Αμερικανοί πετυχαίνουν ωστόσο κάτι 
περισσότερο από μιαν απλή αποκατάσταση ισορροπίας. Στέλνουν την 37η μεραρχία, έπειτα τη 
μεραρχία Αμέρικαλ, ύστερα τη 40η μεραρχία και τέλος το 14ο σώμα στρατού. Πρωτοφανείς 
ποσότητες υλικού συσσωρεύονται στις στενές κοραλλιογενείς θίνες και στη νησίδα Πουρνάτα· 
είναι τόσο πολλές, ώστε ο Γκρίσγουολντ λέει: Περίμενα να την δω να καταποντίζεται κάτω από το 
φορτίο που την αναγκάζαμε να σηκώσει.

Μετά την Guadalcanal και την New Georgia οι μαχητές νόμιζαν ότι έμαθαν τι σημαίνει λάσπη: 
γελιούνταν. Η δυτική πλαγιά της Bougainville πνίγεται μέσα σε κατακλυσμιαίες βροχές που 
κατεβαίνοντας από τα ψηλά βουνά και σαρώνοντας ηφαιστειακές ζώνες δημιουργούν απίστευτες 
καταβόθρες. Θα μείνει έτσι αξέχαστη η περίπτωση μιας μπουλντόζας, που βυθίσθηκε μέσα στη 
λάσπη, όπως το καράβι βυθίζεται στη θάλασσα και εξαφανίσθηκε χωρίς να γίνει δυνατό ποτέ να 
ξαναβρεθούν ίχνη της. Οι πεζοναύτες προχωρούν χωμένοι ως τα γόνατα, ως τους μηρούς, ως τις 
μασχάλες μέσα σε αραιή λάσπη. Το βράδυ δένουν τα όπλα τους στους κορμούς των δένδρων και 
κοιμούνται ανακαθιστοί πληρώνοντας την ζωή αυτή με πυρετούς και τροπικές ασθένειες, ενώ η 
υγειονομική υπηρεσία παραξενεύεται πως ο φόρος αυτός δεν είναι βαρύτερος. Ευτυχώς η 
γεωλογική έρευνα, στην οποία οι Αμερικανοί στήριξαν την επιχείρησή τους δεν τους γέλασε. Μέσα 
σ’ αυτό το απέραντο έλος υπάρχουν τμήματα σταθερά που επιτρέπουν την διευθέτηση 
αεροπορικών διαδρόμων. Ένας πρώτος διάδρομος για καταδιωκτικά χαράζεται πάνω ακριβώς στην 
ακτή. Δυο άλλοι για βαριά βομβαρδιστικά αρχίζουν να διευθετούνται μεταξύ 

 Ικανός και ήρεμος ο Γκρίσγουολντ δημιουργεί και πάλι τάξη 
από τη σύγχυση και σπουδαιότερο ακόμη από τον αγώνα εναντίον των Ιαπώνων οργανώνει τον 
αγώνα εναντίον της Bougainville. Οι Αμερικανοί δεν έχουν συναντήσει ακόμη και ούτε θα 
συναντήσουν αντίπαλο τόσο τρομακτικό. 

Πίβα και Κορομοκίνα 
River

Τα Χριστούγεννα ο ένας διάδρομος είναι πια έτοιμος. Λίγες μέρες πιο πριν ένα μέρος των δυνάμεων 
του MacArthur πέρασε το στενό του Βιτιάζ και διαπεραιώθηκε από τη New Guinea στην New Britain. 
Το νησί, όπου βρίσκεται η Rabaul, είχε επομένως πατηθεί. Στρατιωτικές δυνάμεις συγκλίνουν από 
δύο σημεία αργά, αλλά ακάθεκτες, προς τη μεγάλη αεροναυτική βάση της Japan στις θάλασσες του 
Νότου. 

. Δουλεύουν σ’ αυτούς οκτώ τάγματα Σημπήζ. Ξέφωτα ανοίγονται μέσα στο πυκνό δάσος των 
κοκκοφοινίκων, οι μηχανές ανασκάβουν και ισοπεδώνουν τη γη βουίζοντας κι αγκομαχώντας κι 
ύστερα τοποθετείται με τη βοήθεια ισχυρών τρακτέρ η μεταλλική επένδυση των διαδρόμων. Κι ενώ 
βροχή, ήλιος και βόμβες εξακολουθούν να πέφτουν στην τοποθεσία αυτή, ένα θαυμάσιο εργοτάξιο 
λειτουργεί στο πιο άγριο από τα Solomon Islands. 
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Δρόμος της ζούγκλας ή δρόμος των ατολλών; 

Αλλά οι σκοποί της αμερικανικής στρατηγικής πάνε πέρα από την ανακατάληψη μιας προχωρημένης 
θέσης των ιαπωνικών κατακτήσεων. Ενώ στις αρχές της χρονιάς στη συνδιάσκεψη της Casablanca η 
περικύκλωση της ίδιας της Japan φαινόταν σαν σκοπός πολύ ομιχλώδης και μακρινός, η προοπτική 
αυτή είναι τώρα πια ξεκάθαρη και συγκεκριμένη. Δυο αντίθετες ανταγωνιστικές αντιλήψεις 
ισχυρίζονται η κάθε μια ότι οδηγούν σ’ αυτή από τον καλύτερο δρόμο. Η πρώτη είναι η αντίληψη 
του Ναυτικού. Δεν είναι πια η εποχή που οι ναυτικοί πολεμούν πάνω από το κατάστρωμα των λίγων 
πλοίων, που σώθηκαν στο Pearl Harbor. Μεγάλα, θωρηκτά της κλάσεως του Washington και μεγάλα 
αεροπλανοφόρα της κλάσεως του Essex εντάσσονται στο στόλο. Μια θαυμάσια εργασία 
οργανώσεως υπηρεσιών δημιούργησε στον Ειρηνικό αλυσίδες βάσεων, απέραντες αποθήκες και το 
οπλοστάσιο που χρειάζονταν για την περίσταση: 

Μπρίσμπαιην και Σύδνευ Australia 
Γουέλλιγκτον New Zealand 
Νουμέα New Caledonia 
Tulagi Solomon Islands 
Ναντί και Σούβα νησιά Φίντζι 
Καντόν Island αρχιπέλαγος της Ελλίκης 
Μπόρα-Μπόρα αρχιπέλαγος της Εταιρίας 
Κλπ.  

Ένας γίγαντας γεννιέται. Το ναυτικό υποδεικνύει μια στρατηγική που του ταιριάζει. Η γραμμή 
προσπέλασης που προτείνει, περνά από τον κεντρικό Ειρηνικό μέσα από ένα πλήθος νησίδων, μια 
χούφτα κλωνιά κοράλλι μέσα στο πέλαγος, που φέρουν σαν σύνολο το όνομα Μικρονησία κι ένα 
ένα ονομάζονται: Gilberts, Marshall, Carolines, Marianas Islands , Μπονίν. Οι Ιάπωνες που κατείχαν 
ένα μέρος απ’ αυτά τα νησιά, χάρη στην εντολή που είχαν πάρει μετά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο 
από την Κοινωνία των Εθνών, κατέκτησαν τα υπόλοιπα και στα κυριότερα απ’ αυτά είχαν 
κατασκευάσει αεροδρόμια και είχαν εγκαταστήσει φρουρές. Το Ναυτικό των Η.Π.Α. επιδιώκει τώρα 
την βαθμιαία ανακατάληψή τους. Επιδιώκει την βαθύτερη διαρκώς διείσδυσή του ανάμεσά τους, 
ώστε να βρεθεί σε απόσταση βολής τηλεβόλου και μετά, αν παραστεί ανάγκη σε απόσταση 
εισβολής στην Japan. 

Ο στόχος του MacArthur είναι ο ίδιος. Αυτό που διαφέρει όμως σ’ αυτόν είναι η γραμμή πορείας. 
Μετά την εκκαθάριση της Rabaul θα πρέπει κατά την γνώμη του ν’ ακολουθηθεί ο δρόμος που 
περνά στα βόρεια της New Guinea από τα νησιά Μολίκ και φθάνει στις Philippines από το 
Mindanao

Το συμβούλιο των αρχηγών των επιτελείων, που χαράζει την αμερικανική στρατηγική, εκφράζει 
ευνοϊκή γνώμη για τον δρόμο των ατολλών και τον δρόμο αυτό υποδεικνύει παρά τις θορυβώδεις 
διαμαρτυρίες του MacArthur, όταν επιτρέπει στον ναύαρχο Nimitz την κατάκτηση των Νήσων 
Ζιλμπέρτ και θέτει στη διάθεσή του το σώμα των πεζοναυτών. 

. Τα νησιά αυτά είναι μεγάλα και ορεινά, με πυκνή βλάστηση, ανθυγιεινά και άγρια, όπου 
το πεζικό θα υποφέρει, όπως υπέφερε στην Παπουασία, στην Guadalcanal και στην New Georgia. 
Αλλά ο Douglas MacArthur, στρατηγός του στρατού της ξηράς, υπερασπίζεται την αντίληψή του με 
τέτοια ευγλωττία και τέτοια δύναμη πειθούς που γίνεται μ’ αυτές του τις αρετές πρόσωπο 
μεσσιανικό και επικίνδυνο. 

Ο MacArthur όμως είναι μια πολύ μεγάλη δύναμη και δεν μπορεί να περιορισθεί σε δευτερεύοντα 
ρόλο. Τελικά δεν θα υπάρξει εκλογή. Η νέμεση δεν θα βαδίσει από έναν μόνο δρόμο εναντίον του 
Tokyo, αλλά από δύο. Η ισχύς των Ηνωμένων Πολιτειών θα επιτρέψει χωρίς σοβαρές αβαρίες, 
αυτόν το δυϊσμό των προσπαθειών. 
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Ο πόλεμος των ατολλών άρχισε μερικές μέρες ύστερα από την εισβολή στην Bougainville. Οι δύο 
πρώτοι στόχοι που επιλέχτηκαν, ήταν δύο ομάδες νησίδων του αρχιπελάγους Ζιλμπέρτ: το Μακίν, 
όπου οι Ιάπωνες έχουν εγκαταστήσει μια βάση υδροπλάνων και η Ταράουα

Προς το τέλος της η αμερικανική εκστρατεία στις 

, όπου είχαν 
εγκαταστήσει ένα αεροδρόμιο. Τα δύο νησιά μοιάζουν μεταξύ τους, όπως μοιάζουν και με όλα 
εκείνα τα νησιά, στα οποία οι Αμερικανοί θα επιτεθούν στην Μελανησία. Ένας ύφαλος από 
κοράλλια προβάλλει ξάφνου στην επιφάνεια του ωκεανού σχηματίζοντας μια λίγο-πολύ τέλεια 
λίμνη αλμυρού νερού στο κέντρο του. Σε εκτάσεις, που φαντάζουν μεγάλες, ενώ είναι 
μικροσκοπικές μπροστά στην απεραντοσύνη του Μεγάλου Ωκεανού, η θάλασσα παίρνει χρώμα 
πρασινωπό, ενώ μεγάλοι σκόπελοι κάνουν το κύμα να ασπρίζει. Στα ψηλότερα νησιά, σ’ αυτά που 
εξέχουν 2 έως 3m πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας, φυτρώνουν σαν στεφάνι στην κορυφή 
τους -ή και κάποτε δεν φυτρώνουν- οι κοκκοφοίνικες που βλέπουμε στις λαϊκές ζωγραφιές να 
χαρακτηρίζουν τις ατόλλες. Το γλυκό νερό λείπει συχνά απ’ αυτά τα νησιά, όταν όμως υπάρχει, ο 
άνθρωπος σπάνια απουσιάζει απ’ αυτά. Οι κάτοικοι των τόπων αυτών έχουν τον τύπο των 
Μελανησίων, που είναι λιγότερο σγουρομάλληδες και λίγο πιο εξευγενισμένοι από τα εξαδέλφια 
τους, τους Πολυνησίους. Η θαλάσσια αύρα κάνει εδώ την θερμοκρασία υποφερτή. Η θάλασσα είναι 
πάντα σχεδόν ένα θαύμα φωτεινής γαλήνης. Από καιρό σε καιρό περνά κάποιος τυφώνας. Είναι 
σπάνιο να παρασύρει όλα τα φοινικόδενδρα και όλους τους ανθρώπους. 

Νήσους Ζιλμπέρτ

Από τον Βορρά έφθασαν οι ναυτικές μονάδες TF50.1, TF50.2 και TF52. Οι δυο πρώτες είχαν σαν 
πυρήνες τους τα αεροπλανοφόρα Yorktown, Lexington, Cowpens, Enterprise, Belleau Wood, 
Monterey, που συνοδεύονταν από τα θωρηκτά South Dakota και Massachusetts. Η μονάδα TF52 
είναι η δύναμη κρούσης που θα χρησιμοποιούνταν εναντίον του 

 μοιάζει καταπληκτικά με την 
ιαπωνική εκστρατεία εναντίον της Midway. Τα καταστρώματα των καραβιών που παίρνουν μέρος 
στη μάχη, έχουν μεγαλύτερες διαστάσεις από την έκταση των νήσων που πρόκειται να 
καταληφθούν. Μια γιγάντια και φοβερή ναυτική αρμάδα έφερνε εναντίον των απειροελάχιστων 
αυτών σημείων ξηράς μια δύναμη καταστροφής, που τα κύματα ποτέ ως τότε δεν είχαν γνωρίσει. 

Μακίν και αποτελείται από μια 
ομάδα μεταφορών και από την L.S.T. που υποστηρίζονται από ένα σωρό πολεμικά πλοία, όπου 
ξεχωρίζουν τα θωρηκτά Idaho, Mississippi, New Mexico και Pennsylvania, στον ιστό του οποίου 
κυματίζει ο επισείων του ναυάρχου Τέρνερ. Στον Νότο η οργάνωση είναι ανάλογη. Οι ναυτικές 
μονάδες TF50.3 και 50.4 περιλαμβάνουν τα αεροπλανοφόρα Essex, Bunker Hill, Independence, 
Saratoga και Princeton, πλαισιωμένα από μια ολόκληρη σειρά καταδρομικών και αντιτορπιλικών. Η 
μονάδα TF53 που θα ενεργήσει την έφοδο εναντίον της Ταράουα

Αυτή η κολοσσιαία ναυτική δύναμη έχει ως αποστολή να αποβιβάσει 6.507 άνδρες της 27ης 
μεραρχίας στο 

, υποστηρίζεται από τα 
καταδρομικά Maryland, Tennessee και Colorado και τα αεροπλανοφόρα συνοδείας Σάνγκαμον, 
Σιουβέηνι, Τσενάγκο, Μπάρνες και Nassau. Από την γέφυρα του καταδρομικού Indianapolis, ο 
νικητής της Midway ναύαρχος Ρέυμοντ Α. Σπρούανς κυβερνά αυτή την αρμάδα των 200 σκαφών, 
στα οποία επιβαίνουν 50.000 πεζοναύτες. Δεν έχουν περάσει ακόμη δυο χρόνια από το Pearl 
Harbor, όπου οι Ιάπωνες πίστεψαν ότι καταπόντισαν για πολλά χρόνια την ναυτική δύναμη των 
Ηνωμένων Πολιτειών. Και πρόκειται για τον Ειρηνικό, που ο King, ο Nimitz, ο MacArthur, οι πρώην 
απομονωτικοί γερουσιαστές και όλες οι Δυτικές Πολιτείες φωνάζουν ότι είναι ένα 
εγκαταλελειμμένο θέατρο πολέμου. 

Μακίν -πιο συγκεκριμένα στη νησίδα Μπουταριτάρι- και 15.545 άνδρες της 2ης 
μεραρχίας πεζοναυτών στην Ταράουα και πιο συγκεκριμένα στη νησίδα Μπίτιο. Οι 
αεροφωτογραφίες που χρησιμεύουν στην προετοιμασία της εφόδου, είναι τόσο ακριβείς, ώστε 
μπόρεσαν να μετρήσουν τα αφοδευτήρια, που τα είχαν εγκαταστήσει κοντά στη λίμνη, πράγμα που 
επέτρεψε να εκτιμηθεί περίπου η δύναμη της φρουράς με προσέγγιση εκατό ανδρών. Οι Ιάπωνες 
έχουν στο Μακίν 800 άνδρες που οι μισοί τους είναι Κορεάτες εργάτες και στη Ταράουα 4.800 
στρατιώτες. Ο διοικητής της τελευταίας αυτής βάσης ο ναύαρχος Κέιζι Σιμπάσι δηλώνει ότι οι 
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Αμερικανοί δεν θα πάρουν την Ταράουα ούτε με ένα εκατομμύριο άνδρες σε εκατό χρόνια. 

Οι δύο αποβάσεις πραγματοποιούνται ταυτόχρονα στις 18 Νοεμβρίου. Στο Μακίν η άμυνα δεν είναι 
αποφασιστική: οι Αμερικανοί δεν είχαν παρά να εξοντώσουν 695 υπερασπιστές, ενώ καμιά 
εκατοστή -οι περισσότεροι Κορεάτες- δέχθηκαν την ντροπή την αιχμαλωσίας. Στην Ταράουα 
αντίθετα η μάχη είναι σκληρή. Με την προπαρασκευή βομβαρδισμού, που έγινε από τη θάλασσα 
και τον αέρα, εξοντώθηκαν οι μισοί υπερασπιστές της, το καπρίτσιο όμως του παλιρροιακού 
κύματος έριξε πρόωρα τα αμφίβια αποβατικά πάνω στους υφάλους της παραλίας. Οι πεζοναύτες 
έπρεπε να αποβιβασθούν περνώντας μέσα από νερό, κάτω από τα φονικά πυρά του εχθρού. 
Κατάφεραν να γαντζωθούν στην αμμουδιά, να περιμένουν τη νύχτα και να προελάσουν την άλλη 
μέρα 500m διασχίζοντας απ’ άκρη σ’ άκρη το νησί Μπίτιο. Κάθε τοπική αντίσταση εξουδετερώθηκε 
με φλογοβόλα. Όταν η μάχη σταμάτησε στις 21, 4.654 άνδρες από τους 4.800 της φρουράς ήταν 
νεκροί κι οι αιχμάλωτοι ήσαν όλοι τραυματισμένοι. Από τους Αμερικανούς έπεσαν περίπου χίλιοι. 
Κύριοι της Μπίτιο, ήταν εύκολο πια να καταλάβουν και της άλλες νησίδες. Ανακάλυψαν μια 
ιεραποστολή Γάλλων και Βέλγων, που είχαν μείνει ξεκομμένοι από τον κόσμο από την εποχή που 
είχε αρχίσει ο πόλεμος του Ειρηνικού και κατάπληκτοι τώρα άκουγαν ότι οι Αμερικανοί είχαν 
επιζήσει ύστερα από τις νίκες της Japan. 

Το 1942 οι Αμερικανοί διακινδύνευσαν ό,τι τους είχε απομείνει σε ναυτική δύναμη ύστερα από την 
καταστροφή του Pearl Harbor, για να σώσουν την Midway. Αντίθετα η ιαπωνική αντίδραση στην 
επίθεση κατά των Νήσων Ζιλμπέρτ ήταν εξαιρετικά αδύνατη. 

Μια τορπίλη που εκτοξεύθηκε από το υποβρύχιο I-175, ανατινάσσει το αεροπλανοφόρο συνοδείας 
Λίσκομ Bay -που ήταν αυτοσχέδιο πολεμικό σκάφος- άλλά ο τεράστιος στόλος του ναυάρχου 
Σπρούανς κυριαρχούσε περήφανος στη θάλασσα. Τα υπερθωρηκτά Yamato και Μισάσι βρίσκονται 
στο Τρικ και μένουν εκεί. Μια χούφτα βομβαρδιστικά τύπου Μπέττυ ξεκινώντας από τα νησιά 
ενεργούν μερικές επιθέσεις εναντίον των αεροπλανοφόρων, αλλά είναι άδεια από αεροπλάνα. Η 
μάχη για την Rabaul εξάντλησε τους Ιάπωνες. Η μεγαλειώδης αποστολή εναντίον του συμπλέγματος 
των Νήσων Ζιλμπέρτ αποτελεί τον πρόλογο της εισβολής στις Νήσους Marshall κι ύστερα στα αλλά 
συμπλέγματα νήσων και δείχνει τι έκταση δύναμης διέθετε ακόμη η Αμερική και χωρίς μάλιστα να 
μειωθούν οι τεράστιες προσπάθειες και οι κολοσσιαίες προετοιμασίες, τις οποίες συνέχιζε στην 
Ευρώπη, όπου καιρός είναι να επανέλθουμε. 
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Κεφάλαιο 22: ΠΤΩΣΗ 
Μάιος - Σεπτέμβριος 1943 
Η απομάκρυνση του Duce 

Στις 2 και 3 Μαΐου 1943 -έξι μέρες πριν από την πτώση της Τύνιδας- μια αποφασιστική σύσκεψη 
συγκαλείται από τον Führer στο Munich. 

Σ’ αυτή την σύσκεψη πήραν μέρος ο στρατάρχης Keitel, οι στρατάρχες von Kluge και von Manstein, 
διοικητές των ομάδων στρατιών Mitte και Süd, ο υπουργός Εξοπλισμών Σπέερ, οι στρατηγοί 
Ζάιτζλερ και Γέσονεκ, αρχηγοί των επιτελείων στρατού και αεροπορίας, ο αντιστράτηγος Model, 
διοικητής της 9ης στρατιάς και τέλος ένας βρικόλακας, ο αντιστράτηγος Guderian. Ο Hitler τον 
ανάσυρε ξαφνικά από την δυσμένεια, όπου τον είχε ρίξει τον Δεκέμβριο του 1941 και τον διόρισε 
γενικό επιθεωρητή των θωρακισμένων. Μ’ αυτή την ιδιότητα παίρνει μέρος στην επεξεργασία μιας 
κεφαλαιώδους για την έκβαση της μάχης απόφασης: πρέπει η Γερμανία για τρίτο σε συνέχεια 
καλοκαίρι να αναλάβει πρωτοβουλία στην Ρωσία; Ή πρέπει αντίθετα τηρώντας αμυντική στάση να 
εξοικονομήσει δυνάμεις για ένα πόλεμο που από τώρα θα διεξάγεται σε δυο μέτωπα; 

Σ’ ένα σημείο ο Hitler και όλοι οι σύμβουλοί του συμφωνούν μελαγχολικά: η επίθεση του 1943 δεν 
θα μοιάζει με τις επιθέσεις των προηγούμενων καλοκαιριών. Η επίθεση του 1941 απέβλεπε στη 
συντριβή του ρώσικου στρατού. Η επίθεση του 1942 είχε αντικειμενικό σκοπό κατακτήσεις, που θα 
έκαναν την Γερμανία οικονομικά και στρατηγικά άτρωτη. Η επίθεση του 1943 μπορεί να επιδιώξει 
το πολύ πολύ την αποκατάσταση ισορροπίας στο ανατολικό μέτωπο. Ο σοβιετικός στρατός πλήρωσε 
ακριβά το θρίαμβό του στο Stalingrand και η χειμερινή μάχη στον Δνείπερο τέλειωσε με μια 
γερμανική νίκη. Μια νέα νίκη, έστω και περιορισμένη, θα μπορούσε να φέρει την Ρωσία σε 
αδυναμία να επαναλάβει την επίθεση για πολλούς μήνες, δίνοντας έτσι στην Wehrmacht την 
αναγκαία ανάπαυλα, για να αντιμετωπίσει την απειλή που ξεπρόβαλε στη Δύση. 

Από την εποχή της εκεχειρίας της λάσπης οι ρωσικές γραμμές σχηματίζουν γύρω στο Kursk μια 
τετράγωνη προεξοχή με πλευρά περίπου 200km. Η απόπειρα να αποκοπεεί αυτή η κήλη, να 
καταστραφούν ή να αιχμαλωτισθούν τα στρατεύματα που βρίσκονται μέσα σ’ αυτήν, γεννιέται με 
την πρώτη ματιά στο χάρτη. Ο Ζάιτζλερ ετοίμασε ένα σχέδιο που το ονόμασε Zitadelle. Προβλέπει 
την εξαπόλυση δύο επιθέσεων, που θα κατευθύνονται για να συναντήσουν η μία την άλλη. Η 
επίθεση από τον Βορρά θα εξαπολυθεί από την ομάδα στρατιών του von Kluge. Η επίθεση από τον 
Νότο θα εξαπολυθεί από την ομάδα στρατιών του von Manstein. Πρόκειται για μια απόπειρα 
επανάληψης σε περιορισμένη κλίμακα των μαχών κυκλώσεως του 1941 που έδωσαν στη Γερμανία 
μια πρωτοφανή συγκομιδή αιχμαλώτων. 

Για να σχηματίσει τα δύο σκέλη της λαβίδας ο Ζάιτζλερ απογυμνώνει τους άλλους τομείς. Το βόρειο 
σκέλος θα το αποτελέσει η 9η στρατιά κάτω από την διοίκηση του δραστήριου Model που μόλις είχε 
αναρρώσει από ένα τραύμα από πυροβολισμό παρτιζάνου: ο Ζάιτζλερ του εμπιστεύεται 5 μεραρχίες 
θωρακισμένων, 2 θωρακισμένες μεραρχίες γρεναδιέρων (νέα επωνυμία των μηχανοκίνητων 
μεραρχιών) και 7 μεραρχίες πεζικού. Στον Νότο οι δυνάμεις επίθεσης κατανέμονται μεταξύ του 
τμήματος στρατιάς του Κέμπερ και της 4ης στρατιάς αρμάτων του αντιστράτηγου Hoth, που 
περιλαμβάνουν και οι δύο μαζί 11 μεραρχίες θωρακισμένων και 7 μεραρχίες πεζικού. Το σύνολο 
των δυνάμεων που διατίθενται με το σχέδιο Zitadelle φθάνει έτσι τις 33 μεραρχίες, από τις οποίες 
16 θωρακισμένες. Με μικρή διαφορά αυτό αποτελεί το ανώτατο όριο της προσπάθειας που η 
Wehrmacht είναι ακόμα σε θέση να κάμει. 

Ο Hitler δεν φαίνεται ενθουσιασμένος. Θέτει όρο: η επίθεση Zitadelle δεν πρέπει να βάλει σε 
κίνδυνο την βιομηχανική Ουκρανία, να εξασθενίσει επομένως τις δυο στρατιές, την 1η θωρακισμένη 
και την ανασυγκροτημένη 6η στρατιά, που φρουρούσαν το λεκανοπέδιο του Donets. Επιβάλλει 
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προθεσμίες: πρώτα για να επιτρέψει να αναλάβουν υπηρεσία τα άρματα μάχης Πάνθηρ και έπειτα, 
λέει, επειδή, πριν να εμπλακεί αποφασιστικά στην Ρωσία, θέλει να δει καθαρή τη Βόρεια Αφρική. 
Στη σύσκεψη του Munich ακούει προπάντων αυτούς που προβάλλουν αντιρρήσεις: τον Model, που 
υποστηρίζει πως η κατάλληλη στιγμή πέρασε, τον Σπέερ και τον Guderian, που φοβούνται απώλειες 
όχι ανάλογες με τα τακτικά αποτελέσματα. Αποφασίζεται να αναβληθεί και πάλι η λήψη 
αποφάσεων, γιατί ο Hitler δηλώνει, πως έχει ακόμα ανάγκη να σκεφθεί. 

Οι στρατηγοί που είχαν συγκεντρωθεί για την σύσκεψη στο Munich, μάταια επιχείρησαν να 
επιτύχουν κάποιες διευκρινίσεις για την κατάσταση στη Μεσόγειο. Σ' αυτούς τους απλούς 
εκτελεστές των σχεδίων του στο ρωσικό μέτωπο ο Hitler εφαρμόζει τη χιτλερική αρχή, που 
επιβάλλει να ενημερώνεται ο καθένας μόνο γι’ αυτό που άμεσα τον άφορα. Περιορίσθηκε να 
δηλώσει πως το προγεφύρωμα της Tunisia θα κρατηθεί. Μια εβδομάδα αργότερα η διαβεβαίωση 
αυτή διαψεύδεται: η Τύνις χάνεται και ολόκληρη η γερμανοϊταλική στρατιά αιχμαλωτίζεται. Το 
ζήτημα είναι τώρα να γίνει γνωστό που θα κάμουν οι Σύμμαχοι την προσεχή προσπάθειά τους. Σ’ 
αυτό το ζήτημα η παλίρροια της 30ής Απριλίου έδωσε κιόλας την απάντηση σπρώχνοντας στην 
αμμουδιά της Χουέλβα το πτώμα ενός Βρετανού αξιωματικού, του ταγματάρχη Μάρτιν. Οι 
ισπανικές αρχές κατάσχεσαν τα χαρτιά του και έπειτα από μερικούς δισταγμούς τα διαβίβασαν στον 
Γερμανό στρατιωτικό ακόλουθο. Μέλος του επιτελείου του λόρδου Louis Mountbatten ο άτυχος 
Ουίλιαμ Μάρτιν μετέφερε προσωπική επιστολή, που έστελνε ο υπαρχηγός του αυτοκρατορικού 
γενικού επιτελείου Άρτσιμπαλντ Νη στον Βρετανό αρχιστράτηγο στην Μεσόγειο Sir Harold 
Alexander. Απ’ αυτό το γράμμα βγαίνει, ότι, αφού ολοκληρώσουν την νίκη τους στην Tunisia οι 
Αγγλοαμερικανοί, πρόκειται να αποβιβασθούν στην Ελλάδα. Οι προετοιμασίες, που συνεχίζονται 
εναντίον της Σικελίας είναι παραπλανητικές. 

Σ’ αυτό το έγγραφο που ήρθε από την θάλασσα κι από το θάνατο, ο Hitler βρίσκει την επιβεβαίωση 
των απόψεών του. Δεν είχε παύσει να υποστηρίζει αντίθετα με την γνώμη του Mussolini, ότι οι 
Σύμμαχοι δεν θα αποβιβασθούν στη Σικελία, πως δεν θα επιχειρήσουν τη μεγάλη άνοδο στην 
ιταλική μπότα, αλλά πως θα επιτεθούν στα Βαλκάνια. Η Γερμανία και η Ιταλία παίρνουν από την 
περιοχή αυτή τον χαλκό τους, το αλουμίνιό τους, το χρώμιό τους, το πετρέλαιό τους. Οι πληθυσμοί, 
μισό-επαναστατημένοι περιμένουν τους εισβολείς. Η δεξιά πτέρυγα των γερμανικών στρατιών στην 
Ρωσία θα κινδύνευε από τα νώτα και οι Άγγλοι θα επιτύγχαναν ίσως αυτό που επιδιώκουν από 
καιρό: την επέμβαση της Τουρκίας. Η επιστολή που μετέφερε ο ταγματάρχης Μάρτιν αποδείχνει ότι 
η αγγλοσαξονική διοίκηση σκέπτεται, όπως και ο Adolf Hitler. Το πτώμα αποδεικνύει την 
αυθεντικότητά της. 

Στις 14 Μαΐου οι εντολές της Ανώτατης Διοίκησης της Wehrmacht δίνουν προτεραιότητα στην 
Πελοπόννησο. Οι κυριότερες γερμανικές ενισχύσεις πηγαίνουν προς τα Βαλκάνια, ανάμεσα στις 
οποίες είναι και η καλύτερη απ’ όλες τις μεραρχίες θωρακισμένων, η 1η που ο παλιός αρχηγός της, 
ο Guderian, προσπαθεί μάταια να κρατήσει. Στον Rommel ανατίθεται να οργανώσει την άμυνα της 
χερσονήσου. Στη Σικελία τα γερμανικά στρατεύματα περιορίζονται σε δύο αδύνατες μεραρχίες και 
σε μερικά κλιμάκια των μετόπισθεν, υπολείμματα των μεγάλων μονάδων, που καταστράφηκαν στην 
Αφρική. Αν και οι Ιταλοί πιστεύουν ότι θα γίνει εισβολή στη νήσο -απόφυγαν να τους ανακοινώσουν 
τα έγγραφα του ταγματάρχη Μάρτιν - τα μέτρα που παίρνουν είναι τελείως ανεπαρκή. 
Επιστρέφοντας από μια επί τόπου έρευνα ο Ζοντερφύρερ SS Κωνσταντίν von Νώυρατ, γιος του 
πρώην υπουργού των Εξωτερικών, περιγράφει στον Hitler την αποθάρρυνση των στρατιωτών, το 
αντιγερμανικό πνεύμα των πληθυσμών και τις διαθέσεις προδοσίας των στρατηγών. Μετά το τέλος 
αυτής της ακρόασης ο Hitler γράφει στον Mussolini μια δριμύτατη επιστολή, χαρακτηριστική του 
προσανατολισμού των σκέψεών του, κυρίως για τα Βαλκάνια. Ο Hitler επικρίνει τον σύμμαχό του, 
ότι ενθαρρύνει τις εθνικιστικές κινήσεις μη καταστέλλοντας με δραστήρια μέτρα τη δράση των 
παρτιζάνων: Οι Ιταλοί στρατηγοί θέτουν σε κίνδυνο μια περιοχή που έχει πρωταρχική σημασία για 
τη διεύθυνση των επιχειρήσεων. 
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Το στάδιο άλλωστε των επικρίσεων έχει ξεπερασθεί πια. Falls einer italianische Schweinerei

Ο ταγματάρχης Μάρτιν είναι τέκνο της βρετανικής επινοητικότητας. Δεν έπεσε από αεροπλάνο που 
έπαθε ατύχημα· ρίχθηκε στη θάλασσα σ’ ένα κατάλληλο ρεύμα από το υποβρύχιο Σέραφ, το ίδιο 
που είχε αποβιβάσει τον Κλαρκ στο Σερσέλ και είχε παραλάβει τον Giraud στο Λαβαντού. Ο νεκρός 
παραλήφθηκε από ένα νοσοκομείο του London και εφοδιάσθηκε με μια πειστική ταυτότητα. 
Αυθεντική, με την έννοια ότι γράφηκε από τον άνθρωπο που την υπέγραψε, η επιστολή του 
στρατηγού Νη είναι παγίδα. Τίποτε δεν έχει αλλάξει από τις αποφάσεις της Casablanca: μετά την 
πλήρη απελευθέρωση της Αφρικής οι Σύμμαχοι θα αποβιβασθούν στη Σικελία. Το επόμενο στάδιο 
αντίθετα παραμένει ακαθόριστο και η αγγλοαμερικανική στρατηγική διαμάχη συνεχίζεται οξύτερη 
παρά άλλοτε... 

 και ο 
Hitler δίνει εντολή να ετοιμάσουν με το ταιριαστό όνομα Αλάριχος ένα σχέδιο για την στρατιωτική 
κατάληψη της Ιταλίας. Ένα σχέδιο ανάλογο που ονομάσθηκε Κωνσταντίνος, καταρτίζεται για τα 
Βαλκάνια. 

Στις 12 Μαΐου η διαμάχη μεταφέρεται στην Washington. Για τη σύσκεψη που ονομάσθηκε Τρίαινα ο 
Churchill έχει φθάσει με το Queen Mary μαζί με το μεγαλοπρεπές επιτελείο του. Βρήκε τους 
Αμερικανούς δύσπιστους, πεπεισμένους περισσότερο από άλλοτε, ότι ο πόλεμος στην Μεσόγειο 
είναι μια επιχείρηση, στην οποία η Great Britain προσπαθεί να χρησιμοποιήσει την δύναμή τους για 
τους ιμπεριαλιστικούς της σκοπούς. Ο Alan Brooke προκαλεί υποψίες λέγοντας, πως πιστεύει ότι η 
εισβολή στην δυτική Ευρώπη δεν είναι δυνατή πριν από το 1945 ή ακόμα και από το 1946. Παρά τη 
γνώμη αυτή του στρατιωτικού του συμβούλου ο Churchill υποχρεώνεται να υποχωρήσει στην 
αμερικανική πίεση και να δεχθεί να ορισθεί η 1η Μαΐου 1944 ως ημερομηνία της απόβασης στην 
France. Οφείλει να δεχθεί να αποσπασθούν επτά μεραρχίες από την Μεσόγειο, για να αυξηθούν οι 
δυνάμεις που συγκεντρώνονται στην Αγγλία. Δεν παύει ωστόσο να θέλει με όλη του την 
ενεργητικότητα να είναι η εκδίωξη της Ιταλίας από τον πόλεμο ο προσεχής αντικειμενικός σκοπός 
των Συμμάχων. Η Σικελία δεν πρέπει να είναι ένας σοφάς, όπου θα ξαπλώσουν τα νικηφόρα 
στρατεύματα της Αφρικής· θα πρέπει να είναι βαλβίδα εκτινάξεως

Ο Eisenhower βρίσκει μια συμβιβαστική λύση. Η έκταση των επιχειρήσεων στην Ιταλία θα εξαρτηθεί 
από την τροπή της μάχης της Σικελίας. Αν η αντίσταση είναι μικρή, αν λόγου χάρη το νησί μπορεί να 
καταληφθεί πριν από τις 15 Αυγούστου, τα συμμαχικά στρατεύματα θα διαβούν το στενό της 
Μεσσήνης και θα συνεχίσουν την πορεία τους στην ηπειρωτική Ιταλία. Αν η μάχη είναι σκληρή και 
αμφίρροπη, θα πάρουν τα μέτρα τους, για να σταματήσουν οι απώλειες. Οπωσδήποτε -και ο 
Churchill το υπόσχεται- οι επιχειρήσεις στην Ιταλία δεν θα πρέπει να παρεμποδίσουν τις 
προετοιμασίες για το σχέδιο Οβερλόρντ. 

 που θα τους επιτρέψει να 
πηδήσουν στην ιταλική χερσόνησο, για να εξαναγκάσουν τον Mussolini να συνθηκολογήσει. 
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Χρεοκοπία του υποβρύχιου πολέμου 

Την στιγμή που γίνεται η σύσκεψη Τρίαινα, οι Σύμμαχοι κάνουν ένα γιγάντιο βήμα προς την νίκη. Η 
πιο επαχθής υποθήκη που βάραινε τη στρατηγική τους αίρεται. Ο υποβρυχιακός πόλεμος μπαίνει 
στο στάδιο της αποτυχίας. 

Από όλες τις μεταστροφές της τύχης, που προκάλεσε ο πόλεμος, μόνο οι γερμανικές ήττες μπροστά 
στην Μόσχα και το Stalingrand μπορούν να συγκριθούν σε σκληρότητα μ’ αυτή την χρεοκοπία των 
U-Boote. Στην αρχή της άνοιξης άγγιζαν την νίκη. Στην αρχή του καλοκαιριού διώχνονται από τις 
θάλασσες. 

Η τακτική των λύκων λειτουργεί αποτελεσματικά. Εκατό υποβρύχια δρούσαν ταυτόχρονα στον 
Ατλαντικό κατά ομάδες από 12 ως 20 σκάφη. Τον Μάρτιο βύθισαν 85 εμπορικά σκάφη, από τα 
οποία 21 στα 35 ήταν των νηοπομπών ΗΧ229 και SL122. Τον Απρίλιο, παρ’ όλο που 
πραγματοποιήθηκαν μερικές επιτυχέστερες μεταφορές, 350.000 τόνων πλοία πήγαν ακόμα στο 
βυθό. Οι απώλειες που έχουν τα υποβρύχια, 5 τον μήνα, μόλις φθάνουν το 1/5 από τα νέα 
υποβρύχια που αναλαμβάνουν υπηρεσία. Από συμμαχική πλευρά το ισοζύγιο ανάμεσα στο 
εκτόπισμα των σκαφών που ναυπηγούνται και στο εκτόπισμα αυτών που καταστρέφονται 
εξακολουθεί να μένη παθητικό. Από γερμανική πλευρά ο υποβρυχιακός στόλος εξακολουθούσε να 
αυξάνεται. Μπροστά σ’ αυτά τα δύο δεδομένα μια εισβολή στην Ευρώπη εξακολουθούσε να είναι 
κάτι αδύνατο. 

Απότομα τα πάντα αλλάζουν. Τα υποβρύχια εξαφανίζονται το ένα μετά το άλλο, συχνά κατά την 
επιστροφή τους, την στιγμή που το επιτελείο της λεωφόρου Συσέ τα θεωρεί εκτός κινδύνου. Οι 
αναφορές θαλάσσης των κυβερνητών που επέζησαν από τη νέα μορφή επίθεσης, επιτρέπουν την 
αναπαράσταση της θλιβερής τους περιπέτειας. To U-Boot πλέει στην επιφάνεια την νύκτα 
ξαναφορτίζοντας τις μπαταρίες του, ανανεώνοντας το οξυγόνο του, αντισταθμίζοντας την θανάσιμη 
βραδύτητα της πορείας σε κατάδυση. Ξαφνικά προβολείς ανάβουν στον ουρανό και οι βόμβες 
πέφτουν βροχή. Η αύξηση του αριθμού των αεροπλανοφόρων συνοδείας που είναι υπερωκεάνια 
διαρρυθμισμένα και η έναρξη της λειτουργίας ενός ραντάρ των 10cm επιτρέπουν στους Συμμάχους 
αυτή την αμείλικτη καταδίωξη. Η νύκτα ήταν ο φίλος, το καταφύγιο των υποβρυχίων. Αυτή τώρα τα 
προδίδει! 

Ο Μάιος είναι καταστρεπτικός. 38 υποβρύχια, ένα στα τρία, δεν επιστρέφουν στην βάση τους. Ο 
Dönitz ζητά μια ιδιαίτερη συνάντηση με τον Führer και ανεβαίνει στο Ομπερσαλτσμπεργκ

Η απάντηση του Hitler είναι εξαιρετικά έντονη. Πηγαινοέρχεται στο μεγάλο σαλόνι του 
μουγκρίζοντας. Δεν μπορεί να δεχθεί το συμπέρασμα του αρχιναυάρχου του. Δεν μπορεί να 
πιστέψει, πως οι Άγγλοι -ποτέ δεν γίνεται λόγος για τους Αμερικανούς- έχουν αρκετά 
αεροπλανοφόρα και αεροπλάνα, για να επιτηρούν το σύνολο του Βόρειου Ατλαντικού. Δεν μπορεί, 
με κανένα τρόπο δεν μπορεί, να παραιτηθεί από τον υποβρυχιακό πόλεμο.

, για να 
εξηγήσει την κατάσταση. Για την καταστροφή 240.000 τόνων εμπορικών σκαφών η απώλεια 2.000 
εκλεκτών αξιωματικών και ναυτών, που είναι περισσότερο αναντικατάστατοι από τα υποβρύχια, 
αποτελεί συντριπτικό τίμημα. Παρ’ όλο που δηλώνουν πως είναι έτοιμοι να θυσιαστούν οι πιο 
έμπειροι κυβερνήτες, τιμημένοι με το σταυρό του ιππότη με φύλλα δρυός και ξίφη, ένας Ρόσκιλ, 
ένας Λέμαν - Βίλερμποκ, ένας Σολτζ, κρίνουν αδύνατο να συνεχισθεί ο αγώνας με σκάφη που 
αναπτύσσουν 9 κόμβους σε κατάδυση και πρέπει να βγαίνουν στην επιφάνεια κάθε 24 ώρες, για να 
αναπνεύσουν. Αυτός είναι ο λόγος που ο ίδιος ο Dönitz πήρε την απόφαση να αποσύρει τα 
υποβρύχιά του από τον Βόρειο Ατλαντικό. Δεν θα δρουν προσωρινά παρά μόνο στις μακρινές 
θάλασσες, αν φυσικά επιζήσουν κατά τον πλου, που πρέπει να επιχειρήσουν για να φθάσουν ως 
εκεί. 

 Ο Ατλαντικός είναι η 
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αμυντική μου τάφρος. Αν εγκαταλειφθεί ο υποβρυχιακός πόλεμος, η εισβολή στην Ευρώπη γίνεται 
βεβαιότητα...

Τον Ιούνιο το εκτόπισμα των σκαφών που βυθίσθηκαν στον Ατλαντικό πέφτει σε 27.000 τόνους και 
στο σύνολο των θαλασσών σε 157.000 τόνους. Τον Ιούλιο έπειτα από τις διαταγές του Hitler οι 
αριθμοί ανεβαίνουν σε 136.000 και σε 389.000 τόνους, η απώλεια όμως 25 υποβρυχίων δικαιώνει 
τον Dönitz και εξαναγκάζει τους Γερμανούς να χαλαρώσουν τις επιχειρήσεις. Τον Αύγουστο οι  
Σύμμαχοι δεν χάνουν στον Ατλαντικό παρά 4 σκάφη συνολικού εκτοπίσματος 27.941 τόνων. Για 
πρώτη φορά από την αρχή του πολέμου το εκτόπισμα των σκαφών που ναυπηγούνται ξεπερνά το 
εκτόπισμα των σκαφών που καταστρέφονται σε όλους τους ωκεανούς, ακόμη και τον Ειρηνικό. Μια 
κεφαλαιώδης μάχη κερδήθηκε. Ο δρόμος για τις μεγάλες επιχειρήσεις άνοιξε. 

 Δίνονται αμέσως εντολές να παραχωρηθεί στον Dönitz κάθε προτεραιότητα που έχει 
ζητήσει και για να υποχρεωθεί ο ίδιος ο Göring να θέσει τη Luftwaffe στη διάθεση ενός ναυάρχου, 
τον οποίο μισεί. Ο Dönitz θ α εγκαταστήσει στα σκάφη του συστήματα αντιραντάρ και 
αντιαεροπορικά πυροβόλα σε συνδυασμό με τα πολυβόλα. Θα επιταχύνει την εισαγωγή του 
σνόρχελ, που αντλώντας αέρα από την επιφάνεια επιτρέπει στα υποβρύχια να πλέουν με τις 
ντηζελομηχανές και τα απαλλάσσει από την ανάδυση κατά συχνά χρονικά διαστήματα. Το σνόρχελ 
δεν είναι άλλωστε παρά μια προσωρινή λύση. Δεν υπάρχει περίπτωση -αλίμονο!- να κατασκευασθεί 
το υποβρύχιο που προτείνει εδώ και χρόνια ο καθηγητής Walther. Θα δουλέψουν όμως εντατικά 
στον τύπο XXI, που θα μπορεί να φθάσει ταχύτητα 17,5 κόμβων σε κατάδυση. Δικαιούνται να 
ελπίζουν μια αναζωπύρωση του υποβρυχιακού πολέμου στις αρχές του 1944. 
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Kursk, νέος σταθμός της ήττας 

Ανάμεσα στην Αφρική και την Ευρώπη μια ηφαιστειογενής πυραμίδα ύψους 850m που θεωρείται 
απόρθητη, η νήσος Παντελερία είναι η αντι-Μάλτα. Ο Eisenhower την θέλει για να διαθέτει ένα 
αεροδρόμιο σε μικρή απόσταση από τις σικελικές ακτές. Ο διοικητής της ναύαρχος Τζίνο Παβέζι έχει 
στις διαταγές του μια φρουρά 11.000 Ιταλών και 87 Γερμανών. Δύο ομάδες από αεροπλάνα Β-25, 
τρεις ομάδες από Β-26 και τέσσερις ομάδες από Β-17 αναλαμβάνουν να την παραλύσουν. Στην 1η 
βρετανική μεραρχία κάτω από την διοίκηση του αντιστράτηγου Κλόττερμποκ αναθέτουν να 
αποβιβασθεί εκεί. Στις 11 Ιουνίου ύστερα από βομβαρδισμούς δώδεκα ημερών το νησί καπνίζει, 
σαν να είχε εκραγεί το ηφαίστειό του. Οι αποβατικές φορτηγίδες κατευθύνονται προς τις σπάνιες 
ακρογιαλιές του. Το αντιτορπιλικό Λαφορέ ειδοποιεί ότι διακρίνει να κυματίζει μια λευκή σημαία 
στον σηματοφόρο. Οι Βρετανοί στρατιώτες γίνονται δεκτοί κι αυτοί με λευκή σημαία. Ο ναύαρχος 
Παβέζι υπογράφει την παράδοσή του λέγοντας πως δεν έχει πια νερό, οι εισβολείς όμως βρίσκουν 
γεμάτες τις δεξαμενές. Χάρη στα εξαίρετα καταφύγια που είχαν σκάψει στο βουνό, η φρουρά δεν 
έχει ούτε 100 άνδρες εκτός μάχης. 

Είκοσι τέσσερις ώρες αργότερα η νήσος Λαμπέδουσα, όπου επίσης βρίσκεται ένα πεδίο 
προσγείωσης, παραδίδεται σ’ έναν Αμερικανό λοχία που υποχρεώθηκε να κάνει αναγκαστική 
προσγείωση εκεί. 

Ο μόνος τραυματίας μας κατά την επιχείρηση αυτή, θα αναφέρει το 
βρετανικό ανακοινωθέν, είναι ένας στρατιώτης δαγκωμένος από τσακάλι... 

Αυτή η διπλή και εύκολη κατάκτηση καταλήγει να πείσει τον Hitler για τις διαθέσεις αποσκίρτησης 
των Ιταλών, δεν αλλάζει όμως κατά τίποτα την πεποίθησή του, πως η προσεχής συμμαχική απόβαση 
θα γίνει στα Βαλκάνια. Ο Mussolini βογκά σαν άνθρωπος πληγωμένος: 

Το ρωσικό μέτωπο ξυπνά κι αυτό με τη σειρά του. Έπειτα από μακρούς δισταγμούς ο Hitler δίνει 
εντολή να εκτελεστεί το σχέδιο Zitadelle. Στις 5 Ιουλίου η ομάδα στρατιών von Kluge και η ομάδα 
στρατιών von Manstein επιτίθενται η μια προς την κατεύθυνση της άλλης. Ο καιρός και το έδαφος 
είναι τέλεια για μια επίθεση θωρακισμένων. Ο Κεμπφ, ο Hoth και ο Model διαθέτουν και οι τρεις 
μαζί 1081 άρματα, από τα οποία 200 Πάνθηρ των 45 τόνων και 90 Τίγρης των 55 τόνων. Σ’ αυτά 
προστίθενται και δείγματα του πιο πρόσφατου θωρακισμένου οχήματος, του Φέρντιναντ, 70 τόνων 
που είναι σχεδόν άτρωτο, βραδυκίνητο όμως και κακώς εξοπλισμένο για αγώνα εκ του σύνεγγυς. 

Η Παντελερία είναι ο κώδων 
του κινδύνου· η μοίρα προειδοποιεί... 

Στο Γενικό Στρατηγείο του Führer όλοι κρατούν την αναπνοή τους. Αν και είχε δώσει την 
συγκατάθεσή του κατ’ αρχήν για μια μάχη με περιορισμένο αντικειμενικό σκοπό ο Hitler, νοιώθει να 
ξαναγεννιέται η ελπίδα του. Επαναλαμβάνει πως η Ρωσία έχασε 11 εκατομμύρια πολεμιστές και 
πως δεν στέκεται όρθια παρά μόνο χάρη σε μια ασύλληπτη προσπάθεια φανατισμού. Ποιος ξέρει 
αν η επιχείρηση Zitadelle δεν θα είναι το πλήγμα που θα οδηγήσει στην κατάρρευση ολόκληρου του 
οικοδομήματος; 

Στη βόρεια πλευρά της προεξοχής του Kursk ο Model επιτίθεται με τρία σώματα θωρακισμένων, το 
46ο, το 47ο και το 41ο

Ο Manstein επιτίθεται από την άλλη πλευρά της προεξοχής, από την μια και από την άλλη μεριά του 
Belgorod. Στο δεξιό του το τμήμα Κέμπφ που αποτελείται από το 3ο σώμα θωρακισμένων και το 11ο 

, που σχηματίζουν τρίγωνο με την κορυφή μπροστά. Αντίπαλος του είναι ο 
στρατάρχης Ροκοσόφσκυ, διοικητής του κεντρικού μετώπου. Πέφτοντας μέσα σ’ ένα πυκνό δίκτυο 
αμυντικών οχυρώσεων οι Γερμανοί πολύ γρήγορα λαχανιάζουν. Το 47ο σώμα θωρακισμένων 
κατορθώνει να φθάσει στην Ολκοβάτκα, 25km από την βάση εκκίνησής του, σφοδρές όμως 
αντεπιθέσεις το υποχρεώνουν να σταματήσει. Ήδη από τις 7 του μηνός αναχαιτίζεται η επίθεση που 
κινείται από τα βόρεια. 
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σώμα στρατού, αποτυγχάνει μπροστά στην κύρια σοβιετική θέση. Στο αριστερό η 4η στρατιά 
θωρακισμένων, ενισχυμένη με το 48ο σώμα αρμάτων, το σώμα των θωρακισμένων των SS και το 
11ο σώμα στρατού διασπά τις εχθρικές γραμμές προς την κατεύθυνση του Ομπογιάν. 

Ο Manstein προσπαθεί να τροφοδοτήσει αυτή του την επιτυχία ρίχνοντας ξεκούραστα στρατεύματα 
μέσα στο ρήγμα, ο Hitler όμως του απαγορεύει να χρησιμοποιήσει το 24ο σώμα αρμάτων, που 
οφείλει να εξασφαλίσει το απαραβίαστο του Donets. Στις 11 Ιουλίου μια αντεπίθεση από το μέτωπο 
της στέπας εκφυλίζεται σε μια τεράστια μονομαχία αρμάτων. Οι Ρώσοι χάνουν πολλές εκατοντάδες 
άρματα, αλλά η ορμή της γερμανικής επίθεσης σπάζει. Ο Manstein προχώρησε 50km, αλλά 
βρίσκεται μόλις στη μέση του δρόμου για το Kursk. 

Την επομένη, 12 Ιουλίου, ο von Kluge και ο von Manstein καλούνται στο Rastenburg. Ο Hitler τους 
ανακοινώνει τις τελευταίες εξελίξεις της κατάστασης. Πριν από σαράντα οκτώ ώρες οι 
Αγγλοαμερικανοί είχαν αποβιβασθεί στην Σικελία. Οι Ιταλοί δεν πολεμούν. Είναι απαραίτητο να 
αποσυρθούν δυνάμεις από το ρωσικό μέτωπο, για να αντιμετωπισθεί ο αυξανόμενος κίνδυνος στη 
Μεσόγειο και συνεπώς να διακοπεί η επιχείρηση Zitadelle. Ο Hitler προσθέτει πως λυπάται γιατί 
έδωσε τη συγκατάθεσή του γι’ αυτήν αντίθετα με την διαίσθησή του και πως θα ήταν παράλογο να 
την συνεχίσουν. 

Ο Manstein διαμαρτύρεται: οι βαριές θυσίες που δέχθηκαν να υποστούν για την επιχείρηση αυτή, 
θα πάνε τελείως χαμένες, αν σταματήσουν μια μάχη που μπορεί να κερδηθεί. Αλλά ο Kluge 
συμφωνεί. Η 9η στρατιά του, λέει, είναι κάτι περισσότερο από ανίσχυρη να συνεχίσει την επίθεση: 
πρέπει να επιστρέψει στις θέσεις απ’ όπου ξεκίνησε. Η κατάσταση έχει ανατραπεί. Το πρόβλημα 
που αντιμετωπίζει η ομάδα Mitte δεν είναι πια να κόψει την προεξοχή του Kursk, αλλά να εμποδίσει 
την αποκοπή της προεξοχής του Ορέλ και να αποτρέψει τον κίνδυνο να καταστραφούν τα γερμανικά 
στρατεύματα που βρίσκονται εκεί. 

Αυτή η προεξοχή του Ορέλ είναι το αντίθετο της προεξοχής του Kursk: οι γερμανικές γραμμές 
εισχωρούν βαθιά μέσα στις ρωσικές γραμμές. Οι προετοιμασίες για το κόψιμο αυτής της προεξοχής 
είχαν αρχίσει και συνεχίζονταν, όταν άρχισε η επιχείρηση Zitadelle. Ο Stalin αρνήθηκε να τις 
διακόψει. Οι ενισχύσεις που προορίζονταν για το μέτωπο του Μπριάνσκ δεν άλλαξαν κατεύθυνση. 
Η προετοιμασία της σοβιετικής επίθεσης συνεχίσθηκε σύμφωνα με τις αρχές που έκαμαν θαύματα 
στους ποταμούς Don και Chir: καταπληκτική προετοιμασία πυροβολικού, ρήγμα σε στενό μέτωπο με 
την βοήθεια αρμάτων συνοδείας, βαθιά εκμετάλλευση του ρήγματος από μεγάλες μηχανοκίνητες 
μονάδες. Από άποψη τακτικής η κατάσταση είναι εξαίρετη. Η προεξοχή του Ορέλ δεν τροφοδοτείται 
παρά από μια μόνο σιδηροδρομική γραμμή. Αν οι Ρώσοι κατορθώσουν να την αποκόψουν, θα 
δημιουργήσουν τις προϋποθέσεις ενός καινούριου Stalingrand. 

Οι βολές εκμηδενισμού αρχίζουν την αυγή της 12ης Ιουλίου. Δυο ώρες αργότερα τέσσερις νυστεριές 
τρυπούν τη γερμανική κρεατοελιά. Στο Βορρά ο Μπαγκραμιάν. Βορειοανατολικά ο Μπελώφ. 
Ανατολικά ο Γκορμπατώφ. Νοτιοανατολικά ο Πούκωφ. Οι επιθέσεις συγκλίνουν προς το Ορέλ εκτός 
από την πρώτη, που κατευθύνεται προς τη σιδηροδρομική γραμμή μεταξύ Ορέλ και Μπριάνσκ. 
Είκοσι δύο μήνες σταθεροποιήσεως είχαν επιτρέψει στους Γερμανούς να κατασκευάσουν μια 
οχυρωμένη θέση, οι τομείς όμως έχουν υπερβολικά μεγάλο πλάτος και η πυκνότητα επανδρώσεως 
είναι ανεπαρκής. Η κατάσταση δεν θα μπορούσε να αποκατασταθεί παρά μόνο με ελιγμούς 
εφεδρειών, αλλά η 2η στρατιά αρμάτων, εναντίον της όποιας καταφέρεται το κτύπημα, έχει 
απογυμνωθεί ως το κόκαλο προς όφελος της επιχείρησης Zitadelle. Από το πρώτο κιόλας βράδυ η 
κύρια θέση διασπάται. Η προέλαση του Μπαγκραμιάν, η πιο επικίνδυνη, ξεπερνά τα 25km. Οι 
Γερμανοί δεν μπορούν παρά να αντισταθούν σπιθαμή προς σπιθαμή κατά το διάστημα που 
εσπευσμένα η στρατιωτική διοίκηση απογυμνώνει άλλα τμήματα του μετώπου, για να ανακόψει την 
πλημμύρα. Η αφήγηση των φοβερών αυτών μαχών θα συνεχισθεί στα επόμενα κεφάλαια. Αυτό που 
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πρέπει να τονίσουμε, πριν επιστρέψουμε στη μεσογειακή μάχη, είναι μια καμπή της εκστρατείας 
στη Ρωσία τόσο σημαντική, όσο και οι καμπές της Μόσχας και του Stalingrand. Η πρώτη από τις 
μάχες αυτές κατέλυσε το αήττητο της Γερμανίας. Η δεύτερη σταμάτησε οριστικά τις επιθέσεις με 
γενικότερους αντικειμενικούς σκοπούς. Λιγότερο εκτεταμένη και λιγότερο ένδοξη η μάχη του Kursk 
σημαίνει για την Γερμανία την ολοκληρωτική και οριστική απώλεια της πρωτοβουλίας στο 
ανατολικό μέτωπο. Ακόμα και η επιθετική άμυνα δεν βρίσκεται πια μέσα στις δυνατότητες της 
Wehrmacht. Ο γερμανικός στρατός είναι ένας ουσιαστικά ηττημένος αντίπαλος, που αντιδρά όλο 
και πιο αδύνατα σ’ έναν καταιγισμό πληγμάτων. 
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Η απώλεια της Σικελίας εξαρθρώνει τον φασισμό 

Η νοτιοανατολική ακτή της Σικελίας είναι μια πεδιάδα που πλαταίνει ή στενεύει, καθώς ο ορεινός 
εξώστης που ορθώνεται από πάνω της, απομακρύνεται ή πλησιάζει προς τη θάλασσα. Κοιλάδες 
ξανοίγονται σε σχήμα χωνιού και διαγράφουν τα όρια μικρών κάμπων που χωρίζονται μεταξύ τους 
από προεξοχές των βουνών. Ένας δρόμος και μια σιδηροδρομική γραμμή περνούν από την μια 
κοιλάδα στην άλλη προχωρώντας ελικοειδώς ανάμεσα στις δαντέλες των κυμάτων και τους 
πρόποδες των υψωμάτων. Άλλοι δρόμοι σκαρφαλώνουν προς το εσωτερικό. Η δίψα βασιλεύει 
πάνω στους λόφους και η ελονοσία λυμαίνεται τα χαμηλά εδάφη. Τα λιμάνια είναι μέτρια και οι 
πόλεις μικρές· η λιγότερο ασήμαντη είναι η Γέλα που η ιστορία της φθάνει ως τον 7ο αιώνα π.Χ., 
αλλά που η σύγχρονη εμφάνισή της μαρτυρεί φτώχεια και εγκατάλειψη, είναι κτισμένη σ’ ένα 
κόλπο ανοικτό χωρίς προστασία από τα τρία τέταρτα του κύκλου των ανέμων. Αυτή η μέτρια Γέλα 
αποτελεί το κέντρο της 7ης αμερικανικής στρατιάς, της οποίας η διοίκηση έχει ανατεθεί στον 
George Patton. Μια ομάδα Ραίνζτερς αναλαμβάνει να την καταλάβει με μια απ’ ευθείας επίθεση, 
ενώ η 1η αμερικανική μεραρχία θα αποβιβάζεται στις γειτονικές ακτές. Η 3η

Πιο ευνοϊκός ο τομέας της 8ης βρετανικής στρατιάς καλύπτει τη νοτιοανατολική γωνία του 
σικελικού τριγώνου από την χερσόνησο Πέτσινο ως τις πύλες των Συρακουσών. Οι στρατιώτες του 
Montgomery πρέπει να προσεγγίσουν στις ίδιες αμμουδιές που πάτησαν οι Αθηναίοι του Αλκιβιάδη 
και του Νικία. Το 13ο σώμα που αποτελείται από την 5η και την 50ή μεραρχία, θα εγκαταστήσει ένα 
προγεφύρωμα στον κόλπο του Νότο. Η 51η σκωτική μεραρχία και η 1η καναδική μεραρχία που 
φθάνει κατ’ ευθείαν από την Αγγλία, θα επιτεθούν στα ανατολικά και στα δυτικά του Πέτσινο. 
Βρετανοί και Αμερικανοί θα συναντηθούν στην πεδιάδα της Ραγούζα, πριν να επεκτείνουν τις 
επιχειρήσεις τους προς το εσωτερικό. 

 μεραρχία θα 
αποβιβασθεί αριστερά, κοντά στο μικρό λιμάνι Λικάτα και η 45η δεξιά, από τη μια και από την άλλη 
μεριά της κωμόπολης Σκολίτι. Οι Σύμμαχοι φοβούνται τις απρόβλεπτες ιδιοτροπίες της θάλασσας. 

Πριν από μερικές ημέρες οι ιταλικές εφημερίδες είχαν δημοσιεύσει μιαν αγόρευση του Mussolini 
προς το διευθυντήριο του φασιστικού κόμματος. 

Διοικητής της 6ης στρατιάς και στρατιωτικός διοικητής της Σικελίας ο στρατηγός Αλφρέντο Γκουτζόνι 
έχει την ευθύνη για την τήρηση του φλογερού αυτού λόγου του Duce. Ηλικίας εξήντα έξι ετών είναι 
ένας από τους ηττημένους της Αλβανίας και έχει χάσει προ πολλού τις ψευδαισθήσεις του. Άθλια 
εξοπλισμένες οι έξι μεραρχίες της παράκτιας άμυνας είναι απλωμένες σε τομείς 100km και από τις 
τέσσερις μεραρχίες του επέμβασης μόνο η Λιβόρνο διαθέτει έναν πυρήνα παλαιών γαλλικών 
αρμάτων που προέρχονται από τη γερμανική λεία του 1940. Οι δύο μεραρχίες της Wehrmacht που 
βρίσκονται στη Σικελία, δεν βρίσκονται παρά κατ’ όνομα μόνο στη διάθεσή του, αφού οι διοικητές 
τους παίρνουν διαταγές κατ’ ευθείαν από τον Kesselring ή από τον αξιωματικό συνδέσμου του 
στρατηγό von Σένγκερ. Είναι άλλωστε αρκετά αδύνατες. Η 15η αρμάτων δεν διαθέτει παρά 46 
ελαφρά άρματα μάχης. Η μεραρχία Hermann Göring που το μεγαλύτερο μέρος της θυσιάστηκε στην 
Tunisia, διαθέτει 90 άρματα, από τα οποία 17 Τίγρης, αλλά μόνο 2 τάγματα πεζικού. 

Αν ο εχθρός αποβιβασθεί στην Ιταλία, θα εξοντωθεί 
ως τον τελευταίο άνδρα στη γραμμή της άμμου, εκεί όπου τελειώνει η θάλασσα κι όπου αρχίζει η ξηρά. 
Αν καταλάβει μερικές σπιθαμές γης στην πατρίδα μας, θα βρίσκεται εκεί σε θέση οριζόντια, όχι κάθετη 
και για πάντα. 

Οι Σύμμαχοι δεν είναι καθόλου ήσυχοι. Πλευρίζουν πρώτη φορά στο φρούριο της Ευρώπης και παρ’ 
όλη την νίκη τους στην Tunisia η στρατιωτική αίγλη της Γερμανίας τους γεμίζει φόβο. Η προσέγγιση 
στην ακτή την νύκτα της 9ης προς την 10η Ιουλίου δεν συναντά αντίσταση, η θάλασσα όμως είναι 
κυματώδης και η ταυτόχρονη αποβίβαση 7 μεραρχιών που αποτελούνται εν μέρει από 
απειροπόλεμους στρατιώτες, αποτελεί παράτολμο εγχείρημα. Η πρώτη απόπειρα ενίσχυσης της 
απόβασης με αερομεταφερόμενα στρατεύματα είναι απογοητευτική εξ αιτίας του σφοδρού 
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ανέμου, που διασκορπίζει σ’ όλη την Σικελία αλεξιπτωτιστές και ανεμοπλάνα. Στις αμμουδιές πολλά 
αποβατικά εφόδου δεν κατορθώνουν να προσαράξουν και σ’ ορισμένες περιπτώσεις λίγες 
τουφεκιές είναι αρκετές, για να αρνηθούν οι Αμερικανοί στρατιώτες να εγκαταλείψουν την 
προστασία των αποβατικών σκαφών. Μια αποφασιστική άμυνα θα μπορούσε να οδηγήσει στην 
αποτυχία της πρώτης εφόδου. 

Αλλά οι βομβαρδισμοί, τους οποίους δέχθηκαν εδώ και έξι εβδομάδες οι αμυνόμενοι, τους 
στέρησαν κι από το λίγο ηθικό που τους έμενε. Οι 206η και 207η παράκτιες μεραρχίες το βάζουν 
στα πόδια σαν ένας άνθρωπος. Η Γέλα καταλαμβάνεται μάλλον παρά κυριεύεται και το αμερικανικό 
προγεφύρωμα σταθεροποιείται από το πρώτο κιόλας βράδυ. 

Στον τομέα των Άγγλων η επιτυχία είναι ακόμα πιο αξιοσημείωτη. Η παραθαλάσσια περιοχή 
Αουγκούστα-Συρακούσες που είχε οργανωθεί σε οχυρωμένο αμφίβιο στρατόπεδο κάτω από την 
διοίκηση του ναυάρχου Λεονάρντι, πίστευαν πως είχε σημαντική ικανότητα αντίστασης. 127 
ανεμοπλάνα έπρεπε να αποθέσουν στη χερσόνησο Μανταλένα μια αερομεταφερόμενη ταξιαρχία, 
στην οποία είχε ανατεθεί μια αιφνιδιαστική έφοδος εναντίον των εχθρικών θέσεων 12 μόνο 
κατόρθωσαν να προσγειωθούν. Αλλά οι 8 αξιωματικοί και οι 60 άνδρες που καταλαμβάνουν το 
δρόμο - γέφυρα πάνω από τον ποταμό Ανάπο, στο δρόμο για τις Συρακούσες, κρατούν τη γέφυρα 
δώδεκα ώρες δίνοντας στην 5η μεραρχία τον καιρό να επέμβει. Ο Λεονάρντι διατάσσει να 
ανατινάξουν μερικές εγκαταστάσεις και αποσύρεται στην Αουγκούστα. Το βράδυ κιόλας της 
απόβασης οι Άγγλοι είναι κύριοι μιας πόλης 50.000 κατοίκων και ενός καλού λιμανιού. 

Η μεραρχία Hermann Göring αντεπιτίθεται την επομένη με καθυστέρηση, επειδή ήταν υποχρεωμένη 
να διασχίσει χωριά που απλώνονται σε μεγάλο μήκος κι έχουν δρόμους πολύ στενούς για τα 
άρματα. Η εμφάνισή της στην παραθαλάσσια πεδιάδα από τους δρόμους του Νιμέσκι και του 
Μπίσκαρι προκάλεσε στους Αμερικανούς μιαν αρχή πανικού και μερικές εσπευσμένες επιβιβάσεις. 
Το καταδρομικό Σαβάννα σώζει την κατάσταση κανονιοβολώντας με τα πυροβόλα του των 5 ιντσών 
μια ομάδα γερμανικών αρμάτων στο αεροδρόμιο του Πόντε Ολίβο. Το καταδρομικό Μπόιζ, τα 
αντιτορπιλικά Σόμπρικ, Τζέφερς, Μπάτλερ, Γκλέννον το μιμούνται καταστρέφοντας πολλά άρματα 
Τίγρης στον παράκτιο δρόμο. Η επανεμφάνιση των καταδιωκτικών - βομβαρδιστικών που είχαν 
εξουδετερωθεί από την πρωινή ομίχλη, απομακρύνει τελικά τον κίνδυνο. 

Στις 15 Ιουλίου ολόκληρη η παραλιακή πεδιάδα βρίσκεται στα χέρια των Συμμάχων από το 
Εμπέντοκλε ως την Αουγκούστα. Η γραμμή της άμμου, όπου τελειώνει η θάλασσα κι όπου αρχίζει η 
ξηρά

Στην Ιταλία η εισβολή στην Σικελία εξαρθρώνει το κλονισμένο καθεστώς. Ο μικρόσωμος βασιλιάς, 
που τα δάκρυα πλημμυρίζουν το γέρικο πρόσωπό του, συνεχίζει την πονηρή συνωμοσία του με τον 
στρατάρχη Badoglio, τον πρώην πρωθυπουργό Μπονόνι, ακόμα και με μουσσολινικούς, που είχαν 
πέσει σε δυσμένεια, όπως ο πρώην αρχηγός της αστυνομίας Κάρμινε Τσενίζε. Οι αξιωματούχοι του 
καθεστώτος είναι μοιρασμένοι σε δύο ομάδες: αυτοί που, όπως ο Γκράντι, ο Μποττάι και ο Ciano, 
θέλουν με κάθε θυσία να αποσύρουν την Ιταλία από τον πόλεμο και αυτοί που, ακολουθώντας τον 
Φαρινάτσι, θέλουν να ταυτισθούν στη ζωή και στο θάνατο με την Γερμανία. Ο Σκόρτσα, καινούριος 
γραμματέας του φασιστικού κόμματος, υπόσχεται στον πρεσβευτή von Μάκενσεν ένα εθνικό 
ξύπνημα 

 δεν υπήρξε ο τάφος των εισβολέων. 

που μπορεί να συγκριθεί με το ξύπνημα της France το 1793! Όπως τότε τα μέλη της 
Συμβατικής εν διατεταγμένη αποστολή, έτσι και τώρα τα μέλη της φασιστικής ιεραρχίας θα 
διατρέχουν όλες τις επαρχίες της Ιταλίας, θα κηρύξουν την πατρίδα σε κίνδυνο, θα ρίξουν το 
σύνθημα: νίκη ή θάνατος. Ορισμένοι δέχονται, άλλοι αρνούνται. Ανάμεσα στους τελευταίους είναι 
και ο Ντίνο Γκράντι, που δεν θέλει να εγκαταλείψει το πολιτικό του φρούριο της Μπολόνια και ο 
γαμπρός του Duce, Galaezzo Ciano, που προβάλλει λόγους υγείας. Αυτοί που δέχονται είναι 
δύστροποι και διασπασμένοι. Διατυπώνουν την αξίωση, πριν να αναλάβουν την πατριωτική 
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σταυροφορία τους, να συσκεφθούν με τον Duce και στις 16 Ιουλίου γίνονται δεκτοί και οι 
δεκαεννέα στο Παλάτσο Βενέτσια. Πολλοί φορούν πολιτικά, πράγμα που φέρνει στα χείλη του 
Mussolini την επιθετική αυτή ερώτηση: Ποιοι είναι αυτοί οι κακοντυμένοι άνθρωποι; Η συζήτηση 
είναι θυελλώδης. Ο Φαρινάτσι επιτίθεται εναντίον των στρατηγών, ζητά την κεφαλή του Αμπρόζιο, 
του Ροάτα, του Γκουτζόνι, απαιτεί τη σύγκληση του Μεγάλου Συμβουλίου, για να εμφυσήσει στον 
πόλεμο επαναστατική πνοή. Με αντίθετες βλέψεις ο Μποττάι ζητά επίσης την σύγκληση του 
Μεγάλου Συμβουλίου, όχι, Duce, για να διαμελίσουμε ή να μειώσουμε την εξουσία σου, αλλά για να 
μοιρασθούμε τις ευθύνες σου. Ο Mussolini που πέφτει σχεδόν στην ημιαναισθησία του πόνου, 
αποφασίζει να δεχθεί. Θέλετε την σύγκληση του Μεγάλου Συμβουλίου; Πολύ καλά. Οι εχθροί μας θα 
πουν πως συνέρχεται για να συνθηκολογήσουμε. Όμως εσείς το θελήσατε... 

Στο μεταξύ μια νέα συνάντηση θα φέρει αντιμέτωπους τους δύο τόσο άνισα χαλυβδωμένους 
συνεταίρους του χαλύβδινου Συμφώνου. 

Ορίζεται η συνεδρίαση για 
τις 24 Ιουλίου, πράγμα που αφήνει στις μηχανορραφίες οκτώ μέρες για να οργανωθούν. 

Η άτακτη φυγή στην Σικελία είχε προκαλέσει την αγανάκτηση της Γερμανίας. Ο Hitler ζητά να 
απαγγελθεί κατηγορία εναντίον του ναυάρχου Λεονάρντι, που μετά τις Συρακούσες άφησε να 
καταληφθεί χωρίς μάχη η Αουγκούστα. Η 29η μεραρχία αρμάτων και η 1η μεραρχία αλεξιπτωτιστών 
που βρίσκονται στην Καλαβρία, πέρασαν στη Σικελία, αλλά ο Jodl δεν συμφωνεί για την αποστολή 
νέων ενισχύσεων λέγοντας πως οι Ιταλοί προδότες θέλουν να προσελκύσουν στο νησί όσο γίνεται πιο 
πολλές γερμανικές δυνάμεις για να καταστραφούν εκεί. Ο Rommel, όταν καλείται να δώσει την γνώμη 
του, ακούει να τον ρωτούν, αν ξέρει έναν φασίστα ηγέτη, ικανό να γαλβανίσει την αντίσταση και να 
σώσει την ιταλογερμανική συνεργασία. Απαντώντας δεν μασά τα λόγια του: 

Ο Hitler κάνει μιαν τελευταία προσπάθεια. Στις 18 Ιουλίου ο πρεσβευτής von Μάκενσεν καλεί τον 
Duce σε μια συνάντηση, για την οποία -λέει- ο Führer περιφρονώντας κάθε σκέψη προσωπικής 
ασφάλειας είναι έτοιμος να περάσει τις Άλπεις. Ορίζεται συνάντηση στο Φέλτρε, στους πρόποδες 
των Δολομιτών, σε μια έπαυλη χωρίς καμιά αρχιτεκτονική αρμονία - 

Τέτοιος Ιταλός δεν 
υπάρχει... 

ένα σταυρόλεξο,

Οι Ιταλοί είχαν προετοιμασθεί για μια τριήμερη σύσκεψη. Έμαθαν στο αεροδρόμιο του Τρεβίζε, πως 
ο Führer ήταν αναγκασμένος να ξαναφύγει για το γενικό στρατηγείο του το ίδιο βράδυ. Τα 85km 
από το Τρεβίζε ως το Φέλτρε απαιτούν σχεδόν δυο ώρες ταξίδι με τον σιδηρόδρομο και κατά την 
διάρκειά τους δυο συσκέψεις γίνονται χωριστά: Mussolini και Hitler, Αμπρόζιο εναντίον Keitel. Ο 
σκληρός Ιταλός στρατηγός έκανε επίθεση στο Γερμανό, τον ανάγκασε να αναγνωρίσει πως η 
Wehrmacht είχε περιορισθεί σε άμυνα και πως η εκστρατεία του 1943 είχε αποτύχει. Το πρόβλημα 
της ενιαίας διοίκησης στην Ιταλία, σκοπός του γερμανικού ταξιδιού, δεν συζητήθηκε· έπειτα στο 
ανάκτορο Γκάτζια Ιταλοί και Γερμανοί δεν υπήρξαν πια μπροστά στον Hitler, παρά βουβοί ακροατές. 
Ο Führer άρχισε μια οι κονομικό - στρατιωτική ανάλυση αποδεικνύοντας πως η κατάσταση του 
Άξονα εξακολουθούσε να είναι βασικά ευνοϊκή. Το μόνο καινούριο στοιχείο σ’ αυτή τη 
χιλιοειπωμένη διάλεξη ήταν το ακόλουθο: η Γερμανία θα χρησιμοποιούσε πριν από το τέλος του 
έτους δυο εφευρέσεις που θα κατέστρεφαν το London συθέμελα. 

 θα πει ο 
Mussolini- που άνηκε σ’ έναν γερουσιαστή, τον Γκάτζια. Οι δύο δικτάτορες είχαν έρθει για πρώτη 
φορά σ’ επαφή όχι μακριά από εκεί, στη Βενετία, πριν από δέκα χρόνια - ο Adolf Hitler φορώντας 
ακόμα το φτωχοϋπαλληλικό ελαφρό του πανωφόρι και ο Benito Mussolini συνηθισμένος κιόλας 
στην πομπώδη εμφάνιση της εξουσίας. Η συνάντηση του Ιουλίου 1943 είναι η δέκατη τρίτη. Την 
παραμονή της συμπλήρωσης εξήντα χρόνων ο Mussolini είναι ένας γέρος, που η ήττα και η 
αρρώστια τον έχουν κάνει ερείπιο. Ο Hitler έχει ακόμα πίσω του μια χώρα ισχυρή και γενναία, αλλά 
η πρωτοβουλία ξεφεύγει από τα χέρια του και τα κύματα της αντιξοότητας τον σκεπάζουν. Την 
στιγμή που ξεκινά για το Φέλτρε η ρωσική επίθεση στο Ορέλ επεκτείνεται ως την Αζοφική Θάλασσα 
και το σύνολο του Ανατολικού μετώπου βρίσκεται σε κίνδυνο. 
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Ο Hitler εξακολουθούσε να μίλα, όταν ένας υπασπιστής μπήκε και έδωσε ένα σημείωμα στον 
Mussolini: το London είχε καταστραφεί πριν από λίγο σε χρόνο μέλλοντα, η Ρώμη όμως είχε 
βομβαρδιστεί στον ενεστώτα. 

Η επίθεση εναντίον της πρωτεύουσας του Χριστιανισμού δεν είχε αποφασισθεί χωρίς σοβαρούς 
δισταγμούς. Αλλά οι αερολιμένες του Littorio και του Τσιαμπίνο

Ο Mussolini φάνηκε να νιώθει λιγότερη συντριβή για τον ίδιο τον βομβαρδισμό παρά για την 
απουσία του σε μια τέτοια στιγμή. 

, οι σιδηροδρομικοί κόμβοι του 
Littorio και του Σαν Λορέντζο, απ’ όπου περνούσε όλη η σιδηροδρομική κίνηση του νοτίου τμήματος 
της Ιταλίας, αποτελούσαν ουσιαστικούς στρατιωτικούς στόχους. 14 ομάδες της αμερικανικής 
αεροπορίας άδειασαν επάνω τους 1000 τόνους βομβών. Οι συστάσεις που είχαν γίνει στα 
πληρώματα και οι προειδοποιήσεις που είχαν απευθυνθεί την παραμονή στον πληθυσμό δεν 
προφύλαξαν ούτε τα ιερά κτίρια ούτε τις ανθρώπινες ζωές. Υπήρξαν 2.000 νεκροί και η βασιλική του 
Σαν Λορέντζο (εκτός) των Τειχών έπαθε σοβαρές ζημιές. 

Τι θα πο υν οι Ρωμαίο ι μαθαίνοντας ό τι ο  Du ce δεν ήταν στην 
πρωτεύουσά του τη στιγμή που οι βόμβες έπεφταν επάνω της!...

Η ώρα του γεύματος είχε φθάσει. Ο Hitler σταμάτησε κι εξαφανίσθηκε. Ο Αμπρόζιο επωφελήθηκε 
από την απουσία του, για να επιτεθεί στον Mussolini. Γιατί δεν είχε διακόψει τον Hitler; Γιατί δεν τον 
ρώτησε, αν, ναι ή όχι, η Γερμανία ήταν σε θέση να ενισχύσει το ιταλικό μέτωπο; Γιατί δεν του είχε 
πει ότι η Ιταλία όφειλε να αντιμετωπίσει το ενδεχόμενο να αποσυρθεί από τον πόλεμο σε δεκαπέντε 
μέρες; Ο Mussolini γλίτωσε από την υποχρέωση να απαντήσει από έναν αξιωματικό, που ήρθε να 
του πει πως ο Führer τον περίμενε για να καθίσουν στο τραπέζι. Οι δύο δικτάτορες γευμά τισαν 
μόνοι τους, έπειτα έμειναν πάλι μόνοι τους σ’ όλη τη διαδρομή από το Φέλτρε στο Τρεβίζε. Κανενός 
είδους απόφαση δεν πήραν ούτε αυτοί ούτε οι υφιστάμενοί τους. 

 Ο Hitler το μόνο που εξεδήλωσε ήταν 
εκνευρισμός, γιατί τον διέκοψαν και έσπευσε να συνεχίσει τον ειρμό των σκέψεών του. Έκαμε στην 
Ιταλία ένα μεγάλο μάθημα θάρρους και δήλωσε πως η Γερμανία δεν θα επέμενε στην άμυνα της 
Σικελίας, αν οι ιταλικές λιποψυχίες δεν τιμωρούνταν με την μέγιστη δυνατή αυστηρότητα. 

Στις 17:00 το αεροπλάνο του Hitler απογειωνόταν πάλι. Κατάπληξη και σύγχυση επικρατούσε στην 
ιταλική αντιπροσωπία, ο Mussolini όμως φαινόταν να έχει πάρει θάρρος. Δήλωσε πως τώρα ήξερε 
το μυστικό του Hitler και ήξερε με βάση ασφαλείς πληροφορίες, πως η Γερμανία θα έβγαινε από τον 
πόλεμο ολοκληρωτικά νικήτρια. 

Την ίδια αυτή μέρα, 20 Ιουλίου, οι Σύμμαχοι άρχισαν την επίθεση στη Σικελία. Οι Άγγλοι 
καταπονούνται στην πεδιάδα της Κατάνης που την λυμαίνεται η ελονοσία, αλλά οι Αμερικανοί 
προελαύνουν ταχύτατα στους άλλους τομείς. Στις 20 του μηνός η 1η μεραρχία καταλαμβάνει την 
Έννα. Στις 21 η 3η προχωρεί πέρα από τον Ακράγαντα. Στις 22 ο Patton μπαίνει επί κεφαλής μιας 
φάλαγγας θωρακισμένων και διασχίζοντας το ένα μετά το άλλο πολλά χωριά μπαίνει στο Παλέρμο 
ανάμεσα σ’ ένα πλήθος που φωνάζει Κάτω ο Mussolini!

Την επομένη, 24 Ιουλίου, στις 17:00 στο Παλάτσο Βενέτσια συνέρχεται το Μέγα Συμβούλιο της 
εθνικής φασιστικής Επαναστάσεως. 

 Στις 23 η 82η αερομεταφερόμενη 
ολοκληρώνει την κατάληψη του δυτικού τμήματος της Σικελίας κυριεύοντας, χωρίς να χάσει ούτε 
έναν άνδρα, τον πολεμικό ναύσταθμο του Τράπανι. Στον Άξονα μένει τώρα μόνο μια από τις γωνιές 
του σικελικού τριγώνου, που προστατεύεται από τον επιβλητικό όγκο της Αίτνας. 
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Καθαίρεση και σύλληψη του Mussolini 

Αυτό το ανώτατο όργανο που εμφανίζεται στη σκηνή σε μια δραματική στιγμή της ιταλικής ιστορίας, 
είναι μια λειψανοθήκη του φασισμού. Αποτελείται από 28 μέλη κάτω από την προεδρία του Duce 
και συγκεντρώνει: δύο μέλη της τετρανδρίας της Πορείας προς την Ρώμη, τους γηραιούς στρατάρχες 
Ντε Μπόνο και Ντε Βέκκι· πολιτικές προσωπικότητες, όπως ο Φαρινάτσι, ο Ciano και ο Γκράντι· 
υπουργούς πειθήνιους για πολύ καιρό, όπως ο Πολβαρέλι και ο Τσιανέτι· τα ανώτατα στελέχη των 
συντεχνιακών και συνδικαλιστικών οργανώσεων, όπως ο Γκοτάρντι, ο Φράταρι και ο Μπαλέλα τους 
κυριότερους αξιωματούχους του κόμματος, όπως ο γραμματεύς Σκόρτσα και ο διοικητής των 
Μελανοχιτώνων Γκαλμπιάτι· τον πρεσβευτή στο Berlin Αλφιέρι· τον πρόεδρο της Ιταλικής Ακαδημίας 
Φεντερτσόνι· τέλος απλούς δημόσιους υπαλλήλους, όπως ο Μπαστιανίνι και ο Αλμπίνι που 
διευθύνουν δυο υπουργεία, των Εξωτερικών και των Εσωτερικών, που πρόσφατα ο Duce είχε 
αναθέσει στον εαυτό του. Το μωσαϊκό αυτό δεν είχε συγκεντρωθεί από το 1939. Θεωρούσαν πως 
είχε χάσει κάθε λόγο ύπαρξης εξ αίτιας της αυθεντίας και του πολιτικού αλάθητου που είχε 
αναγνωρισθεί στον Duce. Κι ακριβώς για να καθαιρέσει τον Duce συνέρχεται τώρα. Ο καθένας έχει 
ήδη καθορίσει τη στάση του. Επιστρέφοντας από την Μπολόνια ο Γκράντι έχει συντάξει ένα 
ψήφισμα, που ζητά την άμεση αποκατάσταση όλων των λειτουργιών του κράτους και καλεί τον αρχηγό 
της κυβέρνησης, τον Mussolini, να παρακαλέσει τον βασιλιά να αναλάβει την υπέρτατη πρωτοβουλία 
και να τεθεί επί κεφαλής όλων των ενόπλων δυνάμεων.

Στον Γκράντι αντιτίθεται ο Φαρινάτσι. Το ψήφισμά του αποδίδει κι αυτό στον βασιλιά την 
αρχιστρατηγία, 

 Καμιά μνεία δεν γίνεται για τη συμμαχία με 
την Γερμανία, για τη συνέχιση του πολέμου ή για το φασιστικό κόμμα. Καμία λέξη εμπιστοσύνης ή 
ευγνωμοσύνης δεν απευθύνεται προς τον Mussolini. 

για να αντιληφθεί ο κόσμος ότι το έθνος ομόφωνο αγωνίζεται,

Η ημέρα είναι η πιο ζεστή του καλοκαιριού. H οσμή της πυρκαγιάς που έρχεται από τις συνοικίες, 
που ερειπώθηκαν πριν από πέντε μέρες, δεν έχει ακόμα διαλυθεί. 

 αλλά διακηρύσσει και 
την ακλόνητη νομιμοφροσύνη προς το καθεστώς και την αυστηρή προσήλωση στις συμμαχίες που 
έχει συνάψει η Ιταλία. 

Πλήθη αμάχων εγκατέλειψαν την Ρώμη παρ’ όλη την έντονη διαμαρτυρία του Αγίου Πατρός, που 
είπε ότι ελπίζει πως η ιεροσυλία της 19ης Ιουλίου δεν θα επαναληφθεί. Κανένας εξωτερικός 
πανηγυρικός διάκοσμος δεν δείχνει πως συνέρχεται το Μέγα Συμβούλιο. Μόνο στο εσωτερικό του 
Παλάτσο Βενέτσια μένει ακόμα κάτι από την εξωτερική λάμψη του φασισμού, μπότες, στιλέτα, 
σκούφιες με φούντες. Ο Mussolini φόρεσε τη στολή του λοχία της μιλίτσιας, μαύρο πουκάμισο, 
άσπρο χιτώνιο και ένα μεγάλο τριγωνικό σήμα στο αριστερό του χέρι. Μπαίνει στην αίθουσα του 
Συμβουλίου μπροστά σ’ ένα φράκτη από ρωμαϊκούς χαιρετισμούς, απαντά με μια αυτοκρατορική 
χειρονομία στις κραυγές A noi!

Μεταξύ των συνωμοτών επικρατεί ανησυχία. Κανείς δεν είναι βέβαιος, πως θα βγει από το Παλάτσο 
Βενέτσια ζωντανός ή ελεύθερος. Πολλοί εξομολογήθηκαν στον πνευματικό τους, άλλοι έχουν στην 
τσέπη τους ένα περίστροφο ή χειροβομβίδες. 

 και διατάσσει να κάνουν προσκλητήριο. Τίποτε δεν άλλαξε 
φαινομενικά στην παντοδυναμία του. Αλλά έχει αδυνατίσει 20kg και ζει μόνο με γάλα. 

Επί δύο ώρες ο Mussolini μιλά. Διαγράφει τη στρατιωτική κατάσταση, υπερασπίζει την Γερμανία 
από τη μομφή ότι εγκατάλειψε την Ιταλία, βεβαιώνει πως δεν υπάρχει σωτηρία έξω από την 
ανεπιφύλακτη προσήλωση στη Συμμαχία. Η προσφυγή στον βασιλιά που προτείνει ο Γκράντι, 
ανοίγει το δρόμο για δύο μόνο ενδεχόμενα, που το ένα είναι μάταιο και το άλλο ολέθριο. Ή ο 
βασιλιάς θα διατηρήσει τον Mussolini στη θέση του ή θα καταλύσει το καθεστώς. Οι φίλοι της 
Αγγλίας, οι αντιδραστικοί, τον πιέζουν προς αυτή την κατεύθυνση. 
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Ο Γκράντι δεν υποχωρεί. Η δύναμη του λόγου του βρίσκεται σε αντίθεση με τη δυσκολία με την 
οποία εκφράζεται ο Mussolini. Ένας παλιός λογαριασμός εκκαθαρίζεται. Ολόκληρος ο 
προσανατολισμός του καθεστώτος εδώ και είκοσι χρόνια τώρα κατηγορείται: Ο φασισμός πέθανε τη 
στιγμή που αντικαταστήσαμε στα λάβαρά μας το παλιό σύνθημα Ελευθερία και Πατρίδα με το 
παράγγελμα Πίστη, υπακοή, αγώνας

Η συζήτηση συνεχίζεται ολόκληρη την ζεστή νύκτα. Κάποια στιγμή ο Mussolini εξαντλημένος 
απομονώνεται στο γραφείο του. Ο Φαρινάτσι και ο Γκαλμπιάκ έρχονται και τον βρίσκουν, για να του 
προτείνουν να συλλάβει τους συνωμότες. Αλλά η ψυχική δύναμη του δικτάτορα έχει καμφθεί. 
Ξαναγυρίζει στην αίθουσα του Συμβουλίου, όπου η συζήτηση επαναλαμβάνεται με τα ίδια 
επιχειρήματα, σαν άμαξα που κυλά πάνω σε χαλασμένο πλακόστρωτο. Ο μόνος που προκάλεσε μια 
τελευταία αίσθηση είναι ο πρεσβευτής στο Berlin Αλφιέρι: 

. Δεν έχασε ο φασισμός τον πόλεμο, τον έχασε η δικτατορία... 

Αυτό που θέλει η Γερμανία είναι να 
μετατρέψει την Ιταλία σε πεδίο μάχης, για να επιβραδύνει την εισβολή στο έδαφός της. Τίποτα 
περισσότερο.

Όλοι έχουν αποκάμει. Ο Γκράντι βάζει μπροστά στον Mussolini το ψήφισμά του με δεκαεννέα ήδη 
υπογραφές. Περιφρονητικά ο Mussolini το δίνει στον Σκόρτσα ζητώντας του να επαληθεύσει τις 
υπογραφές. Ο Σκόρτσα διαβάζει τα δεκαεννέα ονόματα. Τα 

 Ο άνθρωπος αυτός υπήρξε φανατικός θιασώτης του Άξονα, ένα πειθήνιο όργανο του Γ’ 
Reich. Από το δικό του ωστόσο στόμα βγαίνει η αλήθεια. 

ναι διαδέχονται το ένα το άλλο 
αρχίζοντας απ’ αυτό που λέει ο στρατάρχης Ντε Μπόνο: Ντε Βέκκι, Γκράντι, ντε Μάρσικο, Ατσέρμο, 
Παρέσκι, Τσιανέτι, Φεντερτσόνι, Μπαλέλα, Γκοτάρντι, Μπινιάρντι, ντε Στέφανι, Μποττάι, Ροσσόνι, 
Μαρινέλι, Αλφιέρι, Ciano (ένα ναι

Ωστόσο η ψηφοφορία δεν έχει κανένα συνταγματικό χαρακτήρα. Είκοσι χρόνια πριν, την εποχή που 
δημιουργούσε τους θεσμούς του θριαμβεύοντος φασισμού ο Mussolini, διευκρίνισε πως το Μέγα 
Συμβούλιο δεν ήταν ένα μικρό κοινοβούλιο και πως δεν υπήρχε θέμα ψηφοφορίας στις 
συνεδριάσεις του. Τη στιγμή που ένα κύμα δροσιάς προμηνούσε την αυγή, ενώ οι συνωμότες 
βρίσκονται πάλι στα αυτοκίνητά τους, κατάπληκτοι που είναι ελεύθεροι και με τη σκέψη στις 
απαραίτητες προφυλάξεις, για να μείνουν ελεύθεροι, οι πιστοί του Duce μελετούν τα κείμενα και 
αποδεικνύουν τον μάταιο χαρακτήρα του γεγονότος, που μόλις πριν λίγο είχε συμβεί. Ο Mussolini 
άλλωστε, δεν φαίνεται ανήσυχος. Επιστρέφει στη βίλα Τορλόνια, όπου η ντόνα Ρακέλε, που μένει 
άγρυπνη, ξεσπά τον ρωμανιόλικο θυμό της εναντίον του προδότη γαμπρού της, του Galaezzo, για 
τον οποίο τόσες φορές είχε πει πως έφερνε τη συμφορά μέσα στην οικογένειά της. Ο Duce κοιμάται 
λίγο και από τις 8, όπως κάθε πρωί εδώ και είκοσι χρόνια, ξανακάθεται πίσω από το τραπέζι του στο 
περίφημο σαλόνι του Παγκόσμιου Χάρτη. Θα έλεγε κανείς πως το Παλάτσο Βενέτσια είχε απαλλαγεί 
από τα μιάσματα της διχόνοιας της νύκτας. 

 ήρεμο και φυσικό) Μπασκανίνι, Αλμπίνι... Οι δεκαεννέα 
επικύρωσαν την υπογραφή τους, διακήρυξαν την ανατροπή του καθεστώτος και την έκπτωση του 
Mussolini. Πολλοί υπέγραψαν την θανατική τους καταδίκη. 

Η ημέρα, μια Κυριακή, 25 Ιουλίου 1943, προμηνύεται τόσο ζεστή, όσο και η προηγούμενη. Η Ρώμη 
είναι έρημη. Ο Ciano και το μεγαλύτερο μέρος των ναι έχουν αποσυρθεί σε ασφαλή καταφύγια, 
όπου τους βασανίζει η αγωνία. Η γερμανική πρεσβεία έχει μια συγκεχυμένη ιδέα για όσα είχαν 
συμβεί στο Μέγα Συμβούλιο. Ο Μάκενσεν τηλεγραφεί στο Berlin, ότι ο Duce είναι κλεισμένος με τον 
βασιλιά από τις 10 το πρωί και πως συζητείται να καλέσουν 

Τον βασιλιά ο Mussolini τον βλέπει τακτικά δύο φορές την εβδομάδα, την Δευτέρα και την Πέμπτη. 
Κατ’ εξαίρεση του ζητά ακρόαση αυθημερόν στις 17:00. Θέλει να ενημερώσει τον βασιλιά για την 
ανταρσία στο Μέγα Συμβούλιο και να επιτύχει την ανανέωση της βασιλικής εμπιστοσύνης. Ενώ η 
Ρακέλε νιώθει τρομερή ανησυχία, κανένα προαίσθημα δεν περνά από το μυαλό του συζύγου της. Ο 
Mussolini καθησυχάζει τον στρατηγό της μιλίτσιας Γκαλμπιάτι λέγοντάς του, πως δεν είναι 
απαραίτητη η θεαματική καταστολή της ανταρσίας. Ο βασιλιάς θα ξαναβάλει τα πάντα σε τάξη. 

τον πολιτικό του Πρώτου Παγκοσμίου 
Πολέμου, τον Ορλάντο, ηλικίας ογδονταριών ετών. 

Έχω 
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πλήρη εμπιστοσύνη σ’ αυτόν. Εδώ και είκοσι χρόνια ό,τι έκανα το έκανα πάντα ύστερα από κοινή 
συμφωνία μαζί του. Θα είναι σταθερά στο πλευρό μου... Όταν δέχθηκε τον νέο Ιάπωνα πρεσβευτή ο 
Mussolini, του αναπτύσσει την προσφιλή ιδέα του· να επιτύχουν να σταματήσει ο γερμανορωσικός 
πόλεμος. 

Η συνεχής πτώση των αστυνομικών καθεστώτων είναι μια ενθαρρυντική πηγή εκπλήξεων. Μετά 
δώδεκα ώρες ο αρχηγός του φασισμού αγνοεί ακόμα, πως βγαίνοντας από το Μέγα Συμβούλιο ο 
Γκράντι είχε πάει στην Προεδρία της Βουλής, όπου τον περίμενε ο δούκας του Ακουαρόνε, 
υπουργός του Βασιλικού Οίκου και κύριος μοχλός της συνωμοσίας. Οι δυο άνδρες έφυγαν μαζί και 
συνέχισαν τη συζήτησή τους ως το πρωί σ’ ένα σπίτι της Βία Τζούλια. Η μυστική συνεργασία του 
στέμματος και του αρχηγού των φασιστών που είχαν στασιάσει θα ήταν μια εύγλωττη ένδειξη, αλλά 
ο Mussolini δεν την ήξερε. Είχε ακόμα στη διάθεσή του όλα τα μέσα του κράτους και για την 
προσωπική του ασφάλεια ο Himmler του είχε οργανώσει μια μεραρχία πραιτοριανών οπλισμένη με 
36 άρματα Τίγρης που χρειαζόταν δύο ώρες, για να ορμήσει στη Ρώμη. Αυτό δεν τον εμπόδισε να 
σπεύσει προς την παγίδα. Στις 17:00 έφθασε με πολιτικά στο Κυρηνάλιο. Το αυτοκίνητο της 
σωματοφυλακής του υποχρεώθηκε να σταματήσει μπροστά στο κιγκλίδωμα και ο Mussolini μπήκε 
στο γραφείο του βασιλιά. 

Ούτε για μια στιγμή δεν μου πέρασε από το νου,  ότι ο άνθρωπος που μου μιλούσε δεν ήταν 
βέβαιος για την εξουσία του. 

Ο μόνος αυτήκοος μάρτυρας όσων επακολουθούν είναι ο αρχηγός του στρατιωτικού Οίκου, 
στρατηγός Πουντόνι, που κρυφακούοντας πίσω από μια μισάνοιχτη πόρτα δεν μπόρεσε να 
καταλάβει παρά αποσπάσματα του διαλόγου. Ο Mussolini πήρε το λόγο. Ο Βίκτωρ Εμμανουήλ τον 
διέκοψε και με φράσεις κοφτές ανακατεμένες με τοπικούς ιδιωματισμούς μίλησε για τη συμφορά, 
στην οποία βυθίζεται ο στρατός και το έθνος. Είσαστε, λέει ο βασιλιάς, 

Κανένας άνθρωπος δεν προκαλούσε εντονότερη εντύπωση ενεργητικότητας από τον Mussolini. 
Αλλά η καρδιά του υπερήφανου δέντρου είχε κομματιαστεί από μια απίστευτη συσσώρευση 
συμφορών και ταπεινώσεων. Σωριάστηκε μπροστά στον μικρόσωμο βασιλιά, που έπαιρνε την πιο 
πικρή εκδίκηση. Ο Πουντόνι άκουσε ένα βογκητό υπαλλήλου, που τον απολύουν και που τον 
περιμένει η αθλιότητα: 

ο πιο μισητός άνθρωπος στην 
Ιταλία. Εγώ σας αγαπώ πολύ. Το απέδειξα υπερασπίζοντάς σας πολλές φοράς. Όμως αυτή τη φορά 
οφείλω να ζητήσω την παραίτησή σας... 

Ώστε όλα τελείωσαν; Τι θ’ απογίνω εγώ και η οικογένειά μου; Έπειτα οι φωνές 
δεν ξεχώριζαν μεταξύ τους μέσα σε μια ζωηρή συζήτηση, κατά την οποία ο βασιλιάς κατηγορούσε 
και ο Duce απαντούσε με μομφές. Το όνομα του Badoglio ακούσθηκε. Ανέλαβε ήδη, λέει ο Βίκτωρ 
Εμμανουήλ, την διεύθυνση της κυβέρνησης... Ο Πουντόνι άκουσε ακόμα κι αυτά τα λόγια του 
βασιλιά: Εγγυώμαι με το κεφάλι μου την προσωπική σας ασφάλεια. Ο Βίκτωρ Εμμανουήλ συνόδευσε 
έπειτα ως την έξοδο τον άνθρωπο, τον οποίο είχε εκμηδενίσει. Μου φάνηκε, θα διηγηθεί ο 
Mussolini, ακόμα πιο κοντός, σχεδόν νάνος. Μου έσφιξε το χέρι πολύ θερμά. Όσο διαρκούσε η 
ακρόαση ο οδηγός του αυτοκινήτου του Duce Έρκολο Μπατόρο είχε με τρόπο συλληφθεί. Ο 
Mussolini πηγαίνοντας προς το αυτοκίνητό του είδε να τον πλησιάζει ένας λοχαγός των 
καραμπινιέρων: Η Αυτού Μεγαλειότης μου ανέθεσε την προστασία σας. Ανεβείτε εδώ.

Στις 10:45 τρία αλλεπάλληλα ανακοινωθέντα ανάγγειλαν στην πόλη και σ’ ολόκληρο τον κόσμο την 
καθαίρεση του Mussolini. Δεν εκδηλώθηκε η παραμικρή αντίδραση. Ο στρατός και η αστυνομία 
είχαν καταλάβει τους ραδιοφωνικούς σταθμούς, τα κέντρα του τηλεφωνικού δικτύου, τις έδρες της 
μιλίτσιας. Ο Φαρινάτσι είχε δραπετεύσει. Ο Σκόρτσα, ο Γκαλμπιάτι, ο Μπουφαρίνι είχαν συλληφθεί, 
ο τελευταίος δίπλα στην ντόνα Ρακέλε στη Βίλα Τορλόνια, όπου είχε φθάσει πολύ αργά, για να 

 Του έδειχνε ένα 
νοσοκομειακό αυτοκίνητο, όπου ο λοχαγός, ένας ανθυπολοχαγός, τρεις καραμπινιέροι και δύο 
αστυνομικοί οπλισμένοι με πολυβόλα στριμώχτηκαν με το Mussolini και τον γραμματέα του. 
Έφυγαν ολοταχώς προς τους στρατώνες του Τραστέβερε, έπειτα μετά από μια σύντομη στάση προς 
τους στρατώνες της Βία Λενιάνο, όπου ο ιδρυτής του φασισμού πέρασε μια νύχτα εξαιρετικά ζεστή 
πάνω σ’ ένα κρεβάτι εκστρατείας. 
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πείσει τον Duce να μην πάει στη βασιλική ακρόαση. Οργανωτής του πραξικοπήματος ήταν ο 
αρχηγός της μουσσολινικής αστυνομίας Κάρμινε Τσενίζε, που είχε πέσει σε δυσμένεια. Την επομένη 
οι οδοκαθαριστές των ρωμαϊκών δρόμων έριξαν χιλιάδες σήματα του P.N.F. (Εθνικό Φασιστικό 
Κόμμα) στους υπονόμους. 

Όταν ο Hitler έμαθε που οδήγησε η συνεδρίαση του Μεγάλου Συμβουλίου, έστρεψε την οργή του 
εναντίον του υπεργερμανόφιλου που ήταν υπεύθυνος, γιατί την προκάλεσε: Αυτός ο Φαρινάτσι είναι 
τυχερός που είναι Ιταλός. Αν μου το είχε κάνει αυτό εμένα, θα τον είχα παραδώσει στον Himmler... Δεν 
γελάστηκε για την σημασία της αντικατάστασης του Mussolini με τον Badoglio: 

Στις 26 και στις 27 σθεναρά μέτρα προγραμματίσθηκαν. Η 3η μεραρχία αρμάτων βρισκόταν στα 
βόρεια της Ρώμης. Ο Hitler σκέφθηκε να την ρίξει εναντίον της πρωτεύουσας, για να σαρώσει το νέο 
καθεστώς: 

Οι Ιταλοί θα μο υ 
πουν πως συνεχίζουν τον πόλεμο. Φυσικά αυτό θα είναι ψέμα. Πρόκειται να αρχίσουν διαπραγματεύσεις 
με τους Άγγλους... 

Πρέπει να μου φέρουν ολόκληρη την κλίκα μ’ επικεφαλής τον διάδοχο του θρόνου... Ύστερα 
η ένταση περιορίσθηκε αισθητά. Τίποτα δεν προέκυψε από τις τέσσερις μακρές συσκέψεις, εκτός 
από την απόφαση να αποσυρθεί από το Ανατολικό μέτωπο η μεραρχία Liebstandarte για να 
αποσταλεί στην Ιταλία. Τα SS μου είναι καλοί προπαγανδιστές. Θα αναζωογονήσουν την φλόγα των 
φασιστών, που για μια στιγμή έχασαν το θάρρος τους. Ο Führer δεν ήθελε να παραδεχθεί πως οι 
Μελανοχίτωνες εξαφανίσθηκαν, πως το κόμμα που πάνω στα χνάρια του είχε ιδρύσει το δικό του 
N.S.D.A.P. (εθνικοσοσιαλιστικό κόμμα) είχε εξανεμισθεί. Όταν ο Jodl του διηγήθηκε την ιστορία των 
φασιστικών σημάτων που πετάχτηκαν στους υπονόμους, σήκωσε τους ώμους: 

Ο λόγος αυτής της τεχνητής εμφάνισης ψευδαισθήσεων είναι φανερός. Η πίεση που ασκείται 
εναντίον των γερμανικών δυνάμεων είναι αμείλικτη. Κάθε αύξησή της φθάνει για να τις απειλεί με 
συντριβή. Όσο αδύνατη κι αν ήταν η Ιταλία, η λιποταξία της απειλούσε να ανοίξει καταστροφικά 
ρήγματα στις γερμανικές θέσεις. Όσο ελάχιστη πιθανότητα κι αν υπήρχε να την δουν να συνεχίζει 
τον πόλεμο, δεν ήταν δυνατόν να παραμεληθεί. 

Πρέπει να είναι 
κανείς στρατηγός, για να πιστεύει τέτοια πράγματα... 

Στην Ρωσία ο Manstein είχε λαμπρά αποκαταστήσει το μέτωπο στον ποταμό Mius. Αλλά υπήρχε κάτι 
υπερφυσικό στην ικανότητα των Ρώσων να ανακτούν δυνάμεις. Στις 3 Αυγούστου, τη στιγμή που 
στο Rastenburg πανηγύριζαν για την επιτυχία του Manstein, το μέτωπο του Voronezh και το μέτωπο 
της στέπας είχαν εξαπολύσει εναντίον του Kharkov μια εξαιρετικά σφοδρή επίθεση. Βορειότερα το 
Ορέλ υπέκυπτε και, ουσιαστικά καταστρεμμένη, η 2η στρατιά αρμάτων εξαφανιζόταν από την 
γερμανική τάξη μάχης. Κατά τα δύο προηγούμενα χρόνια το καλοκαίρι ήταν μια περίοδος 
γερμανικών νικών, ενώ ο Ερυθρός Στρατός αντιστάθμιζε τις αποτυχίες του κατά τον χειμώνα. Το 
1943 καταργούσε τον κανόνα και ολόκληρος ο χρόνος γινόταν όργανο καταστροφής της 
Wehrmacht. 

Παράλληλα με τον ρωσικό πόλεμο ο αεροπορικός πόλεμος παίρνει μια τρομακτική τροπή. Οι 
Σύμμαχοι συνεχίζουν την επιχείρηση, που ονομαζόταν Point-blank, την συστηματική καταστροφή 
των εχθρικών πόλεων. Τον Μάρτιο το Berlin βομβαρδίζεται για πρώτη φορά με εμπρηστικές βόμβες. 
Τον Απρίλιο καταστρέφεται το μισό Düsseldorf. Τον Μάιο 19 Λάνκαστερ της RAF ρίχνουν τορπίλες 
στα φράγματα του Άιντερ, του Μαίρε και του Σόρπε, προκαλώντας μεγάλες πλημμύρες που πνίγουν 
2.000 άτομα και παραλύουν το Ruhr στερώντας το από τα βιομηχανικά νερά του. Το Αμβούργο που 
οι κάτοικοί του καμάρωναν ότι γλίτωσαν από τους βομβαρδισμούς χάρη στα αγγλόφιλα αισθήματά 
τους, είναι το μεγάλο θύμα του καλοκαιριού. Οι βόμβες φωσφόρου πυρπολούν την άσφαλτο των 
δρόμων και η διαταραχή που προκαλεί στην ατμόσφαιρα η πυρκαγιά κάνει την πόλη επίκεντρο ενός 
κυκλώνα που ευτυχώς φέρνει βροχή. Τα 70% από το 1.400.000 κατοίκους μένουν άστεγοι· η πομπή 
των φυγάδων, από τους οποίους πολλοί είναι καμένοι, τρελοί ή τυφλοί, είναι ένα θέαμα που 
σπάνια ξεπερνιέται στην ιστορία των βασανιστηρίων της ανθρωπότητας. Το Berlin που βρίσκεται 
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πολύ κοντά, τρέμει. Ο gauleiter του, ο δόκτωρ Goebbels διατάσσει να μοιρασθούν στα σπίτια 
ειδοποιήσεις με τις οποίες καλούνται όλοι οι Βερολινέζοι, που η παρουσία τους δεν είναι 
απαραίτητη στην πρωτεύουσα να απομακρυνθούν. Οι σιδηροδρομικοί σταθμοί καταλαμβάνονται 
απ’ τα πλήθη. Οι δρόμοι πλημμυρίζουν από έναν κόσμο που τον οιστρηλατεί ο πανικός. Το βράδυ, 
λέει ένας αυτόπτης μάρτυρας, 

Ένα άλλο επεισόδιο του αεροπορικού πολέμου προκαλεί βαθιά εντύπωση στον Hitler. Την επομένη 
του βομβαρδισμού της Ρώμης οι πέντε ομάδες των Β-24, που πήραν μέρος σ’ αυτόν, αποσύρθηκαν 
από το ιταλικό πεδίο μάχης, στάλθηκαν στη Λιβύη και εκπαιδεύθηκαν στον βομβαρδισμό από πολύ 
μικρό ύψος. Την 1η Αυγούστου απογειώνονται με δύναμη 177 αεροσκαφών, που μεταφέρουν 1725 
Αμερικανούς, 1 Άγγλο, 311 τόνους βόμβες και 330 κιβώτια εμπρηστικών υλών. Πετούν πάνω από 
την Κέρκυρα, την Αλβανία, την Yugoslavia, την Βουλγαρία, περνούν τον Δούναβη κάτω από τις 
Σιδηρές Πύλες. Προορισμός τους είναι η πόλη των διυλιστηρίων, το Πλοέστι, η πρωτεύουσα των 
ρουμανικών πετρελαίων. Λάθη αεροπλοΐας διαταράσσουν την εκτέλεση του σχεδίου, τα 
πληρώματα όμως αντικαθιστούν την μέθοδο με την ορμητικότητα, βουτούν διαδοχικά μέσα στα 
σύννεφα καπνού, αψηφώντας τον κίνδυνο που δημιουργεί το φράγμα των αεροστάτων, οι ψηλές 
καμινάδες και οι φλόγες που ξεσπούν συνεχώς. Οι απώλειες είναι βαριές: 44 αεροπλάνα, 532 
αεροπόροι. Οι ζημιές όμως που προξένησαν ξεπερνούν τα 40% της ικανότητος των διυλιστηρίων του 
Πλοέστι, απ’ όπου περνούν τα 60% των 9 εκατομμυρίων τόνων του ρουμάνικου αργού πετρελαίου. 

ένα πελώριο θηρίο ξαπλώνεται πάνω στη σιωπηλή πόλη: ο Φόβος. 

Σε συσχετισμό μ’ αυτό τον καταρράκτη συμφορών πρέπει να εκτιμηθεί η αντίδραση του Hitler μετά 
την πτώση του Mussolini. Το πραξικόπημα της Ρώμης, είχε πει την πρώτη στιγμή, αποτελεί επανάληψη 
του πραξικοπήματος του Βελιγραδίου. Θα το αντιμετωπίσω κατά τον ίδιο τρόπο. Αλλά το 1941 ένα 
νεύμα του έφθασε, για να εξαπολυθεί εναντίον των Βαλκανίων ένας αγέρωχος στρατός πλήρης, 
ξεκούραστος, ακαταμάχητος. Το 1943 είναι υποχρεωμένος να αντιμετωπίσει τις ιταλικές εξελίξεις με 
τεχνάσματα. 

Η κατάστασή μας, θα πει αργότερα ο Jodl, ήταν δραματική. Τα μέτρα που έπρεπε να ληφθούν σε 
περίπτωση ανοικτής προδοσίας (το σχέδιο Αλάριχος

Συνεπώς ο στρατιωτικός Άξονας ζει για λίγο μετά την πτώση του Mussolini. Ο Badoglio στέλνει στον 
Hitler τον στρατιωτικό ακόλουθο στρατηγό Μάρας, που τον συνόδευε -ο Αλφιέρι σκέφθηκε φρόνιμα 
και έμεινε στη Ρώμη- ο επιτετραμμένος Μιχαήλ Λάντσα. Η συζήτηση γίνεται μπροστά στον Jodl, τον 
Schmundt και τον πρεσβευτή Χέβελ, που, διηγείται ο Λάντσα, μένουν όρθιοι 

) είχαν καθορισθεί ως την τελευταία λεπτομέρεια, 
αλλά οι προδότες έδιναν υποσχέσεις πίστεως τόσο θερμές, που γίνονταν πιστευτές από ορισμένους 
Γερμανούς αξιωματικούς, ανίκανους να συλλάβουν ένα τέτοιο μέγεθος ατιμίας... Το καθήκον μας ήταν 
να κρατήσουμε όσο το δυνατόν μεγαλύτερες εκτάσεις, ώστε να αποφύγουμε μιαν απόβαση στη βόρειο 
Ιταλία. Εξ άλλου ήταν ανάγκη να μη δώσουμε στους Ιταλούς μια πρόφαση για τη διάπραξη της 
προδοσίας τους... 

με το  δεξί χέρι στην 
τσέπη του σακακιού τους, με τα μάτια ανήσυχα και έτοιμοι να ορμήσουν. Ο Hitler φέρεται ωστόσο 
ευγενικά και μάλιστα με συμπάθεια στους δυο Ιταλούς. Δέχεται ως γνήσιο νόμισμα την έκφραση 
της πίστεως τους στη συμμαχία, ζητά συγγνώμη, που δεν μπορεί να δεχθεί την πρόσκληση του 
βασιλιά της Ιταλίας και παρέχει με αφθονία τις γνωστές παραινέσεις του για ηρωισμό. Η μέρα της 
νίκης μας θα έρθει, έστω κι αν πρέπει να περιμένουμε τριακόσια χρόνια και τότε θα εκδικηθούμε. 
Σχετικά με την αλλαγή του καθεστώτος περιορίζεται να πει, πως θα προτιμούσε να τον είχαν 
προειδοποιήσει και πως θα επιθυμούσε να έχει νέα από τον Duce. Είναι πολύ καλά

Μια νέα γερμανοϊταλική συνάντηση ρυθμίζεται για τις 6 Αυγούστου στον σιδηροδρομικό σταθμό 
του Τάρβις με σκοπό να 

, λέει ο Μάρρας 
κάπως ξερά. Αντί να ενοχληθεί ο Hitler ακουμπά στον ώμο του το μαλακό σαν βελούδο χέρι του. 

διευκρινισθούν οριστικά οι γερμανοϊταλικές σχέσεις. Κι από τις δυο πλευρές 
οι αντιπροσωπείες έχουν δυο μέλη: Keitel και Αμπρόζιο· Ribbentrop και ο νέος υπουργός 
Εξωτερικών της Ιταλίας Ραφαέλο Γκουαρίλια. Φθάνοντας από το Berlin ο βαρώνος Λάντσα 
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εκπλήσσεται με την ατμόσφαιρα θερινών διακοπών, με την ειρηνική ευμάρεια που βασιλεύει στη 
Νότιο Γερμανία σε αντίθεση με την τραγωδία της Βόρειας Γερμανίας. Νέα αντίθεση· η Ιταλία σε 
πυρετώδη αναβρασμό και ασυδοσία, γεμάτη ένοπλους άνδρες και σπέρματα αναρχίας. Τα 
φαράγγια στα βουνά αντιλαλούν από τους πρώτους πυροβολισμούς, που ανταλλάσσονται ανάμεσα 
στις ένοπλες δυνάμεις και τις ομάδες παρτιζάνων. Όχι μακριά από εκεί, στο Αρνολντστάιν, τα 
σύνορα κλείνουν κατά διαταγή του Αμπρόζιο μπροστά στην 44η μεραρχία Τιρολέζων κυνηγών, που 
πρέπει να καταλάβει το στενό Μπρένερ και μπροστά στην 305 μεραρχία πεζικού, που προορίζεται 
για την περιοχή του Λιβόρνο. Αν οι Γερμανοί μαντεύουν το παιγνίδι των Ιταλών και οι Ιταλοί κάνουν 
τον ίδιο. Ο Αμπρόζιο καταλαβαίνει πολύ καλά πως η Wehrmacht θέλει να καταλάβει την Ιταλία, 
όπου βρίσκονται ήδη δέκα μεραρχίες της. 

Ο Ribbentrop κι ο Keitel φθάνουν σαν να έμπαιναν σε χώρα εχθρική. Ο υπουργός έδωσε διαταγή να 
αφήσουν τους κώδικες κι όλα τα μυστικά έγγραφα σε γερμανικό έδαφος πιστεύοντας πως είναι 
δυνατό αυτά τα καθάρματα να επιχειρήσουν να μας απαγάγουν και να μας παραδώσουν στους Άγγλους.

Το ζήτημα των γερμανικών στρατευμάτων εξετάζεται από τον Keitel και τον Αμπρόζιο. Ο Γερμανός 
δηλώνει, πως δεν καταλαβαίνει γιατί συναντούν δυσκολίες να μπουν σε μια χώρα, την οποία 
έρχονται να προστατεύσουν. Ο Ιταλός απαντά πως το έδαφος της Ιταλίας θα προασπιστεί καλύτερα 
με τον επαναπατρισμό των ιταλικών στρατευμάτων που βρίσκονται στη France και στα Βαλκάνια. 

 
Με τα πολυβόλα στα χέρια ένα σύννεφο SS καταλαμβάνει τον σταθμό και περικυκλώνει το όχημα-
σαλόνι του Ribbentrop, όπου αρχίζει μια συζήτηση παγερά ευγενική. 

Μεταξύ Γκουαρίλια και Ribbentrop η συζήτηση είναι ακόμα πιο πικρόχολη. Ο υπουργός του Hitler 
ρωτά τον υπουργό του Βίκτορος Εμμανουήλ, αν μπορεί να του δώσει τη διαβεβαίωση πως κανενός 
είδους διαπραγματεύσεις δεν έχουν αρχίσει μεταξύ Ιταλίας και συμμαχικών δυνάμεων. Ο επιδέξιος 
Γκουαρίλια απαντά πως μπορεί να έχουν αναλάβει πρωτοβουλίες ορισμένες προσωπικότητες χωρίς 
καμιά επίσημη εντολή, κανενός είδους όμως επίσημες συνομιλίες δεν διεξάγονται. Αν η Ιταλία 
αντιμετώπιζε την περίπτωση ν’ αναλάβει την πρωτοβουλία τους, θα ειδοποιούσε προηγουμένως τη 
γερμανική κυβέρνηση. 

Ο Ribbentrop καρφώνει το βλέμμα του στον Γκουαρίλια. 

- Αυτό αποτελεί τον λόγο της ιταλικής κυβέρνησης; 

Ο Γκουαρίλια αντιμετωπίζει ατάραχος το βλέμμα του. 

- Αυτό αποτελεί τον λόγο της ιταλικής κυβέρνησης. 

Αφού τελείωσαν οι συζητήσεις, ο Keitel, ο Ribbentrop και μια ομάδα αξιωματικών ανεβαίνουν στα 
αυτοκίνητα που έφεραν από την Γερμανία. Ο δρόμος φράσσεται στους Ιταλούς που επιχειρούν να 
τους ακολουθήσουν. Για δύο ώρες ανταλλάσσονται εικασίες γεμάτες αγωνία οι αντιπρόσωποι του 
Badoglio πηγαινοέρχονται σαν αιχμάλωτοι ανάμεσα στα πολυβόλα των SS. Ο Keitel και ο Ribbentrop 
ξαναεμφανίζονται, λέγοντας πως πήγαν οι ίδιοι και άνοιξαν τα σύνορα και πως τα στρατεύματά 
τους μπαίνουν στην Ιταλία. Ο αποχωρισμός γίνεται μέσα σε μια ατμόσφαιρα που την συνθέτουν 
ταυτόχρονα η νοσταλγία και το μίσος. Όταν ξεκινά η γερμανική αμαξοστοιχία, οι Ιταλοί, αντί να 
χαιρετήσουν κατά το ρωμαϊκό πρότυπο, στέκουν ακίνητοι με τα χέρια κάτω. 

Δίνοντας την διαβεβαίωση πως δεν έχουν αρχίσει κανενός είδους επίσημες διαπραγματεύσεις 
μεταξύ Ιταλίας και Συμμάχων ο Γκουαρίλια δεν είπε πέρα για πέρα ψέματα. Πρώην διευθυντής του 
πολιτικού γραφείου του Ciano, ο μαρκήσιος Αζέτα που είχε έρθει σε επαφή στη Λισσαβόνα με τον 
Βρετανό πρεσβευτή Campbell, δεν είναι στην κυριολεξία επίσημος εκπρόσωπος. Δεν είναι σε πλήρη 



Digitized by 10uk1s 

γνώση του υπουργού Γκουαρίλια, παρά ο ημιεπίσημος απεσταλμένος της κυβέρνησης Badoglio. 

Προσθέτοντας πως η Ιταλία θα πληροφορούσε την Γερμανία στην περίπτωση που θα άρχιζε 
συνομιλίες, ο Γκουαρίλια είπε ψέματα προκαταβολικά. Πρόθεση, σκοπός και λόγος ύπαρξης του 
νέου καθεστώτος είναι να συνάψει χωριστή ειρήνη με τους Συμμάχους. Ελπίδα του και υπολογισμός 
του είναι να περάσει από τις εχθροπραξίες στη συμμαχία, για να απαλλάξει την Ιταλία από τις 
βαρύτατες συνέπειες της ήττας. Φόβος και τρόμος του είναι μήπως επισύρει τη γερμανική 
εκδίκηση. Ιδεώδες του λοιπόν είναι να τεθεί κάτω από μια αγγλοαμερικανική προστασία τη 
συγκεκριμένη στιγμή, που θα κάνει το επικίνδυνο άλμα. Πρόκειται για ένα πολύπλοκο και δύσκολο 
εγχείρημα που συνεπάγεται έναν δύσκολο συγχρονισμό και απαιτεί μια αυστηρή μυστικότητα. 

Οι αγγλοαμερικανικές διαφωνίες δεν ευνοούν την ιταλική αποδέσμευση. Ο γηραιός και οξύθυμος 
υπουργός πολέμου Henry Stimson περνώντας από το Λονδίνο και το Αλγέρι, διαπιστώνει πως οι 
φόβοι του επιβεβαιώνονται πλήρως: η Αγγλία, και συγκεκριμένα ο Churchill, επιθυμώντας θερμά να 
εκδικηθεί για την αποτυχία του στα Δαρδανέλια το 1915 θέλει να θυσιάσει την εισβολή στη France 
στην εφαρμογή της μεσογειακής του πολιτικής. Ο Stimson καταγγέλλει στον Roosevelt την παγίδα, 
προς την οποία εξωθείται η Αμερική από την πονηρή Αλβιόνα: πρώτα η απόβαση στη Βόρεια 
Αφρική και η ολοκληρωτική κατάληψή της· έπειτα η εισβολή στη Σικελία· τώρα η διάβαση του 
στενού της Μεσσήνης, την οποία είχε αποδεχθεί η αμερικανική διοίκηση. Η πτώση του Mussolini και 
οι αυξανόμενες πιθανότητες να εξωθηθεί η Ιταλία να εγκαταλείψει τον πόλεμο παρέχουν στην 
Great Britain καινούρια προσχήματα και αναγκάζουν την Αμερική να αντιταχθεί με περισσότερη 
επιμονή. 

Η δήλωση του Badoglio, ότι η Ιταλία θα συνεχίσει τον αγώνα στο πλευρό της Γερμανίας γίνεται 
δεκτή στην Washington με ανακούφιση, γιατί εξαφανίζει το πρόβλημα που απειλούσε να 
προκαλέσει αντιδράσεις και αναταραχή σφοδρότερη από την περίπτωση Darlan: Θα έπρεπε άραγε 
να διαπραγματευθούν με την μοναρχία της Σαβοΐας, που δέχθηκε και στήριξε το φασιστικό 
καθεστώς και με τον στρατάρχη Badoglio που υπήρξε το κυριότερο στρατιωτικό όργανο του 
Mussolini, τον κατακτητή της Αιθιοπίας και τον εκτελεστή του σχεδίου εισβολής στην Ελλάδα; Πριν 
από την εισβολή στην Σικελία ο Roosevelt μαζί με τον Churchill είχε ζητήσει από τον ιταλικό λαό να 
εγκαταλείψει το φασιστικό καθεστώς και να επιστρέψει στη δημοκρατική του παράδοση: τώρα ο 
ίδιος σπεύδει να διευκρινίσει πως ο όρος της unconditional surrender (άνευ όρων παράδοση) 
εξακολουθεί να ισχύει κατά τρόπο απόλυτο για την Ιταλία. Το καθεστώς που ανέτρεψε τον 
Mussolini δεν πρέπει να επιτύχει χάρη. Καμιά ελαστικότητα της φαντασίας μου, γράφει ο προσωπικός 
σύμβουλος Hopkins, 

Η Ιταλία ευτυχώς έχει σε αρκετά μεγάλο βαθμό το αίσθημα της αυτοσυντήρησης, για να μην αφεθεί 
να εμπλακεί σ’ έναν απεγνωσμένο αγώνα. Η σκληρότητα με την οποία γίνονται δεκτές οι προτάσεις 
της δεν την απογοητεύουν. Μετά τον Αζέτα, μετά τον Μπέριο, γενικό πρόξενο της Ιταλίας στην 
Ταγγέρη, ένας απεσταλμένος πιο σπουδαίος εμφανίζεται στη σκηνή: ο στρατηγός Καστελάνο, που ο 
Badoglio τον διάλεξε για αρχηγό του επιτελείου του. Παρουσιάζεται στις 15 Αυγούστου, αφού είχε 
ταξιδεύσει με πλαστό διαβατήριο, στον Βρετανό πρεσβευτή στην Μαδρίτη Sir Σάμουελ Χόαρ και 
αυτό που προτείνει δεν είναι τίποτε λιγότερο από μια ανατροπή των συμμαχιών, μια πλήρη 
μεταστροφή της Ιταλίας! 

δεν κατορθώνει να μου παραστήσει τον Βίκτορα Εμμανουήλ και τον Badoglio ως 
δημοκρατική μορφή διακυβέρνησης της Ιταλίας... 

Αυτό δεν σημαίνει, πως δεν συνεχίζεται το διπλό γερμανοϊταλικό παιγνίδι και από τη μια και από 
την άλλη πλευρά. Την ίδια μέρα που ο στρατηγός Καστελάνο παρουσιάζεται στον Sir Σάμουελ Χόαρ, 
μια στρατιωτική σύσκεψη γίνεται στη Μπολόνια. Ο Hitler είχε στείλει ως αντιπρόσωπό του τον 
ακριβό του Jodl και ο Αμπρόζιο το δεξί του χέρι, τον Ροάτα. Βρίσκονται εκεί και ο Rommel, ο 
Kesselring και ο Ρίντελεν. Οι βομβαρδισμοί που ρημάζουν τις ιταλικές πόλεις κατά την διάρκεια της 
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εβδομάδας (το Μιλάνο δέχθηκε επίθεση τέσσερις φορές, το Τουρίνο τρεις, η Γένοβα και η Ρώμη μια 
φορά) φαίνεται να διαψεύδουν κάθε διαπραγμάτευση με τον εχθρό, κι ωστόσο, όπως και στο 
Τάρβις, οι Γερμανοί φθάνουν περιτριγυρισμένοι από SS και γευματίζουν με τους Ιταλούς με τα 
περίστροφα επάνω στο τραπέζι. Ύστερα από αυτό το γεύμα καταρτίζουν ένα κοινό σχέδιο μάχης. Οι 
ιταλογερμανικές δυνάμεις θα αποσυρθούν πολεμώντας σπιθαμή προς σπιθαμή ως τη γραμμή Πίζα - 
Φλωρεντία - Ραβέννα, όπου θα αντισταθούν μέχρις εσχάτων. Οι Ιταλοί δέχονται φλεγματικά ένα 
σχέδιο που παραδίδει το μεγαλύτερο μέρος της χώρας τους στην φρίκη της καμένης γης. 

Και η Σικελία; Το επεισόδιο τελειώνει. θυσιάζοντας τη νήσο ο Άξονας αποφεύγει μια δεύτερη 
Τύνιδα. 

Η απόφαση δεν πάρθηκε χωρίς οδύνη. Ο ναύαρχος Dönitz είχε αντιταχθεί σε μια εγκατάλειψη που 
θα έδινε στους Συμμάχους την πλήρη κυριαρχία της Μεσογείου. Ο μονόχειρας στρατηγός Χανς 
Χούμπε, που, ενώ είχε φθάσει πρώτος στο Stalingrand, είχε την πρωτοφανή τύχη να ξεφύγει λίγες 
μέρες πριν από τη συνθηκολόγηση, στέλνεται στην Σικελία και διατάσσεται να την υπερασπίσει 
σπιθαμή προς σπιθαμή. Στις 3 Αυγούστου, όταν οι Σύμμαχοι εξαπολύουν επίθεση με τρεις αιχμές 
που συγκλίνουν προς την Μεσσήνη, συναντούν ισχυρή αντίσταση. Ο ορεινός όγκος της Αίτνας και η 
οροσειρά Νεμπρόντιτσι διοχετεύουν τους επιτιθεμένους μέσα σε στενούς διαδρόμους επίθεσης και 
στις απόκρημνες παράκτιες βουνοπλαγιές. Ο αγώνας διεξάγεται μέσα σε μια διαπεραστική 
συναυλία τζιτζικιών, με 40ο

Ο Χούμπε και ο Γκουτζόνι αναλαμβάνουν την ευθύνη να διατάξουν την εκκένωση της νήσου, που 
αρχίζει στις 9 Αυγούστου και διεξάγεται λαμπρά. Κάθε νύκτα όλων των ειδών τα πλωτά μέσα 
πηγαινοέρχονται ανάμεσα στη Σικελία και την Καλαβρία. Στις 17 Αυγούστου, όταν ο Patton μπαίνει 
στη Μεσσήνη, 40.000 Γερμανοί στρατιώτες και 62.000 Ιταλοί στρατιώτες έχουν διαβεί το στενό 
χωρίς αξιόλογες απώλειες. Οι Σύμμαχοι δεν έκαναν σχεδόν τίποτα, για να ολοκληρωθεί η νίκη τους 
στη Σικελία, όπως η νίκη της Τύνιδας, με την αιχμαλώτιση του εχθρού. 

C στη σκιά και με έντονη ξηρασία. Η δίψα βασανίζει τους μαχητές, αλλά 
η αγγλοαμερικανική ναυτική και αεροπορική υπεροχή είναι τόσο συντριπτική, που δεν αφήνει 
καμιά σοβαρή πιθανότητα επιτυχίας στον Γκουτζόνι και τον Χούμπε. Η νότιος πλευρά της Αίτνας, 
από την Κατάνη ως την Ταορμίνα, καταλαμβάνεται από την 8η βρετανική στρατιά από τις 6 ως τις 14 
Αυγούστου. Στην βόρειο πλευρά του ηφαιστείου η 7η αμερικανική στρατιά καταλαμβάνει διαδοχικά 
την Νικόσια, την Τροΐνα και το Ραντάτσο. Η Μεσσήνη αποκλείεται από τον αέρα και το στενό της 
κινδυνεύει να γίνει τελείως αδιάβατο. Από τα τέσσερα πορθμεία που το εξυπηρετούσαν, τρία είχαν 
κιόλας βυθισθεί. 

Χρειάσθηκαν έξι μήνες, για να καταλάβουν τη Βόρειο Αφρική. Κυρίευσαν την Σικελία σε τριάντα έξι 
μέρες. Είχαν φθάσει άραγε οι Σύμμαχοι στο κεκλιμένο επίπεδο της νίκης; 
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Η Αγγλία χάνει την διοίκηση του «Overlord» 

Την στιγμή που επιτυγχάνονται τα πρώτα αυτά ενθαρρυντικά αποτελέσματα πραγματοποιούνται 
νέες συμμαχικές συσκέψεις. Αυτή τη φορά διεξάγονται στο Quebec, παραχώρηση προς την 
βρετανική ευθιξία, χωρίς ωστόσο ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών να αναγκασθεί να 
ταξιδεύσει στην Great Britain, γεγονός που φοβόταν πως θα δυσαρεστούσε την ιρλανδική εκλογική 
του πελατεία. Το παλιό φρούριο κοντά στους κάμπους του Άμπραμ, που είδαν να επισφραγίζεται η 
τύχη του γαλλικού Καναδά, διαρρυθμίστηκε για τον Churchill και τον Roosevelt, ενώ τα επιτελεία 
τους εγκαταστάθηκαν στο πελώριο ξενοδοχείο του Σατώ Φροντενάκ ακριβώς πάνω από τον πλατύ 
Σαιν Λωράν. 

Οι συσκέψεις αυτές του Quebec που αποκαλούνται διάσκεψη του Τεταρτοκυκλίου, βλέπουν μια νέα 
έντονη αγγλοαμερικανική σύγκρουση απόψεων. Ένα επεισόδιο δείχνει την ένταση των πνευμάτων. 
Κατά την διάρκεια μιας σύσκεψης πολύ περιορισμένης των αρχηγών των επιτελείων οι συνεργάτες 
τους, που είχαν μείνει στον προθάλαμο, ακούν με τρόμο ένα κτύπημα, μια κραυγή, έναν 
πυροβολισμό. Ο Mountbatten είχε φέρει ένα δείγμα σκληρού πάγου, με τον οποίο ένας εφευρέτης, 
ο μίστερ Πύκε, προτείνει να κατασκευασθούν πλωτά αεροδρόμια για την εισβολή στην Ευρώπη. Ο 
Arnold, ο πιο χειροδύναμος από τους αρχηγούς επιτελείου, δοκίμασε να σπάσει τον πάγο μ’ ένα 
τσεκούρι: το κτύπημα. Το κομμάτι όμως ήταν τόσο σκληρό που ο Arnold έβγαλε τον ώμο του: η 
κραυγή. Ο Mountbatten, για να συμπληρώσει την επίδειξη πυροβόλησε τον πάγο, αλλά η σφαίρα 
εξοστρακίσθηκε: ο πυροβολισμός. Οι αξιωματικοί ωστόσο έκαμαν όλοι την ίδια σκέψη: 

Τα αντικείμενα της διαφωνίας εξακολουθούν να είναι τα ίδια: Μεσόγειος αντί δυτική Ευρώπη και 
αμερικανική ιδεολογία αντί βρετανικός ιμπεριαλισμός. Η έκδηλη προσέγγιση της νίκης αυξάνει την 
ένταση των αντεγκλήσεων. Το πρόβλημα του αυριανού κόσμου αρχίζει να ξεπροβάλλει μέσα από 
την αόριστη και εύκολη φρασεολογία του Χάρτη του Ατλαντικού. Η μελλοντική θέση της Ρωσίας 
στον κόσμο και το μέλλον του αποικιακού συστήματος είναι τα δύο μεγάλα θέματα που 
κατευθύνουν τις διακυμάνσεις της στρατηγικής. 

Θεέ μου. 
Σκοτώνονται! 

Το δεύτερο από τα θέματα αυτά προκαλεί στο Quebec μια παράξενη κρίση. Οι Αμερικανοί θέλουν 
να αναλάβουν επίθεση οι Βρετανοί στη Βιρμανία, για να απαλλάξουν τον Chiang Kai-shek από τον 
αποκλεισμό, αλλά εννοούν να μην αντλήσει η Αγγλία κανένα πολιτικό κέρδος απ’ αυτή τη δράση. Ο 
Churchill προκαλεί την δυσπιστία τους και τους κάνει να τον υποπτευθούν, ότι θέλει να επαναφέρει 
στη Νοτιοανατολική Ασία την αποικιοκρατία, όταν προτείνει να επεκταθεί η επιχείρηση και στη 
Sumatra. Οι οριστικοί λογαριασμοί με την Japan πρόκειται να κανονισθούν μετά την ήττα της 
Γερμανίας, αλλά η Αμερική εννοεί να μην αναμιχθούν οι Άγγλοι σ’ αυτό. Αρχηγός ενός έθνους, που 
βρίσκεται σε πόλεμο εδώ και τέσσερα χρόνια, που είχε εξαντληθεί με την προσπάθεια να απωθήσει 
μόνο του την γερμανική βία, ο Churchill οφείλει να απαιτήσει, οφείλει να προσδιορίσει τη θέση του 
στις τελευταίες μάχες του Ειρηνικού. Την ίδια στιγμή με μια καταπληκτική ασυνέπεια ο Roosevelt 
επιθυμεί διακαώς τη συμμετοχή των Ρώσων στην εκτέλεση των επιδρομέων του Pearl Harbor, 
πράγμα για το οποίο θα καταβάλει ένα τερατώδες τίμημα. 

Στη διαμάχη Μάγχη αντί Μεσόγειος ο Churchill είναι κατηγορηματικός. Υπήρξε εναντίον του 
Sledgehammer το 1942 και εναντίον του Roundoup το 1943. Είναι ανεπιφύλακτα υπέρ του Overlord 
το 1944. Αλλά εξακολουθεί να πιστεύει πως η συνέχιση των ενεργών επιχειρήσεων στη Μεσόγειο 
δεν είναι ασυμβίβαστη με την απόβαση στη Νορμανδία: αυτές αποτελούν και την προετοιμασία 
της. Δέκα μήνες μένουν ακόμα ως την πιο κοντινή ημερομηνία που αντιμετωπίζεται για το σχέδιο 
Overlord. Αν κλείσει το μεσογειακό θέατρο επιχειρήσεων, θα είναι σαν να παραχωρείται η 
ανάπαυλα αυτή στη Γερμανία. Ενώ μια εκστρατεία στην Ιταλία θα διασκορπίσει τις δυνάμεις της, θα 
απορροφήσει τις εφεδρείες της, θα περισφίξει το σιδερένιο κλοιό, που τη σφίγγει και θα την 
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εξασθενίσει για το αποφασιστικό κτύπημα. 

Οι προτάσεις του Badoglio ενισχύουν τις θέσεις του Churchill. Ο Marshall αναγνωρίζει ότι στο εξής 
αποτελεί ρεαλιστική τακτική η συνέχιση στην Ιταλία της νικηφόρου εκστρατείας της Σικελίας και ο 
Eisenhower για τον σκοπό αυτόν καταστρώνει δυο επιχειρήσεις: τη Μπαίυταουν, δηλαδή την 
εισβολή στην Καλαβρία και τη Χιονοστιβάδα, δηλαδή μια απόβαση κοντά στη Νεάπολη. Σχεδιάζουν 
να καταλάβουν τη Ρώμη, να εξαναγκάσουν την Ιταλία να βγει από τον πόλεμο και, αν δεν 
μπορέσουν να φθάσουν στις Άλπεις και στον Πάδο, να προωθηθούν τουλάχιστο ως τη γραμμή 
Λιβόρνο - Ανγκόνα πριν από τον χειμώνα. 

Η αγγλοαμερικανική διένεξη αναζωπυρώνεται γύρω από την εκμετάλλευση αυτής της ενδεχόμενης 
προέλασης: Θα είμαστε σε θέση, λέει ο Churchill, να τείνουμε το χέρι μέσα από την Αδριατική στους 
πατριώτες των Βαλκανίων που έχουν εξεγερθεί.

Ο Πρόεδρος λέει η επίσημη αμερικανική ιστορία δεν πίστευε πως η Ρωσία είχε την πρόθεση να 
καταλάβει τα Βαλκάνια. Η επιθυμία του Churchill να φθάσει εκεί πρώτος δεν ήταν συνεπώς θεμιτή 
προφύλαξη από τον κίνδυνο επέκτασης του κομμουνισμού και του σλαβισμού, αλλά μια νέα 
εκδήλωση του αδιόρθωτου αγγλικού ιμπεριαλισμού. 

 Όπως η λέξη Sumatra, έτσι και η λέξη Βαλκάνια ξυπνά 
την δυσπιστία του Roosevelt. Καταλαβαίνει -αλλά αποδοκιμάζει- τα μύχια κίνητρα του Churchill. 

Για την εκτέλεση του σχεδίου Overlord επτά μεραρχίες πρέπει να εγκαταλείψουν τη Μεσόγειο και 
να προστεθούν στις δυνάμεις, που τη στιγμή εκείνη συγκεντρώνονται στην Αγγλία. Ο Churchill ζητά 
την αντικατάστασή τους με επτά μεραρχίες που θα αποσταλούν από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Παρ’ 
όλο που έχουν πληθώρα στρατευμάτων και που η κρίση στον τομέα των εμπορικών σκαφών έχει 
ξεπερασθεί, οι Αμερικανοί αρνούνται. Αν αντικαταστήσουμε τις επτά μεραρχίες, λέει μια αναφορά 
του Marshall στον Roosevelt, 

Ένα άλλο ζήτημα ταράζει τις αγγλοαμερικανικές σχέσεις: η διοίκηση του Overlord. 

θα είναι σαν να προτρέπουμε τον Churchill να τις χρησιμοποιήσει για μια 
εισβολή στα Βαλκάνια... 

Επειδή η Αμερική είχε αναλάβει την κατεύθυνση των επιχειρήσεων στη Μεσόγειο, είχε συμφωνηθεί 
ότι ένας Άγγλος θα κατευθύνει την εισβολή στη δυτική Ευρώπη. Ο Alan Brooke είχε ειδοποιηθεί από 
τον Churchill ότι ο ένδοξος και βαρύς αυτός μανδύας θα έπεφτε στους ώμους του. Αλλά δεν 
άργησαν να γεννηθούν αντιρρήσεις στους αμερικανικούς στρατιωτικούς και κυβερνητικούς 
κύκλους. Επιστρέφοντας από το Αλγέρι και το London ο Stimson τις διερμηνεύει: Δεν μπορούμε 
λογικά να τρέφουμε την ελπίδα, έγραψε στον Roosevelt, ότι θα διασχίσουμε τη Μάγχη κάτω από 
βρετανική διοίκηση. Ο πρωθυπουργός και ο αρχηγός του επιτελείου του είναι σαφώς αντίθετοι προς το 
σχέδιο αυτό... Έδωσαν τη συγκατάθεσή τους με μισό  στό μα,  η καρδιά το υς όμως δεν το  δέχεται. 
Χρειάζεται περισσότερο σθένος, ανεξαρτησία και πίστη από αυτήν που είναι λογικό να περιμένουμε από 
έναν Βρετανό αρχιστράτηγο, για να υπερνικηθούν οι δυσκολίες της επιχείρησης.

Ο Churchill έκρινε καλό να ικανοποιήσει προκαταρτικά μια αξίωση που έβλεπε πως είναι αδύνατο 
να απορρίψει: 

 Ο Roosevelt, λέει ο 
Stimson, επιδοκίμασε όλους τους συλλογισμούς αυτής της επιστολής. Επιδοκίμασε επίσης την 
υπόδειξη να ανατεθεί η διοίκηση του Overlord στον στρατηγό Marshall. 

Πήρα την πρωτοβουλία στο Quebec να προτείνω στον πρόεδρο το διορισμό Αμερικάνου 
στη διοίκηση του Overlord... Φάνηκε γοητευμένος απ’ αυτή την προσφορά που, τολμώ να πω, συνέπιπτε 
με τις από ψεις το υ.  Ο στρατηγό ς Bro o ke δέχθηκε τη διάψευση των ελπίδων του με μια αξιοπρέπεια 
στρατιώτου. Στην πραγματικότητα ο Brooke ένιωσε να πληγώνεται σκληρά ο εγωισμός του: Το 
πλήγμα υπήρξε για μένα συντριπτικό, ο Winston όμως δεν ταράχθηκε καθόλου. Δεν μου εξέφρασε ούτε 
τη λύπη του ούτε τη συμπάθεια του και χειρίσθηκε την υπόθεση σαν να επρόκειτο για θέμα 
λεπτομερειακό. 
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Το ζήτημα του προσώπου του αρχιστρατήγου -Marshall ή Eisenhower- έμεινε ανοικτό. 
Συμφωνήθηκε αντίθετα, πως σ’ αντιστάθμισμα οι δυο δευτερεύουσες διασυμμαχικές διοικήσεις θα 
ανήκαν στους Άγγλους. Στον Mountbatten ανέθεσαν την Νοτιοανατολική Ασία. Στον Alexander 
ανέθεσαν τη Μεσόγειο. Ο Churchill είδε σ’ αυτόν τον τελευταίο διορισμό πλεονεκτήματα, με τα 
οποία εξηγείται η εύκολη εκ μέρους του αποδοχή της απώλειας της διοίκησης του Overlord. Η 
απόβαση στη Νορμανδία εξακολουθούσε να είναι μια επιχείρηση μακρινή, ακόμα, και κάπως 
υποθετική, ενώ τα γεγονότα εξελίσσονται ραγδαία στην Ιταλία. 
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Η Ιταλία συνθηκολογεί άνευ όρων 

Ο Badoglio ελίσσεται απεγνωσμένα. Στον νέο Γερμανό αντιπρόσωπο, ένα δραστήριο όργανο των 
nazi που ονομάζεται Ραν, ντροπιάζει το όνομά του, τον τίτλο του και το παρελθόν του. Είμαι ο 
στρατάρχης Badoglio. Είμαι με τον Μάκενσεν και τον Petain ο αρχαιότερος στρατάρχης της Ευρώπης. 
Η δυσπιστία της γερμανικής κυβέρνησης απέναντί μου είναι απαράδεκτη. Σας έδωσα το λόγο μου. 
Οφείλετε να βασιστείτε σ’ αυτόν... Συγκινητικός επίορκος! Τη στιγμή που ο Badoglio πρόφερε αυτές 
τις παλλόμενες από συγκίνηση λέξεις, ο καινούριος απεσταλμένος του στρατηγός Τζιάκομο Ζανούσι 
έφθανε στη Λισσαβόνα μαζί με τον επιφανέστερο Άγγλο αιχμάλωτο πολέμου, τον στρατηγό Άντριαν 
Κάρτον ντε Βάιαρτ, που θα τον βοηθούσε να έρθει σ’ επαφή με τους Συμμάχους. Αυτό που ερχόταν 
να προτείνει δεν ήταν άλλο από την κατάληψη της Ρώμης με μια αιφνιδιαστική ενέργεια των Ιταλών 
σε συνεργασία με τους Συμμάχους. 

Κοντά στη Ρώμη, έλεγε ο Ζανούσι, 

Ακόμα και σήμερα, παρ’ όλο που διαθέτουμε όγκο αποκαλύψεων, θα ήταν παράτολμο να 
ισχυρισθούμε πως όλη η αλήθεια γύρω σ’ αυτό το παράδοξο επεισόδιο του πολέμου έγινε γνωστή. 
Ο Eisenhower υιοθέτησε την ιδέα, ανέθεσε το έργο αυτό στην 82η αεροματεφερόμενη μεραρχία και 
από το Quebec ο Roosevelt και ο Churchill του έστειλαν ένα κοινό τηλεγράφημα συγκατάθεσης. 
Αντίθετα δεν μετριάσθηκε καθόλου η αξίωση για άνευ όρων παράδοση. Ο αρχιστράτηγος πήρε δύο 
έγγραφα, το ένα, αποκαλούμενο short term, ήταν σχετικό με την συνθηκολόγηση του στρατού, το 
άλλο, αποκαλούμενο long term, δεν έπρεπε να παραδοθεί στους Ιταλούς παρά μόνο μετά την 
υπογραφή του πρώτου. Ο έντιμος Άικ δεν έκρυψε την αντίθεσή του μπροστά σ’ αυτό που ονόμασε 
(

δεν υπάρχει παρά μια μόνο γερμανική μεραρχία. Έξι ιταλικές 
μεραρχίες, αρκετά καλά εφοδιασμένες κατέχουν την πρωτεύουσα και τα περίχωρα της. Μόλις οι 
Σύμμαχοι εξαπολύσουν εναντίον της Ρώμης μια αερομεταφερόμενη μεραρχία, τα στρατεύματα μας θα 
ενωθούν μ' αυτήν. Η Ιταλία, όταν ακούσει τη φωνή του βασιλιά της, θα εξεγερθεί εναντίον του μισητού 
Γερμανού. Τα γερμανικά στρατεύματα, που βρίσκονται στα νότια της Ρώμης, θα αποκοπούν και θα 
αιχμαλωτισθούν. Μέσα σε μερικές ημέρες η Ιταλία μπορεί να απελευθερωθεί ως τις Άλπεις και οι 
σύμμαχοι να φθάσουν στα σύνορα της Γερμανίας... 

a crooked deal

Οι αντιδράσεις αυτές δεν εμπόδισαν τους στρατιωτικούς να προετοιμάσουν την κατάληψη της 
Ρώμης με τη βοήθεια των ίδιων των Ιταλών τους οποίους υπέτασσαν. Ο στρατηγός Ταίυλορ, 
υποδιοικητής της αερομεταφερόμενης 82 μεραρχίας, μαζί με τον συνταγματάρχη Ουίλιαμ 
Γκάρντινερ, φθάνει μ’ ένα υδροπλάνο στη νήσο Ίσκια, από όπου μια ιταλική φρεγάτα τον οδηγεί στη 
Γαέτα. Φορώντας πολιτικά, με κίνδυνο να τουφεκισθούν, και μεταφέροντας σε μια βαλίτσα έναν 
πομπό ασυρμάτου οι δυο Αμερικανοί αξιωματικοί φθάνουν στη Ρώμη. Οι πληροφορίες που τους 
έδωσε ο στρατηγός Καρμπόνι, διοικητής της φρουράς, δεν συμφωνούσαν με τα πολύ πιο αισιόδοξα 
στοιχεία που είχε δώσει ο Ζανούσι. Οι Γερμανοί είχαν 12.000 άνδρες πάρα πολύ κοντά και 35.000 σε 
μια ακτίνα 100km. Οι Ιταλοί που δεν είχαν ούτε φυσίγγια δεν μπορούσαν να υποσχεθούν πως θα 
κρατήσουν τα αεροδρόμια. Ο Ταίυλορ ζήτησε να δει τον Badoglio κι αυτός του επιβεβαίωσε τα 
λεγόμενα του Καρμπόνι και ζήτησε την αναβολή της απόβασης. 

), ανέντιμο τρόπο ενέργειας ούτε τη διαφωνία του μπροστά στο αμείλικτο καθεστώς 
που προέβλεπαν να επιβληθεί στους ηττημένους. Και δέκα χρόνια να περάσουν από το τέλος του 
πολέμου το έγγραφο αυτό δεν θα δοθεί στη δημοσιότητα. Στο σημείο αυτό, σημειώνει ο Μάρφυ, ο 
Eisenhower υποτιμούσε τη μακροβιότητα του επαίσχυντου αυτού μυστικού: ο πόλεμος τελείωσε 
εδώ και περισσότερο από είκοσι χρόνια και οι πολιτικοί όροι που είχαν υπαγορευθεί στην Ιταλία 
μετά την παράδοσή της δεν είδαν ακόμη το φως της δημοσιότητας. 

Ήταν 2 το πρωί στις 8 Σεπτεμβρίου και ο Badoglio ήταν με τις πυτζάμες του στην κρεβατοκάμαρά 
του. Η μέρα που άρχιζε επρόκειτο να είναι για τον προπρύτανη των στραταρχών της Ευρώπης, 
πλούσια σε συγκινήσεις. 
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Η εισβολή στην ιταλική μπότα είχε αρχίσει εδώ και μια εβδομάδα. Στις 2 Σεπτεμβρίου, αφού είχε 
ξοδέψει μια περιουσία ολόκληρη για μια τελείως περιττή προπαρασκευή πυροβολικού, ο 
Montgomery αποφάσισε να διαβεί το στενό της Μεσσήνης, πράγμα που ο Eisenhower τον πίεζε να 
κάνει από τις 17 Αυγούστου. Η αντίσταση υπήρξε μηδαμινή. Το μόνο γερμανικό σύνταγμα που 
βρισκόταν στην παραλία είχε αποσυρθεί στα όρη και είχε φύγει προς βορρά με όση ταχύτητα του 
επέτρεπαν οι δρόμοι της Καλαβρίας. Η Καλαβρία καταλήφθηκε μέσα σε τρεις μέρες από το 13ο 
βρετανικό σώμα. Η επίδειξη τόλμης ήταν τόσο εύκολη, που ο ναύαρχος Cunningham αυτοσχεδίασε 
μια επιχείρηση εναντίον του Τάραντος και τα αγγλικά πολεμικά μπήκαν σαν επισκέπτες στον 
πολεμικό ναύσταθμο, για τον οποίο ο Mussolini συνήθιζε να λέει ότι δέσποζε στην Μεσόγειο. Το 
Μπρίντιζι και το Μπάρι έμελλε να καταληφθούν με τον ίδιο τρόπο τις επόμενες ημέρες. Τη στιγμή 
εκείνη, στις 2 το πρωί της 8ης Σεπτεμβρίου η Ιταλία είχε συνθηκολογήσει άνευ όρων εδώ και μια 
εβδομάδα. Αλλά ο κόσμος, αλλά η Γερμανία δεν ήξεραν τίποτα. 

Ο Ζανούσι και ο Καστελάνο, που ο πρώτος ερχόταν από το Αλγέρι και ο δεύτερος από την Ρώμη, 
συναντήθηκαν στις 31 Αυγούστου στο Γενικό Στρατηγείο του Alexander στο Κασιμπίλι κοντά στο 
Παλέρμο. Είχαν επιχειρήσει να εξαρτήσουν την ιταλική συνθηκολόγηση από την επιχείρηση 
κατάληψης της Ρώμης από αερομεταφερόμενα τμήματα υποστηρίζοντας, πως μια περιορισμένη 
απόβαση στη νότιο Ιταλία θα παρέδιδε τον βασιλιά και την ιταλική κυβέρνηση στη γερμανική 
εκδίκηση. Αφού αρνήθηκαν να τους δώσουν οποιαδήποτε διαβεβαίωση, ξανάφυγαν για τη Ρώμη, 
απ’ όπου ξαναγύρισαν στις 2 Σεπτεμβρίου δηλώνοντας, πως δεν είχαν εξουσιοδότηση να 
υπογράψουν, αν δεν γινόταν δεκτός ένας συνδυασμός μεταξύ συνθηκολόγησης και εισβολής. Ο 
εκφοβισμός μπήκε τότε σε ενέργεια. Ο Alexander, διηγείται ο Μάρφυ, εμφανίστηκε μπροστά στους 
δυο Ιταλούς με αστραφτερές μπότες και φορτωμένος με τα παράσημά του. Προσποιήθηκε ότι 
πληροφορείται εκείνη τη στιγμή την αναβολή της ιταλικής απόφασης, έδειξε μια ψεύτικη οργή, 
μίλησε για προδοσία και δήλωσε πως η Ρώμη θα βομβαρδίζονταν, αν η συνθηκολόγηση δεν 
υπογραφόταν μέσα σε εικοσιτέσσερις ώρες. Ο Καστελάνο και ο Ζανούσι πέρασαν αυτές τις ώρες 
φοβερή αγωνία, περιμένοντας την απάντηση της κυβέρνησής τους. Είναι τελείως απίθανο να μην 
είχαν πληροφορηθεί οι Γερμανοί τις κινήσεις αυτές προσώπων και ραδιοφωνικών κυμάτων, που 
συνεχίζονταν για δεκαπέντε μέρες στο μεγάλο κύκλωμα Ρώμη – Μαδρίτη - Λισσαβόνα - Quebec - 
Αλγέρι - Παλέρμο - Ρώμη. Αυτό το απίθανο φαίνεται πως έγινε: Οι Γερμανοί είχαν οσφρανθεί την 
προδοσία· δεν την ανακάλυψαν. Ως την τελευταία στιγμή, βεβαιώνει ο Kesselring, 

Η έγκριση για τη συνθηκολόγηση έφθασε στον Καστελάνο μέσα στο πρωινό της 3ης Σεπτεμβρίου. Ο 
Eisenhower έφθασε από την Τύνιδα, για να παραστεί στην υπογραφή του εγγράφου, που 
ονομαζόταν short term, το μόνο που ως εκείνη τη στιγμή γνώριζαν οι Ιταλοί. Η τελετή έγινε στις 3 
και 15. Ενοχλημένος και μουρμουρίζοντας ο Eisenhower αποχώρησε αμέσως αφήνονται στον Bedell 
Smith τη δυσάρεστη αποστολή να επιδώσει στους Ιταλούς το έγγραφο που κατέλυε ως μία 
ακαθόριστη ημερομηνία τη νομική υπόσταση της χώρας τους. Ο Καστελάνο παρακολούθησε 
εμβρόντητος την ανάγνωση. Συγκρατήθηκε και δήλωσε με σβησμένη φωνή, πως αναλάμβανε την 
ευθύνη να μην ανακοινώσει την long term surrender στον στρατάρχη και το βασιλιά. 

διατηρούσα με την 
ιταλική διοίκηση άριστες σχέσεις... 

Η Ιταλία είχε συνθηκολογήσει σχεδόν ακριβώς τέσσερα χρόνια από την πρώτη ημέρα του πολέμου. 
Ένας από τους τρεις αντιπάλους εναντίον των οποίων ο ελεύθερος κόσμος είχε συνασπισθεί με τον 
αντίθετό του κόσμο, τη Σοβιετική Ρωσία, ήταν εκτός μάχης. Συγκλονιστική, η είδηση έμεινε 
προσωρινά μυστική, επειδή ο Eisenhower είχε διατηρήσει το δικαίωμα να εκλέξει ο ίδιος τη στιγμή 
της αναγγελίας της και ο Badoglio είχε αναλάβει την υποχρέωση να την επιβεβαιώσει αμέσως μετά. 
Οι Σύμμαχοι είχαν την πρόθεση να συγχρονίσουν τη ιταλική συνθηκολόγηση με την επιχείρηση 
Χιονοστιβάδα, την απόβαση δηλαδή στον όρμο του Σαλέρνο. Καμιά εγγύηση και καμιά πληροφορία 
δεν δόθηκε στον Καστελάνο, οι συζητήσεις όμως για την αερομεταφερόμενη επιχείρηση στη Ρώμη 
συνεχίσθηκαν και οι Ιταλοί μπορούσαν ακόμα να ελπίζουν πως θα πραγματοποιηθεί. 
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Στην Ρώμη η βασιλική κυβέρνηση είχε ζήσει μέσα σε μια απέραντη αγωνία την παράξενη περίοδο 
της κρυφής συνθηκολόγησης. Οι τελευταίες ώρες αποκτούν μια ένταση εφιάλτη. Έπειτα από τις 
ανησυχητικές πληροφορίες που ο Καρμπόνι είχε δώσει στον Ταίυλορ, η απόβαση της 82ης 
μεραρχίας είχε ματαιωθεί μια ώρα πριν από τη στιγμή που οι αλεξιπτωτιστές έπρεπε να 
επιβιβασθούν στα αεροπλάνα. Οι Ιταλοί δεν ξέρουν πως ο Keitel μόλις πριν από λίγο είχε δώσει τη 
διαταγή να μεταδοθεί η συνθηματική λέξη Achse -παράξενη εκλογή!- δηλαδή η διαταγή 
αφοπλισμού όλων των ιταλικών μονάδων, αλλά οι κινήσεις των γερμανικών στρατευμάτων είναι 
απειλητικές. Αυτοί που κρατούν το μυστικό έχουν την εντύπωση πως τους διαφεύγει σαν τον ατμό 
που βγαίνει από μια ερμητικά κλεισμένη χύτρα που έχει ραγίσει. Ο πρεσβευτής Ραν κατορθώνει να 
γίνει δεκτός σε ακρόαση από τον βασιλιά, που απαντά με στομφώδεις διαβεβαιώσεις στις 
ερωτήσεις του: 

Ήταν μεσημέρι, 8 Σεπτεμβρίου, τη στιγμή εκείνη. Η Ρώμη, πλημμυρισμένη από ήλιο που αστράφτει 
σαν τα παλιά πετράδια, κυκλώνεται από το βουητό του πολέμου. Τα αμερικανικά βομβαρδιστικά 
συντρίβουν το Φρασκάτι, γενικό στρατηγείο του Kesselring. Στις 18:30 -δυο ώρες πριν από την 
έναρξη των επιχειρήσεων στο Σαλέρνο- μια ραδιοφωνική φωνή συγκλονίζει τους αιθέρες: 

Η Ιταλία συνδέεται με τη Γερμανία στη ζωή και στο θάνατο. Θα συνεχίσει τον αγώνα ως 
το τέλος. Δεν θα συνθηκολογήσει ποτέ... 

Εδώ ο 
στρατηγός Dwight D. Eisenhower, αρχιστράτηγος των Συμμαχικών Δυνάμεων. Η ιταλική κυβέρνηση 
παρέδωσε τις ένοπλες δυνάμεις της άνευ όρων. Οι εχθροπραξίες μεταξύ των ενόπλων δυνάμεων των 
Συμμάχων Εθνών και της Ιταλίας τερματίζονται αμέσως. Όλοι οι Ιταλοί που τώρα βοηθούν έμπρακτα 
στην εκδίωξη του Γερμανού επιδρομέα από το ιταλικό έδαφος, θα έχουν την βοήθεια και την υποστήριξη 
των Ηνωμένων Εθνών.

Στο Γενικό Στρατηγείο του Eisenhower περιμένουν την ηχώ της: τη σύμφωνη δήλωση του Badoglio. 
Αυτή όμως αργεί. Στις ερωτήσεις των Γερμανών οι Ιταλοί επίσημοι απαντούν πως το μήνυμα είναι 
ένα στρατήγημα, για να προκληθεί σύγχυση στην Ιταλία στις παραμονές μιας νέας απόβασης. Τέλος 
ο Ραν κατορθώνει να βρει τον Γκουαρίλια στο τηλέφωνο. 

 Γραμμένη σε δίσκο η δήλωση αυτή επαναλαμβάνεται από όλους τους 
συμμαχικούς ραδιοσταθμούς· την ακολουθεί η ιταλική μετάφραση. 

Είναι πραγματικά ακριβές, απαντά 
ψύχραιμα ο υπουργός των Εξωτερικών, 

- Μα ο στρατάρχης, λέει ο Ραν, μου είχε δώσει το λόγο της στρατιωτικής του τιμής στις 3 
Σεπτεμβρίου... 

ότι μπροστά στο απελπιστικό σημείο στο οποίο είχε φθάσει η 
κατάσταση ο στρατάρχης Badoglio ζήτησε και επέτυχε ανακωχή. 

- Είναι, τον διακόπτει ο Γκουαρίλια, η ημέρα που υπεγράφη η ανακωχή. Η τηλεφωνική επικοινωνία 
σβήνει μέσα σ’ ένα χείμαρρο ύβρεων. Λίγες στιγμές αργότερα, στις 19:45, το ιταλικό ραδιόφωνο 
επιβεβαιώνει το μήνυμα του Eisenhower. 

Δεν μένει πια στους δράστες της συγκλονιστικής αυτής μεταβολής παρά να σώσουν το σαρκίο τους. 
Ο βασιλιάς, η βασίλισσα και η βασιλική οικογένεια, ο στρατάρχης, οι υπουργοί, οι στρατηγοί, οι 
δισεκατομμυριούχοι, εγκαταλείπουν εσπευσμένα τα ανάκτορά τους. Τη νύκτα αρχίζει ανταλλαγή 
πυροβολισμών μεταξύ μερικών ιταλικών μονάδων και των γερμανικών φαλαγγών που βαδίζουν 
εναντίον της Ρώμης. Οι φυγάδες παίρνουν το δρόμο προς την Αδριατική, διασχίζουν με κόπο τα 
άγρια Αβρούζια και φθάνουν το πρωί στην Πεσκάρα, απ’ όπου δύο κορβέτες μεταφέρουν τον 
βασιλιά και τα σημαντικότερα πρόσωπα στο Μπρίντιζι. Ο Μάρφυ που θα πάει εκεί μερικές μέρες 
αργότερα, βρίσκει αυτή την κυβέρνηση κι αυτή την αυλή, που έχουν τραπεί σε άτακτη φυγή 
στρατοπεδευμένες στα μελαγχολικά οικήματα του Ναυαρχείου με μια κορβέτα έτοιμη κάτω από τα 
παράθυρά τους. Το μέλλον της μοναρχίας της Σαβοΐας είναι σκοτεινό. Ο βασιλιάς δεν έχει, λέει ο 
Μάρφυ, παρά τη στολή που φορά και η βασίλισσα δεν μπορεί να βρει φρέσκα αυγά. Σκληρά 
βάσανα των μεγάλων σ’ έναν πόλεμο που συνθλίβει τόσα νεανικά κορμιά! 
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Κεφάλαιο 23: ΧΑΡΑΥΓΗ ΝΙΚΗΣ 
Σεπτέμβριος - Δεκέμβριος 1943 

Σαλέρνο, Kiev, Τεχεράνη 

Η συνθηματική λέξη Achse, ττου σήμαινε αφοπλίσατε τα ιταλικά στρατεύματα, εκπέμπεται από 
τον Kesselring στις 9 Σεπτεμβρίου, ώρα 19:30, μερικά λεπτά πριν ο Badoglio επικυρώσει την ανακωχή. 

Τα προληπτικά μέτρα που πήρε η Wehrmacht, έκαναν την επιχείρηση εύκολη. Στη France η 4η 
στρατιά δεν πρόβαλε αντίσταση. Στην Κροατία και στο Μαυροβούνιο ομάδες Ιταλών στρατιωτών 
προσχώρησαν στους παρτιζάνους. Στη Σαρδηνία και στη Βόρειο Ιταλία αντίθετα μερικές μονάδες 
προτίμησαν να συνεχίσουν τον αγώνα στο πλευρό των Γερμανών συντρόφων τους. Η 
λαφυραγώγηση ήταν ανάλογη με αυτήν που υφίσταται ένας στρατός καταστραμμένος και μια χώρα 
κατακτημένη. Και η συμπεριφορά απέναντι στους άνδρες 80 μεραρχιών ήταν συμπεριφορά προς 
αιχμαλώτους πολέμου. Ο πίνακας των λαφύρων που περιήλθαν στα χέρια των Γερμανών ανάφερε 
1.250.000 τουφέκια, 38.383 μυδραλιοβόλα, 9.988 τηλεβόλα, 970 άρματα, 4.553 αεροπλάνα, 
287.502 τόνους πυρομαχικών, 15.500 καμιόνια, 67.600 άλογα και ημιόνους, 196.000 τόνους 
σιδηρομεταλλεύματος, 3.400 τόνους υδραργύρου, 1.139.000 υποκάμισα, 352.000 μέτρα ύφασμα 
κ.ά. Η αφθονία υλικού, σημειώνει ο Jodl, 

Η μόνη ουσιαστική αντίσταση που αντιμετώπισαν οι Γερμανοί ήταν γύρω από τη Ρώμη. Αλλά η 3η 
θωρακισμένη μεραρχία γρεναδιέρων και η 2η μεραρχία κυνηγών αλεξιπτωτιστών κατόρθωσαν να 
κάμψουν την τοπική αντίσταση και ιδιαίτερα εκείνη του στρατηγού Ροάτα, στο γενικό αρχηγείο του 
Μόντε Ρεντόντο, που ήταν η πιο ισχυρή. Η παράδοση του στρατηγού Κάλβι ντι Μπέργκολο, 
γαμβρού του βασιλιά, απήλλαξε ωστόσο τα γερμανικά στρατεύματα από τον κόπο να 
χρησιμοποιήσουν την βία, για να μπουν στην Αιωνία Πόλη. Ο Kesselring του επέτρεψε να 
διατηρήσει τη μεραρχία Πιάβε, για την τήρηση της τάξης στην πρωτεύουσα. Παράλληλα του έδωσε 
εντολή, οι άνδρες των άλλων στρατιωτικών σχηματισμών να επιστρέψουν στα σπίτια τους. 

είχε ξανάρθει για ένα διάστημα στο γερμανικό στρατό· είναι η 
μόνη υπηρεσία που μας πρόσφερε ποτέ η Ιταλία... 

Τη στιγμή που άρχιζε η συμμαχική εισβολή, η γερμανική διοίκηση στην Ιταλία ήταν και διχασμένη 
και διασπασμένη. Ο Βορράς ως τη γραμμή Ανγκόνα - Πιομπίνο συγκροτούσε τη ζώνη της ομάδας 
στρατιών Β που διοικούσε ο Rommel. Το υπόλοιπο υπαγόταν στην ομάδα Süd, κάτω από τις 
διαταγές του Kesselring. Οι δυο στρατάρχες αλληλοαπεχθάνονταν και οι αντιλήψεις τους διέφεραν. 
Απαισιόδοξος ο Rommel ήθελε να εγκαταλειφθεί η Ρώμη και να μεταφερθεί η γραμμή άμυνας στο 
ύψος της Φλωρεντίας. Αισιόδοξος ο Kesselring πιστεύει ότι οι εισβολείς πρέπει να απωθηθούν στην 
παραλία. Ο Hitler, τον οποίο ενοχλούν όλες οι μεσογειακές υποθέσεις, αποφεύγει να παρέμβει. Ο 
Rommel επιχειρεί να επιβληθεί στον Kesselring που είναι ανώτερός του, αλλά δεν βρίσκει 
υποστήριξη από μέρους του ανωτέρου στρατηγείου της Wehrmacht. Η Ιταλία παραμένει διχασμένη 
ανάμεσα σε δυο ζηλόφθονους αντιπάλους. 

Στις διαταγές του Rommel υπάγονται επτά μεραρχίες πεζικού, δυο θωρακισμένες, μεταξύ των 
οποίων και η μεραρχία SS Adolf Hitler και μια ορεινή ταξιαρχία. Διασπαρμένες από το Μπρέννερ ως 
τον ποταμό Άρνο οι δέκα αυτές μεγάλες μονάδες λίγο ενδιαφέρονται για την μάχη που διεξάγεται 
στα νότια της Ρώμης. Όλες οι αιτήσεις, όλες οι διαμαρτυρίες του Kesselring δεν βρίσκουν απήχηση. 

Η ομάς Süd περιλαμβάνει 2 θωρακισμένες μεραρχίες, 3 θωρακισμένες μεραρχίες γρεναδιέρων και 2 
μεραρχίες αλεξιπτωτιστών που κατανέμονται σε 3 σώματα στρατού: το 72ο, που επιβραδύνει τη 
συνετή προέλαση του Montgomery στην περιοχή της Μπαζιλικάτα (Λουκανίας) και της Απουλίας· το 
14ο θωρακισμένο σώμα που κατέχει την περιοχή της Νεάπολης και το 2ο σώμα, που κατέχει την 
περιοχή της Ρώμης. Στη Σαρδηνία η 90ή θωρακισμένη μεραρχία γρεναδιέρων διατάσσεται να 
εκκενώσει τη νήσο. Περνά πρώτα στην Κορσική, όπου συνενώνεται με την τοπική φρουρά, την 
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ταξιαρχία SS Ράιχφύρερ, και από εκεί περνώντας από την νήσο Έλβα αποβιβάζεται στην ηπειρωτική 
Ιταλία. 

Η επιχείρηση Χιονοστιβάς δεν ξάφνιασε τον Kesselring. Τα διασταυρούμενα πυρά του πυροβολικού 
είχαν μετατρέψει τον όρμο της Νεάπολης σε απαγορευμένη ζώνη, αλλά ο κόλπος του Σαλέρνο 
έμενε ολάνοικτος. Οι μονάδες δίωξης, που είχαν ως βάση τους τη Σικελία, βρίσκονταν ακόμη σε 
απόσταση, για να μπορούν να επέμβουν. Η 16η θωρακισμένη μεραρχία εγκαθίσταται στον τομέα 
από τις αρχές Σεπτεμβρίου και μόλις πληροφορείται την ιταλική αποσκίρτηση καταλαμβάνει όλα τα 
οχυρωματικά έργα, φωλιές μυδραλιοβόλων, εγκαταστάσεις πυροβολικού κλπ. που είχε 
κατασκευάσει η 222α μεραρχία παρακτίου άμυνας. Ο Ιταλός στρατηγός Φερράντε Γκονζάλγκουα 
που επιχειρεί να αντισταθεί, τουφεκίζεται. Τα δυο συντάγματα γρεναδιέρων καταλαμβάνουν θέσεις 
στο μήκος της παραλίας, ενώ το σύνταγμα αρμάτων που προορίζεται για αντεπιθέσεις, 
συγκεντρώνεται στο κέντρο, στην Μπαττιπάλια. 

Παρά το όνομά της και την εθνικότητα του αρχηγού της, του στρατηγού Μαρκ Ουαίην Κλαρκ, η 5η 
αμερικανική στρατιά, που ξεκίνησε την νύκτα της 8ης προς την 9η Σεπτεμβρίου για την κατάκτηση 
της Ιταλίας, απαρτίζεται από 100.000 Άγγλους και 69.000 Αμερικανούς. Η δύναμη επίθεσης 
απαρτίζεται από τις αγγλικές 46η και 56η μεραρχίες που συγκροτούν το 10ο σώμα κάτω από τις 
διαταγές του στρατηγού Μακ Κρήρυ και την αμερικανική 36η μεραρχία που ανήκει στο 6ο 
αμερικανικό σώμα. Οι Αμερικανοί αποβιβάζονται στο Πέστουμ, κοντά στον ναό του Ποσειδώνος, 
στην Κυανή, Κίτρινη, Πράσινη και Κόκκινη ακτή. Μια ελώδης ζώνη 15km περίπου, που σχηματίζεται 
από την εκβολή του μικρού ποταμού Σέλε, χωρίζει τους Αμερικανούς από τους Άγγλους που 
αποβιβάζονται στα νότια του Σαλέρνο και πιο συγκεκριμένα στις ακτές που ονομάζονται Ρότζερ, 
Σούγκαρ και Ανκλ. Δυο τάγματα Άγγλων κομάντος και τρία Αμερικανών ραίηντζερς

Η ακτή είναι σχετικά προσιτή, αλλά η προσπέλαση στην ενδοχώρα επίπονη. Το νότιο πεδίο της 
μάχης, δηλαδή ο αμερικανικός τομέας, κυριαρχείται από τον κώνο του Μόντε Σοττίνε και το δίεδρο 
του Μόντε Σοπράνο. Η παράκτια πεδιάδα, με πλούσια καλλιεργημένη γη, περιορίζεται στην κοιλάδα 
του Σέλε. Από την αριστερή του όχθη ξεκινά η ημικυκλική κοίτη του παραποτάμού του, του Καζόρε. 
Πάνω από το Σαλέρνο και προς το Έμπολι τα βουνά ψηλώνουν ακόμη πιο πολύ, για να ξεπεράσουν 
τα 1600m. Από το ύψος αυτό ακουμπούν στη θαυμάσια χερσόνησο του Σορρέντε, πίσω από την 
οποία βρίσκεται ο όρμος της Νεάπολης. Ποτέ άλλοτε τόση γλυκύτητα τοπίου και τόση ιστορία δεν 
συναντήθηκαν επί το αυτό, για να περιβάλουν ανθρώπινες μάχες. 

 επεκτείνουν την 
δράση τους και πέρα από το Σαλέρνο περίπου το Αμάλφι. 

Ο ελιγμός απέβλεπε στο να μπορέσουν τα συμμαχικά στρατεύματα να εγκατασταθούν στο βάθος 
του κόλπου από το Μεόρι ως την Αγρόπολη και από κει γυρίζοντας γύρω από το Σαλέρνο να 
ξεχυθούν και να καταλάβουν τη Νεάπολη. Η 8η βρετανική στρατιά ανεβαίνοντας από το νότο 
ευθυγραμμίσθηκε με την 5η αμερικανική στρατιά, που αναπτύχθηκε ως την Αδριατική. Τα σχέδια 
που είχαν καταστρωθεί έφθαναν τη γραμμή Βολτούρνο, αλλά η διαμάχη μεταξύ Άγγλων και 
Αμερικανών για την σημασία του ιταλικού θεάτρου επιχειρήσεων και την παραπέρα χρησιμοποίησή 
του δεν είχε κοπάσει. 

Η νύκτα θα μπορούσε να πει κανείς ήταν θεία. Τα μεταγωγικά και τα μεγάλα πολεμικά πλοία είχαν 
σταματήσει 12 μίλια μακριά από την ακτή, για να αποφύγουν τα ναρκοπέδια, αλλά η θάλασσα ήταν 
τόσο ήρεμη, ώστε το καθάρισμα και η προσέγγιση των σκαφών απόβασης δεν αντιμετώπισε 
σοβαρές δυσκολίες. Στο στρατό εισβολής, που τον ζωογονούσαν τα προηγούμενα της Τζέλαλα, των 
Συρακουσών, του Ρέτζιο, αλλά και η μεγάλη είδηση της παράδοσης της Ιταλίας, επικρατούσε η πιο 
μεγάλη αισιοδοξία. Ο Κλαρκ αναρωτιόταν, αν δεν θα ήταν πιο σωστό να μπει απ’ ευθείας στον 
κόλπο της Νεάπολης και να αποβιβασθεί αμέσως στο λιμάνι. Ο διοικητής του 10ου βρετανικού 
σώματος είχε ζητήσει προπαρασκευή πυροβολικού, αλλά ο διοικητής του 6ου αμερικάνικου 
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σώματος Έρνεστ Τζ. Ντώλεϋ είχε αποφασίσει να ρίξει την 36η μεραρχία στην ακτή του Πέστουμ, 
χωρίς να ρίξει προηγουμένως ούτε μια κανονιά. Η μεραρχία στο μεταξύ, με προέλευση το Οράν, δεν 
είχε ακόμη πάρει το βάπτισμα του πυρός. 

Η ώρα ήταν 03:30 και το σκοτάδι βαθύ. Οι ψαράδες του Αμάλφι, όπως κάθε νύκτα, είχαν βγει έξω 
και τα φωτάκια από τις βάρκες τους γλιστρούσαν στα νερά, πάνω στα οποία συνωστίζονταν 450 
πλοία που μετάφεραν 55.000 στρατιώτες με όλη την αφθονία του υλικού τους. Σε επτά 
αλλεπάλληλα κύματα εκατοντάδες μικρά αποβατικά σκάφη κάθε τύπου L.S.T., L.C.V.P., L.C.I., 
αμφίβια φορτηγά, D.U.K.W. κ.ά., πλησιάζουν την παραλία, που φαίνεται να κοιμάται. Προς το 
Σαλέρνο, τα κανόνια των πλοίων μουγκρίζουν πάνω σε μια βουβή γη. Στο Πέστουμ όμως ο πρώτος 
θόρυβος που σχίζει τη σιγαλιά είναι η κραυγή ενός μεγαφώνου με γερμανική προφορά: You ‘re 
covered! Come on and give up! (Προχωρήστε και παραδοθείτε!)

Στην αυθάδη πρόσκληση να παραδοθούν, οι Αμερικανοί απαντούν αποφασιστικά. Ρίχνονται στην 
αμμουδιά, παίρνουν το Πέστουμ, διασχίζουν το δρόμο και τη σιδηροδρομική γραμμή, πετυχαίνουν 
τους αντικειμενικούς σκοπούς της ημέρας και εγκαθιστούν ένα προγεφύρωμα βάθους 5km, γύρω 
από το οποίο έχουν συγκεντρώσει ένα βουνό από υλικό. Οι Άγγλοι, από τους οποίους πολλοί ήσαν 
βετεράνοι του πολέμου της ερήμου, τα καταφέρνουν λιγότερο καλά, απ’ τους αρχάριους της 36ης 
αμερικανικής μεραρχίας. Δεν μπόρεσαν να καταλάβουν ούτε την μικρή πόλη Μπαττιπάλια ούτε το 
μικρό αεροδρόμιο του Μοντεκορνίνο. Το προγεφύρωμά τους, καλά προστατευμένο στην αριστερή 
του πλευρά από την απόβαση των κομάντος, δεν είναι λιγότερο σταθερό απ’ ό,τι ήταν το πρώτο 
βράδυ. Την επομένη και την μεθεπομένη οι Άγγλοι αγωνίζονται ακόμη να καταλάβουν το Σαλέρνο, 
την Μπαττιπάλια και το Μοντεκορνίνο, αλλά οι Αμερικανοί αισθάνονται ήδη ότι η γερμανική 
αντίσταση αρχίζει να κάμπτεται κάτω από την πίεσή τους. Η διοίκηση του 142ου μάχιμου 
συντάγματος απελευθερώνει την κωμόπολη Αλταβίλλα, που δεσπόζει στην κοιλάδα της Καλόρε. Ο 
Κλαρκ αποβιβάζει την πλωτή εφεδρεία του, την 45η αμερικανική μεραρχία, που προχωρεί σε δυο 
φάλαγγες προς το Πόντε Σέλε, απ’ όπου περνά ο δρόμος και η σιδηροδρομική γραμμή, που, αφού 
διασχίσει το Έμπολι, βυθίζεται στη φωτεινή φτώχεια του Μετζοτζιόρνο. Φαίνεται ότι η συνένωση με 
τον Montgomery πλησιάζει και ότι η εισβολή έχει επιτύχει. 

. Ρουκέτες αρχίζουν να φωτίζουν την 
ακροθαλασσιά. Τα όπλα κελαηδούν. Η θαυμαστή απόβαση στην Καλαβρία, η άνετη απόβαση στη 
Σικελία δεν έμελλε να επαναληφθούν στην Απουλία. Οι Γερμανοί βρίσκονται εδώ με διαταγή να 
προβάλουν σθεναρή αντίσταση. 

Αλλά τα μέτρα που πήρε ο Kesselring ήταν αποδοτικά και έγκαιρα. Επωφελήθηκε από την 
υπερβολική σύνεση του Montgomery και είχε αποσπάσει την 26η μεραρχία Panzer και την 29η 
Panzer γρεναδιέρων, για να τις ρίξει στη δεξιά πλευρά του προγεφυρώματος. Στην αριστερή ρίχνει 
τις δυο μεραρχίες, την 3η Panzer γρεναδιέρων και την 2η των κυνηγών αλεξιπτωτιστών, που μόλις 
είχαν κανονίσει τους λογαριασμούς στη Ρώμη. Προς το κέντρο, όπου το γερμανικό μέτωπο 
κινδυνεύει να υποστεί ρήγμα, ρίχνει τα λείψανα της μεραρχίας Hermann Göring και της 15ης Panzer 
γρεναδιέρων. Έτσι τη στιγμή που ο Κλαρκ πιστεύει πως κρατά τη νίκη στα χέρια του, οι άπειροι 
στρατιώτες του δέχονται θηριώδεις αντεπιθέσεις. Τα δυο βήματα που είχε κάνει προς το Πόντε Σέλε 
αποδείχνονται ιδιαίτερα θανατηφόρα: Η Αλταβίλλα, που είχε πέσει εύκολα, ανακαταλαμβάνεται 
ύστερα από μεγάλη μάχη. Στην κοιλάδα του Σέλε το εργοστάσιο καπνού Περσάνο γίνεται εκατόμβη 
των αμερικανικών αρμάτων. Στις 13 Σεπτεμβρίου ο Γερμανός στρατηγός von Βιέτινκχοφ, διοικητής 
του μετώπου του Σαλέρνο, πληροφορεί τον Kesselring ότι ελπίζει να ρίξει, το ίδιο βράδυ τους 
εισβολείς στη θάλασσα. Ο Κλαρκ είναι σχεδόν αποφασισμένος να τα παρατήσει και σκέπτεται να 
βάλει φωτιά στον όγκο των προμηθειών που έχουν ξεφορτωθεί στην ακτή. Στη μάχη αυτή μια 
μεγάλη στρατιωτική σταδιοδρομία παιζόταν. Ο Eisenhower μόλις έχει ειδοποιηθεί ότι η διοίκηση 
του Overlord επανέρχεται σε Αμερικανό και δεν αγνοεί πως θα βρεθεί στην πρώτη σειρά στην 
πιθανή περίπτωση που θα είναι δύσκολο να απαλλαγεί ο Marshall από τα καθήκοντα του αρχηγού 
του επιτελείου. Η αποτυχία της απόβασης θα κατάστρεφε όλες τις δυνατότητες που είχε. Αν η 
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υπόθεση του Σαλέρνο εξελιχθεί άσχημα, λέει φιλοσοφικά, 

Στο πεδίο της μάχης η σκόνη έγινε ένα ασφυκτικό σύννεφο. Οι άνδρες χρησιμοποιούν τα μαντίλια 
τους σαν μάσκες, όπως οι ληστές των Ουέστερν. Στις 13 Σεπτεμβρίου και ώρα 18:30 15 Panzer Kw-4 
πλησιάζουν στην φλεγόμενη γέφυρα που περνά πάνω από τον Καλόρε κοντά στη συμβολή του με 
τον Σέλε 7.000 μέτρα από την θάλασσα. Ο Κλαρκ κινεί ο ίδιος την 158η και την 179η πυροβολαρχία 
πεδινού πυροβολικού, που καλύπτουν με τις οβίδες τους ολόκληρη την κοιλάδα και αναχαιτίζουν τα 
άρματα. Δύο ώρες αργότερα 2.500 αλεξιπτωτιστές της 82ης αερομεταφερόμενης μεραρχίας, που 
είναι διαθέσιμοι μετά την απόφαση να μη ριχθούν στην Ρώμη, πέφτουν στο στόμιο του Σέλε και 
ακριβώς στο περισσότερο απειλούμενο σημείο του προγεφυρώματος. Ο κίνδυνος της ημέρας έχει 
περάσει. 

είμαι χαμένος... 

Στις 14 και στις 15 οι Γερμανοί συνεχίζουν ακόμη τις επιθέσεις τους. Αλλά η δυναμική της μάχης έχει 
αναστραφεί. Η υπεροχή της συμμαχικής αεροπορίας είναι καταθλιπτική. Τα μεγάλα πολεμικά πλοία 
γλιστρούν μέσα στον κόλπο, που έχει καθαρισθεί από τις νάρκες. Το αμερικανικό καταδρομικό 
Σαβάννα και το παλαιό Warspite έχουν υποστεί ζημιές από τις ραδιοκατευθυνόμενες βόμβες, νέο 
γερμανικό όπλο, αλλά το πυρ του ναυτικού πυροβολικού ελέγχει τους δρόμους, καθηλώνει τα 
άρματα, μόλις επισημανθούν, αφαιρεί από τους Γερμανούς κάθε δυνατότητα να καθαρίσουν το 
προγεφύρωμα του Σαλέρνο, προτού τους κυνηγήσει η 8η στρατιά. Ο Kesselring εγκαταλείπει την 
παραπέρα προσπάθεια. Διατάσσει υποχώρηση στις πρώτες θέσεις του φράγματος Ράινχαρντ 
Στέλλουνγκ, που ακολουθεί τον ρου του Βολτούρνο και ξαναενώνεται με την Αδριατική διασχίζοντας 
το Καμπομπάσσο και το Τέρμολι. Η υποχώρηση γίνεται μεθοδικά, με έντονη δραστηριότητα των 
οπισθοφυλακών και καταστροφές, πράγμα που επιβραδύνει την προέλαση των νικητών. 

Την 1η Οκτωβρίου οι Βασιλικοί Δραγώνοι μπαίνουν στη Νεάπολη. Η πόλη βρίσκεται σε μια 
τρομακτική κατάσταση. Οι Γερμανοί έχουν ναρκοθετήσει το λιμάνι, έχουν πυρπολήσει τις κάτω 
συνοικίες, έχουν ανατινάξει το δίκτυο ύδρευσης και ρεύματος, έχουν καταστρέψει ακόμη και τα 
εργοστάσια μακαρονιών, προσθέτοντας στις επιτακτικές στρατιωτικές ανάγκες την οργή της 
εκδίκησης. Οι Αμερικανοί και οι Άγγλοι πρέπει τώρα να φροντίσουν για ένα εκατομμύριο πολίτες 
που είναι εκτεθειμένοι στην πείνα και τις επιδημίες. 

Στις 6 Οκτωβρίου καταλαμβάνεται η Κάπουα, ενώ τα συμμαχικά στρατεύματα πλησιάζουν προς το 
Βαλτούρνο. Το ένα τέταρτο του ιταλικού εδάφους έχει καταληφθεί. 
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Αιχμαλωσία και απελευθέρωση του Duce 

Ο έκπτωτος Mussolini παρέμενε ένα πρόβλημα. Αρχικά είχε μεταφερθεί στη νήσο Πόντζα, στα 
ανοικτά της Νεάπολης. Αργότερα, στις 8 Αυγούστου, μεταφέρθηκε στη νήσο Μανταλένα, στα 
βόρεια της Σαρδηνίας. Η κυβέρνηση Badoglio γνώριζε ότι οι Γερμανοί σχεδίαζαν να απαγάγουν τον 
πρώην Duce, όπως δεν αγνοούσε τις προσπάθειες των συμμαχικών μυστικών υπηρεσιών να 
ανακαλύψουν για δικό τους λογαριασμό το μέρος όπου βρισκόταν. Αλλά είτε ο Mussolini 
αιχμαλωτιζόταν από τον Churchill ή απελευθερωνόταν από τον Hitler, οι συνέπειες δεν μπορούσαν 
παρά να ήταν δυσάρεστες, αν όχι ολέθριες, για τον στρατάρχη και τον βασιλιά. Στην Πόντζα, όπου 
τον μετέφερε η κορβέτα Περσεφόνη, ο κρατούμενος είχε περάσει εβδομάδες κατάθλιψης μέσα σε 
άθλιες συνθήκες διαβίωσης. Η νήσος είχε χρησιμοποιηθεί ως τόπος εξορίας των αντιφασιστών και 
κάποιος Ζανιμπόνι που είχε πυροβολήσει εναντίον του Mussolini, βρισκόταν ακόμη εκεί. Η 60ή 
επέτειος των γενεθλίων του Duce, την οποία ο Hitler ήθελε να μεταβάλει σ’ ένα λαμπρό εορτασμό 
μιας ηρωικής φιλίας, κύλησε στη μοναξιά. Λίγες μέρες αργότερα του έφεραν το δώρο του Hitler: τα 
έργα του Νίτσε. Πολύ πιο πεζή η Ρακέλε, είχε στείλει στον άνδρα της ασπρόρουχα, 10.000 λιρέτες 
και μια Βιογραφία του Ιησού. 

Η Πόντζα ήταν εκτεθειμένη σε αγγλικά εγχειρήματα. Η Μανταλένα πάλι, μικρό αρχιπέλαγος που 
είχε μετατραπεί σε ναυτική βάση, παρουσίαζε το αντίστροφο μειονέκτημα: να γειτνιάζει με μια 
μεραρχία Panzer γρεναδιέρων που βρισκόταν ακόμη στη Σαρδηνία. Στις 18 Αυγούστου η πτήση ενός 
γερμανικού αεροπλάνου πάνω από τη νήσο σήμαινε συναγερμό για τη Ρώμη. Στις 28 Αυγούστου 
ένα ασθενοφόρο αεροπλάνο ήρθε να πάρει τον Mussolini που, εγκατεστημένος τώρα σ’ ένα άνετο 
σπίτι ανάμεσα σε κυπαρίσσια, είχε ριχτεί στην ανάγνωση του Νίτσε, ευτυχής από τη νέα του 
διαμονή. Δέχθηκε τη μεταφορά του με δυσφορία. 

Το ασθενοφόρο υδροπλάνο προσθαλασσώθηκε στη λίμνη Μπρατσιάνο, στη ρωμαϊκή πεδιάδα. Το 
ταξίδι συνεχίσθηκε μ’ ένα ασθενοφόρο βαγόνι και τερματίσθηκε με το τελεφερίκ του Γκραν Σάσσο 
ντ’ Ιτάλια. Τίποτε δεν μαρτυρούσε πως η ακραία αυτή κορυφή των Απεννίνων, με τη μακρά γυμνή 
γραμμή της, ανάμεσα στην Ακουίλα και την Πεσκάρα, θα χρησίμευε ως τόπος φυλακής. Σε ύψος 
1226m ο σταθμός χειμερινών σπορ ονομάζεται Κάμπο Ιμπερατόρε και η ονομασία αυτή αυξάνει την 
πικρία του έκπτωτου Duce. Τελικά τον βάζουν σ’ ένα ξενοδοχείο που φέρει το ίδιο όνομα, ανάμεσα 
σε 200 αστυνομικούς. 

Λίγο έλειψε και η απαγωγή του Mussolini θα γινόταν στην Μανταλένα. Στο αεροπλάνο της 18ης 
Αυγούστου βρισκόταν ο στουρμπανφύρερ Σκορτσένυ και κάποιο εγχείρημα ετοιμαζόταν, τη στιγμή 
που ο κρατούμενος μεταφερόταν στην ηπειρωτική Ιταλία. Ο Adolf Hitler, που το μόνο του 
ανθρώπινο συναίσθημα ήταν η συναδελφικότητα, είχε αρκεστεί να απαλλάξει από ένα μοιραίο 
σχεδόν πεπρωμένο τον άνθρωπο εκείνο που καμιά απογοήτευση δεν μπόρεσε να του τον 
αποσπάσει. Και όταν οι γερμανικές μυστικές υπηρεσίες θα πληροφορηθούν πολύ γρήγορα το νέο 
μέρος όπου κρατούσαν τον Mussolini, θα είναι ο ίδιος ο Führer που θα καταστρώσει προσωπικά τις 
λεπτομέρειες της απαγωγής του. 

Στις 12 Σεπτεμβρίου, στις 14:00, πάνω από τις πλαγιές του Γκραν Σάσσο ακούσθηκε ο βόμβος 
αεροπλάνων. Από τα 12 ανεμοπλάνα που αφέθηκαν ελεύθερα, τα 8 ήρθαν και κάθισαν πάνω στη 
χλόη του ξενοδοχείου Κάμπο Ιμπερατόρε. Από το παράθυρο του δωματίου του ο Mussolini βλέπει 
τους σωτήρες του να ορμούν και τους φύλακές του να το βάζουν στα πόδια. 1km πιο κάτω ένα άλλο 
απόσπασμα από SS που ήρθε από το δρόμο, εξασφαλίζει το τελεφερίκ. Ο Καρμίνε Τσενίζε που είχε 
αναλάβει και πάλι τα καθήκοντά του ως αρχηγός της αστυνομίας, είχε πληροφορηθεί το πέρασμα 
στην περιοχή της Ακουίλα της ομάδας αυτής των SS, αλλά απέφυγε να κινηθεί. Η ανακωχή είχε γίνει 
πια γνωστή εδώ και τέσσερις μέρες και αν κρατούσε ακόμη τον Mussolini, ο Badoglio θα 
υποχρεωνόταν να τον παραδώσει στους Συμμάχους. Ο Hitler τον απάλλασσε τώρα από την απαίσια 
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αυτή υποχρέωση. Με την απελευθέρωση του ο Mussolini δεν έδειξε καμιά ιδιαίτερη αγαλλίαση. 
Ζήτησε να τον πάνε στη Ρόκκα ντέλλε Καμινάτε, αλλά ο Σκορτσένυ του είπε ότι είχε εντολή να τον 
μεταφέρει στην γερμανική βάση της Πρατίτσια ντι Μάρε κοντά στη Ρώμη. Ένα μικρό διθέσιο 
αεροπλάνο κατάφερε με δυσκολία να προσγειωθεί μπροστά στο ξενοδοχείο. Αξύριστος, πλέοντας 
μέσα σ’ ένα μεγάλο επανωφόρι, μ’ ένα στραπατσαρισμένο καπέλο στο κεφάλι, με ύφος παλιού 
μετανάστη, ο Mussolini ανέβηκε στο διθέσιο, χωρίς να κρύβει κάποιους αόρατους φόβους του. Ο 
σωματώδης Σκορτσένυ μοιράσθηκε μαζί του τη μοναδική θέση του επιβάτη. Όλοι όσοι 
παραβρίσκονταν εκεί πίστευαν ότι το αεροπλάνο δεν θα κατόρθωνε να απογειωθεί και θα 
συντριβόταν στο έδαφος. 

Ο κίνδυνος που διέτρεξε ήταν περιττός. Ο Mussolini θα μπορούσε να πάρει την αμαξιτή οδό, όπως 
έκανε ο Ιταλός στρατηγός Σολέττι που είχε φθάσει μ’ ένα από τα ανεμοπλάνα ή ο αστυνόμος 
Γκουάλι που είχε εντολή από τον Badoglio να φρουρεί τον έκπτωτο Mussolini, αλλά προτίμησε να 
ενώσει την τύχη του μαζί του. Ο Σολέττι και ο Γκουάλι έφθασαν έγκαιρα στην Πρατίτσια ντι Μάρε, 
για να επιβιβασθούν στο Χέικελ, που αναχωρούσε για τη Βιέννη, όπου έφθασε και ο Mussolini τα 
μεσάνυκτα, πεθαμένος από την κούραση. Στο τηλεφώνημα που πήρε από τον Hitler που τον 
καλωσόριζε, απάντησε ότι ήταν άρρωστος και είχε ανάγκη από ύπνο. Την άλλη μέρα αναχώρησε για 
το Μόναχο, όπου τον περίμενε η ντόνα Ρακέλε μαζί με τα δυο μικρότερα παιδιά τους, τον Ρομάνο 
και την Άννα-Μαρία. 

Δύο αλλά μέλη της οικογενείας βρίσκονταν επίσης στο Munich, η Έντα και ο Galaezzo Ciano. Είχαν 
φύγει από την Ρώμη με την βοήθεια της Wehrmacht εφοδιασμένοι με μια ισπανική θεώρηση και 
πεπεισμένοι ότι θα μπορούσαν να φύγουν αεροπορικώς για τη Μαδρίτη την επομένη. Είχαν 
περάσει κιόλας δεκαπέντε μέρες. 

Η επανασύνδεση της επαφής Hitler-Mussolini έγινε στο Rastenburg στις 15 Σεπτεμβρίου. Ένας 
ευφυέστατος ιστοριογράφος ήταν παρών στο πρόσωπο του Δρος Goebbels. Υπουργός Προπαγάνδας 
κατάφερε, ώστε το κατόρθωμα του Γκράν Σάσσο να έχει μια θαυμάσια απήχηση. Σαν πολιτικός 
όμως διετύπωσε επιφυλάξεις. Πέρα από το νότιο Τυρόλο, έγραφε στα σημειώματά του, τα σύνορα 
μας θα πρέπει να περιλάβουν και την Βενετία. Δύσκολα θα μπορέσουμε να την κερδίσουμε, αν ο Duce 
ξανακάνει την εμφάνισή του στην πολιτική.

Πρώτα απ' όλα γινόταν χειρότερος· τους απογοήτευε: 

 Ο Keitel και ο Rommel ήταν της γνώμης επίσης, ότι μια 
χρεοκοπημένη ιταλική κυβέρνηση θα περιέπλεκε το έργο του γερμανικού στρατού και ότι ήταν 
προτιμότερη μια απροσχημάτιστη στρατιωτική κατοχή. Με την απελευθέρωσή του ο Mussolini 
έφερνε τους απελευθερωτές του σε αδιέξοδο. 

Το πρώτο πράγμα που περίμενα να βρω στον 
Mussolini, θα πει ο Hitler στον Goebbels, 

Απέμενε στον Hitler να απομακρύνει τον άνθρωπο που του προκαλούσε την απογοήτευση αυτή. 
Καταπτοημένος ο Mussolini ένιωθε καλύτερα μόνο στην ξεκούραση. Με μια ωραία ελαφρότητα 
έλεγε ότι θέλει να τα παρατήσει όλα και να ιδιωτεύσει. Είχε και μια διατύπωση για να εκφράζει την 
πρόθεσή του αυτή: 

ήταν μια άγρια θέληση να εκδικηθεί όλους εκείνους που τον 
πρόδωσαν. Αλλά δεν ήταν ικανός ούτε γι’ αυτό δείχνοντας έτσι ως που μπορούσε να φθάσει. Είναι πάρα 
πολύ Ιταλός, για να είναι επαναστάτης και αντάρτης, όπως ο Stalin κι εγώ. Κατέβαλα όλες τις 
προσπάθειες του κόσμου, για να τον κάνω να παραδεχθεί ότι ο Γκράντι είναι εξακριβωμένα προδότης... 
Η επίδραση της κόρης του Έντα είναι απεχθής. Ήρθε και με βρήκε εδώ και λίγες μέρες, για να μου 
διαδηλώσει την πρόθεσή της να μεταναστεύσει μαζί με τον άνδρα της στη Νότιο Αμερική και να μου 
ζητήσει την άδεια να μετατρέψει σε πεσέτες 6 εκατομμύρια λιρέτες. Είχε μάλιστα το θράσος να μου 
προσφέρει και προμήθεια! Στο Munich ξανάρχισε την προσπάθεια συμφιλίωσης του Ciano με τον 
πατέρα της. Είναι φανερό ότι ο Duce δεν μπορεί να τιμωρήσει τους προδότες, αν χαριστεί στο γαμπρό 
του. Είμαι πολύ απογοητευμένος... 

Δεν μπορείς να ξαναπεράσεις τον Ρουβίκωνα στα εξήντα σου χρόνια. Ο Hitler δεν 
συμφωνούσε με την άμεση επιστροφή του Mussolini στην Ιταλία, που πέρασε έτσι μια εβδομάδα 
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στο μέσο ενός δάσους της Βαυαρίας, στον πύργο του Μπλάιχρεντερ, του τραπεζίτη του Bismarck. 
Στο διάστημα αυτό, κι ενώ ο Mussolini αναρωτιόταν, αν απλώς άλλαξε τόπο αιχμαλωσίας, οι 
Γερμανοί αναδιοργάνωναν την Ιταλία. Η Άνω Αδίγη (Άντιτζε) και η ιουλιανή Βενετία είχαν τεθεί 
κάτω από τους gauleiter Χόφερ και Ράινερ. Το υπόλοιπο της χώρας είχε διαιρεθεί στις ζώνες των 
επιχειρήσεων κάτω από τον έλεγχο των αρχηγών του στρατού και σε μια ζώνη κατοχής. Ο φασισμός 
δεν φαινόταν να είχε μια θέση στον πίνακα αυτόν. 

Ωστόσο αναγεννιόταν, αν και ασθενικά. Η εθνοφυλακή ξανασυγκροτείτο, οι ηγέτες που είχαν 
συλληφθεί μετά την 25η Ιουλίου έβγαιναν από τη φυλακή, για να μπουν στα κελιά τους οι 
δημοκράτες. Το κόμμα έπαιρνε τον τίτλο του ρεπουμπλικανικού και κατηγορούσε την πλήρη και 
ενσυνείδητη προδοσία της μοναρχίας. Γενικός γραμματέας του κόμματος ήταν τώρα ο Παβολίνι. 
Έμενε στη Ρώμη, όπου οι γερμανικές αρχές εναντιώνονταν στις προσπάθειές του. Δεν ήταν γνωστό 
αν το ανακοινωθέν της 15ης Σεπτεμβρίου που ανάγγελνε ότι ο Mussolini είχε αναλάβει και πάλι τα 
καθήκοντά του, θα έμενε γράμμα νεκρό, αλλά η προσχώρηση του Graziani που, από μίσος προς τον 
Badoglio, είχε αναλάβει το Υπουργείο Άμυνας, έθετε σε κίνηση τον κυβερνητικό μηχανισμό. Στις 23 
Σεπτεμβρίου ενισχυμένοι από την απρόβλεπτη αυτή προσχώρηση, ο Mussolini αναχώρησε από το 
Munich και περνώντας από το Φόρλι έφθασε στην Ρόκκα ντέλλε Καμινάτε. Για τρεις εβδομάδες η 
ιδιωτική του κατοικία ήταν η έδρα της κυβέρνησής του. Ανέκτησε δυνάμεις, ξαναβρήκε την όρεξή 
του και με εκλάμψεις έδινε την εντύπωση ότι έγινε ξανά αυτός που ήταν. 

Η υλική ένδειξη της αποκατάστασης του Duce ήταν η επιστροφή του στη Ρώμη. Οι Γερμανοί όμως 
ειδοποίησαν ότι δεν υπήρχε καν ζήτημα: Ο μύθος της Ρώμης ανοχύρωτης πόλης επέβαλε την 
μεταφορά του νεοφασισμού σε μια γελοία πρωτεύουσα, στη μικρή πόλη Σάλο, στη δυτική όχθη της 
λίμνης Γκάρντε. Ο Mussolini έφθασε εκεί με την ντόνα Ρακέλε στις 10 Οκτωβρίου και 
εγκαταστάθηκε στην έπαυλη Φελτρινέλλι, κοντά στο Γκαργκάνο. Η διπλή ζωή της Ρώμης 
συνεχιζόταν με τη γειτνίαση της Κλάρα Πετάτσι, που είχε συλληφθεί από την αστυνομία του 
Badoglio και απελευθερώθηκε από την Gestapo και που τώρα έμενε σ’ ένα σπίτι στην πλαγιά της 
Γκαρντόνε. Τα διάφορα υπουργεία είχαν εγκατασταθεί στις μεγάλες επαύλεις της Βόρειας Ιταλίας. 
Το διεθνές κύρος της κυβέρνησης μπορεί να υπολογισθεί από μια Ισπανική νότα, σε απάντηση 
γερμανικής αιτήσεως που έλεγε ότι δεν είναι δυνατή η αναγνώριση μιας σκιάς. Ένα τμήμα SS 
φρουρούσε την έδρα του νεοφασισμού. Στην έπαυλη Φελτρινέλλι ένας Γερμανός αξιωματικός 
παρακολουθούσε τις ακροάσεις του Duce και έδιδε καθημερινά αναφορές των κινήσεων 
επισκεπτών στους ανωτέρους του. Ένας άλλος Ιταλός αποκαταστάθηκε από τους Γερμανούς στην 
Ιταλία: ο κόμης Ciano. Τον επιβίβασαν σ’ ένα αεροπλάνο, τον οδήγησαν με φρουρά ως τη Βερόνα 
και τον παρέδωσαν στην ιταλική αστυνομία, που τον έκλεισε στην φυλακή των Σκάλτζι. Στη φυλακή 
μπήκε με άνεση τρόπων, φορώντας ένα ανοικτό επανωφόρι και λέγοντας ότι είναι ευτυχής που 
γλίτωσε από τους Γερμανούς δεσμοφύλακές του. Λίγες μέρες αργότερα, όταν ανακάλυψε ότι δυο SS 
φύλαγαν την πόρτα του, τον έπιασε τρόμος. 
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Η πάλη εναντίον της Ύδρας 

Η σοβιετική επίθεση εναντίον της προεξοχής του Ορέλ υποχρέωσε την Wehrmacht να εγκαταλείψει 
την δική της επίθεση εναντίον της προεξοχής του Kursk. Την ημέρα που πάρθηκε η απόφαση αυτή, 
στις 17 Ιουλίου, δύο άλλες σοβιετικές επιθέσεις εξαπολύονταν εναντίον της δεξιάς πτέρυγας της 
ομάδας στρατιών του Manstein: η πρώτη εναντίον του ποταμού Mius στα βόρεια του Ταγκανρόγκ 
και η άλλη εναντίον του Donets στα ανατολικά του Ίσζουμ. Και οι δυο σημείωσαν σημαντικές 
επιτυχίες, προκάλεσαν στις γερμανικές γραμμές ρήγματα βάθους 20 και 30km, έβαλαν σε κίνδυνο 
την βιομηχανική περιοχή του Stalino - Βοροσίλοφγκραντ και απειλούσαν το Kharkov. 

Η μάχη διεξαγόταν μέσα στο καμίνι του Ιουλίου. Την 1η Αυγούστου ο απολογισμός της γερμανικής 
διοίκησης ήταν ικανοποιητικός. Έχοντας στην αριστερή του πτέρυγα το 3ο σώμα αρμάτων μάχης και 
το θωρακισμένο σώμα SS ο Manstein ανέκοψε τους Ρώσους, επανέφερε το μέτωπό του στους δύο 
ποταμούς, αιχμαλώτισε 18.000, κατέστρεψε 700 άρματα και 900 κανόνια. Στην προεξοχή του Ορέλ 
η αμυντική μάχη είχε επίσης πάρει μια σχετικά ευνοϊκή τροπή. Η προέλαση του Γκορμπάτωφ είχε 
σταματήσει 6km από το Ορέλ και το επίφοβο άνοιγμα του Μπαγκραμιάν προς τη μοναδική 
σιδηροδρομική γραμμή της περιοχής είχε αναχαιτιστεί από τη μεραρχία Grossdeutschland. Ο Hitler 
από την άλλη έδινε την έγκριση να εκκενωθεί η προεξοχή. Ο von Kluge υπολόγιζε ότι η σύμπτυξη 
του μετώπου θα του επέτρεπε να αποσύρει από τη μάχη 17 μεραρχίες, με τη βοήθεια των οποίων 
θα μπορούσε να ανασυγκροτήσει τη μάζα των εφεδρειών που του έλειπε ως τώρα. 

Η κρίση του καλοκαιριού στο Ανατολικό μέτωπο σαν να εξορκιζόταν. Ο Hitler δήλωσε στον Ζάιτζλερ 
ότι η Μεσόγειος ήταν στα 1943 πιο σημαντική από τη Ρωσία. Ενισχύσεις και ιδιαίτερα οι μεραρχίες 
των SS που οι μάχες του Ιουλίου είχαν καθυστερήσει την αποστολή τους, έπαιρναν φύλλο πορείας 
για την Ιταλία. 

Η πολύτιμη ανάπαυλα κράτησε τρεις ημέρες. Στις 3 Αυγούστου 3.000 πυροβόλα ανοίγουν πυρ γύρω 
από την προεξοχή του Kharkov. Οι μάχες του Ιουλίου ήταν απλώς το προανάκρουσμα. Η πραγματική 
σοβιετική επίθεση του καλοκαιριού τώρα άρχιζε. 

Αυτή ακριβώς τη στιγμή η κατάπληξη και σχεδόν ο πανικός κυριεύει τους πολιτικούς και 
στρατιωτικούς ηγέτες της Γερμανίας. Η εικόνα μιας πολυκέφαλης ύδρας ανοίγεται μπροστά τους. Ο 
Goebbels, εγκαταλείπει για μια στιγμή τη μάσκα της φανατισμένης αισιοδοξίας του και 
εκμυστηρεύεται στον Guderian ότι θα πρέπει να βλέπουν από τώρα τους Ρώσους να φθάνουν στο 
Berlin, να ονειρεύονται να δηλητηριάσουν τις γυναίκες μας και τα παιδιά μας. Απέναντι σ’ ένα τέρας 
που η ικανότητα του να αναγεννάτε, δεν έχει όρια, οσεσδήποτε νίκες είναι μάταιες. Τον 
προηγούμενο χρόνο και εκείνοι οι Γερμανοί στρατηγοί που συμμερίζονταν στο ελάχιστο τις 
αυταπάτες του Hitler πίστευαν ότι ο Ερυθρός Στρατός είχε φθαρεί. Στα 1943 ένα τρίτο κύμα 
δύναμης, πολύ πιο ψηλό από τα δυο προηγούμενα, αναδύεται μέσα από το σοβιετικό μεγαλείο και 
σκεπάζει την Wehrmacht. 

Τον Ιούλιο απέναντι στις 29 μεραρχίες πεζικού και 13 θωρακισμένες της ομάδας των δικών του 
στρατιών, ο Manstein επισημαίνει 109 μεραρχίες και 9 ταξιαρχίες ακροβολιστών, 7 σώματα ιππικού, 
7 σώματα μηχανικού, 10 σώματα, 20 ταξιαρχίες και 16 αυτόνομα συντάγματα αρμάτων. Όσο 
υψηλές και αν είναι οι εκτιμήσεις αυτές, ανταποκρίνονται με την γενικότερη εικόνα του σοβιετικού 
στρατού στα 1943: 513 μεραρχίες ή ταξιαρχίες πεζικού, 41 μεραρχίες ιππικού, 290 μηχανοκίνητες ή 
θωρακισμένες ταξιαρχίες. Οργανικά οι σοβιετικοί σχηματισμοί υπολείπονται από τους αντιστοίχους 
γερμανικούς, αλλά στους τελευταίους υπάρχουν χαίνοντα κενά. Η ομάς του Νότου λ.χ. είχε 
απώλειες τον Ιούλιο-Αύγουστο 133.000 άνδρες και έλαβε μόνο 33.000 αντικαταστάτες. Η Ρωσία 
βυθιζόταν στο αίμα, αλλά διατηρούσε ένα ανθρώπινο δυναμικό σε στρατεύσιμες ηλικίες τέσσερις 
φορές πολυπληθέστερο από τις γερμανικές στρατεύσιμες ηλικίες. Επί πλέον πολεμούσε εναντίον 
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ενός μόνο εχθρού. 

Στον τομέα του υλικού η Γερμανία επέτυχε μια θαυμαστή ανόρθωση. Στη θέση του υπουργού 
Εξοπλισμού Τοντ, που είχε σκοτωθεί στις 8 Φεβρουαρίου 1942 σε αεροπορικό δυστύχημα, ο Hitler 
είχε τοποθετήσει ένα αρχιτέκτονα τριάντα έξι ετών, κατασκευαστή των ναζικών αμφιθεάτρων της 
Nuremberg, σχεδιαστή του Berlin του μέλλοντος, τον Άλμπερ Σπέερ. Το εγχείρημα είναι τολμηρό, 
αλλά ο Σπέερ είναι διάνοια. Σε λίγους μήνες αναλαμβάνει όλο το βάρος της πολεμικής παραγωγής, 
ενώ ο κοσμοπολίτικος στρατός εργασίας που τίθεται κάτω από τις διαταγές του, περνά από 
2.600.000 σε 14 εκατομμύρια άνδρες. Οι συμμαχικές αεροπορικές επιδρομές σακατεύουν τα 
εργοστάσια, αναστατώνουν τις μεταφορές, αποδιοργανώνουν την εργασία, εξαντλούν τους 
εργαζομένους. Και όμως η γερμανική παραγωγή όπλων διπλασιάζεται και αναδιπλασιάζεται. Το 
βάρος των αρμάτων που μπήκαν σε υπηρεσία, περνά από 36.000 τόνους το 1940 στους 150.000 
τόνους το 1942 και στους 590.000 τόνους το 1944. Ανάλογη είναι και η υπόλοιπη παραγωγή. 

Ο Σπέερ αναζωογονεί και την αεροπορία, η παραγωγή της οποίας είχε πέσει τόσο χαμηλά, ώστε ο 
αρχηγός του γενικού επιτελείου της Luftwaffe Γιέσονεκ, κατά τον Ουντέτ, αυτοκτονεί. Από το 1940-
1942 ο αριθμός των αεροπλάνων που κατασκευάσθηκαν στη Γερμανία, ανέβηκε από 10.247 στα 
15.409. Ο Σπέερ τα ανεβάζει στα 24.807 το 1943 και στα 40.593 το 1944. 

Ο Σπέερ δεν παραμελεί ούτε τα νέα μέσα σφαγής. Η Γερμανία ετοιμάζει μια ιπτάμενη βόμβα, την Α1 
(αργότερα θα ονομασθεί V1), με μηχανισμό απλό, ελαφρύ (2.200kg) βραδύ (166 m/sec) εύκολη 
στην κατασκευή της (286 εργάσιμες ώρες), ολιγοδάπανη (3.500 μάρκα), για την οποία ενδιαφέρεται 
ο Hitler. Αντίθετα ο Führer είναι διστακτικός σχετικά με το σχέδιο Α4 (το μελλοντικό V2). Τη φορά 
αυτή πρόκειται για ένα μηχάνημα επαναστατικό, για ένα μακρύ και βαρύ πύραυλο (14m και 12,6 
τόνοι) υπερηχητικό (1520 m/sec) που ταξιδεύει σε ύψος 90km, ένα όπλο τρομακτικό και ασύγκριτο, 
αλλά που το τίμημά του σε εργασία και χρήμα απαιτούσαν μια σπατάλη προσπαθειών για ένα 
αβέβαιο αποτέλεσμα. Οι δισταγμοί διαλύθηκαν ύστερα από μια επίσκεψη που οργάνωσε ο Σπέερ 
στο πολύγωνο του Πεενεμούντε, όπου ο Hitler επανέρχεται σε μια κατάσταση έκστασης 
διατάσσοντας να δοθεί αμέσως στο σχέδιο Α4 η απόλυτη προτεραιότητα. Κάτω από το κράτος 
αυτής της συγκίνησης ο Hitler θα αποκαλύψει στον Mussolini, στο Φέλτρε, το μυστικό του για το 
πως θα κερδίσει τον πόλεμο ξυρίζοντας

Η αυτοκρατορία της ψαλιδιζόταν, τα εδάφη της ερειπώνονταν, οι πόροι της ολοένα και 
περιορίζονταν, αλλά η Γερμανία προβάλλει με περισσότερες δυνάμεις από ό,τι στα χρόνια της 
μεγαλύτερής της επεκτάσεως. Παρ’ όλα αυτά οι Ρώσοι τα πάνε καλύτερα! Η μηνιαία παραγωγή 
αρμάτων φθάνει τα 2.000, δηλαδή δυο φορές τη γερμανική παραγωγή. Το αγαπημένο όπλο του 
ρωσικού στρατού, το πυροβολικό, γνωρίζει μια ακόμη πιο γοργή ανάπτυξη. Μόνο μέσα στο 1943 
έχουμε 30.000 κανόνια διαμετρήματος άνω των 100mm. Η ανάπτυξη αυτή επιτρέπει να 
συγκροτηθούν μεραρχίες, ακόμη και σώματα πυροβολικού, που ξαναφέρνουν στον πόλεμο το 
καταιγιστικό τρόμμελφοϊερ του 1916-1918. 

 το London ως τη γη. 

Η πυκνότητα των πυροβόλων φθάνει συχνά στους τομείς επίθεσης, τα 300 κανόνια στο χιλιόμετρο. 
Η επίθεση εναντίον του Μπιέλγκοροντ υποστηρίχθηκε με περισσότερα από 6.000 πύρινα στόματα. 

Στα θέματα τακτικής οι Ρώσοι δεν εισάγουν πολλά καινούρια πράγματα. Στη μάχη του Kharkov 
επαναλαμβάνεται με μεγαλύτερη δύναμη, ό,τι και στις προηγούμενες μάχες. Η κύρια προσπάθεια 
αποβλέπει να καταστρέψει τη συγκόλληση της 4ης στρατιάς Panzer με την 8η στρατιά (πρώην 
απόσπασμα Κέμπφ). Στις 8 Αυγούστου ένα ρήγμα 50km ανοίγεται ανάμεσά τους. Αλλά αντί να 
διεισδύσουν μέσα απ’ αυτό, όπως θα έκανε η Wehrmacht, οι Ρώσοι επεκτείνουν και διαφοροποιούν 
την επίθεσή τους, όπως άλλοτε ο στρατάρχης Foch, για να καθηλώσουν και να φθείρουν τις 
εχθρικές εφεδρείες. Στο κέντρο, επιτίθενται με κατεύθυνση το Smolensk. Στο νότο, 
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επαναλαμβάνουν τις προσπάθειές τους εναντίον του Mius και του Donets. Στο νότιο άκρο, πιέζουν 
κατά του προγεφυρώματος του Κουμπάν. Το τίμημα σε αίμα είναι πολύ υψηλό. Χωρίς αρκετή 
υποστήριξη, οι επιθέσεις αυτές καθηλώσεως σημαίνουν εκατόμβες, αλλά ο σκοπός έχει 
εκπληρωθεί. Στις 13 Αυγούστου, το μέτωπο της στέπας που διηύθυνε ο στρατηγός Χάγκεν, 
παρακάμπτει το Kharkov. Ο Manstein, η ομάδα στρατιών του οποίου υφίσταται το κύριο βάρος της 
μάχης, ασθμαίνει ζητώντας συνεχώς ενισχύσεις. Στις 22 Αυγούστου, υποχρεώνεται να διατάξει την 
εκκένωση της μεγάλης πόλης. Η ζώνη οχυρώσεων που είχε κατασκευασθεί γύρω από το Kharkov, 
παραδίνεται χωρίς μάχη. 

Στις 27 Αυγούστου, ο Hitler επισκέπτεται για μια μόνο ημέρα το παλιό του αρχηγείο της Βινίτσα, για 
να συνεννοηθεί με τον Manstein. Ο στρατάρχης ζητά την εγκατάλειψη του Donets που θεωρεί 
ακατάλληλο για άμυνα. Ο Hitler του απαντά ότι πρέπει να κρατήσει παντού μέχρις ότου ο εχθρός 
πεισθεί για το μάταιο των επιθέσεών του

Την άλλη μέρα, ο στρατάρχης von Kluge σπεύδει στο Rastenburg. Δεν μπορεί, λέει, να παραχώρηση 
ούτε μια μεραρχία. Οι Ρώσοι εξαπολύουν σφοδρή επίθεση μπρος στο Smolensk και τη Ζέλνα. 
Διαθέτουν, σύμφωνα με τα στοιχεία του στρατηγείου Ο.Κ.Η., 134 μεραρχίες πεζικού και 187 
ταξιαρχίες αρμάτων, που δεν τις έχουν ακόμη ρίξει στην μάχη. Πώς είναι δυνατόν να βοηθήσω τον 
Manstein, λέγει ο Kluge, όταν, από τη μια στιγμή στην άλλη οι μάζες αυτές μπορούν να πέσουν 
πάνω μου, να με λειώσουν; 

. Ωστόσο, υπό την πίεση του Ζάιτζλερ και παρά την απέχθειά 
του προς ο,τιδήποτε, θα μπορούσε να εκληφθεί ως πρόθεση αναδιπλώσεως, διατάσσει τη χάραξη 
μιας νέας γραμμής άμυνας με το όνομα Πάνθηρ. Με αφετηρία τη Βαλτική ως τη Νάρβα, η γραμμή 
έφθανε, μέσα από το Βιτέμπσκ και το Γκόμελ, ως τον Δνείπερο, ακολουθούσε το ρεύμα του μεγάλου 
ποταμού ως το Ζαπορόγιε και από κει, περνώντας από τη Μελιτούπολη, έφθανε μέχρι την Αζοφική. 
Αλλ’ αν η υποχώρηση κρινόταν αναγκαία, έπρεπε να γίνει αργά και μεθοδικά, διασώζοντας το υλικό 
και επιβραδύνοντας την προέλαση του εχθρού με μάχες οπισθοφυλακών. Μέχρι τότε, ο Manstein 
έπρεπε να πολεμήσει αποφασιστικά στις υπάρχουσες γραμμές μετώπου. Ο Hitler του υποσχέθηκε 
ενισχύσεις, που θα τις αποσπούσε από τις ομάδες των στρατιών Βορρά και Mitte. 

Μέσα στις συνθήκες αυτές συνεχίζεται η πάλη. Όλα είναι άλυτα, όλα αντιφατικά. Με την είσοδο του 
καλοκαιριού η δράση των παρτιζάνων πυκνώνει. Μόνο μέσα σε δύο μέρες, 2-3 Αυγούστου, που 
συμπίπτουν με την έναρξη της σοβιετικής επίθεσης, κόβουν τις σιδηροδρομικές γραμμές σε 8.422 
σημεία και στήνουν 1478 ενέδρες. Οι κινήσεις των στρατευμάτων επιβραδύνονται και η 
ανασφάλεια επικρατεί στα μετόπισθεν, αλλά χρειάζονται δεκάδες μεραρχίες για να εκκαθαρισθούν 
τα δάση. Και οι μεραρχίες λείπουν ακόμη και στους πιο θερμούς τομείς του μετώπου. Ο Hitler θέλει 
να κρατήσει τα πάντα. Ακινητοποιεί έτσι στρατεύματα κατά μήκος του Αρκτικού Ωκεανού, στις 
πόρτες του Leningrand, στις προκεχωρημένες θέσεις του Καυκάσου, στα νησιά του Αιγαίου, αλλά 
στις λεπτομέρειες του διαφεύγουν όλα. Στις 8 Σεπτεμβρίου πέφτει το Stalino. Δύο σώματα της 6ης 
στρατιάς (που αναστήθηκε μετά από το Stalingrand) έχουν περικυκλωθεί κατά μήκος της Αζοφικής 
και έχουν κατά το ήμισυ καταστραφεί. Στην περιοχή του Κουμπάν τα στρατεύματα του Βόρειου 
Καυκάσου αποβιβάζονται στο Νοβοροσίσκ, στα νώτα της 17ης στρατιάς. Βορειότερα ακόμη, η 9η 
στρατιά εγκαταλείπει το Μπριάνσκ, η 4η στρατιά εκριζώνεται από τη Ζέλνα και η 3η στρατιά χάνει 
το Βέλις. Ο Hitler γράφει στον von Kluge, ότι η μάχη δεν είναι πια θέμα τακτικής επιδεξιότητας, αλλά 
μόνον στωικότητας: Οι στρατιές θα πρέπει να εμπνευσθούν από το προηγούμενο του χειμώνα 1941 
- 1942, να καρφώσουν τα πόδια τους στο έδαφος και να πεθάνουν επί τόπου. Το στρατηγείο της 
ομάδας Mitte, στο οποίο επικρατεί ένα έντονο πνεύμα αναταραχής, έχει το θάρρος να απαντήσει 
στον Hitler, ότι οι συνθήκες δεν είναι οι ίδιες και ότι η σύγκριση είναι άνευ αξίας. 

Ένα όνομα -ο Δνείπερος- βασανίζει τους καταπονημένους Γερμανούς στρατηγούς. Πίσω από την 
πλατειά κοίτη του πιστεύουν ότι θα μπορέσουν να πάρουν ανάσα, να αναδιοργανώσουν τις 
μεραρχίες τους, να χαράξουν μια γραμμή άμυνας, να ανασυγκροτήσουν και να αναδιατάξουν τις 
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εφεδρείες τους. Στις 8 Σεπτεμβρίου ο Hitler μετακινείται και πάλι, φθάνει στο στρατηγείο του 
Manstein στη Ζαπορόγιε, όπου ακούει το στρατάρχη να του εκθέτει τους λόγους για τους οποίους 
επιβάλλεται η υποχώρηση πίσω από τον ποταμό. Ο Hitler απαντά ότι οικονομικές εκτιμήσεις και 
λόγοι γοήτρου τον εμποδίζουν να επιτρέψει μια τέτοια υποχώρηση. 

Στις 14 Σεπτεμβρίου φθάνει από τον Manstein μια νέα κραυγή απελπισίας. Ο Hitler τον καλεί στο 
Rastenburg και προσπαθεί να τον πείσει ότι η στρατιωτική κατάσταση θα αλλάξει άμεσα με ένα 
νέου τύπου πυροβόλο επίθεσης που αρχίζει να χρησιμοποιείται. Ο Manstein απαντά με τους χάρτες 
του και τις εκθέσεις των επιτελών του. Τελικά ο Hitler ενδίδει. Η μάζα των στρατιών της ομάδας του 
Νότου θα περνούσε και πάλι το Δνείπερο. Η ομάς των στρατιών Mitte θα αναπτυσσόταν κατά μήκος 
του Σοχ, παραποτάμου του μεγάλου Δνείπερου, και από κει, μέσα από το Βιτέμπσκ, θα 
συνενωνόταν με την ομάδα των στρατιών του Βορρά που θα παρέμενε στις θέσεις της. Ο Hitler δεν 
θέλησε να θυσιάσει την Karelia και τις προκεχωρημένες θέσεις στο Leningrand, από φόβο μήπως η 
εγκατάλειψή τους θα είχε πολιτικές επιπτώσεις στη Finland. Αρνήθηκε παράλληλα να θυσιάσει την 
Κριμαία, γιατί η απώλειά της θα μπορούσε να κλονίσει τη Ρουμανία. Από την ομάδα Manstein 
αποσπά την 6η στρατιά, με σκοπό να την ενώσει με την ομάδα Kleist, για να μπορέσει έτσι να 
προστατεύσει μια οριζόντια έκταση στέπας 150km και να εμποδίσει την είσοδο στον ισθμό 
Περέκωφ. 

Η μεγάλη υποχώρηση αρχίζει. Τεράστιες φάλαγγες οχημάτων σηκώνουν στην Ουκρανία σύννεφα 
σκόνης. Πάνω στις τέσσερις μοναδικές σιδηροδρομικές γραμμές κυλούν σειρές από αμαξοστοιχίες, 
που έχουν μετατραπεί σε κινητά οχυρά (blockhouse), για την άμυνα κατά των παρτιζάνων. Μέχρι 
την τελευταία στιγμή φοβούνται για την απώλεια της 4ης στρατιάς που καταδιώκεται στο μέτωπο 
του Voronezh. Τελικά καταφέρνει να γλιτώσει από τις γέφυρες του Kiev και του Τσερκάσσυ. 

Στις 25 Σεπτεμβρίου οι ρωσικές εμπροσθοφυλακές πλησιάζουν το Δνείπερο, ανάμεσα στη 
Ζαπορόγιε και το Ντνιεπροπετρόφσκ. Η στιγμή είναι συγκινητική. Πριν δυο χρόνια η συγκίνηση, 
σχεδόν ο ίλιγγος, κατείχε τους Γερμανούς στρατιώτες, όταν με το βλέμμα τους αγκάλιαζαν την 
απεραντοσύνη του ποταμού και πέρα από την κοίτη του, με τα διάσπαρτα νησιά, το άπειρο μιας 
πεδιάδας τυλιγμένης μέσα στο πούσι του καλοκαιριού. Τώρα οι Ρώσοι στρατιώτες ξανάβρισκαν τον 
γίγαντα που είχαν διασχίσει τότε μ’ ένα αίσθημα ήττας και μειονεκτικότητας. Η ορμή τους δεν 
ανακόπτεται. Μια ταξιαρχία αλεξιπτωτιστών εγκαθιστά ένα προγεφύρωμα κοντά στο Κρεμεντσούγκ. 
Μια μονάδα πεζικού εγκαθίσταται στην καμπή του Περεζεσλάβ, στα νότια του Kiev. Στο βόρειο 
τμήμα της πόλης, οι παρτιζάνοι βοηθούν τη διείσδυση σοβιετικών στρατευμάτων στην ελώδη ζώνη, 
κοντά στο στόμιο του Πρίπετ. Το υδάτινο εμπόδιο του Δνείπερου δεν είναι πια απροσπέλαστο. 
Αντίθετα τα γερμανικά προγεφυρώματα, σύμφωνα με κατηγορηματική διαταγή του Hitler, 
διατηρούνται στην αριστερή όχθη του ποταμού, μπροστά στη Ζαπορόγιε, το Ντνιεπροπετρόφσκ, το 
Κρεμεντσούγκ και το Kiev, παρά τις αντιρρήσεις της τοπικής διοίκησης ότι η διάταξη αυτή απαιτεί 
πολλά στρατεύματα και εξασθενίζει το σχέδιο άμυνας του ποταμού. 

Στο κέντρο τα στρατεύματα του μετώπου του Καλινίν καταλαμβάνουν στις 24 Σεπτεμβρίου το 
Smolensk. Απελευθέρωση συμβολική. Είναι, το πρώτο γεγονός που χαιρετίζεται στη Μόσχα με τα 
κανόνια της νίκης. Η πτώση του Smolensk στα 1941, φαινόταν να προαναγγέλλει την πτώση και της 
πρωτεύουσας. Τώρα η απελευθέρωσή του σήμαινε ότι η Μόσχα ήταν εκτός κινδύνου. 
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Ο δρόμος της Τεχεράνης 

Στην πρωτεύουσα αυτή, που, αν και είχε σωθεί, ζούσε κάτω από αυστηρούς περιορισμούς, 
συγκεντρώθηκαν τον Οκτώβριο οι υπουργοί Εξωτερικών του συνασπισμού. Σκοπός αυτής της 
διάσκεψης ήταν να προετοιμάσει μια συνάντηση επί επιπέδου αρχηγών κυβερνήσεων. Η 
αποκατάσταση μιας άμεσης επαφής με τον Stalin, είχε γίνει στον Roosevelt μια έμμονη ιδέα. Εκείνο 
που έπρεπε να κριθεί, κατά τη γνώμη του, περισσότερο κι από την πορεία των επιχειρήσεων, ήταν η 
διαμόρφωση του μέλλοντος. Ο πόλεμος απείχε πολύ ακόμη από τη νίκη, αλλά ο Roosevelt 
επείγεται: Τα Συμμαχικά Έθνη, γράφει στον Stalin, 

Όσο για τη μεθόδευση, ο Roosevelt δεν έχει ταλαντεύσεις. Μόνον ανάμεσα σ’ αυτόν και τον Stalin 
μπορούν να ληφθούν αποφάσεις κεφαλαιώδους σημασίας. Ο Churchill είναι ένας αναχρονισμός. Ο 
εμφανής συντηρητισμός του, η προσήλωσή του στη μοναρχία, η απέχθειά του προς τον 
κομμουνισμό, ο αποικιοκρατισμός του, ακόμη και η ευγλωττία του, η ενδυμασία και το ύφος του, 
όλα αυτά φαίνονται στον Roosevelt πράγματα απαρχαιωμένα. Η Αγγλία του, στην οποία ο 
Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών αρνείται επίμονα την τιμή μιας επίσκεψης, δεν είναι άλλο από 
μια μικρή, αδύνατη νήσος στην άκρη μιας καταδικασμένης ηπείρου. Όσο για την Αυτοκρατορία του, 
γύρω από την οποία οχυρώνεται, είναι ένα μνημείο καταπίεσης, που δεν πρέπει να επιζήσει μετά τη 
νίκη της Αμερικής. Αντίθετα ο Stalin και η Σοβιετική Ένωση βρίσκονται μέσα στο ρεύμα της ιστορίας. 
Ο Roosevelt αποκρούει με αγανάκτηση τις απόψεις εκείνων, όπως του στρατιωτικού του ακολούθου 
στη Μόσχα, που στον συνασπισμό Αμερικής και μπολσεβικισμού δεν βλέπουν παρά μια παράξενη 
συμμαχία, προορισμένη να εκλείψει μετά τη συντριβή του κοινού εχθρού. 

δεν πρέπει να περιμένουν το τέλος των 
επιχειρήσεων, για να θέσουν τις βάσεις του κόσμου του μέλλοντος. Διαφορετικά οι δεσμοί φιλίας που 
υπάρχουν μεταξύ μας, θα έχουν ήδη χαλαρωθεί και ίσως λυθεί. Θα καταπιαστούμε με τα ιδιαίτερά μας 
συμφέροντα και οι διεσπαρμένες προσπάθειές μας δεν θα οδηγήσουν στην οικοδόμηση μιας ειρήνης, για 
την οποία τόσοι άνθρωποι πεθαίνουν... 

Πρώτη επιδίωξη του Roosevelt είναι ένα τετ-α-τετ με τον Stalin. Και προτείνει ρομαντικά, η 
συνάντηση να γίνει σ’ ένα από τα νησιά του στενού του Μπέρινγκ, στα μισά του δρόμου μεταξύ της 
αμερικανικής αυτοκρατορίας και της σοβιετικής. Δεν θα έχω μαζί μου, γράφει στον Stalin, παρά τον 
Harry Hopkins, έναν διερμηνέα, έναν στενογράφο κι εύχομαι όπως και σεις περιορίσετε στην ίδια 
κλίμακα τον αριθμό των προσώπων που θα σας συνοδεύσουν. Αποκρούει την ιδέα μιας συνάντησης 
στην Ισλανδία ή στην Αφρική, 

Η επιστολή του Roosevelt έχει ημερομηνία 5 Μαΐου 1943. Ο Stalin αφήνει να του φύγει η ευκαιρία 
να δημιουργήσει μια σφήνα στην αγγλοαμερικανική συμμαχία, προφανώς γιατί έτρεφε έναν 
υπέρμετρο φόβο για το αεροπλάνο. Και για να πάει κανείς στο στενό του Μπέρινγκ από τη Μόσχα, 
δεν υπήρχε άλλος τρόπος από το αεροπλάνο. Ο Churchill ενημερώνεται για τις προθέσεις του 
Roosevelt από τον Χάρριμαν. Στις 25 Ιουνίου διαμαρτύρεται, παρ’ όλο που η διαμαρτυρία του είναι 
υποτονική: 

γιατί, ειλικρινά, θα είναι δύσκολο τότε να μη προσκληθεί ο Churchill... 

Ό,τι και να αποφασίσετε, θα κάνω ό,τι μπορώ για να δικαιολογήσω εδώ τη στάση σας...

Επρόκειτο για μικροσυμπλοκή. Η κύρια μάχη δινόταν για τον τόπο συνάντησης των Μεγάλων. 

 Η 
συνάντηση Roosevelt-Stalin θα γίνει έτσι συνάντηση των τριών. Και πριν απ’ αυτήν θα γίνει η 
συνάντηση των τριών υπουργών Εξωτερικών, για την εκκαθάριση του εδάφους. Ο Κόρντελ Χωλ ήταν 
γέρος και άρρωστος. Οι Αμερικανοί προσπαθούν να επιτύχουν, ώστε ο Molotov να έλθει στην 
Washington ή, τουλάχιστον, στο London. Οι Ρώσοι είναι αμετάπειστοι. Οι υπουργοί Εξωτερικών θα 
συναντηθούν στη Μόσχα και πουθενά αλλού. 

Ο Stalin ισχυρίζεται ότι η διεξαγωγή των επιχειρήσεων του απαγορεύει να απουσιάσει από τη 
Ρωσία, έστω και για μια εβδομάδα. Ο Roosevelt απαντά ότι είναι και εκείνος επίσης αρχηγός ενός 
μεγάλου έθνους και ότι το σύνταγμα των Ηνωμένων Πολιτειών τον υποχρεώνει να επικυρώνει με 
την υπογραφή του, εντός δέκα ημερών, τους νόμους που ψηφίζει το Congress. Είναι έτοιμος να 
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διανύσει το μεγαλύτερο μέρος του δρόμου και παρακαλεί τον Stalin να μη τον υποχρεώσει να τον 
διανύσει ολόκληρο. 

Στις 25 Οκτωβρίου ο Κόρντελ Χωλ γίνεται δεκτός στο Κρεμλίνο. Η συνομιλία του με τον Stalin αρχίζει 
με μια σύγκριση του τρόπου καλλιέργειας του σιταριού στην Ε.Σ.Σ.Δ. και στο Τέννεσυ. Στη συνέχεια 
ο Χωλ εκθέτει τους λόγους -υψίστης ιστορικής σημασίας- για τους οποίους ο πρόεδρος των 
Ηνωμένων Πολιτειών θεωρεί απαραίτητο να συναντήσει τον ύπατο αρχηγό της Σοβιετικής Ένωσης. 
Ο τελευταίος του λέγει ότι, για να φανεί αρεστός στον πρόεδρο Roosevelt, είναι έτοιμος να πάει 
μέχρι την Τεχεράνη. Μια τηλεφωνική γραμμή συνδέει την πρωτεύουσα αυτή με τη Μόσχα και -κάτι 
που δεν προσθέτει ο στρατάρχης- στην Τεχεράνη μπορεί κανείς να φθάσει σιδηροδρομικώς. 

Ο Roosevelt είχε ήδη απορρίψει την Τεχεράνη. Τα όρη της καθιστούσαν επικίνδυνη την προσέγγιση 
αεροπλάνου και αβέβαια την σύνδεση. Ο Stalin είχε απορρίψει ήδη το Φαίρμπανκς, το Scapa Flow, 
την Ασμάρα, την Άγκυρα, την Βηρυτό, την Κύπρο, το Κάιρο και ο Χωλ αγωνίζεται να τον πείσει να 
δεχθεί να πάει τουλάχιστον μέχρι τη Βαγδάτη. Οι προσπάθειές του αποδεικνύονται μάταιες. Οι 
επερχόμενες γενεές, γράφει ο Roosevelt στον Stalin, θα θεωρήσουν σαν τραγωδία το γεγονός ότι 
μερικές εκατοντάδες μίλια στάθηκαν αιτία να παρεμποδίσουν μια συνάντηση από την οποία εξαρτάται το 
μέλλον τους... Το πάθος αυτό του Roosevelt αφήνει εντελώς αδιάφορο τον Γεωργιανό. Εάν ο 
πρόεδρος Roosevelt, λέγει στον Χωλ, 

Ο Χωλ φεύγει από τη Μόσχα βέβαιος ότι η συνάντηση δεν πρόκειται να γίνει. Αλλά επιστρέφοντας 
διαπιστώνει την πλάνη του. Φθάνοντας στην Washington βλέπει τον Roosevelt να τον περιμένει στο 
αεροδρόμιο γεμάτος ανυπομονησία. 

δεν μπορεί να έλθει στην Τεχεράνη, τότε θα πρέπει να αναβάλουμε 
τη συνάντησή μας για τον επόμενο χρόνο. Τότε θα είμαι πρόθυμος να πάω όπου αυτός θέλει - ακόμη και 
στο Φαίρμπανκς. 

Προσέβλεπε προς τη συνάντηση του με τον Stalin, αφηγείται ο 
Χωλ, με τον ενθουσιασμό ενός μικρού παιδιού

Η Κίνα περιέπλεκε τις σχέσεις μεταξύ των Συμμάχων. Καλλιεργώντας σχέσεις ειρήνης με την Japan, 
η Ρωσία προσπαθούσε να αγνοεί τον Chiang Kai-shek. Ο Churchill, σύμφωνος στο σημείο αυτό με 
τον Stalin, θεωρούσε πως η κινεζική στρατιωτική συνεργασία είχε πολύ μικρή αξία. Ο Roosevelt, 
αντιθέτως, έβλεπε στην Κίνα, παράλληλα με την Ινδία, τη μεγάλη δύναμη του μέλλοντος, το τρίτο 
μέλος της τριανδρίας που, μαζί με τις Η.Π.Α. και την Ε.Σ.Σ.Δ., θα καθοδηγούσε τον κόσμο. Από τη 
στιγμή που διαπίστωσε ότι δεν μπορούσε να απομακρύνει την Αγγλία από μια ρωσοαμερικανική 
συνάντηση, ο Roosevelt εξέφρασε την ευχή να μετάσχει και η Κίνα, αλλά η Μόσχα αρνήθηκε. Η 
λύση βρέθηκε στη σύγκληση μιας διπλής ή μάλλον τριπλής διάσκεψης: Ο Roosevelt και ο Churchill 
πηγαίνοντας προς την Τεχεράνη θα συναντούσαν τον Τσαγκ με την σύζυγό του μαζί. Στη συνέχεια 
και επιστρέφοντας από την Τεχεράνη θα γινόταν μια δεύτερη ανταλλαγή απόψεων, για την 
ενδεχομένη εφαρμογή στην Άπω Ανατολή των σχεδίων που θα κατάστρωναν με τον κύριο της 
Ρωσίας. 

. 

Στις 11 Νοεμβρίου ο Roosevelt επιβιβάζεται στο θωρηκτό Iowa, στον όρμο του Τσέζαπηκ. Η ημέρα 
ήταν Παρασκευή και γι’ αυτό αναβάλλει τον απόπλου ως τις πρωινές ώρες της επομένης. Κατά το 
ταξίδι μια τορπίλη που εξαπολύθηκε κατά λάθος από το αντιτορπιλικό συνοδείας Ουίλιαμ Δ. 
Πόρτερ, περνά ξυστά από το προεδρικό πλοίο. Τελικά το θαλάσσιο ταξίδι τερματίζεται χωρίς άλλο 
επεισόδιο, στις 20 Νοεμβρίου, στο Οράν. Από εκεί η Ιερή Αγελάδα, το τετρακινητήριο αεροσκάφος 
του Λευκού Οίκου, θα μεταφέρει τον Roosevelt στην Τύνιδα και κατόπιν στο Κάιρο. Το προεδρικό 
αεροπλάνο προσγειώνεται στην αιγυπτιακή πρωτεύουσα στις 22 Νοεμβρίου, στις 09:35. Ο Churchill 
και η οικογένεια του Τσαγκ τον περιμένουν. Η διάσκεψη που διανθίζεται με πανηγυρισμούς, κρατεί 
τέσσερις ημέρες. 

Είναι δύσκολο να συλλάβει κανείς το νόημά της. Ο Roosevelt είχε με τους Τσαγκ πολύ κλειστές 
συνομιλίες, κατά τις οποίες έθιξε το θέμα μιας μεγαλειώδους βοήθειας προς την Κίνα και μιας 
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γενικής απελευθέρωσης της Ασίας. Ο Churchill που θεωρούσε όλες τις κινεζικές υποθέσεις σαν 
περίπλοκες και μικρής σημασίας και που αντιλαμβανόταν ότι του καταστρέφουν την Βρετανική 
Αυτοκρατορία, κάνει επίδειξη κακού χιούμορ, που αντιμετωπίζεται με προσωπικές θετικές 
παρεμβάσεις του Roosevelt. Στο μεταξύ η διένεξη ανάμεσα στα γενικά επιτελεία συνεχίζεται. Ο 
Brooke και ο Κιγκ κόντεψαν να έλθουν στα χέρια, όταν ο Αμερικανός παρουσίασε ένα σχέδιο που 
άδειαζε τη Μεσόγειο, για να προωθηθεί στη Βιρμανία -προς όφελος της Κίνας- μια αμφίβια 
επιχείρηση. Τελικά αποφάσισαν να μην πάρουν καμιά απόφαση προτού γυρίσουν από τη Μόσχα. 

Μέχρι την τελευταία στιγμή μελετούσαν τρόπους να φθάσουν στην Τεχεράνη με τον υπεριρανικό 
σιδηρόδρομο, για να αποφευχθεί ο κίνδυνος του αεροπορικού ταξιδιού, τον οποίο διόγκωναν 
υπέρμετρα οι ακόλουθοι του Roosevelt. Τελικά αποφασίσθηκε ότι δεν υπήρχε άλλη λύση από το να 
διατρέξουν τον κίνδυνο αυτό. Στις 27 Νοεμβρίου, στις 07:07, η Ιερή Αγελάδα απογειωνόταν από το 
αεροδρόμιο του Καΐρου φέρνοντας τον Franklin Roosevelt -πρώτη συνάντηση- προς εκείνον τον 
οποίο θεωρούσε δεύτερο αρχιτέκτονα του μέλλοντος του κόσμου. 
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Ρευστότητα στην Ουκρανία 

Την ίδια αυτή ημέρα, 27 Νοεμβρίου, κι ενώ οι μελλοντικοί νικητές πήγαιναν προς την πρώτη τους 
συνάντηση, η στρατιωτική κατάσταση στη Ρωσία γνώριζε μεγάλες και έντονες αλλαγές. Η μάχη του 
Δνείπερου μαινόταν. Από το Smolensk μέχρι τον Χερσώνα, από τις πηγές του περίπου μέχρι τις 
εκβολές του, ο μεγάλος αυτός ποταμός ήταν θέατρο σφοδρών μαχών. Λόγω της ξηρασίας, η 
περίοδος της λάσπης (Schlammeperiod) ήταν εξαιρετικά σύντομη και η ανάπαυλα, πάνω στην οποία 
στηρίζονταν οι Γερμανοί, αποδείχθηκε βραχυπρόθεσμη. Από τις 7 Οκτωβρίου μία ημερησία διαταγή 
του στρατάρχη Stalin αναγγέλλει ότι η επίθεση για την απελευθέρωση έχει εξαπολυθεί από το 
Βιτέμπσκ μέχρι το Κουμπάν. Οι ρωσικές στρατιές ανακατανεμήθηκαν και τα ονόματα των μετώπων 
άλλαξαν: Μέτωπο του Βολχώφ πρώτο και δεύτερο μέτωπο Βαλτικής· πρώτο, δεύτερο και τρίτο 
μέτωπο Λευκορωσίας· πρώτο, δεύτερο, τρίτο και τέταρτο μέτωπο Ουκρανίας - αυτές είναι τώρα οι 
ομάδες στρατιών που, από εδώ και εμπρός, θα διεξάγουν τη μάχη. Χωρίς να υπολογίζονται οι 
άφθονες στρατηγικές εφεδρείες, οι ομάδες αυτές περιλαμβάνουν 69 στρατιές που συγκεντρώνουν 
330 μεραρχίες, σε αντιπαράθεση 197 γερμανικών μεραρχιών και μερικών σχηματισμών των 
συμμάχων της Γερμανίας. 

Οι ελπίδες της σοβιετικής διοίκησης είναι ζωηρές. Οι επιτυχίες της μάχης του καλοκαιριού 
ξεπέρασαν τις προσδοκίες τους. Ο ίδιος ο Stalin θα πει στον Roosevelt ότι ο χιτλερικός στρατός είναι 
πολύ πιο αδύνατος από ό,τι νόμιζε. Χάρη στα 3 εκατομμύρια Γερμανών που είχαν καρφωθεί στη 
Δύση, για την αντιμετώπιση της αγγλοαμερικανικής απειλής, η Ρωσία διέθετε απέναντι του 
αντιπάλου της ένα τέτοιο περιθώριο υπεροχής, που καμιά διακύμανση οπλισμού δεν μπορούσε να 
εξουδετερώσει. 

Οι Ρώσοι κερδίζουν την πρώτη νίκη τους στο Νότο. Στις 14 Οκτωβρίου η 1η μεραρχία Panzer 
υποχρεώνεται να εγκαταλείψει το προγεφύρωμά της στη Ζαπορόγιε. Την επομένη στο 2ο και 3ο 
μέτωπο Ουκρανίας επιτίθενται με 61 μεραρχίες πεζικού και 37 θωρακισμένες μεραρχίες ανάμεσα 
στη Ζαπορόγιε και στην Κρεμεντσούγκ. Εισβάλουν στη μεγάλη καμπή του Δνείπερου, φθάνουν στο 
Κριβόι - Ρόγκ και απειλούν την 1η θωρακισμένη γερμανική μεραρχία με κύκλωση. Ο Manstein 
κατορθώνει και την σώζει, με τη βοήθεια της 14ης και 24ης Panzer, που μεταφέρονται από τη 
France. Οι Ρώσοι μεταθέτουν τότε την κύρια προσπάθειά τους στο μήκος της Αζοφικής. Στις 22 
Οκτωβρίου πέφτει η Μελιτούπολη. Την 1η Νοεμβρίου φθάνουν στον ισθμό του Περέκωφ. Η 17η 
στρατιά οχυρώνεται στην Κριμαία, ενώ η 6η στρατιά περνά, με τη σειρά της το Δνείπερο, αφήνοντας 
μόνο ένα μικρό προγεφύρωμα ανατολικά από την Χερσώνα. 

Στις αρχές Νοεμβρίου η δίνη της μάχης θα μεταφερθεί προς τα βόρεια. Ένα ηχηρό όνομα 
προφέρεται και πάλι: Kiev. Το 1942 για την υπεράσπισή του οι Ρώσοι είχαν θυσιάσει μια ολόκληρη 
ομάδα στρατιών και είχαν χάσει πάνω από μισό εκατομμύριο αιχμαλώτους. Για την ανακατάληψή 
του, δίνουν τώρα μια σκληρή μάχη. 

Κλεισμένο από λόφους, στραμμένο προς τον ποταμό του, το Kiev έχει κάποια αναλογία με το 
Stalinγκραντ. Δύο προγεφυρώματα το απειλούν: το πρώτο προς τα βόρεια, απέναντι στον 
παραπόταμο της Ντέσνα. Το δεύτερο στο νότο, γύρω από την καμπή του Περεζασλάφ. Η 
σταθερότητα του εδάφους, οδηγεί τον Βατούτιν, διοικητή του 1ου ουκρανικού μετώπου, στην 
απόφαση να επιτεθεί από το νότο. Αλλά όλες οι προσπάθειες της 3ης θωρακισμένης μεραρχίας της 
φρουράς εξουδετερώνονται από την 4η στρατιά Panzer. 

Κατά λαμπρό τρόπο ο Βατούτιν αναστρέφει τη διάταξη των δυνάμεών του. Η δύναμη κρούσης 
ξαναπερνά τον Δνείπερο, μεταφέρεται από τη νότια πτέρυγα στη βόρεια και ξαναδιασχίζει τον 
ποταμό για να επιτεθεί από την αντίθετη κατεύθυνση. Στις 3 Νοεμβρίου, 30 μεραρχίες πεζικού και 
34 μηχανοκίνητες ταξιαρχίες, ρίχνονται πάνω στο μόνο γερμανικό σώμα, το 19ο. Η ακάθεκτη ορμή 
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τους κόβει το μεγάλο δρόμο του Ζιτομίρ. Η 3η θωρακισμένη μεραρχία της φρουράς ξαναρχίζει την 
επίθεσή της και, την επομένη, αποκόπτει τη σιδηροδρομική σύνδεση με το Φαστόφ. Η διαταγή 
εκκένωσης δίνεται έγκαιρα, ώστε να μπορέσει η μάζα των γερμανικών στρατευμάτων να βγει από 
την παγίδα. Μερικά στοιχεία που έχουν κυκλωθεί, προβάλουν μια ασθενή αντίσταση. Στις 6 
Νοεμβρίου το Kiev αποσπάται από τον κατακτητή του. 

Η πτώση του Kiev, γράφει ο Goebbels στα τετράδιά του, προκάλεσε, φυσικά, μεγάλη αίσθηση στους 
Μπολσεβίκους και σ’ ολόκληρο το εχθρικό στρατόπεδο. Αλλά οι άνδρες μας, οι αξιωματικοί μας, 
γεμάτοι οργή, ρωτούν πως δεν ορθώθηκε ένα Ανατολικό Τείχος στο μήκος του Δνείπερου... Ο υπουργός 
Προπαγάνδας αγνοεί τις στρατιωτικές και ψυχολογικές αρχές του Führer του. Αν οι στρατηγοί, λέει ο 
Hitler, αισθανθούν πίσω τους μια θέση αναδιπλώσεως, δεν έχουν παρά μια ιδέα: πως να το βάλουν στα 
πόδια για να ζαρώσουν σ’ αυτή τη θέση αναδιπλώσεως. Ο εμπνευστής του ελιγμού του Sedan φθάνει 
ως το σημείο να καταδικάζει τον ίδιο τον ελιγμό: 

Στις 7 Νοεμβρίου ο Manstein φθάνει, για μια ακόμη φορά, στο Rastenburg. Η 4η στρατιά Panzer, 
αριστερή πτέρυγα της ομάδας του, έχει κομματιαστεί σε τρία μέρη: το 59ο σώμα έχει ριχθεί προς τα 
βόρεια. Το 7ο σώμα προσπαθεί να συγκρατήσει τον εχθρό στα νότια του Φαστόφ. Το 13ο σώμα 
βρίσκεται σε πλήρη υποχώρηση, δυτικά. Οι σοβιετικές φάλαγγες προχωρούν γοργά προς το Ζιτομίρ, 
κόμβο πέντε οδικών αρτηριών και τεσσάρων σιδηροδρομικών γραμμών. Ο διοικητής της στρατιάς 
Hoth έχει αντικατασταθεί από τον Ράους, είναι όμως ευκολότερο να αντικαταστήσει τους 
στρατιωτικούς ηγέτες παρά να αλλάξει την έκβαση της μάχης. Ο Manstein έχει την πρόθεση να 
αξιώσει την εκκένωση της καμπής του Δνείπερου και την ανασυγκέντρωση των στρατιών. 

Αν ένας στρατηγός σας μιλεί για ελιγμό, μπορεί να 
είσθε βέβαιος ότι αυτό σημαίνει υποχώρηση. 

Για μεγάλη του έκπληξη, βρίσκει έναν Hitler κάπως ανήσυχο. Ο Führer αναγνωρίζει ότι η ρωσική 
προέλαση προς το Ζιτομίρ αποτελεί κίνδυνο, αλλά είναι έτοιμος να τον αντιμετωπίσει. Το μεγάλο 
παιχνίδι, λέει, θα παιχθεί στο νότιο άκρο της Ρωσίας: στην Κριμαία, σ’ αυτό το αεροπλανοφόρο 
ξηράς, απ’ όπου οι Ρώσοι μπορούν να κάψουν τα ρουμανικά πετρέλαια, και στη Νικόπολη, το 
μαγγάνιο, που είναι απαραίτητο για την πολεμική βιομηχανία του Reich. Όχι μόνο δεν έχει πρόθεση 
να εγκαταλείψει τον κάτω Δνείπερο, προσθέτει, αλλά προετοιμάζει επίθεση της 6ης στρατιάς για να 
ξανανοίξει τον ισθμό του Πέρεκωφ. Η συζήτηση πάει σε μάκρος. Ο Manstein που τον υποστηρίζει ο 
επιθεωρητής των θωρακισμένων στρατευμάτων Guderian, θα ήθελε όλες οι μηχανοκίνητες 
δυνάμεις να συγκεντρωθούν για μια γενική αντεπίθεση στη βόρεια πτέρυγα της δικής του ομάδας 
στρατιών. Ο Hitler του απαγορεύει να χρησιμοποιήσει ελεύθερα το 40ό και το 57ο θωρακισμένο 
σώμα και του παραχωρεί μόνο τρεις θωρακισμένες μεραρχίες, την 1η, την 25η και την 
Λαϊμπσταντάρτε, από την Δύση. Οι μεραρχίες αυτές, μαζί με τρεις άλλες Panzer, ενσωματώνονται 
στο 48ο σώμα Panzer, κάτω από τη διοίκηση του στρατηγού Μπαλκ και συγκεντρώνονται στα νότια 
της σιδηροδρομικής γραμμής Kiev-Ζιτομίρ. Οι Ρώσοι που καταλαμβάνουν την τελευταία αυτή πόλη 
στις 12 Νοεμβρίου, δεν αντιλαμβάνονται το νέφος που σχηματίζεται στα πλευρά τους. 

Οι Γερμανοί επιτίθενται στις 15 Νοεμβρίου. Ο καιρός δεν είναι πολύ ψυχρός και το χιόνι δεν είναι 
τόσο πυκνό, ώστε ν’ αποτελεί σοβαρό εμπόδιο. Ο Μπαλκ ήθελε να βαδίσει κατ’ ευθείαν προς το 
Kiev, για να κλείσει την κύρια πληγή η οποία είχε ανοίξει στο γερμανικό μέτωπο. Ο Ράους τον 
υποχρεώνει να εξουδετερώσει πρώτα την αιχμή προς το Ζιτομίρ. Η παλιά πόλη καταλαμβάνεται στις 
20 Νοεμβρίου από την 7η μεραρχία Panzer. Ο Μπαλκ στρέφεται ανατολικά κατατεμαχίζει την 60η 
σοβιετική στρατιά και αποκαθιστά την ενότητα του γερμανικού μετώπου. Επιχειρεί ύστερα να 
βαδίσει προς το Kiev, αλλά το ξαφνικό λιώσιμο των πάγων βουλιάζει τα άρματά του ως τους 
πυργίσκους. Η ενίσχυση των αντιπάλων ανακόπτει την επίθεσή του. Το Kiev, η κατακτημένη 
πρωτεύουσα, μένει στα χέρια των Ρώσων, αλλά η κατάσταση από τη γερμανική πλευρά έχει 
βελτιωθεί. Το τέλος του 1943 θα δει την Wehrmacht αγκιστρωμένη ακόμη σε μεγάλα τμήματα του 
Δνείπερου, στη Νικόπολη και το Κριβόι Ρόγκ, με τα κοιτάσματα μαγγανίου και σιδήρου στην κατοχή 
της. Αντίθετα η απαγκίστρωση της Κριμαίας δεν στάθηκε δυνατή. Η 17η στρατιά θα περάσει στη 
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σοβιετική Κοτ ντ’ Αζύρ ένα μαύρο χειμώνα, με ελάχιστα, εφόδια που λάβαινε από τη θάλασσα και 
τον αέρα. 
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Τεχεράνη: Stalin και Roosevelt εναντίον Churchill 

Όπως στο ρωσικό μέτωπο, έτσι και στη Μεσόγειο η διάσκεψη της Τεχεράνης συμπίπτει με μια 
δυσμενή για τους Συμμάχους ρευστότητα της πολεμικής κατάστασης. Η νίκη του Σαλέρνο, η 
κατάληψη της Νεάπολης δεν έχουν άμεση συνέχεια. Η ενότητα της γερμανικής διοίκησης έχει 
αποκατασταθεί κάτω από τον Kesselring και κάθε σκέψη να εκκενωθεί η Ρώμη έχει εγκαταλειφθεί. 
Στο ανατολικό λεκανοπέδιο η παράδοση της Ιταλίας γέννησε στον Churchill την επιθυμία να 
καταλάβει τη Ρόδο και τα Δωδεκάνησα με την ελπίδα να παρασύρει στον πόλεμο την Τουρκία. Ο 
Roosevelt, πεπεισμένος ότι πρόκειται για ένα ακόμη στρατήγημα για να αναβληθεί η απόβαση στη 
France, του αρνείται σκαιότατα τα λίγα μέσα που του ζήτησε. Οι Γερμανοί είχαν έτσι τον καιρό να 
θέσουν κάτω από τον έλεγχό τους τα νησιά και όταν ο Churchill αποφασίζει να εκτελέσει το σχέδιό 
του με βρετανικές δυνάμεις, γνωρίζει μια πλήρη, αν και μικρής σημασίας, ήττα. Μια αγγλική 
ταξιαρχία αιχμαλωτίζεται στη Λέρο, αφού οι προσπάθειες εκκένωσης της νήσου στοίχισαν στο 
Βασιλικό Ναυτικό έξι πολύτιμα αντιτορπιλικά. 

Αυτά όμως είναι μικροπαρεξηγήσεις. Οι πέντε ημέρες της διάσκεψης της Τεχεράνης, από την 
Κυριακή 28 Νοεμβρίου ως την Πέμπτη 2 Δεκεμβρίου, φωτίζονται από τον ανατέλλοντα ήλιο της 
νίκης, αλλά περικλείουν εν σπέρματι και τις διαφωνίες που θα καταστήσουν τη νίκη αυτή αφετηρία 
μιας νέας σύγκρουσης. Οι Τρεις Μεγάλοι είναι ισότιμοι μόνον κατά το πρωτόκολλο. Του Churchill, 
που δεν ήταν επιθυμητός, του φέρονται σαν να ήταν δευτερεύον πρόσωπο. Η πρώτη χειρονομία 
του Stalin ήταν να προσκαλέσει τον Roosevelt να έλθει να εγκατασταθεί στη σοβιετική πρεσβεία, με 
το πρόσχημα ότι η Τεχεράνη ήταν γεμάτη πράκτορες του εχθρού και ότι κάθε μετακίνηση στην 
πρωτεύουσα ήταν επικίνδυνη. Ο Churchill, που δεν συμπεριλήφθηκε στην πρόσκληση, γιατί η ζωή 
του, προφανώς, θεωρήθηκε μικρότερης αξίας, αντιλαμβάνεται τη συμβολική έννοια της 
συγκατοικήσεως αυτής και αναμετρά τις δυνατότητες που του προσφέρονται να την 
βραχυκυκλώσει. Ωστόσο οι λόγοι ασφάλειας που είχαν προβληθεί, του απαγορεύουν να εγείρει 
αντιρρήσεις. Στη συνέχεια, αρνείται πρόγευμα που του προτείνει ο Roosevelt με το πρόσχημα ότι 
δεν θα ήθελε να δώσει στον Stalin την εντύπωση, ότι Άγγλοι και Αμερικανοί συνεννοούνται 
ιδιαίτερα. Αν και ο Churchill έχει καθημερινή συνομιλία με τον Στάλιν, στην οποία παρίσταται μόνον 
ένας διερμηνέας, οι προσωπικές τους σχέσεις οξύνονται. Ο Churchill γίνεται στόχος της ειρωνείας 
του Stalin, ο οποίος ενθαρρύνεται από τον Roosevelt, που δείχνει πως διασκεδάζει μ’ αυτό. Ένα 
ζωηρό επεισόδιο ξεσπά εξ αιτίας, ως ένα σημείο, του συνταγματάρχη Έλιοτ Roosevelt που 
καταχράται την ιδιότητά του ως γιου του Προέδρου. 

Κατά τη διάρκεια ενός γεύματος ο Stalin λέει ότι θα πρέπει να ξεκαθαρισθούν με συνοπτική 
διαδικασία οι 50.000 ή 100.000 κεφαλές που συγκροτούν το οικονομικό και τεχνικό δυναμικό της 
Γερμανίας. Ο Churchill απαντά ότι η βρετανική αντίληψη εξεγείρεται εναντίον κάθε εκτέλεσης με 
τέτοια διαδικασία και ότι προτιμά να τουφεκισθεί ο ίδιος, αμέσως τώρα, στον κήπο, παρά να δώσει 
τη συγκατάθεσή του. Στη συζήτηση επεμβαίνει ο γιος Roosevelt για να υποστηρίξει θορυβωδώς τον 
σοβιετικό δικτάτορα, ενώ ο πατέρας Roosevelt, ο Αρχηγός της μεγαλύτερης δημοκρατίας του 
κόσμου, δεν έχει την αξιοπρέπεια να διαμαρτυρηθεί και να τοποθετηθεί στο πλευρό των Άγγλων. 
Εξοργισμένος ο Churchill σηκώνεται από το τραπέζι και βγαίνει έξω, αλλά ο Stalin τρέχει πίσω του 
και τον ξαναφέρνει, βεβαιώνοντάς τον ότι απλώς αστειευόταν. 

Το ζήτημα της France ήταν ένα από τα θέματα που συζητήθηκαν στις ιδιαίτερες συνομιλίες 
Roosevelt-Stalin. Ο τελευταίος, αν και είδε τις στρατιές του -πριν από την ανασυγκρότησή τους- να 
υποχωρούν σε βάθος 1.500km και να παραδίνουν 4 εκατομμύρια αιχμαλώτους, δεν λυπάται για την 
ήττα μιας χώρας, που δεν μπορούσε να πληρώσει το ίδιο τίμημα σε έκταση και ανθρώπινο υλικό. 
Για τον Stalin η France άνοιξε τα σύνορά της στον εχθρό, εξακολουθεί να τον βοηθά και θα πρέπει να 
τιμωρηθεί γι’ αυτή την εγκληματική συνεργασία. Ο Roosevelt δηλώνει ότι είναι 100% σύμφωνος. Ο 
Churchill, λέει, υποστηρίζει ότι η France πρέπει να αποκατασταθεί σαν μεγάλη δύναμη, αλλά δεν 
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συμμερίζομαι τη γνώμη του. Θα απαιτηθούν πολλά χρόνια σκληρής εργασίας, πριν η France καταστεί 
άξια να αποκατασταθεί. Το πρώτο πράγμα που χρειάζεται είναι να ξανακάνουε τους Γάλλους λαό 
εντίμων πολιτών.

Για την οργάνωση της ειρήνης, ο Roosevelt και ο Stalin αφιέρωσαν ένα δεύτερο 

 Ο Stalin προσθέτει ότι είναι ο Petain, και όχι ο De Gaulle που αντιπροσωπεύει την 
αληθινή France και ότι θα ήταν αδιανόητο για μια χώρα τόσο ένοχη, να ανακτήσει, με τον 
τερματισμό των εχθροπραξιών, την αυτοκρατορία της και την πολιτική της σπουδαιότητα. Ο 
Roosevelt επαναλαμβάνει ότι είναι 100% σύμφωνος. 

τετ-α-τετ. Ο Stalin 
ακούει με υπομονή και σκεπτικισμό τα σχέδια του Roosevelt, τα οποία αναπτύσσει με την οίηση του 
αρχιτέκτονα: γενική συνέλευση των εθνών, νομικώς ισότιμων και συγκρότηση μιας ομάδας 
τεσσάρων αστυνομικών -Αμερική, Ρωσία, Great Britain και Κίνα- που θα επιβάλλει τον σεβασμό της 
παγκόσμιας τάξης. Εκείνο που ιδιαίτερα ενδιαφέρει τον μπάρμπα Stalin είναι να μη μπορεί η 
Γερμανία να βλάψει άλλο. Και αυτό πρέπει να γίνει με τρόπο οριστικό. Δεν πιστεύει στην αλλαγή 
νοοτροπίας του γερμανικού λαού και φοβάται ότι θα προκαλέσει ένα νέο πόλεμο, σε είκοσι χρόνια, αν 
δεν υποβληθεί στους πιο αυστηρούς περιορισμούς. Όταν το θέμα της μεταχείρισης της Γερμανίας 
έρχεται για να συζητηθεί μπροστά στους Τρεις, σημειώνεται νέα σύγκρουση με τον Churchill. Ο 
πρόεδρος της κυβέρνησης, διαπιστώνει ο Stalin, 

Η τύχη των όμορων με την Ε.Σ.Σ.Δ. χωρών αντιμετωπίζεται συνοπτικά. Η επιστροφή στη Ρωσία των 
ανατολικών εδαφών της Poland και η αποζημίωση της τελευταίας με γερμανικά εδάφη γίνεται 
δεκτή χωρίς συζήτηση. Όσο για τη Finland που πολεμά στις γερμανικές γραμμές, ο Stalin δηλώνει ότι 
δεν έχει πρόθεση να την προσαρτήσει. Αντίθετα, κόβει αμέσως τον βήχα στις δειλές αμερικανικές 
προσπάθειες να εξασφαλιστεί η επιβίωση των τριών βαλτικών χωρών, Lithuania, Latvia και Estonia. 
Την παραμονή της αναχώρησής τους από τη 

δεν μπορεί να αποκρύψει τη συμπάθεια που τρέφει για 
τους Γερμανούς. 

Yalta (απορία Λουκά: που βρέθηκαν στην Yalta; 
Μάλλον Τεχεράνη είναι το σωστό) ο Roosevelt ζητά από το Stalin μια τελευταία συνομιλία. Θα του 
εκθέσει, λέει, το πρόβλημα του με ειλικρίνεια: Χωρίς αμφιβολία, θα είναι και πάλι υποψήφιος για 
τις προεδρικές εκλογές του 1944 και δεν θα ήθελε να χάσει τις ψήφους αρκετών εκατομμυρίων 
Αμερικανών πολιτών, πολωνικής ή βαλτικής καταγωγής. Θα επιθυμούσε, συνεπώς, μια 
διαβεβαίωση ότι κάποια έκφραση της λαϊκής θέλησης (some expression of the will of the people

Ο τελευταίος, στην κοινή συνεδρίαση της 28ης Νοεμβρίου, δίνει με θαυμαστό τρόπο την εικόνα της 
στρατηγικής κατάστασης στη Δύση: 19 αμερικανικές και 16 βρετανικές μεραρχίες, η κάθε μια τους 
με διπλάσιες δυνάμεις από μια κανονική γερμανική μεραρχία, θα πρέπει να πάρουν μέρος στην 
απόβαση που θα γίνει στη France. Οι μεραρχίες αυτές θα ενισχυθούν με δυνάμεις που θα φθάσουν 
απ’ ευθείας από τις Ηνωμένες Πολιτείες, ώστε το σύνολο του δυναμικού του εκστρατευτικού 
σώματος να φθάσει τις 50 μεραρχίες. 22 μεραρχίες, οι περισσότερες βρετανικές, θα παραμείνουν 
στη Μεσόγειο. Ο Churchill πιστεύει, ότι οι επιχειρήσεις των 22 αυτών μεραρχιών που τις διαχωρίζει 
από το Overlord (την απόβαση στη France), πρέπει να συνεχισθούν, χωρίς να μειωθεί η έντασή 
τους. Μια δράκα μεραρχιών θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί για την κατάληψη των νήσων του 
Αιγαίου. Έτσι, με τίμημα μια μικρή αναβολή του Overlord -

) να 
προκαλείται πριν από κάθε προσάρτηση στην Ε.Σ.Σ.Δ. Ο Stalin περιορίζεται να απαντήσει ότι οι τρεις 
βαλτικές δημοκρατίες δεν είχαν αυτονομία πριν από το 1914 και δεν βλέπει για ποιο λόγο θα πρέπει 
να αναγνωρίσει εκείνο που δεν τους παραχωρούσαν οι τσάροι. Όλα τα προβλήματα αυτά 
εξετάζονταν χωρίς ημερήσια διάταξη και χωρίς σχέδιο. Ο Stalin άλλωστε δεν τους δίνει μεγάλη 
προσοχή. Εκείνο που διεκδικεί -με μικρότερη τραχύτητα από ό,τι πριν από ένα χρόνο- είναι το 
γρήγορο άνοιγμα του πραγματικού δεύτερου μετώπου, με μια απόβαση στη Δυτική Ευρώπη. Κάθε 
άλλη επιχείρηση είναι γι’ αυτόν αντιπερισπασμός ή έχει δευτερεύουσα σημασία. Και στη 
διεκδίκηση του αυτή προσφέρει νέο έδαφος για μια σοβιετοαμερικανική σύμπτωση απόψεων 
εναντίον του Churchill. 

ενός ή δύο μηνών- θα προκαθορισθεί η 
είσοδος της Τουρκίας στον πόλεμο. Ένας συμπαγής στρατός θα προστεθεί στις δυνάμεις του 
συνασπισμού και η αμερικανική βοήθεια προς τη Ρωσία θα διοχετεύεται κατά κύματα από τα 
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Δαρδανέλια, αντί να χρησιμοποιεί την φοβερή πολική διαδρομή και το δύσκολο δρόμο που περνά 
από το Ιράν. 

Ο Stalin όμως δεν είναι σύμφωνος να ανοίξουν τα Δαρδανέλια: Θα έφερναν τη Ρωσία που έχει πια 
σωθεί, σε άμεση επαφή με τη Δύση. Επιμένει και ξαναεπιμένει η συμμαχική δραστηριότητα να 
περιορισθεί στην εισβολή στη France. Ζητά να σταματήσει η επίθεση στην Ιταλία και προτείνει οι 
διαθέσιμες μεραρχίες της Μεσογείου να αποβιβασθούν αμέσως στην Προβηγκία. Ανακινεί το θέμα 
της διοίκησης του Overlord: Δεν πρόκειται να πιστέψω στην ύπαρξή του, παρά μόνον όταν 
πληροφορηθώ το όνομα του υπευθύνου για την εκτέλεσή του αξιωματικού. Τελικά εγκαλεί τον Churchill: 
Επιθυμώ να σας θέσω μια ερώτηση ευθέως: Πιστεύετε πραγματικά στο Overlord; Η απάντηση, αν και 
με έμφαση, περιέχει όρους:

Η Τεχεράνη δεν χαράσσει τίποτα. Το μόνο αποτέλεσμά της είναι η έκδοση ενός ανακοινωθέντος, 
στο οποίο οι Τρεις Μεγάλοι δηλώνουν ότι απέρχονται 

 Εφ’ όσον οι προβλεπόμενοι όροι θα έχουν πραγματοποιηθεί ως τη στιγμή 
που θέλουμε, η απάντηση μου είναι: μάλιστα, μάλιστα, μάλιστα! 

φίλοι στην πράξη, φίλοι στο πνεύμα, φίλοι 
στους σκοπούς (friends in fact, friends in spirit and friends in purpose)

Για τον Churchill και τον Roosevelt, το ταξίδι της επιστροφής περνά από το Κάιρο. Ξαναβρίσκουν τη 
Σφίγγα και, μια ώρα που έδυε ο ήλιος, πάνε να μελετήσουν το χαμόγελό της. Στη θέση του Τσαγκ 
και της γυναίκας του είναι τώρα ο αδύναμος, πολιός και κουφός στρατηγός 

. Το στρατιωτικό πρωτόκολλο 
σημειώνει ότι η επιχείρηση Overlord θα γίνει τον μήνα Μάιο του 1944, σε συνδυασμό με μια 
απόβαση στα νότια της France, και ότι ο στρατάρχης Stalin θα εξαπολύσει την ίδια εποχή επίθεση 
για να παρεμποδίσει τη μεταφορά γερμανικών στρατευμάτων από την Ανατολή στη Δύση. 

Ισμέτ Ινονού, που ενώ 
εξαντλείται σε διαμαρτυρίες και διαβεβαιώσεις φιλικών αισθημάτων, κάνει σαφές ότι η Τουρκία θα 
παραμείνει ουδέτερη. Απογοητευμένος ο Churchill βρίσκει παρηγοριά ακυρώνοντας την αμφίβια 
επιχείρηση στον κόλπο της Βεγγάλης. Μετά, γερασμένος απότομα, φεύγει για το Μαρακές για να 
θεραπεύσει την άσχημη πνευμονία που είχε φέρει από την Τεχεράνη. 
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Εικόνα της France το 1943 

Γι’ αυτή τη France που ο στρατάρχης Stalin θεωρούσε χωρίς να κάνει καμιά διάκριση, σαν το βοηθό 
του Hitler, το έτος που έληγε ήταν μαύρο και δραματικό. Η εξιλέωση της ήττας συνεχιζόταν. 

Αξίζει ωστόσο να ξανατονισθούν μερικές λεπτομέρειες, που η ρητορεία και τα μεταγενέστερα 
άλλοθι προσπάθησαν να σβήσουν. Η εικόνα της France, ακόμη και στον τρίτο χρόνο της κατοχής, 
δεν είναι εvτελώς η εικόνα της απελπισίας και της υποτέλειας. Γάλλοι πεθαίνουν, αλλά οι 
περισσότεροι Γάλλοι ζουν - χωρίς αναγκαστικά να πουλιούνται στον εχθρό. Προσωπικότητες 
γνωστότατες για τη δράση τους ή τις γνώμες τους ζουν ήσυχα, κάτω από το κάλυμμα ενός ελάχιστου 
ορίου συνέσεως. Ο Σαρτρ ανεβάζει τις Μύγες, που μαζί με το Γοβάκι από ατλάζι του Πωλ Κλωντέλ 
(συγγραφέα της Ωδής προς στρατάρχη) και τα Σόδομα του Ζιρωντού δίνουν μια εξαιρετική 
λαμπρότητα στη θεατρική σαιζόν του 1943. Η μόδα περιφρονεί την έλλειψη υφασμάτων, 
δημιουργώντας τέτοιες τρέλες, ώστε ένας Γερμανός αξιωματικός να ρωτήσει μια Παριζιάνα: Τι 
καπέλα, λοιπόν, θα φορούσατε, αν είχατε κερδίσει τον πόλεμο;

Όσο σκληρή και αν είναι η ίδια η υλική ζωή, είναι ευτυχώς λιγότερο τραγική από ό,τι θα ήταν 
ύστερα από εκείνους τους φοβερούς αριθμούς του δελτίου τροφίμων, τους αριθμούς των θανάτων 
από αδυναμία και ασιτία. Ολόκληρες επαρχίες καταφέρνουν και μένουν έξω από τις στερήσεις του 
στομαχιού. Πέρα από την καθαυτό μαύρη αγορά, μια τροφοδοσία που κινείται με θαυμαστή 
επιτηδειότητα, μειώνει την επίσημη πείνα. Η Lyon π.χ. για κάθε 80 τόνους νόμιμων εφοδίων -
κυρίως ψωμί και λάχανο- που της αναλογούν, λαβαίνει 50 τόνους οικογενειακών δεμάτων με 
ουσιαστικότερα τρόφιμα. Παρά την εξάπλωση της φυματίωσης, η δημόσια υγεία παραμένει αρκετά 
καλή και, χάρη στην υποχώρηση του αλκοολισμού, τα νοσοκομεία έχουν τώρα λιγότερους 
άρρωστους από όσους είχαν προπολεμικά. Η σχετικά ικανοποιητική αυτή κατάσταση, η λιγότερο 
άσχημη στην υπόδουλη Ευρώπη, δεν θα ήταν δυνατή αν η France παραδιδόταν στα χέρια των 
gauleiter, αν δεν παρενέβαινε μια γαλλική κυβέρνηση μεταξύ κατακτητών και κατακτημένων. 
Ωστόσο οι τελευταίες σελίδες της ιστορίας του Vichy είναι αλγεινές. Εξιστορούν την ολοένα και 
μεγαλύτερη ταύτιση αυτού που ονομαζόταν ακόμη γαλλικό κράτος με τη χιτλερική υπόθεση. Τον 
Φεβρουάριο του 1943 ιδρύεται η Υπηρεσία Υποχρεωτικής Εργασίας, τροφοδότης εργατικού 
δυναμικού για τη Γερμανία. Η Μιλίς, από μάχιμους της Γαλλικής Λεγεώνας, αποκτά δικαιώματα 
επικουρικής αστυνομίας. Οι Εβραίοι περιμαντρώνονται σαν να είναι κτήνη και τους περιμένει μια 
τύχη που τη φρίκη της δεν μπορούμε ακόμη να υποψιασθούμε. Οι Γάλλοι χιτλερικοί εισβάλουν και 
καταλαμβάνουν την προσωρινή πρωτεύουσα, αφού προηγουμένως είχαν επιβάλει ένα καθεστώς 
διώξεων και ακροτητών: Μπρινόν, Μποννάρ, Γκαμπόλντ, Ενριό, Μαριόν, Νταρνάν, Ντεά - είναι τα 
ονόματα των νέων υπουργών, υφυπουργών, γενικών γραμματέων και άλλων μιας κυβέρνησης που 
δεν είναι παρά ένας δορυφόρος του Γ’ Reich. Επικεφαλής της βρίσκεται ο Pier Laval που αν και 
προσπαθεί βέβαια να περιορίσει τις γερμανικές αξιώσεις, δεν παύει, με τη θέση-διακήρυξή του: 

 Από πολλές πλευρές η θέση των 
ηττημένων Γάλλων είναι καλύτερη από εκείνη των νικητών τους. Δεν γνωρίζουν παρά ένα μέρος 
μόνο από τους βομβαρδισμούς που σαρώνουν τη Γερμανία και δεν υποφέρουν από τη φοβερή 
αιμορραγία του γερμανικού λαού στο ανατολικό μέτωπο. 

Το 1943 ήταν έτος παρακμής του Vichy, αλλά και έτος ανόδου της αντίστασης. Είναι ματαιοπονία, 
ακόμη και σήμερα, να θέλει κανείς να δώσει μια καθαρή εικόνα του ευρύτατου αυτού φαινομένου. 
Μια συσκότιση που προστατεύει πολιτικές φαντασιώσεις και προσωπικές υπολήψεις, εξακολουθεί 
ακόμη να καλύπτει ως και τις πιο στοιχειώδεις πηγές πληροφοριών. Για να αναφέρω ένα μόνο 
παράδειγμα, προσπάθησα να τεθεί στη διάθεσή μου ένα έγγραφο, που φαίνεται να είναι μια 
αντικειμενική έκθεση της στρατιωτικής δράσης της αντίστασης: πρόκειται για μια αναφορά 1500 
σελίδων, με περιεχόμενο τις γαλλικές δυνάμεις του εσωτερικού, συγγραφέας της όποιας είναι ο 
Αμερικανός ταγματάρχης Ρ. Α. Μπουρν-Πάτερσον που συνεργάσθηκε με πολλούς Γάλλους 

Εύχομαι τη νίκη της Γερμανίας, να αποτελεί πρόκληση για την πλειοψηφία των Γάλλων. 
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αξιωματικούς. Αλλά σκόνταψα σε τοίχο. Στην Washington η έκθεση είναι κλασσιφάιντ, δηλαδή 
κρατείται μυστική, ύστερα από ρητή διαταγή της γαλλικής κυβέρνησης. Στο Paris πάλι η επίσημη 
επιτροπή της ιστορίας του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου δηλώνει ότι δεν της έχει κοινοποιηθεί το 
περιεχόμενο του εγγράφου. Κάτω από τις συνθήκες αυτές δεν είναι δυνατό παρά να αφήσουμε σ’ 
ένα φωτεινότερο μέλλον την φροντίδα της συγγραφής αυτού του δραματικού και συγκεχυμένου 
κεφαλαίου. 

Αυτό που φαίνεται καθαρά, είναι η παρεμβολή του εμφυλίου πολέμου στην πάλη εναντίον του 
κατακτητή. Κυρίαρχο στοιχείο της αντίστασης που προκαλεί άλλωστε άγριες κυρώσεις και που 
αντιμετωπίζονται με ηρωισμό, είναι ότι το κομμουνιστικό κόμμα προσβλέπει και πέρα από τη νίκη 
εναντίον της Γερμανίας. Το γεγονός ότι γύρω από τον στρατάρχη έχει συσπειρωθεί ένα μεγάλο 
τμήμα της αστικής τάξης, επιτρέπει εκκαθαρίσεις με συνοπτική διαδικασία. Η ανάμιξη της Μιλίς, με 
τα παρασυρμένα παιδιά της και τους επαγγελματίες ληστές της, προσδίνει νέα αγριότητα στην 
πάλη. Εγκλήματα επί εγκλημάτων -μια ολόκληρη αλυσίδα- κάνουν τη France να αιμορραγεί από το 
βορρά ως το νότο. 

Οι επιθέσεις εναντίον ανδρών του γερμανικού στρατού ανοίγουν ένα νέο κεφάλαιο αντιποίνων. 
Ορισμένοι τοπικοί διοικητές προσπαθούν να τις περιορίσουν. Άλλοι εφαρμόζουν τακτική 
καταπτοήσεως. Οι μεγάλες εκτελέσεις ομήρων άρχισαν το 1942 με τους 50 τουφεκισμένους του 
Σατομπριάν. Η κυβέρνηση του Vichy προσπάθησε αρχικά να αποτρέψει την τραγική αυτή εφαρμογή 
της αρχής της συλλογικής ευθύνης, αλλά η ανάπτυξη της αντίστασης, η ολοένα μεγαλύτερη 
ανασφάλεια που περιβάλλει τους απομονωμένους στρατιωτικούς, τις εφοδιοπομπές, τις γερμανικές 
εγκαταστάσεις, αυξάνουν τα αντίποινα. Όλες οι αστυνομίες, όλες οι μυστικές υπηρεσίες του 
χιτλερικού Reich, δουλεύουν στις κατεχόμενες χώρες χρησιμοποιώντας όλα τα μέσα, και πριν από 
όλα τα βασανιστήρια, για να εξαρθρώσουν παράνομα εθνικά δίκτυα, εναντίον ενός νικητή, που 
ολοένα περισσότερο ξεφτίζει. Είναι γεγονός ότι βρίσκουν παντού τη βοήθεια των ντόπιων, ότι 
ενισχύουν τη γερμανική Gestapo με τις υπηρεσίες της γαλλικής, πολωνικής, νορβηγικής Gestapo 
κλπ.· ότι στρατολογούν προδότες σ’ όλα τα κινήματα αντίστασης· ότι συγκεντρώνουν τόσες 
καταδόσεις, ώστε η αξία τους αρχίζει να πέφτει, όπως ένα νόμισμα σε περίοδο πληθωρισμού. 
Εκείνοι που δέχονται να αναπτύξουν μια παράνομη, κάτω από όλες τις μορφές δράση, περιζώνονται 
από τρομακτικούς κινδύνους και συχνά βρίσκουν μπρος στο ικρίωμα της εκτέλεσης ηρωικό θάνατο. 

Ένα άλλο γεγονός του 1943 είναι η εμφάνιση ομάδων ανταρτών, με το όνομα μακί. Και εδώ πάλι 
μας λείπει ένας αληθινός πίνακας της δράσης των ομάδων αυτών που περιλαμβάνουν από 
πειθαρχημένες στρατιωτικές μονάδες ως συμμορίες ληστών που τις πνίγει το έγκλημα. Στις αρχές 
του 1943, ο ορεινός όγκος του Βερκόρ, μεταξύ Ιζέρ και Ντρομ, μετατρέπεται σ’ ένα πραγματικό 
έμπεδο, όπου κάτω από την διοίκηση του στρατηγού Ντελεστραίν ή Βιντάλ αξιωματικοί του 
στρατού ανακωχής εκπαιδεύουν εθελοντές από τη Γκρενόμπλ και τη Lyon. Το Μασσίφ Σαντράλ, η 
περιοχή Ιούρα, οι Άλπεις, τα Πυρηναία, η Βρετάνη, κατοικούνται από κυνηγημένους από τους 
Γερμανούς νέους. Για να εκκαθαρισθούν οι περιοχές αυτές χρειαζόταν είτε η ενεργητική 
συμπαράσταση των γύρω πληθυσμών, που το περισσότερο που ζητούν είναι να μένουν ουδέτεροι, 
είτε εφόδια τα οποία οι Γερμανοί δεν διαθέτουν. 

Στα 1940 οι Άγγλοι είχαν ιδρύσει, με την επωνυμία Special Operations Executive, έναν οργανισμό 
που είχε σκοπό να επανεγκαταστήσει στην Ευρώπη τα δίκτυά τους πληροφοριών. Οι ντεγκωλικές 
αρχές, από την πλευρά τους, είχαν ιδρύσει το Κεντρικό Γραφείο Πληροφοριών και Δράσεως που είχε 
σκοπό να ενθαρρύνει και να αξιοποιεί την εσωτερική γαλλική αντίσταση. Οι διενέξεις μεταξύ των 
δύο οργανισμών είναι συχνές. Συχνότερες όμως είναι μεταξύ των διαφόρων κινημάτων, με 
προέλευση και κατεύθυνση όλα τα σημεία του πολιτικού ορίζοντος. Η Επιτροπή του London, 
αργότερα η προσωρινή κυβέρνηση του Αλγερίου, επιδιώκει να συντονίσει και να κατευθύνει τις 
οχλοκρατικές αυτές δυνάμεις. 
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Τη νύκτα του Αγίου Συλβέστρου, το 1942, ο πρώην νομάρχης της Σαρτρ Ζαν Μουλέν ρίχνεται με 
αλεξίπτωτο στην Προβηγκία. Φέρνει μαζί του, ανάμεσα στον διπλό πάτο ενός κουτιού σπίρτων, 
εξουσιοδότηση του στρατηγού De Gaulle σε μικροταινία. Στις 27 Μαΐου 1943, κατορθώνει να 
συγκεντρώσει σε ένα εστιατόριο της οδού ντυ Φουρ, στο Paris, τους εκπροσώπους των βασικών 
κινημάτων της Βόρειας και της Νότιας France. Η Εθνική Επιτροπή Αντίστασης (C.N.R.) είχε γεννηθεί. 
Ωστόσο ο Ζαν Μουλέν, που παίρνει την προεδρία, είναι ο πρώτος που δεν έχει αυταπάτες για το 
εφήμερο της επιτυχίας του. Η αποστολή του διεξάγεται ανάμεσα σε διενέξεις και φιλονικίες, που 
τον φέρνουν σε αντίθεση κυρίως με τον πρώτο ηγέτη της εσωτερικής αντίστασης, τον Ανρί Φρεναί, 
και δύο άλλους απεσταλμένους του London, τους Ντεβαβρέν και Μπροσολέτ. Η αποστολή του 
τερματίζεται έξι εβδομάδες αργότερα, με τη σύλληψή του, ύστερα από προδοσία, στην Καλυίρ-ε-
Κυίρ, στην είσοδο της Λυών. Ο Ζαν Μουλέν θα βασανισθεί και θα υποκύψει στα τραύματά του κατά 
τη μεταφορά του στη Γερμανία. Ο καθολικός καθηγητής-δημοσιογράφος Georges Μπιντώ θα τον 
διαδεχθεί επικεφαλής της C.N.R. Η ενότητά της είναι τεχνητή ή επίπλαστη. Τα κινήματα παραμένουν 
αυτόνομα στη σκληρότητα τους και συχνά αντιμέτωπα. Το μόνο πραγματικό σημείο κοινής επαφής -
και αυτό με πολλούς δισταγμούς και υστεροβουλίες- είναι η φυσιογνωμία του στρατηγού De Gaulle, 
ο οποίος αναδεικνύεται ολοένα και περισσότερο ηγέτης του έθνους. 

Αντίθετα, ο Petain βρίσκεται στο λυκόφως. Ο παλιός ηγέτης αποξενώνεται από ένα λαό που του 
έτρεφε τόση αγάπη και σεβασμό. Το φθινόπωρο του 1943 σημειώνεται η τελευταία του 
προσπάθεια να απαγκιστρωθεί από τη μοιραία θέση. Αποφασίζει να απολύσει, για δεύτερη φορά, 
τον Laval. Φαντάζεται ότι μπορεί να γυρίσει στο δρόμο της Γ’ Δημοκρατίας, σχηματίζοντας μια 
κυβέρνηση προσωπικοτήτων, που θα μπορούσε, γύρω από τον Λυσιέν Ρομιέ και τον Λεόν Νοέλ, να 
συγκαλέσει την εθνοσυνέλευση. Ο Laval μόλις το πληροφορείται ειδοποιεί τον αντιπρόσωπο της 
Γερμανίας στο Vichy Κρουγκ von Νίντα. Το μήνυμα του στρατάρχη έχει ήδη ηχογραφηθεί σε δίσκο. 
Ο Νίντα απαγορεύει τη μετάδοση. Ο Petain αντιδρά, δηλώνοντας ότι παύει να ασκεί τις εξουσίες 
του αρχηγού του κράτους, αλλά η γεροντική αυτή απεργία δεν πτοεί τον Hitler: Ποτέ δε θα ανεχθώ, 
διεμήνυσε, την επανεμφάνιση μιας βουλής που κήρυξε τον πόλεμο εναντίον της Γερμανίας.

Όλα τελειώνουν με την υποταγή του στρατάρχη μπροστά στον πρεσβευτή Άμπετζ, που τον 
πλαισιώνουν ο Σκορτζένυ και δυο θωρακισμένες μεραρχίες SS. Ο Laval παραμένει στη θέση του. Η 
περιπέτεια τερματίζει ουσιαστικά και τον ρόλο του Vichy σαν πρωτεύουσας. Θα ατονήσει μέσα στο 
χειμώνα, καθώς οι δημόσιες υπηρεσίες, που, είτε διαλύονται είτε επιστρέφουν στο Παρίσι, την 
εγκαταλείπουν βαθμιαία. Οι μακί την περιζώνουν, την απειλούν, η αγωνία και ο φόβος βασιλεύουν. 

 Η 
εθνοσυνέλευση παράλληλα, θεωρείται παράνομη και από τον ντεγκωλισμό, μετά την απόφασή της 
να χορηγήσει πλήρεις εξουσίες στον Petain. Η νομιμότητα της Γ’ Δημοκρατίας ήταν αμφισβητήσιμη 
και από τις δυο πλευρές. 
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Κεφάλαιο 24: ΑΝΟΙΞΗ 
Δεκέμβριος 1943 - Ιούνιος 1944 

Ο δρόμος προς τη Ρώμη 

Δεν κράτησε και πολύ η ανάπαυλα που δόθηκε στους Γερμανούς με την αντεπίθεση του Κίεβου. 
Τη νύχτα των Χριστουγέννων ο Βατούτιν ξανάρχισε την επίθεση. Ο εορτασμός της Γέννησης του 
Χριστού στα χαρακώματα και τους καταυλισμούς των Γερμανών κόπηκε ξαφνικά στη μέση. 

Ο Manstein που περνούσε τη νύχτα της παραμονής των Χριστουγέννων με τους Γρεναδιέρους της 
20ής μεραρχίας, γύρισε εσπευσμένα στο αρχηγείο του στη Βινίτσα. Τα νέα που τον περίμεναν εκεί 
ήταν πολύ χειρότερα από όσο φοβόταν. Οι πέντε στρατιές του 1ου ουκρανικού μετώπου είχαν 
εξαπολύσει τη μεγαλύτερη τους επίθεση κι από τις δύο πλευρές της δημόσιας οδού Kiev - Ζιτομίρ. Η 
4η θωρακισμένη στρατιά, που οι θέσεις της είχαν κλονισθεί στις μάχες των τελευταίων εβδομάδων, 
δέχθηκε ένα τόσο σκληρό και τόσο απότομο κτύπημα, που την αιφνιδίασε. 

Την τελευταία εβδομάδα του 1943 το γερμανικό μέτωπο είχε αρχίσει πια να καταρρέει. Το Ζιτομίρ, 
που είχε ανακαταληφθεί από τους Γερμανούς στις 20 Νοεμβρίου, έπεσε και πάλι την 1η Ιανουαρίου 
στα χέρια των Ρώσων. 

Οι μάχες ήταν πολύ σκληρές. Ο καιρός είχε γλυκάνει, ραγδαίες όμως βροχές κατέκλυζαν την 
Ουκρανία. Κανείς δεν άκουγε πια τις διαταγές που ζητούσαν απ’ το στρατό να αντισταθεί και να 
κρατήσει τις θέσεις του. Οι στρατιώτες φοβούνταν την κύκλωση και υποχωρούσαν. Μερικές φορές 
μάλιστα η υποχώρηση αυτή γινόταν φυγή. Πίσω τους άφηναν μεγάλες ποσότητες υλικού. 

Η κατάσταση των επιτιθεμένων δεν ήταν ωστόσο παντού τόσο λαμπρή. Οι μονάδες που λέγονταν 
επίλεκτες και οι θωρακισμένοι σχηματισμοί είχαν πάντα τη στρατιωτική τους αξία. Οι περισσότερες 
όμως σοβιετικές μεραρχίες γέμιζαν όσο περνούσε ο καιρός από ετερόκλητο πλήθος. Η διοίκηση της 
1ης γερμανικής θωρακισμένης μεραρχίας διαπίστωνε ότι οι μισοί από τους αιχμαλώτους που 
έπεφταν στα χέρια της ήταν ως 18 χρονών και ότι πολλοί απ’ αυτούς ήταν παιδιά ηλικίας 13 μόλις 
χρονών. Ο διοικητής του 47ου θωρακισμένου σώματος στρατού von Φόρμαν έγραφε: μάζες 
συγκεντρωμένες εσπευσμένα, με στοιχειώδη στρατιωτική περιβολή... κι ανάμεσα τους τάγματα γυναικών. 
Μόλις πριν από μερικές εβδομάδες οι γυναίκες αυτές μας μαγείρευαν και έπλεναν τα ρούχα μας στο 
Rostov. Από τους αιχμαλώτους που είχε πιάσει η μονάδα του, μόλις, ο ένας στους είκοσι κρατούσε 
όπλο και οι περισσότεροι από τους μισούς ήταν ξυπόλυτοι. Μόλις τα μπουλούκια αυτά σκόνταφταν σε 
οργανωμένο τμήμα, οι απώλειές τους ήταν τρομακτικές·

Στις 4 Ιανουαρίου ο Manstein επέστρεφε στο Γενικό Στρατηγείο, με μιαν άγρια -όπως τη νόμιζε- 
απόφαση. Ζήτησε μια συνάντηση με τον Hitler, στην οποία εκτός από τον επιτελάρχη Τσάιτσλερ δεν 
θα παρευρισκόταν άλλος κανείς. 

 ανανεώνονταν όμως διαρκώς σαν τα κύματα 
της θάλασσας. 

Προοίμιο της αναφοράς του ήταν το ακόλουθο: 

Στα λόγια αυτά η έκφραση του Hitler αγρίεψε. Ίδια Μέδουσα το πρόσωπο του. Απάντησε με 
κομμένη ανάσα, βίαια. Κανένας άλλος εκτός απ’ αυτόν, τον Hitler, δεν ήταν ικανός να διοικήσει τις 
γερμανικές στρατιές. Κανένας άλλος δεν ήταν σε θέση να σηκώνει στους ώμους του το βάρος του 
πολέμου. 

Führer μου, πρέπει, νομίζω, να καταν οηθεί ότι 
μοναδική αιτία των ατυχιών μας δεν είναι η υλική υπεροχή του εχθρού. Οι αποτυχίες μας οφείλονται 
ακόμη και στον τρόπο με τον οποίο κάνουμε τον πόλεμο. 

Και φανταστήκατε μήπως, ότι εσείς ο Manstein, θα ήταν δυνατόν να επιβληθείτε καλύτερα 
από μένα, τον Hitler;... 
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Ο Manstein επέστρεψε στο μέτωπο άπρακτος. Η ταχύτητα της ρωσικής προέλασης μοιάζει πολύ 
τώρα πια με τον γερμανικό Blitzkrieg

Η επίθεση απλωνόταν σε σχήμα βεντάλιας και με μιαν αποκοτιά χωρίς προηγούμενο. Τα 
στρατεύματα του βορρά προήλασαν προς Κοροστέν, πήραν το Νόβγκοροντ – Βολίνσκ και 
κατευθύνθηκαν προς Σάρνι, στις παρυφές των ελών του Πριπέτ. Οι δυνάμεις του κεντρικού τομέα 
δρασκέλισαν τα σύνορα του 1938 και βάδισαν εναντίον του Λουκ και του Ρόβνο, των οποίων οι 
πολωνικές φρουρές επιτηρούσαν παλιά τη Σοβιετική Ένωση. Οι δυνάμεις της νότιας πτέρυγας 
μπήκαν στο Μπερντίτσεφ και κατευθύνονταν τώρα προς τον ποταμό Μπουγκ της Ουκρανίας. 

 (κεραυνοβόλο πόλεμο): 30 ως 40km την ημέρα. 

Ενεργώντας αντεπίθεση, δυο σώματα στρατού του Manstein, κατόρθωσαν να σπάσουν αυτή την 
αιχμή της τρίαινας, τη στιγμή ακριβώς που άγγιζε τη Βίνιτσα και πλησίαζε το Ουμάν. Στα άλλα 
σημεία του μετώπου η ανάγκη κάλυψης των μεγάλων αποστάσεων και η κατάσταση του εδάφους 
ανέκοψαν τη ρωσική προέλαση. Ωστόσο μια πλατιά σφήνα βάθους 500km είχε ανοίξει ρήγμα στο 
γερμανικό μέτωπο. Οι ομάδες στρατιών Mitte και Süd χωρίστηκαν. 

Το πιο εκπληκτικό όμως ήταν ότι μια επίθεση τέτοιων διαστάσεων δεν εξαντλούσε τις σοβιετικές 
δυνάμεις. Την ίδια ώρα που νικούσαν τους Γερμανούς μπροστά στο Kiev, τους απωθούσαν κι από τα 
πρόθυρα του Leningrand. Μικρές μόνο παλινδρομήσεις του μετώπου είχε αντιμετωπίσει η ομάδα 
στρατού του Βορρά που διοικούσε ο στρατάρχης von Kuechler. Η 16η στρατιά είχε αναγκαστεί να 
χαλαρώσει την πολιορκία του Leningrand, να εγκαταλείψει το Σλούσσελμπουργκ και να παραιτηθεί 
από την προσπάθεια που κατέβαλε να περιορίσει το σοβιετικό προγεφύρωμα στο Οράνιενμπαουμ, 
κρατούσε όμως ένα παράθυρο ανοιχτό προς τον Νέβα, κρατούσε ένα μέρος του Βολχόφ, το 
Νόβγκοροντ και τη λίμνη του Ίλμεν. Η 18η στρατιά είχε εκκενώσει τον θύλακα του Ντεμιάνσκ, είχε 
αγκιστρωθεί όμως στη Στάραγια-Ρούσα και στο Χολμ. Γινόταν ένας πόλεμος χαρακωμάτων με 
πολικό κάποτε κρύο κι άλλοτε με πνιγηρή ζέστη στην καρδιά μιας άγριας φύσης. Ο Kuechler είχε 
αναγκαστεί να παραχωρήσει στις άλλες ομάδες στρατιών ένα μέρος των δυνάμεών του, ενώ 
ταυτόχρονα μεγάλωνε επανειλημμένα τον τομέα του. Παρ’ όλα αυτά κράτησε 48 μεραρχίες, απ’ τις 
οποίες είναι αλήθεια καμιά δεν ήταν θωρακισμένη. Με την ύπαρξη της Finland -που έπρεπε να 
υπολογίζεται- το ένα τρίτο των γερμανικών δυνάμεων στη Ρωσία κρατιόταν ακινητοποιημένο στα 
βόρεια του Βιτέμπσκ. 

Η αναλογία αυτή ήταν παράλογη. Από τη στιγμή που οι Γερμανοί είχαν εγκαταλείψει την ιδέα να 
καταλάβουν το Leningrand, ο βόρειος τομέας του ανατολικού μετώπου παρουσίαζε ελάχιστο 
ενδιαφέρον, ενώ αντίθετα ανταποκρινόταν στη νέα πραγματικότητα το αίτημα που πρόβαλλαν όλοι 
οι στρατηγοί, να συμπτυχθούν οι γερμανικές δυνάμεις στις θέσεις του ποταμού Νάρβα -ή ακόμη και 
του Ντούνα- έτσι ώστε το μέτωπο να μικρύνει, να περιορισθούν οι γραμμές επικοινωνιών και να 
δημιουργηθούν ξανά εφεδρείες. Ο Hitler όμως έμενε κολλημένος στο όχι. Φοβόταν τη λιποταξία της 
Finland και το ότι η προτεινόμενη επιχείρηση θα έδινε στους Ρώσους τη δυνατότητα να αποκτήσουν 
ναυτικές βάσεις και να απειλήσουν απ’ αυτές τις μεταφορές σιδηρομεταλλεύματος από τη Σουηδία. 

Τα σημεία που απ’ τον περασμένο Οκτώβριο ακόμη προάγγελλαν την επίθεση πληθαίνουν απ’ την 
1η Ιανουαρίου. Στις 14 Ιανουαρίου, δυο σοβιετικές στρατιές, η 42η

Ο χειμώνας ήταν σχετικά ήπιος, χιόνια δεν είχαν πέσει πολλά, οι δρόμοι όμως ήταν σπάνιοι, τα 
δάση απέραντα και οι αντάρτες χτυπούσαν αλύπητα. Ο γερμανικός στρατός περνούσε μεγάλη 
δοκιμασία. Δυσαρεστημένος ο Hitler από τον Kuechler τον αντικατάστησε, στέλνοντας στη θέση του 

 και η 2η στρατιά κρούσης 
εξόρμησαν στο το προγεφύρωμα του Οράνιεμπαουμ προς την κατεύθυνση του Τσάρσκογιε-Σέλο. 
Την ίδια μέρα η 59η στρατιά άρχισε επίθεση στο Βολχόβ, ξεκινώντας από τη μια κι από την άλλη 
μεριά του Νόβγκοροντ. Το σημείο στο οποίο συνέκλιναν οι δύο αυτές δυνάμεις ήταν η πόλη 
Λούγκα, που την θεωρούσαν κέντρο των γερμανικών μετόπισθεν στον ομώνυμο ποταμό. 
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τον άνθρωπο που χρησιμοποιούσε πάντα στις δύσκολες περιστάσεις: τον Walther Model. Η 
φημισμένη δραστηριότητα του ανθρώπου αυτού δεν ήταν κάτι αχρείαστο. Επρόκειτο πια για τη 
σωτηρία των γερμανικών στρατιών όλου του βορείου μετώπου. 

Στις 20 Ιανουαρίου οι Ρώσοι έσπασαν τον κλοιό που περιέσφιγγε το προγεφύρωμά τους στο 
Οράνιεμπαουμ. Τη νύχτα της 21ης προς την 22η Ιανουαρίου οι γερμανικές δυνάμεις που είχαν 
εισδύσει σαν σφήνα μεταξύ Νέβα και Βολχόβ υποχωρούν άτακτα εγκαταλείποντας εκεί το 
πυροβολικό τους. Ο Model προσπαθεί να συγκρατήσει το μέτωπο στον Λούγκα, ο ποταμός όμως 
αυτός δεν μπορεί πια να κρατηθεί. Στις 12 Φεβρουαρίου οι σοβιετικές στρατιές που είχαν ξεκινήσει 
από το Leningrand και το Νόβγκοροντ συναντιούνται. Είναι όμως αργά. Η 18η στρατιά ξεφεύγει την 
αιχμαλωσία διαρρέοντας προς τα δυο ακραία σημεία της λίμνης Πέιπους -προς Νάρβα και 
Πλέσκαου- κακομαθημένη, αλλά ασφαλής. 

Ο κίνδυνος μετατοπίζεται τώρα και στρέφεται εναντίον της 16ης στρατιάς. Βλέποντας ότι η βόρεια 
πτέρυγά της κινδυνεύει να κυκλωθεί, αναγκάζεται να συμπτυχθεί εσπευσμένα προς ΝΔ, 
διασχίζοντας απέραντα και απάτητα δάση. Οι Γερμανοί αναγκάζονται τώρα να εγκαταλείψουν δυο 
πόλεις, τη Στάραγια-Ρούσα κοντά στον ποταμό Ίλμεν, και το Χολμ που ήταν η τελευταία γερμανική 
θέση στον ποταμό Λόβατ. Και για τις δυο η γερμανική προπαγάνδα είχε διατυμπανίσει κάποτε ότι 
είχαν σταθεί αληθινά προπύργια της Wehrmacht, όταν εκδηλώθηκε η σοβιετική επίθεση, τον 
χειμώνα του 1941-1942. Η 16η στρατιά κάνει στροφή προς τα δεξιά και υποχωρεί 200km για να 
ενωθεί με τη γειτονική της του Βορρά. Την 1η Μαρτίου οι ρωσικές στρατιές πετυχαίνουν αυτό που 
μάταια είχαν ζητήσει οι Γερμανοί στρατηγοί από τον Hitler: το μέτωπο της ομάδας στρατιών του 
Βορρά μετατοπίσθηκε στην αμυντική θέση που αποκλήθηκε θέση του πάνθηρα. Η βροντή των 
τηλεβόλων δεν ακουγόταν πια στο Leningrand. Η Ε.Σ.Σ.Δ. είχε επιστρέψει στα σύνορά της του 1938. 

Η ήττα του Kiev δε στάθηκε δυνατό να μεταπείσει τον Χίτλεο, που δεν άλλαξε ούτε την τακτική ούτε 
τη στρατηγική του στην Ουκρανία. Ο γερμανικός στρατός έχασε το μεγαλύτερο μέρος της γραμμής 
του Δνείπερου, γαντζώθηκε όμως στον ποταμό από ένα θύλακα πλάτους 50km, πάνω από το 
Τσερκάσσυ. Η γραμμή του μετώπου διέγραφε ύστερα μια βαθιά καμπύλη, περνώντας μπροστά από 
το Κίροβογκραντ και το Κριβόι-Ρογκ, έφτανε και πάλι στο Δνείπερο μπροστά από τη Ζαπορόγιε, 
περνούσε στην αντίπερα όχθη, για να καλύψει με ένα προγεφύρωμα τα κοιτάσματα νικελίου στη 
Νικόπολη, και επιστρέφοντας τέλος στην άλλη όχθη ακολουθούσε τον ποταμό ως την εκβολή του 
στη Χερσώνα. Την περίπλοκη αυτή γραμμή που σε κάθε σημείο της παραφύλαγε ο κίνδυνος, 
πρόσταζε το Γενικό Αρχηγείο με τις διαταγές του να υπερασπίζουν οι στρατιώτες χωρίς την 
παραμικρή υποχώρηση. 

Τρεις στρατιές, από τις οποίες η μια υπαγόταν στην ομάδα Α (του von Kleist) και οι άλλες δυο στην 
ομάδα Süd (του von Manstein) είχαν αναλάβει αυτό το καθήκον. Η 6η στρατιά του νοτίου μετώπου, 
του αντιστράτηγου Hollidt κάλυπτε τη Νικόπολη. Η 1η θωρακισμένη στρατιά του βορείου μετώπου, 
του στρατηγού των θωρακισμένων Χούμπε, κρατούσε μιαν επισφαλή επαφή με την 4η 
θωρακισμένη στρατιά. Ανάμεσα στις δυο αυτές στρατιές μέσα σε μίαν εσοχή του μετώπου, που 
έφθανε ως το Δνείπερο, παρεμβαλλόταν η 8η στρατιά του στρατηγού του πυροβολικού Βέχλερ. Όλα 
τα διαβήματα που είχαν γίνει στον Hitler για να πεισθεί πόσο παράλογη ήταν αυτή η προεξοχή με τα 
τόσο ευπρόσβλητα πλευρά υπήρξαν μάταια. Όπως δεν ήθελε να υποχωρήσει από τον Volga 
εγκαταλείποντας το Stalingrand, έτσι δεν ήθελε να εγκαταλείψει και στο Δνείπερο, το Τσερκάσσυ. Η 
στρατηγική του δεσποζόταν από ονόματα συμβολικά. 

Η κατάληψη του Κίροβογκραντ στις αρχές Ιανουαρίου επιδείνωσε τη θέση των Γερμανών. 

Η περίμετρος του θύλακα ξεπερνά τα 400km. Τέσσερα σώματα στρατού, το 7ο, το 42ο, το 11ο και το 
47ο θωρακισμένων, καλύπτουν το εσωτερικό αυτής της μεγάλης προεξοχής, αλλά η φθορά στο 
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πεδίο της μάχης και ο κατακερματισμός των μονάδων ελάττωσαν τη δύναμή τους. Ένα παράδειγμα 
είναι το σύνταγμα θωρακισμένων της 14ης θωρακισμένης μεραρχίας που αποτελείται από επτά 
άρματα K.W-4, τέσσερα πυροβόλα εφόδου και 4 φλογοβόλα άρματα μάχης - δηλαδή με αλλά λόγια 
αντιστοιχεί προς ένα λόχο. Τα συντάγματα των Γρεναδιέρων που η κανονική τους δύναμη είχε 
ορισθεί σε 1100 άνδρες, σπάνια περιλαμβάνουν περισσότερους από 500. Οι μεραρχίες 
υπερασπίζονται τομείς μήκους 18 ως 25km, με δύναμη 3.000 παραταγμένων μαχητών, δηλαδή μ’ 
ένα λεπτό παραπέτασμα ανδρών, που καμιά εφεδρεία άξια του ονόματός της δεν θα ήταν σε θέση 
να συμπληρώσει τα κενά. Παρ’ όλα αυτά απαγορεύεται κάθε αναδιάρθρωση της γραμμής του 
μετώπου, κάθε εκούσια αναδίπλωση, έστω και δευτερεύουσα, χωρίς προηγούμενη έγκριση του 
Führer. 

Στις 25 Ιανουαρίου το 1ο και το 2ο μέτωπο της Ουκρανίας επιτίθενται και από τις δυο πλευρές της 
γερμανικής προεξοχής. Πραγματοποιούν τη συνένωσή τους στις 28, στη Σβενιγκορόγκα, κοντά σ’ 
ένα μικρό ποτάμι που η κοίτη του είναι κλεισμένη ανάμεσα σε βράχους, τον Γκιλόι Τικίτς. Δύο 
γερμανικά σώματα στρατού, το 11ο και το 42ο περικυκλώνονται. Περιλαμβάνουν 5 μεραρχίες 
πεζικού, τη θωρακισμένη μεραρχία SS Βίκινγκ και τη θωρακισμένη ταξιαρχία SS Βαλλωνία. 

Ο Hitler είναι αδιόρθωτος. Η αντίδρασή του μπροστά σ’ αυτή την καταστροφή είναι παρόμοια με 
εκείνη του Stalingrand. Ο διοικητής των περικυκλωμένων δυνάμεων στρατηγός Στέμμερμαν παίρνει 
τη διαταγή να διατηρήσει ανέπαφο τον θύλακα. Τα δύο σώματα στρατού θα ανεφοδιάζονται από το 
αεροδρόμιο του Κορσούν και η απελευθέρωσή τους θα γίνει ο στόχος μιας μεγαλειώδους 
επιχείρησης, στην οποία ο Hitler υπολογίζει να πάρουν μέρος 8 θωρακισμένες μεραρχίες. Η 16η και 
η 17η μεραρχίες της φρουράς και η 1η θωρακισμένων θα επιτεθούν από τα δυτικά προς τα 
ανατολικά, στα πλαίσια της 1ης στρατιάς θωρακισμένων. Η 11η, η 13η, η 14η και η 24η μεραρχίες 
θωρακισμένων θα χτυπήσουν από τα ανατολικά προς τα δυτικά μέσα στο πλαίσιο της 8ης στρατιάς. 
Έτσι ο εχθρός θα τσακισθεί. Στο πεδίο της μάχης τα πράγματα εξελίσσονται διαφορετικά από ό,τι 
στο χάρτη. Η συγκέντρωση των θωρακισμένων μεραρχιών προσκρούει σε τρομακτικές δυσκολίες. Το 
έδαφος που ξεπαγώνει την ημέρα, ξαναπαγώνει τη νύκτα. Και τα διάφορα οχήματα πότε χώνονται 
μέσα σε άβυσσο λάσπης, πότε κολλούν πάνω σε ένα συμπαγές στρώμα, σκληρό σαν το μπετόν. 

Στις 3 Φεβρουαρίου ένα μέρος μόνο των προβλεπομένων δυνάμεων βρίσκεται στη θέση του. Αλλά 
δεν είναι πια δυνατό να αναβληθεί η επίθεση. Μέσα στο θύλακα, οι δυνάμεις εξαντλούνται. Ο 
αεροπορικός ανεφοδιασμός εξασφαλίζει ένα μέρος μόνο του αναγκαίου υλικού και το αεροδρόμιο 
του Κορσούν απειλείται. Για δέκα ημέρες οι δυο ομάδες θωρακισμένων προχωρούν θαρραλέα προς 
τους περικυκλωμένους συντρόφους τους. Η δεξιά ομάδα, η 47η θωρακισμένων -στρατηγός von 
Φόρμαν- προσκρούει στη λυσσαλέα αντίσταση της 5ης σοβιετικής στρατιάς και υποχρεώνεται να 
σταματήσει σε απόσταση 30km από το θύλακα. Η αριστερή ομάδα, η 3η θωρακισμένων -στρατηγός 
Μπράιτ- φθάνει ως 13km από τους πολιορκούμενους. Τελικά κι αυτή με τη σειρά της σταματά. 

Το δράμα του Stalingrand ξαναρχίζει. Λιγότερο πειθήνιος από τον Paulus, ο Στέμμερμαν παραβαίνει 
τη διαταγή του Hitler, εγκαταλείπει τον Δνείπερο, συμπτύσσει τις δυνάμεις του κατά τα δυτικά προς 
την κατεύθυνση των σωτήρων του. Αλλά οι άνδρες του πεθαίνουν από την πείνα και τα πυρομαχικά 
τους εξαντλούνται. Οι Ρώσοι τον καλούν να παραδοθεί. Ο συνταγματάρχης Φουκέ παίρνει το 
μήνυμα, δίνει εντολές να οδηγηθεί ο απεσταλμένος πίσω στις γραμμές του και μαθαίνει ύστερα ότι 
ο Hitler τον παραπέμπει σε στρατοδικείο για διαπραγματεύσεις με τον εχθρό. Εν ονόματι του 
Εθνικού Συμβουλίου της ελεύθερης Γερμανίας, ο στρατηγός von Ζάυντλιτς και ο εγγονός του 
Bismarck, ο κόμης von Αϊζίντελ, καλούν τους συναδέλφους τους να παραδοθούν. Οι πολιορκούμενοι 
κωφεύουν, αλλά δεν αντέχουν. Ο θύλακας έχει περιορισθεί κατά τρία τέταρτα και το αεροδρόμιο 
του Κορσούν έχει καταληφθεί. 

Τότε ο Manstein κάνει αυτό που δεν τόλμησε στο Stalingrand. Δίνει στον Στέμμερμαν τη διαταγή να 
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σπάσει τον κλοιό με κάθε θυσία. Στις 17 Φεβρουαρίου τα γερμανικά κανόνια στέλνουν τα τελευταία 
τους βλήματα. Όσοι άνδρες είναι γεροί σχηματίζουν τρεις ουρές, πίσω από τα τελευταία άρματα 
μάχης. Το σκοτάδι είναι πυκνό και η βραδινή παγωνιά έχει κάνει συμπαγές το έδαφος. 

Όπλο για τη διάσπαση του κλοιού είναι η ξιφολόγχη. Οι Ρώσοι ξαφνιάζονται από το απελπισμένο 
μπουλούκι που χιμά εναντίον τους. Και οι Γερμανοί περνούν τελικά μέσα από τέτοιο ασυνάρτητο 
χαλασμό μάχης, που όσοι επέζησαν είναι αδύνατο να κάνουν μια συγκροτημένη περιγραφή των 
γεγονότων. Ο στρατηγός Στέμμερμαν και ο συνταγματάρχης Φουκέ που ο Hitler ζητούσε το τομάρι 
του, πέφτουν κατά την έξοδο, αλλά 30.000 άνδρες από τις 54.000 πολιορκημένους καταφέρνουν να 
συνενωθούν με την 3η ομάδα θωρακισμένων. 

Η χιτλερική προπαγάνδα θριαμβολογεί με το γνωστό ηρωικό ύφος: Οι άνδρες μας, λέει σαρκαστικά 
ο στρατηγός von Φόρμαν, έμειναν κατάπληκτοι όταν έμαθαν ότι κέρδισαν μια μεγάλη νίκη...

Από τις εκβολές του Δνείπερου ως τα Καρπάθια, τέσσερα σοβιετικά μέτωπα διαγράφουν μια 
καμπύλη που αγκαλιάζει τις ομάδες στρατιών του Manstein και του Kleist. Με τα νώτα 
προφυλαγμένα από τα αδιάβατα έλη του Πρίπετ, το πρώτο μέτωπο της Ουκρανίας, επικεφαλής του 
οποίου είναι ο Ζούκωφ, που αντικατάστησε τον Βατούτιν, βαριά τραυματισμένο, αντιμετωπίζει στα 
νότια την 4η στρατιά θωρακισμένων, καταπονημένη και διαλυμένη, και την 1η στρατιά 
θωρακισμένων, που είναι σε κατάσταση εξάντλησης. Στο 2ο και το 3ο μέτωπο της Ουκρανίας ο 
Κόνιεφ και ο Μαλινόφσκυ πιέζουν την 8η στρατιά που έχει υποστεί φοβερές απώλειες και είναι 
κατακερματισμένη. Τέλος, παράλληλα με την πολιορκία της Κριμαίας, στο 1ο μέτωπο της Ουκρανίας 
ο Τολμπούκιν εγκλωβίζει την 6η στρατιά στις παράλογες θέσεις που οι απαιτήσεις του Hitler την 
υποχρεώνουν να διατηρεί στον κάτω Δνείπερο και ακόμη πιο πέρα. 

 Στην 
πραγματικότητα δύο επί πλέον σώματα στρατού εξοντώθηκαν και η μάχη του Τσερκάσσυ αυξάνει 
την δυνατότητα που οι Ρώσοι διατηρούσαν από την εποχή του Stalingrand, να απομονώσουν 
δηλαδή τα γερμανικά στρατεύματα του νότου και να τα ρίξουν προς τη Μαύρη Θάλασσα για να τα 
εξοντώσουν. 

Ακόμη δεν έχει τελειώσει η μάχη του Τσερκάσσυ και η 6η στρατιά έχει ήδη ηττηθεί. Της αποσπούν 
στις 8 Φεβρουαρίου τη Νικόπολη, για την οποία τόσες θυσίες έχουν γίνει. Κατευθυνόμενη προς τον 
βορρά για να βοηθήσει να βγουν από τον κλοιό τα δύο σώματα στρατού του Στέμμερμαν, η 24η 
μεραρχία θωρακισμένων (πρώην 1η μεραρχία ιππικού ) στέλνεται γρήγορα στο Νότο, αλλά, αφού 
αγωνίστηκε εναντίον της λάσπης, φθάνει πολύ αργά για να σώσει την πόλη του νικελίου. Ούτε και 
την πόλη του σιδήρου σώζει, το Κριβόι-Ρογκ που καταλήφθηκε στις 22 του μηνός, ύστερα από το 
ρήγμα που έγινε στις γερμανικές γραμμές, στο Αποστόλοβο. Κάνοντας στροφή προς το Νότο, οι 
Ρώσοι στριμώχνουν την 6η στρατιά επάνω στο Δνείπερο, κοντά στη Χερσώνα. Δύσκολα καταφέρνει 
να ξεφύγει, μάχεται επάνω σε δύο παράλληλους ποταμούς, τον Ινγκουλέζ και τον Ινγκούλ, χωρίς να 
καταφέρει να σταθεροποιήσει το μέτωπο. Ακάθεκτοι οι Ρώσοι πλησιάζουν την Οδησσό, ενισχυμένοι 
από 10.000 παρτιζάνους, που είχαν καταφύγει μέσα σε τεράστιες κατακόμβες, και δυο ολόκληρα 
χρόνια κατάφεραν να ξεγελούν τους Γερμανούς που προσπαθούσαν να τους κάψουν ή να τους 
κάνουν να πεθάνουν από την πείνα. 

Στη βόρεια Ουκρανία, ένα άλλο παιχνίδι παίζεται. Στις 4 Μαρτίου ο Ζούκωφ επιτίθεται από δύο 
σημεία εναντίον της Σεπέτοβκα. Στόχος του είναι το Τσέρνοβιτς, πρωτεύουσα της Βουκοβίνας, που 
άνηκε στη Ρουμανία από το 1919 ως το Ι939. Οι Ρώσοι δημιουργούν ρήγμα, όπως συνήθως και από 
τη δεύτερη κι όλας ημέρα απειλούν τη σημαντική σιδηροδρομική γραμμή Λέμπεργκ-Οδησσού, τη 
μόνη που εξυπηρετεί απ’ ευθείας τις περιοχές της Μαύρης θάλασσας. Οι Γερμανοί κάνουν 
αντεπίθεση με τρεις μεραρχίες θωρακισμένων, αλλά δεν καταφέρνουν να εμποδίσουν τους Ρώσους 
να κόψουν την πολύτιμη σιδηροδρομική γραμμή κοντά στο Ταρνοπόλ. Ο ανεφοδιασμός των 
στρατευμάτων του von Kleist θα είναι πια δυνατός μόνον ύστερα από ένα μεγάλο γύρο, που θα 
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περνά από τη Σλοβακία και την Ουγγαρία. 

Η περίοδος της λάσπης έχει φθάσει. Αν οι Ρώσοι αποφάσιζαν να ενεργήσουν όπως και κατά τις δυο 
προηγούμενες ανοίξεις, οι επιχειρήσεις θα σταματούσαν για πολλές εβδομάδες. Αντί να 
σταματήσουν, ξαναρχίζουν, για μεγάλη κατάπληξη του γερμανικού Στρατηγείου, που υπολόγιζε σ’ 
αυτήν την εποχιακή ανάπαυλα. Καμιά εκστρατεία δεν θα περιγράψουν με φοβερότερα χρώματα οι 
μαχητές. 

Η ανάμνηση της απεγνωσμένης υποχώρησής τους, μέσα σε μια λάσπη που φθάνει ως τους μηρούς, 
με τα οχήματα να παραχώνονται στην παραμικρή κίνηση και τον φόβο της αιχμαλωσίας να τους 
βαραίνει, μοιάζει με εφιάλτη. Εννοείται ότι οι Ρώσοι πηγαίνουν με βήμα σημειωτόν, οι κινήσεις 
τους επιβραδύνονται, η έκταση των επιχειρήσεων τους περιορίζεται, ενώ επιταχύνεται η εξάντληση 
των δυνάμεών τους. Συγκριτικά ωστόσο παραμένουν νικητές. 

Όπως με το χιόνι έτσι και με τις λάσπες είναι καλύτερα προσαρμοσμένοι από τους αντιπάλους τους. 
Τα δικά τους οχήματα ανεφοδιασμού που είναι πιο ελαφρά και κινούνται επάνω σε πιο πλατιές 
ερπύστριες, διατηρούν την ευκινησία τους περισσότερο από τα άρματα μάχης και τα τρακτέρ της 
Wehrmacht. Τα χτυπήματα έρχονται το ένα μετά το άλλο. Στις 6 Μαρτίου το 2ο ουκρανικό μέτωπο 
καταβάλλει την 8η γερμανική στρατιά και βαδίζει εναντίον του Ουμάν. Μετά την κατάληψή του, η 
προέλαση συνεχίζεται προς τον ποταμό Μπουγκ τον φθάνουν και τον διαβαίνουν στις 20 του μηνός. 
Ξαναρχίζοντας την επίθεση, ο Ζούκωφ διασπά την 4η στρατιά θωρακισμένων, περνά τον ποταμό 
Δνείστερο και στις 24 καταλαμβάνει το Τσέρνοβιτς. Μέσα σε τρεις εβδομάδες, παρά τη λάσπη, η 
προέλαση του 1ου και του 2ου ουκρανικού μετώπου ξεπερνά τα 200km. Ήδη έχει αρχίσει η εισβολή 
στη Ρουμανία, η Ουγγαρία απειλείται, και το πιο σοβαρό είναι ότι η 1η γερμανική στρατιά 
θωρακισμένων βρίσκεται περικυκλωμένη. 

Η ευθύνη για μια ακόμα φορά βαραίνει τον Hitler. Μόνο αφού έφθασε στο απροχώρητο, πήρε την 
απόφαση να εγκαταλείψει την προωθημένη θέση που η 1η στρατιά θωρακισμένων άρχιζε να 
δημιουργεί πέρα από τον Μπουγκ, δίνοντας μάλιστα την εντολή να οργανωθεί η Bίνιτσα σε οχυρό 
και να την υπερασπιστούν ως τον θάνατο. 

Αυτή η τελευταία διαταγή παραβιάσθηκε και το παλιό Γενικό Στρατηγείο του Führer, όπως και το 
γραφικό χωριουδάκι που χτίστηκε για τον Göring, παραδίδονται στις φλόγες. 

Αλλά για την 1η στρατιά θωρακισμένων, η υποχώρηση από τον ποταμό Μπουγκ στον Δνείστερο, σε 
περίοδο πλήρους τήξεως των πάγων, αντιστοιχεί με μια χαμένη μάχη. Τσακισμένοι από τη λάσπη οι 
πεζοί πετούν τις εξαρτύσεις τους και καμιά φορά και τα όπλα τους. Οι οδηγοί εγκαταλείπουν τα 
παγιδευμένα μέσα στη λάσπη αυτοκίνητά τους. Η διάβαση των ποταμών που έχουν μετατραπεί σε 
λίμνες, είναι δύσκολο να πραγματοποιηθεί πάνω από ετοιμόρροπες και αδιάβατες από την 
κυκλοφοριακή συμφόρηση γέφυρες. Οι εχθρικές δυνάμεις προλαβαίνουν την 1η στρατιά 
θωρακισμένων και φθάνουν πριν απ’ αυτήν στις δύο όχθες του Δνείστερου. Στις 23 Μαρτίου 
σμίγουν η 1η και η 4η θωρακισμένες σοβιετικές στρατιές στα νώτα της 1ης στρατιάς θωρακισμένων 
νοτίως του Κάμενετς-Ποντόλσκυι. Δέκα μεραρχίες είναι περικυκλωμένες. Ο αρχηγός τους Χούμπε, 
που είχε την καλή τύχη να γλιτώσει στο Stalingrand, βρίσκεται πάλι στο στόμα του λύκου. 

Η θλιβερή ιστορία ξαναρχίζει. Τα Γιούγκερ-52 σχηματίζουν μια αερογέφυρα. Ο ρωσικός κλοιός είναι 
αδύνατος, η αντιαεροπορική άμυνα ακόμα αδύνατη και παρ’ όλα αυτά οι ρίψεις είναι πολύ 
κατώτερες κι από τις πιο στοιχειώδεις ανάγκες. Ο Χούμπε ζητά την άδεια να διασπάσει τον κλοιό 
προς τον νότο, παρά τις δυσκολίες που παρουσιάζει η παραβίαση του Δνειστέρου, αλλά όπως και 
στο Stalingrand ο Hitler του απαγορεύει να εγκαταλείψει τις προκεχωρημένες αυτές θέσεις. Ο 
Manstein σπεύδει στο Ομπερσάλτσμπεργκ, όπου η συζήτηση γίνεται μέσα σ’ ένα σαλόνι που 
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βλέπει το ήρεμο τοπίο των Άλπεων του Salzburg. Ο Hitler είναι όλο επιπλήξεις και θυμίζει στον 
Manstein, ότι ο ίδιος του ζήτησε αναδίπλωση πίσω από τον Don, πίσω από τον Ντονιέτς, πίσω από 
τον Δνείστερο, πίσω από τον Μπουγκ, δίνοντας κάθε φορά την υπόσχεση ότι θα συγκρατούσε τον 
εχθρό σε ένα ευνοϊκότερο μέτωπο - και κάθε φορά ο εχθρός παραβίαζε το νέο μέτωπο. Κατέληξε 
όμως συμφωνώντας με τις προτάσεις του στρατάρχη. Η άμυνα της Ρουμανίας θα εξασφαλιστεί από 
τον von Kleist, που θα προστεθεί στη δύναμή του η 8η στρατιά. Η 1η στρατιά θωρακισμένων θα 
ανοίξει δρόμο όχι προς τον νότο, όπως ζητά ο Χούμπε, αλλά προς τα δυτικά, για να συνενωθεί με 
την 4η στρατιά και να εμποδίσουν τους σοβιετικούς να ξεχυθούν στην ουγγρική πεδιάδα. Για 
μεγαλύτερη ασφάλεια καταλαμβάνεται η Ουγγαρία. Ο Hitler επιβάλλει στον αντιβασιλέα Χόρτυ ένα 
φιλοχιτλερικό πρωθυπουργό, τον Στόγια, πρώην πρεσβευτή στο Berlin, ο οποίος προσπαθεί να 
ξεσηκώσει την απειλούμενη χώρα. 

Με κόπο ο κινούμενος θύλακας της 1ης στρατιάς θωρακισμένων κατευθύνεται προς τα δυτικά, 
παράλληλα με τον Δνείστερο. Μεγάλες και καθυστερημένες χιονοπτώσεις σκεπάζουν την πεδιάδα 
μ’ ένα μαλακό στρώμα, που λιώνοντας κι αυτό αυξάνει τη θάλασσα της λάσπης. Οι αδιάβατες, 
δασωμένες και απόκρημνες κοιλάδες, όπως της Σέρεθ, παρουσιάζουν τεράστιες δυσκολίες και 
απαιτούν σκληρές μάχες. 

Η ρωσική αεροπορία ρίχνει προκηρύξεις σαν κι αυτή: Είσαστε εντελώς περικυκλωμένοι. Η παράταση 
της αντίστασής σας είναι παράλογη. Σας δίνω προθεσμία ως τις 2 Απριλίου για να παραδοθείτε. Μόλις 
περάσει αυτή η ημερομηνία, ο ένας στους τρεις αιχμαλώτους θα τουφεκισθεί. Υπογραφή: Ζούκωφ, 
στρατάρχης της Σοβιετικής Ένωσης.

Το αεροπλάνο που τον ξαναφέρνει στη στρατιά του συντρίβεται στο έδαφος και ο ίδιος σκοτώνεται. 

 Στην πραγματικότητα ο κλοιός που περισφίγγει τους Γερμανούς 
είναι αρκετά αδύνατος και οι δυνάμεις που τον συγκρατούν δέχονται στα νώτα τους την επίθεση 
του 2ου σώματος θωρακισμένων SS που βαδίζει μπροστά από την 1η στρατιά. Στις 6η Απριλίου στο 
Μπουσές επάνω στον ποταμό Στρύπα η συνένωση πραγματοποιείται. Ο στρατηγός Χούμπε που 
στάθηκε ο στρατάρχης Νέυ της οπισθοχώρησης, καλείται στο Berchtesgaden για να λάβει το σταυρό 
του ιππότη με φύλλα δρυός από αδάμαντες. 

Μερικές μέρες νωρίτερα, στις 30 Μαρτίου, ξύπνησαν τον στρατάρχη Manstein για να του 
αναγγείλουν ότι το προσωπικό αεροπλάνο του Hitler θα προσγειωνόταν στο Λέμπεργκ για να τον 
μεταφέρει στο Berchtesgaden. 

Την παραμονή ο στρατάρχης von Kleist μεταφέρθηκε εκεί, κάτω από τις ίδιες απροσδόκητες 
συνθήκες. Ο Hitler δηλώνει στους δύο στρατάρχες, ότι δεν ανταποκρίνονται πια στον τρόπο με τον 
οποίο διεξάγεται ο πόλεμος στο ανατολικό μέτωπο. Η εποχή των στρατηγικών κινήσεων 
τερματίσθηκε. Η κυριότερη στρατιωτική αρετή, είναι η φανατική θέληση για άμυνα που 
εξυπηρετείται από μια αμείλικτη ενεργητικότητα. Γι’ αυτό ο Hitler αντικαθιστά τους δύο 
αριστοκράτες με δύο πληβείους. Τον Walther Model, που παίρνει την διοίκηση της ομάδας 
στρατιών του Süd, που μεταβαπτίσθηκε σε μέτωπο Βόρειας Ουκρανίας, και τον Φερδινάνδο Σέρνερ, 
που παίρνει την διοίκηση της ομάδας στρατιών Α, μεταβαπτισμένης σε μέτωπο Νοτίου Ουκρανίας. 
Λίγο καιρό πρωτύτερα ένας άλλος ευπατρίδης, ο στρατάρχης Gunther von Kluge, τραυματισμένος σε 
αυτοκινητιστικό δυστύχημα, αντικαταστάθηκε στη διοίκηση της ομάδας Mitte από έναν άλλο nazi, 
τον Ernst Busch. 

Στις 2 Απριλίου ο Hitler γράφει για να συνοψίσει: Η ρωσική επίθεση, λέει η διαταγή επιχειρήσεών 
του αριθμός 7, φθάνει στο τέρμα της. Ο Ρώσος έφθειρε τις δυνάμεις του. Έφθασε η στιγμή να τον 
σταματήσουμε οριστικά! Από τα έλη του Πριπέτ ως τη Μαύρη Θάλασσα η γραμμή αυτού του 
οριστικού φράγματος διαγράφεται με τον ακόλουθο τρόπο: Κόβελ – Μπρόντυ – Ταρνοπόλ - 
πρόποδες των Καρπαθίων ανάμεσα στη Κολομέα και το Ταργκούλ – Νεάμπτ – Ιάσιο - Κίλχινεφ. Πέρα 
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απ’ αυτή την τελευταία πόλη το μέτωπο θα ελιχθεί προς τα εμπρός και θα ακολουθήσει τον 
παράκτιο ποταμό Τιλιγκούτ, για να καλύπτει την Οδησσό, λιμάνι ανεφοδιασμού της 17ης στρατιάς 
που είναι αποκλεισμένη στην Κριμαία. 

Μετά τον Manstein και τον Kleist, ύστερα κι από τον ίδιο τον Model, ο Αντωνέσκου ζήτησε την 
εκκένωση της χερσονήσου, όπου πολεμούν 7 ρουμανικές μεραρχίες, αναγκαίες για την υπεράσπιση 
του εθνικού εδάφους. Ο Hitler αρνήθηκε. Δεν είναι κατάλληλη η στιγμή όταν ο εχθρός σταματά 
καταματωμένος να του κάνει κανείς δώρα χωρίς αντάλλαγμα. 

Προφητικό όραμα αλήθεια: 6 μέρες αργότερα, στις 8 Απριλίου, αρχίζει μια βίαιη επίθεση εναντίον 
των γραμμών του Περεκόπ. Η σειρά της Κριμαίας ήλθε. 
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Εκδικήσεις και μάχες στην Ιταλία 

Η περίπτωση Ciano έχει τεθεί. Ο γαμβρός του Duce βρίσκεται πάντοτε στη φυλακή της Βερόνας 
κάτω από γερμανική φρούρηση. Προσκολλημένη σ’ αυτόν κάποια κυρία Μπέετς, πράκτωρ της 
Gestapo, παίζει διπλό ρόλο: Κολλά σε μένα σαν γραμματόσημο, λέει ο Ciano στον Ιταλό ανακριτή του, 
αλλά ξέρω τι θέλουν οι Γερμανοί: τα σημειωματάριά μου. Δεν θα τα πάρουν ποτέ.

Πέντε μέλη του Μεγάλου Συμβουλίου που ψήφισαν στις 2ο Ιουλίου εναντίον του Mussolini έπεσαν 
στα χέρια των νεοφασιστών και μοιράζονται την τύχη του Ciano: ο στρατάρχης ντε Μπόνο, οι πρώην 
υπουργοί Παρέσκι και Τσιανέττι, ο αρχηγός της Συνομοσπονδίας εργατών Γκοττάρντι και τέλος ο 
Μαρινέλλι, που μετείχε στο Συμβούλιο ως ιδιώτης. Στο νεοφασιστικό Συνέδριο της Βερόνας μερικές 
εβδομάδες νωρίτερα με βίαια ψηφίσματα ζήτησαν το θάνατό τους. Η κόμισα Ciano προσπαθεί να 
έρθει και να μεσολαβήσει κοντά στον πατέρα της, αλλά οι Γερμανοί της κλείνουν την πόρτα και ο 
Mussolini, παρά τις αμφιβολίες του για την χρησιμότητα της εκδίκησης, δηλώνει την αδυναμία του 
να επέμβει. Οι εννέα δικαστές διαλέγονται από την κυβέρνηση του Σαλό, ανάμεσα σε μαχητικούς 
φασίστες με μακρά προϋπηρεσία. Η δίκη αρχίζει στις 8 Ιανουαρίου στο Καστελβέκκιο. Ένα θανάσιμο 
κρύο βασανίζει τους κατηγορουμένους. Ο στρατάρχης ντε Μπόνο, ηλικίας 76 ετών, μεταφέρθηκε 
από το νοσοκομείο, και οι άλλοι από την παγωμένη φυλακή των Σκάλτσι. Μπορούν να έχουν 
δικηγόρους, αλλά δεν τους παρέχεται το δικαίωμα να καλέσουν μάρτυρες. Η δίκη τερματίζεται μέσα 
σε 48 ώρες. Οι κατηγορούμενοι υποστήριξαν ότι η ψήφος της 25ης Ιουλίου δεν σήμαινε κατά την 
άποψη τους την απομάκρυνση του Duce. Ο Ciano και ο ντε Μπόνο κράτησαν την αξιοπρέπειά τους, 
αλλά ο Μαρινέλλι έκλαψε και παρακάλεσε λέγοντας, ότι υπήρξε θύμα της αφέλειάς του και της 
βλακείας του. Το δικαστήριο στη διάσκεψή του έκλινε προς την περίπτωση της επιείκειας, όταν μια 
βίαιη επέμβαση του δικαστή Βετσαλίνι τρομοκράτησε τους συναδέλφους του. Ακόμα και τα 
ελαφρυντικά που είχαν παραδεχθεί για τον γηραιό στρατάρχη, κι αυτά τα απέσυραν. Μόνο ο 
Τσιανέττι γλιτώνει από την έσχατη ποινή. Η Έντα Ciano γράφει στον Mussolini, γράφει στον Hitler, 
απειλεί με φοβερές αποκαλύψεις, προσφέρει τα σημειωματάρια του ανδρός της ως εξαγορά για τη 
ζωή του, αλλά κι αυτές οι γεμάτες πάθος εκκλήσεις είναι μάταιες. Οι αιτήσεις χάριτος των 
κατηγορουμένων δεν κοινοποιήθηκαν ούτε καν στον Mussolini, κι αυτό έγινε ύστερα από επέμβαση 
του Παβολίνι ο οποίος ισχυριζόταν ότι θα ήταν απάνθρωπο να ζητήσει κανείς από έναν άνθρωπο να 
επικυρώσει την καταδίκη σε θάνατο του πατέρα των εγγονών του. Οι Ciano, ντε Μπόνο, Παρέσκι, 
Γκοττάρντι και Μαρινέλλι, τουφεκίστηκαν με την πλάτη γυρισμένη στο απόσπασμα, στο πεδίο βολής 
του φρουρίου Σαν Ζένο, και μάλιστα το απόσπασμα που έκανε την εκτέλεση ήταν τόσο αδέξιο, ώστε 
χρειάστηκε μια δεύτερη ομοβροντία επάνω στους πληγωμένους μελλοθάνατους που κραύγαζαν. 
Την ίδια στιγμή η Έντα περνά στην Ελβετία, όπου τα σημειωματάρια -τόσο ενοχοποιητικά για τον 
άντρα της, όσο και για τον Mussolini ή τον Ribbentrop- βρίσκονται σε ασφάλεια. 

 Από την άλλη μεριά, 
κάνοντας παράλληλα τη δουλειά των Γερμανών, δηλαδή του καταδότη, η κυρία Μπέετς 
αφοσιώθηκε στον αιχμάλωτο και προσπαθεί να του σώσει τη ζωή. 

Αυτή οι οικογενειακή και πολιτική τραγωδία είναι η μόνη αξιοσημείωτη σελίδα ενός καθεστώτος 
που δεν κατορθώνει να ξεφύγει από την ανυπαρξία. Ο Mussolini έχει τόσο πολύ σβήσει, που ούτε 
στο Συνέδριο της Βερόνας δεν μετέχει, για το οποίο άλλωστε εκφράζεται με λόγια σαρκαστικά. Οι 
ομάδες των παρτιζάνων και οι δολοφονίες των νεοφασιστών αξιωματούχων πολλαπλασιάζονται, 
αλλά στο σύνολό της η αντίσταση στην κυβέρνηση του Σαλό και στους Γερμανούς αφέντες της είναι 
αρκετά μαλακή. Μια απεργία στα εργοστάσια Fiat που υποκινήθηκε από τους κομμουνιστές 
αντιμετωπίσθηκε εύκολα, παρ’ όλο που στο Τουρίνο δεν ήταν παρά μόνον 200 Γερμανοί. Στο Βορρά 
που τον κατέχουν οι Γερμανοί, όπως και στο Νότο που καταλήφθηκε από τους Συμμάχους, η μάζα 
του ιταλικού λαού δεν προσβλέπει παρά στην ειρήνη. Κανένας από τους δύο αντίπαλους 
στρατάρχες, ούτε ο Graziani ούτε ο Badoglio, δεν καταφέρνουν να συγκροτήσουν κάτι που να 
μοιάζει με στρατό. Η Ρώμη γίνεται αντικείμενο διεκδικήσεων, αλλά στον καθορισμό της τύχης της 
δεν συμβάλλουν ούτε καν μια χούφτα Ιταλοί στρατιώτες. Το πεδίο της μάχης έχει μεγάλη φήμη. Ο 



Digitized by 10uk1s 

παραλιακός δρόμος που τον ξαναβάφτισαν αρκετά πεζά, σε οδό αριθμός 7, είναι η βία Άππια. Η 
εσωτερική οδός αριθμός 6, είναι η βία Λατίνα ή Κασσιλίνα. Μιλώντας σε γλώσσα στρατιωτική ούτε 
η μια ούτε η άλλη δεν είναι κατάλληλες. Ο παραλιακός δρόμος περνά από πολλές στενωπούς και 
διασχίζει πεδιάδες που μπορούν να πλημμυρίσουν. Ο εσωτερικός δρόμος περνά το Βολτούρνο, στην 
Καπούη και το Ράπιντο, στο Κασσίνο και σ’ όλο του το έδαφος είναι εξαιρετικά ανώμαλος. 

Πέρα από το Κασσίνο ξανοίγεται ο διάδρομος προς τη Ρώμη, η κοιλάδα του Λάτιου ή κοιλάδα του 
Λίρι, στην οποία δεσπόζει το πρώτο από τα αβαεία των βενεδικτίνων, έτσι όπως θαυμάσια φαίνεται 
στημένο επάνω στο φυσικό οχυρό του Μόντε Κασσίνο. 

Μετά από τη νίκη του Σαλέρνο και την κατάληψη της Νεάπολης, η κατάκτηση της Ρώμης 
προβλέφθηκε να γίνει κατά το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Οκτωβρίου. Αλλά η απογοήτευση ήρθε 
γρήγορα. Η ηπιότητα της Ιταλίας είναι μύθος. Η πραγματική Ιταλία αποτελείται από μια αδιάκοπη 
οροσειρά και είναι φτωχή σε δρόμους. Κοντά στις άλλες δυσκολίες ένα πρώιμο φθινόπωρο, την 
κατακλύζει με καταρρακτώδεις βροχές, και ύστερα ένας σκληρός χειμώνας την θάβει κάτω από το 
χιόνι. Ο αμερικανικός στρατός έχει πολύ βαρύ πολεμικό υλικό για μια μεσογειακή υποδομή: Δρόμοι 
χαλασμένοι, μονάδες που χώνονται μέσα στο χώμα - εμπόδια στον ανεφοδιασμό κλπ. Κατά τα αλλά 
ο εχθρός, δεν φεύγει τρέχοντας, όπως οι Σύμμαχοι είχαν την αυταπάτη να πιστεύουν ότι θα γίνει, 
ύστερα από την πτώση της Νεάπολης. Ο εχθρός δίνει σκληρό αγώνα καθυστερήσεως, ώστε να 
κερδίσει χρόνο για να κατασκευάσει ένα τείχος. 

Ο Kesselring διάλεξε ως σημείο αφετηρίας αυτού του τείχους τις εκβολές του ποταμού Γκαριλιάνο 
στον κόλπο της Γαέτας, το οποίο φθάνει ως την Αδριατική στις εκβολές του Σάνγκρο. Από το ένα 
σημείο ως το άλλο η οχυρωματική γραμμή (γραμμή Γουσταύου) περνά από βουνά ύψους 1.559, 
1.669, 2.070, 2.252 μέτρων που προσφέρουν ανοιχτό σχέδιο δράσης και ευχέρεια βολής προς τις 
χαμηλότερες και νοτιότερες όχθες του Γκαριλιάνο, του Ράπιντο και του Σάνγκρο. 

Η οργάνωση Τοτ

Ενώ οι Ιταλοί εργάτες κατασκευάζουν τη γραμμή Γουσταύου, οι Γερμανοί πολεμιστές κάνουν να 
ακριβοπληρώνεται η πρόσβασή της. Η κατάκτηση προκεχωρημένων θέσεων, δηλαδή της χειμερινής 
γραμμής, επιβάλλει στην αμερικανική 5η στρατιά και στην βρετανική 8η στρατιά να αποδυθούν σ’ 
ένα μακροχρόνιο αγώνα βήμα προς βήμα. Από τις 15 Νοεμβρίου ως τις 15 Ιανουαρίου το έδαφος 
που κέρδισαν οι Αμερικανοί δεν ξεπερνά τα 15km. Οι Άγγλοι προχωρούν ακόμα πιο αργά. Οι 
αρχηγοί τους δυσφορούν να καταβάλουν το τίμημα αίματος. Εξηγούν στους Αμερικανούς 
στρατηγούς ότι η Great Britain εξάντλησε το ανθρώπινο δυναμικό της και επιδιώκουν να 
περιορίσουν τις απώλειες, όχι μόνο γιατί η συμπλήρωση των κενών έχει γίνει δύσκολη, αλλά και 
γιατί οφείλουν να σκεφθούν το οικονομικό και δημογραφικό μέλλον της χώρας τους. 

 διευθύνει τις εργασίες, ενώ τα τάγματα εργασίας που στρατολόγησε η 
νεοφασιστική κυβέρνηση, προσφέρουν την εργατική δύναμη. Όλα τα μέσα για τα ημιμόνιμα 
οχυρωματικά έργα χρησιμοποιήθηκαν και ιδιαίτερα για να κλείσει ερμητικά η είσοδος της κοιλάδας 
του Λίρι, στο Κασσίνο. 

Σε αριθμό μεγάλων μονάδων οι αντίπαλοι είναι ίσοι. Παρ’ όλο ότι τώρα ο Kesselring έχει κάτω από 
τις διαταγές του το σύνολο των γερμανικών δυνάμεων της Ιταλίας, δεν μπορεί να διαθέτει ελεύθερα 
την 14η στρατιά, γιατί ο Hitler εξακολουθεί να φοβάται ενδεχόμενη απόβαση στον κόλπο της 
Γένοβας. Ο αγώνας διεξάγεται αποκλειστικά από τη 10η στρατιά, με διοικητή τον von Βιέττινχοφ, 
που έφθασε να έχει 12 μεραρχίες με την ενίσχυση 3 ακόμη μεραρχιών, από τις οποίες η μια, η 5η 
ορεινή, μόλις είχε φθάσει από την φινλανδική τούντρα. Αλλά οι γερμανικές μεραρχίες έχουν 
περιορισθεί σε έξι και σε τέσσερα ίσως τάγματα πεζικού, με δύναμη όχι μεγαλύτερη από 400 
άνδρες το καθένα. 
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Ο Kesselring υπολογίζει σε 3 προς 1 την εχθρική υπεροχή σε άνδρες και σε 10 προς 1 την υπεροχή σε 
δύναμη πυρός. 

Από συμμαχική πλευρά η 8η στρατιά έχει 4 βρετανικές μεραρχίες και 1 καναδική. Η 5η στρατιά 
αποτελείται από 4 αμερικανικές μεραρχίες και 3 αγγλικές. Οι δύο στρατιές υπάγονται στην 15η 
ομάδα στρατιών που διοικείται από τον Sir Harold Alexander. Ο ίδιος ο Alexander υπάγεται στον 
αρχιστράτηγο Μέσης Ανατολής, έναν άλλο Άγγλο, τον Sir Χένρυ Μαίτλαντ (Τζουμπο) Wilson. 

Ο Eisenhower, που του ανέθεσαν την εφαρμογή του Overlord, εγκατέλειψε τη Μεσόγειο και ο 
βοηθός του Montgomery ετοιμάζεται να τον ακολουθήσει. 

Στα μέσα Νοεμβρίου, η εμπροσθοφυλακή ισχυρών ενισχύσεων, η μαροκινή 2η μεραρχία πεζικού, 2η 
μεραρχία μηχανοκίνητου πεζικού, αποβιβάζεται στη Νεάπολη. Στην Tunisia ο γαλλικός στρατός είχε 
πολεμήσει όπως ήταν οργανωμένος την εποχή της ανακωχής, με παλιό και ανεπαρκές υλικό. 

Στην Ιταλία ο στρατός αυτός εμφανίζεται εντελώς ανανεωμένος χάρη στους Συμμάχους. 
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Οδυνηρή αναγέννηση του γαλλικού στρατού 

Αυτή η επανεμφάνιση του γαλλικού στρατού είναι καρπός, καθυστερημένος άλλωστε, των 
συμφωνιών της Άνφα που έκλεισαν εδώ και δύο χρόνια ο στρατηγός Giraud και η κυβέρνηση των 
Ηνωμένων Πολιτειών. Οι συμφωνίες προέβλεπαν τη συγκρότηση ενός στρατού που θα αποτελείτο 
από 3 θωρακισμένες μεραρχίες, 8 μηχανοκίνητες μεραρχίες πεζικού, καθώς και αεροπορία από 500 
καταδιωκτικά, 300 βομβαρδιστικά, 200 μεταφορικά κλπ. Οι προβλεπόμενες δυνάμεις ήταν της τάξης 
των 400.000 ανδρών και υπήρχε η ελπίδα να φθάσουν την αναλογία ενός Ευρωπαίου προς δύο 
μουσουλμάνους Βορειοαφρικανούς. 

Ο Giraud με τυφλή ενεργητικότητα ρίχνεται να εφαρμόσει αυτό το πρόγραμμα. Παίρνοντας ως 
έμβλημα ένας στόχος: η νίκη, έχει μοναδικό του ιδανικό να ξαναρχίσει τη μάχη. 

Ξεπερνά τις συμφωνίες της Άνφα, συγκροτώντας επίλεκτες μονάδες, δηλαδή, το ελεύθερο σώμα της 
Αφρικής, το τάγμα εφόδου και κυρίως τη μονάδα των μαροκινών Ταμπόρ, που θα αναλογούν προς 
μια ισχυρή μεραρχία. Δυστυχώς οι σκληρές διαμάχες των Γάλλων καθυστερούν και διακυβεύουν τη 
στρατιωτική αναγέννηση της France. 

Στις 3 Ιουνίου 1943, η δυναμικότητα της εξουσίας των Γάλλων στο εξωτερικό έχει πάψει θεωρητικά. 
Ο στρατηγός De Gaulle φθάνοντας 4 ημέρες πριν στο Αλγέρι μοιράζεται με τον στρατηγό Giraud την 
προεδρία του Εθνικού Συμβουλίου Απελευθέρωσης. Αλλά πρόκειται και στο στρατιωτικό επίπεδο 
ακόμη, για μια επάλληλη εξουσία μάλλον παρά για μια συγχώνευση. Δύο εχθρικοί γαλλικοί στρατοί 
βρίσκονται ο ένας δίπλα στον άλλο μπροστά στα μάτια των Αμερικανών που έχουν απαυδήσει. Ο 
ένας στρατός καλύπτεται με τις δάφνες του Μπιρ-Χακίμ και επαίρεται για την ηρωική απόφαση που 
πήρε όταν όλα φαίνονταν χαμένα. Ο άλλος, προέρχεται από τον στρατό της ανακωχής, είναι 
σημαδεμένος με τον όρκο πίστεως προς τον στρατάρχη Petain, και πλημμυρίζει από την πικρή 
ανάμνηση του Μερς-ελ-Κεμπίρ, του Dakar και του Σαιν-Ζαν-ντ’ Ακρ. 

Ο μικρότερος αριθμητικά στρατός του De Gaulle είναι και ο πιο επιθετικός. Ρίχνεται σε μια 
δυσφημιστική εκστρατεία, κηρύσσοντας την περιφρόνηση εναντίον των αξιωματικών που 
υπηρέτησαν την κυβέρνηση του Vichy. Η αντιζηλία μεταφέρεται ως τη New York, όπου το θωρηκτό 
Ρισελιέ που βρισκόταν εκεί για επισκευή στα ναυπηγεία του Μπρούκλιν

Ο Roosevelt ερεθισμένος παρακολουθεί τον γαλλικό καυγά. Ειδοποιεί τον Churchill ότι 

, χάνει 120 άνδρες από το 
πλήρωμα του κι αυτό γιατί οι ντεγκωλικοί πράκτορες τους στρατολόγησαν για τον στόλο της 
ελεύθερης France. Η συγχώνευση των δύο γαλλικών στρατών που επιτέλους αποφασίσθηκε στις 22 
Ιουνίου, άργησε να φέρει αποτελέσματα. 

δεν θα 
επιτρέψει στον De Gaulle, να επιβάλλει είτε ο ίδιος προσωπικά είτε με τους οπαδούς του, τον έλεγχό του 
στο γαλλικό στρατό.

Στα μάτια του ο De Gaulle ακολουθεί με αλύγιστη ενεργητικότητα και μεγάλη ελαστικότητα 
συνειδήσεως το σχέδιο να γίνει ο μόνος κύριος· και η μορφή ενός νέου δικτάτορα μέσα σε μια 
Ευρώπη που ακόμα δεν έχει υποστεί την κάθαρση από τους παλιούς της δικτάτορες, προβάλλεται 
στο μέλλον. Γι’ αυτόν το λόγο ο Πρόεδρος αντιμετώπισε πολλές φορές το ενδεχόμενο να σταματήσει 
μια και καλή τον επανεξοπλισμό των Γάλλων. Μερικές μεραρχίες περισσότερο στη συμμαχική 
πολεμική παράταξη, δεν αξίζουν τόσο, σκέπτεται, ώστε να ανασυγκροτηθεί ένας στρατός που θα 
είναι στην υπηρεσία μιας ολοκληρωτικής εξουσίας που εκκολάπτεται. 

 Καλεί τον Giraud στην Αμερική και τον δέχεται με σχεδόν βασιλικές τιμές. 

Ένα γεγονός που μεσολαβεί, η απελευθέρωση της Κορσικής, επισπεύδει τις εξελίξεις. Η διαταγή για 
την εκκένωση του νησιού δόθηκε από τον Hitler στις 12 Σεπτεμβρίου, ως συνέπεια της ιταλικής 
συνθηκολόγησης. Η 90ή θωρακισμένη μεραρχία Γρεναδιέρων που είχε αναδιπλωθεί από τη 
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Σαρδηνία, και η ταξιαρχία SS Ράιχσφύρερ, φρουρά της Κορσικής, αποσύρονται στη Μπάστια, λιμάνι 
επιβιβάσεως προς τον Έλβα και την ηπειρωτική Ευρώπη. Πραγματικοί κύριοι της Κορσικής οι 
παρτιζάνοι παρενοχλούν τις γερμανικές φάλαγγες και ζητούν ενίσχυση. Οι Αμερικανοί και οι Άγγλοι, 
αφοσιωμένοι στην απόβαση του Σαλέρνο, δηλώνουν ότι δεν είναι σε θέση να επέμβουν, αλλά ο 
Giraud που προετοιμάζει από καιρό μια εξόρμηση στην Κορσική επισπεύδει την ενέργεια με τις 
δικές του δυνάμεις. Στις 13 Σεπτεμβρίου, στις 1 το πρωί, ο δραπέτης της Τουλώνης, το υποβρύχιο 
Καζαμπιάνκα αποβιβάζει στην αποβάθρα του Αιακίου που απελευθερώθηκε ήδη, 100 άνδρες του 
τάγματος εφόδου. Είναι η εμπροσθοφυλακή ενός μικρού εκστρατευτικού σώματος 15.000 ανδρών 
που τα βαριά καταδρομικά Μον-καλμ και Ζαν-ντ’ Αρκ και τα καταδρομικά Φαντάσκ και Τερρίμπλ θα 
αποβιβάσουν τις επόμενες μέρες. Πριν από την επιβίβαση, προηγήθηκε μια μυστική δραστηριότητα 
που αναμίχθηκε με τις ντόπιες πολιτικές διαμάχες και στην οποία οι ντεγκωλικές υπηρεσίες και οι 
υπηρεσίες του στρατηγού Giraud αγνοήθηκαν αμοιβαίως και ενήργησαν αντίθετα η μία προς την 
άλλη. 

Ο De Gaulle μπροστά στο τετελεσμένο γεγονός της απόβασης δηλώνει ότι είναι δυσαρεστημένος και 
προσβεβλημένος και προειδοποιεί ότι θα προχωρήσει 

Στην Κορσική τα πράγματα εξελίσσονται με ευπρέπεια. Ο Giraud πηγαίνει ο ίδιος και αποκαθιστά 
μεταξύ του στρατηγού Μαρτέν, επί κεφαλής της εκστρατείας, και του στρατηγού Μόλι μια 
γαλλοϊταλική συνεργασία. Οι Γερμανοί είναι υποχρεωμένοι να πολεμήσουν γύρω από τη Μπάστια 
για να καλύψουν την αποχώρησή τους. 

στις συνέπειες που επιβάλλονται. 

Στις 4 Οκτωβρίου οι Μαροκινοί μπαίνουν στην πόλη τέσσερις ώρες μετά την αποχώρηση και του 
τελευταίου στρατιώτη της Wehrmacht. Οι γαλλικές απώλειες για την απελευθέρωση του πρώτου 
μητροπολιτικού νομού είναι 72 νεκροί και 270 τραυματίες. 

Κατά την αναφορά της Ανώτατης Διοίκησης, ο Hitler θα εκφράσει προς τον στρατηγό Φριντολίν von 
Ζένγκερ ουντ Έττερλιν την πιο υψηλή του εκτίμηση 

Στο μεταξύ το πρόγραμμα της Άνφα περνά από κρίση σε κρίση. Οι Γάλλοι δήλωναν ότι τους έπνιγε 
το οργανωτικό σύστημα των Αμερικανών, κατάπληκτοι όπως ήταν από την ποικιλία των υπηρεσιών 
που περιλαμβάνουν ως και πλυντήρια εκστρατείας, αντικείμενα χλευασμού. Οι Αμερικανοί 
κατηγορούσαν τους Γάλλους ότι ζήτησαν περισσότερες μεραρχίες από όσες μπορούσαν να 
συγκροτήσουν με τους ανθρώπινους πόρους που διέθεταν, αριθμητικά και ποιοτικά. 

για τη θαυμάσια επιχείρηση εκκένωσης. Ο 
στόλος και η αεροπορία των Αγγλοαμερικανών άφησαν 30.000 άνδρες με το μεγαλύτερο μέρος του 
υλικού τους να διασχίσουν ατιμώρητα μερικές οργιές θάλασσας. Οι συνέπειες που ανήγγειλε ο 
στρατηγός De Gaulle ήρθαν πολύ γρήγορα. Αμέσως μόλις μπήκε ο Οκτώβριος, με μια 
αναδιοργάνωση του Εθνικού Συμβουλίου Απελευθέρωσης, απομακρύνει τον Giraud από την 
συμπροεδρία. Αυτός δεν αντιδρά, αποβλέποντας να περιορισθεί στις στρατιωτικές αρμοδιότητες 
που του αφήνουν τελικά. Το αποφασιστικό βήμα για την πτώση του είχε πραγματοποιηθεί. 

Οι γαλλικές αντιζηλίες ξαναζωντάνευαν σε κάθε βήμα. Ο επανεξοπλισμός της 1ης ελεύθερης 
γαλλικής μεραρχίας στάθηκε η αφορμή της πρώτης σύγκρουσης ανάμεσα στο στρατηγό Giraud και 
το Συμβούλιο. Αυτή η σύγκρουση έδωσε την ευκαιρία στον Giraud να αντιληφθεί πόσο μάταιος ήταν 
ο τίτλος του αρχιστρατήγου, ο οποίος άλλωστε δεν άργησε να του αφαιρεθεί. 

Καμιά από τις προβλεπόμενες στο σχέδιο Άνφα θωρακισμένες μεραρχίες δεν είναι έτοιμη ως το 
Νοέμβριο. Πολλές άλλες παραπέμφθηκαν στις ελληνικές καλένδες από έλλειψη των αντίστοιχων 
υπηρεσιών. Οι δύο μόνες που είναι έτοιμες είναι η μαροκινή 2η μεραρχία και η 3η αλγερινή. 
Ενωμένες με διοικητή τον στρατηγό Ζουέν, και ενισχυμένες με ένα συγκρότημα των Ταμπόρ, 
αποστέλλονται στην Ιταλία κι εκεί τοποθετούνται στο δεξιό της 5ης στρατιάς, στο κέντρο της 
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χερσονήσου, στα Αβρούζια όρη, το πιο ορεινό και πιο τραχύ τμήμα του μετώπου. 
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Αποτυχία στο Άντσιο. Νίκη στο Κασσίνο 

Τη στιγμή που ο γαλλικός στρατός κάνει την εμφάνισή του στον πόλεμο της Ιταλίας, Αμερικανοί και 
Άγγλοι συμπληρώνουν με σκληρούς αγώνες την κατάληψη της χειμερινής γραμμής. Κάτω από 
καταρρακτώδεις βροχές, το βρετανικό 10ο και το αμερικανικό 2ο σώματα στρατού κάνουν δέκα 
ημέρες για να καταλάβουν το Καμίνο, ορεινό συγκρότημα ύψους 900 μέτρων που δεσπόζει στο 
Γκαριλιάνο. Για την κατάληψη του όρους Σαμούκρο, ύψους 1025m, και του χωριού Σαν-Πιέτρο 
χρειάζονται άλλες 10 ημέρες αγώνων και χιλιάδες τόνοι βλημάτων πυροβολικού. 

Ανατολικότερα η αμερικανική 45η μεραρχία κι έπειτα το γαλλικό εκστρατευτικό σώμα δίνουν 
λυσσώδεις μάχες επάνω στους δύο δύσβατους δρόμους που από τους πρόποδες των ορέων Μάγιο 
και Μάρε, με υψόμετρο 1259m και 2021m αντιστοίχως, οδηγούν στην άνω κοιλάδα του Ράπιντο. 
Στις 15 Ιανουαρίου, ύστερα από μια γοργή προέλαση των Μαροκινών στη δεξιά πτέρυγα και από 
την κατάληψη του όρους Τρότσιο από τους Αμερικανούς, οι συμμαχικές δυνάμεις φθάνουν στη 
γραμμή Γουσταύου σ’ όλο της το μήκος. Η προκαταρκτική φάση της προέλασης προς τη Ρώμη 
συμπληρώνεται έτσι τρεις μήνες μετά την ημερομηνία που προβλεπόταν. 

Για τον Churchill η ταπείνωση είναι οδυνηρή. Είχε φαντασθεί ένα μαλακό υπογάστριο του Άξονα στη 
Μεσόγειο. Το υπογάστριο αυτό είναι σιδερένιο! 

Οι ελπίδες στηρίζονται τώρα στην αμφίβια επιχείρηση που θα επέτρεπε την συντόμευση του 
τραγικού δρόμου: την απόβαση στο Άντσιο-Νεττούνο. Αποφασίσθηκε στην Τύνιδα στις 25 
Δεκεμβρίου και επικυρώθηκε στο Μαρακές στις 8 Ιανουαρίου. Αρχικά είχε αντιμετωπισθεί ως 
βοηθητικός ελιγμός, συνδυασμένος με τη δεύτερη φάση της προέλασης προς τη Ρώμη. 
Αναθεωρείται και ορίζεται μέσο για την άλωση της σκληρής γραμμής Γουσταύου με υπερκέρασή 
της. Στόχος της απόβασης οι λόφοι της Άλβα, των οποίων η κατάληψη θα έκοβε τις οδούς υπ’ 
αριθμό 6 και 7, αρτηρίες της γερμανικής 10ης στρατιάς. 

Τα σχέδια ξανακαταρτίζονται και διευρύνονται. Η αριθμητική δύναμη των αποβατικών δυνάμεων 
ανεβαίνει από 24.000 σε 110.000 άνδρες. Αντί για μια μεραρχία, ολόκληρο το 6ο σώμα που 
περιλαμβάνει τη βρετανική 1η μεραρχία και την 3η αμερικανική, θα αποβιβασθεί στην παραλία του 
Άντσιο και στο ψαράδικο λιμάνι του Νεττούνο. Η τοποθεσία είναι κατάλληλη. Μια εκτεταμένη, 
ευκολοδιάβατη πεδιάδα, υψώνεται μαλακά ως τις ήμερες πλαγιές των λόφων της Άλβα. Η διώρυγα 
Mussolini, κύριος αρδευτικός αγωγός των άλλοτε Ποντινίων ελών αποτελεί μια αντιαρματική τάφρο 
που καλύπτει το δεξιό της απόβασης. Οι πληροφορίες για τις εχθρικές δυνάμεις αναφέρουν τρεις 
διαθέσιμες μεραρχίες στην περιοχή της Ρώμης, το υπόλοιπο της 14ης στρατιάς προς το Λιβόρνο και 
ακόμη την δυνατότητα της γερμανικής διοίκησης να μετακαλέσει ένα μέρος των δυνάμεων κατοχής 
της νοτίου France και των Βαλκανίων. Αλλά η αεροπορία θεωρεί ότι μπορεί να εμποδίσει την άφιξη 
αυτών των ενισχύσεων στο πεδίο της μάχης, καταστρέφοντας σε βάθος το συγκοινωνιακό δίκτυο. 

Η προπαρασκευή της απόβασης αρχίζει στις 17 Ιανουαρίου με μια σειρά επιθέσεων που έχουν 
σκοπό να καθηλώσουν τις γερμανικές δυνάμεις της γραμμής Γουσταύου. Το βρετανικό 10ο σώμα 
στρατού διαβαίνει τον Καριλιάνο. Δέχθηκε σφοδρή αντεπίθεση, αλλά κράτησε ένα μέρος του 
προγεφυρώματος που είχε εγκαταστήσει στους πρόποδες του όρους Φάιτο, μπροστά στο χωριό 
Καστελφόρτε. Τρεις ημέρες αργότερα, με πυκνή ομίχλη, μια μεραρχία του Τέξας, η αμερικανική 36η, 
διαβαίνει τον Ράπιντο, στα νότια του Κασσίνο. 36 ώρες αργότερα αναγκάζεται να τον ξαναδιαβεί 
προς τα πίσω, αφήνοντας στην εχθρική όχθη 875 αιχμαλώτους. 

Στα βόρεια του Κασσίνο η αμερικανική 34η μεραρχία στάθηκε κάπως πιο τυχερή. Έχοντας κι αυτή 
διαβεί τον Ράπιντο κατορθώνει να μην τον ξαναδιαβεί προς τα πίσω. Αλλά η διάρρηξη των 
φραγμάτων πλημμυρίζει την πεδιάδα και κάνει δύσκολη την προέλαση των Αμερικανών. 



Digitized by 10uk1s 

Καταλαμβάνουν τους στρατώνες του Κασσίνο, αλλά δεν κατορθώνουν να πάρουν την πόλη. Με 
στρατεύματα καλά εκπαιδευμένα για ορεινό πόλεμο, οι Γάλλοι πετυχαίνουν κάπως σημαντικότερα 
αποτελέσματα. Το 4ο

Η πραγματικότητα στάθηκε λιγότερο δαπανηρή από όσο νομιζόταν. Η νύχτα της 22 Ιανουαρίου ήταν 
σκοτεινή. Τα κύματα εφόδου έφθασαν στην ξηρά με ακρίβεια μαθηματική. Οι Γερμανοί 
αιφνιδιάσθηκαν απόλυτα. Οι πρώτοι αιχμάλωτοι ήταν τέσσερις πυροβολητές που περιφέρονταν με 
ένα αυτοκίνητο του Επιτελείου. Μερικοί λόχοι πεζικού που αναπαύονταν και μερικά παλιά γαλλικά 
ή ιταλικά πυροβόλα, πρόβαλαν κάποια μικρή αντίσταση, η οποία κάμφθηκε γρήγορα. 

 σύνταγμα Τυνήσιων ακροβολιστών κυριεύει με έφοδο το Μπελβεντέρε και το 
Αμπάτε. Οι Γερμανοί ανακαταλαμβάνουν το δεύτερο, οι Τυνήσιοι διατηρούν το πρώτο, αλλά ο 
Ζουέν δεν διαθέτει τις αναγκαίες δυνάμεις για την κατάληψη του Τσιφάλκο, του οποίου ο 
επιβλητικός ορεινός όγκος που κατέχεται από ισχυρές γερμανικές δυνάμεις, δεσπόζει στο δεξιό του 
πλευρό. Ο Κλαρκ άλλωστε δεν πραγματοποίησε την πρόθεσή του να προέλαση προς την Ατίνα, για 
να διασπάσει σε βάθος τη γραμμή Γουσταύου. Επιμένει στο κλειδί του Κασσίνο, με την πεποίθηση 
ότι αρκεί να φθάσει στην κοιλάδα του Λίρι για να ανοίξει ο δρόμος προς τη Ρώμη. Οι απώλειες της 
5ης στρατιάς είναι βαριές και η γραμμή Γουσταύου έχει υποστεί μόλις μερικές αμυχές. Σε 
αντιστάθμισμα μια ανέλπιστη είδηση αναπτερώνει το ηθικό: Η απόβαση του Άντσιο-Νεττούνο 
πέτυχε απρόσκοπτα. Μια γενική δοκιμή λίγες μέρες νωρίτερα στον κόλπο της Νεάπολης κατέληξε 
σε σύγχυση, προκάλεσε την απώλεια μεγάλων ποσοτήτων υλικού και γέννησε φόβους συμφοράς. 

Το λιμάνι του Νεττουνο καταλαμβάνεται ανέπαφο. 36.400 άνδρες και 3.067 οχήματα αποβιβάζονται 
την πρώτη κιόλας ημέρα. Οι στρατηγοί Κλαρκ, Alexander και Ντόνοβαν σπεύδουν με ένα αποβατικό 
σκάφος, νωρίς το πρωί, και συναντούν τον διοικητή του 6ου σώματος στρατού, στρατηγό Τζων Π. 
Λούκας, για να χαρούν το θέαμα. Από το μεσημέρι τα στρατεύματα έφθασαν την περίμετρο που 
είχε ορισθεί για το τέλος της ίδιας ημέρας. Δύο εκατομμύρια προκηρύξεις πέφτουν στη Ρώμη, 
αναγγέλλοντας ότι οι Σύμμαχοι έφθασαν. 

Από την επομένη οι Γερμανοί καθησυχάζουν. Στο ημερολόγιο της Ανώτατης Διοίκησής τους 
αντιγράφεται ότι ο εχθρός κάθεται ήσυχος μέσα στο προγεφύρωμά του

Ο Λούκας έχασε μια σπουδαία ευκαιρία, συνεχίζοντας γραφειοκρατικά την οργάνωση του 
προγεφυρώματός του, ενώ ο δρόμος προς τη Ρώμη ήταν ανοιχτός. Ο Patton που τον επισκέπτεται, 
τον συμβουλεύει 

 - αντί να ορμήσει προς τους 
ανυπεράσπιστους δρόμους και τη σιδηροδρομική γραμμή, από όπου ανεφοδιάζονται οι 
υπερασπιστές του Κασσίνο. Ο Hitler διατάζει τη 10η στρατιά να μείνει στη γραμμή Γουσταύου και τη 
14η να εξαφανίσει την κηλίδα του Άντσιο. Τα μέτρα που είχαν παρθεί με την πρόβλεψη απόβασης 
στην περιοχή της Ρώμης, η επιχείρηση Φαλ Μάρντερ, μπαίνουν σε εφαρμογή. Εννέα μεραρχίες 
σπεύδουν στο νέο πεδίο μάχης. Μερικές έρχονται από την Καρινθία ή την Προβηγγία, αλλά η 
αμερικανική αεροπορία υπερτίμησε τις καταστροφές που είχε προκαλέσει στους δρόμους και τις 
σιδηροδρομικές γραμμές. Οι μεταφορές καθυστερούν καμιά φορά, αλλά ποτέ δεν σταματούν. 

αν όχι να σκοτωθεί, τουλάχιστο να τραυματισθεί σοβαρά, γιατί ένας πληγωμένος 
στρατηγός δεν επικρίνεται. Ο Churchill γράφει ότι είχε την εντύπωση πως είχε εξαπολύσει στην παραλία 
του Άντσιο μια αγριόγατα κι όχι μια ξεβρασμένη φάλαινα. Ο Alexander λέει πιο λιτά, ότι ο Λούκας 
έχασε την ευκαιρία

Την 1η Φεβρουαρίου η επιχείρηση του Άντσιο έχει αποτύχει. Οι χωρίς ορμή επιθέσεις, που 
εξαπολύονται εναντίον της Τσιστέρνα και του Καμπολεόνε, αναχαιτίζονται με την πρώτη άφιξη 
γερμανικών δυνάμεων. Το προγεφύρωμα σφυροκοπείται από το πυροβολικό, συγκεκριμένα από 
δύο βαρέα στοιχεία επί σιδηροτροχιών κι έτσι γίνεται αδύνατο να κρατηθεί το λιμάνι του Νεττούνο. 

. Ο Κλαρκ αντίθετα, αν και αντικατέστησε τον Λούκας με τον Τράσκοττ, δηλώνει 
ότι θα ήταν παράτολμο να καταληφθούν οι λόφοι της Άλβας ή να γίνει προέλαση προς τη Ρώμη. 
Καταδικάζει μ’ αυτόν τον τρόπο την ίδια την επιχείρηση που θα ήταν οξύμωρη αν δεν διέθετε τα 
κατάλληλα για την επιτυχία του σκοπού μέσα. 
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Οι απώλειες του 6ου σώματος στρατού είναι 6.847 νεκροί, τραυματίες και αγνοούμενοι. Δέχεται σε 
ενίσχυση τις αμερικανικές μεραρχίες 1η θωρακισμένη και 45η πεζικού, ύστερα την βρετανική 56η 
πεζικού, αλλά οι διαταγές που έχει είναι πια καθαρά αμυντικές: Να περιχαρακωθεί για να 
διατηρήσει το προγεφύρωμα, το οποίο έχει βάθος 7 μιλίων και πλάτος 15 και όπου συνωθούνται 
150.000 άνδρες. 

Η γερμανική αντεπίθεση αρχίζει στις 3 Φεβρουαρίου, κάτω από την διεύθυνση του διοικητή της 
14ης στρατιάς Έμπερχαρντ von Μάκενσεν. Στις 10 του μηνός το 1ο σώμα αλεξιπτωτιστών και το 76ο 
θωρακισμένο σώμα αποσπούν από τους Άγγλους τον σταθμό του Καρροτσέτο και το πρότυπο 
αγροτικό κέντρο Απρίλια. Στις 16 ο Μάκενσεν ρίχνει όλες του τις δυνάμεις στις μάχη: 61 τάγματα 
που υποστηρίζονται από 270 άρματα μάχης, από τα οποία τα 75 είναι τύπου Τίγρις. Ο Hitler 
παρακολουθεί τη μάχη ώρα με την ώρα υπογραμμίζοντας σε κάθε αναφορά του Ανωτάτου 
Στρατηγείου της Wehrmacht την στρατιωτική και πολιτική αναγκαιότητα μιας ολοκληρωτικής νίκης. 
Το πρότυπο σύνταγμα εφαρμογής πεζικού εξαπολύει επίθεση χωρίς προπαρασκευή πυροβολικού 
και καταφέρνει να διασπάσει τις συμμαχικές γραμμές από τις δυο πλευρές της οδού του Αλμπάνο, 
στο σημείο επαφής της βρετανικής 1ης μεραρχίας και της 3ης αμερικανικής. Το τάγμα των Λόυαλς

Στις 29 ξαναρχίζει, για να σταματήσει πάλι την 1η Μαρτίου. Γεμάτο χαρακώματα και 
συρματόπλεγμα, το τρίγωνο Άντσιο - Νεττούνο μετατρέπεται σε πεδίο μάχης του Α’ Παγκοσμίου 
Πολέμου. Ο Hitler δεν κρύβει την απογοήτευσή του. Ο αγώνας στο Άντσιο έχει καταλήξει σε 
ισοπαλία. Οι Σύμμαχοι έχασαν την ευκαιρία, αλλά και οι Γερμανοί δεν κέρδισαν τη νίκη, που την 
είχαν τόσο ανάγκη. 

 
του Βόρειου Λάνκασερ, θυσιάζεται για να αποτρέψει την εκμετάλλευση του ρήγματος. Στις 19 του 
μηνός, ώρα 14:30, ο στρατηγός Βέστφαλ, επιτελάρχης του στρατάρχου Kesselring, υποχρεώνεται να 
γνωστοποιήσει στο Ανώτατο Στρατηγείο της Wehrmacht, ότι η λυσσώδης άμυνα του εχθρού, η 
αεροπορική υπεροχή και τα πυρά των πολεμικών σκαφών δεν τους επιτρέπουν να ρίξουν τον 
αντίπαλο στη θάλασσα. Η επίθεση διακόπτεται. 

Στη γραμμή Γουσταύου ο αγώνας συνεχίζεται. Ο Κλαρκ επιμένει στην ιδέα να ανοίξει τον δρόμο 
προς τη Ρώμη εξουδετερώνοντας την αντίσταση του Κασσίνο. Μια ανασύνταξη δυνάμεων, θέτει στη 
διάθεσή του άλλο ένα σώμα στρατού, το νεοζηλανδικό 2ο

Η προσευχή συνεχίζεται μέσα στο σκαρφαλωμένο στον βράχο του μοναστήρι, όπου οδηγεί μόνο 
ένας δρόμος που προκαλεί ίλιγγο. Οι μοναχοί έμειναν γύρω από τον ογδοντάρη ηγούμενο-επίσκοπό 
τους τον Γρηγόριο Ντιαμάζε. Οι πνευματικοί και καλλιτεχνικοί θησαυροί που υπήρχαν εκεί, 
μεταφέρθηκαν μέ τη φροντίδα του γερμανικού στρατού, στην πόλη του Βατικανού. Πλήθος 
πρόσφυγες έχουν καταφύγει στο μοναστήρι που ολόγυρα του μαίνεται ο πόλεμος, αλλά εκείνο 
υψώνεται πάνω από αυτόν σα σύμβολο της θείας ειρήνης. Ύστερα από παράκληση της Αγίας Έδρας 
ο Kesselring έβαλε να χαράξουν γύρω από το μοναστήρι, έναν κύκλο με ακτίνα 300m, κι 
απαγόρευσε αυστηρά στους Γερμανούς στρατιώτες ακόμα και στους τραυματίες, να τον περάσουν. 
Ένας μονάχα παραβίασε τη διαταγή, ο ευσεβής στρατηγός Φρίντολιν von Ζένγκερ ουντ Έττερλιν. 
Θέλησε να παρακολουθήσει τη λειτουργία των Χριστουγέννων μέσα στην κρύπτη όπου αναπαύεται 
ο άγιος Βενέδικτος. Οι γραπτές καταθέσεις των μοναχών μας πληροφορούν ότι ποτέ στον περίβολο 
της μονής δεν υπήρχαν ούτε γερμανική φρουρά ούτε γερμανικές αποθήκες. 

, που διοικείται από το στρατηγό με τα 30 
τραύματα, τον Sir Μπέρναρντ Φράυμπεργκ, και αποτελείται από 3 μεραρχίες: νεοζηλανδική, ινδική 
και βρετανική. Ο Κλαρκ αποφασίζει να τις ρίξει σε μια μετωπική έφοδο εναντίον του Κασσίνο. Τρεις 
μέρες πριν από την ορισμένη ημέρα για την επίθεση, ο Φράυμπεργκ θέτει ένα όρο και δημιουργεί 
ένα πρόβλημα. Απαιτεί τον βομβαρδισμό του Μόντε Κασσίνο και την καταστροφή του μοναστηριού. 

Την εποχή εκείνη μια μοναδική, αλλά σημαντική μαρτυρία υποστήριζε το αντίθετο. Ο 
αρχιστράτηγος της Μεσογείου Sir Χένρυ Μαίτλαντ Ουίλσον είχε την τόλμη να πετάξει πάνω από το 
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Μόντε Κασσίνο σε ύψος 75m με το μικρό αναγνωριστικό αεροπλάνο του. Βεβαιώνει λοιπόν ότι είδε 
κεραίες ασυρμάτου πάνω από το μοναστήρι και Γερμανούς στρατιώτες στο προαύλιο. Ο 
Φράυμπεργκ στηρίζεται σ’ αυτή τη βεβαίωση για να αξιώσει το βομβαρδισμό της μονής. 

Ο Κλαρκ συμβουλεύεται τον διοικητή της αεροπορίας Ράιντερ και τον διοικητή του αμερικάνικου 
2ου σώματος Κέιζ. Ο ένας αμφισβητεί τη μαρτυρία του Τζουμπο Wilson και ο άλλος βεβαιώνει ότι οι 
στρατιώτες του ποτέ δεν δέχθηκαν τουφεκιά που να προέρχεται από το αβαείο. Ο Κλαρκ κατά 
συνέπεια αντιτίθεται στον βομβαρδισμό, αλλά ο Φράυμπεργκ δεν είναι ένας συνηθισμένος 
υφιστάμενος. Έχοντας τη διοίκηση του νεοζηλανδικού εκστρατευτικού σώματος επικοινωνεί απ’ 
ευθείας με τη κυβέρνησή του, η οποία μπορεί κάθε στιγμή να ανακαλέσει τις δυνάμεις της. Μιλά 
συνεπώς από θέσεως ισχύος. Εάν, ειδοποιεί τον Κλαρκ, αρνηθείτε να βομβαρδιστεί το μοναστήρι, 
αναλαμβάνετε την ευθύνη μιας ενδεχόμενης αποτυχίας της επίθεσης. Ο Κλαρκ απαντά ότι θα 
επέμενε στην άρνησή του ασφαλώς, αν είχε απέναντι του έναν Αμερικανό στρατηγό, αλλά οφείλει 
να υπολογίσει την εξαιρετική θέση του στρατηγού Φράυμπεργκ και να αναφέρει στον Alexander. Ο 
Alexander με τη σειρά του αναφέρει στον Wilson, ο οποίος με βάση την επικίνδυνη αναγνωριστική 
του πτήση, δηλώνει ότι κατέχει αδιάσειστη απόδειξη ότι το μοναστήρι του Μόντε - Κασσίνο 
περιλαμβάνεται στο γερμανικό σύστημα οχυρώσεων. Πάντως το θέμα της διατηρήσεως του 
αβαείου, του πιο φημισμένου της χριστιανοσύνης, δεν μπορούσε να συγκριθεί με το θέμα της 
συμμετοχής της New Zealand στον πόλεμο. Ο βομβαρδισμός αποφασίσθηκε και έγινε στις 15 
Φεβρουαρίου. 

Αυτοί που παρακολούθησαν τον βομβαρδισμό, όπως ο στρατηγός Ζουέν, μένουν με την εντύπωση 
ότι διαπράχθηκε μια ιεροσυλία. Ύστερα από τους 247 τόνους βομβών που έριξαν 142 ιπτάμενα 
φρούρια με μια σπάνια ευστοχία, το παλιό μοναστήρι έδινε πραγματικά την εντύπωση μιας 
εκρήξεως μέσα σε ένα φοβερό μανιτάρι από καπνό και φλόγες. Αμέσως ύστερα από τα μεγάλα 
βομβαρδιστικά, το βαρύ πυροβολικό άρχισε να βάλλει με όλα του τα κανόνια και έπειτα ένα 
δεύτερο αεροπορικό κύμα με 82 αεροπλάνα Β-25 και Β-26, άδειασε πάνω στο Μόντε-Κασσίνο μια 
βροχή από βόμβες των 100kg. Η κορυφή ξαναφάνηκε σκεπασμένη από ένα σωρό που έμοιαζε με 
ερείπια, σαν τις παράξενες όρεογραφίες του Montpellier - Λε Βιέ. Η κρύπτη, όπου είναι ο τάφος του 
άγιου Βενέδικτου, γλίτωσε, όπως γλίτωσαν και οι βενεδικτίνοι που είχαν καταφύγει εκεί. Αλλά ο 
σεβάσμιος αβάς που τον κατέβασαν στην κοιλάδα, σηκώνοντάς τον στις πλάτες τους πέθανε λίγες 
μέρες αργότερα. 

Ο βομβαρδισμός του Μόντε-Κασσίνο δεν ωφέλησε παρά μόνο τους Γερμανούς. Από τα ερείπια του 
μοναστηρίου που εξουδετερώθηκε την προηγούμενη ημέρα, έχτισαν ένα οχυρό που το κατέχει το 
3ο σύνταγμα αλεξιπτωτιστών, του συνταγματάρχη Χάιλμαν. Με ισχυρή ενίσχυση πυροβολικού, η 
μεραρχία στην οποία ανήκει, η 1η αλεξιπτωτιστών του στρατηγού Reinhard Heydrich κρατά όλον τον 
τομέα του Κασσίνο. Προέρχεται από την 7η μεραρχία που διακρίθηκε για πρώτη φορά στις 19 
Μαΐου 1940 στο φρούριο του Eben-Emael. Αλλά ύστερα από τη μάχη της Κρήτης, ο Hitler δεν 
πιστεύει πια στους αλεξιπτωτιστές κι έτσι η μεραρχία αυτή μάχεται σαν απλή μονάδα πεζικού. Παρ’ 
όλα αυτά το πνεύμα του όπλου τους και η κλίση προς τις ανδραγαθίες διατηρήθηκαν κι ύστερα από 
αυτό το κατέβασμά τους στο έδαφος. 

Ως τον Απρίλιο ο αγώνας για το Κασσίνο γίνεται μια μικρογραφία της μάχης του Βερντέν, όπου κάθε 
στοιχείο χαρακώματος, κάθε κομμάτι τοίχου διεκδικούνται με πείσμα. 

Οι Σύμμαχοι μπορούν να είναι σπάταλοι σε πολεμοφόδια, όπως έκαναν την τελευταία εβδομάδα 
του Μαρτίου, όταν έριξαν πάνω από 588.094 οβίδες. Κι όμως το σώμα στρατού του Φράυμπεργκ 
εξαντλείται σε αιματηρές προσπάθειες. Κάθε έφοδος που εξαπολύει προς την κατεύθυνση του 
Μόντε-Κασσίνο αποτυχαίνει. Στο Κασσίνο καταλαμβάνει τον μισό σιδηροδρομικό σταθμό, ένα 
τμήμα της βορεινής συνοικίας, και τον λόφο, όπου είναι χτισμένος ο πύργος. Αυτές οι μικρές 
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επιτυχίες δεν επηρεάζουν σοβαρά τις γερμανικές θέσεις. Η προσπέλαση προς την κοιλάδα του Λίρι 
παραμένει αδύνατη. Ο δρόμος προς τη Ρώμη είναι κλειστός. 

Στο τέλος του Απριλίου επανέρχεται η ηρεμία. Όπως στο θύλακα του Άντσιο, έτσι και στο μέτωπο 
του Ράπιντο - Γκαριλιάνο δεν γίνονται παρά μόνο αψιμαχίες εμπροσθοφυλακών. Αλλά οι Γερμανοί 
δεν πιστεύουν σε μια μακροχρόνια διακοπή των επιχειρήσεων και προσπαθούν να μαντεύσουν τις 
προθέσεις του εχθρού. 

Το πρώτιστο ερώτημα του γερμανικού σχεδίου πληροφοριών είναι το επόμενο: που βρίσκεται το 
γαλλικό εκστρατευτικό σώμα; Έχει ενισχυθεί με δύο νέες μεραρχίες, τη 1η μηχανοκίνητη μεραρχία, 
με διοικητή τον Ντιέγκο Μπροσέ και την 4η ορεινή των Μαροκινών, με διοικητή τον Σεβέζ. Τα τρία 
συγκροτήματα των Ταμπόρ, που ισοδυναμούν με μια πέμπτη μεραρχία, καθώς και μια 
θωρακισμένη ταξιαρχία ανεβάζουν το σύνολο των δυνάμεών του σε 99.000 άνδρες. 

Ο Kesselring και ο επιτελάρχης του Βέστφαλ πιστεύουν ότι αν εντοπίσουν αυτές τις ισχυρές 
δυνάμεις, θα μπορέσουν να προσδιορίσουν τον κύριο τομέα της επίθεσης. Αλλά ως τώρα μόνο η 4η 
ορεινή μεραρχία των Μαροκινών έχει παραταχθεί, σ’ ένα πολύ ευρύ μέτωπο, στο προγεφύρωμα 
του Γκαριλιάνο. Τα αλλά στοιχεία του γαλλικού εκστρατευτικού σώματος φαίνεται να βρίσκονται 
γύρω από τη Νεάπολη· ίσως αναπαύονται, ίσως και να ετοιμάζονται να επιβιβασθούν για τη 
δεύτερη αμφίβια επιχείρηση που οι Γερμανοί την περιμένουν προς την κατεύθυνση της Ρώμης ή της 
Γαέτας. 

Ο Kesselring προσπαθεί να αντιμετωπίσει κάθε ενδεχόμενο. Βάζει τους στρατιώτες να ετοιμάσουν 
νέες θέσεις άμυνας, τη Μπλε ή Γοτθική γραμμή, που φράζει την Ιταλία, στο ύψος της Φλωρεντίας· 
τη γραμμή Καίσαρ στα νότια της Ρώμης και αμέσως πίσω από το μέτωπο τη γραμμή Adolf Hitler, ο 
οποίος της αλλάζει ονομασία, οπότε την αποκαλούν πιο μετριόφρονα, Ζένγκερ-Ρήγκελ (αμπάρα 
Ζένγκερ). Ξανασυγκεντρώνει εφεδρείες: τις μεραρχίες θωρακισμένων No26 και Hermann Göring, τις 
μεραρχίες θωρακισμένων 15, 29 και 90. Αλλά το γερμανικό επιτελείο δεν περιμένει επίθεση παρά 
μόνο από τις 25 Μαΐου και ύστερα. Γι’ αυτό το λόγο ο διοικητής της 14ης στρατιάς στρατηγός von 
Βιέτινχοφ και ο διοικητής του 14ου θωρακισμένου σώματος von Ζένγκερ φεύγουν για τη Γερμανία, 
για να λάβουν τα φύλλα δρυός που κέρδισαν στην άμυνα του Κασσίνο. 

Τη νύχτα από την 10η προς την 11η Μαΐου, ένας Μαροκινός λιποτάκτης περνά της γραμμές και 
αναγγέλλει μια μεγάλη επίθεση που ετοιμάζεται για την επόμενη νύχτα. Κανείς δεν 
πολυκαταλαβαίνει τη γλώσσα του και αδιαφορούν για αυτά που λέει. 

Η επόμενη νύχτα αρχίζει όπως και οι προηγούμενες. Η μέρα ήταν συννεφιασμένη και είχε βρέξει. Το 
μέτωπο είναι σχεδόν σιωπηλό. Το φεγγάρι θα ανατείλει στις 23:31. Στις 23 με σήμα που δόθηκε κατ’ 
ευθείαν από το London με το BBC, ο ορίζοντας αρχίζει να φλέγεται. 2.000 κανόνια βροντούν. Η 
επίθεση εναντίον της Ρώμης προλαβαίνει τις προβλέψεις του Kesselring. 

Αυτή η επίθεση για τη Ρώμη παρά λίγο να μη γίνει. Η αποτυχία του Άντσιο, η μάταιη αιματοχυσία 
του Κασσίνο αποθάρρυναν τη συμμαχική διοίκηση. Η ημερομηνία της εφαρμογής του σχεδίου 
Overlord πλησιάζει, οι συμφωνίες της Τεχεράνης προβλέπουν ότι η απόβαση στην Προβηγγία 
(επιχείρηση Άνβιλ) θα πραγματοποιηθεί ταυτόχρονα με τη απόβαση στη Νορμανδία, και οι 
Αμερικανοί επιμένουν να τηρηθεί το πρόγραμμα. 

Αλλά η επιχείρηση Άνβιλ χρειάστηκε να αναβληθεί από έλλειψη επαρκών ναυτικών μέσων και στις 
19 Απριλίου η Μικτή Επιτροπή των Επιτελαρχών ορίζει στα στρατεύματα του Μαίτλαντ Wilson να 
συνεργασθούν στο σχέδιο Overlord καταστρέφοντας ή καθηλώνοντας στη Μεσόγειο όσο το δυνατό 
μεγαλύτερες δυνάμεις. 
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Η προέλαση προς τη Ρώμη παίρνει το χαρακτήρα μιας προκαταβολικής συμβολής στην προέλαση 
προς το Paris. 

Για την νέα επίθεση η διάρθρωση των στρατευμάτων της Ιταλίας τροποποιήθηκε. Ένα ανεξάρτητο 
σώμα αναλαμβάνει το μέτωπο της Αδριατικής. Το βρετανικό 10ο σώμα που κατείχε το αριστερό της 
συμμαχικής παράταξης μεταφέρεται στο κέντρο, από τον κάτω Γκαριλιάνο στον άνω Σάνγκρο, και 
προσκολλάται στην 8η στρατιά που την διοικεί ο στρατηγός Λίηζ. Με το 2ο πολωνικό σώμα και το 
βρετανικό 13ο σώμα ο Λίηζ εκτείνει την αριστερή του πτέρυγα ως της εκβολές του Λίρι, αφήνοντας 
στον Κλαρκ και την 5η στρατιά του μόνο ένα στενό μέτωπο στον Γκαριλιάνο. Το γαλλικό 
εκστρατευτικό σώμα που για τις γερμανικές υπηρεσίες πληροφοριών βρίσκεται στη Νεάπολη, είναι 
συγκεντρωμένο πέρα από τον μικρό ποταμό, απέναντι από το Μόντε-Μάγιο και το Καστελφόρτε. Το 
αμερικανικό 2ο σώμα, του οποίου οι δύο νέες μεραρχίες, η 85η και η 88η, δεν έχουν ακόμα πάρει 
μέρος σε πραγματική μάχη, κρατά τον τομέα που χωρίζει τις θέσεις του γαλλικού σώματος από τη 
θάλασσα. 

Το πολωνικό 2ο σώμα, το βρετανικό 13ο, το γαλλικό εκστρατευτικό σώμα, το αμερικανικό 2ο σώμα, 
μαζί με το αμερικανικό 6o στο θύλακα του Άντσιο, είναι οι συλλογικοί πρωταγωνιστές της μάχης. 
Απέναντι είναι παρατεταγμένα το γερμανικό 51ο σώμα στον ποταμό Ράπιντο, το 14ο σώμα 
θωρακισμένων στον Γκαριλιάνο, το 1ο σώμα αλεξιπτωτιστών και το 76ο σώμα θωρακισμένων γύρω 
από το Άντσιο. Συνολικά είναι αντιμέτωπες 22 συμμαχικές μεραρχίες και 18 γερμανικές. 

Το σχέδιο Κλαρκ είναι σύνθετο. Η 8η στρατιά αναλαμβάνει τη διάνοιξη της οδού προς τη κοιλάδα 
του Λίρι. 

Οι δυο μικρές μεραρχίες του στρατηγού Άντερς, που συγκροτήθηκαν ύστερα από σημαντικές και 
σκληρές περιπέτειες, πρέπει να πραγματοποιήσουν αυτό που δεν μπόρεσαν να επιτύχουν ούτε οι 
Αμερικανοί ούτε οι Νεοζηλανδοί: να καταλάβουν δηλαδή το Μόντε-Κασσίνο. Το βρετανικό 13ο 
σώμα οφείλει να διαβεί τον Ράπιντο και αφού καταλάβει ή παρακάμψει το Κασσίνο να συνενωθεί 
με τους Πολωνούς στη βία Κασσιλίνα. Στην περιοχή της 5ης στρατιάς, ενώ το αμερικανικό σώμα θα 
προελαύνει στο μήκος της ακτής με κατεύθυνση το Άντσιο, το γαλλικό σώμα θα επιτελέσει δύο 
καθήκοντα: Πρώτον να κατακτήσει το Μόντε Μάγιο, νότιο στήριγμα των γερμανικών θέσεων του 
Κασσίνο και δεύτερο να κάνει από τα ορεινά συγκροτήματα του Αουρούντσι και της Πετρέλλα μια 
βαθιά διείσδυση ξεπερνώντας τις αμυντικές οργανώσεις του Λίρι. 

Ο Ζουέν επέμενε στην αντίληψη αυτή, αντίστοιχη προς εκείνη που μάταια είχε υποστηρίξει το 
Φεβρουάριο, όταν μετά την κατάληψη του Μπελβεντέρε ήθελε να βαδίσει εναντίον της Ατίνα αντί 
να στραφεί προς Κασσίνο. 

Η αγγλοπολωνική επίθεση δεν ήταν στην αρχή και τόσο αποτελεσματική. Ύστερα από μάχες τριών 
ημερών η 4η βρετανική μεραρχία και η 8η ινδική δεν κατόρθωσαν να προχωρήσουν πέρα από τον 
Ράπιντο. Παρά το γεγονός ότι έπαθαν μεγάλη αιμορραγία η 3η και η 5η πολωνικές μεραρχίες 
σημείωσαν πλήρη αποτυχία στο υψόμετρο 593, που έπρεπε να καταλάβουν για να προσεγγίσουν 
στο Μόντε-Κασσίνο. Τόσο οι επιτιθέμενοι, όσο και οι αμυνόμενοι πολέμησαν παλικαρίσια, στο 
τέλος όμως υπερίσχυσαν οι υπερασπιστές του υψώματος. 

Στον γαλλικό τομέα ολόκληρο το εκστρατευτικό σώμα συγκεντρώθηκε στα δυτικά του Γκαριλιάνο 
στη μικρή πεδιάδα του Σούγιο. Σωροί υλικού, κανόνια και σταθμοί διοίκησης στένευαν το χώρο των 
καταυλισμών, όπου οι άνδρες μόλις έβρισκαν τόπο να ξαπλώσουν. Ένα γκρίζο προπέτασμα καπνού 
που το συντηρούσαν από εκατοντάδες καπνογόνα βρώμιζε τις στολές και ερέθιζε τους φάρυγγες, 
αλλά κατάφερνε να κρύψει την παράτολμη αυτή στρατιωτική συγκέντρωση που γινόταν μέσα στο 
πόδια του εχθρού. Είχαν ριχθεί έξι συμπληρωματικές γέφυρες εκστρατείας· οι Γερμανοί όμως δεν 
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είχαν δει τίποτε. Τα κανόνια τους έμειναν βουβά, τη στιγμή που μια βολή αντιπροπαρασκευής μέσα 
στην κοιλάδα θα προκαλούσε τραγικές απώλειες και θα αποδιοργάνωνε όλη την επιχείρηση. 

Σαράντα λεπτά μετά την έναρξη καταιγιστικού πυρός πυροβολικού άρχισε η επίθεση του πεζικού. Ο 
αιφνιδιασμός, η βιαιότητα της επίθεσης, το γεγονός ότι οι πυροβολαρχίες τους είχαν 
εξουδετερωθεί, ότι οι διοικήσεις τους είχαν αποκοπεί από τα τμήματα κι ότι έσπασαν όλες οι 
συνδέσεις μεταξύ των μονάδων δεν εμπόδισαν τους φαντάρους της 71ης και 94ης γερμανικής 
μεραρχίας ν’ αντισταθούν έντονα. Κάνοντας επίθεση προς τα δεξιά, η 1η μαροκινή μεραρχία 
πεζικού αναχαιτίσθηκε με τα αυτόματα φλογοβόλα και με πλευρικά πυρά από το Μον-Τζιροφάνο. 
Κάνοντας επίθεση προς τα αριστερά η 3η αλγερινή μεραρχία πεζικού κέρδισε λίγο έδαφος μπροστά 
στο Καστελφόρτε. Ο κύριος ρόλος είχε ανατεθεί στη 2η μαροκινή μεραρχία πεζικού του στρατηγού 
Αντρέ-Μαρί Ντοντύ. Οι ακροβολιστές του ξεκινώντας από το υψόμετρο 750 του Μόντε Ορνίτο 
προχώρησαν μέσα από κακοτράχαλες ανηφοριές και θαμνότοπους, σκαρφαλώνοντας με τα 
τέσσερα. Οι άνδρες του 4ου συντάγματος αναχαιτίσθηκαν. Η επίθεση τους έσπασε επάνω στις 
οχυρώσεις του Μόντε Τσεραζόλα. Τα τμήματα του 8ου συντάγματος προχώρησαν από την 
κορυφογραμμή του όρους Φάιτο και έφθασαν στην κορυφή του, όπου κατάφεραν να 
συγκρατηθούν. Την αυγή της 12ης το σημαντικότερο κέρδος του γαλλικού εκστρατευτικού σώματος 
και όλης της 5ης στρατιάς ήταν μια λωρίδα μήκους 1500m που δεσπόζει στην κοιλάδα του Μας 
Ρουτζέρο. Η θέση-κλειδί του όρους Μάιγιο έμεινε στα χέρια του εχθρού. 

Τις πρωινές ώρες ο Ζουέν ήρθε να κάνει μόνος του αναγνώριση του εδάφους. Έσκαγαν γύρω του τα 
βλήματα των όλμων κι όμως ο στρατηγός ανέβηκε ως την κορυφή του Ορνίτο. Ήταν σκεπτικός, 
φοβόταν μη σπάσει η ορμή των Μαροκινών. Είπε ότι η επιχείρηση δεν είχε ξεκινήσει καλά κι ότι 
έπρεπε να ξαναρχίσουν. 

Στις 03:20, τη νύχτα της 13ης, 18 στοιχεία πυροβολικού άρχισαν και πάλι να σφυροκοπούν τις 
γερμανικές θέσεις. Στις 4 και ύστερα στις 8 το 5ο σύνταγμα Μαροκινών που το κρατούσε ως 
εφεδρεία η 2η μεραρχία Μαροκινών, προχωρώντας πάνω στους άξονες που είχαν ακολουθηθεί την 
προηγουμένη εξαπέλυσε δύο επιθέσεις. Στα δεξιά, το 3ο τάγμα ξήλωσε τον εχθρό από τις θέσεις 
του, κατέλαβε το βουνό Τεραζόλα και επέβαλε σιωπή στο εχθρικό πυροβολικό που απαγόρευε την 
προέλαση της 1ης μεραρχίας Μαροκινών προς το Λίρι. Στ’ αριστερά, στον Φάιτο, μια 
αποφασιστικότατη εχθρική αντεπίθεση ανάγκασε το 2ο τάγμα να επιβραδύνει την εκκίνησή του. Το 
τάγμα ξεκίνησε στις 10:45. Από το Ορνίτο φαίνονταν οι μικρές φάλαγγές του να ξεκινούν από το 
Φάιτο να δρασκελούν τις πλαγιές του Φεούτσι, να χάνονται στο βάθος των κοιλάδων που χωρίζουν 
το Φεούτσι από το Μάγιο και να ξαναεμφανίζονται ανάμεσα στις εκρήξεις, στις απόκρημνες πλαγιές 
του Μάγιο. Περίμεναν από λεπτό σε λεπτό να εκδηλωθεί η αντίδραση του εχθρού... 

Δεν έγινε τίποτε. Η αντεπίθεσή τους στο Φάιτο, που είχε αναχαιτισθεί από το 8o Σύνταγμα 
Μαροκινών, ήταν ό,τι περισσότερο μπορούσαν να κάνουν οι Γερμανοί, η ύστατη προσπάθειά τους. 
Ύστερα από την αποτυχία της ήρθε η διαταγή της γενικής σύμπτυξης. Οι Γερμανοί εγκατέλειψαν 
φεύγοντας άτακτα το Μας Ρουτζέρο και μόνο με απομακρυσμένα πυρά αντέδρασαν στην κατάληψη 
του Μάγιο. 

Στις 15:00 είχε καταληφθεί το ύψωμα 940. Λίγο αργότερα ένα βουητό ζητωκραυγών αντήχησε μέσα 
στην κοιλάδα κι έφτασε ως τους μαχητές της πρώτης γραμμής: ο υπασπιστής Πομιέ είχε βάλει τους 
Γερμανούς αιχμαλώτους να υψώσουν μια μεγάλη γαλλική σημαία που φαινόταν από όλη την 
περιοχή, δείχνοντας έτσι έμπρακτα ότι η κορυφή του όρους Μάγιο είχε καταληφθεί οριστικά. 

Από τη στιγμή εκείνη η μάχη για την κατάληψη της Ρώμης άρχισε να εξελίσσεται ραγδαία. Στις 13, η 
1η Μαροκινή Μεραρχία Πεζικού κατέλαβε τον Λίρι και στις 14 προχώρησε στην δεξιά όχθη ως το 
Σαν Τζιόρτζιο. Στην άλλη πτέρυγα του εκστρατευτικού σώματος η 2η Αφρικανική Μεραρχία Πεζικού 
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του στρατηγού ντε Μονσαμπέρ κατέλαβε το Καστελφόρτε ανοίγοντας το δρόμο στο συγκρότημα 
που ονομάσθηκε Ορεινό Σώμα και συγκέντρωνε κάτω από τις διαταγές του στρατηγού Γκυγιώμ τους 
Ταμπόρ και ένα σύνταγμα της 4ης Μαροκινής μεραρχίας, συνολικά 12.000 άνδρες και 4.000 
ημιόνους. Στις δυνάμεις αυτές είχε ανατεθεί η αποστολή να διεισδύσουν βαθιά και να αναπτυχθούν 
σε πλάτος, όπως είχε υποδείξει ο Ζουέν. Άνθρωποι και υποζύγια ορεινά ξαναβρίσκονταν πάλι στα 
βουνά. Εισχώρησαν από κατσικόδρομους στην οροσειρά του Αουρούντσι, ανέβηκαν το όρος 
Ροτόντο και κατέβηκαν στην κοιλάδα του Αουζέντε. Ένα φράγμα της 15ης θωρακισμένης σταμάτησε 
ένα από τα τμήματα που ενεργούσαν τη διείσδυση αυτό όμως παρέκαμψε τον εχθρό και με τη 
βοήθεια της 3ης Αλγερινής Μεραρχίας Πεζικού συνέχισε λοξά την πορεία του προς την βία 
Κασσιλίνα. Τα δυο υπόλοιπα τμήματα διέσχισαν το Αουζέντε, ανέβηκαν ξανά στο ορεινό 
συγκρότημα της Πετρέλα καταλαμβάνοντας στις 15 του μηνός το όρος Ρεβόλε και στις 18, κόβοντας 
τον κυριότερο δρόμο επικοινωνίας της 10ης γερμανικής Στρατιάς, το δρόμο από το Πίκο στο Ίτρι. Οι 
ακροβολιστές είχαν διατρέξει ένα δρόμο 60km σε ευθεία γραμμή και φυσικά διπλάσια ή τριπλάσια 
απόσταση στο έδαφος. 

Η γερμανική διοίκηση είχε αιφνιδιαστεί απόλυτα, θεωρώντας το Αουρούντσι απροσπέλαστο· ο 
Ζένγκερ ουντ Έττερλιν είχε αναθέσει τη φύλαξή του σε μικρά αποσπάσματα τοποθετημένα στις 
διαβάσεις που ανατράπηκαν, κυκλώθηκαν και αιχμαλωτίσθηκαν εύκολα. Η μόνη συμβολή του 
παράγοντος μηχανή στην επιχείρηση αυτή εκδηλώθηκε στον εναέριο εφοδιασμό των τμημάτων, 
που άλλωστε δεν είχε επιτύχει εντελώς. Μέσα στην ιστορία του σύγχρονου μηχανικού και 
μεθοδικού πολέμου είχε παρεμβληθεί, με την επιχείρηση αυτή, ένα κεφάλαιο πεζού πολέμου -και 
το περίεργο του πράγματος είναι- ότι αυτός ακριβώς ο αναχρονισμός κίνησε τα πράγματα προς τα 
μπρος. Η γραμμή Γουσταύου είχε αντισταθεί τέσσερις μήνες αντιμετωπίζοντας επιθέσεις κατά 
μέτωπο, είχε κρατήσει παρ’ όλα τα τεράστια μέσα που ρίχθηκαν εναντίον της και έπεσε σε τέσσερις 
μέρες με μια επιδρομή. 

Τόσο από τη μια, όσο κι από την άλλη μεριά της γαλλικής διείσδυσης όλα κατέρρευσαν. Το 2ο 
Αμερικανικό Σώμα Στρατού προχώρησε γοργά στο μήκος της ακτής, πήρε το Ίτρι, την Γκαέτε και στις 
25 συναντήθηκε με το 6ο Σώμα που είχε βαρεθεί να περιμένει στο Άντσιο. Στο Κασσίνο, που είχε 
υπερφαλαγγισθεί πια για καλά, οι Πολωνοί εξαπέλυσαν μια νέα επίθεση εναντίον του μοναστηριού, 
αιματηρή και -ύστερα από τις τελευταίες εξελίξεις- περιττή, οι Γερμανοί όμως αλεξιπτωτιστές δεν 
κλονίσθηκαν από τις θέσεις τους, παρά μόνο ύστερα από προσωπική διαταγή του Kesselring που 
τους παράγγειλε να εγκαταλείπουν το Κασσίνο τους, για να διαφύγουν εσπευσμένα από την βία 
Κασσιλίνα που έμενε ακόμη ανοιχτή. 

Η μόνη δυνατότητα της Γερμανικής διοίκησης που είχε φθείρει πια τις εφεδρείες της, ήταν να 
οργανώνει παρενοχλητικές ενέργειες που επιβράδυναν την πορεία. Ζωηρές μάχες δόθηκαν έτσι στο 
Πίκο, στην Τσιστέρνα, στο Βαλμοντόνε και στο Βελλέτρι. Το παιχνίδι όμως είχε παιχθεί πια. Οι 
Γερμανοί απέσυραν τις δυνάμεις τους από τη Ρώμη που από τα ΝΔ την πλησιάζουν πια το 6ο και το 
13ο σώματα Στρατού των Αμερικανών, ενώ το γαλλικό εκστρατευτικό Σώμα και η 8η βρετανική 
Στρατιά υπερφαλαγγίζουν την πόλη από τα ανατολικά. 

Στις 4 Ιουνίου, στις 18:00 η Διοίκηση Μάχης Α της 1ης θωρακισμένης Μεραρχίας των Αμερικανών, 
πέρασε από τη γέφυρα του Σαν Τζιοβάνι, μέσα από πλήθος κόσμου, που όπως είπε ένας Αμερικανός 
αξιωματικός, επέτυχε να κάνει αυτό που δεν είχαν ποτέ κατορθώσει οι Γερμανοί: να σταματήσει τα 
τανκς μας... Όλοι οι τοίχοι της κατεχόμενης Ευρώπης είχαν καλυφθεί με προπαγανδιστικές αφίσες 
που έδειχναν τη συμμαχική προέλαση προς τη Ρώμη: ένα σαλίγκαρο με μια σημαία στο κάθε κέρατό 
του, μια αμερικανική και μια αγγλική. Ομάδες ανθρώπων που στρατολογήθηκαν γι’ αυτό το σκοπό 
ξέσκισαν βιαστικά τις αφίσες αυτές. Ο σαλίγκαρος είχε φτάσει. 
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Κεφάλαιο 25: ΑΡΙΣΤΟΥΡΓΗΜΑ 
6 Ιουνίου 1944 

Η μεγάλη μέρα της Νορμανδίας 

Οι δημοκρατίες αυτές που τις έλεγαν φλύαρες, που αδιάκριτες εφημερίδες και ιεροεξεταστικά 
κοινοβούλια τις έβριζαν, κρατούσαν τα στρατιωτικά μυστικά τους καλύτερα από το Γ Reich, που είχε 
για χρυσό κανόνα του την αρχή: Κανένας δεν πρέπει να πληροφορείται παρά μονάχα ότι τον άφορα 
άμεσα. 

Η εισβολή στην Ευρώπη ήταν βέβαιη και επικείμενη αλλά οι προθέσεις των Συμμάχων έμεναν 
πάντα καλυμμένες με βαθύτατο σκότος. Το μόνο που ήξεραν οι Γερμανοί με βεβαιότητα ήταν ότι 
μια φοβερή εκστρατεία προετοιμαζόταν στη Great Britain. 

Η ημέρα έναρξής της, ο προορισμός της, η σύνθεσή της, παρέμεναν άγνωστα. 

Μην έχοντας πληροφορίες οι Γερμανοί, προσπαθούσαν να βγάλουν συμπεράσματα. Τον Απρίλιο, 
από τους περιορισμούς που επεβλήθησαν στα ταξίδια των ιδιωτών στην Αγγλία, την ένταση των 
αεροπορικών επιδρομών και τον πίνακα των σεληνιακών φάσεων και των παλιρροιών, το Γερμανικό 
Γενικό Αρχηγείο της Δύσης (Ο.Β. West) άντλησε τα στοιχεία που του χρειάζονταν για τη σύνταξη 
μιας μελέτης που του έδωσε τη δυνατότητα να καθορίσει κατά τρόπο βέβαιο την ημερομηνία της 
απόβασης στις 18 Μαΐου. Όταν πέρασε η 18η Μαΐου, οι ειδικοί υποστήριξαν ότι για άγνωστους 
λόγους οι Σύμμαχοι είχαν αφήσει να περάσει η ευνοϊκή γι’ αυτούς ημερομηνία και ότι ο κίνδυνος 
της εισβολής είχε αναβληθεί για τον Αύγουστο. 

Ο καθορισμός του τόπου είχε μεγαλύτερη ακόμη σημασία από την ημερομηνία, γιατί απ’ αυτόν θα 
εξαρτιόνταν οι γενικές συνθήκες άμυνας. Από τις ενδείξεις που είχαν στα χέρια τους οι ειδικές 
υπηρεσίες διάλεξαν μερικές που απεδείχθησαν όμως εύθραυστες και ασυμβίβαστες η μια με την 
άλλη. Όλες οι ευρωπαϊκές ακτές, από την Ελλάδα ως τη Norway, ακόμη και οι ακτές της Ισπανίας και 
της Πορτογαλίας υποδείχθηκαν, με τη σειρά, ως πύλες από τις οποίες θα γινόταν η εισβολή. Στις 
αρχές του 1944 η Abt. Fremde Heere - West εξέφρασε τη βεβαιότητα, ότι οι συμμαχικές 
προπαρασκευές στη Μάγχη αποτελούν ενέργεια παραπλανητική και ότι η πραγματική εισβολή θα 
γινόταν αλλού. Η περίπτωση του Άντσιο έκανε να νομισθεί ότι αυτό το αλλού ήταν η Μεσόγειος. 
Ύστερα οι ιδέες άλλαξαν πάλι και στις 27 Απριλίου, το 2ο Γραφείο των Γερμανών υπέδειξε ως 
πιθανό τόπο απόβασης την Norway. Ένα μήνα αργότερα αναγκάσθηκε να συγκεντρώσει και πάλι τις 
υπόνοιές του στη Μάγχη: Η νήσος Γουάιτ λέει η έκθεση της 23ης Μαΐου 

Από την Antwerp ως το Μπρεστ η βεντάλια ανοίγεται πλατιά. Η γερμανική διοίκηση προσπάθησε να 
την κλείσει. Αφού ο Hitler είχε πιστέψει για πολύ καιρό ότι η απόβαση θα γινόταν στα Βαλκάνια και 
ύστερα θεώρησε πιθανότερη τη Norway, σκέφθηκε ξαφνικά ότι οι δυο γαλλικές χερσόνησοι που 
είχαν η καθεμιά κι ένα λιμάνι -η Βρετάνη και το Κοταντέν- ήταν οι ζώνες που θα τραβούσαν 
περισσότερο την όρεξη των εισβολέων. 

είναι το κέντρο των 
προπαρασκευών της εισβολής. Η ακτή του Escaut στη Νορμανδία, όπως και η ακτή της Βρετάνης πρέπει 
να θεωρούνται ως οι περισσότερο απειλούμενοι τομείς. 

Ο τρόπος αυτός θεώρησης των πραγμάτων σκόνταψε στην αντίθετη γνώμη των περισσοτέρων. Το 
ναυτικό απέκλεισε την απόβαση στο Καλβαντός, γιατί ήταν πολύ βραχώδες. Ο στρατός πίστευε ότι 
οι σύμμαχοι θα διάλεγαν το πιο σύντομο πέρασμα από το στενό της Μάγχης και τον πιο γρήγορο 
δρόμο προς το Ruhr. Η αεροπορία σκεπτόταν ότι η συμμαχική ενέργεια θα εξαρτιόταν από τη 
διάρκεια επέμβασης των καταδιωκτικών που είχαν τις βάσεις τους στην Αγγλία. Το Calais ή 
γενικότερα η ακτή από την Οστάνδη ως τον Somme, θεωρήθηκαν έτσι ότι ήταν ο πιθανότερος 
δρόμος εισβολής στον ευρωπαϊκό προμαχώνα. 
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Οι γιγάντιες μάχες του ανατολικού μετώπου δημιουργούσαν ένα στενόχωρο πρόβλημα άμυνας και 
φρούρησης αυτού του ευρωπαϊκού προμαχώνα. Ήταν δύσκολο στη Γερμανία να έχει από τη μια 
μεριά ένα στρατό παραδομένο στις φρικτές κλιματολογικές και πολεμικές συνθήκες της Ρωσίας και 
από την άλλη μεριά έναν άλλο στρατό απασχολημένο με ειρηνικά καθήκοντα φρούρησης και 
κατοχής στο γλυκό γαλλικό κλίμα. Οι μεγάλες αποστάσεις δυσκόλευαν πολύ την δίκαιη λύση μιας εκ 
περιτροπής υπηρεσίας στα δύο μέτωπα. Οι μεταφορές από τη δύση στην ανατολή και αντίστροφα 
γίνονταν μόνο κάτω από την πίεση των κρίσεων και των αδηφάγων αναγκών του ανατολικού 
μετώπου. Η Ανατολή αντλούσε τα πιο ρωμαλέα στοιχεία από τη Δύση και της έστελνε για 
αντικατάστασή τους ρετάλια. 

Οι ελαφριά ακρωτηριασμένοι, αυτοί που είχαν πάθει τρίτου βαθμού, οπτικές, ακουστικές, 
αναπνευστικές και κυκλοφοριακές διαταραχές αφήνονταν στη Δύση. Ολόκληρη την 70ή μεραρχία, 
την αποτελούσαν στομαχικοί, που χρειάζονταν ειδική τροφή και ψωμί δίαιτας. Στις στάσιμες 
μεραρχίες, ο μέσος όρος της ηλικίας ξεπερνούσε τα σαράντα. Πολλοί από τους αξιωματικούς ήταν 
μονόφθαλμοι, μονόχειρες, χωρίς πόδι, πενηντάρηδες ή εξηντάρηδες. Η τρομερή αιμορραγία που 
είχε υποστεί η Wehrmacht στο Ανατολικό μέτωπο -2.086.000 άνδρες εκτός μάχης το 1943- είχε σαν 
συνέπεια μια κάθετη πτώση του επιπέδου της φυσικής και μαχητικής ικανότητας των ανδρών που 
υπηρετούσαν στη Δύση. 

Μια πολύ εντατική επιμιξία συνόδευε αυτή τη βαθμιαία φθορά της ποιότητας. Οι αντιφάσεις του 
Adolf Hitler ήταν εκπληκτικές. Είχε ξεκινήσει από την αρχή ότι μόνο οι Γερμανοί έπρεπε να φέρουν 
όπλα

Η Βάφφεν SS, αρχική έκφραση του γερμανικού φυλετισμού, υπήρξε το πρώτο όργανο αυτής της 
πολυεθνικοποιήσεως της Wehrmacht. Ο γερμανικός στρατός έγινε προσιτός στους εθελοντές που 
προέρχονταν από τη Δύση από το 1940 - σύμφωνα με μια ιδέα που είχε εκφράσει ο ίδιος ο 
Himmler. Οι εθελοντές αυτοί κατατάσσονταν στο σύνταγμα Γερμανία που εξελίχθηκε ύστερα στη 
μεραρχία Βίκιγκ. Οι μεραρχίες Σαρλεμάνι, Βαλλονί, Φλάντερν, Νέντερλαντ, Νόρντλαντ, ήρθαν να 
προστεθούν σε συνέχεια, σαν συμβολή των Γάλλων, Βέλγων, Ολλανδών, Σκανδιναβών κλπ. στη 
γερμανική προσπάθεια, χωρίς αυτό να γίνεται σε βάρος των μονάδων, που δεν ανήκαν στη Βάφφεν 
SS, όπως ήταν η ισπανική μεραρχία Άθουλ και η Γαλλική Λεγεώνα Εθελοντών. Τα ονόματα εξ άλλου 
δεν πρέπει να δημιουργούν αυταπάτες. Οι ξένες αυτές μεραρχίες ή ήταν απλώς ολιγάριθμες 
συμμορίες (700 άνδρες αποτελούσαν τη μεραρχία Βαλλονί του Λεόν Ντεγκρέλ τον Μάρτιο του 1944) 
ή συμπληρώνονταν από αμιγή γερμανικά τμήματα. Πενιχρή αριθμητικά συμβολή που ξεκινούσε 
από ιδεολογικούς λόγους ή από τυχοδιωκτισμό. Τα τμήματα αυτά δεν δημιούργησαν κανένα 
πρόβλημα, πολέμησαν στο ανατολικό μέτωπο και αγωνίσθηκαν απεγνωσμένα ως το τέλος. 

 και κατέληξε να διοικεί τον πιο παρδαλό, τον πιο κοσμοπολίτικο στρατό που υπήρξε ποτέ από 
την εποχή του Ξέρξη. 

Τα πράγματα στην Ανατολή παρουσιάστηκαν πιο περίπλοκα. Η επιχείρηση Βλασσώφ είχε αποτύχει, 
οι Γερμανοί είχαν βρει βέβαια σχεδόν ένα εκατομμύριο εθελοντές, ο Hitler όμως αντιτάχθηκε στη 
δημιουργία ενός εθνικού ρωσικού στρατού. Όταν τα πράγματα άλλαξαν στο μέτωπο, η ευνοϊκή 
στιγμή είχε περάσει. Ο Βλασσώφ τρεμούλιαζε πάντα από το κρύο στην έπαυλη Μπερλίν-Νταλέρους, 
περιστοιχισμένος από μιαν ολιγάριθμη ομάδα απόμαχων Γερμανών. Είχε πάρει τον τίτλο του 
γκενεράλ ντερ οσττρούππεν (του στρατηγού των ανατολικών στρατευμάτων). Το Γ’ Reich όμως 
σχεδίαζε να επιχειρήσει με άλλους την αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού της Ανατολής. 

Ένα πρώτο στοιχείο ήταν οι αντιτιθέμενες στο μπολσεβικισμό και στους Ρώσους μειονότητες: από 
αυτές σχηματίσθηκαν τα οσττρούππεν, που ήταν κυρίως κοζάκικες, ουκρανικές, γεωργιανές, 
αζερμπαϊτζανικές, μογγολικές κλπ. μονάδες, στρατολογημένες επί τόπου την ώρα που επιβαλλόταν 
η κατοχή ή αργότερα στα στρατόπεδα αιχμαλώτων. Ένα δεύτερο στοιχείο ήταν οι Φόλκσντοϊτσεν, 
άτομα που υποστήριζαν ότι ήταν γερμανικής καταγωγής και είχαν χάσει το γερμανισμό τους. Στα 
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άτομα αυτά παρεχόταν μια δυνατότητα να αποκτήσουν ξανά τη γερμανική τους εθνικότητα, ύστερα 
από μια περίοδο δοκιμασίας δέκα ετών και τους γινόταν στο μεταξύ η τιμή να εντάσσονται στη 
Wehrmacht. Υπηρετούσαν σε αναλογία 8% στις συνήθεις μονάδες του στρατού, δεν είχαν όμως τη 
δυνατότητα να προαχθούν πέρα από το βαθμό του στρατιώτη α’ τάξης, γκεφράιτε

Οι 

. 

Φόλκσντοϊτσεν και τα οσττρούππεν

Μέσα σ’ αυτόν τον Πύργο της Βαβέλ, που περίμενε το τελικό χτύπημα, ο επίσημος Αμερικανός 
ιστορικός Τζ. Α. Χάρισον αναφέρει τους ακόλουθους λαούς: Γάλλους, Ιταλούς, Κροάτες, Ούγγρους, 
Ρουμάνους, Πολωνούς, Φινλανδούς, Λεττονούς, Λιθουανούς, Βορειοαφρικανούς, Νέγρους, Ασιάτες, 
Ρώσους, Ουκρανούς, Ρουθηνούς, Βαζάκους, Βορειοκαυκάσιους, Γεωργιανούς, Αζερμπαϊτζανούς, 
Αρμένηδες, Τουρκομάνους, Ταρτάρους και Φίννους του Volga, Ταρτάρους της Κριμαίας, 
Καλμούκους ακόμη και Ινδούς. Είναι δίκαιο να προσθέσουμε ωστόσο εδώ, ότι δεν ήταν λιγότερο 
κοσμοπολίτικος ο στρατός εισβολής, που τα στρατεύματά του προήρχοντο από όλη τη Βρετανική 
Αυτοκρατορία και εκπροσωπούνταν σ’ αυτά όλοι οι λαοί της Ευρώπης. 

 -τμήματα βοηθητικών- χάνονται σιγά σιγά από το 
Ανατολικό μέτωπο όπου η εμπιστοσύνη που ενέπνεαν λιγόστευε στο βαθμό που πλήθαιναν οι 
ήττες. Τους ξαναβρίσκουμε στο στρατό της Δύσης. Στην αρχή του 1944, 76 τάγματα, το 1/6 του 
πεζικού ανήκαν στα οσττρούπεν, πράγμα που έκανε τον κόσμο ν’ απορεί βλέποντας σαν περίεργο 
θέαμα τους υπερασπιστές αυτούς του Αρίου Reich, να έχουν ασιατικά χαρακτηριστικά και να μιλούν 
όλες τις γλώσσες εκτός από γερμανικά. 

Ο Ανώτατος αρχιστράτηγος της Δύσης στρατάρχης Gerd von Rundstedt επεσήμανε το 1942 στο 
Γενικό Στρατηγείο τις αδυναμίες που παρουσίαζε το σύστημα άμυνας. Οι προειδοποιήσεις του μόλις 
το φθινόπωρο του 1943 άρχισαν να υπολογίζονται από τον Hitler. Στην Ανατολή -έγραφε η υπ’ αρ. 
51 Γενική Διαταγή της 3ης Νοεμβρίου- μπορούμε να συμβιβαστούμε με τη σκέψη της απώλειας 
εδαφών. Το πράγμα διαφέρει στη Δύση. Μια εχθρική διείσδυση σε πλατύ μέτωπο θα μπορούσε να έχει 
απροσμέτρητες συνέπειες μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα. Για το λόγο αυτό είναι απαράδεκτο πια να 
συνεχίζεται η εξασθένηση της Δύσης σε όφελος των άλλων θεάτρων των πολεμικών επιχειρήσεων. 
Αντίθετα, αποφάσισα να την ενισχύσω.

Η προώθηση του Rommel στην τεχνική και στον μυστικισμό της υπερασπίσεως της Δυτικής 
Ευρώπης, αρχίζει από την ίδια αυτή στιγμή. Νικημένος στην Ιταλία από τον Kesselring, είδε ξαφνικά 
να του εμπιστεύονται την αποστολή της επιθεωρήσεως των αμυντικών έργων στον Ατλαντικό και 
ύστερα τη διοίκηση της Ομάδας Στρατιών Β, που ο τομέας της απλωνόταν από την 
γερμανοολλανδική μεθόριο ως τις εκβολές του Λουάρ. Το όνομά του ήταν το δεύτερο επιχείρημα με 
το οποίο η ναζιστική προπαγάνδα αρεσκόταν να αποδείχνει ότι οι εισβολείς στην Ευρώπη θα 
ρίχνονταν στη θάλασσα. 

 Το τείχος του Ατλαντικού, το Βεστβάλλ έγινε τότε σοβαρό 
στοιχείο της προπαγάνδας. Εκατομμύρια Ευρωπαίοι είχαν πεισθεί, μες στη σκλαβιά τους, ότι κάθε 
απόπειρα των Αγγλοαμερικανών να εισβάλουν στην Ευρώπη θα προσέκρουε σε αξεπέραστα 
εμπόδια και θα κατέληγε σε καταστροφή. 

Ο Rommel στις μορφές πολέμου της Δύσης ακολούθησε τις τακτικές αρχές που είχε διαμορφώσει 
από την αφρικανική πείρα του. Όλες οι λεπτομέρειες των επιχειρήσεων είχαν προβλεφθεί: Οι 
δυνατότητες της άμυνας καθορίζονταν από τη συντριπτική αεροπορική υπεροχή των 
Αγγλοαμερικανών, οποιοσδήποτε ελιγμός ολκής, οποιαδήποτε καθημερινή κίνηση, και επομένως 
οποιαδήποτε μάχη καθολικής σημασίας εναντίον του εχθρού, όταν αυτός θα είχε κάνει ήδη την 
απόβασή του, ήταν εκτός συζητήσεως. Αν η απόβαση πετύχαινε, η εισβολή θα ήταν ήδη γεγονός. 
Μοναδική ελπίδα λοιπόν ήταν η συντριβή του εχθρού τη στιγμή ακριβώς που αυτός θα έβγαινε από 
τα πλοία του, πράγμα που θα γινόταν με τη συγκέντρωση όλων των όπλων και των οχυρώσεων στην 
ίδια την ακτή και με τη διάταξη των εφεδρειών σε μικρή απόσταση απ’ αυτή έτσι ώστε η αυτόματη 
αντεπίθεση ν’ αποτελεί άμεση απάντηση σε κάθε βήμα που θα προσπαθούσε να κάνει ο εχθρός 
στην ξηρά. 
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Έτσι ο κατ’ εξοχήν στρατηγός των ελιγμών, ο Rommel, είχε προσηλυτισθεί, από την αλλαγή των 
συνθηκών της μάχης, σε οπαδό της γραμμικής άμυνας. Η δυνατότητα όμως επιβολής στους 
ισοτίμους του δεν ήταν όση και η φήμη του στον κόσμο. Ο Rundstedt αμφέβαλε αν ο Rommel είχε 
στ’ αλήθεια τα χαρίσματα ενός μεγάλου διοικητή. Πολλοί παρατήρησαν ότι του έλειπε η επιτελική 
μόρφωση. Έβλεπαν στο πρόσωπό του ένα στρατιώτη του μετώπου που χρωστούσε τη φήμη του σε 
εξαιρετικές συνθήκες και που οι κολακείες είχαν χαλάσει το χαρακτήρα του. Ο Guderian που ήταν 
τώρα ψηλότερα απ’ αυτόν στην ιεραρχία και είχε μεγαλύτερη δόξα, προσπάθησε να υποβάλει σε 
συζήτηση τις αντιλήψεις του, προκάλεσε όμως μίαν εξαιρετικά βίαιη και δυσάρεστη αντίδραση

Σ’ ένα σημείο οι διαταγές του Hitler ήταν σύμφωνες με τις αντιλήψεις του Rommel: απαγόρευαν την 
παραχώρηση έστω και ενός μέτρου γης και καθόριζαν συνεπώς ότι η βασική μάχη έπρεπε να δοθεί 
στην ακτή. Ένας ιδιαίτερος λόγος υπαγόρευε την τακτική αυτή: ύστερα από μακροχρόνιες αναβολές 
που οφείλονταν στους συμμαχικούς βομβαρδισμούς, τα βαρέα βλητικά μέσα Φέργκελτουνγκ 
(Εκδίκηση), η ιπταμένη βόμβα V1 και ο πύραυλος V2 θα χρησιμοποιούνταν πια στις επιχειρήσεις και 
οι βάσεις εκτόξευσής τους κοντά στις ακτές της Μάγχης έπρεπε να κρατηθούν με κάθε θυσία. 

. 
Διοικητής ομάδας θωρακισμένων στρατιών, τοποθετημένος στη γενική εφεδρεία, ο Γκέυρ von 
Σβέππενμπουργκ αντιτάχθηκε κι αυτός στις ιδέες του Rommel, υποστηρίζοντας ότι η τελική 
περιπέτεια της μάχης για τη France θα είναι μια μεγάλη συνάντηση θωρακισμένων ύστερα από την 
απόβαση και επέμεινε, γι’ αυτό, να κρατήσει τις θωρακισμένες μεραρχίες που είχε συγκεντρώσει 
στα χέρια του, νότια και ανατολικά από το Paris. Μάταια ο Rommel επέμεινε να επιτύχει την 
υπαγωγή του Γκέυρ στις διαταγές του. Θέλοντας ο Hitler να διευθύνει προσωπικά τη μάχη της 
Δύσης επέμενε να διατηρηθεί το περίπλοκο και διασπασμένο σύστημα που είχε εγκαθιδρύσει ο 
ίδιος. 

Το τείχος του Ατλαντικού δεν ήταν πλάσμα. Δεν ήταν ωστόσο και οχυρωματικό σύστημα χωρίς 
ρωγμές, όπως το είχε αποκαλέσει ο Goebbels. Η Βουλόνη, η Χάβρη, το Χερβούργο είχαν οργανωθεί 
περίφημα. Μερικά βαριά έργα είχαν οικοδομηθεί στο Calais, τα υπόλοιπα όμως ήταν συχνά 
αυτοσχεδιασμοί ή και σχέδια μονάχα. Ο Hitler είχε ζητήσει από την οργάνωση Τοτ

Για να γεφυρώσει ο Rommel την έλλειψη του μπετόν κατέφυγε σε μια φοβερή σπατάλη 
προσπαθειών, φαντασίας και δραστηριότητας. Ο βοηθός του, ο ναύαρχος Ρούγκε, περιγράφει μέρα 
με τη μέρα τα πυρετώδη ταξίδια του από τη Δανία ως την Προβάνς, τον καιρό εκείνο που περνούσε 
από παντού σαν σίφουνας ταρακουνώντας την απάθεια με βίαια ξεσπάσματα θυμού ή με 
φλογερούς εξορκισμούς, τον καιρό που δεν έβλεπε στο 

 να του έχει 
έτοιμα 15.000 οχυρωμένα σημεία από μπετόν, ως την 1η Μαΐου του 1943. Κι όμως μόλις το ένα 
τρίτο απ’ αυτά ήταν έτοιμα την 1η Μαΐου του 1944. Από τα 547 παράκτια τηλεβόλα τα 299 μόνο 
ήταν τοποθετημένα κάτω από σκέπαστρα. Το έργο δεν μπορούσε να ολοκληρωθεί, γιατί έλειπαν ο 
χρόνος και τα μέσα. Για μια ακόμη φορά το Γ' Reich πλήρωνε για τις εντυπώσεις που ήθελε να 
δημιουργεί, τη μεγαλοστομία και τις αυταπάτες του. 

Μον-Σαιν Μισέλ παρά μόνο τα αμπρί και 
σκεπτόταν να παραγγείλει στις βιοτεχνίες των Σεβρών σκελετούς από πορσελάνη για τις νάρκες, 
ξεχνώντας να φάει και να κοιμηθεί, απαιτώντας από όλες τις μάχιμες μονάδες, ακόμη και από τα 
επιτελεία των μεραρχιών να προωθηθούν ως τη γραμμή του χειμερίου κύματος. Η 
Χαουπτκαμπφλίνιε, η κύρια γραμμή αντίστασης -έλεγε- 

Η πρόθεση του Rommel ήταν να κατορθώσει να καλύψει όλες τις δυτικές ακτές μ’ ένα δάσος 
εμποδίων, όπου θα έσπαζε η ορμή των εισβολέων. Άλλα από τα εμπόδια αυτά θα ήταν υποβρύχια 
κι άλλα στις παρυφές της αμμουδιάς ή στις ζώνες των μετόπισθεν που προσφέρονταν για 
αποβάσεις αεραγημάτων. Αυτοσχεδίαζε διαρκώς, χρησιμοποιώντας όλα τα μέσα που κατόρθωνε να 
βρει. Οι βελγικοί σιδηρόδρομοι τους οποίους παρέταξε στη ζώνη που καλύπτεται από την θάλασσα 
την εποχή της πλημμυρίδας, ήταν απλώς τα στοιχεία 

είναι η ίδια η ακτή. Οχυρώνετέ τη χωρίς 
ανάπαυλα και πολεμήστε πάνω σ’ αυτή τη γραμμή ως την τελευταία πνοή σας. 

ντε Κουαντέ που είχαν αποδειχθεί τόσο 
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ατελέσφορα το 1940, όταν χρησιμοποιήθηκαν εναντίον των δικών του αρμάτων. Οι τσέχικοι 
σκαντζόχοιροι ήταν κατασκευασμένοι από συγκολλημένες σιδηροτροχιές. Τα τετράεδρα 
κατασκευάζονταν επί τόπου με αυτοσχέδιες μπετονιέρες, τα άλογα διαζώματος, εξοπλισμένα ή όχι 
με νάρκες ή λεπίδες για να σκίζουν στα ύφαλα τα αποβατικά σκάφη, είχαν κοπεί από τα δάση της 
Νορμανδίας. Για να εξοπλίσει τα σπαράγγια που είχαν μπηχτεί στις πεδιάδες για να εμποδίζουν τις 
προσγειώσεις των ανεμοπλάνων, ο Rommel, ξετρύπωσε σημαντικά αποθέματα παλαιών γαλλικών 
οβίδων που, όπως έλεγαν, είχαν καταστραφεί από καιρό. Πάνω από όλα ήθελε να κατασκευασθούν 
100 ως 200 εκατομμύρια νάρκες ξηράς, για να μετατρέψει μ’ αυτές σε ζώνη θανάτου μια λωρίδα 
10km στο μήκος της γαλλικής ακτής. Η έλλειψη ατσαλιού και εκρηκτικών δεν του επέτρεψε να 
τοποθετήσει στη ζώνη αυτή πάνω από 2 ως 3 εκατομμύρια. 

Παράδοξη σχιζοφρένεια! Ο Γερμανός αυτός στρατάρχης που κατέβαλε τέτοια προσπάθεια για να 
αποκρούσει την εισβολή στη Δύση, ήξερε ότι ο πόλεμος ήταν χαμένος και ότι ο μόνος τρόπος να 
περιοριστεί η καταστροφή ήταν να βγει από τη μέση ο Hitler, όσο ακόμη ήταν καιρός, πριν απ’ την 
ήττα. 

Η πρώτη επαφή του Rommel με την αντιχιτλερική συνωμοσία είχε γίνει τον Απρίλιο του 1944. Πολύ 
είχαν διστάσει οι συνωμότες να πλησιάσουν ένα στρατιώτη, που το όνομά του και οι 
εθνικοσοσιαλιστικές αρετές του εξυμνούνταν τόσο πολύ από την προπαγάνδα. Ένας σύντροφός του, 
του πρώτου παγκοσμίου πολέμου, ο δήμαρχος της Στουτγάρδης Καρλ Στρέλιν ανέλαβε να 
διακινδυνεύσει, όταν του το ζήτησε ο Γκέρντελερ. Ο Rommel ζήτησε καιρό να σκεφθεί και ύστερα 
από μερικές μέρες πήρε την πρωτοβουλία μιας νέας συνάντησης που έγινε στις 24 Μαΐου, στον 
Μέλανα Δρυμό, στο σπίτι του νέου επιτελάρχη της Ομάδας Β, υποστρατήγου Δρα Χανς Σπάιντελ. Ο 
Rommel έδωσε τη συγκατάθεσή του για την εξουδετέρωση του Hitler και την ανατροπή του 
καθεστώτος. Θα εγκαταλείπονταν σε συνέχεια όλα τα δυτικά εδάφη, θα επαναφέρονταν τα 
στρατεύματα στη γραμμή Ζήγκφριδ

Όλα τα ανώτερα γερμανικά επιτελεία της Δύσης κολυμπούσαν μέσα στη συνωμοσία. Ο Σπάιντελ 
ήταν ένα από τα δραστήρια αυτά στοιχεία. Ο Γκέυρ είχε συμφωνήσει κι αυτός. Οι δυο στρατιωτικοί 
διοικητές του Βελγίου και της France, οι στρατηγοί Alexander von Falkenhausen και Carl Heinrich 
von Stülpnagel ανήκαν στη στρατιωτική χούντα που από το 1938 είχε επιχείρηση να εξουδετερώσει 
τον Hitler. Ο μόνος στρατιωτικός ηγέτης που είχε μείνει στην άκρη ήταν ο Rundstedt. Σιχαινόταν τον 
Hitler, ανεχόταν να λέγονται στο περιβάλλον του τα πιο ιερόσυλα λόγια γι’ αυτόν κι ο ίδιος έδειξε, 
σαν τον Χίντεμπουργκ, την περιφρόνησή του γι’ αυτόν τον δεκανέα. Κι όμως, πληροφορημένος για 
την ύπαρξη μιας συνωμοσίας αρνιόταν να τη γνωρίσει από κοντά. Η στάση του, λέει ο Σπάιντελ, 
ήταν 

, θα γινόταν μια προσπάθεια διαπραγματεύσεων με τους 
Δυτικούς και αν ήταν δυνατό θα έβρισκαν, σε συμφωνία μαζί τους, τα μέσα για να συγκρατηθούν οι 
Ρώσοι έξω από τα σύνορα της Γερμανίας. Για το μέλλον ο Rommel σκεπτόταν τη δημιουργία μιας 
ευρωπαϊκής ομοσπονδίας θεμελιωμένης στις αρχές του Χριστιανισμού. 

eine sarkästische Resignation

Ο Rommel, απ’ την πλευρά του, είχε μιαν επιφύλαξη αναφορικά με τα σχέδια των συνωμοτών: 
απέκρουε τη δολοφονία του Hitler, υποστήριζε ότι έπρεπε να δικαστεί από γερμανικό δικαστήριο 
και με μια παράξενη αισιοδοξία έφθανε ως το σημείο να βλέπει ότι ήταν δυνατό να τον κάνει κανείς 
να συμφωνήσει για την ίδια του την ανατροπή, αποδείχνοντας του ότι ο πόλεμος ήταν χαμένος. 

 (μια σαρκαστική εγκαρτέρηση). Δεν μπορούσε να μπει στο μυαλό 
του πως ένας Πρώσος στρατάρχης μπορούσε, μπροστά στον εχθρό, να προδώσει τον όρκο του και 
να εξεγερθεί εναντίον του αρχηγού του στρατού - έστω κι αν αυτός ήταν ο Hitler. 

Μόνοι, έλεγε, 

Στις Ιουνίου ο Rommel ξεκίνησε από το Επιτελείο του για τον πύργο του Λα Ροσφουκώ στη Λα Ρος-
Γκυγιόν. Ήθελε να περάσει μια βραδιά σπίτι του, στο Χέρλινγκεν, γιορτάζοντας τα γενέθλια της 
γυναίκας του και την επομένη να τραβήξει προς το 

αφού εξαντλήσουμε όλα τα αλλά μέσα μπορούμε ν’ αρχίσουμε τη δράση. 

Ομπερσάλτσμπεργκ για την ακρόαση που είχε 
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πετύχει από τον Führer. Στο ημερολόγιο που κρατούσε για λογαριασμό του Rommel ο λοχαγός 
Άλντιγκερ σημειώνονται τα ακόλουθα: Οι παλίρροιες των προσεχών ημερών είναι πολύ δυσμενείς και 
η απόβαση δεν φαίνεται να είναι επικείμενη

Σκεπτόταν μήπως και κάτι άλλο; Υπολόγιζε να επωφεληθεί από τη συνάντησή του με τον Hitler για 
να του πει καθαρά ότι όλα ήταν χαμένα και ότι έπρεπε να τεθεί ένα τέρμα; Αυτό δεν το ξέρει κανείς. 

. Σύμφωνα με το ίδιο αυτό τεκμήριο ο Rommel υπολόγιζε 
να διαφωτίσει τον Hitler για τις αδυναμίες που παρουσίαζε η ομάδα των στρατιών του και να του 
ζητήσει και αλλά θωρακισμένα, ένα σώμα αντιαεροπορικής άμυνας και μια ταξιαρχία 
πυραυλοβόλων. 
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Φαντάροι με ποδήλατα, τίποτε ακόμη στον ορίζοντα 

Το βράδυ εκείνο της 5ης Ιουνίου η σύνθεση, η διάταξη και η μαχητική αξία των δυνάμεων που 
περίμεναν την εισβολή ήταν η ακόλουθη: Δυο ομάδες στρατιών: G στρατηγός Μπλάσκοβιτς και Β 
στρατάρχης Rommel. Αρχιστράτηγος ο στρατάρχης von Rundstedt. 

Ομάδα G: 1η Στρατιά, στρατηγός von ντερ Σεβαλερί, από τον Λουάρ ως τα Πυρηναία. 19η Στρατιά, 
στρατηγός von Τσόντενστερν, από το Πορ Μπού ως την Μεντόν. Συνολικά 21 μεραρχίες πεζικού και 
μια κινητή εφεδρεία αποτελούμενη από τις 9η θωρακισμένη, 11η θωρακισμένη, 2η θωρακισμένη 
των SS και 17η θωρακισμένη των Γρεναδιέρων SS. 

Ομάδα Β: 88ον σώμα στρατού, Χόλλαντ: 15η στρατιά, στρατηγός von Τσάλμουθ, από το Escaut ως 
τον Ντιβ, στρατηγός Ντόλλμαν, από τον Ντιβ ως τον Λουάρ, 25 μεραρχίες πεζικού, 3 μεραρχίες 
αλεξιπτωτιστών και 1 κινητή εφεδρεία, αποτελούμενη από τις θωρακισμένες μεραρχίες 2η, 11η και 
21η. 

Γενικές εφεδρείες: στρατηγός Γκέυρ von Σβέππενμπεργκ: θωρακισμένη των SS άρ. 1, θωρακισμένη 
των SS άρ. 12, θωρακισμένη των SS άρ. 17 και μια άλλη θωρακισμένη μεραρχία τακτικού στρατού. 

Οι μεγάλες αυτές μονάδες ήταν στην αποκλειστική διάθεση του Γενικού Διοικητή Δύσης, δηλαδή 
του Hitler. Ο Hitler επιφυλασσόταν εξ άλλου να διατάξει τη μετάταξη κάθε δύναμης από τη μια 
στρατιά στην άλλη, ακόμη και μέσα στην ίδια ομάδα στρατιών. 

Μαζί με τα βλήματα V, οι στρατιές της Δύσης ήταν η μεγάλη ελπίδα του Führer. Πίστευε ότι θα 
μετέτρεπαν την απόβαση σε καταστροφή κι ότι θα εξάλειφαν έτσι για μακρό χρονικό διάστημα κάθε 
αγγλοσαξονική απειλή. Θα μπορούσε τότε να πάρει από τον Ατλαντικό 50 μεραρχίες και να τις ρίξει 
στο Ανατολικό μέτωπο, ανατρέποντας έτσι το ισοζύγιο δυνάμεων και εξασφαλίζοντας τη νίκη. Για να 
παίξουν οι στρατιές της Δύσης τον βασικό αυτό ρόλο -όπως άλλωστε είχε υποσχεθεί ο Hitler- 
ενισχύθηκαν. Οι στρατιές του Rundstedt, που το Μάρτιο, τη στιγμή της μεγάλης κρίσης του 
ουκρανικού μετώπου είχαν περιορισθεί σε 46, έγιναν τώρα 59. Ωστόσο οι ανάγκες του Ανατολικού 
μετώπου ήταν τόσο πιεστικές, ώστε η πολιτική ενίσχυσης της Δύσης είχε ανεβοκατεβάσματα. 
Συγκεκριμένα, στις 5 Ιουνίου, ο στρατηγός Μπάγερλινγκ έστειλε στη Ρωσία πολλά στοιχεία της 
περίφημης θωρακισμένης μεραρχίας του: άλλες μονάδες θα έπρεπε να ξεκινήσουν τις επόμενες 
ημέρες. Μερικές μονάδες του Rundstedt ήταν σε πολύ καλή φόρμα. Οι μεραρχίες των SS ήταν 
γενικά πληθωρικές: Η 1η θωρακισμένη των SS είχε δύναμη 21.386 ανδρών, η 9η είχε 17.950 κ.ο.κ. 
Αντίθετα ανασυγκροτούσαν καμιά δεκαριά μεραρχίες ή ακόμη και τις σχημάτιζαν τη στιγμή αυτή. 
Γινόταν επίσης προσπάθεια να βελτιωθούν οι παλιές μεραρχίες κατοχής, να αποκτήσουν δηλαδή 
κάποια ευκινησία και να εκσυγχρονισθεί ο οπλισμός τους. 

Η Γερμανία όμως είχε πραγματικά εξαντληθεί. Ο μόνος τρόπος που βρήκαν για να κινήσουν και πάλι 
με τροχοφόρα μέσα μερικές χιλιάδες στρατιώτες, ήσαν τα ποδήλατα. Το πυροβολικό είχε 
καταντήσει να κινείται αποκλειστικά σχεδόν με άλογα, παρουσιάζοντας έτσι ένα τραγικά τρωτό 
σημείο στον πόλεμο αυτό όπου η αεροπορία είχε τον πρώτο λόγο. Το πολεμικό υλικό ήταν ένα 
μίγμα γερμανικής, γαλλικής, τσεχικής, πολωνικής, ιταλικής, ρωσικής κλπ. προέλευσης. Ένας 
στρατηγός είχε σημειώσει ότι τα 57 αυτοκίνητα οχήματα που διέθετε ανήκαν σε 50 διαφορετικές 
μάρκες και μοντέλα. Πάνω από τις μισές μεραρχίες, 32 στις 59, ήταν καθαρά στατικές, 
Bodenständigendivisionen, παραγεμισμένες με άνδρες κατακουρασμένους και με ένα τάγμα 
οσττρούππεν σε κάθε τρία. 

Στο μεταξύ τα παράταιρα αυτά μπουλούκια φρουρούσαν απέραντους αμυντικούς τομείς: Από 30 ως 
50km στη Μάγχη, για να μη μιλήσουμε για τον Ατλαντικό, όπου από το Σαιν Ναζαίρ ως την Μπαγιόν 
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είχαν παραταχθεί δυο μόνο μεραρχίες. Όλη η ακτή από το Ονφλέρ ως το Μπαρφλέρ κρατιόταν 
μόνον από τρεις μεραρχίες, τις 709η, 711η και 716η, από τις οποίες η τελευταία είχε καταντήσει ν’ 
αποτελείται από έξι μόνο τάγματα. Η 709η δεν διέθετε στον τομέα της -που ήταν ολόκληρο το 
ανατολικό Κοταντέν- παρά ένα μόνο οχυρό από μπετόν, αντί των 42 που έπρεπε να έχει. 

Ωστόσο η μεγαλύτερη αδυναμία των Γερμανών δεν ήταν η ανεπάρκειά τους σε δυνάμεις ξηράς, 
ήταν το ναυτικό και η αεροπορία. 

Ο γερμανικός στόλος επιφανείας είχε ζήσει πια τη ζωή του. Το τελευταίο του μεγάλο σκάφος, το 
Σάρνχορστ παραδομένο στις φλόγες είχε βυθισθεί, στις 26 Δεκεμβρίου 1943, μέσα στην πολική 
νύχτα κατά τη διάρκεια μιας επιδρομής εναντίον νηοπομπών στην Αρκτική. Το όμοιό του, το 
Γκνάιζεναου βρισκόταν, ναυάγιο πια, στο λιμάνι της Γδύνια και το Τίρπιτς ήταν αποκλεισμένο με 
μεγάλες αβαρίες στο Κάατφιορδ

Ο υποβρύχιος στόλος των Γερμανών μόλις και μετά βίας ήταν καλύτερος. Ο Κράνκε είχε 22 
υποβρύχια σκάφη στα νορβηγικά λιμάνια, 15 στη Brest και 11 διαμοιρασμένα μεταξύ Λοριάν, Σαιν-
Ναζαίρ και Λα Παλίς, πολλά όμως είχαν βλάβες και 7 μόνον ήταν εφοδιασμένα με σνόρκελ. Αυτά 
που μπορούσαν να ανοιχθούν στη θάλασσα, ήταν σε επιφυλακή· οι άδειες του πληρώματος είχαν 
ανακληθεί. Οι τορπίλες τους ήταν φορτωμένες, οι αποθήκες βλημάτων και οι δεξαμενές τους 
γεμάτες. Με λίγη τύχη θα μπορούσαν να προκαλέσουν στους εισβολείς κάποιες απώλειες, δεν 
μπορούσαν όμως να συνεργασθούν αρκετά καλά για να τους αποκρούσουν. 

. Ο ναύαρχος Κράνκε είχε στις διαταγές του τρία αντιτορπιλικά 
μερικώς αχρησιμοποίητα και καμιά δεκαπενταριά τορπιλοβόλα. Δύναμη ασήμαντη μπροστά στην 
αρμάδα που θα υποστήριζε την απόβαση. 

Για την αεροπορία η αγγλοσαξονική υπεροχή υπολογιζόταν σε 50 προς 1. Και χωρίς υπερβολή. Τα 
1000 αεριωθούμενα καταδιωκτικά Ντυσενγιάγκερ

Στην πραγματικότητα η Luftwaffe είχε κι αυτή ολοκληρωτικά σχεδόν εκμηδενιστεί, όπως και η 
Kriegsmarine (το Πολεμικό Ναυτικό). Με τις προσπάθειες του Άλμπερτ Σπέερ η παραγωγή των 
εργοστασίων αεροπλάνων όχι μόνο συγκρατήθηκε στο ίδιο επίπεδο, αλλά και μεγάλωσε. Τα 
αεροπλάνα όμως δεν φθάνουν μόνα τους για να φτιάξει κανείς μια αεροπορία. Η έλλειψη καυσίμων 
ανάγκαζε τους Γερμανούς να μειώσουν τις ώρες εκπαιδεύσεως των πιλότων από 260 σε 110 ή 
ακόμη και σε 50 -και οι απώλειες σε δυστυχήματα εξισώνονταν σχεδόν με τις πολεμικές. Αδιάκοπες 
επιδρομές μετέβαλλαν τα αεροδρόμια σε συντρίμμια: Νανσύ, Ντιζόν, Αβόρ, Σαιν-Ντιζιέ, Εβρέ, 
Κορμέιγ κλπ. Οι πιο αισιόδοξοι Γερμανοί στρατηγοί, όπως ο Γκέυρ και ο Rundstedt εξακολουθούσαν 
να πιστεύουν ότι μόνο με την αεροπορική υπεροχή του ο εχθρός δεν θα κατόρθωνε να κρατήσει 
καρφωμένο τον στρατό ξηράς επάνω στο έδαφος. Από κανενός το μυαλό δεν περνούσε ότι η 
Luftwaffe ήταν δυνατό να διεκδικήσει την κυριαρχία των ουρανών. 

 που είχε υποσχεθεί ο Führer στους 
υπερασπιστές της Δύσης δεν είχαν βγει από τα εργοστάσια. Ο 3ος Αεροπορικός στόλος που τον 
διοικούσε ο τόσο γενναίος στις στιγμές των νικών στρατάρχης Ούγκο Σπέερλε, διέθετε στις 31 
Μαΐου 1944 μόλις 891 αεροσκάφη κάθε είδους, από τα οποία 497 μόνο μπορούσαν να 
χρησιμοποιηθούν σε επιχειρήσεις. Τα βομβαρδιστικά ήταν 150 και τα καταδιωκτικά 266. Η 5η 
μεραρχία καταδιωκτικών, στην οποία ανήκαν τα μισά από τα τελευταία αυτά, ήταν αναγκασμένη να 
παραμένει στο Metz προσπαθώντας να συγκρατήσει τις μοίρες των συμμαχικών βομβαρδιστικών 
που ρήμαζαν τη Γερμανία και υπολογίζοντας να μεταφέρει τις βάσεις της στα αεροδρόμια της 
Δύσης, τη στιγμή της απόβασης. 

Η κυριαρχία αυτή πραγματοποιούνταν, από το μήνα Μάρτιο με επιχειρήσεις εξαιρετικής έντασης 
επάνω από τη France και το Βέλγιο. Οι επιδρομές αυτές -που ήταν φανερά το προοίμιο της 
επικείμενης εισβολής- γίνονταν για να θέσουν εκτός μάχης το δίκτυο των επικοινωνιών και 
ιδιαίτερα το πιο τρωτό μέσο τους: τους σιδηροδρόμους. Το γερμανικό Επιτελείο προσπαθούσε να 
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διαβάσει το εχθρικό σχέδιο πάνω στο χάρτη των βομβαρδισμών, αυτοί όμως ήταν τόσοι πολλοί και 
τόσο σκόρπιοι, ώστε οποιοδήποτε συμπέρασμα ήταν αδύνατο. Την 1η Μαΐου π.χ. οι 
σιδηροδρομικές εγκαταστάσεις που είχαν δεχθεί επιθέσεις ήταν οι ακόλουθες: Μάντ, Μοντινί-συρ-
Σαμπρ, Ντουαί, Μονσώ, Βαλανσιέν, Σαρλερουά, Αιν-Σαιν-Πιέρ, Σαιν-Γκισλαίν, Amiens, Arras, 
Τρουάιγ, Ρεμς, Brussels, Liège, Σαργκεμίν και Metz. Μέσα στον ίδιο μήνα οι βομβαρδισμοί 
συνεχίσθηκαν ασταμάτητα σ’ όλο το Βέλγιο και στη βόρεια France, αλλά και επεκτάθηκαν στις 
πόλεις Τιονβίλ, Μυλούζ, Μπελφόρ, Επινάλ, Σωμόν, Ετάμπ, Τοννέρ, Κρέιγ, Ουασσέλ, Βερνόν, Ζυβισύ, 
Μαιζόν-Λαφίτ, Ρουάν, Μελέν, Κονφλάν, Λε Μεσνίλ, Poitiers, Νιόρ, Saint Etienne, Nice, Αντίμπ, Lyon, 
Χερβούργο, Γρενόβλη, Αβινιόν, Μασσαλία, Νίμ κλπ. Τι να διαβάσει κανείς πάνω σ’ αυτό το χάρτη, 
αν όχι την σπατάλη ενός αντιπάλου, που είναι τόσο πλούσιος, ώστε να έχει τη δυνατότητα να κρύβει 
τις προθέσεις του πίσω από παραπετάσματα βομβών, που έριχνε παντού στην Ευρώπη, από τη 
Μεσόγειο ως τη Βόρειο Θάλασσα; 

Στο πρόχειρο σχεδιάγραμμα, όπου συγκεφαλαιώνεται η αεροπορική δράση του μηνός Μαΐου, 
σημειώνονται 495 αεροπορικές επιδρομές εναντίον του σιδηροδρομικού δικτύου βόρεια του 
Λουάρ, ενώ στην ίδια περίοδο παρατηρήθηκαν 29 σαμποτάζ της γαλλικής και της βελγικής 
αντίστασης στον ίδιο αυτό χώρο. 

Σ τις 24 Μαΐου αρχίζει η επίθεση εναντίον των διαβάσεων του Σηκουάνα. Οι επιδρομές αυτές που 
έγιναν από μικρό ύψος με αεροπλάνα Β-26 που έριχναν βόμβες των 2.000 λιβρών, σημείωσαν 
πλήρη επιτυχία, με σχετικά μικρή δαπάνη βλημάτων. Στα τέλη Μαΐου όχι μόνο είχαν καταστραφεί 
όλες οι γέφυρες του ποταμού κάτω από τη Μαντ, αλλά και διατηρήθηκαν σε κατάσταση ερειπίων με 
συνεχείς επιδρομές που θύμιζαν το κανονικό πέρασμα του ταχυδρομικού διανομέα. Νέα ένδειξη ότι 
η εισβολή ήταν πια επικείμενη. Οι σύμμαχοι προσπαθούσαν να απομονώσουν ένα πεδίο μάχης, 
απαγορεύοντας κάθε μετακίνηση ενισχύσεων από τη μια όχθη του ποταμού στην άλλη. Αν 
υπάκουαν στην αυστηρή λογική του πολέμου, θα κατέστρεφαν και όλες τις γέφυρες του Paris και θα 
μετέτρεπαν την περιοχή της πρωτεύουσας σε εμπόδιο σωρεύοντας μέσα στους δρόμους τα ερείπια 
των σπιτιών. Δεν το έκαναν. Πολλοί Γάλλοι όμως ξέχασαν να αισθάνονται γι’ αυτό ένα αίσθημα 
ευγνωμοσύνης προς τους συμμάχους. 

Τη Δευτέρα, 5 Ιουνίου, το μετεωρολογικό δελτίο που συνέτασσε η Luftwaffe σημείωνε θάλασσα 
ταραγμένη, μικρή ορατότητα, ανέμους ταχύτητας πέντε ως έξι μποφόρ και άφθονες υδατοπτώσεις, 
συνθήκες δηλαδή που φαίνονταν να αποκλείουν κάθε δυνατότητα απόβασης. 

Ένα Κρίγκσπηλ

Ξαφνικά στην Ι 5η στρατιά που ο σταθμός διοίκησής της βρίσκεται στο Τουρκουάν, σήμαινε στις 10 
τη νύχτα συναγερμός. 

, μια πολεμική άσκηση που ενδιέφερε ολόκληρη την 7η στρατιά είχε οργανωθεί στη 
Ρεν για την επομένη και είχε εγκριθεί από τον στρατηγό Ντόλλμαν. Ο επιτελάρχης του, 
υποστράτηγος Πέμσελ, παρακάλεσε όσους θα έπαιρναν μέρος να μην εγκαταλείψουν τους 
σταθμούς διοίκησης τους πριν από τις 10 το πρωί, πολλοί όμως απ’ αυτούς υπολογίζοντας τις 
δυσκολίες των οδικών συγκοινωνιών και ησυχασμένοι από το μετεωρολογικό δελτίο ξεκίνησαν από 
βραδίς, πριν νυχτώσει. 

Πριν από μερικές μέρες, πληροφορημένη από ένα προδότη που το όνομά του έμεινε άγνωστο, η 
Άμπβερ είχε ανακοινώσει μερικά μηνύματα που έπρεπε να μεταδοθούν στη γαλλική αντίσταση 48 
ώρες πριν από την εισβολή. Οι υπηρεσίες ακροάσεως ραδιοφωνικών εκπομπών έπιασαν τα 
μηνύματα αυτά - και συγκεκριμένα τους τρεις τελευταίους στίχους ενός εξάστιχου του Βερλαίν, που 
οι τρεις πρώτοι του στίχοι είχαν μεταδοθεί στην 1η, στις 2 και στις 3 Ιουνίου, ήταν σύμφωνα με την 
Άμπβερ μια προπαρασκευαστική διαταγή. Από το Ασκώ ως την Βιρ οι φρουρές των παράκτιων 
οχυρών σήμαναν επιφυλακή. Από λιγότερη επαγρύπνηση ή από περισσότερο ίσως σκεπτικισμό η 7η 
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στρατιά δεν αντέδρασε. Η δεξιά πτέρυγα της στρατιάς αυτής, κρατούσε την περιοχή που εκτείνεται 
μεταξύ Βιρ και Μον-Σαιν-Μισέλ. Την αποτελούσαν οι στατικές μεραρχίες 716, 709 και 243, η 
μεραρχία πεζικού 352 και η μεραρχία αλεξιπτωτιστών 91. Διοικητής της ήταν ο λιτοδίαιτος και 
σοφός στρατηγός Erich Μαρκς που ο Hitler -καθώς τον σιχαινόταν- του είχε απορρίψει το σχέδιο 
που είχε καταρτίσει για την εκστρατεία εναντίον της Ρωσίας. Από την εποχή εκείνη ο Μαρκς είχε 
αφήσει στα ρωσικά χώματα το ένα του πόδι και το ένα μάτι του. 

Τα μεσάνυχτα ακριβώς ο στρατηγός είδε έκπληκτος να τον επισκέπτονται στο γραφείο του του 
Saint-Lô, τρεις αξιωματικοί του, ο συνταγματάρχης von Κρίγκερν και οι ταγματάρχες Χάυν και 
Βίμπιγκ, που έφερναν μαζί τους ένα μπουκάλι κρασί. Είχαν έρθει ζητώντας την άδεια από τον 
αυστηρό αλλά σεβαστό αυτό στρατιωτικό ηγέτη να γιορτάσουν την 53η επέτειο των γενεθλίων του. 
Η τελετή ήταν σύντομη. Η δουλειά βίαζε πολύ. Ο Μαρκς έπρεπε να ξεκινήσει με το πρώτο χάραγμα 
της αυγής για το Κρίγκσπηλ της Ρεν. Το θέμα ήταν μια απόβαση αλεξιπτωτιστών στη Νορμανδία. 
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Η γιγάντια προετοιμασία του «Overlord» 

Αυτή ήταν η γερμανική πλευρά του δίπτυχου. Ας δούμε τώρα και τη συμμαχική. 

Η τεχνική προετοιμασία της εισβολής στην Ευρώπη είχε ανατεθεί, το Δεκέμβριο του 1942, στον 
Άγγλο στρατηγό Φρέντερικ Ε. Μόργκαν. Το επιτελείο που τον βοηθούσε βαπτίστηκε με τα αρχικά 
του λειτουργήματος του Μόργκαν: C.O.S.S.A.C. (Chief of Staff Supreme Allied Commander = Αρχηγός 
του Ανωτάτου Επιτελείου της Συμμαχικής Διοίκησης). Για ένα χρόνο, ως τον διορισμό του 
Eisenhower, η διοίκηση αυτή ήταν ένα ακέφαλο άγαλμα. Ο Μόργκαν δεν ήξερε για ποιόν εργαζόταν 
και το σημείο αυτό δεν ήταν η μόνη ανωμαλία της αποστολής του. Οι περισσότερες από τις 
μεραρχίες που έφερνε στο προσκήνιο ήταν ακόμη στα χαρτιά. Η κυριαρχία στη θάλασσα, όρος εκ 
των ων ουκ άνευ

Ωστόσο δούλευαν. Η μέθοδος τους ήταν η εξής: Η Συντονιστική Επιτροπή των αρχηγών των 
Επιτελείων (C.C.S.), που είχε την έδρα της στην Washington, γνωστοποιούσε στο C.O.S.S.A.C τα 
μέτρα που έπρεπε να αντιμετωπισθούν. Σύμφωνα με τα δεδομένα αυτά το C.O.S.S.A.C. ετοίμαζε 
προτάσεις λύσεων που γίνονταν αποδεκτές, απορρίπτονταν ή τροποποιούνταν από την C.C.S. Οι 
λεπτομέρειες της εργασίας αυτής μπορεί να θεωρηθούν, ανάλογα με την άποψη από την οποία 
βλέπει κανείς τα πράγματα, ότι παρουσίαζαν μεγάλο ενδιαφέρον η ότι ήταν τρομερά ανιαρές. Τα 
σχετικά έγγραφα, φυλαγμένα σήμερα μέσα σε αρχεία, που είναι αδύνατο να τα βυθομετρήσει 
κανείς, αποτελούν το μεγαλύτερο από τα επιτελικά μνημεία που έχουν οικοδομηθεί ποτέ. 

, αμφισβητιόταν από πολλές εκατοντάδες γερμανικά σκάφη U-Boote και τα 
αποβατικά σκάφη που θα χρησιμοποιούσε έπρεπε ακόμη να ναυπηγηθούν -ή καλύτερα- να 
καταρτισθούν τα σχέδιά τους. Σαν να μην έφθαναν όλα αυτά, η σύγκρουση μεταξύ των βρετανικών 
και των αμερικανικών στρατηγικών απόψεων έκανε να φαίνεται πολύ αμφίβολη η απόβαση στη 
Δυτική Ευρώπη. Ο Μόργκαν και οι αξιωματικοί του είχαν την εντύπωση ότι δούλευαν μέσα σε 
εξωπραγματικούς κόσμους. 

Το ζήτημα που αποφασίστηκε ευκολότερα από όλα ήταν αυτό που αναφερόταν στη ζώνη όπου θα 
γινόταν η απόβαση. Η Ολλανδία απορρίφθηκε αμέσως για τις πλημμύρες. Οι βελγικές αμμουδιές 
αποκλείσθηκαν για την ένταση των παράκτιων ρευμάτων. Η Βρετάνη παρουσίαζε δελεαστικές 
ευκολίες, ήταν όμως κάπως μακριά από τις αγγλικές ακτές και οι επικοινωνίες της με το εσωτερικό 
της France ήταν ελαττωματικές. Το Calais παρουσίαζε πολλά πλεονεκτήματα, ήταν όμως οχυρωμένο 
καλά και του έλειπαν αμμουδιές που να προσφέρονται στην απόβαση. Η εκλογή έπρεπε να γίνει 
μεταξύ Άνω και Κάτω Νορμανδίας: Χάβρη - Διέππη ή Καν - Χερβούργο. Ο Μόργκαν συγκρότησε δυο 
ομάδες επιτελών, που αντάλλαζαν μεταξύ τους επιχειρήματα και αντεπιχειρήματα για το πόσο ήταν 
εκτεθειμένες ή προσιτές οι ακτές, πόσο άνοιγμα έχουν οι αμμουδιές, πόσο γερές ήταν οι γερμανικές 
οργανώσεις κλπ. Η ομάδα που υπεστήριζε την Κάτω Νορμανδία νίκησε, χαρίζοντας έτσι στο 
Καλβαντός και στο Κοταντέν το προνόμιο να δεχθούν απάνω τους τη θύελλα της φωτιάς και του 
σιδήρου. 

Στις αρχές του 1944 το σχέδιο είχε πια καταρτισθεί. Η απόβαση επρόκειτο να ανατεθεί σε τρεις 
μεραρχίες, με μια ακόμη μεραρχία αεραγημάτων, από την εκβολή του Ορν ως την άκρα του Χοκ. 16 
βρετανικές και 20 αμερικανικές μεραρχίες, οι μισές από τις οποίες θα μεταφέρονταν απ’ ευθείας 
από τις Η.Π.Α., θα έφθαναν κατόπι στις ακτές και στα λιμάνια που θα είχαν καταληφθεί. Ο άμεσος 
στρατηγικός στόχος ήταν να δημιουργηθεί μια φωλιά μεταξύ Σηκουάνα και Λουάρ, από όπου θα 
ξεκινούσε η γενική επίθεση προς τον Rhein. Σύμφωνα με τις οδηγίες, όπως είχε συμφωνηθεί στην 
Τεχεράνη, μια άλλη απόβαση στην Προβηγκία θα γινόταν ταυτόχρονα με την απόβαση της 
Νορμανδίας. Η διπλή αυτή επιχείρηση Overlord και Άνβιλ είχε αποφασιστεί να γίνει την 1η Μαΐου. 
Ο Μόργκαν δεν είχε κρύψει εξ άλλου ότι έβρισκε το σχέδιό του ανεπαρκές, είχε αναγκαστεί όμως να 
μείνει μέσα στα πλαίσια των δυνατοτήτων που του είχαν καθορισθεί. 
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Στις 14 Ιανουαρίου ανέλαβε τη διοίκηση ο Eisenhower, εγκαταστάθηκε στο London, στην πλατεία 
Γκρόβενορ άρ. 20 και άρχισε να συγκροτεί ένα αγγλοαμερικανικό επιτελείο που ονομάσθηκε 
S.Η.Α.Ε.F. (Supreme Headquarters Allied Expeditionary Forces = Ανώτατο Αρχηγείο των Συμμαχικών 
Εκστρατευτικών Δυνάμεων). To C.O.S.S.A.C. απορροφήθηκε απ’ αυτόν τον μαστόδοντα και ο 
Μόργκαν υποβιβάσθηκε σε deputy chief of Stall (υπαρχηγό του Επιτελείου) πίσω από τον πρώτο 
συνεργάτη του Eisenhower Μπεντέλλ Smith. 

Το σχέδιο όμως που είχε καταρτίσει ο Μόργκαν δεν άντεξε στις επικρίσεις. Ο Montgomery που θα 
διοικούσε το σύνολο των δυνάμεων ξηράς κατά τη φάση της απόβασης, υποστήριξε ανάμεσα στους 
πρώτους ότι το μέτωπο επί του οποίου θα αντιτασσόταν η επίθεση ήταν πολύ στενό. Η 
ενεργητικότητα που έδειξε παρεμβαίνοντας και ο τρόπος που έθεσε το ζήτημα (ή το σχέδιο σας θ’ 
αλλάξετε ή εμένα

Με την έκταση που δόθηκε στην επιχείρηση Overlord ξανατέθηκε και το θέμα της επιχείρησης 
Άνβιλ. 

) βοήθησαν πολύ ν’ αποφασισθούν βαθιές αλλαγές αυτού του σχεδίου. Οι 
μεραρχίες κρούσης από τρεις έγιναν εννέα και αντί για μια μεραρχία αεραγημάτων θα υπήρχαν 
τρεις. 

Ο στρατηγό ς Ma rsha ll κι εγώ, λέει ο Eisenhower, θεωρούσαμε την επίθεση στη μεσημβρινή 
France ως συστατικό και αναγκαίο στοιχείο της κύριας εισβολής από τη Μάγχη.

Στην Αγγλία συγκεντρώνονταν εν τω μεταξύ κολοσσιαίες δυνάμεις. Ο Ατλαντικός που είχε 
εκκαθαρισθεί από τα υποβρύχια του Dönitz, είχε μετατραπεί σε λεωφόρο της ευρωπαϊκής 
απελευθέρωσης. Τα δυο υπερωκεάνια Queen Mary και Queen Elizabeth, διασχίζοντας τον ωκεανό 
χωρίς συνοδεία και με ταχύτητα 28 κόμβων, μετέφεραν δύο φορές τον μήνα τις δυνάμεις που θα 
έκαναν την απόβαση. Τα αλλά στρατεύματα, το υλικό και τα εφόδια έφθαναν με νηοπομπές που 
αποδείχθηκαν στην πράξη άτρωτες. Το να στεγάσει κανείς μέσα στην περιορισμένη σε έκταση 
Αγγλία τις τεράστιες αυτές μάζες ανθρώπων και τα τεράστια σε όγκο εφόδια ήταν σοβαρό 
πρόβλημα. Μόλις και μετά βίας βρέθηκαν τα 133 γήπεδα προσγείωσης που ζήτησαν οι Αεροπορικές 
Δυνάμεις των Η.Π.Α. και προπαντός οι χώροι που χρειάζονταν για την συμπλήρωση της εκπαίδευσης 
των μονάδων. Με 1.750.000 Βρετανούς στρατιώτες, 1.500.000 Αμερικανούς, 175.000 άνδρες που 
προέρχονταν από τη Βρετανική Αυτοκρατορία και 44.000 εθελοντές κάθε εθνικότητας σχηματιζόταν 
ένας στρατός 3.500.000 ανδρών και 20 εκατομμυρίων τόνων που βάραινε πολύ πάνω στο βρετανικό 
έδαφος. 

 Τα πλοία όμως και τα 
αεροπλάνα που είχαν διατεθεί για την επίθεση αυτή είχαν συγκεντρωθεί για την πραγματοποίηση 
μιας ανεπτυγμένης αποβατικής ενέργειας στην Νορμανδία, ύστερα από εντατικές 
διαπραγματεύσεις οι Αμερικανοί συμφώνησαν να αναβληθεί επ’ αόριστον η επιχείρηση Άνβιλ. 
Εκτός απ’ αυτό η αρχική ημερομηνία της επιχείρησης Overlord μετατέθηκε από την 1η Μαΐου στην 
1η Ιουνίου, προκειμένου να ενισχυθεί η εισβολή στην Ευρώπη με τη βιομηχανική παραγωγή ενός 
ακόμη μηνός. Η Μόσχα σκεπτόταν φυσικά ότι ήταν κι αυτό ένα πρόσχημα για να μην ανοιχθεί ποτέ 
το δεύτερο μέτωπο. 

Αν -έλεγαν- 

Η διοχέτευση ενός τόσο πολυάριθμου και τόσο φορτωμένου στρατού στο ηπειρωτικό έδαφος ήταν 
μια δύσκολη επιχείρηση. Μερικής σημασίας μόνο διδάγματα ήταν δυνατό εξ άλλου να προσφέρουν 
οι προηγούμενες επιχειρήσεις της Βόρειας Αφρικής, της Σικελίας, της Ιταλίας, του Guadalcanal και 
της Bougainville. Είκοσι φορές περισσότεροι άνδρες και πολεμικό υλικό έπρεπε να αποβιβασθούν 
στην ξηρά, να βρεθούν αντιμέτωποι μ’ έναν πολύ ισχυρότερο εχθρό. Έπρεπε ακόμη, ύστερα από την 
απόβαση, να τροφοδοτηθούν με γρήγορο ρυθμό επιχειρήσεις μεγάλης έκτασης. Ο κλάδος της 
στρατιωτικής τέχνης, για τον οποίο οι Αμερικανοί βρήκαν τον νεολογισμό στεγαστική (logistics) - 
από το ρήμα στεγάζω (to lodge) - απέκτησε μια σημασία που δεν είχε ονειρευτεί κανείς στο 
παρελθόν. 

η Αγγλία δεν βουλιάζει, αυτό το οφείλει στις χιλιάδες των αεροστάτων των 
αντιαεροπορικών φραγμάτων, που την κρατούν στην επιφάνεια. 
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Πρέπει να σημειωθεί, ότι οι Άγγλοι είχαν από καιρό μελετήσει το θέμα της απόβασης στην Ευρώπη 
κι ας κατηγορήθηκαν για το αντίθετο. Από τον Οκτώβριο του 1940 ο Churchill είχε ζητήσει να του 
παρουσιάσουν το πρώτο L.C.T. (Landing Craft Tank), σκάφος με θυρίδα που άνοιγε επιτρέποντας την 
απόβαση αρμάτων μάχης σε αμμώδη ακτή. Μόνη μπροστά στη Γερμανία, που η νίκη της φαινόταν 
πια τελεσίδικη, η Αγγλία, προετοίμαζε από τότε την ανακατάληψη της Ευρώπης! Από τότε η 
οικογένεια των σκαφών αυτών μεγάλωσε πολύ. Δημιουργήθηκαν δυο τύποι μεγάλων σκαφών: 
landing ship και landing craft. Γενικά, Όχι όμως και χωρίς εξαίρεση, το landing craft πρέπει να 
μεταφερθεί ή να ρυμουλκηθεί ως κοντά στην ακτή, ενώ ένα landing ship μπορεί να κάνει τη 
διαπεραίωση με δικά του μέσα. Πολυάριθμες υποδιαιρέσεις δημιουργούνται ύστερα για να 
ανταποκριθούν σε ειδικές χρήσεις: L.S.H., L.S.I., L.S.T. -δηλαδή landing ship για τη μεταφορά 
αρχηγείων (Headquarters), πεζικού (Infantry), αρμάτων (Tank), και L.C.I., L.C.G., L.C.F., L.C.T., L.C.V.P. 
κλπ. -δηλ. landing craft για τη μεταφορά πεζικού (Infantry), όπλων (Guns), αντιαεπορικών μέσων 
(Flak), αρμάτων (Tanks), οχημάτων και προσωπικού (Vehicles and Personel) κλπ., χωρίς να 
αναφερθούν τα D.U.K.W. και τα D.D. που ήταν αμφίβια φορτηγά αυτοκίνητα και άρματα. Ένας 
ολόκληρος ναυτικός κολοσσός επανδρωμένος με πληρώματα αυτοσχέδια. 

Τα landing ships και τα landing crafts δεν καταργούσαν όμως το πρόβλημα των λιμανιών. 
Χρειάζονταν σε σύντομο χρονικό διάστημα προστατευόμενες εγκαταστάσεις για την συντήρηση του 
μεγάλου αυτού μαχόμενου στρατού. Η μια λύση ήταν να καταληφθεί από τις πρώτες μέρες ένα 
μεγάλο λιμάνι -θα έπρεπε όμως να ξέρη κανείς τι λογάριαζε ο εχθρός τόσο για την αντίσταση που 
θα προέβαλλε, όσο και τις καταστροφές στις οποίες θα προέβαινε. Η λύση του προβλήματος αυτού- 
μια λύση ενδιάμεση - ήταν να δημιουργηθούν δυο τεχνητά λιμάνια: το ένα για τη ζώνη της 
βρετανικής απόβασης και το άλλο για την αμερικανική που προετοιμαζόταν με τη συνθηματική 
ονομασία Μάλμπερυ, στα λιμάνια και στις εκβολές των ποταμών του Ηνωμένου Βασιλείου. 

Η ιδέα αυτή ήταν θυγατέρα του Churchill. Συνιστώντας την στο C.C.S. μ’ ένα γράμμα του της 30ής 
Μαΐου 1942 έγραφε: Don’t argue the matter; the difficulties will argue for themselves (=Μη συζητείτε 
για το θέμα, τα επιχειρήματα θα σας τα δώσουν οι δυσκολίες

Τα λιμάνια αυτά που έπαιρναν το συμβατικό όνομα Μάλμπερυ, τόσο άπλα στη σύλληψή τους, 
προϋπέθεταν ωστόσο μια εξαιρετικά περίπλοκη τεχνική κατασκευή. Η δουλειά θα γινόταν με τον 
κλασικό τρόπο: Θα βύθιζαν μπροστά στις αμμουδιές παλιά καράβια, ερματισμένα με τσιμέντο που 
στερεοποιείται γρήγορα. Οι πρόχειροι αυτοί κυματοθραύστες θα ενισχύονταν με σειρές από 
επιπλέοντες κυλίνδρους φτιαγμένους από ατσάλι και μπετόν. Τα βασικά κομμάτια θα τα 
τοποθετούσαν αργότερα: φατνώματα από μπετόν, ύψους ενός κτιρίου με πέντε πατώματα που θα 
τα ρυμουλκούσαν για να περάσουν τη Μάγχη. Μήκους πολλών χιλιομέτρων οι κυματοθραύστες που 
επρόκειτο να κατασκευασθούν με τον τρόπο αυτό, θα προστάτευαν μια υδάτινη επιφάνεια πλάτους 
χιλίων εκταρίων. Μέσα στην έκταση αυτή θα τοποθετούνταν αρθρωτές αποβάθρες που θα 
συνεδέοντο με την ακτή με πλωτούς μεταλλικούς δρόμους. Επτά σκάφη τύπου Λίμπερτυ και καμιά 
τριανταριά landing crafts θα μπορούσαν να εξυπηρετηθούν με τον τρόπο αυτό ταυτόχρονα. Η 
δυναμικότητα ενός τέτοιου συνθετικού λιμανιού θα ήταν ίση με τη δυναμικότητα του Dover. 
Διάρκεια προϋπολογισμένη για την κατασκευή τους δυο εβδομάδες. 

). Και οι δυσκολίες ήταν πραγματικά 
τεράστιες. Η Μάγχη είναι μια δύσκολη θάλασσα, γεμάτη αντίθετα ρεύματα, με παλίρροιες άνισες, 
με ξαφνικές ιδιοτροπίες και τα τεχνητά λιμάνια που της επέβαλαν οι άνθρωποι, όπως το Dover και 
το Χερβούργο, χρειάστηκαν δουλειά αιώνων για να γίνουν. Οι πόλεμοι όμως κάνουν τους 
ανθρώπους ν’ ανακαλύπτουν μέσα τους αστείρευτες πηγές δύναμης. 
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4.126 καράβια για την κατάληψη της Ευρώπης 

Ένα στοιχείο που είχε μεγάλη σημασία, αλλά που η αντικειμενική του εκτίμηση ήταν εξαιρετικά 
δύσκολη, βάραινε πολύ στις σκέψεις των συμμάχων: η κατάσταση στη France. Το κάθε τι μπορούσε 
να υποστηριχθεί για λογαριασμό της. Ήταν σύμμαχος χώρα, γιατί είχε μπει στον πόλεμο, μαζί με τη 
Βρετανική Αυτοκρατορία και είχε πολεμήσει στο πλευρό της ως την κατάρρευσή της. Ήταν όμως και 
χώρα εχθρική, γιατί είχε συνθηκολογήσει με τον Hitler και ο πρωθυπουργός της, ο Pier Laval, 
δήλωσε ότι ευχόταν τη νίκη της Γερμανίας. Υπήρχε βέβαια στη France ένα λαϊκό κίνημα, μια 
δραστήρια αντίσταση στον εχθρό, υπήρχαν όμως στη χώρα αυτή και έκδηλες μορφές συνεργασίας 
με τον εχθρό. Αυτή η ίδια η αντίσταση άλλωστε γινόταν αντικείμενο των πιο αντιφατικών 
εκτιμήσεων. Οι πληροφορίες που μπορούσαν να έχουν οι Σύμμαχοι γι’ αυτήν ήταν κατά την μια ή 
την άλλη έννοια υποβολιμαίες. Η γενική εντύπωση για την αντίσταση ήταν απόλυτα συγκεχυμένη. 
Πώς μπορούσαν οι Σύμμαχοι να στηριχθούν σ’ ένα τόσο παράταιρο φαινόμενο; Τι βοήθεια 
μπορούσαν να περιμένουν απ’ αυτή στην προπαρασκευή και στην εκτέλεση μιας στρατιωτικής 
επιχείρησης που για τους Γάλλους ήταν ταυτόχρονα απελευθέρωση και εισβολή; 

Κατά γενικό κανόνα οι ανώτατοι αρχηγοί των Συμμάχων έδειχναν σκεπτικισμό. Ο πρώτος βοηθός 
του Eisenhower, ο στρατάρχης της Αεροπορίας Sir Αρθουρ Τέντερ είχε διαμαρτυρηθεί έντονα όταν -
λίγες ημέρες πριν από την απόβαση- του ζήτησαν 25 από τα 15.000 αεροσκάφη του για να 
πυκνώσουν τις ρίψεις όπλων στους μακί

Ο De Gaulle περιέπλεκε περισσότερο τα πράγματα. 

. Οι Σύμμαχοι δεν πήραν στα σοβαρά τις 808 δολιοφθορές 
που ισχυριζόταν ότι έκανε η αντίσταση σε ατμομηχανές στους τρεις πρώτους μήνες του 1944. 
Αντιμετωπίσθηκε με δυσπιστία ο ρεαλισμός του Πράσινου σχεδίου που είχε καταρτίσει η B.C.R.A., 
προβλέποντας 571 επιθέσεις εναντίον των σιδηροδρόμων, και αμφισβητήθηκε η εκτέλεσή του. Οι 
ίδιες απόψεις ίσχυσαν και για τις δυνατότητες των γαλλικών δυνάμεων του εσωτερικού, που μόλις 
είχε αναλάβει την αρχηγία τους ο στρατηγός Κένιγκ. ύστερα από πολύ συζήτηση το S.H.A.E.F. 
απεφάσισε να θεώρηση τη γαλλική αντίσταση bonus (μια επικουρία) για τη συμμαχική ενέργεια. Οι 
υπηρεσίες που θα προσέφερε θα γίνονταν δεκτές με ευγνωμοσύνη, δεν θα υπελογίζοντο όμως ως 
στοιχείο αποφασιστικό για τις επιχειρήσεις. 

Ο Roosevelt μπορούσε να είχε κάνει την εισβολή στη μητροπολιτική France, όπως εισέβαλε στη 
Βόρειο Αφρική, χωρίς να ειδοποιήσει τον στρατηγό, που ήταν ήδη αρχηγός της προσωρινής 
κυβέρνησης. Ύστερα από την επιμονή των Άγγλων είχε αποτρέψει το λάθος αυτό, ο De Gaulle όμως 
που προσκλήθηκε στο London στις 4 Ιουνίου άρχισε να δημιουργεί δυσκολίες. Γκρίνιασε και 
μουρμούρισε (hummed and hawed), γράφει ο Churchill στον Roosevelt, ο  Μασσιλί ό μως και άλλο ι 
απείλησαν να παραιτηθούν από την Επιτροπή Απελευθέρωσης αν αρνηθεί την πρόσκληση μου· αν έρθει, 
ο Eisenhower θα μιλήσει μαζί του επί μισή ώρα και θα του εκθέσει την κατάσταση από τη στρατιωτική 
της μονάχα άποψη. Δεν πιστεύω ότι μπορούμε να καταφέρουμε απ’ τη δουλειά αυτή πολλά πράγματα. 
Δεν είχε προφθάσει να πάει το γράμμα αυτό στον προορισμό του, όταν έφθασε ο στρατηγός, 
συνοδευόμενος από τον Eden που είχε πάει να τον φέρει από το Αλγέρι. Είχαν σηκωθεί οι τρίχες του 
(bristling). Μόλις έμαθα, είπε, ότι παρά τις προειδοποιήσεις μου το εκστρατευτικό σώμα θα κάνει την 
απόβαση στη France μ’ ένα νόμισμα κομμένο στο εξωτερικό που δεν το αναγνωρίζει καθόλου η 
κυβέρνηση της δημοκρατίας. Περιμένει ακόμη ο Eisenhower ότι θα επιβάλει στη France την εξουσία 
του, και θα την εξαρτήσει από την A.M.G.O.T. (Allied Military Government Occupied Territories - 
Συμμαχική Στρατιωτική Διοίκηση Κατεχομένων Εδαφών). Ο De Gaulle όμως αντιτάσσεται σ’ αυτό μ’ 
όλες του τις δυνάμεις. Αυτός αντιπροσώπευε τη νομιμότητα, θα επέστρεφε και πάλι στο γαλλικό 
έδαφος ως εξουσία, αναγνωρισμένος από την τεράστια πλειοψηφία του έθνους και μόνο αυτός θα 
είχε το δικαίωμα να καθορίζει, με απόλυτη εξουσία, τους όρους υπό τους οποίους οι αρχές και ο 
πληθυσμός της France θα συνεργάζονταν με τους Συμμάχους. 
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Συνάντηση δύσκολη. Μεγάλοι συγγραφείς απομνημονευμάτων -άνθρωποι δηλαδή που ξέρουν να 
ντύνουν την αλήθεια- ο Churchill και ο De Gaulle, μιλούν για τη συνάντηση αυτή με λόγια που 
διαφέρουν αισθητά μεταξύ τους. Απ’ τα γραπτά τους όμως φαίνεται ότι η σύγκρουση ήταν σφοδρή. 
Ο Churchill απείλησε τον De Gaulle, ότι θα διέταζε να τον οδηγήσουν πάλι στο Αλγέρι. Του είπε 
καθαρά, ότι αν πρέπει να διαλέξει ανάμεσα σ’ αυτόν και την Αμερική, η Great Britain, θα ταχθεί 
οπωσδήποτε με την τελευταία. Ο De Gaulle απάντησε ότι καταλάβαινε πολύ καλά το λόγο και with 
this ungracious remark

Ο Eisenhower βρισκόταν στο Σάουθγουικ, κοντά στο Μπράιτον. Ο Churchill οδήγησε εκεί τον De 
Gaulle με το ειδικό τραίνο του. Συντριπτικές ανησυχίες και μια τρομακτική συναίσθηση ευθύνης 
βαθαίνουν τον γενικό διοικητή. Την άλλη μέρα ξημέρωνε η D-day, Δευτέρα 5 Ιουνίου. Εκατοντάδες 
πλοίων είχαν ξεκινήσει κιόλας από την παραμονή, όταν στις 04:30, οι μετεωρολογικές συνθήκες και 
προβλέψεις ανάγκασαν τον Άικ (παρά την αντίθετη γνώμη του Montgomery) ν’ αποφασίσει μιαν 
αναβολή εικοσιτεσσάρων ωρών. Οι ανωμαλίες που δημιουργήθηκαν απ’ αυτό στον λεπτό 
μηχανισμό της απόβασης ήταν ανησυχητικές. Αυτές που θα προέκυπταν από μια νέα αναβολή 
κινδύνευε να είναι καταστρεπτικές. Αν περνούσε η 7η Ιουνίου, η πρώτη επόμενη ευνοϊκή για την 
απόβαση ημέρα δεν θα ήταν νωρίτερα από τις 19 Ιουνίου. Θα χρειαζόταν να αποβιβαστούν πάλι τα 
στρατεύματα, που ένα μέρος τους ζούσε επί μέρες τώρα μέσα στα οπλιταγωγά πολύ άβολα. Θα 
ήταν αδύνατο να συνεχιστούν τα αυστηρά μέτρα απομόνωσης που είχαν ληφθεί, από την τελευταία 
εβδομάδα του Μαΐου, για να τηρηθεί η μυστικότητα. Ύστερα από μια νέα αναβολή θα ήταν 
απαραίτητη μια πλήρης αναδιοργάνωση της απόβασης κι ίσως ακόμη να εμφανιζόταν και κίνδυνος 
ματαιώσεώς της. Από την άλλη μεριά όμως μια απόβαση με τρικυμία μπορούσε να σημάνει 
πραγματική συμφορά. Κάτι τέτοιο μπορούσε να επαναλάβει προς όφελος του Hitler το θαύμα της 
αήττητης Αρμάδας. 

 (με την αγενή αυτή παρατήρηση) η συνάντηση πήρε τέλος. 

Μέσα στο τρομερό αυτό δίλημμα ήταν μια απόδειξη ψυχικής δύναμης του Eisenhower να δεχθεί 
τον θυμώδη Γάλλο στρατηγό με ηρεμία και υπομονή που έκαναν τον Churchill να ερεθιστεί. 
Μπροστά όμως στην οργή του De Gaulle κάθε χάρη έχανε τα δικαιώματά της. Ο De Gaulle άκουσε 
με ψυχρότητα να του εκθέτουν το σχέδιο Overlord κ ύστερα, όταν του ανακοινώθηκε η διακήρυξη 
που θα απηύθυνε ο Eisenhower προς το γαλλικό έθνος, δήλωσε ότι θεωρούσε απαράδεκτο αυτό 
που αργότερα χαρακτήρισε στις Αναμνήσεις του από τον πόλεμο ως τετελεσμένο γεγονός. Γεμάτη 
από ενθουσιώδη εγκώμια προς τον γαλλικό στρατό και λαό, η διακήρυξη αυτή, περιελάμβανε όμως 
και δυο φράσεις που έθιγαν τον De Gaulle, τις ακόλουθες: Θεωρώ απαραίτητη την ταχεία και χωρίς 
καθυστερήσεις υπακοή στις διαταγές τις οποίες θα εκδίδω και

Είχε συμφωνηθεί να πάρουν διαδοχικά το λόγο από ραδιοφώνου, ο βασιλιάς της Norway, η 
βασίλισσα της Ολλανδίας, η μεγάλη δούκισσα του Luxembourg και ο Βέλγος πρωθυπουργός. Ύστερα 
ο Eisenhower θα διάβαζε την διακήρυξή του και τέλος ο στρατηγός De Gaulle θα έκλεινε τη σειρά 
αυτή των μηνυμάτων του λυτρωμού. Αρνήθηκε: Η φωνή του δεν θ’ ακουγόταν μαζί με τη φωνή των 
αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων που χαιρέτιζαν την αγγλοαμερικανική απόβαση στο έδαφος της 
υπόδουλης Ευρώπης. Κάτι περισσότερο ακόμη: Οι 200 σύνδεσμοι αξιωματικοί του γαλλικού 
στρατού που υπηρετούσαν στο S.H.A.E.F. θα έμεναν στην Αγγλία. Και για να προσθέσει σ’ όλες τις 
αρνήσεις του μια συμβολική χειρονομία κακής διάθεσης ο μέγας αυτός Σχισματικός, απέρριψε μια 
πρόσκληση σε γεύμα και αρνήθηκε να επιστρέψει στο London με το τραίνο του Churchill. 

 όταν η France ελευθερωθεί θα εκλέξετε 
σεις μόνοι την κυβέρνηση της αρεσκείας σας... 

Με την αναχώρηση του De Gaulle η αναμονή ξανάρχισε. Το στρατόπεδο του Eisenhower που το 
αποτελούσαν μερικά παραπήγματα και τροχόσπιτα βρισκόταν μέσα σ’ ένα δάσος πνιγμένο στην 
υγρασία, σ’ ένα μίλι απόσταση από τη ναυτική διοίκηση του Σάουθγουικ. Ο καιρός ήταν σύμφωνος 
με τις σκοτεινές προβλέψεις των μετεωρολόγων: Δυνατή βροχή και άνεμοι 25 ως 31 κόμβων. Όλες 
οι προκυμαίες από το Πλύμουθ ως το Νιουχέιβεν ήταν γεμάτες από πλήθος σκάφη που χόρευαν 
πάνω στα ταραγμένα νερά. Στ’ ανοιχτά η θαλασσοταραχή ήταν μεγάλη. Το Ναυαρχείο είχε 
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μεταδώσει σ’ όλους τους ναυτιλλόμενους: 

Στις 21:30 μια νέα σύσκεψη έγινε μέσα στη βιβλιοθήκη του Σάουθγουικ. Ο επικεφαλής 
μετεωρολόγος της RAF σμηναγός Ι. Μ. Στανγκ άρχισε την ομιλία του τονίζοντας ότι η επιμονή να 
γίνει η απόβαση στις 5 Ιουνίου -δηλαδή σε μερικές ώρες- θα σήμαινε καταστροφή. Τη στιγμή αυτή ο 
χάρτης του καιρού έδειχνε μια μικρή τάση βελτίωσης: ο άνεμος μάλλον θα μετριασθεί και ο 
ουρανός θα γίνει μερικώς αίθριος. Πιεζόμενος από ερωτήσεις ο Στανγκ αρνήθηκε να υποσχεθεί 
περισσότερα: 

Θύελλα εν όψει! 

Η επιστήμη είχε μιλήσει. Η απόφαση έπρεπε να ληφθεί απ’ τη στρατηγική: 

Αν θ’ απαντούσα στα ερωτήματά σας δεν θα ήμουν μετεωρολόγος. Θα ήμουν Θεός... 

Η αεροπορία έδειχνε σκεπτικισμό: Οι στρατάρχες Λη - Μάλλορυ, διοικητής των αεροπορικών 
δυνάμεων και Τέντερ, βοηθός του Eisenhower, αμφιβάλλουν αν οι βαριοί και μέσοι βομβαρδισμοί 
παίζουν κάποιο ρόλο στην κατάσταση του ουρανού. Το Ναυτικό ένοιωθε αγωνία: Ο ναύαρχος 
Ramsay επέστησε την προσοχή, στο ότι η διαταγή του απόπλου έπρεπε να δοθεί σε μισή ώρα, γιατί 
αλλιώτικα οι νηοπομπές θα ήταν αδύνατο να σεβαστούν το ωράριο. Ο στρατός ξηράς είχε 
περισσότερη εμπιστοσύνη: Ο Μπεντέλλ Smith υπογράμμισε τον κίνδυνο της αναβολής για τις 19 
Ιουνίου και ο Montgomery τάχθηκε και πάλι υπέρ της εκτέλεσης. Αφού ακούστηκαν οι γνώμες, το 
βάρος της απόφασης έπεφτε και πάλι στους ώμους του Eisenhower. 

Συνόψισε με λίγα λόγια τα υπέρ και τα κατά. Κ ύστερα είπε: 

Λίγα λεπτά έμεναν ακόμη ως τις 22:00, την οριακή δηλαδή στιγμή μιας θετικής απόφασης. Ήταν 
όμως δυνατό ακόμη, όπως και την προηγουμένη, να ανακληθεί η διαταγή τις πρώτες πρωινές ώρες. 
Μια τελευταία σύσκεψη αποφασίστηκε για τις 03:30 στη βιβλιοθήκη του Σάουθγουικ. 

Δίνω τη διαταγή αυτή με μισή καρδιά. 
Αλλά πρέπει... 

Όταν ο Άικ ξεκίνησε, η ανεμοθύελλα έσειε τον μικρό καταυλισμό του μέσα στα δάση. Ο δρόμος ήταν 
γεμάτος λάσπη και μπροστά στους φανούς του οχήματος του διοικητή η βροχή που ερχόταν από τη 
θάλασσα φαινόταν να πέφτει οριζόντια. Ο σμήναρχος Στανγκ επέμενε απλούστατα στα 
συμπεράσματά του της προηγούμενης νύχτας: ο καιρός έπρεπε κανονικά να βελτιωθεί κατά την 
διάρκεια της επόμενης ημέρας και νύχτας. Δεν μπορούσε να πει περισσότερα. 

Δυο στρατιές πήραν μέρος στην απόβαση. Στη Δύση, η 1η αμερικανική Στρατιά, του στρατηγού 
Omar Bradley, που την αποτελούσαν το 5ο και το 7ο Σώμα Στρατού, με ενισχυμένες το καθένα 
μεραρχίες. Στην Ανατολή, η 2η βρετανική Στρατιά του στρατηγού Sir Μάιλς Ντέμσεϋ, που την 
αποτελούσαν το 1ο και 3ο Σώμα Στρατού, το πρώτο με δυο και το δεύτερο με μια και μόνη 
μεραρχίες. Οι Αμερικανοί επιβιβάσθηκαν στα πλοία τους απ’ τα λιμάνια της περιοχής Σάλκομπ-
Πουλ. Οι Βρετανοί από λιμάνια της περιοχής Σόλεντ-Νιουχέιβεν. 

Δέκα μεραρχίες, follow up, έρχονταν αμέσως ύστερα από τις μονάδες κρούσης. Επιβιβάσθηκαν στις 
δυο πτέρυγες - οι Αμερικανοί στο Πλύμουθ και στο Φάλμουθ και οι Βρετανοί στην εκβολή του 
Τάμεση, στο Σηρνς, στο Σάουθεντ και στο Χάρβιχ. 

Ο διάπλους της Μάγχης στηρίχθηκε σ’ ένα σχέδιο -στο σχέδιο Ποσειδών- που ήταν εξαιρετικά 
περίπλοκο. Έπρεπε να οργανωθεί το πέρασμα 4.126 αποβατικών σκαφών, που χωρίζονταν σε 26 
κατηγορίες, από μια δύσκολη θάλασσα, ναρκοθετημένη από εχθρούς και φίλους. Τα περισσότερα 
από τα σκάφη αυτά διακρίνονταν για τις κακές ναυτικές τους ιδιότητες και ήταν επανδρωμένα με 
ναύτες της περίστασης. Παρ’ όλο που λέγονταν craft, τα L.C.T., με τον βαρύ μηχανισμό τους στην 
πρύμνη, και με ανασηκωμένη την πλώρη, πέρασαν το στενό με τα δικά τους μέσα. Είχαν το 
δικαίωμα να ελπίζουν ότι θα περνούσαν την περιπέτεια αυτή μια ωραία καλοκαιρινή νύχτα, ενώ 
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τώρα ανοίγονταν μπροστά τους βάραθρα δυο μέτρων και φυσούσαν αντίθετοι άνεμοι 28 κόμβων. 
Με τέτοιο καιρό τρέμουν ακόμη κ οι θαλασσόλυκοι... 

Η μάζα αυτή των αποβατικών σκαφών, όπως και τα περισσότερα από τα 1213 πολεμικά που τα 
συνόδευαν ή τα υποστήριζαν, έπρεπε να περάσουν όλα από έναν αληθινό σταθμό. Ήταν η ζώνη Ζ 
που ο στρατός την ξαναβάφτισε Πικαντίλλυ Σίρκους. 

Ο σταθμός αυτός που είχε 10 μίλια διάμετρο, είχε το κέντρο του σε 18 μίλια απόσταση, 
νοτιοανατολικά της Γουάιτ. Πίνακες πορείας καταρτισμένοι με απόλυτη ακρίβεια -που ονομάστηκαν 
Διαγράμματα Μίκυ-Μάους- είχαν μοιρασθεί σε κάθε σχηματισμό ή νηοπομπή. 

Από το Πικαντίλλυ Σίρκους ξεκινούσε το Λούκι (the Spout) που άνοιγε σαν τρομπόνι ως την ακραία 
γραμμή Μπαρφλέρ-Αντιφέρ. Το Λούκι περνούσε από το μεγάλο γερμανικό ναρκοπέδιο που είχε 
ποντισθεί στη μέση της Μάγχης και χωρίσθηκε σε πέντε διπλούς και παράλληλους διαδρόμους· τα 
πλοία προχωρούσαν μέσα στα όριά τους, σιγά ή πιο γρήγορα, ανάλογα με την πορεία εκκαθάρισης 
του βυθού. Η επιχείρηση αυτή, που είχε αρχίσει το απόγευμα της 5ης Ιουνίου, συνεχιζόταν χωρίς να 
έχει φανεί ως τώρα ότι προκάλεσε την προσοχή του εχθρού. 

Βγαίνοντας από το Λούκι οι νηοπομπές, θα έπρεπε να ανοιχτούν σε σχήμα βεντάλιας προς πέντε 
ζώνες απόβασης - μια για κάθε μεραρχία. Οι ζώνες αυτές, από δυτικά προς τα ανατολικά, είχαν τα 
παρακάτω συνθηματικά ονόματα: Γιούτα (4η Μερ. Η.Π.Α.), Όμαχα (1η μερ. Η.Π.Α.), Γκολντ (50ή 
βρεταν. μερ.), Γιούνο (3η καναδ. μερ.) και Σγουόρντ (3η βρετ. μερ.). 

Οι μοίρες που έπαιρναν μέρος στον θρυλικό αυτό διάπλου της Μάγχης είχαν μοιρασθεί μεταξύ της 
Western Task Force υπό τον ναύαρχο Alan Κ. Κιρκ, που ήταν συνδεδεμένη με την 1η αμερικανική 
στρατιά και την Eastern Task Force υπό τον ναύαρχο Sir Φίλιπ Βίαν που ήταν συνδεδεμένη με την 2η 
Βρετανική Στρατιά. Οι δυνάμεις αυτές είχαν επικεφαλής των 213 σκαφών τους 7 θωρηκτά (4 
αγγλικά και 3 αμερικανικά), 23 καταδρομικά (16 αγγλικά, 3 αμερικανικά, 2 γαλλικά, 1 πολωνικό), 
168 αντιτορπιλικά και φρεγάτες (79 αγγλικά, 36 αμερικανικά, 3 γαλλικά, 3 νορβηγικά, 2 πολωνικά). 
Τα δυο τρίτα του στόλου αυτού που δεν είχε προηγούμενο στην ιστορία, ανήκαν, όπως φαίνεται 
από τα παραπάνω, στην Αγγλία, κι αυτό ύστερα από πέντε χρόνια πολέμου και την απώλεια 3 
θωρηκτών, 2 καταδρομικών, 8 αεροπλανοφόρων, 45 καταδρομικών κύριων και βοηθητικών, 136 
αντιτορπιλικών κλπ. Εντυπωσιακή πραγματικά απόδειξη ζωτικότητας και δραστηριότητος. 

Το μεγαλύτερο μέρος αυτών των μάχιμων μονάδων έπρεπε να υποστηρίξει την απόβαση βάλλοντας 
εναντίον στόχων της ξηράς. Τα άλλα θα επιτηρούσαν τις εισόδους της Μάγχης ή θα ασχολούνταν με 
τα εχθρικά υποβρύχια: Όσο και να ήταν ανίσχυροι οι Γερμανοί, στη θάλασσα δεν ήταν κι 
ολωσδιόλου ακίνδυνοι. Τον Μάιο ένας σχηματισμός από S-Boote είχε προσβάλει τα συμμαχικά 
πλοία την ώρα μιας άσκησης απόβασης και είχε βυθίσει 3 πολύτιμα L.S.T. πνίγοντας 700 στρατιώτες 
και ναύτες. Με τους χιλιάδες στόχους που γεμίζουν τώρα τη Μάγχη λίγοι μονάχα δραστήριοι 
κυβερνήτες μπορούσαν να προκαλέσουν καταστροφές σε αναλογία 1 προς 1.000. 

Η υποστήριξη της αεροπορίας δεν ήταν λιγότερο γιγάντια από την υποστήριξη του στόλου. Ο 
στρατάρχης της Αεροπορίας Sir Τράφφορντ Λ. Λη - Μάλλορυ είχε στις διαταγές του 13.000 
αεροπλάνα επιχειρήσεων, από τα οποία 11.590 ήταν μόνο διαθέσιμα. Η RAF και οι διάφοροι 
σχηματισμοί που υπάγονται σ’ αυτήν, οι αεροπορίες του Καναδά, της Australia, της New Zealand, οι 
πολωνικές, γαλλικές, βελγικές, ολλανδικές και νορβηγικές αεροπορικές δυνάμεις είχαν συνολικά 
5.510 αεροσκάφη. Ο 8ος Αεροπορικός Στόλος των Η.Π.Α., του οποίου διοικητής ήταν ο στρατηγός 
Ντουλίττλ, παρέταξε 6.080 αεροπλάνα. Τα 3.440 βαριά βομβαρδιστικά ημέρας και νύκτας ήταν 
διαφόρων τύπων: Halifax, Λάνκαστερ, Β-17 (ή ιπτάμενα φρούρια), Β-24 (ή Λιμπερέιτορ) που 
μετέφεραν βόμβες 4000 ως 1400 λιβρών. Τα 930 ελαφρά βομβαρδιστικά του ήταν των τύπων: 
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Μίτσελ, Μπόστον, Μοσκίτο, Β-26 (ή Μάρωντερ), Α-20 (ή Χάβοκ). Τέλος πάνω από 1500 αεροπλάνα 
που ανήκαν σε καμιά δεκαριά τύπους χρησιμοποιήθηκαν σε αναγνωριστικές πτήσεις, στον 
συντονισμό των επιχειρήσεων, στην επιτήρηση των ακτών, στον ανθυποβρυχιακό αγώνα, στις 
υγειονομικές υπηρεσίες και αλλού. 1360 αεροπλάνα αγγλικά (Άμιλκαρ και Στέρλινγκ) και 
αμερικανικά Ντακότα, και εκτός απ’ αυτά 3.500 ανεμοπλάνα απετέλεσαν το στόλο των μεταφορών. 
Τέλος ήταν το πλήθος των 4.190 καταδιωκτικών και καταδιωκτικών-βομβαρδιστικών Spitfire, 
Ταϊφούν, Λάιτνινγκ (Ρ38), Θάντερμπολτ (Ρ47), Μάσταγκ (Ρ51). Η S.H.A.E.F. υπελόγισε σε 15 προς 1 
την αεροπορική της υπεροχή, οι Γερμανοί όμως που υπολόγισαν την υπεροχή αυτή σε 50 προς 1, 
ήταν πλησιέστερα στην αλήθεια. 

Αυτή η τρομερή αεροπορική δύναμη είχε ανοίξει ήδη ρήγματα στο τείχος του Ατλαντικού, 
αχρηστεύοντας κυρίως τα περισσότερα από τα 64 ραντάρ που παρακολουθούσαν άγρυπνα τις 
ακτές, από το Τέξελ ως το ακρωτήριο Φρέχελ. Η αεροπορία αυτή έπρεπε, όταν θα ερχόταν η ημέρα 
D, να ρίξει όλες της τις δυνάμεις στη συντριβή της άμυνας των ακτών. Η κακοκαιρία επέβαλλε 
δυστυχώσ να γίνουν πολλοί βομβαρδισμοί με σκοπεύσεις από μηχανήματα και υπήρχε φόβος ν’ 
αποδεκατισθούν κατά λάθος φίλια τμήματα. 

Η ώρα της εφόδου έδωσε αφορμή σε πολλές συζητήσεις. Ζυγίστηκαν όλα τα υπέρ και τα κατά. Για 
πολλούς λόγους ήταν βέβαια καλύτερο να γίνει η απόβαση τη νύκτα. Προτιμήθηκε όμως το πρωί, 
από το φόβο της σύγχυσης που θα μπορούσε να δημιουργηθεί μέσα στο σκοτάδι. Θα είχε σημασία 
επίσης να χρησιμοποιηθεί η ώρα της πλημμυρίδας, έτσι ώστε τα στρατεύματα να προωθηθούν όσο 
το δυνατό πιο κοντά στην ακτή. Κι όμως -κι αυτό θα αιφνιδίαζε τον Rommel που δεν περίμενε κάτι 
τέτοιο- προτιμήθηκε η άμπωτη, γιατί τότε το κύμα θα άφηνε ακάλυπτα τα εμπόδια που είχε μπήξει 
ο εχθρός στην άμμο. Αφού υπολογίσθηκε πότε χαμηλώνουν τα νερά, στο σημείο αυτό των ακτών, 
ορίσθηκε να γίνει η προσέγγιση στις 06:30 για τις επιχειρήσεις Γιούτα και Όμαχα και στις 07:25 για 
τις επιχειρήσεις Γκολντ και Σγουόρντ, στις 07:35 και στις 07:45 αντιστοίχως για τα δεξιά και τα 
αριστερά του Τζούνο. 

Οι πέντε ζώνες των ακτών, όπου θα γίνονταν οι αποβάσεις, δεν ήταν ούτε συνεχόμενες ούτε και 
όμοιες μεταξύ τους. Κάθε μια τους παρουσίαζε και μια ιδιομορφία, γι’ αυτό και χρειάσθηκε να 
καταρτισθούν ειδικά σχέδια. 

Η ζώνη Σγουόρντ εκτείνεται μεταξύ της εκβολής του Ορν και της μικρής λουτροπόλεως Λιόν-Συρ-
Μερ. Η παραλία είναι εδώ ομοιόμορφα ισόπεδη και αμμώδης. Η παραλιακή εθνική οδός 814 έχει 
και από τα δυο μέρη της πυκνά σπίτια και επαύλεις που γίνονται πυκνότερα ακόμη στους μικρούς 
οικισμούς Ρίβα-Μπέλλα και Ουίστρεχαμ, στο τέρμα της θαλάσσιας διώρυγας της Καν. Η ακτή που 
είναι κλειστή εδώ σαν πέταλο διευκολύνει τη συγκέντρωση των πυρών εναντίον των πλοίων. Γι’ 
αυτό και στο σημείο αυτό τοποθετήθηκαν βαριές ναυτικές μονάδες και συγκεκριμένα το 
Γουόρσπαϊτ, το Ράμιλλις και το μικρό θωρηκτό Ρόμπερτς, με την αποστολή να επιβάλουν σιγή στα 
πυροβόλα της Βιλερβίλ, της Μπερβίλ και της Ουλγκάτ

Αυτή η ζώνη Σγουόρντ αποκτούσε σημασία από το γεγονός ότι βρισκότανε κοντά στην Καν. Επειδή 
απ’ την πόλη αυτή ανοιγόταν απ’ ευθείας ο δρόμος προς το Paris, έπρεπε να καταληφθεί από την 
πρώτη μέρα της απόβασης. Δύσκολο έργο. Γι’ αυτό μαζί με την απόβαση στην αμμουδιά 
αποφασίσθηκε και μια απόβαση αεραγημάτων. 

. Για να κατευθυνθεί η αποβατική ενέργεια 
της 3ης βρετανικής μεραρχίας και της 27ης θωρακισμένης ταξιαρχίας, στάλθηκε στην εκβολή του 
Ορν το υποβρύχιο τσέπης Χ-23, με δυο αξιωματικούς. Αποστολή του ήταν ν’ αναδυθεί στις 05:00 και 
να προσανατολίσει την νηοπομπή. Επειδή η απόβαση αναβλήθηκε, το Χ-23 έλαβε διαταγή να 
περιμένει εν καταδύσει ακόμη 24 ώρες. Έτσι κι έγινε. 

Η επιχείρηση ανετέθη στην 6η βρετανική μεραρχία αεραγημάτων που τελούσε υπό την διοίκηση 
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του υποστρατήγου Γκαλ. Η αποστολή της ήταν να καταλάβει τη δεξιά όχθη του Ορν για να καλύψει 
έτσι την εισβολή απ’ τ’ αριστερά. Η 3η και η 5η ταξιαρχίες αλεξιπτωτιστών θα ρίχνονταν με 
αλεξίπτωτα ή θα προσγειώνονταν με ανεμοπλάνα στις ζώνες ρίψεων: V, Κ και Ν, στα περίχωρα των 
πόλεων Βαραβίλ, Τουφρεβίλ και Αμφρεβίλ. Αποστολή τους θα ήταν να κυριεύσουν αιφνιδιαστικά 
τις γέφυρες του Ορν και τη θαλάσσια διώρυγα της Μπενουβίλ-Ρενβίλ, να ανατινάξουν τις γέφυρες 
του ποταμού Ντιβ στις τοποθεσίες Περιέ, Ρομπεόμ και Τροάρν και τέλος να καταστρέψουν την 
πυροβολαρχία της Μερβίλ στις εκβολές του Ορν. 

Όταν τα σμήνη 38 και 46 της RAF ανυψώθηκαν στην περιοχή της Οξφόρδης ρυμουλκώντας τους 
αεροσυρμούς τους, ο ουρανός αναδευόταν από δυνατούς ανέμους. Έπρεπε να φθάσουν στη 
γαλλική ακτή τα μεσάνυκτα. 

Οκτώ χιλιόμετρα δυτικά της Lyon-Συρ-Μερ άρχιζε η ζώνη Τζούνο. Εμπρός από την ακτή η θάλασσα 
είναι ρηχή με πολλούς βράχους που θα δυσκόλευαν την απόβαση σε ώρα που τα νερά ήταν 
τραβηγμένα, γι’ αυτό αποφασίσθηκε ν’ αργοπορήσει η ώρα της εφόδου. Ένα άλλο υποβρύχιο 
τσέπης, το Χ-20, περίμενε τη νηοπομπή που θα έφερνε την 3η καναδική μεραρχία στα σημεία της 
απόβασής της (Σαιντ – Ομπέν - Κουρσέλ-Συρ-Μερ). Αποστολή της μεραρχίας αυτής ήταν να περάσει 
το δρόμο Μπαγιέ-Καν και να κυριεύσει το αεροδρόμιο Καρπικέ. 

Στην ζώνη Γκολντ η 5η βρετανική μεραρχία και η 8η θωρακισμένη ταξιαρχία έπρεπε να 
προχωρήσουν από το χωριουδάκι Λα Ριβιέρ ως το Αμέλ. Αρκετά άξενη η ακτή αυτή, ήταν πολύ 
λιγότερο κατοικημένη από τα περίχωρα της Ρίβα Μπέλλα. Πίσω από την αμμουδιά απλώνονταν τα 
έλη που γύρω τους ελίσσεται η εθνική οδός 814. Τα αποβατικά στρατεύματα θα έπρεπε, σύμφωνα 
με το σχέδιο, ν’ αναπτυχθούν προς τη δύση για να καταλάβουν την Αρρομάνς-λε-Μπαιν, όπου 
έπρεπε ν’ αρχίσει η κατασκευή ενός λιμανιού Μάλμπερυ. Εισδύοντας προς τα μεσόγεια η άλλη 
πτέρυγα των επιτιθεμένων στρατευμάτων έπρεπε να απελευθέρωση από το πρώτο βράδυ τη μικρή 
επαρχιακή πόλη Μπαγιέ. 

25km χώριζαν τον βρετανικό τομέα από τον αμερικανικό. Τόσο η ακτή, όσο και τα μετόπισθεν των 
δυο τομέων διέφεραν πολύ μεταξύ τους. Τα προβλήματα της απόβασης και των μεταποβατικών 
ενεργειών συναντούσαν εδώ πολλές δυσκολίες. 

Η ακτή που συμβατικά ονομάσθηκε Όμαχα Μπητς απλωνόταν από την Port-αν-Μπεσέν ως το 
ακρωτήριο και το ρεύμα του Περσέ. Στα δυο ακραία σημεία της αμμουδιάς η ακτή ψήλωνε κάπου 
30m και γινόταν απόκρημνη. Από την αμμουδιά, που πίσω της oρθονόταν μια ζώνη από 
αμμόλοφους, ξεκινούσαν κάτι μονοπάτια σκεπασμένα από την άμμο που οδηγούσαν στα χωριά 
Γκράν-Αμό, Κολλεβίλ-συρ-Μερ, Σαιν-Λωράν-συρ-Μερ και Βιερβίλ-συρ-Μερ. Αυτά τα σκεπασμένα 
δρομάκια που στα έγγραφα του επιτελείου αναφέρονταν με έναν αμερικανισμό draws, ήταν για την 
1η αμερικανική μεραρχία πεζικού και για τα τμήματα που αποτελούσαν το πρώτο κύμα εφόδου, οι 
μόνες δυνατές έξοδοι της Όμαχα Μπητς

Πίσω το έδαφος εξακολουθούσε να μην είναι πρόσφορο στις επιχειρήσεις ενός στρατού βασικά 
μηχανοκίνητου. Η ανοικτή πεδιάδα γύρω απ’ την Καν δασωμένη, με πυκνά περιβόλια από μηλιές, 
διασχίζονταν από ανασκαμμένους δρόμους. Πλήθος αναχώματα ή πυκνοί φράκτες χώριζαν την 
πεδιάδα αυτή σε άπειρες λουρίδες γης. Σ’ αυτό το δαίδαλο ερχόταν να προστεθεί και μια τάφρος: 
το ποτάμι του Ορ, που από την Μπαγιέ κυλάει παράλληλα προς την θάλασσα. Βαλτώδης η κοιλάδα 
αυτή, που οι Γερμανοί την είχαν πλημμυρίσει επίτηδες με νερά, ήταν αδιάβατη μεταξύ της 
κωμοπόλεως Τρεβιέρ και της μικρής πόλης Ισινύ. Το σχέδιο προέβλεπε ότι οι τοποθεσίες αυτές 
έπρεπε να καταληφθούν την νύκτα που θα γινόταν η απόβαση. Έπρεπε να παρακαμφθεί η 
πλημμυρισμένη ζώνη γύρω από την Τρεβιέρ κι από το Ισινύ, έπρεπε τα στρατεύματα να 
προχωρήσουν προς τις εκβολές του Πιρ. Προελαύνοντας προς το Καρεντάν έπρεπε ύστερα να 

. 
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συναντηθούν με τα στρατεύματα που είχαν αποβιβασθεί στο Κοταντέν. 

Το ακρωτήριο του Οκ (που οι Αμερικανοί συγγραφείς επιμένουν στο λάθος να το αποκαλούν 
ακρωτήριο του Οέ) υποβλήθηκε από τους Συμμάχους σε μια ειδική μεταχείριση. Η πυροβολαρχία 
που έχει στηθεί πάνω σ’ αυτή την ψηλή και απόκρημνη τριγωνική ακτή είχε θεωρηθεί η πιο 
επικίνδυνη για όλη την επιχείρηση. Τα έξι κανόνια της των 155 που είχαν βεληνεκές 22.000m, 
κρατούσαν κάτω από την απειλή των πυρών τους όχι μόνο την Όμαχα Μπητς, αλλά και την Γιούτα 
Μπητς 

Την ώρα 

που βρισκόταν στην ακτή του Κοταντέν. Είχαν συνεπώς διατεθεί γι’ αυτά οι οβίδες των 14 
δακτύλων του Τέξας κι εκτός απ’ αυτό προγραμματίσθηκε να γίνει στο σημείο αυτό μια κλιμακωτή 
έφοδος που ανατέθηκε σ’ έναν αντισυνταγματάρχη από το Τέξας, τον Τζαίημς Ε. Ράντερ. 

Η

Η 

 το τάγμα καταδρομών του αντισυνταγματάρχη Ράντερ θα αποβιβαζόταν κάτω από το 
απόκρημνο ακρωτήριο, όταν η θάλασσα χαμηλώνοντας με την άμπωτη θα τους είχε αφήσει 
ακάλυπτο έδαφος. Ένα ειδικό κανόνι -σχοινοβόλο- θα κρεμούσε σχοινένιες σκάλες στην απότομη 
πλαγιά, που πάνω της θα προσπαθούσαν να στηρίξουν δυο πτυσσόμενες σκάλες δανεισμένες από 
την πυροσβεστική υπηρεσία του London. Οι δοκιμές που είχαν γίνει στις απότομες ακτές από 
κιμωλία της νήσου Γουάιτ είχαν δείξει, ότι αυτή η θαλάσσια ορειβατική άσκηση δεν ήταν αδύνατη, 
τουλάχιστο όταν έλειπαν τα εχθρικά πυρά. 

Γιούτα Μπητς

Η μεγάλη επιχείρηση των αμερικανικών αεραγημάτων, στην οποία είχαν διατεθεί δυο μεραρχίες. 
13.200 αλεξιπτωτιστές, 822 οπλιταγωγά αεροπλάνα και 900 ανεμοπλάνα, είχε ως σκοπό της την 
κατανίκηση της διπλής αυτής δυσκολίας. 

 δημιουργούσε πιο δύσκολα ακόμη προβλήματα. Η αμμουδιά αυτή, έλεγε ο Άικ, 
είναι άθλια - πλατιά αλλά γεμάτη βούρκο, τριγυρισμένη από μια ζώνη βαλτότοπων, που ο μόνος 
τρόπος να τους περάσει κανείς ήταν οι στενοί δρόμοι που οδηγούν στα χωριά, τα αραδιασμένα 
κατά μήκος της 14ης επαρχιακής οδού. Τέσσερις από τους δρόμους αυτούς (της Πουπεβίλ, της 
Ουντανβίλ, της Ωντουβίλ και του Σαιν-Μαρτέν-ντε-Βαρεβίλ) είχαν υποδειχθεί ως οι ύπ αριθμόν 1, 2, 
3 και 4 στόχοι. Οι δρόμοι αυτοί έβγαζαν σε μια στενή λόχμη, ενώ ύστερα, πέρα από το υψίπεδο της 
Σαιντ-Μερ-Εγκλίζ, οι μεγάλες πλημμυρισμένες εκτάσεις του Ντουβ και του Μερντερέ προβάλουν 
σαν ένα από τα σοβαρότερα εμπόδια που θα είχε ν’ αντιμετωπίσει ένας στρατός προσπαθώντας να 
διείσδυση στο εσωτερικό του Κοταντέν. 

Η 101η αερομεταφερόμενη μεραρχία του στρατηγού Μάξγουελ Ταίυλορ είχε την αποστολή να 
καταλάβει τις διαβάσεις της Γιούτα Μπητς,

Για τους αλεξιπτωτιστές η ώρα Η ήταν τα μεσάνυκτα. Πλησίασαν στο Κοταντέν όχι απ’ τα ανατολικά 
του, αλλά από τη δύση, σαν να είχαν ξεκινήσει για τη Βρετάνη και να είχαν αλλάξει ξαφνικά γνώμη 
στη μέση της μάχης. Τα αεροπλάνα τους που είχαν απογειωθεί από εννέα βάσεις του Ντέβον, του 
Μίντλαντ, του Μπερκσάιρ, του Γουιλσάιρ, πέρασαν όλα από το σημείο Έλκο, στα βόρεια του 
Southampton. Προχώρησαν ύστερα ως το σημείο Χόουμποκεν, έκαναν στροφή 90°, και πριν 
φθάσουν στην ακτή άλλαξαν πάλι κατεύθυνση στα σημεία Πεώρια και Ρένο. Δέκα λεπτά αργότερα 
έπρεπε να βρίσκονται πάνω από τις έξι ζώνες προσγείωσής τους, τέσσερις ανατολικά και δυο δυτικά 
του Μερντερέ. Η κάθε μια από τις ζώνες αυτές ήταν μια ελλειψοειδής έκταση με μήκος 1 μίλι και 
πλάτος 500 γιάρδες. Οι ανιχνευτές, οι Pathfinders, πήδησαν είκοσι λεπτά πριν από τη μεγάλη μάζα 
των μεραρχιών προσπαθώντας να αναγνωρίσουν το έδαφος και να τοποθετήσουν φωτεινά σήματα 
με τη βοήθεια φανών τσέπης. 

 έτσι ώστε η 4η αμερικανική μεραρχία πεζικού που θα 
αποβιβαζόταν στην ακτή, να αποφύγει τον κίνδυνο της αναχαίτισης της πάνω στους δρόμους, που 
ελάχιστοι άνδρες ή όπλα ήταν δυνατό να φράξουν. Η 82η αερομεταφερόμενη μεραρχία του 
στρατηγού Μάθιου Ρίτζγουαιη είχε την αποστολή να εγκατασταθεί στο υψίπεδο της Σαιντ-Μερ-
Εγκλίζ και εκτός απ’ αυτό να καταλάβει ένα εκτεταμένο προγεφύρωμα στο Ντουβ και στο Μερντερέ. 
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Αυτό ήταν σε γενικές γραμμές το διάγραμμα αυτής της γιγάντιας επιχείρησης Ποσειδών, που ήταν η 
αρχική φάση της εισβολής στην Ευρώπη, της επιχείρησης Overlord. Ας προσπαθήσουμε τώρα να 
παρακολουθήσουμε ώρα με την ώρα την εξέλιξή της. 
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Πρώτη ώρα: 00.00-01.00 

Ακριβώς μετά τα μεσάνυκτα, έξι μεγάλα ανεμοπλάνα Χόρσα της 6ης αερομεταφερόμενης 
βρετανικής μεραρχίας, πέρασαν τη γαλλική ακτή πάνω από το Ουλγκάτ. Ένα απ’ αυτά κάθισε πάνω 
στα συρματοπλέγματα που προστάτευαν τη γέφυρα της Μπενουβίλ στο κανάλι της Καν. Άλλα δυο 
κάθισαν πλάι στη γέφυρα της Ρανβίλ στον ποταμό Ορν. Γενική έκπληξη: σε λιγότερο από ένα 
τέταρτο οι δυο γέφυρες ήταν στα χέρια της 2nd Oxfordshire and Buckinghamshire Light Infantry. Στο 
μεταξύ οι ανιχνευτές προσγειώνονται στις ζώνες προσγείωσης. Οι πυγολαμπίδες τους άρχισαν να 
φέγγουν κάτω στο έδαφος. Ήταν μία η ώρα το πρωί όταν το μεγαλύτερο μέρος της 6ης βρετανικής 
αερομεταφερόμενης μεραρχίας άρχιζε να πέφτει ή να γλιστρά από τον ουρανό. 

Ταυτόχρονα στην άλλη άκρη του μετώπου των δυνάμεων που ενεργούσαν την έφοδο στο Κοταντέν, 
άρχιζε και η αμερικανική επιχείρηση αεραγημάτων. Οι ανιχνευτές της 101ης αερομεταφερόμενης 
μεραρχίας πήδησαν πρώτοι στις 00:15. Ο ουρανός ήταν συννεφιασμένος. Ομίχλη σκέπαζε το 
έδαφος. Η σελήνη πρόβαλλε απ’ τα σύννεφα πότε πότε. Στις 00:50, ανατολικά της Μοντεμπούρ, ο 
αντισυνταγματάρχης Όφμαν που διοικούσε ένα σύνταγμα της 709ης μεραρχίας πεζικού, είδε σε 
μιαν αναλαμπή της σελήνης να κατεβαίνουν απ’ τον ουρανό κάτι περίεργοι κάλυκες λουλουδιών. Οι 
σκοποί πυροβόλησαν. Ένα αμερικανικό αυτόματο όπλο έδωσε την απάντηση. 
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2η-6η ώρα: 01.00-06.00 

Στις 01:11 το 84ο γερμανικό σώμα, στο Saint-Lô, πήρε από την Καν ένα σήμα της 716ης μεραρχίας 
πεζικού: Αλεξιπτωτιστές στα ανατολικά των εκβολών του Ορν, στην περιοχή Ρανβίλ-Μπρεβίλ, στις 
βόρειες παρυφές του δάσους Μπαβάν. Στις 01:45 πήρε από την Βαλόν ένα σήμα της 709ης μεραρχίας 
πεζικού: 

Οι δυο περιοχές που υπεδείκνυαν τα σήματα βρίσκονταν στις δύο πτέρυγες του σώματος στρατού. 
Η επιχείρηση είναι λοιπόν σοβαρή. Ο στρατηγός Μαρκς ματαίωσε το ταξίδι του στη Ρεν. Η 
πραγματικότητα ερχόταν να αντικαταστήσει τα πλάσματα της φαντασίας. 

Αλεξιπτωτιστές του εχθρού στα νότια του Σαιν-Ζερμαίν ντε Βαρεβίλ και κοντά στη Σαιντ-Μαρί-
ντυ-Μον. Δεύτερη ομάδα στα δυτικά της μεγάλης οδού Καραντάν-Βαλό ν,  από τις δύο πλευρές του 
Μερντερέ. 

Έξω ο ουρανός είχε μίαν όψη τρομερή. Γιγάντιοι στρόβιλοι κοκκινωπού καπνού έκαναν τον ορίζοντα 
να φαίνεται αιματοβαμμένος. Ο βόμβος που έκαναν χιλιάδες μηχανές -όλες τους εχθρικές- γέμιζε τα 
σκοτάδια της νύχτας. 

Στις 2, νέες πληροφορίες από την Καν και από την Βαλόν: Είχαν αιχμαλωτισθεί αλεξιπτωτιστές. 
Ανήκαν στην 3η αερομεταφερόμενη βρετανική ταξιαρχία και στα 501ο, 505ο, 506ο συντάγματα 
Αμερικανών αλεξιπτωτιστών. Τρεις λοιπόν από τις τέσσερις αερομεταφερόμενες μεραρχίες πεζικού 
που ο εχθρός γνώριζε, είχαν εμπλακεί στη μάχη. Έτρεξαν να ξυπνήσουν τους ανώτερους διοικητές: 
τον Ντόλμαν στο Μαν, τον Σάλμουτ στην Τουρκουάν, τον Rundstedt στο Σαιν-Ζερμαίν-αν-Λαι. Στη 
Ρος-Γκυγιόν ο Σπάιντελ περίμενε ακόμη λίγο πριν να ειδοποιήσει τον Rommel που βρισκόταν στο 
σπίτι του στο Χέρλινγκεν. 

Ανατολικά του Ορν οι κυριότερες αποστολές της 6ης αερομεταφερόμενης μεραρχίας είχαν 
εκπληρωθεί. Το προγεφύρωμα της Ρανβίλ σταθεροποιήθηκε. Οι γέφυρες του Ντιβ ανατινάχθηκαν, 
μαζί με τη γέφυρα της Τροάν που ο ταγματάρχης Ρόζβηρ κατέστρεψε σχεδόν μόνος, πίσω από την 
πλάτη της φρουράς της. Ο πύργος της Βαραβίλ κυριεύθηκε. Τα πυροβόλα της Μαρβίλ κυριεύθηκαν. 
Εναντίον τους είχε εκδηλώσει επίθεση στις 02:45 το 9ο τάγμα αλεξιπτωτιστών, που είχαν μάθει 
πολύ καλά το μάθημά τους. Στις 03:45, ύστερα από ζωηρή μάχη, ο αντιστράτηγος Ότγουαιη άφησε 
ελεύθερο ένα περιστέρι για να φέρει την είδηση: το πυροβολείο κυριεύθηκε

Στις 03:30, ο στρατηγός Γκαλ προσγειώθηκε με το τρίτο κύμα που έφερνε το βαρύ υλικό. Η μεραρχία 
του κατέλαβε τον Ορν, έσπειρε την σύγχυση μεταξύ του Ορν και του Βιρ και έπιασε αιχμαλώτους 
που ανήκαν στην 716η γερμανική μεραρχία πεζικού και στην 21η θωρακισμένη μεραρχία. Οι 
απώλειες της μεραρχίας του σε αίμα ήταν ελαφρές, αλλά οι μισοί από τους 4.800 άνδρες του που 
σκορπίστηκαν από λάθη προσγείωσης, έλειπαν από το προσκλητήριο. 

. Και οι Αμερικανοί είδαν 
τότε ότι όλα τα πυροβόλα εδώ ήταν των 75, σχεδόν ακίνδυνα μπροστά στα φοβερά εκείνα των 150 
που πίστεψαν ότι είχαν φιμώσει. 

Η αμερικανική επιχείρηση αεραγημάτων ήταν πολύ πιο περίπλοκη. Οι επίσημοι ιστορικοί 
αναγνωρίζουν ότι δεν είναι σε θέση να την αναπαραστήσουν με ακρίβεια. Οι φράκτες των 
χωραφιών και η ομίχλη εμπόδιζαν να συναντηθούν μεταξύ τους οι μικρές ομάδες των 
αλεξιπτωτιστών που παράδερναν απομονωμένες σαν φαντάσματα μέσα στην παράξενη αυτή φύση, 
όπου έπεσαν τα παλικάρια αυτά που έρχονταν από τις μεγάλες πεδιάδες του Νέου Κόσμου. Πολλοί 
απ’ αυτούς πνίγηκαν μέσα στα έλη και στις πλημμυρισμένες εκτάσεις. Δεν είναι εντελώς αλήθεια ότι 
ολόκληρα συντάγματα εξαφανίσθηκαν στα βαθιά νερά του Μερντερέ, όπως το θέλει μια 
μυθιστορηματική εκδοχή, που θυμίζει ανάλογα ιστορικά προηγούμενα στα τέλματα του Σαιν-Γκον 
και στα έλη του Αούστερλιτς. Αλλά είναι εντελώς αλήθεια, ότι πολλοί αλεξιπτωτιστές κατέβαλαν 
υπεράνθρωπες προσπάθειες να βγουν μέσα από το βούρκο και ότι μερικοί πνίγηκαν κάτω από το 
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βάρος της εξάρτησής τους. Από τους 13.200 άνδρες των δυο αερομεταφερομένων μεραρχιών, 
λιγότεροι από 2.500 συγκεντρώθηκαν αμέσως. Μέσο αναγνωρίσεως ήταν κάτι μικρά κρόταλα που 
γέμισαν την υγρή νορμανδική νύκτα με μια παράξενη συναυλία τζιτζικιών. Οι πυκνοί θάμνοι όμως 
έπνιγαν αυτά τα κροταλίσματα. 

Στον τομέα της 101ης αερομεταφερόμενης μεραρχίας, το 502ο σύνταγμα έπρεπε να καταλάβει 
αμέσως τις διαβάσεις στα βόρεια της Γιούτα Μπητς

Η 82α αερομεταφερόμενη μεραρχία είχε αποτελεστεί από τα 505ο, 507ο, 508ο συντάγματα 
αλεξιπτωτιστών. Το 505ο έπρεπε να καταλάβει την Σαιντ-Μερ-Εγκλίζ και να εξασφαλίσει τα 
περάσματα του Μερντερέ στο Σεφ-ντυ-Πον και στη Λα Φιέρ. Τα αλλά δυο συντάγματα έπρεπε να 
εγκαταστήσουν προγεφύρωμα δυτικότερα, μεταξύ Ντουβ και Μερντερέ. 

, τα χωριά Σαιν-Ζερμαίν και Σαιν-Μαρτέν-ντε-
Βαρεβίλ, Μεζιέρ, Οντουβίλ-λε-Τμπέρ. Το 506ο έπρεπε να καταλάβει αμέσως τις νότιες διαβάσεις, τα 
χωριά Ουντιανβίλ, Πουπβίλ, Σαιντ-Μαρί-ντυ Μον. Το 501ο έπρεπε να εγκατασταθεί στον Ντουβ, στα 
βόρεια της Καραντάν. Αλλά η ομίχλη, ο αέρας και τα αντιαεροπορικά πυροβολεία μπέρδευαν 
αυτούς τους υπολογισμούς, που τόσο καιρό μελετήθηκαν πάνω στο χάρτη. Οι άνδρες 
συναθροίζονταν γύρω από τον πρώτο αξιωματικό που συναντούσαν. Μικροσυμπλοκές δίνονταν 
μέσα στο σκοτάδι με τις ολιγάριθμες εχθρικές περιπολίες που στάθμευαν στα χωριά και, πιθανώς, 
από την σύγχυση που επικρατούσε και με φίλια ακόμη τμήματα. Την αυγή, πολύ λίγα στοιχεία της 
101ης βρίσκονταν στις θέσεις όπου έπρεπε να βρεθούν σύμφωνα με το πρόγραμμα. Αλλά η 
αιφνίδια εισβολή τόσων στρατιωτών στα μετόπισθεν αποδιοργάνωσε την παράκτια γερμανική 
άμυνα. 

Όταν ρόδισε ο ουρανός, ένα μέρος των συνταγμάτων 507 και 508 τσαλαβουτούσε ακόμη στους 
πλημμυρισμένους αγρούς. Ένα άλλο μέρος είχε πατήσει σε στεγνό έδαφος, κοντά στην Αμφρεβίλ. 
Αλλά τα σύνορα των χωραφιών ήταν κι εδώ από πυκνούς θάμνους και η συγκέντρωση αργούσε. 
Τίποτε δεν θα είχε συμβεί ακόμη αν μια ομάδα αλεξιπτωτιστών δεν είχε κατεβεί στην αυλή ενός 
μικρού πύργου, κοντά στην Πικοβίλ. Μια μερσεντές ερχόταν την ίδια στιγμή. Ο αντιστράτηγος της 
91ης μεραρχίας αλεξιπτωτιστών, Βίλχελμ Φάλευ, πήγαινε να πάρει μέρος στην πολεμική άσκηση 
του Σώματος Στρατού στην Ρεν όταν ξαφνικά αποφάσισε να επιστρέψει στο στρατηγείο του. Είχε 
ακούσει τις εκρήξεις των πρώτων αεροπορικών βομβαρδισμών και κατάλαβε ότι σοβαρά γεγονότα 
θα συνέβαιναν τη μέρα αυτή που μόλις ανέτελλε. Ένα από αυτά τα γεγονότα ήταν ο θάνατός του. 
Μια ομοβροντία υποδέχθηκε το αμάξι του. Βγήκε τότε εκείνος με το πιστόλι στο χέρι. Μια δεύτερη 
ομοβροντία τον ξάπλωσε χάμω. Η μεραρχία που υπεράσπιζε το κέντρο του Κοταντέν είχε χάσει τον 
αρχηγό της απ’ την αρχή ακόμη της μάχης. 

Στην άλλη όχθη του Μερντερέ η τύχη χαμογέλασε στο 505. Το επεισόδιο της κατάληψης της Σαιντ-
Μερ-Εγκλίζ είναι το πιο περίφημο από όσα σημειώθηκαν στην απόβαση. Ολόκληρος ο κόσμος είδε 
στην οθόνη να καίγεται το σπίτι του κυρίου Χερόν, τους πυροσβέστες με τις χάλκινες κάσκες να 
καταπολεμούν τη φωτιά κάτω από την επιτήρηση των Γερμανών στρατιωτών, τους Αμερικανούς 
αλεξιπτωτιστές να κατεβαίνουν μέσα στις φλόγες και τον στρατιώτη Στηλ να κρέμεται με τα λουριά 
του αλεξιπτώτου του, απ’ την κορυφή του καμπαναριού. Από άποψη στρατιωτική τα πράγματα 
έγιναν ως εξής: Αν και το 3ο τάγμα του 505ου συντάγματος είχε χτυπηθεί από τις αντιαεροπορικές 
πυροβολαρχίες, προσγειώθηκε ωστόσο με ακρίβεια στην ζώνη που του είχε οριστεί, 1500m 
βορειοδυτικά της Σαιντ-Μερ-Εγκλίζ, στο σημείο που λέγεται Κοιλάδα της Δυστυχίας. Ο 
αντισυνταγματάρχης Έντουαρντ Ντράουζε συγκέντρωσε γρήγορα τους άνδρες του και, για την 
κατάληψη αυτής της περιοχής, έδωσε διαταγή να χρησιμοποιήσουν μόνο χειροβομβίδες και 
εγχειρίδια. Οι Γερμανοί ήταν καμιά τριανταριά της φρουράς και το προσωπικό μιας περαστικής 
εφοδιοπομπής. Σκοτώθηκαν αμέσως ή αιχμαλωτίσθηκαν. 

Ενώ συνεχίζονταν οι αψιμαχίες αυτές, το σήμα του συναγερμού μεταδινόταν σ’ όλα τα κλιμάκια της 
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γερμανικής διοίκησης. Από το Saint-Lô ο Μαρκς διέταξε το μοναδικό σύνταγμα που κρατούσε σε 
εφεδρεία να κατευθυνθεί προς Καραντάν. Στη Μαν ο Ντόλμαν διέταξε να οργανωθεί μια 
ομοκεντρική επιχείρηση για να εξοντωθούν αμέσως οι αλεξιπτωτιστές που είχαν πέσει γύρω στη 
Σαιντ-Μερ-Εγκλίζ. Στη Λα Ρος-Γκυγιόν ο Σπάιντελ διέταξε την 21η μεραρχία αρμάτων, εφεδρεία της 
Ομάδος Β, να εκκαθαρίσει την δεξιά όχθη του Ορν. Στη Σαιν-Ζερμαίν ο Rundstedt ειδοποίησε για τον 
κίνδυνο την μεραρχία αρμάτων Λερ και τη 12η μεραρχία αρμάτων SS, δίνοντάς τους τη διαταγή να 
κινηθούν προς την Καν. Λίγο πριν από τις 6, ο αρχηγός του Επιτελείου Μπλούμεντριττ κάλεσε στο 
Berchtesgaden τον υπασπιστή του Jodl, τον Warlimont, τον πληροφόρησε για τις αποφάσεις του 
στρατάρχη του και του είπε ότι η εισβολή είχε εκδηλωθεί. Κανείς δεν μπορούσε να ενοχλήσει τον 
Hitler στον ύπνο του, ο Warlimont όμως τηλεφώνησε στο Jodl. Ξύπνησε έναν άνθρωπο που έδειξε 
σκεπτικισμό. Οι ρίψεις αλεξιπτωτιστών ήταν απάτη, η αληθινή απόβαση δεν θα γινόταν στην Κάτω 
Νορμανδία. 

Στη Μάγχη ο άνεμος φυσούσε με δύναμη 5 μποφόρ. Τα κύματα άσπριζαν. Όλοι οι στρατιώτες της 
μεγάλης σταυροφορίας υπέφεραν από τη ναυτία. Στον ορίζοντα βροντές και αστραπές έδειχναν τη 
φοβερή μεταχείριση που γινόταν στη νορμανδική ακτή. 1056 Λάνγκαστερ της RAF εφορμούσαν 
εναντίον των κυριότερων γερμανικών πυροβολαρχιών. Είχαν αρχίσει από την Μερβίλ, το Φονταινέ 
και το Σαιν-Μαρτέν-ντε-Βαρεβίλ -όπου οι βομβαρδισμοί έπρεπε να προετοιμάσουν το έδαφος για 
να επέμβουν μετά οι αερομεταφερόμενες μεραρχίες- συνέχισαν ύστερα με τα πυροβολεία του Λα 
Περνέλ, της Μαιζύ, του ακρωτηρίου Οκ, Λονγκ, της Μον-Φλερύ, του Ουιστρεχάμ και του Ουλγκάτ. 
Πάνω στα πλοία επικρατούσε απόλυτη ηρεμία. Στη θάλασσα κατακλυσμός φωτιάς. 

Στις 02:29 το αποβατικό Μπαίυφιλντ που μετέφερε τον διοικητή του 7ου Αμερικάνικου Σώματος 
Στρατού στρατηγό Λώτον Κόλλινς, αγκυροβόλησε σε βάθος 17 ποδών σε 11 μίλια απόσταση από την 
Γιούτα Μπητς

Στην ταραγμένη θάλασσα, μες στους ασπριδερούς αφρούς των κυμάτων, άρχισε να σχηματίζεται η 
νηοπομπή της εφόδου. Επικεφαλής τάχθηκαν τα σκάφη των πλοηγών, ήρθαν ύστερα τα πλοία των 
καπνογόνων και ακολούθησαν σε σχηματισμούς μοιρών τα ειδικευμένα αποβατικά: περιπολικά 
(P.C.), αρματαγωγά (L.T.C.) που θα έριχναν στο νερό τα αμφίβια άρματα μάχης, άλλα (L.C.T.) που 
μετέφεραν τα βαριά άρματα, αγγλικά (L.C.Α.) και αμερικανικά (L.C.V.P.) οπλιταγωγά που μετέφεραν 
διμοιρίες πεζικού, ειδικά σκάφη (L.C.G.) που μετέφεραν πυροβολικό, και αλλά (L.C.F.) με φορτία 
αντιαεροπορικών, αποβατικά (L.S.T.) κατάφορτα με πεζικό και υλικό πολέμου, και σκάφη (L.C.R.) 
που κουβαλούσαν πυροβολαρχίες πυραύλων. Τα αντιτορπιλικά, λαγωνικά που συνόδευαν χελώνες - 
πήραν τις θέσεις τους στα πλευρά της νηοπομπής. Ένας ολόκληρος στόλος αποβατικών έβγαινε 
μέσα από έναν άλλο στόλο και ορμούσε μες στο σκοτάδι, σε μια στεριά όλο μυστήριο και κίνδυνο. Ο 
στόλος αυτός -χωρίς καρίνα- που τόσο δύσκολα μπορούσε να κυβερνηθεί και αντιδρούσε απότομα 
στον παφλασμό του κύματος, χρειαζόταν τρεις ώρες ταξίδι ως την ακτή πάνω στα κύματα αυτά που 
άφηναν πίσω τους βαθούλωμα ενός μέτρου. Η ναυτία βασάνιζε ακόμη και τα πληρώματα που τόσο 
πρόσφατα είχαν ναυτολογηθεί. Η δύναμη U, πλέοντας προς την 

. Είκοσι λεπτά αργότερα το αποβατικό Άνκον που μετέφερε τον διοικητή του 5ου 
Σώματος, στρατηγό Τζέροου αγκυροβόλησε με τις ίδιες συνθήκες εμπρός στην Όμαχα. Γύρω στα 
δυο πλωτά αρχηγεία όλα τα πλοία έμειναν ακίνητα. Επτά λεπτά αργότερα τα οπλιταγωγά πλοιάρια 
άρχισαν να χορεύουν πάνω στα κύματα. Η χλωμή σελήνη μόλις κατάφερνε να αραιώσει λίγο τα 
σκοτάδια, η ακτή όμως έμενε πάντα αόρατη. Ήταν αφάνταστο, σχεδόν αγχώδες ν’ αρχίζει η 
μεγαλύτερη απόβαση της ιστορίας εμπρός σ’ αυτή την ακτή που θα έμενε απόλυτα σιωπηλή, χωρίς 
τις δέσμες των βομβών που έπεφταν επάνω της σε κανονικά χρονικά διαστήματα. 

Γιούτα Μπητς,

Οι Άγγλοι αργοπορούσαν περισσότερο προχωρώντας προς τις αμμουδιές που έπρεπε να 

 που προστατευόταν 
από την προεξοχή του Κοταντέν, έμπαινε σιγά σιγά σε ηρεμότερα ύδατα. Η δύναμη Ο, αντίθετα, 
εξακολουθούσε να παραδέρνει αλύπητα σαν τον φελλό πάνω στα κύματα, ενώ η μέρα ξυπνούσε 
αργά, σαν να μην το ήθελε. 



Digitized by 10uk1s 

καταλάβουν. Τα μεταγωγικά είχαν προχωρήσει ως επτά μίλια μόνο από την παραλία. Στις 05:05, τη 
στιγμή που άρχιζαν να διαλύονται τα σκοτάδια, κάτι πράσινες αστραπές που έλαμψαν ξυστά πάνω 
απ’ την επιφάνεια της θάλασσας, έδειξαν ότι η Χ-20 και η Χ-23 βρίσκονταν στις θέσεις τους. Λίγα 
λεπτά αργότερα, τα πλοία, μεταξύ των οποίων και το Γουώρσπάιτ και το Ράμιλις, έριξαν τις άγκυρες 
τους και τα αεροπλάνα του ναυτικού άπλωσαν ένα προπέτασμα καπνού για να καλύψουν το στόλο 
από το βαρύ πυροβολικό της Χάβρης. Ο σχηματισμός των νηοπομπών εφόδου άρχισε αμέσως. 

Από την τεχνητή ομίχλη όμως ξεπροβάλλουν τρία βέλη: τρεις γερμανικές τορπιλάκατοι κάπου εκατό 
τόνων, με καμιά τριανταριά άνδρες που ρίχνονταν πάνω στους κυρίαρχους των θαλασσών. Μια 
τρομακτική ομοβροντία τις υποδέχθηκε. Έκαναν μεταβολή και ξαναμπήκαν μες στο προπέτασμα του 
καπνού, αφού όμως εξαπολύσανε τις τορπίλες τους. Μια απ’ αυτές κτύπησε στο μηχανοστάσιο το 
νορβηγικό αντιτορπιλικό Σβέννευ που βυθίστηκε αμέσως. 

Η γερμανική αυτή επίθεση, η τόσο ασήμαντη μα θαρραλέα, έδειχνε ότι η προσέγγιση του στόλου 
εισβολής είχε γίνει αντιληπτή. Στις 03:09, ένα από τα τελευταία γερμανικά ραντάρ ανακάλυψε επί 
τέλους ένα σωρό πλοία στα ανοικτά του Πόρταν-Μπεσσέν. Ο ναύαρχος Κράνκε έδωσε στους 
στολίσκους του Χερβούργου και της Χάβρης τη διαταγή να επέμβουν. Στο Χερβούργο η αεροπορία 
έκλεισε τον ένα στολίσκο μέσα στο λιμάνι. Ο στολίσκος της Χάβρης προκάλεσε ένα θύμα: ένα 
πολεμικό σκάφος μέσα σε στόλο 1200! 

Από τη στεριά ακούστηκαν μερικές κανονιές. Στον αέρα μια επιδρομή 1630 Λιμπερέιτορ της 
αμερικανικής αεροπορικής δύναμης αντικαθιστούσε τα Λάνγκαστερ της RAF. Στη θάλασσα τα 
θωρηκτά και τα καταδρομικά πρόλαβαν τα αεροπλάνα της Fire Support Areas στο οριακό βάθος των 
10 ποδών. Τα πυροβόλα τους άνοιξαν πυρ στις 05:30 στους στόχους τους: Σγουόρντ, Τζούνο και 
Γκολντ. Στην Όμαχα και στην Γιούτα το πυρ εκδηλώθηκε αργότερα: στις 05:50. Οι Αμερικανοί είχαν 
προτιμήσει τον αιφνιδιασμό, από την πολύωρη προετοιμασία πυροβολικού. Τα αποβατικά ήταν σ’ 
απόσταση 3km από τις ακτές. Η άμπωτη στο πιο χαμηλό σημείο της. Ο ήλιος δεν είχε ακόμη 
ανατείλει. 
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7η-12η ώρα: 06.00-21.00 

Γιούτα Μπητς. Ένας από τους πρώτους Αμερικανούς που πάτησαν το πόδι τους στο γαλλικό έδαφος, 
ακριβώς στις 06:39, ήταν ο ταξίαρχος Roosevelt, στρατιώτης πιστός πάντα στην ηρωική παράδοση 
της οικογένειας Roosevelt του Όυστερ Μπαι που ήταν αντίζηλη των Roosevelt του Χάυντ Park και 
του Νιου Ντήλ. Μπροστά του, από πάνω του και πίσω του οι ρουκέτες των L.C.R. έκαναν ένα 
καταχθόνιο θόρυβο. Ο Roosevelt που είχε πολύ μελετήσει το έδαφος, δεν το αναγνώριζε. 
Καταλάβαινε ότι το ρεύμα είχε παρασύρει τα πλοία νοτιότερα, ως το χωριουδάκι Λα Μαντελέν όπου 
καταλήγει ο δρόμος της Σαιντ-Μαρί-ντυ- Μον. Υπήρχε εκεί ένα πυροβολείο μ’ ένα πυροβόλο 
εκστρατείας και έναν παλιό πυργίσκο άρματος μάχης που αποτελούσε το σημείο υποστήριξης αρ. 5. 
Οι υπερασπιστές του που ανήκαν στον 3ο λόχο του 919ου συντάγματος πεζικού, είχαν 
καταπλακωθεί από το βομβαρδισμό. Οι Αμερικανοί τους ξέθαψαν. Ο Γερμανός αξιωματικός, 
υπολοχαγός Γιάνκε, βγήκε μαζί τους φωτογραφία, μπροστά στο γκρεμισμένο πυροβολείο. 

Σ’ αυτή την ακτή, όπου έφθασαν κατά λάθος και που ωστόσο κυριεύθηκε εύκολα, η απόβαση 
οργανώθηκε κατά τρόπο αξιοθαύμαστο. Μερικά πλοία, μεταξύ των οποίων και ένα L.C.T., 
βυθίστηκαν από τις νάρκες, αλλά ειδικά συνεργεία υποβρυχίων καταστροφών εξαφάνιζαν σύντομα 
τα εμπόδια και αχρήστευαν τις παγίδες. Το κύμα που έσκαζε στην ακτή, γύριζε πίσω μ’ ένα αδύναμο 
παφλασμό. Οι άνδρες έμπαιναν στη θάλασσα κεφάτοι, ενοχλημένοι περισσότερο από την 
πλημμυρίδα που ανέβαζε γρήγορα τα νερά και λιγότερο από τα κανόνια του Σαιν-Μαρκούφ. Τα 
κύματα της εφόδου έφταναν το ένα μετά το άλλο στην ακτή. Τα πρώτα τμήματα εμπροσθοφυλακής 
της 4ης Αμερικανικής μεραρχίας πεζικού έπαιρναν τους δρόμους της Οντουβίλ, της Σαιντ-Μαρί και 
της Πουπεβίλ, προσπαθώντας να ενωθούν με τους αλεξιπτωτιστές του Ταίυλορ. 

Μπροστά στην Όμαχα Μπητς

Δεν είχαν μόνο τα κανόνια το λόγο. Ριπές αυτομάτων όπλων σάρωναν τις αμμουδιές που άφηνε 
ακάλυπτες η άμπωτη. Οι άνδρες αποβιβάζονταν από τα L.C.V.P., έπεφταν στα κύματα ή, αν 
κατόρθωναν να βγουν από το νερό, προσπαθούσαν να κρυφθούν μες στην άμμο. Οι τυχερότεροι 
έφταναν ως τον κυματοθραύστη που ήταν στην άκρη της ακτής. Αλλά οι Γερμανοί σκοπευτές και 
πυροβολητές τον είχαν βάλει στόχο τους και χτυπούσαν στο ψαχνό. Ο αξιωματικός που έδινε την 
κατεύθυνση στα πυρά τηλεφωνούσε στον συνταγματάρχη του ότι έβλεπε την παραλία γεμάτη 
φλεγόμενα άρματα, τροχοφόρα και πλοία, γεμάτα νεκρούς και τραυματίες. 

 η θάλασσα εξακολουθούσε να είναι ταραγμένη. Τα κύματα κυλούσαν 
στην αμμουδιά αφρισμένα. Τα αποβατικά πλοία είχαν φθάσει στην ώρα τους ακριβώς, 
κακοπάθησαν όμως πολύ απάνω στα βράχια και ο πυκνός καπνός που κάλυπτε την ακτή δυσκόλευε 
πολύ την πλοήγηση. Απ’ τ’ αριστερά ρίχθηκαν στο νερό 32 αμφίβια άρματα σε απόσταση 5.000m 
από την ακτή, οι πλωτήρες τους όμως ήταν για ήσυχα νερά και όλα, εκτός από δυο, βυθίστηκαν 
αύτανδρα. Άλλα 28 αμφίβια έπρεπε να ριχθούν στη θάλασσα από τα δεξιά κάτω απ’ τις ίδιες 
συνθήκες. Εκτιμώντας όμως πιο σωστά την κατάσταση της θάλασσας ο υποδιοικητής Ρόκουελ, 
προτίμησε να ρίξει έξω το αποβατικό παρά να ρίξει στο νερό για κολύμπι τις βαριές πάπιες του. Τα 
άρματα βγήκαν μέσα από τα κύματα πυροβολώντας· η απάντηση όμως που πήραν ήταν τραχιά. 
Οβίδες των 88 τα ξεκοίλιαζαν, τρυπώντας και τα L.S.T. καθώς ξανάμπαιναν στο κύμα. 

Ο Rommel είχε περάσει απ’ αυτόν τον τομέα τον Μάρτιο. Η οργή του είχε μαγικά αποτελέσματα. 
Εκτός από τις νάρκες -που για την κατασκευή τους δεν υπήρχαν αρκετά υλικά- όλες οι κατασκευές 
που ζήτησε συγκεντρώθηκαν στην ακτή: ένα πραγματικό φράγμα από στοιχεία C, που λέγονταν 
αλλιώς και Βελγικές σχάρες, αρκετές σειρές από αιχμηρά δοκάρια, μερικές ζώνες τετράεδρα και 
σκαντζόχοιροι. Οι φωτογραφίες που είχαν παρθεί από τον αέρα είχαν αποκαλύψει ότι είχαν γίνει τα 
αμυντικά αυτά έργα -που νομίσθηκε ότι εξουδετερώνονταν με την αποβίβαση κατά την άμπωτη, 
αλλά ο προσανατολισμός των θυρίδων βολής δεν επέτρεψε στις αεροφωτογραφίες να 
αποτυπώσουν τα όπλα πλευροκοπήσεως, που ήταν κρυμμένα στην απόκρημνη ακτή. Πέρα απ’ αυτό 
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κανένα από τα όργανα πληροφοριοδοτήσεως δεν είχε κατορθώσει να μάθει την πιο σοβαρή 
συνέπεια της επιθεωρήσεως του Rommel. Υποστηρίζοντας, όπως πάντα, ο Rommel, ότι τα 
στρατεύματα που θα έμεναν στην εφεδρεία δεν θα χρησίμευαν σε τίποτε, είχε προωθήσει στην 
πρώτη γραμμή τη 352η μεραρχία πεζικού. Οι Αμερικανοί, υπολογίζοντας ότι θα βρεθούν σ’ ένα 
τομέα που κρατιόταν από ένα μόνο παλιό σύνταγμα της 719ης μεραρχίας έπεσαν απάνω σε μιαν 
επίλεκτη μεραρχία που είχε οχυρωθεί μ’ επιμέλεια. 

Ένα μοιραίο μέτρο πρόνοιας των Αμερικανών ευνόησε τη γερμανική άμυνα. Από φόβο μήπως οι 
βολές πέσουν πάρα πολύ κοντά στην ακτή και στα φίλια τμήματα, τα Λιμπερέιτορ αργοπόρησαν για 
δύο-τρία δευτερόλεπτα τη ρίψη των βομβών τους. Οι περισσότερες απ’ αυτές έπεσαν σε 3 ως 4 
χιλιόμετρα απόσταση από την ακτή. Εξ άλλου η προετοιμασία πυροβολικού που είχε ανατεθεί στα 
θωρηκτά Τέξας και Αρκάνσας, στο αγγλικό καταδρομικό Γκλάσκοου και στα γαλλικά καταδρομικά 
Μονκάλμ και Georges Λέγκ ήταν τόσο σύντομη, ώστε δεν μπόρεσε να εξουδετερώσει τα παράκτια 
πυρά. Τα παράκτια έργα άμυνας είχαν μείνει ανέπαφα και οι κάτοχοί τους σώοι και αβλαβείς. 

Ένα λάθος της αναγνωρίσεως καθυστέρησε την έφοδο στο ακρωτήριο Οκ. Τα μεταγωγικά L.C.V.P. 
και D.U.K.W. που μετέφεραν το τάγμα καταδρομών κατευθύνθηκαν προς το ακρωτήριο της Περσέ 
και μόνο όταν το λάθος έγινε αντιληπτό από τον συνταγματάρχη Ράντερ -που το όνομά του σημαίνει 
στ' αγγλικά τιμόνι- κατορθώθηκε να επανορθωθεί. Οι άνδρες του τάγματος αναγκάσθηκαν να 
σκαρφαλώσουν στην απότομη ακτή, ενώ το τουφεκίδι τους θέριζε. Φτάνοντας κάποτε στην κορυφή, 
αντί για τα κανόνια που νόμιζαν ότι θα καταλάβουν, βρήκαν κορμούς δένδρων. Οι Γερμανοί είχαν 
αποσύρει τα έξι πυροβόλα τους των 155 ώσπου να τελειώσουν την οικοδόμηση των σκέπαστρων 
που ετοίμαζαν. Τέσσερα απ’ αυτά που βρέθηκαν αργότερα καμουφλαρισμένα κάτω από δίκτυα, στο 
δρόμο της Βιερβίλ, στο Γκραντκάν, καταστράφηκαν. 

Προς το τέλος του πρωινού η κατάσταση στην Όμαχα Μπητς

Η θάλασσα προξένησε καταστροφές και στους Βρετανούς: κατάπιε κάπου πενήντα παλιά άρματα 
μάχης τύπου Κένταυρος που είχαν εξοπλιστεί με ολμοβόλα των 95 για να προσφέρουν στα κύματα 
εφόδου μια κινητή υποστήριξη πυροβολικού. Ωστόσο το κύμα στο γύρισμά του ήταν πολύ λιγότερο 
δυνατό, στις ζώνες Σγουόρντ, Τζούνο και Γκολντ, από ό,τι ήταν ορμητικό στην Όμαχα, και οι άνδρες 
τις 716ης μεραρχίας πεζικού δεν ήταν τόσο αξιόμαχοι όσο οι συνάδελφοί τους της 352ης. Η 
βρετανική απόβαση δεν έγινε χωρίς απώλειες, δεν αντιμετώπισε όμως και σοβαρούς κινδύνους. 

 ήταν ανησυχητική. Ύστερα από τα 
αμφίβια άρματα (D.D.), είχαν βουλιάξει και τα αμφίβια φορτηγά (D.U.K.W.) μαζί με το πυροβολικό 
που μετέφεραν. Η ακτή ήταν γεμάτη από σωρούς κατεστραμμένου υλικού. Η πλημμυρίδα έπνιγε 
τους τραυματίες. Τα κύματα της εφόδου έφθαναν ολοένα, οι άνδρες αποβιβάζονταν, και 
μπαίνοντας στα νερά ως το λαιμό, έφθαναν στον κυματοθραύστη όπου όμως καθηλώνονταν. Οι 
μόνοι Αμερικανοί που είχαν κατορθώσει να βγουν στην Όμαχα Μπητς ήταν οι συνταγματάρχης 
Κάνχαμ, διοικητής του 116ου συντάγματος πεζικού, ο ταξίαρχος Κότα, υποδιοικητής της 1ης 
μεραρχίας πεζικού και μερικοί στρατιώτες, που οι δύο αξιωματικοί κατάφεραν να παρασύρουν μαζί 
τους. Με τη βοήθεια εκρηκτικών άνοιξαν ρήγμα στο δίκτυο των συρματοπλεγμάτων που έφραζαν 
την είσοδο του δρόμου του Σαιν-Λωράν. Από πάνω τους το χόρτο καιγόταν βγάζοντας πυκνό καπνό. 
Ζαρωμένοι στην αμμώδη πλαγιά μιας μικρής χαράδρας οι δυο διοικητές, περιμένουν την κατάλληλη 
στιγμή. Οι οβίδες των αντιτορπιλικών που επωφελήθηκαν από την παλίρροια για να πλησιάσουν σε 
1000 γυάρδες απόσταση, περνούσαν μόλις επάνω από το κεφάλι τους, με σκοπό να καταστρέψουν 
τις γερμανικές φωλιές αντίστασης. 

Όταν τελείωνε πια εκείνο το πρωινό, στη ζώνη Γκολντ το σημείο στήριξης Αμέλ έμενε πάντα 
απόρθητο, αλλά η 50ή μεραρχία είχε αναπτυχθεί προς Αρρομάνς και Βερ-συρ-Μερ. Στη ζώνη Τζούνο 
το στήριγμα της Κουρσέλλ ανθίστατο, οι Καναδοί όμως το προσπερνούν και ανεβαίνουν στους 
λόφους. Στη ζώνη Σγουόρντ το σημείο στήριξης Λα Μπρες είχε πέσει και οι κομάντος No 4, στους 
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οποίους ήταν εντεταγμένα δυο γαλλικά τμήματα των κομάντος No 10, χτυπούσαν τώρα το 
Ουιστρεχάμ

Από τη γερμανική πλευρά ο Jodl είχε τηλεφωνήσει στον Rundstedt ένα βέτο: οι δύο μεραρχίες που ο 
στρατάρχης νόμιζε ότι μπορούσαν να κινηθούν άμεσα, δεν ήταν δυνατό να μετακινηθούν χωρίς την 
άδεια του Führer που κοιμόταν. Ο Rundstedt  υπέκυψε χωρίς καν να ζητήσει να τον ξυπνήσουν. 
Σαρκαστική υποταγή, λέει ο Σπάιντελ. Ο δεκανέας ήθελε να διοικεί μόνος τα στρατεύματά του· ας 
τα διοικεί. Αυτός ο στρατάρχης Gerd von Rundstedt 

. Τέλος η 6η αερομεταφερόμενη μεραρχία, ενισχυμένη από μιαν απόβαση 
ανεμοπλάνων οργάνωσε τις θέσεις της στη στενωπό, μεταξύ Ρανβίλ και Μπενουβίλ. 

ένιπτε τας χειράς του

Ο Rommel ήταν στο δρόμο. Μαθαίνοντας στις 06:30 ότι είχε εκδηλωθεί η επίθεση, άφησε κατά 
μέρος τη συνέντευξή του με τον Hitler κι έτρεξε να ξαναπάρει την διοίκηση στα χέρια του. Δεν ήταν 
εξ άλλου βέβαιος ότι πρόκειται για κάτι σοβαρό. Μάλλον πίστευε ότι επρόκειτο για αντιπερισπασμό 
που είχε σκοπό να τραβήξει τις γερμανικές εφεδρείες στην κάτω Νορμανδία. Γύρω από τις εκβολές 
του Somme, πίστευε ότι θα έδινε ο εχθρός το μεγάλο του κτύπημα. 

. 
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13η-18η ώρα: 12.00-18.00 

Το μεσημέρι πήρε ο Churchill το λόγο στη Βουλή. Έκανε τους πάντες ν’ αδημονούν από περιέργεια, 
μιλώντας για είκοσι ολόκληρα λεπτά για την κατάληψη της Ρώμης που δεν ενδιέφερε πια κανένα, 
ύστερα περιέγραψε με λαμπρές εκφράσεις τη συνεχιζόμενη απόβαση. Ως τώρα, είπε, 

Στο Όμπερσαλτσμπεργκ ο Hitler ξύπνησε. Κανείς δε σημειώνει την πρώτη του αντίδραση. Η 
αναφορά επρόκειτο να γίνει επίσημα στον πύργο του Κλέσχαϊμ, σε απόσταση μιάμισης ώρας με το 
αυτοκίνητο, προς τιμήν του νέου αρχηγού της ουγγρικής κυβέρνησης, του στρατηγού Στογιάι που 
ήταν επίσημος προσκεκλημένος της κυβέρνησης. Τίποτε δεν άλλαξε από το πρόγραμμα της 
υποδοχής. Εμπρός στο χάρτη της Νορμανδίας, ο Hitler αστειεύεται σε αυστριακή διάλεκτο: 

όλα 
εξελίσσονται σύμφωνα με τα σχέδια. 

Μιάμ, 
Μιάμ! Έρχονται να τους φάει ο Μεγάλος Λύκος. Καλά!

Στο Κοταντέν ο αγώνας εξακολουθεί με επιβράδυνση. Ο ταγματάρχης βαρόνος φιόν ντέρ Χέυντε 
που τον φώναζαν από το Περιέ για να ξεκαθαρίσει την περιοχή του Καραντάν με το τάγμα των 
αλεξιπτωτιστών του, ανεβαίνει στο καμπαναριό του Σαιν-Κομ-ντυ-Μον, στο δρόμο της Σαιντ-Μερ-
Εγκλίζ. Η θάλασσα ως πέρα είναι γεμάτη από πολεμικά και εκατοντάδες μικρά πλοία που 
ξεφορτώνουν στρατό και υλικό. 

 Όλος ο κόσμος σκάει στα γέλια. Ο Hitler 
επιδοκιμάζει ύστερα τον Jodl για το πρωινό του βέτο: Όπως κι αυτός ο ίδιος, ο Jodl δεν είχε πιστέψει 
ότι επρόκειτο για την αληθινή εισβολή. 

Η 

Κι όμως δεν είχα την εντύπωση ότι η μεγάλη μάχη είχε αρχίσει. Εκτός 
από μερικές τουφεκιές που ακούγονταν πότε-πότε, όλα ήταν ήσυχα. Το πήγαινε-έλα των μικρών πλοίων 
μας έκανε να νομίζουμε ότι βρισκόμασταν μια καλοκαιριάτικη Κυριακή στη λίμνη της Βανζέε... 

Γιούτα Μπητς

Στο εσωτερικό το 82ο πολεμά. Με την άλωση της Σαιντ-Μερ-Εγκλίζ κόβεται ο μεγάλος δρόμος του 
Χερβούργου και οι Αμερικανοί αποκτούν τον έλεγχο των υψωμάτων που χωρίζουν τα παράκτια έλη 
από τα βαθιά νερά του Μερντερέ. Η συγκεντρωτική επιχείρηση που εξαπέλυσε ο στρατηγός 
Ντόλμαν είχε αντικειμενικό της σκοπό την ανακατάληψη της μικρής πόλης. Το σύνταγμα 1058 της 
709ης γερμανικής μεραρχίας πεζικού επιτίθεται από το βορρά: σταματά στο χωριό Νεβίλ-ω-Πλεν. 
Μια επίθεση από το νότο απωθείται κι αυτή. Αντίθετα το 1057 σύνταγμα πεζικού ανακαταλαμβάνει 
τις διαβάσεις της Σεφ-ντυ-Πον και της Λα Φιέρ. Πολλοί αλεξιπτωτιστές αιχμαλωτίζονται στα δυτικά 
του Μερντερέ. Άλλοι συγκεντρώνονται γύρω από το χωριό Αμφρεβίλ και επάνω στη ράχη τη 
σπαρμένη με αγροκτήματα, που υψώνεται κυριαρχικά πάνω από την πλημμυρισμένη περιοχή, 
απέναντι στο Σεφ-ντυ-Πον. 

 και οι δρόμοι που την εξυπηρετούν έχουν αποκλεισθεί. Το 8ο σύνταγμα πεζικού 
προσπαθεί να περάσει μέσα από τα έλη: βουλιάζει στους βάλτους και τα εγκαταλείπει. Στις 12:15 
ενώνεται με το 501ο σύνταγμα αλεξιπτωτιστών και παρά την σκληρή αντίσταση καταλαμβάνει την 
Πουπεβίλ. Στις 12:00 ενώνεται στην Οντουβίλ-λα-Ουμπέρ με το 502ο. Η 101η αερομεταφερόμενη 
μεραρχία περνά τα έλη. Έχει πια εκπληρώσει την αποστολή της. 

Στον τομέα της Όμαχα ο αντιστράτηγος Ντήτριχ Κράις διοικητής της 352ας γερμανικής μεραρχίας 
πεζικού, αγγέλλει ότι αναχαίτισε την εισβολή στην παραλιακή γραμμή. Η βεβαιότητα αυτή διαπνέει 
την αναφορά που μετέδωσε το 84ο Σώμα Στρατού στις 13:00: Στην Βιρεβίλ η από βαση μπο ρεί να 
θεωρηθεί ήδη ως αποκρουσθείσα. Αλλά ο Κράις είναι ανήσυχος για την δεξιά πτέρυγά του που 
κινδυνεύει να υπερφαλαγγισθεί, από την προέλαση των Άγγλων. Στο συνταγματάρχη Μέγιερ, 
διοικητή του 915ου συντάγματος πεζικού, δίνει την εντολή να κατευθυνθεί προς τα ανατολικά, να 
παράκαμψη την Μπαγιέ και να αντεπιτεθεί μεταξύ της Μπαζενβίλ και της Κρεπόν. Καμιά εφεδρεία 
δε μένει πια μπροστά στην Όμαχα Μπητς

Αλλά οι Αμερικανοί συνέρχονται. Όσο ζωηρό κι αν είναι το γερμανικό πυρ δεν είναι ούτε πυκνό, 

. 
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ούτε συνεχές. Ολόκληρη η ακτή κατέχεται από ένα μόνο ενισχυμένο τάγμα του 914ου συντάγματος 
πεζικού. Μερικοί από τους ζωηρότερους βαθμοφόρους περνούν τον κυματοθραύστη 
παρασέρνοντας μαζί τους τους πιο ψυχωμένους στρατιώτες. Επωφελούμενα από την πλημμυρίδα 
τα μεταγωγικά L.C.T.-30 και L.C.I.-54 ορμούν προς τα χαλίκια της ακτής και εξωκείλουν στην είσοδο 
ακριβώς του σκαμμένου απ’ τα νερά δρόμου της Κολβίλ. Οι άνδρες ρίχνονται μέσα σ’ αυτό το 
δρόμο. Με την άμεση βολή ενός αντιτορπιλικού συντρίβεται ο τοίχος του θολωτού πυροβολείου της 
Μουλέν. Οι υπερασπιστές του παραδίνονται. Θωρακισμένες μπουλντόζες ανοίγουν περάσματα 
στους αμμόλοφους. Σιγά-σιγά η γραμμή των Αμερικανών απλώνεται πάνω στο λόφο, όπου οι 
πρώτοι αδύνατοι φράκτες χρησιμοποιούνται πια σαν προκαλύμματα. 

Το γερμανικό αρχηγείο στρέφει τώρα την προσοχή του ιδιαίτερα προς τ’ αριστερά, προς την Καν. 
Ένα ισχυρό πολεμικό μέσο έχει τεθεί σε κίνηση η 21η θωρακισμένη μεραρχία, με 16.000 άνδρες, με 
127 άρματα Kw4, 40 τηλεβόλα εφόδου, 28 τηλεβόλα των 88 κλπ. Η μεραρχία αυτή πήρε πρώτα τη 
διαταγή να ξεκαθαρίσει τη δεξιά όχθη του Ορν από τους αλεξιπτωτιστές που είχαν πέσει τη νύκτα. 
Φθάνοντας στο πεδίο της μάχης παρά το γεγονός ότι το ένα πόδι του ήταν ορθοπεδικό, ο στρατηγός 
Μαρκς βλέπει, με μια ματιά, ότι η αποστολή αυτή δεν ανταποκρίνεται στην κατάσταση που έχει 
δημιουργηθεί. Βρίσκει τον συνταγματάρχη Όπελν Μπρονικόφσκι, διοικητή του 22ου συντάγματος 
αρμάτων μάχης, και κάτω από τα πυρά των εχθρών του δίνει τις οδηγίες του. Έπρεπε ο Όπελν να 
διαπεραιώσει το σύνταγμά του στην αριστερή όχθη του Ορν και να αντεπιτεθεί με γερές δυνάμεις 
εναντίον της Λυκ-συρ-Μερ. Από σας εξαρτάται, του λέει ο Μαρκς, αν θα αποκρούσουμε την εισβολή

Ο Όπελν βιάζεται. Η αποστολή του είναι δύσκολη. Η μόνη βατή διάβαση στον Ορν είναι μια γέφυρα 
που είχε μείνει όρθια στην Καν. Το 22ο σύνταγμα θωρακισμένων διασχίζει την πόλη που έχει 
παραδοθεί στις φλόγες. Τα καταδιωκτικά βομβαρδιστικά κυνηγούν από κοντά το σύνταγμα κατά την 
έξοδό του απ’ την πόλη. Οι Γερμανοί ανεβαίνουν το λόφο του Λεμπιζέ, διασχίζουν το χωριό και 
κατεβαίνουν σε μια μικρή δασωμένη κοιλάδα. Την ώρα που οι Γερμανοί έφταναν μπροστά στη 
Μπιεβίλ τα τάγματα του 

. 
Αφήνοντας τον συνταγματάρχη να εκπληρώσει την αποστολή του, ο στρατηγός αρχίζει αμέσως να 
αναζητά άλλα τμήματα. Βρίσκει ένα τάγμα του 192ου θωρακισμένου συντάγματος Γρεναδιέρων και 
του δίνει αμέσως την ίδια κατεύθυνση: προς την Λυκ-συρ-Μερ. Έπρεπε να γίνουν τα αδύνατα 
δυνατά για να διχοτομηθεί η αγγλική έφοδος και να αποδιοργανωθεί η απόβαση, ώσπου να 
φθάσουν οι γενικές εφεδρείες που θα την συνέτριβαν. 

Norfolk και του Ουώρικσερ

Η συνάντηση είναι τραχιά. Τα άρματα μάχης απωθούνται και προσπαθούν να παρακάμψουν την 
Μπιεβίλ, περνώντας από τις μικρές κοιλάδες της Περιέ. Τμήματα της Shropshire Light Infantry και 
της Staffordshire Yeomanry καταστρέφουν περίπου έξι απ’ αυτά. Με τις κάθετες εφορμήσεις τους 8 
βομβαρδιστικά Τυφών, καίνε κάμποσα ακόμη. Το σύνταγμα υποχωρεί και ανασυντάσσεται στις 
παρυφές της Καν. Η επέμβαση του είχε εμποδίσει την κατάληψη της πόλης από το πρώτο κιόλας 
βράδυ. Δεν είχε δώσει όμως το αποφασιστικό πλήγμα στην εισβολή. 

 ενισχυμένα με μερικά αυτοκίνητα τηλεβόλα, 
μόλις είχαν καταλάβει την τοποθεσία. Η Καν απέχει 7km από δω. Η Καν, ο κύριος στόχος της 
ημέρας. Και η ώρα δεν είναι ακόμη 18:00. 

Η αντεπίθεση του 192ου θωρακισμένου συντάγματος γρεναδιέρων πήγε ακόμη μακρύτερα. 
Πέφτοντας ανάμεσα στις δυο ζώνες Σγουόρντ και Τζούνο έφθασε ως τη θάλασσα. Οι γρεναδιέροι 
αποδέσμευσαν τα κέντρα αντίστασης του Σαιντ-Ωμπέν της Λυκ και της Ντούβρ-Λα-Ντελιβράντ, 
πέρασαν στην άμυνα και περίμεναν τα άρματα μάχης... 

Μάταιη αναμονή. 

Στον υπόλοιπο βρετανικό τομέα η κατάσταση είναι ικανοποιητική. Η 3η καναδική μεραρχία 
προχωρώντας αρκετά χιλιόμετρα και η 50ή, ενισχυμένη από τα πρώτα στοιχεία που αποβίβασε η 7η 
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θωρακισμένη πλησιάζει προς τη Μπαγιέ. 

Προς το τέλος του απογεύματος ο Rommel φθάνει στην Λα Ρος-Γκυγιόν. Του ανακοινώνονται εκεί οι 
αποφάσεις του Hitler. Η 12η θωρακισμένη μεραρχία SS που στάθμευε στα νότια της Ρουέν και η 
θωρακισμένη μεραρχία Λερ που βρισκόταν στην περιοχή του Ντρε είχαν τεθεί στη διάθεσή του. Ο 
Führer αντίθετα απαγόρευσε τη απόσπαση οποιουδήποτε τμήματος από τη 15η Στρατιά κι έφθασε 
ακόμη να ανακαλέσει μια διαταγή του Ντόλμαν που καλούσε στη Νορμανδία ένα μέρος των 
στρατευμάτων της Βρετάνης. Είχε καταλήξει τελικά στο συμπέρασμα, ότι η 6η Ιουνίου αποτελούσε 
προσπάθεια παραπλάνησής του και ότι η πραγματική εισβολή θα γινόταν αργότερα. 



Digitized by 10uk1s 

Τελευταίες ώρες: 20.00-24.00 

Η μάχη σταμάτησε νωρίς. Τα τμήματα εφόδου είχαν κουρασθεί και οι Γερμανοί δεν είχαν τα μέσα 
να ενεργήσουν νυκτερινή αντεπίθεση. Με τη δύση του ήλιου τα πυρά έπαυσαν από τη Ρανβίλ ως τη 
Σαιντ-Μερ-Εγκλίζ. 

Αντίθετα, η νυχτερινή αεροπορία αρχίζει τη δουλειά της. Η αποστολή της είναι να κτυπήσει το πεδίο 
της μάχης, για να αποκλείσει την άφιξη των εφεδρειών του εχθρού. Φωτιστικές βόμβες που οι 
Γερμανοί στρατιώτες τις λένε χριστουγεννιάτικα δένδρα, Weihnacht Bäume, αποκαλύπτουν τις 
φάλαγγες που βρίσκονται σε πορεία, ενώ με τον συστηματικό βομβαρδισμό των υποχρεωτικών 
διαβάσεων, οι απώλειες και οι καθυστερήσεις των τμημάτων γίνονται μεγαλύτερες. Ο Μπαγιερλάιν 
διηγιόταν στον Πωλ Καρέλ για τη νύχτα εκείνη που η γερμανική μεραρχία Λερ είχε κινηθεί προς Καν. 
Του έλεγε πως πέρασε τον Σες ενώ έσκαζαν γύρω της βόμβες, και πως έφθασε στις 2 μετά τα 
μεσάνυχτα στο Αρζαντάν. Ολόκληρη η πόλη είχε παραδοθεί στις φλόγες που τη φώτιζαν σαν να 
ήταν μέρα μεσημέρι. Ένα απέραντο μαγκάλι, κάτω από αδιάκοπο βομβαρδισμό, με τους δρόμους 
της φραγμένους από τα ερείπια και τις γέφυρες του Ορν κατεστραμμένες. Οι άνδρες του μηχανικού 
έφτιαχναν ένα πέρασμα, ο Μπαγιερλάιν όμως έπρεπε να το αγνοήσει για να φθάσει στη Φλερ και 
στο Κοντέ-συρ-Νουαρώ που είχαν γκρεμισθεί κι αυτές σε ερείπια μέσα στη δημοσιά. Ξημέρωνε πια 
και καμιά από τις πέντε φάλαγγες, στις οποίες είχε χωρισθεί η μεραρχία, δεν είχε ξεπεράσει την 
Φαλαίζ, κάπου 25km από το πεδίο της μάχης, ενώ τ’ αεροπλάνα άρχισαν πάλι να καρφώνουν στη 
θέση του ακίνητο κάθε τι που μπορούσε να κινηθεί. Η θωρακισμένη μεραρχία που αναμενόταν να 
αντεπιτεθεί την αυγή, έμεινε κουρνιασμένη ως το βράδυ. 

Αντίθετα με τους Συμμάχους: Πριν να νυχτώσει ακόμη ο αρχηγός του 2ου γραφείου του 84ου 
Γερμανικού Σώματος Στρατού, ο Ταγματάρχης Χάυν είχε φθάσει ως το Καμπούρ για να δει με τα 
μάτια του την απόβαση. Είδε μια κίνηση -περιγράφει- ίδια με μια κίνηση λιμανιού σε καιρό ειρήνης. 
Η Luftwaffe είχε απουσιάσει εντελώς όλη την ημέρα. Η μεραρχία που αναμενόταν στο Metz είχε 
συντριβεί τελείως και εκτός από τρία F.W.-190, που τα απομάκρυναν κι αυτά αμέσως, κανένα 
αεροπλάνο με μαύρο σταυρό δε φάνηκε πάνω από το πεδίο της μάχης της Νορμανδίας. 

Τα μεσάνυχτα, 75.215 Βρετανοί και 57.500 Αμερικανοί και ακόμη 15.500 Αμερικανοί και 7.900 
Βρετανοί των αεροπορικών αγημάτων, συνολικά δηλαδή πάνω από 155.000 άνδρες είχαν πατήσει 
ήδη το πόδι τους στη France. Οι μεραρχίες που θα ακολουθούσαν, οι 29η και 90ή των Αμερικανών 
και οι θωρακισμένες 51η και 7η των Βρετανών, αποβιβάζονταν τώρα. Ο Rommel είχε δίκιο: η 
απώλεια της μάχης στην παραλία, σήμαινε ελεύθερη διείσδυση της εισβολής στην Ευρώπη. Η 
Μάγχη δεν εμπόδιζε τόσο τους Αγγλοαμερικανούς όσο εμπόδιζε τους Γερμανούς ο φραγμός της 
σατανικής αυτής αεροπορίας, που είχε τον ουρανό δικό της. Από τακτική άποψη, οι στόχοι που 
έπρεπε να καταληφθούν το βράδυ της 6ης Ιουνίου δεν είχαν καταληφθεί πουθενά. Στο Κοταντέν το 
έδαφος που είχε καταληφθεί ήταν δυο φορές μικρότερο απ’ όσο είχε προβλεφθεί, η εγκατάσταση 
προγεφυρώματος στον Μερντερέ, είχε αποτύχει και στα νότια της Σαιντ-Μερ-Εγκλέζ ένα γεωργιανό 
τάγμα έκοβε ακόμη το δρόμο του Χερβούργου. Εμπρός στην Όμαχα Μπητς οι Γερμανοί είχαν 
υποχρεωθεί να υποχωρήσουν από την Κολβίλ και το Σαιν Λωράν-συρ-Μερ, η διείσδυση όμως δεν 
είχε προχωρήσει πουθενά σε βάθος μεγαλύτερο από 1500m ενώ το πρώτο αυτό βράδυ οι Σύμμαχοι 
ήθελαν να φθάσουν στην Ωρ που απείχε 5 μίλια από την ακτή. Είχε λείψει από τον βρετανικό τομέα 
αυτό το κάτι που λέγεται έμπνευση και θάρρος για να μεταβληθούν οι λαμπρές πρωινές επιτυχίες, 
σε στόχους κατακτημένους πια προς το τέλος της ημέρας. Οι Βρετανοί δεν είχαν συνενωθεί με τους 
Αμερικανούς. Δεν είχε επιτευχθεί ούτε η συνένωση όλων των σημείων του προγεφυρώματος. Και 
δεν είχαν καταληφθεί, ούτε η Καν, ούτε το αεροδρόμιό της. Η 56η Ταξιαρχία σταμάτησε την 
προέλασή της μπροστά στη Μπαγέ στις 20:30. Τη στιγμή που την κρατούσε ουσιαστικά στα χέρια 
της ανέπαφη και εκκενωμένη από τις εχθρικές δυνάμεις. Παρά τις απογοητεύσεις αυτές, η μέρα 
αυτή ήταν μια υπέροχη νίκη. Η Αμερική και η Αγγλία πάλλονταν από υπερηφάνεια. Η σκλαβωμένη 
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Ευρώπη παλλόταν από ελπίδα. Στη France, οι μακί άρπαζαν στα χέρια τους τα όπλα, έκοβαν τις 
τηλεφωνικές γραμμές κι έπαιρναν θέσεις στο μήκος των δρόμων για να παρενοχλούν τις γερμανικές 
φάλαγγες. Οι σιδηροδρομικοί παρατούσαν τα τραίνα που μετέφεραν στρατό, έκαναν δολιοφθορές 
στις ατμομηχανές και στις διασταυρώσεις. Ο De Gaulle που είχε τελικά αρνηθεί να συνταχθεί με τα 
μηνύματα των αρχηγών των ευρωπαϊκών κρατών, απευθύνει εκείνη τη νύχτα μια διακήρυξη που 
άφησε σχεδόν να εννοηθεί ότι οι γαλλικές δυνάμεις πολεμούσαν μόνες για την απελευθέρωση του 
εθνικού τους εδάφους. Είναι βεβαίως η Μάχη της France... Η France θα δώσει τη μάχη αυτή με ορμή, 
αλλά με απόλυτη τάξη. Με τον τρόπο αυτό 1500 χρόνια τώρα κερδίσαμε όλες τις νίκες μας. Ο πρώτος 
και απαραίτητος όρος είναι να γίνουν σεβαστές με ακρίβεια οι εντολές που έδωσε η γαλλική κυβέρνηση 
και οι αναγνωρισμένοι Γάλλοι ηγέτες. Να, ο ήλιος του μεγαλείου μας προβάλει και πάλι. Μια και μόνη 
φορά αναφέρονται, κάπως ανώνυμα, οι Άγγλοι και οι Αμερικανοί στην έκφραση: Οι συμμαχικές και 
γαλλικές ένοπλες δυνάμεις -και η έκφραση αυτή αναφέρεται, στην ημέρα Η, στους 256 κομάντος του 
πλοιάρχου Φιλίπ Κιεφέρ. Ούτε ένας χαιρετισμός δεν απευθύνεται, ούτε μια λέξη ευγνωμοσύνης δεν 
προφέρεται για τις χιλιάδες τα παλικάρια που έρχονταν από το Κάνσας, το Όρεγκον, το Quebec, το 
Λάνκασαϊρ, το Σασκατσιουάν κι απ’ όλα τα σημεία της βρετανικής αυτοκρατορίας για να πεθάνουν 
στα χώματα της France. Η οργή και η μνησικακία τυφλώνουν τον De Gaulle. Η 6η Ιουνίου ήταν 
αναμφίβολα, η λιγότερο όμορφη μέρα όλης της γεμάτης μεγαλείο ύπαρξής του. Το βραδινό 
γερμανικό ανακοινωθέν περιορίσθηκε ν’ αναγγείλει ότι ζωηρές μάχες συνεχίζονταν στην ακτή, που 
είχε δεχθεί την επίθεση. Ο Hitler όμως έχει εκφράσει ήδη την αδημονία και την απογοήτευσή του 
εξαπολύοντας διαταγές επί διαταγών για να αποκρουσθεί η εισβολή bis spätesten heute Naehl το 
αργότερο απόψε τη νύχτα. Αρχίζει να υποψιάζεται ένοχες λιποψυχίες αλλά και προδοτικές ακόμη 
πράξεις. 
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Κεφάλαιο 26: ΦΙΑΣΚΟ 
7 Ιουνίου - 31 Ιουλίου 1944 

Ο Hitler δεν πέθανε 

Με την ανατολή του ήλιου, στις 7 Ιουνίου, η μάχη αναζωπυρώνεται. Επιδίωξη των Συμμάχων 
είναι να σταθεροποιήσουν και να ενοποιήσουν τα προγεφυρώματά τους για να προωθηθούν 
έπειτα, όσον το δυνατόν ταχύτερα, στη γραμμή όπου σχεδίαζαν να φθάσουν το βράδυ της 
προηγουμένης. 

Επιδίωξη των Γερμανών είναι να αποκρούσουν τους εισβολείς πριν προφθάσουν να πλατύνουν το 
ρήγμα που είχαν πραγματοποιήσει στην εξωτερική αμυντική ζώνη της ηπειρωτικής Ευρώπης. Στη 
χερσόνησο του Κοταντέν, επιχειρούν μια νέα αντεπιθετική ενέργεια εναντίον της Σαιντ-Μερ-Εγκλίζ. 
Αλλά οι παλιοί έφεδροι του γερμανικού 1058ου συντάγματος πεζικού τρέπονται σε φυγή μόλις 
βλέπουν 60 περίπου αμερικανικά άρματα μάχης να κινούνται εναντίον τους. Και ο στρατηγός von 
Σλίμπεν αναγκάζεται να σπεύσει αυτοπροσώπως για να σταματήσει τη φυγή τους. Στα νότια της 
Σαιντ-Μερ-Εγκλίζ, το 795ο τάγμα, με άνδρες των χωρών της ανατολικής Ευρώπης (Οσττρούππεν), 
ακούει έναν πρώην συνταγματάρχη του τσάρου, που υπόσχεται άνετη αιχμαλωσία και παραδίδεται 
ολόκληρο. Μια επίλεκτη μονάδα, ένα τάγμα του 6ου συντάγματος αλεξιπτωτιστών, αιχμαλωτίζεται 
ολόκληρη, με την εξαίρεση 25 ανδρών που κατορθώνουν να φθάσουν στο Καραντάν. Η κακή 
ποιότητα και το κακό ηθικό των γερμανικών στρατευμάτων που εκδηλώνονται με τα κρούσματα 
αυτά ανησυχούν την γερμανική διοίκηση και προκαλούν την οργή και τη δυσπιστία του Hitler. 

Μπροστά στο αμερικανικό 5ο σώμα, η αντίσταση της γερμανικής 352ης μεραρχίας πεζικού, στην 
Όμαχα μπήτς

Ωστόσο, η αμερικανική διοίκηση είναι ανήσυχη. Από τα πρώτα κιόλας βήματά της, η εισβολή 
σκοντάφτει. Τα τέσσερα πέμπτα μόνο των 107.000 ανδρών, τα μισά από τα 14.000 οχήματα και 
μόλις το ένα τέταρτο των 14.500 τόνων εφοδίων που θα έπρεπε να είχαν ξεφορτωθεί στις παραλίες 
απόβασης κατά τις δύο πρώτες ημέρες, βρίσκονται στην ξηρά. Η ελλιπής αυτή εκτέλεση του 
προγράμματος δεν οφείλεται στην εχθρική δράση. Από τη μεριά του εχθρού σημειώθηκαν μόνο 
μερικές ασθενείς νυκτερινές αεροπορικές επιδρομές που προξένησαν ελάχιστες ζημιές. Τρία 
γερμανικά αντιτορπιλικά που βγήκαν γενναία στη θάλασσα από τις εκβολές του ποταμού Ζιρόντ για 
να προσβάλουν την αρμάδα της εισβολής, κομματιάστηκαν κυριολεκτικά. Τα υποβρύχια και οι 
τορπιλάκατοι των Γερμανών μένουν σε αρκετή απόσταση. Αλλά η μετατροπή ακτών που μόνο για 
θαλάσσια λουτρά είχαν χρησιμοποιηθεί ως τότε, σε αποβάθρες απόβασης παρουσιάζει 
περισσότερες δυσκολίες απ’ όσες είχε φαντασθεί η συμμαχική διοίκηση, και αρχίζει η εσπευσμένη 
κατασκευή τεχνητών λιμανιών τύπου Μάλμπερρυ στην Αρρομάνς και στην Ομάχα. 

, είχε εξαντληθεί από το βράδυ κιόλας της 6ης Ιουνίου. Παρακούοντας τις εντολές του 
Hitler, ο στρατηγός Κράις διέταξε την υποχώρηση των υπολειμμάτων της μεραρχίας του για ν’ 
αποτρέψει την πλήρη καταστροφή της. Η ταχύτερη συμμαχική προέλαση σημειώνεται στον τομέα 
ακριβώς όπου οι Γερμανοί είχαν νομίσει ότι απέκρουσαν την εισβολή. Στις 8 Ιουνίου, γίνεται η 
συνένωση των Αμερικανών με τους Άγγλους στο Πορ-αν-Μπεσσέν. Την ίδια ημέρα, το Ιζινύ 
καταλαμβάνεται και, την επομένη, μια προφυλακή της αμερικανικής 22ης μεραρχίας πεζικού, που 
μόλις είχε αποβιβαστεί, προχωρεί ως τον μικρό σιδηροδρομικό σταθμό του Λιζόν, σε απόσταση 
12km από το Saint-Lô. Το αρχηγείο του γερμανικού 84ου σώματος αποχωρεί βιαστικά από την πόλη 
αυτή και εγκαθίσταται στο κτίριο ενός παλιού σεμιναρίου στο δρόμο της Κουτάνς, έτοιμο να φύγει 
και από εκεί. 

Στις 7 Ιουνίου, κατά την πρώτη επίσκεψή του στις παραλίες της απόβασης, ο Eisenhower διέταξε να 
δοθεί επείγουσα προτεραιότητα στην συνένωση των σωμάτων 7ου και 5ου, δηλαδή στην κατάληψη 
του Καραντάν. Οι Γερμανοί δεν δυσκολεύονται να μαντέψουν τι προμηνούσε η αμερικανική 
δραστηριότητα στην περιοχή αυτή. Στο Φοντέν-συρ-Μερ, το γερμανικό 439ο τάγμα βρήκε, στο 
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πτώμα του διοικητού του πρώτου αμερικανικού αποβατικού αποσπάσματος στην παραλία Γιούτα, 
που είχε σκοτωθεί μέσα στο αποβατικό σκάφος που τον μετέφερε, το σχέδιο επιχειρήσεων του 
αμερικάνικου 7ου σώματος: απομόνωση του Κοταντέν και κατάληψη του Χερβούργου. Ο Rommel 
αποφασίζει, συνεπώς, να υπερασπίσει το Καραντάν. Με την άδεια του Hitler, μετακαλεί από το 
Ανζού και την Βρετάνη την 17η θωρακισμένη μεραρχία SS, την 3η μεραρχία αλεξιπτωτιστών, τις 
μεραρχίες πεζικού 77η και 365η, καθώς και ένα μικτό τμήμα των διαφόρων όπλων της 375ης 
μεραρχίας. Τα στρατεύματα αυτά εντάχθηκαν στο 2ο σώμα αλεξιπτωτιστών και ρίχθηκαν στη μάχη 
στα ανατολικά του Saint-Lô. 

Αντίθετα, απαγορεύεται αυστηρά η απόσπαση και του παραμικρού τμήματος της γερμανικής 15ης 
στρατιάς. Ο Hitler απαγορεύει επίσης την επαναφορά στο ηπειρωτικό έδαφος της φρουράς των 
αγγλονορμανδικών νησιών, όπου η 319η μεραρχία πεζικού, μία ταξιαρχία αντιαεροπορικού 
πυροβολικού και ένα σύνταγμα αρμάτων, με συνολική δύναμη 35.000 ανδρών παραμένουν σε 
απόλυτη ησυχία, σαν να παραθέριζαν. Κουρασμένος από την επιμονή του Rommel ο Hitler 
απαγόρευσε τελικά και να του μιλούν ακόμη για το θέμα. 

Η συμμαχική αεροπορία δεν αφήνει ανενόχλητη τη μεταφορά των γερμανικών ενισχύσεων. 
Πεντακόσια βομβαρδιστικά αχρηστεύουν το σιδηροδρομικό δίκτυο, καταστρέφοντας τους κόμβους 
της Αλανσόν, της Μαγιέν, της Ρεν, της Φουζέρ, του Ποντομπό κλπ. και φράζοντας την σήραγγα του 
Σωμύρ, την οποία βομβάρδισαν με βόμβες των 6 τόνων. Οι μονάδες της γαλλικής αντίστασης στη 
Βρετάνη προσθέτουν σημαντικές δολιοφθορές γύρω στη Ρεν. Αναφέρουμε σαν παράδειγμα την 
περιπέτεια, της ομάδας μάχης Χάιντς που άνηκε στη γερμανική 275η μεραρχία πεζικού. Οι άνδρες 
και το υλικό του τμήματος αυτού φορτώθηκαν, την 6η Ιουνίου, στο Ρεντόν, σε 14 αμαξοστοιχίες. 
Από αυτές, οι 12 αναγκάζονται να ξεφορτώσουν μεταξύ Ρεντόν και Φουζέρ επειδή είχαν αποκοπεί 
οι σιδηροδρομικές γραμμές. Η 13η αμαξοστοιχία ξεφόρτωσε στο Ποντορσόν και η 14η 
κονιορτοποιήθηκε κυριολεκτικά στο Φολινύ από μια αεροπορική επιδρομή. Οι ενισχύσεις κινούνται 
με σύντονες νυκτερινές πορείες, προς τη Νορμανδία, όπου φθάνουν με καθυστερήσεις πολλών 
ημερών. Όταν το γερμανικό 2ο σώμα αλεξιπτωτιστών μπαίνει στη μάχη, είναι πια πολύ αργά για την 
υπεράσπιση του Καραντάν. Η αμερικανική 101η αερομεταφερόμενη μεραρχία το κατέλαβε στις 11 
Ιουνίου. Καθώς δεν υπάκουσε στην εντολή να υπερασπίσει την πόλη μέχρι θανάτου, ο ταγματάρχης 
von ντέρ Χέυντε γλίτωσε την εκδίκηση του Hitler μόνο χάρη στη δόξα με την οποία είχε στεφανωθεί 
στο Κασσίνο. 

Ο στρατηγός Erich Μαρκς αποφασίζει να οργανώσει αυτοπροσώπως μια επίθεση για την 
ανακατάληψη του Καραντάν. Καθώς βγαίνει από το αρχηγείο του, ο επιτελάρχης του 
συνταγματάρχης von Κρίγκερν του παρατηρεί με σεβασμό ότι εκτίθεται υπερβολικά. Ο Μαρκς του 
απαντά ότι, με την κατάσταση στην οποία βρίσκεται η Γερμανία, ένας θάνατος αντάξιος ενός 
στρατιώτη είναι πια η μόνη αξιοζήλευτη μοίρα. Μερικά λεπτά αργότερα, ο Κρίγκερν και οι 
αξιωματικοί του άκουσαν τον χαρακτηριστικό κροταλισμό των πολυβόλων των αμερικανικών 
αεροπλάνων Τυφών. Ένας από τους ικανότερους Γερμανούς στρατηγούς, και μάλιστα από εκείνους 
τους οποίους ο Hitler τιμούσε με ιδιαίτερο μίσος, δεν βρισκόταν πια στη ζωή. Ο διάδοχός του 
Φαρμπάχερ (που αντικαταστάθηκε μερικές μέρες αργότερα από τον von Χόλτιτς) επιχειρεί και 
αυτός να ανακαταλάβει το Καραντάν, αλλά δεν τα καταφέρνει. 

Στους βρετανικούς τομείς, η 7η, η 8η και η 9η Ιουνίου αναλώθηκαν στην ενοποίηση των 
προγεφυρωμάτων, στην εξάλειψη των νησίδων αντίστασης -με την εξαίρεση της νησίδας του 
Ντουβρ-λα-Ντελιβράντ που αντιστέκεται ακόμη- και στην κατάληψη του Μπαγιέ που έμεινε, 
απροσδόκητα, άθικτο. Αλλά γύρω από την Καν, στρατηγικό κλειδί της Νορμανδίας, η πρόοδος είναι 
δυσχερέστατη. Αποσπασμένος από τη δικαιοδοσία της γερμανικής 7ης στρατιάς, ο τομέας που 
περιλαμβάνεται μεταξύ των ποταμών Ντιβ και Σελ ελέγχεται από την δυτική θωρακισμένη ομάδα με 
διοικητή τον Γκερ von Σβέππεμπουργκ. Ο Hitler τον διατάσσει να ρίξει τους Άγγλους στη θάλασσα. 
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Αλλά η επιθετική δράση του Γκερ ξεκινά άσχημα. Το στρατηγείο του κατακλύζεται από βροχή 
βομβών μόλις εγκαταστάθηκε στον πύργο του Καιν σε απόσταση 30km από την Καν. Ο ίδιος 
επέζησε αφού έπαθε ισχυρή εγκεφαλική διάσειση, αλλά ο επιτελάρχης του Ρίττερ ουντ Έντλερ von 
Ντέβανς σκοτώνεται μαζί με όλους τους αξιωματικούς του. Αφού έμεινε ακέφαλη η θωρακισμένη 
ομάδα, χτυπήθηκε και στο σώμα της. Τα άρματα έφθασαν στο πεδίο της μάχης με μεγάλες 
καθυστερήσεις και βαριές απώλειες. Μπήκαν στη μάχη κατά τμήματα και, αντί για τη μεγάλη 
αντεπίθεση την οποία είχε διατάξει ο Hitler, αναγκάζονται να περιορισθούν σε μια αχάριστη 
αμυντική δράση εναντίον ενός αντιπάλου, ο οποίος, την πέμπτη ημέρα της εισβολής, είχε ξεπεράσει 
την ευπάθεια της πρώτης στιγμής. 

Ο Montgomery επιχειρεί έναν κυκλωτικό ελιγμό για την κατάληψη της Καν. Από τη δεξιά όχθη του 
Ορν, το 1ο σώμα θα προχωρήσει ως το Κανύ, στα νοτιοανατολικά της πόλης. Το 30ό σώμα, με την 
7η θωρακισμένη μεραρχία, θα εξορμήσει από την περιοχή του Μπαγιέ, θα καταλάβει το Τιγύ-συρ-
Σελ, το Βιλέρ και το Νουαγιέ-Μποκάζ και, έπειτα, αποκλίνοντας προς τα αριστερά, θα καταλάβει τα 
υψώματα του Εβρεσύ, στα νοτιοδυτικά της Καν. Η τελευταία πράξη της κύκλωσης θα είναι η ρίψη 
μεταξύ Κανύ και Εβρεσύ της βρετανικής 1ης αερομεταφερόμενης μεραρχίας, της μόνης 
αερομεταφερόμενης μονάδας που δεν πήρε μέρος στις επιχειρήσεις της 6ης Ιουνίου. Η μεραρχία 
αυτή περιμένει στην Αγγλία, πανέτοιμη για δράση. Στις 10 Ιουνίου, μια γερμανική επίθεση και μια 
αγγλική επίθεση εξαπολύονται ταυτόχρονα στα νότια του Μπαγιέ. Η γερμανική επίθεση 
αποκρούεται. Η αγγλική επίθεση υποστηρίζεται ακόμη από τα πυροβόλα των 16 δακτύλων του 
θωρηκτού Nelson, το οποίο, κλίνοντας προς το ένα πλευρό για να μεγαλώσει τη γωνία κλίσεως των 
πυροβόλων του, κατορθώνει να βάλει σε απόσταση 33.000 γυαρδών. Η κατάφυτη Νορμανδία είναι 
ένα έδαφος στο οποίο δεν είναι διόλου συνηθισμένοι οι ποντικοί της ερήμου της βρετανικής 7ης 
θωρακισμένης μεραρχίας. Αυτοί απέκτησαν την πολεμική εμπειρία τους στα γυμνά εδάφη της 
Λιβύης. Ωστόσο, προχωρούν γρήγορα από τις δυο πλευρές του δρόμου Μπαγιέ-Τιγύ και, την πρώτη 
ημέρα, χάνουν μόνον 4 άρματα. Την επομένη, η φυσιογνωμία της μάχης αλλάζει. Ολόκληρη η 
γερμανική θωρακισμένη μεραρχία Λερ, με διοικητή τον παλαίμαχο της Αφρικής στρατηγό 
Μπάγερλαϊν, είναι κρυμμένη ανάμεσα στα δέντρα και την άλλη βλάστηση, από τα ανατολικά του 
Τιγύ ως τα βόρεια του Βιλέρ. Αντιαρματικά όπλα φωλιάζουν πίσω από τους φράχτες. Τα άρματα 
καμουφλάρονται σε βάτους και καραδοκούν, έτοιμα να βάλουν και να ορμήσουν. Η καλύτερη από 
τις γερμανικές θωρακισμένες μεραρχίες εφαρμόζει τακτική κλεφτοπολέμου που απαιτεί υπομονή 
και μελετημένες ενέδρες. Τα σμήνη των συμμαχικών καταδιωκτικών-βομβαρδιστικών που πετούν 
πάνω από το πεδίο της μάχης, αναζητούν στόχους, βρίσκουν μερικούς και, μερικές φορές, κάνουν 
θραύση σε ορισμένα γερμανικά τμήματα που κινούνται στους χωστούς δρόμους. Αλλά, τις 
περισσότερες φορές, η πυκνή νορμανδική βλάστηση κρύβει το θήραμά τους. 

Ολόκληρη η ημέρα της 11ης Ιουνίου περνά με σποραδικές μάχες. Η βρετανική 7η θωρακισμένη 
μεραρχία μπαίνει στο Τιγύ, αλλά εκδιώκεται αμέσως από μιαν αντεπίθεση. Ανατολικά του Ορν, η 
κατάσταση είναι ακόμη πιο δυσμενής. Στα πεδία μαχών της μεγάλης νύκτας της 5ης προς την 6η 
Ιουνίου -Μπρεβίλ, Ανφρεβίλ, Ρανβίλ- εμφανίζονται και πάλι Γερμανοί στρατιώτες που απωθούν 
τους Άγγλους προς την θάλασσα. Αλλά η εξαίρετη βολή των πολεμικών πλοίων τσακίζει τις 
επιθέσεις αυτές. 

Ενώ εκτυλίσσεται η δράση αυτή στη βρετανική ζώνη, οι Αμερικανοί της Όμαχα μπητς δεν έχουν 
μπροστά τους παρά μόνο τους ηττημένους της 6ης Ιουνίου. Τα υπολείμματα της γερμανικής 352ας 
μεραρχίας συμπτύσσονται προς τα αριστερά για να καλύψουν το Saint-Lô και αφήνουν προς τα 
δεξιά τους ένα κενό. Ο Rommel σκέφθηκε να το φράξει με ενισχύσεις τις οποίες θα έφερνε από τη 
Βρετάνη, αλλά τα γεγονότα του Καραντάν τις καθηλώνουν στην χερσόνησο του Κοταντέν. Στο χέρι 
του Αμερικάνου στρατηγού Τζέροου ήταν να ορμήσει προς το ρήγμα για να υπερφαλαγγίσει με μιας 
και το Saint-Lô και την Καν. Αλλά η ώρα της αμερικανικής τόλμης δεν έχει σημάνει ακόμη. 
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Το αμερικανικό 5ο σώμα περιορίζεται στην κατάληψη του δάσους του Σεριζύ και σε συντηρητική 
προέλαση προς Μπαλερουά και Κωμόν-λ’-Εβαντέ. 

Εκείνος που σκέπτεται να εκμεταλλευθεί το ρήγμα για να υπερφαλαγγίσει από τα δυτικά την εστία 
αντίστασης του Τιγύ, είναι ο στρατηγός Μπάτσγουωλ, διοικητής του βρετανικού 30ου σώματος. Η 
βρετανική 7η θωρακισμένη μεραρχία κάμπτει προς τα δεξιά, διαβαίνει τον ποταμό Ωρ και 
παρακάμπτει τη γερμανική αμυντική αιχμή. Στις 13 Ιουνίου, εμφανίζεται στα υψώματα του Βιλέρ-
Μποκάζ, παίρνει την κωμόπολη, την διασχίζει, μπαίνει στο δρόμο της Καν. Ο Μπάγερλαϊν 
προσβάλλεται και στα νώτα του! 

Αλλά τότε επέρχεται μια δραματική αντιστροφή της τύχης. Η προφυλακή της βρετανικής 7ης 
θωρακισμένης μεραρχίας σταθμεύει στο ύψωμα 213, στον δρόμο της Καν και επάνω από την 
κλειστή κοιλάδα του Οντόν. Κανείς από τους άνδρες της δεν πρόσεξε την εμφάνιση ενός 
αποσπάσματος 5 γερμανικών αρμάτων τύπου Τίγρης: κινούνται παράλληλα με την βρετανική 
φάλαγγα που αιφνιδιάστηκε, και πυρπολούν όλα τα οχήματά της, δηλαδή 25 άρματα, 14 
θωρακισμένα αυτοκίνητα κλπ. Άλλα γερμανικά άρματα προσβάλλουν την ανατολική παρυφή του 
Βιλέρ-Μποκάζ και απωθούν τα βρετανικά θωρακισμένα συντάγματα 8ο και 11ο. Οι επιδρομείς που 
έρχονται να αμαυρώσουν την λαμπρή επιτυχία των ποντικών της ερήμου ανήκουν στη 2η γερμανική 
θωρακισμένη μεραρχία, η οποία ετέθη στη διάθεση της ομάδας Γκερ με μια καθυστερημένη 
απόφαση του Hitler. Προερχόμενη από την περιοχή του Μπωβαί και κινούμενη μόνο κατά τη νύκτα, 
η μεραρχία αυτή διάβηκε τον Σηκουάνα από τις γέφυρες του Paris και διέφυγε την επαγρύπνηση 
της συμμαχικής αεροπορίας. Στις 13 Ιουνίου, επρόκειτο να ελέγξει και να επισκευάσει το υλικό της, 
αλλά ο συνταγματάρχης Βίττμαν και ο αντισυνταγματάρχης Μέντιν ανακάλυψαν τους Άγγλους εκεί 
όπου δεν περίμεναν να τους συναντήσουν και, αυθόρμητα, τους κτύπησαν. Ο στρατηγός von 
Λύτβιτς τους υποστηρίζει με όλα τα διαθέσιμα στοιχεία της μεραρχίας του. 

Οι Άγγλοι χάνουν το Βιλέρ-Μποκάζ. Ο διοικητής της 7ης θωρακισμένης μεραρχίας στρατηγός Έρσκιν 
περιορίζει τις ζημιές διατάζοντας νυκτερινή σύμπτυξη στα υψώματα του Τρασύ-Μποκάζ. Την 
επομένη, η δράση της αεροπορίας, η υποστήριξη της αμερικανικής 1ης μεραρχίας πεζικού και οι 
επιθέσεις της βρετανικής 50ής μεραρχίας πεζικού εναντίον του Τιγύ σταθεροποιούν την κατάσταση. 
Αλλά νέες ενδείξεις γερμανικών συγκεντρώσεων αναγκάζουν τον Montgomery ν’ αποσύρει την 7η 
θωρακισμένη μεραρχία από την εξαιρετικά επισφαλή θέση της. Η μεραρχία απαγκιστρώνεται κατά 
την νύκτα της 14ης προς την 15η Ιουνίου και συμπτύσσεται προς το Λιβρύ, ενώ ο θόρυβος της 
υποχώρησής της σκεπάζεται από τον βόμβο των 300 βαρέων βομβαρδιστικών που την καλύπτουν. 
Τόσο στα δυτικά όσο και στα ανατολικά του Ορν, η επίθεση για την κατάληψη της Καν 
εγκαταλείπεται. 
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Ιπτάμενες βόμβες στο London 

Κατά την ημέρα της μάχης του Βιλέρ-Μποκάζ, η Γερμανία επρόκειτο να αρχίσει να χρησιμοποιεί τις 
ιπτάμενες βόμβες V-1. Αλλά η έναρξη αυτή απέτυχε. Οι πρώτες πυροδοτήσεις επρόκειτο να γίνουν 
στις 12 Ιουνίου, 20 λεπτά πριν από τα μεσάνυκτα, αλλά οι αναφορές από τους χώρους εκτοξεύσεως 
μιλούσαν για τέτοιες και τόσες δυσκολίες ώστε ο υπεύθυνος αξιωματικός, συνταγματάρχης Βάτσελ, 
ανέβαλε την ώρα εκτοξεύσεως. Στις 03:30 της 13ης Ιουνίου δεν τόλμησε ν’ αναλάβει την ευθύνη να 
καθυστερήσει περισσότερο την είσοδο στην ιστορία του όπλου που το περίμενε τόσο ανυπόμονα ο 
Führer. Π εντακόσιες ιπτάμενες βόμβες ήταν έτοιμες και 54 εξέδρες εκτοξεύσεως είχαν 
συμπληρωθεί. Αλλά μόνο 10 βόμβες έγινε δυνατό να εκτοξευθούν. Απ αυτές, 5 εξερράγησαν κατά 
την εκτόξευση, η έκτη έπεσε στη Μάγχη και, από τις τέσσερις που διάβηκαν την αγγλική ακτή, μία 
μόνο έπεσε στο London, όπου σκότωσε 6 άτομα στο Μπέθναλ Γκρην. Ο Βάτσελ και ο προϊστάμενός 
του, στρατηγός Χάινεμαν, γλίτωσαν μόλις και μετά βίας από την οργή που η απογοήτευση 
προξένησε στον Hitler. Αλλά για τους Λονδρέζους, η αναστολή είναι σύντομη. Η εκτόξευση 
επαναλαμβάνεται στις 15 Ιουνίου και, το μεσημέρι της 16ης, εκτοξεύονται 244 βλήματα. Απ’ αυτά, 
144 έπεσαν στην Αγγλία και τα 73 στην περιοχή του μείζονος London. Το σύστημα αυτόματης 
κατευθύνσεως είναι υποτυπώδες, ακρίβεια δεν υπάρχει και μερικά βλήματα παρεκκλίνουν ακόμα 
και ως το Norfolk, αλλά η έκρηξη είναι ισχυρή και οι ζημιές σημαντικότατες. Από το 1942, το London 
είχε ουσιαστικά απαλλαγεί από τον αεροπορικό πόλεμο. Να, όμως που ο πόλεμος αυτός ξαναρχίζει. 
Και η έκπληξη είναι οδυνηρή. Το σθένος και το πνεύμα αψηφήσεως του κινδύνου που είχαν 
προκαλέσει, ψυχολογικά, την αποτυχία του γερμανικού μπλιτς το 1940, δεν παρατηρούνται στη νέα 
αυτή δοκιμασία. Η Αγγλία είναι κουρασμένη και, όπως σημειώνει ο Churchill, η απρόσωπη φύση 
του νέου όπλου έχει καταθλιπτικές ψυχολογικές επιδράσεις. 

Στη Νορμανδία, η ένταση του αγώνα στον τομέα της Καν μειώνεται, αλλά η επίθεση για την 
κατάληψη του Χερβούργου αναπτύσσεται. Παίρνει δύο μορφές: μιαν απευθείας προώθηση προς τα 
βόρεια και μια κίνηση από τα ανατολικά προς τα δυτικά για να κοπεί στα δύο η χερσόνησος του 
Κοταντέν. 

Η απευθείας προώθηση προσκρούει στο Μοντεμπούρ, προχωρημένη τοποθεσία της χερσαίας 
αμυντικής ζώνης του Χερβούργου. Χάρη στη γενναιότητα και την πρωτοβουλία ενός απλού 
στρατιώτη, του Ραλφ Ρίλεϋ, καταλαμβάνεται το πυροβολείο της Αζεβίλ, αλλά τα πυροβολεία του 
Κρισμπέκ και της Κενεβίλ αντέχουν στις αλλεπάλληλες εφόδους. Οι αντικειμενικοί σκοποί της 6ης 
Ιουνίου πραγματοποιούνται μόλις την 13η Ιουνίου. 

Η προώθηση προς τα δυτικά προσκρούει, πρώτα στις πλημμύρες του Μερντερέ. Το μικρό αυτό 
ποτάμι έχει μεταβληθεί σ’ έναν υδάτινο και λασπώδη φράχτη πλάτους 2.000 έως 3.000 μέτρων. Από 
τη επιχείρηση της 82ης αερομεταφερόμενης μεραρχίας για την εγκατάσταση προγεφυρώματος 
κατά την νύκτα της 5ης προς την 6η Ιουνίου, δεν απομένουν παρά τρεις μικρές νησίδες που τις 
εξουσιάζουν οι συνταγματάρχες Μίλλετ, Τάιμς και Σάνλευ. Σε σχηματισμούς σκαντζόχοιρου, μερικές 
εκατοντάδες αλεξιπτωτιστών των συνταγμάτων 507 και 508 περιμένουν να τους ελευθερώσει ο 
κύριος όγκος του 5ου σώματος, αφού θα έχει ξεκαθαρίσει την περιοχή της Σαιντ-Μερ-Εγκλίζ. 

Το βράδυ της 8ης Ιουνίου, δύο στρατιώτες ανακαλύπτουν ότι είναι δυνατή η διάβαση της 
πλημμυρισμένης ζώνης με τη χρησιμοποίηση ενός δρόμου που μόλις σκεπάζεται από τα νερά, κοντά 
στο χωριό Λα Φιέρ. Από τον ισχνό και επισφαλή αυτό δρόμο, ένα τάγμα του 325ου 
αερομεταφερόμενου συντάγματος κινείται για να φθάσει ως το απόσπασμα του Τάιμς, αλλά τη 
στιγμή κατά την οποία η ενίσχυση αυτή μπαίνει στον αγώνα, το απόσπασμα Σάνλευ παραδίδεται 
και η δράση που προβλεπόταν για την κατάληψη της δυτικής όχθης του Μερντερέ καταλήγει σε 
αποτυχία. Ο στρατηγός Ρίτζγουαιη αποφασίζει, τότε, να εκβιάσει τη διάβαση με επίθεση επάνω στη 
νομαρχιακή οδό 15 που μόλις αναδύεται από τα νερά. Σ’ αυτό το πεδίο μάχης που έχει πλάτος μόλις 
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5m, αναπτύσσεται ζωηρή δράση αρμάτων και πεζικού. 

Τα χωριά Κοκινύ, Μοτέ, Aνφρεβίλ και Γκετεβίλ καταλαμβάνονται. Ο ποταμός Μερντερέ που 
συνέδεσε το όνομά του με μία από τις αποφασιστικές μάχες της ιστορίας, δεν εμφανίζεται πια στις 
περιγραφές των επιχειρήσεων. Ο επόμενος αντικειμενικός σκοπός είναι το Σαιν-Σωβέρ-λε-Βικόντ, 
κωμόπολη 2.000 κατοίκων, στην δεξιά όχθη του Ντουβ. Ο Κόλλινς ρίχνει στη μάχη μια νεόφερτη 
μεραρχία, την 90η που αποτελείται από άνδρες του Τέξας και της Oklahoma

Ο Κόλλινς αντικαθιστά τον στρατηγό Μακ Κέλβι και δυο συνταγματάρχες, αλλά οι κυρώσεις αυτές 
δε αρκούν για να αποδώσουν και την παραμικρή έστω μαχητική αξία σε μια μεγάλη μονάδα που 
έχει κυριευθεί από φόβο. Η μονάδα αυτή στάθηκε αναγκαίο ν’ αντικατασταθεί με την 9η μεραρχία 
πεζικού, πράγμα που στοίχισε μεγάλη καθυστέρηση. Στις 12 Ιουνίου, το 7ο σώμα δεν έχει φθάσει 
ακόμη στη γραμμή την οποία θα έπρεπε να είχε καταλάβει στις 6 Ιουνίου. 

. Αλλά τον περιμένει 
οδυνηρή απογοήτευση. Η 90η μεραρχία -προβληματική, κατά την έκφραση του Bradley - δεν 
αντέχει στη δοκιμασία του πυρός. Το πρώτο τάγμα της που είχε εμπλακεί στη μάχη τρέπεται σε 
φυγή και τα τάγματα που διατάσσονται να προωθηθούν στη θέση του καθηλώνονται στο έδαφος. 

Στις 13 Ιουνίου, ωστόσο, ένας ολόκληρος τομέας της γερμανικής αντίστασης καταρρέει μπροστά 
στην 82η αερομεταφερόμενη μεραρχία, που αποτελεί την αριστερή πτέρυγα της επίθεσης. Οι 
αλεξιπτωτιστές της μεραρχίας καταλαμβάνουν το Πον-λ’-Αμπέ που έχει εντελώς ερειπωθεί. Στις 16, 
μπαίνουν στο Σαιν-Σωβέρ, από όπου οι Γερμανοί τρέπονται σε άτακτη φυγή. Στο δεξιό τους, η 9η 
μεραρχία πεζικού προελαύνει με γοργό ρυθμό. Διαβαίνει τον ποταμό Ντουβ στο Νεχού και, στις 17, 
προωθείται στο δρόμο του Καρτερέ μια φάλαγγα, η οποία φθάνει στη δυτική ακτή του Κοταντέν, 
στο Μπαρνεβίλ-συρ-Μερ. Το Χερβούργο έχει απομονωθεί. 

Ο Rommel εισηγήθηκε την εκκένωση της χερσονήσου. Ο Hitler την απαγόρευσε. Το γερμανικό 84ο 
σώμα στρατού αναγκάζεται να μοιρασθεί σε δύο τμήματα. Το ένα τμήμα, με τον Χέλλμιχ, θα 
υπερασπίσει την βάση του Κοταντέν, ενώ το άλλο τμήμα, με τον von Σλίμπεν, περιλαμβάνοντας τις 
μεραρχίες πεζικού 709η, 91η, 243η και 77η, θα υπερασπίσει την κορυφή. Τέσσερις μεραρχίες 
καταδικάζονται έτσι σε εκμηδένιση για να καθυστερήσουν μία εβδομάδα την πτώση του 
Χερβούργου. 

Στη φάση αυτή της μάχης, ο Rundstedt και ο Rommel καλούνται ξαφνικά στο Μαρζιβάλ, κοντά στο 
Σουασσόν, μαζί με τους επιτελάρχες τους. Είχε κατασκευασθεί εκεί, το 1940, ένα αρχηγείο από 
μπετόν, από το οποίο ο Führer σκόπευε να κατευθύνει την εισβολή στην Αγγλία. Έρχεται τώρα στο 
αρχηγείο αυτό για πρώτη φορά, για να εξετάσει, μαζί με τους δύο στρατάρχες του, τα προβλήματα 
που θέτουν άλλοι εισβολείς. Ο Rundstedt, ο Rommel, ο Μπλούμεντριττ και ο Σπάιντελ τον βρίσκουν 
ωχρό, γερασμένο, να παίζει νοσηρά μ’ έναν ορμαθό χρωματιστών μολυβιών. Μόνο αυτός έμενε 
καθιστός, αφήνοντας τους δυο στρατάρχες όρθιους, σαν κατηγορουμένους. Τους δηλώνει ότι ο 
στρατός της Δύσης πιάστηκε στον ύπνο και ότι ο εχθρός θα είχε κιόλας ριχθεί στη θάλασσα αν 
έλειπαν η πλαδαρότητα της ηγεσίας και η δειλία των στρατευμάτων. Τι έχουν να πουν, να 
εισηγηθούν οι υπεύθυνοι στρατάρχες; 

Ο Rundstedt αφήνει τον λόγο στον Rommel. Αυτός υπερασπίζεται τα στρατεύματά του, 
υπογραμμίζει την γενναιότητα με την οποία πολέμησαν στον άνισο αυτόν αγώνα, ξαναζητά την 
εκκένωση του Κοταντέν και την εγκατάλειψη της Καν, δηλώνει ότι έχει πια πεισθεί πως η απόβαση 
στη Νορμανδία αποτελεί την κύρια συμμαχική προσπάθεια και εισηγείται, συνεπώς, την ενίσχυση 
του μετώπου της Νορμανδίας με το μεγαλύτερο μέρος της 15ης στρατιάς. Ο Hitler διατυπώνει 
αντιρρήσεις σε τόνο οξύ. Απαιτεί την υπεράσπιση του Χερβούργου μέχρις εσχάτων. Λέει ότι 80 
αγγλικές και αμερικανικές μεραρχίες (λαθεμένος υπολογισμός της γερμανικής Υπηρεσίας 
Πληροφοριών) βρίσκονταν στην Αγγλία, ότι 20 μόνο αποβιβάσθηκαν στη Νορμανδία, ότι πρέπει ν’ 
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αναμένεται η απόβαση των υπολοίπων στην ακτή του Πα-ντε-Calais και ότι είναι αδύνατο, λοιπόν, 
να θιγεί η 15η στρατιά. Τα στρατεύματα που δίνουν τη μάχη του προγεφυρώματος πρέπει να την 
διεξαγάγουν με ό,τι διαθέτουν. Πλησιάζει η στιγμή κατά την οποία η Αγγλία, έντρομη από τα όπλα 
V-1 και V-2, θα ικετεύσει για ειρήνη. Πίστη στην επικείμενη νίκη πρέπει να εμπνέει τους στρατιώτες 
του δυτικού μετώπου. 

Στο σημείο αυτό, σημαίνει συναγερμός. Ο Hitler κατεβαίνει στο καταφύγιό του. Μαζί του παίρνουν 
θέση στο καταφύγιο μόνο οι δύο στρατάρχες και ο υπασπιστής του στρατηγός Schmundt. Ο Rommel 
αρπάζει την ευκαιρία της αλλόκοτης αυτής στενής επαφής. Διαμαρτύρεται για την σφαγή του 
πληθυσμού του Οραντούρ-συρ-Γκλαν, πέντε ημέρες πρωτύτερα, από την μεραρχία Ντας Reich. 
Τέτοιες ωμότητες, λέει, μόνο μανία εκδίκησης μπορούν να γεννήσουν και θα καταστήσουν αδύνατη 
για πάντα κάθε συνεργασία με τους Γάλλους. Ο Hitler τον διακόπτει λέγοντας: 

Την εντελώς άγονη αυτή συνάντηση ακολούθησε πρόγευμα, κατά το οποίο ο Hitler, όπως συνήθως, 
καταβρόχθισε μια τεράστια ποσότητα ρυζιού και χορταρικών. Στις 16:00, ο Rommel και ο Rundstedt 
αναχωρούν. Το μόνο που πέτυχαν είναι να κάνει ο Hitler, την μεθεπομένη, μια περιοδεία ως την Λα 
Ρος-Γκυγιόν. Σκοπεύουν να τον φέρουν σ’ επαφή με αξιωματικούς του μετώπου, των οποίων η 
μαρτυρία θα τον διαφωτίσει, όπως ελπίζουν, σχετικά με τις πραγματικές συνθήκες της μάχης στη 
Δύση. 

Μην ανακατεύεστε 
στην πολιτική. Αυτά είναι δική μου υπόθεση. Ασχοληθείτε με το μέτωπό σας! 

Το πρωί της επομένης, ο Μπλούμεντριττ τηλεφωνεί στο Μαρζιβάλ για να ενημερωθεί σχετικά με την 
οργάνωση της περιοδείας του Führer. Έλαβε την απάντηση ότι ο τελευταίος έφυγε, τη νύχτα, από τη 
France. Μια ελαττωματική ιπτάμενη βόμβα V-1 είχε πέσει σε απόσταση 3km από το αρχηγείο του 
και ο Hitler φαντάσθηκε ότι επρόκειτο για απόπειρα εναντίον της ζωής του. Έφυγε αμέσως, 
λέγοντας ότι δεν ήθελε να δώσει σε εγκληματίες 

Το Χερβούργο πολιορκείται. Ο von Σλίμπεν έχει αυστηρές διαταγές να υποχωρεί μόνο βήμα προς 
βήμα και να κρατήσει με κάθε θυσία τη γραμμή Σαιν-Βαστ-λα Ουγκ-Βωβίλ, στηριζόμενος στις 
χερσαίες οχυρώσεις του Χερβούργου. Αλλά μια βραδεία υποχώρηση είναι αδύνατη με ιπποκίνητες 
μονάδες, που προσβάλλονται από την εχθρική αεροπορία. Και μια παρατεταμένη άμυνα των 
οχυρωμένων γραμμών του Χερβούργου αποτελεί χίμαιρα. Ισχυρά οχυρωμένο από την πλευρά της 
θάλασσας, το στρατιωτικό αυτό λιμάνι είναι σχεδόν ανοχύρωτο από την πλευρά της ξηράς, όπως 
άλλοτε η Singapore. Ο στρατηγός Μαρκς ζήτησε τσιμέντο για την κατασκευή μιας ζώνης 
οχυρωμάτων, αλλά το τσιμέντο είχε διατεθεί ολόκληρο για τις εξέδρες εκτοξεύσεως των V-1. Τα 
χαρακώματα που σκάφτηκαν βιαστικά δεν έχουν συρματοπλέγματα και πολλές θέσεις μάχης είναι 
απλά αμπρί που σκεπάζονται με κορμούς δέντρων. Τα στρατεύματα είναι ελλιπή και σε ποιότητα 
και σε αριθμό. Τρεις από τις τέσσερις μεραρχίες του Σλίμπεν είναι σκελετοί, στους οποίους δίνει 
λίγη σάρκα εντάσσοντας σε τάγματα πεζικού τους άνδρες των βοηθητικών υπηρεσιών, τους νέους 
της Οργάνωσης Τοτ, τους ηλικιωμένους εφέδρους του αντιαεροπορικού κλπ. Στην άλλη μεραρχία, 
την 77η, ο Σλίμπεν παραγγέλλει ότι δεν θα έκανε άλλο παρά να εξασθενήσει την άμυνα του 
Χερβούργου γιατί οι δυνατότητες του οχυρού ήταν περιορισμένες. Ο στρατηγός Στέγκμαν επιχειρεί 
τότε να ενωθεί με το 84ο σώμα, διασχίζοντας τις αμερικανικές γραμμές ανάμεσα στα ελώδη λιβάδια 
και στη θάλασσα. Η απόπειρα πετυχαίνει κατά το ήμισυ. Ένα μέρος του πεζικού κατόρθωσε να 
περάσει, προχωρώντας στο μήκος της ακτής, αλλά το πυροβολικό και τα οχήματα καταστράφηκαν. 
Ο ίδιος ο Στέγκμαν σκοτώθηκε από τη βολή ενός καταδιωκτικού-βομβαρδιστικού. Καθώς είχε 
σκοτωθεί και ο Χέλλμιχ την προηγουμένη, ο Στέγκμαν είναι ο πέμπτος Γερμανός στρατηγός που 
πέφτει στο δυτικό μέτωπο μέσα σε 12 ημέρες. 

την ευκαιρία να τον χτυπήσουν πισώπλατα... 

Όταν οι Αμερικανοί κάνουν επίθεση, στις 19 Ιουνίου, μόνο στο Μοντεμπούρ συναντούν μια 
συμβολική αντίσταση. Παντού αλλού προχωρούν σε φάλαγγα πορείας ως την επαφή με τη χερσαία 
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οχυρωμένη ζώνη του Χερβούργου. Τρεις μεραρχίες, η 9η στο αριστερό, η 79η στο κέντρο και η 4η 
στο δεξιό, αναπτύσσονται για την επίθεση. Η 90ή έχει αφεθεί πίσω. Το Ανώτατο Αρχηγείο του 
Συμμαχικού Εκστρατευτικού Σώματος (SHAEF) εισηγείται τη διάλυσή της, αλλά ο Eisenhower δεν 
θέλει να κάνει αυτή την προσβολή στο Τέξας και αποφασίζει να την αναδιοργανώσει. 
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Το πρόγραμμα της απελευθέρωσης καθυστερεί 

Η κακοκαιρία ξαναγύρισε. Η αποτελεσματικότητα της αεροπορίας μειώνεται. Σαν από θαύμα, μια 
γερμανική μεραρχία, η 355η πεζικού, φθάνει από τη Βρετάνη χωρίς να χάσει ούτε έναν άνδρα και 
ξαναδίνει σπονδυλική στήλη στο 84ο Σώμα που είχε ακρωτηριασθεί για την άμυνα του Χερβούργου. 
Κατά τη νύκτα της 18ης προς την 19η Ιουνίου, σηκώνεται δυνατός βορειοδυτικός άνεμος, 
συνοδευμένος από καταρρακτώδη βροχή. Μετά τις δυσχέρειες της αρχικής φάσης της εισβολής, η 
απόδοση των ακτών ως προς την εκφόρτωση έμψυχου και άψυχου υλικού είχε γίνει σχεδόν 
ικανοποιητική, και η κατασκευή τεχνητών λιμανιών προχωρούσε γοργά. Η θύελλα θέτει σε κίνδυνο 
τα πάντα. Εκατοντάδες αποβατικά σκάφη καταστράφηκαν από τα κύματα, τσακίστηκαν επάνω στα 
βράχια ή ρίχτηκαν σε τόσο βάθος επάνω στην ξηρά ώστε θα έπρεπε να περιμένουν μία μεγάλη 
παλίρροια για να ξαναπλεύσουν. Στην Όμαχα Μπητς

Παρά την σφοδρότητα και την καταστρεπτικότητά της, η καλοκαιρινή αυτή θύελλα δεν ήταν 
κυκλώνας. Η ταχύτητα του ανέμου δεν ξεπέρασε τους 27 κόμβους ή 6 μποφόρ. Στις παραλίες, οι 
εκφορτώσεις δεν διακόπηκαν, αν και ο ημερήσιος μέσος όρος εκφορτώσεως ανδρών και οχημάτων 
έπεσε από 34.712 σε 9.945 και από 5.626 σε 2.424, αντίστοιχα. Αλλά η λαμπρή ιδέα του Churchill 
για συνθετικά τεχνητά λιμάνια απαιτεί εξαιρετικές συνθήκες και ο κίνδυνος από της μετεωρολογικές 
διακυμάνσεις υπάρχει ακόμη και το καλοκαίρι. Οι Άγγλοι αναλαμβάνουν να επισκευάσουν το 
τεχνητό λιμάνι της Αρρομάνς, αλλά οι Αμερικανοί, έπειτα από εισήγηση του ναυάρχου Χαλ, 
αποφασίζουν να εγκαταλείψουν το δικό τους. 

, ο κυματοθραύστης ρίχθηκε επάνω στην ξηρά, 
τα μισοτελειωμένα θεμέλια καταστράφηκαν, δέκα βαριά μπλόκα που ρυμουλκούνταν στάθηκε 
αναγκαίο να εγκαταλειφθούν και η πλωτή γέφυρα έγινε μια άμορφη μάζα, σα να την είχε συνθλίψει 
το χέρι ενός γίγαντα. Η γαλήνη ξανάρχεται το πρωί της 22ας Ιουνίου, αλλά το αμερικανικό τεχνητό 
λιμάνι παρέχει θέαμα συμφοράς. Το βρετανικό τεχνητό λιμάνι έπαθε λιγότερες καταστροφές, γιατί 
το κτύπησε η θύελλα από διαφορετική γωνία. 

Η θύελλα προκαλεί αναβολή της νέας βρετανικής επίθεσης εναντίον της Καν. Αντίθετα, κάνει ακόμη 
περισσότερο επείγουσα την επίθεση εναντίον του Χερβούργου. Στις 21 Ιουνίου, ο Κόλλινς καλεί την 
γερμανική φρουρά να παραδοθεί, σε γερμανική, ρωσική, πολωνική και γαλλική γλώσσα. Ο Σλίμπεν 
δεν απάντησε και η επίθεση αρχίζει την επομένη, με σφοδρό αεροπορικό βομβαρδισμό. Οι τρεις 
αμερικανικές μεραρχίες προχωρούν μεθοδικά επάνω σε ανώμαλο έδαφος, συναντώντας αντίσταση 
που κυμαίνεται από τη λύσσα ως την πρόθυμη παράδοση. Στις 24 Ιουνίου, ο Σλίμπεν αναφέρει 
στους ανωτέρους του ότι η μαχητική αξία των στρατευμάτων του ελαττώνεται γοργά και ότι 
αμφιβάλλει αν θα μπορέσει ν’ αντισταθεί σε νέα έφοδο. Στις 25, το αμερικανικό 47ο σύνταγμα 
πεζικού καταλαμβάνει με έφοδο το παλαιό φρούριο Ρουλ, στα πόδια του οποίου βρίσκεται το 
Χερβούργο. Το βραδινό ραδιογράφημα του von Σλίμπεν περιγράφει την κατάσταση ως εξής: 

Στις 26, το 37ο σύνταγμα πεζικού καταλαμβάνει την Οκτεβίλ και κυκλώνει, στο προάστιο Σαιν 
Σωβέρ, το αρχηγείο του Σλίμπεν. Χίλιοι περίπου άνδρες χωρίς ηθικό βρίσκονται μέσα στο αμπρί, 
όπου το σύστημα εξαερισμού έχει παύσει να λειτουργεί και η ασφυξία προχωρεί. Ακούονται οι 
αμερικανικές γεωτρητικές συσκευές να σκάβουν το έδαφος, ετοιμάζοντας το φουρνέλο που θ’ 
ανατινάξει το υπόγειο οχυρό. Ο Σλίμπεν το παίρνει απόφαση, διατάσσει να υψώσουν λευκή σημαία 
και βγαίνει ανάμεσα στους στρατιώτες του, χαρούμενος που παραδίδεται. Ο Bradley ρωτήθηκε αν 
ήθελε να καλέσει στο τραπέζι του τον ηττημένο αντίπαλο. 

Στρατεύματα εξαντλημένα και στα έσχατα... απώλεια της πόλης αναπόφευκτη σύντομα... δύο χιλιάδες 
τραυματίες χωρίς μέσα περιθάλψεως. Η θυσία των επιζώντων είναι ακόμα αναγκαία; Απάντηση επείγει. 
Ο Rommel περιορίζεται ν’ απαντήσει: Σύμφωνα με τη διαταγή του Führer, πρέπει ν’ αντισταθείτε ως το 
τελευταίο φυσίγγιο... 

Αν αυτός ο άθλιος είχε παραδοθεί τέσσερις 
ημέρες νωρίτερα, απάντησε, θα τον καλούσα. Τώρα, είναι πολύ αργά. Δώστε του μια περιποιημένη 
μερίδα συσσιτίου. 
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Ο Σλίμπεν, άλλωστε, αρνήθηκε να δώσει γενική διαταγή καταθέσεως των όπλων. Οι Γερμανοί 
συμπτύσσονται προς τον ναύσταθμο, ενώ το μηχανικό τους αποτελειώνει την καταστροφή του 
λιμανιού ανατινάσσοντας τον παράλιο σιδηροδρομικό σταθμό, του οποίου τα συντρίμματα 
γεμίζουν το λιμάνι των υπερωκεάνιων. Ο ναύσταθμος παραδίδεται στις 27 του μηνός. Ο λιμενάρχης, 
αντιπλοίαρχος Βιττ, μεταφέρεται μ’ ένα μικρό ιστιοφόρο στο δυτικό φρούριο, στην άκρη της 
μεγάλης διώρυγας, και κρατά εκεί 48 ώρες ακόμη. Η τελευταία αυτή εστία αντίστασης στη 
χερσόνησο της Χαγκ εξουδετερώνεται την 1η Ιουλίου. 

Ο Hitler δεν συμπαθεί τους αιχμαλώτους. Κατά σπανιότατη εξαίρεση, απονέμει τον σταυρό του 
ιππότη στον ναύαρχο Χέννεκε, ο οποίος παραδόθηκε ταυτόχρονα με τον Σλίμπεν. Στη σχετική 
ημερήσια διαταγή του, αναφέρει ότι η πλήρης καταστροφή του λιμανιού του Χερβούργου είναι 
χωρίς προηγούμενο στα χρονικά της παράκτιας άμυνας. Βασιζόμενοι στο προηγούμενο της 
αποκατάστασης του λιμανιού της Νεάπολης, οι Αμερικανοί νόμισαν ότι θα μπορούσαν να 
χρησιμοποιήσουν το Χερβούργο μέσα σε τέσσερις ημέρες. Αλλά θα χρειασθούν πολλές εβδομάδες 
για να το κατορθώσουν. 

Η αποκατάσταση του λιμανιού του Χερβούργου δεν είναι ο μόνος λόγος για τον οποίο καθυστερεί η 
εφαρμογή του σχεδίου απελευθέρωσης της Ευρώπης. Η νέα βρετανική επίθεση -επιχείρηση Έψομ- 
αρχίζει στις 25 Ιουνίου. Τα αγγλικά τμήματα διαβαίνουν τον Οντόν, φθάνουν στα υψώματα 
νοτιοανατολικά της Καν, αλλά δεν κατορθώνουν ακόμη να καταλάβουν την πόλη. Το σχέδιο της 
επιχείρησης Overlord προέβλεπε ότι, την 1η Ιουλίου, 25η ημέρα της εισβολής, η περίμετρος του 
προγεφυρώματος θα περνούσε από την Τρουβίλ, το Λιζιέ, την Αλανσόν, την Ρεν και το Μον-Σαιν-
Μισέλ. Αλλά μόλις το ένα πέμπτο της εδαφικής αυτής ζώνης έχει καταληφθεί από τους συμμάχους. 

Ωστόσο, είναι φανερό ότι η κατάληψη του Χερβούργου κλείνει την πρώτη φάση της εκστρατείας της 
Ευρώπης. Η εισβολή δεν μπορεί να αποκρουσθεί σαν μια εκτεταμένη επιδρομή τύπου Διέππης. Την 
1η Ιουλίου, οι Σύμμαχοι ξεφόρτωσαν στη Νορμανδία 920.000 άνδρες, 586.000 τόνους υλικού και 
177.000 οχήματα. Ίσες σε δύναμη, η αγγλική στρατιά και η αμερικανική στρατιά παρατάσσουν η 
καθεμία 15 ως 16 μεραρχίες, με 9 αμερικανικές και 6 αγγλοκαναδικές μεραρχίες έτοιμες για 
επιβίβαση στη Great Britain. Παρά την έλλειψη χώρου, 33 αεροδρόμια βρίσκονται κιόλας σε χρήση 
μέσα στη ζώνη του προγεφυρώματος, πράγμα που αυξάνει ακόμη περισσότερο την 
αποτελεσματικότητα μιας αεροπορίας, η οποία, από τις 6 Ιουνίου, συμπληρώνει τον πρωτοφανή 
αριθμό των 160.403 εξόδων. Οι απώλειες που φθάνουν τους 61.732 νεκρούς, τραυματίες και 
αγνοούμενους, είναι κατώτερες από τις προβλέψεις και αναπληρώνονται με το παραπάνω με τις 
αντικαταστάσεις, έτσι ώστε οι μονάδες να παραμένουν σε πλήρη σύνθεση. Η Γερμανία, 
εξασθενημένη, είναι εντελώς ανίκανη να σαρώσει έναν τόσο συμπαγή, πυκνό και ζωηρό όγκο 
δύναμης. Η στρατηγική του Hitler βασιζόταν στη γοργή απόκρουση της εισβολής. Τώρα, πρέπει να 
στηριχθεί σε άλλες ελπίδες. 

Στις 20 Ιουνίου, οι στρατάρχες von Rundstedt και Rommel ταξιδεύουν και πάλι στους δρόμους. 
Είχαν κληθεί στο Berchtesgaden, με απαγόρευση να χρησιμοποιήσουν αεροπλάνο η σιδηρόδρομο. 
Ταξιδεύουν με αυτοκίνητο 24 ώρες συνέχεια για να φθάσουν την ορισμένη ώρα και περιμένουν έξι 
ώρες στον προθάλαμο του Führer. Ο γηραιός Rundstedt, οργισμένος και κατάκοπος, δηλώνει στον 
αξιωματικό υπηρεσίας ότι θα καταρρεύσει, όπως ο διοικητής της 7ης στρατιάς στρατηγός Ντόλλμαν 
που είχε κεραυνοβοληθεί, την προηγούμενη ημέρα, από καρδιακή προσβολή. Η σύσκεψη, άλλωστε, 
δεν είναι παρά ένας μακρός μονόλογος του Hitler εμπρός σ’ ένα πολυάριθμο και δουλοπρεπές 
ακροατήριο. Δηλώνει ότι ακυρώνει το γενικό σχέδιο αντεπίθεσης που είχε καταστρωθεί στις 20 
Ιουνίου και σύμφωνα με το οποίο τρία θωρακισμένα σώματα, θα κτυπούσαν στο σημείο επαφής 
της βρετανικής και της αμερικανικής στρατιάς. Η στρατιά της Δύσης και οι ηγέτες του άφησαν να 
περάσει η κατάλληλη στιγμή για το ρίξιμο των εισβολέων στη θάλασσα. Αυτό που πρέπει να κάνουν 
τώρα, είναι να τους περιορίσουν στο δασωμένο προγεφύρωμά τους και να μην επιτρέψουν την 
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προσπέλαση των ανοικτών πεδιάδων της βόρειας France, ενώ τα V-1 και, σε λίγο, τα V-2 θα 
καταβάλουν την Αγγλία. Κάθε νορμανδική δενδροστοιχία πρέπει ν’ αμφισβητηθεί σαν να επρόκειτο 
για την τελευταία έπαλξη του Γερμανισμού! 

Αλλά, όταν ο Rommel επιστρέφει στο στρατηγείο του της Λα Ρος-Γκυγιόν, στις 50 Ιουνίου τα 
μεσάνυχτα, βρίσκει επάνω στο γραφείο του δύο συγκλίνουσες εισηγήσεις. Ο Γκερ von 
Σβέππενμπουργκ ζητεί την εκκένωση της προεξοχής της Καν. Ο διάδοχος του Ντόλλμαν, Πάουλ 
Χάουσερ, πρώτος στρατηγός των SS που αναλαμβάνει την διοίκηση στρατιάς, ζητεί την σύμπτυξη 
του μετώπου ως το Βιλέρ-Μποκάζ και το Saint-Lô. Ο Rommel υιοθετεί αμέσως τις εισηγήσεις αυτές 
και τις διαβιβάζει στον Rundstedt, ο οποίος τις υιοθετεί ακόμη γρηγορότερα. Διαβιβάζονται στην 
Ανώτατη Διοίκηση της Wehrmacht από τις 03:30 κιόλας. Η πρόσκληση αυτή κομίζεται στον Hitler 
μαζί με το πρωινό του πρόγευμα που το παίρνει το μεσημέρι. 

Στις 17:30, ο Keitel τηλεφωνεί στον Rundstedt για να του πει ότι οι εισηγήσεις του απορρίπτονται 
και ότι κάθε εγκατάλειψη εδάφους απαγορεύεται από τον Führer. Ο Rundstedt ζητεί ν’ απαλλαγεί 
από μια διοίκηση όπου του απαγορεύεται κάθε πρωτοβουλία. 

- Κύριε στρατάρχα, ρωτά σε επίσημο τόνο ο βαρύς Keitel, τι θα έπρεπε λοιπόν να γίνει, κατά τη 
γνώμη σας; 

- Ειρήνη, ηλίθιε! απαντά ο Rundstedt κατεβάζοντας το ακουστικό. 

Την επομένη, 2 Ιουλίου, ο αντισυνταγματάρχης Μπόργκμαν φέρνει στο Σαιν-Ζερμαίν τα φύλλα 
δρυός για τον ιπποτικό σταυρό του στρατάρχη Gerd von Rundstedt. Του τα απένειμε ο Führer, ο 
οποίος δέχθηκε την αίτησή του ν’ αναπαυθεί και τον αντικαθιστά με τον στρατάρχη von Kluge. Ο 
Σβέππεμπουργκ, ο οποίος, στην εισήγησή του για την εκκένωση της Καν, επέκρινε το σύνολο της 
χιτλερικής στρατηγικής, αντικαθίσταται, λιγότερο τελετουργικά, με τον στρατηγό Έμπερμπαχ. Ο 
Rommel, μαθαίνοντας τις εκτελέσεις αυτές, υψώνει τους ώμους και λέει: 

Έτσι, ο Kluge εμφανίζεται στη σκηνή στο δυτικό θέατρο επιχειρήσεων. Στρατιωτικός ικανός, γενναίος 
και ασκητικός, ο Kluge έχει χαρακτήρα παράξενο και άστατο. Είναι περίπλοκος και συνεσταλμένος, 
ταυτόχρονα βίαιος και ευμετάβολος. Λέει ότι πρέπει να σκοτωθεί ο Hitler - 

Η σειρά μου, τώρα... 

αυτό το γουρούνι!-

Η επαφή με τον Rommel είναι βίαιη. Στην αίθουσα τελετών του Στρατηγείου της Λα Ρος-Γκυγιόν, 
μπροστά στον αρχηγό και στον πρώτο αξιωματικό του επιτελείου της ομάδας στρατιών, ο Kluge λέει 
στον υφιστάμενό του τα εξής: 

 αλλά 
εκείνος ο χοίρος τον κάλεσε για οκτώ ημέρες στο Berchtesgaden και τον έπεισε ότι η απειθαρχία και 
η πλαδαρότητα είναι οι μόνοι λόγοι που δεν άφησαν τα στρατεύματα του δυτικού μετώπου να 
ξεκαθαρίσουν τους Αγγλοαμερικανούς ερασιτέχνες πολεμιστές. Ζυμωμένος με τους σκληρούς 
κανονισμούς του ανατολικού μετώπου, ο von Kluge φθάνει με την απόφαση να ξαναβάλει σε 
πειθαρχία και να εξαναγκάσει σε ηρωισμό τους εκνευρισμένους στρατιώτες της Δύσης. 

Στρατάρχα Rommel, από σήμερα κι εσείς ο ίδιος πρέπει να υπακούετε. 
Σας συμβουλεύω να μη το ξεχνάτε!

Ο Kluge, όμως, έχει τουλάχιστο ένα προσόν: είναι εξαιρετικά ανδρείος. Την επομένη κιόλας της 
ημέρας κατά την οποία ανέλαβε την διοίκηση, πηγαίνει να επισκεφθεί τις προφυλακές και 
αποβάλλει τις πλάνες του σχετικά με τον χαρακτήρα της μάχης στη Δύση. Από τη σκοπιά του 
ρώσικου μετώπου, ο πόλεμος αυτός φαίνεται μεταξωτός και όλοι θα προσφέρονταν να μετατεθούν 
στο δυτικό μέτωπο αν επρόκειτο να ζητηθούν εθελοντές. Ο Kluge ανακαλύπτει τον Γολγοθά των 
μαχητών κάτω από έναν ουρανό που, σε κάθε στιγμή, βρέχει φωτιά και σίδερο. Όπως όλοι, 

 Σφοδρή λογομαχία ακολούθησε τις λέξεις αυτές και, έπειτα, ο 
Rommel απαιτεί εγγράφως από το νέο αρχιστράτηγο να δικαιολογήσει τις επιπλήξεις του. Αλλά δεν 
παίρνει απάντηση. 
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διατάσσει την αφαίρεση των θυρών του αυτοκινήτου του για να πέφτει εγκαίρως μέσα σ’ ένα 
χαντάκι όταν ακούγεται η φωνή: Γιάμπος!

Το σπάσιμο αυτό θα είχε ήδη συμβεί αν ήταν διαφορετική η φύση του εδάφους της μάχης. 

 (σημ. μετ.: ονομασία που δινόταν στα συμμαχικά 
καταδιωκτικά-βομβαρδιστικά). Ο στρατός πάσχει από έλλειψη οχημάτων, εργαλείων, τροφίμων, 
υγειονομικού υλικού, οβίδων, ακόμη και φυσιγγίων, απέναντι σ’ έναν αντίπαλο που διαθέτει τα 
πάντα σε αφθονία. Παρατηρούνται, βέβαια, κρούσματα κάμψεως στους πολύ νέους και τους πολύ 
ηλικιωμένους στρατιώτες, ανάμεσα στους οποίους και Ρώσοι, από τους οποίους ζητείται να 
σκοτωθούν στη France για να υπερασπίσουν την Γερμανία εναντίον των Αμερικανών! Αλλά, στο 
σύνολο, οι στρατιώτες του δυτικού μετώπου μάχονται με γενναιότητα και αυταπάρνηση. Ο Kluge το 
διαπιστώνει και, χωρίς να ζητήσει συγγνώμη, αναγνωρίζει το άδικό του και προσχωρεί στη γνώμη 
του Rommel: Πλησιάζει η στιγμή κατά την οποία το μέτωπο της Νορμανδίας θα σπάσει σαν 
παρατεντωμένο λάστιχο. 

Το 
μυστικό μας όπλο -λέει ένας αξιωματικός του επιτελείου του γερμανικού 84ου σώματος στρατού- 
είναι οι μηλιές

Στις 3 και 4 Ιουλίου, ο αμερικανικός στρατός εξαπολύει επίθεση και από τις δυο πλευρές στα ελώδη 
λιβάδια. Σκοπός της επίθεσης είναι να βγουν τα τμήματα από το Κοταντέν, να παρακάμψουν τη 
γωνία της Βρετάνης, για να εξασφαλίσουν στα συμμαχικά στρατεύματα τις διαστάσεις του χώρου 
που είχε προβλεφθεί. Η νίκη του Χερβούργου έχει τονώσει το αμερικανικό ηθικό. Οι πληροφορίες 
για τον εχθρό επιτρέπουν αισιοδοξία. Οι γερμανικές δυνάμεις ποιότητος συγκρατούνται στην 
περιοχή της Καν. Η αμερικανική 1η στρατιά δεν έχει εμπρός της παρά το γερμανικό 84ο σώμα που 
μόλις έχει ανασυγκροτηθεί, και, στην αριστερή όχθη του Βιρ, το ισχνό 2ο σώμα αλεξιπτωτιστών. 
Πιστεύεται ότι θα γίνει δυνατή η διάσπαση των γραμμών τους από την πρώτη ημέρα. 

. Με εξαίρεση την περιοχή γύρω από την Καν, οι σύμμαχοι, προχωρώντας, χώνονται 
μέσα στη βλάστηση, της οποίας το βάθος και η πυκνότητα τους ξάφνιασαν από την πρώτη ημέρα 
της εισβολής. Εκτός από τον Alan Brooke που έχει διαβάσει την ιστορία του κλεφτοπολέμου της 
Βανδέας, κανείς δεν είχε σκεφθεί τις δενδροστοιχίες μέσα στον τεράστιο εκείνο μηχανισμό 
προβλέψεων που είναι το Ανώτατο Αρχηγείο του Συμμαχικού Εκστρατευτικού Σώματος. Κανείς δεν 
υπολόγισε ότι οι νορμανδικές δενδροστοιχίες δεν είναι απλά δασύλλια, αλλά ψηλοί χωματόλοφοι 
όλο δένδρα και δρόμους. Και κανείς δεν έδωσε αρκετή σημασία στα τέλματα που χωρίζουν τους 
δασωμένους λόφους. Γύρω από τον όρμο του Καραντάν, εκτείνονται τέσσερις μεγάλες ζώνες: οι 
κοιλάδες των ποταμών Ντουβ, Ντωτ και Βιρ και, τέλος, η μεγάλη λεκάνη που βρίσκεται στο επίπεδο 
σχεδόν της θάλασσας και που την αποκαλούν ελώδη λιβάδια της Γκορζ. Αυτές οι εκτάσεις που είναι 
γεμάτες τέλματα και κανάλια, δεν είναι βατές παρά μόνο από πεζούς που γνωρίζουν τα σπάνια 
μονοπάτια. Μάχη δεν μπορεί να διεξαχθεί παρά μόνο σε στενά περάσματα, πράγμα που ευνοεί 
έναν αντίπαλο, ο οποίος υστερεί σε αριθμό και δύναμη. Η Αμερική είχε ονειρευτεί έναν πόλεμο 
κινήσεων, όπου ο απέραντος αριθμός των μηχανών της θα της εξασφάλιζε την υπεροχή. Και βρίσκει 
έναν πόλεμο βήμα προς βήμα... 

Στα δυτικά των Λιβαδιών, το αμερικανικό 8ο σώμα, με τον στρατηγό Τρόυ Μίντλετον, παρατάσσει 3 
μεραρχίες: 79η, 82η και 90ή. Βρέχει τη στιγμή της επίθεσης. Και η βροχή αυτή δεν σταματά για μία 
εβδομάδα, πλαταίνοντας τα τέλματα, μεταβάλλοντας τους χαμηλότερους από το έδαφος δρόμους 
σε λασπόδρομους απροσπέλαστους, περιορίζοντας ακόμη και την αεροπορική υποστήριξη και 
υπονομεύοντας το ηθικό των στρατιωτών. Αφού ξαναπροωθήθηκε σε γραμμή μάχης, στα ανατολικά 
του σώματος Στρατού, με την αποστολή να καταλάβει το μικρό ορεινό συγκρότημα Καστρ, η 
αμερικανική 90ή μεραρχία πεζικού δεν εξαγόρασε τις λιποψυχίες που την είχαν αχρηστεύσει κατά 
τη μάχη του Μερντερέ. Στην άλλη πτέρυγα, μπροστά στα υψώματα του Μονγκαρντόν, η 70η κάνει 
επίσης βήμα σημειωτόν. Οι αερομεταφερόμενοι αλεξιπτωτιστές και πεζοί της 82ης είναι 
σταθερώτεροι και μαχητικότεροι, αλλά η μεραρχία αυτή αντικαθίσταται από μιαν άλλη, αμέσως 
μετά την έναρξη της επίθεσης, για να σταλεί πίσω στην Αγγλία, όπου πρόκειται ν’ ανασυγκροτηθεί. 
Η επίσημη έκθεση των μαχών παρουσιάζει μία εικόνα μονάδων που κάμπτονται και φεύγουν, που 
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επαναφέρονται με κόπο στη γραμμή του πυρός, που αναχαιτίζονται ημέρες ολόκληρες από μία 
δράκα εχθρών, που γεμίζουν τα ιατρεία εκστρατείας με άνδρες οι όποιοι πάσχουν από νεύρωση 
μάχης, ευφημιστική ονομασία της δειλίας. Οι στρατιώτες που αποβιβάσθηκαν στις αρχές του 
Ιουλίου ανήκουν, κατά πλειονότητα, στις μεραρχίες που συγκροτήθηκαν πρόσφατα και δεν έχουν 
ούτε πολεμική αγωγή, ούτε αρκετή πειθαρχία για να αντικαταστήσουν την πρώτη. Μία εβδομάδα 
μετά την έναρξη της επίθεσης, το όρος Καστρ δεν έχει πέσει. Στους πρόποδες, η κωμόπολη Λα Αι-
ντυ-Πουύ παραμένει στα χέρια του εχθρού. Η μέση προέλαση θυμίζει τις χειρότερες επιθέσεις του 
πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου: 500m την ημέρα. 

Ανατολικά από τα ελώδη Λιβάδια, επαναλαμβάνεται η ίδια ιστορία. Το αμερικανικό 7ο σώμα που 
αποτελείται από τις 83η, 4η και 9η μεραρχίες και διοικείται από τον στρατηγό Λώτον Κόλλινς, 
υπολογίζει να καταλάβει το χωριό Σαιντενύ από την πρώτη ημέρα, την κωμόπολη Περιέ την δεύτερη 
ημέρα και ν’ αποκόψει, έπειτα, τον δρόμο Κουτάνς-Saint-Lô. Ο Κόλλινς όμως δεν μπορεί να 
χρησιμοποιήσει παρά μία μόνο μεραρχία στον ισθμό πλάτους 3km που εκτείνεται ανάμεσα στα 
Λιβάδια και στα τέλματα του ποταμού Τωτ. Η 83η, την οποία ορίζει, δέχεται το βάπτισμα του πυρός 
κάτω από καταρρακτώδη βροχή και όλη η επίμονη ενεργητικότητα του Κόλλινς δεν καταφέρνει να 
την σπρώξει προς τα εμπρός. Στις 7 Ιουλίου, η κωμόπολη Περιέ κατέχεται ακόμη από τη 17η 
θωρακισμένη μεραρχία SS. 

Την ίδια εκείνη ημέρα, 7 Ιουλίου, η επίθεση επεκτείνεται στα σώματα της αριστερής πτέρυγας, το 
10ο και 5ο της αμερικανικής 1ης στρατιάς, μεταξύ ποταμού Βιρ και Κωμόν. Εντείνεται ιδιαίτερα 
γύρω από την Καν. 

Ο Montgomery δεν έπαψε ν’ αντιμετωπίζει φιλοσοφικά εκείνους που τον επέκριναν, ότι αργεί τόσο 
πολύ να καταλάβει μια πόλη που ήταν σημειωμένη ανάμεσα στους σκοπούς της πρώτης ημέρας, και 
δεν θα πάψei να υποστηρίζει ότι το δικό του σχέδιο ελιγμού, που δεν το κατάλαβε ο Eisenhower, 
προέβλεπε καθήλωση των γερμανικών δυνάμεων στην αριστερή πτέρυγα του μετώπου εισβολής, 
ώστε να μπορέσουν οι Αμερικανοί να ορμήσουν, στην άλλη πτέρυγα, προς τον κάτω Λείγηρα. Η Καν 
πραγματικά δεν είχε καμία ιδιαίτερη αξία. Η πόλη μαρτυρούσε. Το πυροβολικό του στόλου, το 
πυροβολικό της ξηράw και οι βόμβες των αεροπλάνων την όργωναν διαδοχικά. Η Κομαντατούρ είχε 
διατάξει τον πληθυσμό να φύγει, αλλά ο νομάρχης του Καλβαντός που ονομαζόταν Κακώ, απέφυγε 
την εφαρμογή της διαταγής, θεωρώντας ότι οι πληθυσμοί της διοικητικής του δικαιοδοσίας θα 
διέτρεχαν μικρότερο κίνδυνο μέσα στα υπόγεια των σπιτιών τους παρά στους δρόμους που τους 
όργωναν οι βομβαρδισμοί και οι πολυβολισμοί. Οι Σύμμαχοι προσπαθούσαν να μη χτυπήσουν μιαν 
απυρόβλητη ζώνη γύρω από τη βασιλική του Αγίου Στεφάνου, αλλά οι βόμβες είναι τυφλές και ο 
αριθμός των αθώων θυμάτων έμενε υψηλός. Μέσα στον τρόμο και την στέρηση, η Καν περίμενε την 
απελευθέρωσή της - αλλά ο Montgomery θεωρούσε ότι η πεισματική προσπάθεια των Γερμανών να 
κρατηθούν εκεί εξυπηρετούσε το σχέδιό του. Θεωρώντας την Καν ως πύλη του Paris και το Paris ως 
το κλειδί της France, ο Hitler άφηνε να φθείρεται, στο προγεφύρωμα του Ορν, το άνθος του στρατού 
του στη Δύση. 

Η νέα επίθεση αρχίζει στις 4 Ιουλίου με την κατάληψη του αεροδρομίου του Καρπικέ. Στις 7 Ιουλίου, 
μόλις έπεσε η νύκτα, η αεροπορική προπαρασκευή άρχισε μ’ ένα συντριπτικό βομβαρδισμό των 
βόρειων παρυφών της Καν που απέκοψε τα μαχόμενα τμήματα του εχθρού από τα μετόπισθεν. Στις 
04:30 αρχίζει η βολή του συνόλου του πυροβολικού, περιλαμβανομένων και των πυροβόλων 16 
δακτύλων του θωρηκτού Rodney που βάλλουν σε απόσταση 32.000 γυαρδών. Στις 07:00, στο 
δροσερό και ελαφρά συννεφιασμένο πρωινό, τα βομβαρδιστικά της αμερικανικής 9ης αεροπορικής 
δύναμης αναλαμβάνουν να εξουδετερώσουν γεφύρια, σταυροδρόμια, αρχηγεία κλπ. Στις 07:30 η 
επίθεση εξαπολύεται. Διεξάγεται από το 1ο σώμα, του οποίου οι 3 μεραρχίες, οι βρετανικές 3η και 
59η και η καναδική 3η, προσβάλλουν από συγκλίνουσες κατευθύνσεις την 12η θωρακισμένη 
μεραρχία SS. 
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Όλα τα βορειοδυτικά περίχωρα της Καν-Μπυρόν, Αρντέν, Κουβρ-Σεφ, Επρόν, Λεμπιζέ- είχαν 
οργανωθεί σε κέντρα αντίστασης, τα οποία οι Άγγλοι και οι Καναδοί είναι υποχρεωμένοι να 
συντρίψουν ένα προς ένα. Έπειτα από αγώνα δύο ημερών, ο μέραρχος Χάιντς Μέγερ κάνει αυτό 
που οι αξιωματικοί SS τολμούν συχνότερα από τους αξιωματικούς του στρατού: αρνείται να 
θυσιάσει την μεραρχία του. Την συμπτύσσει στη δεξιά όχθη του Ορν, ενώ το πεζικό του έχει μειωθεί 
στη δύναμη ενός τάγματος. 

Η Καν, λοιπόν, ελευθερώθηκε - όχι εντελώς: οι ανατολικές συνοικίες μένουν στα χέρια των 
Γερμανών. Μάχες ενός μηνός και περισσότερο, μια συντριπτική αεροπορία και η αποβίβαση ενός 
εκατομμυρίου ανδρών εξασφάλισαν την κατάληψη μισού νομού και την απελευθέρωση του ενός 
εκατοστού του γαλλικού εδάφους. 

Και, όπως συνέβαινε στα διαστήματα μεταξύ των επιθέσεων του πολέμου 1914-1918, ο πόλεμος 
καταλαγιάζει, καθώς οι αντίπαλοι ξαναπαίρνουν δυνάμεις για νέα αιματοχυσία. Δεν είναι απορίας 
άξιο το γεγονός ότι αρνητικές κρίσεις εμφανίζονται στον αγγλοαμερικανικό Τύπο και ότι ο 
Montgomery επικρίνεται από τους Αμερικανούς, όπως ο Eisenhower επικρίνεται από τους Άγγλους. 
Αντίστροφα, η βραδύτητα στην πρόοδο της εισβολής θα έπρεπε να προκαλεί κάποια ευφορία στα 
γερμανικά επιτελεία. Αλλ’ αυτό δεν συμβαίνει. Το βάρος του αγώνα είναι τόσο μεγάλο ώστε δεν 
επιτρέπει την παραμικρή αναβίωση αισιοδοξίας. Όλοι οι αξιωματικοί που γνωρίζουν τα πράγματα 
αντιλαμβάνονται ότι το δυτικό μέτωπο είναι καταδικασμένο, ότι όλες οι αμυντικές επιτυχίες δεν 
μπορούν να έχουν άλλο αποτέλεσμα από μια μικρή καθυστέρηση της κατάρρευσης. Για τα μέλη της 
αντιχιτλερικής συνωμοσίας, η αναπόφευκτη αυτή προοπτική κάνει πιο επείγουσα την ανάγκη 
εξουδετέρωσης του Hitler. Είναι αναγκαίο να εξοντωθεί ο τύραννος και ν’ ανατραπεί ο ναζισμός όσο 
ο στρατός της Δύσης στέκεται ακόμη όρθιος. Ο χρόνος επείγει. Στις 9 Ιουλίου, ημέρα της πτώσης της 
Καν, ένας από τους συνδέσμους της συνωμοσίας, ο έφεδρος αντισυνταγματάρχης Καίσαρ von 
Χοφάκερ, παρουσιάσθηκε στο στρατηγείο της Λα Ρος- Γκυγιόν για να ρωτήσει τον Rommel πόσον 
καιρό νομίζει ότι μπορεί ακόμη να συγκρατηθεί η εισβολή. Απάντηση του στρατάρχη: Δεκαπέντε 
ημέρες ως τρεις εβδομάδες, το πολύ

Αλλά η βόμβα που προορίζεται για την εξόντωση του Hitler έχει κιόλας κατασκευασθεί. Και ο 
άνθρωπος που ανέλαβε να την αποθέσει στα πόδια του Führer είναι μία από τις αγνότερες και 
γενναιότερες καρδιές που υπήρξαν ποτέ. 

. 

Η βόμβα είναι όμοια μ’ εκείνη που ο Fabian von Schlabrendorff είχε αποθέσει μέσα στο αεροπλάνο 
του Hitler, στις 13 Μαρτίου 1943. Είναι όμοια με εκείνη που οι συνωμότες σχεδίαζαν να 
πυροδοτήσουν, λίγες ημέρες αργότερα, στη Στρατιωτική Λέσχη του Βερολίνου, σε μια 
φιλανθρωπική εορτή υπέρ των στρατιωτών του μετώπου - αν ο Hitler δεν είχε συντομεύσει 
απρόβλεπτα την παρουσία του στην εορτή εκείνη. Είναι όμοια, ακόμη, μ’ εκείνη που ο υπολογαχός 
Έβαλντ Χάινριχ von Kleist, απόγονος γνωστής αρχοντικής οικογένειας της Pomerania, είχε ζητήσει να 
φέρει μαζί του μέσα στη νέα στολή την οποία επρόκειτο να παρουσίασει στον Führer, στις 11 
Φεβρουαρίου 1944, προσφέροντας τον εαυτό του ολοκαύτωμα για την εξιλέωση της Γερμανίας· 
αλλά ένας άκαιρος βομβαρδισμός κατέστρεψε τα υποδείγματα της στολής και η παρουσίαση 
ματαιώθηκε. Η εκρηκτική ύλη είναι πάντοτε πλαστική, αγγλικής κατασκευής που την προμηθεύει ο 
συνταγματάρχης βαρόνος von Φράυταγκ-Λότριγκεν, χάρη στη θέση που κατέχει στην υπηρεσία 
αντικατασκοπίας. Και ελέγχθηκε η καλή κατάσταση του καψουλιού, για να μη γνωρίσουν μιαν 
ακόμη απογοήτευση όπως εκείνη της 13ης Μαρτίου. 

Εκτελεστής είναι ο συνταγματάρχης κόμης Κλάους Σενκ von Στάουφφενμπεργκ. Στις αρχές του 1943, 
άφησε την θέση του στην Ανώτατη Διοίκηση του Στρατού (O.K.Η.) για να υπηρέτηση στην Tunisia. 
Μια νάρκη του απέσπασε τον δεξιό βραχίονα, το αριστερό μάτι και δύο δάχτυλα του αριστερού 
χεριού. Στο κρεβάτι του νοσοκομείου όπου νοσηλευόταν, μέσα στην παροδική τύφλωσή του, 
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σκέφθηκε επάνω στο καθήκον ενός ευπατρίδη και ενός χριστιανού. Πολλοί από τους 
αντιχιτλερικούς συναδέλφους του είναι δέσμιοι του μοιραίου όρκου που έδωσαν: Ορκίζομαι 
μπροστά στο Θεό απεριόριστη και ανεπιφύλακτη πίστη στον Führer... και θα είμαι έτοιμος σε κάθε 
στιγμή να δώσω τη ζωή μο υ για το ν ιερό  αυτό ν ό ρκο .

Αλλά ο διπλός αυτός ρόλος δημιουργεί μια περιπλοκή. Όπως και ο νεαρός von Kleist, ο 
Στάουφφενμπεργκ προσφέρεται ν’ ανατιναχθεί ο ίδιος, ώστε να είναι σίγουρος για την επιτυχία του 
εγχειρήματός του. Αλλά τον πείθουν ότι είναι απαραίτητος και ότι πρέπει, συνεπώς, να επιζήσει του 
εγχειρήματαος. Το σχήμα που συμφωνήθηκε αποβλέπει στη χρησιμοποίηση ενός γενικού σχεδίου 
συναγερμού που είχε καταστρωθεί για το ενδεχόμενο εσωτερικών ταραχών και ειδικά για την 
περίπτωση τυχόν εξέγερσης των εκατομμυρίων αιχμαλώτων και ξένων εργατών. Με το σύνθημα 

 Άλλοι φοβούνται μήπως εμφανιστεί ο Adolf 
Hitler σαν μάρτυς, και άλλοι, ακόμη, τρέμουν να δώσουν μια μαχαιριά στα νώτα της Γερμανίας, ενώ 
ο αντίπαλος δεν δέχεται άλλη έκβαση του πολέμου από μια παράδοση χωρίς όρους. Όπως ο Beck, ο 
Tresckow και ο Όστερ, ο Στάουφφενμπεργκ παραμερίζει τους βαρείς και παραπλανητικούς αυτούς 
εσωτερικούς δισταγμούς. Πρέπει να σκοτωθεί ο Hitler, όχι μόνο γιατί η εξαφάνισή του 
αντιπροσωπεύει την μοναδική πιθανότητα αποφυγής της εσχάτης συμφοράς, αλλά και γιατί η 
εξόντωση του τέρατος που γέννησε η Γερμανία αποτελεί υποχρέωση συνείδησης για ένα Γερμανό. Η 
Γερμανία, έχοντας χάσει πολύ αίμα, περισυλλέγει τα ανθρώπινα συντρίμμια των πεδίων μάχης. 
Ωστόσο, οι αρμόδιοι διστάζουν να δεχθούν την αίτηση του κόμη Στάουφφενμπεργκ να παραμείνει 
στις τάξεις του στρατού παρά τους πολλαπλούς ακρωτηριασμούς του. Εκείνος προβάλλει το γεγονός 
ότι η όρασή του έχει μερικώς αποκατασταθεί, ότι έμαθε να γράφει με τα τρία δάχτυλα που του 
απομένουν και ότι, έτσι, θα ελευθερώσει έναν αρτιμελή αξιωματικό για το μέτωπο. Αφού έγινε 
δεκτή η αίτησή του, ενεργεί για να πετύχει μια θέση που να του επιτρέπει να πλησιάζει τον Führer. 
Η θέση την οποία πετυχαίνει, τον Δεκέμβριο του 1943, είναι, από την άποψη αυτή, σχεδόν 
ικανοποιητική. Διορίζεται επιτελάρχης του στρατού του εσωτερικού, υπό τις διαταγές του 
στρατηγού Fromm. Με την ιδιότητα του αυτή, ο Στάουφφενμπεργκ θα προσκαλείται μόνο κατ’ 
εξαίρεση και όχι κατά κανονικά διαστήματα στις συσκέψεις της Ανώτατης Διοίκησης της Wehrmacht 
(O.K.W). Σε αντιστάθμισμα, αυτός ο στρατός του εσωτερικού, περιλαμβάνοντας την εθνοφρουρά 
και τις διοικήσεις της, αποτελεί όργανο για την κατάληψη της εξουσίας μετά την δολοφονία του 
Hitler. Ο Στάουφφενμπεργκ αναλαμβάνει, λοιπόν, διπλό ρόλο: Τον φόνο του Hitler και την 
αντιμετώπιση των προβλημάτων που θα ανέκυπταν μετά τον θάνατό του. 

Βαλκυρία

Στις 11 Ιουλίου, ο Στάουφφενμπεργκ καλείται στο Berchtesgaden. Αναχωρεί μ’ έναν από τους 
βοηθούς του, τον λοχαγό Κλάουζινγκ. Ο καθένας τους μεταφέρει από μια εκρηκτική βόμβα βάρους 
ενός κιλού. Ο Στάουφφενμπεργκ δοκίμασε εκατό φορές τις χειρονομίες του. Θα οπλίσει την βόμβα 
του με μια λαβίδα την οποία χειρίζεται δύσκολα με τα τρία δάχτυλά του, θα την αποθέσει μέσα 
στην αίθουσα της σύσκεψης. Θα βγει μ’ ένα οποιοδήποτε πρόσχημα, θα συναντήσει τον Κλάουζινγκ, 

, οι περιφερειακοί στρατιωτικοί διοικητές πρέπει ν’ αναλάβουν όλες τις εξουσίες. Έδρα της 
διοίκησης του εσωτερικού στρατού, το υπουργείο των Στρατιωτικών, στην Μπεντλερστράσσε, 
γίνεται το κέντρο κάθε εξουσίας. Ο Fromm συμμετέχει μόνο με τη σιωπηρή συμπαράστασή του και 
από τον επιτελάρχη εξαρτώνται οι αποφασιστικές ώρες που θα ακολουθήσουν όταν αντηχήσει στον 
κόσμο η κραυγή: ο Hitler είναι νεκρός! Ο στρατός του εσωτερικού θα αφοπλίσει τα SS, θα διάλυση 
τις ναζιστικές οργανώσεις και θα συλλάβει τους ηγέτες τους. Έργο βαρύ και πολύπλοκο, του οποίου 
μοχλός είναι ο Στάουφφενμπεργκ. Δεν έχει λοιπόν δικαίωμα να θυσιαστεί. Πρέπει να βγει ζωντανός 
από την αίθουσα όπου θα έχει φέρει τον θάνατο. Στον ήδη δύσκολο αυτόν όρο, οι αρχηγοί της 
συνωμοσίας προσθέτουν άλλον ένα: η βόμβα που θα σκοτώσει τον Hitler πρέπει να σκοτώσει 
ταυτόχρονα τον Göring και τον Himmler. Ο ένας είναι ο ιδιοκτήτης της Luftwaffe και ο άλλος είναι ο 
ηγεμόνας των μάχιμων SS, δύο ισχυρών ιδιωτικών στρατών, μπροστά στους οποίους ο στρατός του 
εσωτερικού δεν είναι παρά ένα μάζεμα νεοσύλλεκτων και αναπήρων. Αλλά ούτε ο Göring ούτε ο 
Himmler παρίστανται τακτικά στις αναφορές του Führer και η σύμπτωση της ακανόνιστης και 
απρογραμμάτιστης παρουσίας τους με τις επίσης ακανόνιστες προσκλήσεις του Στάουφφενμπεργκ 
παρουσιάζει πολύ μικρή πιθανότητα. 
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που θα έχει μείνει στο τιμόνι του αυτοκινήτου και θα σπεύσει στο αεροδρόμιο του Φραϊλέσιγκ για 
να επιστρέψει στο Berlin, όπου θα θέσει σε κίνηση τον μηχανισμό κατάληψης της εξουσίας. 

Φθάνοντας στο Berchtesgaden, ο Στάουφφενμπεργκ μαθαίνει ότι ο Himmler δεν θα βρίσκεται μαζί 
με τον Führer. Αποτολμά να τηλεφωνήσει στον στρατηγό Freidrich Όλμπριχτ, αρχηγό του Α’ 
Γραφείου του Στρατού και έναν από τους κυριότερους συνωμότες, για να τον ρωτήσει εάν πρέπει να 
προχωρήσει στην απόπειρα. Η απάντηση είναι αρνητική. Οι εκρηκτικές συσκευές μένουν μέσα στο 
αυτοκίνητο του Κλάουζινγκ. 

Το ίδιο βράδυ, στο Berlin, ο Beck και ο Όλμπριχτ αναγνωρίζουν ότι διαπράχθηκε σφάλμα. Δέχονται 
ότι στο μέλλον η παρουσία του Himmler και του Göring δεν θα είναι πια απαραίτητος όρος για το 
φόνο του Hitler, αλλά μία πολύτιμη και σπάνια ευκαιρία χάθηκε. 

Κατά την δεύτερη αυτή εβδομάδα του Ιουλίου, μάχες μεγάλες και καταστρεπτικές για την 
Wehrmacht διεξάγονται στο ανατολικό μέτωπο. Στο μέτωπο της Νορμανδίας, τα αμερικανικά 
σώματα 19ο και 5ο προχωρούν με βραδύ ρυθμό προς το Saint-Lô. Ο Rommel, ο οποίος 
συμφιλιώθηκε με τον von Kluge, πήρε την απόφασή του. Στις 16 Ιουλίου, συντάσσει μια έκθεση η 
οποία, αν και απευθύνεται ιεραρχικά προς τον αρχιστράτηγο του δυτικού μετώπου, έχει στην 
πραγματικότητα ως παραλήπτη τον Führer. Ο Rommel περιγράφει την δεινή φθορά του στρατού της 
Δύσης. Ο στρατός αυτός έχασε 97.000 άνδρες, από τους οποίους 2360 αξιωματικοί, στους οποίους 
συγκαταλέγονται 28 στρατηγοί και 358 αρχηγοί σωμάτων. Σε αντικατάσταση των απωλειών αυτών, 
έλαβε μόνο 6.000 άνδρες. Έχασε 225 άρματα και έλαβε 17. Μάχεται ηρωικά, αλλά επίκειται κρίση 
την οποία δεν θα μπορέσει να ξεπεράσει. Ο εχθρός πρόκειται να διασπάσει σε λίγο το ισχνό μέτωπό 
μας και να εισδύσει βαθιά στο εσωτερικό της France. Ο άνισος αγώνας πλησιάζει στο τέλος του. 

Στο δακτυλογραφημένο κείμενο, ο Rommel προσθέτει ιδιόχειρα: Θεωρώ αναγκαίο να σας 
παρακαλέσω να συναγάγετε τα πολιτικά συμπεράσματα από την κατάσταση αυτή. Υπογραφή: 
Στρατάρχης Rommel. Έπειτα από σκέψη, έσβησε τη λέξη πολιτικά

Τρέφει άραγε ψευδαισθήσεις; Νομίζει ότι ο Hitler, βλέποντας ότι το παιγνίδι είναι χαμένο, θα 
μπορούσε να θυσιαστεί για χάρη της Γερμανίας; Αυτό απασχολεί και τον ναύαρχο Ρούγκε, ο οποίος 
ρωτά τον Rommel: 

, η οποία, θα ερέθιζε τον Hitler. 
Πίστευε ότι το κείμενο ήταν αρκετά σαφές. Έλεγε απερίφραστα ότι ο πόλεμος είναι χαμένος και ότι 
η Γερμανία πρέπει να προχωρήσει, χωρίς καθυστέρηση, σε διαπραγματεύσεις, τουλάχιστον με τους 
Δυτικούς. 

Θα αυτοκτονήσει ο Hitler; Όχι, απαντά ο Rommel. Γνωρίζω τον άνθρωπο. Θα 
συνεχίσει τον πόλεμο χωρίς τον παραμικρό οίκτο για τον γερμανικό λαό, ως την στιγμή που δεν θα 
μένει πια στην Γερμανία ούτε ένα σπίτι όρθιο. Ωστόσο, με κάποια ασυνέπεια, ο Rommel επιμένει να 
αρνείται την προσχώρησή του στο σχέδιο της δολοφονίας. Του δίνω μια τελευταία ευκαιρία, λέει 
στον Σπάιντελ. Εάν δεν κάνει τίποτα θα δράσω...

Αλλά οι υφιστάμενοί του θα τον ακολουθήσουν; Προβαίνει σε σχετικές βολιδοσκοπήσεις κατά τις 
συχνές περιοδείες του. Πολλοί στρατηγοί δεν διστάζουν να δηλώσουν συγκατάθεση. Ο κόμης 
Σβέριν, διοικητής της 116ης θωρακισμένης μεραρχίας, τολμά να υπογράψει ένα υπόμνημα στο 
οποίο δηλώνοντας ότι μιλά εξ ονόματος των στρατευμάτων του, ζητεί τον τερματισμό του πολέμου 
και την ανατροπή του καθεστώτος. Ο βαρόνος von Λύτβιτζ, διοικητής της 2ης θωρακισμένης 
μεραρχίας, επιβεβαιώνει τα λεγόμενα του συναδέλφου του. Εκείνοι τους οποίους ο Hitler ονομάζει 
με μίσος ευγενείς του ευπατριδολογίου ορθώνονται εναντίον ενός τυχοδιώκτη, μισοσλάβου, 
αναμφισβήτητα νόθου, ο οποίος παρασύρει την Γερμανία σε καταποντισμό. Ένας μικρανεψιός του 
Bismarck, ένας μικρανεψιός του Moltke, απόγονοι του μεγάλου Γιορκ von Βάρτεμπουργκ, του 

 Αντιμετωπίζει το ενδεχόμενο να διαπραγματευθεί 
μιαν ανακωχή με τη Συμμαχική Ανώτατη Διοίκηση. Έχει κιόλας στον νου του την σύνθεση της 
αντιπροσωπείας την οποία θα έστελνε στον Eisenhower. 
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μεγάλου Ζάιντλιτς, αμέτρητα ονόματα δεμένα με την δόξα της Πρωσίας - Γερμανίας, αποκηρύσσουν 
τον Adolf Hitler. 

Υπάρχουν και οι άλλοι, ιδίως οι στρατηγοί SS. Και αυτοί επίσης έχουν χάσει την εμπιστοσύνη τους. 
Στις 17 Ιουλίου, ο Rommel επιθεωρεί το 1ο σώμα SS. Ο διοικητής του, Ζέππ Ντήτριχ, είναι ο πρώην 
σοφέρ, πρώην σωματοφύλακας και πρώην έμπιστος του Hitler. Δηλώνει με οργή ότι η κατάσταση 
είναι απελπιστική, ότι γίνεται οξύμωρη, ότι δεν είναι δυνατό να συνεχισθεί ο πόλεμος χωρίς 
ανεφοδιασμό, χωρίς αντικαταστάσεις των απωλειών και, κυρίως, χωρίς αεροπορία, και ότι πρέπει 
να τερματισθεί με τον ένα ή τον άλλον τρόπο. Οι μέραρχοί του, Μπίττριχ και Μέγερ, εκφράζονται με 
την ίδια οξύτητα. Ακόμα και οι ίδιοι οι πραιτοριανοί έχουν χάσει τον φανατισμό τους και 
αμφιβάλλουν για τον Führer! 

Στις 16:00, ο Rommel ξαναπαίρνει τον δρόμο προς Λα Ρος-Γκυγιόν. Η ατμόσφαιρα είναι ζεστή και ο 
ουρανός ανέφελος: καιρός φονικός. Το αυτοκίνητο οδηγείται από τον οδηγό Ντάνιελς. Στο πλευρό 
του κάθεται ο λογίας Χόλκε, ο οποίος παρακολουθεί τον ουρανό. Στο πίσω κάθισμα κάθεται ο 
Rommel, ο ταγματάρχης Νουχάους και ο λοχαγός Λανγκ. Από ένα δευτερεύοντα και μικρό δρόμο, το 
αυτοκίνητο παρακάμπτει το Λιβαρό, επάνω από το οποίο πετούν εχθρικά αεροπλάνα, αλλά βγαίνει 
στην εθνική οδό 179, μεταξύ Λιβαρό και Βιρμουτιέ, κοντά στο χωριό Μονγκομερύ. Τη στιγμή εκείνη, 
ο Χόλκε φωνάζει: Γιαμπος!

Την επομένη του τραυματισμού του Rommel, η βρετανική στρατιά επιτίθεται ανατολικά του Ορν για 
να συμπληρώσει την κατάληψη της Καν και να συντρίψει το κεντρικό έρεισμα του γερμανικού 
μετώπου. Την άλλη ημέρα, 19 Ιουλίου, μία δεύτερη πρωτεύουσα νομού το Saint-Lô, 
απελευθερώνεται. Είχε βομβαρδιστεί με εξαιρετική ένταση και είχε εντελώς ερειπωθεί. Τα ερείπιά 
του, κάτω από τα οποία κείτονται 1200 θύματα του άμαχου πληθυσμού, τα εκμεταλλεύονται οι 
χιτλερικές εφημερίδες του Paris, οι οποίες δημοσιεύουν τις σχετικές δραματικές φωτογραφίες με 
τον τίτλο: 

 Ο Ντάνιελς επιχειρεί να ρίξει το όχημά του μέσα σ’ ένα χαντάκι, αλλά 
δύο συμμαχικά καταδιωκτικά-βομβαρδιστικά εφορμούν με τρομερή ταχύτητα, βάλλοντας με όλα τα 
όπλα τους. Ο Ντάνιελς τραυματίζεται θανάσιμα. Το αυτοκίνητο κάνει μιαν απότομη στροφή 
αριστερά, αναπηδά, διασχίζει τον δρόμο και συντρίβεται μέσα στο δεξιό χαντάκι. Ο Rommel 
κείτεται σε απόσταση 20 βημάτων, αναίσθητος, με διπλό κάταγμα του κρανίου. Δεν θ’ ανακτήσει τις 
αισθήσεις του παρά μόνο στο νοσοκομείο του Μπερναί, όπου οι γιατροί δεν εγγυώνται για τη ζωή 
του. 

Να πως ελευθερώνουν την France. Οι Αμερικανοί μπαίνουν στο Saint-Lô μεταφέροντας και 
την σορό του ταγματάρχη Τόμας Χόουι που σκοτώθηκε κατά την τελευταία έφοδο και την οποία 
εκθέτουν ανάμεσα στα ερείπια του καθεδρικού ναού, λέγοντας ότι οι νεκροί πρέπει να είναι 
παρόντες στη νίκη, μαζί με τους ζωντανούς. Νίκη καθυστερημένη. Βρισκόμαστε στην 44η ημέρα της 
μάχης της Νορμανδίας. Το Saint-Lô θα έπρεπε να είχε πέσει την 6η ημέρα... 
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20 Ιουλίου: Ο Hitler γλιτώνει. Το πραξικόπημα αποτύγχανει 

Η 20η Ιουλίου ανέτειλε σαν μια θαυμάσια ημέρα σε όλη την Ευρώπη. Κατ’ εξαίρεση, το Berlin δεν 
είχε βομβαρδιστεί τη νύχτα. Στις 7 π.μ., ένα αεροπλάνο συνδέσμου απογειώνεται από το 
αεροδρόμιο του Ράνγκσντορφ. Επιβαίνουν ο συνταγματάρχης von Στάουφφενμπεργκ και ο 
υπασπιστής του, υπολοχαγός Werner von Χαίφτεν. Ο καθένας κρατά ένα βαρύ χαρτοφύλακα. Κάθε 
χαρτοφύλακας περιέχει μια βόμβα. Είναι οι ίδιες εκείνες βόμβες που, στις 11 Ιουλίου, είχαν 
μεταφερθεί στο Berchtesgaden, αλλά χωρίς να χρησιμοποιηθούν. Τέσσερις ημέρες αργότερα, είχαν 
κουβαληθεί στο Rastenburg, όπου ο Hitler μόλις είχε επιστρέψει, αλλά η σύσκεψη υπό την 
προεδρία του Führer είχε ματαιωθεί την τελευταία στιγμή. Για τρίτη φορά μέσα σε δέκα ημέρες, ο 
Στάουφφενμπεργκ πορεύεται για να σκοτώσει τον Hitler. 

Γνωρίζει ότι είναι η τελευταία απόπειρα. Ο κλοιός περισφίγγεται γύρω από την συνωμοσία. Ένας 
από τους πιο σημαίνοντες συνωμότες, ο σοσιαλιστής πρώην βουλευτής στο Reichstag Γιούλιους 
Λέμπερ, είχε συλληφθεί πριν από μερικές ημέρες. Η απίστευτη άγνοια του καθεστώτος σχετικά με 
μια συνωμοσία τόσο εκτεταμένη και φλύαρη, δεν μπορεί πια να παραταθεί για καιρό. 

Στο Berlin, έχουν συγκεντρωθεί εκείνοι που πρόκειται ν’ αποτελέσουν τα μέλη της μεταχιτλερικής 
προσωρινής κυβέρνησης. Πρόεδρος της Δημοκρατίας: Beck. Καγκελάριος: Γκαίρντελερ. Υπουργός 
Εξωτερικών: von Χάσσελ. Αρχιστράτηγος: στρατάρχης Erwin von Witzleben Μετά την εκτέλεση της 
αποστολής του, ο Στάουφφενμπεργκ θα έπρεπε να επιστρέψει το απόγευμα στο Berlin για ν’ 
αναλάβει τα καθήκοντα υφυπουργού των Στρατιωτικών. Ο στρατιωτικός διοικητής του Μείζονος 
Berlin, στρατηγός von Χάζε και ο Αστυνομικός διευθυντής κόμης Χέλλντορφ -που μετείχε και στη 
συνωμοσία του 1938- είναι μυημένοι. Ο Χάζε βασίζεται στη Σχολή Πεζικού του Ντέμπενιτζ, στη 
Σχολή θωρακισμένων του Κράμπνιτζ και στο θωρακισμένο τάγμα της μεραρχίας Grossdeutschland, 
στο οποίο θα λάχει η τιμή ν’ αποτελέσει τη φρουρά του Berlin. Δεν υπάρχουν αμφιβολίες για την 
προσχώρηση του Fromm - ο οποίος, παντού, δεν υποπτεύεται με τι σκοπούς ο επιτελάρχης του 
ταξιδεύει προς την Ανατολική Πρωσία. Σε περίπτωση υπεκφυγής εκ μέρους του, θ’ αντικατασταθεί 
στην ηγεσία του στρατού του εσωτερικού με έναν από τα ένδοξα θύματα του Hitler, τον στρατηγό 
Hoepner. 

Έπειτα από τρίωρη πτήση, μέσα σε ηλιόλουστη ατμόσφαιρα, επάνω από το Βρανδεμβούργο και την 
Πρωσία, το αεροπλάνο του Στάουφφενμπεργκ προσγειώνεται. Αμέσως μετά την προσγείωση, 
σπεύδει να επισκεφθεί τον στρατηγό Erich Φελλγκίμπελ, διευθυντή διαβιβάσεων του Ανωτάτου 
Αρχηγείου της Wehrmacht, σημαίνον στέλεχος της συνωμοσίας, αφού αυτός θα πρέπει, μετά το 
εγχείρημα, να απομονώσει το Γενικό Στρατηγείο του Führer που θα είναι πια νεκρός. Περνώντας 
από διάφορους σταθμούς ελέγχου που εξετάζουν τις ταυτότητες αλλά δεν ενδιαφέρονται για το 
φορτίο, το αυτοκίνητο που είχε σταλεί στο αεροδρόμιο για να τον παραλάβει αποθέτει τον 
Στάουφφενμπεργκ μπροστά στο παράπηγμα του Keitel. Κατεβαίνει, κρατώντας με κόπο τον 
χαρτοφύλακά του με τα τρία δάκτυλα που έχουν απομείνει στο μοναδικό του χέρι. Η άλλη βόμβα 
μένει στο αυτοκίνητο μαζί με τον Χαίφτεν. Ήταν άχρηστη, αφού ο Στάουφφενμπεργκ δεν ήταν σε 
θέση, σωματικά, να μπει στην αίθουσα του Hitler κρατώντας δύο χαρτοφύλακες. Άλλωστε, οι 
πυροτέχνες της συνωμοσίας εγγυήθηκαν ότι μία μόνη βόμβα που θα μπορούσε να εκραγεί μέσα σε 
κλειστό χώρο δεν θ’ άφηνε κανέναν ζωντανό... 

Ο Στάουφφενμπεργκ συζητεί με τον Keitel το θέμα για το οποίο έρχεται στο Rastenburg. Πρόκειται 
για τις νέες μεραρχίες του στρατού του εσωτερικού που σχηματίσθηκαν με την πρόσκληση 
ηλικιωμένων εφέδρων και στις οποίες δόθηκε η πομπώδης ονομασία Μεραρχίες Λαϊκών 
Γρεναδιέρων. Όταν ο Keitel παίρνει το πηλίκιό του για να βγει, ο Στάουφφενμπεργκ περνά στο 
βεστιάριο, μένει μόνος και, με την λαβίδα του, σπάζει την φύσιγγα η οποία περιέχει το οξύ που θα 
προξενήσει την εξαπόλυση του επικρουστήρα. Τίποτα πια δεν μπορεί να εμποδίσει τη βόμβα να 
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εκραγεί δέκα λεπτά αργότερα. 

Έξω, ο στρατάρχης Keitel ανυπομονεί. Το πρόγραμμα είναι φορτωμένο και ο χρόνος στενός, εξ 
αίτιας μιας επίσκεψής του Mussolini, ο οποίος, αφού επιθεώρησε τέσσερις ιταλικές μεραρχίες που 
σχηματίζονταν στη Γερμανία, πρόκειται να φθάσει στο σιδηροδρομικό σταθμό του Rastenburg στην 
αρχή του απογεύματος. Ο Στάουφφενμπεργκ εμφανίζεται, ζητώντας συγγνώμη για την αργοπορία. 
Ο Keitel προσφέρεται να κρατήσει τον χαρτοφύλακά του. Εκείνος αρνείται μ’ ένα ευγενικό 
χαμόγελο. Αυταρέσκεια αναπήρου... 

Η αναφορά προς τον Führer διεξάγεται στο ισόγειο παράπηγμα, όπως συμβαίνει κάθε φορά που η 
περιοχή δεν βρίσκεται σε κατάσταση αεροπορικού συναγερμού. Είναι ένα ξύλινο οίκημα που 
προστατεύεται από ένα λεπτό στρώμα τσιμέντου, φωτίζεται από δέκα παράθυρα και περιέχει ένα 
τηλεφωνικό κέντρο που φρουρείται από έναν υπαξιωματικό. Ο Στάουφφενμπεργκ του λέει 
υψηλόφωνα ότι περιμένει μια επείγουσα τηλεφωνική πρόσκληση από το Berlin και, έπειτα, 
ακολουθώντας τον Keitel και τον στρατηγό Μπούλε, μπαίνει στην αίθουσα των συσκέψεων. Ώρα 
12:30. Η σύσκεψη έχει αρχίσει εδώ και λίγα λεπτά και ο στρατηγός Χόυζινγκερ εκθέτει τις 
τελευταίες εξελίξεις στο ανατολικό μέτωπο. Ο Keitel τον διακόπτει για να εξηγήσει την παρουσία 
του Στάουφφενμπεργκ. Μόνος καθιστός ανάμεσα σε 20 πρόσωπα όρθια, ο Hitler απευθύνει ένα 
μικρό χαιρετισμό στον ανάπηρο συνταγματάρχη και, έπειτα, ζητεί από τον Χόυζινγκερ να 
συμπληρώσει την έκθεσή του. Ο Στάουφφενμπεργκ αποθέτει τον χαρτοφύλακα του κάτω απ’ το 
τραπέζι, προς το μέρος του Führer. Κάνει ένα βήμα πίσω, περιμένει μερικά δευτερόλεπτα και 
βγαίνει. 

Ο Keitel δεν κατάλαβε την έξοδό του, αλλά διαπιστώνει την απουσία του. Βγαίνει και αυτός, με την 
πρόθεση να πει στον Στάουφφενμπεργκ ότι, από στιγμή σε στιγμή, θα έλθει η σειρά του να μιλήσει 
και πρέπει να είναι έτοιμος. Ο συνταγματάρχης δεν βρίσκεται στον προθάλαμο. Ο Keitel, αμήχανος, 
επιστρέφει. 

Τη στιγμή εκείνη, ώρα 12:42 ακριβώς, πραγματοποιείται η έκρηξη της βόμβας. Ο Στάουφφενμπεργκ 
και ο Χαίφτεν είχαν ήδη βγει από τον χώρο του παραπήγματος του F ührer. Καπνίζοντας ένα τσιγάρο, 
περίμεναν μπροστά στο γραφείο του Φελλγκίμπελ. Ο κρότος τον όποιον άκουσαν είναι ανάλογος με 
τον κρότο μιας οβίδας των 150. Βλέπουν φλόγες και ακούν κραυγές πόνου. Η δουλειά έχει γίνει... 

Με οδηγό τον Χαίφτεν, το αυτοκίνητο κατευθύνεται προς το αεροδρόμιο. Ο ζήλος του διοικητή ενός 
σταθμού ελέγχου που παραξενεύτηκε από την έκρηξη, το κρατά για μια στιγμή μπροστά στην 
είσοδο του αεροδρομίου, αλλά ο Στάουφφενμπεργκ εξασφαλίζει την ελεύθερη διέλευση 
τηλεφωνώντας στον λοχαγό Μόλεντορφ, υπασπιστή του διοικητή του Γενικού Στρατηγείου. Λίγα 
λεπτά αργότερα πετά προς το Berlin. 

Προσγειώνεται στο Ράνγκσντορφ στις 15:45 και τηλεφωνεί στον στρατηγό Όλμπριχτ την καλή 
είδηση: Ο Hitler είναι νεκρός! 

Ο Όλμπριχτ σπεύδει στον Fromm, τον πληροφορεί για το μεγάλο γεγονός και του ζητεί να 
υπογράψει τη διαταγή εφαρμογής του σχεδίου Βαλκυρία. Ο Fromm, που είναι ο υψηλότερος 
Γερμανός στρατηγός (ανάστημα 2,04m), απαιτεί μια εξακρίβωση. Ο Όλμπριχτ σηκώνει το ακουστικό 
και ζητεί τον Keitel σε άκρως επείγουσα τηλεφωνική συνδιάλεξη - με την πεποίθηση ότι το 
Ράστενμπουργκ δεν θ’ απαντήσει, αφού ο Φελλγκίμπελ θα είχε κλείσει τα τηλεφωνικά κέντρα. 
Ωστόσο, ο Keitel έρχεται στο τηλέφωνο σε λίγα δευτερόλεπτα. Ο Fromm, ο οποίος πήρε το 
ακουστικό, του λέει ότι στο Berlin κυκλοφορεί η φήμη ότι έγινε απόπειρα κατά του Führer. Ο Keitel 
το επιβεβαιώνει και προσθέτει ότι ο Führer δεν τραυματίσθηκε σοβαρά, δόξα τω Θεώ! Πήγε να 
υποδεχθεί τον Mussolini στο σιδηροδρομικό σταθμό του Rastenburg. Τονίζει ότι δεν υπάρχει λόγος 
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να ληφθούν ιδιαίτερα μέτρα και να εφαρμοστεί το σχέδιο Βαλκυρία, αλλά ρωτά τον Fromm μήπως 
ξέρει που βρίσκεται ο επιτελάρχης του, συνταγματάρχης von Στάουφφενμπεργκ, ο οποίος 
βρισκόταν στο παράπηγμα του Hitler μερικές στιγμές πριν από την έκρηξη, αλλά εξαφανίστηκε. Ο 
Fromm απαντά καλόπιστα ότι δεν ξέρει. Ο Στάουφφενμπεργκ δεν έγινε αμέσως στόχος των 
υπονοιών. Η έκρηξη στάθηκε τρομερά σφοδρή. Τέσσερις άνθρωποι έμειναν στον τόπο: ο 
υπασπιστής στρατηγός Schmundt, ο πτέραρχος Κόρτεν, ο στενογράφος Μπέργκερ και ένας 
συνταγματάρχης Μπραντ, ο οποίος, μετακινώντας τον χαρτοφύλακα του Στάουφφενμπεργκ, επάνω 
στον οποίο είχε σκοντάψει, έσωσε αυτός ίσως την ζωή του Hitler. Οι επιζώντες βγήκαν γεμάτοι 
αίματα με τα ρούχα τους κουρελιασμένα, κατάμαυροι και ουρλιάζοντας από τον πόνο, αλλά η 
πρώτη τους σκέψη ήταν ότι κάποιο μεμονωμένο αεροπλάνο είχε ρίξει με ευστοχία μια βόμβα στο 
παράπηγμα. Έπειτα σκέφθηκαν ότι, καθώς το παράπηγμα ήταν πρόσφατης κατασκευής, ξένοι 
εργάτες της Οργάνωσης Τοτ θα είχαν τοποθετήσει μια εκρηκτική συσκευή κάτω από το πάτωμα. 
Έπειτα, ο Keitel ο μόνος που δεν είχε πάθει ούτε αμυχή - θυμήθηκε τον Στάουφφενμπεργκ... 

Την ώρα εκείνη, ηρεμότερος από όλους στάθηκε ο Hitler. Όταν η αμαξοστοιχία του Mussolini μπήκε 
στο σταθμό -έπειτα από μια μακρά στάση, η οποία γέννησε στους επιβάτες της την υπόνοια ότι κάτι 
το ασυνήθιστο συνέβαινε- στεκόταν στην αποβάθρα, φορώντας μια μεγάλη μαύρη κάπα και 
έχοντας πίσω του τον Göring, τον Himmler, τον Ribbentrop, τον Bormann, και άλλους που είχαν 
σπεύσει από τα γειτονικά Αρχηγεία. Ο χαιρετισμός με τον αριστερό βραχίονα, μια αμυχή στο χέρι 
και μια γάζα τοποθετημένη στο δεξιό αυτί, όπου είχε διαρραγεί το ακουστικό τύμπανο, 
αποτελούσαν τα μόνα ορατά ίχνη της απόπειρας. Duce, είπε ο Hitler, πριν από λίγο έβαλαν να 
εκραγεί ένα διαβολικό μηχάνημα εναντίον μου. Η θεία Πρόνοια με φύλαξε. Όταν έφθασαν στην 
Βολφσάντσε, ζήτησε συγγνώμη και κλείστηκε μόνος με τον Himmler, ενώ οι άλλοι κορυφαίοι του 
ναζισμού άρχισαν να διαπληκτίζονται μπροστά στους εμβρόντητους Ιταλούς και ο Göring απειλούσε 
τον Ribbentrop με την στραταρχική ράβδο του. Μύριζε προδοσία στον αέρα

Η επανεμφάνιση του Führer αποκατέστησε την ευπρέπεια. Ο Himmler αναχωρεί για το Berlin, αφού 
διορίσθηκε Ανώτατος Διοικητής του στρατού του εσωτερικού. Έπειτα, ο Hitler εξέθεσε για εικοστή 
φορά στον άλλο δικτάτορα -που, τη φορά αυτή, ήταν ελαφρά συγκαταβατικός- τους λόγους της 
βεβαιότητάς του για τη νίκη. Μόνο κατά την ώρα του τσαγιού σημειώθηκε η έκρηξη της 
συμπιεσμένης ως τότε λύσσας του. Ο Hitler έπαθε υστερική κρίση και μανία εκδίκησης, και 
απείλησε τις πιο φοβερές τιμωρίες για τους προδότες, τις οικογένειές τους και την κοινωνική τάξη 
στην οποία ανήκουν. 

, θα έλεγε αργότερα ο 
στρατάρχης Graziani. 

Στο υπουργείο Στρατιωτικών, στο Berlin, διαδραματίζεται άλλη σκηνή. Φθάνοντας από το 
Ράνγκσντορφ, ο Στάουφφενμπεργκ ορκίζεται στον Fromm ότι ο Keitel ψεύδεται, ότι ο Hitler είναι 
νεκρός και ότι είδε να βγάζουν το πτώμα του από το καταστραμμένο παράπηγμα. Ο Fromm αρνείται 
να το πιστέψει. Ο Hoepner, τον οποίο ο Hitler είχε διώξει από τις τάξεις του στρατού το 1941, 
έφθασε φέρνοντας τη στολή του μέσα σε μια βαλίτσα και την φόρεσε μέσα στις τουαλέτες. Θέλει να 
διώξει τον Fromm από το γραφείο του. Ο Fromm αντιστέκεται. Οι δύο άνδρες έρχονται στα χέρια. 
Τα περίστροφα βγαίνουν από τις θήκες - αλλά δεν χρησιμοποιούνται. Ο Fromm αφοπλίσθηκε και 
τέθηκε υπό κράτηση. Η φρουρά του υπουργείου υπακούει στον Όλμπριχτ, κλείνει τις εξόδους και 
περιπολεί στους διαδρόμους. Εκατοντάδες αξιωματικοί εργάζονται μέσα στα γραφεία τους χωρίς να 
υποψιάζονται το δράμα που ξετυλίγεται γύρω τους. 

Το δράμα αυτό ξετυλίγεται, άλλωστε, σε βραδύ ρυθμό. Διασχίζοντας το Berlin, ο Στάουφφενμπεργκ 
διαπιστώνει, με απογοήτευση, την έλλειψη κινήσεων στρατού. Όταν φθάνει στο υπουργείο 
Στρατιωτικών, στην Μπεντλερστράσσε, ερεθίζεται μαθαίνοντας ότι το σύνθημα Βαλκυρία μόλις 
εκείνη τη στιγμή είχε δοθεί και μάλιστα αποκλειστικά χάρη στην ενεργητικότητα του 
συνταγματάρχη Μερτς von Κιρχάιμ που αντικατέστησε τους διστακτικούς προϊσταμένους του. Ο von 
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Beck άρρωστος, σχεδόν ετοιμοθάνατος, έφθασε στο υπουργείο μόλις στις 16:30. Ο Witzleben πήγε 
στο Τσόσσεν, 40km από το Berlin, για να συσκεφθεί με τον διοικητή της περιοχής στρατηγό 
Βάγκνερ. Η σχολή πεζικού του Νταίμπεριτς δεν έχει κινητοποιηθεί. Όσοι από τους στρατηγούς 
ακολουθούν το παράδειγμα του Fromm και παίρνουν θέση εναντίον του πραξικοπήματος, όπως ο 
στρατηγός Κόρτσφλαϊς, διοικητής της Βερκράις III τίθενται υπό κράτηση αντί να τιμωρηθούν χωρίς 
άλλη διαδικασία. Οι συνωμότες ξέρουν καλά τις ανηλεείς μεθόδους που χρησιμοποιεί ο 
εθνικοσοσιαλισμός. Ξέρουν πως αν αποτύχουν, τους περιμένει οπωσδήποτε ένας φριχτός θάνατος. 
Παίζουν ωστόσο το υπέρτατο παιχνίδι τους με την επιφυλακτικότητα των κοσμικών κυρίων και τον 
αργό ρυθμό των ηλικιωμένων. 

Το τάγμα της φρουράς του Berlin το διοικεί ο ταγματάρχης Όττο Έρνστ Ρέμερ, 32 χρονών, 
αξιωματικός του μετώπου, με εννιά τραύματα, στον οποίο ο Hitler, εντελώς πρόσφατα, είχε 
απονείμει ιδιοχείρως τον σταυρό του ιππότη. Ο Χέλντορφ μήνυσε στον Beck και στον Witzleben πως 
θα ήταν καλύτερα ν’ απομακρύνουν από το Berlin τον Ρέμερ, υπολογίζοντας τα αμφίβολα πολιτικά 
του αισθήματα, οι δυο όμως αυτοί γηραιοί δεν έδωσαν σημασία στην προειδοποίηση του 
Χέλντορφ. Οι αντιρρήσεις τους βασίζονται στον εξής συλλογισμό: ένας στρατιώτης πάντοτε 
πειθαρχεί· ο Ρέμερ είναι στρατιώτης συνεπώς ο Ρέμερ θα πειθαρχήσει. Ο Ρέμερ καλείται από τον 
von Χάζε στην Κομμαντατούρ της Ούντερ ντεν Λίντεν, όπου τον πληροφορούν πως ο Hitler είναι 
νεκρός και του απαριθμούν τις τριάντα αποστολές που αναθέτουν στο τάγμα του για να κρατηθεί η 
τάξη: κατάληψη των ραδιοφωνικών σταθμών, αποκλεισμός της περιοχής των υπουργείων, 
κατάληψη της έδρας της Gestapo, σύλληψη του Goebbels και των άλλων ηγετών. Ο Ρέμερ δεν 
φέρνει αντιρρήσεις, δεν διατυπώνει ερωτήσεις, επιστρέφει στο Νταίμπεριτς, δίνει τις σχετικές 
διαταγές, και φεύγει ο ίδιος, με λίγα θωρακισμένα, για να πραγματοποιήσει την σύλληψη του 
Goebbels. Μετά την επιχείρηση, θα δηλώσει πως την υπόθεση την είχε θεωρήσει ύποπτη. Ωστόσο, 
ως την ώρα, ο Witzleben και ο Beck έχουν δίκιο: ο στρατιώτης Ρέμερ πειθαρχεί. 

Ο Goebbels όμως έχει προειδοποιηθεί. Ένας ονόματι Χάγκεν, έφεδρος υπολοχαγός, αξιωματικός 
προπαγάνδας του τάγματος, τον έχει προειδοποιήσει. Όταν έρχεται η στιγμή να εισβάλει ο Ρέμερ με 
το περίστροφο στο χέρι, βρίσκει απέναντι του έναν Goebbels εντελώς ψύχραιμο. Τι επιθυμεί ο 
κύριος ταγματάρχης; Να τον συλλαβή. Και γιατί; Γιατί ο Führer είναι νεκρός. Ο Goebbels σηκώνει 
τους ώμους. Ο κύριος ταγματάρχης είναι θύμα απάτης. Έχει όμως στο λαιμό του τον σταυρό του 
ιππότη. Αυτόν τον σταυρό δεν του τον επέδωσε ο ίδιος ο Führer; Ναι, ο Führer. Συνεπώς γνωρίζει τη 
φωνή του Führer; Ας την ακούσει λοιπόν. 

Σε τριάντα μόλις δευτερόλεπτα ο Goebbels συνδέεται τηλεφωνικώς με την Βολφσσάντσε (φωλιά 
του λύκου). Πλησιάζει στον Ρέμερ το ακουστικό. Ο Hitler λέει στον νεαρό διοικητή ότι προδότες της 
γερμανικής πατρίδας έκαναν πράγματι απόπειρα να τον δολοφονήσουν, αλλά ούτε καν 
τραυματίστηκε, και τώρα η τιμωρία των προδοτών βρίσκεται εν εξελίξει. Αναθέτει στον ίδιο τον 
Ρέμερ προσωπικώς να συλλάβει τους συνωμότες και του ζητά, ως την άφιξη του Ραϊχσφύρερ 
Himmler, να μην υπακούει σε κανέναν άλλον εκτός από τον δόκτορα Goebbels. Ο Führer επαφίεται 
στον ζήλο του, στην πίστη του και στην τιμή του. 

Αυτή την στιγμή είναι περίπου 18:00. Παρ’ όλο που από τώρα και στο εξής οι συνωμότες 
αμφιβάλλουν για τον θάνατο του Hitler, ωστόσο είναι πάντα κύριοι του υπουργείου Στρατιωτικών, 
έχουν καταλάβει την έδρα του Επιτελείου και πιστεύουν πως πλησιάζουν να κερδίσουν το παιχνίδι. 
Στο Τσόσσεν, ο Witzleben αυτοανακηρύσσεται επιτέλους αρχιστράτηγος της Wehrmacht. Από την 
Μπεντλερστράσσε, ο Στάουφφενμπεργκ ιδιοποιείται το όνομα του Fromm και στέλνει στους 
διοικητές των οχυρωμένων θέσεων διαταγές για την σύλληψη των gauleiter, των Στατχάλτερ, των 
αρχηγών της Gestapo, των αρχηγών των SS, των διοικητών στρατοπέδων συγκεντρώσεως κλπ. 
Αποκαθίσταται επαφή με το Paris, όπου ο Stülpnagel παραληρεί από ενθουσιασμό. Ο Kluge είναι 
στο μέτωπο, τον περιμένουν όμως από στιγμή σε στιγμή να γυρίσει στην Λα Ρος-Γκυγιόν. Κανείς δεν 
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αμφιβάλλει για την προσχώρησή του στο κίνημα. Εκατό φορές έχει πει πως πρέπει να σκοτώσουν 
αυτό το γουρούνι τον Hitler και να δώσουν τέλος σ’ έναν πόλεμο που είναι χαμένος. 

Για τον Kluge, ήταν μια φοβερή ημέρα. Επιστρέφει καταϊδρωμένος και γεμάτος σκόνη, γιατί πολλές 
φορές χρειάστηκε να βουτήξει σε χαντάκια. Μετά τον τραυματισμό του Rommel, έγινε ο ίδιος 
αρχιστράτηγος διοικητής του Δυτικού μετώπου και της ομάδας Β. Διατρέχει κάθε μέρα τη 
Νορμανδία και τώρα έχει προσωπική εμπειρία για τις συντριπτικά κατώτερες συνθήκες με τις 
οποίες πολεμούν τα στρατεύματα που αυτός τα θεωρούσε αποχαυνωμένα και δειλά. Η στρατιωτική 
σύσκεψη που πριν από λίγο διηύθυνε, συγκεντρώνοντας τους στρατηγούς της ομάδας 
θωρακισμένων μεραρχιών της Δύσης, χρειάσθηκε να πραγματοποιηθεί μέσα σ’ ένα δάσος, κοντά 
στο Σαιν-Πιέρ-συρ-Ντιβ, γιατί και η παραμικρή κίνηση σε κατοικημένη περιοχή ήταν αυτοκτονία. 
Είναι μια θαυμάσια ημέρα, συνεπώς η εχθρική αεροπορία είναι ελεύθερη να δράσει. Ο ουρανός 
είναι μια δονούμενη κυψέλη, και όλα τ’ αεροπλάνα που αναστατώνουν το γαλάζιο του ουρανού 
έχουν πάνω τους το λευκό άστρο. Η σύσκεψη ήταν θλιβερή. Η βρετανική επίθεση ανατολικά της Καν 
αναπτύσσεται τις τελευταίες 48 ώρες. Το χαλί από βόμβες που ρίχθηκε την πρώτη ημέρα από 2.000 
αεροπλάνα έχει εκμηδενίσει τα γερμανικά στρατεύματα της πρώτης γραμμής και χρειάσθηκε να 
κληθούν αμέσως εφεδρείες. Όλα τα θωρακισμένα μάχονται στην περιοχή από το Τροάρν ως το 
Μπουργκεμπίς, γύρω από ένα θύλακα που αδιάκοπα φουσκώνει. Άραγε θα σπάσει αυτός ο 
θύλακας; Σκυθρωποί και κατάκοποι οι στρατηγοί το προλέγουν, ο ένας πιο έντονα από τον άλλον. 

Ο Σπάιντελ, που έχει διατηρηθεί αρχηγός του επιτελείου της ομάδας στρατιών, ανακοινώνει στον 
Kluge τα γεγονότα της ημέρας. Και προσθέτει, σαν να πρόκειται για μια υπηρεσιακή λεπτομέρεια, 
πως έγινε απόπειρα δολοφονίας του Führer και πως η απόπειρα φαίνεται να πέτυχε. 

Ο Kluge δεν αναπηδά, δεν κάνει σχόλια. Μόνο που ρωτάει: Άλλο τίποτε; και λέει μια λέξη ακόμα: 
Ευχαριστώ

Παράξενος αυτός ο Kluge! Το γεγονός αυτό που τόσο συχνά το είχε σκεφθεί, η δολοφονία δηλαδή 
του Hitler, να που έγινε, κι όμως, δεν του προκαλεί καμιά αισθητή αντίδραση. Για να ανανεώσει τις 
δυνάμεις του και να δώσει καιρό στον εαυτό του να δει τα πράγματα καθαρά, κάνει μπάνιο κι 
αλλάζει εσώρουχα. 

. 

Στις 19:00 τον καλεί το Berlin. Στο τηλέφωνο είναι ο Ludwig Beck: Kluge, ο Führer είναι νεκρός. 
Προσχωρείστε αμέσως στο κίνημά μας... Σας υπενθυμίζω τις συζητήσεις μας και τη θέση που πήρατε 
τότε. Όχι, η κατάσταση δεν είναι απόλυτα ξεκαθαρισμένη. Ο θάνατος του Hitler πιθανολογείται. Δεν 
είναι εντελώς σίγουρος... Αυτό όμως δεν έχει σημασία, το κίνημα μας αναπτύσσεται ελεύθερα και θα 
συνεχισθεί ως το τέλος. Το παν εξαρτάται από τα στρατεύματα της Δύσης, από σας! Απαιτώ απάντηση 
χωρίς περιστροφές. Ο Kluge αφήνει να εξαντληθεί ο χείμαρρος των νευρικών φράσεων του 
ηλικιωμένου ανθρώπου που υπήρξε αρχηγός του. Οφείλω, λέει ο Kluge, να συμβουλευθώ το επιτελείο 
μου. Θα σας τηλεφωνήσω σε μισή ώρα. Την επόμενη στιγμή, εμφανίζεται ο Στύλπναγκελ, έχοντας 
μαζί του έναν ονόματι δόκτορα Χορστ που είναι γαμπρός του Σπάιντελ, και τον Καίσαρα von 
Χόφακερ, που είναι ο πιο ενθουσιώδης, ο πιο πειστικός από τους συνωμότες. Αποσύρονται μαζί με 
τον Kluge - που δεν πραγματοποίησε ακόμα και που δεν θα πραγματοποιήσει ποτέ την υπόσχεσή 
του να τηλεφωνήσει στον Beck. Ο Χόφακερ που είναι ένας απλός έφεδρος αντισυνταγματάρχης, 
παίρνει το λόγο: Ο πόλεμος είναι χαμένος. Δώστε ένα τέλος στη σφαγή..., εμποδίστε να ξεσπάσει πάνω 
στον γερμανικό λαό η πιο φριχτή καταστροφή... Η ευγλωττία αυτή γλιστρά σαν πάνω σ’ ένα 
παγόβουνο. Ο Kluge σηκώνεται. Κύριοι, η απόπειρα απέτυχε. Αλλά νόμιζα πως το ξέρατε, λέει ο 
Στύλπναγκελ. Το πληροφορήθηκα πριν από λίγο απευθείας από το Rastenburg... Κάθε περαιτέρω 
συζήτηση είναι μάταιη. Ο Στύλπναγκελ και ο Χόφακερ κατάλαβαν. Ο Στύλπναγκελ και ο Χόφακερ -
και τόσοι άλλοι, χιλιάδες άλλοι- μόλις πληροφορήθηκαν την καταδίκη τους σε θάνατο. Ο 
στρατάρχης Gunther von Kluge πήρε την απόφασή του. 
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Τέλειωσε λοιπόν η ιστορία; Όχι ακόμα. Ο Kluge είναι ο οικοδεσπότης. Οι επισκέπτες από το Paris 
καλούνται σε δείπνο. Κάθονται στην επιβλητική τραπεζαρία του παλιού αρχοντικού, ανάλογα με τον 
βαθμό ιεραρχίας. Το μακρύ δειλινό του Ιουλίου σβήνει, και μια και το ηλεκτρικό έχει διακοπεί από 
τους βομβαρδισμούς, φέρνουν κηροπήγια, αυτά που χρησιμοποιούν στις κηδείες. Κανείς δεν τρώει, 
μόνον ο Kluge. Κανείς δεν μιλά, μόνον ο Kluge. Διηγείται αναμνήσεις από τις μάχες του στη Ρωσία, 
ανέκδοτα από τη ζωή του στις φρουρές. Γελάει. 

Ξαφνικά ο Στύλπναγκελ αφήνει την πετσέτα του: 

Ο Kluge διστάζει, δέχεται, οδηγεί τον υφιστάμενό του σ’ ένα διπλανό δωμάτιο. Στην τραπεζαρία 
ξανάγινε απόλυτη σιωπή. Με δύναμη, η πόρτα του δωματίου ξανανοίγει. Οι βραχνές εκρήξεις της 
φωνής του φωνακλά στρατιωτικού αντηχούν όπως και στις σκάλες του στρατώνα. Ο αρχιστράτηγος 
von Kluge βλαστημά σαν λοχίας. 

Στρατάρχα, μπορώ να σας πω λίγα λόγια ιδιαιτέρως; 

Στο Paris, όλα ήταν μια χαρά. Οι στρατιώτες εκτελούσαν με ζήλο τη διαταγή να βάλουν στη φυλακή 
τα όργανα του καθεστώτος. Όσο γι’ αυτούς, δεν αντιστέκονταν καθόλου. Πλήθος καμιόνια της 
Wehrmacht μετέφεραν στη φυλακή της Φρεν και στο φρούριο του Σαιν-Ντενί τα 1200 περίπου 
άτομα που τα τελευταία τέσσερα χρόνια έκαναν να κυριαρχεί στη γαλλική πρωτεύουσα ο ναζιστικός 
νόμος. Στο ξενοδοχείο Ραφαέλ, οι αξιωματικοί του Στύλπναγκελ έπιναν σαμπάνια περιμένοντας την 
επιστροφή του αρχηγού τους. Το ραδιόφωνο είχε αναγγείλει ότι ο Führer γλίτωσε από μιαν 
απόπειρα εναντίον του, όλοι όμως ήταν σίγουροι πως ο στρατάρχης von Kluge είχε προσχωρήσει 
στο κίνημα και ήταν έτοιμος να πάει να διαπραγματευθεί με τους Συμμάχους. 

Αυτό είναι ανήκουστο! Είναι παραφροσύνη! Είναι πράξη 
απειθαρχίας! Ο κύριος στρατηγός von Στύλπναγκελ διέταξε να συλληφθεί ο στρατηγός Όμπεργκ, τα SS 
και τα SD του Paris! Μπλούμεντριτ τηλεφωνήστε, ανακαλέστε αυτήν την ηλίθια διαταγή! Αμέσως. 

Στις 11 περίπου τη νύχτα, ο αρχηγός του επιτελείου συνταγματάρχης von Λίνστοφ παίρνει 
τηλεφωνική διαταγή από την Λα Ρος-Γκυγιόν να ανακόψει την σύλληψη των nazi. Δίνει την 
απάντηση πως είναι πολύ αργά και πως η επιχείρηση είναι προς το τέλος της. Μισή ώρα αργότερα, 
το Berlin καλεί στο τηλέφωνο. Ο Λίνστοφ που ήταν καρδιακός, βουλιάζει στην καρέκλα του, νεκρός 
από συγκοπή. Ο Στάουφφενμπεργκ, αυτοπροσώπως -πολύ ήρεμος, χωρίς καθόλου να τρέμει η 
φωνή του- πληροφορεί τους συνενόχους του στο Paris ότι το πραξικόπημα απέτυχε και το μόνο που 
πρέπει τώρα να σκεφτούν είναι η δική τους σωτηρία. Η μεραρχία Grossdeutschland αντί να 
προστατεύσει το υπουργείο Στρατιωτικών, το περικυκλώνει και το καταλαμβάνει. Άνδρες των SS, 
πράκτορες της Gestapo ενώνονται με τους στρατιώτες. 

Στην Λα Ρος-Γκυγιόν, ο Kluge ξανακάθεται στο τραπέζι. Επέμεινε να καθίσει δεξιά του ο 
Στύλπναγκελ. Μετά το κονιάκ, οδηγεί τον στρατηγό ως το αυτοκίνητό του, και, σαν να ξανάγινε 
καλός σύντροφος, του ψιθυρίζει στο αυτί: 

Βρίσκονται έξω από την πόρτα του γραφείου 
μου... Φτάνουν... 

Στη θέση σας, θα φορούσα πολιτικά και θα προσπαθούσα 
να εξαφανισθώ.

Στο Berlin, έφθασε η ώρα για τη λύση του δράματος. Ο Fromm, ελεύθερος τώρα, κυριαρχείται από 
δίψα για εκδίκηση που τη φουντώνει η επιθυμία του να δει να εξαφανίζονται το συντομότερο οι 
άνθρωποι αυτοί, των οποίων υπήρξε με σιωπηρή συμφωνία, συνένοχος. Ο Witzleben που έκανε 
στην Μπεντλερστράσσε μια μόνο εμφάνιση, επιστρέφει στο σπίτι του περιμένοντας τη σύλληψή 
του. Ο Γκαίρντελερ που όλη την ημέρα δεν φάνηκε, δραπετεύει. Ο γενικός επιτελάρχης στρατηγός 
Βάγκνερ αυτοκτονεί. Ο Hoepner, στον οποίον ο Fromm, εν ονόματι μιας παλιάς εν όπλοις φιλίας, 
προσφέρει την ίδια διέξοδο, απαντά πως ελπίζει να μπορέσει να δικαιολογηθεί και αφήνει να τον 
οδηγήσουν στην στρατιωτική φυλακή του Μοαμπίτ. Μερικοί καταφέρνουν να ξεφύγουν. Άλλοι, 
ανάμεσά τους ο Γιορκ, ο Σβέριν και ο Μπέρτχολντ von Στάουφφενμπεργκ, αδελφός του Κλάους, 
οδηγούνται στην Gestapo, στην Πρινσρεγκεντστράσσε. Ο Beck τραβά μια σφαίρα στο κεφάλι του, 

 Ο Στύλπναγκελ δεν ακούει, και, όταν ο στρατάρχης του απλώνει το χέρι, δεν το 
βλέπει. 
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πληγώνεται επιπόλαια στο μέτωπο, χάνει τις αισθήσεις του, συνέρχεται και ξαναρχίζει με την ίδια 
αστοχία. Ο Fromm ζητά από έναν υπαξιωματικό να βοηθήσει τον γηραιό κύριο. Ο υπαξιωματικός 
παίρνει στα χέρια τον πρώην αρχηγό του επιτελείου και πάει να τον αποτελειώσει σ’ ένα διπλανό 
γραφείο. 

Μένουν τέσσερις αιχμάλωτοι που, με διάφορες παραλλαγές, ήταν και οι τέσσερις συνεργάτες του 
στρατηγού Freidrich Fromm. Στον Fromm φτάνουν λίγες λέξεις που αλλάζει ψιθυριστά με τον Ρέμερ 
και τον Σκόρτσενυ για να δηλώσει πως ένα στρατοδικείο καταδικάζει σε θάνατο τον στρατηγό 
Όλμπριχτ, τον συνταγματάρχη Μερτς, τον υπολοχαγό Χέφτεν και αυτόν τον συνταγματάρχη που δεν 
θέλω να προφέρω τ’ όνομά του. Τους κατεβάζουν στο προαύλιο των επισήμων τελετών και τους 
εκτελούν στο φως των φανών αυτοκινήτου - ενώ την ίδια ώρα αντηχούν οι βόμβες που ρίχνει ένα 
αεροπορικό σμήνος συντρίβοντας μια συνοικία στα βόρεια του Berlin. 
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2246 αεροπλάνα σπάζουν το μέτωπο του Κοταντέν 

Από την πλευρά των Συμμάχων, το παράξενο και τραγικό γεγονός της 20ής Ιουλίου υποτιμήθηκε 
συστηματικά. Οι κυβερνήσεις ήξεραν, από τους ίδιους τους συνωμότες, από πότε είχε αρχίσει η 
συνωμοσία και τι έκταση είχε πάρει, αρνήθηκαν όμως επίμονα να ενθαρρύνουν, έστω και ελάχιστα, 
αυτή τη μορφή γερμανικής αντίστασης. Ερχόταν σε αντίθεση προς την κυριαρχούσα ιδέα της 
απόλυτης ταύτισης της Γερμανίας και του Führer της. Ερχόταν σε σύγκρουση προς την αρχή της 
αυτόματης συνενοχής ανάμεσα στον εθνικοσοσιαλισμό και στον πρωσικό μιλιταρισμό που τον 
συμβολίζει η τάξη των Junkers. Ακόμη και σήμερα, πολύ λίγοι είναι εκείνοι που κάνουν τον κόπο να 
παρατηρήσουν πως ανάμεσα στους μεγάλους nazi ηγέτες δεν υπήρξαν στην πραγματικότητα 
Πρώσοι, και πολύ περισσότερο δεν υπήρξαν αριστοκράτες, αλλά σχεδόν αποκλειστικά Γερμανοί της 
Ανατολής και του Νότου που κατάγονταν γενικά από γενιές καθολικών, και η κοινωνική τους 
προέλευση ήταν πάντοτε ταπεινή ή μέτρια: Hitler, Göring, Himmler, Goebbels, Bormann, Λέυ, 
Ζάουκελ κ.ά. Η αποκάλυψη πως μια κοινωνική και πνευματική αριστοκρατία παραδεχόταν τα 
εγκλήματα του καθεστώτος και θεωρούσε πως η τιμωρία των εγκληματιών είναι πράξη πατριωτική, 
θ' άνοιγε ένα ρήγμα στην αρχή της χωρίς όρους συνθηκολόγησης. Η Γερμανία έπρεπε να εκφράζει 
στο σύνολό της το πνεύμα του κακού. Οι πόλεμοι γίνονται με απλές αρχές και με σύντομες 
προσταγές. 

Έτσι λοιπόν ο Hitler και οι Σύμμαχοι συναγωνίστηκαν στο να εμφανίσουν την 20ή Ιουλίου ως ένα 
επεισόδιο μικρής σημασίας. Ο Führer, όταν μίλησε στο ραδιόφωνο, κατά τα μεσάνυχτα, για να 
αφηγηθεί την απόπειρα εναντίον του, που τον αναγόρευε σε προστατευόμενο της θείας Πρόνοιας, 
υπογράμμισε πως οι συνωμότες ήταν μια πολύ μικρή κλίκα, μια κλίκα πάρα πολύ περιορισμένη από 
εγκληματίες και ηλίθιους αξιωματικούς που ήθελαν να ικανοποιήσουν ταπεινές προσωπικές 
φιλοδοξίες. Ο Churchill, παρ’ όλο που ήξερε, κατά τρόπο εντελώς ειδικό, όσα προηγήθησαν από την 
συνωμοσία, περιορίστηκε να δηλώσει πως η απόπειρα εναντίον του γερομπάσταρδου το μόνο που 
αποδείκνυε ήταν πως το γερμανικό επιτελείο παραδεχόταν τον πόλεμο για χαμένο. Ο von Tresckow, 
προτού πηδήσει ανάμεσα στις γερμανικές και στις ρωσικές γραμμές με μια οπλοβομβίδα στο χέρι, 
έγραψε αυτά εδώ: Ο Θεός είχε υποσχεθεί να γλιτώσει τα Σόδομα αν υπήρχαν εκεί δέκα δίκαιοι. 
Ελπίζω να συγκατατεθεί να μην καταστρέψει την Γερμανία εξαιτίας αυτού που προσπαθήσαμε να 
κάνομε. Κανείς από μας δεν μπορεί να διαμαρτυρηθεί για την τύχη του. Όποιος οργανώνει ένα κίνημα 
αντίστασης ντύνεται τον χιτώνα του Νέσσου...

Στις 21 Ιουλίου μια φοβερή τιμωρία αρχίζει. Ο Hitler ορκίζεται να σβήσει το όνομά του 
Στάουφφενμπεργκ και οι καθαρόαιμοι nazi να εκμηδενίσουν ολοκληρωτικά την αριστοκρατία. 
Φυλακισμένοι δολοφονούνται στα κελιά τους, όπως ο στρατηγός κόμης Σπόνεκ που είχε 
καταδικασθεί σε θάνατο για απειθαρχία, αλλά ο Hitler είχε μετριάσει την ποινή του. Μια ειδική 
επιτροπή, της 20ής Ιουλίου, ιδρύθηκε για να καθοδηγήσει την έρευνα, και ένα λαϊκό δικαστήριο, για 
να δικάσει τους κατηγορουμένους. Δόθηκε εντολή να γίνουν πολλές χιλιάδες συλλήψεις. Ο 
Γκαίρντελερ επικηρύχθηκε για ένα εκατομμύριο μάρκα. Τα πτώματα του Στάουφφενμπεργκ, του 
Όλμπριχτ, του Μέρτς και του Χέφτεν ξεθάφτηκαν και κάηκαν, και τη στάχτη τους τη διασκόρπισαν 
στον άνεμο, 

 Θα χρειαστούν όμως πολλά χρόνια γαλήνης για ν’ 
αναγνωριστεί πως η 20ή Ιουλίου ήταν αυτό που ο ιστορικός Μωρίς Μπωμόν αποκαλεί ηρωική 
προσπάθεια μερικών να σπάσουν τις αλυσίδες που αυτοί οι ίδιοι είχαν φτιάξει για τον εαυτό τους. 

όχι σε καλλιεργημένες εκτάσεις, προσδιορίζει ο Himmler, αλλά σε χώρους απορριμμάτων. 
Στο στράτευμα, ένα δικαστήριο τιμής που ο στρατάρχης von Rundstedt θεωρεί ατιμωτικό να δεχθεί 
να γίνει πρόεδρός του, λειτουργεί για να υποδείξει τους αξιωματικούς που πρέπει να παραδοθούν 
στη ναζιστική δικαιοσύνη. Ο Hitler, εξ άλλου, δεν περιμένει τις αποφάσεις αυτού του δικαστηρίου 
για να κτυπήσει. Συλλαμβάνεται ο Fromm που τον υποψιάζονταν γιατί βιάστηκε να εκτέλεση τόσο 
αιφνιδιαστικά τον Στάουφφενμπεργκ. Ο αρχηγός του επιτελείου Κουρτ Τσάιτσλερ δεν πήρε μέρος 
στη συνωμοσία, είχε όμως φιλικές σχέσεις με πολλούς συνωμότες: ο Hitler τον αποτάσσει και 
συγχρόνως του απαγορεύει να φορά τη στολή του. Ο Guderian δέχεται να τον αντικαταστήσει. 
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Στο Paris, τα SS και τα SD έχουν την καλή έμπνευση να τα σκεπάσουν

Στο μέτωπο της Νορμανδίας, η ένταση της μάχης δεν αφήνει καθόλου καιρό στους μαχόμενους να 
ενδιαφερθούν για την απόπειρα του Rastenburg. Ο Montgomery αποφασίζει αιφνιδιαστικά να 
διακόψει την επίθεση 

, παρά να κάνουν μια γελοία και 
επικίνδυνη επίδειξη της άδοξης συλλήψής τους. Ο Χόφακερ, ο Λίνστοφ, ένας άλλος συνταγματάρχης 
ονόματι Φινκχ, μπορούν να έχουν, για λίγες ημέρες, την ψευδαίσθηση πως θα ξεφύγουν από τα 
δίχτυα, αλλά η Gestapo τους ανακαλύπτει και τους εξαποστέλλει στη Γερμανία, προς τα μαρτύρια 
και το θάνατο. Η τύχη του Στύλπναγκελ είναι ακόμη πιο τραγική: ενώ πηγαίνει στο Berlin, όπου τον 
κάλεσαν για να δώσει εξηγήσεις, διατάζει τον οδηγό του αυτοκινήτου του να κάνει μια στροφή προς 
το πεδίο της μάχης του Βερντέν. Κοντά στη Βασεροβίλλ, όπου είχε πολεμήσει το 1916, τραβάει μια 
σφαίρα στο κεφάλι του, αλλά δεν καταφέρνει παρά να βγάλει τα δυο του μάτια, και στο 
νοσοκομείο, με την επίδραση του αναισθητικού, προφέρει το όνομα του Rommel... 

Γκούντγουντ

Για να βγει από το αδιέξοδο, η SHAEF προετοιμάζει άλλες αποβάσεις, όπως στην Άνω Νορμανδία, 
στα βόρεια της Βρετάνης, στο Κιμπερόν κλπ. Αφού όλα υπολογίσθηκαν καλά, καταλήγουν να 
επιχειρήσουν μια καινούρια προσπάθεια στο Κοταντέν. Οι φοβεροί φράχτες, οι απαίσιοι και 
γεμάτοι λακκούβες δρόμοι αποκαρδιώνουν τους Αμερικανούς στρατιώτες, αλλά ο Bradley, με βάση 
την μελέτη που έκανε στους χάρτες του, νομίζει πως βρήκε ένα χώρο για επίθεση σχετικά ευνοϊκό 
ακριβώς στα δυτικά του Saint-Lô, ανάμεσα στα χωριά Εμπεκρεβόν και Μοντρέιγ. Το έδαφος είναι 
ανώμαλο, αλλά στέρεο και σχετικά με λίγα δάση. Οι διάδρομοι διείσδυσης έχουν προσδιορισθεί 
προς τα νοτιοδυτικά, ανάμεσα σε λόφους χαμηλού ύψους. Ύστερα προχωρούν σ’ ένα τμήμα του 
νορμανδικού δάσους, όπου οι εκτάσεις είναι μεγαλύτερες, οι φράχτες λιγότερο πυκνοί, η λάσπη 
λιγότερο γλιστερή, οι δρόμοι λιγότερο ανασκαμμένοι. Αυτή η κατεύθυνση των επιχειρήσεων οδηγεί 
στην Αβράνς, στη βάση της Βρετάνης, και επιτρέπει την έξοδο προς τον Λουάρ, από όπου θα 
επιχειρηθεί η μεγάλη κυκλική κίνηση που αποτελεί τη φωτεινή ιδέα του σχεδίου Overlord. Εξ άλλου, 
μια επινόηση βελτιώνει τις συνθήκες της μάχης μέσα στο δάσος. Ένας λοχίας ο Κέρτις Γ. Κέλιν ο 
Νεώτερος, της 102ης ίλης αναγνώρισης, βρήκε ένα σύστημα που επιτρέπει στα άρματα Σέρμαν να 
διασχίζουν τους φράχτες. Ο σωματάρχης Τζέροου και ο ίδιος ο Bradley πηγαίνουν επιτόπου για να 
εξετάσουν σχετικά. Με παλιοσίδερα μαζεμένα από τις ακτές και ένα καμινέτο οξυγονοκολλήσεως 
που βρέθηκε στα ερείπια ενός γκαράζ, ο Κέλιν κατάφερε με επιτυχία να φτιάξη ένα είδος ασπίδας, 
όπου εξέχουν τέσσερις ατσάλινες λόγχες. Αυτή η εφεύρεση δίνει στο άρμα τη δυνατότητα να 
γαζώνεται και συγχρόνως το απαλλάσσει από το να εκθέτει την τρωτή κοιλιά του στα πυρά της 
αντιαρματικής άμυνας. Το Σέρμαν βυθίζεται στη βάση του φράχτη, σαν αγριεμένος αγριόχοιρος, και 
ανοίγει πέρασμα σκάβοντας το χώμα και σπάζοντας τα δέντρα. Φέρνουν από την Αγγλία το 
απαραίτητο υλικό και αρχίζουν αμέσως να πολλαπλασιάζουν την εφεύρεση του λοχία Κέλιν. Αλλά ο 
Bradley απαγορεύει να χρησιμοποιούνται στις τρέχουσες επιχειρήσεις τα άρματα που έχουν έτσι 
τροποποιηθεί. Πρέπει ν’ αποτελέσουν έκπληξη την ημέρα της διάσπασης του μετώπου. 

. Οι Βρετανοί έχουν προχωρήσει 6 μίλια κι έχουν πιάσει 2.000 
αιχμαλώτους - αποτέλεσμα μέτριο συγκριτικά με τα μέσα που χρησιμοποιήθηκαν και τις ελπίδες 
που είχαν ανάψει. Έντονες επικρίσεις διατυπώνονται και φθάνουν ως τον αγγλικό και τον 
αμερικανικό τύπο. Ο Eisenhower είναι γεμάτος έγνοιες. Ένα προηγούμενο βαραίνει στη σκέψη του: 
η επιχείρηση στα Δαρδανέλια. Όπως και στο 1915, έτσι και τώρα δημιούργησαν και 
σταθεροποίησαν ένα προγεφύρωμα, αλλά δεν καταφέρνουν να προχωρήσουν από κει και η μάχη 
μονιμοποιείται σε πόλεμο θέσεων... Και τούτο την ώρα που καταρρέει το γερμανικό ανατολικό 
μέτωπο και ο ρωσικός στρατός που κατεβαίνει από τον Volga, προσεγγίζει το Νιέμεν... 

Ο Bradley διστάζει λίγο σχετικά με το τι θα χρησιμοποιήσει για τη διάσπαση αυτή. Οι σωματάρχες 
του, κλασικοί στρατηγοί, προτιμούν μια προπαρασκευή πυροβολικού. Θα συμφωνούσα μαζί σας, 
λέει ο Bradley, αν είχα δέκα φορές περισσότερα κανόνια. Με τα κανόνια που διαθέτει, θα 
χρειαζόταν πολυήμερος βομβαρδισμός, έτσι όμως ο εχθρός θα είχε προειδοποιηθεί και θα χανόταν 
ο αιφνιδιασμός. Τα αεροπλάνα δεν έχουν την ακρίβεια βολής των κανονιών, έχουν όμως υπέρ 
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αυτών το στοιχείο του αιφνιδιασμού, την ικανότητα να δημιουργούν σύγχυση στους αμυνόμενους. 
Το ζήτημα είναι πως να φθάσουν σε ικανοποιητικό βαθμό αυτήν τη σύγχυση, συνεπώς πρέπει να 
ρίξουν βόμβες σε ποσότητα αρκετή και σε μια ζώνη που να ανταποκρίνεται στον επιδιωκόμενο 
τακτικό σκοπό. 

Για να δημιουργήσει το ιπτάμενο πυροβολικό του, ο Bradley ξαναπερνά στην Αγγλία. Τα 
αποτελέσματα της έρευνας που κάνει, ξεπερνούν τις προσδοκίες του. 1500 βαριά βομβαρδιστικά, 
396 μέσα βομβαρδιστικά, 350 καταδιωκτικά-βομβαρδιστικά είναι στη διάθεσή του. Θα μπορούσε 
να είναι ακόμη περισσότερα, αλλά τα Λάνκαστερ της RAF είναι διαρρυθμισμένα έτσι που να ρίχνουν 
βόμβες μεγάλου διαμετρήματος, και ο Bradley τα αποκλείει, γιατί φοβάται μην ανοιχτούν κρατήρες, 
όπως εκείνοι που εμπόδισαν την βρετανική προέλαση στην περιοχή της Καν. 

Η ζώνη στην οποία θα γίνει η αεροπορική προπαρασκευή είναι ένα ορθογώνιο 7km μήκους και 3km 
πλάτους που η μία πλευρά του συμπίπτει με την οδό Περιέ-Saint-Lô. Είκοσι τετραγωνικά χιλιόμετρα 
νορμανδικής γης συντρίβονται από 2246 αεροπλάνα, δηλαδή σε κάθε εκτάριο αντιστοιχεί 
περισσότερο από ένα αεροπλάνο. Τρεις μεραρχίες πεζικού, η 9η, η 4η και η 30ή, θα εισδύσουν στο 
ρήγμα που ανοίγει η αεροπορική μαζική επίθεση. Τις μεραρχίες αυτές θα τις προσπεράσουν η 2η 
και η 3η θωρακισμένες μεραρχίες που ενώ κατευθύνονται προς τα νοτιοδυτικά, θα κινηθούν προς 
την Κουτάνε, την Γκρανβίλ και την Αβράνς και θα κυκλώσουν τις εχθρικές δυνάμεις στη γραμμή 
προς το Περιέ και το Λεσσαί. Λογαριάζουν μ’ ένα και μόνο χτύπημα να κάνουν να καταρρεύσει 
ολόκληρη η άμυνα του Κοταντέν. 

Από την πλευρά των Γερμανών, αναδιπλώνονται σιγά σιγά από τα υψώματα της Λα Αι-ντυ-Πυί ως το 
σημείο όπου χύνονται τα νερά από τα Ελώδη Λιβάδια του Γκορζ. Εκεί υπάρχει, σαν ένα τέρμα, ένας 
ευρύς παραποτάμιος κόλπος. Μερικές ημέρες νωρίτερα, η θωρακισμένη μεραρχία Λερ και η 12η 
θωρακισμένη μεραρχία SS προχώρησαν προς τα δυτικά του Saint-Lô σε μια μάταιη προσπάθεια να 
κρατήσουν την πόλη. Ο Kluge υπολογίζει τώρα πως η βρετανική επίθεση θα ξαναρχίσει, και θέλει να 
ανακαλέσει τις δύο θωρακισμένες μεραρχίες για να τις ξαναστείλει στην περιοχή της Καν. Αμέσως 
ανακαλείται η 2η θωρακισμένη μεραρχία SS. Θα ακολουθούσε και η ανάκληση της θωρακισμένης 
μεραρχίας Λερ, τώρα που επιτέλους ο Hitler είχε συναινέσει να αποσύρει μερικές μεραρχίες από το 
πα ντε Calais. Αλλά οι τοπικοί διοικητές έχουν πλήρη συνείδηση του πόσο εύθραυστες είναι οι 
γραμμές τους κι έτσι διατηρούν τις μονάδες και τα άρματα του Μπάγιερλαϊν. Αυτά ακριβώς τα 
στρατεύματα, εκλεκτά τμήματα της στρατιάς της Δύσης, κρατούν το μέτωπο ανάμεσα στο Μοντρέιγ 
και στο Εμπεκρεβόν, μαζί με μερικές ομάδες αλεξιπτωτιστών και τα υπολείμματα της 275ης I.D. 

Πιάνουν όμως βροχές. Η αμερικανική επίθεση, με το συνθηματικό όνομα Κόμπρα που είχε αρχικά 
ορισθεί για τις 18, αναβάλλεται δύο φορές. Αποφασίζεται τελικά για τις 24. Τα αεροπορικά σμήνη 
πετούν, αλλά ο ουρανός συννεφιάζει με τόση ταχύτητα που τους στέλνουν διαταγή να γυρίσουν. 
Πολλοί σχηματισμοί δεν παίρνουν τη διαταγή, εκτελούν την αποστολή τους, εξαπολύουν 800 τόνους 
βόμβες, σκοτώνουν και τραυματίζουν Γερμανούς, αλλά συνάμα και 156 Αμερικανούς, προκαλώντας 
έτσι πανικό και σύμπτυξη. Παρ’ όλες τις δικές τους απώλειες, οι βετεράνοι της θωρακισμένης 
μεραρχίας Λερ βλέπουν με σαρκασμό τον εχθρό να φεύγει κυνηγημένος από τις δικές του βόμβες. 

Την άλλη μέρα, 25 Ιουλίου, φθάνει στα γερμανικά επιτελεία ένα εκπληκτικό ανακοινωθέν που 
αρχίζει έτσι: Γενική σύμπτυξη του εχθρού... Τώρα όμως το ιπτάμενο πυροβολικό έρχεται 
ολοκληρωμένο, και ό,τι συνέβη χτες έχει τόσο πολύ έντονα επηρεάσει τους Αμερικανούς, ώστε, είτε 
κατά διαταγή είτε αυθόρμητα, ολόκληρα συντάγματα τρέπονται εις φυγήν. Η ευχαρίστηση όμως 
που νιώθουν οι Γερμανοί δεν κρατά πολύ. Η θύελλα που ξεσπά στο ορθογώνιο που σχεδίασε ο 
Bradley ξεπερνά ό,τι είχαν δει σε όλη τη διάρκεια του πολέμου και σε όλα τα μέτωπα. Οι γερμανικές 
θέσεις κατακερματίζονται. Τα πυρομαχικά ανατινάζονται. Τα όπλα, τα άρματα καταστρέφονται. Τα 
οχυρά διαλύονται. Οι άνδρες γίνονται κομμάτια ή επιζούν μόνο σαν ζώα τρομαγμένα. Στρατιώτες 
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που είχαν πολεμήσει πέντε ολόκληρα χρόνια τρέμουν και ξεσπούν σε λυγμούς. Πολλοί 
τρελαίνονται. Η γη τρέμει. Στο Saint-Lô που είναι πολύ κοντά και δυστυχώς έχει πείρα από πόλεμο, 
πολίτες κραυγάζουν πως φτάνει το τέλος του κόσμου, ενώ άλλοι νομίζουν πως ένας από τους 
αντιπάλους εφεύρε ένα καινούριο τρομακτικό όπλο. Τελικά, αναμμένο από τις βόμβες ναπάλμ που 
αδειάζουν τα καταδιωκτικά-βομβαρδιστικά, ένα κύμα φωτιάς σκεπάζει τη ζώνη όπου γίνεται η 
επίθεση. Φαίνεται αδύνατο να μπορέσει να επιζήσει έστω και ένας μέσα σ’ αυτήν την κόλαση. 

Οι Αμερικανοί πληρώνουν κι αυτοί. Όπως και χθες, έτσι και τώρα, δεσμίδες βομβών πέφτουν στα 
βόρεια της οδού Περιέ-Saint-Lô. Ο στρατηγός Λέσλυ Τζ. Μάκναιαρ που ήρθε σαν θεατής, καίγεται 
μέσα στο τζιπ του. Ήταν στην Αγγλία διοικητής μιας πλασματικής ομάδας στρατιών, προορισμένης 
να κρατά τον εχθρό στο φόβο μιας καινούριας απόβασης. Πρέπει να φυλάξουν μυστικό τον θάνατό 
του, για να μην αποκαλυφθεί η πανουργία. 

Στις 11 το πρωί, την ώρα που οι Καναδοί κάνουν επίθεση γύρω από την Καν, οι Αμερικανοί, για να 
εξακριβώσουν τις γερμανικές εφεδρείες, περνούν την οδό Saint-Lô-Περιέ. Είχαν υπερβάλει όταν 
τους έλεγαν πως ο αεροπορικός βομβαρδισμός θα εξόντωνε και τον τελευταίο από τους 
αμυνόμενους. Στο Λοζόν, στη Λα Σαπέλ-αν-Ζυζέ, στο Εμπεκρεβόν, οι επιζώντες σηκώνουν κεφάλι, 
ξαναβρίσκουν μερικά όπλα και γίνεται μάχη. Διστακτικοί ακόμη οι συνταγματάρχες και οι μέραρχοι, 
συγκρατούν τα τάγματα που προχωρούν χωρίς αντίσταση, και ο στρατηγός Κόλλινς, κρίνοντας πως 
το ρήγμα που άνοιξε το πεζικό δεν είναι αρκετό, καθυστερεί την χρησιμοποίηση των θωρακισμένων 
μεραρχιών του. Το βράδυ, η προέλαση δεν ξεπερνάει τα 2km, και δεν έχει καταληφθεί ούτε το 
Μαρινύ ούτε το Σαιν-Ζiλ που ήταν οι αντικειμενικοί σκοποί της ημέρας. Βαθιά είναι η απογοήτευση 
που την εκφράζουν με δηκτική κριτική της αεροπορίας. Ως εδώ, λέει ο στρατηγός Χόμπς, δεν είδαμε 
ούτε ίχνος βομβαρδισμού

Αυτή όμως η κρίση είναι άδικη. Η μηδαμινή προέλαση οφείλεται προπαντός στην έλλειψη 
επιθετικότητας του πεζικού. Ο έντονος αεροπορικός βομβαρδισμός συνέτριψε την θωρακισμένη 
μεραρχία Λeρ και άνοιξε ουσιαστικό ρήγμα στις εχθρικές γραμμές. Στις 26 και στις 27, οι τοπικές 
αντιστάσεις εκμηδενίζονται. Στις 28, δύο ισχυρές θωρακισμένες φάλαγγες ξεχύνονται στους 
δρόμους της Κουτάνς και της Αβράνς. Η διοίκηση των γερμανικών δυνάμεων παραλύει, γιατί οι 
τηλεφωνικές γραμμές είναι κομμένες, οι ραδιοφωνικές εκπομπές τραβούν την προσοχή της 
αεροπορίας και οι αξιωματικοί-σύνδεσμοι πυροβολούνται στους δρόμους από τους 

. 

Γιάμπος

Έπρεπε να φθάσουν εκεί στην D+20 (εικοστή μέρα μετά την απόβαση). Βρίσκονται στην D+54. Αλλά 
επιτέλους βρίσκονται εκεί. 

. 
Αποκλεισμένος στην φλεγόμενη Τεράνς από την πλημμύρα των αμερικανικών αρμάτων, ο 
στρατηγός von Χόλτιτς ξεφεύγει μέσα στους αγρούς, και, όταν ξαναβρίσκει επαφή με το επιτελείο 
του, μαθαίνει πως ο στρατηγός Έλφελντ τον αντικατέστησε στη διοίκηση του 84ου σώματος. Το ίδιο 
αντικαθίσταται και ο αρχηγός του επιτελείου της 7ης στρατιάς, ο στρατηγός Πέμσελ, πληρώνοντας 
αυτός για τον αρχηγό του, τον στρατηγό των SS Χάουσερ που αντίθετα προς τις διαταγές του Kluge 
συνέπτυξε την αριστερή του πτέρυγα προς τα νοτιοανατολικά, χάνοντας έτσι την επαφή με την ακτή 
του Κοταντέν. Η θάλασσα δεν καλύπτει τώρα πια το πλευρό του γερμανικού στρατού. Στις 29 
Ιουλίου, οι Αμερικανοί μπαίνουν στην Κουτάνς. Στις 30, καταλαμβάνουν την Αβράνς. Στις 31, 
κυριεύουν το Ποντομπό, τελευταία νορμανδική πολιτεία στον δρόμο της Βρετάνης. 
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Βερκόρ: η Αντίσταση εν δράσει 

Ο αγώνας των μαχητών του Βερκόρ αποτελεί ένα από τα πιο ευγενή επεισόδια της γαλλικής 
Αντίστασης. 

Ο ορεινός όγκος του Βερκόρ είναι ένα φυσικό οχυρό, με έκταση πάνω από 200km, απομονωμένο 
χάρη στις κοιλάδες του Ντρακ, του Ιζέρ, της Ντρομ και του Ροδανού, και προσφέρεται σε άμεση 
προσπέλαση από την Γκρενόμπλ. Αυτό το Βερκόρ που φημιζόταν για απόρθητο, πήρε μια σπουδαία 
αποστολή από το Ανώτατο Συμμαχικό Αρχηγείο. Έπρεπε να χρησιμεύσει ως εσωτερικό οχυρό, για να 
συγκεντρωθούν εκεί οι ζωντανές δυνάμεις της περιοχής, και παράλληλα ως καταφύγιο για τις 
ελεύθερες δυνάμεις. Εκεί θα έπεφταν με αλεξίπτωτα άνδρες και υλικό. Τέλος, το Βερκόρ θα 
χρησίμευε ως εσωτερικό προγεφύρωμα μετά την απόβαση στα νότια της France. 

Τον Μάρτιο 1944, οι μακί του Βερκόρ δεν ξεπερνούσαν τους 300 ως 400 άνδρες. Ήταν στρατιώτες 
από τον στρατό της ανακωχής που διέλυσαν οι Γερμανοί, φυγόστρατοι του S.T.O. εθελοντές, 
αιχμάλωτοι που είχαν δραπετεύσει κλπ. Τα στελέχη ήταν πρώην αξιωματικοί και υπαξιωματικοί 
διαφόρων μονάδων, συγκεκριμένα του 6ου τάγματος κυνηγών, του 11ου συντάγματος και του 
159ου συντάγματος αλπινιστών. 

Διοικητής των μακί του Βερκόρ ήταν ο συνταγματάρχης Ζελλέρ (Ζοζέφ) που διοικούσε τις 
στρατιωτικές περιοχές Κ1 και R2 που άρχιζαν από την Προβηγκία κι έφθαναν στον Ιούρα. Αρχηγός 
του R1, όπου βρισκόταν το Βερκόρ, ήταν ο συνταγματάρχης Ντεκόρ (Μπαγιάρ). Οι μακί είχαν στην 
αρχή αρχηγό τους τον λοχαγό Ζεγιέ (Τιβολλέ), έπειτα τον ταγματάρχη Υέ (Ερβιέ). Αρχηγός της 
πολιτικής αντίστασης ήταν ο Ευγένιος Σαβάν (Κλεμάν). 

Από το χειμώνα ακόμα του 1942-1943, στρατόπεδα οργανώθηκαν για τους μακί, έπειτα όμως από 
μια σειρά συμπλοκών με τους Γερμανούς που τις ακολούθησαν συλλήψεις, τα στρατόπεδα 
αντικαταστάθηκαν από μια πιο ευέλικτη οργάνωση κατά τριακοντάδες. Η οργάνωση αυτή κράτησε 
ως την συμμαχική απόβαση στην Νορμανδία. Οι μονάδες που είχαν σχηματισθεί μυστικά 
οργανώθηκαν σε ομάδες, οι εθελοντές είχαν ειδοποιηθεί από πρωτύτερα για την κατάταξή τους, 
μεμονωμένοι μαχητές παρουσιάστηκαν σε μεγάλο αριθμό, κι έτσι το Βερκόρ βρέθηκε με 
περισσότερους από 4.000 μαχητές. 

Οι Σύμμαχοι πραγματοποίησαν πολλές αποστολές μ’ αλεξίπτωτα, ανάμεσα στις οποίες ήταν και οι 
Αμερικανοί κομάντος του λοχαγού Τάππερς. 

Στις 13 Ιουνίου έγινε η πρώτη μάχη στην περιοχή του Σαιν-Νιζιέ. Τις επόμενες ημέρες, σκληρές 
μάχες έφεραν αντιμέτωπους τους μακί και τις δυνάμεις της Wehrmacht. Δυο αποστολές όπλων και 
τροφίμων, στις 25 Ιουνίου και στις 14 Ιουλίου, βοήθησαν κάπως τους μαχητές της Αντίστασης, έτσι 
που να μπορέσουν να κρατήσουν. Όταν όμως η 157η γερμανική ορεινή μεραρχία πεζικού, με 
διοικητή τον στρατηγό Πφλάουμ, πέρασε στην επίθεση, με την ενίσχυση 20 ανεμοπλάνων που 
προσγειώθηκαν στο οροπέδιο του Βασιέ, οι Γάλλοι αναγκάσθηκαν να συμπτυχθούν, καθώς 
πιέζονταν από τον μεγαλύτερο αριθμητικά εχθρό. Τα αντίποινα που επέβαλαν οι Γερμανοί ήταν 
ανάλγητα: όχι μόνο μακί τουφεκίστηκαν, αλλά και πολίτες εκτελέστηκαν, είτε με απαγχονισμό όπως 
στο Βασιέ, είτε με τυφεκισμό. Στις 27 Ιουλίου, το σπήλαιο του Λουίρ, που είχε γίνει νοσοκομείο, 
δέχτηκε εισβολή των Γερμανών που αποτελείωσαν τους τραυματίες, ενώ τουφέκισαν ή μετέφεραν 
στη Γερμανία το προσωπικό. 

Από τις 23 Ιουνίου, ο ταγματάρχης Υέ είχε δώσει τη διαταγή της διαλύσεως. Η αποστολή του Βερκόρ 
είχε εν μέρει πραγματοποιηθεί. Αν δεν μπόρεσε να γίνει το προγεφύρωμα που πρόβλεπαν τα 
αρχικά σχέδια, από έλλειψη ανδρών και υλικού, υπήρξε όμως ένα πολύ σπουδαίο σημείο στήριξης 
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που επέτρεψε την ακινητοποίηση γερμανικών δυνάμεων που διαφορετικά θα είχαν καθυστερήσει 
την προέλαση των αμερικανικών και γαλλικών δυνάμεων που έρχονταν από την Προβηγκία. 
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Στην καρδιά της France του Vichy, ο πόλεμος 

700 τάφοι, μαχητών ή πολιτών που δολοφονήθηκαν κρατούν αιώνια τη μνήμη των μαχών που 
έδωσαν οι μακί του Βερκόρ. Οι εκθέσεις που έφθαναν στο επιτελείο του στρατηγού Eisenhower, τον 
έκαναν να θεωρεί τη δράση της εσωτερικής γαλλικής αντίστασης ως μία επί πλέον συμβολή στο 
έργο των συμμαχικών δυνάμεων που είχαν αποβιβασθεί στη Νορμανδία και στην Προβηγκία. 

Τα γεγονότα συχνά ξεπέρασαν τις προβλέψεις. Οι δολιοφθορές στις σιδηροδρομικές γραμμές, στα 
γεφύρια και στις οδικές αρτηρίες, οι επιθέσεις εναντίον μεταφορικών αποστολών του εχθρού 
αποδείχθηκαν αποδοτικές ενέργειες, καθυστέρησαν την πορεία γερμανικών ενισχύσεων προς τη 
Νορμανδία, καθώς επίσης επέβαλαν τη σύμπτυξη των δυνάμεων της Wehrmacht. 

Όσο για τους μακί, η δράση τους στο σύνολο της περιοχής υπήρξε άνιση. Μερικοί επέτυχαν, πριν 
από την άφιξη των συμμαχικών δυνάμεων, εντυπωσιακές επιχειρήσεις απελευθέρωσης πόλεων ή 
χωριών. Οι άλλοι που δεν είχαν αρκετά όπλα και εφόδια, δεν μπόρεσαν για το λόγο αυτό να 
πετύχουν παρά μόνο περιορισμένες επιθέσεις εναντίον γερμανικών φαλαγγών που υποχωρούσαν. 
Οι υπερβολές που έκαναν μερικοί πριν από την Απελευθέρωση, κατά τη διάρκεια της 
Απελευθέρωσης και μετά -υπερβολές άλλωστε που συχνά γίνονταν σαν απάντηση σε υπερβολές 
του κατακτητή- δεν είναι δυνατό να κάνουν να λησμονηθεί η θυσία χιλιάδων Γάλλων, και ειδικότερα 
των μακί της Γκλιέρ, στην Άνω Σαβοΐα. 

Όπως και οι σύντροφοί τους του Βερκόρ, έτσι και οι στρατιώτες της Γκλιέρ είχαν ως στελέχη 
αξιωματικούς και βαθμοφόρους του στρατού εν ενεργεία, που οι περισσότεροί τους προέρχονταν 
από το 27ο τάγμα αλπινιστών κυνηγών. Είχαν εγκατασταθεί σ’ ένα οροπέδιο σε υψόμετρο 1500, 
από τα τέλη Ιανουαρίου 1944. Οι επιχειρήσεις άρχισαν στις 5 Φεβρουαρίου με την αιχμαλωσία της 
πολιτοφυλακής στο Τον. Τον Φεβρουάριο και τον Μάρτιο συνεχίσθηκαν με σκληρές μάχες ανάμεσα 
στους μακί, στους πολιτοφύλακες και G.M.R. του Vichy. Η Luftwaffe άρχισε τις επιθέσεις της αρχές 
Μαρτίου, και έπειτα, στις 24 Μαρτίου, επετέθη η Wehrmacht, με ισχυρή ενίσχυση πυροβολικού και 
με τη βοήθεια της αεροπορίας. Την επιχείρηση διηύθυναν οι στρατηγοί Νίχοφ και Πφλάουμ, 
βοηθούμενοι από τον δόκτορα Κναμπ, διοικητή της υπηρεσίας Ασφαλείας της Lyon. Οι μακί 
εκμηδενίσθηκαν και υποχρεώθηκαν να συμπτυχθούν παντού. Η τιμωρία υπήρξε σκληρή: 
τουφεκισμοί και μεταφορά στη Γερμανία (στους 500 που ξέφυγαν, οι 200 πιάστηκαν). Όσοι 
μπόρεσαν να ξεφύγουν, εντάχθηκαν σε άλλες μονάδες της περιοχής και με τις μονάδες αυτές 
πολέμησαν στις μάχες για την Απελευθέρωση. 
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Μια ημέρα σφαγής: Οραντούρ-συρ-Γκλαν 

Το ξεκίνημα της τραγωδίας του Οραντούρ-συρ-Γκλαν υπήρξε η αιχμαλωσία από τους μακί, στην 
εθνική οδό 741, κοντά στο Σαιν-Λεονάρ (Άνω Βιέννη), του συνταγματάρχη των SS Καίμπφε

Ο Ντίκμαν σκοτώθηκε λίγες ημέρες αργότερα στη Νορμανδία. Ο σωματάρχης του, ο 
στανταρτενφύρερ Στάντλερ είχε αρχίσει δικαστική ανάκριση εναντίον του. Ο νομάρχης της Άνω 
Βιέννης, ο Γερμανός στρατηγός-διοικητής της Limoges Γκλάινιγκερ, η κυβέρνηση του Vichy, ο 
στρατάρχης Rommel είχαν διαμαρτυρηθεί για το έγκλημα - ο θάνατος όμως του Ντίκμαν, η 
ολοκληρωτική σχεδόν εκμηδένιση του 3ου λόχου, το βέτο του Hitler, η ήττα των Γερμανών στη 
France είχαν σαν αποτέλεσμα να σταματήσουν οι σχετικές ενέργειες. 

. Την 
άλλη μέρα, Σάββατο 10 Ιουνίου 1944, ο 3ος λόχος του συντάγματος ντερ Führer, με διοικητή τον 
συνταγματάρχη Ντίκμαν, έφθασε στο Οραντούρ, δίνοντας πίστη σε μια ψευδή πληροφορία πως ο 
Καίμπφε είχε φυλακισθεί εκεί και επρόκειτο να τον εκτελέσουν δημόσια. Ο Ντίκμαν που είχε 
κυριευθεί από δίψα αίματος, έδωσε τη διαταγή να τουφεκίσουν όλους τους άνδρες και να κάψουν 
όλα τα σπίτια. Οι Γερμανοί έκλεισαν τις γυναίκες και τα παιδιά μέσα στην εκκλησία, όπου τους 
έκαψαν ή τους σκότωσαν. 642 ήταν τα θύματα της σφαγής, ηλικίας από δεκαοκτώ ημερών ως 
ογδόντα πέντε χρονών. Οι μόνοι που επέζησαν ήταν μια γυναίκα, πέντε άνδρες κι ένα παιδί. 

Δέκα σχεδόν χρόνια αργότερα, η υπόθεση του Οραντούρ έμελλε να προκαλέσει στη France μεγάλη 
αναταραχή. Το ένα τρίτο των οπλιτών του συντάγματος ντερ Führer ήταν νεαροί Αλσατοί που είχαν 
καταταχθεί αυτομάτως -όπως άλλωστε πολλοί Γερμανοί- στα τάγματα εφόδου SS. Δώδεκα απ’ 
αυτούς, σε σύνολο κατηγορουμένων είκοσι, παραπέμφθηκαν και πάλι στο στρατοδικείο του 
Bordeaux, από το οποίο και δικάστηκαν με βάση ένα νόμο καμωμένο επίτηδες περί συλλογικής 
ευθύνης. Στις 12 Μαρτίου 1953, έπειτα από έξι εβδομάδες διαδικασίας, που προκάλεσαν την 
αγανάκτηση της Alsace, το στρατοδικείο εξέδωσε δύο καταδίκες σε θάνατο· η μία αφορούσε 
Αλσατό - και δώδεκα σε ειρκτή ή σε φυλάκιση. Οι καταδίκες σε θάνατο περιορίσθηκαν αργότερα και 
σύντομα όλοι όσοι καταδικάσθηκαν απολύθηκαν. 

Σύμφωνα με όσα δήλωσε η Μαργαρίτα Ρουφάνς, η μόνη που επέζησε - βαριά τραυματισμένη, 
μπόρεσε και ξέφυγε από ένα παράθυρο -η πυρκαγιά στην εκκλησία του Οραντούρ ανάφθηκε από 
ένα κιβώτιο ψηλό σαν το κομοδίνο μου

Τον πληθυσμό, που είχε καταφύγει στα σπίτια, τον συγκέντρωσαν πρώτα στον χώρο της αγοράς. 
Ζήτησαν πέντε ομήρους από τον δήμαρχο, τον γιατρό Ντεζουρτώ που ήρθε εκεί ο ίδιος μαζί με την 
οικογένειά του. Αφού οδήγησαν τις γυναίκες και τα παιδιά στην εκκλησία, οι Γερμανοί χώρισαν τους 
άνδρες, σε πολλές ομάδες και τους τουφέκισαν μέσα σε πέντε αποθήκες σταριού που τις 
πυρπόλησαν. Οι Γερμανοί έφυγαν από το Οραντούρ την Κυριακή, αλλά ξανάρθαν τη Δευτέρα, για να 
θάψουν σε ομαδικούς τάφους τα υπόλοιπα θύματά τους. 

. Τα SS άναψαν τα φιτίλια σ’ αυτό το κιβώτιο, που τότε έβγαλε 
κάτι σαν πυροτέχνημα που τύφλωνε και προκαλούσε ασφυξία. Τα SS πυροβόλησαν ακόμη πάρα 
πολλές φορές το πλήθος των γυναικών και των παιδιών. Πέντε δασκάλες βρήκαν το θάνατο μέσα 
στην εκκλησία, και από τους 242 μαθητές του Οραντούρ, ένας μόνο γλίτωσε από τη σφαγή. 
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Κεφάλαιο 27: ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ 
Απρίλιος - Οκτώβριος 1944  

Ο πόλεμος μεταφέρεται έξω από τη Ρωσία 

Στην αρχή της Άνοιξης του 1944, η Wehrmacht εξακολουθούσε να κατέχει σχεδόν ολόκληρη την 
Κριμαία. Προς τα ανατολικά, οι Ρώσοι είχαν περάσει τον πορθμό του Κερτς, αλλά τους καθήλωσε 
στον ισθμό του Παρπάτς το 5ο Σώμα Στρατού με διοικητή τον στρατηγό Άλμεντιγκερ. 

Στον βορρά, είχαν περάσει πεζή το παραθαλάσσιο τέλμα που είναι γνωστό με το όνομα Σιβάς ή 
Σάπια Θάλασσα, αλλά το 49ο ορεινό σώμα, διοικούμενο από τον στρατηγό Κόνραντ, κατάφερε να 
τους κλείσει στον ισθμό του Περεκόπ. Ο Σαίρνερ που επιθεώρησε την 17η στρατιά, όταν ανέλαβε τη 
διοίκηση της ομάδας στρατιών Νοτίου Ουκρανίας, δεν δίστασε να δώσει μια εικόνα που άστραφτε 
από αισιοδοξία: 

Το τηλεγράφημα του Σαίρνερ προς την Ανώτατη Διοίκηση Στρατού έχει χρονολογία 7 Απριλίου, ώρα 
21:35. Στις 8 Απριλίου, στις 09:00, ο στρατάρχης Τολμπούκιν κτύπησε τον ισθμό του Περεκόπ με τη 
2η σοβιετική στρατιά εθνοφρουράς και την 51η στρατιά. Στις 9 κιόλας Απριλίου, ο υποστράτηγος 
Γιαίνεκε, διοικητής της

Όλα είναι εν τάξει. Η άμυνα της Κριμαίας είναι εξασφαλισμένη... 

 

Την άλλη μέρα, ο Γιαίνεκε επιμένει και πάλι στο αίτημά του και προτείνει ολοκληρωτική αποχώρηση 
από την Κριμαία. Ο Σαίρνερ αφήνει πια τις ψευδαισθήσεις του και υποστηρίζει την αίτηση του 
Γιαίνεκε. Ο Hitler ούτε ν’ ακούσει δεν θέλει, αντίθετα δίνει διαταγή να οργανωθεί το φρούριο της 
Σεβαστούπολης για απεριόριστη άμυνα. 

17ης γερμανικής στρατιάς, ζήτησε την άδεια να κλειστεί στη Σεβαστούπολη 
για να εμποδίσει την εκμηδένιση ολόκληρης της στρατιάς. 

Στις 16 Απριλίου, έπειτα από μια εσπευσμένη υποχώρηση, στην οποία χάθηκαν τα δύο τρίτα του 
υλικού, η 17η στρατιά προσέγγισε τη Σεβαστούπολη. Το 5ο σώμα που είχε στη δύναμή του τρεις 
γερμανικές μεραρχίες και τέσσερις ρουμανικές, υπερασπίζεται τον ανατολικό τομέα, από την 
Μπαλακλάβα ως τον κόλπο της Σβερνάγια. Το 49ο σώμα που είχε δυο γερμανικές μεραρχίες και 
τρεις ρουμανικές, υπερασπίζεται τον δυτικό τομέα. Ο στρατάρχης Τολμπούκιν συγκεντρώνει 
εναντίον της πόλης τρεις στρατιές, δηλαδή συνολικά 28 μεραρχίες. Δυο χρόνια μετά την πολιορκία 
της Σεβαστούπολης από τους Γερμανούς, αρχίζει η πολιορκία της πόλης από τους Ρώσους. 

Δεν πρέπει να εγκαταλειφθεί ούτε εκατοστό εδάφους· ούτε 
ένας ικανός στρατιώτης δεν πρέπει να αποχώρηση... 

Οι μάχες δεν είναι τόσο σφοδρές όσο την πρώτη φορά. Τα ρουμανικά στρατεύματα δεν θέλουν πια 
να πολεμήσουν. Οι πέντε γερμανικές μεραρχίες έχουν μειωμένη δύναμη: σύνολο 20.000 μάχιμων. 
Στρατιώτες, αξιωματικοί και στρατηγοί δεν έχουν παρά μια και μόνο σκέψη: να ξαναπεράσουν τη 
θάλασσα, να ξεφύγουν από την ποντικοπαγίδα. Ο Σαίρνερ πετάει στο Berchtesgaden, ξαναζητά την 
αποχώρηση. Σ’ αυτόν τον στρατηγό που υπακούει στην καρδιά του, ο Hitler καταδέχεται ν’ 
αποκαλύψει τους πολιτικοστρατηγικούς λόγους που του υπαγορεύουν μια πολιτική που δεν έχει 
αρκετά εκτιμηθεί. Η εγκατάλειψη της Σεβαστούπολης, αυτήν την ώρα, θα είχε ως συνέπεια να 
προκαλέσει την είσοδο της Τουρκίας στον πόλεμο. Σε έξι ως οκτώ εβδομάδες, η κατάσταση θ’ 
ανατραπεί. Οι Άγγλοι θα έχουν αποβιβασθεί στη France, όπου οι γερμανικές δυνάμεις θα τους 
συντρίψουν. Τότε η Γερμανία θα στρέψει όλες της τις δυνάμεις εναντίον της Ρωσίας και η στάση της 
Τουρκίας θα της είναι πια εντελώς αδιάφορη. Ο Hitler δεν ζητά τίποτα περισσότερο από το να 
κρατήσει η Σεβαστούπολη έξι ως οκτώ εβδομάδες. 

Ο Hitler όμως δεν έχει εμπιστοσύνη στον Γιαίνεκε. Καλεί τον Άλμεντινγκερ - για να του αναγγείλει 
πως ο αρχηγός τους εξασθενεί την άμυνα με την ηττοπάθειά του, έπειτα καλεί τον ίδιο τον Γιαίνεκε. 
Ο Γιαίνεκε κρατά σταθερή στάση, υποστηρίζει πως δεν έκανε τίποτε άλλο από του να εκτελεί τις 
ατελείς διαταγές, και, προτού ξαναφύγει για τη Σεβαστούπολη, τολμά να στείλει στον Hitler μιαν 
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αναφορά γεμάτη επικρίσεις. Τον συλλαμβάνουν ενώ περνά από το Γκαλάτς και τον αποτάσσουν. 

Στις 5 Μαΐου, η 2η στρατιά της φρουράς προσβάλλει τον ανατολικό τομέα της Σεβαστούπολης. Η 7η, 
η 51η στρατιά και η στρατιά ακτοφυλακής επεκτείνουν την επίθεση ως την Μπαλακλάβα, 
εκμηδενίζουν την σφήνα του Σαπούν που η κατάληψή του από τον Manstein ήταν το κύριο στοιχείο 
στην προηγούμενη πολιορκία. Ο Άλμεντινγκερ που αντικατέστησε τον Γιαίνεκε, ξαναφέρνει τις 
γραμμές του ως το Ίνκερμαν, για να συγκροτήσει εκεί μια καινούρια βάση αντεπίθεσης και να 
προσπαθήσει να ανακαταλάβει τη ζωτική κορυφογραμμή. Ο Hitler τον μέμφεται, τώρα όμως οι 
μομφές του Hitler έχουν πολύ μικρή σημασία. Η κατάσταση των αμυνομένων είναι απελπιστική. Οι 
γερμανικές μεραρχίες υποκύπτουν, η μία μετά την άλλη. Στις 8 Μαΐου, ο Σαίρνερ παίρνει την 
ευθύνη να διατάξει το ναυτικό και την αεροπορία να περισώσουν ό,τι είναι δυνατό. Ο Hitler 
υποχωρεί, εγκρίνει την αποχώρηση. 

Στις 9 Μαΐου, οι Ρώσοι απελευθερώνουν τη Σεβαστούπολη. Όπως ο Ποπώφ το 1942, έτσι κι ο 
Άλμεντινγκερ αντιστέκεται 4 ακόμα ημέρες στην περιοχή της Χερσώνας για να δώσει καιρό να 
προχωρήσει η επιβίβαση των επιζώντων. Σε 235.000 συσσιτούντες που υπήρχαν στην 17η στρατιά 
στις 8 Απριλίου, οι 150.000 περίπου στάλθηκαν ξανά στη Ρουμανία, αλλά δεν έχουν πάνω τους 
παρά μόνο τα περίστροφά τους. Μια ακόμη γερμανική στρατιά διαλύθηκε. Στο ανατολικό μέτωπο 
ξαναγίνεται ηρεμία. Η ηρεμία όμως αυτή είναι παράξενη. Στον βορρά και στο κέντρο, παρ’ όλες τις 
σοβαρές υποχωρήσεις, οι γερμανικές στρατιές μένουν πάντα βαθιά καρφωμένες στη μάζα του 
ρωσικού εδάφους. Η ομάδα του Βορρά που ο υποστράτηγος Λίντεμαν ξανάγινε διοικητής της, κρατά 
ακόμη τον Νάρβα και την δυτική όχθη της λίμνης Πέιπους, καλύπτοντας έτσι τις βαλτικές χώρες. Η 
ομάδα Mitte προχωρεί ακόμα πιο μακριά προς τα ανατολικά. Κρατά το Βιτέμπσκ· δημιουργώντας 
ένα προγεφύρωμα πάνω στον Ντούνα, γαντζώνεται στ’ ανατολικά του Δνείπερου μπροστά από την 
Όρχα και το Μοχίλεφ, και δεν ξαναπερνά τον ποταμό παρά μόνο λίγο πέρα από τη συμβολή του 
Μπερεζίνα. Οι Γερμανοί βρίσκονται, ακόμη 100km από το Smolensk, γιατί δεν έχουν εγκαταλείψει 
την ελπίδα να ξαναγυρίσουν επιτιθέμενοι στη Μόσχα! 

Αντίθετα, ολόκληρη η νότια πτέρυγα του γερμανικού μετώπου καταρρέει. Οι Ρώσοι έχουν 
απελευθερώσει την Ουκρανία, έχουν διεισδύσει στην Poland και προχώρησαν σε απόσταση 50km 
απιο το Μπρέστ - Λιτόφσκ. Έφθασαν στους πρόποδες των Καρπαθίων, πέρασαν τον Δνείπερο και 
τον Προύθο, κατέλαβαν όχι μόνο την Μπουκοβίνα και τη Βεσσαραβία, αλλά και την παλιά 
Ρουμανία. Η Οδησσός μαζί με τη Σεβαστούπολη ήταν οι τελευταίες πόλεις στα νότια της Ρωσίας, 
όπου οι Γερμανοί γαντζώθηκαν. Στις 10 Απριλίου εγκαταλείπουν την Οδησσό. 

Η σφοδρότητα της μάχης στον νότο περιόριζε αδιάκοπα την ποσότητα και την ποιότητα των 
δυνάμεων στους άλλους τομείς. Στην ομάδα Mitte ο αριθμός των μεγάλων μονάδων περιορίσθηκε 
σε 38· ανάμεσά τους ήταν δυο μεραρχίες που σχηματίσθηκαν από τα πλεονάσματα της Luftwaffe, 
μια μεραρχία αστυνομίας με ανεπαρκή εξοπλισμό και δυο ουγγρικές μεραρχίες με ηθικό αμφίβολο. 
Λίγο πριν από το αυτοκινητικό ατύχημα που είχε σαν αποτέλεσμα ν’ αντικατασταθεί από τον 
στρατάρχη Busch, ο von Kluge πήγε κι εγκαταστάθηκε στα χαρακώματα για να γνωρίσει από κοντά 
την κατάσταση που ως τότε την ήξερε μόνο από το επιτελείο. Η αίσθηση του κενού, γράφει σε 
γράμμα του προσωπικό στον Hitler,

Οι Γερμανοί έχουν παρατάξει σε τομείς 25, 30 και 50km τις μεραρχίες τους, κι έτσι στην πρώτη 
γραμμή αντιστοιχεί ένας στρατιώτης κάθε 50 ως 80m. Οι εφεδρείες είναι ανύπαρκτες και τίποτε δεν 
μπορεί ν’ αντικατασταθεί γιατί λείπουν τα μέσα. 

 είναι, με μια μονό λεξη, φοβερή - απόλυτα τρομακτική. 

Μονάχα στην ομάδα Mitte, λέει ο Kluge,

Οι παρτιζάνοι δημιουργούν φοβερές δυσκολίες στην προσπάθεια της ομάδας στρατιών. Οι Γερμανοί 

 μας λείπουν 
200.000 άνδρες. Ούτε ένας από τους στρατιωτικούς αρχηγούς δεν είναι σε θέση να σας βεβαιώσει 
ειλικρινά πως θ’ αποτρέψει την καταστροφή... 
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είχαν ν’ αντιμετωπίσουν παρτιζάνους σε όλη τη Σοβιετική Ένωση, αλλά δεν βρήκαν πουθενά 
περισσότερους από όσους στη Λευκορωσία. Οι μεγάλοι δασικοί όγκοι, τα απέραντα έλη γίνονται 
καταφύγια απόρθητα, από όπου ξεκινούν επιχειρήσεις οργανωμένες και συντονισμένες από ένα 
ειδικό επιτελείο. Κάθε νύκτα, οι σταθμοί ελέγχου υπολογίζουν πως 100 ως 200 αεροπλάνα πετούν 
για ν’ ανεφοδιάσουν τους 250.000 μαχητές δίχως στολή, που πιέζουν ως την Poland το γερμανικό 
μέτωπο. Οι στρατιές είναι αναγκασμένες να εγκαταλείψουν όλες τις οδικές και σιδηροδρομικές 
γραμμές εκτός από μια στην οποία και συγκεντρώνουν όλη τους την προσοχή, χωρίς όμως και να 
κατορθώσουν να την απαλλάξουν από τις δολιοφθορές και τις ενέδρες. Ένας πόλεμος δίχως οίκτο, 
όπου δεν υπάρχουν ούτε τραυματίες ούτε αιχμάλωτοι, ένας πόλεμος που απαντά στην ανασφάλεια 
με την τρομοκρατία και δεν υποχωρεί μπροστά στο βασανισμό και στη βεβήλωση των πτωμάτων. 
Την ίδια την ώρα που οι Γερμανοί έχουν να κάνουν με πολύ σκληρούς αντιπάλους, βρίσκουν στον 
πληθυσμό συνεργάτες δίχως οίκτο. Η αφοσίωση όμως των συνεργατών τους, των Χιλφεβίλιγκε ή 
Χίβις

Η κατάσταση είναι κρίσιμη, τα γεγονότα πιέζουν, ενώ η αποτελεσματικότητα της γερμανικής 
αντίδρασης μειώνεται ολοένα. Οι στρατεύσιμοι έτους γεννήσεως 1926, δηλαδή στρατιώτες 
δεκαοκτώ χρονών, εμφανίζονται στο Ανατολικό μέτωπο από την άνοιξη κιόλας του 1944. Ο Hitler 
δεν έπαυσε να υποστηρίζει πως ο Γερμανός πεζικάριος, ο Λάντσερ, είναι ένας υπεράνθρωπος, από 
τον οποίο τα πάντα μπορεί να ζητήσει κανείς. Αυτή η εγωιστική ψευδαίσθηση διαλύεται μπροστά 
στη ρωσική πραγματικότητα. Ο ένας στους τρεις στρατιώτες είναι τραυματίας που τον ξανάριξαν 
στη μάχη. Οι σπάνιες άδειες που δίνονται έχουν ως αποτέλεσμα να ρίχνουν το ηθικό των 
πολεμιστών που αντικρίζουν τη Γερμανία να γίνεται στάχτη. Η ρωσική γη, η μεγαλοπρεπής και 
μελαγχολική φύση, η απογύμνωση των χωριών, η αίσθηση του κενού που υπάρχει εμπρός και η 
ανασφάλεια στα μετόπισθεν είναι πρόσθετοι παράγοντες μιας βαθιάς πτώσης του ηθικού που 
μετασχηματίζει το ενεργητικό θάρρος σε καρτερική υποταγή, την καρτερία αυτή τη μεταμορφώνει 
σε ηττοπάθεια και την ηττοπάθεια σε απελπισία. Ο γερμανικός στρατός είναι ένας στρατός 
σκυθρωπός, ένας στρατός νικημένος ήδη και κατά τρόπο αθεράπευτο που περιμένει ένα καινούριο 
κτύπημα. 

, των αντιπαρτιζάνων τους, του Μπαντεροβίτσι ή Μπέντις, είναι τώρα αναξιόπιστη, έπειτα από 
τις μεγάλες ήττες που έπαθαν. 

Οι ελλείψεις αυξάνουν παράλληλα με τον εκνευρισμό που έχει προκαλέσει το γεγονός πως δεν 
υπάρχουν πια νίκες. Τα ανταλλακτικά και το καινούριο υλικό είναι κακής ποιότητας, γιατί τώρα 
υπάρχει έλλειψη των πρώτων υλών που χρειάζονται για τον πόλεμο, μαγγανίου, νίκελ, 
μολυβδαινίου, βολφραμίου κλπ. Η μεγάλη έλλειψη καυσίμων αρχίζει με την καταστροφή από τη 
στρατηγική αμερικανική αεροπορία των πετρελαιοφόρων περιοχών της Ρουμανίας. Τον Μάιο 1944, 
η μηνιαία απόδοση των περιοχών αυτών πέφτει από 430.000 τόνους σε 260.000. Η Wehrmacht ποτέ 
δεν υπήρξε πολύ πλούσια σε βενζίνα. Τώρα όμως γίνεται πολύ φτωχή, ζει μέρα με την ημέρα, 
αδιάκοπα γλιστρά προς την παραλυσία. 

Ο καινούριος διοικητής της ομάδας στρατιών Mitte είναι ένας από τους ελάχιστους μεγάλους 
διοικητές του στρατού που συμπαθεί σταθερά τον εθνικοσοσιαλισμό και πιστεύει στη στρατιωτική 
ιδιοφυΐα του Hitler. Με τον Reichenau, στα 1938, ήταν οι μόνοι που αρνήθηκαν να υπογράψουν το 
υπόμνημα του Beck που κατέκρινε την προσφυγή σ’ έναν πόλεμο εκ των προτέρων χαμένο. Ψηλός, 
ογκώδης, παχύς, χοντροκέφαλος, γιος ενός ασήμαντου διευθυντή ορφανοτροφείου, ο Ernst Busch, 
από τη Βεστφαλία, συστηματικά αποκήρυξε την πρωσική παράδοση σχετικά με την ελευθερία 
κρίσεως και την απαράγραπτη ευθύνη του γενικού επιτελείου: ... το υπέρτατο καθήκον βρίσκεται 
στην τυφλή υποταγή. Άλλωστε, η άρνησή του να γίνει αλληλέγγυος με τους όμοιούς του και ένα ρητό 
τόσο ευχάριστο στ’ αυτιά του Führer δεν ευνόησαν και τόσο πολύ την καριέρα του Busch. Στα 1940 
ήταν στρατηγός και διοικητής στρατιάς. Στρατάρχης ονομάσθηκε μόλις την 1η Απριλίου 1944, και 
πριν από λίγο καιρό του είχε ανατεθεί η διοίκηση μιας ομάδας στρατιών. 
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Ο Busch δεν αργεί να νιώσει πόσο βαριά ήταν όλα αυτά τα μεγαλοπρεπή καθήκοντα. Στις 24 Μαΐου 
τον δέχεται σε ακρόαση ο Hitler, και είναι υποχρεωμένος να εκθέσει τις δύο λύσεις που ετοίμασε το 
επιτελείο του για να περιορίσει το πολύ εκτεταμένο μέτωπο της ομάδας στρατιών: τη μικρή λύση 
που αποβλέπει σε σύμπτυξη πίσω από τον Δνείπερο· τη μεγάλη λύση, που αποβλέπει σε σύμπτυξη 
πίσω από τον Μπερεζίνα. Ο Hitler κοιτάζει σαρκαστικά τον καινούργιο στρατάρχη: 

Ο Busch βεβαιώνει πως θα εκτελέσει πιστά όλες τις διαταγές και ανακοινώνει στο καταπτοημένο 
επιτελείο του την μη επιδεχόμενη παρανοήσεις θέληση του Führe r να μην εγκαταλειφθεί ούτε 
σπιθαμή εδάφους. 

Δεν ήξερα, Busch, 
πως ανήκετε στο  είδο ς των στρατηγών πο υ δεν γνωρίζο υν τίπο τε άλλο  από  το  να κο ιτάζο υν προ ς τα 
πίσω... 

Ο Busch ανακοινώνει και μια καθησυχαστική διαβεβαίωση: ο Hitler του υποσχέθηκε ένα ήσυχο 
καλοκαίρι. Όπως και τα προηγούμενα χρόνια, έτσι και τώρα το κεντρικό μέτωπο θα μείνει ένα 
δευτερεύον θέατρο επιχειρήσεων που κάπως το ζωντανεύουν τοπικές επιθέσεις. Στον Νότο είναι 
που η Ρωσία θα προσπαθήσει να εκμεταλλευθεί τις χειμωνιάτικες επιτυχίες της, για να φθάσει στις 
εκβολές του Δούναβη, να κατακτήσει τα ρουμανικά πετρέλαια, να διώξει τους Γερμανούς από τα 
Βαλκάνια, να ξεχυθεί στην κεντρική Ευρώπη, να προελάσει ως τη Βιέννη. Ο Führer έχει πάρει τα 
μέτρα του για να δεχθεί το χτύπημα το κέντρο βάρους

Τέσσερις στρατιές συγκροτούν αυτό το μέτωπο. Αδύναμη και ανομοιογενής, αλλά στην 
πραγματικότητα χωρίς επαφή με τις τακτικές δυνάμεις του εχθρού, η 2η στρατιά, με διοικητή τον 
υποστράτηγο Βάις και αρχηγό του επιτελείου τον von Tresckow -ως τις 21 Ιουλίου!- πρέπει να 
κρατήσει όχι λιγότερα από 500km από τα ανατολικά προς τα δυτικά, και στο μήκος των ελών του 
Πρίπετ. Η 9η στρατιά, με διοικητή τον στρατηγό του πεζικού Γιόρνταν, έχει παραταχθεί και στις δυο 
όχθες του Μπερεζίνα. Ακολουθεί η 4η στρατιά, με διοικητή τον στρατηγό von Τίππελσκιρς, που 
αντικαθιστά προσωρινά τον υποστράτηγο Χαϊνρίτσι, που έχει άδεια λόγω ασθενείας. Σε δύο σημεία 
καλύπτει τον Δνείπερο και παρακάτω εφάπτεται με την 3η θωρακισμένη μεραρχία του 
υποστρατήγου Ράινχαρτ. Η στρατιά αυτή δεν είναι πια θωρακισμένη παρά μόνο κατ’ όνομα, και 
κρατά την προεξοχή του Βιτέμπσκ. Με πολλή φρόνηση, η ομάδα στρατιών έχει αναλάβει θέση 
ανάσχεσης στα δυτικά του Μπερεζίνα. Πρέπει όμως να αποκρύψουν από τον Führer αυτήν την 
πρωτοβουλία, γιατί αυτός υποστηρίζει ότι οι θέσεις ανάσχεσης είναι πειρασμός στη μανία που 
έχουν οι στρατηγοί να υποχωρούν. 

, ενισχύοντας ως το μάξιμουμ τις δύο ομάδες 
στρατιών του Νότου. Η ρωσική επίθεση θα σπάσει πάνω στον ατσάλινο πυρήνα της Wehrmacht. Η 
κολοσσιαία ρωσική στρατιά είναι μια μάζα με ασταθή ισορροπία. Ένα αρκετά δυνατό χτύπημα 
μπορεί να την κάνει να κλονισθεί -όπως κλονίσθηκε μ’ ένα μόνο κτύπημα ο στρατός του τσάρου που 
εισέβαλε στη Γερμανία στα 1914 και ο στρατός του Λένιν που μπήκε στην Poland στα 1920... Η 
συμβολή της κεντρικής ομάδας στρατιών στη νίκη θα είναι να κρατήσει το μέτωπό της με όσες 
δυνάμεις διαθέτει. 

Στις διαδοχικές γραμμές άμυνας, ο Hitler αντιτάσσει τη θεωρία του για τους κυματοθραύστες. 
Τέσσερις έχουν προσδιορισθεί στη ζώνη των ομάδων στρατιών: Το Μπομπρουίσκ στον Μπερεζίνα. 
Το Μοχίλεφ και η Όρχα στον Δνείπερο. Το Βιτέμπσκ στον Ντούνα. Τα σημεία αυτά έχουν γίνει 
φρούρια -όπως άλλοτε το Stalingrand- περιτειχισμένα με οχυρωμένη ζώνη, έχουν ένα διοικητή και 
φρουρά, και πρέπει να αφήσουν να περικυκλωθούν για να αποσυνθέσουν την εχθρική επίθεση. Από 
μια μεραρχία θα υπερασπιστεί το Μπομπρουίσκ, το Μοχίλεφ και την Όρχα. Τρεις μεραρχίες το 
Βιτέμπσκ. Όλοι οι στρατηγοί είναι αντίθετοι σ’ αυτήν την αντίληψη αμυντικού αγώνα που θυσιάζει 
σε μια σίγουρη καταστροφή ένα σημαντικό τμήμα των μάχιμων μονάδων, αλλά, χωρίς καθόλου να 
επηρεάζεται από τις συμφορές, η αυταρχικότητα του Hitler αυξάνει. Οι στρατηγοί σιωπούν και 
εκτελούν τις διαταγές - μόνο που μερικές φορές υψώνουν τα μάτια στον ουρανό. 

Ο Μάιος πέρασε. Αρχίζει ο Ιούνιος. Τα γεγονότα που διαδραματίζονται στη Δύση, η πτώση της 
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Ρώμης, η απόβαση στη Νορμανδία, έχουν στη γερμανική στρατιά της Ανατολής πολύ μικρή 
απήχηση. Ο πόλεμος εκεί προχωρεί αργά, αλλά τα γραφεία αντικατασκοπίας αρχίζουν να 
συγκεντρώνουν παράξενες ενδείξεις. Οι αρχηγοί επιτελείων των στρατιών συγκαλούνται στις 14 
Ιουνίου στο Rastenburg, όπου και ανταλλάσσουν τις πληροφορίες τους. Οι επιτελάρχες της βόρειας 
ομάδας και των ομάδων της βόρειας και νότιας Ουκρανίας δεν έχουν διαπιστώσει κανένα σημάδι 
που να προαναγγέλλει επικείμενη επίθεση. Αντίθετα, οι επιτελάρχες της ομάδας Mitte έχουν 
επισημάνει αντίκρυ τους εντυπωσιακές συγκεντρώσεις: 9 στρατιές -ανάμεσά τους πολλές στρατιές 
κρούσης- έχουν εντοπισθεί μεταξύ Πρίπετ και Ντούνα. Εκτείνονται σε 4 μέτωπα: Το μέτωπο της 
Βαλτικής, 3ο, 2ο και 1ο μέτωπο της Λευκορωσίας, συγκεντρωμένα όλα υπό τη διοίκηση του 
στρατάρχη Βασιλέφσκι. Ενδείξεις καθαρές και συγκλίνουσες. Η μεγάλη καλοκαιρινή ρωσική 
προσπάθεια δεν πρόκειται να γίνει στη ζώνη όπου η γερμανική διοίκηση έχει προετοιμασθεί να την 
αντιμετώπιση. Η ρωσική επίθεση δεν θα έχει στόχους οικονομικής σημασίας, τα ρουμανικά 
πετρέλαια, τα βαλκανικά μέταλλα, που όλα αυτά έχουν υπνωτίσει τον Hitler! Κάνοντας μια τεράστια 
οργανωτική προσπάθεια (που, για μια ακόμη φορά, αγνοούμε τις λεπτομέρειές της) ο Stalin έχει 
μετατοπίσει το κέντρο βάρους του 500km προς τα βόρεια. Σχεδιάζει να κτυπήσει ο δυνατός τον 
αδύνατο, ο δυνατότερος τον αδυνατότερο, στο κέντρο του εχθρού. 

Ο Hitler όμως είναι τυφλός μπροστά στα φανερά σημάδια που έρχονται σε αντίθεση με όσα 
υποστηρίζει. Επιμένει πως οι ρωσικές κινήσεις στο κέντρο του μετώπου είναι πολύ φανερές και για 
τούτο πρέπει να θεωρηθούν απάτη. Ακόμη περισσότερο, προαναγγέλλουν μια επίθεση 
αντιπερισπασμού. Ο Busch δεν παίρνει ούτε την άδεια να κρατήσει το 46ο θωρακισμένο σώμα που 
πλησιάζει να υποκύψει στην ομάδα της βόρειας Ουκρανίας. Στις 20 Ιουνίου ακόμη, με διαταγή του 
Hitler, ο Keitel υπογράφει εγκύκλιο που υπενθυμίζει πως το επίκεντρο της επίθεσης του εχθρού 
πρέπει να αναμένεται όχι εμπρός στην ομάδα Mitte, αλλά μπροστά στις δύο ομάδες στρατιών του 
Νότου. 

Όταν ο Busch παίρνει το μήνυμα του Keitel, η σοβιετική επίθεση εναντίον της ομάδας Mitte έχει 
κιόλας αρχίσει με γενική δράση παρτιζάνων. Οι παρτιζάνοι ξεφυτρώνουν από παντού, χτυπάνε τις 
οδικές αρτηρίες, τις σιδηροδρομικές γραμμές, τις αποθήκες, δίνουν 3.500 μάχες, κάνουν 10.500 
δολιοφθορές. Σαράντα οχτώ ώρες αργότερα, στις 22 Ιουνίου την αυγή, έπειτα από μια πνιγηρή 
νύχτα που την κάλυπταν κύματα ζέστης, το πεζικό και τα άρματα του 1ου μετώπου της Βαλτικής και 
του 3ου μετώπου της Λευκορωσίας επιτίθενται στην 3η θωρακισμένη μεραρχία. Την άλλη μέρα η 
επίθεση επεκτείνεται στην 4η στρατιά, και την μεθεπομένη στην 9η, καλύπτοντας ένα μέτωπο 
500km από τον Ντούνα ως τον Πρίπετ. Εναντίον των 37 μεραρχιών πεζικού και της μοναδικής 
θωρακισμένης μεραρχίας της ομάδας Mitte, οι Ρώσοι ρίχνουν 138 μεραρχίες πεζικού και 43 
ταξιαρχίες αρμάτων. 

Ένας σκληρός νεωτερισμός χαρακτηρίζει αυτήν τη θερινή επίθεση. Στα καταιγιστικά πυρά, εκτός 
από τις συγκεντρωμένες πυροβολαρχίες του Stalin, για να σπάσουν οι πρώτες γραμμές προστίθεται 
και μια αεροπορική προπαρασκευή, που καταπλήσσει τους Γερμανούς με την ένταση της και το 
βάθος της. Οι Γερμανοί δεν έχουν ουσιαστικά καμιά δύναμη στον αέρα, γιατί ο 6ος αεροπορικός 
στόλος που έχει διατεθεί για την ομάδα στρατιών Mitte, δεν διαθέτει στις 22 Ιουνίου παρά μόνο 40 
χρησιμοποιήσιμα καταδιωκτικά. Τεράστια ανατροπή στην κατάσταση, όμοια μ’ εκείνη που την ίδια 
στιγμή γίνεται στη Νορμανδία. Και στην Ανατολή, όπως και στη Δύση, είναι τώρα η σειρά των 
Γερμανών στρατιωτών να μάχονται κάτω από την απόλυτη υπεροχή των εχθρικών φτερών. 

Γύρω από το Βιτέμπσκ, η μάχη ευθύς αμέσως εξελίσσεται τραγικά. Οι Ρώσοι κυκλώνουν την πόλη, 
παγιδεύουν το σύνολο του 53ου σώματος στρατού, δηλαδή 4 μεραρχίες, σχεδόν το ήμισυ της 3ης 
στρατιάς. Ο Ράινχαρτ γαντζώνεται στο τηλέφωνο ικετεύοντας τον Busch να ικετεύσει τον Hitler να 
δώσει την άδεια στις μονάδες που έχουν κυκλωθεί να ξεφύγουν ανοίγοντας δρόμο. Ο Hitler 
αρνείται, υπενθυμίζοντας πως το Βιτέμπσκ το έχει μετατρέψει σε κάστρο, και συνεπώς εννοεί να το 
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υπερασπισθούν μέχρις εσχάτων. Στις 25, είναι πάρα πολύ αργά! Τελικά δέχεται να βγουν από την 
πόλη μόνο τρεις μεραρχίες, αξιώνει όμως να μείνει εκεί η 206η, με διοικητή τον στρατηγό Χίττερ, 
για να υπερασπίσει την πόλη ως τη λύση της πολιορκίας. Απαιτεί ακόμη να πέσει με αλεξίπτωτο 
μέσα στο Βιτέμπσκ ένας αξιωματικός του επιτελείου της 3ης θωρακισμένης μεραρχίας, για να δώσει 
στον Χίττερ μια γραπτή διαταγή. Ο Ράινχαρτ αρνείται να θυσιάσει εντελώς μάταια έναν από τους 
συνεργάτες του. Κύριε στρατάρχα, λέει στον Busch, σας παρακαλώ να πληροφορήσετε τον Führer ότι, 
αν επιμείνει στη διαταγή του, μόνον ένας αξιωματικός της 3ης θωρακισμένης μεραρχίας είναι δυνατό να 
πηδήσει μέσα στο Βιτέμπσκ: ο αρχηγός της, εγώ

Την επομένη και την μεθεπομένη οι Ρώσοι πιέζουν τις περικυκλωμένες δυνάμεις. Οι ασύρματοι 
μάχης του 53ου σώματος, ο ένας μετά τον άλλο, σιωπούν. Η μεραρχία που είχε παραμείνει στο 
Βιτέμπσκ δεν έχει πια τη δύναμη που χρειάζεται για να επανδρώσει την οχυρωμένη ζώνη της πόλης, 
κι έτσι με την πρώτη έφοδο του εχθρού αποσυντίθεται. Οι τρεις άλλες μεραρχίες δεν είναι σε θέση 
ν’ ανοίξουν δρόμο ανάμεσα στις ρωσικές μάζες και εκμηδενίζονται ολοκληρωτικά. Τα υπολείμματα 
της 3ης θωρακισμένης μεραρχίας μάχονται απεγνωσμένα, υποχωρώντας μέσα σε δάση χωρίς 
δρόμους και περικυκλωμένα από παρτιζάνους δίχως έλεος. 

. Ο Hitler δεν επιμένει άλλο. 

Στην άλλη πτέρυγα, εναντίον της 9ης γερμανικής στρατιάς και του φρουρίου του Μπομπρουίσκ, ο 
Ροκοσόφσκι ρίχνει 50 μεραρχίες πεζικού και 13 μεγάλες μηχανοκίνητες μονάδες. Λογαριάζει να 
βαδίσει προς το Minsk και να ενωθεί με τον Τσερνακόφσκι που έρχεται από το Βιτέμπσκ, κι έτσι να 
εκμηδενίσουν όλο το κέντρο του γερμανικού στρατού. 

Το έδαφος όπου γίνεται ο αγώνας είναι δύσκολο. Πολλά μεγάλα ποτάμια, ο Όλσα, ο Όλα, ο Ντρουτ, 
ο Ντομπύσνα, ο Μπερεζίνα συγκλίνουν προς τον Δνείπερο, κυλώντας στην πεδιάδα τα αργοκίνητα 
και γεμάτα βόρβορο νερά τους που σχηματίζουν μεγάλα έλη, κι έτσι γίνεται ένα δέλτα που καμιά 
διοίκηση του ανατολικού μετώπου δεν θ’ αποφάσιζε να διαλέξει ως τομέα επίθεσης. Οι σοβιετικές 
όμως δυνάμεις είναι, κατά τρόπο θαυμαστό, προετοιμασμένες για πόλεμο μέσα σε έλη. 
Προελαύνουν, μεταφέροντας τεράστιες ποσότητες από κορμούς δένδρων, αγκαλιές ξερόκλαδα και 
μαδέρια, για να φτιάξουν πίστες για τα οχήματα και για τα άρματα. Κάθε φάλαγγα πεζικού μοιάζει 
σαν ένα δάσος που προχωρεί. 

Από τις τρεις επιθέσεις εναντίον της 9ης στρατιάς, οι δυο αποκρούσθηκαν. Η 3η, στα νότια του 
ποταμού Μπερεζίνα, απωθεί το γερμανικό 41ο σώμα στρατού και υπερφαλαγγίζει το Μπομπρουίσκ 
από τα δυτικά. Στις 26, ο Busch, συντετριμμένος, πηγαίνει αεροπορικώς στο Berchtesgaden για να 
περιγράψει στον Führer την τραγικότητα της κατάστασης. Μετά το Βιτέμπσκ το Μπομπρουίσκ είναι 
καταδικασμένο. Οι σοβιετικές δυνάμεις που συγκρατήθηκαν προς στιγμή στον ποταμό Ντρουτ από 
το 35ο σώμα, διέσπασαν και αυτές το γερμανικό μέτωπο και συμπλήρωσαν την κύκλωση της πόλης 
από βορρά. Ο πιστός Busch ζητεί αναδιοργάνωση της μάχης. Ζητεί την άδεια να ξαναδιαβεί προς τα 
πίσω τον Δνείπερο η 4η στρατιά, η οποία υφίσταται ασθενή επίθεση στο κέντρο της, αλλά 
απειλείται με κύκλωση από την κατάρρευση των γειτονικών της στρατιών. Ζητεί την εγκατάλειψη 
του Μπομπρουίσκ, του Μοχίλεφ και της Όρχα, που μόνο στα χαρτιά είναι φρούρια, πριν υποστούν 
την τύχη του Βιτέμπσκ. Ζητεί, τέλος, να σταλούν επειγόντως μεγάλες ενισχύσεις στο κέντρο του 
μετώπου. Ο Hitler απορρίπτει όλα αυτά τα αιτήματα και ο Busch, μόλις επιστρέφει στο Μισνκ, 
μαθαίνει ότι αντικαταστάθηκε από τον Model. 

Έτσι, το πείσμα, η τύφλωση και η ροπή προς την πλάνη του Hitler δεν παύουν να μεγαλώνουν μέσα 
στην ήττα. Υποστηρίζει ταυτόχρονα ότι ούτε η αγγλοαμερικανική απόβαση στην Νορμανδία, ούτε η 
σοβιετική επίθεση της Λευκορωσίας είναι οι πραγματικά κύριες επιχειρήσεις. Και, όπως κρατεί την 
15η στρατιά βόρεια του Σηκουάνα, με το όπλο παρά πόδα, έτσι, επίσης, ακινητοποιεί στην 
Ουκρανία, τα καλύτερα στρατεύματα του ανατολικού μετώπου. Οι στρατηγοί είναι, γι’ αυτόν, οι 
κατ’ ανάγκην υπεύθυνοι των αποτυχιών, τις οποίες ο ίδιος υπαγόρευσε. Το γόητρό μου, λέει, είναι 
ένα κεφάλαιο αναντικατάστατο, που δεν πρέπει να θιγεί σε καμιά περίπτωση. Ενώ οι στρατηγοί μπορούν 
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ν’ αντικαθίστανται αμοιβαία. 

Στις 27 Ιουνίου, ο κύριος όγκος της 9ης στρατιάς κυκλώνεται γύρω από το Μπομπρουίσκ. Όπως στο 
Βιτέμπσκ, ο Hitler αποφασίζει ότι μία μεραρχία θα υπερασπίσει την οχυρωμένη αυτή τοποθεσία και 
ότι ο κύριος όγκος των σωμάτων 35ου και 41ου θα διασπάσει τον κλοιό των επιτιθεμένων. Ο 
στρατηγός von Luetzow διατάσσει την καταστροφή όλου του υλικού που δεν μπορεί να μεταφερθεί 
και τοποθετείται στο μέσο μιας πυκνής φάλαγγας με την οποία, επιζητεί να διαφύγει προς την 
κατεύθυνση του Minsk. 500 ρωσικά βομβαρδιστικά σφυροκοπούν την γερμανική συγκέντρωση. Οι 
θωρακισμένες μονάδες της ομάδας Γκορμπάτωφ της φράζουν τον δρόμο. Ένα πλήθος ασύντακτων 
στρατιωτών διαβαίνουν τον Μπερεζίνα κολυμπώντας για να καταφύγουν μέσα στο Μπομπρουίσκ, 
όπου τα υπολείμματα μισής δωδεκάδας μεραρχιών στοιβάζονται μέσα σε φοβερή αταξία. Ο 
στρατηγός Χάμανν, στρατιωτικός διοικητής του φρουρίου, δεν κατορθώνει να οργανώσει την 
άμυνα. Από τις 29 Ιουνίου, δεν μένει πια μέσα στο Μπομπρουίσκ ούτε ένας ένοπλος Γερμανός. Από 
την 9η στρατιά δεν θ’ απομείνουν παρά 15.000 άνδρες περίπου, χωρίς υλικό. 

Είναι αδύνατο να γίνει μια πραγματικά εμπεριστατωμένη περιγραφή των δυο αυτών μεγάλων 
γερμανικών ηττών, στο Βιτέμπσκ και στο Μπομπρουίσκ. Οι πηγές λείπουν και ελάχιστοι αιχμάλωτοι 
ξαναγύρισαν, για να αφηγηθούν τα γεγονότα που έζησαν και τις εμπειρίες τους. Είναι, ωστόσο, 
σαφές ότι το σθένος της αντίστασης πολύ απέχει από τα προηγούμενα του Ντεμιάνσκ, του 
Stalingrand και του Τσερκάσσυ. Οι ηγήτορες είναι οι πρώτοι που υποκύπτουν στο αναπόφευκτο, 
όπως ο von Luetzow, διοικητής του 35ου σώματος στρατού, ο οποίος παραδίδεται με όλο το 
επιτελείο του. 

Από τις τρεις γερμανικές στρατιές που υπέστησαν την επίθεση, μόνο η κεντρική, η 4η, μένει άθικτη. 
Ο προσωρινός διοικητής της Τίππελσκιρχ ζητεί την άδεια να διαβεί τον Δνείπερο προς τα πίσω και, 
όπως μπορούσε να περιμένει κανείς, προσκρούει στο βέτο του Busch, ο οποίος ενεργεί σύμφωνα με 
τις εντολές του Hitler. Δεν υπακούει και φέρνει τα στρατεύματα του πίσω στη δεξιά όχθη, αλλά δεν 
τολμά να ωθήσει την ανυπακοή του μέχρι του σημείου να εγκαταλείψει δυο από τις δήθεν οχυρές 
θέσεις του Hitler. Το Μοχίλεφ εκκενώνεται την τελευταία στιγμή, αλλά η Όρχα, όπου αφέθηκε μια 
μεραρχία, καταλαμβάνεται με έφοδο στις 27. Ήταν το τελευταίο σημείο επαφής του γερμανικού 
στρατού με τον δεύτερο σε σημασία από τους ρωσικούς ποταμούς. Από την πηγή έως τις εκβολές 
του, ο Δνείπερος κυλά σε έδαφος εντελώς ελεύθερο. 

Ο αγώνας μεταφέρεται στον Μπερεζίνα. Επίκεντρό του γίνεται το Μπορίσωφ. Η απώλειά του, το 
1812, στάθηκε μοιραίο πλήγμα για την ναπολεόντεια Μεγάλη Στρατιά και ανάγκασε τον 
Ναπολέοντα να ρίξει βορειότερα δυο πρόχειρα γεφύρια, των οποίων η διάβαση του στοίχισε όσο 
και μια μεγάλη ήττα. Ο Τίππελσκιρς, ο οποίος διατηρεί ακόμη δύο σώματα στρατού ανατολικά του 
ποταμού, αγωνίζεται για να κρατήσει την πόλη εναντίον του 2ου και 3ου ουκρανικού μετώπου που 
πιέζουν από βορρά και νότο τις δύο όχθες. Πρώτη θωρακισμένη ενίσχυση που έφτασε στην ομάδα 
του κέντρου η γερμανική 5η μεραρχία αρμάτων εξαλείφει τις ρωσικές αιχμές επάνω στον 
αυτοκινητόδρομο της Μόσχας, αλλά ανακαλείται προς το Minsk, όπου η συντριβή της γερμανικής 
3ης θωρακισμένης στρατιάς δημιούργησε τον κίνδυνο γενικής καταστροφής. Στις 30 Ιουνίου, το 
Μπορίσωφ και τα δυο γεφύρια του αποσπώνται από τους Γερμανούς. Χιλιάδες άνδρες πολεμούν 
ακόμη μέσα στα έλη, στα ανατολικά του Μπερεζίνα. 

Απομένει μια διάβαση, μια γέφυρα εκστρατείας που είχε στηθεί στον Μπερεζίνα. Η σοβιετική 
αεροπορία την κτυπά ασταμάτητα, με καταδύσεις μέσα στα αντιαεροπορικά πυρά. Χάνει πολλά 
αεροπλάνα, αλλά προξενεί ζημιές στη γέφυρα, την οποία ηρωικοί γεφυροποιοί επισκευάζουν με 
στωικότητα. Μεταξύ των επιθέσεων και κατά τις επιθέσεις, ένα κύμα ανδρών και οχημάτων περνά 
πάνω από τον Μπερεζίνα, ο οποίος παρασύρει στο κύλισμά του πτώματα και συντρίμμια. Οι 
απώλειες είναι τεράστιες. Τρεις στρατηγοί σκοτώνονται πάνω στη γέφυρα, αλλά ο Τίππελσκιρς 
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κρατά τον Μπερεζίνα ως τις 3 Ιουλίου και κατορθώνει να συμπτύξει στα δυτικά του ποταμού τον 
κύριο όγκο της στρατιάς. 

Αλλά και με τούτο, η στρατιά αυτή κάθε άλλο παρά σώθηκε. Η σοβιετική επίθεση σκοπεύει μακριά 
και βαθιά. Από το Πολότσκ, η σοβιετική 1η ομάδα στρατιών της Βαλτικής κατευθύνεται προς το 
Ντούναμπουργκ. Από το Λέπελ, η 3η ομάδα στρατιών της Λευκορωσίας βαδίζει προς το 
Μολοντέτσνο. Από το Σλούτσκ, η 1η ομάδα στρατιών της Λευκορωσίας κατευθύνεται προς το 
Μπαράνοβιτς. Αφού ανέλαβε την διοίκηση του κενού, πλάτους 350km που έχει ανοίξει μεταξύ 
Πρίπετ και Νιέμεν, ο στρατάρχης Model, χωρίς να ζητήσει άδεια του Hitler, συμπτύσσει εσπευσμένα 
προς τα πολωνικά σύνορα την 2η στρατιά που έχει μείνει ακόμη άθικτη, εγκαταλείπει αυτά που 
θεωρούνται φρούρια από τον Führer και αποσπά, με δική του πρωτοβουλία, τρεις θωρακισμένες 
μεραρχίες από την ομάδα στρατιών την οποία διοικούσε προηγουμένως. Αλλά οι δραστικές αυτές 
επεμβάσεις είναι πολύ καθυστερημένες για ν’ αποσπάσουν από τον νικητή τον καρπό της νίκης του. 
Η μάχη δεν είναι πια παρά μια μεγάλη καταδίωξη, όπου οι Γερμανοί προσπαθούν απεγνωσμένα ν’ 
αποφύγουν την αιχμαλωσία και οι Ρώσοι λαχανιάζουν με τις φοβερές συγκοινωνίες μιας 
ρημαγμένης χώρας. 

Αφού διέσχισε τα τέλματα του Μπερεζίνα, η γερμανική 4η στρατιά μπήκε σε μια δασωμένη περιοχή 
με τόσο μεγάλα και τόσο πυκνά δάση, ώστε οι θόρυβοι του πολέμου δεν ακούγονταν. Σε 
σχηματισμούς κινούμενων τετραγώνων, τα σώματα 12ο και 27ο βαδίζουν προς τα δυτικά επάνω σε 
φαρδείς αμμώδεις δρόμους, όπου οι ρόδες των οχημάτων έχουν σκάψει βαθιά αυλάκια. Οι 
δυσχέρειες του εδάφους, η παρενόχληση από μέρους των παρτιζάνων, η εξάντληση των 
πυρομαχικών και η μεγάλη προώθηση των δυο εχθρικών πτερύγων καθιστούν την υποχώρηση αυτή 
σχεδόν απελπιστική. Στις 3 Ιουλίου, η κατάληψη του Minsk από το σοβιετικό 2ο μέτωπο 
Λευκορωσίας επισφραγίζει την κύκλωση της στρατιάς. Η Luftwaffe επιχειρεί να οργανώσει ένα 
σύστημα ανεφοδιασμού από τον αέρα, αλλά η απόπειρα εγκαταλείπεται από την πρώτη κιόλας 
ημέρα. Ο στρατηγός Βίντσεντς Μύλλερ το παίρνει απόφαση και παραδίδεται με το 12ο σώμα 
στρατού το οποίο διοικεί. Το 27ο σώμα στρατού κατατέμνεται σε αποσπάσματα, μερικά από τα 
οποία κατορθώνουν να διαφύγουν παρακάμπτοντας το Minsk. Η 4η στρατιά παρέτεινε την 
επιθανάτια αγωνία της, αλλά, τελικά, η συντριβή της είναι ακόμη πιο ολοσχερής από εκείνη των 
γειτονικών της στρατιών του βορρά και του νότου. 

Κατά την δεύτερη εβδομάδα του Ιουλίου, ο ρυθμός της μάχης επιβραδύνεται δυτικά του Minsk. Η 
κινητή άμμος του δάσους του Ναμπιλότσι που τόσες δυσκολίες είχε προξενήσει στους Γερμανούς το 
1941, τους εξασφαλίζει τώρα κάποια ανάπαυλα, επιβραδύνοντας την εχθρική προέλαση. Ο Hitler 
διατάσσει ν’ αποκατασταθεί ένα απόρθητο μέτωπο που να περνά από Μπαράνοβιτς, τις δυτικές 
παρυφές του δάσους του Ναμπιλότσι και την λίμνη Ναρότς. Η δυσαναλογία των δυνάμεων κάνει 
την διαταγή αυτή οξύμωρη. Σοβαρότερη και από το Stalingrand, η συμφορά του Ιουνίου 1944 
επιδεινώνει ως το ανεπανόρθωτο την κατάσταση μειονεκτικότητας, στην οποία βρίσκεται και 
μάχεται ο γερμανικός στρατός εδώ και δυο χρόνια. Μέσα σε 15 ημέρες, 25 μεραρχίες 
καταστράφηκαν, 400.000 μαχητές χάθηκαν και 22 στρατηγοί αιχμαλωτίσθηκαν. Από την γερμανική 
ομάδα στρατιών Mitte απομένει όγκος δύναμης 8 μεραρχιών, με άλλες 8 μεραρχίες υπό μεταφορά 
για την ενίσχυσή τους. Απέναντι της, όπως διαπιστώνει το επιτελείο της, ο αντίπαλος παρατάσσει 
126 μεραρχίες πεζικού, Ο μεραρχίες ιππικού και 62 ταξιαρχίες αρμάτων. Οι Γερμανοί μάχονται ένας 
εναντίον δέκα! 

Στις 8 Ιουλίου, τα σοβιετικά στρατεύματα καταλαμβάνουν το Μπαράνοβιτς και, στις 9, την Λίντα. 
Στις 11, εκκαθαρίζουν τα τελευταία γερμανικά στοιχεία, τα κυκλωμένα ανατολικά του Minsk. Στις 13, 
καταλαμβάνουν την Βίλνα, όπου ο Hitler θυσιάζει ακόμη 7 τάγματα με την διαταγή να 
υπερασπίσουν την πόλη μέχρι τελευταίας πνοής. Μέσα σε 20 ημέρες, οι Ρώσοι προέλασαν 400km 
και ελευθέρωσαν το σύνολο του εθνικού τους εδάφους. Η επιμήκυνση των σοβιετικών γραμμών 
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συγκοινωνιών δεν εξασφαλίζει καν στους Γερμανούς την ανάπαυλα, την οποία θα χρειάζονταν για 
να συνέλθουν. Η σοβιετική επίθεση, επιβραδύνεται στο κέντρο, αλλά αναπτύσσεται στις δυο 
πτέρυγες. Η συμφορά της Wehrmacht συντελείται όχι πια μεταξύ Ντούνα και Πριπέτ, αλλά από την 
Βαλτική ως την Μαύρη Θάλασσα. 

Μη θέλοντας πια ν’ ακούει τον Λίντεμαν που ζητεί την σύμπτυξη της ομάδας στρατιών του βορρά 
στον ποταμό Ντούνα, ο Hitler τον αντικαθιστά, στις 3 Ιουλίου, με τον στρατηγό Φρίσνερ. Εννέα 
ημέρες αργότερα, ο νέος αρχιστράτηγος απευθύνει στον Führer μια προσωπική επιστολή όπου 
επαναλαμβάνει -και μάλιστα πιεστικά- το αίτημα του προκατόχου του. Ο Hitler τον καλεί, τον 
απειλεί αρχικά και, έπειτα, με μιαν απότομη μεταστροφή διάθεσης, τον προάγει, αλλά και του 
επιβάλλει αμοιβαία μετάθεση με τον Σαίρνερ. Ο Φρίσνερ πηγαίνει ν’ αναλάβει την άμυνα της 
Ρουμανίας και ο άνθρωπος που είχε υποσχεθεί στον Hitler ότι η Σεβαστούπολη ήταν απόρθητη από 
τον εχθρό, επιφορτίζεται με την υπεράσπιση μέχρι θανάτου των Βαλτικών χωρών. 

Οι Ρώσοι πέρασαν κιόλας στην επίθεση. Η δράση στα μέτωπα της Βαλτικής δεν παίρνει τον 
κεραυνοβόλο χαρακτήρα των επιθέσεων εναντίον του Βιτέμπσκ και του Minsk, αλλά η συνεχής 
πίεσή τους αναγκάζει τις δυο γερμανικές στρατιές σε αναπόφευκτη υποχώρηση. Οι Γερμανοί 
χάνουν διαδοχικά το Πλεσκάου, το Οστρόβ, το Ντούναμπουργκ και το Μιττάου. Στις 29 Ιουλίου, το 
σοβιετικό 1ο μέτωπο της Βαλτικής φθάνει επάνω στον κόλπο της Ρίγας, στο Τουκούμ. Οι χερσαίες 
γραμμές συγκοινωνιών της γερμανικής ομάδας στρατιών του βορρά έχουν αποκοπή. Οι 750.000 
άνδρες που την αποτελούν δεν μπορούν πια ν’ ανεφοδιασθούν παρά μόνο από τη θάλασσα. 

Απειλείται και αυτό ακόμη το γερμανικό έδαφος. Στις 31 Ιουλίου οι Ρώσοι καταλαμβάνουν το 
Κόβνο. Την επομένη, μια θωρακισμένη αιχμή παρακάμπτει το Σουβάλκι και φθάνει στην πρωσική 
μεθόριο, καταλαμβάνοντας το Βιλκόβισκε. Το Rastenburg βρίσκεται σε απόσταση μικρότερη από 
60km. Ωστόσο, ο Hitler γαντζώνεται στο Rastenburg με τρόπο σχεδόν δεισιδαιμονικό. Αν φύγω -είπε-

Η βόμβα του Στάουφφενμπεργκ τον είχε κάνει ανθρώπινο ερείπιο. Ισχυροί πόνοι στο στομάχι και 
στα έντερα δημιουργούν στο περιβάλλον του υπόνοιες δηλητηριάσεως. Σηκώνεται από το κρεβάτι 
του μόνο για την καθημερινή αναφορά. 

 
η Ανατολική Πρωσία είναι χαμένη. 

Φροντίστε, λέει στον Keitel, να μη με κρατήσουν οι κύριοι 
αυτοί περισσότερο από μισή ώρα. Κουράζεται πολύ η φωνή μου. Ορισμένες ημέρες, η σβησμένη αυτή 
φωνή ξαναζωντανεύει σε χείμαρρους υστερικής ευγλωττίας. Στις 31 Ιουλίου, ο Hitler μιλά χωρίς 
διακοπή από τις 23:53 ως τις 00:59 σχολιάζοντας κατά τρόπο εξωφρενικό την σειρά των 
ανήκουστων ηττών που μείωσαν κατά 500 χιλιόμετρα την απόσταση που χωρίζει τους Ρώσους από 
το Βερολίνο. Η κατάσταση, λέει, δεν είναι και τόσο κακή... πρέπει να ζυγίζει κανείς τα πλεονεκτήματα 
και τα μειονεκτήματα... Τουλάχιστο δεν έχουμε πια τις τεράστιες εκείνες γραμμές συγκοινωνιών...

Στα νότια του Πριπέτ, η σοβιετική επίθεση άρχισε στις 13 Ιουλίου. Κρατώντας μέτωπο πλάτους 
400km επάνω σε κυματιστή πεδιάδα, μεταξύ Πριπέτ και Δνείστερου, οι δυο γερμανικές στρατιές της 
ομάδας της βόρειας Ουκρανίας ονομάζονται θωρακισμένες: 4η θωρακισμένη στρατιά με τον 
στρατηγό Μπράιτ και 1η θωρακισμένη στρατιά με τον στρατηγό Ράους. Υποχρεώθηκαν, όμως, να 
παραχωρήσουν τα μισά από τα άρματά τους για την απόπειρα κλεισίματος του ρήγματος που είχε 
ανοίξει με την συντριβή της ομάδας στρατιών Mitte στην Λευκορωσία. Ο στρατηγός Χάρπε, 
διάδοχος του Model, έχει υπό τις διαταγές του 31 μεραρχίες πεζικού και πέντε θωρακισμένες, με 
σύνολο 600 αρμάτων. Οι σοβιετικές ομάδες στρατιών 4η και 1η της Ουκρανίας που διοικούνται 
αντίστοιχα από τους στρατάρχες Κόνιεφ και Ποπώφ, εξαπολύουν επίθεση με 70 μεραρχίες πεζικού 
και 3.000 άρματα. 

 Ο 
Adolf Hitler τελειώνει με μαύρο χιούμορ τη σταδιοδρομία του ως μάγου. 

Η γερμανική ήττα συντελείται με εξαιρετική ταχύτητα. Η κύρια θέση αντίστασης που ονομάζεται 
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Prinz Eugen, διασπάται υπό τις δυο μεριές του Μπρόντυ, και τρεις μεραρχίες της 1ης θωρακισμένης 
στρατιάς (40.000 άνδρες) κυκλώνονται γύρω από την μικρή πόλη. Το 3ο θωρακισμένο σώμα 
αντεπιτίθεται για να τις ελευθερώσει. Αλλά η μια από τις μεραρχίες του συντρίβεται από την 
σοβιετική αεροπορία και η άλλη αποκρούεται με μεγάλες απώλειες. Οι στρατηγοί Λάγκε και Λας 
διαφεύγουν από τον κλοιό με 5.000 άνδρες, αλλά ο στρατηγός Λίντεμαν (του οποίου ο Hitler θα 
προκαλέσει την θανατική καταδίκη ερήμην) διατάσσει την συνθηκολόγηση των υπόλοιπων 
κυκλωμένων. Ο Χάρπε συμπτύσσεται πίσω από τον Μπουγκ, αλλά ο Κόνιεφ επεκτείνει την επίθεση 
προς τα βόρεια και, αφού παρακάμπτει τα έλη του Πριπέτ, συντονίζει την προσπάθειά του με την 
προσπάθεια του Ροκοσόφσκυ, ο οποίος καταδιώκει την δεξιά πτέρυγα της γερμανικής ομάδας 
στρατιών Mitte. Από τον Ναρέβ ως τα Καρπάθια, σε όλο το πλάτος της Poland, μια ρωσική 
πλημμυρίδα κυλά ασταμάτητα... Η αφήγηση των επιχειρήσεων δεν είναι πια παρά ξεφύλλισμα του 
ημερολογίου. 

Στις 22 Ιουλίου τα σοβιετικά τμήματα διαβαίνουν τον Μπουγκ στο Χολμ. Στις 24, το Lublin 
καταλαμβάνεται. Μέσα σε μια μόνο ημέρα την 27ην Ιουλίου, πέφτουν το Μπιαλυστόκ στο βορρά, η 
Λεμβέργη και το Σταλινσλάβ στον νότο. Στις 28, πέφτουν επίσης δυο φρούρια που άφησαν τα 
ονόματά τους στην ιστορία των δυο Παγκόσμιων Πολέμων: Πρζεμύσλ που άνθεξε, το 1915, σε 
μακρόχρονη πολιορκία, και το Μπρεστ-Λιτόβσκ, από το οποίο ξεκίνησε, το 1941, η επιχείρηση 
Barbarossa. Στις 30, τα σοβιετικά τμήματα φθάνουν στον Vistula, κοντά στη συμβολή του με τον 
ποταμό Σαν, και την επομένη τον διαβαίνουν σε πλατύ μέτωπο. Τον διαβαίνουν και πάλι τις 
επόμενες ημέρες, στο Πούλαβυ και από τις δυο μεριές της Πίλικα. Οι ρωσικές δυνάμεις συγκλίνουν 
προς την Warsaw. Στις 31 Ιουλίου, η 8η στρατιά φθάνει στις παρυφές της πόλης και, συγκεκριμένα, 
στο Οτβόκ, στο Γιοσέζοφ και στη Φελένικα. Φθάνοντας από τα βόρεια για να την συναντήσει, το 3ο 
θωρακισμένο σώμα καταλαμβάνει το Ροτζίμιν και το Βολομίν και πλησιάζει στο προάστιο Πράγα. 
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Ο Stalin αφήνει να συντρίβουν οι επαναστάτες της Warsaw 

Την επομένη 1η Αυγούστου, ώρα 17:00, ξεσπά η εξέγερση της Warsaw. Αποσπάσματα που, αντί για 
στολή, φέρουν ένα ερυθρόλευκο περιβραχιόνιο, εξορμούν από παντού και προσβάλλουν τον 
κεντρικό σιδηροδρομικό σταθμό, το μεγάλο ταχυδρομικό μέγαρο, τις αποθήκες της Wehrmacht και 
τα γεφύρια του Vistula. Μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα, μια πόλη ενός εκατομμυρίου κατοίκων έχει 
βυθισθεί σε λυσσώδη μάχη. 

Πρώτη πρωτεύουσα την οποία κατάκτησε ο Hitler, η Warsaw ζούσε, από το 1939, μια ζωή 
καταθλιπτική και πυρετώδη ταυτόχρονα, που αντανακλούσε την σκληρή και πολύπλοκη δοκιμασία 
την οποία περνούσε η Poland. Στην αρχή, η ήττα της France και η σταθερότητα της συμμαχίας Stalin-
Hitler είχαν απωθήσει στα βάθη ενός αόρατου μέλλοντος κάθε πιθανότητα εθνικής αναστάσεως. 
Από το ανατολικό τμήμα της χώρας που είχε ενσωματωθεί στη Σοβιετική Ένωση, δεν έφθαναν παρά 
συγκεχυμένες φήμες περί εξόντωσης των εύπορων τάξεων και μετατοπίσεως των πληθυσμών. Στο 
δυτικό μέρος, η Γερμανία είχε ξαναφθάσει -και με το παραπάνω- στα σύνορα που είχε πριν από το 
1914. Δεν έμενε, ως υπόλειμμα του πολωνικού κράτους, παρά μια Γενική Διοίκηση που 
περιλάμβανε τις κεντρικές επαρχίες. Η Warsaw είχε υποσκελιστεί από την Krakow και είχε χάσει 
ακόμη και τον τίτλο της πρωτεύουσας αυτού του υπολείμματος. 

Ο γερμανορωσικός πόλεμος που στάθηκε απαρχή αναγέννησης των ελπίδων, ξανάδωσε στη 
Warsaw μεγάλη στρατιωτική σημασία. Τα δυο σιδηροδρομικά και τα τρία οδικά γεφύρια της την 
έκαναν κύριο κέντρο διαβάσεως του Vistula, ενώ η κεντρική της θέση την έκανε να είναι η 
σημαντικότερη τοποθεσία των γερμανικών μετόπισθεν. Εγκαταστάθηκαν εκεί πολλές στρατιωτικές 
και ημιστρατιωτικές υπηρεσίες. Άρχισαν να εκδίδονται και δυο γερμανικές ημερήσιες εφημερίδες. 
Οι ζημιές που είχαν γίνει κατά την πολιορκία του 1939 ήταν επιπόλαιες και, όταν οι 
αγγλοαμερικανικοί βομβαρδισμοί της Γερμανίας πολλαπλασιάσθηκαν, η πολωνική μεγαλούπολη 
άρχισε να συγκεντρώνει ολοένα και περισσότερο την προτίμηση της στρατιωτικής γραφειοκρατίας 
του Γ’ Reich. 

Η μεγάλη τραγωδία των Εβραίων ξετυλιγόταν σε ολόκληρη την Poland, η οποία είχε 5 εκατομμύρια 
Εβραίους μέσα σε σύνολο 27 εκατομμυρίων κατοίκων. Η Warsaw στάθηκε το σύμβολο και το 
επιστέγασμα της τραγωδίας αυτής. 

Το γκέτο βρισκόταν στο κέντρο της πόλης, ακριβώς πίσω από τη συνοικία των υπουργείων. Οι 
Γερμανοί υποχρέωσαν τους Εβραίους να το περιφράξουν με ένα τείχος: ύψους 4m και περιφέρεια 
18km. Το τείχος είχε σχήμα ακανόνιστου Τ, του οποίου η οριζόντια κεραία εκτεινόταν από την 
παλαιά πόλη (Στάρε - Μιάστο) ως το ισραηλιτικό νεκροταφείο, ενώ η κάθετη κεραία εκτεινόταν από 
τον σταθμό του Βορρά ως την περιοχή του κεντρικού σιδηροδρομικού σταθμού Τα τραμ διέσχιζαν 
την περιφραγμένη αυτή περιοχή χωρίς να σταματούν, προσφέροντας στους επιβάτες τους το θέαμα 
δρόμων γεμάτων με ένα εξαθλιωμένο πλήθος: Περίπου μισό εκατομμύριο άτομα κατοικούσαν 
ασφυκτικά μέσα στο γκέτο πριν από τον πόλεμο. Έπειτα ήλθαν να προστεθούν και να στοιβαχτούν 
εκεί 150 ως 200 χιλιάδες άτομα που είχαν διωχθεί από τις επαρχίες του Πόζεν και του Βαρταγκάου. 

Στις εξόδους του γκέτο είχαν τοποθετηθεί από τους Γερμανούς αστυνομικοί σταθμοί. Η είσοδος και 
η έξοδος απαγορεύονταν χωρίς ειδική άδεια. Η εισαγωγή τροφίμων αποτελούσε αδίκημα 
τιμωρούμενο με ποινές φυλακίσεως. Και οι διατάξεις οι σχετικές με την διανομή τροφίμων 
απέκλειαν τους Εβραίους από κάθε διανομή κρέατος, γάλατος ή λιπαρών ουσιών και πρόβλεπαν γι’ 
αυτούς μόνο δυο κιλά ψωμί το μήνα για τον καθένα. Οι Εβραίοι θα έπρεπε να είχαν πεθάνει από 
την πείνα ως τον τελευταίο. 

Αλλά δεν πέθαναν. Το τείχος δεν στάθηκε ικανό να εμποδίσει εντελώς την εισαγωγή πρόσθετων 
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εφοδίων και οι ανάγκες της Wehrmacht παρέτειναν την ύπαρξη της ισραηλιτικής Κοινότητας της 
Warsaw. Σε εκατοντάδες εργαστήρια, χιλιάδες Εβραίοι των δυο φύλων έραβαν και μαντάριζαν τα 
πουκάμισα και τα χιτώνια των καταπιεστών τους. Η μηνιαία μερίδα ψωμιού είχε τότε αυξηθεί σε 6 
κιλά για το κάθε άτομο. Η θνησιμότητα αυξήθηκε αισθητά. Σκελετωμένα πτώματα περισυλλέγονταν 
καθημερινά από τα πεζοδρόμια. Η πλήρης διακοπή του ηλεκτρικού ρεύματος και η κατάργηση κάθε 
θερμαντικού μέσου προστέθηκαν στο μαρτύριο της πείνας. Αλλά το γκέτο δεν πέθανε. 

Αρχικά, η στάση του ήταν μοιρολατρική, σύμφωνα με την προαιώνια παράδοση υπομονής. 
Νομίσαμε, είπε ένας από εκείνους που επέζησαν, 

Έπειτα, διαπιστώθηκε ότι ο πληθυσμός του γκέτο μειωνόταν αισθητά και ολοένα περισσότερο... 

ότι η θεομηνία θα έπαιρνε τη ζωή 70.000 ή και 
100.000 Εβραίων, αλλά όχι παραπάνω. Η άποψη αυτή διατυπώνονταν τόσο στις ιδιωτικές συνομιλίες 
όσο και στις συνεδριάσεις του Συμβουλίου της Εβραϊκής Κοινότητας που είχε αναλάβει την διοίκηση του 
γκέτο. 

Οι Γερμανοί το εκκένωναν από την οδό Στάβκι, η οποία οδηγεί στον σιδηροδρομικό σταθμό του 
Βορρά. Από τον Ιανουάριο του 1942, κάθε πρωί, 7.000 πρόσωπα συγκεντρώνονταν εκεί για να 
μεταφερθούν προς άγνωστη κατεύθυνση. Πολλοί είχαν προσφερθεί και εθελοντικά ν’ 
αναχωρήσουν, νομίζοντας ότι θα πήγαιναν σε στρατόπεδα εργασίας και ότι θα γλίτωναν έτσι από 
τον αποπνικτικό υπερπληθυσμό και από τη σιγανή ασφυξία του γκέτο. 

Μια ημέρα, η πολωνική αντίσταση ειδοποίησε το London, ότι οι Εβραίοι της Warsaw μεταφέρονταν 
στα στρατόπεδα του Μαϊντάνεκ και της Τρεμπλίνκα, όπου εξοντώνονταν μεθοδικά. Απόρησε 
διαπιστώνοντας ότι το Ραδιόφωνο του London δεν μετέδωσε την είδηση. Στους Άγγλους είχε φανεί 
απίστευτη και είχαν φοβηθεί μήπως υιοθετήσουν μιαν από τις πολλές εξωφρενικές φήμες που 
κυκλοφορούσαν στις χώρες, οι οποίες ήταν βυθισμένες στην καταπίεση και στο μίσος. 

Στο τέλος του 1942, η αποψίλωση του γκέτο επέτρεψε την μείωση της έκτασής του κατά τα δυο 
τρίτα. Μια νησίδα τριγωνικού σχήματος που ονομάσθηκε μικρό γκέτο, διατηρήθηκε στη γωνία των 
οδών Τβάρντα και Πρόστρα, στο κέντρο της πόλης. Το μεγάλο γκέτο περιορίσθηκε σε μια δωδεκάδα 
δρόμων κοντά στο σιδηροδρομικό σταθμά του Βορρά, γύρω από την οδό Μίλα. Την στιγμή εκείνη, 
δεν έπρεπε να έχουν απομείνει στην Warsaw πολύ περισσότεροι από 80.000 Εβραίοι. Κανείς δεν 
μπορούσε να τρέφει και την παραμικρή ψευδαίσθηση σχετικά με την τύχη που τον περίμενε. 

Η πρώτη εκδήλωση ένοπλης αντίστασης σημειώθηκε τον Ιανουάριο του 1943. Άνδρες των SS, που 
επιδίδονταν σε ανθρωποκυνηγητό, σκοτώθηκαν. Προς γενική έκπληξη, δεν σημειώθηκε άμεση 
γερμανική αντίδραση. Οι Γερμανοί εξαφανίσθηκαν από το γκέτο και οι μεταφορές έπαυσαν. Όσοι 
είχαν απομείνει στο γκέτο οργανώθηκαν για να πεθάνουν μαχόμενοι. Μια Επιτροπή Αντίστασης, 
αληθινή κυβέρνηση του οικισμού της απελπισίας, λειτουργούσε φανερά στον αριθμό 34 της οδού 
Μίλα. Κατασκευάσθηκαν χειροβομβίδες και βόμβες με εκρηκτικές ύλες και βενζίνα που βρέθηκαν, ο 
Θεός ξέρει που. Σχηματίσθηκε ακόμη κι ένα απόθεμα από βιτριόλι για την παραμόρφωση των 
ναζιστών δημίων. 

Οι nazi διάλεξαν την 19η Απριλίου, Δευτέρα του Πάσχα, για να εξαλείψουν την εβραϊκή εστία του 
γκέτο. Τέσσερα θωρακισμένα αυτοκίνητα με πολυβόλα, δύο τάγματα μάχιμων SS και σχηματισμοί 
της γερμανικής και πολωνικής αστυνομίας εισέβαλαν στο γκέτο από τις οδούς Στάβκι και Νελέβκι. Η 
επιχείρηση είχε οργανωθεί από τον ταξίαρχο Στρόοπ, διοικητή της αστυνομίας της περιοχής της 
Warsaw. Απέβλεπε στην εκκένωση όλων των σπιτιών, τη συγκέντρωση όλου του πληθυσμού στο 
ισραηλιτικό νεκροταφείο και τη μεταφορά του, έπειτα, σε στρατόπεδα. 

Αλλά η ξαφνική εκδήλωση και η βιαιότητα της αντιδράσεως κατακεραύνωσαν τους επιδρομείς. 
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Τράπηκαν σε φυγή και βγήκαν έξω από το τείχος, κάτω από καταιγιστικά πυρά που έρχονταν από τις 
στέγες και τις σιταποθήκες. Ο συνταγματάρχης των SS von Τσάμμερν έσπευσε στο αρχηγείο του 
Στρόοπ για να του ζητήσει να καλέσει τα Stukas. Λίγες ώρες αργότερα, η βροντή του κανονιού έσειε 
τα τζάμια της Warsaw και σύννεφα καπνού υψώνονταν επάνω από το τείχος. Οι Γερμανοί 
βομβάρδιζαν το γκέτο. Οι Εβραίοι έκαιγαν τα εργαστήρια που εργάζονταν για την Wehrmacht. 
Επάνω σ’ ένα ψηλό κτίριο της Πλατείας Μουρανόβσκι, μια ερυθρόλευκη πολωνική σημαία και ένα 
ισραηλιτικό κυανόλευκο λάβαρο είχαν υψωθεί, η μία δίπλα στο άλλο. Το γκέτο που πέθαινε 
αψηφούσε τον εχθρό. 

Οι Γερμανοί επανήλθαν την επομένη, εφοδιασμένοι με φλογοβόλα. Οι πυρπολητές προχώρησαν 
βήμα προς βήμα, βάζοντας φωτιά σε κάθε σπίτι. Από τα σπίτια έβγαιναν όσοι μπορούσαν ή όσοι 
ήθελαν. Πολλοί αυτοκτόνησαν πέφτοντας στο πεζοδρόμιο. Πολλοί άλλοι κάηκαν ζωντανοί. Εκείνοι 
που αποφάσιζαν να παραδοθούν οδηγούνταν κατά μακρές φάλαγγες και με τα χέρια ψηλά ως το 
ισραηλιτικό νεκροταφείο. Ομάδες από 25 ως 30 μαχητές η καθεμιά, περιλαμβάνοντας και πολλές 
γυναίκες που στάθηκαν γενναιότερες και πιο σθεναρές από τους άνδρες, πολέμησαν μέχρι 
θανάτου. Οι Γερμανοί θεώρησαν ότι η εξέγερση είχε κατασταλεί μόνο στις 23 Μαΐου, ώρα 20:15, 
όταν ανατίναξαν την μεγάλη συναγωγή και κατέβαλαν την τελευταία ομάδα υπερασπιστών, κοντά 
στην Πλατεία Μουρανόβσκι. Το κυνήγι των απομονωμένων μέσα στα υπόγεια και τις υπονόμους και 
η μεθοδική καταστροφή του γκέτο εξακολούθησαν ως τις αρχές Ιουνίου. Στο εσωτερικό του τείχους 
δεν υπήρχε πια παρά μια έρημος από στάχτες, στο μέσο της όποιας ορθωνόταν η φυλακή Παβιάκ, 
το μοναδικό κτίριο που δεν καταστράφηκε. 

Ο αριθμός των Εβραίων που έπεσαν θύματα θα παραμείνει άγνωστος - και δεν έχει μεγάλη 
σημασία, αφού εκείνοι που επέζησαν προορίζονταν για έναν ακόμη πιο απαίσιο θάνατο. Οι 
γερμανικές απώλειες ήσαν ελαφρές: 15 νεκροί και μια εκατοντάδα τραυματιών. Αλλά το 
απεγνωσμένο ξεσήκωμα μιας φυλής στην οποία αποδιδόταν έμφυτη δειλία προξένησε τέτοια 
έκπληξη ώστε τα γερμανικά έγγραφα αποδίδουν την τραχύτητα της αντίστασης στους παρτιζάνους, 
στους Πολωνούς συμμορίτες, που έσπευσαν να βοηθήσουν τους ξεσηκωμένους. Οι Εβραίοι το 
αρνούνται. Η μη εβραϊκή πολωνική Αντίσταση έσωσε μερικούς Εβραίους μαχητές, αλλά από την 
άλλη μεριά, ο ταξίαρχος Στρόοπ επαινεί, στην αναφορά του, την πολωνική αστυνομία, 

Μια άλλη τραγωδία, μια φρικτή αποκάλυψη αναστάτωνε την Poland. Μαθεύτηκε, επί τέλους, τι 
είχαν απογίνει οι 10.000 Πολωνοί αξιωματικοί που είχαν αιχμαλωτισθεί από τους Ρώσους το 1939. 
Κείτονταν κάτω από το χώμα του δάσους του Κατύν. 

η οποία 
βοήθησε με εξαιρετική ενεργητικότητα την καταστολή της ανταρσίας του γκέτο. 

Τους εξαφανισμένους αυτούς, η εξόριστη πολωνική κυβέρνηση και ο Διεθνής Ερυθρός Σταυρός τους 
αναζητούσαν εδώ και τρία χρόνια. Ο στρατηγός Σικόρσκι είχε ρωτήσει σχετικά τον Stalin, κατά την 
διάρκεια μιας επίσκεψης στη Μόσχα. Φαντάζομαι, είχε απαντήσει ειρωνικά εκείνος, ότι οι Πολωνοί 
σας θα απέδρασαν από την Manchuria...

Για τους Πολωνούς πατριώτες, οι ρωσικές νίκες δημιουργούσαν φοβερή κατάσταση. Ο ελευθερωτής 
που προχωρούσε με μεγάλα βήματα, ήταν ένας ιστορικός εχθρός τόσο προαιώνιος και τόσο 
καταπιεστικός, όσο και ο Γερμανός. Ο φίλος ήταν ο μακρινός και ανίσχυρος Άγγλος. Ο Σικόρσκι είχε 
σκοτωθεί σ’ ένα αεροπορικό δυστύχημα και η ασθενής φωνή του διαδόχου του Μικολάετσικ έθιγε 
ακόμη και την αγγλική και αμερικανική αβροφροσύνη απέναντι στον σοβιετικό σύμμαχο και 

 Όταν οι Γερμανοί ανακάλυψαν 8 ομαδικούς τάφους κοντά 
στο Smolensk, τον Φεβρουάριο 1943, ο πολωνικός λαός δεν αμφέβαλε ούτε στιγμή ως προς τους 
ενόχους της τεράστιας αυτής δολοφονίας. Ο Stalin είχε απλώς εφαρμόσει την αυστηρή λογική του 
κομμουνισμού, αποκεφαλίζοντας την αντίπαλη κοινωνική τάξη, σύμφωνα με την αρχή που έπρεπε 
να εφαρμοσθεί και στη Γερμανία, καθώς διακήρυσσε κατά το χαρούμενο γεύμα της Τεχεράνης, 
μπροστά στον αγανακτισμένο Churchill. 
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επέσυρε απότομες επιπλήξεις του Roosevelt, ακόμη και του Churchill. Ζητούσε τα ανατολικά 
σύνορα της Poland όπως είχαν χαραχθεί το 1920, ενώ οι Αμερικανοί και οι Άγγλοι είχαν κιόλας 
διαβεβαιώσει τον Stalin για την ισχύ του συμφώνου διανομής, το οποίο είχε υπογράψει με τον 
Hitler. Η αποκατάσταση των δημοκρατικών ελευθεριών δεν ήταν λιγότερο προβληματική από την 
αποκατάσταση των εδαφικών συνόρων. Η Μόσχα είχε κιόλας εγκαταστήσει στο Lublin μια 
υποτακτική της κυβέρνηση, την οποία προόριζε για την Poland. Όπως και στη France, η αντίσταση 
σκέπαζε έναν εμφύλιο πόλεμο, αλλά με τη διαφορά ότι ο Ερυθρός Στρατός έφθανε στην Poland σαν 
βραχίονας του κομμουνισμού, φέρνοντας στ’ άρματά του την κοινωνική ανατροπή και τη δικτατορία 
του προλεταριάτου. Η μοναδική ισχνή πιθανότητα για μια ελεύθερη Poland ήταν ν’ αναστηθεί 
αυθόρμητα κατά την στιγμή της απελευθέρωσης, και έπειτα, με την βοήθεια των δυτικών 
συμμάχων, να διαπραγματευθεί με την Σοβιετική Ένωση έναν παραδεκτό διακανονισμό. Οι ηγέτες 
του μυστικού στρατού αποδόθηκαν σε προσπάθεια για την πραγματοποίηση αυτού του θαύματος. 
Επαγγελματίες στρατιωτικοί προσπαθούσαν να επιβάλλουν και να συντηρούν αυστηρή πειθαρχία 
στις τάξεις των μυστικών στρατευμάτων τους και αρχές πολέμου εντελώς διαφορετικές από τις 
αρχές της τρομοκρατικής δράσης. Εκείνο που ήθελαν ήταν μια οργανωμένη εξέγερση που θα 
έπαιρνε στρατιωτική μορφή και θα προετοίμαζε την γρήγορη αποκατάσταση μιας νομιμότητας. 

Το γενικό σχέδιο ονομάζεται Μπούρζα που σημαίνει θύελλα. Αρχιστράτηγος είναι ο στρατηγός Bor, 
ψευδώνυμο του συνταγματάρχη Komorovski, ο οποίος, τη στιγμή κατά την οποία επρόκειτο να 
περάσει στην Ουγγαρία, το 1939, άκουσε την εσωτερική φωνή που τον συγκρατούσε στο έδαφος 
της πατρίδας. Η πολωνική κυβέρνηση του London τον άφησε ελεύθερο να κρίνει για την κατάλληλη 
στιγμή εξαπολύσεως της δράσης. Δεν υπήρχε καμιά εγγύηση από μέρους του Κρεμλίνου, αλλά ο 
Ερυθρός Στρατός καταφθάνει στις πύλες της πρωτεύουσας, αφού κατέλαβε την μισή Poland του 
1938. Το ξεσήκωμα έπρεπε να γίνει τώρα ή ποτέ. Οι Γερμανοί φεύγουν κιόλας. Οι εφημερίδες τους 
δεν εκδίδονται πια. Τα γραφεία τους έκλεισαν. Οι Γερμανοί υπήκοοι συνωθούνται στις τελευταίες 
αμαξοστοιχίες. Οι στρατιώτες τους διαβαίνουν ασύνταχτοι τα γεφύρια του Vistula και μερικοί 
σπρώχνουν μπροστά τους μιαν αγελάδα, τελευταία αρπαγή για τα μαγειρεία εκστρατείας. Μπροστά 
σ’ αυτό το θέαμα της ήττας, μια προκλητική ευφορία κυριεύει τον πληθυσμό της Warsaw. Αν ο Bor-
Komorovski δεν δώσει την διαταγή της εξέγερσης, θα ξεσπάσει μόνη της. Άλλωστε, το σοβιετικό 
ραδιόφωνο δεν παύει να καλεί τους Πολωνούς στα όπλα και να τους παρακινεί να κτυπήσουν 
παντού και με όλα τα μέσα τον μισητό εχθρό. 

Οι γερμανικές δυνάμεις της Warsaw αποτελούνταν αποκλειστικά από στρατεύματα των μετόπισθεν 
και από σχηματισμούς αστυνομίας ή διοικήσεων. Ωστόσο, οι πρώτες επιτυχίες της εξέγερσης είναι 
σχετικά μόνο ικανοποιητικές. Τα κτίρια που κατέχονται από τις γερμανικές υπηρεσίες 
πολιορκούνται, αλλά κανένα δεν καταλαμβάνεται. Οι επιθέσεις εναντίον των δυο αεροδρομίων 
μένουν χωρίς αποτέλεσμα. Οι Πολωνοί κατέλαβαν για μια στιγμή τον κεντρικό σιδηροδρομικό 
σταθμό, αλλά τον ξανάχασαν αμέσως. 

Το τάγμα που επρόκειτο να καταλάβει το προάστιο Ζολιμπόρζ αποτυγχάνει στο πρώτο εγχείρημά 
του και αναγκάζεται να πάει να ανασυγκροτηθεί στο γειτονικό δάσος του Καμπίνος. Η σοβαρότερη 
αποτυχία είναι η αδυναμία κατάληψης των γεφυρών του Vistula. Το προάστιο Πράγα, στα 
ανατολικά του ποταμού, σε απόσταση 10km από τις σοβιετικές προφυλακές, μένει λοιπόν, 
χωρισμένο από την κύρια εστία της εξέγερσης. Τα γερμανικά άρματα κατέβαλαν εκεί την εξέγερση 
μέσα σε λίγες ώρες. 

Αλλά, σε αντιστάθμισμα, ο στρατηγός Bor-Komorovski είναι κύριος της παλαιάς πόλης, του 
μεγαλύτερου μέρους του κέντρου και της μεγάλης εργατικής συνοικίας Βόλα. Αν τα γεφύρια 
έμειναν απόρθητα, η κίνηση στον Vistula που ανερχόταν την παραμονή, σε περισσότερα από 200 
ποταμόπλοια, έχει ωστόσο, εντελώς σταματήσει. Οι Πολωνοί κυρίευσαν μεγάλα αποθέματα 
τροφίμων, τα οποία λύνουν πρόσκαιρα το πρόβλημα της τροφοδοσίας, καθώς και μια ποσότητα 
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όπλων, ακόμη και δυο άρματα τύπου Τίγρης, τα οποία, αφού επισκευάσθηκαν κάτω από τα πυρά 
του εχθρικού πυροβολικού, συγκροτούν το πρώτο θωρακισμένο στοιχείο του πολωνικού στρατού 
που ανασταίνεται. Ο Bor-Komorovski πληροφορεί το London ότι είναι σε θέση ν’ αντισταθεί ως την 
είσοδο του σοβιετικού στρατού στη Warsaw. 

Ωστόσο, έγινε κιόλας μια αναποδιά. Ο στρατάρχης Model προέβη αυτοπροσώπως στη συγκρότηση 
μιας δύναμης κρούσης που περιλαμβάνει τις θωρακισμένες μεραρχίες 4η και 19η, την μεραρχία 
αλεξιπτωτιστών Hermann Göring και την μεραρχία μάχιμων SS Βίκινγκ. Το σοβιετικό 3ο 
θωρακισμένο σώμα που αποτελούσε προωθημένη αιχμή στο Βολομίν, εκμηδενίζεται από τις 31 
Ιουλίου ως τις 3 Αυγούστου. Το ανασταλτικό αυτό κτύπημα πραγματοποιήθηκε καλά, αλλά ο Model 
δεν έχει ούτε πεζικό για να το εκμεταλλευθεί, ούτε καύσιμα για να το επαναλάβει. Στις 5 
Αυγούστου, η κρίση έχει περάσει. Οι γερμανικές δυνάμεις κρούσης ανακαλούνται προς τα βόρεια, 
όπου επιδεινώνεται η απειλή εναντίον της Ανατολικής Πρωσίας. Μπροστά στο προγεφύρωμα του 
Πράγα, δεν μένουν παρά μια μεραρχία πεζικού πολύ φθαρμένη και μερικά στοιχεία τη: 19ης 
θωρακισμένης μεραρχίας. 

Αλλά ο Stalin έχει πάρει την απόφασή του. Στις 3 Αυγούστου, δέχεται τον Μικολάετσικ, ο οποίος 
φθάνει στη Μόσχα για να επιχειρήσει μια τελευταία διαπραγμάτευση. Όταν ο Πολωνός Πρόεδρος 
του ζητεί βοήθεια για τον μυστικό στρατό, ο Stalin εκφράζει απορία: Για ποιο στρατό μου μιλάτε; Τι 
είδους στρατός μπορεί να είναι αυτός που δεν έχει ούτε πυροβολικό, ούτε άρματα, ούτε αεροπορία;

Στη Warsaw, ο πληθυσμός παρατήρησε μια μεταβολή τόνου στον ορυμαγδό της μάχης. Το ρωσικό 
πυροβολικό που βροντούσε στη δεξιά όχθη του Vistula από τις 25 Ιουλίου, έχει σιγήσει. Τα 
σοβιετικά αεροπλάνα που ήταν κύρια στον αέρα, εξαφανίσθηκαν. Μικροί σχηματισμοί Stukas 
πυρπολούν την πόλη ανενόχλητα. Στις 4 Αυγούστου, για πρώτη φορά και ίσως με πρωτοβουλία των 
πολωνικών πληρωμάτων τους, δυο βρετανικά αεροπλάνα έριξαν με αλεξίπτωτα μερικά κιβώτια 
όπλων και πυρομαχικών. Και άλλα βρετανικά αεροπλάνα έρχονται τις επόμενες νύχτες, φέρνοντας 
το απαραίτητο κατώτατο όριο όπλων και πυρομαχικών για την παράταση της αντίστασης. 
Διατρέχουν 2.200 μίλια για μετάβαση και επιστροφή. Οι ρωσικές αεροπορικές βάσεις βρίσκονται σε 
απόσταση λίγων λεπτών πτήσης, αλλά ούτε ένα σοβιετικό φυσίγγιο δεν ρίχνεται στους μαχητές της 
Warsaw. 

 
Εκείνος που είχε κηρύξει, το 1941, τον κλεφτοπόλεμο πεζή και επάνω στ’ άλογα και δεν παύει 
ακόμα να παραγγέλλει σε όλους τους ευρωπαϊκούς πληθυσμούς και ιδιαίτερα στους Πολωνούς να 
ξεσηκωθούν έστω και άοπλοι, αγνοεί τους ανθρώπους που κατέλαβαν τη Warsaw, με το πρόσχημα 
ότι δεν διαθέτουν την πλήρη κλίμακα των υλικών που χαρακτηρίζουν ένα στρατό! Η λογική του 
Κατύν εξακολουθεί να διέπει την στάση του: Οι ξεσηκωμένοι του πολωνικού μυστικού στρατού 
είναι ταξικοί εχθροί πρέπει να εξοντωθούν και τόσο το καλύτερο αν η δουλειά γίνει, τούτη τη φορά, 
από τους Γερμανούς! 

Ο Churchill αγανακτεί. Όχλει τον Stalin και του επισημαίνει την αγανάκτηση και το κύμα. 
Αντισοβιετισμού, που η εγκατάλειψη των επαναστατών προξενεί στην Αγγλία. Ο Stalin απαντά ότι η 
κυβέρνησή του θέλει ν’ αγνοήσει τους τυχοδιώκτες και την εγκληματική κλίκα της Warsaw. Ο 
Churchill ζητεί τότε να μπορούν να προσγειώνονται στην Πολτάβα τα αεροπλάνα της RAF που 
ανεφοδιάζουν την Warsaw, όπως και τα βομβαρδιστικά που σφυροκοπούν την Γερμανία, κατά την 
μετάβαση και την επιστροφή τους. Ο Stalin το απορρίπτει και αυτό. Ο Roosevelt, ο οποίος 
απρόθυμα είχε υποστηρίξει τον Άγγλο Πρωθυπουργό, σπεύδει να υποχωρήσει, δηλώνοντας: Δεν 
βλέπω τι περισσότερο θα μπορούσαμε να κάνομε... Σύμφωνα με την επίσημη ιστορία της αμερικανικής 
αεροπορίας, μερικοί κορυφαίοι ηγήτορές της προχωρούν ακόμη περισσότερο, ζητώντας την 
αναστολή των αποστολών ανεφοδιασμού 

Στη Warsaw, ο αγώνας παίρνει άγριες μορφές. Ο στρατάρχης Model είπε: 

που υπάρχει κίνδυνος να χαλάσουν τις καλές σχέσεις μας με 
τα Σοβιέτ. 

Αυτοί που προκάλεσαν την 
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εξέγερση με τη διαφθορά και την κτηνωδία τους, ας την καταστείλουν μόνοι τους. Δεν είναι υπόθεση 
δική μας, του στρατού...

Ο αγώνας συνεχίζεται όλο τον Αύγουστο. Γερμανοί και Ρώσοι αναγγέλλουν επανειλημμένα ότι η 
περιπέτεια της Warsaw έχει λήξει και, κάθε φορά, ο ραδιοσταθμός της Μπλυσκάβικα τις διαψεύδει 
κατηγορηματικά. Η Βόλα και το παλαιό γκέτο ανακαταλαμβάνονται από τους Γερμανούς, αλλά ο 
Bor-Komorovski μόλις στις 29 Αυγούστου εκκενώνει την παλαιά πόλη από τις υπονόμους, 
αφήνοντας πίσω του όλη την ιστορία της Πολωνίας μεταμορφωμένη σ’ ένα σωρό από ερείπια. Οι 
επαναστάτες κατέχουν ακόμη το κέντρο της πόλης, από τους κήπους της Σαξονίας ως το άλσος 
Λαζιένκυ, καθώς και τρεις νησίδες: στα βόρεια, την Ζολιμπρόζ, την οποίαν ανακατέλαβαν· στα νότια, 
την Μοκοτώφ και την Τσερνιάκωφ. 

 Παρά τη δήλωση αυτή, η Wehrmacht υποχρεώνεται να επέμβει για τον 
χειρισμό του ισχυρότατου και περίπλοκου υλικού που χρησιμοποιείται για να δαμασθεί η πόλη: 
άρματα Τίγρης, τηλεκατευθυνόμενα βλήματα Γολιάθ, πυροβόλα των 380, ακόμη και ο τερατώδης 
όλμος των 600mm Καρλ, του οποίου το βλήμα, βάρους 2 τόνων, καταστρέφει ολόκληρο οικοδομικό 
τετράγωνο. Αλλά οι επιχειρήσεις κατευθύνονται από τον Himmler και το πεζικό της δύναμης 
καταστολής αποτελείται από φρικτούς εγκληματίες: Το σύνταγμα SS Ντιρλεβαίγκερ, του οποίου 
όλοι οι άνδρες είναι κατάδικοι του κοινού δικαίου, η ρωσική ταξιαρχία Καμίνσκυ, ειδικευμένη στην 
εξόντωση των παρτιζάνων κλπ. Απερίγραπτες ωμότητες γίνονται στη συνοικία Βόλα, όπου όλοι οι 
άρρωστοι του νοσοκομείου, όλοι οι καρκινοπαθείς του Ινστιτούτου Κιουρί, εξοντώνονται άγρια. Ο 
Bor-Komorovski αρνείται να ενδώσει στον πειρασμό της εφαρμογής αντιποίνων επάνω στους 
αιχμαλώτους του, τους οποίους οι Πολωνοί μεταχειρίζονται σύμφωνα με τους νόμους του πολέμου 
- εκτός από ελάχιστες εξαιρέσεις. 

Αλλά η κατάσταση χειροτερεύει κάθε μέρα περισσότερο. 20 ως 30 πυρκαγιές μαίνονται μόνιμα. Το 
νερό σπανίζει. Ο καιρός είναι πολύ ζεστός. Η δυσοσμία των πτωμάτων που μένουν άταφα ή 
μισοθαμμένα, διαποτίζει το προπέτασμα του καπνού, κάτω από το οποίο η πόλη περνά τις ημέρες 
και τις νύχτες της. Η δυσεντερία εξαντλεί τα σώματα. Η εντύπωση της εγκατάλειψης και οι 
προσβολές του σοβιετικού ραδιοφώνου φέρνουν ψυχική κατάθλιψη. Ωστόσο, ο Bor-Komorovski δεν 
απαντά στις κλήσεις του στρατηγού των SS, von ντεμ Μπαχ - Τσαλέφσκι, ο οποίος υπόσχεται στους 
επαναστάτες την εφαρμογή των διεθνών νόμων περί αιχμαλώτων πολέμου αν συνθηκολογήσουν 
και την ολοσχερή εξόντωση αν επιμείνουν σ’ έναν αγώνα χωρίς ελπίδα. 

Στις 4 Σεπτεμβρίου, το ηλεκτρικό εργοστάσιο που είχε λειτουργήσει κάτω από τις εκρήξεις των 
οβίδων από την αρχή της εξέγερσης, καταστρέφεται εντελώς. Η Ποβίσλα, συνοικία παρόχθια του 
Vistula, εγκαταλείπεται από τους επαναστάτες μέσα σ’ ένα κύμα πανικού στις 5 του μηνός. Ο Bor-
Komorovski πετυχαίνει μια ανακωχή μερικών ωρών για να μπορέσουν οι άμαχοι να βγουν από την 
πόλη. Λίγες χιλιάδες μόνο επωφελούνται από την σχετική άδεια... 

Ξαφνικά, στις 10 Σεπτεμβρίου, το ρωσικό κανόνι βροντά και πάλι. Στις 13, πλήθη τολμηρών 
Πολωνών ανεβαίνουν στις ταράτσες των ψηλών κτιρίων που έμειναν όρθια για να δουν Γερμανούς 
και Ρώσους που μάχονται στους δρόμους του Πράγα. Την ίδια ημέρα, τα τελευταία άρματα της 
γερμανικής 19ης θωρακισμένης μεραρχίας ξαναπερνούν την αριστερή όχθη του Vistula και όλα τα 
γεφύρια ανατινάσσονται. Ένα τάγμα της πολωνικής μεραρχίας Berling που υπηρετεί στις τάξεις του 
σοβιετικού στρατού, διαβαίνει τον Vistula, του οποίου η στάθμη είναι πολύ χαμηλή, αλλά αντί να 
έλθει σ’ επαφή με τους επαναστάτες, αποσύρεται εσπευσμένα. Μένει άθικτη μια τηλεφωνική 
γραμμή με το προάστιο Πράγα. Ο Bor-Komorovski επιχειρεί να την χρησιμοποιήσει για να έλθει σ’ 
επικοινωνία με τον Ροκοσόφσκι. Δεν παίρνει απάντηση και η γραμμή αχρηστεύεται. Το ρωσικό 
κανόνι σιγά. Κάθε κίνηση παύει στην δεξιά όχθη. Τα ρωσικά αεροπλάνα εξαφανίζονται και πάλι. Η 
πολιορκία της Warsaw συνεχίζεται. 

Στις 16 Σεπτεμβρίου, η νησίδα Τσερνιάκωφρ υποκύπτει. Οι Γερμανοί καταλαμβάνουν την 
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Γεροζολίμσκαϊα Αλλέε (Λεωφόρο Ιεροσολύμων), κόβοντας σε δύο τον κεντρικό τομέα. Η τελευταία 
μερίδα νερού μοιράσθηκε στους στρατιώτες και οι άμαχοι αρχίζουν να πεθαίνουν από δίψα. 

Μένει ακόμη μία μεγάλη στιγμή. Στις 19 Σεπτεμβρίου, ώρα 11:00, όλος ο πληθυσμός βγαίνει από τα 
καταφύγιά του, αδιαφορώντας για τα θραύσματα των αντιαεροπορικών οβίδων που πέφτουν σαν 
βροχή. Το πρωινό είναι εξαίσιο και το θέαμα καταπληκτικό. 110 γιγαντιαία αμερικανικά 
βομβαρδιστικά τύπου Β-17 κάνουν ρίψεις στην Warsaw. Ρίχνουν 1800 κιβώτια όπλων και 
πυρομαχικών. Τα εννέα δέκατα, λέει ο Bor-Komorovski,

Θα κρατήσει ως τις 2 Οκτωβρίου, 64η ημέρα της πολιορκίας. Έπειτα, καθώς οι Γερμανοί πρότειναν 
πάλι μια έντιμη συνθηκολόγηση, πήρε απόφαση να καταθέσει τα όπλα. 

 πέφτουν στις συνοικίες τις οποίες κατείχαμε 
μερικές ημέρες πριν... 

Στις αρχές Οκτωβρίου 1944, η Finland υπέγραψε με τη Σοβιετική Ένωση μιαν ανακωχή που 
εξασφαλίζει την επιβίωσή της. Στις Βαλτικές χώρες, οι Γερμανοί κατάφεραν να διασπάσουν τον 
κλοιό γύρω από την ομάδα στρατιών του Βορρά, αλλά ο Hitler αρνείται να συμπτύξει τα 
στρατεύματα του Σαίρνερ προς την Γερμανία που απειλείται. Στην Poland, το μέτωπο 
σταθεροποιήθηκε στους ποταμούς Ναρέβ, Vistula και Βισλάια. Ο Hitler δηλώνει και πάλι: Η πιο 
σκληρή φάση πέρασε... Λέει επίσης: 

Για την υπεράσπιση της Ρουμανίας, ο Χανς Φρίσνερ διέθετε δύο ομάδες στρατιών: την μια στη 
Μολδαβία, υπό τις διαταγές του στρατηγού Βόλερ και την άλλη στην Βεσσαραβία, υπό την διοίκηση 
του Ρουμάνου Δημητριέσκου. Η ομάδα Βόλερ αποτελούνταν από την γερμανική 8η στρατιά και την 
ρουμανική 3η. Στην ομάδα Δημητριέσκου ανήκαν η γερμανική 6η στρατιά και η ρουμανική 4η. Το 
σύνολο αποτελούσε μια σεβαστή δύναμη από 23 ρουμανικές και 21 γερμανικές μεραρχίες, ανάμεσα 
στις οποίες η 13η και 20ή θωρακισμένες. 

Είχα δίκιο. Η τύχη του πολέμου παίζεται στο νότο. 

Από την μακρινή πια εποχή των μαχών στον ποταμό Δον, τα ρουμανικά στρατεύματα είχαν πολλές 
φορές κλονισθεί και παρουσιάσει σημεία κάμψεως. Αντίθετα, το εσωτερικό μέτωπο είχε μείνει 
στερεό. Παρά τα τεράστια παράπονά του, παρά το γεγονός ότι η χώρα του είχε διαμελιστεί από τον 
Ribbentrop, ο δικτάτορας Αντωνέσκου είχε μείνει πιστός στη γερμανική συμμαχία. Εντελώς 
ασήμαντος, ο νεαρός βασιλιάς δεν έφερνε δυσκολίες. Έχοντας επιστρέψει στη Ρουμανία μετά την 
παραίτηση του συζύγου της από τον θρόνο και την αναχώρηση της ολέθριας ευνοούμενης Μάγδας 
Λουπέσκου, η βασιλομήτωρ ήταν εχθρικά διατεθειμένη προς την Γερμανία, αλλά με περίσκεψη. Ο 
πρώην αρχηγός του αγροτικού κόμματος Ιούλιος Μανίου δεν φαινόταν να επιδιώκει τίποτε άλλο 
από τη λήθη. Ο Γερμανός πρεσβευτής στο Βουκουρέστι von Κίλινγκερ, άλλοτε κυβερνήτης 
υποβρυχίου, εγγυόταν για την στάση της Ρουμανίας. Ο στρατάρχης Αντωνέσκου, έλεγε, έχει τον λαό 
και το βασιλιά με το μέρος του. Δεν υπάρχει κανείς φόβος κυβερνητικής κρίσεως... Ο Hitler έδειχνε την 
ίδια εμπιστοσύνη, λέγοντας: Όσο ο Αντωνέσκου βρίσκεται στην αρχή, δεν έχω να φοβάμαι τίποτα. Ο 
ίδιος ο Αντωνέσκου, σχολιάζοντας την απόπειρα της 20ής Ιουλίου εναντίον του Hitler, έλεγε στον 
Guderian: 

Οι Ρώσοι επιτίθενται στις 20 Αυγούστου. Το 2ο μέτωπο της Ουκρανίας υπό τον Μαλινόφσκι, κτυπά 
την ομάδα Βόλερ, ενώ το 3ο μέτωπο της Ουκρανίας, υπό τον Τολμπούκιν κτυπά την ομάδα 
Δημητριέσκου. Η πρώτη ενεργεί επίθεση μεταξύ Προύθου και Σερέθ, με μέτωπο προς τον νότο. Η 
άλλη ενεργεί επίθεση με αφετηρία ένα προγεφύρωμα στο Δνείστερο και μέτωπο προς τα δυτικά. Οι 
δύο κινήσεις συγκλίνουν προς το Γκαλάτ και αποβλέπουν στην κύκλωση της εξοχής του Κιτσίνεφ. Ο 
ίδιος ο Αντωνέσκου είχε ζητήσει την εκκένωση της εξοχής αυτής, θυσιάζοντας ένα τμήμα 
ρουμανικής γης για την σύμπτυξη των γραμμών και την ελευθέρωση των εφεδρειών. Αλλά ο Hitler 
αρνήθηκε. 

Τέτοια ατιμία είναι αδιανόητη στη χώρα μας. Μπορώ να κοιμάμαι ήσυχος και με απόλυτη 
πεποίθηση στους στρατηγούς μου... 
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Ποτέ σοβιετική επίθεση δεν σημείωσε πιο εύκολη επιτυχία. Από τις 23 Αυγούστου, ο Μαλινόφσκι 
και ο Τολμπούκιν ενώνονται στον Προύθο μεταξύ Λεόβα και Καχούλ. Οι Ρουμάνοι δεν μάχονται 
πουθενά. Σε μερικά μέρη μάλιστα, στρέφουν τα όπλα τους εναντίον των συμμάχων τους. 16 
γερμανικές μεραρχίες, που ο δρόμος υποχώρησής τους έχει αποκοπεί, είναι χαμένες. 

Δεν είχε ακόμη τελειώσει η καταστροφική αυτή ημέρα, όταν μια είδηση έπεσε σαν κεραυνός στο 
στρατηγείο του Φρίσνερ, στην Σλάνια, κι έπειτα στο Γενικό Στρατηγείο του Hitler, στο Rastenburg: Ο 
στρατάρχης Αντωνέσκου είχε συλληφθεί μέσα στα βασιλικά ανάκτορα κατά διαταγή του βασιλιά 
Μιχαήλ. Τόσο στα ελατήρια, όσο και στη μορφή του, το πραξικόπημα είναι ακριβές αντίγραφο 
εκείνου που ανέτρεψε τον Mussolini. Οι μοναρχίες είχαν δεχθεί τους δικτάτορες όσο εξασφάλιζαν σ’ 
αυτές δύναμη και οφέλη. Με την κακοτυχία, ξαναβρίσκουν την απέχθεια προς την προσωποπαγή 
εξουσία και, σε μια απεγνωσμένη προσπάθεια για να παρατείνουν τον αναχρονισμό τον οποίο 
αντιπροσωπεύουν, καταρρίπτουν τους ανθρώπους με τους οποίους είχαν ταυτισθεί. 

Η διαφορά με το ιταλικό πραξικόπημα του προηγούμενου καλοκαιριού είναι ότι τα πράγματα 
εξελίσσονται γρηγορότερα. Οι Ρώσοι φθάνουν. Οι παρασκηνιακές συνεννοήσεις της πρώτης 
περιόδου της κυβέρνησης Μποντόλιο δεν έχουν πια θέση. Από τις 20:00 της ίδιας ημέρας, η νέα 
ρουμανική κυβέρνηση ζητεί ανακωχή. Ο Γερμανός αεροπορικός ακόλουθος, πτέραρχος 
Γκέρστενμπεργκ, τηλεγραφεί ότι το πραξικόπημα είναι έργο μιας πολύ μικρής κλίκας που τρέμει από 
τον φόβο της

Το Πλοέστι και τα κοιτάσματα πετρελαίου καταλαμβάνονται στις 29 Αυγούστου. Η Κωστάντζα 
καταλαμβάνεται στις 30 και το Βουκουρέστι στις 31. Στις 5 Σεπτεμβρίου, οι Ρώσοι ενώνονται με τις 
ανταρτικές ομάδες του Τίτο στο Τούρνου - Σεβερίν. Οι Βούλγαροι μιμήθηκαν την Ρουμανία, 
αντέστρεψαν τη στάση τους και κήρυξαν τον πόλεμο εναντίον της Γερμανίας, αλλά δέχθηκαν οι ίδιοι 
κήρυξη πολέμου εκ μέρους των Σοβιέτ και δεν απέφυγαν την ολοκληρωτική κατοχή της χώρας τους. 
Στις αρχές Αυγούστου, ο Hitler είχε επαναλάβει στον στρατάρχη von Βάιχς, διοικητή των δυνάμεων 
νοτιανατολικής Ευρώπης, την θέλησή του να υπερασπίσει το σύνολο των Βαλκανίων. Είναι τώρα 
αναγκασμένος να διατάξει την εσπευσμένη εκκένωση της Κρήτης, της υπόλοιπης Ελλάδας και της 
Yugoslavia. Οι Ρώσοι διαβαίνουν τα Καρπάθια χωρίς μάχη, εισβάλλουν στην Ουγγαρία και ο 
πόλεμος φθάνει στα σύνορα της Γερμανίας από τα νότια, όπως και από τα ανατολικά. 

. Ο Hitler διατάσσει να κατασταλεί η βασιλική ενέργεια και η Luftwaffe βομβαρδίζει τα 
βασιλικά ανάκτορα, προξενώντας ζωηρή συγκίνηση, αλλά ελάχιστες ζημιές. Η απάντηση είναι 
κήρυξη πολέμου εκ μέρους της Ρουμανίας και η διαταγή προς τα ρουμανικά στρατεύματα να 
κτυπήσουν τους Γερμανούς. Επακολουθεί απέραντη αταξία, μέσα στην οποία τα σοβιετικά 
στρατεύματα προχωρούν /ojptς να συναντούν αντίσταση. Τα πάντα καταρρέουν μέσα στο χάος. 
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Διπλή πορεία προς Tokyo 

Πρέπει να ξαναγυρίσουμε για λίγο στον Ειρηνικό, όπου ο πόλεμος διεξάγεται σε γεωγραφική 
κλίμακα πολύ ευρύτερη και σε ρυθμό πολύ βραδύτερο. 

Στις 12 Μαρτίου 1944 οι αρχηγοί των επιτελείων καθόρισαν την αμερικανική στρατηγική στον 
Ειρηνικό. Μία επιχείρηση συμπληρώνεται: η εξουδετέρωση της Rabaul. Δύο άλλες αρχίζουν: οι δύο 
παράλληλες πορείες του στρατηγού MacArthur και του ναυάρχου Nimitz προς το Tokyo, του ενός 
από τον δυτικό και του άλλου από τον κεντρικό Ειρηνικό. Έχοντας επίγνωση της τεραστίας δύναμης 
την οποίαν διαθέτουν, οι Αμερικανοί επιτελάρχες αποφάσισαν οριστικά να χρησιμοποιηθούν 
ταυτόχρονα οι δυο δρόμοι. Ο MacArthur θα έπαιρνε τον δρόμο της ζούγκλας, μέσα από τη New 
Guinea και τις Philippines. Ο Nimitz θ’ ακολουθούσε τον δρόμο των νησιωτικών συμπλεγμάτων 
(ατόλλ), δια μέσου των νήσων Marshall, Marianas, Carolines και Μπόνιν. 

Τρίτος συντελεστής είναι ο στρατηγός Στίλγουελ, ο λεγόμενος ξινός Τζόυ που χάνεται κυριολεκτικά 
στο Τσονγκ King ανάμεσα στις κινέζικες μηχανορραφίες και στις ιδεολογίες της Washington. 
Καθυστερημένες, από αντίθεση του Churchill επιχειρήσεις αρχίζουν στη Βιρμανία, με σκοπό την 
ανακούφιση του Chiang Kai-shek και την άρση της κύκλωσής του, την αναζωπύρωση των 
εχθροπραξιών στην Κίνα και την προπαρασκευή της εισβολής στην Japan. 

Η εξουδετέρωση της Rabaul είναι γεγονός. Σύννεφα βομβαρδιστικών εκτελούν τακτικές εξόδους για 
να συντρίψουν το άσημο ως τότε αποικιακό λιμάνι που έγινε για μια στιγμή το επίκεντρο του 
πολέμου στον Ειρηνικό. Κατά διαστήματα, τα αμερικανικά θωρηκτά έρχονται να εκτελέσουν 
ασκήσεις πυρών βάλλοντας εναντίον της Rabaul και απλές τορπιλάκατοι τολμούν να προσβάλουν τα 
πλοία που κυκλοφορούν στον όρμο της Μπλάνς. Κάτω από τόσα πλήγματα, η αεροναυτική εκείνη 
βάση αχρηστεύεται εντελώς - άλλωστε, δεν είχε νόημα παρά μόνο σαν βάση επίθεσης εναντίον της 
New Zealand και της Australia. Και πάει καιρός που οι Ιάπωνες σκέπτονται όχι πια νέες κατακτήσεις, 
αλλά μόνο την άμυνα μιας ζωτικής περιμέτρου. 

Ωστόσο, δεν εκκενώνουν την Rabaul. Έσκαψαν μέσα στα βουνά στοές 500km και έτσι οι 
βομβαρδισμοί ενώ εξουδετερώνουν τη βάση, προξενούν ελαφρές μόνο απώλειες στη φρουρά. Στην 
επιθυμία της να εξοικονομήσει αίμα, η αμερικανική διοίκηση παραιτείται από μια κατάκτηση που 
δεν θα ήταν παρά ικανοποίηση γοήτρου. Αποκλεισμένοι και πεινασμένοι, οι 100.000 Ιάπωνες της 
Νέας Βρετανίας και της Νέας Ιρλανδίας θα περιμένουν το τέλος του πολέμου και την διαταγή του 
αυτοκράτορα για να παραδοθούν. 

Ήσυχος από την πλευρά της Rabaul, ο MacArthur μπορεί ν’ αναλάβει την πορεία του προς τα δυτικά. 
Παρά τα παράπονα που διατυπώνει προς την Washington και μολονότι συντηρεί το ρεύμα εκείνο 
της κοινής γνώμης που διαμαρτύρεται διότι ο Ειρηνικός θυσιάζεται στην Ευρώπη, ο MacArthur 
κατόρθωσε να συγκεντρώσει επιβλητικές δυνάμεις στην περιοχή του νοτιοδυτικού Ειρηνικού που 
βρίσκεται κάτω από τη δικαιοδοσία του. Η αριθμητική δύναμη των μονάδων που βρίσκονται υπό τις 
διαταγές του ανέρχεται σε 750.000 αεροπόρους, ναύτες και στρατιώτες. Οι πρώτοι συγκροτούν την 
5η αεροπορική δύναμη, υπό την διοίκηση του στρατηγού George Κέννεϋ. Οι δεύτεροι επανδρώνουν 
τον 7ο στόλο, υπό την διοίκηση του ναυάρχου Τόμας Κίνκαιντ. Οι τελευταίοι αποτελούν 8 
αμερικανικές και 7 αυστραλιανές μεραρχίες, υπό την ονομαστική ηγεσία του Αυστραλού στρατηγού 
Sir Τόμας Μπλάμεϋ. Αλλά η δεσποτική και επιβλητική προσωπικότητα του MacArthur συγκεντρώνει, 
συντονίζει και εμψυχώνει τα πάντα. 

Ο πόλεμος εξακολουθεί να αγγίζει απλώς τον συμπαγή και άγριο κόσμο που είναι η New Guinea. 
Μόνο η βόρεια ακτή είναι θέατρο επιχειρήσεων. Στο μήκος των σπάνιων όρμων, στα σπάνια νησιά, 
στις σπάνιες παράκτιες πεδιάδες, οι Ιάπωνες έχουν σπείρει μικρές αεροπορικές και ναυτικές βάσεις. 
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Η στρατηγική ιδέα του MacArthur αποβλέπει στην παράκαμψη μερικών απ’ αυτές και στην 
κατάληψη των άλλων, ώστε οι δυνάμεις του να προχωρούν από στήριγμα σε στήριγμα, όπως ένας 
ορειβάτης σκαρφαλώνει με διαδοχικά πιασίματα επάνω σε μια βουνοπλαγιά. Όταν θα έχει φθάσει 
στο Φόγκελκοπφ (κεφάλι πουλιού), δηλαδή στην χερσόνησο που έχει σχήμα ανάλογο με κεφάλι 
πουλιού και αποτελεί τη δυτική κατάληξη της New Guinea, η Mindanao, το πλησιέστερο νησί των 
Philippines, δεν θα απέχει πια παρά 500 ναυτικά μίλια. Το ινδονησιακό αρχιπέλαγος των Μολούκων 
επεκτείνεται διάσπαρτο στον θαλάσσιο αυτό χώρο. 

Στις 20 Απριλίου 1944, μια ισχυρή αμφίβια δύναμη αποπλέει από το Φινσχάφεν. Ο Nimitz δάνεισε 
τα αεροπλανοφόρα του 5ου στόλου, τα οποία ξεκίνησαν από τον κεντρικό Ειρηνικό για να 
εκτελέσουν αναγνώριση και να προστατεύουν την δύναμη αυτή. Όλα τα κλασικά τεχνάσματα 
χρησιμοποιήθηκαν για να παραπλανηθεί ο εχθρός ως προς το σημείο προορισμού της αρμάδας. Οι 
Ιάπωνες, άλλωστε, δεν πρόβλεπαν επίθεση παρά μόνο εναντίον των τριών βάσεων που τους 
απομένουν στο ανατολικό τμήμα της New Guinea: Μαντάγκ, Χάνσα και Βεβάκ. Υπό την διοίκηση του 
στρατηγού Χάτζο Αντάχι, η μικρή ιαπωνική 8η στρατιά φρουρεί άγρυπνα, ελπίζοντας στην άφιξη 
ενισχύσεων για την κάλυψη των κενών που δημιουργήθηκαν στις τάξεις της από τις ήττες της 
Παπουασίας. Η τολμηρή πρωτοτυπία του MacArthur αποβλέπει στην παράκαμψη της εχθρικής 
αυτής δύναμης, για να χτυπήσει δυτικά, σε ζώνες με λιγότερο ισχυρή άμυνα. 

Εξακόσια μίλια δυτικά του όρμου Χάνσα, η Χολλάντια δεν περιμένει επίθεση. Τοποθετημένη στον 
όρμο του Χούμπολντ, που είναι ο καλύτερος της ακτής, η μικρή αυτή πόλη στάθηκε άλλοτε αγορά 
των παραδείσιων πτηνών, αλλά έχει σχεδόν εγκαταλειφθεί από τότε που έσβησε το ποιητικό αυτό 
εμπόριο. Οι Ιάπωνες βρήκαν εκεί μόνο ιεραπόστολους, από τους οποίους πολλοί Γερμανοί, οι 
όποιοι, ακριβώς επειδή επικαλέσθηκαν τη συμμαχία, γνώρισαν μεταχείριση ακόμη αγριότερη από 
τους Ολλανδούς και τους Άγγλους. Τρία αεροδρόμια βρίσκονται υπό κατασκευή στο εσωτερικό, 
μεταξύ του όρμου του Χούμπολντ και του όρμου της Ταναμέρα, πίσω από την ψηλή και κατάφυτη 
οθόνη της παράκτιας οροσειράς των Κυκλώπων, μπροστά στην λασπώδη επιφάνεια της λίμνης 
Σαντάρι. Τα έργα που εκτελούνται για καιρό με ραθυμία, πήραν ρυθμό ταχύτερο μετά τις 
αμερικανικές επιτυχίες. Ένας ναύαρχος, ο Γιοσικάζου Έντο, έφθασε μερικές ημέρες πριν για να 
δραστηριοποιήσει τους εργάτες. 

Ο αιφνιδιασμός είναι πλήρης. Στην Χολλάντια, οι Αμερικανοί βρήκαν ζεστό το ρύζι που προοριζόταν 
για το πρωινό πρόγευμα των Ιαπώνων. Ο ναύαρχος Έντο, αφού έμεινε εμβρόντητος από την 
ταπείνωση, φόρεσε έπειτα την μεγάλη στολή του και πήγε προς τα Κυκλώπια Όρη, όπου χάθηκαν τα 
ίχνη του. Στον όρμο του Χούμπολντ, όπου αποβιβάζεται η 41η μεραρχία, η αντίσταση είναι 
μηδαμινή. Στον όρμο της Ταναμέρα, όπου αποβιβάζεται η 24η μεραρχία, η μόνη αντίσταση είναι 
εκείνη την οποία προβάλλει η φύση. Οι Αμερικανοί νόμιζαν ότι θα μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν 
δύο παραλίες που απέχουν μεταξύ τους 3km. Η μία περιστοιχίζεται από ένα έλος που δεν ήταν 
γνωστό. Οι άνδρες που πατούν εκεί βουλιάζουν σαν μολύβια μέσα σε μια πράσινη επιφάνεια που 
μοιάζει στέρεη σαν λιβάδι. Διακυβεύεται, ωστόσο, η τύχη ενός λόχου του 21ου συντάγματος 
πεζικού για την εξεύρεση ενός δρόμου ως τη δεύτερη παραλία. Ο λόχος αυτός χρειάσθηκε 24 ώρες 
για να διανύσει τα 3km. Τελικά, αποφασίσθηκε να ξαναφορτωθούν οι άνδρες και το υλικό στα 
αρματαγωγά και ν’ αποβιβασθούν αλλού. 

Την επομένη οι Ιάπωνες σημειώνουν κατά τύχη μιαν απίστευτη επιτυχία. Το μοναδικό 
βομβαρδιστικό τους που εμφανίσθηκε πάνω από την Χολλάντια έπληξε μιαν αποθήκη 
πυρομαχικών, άναψε μια τεράστια πυρκαγιά, κατέστρεψε τα αποθέματα πυρομαχικών, τα οποία 
είχαν κυριεύσει οι Αμερικανοί και ένα μέρος από εκείνα που είχαν φέρει μαζί τους. Παρά το 
πυροτέχνημα αυτό η αμερικανική επιχείρηση σημειώνει πλήρη επιτυχία. Οι μεραρχίες 24η και 40ή 
ενώνονται στον χώρο των αεροδρομίων. Οι απώλειες τους περιορίζονται σε 24 νεκρούς, ενώ 
περισσότεροι από 3.000 Ιάπωνες που κυνηγήθηκαν μέσα στη ζούγκλα, σκοτώθηκαν. Άρχισε αμέσως 
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η εκτέλεση έργων που θα καταστήσουν την Χολλάντια μιαν από τις μεγάλες βάσεις του νότιου 
Ειρηνικού. 

Στα ανατολικά της Χολλάντια, η 41η μεραρχία αποβιβάστηκε κι αυτή κοντά στο μικρό ιεραποστολικό 
κέντρο του Αϊτάπε. Σκοπός της κίνησης αυτής είναι η τοποθέτηση μιας πλαγιοφυλακής εναντίον της 
ιαπωνικής 18ης Στρατιάς, από την οποία πρέπει ν’ αναμένεται μια επιθετική ενέργεια. Ολόκληρο 
σώμα στρατού, υπό την διοίκηση του στρατηγοί Τσαρλς Χoλλ, προστίθεται τμηματικά στο 163ο 
σύνταγμα πεζικού στο μήκος ενός πλατιού ποταμού, του Ντρινιουμόρ που κυλά μέσα σε μιαν 
αποπνικτική ζούγκλα. Ο MacArthur καλύπτει τα νώτα του, ενώ εξακολουθεί να προχωρεί προς τα 
δυτικά. Η μέθοδος έχει επινοηθεί και αποφασισθεί. Οι εφαρμογές της διαδέχονται η μια την άλλη. 
Στις 18 Μαΐου, οι Αμερικανοί κυριεύουν το παράκτιο νησί Βάκντε. Επιστρέφουν, έπειτα, στην ακτή 
για να καταλάβουν το μικρό διοικητικό κέντρο του Σάρνι, έπειτα από σφοδρή μάχη στη χαράδρα 
του Λον Τρι Χιλλ. Η επόμενη επιχείρησή τους είναι η κατάληψη, στις 27 Μαΐου, του νησιού Μπιάκ 
που βρίσκεται στο κέντρο του βαθιού όρμου ο οποίος χωρίζει τον κύριο όγκο της New Guinea από 
τη χερσόνησο Φόγκελκοπφ. Από το Μπιάκ, οι Philippines βρίσκονται μέσα στην ακτίνα δράσεις των 
βομβαρδιστικών. 

Αλλά ο πόλεμος δεν είναι ο ίδιος όλες τις ημέρες. Το Μπιάκ είναι ένα νησί με δύσκολη γεωγραφική 
διαμόρφωση και σκεπάζεται από μια εξαιρετικά ανθυγιεινή λόχμη, όπου υπάρχουν κολοσσιαίες 
σπηλιές. Οι επιτιθέμενες δυνάμεις, δυο συντάγματα της αμερικανικής 41ης μεραρχίας, είναι 
ανεπαρκείς. Οι δυνάμεις των αμυνομένων, υπό την διοίκηση του δραστήριου συνταγματάρχη 
Κουζούμε, περιλαμβάνουν το 222ο σύνταγμα πεζικού, από τα καλύτερα του ιαπωνικού στρατού. Η 
απόβαση, καθώς παρεμποδίζεται από τα κοράλλια και τα ρεύματα, γίνεται άτακτα. Αντικειμενικοί 
σκοποί είναι τα τρία αεροδρόμια του Μόκνερ, του Μποροκόε και του Σορίντο, κατασκευασμένα το 
ένα δίπλα στο άλλο σε μια μικρή πεδιάδα. Η στενωπός που προηγείται αναχαιτίζει την επίθεση και 
υποχρεώνει τους Αμερικανούς να οργανώσουν έναν ελιγμό από τα υψώματα και, συνεπώς, να 
φέρουν νέα στρατεύματα, ακόμη κι έναν καινούργιο στρατηγό, τον Αϊχελμπέργκερ, ο οποίος 
διακρίθηκε στην Μπούνα και στην Χολλάντια. Το αεροδρόμιο του Μόκνερ καταλήφθηκε μόλις στις 8 
Ιουνίου. Και, καθώς δεσπόζεται από τις ιαπωνικές θέσεις, δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί. 

Οι Ιάπωνες δεν αντέδρασαν στις επιθέσεις εναντίον της Χολλάντια και της Βάκντε. Η γενναία 
αντίσταση του αποσπάσματος Κουζούμε παρακινεί το ιαπωνικό Γενικό Επιτελείο να καταστήσει το 
Μπιάκ σημείο στήριξης. Αεροναυτικά στοιχεία αρκετά σημαντικά στέλνονται προς την δυτική New 
Guinea. Η 4η αμφίβια ταξιαρχία επιβιβάζεται σε πολεμικά σκάφη στις Philippines. Αλλά η διεξαγωγή 
της επιχείρησης φανερώνει την παρακμή της ιαπωνικής τόλμης. Η πρώτη αρμάδα που περιλαμβάνει 
ένα θωρηκτό, 4 καταδρομικά και 6 αντιτορπιλικά, ανακρούει πρύμνη, στις 3 Ιουνίου, έπειτα από μια 
λαθεμένη αναφορά ενός ανιχνευτή που νομίζει ότι διέκρινε αμερικανικά αεροπλανοφόρα. Το 
εγχείρημα επαναλαμβάνεται στις 8, με μόνα τα αντιτορπιλικά, που ρυμουλκούν μαούνες 
φορτωμένες με στρατιώτες. Ένας σχηματισμός αμερικανικών βομβαρδιστικών Β-25 βυθίζει το 
Χαρουσάμε κι έπειτα ο ναύαρχος Σακόνζου τρέπεται σε φυγή, εγκαταλείποντας τις μαούνες του στο 
έλεος μιας εχθρικής ναυτικής μοίρας υπό την διοίκηση του Άγγλου ναυάρχου Κράτσλεϋ. Ο 
υποναύαρχος Τζάρελλ τον καταδιώκει με ταχύτητα 35 κόμβων, επικεφαλής 8 αμερικανικών 
αντιτορπιλικών. Προξενεί βλάβες στο Σιρατσούγιου, αλλά η νύκτα και μια διαταγή ανακλήσεως από 
τον ναύαρχο Κράτσλεϋ σώζουν τον εχθρικό σχηματισμό. 

Το Μπιάκ δεν είναι παρά μια σύντομη και ωχρή επανάληψη του Guadalcanal. Σκάφη ειδικά για την 
παραβίαση αποκλεισμών κατορθώνουν να διοχετεύσουν 1200 άνδρες περίπου, αλλά η δύναμη 
αυτή είναι πολύ ασθενής για να αλλάξει την έκβαση της μάχης. Τα δύο τελευταία αεροδρόμια 
καταλαμβάνονται στις 18 και στις 24 Ιουνίου. Ένας μικρός πόλεμος τρωγλοδυτών συνεχίζεται ως τις 
20 Αυγούστου. Από τους 10.000 Ιάπωνες, οι Αμερικανοί αιχμαλωτίζουν μόνο 220. Οι άλλοι 
σκοτώνονται στη μάχη, αυτοκτονούν ή πεθαίνουν από πείνα. 
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Ανατολικά της Χολλάντια, παίζεται ένα τελευταίο παιγνίδι. Ο Αντάχι έλαβε διαταγή να συμπτύξει 
την 8η στρατιά του προς το Φόγκελκοπφ από τα μονοπάτια της ζούγκλας. Η διαταγή ήταν έκδηλα 
ανεδαφική. Εκείνος προτιμά να προσβάλει τις αμερικανικές γραμμές επάνω στον ποταμό 
Ντρινιουμόρ. Στις 11 Ιουλίου, κατορθώνει να διαβεί το ποτάμι, αλλά οι τρεις μεραρχίες του δεν 
διαθέτουν συνολικά παρά 20.000 μαχητές και η αμερικανική αντεπίθεση τους τσακίζει. Ο Αντάχι 
φέρνει πίσω στο Βεβάκ υπολείμματα ρημαγμένα από τον πυρετό. Την ώρα της συνθηκολόγησης της 
Japan, θα έχουν απομείνει απ’ αυτούς μερικές εκατοντάδες σκελετών, οι όποιοι, αμφιβάλλοντας για 
την γνησιότητα της αυτοκρατορικής διαταγής, θα κάνουν άλλον ένα μήνα για να αποφασίσουν να 
παραδοθούν. Μετά το Μπιάκ, οι Αμερικανοί κυριεύουν το νησί Νοεμφόορ. Στο Φόγκελκοπφ 
παρακάμπτουν την κύρια βάση του Σορόγκ και αρκούνται στα αεροδρόμια του Μαρ και του 
Σανσαπόρ. Οι επιθετικές επιχειρήσεις στην New Guinea τελείωσαν. Αντίθετα, στις 15 Σεπτεμβρίου 
οβίδες και βόμβες ανασκάπτουν το νησί Μοροτάι, προς το οποίο κατευθύνονται τα αμερικανικά 
αρματαγωγά, οπλιταγωγά και αποβατικά σκάφη. 

Το Μοροτάι δεν είναι ακόμη οι Philippines. Αλλά είναι κιόλας τα Μολούκια νησιά. Ο MacArthur 
ξαναγυρίζει. 
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Ο Nimitz στην Κβαζαλέιν και στην Σαϊπάν 

Στον δρόμο των νησιωτικών συμπλεγμάτων, η πορεία προς το Tokyo άρχισε τον Νοέμβριο του 1943 
με την κατάληψη των νησιών Gilberts. Το επόμενο στάδιο είναι το αρχιπέλαγος Marshall, του 
οποίου οι 32 ομάδες νησίδων και οι 867 ύφαλοι που είναι διασπαρμένοι σε έκταση διπλάσια από 
εκείνη της France, από την 5η ως τη 12η μοίρα βόρειου πλάτους. 

Πρόκειται για μια ζώνη την οποία η Japan θεωρούσε κιόλας πριν από τον πόλεμο σαν ιδιοκτησία 
της, επειδή η Κοινωνία των Εθνών της είχε αναθέσει εντολή για τα νησιά Marshall, Carolines και 
Marianas (με την εξαίρεση της Γκουάμ). Οι Ιάπωνες αγνόησαν τους όρους της εντολής που 
απαγόρευαν τη χρησιμοποίηση των νησιών για στρατιωτικούς σκοπούς και, αποχωρώντας από την 
Κοινωνία των Εθνών, διατήρησαν κυνικά την εντολή την οποία τους είχε αναθέσει. Από τα τρία 
αρχιπελάγη, τα Marianas είναι το πλησιέστερο προς την Japan. Οι Carolines που εκτείνονται από τα 
δυτικά προς τα ανατολικά, έχουν ως κέντρο τη μεγάλη ναυτική βάση Τρουκ που στάθηκε η 
αφετηρία της ιαπωνικής εξόρμησης προς την Australia. Χίλια μίλια ανατολικά, προς το κέντρο του 
Ειρηνικού, το αρχιπέλαγος Marshall βρίσκεται στα μισά της απόστασης μεταξύ των Philippines και 
της Hawaii. 

Παρά την αντίθετη γνώμη των κυριότερων επιτελών του, ο ναύαρχος Nimitz αποφασίζει να 
προσβάλει την ίδια την καρδιά του αρχιπελάγους, την Κβαζαλέιν που είναι το μεγαλύτερο 
κοραλλιογενές ατόλλ του κόσμου. Αποτελείται από 100 νησάκια που καλύπτουν χώρο με 
περιφέρεια 200 μιλίων. Δύο σημεία μόνο έχουν στρατιωτική σημασία: η κυρίως Κβαζαλέιν, δηλαδή 
ένα κομμάτι γης σε σχήμα μπούμερανγκ, στα νότια της λιμνοθάλασσας, και δύο νησάκια που 
ενώνονται μ’ ένα είδος γέφυρας, Ρουά και Namur, στα βορειανατολικά. 

Τα διδάγματα των Gilberts αξιοποιούνται στο ακέραιο. Ο όγκος του πυρός που ρίχνεται επάνω στον 
καθένα από τους τρεις στόχους είναι τριπλάσιος από εκείνον που ρίχθηκε στην Ταράουα. Τα 
αποβατικά κύματα εφόδου της 4ης μεραρχίας πεζοναυτών στο Ρουά και στο Namur, και της 7ης 
μεραρχίας πεζικού στην Κβαζαλέιν χρησιμοποιούν πολλές εκατοντάδες αποβατικών, αρματαγωγών 
και οπλιταγωγών σκαφών, ρυμουλκών και αμφίβιων αρμάτων που πέφτουν επάνω στους 
αποβλακωμένους από τον βομβαρδισμό υπερασπιστές. Η επίθεση εξαπολύεται στις 31 Ιανουαρίου, 
ώρα 09:00. Οι Ιάπωνες εξοντώνονται γρήγορα. Μέσα σε 72 ώρες, οι 8.675 υπερασπιστές είναι 
νεκροί, εκτός από 265 αιχμαλώτους, από τους οποίους τα δυο τρίτα είναι Κορεάτες εργάτες, οι 
μόνοι που δέχονται να επιζήσουν μετά την ήττα. Από τους 41.446 Αμερικανούς στρατιώτες και 
πεζοναύτες που έλαβαν μέρος στην επιχείρηση, υπάρχουν μόνο 272 νεκροί και αγνοούμενοι. 

Για τους Ιάπωνες, η αμερικανική αυτή νίκη, τόσο ολοκληρωτική και τόσο γρήγορη, είναι τρομακτική. 
Η αδράνεια τους υπήρξε πλήρης. Οι ναυτικές και αεροπορικές δυνάμεις τους στις Carolines έμειναν 
ακίνητες. Ακόμη και στα ίδια τα νησιά Marshall, 6 από τις 8 βάσεις τους -Ενίβετοκ, Βότιε, Μαλοελάπ, 
Μίλι, Ζαλουίτ, Κουσάιε- δεν δέχθηκαν επίθεση, αλλά η εξουδετέρωσή τους στάθηκε τόσο 
κεραυνοβόλα, ώστε δεν μπόρεσαν να επέμβουν. Οι Αμερικανοί, έπειτα, θα περιοριστούν στην 
κατάληψη του Ενίβετοκ, παραμελώντας τις άλλες, όπου, σύμφωνα με τον κανόνα, οι ιαπωνικές 
φρουρές θα σιγοπεθαίνουν. 

Για τους Αμερικανούς, η νίκη των νησιών Marshall, στάθηκε η απόδειξη ότι η στρατηγική των ατόλλ 
είναι σωστή. Απαιτεί προσπάθειες σκληρές, αλλά χρονικά αραιές και σύντομες. Επιτρέπει την πλήρη 
αξιοποίηση της κυριαρχίας της θάλασσας και του ουρανού. Οδηγεί προς την Japan με μεγάλα 
άλματα και επιτρέπει την βραχυπρόθεσμη χρησιμοποίηση εναντίον της των υπερβομβαρδιστικών Β-
29, τα οποία, αφού ξεπέρασαν τις παιδικές αρρώστιες τους, μπαίνουν σε τακτική υπηρεσία. Αλλά 
μια από τις ιδιότητες των μεγάλων ανδρών είναι και κάποια αφελής τύφλωση μπροστά σε ό,τι 
έρχεται σε αντίθεση με την ιδέα που έχουν για την μοναδικότητα της προσωπικότητάς τους. Την 
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στιγμή κατά την οποία ο Nimitz καταλαμβάνει τα νησιά Marshall, ο MacArthur δεν έχει ξεκινήσει 
ακόμη προς την Χολλάντια. Υποστηρίζει, ωστόσο, ότι η κίνηση του Nimitz δεν είναι παρά μια 
ασθενής προώθηση και ζητεί, για μιαν ακόμη φορά, να τεθούν υπό την διοίκησή του όλες οι 
δυνάμεις του Ειρηνικού. Ισχυρίζεται ότι δεν υπάρχει άλλος στρατηγικός δρόμος προς την Japan από 
τον δικό του, δηλαδή τον δρόμο των Philippines, και απαιτεί, τέλος, την εγκατάλειψη των 
επιχειρήσεων που αντιμετωπίζονταν σαν συνέχεια της κατάληψης των νησιών Gilberts και Marshall. 
Ζωηρές συζητήσεις έγιναν τον Φεβρουάριο. Ο MacArthur έστειλε στην Washington τον επιτελάρχη 
του Ρίτσαρντ Σάντερλαντ, για να υποστηρίξει και να επιβάλει τις απόψεις του. Η καθαρή σκέψη και 
η ενεργητικότητα του ναυάρχου King έσωσαν την στρατηγική αρχή της χρησιμοποίησης του 
κεντρικού Ειρηνικού. 

Τη στιγμή ακριβώς κατά την οποία εκτελείται η μεγάλη επιχείρηση Overlord, μια άλλη γιγαντιαία 
αμφίβια επιχείρηση αρχίζει στους αντίποδες σχεδόν της Νορμανδίας. Στις 6 Ιουνίου, ενώ οι 
στρατιώτες του Eisenhower αποβιβάζονται στις ακτές του Καλβαντός και του Κοταντέν, ο 
επιχειρησιακός σχηματισμός (Task Force) 58 του ναυάρχου Μαρκ Μίτσερ αποπλέει από την 
προσωρινή βάση του Μαζούρο, στο αρχιπέλαγος Marshall. Περιλαμβάνει 87 πλοία μάχης, από τα 
οποία 13 αεροπλανοφόρα και 7 ταχύπλοα θωρηκτά. Αποτελεί μια από τις πιο μεγαλοπρεπείς 
αρμάδες που έσχισαν ποτέ τα κύματα. Αποστολή της είναι να εξασφαλίσει την γενική ασφάλεια των 
αποβατικών δυνάμεων που πλέουν προς το νησί Σαιπάν, το οποίο διαλέχτηκε για την πρώτη 
απόβαση. Με ορμητήριο την Κβαζαλέιν, τα βομβαρδιστικά ξηράς του 5ου και 11ου αεροπορικού 
στόλου συνεργάζονται μαζί της για την συντριβή των ιαπωνικών βάσεων που βρίσκονται σε 
απόσταση επέμβασης, δηλαδή της Πελελίου, της Γιαπ, του Πουλαβάτ και κυρίως της Τρουκ. 
Πρόκειται για αποστολές εξαιρετικά επικίνδυνες, με τις μακρές πτήσεις επιστροφής επάνω από 
έρημες θαλάσσιες εκτάσεις, μέσα σε αεροπλάνα που έχουν συχνά υποστεί βλάβες από τα 
αντιαεροπορικά πυρά. Εκτελούνται εδώ και μήνες με ωρολογιακή κανονικότητα. 

Κάτω από την προστασία της ισχυρότατης ασπίδας την οποία αντιπροσωπεύουν ο επιχειρησιακός 
σχηματισμός 58 και τα βομβαρδιστικά ξηράς, δύο γιγαντιαίες νηοπομπές πλέουν προς τις Marianas. 
Η μία (επιχειρησιακός σχηματισμός 51) μεταφέρει από την Hawaii τις μεραρχίες πεζοναυτών 2η και 
4η και την 7η μεραρχία του στρατού ξηράς. Η άλλη (επιχειρησιακός σχηματισμός 52) μεταφέρει από 
την Guadalcanal την 3η μεραρχία πεζοναυτών. Κατάφορτα με στρατεύματα και υλικό, 77 
μεταγωγικά σκάφη, 34 φορτηγά, 44 αρματαγωγά κλπ. έχουν ως άμεση συνοδεία και θα έχουν ως 
υποστήριξη πυροβολικού και αεροπορίας έναν άλλο τεράστιο στόλο: 14 αεροπλανοφόρα 
συνοδείας, 7 παλαιά θωρηκτά, 12 ελαφρά και βαρέα καταδρομικά, 122 αντιτορπιλικά, κλπ. Ο 
συνολικός αριθμός των πλοίων (664 μαζί με τον επιχειρησιακό σχηματισμό 58) και ο αριθμός των 
στρατιωτών (127.541) δεν βρίσκονται, βέβαια, στο επίπεδο της δύναμης που εκτελεί την απόβαση 
στην Νορμανδία, αλλά οι αποστάσεις είναι 20 και 30 φορές μεγαλύτερες: 3.500 μίλια από τα νησιά 
Hawaii, 2.400 από την Guadalcanal. Η συνολική προσπάθεια είναι ανάλογη και αποκλειστικά 
αμερικανική, πράγμα που δεν συμβαίνει στην απόβαση της Νορμανδίας. Πρόκειται για μια 
καταπληκτική επίδειξη δύναμης, αν υπολογισθεί ότι η δύναμη αυτή δεν υπήρχε διόλου πριν από 4 
χρόνια και ότι δημιουργήθηκε χωρίς ν’ αλλοιωθεί σχεδόν καθόλου η καθημερινή ζωή του λαού ο 
οποίος την δημιούργησε. 

Οι Marianas δεν είναι ατόλλ. Είναι οι κορυφές μιας μακράς σειράς ηφαιστείων, των οποίων οι 
πρόποδες καταποντίσθηκαν μέσα στις αβύσσους του Ειρηνικού. Σχηματίζουν, από βορρά προς νότο, 
ένα τόξο απαλής καμπύλης που εκτείνεται σε 500 μίλια, από το Φαραλλόν ντε Παχάρος ως το 
Γκουάμ. Οι κατάφυτες πλαγιές τους φθάνουν σε ύψος πολλών εκατοντάδων μέτρων. Το κλίμα τους 
είναι ακόμη τροπικό, αλλά βρίσκονται έξω από την περιοχή του αποπνικτικού κλίματος, των 
μιασμάτων και της ζούγκλας που χαρακτηρίζουν τα Solomon Islands και την New Guinea. Η ιστορία 
τους είναι παράξενη. Ονομάσθηκαν Marianas προς τιμήν της Μαρίας Άννας της Αυστρίας, συζύγου 
του Φιλίππου Β. Οι Ισπανοί παραμέλησαν τα νησιά αυτά, οι Γερμανοί τα αγόρασαν και οι Ιάπωνες 
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τα απέκτησαν κατ’ εντολή της Κ.Τ.Ε., με εξαίρεση της Γκουάμ, στην κατοχή της οποίας περιορίσθηκε 
η Αμερική μετά τη νίκη της του 1899 εναντίον της Ισπανίας, καθώς δεν επιζητούσε παρά ένα χώρο 
για εναποθήκευση κάρβουνου μεταξύ Philippines και Hawaii. Οι Ιάπωνες την κατέλαβαν μερικές 
ημέρες μετά το Pearl Harbor. 

Μαζί με την Γκουάμ και κοντά σ’ αυτήν, τα κυριότερα νησιά του συμπλέγματος των Μαριανών είναι 
η Ρότα, η Τινιάν και η Σαϊπάν. Η τελευταία αυτή, στρατιωτική πρωτεύουσα του αρχιπελάγους, είναι 
η έδρα της ιαπωνικής 31ης στρατιάς, υπό τον στρατηγό Χιντεγιόσι Ομπάτε, και της 43ης 
ενισχυμένης μεραρχίας, υπό τον στρατηγό Γιοσιτσούγκου Σάιτο. Η αριθμητική δύναμη της φρουράς, 
μαζί με τους ναυτικούς σχηματισμούς, φθάνει τους 31.649 άνδρες. Τα αλλά νησιά κατέχονται με 
μικρότερες δυνάμεις: 18.500 άνδρες στην Γκουάμ, 8.000 στην Τινιάν και μερικές εκατοντάδες στη 
Ρότα. Το σύνολο βρίσκεται ονομαστικά κάτω από την δικαιοδοσία του ένδοξου νικητή του Pearl 
Harbor, ναύαρχου Τσουιτσούι Nagumo, ο οποίος υποβιβάσθηκε μετά την συμφορά της Midway, 
από το λαμπρότερο αξίωμα του στόλου σε μιαν άσημη τοπική διοίκηση. Βρίσκεται αυτοπροσώπως 
στην Σαϊπάν, αλλά παίζει διακοσμητικό ρόλο. 

Η ιαπωνική οργάνωση είναι ισχυρή, αλλά το σχέδιο για ενίσχυσή της με στρατεύματα από την 
Manchuria ματαιώθηκε από τα αμερικανικά υποβρύχια. Οι περισσότερες από τις νηοπομπές χάνουν 
πλοία. Το ποσοστό των ανδρών που σώθηκαν είναι σχετικά σημαντικό, αλλά το σύνολο σχεδόν του 
υλικού καταποντίσθηκε. Παράδειγμα το Σάιτο Μαρού που τορπιλίσθηκε στις 29 Φεβρουαρίου. Από 
τους 3.080 στρατιώτες του 18ου συντάγματος πεζικού, το οποίο μετέφερε, ανασύρθηκαν από τη 
θάλασσα 1.688, αλλά έφθασαν στην Γκουάμ με 7 τουφέκια, έναν όλμο και 150 ξιφολόγχες. Πολλές 
μονάδες είναι άοπλες και όλες δεν έχουν πυρομαχικά. 

H κατάληψη των Μαριανών αρχίζει ακριβώς κατά την ημερομηνία που είχε ορισθεί πολλούς μήνες 
πριν: 15 Ιουνίου. Τα στρατεύματα βρίσκονται υπό την διοίκηση του στρατηγού των πεζοναυτών 
Χόλλαντ Smith. Η εξόρμηση των σχηματισμών εφόδου αποτελεί αξέχαστο θέαμα. Το πρωινό, είναι 
θαυμάσιο, η θάλασσα ήρεμη, ο αέρας δροσερός. Η ζώνη απόβασης εκτείνεται από τις δυο μεριές 
του ακρωτηρίου Αφτένα. Η 2η μεραρχία αποβιβάζεται αριστερά, στις παραλίες Κόκκινη και 
Πράσινη, ενώ η 4η

Αλλά ο μεγαλόπρεπος σχηματισμός του ξεκινήματος διασπάται. Τα αποβατικά σκάφη προσκρούουν 
στη ζώνη των κοραλλιογενών βράχων και οι σχηματισμοί τους διασπώνται. Κάτω από σφοδρά πυρά 
που έρχονται από το ακρωτήριο Αφτένα, η 2η μεραρχία παρεκκλίνει προς τα βορινά, και τα τάγματά 
της ανακατεύονται στις παραλίες Κόκκινη και Πράσινη. Η 4η μεραρχία διασχίζει γρήγορα την Χαράν 
Κανόα, αλλά δυσκολεύεται να επεκταθεί προς τα βόρεια και τα νότια. Τα αμφίβια άρματα δεν έχουν 
αρκετή δύναμη για ν’ απαγκιστρωθούν από τα αντιαρματικά εμπόδια και, καθώς επισύρουν τα 
εχθρικά πυρά, οι πεζοναύτες τα εγκαταλείπουν για να προχωρήσουν πεζή ή έρποντας. Η πεποίθηση 

 μεραρχία αποβιβάζεται δεξιά, στις παραλίες Κυανή και Κίτρινη. Το φόντο της 
σκηνογραφίας αποτελείται από μια οροσειρά της οποίας η κορυφή, το Ταποτσάου, έχει ύψος 1.554 
ποδών. Στο πρώτο πλάνο, η πράσινη θάλασσα τελειώνει σε κοραλλιογενή βράχια, πέρα από τα 
οποία βρίσκεται μια λιμνοθάλασσα πλάτους μερικών εκατοντάδων μέτρων. Το νερό καταλήγει στο 
μήκος μιας στενής παραλίας, η οποία καπνίζει από τον βομβαρδισμό. Στα νότια του ακρωτηρίου, 
στον τομέα της 4ης μεραρχίας πεζοναυτών, τα ιαπωνικά σπίτια της μικρής ιαπωνικής πόλης Χαράν 
Κανόα, από ξύλο και χαρτί, κάηκαν. Υψώνεται μόνο η κατάμαυρη καπνοδόχος ενός ζαχαρουργείου. 
Στις 08:50, 34 αρματαγωγά προχωρούν μέχρις απόστασης μισού μιλίου από τα κοραλλιογενή 
βράχια και βγάζουν 719 βάρκες απόβασης, αμφίβια άρματα και αμφίβιους ελκυστήρες που 
σχηματίζονται σε κύματα εφόδου. Σκοπός των επιτιθεμένων είναι να μην σταματήσουν καθόλου 
στην ακτή, αλλά να προωθήσουν τα θωρακισμένα αποβατικά τμήματα μεμιάς ως τις 
κορυφογραμμές. Δασωμένες: κoιλάδες κατεβαίνουν έπειτα ως τον όρμο της Μάγισσας που είναι 
μισός κρατήρας ενός καταποντισμένου ηφαιστείου. Το σχέδιο είναι να φθάσουν στον όρμο αυτό και 
να διχοτομήσουν το νησί μέσα σε δυο ημέρες. 
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της αμερικανικής διοίκησης ως προς την δυνατότητα μιας εντελώς μηχανοκίνητης απόβασης, 
αποδεικνύεται υπερβολική. Όταν πέφτει η νύκτα, έχει καταληφθεί η μισή μόνο από την περιοχή που 
είχε ορισθεί ως αντικειμενικός σκοπός της πρώτης ημέρας της απόβασης. Ο στρατηγός 
Γιοσιτσούμπου Σάιτο, ο οποίος αντικαθιστά τον Ομπάτε που έχει αποκλεισθεί στην Γκουάμ, στέλνει 
στο Tokyo μια πομπώδη αναφορά: 

Πραγματικά, στις 2 μετά τα μεσάνυκτα εξαπολύεται από τους Ιάπωνες μια επίθεση αρχαίου τύπου, 
με τους ήχους της σάλπιγγας. Κάτω από ένα θόλο φωτοβολίδων, οι Αμερικανοί πεζοναύτες της 2ης 
μεραρχίας βλέπουν ένα πλήθος από μεσαιωνικές σιλουέτες που κραδαίνουν ξίφη και σημαίες. Ένας 
τρομερός φραγμός πυρός τους δεκατίζει και σκεπάζει τις πλαγιές του Ταποτσάου με 800 πτώματα. 
Η αυγή βρίσκει τους Αμερικανούς στα ατομικά τους ορύγματα της προηγούμενης ημέρας, ενώ τα 
αεροπλάνα και τα πολεμικά σκάφη ξαναρχίζουν να σφυροκοπούν τους Ιάπωνες και άφθονες 
ενισχύσεις αποβιβάζονται. Όπως στην Νορμανδία, οι αμυνόμενοι δεν κατόρθωσαν να 
εκμεταλλευθούν την στιγμή αδυναμίας των επιτιθεμένων. Το προγεφύρωμα έχει εδραιωθεί. 

Απόψε, η 31η στρατιά θα αντεπιτεθεί με όλες τις δυνάμεις της και 
θα εκμηδενίσει τον εχθρό... 
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Δεύτερη Midway για την Japan 

Αλλά ένα νέο γεγονός αναστατώνει τον αμερικανικό στόλο. Την προηγούμενη, στις 18:35, το 
αμερικανικό υποβρύχιο Flying Fish επισήμανε μια εχθρική ναυτική μοίρα με πολλά αεροπλανοφόρα 
που έβγαινε από τον πορθμό του Σαν Μπερναρντίνο, ανάμεσα στα νησιά Λυσόν και Σαμάρ, με 
κατεύθυνση προς τ’ ανατολικά. Μισή ώρα αργότερα, ένα άλλο υποβρύχιο, το Σήχορς, επισήμανε 
ένα σχηματισμό θωρηκτών στ’ ανοιχτά της Mindanao, με κατεύθυνση προς τα βόρεια και 
βορειοανατολικά. Οι δυο κατευθύνσεις συγκλίνουν προς τα Marianas. Ο μεγάλος ιαπωνικός στόλος 
προχωρεί για να αποσπάσει από την Αμερική την κυριαρχία του Ειρηνικού. Η τύχη της Σαϊπάν και η 
ασφάλεια του Tokyo κρίνονται όχι πια στις πλαγιές του Ταποτσάου, αλλά σ’ ένα υγρό πεδίο μάχης 
που καλύπτει 15 μοίρες μήκους και πλάτους, ανάμεσα στις Philippines και τα Marianas, ανάμεσα 
στη New Guinea και την Japan. 

Μέσα στον προσωρινό παραμερισμό του, το ιαπωνικό ναυτικό δεν έπαψε να επιδιώκει την 
αποφασιστική αυτή σύγκρουση, που θα ήταν η εκδίκηση της Midway. Μετά τον θάνατο του 
Yamamoto, ο διάδοχός του Μινεΐτσι Κόγκα, θεμελίωσε τη στρατηγική του επάνω στην προσμονή 
αυτή, αποφεύγοντας τις μικρές επιχειρήσεις και φυλάγοντας τις δυνάμεις του για την μοναδική 
ημέρα που θα σβήσει όλες τις αποτυχίες. Στις 31 Μαρτίου 1944, ο Κόγκα βρήκε το θάνατο με την 
εξαφάνιση του υδροπλάνου του μεταξύ Παλάου και Νταβάο. Ο ιαπωνικός στόλος ανοικτής 
θάλασσας έχανε τον δεύτερο κατά σειρά αρχηγό του, αλλά η βασική κατεύθυνση έμενε ίδια και υπό 
την αρχηγία του ναύαρχου Σοέμου Τογιόντα, ο οποίος τον διαδέχθηκε: ανασυγκρότηση του στόλου, 
πρώτα και, έπειτα, δημιουργία μιας ευνοϊκής στρατηγικής κατάστασης και συντριβή του εχθρού. 

Η Japan είναι, φτωχή. Η παραγωγικότητα των ναυπηγείων της και εργοστασίων της κατασκευής 
αεροπλάνων είναι μικρή. Οι καταπληκτικές κατακτήσεις της του 1942 δεν έχουν περιεχόμενο. Της 
εξασφάλισαν μερικές πρώτες ύλες (κασσίτερο, καουτσούκ, πετρέλαιο) αλλά όχι και τις βιομηχανικές 
εγκαταστάσεις που χρειάζονται για την αξιοποίηση των υλών αυτών. Έτσι, ο στόλος της είναι 
αναγκασμένος να κινείται με το σχετικώς καθαρό αργό πετρέλαιο της Μπόρνεο, παρά τα πολλά 
μειονεκτήματα και τους κινδύνους της χρησιμοποιήσεώς του. Χάρη σε μια πυρετώδη προσπάθεια 
και μεγάλους αυτοσχεδιασμούς, ναυπηγούνται νέα αεροπλανοφόρα και νέοι στολίσκοι 
αεροπλάνων, αλλά σημαντικά κενά παραμένουν πίσω από την ανασυστημένη αυτή επιφανειακή 
θωράκιση. Το ραντάρ δεν έχει αναπτυχθεί. Τα ανθυποβρυχιακά μέσα είναι πρωτόγονα. Τα 
αεροπλάνα δεν έχουν ούτε θωράκιση, ούτε αυτοφρασσόμενες δεξαμενές καυσίμων. Οι πιλότοι της 
ναυτικής αεροπορίας -ειδικότητα δύσκολη- έχουν επιπόλαιη εκπαίδευση και ανεπαρκή εξάσκηση. 
Σε μια σχετική έκθεση, αναφέρονται τα εξής: Οι πιλότοι της 1ης μοίρας έχουν εκπαίδευση έξι μηνών· 
ο ι πιλό τοι της 3ης μοίρας έχο υν εκπαίδευση τριών μηνών· και ο ι πιλό το ι της 2ης μοίρας έχουν 
εκπαίδευση δύο μηνών μόνο. Κανείς δεν έχει πείρα πτήσεως ούτε 100 ναυτικών μιλίων...

Την ευνοϊκή στρατηγική κατάσταση, το ιαπωνικό ναυτικό επιτελείο την ήλπιζε και την επιδίωκε στον 
νοτιοδυτικό Ειρηνικό. Το ιαπωνικό όνειρο ήταν να προχωρήσει ο μεγάλος αμερικανικός στόλος στο 
τρίγωνο Γιαπ-Mindanao-New Guinea (κοντά στις Philippines, ώστε να απλουστευθεί το πρόβλημα 
του ανεφοδιασμού) ανάμεσα στις χερσαίες βάσεις που θ’ αντιστάθμιζαν την μειονεκτικότητα της 
ναυτικής αεροπορίας. Η επιχείρηση του MacArthur εναντίον της Μπιάκ δημιούργησε την εντύπωση 
ότι το όνειρο εκείνο θα πραγματοποιηθεί. Ένα ισχυρό απόσπασμα που περιλαμβάνει τα γιγαντιαία 
θωρηκτά Yamato και Μουσάσι, στάλθηκε κιόλας ως προφυλακή στο νησί Μπατιάν των Μολούκων. 

 Τα λαμπρά 
πληρώματα που είχαν προσβάλει το Pearl Harbor, είχαν προπαρασκευασθεί τεχνικά και ηθικά επί 
χρόνια. Αλλά εκείνοι είναι πια νεκροί... 

Ο κύριος όγκος του στόλου και ιδίως οι τρεις σχηματισμοί αεροπλανοφόρων, περιμένει ανάμεσα 
στις Philippines και την Μπόρνεο, καραδοκώντας... Αλλ’ αντί να μπει μέσα στην λαβίδα του 
νοτιοδυτικού Ειρηνικού, η Αμερική χτυπά καταμεσής του ωκεανού, στα Marianas, μέσα σε ακτίνα 
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δράσεις βομβαρδιστικού ως το Tokyo! 

Έτσι, η ιαπωνική ζώνη εθνικής ασφάλειας παραβιάσθηκε. Το μητροπολιτικό έδαφος και το κεφάλι 
του αυτοκράτορα απειλούνται. Το ιαπωνικό ναυτικό δεν μπορεί ν’ αφήσει να καταληφθούν τα 
Marianas, όπως άφησε να καταληφθούν τα νησιά Marshall, χωρίς να επέμβει. Από δυο δρόμους, 
δυτικά και ανατολικά της Mindanao, ο στόλος ανοικτής θάλασσας, υπό τις διαταγές του 
υποναυάρχου Jisaburo Ozawa, ανεβαίνει προς την θάλασσα των Philippines, όπου η πρωτοβουλία 
του αντιπάλου μεταθέτει τον χώρο της αποφασιστικής σύγκρουσης. Η τελευταία αυτή αρμάδα της 
αυτοκρατορίας του Ανατέλλοντος Ηλίου είναι επιβλητική: 5 αεροπλανοφόρα γραμμής, 4 ελαφρά 
αεροπλανοφόρα, 5 θωρηκτά, 11 βαρέα καταδρομικά, δύο ελαφρά καταδρομικά, 28 αντιτορπιλικά. 
Ανάμεσα στα αεροπλανοφόρα, δύο παλαίμαχοι γεμάτοι δόξα και πληγές, το Ζουικάκου και το 
Σοκάκου· και το Τάιχο, πρόσφατης ναυπηγήσεως που ήταν το μεγαλύτερο, τότε, αεροπλανοφόρο 
του κόσμου. Ο αριθμός των αεροπλάνων του στόλου φθάνει τα 429, διπλάσιος, δηλαδή, από τα 
αεροπλάνα του Pearl Harbor. Ωστόσο, η πορεία προς τον εχθρό δεν μοιάζει με τον θαυμάσιο πλου 
του Δεκεμβρίου 1941. Σημειώνονται δυστυχήματα και συγκρούσεις, μια από τις οποίες στοιχίζει ένα 
αντιτορπιλικό. Η επίθεση των υποβρυχίων, ως παράρτημα της επιχείρησης (που φέρει την ονομασία 
Α-60) αποτυγχάνει αξιοθρήνητα. Τα 25 υποβρύχια που ανέλαβαν να σαρώσουν την θάλασσα των 
Philippines δεν βύθισαν ούτε ένα πλοίο, και 17 καταστράφηκαν, ανάμεσα στα οποία 6 από μόνο το 
αντιτορπιλικό Αγγλία. 

Στ’ ανοικτά της Σαϊπάν, ο διοικητής του αμερικάνικου 5ου στόλου ναύαρχος Ρέυμοντ Σπρούανς ήλθε 
αμέσως σ’ επαφή με τον υποναύαρχο Τάρνερ, διοικητή των ναυτικών δυνάμεων άμεσης 
υποστήριξης. Οι τελευταίες αυτές χωρίζονται. Τα παλαιά θωρηκτά, ένα μέρος των καταδρομικών 
και των αντιτορπιλικών συνεχίζουν την αποστολή τους, εξακολουθώντας να σταθεροποιούν με το 
πυροβολικό τους το προγεφύρωμα του ακρωτηρίου Αφτένα. Τα υπόλοιπα σκάφη προστίθενται στον 
επιχειρησιακό σχηματισμό 58 για να σπεύσουν σε συνάντηση του εχθρού. Εναντίον της ιαπωνικής 
αρμάδας σπεύδουν 7 μεγάλα και 8 ελαφρά αεροπλανοφόρα με 956 αεροπλάνα όλων των 
κατηγοριών, που πλαισιώνονται και προστατεύονται από 7 ταχύπλοα θωρηκτά, 21 καταδρομικά και 
69 αντιτορπιλικά. Στη θάλασσα και στον αέρα, η αμερικανική υπεροχή είναι ένα προς δύο. 

Η 19η Ιουνίου είναι μια μέρα με ξεκάθαρο ουρανό και απεριόριστη ορατότητα. Η θάλασσα λούζεται 
στο φως και αφρίζει από τα σμήνη των χελιδονόψαρων. Η καλή επίδοση των ανιχνευτών του 
εξασφαλίζει στον ναύαρχο Τογιόντα ένα πολύτιμο πλεονέκτημα: ξέρει που είναι ο εχθρός. Έχει και 
ένα άλλο πλεονέκτημα που αντισταθμίζει τελικά την μειονεκτικότητά του: Τα αεροπλάνα του, 
ελαφρότερα και χωρίς θωράκιση, έχουν ακτίνα δράσης μεγαλύτερη από εκείνη των αμερικανικών 
αεροπλάνων: 400 μίλια έναντι 300. Ο εχθρός είναι μέσα στην ακτίνα δράσης του, ενώ ο ίδιος είναι 
έξω από την ακτίνα δράσης του εχθρού. Στιγμή ιδεώδης για επίθεση... 

Τα αεροπλάνα των αεροπλανοφόρων ξεκινούν. Η προφυλακή, στην οποία βρίσκονται τα 
αεροπλανοφόρα Σιτόζε, Ζουίχο και Σιγιόντα, εξαπολύει 64 αεροπλάνα στις 08:30. Στις 08:56, ο ίδιος 
σχηματισμός του Ozawa, που περιλαμβάνει τα αεροπλανοφόρα Τάιχο, Σοκάκου και Ζουικάκου, 
εξαπολύει 128 αεροπλάνα, ανάμεσα στα οποία και εκείνο του σμήναρχου Σαχίο Κομάτσου, ο 
οποίος, την στιγμή που ανυψώνεται, επισημαίνει το αυλάκι μιας τορπίλης που κατευθύνεται προς 
το Τάιχο. Καταδύεται επάνω της, αυτοκτονώντας για να σώσει το μεγάλο σκάφος. Ο δεύτερος 
σχηματισμός αποτελούμενος από τα ελαφρά αεροπλανοφόρα Γιουνίο, Χίγιο και Ριόχο, εξαπολύει 47 
αεροπλάνα στις 10:00. Και στις 11:00, οι σχηματισμοί 1 και 3 διατάσσονται να εξαπολύσουν άλλα 
114 αεροπλάνα. Ο Ozawa εξαπολύει εναντίον του εχθρού τα τέσσερα πέμπτα των δυνάμεών του, 
κρατώντας μόνο μια φούχτα καταδιωκτικών για την προστασία των σκαφών του. 

Οι Αμερικανοί δεν έχουν εντοπίσει τον εχθρό. Το ραντάρ τους σώζει, επισημαίνοντας τους 
εχθρικούς σχηματισμούς σε απόσταση 165 μιλίων. Τα αμερικανικά καταδιωκτικά απογειώνονται με 
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εξαιρετική ταχύτητα. Μεγάλες αερομαχίες γίνονται, πρώτα στα δυτικά των σκαφών, εναντίον των 
δύο πρώτων ιαπωνικών κυμάτων και έπειτα στα βόρεια και στα νότια, με τα δύο επόμενα κύματα. 
Οι Ιάπωνες έχουν φοβερές απώλειες και τα αεροπλάνα τους πέφτουν από τον ουρανό μέσα σε 
δέσμες φωτιάς και καπνού ή έχοντας υποστεί σοβαρές ζημιές, πηγαίνουν και τσακίζονται επάνω στο 
νησί Γκουάμ. Από τα 375 περίπου αεροπλάνα τα οποία εξαπέλυσε ο Ozawa, μόλις 40 σχεδόν 
κατορθώνουν να πλησιάσουν τα αμερικανικά σκάφη. Ένα μόνο κατορθώνει να πλήξει τον στόχο του 
ρίχνοντας μια βόμβα στο South Dakota· σκοτώνει 27 ναύτες, αλλά χωρίς να προξενήσει σοβαρή 
αβαρία στο θωρηκτό. Μερικά αλλά σκάφη παθαίνουν ελαφρές μόνο ζημιές. Το τίμημα είναι 
υπέρογκο για τους Ιάπωνες. Η ημέρα της 19ης Ιουνίου στοιχίζει στους Ιάπωνες 315 αεροπλάνα και 
στους Αμερικανούς 29 μόνο. Κοντά στ’ αεροπλανοφόρα, η τορπίλη την οποία ο σμήναρχος 
Κομάτσου είχε σταματήσει, δίνοντας τη ζωή του, είχε εξαπολυθεί από το υποβρύχιο Αλμπακόρ, με 
κυβερνήτη τον πλωτάρχη Μπλάνσαρντ. Ανήκε σε μια δέσμη 6 τορπιλών που προορίζονταν για το 
Τάιχο, ναυαρχίδα του Ozawa. Μία μόνο το έπληξε στην πλώρη και στο επίπεδο του εμπρόσθιου 
ανελκυστήρα. Το κτύπημα υπήρξε ελαφρό και οι ζημιές μικρής σημασίας. Καμιά έκρηξη δεν 
σημειώθηκε. Ο κυβερνήτης του σκάφους δηλώνει στον ναύαρχο ότι το σκάφος του διατηρεί όλη του 
την ικανότητα δράσης. 

Δυο ώρες αργότερα, μια άλλη τορπίλη κτυπά το Σοκάκου. Είχε εξαπολυθεί από το υποβρύχιο 
Καβάλα, με κυβερνήτη τον πλωτάρχη Κόσλερ. Το πλήγμα αυτό φαίνεται σοβαρό. Το πλοίο 
ελαττώνει την ταχύτητά του, βγαίνει από τον σχηματισμό και διεξάγεται αγώνας εναντίον των 
φλογών που επεκτείνονται στο εσωτερικό του. Η βενζίνα αεροπλάνων, διαρρέοντας από ατελώς 
στεγανές και κακά τοποθετημένες δεξαμενές, τροφοδοτεί την πυρκαγιά. Λίγο μετά τις 15:00, η 
φωτιά φθάνει σ’ ένα απόθεμα πυρομαχικών. Μια σειρά εκρήξεων κομματιάζει το Σοκάκου. Από τα 
έξι αεροπλανοφόρα που είχαν προσβάλει το Pearl Harbor μένει πια μόνο το Ζουικάκου. 

Στο Τάιχο, η αρχική αισιοδοξία δεν κράτησε για πολύ. Δημιουργείται φοβερή κατάσταση. Το πλήγμα 
της τορπίλης διέρρηξε τις σωληνώσεις και έσπασε τις δεξαμενές. Το μεγάλο πλοίο γεμίζει μ’ ένα 
εκρηκτικό μείγμα ατμών, βενζίνας και αέρα που το πλήρωμά του μάταια προσπαθεί να το 
διοχετεύσει προς τα έξω. Το αναπόφευκτο επέρχεται. Στις 15:32 μια σφοδρή έκρηξη ανατινάσσει 
την γέφυρα και ρημάζει το εσωτερικό. Το αντιτορπιλικό Βακατσούχι έρχεται να παραλάβει την 
εικόνα του αυτοκράτορα και ο Ozawa μεταφέρει το σήμα του στο καταδρομικό Χαγκούνο. Η εικόνα 
και ο ναύαρχος μόλις είχαν προφθάσει ν’ απομακρυνθούν, όταν το Τάιχο κυριεύθηκε από τις 
φλόγες. Καταποντίζεται στις 17:06 μέσα σε μία φλεγόμενη θάλασσα. Τα αντιτορπιλικά 
κατορθώνουν με κόπο να περισώσουν 500 από τους 2.150 αξιωματικούς και ναύτες. 

Η ημέρα είναι τόσο καταστροφική, όσο και η ημέρα της Midway. Ο Ozawa έχασε δύο από τα 
κυριότερα σκάφη του. Δεν του μένουν παρά 100 περίπου αεροπλάνα και, απέναντι του, ο 
αμερικανικός στόλος είναι άθικτος. Ωστόσο, η ευψυχία του ή η ψευδαίσθησή του είναι τόσο 
μεγάλες, ώστε δεν θεωρεί την μάχη χαμένη. Προσπαθεί να πιστέψει τις αναφορές των αεροπόρων 
του ότι ο εχθρός έχει υποστεί και αυτός σοβαρές απώλειες. Τα βομβαρδιστικά του Ζουικάκου 
αναφέρουν ότι χτύπησαν καίρια ένα μεγάλο αεροπλανοφόρο και ένα μεγάλο καταδρομικό. Τα 
αεροπλάνα της 1ης μοίρας ισχυρίζονται ότι άφησαν πίσω τους 4 αεροπλανοφόρα φλεγόμενα. 
Συνολικά, αναφέρεται στην έκθεση της ημέρας, είναι αναμφίβολο ότι 4 ή 5 εχθρικά αεροπλανοφόρα, 
καθώς και 1 θωρηκτό και ένα μεγάλο καταδρομικό, βυθίσθηκαν ή τέθηκαν εκτός μάχης. Δεν 
αποκλείεται να έχουν ανατιναχθεί ή βυθιστεί και αλλά...

Αδιαφιλονίκητα νικητές, οι Αμερικανοί ηγήτορες, δείχνουν λιγότερη επιθετικότητα. Ο ναύαρχος 
Σπρούανς στέλνει το ακόλουθο σήμα: 

 Ο Ozawa, συνεπώς, σχεδιάζει να επαναλάβει 
τον αγώνα την μεθεπομένη, 21 Ιουνίου, αφού θ’ ανεφοδιαζόταν σε πετρέλαιο κατά την ημέρα της 
20ής Ιουνίου. 

Σχεδιάζω να επιτεθώ αύριο εάν γνωρίζω την θέση του εχθρού με 
ικανοποιητική ακρίβεια. Αλλά τίποτα δεν γίνεται για την εντόπιση του εχθρού. Ούτε ένα 
αναγνωριστικό αεροπλάνο, λέει ο Έλιοτ Μόρισον, δεν πέταξε κατά την καίρια νύκτα της 19ης προς την 
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20ήν Ιουνίου... Ένας από τους λόγους είναι ο ανθρωπισμός του Μίτσερ. Μικρογραφία ναυάρχου, 
αναστήματος 1,64m και βάρους 135 λιβρών, λατρεύει τους αεροπόρους του, οι οποίοι του το 
ανταποδίδουν και απεχθάνεται την ιδέα ενός μοναχικού ανιχνευτού που θα ήταν αναγκασμένος να 
προσθαλασσωθεί στον απέραντο ωκεανό, χωρίς την παραμικρή ελπίδα σωτηρίας...

Το πρωί της 20ής Ιουνίου -ωραίο όσο και το προηγούμενο- ο αμερικανικός στόλος πλέει παράλληλα 
προς τον εχθρό, αλλά χωρίς να το ξέρει. Οι αεροπορικές περιπολίες της αυγής ξεκινούν σύμφωνα με 
το συνηθισμένο πρόγραμμα και δεν βρίσκουν τίποτα. Οι απογευματινές περιπολίες απογειώνονται 
και αυτές και πολλά από τα αεροπλάνα τους έχουν κιόλας επιστρέψει, όταν, στις 15:15, ένα σήμα 
αναφέρει επισήμανση του εχθρού. Ένα λεπτό αργότερα, ο σημαιοφόρος Nelson επιβεβαιώνει ότι 
είδε με τα ίδια του τα μάτια τα σκάφη του Ozawa και διορθώνει την εσφαλμένη εκτίμηση της θέσης 
τους την οποία είχε δώσει προηγουμένως. Ο εχθρικός στόλος βρίσκεται σε απόσταση 250 μιλίων, 
σχεδόν στο όριο της ακτίνας δράσης και δεν απομένουν παρά 4 ώρες ημέρας. Να εξαπολυθούν τα 
αεροπλάνα ή να περιμένουν την επομένη; Οι ναύαρχοι παίζουν την θέση τους στην Ιστορία επάνω 
σ’ ένα ακαριαίο ναι ή όχι. 

 Αντίθεση ανάγλυφη 
προς την περιφρόνηση της ανθρώπινης ζωής από τους Ιάπωνες και τους Γερμανούς. 

Ο Μίτσερ αποφασίζει να εξαπολύσει τ’ αεροπλάνα του. Μέσα σε 10 λεπτά -χρόνος ρεκόρ- 216 
βομβαρδιστικά, τορπιλοπλάνα και καταδιωκτικά βρίσκονται στον αέρα. Την τελευταία στιγμή, ο 
Μίτσερ αναστέλλει την πτήση ενός ισοδύναμου κύματος, για να μην παραστεί ανάγκη περισυλλογής 
πολλών αεροπλάνων στο σκοτάδι. 

Αρχίζοντας στις 18:20, η δράση ξετυλίγεται μπροστά σ’ έναν τεράστιο και κατακόκκινο ηλιακό δίσκο, 
που βυθίζεται αργά μέσα στον θαλάσσιο ορίζοντα. 30 περίπου ιαπωνικά καταδιωκτικά δέχονται 
γενναία μιαν άνιση μάχη και μειώνουν την ορμητικότητα της επίθεσης, χωρίς να κατορθώσουν και 
να την αποκρούσουν. Τορπιλισμένο, το αεροπλανοφόρο Χίγιο παίρνει φωτιά και βυθίζεται. Το 
Ζουικάκου και το Σιγιόντα παθαίνουν ζημιές, καθώς και το θωρηκτό Haruna. 2 πετρελαιοφόρα -
σκάφη πολύτιμα- βυθίζονται. Δεν είναι, βέβαια, η συντριπτική νίκη την οποία κάποια περισσότερη 
τόλμη θα είχε εξασφαλίσει στον Σπρούανς και στον Μίτσερ. Είναι, ωστόσο, μια επιτυχία μεγάλης 
έκτασης. Από τα 430 ιαπωνικά αεροπλάνα του πρωινού της 19ης Ιουνίου απομένουν μόνο 35 το 
βράδυ της 20ής. Το σημαντικότερο αποτέλεσμα, λέει η επίσημη ιστορία,

Στις 19:19, την στιγμή που ο ήλιος χάνεται στον ορίζοντα, το τελευταίο αμερικανικό αεροπλάνο 
εγκαταλείπει το πεδίο της μάχης. Αδάμαστος η απελπισμένος, ο Ozawa διατάσσει μια νυκτερινή 
επίθεση από τον στόλο επιφανείας και στέλνει τον ναύαρχο Κουρίτα, επικεφαλής της προφυλακής, 
προς συνάντηση του εχθρού. Αλλά τα σκάφη του δεν έχουν πια αρκετό πετρέλαιο για μια τέτοια 
επιχείρηση. Ο Κουρίτα ανακαλείται και παραδέχεται την ήττα του· ο στόλος ανοικτής θαλάσσης 
παίρνει τον δρόμο επιστροφής στην Japan. Μέσα σε μια κατασκότεινη νύκτα, τα αμερικανικά 
αεροπλάνα επιστρέφουν. Η βενζίνα τους τελειώνει και μερικά πέφτουν. Όλα ειδοποιούν ότι καίνε 
τις τελευταίες τους σταγόνες. Ο Μίτσερ, γεμάτος αγωνία, υπολογίζει τον χρόνο που χρειάζεται για 
μια προσγεφύρωση μέσα στο σκοτάδι, πράγμα για το οποίο οι περισσότεροι πιλότοι δεν έχουν 
καμιά πείρα. Παίρνει μια τολμηρή απόφαση, διατάσσοντας τον φωτισμό των σκαφών του και την, 
ρίψη φωτοβολίδων, με κίνδυνο να προσελκύσει τα υποβρύχια. Παρά την ενέργεια αυτή, οι 
απώλειες είναι αισθητές. Από τα 216 αεροπλάνα, 20 μόνο είχαν καταρριφθεί στη μάχη, άλλα 80 
προσθαλασσώνονται ή τσακίζονται επάνω στις γέφυρες των αεροπλανοφόρων. Οι ανελκύσεις 
αεροπόρων θα περιορίσουν, άλλωστε, σε 38 μόνο τις ανθρώπινες ζωές που χάθηκαν. Μικρό κόστος 
των ναυμαχιών -γι’ αυτούς που τις κερδίζουν- σε σύγκριση με τις εκατόμβες της ξηράς. 

 είναι η σχεδόν ολοσχερής 
καταστροφή της ιαπωνικής ναυτικής αεροπορίας η οποία παύει ν’ αποτελεί υπολογίσιμη δύναμη ως το 
τέλος των εχθροπραξιών. 
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Η ζώνη ασφάλειας της Japan διασπάται 

Η ναυτική ήττα κρίνει την τύχη της Σαϊπάν, αλλά ο όρος παράδοση

Στις 17 Ιουνίου, οι Αμερικανοί κατόρθωσαν να κυριεύσουν το κύριο αεροδρόμιο, Ασλίτο. Στις 18, 
έφθασαν στον όρμο της Μάγισσας και αρχίζουν να εκκαθαρίζουν το νότιο τμήμα του νησιού. Ο 
Χόλλαντ Smith παρεμβάλλει την 27η μεραρχία του αμερικανικού στρατού ανάμεσα στις δυο 
μεραρχίες πεζοναυτών και αναστρέφει το μέτωπο της επίθεσής του για να καταλάβει το κεντρικό 
και το βόρειο τμήμα. Η 27η μεραρχία διοικείται από τον Ραλφ Smith, στον οποίο ο συνώνυμος και 
προϊστάμενός του αποδίδει την ευθύνη για την πενιχρή απόδοση των ανδρών μέσα στη ζούγκλα, 
την οποία αυτοί ονομάζουν Κοιλάδα του θανάτου, στους πρόποδες του όρους Τοποτσάου. Με την 
συγκατάθεση του Σπρούανς και του Τάρνερ, τον αντικαθιστά στην διοίκηση της μεραρχίας με τον 
στρατηγό του σώματος πεζοναυτών, Τζάρμαν. Σφοδρές αντεγκλήσεις θα προέλθουν από την 
δραστική αυτή ενέργεια, η οποία θα έχει απήχηση στους πολιτικούς κύκλους και στον Τύπο, θα 
ερεθίσει τις εφημερίδες του συγκροτήματος Χιρστ και θα τροφοδοτήσει την εκστρατεία των 
Μακαρθουρικών, οι οποίοι ζητούν για το είδωλό τους την αποκλειστική αρχιστρατηγία των 
δυνάμεων του Ειρηνικού. Αντικειμενικά, είναι φανερό ότι είναι δύσκολο να χρησιμοποιηθούν, 
δίπλα δίπλα, μονάδες των πεζοναυτών και της εθνοφρουράς, γιατί τα επίπεδα στρατιωτικής αξίας 
τους είναι πολύ άνισα. 

 είναι άγνωστος στους Ιάπωνες. Ο 
αγώνας συνεχίζεται με το ίδιο πείσμα. 

Οι Ιάπωνες βρίσκονται σε φοβερή κατάσταση. Δεν έχουν πια ούτε ένα πυροβόλο. Τα συντάγματά 
τους διαθέτουν 200 ως 300 άνδρες το καθένα. Το νερό τους λείπει. Οι Αμερικανοί προχωρούν κάτω 
από εξαιρετικό όγκο πυρός, ξεκαθαρίζουν όλες τις σπηλιές με φλογοβόλα, συντρίβουν την 
παραμικρή αντίσταση κάτω από τάπητες βομβών και συγκεντρωτικά πυρά των πυροβόλων του 
στόλου. Κυριεύουν το όρος Ταποτσάου, καταλαμβάνουν, ερείπιο με ερείπιο, την Γκαραπάν, μικρή 
πρωτεύουσα του νησιού και συμπιέζουν μεθοδικά τον εχθρό στο βόρειο άκρο. Ο Σάιτο ζητεί 
ταπεινά συγγνώμη από τον αυτοκράτορα που δεν υπεράσπισε την Σαϊπάν με αρκετή 
ενεργητικότητα και έπειτα, αφού διέταξε μια επίθεση αυτοκτονίας για τη νύχτα της 7ης προς την 8η 
Ιουλίου, παίρνει τα τελευταία του μέτρα. Ανοίγει την αρτηρία του καρπού με το ξίφος του κι έπειτα 
ο υπασπιστής του τον αποτελειώνει με μια σφαίρα περιστρόφου. Σε μια γειτονική σπηλιά, ο 
ναύαρχος Nagumo, ο ήρωας του Pearl Harbor, ο άνθρωπος που έφερε δάκρυα περηφάνιας στα 
μάτια 80 εκατομμυρίων Ιαπώνων, αυτοκτονεί με τον ίδιο τρόπο. 

Στην έφοδο αυτοκτονίας παίρνουν μέρος όλοι οι Ιάπωνες που αναπνέουν ακόμη. Πολλοί δεν έχουν 
άλλο οπλισμό παρά ξιφολόγχες ή μαχαίρια δεμένα σε καλάμια. Η έφοδός τους μέσα στην νύχτα 
είναι συγκλονιστική. Κυριεύουν δυο πυροβολαρχίες και τρέπουν σε φυγή πολλά τάγματα. 
Πανικόβλητοι, ομάδες Αμερικανών πέφτουν στο νερό, διασχίζουν την λιμνοθάλασσα, και 
καταφεύγουν στα βράχια του Ταναπάγκ, όπου αντιτορπιλικά θα τους παραλάβουν κατά την αυγή. 
Το πυροβολικό και τα άρματα εξοντώνουν τελικά την ορδή αυτή ως τον τελευταίο, σκεπάζοντας το 
πεδίο της επίθεσης με πάνω από 4.000 πτώματα. Αλλά οι νεκροί αυτοί παίρνουν μαζί τους στον 
άλλο κόσμο και 406 Αμερικανούς. Συνολικά, η Σαϊπάν στοιχίζει 3.674 νεκρούς, τραυματίες και 
αγνοούμενους στον αμερικανικό στρατό και 10.437 στους πεζοναύτες. 

Η επίθεση εναντίον της Γκουάμ αρχίζει στις 21 Ιουλίου, με μια διπλή απόβαση της 3ης μεραρχίας 
πεζοναυτών και της 1ης ταξιαρχίας. Η επίθεση εναντίον της Τινιάν αρχίζει 4 ημέρες αργότερα, με 
απόβαση της 4ης μεραρχίας πεζοναυτών. Το νησί Πλάτε που είναι το τελευταίο και προσφέρεται 
στη δράση των αρμάτων και της αεροπορίας, κυριεύεται μέσα σε μια εβδομάδα, έπειτα από την 
ολοκληρωτική εξόντωση των 8.000 υπερασπιστών του. Η Γκουάμ, πολύ μεγαλύτερη και βραχώδης, 
απαιτεί πολύ μακρύτερες μάχες. Η οργανωμένη αντίσταση τσακίζεται στις 10 Αυγούστου με την 
κατάληψη του όρους Σάντα Ρόζα. Ο διοικητής της 31ης στρατιάς Ομπάτε, ο οποίος δεν μπόρεσε να 
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πάρει μέρος στη μάχη της Σαϊπάν, σκοτώνεται στις 11 Αυγούστου. Για την κατάληψη του συνόλου 
των Μαριαννών, το τίμημα είναι 23.795 Αμερικανοί νεκροί, τραυματίες και αγνοούμενοι, αριθμός 
υψηλός για ένα εκστρατευτικό σώμα 150.000 ανδρών. Αλλά η ζώνη ασφάλειας της Japan έχει 
διασπασθεί και το Tokyo βρίσκεται μέσα στην ακτίνα δράσης των αμερικανικών 
υπερβομβαρδιστικών Β-29. 
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Κεφάλαιο 28: ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ (συνέχεια) 
1-31 Αύγουστου 1944 

Απελευθέρωση της France 

Ο στρατάρχης von Kluge μόλις μαθαίνει ότι έγινε διείσδυση στην Αβράνς σπεύδει στη Μαν, στο 
στρατηγείο της 7ης στρατιάς. Έξαλλος από το θυμό του ξεστομίζη βρισιές που δεν θα πρόφεραν 
ούτε χείλη Φαντάρου. 

Η κατάσταση είναι ein Riesensauerei

Ο Kluge δεν είχε άλλωστε αυταπάτες. Κεραυνοβολούσε τους εκτελεστές των διαταγών του με 
κατσάδες από παλιά στρατιωτική συνήθεια, ο ίδιος όμως ήξερε καλά ότι το σπάσιμο του μετώπου 
ήταν μοιραίο να γίνει εδώ ή παραπέρα, τώρα ή αργότερα. Είχε διαβιβάσει στην O.K.W. το υπόμνημα 
που είχε υπογράψει ο Rommel την παραμονή του τραυματισμού του, υποστηρίζοντας ότι ήταν 
αδύνατο να συνεχίσει τον αγώνα, και ζήτησε από τον Hitler μίαν ακρόαση, θέλοντας να του 
προτείνει ν’ αποχωρήσουν τα γερμανικά στρατεύματα από την France, τουλάχιστο ως την γραμμή 
Σηκουάνα. Ο Hitler αρνήθηκε να τον δεχθεί. Αρνήθηκε ακόμη και να ξανάρθει στο δυτικό μέτωπο 
λέγοντας ότι η κατάσταση των τυμπάνων του δεν του επέτρεπε να ταξιδεύει με αεροπλάνο. 

, απίθανα βρωμερή. Αφήνοντας στην πρώτη γραμμή την 
θωρακισμένη μεραρχία της, η 7η στρατιά, άφησε να συντριβεί η καλύτερη μηχανοκίνητη μονάδα 
της κάτω από έναν τάπητα αμερικανικών βομβών. Συμπτυσσόμενη προς τα νοτιοανατολικά παρά τις 
ρητές διαταγές που είχε λάβει, έχασε την επαφή της με την ακτή και άφησε να ανοιχθεί ένα ρήγμα 
στο τείχος που τόσο δύσκολα συγκρατούσε την εισβολή προς την νορμανδική ενδοχώρα. Αυτό που 
η ανώτατη γερμανική διοίκηση φοβόταν περισσότερο, το ξεχείλισμα των μηχανοκίνητων δυνάμεων 
του εχθρού μέσα σ’ ελεύθερο έδαφος, ήταν πια γεγονός τετελεσμένο. 

Προς το παρόν, το πρώτο ζήτημα ήταν να σταματήσει η διείσδυση στην Αβράνς. Περνώντας πάνω 
από τον ομπερστγκρουππενφύρερ Χάουσσερ που δεν τολμούσε να τον αντικαταστήσει, ο Kluge, 
ανέλαβε την τακτική διοίκηση της 7ης στρατιάς. Διέταξε τον στρατηγό διοικητή του 25ου 
συντάγματος Φαρμπάχερ να δημιουργήσει ένα φράγμα στο μήκος του ρήγματος του Μον-Σαιν-
Μισέλ. Οι δυνάμεις κατοχής της Βρετάνης είχαν υποστεί ήδη μεγάλη αφαίμαξη. Οι καλύτερες 
μονάδες τους, η 3η και η 5η μεραρχία αλεξιπτωτιστών, και η 77η, η 275η, η 353η μεραρχίες πεζικού 
κλπ. είχαν ήδη αποσπασθεί από τη διάταξη. Ο Kluge όμως νόμιζε ότι είχε λόγους να αποσπάσει κι 
άλλες δυνάμεις, προκειμένου να εκπληρώσει την κύρια αποστολή του. Η έκβαση του πολέμου, έλεγε 
επί λέξει η τελευταία διαταγή της O.K.W., 

Ήταν ήδη πολύ αργά. Από αμέλειά τους οι Γερμανοί είχαν δώσει στους Αμερικανούς την δυνατότητα 
να βρουν μια έξοδο από την επαρχία όπου αιμορραγούσαν από τις 6 Ιουνίου. Μετά την 
απελευθέρωση της Αβράνς, την 31η Ιουλίου, οι προφυλακές της 4ης αμερικανικής μεραρχίας 
θωρακισμένων έφθασαν, περνώντας μέσα από άτακτα πλήθη Γερμανών, ως τη γέφυρα της Σελύν, 
6km στα νότια της πόλης, στον δρόμο του Ποντορσόν. Κάτω από τη γέφυρα αυτή -ένα ωραίο έργο 
με έντεκα χαμηλά τόξα- κυλούσαν ορμητικά τα νερά του ποταμού που έρχεται από την νορμανδική 
Ελβετία και χάνεται πίσω από την διάβαση του Μον-Σαιν-Μισέλ, σχηματίζοντας μεγάλους 
μαιάνδρους γύρω από τον βράχο του Τομπελαίν. Τα συμμαχικά βομβαρδιστικά είχαν ξεχάσει σαν 
από θαύμα τη γέφυρα αυτή όταν κατερείπωναν όλα τα έργα τέχνης της France. Ούτε και οι 
Γερμανοί την ανατίναξαν. Ο συνταγματάρχης Κλαρκ πέρασε από την γέφυρα αυτή στις 19:00 και 
έσπευσε να οργανώσει την άμυνα στο χωριό της απέναντι όχθης, το Ποντομπό. 

εξαρτάται από την εισβολή στην Νορμανδία. 
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Ο Patton ξανάρχεται 

Την επομένη, 1η Αυγούστου, βγήκε στο προσκήνιο ο George Patton, αναλαμβάνοντας την διοίκηση 
της 3ης στρατιάς. 

Ο Patton είχε βαρεθεί να περιμένει στην Αγγλία ως τις 6 Ιουλίου, αφήνοντας έτσι τους Γερμανούς με 
την γνώμη ότι η πραγματική απόβαση θ’ αργούσε ακόμη, αφού ο πιο μαχητικός Αμερικανός 
στρατηγός βρισκόταν ακόμη στην αφετηρία της εξόρμησης. Παίρνοντας την διαταγή να περάσει την 
Μάγχη μ’ ένα εμβρυώδες επιτελείο και με διάφορες προσωρινές αποστολές, όπως η επίβλεψη του 
8ου σώματος στρατού, είχε παρακληθεί να παραμείνει ακόμη στη σκιά, για να παραταθεί έτσι η 
παραπλάνηση του εχθρού. Το μοιραίο φύσημα

Το σχέδιο Overlord πρόβλεπε την συγκρότηση δυο ομάδων στρατιών με το διχασμό δυο στρατιών 
που είχαν πάρει μέρος στην απόβαση: της 21ης ομάδας που θ’ αποτελούνταν από την 2η βρετανική 
και την 1η καναδική, και της 12ης ομάδας που θ’ αποτελούνταν από την 1η και την 3η αμερικανικές 
στρατιές. 

 που είχε δώσει στον Τζ. Ι. Μπέννετ στη Σικελία και η 
αγανάκτηση που έκανε να βράζουν τα στήθη των Αμερικανίδων μητέρων, βάραιναν πάντα πάνω 
στη σταδιοδρομία του George Patton. Ανακοινώνοντάς του ο Eisenhower ότι, ωστόσο, του ανέθετε 
πάλι μια διοίκηση, τον είχε βάλει να ορκισθεί ότι θα μετρούσε πάντα ως τα δέκα και ότι θα 
σταύρωνε τα χέρια στο στήθος του με δύναμη, κάθε φορά που θα ένιωθε να τον κυριεύει ο θυμός. 
Για να έχει πάλι τη δυνατότητα να πολεμήσει, ο Patton θα ήταν ικανός να πέσει και στα γόνατα. 

Η διοίκηση της μιας ομάδας προοριζόταν να δοθεί στον Montgomery και της άλλης στον Bradley. 
Διοικητές των στρατιών θα ήταν οι αντιστράτηγοι Sir Μάιλς Ντέμσευ, Υ. Ντ. Τζ. Κρέραρ, Κώρτνυ 
Χότζες και George Patton ο Νεώτερος. 

Με την ανασυγκρότηση αυτή, η θέση του Montgomery έμενε αμφίβολη. Είχε συμφωνηθεί ότι 
παραμένοντας στη διοίκηση της δικής του ομάδας στρατιών θα εξακολουθούσε να διευθύνει το 
σύνολο των επιχειρήσεων ως τη στιγμή -κατ’ αρχήν είχε ορισθεί ο Σεπτέμβριος- που θ’ αναλάμβανε 
ο Eisenhower την απευθείας διοίκηση των εκστρατευτικών δυνάμεων. Ο Montgomery έβλεπε 
κακόκεφα αυτή τη μεταβατική και νόθα λύση. Μιλούσε για τον αρχιστράτηγο της συμμαχίας, 
διατυπώνοντας γνώμες που ο φίλος του Alan Brooke εμπιστευόταν στο μυστικό του σημειωματάριο, 
με τ’ ακόλουθα. Γοητευτική προσωπικότης, καλός συντονιστής, όχι όμως και αληθινός ηγήτωρ.. Δεν 
ξέρει τίποτε απολύτως από στρατηγική... θέλει να διοικεί μόνος του. Ο πόλεμος θα κρατήσει έξι 
μήνες παραπάνω. Ο Άικ θα έπρεπε κατά τη γνώμη του Μόντυ, να αρκεσθεί σε μια αορίστως 
ανώτατη θέση και να του αφήσει την πραγματική διεύθυνση των επιχειρήσεων. 

Η βρετανική ομάδα στρατιών άρχισε να λειτουργεί στις 23 Ιουλίου. Η αμερικανική δεν ήταν έτοιμη 
ακόμη. Στις 25, η 1η αμερικανική στρατιά είχε στη δύναμη της 22 μεραρχίες με ένα εκατομμύριο 
άνδρες, μια μάζα, δηλαδή, ανθρώπων που δεν ήταν εύκολο να διοικηθεί, και αδύνατο να λύσει τα 
προβλήματά της μέσα στα πλαίσια μιας μόνο στρατιάς. Ο Bradley καθυστερούσε στο μεταξύ την 
προετοιμασία τους, γιατί φοβόταν την στιγμή που θα είχε υφιστάμενό του αυτόν του οποίου 
υφιστάμενος είχε διατελέσει ο ίδιος: τον λαμπρό, αυθόρμητο και απερίσκεπτο George Patton. Η 
εκλογή του δεν οφείλεται σ’ εμένα

Στο τέλος, ο Άικ εξανάγκασε τον Bradley, να δεχθεί την 1η Αυγούστου ως ύστατο χρονικό όριο. Η 
12η ομάδα στρατιών έπρεπε επιτέλους να ετοιμασθεί. Την 1η στρατιά την αποτελούσαν το 7ο, 19ο 
και 5ο σώμα στρατού, με τις περισσότερες μεραρχίες, τις υπηρεσίες και τα σημαντικότερα 
επιτελεία. Στην 3η στρατιά είχαν δοθεί το 8ο, 15ο, 12ο και 20ό σώμα στρατού. Αλλά τα δύο 
τελευταία από αυτά βρίσκονται κατατεμαχισμένα στη France, ενώ μόλις τώρα άρχιζε η συγκρότηση 
του 15ου. Το μόνο έτοιμο ήταν το 8ο που είχε συγκροτηθεί από τις 4η και 6η θωρακισμένες 

, έλεγε. 
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μεραρχίες και τις 8η και 79η μεραρχίες πεζικού. Ο Patton το έριξε στο ρήγμα. Είχε στοιχηματίσει με 
τον Montgomery 5 στερλίνες, ότι το άλλο Σάββατο θα ήταν στη Brest. 

Ο μόνος δρόμος ήταν αυτός που οδηγούσε στο Ποντορσόν. Η μόνη γέφυρα ήταν αυτή του 
Ποντομπό. Ένας ποταμός οχημάτων πλημμύριζε αυτά τα 5km του αυτοκινητόδρομου: Άρματα, 
αυτοκίνητα τηλεβόλα, φορτηγά, ημιφορτηγά, τζιπ, οχήματα των διοικήσεων, των γεφυροποιών, 
μπουλντόζες, ασθενοφόρα-κινούμενα τη νύκτα μ’ όλους τους φάρους τους αναμμένους, σαν να μην 
είχε εφευρεθεί ακόμη η αεροπορία. Όλοι οι κανόνες κυκλοφορίας είχαν ανασταλεί. Όλα τα 
αυτοκίνητα έμπαιναν μέσα στην φάλαγγα κρατώντας το καθένα τη σειρά του, παρουσιάζονταν 
στους σταθμούς ρυθμίσεως της πορείας, για ν’ αλλάξουν μετά τους σχηματισμούς τους πάνω στη 
βεντάλια των όδικών διακλαδώσεων, τραβώντας προς Ρεν, Dinant, Φουζέ, Κομπούργκ, Βιτρέ και 
Laval. Οι τέσσερις μεραρχίες του 8ου σώματος πέρασαν, μέσα σε σαράντα οκτώ ώρες, τη Σελύν, 
ακολουθούμενες με τον ίδιο ρυθμό από δύο μεραρχίες του 15ου σώματος. Μετά τις θανάσιμες 
βροχές του Ιουλίου, ο καιρός ήταν τώρα λαμπρός. Ο αμερικανικός στρατός είχε γλιτώσει από το 
μαράζι των μαχών μέσα στους αγρούς της Βρετάνης που χωρίζονταν μεταξύ τους από αξεπέραστα 
σύνορα θάμνων. Το τεράστιο σε όγκο υλικό τους που κοιμόταν κάτω από τα δίκτυα του καμουφλάζ 
επειδή δεν υπήρχε ο χώρος να χρησιμοποιηθεί, ξαναζωντάνευε τώρα σαν σμήνος εντόμων που τα 
είχε ξυπνήσει ο ήλιος. 

Οι διαταγές του Patton ήταν απλούστατες: Τα θωρακισμένα σώματα 8ο και 4ο με κατεύθυνση προς 
Ρεν. Οι θωρακισμένες μεραρχίες 70ή και 6η με κατεύθυνση προς Brest. Συναντώντας τον διοικητή 
της τελευταίας αυτής μονάδας, τον φίλο του Μπομπ Γκρόου που ρύθμιζε μόνος του την κυκλοφορία 
στη δημοσιά του Ποντορσόν, του έδωσε μια στον ώμο και του είπε: Take Brest! όταν ο Γκρόου 
διαμαρτυρήθηκε λέγοντάς του ότι είχε ακόμη 400km ως εκεί, ο Patton του φώναξε: 

Αυτοί που κατέστρωσαν τα σχέδια της επιχείρησης Overlord είχαν στηριχθεί στην προϋπόθεση ότι η 
εκστρατεία στη France θα γινόταν τον χειμώνα. Ο Ιανουάριος έπρεπε να βρει τους συμμάχους στην 
γραμμή Αμπεβίλ-Λμιέν-Λαόν-Ρεμς-Τρουά και η απελευθέρωση της δυτικής Ευρώπης δεν θα είχε 
ολοκληρωθεί πριν από το ερχόμενο καλοκαίρι. Σύμφωνα με το σχήμα αυτό, η Βρετάνη θα ήταν το 
έδαφος όπου θα γινόταν η εισβολή. Σημαντικά έργα είχαν προβλεφθεί για την βελτίωση των 
ελαττωματικών επικοινωνιών της και για τη δημιουργία ενός μεγάλου λιμανιού προφυλαγμένου 
πίσω από τον φυσικό κυματοθραύστη του Κιμπερόν. Όλη η 3η στρατιά έπρεπε να χρησιμοποιηθεί 
για την κατάληψη της αρμορικανικής χερσονήσου, ενώ η 1η στρατιά θα κάλυπτε τα πλευρά της, 
αναπτυσσόμενη προς τον Λουάρ. 

Ε, δεν θα μ’ 
αφήσεις να χάσω τις 5 λίρες που στοιχημάτισα με τον Μόντυ! 

Οι ιδέες όμως άλλαξαν. Η αποφασιστικότητα κέρδισε έδαφος. Συγκρατημένος στην τακτική του, 
αλλά επιχειρηματικός στη στρατηγική του ο Montgomery διέκρινε, πρώτος αυτός, τους δρόμους 
που θα οδηγούσαν πιο γρήγορα στη νίκη. Έκρινε ανώφελη την φάση της Βρετάνης και 
αδικαιολόγητη την χρησιμοποίηση μιας στρατιάς τεσσάρων σωμάτων στρατού εναντίον τεσσάρων 
παλιών γερμανικών μεραρχιών. Την ίδια άποψη είχε και ο Patton. Οι καλύτεροι από τους 
υφισταμένους του ήταν σύμφωνοι με τον αρχηγό τους. Ο στρατηγός Τζων Σ. Γουντ που διοικούσε 
την 4η θωρακισμένη μεραρχία, έφθασε το βράδυ της 1ης Αυγούστου μπροστά στη Ρεν και 
βλέποντας ότι οι Γερμανοί θ’ αντέτασσαν άμυνα, την παρέκαμψε και αντί να κατευθυνθεί, σύμφωνα 
με τις διαταγές που είχε, προς Βαν και Λοριάν, βάδισε εναντίον της Ανζέ. Όταν ο σωματάρχης 
Μίντλετον που πίστευε πάντα ότι οι τοποθεσίες της Βρετάνης έπρεπε να έχουν την προτεραιότητα, 
τον κάλεσε να βαδίσει προς Μορμπιάν, έκεινος υπάκουσε διαμαρτυρόμενος: Δεν θα έπρεπε να πάω 
στο Λοριάν, αλλά στην Σαρτρ. Η μέθοδος ερχόταν σε σύγκρουση με την έμπνευση. Η σύλληψη του 
ελιγμού που θα επιτάχυνε το τέλος της μάχης της France, βγήκε από τη σύγκρουση των δυο αυτών 
τάσεων. 
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Στις 3 Αυγούστου ο Montgomery έγραφε τα ακόλουθα: Στέλνω στη Βρετάνη μόνο το 8ο αμερικανικό 
σώμα στρατού

Ο Hitler είχε κηρύξει με μια μονοκοντυλιά όλα τα γαλλικά λιμάνια οχυρωμένες θέσεις. Dunkerque, 
Calais, Βουλόνη, Χάβρη, Σαιν-Μαλό, Brest, Λοριάν, Σαιν-Ναζαίρ, Λα Ροσέλ, Ρουαγιάν. Η σκέψη που 
τον οδήγησε σ’ αυτό -όπως ο ίδιος την ανέλυσε στο μεγάλο του λόγο της 31ης Ιουλίου- δεν ήταν 
παράλογη. Τα στρατεύματα που κρατούσαν τα λιμάνια δεν είχαν καμιά κινητικότητα. Στις 
επιχειρήσεις αυτές, ήταν καταδικασμένα να εξοντωθούν, τη στιγμή που θα ήταν πιο χρήσιμα αν 
κρατούσαν κλειστές τις πύλες της Ευρώπης προς τη θάλασσα, διατηρώντας έτσι τις βάσεις από όπου 
μπορούσε να ξαναρχίσει ο υποβρύχιος πόλεμος όταν θα ήταν έτοιμος πια ο τύπος των υποβρυχίων 
XXI. Ξαφνιασμένος από την γρήγορη πτώση του Χερβούργου, ο Führer διέταξε να ελεγχθού ν οι 
υπηρεσίες και να βολιδοσκοπηθεί το ηθικό των διοικητών μονάδων, αντικατέστησε μερικούς και 
έβαλε όλους να δώσουν έναν ειδικό όρκο. 

. Κι αυτό ήταν υπερβολή. Ένα μονάχα μέρος της 8ης μεραρχίας πεζικού προχώρησε ως 
τη Ρεν. Ούτε μια ρόδα της 79ης μεραρχίας πεζικού δεν κινήθηκε στην Βρετάνη. Η μεραρχία αυτή 
όμως κινήθηκε προς Laval και Λε Μαν. Η 4η και η 6η θωρακισμένες μεραρχίες ήταν οι μόνες που 
άρχισαν επιχειρήσεις στα δυτικά της γραμμής Σαιν-Μαλό - Σαιν-Ναζαίρ. Βρήκαν όμως εκεί ένα 
στρατό από 20.000 αντάρτες (F.F.I.), οργανωμένο από τον συνταγματάρχη Έον που είχε ριχθεί με 
αλεξίπτωτο στη France πριν από την 6η Ιουνίου. Τα εννέα δέκατα της επαρχίας ελευθερώθηκαν 
αυτόματα, οι δρόμοι άνοιξαν και οι πόλεις ξεκλείδωσαν τις πύλες τους για να περάσουν τα 
αμερικανικά άρματα μάχης. 

Στη Βρετάνη, τα σκόρπια στοιχεία του 25ου Σ.Σ. έμειναν έτσι στα λιμάνια αντί να προσπαθήσουν να 
διασωθούν υποχωρούντας ανατολικότερα. Με λίγη περισσότερη τόλμη και λίγη περισσότερη 
εμπιστοσύνη στους αντάρτες, θα ελευθερωνόταν ίσως μ’ ένα εγχείρημα η Λοριάν. Η ευκαιρία όμως 
έμεινε ανεκμετάλλευτη. Η 6η θωρακισμένη μεραρχία έφθασε στα πρόθυρα της Βρέστης στις 7 
Αυγούστου, δεν είχε όμως τα μέσα να ενεργήσει έφοδο σε μια τόσο σημαντική θέση, και ο Patton 
έχασε το στοίχημά του. Το μόνο που επιχειρήθηκε αμέσως με ορισμένες δυνάμεις της 83ης 
μεραρχίας πεζικού ήταν η πολιορκία του Σαιν-Μαλό. Ο συνταγματάρχης Ανδρέας von Άουλοκ είχε 
περιχαρακωθεί στις δύο όχθες των εκβολών του Ρανς, με περίπου 12.000 άνδρες, πολλοί από τους 
οποίους δεν είχαν πιάσει ποτέ στη ζωή τους όπλο. Όταν του ζητήθηκε να παραδοθεί, απάντησε ότι 
θα υπερασπίσει το Σαιν-Μαλό ως την τελευταία του πέτρα. 
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Ο πόλεμος επιταχύνεται 

Τα αποφασιστικά γεγονότα της μάχης της France εκτυλίσσονται τώρα μακριά από το Καλβαντός και 
το Κοταντέν. Με την απόκλισή της προς τα ανατολικά, η εξόρμηση του Patton συναντούσε το κενό. 

Είναι δύσκολο, λέει μια αναφορά, να δώσουμε πληροφορίες για τον εχθρό, επειδή δεν τον συναντούμε 
πουθενά

Μια προφητεία του Hitler ήρθε επιτέλους να πραγματοποιηθεί. Σε αναπεπταμένο έδαφος και υπό 
την σκέπη μιας συντριπτικής αεροπορικής υπεροχής, η ολοκληρωτική του μηχανοποίηση έδωσε 
φτερά στον αμερικανικό στρατό και του χάριζε μιαν ευελιξία, ανάλογη μ’ αυτήν που είχαν γνωρίσει 
το 1940 οι γερμανικές θωρακισμένες μεραρχίες. 

. Δεν υπήρχαν πια Γερμανοί, ούτε στην Περς ούτε στη Μαιν. Οι Αμερικανοί έβρισκαν, το 
πολύ πολύ, σε κανένα σταυροδρόμι και αιχμαλώτιζαν βοηθητικούς άνδρες της επιμελητείας, πολλοί 
από τους οποίους -αφηγείται ένας αυτόπτης μάρτυρας-έλαμπαν κυριολεκτικά απ’ τη χαρά τους: ο 
πόλεμος γι’ αυτούς τέλειωνε. Παντού βρίσκονταν πολίτες, χωροφύλακες, άνθρωποι που δεν ήθελαν 
την κατοχή, και οδηγούσαν τις φάλαγγες, σβήνοντας από τη σκέψη των Αμερικανών την εντύπωση 
της υποχρεωτικής απελευθέρωσης που τους έδιναν καμιά φορά μερικοί βουκόλοι, αγανακτισμένοι 
από το γεγονός ότι οι οβίδες δεν σέβονταν τις αγελάδες τους. Στο Laval, όπου ένα γερμανικό τάγμα 
υπεράσπιζε την γέφυρα, η δημοτική αστυνομία οδήγησε τους Αμερικανούς σ’ ένα φράγμα του 
Μαγιέν. Στη Μαν, η 79η μεραρχία πεζικού που είχε μεταταχθεί από το 8ο στο 15ο σώμα στρατού, 
έφθασε στις 8 Αυγούστου, στις 17:00, ξεπερνώντας την 5η θωρακισμένη, που προχωρούσε από την 
αριστερή όχθη του Σαρτ. Πριν από λίγες μόνο ώρες, στη μεγάλη αυτή πόλη - συγκοινωνιακό κέντρο 
της Δυτικής France, ήταν το στρατηγείο και οι κεντρικές αποθήκες της 7ης γερμανικής στρατιάς. Οι 
κύριες δυνάμεις του 15ου σώματος που διοικούσε ο υποστράτηγος Γουαίηντ Άισληπ είχαν φθάσει 
εδώ από την γέφυρα του Ποντομπό, σε λιγότερο από τέσσερις μέρες. 

H ομοιότητα αυτή έβαλε τους συμμάχους στρατηγούς στον πειρασμό να κυκλώσουν τις γερμανικές 
δυνάμεις στη Νορμανδία, όπως ο Rundstedt και ο Bock είχαν κυκλώσει τις γαλλοβρετανικές 
δυνάμεις στη Φλάνδρα. Ο Patton που το στρατηγικό αισθητήριο του είχε τραφεί από τη βαθιά 
μελέτη της στρατιωτικής ιστορίας -που υπήρξε πάντα η μεγάλη σχολή των ξεχωριστών ηγετών- 
διείδε γρήγορα την αναπτερωτική αυτή δυνατότητα. Μην εκπλαγείτε, έλεγε στον Άισληπ, 

Μια άλλη εντυπωσιακή αναλογία με το 1940 ήταν η στενότητα του διαδρόμου που έκανε την 
μηχανοκίνητη εισβολή ν’ ασφυκτιά. Την ημέρα που ο Patton όρμησε στη γέφυρα του Ποντομπό, το 
πλάτος του ρήγματος μόλις έφθανε τα 10km. Η γερμανική διάταξη έσπασε μόνο στο άκρο αριστερό 
της. Σε όλα τα αλλά σημεία της αντιμετώπισε σοβαρή πίεση, κρατήθηκε όμως με μεγάλες απώλειες 
στις οποίες δεν είναι δυνατό ν’ ανθέξει κανείς επί πολύ, αλλά που σε σύντομο χρονικό διάστημα τον 
βγάζουν ασπροπρόσωπο. 

αν λάβετε 
τη διαταγή να βαδίσετε προς βορειοανατολικά ή ακόμη και προς τα βόρεια... 

Η 1η καναδική στρατιά δεν κατόρθωσε να βγει από τα περίχωρα της Καν. Η 2η βρετανική στρατιά 
σταμάτησε μπροστά στο Βιλέρ - Μποκάζ. Η 1η αμερικανική στρατιά προχωρούσε με βήμα 
σημειωτόν από το Τορρινύ προς το Βιλντιέ - λε - Ποέλ. Η πορεία του Patton, όπως και η προέλαση 
του Guderian μετά το Sedan, έμοιαζε περισσότερο με καταδρομή και λιγότερο με εκμετάλλευση 
μιας νίκης. Προκαλούσε το είδος εκείνο της απαντήσεως που είχαν σκεφθεί το 1940 ο Gamelin και ο 
Weygand: να κλείσουν το ρήγμα. Ενώ οι σύμμαχοι ανακάλυπταν την δυνατότητα της κυκλώσεως 
του εχθρού, οι Γερμανοί συγκέντρωναν τη σκέψη τους σε μια προσπάθεια που σκοπός της ήταν να 
κλείσει το ρήγμα που είχε ανοιχθεί στη διάταξή τους και να αιχμαλωτισθούν οι μονάδες που το 
είχαν χρησιμοποιήσει ως διάδρομο. Ο Hitler ήταν πεπεισμένος ότι κρατούσε το κλειδί του θριάμβου 
του στη Δύση, πίστευε ότι είχε την δυνατότητα να μεταστρέψει οριστικά την πορεία του πολέμου. 
Αυτό που βοηθούσε την αισιοδοξία του να αναπτερωθεί ήταν η φανταστική εικόνα που είχε 
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σχηματίσει για την πραγματική κατάσταση του αμερικάνικου στρατού. Περιέφερε σαν φυλαχτό του 
και έδειχνε παντού μια μελέτη του Ζοντερφύρερ von Νόυρατ που χαρακτήριζε τον αμερικανικό 
στρατό σαν απαίσιο συρφετό

Στις 3 Αυγούστου ο αντικαταστάτης του Jodl στρατηγός Warlimont έφθασε στην Λα Ρος- Γκυγιόν, για 
να επιστατήσει στις προπαρασκευές της αντεπίθεσης που έπρεπε να κόψει την εισβολή στα δύο. 
Στις οδηγίες που του είχε δώσει ο ίδιος ο Hitler προσωπικά, είχε προσθέσει και την ακόλουθη 
σκέψη: 

. Οι Αμερικανοί σύμφωνα με τον Νόυρατ κατατάσσονταν στο στρατό για 
χρήματα, ήταν άνθρωποι ανάξιοι που δεν ήξεραν γιατί πολεμούν, και οι αξιωματικοί τους ήταν 
αγράμματοι και ανόητοι. Εξ άλλου, έλεγε ο Hitler, δεν μπορεί να υπάρξει στρατός που δεν 
στηρίζεται σε στελέχη που έχουν δεσμούς με τη γη. Όλος ο κόσμος ήξερε βέβαια ότι οι Αμερικανοί 
είναι στοιχεία ξεριζωμένα. Τους περιμένει λοιπόν μια σοβαρή ήττα που θα τους κάνει να χάσουν και 
όλο τους το υλικό. Αυτό θα γινόταν. 

Πέστε στον στρατάρχη να μην κοιτάζει ποτέ προς τα πίσω. Μόνο μπροστά... 

Ο Hitler ζήτησε να γίνει η μεγαλύτερη δυνατή συγκέντρωση μέσων για μια τόσο αποφασιστική 
επιχείρηση όπως θεωρούσε την έμφραξη του ρήγματος της Αβράνς. Η 5η θωρακισμένη στρατιά (νέα 
ονομασία της ομάδας θωρακισμένων της Δύσης) θα αντικαθιστούσε τις 5 θωρακισμένες μεραρχίες 
της με μεραρχίες πεζικού που ήρθαν από τα βόρεια του Σηκουάνα και θα κινηθούν στην περιοχή της 
Μορταίν. Το 58ο σώμα θωρακισμένων που είχε μειωθεί σε δύναμη και ονομάσθηκε 9η μεραρχία 
θωρακισμένων, ανεκλήθη και αυτό από τη νότια France. Με τη δύναμη αυτή και με τις τέσσερις 
θωρακισμένες μεραρχίες της 7ης στρατιάς, οι Γερμανοί συγκέντρωναν 10 μεραρχίες -ακριβώς 
δηλαδή όσες είχαν στην περιοχή αυτή το 1940. Από ό,τι φαινόταν στον χάρτη, μια χαλύβδινη μάζα 
επρόκειτο να συνθλίψει τον στενό διάδρομο που συνέδεε τον στρατό του Patton που είχε 
αναπτυχθεί ριψοκίνδυνα σε σχήμα βεντάλιας, με τις νορμανδικές βάσεις του. 

Ο von Kluge ζούσε 
κάτω από το βάρος μιας υπόνοιας που όσο περνούσε ο καιρός τόσο το βάρος της μεγάλωνε 
περισσότερο. Η υπόνοια αυτή ήταν, στην περίπτωσή του, η ειδική, η ιδιαίτερη έκφραση του 
ξέφρενου μίσους που είχε προκαλέσει στους ναζιστές η 20η Ιουλίου. Ο αρχηγός του Μετώπου 
Εργασίας Ραϊχσλάιτερ Λέυ είχε διακηρύξει ότι το σώμα των αξιωματικών είχε συλλογική ευθύνη για 
την απόπειρα και ότι ο γερμανικός λαός έπρεπε να εκδικηθεί πάνω σ’ ολόκληρη την τάξη των 
αριστοκρατών. 

Η εικόνα αυτή όμως ήταν πλαστή. Οι ελιγμοί που είχε υποδείξει ο Hitler συνάντησαν αξεπέραστες 
δυσκολίες. Το 58ο σώμα θωρακισμένων προσέκρουσε σ’ ένα πλέγμα από καταστροφές και ενέδρες 
που δεν του επέτρεψαν να φθάσει εγκαίρως. Οι μεραρχίες πεζικού που είχαν σταλεί ν’ 
αντικαταστήσουν τις θωρακισμένες, αργοπόρησαν τόσο από τις επιθέσεις που δέχθηκαν στις 
συγκοινωνιακές αρτηρίες, ώστε καμιά τους δεν κατόρθωσε να περάσει τον Σηκουάνα στις 6 
Αυγούστου. Αντί για 5 θωρακισμένες μεραρχίες που είχαν υπολογιστεί αρχικά, η 5η θωρακισμένη 
στρατιά δεν μπόρεσε να διαθέσει παρά μία και μόνη, αποδεκατισμένη κι αυτή από τις αδιάκοπες 
μάχες ενός ολόκληρου μηνός. Τέλος, επειδή η θωρακισμένη μεραρχία Λερ είχε παύσει πια να 
υπάρχει, μόνο 4 μεραρχίες ήταν δυνατόν να μετάσχουν στον μεγάλο ελιγμό της Αβράνς. Αλλά οι 
μεραρχίες αυτές δεν διέθεταν πια παρά 150 μόνο άρματα μάχης και αυτοκίνητα τηλεβόλα. Από την 
αμερικανική πλευρά, ο συνετός Μπράνλευ είχε επέμβει, υπερπηδώντας τον ριψοκίνδυνο Patton, 
για να στηρίξει τα πλευρά του ρήγματος της Αβράνς. Η 90η μεραρχία πεζικού που είχε αποσπασθεί 
από την 3η στρατιά, ανέλαβε την αποστολή να καταλάβει το Σαιντ-Ιλαίρ-ντυ-Αρκουέ στις 
προσβάσεις του αυχένα της Σελύν. Η ίδια αυτή μεραρχία είχε αποδειχθεί ότι δεν μπορούσε να 
χρησιμοποιηθεί στη μάχη του Κοταντέν και είχε τεθεί ζήτημα διαλύσεώς της. Κι όμως η μεραρχία 
αυτή εξέπληξε με την ορμή της και εκπλήρωσε απολύτως την αποστολή της. Ο διάδρομος πλάτυνε. 
Στα αριστερά της, όλος ο ογκος της 1ης στρατιάς ανέλαβε επίθεση. Το 7ο σώμα κατέλαβε το 
Μορταίν, υπερνικώντας την ασθενή αντίσταση των Γερμανών. Το 19ο και το 5ο σώματα στρατού 
αντίθετα αναγκάσθηκαν να πολεμήσουν σκληρά μέσα σε ένα δάσος τόσο πυκνό, όσο και τα δάση 
του Κοταντέν. Τα αμερικανικά στρατεύματα ωστόσο αποκτούσαν σιγά σιγά πείρα του πολέμου. Το 
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116ο σύνταγμα πεζικού, παρ’ όλο που του είχαν πάρει τα μηχανοκίνητα μέσα του γιατί το έδαφος 
ήταν απρόσφορο, κατέλαβε το ύψωμα 219 και διείσδυσε στη Βιρ. Η κατάληψη της δύστυχης αυτής 
πόλης που είχε μισοκαταστραφεί, κατορθώθηκε ύστερα από σκληρές οδομαχίες. 

Έτσι την ώρα ακριβώς που ο Kluge έπρεπε να ενεργήσει την επίθεσή του, διαπίστωνε ξαφνικά ότι 
του είχαν αρπάξει όλα τα σημεία της εξόρμησής του! Παίρνοντας καθημερινά στο τηλέφωνο το 
Ανώτατο Αρχηγείο της Wehrmacht, ζητούσε διαρκώς την εξουσιοδότηση να εκδηλώσει χωρίς άλλη 
χρονοτριβή την επίθεσή του. Τα θωρακισμένα του ήταν κρυμμένα στα ανατολικά της Μορταίν, μέσα 
στο δάσος Λαντ Πουρί που είχε σταθεί κάποτε ασφαλές καταφύγιο των Σουάνων του Φροττέ. Ο 
Kluge δεν υποψιαζόταν ότι θα επισημαίνονταν από την αμερικανική αεροπορία και ότι θα 
καταστρέφονταν πριν από την ώρα της μάχης. Ο Hitler του απαντούσε ότι η συγκέντρωση των 
απαιτούμενων δυνάμεων δεν είχε ακόμη συμπληρωθεί. Ο Jodl υπερέβαλε λέγοντας στον στρατάρχη 
ότι όσο περισσότεροι Αμερικανοί εισχωρούσαν στον διάδρομο της Αβράνς, τόσο περισσότεροι θα 
ήταν κι οι αιχμάλωτοί του...  

Το γενικό πρόσταγμα, στην επίθεση που είχε καθορισθεί να γίνει στις 7 Αυγούστου, θα το είχε ο 
διοικητής του 48ου σώματος θωρακισμένων στρατηγός και βαρόνος von Φουνκ. Την παραμονή της 
επίθεσης, ο Hitler είχε τηλεφωνήσει του Kluge, αναγγέλλοντάς του ότι του έστελνε, 
συμπληρωματικά, αλλά 140 άρματα μάχης, αλλά ότι είχε την απαίτηση να αντικατασταθεί ο Φουνκ 
με τον διοικητή της 5ης στρατιάς θωρακισμένων Χάινριχ Έμπερμπαχ. Αυτό που ζητούσε ο Hitler 
σήμαινε αναβολή τουλάχιστον είκοσι τεσσάρων ακόμη ωρών που κατά τη διάρκεια τους μπορούσε 
να επέλθει η καταστροφή. Εκτός απ’ αυτό η μετεωρολογική υπηρεσία είχε προαναγγείλει ότι την 
επομένη θα είχε ομίχλη. 

Οι ελπίδες επιτυχίας των Γερμανών θα ήταν δεκαπλάσιες αν η συμμαχική αεροπορία δεν θα ήταν σε 
θέση να επέμβει. 

Ο Hitler αναγκάσθηκε να υποχωρήσει. Η ώρα Η είχε κρατηθεί η ίδια: 7 Αυγούστου, στις 00:00. 

Το σχέδιο ήταν απλό. Τρεις μεραρχίες θωρακισμένες στην πρώτη γραμμή: η 116η θωρακισμένη SS 
μπροστά στο Σουρντεβάλ, η 2η θωρακισμένη μπροστά στο Σαιν-Μπαρτελεμύ, η 2η θωρακισμένη SS 
εναντίον της Μορταίν. Στο δεύτερο κλιμάκιο, έτοιμη να εκμεταλλευθεί κάθε ρήγμα, η 1η 
θωρακισμένη SS. Η διαταγή ήταν ρητή: Κατά μέτωπο επίθεση με κατεύθυνση την Αβράνς. Ο Kluge 
δεν είχε την παραμικρή ιδέα για το τι θα έκανε μετά, ο Hitler όμως ήταν πεπεισμένος ότι οι 
σύμμαχοι θα πανικοβάλλονταν και ότι οι γερμανικές δυνάμεις θα προχωρούσαν μ’ όλο τον όγκο 
τους νικηφόρες προς τα βόρεια, ανατρέποντας ολόκληρη την διάταξη του εχθρού. Μόνο οι μονάδες 
του που βρίσκονταν στη Νορμανδία, θα κατόρθωναν ίσως να ξαναμπούν στα πλοία τους βιαστικά. 
Αυτοί που είχαν βγει από τα όρια της επαρχίας θα λιανίζονταν. 

Η επίθεση όμως δεν είχε συνοχή. Στον βορρά η 116η θωρακισμένη SS που την διοικούσε ο δρων 
αντιναζιστής στρατηγός κόμης Σβέριν, ούτε καν ξεκίνησε από τις θέσεις της. Στο κέντρο, η 2η 
θωρακισμένη μεραρχία προώθησε τις θέσεις της ως τον οικισμό Μενίλ-Αντελέ, όπου η προέλασή 
της αναχαιτίσθηκε. Στο νότο, οι στρατιώτες της 30ής αμερικανικής μεραρχίας που κρατούσαν στα 
χέρια τους την Μορταίν, άκουσαν ξαφνικά μέσα στη νύκτα ν’ αντηχούν ερπύστριες που δεν 
έμοιαζαν να είναι από άρματα Σέρμαν. Το πυροβολικό άρχισε αμέσως να βάλλει στις πιθανές 
διόδους, αλλά η 2η θωρακισμένη SS περνώντας το φράγμα πυρός κύκλωσε το 20ό σύνταγμα 
πεζικού που συμπτύχθηκε στα χαρακώματα του υψώματος 317, διέσχισε τα ερείπια της Μορταίν 
και βγήκε στη δημόσια οδό του Σαιντ-Ιλαίρ-ντυ-Χαρκουέ. Όταν χάραξε η αυγή, ενώ η ομίχλη 
απλώνονταν παντού, όπως το είχε προβλέψει η μετεωρολογική υπηρεσία, οι Γερμανοί είχαν 
διανύσει τη μισή απόσταση από την τοποθεσία του Σαιντ-Ιλαίρ. 
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Ξαφνικά η ομίχλη σκόρπισε. Ο καπνισμένος ουρανός έγινε μέσα σε λίγα λεπτά ολογάλανος. Η 
αντίδραση των πληρωμάτων των γερμανικών αρμάτων ήταν κάτι το απρόσμενο: αυθόρμητα 
οδήγησαν τα οχήματά τους μέσα στους χωραφόδρομους, κρύβοντάς τα κάτω από τα φυλλώματα 
των δένδρων, προτού ακόμη τα βρετανικά αεροπλάνα Τυφούν και τα αμερικανικά Θάντερμπολντ 
βρουν τον καιρό να κάνουν την εμφάνισή τους πάνω από το πεδίο της μάχης. Η επίθεση ανακόπηκε 
μόνη της. Ώσπου να ξαναπέσει η νύκτα, τίποτε δεν σάλεψε στη γερμανική διάταξη, ενώ οι 
Αμερικανοί προωθούσαν τις εφεδρείες κι ετοίμαζαν την αντεπίθεσή τους. Ο Hitler είχε υποσχεθεί να 
στείλει στα τμήματά του 300 καταδιωκτικά για αεροπορική κάλυψη. Ούτε ένα απ’ αυτά δεν έφθασε 
ως τον ουρανό της Νορμανδίας. 

Ο Kluge ήξερε ότι η μάχη της Αβράνς ήταν χαμένη. Ο Hitler όμως ούτε ήθελε ν’ ακούσει κάτι τέτοιο. 
Αν δεν επέτυχε η επίθεση, είχε πει στον Βάρλιμον, επιστρέφοντας από το Δυτικό μέτωπο, αυτό 
οφείλεται στον κύριο von Kluge που δεν θέλησε την επιτυχία της.

Ο Έμπερμπαχ ζήτησε βοήθεια. Αντί να του στείλει ενισχύσεις, ο Kluge ήταν αναγκασμένος να του 
ανακοινώσει ότι ο Führer απέσυρε από το μέτωπο της Καν δύο μεραρχίες θωρακισμένων και ότι, 
αυτός ο Έμπερμπαχ έπρεπε να εγκαταλείψει τη στρατιά που κινδύνευε, για να έρθει να κατευθύνει 
την επίθεση εναντίον της Αβράνς. Οι διαταγές αυτές του Hitler υπήρχε κίνδυνος να οδηγήσουν στην 
κατάρρευση της δεξιάς πτέρυγας πριν η αριστερή κατορθώσει να ετοιμασθεί για επίθεση. 

 Η επίθεση αυτή όμως θα ξανάρχιζε. 
Θα την κατηύθυνε ο Έμπερμπαχ αυτοπροσώπως, κι αυτός ο Adolf Hitler θα καθόριζε αυτή τη φορά 
την ημέρα και την ώρα της. Προλαβαίνοντας τη νέα γερμανική επίθεση εναντίον της Αβράνς, η 2η 
καναδική μεραρχία ανέλαβε, τη νύκτα της 7ης προς 8η Αυγούστου, ένα αριστοτεχνικό εγχείρημα, 
στα νότια της Καν. Αντικειμενικός στόχος της ήταν η Φαλαίζ. Ο Montgomery φόρτωσε το πεζικό 
πάνω στους κιλίβαντες των αυτοκίνητων τηλεβόλων, σχηματίζοντας έτσι οκτώ φάλαγγες 
θωρακισμένων που προχωρούσαν με μέτωπο 4 οχημάτων η καθεμία σαν γιγάντια ερπετά, από τη 
μια και την άλλη άκρη της ευθύγραμμης δημοσιάς. Το δρόμο άνοιγαν μπροστά τα οχήματα των 
οδηγών της πορείας και των συνεργείων συλλογής ναρκών. Η τεχνητή σελήνη των προβολέων της 
αντιαεροπορικής άμυνας φώτιζε την πορεία. Δεν είχε υπολογιστεί η σκόνη που κάλυπτε το πεδίο 
της μάχης, κι έτσι χρειάσθηκε ν’ ανασταλεί ένα μέρος των εναέριων βομβαρδισμών. Η επιτυχία της 
πρώτης αυτής νύκτας ήταν λαμπρή. Την αυγή, κυκλωμένο πια το Τιγί-λα-Καμπάνι αντιστεκόταν 
ωστόσο σκληρά, τα χωριά όμως Ρυκανκούρ, Κραμενίλ, Σαιντ-Αινιάν κλπ. είχαν καταληφθεί με 
έφοδο. Η προέλαση έφθασε τα 4 ως 5km και δύο θωρακισμένες μεραρχίες, η 1η καναδική και η 1η 
πολωνική μπήκαν στη διάταξη για να εκμεταλλευθούν την διάνοιξη του ρήγματος. 

Η μέρα όμως ήταν για τους Βρετανούς λιγότερο ευνοϊκή από τη νύκτα. Οι δύο θωρακισμένες 
μεραρχίες τους, απειροπόλεμες και οι δύο, τα έχασαν με τη σφοδρότητα της μάχης και η μια απ’ 
αυτές, η πολωνική, αποδεκατίσθηκε (από κάποιο λάθος της σηματοδοτήσεως) από τους 
βομβαρδισμούς της αμερικανικής αεροπορίας. Η επίθεση συνεχίσθηκε με επιβραδυνόμενο ρυθμό 
και εκφυλίσθηκε σε απόσταση κάπου 12km από την Φαλαίζ. Η γερμανική διάταξη που κλονίσθηκε 
και πάλι, είχε κατορθώσει για μια ακόμη φορά να κρατηθεί. 

Μετά τη μισή αυτή επιτυχία η αισιοδοξία του Hitler έφθασε σε υπερδιέγερση. Ενώ επέμενε να 
αναβάλει την πρώτη επίθεση εναντίον της Αβράνς, εξοργίζεται για τις καθυστερήσεις που του 
ζητούν για την δεύτερη. Ο Kluge και ο Έμπερμπαχ ένωσαν τις προσπάθειές τους για να του 
αποδείξουν ότι η ημερομηνία της 11ης Αυγούστου ήταν πολύ κοντινή και ότι τα 124 άρματα που 
τους έμεναν από τα οποία τα 47 ήταν τύπου Τίγρης, δεν έφθαναν για την επίτευξη αυτού του 
αντικειμενικού σκοπού. Ζήτησαν ενισχύσεις και δήλωσαν ότι δεν θα είναι σε θέση ν’ αρχίσουν 
επίθεση πριν από τις 20 Αυγούστου. 

Ο εχθρός όμως άλλαξε τα δεδομένα του προβλήματος. Την ώρα που ο στρατάρχης von Kluge 
συζητούσε με το Rastenburg πώς θα διχοτομούσαν τις δυνάμεις της εισβολής, μια διαπίστωση τον 
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τρομοκράτησε Οι δυνάμεις του στη Νορμανδία κινδύνευαν κι αυτές να κυκλωθούν! 

Η απειλή εναντίον της Αβράνς είχε θέσει στο συμμαχικό στρατηγείο ένα πρόβλημα: Έπρεπε να 
ανακαλέσει τον Patton στα μετόπισθεν, για να σώσει τις γραμμές των επικοινωνιών του με τις 
νορμανδικές ακτές η θα διακινδύνευε μια στιγμιαία αποκοπή του ομφάλιου λώρου της 3ης 
στρατιάς; Η απάντηση που έδωσε στο ερώτημα αυτό ο ίδιος ο Eisenhower, το πρωί εκείνο που τα 
γερμανικά άρματα πλησίαζαν στο Σαιντ-Ιλαίρ-ντυ-Χαρκουέ, έδειχνε φρόνιμη τόλμη. Η Υπηρεσία 
Εναέριων Μεταφορών έφθασε να έχει ημερήσια δυναμικότητα 2.000 τόνων· έτσι ήταν δυνατή η 
κάλυψη των βασικών αναγκών της 3ης στρατιάς όπως κι αν έρχονταν τα πράγματα. Η ανακατάληψη 
της France μπορούσε να συνεχισθεί, παρά την ύστατη αυτή προσπάθεια του Hitler να 
ανασυγκροτήσει το μέτωπο της Νορμανδίας. 

Η ορμητικότητα, όμως του Patton τον οδηγούσε σε σκοπούς ευρύτερους απ’ αυτούς που είχε τάξει 
η επιχείρηση Overlord. Το πείσμα που έδειχναν οι γερμανικές στρατιές καθώς αγκιστρώνονταν στο 
έδαφος, δημιουργούσε μια θαυμάσια ευκαιρία περικυκλώσεως και αιχμαλωσίας τους. Ο Patton -
που είχε βάλει αρχικά στόχο του τη Brest- δεν κατευθυνόταν τώρα προς την Σαρτρ, αλλά προς την 
Αλανσόν μεταλλάζοντας τον άξονα της πορείας του κατά 90 και πάνω μοίρες με μια στροφή από το 
ρήγμα του Ποντομπό που έπιανε έναν τομέα τριών τετάρτων του κύκλου με κατεύθυνση αντίθετη 
προς τη φορά των δεικτών του ρολογιού. Η προέλαση του έπρεπε να φθάσει ως τη γραμμή Καρούζ-
Σε. Η 1η καναδική στρατιά που κατέβαινε από τα βόρεια διασχίζοντας την Φαλαίζ και το Αρζαντάν, 
θα τον συναντούσε κλείνοντας έτσι τη λαβίδα. 

Τη στιγμή που άρχιζε η μεγάλη αυτή κυκλωτική κίνηση, η 3η στρατιά ήταν σκορπισμένη σε μια 
έκταση 400km από το ακρωτήριο του Φινιστέρ ως τη γύρω ύπαιθρο χώρα. Πολέμησε στα πρόθυρα 
του Σαιν-Μαλό, παραδίδοντας τις παλιές συνοικίες του στις φλόγες. Επιχείρησε την πολιορκία της 
Βρέστης, αποσπώντας για τον σκοπό αυτό την 8η μεραρχία πεζικού και απέκλεισε το Λοριάν και το 
Σαιν-Ναζαίρ φθάνοντας ως τον Λουάρ από την Nantes, ως την Ανζέ. Ταυτόχρονα, διέθεσε απλόχωρα 
τις απαραίτητες δυνάμεις για την εκτέλεση της νέας αποστολής της. Τρία σώματα στρατού, 
ολόκληρα ή εν μέρει, ήταν διαθέσιμα γι’ αυτόν τον σκοπό. Το 15ο Σ.Σ. που βάδιζε εναντίον της 
Αλανσόν ήταν το κέντρο βάρους και το κυριότερο σημείο της επιχείρησης αυτής. Το 12ο Σ.Σ. ήταν σε 
θέση να επεκτείνει το κέντρο αυτό προς τα ανατολικά και το 20ό Σ.Σ. να το καλύψει συνδέοντάς το 
με την 1η στρατιά προς Ντονφρόν. Για να δημιουργήσουν έναν αντιπερισπασμό προς τον ελιγμό 
αυτό, οι Γερμανοί διέθεταν λίγα μόνο αποσπάσματα βοηθητικών και το 58ο σώμα θωρακισμένων, 
την 9η μεραρχία θωρακισμένων και τη 708η μεραρχία πεζικού που έφθανε κατακουρελιασμένη από 
τη νότια France. 

Η ύπαιθρος της Αλανσόν ήταν και πάλι πολύ διαφορετική από όλες τις μορφές της Νορμανδίας που 
είχαν γνωρίσει από δύο τώρα μήνες οι Αμερικανοί. Βοσκότοποι με παχύ χορτάρι και πλούσια 
ιπποφορβεία εναλλάσσονταν με μεγαλόπρεπα δάση όπου οι βροντές των κανονιών έτρεπαν σε 
φυγή τα κοπάδια των ελαφιών. Το 15ο Σ.Σ. είχε ενισχυθεί με την 2η γαλλική θωρακισμένη μεραρχία 
που είχε αποβιβασθεί, στις 3 Αυγούστου, στον όρμο του Μον Σαιν - Μισέλ. Ο Leclerc που βάδιζε με 
τις προφυλακές καταλάμβανε τις γέφυρες της Αλανσόν ανέπαφες και ανυπομονώντας να διασχίσει 
το δάσος της Εκούβ, βγήκε από τη γραμμή που του είχε χαραχθεί και κατέκλυσε τη ζώνη που θα 
καταλάμβανε στην προέλασή της η 5η αμερικανική θωρακισμένη μεραρχία. Το Αρζαντάν δεν ήταν 
ούτε στη γαλλική ούτε στην αμερικανική ζώνη. Η κατάληψη του είχε ανατεθεί στους Καναδούς της 
21ης ομάδας στρατιών. Οδηγούμενη από δυο ντόπιους χωροφύλακες μια γαλλική περίπολος 
εισέδυσε παρ’ όλα αυτά στην πόλη, στις 17:00 της 13ης Αυγούστου και δεν συμπτύχθηκε προτού 
αναρτήσει μια γαλλική σημαία σ’ ένα παράθυρο της Δημαρχίας. Η Φαλαίζ εναντίον της οποίας είχαν 
επιτεθεί οι Καναδοί μόλις πριν από λίγο, ήταν σε 25km απόσταση. Δυο ώρες με το άρμα. 

Στις 11 Αυγούστου, ο Kluge απεκάλυψε στον Hitler πόσο σοβαρή και πόσο άμεση ήταν η απειλή. 
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Του πρότεινε να αποσύρει τρεις θωρακισμένες μεραρχίες από την προεξοχή της Μορταίν για ν’ 
αρχίσει μιαν αντεπίθεση από Δ προς Α πλευροκοπώντας το 15ο αμερικανικό Σ.Σ. Ο Hitler δέχθηκε 
κατ’ αρχήν το σχέδιο, έφερε όμως προσκόμματα στην εφαρμογή του. Αρνήθηκε ν’ αποδεχθεί την 
ιδέα ότι η επίθεση εναντίον της Αβράνς θα εγκαταλειπόταν και γι’ αυτό δεν επέτρεψε στην περιοχή 
της Μορταίν παρά μια ελαφρά μόνο σύμπτυξη. Έκρινε ότι ήταν πολύ δειλή η ιδέα του ελιγμού που 
είχε ρίξει ο στρατάρχης. Έπρεπε η επίθεση να στραφεί προς ΝΑ., να χτυπηθεί η Λε Μαν κατά 
μέτωπο, για να κοπεί απ’ τη βάση του το κλαδί όπου στηριζόταν ο εχθρός. Όταν το 15ο αμερικανικό 
Σ.Σ. θα εξοντωνόταν, τα θωρακισμένα... θα τραβούσαν προς τη Δύση και διασχίζοντας τη Μαγιέν θα 
βάδιζαν εναντίον της Αβράνς μαζί με τις δυνάμεις που είχαν αφεθεί γύρω από τη Μορταίν. 

Το όράμα του Hitler ήταν φαντασμαγορικό. Οι μεραρχίες των θωρακισμένων που έριχνε προς όλα 
τα σημεία του ορίζοντα ήταν στην πραγματικότητα μια χούφτα αρμάτων μάχης που 
εξυπηρετούνταν από εξαντλημένα πληρώματα. Ο εφοδιασμός τους σε καύσιμα ήταν κάτι 
παραπάνω από επισφαλής. Η κινητικότητά τους ήταν υπερβολικά μειωμένη από το μονοπώλιο που 
είχε ο εχθρός στον αέρα. Ο ευνοούμενος μαθητής του Guderian, ο ατρόμητος αξιωματικός 
Έμπερμπαχ, το είχε πει στο Hitler με μια ιδιαίτερη έκθεσή του: πρέπει να υπολογιστεί το γεγονός ότι 
στη φάση αυτή της σελήνης δεν μπορούμε να κινούμεθα παρά έξι μόνο ώρες στο εικοσιτετράωρο, από 
τις 03:00 ως τις 09:00 και υπό τον όρο ότι δε μας λείπει η πρωινή ομίχλη

Στις 14 Αυγούστου, η 21η ομάδα στρατιών ξανάρχισε την επίθεση. Έξι καινούριοι τάπητες από 
βόμβες που η συμμαχική αεροπορία άπλωσε από το Κεναί ως το Τασιλύ, έσβησαν την 85η μεραρχία 
πεζικού από τον κατάλογο των μάχιμων δυνάμεων της Γερμανίας. Το βράδυ, η 2η και η 4η 
καναδικές μεραρχίες βρίσκονταν σε απόσταση 7km από την Φαλαίζ που βομβαρδίστηκε με τέτοια 
λύσσα που ως και οι δρόμοι της ακόμη είχαν χαθεί κάτω από τα συντρίμμια. Οι Πολωνοί περίμεναν 
την επίθεση ανατολικά της Ντιβ για να δυναμώσουν τον δακτύλιο γύρω από τις δύο γερμανικές 
στρατιές που είχαν πιαστεί στην παγίδα. 

. Παρ’ όλα αυτά ο Hitler είχε 
μια λογική συνέπεια αρνούμενος να δεχθεί αυτές τις απόψεις. Αν τις αποδεχόταν, έπρεπε 
αναγκαστικά να οδηγηθεί στο συμπέρασμα ότι η ήττα της Γερμανίας ήταν μοιραία, να δεχθεί 
δηλαδή την αναγκαιότητα της χρεοκοπίας του και ν’ αυτοκτονήσει. Δεν πολεμούσε καν για να σώσει 
τη χώρα του από την καταστροφή. Παρέτεινε απλώς τις μέρες του. Τη νύκτα της 12ης Αυγούστου τα 
άρματα μάχης που είχαν πάρει την αποστολή, άρχισαν να εγκαταλείπουν την προεξοχή της 
Μορταίν. Η διαταγή των επιχειρήσεων πρόβλεπε ν’ αρχίσουν γενική επίθεση από την περιοχή της 
Καρούζ ως την περιοχή του Σε, τη νύκτα της 14ης προς τη 15η Αυγούστου. Αυτό όμως ήταν απλώς 
ένα δράμα. Από τις 13 Αυγούστου, ο Έμπερμπαχ έπρεπε να εμπιστευθεί την υπεράσπιση του 
Αρζαντάν στην 116η θωρακισμένη μεραρχία των SS, που την αποτελούσαν 30 άρματα μάχης. Την 
επομένη η 1η θωρακισμένη SS, 30 άρματα μάχης, χρειαζόταν να κλείσει το μέτωπο από την Καρούζ 
ως τη Φερτέ - Μασέ. Η 2η θωρακισμένη SS, 25 άρματα μάχης, έπρεπε να αντιπαραταχθεί αμέσως 
μετά, στις παρυφές της Εκονσέ, στη 2η αμερικανική μεραρχία θωρακισμένων. Η 10η γερμανική 
μεραρχία θωρακισμένων που έπρεπε να σπεύσει σ’ ενίσχυση της περιοχής του Ντονφρόν, δεν 
μπορούσε να κινηθεί, γιατί της έλειπαν τα καύσιμα και η 9η που έπρεπε να ενταχθεί στις δυνάμεις 
του Έμπερμπαχ, είχε ουσιαστικά συντριβεί από τους Γάλλους στο δάσος της Εκούβ. Στο Rastenburg, 
ο Führer συγκέντρωνε πάνω στο χάρτη του μια ισχυρή δύναμη θωρακισμένων μεραρχιών για να 
επιτεθεί στα πλευρά της 3ης αμερικανικής στρατιάς που έμεναν εκτεθειμένα παράτολμα. Στη 
Νορμανδία μερικές ομάδες μαχητών που σκόρπισαν από το Φλερ ως το Γκασέ, ήταν κρυμμένες 
μέσα στους θάμνους που έφραζαν τα σύνορα των αγρών, ικανές να προβάλουν αξιόλογη αντίσταση 
επί τόπου, ανίκανες όμως για οποιοδήποτε επιθετικό ελιγμό. Έτσι κι ο Ναπολέων στην υποχώρηση 
του από τη Ρωσία εξακολουθούσε να αποκαλεί σώματα στρατού μερικές χούφτες αξιωματικών που 
έμεναν ακόμη συσπειρωμένες γύρω στους αυτοκρατορικούς αετούς, ενώ τα συντάγματά τους είχαν 
διαλυθεί μέσα στους συρφετούς των βραδυπορούντων. Όλοι οι μεγαλομανείς στρατιωτικοί ηγέτες 
φθάνουν στην ίδια αυτή άρνηση του πραγματικού. 
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Απόβαση-αστραπή στην Προβηγκία. 
Αποτυχία του κυκλωτικού ελιγμού στην Νορμανδία 

Για την επομένη, την 15η Αυγούστου 1944, ο Adolf Hitler επρόκειτο να πει, λίγες εβδομάδες 
αργότερα, ότι ήταν η πιο μαύρη μέρα της ζωής μου...

Τη νύκτα χιλιάδες Αμερικανοί και άλλοι αλεξιπτωτιστές της 1ης αερομεταφερόμενης μεραρχίας 
άρχισαν να πέφτουν σαν βροχή στην Προβηγκία. Στις 8 το πρωί, τρεις αμερικανικές μεραρχίες 
αποβιβάσθηκαν μεταξύ Κανών και Υέρ. Άρχιζε η επιχείρηση Αντι- Ντραγκόν που τόσες φορές είχε 
αναβληθεί, αποκρουόμενη πάντα από τον Churchill, και που έγινε στο τέλος επειδή είχαν επιμείνει 
οι Αμερικανοί, που την ήθελαν πιο πολύ για να αποτρέψουν τους Άγγλους από τα Βαλκάνια και 
λιγότερο γιατί πίστευαν στη στρατιωτική της αναγκαιότητα. 

 Η μοίρα του επεφύλασσε κι άλλες. 

Οι δυνάμεις που πήραν μέρος σ’ αυτή, προέρχονταν βασικά από τη διάλυση της στρατιάς της 
Ιταλίας. Στις 28 Ιουλίου, ενώ συνεχίζονταν ακόμη οι επιχειρήσεις -μετά την κατάληψη του Λιβόρνου, 
της Πίζας και της Σιένας- το 6ο αμερικανικό Σ.Σ. και το γαλλικό εκστρατευτικό σώμα αποσπάσθηκαν 
από τη διοίκηση του στρατηγού Κλαρκ και οδηγήθηκαν στην νότια Ιταλία για να μπαρκάρουν με 
προορισμό την προβηγκιανή ακτή. Η 9η μεραρχία αποικιακού πεζικού που είχε καταλάβει την νήσο 
Έλβα, στις 17 και 18 Ιουλίου, καθώς και η 1η με την 15η θωρακισμένη μεραρχία που είχαν 
σχηματισθεί στην Αλγερία, ήρθαν να προστεθούν στις γαλλικές δυνάμεις που είχαν χωρισθεί σε δύο 
σώματα στρατού, με την προοπτική ν’ αποτελέσουν αργότερα μια στρατιά. Ο Ζουέν που είχε 
μετατεθεί, παρά τη λαμπρή διαγωγή του κατά τη διάρκεια της ιταλικής εκστρατείας, είχε 
εξαφανιστεί από την ενεργό πολεμική δράση για να επωφεληθεί απ’ αυτό ο στρατηγός ντε Λατρ ντε 
Τασσινύ. Ήταν άλλωστε διατεθειμένος εχθρικά προς την επιχείρηση Άνβιλ, θεωρώντας, και πολύ 
δικαιολογημένα, ότι η κοιλάδα του Πάδου ήταν το στρατηγικό κλειδί του πολέμου. Είχε τη γνώμη 
ότι η κοιλάδα αυτή ήταν το ενδεικνυόμενο εκείνο πεδίο της μάχης που θα οδηγούσε τους 
συμμάχους μέσα σε ελάχιστο χρονικό διάστημα, ως την Βιέννη, την Πράγα και την γραμμή του Έλβα. 
Ωστόσο η πολιτική -η φιλοσοβιετική πολιτική του Roosevelt- και όχι η στρατηγική, οδήγησε σε 
ολωσδιόλου αλλιώτικες αποφάσεις. 

Η επιστροφή τόσων Γάλλων στρατιωτών στο έδαφος της France έκανε τις καρδιές να πάλλουν με 
μεγάλη συγκίνηση. Ωστόσο, όλη η προπαρασκευή της επιχείρησης Άνβιλ, η επιβίβαση του στρατού 
και η διαπεραίωση, δεν θύμιζαν καθόλου τις συγκινητικές περιπέτειες της επιχείρησης Overlord. Κι 
όμως η εκστρατεία αυτή ήταν πολύ σημαντική. Είχαν κινητοποιηθεί γι’ αυτήν 2.000 αποβατικά ή 
μεταγωγικά πλοία και 300 πολεμικά συνοδείας που πολλά απ’ αυτά είχαν πάρει μέρος στην 
απόβαση της Νορμανδίας, όπως π.χ. τα θωρηκτά Nevada, Texas, Oklahoma και Ράμιλις. Οι 
νηοπομπές που πήραν μέρος στη νέα αυτή απόβαση είχαν ξεκινήσει από οκτώ σημεία: Οράν, 
Αλγέρι, Μπιζέρτα, Παλέρμο, Τάραντα, Μπρίντιζι, Νάπολη και Κάλβι. Τίποτε δεν ενόχλησε τη 
διαπεραίωση και την προσέγγιση των πλοίων. Μια γερμανική ακταιωρός, η Έσκαρμπουρτ 
εμφανίσθηκε μόνο, στις 0374, και το αντιτορπιλικό Σόμερς της διέθεσε μια μόνο βολή. Τη στιγμή 
εκείνη προσγειώνονταν στο ακρωτήριο Νεγκρ και στην άκρα του Εσκιγιόν οι αλεξιπτωτιστές της 1ης 
αμερικανικής αερομεταφερόμενης μεραρχίας και εκτός απ’ αυτούς, οι γαλλομαροκινοί κομάντος 
Ρομέο και Ρόζι. Δυο παραπλανητικές ενέργειες με ρίψεις ψεύτικων αλεξιπτωτιστών γίνονταν επίσης 
τη στιγμή εκείνη στη Ζεν και στη Λα-Σιοτά. 

Η αεροπορία και τα πολεμικά άρχισαν να βομβαρδίζουν από την αυγή. Όταν χάραξε ο ήλιος, ο 
ουρανός ήταν γεμάτος σύννεφα, η θάλασσα όμως ήταν ήρεμη και το μετεωρολογικό δελτίο 
περίφημο. Τα κύματα εφόδου των αμερικανικών μεραρχιών πεζικού 36ης, 45ης και 3ης 
συντάχθηκαν χωρίς να μεσολαβήσει κανένα επεισόδιο μπροστά στο Σαιν-Ραφαέλ, στο Σαιν-Τροπέζ 
και στο Καβαλαίρ. Όλα, με μια μόνο εξαίρεση, πάτησαν στην ξηρά στις 08:01, καλύπτοντας την 
απόσταση Καβαλαίρ - Αντεόρ. 
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Φύλακας της μεσογειακής ακτής ήταν η 19η γερμανική στρατιά που ο διοικητής της von 
Ζόντενστερν μόλις είχε αντικατασταθεί από τον στρατηγό Φρίντριχ Βήζε. Την στρατιά αυτή που την 
είχαν ξαφρίσει για να ενισχύσουν το μέτωπο της Νορμανδίας, την αποτελούσαν πια μόνο επτά 
μεραρχίες στατικές που είχαν εντεταγμένα στη δύναμή τους 20 τάγματα Οσττρούππεν και η 11η 
μεραρχία θωρακισμένων που στάθμευε για κακή τύχη στα δυτικά του Ρον, στην περιοχή του 
Montpellier. Από τις πρώτες πρωινές ακόμη ώρες η γερμανική διοίκηση κατάλαβε καθαρά ότι με τα 
ατελή οχυρωματικά έργα του τείχους της Μεσογείου και τα μέτρια σε αξία στρατεύματα που τα 
επάνδρωναν, η αντίσταση στη νέα αυτή αποβατική ενέργεια ήταν ασθενής. 

Στη Νορμανδία οι επιχειρήσεις δεν είχαν διακοπεί στις 15 Αυγούστου. Οι Γερμανοί είχαν εκκενώσει 
τον θύλακα της Μορταίν που τον ανακατέλαβαν οι Αμερικανοί απελευθερώνοντας τους 
πολιορκημένους του υψώματος 317, επτά όμως σώματα στρατού συμπιέζονταν μεταξύ Φλερ και 
Ντιβ, μέσα σ’ ένα διάδρομο μήκους 50km και πλάτους 20, όπου -όπως έλεγε ο επιτελάρχης της 
ομάδας Β- η κατάσταση επιδεινώνονταν από ώρα σε ώρα

Όταν άρχιζε το απόγευμα, ο Hitler αποφάσισε να θέσει πια τέρμα στην κατάσταση της αναμονής. 
Διέταξε τον στρατηγό Χάουσσερ να αναλάβει προσωρινά τη διοίκηση της ομάδας στρατιών 13 και 
αναζήτησε έναν Γενικό αρχηγό της Δύσης ικανό να καταπνίξει την προδοσία του von Kluge. Αφού 
ταλαντεύτηκε για μια στιγμή μεταξύ Kesselring και Model. διάλεξε τον δεύτερο και τον κάλεσε 
αμέσως στο Ράστενμπουργκ. 

. Ο θύλακας, der Kessel, δεν έχει κλείσει 
ακόμη, ο ανεφοδιασμός του όμως είχε δυσκολευθεί πολύ και τα συμμαχικά βομβαρδιστικά 
δημιουργούσαν σ’ αυτόν μιαν αιματηρή σύγχυση. Ωστόσο, ούτε η απόβαση στην Προβηγκία, ούτε ο 
άνισος αγώνας στη Νορμανδία δεν ήταν η αιτία της ταραχής, της οργής και του άγχους που είχε 
καταλάβει τον Hitler. Ήταν το γεγονός ότι είχε διαισθανθεί και είχε πεισθεί για την ύπαρξη μιας νέας 
προδοσίας: Ο αρχιστράτηγος των δυνάμεων του δυτικού μετώπου, ο στρατάρχης von Kluge είχε 
εξαφανιστεί. Είχε κοιμηθεί, στις 14 Αυγούστου στη Μελ, κοντά στη Βιμουτιέ, στο Αρχηγείο του 
Ντήτριχ. Είχε ξεκινήσει την άλλη μέρα το πρωί, στις 05:30 για το Νεσύ, κοντά στη Φαλαίζ, όπου ήταν 
το Αρχηγείο του Έμπερμπαχ. Δεν είχε φθάσει και τα σήματα που εξέπεμπε ο κινητός ραδιοπομπός 
που τον συνόδευε είχαν μείνει αναπάντητα. Τον αναζήτησαν μέσα σ’ όλο τον θύλακα: Μάταια. Ο 
Hitler δεν δίστασε να δώσει μια εξήγηση σ’ αυτή την εξαφάνιση. Ο στρατάρχης Gunther von Kluge, 
ξέροντας τον εαυτό του ανακατωμένο στη συνωμοσία της 20ής Ιουλίου και βέβαιος ότι επρόκειτο 
να τον ξεσκεπάσουν κι ότι θα χανόταν, είχε αυτομολήσει στον εχθρό. Είχε κατευθυνθεί προς τον 
θύλακα της Φαλαίζ για να παραδοθεί, αλλά ίσως ακόμη -όπως ήταν και πιθανότερο- για να 
διαπραγματευθεί τη συνθηκολόγηση του στρατού του. 

Στις 01:00, ο αγνοούμενος ξαναφάνηκε. Οι Αμερικανοί είχαν κάψει το αμάξι του, είχαν καταστρέψει 
τον φορητό ραδιοφωνικό σταθμό του και σκότωσαν ή τραυμάτισαν όλους τους συνοδούς του. Ο 
στρατάρχης von Kluge είχε περάσει όλη την ημέρα λουφάζοντας σ’ έναν αγρό, σα να είχε πάθει από 
την ίδια εκείνη παράλυση που ακινητοποιούσε τα στρατεύματά του για ώρες, όσο κρατούσε η μέρα. 
Την ώρα που έπεφτε πια ο ήλιος είδε κι έπαθε ώσπου να βρει ένα όχημα κ ύστερα έτρεξε ώρες 
ολόκληρες ως στο Νεσύ, όπου έφθασε ταπεινωμένος, κουρελής, κατακομμένος από την κούραση. 
Το καλώς όρισες που πήρε από το Ράστενμπουργκ ήταν ένα τηλεγράφημα που του απαγόρευε να 
επιστρέψει στον θύλακα και του μεταβίβαζε τη διαταγή να διευθύνει τη μάχη από το Αρχηγείο του 
Ζεππ Ντήτριχ, κάτω από την υψηλή επίβλεψη ενός ναζιστή! 

Ο Kluge συμμορφώθηκε με τη διαταγή και επέστρεψε στη Μελ. Ύστερα από όσα έζησε μπορούσε να 
δώσει πια στον Jodl τη συγκεκριμένη εικόνα μιας νύκτας στα μετόπισθεν του μετώπου της 
Νορμανδίας: με τους δρόμους που είχαν πλημμυρίσει ανθρώπους, τις φάλαγγες των αυτοκινήτων 
που κόβονταν και ακινητοποιούσαν η μια την άλλη, τη συσσώρευση των οχημάτων μπροστά στις 
καταστραμμένες γέφυρες, το πυροβολικό που παρενοχλούσε και αιματοκυλούσε τις συγκεντρώσεις 
στρατού στα σταυροδρόμια, τον αδιάκοπο βρυχηθμό της εχθρικής αεροπορίας και τα φλεγόμενα 
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αυτοκίνητα που προσέλκυαν και άλλους ακόμη βομβαρδισμούς... Ο Jodl άκουγε, όχι όμως χωρίς 
κάποιο σκεπτικισμό. Απέφυγε να πληροφορήσει τον συνομιλητή του ότι επρόκειτο να 
αντικατασταθεί σύντομα και περιορίσθηκε να του πει ότι πιθανώς ο Führer θα διάτασσε την 
εκκένωση του θύλακα της Φαλαίζ. 

Οι Καναδοί βρίσκονταν στην Φαλαίζ. Οι Πολωνοί στο Τρεν. Οι Άγγλοι είχαν καταλάβει την κοιλάδα 
του Ορν. Στη Βρετάνη οι Αμερικανοί ολοκλήρωναν την κατάληψη του Σαιν-Μαλό, όπου 
καταπατώντας τον όρκο του ο von Άουλοκ, ύψωσε στο φρούριό του τη λευκή σημαία. Προχωρώντας 
προς το Paris κατέλαβαν την Ντρε. Προς τον Λουάρ κατέλαβαν την Ορλεάνη. Στη Νορμανδία 
ασκούσαν πίεση στη βάση του θύλακα, στα σημεία Τινσεμπραί, Μπαραντόν, Ντονφρόν... Είχε 
κανείς την εντύπωση ότι όλα κατέρρεαν, ότι η αρχή του τέλους είχε φθάσει... 

Στην πραγματικότητα οι σύμμαχοι, μόλις είχαν χάσει μια από τις μεγαλύτερες ευκαιρίες του 
πολέμου. Από όλους τους τομείς όπου δινόταν η μάχη της France, ένας μόνο - ο πιο σημαντικός ο 
τομέας του Αρζαντάν είχε μείνει αδρανής. Το 15ο αμερικανικό Σ.Σ. δεν είχε ξεπεράσει το σημείο 
όπου είχε φθάσει στις 13 Αύγουστου. Δυο από τις μεραρχίες του, η 5η θωρακισμένη και η 79η είχαν 
αποσυρθεί από τη μάχη και είχαν σταλεί στην περιοχή του Paris. Το σκέλος της λαβίδας που έκλεινε 
τον θύλακα της Φαλαίζ είχε σταματήσει μόνο του. Η κύκλωση της 7ης και της 5ης θωρακισμένης 
μεραρχίας των Γερμανών που είχε αρχίσει αριστοτεχνικά, έμεινε χωρίς να ολοκληρωθεί. Οι 
Αμερικανοί είχαν σκορπιστεί, καλπάζοντας πάνω στα μηχανικά τους μέσα, αντί να συγκεντρώσουν 
τις δυνάμεις τους στο μόνο πράγμα που έχει σημασία σ’ έναν πόλεμο: την συντριβή του εχθρού. 

Αυτός που διέπραξε το περίφημο αυτό λάθος ήταν ο Bradley. Το διεκδίκησε ο ίδιος: Η απόφαση αυτή 
οφειλόταν σ’ εμένα, αποκλειστικά... Ο Χάησληπ είχε ζητήσει από τις 13 Αυγούστου την άδεια να 
συνεχίσει την προέλασή του, να βγει από την ζώνη της 12ης ομάδας στρατιών για να καταλάβει το 
Αρζαντάν, να κατευθυνθεί προς Φαλαίζ για να συνενωθεί με την 1η καναδική στρατιά και να 
ολοκληρώσει την περικύκλωση του εχθρού. Ο Patton βιάσθηκε να δώσει την συγκατάθεσή του, 
επενέβη όμως ο Bradley: Οι οδηγίες μου ήταν τόσο κατηγορηματικές -γράφει- ώστε ο George 
ανακάλεσε τα στρατεύματά του Χάησληπ, χωρίς να πει λέξη. Γενικός διοικητής του θεάτρου των 
επιχειρήσεων ήταν ο Montgomery, κι όμως δεν ανησύχησε για τίποτε και δεν έδωσε καμιά διαταγή. 
Ο Eisenhower ήταν απασχολημένος με πολύ υψηλότερα πράγματα και δεν είχε τον καιρό να 
επέμβει σ’ ό,τι αφορούσε τη χρησιμοποίηση ένος απλού σώματος στρατού. Μόνος κριτής της 
υποθέσεως ήταν ο Bradley: Ήμουν απολύτως ικανοποιημένος από το γεγονός ότι είχα επιτύχει το στόχο 
μου και απέκρουα μέσα μου την ιδέα να υιοθετήσω έναν άλλο.

Ο Kluge δεν μπορούσε να έχει αμφιβολία ότι τον παραμέριζαν. Ενώ τον κατάτρωγε η ανησυχία, 
πήρε την ευθύνη να διατάξει την εκκένωση του θύλακα χωρίς την έγκριση του Hitler. Η σύμπτυξη 
άρχισε τη νύκτα της 16ης προς την 17η. Επειδή δεν υπήρχε βενζίνη, χρειάσθηκε να εγκαταλειφθούν 
τα αυτοκίνητα οχήματα. Ο στρατός προχωρούσε αργά, μέσα στη σκοτεινιά της νύκτας, μέσα από 
χαλασμένους δρόμους, γεμάτους καμένους σκελετούς αυτοκινήτων. Όταν ανέτειλε ο ήλιος οι 
μακριές ιπποκίνητες φάλαγγες της 7ης στρατιάς ήταν πια αποκλεισμένες δυτικά του Ορν, μπροστά 
στη γέφυρα της Πυτάνζ που ήταν η μόνη διάβαση του ποταμού. Ο Kluge επιχείρησε έναν 
αντιπερισπασμό, διατάσσοντας επίθεση στο Μπουργκ-Σαιν-Λεονάρ- στην είσοδο του θύλακα - για 
να παρασύρει έτσι σ’ άλλο σημείο τη συμμαχική αεροπορία. Η 2η θωρακισμένη μεραρχία των SS 
στήριξε τον διάδρομο διαφυγής εκτοπίζοντας την 90ή αμερικανική μεραρχία πεζικού από την 
κορυφογραμμή που δέσποζε στη διάβαση του Ντιβ, στο Σαμπουά. Εξ άλλου, κατά την διάρκεια της 
ίδιας ημέρας 45 βομβαρδιστικά Χάινκελ που είχαν διαρρυθμιστεί σε μεταγωγικά, κατόρθωσαν να 

 Οι άνθρωποι που έχουν μέτρια 
φαντασία δεν γίνονται ποτέ μεγάλοι στρατιωτικοί. Στόχος για τον Omar Bradley ήταν η γραμμή 
Τινσεμπραί - Ραν - Σε - Μουλέν λα Μαρς, τη στιγμή που επρόκειτο να δημιουργηθεί στη Νορμανδία 
ένα δεύτερο Stalingrand, να αιχμαλωτισθούν δύο γερμανικές στρατιές και να επιταχυνθεί έτσι το 
τέλος του πολέμου μ’ ένα συντριπτικό υλικό και ηθικό κτύπημα εναντίον του εχθρού. 
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μεταφέρουν μέσα στον θύλακα μια ποσότητα πυρομαχικών και λίγη βενζίνη για τα τελευταία 
άρματα μάχης. Ο στρατάρχης von Kluge άσκησε ως την τελευταία στιγμή τα καθήκοντα του διοικητή 
σαν επιδέξιος και πεπειραμένος στρατιωτικός. 

Οι ώρες του ήταν μετρημένες. Ο Model εμφανίσθηκε το πρωί της 17ης, επιβεβαιώνοντας ότι το 
Ανώτατο Αρχηγείο της Wehrmacht είχε δεχθεί την εκκένωση του θύλακα, φέρνοντας όμως και στον 
Kluge μια επιστολή που μιλούσε χωρίς περιφράσεις: Δεν θεωρείσθε πλέον ικανός -του έγραφε ο 
Hitler- 

Ο Kluge απομονώθηκε κάπου πριν απαντήσει, ύστερα συζήτησε ήρεμα με τον επιτελάρχη του, 
Μπλούμεντριττ, ζήτησε να ετοιμάσουν το αυτοκίνητό του στις 5 και αποχαιρέτησε με ευγένεια τον 
αντικαταστάτη του. Η επιστολή που άφηνε για τον Hitler άρχιζε έτσι: 

να ασκείτε τα καθήκοντα του διοικητή των στρατευμάτων της Δύσεως. Παρακαλώ να τεθείτε στη 
διάθεσή μου. 

Όταν θα διαβάζετε τις γραμμές 
αυτές, εγώ δεν θα υπάρχω... Απέκρουε κάθε ευθύνη για την καταστροφή της Νορμανδίας και 
ευχόταν στον Model να είναι ευτυχέστερος απ’ αυτόν.

Το πρωί της επομένης, ο στρατάρχης von Kluge σταμάτησε στα πρώτα σπίτια του Metz το 
αυτοκίνητό του. Ο οδηγός τον είδε να φέρνει στα χείλη του μια κάψουλα. Τον μετέφερε σ’ ένα 
νοσοκομείο. Ο στρατάρχης ήταν ετοιμοθάνατος. Ο άνθρωπος που είχε στερήσει από τους 
συνωμότες της 20ής Ιουλίου την τελευταία δυνατότητα επιτυχίας, τους συναντούσε τώρα στο 
υπερπέραν. 

 Αν τα πράγματα εξελιχθούν διαφορετικά, και 
αν τα νέα όπλα που τόσες ελπίδες στηρίζετε επάνω τους, δεν αποφέρουν τις επιτυχίες που υπολογίζετε, 
τότε, Führer μου, θα πρέπει να αποφασίσετε τον τερματισμό του πολέμου. Ο γερμανικός λαός υπ έφερε 
κατά τρόπο απερίγραπτο και είναι καιρός να τεθεί τέρμα στις τόσες φρικαλεότητες. 

Από τη συμμαχική πλευρά, αναγνώρισαν το λάθος του Bradley και αποφάσισαν να κλείσουν τον 
θύλακα. 

Η 1η καναδική στρατιά ενήργησε επίθεση προς την κατεύθυνση του Σαιν-Λαμπέρ. Οι Αμερικανοί 
συγκρότησαν προσωρινά ένα σώμα που επετέθη από Μπούργκ - Σαιν-Λεονάρ προς Σαμπουά. Η 
αντίσταση ήταν ακόμη γενναία. Στις 18 Αυγούστου το βράδυ, το κλείσιμο δεν είχε ολοκληρωθεί και 
αρκετές εχθρικές δυνάμεις διέφευγαν ακόμη περνώντας τον Ντιβ μεταξύ Τρεν και Σαμπουά. Η 
επιχείρηση ξανάρχισε στις 19. Τα δάση που είχαν βομβαρδιστεί με οβίδες φωσφόρου, καίγονταν. Η 
υπέροχη αυτή περιοχή της Νορμανδίας, η γη αυτή των λιμώνων και των πύργων, ο μεγάλος αυτός 
βοσκότοπος είχε καλυφθεί μ’ ένα βρώμικο πέπλο από δύσοσμο καπνό που ανακατωνόταν με τη 
σκόνη της γης και τη βροχή. Κάτω από τους ασύλληπτους σε όγκο σωρούς των καμένων 
αυτοκινήτων οι δρόμοι ούτε φαίνονταν πια. Τα χωριά είχαν μεταβληθεί σε τόπους όπου δέσποζε η 
φρίκη των πυρκαγιών, η σαπίλα των ανθρώπινων πτωμάτων και η τρομακτικότερη ίσως -σ’ όλη τη 
φύση- δυσοσμία της αποσύνθεσης των σκοτωμένων αλόγων. Οι Γερμανοί αμύνονταν με πείσμα. 
Κατά το τέλος μόνο του απογεύματος η 1η πολωνική θωρακισμένη μεραρχία κατόρθωσε να τους 
εκτοπίσει από το Μοντ Ορμέλ, απ' το ισχυρό αυτό και δασωμένο στήριγμά τους που κρατούσε 
ανοικτό τον δρόμο της διαφυγής. Ξεκινώντας από το Σαμπουά, με τις μπουλντόζες επικεφαλής της 
φάλαγγας, ν’ ανοίγουν το δρόμο σαρώνοντας ανάκατα τα καμένα αυτοκίνητα και τα πτώματα, το 
317ο αμερικανικό σύνταγμα πεζικού συναντήθηκε με τους Πολωνούς. Ο θύλακας είχε κλείσει. Η 
επιχείρηση είχε καθυστερήσει πέντε μέρες: Οι μισοί, και περισσότεροι ίσως, από τους 120.000 
Γερμανούς που βρίσκονταν στο θύλακα είχαν κατορθώσει να διαφύγουν. Οι σύμμαχοι είχαν 
περάσει πλάι από μια θεαματική νίκη: τη συνθηκολόγηση δύο γερμανικών στρατιών στο πεδίο της 
μάχης. 

Το θήραμα ωστόσο ήταν ακόμη αρκετό. Τον θύλακα που δεν ήταν πια ο παλιός θύλακας της Φαλαίζ, 
τον αποτελούσε ένα ορθογώνιο μήκους κάπου 10km, μεταξύ της σιδηροδρομικής γραμμής της Καν 
και του Ντιβ και πλάτους 12km περίπου, μεταξύ των γραμμών Νεσύ - Κρουύ και Aρζαντάν - 
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Σαμπουά. Πάνω από 50.000 Γερμανοί είχαν συσσωρευτεί εδώ εγκαταλείποντας τα διαλυμένα 
τμήματά τους, υποταγμένοι στη μοίρα τους, απογοητευμένοι και μη έχοντας πια άλλη ελπίδα από 
την αιχμαλωσία. Ένα επιτελείο στρατιάς, ένα επιτελείο ομάδας θωρακισμένων στρατιών, 4 
επιτελεία σωμάτων στρατού, κάπου 10 επιτελεία μεραρχιών, θα ήταν ένα καλό θήραμα. Η μάχη 
όμως δεν συνεχίσθηκε. Οι Πολωνοί παρατημένοι πάνω στο Μοντ Ορμέλ που κατέλαβαν, έχασαν την 
επαφή τους με τους Καναδούς. Έβρεχε. Η αεροπορία δεν έκανε εξόδους και η προσπάθεια των 
στρατευμάτων ξηράς χαλάρωσε. Ο θύλακας που είχε κλείσει πολύ αργά, είχε κλείσει, άλλωστε, 
άσχημα. Οι δραστήριοι στρατιωτικοί ηγέτες που κλείστηκαν μέσα σ’ αυτόν, αποφάσισαν να τον 
ανοίξουν. 

Τη νύκτα της 19ης προς την 20ή Αυγούστου, ο διοικητής του 2ου σώματος αλεξιπτωτιστών Ευγ. 
Μάιντλ συγκρότησε δυο φάλαγγες δίνοντάς τους την εντολή να κρατήσουν κατά την πορεία 
απόλυτη σιωπή. Διαπιστώνοντας ότι το Μοντ Ορμέλ ήταν κατειλημμένο, ο Μάιντλ το παρέκαμψε 
και βάδισε ως το Κουντεχάρ, κοντά στη γνωστή τοποθεσία του Καμαμπέρ. Συνάντησε ξανά τον 
Χάουσσερ που αφού είχε χάσει το ένα μάτι του στη Μόσχα, έπλεε τώρα στο αίμα με τη μια σιαγόνα 
του συντριμμένη από βλήμα. Μέσα σε μια τρύπα ανοιγμένη από οβίδα οι δυο στρατηγοί σχεδίασαν 
εκεί μια επίθεση με τη βοήθεια της 2ης και της 9ης θωρακισμένης μεραρχίας των SS -σύνολο: 20 
άρματα- για ν’ ανοίξουν τον θύλακα. Ύστερα ο Μάιντλ φόρτωσε σε φορτηγά τους τραυματίες του -
μαζί τους και τον Χάουσσερ- έριξε επάνω τους καλύμματα με τα σήματα του Ερυθρού Σταυρού και 
τους έστειλε -μέρα μεσημέρι- προς Βιμουτιέ. Για να επιτραπεί η διέλευσή τους, τα πυρά 
σταμάτησαν. 

Ο Μάλμαν, διοικητής της 353ης μεραρχίας πεζικού ο von Λύτβιτς, διοικητής της 2ης θωρακισμένης 
ο Μέγιερ, διοικητής της 12ης θωρακισμένης των SS διέφυγαν από τον θύλακα, όπως κι ο Μάιντλ. 
Αντί για την πλούσια συγκομιδή που θα μπορούσαν να κάνουν, οι σύμμαχοι έπιασαν τρεις μόνο 
στρατηγούς, μεταξύ των οποίων ήταν κι ο Έλφελντ, ο διάδοχος του von Χόλτιτζ στη διοίκηση του 
84ου Σ.Σ. 

Με την αντεπίθεση του Μάιντλ, Β. του Μοντ Ορμέλ διανοίχτηκε ρήγμα. Πολλές χιλιάδες άνδρες 
αλλά και μερικά οχήματα πέρασαν τον Ντιβ από τη γέφυρα του Σαιν-Λαμπέρ -που μπορούσε ακόμη 
να χρησιμοποιηθεί- κατορθώνοντας έτσι να διαφύγουν τη νύκτα της 20ής προς την 21η. Μια 
κατακλυσμιαία βροχή έκανε βαθύτερο ακόμη το σκοτάδι. Ο Μάιντλ έπιασε θέσεις στη γωνία του 
δάσους του Κουντεχάρ, στους πρόποδες του Μοντ Ορμέλ όπου οι Πολωνοί κοιμούνταν 
εξαντλημένοι. Οι άνδρες του Μάιντλ, ακόμη κι οι σκοποί, κοιμούνταν κι αυτοί, αποκαμωμένοι. Ο 
στρατηγός κρατιόνταν ακόμη όρθιος. Κατηύθυνε μόνος του προς Βιμουτιέ τους στρατιώτες που 
ξεφύτρωναν ομάδες ομάδες, μέσα από τη νύκτα και το σκοτάδι. Μια ώρα πριν από τα ξημερώματα, 
όσοι είχαν επιζήσει από ένα τάγμα γρεναδιέρων, δήλωσαν ότι δεν ερχόταν πια κανείς πίσω τους. Ο 
Μάιντλ ξύπνησε τους άνδρες του, τους έστειλε, περίμενε ακόμη ως τις 5 ακριβώς, κι ύστερα 
ξεκίνησε κι αυτός πεζή, σχεδόν μόνος. Η βροχή δυνάμωνε. Η μάχη της Νορμανδίας είχε τελειώσει. 
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Το τέλος του Vichy 

Η γερμανική ήττα στη Νορμανδία μπορούσε να είναι πιο ολοκληρωτική, αλλά προπάντων μπορούσε 
να είναι λαμπρότερη. Δεν ήταν όμως λιγότερο αποφασιστική. Η μάχη της France, η France η ίδια, 
είχαν χαθεί αμετάκλητα για την Wehrmacht. 

Πολλοί είχαν βγει από τον θύλακα της Φαλαίζ. Αυτοί όμως που έμειναν, νεκροί και αιχμάλωτοι, 
ήταν η αφρόκρεμα των Γερμανών μαχητών, και οι δύο στρατιές που βρίσκονταν στον τομέα αυτό 
είχαν ουσιαστικά συντριβεί. Οι θωρακισμένες μεραρχίες που είχαν σηκώσει το μεγαλύτερο βάρος 
των μαχών ήταν πια ερείπια. Η 116η είχε καταντήσει ν’ αποτελείται από 500 άνδρες, η 2η των SS 
από 450, η 12η των SS από 300 κ.ο.κ. Η 1η και η 10η των SS δεν διέθεταν πια ούτε ένα άρμα μάχης. 

Ωστόσο ήταν επίλεκτες όσες μονάδες πρόβαλλαν ακόμη αντίσταση, οι άλλες είχαν διαλυθεί. Ένα 
ανθρώπινο κοπάδι κυλούσε από τη γέφυρα της Ρουέν που είχε μισοεπισκευασθεί. Πλήθη 
στρατιωτών περνούσαν τον Σηκουάνα αγκιστρωμένοι από καθετί που μπορούσε να επιπλέει, ακόμη 
και από σπασμένα βαρέλια από μηλίτη, και αληθινές μάχες δίνονταν γύρω από τις βάρκες που 
σπάνια μπορούσαν να βρεθούν. Η στρατιωτική αστυνομία κατηύθυνε τους φυγάδες, προς την 
περιοχή της Αμιένης, όπου ανασυντάσσονταν και οπλίζονταν. 

Τα μετόπισθεν ξεκουβαλούσαν. Η εκκένωση του Paris άρχιζε. Τα επιτελεία του Σαιν Ζερμαίν και της 
Λα Ρος Γκυγιόν επρόκειτο να συνθλίβουν κάτω από το μπετόν του Μαρζιβάλ. Ο Model που ο Hitler 
στήριξε πάνω του την ελπίδα ότι θα έκανε θαύματα, ήταν πια ένας στρατιωτικός ηγέτης 
συντριμμένος που βογκούσε απ’ τις τόσες πληγές, που ούτε θα ένιωθε άλλοτε μέσα στον πυρετό της 
νίκης. Διέλυσε την 7η στρατιά και συγχώνευσε τα υπολείμματά της με την 5η θωρακισμένη στρατιά 
που εμπιστεύθηκε και πάλι τη διοίκηση της στον Έμπερμπαχ. Ακολουθώντας τις οδηγίες του Hitler, 
τον διέταξε ν’ αγκιστρωθεί στον Τουκ, κρατώντας τα σημεία Τρουβίλ, Λισιέ και Γκαστ. Ταυτόχρονα 
όμως ειδοποίησε το Γεν. Αρχηγείο της Δύσης ότι κάθε ελπίδα αντίστασης νότια του Σηκουάνα ήταν 
χιμαιρική, και για ν’ αποφευχθεί η πλήρης κατάρρευση, ζήτησε 30 νέες μεραρχίες, από τις οποίες 9 
έπρεπε να είναι θωρακισμένες. Οι δυνάμεις αυτές μόνο από το ρωσικό μέτωπο ήταν δυνατό να 
αποσπασθούν. Ο Model που έφθασε από εκεί, ήξερε καλύτερα απ’ τον καθένα ότι και από το 
μέτωπο αυτό δεν ήταν δυνατό ν’ αποσπασθεί έστω και ένα ακόμη τάγμα. 

Από τη γραμμή του Αβρ δηλαδή την γραμμή Βερνέιγ Νονανκούρ η 5η θωρακισμένη στρατιά έπρεπε 
να ενωθεί με την 1η στρατιά που είχε αποστολή να καλύψει την περιοχή Paris, πιάνοντας θέσεις 
μεταξύ Ντρε και Ορλεάνης. Αργότερα, η τελευταία αυτή έπρεπε να επεκτείνει τη διάταξή της ως την 
Υόν για να συνδεθεί με την 19η στρατιά που υποχωρούσε από την ακτή της Μεσογείου. Ένα συνεχές 
μέτωπο που θα κάλυπτε τους τόπους εκτοξεύσεως των ιπταμένων βομβών θα είχε έτσι συγκροτηθεί 
από τη Χάβρη ως την Μπεζανσόν. 

Η 1η στρατιά που η διοίκησή της είχε ανατεθεί στον στρατηγό Κουρτ von ντερ Σεβαλερί, θα 
καταλάμβανε την ακτή του Ατλαντικού, από τον Λουάρ ως τα Πυρηναία. Έπρεπε λοιπόν να διασχίσει 
συμπτυσσόμενη το μεγαλύτερο μέρος της France για να πραγματοποιήσει τον στρατηγικό ρόλο που 
της είχε ανατεθεί. Ήταν όμως ανίσχυρη! Τα δυο της σώματα στρατού αποτελούνται το καθένα, από 
μια μόνο μεραρχία στήριξης. Οι μονάδες αυτές είχαν τόσο ετερόκλητη σύνθεση, ώστε ήταν 
εντεταγμένο σ’ αυτές και ένα σύνταγμα Ινδών, το 950ό σύνταγμα του Σάντρα Μπόζε. Με μια 
διαταγή που είχε εκδοθεί για τη σύμπτυξη των μη μάχιμων σχηματισμών ανατολικά της γραμμής 
Ορλεάνης - Clermont-Ferrand, 100.000 άνδρες και γυναίκες της Wehrmacht είχαν ριχθεί κιόλας 
στους δρόμους, με μόνο μεταφορικό μέσο τα πόδια τους. Σε δυο μέρες ακολούθησαν και οι μάχιμοι 
σχηματισμοί, εκτός από τις φρουρές που αφέθηκαν στα λιμάνια. Οι χαλασμένοι δρόμοι, οι 
κατεστραμμένες γέφυρες και οι παρενοχλήσεις των μακί επιβράδυναν την πορεία τους απελπιστικά. 
Στις 28 Αυγούστου, μια εβδομάδα από την ημέρα που είχε αρχίσει η υποχώρηση, το 64ο σώμα που 
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είχε ξεκινήσει από την περιοχή Λα Ροσέλλ δεν είχε προχωρήσει ακόμη πέρα από το Poitiers. Ως 
σημείο συγκεντρώσεως είχε ορισθεί η Ορλεάνη, οι Αμερικανοί όμως πρόλαβαν φθάνοντας σ’ αυτήν 
πριν από τους Γερμανούς που ως μόνη λύση είχαν πια να συνεχίσουν το δρόμο τους προς τα 
ανατολικά για να συναντηθούν με την 19η Στρατιά. 

Καθώς υποχωρούσαν οι Γερμανοί, όλο το ΒΔ τμήμα, ολόκληρη η κεντρική France απελευθερωνόταν 
αυτόματα. Επρόκειτο για καμιά τριανταριά νομούς που κάλυπταν πέντε από τις 12 στρατιωτικές 
διοικήσεις, μέσα στις οποίες το επιτελείο του στρατηγού Καίνιγκ είχε προσπαθήσει να πλαισιώσει 
τη συγκεχυμένη μάζα των γαλλικών δυνάμεων του εσωτερικού (FFI): Β (Bordeaux) R3 (Montpellier), 
R4 (Toulouse), R5 (Limoges), R6 (Clermont-Ferrand). Οι επαναστατικές αρχές που είχαν συγκροτηθεί 
στο βουνό έβγαιναν τώρα ορμητικά από την παρανομία. Το Αλγέρι είχε ορίσει επιτρόπους της 
Δημοκρατίας, νομάρχες και επάρχους, οι κομμουνιστικές και αναρχίζουσες επιδράσεις 
κυριαρχούσαν όμως σε πολλές επαρχίες και η απελευθέρωση συνοδεύτηκε παντού σχεδόν από μια 
επαναστατική κατάληψη της εξουσίας. Ύστερα από χρόνια θα βρεθεί οπωσδήποτε ένας ιστορικός 
που χρησιμοποιώντας τις μεθόδους που είχε χρησιμοποιήσει ο Ταιν για να περιγράψει τα ιδιαίτερα 
της Γαλλικής επαναστάσεως θα ξαναζωντανέψει το παράδοξο αυτό και τρομερό επεισόδιο. Για την 
ώρα, αυτό είναι αδύνατο και όσοι αποπειράθηκαν να το κάνουν, απέτυχαν. Τα αρχεία της νέας 
αυτής αυθόρμητης αναρχίας, οι φάκελοι της νέας αυτής περιόδου του τρόμου κρατιούνται 
απολύτως μυστικοί. Ποτέ, ούτε κατά προσέγγιση δεν έχει διαπιστωθεί πόσα άτομα εκτελέσθηκαν 
στο άψε-σβήσε με κάποια συνοπτική διαδικασία που αποτελούσε παρωδία απονομής δικαιοσύνης 
ή και χωρίς αυτή. Είναι δυστυχώς αναμφίβολο ότι έγιναν σε μεγάλη κλίμακα ειδεχθή εγκλήματα με 
μόνη τη δικαιολογία ότι ισοζυγίζονταν έτσι τα επίσης κτηνώδη και σαδιστικά εγκλήματα που 
διέπραξε η Gestapo, η γαλλική εθνοφυλακή και πολλές άγριες μονάδες των SS. Χρειάστηκαν πολλοί 
μήνες ώσπου ν’ αποκατασταθεί η τάξη στα μεσημβρινά διαμερίσματα και ν’ ανατεθεί στα κανονικά 
δικαστήρια η τιμωρία των πράξεων συνεργασίας με τον εχθρό. 

Το Vichy ήταν στις παρυφές της ανταρτοκρατούμενης περιοχής της Ωβέρν. Υπήρχε φόβος να 
κατέβουν οι μακί και ν’ απαγάγουν τον στρατάρχη Petain. Στις 7 Μαΐου, φρουρούμενος από 
μεγάλες δυνάμεις Γερμανών, ο γέροντας μεταφέρθηκε στον πύργο του Βουαζέν που ανήκε στον 
κόμη Φελς, κοντά στο Ραμπουγιέ. Ύστερα από δεκαπέντε μέρες, οι Γερμανοί άλλαξαν γνώμη και, με 
το πρόσχημα ότι αναμενόταν απόβαση στη βόρεια France, αποφάσισαν να μεταφέρουν πάλι αυτόν 
που ονομαζόταν ακόμη αρχηγός του γαλλικού κράτους, στην πρωτεύουσά του, το Vichy. Ο Petain 
απαίτησε να επιστρέψει περνώντας από το Νανσύ, το Επινάλ, την Ντιζόν, την Lyon και το Σαιντ-
Ετιέν. Είδε να τον χαιρετούν ακόμη με επευφημίες, όπως και τον περασμένο μήνα που είχε 
επισκεφθεί το Paris και την Ρουέν. Αυτό ενίσχυσε μέσα του την πεποίθηση ότι ενσάρκωνε πάντοτε 
τη νομιμότητα, ότι εξακολουθούσε να έχει πάντα την αγάπη του γαλλικού λαού. Παίρνοντας θάρρος 
απ’ αυτό απηύθυνε στον De Gaulle μια επιστολή, προσφερόμενος να μοιρασθεί μαζί του την 
εξουσία για μερικούς μήνες, και ύστερα, αφού θα γινόταν έτσι η μεταβίβαση της αρχής, αυτός θ’ 
αποτραβιόταν να τελειώσει τις μέρες του σε κάποιο ήσυχο μέρος. Καμιά απάντηση δεν δόθηκε ποτέ 
στο μνημείο αυτό της απλοϊκότητας. 

Ο Ιούνιος και ο Ιούλιος κύλησαν ήσυχα, χωρίς απρόοπτα. Τα συρματοπλέγματα γύρω από το 
Ξενοδοχείο του Πάρκου δημιουργούσαν την εντύπωση ότι το Vichy ήταν σε κατάσταση πολιορκίας, 
αν και δεν είχε διαταραχθεί η ηρεμία που έδειχνε να επικρατεί εξωτερικά. Το γαλλικό δράμα 
παιζόταν αλλού: στην καταστραμμένη Νορμανδία, στο Βερκόρ, όπου η πρόωρη εξέγερση των μακί 
πνίγηκε στο αίμα, στην Οραντούρ, όπου η μεραρχία Ντας Reich εξόντωσε όλο τον πληθυσμό ή 
ακόμη και στη δημοσιά, όπου ο Georges Μαντέλ δολοφονήθηκε από τους εθνοφύλακες σε 
αντίποινα της δολοφονίας του υπουργού πληροφοριών Φιλίπ Ανριό, ο φονιάς του οποίου, κάποιος 
Ντεμουλέν σκοτώθηκε λίγες μέρες αργότερα κατά την επίθεση εναντίον μιας Τράπεζας στη 
λεωφόρο Ωσμάν. Από το 1940, η France είχε διαφυλαχθεί κάπως από το μαρτύριο που ζούσε όλος ο 
κόσμος. Και ξαφνικά ο πόλεμος πλήθαινε τα πλήγματα με τα οποία την κτυπούσε. Παρ’ όλα αυτά η 



Digitized by 10uk1s 

πόλη των ιαματικών νερών που στις δύστυχες μέρες είχε γίνει πολιτικό κέντρο της France, έμενε 
πάντα μια όαση. 

Ο Laval έφυγε από το Vichy κρυφά στις 8 Αυγούστου. Περνώντας από το Paris, έφθασε στις 12 
Αυγούστου στη Νανσύ, όπου ο πρόεδρος της Βουλής Edouard Ερρριώ υποκρινόμενος τον τρελό, 
κατάφερε να τον κλείσουν σ’ ένα ίδρυμα φρενοβλαβών. Η συνάντηση των δυο αυτών 
προστατευόμενων πολιτικών ήταν δακρύβρεκτη. Το σχέδιο του Laval ήταν να συγκαλέσει την 
εθνοσυνέλευση του 1940, να υποδεχθεί μέσα σ’ αυτή τους Συμμάχους και να αρχίσει 
διαπραγματεύσεις με τον De Gaulle. Όπως και ο Petain, αφού διαιώνισε τον πεταινισμό, ο Laval 
υπολόγιζε ν’ αποσυρθεί, και στην ανάγκη να αυτοεξορισθεί, αφού θ’ αποκαθιστούσε και πάλι τη 
δημοκρατική νομιμότητα. Αυτός όμως, αντίθετα από τον στρατάρχη έβλεπε προσωρινή την 
αποχώρησή του. Μόλις είχε περάσει τα εξήντα και δεν μπορούσε να συμβιβασθεί με την ιδέα ότι 
ύστερα από μια τόσο λαμπρή σταδιοδρομία τον περίμενε η ολοκληρωτική έκλειψη του από το 
στερέωμα της πολιτικής. 

Τα σχέδιά του ναυάγησαν εντελώς. Ύστερα από τις πρώτες διαχύσεις της απελευθέρωσης, ο Ερριώ 
που οδηγήθηκε στο Paris δείχνεται σιωπηλός. Οι Χιτλερικοί που δεν είχαν κανένα λόγο να 
προετοιμάζουν το μέλλον της France, συνέλαβαν τον πρόεδρο της Βουλής και τον οδήγησαν, 
αιχμάλωτό τους πια, στα περίχωρα του Berlin. Υποχρέωσαν ύστερα τον Laval να μεταφέρει την 
κυβέρνησή του στην Μπελφόρ. Ο Laval αρνήθηκε. Δήλωσε ότι θα περίμενε τους Συμμάχους στο 
μέγαρο Ματινιόν. Απάντησή τους ήταν ο εξαναγκασμός. Στις 17 Αυγούστου, στις 23:00, ο Laval 
οδηγήθηκε από την Gestapo προς τα ανατολικά. Καθώς ανέβαινε στ’ αυτοκίνητο είπε: 

Σε τρεις μέρες ήρθε και η σειρά του Petain. Στις 20 Αυγούστου, στις 07:00, ένας Γερμανός 
στρατιώτης έσπασε με σιδερένιο λοστό την πόρτα του δωματίου όπου κοιμόταν. Βρήκε στο χωλλ 
του Ξενοδοχείου του Πάρκου τη φρουρά του να έχει τα οπλοπολυβόλα της οπλισμένα και τις κάσες 
των χειροβομβίδων ανοιχτές. Ο Petain όμως απαγόρευσε στη φρουρά την απεγνωσμένη αυτή 
αντίσταση. Βγήκε ευθυτενής και κάτωχρος, μπροστά στον νούντσιο και τον πρεσβευτή της Ελβετίας 
που είχε καλέσει ο ίδιος για να τους επιδώσει τη διαμαρτυρία του. Τον απήγαγαν. Κι ας είχε πει ο 
στρατηγός von Νόυμπρον: 

Τώρα πια 
είμαι απλώς αιχμάλωτος... 

Δεν έγινα αξιωματικός για να κάνω αυτό το επάγγελμα... Μια μικρή ομάδα 
πιστών ανθρώπων του έψαλε την Μασσαλιώτιδα, ενώ η φάλαγγα των γερμανικών αυτοκινήτων 
έπαιρνε τον στρατάρχη, και η Κυρία Philippe Petain κλονιζόταν κάτω από την γκρίζα βροχή. Το Vichy 
είχε ζήσει τις μέρες του ως πρωτεύουσα. 
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Τουλόν, Μασσαλία, Μοντελιμάρ, Lyon 

Στην Προβηγκία οι στρατιωτικές επιχειρήσεις συνεχίζονταν με μια ταχύτητα που δεν είχε ελπίσει 
κανείς. Οι νησίδες αντίστασης στις ακτές καταπνίγηκαν βίαια. Η επαφή μεταξύ των αποβατικών 
δυνάμεων και των μονάδων που είχαν ριφθεί με αλεξίπτωτα, αποκαταστάθηκε από το πρώτο 
βράδυ. Ο Γερμανός διοικητής του 62ου εφεδρικού Σ.Σ. στρατηγός Νόυλιγκ είχε αιχμαλωτισθεί στο 
Ντραγκινιάν μαζί με το επιτελείο του. Το απόσπασμα θωρακισμένων Τασκ Φορς Μπάτλερ

Στις 17, ο Hitler υποτάχθηκε σ' αυτή τη σκληρή εγκατάλειψη των πάντων. Στην αριστερή πτέρυγα 
της 19ης στρατιάς, τα υπολείμματα του 62ου σώματος στρατού θα αποσύρονταν από την Ιταλία και 
θα ενώνονταν με τις δυνάμεις του στρατάρχη Kesselring. Τα δυο αλλά σώματα, το 4ο της Luftwaffe 
και το 85ο θα συμπτύσσονταν το ένα από την δεξιά και το άλλο από την αριστερή όχθη του Ρον. Η 
κατάσταση τους ήταν τραγική. Οι σιδηροδρομικές συγκοινωνίες είχαν διακοπεί. Στη Σεβέν και στις 
Άλπεις το αντάρτικο είχε φουντώσει. Οι άμαχοι, ανάμεσα στις φάλαγγες που υποχωρούσαν ήταν 
τρεις φορές περισσότεροι από τους μάχιμους. Κανένας στρατός δεν είχε τόσο μεγάλο ποσοστό 
τραυματιών από ενέδρες και τόσους προσκολλημένους όσους είχαν τα τμήματα κατοχής της 
Ριβιέρας. Στους δρόμους που ήταν γεμάτοι από άτακτα πλήθη, βάδιζε και μια φάλαγγα βοηθητικών 
από το Τονκίνο που είχαν κληθεί στην Ευρώπη για να πολεμήσουν τους Γερμανούς και είχαν 
περάσει στην υπηρεσία τους. Δυο κίνδυνοι απειλούσαν αυτές τις ορδές: η αεροπορία και η γοργή 
προέλαση των Αμερικανών στις Άλπεις. Μπορούσαν να φθάσουν στον Ρον από τις κοιλάδες του 
Αιγκ, του Ντρομ και του Ιζέρ και να κυκλώσουν την 19η στρατιά. Ο διοικητής της ομάδας G 
Μπλάσκοβιτς, ανακοινώνοντάς της την απόφαση του Führer, είχε προσθέσει: Προσπαθήστε να 
φθάσετε στην περιοχή Σαλόν-συρ-Σον. Είναι ζήτημα ωρών. Η διαταγή αυτή είναι η τελευταία. 

 
εξόρμησε προς την Γκρενόμπλ ακολουθώντας την οδό Ναπολέοντος. Η 3η αμερικανική μεραρχία 
πεζικού κατέλαβε την Μπρινιόλ και συνέχισε την προέλασή της προς Aix. Η 45η κατέλαβε την 
κοιλάδα της Ντυράνς και βάδιζε προς την Αβινιόν. Η 36η ακολουθούσε το τμήμα Μπάτλερ. Η 
γερμανική διοίκηση καλούσε απεγνωσμένα στην αριστερή όχθη του Ρον τη μοναδική της μονάδα 
ελιγμών, την 11η θωρακισμένη μεραρχία, όλες οι γέφυρες όμως ήταν καταστρεμμένες και η 
διαπεραίωση των αρμάτων με πλωτά μέσα που βρίσκονταν στην τύχη, γινόταν με βραδύτητα 
απελπιστική. Η 19η στρατιά, η ομάδα G, το Ανώτερο Στρατηγείο της Δύσης δεν είχαν καμιά 
αυταπάτη ότι θα μπορούσαν να απωθήσουν ή έστω και να συγκρατήσουν τη νέα εισβολή. 
Πρότειναν να σταματήσουν οι μάχες και να εκκενώσουν τη νότια France το γρηγορότερο. 

Οι φρουρές της Τουλόν και της Μασσαλίας δεν είχαν περιληφθεί στη διαταγή της σύμπτυξης. 
Έπρεπε, σύμφωνα με την καθιερωμένη φρασεολογία, να υπερασπίσουν, μέχρι την τελευταία τους 
σφαίρα, τα Φέστουνγκεν που τους εμπιστεύονταν ο Führer. Οι δυνάμεις όμως αυτές δεν ήταν στο 
ύψος της αποστολής τους. Η Τουλόν κρατιόταν από την 242η μεραρχία θέσεων του στρατηγού 
Μπαίζλερ και η Μασσαλία από την 244η του στρατηγού Σαίφφερ. Τόσο η μια όσο και η άλλη ήταν 
μεγάλες μονάδες δευτέρας τάξης που είχαν στη δύναμή τους πολλά τάγματα Οσττρούππεν και 
αποτελούνταν, σε μεγάλη αναλογία, από άνδρες παλαιών κλάσεων ή ανάπηρους. Ανίκανες για 
οποιονδήποτε τακτικό ελιγμό και επομένως για ν’ αντιτάξουν ελαστική άμυνα, το μόνο που 
μπορούσαν να κάνουν ήταν να παρατάξουν ένα αραχνοΰφαντο παραπέτασμα ανθρώπινου υλικού 
γύρω από την πλατιά περίμετρο των δυο πόλεων. 

Η κατάληψη της Τουλόν και της Μασσαλίας είχε ανατεθεί στα γαλλικά στρατεύματα. Αχάριστη 
αποστολή που θα κρατούσε στην παράκτια περιοχή τις δυνάμεις του στρατηγού ντε Λατρ, ενώ οι 
αμερικανικές δυνάμεις θ’ απελευθέρωναν μεγάλες εκτάσεις του γαλλικού εδάφους. Η κατάληψη 
της Τουλόν είχε προβλεφθεί για την Η+20, και της Μασσαλίας για την 11+40, δηλαδή για τις 5 και 25 
Σεπτεμβρίου αντιστοίχως. Στο σύνολό της η όλη πορεία της Επιχείρησης Άνβιλ - Ντράγκον έπρεπε 
σύμφωνα με το σχέδιο να είναι μεγαλειώδης και αργή. Κανείς δεν υπολόγιζε ότι η Lyon θ’ 
απελευθερωνόταν πριν από την 11+90, δηλαδή πριν από τις 15 Νοεμβρίου. Το πρόγραμμα αυτό 
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ήταν αποτέλεσμα μιας τρομερής υπερεκτιμήσεως των δυνάμεων του εχθρού. 

Οι Αμερικανοί όμως ανέτρεψαν τις προθεσμίες. Το απόσπασμα Τ. Φ. Μπάτλερ πέρασε τον Ντυράνς 
στις 19 Αυγούστου, κοντά στην Οραιζόν, ενώ η διάβασή του είχε προβλεφθεί για τις 30 
Σεπτεμβρίου. Ο ντε Λατρ έπρεπε, συνεπώς, να επιταχύνει κι αυτός τις επιχειρήσεις εναντίον της 
Τουλόν και της Μασσαλίας, για να μπορέσουν έτσι οι γαλλικές δυνάμεις να βαδίσουν το 
γρηγορότερο εναντίον της Βουργουνδίας και της Alsace. Ο διοικητής της 7ης στρατιάς Alexander M. 
Patch, από τον οποίο εξαρτιόταν πάντα, ως την συγκρότηση της 6ης ομάδας στρατιών, έδωσε την 
έγκρισή του. 

Η πολιορκία της Τουλόν άρχισε στις 20 Αυγούστου προτού το δεύτερο κλιμάκιο του γαλλικού 
στρατού ολοκληρώσει την απόβασή του. Τα απότομα βουνά που περικλείουν την πόλη υποχρέωναν 
τις δυνάμεις που θα ενεργούσαν την κύκλωση σε μια σειρά αναβάσεις από κατσικόδρομους ή από 
πλαγιές που καλύπτονταν από θάμνους. Ενώ η 1η μεραρχία έδινε σκληρές μάχες για την κατάληψη 
της Υέρ, η 3η μεραρχία του Μονσαμπέρ παρέκαμψε την πόλη και έφθασε κοντά στη θάλασσα στο 
Μπαντόλ και στο Σαναρύ. 

Όταν το μεγάλο πολεμικό λιμάνι κυκλώθηκε, η επίθεση εναντίον του άρχισε από ξηρά, θάλασσα και 
αέρα. Μια ισχυρή μοίρα γαλλοαμερικανικού ναυτικού, στην οποία ανήκαν το γηραιό θωρηκτό 
Nevada και το γηραιότερο Lorraine, σφυροκοπούσε την χερσόνησο του Σαιν-Μαντριέ και τις 
πυροβολαρχίες του ακρωτηρίου Σισιέ. Ο Γερμανός κυβερνήτης, ναύαρχος Ρούφους, σχεδίαζε ν’ 
αποκλείσει το λιμάνι βυθίζοντας στην είσοδο το θωρηκτό Strasbourg και το καταδρομικό Λα 
Γκαλισσονιέρ, που είχαν ανελκυσθεί μετά την καταβύθισή τους, το 1942. 35 μεγάλα βομβαρδιστικά 
ξαναβυθίζοντας τα δυο μεγάλα σκάφη στην δεξαμενή τον εμποδίζουν να το κάμει. Στην ξηρά οι 
Γερμανοί αντιστέκονταν με φανατισμό. Όσο κρατούσε η μάχη, η ζέστη ήταν αποπνικτική. Η σκόνη 
φούντωνε πυκνή σαν σύννεφο μέσα από τους πευκώνες που φλέγονταν ολόγυρα. Όταν μπήκε στον 
αγώνα και η 9η μεραρχία, και το πυροβολικό άρχισε το ισχυρό σφυροκόπημά του, φάνηκε ότι οι 
υπερασπιστές δεν μπορούσαν πια να κρατήσουν πολύ. Οι Γάλλοι πήραν με έφοδο τα τρία οχυρά 
(Κωμ, Φαρόν και Κουντόν), από τα οποία εξαρτιόταν η άμυνα της Τουλόν, και διείσδυσαν μέσα στην 
πόλη από τη ρεματιά της Νταρντέν. Στις 2 Αυγούστου, παρά την συνεχιζόμενη, σε διάφορα σημεία, 
σποραδική αντίσταση, η πόλη ήταν δική τους. 

Κλειδί του λιμανιού ήταν η χερσόνησος Σαιν-Μαντριέ, όπου κατέφυγε ο ναύαρχος Ρούφους. Όλη η 
περιοχή αυτή κάηκε κυριολεκτικά από 785 τόνους βόμβες και από 8.500 βλήματα των πολεμικών 
πλοίων, διαφόρων διαμετρημάτων: από 138 ως 340mm. Ο Ρούφους συνθηκολόγησε στις 28 
Αυγούστου με τους τελευταίους υπερασπιστές της Τουλόν, 1800 ναύτες και στρατιώτες. 

Την ίδια μέρα η Μασσαλία ήταν κιόλας ελεύθερη. H επίθεση εναντίον της έπρεπε σύμφωνα με το 
σχέδιο να γίνει μετά την κατάληψη της Τουλών, ανυπόμονος όμως ο Μονσαμπέρ που δεν ήθελε ν’ 
αφήσει τους Αμερικανούς να δρέψουν μόνοι τους στους δρόμους της France τα φιλιά και τη δόξα 
της απελευθέρωσης, τίναξε τις προθεσμίες αυτές στον αέρα. Από τον οδικό κόμβο της Λε Καμ 
κατηύθυνε προς την Μασσαλία ένα μέρος της 3ης μεραρχίας Αλγερινών, ένα τμήμα Μαροκινών 
Ταμπόρ και ένα κλιμάκιο της 1ης θωρακισμένης μεραρχίας. Η Ωμπάν που είχε περισφιχθεί από Β 
και Ν, έπεσε στις 21. Το προάστιο του Σαιν Ζυλιέν καταλήφθηκε την επομένη. Ανήσυχος ο ντε Λατρ 
που έβλεπε μια χούφτα ανθρώπους να εισδύουν μέσα στον δαίδαλο των σπιτιών της πόλης, 
απαγόρευσε προσωρινά τη διάβαση του Ζαρέ -ενός μικρού ποταμού που χωρίζει τη Μασσαλία από 
τα περίχωρά της- αλλά το 7ο σύνταγμα του συνταγματάρχη Σαπύ αφέθηκε να παρασυρθεί από τον 
κόσμο. Στις 23 Αυγούστου, στις 8 το πρωί, ξεχύθηκε στη λεωφόρο Μαντελαίν που οδηγεί στην 
Κανεμπιέρ. Στις 10, ήταν κιόλας στο παλιό λιμάνι, κόβοντας έτσι στα δυο το αμυντικό σύστημα των 
Γερμανών. Ο αξιωματικός πληροφοριών του Σαπύ, ο λοχαγός και αβάς Κροζιά, μπήκε στο κεντρικό 
ταχυδρομείο και, πολύ απλά, τηλεφώνησε στον στρατηγό Σαίφφερ, ζητώντας του να παραδοθεί. Ο 
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Γερμανός διοικητής δέχθηκε μια συνάντηση με τον Μονσαμπέρ στο οχυρό Σαιν Ζαν, όταν όμως του 
ζητήθηκε να παραδοθεί άνευ όρων, η στάση του σκλήρυνε. Η διακοπή του πυρός ανακλήθηκε. Η 
μάχη της Μασσαλίας ξανάρχισε στις 19:15. 

Δεν είναι παράξενο ότι η μάχη αυτή της Μασσαλίας ήταν η πιο εντυπωσιακή και πιο συγκλονιστική 
από όλες τις μάχες του πολέμου. Ενώ τα γεγονότα εξελίσσονταν γύρω τους, ένας ολόκληρος 
πληθυσμός που βρισκόταν σε κατάσταση υπερβολικής έξαψης, περνούσε από τη μια στιγμή στην 
άλλη, από την άγνοια του κινδύνου στον πανικό. Ύστερα από μια υπέροχη εξόρμησή τους οι 500 
αντάρτες (F.F.I.) -που μετά την απελευθέρωση έγιναν 20.000- μάχονταν στο πλευρό των τακτικών 
δυνάμεων. Ο Μονσαμπέρ φορώντας τη στολή του, του 1939, είχε εγκατασταθεί στη νομαρχία, στην 
οδό Σαιν-Φερρεόλ, σ’ ένα σημείο που πραγματικά δεν ανήκε ούτε στον εχθρό ούτε στους Γάλλους κι 
έπρεπε να κάνει κανείς ένα σωρό ελιγμούς περνώντας μέσα από τις σφαίρες για να φθάσει στο 
στρατηγείο του. Η Κανεμπιέρ που είχε γίνει στόχος του πυροβολικού ήταν γεμάτη από 
καταστρεμμένα τραμ, με τους τρολέδες τους σπασμένους. Ο λόφος και η βασιλική της Νοτρ-Νταμ-
ντε-λα-Γκαρντ είχαν καταληφθεί με έφοδο μπροστά σε χιλιάδες ανθρώπους που παρακολουθούσαν 
χάσκοντας. Στις 27, ο Σαίφφερ έκρινε ότι είχε πια εξαντλήσει κάθε μέσο αντίστασης. Οι Γερμανοί 
που πιάστηκαν αιχμάλωτοι στη Μασσαλία -37.000 στρατιώτες και 700 αξιωματικοί- ήταν διπλάσιοι 
απ’ αυτούς που πιάστηκαν στην Τουλόν. Αναμφίβολα η μάχη της Μασσαλίας θα κρατούσε δυο 
φορές περισσότερο αν η φρουρά της είχε τον φανατισμό που δίδασκε ο Hitler. 

Σε 1000km απόσταση από την Προβηγκία, πολιορκήθηκε κι ένα ακόμη λιμάνι, η Brest. Στις 25 
Αυγούστου το 8ο αμερικανικό Σ.Σ. έκανε επίθεση στην οχυρωμένη περιοχή φιλοδοξώντας να την 
καταλάβει μέσα σε πέντε μέρες. Αν και ο Γερμανός στρατηγός των αλεξιπτωτιστών Ράμκε που την 
υπεράσπιζε, δεν έφτασε ως το να θαφτεί κάτω από τα ερείπιά της, αντιπαράταξε ωστόσο μια 
υπέροχη ενεργητικότητα στην υλική υπεροχή του αντιπάλου του. Η Βρέστη δεν έπεσε παρά στις 19 
Σεπτεμβρίου, και σε τέτοια κατάσταση που το λιμάνι της χρειάσθηκε μήνες δουλειά για να μπορέσει 
να χρησιμοποιηθεί ξανά. 

Στην κοιλάδα του Ρον παιζόταν η τύχη της 10ης γερμανικής στρατιάς. Οι περίφημοι μακί των 
Άλπεων που είχαν οργανωθεί και διοικούνταν από μόνιμους αξιωματικούς, διευκόλυναν τόσο πολύ 
την προέλαση προς την Γρενόβλη και προς τα ιταλικά σύνορα, ώστε το 6o αμερικανικό Σ.Σ. 
κατόρθωσε να συγκεντρώσει το μεγαλύτερο μέρος των δυνάμεών του και να υποδεχθεί εγκαίρως 
τις εχθρικές φάλαγγες που προχωρούσαν με κόπο προς την Lyon. 

Στις 22 Αύγουστου, στα βόρεια του Μοντελιμάρ η γερμανική υποχώρηση ανακόπηκε. Προχωρώντας 
μπροστά από την 36η μεραρχία, το Τ. Φ. Μπάτλερ ανέβασε το πυροβολικό του στο δάσος της 
Μαρσάν σε ύψος κάπου 500m, από όπου απλώνεται πανοραματική μπροστά του η θέα της 
υπέροχης κοιλάδας. Όλη η περιοχή πρόβαλε πια κάτω από τα στόμια των αμερικανικών κανονιών: 
οι δυο όχθες του Ρον, ο Ντρομ που συναντά τον μεγάλο ποταμό, ο δρόμος και η σιδηροδρομική 
γραμμή που στρίβουν προς τη μικρή εύφορη πεδιάδα του Λοριόλ και συγκλίνουν προς το χωριό 
Κουκούρντ, για να περάσουν ύστερα πλάι-πλάι τη στενή διάβαση που λέγεται Πύλη του 
Μοντελιμάρ. Η 19η στρατιά ήταν πιασμένη από τον λαιμό. Η συνθηκολόγησή της στο πεδίο της 
μάχης ήταν αναπότρεπτη. 

Οι αρχηγοί ωστόσο και ορισμένες γερμανικές μονάδες κρατούσαν ακόμη μέσα τους δύναμη. Πολλές 
προσπάθειες των Αμερικανών που ήθελαν να πάρουν το Μοντελιμάρ, προσβάλλοντας τους 
Γερμανούς από την κοιλάδα του Ρουμπιόν, απωθήθηκαν. Αφού ο Βίζε εδραίωσε τις θέσεις του στο 
σημείο αυτό, συγκέντρωσε την διοίκηση της 11ης θωρακισμένης και της 198ης μεραρχίας πεζικού 
στα χέρια του von Βίτερσχαϊμ, δίνοντάς του τη διαταγή να ξανανοίξει με κάθε θυσία το δρόμο προς 
την Lyon. Οι κινήσεις των Γερμανών ήταν εξαιρετικά δύσκολες, οι επικοινωνίες τους έσπαζαν κάθε 
στιγμή, κάτι παλιά φορτηγά αυτοκίνητα με γκαζοζέν ήταν τα μόνα μηχανοκίνητα μέσα τους, ενώ τα 



Digitized by 10uk1s 

μάχιμα τμήματα έπρεπε ν’ ανοίγουν τον δρόμο τους διασπώντας συντριπτικά ανώτερες δυνάμεις 
του αντιπάλου. Μια, δυο, τρεις, τέσσερις επιθέσεις τους αποκρούσθηκαν, μέρα και νύκτα. Η 
αμερικανική διοίκηση όμως έκανε κι εδώ το ίδιο λάθος που είχε διαπράξει στην Φαλαίζ: δεν 
συνέλαβε την έννοια της μάχης αυτής, δεν διέθεσε όλες της τις δυνάμεις ώστε να τραβήξει τη θηλιά 
που είχε περάσει στον λαιμό του εχθρού. Αντί να καλέσει προς το Μοντελιμάρ την 45η μεραρχία 
του, ο Τράσκοττ απέσυρε το Τ. Φ. Μπάτλερ για να το στείλει σε μια επιχείρηση αναγνώρισης στην 
κοιλάδα του Ιζέρ. Στην κρίσιμη στιγμή, εξασθένησε το αποφασιστικό σημείο της μάχης. Στις 26, στις 
8 το πρωί, ο Βίτερσχαϊμ ανέφερε στον ανώτερό του ότι το χωριό Κουκούρντ είχε καταληφθεί και ότι 
ο δρόμος ξανάνοιξε. Η επιχείρηση ξανάρχιζε, όταν ένα απότομο ανέβασμα των νερών του Ντρομ 
έκανε για μια στιγμή να μην μπορούν να χρησιμοποιηθούν οι δυο σχεδίες που μετά την 
καταστροφή της γέφυρας, ήταν τα μόνα μέσα διάβασης του ποταμού. Η ροή του 85ου Σ.Σ. 
ξανάρχισε πια μεσημέρι της 27. Το πυροβολικό των Αμερικανών που άρχισε τον καταιγισμό του από 
τα υψώματα της Μαρσάν, με απευθείας βολή, περιέλουζε τη γερμανική φάλαγγα με τη φοβερή του 
φωτιά χτυπώντας οχήματα, ανατινάζοντας κιβώτια πυρομαχικών, εξοντώνοντας υποζύγια, σώριαζε 
πάνω στη δημοσιά ένα ασύλληπτο πυρακτωμένο μίγμα από παραμορφωμένα σιδερικά και 
αλεσμένες σάρκες. An artillerymans dream

Πέρα από τον ποταμό, όλοι -Σύμμαχοι και Γερμανοί- συνέκλιναν προς τη Lyon. Ο Βίζε κατέλαβε με 
το 4ο σώμα της Luftwaffe τα περίχωρα της πόλης, έτσι ώστε το 85ο να περάσει χωρίς να συναντήσει 
εμπόδια. Οι Αμερικανοί έφθασαν από την Γρενόβλη και την Βαλάνς. Οι Γάλλοι αφού συμπλήρωσαν 
την κατάληψη της Μασσαλίας και πέρασαν τον Ρον σαν ακροβάτες, έφθασαν από το Σαιντ-Ετιέν κι 
από τον αυχένα του Αρμπρέσλ. Οι μακί της περιοχής R1 του συνταγματάρχη Ντεκούρ 
διαρθρώθηκαν σε τρία συγκροτήματα στις δυο πλευρές της πόλης. Φαινόταν και πάλι ότι η μοίρα 
της 19ης στρατιάς ήταν η αιχμαλωσία. 

, γράφει ο επίσημος Αμερικανός ιστορικός. Δραστήριοι 
όμως επιτελικοί αξιωματικοί πίεζαν να συνεχισθεί το πέρασμα, σπρώχνοντας κυριολεκτικά μέσα 
στον Ντρομ τα υπολείμματα της 19ης στρατιάς. 

Διέφυγε και αυτή τη φορά, επειδή οι διώκτες της δεν είχαν καλό συντονισμό ενεργειών. Επί τρεις 
ολόκληρες μέρες ένα ξέφρενο πλήθος που έσερνε μαζί του και ομάδες εθνοφυλάκων με μαύρες 
στολές, διέσχιζε την Lyon και περνώντας από την προκυμαία του Σον, κατευθυνόταν προς το 
Μπουργκ. Η εξέγερση μέσα στην πόλη δεν έγινε, όχι τόσο επειδή τα άγρια κατασταλτικά μέτρα και η 
τρομοκρατία οργίαζαν ως την τελευταία στιγμή, όσο γιατί δεν ενθαρρύνθηκε από τις γαλλικές και 
συμμαχικές Αρχές. Την 1η Σεπτεμβρίου το ρεύμα των φυγάδων στέρεψε. Στις 2 Σεπτεμβρίου, από 
την αυγή ως το βράδυ και κάτω από βροχή, ένα μικρό στοιχείο μηχανικού υπονόμευσε με την 
ησυχία του και ανατίναξε όλες τις γέφυρες του Ρον και σχεδόν όλες του Σον. Την Κυριακή, 3 
Σεπτεμβρίου, η 1η μεραρχία των Ελευθέρων Γάλλων, με επικεφαλής τους πεζοναύτες, έκανε την 
είσοδό της στην Lyon. Ο στρατηγός Βίζε όμως που είχε αρχίσει την υποχώρησή του με 209.000 
άνδρες οδηγούσε τώρα προς την πόλη της Μπελφόρ κάπου 130.000. 
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Το Paris θα έχει την τύχη της Warsaw 

Δεύτερης και τρίτης σειράς γαλλικές πόλεις είχαν ελευθερωθεί μέσα σε μια εβδομάδα. Αλλά η 
σημασία της απελευθέρωσής τους που είχε προηγηθεί, έσβηνε εκ των προτέρων μπροστά στην 
απελευθέρωση του Paris. 

Χρειάσθηκε όμως αναμονή. Ένα οποιοδήποτε από τα σώματα στρατού του Patton ήταν σε θέση να 
βαδίσει εναντίον του Paris. Το σχέδιο Overlord όμως άλλα προέβλεπε. Το Paris δεν έπρεπε να πέσει 
με επίθεση κατά μέτωπο, αλλά ύστερα από κύκλωσή του. Για τη συμμαχική διοίκηση ήταν κάτι το 
αποκρουστικό να δώσει τη μάχη της μέσα στον λαβύρινθο των δρόμων της πόλης και φοβόταν τις 
ζημιές που μπορούσαν να προκαλέσουν οι οδομαχίες στην απαράμιλλη καλλιτεχνική της 
κληρονομιά. Οι υπηρεσίες εφοδιασμού, ξεκινώντας από πρακτικότερες σκέψεις, είχαν υπολογίσει 
ότι ο ανεφοδιασμός του απελευθερωμένου Paris θα απαιτούσε καθημερινά την μεταφορά 4.000 
τόνων τροφίμων, όση βενζίνη θα αντιστοιχούσε σε τρεις μέρες, και ότι θα γινόταν σε βάρος των 
στρατιωτικών μεταφορών και των επιχειρήσεων. Γι’ αυτό, το Paris έπρεπε να πέσει σαν ώριμος 
καρπός, κατά τις 15 Οκτωβρίου. Δεν φαίνεται να σκέφθηκε βέβαια κανείς τι σήμαινε αυτή η 
αναμονή των δύο μηνών για 4 εκατομμύρια άνδρες, γυναίκες και παιδιά σε μια πόλη όπου δεν 
εισάγονταν πια τρόφιμα που είχε μείνει χωρίς παρακαταθήκες, χωρίς τίποτε. 

Το πρόβλημα του Paris ήταν το ίδιο δύσκολο και για τους Γερμανούς. Για να υπερασπίσουν την 
πόλη, με πρόθεση να την κρατήσουν, έπρεπε να έχουν μεγάλες δυνάμεις και να σταθεροποιήσουν 
το μέτωπο στο Σηκουάνα, παρά το γεγονός ότι οι οδηγίες του γενικού τους επιτελείου ήταν 
αντίθετες. Κι όμως ο Hitler αποφάσισε να αφεθεί μια φρουρά στη γαλλική πρωτεύουσα με την 
εντολή να πολεμήσει εκεί μέχρις ενός. Η θυσία της φρουράς αυτής που σήμαινε και θυσία της 
πόλης, γινόταν με σκοπό να διευκολυνθεί η οργάνωση της γερμανικής αντίστασης στον Somme και 
στον Μάρνη και για να δοθεί στην Wehrmacht μια πολύτιμη ανάπαυλα. 

Ο Hitler είχε διαλέξει τον άνθρωπο που θα θαβόταν κάτω από τα ερείπια του Paris. Φρούραρχος της 
πόλης ήταν ένας ανάπηρος με μεγάλο βαθμό αναπηρίας, από άριστη οικογένεια, ο στρατηγός 
βαρόνος von Μπόινεμπουργκ-Λάγκσφελντ που είχε διακριθεί στις 20 Ιουλίου συλλαμβάνοντας με 
προθυμία τους SS και τους SD. Ο προσωπάρχης του γενικού Αρχηγείου της Wehrmacht 
Μπούργκντορφ πρότεινε ν’ αντικατασταθεί ο βαρόνος με τον στρατηγό Ντήτριχ von Χόλτιτζ που είχε 
απαλλαγεί τελευταία από την διοίκηση του 84ου Σ.Σ. για κάποιο λάθος που δεν έκαμε. Ο Hitler 
θέλησε να δώσει ο ίδιος τις οδηγίες του στον στρατιώτη αυτόν που επαινούσαν τόσο την 
ενεργητικότητά του. Ο Χόλτιτζ ξεκίνησε στις 7 Αυγούστου για το Rastenburg χωρίς την παραμικρή 
προαίσθηση για το ρόλο που τον καλούσε να παίξει η εμπιστοσύνη του Hitler. 

Μερικοί ιστορικοί της απελευθέρωσης του Paris κακομεταχειρίσθηκαν πολύ τον Χόλτιτζ, τον 
παρουσίασαν σαν έναν καραβανά που τα είχε χαμένα. Αυτό όμως δεν είναι ούτε γενναίο, ούτε 
αληθοφανές. Δημιούργημα της Reichswehr που συγκροτήθηκε μετά την Συνθήκη των Versailles, ο 
Χόλτιτζ υπήρξε σε μια ορισμένη στιγμή ο νεώτερος διοικητής μεραρχίας. Κατά σύστημα ξένος προς 
την πολιτική, όπως σχεδόν όλοι οι μόνιμοι αξιωματικοί, δεν ήταν στην αρχή ούτε χιτλερικός ούτε 
αντιχιτλερικός, άρχισε όμως να σκέπτεται μόλις είδε να ανοίγεται μπροστά του το χάος όπου το Γ’ 
Reich έσπρωχνε τη Γερμανία. Νεαρός ακόμη στρατηγός, ταπεινής καταγωγής, τόλμησε ωστόσο να 
ρωτήσει τον στρατάρχη von Manstein για την στρατιωτική συνομωσία που είχε εξυφανθεί εναντίον 
του Hitler. Ο Manstein, άνθρωπος με μεγάλη εξυπνάδα και με χαρακτήρα ακέραιο, είχε προτιμήσει 
να πειθαρχήσει. Διατύπωσε την άποψή του αυτή στον νεώτερό του, χωρίς άλλωστε να κρύψει τη 
βαθιά του απαισιοδοξία και την απέχθεια που ένιωθε για τον τύραννο. Ο Χόλτιτζ άκουσε αυτή τη 
φωνή που επιβαλλόταν από μοναχή της. Ποτέ όμως δεν είχε διερωτηθεί για τα όρια του καθήκοντος 
πριν να του εμπιστευθούν την διοίκηση του Μείζονος Paris. 
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Όταν τον εισήγαγαν στην Βόλφσαντσε, ύστερα από την καθιερωμένη πια από τον στρατιωτικό 
κανονισμό σωματική έρευνα, βρέθηκε μπροστά σ’ ένα γέρο άνθρωπο με γκρίζα μαλλιά και με 
κυρτωμένη ράχη που έτρεμε. Όπως του είχε συστήσει ο Μπούργκντορφ, του έσφιξε το χέρι με 
προφύλαξη. Ο Χόλτιτζ υπέστη όλη την ιστορία του εθνικοσοσιαλισμού, κι ύστερα όταν ο Hitler 
έφθασε στην εξιστόρηση των γεγονότων της 20ής Ιουλίου, βρέθηκε μπροστά σε μια κρίση τρέλας. 
Καθώς το σώμα του έτρεμε, τρανταζόταν το τραπέζι που είχε μπροστά του. Από το στόμα του 
έβγαινε αφρός - μ’ όλη την κυριολεξία... Είχα πλήρη συνείδηση ότι βρισκόμουν μπροστά σε τρελό 
είπε ο Χόλτιτζ αργότερα. Οι γραπτές διαταγές που εγχείρισαν στον Χόλτιτζ, δεν έφεραν τα ίχνη 
αυτής της τρέλας. Του παραχωρούσαν τις εξουσίες που μπορεί να έχει ένας διοικητής 
πολιορκημένης πόλης πάνω σε διάφορες μονάδες της Wehrmacht. Τον έθεταν υπό τις άμεσες 
διαταγές του γενικού Αρχηγείου της Wehrmacht, κάνοντάς του, ωστόσο, ένα σωρό 
συμπληρωματικές συστάσεις για τις σχέσεις που έπρεπε να διατηρεί με το Γενικό Αρχηγείο, την 
αστυνομία, τον πρεσβευτή Άμπετς κλπ. Του έδιναν τη διαταγή να εκκαθαρίσει το Paris από τους 
δειλούς που απέφευγαν το μέτωπο και να τρομοκρατεί όποιους δεν ήταν πραγματικοί 
υπερασπιστές του μετώπου. Του ζητούσαν επίσης να κατοχυρώσει την ασφάλεια του Μείζονος Paris 
εναντίον κάθε εξέγερσης, κάθε πράξεως δολιοφθοράς η τερρορισμού, αλλά και χωρίς να 
καταφεύγει πολύ στους εμπρησμούς και στην τρομοκρατία. Όταν ο Χόλτιτζ έφθασε στη θέση του, 
στις 9 Αυγούστου, το Paris ήταν ήρεμο. Οι Παριζιάνοι που ήταν καλά πληροφορημένοι, περίμεναν 
τα αποτελέσματα της μάχης της Νορμανδίας. Τα εργοστάσια δούλευαν. Μερικά τραίνα έφθαναν 
στους σταθμούς. Τα ταχυδρομεία μοίραζαν λίγες επιστολές, οι αίθουσες δημοσίων θεαμάτων 
λειτουργούσαν, και τα παιδιά έπαιζαν στα πάρκα, ενώ οι όχθες του Σηκουάνα ήταν γεμάτες από 
ανθρώπους παραδομένους στην αυταπάτη μιας ειρηνικής ζωής. Ο ανεφοδιασμός όμως ήταν 
δύσκολος, οι σταθμοί του μετρό έκλειναν ο ένας μετά τον άλλο και το ηλεκτρικό ρεύμα παρεχόταν 
μόνο για μισή ώρα το εικοσιτετράωρο. Η μετακόμιση των υπηρεσιών και των επιτελείων της 
Wehrmacht συνεχιζόταν. Οι βοηθητικές στρατιωτίνες -που τις έλεγαν γκρι ποντικάκια- 
εξαφανίζονταν. Η Gestapo, η διοίκηση του πολεμικού ναυτικού, της πολεμικής αεροπορίας, η 
Στρατιωτική Διοίκηση της France είχαν φύγει ή ετοιμάζονταν να φύγουν. Ο Χόλτιτζ που ήταν 
στρατιώτης του μετώπου, είχε χαρά του να κυνηγά τους κουραμπιέδες που απέφευγαν το μέτωπο. 
Λογάριαζε να τους οργανώσει σε τμήματα συναγερμού, αυτοί, όμως κατάφερναν πάντα να 
ξεγλιστρούν. 

Οι συνεργάτες των Γερμανών μετακόμιζαν κι αυτοί. Ο σύμβουλος της πρεσβείας Σβάιντεμαν έφερε 
τον πανικό ειδοποιώντας τον φύρερ του γαλλικού τύπου Ζαν Λυσαίρ, ότι ο γερμανικός στρατός 
μπορούσε ξαφνικά να εγκαταλείψει το Paris. Ο Ντριέ λα Ροσέλλ αυτοκτόνησε, μερικοί θαρραλέοι 
όμως, όπως ο Μπραζιλάκ και ο Σουαρέζ έμειναν για να δώσουν λόγο των πράξεών τους. Οι άλλοι -
Μπρινόν, Ντοριό, Λυσαίρ, Ζαντέ, Ραμπατέ, Κουστώ κ.ά. δραπέτευσαν. Τους συνόδευαν οι 
οργισμένες εκφράσεις του Άμπετς: Θα ξαναρθούμε. Βρήκαμε τρομερά όπλα - το καταλάβατε; τρομερά! 
Ματώνει η καρδιά σαν σκέπτεται κανείς τι έχει να πάθει η France... Τα Χριστούγεννα, -όχι αργότερα 
από τα Χριστούγεννα- θα είμαστε εδώ. Στο μεταξύ, τα πολεμικά μέσα του στρατηγού von Χόλτιτζ ήταν 
ανεπαρκή. Από τα τέσσερα παλιά συντάγματα της 325ης

Η αποστολή του αυτή -έτσι όπως είχε καθορισθεί θεωρητικά- ήταν αδύνατο να εφαρμοσθεί. Γι’ 

 μεραρχίας ασφάλειας που ήταν κανονικά η 
φρουρά του Paris, τρία είχαν σταλεί να καταστραφούν στη Νορμανδία. Το τέταρτο ήταν 
σκορπισμένο στα 36 σημεία στήριξης, που είχαν οργανωθεί για ολόκληρη τη μεραρχία. Το μόνο 
μηχανοκίνητο τμήμα του συντάγματος ήταν ένα τάγμα, δύο λόχοι του οποίου χρησιμοποιούσαν 
ποδήλατα. Το τάγμα αυτό εκτός από 17 γαλλικά άρματα μάχης του 1917, διέθετε κι ένα κανόνι των 
75, με 68 εν όλω οβίδες. Ο Χόλτιτζ είχε κατορθώσει να πάρει και 17 πάνθηρες που προορίζονταν για 
το μέτωπο, αναγκάσθηκε όμως να τους επιστρέψει όλους -εκτός από τέσσερις- ύστερα από ρητή 
διαταγή της ομάδας στρατιών. Οι στρατιωτικές του δυνάμεις -μαζί με τους γραφιάδες και τους 
ανήλικους, των 15-17 ετών που υπηρετούσαν στην αντιαεροπορική άμυνα- έφθαναν τους 30.000 
άνδρες. Ήταν ανόητο να ζητά κανείς με μια τέτοια δύναμη να επανδρώσει δυο γραμμές άμυνας - και 
ταυτόχρονα να εκτελεί αστυνομικά καθήκοντα μέσα σε μια πόλη 4 εκατομμυρίων κατοίκων. 
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αυτό και ο Χόλτιτζ έθεσε πρακτικά στον εαυτό του μια άλλη αποστολή: να εξασφαλίζει δηλαδή τα 
δρομολόγια που ήταν απαραίτητα για την κίνηση των γερμανικών στρατευμάτων. Και η αποστολή 
αυτή γινόταν περισσότερο ουσιαστική, επειδή οι γέφυρες του Paris ήταν οι μόνες ανέπαφες, και η 
πόλη που δεν γινόταν στόχος βομβαρδισμών, ήταν αποφασιστικό κέντρο της μάχης. Η τήρηση της 
τάξης μέσα στην πόλη ήταν γι’ αυτό κάτι το επιτακτικό. Για τη France το στρατιωτικό πρόβλημα του 
Paris έπαιρνε πρωταρχική σημασία και απασχολούσε τον άνθρωπο που είχε τη συνείδηση ότι 
αναλάμβανε την ιστορική ευθύνη της χώρας στην αποφασιστική και δραματική αυτή ώρα: τον 
Charles De Gaulle. Με την πατρική γη είχε πάρει επαφή στις 14 Ιουνίου στην Μπαγιέ. Τα 
χειροκροτήματα που είχε εισπράξει τότε δεν ήταν και πολλά. Οργάνωσε τις διοικητικές αρχές των 
απελευθερωμένων περιοχών και την άλλη μέρα ξανάφυγε για το Αλγέρι. Σε λίγες μέρες έκανε ένα 
ταξίδι ακόμη, στην Ιταλία, όπου πήρε τις ευλογίες του Πάπα. Ύστερα εκπληρώνοντας έναν όρο που 
του είχε βάλει ο Roosevelt, ρώτησε αν η επίσκεψή του θα ήταν δεκτή ευμενώς κι έφυγε με το 
αεροπλάνο για την Washington. Πριν από έξι εβδομάδες απαντώντας ο πρόεδρος στον πρεσβευτή 
του Τζων Γουάιναντ που ήταν φίλος του De Gaulle, του είχε πει: If anyone could give me a certificate 
proving that de Gaulle is a representative of the French people, I would deal with him. But otherwise I 
have no idea of changing my mind.

Επιστρέφοντας από την Washington ο De Gaulle έφερε μαζί του μια διακήρυξη που έλεγε ότι η 
κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών αναγνώριζε ότι η Γαλλική Επιτροπή Απελευθέρωσης είχε την 
αρμοδιότητα να ασκεί την διακυβέρνηση της France. Το φάσμα της AMGOT διαλύθηκε χωρίς 
ωστόσο να εξαφανιστεί και η απόλυτη δυσπιστία που αποτελεί βασικό γνώρισμα του χαρακτήρα και 
στοιχείο δύναμης ή άλλοτε στοιχείο αδυναμίας, του στρατηγού. 

 Από τότε οι αμερικανικές αρχές μελέτησαν τα αισθήματα που 
έτρεφε ο γαλλικός πληθυσμός, λέει ο Κορντέλ Χαλ, και έβγαλαν το συμπέρασμα ότι η χώρα του, 
αναγνώριζε τον De Gaulle σαν προσωρινή αρχή. Η αμερικανική πολιτική συμμορφώθηκε με τη 
διαπίστωση αυτή. 

Και τώρα το Paris! Το Paris που ήταν κλειδί της France και μοναδικό βάθρο της εξουσίας. Ο De 
Gaulle άρχισε να φλέγεται από τον πυρετό του. Πληροφορήθηκε την δολοπλοκία των Laval-Ερριώ -
που ήταν πεπεισμένος ότι είχε οργανωθεί με τις ευλογίες της Αμερικής- και έκρινε ότι έπρεπε να 
επιστρέψει επειγόντως για να συγκεντρώσει ολόγυρά του το έθνος που έβγαινε από το χάος. Στις 18 
Αυγούστου έφυγε από το Αλγέρι, περνώντας από την Casablanca και το Γιβραλτάρ. Κάτι επεισόδια 
του αεροπορικού ταξιδιού και μια διακοπή που οφειλόταν σε τεχνικούς λόγους, τον έκαναν να 
υποπτευθεί ότι γινόταν κάποια προσπάθεια να τον εμποδίσουν, και ίσως ν’ απαλλαγούν απ’ αυτόν. 
Το περιστατικό αυτό είχε σαν συνέπεια να γραφούν αργότερα συναρπαστικές περιγραφές της 
μεγάλης αυτής επιστροφής. Στην πραγματικότητα η μικτή επιτροπή των αρχηγών των επιτελείων, 
απαντώντας σ’ ένα ερώτημα της SHAEF, είχε ανακοινώσει ότι δεν είχε καμιά αντίρρηση για το ταξίδι 
αυτό και ότι ο στρατηγός Eisenhower θα έπρεπε να υποδεχθεί τον στρατηγό De Gaulle ως 
αρχιστράτηγο των γαλλικών δυνάμεων. 

Η συνάντηση τους έγινε στις 21. Σκύβοντας πάνω στους χάρτες του, ο Eisenhower, εξέθεσε στο 
στρατηγό De Gaulle την στρατιωτική κατάσταση που είχε δημιουργηθεί ύστερα από τη νίκη της 
Φαλαίζ. Η κατάσταση ήταν λαμπρή. Ο εχθρός είχε χάσει 30 μεραρχίες και οι δυνάμεις που του 
έμεναν ήταν κατατεμαχισμένες. Στα νότια της Ρουέν, η 1η καναδική και η 2η βρετανική στρατιά 
κυνηγούσαν από κοντά όσους είχαν διαφύγει από τη Φαλαίζ, ενώ η 1η αμερικανική στρατιά είχε 
πιάσει τις διαβάσεις του Σηκουάνα, από Βερνόν μέχρι Ελμπέφ, για να κόψει την υποχώρησή τους. 
Σύμφωνα με το σχέδιο, η προέλαση έπρεπε να σταματήσει για λίγο φθάνοντας στο ύψος του 
ποταμού, ο Eisenhower όμως αποφάσισε να καταργήσει αυτή την καθυστέρηση μια και η 
κατάσταση του εχθρού ήταν τέτοια. Πριν από 48 ώρες, κάτω από καταρρακτώδη βροχή μια 
περίπολος του 313ου συντάγματος πεζικού, οδηγημένη από τον λοχία Γουάιτ, είχε βρει κοντά στο 
Μαντ-Γκασικούρ μια μικρή γέφυρα που δεν είχε τελείως καταστραφεί. Οι άνδρες της ομάδας την 
χρησιμοποίησαν, μπαίνοντας στο νερό ως το στήθος. Πίσω τους ακολουθούσε ένα σύνταγμα που 
μόλις το είχαν ξυπνήσει από τον ύπνο. Έτρεξαν και οι γεφυροποιοί, κι ύστερα ολόκληρη η 79η 
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μεραρχία πεζικού άρχισε να περνά στη δεξιά όχθη, με το πυροβολικό και τα θωρακισμένα της. Το 
ίδιο έκαναν και η 4η και η 7η μεραρχία στη Μελέν και το Μοντερώ. Ολόκληρο ένα σώμα στρατού 
ετοιμαζόταν να βαδίσει προς τον Μάρνη, ενώ μερικά άλλα τμήματα της στρατιάς του Patton 
τραβούσαν προς Τρουάιγ και Ντιζόν για να συναντηθούν με την 7η στρατιά. 

Ο De Gaulle όμως βασανιζόταν από μια τυραννική σκέψη: το Paris. Τα επιχειρήματα που προέταξε 
είχαν καθαρά στρατιωτικό χαρακτήρα: Οι Σύμμαχοι περνούσαν τον Σηκουάνα πάνω και κάτω από το 
Paris. Γιατί όμως όχι στο ίδιο το Paris; Θα είχε βέβαια ένα νόημα ν’ αποφύγει κανείς την κατά 
μέτωπο επίθεση στην περίπτωση που θα συναντούσε ισχυρή και πεισματώδη άμυνα. Τώρα όμως 
ήταν γνωστό, πόσο ανίσχυρη ήταν η γερμανική φρουρά. Με λίγες βολές πυροβολικού το Paris θα 
είναι στα χέρια σας...

Στα Απομνημονεύματά του ο De Gaulle μίλησε αργότερα για την αμηχανία που νόμισε ότι διέκρινε 
στα μάτια του συνομιλητή του. Ο De Gaulle είδε σ’ αυτό την επιβεβαίωση των υπονοιών του: η 
άποψη του αρχιστρατήγου δεν υπαγορευόταν από στρατιωτικά, και μόνο, κριτήρια. Οι 
Αγγλοσάξονες ζητούσαν ένα πρόσχημα για ν’ αμφισβητήσουν σ’ αυτόν, τον De Gaulle, την 
καθιέρωση που είχε δικαίωμα να περιμένει από τα χειροκροτήματα του Paris. Στην πραγματικότητα 
αυτοί που κατάρτισαν το σχέδιο Overlord δεν είχαν ποτέ προσπαθήσει να αποκλείσουν τους 
Γάλλους από την απελευθέρωση της πρωτεύουσάς τους. Τις πρώτες ημέρες του 1944 ο 
στρατιωτικός ειδικός Τζων Μόργκαν έγραφε: 

 πράγμα που σημαίνει ότι ο σημαντικότερος ευρωπαϊκός συγκοινωνιακός 
κόμβος, τα μέσα που μπορεί να προσφέρει μια μεγάλη βιομηχανική πηγή και πιθανώς 62 ανέπαφες 
γέφυρες θα πέσουν στα χέρια των Συμμάχων με ελάχιστη κατανάλωση δυνάμεων. 

It is of paramount importance that, among the first 
troops to enter Paris, shall be Frenchmen. Η χρησιμοποίηση της 2ης θωρακισμένης μεραρχίας -κατ’ 
εξοχήν ντεγκωλιστικής μονάδας- από το στρατό της Νορμανδίας, έδειχνε καθαρά την πρόθεση αυτή. 
Είναι αλήθεια ότι η μεραρχία αυτή είχε αφεθεί να μείνει στη διάταξη μπροστά στο Αρζαντάν, ενώ 
πολλές αμερικανικές μεραρχίες βάδιζαν προς Ντρε και Σαρτρ, ωστόσο τη στιγμή που είχε παρθεί η 
απόφαση αυτή δεν αντιμετωπιζόταν η είσοδος στο Paris προτού περάσουν πολλές ακόμη 
εβδομάδες, και κανείς δεν σκοτιζόταν ακόμη αν οι ελευθερωτές θα έμπαιναν από τα βορινά, από τη 
δύση η από το νότο. Παρ’ όλα αυτά, τα τεχνικά επιχειρήματα του στρατηγού De Gaulle δεν 
μπορούσαν να μην κάνουν εντύπωση στον Eisenhower. Η βαρύτητα της γερμανικής ήττας 
καθιστούσε πραγματικά περιττή την κύκλωση. Όταν ο De Gaulle βγήκε από το στρατόπεδο του 
Eisenhower θυμωμένος που δεν επέτυχε την έγκριση των απόψεών του, η υπόθεση του ήταν 
σχεδόν κερδισμένη. Δεν νομίζω ότι είναι πια επιθυμητή η αναβολή της κατάληψης του Paris, έγραφε 
το ίδιο εκείνο βράδυ ο Άικ στον Marshall. Ο Bradley κατέληγε στο ίδιο συμπέρασμα: We can and 
must walk in, και έλεγε στους πολεμικούς ανταποκριτές που ακολουθούσαν τη διοίκησή του, ότι 
ήταν αρκετοί για ν’ αναλάβουν αυτοί μόνοι την κατάληψη του Paris. Μόνο ο Montgomery 
εξακολουθούσε να υποστηρίζει την αναβολή της απελευθέρωσης until it is a sound military 
proposition

Ωστόσο, στις 21 Αυγούστου το ζήτημα είχε λυθεί κατά το ήμισυ: Η εξέγερση είχε αρχίσει στο Παρίσι. 
Οι απεργίες είχαν αρχίσει στις 10, με την αρκετά διστακτική κάθοδο ενός μέρους του προσωπικού 
των σιδηροδρόμων. Στις 15 -γεγονός που δεν είχε το προηγούμενό του- εγκατέλειψαν την υπηρεσία 
τους και οι αστυνομικοί, αφήνοντας τους δρόμους αφύλακτους. Ο Χόλτιτζ ξέσπασε σε απειλές, 
δέχθηκε όμως να εκτελέσει τη συμφωνία που είχε υπογραφεί μεταξύ του γενικού προξένου της 
Σουηδίας Ραούλ Νόρντλιγκ και της γερμανικής διοίκησης, για την απελευθέρωση των πολιτικών 
κρατουμένων που υπήρχε φόβος να εκτελεσθούν την τελευταία στιγμή. Τέσσερις χιλιάδες 
κρατούμενοι που πολλοί απ’ αυτούς ήταν και μέσα στα τραίνα που τους μετέφεραν στα στρατόπεδα 
συγκεντρώσεως, βγήκαν απ’ τις φυλακές της Σαντέ, της Φρεν, του Ντρανσύ, του Σαιν-Ντενί, της 

. Αυτό όμως που απασχολούσε τον Μόντυ ήταν η κατεπείγουσα ανάγκη να 
εκκαθαρισθούν οι ακτές της Βόρειας Θάλασσας από τις βάσεις εκτοξεύσεων. Τα V1 
εξακολουθούσαν να σωριάζουν το London σε ερείπια και τα υπερηχητικά V2 αναμένονταν από μέρα 
σε μέρα. 
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Κομπιένης κλπ. Τις παραμονές μιας ανελέητης μάχης, ο κυβερνήτης του Μείζονος Paris απέδιδε 
στους αντιπάλους του ένα μέρος των αρχηγών τους - παίρνοντας έτσι μιαν απόφαση που θα του 
ήταν πολύ δύσκολο να δικαιολογήσει μπροστά στον F ührer. 

Καθώς πλησίαζε η απελευθέρωση, τα επιτελεία της Αντίστασης ενέτειναν τον περίπλοκο αγώνα που 
ανέπτυσσαν μέσα στην παρανομία. Έπαθλό του ήταν το μελλοντικό καθεστώς του γαλλικού έθνους. 
Το αποτέλεσμα της μακρόχρονης αυτής δοκιμασίας, του παράνομου αγώνα, του τόσου ηρωισμού 
και των θυσιών, θα ήταν ένα καθεστώς κομμουνιστικό ή μια φιλελεύθερη δημοκρατία; Η απάντηση 
στο ερώτημα αυτό εξαρτιόταν κυρίως από το Paris. 

Για τους κομμουνιστές τα πράγματα ήταν ξεκάθαρα: έπρεπε η επαναστατική εξουσία να υποδεχθεί 
τον De Gaulle στην πρωτεύουσα, και περιμένοντας την τελειωτική επικράτησή τους να τον 
περιορίσει σ’ ένα ρόλο διακοσμητικό. Αντί βέβαια να αποφευχθούν, τα δεινά, οι τραγωδίες, οι 
εμπρησμοί, και η αιματοχυσία θα δημιουργούσαν την επαναστατική ατμόσφαιρα, και θα έκαναν το 
λαό να προβάλει απαιτήσεις που το Κομμουνιστικό Κόμμα θ’ αναλάμβανε να αξιοποιήσει προς 
όφελός του. Για το σκοπό αυτό διέθετε και δύναμη και επιρροή μεγάλη. Ένας άνθρωπος του 
κόμματος αυτού, ο Μπαστιέν, είχε σκοτώσει τον πρώτο Γερμανό αξιωματικό που είχε δολοφονηθεί 
στο Paris. Ένας άλλος κομμουνιστής, ο βίαιος Μπρετόν Τανγκύ, ο ονομαζόμενος συνταγματάρχης 
Ρολ, διοικούσε τους αντάρτες (F.F.I.) της περιοχής Σηκουάνα. Οι κομμουνιστές κυριαρχούσαν στην 
Επιτροπή Απελευθέρωσης του Paris, ενώ στη Στρατιωτική Επιτροπή COMAC, ένα από τα τρία μέλη 
της ήταν τακτικό μέλος του Κομμουνιστικού Κόμματος, το δεύτερο, κρυπτοκομμουνιστής και το 
τρίτο, ένας αριστοκράτης μεθυσμένος από το λαϊκισμό του. Ούτε οι μάχιμες δυνάμεις των 
κομμουνιστών, ούτε οι εκτελεσμένοι τους δεν ήταν τόσοι πολλοί, όσο ισχυρίζονταν. Βάδιζαν όμως, 
προς τα μπρος, και γι’ αυτό όπως συμβαίνει πάντα στις επαναστατικές περιόδους, παρέσυραν τα 
πάντα. 

Οι μη κομμουνιστές ηγέτες της Αντίστασης καταλάβαιναν τον υπολογισμό αυτό κι έβλεπαν τον 
κίνδυνο. Ενέκριναν την άρνηση των Αγγλοαμερικανών να ρίξουν με αλεξίπτωτα όπλα στις αστικές 
ζώνες, όπως ενέκριναν και την απόφαση του στρατηγού Καίνιγκ να συγκρατήσει τους αντάρτες για 
να περιορίσει τα αντίποινα που επέσυρε η δράση τους. Δεν διέφευγε από τους ανθρώπους του 
Αλγερίου, και πρώτα από όλους, από το γενικό εκπρόσωπο της Προσωρινής Κυβερνήσεως 
Αλέξανδρο Παροντί, ότι η τακτική αυτή των κομμουνιστών είχε σαν στόχο της τον De Gaulle που 
ήταν το μοναδικό εμπόδιο στο δρόμο τους προς την εξουσία. Φοβούνταν την εξέγερση του Paris για 
τον ίδιο λόγο που οδηγούσε τους ερυθρούς στην εξουσία. Οι κατηγορίες όμως στις οποίες έδιναν 
στόχο, ήταν φονικές και οι πιέσεις που δέχονταν ήταν αδυσώπητες. 

Στις 15 Αυγούστου ο στρατιωτικός βοηθός του Παροντί, ο Σαμπάν Ντελμάς, επέστρεψε, περνώντας 
απ’ τη Νορμανδία από μιαν αποστολή κατατοπίσεώς του στο London, κουβαλώντας μαζί του, για το 
άλλοθι, ένα κομμάτι βούτυρο κι ένα κοτόπουλο. Ήξερε ότι πρόθεση των Συμμάχων ήταν να μην 
πάρουν το Paris πριν από πολλές εβδομάδες, πράγμα που έκανε πιο ανησυχητικές τις εξελίξεις -που 
όπως διαπίστωσε- οδηγούσαν στη γενική απεργία. Η έκκληση που απηύθυνε τότε στο London ήταν 
αγωνιώδης: Ειδοποιήστε τον πληθυσμό από το B.B.C. καθαρά και ξάστερα για να αποφύγουμε μια νέα 
Warsaw...

Στις 19 η παρενόχληση των οχημάτων και των στρατιωτών της Wehrmacht άρχισε στους δρόμους 
του Paris. Ο κυριότερος στόχος, προς τον οποίο είχε προσανατολισθεί όλη η εξέγερση, ήταν η 
κατάληψη της Αστυνομικής Διευθύνσεως από τους αστυφύλακες. Οχυρώθηκαν μέσα στο κτίριο, με 
μια χούφτα όπλα και λίγα δοχεία βενζίνης για να φτιάξουν κι αυτοί κοκτέιλ Molotov. Αναγνώρισαν 
με ενθουσιασμό τον αστυνομικό διευθυντή Λουιζέ που τους είχε υποδείξει το Αλγέρι. Το γεγονός 

 Ήταν πολύ αργά! Στις 17 Αυγούστου, το Εθνικό Συμβούλιο της Αντίστασης συνήλθε σ’ ένα 
σπίτι της Βανβ. Ο Παροντί διαπίστωσε ότι οι εξτρεμιστές υπερτερούσαν και ότι η εξέγερση θα 
ξεσπούσε παρά τη θέλησή του. Ήταν καλύτερα λοιπόν να τη διατάξει παρά να την υποστεί! 
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αυτό που είχε κεφαλαιώδη σημασία, οι κομμουνιστές το αποδέχθηκαν χωρίς να αναμετρήσουν τη 
σημασία του. Στην πραγματικότητα έπαιζαν το παιχνίδι τους χωρίς κύρος και χωρίς να καθορίζουν 
αυτοί τα γεγονότα. Αρχηγοί τους ήταν άνθρωποι των στρατιωτικών εγχειρημάτων, αντάρτες. Δεν 
ήταν επαναστάτες. Στο Paris, τον Αύγουστο του 1944 δεν υπήρξε ένας Λένιν, αλλιώτικα η μοίρα της 
France, η τύχη της Ευρώπης θα ήταν διαφορετικές. 

Η εξέγερση που ξέσπασε την επομένη της απελευθέρωσης των πολιτικών κρατουμένων θα 
μπορούσε να οδηγήσει τον Χόλτιτζ στο συμπέρασμα ότι η μόνη λογική στάση του θα ήταν πια η 
λήψη ανελέητων μέτρων. Κάτι τέτοιο δεν έγινε. Οι οδηγίες που έδωσε ήταν χλιαρές. Η ζωή της 
πόλης πρέπει να μη διαταραχθεί κατά το δυνατό... Οι μάχιμες ομάδες θα κρατήσουν στάση συνετή και 
θα δείξουν κατανόηση προς τη νεολαία η οποία βρίσκεται σε κατάσταση έξαψης...

Η άποψη αυτή δεν ήταν σωστή. Τα γεγονότα που εξελίχθηκαν από τις 19 Αυγούστου ήταν στον 
ανώτατο βαθμό ανησυχητικά. Γερμανοί στρατιώτες σκοτώνονταν. Τα αυτοκίνητά τους, στις 
περισσότερες συνοικίες και στις κοινότητες των περιχώρων, παραδίνονταν στις φλόγες. Εκτός από 
την αστυνομική διεύθυνση, είχαν καταληφθεί και όλες οι δημαρχίες. Η εξέγερση δεν είχε τόση 
έκταση, απλωνόταν όμως και ρίζωνε παντού. Ο διοικητής του Μείζονος Paris ειδοποίησε τον 
πρόεδρο του δημοτικού συμβουλίου Πιέρ Ταιττενζέ ότι θ’ αναγκαζόταν να φανεί αδυσώπητος, οι 
απειλές του όμως κατέληγαν σε αισθηματικές σκέψεις για την ομορφιά του Paris και την λύπη που 
θα ένιωθε αν θα άφηνε να αιματοκυλισθούν οι χαριτωμένες Παριζιάνες. Όλα αυτά δεν ήταν βέβαια 
λόγια ενός ηγέτη αποφασισμένου για όλα. 

 Η χρησιμοποίηση 
των βαρέων όπλων και η ρίψη εκρηκτικών οβίδων από τα άρματα μάχης απαγορευόταν. Ο Χόλτιτζ 
υποτίμησε την εξέγερση υπογραμμίζοντας ότι κανένα από τα κατεχόμενα από τους Γερμανούς 
κτίρια δεν είχε υποστεί επίθεση και ότι όλες οι γέφυρες ελέγχονται από τις δυνάμεις κατοχής. Η 
αποστολή την οποία είχε αναλάβει, να εξασφαλίζει την ελεύθερη κυκλοφορία των στρατευμάτων 
που διέσχιζαν το Paris, θεωρούσε ότι μπορούσε πάντα να εκπληρώνεται. Είχε τη γνώμη ότι μάλλον 
θα την εξέθετε σε κίνδυνο, αντί να την εξυπηρετήσει, αν προσέφευγε στα έσχατα μέτρα εναντίον 
της εξέγερσης. 
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Η εκεχειρία, τα οδοφράγματα και η άφιξη της 2ης θ. μ. 

Η ασφυκτική ζέστη της ημέρας εκείνης προάγγελε θύελλα. Οχυρό της εξέγερσης, η αστυνομική 
διεύθυνση είχε κτυπηθεί με τα κανόνια μερικών αρμάτων μάχης και παρ’ όλο που είχε αποκρούσει 
μιαν απόπειρα εισβολής του εχθρού, φαινόταν έκδηλα ότι η αντίστασή της ήταν πολύ αδύνατη. Ο 
πανικός είχε αραιώσει τις γραμμές των υπερασπιστών της. Από τις δυο χιλιάδες αστυφύλακες που 
είχαν καταλάβει το κτίριο το πρωί είχαν μείνει 500. Τα αυτόματα όπλα τους -καμιά τριανταριά 
οπλοπολυβόλα- είχαν πυρομαχικά μόλις για δυο λεπτά ακόμη. Στις 17:00, ο διευθυντής του 
ιδιαιτέρου γραφείου του Λουιζέ, Πιζανί, τηλεφωνούσε στη γυναίκα του: Δε θα βγούμε από δω 
ζωντανοί...

Τη στιγμή εκείνη έγινε κάτι το σοβαρό: ο πρόξενος Νόρντλιγκ είχε κληθεί στο τηλέφωνο, καθώς 
φαίνεται από τον αστυνομικό διευθυντή Μπουσιέρ που είχε ανακληθεί. Ο Μπουσιέρ τηλεφωνούσε 
από το διαμέρισμά του όπου εκρατείτο υπό φρούρηση, ειδοποιώντας τον πρόξενο για την 
απελπιστική κατάσταση που αντιμετώπιζε η αστυνομική διεύθυνση και παρακαλώντας τον να κάνει 
ό,τι μπορούσε για να σωθούν οι υπερασπιστές της. Ο Νόρντλινγκ ζήτησε και έγινε δεκτός από τον 
Χόλτιτζ, όπου έμαθε ότι η αστυνομική διεύθυνση θα δεχόταν επίθεση την επομένη με την ανατολή 
του ηλίου, ύστερα από προπαρασκευή εναέριων βομβαρδισμών στους οποίους θα έπαιρναν μέρος 
τα 30 αεροπλάνα που βρίσκονταν ακόμη στο Μπουρζέ. Ο Νόρντλιγκ παρατήρησε ότι οι βόμβες θα 
έπεφταν στη Σαιντ-Σαπέλ κι έτσι στην τύχη πρότεινε διακοπή του πυρός. Θαύμα! Ο Χόλτιτζ 
συμφώνησε σ’ αυτό και οι όροι που πρόβαλε μόνος του ήταν πραγματικά απίστευτοι. Δέχθηκε να 
διαπραγματευθεί με τις Αρχές της Αντίστασης και ζήτησε μάλιστα να δεχθεί μιαν αντιπροσωπεία 
τους. Ανέλαβε να μη κτυπήσει τα κτίρια των ανθρώπων αυτών που ο ίδιος ονόμαζε πατριώτες. 
Αντιμετώπιζε την προοπτική ν’ αποκαταστήσει ένα modus vivendi για τις μέρες που ακολουθούσαν. 

 Στις 18:00, ο Παροντί διέταξε απ’ έξω την εκκένωση του κτιρίου: του απάντησαν ότι ήταν 
αδύνατο. Όλες οι έξοδοι ελέγχονταν από τα πυρά του εχθρού. 

Ίσως δεν μπορεί να γίνει κατανοητό πόσο θαρραλέα ήταν η συμπεριφορά του Χόλτιτζ. Μόλις είχε 
περάσει ένας μήνας από την 20ή Ιουλίου. Δύο μέρες πριν, ένας από τους πιο φημισμένους 
Γερμανούς στρατάρχες είχε αυτοκτονήσει, ξέροντας ότι και μια απλή ακόμη υποψία ότι συζήτησε με 
τον εχθρό ήταν αρκετή για να τον στείλει στην κρεμάλα. Η καχυποψία του Hitler είχε πια άγριες 
εκδηλώσεις. Ο ίδιος ο Χόλτιτζ, είχε προσωπική εμπειρία του ντελίριου που έπιανε τον Führer, και 
ήταν ακόμη ειδοποιημένος ότι ένας νόμος ομηρίας εξασφάλιζε την υπακοή των στρατηγών που 
αλλιώτικα θα έπαιζαν με τα κεφάλια της γυναίκας και των παιδιών τους. Η εκεχειρία μπορούσε να 
παρουσιάσει ορισμένα πλεονεκτήματα για το γερμανικό στρατό και επομένως είχε κανείς την 
τεχνική δυνατότητα να την επιτύχει. Είναι σχεδόν απίστευτο όμως ότι ο Χόλτιτζ πήρε μόνος του την 
ευθύνη να συμφωνήσει κάτι τέτοιο, χωρίς ν’ αναφερθεί στον αρχιστράτηγό του, στρατάρχη Model ή 
στο Γενικό Αρχηγείο της Wehrmacht με το οποίο μπορούσε να έχει τηλεφωνική επικοινωνία 
αμέσως. 

Την επομένη 20ή Αυγούστου, η εκεχειρία είχε κηρυχθεί στους δρόμους του Paris με γαλλικά και 
γερμανικά μεγάφωνα. Ο Παροντί αρνήθηκε να έρθει απευθείας σε επαφή με τον Χόλτιτζ, και η 
γαλλική έκκληση που είχε διατυπωθεί εν ονόματι της Προσωρινής Κυβέρνησης και του Εθνικού 
Συμβουλίου Αντίστασης ζητούσε μόνο διακοπή του πυρός εναντίον των κατακτητών ως τη στιγμή 
που θα εγκατέλειπαν το Παρίσι. Η εκεχειρία εξ άλλου δεν θα εμπόδιζε την εξέγερση να εξαπλωθεί. 
Η δημαρχία, το παντοτινό αυτό κέντρο των παρισινών επαναστάσεων, καταλήφθηκε το πρωί της 
ίδιας ημέρας. Όπως και ο αστυνομικός διευθυντής έτσι και ο νομάρχης του νομού Σηκουάνα που 
είχε υποδειχθεί από τον De Gaulle, ανέλαβε τα καθήκοντά του χωρίς πολλές δυσκολίες. Η εκεχειρία 
εφαρμόσθηκε γρήγορα σε μιαν απρόβλεπτη ολωσδιόλου περίπτωση. Το απόγευμα ένα γερμανικό 
μπλόκο σταμάτησε μπροστά στο υπουργείο στρατιωτικών ένα αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν ο 
Παροντί με τους δυο υπασπιστές του. Ένας αξιωματικός της Gestapo όρμησε να εκτελέσει τους τρεις 
άνδρες επί τόπου, ο Χόλτιτζ όμως διέταξε να τους οδηγήσουν μπροστά του, και όταν αυτοί 
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επικαλέσθηκαν το γεγονός ότι υπήρχε εκεχειρία, έδωσε διαταγή να τους αφήσουν ελεύθερους. 
Έγινε κατακόκκινος όταν ο Παροντί άφησε να αιωρείται το χέρι που του πρότεινε ο Χόλτιτζ για 
χειραψία ως αξιωματικός προς αξιωματικό, δεν ανακάλεσε όμως τη διαταγή του. Ο Γενικός 
εκπρόσωπος αφέθηκε ελεύθερος, έμεινε όμως εκτεθειμένος στις υποψίες των εξτρεμιστών που 
πίσω από τη σύλληψη αυτή της λεωφόρου Σαιν Ζερμαίν ανακάλυψαν ένα στρατήγημα για την 
επίτευξη της προσωπικής επαφής που ο Παροντί είχε υποκριθεί ότι απέρριψε. 

Η είδηση της εκεχειρίας έφθασε στην αστυνομική διεύθυνση σαν μήνυμα σωτηρίας. Στο Paris έγινε 
δεκτή με ικανοποίηση και εν πολλοίς μ’ ενθουσιασμό. Στην Επιτροπή Εθνικής Αντίστασης η μόνη 
φωνή που υψώθηκε εναντίον της ήταν η φωνή του εκπροσώπου του Κομμουνιστικού Κόμματος 
Βιγιόν. Τα αλλά μέλη όμως γελάστηκαν θεωρώντας τη διαμαρτυρία του σαν έκφραση της εμμονής 
του σε μιαν αρχή. Η εκεχειρία ήταν για τους κομμουνιστές καταστροφή. Όταν ειπώθηκε σ’ έναν από 
τους ηγέτες τους ότι με την εκεχειρία είχε σωθεί η ζωή 200.000 Παριζιάνων, αυτός απάντησε, κι όχι 
παράλογα, ότι η επανάσταση άξιζε τόση θυσία. 

Την επομένη, το Κομμουνιστικό Κόμμα και το καμουφλάρισμά του - το Εθνικό Μέτωπο, γέμισαν το 
Paris με αφίσες που παραληρούσαν: Η εκεχειρία είναι κόλπο των Γερμαναράδών! Ο λαός του Paris 
θέλει να πολεμήσει! Χτυπάτε τους Γερμανούς χωρίς έλεος! Η Επιτροπή Εθνικής Αντίστασης δονήθηκε 
απ’ αυτή την οργή. Όταν συνήλθε, μέσα σε ασφυκτική ζέστη, σ’ ένα μικρό δωμάτιο που δεν 
αεριζότανε καθόλου, της πλατείας Ντανφέρ-Ροσερώ, ξέσπασαν ζωηρές συζητήσεις. Ο Σαμπάν 
Ντελμάς υπερασπίσθηκε την εκεχειρία, σαν ανέλπιστη επιτυχία που μ’ αυτήν είχε προληφθεί η 
συντριβή της εξέγερσης και απετέλεσε μια ευκαιρία ν’ αναγνωρισθεί η Αντίσταση από τον εχθρό. Ο 
Βιγιόν έβραζε: ποτέ μου δεν είδα τόσο δειλό Γάλλο στρατηγό!

Ένα σύνθημα πέταξε αμέσως από στόμα σε στόμα: 

 Ο Παροντί διαμαρτυρήθηκε για την 
ύβρη, όπως είχε επιχειρήσει όμως προ τριών ημερών αφήνοντας να εκραγεί μια εξέγερση που 
αποδοκίμαζε, υποχώρησε και πάλι καταδικάζοντας μια εκεχειρία που την έκρινε σαν από μηχανής 
θεό. Η δικαιολογία του είναι η ίδια: ήθελε να αποφύγει το ξεπέρασμά του από τους κομμουνιστές 
και να κρατήσει κάποιες επιφάσεις κύρους. 

Γεμίστε το Paris με οδοφράγματα!

Με την εκεχειρία δεν έσπασε καθόλου η ορμή της εξέγερσης. Το Paris, φυσικά, ύψωσε 
οδοφράγματα, τα περισσότερα όμως ορθώθηκαν σε δρόμους που δεν περνούσαν Γερμανοί και όλα 
σχεδόν ήταν πιο πολύ ψευτορομαντικά κατασκευάσματα και λιγότερο πραγματικές οχυρώσεις. Η 
21η και 22α Αυγούστου είδαν ν’ ανάβουν οι φλόγες μαχών με πλήθος ηρωικά επεισόδια, στις 23 
όμως η ένταση του αγώνα άρχισε πάλι να πέφτει. Στις 24, μια φάλαγγα θωρακισμένων που διέσχιζε 
το Paris χτυπήθηκε κοντά στο Ρον Πουάν. Οι Γερμανοί απάντησαν καίγοντας το Γκραν Παλαί και 
κάλυψαν τα Ηλύσια με ένα σύννεφο καπνού που έδωσε στην ατμόσφαιρα έναν τόνο δραματικό· η 
ημέρα όμως ήταν γενικά πιο ήρεμη από την προηγούμενη. Η Αντίσταση όμως δεν είχε όπλα και 
πυρομαχικά και οι Σύμμαχοι απέφυγαν, πολύ σοφά, να κάνουν ρίψεις στον περίβολο της Νοτρ-
Νταμ. Οι Γερμανοί εξ άλλου δεν βγήκαν μέσα από τα σημεία στήριξής τους, έτσι που και οι επαφές 
των εμπολέμων ήταν σπάνιες. Άλλωστε, το μεγαλύτερο μέρος του Paris απελευθερωνόταν στο 
μεταξύ μόνο του. Οι παράνομες, μέχρι χθες εφημερίδες διαλαλούνταν πια με μεγάλες φωνές και οι 
αντιστασιακές Αρχές, ανεξάρτητα αν αυτό γινόταν εν ονόματι της Γενικής Αντιπροσωπείας ή όχι, 
εγκαθιστούσαν παντού την εξουσία τους. 

 Ο Ρολ- Ταγκύ 
πρόσθεσε τη δική του κραυγή του θανάτου: Ένας Γερμανός αναλογεί στον καθένα μας! 

Στο μεταξύ ο Χόλτιτζ κέρδιζε καιρό. Είχε λάβει στις 17 Αυγούστου τη διαταγή ν’ ανατινάξει τις 
γέφυρες, είχε κατορθώσει όμως να διαταχθεί η αναίρεση αυτής της διαταγής αποδεικνύοντας ότι 
ήταν απαραίτητες για την υποχώρηση των γερμανικών στρατευμάτων. Η νέα διαταγή που έφθασε 
στα χέρια του στις 19 Αυγούστου, είχε την υπογραφή του ίδιου του Hitler. Το Paris πρέπει να 
μεταβληθεί σε πεδίο ερειπίων, Feümmyefeld. Ο στρατηγός διοικητής πρέπει να το υπερασπίσει ως 
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τον τελευταίο μαχητή και να ταφεί κάτω από τα ερείπιά του. Ο Χόλτιτζ ευχαρίστησε ειρωνικά το Γ.Α. 
της Δύσης για την ωραία διαταγή (schönen Befehl) και ανέφερε σχετικά τα εξής: Διέταξα να 
τοποθετηθούν τρεις τόνοι εκρηκτικών υλών στην Παναγία των Παρισίων, δυο τόνοι στο Λούβρο, ένας 
τόνος στο Μέγαρο Αναπήρων, και θα ανατινάξω τον Πύργο Άιφελ έτσι ώστε τα θρύμματά του να κάνουν 
τον Σηκουάνα αδιάβατο.

Η εξέγερση του Paris ξεσήκωσε σ’ όλο τον κόσμο ένα κύμα ενθουσιασμού, αλλά ταυτόχρονα 
δημιούργησε φόβους. Η εξέλιξη της επαναστατικής κατάστασης σε μια πόλη που λίκνισε τόσες 
επαναστάσεις, ανησυχούσε αυτούς που έβλεπαν τον κομμουνιστικό κίνδυνο να μεγαλώνει καθώς 
ερχόταν η ήττα των Γερμανών. Μπροστά στη Warsaw, σε μιαν αντίστροφη κατάσταση πραγμάτων, 
οι σοβιετικοί είχαν σταματήσει επί πολλές εβδομάδες, για να δώσουν τη δυνατότητα στα SS να 
εξοντώσουν τους αντικομουνιστές Πολωνούς, ο ρωμαλέος όμως αυτός ρεαλισμός ήταν ξένος προς 
τις συνήθειες των Δυτικών. Φοβούνταν την κατακραυγή που θα τους κάλυπτε αν άφηναν να 
συντριβεί η εξέγερση των Παρισινών κι αντί του Paris ελευθέρωναν μόνο τη στάχτη του. 

 Δεν έκανε όμως τίποτε απ’ αυτά. 

Ο Leclerc που είχε υποδειχθεί για απελευθερωτής, ήταν πολύ ευτυχής. Από τις 14 Αυγούστου όταν 
το μισό 15ο σώμα είχε σταματήσει τον αγώνα στις πύλες της Αρζαντάν, είχε ζητήσει να ερωτηθεί ο 
Patton, πότε η 1η γαλλική θα μπορέσει να κατευθυνθεί κι αυτή προς το Paris. Η ανυπομονησία του 
μεγάλωσε όταν η μεραρχία μετατάχθηκε από το 15ο στο 5ο σώμα και από την 3η στην 1η στρατιά. 
Στις 21 Αυγούστου δεν κρατήθηκε πια. Έδωσε στον αντισυνταγματάρχη ντε Γκυλεμπόν τη διαταγή 
να πάρει ένα απόσπασμα του 1ου συντάγματος των Μαροκινών Σπαχήδων -150 άνδρες και 30 
οχήματα με τη σημαία και τη φρουρά της- και να ξεκινήσει αμέσως για το Paris. Η αποστολή του 
αποσπάσματος περιελάμβανε τα εξής δύο σημεία: 

Η αποστολή αυτή ξεσήκωσε θύελλα στα επιτελεία. Η 3η στρατιά ρώτησε με σήμα της την 1η ποια 
ήταν η γαλλική αυτή φάλαγγα που προχωρούσε στους δρόμους που είχαν ήδη πάθει συμφόρηση. Ο 
αξιωματικός που στάλθηκε από τον Leclerc για να εξηγήσει την πρωτοβουλία αυτή στον διοικητή 
του Σ.Σ., Λέοναρντ Γκέροου αναφέρει στον διοικητή του: 

1) Να αντιπροσωπεύσει τον γαλλικό στρατό στο 
απελευθερωμένο Paris. 2) Να ασκήσει τα καθήκοντα των γαλλικών Αρχών στο εθνικό έδαφος 
περιμένοντας τους επισήμους εκπροσώπους της. 

The 2d armoured division (French), is 
under my command for all purposes and no part of it will be employed by you except in the execution 
of missions assigned by me.

Ο Leclerc δεν ήξερε πια τι να κάνει. Καλύπτοντας κάπως την άρνηση της απειθαρχίας του ανέβαλε 
την εκτέλεση και πετά με το αεροπλάνο ως τον Σ.Δ. του Bradley για να ζητήσει την ανάκληση της 
διαταγής. Από την πλευρά τους ο Καίνιγκ και ο De Gaulle κάνουν ό,τι μπορούν. Ο De Gaulle 
αντιμετωπίζει ακόμη και την περίπτωση ν’ αποσύρει την 2η θωρακισμένη μεραρχία από τις 
διαταγές του Eisenhower για να τη στείλει αμέσως στο Paris. Θα έφτανε όμως μια λέξη των 
Αμερικανών και ο Leclerc θ’ αναγκαζόταν να καρφωθεί, χωρίς καύσιμα, στη θέση του. 

 Ακολουθούσε η διαταγή της αμέσου ανακλήσεως του Γκυλεμπόν. 

Η 22α Αυγούστου φθάνει πια προς το τέλος της. Ο Leclerc περιμένει τον Bradley που συμβουλεύεται 
τον Eisenhower. 

Επιτέλους ο Bradley προσγειώνεται και, ξαφνικά, τα πάντα διευκρινίζονται. Η απόφαση να 
κατευθυνθεί η 2η θωρακισμένη μεραρχία προς το Paris είχε παρθεί στην ομάδα στρατιών τις 
πρωινές ώρες, και αποκλειστικά και μόνο για να επιτύχει την επικύρωση του αρχιστρατήγου, ο 
Bradley είχε πετάξει ως την Γκρανβίλ. Ο Άικ έκαμε κάτι παραπάνω από το να συμφωνήσει. Έδωσε 
διαταγή να προωθηθούν προς το Paris 26.000 τόνοι τροφίμων και κάρβουνου, από τους οποίους 
3.000 αεροπορικώς, ως επείγουσα βοήθεια. Η μόνη επιφύλαξη είναι η ακόλουθη: δεν πρέπει να 
γίνει σοβαρός αγώνας μέσα στην ίδια την πόλη. Αν αυτή η προϋπόθεση δε θα μπορούσε να 
πραγματοποιηθεί, η προέλαση θα έπρεπε να σταματήσει και να τηρηθεί αμυντική στάση... 
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Πολλές αμερικανικές μεραρχίες βρίσκονται σε ευνοϊκότερη θέση από την 2η θωρακισμένη, για να 
αναλάβουν την απελευθέρωση του Paris. Η μεραρχία αυτή έπρεπε να έρθει από το Σε και την 
Αλανσόν, να διανύσει δηλαδή 200km, ενώ ολόκληρο το 7ο αμερικανικό σώμα που συγκεκριμένα 
περιελάμβανε μια θωρακισμένη μεραρχία, βρισκόταν συγκεντρωμένο κοντά στην Κορμπέιγ, σε 
απόσταση 50km μόνο. Ο Άικ, αποδεικνύοντας πόσο αβάσιμες ήταν οι υποψίες που υπήρχαν 
εναντίον των αμερικανικών προθέσεων, πήρε όλα τα μέτρα ώστε και οι Γάλλοι να μην στερηθούν 
από την τιμή της ανακαταλήψεως. Η 4η αμερικανική μεραρχία πεζικού που είχε αναλάβει να 
υποστηρίξει την κίνηση Leclerc, είχε αναπτυχθεί προς τα δεξιά και προς τα πίσω για να καταλάβει 
τις διαβάσεις του Σηκουάνα και ν’ απελευθερώσει το ανατολικό τμήμα των περιχώρων του Paris... 
Για τη 2η θωρακισμένη μεραρχία είχε καθορισθεί ως αντικειμενικός σκοπός η Νοτρ-Νταμ. Για να 
μην απουσιάσουν και τα βρετανικά χρώματα, ο Eisenhower ζήτησε από τον Montgomery να στείλει 
ένα απόσπασμα. Ο Άγγλος, άνθρωπος ανάποδος, απέφυγε να το κάνει. 

Περίλαμπρη από την άποψη της ιστορικής σημασίας της, η πορεία εναντίον του Paris δεν αποτελεί 
υπόδειγμα τακτικής και συνεργασίας διασυμμαχικής. Ο Τζέροου είχε ορίσει στον Leclerc δύο 
δρομολόγια: το ένα μέσω Μορτάνι, Σατωνέφ-αν-Τυμεραί, Μαιντενόν, Ραμπουιγέ και Versailles· το 
άλλο μέσω Νοζάν-λε-Ροτρού, Σαρτρ, Νεμούρ και Παλαιζώ. Κανένα από τα δυο δεν τηρείται 
ολοκληρωτικά. Ο Leclerc μεταφέρει την κύρια προσπάθεια από τα δυτικά προς τον νότο, από το 
δρόμο του Ραμπουιγέ στο δρόμο της Ετάμπ· απόφαση ατυχής που τον κάνει να πέσει, στο Αρπαζόν, 
επάνω στην πιο ισχυρή γερμανική αντίσταση. Στο τέλος του απογεύματος της 24ης, ο 
συνταγματάρχης Ντε Λανγκλάντ, που διοικεί τη δυτική ομάδα, είχε διαβεί τη γέφυρα των Σεβρών 
και είχε προωθήσει 15 άρματα μέσα στο Μπουλόνι-Μπιγιανκούρ, ενώ το μεγαλύτερο μέρος της 
μεραρχίας, οι ομάδες Ντιό και Billotte πολεμούν ακόμη στο ύψος της Φρεν, σε απόσταση 12km 
περίπου από την πύλη της Ορλεάνης. Ο Λανγκλάντ όμως χωρίς συνδέσεις, σταματά, μην τολμώντας 
να διακινδυνεύσει νύκτα μέσα στο Paris. 

Σ’ αυτό το διάστημα, εκνευρισμός και οργή κυριεύουν τον Τζέροου και τον Bradley. Από την 
προηγούμενη μέρα δεν έχουν πάρει την παραμικρή αναφορά από τον Leclerc που είναι τελείως 
αδύνατο να βρεθεί. Υπολόγιζαν πως το Paris θα είχε καταληφθεί πριν από το μεσημέρι· η ελπίδα 
τους όμως είχε διαψευσθεί. Για τον Bradley η εξήγηση είναι απλή: ο ενθουσιασμός του πλήθους και 
η μέθη των ελευθερωτών καθυστερούν την προώθηση της 2ης θωρακισμένης μεραρχίας. Δεν 
μπορούσα, θα πει αργότερα, να περιμένω τους Γάλλους να χορέψουν σ’ όλους τους δρόμους του Paris. 
Στο  διάβο λο το  γόητρο ! Διέταξα να πο υν στο ν Μπάρτο ν να μπει στο  Pa ris,  είτε βρίσκονται είτε δεν 
βρίσκονται εκεί οι Γάλλοι. Ο Bradley προσθέτει: Όταν οι άνδρες του Leclerc το έμαθαν, άρχισαν να 
τρέχουν. Στην πραγματικότητα, ο ίδιος ο Leclerc δεν έμαθε τη διαταγή του Bradley. Η ημέρα υπήρξε 
πολύ σκληρή και ο χορός πολύ αρρενωπός αφού στοίχισε στη 2η μεραρχία 317 νεκρούς, τραυματίες 
και εξαφανισθέντες, και 252 καταστρεμμένα άρματα, αυτοκίνητα η οχήματα. Ο Leclerc δεν έχανε 
καθόλου τον καιρό του στις προφυλακές και αντίθετα προσπαθούσε να μεταδώσει στους 
εκτελεστές του σχεδίου την ανάγκη να βιαστούν, που ο De Gaulle του είχε συμβουλεύσει στο 
Ραμπουιγέ. Στο τέλος της ημέρας, βρίσκεται σ’ ένα σταυροδρόμι κοντά στο Κρουά-ντε-Μπερνύ. Ένα 
απόσπασμα με διοικητή τον λοχαγό Ντρονν στρέφεται προς το μεγάλο δρόμο, έπειτα από μιαν 
αναγνώριση προς τα πλάγια. Ο Leclerc διατάσσει τον Ντρονν να μπει στη Φρεν και να εισχωρήσει 
στο Paris από το δρόμο που θα βρει ελεύθερο. Ο Ντρονν συμμορφώνεται, τρυπώνει από το Αίυ-λε-
Ροζ, Μπανιέ, Κασάν, Αρκέιγ, τους μικρούς δρόμους του 13ου διαμερίσματος της πόλης, διαβαίνει 
τον Σηκουάνα από τη γέφυρα του Αούστερλιτς και φθάνει μπροστά στο δημαρχείο λίγο πριν από τα 
μεσάνυκτα με ένα τμήμα πεζικού επάνω σε θωρακισμένα αυτοκίνητα και τα ελαφρά άρματα 
Μονμιράιγ, Ρομιγύ και Σαμπωμπέρ

Μια ώρα αργότερα, χάρη σε μια ως εκ θαύματος αποκατάσταση του ηλεκτρικού ρεύματος, οι 
καμπάνες όλων των εκκλησιών του Paris αρχίζουν να κτυπούν. Ο Χόλτιτζ έρχεται σε επαφή με την 
ομάδα στρατιών· στο τηλέφωνο βρίσκεται ο Σπάιντελ. Πλησιάζει το ακουστικό στο παράθυρο: 

. 

Ακούτε; Ναι, τις καμπάνες! Τα γαλλοαμερικανικά στρατεύματα μπαίνουν στο Paris. Ο στρατάρχης 
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Model έχει να μου δώσει διαταγές; -Ο στρατάρχης κρατά το δεύτερο ακουστικό. -Δώστε μου τον 
στρατάρχη να του μιλήσω. -Όχι, ο στρατάρχης μου αναθέτει να σας πω πως δεν έχει τίποτα να σας πει. -
Τότε, χαίρετε. Προσπαθήστε να φροντίσετε για τη γυναίκα μου και τα παιδιά μου. 

Η νύκτα είναι υπέροχα ήρεμη. Ούτε ένας πυροβολισμός δεν διακόπτει τη σιωπή. Το πρωί δεν φέρνει 
αμέσως το ξύπνημα της ιστορίας. Αυτή η 25η Αυγούστου προμηνύεται χρυσογάλαζη, αλλά οι 
δρόμοι έρημοι κοιμούνται ως αργά. Τη νύκτα ο Χόλτιτζ έδωσε στα στρατεύματά του διαταγή να 
διαβούν τον Σηκουάνα και να υποχωρήσουν. Το τελευταίο στάδιο της απελευθερωτικής πορείας δεν 
παρεμποδίζεται παρά από τα πλήθη που παραληρούν. Στον τομέα της 4ης αμερικανικής μεραρχίας, 
ο Μπάρτον επεφύλαξε στο 12ο σύνταγμα πεζικού που είχε χάσει 1.000 άνδρες μπροστά στο 
Μορταίν, την τιμή να μπει πρώτο στο Paris: το σύνταγμα καταλαμβάνει τους σταθμούς του 
Αούστερλιτς, της Βενσέν, της Lyon και φθάνει το μεσημέρι στη Σιτέ. Από την πλευρά της 2ης 
θωρακισμένης μεραρχίας, ο Λανγκλάντ προελαύνει προς την Αψίδα του Θριάμβου και τα Ηλύσια 
Πεδία· ο Billotte φθάνει στην πλατεία του Σατελέ· ο Ντιό μοιράζει την ομάδα του σε δυο φάλαγγες 
και η μια κατευθύνεται προς την Στρατιωτική σχολή ακολουθώντας τις όχθες του Σηκουάνα, ενώ η 
άλλη βαδίζει προς τον σταθμό του Μονπαρνάς, το Μέγαρο των Απομάχων και το Παλαί 
Μπουρμπόν. Ανίσχυροι να δώσουν μάχη στους δρόμους, οι Γερμανοί αμύνονται στα κτίρια που 
κατέχουν. Το ξενοδοχείο Μαζέστικ, η στρατιωτική σχολή, το υπουργείο Εξωτερικών, η 
Κομμαντατούρ της πλατείας της Όπερας κυριεύονται έπειτα από μάλλον ζωηρές μάχες. Στις 12:30 το 
μεσημέρι, η γαλλική σημαία κυματίζει στην κορυφή του Πύργου του Άιφελ για πρώτη φορά έπειτα 
από τέσσερα χρόνια. 

Στις 10 το πρωί, με την μεσολάβηση του προξένου Νόρντλινγκ, ο συνταγματάρχης Billotte απευθύνει 
στον στρατηγό von Χόλτιτζ ένα τελεσίγραφο. Ο Χόλτιτζ δεν το δέχεται, αλλά ο υπασπιστής του, 
υπολοχαγός von Άρνιμ, αφήνει να εννοηθεί ότι η αντίστασή του θα είναι συμβολική και ότι, αν 
συλληφθεί αιχμάλωτος, θα διατάξει την παράδοση των αμυντικών του θέσεων. Η επίθεση εναντίον 
του ξενοδοχείου Μερίς αρχίζει ύστερα απ’ αυτό στις 15:30 από την οδό Ριβολί, από την κατεύθυνση 
της πλατείας του Σατελέ. Το ξενοδοχείο που το υπερασπίζει ένα τμήμα πεζικού, καταλαμβάνεται 
έπειτα από σύντομη μάχη. Ξαφνικά, αφηγείται ο Χόλτιτζ, άνοιξε η πόρτα και ένας έξαλλος πολίτης με 
το δάχτυλο στη σκανδάλη ενός πολυβόλου, όρμησε στο γραφείο μου. Με σημάδεψε με το όπλο του, 
φωνάζοντας πολλές φορές Sprechen deutsch; Απάντησα ήρεμα: Ίσως καλύτερα από σας. Εκείνη τη 
στιγμή, ένας αξιωματικός, ανώτερος, ο (ταγματάρχης ντε Λα Ορί) μπήκε στο γραφείο, κατάλαβε την 
κατάσταση, άρπαξε από το σβέρκο τον έξαλλο πολίτη και τον πέταξε έξω. Οι Γάλλοι χρονικογράφοι 
της απελευθέρωσης του Paris δεν συγκράτησαν αυτή την εκδοχή και συνέθεσαν έναν ιστορικό 
πίνακα πολύ πιο κολακευτικό για τον έξαλλο πολίτη

Από το Μερίς, ο Χόλτιτζ οδηγείται στο Δημαρχείο. Ο Leclerc του υπαγορεύει τους όρους της 
συνθηκολόγησής του, αλλά ο Ρολ Τανγκύ απαιτεί, εν ονόματι των Γαλλικών Δυνάμεων Εσωτερικού 
(F.F.I.) να είναι ένα από τα συμβαλλόμενα μέρη σ’ ένα κείμενο που αποτελεί το πρακτικό της 
Απελευθέρωσης του Paris. Απληροφόρητος για τις επιδιώξεις της πολιτικής, ο Leclerc δέχεται 
μάλιστα να μπει το όνομα του κομμουνιστή ηγέτη πριν από το δικό του. Ο De Gaulle θα τον ψέξει 
αυστηρά γι’ αυτό. 

, που στην πραγματικότητα ήταν ο υπολοχαγός 
Καρσέ, των Γαλλικών Δυνάμεων Απελευθέρωσης (F.F.L.). Ο Χόλτιτζ, άλλωστε, κάνει λάθος 
τουλάχιστο σ’ ένα σημείο, όπως επίσης παραλείπει μια λεπτομέρεια δυσάρεστη γι’ αυτόν: ο Καρσέ 
φορούσε στρατιωτική στολή και πήρε σαν ανάμνηση τις επωμίδες του διοικητή του Gross Paris 
(Μείζονος Paris). 

Ο Χόλτιτζ που μεταφέρεται στο σιδηροδρομικό σταθμό του Μονπαρνάς, σταθμό διοίκησης του 
Leclerc, υπερνικά μια λιποθυμία, έπειτα στέλνει στους αμυντικούς σχηματισμούς του την 
κατηγορηματική διαταγή να καταθέσουν τα όπλα. Όλοι συμμορφώνονται, ακόμα και τα δυο 
φρούρια της Γερουσίας και της Πλατείας της Δημοκρατίας. Μεγάλες φάλαγγες αιχμαλώτων 
βαδίζουν στους δρόμους ανάμεσα σ’ ένα λαϊκό πλήθος που βλέποντάς τους, περνά από την ξέφρενη 
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χαρά στη μανία. Τα εγκλήματα που έπρεπε να αναμένονται από ένα πλήθος ξεσηκωμένο από τους 
εξτρεμιστές, δίνουν στην επίσημη ημέρα της Απελευθέρωσης το φρικτό φωτοστέφανο των μεγάλων 
επαναστατικών ημερών. Αιχμάλωτοι δολοφονούνται, αθώοι λυντσάρονται, υποτιθέμενοι δοσίλογοι 
σφάζονται ή βασανίζονται, γυναίκες κουρεύονται και γίνονται θύματα βιαιοτήτων, οι φυλακές που 
είχαν για μια στιγμή αδειάσει, γεμίζουν, και άλλες οργανώνονται πρόχειρα κατά τη διάθεση των 
αρχηγών των ενόπλων ομάδων. Αφού στερήθηκαν την καταστροφή του Paris, οι κομμουνιστές 
δοκιμάζουν ξανά την τύχη τους. 

Η κινητήρια ιδέα τους είναι πως το Paris απελευθερώθηκε μόνο του με μια λαϊκή εξέγερση που 
αυτοί είχαν οργανώσει και εμψυχώσει. Το σχέδιό τους είναι να διατηρήσουν και να 
σταθεροποιήσουν εναντίον μιας μυθικής πέμπτης φάλαγγας τις ένοπλες ομάδες που είχαν κάμει να 
ξεφυτρώσουν από το πεζοδρόμιο. Η 2η θωρακισμένη μεραρχία δεν θα αργήσει να γίνει, στην 
προφορική προπαγάνδα τους, ένας στρατός πραιτοριανών που κλέβει από το λαό του Paris τη νίκη 
του. 

Αλλά ο De Gaulle είναι ο De Gaulle. Η βεβαιότητα για τον εαυτό του, η ταύτιςή του με το Κράτος που 
τον έκαναν τόσο δύσκολο σ’ όλη τη διάρκεια των εχθροπραξιών, τον εξυπηρετούν απόλυτα σε μια 
κατάσταση γεμάτη κινδύνους. Η Εθνική Επιτροπή Αντίστασης (C.N.R.) λογάριαζε να τον υποδεχθεί 
στην απελευθερωμένη πρωτεύουσα και να τον οδηγήσει στο Δημαρχείο για να ανακηρύξει εν 
ονόματί της την Κοινωνική Δημοκρατία. Ο De Gaulle αρνείται· αντί να ακολουθήσει την Ε.Ε.Α., 
προηγείται, την επισκιάζει, και, σύντομα την βάζει στο περιθώριο. Η κάθοδός του από τα Ηλύσια 
Πεδία, στις 20 Αυγούστου, είναι ένα αριστούργημα λαϊκής ψυχολογίας. Οι σφαίρες που σφυρίζουν 
ως την Παναγία των Παρισίων, γύρω στην απαθή πανύψηλη κορμοστασιά του, συντελούν στην 
επιβολή του. Θα γνωρίσει μέρες γεμάτες αγωνία. Θα αφήσει να διαπραχθούν εγκλήματα που, 
αργότερα, θα αποτελέσουν στοιχεία ενός αμείλικτου κατηγορητηρίου εναντίον του. Αλλά διασώζει 
το ουσιαστικότερο. Υπερπηδά τη διακοπή της εθνικής ζωής. Διατηρεί τη συνέχεια του έθνους. 

Ο πόλεμος συνεχίζεται. Την επομένη της απελευθέρωσης του Paris, η 21η ομάδα στρατιών 
διαβαίνει τον Κάτω Σηκουάνα και κατευθύνεται προς το Πα-ντε-Calais. Στις 27 Αυγούστου, η 3η 
στρατιά παραβιάζει τον Μάρνη στο Σατώ-Τιερρύ. Την τελευταία ημέρα του μηνός τα συμμαχικά 
στρατεύματα φθάνουν στους ποταμούς Somme και Meuse, και ταυτόχρονα, στην Αμιένη και στο 
Κομμερσύ. Η αντίσταση που συναντούν είναι ουσιαστικά μηδαμινή. Ο εχθρός τρέπεται σε φυγή και, 
όταν τον φθάνουν, παραδίδεται. Τα επιτελεία υπολογίζουν ότι ο γερμανικός στρατός της Δύσης 
έχασε, από τις 6 Ιουνίου, περισσότερους από μισό εκατομμύριο άνδρες, νεκρούς, τραυματίες και 
αιχμαλώτους. Οι Σύμμαχοι είχαν αποβιβάσει 2.100.000 άνδρες, και 460.000 οχήματα, μια βουερή 
παλίρροια που προχωρεί μέσα στο μεθύσι του αήττητου. 



Digitized by 10uk1s 

Κεφάλαιο 29: ΑΠΟΤΕΛΜΑΤΩΣΗ 
Σεπτέμβριος - Δεκέμβριος 1944 
Η τελευταία επίθεση του Hitler 

Την 1η Σεπτεμβρίου, οι Καναδοί έχουν την μεγάλη ικανοποίηση να καταλάβουν τη Διέππη, όπου 
τόσοι δικοί τους έπεσαν για τόσο μικρό κέρδος το 1942. 

Η 2η αγγλική στρατιά διασχίζει το Arras χωρίς να σταματήσει, αιχμαλωτίζοντας στο πέρασμά της τον 
στρατηγό των θωρακισμένων που τόσο σκληρά την είχε νικήσει μπροστά στο Καν, τον Έμπερμπαχ. 
Την επομένη το αγγλικό σώμα μπαίνει στο Βέλγιο και καταλαμβάνει την Τουρναί, ενώ οι Αμερικανοί 
κυριεύουν το Νουαγιόν και το Σαιν-Καντέν. Στις 3 του μηνός, ημέρα απελευθέρωσης της Lyon, οι 
Άγγλοι απελευθερώνουν τις Brussels και οι Αμερικανοί κυκλώνουν 30.000 Γερμανούς γύρω στο 
Μονς. Στις 4, η 2η βρετανική στρατιά κυριεύει την Antwerp και η 45η αμερικανική μεραρχία πεζικού 
καταλαμβάνει το Μπουρ-αν-Μπρες. Η 5η του μηνός είναι μια μέρα θριαμβευτική: η στρατιά Χότζες 
διαβαίνει τον Meuse στο Sedan· η στρατιά Patton απελευθερώνει το Νανσύ· η στρατιά Κρέραρ 
καταλαμβάνει την Boulogne και πλησιάζει στο Calais. 

Στις 6, το 1ο γαλλικό σώμα στρατού με διοικητή τον Μπετουάρ, μπαίνει στη μάχη στο δεξιό της 7ης 
στρατιάς, κατά μήκος της ελβετικής μεθορίου. Την ίδια μέρα, η 1η αμερικανική στρατιά φθάνει στη 
γραμμή Τιρλεμόν-Namur και την επομένη προχωρεί κατά μήκος του Albert Canal: ο πόλεμος 
επανέρχεται στο σημείο από το οποίο ξεκίνησε τον Μάιο του 1940. Επανέρχεται επίσης και στα 
πεδία των μαχών του 1870, με την 3η αμερικανική στρατιά που παραβιάζει το στενό του Σαιντ-
Μαρί-ω-Σεν και κυριεύει το Σαιν-Πριβά. Στο άκρο δεξιό τμήμα, η 7η αμερικανική στρατιά 
καταλαμβάνει την Μπεζανσόν. Η πρώτη εβδομάδα του Σεπτεμβρίου έφερε τους Συμμάχους από τον 
Σηκουάνα στον Meuse και από την Προβηγκία στον Ντου. 

Στις 8 ο ρυθμός της προέλασης διατηρείται. Τα στρατεύματα του ντε Λαττρ, καταλαμβάνουν την 
Μπων και το Ωτέν. Τα στρατεύματα του Patton καταλαμβάνουν το Μπριέυ. Τα στρατεύματα του 
Χότζες καταλαμβάνουν την Liège και το Μαίστριχτ. Τα στρατεύματα του Ντέμπσεϋ διαβαίνουν τ o 
Albert Canal. Τα στρατεύματα του Κρέραρ καταλαμβάνουν την Μπρυζ. Στις 9, η νίκη έχει αργία, 
αλλά στις 10 οι εισβολείς που ξεκίνησαν από την Μάγχη και οι εισβολείς από την κατεύθυνση της 
Μεσογείου, πραγματοποιούν τη συνένωσή τους στο χωριό της Βουργουνδίας Σομπερνόν με τη 
συνάντηση δυο γαλλικών μεραρχιών, της 2ης θωρακισμένης μεραρχίας και της 1ης μεραρχίας 
Ελευθέρων Γάλλων. Την ίδια μέρα, ένα γαλλικό σώμα στρατού καταλαμβάνει την Ντιζόν, ένα 
αμερικανικό σώμα στρατού καταλαμβάνει το Λουξεμβούργο και ένα άλλο αμερικανικό σώμα 
μπαίνει χωρίς να συναντήσει αντίσταση στο φρούριο Eben-Emael που η πτώση του, στις 10 Μαΐου 
1940, σήμανε το τέλος των στρατιών του Gamelin. Στο Βέλγιο, όπως και στη France, πλήθη τρελά 
από χαρά ξεχύνονται να προϋπαντήσουν τους ελευθερωτές τους, με τα χέρια τους φορτωμένα τα 
πιο πολύτιμα δώρα για τις μέρες εκείνες της πείνας, κρασιά, τσιγάρα, ντομάτες, φρούτα. 

Στις 11 Σεπτεμβρίου, στις 18:55, συντελείται ένα επιβλητικό γεγονός. Μια πεζή περίπολος της 85ης 
αμερικανικής ίλης αναγνωρίσεως διαβαίνει τη γερμανική μεθόριο κοντά σ’ ένα χωριό του 
Luxembourg, το Στόλτζενμπουργκ. Ένα μικρό ποτάμι, ο Ουρ, σχηματίζει τα σύνορα των δύο χωρών, 
αλλά η γέφυρα είναι ανέπαφη και οι Αμερικανοί ανιχνευτές την διαβαίνουν με προφυλάξεις. Κανείς 
δεν τους πυροβολεί. Προχωρούν ως τα δόντια του δράκου της γραμμής Ζίγκφριντ. 

Έτσι, έγινε εισβολή στη Γερμανία! Σαράντα επτά μέρες μετά τη διάσπαση στο Saint-Lô, ενενήντα έξι 
μέρες μετά την απόβαση της Νορμανδίας το έδαφός της γνωρίζει το όνειδος μιας εχθρικής μπότας! 
Αντίθετα με κάθε πρόβλεψη, ο πρώτος εισβολέας φθάνει από τη Δύση. Κατά τη διάρκεια των 
μεγάλων νικών τους του καλοκαιριού, οι Ρώσοι άγγιξαν τη μεθόριο της Ανατολικής Πρωσίας. Δεν 
την είχαν διαβεί πουθενά ακόμα. 



Digitized by 10uk1s 

Αλλά μια σοβαρή κρίση προβάλλει μπροστά στα νικηφόρα στρατεύματα: η επιμελητεία δεν 
ακολουθεί. 

Η βενζίνη, the pink blood of war

Για τους κλασικούς στρατούς, και για την Wehrmacht, η σιδηροτροχιά είναι το κύριο στρατηγικό 
όργανο. Και ο ίδιος ο αμερικανικός στρατός δεν μπορεί να στερηθεί τις υπηρεσίες της. Η 
αποκατάσταση όμως των σιδηροδρομικών γραμμών είναι δύσκολη. Το πρώτο σιδηροδρομικό 
δρομολόγιο από το Κοταντέν χρησιμοποιεί τμήματα μονής γραμμής που προχωρεί ελικοειδώς 
καθώς περνά από το Ποντομπό, Σαιντ-Ιλαίρ-ντυ-Αρουκέ, Φουζέρ, Μαϋένν και Λε Μαν. Επειδή 
λείπουν τα σήματα, η κίνηση ρυθμίζεται με το χέρι, την ημέρα με τη βοήθεια σημαιών, τη νύκτα με 
τη βοήθεια φανών. Μετά τη νίκη στη Φαλαίζ, ανοίγει πάλι η μεγάλη γραμμή Βιρ-Αρζαντάν-Ντρε, και 
η πρώτη αμαξοστοιχία μπαίνει στο σταθμό Μπατινιόλ του Paris στις 30 Αυγούστου, τέσσερις μόνο 
μέρες μετά την απελευθέρωση της πρωτεύουσας. Κατά τα μέσα Σεπτεμβρίου, 5.400km 
σιδηροδρομικών γραμμών είχαν ξαναμπεί σε λειτουργία, 40 γέφυρες ανακατασκευάζονται και οι 
συμμαχικές σιδηροδρομικές γραμμές φθάνουν στη Liège, στο Βερντέν και στην Τουλ. Η κίνηση όμως 
των εφοδιοπομπών εξακολουθεί να είναι διακεκομμένη και αργή. 

 (το ρόδινο αίμα του πολέμου) έρχεται στην πρώτη σειρά των 
αναγκών. Σε περίοδο επιχειρήσεων, καθεμιά από τις τέσσερις στρατιές του Eisenhower 
χρησιμοποιεί μεταξύ 1 και 3 εκατομμυρίων λίτρων την ημέρα. Η υπηρεσία καυσίμων (P.O.L.) 
αναλαμβάνει να προεκτείνει τον πλωτό αγωγό της Μάγχης με ένα χερσαίο αγωγό. Οι πληθυσμοί της 
υπαίθρου βλέπουν κατάπληκτοι τους Αμερικανούς ειδικούς να συναρμολογούν, με ρυθμό 20 ως 
30km την ημέρα, ένα χαλύβλινο φίδι μονό, διπλό ή τριπλό που καμιά ανωμαλία του εδάφους, 
κανένα ποτάμι δεν το εμποδίζει να απλώνεται. Αλίμονο! άθλιοι ήρωες της μαύρης αγοράς 
διακινδυνεύουν τη ζωή τους για να τρυπήσουν το σωλήνα, τροφοδότη της νίκης, και, για να 
κλέψουν ισχνές ποσότητες βενζίνης, αφήνουν να τρέχει άφθονο το ρόδινο αίμα του πολέμου. Ο 
αγωγός, άλλωστε, λειτουργεί άσχημα, γιατί δεν είναι αρκετοί οι σταθμοί αντλήσεως και, όσο 
μεγαλώνει τόσο απαιτεί υπερβολικές ποσότητες υλικών. Αποφασίζεται να τον σταματήσουν 
προσωρινά στο Ντουρντάν. 

Στους δρόμους, ο στρατηγός Ρος οργανώνει the Red Ball Highway που ονομάζεται έτσι από τον 
κόκκινο κύκλο που το ορίζει. Η κατεύθυνση της ανόδου είναι ο δρόμος Saint-Lô-Αρζαντάν-Ντρε-
Versailles, απ’ όπου ξεκινούν δυο κεραίες, η μια προς την Σουασσόν, η άλλη προς το Σομμεζού. Η 
κατεύθυνση της καθόδου φθάνει πάλι στο Saint-Lô από Φονταιν μπλώ, Σαρτρ και Αλανσόν. Τα 
οχήματα κινούνται είκοσι ώρες την ημέρα, σε απόσταση 20m το ένα από το άλλο και με 
ομοιόμορφη ταχύτητα 25 μιλίων. Το βράδυ, οι φανοί τους ανάβουν σα να μην είχε εφευρεθεί η 
αεροπορία, και μια ατέρμονη αλυσίδα φώτων διασχίζει τη France. Κατορθώνουν έτσι να 
προωθήσουν ως 12.000 τόνους την ημέρα. 

Δεν είναι όμως αρκετό αυτό! Με τα τρόφιμα και τα πολεμοφόδια, χωρίς να γίνει λόγος για τον 
ανεφοδιασμό του Paris, θα έπρεπε να μεταφέρονται 20.000 ως 25.000 τόνοι από τις αποθήκες της 
Νορμανδίας στο μετακινούμενο μέτωπο. 

Το κλειδί για τη λύση είναι η Antwerp. Το λιμάνι είχε καταληφθεί σχεδόν ανέπαφο. Η ικανότητα του 
εκφορτώσεως φθάνει τους 80 ως 100 χιλιάδες τόνους την ημέρα και οι αποστάσεις που το χωρίζουν 
από τις κυριότερες στρατιές είναι μικρές. Δυστυχώς, η 15η γερμανική στρατιά κρατά κλειστές τις 
εκβολές του Escaut. Μια μεθοδική στρατηγική θα απέβλεπε στην προσπάθεια να ελευθερωθούν οι 
εκβολές πριν αναληφθεί μια νέα μεγάλη σειρά επιχειρήσεων. Σ’ αυτή την μεθοδική στρατηγική ο 
Montgomery αντιτάσσει μια τολμηρή στρατηγική. Στην Αφρική, στην Ιταλία, στη Νορμανδία ήταν 
εξαιρετικά προσεκτικός. Κρίνει τώρα πως η σπονδυλική στήλη του εχθρού έχει σχεδόν σπάσει και 
πως έφθασε, σύμφωνα με την έκφρασή του, η στιγμή να του αποσπάσουν τολμηρά τα μέσα 
συνέχισης του πολέμου. Αφήνοντας στους Καναδούς τη φροντίδα να ελευθερώσουν τις ακτές της 
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Βόρειας Θάλασσας, θα ήθελε να κρατήσει συγκεντρωμένες στο ίδιο χέρι -το δικό του- τη 2η 
βρετανική στρατιά του στρατηγού Ντέμπσεϋ και την 1η αμερικανική στρατιά του στρατηγού Χότζες. 
Θα έριχνε αυτόν τον όγκο κατευθείαν εναντίον του Ruhr που, παρ’ όλες τις ευρύτατες καταστροφές 
από τους βομβαρδισμούς και την βιομηχανική αποκέντρωση που πραγματοποίησε ο Σπέερ, 
εξακολουθεί να αποτελεί το κύριο οπλοστάσιο του 3ου Reich. Μετά την κατάληψη του Ruhr, οι δυο 
συμμαχικές στρατιές θα κατευθύνονταν προς τον Έλβα κι έπειτα προς το Berlin. Η γερμανική 
πρωτεύουσα μπορεί να καταληφθεί και ο πόλεμος να τελειώσει πριν από τα Χριστούγεννα. 

Αυτή η αντίληψη επιβάλλει να πάρει αμυντική στάση η 3η αμερικανική στρατιά. Δεξιά πτέρυγα των 
δυνάμεων εισβολής, η στρατιά αυτή, μετά τη διάσπαση του μετώπου στη Νορμανδία, είχε δώσει 
στον εχθρό ένα κεραυνοβόλο κτύπημα. Θα έπρεπε τώρα να επανέλθει σε αδράνεια, ενώ η αριστερή 
πτέρυγα θα κτυπά με τη σειρά της. 

Αλλά η 3η στρατιά, είναι ο Patton, που έχει απαλλαγεί πια από την εντολή σιγής που έπληττε το 
όνομά του στην αρχή του καλοκαιριού. Η Αμερική βλέπει στο πρόσωπό του τον ήρωα που έβγαλε τη 
μάχη της Νορμανδίας από την αποτελμάτωση και κατάκτησε καλπάζοντας τη France. Ο Patton που 
λατρεύει το θόρυβο και δίψα για φήμη, είναι ο καλύτερος προμηθευτής θεμάτων για τους 
πολεμικούς ανταποκριτές, των οποίων η υπερβολική επιρροή βαρύνει στις αποφάσεις της 
στρατιωτικής διοίκησης. Ο Patton ξέρει να χρησιμοποιεί τους πολεμικούς ανταποκριτές που τον 
ακολουθούν και έτσι να συγκινεί με τα παράπονά του μια ενθουσιώδη κοινή γνώμη. Οι άνδρες μου, 
λέει στους δημοσιογράφους, μπορούν να φάνε τον ζωστήρα τους, ακόμα και τα άρβυλά τους· δεν 
μπορούν όμως να ουρήσουν την βενζίνα που χρειάζονται για να κινήσουν τα άρματα...

Το σχέδιο που αντιτάσσει στο concentrated thrust του Montgomery είναι μια ταυτόχρονη επίθεση 
των συμμαχικών στρατιών σε ολόκληρο το μέτωπο. Τα μέσα που απαιτούνται δεν βρίσκονται κοντά, 
αλλά υπάρχουν. 30 μεραρχίες περιμένουν στις Η.Π.Α.. Αυτές θα δώσουν στις εκστρατευτικές 
δυνάμεις μιαν ακατανίκητη δύναμη - αλλά δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην Ευρώπη πριν 
από το άνοιγμα πολλών λιμένων και την αποκατάσταση του συστήματος μεταφορών. 
Αντιπροσωπεύουν την βεβαιότητα της νίκης την άνοιξη του 1945. Το σχέδιο Montgomery αποτελεί 
την τελευταία πιθανότητα νίκης το 1944. Στον Άικ μένει να διαλέξει. 

 Το υπερβολικό 
καμάρι του για την 3η στρατιά του, το δηλητήριο της επίθεσης που κυκλοφορεί στις φλέβες του, η 
ιδιαίτερη αντιπάθειά που νιώθει για τον Montgomery τον κάνουν να βλέπει στο σχέδιο του 
τελευταίου έναν ελιγμό για να φορέσουν οι Άγγλοι το ένδυμα της νίκης που είχαν ξεκρεμάσει οι 
Αμερικανοί. Το καταπολεμά ανοικτά ξέροντας πως η μεγάλη αγάπη των Αμερικανών τον κάνει 
απρόσβλητο. 

Αλλά οι αποφάσεις του Άικ σπάνια είναι απόλυτα ξεκαθαρισμένες. Άλλωστε δεν βρίσκεται και στην 
καλύτερη ψυχική του διάθεση. Επιστρέφοντας από το Γενικό Στρατηγείο του της Γκρανβίλ -άβολο 
και πολύ μακριά από τις στρατιές του- έκαμε αναγκαστική προσγείωση με αποτέλεσμα να 
εξαρθρώσει το γόνατό του. Στις 10 Σεπτεμβρίου, στο αεροδρόμιο των Brussels, σωριασμένος στην 
πολυθρόνα του αεροπλάνου και βαρυγκωμώντας από τους πόνους, δέχεται μια βίαιη επίθεση του 
Montgomery. Κάποια στιγμή ο τόνος γίνεται τόσο ζωηρός που το πρόσωπο του αρχιστράτηγου 
κοκκινίζει: Μόντυ! ηρεμία! Μη μου μιλάτε μ’ αυτόν τον τόνο. I am your boss! (Είμαι ο προϊστάμενός 
σας). Μια στιχομυθία εικονίζει τις αντίθετες ιδιοσυγκρασίες των δύο στρατηγών. Οι πόλεμοι, λέει ο 
Eisenhower, κερδίζονται με την κοινή γνώμη. -Όχι, απαντά ο Montgomery, 

Τελικά, ο Eisenhower παρακάμπτει την εκλογή. Δεν σταματά τον Patton που εμπλέκεται γύρω στο 
Metz σε δαπανηρές και χωρίς μεγάλη σημασία επιχειρήσεις. Δεν σταματά τον Χότζες που 
προσκρούει στον στρατηγό Βέστφαλ και στο δυσμενές έδαφος του Άιφελ. Δέχεται πως η προώθηση 
προς το Ruhr αποτελεί την ουσιαστική επιχείρηση της φθινοπωρινής εκστρατείας, αλλά η κατανομή 

οι πόλεμοι κερδίζονται με 
νίκες. 
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των μέσων δεν ανταποκρίνεται προς αυτόν τον ισχυρισμό. Πρόθεσή μου, γράφει στον Marshall,

Κατά την διάρκεια των διασυμμαχικών αυτών φιλονικιών, η Γερμανία συνέρχεται. Το δελτίο 
πληροφοριών του SHAEF στις 2 Σεπτεμβρίου περιέγραψε την κατάσταση του αντιπάλου ως εξής: 

 είναι 
να κατακτήσω ταυτόχρονα το Σάαρ και το Ruhr και, συγχρόνως, να διανοίξω τελείως τα λιμάνια της 
Χάβρης και της Antwerp... 

Ο 
γερμανικός στρατός δεν είναι πια μια συνεχής και συγκροτημένη δύναμη αλλά αριθμός ομάδων που 
τρέπονται σε φυγή, αποδιοργανωμένες, με πεσμένο ηθικό, χωρίς όπλα και εφόδια.

Ένα νέο συμμαχικό σφάλμα ευνοεί τη σκλήρυνση της Γερμανίας, τη συσπείρωσή της γύρω στον 
Führer της. Οι Άγγλοι και οι Αμερικανοί που για δεύτερη φορά συναντιούνται στο Quebec, από τις 
13 ως τις 16 Σεπτεμβρίου, υιοθετούν το σχέδιο που φέρει το όνομα του υπουργού των Οικονομικών 
του Roosevelt, 

 Εκείνη τη στιγμή, η 
εικόνα αυτή ήταν απόλυτα ακριβής. Αλλά δεν ήταν πια στον ίδιο βαθμό ακριβής μερικές μέρες 
αργότερα. 

Henry Morgenthau,

Για να ανασυγκροτήσει τις καταστραμμένες στρατιές του, ο Hitler διατάσσει μαζική επιστράτευση 
όλων των Γερμανών ηλικίας δεκαέξι ως εξήντα ετών. Δημιουργεί μεραρχίες νέου τύπου, τις 
Volksgrenadiere-divisionen, μεραρχίες γρεναδιέρων του λαού. Οι μονάδες αυτές παίρνουν τα 
ονόματα και τα εμβλήματα των μεγάλων μονάδων που είχαν εξαφανιστεί στη France, αλλά ο 
περιορισμός των συνταγμάτων σε δύο τάγματα και η ελάττωση όλων των άλλων σχηματισμών 
κατεβάζει τη βασική τους δύναμη σε 10.000 άνδρες. Το ανθρώπινο υλικό τους αποτελείται από 
τραυματίες που βγαίνουν από τα νοσοκομεία, από άνδρες προερχόμενους από το πολεμικό ναυτικό 
και την Luftwaffe, από παλιές κλάσεις και πολύ νεαρά άτομα. Μ’ αυτή τη σύνθεση θα έχουν την 
αξία τους και θα πολεμήσουν μάλλον καλύτερα από τις παραγεμισμένες στατικές μεραρχίες των 
Osttruppen του Τείχους του Ατλαντικού. 

 σχετικά με τη μεταχείριση του γερμανικού λαού μετά την άνευ 
όρων συνθηκολόγηση. Ολόκληρη η γερμανική βιομηχανία θα καταστραφεί! Όλα τα εργοστάσια θα 
κατεδαφισθούν απ’ τα θεμέλια! Η Γερμανία θα μετατραπεί σε μιαν αγροτική χώρα ποιμενικού 
χαρακτήρα! Θα γνωσθεί αργότερα πως το σχέδιο Morgenthau είναι το έργο ενός κομμουνιστή 
πράκτορος, ονόματι Ντέξτερ Ουάιτ που θα αυτοκτονήσει μερικά χρόνια αργότερα, την παραμονή 
της σύλληψής του. Θα γνωσθεί επίσης πως οι διαμαρτυρίες είναι αμέτρητες, πως ο Churchill, ο 
Eden, ο Stimson, ο Κόρντελ Χαλλ, ο Hopkins, ο De Gaulle καταγγέλλουν ένα σχέδιο που καταδικάζει 
σε θάνατο έναν από τους κυριότερους λαούς της Ευρώπης· πως ο Roosevelt δεν έδωσε παρά την 
κατ’ αρχήν συγκατάθεσή του, την οποία και απέσυρε αμέσως κάτω από την πίεση των συμβούλων 
του. Αλλά όλες αυτές οι διευκρινίσεις θα χρειασθεί να περιμένουν να σιγήσει το πολυβόλο. Το 
φθινόπωρο του 1944, το σχέδιο Morgenthau παρέχει στους Γερμανούς ένα λόγο να πεθάνουν με το 
όπλο στο χέρι. 

Χωρίς να είναι υπεράφθονο, το υλικό δεν λείπει. Ο αεροπορικός πόλεμος που κονιορτοποιεί τόσες 
πόλεις με καλλιτεχνικά μνημεία, δεν άρχισε ακόμα να περιορίζει την δυναμικότητα της γερμανικής 
βιομηχανίας. Η βιομηχανία αυτή κατασκευάζει περισσότερα τουφέκια, αυτόματα όπλα και 
αντιαρματικά πυροβόλα παρά τον προηγούμενο χρόνο. Κατασκευάζει σχεδόν τον ίδιο αριθμό 
αρμάτων και ελαφρώς περισσότερα αεροπλάνα. Το μηνιαίο απόλυτο ρεκόρ της γερμανικής 
αεροναυτικής παραγωγής επιτυγχάνεται τον Απρίλιο του 1944 με 4.103 αεροπλάνα, και όλο το έτος 
σημειώνει επίσης ρεκόρ με 40.953. 

Στον αεροναυτικό πάντα τομέα, η Γερμανία ετοιμάζει την επανάσταση του αντιδραστήρα. Ένα Me-
163 είχε υπερβεί τα 1000km την ώρα, για πρώτη φορά στον κόσμο, στις 10 Μαΐου 1941. Δυο τύποι 
αεροπλάνων φθάνουν στη βιομηχανική παραγωγή, ένα Me-220 με δύο αντιδραστήρες, και ένα 
Arado-234, αεριωθούμενο. Ο ερασιτεχνισμός του Hitler επιμένει να κάμει το εξαίρετο Me-220 
βομβαρδιστικό μάλλον παρά καταδιωκτικό, το υπερταχύ βομβαρδιστικό -schnellest Bomber- με το 
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οποίο είχε δηλώσει ότι θα μετέτρεπε σε καταστροφή κάθε απόπειρα αγγλοσαξονικής εισβολής. Δυο 
μεγάλοι ηγήτορες της γερμανικής αεροπορίας, ο στρατηγός Γκάλαντ και ο στρατάρχης Μιλχ 
συντρίβονται προσπαθώντας να αντιταχθούν σ’ αυτό το σχέδιο. 

Στη Δύση, ο στρατάρχης Model ζήτησε να απαλλαγεί από την αρχιστρατηγία για να μπορέσει να 
αφοσιωθεί στην ομάδα στρατιών του. Ο Hitler δέχεται το αίτημά του ανακαλώντας για δεύτερη 
φορά τον Rundstedt από τη σύνταξη. Ο γηραιός στρατάρχης -είναι 70 ετών- είχε όρκισθεί 
οργισμένος πως δεν θ’ αναλάμβανε ποτέ πια διοίκηση. Την 1η Σεπτεμβρίου γίνεται επίορκος. Ο 
Hitler τον καλεί στο Rastenburg, τον γοητεύει και, από την πλευρά του, δηλώνει πως ο Rundstedt 
τον γοήτευσε. Είναι καταπληκτικός, λέει στον Jodl. Αν ήταν δέκα χρόνια νεώτερος, θα του ανέθετα την 
αρχιστρατηγία των γερμανικών στρατευμάτων. Ξέρω καλά πως δεν είναι εθνικοσοσιαλιστής και πως δεν 
μ’ αγαπά, αλλά η ιστορία θα μου αναγνωρίσει ότι πάντα οδηγήθηκα από το καλό και το ωφέλιμο για τη 
δουλειά... Ο Rundstedt, από την πλευρά του, βρίσκει μια δικαιολογία για τον εαυτό του: 

Από τους δύο αρχηγούς του επιτελείου της Δύσης, ο ένας, ο Σπάιντελ, μόλις είχε συλληφθεί για τη 
συμμετοχή του στη συνωμοσία της 20ής Ιουλίου· ο άλλος, ο Μπλούμεντριττ, πέφτει σε δυσμένεια. 
Το νέο δεξί χέρι του Rundstedt θα είναι ο Ζίγκφριντ Βέστφαλ, πρώην συνεργάτης του Rommel και 
του Kesselring. Θα κληθεί κι αυτός στο Rastenburg και θα σημειώσει ότι ο Hitler δεν έχει διόλου 
ιδέα της σοβαρότητας της κατάστασης στη Δύση. Βλέπει στην απώλεια της France το αποτέλεσμα 
μιας σύμπτωσης συνθηκών, σφαλμάτων και προδοσιών. Βλέπει στην αγγλοαμερικανική διείσδυση 
ως τα σύνορα της Γερμανίας μιαν απλή 

Όταν τόσοι 
νεαροί στρατιώτες πολεμούν, ο γηραιότερος Γερμανός στρατιώτης δεν μπορεί να κάθεται σπίτι του... 

αιχμή θωρακισμένων

Στα μετόπισθεν, αποκαθιστούν όπως όπως τη γραμμή Ζίγκφριντ που είχε αδειάσει από τα όπλα της, 
είχε γυμνωθεί από τη θωράκισή της και είχε αποστερηθεί τις νάρκες της προς όφελος του Τείχους 
του Ατλαντικού. Χρειάζονται πολλές εβδομάδες γι’ αυτή την αποκατάσταση. 

 την οποία ετοιμάζεται να συντρίψει. Η 
αναδιοργάνωση των γερμανικών στρατιών της Δύσης βρίσκεται στο στάδιο της πραγματοποίησης. Η 
ομάδα Β που παρέμεινε στις διαταγές του στρατάρχου Model, περιλαμβάνει την 15η στρατιά που 
με πολύ περιορισμένη τη δύναμή της κρατά κλειστές τις εκβολές του Escaut, την 1η στρατιά 
αλεξιπτωτιστών, νέο σχηματισμό που η ζώνη του εκτείνεται από τη Νιμέγκ ως το Μαίστριχτ, και την 
αναστημένη 7η στρατιά που έχει ως όριο προς το νότο την γραμμή Κομπλάνς-Λουξεμβούργο. Στο 
νότο αρχίζει η ομάδα G με διοικητή τον αντιστράτηγο Μπλάσκοβιτς: 1η στρατιά, που το ασθενές 
μέτωπό της εκτείνεται ως το Νανσύ, και 19η στρατιά που, αφού δραπέτευσε από την ποντικοπαγίδα 
της Lyon, επιχειρεί να αγκιστρωθεί μπροστά στην Μπεζανσόν. Η 5η στρατιά αρμάτων που έχει 
αποσυρθεί από το μέτωπο πρόκειται αργότερα να πυκνώσει αυτή τη διάταξη. Το σύνολο φθάνει τις 
48 μεραρχίες πεζικού και 14 μεραρχίες, συν 4 ταξιαρχίες θωρακισμένων - αλλά μόνο 18 απ’ αυτές 
τις 66 μεγάλες μονάδες χαρακτηρίζονται vollkämpfig, πλήρους μαχητικής αξίας. Πολλές 
περιορίζονται στο γενικό στρατηγείο τους. 

Πολλές εβδομάδες; Οι Σύμμαχοι θα τις παραχωρήσουν άραγες; 

Στην Φρανς-Κοντέ, οι γαλλοαμερικανικές δυνάμεις πλησιάζουν στα Βόσγια. Στη Lorraine, ο 
ορμητικός Patton, φοβούμενος μήπως αναλάβει the mournful role of a defender (τον θλιβερό ρόλο 
ενός αμυνομένου) προωθεί την επίθεσή του εναντίον του Metz, με την ελπίδα να εισβάλει στο Σάαρ 
πριν ο Montgomery προλάβει να κινηθεί προς το Ruhr. Στα γερμανολουξεμβουργιανά σύνορα και 
στο άνοιγμα της Αιξ-λα-Σαπέλ, το 5ο και το 7ο αμερικανικό σώμα στρατού πλησιάζουν τις 
γερμανικές αμυντικές οχυρώσεις. Τη στιγμή που η κρίση των μεταφορών φθάνει στην οξύτερη 
μορφή της, οι αμερικανικές στρατιές επιτίθενται όλες μαζί, σε μέτωπο πλέον των 300km, πράγμα 
που αποτελεί έκδηλη διασπορά προσπαθειών. Τα γεγονότα τιμωρούν αυτό το σφάλμα. Ο Παίητς, 
και ο ντε Λάττρ, υποχρεώνονται να σταματήσουν καθώς χρεωκόπησε ο ανεφοδιασμός τους. Ο 
Patton καθηλώνεται στη λάσπη της Lorraine. Στα σύνορα του Luxembourg, η 5η αμερικανική 
θωρακισμένη μεραρχία διαβαίνει τον ποταμό Σωέρ, διασπά τη γραμμή Ζίγκφριντ και προχωρεί 
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ταχύτατα στα νότια του Άιφελ - όμως οι ενισχύσεις δεν ακολουθούν, ο Rundstedt αντεπιτίθεται σαν 
διοικητής τάγματος με τα ετερόκλητα στοιχεία που ο ίδιος προσωπικά συγκεντρώνει και η 
αμερικανική διοίκηση παίρνει την απόφαση να υποχωρήσει διαβαίνοντας πάλι τον Σωέρ. 
Βορειότερα, το 7ο σώμα του στρατηγού Λώτον Κόλλινς επιχειρεί να υπερκεράσει την Αιξ-λα-Σαπέλ 
μέσα από τις παρυφές του δάσους Χύρτγκεν. Κυριεύει πολλούς γερμαvικoύς οικισμούς, ανάμεσα σ’ 
αυτούς και την μικρή ρομαντική πόλη Μόνσχαου, ανέπαφη ως εκ θαύματος, αλλά αντεπιθέσεις την 
σταματούν και ο αγώνας μετατρέπεται σε πόλεμο χαρακωμάτων. 

Στην Ολλανδία, εξελίσσεται μια προσπάθεια πολύ πιο φιλόδοξη· πρόκειται για την παραβίαση των 
δυο μεγάλων ποταμών της βopειoδυτικής Ευρώπης, του Meuse και του Rhein. 

Είχε συγκροτηθεί στην Αγγλία, υπό τις διαταγές του Αμερικανού στρατηγού Λιούις Μπρέρετον, η 
πρώτη αερομεταφερόμενη στρατιά του κόσμου, the Allied First Airborne Army

Αποφασίζουν να την ρίξουν εναντίον του Αϊντχόφεν, της Νιμέγκ, του Άρνχεμ, για να καταληφθούν οι 
διαβάσεις του Κάτω Meuse και του Κάτω Rhein, για να υπερκερασθεί η γραμμή Ζίγκφριντ! Το 
μειονέκτημα της ιδέας αυτή είναι ότι έρχεται σε μιαν άσχημη στιγμή. Οι συμμαχικές στρατιές έχουν 
απλωθεί πολύ και είναι κουρασμένες. Η κρίση των μεταφορών βρίσκεται στο αποκορύφωμά της. Η 
στρατηγική είναι αβέβαιη και χαρακτηρίζεται από διασπορά προσπαθειών. Ο όγκος για τους 
χερσαίους ελιγμούς που είναι απαραίτητος για να επιτευχθεί η εκμετάλλευση της αεροπορικής 
απόβασης δεν υπάρχει... 

. Δαπανηρή και 
εύθραυστη, αποτελεί μια υπερευκίνητη εφεδρεία, ένα ιπτάμενο ιππικό για τις αποφασιστικές 
μάχες, για τις υπέρτατες προσπάθειες. 

Αλλά ο Montgomery ελπίζει πως η επιτυχία της αερομεταφερόμενης επιχείρησης (συμβατικό 
όνομα: Μάρκετ Γκάρντεν) θα οδηγήσει τον Eisenhower να εγκαταλείψει την αντίληψη της ριπιδωτής 
επίθεσης και να προσχωρήσει απερίφραστα στο concentrated thrust. H διαταγή του επιχειρήσεων 
λέει ρητά: Our real objective is the Ruhr

Η 17η Σεπτεμβρίου είναι μια υπέροχη φθινοπωρινή Κυριακή. Φθάνοντας από την Αγγλία, από δυο 
συγκλίνουσες κατευθύνσεις, η αεροπορική αρμάδα ξεπροβάλλει τις πρώτες απογευματινές ώρες 
μέσα στον λαμπρό ήλιο. Διοικητής της γερμανικής στρατιάς που δέχεται την επίθεση της 1ης 
στρατιάς αλεξιπτωτιστών, είναι ο ίδιος στρατηγός Στουντέντ που, τέσσερα χρόνια πριν, είχε 
επιπέσει εναντίον της Ολλανδίας επικεφαλής μιας ισχνής αερομεταφερόμενης μεραρχίας. Στο 
σταθμό του διοίκησης του Βυτ, κοντά στο Μπουά-λε-Ντυκ, απομένει βουβός από θαυμασμό και 
ζήλια περισσότερο, παρά από φόβο. Σύννεφα καταδιωκτικών συνοδεύουν 1068 αεροπλάνα 
φορτωμένα αλεξιπτωτιστές και 478 αεροσκάφη που ρυμουλκούν ισάριθμα ανεμοπλάνα. Η 
καταδιωκτική αεροπορία των Γερμανών είναι μηδαμινή. Η αντιαεροπορική άμυνα που είχε 
συντριβεί μ’ έναν τρομερό βομβαρδισμό, είναι εξαιρετικά αδύνατη. Οι απώλειες -18 ανεμοπλάνα, 
35 αεροπλάνα- είναι πολύ κατώτερες από τις προβλέψεις και οφείλονται σχεδόν αποκλειστικά σε 
ατυχήματα. Οι πρώτες αναφορές είναι ενθουσιώδεις. Ο εχθρός φαίνεται να έχει τελείως 
αιφνιδιαστεί και η επιτυχία προμηνύεται πλήρης. 

 (Πραγματικός στόχος μας είναι το Ruhr). Είναι το τελευταίο 
χαρτί που παίζεται για να τερματισθεί ο πόλεμος το 1944. 

Πρόθεση του Montgomery είναι να απλώσει αυτό που αποκαλεί τάπητα, επάνω από τις πέντε 
υδάτινες γραμμές, τη διώρυγα Βιλελμίνης, τον Ζουίντ Βίλεμς-Βάαρτ, τον Meuse, τον Βάαλ και τον 
Rhein που από τα ανατολικά προς τα δυτικά, εμποδίζουν την προέλαση των Συμμάχων. Άξονας των 
επιχειρήσεων είναι ο δρόμος από το Αϊντχόφεν στο Άρνχεμ. Η θωρακισμένη μεραρχία της φρουράς, 
προηγείται από το σύνολο του 30ού βρετανικού σώματος, και εξορμά για να συνενωθεί με τους 
αερομεταφερόμενους φαντάρους και να σταθεροποιήσει το βαθύ ρήγμα που ανοίγουν στις 
εχθρικές γραμμές. Σε μια τρίτη φάση, το προγεφύρωμα του Άρνχεμ θα επεκταθεί βαθύ ως το 
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Ζουίντερζε. Οι γερμανικές δυνάμεις που κατέχουν την δυτική Ολλανδία θα κυκλωθούν και θα 
εγκατασταθεί μια βάση εξόρμησης εναντίον του Ruhr. Είναι αυτονόητο ότι το τολμηρό αυτό σχέδιο 
έχει εναντίον του όχι μόνο τον Patton που δεν ανέχεται να έχει ένας Άγγλος τον πρώτο ρόλο, αλλά 
και τον Bradley που συμφωνεί απόλυτα με τον ατίθασο αναπληρωτή του, τον οποίο επιζητούσε ν’ 
απομακρύνει στην αρχή της μάχης της Νορμανδίας. Όταν πληροφορήθηκα το σχέδιο, λέει με μιαν 
αβρότητα στρατιώτη, 

Τρεις αερομεταφερόμενες μεραρχίες, με ενδεχόμενη ενίσχυση μια τέταρτη που είχε μείνει στην 
Αγγλία, μετέχουν στην επιχείρηση. Το πεδίο της μάχης είναι μια καταπράσινη περιοχή που την 
σκεπάζουν πόλεις και χωριά και που είχε παραμείνει, στο έκτο έτος του πολέμου, εκπληκτικά 
ανέπαφη και γαλήνια. Οι Ολλανδοί είναι έξω και χαίρονται την όμορφη Κυριακή, παρ’ όλο που το 
μέτωπο βρίσκεται κοντά. Βλέπουν να ανοίγουν χιλιάδες αλεξίπτωτα και ο ενθουσιασμός τους ξεσπά 
μπροστά στο θέαμα της απελευθέρωσης που πέφτει από τον ουρανό. 

ένιωσα τό ση έκπληξη ό ση και αν θα είχα δει το ν ασκητικό  Μό ντυ να μπαίνει 
μεθυσμένος... 

Η υποδοχή, αφηγείται ένας 
Αμερικανός αξιωματικός,

Η 101 η αερομεταφερόμενη μεραρχία με διοικητή τον Μάξγουελλ Ταίηλορ, προσγειώθηκε, σχεδόν 
χωρίς απώλειες, στα βόρεια του Αϊντχόφεν. Κυριεύει την πόλη το πρωί της 18ης και το βράδυ έχει 
συνενωθεί με την μεραρχία της φρουράς. Η γέφυρα του Ζον, στην διώρυγα Βιλελμίνης, έχει 
δυστυχώς ανατιναχθεί και χρειάζονται δέκα ώρες για να επιδιορθωθεί. 

 υπήρξε τρομερή. Ο αέρας γέμιζε από το μίσος εναντίον των Γερμανών... 

Η 82η αερομεταφερόμενη μεραρχία έχει να εκπληρώσει ένα έργο πολύ πιο περίπλοκο και δύσκολο. 
Πρέπει να καταλάβει δυο πολύ μεγάλες γέφυρες στον Meuse και στον Βάαλ και ακόμη τέσσερις 
δευτερεύουσες γέφυρες στη διώρυγα που ενώνει τους δυο ποταμούς. Πρέπει να καταλάβει τη 
σημαντική πόλη Νιμέγκ και να καλυφθεί από τα ανατολικά καταλαμβάνοντας το μεγάλο δάσος του 
Γκρόεσμπεκ που η προέκτασή του στο γερμανικό έδαφος σχηματίζει το δάσος του Ράιχσβαλντ. 
7.277 άνδρες πέφτουν από τον ουρανό, με τον διοικητή της μεραρχίας Τζαίημς Γκάβιν, και τον 
διοικητή του σώματος στρατού Άγγλο στρατηγό Μπράουνινγκ. Η προσγείωση είναι υπέροχη. Οι 
απώλειες είναι ακόμα πιο ασήμαντες από τις απώλειες της 101ης. Η αναφορά της είναι υπόδειγμα 
θριαμβολογικής λακωνικότητας: 

Η γέφυρα του Γκράβε, στον Meuse -7 τόξα, 600m μήκος- κυριεύεται μέσα σε τρεις ώρες από το 504ο 
σύνταγμα αλεξιπτωτιστών. Οι γέφυρες της διώρυγας καταλαμβάνονται κι αυτές. Το δάσος του 
Γκρόεσμπεκ που τα 80m ύψος του δίνουν την εντύπωση βουνού πάνω στον ολλανδικό κάμπο, 
καταλαμβάνεται χωρίς μάχη. Προχωρημένες αναγνωρίσεις μέσα στο Ράιχσβαλντ αποδεικνύουν πως 
τα χίλια τανκς που έλεγαν ότι βρίσκονται εκεί, είναι φανταστικά. Αντίθετα η ευκαιρία να 
καταληφθεί η γέφυρα του Βάαλ χωρίς συγκρούσεις, χάνεται. Δεν τον φρουρούσαν παρά 16 
εθνοφρουροί, αλλά οι δυο λόχοι αλεξιπτωτιστών που είχαν αναλάβει να τους απαγάγουν, χάνουν το 
δρόμο στη Νιμέγκ, και ο στρατηγός Μπίτριχ, διοικητής του 2ου σώματος αρμάτων έχει έτσι τον 
καιρό να στείλει υπερασπιστές πιο ρωμαλέους. 

Landed against almost no opposition. 

Η παρουσία αυτού του 2ου σώματος αρμάτων μεταξύ Νιμέγκ και Άρνχεμ αποτελεί μια δυσάρεστη 
έκπληξη. Οι ισχυρές συμμαχικές υπηρεσίες πληροφοριών δεν την είχαν επισημάνει. Παράδοξη 
παράλειψη. Αργότερα θα υποστηριχθεί πως ο διπλός πράκτωρ Ολλανδός Λίντεμαν, ο επιλεγόμενος 
King Κονγκ, παρέδωσε στους Γερμανούς το σχέδιο Μάρκετ Γκάρντεν και πως ο Rundstedt, την 
τελευταία στιγμή, προώθησε τις δυο μεραρχίες του Μπίτριχ στην απειλούμενη περιοχή. Τα 
γερμανικά έγγραφα και η ολλανδική έρευνα που έγινε μετά τον πόλεμο δεν επιβεβαιώνουν αυτή 
την εκδοχή. 

Στις 19, ο καιρός χαλά, εμποδίζοντας έτσι νέες ρίψεις αλεξιπτωτιστών. Οι γερμανικές αντεπιθέσεις 
με ορμητήριο το Ράιχσβαλντ αναχαιτίζονται μπροστά στο Γκρόεσμπεκ, και το βράδυ, η μεραρχία της 
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φρουράς συνενώνεται στη Νιμέγκ με την 82η αερομεταφερόμενη μεραρχία. Τα δυο τρίτα του 
δρόμου προς το Άρνχεμ έχουν διανυθεί, αλλά η γέφυρα του Βάαλ που την φρουρούν από 500 SS 
φράσσει το δρόμο. Όλες οι απόπειρες για να πλησιάσουν τη γέφυρα μέσω του Χούννερ Παρκ, που 
εκτείνεται ανάμεσα σ’ αυτήν και την Νιμέγκ, είχαν συντριβή. 

Μια νέα επίθεση ετοιμάζεται για τις 20, D+3. Τα βρετανικά άρματα προελαύνουν μέσα στο Χούννερ 
Park, ενώ οι Αμερικανοί αλεξιπτωτιστές διαβαίνουν τον Βάαλ, για να πλευροκοπήσουν τους 
αμυνόμενους. Υπό τις διαταγές του αντισυνταγματάρχη Τζούλιαν Κουκ, το 3ο τάγμα του 504ου 
συντάγματος ρίχνεται σ’ ένα ρεύμα με ταχύτητα 15 km/h, μέσα σε 26 βάρκες από πανί και κόντρα 
πλακέ που είχαν φέρει οι Άγγλοι. Τα πυρά από την όχθη είναι τόσο σφοδρά, λέει ένας αυτόπτης 
μάρτυρας που το νερό γεμίζει στίγματα: σαν να περνούσε ένα κοπάδι σκουμπριά ξυστά με την 
επιφάνεια

Κατά την ολλανδική εκδοχή (που διατυπώνεται σ’ ένα μνημείο που υψώνεται επάνω στη γέφυρα) ο 
νεαρός αγωνιστής της Αντίστασης Γιαν βαν Χόοφ που θα σκοτωθεί την επομένη επάνω σ’ ένα 
αγγλικό άρμα, αποσπά κάτω από τις σφαίρες τα καλώδια πυροδοτήσεως. Κατά την επίσημη 
αμερικανική ιστορία, για την απόδειξη αυτού του κατορθώματος υπάρχει 

. Μόνο 13 σκάφη φθάνουν στο τέρμα της διαδρομής και ξαναγυρίζουν να πάρουν νέες 
δυνάμεις. Η ορμή της εφόδου είναι ακατανίκητη. Τα SS εξοντώνονται. Η γέφυρα όμως δεν 
ανατινάσσεται. 

only vague and 
unconclusive reference

Το σημείο διαβάσεως του Βάαλ έχει καταληφθεί. Απομένει να γίνει η συνένωση με την 1η 
αερομεταφερόμενη βρετανική μεραρχία που μάχεται μέσα στο Άρνχεμ εδώ και τρεις μέρες. 

 (μόνον αόριστη και όχι πειστική αναφορά). Εκτιμώντας την σημασία της 
γέφυρας της Νιμέγκ, ο στρατάρχης Model είχε απαγορεύσει να την ανατινάξουν. Έπρεπε να την 
προασπίσουν, όχι να την καταστρέψουν. 

Η προσγείωσή της υπήρξε ακόμα πιο τέλεια από ότι των δύο αμερικανικών μεραρχιών. Δεν έχασε 
ούτε ένα από τα 335 αεροπλάνα της και τα 319 ανεμοπλάνα της. Αντικειμενικοί της στόχοι, 
συγκεντρωμένοι, είναι οι δυο γέφυρες, σιδηροδρομική και οδική που περνούν, μέσα στο ίδιο το 
Άρνχεμ, πάνω από τον Νέντερ Ριν ή Κάτω Rhein. Δυστυχώς, μια υπερεκτίμηση της αντιαεροπορικής 
άμυνας οδήγησε να ορισθούν οι ζώνες ρίψης των αλεξιπτωτιστών πάρα πολύ μακριά από την πόλη. 
Οι άνδρες της 1ης βρετανικής αερομεταφερόμενης μεραρχίας πρέπει να διασχίσουν 10km περίπου 
για ν’ αρχίσουν τη μάχη. 

Έπειτα από την έξοχη προσγείωση, η συγκέντρωση των δυνάμεων είναι πολύ βραδεία. Εξ αιτίας 
μιας υπερβολικά προσεκτικής μεθόδου που εφαρμόζουν, οι Άγγλοι αλεξιπτωτιστές δεν 
αντιλαμβάνονται πως η αποκοτιά είναι η καλύτερη φρόνηση σε μια επαναστατική επιχείρηση. Ο 
άμαχος πληθυσμός δεν διευκολύνει τα πράγματα. Οι κάτοικοι βγαίνουν κατά μάζες από τα κομψά 
σπίτια του Βολφχέζε, του Ρένκεν, του Χέβηντορφ, παραληρώντας από χαρά, ανεμίζοντας τρίχρωμες 
σημαίες ή κρεμώντας πορτοκαλιές κορδέλες, τραβώντας τους Άγγλους στρατιώτες για να τους 
προσφέρουν τσάι στα σπίτια. Οι Άγγλοι βαδίζουν προς τη μάχη μέσα σ’ ένα πανηγύρι. Άλλωστε μια 
μόνη ταξιαρχία κατευθύνεται προς τους αντικειμενικούς στόχους, ενώ η άλλη αναπτύσσεται 
αμυντικά γύρω από τον χώρο της απόβασης. Τελικά, επειδή δυο τάγματα άφησαν τον εχθρό να 
ανακόψει την προώθησή τους στις παρυφές του Οοστερμπέκ, μόνο ένα τάγμα κάτω από τις 
διαταγές του αντισυνταγματάρχη Φροστ οφείλει να εκπληρώσει το έργο που είχε ανατεθεί σ’ 
ολόκληρη τη μεραρχία. 

Μπροστά στο τζιπ του Φροστ, η σιδηροδρομική γέφυρα ανατινάσσεται, κουλουριάζεται σαν 
σκουλήκι. Συνεχίζοντας την πορεία του μέσα από τα δρομάκια του Άρνχεμ, το τάγμα φθάνει στις 
20:30 στην άκρη της μεγάλης γέφυρας. Διόλου πολεμοχαρείς, οι 25 γέροι Γερμανοί στρατιώτες που 
την φρουρούν το βάζουν στα πόδια σαν ένας άνθρωπος. Αντί να καταλάβει αμέσως τις δυο εξόδους, 
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ο Φροστ στέλνει συνετά μια περίπολο και όταν δέχεται τα πυρά ενός αντιαεροπορικού πυροβόλου 
αποφασίζει να περιμένει ως την αυγή στη δεξιά όχθη. Οι γερμανικές αναφορές για τη μάχη θα 
υπογραμμίσουν όλες ότι οι Άγγλοι έχασαν τις ευκαιρίες που τους παρουσιάσθηκαν με την αυστηρά 
ρυθμισμένη βραδύτητα των κινήσεών τους. Πείσμονες, συχνά ηρωικοί στην επίθεση, οι Άγγλοι δεν 
διαθέτουν τη σπίθα από όπου ξεπηδά η επιθετική επιτυχία. 

Έχει νυκτώσει. Ο Φροστ ταμπουρώνεται στα πρώτα σπίτια του Νούμεγκσβεγκ, παρ’ όλες τις 
διαμαρτυρίες των κατοίκων και μάλιστα τη χειροδικία μιας γριάς Ολλανδής που κτυπούσε με τον 
πλάστη ζαχαροπλαστικής τους ελευθερωτές της χώρας της και καταστροφείς του σπιτιού της. Οι 
Γερμανοί, που είχαν σπεύσει στο μεταξύ, οχυρώνονται στα σπίτια της αριστερής όχθης. Όλοι 
κοιμούνται μέσα σε μια υπερφυσική σιγή, αλλά η μάχη αρχίζει με σφοδρότητα με την ανατολή του 
ήλιου. Το τάγμα Φροστ, μόλις 500 άνδρες, επιδιώκει μάταια να διαβεί τη γέφυρα που ήταν 
ελεύθερη την προηγουμένη. Όλες οι απόπειρες για να του σταλούν ενισχύσεις αποτυγχάνουν. Οι 
Άγγλοι δεν τα καταφέρνουν. Ο διοικητής τους, αντιστράτηγος Άρκαρτ, εξαφανίζεται και δεν θα 
εμφανισθεί παρά έπειτα από τριάντα έξι ώρες, επειδή είχε αποκλεισθεί στη σοφίτα ενός σπιτιού 
γεμάτου Γερμανούς. Η πυκνή ομίχλη που είχε απλωθεί πάνω από την Αγγλία εμποδίζει την 
αποστολή του δεύτερου κλιμακίου της μεραρχίας. Η μεραρχία στο μεταξύ έχει προοδευτικά 
συγκεντρωθεί κοντά στο Οόστερμπεκ, γύρω στο ξενοδοχείο από όπου ο αρχιστράτηγος της 
γερμανικής ομάδας στρατιών στρατάρχης Model είχε φύγει εσπευσμένα τη στιγμή της απόβασης. 
Οι Άγγλοι θα τον είχαν αιχμαλωτίσει με λίγη γρηγοράδα ή όσφρηση. Οι Γερμανοί καταβάλλουν 
άλλωστε μια υπεράνθρωπη προσπάθεια. Καταλαβαίνουν πως η εισβολή στην πατρίδα διακυβεύεται 
σε μια μάχη που διεξάγεται λίγα χιλιόμετρα από τα σύνορα. Από το Rastenburg, οι ασθμαίνουσες 
διαταγές του Hitler κατευθύνουν προς το Άρνχεμ κάθε άτομο που μπορεί να φέρει όπλο. Κάνει την 
εμφάνισή του ένα τάγμα που αποτελείται αποκλειστικά από αναπήρους και διοικείται από ένα 
ταγματάρχη μ’ ένα πόδι που πάει στη φωτιά με δεκανίκια. 

Η μόνη ελπίδα σωτηρίας της 1ης αερομεταφερόμενης βρετανικής μεραρχίας είναι η γρήγορη άφιξη 
χερσαίων δυνάμεων. Από τη Νιμέγκ στο Άρνχεμ η απόσταση είναι μόνο 17km, αλλά ο δρόμος 
διασχίζει υγρά λιβάδια όπου είναι αδύνατο να μπει έστω και ένα θωρακισμένο όχημα. Στο Ρέσσεν, 
ένα τάγμα SS και δυο πυροβολαρχίες των 88 αναχαιτίζουν τη μεραρχία ης φρουράς. Μια άλλη 
μεραρχία του 30ου σώματος, η 43η, κατευθύνεται προς το μέτωπο στα δεξιά της, αλλά προχωρεί με 
δυσκολία ακολουθώντας δευτερεύοντες δρόμους. Παίζουν τότε το τελευταίο χαρτί αποφασίζοντας 
να ρίξουν στα νότια του Οόστερμπεκ την ταξιαρχία Πολωνών αλεξιπτωτιστών του στρατηγού 
Σοσαμπόβσκι. Μόνο μερικές δεκάδες κατορθώνουν να διασχίσουν τον Rhein και να συνενωθούν με 
τους στρατιώτες του Άρκαρτ που πιέζονται όλο και πιο σκληρά. Εκείνη τη στιγμή, ο Φροστ, 
τραυματισμένος είχε παραδοθεί με 200 στρατιώτες που του απέμεναν. Η επιχείρηση του Άρνχεμ 
απέτυχε. Διασώζουν τα υπολείμματα. Κατά την διάρκεια δυο βροχερών νυκτών 2.398 άνδρες από 
τις 10.095 που είχαν προσγειωθεί στα βόρεια του Rhein ξαναπερνούν με πρόχειρα πλωτά μέσα τον 
μεγάλο ποταμό που είχαν διαβεί πετώντας. Η 43η μεραρχία τους περισυλλέγει. Οι υπόλοιποι είναι 
αιχμάλωτοι ή νεκροί. 
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Φθινόπωρο θλιβερό 

Η αποτυχία του Άρνχεμ ανοίγει ένα μαύρο φθινόπωρο. Ο καιρός είναι εξαιρετικά κακός. Ραγδαίες 
βροχές πλημμυρίζουν τη δυτική Ευρώπη πλαταίνοντας τα ποτάμια και μεταμορφώνοντας τα πεδία 
των μαχών σε λασποθάλασσες. Το χιόνι εμφανίζεται από τις αρχές Νοεμβρίου. Το ηθικό είναι 
ανάλογο με τις μετεωρολογικές συνθήκες. Η χαρούμενη φλόγα του νικηφόρου καλοκαιριού έσβησε. 
Οι Σύμμαχοι άφησαν να τους ξεφύγει η νίκη. Η Γερμανία συνέρχεται. Ο πόλεμος παρατείνεται. Είχε 
φανεί η έξοδος της σήραγγας και τώρα ξαναπέφτει το σκοτάδι. 

Τα δυο πρώτα V-2 είχαν πέσει στην περιοχή του London στις 8 Σεπτεμβρίου, το ένα στο Τσίσγουηκ, 
σε μια καμπή του Τάμεση, κοντά στο Τσέλση, το άλλο στο δάσος του Έππινγκ. Τις επόμενες ημέρες 
ρίχνονται 25, σταματούν και ξαναρχίζουν στις 25 του μηνός. Τα βλήματα εκτοξεύονται από τη νήσο 
Βαλχέρεν και από τα περίχωρα της Hague, γεγονός που, εκτός από το κλείσιμο του Escaut αποτελεί 
το δεύτερο λόγο που έχουν οι Γερμανοί να αγκιστρωθούν στην Ολλανδία. Υπερηχητικό, το V-2 
φθάνει χωρίς την παραμικρή προειδοποίηση. Η ακτίνα θανάτου και καταστροφής που διαθέτει 
υπερβαίνει κατά πολύ την ακτίνα του V-1. Το γερμανικό ραδιόφωνο που ακούγεται ελεύθερα στην 
Αγγλία υπόσχεται βλήματα ακόμα πιο ισχυρά για το μέλλον. Τραυματισμένη και κουρασμένη η 
Αγγλία δεν διαβλέπει το τέρμα μιας δοκιμασίας που διαρκεί πέντε χρόνια. 

Στη France η κατάσταση παραμένει εξαιρετικά ανησυχητική. Η έλλειψη τροφίμων, καυσίμων, 
ιματισμού είναι μεγαλύτερη από οποιαδήποτε στιγμή της γερμανικής κατοχής. Παρ’ όλο το τεράστιο 
γόητρο του De Gaulle το κύρος του Κράτους αποκαθίσταται δύσκολα σε μια χώρα καταστραμμένη 
και ακρωτηριασμένη. Στις 28 Οκτωβρίου, αδιαφορώντας για τη θορυβώδη αγανάκτηση της 
Επιτροπής Εθνικής Αντίστασης, ο De Gaulle διαλύει την πατριωτική πολιτοφυλακή αφαιρώντας από 
τους κομμουνιστές τον στρατό εμφυλίου πολέμου που διέθεταν. Όλοι περιμένουν ανοικτή ανταρσία 
εναντίον αυτής της παράτολμης και αναγκαίας χειρονομίας. Ευτυχώς δεν εκδηλώνεται. Ο Μωρίς 
Τορέζ που είχε επιστρέψει στη France αφού αμνηστεύτηκε για τη λιποταξία του το 1939, δίνει 
διαταγή να υπακούσουν. 

Για την πλειοψηφία των Γάλλων, η απελευθέρωση της France ισοδυναμεί με το τέλος του πολέμου. 
Ο ντε Λάττρ επιχειρεί να εντάξει άνδρες της Αντίστασης στην 1η στρατιά του. Ο Καίνιγκ και ο 
Λαρμινά δοκιμάζουν να αντλήσουν από τις Γαλλικές Δυνάμεις Εσωτερικού (F.F.I.) ένα σώμα στρατού 
για να εκμηδενίσουν τους θύλακες του Ατλαντικού. Τα αποτελέσματα είναι καλά όταν οι άνδρες της 
Αντίστασης έχουν οργανωθεί σε στρατιωτικές βάσεις, όπως στις Άλπεις, όπου ξαναγεννιούνται 
τάγματα και ημιταξιαρχίες κυνηγών, έπειτα η 27η μεραρχία ορεινού πεζικού. Με τους μακί που 
έχουν ρομαντικό και επαναστατικό χαρακτήρα, οι αποτυχίες είναι περισσότερες από τις 
ημιεπιτυχίες. Ο γαλλικός στρατός που πολεμά εναντίον της Γερμανίας εξακολουθεί να αποτελείται 
σε πολύ μεγάλη πλειονότητα από Γάλλους και μουσουλμάνους της Βόρειας Αφρικής, Ευρωπαίους 
της Αφρικής που έμελλε να διωχθούν από την γενέτειρά τους, και μελλοντικά στελέχη της αλγερινής 
εξέγερσης εναντίον της France. Στις 16 Δεκεμβρίου, ο ντε Λάττρ απευθύνει στον De Gaulle μιαν 
αγωνιώδη επιστολή: Από τη μια ως την άλλη άκρη της ιεραρχίας, επικρατεί η εντύπωση ότι το έθνος 
μάς αγνοεί και μας εγκαταλείπει. Μερικοί φθάνουν στο σημείο να φαντάζονται ότι ο τακτικός στρατός 
που ήρθε από τα υπερπόντια εδάφη θυσιάζεται εκ προθέσεως... Η βαθύτερη αιτία αυτής της 
δυσαρέσκειας είναι η μη συμμετοχή του έθνους στον πόλεμο.

Στην Ιταλία, η κατάσταση είναι πολύ πιο δραματική. Ανείπωτη αθλιότητα, απέραντη εξαχρείωση. 

 Ο ντε Λάττρ καταλήγει ζητώντας να λάβει 
η 1 η στρατιά το ταχύτερο 8 ως 10 χιλιάδες νεαρούς Γάλλους που της είναι απαραίτητοι για να 
επανεύρει την ηθική ισορροπία της και τη μαχητική άξια της. Ο De Gaulle υπόσχεται να τους στείλει· 
θα δυσκολευθεί πολύ όμως να τους βρει. 

Εκτός από τον Πάπα, γράφει το Saturday Evening Post, όλος ο κόσμος πουλιέται σ’ όποιον προσφέρει 
περισσότερα. Η πορνεία, η μαύρη αγορά, όλες οι μορφές κλοπής δεν κατορθώνουν να κορέσουν την 
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ιταλική πείνα. 360.000 Ρωμαίοι, κι ανάμεσα σ’ αυτούς πολλά μέλη της αστικής τάξης, τρων στα 
λαϊκά συσσίτια. Ο πόλεμος συνεχίζεται με σφοδρότητα, εξακολουθεί να σωριάζει ερείπια. Μετά την 
αποχώρηση του γαλλικού εκστρατευτικού σώματος και του 6ου αμερικάνικου σώματος, οι στρατιές 
του στρατάρχη Alexander είχαν λάβει ενισχύσεις μεταξύ των οποίων και ένα βραζιλιανό σώμα 
στρατού, και είχαν αναλάβει πάλι πρωτοβουλία. Την κατάληψη της Φλωρεντίας ακολούθησε μια 
έφοδος της 5ης αμερικανικής στρατιάς, στα κεντρικά Απέννινα, εναντίον της οχυρωμένης θέσης που 
οι Γερμανοί αποκαλούν Die grüne Linie και οι Σύμμαχοι Γοτθική Γραμμή, αλλά ο χειμώνας σκεπάζει 
με χιόνια τα βουνά και σταματά τις επιχειρήσεις μπροστά στην Poland. Τα 15 εκατομμύρια των 
Ιταλών που ζουν ακόμη κάτω από την κατ’ όνομα εξουσία του Mussolini γνωρίζουν τη φρίκη των 
βομβαρδισμών και της ναζιστικής τρομοκρατίας. 

Στο υπόλοιπο τμήμα της χώρας, οι θεσμοί που θα πρέπει να αντικαταστήσουν τον φασισμό δεν 
διαγράφονται ακόμη και, μέσα στο κενό, οι κομμουνιστές καταλαμβάνουν τη χώρα. 

Η Ελλάδα ζει πραγματική τραγωδία. Η Αθήνα που είχε εκκενωθεί από τους Γερμανούς στις 12 
Οκτωβρίου, καταλαμβάνεται γρήγορα από το βρετανικό σώμα του στρατηγού Sir Ρόναλντ Σκόμπι. 
Όμως το Ε.Α.Μ. δημιούργημα του κομμουνιστικού κόμματος και το στρατιωτικό τμήμα του ο 
Ε.Λ.Α.Σ. αγνοούν μια συμφωνία Stalin - Churchill που τοποθετούσε την Ελλάδα στη βρετανική ζώνη, 
ως αντιστάθμισμα της Ρουμανίας και της Βουλγαρίας που είχαν παραχωρηθεί στην Ε.Σ.Σ.Δ. Στις 3 
Δεκεμβρίου, ξεσπά η κομμουνιστική εξέγερση μέσα στο κέντρο της Αθήνας. Ο Churchill τηλεγραφεί 
στον Σκόμπι να προβάλει αντίσταση without bloodshed if possible, with bloodshed if necessary

Στην Γερμανία, η μάχη του Άρνχεμ υπήρξε ένα εθνικό τονωτικό. Τρεις εβδομάδες αργότερα, το 3ο 
μέτωπο της Λευκορωσίας εισχωρεί στην Ανατολική Πρωσία και φθάνει στο Γκουμπίνεν, 
κατακερματίζεται όμως από την 4η στρατιά και διαβαίνει πάλι τα σύνορα αφήνοντας στο πεδίο της 
μάχης 1.000 άρματα. Δεν πρόκειται παρά για τοπική αμυντική επιτυχία που όμως κάνει να ξεχασθεί 
η εκκένωση των Βαλκανίων, η απώλεια του Βελιγραδίου και η σοβιετική προώθηση στην ουγγρική 
πούστα. Η πρώτη σοβιετική εισβολή, άλλωστε, σε γερμανικό έδαφος συνοδεύθηκε από ωμότητες 
και λεηλασίες που θα δώσουν στους Γερμανούς μία καινούρια αιτία για να πολεμήσουν μέχρι 
θανάτου. 

 (χωρίς 
αιματοχυσία αν είναι δυνατό, με αιματοχυσία αν είναι απαραίτητο). Περισσότερο από κάθε άλλη 
φορά, κάτω από τη σοβιετική μαγική επίδραση, η Αμερική διαμαρτύρεται και αρχίζει μια οξεία 
συζήτηση μεταξύ των δυο συμμάχων του Ατλαντικού. Ο Churchill δεν υποχωρεί, αλλά θα 
χρειασθούν στους Βρετανούς στρατιώτες και τον τακτικό ελληνικό στρατό σαράντα ημερών φονικές 
προσπάθειες για να υποχρεώσουν τους κομμουνιστές να εγκαταλείψουν την πρωτεύουσα. 
Ανασυγκροτούνται όμως στα βουνά και συνεχίζουν τον αγώνα - αρχή μιας νέας παγκόσμιας 
σύγκρουσης που εξελίσσεται παράλληλα με την ακόμη καυτή σύγκρουση. 

Στις 2 Σεπτεμβρίου, ο στρατάρχης Erwin von Witzleben που είχε καταδικασθεί σε θάνατο από ένα 
λαϊκό δικαστήριο, κρεμάστηκε από το λαιμό σ’ ένα χασάπικο τσιγκέλι. Στις 14 Οκτωβρίου, ο 
στρατάρχης Erwin Rommel που βρισκόταν σε ανάρρωση στο σπίτι του, βλέπει να φθάνουν οι 
στρατηγοί Μπούργκντορφ και Μάισελ που του προσφέρουν να διαλέξει μεταξύ αυτοκτονίας και 
λαϊκού δικαστηρίου. Διαλέγει την αυτοκτονία, πίνει το δηλητήριο που του είχαν φέρει οι 
απεσταλμένοι του Hitler και κατεβαίνει στον τάφο με κηδεία εθνική δαπάνη, με ένα τεθλιμμένο 
τηλεγράφημα του Führer και έναν επικήδειο του στρατάρχου von Rundstedt, ξεγελασμένου ή 
κομπάρσου. Οι τρομερές κυρώσεις που πλήττουν τους συνωμότες της 20ής Ιουλίου επεκτείνονται 
ως τα ονόματά τους. Ο Γκέρντελερ που προδόθηκε από μια φρόυλαϊν πανδοχείου με αμοιβή ενός 
εκατομμυρίου μάρκων, συλλαμβάνεται, βασανίζεται και θανατώνεται: ο Hitler διατάσσει, εξ άλλου, 
να εξαφανιστεί το όνομα Γκέρντελερ από το γερμανικό ληξιαρχείο. 

Η νευρασθένεια του φθινοπώρου του 1944 δεν αφήνει άθικτη την Αμερική 
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Στον Καναδά, μια επέκταση της επιστράτευσης νέων κλάσεων προκαλεί ταραχές στην επαρχία του 
Quebec που από την αρχή διάκειται εχθρικά προς την συμμετοχή της Κοινοπολιτείας στον πόλεμο. 
Στις Ηνωμένες Πολιτείες όπου περιμένουν τα παιδιά για τα Χριστούγεννα, η αναβολή της νικηφόρου 
επιστροφής γεννά μιαν απογοήτευση που αντικατοπτρίζεται στην πτώση της πολεμικής παραγωγής. 
Η τέταρτη επανεκλογή του Roosevelt είναι δύσκολη υπόθεση. Η καμαρίλα του Λευκού Οίκου τον 
μακιγιάρει για να τον επιδείξει δημόσια και εξαφανίζει τις φωτογραφίες που δείχνουν το πρόσωπο 
του όπου πέφτει η σκιά του θανάτου. Ο γιατρός του Μακ Αντάιρ, φορτωμένος τίτλους και αμοιβές, 
διορισμένος ξαφνικά ναύαρχος, περιορίζει τον χρόνο εργασίας του Προέδρου σε τέσσερις ώρες την 
ημέρα και διαπράττει την αθλιότητα να εκδώσει ένα ιατρικό δελτίο όπου βεβαιώνει ότι ο 
υποψήφιος Roosevelt δεν βρισκόταν ποτέ σε καλύτερη φόρμα. Η χώρα δεν ξεγελιέται απόλυτα. 
Επανεκλέγει τον Roosevelt, εναντίον του Ντιούι που καθάρισε την New York από τους γκάγκστερς 
της, αλλά με πλειοψηφία περιορισμένη κατά το ήμισυ, και πιο πολύ από εγκαρτέρηση παρά από 
πεποίθηση. Ο Roosevelt, άλλωστε, υποχρεώθηκε να υποχωρήσει στο συντηρητικό κύμα που ήδη 
υψώνεται στην Αμερική: εγκατέλειψε τον προοδευτικό αντιπρόεδρό του Henry Wallace και τον 
αντικατέστησε με έναν άγνωστο γερουσιαστή του Missouri, ονόματι Harry Truman. 
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Αίρεται ο αποκλεισμός της Antwerp. Το Strasbourg ελευθερώνεται 

Παρά την αποτυχία του Άρνχεμ ο Montgomery εξακολουθεί να προβάλλει την περίφημη επιμονή 
του για να συνεχισθεί η συγκεντρωτική προσπάθεια προς την κατεύθυνση του Ruhr· δεν υποκύπτει 
παρά στις 16 Οκτωβρίου, αλλά με ευγένεια και χωρίς υπεκφυγές, μπροστά στη θέληση του 
Eisenhower. 

Τις εκβολές του Escaut τις κρατά η 15η γερμανική στρατιά, ο επικεφαλής της οποίας von Σάλμουτ, 
ύποπτος της 20ής Ιουλίου, έχει αντικατασταθεί από τον von Ζάνγκεν. Ένα μέρος της στρατιάς που 
είχε σπεύσει στο νότιο τμήμα των εκβολών, 80.000 άνδρες, διαπεραιώθηκε με πρόχειρα μέσα στη 
νήσο Βαλχέρεν και στη χερσόνησο Μπέβερλαντ. Μια μεραρχία, η 64η πεζικού, έμεινε επί τόπου για 
να κρατήσει ένα προγεφύρωμα γύρω στο μικρό λιμάνι του Μπρέσκενς. Μια άλλη μεραρχία 
αγκιστρώνεται στις παρυφές της Antwerp και δυο άλλες σχηματίζουν ένα ισχνό μέτωπο στη 
διώρυγα από την Antwerp στο Τούρνχουτ. 

Σας εξέφρασα τις απόψεις μου και μου γνωστοποιήσατε την απάντησή σας. Δεν θα με 
ακούσετε πια να μιλώ γι’ αυτό το ζήτημα. Θα προσπαθήσω με κάθε τρόπο να εκτελέσω την απόφασή 
σας. Έδωσα στην Antwerp a top priority στις επιχειρήσεις της 21ης ομάδας στρατιών... 

Η επίθεση αρχίζει στις 6 Οκτωβρίου με έφοδο του 2ου καναδικού σώματος εναντίον του θύλακα 
του Μπρέσκενς. Είναι η μάχη των πόλντερ (αποξηραμένες αβαθείς θαλάσσιες εκτάσεις) κάτω από 
την επιφάνεια της θάλασσας, μέσα στο νερό και τη λάσπη· βρώμικη και πολυδάπανη δουλειά

Μετά την εγκατάλειψη από τους Γερμανούς της διώρυγας του Τούρνχουτ, το Βέλγιο είναι, τη στιγμή 
αυτή, η μόνη χώρα της δυτικής Ευρώπης ολοκληρωτικά απελευθερωμένη. 

, λέει ο 
Καναδός ιστορικός. Η εκμηδένιση του θύλακα απαιτεί 15 ημέρες αγώνα, αλλά αφήνει στους 
Καναδούς 12.707 αιχμαλώτους. 

Έπειτα από την άφιξη στον Meuse, η προσπάθεια στρέφεται προς τα ανατολικά. Το Ζούιντ 
Μπέβελαντ καταλαμβάνεται στις 31 Οκτωβρίου με συνδυασμό εφόδου εναντίον του ισθμού και 
αμφίβιας επιχείρησης. Για να ελευθερωθεί ο Escaut δεν μένει παρά να καταληφθεί η νήσος 
Βαλχέρεν που ο Hitler τη βάφτισε φρούριο και διέταξε να την υπερασπίσουν με λύσσα. Όλα είναι 
παράξενα. Το νησί είναι ολόκληρο κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας εκτός από μια στενή 
λωρίδα άμμου και την καταπληκτική του ζώνη αναχωμάτων. Η φρουρά του είναι η 70ή μεραρχία 
πεζικού, η μεραρχία των στομαχικών παθήσεων η επιλεγόμενη του Λευκού ψωμιού, εξαιτίας της 
ειδικής τροφής που πρέπει να παρέχεται στους στρατιώτες της. Ο στρατηγός Σίμοντς που 
αντικαθιστά προσωρινά τον στρατηγό Κρέραρ επικεφαλής του καναδικού στρατού, έχει την 
έμπνευση να ζητήσει από την RAF να τορπιλίσει τα αναχώματα. Η θάλασσα ξεχύνεται στο νησί, 
πλημμυρίζει το εσωτερικό, διώχνει ανάκατα άμαχους Ολλανδούς και Γερμανούς στρατιώτες επάνω 
στα αναχώματα. Η έφοδος γίνεται την 1η Νοεμβρίου. Ο στρατηγός Ντάζερ συνθηκολογεί στις 6. Οι 
Σύμμαχοι συνέλαβαν 41.000 αιχμαλώτους, χάνοντας 12.170 νεκρούς, τραυματίες και 
εξαφανισθέντες. Ο Escaut ανοίχθηκε. 

Στις 28 Νοεμβρίου, η πρώτη εφοδιοπομπή μπαίνει στο ποτάμι. Μια φοβερή δοκιμασία όμως αρχίζει 
για την Antwerp. Ο Hitler δίνει διαταγή να την εξουδετερώσουν με βλήματα V. 3700 βλήματα V-1 
και V-2 δυο φορές περισσότερα από όσα θα πέσουν στην Αγγλία, διατίθενται γι’ αυτό τον σκοπό. 
1250 πλήττουν την αστική ζώνη, σκοτώνοντας ή τραυματίζοντας 10.000 άτομα, από τα οποία 858 
στον κινηματογράφο Ρεξ, στις 16 Δεκεμβρίου. Αυτή η βροχή θανάτου που επιδεινώνεται από μιαν 
απεργία των λιμενεργατών, περιορίζει την ημερήσια απόδοση του λιμανιού σε 10.000 περίπου 
τόνους και ανατρέπει τους υπολογισμούς της επιμελητείας των Συμμάχων. 

Από συμμαχική πλευρά, αποφασίζεται μια τελευταία προσπάθεια για να τελειώσει ο πόλεμος το 
1944. Στις 18 Οκτωβρίου οι μεγάλοι ηγέτες των συμμαχικών στρατευμάτων αποφάσισαν στις 



Digitized by 10uk1s 

Brussels μια γενική επίθεση όλων των ομάδων στρατιών. Η 21η θα ολοκληρώσει την απελευθέρωση 
της Ολλανδίας. Η 12η, (που ενισχύθηκε με μια νέα στρατιά, την 9η αμερικανική του στρατηγού 
Ουίλιαμ Σίμψον) θα επιτεθεί από τη μια και από την άλλη πλευρά των Ardennes. Η 6η του 
στρατηγού Λ. Ντέβερς με την 7η αμερικανική στρατιά και την 1η γαλλική στρατιά, θα φθάσει και θα 
διαβεί τον Rhein γύρω στο Strasbourg. Ελπίζεται ότι η γερμανική αντίσταση θα καταρρεύσει κάτω 
από τα τόσα ταυτόχρονα πλήγματα. 

Η μάχη της Aix-la-Chapelle που για μια στιγμή είχε διακοπεί, αναζωογονείται. Το στρατηγικό 
ενδιαφέρον της είναι μηδαμινό, αλλά η συμβολική σημασία της είναι μεγάλη. Κυριεύοντας την 
πρώτη μεγάλη γερμανική πόλη, οι Σύμμαχοι θα διαλύσουν τα μάγια που προστάτευσαν ως τώρα τα 
σύνορα του Reich. Ο Hitler, απ’ την πλευρά του, επικαλείται μέσα στην πόλη του Καρλομάγνου, 
λίκνο της Αγίας Αυτοκρατορίας, μια φλόγα γερμανικότητας που πρέπει να διατηρηθεί με κάθε 
θυσία. 

Οι εκτελεστές, Χότζες και Σίμψον, προχωρούν με άκαμπτη βιαιότητα. Των δυο λαβίδων που 
συγκλίνουν γύρω στο Aix προηγείται συντριπτικός βομβαρδισμός πυροβολικού και αεροπορίας. Στις 
16 Οκτωβρίου, στις 16:35, οι λαβίδες κλείνουν κυκλώνοντας την πόλη μέσα στο λεκανοπέδιό της 
που είναι αδύνατο να υποστηριχθεί. Ο Hitler απευθύνει τη συνηθισμένη του έκκληση: να ταφούν 
κάτω από τα ερείπια. Ο συνταγματάρχης Βιλκ κάνει αυτό που κάνουν όλο και περισσότεροι 
διοικητές πολιορκημένων θέσεων: απαντά στον Führer με μια μεγαλόστομη διακήρυξη, έπειτα, στις 
21 Οκτωβρίου, προτιμά τη ζωή και υψώνει λευκή σημαία. Στις 16 Νοεμβρίου, η 9η και η 1η στρατιά 
εξαπολύουν μια γενική επίθεση, με τη φιλοδοξία να φθάσουν ως το Rhein. Αναπτύσσοντας την 
επίθεσή της μέσα σ’ ένα ρήγμα της γραμμής Ζίγκφριντ, η στρατιά Σίμψον υποχρεώνεται να 
αποσπάσει έναν προς έναν όλους τους οικισμούς που είναι σκορπισμένοι στην πεδιάδα του 
Εσβάιλερ. Η στρατιά Χότζες πολεμά στις πλαγιές του Άιφελ που είναι ανώμαλες, δασωμένες και 
χιονισμένες. Οι απώλειες και οι ταλαιπωρίες είναι μεγάλες. Οι συγκρούσεις είναι εξαιρετικά 
λυσσώδεις. Το χωριό Χύρτιγκεν, μέσα στο ομώνυμο δάσος, αλλάζει χέρια 14 φορές και το χωριό 
Βόσεναχ, στο δάσος του Μόνσχαου, 28 φορές. Κατά τα μέσα Δεκεμβρίου οι δύο αμερικανικές 
στρατιές κατέχουν μερικώς τις δυο όχθες του Ρόερ, αλλά ούτε το Τζύλιχ ούτε το Ντύρεν έχουν πέσει 
στα χέρια τους. Ο Rhein είναι ακόμη μακριά. 

Τον Rhein ο Patton έχει ορκισθεί να τον φθάσει πρώτος από την Lorraine και το Παλατινάτο. Οι 
μεγάλες φθινοπωρινές βροχές ακινητοποίησαν στη λάσπη την 3η στρατιά του και η κρίση των 
μεταφορών την παρέλυσε ολόκληρο τον μήνα Οκτώβριο. Εξορμά στις 8 Νοεμβρίου, σύμφωνα με τις 
αποφάσεις των Brussels, αλλά χωρίς να ειδοποιήσει ούτε τον Bradley ούτε τον Eisenhower· τόσο 
πολύ φοβάται μήπως τον διατάξουν να περιμένει τον Χότζες και τον Σίμψον. Ανεκτές την πρώτη 
ημέρα οι μετεωρολογικές συνθήκες, γίνονται απαίσιες. Η αμερικανική πολυτέλεια -ένα ζεύγος 
κάλτσες σε κάθε άνδρα παραδίδονται κάθε μέρα με τις μερίδες- δεν εμποδίζει ορισμένες μεραρχίες 
να έχουν 3.000 περιπτώσεις κρυοπαγημάτων. Ο Patton υποχρεώνει τον σαστισμένο εφημέριό του 
να συντάξει μια προσευχή που ζητά επιτακτικά από τον Παντοδύναμο Θεό να σταματήσει τις 
βροχές. Το αποτέλεσμα είναι περίφημο, αλλά η έμπνευση αυτή δεν ήρθε στο στρατηγό παρά μόνο 
κοντά στα Χριστούγεννα - πολύ αργά. 

Ο πρώτος αντικειμενικός σκοπός της 3ης στρατιάς είναι το Metz. Όπως η Aix-la-Chapelle, η πόλη 
πρώτα κυκλώνεται. Υποστηριζόμενη από τη 10η θωρακισμένη, η 90ή μεραρχία πεζικού -που είχε 
γίνει μια από τις καλύτερες μονάδες του αμερικάνικου στρατού- παραβιάζει τον Moselle γύρω στο 
Τιονβίλ και στρέφεται προς τα νοτιοανατολικά. Μια άλλη μεραρχία του 20ου σώματος, η 5η, 
διαβαίνει τον Σέιγι και ανεβαίνει προς τα βορειοανατολικά. Η συνάντηση τους γίνεται στις 19 
Νοεμβρίου, στον δρόμο του Μπουλαίυ. Οι πλημμύρες, η κατάσταση του εδάφους, η κακή 
ορατότητα, το δριμύ ψύχος, παρεμπόδισαν την επίθεση, αλλά οι Γερμανοί, κακοντυμένοι και κακώς 
ανεφοδιαζόμενοι, υπέφεραν φοβερά. Η δεξιά πτέρυγα της 1ης στρατιάς τους διαλύεται. Χωρίς να 
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περιμένει την πτώση του Metz, η 10η στρατιά θωρακισμένων κατευθύνεται προς το Σάαρ. 

Ο Hitler φυσικά δηλώνει πως το Metz θα υποστηριχθεί μέχρις εσχάτων. Ύποπτος χλιαρότητας ο 
στρατηγός Λύμπε αντικαθίσταται από τον στρατηγό Κίττελ, τον οποίο ο Führer υποχρεώνει να δώσει 
ειδικό όρκο ηρωισμού. Αλλά το επιτελείο της 1ης στρατιάς ανέλαβε την ευθύνη να βγάλει από τη 
φάκα τα καλύτερα στρατεύματα και ένα σύνταγμα SS που λίγο σκοτίζεται για την αιχμαλωσία, 
εξασθενίζει ακόμη περισσότερο την άμυνα ξεγλιστρώντας με δική του πρωτοβουλία. Το μόνο που 
απομένει στον Κίττελ είναι να τραυματισθεί θανάσιμα στο πεδίο της μάχης. Το Metz ελευθερώνεται 
στις 20 Νοεμβρίου χωρίς να έχει υποστεί πολύ βαριές ζημιές. 

Επιτιθέμενο στη δεξιά πτέρυγα της 3ης στρατιάς, το 3ο αμερικανικό σώμα στρατού πέρασε τη 
γραμμή Μαζινό κοντά στο Σαιντ-Αβόλ. Στις 29 Νοεμβρίου, οι δυνάμεις της 3ης στρατιάς φθάνουν 
στα σύνορα και, στις 2 Δεκεμβρίου διαβαίνουν τον Σάαρ κοντά στο Σαρλουί. Ο αισιόδοξος Patton 
προετοιμάζει κιόλας τη διάβαση του Rhein μεταξύ Βορμς και Σπίρε - αλλά, όπως και στην Aix-la-
Chapelle, η αντίσταση επανακτά δυνάμεις αγγίζοντας το εθνικό έδαφος. Υποχρεώνονται να 
καταλάβουν μερικούς δρόμους του Σαρλουί, σπίτι με σπίτι. Στα μέσα Δεκεμβρίου, η 3η στρατιά έχει 
στην πράξη ακινητοποιηθεί. Ο ορμητικός Patton βρίσκεται τόσο μακριά από τον Rhein όσο και ο 
μεθοδικός Χότζες. 

Ο Οκτώβριος είναι ένας μήνας απογοητεύσεων για την 6η ομάδα στρατιών όπως και για τις δύο 
άλλες. Οι επικοινωνίες της με την Μασσαλία αποκαθίστανται δύσκολα και η έλλειψη βενζίνης και 
οβίδων επιβραδύνει τις επιχειρήσεις. Η ομάδα στρατιών εξ άλλου έλκεται προς δυο αντίθετες 
κατευθύνσεις. Οι Γάλλοι θέλουν να μπουν στην Alsace από το ρήγμα του Μπελφόρ ενώ το SHAEF 
τραβά την ομάδα Ντέβερς προς τα βόρεια για να την χρησιμοποιήσει μαζί με τις άλλες στρατιές του. 

Στις αρχές Δεκεμβρίου, η ομάδα στρατιών απλώνεται προς το Λουνεβίλ κοντά στο Μομνπελιάρ 
χωρίς να μετακινήσει μια γαλλική μεραρχία πεζικού και μια αγγλοαμερικανική ομάδα που 
φρουρούν τους αυχένες των Άλπεων. Το σχέδιο των Brussels της έχει αναθέσει την αποστολή να 
παραβιάσει το στενό του Σαβέρν, να καταλάβει το Strasbourg και να εγκαταστήσει ένα 
προγεφύρωμα στην δεξιά όχθη του Rhein. Το κύριο καθήκον βαρύνει την 7η αμερικανική στρατιά. Η 
1η γαλλική στρατιά που απειλείται άλλωστε με ακρωτηριασμό και μάλιστα με διάλυση για χάρη της 
συντριβής των θυλάκων του Ατλαντικού, οφείλει να περιορισθεί στην προέκταση της δράσης της και 
την κάλυψη του δεξιού πλευρού της. 

Ο ντε Λάττρ ανθίσταται. Έχει καταρτίσει ένα σχέδιο για την κατάληψη του Μπελφόρ και δηλώνει 
πως είναι σε θέση να μπει στην Alsace από τον νότο. Με την επιμονή του, επιτυγχάνει 
εξουσιοδότηση εν λευκώ. Δύο ξεχωριστές επιχειρήσεις θα διεξαχθούν ταυτόχρονα προς τα βόρεια 
και προς τα νότια των άνω Βοσγίων, η μια μέσω του στενού του Σαβέρν και η άλλη μέσω του στενού 
του Μπελφόρ. 

14 Νοεμβρίου. Την παραμονή, το χιόνι είχε πέσει με θύελλα. Το πρωί δειλή αιθρία. Η 338η 
μεραρχία λαϊκών γρεναδιέρων που κρατά 30km μετώπου, μεταξύ της Ελβετίας και της οδού 
Μπελφόρ-Μπεζανσόν, δεν περιμένει διόλου να υποστεί επίθεση. Ο διοικητής της Οσμάν επιθεωρεί 
τα προκεχωρημένα φυλάκιά της. Η έφοδος των Μαροκινών τυφεκιοφόρων της 9ης μεραρχίας 
αποικιακού πεζικού τον αιφνιδιάζει μέσα σ’ ένα δάσος, όπου σκοτώνεται από μια ριπή. Η μεραρχία 
του αποτελείται από ετερόκλητα στοιχεία κι ανάμεσα σ’ αυτά ένα τάγμα που το αποτελούν 
αποκλειστικά κουφοί. Αμύνεται επάξια, αλλά απεγνωσμένα. Δεξιά της, ένα στοιχείο της 9ης 
μεραρχίας προχωρεί κατά μήκος της ελβετικής μεθορίου, και στις 19, στις 18:30, φθάνει στο Rhein 
κοντά στην Βασιλεία, στο Ροζενάου. Αριστερά η επίθεση επεκτείνεται στο σύνολο του μετώπου του 
1ου σώματος. Το Εριμονκούρ, το Μονμπελιάρ, το Σοσώ, το Ερικούρ καταλαμβάνονται. Ο Hitler 
δηλώνει ότι: η πύλη της Βουργουνδίας θα υποστηριχθεί unter alien Umständen, αλλά οι ενισχύσεις 
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φθάνουν πάρα πολύ αργά για να σωθεί το Μπελφόρ. Η πόλη ελευθερώνεται στις 20 από τη 2η 
μεραρχία μηχανοκίνητου πεζικού. 

Προς τα βόρεια των Άνω Βοσγίων, η 44η μεραρχία αμερικάνικου πεζικού επιτίθεται εναντίον του 
στενού του Σαβέρν από τη μια και από την άλλη πλευρά του δρόμου του Strasbourg, μέσω του 
Αβρικούρ, Σαρρεμπούρ και Φαλσμπούρ. Η 79η μεραρχία αμερικάνικου πεζικού επιτίθεται από τον 
δευτερεύοντα δρόμο του Νταμπό και τον αυχένα του Βολφσμπέρ. Κατατμημένη σε τέσσερις 
τακτικές ομάδες, η 2η βρετανική μεραρχία υποστηρίζει αυτές τις δύο προσπάθειες. 

Στις 19 Νοεμβρίου, η διάσπαση έχει επιτευχθεί. Το Φαλσμπούρ, ισχυρά προασπιζόμενο, δεν 
υπέκυψε, αλλά οι Αμερικανοί κατέλαβαν το Μπλαμόν και το Σιρέυ, ανοίγοντας έτσι τον δρόμο στα 
γαλλικά άρματα που μπαίνουν στο δάσος του Βάγκενμπουργκ, διαβαίνουν τον αυχένα του 
Βολφσμπέρ, κατεβαίνουν προς το Σαβέρν, παρακάμπτουν το Φαλσμπούρ. Οι τέσσερις τακτικές 
ομάδες του Leclerc συγκλίνουν, κάτω από ραγδαία βροχή, προς το Strasbourg. Οι τρεις 
αποτυγχάνουν μπροστά στα φρούρια της δύσης, Petain, Κλεμπέρ και Joffre. Η τέταρτη που έκανε 
ένα μεγάλο γύρο από το Μπρυμάτ, μπαίνει στην πόλη στις 23 Νοεμβρίου, στις 14:30 και σπεύδει 
προς την γέφυρα του Κελ, έτοιμη να συνεχίσει την προέλασή της στην δεξιά όχθη του Rhein. Η 
γέφυρα ανατινάσσεται μπροστά της. 

Έτσι, με μια τελείως απροσδόκητη εξέλιξη, οι λαμπρότερες επιτυχίες της φθινοπωρινής εκστρατείας 
πραγματοποιήθηκαν από τις στρατιές της δεξιάς πτέρυγας, Patton, Παίητς και ντε Λάττρ. Δυστυχώς, 
δεν οδηγούν προς καμιά στρατηγική κατεύθυνση. Επί πλέον συντελούν να φθάσει σε υπερβολικό 
σημείο η αισιοδοξία των επιτελείων. Μετά την κατάληψη του Μπελφόρ, της Μυλούζης και του 
Strasbourg, ο στρατηγός Ντέβερς συμπεραίνει ότι η 19η γερμανική στρατιά έπαυσε να υπάρχει ως 
τακτική δύναμη. Κρίνει, συνεπώς, ότι η 1η γαλλική στρατιά αρκεί για να ολοκληρώσει την 
εκκαθάριση της Άνω Alsace και ότι μπορεί να φέρει την 7η αμερικανική στρατιά του στο δεξιό του 
Patton για να συνεργασθεί στην εισβολή στο Παλατινάτο. Ο μήνας Δεκέμβριος βλέπει το 15ο και το 
16ο αμερικανικό σώμα στρατού να έχουν εμπλακεί σε σκληρές μάχες, από τη μια και από την άλλη 
πλευρά των Κάτω Βοσγίων προς τα Σαργκεμίν, Μπιτς και Βισσεμπούργκ. 
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Έναρξη της επίθεσης στις Ardennes 

Ο Hitler, ωστόσο, ποτέ δεν παραδέχθηκε πως είχε χάσει τη μάχη στη Δύση. Από τον Σεπτέμβριο 
κιόλας, τον είχε απορροφήσει η προετοιμασία μιας αντεπίθεσης, προορισμένης να κάνει τους 
Συμμάχους να πληρώσουν ακριβά τις νίκες τους στη Νορμανδία και την Προβηγκία. 

Στις 9 Οκτωβρίου, ο Hitler εμφανίζει τις διάφορες ενδεχόμενες περιπτώσεις που είχε ζητήσει να 
μελετηθούν από το Ανώτατο Στρατηγείο της Δύσης. Συνολικά είναι πέντε: Ολλανδία, περιοχή Aix - 
Liège, Luxembourg, Lorraine, Alsace. Σε όλες αυτές τις περιπτώσεις, πρόκειται για αντεπιθέσεις με 
περιορισμένους αντικειμενικούς σκοπούς, για εφόδους που μπορούν να παραλληλισθούν με έξοδο 
από μια θέση πολιορκημένη. Παραδείγματα: η αντεπίθεση στο Luxembourg αποβλέπει στην 
ανακατάληψη των ορυχείων σιδήρου του Λονγκβύ· η αντεπίθεση στην Alsace, στόχο έχει την 
ανακατάληψη του Βεζούλ, κλπ. 

Ο Hitler δεν εκδηλώνεται αμέσως. Αλλά ζητά να του βρουν τα αρχεία της 4ης και της 12ης στρατιάς 
που αναφέρονται στη μάχη του 1940. Αυτές οι δυο στρατιές είναι που διέσχισαν τις Ardennes και 
διέσπασαν το μέτωπο στον Meuse. Ανακαλύπτουν ότι τα στοιχεία που ζητά ο Führer δεν υπάρχουν 
πια: σ’ ένα βομβαρδισμό, αυτά τα πρακτικά νίκης έγιναν στάχτη. 

Όλο τον Οκτώβριο, οι γερμανικές στρατιές της Δύσης ενισχύονται και ανασυντάσσονται. Από τώρα 
και στο εξής, θα έχουν την ακόλουθη διάταξη: 

1. Από τη Βόρεια Θάλασσα ως το ύψος του Ντίσελντορφ, ομάδα στρατιών Η, υπό τον 
στρατηγό Student. 

2. Έως τον Moselle, ομάδα στρατιών Β, υπό τον στρατάρχη Model. 
3. Έως την Καρλσρούη, ομάδα στρατιών G, υπό τον στρατηγό Μπαλκ που αναπληρώνει τον 

Μπλάσκοβιτς. 
4. Έως την ελβετική μεθόριο, Υπερρήνια ομάδα στρατιών, επικεφαλής της οποίας, παίρνει ο 

Hitler την απροσδόκητη απόφαση να τοποθετήσει τον αρχηγό των SS Heinrich Himmler. 

Από όλους αυτούς τους ανώτατους στρατιωτικούς ηγήτορες, ούτε ένας δεν γνωρίζει τις προθέσεις 
του Führer . Η επίθεση που αυτός ετοιμάζει, θα πάρει στην ιστορία την ονομασία Επίθεση von 
Rundstedt, αλλά στην πραγματικότητα ο στρατάρχης θα παίξει εντελώς ασήμαντο ρόλο στην όλη 
σύλληψη της επίθεσης, στην προετοιμασία της και στην εκτέλεσή της. Ο Hitler την προετοιμάζει 
μόνος, έχοντας για τους ίδιους τους αξιωματικούς του τη δυσπιστία ενός μισανθρώπου. 

Ωστόσο, για τους στρατιωτικούς διοικητές και τα Β’ Γραφεία του εχθρού δεν είναι δυνατόν να μείνει 
μυστικό τον γεγονός ότι επίλεκτες μονάδες αποσύρονται από τη γραμμή του πυρός η ανακαλούνται 
από το ανατολικό μέτωπο. Η 5η θωρακισμένη στρατιά -που τώρα τη διοικεί ένας στρατηγίσκος 
ηλικίας 44 χρονών που το όνομά του είναι από τα μεγαλύτερα στη στρατιωτική ιστορία της 
Πρωσίας, ο Χάσσο von Μαντόυφφελ- εξαφανίζεται από τη μάχη της Lorraine. Δυο θωρακισμένα 
σώματα SS που αποσύρθηκαν από το ανατολικό μέτωπο, συγκροτούν με πλήρη μυστικότητα την 6η 
θωρακισμένη στρατιά, της οποίας τη διοίκηση ο Hitler αναθέτει στο πρώην χασαπόπουλο του 
Munich που ύστερα έγινε οδηγός του αυτοκινήτου του και σωματοφύλακάς του, τον στρατηγό των 
SS Ζεππ Ντήτριχ. Αναγκασμένοι να περιορισθούν μόνο σε υποθέσεις, τόσο οι Γερμανοί αξιωματικοί 
όσο και τα συμμαχικά επιτελεία νομίζουν ότι πρόκειται για την προετοιμασία μιας μαζικής 
αντεπίθεσης που σκοπό θα έχει να προφυλάξει τη ζώνη προσπέλασης του Ruhr, αν επρόκειτο να 
καταρρεύσει το μέτωπο του Ρόερ. 

Στις 24 Οκτωβρίου, ο πέπλος της μυστικότητας αρχίζει να ξεσκίζεται για τους ανώτατους αρχηγούς 
της Wehrmacht. Οι στρατηγοί Κρεμπς και Βέστφαλ, αρχηγοί των επιτελείων του Model και του 
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Rundstedt, καλούνται στην Ανατολική Πρωσία, όπου και τους αναπτύσσονται οι σκέψεις του Führer. 
Ο Hitler αναγνωρίζει ότι η ανασύνταξη στα σύνορα της Γερμανίας, μετά τις μεγάλες ήττες του 
καλοκαιριού, ήταν ένα αληθινό θαύμα. Αλλά ένα θαύμα δεν επαναλαμβάνεται. Η συνέχιση του 
αμυντικού αγώνα απλώς αναβάλλει την εισβολή στη Γερμανία. Όταν οι Αμερικανοί θ’ ανοίξουν και 
πάλι το λιμάνι της Antwerp, το κύμα ισχύος που θα πλημμυρίσει αυτήν την θαλάσσια λεωφόρο θα 
καταλήξει χτυπώντας το γερμανικό μέτωπο, έτσι που αυτό να μην μπορεί να του αντισταθεί. 
Συνεπώς, η ανακατάληψη της Antwerp είναι εντελώς αναγκαία, απολύτως απαραίτητη! 

Αφού προσδιόρισε τον αντικειμενικό σκοπό, ο Hitler αποδεικνύει πως υπάρχουν και τα μέσα για την 
επίθεση. Ο εχθρός είναι κουρασμένος και οι 70 μεραρχίες του δεν είναι αρκετές για να διατηρήσουν 
ισχυρό ένα τέτοιο μέτωπο που εκτείνεται σε 700km. Στο ρωσικό μέτωπο, ο αγώνας έχει 
σταθεροποιηθεί, κι έτσι έχουν την ευχέρεια να αποσύρουν σημαντικές δυνάμεις. Η ομάδα στρατιών 
Β που έχει αναλάβει την επίθεση, θα υπάρξει η δυνατότητα να ενισχυθεί με 20 μεραρχίες πεζικού, 
10 μεραρχίες θωρακισμένων και 10 σώματα πυροβολικού η ολμοβόλων. Όσο για αεροπορική 
κάλυψη, ο στρατάρχης Göring υποσχέθηκε 3.000 καταδιωκτικά· ο Göring είναι ο  Göring, τα 3.000 
καταδιωκτικά θα είναι ίσως 2.000, αλλά θα υπάρχουν ανάμεσα τους τα πρώτα 100 αεριωθούμενα 
Ντυσενγιαίγκερ που είναι κατά πολύ ανώτερα από τα αεριωθούμενα των Αμερικανών και των 
Άγγλων. Άλλωστε, η προβλεπόμενη γι’ αυτήν την εποχή κακοκαιρία θα περιορίσει το ρόλο της 
αεροπορίας. 

Απομένει το πώς θα εκτελεστεί η επίθεση. Ο Hitler αποκαλύπτει στους δυο αρχηγούς επιτελείων ότι 
κατέληξε στην απόφαση να γίνει επίθεση στις Ardennes. Παραδέχεται πως η παγωμένη βροχή και 
το χιόνι θα κάνουν την προέλασή τους δυσκολότερη από ό,τι τον Μάιο 1940. Αλλά ο εχθρός είναι 
ανίσχυρος σ’ αυτήν την περιοχή, και, αν το μυστικό κρατηθεί καλά, έχουν εννέα πιθανότητες προς 
μία να τον πιάσουν στον ύπνο. 

Ο Βέστφαλ και ο Κρεμπς αναφέρουν στους αρχηγούς τους αυτό το φιλόδοξο σχέδιο. Οι αρχηγοί 
τους είναι επιφυλακτικοί. Ο Rundstedt και ο Model υποστηρίζουν, βέβαια, να γίνει επίθεση, αλλά 
βρίσκουν χιμαιρική την ιδέα να κινηθούν προς την Antwerp, και θα ήθελαν ένα πιο ρεαλιστικό 
αντικειμενικό σκοπό. Ο Βέστφαλ ικετεύει τον Rundstedt να πάει ο ίδιος και να τα εκθέσει όλα αυτά 
στον Hitler, αλλά ο γέρος αρρωσταίνει και μόνο να σκέπτεται κάτι τέτοιο. Ξέρει πως μόλις αρχίσει να 
μιλά, ο δικτάτορας θα τον διακόψει, και τότε θα αναγκασθεί να υπομείνει μιαν απίθανη φλυαρία, 
από την οποία τίποτα δεν θα καταλάβει. 

Στις 3 Νοεμβρίου, ο Jodl φθάνει στο Ανώτατο Στρατηγείο του δυτικού μετώπου, όπου και τον 
περιμένουν οι διοικητές στρατιών. Προτού αρχίσει να μιλά για το επίμαχο θέμα, δηλώνει πως οι 
κύριοι στρατάρχες και οι κύριοι στρατηγοί πρέπει να υπογράψουν ένα έγγραφο. Κατά διαταγή του 
Hitler, οφείλουν να υπογράψουν ότι αναλαμβάνουν την υποχρέωση να μην ανακοινώσουν τίποτε 
από εκείνα που θ’ ακούσουν, και ότι, αν παραβούν αυτήν τους την υποχρέωση, αναγνωρίζουν πως 
υπόκεινται σε ποινή θανάτου. Αλληλοκοιτάζονται όλοι, ταπεινωμένοι, σκύβουν το κεφάλι και 
υπογράφουν. Κουρελιάστηκε έτσι η υπερηφάνεια των ανώτατων αρχηγών του γερμανικού στρατού. 

Ο Jodl έχει σχεδόν γεράσει εκείνη τη στιγμή. Με φωνή που τρέμει, εκθέτει τι περιμένει ο Führer από 
τον στρατό του, του δυτικού μετώπου. Ούτε πολύ ούτε λίγο, περιμένει την ανατροπή της πορείας 
του πολέμου και τη νίκη της Γερμανίας, τη στιγμή ακριβώς που οι εχθροί της διαφημίζουν πως έχει 
ολοκληρωτικά νικηθεί! 

Την επίθεση στις Ardennes θα την ανοίξει η ομάδα στρατιών Model. Η στρατιά που έχει στο δεξιό, η 
15η, με διοικητή τον στρατηγό Γκούσταβ von Τσάνγκεν, θα επιτεθεί προς την κατεύθυνση του 
Maastricht, για αναγνώριση του εδάφους. Η στρατιά που έχει στο αριστερό, η 7η, με διοικητή τον 
στρατηγό Erich Μπράντενμπεργκερ, θα επιτεθεί ακριβώς προς τον νότο και θα αγκιστρωθεί στον 
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Σεμουά, καλύπτοντας έτσι την επιχείρηση από μια προβλεπόμενη αντίδραση του Patton. Οι δυο 
μεραρχίες θωρακισμένων η 5η και η 6η, θ’ αναλάβουν την προσπάθεια για τη διάσπαση του 
μετώπου και την κίνηση για περαιτέρω εκμετάλλευση. Οι ρόλοι τους είναι άνισοι. Ενισχυμένη με 4 
μεραρχίες θωρακισμένων και 3 πεζικού, η στρατιά Μαντόυφφελ θα περάσει τον Meuse μεταξύ 
Φυμαί και Namur, θα υπερκεράσει τις Brussels από τα νότια και θα βαδίσει προς τον παραποτάμιο 
κόλπο του Escaut, τσακίζοντας κάθε αντεπίθεση του εχθρού. Με 4 θωρακισμένες μεραρχίες SS και 5 
μεραρχίες πεζικού, η 6η θωρακισμένη στρατιά του Ζεππ Ντήτριχ έχει επιφορτισθεί με την κύρια 
αποστολή: να περάσει τον Meuse και από τις δυο πλευρές της Liège, να διασχίσει το Albert Canal και 
να καταλάβει την Antwerp. 

Σύμφωνα με όσα λέει ο Jodl, που μεταφέρει απλώς όσα του είπε ο Hitler χωρίς και να τα πιστεύει ο 
ίδιος, τ’ αποτελέσματα που περιμένουν από την επίθεση είναι ανυπολόγιστα. Η αγγλική στρατιά θα 
αποκοπεί από την αμερικανική, κι έτσι οι δυο αυτές στρατιές δεν θα έχουν άλλη σωτηρία από μια 
κατεσπευσμένη αποχώρηση από τη θάλασσα. Μια δεύτερη Dunkerque θα επακολουθήσει τη 
δεύτερη διάβαση από τις Ardennes. Αλλά ο Führer επιμένει στην πρωταρχική σημασία που έ χει η 
ταχύτητα: απαιτεί από τη δεύτερη κιόλας ημέρα να έχουν καταλάβει τον Meuse. 

Ο Model ζητά τον λόγο για να αναπτύξει τις σκέψεις του. Με επιδεξιότητα, προτείνει ένα άλλο 
σχέδιο, πολύ ελκυστικό. Γύρω από το Άαχεν, το έδαφος σχηματίζει μια προεξοχή. Αντί λοιπόν να 
διακινδυνεύσουν πέρα από τον Meuse, ξεκινώντας για μια πορεία 200km και με τα πλευρά τους 
πολύ εκτεταμένα, προτείνει να προσανατολισθεί η επίθεση προς τα βόρεια, οπότε, με μια 
συνδυασμένη προώθηση της 15ης στρατιάς που θα κινηθεί από το Λίμπουργκ, θα επιτύχουν τον 
εγκλωβισμό των αμερικανικών δυνάμεων στην προεξοχή του Άαχεν, με δυνατότητα να κυκλώσουν 
και να εκμηδενίσουν καμιά εικοσαριά εχθρικές μεραρχίες. Και τότε, πολεμώντας έναν εχθρό 
κουρασμένο και εξασθενημένο, θα μπορέσουν να επιχειρήσουν με πολύ ευνοϊκότερες συνθήκες την 
ανακατάληψη της Antwerp. Ο Jodl αρνείται να προχωρήσει στη συζήτηση της προτάσεως, και 
περιορίζεται μόνο ν’ απαντήσει ότι θ’ αναφέρει στον F ührer τις απόψεις του στρατάρχη. 

Η επίθεση είχε προβλεφθεί για τις 27 Νοεμβρίου. Οι δυσχέρειες στις μεταφορές κατέληξαν να την 
μετατοπίσουν για τις 16 Δεκεμβρίου. Στο μεταξύ, συνεχίζεται η επεξεργασία του σχεδίου. Ο Hitler 
είχε πια οριστικά εγκαταλείψει την Βολφσάντσε που το απειλούσαν οι Ρώσοι, κι έτσι στις 2 
Δεκεμβρίου γίνεται μια επτάωρη συζήτηση πάνω στο σχέδιο, αλλά στην καινούργια τώρα 
Καγκελαρία. Η αναφορά του Model είναι τόσο καλά θεμελιωμένη, ώστε ο Hitler ούτε μια φορά δεν 
τον διέκοψε. Παρ’ όλα αυτά όμως μένει ακλόνητος στις απόψεις του. Το σχέδιο Model, η μικρή 
λύση, δεν είναι, λέει ο Hitler, παρά μια μισή λύση. Το σχέδιο του Hitler θα εκτελεστεί εξ ολοκλήρου. 
Για να κόψει τη συζήτηση, δίνει στον Rundstedt ένα γραπτό σημείωμα, όπου υπογραμμίζει πως η 
ποινή του θανάτου θα επιβληθεί στους στρατιωτικούς αρχηγούς που δεν θα εκτελέσουν με 
αυστηρότατη ακρίβεια τις διαταγές που θα λάβουν. 

Μένει τώρα να κερδίσει ο Hitler την εμπιστοσύνη των άλλων αξιωματικών που θ’ αναλάβουν την 
εφαρμογή του σχεδίου. Στις 11 και στις 12 Δεκεμβρίου, σε δυο δόσεις, ο Hitler συγκεντρώνει όλους 
τους διοικητές σωμάτων και όλους τους διοικητές μεραρχιών που πρόκειται να λάβουν μέρος στην 
επίθεση. Τους οδηγούν τα SS σ’ έναν τόπο συγκεντρώσεως, αφού πρώτα τους έκαναν σωματική 
έρευνα, τους αφόπλισαν και τέλος τους στρίμωξαν μέσα σε αυτοκίνητα που τους φαίνεται ότι 
κάνουν κύκλους γύρω από το ίδιο σημείο μέσα στη νύκτα. Ούτε ένας απ’ αυτούς δεν ξέρει ποιος 
είναι ο τόπος όπου τους διατάζουν να κατέβουν: είναι ο πύργος του Τσίγκενμπεργκ, στην περιοχή 
της Έσσης που τον είχαν από το 1940 μετασκευάσει σε μυστικό στρατηγείο του Führer. 
Μικροσκοπικό είναι το καταφύγιο όπου τους κατεβάζουν. Οι στρατηγοί των SS παρακαλούνται να 
μείνουν όρθιοι και οι στρατηγοί του στρατού να καθίσουν - αυτό όμως το τελευταίο δεν είναι μια 
τιμή που τους κάνουν, αλλά ένα μέτρο ασφάλειας. Πίσω από κάθε κάθισμα στέκεται όρθιος ένας 
γορίλας, με το χέρι στη λαβή του περιστρόφου. Ούτε ένας από μας, θα πει αργότερα ο Μπαγκερλάιν, 
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δε θα τολμούσε να διακινδυνεύσει να βγάλει το μαντίλι του...

Εμφανίζεται ο Hitler. Το σοκ που προκαλείται είναι φοβερό. Ο άνθρωπος αυτός είναι ένα ερείπιο. 
Προχωρά σέρνοντας τα πόδια. Με το δεξί χέρι κρατά το αριστερό του μπράτσο, για να μην τρέμει. 
Ακόμα και η φωνή του ακούγεται πνιγμένη, σαν να βγαίνει μέσ' από την ομίχλη που δημιουργεί η 
αγωνία ενός εφιάλτη. Ωστόσο, μιλά δυο ολόκληρες ώρες, ξαναβρίσκοντας, με διαλείμματα, τη 
σκοτεινή φλόγα που τον έκανε να γίνει ο τύραννος της Γερμανίας και ο όλεθρος του κόσμου. Κάνει 
μεγάλες ιστορικές αναδρομές, υπενθυμίζει τους αγώνες, την επιμονή, τον θρίαμβο του Φρειδερίκου 
του Β, αποδεικνύει πως η συνεργασία των Συμμάχων είναι έτοιμη να διαλυθεί και ότι η επιτυχία της 
επίθεσης στις Ardennes θα οριστικοποιήσει αυτή τη διάσπαση. Οι στρατηγοί έχουν πλήθος 
ερωτήσεις και αντιρρήσεις. Θα ήθελαν να έχουν ακριβή στοιχεία σχετικά με τα μέσα που 
διατίθενται, και τα οποία, πέντε μόλις ημέρες πριν από την ημέρα που κατά τρόπο αμετάκλητο έχει 
ορισθεί για την επίθεση, βρίσκονται ακόμη στο στάδιο των απλών υποσχέσεων. Εξ άλλου, όλοι οι 
στρατηγοί τάσσονται με τη μικρή λύση που υποστηρίζει ο Model. Αλλά η συζήτηση δεν είναι δυνατό 
να ξαναρχίσει. Οι υφιστάμενοι στρατηγοί δεν οδηγήθηκαν μπροστά στον Führer για να 
διατυπώσουν γνώμες ή για να εκφράσουν παράπονα. Τους έφεραν εκεί αποκλειστικά και μόνο για 
να ακούσουν τον δικό του λόγο. Αλλά η επιδιωκόμενη εντύπωση δεν δημιουργείται καθόλου. Γι’ 
αυτούς τους επαγγελματίες του πολέμου, τους κουρασμένους, που τώρα έχουν βγει από τον κλοιό 
της απάτης, οι πολιτικές φλυαρίες του Hitler, τα κηρύγματα αυτά φανατισμού ηχούν σαν φωνές 
απελπισίας. Ξαναφεύγουν καταπτοημένοι. 

 Μια τέτοια κίνηση θα ήταν σα να έβγαζε 
το σάβανό του. 

Οι δυνάμεις που συγκεντρώθηκαν για την επίθεση φθάνουν τις 80 μεραρχίες, 250.000 άνδρες, 1900 
πυροβόλα και 970 άρματα. Τα 3.000 καταδιωκτικά που είχε υποσχεθεί ο Göring περιορίστηκαν σε 
1500 και τα αεριωθούμενα Ντυσενγιαίγκερ δεν είναι έτοιμα. Η έλλειψη βενζίνης δεν επέτρεψε να 
δοθεί στις θωρακισμένες μεραρχίες παρά μόνον η μισή ποσότητα καυσίμων από όση χρειαζόταν για 
τα 500km ακτίνας δράσης που θεωρήθηκαν ως ελάχιστο απαραίτητο όριο για την προσπέλαση και 
την κατάληψη της Antwerp. Το πεζικό το αποτελούν αποκλειστικά μεραρχίες λαϊκών γρεναδιέρων - 
μεγάλες μονάδες πρόχειρα σχηματισμένες, παραγεμισμένες με άνδρες πάρα πολύ νέους ή πάρα 
πολύ ηλικιωμένους, ωστόσο, αυτές ακριβώς οι μεραρχίες πρέπει να ανοίξουν τα ρήγματα μέσα από 
τα οποία θα ορμήσουν τα θωρακισμένα. Ούτε ένας επιτελικός αξιωματικός δεν πιστεύει στη 
δυνατότητα να καταλάβουν τον Meuse την δεύτερη ημέρα, ούτε ακόμη και την τέταρτη - αλλά όλοι 
τους έχουν την φρονιμάδα να δείχνουν ότι το πιστεύουν. Το ηθικό των οπλιτών είναι αρκετά καλό. 
Λένε σ’ αυτούς τους στρατιώτες του τελευταίου τετάρτου της ώρας πως ξαναρχίζει το 1940 και πως 
θα καταλάβουν και πάλι τη France. Αλλά οι στρατιώτες θα το ήθελαν πολύ να έκανε λιγότερο κρύο. 

Η νύχτα της 15ης προς την 16η Δεκεμβρίου είναι παγωμένη. Στα δάση των Ardennes, το χιόνι 
φθάνει τα δύο πόδια. Από τη μικρή γερμανική πόλη του Μόνσαου ως την μικρή πόλη του 
Luxembourg Έστερναχ, τα 130km όπου θα χτυπήσει η γερμανική επίθεση τα κρατούν οι 
αμερικανικές μεραρχίες 2, 99, 106, 28 και 4 που ανήκουν στο 5ο σώμα της στρατιάς του Λέοναρντ 
Τζέροου και στο 8ο Σώμα Στρατού του Τρόυ Μίντλεττον που και οι δυο τους μεταφέρθηκαν σ’ αυτόν 
τον ήρεμο τομέα, αφού έπαθαν ζημιές στο Ρόερ. Η 9η μεραρχία θωρακισμένων είναι εν μέρει στη 
γραμμή της μάχης, εν μέρει στην εφεδρεία. Στην κυριολεξία, δεν υφίσταται μέτωπο. Οι Αμερικανοί 
κατέχουν αλυσίδες από μικρούς σταθμούς και έχουν καταλύσει στις περιοχές Σαίνμπεργκ, Σαιν-Βιτ, 
Ουφφαλίζ, Μπαστόν, Κλαιρβώ κλπ. Τις νύχτες, πολλοί ξαναγυρίζουν στη ζεστασιά ενός κρεβατιού, 
θέλοντας λίγη άνεση. Η πολεμική δραστηριότητα είναι μηδαμινή. Αραιά και που ακούγεται κι ένας 
ήχος τηλεβόλου. Χωριάτες, ακόμη και Γερμανοί αδειούχοι κυκλοφορούν στη νεκρή ζώνη. Η μια από 
τις αμερικανικές μεραρχίες, η 106η, με διοικητή τον στρατηγό Τζόουνς, είναι σχεδόν ολότελα 
απομονωμένη στον άγριο ορεινό όγκο του Σνέε Άιφελ, αλλά οι άνδρες της περνούν εκεί τις ώρες 
τους σαν να κάνουν χειμωνιάτικα σπορ. Είμαστε εδώ σε ασφάλεια, όσο και στην Αγγλία, γράφει στη 
μητέρα του ο νεαρός στρατιώτης Σάχτμανν. Το μόνο που κάπως τους εξέπληξε τις τελευταίες νύχτες, 
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είναι που τόσο πολλά γερμανικά αεροπλάνα στριφογύριζαν στον ουρανό, χωρίς φανερό λόγο. 
Κανείς τους δεν πήρε είδηση ότι κατανάλωναν την πολύτιμη βενζίνη τους για να καλύψουν τον 
θόρυβο των αρμάτων και των οχημάτων έλξεως του πυροβολικού που προχωρούσαν προς τη 
γραμμής της μάχης. 

Στα επιτελεία, υπάρχουν ορισμένοι λόγοι που τους κάνουν να πιστεύουν σε μια συγκέντρωση 
γερμανικών δυνάμεων. Παρά την κακοκαιρία και το γεγονός ότι η μέρα μικραίνει, οι αεροπορικές 
αναγνωρίσεις αποκαλύπτουν μια πολύ έντονη κίνηση στις οδικές και σιδηροδρομικές συγκοινωνίες. 
Φημισμένες μεραρχίες, όπως η θωρακισμένη μεραρχία επίλεκτων, ανασυγκροτημένη τώρα, έχουν 
επισημανθεί πολύ κοντά στο μέτωπο. Η αποκατάσταση του ηθικού των αιχμαλώτων εντυπωσιάζει 
τους αξιωματικούς πληροφοριών. Ωστόσο, παρ’ όλο το προηγούμενο του 1940, οι Ardennes δεν 
τραβούν την προσοχή. Το ανακοινωθέν της 15ης του μηνός λέει: 

Στις 05:30, μια σφοδρή προπαρασκευή πυροβολικού αναστατώνει τον ύπνο των Αμερικανών. 
Ρίχνοντας τις δέσμες τους προς τα σύννεφα, οι προβολείς του αντιαεροπορικού πυροβολικού 
δημιουργούν ένα τεχνητό σεληνόφως για να διευκολύνουν την έξοδο του πεζικού. Είναι τόσο 
μεγάλος ο αιφνιδιασμός και η σύγχυση, ώστε καμιά είδηση για την επίθεση δεν έχει φθάσει στη 12η 
ομάδα στρατιών τέσσερις ολόκληρες ώρες μετά την εκδήλωσή της. Η αναφορά της 09:15 σημειώνει 
ότι καμιά μεταβολή δεν συνέβη στο μέτωπο του 8ου και του 5ου σώματος. Ο στρατηγός Bradley 
είναι στις Versailles, στο Τριανόν, όπου ο Eisenhower μόλις έχει μεταφέρει το Ανώτατο Αρχηγείο του 
Συμμαχικού Εκστρατευτικού Σώματος (SHAEF). Οι δυο στρατηγοί συζητούν με τον αρχηγό του 
επιτελείου Bedell Smith το πρόβλημα ανανέωσης των μονάδων πεζικού, όταν μπαίνει στις μύτες 
των παπουτσιών του ένας συνταγματάρχης που τους αναγγέλλει ότι πριν από λίγο οι Γερμανοί 
έκαναν επίθεση στις Ardennes και σημείωσαν μια κάποια πρόοδο. Τις πρώτες απογευματινές ώρες, 
μια γερμανική ημερησία διαταγή που την συνέλαβε η 99η μεραρχία πεζικού, τους πληροφορεί ότι 
πρόκειται για μιαν υπέρτατη προσπάθεια του εχθρού. Ο Bedell Smith ακουμπά το χέρι του στον ώμο 
του διοικητή της 12ης ομάδας στρατιών: 

Ουδέν το αξιοσημείωτο εις τον 
τομέα αυτόν... 

Ε λοιπόν!, Μπραντ, είχες επιθυμήσει μιαν αντεπίθεση· να 
τώρα που την έχεις. - 

Η μάχη αναχαιτίσεως οργανώνεται. Όλες οι διαθέσιμες θωρακισμένες δυνάμεις κατευθύνονται 
προς τους τομείς που έχουν υποστεί επίθεση. Ως εφεδρείες στρατηγείου δεν απομένουν παρά δυο 
μεραρχίες που μπορούν να μετακινούνται αεροπορικώς, η 82η και η 101η, και που έχουν 
σταθμεύσει στην περιοχή της Ρενς. Έπειτα από μικρό δισταγμό, ο Eisenhower τις ρίχνει κι αυτές στη 
μάχη. Κατευθύνει την 82η προς το Ουφφαλίζ και την 101η προς την Μπαστόν, στο κέντρο δηλαδή 
του ορεινού όγκου των Ardennes. 

Ναι, αλλά δεν θα την ήθελα και τόσο ισχυρή! 

Η είδηση πως οι Γερμανοί επιτίθενται ισχυρά στις μοιραίες Ardennes, προκαλεί στη μόλις 
απελευθερωμένη Ευρώπη μιαν απαρχή πανικού. Από τους ραδιοφωνικούς σταθμούς της Γερμανίας 
μεταδίδεται μια φράση του Hitler: Για τους Αμερικανούς, η France θα γίνει μια απέραντη 
ποντικοπαγίδα.

Αλλά το 1944 δεν είναι το 1940. Η επίθεση προσκόπτει σε αφάνταστες δυσχέρειες. Σωστή κόλαση 
είναι ο ανεφοδιασμός των στρατευμάτων σε τρόφιμα μέσα από δρόμους στενούς, ελικοειδείς, 
χιονισμένους, κρυσταλλιασμένους. Το υλικό έφθασε στα έσχατα όρια αντοχής. Πολλοί από τους 
πεζούς είναι κατακουρελιασμένοι. Η ύστατη έξοδος της πολιορκημένης Γερμανίας προς το 
χειμωνιάτικο τοπίο των Άνω Ardennes μοιάζει περισσότερο με μια σελίδα της υποχώρησης στη 

 Μερικοί που όψιμα είχαν προσχωρήσει στην Αντίσταση, αρχίζουν να εκδηλώνουν 
τάσεις νέας μεταστροφής. Στο Βέλγιο και στα βόρεια της France, οι κάτοικοι ετοιμάζουν τις λίγες 
αποσκευές τους, έτοιμοι να φύγουν και πάλι. Στο Σιγκμαρίνγκεν, οι Γάλλοι χιτλερικοί που είχαν 
καταφύγει εκεί βεβαιώνουν πως την Πρωτοχρονιά θα είναι στο Paris και καταστρώνουν σχέδια 
φοβερών εκδικήσεων. 
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Ρωσία παρά με την ανοιξιάτικη εξόρμηση των στρατιών που ο Rundstedt είχε πραγματοποιήσει 
άλλοτε. 

Για να εκπληρώσει τον αποφασιστικό ρόλο που του εμπιστεύθηκε ο Führer, ο Ζεππ Ντήτριχ 
περιορίσθηκε σ’ ένα τομέα έκτασης 25km μόνον. Το 67ο Σ.Σ. που το έχει στα δεξιά του, επιτίθεται, 
στρεφόμενο προς βορρά, για να εγκαταστήσει μέτωπο άμυνας στη γραμμή Μόνσαου - Έυπεν - 
Liège. Τα δύο σώματα θωρακισμένων που διαθέτει, ακολουθούν, το ένα μετά το άλλο, η 1η 
μεραρχία θωρακισμένων SS επικεφαλής, ενώ η 2α μεραρχία θωρακισμένων βαδίζει στα ίχνη της, για 
να την αντικαταστήσει, όταν φθάσουν στον Meuse, στην πορεία προς την Antwerp. Τρεις μεραρχίες 
λαϊκών γρεναδιέρων κάνουν αγώνα πεζικού, ανοίγουν το πέρασμα στα άρματα. 

Στις 16 και 17 Δεκεμβρίου, η προέλαση του γερμανικού 67ου Σ.Σ. είναι μηδαμινή. Δεν κατόρθωσε να 
καταλάβει το Μόνσαου, ούτε τον μικρό ορεινό όγκο του Έλζενμπορν, που τον υπερασπίζεται η 
αμερικανική 78η μεραρχία πεζικού. Αριστερά του γερμανικού 67ου Σ.Σ., οι μεραρχίες πεζικού του 
1ου θωρακισμένου Σώματος SS, ανατρέπουν την αμερικανική 99η μεραρχία πεζικού και 
κατορθώνουν να ανοίξουν στα θωρακισμένα τους τον ελικοειδή διάδρομο της Βαρς και της Αμπλέβ. 
Τα δυο μικρά ποτάμια συναντώνται στο Σταβελό, και από κει, με το όνομα πια Σταβελό, 
ξανασυναντούν τον Ουρτ, ο οποίος χύνεται στον Meuse, στη Liège. 

Αλλά οι επόμενες ημέρες είναι πολύ σκληρές. Ο Χότζες αναστέλλει την επίθεση του εναντίον του 
Ρόερ και χρησιμοποιεί τις δυνάμεις που έτσι απελευθερώνει για να κρατήσει στέρεα το πλευρό του 
οχυρού που άνοιξε η γερμανική προέλαση. Το γερμανικό 67ο Σ.Σ. κατορθώνει να διευρύνει τον 
χώρο της επίθεσης, κατευθυνόμενο και πάλι προς τα βόρεια. Η διαδοχή των δύο θωρακισμένων 
σωμάτων στους βαθιά σκαμμένους δρόμους δημιουργεί ένα απερίγραπτο συνωστισμό των 
οπισθοφυλακών, κάνει σχεδόν αδύνατη την συμμετοχή του 2ου θωρακισμένου Σώματος SS. Ο 
Ντήτριχ και οι nazi στρατηγοί πληρώνουν τώρα την απειρία των επιτελείων τους και την έντονη 
ισχυρογνωμοσύνη τους που τους οδηγεί στο να αρνηθούν τη βοήθεια των επαγγελματιών 
στρατιωτικών. Για να συμπληρωθεί η ατυχία, μια επιχείρηση αλεξιπτωτιστών, που τη διευθύνει ο 
συνταγματάρχης von ντερ Χέυντε αποτυγχάνει εντελώς, και μια πονηρή επιχείρηση που τη σχεδίασε 
ο Σκορτσένυ για να παρενοχλήσει τα μετόπισθεν του εχθρού με τη χρησιμοποίηση στρατιωτών 
ντυμένων με αμερικανικές στολές, τελειώνει κι αυτή μ’ ένα φιάσκο. 

Στις 19 Δεκεμβρίου, το πρώτο θωρακισμένο Σώμα SS καταλαμβάνει τις Τρεις Γέφυρες, στη συμβολή 
του Αμπλέβ και του Βαρς, και φθάνει ως το χωριό Λα Γκλεζ, κοντά στην κορυφογραμμή της Άνω Φεν 
που δεσπόζει στη λεκάνη του Σπα και στην πεδιάδα της Liège. Δεν θα προχωρήσει όμως πιο μακριά. 
Απομονωμένη από την αεροπορία, η 1η θωρακισμένη μεραρχία SS έχει σχεδόν ολότελα 
εκμηδενιστεί. Η αμερικανική 82η αερομεταφερόμενη μεραρχία αντεπιτίθεται εναντίον της 9ης 
μεραρχίας θωρακισμένων SS και την αναγκάζει να ξαναπεράσει τον Αμπλέβ. Μια απόπειρα να 
μεταφερθεί η προσπάθεια της στρατιάς προς τον νότο δεν έχει άλλο αποτέλεσμα παρά να αυξήσει 
την αποδιοργάνωσή της. Την ημέρα των Χριστουγέννων, η 6η θωρακισμένη στρατιά SS περιορίζεται 
σε άμυνα, εξαντλημένη. 

Στο αριστερό της, η 5η θωρακισμένη στρατιά επιτίθεται σ’ ένα μέτωπο δυο φορές πιο μεγάλο και με 
λιγότερες δυνάμεις. Το 66ο Σ.Σ. που έχει στο δεξιό της, προσβάλλει την αμερικανική 7η μεραρχία 
θωρακισμένων που του αμφισβητεί ως τις 23 Δεκεμβρίου το μικρό σταυροδρόμι του Σαιν-Βιτ. Στο 
αριστερό της, το 58ο και το 47ο σώματα θωρακισμένων, περνούν τον Ουρτ, κυκλώνουν στο Σνέε 
Άιφελ την αμερικανική 106η μεραρχία πεζικού, καταδιώκουν την 28η, διασχίζουν το Μέγα Δουκάτο 
του Luxembourg. Στο 58ο σώμα, η 116η θωρακισμένη μεραρχία, ανασυγκροτημένη έπειτα από την 
καταστροφή που έπαθε στη Νορμανδία, παίρνει το Ουφφαλίζ στον δρόμο από Αρλόν προς Liège. 
Στο 47ο σώμα, δύο άλλες ανασυγκροτημένες μεραρχίες, η 2α θωρακισμένων και η θωρακισμένη 
μεραρχία Λερ προελαύνουν, εμποδιζόμενες από τα χαλάσματα, προς τα μεγάλα δάση που 
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απλώνονται γύρω από το Σαιντ-Υμπέρ. Η θωρακισμένη μεραρχία Λερ που διοικητής της είναι πάντα 
ο Μπάγερλαϊν, εμφανίζεται, τις πρώτες ώρες της νύχτας της 19ης, μπροστά στην Μπαστόν. Η μικρή 
αυτή πόλη είχε καταληφθεί λίγες ώρες νωρίτερα από την 101η αερομεταφερόμενη μεραρχία που 
είχε φθάσει βιαστικά από τη Ρενς. 

Από τη Μπαστόν περνά ο μεγάλος δρόμος από το Λουξεμβούργο ως τις Brussels, μέσω Namur. Ένας 
άλλος μεγάλος δρόμος διακλαδώνεται από τον πρώτο, με κατεύθυνση προς τη Liège. Τέσσερις 
δευτερεύοντες δρόμοι πηγαίνουν ακτινωτά προς το Νεφσατώ, την Λα Ρος, το Τρουά-Βιέρζ και το 
Εττελμπρύκ. Στα 1940, η ομάδα στρατιών Rundstedt είχε κατορθώσει να καταλάβει την Μπαστόν 
από το πρωί κιόλας της 10ης Μαΐου, κατακτώντας έτσι χωρίς μάχη τον συγκοινωνιακό κόμβο των 
Ardennes. Η κατάληψη της Μπαστόν είναι ακόμα πιο απαραίτητη μέσα στις σκληρές συνθήκες του 
χειμώνα. Ένα δίλημμα αντιμετωπίζει ο Μαντόυφφελ. Μπορεί να ρίξει προς την Μπαστόν ολόκληρο 
το 47ο θωρακισμένο σώμα ή να υπερκεράσει την πόλη κυκλώνοντάς την. Με την πρώτη λύση, έχει 
την πιθανότητα να εκμηδενίσει γρήγορα ένα σημαντικό εμπόδιο, αλλά έχει και τον κίνδυνο να 
διασπάσει τον ρυθμό της επίθεσης. Με την δεύτερη λύση, μπορεί να συνεχίσει χωρίς διακοπή την 
πορεία του προς τον Meuse, αλλά διατηρεί τότε στο ασθενές αρτηριακό του σύστημα έναν 
επικίνδυνο θρόμβο. 

Ο Μαντόυφφελ καταλήγει σε μια συμβιβαστική λύση. Αφήνει μπροστά στην Μπαστόν ένα 
σύνταγμα της μεραρχίας θωρακισμένων Λερ για να ενισχύσει την 26η μεραρχία λαϊκών 
γρεναδιέρων στην κατάληψη της πόλης, έπειτα ενισχύει τους επιτιθεμένους με το τάγμα Führer -
Μπέγκλαϊτ, θωρακισμένη εφεδρεία του 47ου σώματος, και με μονάδες της 15ης θωρακισμένης 
μεραρχίας πεζικού. Εκτός από την 101η αερομεταφερόμενη μεραρχία, η φρουρά περιλαμβάνει 
μονάδες της 9ης και της 10ης μεραρχίας θωρακισμένων, των οποίων έχει αποκοπεί η υποχώρηση 
και μερικούς σχηματισμούς των μετόπισθεν που βασικά τους αποτελούν νέγροι. Διοικητής είναι ο 
ταξίαρχος Μακ Ώλιφφ που προσωρινά αναπληρώνει τον Μάξγουελ Ταίυλορ. 

Προτού επιτεθεί, ο αρχηγός των πολιορκητών, ο στρατηγός Χάιντς Κόκοττ, κρίνει σκόπιμο -χωρίς τη 
συγκατάθεσή μου, σημειώνει ο Μαντόυφφελ- να καλέσει τον εχθρό να παραδοθεί. Ο απεσταλμένος 
του φέρνει την γραπτή απάντηση του Μακ Ώλιφφ. Μια μόνο λέξη Nuts! Στα λεξικά η λέξη αυτή 
σημαίνει καρύδι. Στην αμερικανική κοινή γλώσσα σημαίνει σκατά!

Όλο αυτό το διάστημα, τα θωρακισμένα συνεχίζουν την πορεία τους προς τον Meuse. Πορεία 
επίπονη που την καθυστερεί η γενναία αντίσταση του εχθρού, την παρεμποδίζουν οι εδαφικές 
δυσχέρειες, την ανακόπτουν οι ελλείψεις στον ανεφοδιασμό σε καύσιμα. Προς τα βόρεια, η 116η 
θωρακισμένη μεραρχία καταλαμβάνει τη Ρος-αν-Αρντέν, περνά τον Ουρτ στο Οττόν, αλλά, έχοντας 
χάσει 48 ώρες εξ αιτίας ενός σφάλματος της διοίκησης, επιτίθεται εναντίον μιας εντελώς καινούριας 
αμερικανικής μεραρχίας που μόλις έχει φθάσει, ξεκούραστη, και που της κλείνει το δρόμο. Προς τα 
νότια, η γερμανική θωρακισμένη μεραρχία Λερ καταλαμβάνει το Σαιντ-Υμπέρ, καταλαμβάνει την 
Ροσφόρ, προωθεί τις προκεχωρημένες μονάδες της ως το Σιρνιόν, 20km από το Dinant. Ανάμεσα 
στις δύο, η 2η μεραρχία θωρακισμένων ακινητοποιείται για τριάντα έξι ώρες από έλλειψη 
καυσίμων. Κινείται και πάλι στις 22, συντρίβει ένα αμυντικό φραγμό μεταξύ Μαρς-αν-Φαμέν και 
Ροσφόρ, και στις 24 η ομάδα της αναγνωρίσεως φθάνει στο Φουά-Νοτρ-Νταμ, στην πρώτη 
κορυφογραμμή του Meuse. Το ποτάμι κυλάει κάτω από τα μάτια της, μόλις 6km μακριά. Οι 
στρατιώτες του Rommel το είχαν δει από το ίδιο σημείο, πριν από πενήντα τρεις μήνες! 

 Η πολιορκία αρχίζει. 

Αλλά τη φορά αυτή πρόκειται για μια εξαντλημένη αιχμή. Συντριπτικές δυνάμεις ενώνονται 
εναντίον της 2ης μεραρχίας θωρακισμένων που έχει ξανοιχθεί σε μια επικίνδυνη περιπέτεια. Ο 
ουρανός έχει καθαρίσει και η αεροπορία ολοκληρώνει το φοβερό της έργο. Τάπητες βομβών 
σαρώνουν όλους τους δρόμους. Τα μετόπισθεν, είτε κοντά είτε μακριά, δέχονται επανειλημμένες, 
επίμονες αεροπορικές επιδρομές που συντρίβουν όλες τις συγκοινωνίες της γερμανικής ομάδας 
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στρατιών. Αποκομμένη στα δύο, τσακισμένη από το πυροβολικό, κτυπημένη από σύννεφα 
καταδιωκτικών-βομβαρδιστικών, η γερμανική 2η θωρακισμένη μεραρχία ουσιαστικά έχει 
εκμηδενιστεί. 

Η γερμανική επίθεση έχει αποτύχει. Η συμμαχική αντεπίθεση αρχίζει. 

Είναι αδύνατο, ανάμεσα από τις αντιμαχόμενες μαρτυρίες, να ειπωθεί με σιγουριά ποια υπήρξε η 
αντίδραση του Eisenhower μπροστά στο οδυνηρό πλήγμα των Ardennes. Σύμφωνα με τις αγγλικές 
πηγές, τα έχασε. Ήταν πολύ αναστατωμένος όταν μου τηλεφώνησε, αφηγείται ο Montgomery. Δεν 
μπορούσα να καταλάβω τι έλεγε. Ευτυχώς που κόπηκε η τηλεφωνική γραμμή πριν τελειώσει... Οι 
Αμερικανοί αμεσότεροι συνεργάτες του αρχιστρατήγου δεν σχολιάζουν με περισσότερη ευμένεια. 
Μπήκα στο στρατηγείο του Χότζες, όπως ο Χριστός όταν πήγε να εκκαθαρίσει τον ναό... Από την έναρξη 
της μάχης, κανείς δεν είχε δει τον Bradley...

Στις 19 Δεκεμβρίου, ένα σημαντικό πολεμικό συμβούλιο συνεδριάζει σ’ ένα στρατώνα του Βερντέν: 
Eisenhower, Τέντερ, Bradley, Ντέβερς, Patton κλπ. Ο Patton κατέληξε στο εξής συμπέρασμα: 

 γράφει στον Brooke ένας αξιωματικός του αγγλικού 
επιτελείου. Αντίθετα, σύμφωνα με τις αμερικανικές μαρτυρίες, ο Eisenhower και οι υπαρχηγοί του 
στάθηκαν ακλόνητοι, σώζοντας την κατάσταση με αυτοκυριαρχία και ψυχραιμία. 

Πρέπει 
να αφήσουμε αυτά τα γουρούνια να πάνε ως το Paris, να πηδήξουμε τότε στα νώτα τους και να τους 
κομματιάσουμε!

Την επομένη, 20 Δεκεμβρίου, νέα γεγονότα. Ο Eisenhower, υπολογίζοντας ότι η γερμανική 
διείσδυση έχει διακόψει την επαφή, αποφασίζει να εμπιστευθεί στον Montgomery όλες τις 
συμμαχικές δυνάμεις που βρίσκονται προς τα βόρεια της προεξοχής, δίνοντάς του έτσι τη διοίκηση 
της 9ης και της 1ης αμερικανικής στρατιάς. Αναλαμβάνοντας αυτήν την ευθύνη ο Montgomery, δεν 
παραλείπει να υπογραμμίσει την αταξία και τον πανικό ακόμη που βασιλεύουν στον αμερικανικό 
τομέα. Αντί να ρίξει στη μάχη το 30ό βρετανικό σώμα που το έχει ολόκληρο τις διαταγές του, του 
δίνει εντολή να κρατήσει όλες τις διαβάσεις του Meuse. 

 Ο Eisenhower απαντά πως δεν πρέπει να αφήσουν τους Γερμανούς να περάσουν 
τον Meuse. Σχεδιάζει, λέει, να τους περιορίσει στη βόρεια πλευρά της προεξοχής και να αντεπιτεθεί 
εναντίον τους στη νότια πλευρά. Πότε νομίζει ο Patton ότι μπορεί να αρχίσει δράση με 6 μεραρχίες 
προς την κατεύθυνση της Μπαστόν και του Ουφφαλίζ; Ο Patton απαντά πως θα είναι σε θέση ν’ 
αρχίσει από τις 22 κιόλας, αλλά με την προϋπόθεση ότι θα ρίξει 3 μόνο μεραρχίες. Η ταχύτητα, 
υποστηρίζει, έχει μεγαλύτερη σημασία από τον αριθμό: θα πρέπει να κτυπήσουν τον εχθρό την ώρα 
που θα βρίσκεται ακόμα σε ασταθή ισορροπία. Ο Άικ συμφωνεί. 

Τότε ένιωσα ήσυχος...

Ο Patton κρατά την υπόσχεσή του. Η επίθεσή του αρχίζει στις 22 Δεκεμβρίου, στις 4 το πρωί, με την 
26η, την 80ή και την 4η μεραρχίες του θωρακισμένων. Επιτίθεται στην 7η γερμανική στρατιά που 
έχει ενισχυθεί με 3 μεραρχίες λαϊκών γρεναδιέρων και μια μεραρχία αλεξιπτωτιστών και καλύπτει 
το αριστερό πλευρό του γερμανικού στρατού. Η αμερικανική προέλαση στην αρχή πάει πολύ αργά, 
μέσα σε βαθύ χιόνι και σε δρόμους απαίσιους. Αλλά η προσευχή που συνέταξε ο ιερεύς του Patton 
εισακούστηκε: στις 23, ο ήλιος ανατέλλει ακτινοβόλος πάνω στο χειμωνιάτικο τοπίο. Η αεροπορία 
κτυπά, η προέλαση επιτυγχάνεται, ο Patton είναι έξαλλος από χαρά: 

 Στις 24, μπαίνει στη 
μάχη ένα μόνο τάγμα θωρακισμένων της φρουράς, στα ανατολικά του Dinant συμμετέχει στην 
εκμηδένιση της 2ας γερμανικής μεραρχίας θωρακισμένων. 

Χάρη στη βελτίωση του καιρού, η Μπαστόν ανεφοδιάζεται τώρα από τον αέρα και βαστά γερά. Οι 
ελευθερωτές πλησιάζουν. Στις 26, το πρωί, η αμερικανική 4η θωρακισμένη μεραρχία προσπέρασε 
το Βω-Λε-Ροζιέρ, στον δρόμο του Νεφσατώ. Στις 14:00, ο αρχηγός της, ο στρατηγός Γκάφφεϋ, 
τηλεφωνεί απ’ ευθείας στον Patton: 

Θαυμάσιος καιρός για να 
σκοτώνεις Γερμανούς!... 

Θα μπορούσα να κάνω μια τρελή κίνησης -Και βέβαια. Περί τίνος 
πρόκειται; Ο Γκάφφεϋ προτείνει να ρίξει σαν βέλος στην Μπαστόν την ομάδα του κρούσης R που 
την διοικεί ο συνταγματάρχης Βέντελλ Μπλάνσαρντ. Το έδαφος, στέρεα παγωμένο, ευνοεί την 
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κίνηση αρμάτων και η μεραρχία απέχει από τους πολιορκημένους μόλις 6 μίλια. 

Το σύνθημα της επίθεσης δίνεται. Παρεκκλίνουν από το Σιμπρέ και από τον δρόμο του Νεφσατώ, 
παίρνουν έναν αγροτικό δρόμο, συντρίβουν το χωριουδάκι Ασσενουά, προελαύνουν ανάμεσα από 
διαλυμένες γερμανικές μονάδες. Στις 16:50, μια μικρή φάλαγγα που τη διοικεί ο υπολοχαγός 
Μπόγκες, διακρίνει μέσα στους καπνούς μια ομάδα στρατιωτών με χακί στολές που επιτίθενται σ’ 
ένα μικρό οχυρό. Είναι οι σκαπανείς του 326ου τάγματος μηχανικο;y. Η Μπαστόν έχει απαλλαγεί 
από τον κλοιό. 

Δεν τέλειωσε, όμως, ακόμη η μάχη των Ardennes. Οι γερμανικές μονάδες δεν εγκαταλείπουν παρά 
μόνο τα προχωρημένα σημεία του θύλακα που δεν είναι πια δυνατό να τα υπερασπιστούν. Γύρω 
από την Μπαστόν, η μάχη συνεχίζεται λυσσαλέα, ενώ οι μαχόμενοι αναρωτιούνται γιατί τους 
γαντζώνουν με τόση μανία σε μερικά λείψανα δάσους. Ο Rundstedt, από τις 22 κιόλας Δεκεμβρίου, 
έχει ζητήσει αναδίπλωση πίσω από τη γραμμή Ζίγκφριντ. Ο Model και ο Guderian συμφωνούν με 
την πρότασή του. Ο Hitler την απορρίπτει. 

Το καινούριο του μυστικό είναι αυτό εδώ: θα ξαναρχίσουν τη μάχη στις Ardennes. Περισσότεροι 
από 100.000 άνδρες έχουν θυσιαστεί εκεί· υλικό αναντικατάστατο χάθηκε· όλοι οι στρατηγοί ξέρουν 
πως ο γερμανικός στρατός είναι καταδικασμένος· σχεδόν όλοι σκέπτονται πως πρέπει να 
εγκαταλειφθεί ο αγώνας στη Δύση και με όλες τις δυνάμεις να εμποδιστεί η εισβολή των Ρώσων στη 
Γερμανία. Αλλά ο Hitler υποστηρίζει ότι μια νίκη στη Δύση είναι πάντα και αναγκαία και δυνατή. 
Πρώτα πρώτα χρειάζεται να εξαντλήσουν τις εχθρικές εφεδρείες σε δευτερεύοντες τομείς. Ο Führer 
έχει επιλέξει την Alsace. Από τις θέσεις που κρατούν στις Ardennes, θα ξεκινήσουν για την 
κατάληψη της Antwerp. 

Από το 1944 δεν μένει πια παρά μια ώρα. Η αμερικανική 7η στρατιά έχει εγκατασταθεί σαν βραχνάς 
από το Σαρρελουί ως τα νότια του Strasbourg. Από τις δύο πλευρές των Βοσγίων, μεταξύ Σαργκεμίν 
και Χαγκενάου, το 6ο σώμα παρατάσσει τις τρεις μεραρχίες του. Αυτό ακριβώς το σώμα κτυπά, 
μέσα στη νύκτα της Πρωτοχρονιάς, η πρώτη επίθεση αντιπερισπασμού του Hitler. 
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Κεφάλαιο 30: ΚΡΕΣΣΕΝΤΟ 
Οκτώβριος 1944 - Φεβρουάριος 1945 

Leyte, Strasbourg, Warsaw, Yalta  

Η απώλεια της Σαϊπάν, η ήττα στη θάλασσα των Philippines, ήταν για την Japan κακοί οιωνοί. 
Αλλά τίποτα δεν μπορεί ν’ αλλάξει την μοίρα ενός έθνους που έχει εμπλακεί στην ολοκληρωτική 
περιπέτεια ενός σύγχρονου πολέμου. 

Ο στρατηγός Tojo και το επιτελείο του παραιτούνται στις 18 Ιουλίου 1944, ζητώντας ταπεινά 
συγγνώμη για την ανησυχία που προκάλεσαν στην Α.Μ. τον Αυτοκράτορα. Ο νέος πρωθυπουργός, ο 
στρατηγός Κουνιάκα Κόιζο, πρώην γενικός διοικητής της Κορέας, επαναλαμβάνει αυτολεξεί τα 
συνθήματα του προκατόχου του: αγώνας μέχρις εσχάτων, ως τη στιγμή που οι εχθροί του θα 
υποκλιθούν μπροστά στο ακαταμάχητο της Japan. 

Αυτές οι μεγαλοστομίες είναι κούφιες. Τρία χρόνια πολέμου έχουν εξαντλήσει την ιαπωνική 
δύναμη. Οι αρχηγοί της Japan είχαν φαντασθεί πως η κατάκτηση της Νοτιοανατολικής Ασίας και των 
αναρίθμητων πλουτοπαραγωγικών πηγών της θα επέτρεπε στη χώρα τους να σηκώνει επ' άπειρον 
το βάρος ενός πολέμου. Το λάθος τους ήταν τεράστιο. Την αυτοκρατορία που έκτισαν πρέπει και να 
την υπερασπισθούν, και μάλιστα εναντίον ενός αντιπάλου που μπορεί πάντα να διαλέξει το σημείο 
όπου θα ρίξει την ανυπολόγιστη υλική του υπεροχή. Πώς θα μπορούσε η Japan να είναι παντού 
ισχυρή, τη στιγμή που, παρά τις συμπτύξεις της, η σημαία της κυματίζει σε εδάφη που εκτείνονται 
από τις Philippines ως την Βιρμανία, από τις Kuriles ως την Manchuria; 

Κ άνθρωποι και τα έθνη που απειλούνται πιστεύουν με προθυμία στη μαγεία των λέξεων. Τα 
αμυντικά σχέδια που κατέστρωσε το μέγα αυτοκρατορικό γενικό επιτελείο έχουν ένα ηχηρό 
συμβατικό όνομα: Σο (Νίκη). Χωρίς να είναι παράλογο, η βασική του αρχή δίνει σε μια κατάσταση 
αδιεξόδου τη μόνη αποδεκτή προσπάθεια για μια λύση. Σχηματίζεται για κάθε απειλούμενη ζώνη 
μια κινητή εφεδρεία. Ο επιτιθέμενος θα επιτύχει ίσως έναν πρώτο αιφνιδιασμό, αλλά σύντομα θα 
δει να συγκλίνουν εναντίον του συντριπτικές δυνάμεις που θα προσπαθήσουν να τον εκμηδενίσουν. 

Τέσσερα είναι τα σχέδια Σο: 

Σο-1, με πεδίο εφαρμογής τις Philippines. 

Σο-2 που αφορά την Formosa και τα νότια της Κίνας. 

Σο-3 που αφορά τα τρία μεγάλα νησιά της μητροπόλεως Χονσού, Σικόκου και Κιουσού. 

Σο-4 που αφορά το τέταρτο μητροπολιτικό νησί: Χοκκάιντο. 

Για το ιαπωνικό επιτελείο, η πιο ευπρόσδεκτη περίπτωση είναι το Σο-1. Εγκαταστημένοι στις 
Philippines οι Αμερικανοί, θα μπορούν να βομβαρδίζουν τα μητροπολιτικά νησιά. Θα έχουν τη 
δυνατότητα ν’ ανακόψουν τη διακίνηση του στρατηγικού υλικού, πετρελαίου, καουτσούκ, 
κασσιτέρου κλπ. που διοχετεύεται προς την Japan από τα νησιά της Σόνδης και την Malaya. Οι 
στρατιωτικοί και οι βιομήχανοι είναι σύμφωνοι: η διατήρηση των Philippines είναι ζήτημα ζωής η 
θανάτου. 

Οι Philippines αποτελούνται από 7.000 νησιά και νησάκια, και είναι τρωτά από όλα τα σημεία για 
έναν αντίπαλο που είναι κύριος της θάλασσας. 
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Η ομάδα στρατιών που έχει την ευθύνη για τη Νοτιανατολική Ασία βρίσκεται υπό την διοίκηση του 
στρατάρχου κόμη Χιζάιχι Τεραούτσι, με το στρατηγείο της στη Manila. Μέσα στο πλαίσιό της, η 
άμυνα των Philippines εμπίπτει στην 14η εδαφική ζώνη, επί κεφαλής της οποίας μόλις κάλεσαν τον 
ηρωικό νικητή της Singapore, Tomoyuki Yamashita. Εκτός από τις φρουρές στα κυριότερα νησιά, 
150.000 άνδρες περίπου έχουν κατανεμηθεί σε δύο μεγάλα τμήματα: το ένα προς τα βόρεια, στο 
νησί Luzon, το άλλο στα νότια, στο νησί Mindanao

Αλλά η κατάσταση του αυτοκρατορικού ναυτικού κάθε άλλο παρά ικανοποιητική είναι, και οι 
προσπάθειες που κάνει για να ξαναβρεί την ισορροπία του προσκόπτουν σε ανυπέρβλητες 
δυσχέρειες. Για να αναπληρώσουν τα κατεστραμμένα αεροπλανοφόρα, έχουν εν μέρει 
μετασκευάσει τα γέρικα θωρηκτά Ίζε και Χιούγκα και χρησιμοποίησαν το σκάφος του Αμάτζι, που 
βγήκε από τα ναυπηγεία μαζί με το αδέλφι του, το ένδοξο Yamato. Με το Ζουικάκου, παλαίμαχο 
του Pearl Harbor, και τα ελαφρά αεροπλανοφόρα Σιγιόντα, Σιτόζε, Γιούνυο και Ριούγιο, έχουν 
ανασυγκροτήσει τη βάση μιας ναυτικής αεροπορικής δύναμης. Την ονομάζουν 3ο στόλο, ή σώμα 
μάχης. Ο σκληροτράχηλος και άτυχος μαχητής της θαλάσσης των Philippines ναύαρχος Jisaburo 
Ozawa έχει αναλάβει ο ίδιος την διοίκηση αυτού του στόλου. 

. Είναι απαραίτητο να μπορούν να τους 
συγκεντρώσουν ταχύτατα σε οποιαδήποτε ζώνη που θα δεχόταν επίθεση, και για τούτο απαιτείται η 
ελευθερία των θαλασσίων μεταφορών. Η όλη σύλληψη της άμυνας των Philippines, τα σχέδια Σο 
γενικότερα, οδηγούν στην τόσο προσφιλή στους Ιάπωνες ναυτικούς ιδέα: μια μεγάλη ναυμαχία που 
θα δώσει στην Japan -έστω και πρόσκαιρα- την κυριαρχία στις θάλασσες. 

Η βάση έχει ανασυγκροτηθεί· λείπει η κορυφή. Η αιματοχυσία που συνεχίζεται από τη ναυμαχία στη 
Coral Sea, έχει ουσιαστικά εκμηδενίσει τα επίλεκτα πληρώματα που έκαναν θαύματα στο Pearl 
Harbor. Η εκπαίδευση νέων πιλότων -που είναι σχετικά εύκολη για το αμερικανικό ναυτικό- είναι 
εξαιρετικά επίπονη με το υπάρχον ιαπωνικό έμψυχο υλικό. Έχει αρχίσει να λέγεται, στους κύκλους 
των φανατικών νέων αξιωματικών, ότι δεν χρειάζεται και πολλή εκπαίδευση για να συντρίβεται 
κανείς με το αεροπλάνο του πάνω σ’ ένα εχθρικό πλοίο και να το παρασύρει έτσι στην καταστροφή. 
Αλλά αυτή η υπέροχη δοξασία των αυριανών καμικάζι δεν έχει ακόμη πάρει την έγκριση των 
ναυτικών αρχών. Ο στόλος του Ozawa περιμένει, στην εσωτερική θάλασσα της Japan, την αργή 
εκπαίδευση των αεροπόρων του. 

Η κατάσταση στα κλασικά πλοία είναι, φαινομενικά, καλύτερη. Το Yamato και το Μουζάσι, 65.000 
τόνων, με πυροβόλα των 460mm, είναι πάντα τα πιο ισχυρά πολεμικά σκάφη του κόσμου. 
Υπάρχουν, σε αριθμούς υπολογίσιμους, θωρηκτά πιο παλιά, και βαριά καταδρομικά. Αντίθετα 
υπάρχει έλλειψη αντιτορπιλικών, βοηθητικών πλοίων και, κυρίως, πετρελαιοφόρων. Ενώ είναι 
μέτρια η ισχύς των Ιαπώνων γενικώς σε σκάφη υποβρύχιου πολέμου, επιθετικά και αμυντικά, οι 
Αμερικανοί δείχνονται ασυναγώνιστοι σ’ αυτόν τον τομέα, και οι απώλειες που προξενούν στα 
φορτηγά, κατά προτίμηση στα τάνκερς, είναι καταστροφικές. Όλες οι ιαπωνικές ναυτικές αρχές που 
ερωτήθηκαν μετά τον πόλεμο ανέφεραν στην πρώτη θέση των αιτίων της ήττας την αποτελεσματική 
δράση των αμερικανικών υποβρυχίων. Οι δυσκολίες στον ανεφοδιασμό ανάγκασαν τη μάζα των 
ναυτικών δυνάμεων της Japan να πλησιάσει τα διυλιστήρια της Μπόρνεο και της Sumatra. Ο μικρός 
στόλος του υποναυάρχου Σίμα, 3 καταδρομικά και 4 αντιτορπιλικά, είναι ο μόνος που έμεινε στο 
Κούρε και στο Σασεμπό, μαζί με τα χωρίς αεροπλάνα αεροπλανοφόρα του Ozawa. Οι υπόλοιπες 
δυνάμεις, υπό τη διοίκηση του ναυάρχου Τακέο Κουρίτα

Με αυτή τη σύνθεση δυνάμεων έχει καταστρωθεί το ναυτικό μέρος του σχεδίου Σο-1. Έχει τη 
σφραγίδα της απελπισίας, στην οποία, παρ’ όλο που δεν το ομολογεί, έχει κολλήσει η Japan. Ο 
στόλος του Ozawa, τα ανίσχυρα αεροπλανοφόρα του θα χρησιμεύσουν ως δόλωμα. Θα 
προσελκύσει έτσι, με τόλμη, τα μεγάλα σκάφη του ναυάρχου 

, μετακινήθηκαν στον όρμο του Λίνγκα, 
κοντά στη Singapore. Ωστόσο, πρόκειται για έναν ισχυρό ακόμη στόλο: 7 θωρηκτά, 11 βαριά 
καταδρομικά, 2 ελαφρά καταδρομικά και -μόνο- 19 αντιτορπιλικά. 

Χώλσυ, δίνοντας στον Κουρίτα την 
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ευκαιρία να καταστρέψει τις ναυτικές και χερσαίες δυνάμεις με τις οποίες η Αμερική θα 
προσπαθήσει να εισβάλει στις Philippines! Η στιγμή αυτή είναι φανερό πως πλησιάζει. Τον 
Σεπτέμβριο, ο MacArthur προσβάλει και καταλαμβάνει το νησί Μοροτάι, μεταξύ New Guinea και 
Mindanao. Τον ίδιο μήνα, ο Nimitz, κτυπά και καταλαμβάνει το μικρό αρχιπέλαγος Παλάου, 500 
ναυτικά μίλια στα ανατολικά του Mindanao. Οι Philippines φαίνεται πως θα είναι ο επόμενος 
στόχος, και ο ρυθμός που έχουν οι αμερικανικές κινήσεις, δείχνει πως η επίθεσή τους θα πρέπει να 
προβλέπεται για τον Νοέμβριο. Αλλά οι Ιάπωνες δεν ξέρουν αν ο εχθρός θα κτυπήσει προς βορρά, 
προς νότο ή στο κέντρο - στη Luzon, στο Mindanao η σ’ ένα από τα νησιά που είναι συγκεντρωμένα 
στη θάλασσα της Βιζάγια: Πανάυ, Νέγκρος, Σεμπού, Leyte, Σαμάρ... 
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Οι τρεις μάχες της Leyte 

Οι Αμερικανοί εξακολουθούν να διαπληκτίζονται ζωηρά για τα στρατηγικά ζητήματα. 

Νικητές στα Marianas, οι Αμερικανοί ναυτικοί υποστηρίζουν με περισσότερο από ποτέ άλλοτε 
πάθος, ότι μπορούν να σημαδέψουν κατευθείαν στην καρδιά της Japan. Ο MacArthur υποστηρίζει 
με όλη του την ευγλωττία ότι ο δρόμος για το Tokyo περνά από τις Philippines και από πουθενά 
αλλού. 

Τον Ιούλιο, ο στρατηγός καλείται από τον George Marshall στην Honolulu. Με έκπληξη βρίσκει εκεί 
τον πρόεδρο Roosevelt που ήθελε να σχηματίσει άμεση αντίληψη για τη στρατηγική διαμάχη του 
Ειρηνικού. Ο ναύαρχος King παραμένει στην Washington, αλλά τις απόψεις του ναυτικού τις 
υποστηρίζει ο ναύαρχος Nimitz: να συγκεντρώσει όλες τις δυνάμεις υπό τις διαταγές του και να 
αποβιβασθεί στη Formosa. Η νήσος είναι ενσωματωμένη στην ιαπωνική αυτοκρατορία από το 1895. 
Η κατάληψή της θα αποκόψει την Japan από όλα τα κατακτημένα από αυτήν εδάφη, ακόμη και από 
την Βιρμανία, την Malaya και τις Philippines, κι έτσι θα εξουδετερωθεί πάνω από ένα εκατομμύριο 
πληθυσμού. Το Tokyo θα είναι σε απόσταση τριών ωρών πτήσης των Β-29 και θα αυξηθούν στο 
μέγιστο όλες οι πιθανότητες να γονατίσουν την Japan με τον αποκλεισμό και τους βομβαρδισμούς 
ως το σημείο να παραδοθεί. 

Από στρατιωτική άποψη, η θέση του Nimitz είναι πειστική. Αλλά τα επιχειρήματά του MacArthur 
εκτείνονται πέρα από τη στρατηγική, περιλαμβάνουν απόψεις πολιτικές, ψυχολογικές, 
συναισθηματικές. Οι Philippines έχουν πάρει από την Αμερική μιαν υπόσχεση: την υπόσχεση πως θα 
τις απελευθερώσουν. Περιμένουν αφοσιωμένες και μ’ εμπιστοσύνη, κάνοντας έντονο 
ανταρτοπόλεμο εναντίον του κατακτητή. Η Αμερική δεν μπορεί να αφήσει 17 εκατομμύρια φίλων να 
ξεροψήνονται ως την κατάληψη της Japan που είναι ακόμη μακριά, χωρίς έτσι να προκαλέσει σ’ 
ολόκληρο το έθνος απογοήτευση, η οποία θα έχει επιπτώσεις, για πολλά χρόνια, στις υποθέσεις του 
Ειρηνικού. Κύριος του Μοροτάι, ο MacArthur είναι έτοιμος να πηδήσει στο Mindanao, από το 
Mindanao στη Leyte από τη Leyte στη Luzon. Το ναυτικό πρέπει να υπαχθεί, στην Αεροπορική 
Δύναμη του Νοτιοδυτικού Ειρηνικού, για να υποβοηθήσει αυτή τη μεγάλη κίνηση. 

Η σύσκεψη της Honolulu δεν καταλήγει σε συγκεκριμένες αποφάσεις. Η συζήτηση συνεχίζεται στο 
συμβούλιο των αρχηγών επιτελείων. Η διαφωνία πηγαίνει προς συμβιβασμό. Σχεδιάζουν την 
κατάληψη από τον Nimitz της νησιωτικής βάσης της Γιαπ, ενώ παράλληλα ο MacArthur θα 
καταλάβει το Mindanao και τη Leyte. Μετά την κατάληψη της Leyte, θ’ αποφασίσουν, ανάλογα με 
τις συγκεκριμένες συνθήκες, είτε να ολοκληρώσουν την απελευθέρωση των Philippines 
καταλαμβάνοντας την Luzon, είτε να επιτεθούν κατευθείαν εναντίον της Formosa τον Μάρτιο του 
1945. 

Στο μεταξύ, η ρουτίνα του πολέμου συνεχίζεται. Ο ναύαρχος Χώλσυ κινεί στον Ειρηνικό μια 
γιγαντιαία αρμάδα, την TF38: 17 αεροπλανοφόρα, 6 θωρηκτά, 13 καταδρομικά, 58 αντιτορπιλικά. Η 
μια μετά την άλλη, οι ιαπωνικές βάσεις συντρίβονται, κατά εκατοντάδες καταστρέφονται τα εχθρικά 
αεροπλάνα στον αέρα ή στο έδαφος. Η αντίδραση του εχθρού είναι μηδαμινή, ιδίως στις 9 
Σεπτεμβρίου, όταν η TF38 βομβαρδίζει το Mindanao, και στις 12, όταν μπροστά από το Σαμάρ, 
κτυπά τα νησιά της θαλάσσης Βιζάγια. Στις 13, ο Χώλσυ καταλήγει στο εξής συμπέρασμα: η 
σπονδυλική στήλη του εχθρού τσακίστηκε, και στην εξής πρόταση: γιατί να μην επισπεύσει τα 
πράγματα, γιατί να χάνει τον καιρό τους στην Γιαπ και στο Mindanao, γιατί να μην πηδήσει 
κατευθείαν στην Leyte, κέντρο και κλειδί του αρχιπελάγους των Philippines; 

Αυτήν την απροσδόκητη πρόταση, θα έλεγε κανείς πως την μεταφέρει ένας δυνατός άνεμος: Αφού 
την μεταβίβασε ο Nimitz, φθάνει κατευθείαν στη διάσκεψη του Quebec. Ο King, ο Marshall, ο Arnold 
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διακόπτουν ένα επίσημο δείπνο για να την εξετάσουν. Ενενήντα λεπτά της ώρας αργότερα, φεύγει 
για τον Νότιο Ειρηνικό η συγκατάθεση: ο στρατηγός MacArthur και ο ναύαρχος Nimitz καλούνται να 
εγκαταλείψουν τις ενδιάμεσες επιχειρήσεις, εκτός από την κατάληψη των νήσων Παλάου, για να 
πραγματοποιήσουν, στο συντομότερο χρονικό διάστημα, μιαν αποβίβαση στη Leyte. Το 24ο σώμα 
που είχε κιόλας επιβιβασθεί για την Γιαπ, υπάγεται τώρα στην Αεροπορική Δύναμη του 
Νοτιοδυτικού Ειρηνικού, ενώνεται με το 10ο σώμα, σχηματίζοντας έτσι την 6η στρατιά, υπό τη 
διοίκηση του στρατηγού Walther Κρύγκερ. Τα σχέδια αλλάζουν, οι υπολογισμοί της επιμελητείας 
τροποποιούνται, η διαμάχη στρατού-αεροπορίας θάφτηκε μέσα στον αυτοσχεδιασμό και τη δράση. 

Στις 20 Οκτωβρίου, αρχίζει η χερσαία μάχη της Leyte. Το νησί έχει μήκος 150km και πλάτος 30km. 
Ένας αμερικανός συγγραφεύς το παρομοίασε με οδοντωτή μυλόπετρα, κι ένας άλλος με τη Νίκη της 
Σαμοθράκης. Εκτείνεται μεταξύ Mindanao και Σαμάρ, και χωρίζεται από το Mindanao από τον 
μεγάλο πορθμό του Σουριγκάο, και από τη Σαμάρ από τις λίγες εκατοντάδες μέτρα του ελικοειδούς 
πορθμού του Σαν Χουανίτο. Βουνά και έλη καλύπτουν τα τρία τέταρτα του νησιού. Το αξιοποιήσιμο 
τμήμα βρίσκεται προς τα βόρεια, όπου σχηματίζονται δυο κοιλάδες, η κοιλάδα της Leyte και η 
κοιλάδα του Ορμόκ που τις χωρίζει μια αλυσίδα βουνών που οι κορυφές τους, πνιγμένες σε 
βλάστηση ζούγκλας, ξεπερνούν τα 4.000 πόδια ύψος. Από την εισβολή στη Βόρεια Αφρική, μόλις 
δυο χρόνια πρωτύτερα, η αμερικανική τεχνική αποβάσεων έχει κάνει εκπληκτικές προόδους. Η 
απόβαση στη Leyte -700 σκαφών, 175.000 ανδρών- εκτυλίσσεται σαν ένα θεατρικό έργο που έχει 
στρώσει

Αλλά η χερσαία μάχη της Leyte περνά σε δεύτερο πλάνο. Η τύχη της νήσου δεν κρίνεται πια πάνω 
στην ίδια τη νήσο. Η τύχη της παίζεται στη θάλασσα. Ένας αγώνας στη θάλασσα, περίπλοκος και 
πεισματικός, εξελίσσεται. 

 από τις πολλές παραστάσεις. Το 10ο Σώμα -1η μεραρχία ιππικού, 24η μεραρχία πεζικού- 
αποβιβάζεται στην ακτή του Σαν Πέδρο, στο βάθος του κόλπου της Leyte που γειτονεύει με τη μικρή 
πρωτεύουσα Τακλομπάν. Το 24ο σώμα -96η και 7η μεραρχία πεζικού- αποβιβάζεται σε 20km προς 
τα νότια, κοντά στη μικρή πόλη Ντουλάγκ και στο αεροδρόμιό της. Γνωρίζοντας τη συντριπτική ισχύ 
των αμερικανικών δυνάμεων στις ακτές, οι Ιάπωνες δεν έχουν οχυρώσει τα παράλια, αλλά 
οργάνωσαν την άμυνα σε βάθος. Το Τακλομπάν και το αεροδρόμιό του, όπως και το Πάλο και το 
Ντουλάγκ, καταλαμβάνονται από τη δεύτερη κιόλας ημέρα. Ήδη από το απόγευμα της πρώτης 
ημέρας, ο MacArthur βγήκε στη στεριά. Βουτήχτηκε μεγαλοπρεπώς στο νερό ως το γόνατο, και από 
την παραλία κιόλας εξέπεμψε ένα ραδιοφωνικό μήνυμα προς το έθνος των Philippines που το 
διατρέχει μια ζέση σχεδόν μεταφυσική. Τη μεθεπομένη, ο MacArthur εγκατέστησε με επισημότητα 
στο Τακλομπάν τον διάδοχο του Μανουέλ Κεζόν, τον Σέργιο Οσμένα. Είχε πρωτύτερα αρνηθεί τον 
Ύπατο Αρμοστή, με τον όποιον θέλησε να τον πλαισιώσει η Washington, για τη διοίκηση του 
Αρχιπελάγους. Ο νόμος αποκαθίσταται, οι υπηρεσίες ξαναρχίζουν να λειτουργούν στο πρώτο 
κομμάτι της χώρας που απελευθερώθηκε. 

Στις 18 Οκτωβρίου, ο ναύαρχος Τογιόντα έδωσε τη διαταγή να εκτελεστεί το σχέδιο Σο-1. Ο στόλος 
των αεροπλανοφόρων που ο ρόλος του είναι να τραβήξει επάνω του την αμερικανική δύναμη 
κρούσης, δεν διαθέτει περισσότερα από 110 αεροπλάνα, και οι πιο πολλοί από τους πιλότους 
αδυνατούν να προσγεφυρωθούν. Τα μετασκευασμένα θωρηκτά Ίζε και Χιούγκα δεν διαθέτουν ούτε 
ένα αεροπλάνο και τώρα που τους έχουν αφαιρέσει τα κυριότερα πυροβόλα τους, είναι στην 
πραγματικότητα εντελώς ανίσχυρα - αλλά παρ’ όλα αυτά αποφασίζουν να τα περιλάβουν στον 
στόλο αυτόν για να ενισχύσουν την εντύπωση ότι η ιερή αρμάδα, η αρμάδα-δόλωμα, πρόκειται να 
κτυπήσει στα γερά. Περίμενα, θα πει αργότερα ο ναύαρχος Ozawa, την ολοκληρωτική καταστροφή 
του στόλου μου, αλλά το μόνο που μ’ ένοιαζε ήταν να μπορέσει ο Κουρίτα να εκπληρώσει την αποστολή 
του...

Όσο για τον Κουρίτα, άφησε τα Λίνγκα Ροντς και κατευθύνεται προς το Μπρουνέι, στη βόρεια 

 Σαλπάρει επιδεικτικά στις 20 Οκτωβρίου, με το Ίζε, το Χιούγκα, το Zuikaku, το Ζουίχο, το Σιτόζε, 
το Σιγιόντα, 3 καταδρομικά, 8 αντιτορπιλικά, πολλά φορτηγά σκάφη και πετρελαιοφόρα που έχουν 
κι αυτά τον ίδιο προορισμό, να δείξουν μεγάλο αριθμό. 
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πλευρά της Μπόρνεο. Στις 22, φεύγει από το Μπρουνέι. Ο στόλος του έχει δύο τμήματα. Το 
λιγότερο σημαντικό, υπό την διοίκηση του ναυάρχου Nishimura, αποτελείται από τα θωρηκτά Fuso 
και Yamashiro, το βαρύ καταδρομικό Μογκάμι και 4 αντιτορπιλικά. Προβλέπεται να πλαισιώσουν 
αυτό το τμήμα τα 7 σκάφη του ναυάρχου Σίμα και να κατευθυνθούν προς τον πορθμό Σουριγκάο, 
για να υπερκεράσουν την Luzon από τα νότια. Η κυρίως δύναμη, υπό την διοίκηση του Κουρίτα, 
περιλαμβάνει τα θωρηκτά Yamato, Musashi, Nagato, Kongo, Haruna, 11 καταδρομικά και 15 
αντιτορπιλικά. Οφείλει να περάσει τον πορθμό Σαν Μπερναρντίνο, μεταξύ Luzon και Σαμάρ, να 
προσπεράσει την Σαμάρ και να εισβάλει στον κόλπο της Leyte συγχρόνως με τον Nishimura. Την 
στιγμή αυτή, ελπίζουν, ο ναύαρχος Χώλσυ θα έχει εμπλακεί με τον στόλο του Ozawa. Προεξοφλούν 
αιματοχυσία ανάμεσα στα γέρικα αμερικανικά σκάφη που έχουν μείνει μπροστά στη Leyte, την 
απομόνωση των μονάδων που έχουν αποβιβασθεί, την αποτυχία της εισβολής στις Philippines... 

Έφθασε η 23η Οκτωβρίου. Τις προηγούμενες ημέρες ο Ειρηνικός είχε αναστατωθεί από έναν 
τυφώνα, τώρα ξαναβρίσκει σιγά σιγά τη γαλήνη του. Ο ένας από τους τέσσερις σχηματισμούς 
αεροπλανοφόρων του ναυάρχου Χώλσυ, ο T.G. 38.1, ανεφοδιάζεται στην Ουλίτι. Οι τρεις άλλοι 
σχηματισμοί περιπλέουν στ’ ανοιχτά της Σαμάρ. Επιφορτισμένος με την πραγματοποίηση της 
άμεσης προστασίας της απόβασης, ο άλλος αμερικανικός στόλος, ο 7ος, υπό τη διοίκηση του 
ναυάρχου Τόμας Κ. Κινκαίντ, πλημμυρίζει τον κόλπο της Leyte μ’ ένα πλήθος σκάφη όλων των 
μεγεθών, όλων των ονομασιών και όλων των ειδικοτήτων. Τα προστατεύουν τα έξι γέρικα θωρηκτά 
Mississippi, Maryland, West Virginia, Tennessee, Pennsylvania και California. Οι Αμερικανοί δεν 
περιμένουν πως θα γίνει ναυμαχία. Δεν υποψιάζονται τις τρεις ιαπωνικές δυνάμεις που συγκλίνουν 
προς αυτούς. 

Την αυγή, ο στολίσκος που έρχεται από το Μπρουνέι μπαίνει στον πορθμό που χωρίζει το επίμηκες 
νησί Παλαβάν από μια ρηχή λιμνοθάλασσα γνωστή με τ’ όνομα Επικίνδυνος Πυθμένας. Πλέει σε 
δυο γραμμές πορείας· την προς τα δεξιά οδηγεί το καταδρομικό Ατάγκο, ναυαρχίδα του ναυάρχου 
Κουρίτα. Λίγα λεπτά μετά τις 6, πολλές τορπίλες κτυπούν το πλοίο, πλημμυρίζουν τα λεβητοστάσιά 
του, ξεριζώνουν τις έλικές του και το πηδάλιό του. Το καταδρομικό που ακολουθεί, το Τακάο, 
τορπιλίζεται κι αυτό, έπειτα, στις 6.40 τορπιλίζεται το Μάγια, τρίτο σκάφος της προς τ’ αριστερά 
πτέρυγας. Το Ατάγκο βυθίζεται, το Μάγια ανατινάζεται, το Τακάο σέρνεται ως την Singapore. 
Χτυπημένο από τα Ντέις και Ντάστερ (το Ντάστερ θα χαθεί λίγες ώρες αργότερα στον Επικίνδυνο 
Πυθμένα) το αυτοκρατορικό ναυτικό πέφτει και πάλι θύμα της ανικανότητάς του στον 
ανθυποβρυχιακό αγώνα. Ο Κουρίτα μετέφερε το έμβλημά του στο Yamato κι εξακολουθεί την 
πορεία του, εξασθενημένος τώρα και επισημασμένος. 

Ο στολίσκος του ναυάρχου Nishimura επισημαίνεται κι αυτός την ίδια ημέρα από τις εναέριες 
περιπολίες. Η μόνη από τις τρεις ιαπωνικές δυνάμεις που οι Αμερικανοί αγνοούν την παρουσία της 
στη θάλασσα, είναι εκείνη που προσπαθεί να γίνει θεατή, για να τραβήξει τα πυρά επάνω της. Ο 
Ozawa ταξιδεύει όλη την ημέρα χωρίς επεισόδια, και, τη νύχτα, πλέει προς τα νοτιοδυτικά για να 
πλησιάσει την Luzon. 

Η 24 είναι μια ημέρα με πολλή δράση. Οι Αμερικανοί προσπαθούν να συντρίψουν τους στολίσκους 
του Κουρίτα και του Nishimura προτού φθάσουν τους πορθμούς. Οι Ιάπωνες κτυπούν με την 
αεροπορία τους, που οι βάσεις της είναι στα νησιά. Σημειώνουν τις πρώτες επιτυχίες. Νωρίς το 
πρωί, ο αμερικανικός στολίσκος T.G. 38.3, υπό την διοίκηση του υποναυάρχου Φρέντρικ Κ. Σέρμαν, 
δέχεται την αποφασιστική επίθεση 150 αεροπλάνων. Το τελευταίο από αυτό το κύμα στέλνει μια 
τορπίλη εναντίον του Πρίνστον. Ένα απίθανο μανιτάρι καπνού φυτρώνει από το αεροπλανοφόρο. Ο 
αγώνας για τη διάσωσή του θα κρατήσει ως το βράδυ. Θα χρειασθεί για να τελειώνουν να το 
βυθίσουν οι ίδιοι. 

Αλλά οι Ιάπωνες πληρώνουν. Ο στολίσκος του Κουρίτα προσβάλλεται στις 10:26, 10:45, 12:45, 
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13:50, 15:50. Η ισχυρή αντιαεροπορική άμυνα δεν αναπληρώνει την καταδιωκτική αεροπορία, η 
οποία λείπει. Τα σκάφη του είναι καταπληγωμένα. Πολλά απ’ αυτά, ανάμεσα τους το Yamato, 
παθαίνουν μεγάλες αβαρίες. Ο άλλος γίγας, το Μουζάσι, χτυπημένο από δώδεκα διαδοχικές 
επιθέσεις, καίγεται όλη την ημέρα και βυθίζεται με τη δύση του ηλίου. Ο Κουρίτα σκέπτεται να 
στρέψει προς τα πίσω. Το Tokyo του επαναλαμβάνει ότι οφείλει να ολοκληρώσει την αποστολή του 
με κάθε θυσία και ως το τέλος. 

Κατά τη διάρκεια αυτών των σοβαρών συγκρούσεων, ο Ozawa εξακολούθησε την πορεία του, 
ελπίζοντας ότι δεν θα τον ανακάλυπταν. Εξαπέστειλε όλα τ’ αεροπλάνα του, με την ελπίδα πως θα 
έβρισκαν στόχους. Τα περισσότερά τους προσγειώθηκαν στη Luzon, χωρίς να έχουν δει, ούτε ένα 
εχθρικό σκάφος και μόνο 23 μπόρεσαν να ξαναγυρίσουν στα αεροπλανοφόρα τους. 

Μόλις αργά το απόγευμα τα αμερικανικά αναγνωριστικά αεροπλάνα πετούν επιτέλους πάνω από 
τον ιαπωνικό στόλο. Ο Ozawa ξέρει τώρα ότι τον ανακάλυψαν. Τα πληρώματα του Ozawa ξέρουν 
πως είναι καταδικασμένα. Ο ναύαρχος Χώλσυ πληροφορείται κάθιδρος από αγωνία ότι παρά λίγο 
να αιφνιδιασθεί. Ενώ σαν υπνωτισμένος έπλεε στη θάλασσα της Βιζάγια, ενώ έστελνε τους 
στολίσκους του να κτυπήσουν τους δύο στόλους θωρηκτών και καταδρομικών που έπλεαν προς το 
Σουριγκάο και το Σαν Μπερναρντίνο, η κύρια εχθρική δύναμη, όλα τα αεροπλανοφόρα, 
προχωρούσε για να τον κτυπήσει εκ των όπισθεν. Είναι ακόμη καιρός να εξουδετερώσει την απειλή. 
Αφού ο εχθρός ζητά σύγκρουση, πρέπει να του την προσφέρουν με την πιο μεγάλη ορμή. 

Στην αρχή της νύκτας, οι διαταγές φεύγουν. Οι τρεις σχηματισμοί μάχης που βρίσκονται μπροστά 
στη Σαμάρ ενώνονται και κατευθύνονται προς το ακρωτήριο Ενγκάνιο, το βορειότερο σημείο της 
νήσου Luzon. Υπολογίζουν ότι την αυγή θ’ ανακαλύψουν τον εχθρό και θα τον περιπλέξουν σε μάχη 
τις πρώτες πρωινές ώρες. 

Η αναχώρηση του 3ου στόλου αφήνει ανυπεράσπιστο τον πορθμό του Σαν Μπερναρντίνο, 
απογυμνώνει το πλευρό του 7ου στόλου. Πολλοί από τους υφισταμένους του Χώλσυ 
αναστατώνονται, αλλά ο ναύαρχος δεν έχει καμιά ανησυχία. Όλη την ημέρα, οι αεροπόροι του 
σφυροκοπούν τα παμπάλαια σκάφη που κατευθύνονται προς τους πορθμούς, και, χωρίς σημαντικές 
δικές τους απώλειες, τους προξενούν καταστροφικές ζημιές. Ένα υπερθωρηκτό βυθίζεται. Όλα τ’ 
αλλά μεγάλα σκάφη βομβαρδίστηκαν και τορπιλίσθηκαν. Ο εχθρός είναι αναγκασμένος να 
επουλώσει τις πληγές του και, πιθανώς, να επιστρέψει κατά την διάρκεια της νύκτας. Ο Χώλσυ έχει 
τόση αυτοπεποίθηση, βιάζεται τόσο πολύ να συγκρουσθεί με τα αεροπλανοφόρα που δεν αφήνει 
ούτε ένα έστω αντιτορπιλικό να περιπολεί στην έξοδο του Σαν Μπερναρντίνο. Παραλείπει ακόμη 
και να πληροφορήσει τον Κινκαίντ ότι το δεξιό πλευρό του 7ου στόλου πρόκειται να μείνει 
ακάλυπτο. Ορμά πάνω στον Ozawa με κλειστά τα μάτια, έτσι ακριβώς όπως ο Ozawa και το 
αυτοκρατορικό επιτελείο είχαν την ελπίδα πως θα συνέβαινε... 

Η νύκτα είναι πολύ ζεστή. Οι άνδρες ψήνονται στο βάθος των πλοίων. Στον κόλπο της Leyte, κάθε 
κίνηση σταματά με την ανατολή του ήλιου. Τα πλοία μάχης του αμερικάνικου 7ου στόλου έχουν 
αποπλεύσει και κατευθύνονται ήδη προς τα νότια με τον σκοπό να φράξουν το στενό του 
Σουριγκάο. Από τη βόρεια πλευρά, ο ναύαρχος Κινκαίντ είναι ήσυχος, πεπεισμένος ότι ο Χώλσυ και 
τα ισχυρά πολεμικά του αγρυπνούν μπροστά στο στενό του Σαν Μπερναρντίνο. 

Όλη την ημέρα, ο ναύαρχος Nishimura συνέχισε την πορεία του μέσα από τη θάλασσα του 
Mindanao. Μπαίνει στο στενό του Σουριγκάο τα μεσάνυκτα, χωρίς να καθυστερήσει περιμένοντας 
τα επτά πολεμικά του ναυάρχου Σίμα που ακολουθούσαν σε απόσταση τριάντα περίπου μιλίων. 
Βρίσκεται μέσα στο ωράριο. Είναι δυνατό να φθάσει την αυγή στον κόλπο της Leyte, ταυτόχρονα με 
τον Κουρίτα που έρχεται από τα βόρεια. 
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Πάνω στο κοιμισμένο και σκοτεινό νερό, ανάβουν προβολείς. Χαμηλές σιλουέτες ορμούν ολοταχώς. 
Το ιαπωνικό πυροβολικό βροντά. 45 τορπιλάκατοι επιτίθενται σε πολλά κύματα. Μερικοί άνδρες και 
4 τορπίλες μέσα σ’ ένα σκάφος από κόντρα πλακέ, υπό την διοίκηση ενός εφέδρου σημαιοφόρου... 
Έλλειψη πείρας ή ατυχία: καμιά από τις 180 τορπίλες δεν πλήττει εχθρικό σκάφος. Στις 2 η ώρα, ο 
Nishimura φθάνει χωρίς ζημιές στο πιο κλειστό μέρος του στενού, ανάμεσα στο Mindanao και μια 
μικρή παράκτιο νήσο της Leyte, την Πάνεον. 

Η μάχη ζωηρεύει πάλι. Μετά το μελίσσι των τορπιλακάτων η μοίρα των αντιτορπιλικών του 
πλοιάρχου Τζέσσι Κάουαρντ κτυπά με τη σειρά της. 

Τρία πολεμικά ξεπροβάλλουν από τα ανατολικά, εξαπολύουν 27 τορπίλες και αποσύρονται με 
ελιγμούς ανάμεσα στις δέσμες νερό που σηκώνουν οι ιαπωνικές οβίδες. Οκτώ λεπτά αργότερα, 
αντηχούν εκρήξεις. Ένα από τα δυο θωρηκτά του Nishimura, το Φούσο, κόβει το δρόμο του και 
γέρνει προς την δεξιά πλευρά, εκτός μάχης. 

Η δεύτερη επίθεση που διεξάγεται από τα δυο αλλά πολεμικά της μοίρας, έρχεται από τα δυτικά. 
Ένα ιαπωνικό αντιτορπιλικό ανατινάσσεται· ένα δεύτερο αρχίζει να βυθίζεται, ένα τρίτο μένει πίσω, 
πλέοντας με δυσκολία. Η ναυαρχίδα Yamashiro δέχεται επίσης μια τορπίλη. Αναφέρει: μαχητική 
ικανότης ανέπαφος, πορεία αμετάβλητος... 

Οι καταστροφές όμως συνεχίζονται. Τα μεγάλα αντιτορπιλικά του πλοιάρχου Μακ Μάνες 
επιτίθενται με τη σειρά τους. Το Φούσο, δέσμη φλογών πριν από το πυροτέχνημα της τελικής 
εκρήξεως, φωτίζει το στενό. Δεν απομένουν παρά τρία ιαπωνικά πολεμικά, το Yamashiro, το βαρύ 
καταδρομικό Μογκάμι και το αντιτορπιλικό Σιγκούρα. Μια νέα τορπίλη κτυπά το Yamashiro, το 
ακινητοποιεί για μια στιγμή, αλλά αυτό ξαναβρίσκει λίγη ταχύτητα και, με μια υπέροχη επιμονή, 
συνεχίζει την εκτέλεση της αποστολής του. Καταφεύγει πίσω από την Leyte και κατευθύνεται προς 
στα βόρεια. 

Μπροστά του ο ορίζοντας φλογίζεται. Τα 6 θωρηκτά και τα 8 καταδρομικά του 7ου στόλου 
σχημάτισαν εγκάρσια προς το στενό ένα τριπλό φράγμα. Βάλλοντας με τη βοήθεια του ραντάρ, 
ανοίγουν ένα τρομερό πυρ. Το Yamashiro απαντά μια ίσως οβίδα εναντίον πενήντα. Διακρίνονται 
πάνω στη σιλουέτα του πολλές εκρήξεις, έπειτα μια λαμπρή ψηλή φλόγα που το καλύπτει 
ολόκληρο. Γέρνει και βυθίζεται. Η ώρα είναι 04:19. Η μάχη του στενού του Σουριγκάο, μια από τις 
τρεις που συνθέτουν την μεγάλη ναυμαχία της Leyte, τελείωσε. Σε απόσταση 300 μιλίων προς τα 
βόρεια, η μάχη του ακρωτηρίου Ενγκάνιο αρχίζει. Η δύναμη 38.1 δεν μπόρεσε να συνενωθεί με το 
κύριο σώμα μάχης, αλλά οι δυνάμεις που διοικούνται από τον ναύαρχο Χώλσυ και τον υπαρχηγό 
του, ναύαρχο Μαρκ Μίτσερ, επαρκούν για οποιαδήποτε αποστολή. 64 καινούρια πολεμικά, 5 βαριά 
αεροπλανοφόρα, 5 ελαφρά αεροπλανοφόρα, 6 θωρηκτά, 2 βαριά καταδρομικά, 6 ελαφρά 
καταδρομικά, 40 αντιτορπιλικά, 700 αεροπλάνα. Ο όγκος αυτός προχωρεί με ταχύτητα 25 κόμβων 
εναντίον των 17 ετερόκλητων πολεμικών του ναυάρχου Ozawa και των 29 αεροπλάνων που είχαν 
επιστρέψει σ’ αυτά την προηγουμένη. Κανενός είδους μάχη δεν είναι δυνατή. Πρόκειται για σφαγή. 

Ο Ozawa έκαμε μεταβολή, φεύγει προς τα βόρεια, όχι για να γλιτώσει, αλλά για να παρασύρει τον 
εχθρό όσο γίνεται πιο μακριά. Οι επιδρομές διαδέχονται η μία την άλλη από τις 9 το πρωί. Η πρώτη 
βυθίζει το αεροπλανοφόρο Σιτόζε και προκαλεί ζημιές στο αεροπλανοφόρο Zuikaku. Η δεύτερη 
τραυματίζει θανάσιμα το αεροπλανοφόρο Τσιγιόντα και προκαλεί ζημιές στο καταδρομικό Τάμα. Η 
τρίτη αποτελειώνει το Zuikaku και πυρπολεί το αεροπλανοφόρο Ζουίχο. Η τέταρτη αποτελειώνει, το 
Ζουίχο και προκαλεί ζημιές στο θωρηκτό Ίζε. Οι κανονιοφόροι πλησιάζουν για να προσθέσουν την 
οβίδα στη βόμβα. Τίποτε δεν φαίνεται να μπορεί να σώσει τον στόλο του Ozawa από την 
ολοκληρωτική καταστροφή, που την προβλέπει και την δέχεται ο ναύαρχός του... 



Digitized by 10uk1s 

Κι ωστόσο, ναι! Γιατί η τρίτη μάχη της ναυμαχίας της Leyte, η μάχη του Σαμάρ, διεξάγεται κι αυτή 
την ίδια στιγμή. Φθάνοντας στο στενό του Σαν Μπερναρντίνο, ο ναύαρχος Κουρίτα περίμενε πως θα 
δώσει μάχη. Περνά χωρίς να ρίξει κανονιά, με ταχύτητα 20 κόμβων και με αναμμένο, κατά διαταγή 
του, τον προβολέα του σκάφους. Βιάζεται, γιατί έχει έξι ωρών καθυστέρηση και ξέρει πως δεν έχει 
άλλο σύμμαχο από την ταχύτητα στην παράτολμη επιχείρησή του. 

Η μέρα χαράζει κάτω από έναν ουρανό σκεπασμένο με βαριά σύννεφα καταιγίδας. Η θάλασσα είναι 
ήρεμη και ο άνεμος άστατος. Ο Κουρίτα αναπτύσσει τα πολεμικά του, τα αντιτορπιλικά στις 
πτέρυγες, τα καταδρομικά σε πρώτο κλιμάκιο, τα θωρηκτά σε δύο σειρές. Το Yamato και το Nagato 
δεξιά, το Kongo και το Haruna αριστερά. Στις 7, οι παρατηρητές του διακρίνουν σιλουέτες 
αεροπλανοφόρων στον ορίζοντα. Με κλεισιοσκόπιο 32.000m ο Κουρίτα ανοίγει πυρ. 

Στους Αμερικανούς, το σύνθημα συναγερμού δεν δόθηκε παρά στις 06:47 και από ένα υδροπλάνο 
ανθυποβρυχιακής περιπολίας που είχε με κατάπληξη ανακαλύψει ένα ισχυρό εχθρικό στόλο προς 
τα δυτικά του Σαμάρ. Ο ναύαρχος Κλίφτον Σπραγκ, διοικητής μιας μοίρας αεροπλανοφόρων 
συνοδείας, πίστεψε στην αρχή πως πρόκειται για σύγχυση με τα πολεμικά του Χώλσυ. Ένα τέταρτο 
της ώρας αργότερα αναγνώρισε με τα ίδια του τα μάτια τους ιστούς σε σχήμα παγόδας, 
χαρακτηριστικό των μεγάλων ιαπωνικών πολεμικών. Έπειτα πελώριες οβίδες έκαμαν να ξεπηδούν 
γύρω του τεράστιες στήλες νερού. Ο αιφνιδιασμός είναι πλήρης. Τα κυριότερα πολεμικά του 7ου 
στόλου βρίσκονται στα νότια της Leyte, όπου πριν από λίγο είχαν κερδίσει τη μάχη του Σουριγκάο. Ο 
σκελετός που έμεινε επί τόπου αποτελείται από την ομάδα Κλίφτον Σπραγκ και δυο ανάλογες 
ομάδες που αποτελούνται από αεροπλανοφόρα συνοδείας, αντιτορπιλικά και αντιτορπιλικά 
συνοδείας. Αλλά τα αεροπλανοφόρα συνοδείας δεν είναι στην πραγματικότητα παρά εμπορικά 
σκάφη διαρρυθμισμένα για τριάντα περίπου αεροπλάνα και τα αντιτορπιλικά συνοδείας, 
σχεδιασμένα κι αυτά για την προστασία των νηοπομπών, δεν έχουν παρά 20 κόμβων ταχύτητα. Την 
ώρα που έχει ολοκληρωθεί η ήττα του Nishimura, την ώρα που η άτακτη φυγή του Ozawa αρχίζει, ο 
Κουρίτα μπορεί να πάρει εκδίκηση γι’ αυτούς. 

Οι Αμερικανοί όμως μάχονται γενναία και επιδέξια. Ο Σπραγκ κρύβεται πίσω από ένα προπέτασμα 
καπνού που ένας απότομος και δυνατός αέρας ήρθε να το ενισχύσει. Τα αντιτορπιλικά του 
αντεπιτίθενται με αποφασιστικότητα. Τα βομβαρδιστικά του που γρήγορα ενισχύονται από τα 
βομβαρδιστικά των δύο άλλων ομάδων, πέφτουν με λύσσα επάνω στον εχθρό. Οι απώλειες 
αντισταθμίζονται. Από την αμερικανική πλευρά τα αντιτορπιλικά Χόελ και Τζόνστον, το 
αντιτορπιλικό συνοδείας Σάμουελ Ρόμπερτς τα αεροπλανοφόρα συνοδείας Γκάμπιερ και Saint-Lô 
βυθίζονται από τα ισχυρά ιαπωνικά πυροβόλα. Αλλά, κτυπημένα από τις αμερικανικές βόμβες και 
τορπίλες βυθίζονται τα βαριά καταδρομικά Τσοκάι, Σουζούγια και Τσικούγια. Τα καταδρομικά 
Κουμάνο, Τόνε και το θωρηκτό Kongo τραυματίζονται. Στις 09:25, ο Κουρίτα διακόπτει τη μάχη και 
αποσύρεται προς τα βόρεια. 

Τη στιγμή αυτή, πολλές εκκλήσεις βοήθειας του Κινκαίντ, πολλές διαταγές του Nimitz έχουν φθάσει 
στον ναύαρχο Χώλσυ. Καλείται ή μάλλον διατάσσεται να γυρίσει πίσω, για να σπεύσει να βοηθήσει 
τον 7ο στόλο που κινδυνεύει. 

Ο Χώλσυ διστάζει. Έχει σίγουρη μία νίκη εκμηδένισης εναντίον του εχθρού τον οποίο καταδιώκει. Τα 
θωρηκτά του είναι ταχύτερα από τα ιαπωνικά σκάφη, τα οποία, είτε είναι παλαιότερα, είτε έχουν 
υποστεί ζημιές. Τα αεροπλανοφόρα του είναι έτοιμα να υποδεχθούν και να εξαπολύσουν πάλι τα 
κύματα των αεροπλάνων που έδωσαν στον εχθρό τα πρώτα πλήγματα. Στην αρχή, περιορίζεται να 
διατάξει την μοίρα μάχης 38.1 που περιλαμβάνει δυο βαριά και δυο ελαφρά αεροπλανοφόρα να 
κατευθυνθεί προς την Σαμάρ, αντί να επιζητεί να ενωθεί μαζί του, όπως κάνει από την προηγούμενη 
ημέρα. Έπειτα, καθώς οι εκκλήσεις γίνονται πιεστικές και επείγουσες, παίρνει την απόφασή του. Τα 
6 θωρηκτά του ναυάρχου Willis A. Lee, τα 5 αεροπλανοφόρα του ναυάρχου Μπόγκαν και το New 
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Jersey, στο οποίο επιβαίνει ο ίδιος ο Χώλσυ, εγκαταλείπουν την καταδίωξη και βάζουν πλώρη προς 
τα νότια. 

Οι βόμβες που πέφτουν στα πλοία του Ozawa αραιώνουν. Μια τελευταία επίθεση, στις 17:10, δεν 
προξένησε ούτε ένα θύμα. Ο Ιάπωνας ναύαρχος, ο οποίος μετέφερε το σήμα του στο ελαφρό 
καταδρομικό Ογιότο, απορεί και αυτός για το γεγονός ότι είναι ζωντανός, καθώς πέφτει η νύχτα. Θα 
ξαναφέρει πίσω στην Japan τα δυο ερμαφρόδιτα θωρηκτά του, καθώς και 8 αντιτορπιλικά και 3 
καταδρομικά. 

Ο Κουρίτα διαφεύγει επίσης, περισώζοντας 4 από τα 5 θωρηκτά του. Ξαναπερνά από τον πορθμό 
του Σαν Μπερναρντίνο, τα μεσάνυχτα, προηγούμενος κατά 10 ώρες του Χώλσυ. Τα αεροπορικά 
σμήνη που στάλθηκαν την επομένη σε αναζήτησή του, δεν θα τον βρουν. 

Έτσι, η αμερικανική νίκη της Leyte είναι ατελής. Αποτελεί, ωστόσο, την οριστική ήττα του ιαπωνικού 
στόλου. Οι απώλειες τις οποίες έχει υποστεί και η καταστροφή όλων των αεροπλανοφόρων του δεν 
του επιτρέπουν να ξαναεμφανισθεί σε μια μεγάλη, γενικότερης σημασίας επιχείρηση. Η μοίρα της 
νησιωτικής αυτοκρατορίας, της οποίας ήταν ο φορέας, έχει κριθεί. 

Ωστόσο, η Japan μάχεται με πείσμα! Μια 35η στρατιά συγκροτείται στην Leyte, υπό την διοίκηση 
του αντιστράτηγου Σασάκου Σουτζούκι. Από την Luzon, από την Σέμπου και από την Mindanao, 
μικρές νηοπομπές φέρνουν ενισχύσεις προς το νησί που είναι ο στόχος της αμερικανικής επίθεσης. 
Μετά τις αρχικές επιτυχίες τους, οι Αμερικανοί είχαν ελπίσει σε σύντομη κατάληψη του νησιού. Και 
να που αναγκάζονται να αποδυθούν σε μια σκληρή εκστρατεία που οι μουσσώνες την κάνουν 
ακόμη σκληρότερη: πορείες μέσα στη λάσπη, μάχες κάτω από κατακλυσμιαίες βροχές. 

Ακόμη και στη θάλασσα, οι Ιάπωνες παραμένουν επίφοβοι. Οι καμικάζι (άνεμοι του Θεού) 
εμφανίζονται επί σκηνής. Ο υποναύαρχος Αρίμα άναψε τον πυρσό στις 15 Οκτωβρίου, πέφτοντας 
με το αεροπλάνο του επάνω σε ένα αμερικανικό πλοίο. Οκτώ ημέρες αργότερα, ο προϊστάμενός 
του, αντιναύαρχος Ονίσι, διοικητής του 1ου αεροπορικού στόλου, συγκροτεί, με δική του 
πρωτοβουλία, ένα σώμα εθελοντών του θανάτου. Στις 27 Νοεμβρίου, οι καμικάζι εμφανίζονται στον 
κόλπο της Leyte και προξενούν ζημιές στο καταδρομικό Montpellier και στο θωρηκτό Colorado. Την 
μεθεπομένη, θέτουν εκτός μάχης ένα άλλο θωρηκτό, το Maryland. Ανεξάρτητα από τις υλικές 
ζημιές, η θεαματική θυσία των καμικάζι προξενεί στους Αμερικανούς έναν ηθικό συγκλονισμό και 
εδραιώνει την ιδέα ότι, για να νικηθεί η Japan, θα πρέπει να εξοντωθούν οι Ιάπωνες. 
Κατηγορηματικές διαταγές απαγορεύουν στους πολεμικούς ανταποκριτές να αναφέρουν τους 
καμικάζι. 

Με βραδύ ρυθμό, η αμερικανική 6η στρατιά καταλαμβάνει την κοιλάδα της Leyte και απωθεί τους 
Ιάπωνες στην κοιλάδα του Ορμόκ. Η απόβαση της 77ης μεραρχίας πεζικού επιτρέπει την κατάληψη 
του μικρού λιμανιού, του τελευταίου που είχε απομείνει στα χέρια των Ιαπώνων. Η οργανωμένη 
αντίσταση αποσυντίθεται, αλλά, σύμφωνα με τον κανόνα, οι Ιάπωνες δεν ζητούν συνθηκολόγηση. 
Τα καλύτερα στοιχεία διαπεραιώνονται με σχεδίες στα γειτονικά νησιά. Οι υπόλοιποι σκορπίζουν 
στο βουνό και βρίσκουν τον θάνατο σε ενέδρες ή από τις στερήσεις. 
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Άνοιγμα της Κίνας. Βροχή θανάτου στο Tokyo 

Τοποθετημένη ανάμεσα στην Ινδία και στην Κίνα, η Βιρμανία θέτει σοβαρά στρατηγικά 
προβλήματα, τόσο στους συμμάχους, όσο και στους Ιάπωνες. Οι πρώτοι πρέπει να την 
ανακαταλάβουν για να αποκαταστήσουν τις χερσαίες συγκοινωνίες τους με τον Τσαγκ Κάι Σεκ. Οι 
δεύτεροι, βρίσκονται μπροστά σε δίλημμα: η να θεωρήσουν την Βιρμανία σαν απλή αμυντική 
πλαγιοφυλακή ή να την θεωρήσουν σαν μία βάση επίθεσης που θα τους επέτρεπε να ξεσηκώσουν 
την Ινδία προκαλώντας εκεί μια εθνική εξέγερση που θα συνέπιπτε με την εισβολή των 
στρατευμάτων τους. 

Η δεύτερη αυτή αντίληψη επικρατεί όταν ο στρατηγός Μουταγκούσι, άνθρωπος με ισχυρή 
προσωπικότητα αναλαμβάνει την διοίκηση των ιαπωνικών δυνάμεων στην Βιρμανία. Ο Ινδός 
ταραχοποιός Σουμπάς Τσάντρα Μπόζε, βασιλιάς -χωρίς στέμμα- της Βεγγάλης, φθάνει από την 
Γερμανία με υποβρύχιο και εγκαθιστά στην Singapore την προσωρινή κυβέρνηση της ελεύθερης 
Ινδίας. Μόλις οι Ιάπωνες θα είχαν εισβάλει στο Ασσάμ, ο Μπόζε θα μεταφερόταν εκεί και θα 
καλούσε τα 400 εκατομμύρια των Ινδών να ξεσηκωθούν για την απελευθέρωσή τους. Για τη μεγάλη 
αυτή επιχείρηση, ο Μουταγκούσι ζήτησε και έλαβε από το Αυτοκρατορικό Γενικό Επιτελείο 
ενίσχυση από 3 μεραρχίες που έρχονται να προστεθούν στις 5 μεραρχίες της ιαπωνικής 15ης 
στρατιάς. 

Η στρατιωτική και πολιτική κατάσταση των συμμάχων είναι εξαιρετικά περίπλοκη. Το θέατρο 
επιχειρήσεων Νοτιοανατολικής Ασίας ανήκει στη δικαιοδοσία των Άγγλων και βρίσκεται, από τη 
εποχή της διάσκεψης του Quebec, υπό την διοίκηση του ναυάρχου λόρδου Λούις Μαουντμπάττεν. 
Η Great Britain διαθέτει εκεί το μεγαλύτερο μέρος των χερσαίων δυνάμεων (βρετανική 14η στρατιά, 
υπό την διοίκηση του στρατηγού Σλιμ) και της αεροπορίας μάχης. Αλλά η αερογέφυρα των 
Ιμαλαΐων, μοναδική οδός ανεφοδιασμού της Κίνας, είναι μια κολοσσιαία αμερικανική επιχείρηση. Η 
Αμερική, επίσης, κατέχει δεσπόζουσα θέση στην Κίνα, όπου ο στρατηγός Κλαιρ Σεννώ, διοικεί την 
κινεζική αεροπορία και ο στρατηγός Τζόζεφ Στίλγουελ ασκεί, θεωρητικά, καθήκοντα επιτελάρχη του 
Τσαγκ Κάι Σεκ. Οι αμοιβαίες εμπλοκές διοίκησης και οργάνωσης που προέρχονται από την 
πολυμέρεια αυτή, σε μια χώρα τροπική, ορεινή, και συχνά άγρια, καθιστούν το σινοβιρμανικό 
θέατρο επιχειρήσεων το δυσκολότερο πεδίο μάχης του παγκοσμίου πολέμου. Αλλά και οι 
προσωπικές σχέσεις μεταξύ των πρωταγωνιστών είναι κακές. Ο Στίλγουελ που επονομάζεται ξινός 
Τζο, είναι ένας στρατιωτικός ικανός και τίμιος, αλλά χαρακτήρας ευερέθιστος. Ο Τσαγκ τον βρίσκει 
ανυπόφορο. Η κυρία Τσαγκ Κάι Σεκ αισθάνεται ότι αυτήν έχει υπ' όψη του όταν μιλά για την 
κινεζική διαφθορά. Τον αντιμάχεται επίσης η ομάδα που βρίσκεται γύρω από τον Σεννώ. Οι 
κινεζόφιλοι της Washington τον κατηγορούν ότι μισεί τους Ασιάτες και υποψιάζονται ότι μεροληπτεί 
υπέρ των Ευρωπαίων αποικιοκρατών. Ωστόσο, ο Στίλγουελ αντιπαθεί βαθιά τους Άγγλους. Γεμίζει 
το ημερολόγιο του με σκέψεις υβριστικές γι’ αυτούς αποδίδοντάς τους έλλειψη θάρρους και τάση 
αποφυγής του κινδύνου και της προσπάθειας. Τοποθετημένος κάτω από τις διαταγές του 
Μαουντμπάττεν, δεν παύει να είναι αθυρόστομος και απέναντι στον νέο αυτό αριστοκράτη. Οι 
αρμοί της διοίκησης τρίζουν και το κλίμα επιδεινώνει την κατάσταση. 

Το πρόγραμμα του 1944 περιλαμβάνει τρεις επιχειρήσεις: 

1) Μία επίθεση του βρετανικού 15ου σώματος στην παράκτια περιοχή. 

2) Επίθεση του βρετανικού 4ου σώματος στο κέντρο. 

3) Επίθεση στην άνω Βιρμανία, με τη βοήθεια 3 κινεζικών μεραρχιών, τις οποίες θα συγκροτούσε ο 
Στίλγουελ και οι οποίες θα υποστηρίζονταν από διαφόρους αγγλοαμερικανικούς σχηματισμούς. 
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Οι δυο πρώτες επιχειρήσεις αποτελούν το πρώτο στάδιο της προέλασης προς την Ραγκούν. Η τρίτη, 
έχει ως σκοπό την κατασκευή ενός δρόμου για την εγκατάσταση ενός πετρελαιαγωγού από το Λέντο 
ως τον δρόμο της Μανταλαίυ, πέρα από το Λάσιο Χερσαία γραμμή συγκοινωνιών θα 
αποκατασταθεί με την Κίνα πριν από την κατάληψη της κεντρικής Βιρμανίας. Αλλά η προσπάθεια 
που απαιτείται είναι ηράκλεια. Ο Μαουντμπάττεν θεωρεί την επιχείρηση χιμαιρική και δέχεται να 
προχωρήσει στην εκτέλεσή της μόνο μπροστά στην επιμονή των Αμερικανών. 

Οι Ιάπωνες προκαταλαμβάνουν τους αντιπάλους τους. Επιτίθενται από τον Ιανουάριο κιόλας στην 
κάτω Βιρμανία και κυκλώνουν την βρετανική 7η μεραρχία στο ορεινό συγκρότημα του Αρακάν. 
Έπειτα, την στιγμή ακριβώς κατά την οποία ο Σλιμ νομίζει ότι έχει αποκαταστήσει τα πράγματα, 
εξαπολύουν μιαν επίθεση με 3 μεραρχίες στην πεδιάδα του Ιμφάλ, στο κέντρο του μετώπου. Η 
σιδηροδρομική γραμμή του Λέντο και η κοιλάδα του Βραχμαπούτρα βρίσκονται σε κίνδυνο. Αλλά οι 
Ιάπωνες έχουν χάσει την ορμή των άλλοτε θριαμβευτικών προελάσεών τους στη Malaya ή στην 
Java. Τον Ιούνιο, κάθε απειλή εναντίον της Ινδίας έχει οριστικά ματαιωθεί. Η πεδιάδα του Ιμφάλ 
ανακαταλαμβάνεται και, ενώ μαίνονται οι μουσσώνες, η βρετανική 1η στρατιά αρχίζει να απωθεί 
τον εχθρό προς την κοιλάδα του Τσιν-Ντβιν. 

Ενώ οι Βρετανοί διεξάγουν τις μάχες αυτές στην κεντρική Βιρμανία, ο Στίλγουελ οδηγεί 
αυτοπροσώπως τους Κινέζους του προς την άνω πεδιάδα του Ιρραουάντυ, διασχίζοντας 450 μίλια 
βουνών και ζούγκλας. Το αεροδρόμιο της Μιτκίνα, κλειδί της περιοχής, καταλαμβάνεται στις 14 
Μαΐου, αλλά οι Ιάπωνες γαντζώνονται στην πόλη, αναχαιτίζοντας την προέλαση προς την κινεζική 
μεθόριο. Επωφελούμενος της ευκαιρίας, ο Μαουντμπάττεν προτείνει να σταματήσουν εκεί. Ο 
στρατηγός Ουινγκέιτ, οργανωτής του ανταρτοπόλεμου εναντίον των Ιαπώνων, ο άνθρωπος που 
έμαθε στον Ευρωπαίο να προσαρμόζεται στην ασιατική φύση και να την χρησιμοποιεί, σκοτώθηκε 
μερικές εβδομάδες πριν σ’ ένα αεροπορικό δυστύχημα. Αλλά ο διάδοχός του, ταξίαρχος Λένταιν, 
δρα με σημαντικές δυνάμεις στην μέση κοιλάδα του Ιρραουάντυ, προς το Ιντάβ. Ο Μαουντμπάττεν 
σκέπτεται να του διαθέσει τα τεράστια αεροπορικά μεταφορικά μέσα, τα οποία απαιτεί η φάλαγγα 
του Στίλγουελ. Νέο θέμα αγγλοαμερικανικής διχογνωμίας... 

Η συζήτηση είναι μακρά και ακανθώδης. Ενώ διεξάγεται, οι ιαπωνικές δυνάμεις εξαντλούνται. Η 
φρουρά της Μιτκίνα, από την οποία έχουν μείνει 400 σκελετοί, υποκύπτει. Ο δρόμος του Λέντο 
συμπληρώνεται στις αρχές του 1945 και η πρώτη εφοδιοπομπή μπαίνει στην Κίνα στις 28 
Ιανουαρίου. Ο Στίλγουελ δεν είναι παρών για να εορτάσει μια επιτυχία που είναι δική του. Ο Τσαγκ 
και ο Μαουντμπάττεν ζήτησαν την ανάκλησή του και ο ξινός Τζό υπέκυψε στον συνασπισμό των 
αντιπάλων του. Ο δρόμος του Λέντο συνδέεται με την εμφάνιση επί σκηνής του Β-29. Οι αρχηγοί 
των επιτελείων αποφάσισαν ότι αυτό το υπερβομβαρδιστικό, με ακτίνα δράσεις 3.500 μιλίων και 
ικανότητα μεταφοράς 4 τόνων βομβών, δεν θα χρησιμοποιείτο στην Ευρώπη, αλλά μόνο στον 
Ειρηνικό. Στις αρχές του 1944, ο μόνος τρόπος για να χρησιμοποιηθεί εναντίον της Japan ήταν να 
έχει βάσεις στην Κίνα. Μία 20ή αεροπορική δύναμη συγκροτείται προς τον σκοπό αυτό, υπό την 
διοίκηση του πτέραρχου Κούρτις Λε Μαίυ. Πλήθη από κούληδες κατασκευάζουν τα κατάλληλα 
αεροδρόμια στο Λουλιάγκ και στο Τσεγκ Του. Έως ότου ξανανοίξουν οι χερσαίες συγκοινωνίες, 
ποταμοί βενζίνης έπρεπε να μεταφερθούν αεροπορικώς επάνω από τα Ιμαλάια. Το Β-29 κάνει 
έναρξη της δράσης του με μια επιδρομή εναντίον της Μπανγκόκ, στις 5 Ιουνίου. Στις 15, πλήττει την 
ίδια την Japan για πρώτη φορά, καταστρέφοντας το χαλυβουργείο της Γιαμάτα, στο νησί Κιουσού. 
Κατά τους επόμενους μήνες, τα μεταλλουργικά εργοστάσια της Manchuria, η ναυτική βάση του 
Σασέμπο και η πόλη του Nagasaki βομβαρδίζονται. Αλλά οι δυσκολίες τις οποίες συνεπάγεται η 
χρησιμοποίηση των κινεζικών βάσεων είναι αποθαρρυντικές και η απόδοση των επιδρομών δεν 
είναι ανάλογη προς το κόστος τους. Στις αρχές του 1945, η 20ή αεροπορική δύναμη μεταφέρεται 
στις Marianas Islands που είχαν πρόσφατα καταληφθεί, δηλαδή στα νησιά Guam, Saipan και Tinian. 
Από εκεί, απέχει πια μόλις 1200 μίλια από το Tokyo. 
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Ο Hitler μεταξύ Ανατολής και Δύσης 

Στην Ευρώπη, το έτος 1945 αρχίζει με δύο γερμανικές επιθέσεις: τη μια στον Δούναβη και την άλλη 
στον Rhein. 

Τέσσερις ημέρες πριν, στο στρατηγείο του Τσίγκενμπεργκ, η κατευθυντήρια αρχή των δύο αυτών 
επιθέσεων υπήρξε το αντικείμενο μιας βίαιης σκηνής. Ο Guderian έθεσε υπ’ όψη του Führer τους 
υπολογισμούς του αρχηγού του 2ου γραφείου του, στρατηγού Γκέλεν, σχετικά με το ανατολικό 
μέτωπο. Η ρωσική αριθμητική υπεροχή υπολογίζεται σε 7 προς 1 για τα άρματα, 11 προς 1 για το 
πεζικό και 20 προς 1 για το πυροβολικό. Όταν τέτοιες μάζες απειλούν τις ανατολικές επαρχίες της 
Γερμανίας και όταν επίκειται γενική επίθεση, είναι άραγε λογικό να αναληφθεί μία δευτερεύουσα 
επιχείρηση στη Δύση; Είναι άραγε λογικό ακόμη και να κρατήσουν με κάθε θυσία την Βουδαπέστη; 
Μήπως θα ήταν καλύτερο να παραταχθούν μπροστά στην Πρωσία, μπροστά στο Berlin, όλες οι 
δυνάμεις που απομένουν στη Γερμανία - ενώ στο μεταξύ θα επιχειρείται, αν είναι δυνατόν, 
διαπραγμάτευση με τους Αμερικανούς και τους Άγγλους; 

Η αντίδραση του Hitler ήταν ιδιαίτερα βίαιη. Βρυχήθηκε εναντίον του Γκέλεν, τον οποίο κατηγόρησε 
ότι έπεφτε θύμα της μεγαλύτερης μπλόφας από την εποχή του Τζεγκίς Χαν

Στην Ουγγαρία, η κατάσταση δεν έπαψε να χειροτερεύει από το φθινόπωρο. Στις 29 Οκτωβρίου, ο 
Μαλινόφσκυ διέσπασε το μέτωπο μπροστά στο Κεκσκεμέτ και προχώρησε ως τα προάστια της 
Βουδαπέστης. Μερικές ημέρες αργότερα, ο Τουλμπούκιν πέτυχε και αυτός μία διείσδυση στα νότια 
της πρωτεύουσας κι έπειτα, η σοβιετική προσπάθεια μεταφέρθηκε πάλι προς τα νότια. Οι 
σοβιετικές δυνάμεις διάβηκαν τον Δούναβη σε πλατύ μέτωπο και η ομάδα στρατιών του στρατηγού 
Φρέττερ Πίκο, περιλαμβάνοντας την γερμανική 6η και την ουγγρική 3η στρατιές, απωθήθηκε στην 
λεγόμενη Γραμμή της Μαργαρίτας, μία κατ’ όνομα οχυρωμένη τοποθεσία ανάμεσα στη λίμνη 
Μπάλατον και στον λόφο της Βούδας. Ο Führer αντικατέστησε τον Φρίσνερ με τον Βαίλερ επί 
κεφαλής της ομάδας στρατιών Süd, αλλά η  μεταβολή αυτή στα πρόσωπα δεν εμπόδισε την 
σοβιετική επίθεση της 19ης Δεκεμβρίου να είναι ακαταμάχητη. Η 3η ομάδα στρατιών της Ουκρανίας 
διέσπασε τη Γραμμή Μαργαρίτας και απώθησε την γερμανική 6η στρατιά. Η 2η ομάδα στρατιών της 
Ουκρανίας απώθησε την 8η στρατιά και έφθασε στο Δούναβη, στις πόλεις Κομαρόν και Γκραν. Η 
Βουδαπέστη έχει κυκλωθεί. Ο Führer διόρισε στρατιωτικό διοικητή της πόλης τον στρατηγό των SS 
Βίγκελμαν, διέταξε την υπεράσπιση της πόλης σπίτι με σπίτι και κάλεσε τον πληθυσμό στα όπλα 
εναντίον του μπολσεβικισμού. Αλλά οι Ούγγροι συμπεριφέρονται με παράξενο τρόπο. Τα 
στρατεύματά τους υψώνουν λευκή σημαία. Οι εργάτες του Μισκόλτς πολέμησαν όχι εναντίον των 
Ρώσων, αλλά μαζί τους. Και στην Βουδαπέστη, ο πληθυσμός αποφάσισε έκδηλα να αγνοήσει τον 
πόλεμο. Στις 23 Δεκεμβρίου, ημέρα της κυκλώσεως, η ωραία πόλη ζούσε σχεδόν όπως τον καιρό της 
ειρήνης. Τα τραμ κυκλοφορούσαν, τα μαγαζιά ήσαν ανοικτά και οι κάτοικοι έκαναν τα 
χριστουγεννιάτικα ψώνια τους! 

. Ισχυρίσθηκε ότι οι Ρώσοι 
παραπλανούν το γερμανικό 2ο γραφείο με φανταστικές πληροφορίες και ότι δεν είχαν ποτέ τόσο 
πολλές μεγάλες μονάδες. Άλλωστε, όπως είπε, το ανατολικό μέτωπο είναι ακόμα στον Vistula, ενώ 
το δυτικό μέτωπο αγγίζει τον Rhein. Στην ανατολή, είπε, μπορούμε ακόμη να παραχωρήσουμε 
έδαφος, ενώ στην Δύση δεν μπορούμε πια... Γι’ αυτό ο Führer επιμένει στην αντεπίθεση της Alsace, 
για να δοθεί ένα ανασταλτικό κτύπημα στην εισβολή. 

Την Ουγγαρία αυτή που δεν αμύνεται, ο Hitler είναι αποφασισμένοι να την υπερασπίσει. Εξηγεί το 
γιατί στον Guderian. Η Βουδαπέστη είναι το προπύργιο της Βιέννης, όπως στην εποχή των 
μογγολικών εισβολών. Άλλωστε, η μόνη πηγή πετρελαίου που απομένει στο Reich βρίσκεται στην 
Ουγγαρία και στο Μπούργκενλαντ. Γι’ αυτό, θα εξαπολυθεί αντεπίθεση για την απαλλαγή της 
Βουδαπέστης από τον κλοιό και την απώθηση των Ρώσων πέρα από τον Δούναβη. Το 4ο 
θωρακισμένο Σώμα SS που περιλαμβάνει τις μεραρχίες Νεκροκεφαλή και Βίκινγκ, καταφθάνει από 
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την Ανατολική Πρωσία για να αναλάβει την αντεπίθεση αυτή. Ο Guderian αντιτείνει ότι πρόκειται 
για σημαντικό τμήμα των ασθενών εφεδρειών του ανατολικού μετώπου. Ο Hitler, καθώς ο θυμός 
του είχε κατευνασθεί, έβαλε το χέρι του στον ώμο του επιτελάρχη του και είπε: 

Από τη σκοπιά του Ανώτατου Αρχηγείου του Συμμαχικού Εκστρατευτικού σώματος, η γερμανική 
επίθεση που άρχισε στην Alsace το βράδυ της Πρωτοχρονιάς δεν έχει τίποτα το αγωνιώδες. Τα μέσα 
που διαθέτει υπολογίζονται σε 2 ή 3 θωρακισμένες μεραρχίες και σε 6 ή 7 μεραρχίες πεζικού ή 
λαϊκών γρεναδιέρων. Καθώς τροφοδοτείται ελάχιστα, θα σβήσει σύντομα και δεν οδηγεί προς 
καμία κατεύθυνση επιδεκτική εκμετάλλευσης. Δεν θεωρείται άξια ν’ αποσπάσει την προσοχή της 
αμερικανικής διοίκησης από την επιχείρηση την οποία διεξάγει για την αποκοπή στη βάση του του 
θύλακα ο οποίος, μετά την περιορισμένη υποχώρηση του Model, παρέμεινε στις Ardennes. Υπό τον 
όρο, πάντως, ότι οι αμερικανικές δυνάμεις που βρίσκονται μέσα στον θύλακα που ορίζεται από τα 
Βόσγια και τους ποταμούς Λάουτερ και Rhein, δεν θα πέσει στην παγίδα. 

Βλέπετε, αγαπητέ μου 
στρατηγέ Guderian, δεν πιστεύω ότι οι Ρώσοι θα επιτεθούν καθόλου... Πιστέψτε με, δεν είναι παρά μία 
κολοσσιαία μπλόφα. Είμαι βέβαιος ότι δεν θα συμβεί τίποτα στο ανατολικό μέτωπο. 

Οποιαδήποτε βαθιά προέλαση στην περιοχή του Σάρρεμπουργκ και οποιαδήποτε απειλή εναντίον 
του ανοίγματος της Σαβέρν και της μεγάλης οδικής αρτηρίας Νανσύ - Strasbourg, θα έβαζαν σε 
σοβαρό κίνδυνο το αμερικανικό 6ο Σώμα. 

Με γνώμονα τα στοιχεία αυτά, ο Eisenhower παίρνει την συνετή απόφαση που αντιμετωπιζόταν 
από τις 16 Δεκεμβρίου: Εκκένωση της Alsace και σύμπτυξη του μετώπου της 6ης ομάδας στρατιών 
στην κορυφογραμμή των Βοσγίων. 

Η σχετική διαταγή δόθηκε τηλεφωνικώς από τις Versailles το βράδυ της 1ης Ιανουαρίου και 
συμπληρώθηκε με οδηγίες την επομένη. To 6o Σώμα πρέπει να αποσυρθεί αρχικά στη γραμμή 
Maginot κι έπειτα, στρεφόμενο με άξονα το αριστερό του, να καταλάβει διαδοχικά την γραμμή 
Μπιτς - Μίντερμπορν - Μπισβιλέρ, έπειτα την γραμμή Μπιτς - Ίγκβιλερ - Strasbourg και, τέλος, την 
γραμμή Μπιτς - Λα Πετίτ Πιέρ - Νταμπό. Στην τελευταία αυτή γραμμή που συμπίπτει με την 
κορυφογραμμή των Βοσγίων, πρέπει να φθάσει στις 5 Ιανουαρίου. Να μην ασχοληθείτε, γράφει ο 
στρατηγός Ντέβερς στον στρατηγό Patch,

Τα κέρδη των δύο πρώτων ημερών της επίθεσης είναι ασήμαντα. Δυτικά των Βοσγίων, το 
αμερικανικό 15ο Σώμα κάμφθηκε κάτω από την έφοδο της γερμανικής 14ης θωρακισμένης 
μεραρχίας, αλλά οι Γερμανοί δεν επέτυχαν τον αντικειμενικό σκοπό της πρώτης ημέρας, δηλαδή την 
κατάληψη του Ρόρμπαχ. Ανατολικά, το αμερικανικό 6ο Σώμα εξετέλεσε απρόσκοπτα την πρώτη 
φάση της υποχώρησής του. Στο κέντρο, στα ίδια τα Βόσγια, η γερμανική προεξοχή της Μπιτς 
διευρύνθηκε κάπως από μια γερμανική προέλαση προς Άλτορν και Βίνγκεν. Αλλά οι υπηρεσίες της 
αμερικανικής 7

 με τις πολιτικές συνέπειες του μέτρου αυτού. Οφείλετε να 
δεχθείτε την εγκατάλειψη όλου του εδάφους ανατολικά των Βοσγίων, περιλαμβανομένου και του 
Strasbourg... 

ης

Στις 3 Ιανουαρίου, λίγο μετά τα μεσάνυχτα, ένας αξιωματικός-σύνδεσμος φέρνει στο Αρχηγείο της 
Λουνεβίλ ένα γεμάτο αγωνία γράμμα του στρατηγού Σβαρτς, διοικητή του Strasbourg. Η 
εγκατάλειψη της Alsace, λέει ο Σβαρτς, είναι συμφορά, γιατί εκθέτει σε φρικτά αντίποινα και σε 
σφαγές πληθυσμούς οι όποιοι είναι εντελώς αδύνατο να μεταφερθούν προς τα πίσω. 

 στρατιάς μετακινούνται κάπως εσπευσμένα, παρέχοντας στα μετόπισθεν μια 
εντύπωση καταστροφής. Το Αρχηγείο μεταφέρεται από την Σαβέρν στην Λουνεβίλ. Στους 
χιονισμένους δρόμους, βαριές φάλαγγες κατευθύνονται προς τα δυτικά. 

Ο Ντέβερς φθάνει στο αρχηγείο της στρατιάς μερικές ώρες αργότερα. Ο Patch και ο επιτελάρχης 
του, στρατηγός Χουάιτ, εκθέτουν τα επιχειρήματα του Σβαρτς, υπογραμμίζοντας ότι είναι ακόμα 
καιρός να σταματήσει η σύμπτυξη του 6ου Σώματος προς την γραμμή Maginot. Ο Ντέβερς απαντά 
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με κάποια τραχύτητα ότι το Strasbourg θα εκκενωθεί και ότι ο διοικητής της 7ης στρατιάς 
παρακαλείται να μην ενδίδει στις πολιτικές ή άλλες πιέσεις που ασκούνται επάνω του. 

Ο διοικητής της ομάδας στρατιών, στρατηγός Ντέβερς, δεν είχε προφθάσει να φύγει από τη 
Λουνεβίλ, όταν νέες διαταγές έρχονται από το Ανώτατο Αρχηγείο του Συμμαχικού Εκστρατευτικού 
Σώματος. Όλα αλλάζουν! Η υποχώρηση πρέπει να σταματήσει και το Strasbourg να κρατηθεί. Οι 
προτάσεις και εισηγήσεις του Patch και του Χουάιτ μετουσιώθηκαν αμέσως σε διαταγές. Το 6ο 
Σώμα θα αγκιστρωθεί στη γραμμή Maginot. To 15o Σώμα θα εξαπολύσει αντεπίθεση για να 
απωθήσει τον εχθρό δυτικά των Βοσγίων. Ενώ, μια στιγμή πριν, είχε αποφασισθεί να 
εγκαταλειφθούν, η Alsace και το Strasbourg, γίνονται τώρα το αντικείμενο αποφασιστικής μάχης! 
Στον De Gaulle οφείλεται η μεταστροφή αυτή. Μόλις πληροφορήθηκε τις προθέσεις του Ανώτατου 
Αρχηγείου, τηλεγράφησε στον Roosevelt και τον Churchill ότι δεν θα δεχόταν την εγκατάλειψη της 
Alsace και διέταξε τον ντε Λαττρ ν’ αναλάβει αυτός την υπεράσπιση του Strasbourg. Ο Churchill 
επιστρέφει από την Αθήνα, όπου πέρασε δραματικά Χριστούγεννα, προσπαθώντας να θέση τέρμα 
στις αιματηρές συγκρούσεις που είχαν εξαπολυθεί από τον ΕΛΑΣ. Σπεύδει στις Versailles και 
βρίσκεται μέσα στο γραφείο του Eisenhower, τις πρώτες απογευματινές ώρες της 3ης Ιανουαρίου, 
όταν ο τελευταίος δέχεται τον αρχηγό της γαλλικής προσωρινής κυβέρνησης. Αποφεύγει να πάρει 
μέρος στη συζήτηση, αλλά, προηγουμένως, είχε επισημάνει στον Eisenhower και στον Bedell Smith 
τις σοβαρές και πολλαπλές συνέπειες μιας εγκατάλαψης του Strasbourg. 

Ο Eisenhower δεν δυσκολεύεται να δικαιολογήσει την απόφασή του από καθαρά στρατιωτική 
άποψη. Δεν διστάζει να παρατηρήσει ότι η κατάσταση θα ήταν λιγότερο κακή εάν η γαλλική στρατιά 
είχε ξεκαθαρίσει τον θύλακα του Κολμάρ και ότι η δύναμη της στρατιάς αυτής θα ήταν μεγαλύτερη 
εάν η γαλλική κυβέρνηση διατηρούσε τις μεραρχίες της σε πλήρη σύνθεση. Ο De Gaulle απαντά ότι 
το Strasbourg θα κρατηθεί οπωσδήποτε, έστω και αν θα χρειαζόταν ν’ ανεξαρτητοποιηθούν τα 
γαλλικά στρατεύματα από την συμμαχική διοίκηση. Ο Eisenhower αντιτείνει ότι αρκεί ένας λόγος 
του για να μην πάρουν πια τα γαλλικά στρατεύματα ούτε ένα φυσίγγιο, ούτε ένα λίτρο βενζίνης. Ο 
De Gaulle απαντά ότι η France, μέσα στην οργή της, θ’ αφαιρούσε από τους συμμάχους την χρήση 
των σιδηροδρόμων της και του δικτύου διαβιβάσεων που είναι απαραίτητα για τις επιχειρήσεις. Η 
απειλή είναι προσβλητική, αλλά δεν αφήνει αδιάφορο έναν αρχιστράτηγο που θέλει να αποφύγει 
κάθε δυσχέρεια στα μετόπισθέν του. Άλλωστε, ο Churchill έχει κερδίσει από πριν την υπόθεση του 
Strasbourg και, παρά την ζωηρότητα του χαρακτήρα του, ο Eisenhower έχει αρκετή πολιτικότητα 
ώστε η σφοδρότητα της λογομαχίας του με τον De Gaulle να μη τον παρασύρει σε πεισματική 
εμμονή στην πρώτη στάση του. Δέχεται να δώσει στον Ντέβερς άμεσες οδηγίες ώστε η υποχώρηση 
της 7ης στρατιάς να περιορισθεί στην εκκένωση των ανεπίδεκτων υπερασπίσεως προεξοχών και το 
Strasbourg να κρατηθεί σταθερά. Η θύελλα τελειώνει γύρω από ένα φλιτζάνι τσάι. Αποχωρισθήκαμε 
σαν καλοί φίλοι, αφηγείται ο De Gaulle. Και ο Eisenhower γράφει για τον τελευταίο: 

Την ίδια εκείνη ημέρα, 3 Ιανουαρίου, αρχίζει στις Ardennes η συμμαχική γενική επίθεση. Υπό τις 
διαταγές του Montgomery, η αμερικανική 1η στρατιά επιτίθεται στην βόρεια πλευρά του θύλακα, 
με τα Σώματα 7ο και 18ο και με στόχο την Ουφφαλίζ. Η 3η στρατιά εντείνει την προσπάθει;a της 
προς την Μπαστόν και το Σαιντ- Υμπέρ, με τα Σώματα 8ο και 3ο. Το άφθονο χιόνι περιορίζει την 
διεξαγωγή των μαχών στους δρόμους και ευνοεί την άμυνα παρεμποδίζοντας τις κινήσεις των 
επιτιθεμένων. Ο Hitler επεμβαίνει καθημερινά ζητώντας να πάψei η ομάδα στρατιών Β να 
περιορίζεται σε άμυνα και να αναλάβει την πρωτοβουλία των επιχειρήσεων. Ο Model απαντά ότι η 
κατάσταση των δυνάμεων και του ανεφοδιασμού του τον υποχρεώνουν να περιορίζεται σε άμυνα. 
Σκληρές μάχες διεξάγονται για μικρές τοποθεσίες των Ardennes-Λιερνέ, Oντέν, Μπιχαίν, Βιλέρ, 
Φλεμμιέρζ κλπ. - ανάμεσα σε μεγάλα παγωμένα δάση. Τα δύο σκέλη της αμερικανικής λαβίδας 
κλείνουν με βραδύτητα. 

Έφυγε 
ευδιάθετος, εκφράζοντας απεριόριστη εμπιστοσύνη στις στρατηγικές μου ικανότητες. 

Στη France, η γερμανική απόπειρα για το κλείσιμο του ανοίγματος της Σαβέρν με προέλαση δυτικά 
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των Βοσγίων, αποτυχαίνει. Ο θύλακας της Μπιτς παύει να διευρύνεται και, έπειτα, κάτω από την 
πίεση του αμερικάνικου 15ου Σώματος, αρχίζει να συστέλλεται. Οι Αμερικανοί ξαναπαίρνουν το 
Βίνγκεν και η πυκνότητα του πυρός τους φθείρει τις γερμανικές μονάδες. Ένα τάγμα της γερμανικής 
362ης μεραρχίας πεζικού έχει μείνει με 60 άνδρες και ένα άλλο με 15. 

Μετά την γερμανική αποτυχία, η μορφή της μάχης της Alsace αλλάζει. Ο Hitler τροποποιεί το 
σχέδι;o του. Οι ουσιώδεις επιχειρήσεις θα διεξαχθούν όχι πια δυτικά, αλλά ανατολικά των Βοσγίων. 
Η επίθεση της 1ης στρατιάς θα ξεκινήσει από την περιοχή του Βίσενμπουργκ, με κατεύθυνση προς 
Βασελόν και Μολσχάιμ. Η 19η στρατιά θα κινηθεί επιθετικά για να την συναντήσει διασχίζοντας το 
Ερνστάιν και η 553η μεραρχία λαϊκών γρεναδιέρων, διαβαίνοντας τον Rhein στο ύψος του 
Χαγκενάου, θα χρησιμεύσει ως στοιχείο συνδέσεων ανάμεσα στις δυο κινήσεις. Το Strasbourg που 
βρισκόταν έξω από τους κεντρικούς άξονες της επίθεσης κατά το αρχικό σχέδιο, γίνεται τώρα το 
επίκεντρο της μάχης. Ο Führer διευκρινίζει, ωστόσο, ότι ο σκοπός της τελευταίας δεν έχει αλλάξει. 
Από τα ανατολικά όπως και από τα δυτικά, στόχος παραμένει η κατάληψη του ανοίγματος της 
Σαβέρν και η εκμηδένιση των εχθρικών δυνάμεων μεταξύ Βοσγίων και Rhein. 

Η διάβαση του ποταμού από την 553η μεραρχία λαϊκών γρεναδιέρων πραγματοποιείται στις 5 
Ιανουαρίου, ώρα 07:45, σε απόσταση 25km στα βόρεια του Strasbourg, μεταξύ Κιλσίτ και 
Ντρουσενχάιμ. Ο τομέας αυτός φρουρείται από την ομάδα μάχης του Λίντεν που περιλαμβάνει 5 
τάγματα της αμερικανικής 42ης μεραρχίας πεζικού. Οι Αμερικανοί εγκαταλείπουν το χωριό 
Γκαμσχάιμ και απωθούνται ως τις παρυφές του Μπισβίλλερ, 8km από το Χαγκενάου. Από την 
πλευρά του Strasbourg, το προγεφύρωμα εκτείνεται ως το Βαντσενάου, καλοκαιρινό περίπατο των 
κατοίκων του Strasbourg. 

Η υπεράσπιση της πόλης αφαιρέθηκε από την αμερικανική 7η στρατιά και ανατέθηκε στη γαλλική 
1η στρατιά. Ο Ντε Λαττρ επιφορτίζει με την άμυνα της πόλης την μοναδική διαθέσιμη μεγάλη 
μονάδα του, την 3η μεραρχία πεζικού που καταφθάνει από τα άνω Βόσγια παραπαίοντας επάνω 
στο στρώμα πάγου των δρόμων. Εκτός από το Strasbourg, η μεραρχία αυτή πρέπει να κρατήσει και 
έναν τομέα 30km ανάμεσα στο προγεφύρωμα του Γκαμσχάιμ και στο Ερνστάιν. Στο δεξιό της, η 
γαλλική 1η μεραρχία παρατάσσεται κατά μήκος του Rhein ως το Ρινάου, και, έπειτα γύρω από τον 
θύλακα του Κολμάρ, ως το Σαλεστάτ. Κατάσταση παρακινδυνευμένη. Ο De Gaulle είχε ασφαλώς 
δίκαιο υποστηρίζοντας ότι δεν ήταν δυνατό να εγκαταλειφθεί το Strasbourg. Αλλά και ο Eisenhower 
δεν είχε ασφαλώς άδικο όταν έλεγε ότι η στρατιωτική τέχνη επέβαλλε την εγκατάλειψη αυτή. 

Η νέα γερμανική επίθεση αρχίζει στις 7 Ιανουαρίου, στα βόρεια και στα νότια του Strasbourg. Οι 
επιτιθέμενοι έχουν βάψει τα άρματά τους άσπρα και έχουν άσπρους χιτώνες επάνω από τις στολές 
τους. Στα νότια, η γερμανική 198η μεραρχία πεζικού, υποστηριζόμενη από μία θωρακισμένη 
ταξιαρχία SS, απωθεί στον παραπόταμο Ιλλ την γαλλική 1η μεραρχία και ανοίγει δίοδο ως το 
Ερνστάιν. 

Η κύρια επίθεση έρχεται από τα βόρεια. Εκτελείται από 7 μεραρχίες, ανάμεσα στις οποίες τρεις 
θωρακισμένες. Αλλά οι μεραρχίες πεζικού είναι εξαντλημένες και οι θωρακισμένες έχουν 
περιορισθεί σε μία φούχτα αρμάτων. 

Ο αγώνας αρχίζει στη βόρεια παρυφή του δάσους του Χαγκενάου. Οι αμερικανικές μεραρχίες 
πεζικού 79η και 14η άντεξαν στην κρούση. Τα χωριά Μπουλ, Χάτεν, Ριττερσχόφεν, και ιδιαίτερα το 
νεκροταφείο του τελευταίου, γίνονται θέατρο σφοδρών αγώνων. Στις 9 Ιανουαρίου, η γερμανική 1η 
στρατιά δηλώνει εξάντληση. Στερείται πυρομαχικών και πεζικού για την υποστήριξη των αρμάτων. 

Ο Hitler αρνείται να το πάρει απόφαση. Περιορίζεται σε μετάθεση του άξονα της επιθέσεων ακόμη 
ανατολικότερα. Η μάχη εντοπίζεται στην πεδιάδα του Rhein. Η γερμανική 19η στρατιά θα 
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επαναλάβει την προσπάθειά της και η 1η στρατιά θα ενωθεί με τον θύλακα του Γκάμπσχαιμ. Στην 
πραγματικότητα, η επιχείρηση της Alsace έχει χάσει κάθε γενικότερη σημασία, αφού η καταστροφή 
ενός σημαντικού τμήματος των συμμαχικών δυνάμεων έχει γίνει αδύνατη. Το μόνο κέρδος στο 
οποίο μπορεί ακόμη να ελπίζει ο Hitler είναι μια θεαματική και θορυβώδης αναγγελία ότι 
ανακατέλαβε το Strasbourg, για να τονωθεί κάπως το γερμανικό ηθικό. 

Η 9η Ιανουαρίου είναι ημέρα θυελλώδης στο Τσίγκενμπεργκ. Ο Guderian καταφθάνει 
επιστρέφοντας από μία περιοδεία στο ανατολικό μέτωπο, με την πεποίθηση ότι η εξαπόλυση της 
μεγάλης σοβιετικής επίθεσης είναι ζήτημα ωρών. Ο Hitler απαντά ότι η ιδέα αυτή είναι εντελώς 
ηλίθια και ότι ο αρχηγός του 2ου Γραφείου, Γκέλεν, πρέπει να κλεισθεί σε φρενοκομείο. Να με 
κλείσετε κι εμένα σε φρενοκομείο, απαντά ο Guderian, γιατί συμμερίζομαι απόλυτα την άποψή του

Κατά τις δύο ημέρες που ακολουθούν, ο πόλεμος δεν βγαίνει από τη ρουτίνα. Περίπου 70.000 
άνδρες, από τους οποίους 33.000 Γερμανοί, είναι κλεισμένοι στη Βουδαπέστη, ανεφοδιάζονται με 
ρίψεις από τον αέρα και περιμένουν με αγωνία την εξαπόλυση της επίθεσης που θα τους 
ελευθέρωνε. Το υπόλοιπο ανατολικό μέτωπο εξακολουθεί να βρίσκεται σε λήθαργο. Στην Alsace, οι 
επιχειρήσεις βρίσκονται σε νεκρό σημείο. Στις Ardennes, η αποχώρηση των μεραρχιών SS κάνει 
οριστικά αδύνατη την συγκράτηση των γερμανικών θέσεων. Το βρετανικό 30ό σώμα καταλαμβάνει 
την Λαρός, η αμερικανική 1η στρατιά καταλαμβάνει το Μπιχάιν και η 3η καταλαμβάνει το Σαιντ - 
Υμπέρ. Η Ουφφαλίζ, σημείο συγκλίσεως των συμμαχικών προσπαθειών, δεν απέχει πια παρά 10km 
περίπου. Όλοι οι στρατηγοί επιζητούν να ξαναπεράσουν πίσω από τη γραμμή Ζίγκφριντ. Ο 
Rundstedt προχωρεί ακόμη περισσότερο και, σ’ ένα υπόμνημα του προς το O.K.W., εισηγείται 
σύμπτυξη στη δεξιά όχθη του Rhein. 

. Η 
συζήτηση συνεχίζεται με βιαιότητα, ο Hitler επαναλαμβάνει ότι δεν θα εγκαταλείψει την 
πρωτοβουλία στη Δύση και ότι όλοι οι πίνακες των σοβιετικών δυνάμεων που του παρουσιάζουν 
είναι χονδροειδώς λανθασμένοι. Ο Guderian απεκόμισε, ωστόσο, κάτι θετικό. Ο Hitler δέχθηκε 
τελικά ν’ αποσυρθεί από τις Ardennes η 6η στρατιά SS που περιλαμβάνει τις θωρακισμένες 
μεραρχίες SS 1η, 2η, 9η και 12η, να συμπληρωθεί και να μεταφερθεί στο ανατολικό μέτωπο. 

Οι στρατιώτες, γράφει, δεν θέλουν να κλεισθούν μέσα σε αμπρί 
με λεπτές στέγες· θα τους κάψουν εύκολα τα φλογοβόλα. Προτιμούν να μάχονται στο ύπαιθρο... Ο Hitler, 
δημιουργός της γραμμής Ζίγκφριντ, απορρίπτει με οργή το υπόμνημα και διατάσσει να 
υπερασπίζεται παντού το έδαφος βήμα προς βήμα. 
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Γερμανική πανωλεθρία στο Vistula 

Στο ανατολικό μέτωπο, κανείς δεν συμμερίζεται την άποψη του Hitler ότι είναι ηλίθιο να αναμένεται 
επίθεση. Πολυάριθμες ενδείξεις φανερώνουν ότι οι Ρώσοι εκτελούν μεγάλες μεταφορές και ότι η 
κρούση επίκειται. 

Κυκλωμένη από την ξηρά και ανεφοδιαζόμενη από τη θάλασσα, η γερμανική ομάδα στρατιών του 
Βορρά, υπό την διοίκηση του στρατηγού Σαίρνερ που περιλαμβάνει τις στρατιές 18η και 16η, με 
σύνολο 22 μεραρχιών, μένει γαντζωμένη στις Βαλτικές Χώρες, και άκαρπες μένουν όλες οι πιέσεις 
που ασκούνται επάνω στον Hitler για να διατάξη την αποχώρησή της όσο είναι ακόμη καιρός. Το 
γερμανικό μέτωπο ξαναρχίζει στον Νιέμεν, με την ομάδα στρατιών Mitte, υπό τον στρατηγό 
Ράινχαρτ που περιλαμβάνει τις στρατιές 3η θωρακισμένη, 4η, και 2η. Ακολουθεί, κοντά στην 
Warsaw, η ομάδα στρατιών Α, 1η στρατιά, υπό την διοίκηση του στρατηγού Χάρπε, η οποία 
περιλαμβάνει τις θωρακισμένες μεραρχίες 9η, 4η, και 17η. Πιο πέρα, μέσα από την Σλοβακία και την 
Ουγγαρία, παρατάσσεται η ομάδα στρατιών Süd, υπό τον στρατηγό Βαίλερ. Συνδέεται, στον ποταμό 
Ντράβα, με το νοτιανατολικό θέατρο επιχειρήσεων, υπό την διοίκηση του στρατάρχου Kesselring 
που περιλαμβάνει την Κροατία και την Βόρεια Ιταλία. 

Σταθεροποιημένο από το φθινόπωρο, το μέτωπο ακολουθεί περίπου τον περίγυρο της ανατολικής 
Πρωσίας ως τον Ναρέβ, συνεχίζεται κατά μήκος του ποταμού αυτού ως τη συμβολή του με τον 
Vistula, ακολουθεί τον Vistula ως την συμβολή του με τον Βισλόκα και, έπειτα, εκτείνεται κατά 
μήκος του Βισλόκα ως τα Καρπάθια. Η αμυντική αξία των υδάτινων αρτηριών μειώνεται από τον 
παγετό και από τα προγεφυρώματα που οι Ρώσοι διατήρησαν παρά τις γερμανικές προσπάθειες για 
την εξάλειψή τους. Οι στρατιές περιλαμβάνουν 5 ως 11 μεραρχίες η κάθε μία. Οι γενικές εφεδρείες 
αποτελούνται από 12 μεραρχίες, κινητές, θωρακισμένες ή μηχανοκίνητες. Επιστήθηκε η προσοχή 
του Führer στην ανεπάρκεια τους ως προς ένα μέτωπο 700km που απειλείται από μεγάλες εχθρικές 
μάζες. Ο Hitler απάντησε ότι το ανατολικό μέτωπο πρέπει να κρατήσει με ό,τι διαθέτει. Θα 
κατάρρευση σαν χάρτινος πύργος,

Η ρωσική επίθεση αρχίζει στις 12 Ιανουαρίου, με αφετηρία το προγεφύρωμα του Μπαράνωφ, 
βορειανατολικά της Κρακοβίας. Διεξάγεται από την 1η ομάδα στρατιών της Ουκρανίας, υπό τις 
διαταγές του στρατάρχου Κόνιεφ, και ακολουθεί δυο στρατηγικούς άξονες: ο ένας, δευτερεύων, 
προς την κατεύθυνση της άνω Silesia από το Όππελν· ο άλλος που είναι και ο κύριος, προς την 
κατεύθυνση του Όντερ, μεταξύ Breslau και Γκλογκάου. Ο Κόνιεφ διαθέτει 60 μεραρχίες πεζικού, 8 
θωρακισμένα σώματα και, κυρίως, συντριπτικό πυροβολικό. Η γερμανική 4η θωρακισμένη στρατιά 
γίνεται κυριολεκτικά κόσκινο. Από το πρώτο κιόλας βράδυ, τα ρωσικά θωρακισμένα φθάνουν σε 
τοποθεσίες που απέχουν 25km από τις γραμμές εκκίνησης. 

 προλέγει ο Guderian. 

Την επομένη, η 1η ομάδα στρατιών Λευκορωσίας, υπό τον στρατάρχη Ζούκωφ, επιτίθεται με τη 
σειρά της, εξορμώντας από τα προγεφυρώματα του Πούλαβυ και του Μαγκνούσεφ, στα νότια της 
Warsaw. Την μεθεπομένη, η επίθεση επεκτείνεται στις 2η και 3η ομάδα στρατιών Λευκορωσίας, 
υπό τους στρατάρχες Ροκοσσόφσκυ και Τσερνιακόφσκυ. Η πρώτη εξορμά από το προγεφύρωμα του 
Πουλστούσκ, στον Ναρέβ, προς την κατεύθυνση του Danzig. Η δεύτερη φθάνει στην Ανατολική 
Πρωσία από τα ανατολικά προς τα δυτικά. Η 1η ομάδα στρατιών της Βαλτικής και η 4η ομάδα 
στρατιών της Ουκρανίας επεκτείνουν την επίθεση στις δύο πτέρυγες, η μια προς την Königsberg και 
η άλλη προς το Ρατιμπόρ. Η Ε.Σ.Σ.Δ. ρίχνει στη μάχη όλες τις δυνάμεις της, απερίγραπτο 
συνονθύλευμα που περιλαμβάνει από άρματα Joseph Stalin, τα πιο σύγχρονα του κόσμου, ως και 
ασιατικές ορδές με στοιχειώδη οπλισμό. 

Η γερμανική αντίδραση είναι εξαιρετικά ασθενής. Κανένας γενικότερος ανθελιγμός δεν είχε 
προετοιμασθεί. Οι εφεδρείες που διατηρούνταν, πολύ κοντά στο μέτωπο, σύμφωνα με ρητή 
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διαταγή του Führer, αποδεκατίζονται από την προπα ρασκευή του πυροβολικού ή 
αποδιοργανώνονται από την ταχύτητα της ρωσικής προέλασης. Κοντά στο Κίλτσε, το γερμανικό 24ο 
θωρακισμένο σώμα κόβεται στα δύο. Ανασυγκροτείται χάρη στην ενεργητικότητα του διοικητού 
του, Walther Nehring, και υποχωρεί μαχόμενο ανάμεσα σε εχθρικούς σχηματισμούς, 
συσπειρώνοντας γύρω του αποδιοργανωμένα στοιχεία των στρατιών 4ης θωρακισμένης και 9ης. Το 
θωρακισμένο σώμα Grossdeutschland, υπό τον στρατηγό Ζάουκεν αποσπάται από την Ανατολική 
Πρωσία κατόπιν διαταγής του Hitler για να μεταφερθεί στην περιοχή του Πόζεν. Χάνει πολλές 
ημέρες κατά τη σιδηροδρομική μεταφορά του και, καθώς η ζώνη της αποβιβάσεώς του έχει κιόλας 
καταληφθεί, μόλις γλιτώνει την καταστροφή. Μάταια θ’ αναζητούσε κανείς μία κεντρική 
κατευθυντήρια ιδέα στην γερμανική άμυνα. Διαπιστώνονται μόνον μάχες ασυνάρτητες, 
προσπάθειες ασύνδετες μεταξύ τους, εναντίον μιας πλημμυρίδας που ξεχύνεται ανάμεσα από 
φράγματα που έσπασαν. 

Στις 14 Ιανουαρίου, η ρωσική προέλαση είναι γενική από την Βαλτική ως τα Καρπάθια. Στις 15, ο 
Ζούκωφ καταλαμβάνει το Κίλτσε και, στις 16, το Ραντόμ. Την ίδια εκείνη ημέρα, ο Hitler δέχεται, επί 
τέλους, να σταματήσουν οι επιθέσεις στη Δύση και επιστρέφει στο Berlin, όπου χώνεται για πάντα, 
στο υπόγειο καταφύγιο της νέας Καγκελαρίας. Την ίδια ημέρα, επίσης ο Guderian μαθαίνει με 
συντριβή ότι η 6η θωρακισμένη στρατιά SS που αποσύρθηκε από τις Ardennes, κατευθύνεται όχι 
προς τον Όντερ, αλλά προς τον Δούναβη, για να πάρει μέρος στη μάχη της Βουδαπέστης. Την ίδια 
ημέρα πάντοτε, ο Χάρπε, εξιλαστήριο θύμα, αντικαθίσταται στην διοίκηση της ομάδας στρατιών Α 
με τον Σαίρνερ. Την επομένη, 17 Ιανουαρίου, η 1η ομάδα στρατιών της Ουκρανίας καταλαμβάνει 
την Τσεστοτσόβα και η 1η ομάδα στρατιών Λευκορωσίας την Warsaw. Εξ αιτίας ενός λάθους που 
οφειλόταν στη διακοπή των επικοινωνιών, ανακοινώθηκε πρόωρα στον Hitler η πτώση της πόλης. 
Εκείνος φωνάζει ότι πρόκειται για σαμποτάζ, διατάσσει την σύλληψη από την Gestapo του 
συνταγματάρχη Μπόνιν και δύο αξιωματικών του Γραφείου επιχειρήσεων και υπόσχεται να 
τσακίσει την κλίκα των διανοουμένων της 20ής Ιουλίου που αποτελούν το Γενικό Επιτελείο. Στις 19, 
το Λοτζ και η Krakow πέφτουν. Στις 20, είναι η σειρά του Τιλσίτ και, στις 21, η σειρά του Γκουμπίννεν 
και του Τάννενμπεργκ. Ο Ράινχαρτ διέταξε την ανατίναξη του μνημείου του στρατάρχου 
Χίντεμπουργκ και έστειλε στο Berlin το φέρετρό του και το φέρετρο της συζύγου του. 

Οι ζωντανοί φεύγουν και εκείνοι. Η άλλοτε δυτική Poland είχε προσαρτηθεί και πάλι στο Reich και 
είχε διαιρεθεί σε δυο επαρχίες: την Δυτική Πρωσία με πρωτεύουσα το Danzig, και την Βάρτα με 
πρωτεύουσα το Πόζεν. Είχαν εγκατασταθεί εκεί οι γερμανικές εθνικές μειονότητες που είχαν 
ξεριζωθεί, το 1939- 1940, μετά την συμμαχία Hitler - Stalin, από την Κουρλάνδη, τη Λιβονία, τη 
Γαλικία και την Τρανσυλβανία, χώρους παλαιού γερμανικού εποικισμού. Είχαν ξαναχτίσει μια εστία 
και είχαν καλλιεργήσει το έδαφος. Το διάλειμμα τελείωσε. Οι Ρώσοι ξανάρχονται. Πρέπει να 
ξαναφύγουν... 

Να ξαναφύγουν; Κατάπληξη! Την ημέρα ακριβώς κατά την οποία το γερμανικό μέτωπο κατέρρεε, ο 
υφυπουργός της προπαγάνδας, Άλφρεντ Νάουμαν, συγκέντρωνε στο Πόζεν όλες τις αρχές της 
επαρχίας Βάρτα και εξηγούσε ότι οι γραμμές του Vistula ήσαν χαλύβδινης στερεότητας και ότι η 
μάχη που άρχιζε θα κατέληγε με την επανάληψη της γερμανικής προέλασης προς την Μόσχα. Οι 
νομάρχες έγιναν φορείς της επίσημης αυτής διαβεβαιώσεως, λέγοντας στους πληθυσμούς ότι δεν 
είχαν κανένα λόγο να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους. Πολλοί έπεσαν να κοιμηθούν εφησυχάζοντας 
με τη διαβεβαίωση αυτή και ξύπνησαν ακούγοντας στο δρόμο του χωριού θωρακισμένα που δεν 
άργησαν να διαπιστώσουν ότι δεν ήσαν γερμανικά. Οι άλλοι έφυγαν βιαστικά, την τελευταία 
στιγμή, όταν η απίστευτη κραυγή: Οι Ρώσοι έρχονται!

Τρομακτική έξοδος. Απαρχή μιας ανθρώπινης χιονοστιβάδας που θα ξεπεράσει σε όγκο και σε 
φρίκη όλες τις κινήσεις πληθυσμών τις οποίες ο πόλεμος είχε προξενήσει στη Δύση. Χιόνι σκεπάζει 

 επιβεβαιώθηκε από το πρώτο κύμα των 
φυγάδων. 
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τους δρόμους. Το θερμόμετρο δείχνει -20°C. Τα μεταφορικά μέσα περιορίζονται σε μερικά αγροτικά 
κάρα ελκόμενα από βόδια ή άλογα που σε λίγο δεν θα είναι δυνατόν να τραφούν. Πλήθη από 
γυναικόπαιδα φεύγουν πεζή, σέρνοντας δέματα ή αναποδογυρισμένα τραπέζια σαν έλκηθρα. Δεν 
θα γνωσθεί ποτέ πόσες χιλιάδες απ’ αυτούς βρήκαν τον θάνατο στους δρόμους. 

Ο καιρός χειροτερεύει ακόμη κατά την τελευταία εβδομάδα του Ιανουαρίου. Λέγεται ότι οι 
χιονοπτώσεις είναι οι αφθονότερες του αιώνα. Επάνω στα παγωμένα ποτάμια κινούνται τα 
βαρύτερα οχήματα. Αντιμετωπίζεται το σπάσιμο των πάγων του Όντερ για να ξαναπάρει το ποτάμι 
την αξία του ως εμποδίου. Κάλεσαν στο καταφύγιο του Führer τον μετεωρολόγο Σούστερ, ο οποίος 
απέδειξε ότι η ιδέα αυτή είναι ανεφάρμοστη. Μέσα στη χιονοθύελλα, η μάχη συνεχίζεται από τη 
μια άκρη στην άλλη του ανατολικού μετώπου. Σε αρκετές περιπτώσεις, δεν είναι παρά μια 
εξαντλητική φυγή μπροστά σ’ έναν επιδρομέα που τον καθυστερούν περισσότερο οι καιρικές 
συνθήκες παρά τα όπλα της Wehrmacht. 

Φθάνοντας από την Ρίγα, ο Σαίρνερ μόλις στις 20 Ιανουαρίου μπόρεσε ν’ αναλάβει την διοίκηση της 
ομάδας των στρατιών Α. Το είδος του ανθρώπου καθρεφτίζεται στο έμβλημά του: Δύναμη δια του 
φόβου, παρωδία του εμβλήματος δύναμη δια της χαράς του Μετώπου Εργασίας

Το Ruhr και το Σάαρ είναι ρημαγμένα. Η Silesia είναι άθικτη. Μαζί με την Dresden, το Breslau είναι η 
μόνη μεγάλη γερμανική πόλη που δεν δέχθηκε ούτε μια βόμβα. Οι ζωτικές βιομηχανίες 
μεταφέρθηκαν βαθμιαία σ’ αυτό το άδυτο. Εάν η Silesia πέσει, η συνέχιση του πολέμου γίνεται 
σχεδόν αδύνατη. 

. Πληβείος και 
Βαυαρός, μισεί την πρωσική αριστοκρατία και πιστεύει τυφλά στον Hitler. Στον άνθρωπο με αυτόν 
τον ζήλο και με αυτή την κτηνωδία ανατίθεται το έργο της διάσωσης του τελευταίου οπλοστασίου 
του Γ’ Reich: της Silesia. 

Αλλά η Silesia υφίσταται εισβολή την ημέρα ακριβώς της αναλήψεως της διοίκησης από τον 
Σαίρνερ. Οι σοβιετικές δυνάμεις διαβαίνουν τον Όντερ στο Μπριγκς και στο Σταϊνάου, από την μια 
μεριά και την άλλη του Breslau. Στην άνω Silesia, το πολύτιμο βιομηχανικό λεκανοπέδιο έχει 
υπερκερασθεί και οι Ρώσοι εισδύουν μέσα σ’ αυτό. Για την ανόρθωση της κατάστασης, θα 
χρειαζόταν μια μάζα νωπών μεραρχιών που θα έπεφταν επάνω σ’ έναν αντίπαλο αποδιοργανωμένο 
από τη γρήγορη προέλασή του. Αλλ’ αυτή η μάζα δεν υπάρχει. 

Όλες οι επί μέρους προσπάθειες αποτυχαίνουν. Τα κατάκοπα στρατεύματα του Νέρινγκ 
κατορθώνουν να περισώσουν το θωρακισμένο σώμα Grossdeutschland αλλά αποτυχαίνουν στην 
προσπάθειά τους για την αποκατάσταση της γραμμής του Όντερ. Σχετικά άθικτη, η 17η στρατιά 
επιφορτίζεται με την υπεράσπιση του βιομηχανικού λεκανοπεδίου. Αλλά είναι ανίσχυρη να 
εμποδίσει την κατάληψη του Κάτοβιτς, του Όππελν και του Γκλάιβιτς και την κύκλωση του Μπόιτεν. 
Βλέποντας να επέρχεται ολοκληρωτική συμφορά, ο Σαίρνερ αποφασίζει να ζητήσει από τον Hitler 
την άδεια εκκένωσης του Ruhr της Ανατολικής Γερμανίας. Για πρώτη ίσως φορά, ο τύραννος αντιδρά 
σαν άνθρωπος που το έχει πάρει απόφαση: 

Με την πληθυσμιακή διόγκωση εξ αιτίας του πολέμου το Breslau έχει ένα εκατομμύριο κατοίκους. Ο 
gauleiter Χάγκε διέταξε, στην αρχή, να μην εγκαταλείψει κανείς την πόλη. Όταν η πόλη κηρύσσεται 
οχυρωμένη από τον Hitler, αλλάζει πολιτική και διατάσσει την εκκένωσή της από τον άμαχο 
πληθυσμό. Αυτοκίνητα με μεγάφωνα περιτρέχουν την πόλη και ανακοινώνουν ότι τα γυναικόπαιδα 
πρέπει να εγκαταλείψουν το Breslau πεζή και αμέσως από τον δρόμο του Λίγκνιτς. Το θερμόμετρο 
δείχνει -20°C και το ύψος του χιονιού στους δρόμους φθάνει τα 25cm. 

Εάν νομίζετε ότι δεν γίνεται πια τίποτε άλλο, Σαίρνερ, 
κάνετε το! 

Στην Ανατολική Πρωσία, η λαβίδα σφίγγεται. Ο Τσερνιακόφσκυ απομονώνει την Königsberg. Ο 
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Ροκοσσόφσκυ προελαύνει δια μέσου του Αλλενστάιν και του Oστερόντε και, στις 27 Ιανουαρίου, 
φθάνει στο Φρίσες Χαφ, κοντά στο Έλμπιν. Δυο γερμανικές στρατιές, η 3η θωρακισμένη υπό τον 
στρατηγό Ράους και η 4η υπό τον στρατηγό Χόσμπαχ, έχουν απομονωθεί. Ο Hitler διαβιβάζει στον 
Ράους την διαταγή να υπερασπίσει την Königsberg και το Πιλάου, επί νειο του Φρίσες Χαφ. Διατάζει 
τον Χόσμπαχ να παρατάξει τα τμήματά του σε σχηματισμό σκαντζόχοιρου γύρω από τη μικρή 
τοποθεσία του Λότζεν, ανάμεσα στις Μαζουριανές λίμνες. Το Rastenburg, πρώην Γενικό Στρατηγείο 
του Adolf Hitler, βρίσκεται σε απόσταση μικρότερη από 20km Μετά την απόπειρα της 20ής Ιουλίου, 
το παράπηγμα του Führer είχε ξανακτισθεί σαν αληθινό φρούριο. Ανατινάσσεται πριν προφθάσει να 
χρησιμοποιηθεί. 

Ο Χόσμπαχ δεν υπακούει. Έχει γύρω του 350.000 στρατιώτες, τους οποίους θέλει να γλιτώσει από 
ένα νέο Stalingrand, καθώς και ένα αμέτρητο πλήθος ανατολικών Πρώσων που επιθυμούν διακαώς 
να συνεχίσουν τον Γολγοθά της φυγής τους προς τα δυτικά. Στο 26ο Σώμα Στρατού που διοικείται 
από τον στρατηγό Μάτσκυ, ανατίθεται η αποστολή να ξανανοίξει τον δρόμο προς το Danzig. Ο 
διοικητής της ομάδας στρατιών, Ράινχαρτ, συμπράττει καλύπτοντας με τη σιωπή του τις προθέσεις 
και τις κινήσεις του υφισταμένου του. Έπειτα από πορεία 200km, οι 131η και 170η μεραρχίες 
πεζικού φθάνουν από την περιοχή του Λότζεν στην περιοχή του Βόρμντιτ. Επιτίθενται το βράδυ της 
26ης, με κρύο -30°C βαθμών κι ένα υπέροχο σεληνόφως που κάνει το χιονισμένο τοπίο μαγευτικό. 
Πολλοί Ρώσοι που αιφνιδιάστηκαν μέσα στα χωριά, μεθυσμένοι ή κοιμισμένοι με γυναίκες, 
σκοτώνονται αμείλικτα. Την επομένη, νέες χιονοπτώσεις μεγαλώνουν τις δυσκολίες, αλλά και ο 
τελευταίος από τους Γερμανούς στρατιώτες επιτίθεται με την ενεργητικότητα ενός φυλακισμένου 
που δραπετεύει. Στις 29, η 170ή μεραρχία πεζικού βρίσκεται στο Πρώυσιχ Χόλαντ, 20km από το 
Έλμπινγκ, όπου η 2η στρατιά αντιστέκεται ακόμη. Ο Χόσμπαχ ελπίζει ότι η επαφή θ’ αποκατασταθεί 
μέσα στην ημέρα εκείνη. 

Αλλά η πτώση του Λοτζ που εκκενώθηκε χωρίς μάχη, και οι καταγγελίες του Erich Κοχ, gauleiter της 
Ανατολικής Πρωσίας, φανέρωσαν στον Hitler την ανυπακοή του Χόσμπαχ. Ο νους του, 
δηλητηριασμένος από την 20ή Ιουλίου, βρίσκει μια εξήγηση: η εγκατάλειψη της Ανατολικής 
Πρωσίας βρίσκεται στα πλαίσια μιας συνωμοσίας για την ανακήρυξη, επάνω σε γερμανικό έδαφος, 
μιας αντιχιτλερικής κυβέρνησης που θα προερχόταν από την επιτροπή Ελεύθερη Γερμανία. Ο 
Χόσμπαχ και ο Ράινχαρτ, λέει, είναι συνεννοημένοι με τον Ζάιντλιτζ. Είναι προδοσία! Τους 
χρειάζεται στρατοδικείο. Ο Αυστριακός Ρέντουλιτς, άλλοτε καθηγητής που έγινε στρατηγός, 
αφοσιωμένος στον Hitler, αντικαθιστά τον Ράινχαρτ. Ένας άλλος πιστός ναζιστής, ο στρατηγός 
Freidrich Βίλχελμ Μύλλερ, αντικαθιστά τον Χόσμπαχ. Η επίθεση για την διάσπαση του κλοιού και 
την απόδραση αναστέλλεται και η 4η στρατιά επιστρέφει προς τ’ ανατολικά για να ενωθεί με την 3η 
θωρακισμένη στρατιά. Χιλιάδες πρόσφυγες επιχειρούν παρ’ όλα αυτά να διαφύγουν διασχίζοντας 
τους παγετώνες του Φρίσες Χαφ, κάτω από τα πυρά του ρώσικου πυροβολικού. Και σπέρνουν με 
πτώματα την επιφάνεια του πάγου...  

Στις αρχές Φεβρουαρίου, η επιμήκυνση των γραμμών συγκοινωνιών και ανεφοδιασμού αναστέλλει 
την προέλαση του σοβιετικού στρατού. Αλλά η γερμανική ήττα είναι τρομακτική. Οι Ρώσοι έχουν 
διαβεί τον Όντερ σε πλατύ μέτωπο. Στα νότια, η σοβιετική προέλαση πλησιάζει τον Νάισσε, δυτικό 
σύνορο της Silesia. Γύρω από την Φραγκφούρτη στον Όντερ, οι Γερμανοί διατηρούν δυο 
προγεφυρώματα στα ανατολικά του ποταμού, αλλά οι Ρώσοι βρίσκονται στην αριστερή όχθη, σε 
απόσταση 70km από το Berlin. 

Για να φράξει το ρήγμα που άνοιξε μπροστά στην πρωτεύουσά του, ο Hitler συγκροτεί μία νέα 
ομάδα στρατιών στην οποία δίνει την ονομασία Weichsel αν και οι πιθανότητές του να ξαναφθάσει 
στον Vistula είναι τόσες, όσες και για να φθάσει στον Volga. Ο Guderian ζητεί ν’ ανατεθεί η διοίκηση 
της νέας αυτής ομάδας στρατιών στον στρατάρχη von Βάιχς. Ο Hitler αρνείται. Λέει ότι δεν έχει 
εμπιστοσύνη στον Μαξιμιλιανό Μαρία Joseph von Βάιχς, γηραιό στρατιωτικό και φανατικό 
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χριστιανό. Την μέριμνα της κάλυψης του Berlin την αναθέτει στον Himmler, ο οποίος έκανε στον 
άνω Rhein την μαθητεία του ως πολέμαρχος. Την στιγμή εκείνη, οι γερμανικές δυνάμεις στο 
ανατολικό μέτωπο είναι 103 μεραρχίες πεζικού και 33 θωρακισμένες. Στο δυτικό μέτωπο 
παρατάσσονται 65 μεραρχίες πεζικού και 12 θωρακισμένες. Όλοι σχεδόν οι στρατηγοί 
αναρωτιούνται γιατί δεν μεταφέρονται στο ανατολικό όλες οι δυνάμεις του δυτικού μετώπου, έστω 
και -ίσως κυρίως- αν η μεταφορά αυτή θα σήμαινε την ολοκληρωτική κατάληψη της Γερμανίας από 
τους δυτικούς συμμάχους. 
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Η μάχη του Κολμάρ 

Οι μάχες στη δύση δεν έχουν τον μεγαλειώδη, άγριο και απεγνωσμένο χαρακτήρα της σύγκρουσης 
που διεξάγεται στα γερμανό - ρωσικά σύνορα. Αλλά οι συνθήκες δεν είναι λιγότερο τραχιές. Οι 
νεκροί, σημειώνει ο Patton, παγώνουν αμέσως, παίρνοντας ένα φοβερό βαθυκόκκινο και μελανό 
χρώμα... Απόρησα βλέποντας το χιόνι σπαρμένο με μαύρα στίγματα. Ανακάλυψα ότι ήταν δάχτυλα 
των ποδιών των νεκρών. 

Στις 16 Ιανουαρίου, ο αμερικανικός 41ος ουλαμός ιππικού που ανήκει στην 3η στρατιά, συναντάται 
στην Ουφφαλίζ με το 41ο σύνταγμα θωρακισμένου πεζικού της 1ης στρατιάς. Η συνένωση αυτή 
τερματίζει την μάχη των Ardennes. Τα αμερικανικά στρατεύματα ξαναγυρίζουν στις θέσεις που 
κατείχαν στις 18 Δεκεμβρίου. Η αντεπίθεση του Hitler προσπόρισε στο Γ’ Reich ένα μήνα ανάπαυλας 
εναντίον του αντιπάλου της Δύσης, και έδωσε στον αντίπαλο της Ανατολής, τον πιο αμείλικτο, 
προτεραιότητα στην εισβολή στην Γερμανία και στην κατάκτηση της Κεντρικής Ευρώπης. 

Ο αιφνιδιασμός των Ardennes στοίχισε στους συμμάχους 8.000 νεκρούς, 48.000 τραυματίες και 
21.000 αγνοούμενους. Ψυχολογικά, αφήνει τραύματα. Ο Eisenhower θεωρεί πιο αναγκαία παρά 
ποτέ την μέθοδο της περισκέψεως και την συνεχή και ταυτόχρονη προέλαση στο σύνολο του 
μετώπου. Ο Montgomery επανέρχεται στην εισήγησή του για μια αποκλειστική επίθεση στα βόρεια 
του Ruhr και, έχοντας την υποστήριξη ολόκληρης της βρετανικής κοινής γνώμης και των οργάνων 
της, ξαναβάζει υποψηφιότητα για την διοίκηση του συνόλου των συμμαχικών στρατευμάτων στη 
Δυτική Ευρώπη. Αλλά ο φωτοστέφανος του Eisenhower δεν μαράθηκε αρκετά από τα γεγονότα του 
Δεκεμβρίου και οι Αμερικανοί διαθέτουν 50 μεραρχίες απέναντι στις 15 της βρετανικής 
Κοινοπολιτείας. Ο μετριότατος ασφαλώς Bradley ξανάρχεται κι αυτός στην επιφάνεια, αφού είχε 
ουσιαστικά παραμερισθεί κατά την στιγμή του κινδύνου. Δυο ημέρες μετά την συνένωση των 
αμερικανικών δυνάμεων στην Ουφφαλίζ, ο Eisenhower του ξαναδίνει την διοίκηση της 
αμερικανικής 1ης στρατιάς, αφήνοντας μόνο την 9η στην ομάδα Montgomery. 

Για την συνέχεια των επιχειρήσεων, ο Eisenhower καταστρώνει ένα σχέδιο. Η πρώτη φάση του 
αποβλέπει στην εκκαθάριση της αριστερής όχθης του Rhein. Η δεύτερη φάση του αποβλέπει στη 
διάβαση του Rhein και η τρίτη στην προέλαση πέρα από τον Rhein. Κατά τους εμπειρογνώμονες του 
Ανωτάτου Αρχηγείου του Συμμαχικού Εκστρατευτικού Σώματος, η στάθμη του νερού και η δύναμη 
του ρεύματος καθιστούν αδύνατη τη διάβαση του ποταμού πριν από τον Μάιο. Ο Eisenhower δίνει, 
λοιπόν, στον εαυτό του περιθώριο 5 μηνών για την εκτέλεση της πρώτης φάσης του προγράμματός 
του. 

Η φάση αυτή αρχίζει με γαλλοαμερικανική επίθεση στην Alsace. Η γερμανική απειλή εναντίον του 
Strasbourg δεν έχει οριστικά εξαλειφθεί. Η γερμανική 1η στρατιά ενώθηκε με τον θύλακα του 
Γκαμπσχάιμ, ενώ η αμερικανική 7η στρατιά, εγκαταλείποντας τη βόρεια παρυφή του δάσους του 
Χαγκενάου, αποσύρεται ως τον ποταμό Μόντερ, και η αμερικανική 3η μεραρχία πεζικού 
αναγκάζεται ν’ αποκρούσει πολλές σφοδρές επιθέσεις εναντίον του Strasbourg. Ωστόσο, η 
συμμαχική διοίκηση πιστεύει ευλόγα ότι ο καλύτερος τρόπος για την εκκαθάριση της κατάστασης 
στην Alsace είναι η εξαφάνιση του θύλακα του Κολμάρ, ο οποίος απειλεί εδώ και τρεις μήνες την 
δεξιά της πτέρυγα. 

Μέσα στον θύλακα, η γερμανική 19η στρατιά περιήλθε υπό τις διαταγές του στρατηγού Ραστ. 
Περιλαμβάνει το 64ο Σώμα Στρατού στα βόρεια και το 63ο στα νότια. Οι 8 μεραρχίες της είναι 
ελλιπείς και κουρασμένες. Σε μια απ’ αυτές, την 2η ορεινή που αποτελείται από Αυστριακούς και 
έφθασε από την Norway, θα σημειωθούν αθρόες λιποταξίες. Αλλά και τα γαλλικά και τα 
αμερικανικά στρατεύματα είναι κουρασμένα από την εκστρατεία. Ο καιρός είναι πολύ ακατάλληλος 
για επίθεση. Χιονοθύελλες σαρώνουν την Alsace. Η αεροπορία παραμένει συνήθως στο έδαφος. Οι 
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μεταφορές είναι εξαιρετικά δύσκολες. Η απόδοση και των καλύτερων μονάδων πάσχει εξ αιτίας των 
κόπων και των κακουχιών του στρατιώτη. 

Υπό την διοίκηση του στρατηγού Μπετουάρ, το γαλλικό 1ο Σώμα Στρατού επιτίθεται πρώτο 
εναντίον της νότιας πτέρυγας του θύλακα μεταξύ Ταν και Μυλούζης. Το δεξιό του πρέπει να φθάσει 
στον Rhein, στο Φεσσενχάιμ. Το αριστερό του πρέπει ν’ αναπτυχθεί κατά μήκος των Βοσγίων και να 
ενωθεί με το 2ο Σώμα Στρατού στο Ρούφφαχ. Αλλά τα αποτελέσματα είναι απογοητευτικά. Στις 
πλαγιές των Βοσγίων, η 4η μεραρχία ακινητοποιείται από το χιόνι και, μπροστά στη Μυλούζη, η 2η 
μεραρχία μηχανοκίνητου πεζικού κάνει βήμα σημειωτόν. Ο Μπετουάρ εισηγείται την αναστολή της 
επίθεσης ώσπου να βελτιωθεί ο καιρός. Ο ντε Λαττρ τον ενθαρρύνει. 

Ο Μονσαμπέρ επιτίθεται τη δεύτερη ημέρα μετά την έναρξη της επίθεσης στο βόρειο πλευρό του 
θύλακα, με 4 μεραρχίες, ανάμεσα στις οποίες οι αμερικανικές μεραρχίες πεζικού 3η και 28η. 
Οφείλει να υπερκεράσει το Κολμάρ για να φθάσει στο Νεφ - Μπρισάκ, στον Rhein. 

Τα αρχικά αποτελέσματα είναι περισσότερο ικανοποιητικά παρά στα νότια. Ο εχθρός εγκαταλείπει 
την σφήνα την οποία είχε δημιουργήσει προς το Strasbourg μεταξύ Ίλλ και Rhein. Το δάσος του 
Κολμάρ ξεκαθαρίζεται και οι επιτιθέμενοι φθάνουν στη διώρυγα του Κολμάρ. Αλλά λείπει από τον 
ντε Λαττρ μια μεραρχία για να διατηρήσει τον δυναμισμό της επίθεσης. Αρχικά, την ζητά μάταια. 
Έπειτα, στις 25 Ιανουαρίου, ο Ντέβερς του διαθέτει ένα ολόκληρο Σώμα Στρατού, το 21ο, υπό τον 
υποστράτηγο Μίλμπουρν. Το Σώμα αυτό μπαίνει σε δράση στα δεξιά του Μονσαμπέρ. Έπειτα από 
μια ανάπαυλα η επίθεση αναζωογονείται. Στις 2 Φεβρουαρίου, η αμερικανική 3η μεραρχία πεζικού 
ελευθερώνει το Κολμάρ και παραμερίζει για ν’ αφήσει τα άρματα της γαλλικής 5ης θωρακισμένης 
μεραρχίας να μπουν πρώτα στην πόλη. Η προέλαση συνεχίζεται προς το Ρούφφαχ, παρά την τήξη 
των χιονιών που μεταβάλλει σε χείμαρρους τα ρυάκια που κατεβαίνουν από τα Βόσγια. Το γαλλικό 
1ο Σώμα, επαναλαμβάνοντας την προέλασή του, φθάνει στο Ρούφφαχ πριν από την αμερικανική 
75η μεραρχία πεζικού. Η συνένωση τους πραγματοποιείται στις 5 Φεβρουαρίου. Ο θύλακας του 
Κολμάρ έχει κοπεί στα δύο. Τα γερμανικά στρατεύματα που βρίσκονται προς την πλευρά των 
Βοσγίων, γύρω από το Μίνστερ και το Γκεμπβίλλερ αιχμαλωτίζονται τμηματικά κατά τις επόμενες 
ημέρες. Το παλαιό φρούριο του Νεφ - Μπρισάκ πέφτει χωρίς μάχη στις 6 Φεβρουαρίου. Στις 9, οι 
τελευταίοι Γερμανοί στρατιώτες διαπεραιώνονται στην αριστερή όχθη του Rhein από την 
σιδηροδρομική γέφυρα του Σαλάμπ που είχε μείνει άθικτη σαν από θαύμα. Η γέφυρα ανατινάζεται 
μετά το πέρασμά τους. Η Alsace είναι ελεύθερη. 
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Yalta: επικύρωση τετελεσμένων γεγονότων 

Όπως και με τη διάσκεψη της Τεχεράνης, το 1943, η πρώτη διάσταση προθέσεων εκδηλώθηκε ως 
προς την έδρα της διάσκεψης. Ο Churchill αντιτάχθηκε με όλες τις δυνάμεις του στην επιλογή της 
Κριμαίας ως τόπου της διάσκεψης. 

Και 10 χρόνια αν ψάχναμε -τηλεγράφησε στον Roosevelt- δεν θα βρίσκαμε πιο απαίσιο μέρος που 
είναι παράδεισος μόνο για τις ψείρες. 

Πρότεινε το Εδιμβούργο, το Νασσάου, τη Μάλτα, την Αθήνα, την Κύπρο, το Κάιρο, την Ιερουσαλήμ, 
τη Ρώμη - πόλεις άθικτες όπου υπάρχουν άφθονες ευκολίες στεγάσεως, άρτια εξοπλισμένα 
αεροδρόμια και δίκτυα επικοινωνιών πλήρη και ασφαλή. Όλα ήταν περιττά. Ο Stalin απαιτεί να γίνει 
σε σοβιετικό έδαφος η συνάντηση των τριών Μεγάλων. Πρώτα, γιατί φοβάται το αεροπλάνο και 
αρνείται να εκθέσει τη ζωή του πατέρα των λαών στους κινδύνους ενός αεροπορικού ταξιδιού. 
Έπειτα, γιατί εννοεί ν’ αποδείξει ότι ο πιο μεγάλος από τους τρεις είναι αυτός. Τον περασμένο 
χρόνο, με δυσκολία είχε δεχθεί να πάει ως την Τεχεράνη. Η επικείμενη νίκη έχει εξυψώσει ακόμη 
περισσότερο το γόητρό του και το νέο του ουκάζιο στάθηκε κατηγορηματικό: Ή θα έλθετε στη χώρα 
μου ή η διάσκεψη δεν θα πραγματοποιηθεί. 

Στη θέληση του Stalin, μόνο ο Roosevelt ήταν σε θέση ν’ αντιταχθεί. Όταν ο Stalin προβάλλει το 
επιχείρημα ότι κατευθύνει μία τεράστια μάχη, ο Roosevelt μπορεί ν’ απαντήσει ότι η μάχη την 
οποία κατευθύνει αυτός είναι ακόμα πιο τεράστια, αφού περιλαμβάνει και τον Ειρηνικό. Εξ άλλου, 
ο Roosevelt είναι ένας άνθρωπος τόσο άρρωστος, ώστε ένα ταξίδι κατά μήκος της μισής 
περιφερείας της Γης αποτελεί γι’ αυτόν απάνθρωπη δοκιμασία. Ο Roosevelt θα μπορούσε να 
επικαλεσθεί τις υποχρεώσεις του και την, κατάσταση της υγείας του για να ζητήσει να διανύσει ο 
Stalin τουλάχιστο τη μισή απόσταση. Αλλ’ ο Roosevelt υποκύπτει. Τι μπορεί να κάνει ο Churchill που 
είναι δεύτερος. 

Το μοναδικό μικρό πλεονέκτημα που με κόπο πέτυχε ο Churchill είναι η πραγματοποίηση μιας 
προκαταρκτικής άγγλο - αμερικανικής συνάντησης στη Μάλτα, κατά το ταξίδι προς την Yalta. Ο 
Roosevelt δέχθηκε με πολύ δυσφορία, αντιτείνοντας ότι μια ιδιαίτερη συνάντηση των δυο θα 
ενοχλούσε τον Stalin, δίνοντάς του την εντύπωση ότι οι Δυτικοί συνεννοούνται για να του 
αντιτάξουν ενιαίο μέτωπο. Στις 2 Φεβρουαρίου, κάτω από λαμπρό ήλιο, ο Άγγλος πρωθυπουργός 
περίμενε το καταδρομικό Κουίνσυ στο Λιμάνι της Βαλέτας. Το ρημαγμένο πρόσωπο του Roosevelt 
τον άφησε εμβρόντητο. Και δεν ήξερε καν ακόμη -καθώς η υγεία του Προέδρου είναι 
επτασφράγιστο κρατικό μυστικό- ότι ο Roosevelt δεν είχε βγει από την καμπίνα του σε όλη τη 
διάρκεια της διαδρομής και ότι ο γιατρός του, ναύαρχος Μακ Ιντάιρ, προσπαθούσε, ημέρα και 
νύκτα, να τον αναζωογονήσει εν όψει της διάσκεψης. 

Αυτός ο ετοιμοθάνατος Roosevelt άγεται και φέρεται από έναν άλλο μελλοθάνατο, τον Hopkins. Το 
άρρωστο σώμα αυτής της φαιάς εξοχότητας είναι διαβρωμένο ως τα έσχατα και, όπως ο κύριός του, 
ο Hopkins διέσχισε τον Ατλαντικό κλεισμένος στην καμπίνα του κατάκοιτος. Για τον Roosevelt και γι’ 
αυτόν, το State Departmemt είχε συντάξει θαυμάσια υπομνήματα σχετικά με τα προβλήματα της 
Ανατολικής Ευρώπης. Αλλά πως ήταν δυνατόν άνθρωποι με τον θάνατο μέσα τους να 
συγκεντρωθούν στη μελέτη φακέλων; 

Η σύσκεψη της Μάλτας δεν έχει κανένα ενδιαφέρον, καθώς ο Roosevelt αποκρούει κάθε συζήτηση 
επάνω στα ζητήματα που πρόκειται ν’ ανακινηθούν στη Yalta. Από την επόμενη ημέρα, μια 
πραγματική αερογέφυρα μεταφέρει στην Κριμαία τα 150 πρόσωπα που αποτελούν τις δύο 
αντιπροσωπείες. Οι συνθήκες της πτήσης είναι δύσκολες και οι εγκαταστάσεις της Κριμαίας τόσο 
μέτριες, ώστε χρειάσθηκε να γίνει κάποια ελαφρή παραβίαση της αυστηρής ουδετερότητας των 



Digitized by 10uk1s 

Τούρκων για να επιτρέψουν την είσοδο στη Μαύρη θάλασσα του αγγλικού υπερωκεάνιου 
Φρανκόνια και του αμερικάνικου μεταγωγικού Κακόκτιν τα οποία θα χρησιμεύσουν ως πλωτές 
βάσεις και σταθμοί αναμεταδόσεως για τις τηλεπικοινωνίες. 

Τα αεροπλάνα προσγειώνονται στο αεροδρόμιο του Σάκι, κοντά στην Εύπατορία· 200km και μια 
οροσειρά χωρίζουν ακόμη το Σάκι από την Yalta. Η διαδρομή χρειάζεται 6 ώρες. Κατά μήκος του 
δρόμου, έχουν παραταχθεί στρατεύματα σε πυκνή τάξη. Τα χωριά και τα γεφύρια φρουρούνται 
γερά. Υπάρχουν και στρατιωτίνες, παχιά και άχαρα πλάσματα, με μεγάλη περιφέρεια και μεγάλο 
ύψος που έχουν χάσει κάθε θηλυκότητα. Κατεστραμμένα άρματα, καρβουνιασμένα φορτηγά 
αυτοκίνητα, ένας ολόκληρος σωρός από συντρίμμια πεδίου μάχης, φανερώνουν την σφοδρότητα 
των μαχών που έγιναν για την κατοχή του στρατηγικού εκείνου δρόμου της Κριμαίας. Φυσά δυνατός 
άνεμος. Η πομπή διασχίζει τη Συμφερούπολη, καμένη ως τα θεμέλια. Οι εκατοντάδες των λάκκων 
και οι απότομες στροφές του ορεινού δρόμου τσακίζουν τον Roosevelt. Στο τέρμα, έχει όψη 
πτώματος, αλλά ο Μακ Ιντάιρ καθησυχάζει όσους ανησυχούν λέγοντας: Τον ξέρω... είναι μία έξαρση 
κοπώσεως... θα συνέλθει... 

Ο Stalin έρχεται από την Μόσχα με τον σιδηρόδρομο. Ειδοποίησε ότι θα έφθανε μόλις το πρωί της 
επομένης τέχνασμα πρωτοκόλλου που τον απαλλάσσει από του να υποδεχθεί την Αμερική και την 
Great Britain, τις οποίες έφερε από τόσο μακριά. 

Η προειδοποιητική γκρίνια του Churchill ήταν δικαιολογημένη. Η έλλειψη ανέσεων είναι πλήρης. Ο 
Churchill στεγάζεται σε απόσταση 10km περίπου από την Yalta, στο άλλοτε μέγαρο Βορόντσωφ, που 
έχει εντελώς λεηλατηθεί. Και χρειάσθηκε η ζωηρή δραστηριότητα της μις Τζόαν Μπράιτ, μέλους της 
ομάδας που είχε σταλεί ως προπομπός, για να διατεθεί ένα μεγάλο κρεβάτι σύμφωνα με τις 
συνήθειες του Churchill. Η αγγλική αντιπροσωπεία περιλαμβάνει τρεις στρατάρχες, δυο ναυάρχους, 
πολλές δεκάδες στρατηγών, συνταγματαρχών και ανωτέρων αξιωματικών, καθώς και την 
αφρόκρεμα του Foreign Office, με επικεφαλής τον μόνιμο υφυπουργό των Εξωτερικών, Sir 
Alexander Κάντογκαν. Οι ανώτεροι σε βαθμό στεγάζονται στο μέγαρο Βορόντσωφ 4 ή 5 σε κάθε 
δωμάτιο, ενώ οι άλλοι στοιβάζονται μέσα σε δυο σανατόρια που απέχουν πολλά χιλιόμετρα. Όσο 
για τις ευκολίες, η αναλογία είναι μία αίθουσα λουτρού για 20 στρατηγούς και, καθώς δεν υπάρχει 
παρά ένας και μοναδικός νιπτήρας σε κάθε κτίριο, χρειάσθηκε να σταλεί επείγον σήμα στο 
Φρανκόνια για να στείλει λεκάνες, ώστε να μπορούν να πλένουν τουλάχιστο το πρόσωπό τους οι 
άνθρωποι που αποτελούν το πολιτικό και στρατιωτικό επιτελείο της Μεγάλης Βρετανίας. Οι 
Αμερικανοί δεν είναι καλύτερα βολεμένοι. Τους διατέθηκε το Ανάκτορο Λιβάντια που υπήρξε 
άλλοτε η χειμερινή διαμονή του τσάρου Νικολάου Β’, αλλά οι στρατηγοί στεγάζονται 8 σε κάθε 
δωμάτιο και οι συνταγματάρχες ανά 16. Η ατμόσφαιρα της διάσκεψης δεν θα μείνει ανεπηρέαστη 
από τον συνωστισμό αυτόν. Και όμως, οι Ρώσοι έκαναν ό,τι μπορούσαν. Δεν υπήρχε πια επί τόπου 
τίποτα. Και το τελευταίο κομοδίνο και ο τελευταίος καθρέπτης και το τελευταίο μπουκάλι βότκα 
στάλθηκαν από τη Μόσχα. 1500 βαγόνια έκαναν ταξίδι πέντε ημερών για να φέρουν στην Κριμαία 
τα αντικείμενα αυτά που Αμερικανοί και Άγγλοι τα θεωρούν σπαρτιατικής λιτότητας. Ακόμη και το 
προσωπικό ήλθε από τη Μόσχα. Όταν οι αρμόδιοι ήλθαν να τους παραλάβουν από τα ξενοδοχεία 
Εθνικό και Μετροπόλ της Μόσχας, οι αρχιθαλαμηπόλοι, οι μάγειροι και οι καμαριέρες νόμισαν ότι 
επρόκειτο να σταλούν στη Σιβηρία. Και μια συμπαθητική λεπτομέρεια: βρέθηκαν μερικά μποτίνια 
με ψηλό τακούνι για τις καμαριέρες, οι οποίες, καθώς ήταν ασυνήθιστες, στραμπούλιζαν τα σφυρά 
τους. Αλλ’ είναι απόλυτα εμφανίσιμες με τις μαύρες καθαρές ποδιές και τα κατάλευκα μπονέ τους. 

Ξαναφτιάχθηκαν από την αρχή ακόμα και οι κήποι. Κυπαρίσσια και πορτοκαλιές μεταφέρθηκαν από 
την Γεωργία και μεταφυτεύθηκαν σ’ ένα έδαφος που δεν έχει καν ξεκαθαρισθεί εντελώς από τις 
νάρκες. Είχαν ξεχάσει τα χρυσόψαρα, αλλά μόλις ο Άγγλος στρατάρχης της αεροπορίας Πόρταλ 
έκανε τη σχετική παρατήρηση, τα ψάρια αυτά εμφανίσθηκαν την επομένη, μέσα στις λιμνούλες. 
Ένας άλλος Άγγλος παρατήρησε ότι έλειπαν λεμονόφλουδες για τα κοκτέιλ. Το ίδιο βράδυ, μια 
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λεμονιά κατάφορτη με καρπό ορθωνόταν ανάμεσα στα πέτρινα λεοντάρια της αυλής. 

Ο Stalin έχει εγκατασταθεί στην έπαυλη Κορέιζ, σε απόσταση μερικών χιλιομέτρων από την Yalta. 
Σαν καλός οικοδεσπότης και για την εξοικονόμηση των δυνάμεων του Roosevelt, στον οποίο είχε 
επιβάλει μία φονική προσπάθεια, αποφασίζει ότι οι συνεδριάσεις της ολομελείας της διάσκεψης θα 
γίνονται στο ανάκτορο Λιβάντια. Πριν από την πρώτη που ορίσθηκε για τις 17:10, γίνεται μια 
συνάντηση Roosevelt και Churchill, από εκείνες που ο Αμερικανός Πρόεδρος τόσο δύσκολα 
παραχωρεί στον Άγγλο πρωθυπουργό. Κύριο θέμα της συνομιλίας είναι η France. Ο Stalin αφηγείται 
τα σχετικά με την επίσκεψη που ο De Gaulle του έκανε στη Μόσχα και από την οποία ο στρατηγός 
αποκόμισε ένα αινιγματικό γάλλο - σοβιετικό σύμφωνο φιλίας. Δεν πιστεύω, είπε ο Stalin, ότι ο De 
Gaulle είναι πολύ περίπλοκο πρόσωπο, αλλά δεν έχει καθόλου ρεαλισμό στην εκτίμηση του ρόλου 
που η France έχει παίξει στη νίκη. 

- Στην Casablanca, λέει ο Roosevelt, παρέβαλλε τον εαυτό του με την Ζαν ντ’ Αρκ και τον Κλεμανσό. 

- Στη Μόσχα, λέει πάλι ο Stalin, μου δήλωσε ότι ο Rhein ήταν το φυσικό σύνορο της France και ότι τα 
γαλλικά στρατεύματα θα έπρεπε να τον κατέχουν μόνιμα... Με την ευκαιρία αυτή, νομίζετε ότι πρέπει να 
δοθεί στους Γάλλους μία ζώνη κατοχής στη Γερμανία; 

- Θα είναι καθαρή δωρεά από μέρους μας,

Η διάσκεψη συνέρχεται στην άλλοτε μεγάλη αίθουσα του θρόνου (23x10m). Οι βενετσιάνικοι 
πολυέλαιοι και οι κρυστάλλινες απλίκες εξαφανίσθηκαν μέσα στη μεγάλη λαίλαπα του πολέμου. 
Την ημέρα, φαίνεται η σταχτόχρωμη θάλασσα, πέρα από τους μεγάλους κήπους που έχουν 
πρόχειρα αποκατασταθεί. Αλλά το σκοτάδι πέφτει γρήγορα και η τεράστια αίθουσα γίνεται 
καταθλιπτική κάτω από τον πρόχειρο φωτισμό. Όπως η γη και ο ουρανός, έτσι και το τραπέζι της 
διάσκεψης είναι στρογγυλό. Κανένα άλλο γεωμετρικό σχήμα δεν θα μπορούσε να εκφράσει την 
πρωτοκολλική ισότητα των τριών γιγάντων. Ένας κύκλος με τρία τόξα. Παράπλευρα, αλλά ανόμοια, 
συγκρουόμενα, αντίθετα. 

 απαντά ο Roosevelt. 

Το βρετανικό τόξο είναι λιτό, αυστηρό και ανήσυχο. Ο μόνος με πολιτική περιβολή είναι ο Anthony 
Eden. Με την εξαίρεση του ναυάρχου Κάννιγκαμ, οι στρατιωτικοί (Brooke, Alexander, Πόρταλ, 
Ismay) φορούν την απλή στολή μάχης ή την γαλάζια στολή της RAF. Ο Churchill έχει συνέλθει από 
μια πρόσφατη αδιαθεσία του, αλλά παραμένει δύσθυμος και ερεθισμένος. Σε όλη τη διάρκεια του 
πολέμου, έδινε το προβάδισμα στον Roosevelt γιατί είχε την ανάγκη του. Αναμετρά τώρα την 
μείωση που έχει υποστεί η Great Britain κατά την παραμονή μιας νίκης που δεν θα ήταν δυνατή 
χωρίς την ηρωική και μοναχική της αντίσταση του 1940-1941. Στην πραγματικότητα, συνέρχονται 
στη Yalta δυόμισι Μεγάλοι. 

Στο ρωσικό τόξο υπερτερούν οι μη στρατιωτικοί: Molotov, Γκρομύκο, Μαΐσκυ, Παυλώφ. Ο Stalin δεν 
φαίνεται για πραγματικός στρατιωτικός παρά τη στολή στρατάρχη της Σοβιετικής Ένωσης, την οποία 
φορά. Ποτέ δεν ήταν περισσότερο εύθυμος. Οι στρατιές του βρίσκονται μπροστά στο Berlin και οι 
σύμμαχοί του υποκύπτουν στη θέλησή του. Αυτά τα μικροπράγματα είναι που κάνουν 
ευτυχισμένους τους μεγάλους άνδρες. 

Το αμερικανικό τόξο είναι τραγικό. Ο Roosevelt αργοπεθαίνει. Τα χέρια του τρέμουν, τα μάτια του 
περιβάλλονται από γκριζόμαυρους κύκλους, ο λαιμός του θυμίζει αιγυπτιακή μούμια, με το μήλο 
του Αδάμ που προεξέχει και με τα χόνδρινα δακτύλια που ανασηκώνουν το μαραμένο δέρμα. 
Κάθεται ανάμεσα στον ασήμαντο Stettinius και τον Harry Hopkins που είναι και ο ίδιος τόσο 
άρρωστος, ώστε τον σηκώνουν από το κρεβάτι μόνο για να τον καθίσουν στο τραπέζι της 
διάσκεψης, για να τον βάλουν έπειτα ευθύς αμέσως στο κρεβάτι πάλι. Αλλά ενώ το σώμα του είναι 
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εντελώς αποσαθρωμένο, το πνεύμα του Hopkins έχει μείνει άθικτο. Το πονεμένο βλέμμα του 
ταλαντεύεται αδιάκοπα από το ρημαγμένο πρόσωπο του κυρίου του στο προσωπείο του Stalin, του 
οποίου προσπαθεί να ερμηνεύσει και την παραμικρή σύσπαση. Από καιρό σε καιρό σκύβει στο αυτί 
του Roosevelt ή βάζει μπροστά του με το διάφανο χέρι του ένα σημείωμα. Συμβουλές περισκέψεως, 
προειδοποιήσεις, συστάσεις σιωπής ή βραχυλογίας. Αλίμονο! Ο Roosevelt μιλά αδιάκοπα. 
Εξαντλείται σε μια συγκλονιστική προσπάθεια για να συγκρατήσει έναν κόσμο που απομακρύνεται 
απ’ αυτόν. Έπειτα αφήνει το κεφάλι του να πέσει στο στήθος του και ζητεί να συντομευτεί η 
συζήτηση, την οποία ο ίδιος έχει παρελκύσει. 

Οι άλλοι Αμερικανοί φορούν στολές: Marshall, Ντην, Κάτερ, Μακ Φάρλαντ, King, Leahy. Η υλική 
δύναμη που βρίσκεται κάτω από τις διαταγές τους είναι ανείπωτη. Οι στόλοι τους δεσπόζουν στους 
ωκεανούς, κυκλώνουν την Japan, στέλνουν στο βάθος του Ατλαντικού σμήνη υποβρυχίων που τους 
έκαναν άλλοτε νεκροταφείο πλοίων. Οι αεροπορικοί στόλοι τους, τα σμήνη των ιπτάμενων 
φρουρίων, ξεθεμελιώνουν τις γερμανικές πόλεις. Οι χερσαίοι στρατοί τους φθάνουν σε αριθμητική 
δύναμη 11 εκατομμύρια ανδρών και διαθέτουν τον ισχυρότερο οπλισμό και τα ταχύτερα μέσα 
μετακινήσεως. Έχουν πίσω τους μια απέραντη, άθικτη χώρα, μια πολεμική βιομηχανία που δεν έχει 
καν φθάσει ακόμα στην πλήρη απόδοσή της και μία ατομική βόμβα που η κατασκευή της δεν είναι 
πια παρά ζήτημα εβδομάδων. Σύμφωνα με την ψυχρή, κυνική λογική, οι Αμερικανοί θα έπρεπε να 
δεσπόζουν σ’ αυτή την διάσκεψη της Yalta, αφού είναι οι ισχυρότεροι και οι ακμαιότεροι. Και όμως 
προσήλθαν κυριευμένοι από ένα πλέγμα μειονεξίας. Παρουσιάζονται σαν ικέτες... 

Αυτό που επιζητεί η Αμερική είναι κυρίως η συμμετοχή της Ρωσίας στον πόλεμο του Ειρηνικού. 
Εκλιπαρεί την σοβιετική επέμβαση και δέχεται να την πληρώσει με οποιοδήποτε τίμημα. 

Οι αρχές του Roosevelt εξηγούν τις δύο αυτές αντιφατικές στάσεις. Επάνω στο καταδρομικό 
Κουίνσυ έκανε την ακόλουθη εκπληκτική δήλωση: Είμαι βέβαιος τουλάχιστο για ένα πράγμα: ο Stalin 
δεν είναι ιμπεριαλιστής. Ενώ λέει στον Churchill: Winston, έχετε μέσα στο αίμα σας 400 έτη 
κατακτήσεων. Δεν μπορείτε να δεχθείτε, ότι μπορεί ένα έθνος να μην καταλάβει ένα έδαφος, αν έχει την 
δυνατότητα να το κάνει. Άρχισε όμως μια νέα περίοδος της ιστορίας του κόσμου και πρέπει να 
προσαρμοσθείτε... Είπε ακόμη και τούτο: 

Ικέτης παρουσιάζεται η Αμερική και για το αγαπημένο παιδί του Roosevelt, τον Οργανισμό 
Ηνωμένων Εθνών. Ο Stalin δέχθηκε τελικά να πάρει μέρος στον Οργανισμό αυτόν, αλλά ζητεί η κάθε 
μία από τις 16 Σοβιετικές Δημοκρατίες να έχει και μία ψήφο στη Γενική Συνέλευση. Η αξίωση αυτή 
θεωρείται απαράδεκτη από τους Αμερικανούς προγραμματιστές του μέλλοντος. Πρέπει ο Stalin να 
την εγκαταλείψει και συνεπώς πρέπει να του γίνουν παραχωρήσεις σε άλλους τομείς. 

Δεν μπορώ να δεχθώ το να πολεμούμε την φασιστική σκλαβιά 
και ταυτόχρονα να αρνούμαστε να ελευθερώσουμε όλους τους λαούς που ζουν κάτω από αποικιακό 
καθεστώς. Όταν έλθει η ειρήνη, δεν θα πρέπει να γίνει ανεκτή η διατήρηση κανενός δεσποτισμού... 

Οι συνεδριάσεις της διάσκεψης διαδέχονται η μία την άλλη και είναι όμοιες μεταξύ τους. Ποτέ 
διάσκεψη δεν έγινε μέσα σε τέτοια ασυναρτησία. Κανένα ζήτημα δεν είχε προετοιμασθεί και 
μελετηθεί από πριν. Καμιά ημερήσια διάταξη δεν τηρήθηκε. Συντομευμένες εξ αιτίας της κοπώσεως 
του Roosevelt οι συσκέψεις των Μεγάλων γίνονται συνομιλίες χωρίς ειρμό, όπου ανακινούνται 
άτακτα τα ίδια και τα ίδια θέματα. Οι συνεδριάσεις των υπουργών των Εξωτερικών και οι 
συνομιλίες των επιτελαρχών χάνουν κάθε σημασία εξ αιτίας του αυταρχισμού, τον οποίο η 
υπερβολικά μακρόχρονη άσκηση της εξουσίας έχει αναπτύξει και στον Roosevelt και στον Stalin. Ο 
Churchill στο τέλος αγωνίζεται χαλαρά, έχοντας συνείδηση της ματαιότητας των προσπαθειών του. 
Ο άνθρωπος που επιστρέφει κάθε βράδυ στη μακρινή του διαμονή του μεγάρου Βορόντσωφ είναι 
κουρασμένος. Οι Αμερικανοί κατέχονται ακόμη από την χίμαιρά τους και εξακολουθούν να ζουν με 
την ελπίδα ότι ο κόσμος θα βγει από τον πόλεμο ενωμένος μέσα στην ίδια δημοκρατική πίστη και 
στις ίδιες αρχές του σεβασμού της ανθρώπινης προσωπικότητας, και της κυβέρνησης του λαού από 
τον λαό. Ο Churchill όμως γνωρίζει, ότι ο κόσμος θα βγει από τον πόλεμο πιο διαιρεμένος παρά 
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ποτέ. Ο τίτλος τον οποίο θα δώσει στον τελευταίο τόμο των απομνημονευμάτων του, Θρίαμβος και 
Τραγωδία, είναι κιόλας γραμμένος μέσα στο νου του. 

Οι προσωπικές σχέσεις δέχονται τον αντίκτυπο της διαστάσεως των ιδεών. Οι Ρώσοι ειρωνεύονται 
ανοικτά τον Churchill. Μόλις και μετά βίας κρύβουν την δυσφορία τους, όταν εκείνος επικαλείται 
την θέρμη, με την οποία το Κοινοβούλιο και η κοινή γνώμη της χώρας του περιβάλλουν την 
υπόθεση των Πολωνών, οι όποιοι πραγματοποίησαν τόσα κατορθώματα στον ουρανό του London. 
Θεωρούν κακόπιστα επιχειρήματα, αν όχι ενδείξεις μεγάλης αδυναμίας, τις αναφορές των ηγετών 
των Δυτικών Δημοκρατιών στις απόψεις και στις στάσεις των λαών τους. Ο Βισίνσκυ λέει στον 
Μπόλεν, ο οποίος κάθεται δίπλα του: Θα έπρεπε να διδάξετε στους Αμερικανούς σας να υπακούουν 
στην κυβέρνησή τους. Στο ίδιο γεύμα ο Stalin πειράζει τον Churchill λέγοντάς του: Φαίνεσθε 
τρομοκρατημένος από τη Βουλή σας των Κοινοτήτων και από τις προσεχείς εκλογές σας. Από εμάς τους 
τρεις, απαντά ο Churchill, είμαι ο  μόνο ς πο υ μπο ρεί ν’ ανατραπεί σε κάθε στιγμή από το υς 
αντιπροσώπους του λαού, και είμαι υπερήφανος γι’ αυτό.

Οι Άγγλοι παίρνουν ένθερμα το μέρος της France. Ο Hopkins θα πει αργότερα στον φίλο του 
Σέργουντ: 

 Ο Stalin γελά με την καρδιά του. Αυτό είναι 
είδος υπερηφάνειας που δεν το συμμερίζεται! 

Ο Churchill και ο Eden αγωνίσθηκαν σαν λιοντάρια για την France. Στις πιο μαύρες ώρες 
του 1940, όταν η γαλλοβρετανική συμμαχία κατέρρεε μέσα στην δίνη της ήττας, ο Winston Churchill 
έλεγε, ότι η Great Britain μετά την νίκη θ’ αποκαθιστούσε τη France σε όλη την αξιοπρέπεια και το 
μεγαλείο της

Όσοι ατενίζουν την Ευρώπη τον Φεβρουάριο αυτό του 1945, βλέπουν τα υλικά ερείπια, τις 
ρημαγμένες πόλεις, τους οικισμούς που καίγονται ή είναι κατεστραμμένοι ως τα θεμέλια, τα 
χωράφια που μένουν ακαλλιέργητα και την ύπαιθρο που κατακλύζεται από πεινασμένα πλήθη... 
Αλλά ένας πολιτικός βλέπει ερείπια ακόμα πιο σοβαρά: τα πολιτικά ερείπια, τα οποία, όταν τα όπλα 
θα έχουν σιγήσει, θα καταστήσουν την Ευρώπη ένα κενό. Στην Casablanca η Γερμανία 
καταδικάσθηκε στη συνθηκολόγηση χωρίς όρους και στην Τεχεράνη αποφασίσθηκε η κατάργηση 
και αυτού του γερμανικού κράτους. Αν η France μείνει ανίσχυρη, το πολιτικό κενό θα επεκταθεί ως 
τους βράχους της Μάγχης έλκοντας σαν βεντούζα τη σοβιετική επέκταση. Αυτό καθ’ εαυτό δεν έχει 
μεγάλη σημασία, το αν οι Γάλλοι θα πάρουν μία ζώνη κατοχής στη Γερμανία, ενώ τόσες 
προσπάθειες τους περιμένουν στη ρημαγμένη χώρα τους. Αλλά εκείνο για το οποίο πρόκειται είναι 
η ιδιότητα της France ως μεγάλης Δύναμης. Ο Stalin είναι αμείλικτος. 

. Και τώρα που ήλθε η στιγμή, ο Churchill τηρεί την υπόσχεσή του. Αλλά, αν και είναι 
αισθηματίας, δεν είναι μόνο αισθηματικοί οι λόγοι που υπαγορεύουν τη στάση του. Είναι και η 
θεώρησή του ως πολιτικού. 

Τα δεινά της France, λέει, 
στάθηκαν μικρό τερα από  τα δεινά το υ Βελγίο υ ή της Ολλανδίας.  Η συμμετο χή της στο ν πό λεμο  με 8 
μεραρχίες είναι μικρότερη από την συμμετοχή της Yugoslavia  που έχει 9  μεραρχίες ή της Poland του 
Λούμπλιν που έχει 11. Και κυρίως: Η France άνοιξε τις πύλες της στον εχθρό. Ο Stalin δεν θυμάται ότι 
ο ίδιος έδωσε την εντολή ν’ ανοίξουν οι πύλες, αφού ήταν το 1940 σύμμαχος του Hitler και ότι με 
εντολή της Μόσχας το γαλλικό κομμουνιστικό κόμμα υπέσκαπτε την εθνική άμυνα. Κατά τον Stalin, 
αν οι Άγγλοι και οι Αμερικανοί θέλουν να παραχωρήσουν στη France μία θέση στη Γερμανία, ας 
περιορίσουν τις δικές τους ζώνες, αλλά ας μη ζητούν από τη Ρωσία να περιορίσει την ζώνη κατοχής 
που της έχει κατακυρωθεί. Ας μη της ζητούν επίσης να δεχθεί τους Γάλλους στους οργανισμούς 
ελέγχου στους οποίους θα μετέχουν οι τρεις Μεγάλοι. Στο τέλος ο Churchill κερδίζει. Η παραχώρηση 
ζώνης κατοχής και η συμμετοχή της France στους οργανισμούς ελέγχου γίνονται δεκτές από τον 
Roosevelt πρώτα και από τον Stalin έπειτα. Η France δεν κατατάσσεται στην χορεία των 
ευρωπαϊκών δυνάμεων δεύτερης κατηγορίας. Θα πρέπει βέβαια να ξεπεράσει την υλική και την 
ηθική της καθίζηση. Θα φέρει για πολλά χρόνια το στίγμα της φρικτής και ασυγχώρητης ήττας της 
του 1940. Αλλά τουλάχιστο μετέχει με θεωρητική ισοτιμία σε όλες τις μεγάλες διπλωματικές 
διασκέψεις και μπορεί να ξαναπάρει βαθμιαία τον λόγο για να επηρεάσει την πορεία των διεθνών 
γεγονότων. Το οφείλει αυτό στον Winston Churchill... 
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Όσο για την μεταχείριση της Γερμανίας, η διάσκεψη της Yalta δεν προσθέτει τίποτα σε όσα 
αποφασίσθηκαν σχετικά στην Τεχεράνη. Επιβεβαιώνεται η αρχή του διαμελισμού της χώρας, αλλά 
συμφωνείται να κρατηθεί μυστική ως την συνθηκολόγηση χωρίς όρους. Μένει όμως να 
καθορισθούν η μορφή και ο τρόπος του διαμελισμού. Το ζήτημα των επανορθώσεων μένει εκκρεμές 
παρά την υποβολή ενός σοβιετικού σχεδίου που προβλέπει αποσύνθεση του 80% της γερμανικής 
βιομηχανίας και την κατανομή του μεταξύ των νικητών με βάση το διπλό κριτήριο των ζημιών και 
της συμμετοχής του καθενός στη νίκη (πράγμα που κατά τους Ρώσους αποκλείει τη France). Η μόνη 
συμφωνία που επήλθε αναφέρεται στον καθορισμό των ζωνών κατοχής και στην αδιαίρετη κατοχή 
του Berlin. 

Το μεγαλύτερο μέρος των συζητήσεων στρέφεται γύρω από την Κολωνία. Οι σθεναρές προσπάθειες 
του Churchill και οι χαλαρότερες προσπάθειες του Roosevelt αποτυχαίνουν εντελώς. Ο Stalin είναι 
αποφασισμένος να κάνει το πολωνικό κράτος δορυφόρο απόλυτα υποταγμένο στη Μόσχα, μία 
ασπίδα των δυτικών συνόρων της Ε.Σ.Σ.Δ. Ο πόλεμος άρχισε με αφορμή την Poland, της οποίας η 
Αγγλία είχε εγγυηθεί την εδαφική ακεραιότητα, την πολιτική ελευθερία και την πλήρη 
αποκατάσταση. Για μας, λέει ο Churchill, είναι ζήτημα τιμής. Για μας, απαντά ο Stalin, 

Ο Churchill αναγκάζεται να δώσει τόπο στην οργή. Παρά τις διαμαρτυρίες των Πολωνών πατριωτών 
δέχεται να επαναφερθούν τα ανατολικά σύνορα της Poland στη γραμμή που πρότεινε το 1919 ο 
Lord Κώρζον. Δεν επιμένει καν για να παραμείνει το Λβόφ μέσα στα όρια του πολωνικού κράτους. Η 
χάραξη μιας συνοριακής γραμμής είναι δευτερεύουσα υπόθεση. Το ουσιώδες είναι να γίνει η 
Poland κυρία των τυχών της, ελεύθερη ν’ ακολουθήσει την βαθύτερη και γεμάτη πάθος ροπή που 
την συνδέει με τη Δύση. Η μάχη δίνεται επάνω στο σημείο αυτό και μόνο. 

είναι ζήτημα 
ζωής η θανάτου... 

Αλλ είναι χαμένη εκ των προτέρων. Όταν ο στρατάρχης Stalin δηλώνει ότι θέλει μία Poland ισχυρή 
και δημοκρατική, εκφράζεται σαφώς και απερίφραστα. Ισχυρή σημαίνει, ότι η Poland πρέπει να 
εκταθεί ως τον Όντερ (ξεπερνώντας τον για να περιλάβει και το Στεττίνο που είναι τόσο πολωνικό 
όσο και η Βόρνεο) και ως την δυτική όχθη του Νάισσε. Δημοκρατική σημαίνει, ότι οι θεσμοί της 
πρέπει να είναι ακριβές αντίγραφο του σοβιετικού ολοκληρωτισμού. Οι άνθρωποι της εξόριστης 
πoλωvικής κυβέρνησης του London, λουσμένοι με τις πιο απαράδεκτες κατηγορίες, δεν θα 
ξαναδούν ποτέ την πατρίδα, για την οποία αγωνίσθηκαν. Οι ελεύθερες εκλογές, για τις οποίες 
δόθηκε τυπική υπόσχεση, δεν θα πραγματοποιηθούν ποτέ. Η κυβέρνηση του Lublin συμπληρώνει 
τις τραγωδίες του Κατύν και της Warsaw συνεχίζοντας την εξόντωση της αστικής τάξης. Ποιος θα 
μπορούσε ν’ αντιταχθεί, αφού οι ρωσικές στρατιές βρίσκονται εκεί, έτοιμες να συντρίψουν κάθε 
αντίθεση; 

Αυτό που ισχύει για την Poland ισχύει ακόμη περισσότερο για τις άλλες χώρες της ανατολικής, 
βαλκανικής και παραδουνάβιας Ευρώπης. Δέχονται τις ίδιες διαβεβαιώσεις για ελευθερία και 
ανεξαρτησία, για ελεύθερες εκλογές και ελεύθερη εκλογή των θεσμών τους. Εγγυήσεις ψεύτικες. Ο 
Stalin είναι ρεαλιστής. Πιστεύει ότι οι στρατοί φέρνουν μαζί τους την ιδεολογία των εθνών, στα 
οποία ανήκουν. Όλες οι χώρες που θα έχουν ελευθερωθεί από τον Κόκκινο Στρατό, θα είναι 
κόκκινες. Οι υπόλοιπες δεν τον ενδιαφέρουν προς το παρόν. 

Για τους λόγους αυτούς η Yalta έχει μικρότερη σημασία από εκείνη που της αποδίδεται συνήθως. 
Λέγεται ότι η διάσκεψη εκείνη παρέδωσε στη σοβιετική αυτοκρατορία 100 εκατομμύρια 
Ευρωπαίων. Αυτό συμβολικά μόνο αληθεύει. Όταν συνήλθε η διάσκεψη, η Ρουμανία, η Βουλγαρία, 
η Yugoslavia, η Ουγγαρία, ένα μέρος της Τσεχοσλοβακίας, η Poland, η Πρωσία και η Σιλεσία είχαν 
καταληφθεί από τους Ρώσους. Η Yalta υπήρξε απλώς ο τόπος διαπίστωσης και επικύρωσης του 
τετελεσμένου γεγονότος. Η αμερικανική αντιπροσωπεία φεύγει από την Κριμαία γεμάτη αισιοδοξία. 
Αποκομίζει προφορικές εγγυήσεις σχετικά με την τύχη των ευρωπαϊκών λαών. Αποκομίζει την 
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συμμετοχή της Ε.Σ.Σ.Δ. στον Ο.Η.Ε., καθώς ο Stalin αρκέσθηκε σε τρεις ψήφους στη Γενική 
Συνέλευση αντί των 16, τις οποίες ζητούσε. Αποκομίζει κυρίως την υπόσχεση μιας ρωσικής 
επέμβασης στον πόλεμο εναντίον της Japan δύο ή τρεις μήνες μετά την συνθηκολόγηση της 
Γερμανίας. Οι μορφές και τα όρια της επέμβασης αυτής αφήνονται στη διάκριση του Κρεμλίνου. 

Το μόνο που έχει προσδιορισθεί είναι το τίμημα. Η Ρωσία θα μπει στον πόλεμο, μόνο αφού της 
παρασχεθεί ποικίλος στρατιωτικός και βιομηχανικός εξοπλισμός: 120.000 τόνοι βενζίνης 100 
οκτανίων, 30.000 φορτηγά αυτοκίνητα, 500 αεροπλάνα κλπ. Θα λάβει ως ανταμοιβή τις Kuriles 
Νήσους, το νότιο μισό της Σαχαλίνης, το Port Άρθουρ ως στρατιωτική βάση, το Νταιρέν ως εμπορικό 
λιμάνι και τέλος συμμετοχή στη διαχείριση των σιδηροδρόμων της ανατολικής Ασίας και της νότιας 
Manchuria. Χωρίς να ενημερώσει τον υπουργό του των Εξωτερικών ο Roosevelt διέθεσε ό,τι ανήκει 
στον σύμμαχο του Chiang Kai-shek. Όταν παρακάλεσε τον Stalin να μετριάσει τις απαιτήσεις του 
υπολογίζοντας, ότι η εποχή της αποικιοκρατίας είχε πια περάσει, ο Ρώσος απάντησε ότι δεν έκανε 
άλλο παρά να ζητά την αποκατάσταση των πραγμάτων στην Άπω Ανατολή, όπως ήταν κατά την 
βασιλεία του προτελευταίου τσάρου. 
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Κεφάλαιο 31: ΠΛΗΡΩΜΗ 
Φεβρουάριος - Απρίλιος 1945 

Ο Hitler πέθανε 

Το κύμα τον προσφύγων της Silesia πλημμυρίζει τη Dresden. Οι πρώτες αμαξοστοιχίες με 
προέλευση το Τρέμπνιτζ και τις γειτονικές κωμοπόλεις έφθασαν στις 26 Ιανουαρίου. Τα 
γυναικεία βοηθητικά μέλη του «Αρμπαϊτσντίνστ» βοήθησαν τους γέρους και τους αναπήρους, 
μοίρασαν ζεστή τροφή, βρήκαν καταλύματα. 

Το κύμα ογκώθηκε κι έγινε δραματικό τις επόμενες μέρες. Παρ’ όλη τη χαμηλή θερμοκρασία 
υπήρχαν αμαξοστοιχίες με ανοικτά βαγόνια, των οποίων οι επιβάτες είχαν ταξιδέψει όρθιοι σε μια 
συμπαγή μάζα. Αμάξια, έλκηθρα, πεζοί έφθαναν ύστερα. Από τους 4.700.000 κατoίκoυς της Silesia 
υπολογίζεται ότι 3 εκατομμύρια μπόρεσαν να διαφύγουν από τους Ρώσους και τις αγριότητές τους. 
Στις 13 Φεβρουαρίου το βράδυ έχουν φθάσει στο μισό περίπου εκατομμύριο αυτοί που βρίσκονται 
στη Dresden έχοντας πλημμυρίσει τους σταθμούς εμποδίζουν την κίνηση, κατασκηνώνουν στα 
πάρκα, στις όχθες του Έλβα, γύρω στο Ζβίνγκερ, στη Χοφκίρχε, γύρω σ’ όλα τα αριστουργήματα του 
μπαρόκ που κάνουν την παλιά πρωτεύουσα των Σαξόνων βασιλέων μια ασύγκριτη μαρτυρία του 
18ου αιώνα. Αισθάνονται ότι σώθηκαν. 

Η πόλη της Dresden είχε υποστεί δυο βομβαρδισμούς, τον ένα στις 7 Οκτωβρίου 1944 και τον άλλο 
στις 16 Ιανουαρίου 1945. Οι επιθέσεις αυτές είχαν στόχο τους μόνο τις συνοικίες, όπου δούλευαν τα 
εργοστάσια οπτικών ειδών και μερικές άλλες βιομηχανίες. Η ίδια η Dresden δεν έπαθε ούτε μια 
αμυχή. Λέγεται ανάμεσα στους κατοίκους της, πως η ομορφιά της αποτέλεσε το αντικείμενο μιας 
συμφωνίας· αν οι Σύμμαχοι σεβαστούν τη Dresden, η Luftwaffe δεν θα βομβαρδίσει την Οξφόρδη. 

Η νύχτα της 13ης προς την 14η Φεβρουαρίου είναι φωτεινή και ήρεμη. Παρ’ όλη την τραγωδία των 
προσφύγων και την προσέγγιση των Ρώσων τα παιδιά της Dresden γιόρτασαν την παραμονή της 
Σαρακοστής. Μια επίσημη παράσταση δίνεται στο τσίρκο Σαρασίνι. Στις 10 η ώρα η RAF προσφέρει 
το φωτισμό: τα χριστουγεννιάτικα δέντρα των μεγάλων φωτοβολίδων βγάζουν απότομα από το 
σκοτάδι τα μνημεία και τα μπερδεμένα δρομάκια της παλαιάς πόλης. Ούτε οι κάτοικοι της Dresden, 
ούτε οι φυγάδες της Silesia, έχουν δει ως τότε αυτό το θέαμα και πολλοί δεν καταλαβαίνουν τη 
σημασία του. Λίγα λεπτά πριν το ραδιόφωνο είχε αναγγείλει ότι ένας σημαντικός αριθμός 
βομβαρδιστικών πλησίαζε στη Dresden και είχε δώσει εντολή να κατέβουν όλοι στα καταφύγια. Στο 
τσίρκο Σαρασίνι η αναγγελία έγινε από τους κλόουν, που τη συνόδευσαν με μερικά αστεία νούμερα. 
Τα παιδιά και οι μεγάλοι γέλασαν. Κάτω από τα φτερά τους οι πιλότοι και οι βομβαρδιστές των 245 
Λάνκαστερ της RAF βλέπουν μια πόλη γαλήνια, με τους επιβλητικούς αρχιτεκτονικούς όγκους της 
και τις κομψές γέφυρές της πάνω από τον Έλβα. Ούτε μια βολή αντιαεροπορικού δεν τους εμποδίζει 
στη δουλειά τους. Οι πρώτες βόμβες τους πέφτουν στις 10:15. Είναι μεγάλα βλήματα των 4.000 
λιμπρών που η έκρηξη και η ανάφλεξή τους έχει σκοπό κυρίως να σπάσει τα τζάμια για να απλωθεί 
ταχύτερα η πυρκαγιά και να διαδοθεί με μεγαλύτερη μανία. Οι Σύμμαχοι έκαψαν το Αμβούργο τη 
νύκτα της 25ης προς την 26η Ιουλίου 1943. Η εκτέλεση της Dresden είναι ακόμα πιο αμείλικτη. Το 
πρώτο κύμα ακολούθησε στη 1 και 30 ένα δεύτερο κύμα δυο φορές πολυαριθμότερο, 529 
Λάνκαστερ, έπειτα το μεσημέρι 450 ιπτάμενα φρούρια της αμερικανικής αεροπορίας. Στόχος των 
650.000 εμπρηστικών βομβών είναι το κέντρο της πόλης, ακριβώς ένα τρίγωνο που καλύπτει το 
σύνολο της ιστορικής συνοικίας, δρόμοι παλιοί και παλιά σπίτια με ξύλινα δοκάρια. Το δεύτερο 
κύμα φθάνει πάνω από μια πόλη που καίγεται από τη μια ως την άλλη άκρη με τέτοια ένταση που, 
όπως διηγείται ένας από τους πιλότους των αεροπλάνων, μπόρεσα να συντάξω την αναφορά μου 
με τη λάμψη που γέμιζε το εσωτερικό του αεροπλάνου. Δώδεκα ώρες αργότερα τα ιπτάμενα 
φρούρια ενεργούν το βομβαρδισμό τους στα τυφλά, μέσα σε μια στήλη καπνού ύψους 5.000m 
Αυτός ο βομβαρδισμός της Dresden είναι ένα από τα πιο ωμά επεισόδια ενός πολέμου που 
προκάλεσε τόσες ωμότητες. Η πυρκαγιά παίρνει τη μορφή πύρινου κυκλώνα, δυναμώνει μόνη της 
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με τη βαρομετρική ύφεση ως τη στιγμή που ο ουρανός, πιο φιλεύσπλαχνος από τους ανθρώπους, 
αδειάζει καταρράκτες βροχής που σταματούν τις φλόγες. Κανένας αγώνας και καμιά φυγή δεν είναι 
δυνατή. Αυτοί που μένουν μέσα στα καταφύγια παθαίνουν ασφυξία. Αυτοί που βγαίνουν χάνονται 
μέσα στη θάλασσα των φλογών. Στο Άλτμαρκτ ένα πλήθος καίγεται ομαδικά σαν δάσος. 
Εκατοντάδες άτομα πνίγονται στον Έλβα, για να γλιτώσουν από το μαρτύριο της φωτιάς. Ο 
Χαουπτμπάνχοφ γλίτωσε από την πρώτη επιδρομή· οι χιλιάδες πρόσφυγες που στεγάζει, πιστεύουν, 
πως βρίσκονται εκτός κινδύνου, έρχεται όμως η δεύτερη επιδρομή χωρίς προειδοποίηση και 
επιφέρει μιαν ανείπωτη εκατόμβη. Οι πυροσβέστες της Dresden καταβροχθίσθηκαν από την 
πυρκαγιά, κι αυτοί που σπεύδουν από τις γειτονικές πόλεις να βοηθήσουν πολυβολούνται από τα 
Μούστανγκ που συνοδεύουν τα ιπτάμενα φρούρια της τρίτης επιδρομής. Η πυρκαγιά παρατείνεται 
τέσσερις ημέρες, απλώνεται σε 20km2

Όσο κι αν είναι βυθισμένος στη φρίκη ο κόσμος νιώθει ένα ξάφνιασμα. Στη βουλή των Κοινοτήτων ο 
υπουργός της Αεροπορίας Sir Archibald Σίνγκλαιρ υποχρεώνεται να απαντήσει σε δριμύτατες 
ερωτήσεις. Η RAF διογκώνει τη βιομηχανική σημασία της Dresden για να δικαιολογηθεί, κανείς 
όμως δεν τολμά να πει την αλήθεια, ότι δηλαδή ο βομβαρδισμός είχε ζητηθεί από τους Ρώσους, για 
να αποδιοργανωθούν τα γερμανικά μετόπισθεν μπροστά στο μέτωπό τους στη Silesia. Από την 
πλευρά αυτή η αποτυχία είναι πλήρης: ο μεγάλος σιδηροδρομικός κόμβος του Φρήντριχστατ, πολύ 
κοντά στο κέντρο της πόλης, είναι σχεδόν ανέπαφος και οι αμαξοστοιχίες ξαναρχίζουν να 
κυκλοφορούν από τις 15 Φεβρουαρίου. Αντίθετα, ακόμα και μέχρι σήμερα η καταστροφή της 
Dresden εξακολουθεί να παρέχει στους Ρώσους και Γερμανούς κομμουνιστές στοιχεία για ένα 
κατηγορητήριο εναντίον των Δυτικών. 

 και γεμίζει την κοιλάδα του Έλβα με απανθρακωμένα 
ερείπια. Η περισυλλογή των πτωμάτων είναι εφιαλτική. Συγκεντρώνουν 20.000 βέρες μέσα σε 
δοχεία. Πέντε πυρές επικήδειες θα υψωθούν στο Άλτμαρκτ και θα ταφούν με το φτυάρι σωροί 
ανθρώπινης στάχτης ύψους 2m Ο αριθμός των θυμάτων που είναι αδύνατο να καθορισθεί με 
ακρίβεια, είναι γύρω στις 135.000 και κάνει τον βομβαρδισμό της Dresden τον φονικότερο 
βομβαρδισμό του πολέμου, ξεπερνώντας και τον βομβαρδισμό της Hiroshima. 
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Ρεμάγκεν: μια γέφυρα πανό στο Rhein 

Από τις 8 Φεβρουαρίου η 1η καναδική στρατιά του στρατηγού Κρέραρ επιτίθεται εναντίον της 
γερμανοολλανδικής μεθορίου. Είχε φθάσει στον αριθμό των 13 μεραρχιών με την προσθήκη 9 
αγγλικών, σκωτικών και ουαλικών μεραρχιών. Αντικειμενικός της στόχος είναι ο ρους του Rhein 
μεταξύ Νιμέγκ και Μερς. Στο δεξιό της η 2η βρετανική στρατιά μένει για την ώρα ακίνητη πίσω από 
τον Meuse από τον Μουκ ως το σημείο της συμβολής του Ρόερ και του Rhein. 

Της επίθεσης προηγήθηκε ανταλλαγή ζωηρών και μάλιστα πικρών απόψεων μεταξύ των αρχηγών 
του αγγλικού και του αμερικάνικου επιτελείου. Ο Eisenhower είχε ξανά συγκατατεθεί να 
καταβληθεί η κύρια προσπάθεια στο βόρειο τμήμα του μετώπου και το μέγιστο όριο δυνάμεων που 
επέτρεπαν οι αριθμητικές δυνατότητες της περιοχής, περίπου 85 μεραρχίες, να δοθούν στον 
Montgomery. Παρ’ όλα αυτά οι Αμερικανοί αρχηγοί του επιτελείου επέμειναν να γίνει δεκτή και η 
αρχή μιας άλλης προώθησης -προώθησης Patton- που όφειλε να γίνει από τη μια και από την άλλη 
πλευρά του Moselle, για να πραγματοποιήσουν τη διάβαση του Rhein μεταξύ Κόμπλεντς και Βορμς 
και να ξεχυθούν στην κοιλάδα του Μάιν. Η συμμαχική στρατηγική εξακολουθεί να έλκεται προς 
αντίθετες κατευθύνσεις και οι αποφάσεις της είναι λύσεις συμβιβαστικές. Οι Άγγλοι είναι 
μισοευχαριστημένοι και οι αμερικανικότατοι στρατηγοί Bradley και Patton δεν κρύβουν τη 
δυσαρέσκειά τους. 

Ο αντίπαλος τον οποίο έχει μπροστά της η καναδική στρατιά είναι η 1η γερμανική στρατιά 
αλεξιπτωτιστών, η οποία μαζί με μια αδύνατη 25η στρατιά που κατέχει το βόρειο τμήμα της 
Ολλανδίας, αποτελεί την ομάδα Η, της οποίας τη διοίκηση μόλις είχε αναλάβει ο Μπλάσκοβιτς που 
είχε μετατεθεί από την Αλσατία-Lorraine. Η στρατιά αυτή επανδρώνει τη γραμμή Ζίγκφριντ, καθώς 
και μια θέση φραγμάτων κοντά στο Rhein. Οι Γερμανοί στρατηγοί υποστηρίζουν, πως αυτές οι 
αμυντικές οχυρώσεις ήταν απατηλές. Δεν ήταν ένα τείχος, γράφει ο διοικητής σώματος στρατού 
Σλεμ, ήταν μια χίμαιρα. Ο Hitler, λέει ο διοικητής της στρατιάς Στράουμπε, ήταν ο μόνος που 
μπορούσε να συλλάβει με τη φαντασία του οχυρώσεις από μπετόν σε βάθος και στέρεες, πίσω από τις 
οποίες το Reich θα βρισκόταν σε ασφάλεια.

Ενώ όμως οι οχυρωμένες θέσεις είναι στοιχειώδεις, η ψυχή των Γερμανών στρατιωτών που 
πολεμούν στις παρυφές της πατρίδας, έχει μείνει ακλόνητη και γενναία. Έπειτα από το ταχύ 
ξεκίνημα της αγγλοκαναδικής επίθεσης, ακολουθεί μια πεισματώδης μάχη. Η λάσπη και οι 
πλημμύρες καλύπτουν την πεδινή περιοχή. Μεταξύ Νιμέγκ και Έμμεριχ, ο Rhein έχει πλάτος 15km, 
με διάφορους οικισμούς που ξεπροβάλλουν σαν νησιά μέσα από το λασπώδες ρεύμα του. Οι 
εφοδιοπομπές κινούνται επάνω σε δρόμους σκεπασμένους με δυο πόδια νερό. 

 Οι διαταγές που υπαγόρευσε προσωπικά ο Hitler όριζαν 
να προασπιστεί με τη μεγαλύτερη λύσσα η αριστερή όχθη του Rhein. Οι γέφυρες θα πρέπει να 
τεθούν υπό αυστηρή επιτήρηση. Κανένας στρατιώτης, κανένα όχημα, κανένα όπλο δεν θα επιτραπεί 
να περάσει στη δεξιά όχθη, χωρίς διαταγή υπογεγραμμένη από τον αρχηγό του γενικού επιτελείου 
του στρατού. Θα στέλνουν πίσω ακόμα και άρματα εκτός μάχης και νοσοκομειακά αυτοκίνητα 
γεμάτα τραυματίες. 

Η 9η αμερικανική στρατιά οφείλει να μετάσχει στην επίθεση, να φθάσει στο Rhein και, αφού 
συνενωθεί με τους Καναδούς, να κυκλώσει την 1η στρατιά αλεξιπτωτιστών. Μια από τις 
προϋποθέσεις της επιτυχίας είναι να μην ανατιναχθούν τα αναχώματα του Ρόερ. Αυτά τα 
αναχώματα έχουν ολόκληρη ιστορία. Από έλλειψη εκτιμήσεως της σημασίας τους η αμερικανική 
διοίκηση είχε αδιαφορήσει για την κατάληψή τους τον Οκτώβριο, έπειτα η καθυστερημένη δράση 
που είχε αναληφθεί εναντίον τους σταμάτησε από τη γερμανική επίθεση στις Ardennes. Η RAF είχε 
επιχειρήσει να τα τορπιλίσει, για να ξεχυθούν οι όγκοι νερού τους οποίους συγκρατούν, και να 
πνίξουν τους Γερμανούς που είχαν αγκιστρωθεί στην κοιλάδα του Ρόερ· αλλά τα αναχώματα είναι 
φράγματα από χώμα με πυρήνα από μπετόν και αντέχουν σ’ όλες τις απόπειρες. Το θέμα τώρα είναι 
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να καταληφθούν ανέπαφα, πριν 9η στρατιά αρχίσει να περνά τον Ρόερ. Στην αντίθετη περίπτωση 
μια απότομη πλημμυρίδα μπορεί να την αποκόψει από τα μετόπισθέν της και να της προκαλέσει 
ανυπολόγιστες απώλειες. 

Το έργο αυτό ανατίθεται στην 1η στρατιά. Το 5ο σώμα του στρατηγού Τζέροου είχε εξαπολύσει 
επίθεση από τις 5 Φεβρουαρίου, ώρα 3 το πρωί. Το έδαφος, ανώμαλο, πυκνά δασωμένο, στρωμένο 
με ναρκοπέδια, είναι εξαιρετικά δύσβατο. Έξι από τα επτά αναχώματα καταλαμβάνονται. Μένει το 
έβδομο και κυριότερο, το Σβαμενάουελ, ένα έργο επιβλητικό ανάμεσα σε δυο απόκρημνα σημεία 
της όχθης. Η 78η μεραρχία αμερικάνικου πεζικού κυριεύει μέσα σε δυο μέρες το γειτονικό χωριό 
Σμιτ, κάνει τον γύρο της λίμνης του φράγματος και προελαύνοντας μέσα σε άγρια φαράγγια 
καταλαμβάνει το σταθμό ελέγχου των υδάτων. Είναι πάρα πολύ αργά πια! Οι Γερμανοί μόλις είχαν 
ανατινάξει με δυναμίτιδα τον υδατοφράκτη. Ένα λασπώδες κύμα διογκώνει τον Ρόερ μπροστά στις 
11, έτοιμες για επίθεση, μεραρχίες του στρατηγού Ουίλιαμ Σίμψον. Αναγκαστικά πρέπει να 
περιμένουν να κατεβούν τα νερά του ποταμού. 

Καναδοί και Βρετανοί συνεχίζουν μόνοι τους την επίθεση που εκτυλίσσεται μεθοδικά, έντονα και 
δύσκολα. Η πόλη Κλεβ και το δάσος του Μόυλαντ αποσπώνται από τον εχθρό μεταξύ 18 και 21 
Φεβρουαρίου. Οι Γερμανοί δεν αγκιστρώνονται πια παρά μόνο σε δυο δασωμένα υψώματα, το 
Χόχβαλντ και το Μπαλμπέργκερβαλντ που βρίσκονται σε απόσταση 10km περίπου από τον Rhein. Ο 
Rundstedt ζητά την έγκριση να μεταφέρει το μικρό τμήμα που απομένει από την 1η στρατιά 
αλεξιπτωτιστών στην δεξιά όχθη, αλλά προσκρούει στο πείσμα του Hitler. Κάθε σπιθαμή εδάφους 
του Ράινλαντ θα προασπιστεί ως την τελευταία ρανίδα αίματος. 

Ενώ διεξάγονται οι μάχες αυτές, το παλιρροιακό ρεύμα του Ρόερ υποχωρεί. Στις 23 Φεβρουαρίου η 
9η στρατιά διαβαίνει τον ποταμό, ακόμα πλατύ και γρήγορο, κάτω από μια καταπληκτική 
αεροπορική ομπρέλα. Τα ερείπια του Λίννιχ και του Γίλιχ κυριεύονται με φλογοβόλα. Για να 
αναχαιτίσει την αμερικανική προέλαση ο Γερμανός διοικητής, αποσύρει την θωρακισμένη μεραρχία 
Λερ και την 10η μεραρχία αρμάτων από τις δυνάμεις που συγκρατούσαν τους Καναδούς. Αυτή η 
αποχώρηση έχει ως επακόλουθο την κατάρρευση των γερμανικών γραμμών. Το Χόχβαλντ και το 
Μπαλμπέργκερβαλντ πέφτουν στις 4 Μαρτίου και τα υπολείμματα τεσσάρων σωμάτων στρατού 
συμπιέζονται σ’ ένα μικροσκοπικό προγεφύρωμα, γύρω στο Ξάντεν. Ο Hitler επιμένει να τους 
αρνείται την άδεια να περάσουν στη δεξιά όχθη του Rhein. 

Στον τομέα της 9ης αμερικανικής στρατιάς το 16ο σώμα προελαύνει γρήγορα προς το Βέζελ. Το 13ο 
σώμα καταλαμβάνει το Κρέφελντ. Το 19ο σώμα καταλαμβάνει το Μενχενγκλάντμπαχ και φθάνει 
στον Rhein στο Νους, μπροστά στο Düsseldorf. Οι γερμανικοί θύλακες της αριστερής όχθης 
εξαφανίζονται ο ένας μετά τον άλλο, είτε γιατί παραδίδονται οι αμυνόμενοι, είτε γιατί παραβαίνουν 
την ανωτάτη διαταγή και καταφεύγουν στη δεξιά όχθη. Όλες όμως οι γέφυρες ανατινάζονται πίσω 
τους. 

Στη 12η ομάδα στρατιών ο Χότζες έμεινε σχετικά αδρανής το μεγαλύτερο μέρος του Φεβρουαρίου. 
Ο Patton που η 3η στρατιά του κρατά ένα πολύ εκτεταμένο μέτωπο από το Σνέε Άιφελ στο 
Σαρρεμπρούκ έκανε αντίθετα αδιάκοπες επιθέσεις. Ο Bradley, αφηγείται, με ρώτησε πότε θα 
ακολουθήσω αμυντική τακτική. Του απήντησα πως είμαι ο αρχαιότερος και εμπειρότερος στρατηγός του 
αμερικανικού στρατού στην Ευρώπη και ότι, αν ήθελαν να μου επιβάλουν αμυντική τακτική, θα ζητούσα 
να με αντικαταστήσουν στη διοίκηση της στρατιάς μου. Γράφει επίσης ότι η 3η στρατιά είναι η μόνη 
που κάνει κάτι και που δεν περιορίζεται στις κριτικές εναντίον του SHAEF που ενέκρινε την επίθεση 
του Montgomery. Παρ’ όλα αυτά οι καρποί των καθημερινών μαχών του είναι μέτριοι. Η 3η στρατιά 
εξακολουθεί να είναι κλεισμένη στα δάση του Άιφελ ανάμεσα σε δυο μικρά ποτάμια που είχαν 
διογκωθεί από την τήξη των χιονιών, τον Πρυμ και τον Κυλλ. Η Τρεβ, κλειδί της κοιλάδας του 
Moselle, εξακολουθεί να κατέχεται από την 7η γερμανική στρατιά. 
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Η πραγματική επίθεση της 12ης ομάδας στρατιών εξαπολύεται στις 23 Φεβρουαρίου από τον Χότζες 
προς την κατεύθυνση της Κολωνίας. Το 7ο σώμα, με διοικητή τον Λώτον Κόλλινς, διαβαίνει τον Ρόερ 
ταυτόχρονα με την 9η στρατιά και καταλαμβάνει το Ντύρεν, ασύλληπτα καταστραμμένο. Η επίθεση 
επεκτείνεται τις επόμενες ημέρες με το 3ο και 5ο σώμα στρατού. Την 1η Μαρτίου η 3η 
θωρακισμένη μεραρχία διαβαίνει τον Ερφτ, τελευταίο φυσικό εμπόδιο πριν από την Κολωνία. Στις 4 
η 4η θωρακισμένη μεραρχία και η 104η μεραρχία πεζικού διεισδύουν στην πόλη και την επομένη 
διασπούν την αμυντική γραμμή που είχε οργανωθεί στα Ρινγκς ή εξωτερικές λεωφόρους. Στις 7 οι 
τελευταίοι αμυνόμενοι σηκώνουν ψηλά τα χέρια μπροστά στο μαυρισμένο από την πυρκαγιά 
καθεδρικό ναό. 

Στα νότια της Κολωνίας τα δύο αλλά σώματα στρατού της 1 ης στρατιάς φθάνουν στο Rhein στην 
περιοχή της Βόννης. Η αριστερή πτέρυγα της 3ης στρατιάς προελαύνοντας στα βόρεια του Moselle 
φθάνει επίσης στον ποταμό, στο Νώυβιντ και το Άντερναχ. Η Τρεβ πέφτει στις 3 Μαρτίου. Το 
Κόμπλεντς στη γωνία του Moselle και του Rhein ανθίσταται. Οι Γερμανοί διατηρούν δυτικά του 
Rhein μια μεγάλη περιοχή που περικλείει όλο το Παλατινάτο, το μεγαλύτερο μέρος του Σάαρ, ένα 
κομμάτι της Lorraine με το Μπιτς και το βόρειο τμήμα της Alsace ως τον Μόντερ, στις πύλες του 
Strasbourg. Ο Eisenhower σχεδιάζει να ολοκληρώσει την κατάληψη της αριστερής όχθης, έπειτα, 
όταν θα έχει πέσει η στάθμη των νερών να οργανώσει τον Μάιο μια επίθεση για τη διάβαση του 
Rhein. 

Μεταξύ Κολωνίας και Κόμπλεντς επικρατεί πλήρης σύγχυση. Γερμανικές φάλαγγες πεζών, 
ιπποκίνητων οχημάτων και αυτοκινήτων μπερδεύονται με τις εμπροσθοφυλακές των αμερικανικών 
θωρακισμένων. Ασύνδετες μάχες συνάπτονται. Γερμανοί στρατιώτες παραδίδονται ομαδικά, ενώ 
αντίθετα ορισμένες κατοικημένες περιοχές προασπίζονται λυσσωδώς κατά κανόνα από πολεμιστές 
14 και 15 ετών, μέλη της Χιτλερικής Νεολαίας. 

Στις 7 Μαρτίου το πρωί ένα τμήμα της 9ης θωρακισμένης μεραρχίας βγαίνει από το Άιφελ 
ακολουθώντας το δρόμο της Ωυσκίρχε. Αποτελείται από ένα τμήμα θωρακισμένων αυτοκινήτων και 
έναν ουλαμό αρμάτων Πέρσινγκ. Διοικητής τους είναι ο υπολοχαγός Καρλ Τίμμερμαν που είχε 
γεννηθεί στη Φρανκφούρτη από πατέρα Αμερικανό των δυνάμεων κατοχής και μητέρα Γερμανίδα. 
Ο Τίμμερμαν που από μικρός είχε πάει στο West Point (Νεμπράσκα) δεν είχε δει ποτέ τον Rhein. Τον 
ανακαλύπτει ψηλά από το Απολλινάρισμπεργκ. Ανακαλύπτει επίσης μια λεπτομέρεια ασυνήθιστη 
για ένα τοπίο του 1945: μια γέφυρα, μια ανέπαφη γέφυρα! 

Είναι η γέφυρα Λούντεντορφ πάνω από το Rhein μπροστά στη μικρή πόλη Ρεμάγκεν. Από πάνω της 
περνά μια διπλή σιδηροδρομική γραμμή που στη δεξιά όχθη χώνεται σε μια σήραγγα. Ένα πλήθος 
άμαχων και στρατιωτικών συνωστίζεται σ’ αυτή τη γέφυρα. Διακρίνονται ακόμη και τα κεφάλια των 
αγελάδων που σέρνουν μαζί τους. 

Ο υποστράτηγος Ουίλιαμ Χότζ, διοικητής της 9ης στρατιάς, ακολουθεί από κοντά τις 
εμπροσθοφυλακές του. Φθάνει στο Απολλινάρισμπεργκ, βλέπει με τα ίδια του τα μάτια τη γέφυρα 
και δίνει διαταγή στον Τίμμερμαν να την καταλάβει ανέπαφη. 

Το Ρεμάγκεν είναι γεμάτο από πρόσφυγες. Τα άρματα Πέρσινγκ προβάλλουν ξαφνικά μέσα στο 
πλήθος. Πηδώντας από τα θωρακισμένα αυτοκίνητα οι φαντάροι αιχμαλωτίζουν μερικούς 
Γερμανούς στρατιώτες και τον σταθμάρχη που τον παίρνουν για στρατηγό εξ αιτίας του κόκκινου 
πηλικίου που φορεί. Ακολουθώντας τη σιδηροδρομική γραμμή φθάνουν έτσι στην όχθη του Rhein. 
Η γέφυρα, μια μεταλλική κατασκευή που στηρίζεται σε τέσσερις βάσεις από πέτρα, έχει από κάθε 
πλευρά της ένα πύργο από μαυρισμένα τούβλα. Ένα πολυβόλο των 20mm που βάλλει από τον ένα 
από τους δύο πύργους, σαρώνει τη σιδηροδρομική γραμμή. Ένα Πέρσινγκ γκρεμίζει τον πύργο. Το 
πολυβόλο σωπαίνει. 
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Ένα σύννεφο καπνού. Ισχυρή έκρηξη. Οι άνδρες του γερμανικού μηχανικού είχαν θέσει σε 
λειτουργία το σύστημα πυροδότησης. Η γέφυρα ανασηκώνεται, διστάζει μισό δευτερόλεπτο και 
ξανακάθεται πάνω στις βάσεις της. Ανέπαφη! 

Ο πρώτος που ορμά -ο πρώτος στρατιώτης που την περνά με έφοδο από την εποχή της Γαλλικής 
Επαναστάσης- είναι ο στρατιώτης Άλεξ Ντραίημπικ, υπάλληλος κρεοπωλείου στο Χόλλαντ (Ohio). Ο 
Τίμμερμαν τον ακολουθεί παρασύροντας και τους άνδρες του. Οι Γερμανοί, άμαχοι και στρατιώτες, 
τρέπονται σε άτακτη φυγή μέσα στη σήραγγα. Τρεις αμερικανοί σκαπανείς αποσπούν τα καλώδια 
του εκρηκτικού μηχανήματος και αφαιρούν το καψύλλιο από τα 250kgr δυναμίτιδας που δεν είχαν 
εκραγεί. 

Από τις όχθες του Rhein η είδηση παίρνει το δρόμο για τα επιτελεία. Από το Σπα ο Χότζες τηλεφωνεί 
στον Bradley: 

- Brad, we’ve gotten a bridge. 

- Μια γέφυρα; 

- Θέλετε να πείτε μια γέφυρα πάνω στο Rhein; Ανέπαφη; 

Ο υποστράτηγος Harold Μπουλλ, αρχηγός του γραφείου επιχειρήσεων του Eisenhower, βρίσκεται 
στο Γ.Σ. του Bradley. Διαμαρτύρεται. Η 9η θωρακισμένη στρατιά δεν οφείλει να διαβεί το Rhein. 
Αυτό που κάνει δεν είναι σύμφωνο με το σχέδιο. 

- Yep. Τη γέφυρα του Ρεμάγκεν. Οι Γερμαναράδες δεν πρόλαβαν να την ανατινάξουν. 

Ο Bradley τον διακόπτει: 

The Plan, Hell! Στο διάβολο το σχέδιο! Θα θέλατε να γυρίσουμε πίσω και να ανατινάξουμε εμείς οι 
ίδιοι τη γέφυρα; A bridge is a bridge. Κατέχω μια, την κρατώ!. Ωστόσο πρέπει να συμφωνήσει ο 
Eisenhower. Ο Bradley τηλεφωνεί στη Ρέιμς, όπου μόλις είχε εγκατασταθεί το προκεχωρημένο 
κλιμάκιο του SHAEF. 

- Μια γέφυρα στο Rhein; λέει ο Άικ. Όμως τι στρατεύματα έχετε διαθέσιμα για να τη διαβείτε; 

- Τουλάχιστο τέσσερις μεραρχίες. Θα ήθελα όμως να είμαι βέβαιος, πως δεν διαταράσσω τα σχέδιά σας. 

Από την άλλη πλευρά του Rhein η είδηση της κατάληψη της γέφυρας του Ρεμάγκεν πέρασε απ’ 
όλους τους κρίκους της στρατιωτικής διοίκησης και έφθασε στο σκυθρωπό μπούνκερ της 
Καγκελαρίας. Το στενογραφημένο κείμενο των αναφορών της 7ης και της 8ης Μαρτίου δυστυχώς 
χάθηκε κι έτσι δεν ξέρουμε από το κείμενό τους τις κατάρες που εκτόξευσε ο F ührer. 

- Μπράντ, ξεχάστε τα σχέδια. Ρίξτε όσες δυνάμεις διαθέτετε. 

Ξέρουμε τις συνέπειες της οργής του. Για να δικάσει αυτούς που αποκαλεί προδότες του Ρεμάγκεν, 
καλεί έναν τιμωρό από το ανατολικό μέτωπο, τον στρατηγό Rudolf Χύμπνερ· οι ταγματάρχες Σέλλερ, 
Στρόμπελ, Κραφτ, ο λοχαγός Μπλάτγκε, ο υπολοχαγός Πέτερς κατηγορούνται για εγκληματική 
αμέλεια και καταδικάζονται σε θάνατο. Ένας μόνο που δικάστηκε ερήμην, ο Μπλάτγκε, δεν 
εκτελείται· αυτός είχε την τύχη να βγει από τη σήραγγα προς την πλευρά των Αμερικανών με τα 
χέρια ψηλά. Ο στρατηγός Μπότμαν διοικητής του τομέα του Ρεμάγκεν που είχε καταδικασθεί σε 
πενταετή φυλάκιση, αυτοκτονεί. 
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Ένα άλλο θύμα της γέφυρας του Ρεμάγκεν είναι ο στρατάρχης von Rundstedt. Η οργή του Führer 
υπέβοσκε εναντίον του γηραιού στρατιώτη. Ο αρχηγός του επιτελείου του Βέστφαλ που είχε κληθεί 
στο Berlin στις 6 Μαρτίου, δέχθηκε χείμαρρο επικρίσεων που απευθύνονταν στον αρχηγό του. Ο 
Keitel τον κατηγόρησε για τη δειλία των στρατευμάτων του δυτικού μετώπου. Ο Hitler άφησε πάλι 
να ξεσπάσει ο θυμός του για το υπόμνημα του Rundstedt σχετικά με τις ατέλειες της γραμμής 
Ζίγκφριντ: 

Ο αιφνιδιασμός του Ρεμάγκεν που ήρθε την επομένη αυτού του ξεσπάσματος, επισφραγίζει την 
τρίτη δυσμένεια του Rundstedt. 

Ο εχθρός τρέμει μπροστά σ’ αυτό το αριστούργημα της γερμανικής τεχνικής και ένας 
Γερμανός στρατηγός τολμά να υποστηρίξει πως ο Γερμανός στρατιώτης δεν έχει εμπιστοσύνη σ’ αυτήν! 

Είναι, δηλώνει ο Hitler, ένας άνθρωπος ξοφλημένος. Δεν τον θέλω 
πια. Ο Kesselring ανακαλείται από την Ιταλία και αναλαμβάνει την αρχιστρατηγία του Δυτικού 
μετώπου. 
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Το φράγμα του Rhein καταρρέει 

Στις 19 Μαρτίου ο Hitler υπογράφει μια διαταγή που ισοδυναμεί με τις δρακόντειες εντολές του 
Stalin το 1941. Στις περιοχές του Reich, τις οποίες ο γερμανικός στρατός αναγκάζεται να 
εγκαταλείψει, τα πάντα πρέπει να καταστρέφονται αλύπητα: τα μεταφορικά μέσα, τα φράγματα, τα 
δίκτυα αεριόφωτος και ηλεκτρισμού, τα ορυχεία και οι βιομηχανικές εγκαταστάσεις, ως και οι 
αποθήκες ιματισμού και τροφίμων. Μια συμπληρωματική απόφαση επιβάλλει στη δύση, όπως και 
στην ανατολή, ολοκληρωτική εκκένωση των πληθυσμών. Ο εισβολέας δεν πρέπει να βρει παρά μια 
έρημο πάνω σε μια καμένη γη (eine verbrannte Erde

Αυτά τα παράφρονα μέτρα δεν υπαγορεύονται αποκλειστικά και μόνο από στρατηγικές σκέψεις. 
Αποτελούν την εκδίκηση του Adolf Hitler. Ήδη από τον Αύγουστο του 1944 είχε δηλώσει στη 
σύσκεψη των gauleiter ότι η απώλεια του πολέμου δεν θα μπορούσε να προέλθει παρά μόνο από τη 
δειλία του γερμανικού λαού, επομένως από την αναξιότητά του μπροστά στην ιστορία και σ’ αυτόν 
τον ίδιο, τον Hitler. Από τη στιγμή αυτή ο γερμανικός λαός δεν αξίζει να επιζήσει. Δεν πρέπει να 
υπάρξει επαύριον για ένα έθνος που προδίδει τα πεπρωμένα του και τον αρχηγό του. 

). 

Σ’ αυτό το μηδενισμό αντιτίθεται ο υπουργός εξοπλισμού Άλφρεντ Σπέερ. Σ’ όλη τη διάρκεια του 
1944 δεν χαλάρωσε την προσπάθειά του ανεβάζοντας την πολεμική παραγωγή στο επίπεδο ρεκόρ 
της και επανεξοπλίζοντας από την αρχή 120 μεραρχίες πεζικού και 40 θωρακισμένες μεραρχίες, 
δηλαδή 2 εκατομμύρια άνδρες. Ο Hitler, έμελλε να δηλώσει στη δίκη της Nuremberg, μας 
εξαπατούσε· διέδιδε ψευδείς εμπιστευτικές πληροφορίες, κατά τις οποίες είχαν αρχίσει διαπραγματεύσεις 
με τους Συμμάχους

Το να σκοτωθεί ο Hitler έχει γίνει ακόμα πιο δύσκολο, από όσο ήταν πριν από τις 20 Ιουλίου. Κανείς 
δεν μπορεί να γίνει δεκτός απ’ αυτόν, χωρίς να υποστεί έρευνα από τους σωματοφύλακες. Αλλά ο 
Σπέερ γνωρίζει το μπούνκερ της Καγκελαρίας, αφού ο ίδιος το έκτισε. Αν κατάφερνε να διοχετεύσει 
δηλητηριώδες αέριο στο σύστημα αερισμού, όχι μόνο ο Hitler, αλλά όλοι όσοι βρίσκονται μέσα, 
όλοι όσοι συμβουλεύουν απεγνωσμένα μέτρα, ο Goebbels, ο Bormann, ο Λέυ, ο Μπούργκντορφ, ο 
Φέγκελαϊν, θα ήταν δυνατόν να εξοντωθούν. 

, παρέχοντας έτσι μια δικαιολογία για την παράταση ενός άνισου αγώνα. Η 
απατηλή αυτή ελπίδα έσβησε το 1945. Ναζιστής, μέγας αξιωματούχος του καθεστώτος, φίλος και 
δημιούργημα του δικτάτορα φθάνει στο ίδιο συμπέρασμα με γαιοκτήμονες σαν τον 
Στάουφφενμπεργκ, με κλασικούς στρατιωτικούς σαν τον Beck, με συντηρητικούς αστούς σαν τον 
Γκέρντελερ. Το μοναδικό μέσο για να σωθεί ο γερμανικός λαός από την έσχατη καταστροφή είναι να 
σπάσουν τα δεσμά που τον αλυσοδένουν με τον παράφρονα Führer του. Και το μοναδικό μέσο για 
να επιτευχθεί αυτό είναι να σκοτωθεί ο Hitler. 

Η απόπειρα δεν έγινε. Στους δικαστές της Nuremberg ο Σπέερ περιορίσθηκε να εξηγήσει το γιατί με 
τεχνικούς λόγους: το αδύνατο εκρήξεως οβίδας αερίου και κατασκευής κατά διαταγή του Hitler, 
μιας προστατευτικής καπνοδόχου γύρω από τα στόμια των εξαεριστήρων. Στις καταθέσεις του στην 
ανάκριση -που είναι πολύ πιο πλούσιες σε στοιχεία από τη διεξαγωγή της δίκης- έδωσε μια άλλη 
εκδοχή. Βρισκόταν, είπε, σε επιθεώρηση στο Ruhr. Ένας συναγερμός τον ανάγκασε να τρέξει να μπει 
σ’ ένα καταφύγιο. Οι άνθρωποι του λαού –ανθρακωρύχοι- ανάμεσα στους οποίους βρισκόταν μέσα 
σ’ ένα σκοτάδι τάφου, μιλούσαν μεταξύ τους, χωρίς να υποπτεύονται πως δίπλα τους είχαν έναν 
υπουργό του Reich. Όλοι έλεγαν πως η Γερμανία έπρεπε να αγωνισθεί ως τον θάνατο. Όλοι είχαν 
εμπιστοσύνη στον Hitler. Όλοι στιγμάτιζαν τους συνωμότες, τους προδότες, τους γιούνγκερς

Εναντίον της καταστροφής της Γερμανίας με τα ίδια της τα χέρια ο Σπέερ εξεγείρεται. Στις 18 

 της 
20ής Ιουλίου. Ο Σπέερ αισθάνθηκε πως δεν είχε δικαίωμα να κάνει να σκάσει σαν αλεπού μέσα στη 
φωλιά της τον άνθρωπο που μέσα σε μια δοκιμασία χωρίς προηγούμενο έμενε ο πόλος έλξης του 
γερμανικού λαού. 
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Μαρτίου επιδίδει στον Hitler ένα υπόμνημα και έχει μαζί του μια μακρά συζήτηση. Επανέρχεται στο 
θέμα δέκα μέρες αργότερα τολμώντας αυτή τη φορά να πει πως ο πόλεμος χάθηκε. Ο Hitler 
θεώρησε αυτή τη γνώμη έγκλημα εναντίον του κράτους που συνεπάγεται την εσχάτη των ποινών. 
Καλεί τον Σπέερ και του δίνει εικοσιτέσσερις ώρες για να αναθεωρήσει τη γνώμη του. Την επομένη 
ο Σπέερ του φέρνει ένα νέο υπόμνημα που άρχιζε με τις λέξεις: Der Krieg ist verloren

Ο κεραυνός δεν πέφτει στην κεφαλή του τολμηρού. Ο Hitler αρνείται να παραλάβει το χαρτί που 
αποτελούσε την απόδειξη της πνευματικής προδοσίας του μαθητού του. Με τη συνενοχή του 
Guderian ο Σπέερ σαμποτάρει τη διαταγή καταστροφής, περιορίζει τον αριθμό των γεφυρών που 
πρέπει να ανατιναχθούν, διατάσσει να αχρηστεύσουν τις εκρηκτικές ύλες που βρίσκονται στα 
ορυχεία, απαγορεύει να θίξουν τα φράγματα των ποταμών και τα εργοστάσια. Ο Bormann τον 
καταγγέλλει. Ο Hitler αφήνει το πράγμα να περάσει. 

. (Ο πόλεμος 
χάθηκε). 

Ο αριθμός εκείνων που είναι πεπεισμένοι ότι ο πόλεμος χάθηκε μεγαλώνει καθημερινά. Ο νέος 
ανώτατος διοικητής του Δυτικού μετώπου Kesselring είναι χιτλερικός, οπαδός του αγώνα μέχρις 
εσχάτων και αισιόδοξος. Μια γρήγορη επιθεώρηση του μετώπου του Rhein του αποδεικνύει, πως η 
κατάσταση είναι πολύ πιο τεταμένη από όσο φανταζόταν στην Ιταλία. Οι μάχες του Ιανουαρίου και 
του Φεβρουαρίου στο ρωσικό μέτωπο είχαν απορροφήσει 10 θωρακισμένες μεραρχίες, 6 μεραρχίες 
πεζικού, 10 συντάγματα πυροβολικού, 8 ταξιαρχίες ρουκετοβόλων κλπ. μην αφήνοντας στην 
Ανώτατη Διοίκηση της Δύσης παρά μόνο 55 μεγάλες μονάδες. Επτά μόνο μεραρχίες αρμάτων 
διατηρούνται σε μια δύναμη 10 ως 11 χιλιάδων ανδρών, αλλά οι μεραρχίες πεζικού δεν αριθμούν 
κατά μέσο όρο περισσότερους από 5.000 στρατιώτες. Η πυκνότητα επανδρώσεως του μετώπου 
είναι κατ’ ανώτατο όριο ένας μαχητής ανά 10m. Οι εφεδρείες είναι εξαιρετικά ισχνές. Το ηθικό 
χαλαρώνεται. Ο Kesselring αγανακτεί βρίσκοντας την ηττοπάθεια εγκατεστημένη στα επιτελεία, 
ιδιαίτερα στην ομάδα στρατιών G. Από τους στρατιώτες ένας αυξανόμενος αριθμός λιποτακτών 
χάνεται μέσα στο χάος της βομβαρδιζόμενης Γερμανίας. Ο άμαχος πληθυσμός, συγκεκριμένα στη 
Ρηνανία και το Παλατινάτο, ζητά ανοικτά τον τερματισμό του πολέμου. Περιφρονεί τις διαταγές 
εκκένωσης, για να αγκιστρωθεί στα σπίτια του, έστω και καταστραμμένα. Στις ανατολικές επαρχίες, 
τα πλήθη φεύγουν σαν τρελά μπροστά στους Ρώσους· στις δυτικές επαρχίες περιμένουν τους 
Συμμάχους σαν ένα τέλος εφιάλτη. 

Στις 15 ο Kesselring πηγαίνει να δώσει αναφορά στον Hitler για την ανάληψη της διοίκησής του. 
Θαυμάζει (die geistige Spannkraft

Στην αριστερή όχθη του Rhein ο αγώνας είχε καταπαύσει από την θάλασσα ως τον Moselle. Στα 
νότια αυτού του ποταμού δυο γερμανικές στρατιές (η 7η και η 1η) αγκιστρώνονται στο Σάαρ και στο 
Παλατινάτο. Η ομάδα G, στην οποία ανήκουν, συνιστά μια σύμπτυξη στη δεξιά όχθη. Ο Kesselring 
αναλαμβάνοντας τη διοίκηση έβαλε τέρμα σ’ αυτήν την δειλή πρόθεση υποχώρησης. Ο Hitler τον 
επιδοκιμάζει έντονα. Κάθε γερμανική περιοχή πρέπει να προασπιστεί μέχρις εσχάτων. Το Σάαρ και 
ακόμα περισσότερο η μεγάλη χημική οδός του Λουντβιχσχάφεν είναι απαραίτητα για την πολεμική 
παραγωγή. Αν αφήσουν τους Αμερικανούς να φθάσουν στην Σπίρε και στο Βορμς, θα είναι σαν να 
τους ανοίγουν το στενό του Μάιν, μ’ αλλά λόγια το συντομότερο δρόμο, για να διχοτομήσουν τη 
Γερμανία βαδίζοντας για να συναντήσουν τους συμμάχους τους τους Ρούσους. Όλοι αυτοί οι λόγοι 
που δεν είναι άλλωστε χωρίς αξία, οδηγούν στη διατήρηση στα δυτικά του Rhein του μεγάλου 

), την ψυχική ενεργητικότητα που επέζησε μετά τον σωματικό 
κλονισμό που του είχε προκαλέσει η απόπειρα της 20ής Ιουλίου. Ο Hitler δεν δείχνει υπερβολικά 
ανήσυχος για τα γεγονότα της Ρηνανίας. Είναι πεπεισμένος, πως ο γερμανικός στρατός σύντομα θα 
είχε στον Όντερ μια μεγάλη αμυντική επιτυχία και ύστερα απ’ αυτό θα είναι δυνατό να επαναφέρει 
στη Δύση τις επίλεκτες μεραρχίες που θα συντρίψουν τους Αγγλοσάξονες. Το μόνο που χρειάζεται 
είναι να συγκρατηθούν αυτοί οι τελευταίοι, όσο χρονικό διάστημα είναι απαραίτητο, για να 
ανατραπεί η κατάσταση. Πεποίθηση ή προσποίηση; Πώς να το ξέρει κανείς; 
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τριγώνου στο οποίο ασκούν πίεση ο Patton και ο Patch. 

Η μεγαλύτερη ανησυχία του Kesselring είναι άμεσα το προγεφύρωμα του Ρεμάγκεν. Αν οι 
Αμερικανοί συνεχίσουν να το διευρύνουν, είναι ζήτημα ημερών να επιτύχουν διάσπαση ή προς το 
Ruhr ή προς τον Μάιν. Επιχειρούν να καταστρέψουν τη μοιραία γέφυρα η με πυροβόλα μεγάλης 
ακτίνας ή με επιπλέουσες νάρκες. Κατευθύνουν εναντίον της 372 εξόδους βομβαρδιστικών καθέτου 
εφορμήσεως που στοιχίζουν στη Luftwaffe 80 αεροπλάνα. Όλες αυτές οι προσπάθειες μένουν 
άκαρπες. 

Οι Αμερικανοί στην αρχή προώθησαν στο προγεφύρωμα την 9η θωρακισμένη στρατιά και την 78η 
μεραρχία πεζικού. Η 99η μεραρχία πεζικού προστίθεται στις 10 Μαρτίου και στις 12 το 7ο σώμα 
στρατού έρχεται να μοιρασθεί την κατάκτηση του 3ου αναλαμβάνοντας το βόρειο τμήμα της 
αιχμής. Οι Γερμανοί όμως ενισχύουν τη 15η στρατιά του στρατηγού von Τσάνγκεν με την 9η 
θωρακισμένη, την Panzer Λερ, την 3η αρμάτων και με πολλές μεραρχίες πεζικού, τις μεραρχίες 
λαϊκών γρεναδιέρων. Επιθέσεις και αντεπιθέσεις διαδέχονται η μία την άλλη. Για να 
σταθεροποιήσουν τη λαμπρή τους διάβαση του Rhein οι Αμερικανοί, πρέπει να εγκατασταθούν στα 
όρη, τα οποία δεσπόζουν της στενής πεδιάδος και από τα οποία ξεχωρίζει η ρομαντική κορυφή του 
Ντράχενσφελντ. Οι Γερμανοί διαμφισβητούν το έδαφος σπιθαμή προς σπιθαμή. Το Χόννεφ, το 
Λιντζ, το Βαλτμπρέιτμπαχ, το Χαρτγκάρτεν, το Καινιγκσβίντερ αποτελούν αντικείμενα αιματηρών 
μαχών. Ο αυτοκινητόδρομος Φρανκφούρτης-Κολωνίας δεν αποκόπτεται παρά στις 16 Μαρτίου από 
το 309ο σύνταγμα αμερικανικού πεζικού. Την επομένη, αφού είχαν διοχετευθεί στη δεξιά όχθη 
χιλιάδες άρματα, πυροβόλα, φορτηγά αυτοκίνητα, η γέφυρα Λούντεντορφ καταρρέει 
απροειδοποίητα. Το αμερικανικό μηχανικό όμως έχει κατασκευάσει προς τα κάτω και προς τα άνω 
δυο γέφυρες εκστρατείας και η ενίσχυση του προγεφυρώματος δεν διακόπτεται. 

Από τακτική άποψη επομένως ο αιφνιδιασμός του Ρεμάγκεν δεν ακολουθήθηκε από μια άμεση και 
αστραπιαία εκμετάλλευση. Το προγεφύρωμα που είχε ακτίνα 3km το δεύτερο βράδυ, δεν έχει παρά 
ακτίνα περίπου 15km δέκα μέρες αργότερα. Το ρήγμα όμως του Ρεμάγκεν απορρόφησε τις 
γερμανικές εφεδρείες και εξασθένισε όλους τους άλλους τομείς του δυτικού μετώπου. 

Η εκμηδένιση του τριγώνου Σάαρ- Παλατινάτου αρχίζει. Η χάραξη του μετώπου υπαγορεύει και τη 
μορφή της επίθεσης. Η 7η αμερικανική στρατιά επιτίθεται στην πλευρά του τριγώνου που ορίζεται 
από τους ποταμούς Σάαρ και Λάουτερ. Η 3η αμερικανική στρατιά επιτίθεται στον Moselle. Οι δυο 
αντίστοιχες γερμανικές στρατιές είναι εξαιρετικά αδύνατες. Η 7η που βρίσκεται αντιμέτωπη του 
Patton, δεν είχε ανασυνταχθεί από την εποχή της μάχης των Ardennes. Η 1η είχε χάσει 50% από τη 
δύναμή της στη διάρκεια της μάχης της Alsace. Η μέση πυκνότητα επανδρώσεως κατά χιλιόμετρο 
μετώπου είναι 26 φαντάροι, ένα η δύο πυροβόλα, λιγότερο από ένα αντιαρματικό πυροβόλο. Οι 
δύο στρατιές μαζί δεν έχουν περισσότερα από 200 θωρακισμένα οχήματα. Όποια κι αν είναι η 
πραγματική αξία των επιχειρημάτων που συνηγορούν για τη διατήρηση του προγεφυρώματος, είναι 
παράλογο να υποστηρίζεται, πως είναι δυνατό να διατηρηθεί με μέσα τόσο έκδηλα ανεπαρκή. 

Στις 15 Μαρτίου ο Patch επιτίθεται με τα σώματα στρατού του: με το 6ο στα ανατολικά, από το 
Rhein ως τα Bόσγια με το 15ο στο κέντρο, από το Μπιτς ως το Σαρργκεμίν· με το 21ο στα δυτικά, 
από το Σαρργκεμίν ως το Σαρρεμπρούκ. Μια γαλλική μεραρχία ενισχυμένη, η 3η, είχε υπαχθεί στο 
6ο σώμα και είχε τοποθετηθεί στο άκρο δεξιό, στην πεδιάδα του Rhein. Είχε συμφωνηθεί ότι θα 
επανερχόταν στη δικαιοδοσία της 1ης γαλλικής στρατιάς, μόλις θα έφθανε σ’ ένα μικρό 
παραπόταμο του Rhein, τον Έρλεν, στα μισά του δρόμου μεταξύ Λάουτερμπουργκ και Σπίρε. Τα 
σχέδια του SHAEF δεν άφησαν στους Γάλλους, παρά μόνο τη φύλαξη του Rhein από τον Λάουτερ ως 
την Ελβετία. Ο ντε Λαττρ σημειώνει μια πρώτη επιτυχία στην προσπάθειά του να βγει από τον 
παθητικό αυτό ρόλο και να συμμετάσχει στην εισβολή στη Γερμανία. 
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Η κύρια προσπάθεια απαιτείται από το 15ο σώμα που η δύναμή του είχε ανέβει σε 6 μεραρχίες, 
από τις οποίες μια θωρακισμένη. Επιτίθεται στις 15 Μαρτίου στη 01:00 διαβαίνοντας αιφνιδιαστικά 
τον Μπλιέ. Στις 18 φθάνει στη γραμμή Ζίγκφριντ που τα μέτρια οχυρά της πέφτουν κατά δεκάδες 
από τα πλήγματα των διατρητικών οβίδων και τις επιθέσεις των φλογοβόλων. Τις επόμενες ημέρες, 
το 15ο σώμα καταλαμβάνει το Ντε-Πον και το Χόμπουργκ, προελαύνει προς το Καϊζερσλάουτερν και 
στρέφεται στα ανατολικά, για να πλησιάσει στο Rhein. 

Στις πτέρυγες το 21ο και το 6ο σώμα βαδίζουν με την ίδια ταχύτητα. Το ένα πετυχαίνει την πτώση 
του Σαρρεμπρούκ υπερφαλαγγίζοντάς το και κυριεύει το Σαιντ-Ινγκμπέρ. Το άλλο καταλαμβάνει το 
Λάουνταου και το Πιρμάσενς. Η κατάσταση είναι παντού χαώδης. Όλες οι πόλεις καίγονται. Το 
Χόμπουργκ είναι ένα σφαγείο. Οι Γερμανοί στρατιώτες παραδίδονται κατά εκατοντάδες, κατά 
χιλιάδες, βαδίζοντας χωρίς συνοδεία σε κατεύθυνση αντίθετη από την κατεύθυνση των νικηφόρων 
φαλαγγών, των οποίων το θαυμάσιο υλικό τους αφήνει εμβρόντητους. Οι Σύμμαχοι περίμεναν πως 
θα είχε οργανωθεί μια λαϊκή αντίσταση, μια δράση ελεύθερων σκοπευτών, περίμεναν τα απαίσια 
κατορθώματα του Βέρβουλφ ( δηλαδή του Λυκανθρώπου), με τα οποία ο γερμανικός τύπος απειλεί 
τους εισβολείς του Γ’ Reich, αλλά δεν βρίσκουν παρά αποσύνθεση, εγκαρτέρηση και υποταγή. 

Ο Patton είχε επιτεθεί δυο μέρες πριν από τον Patch, με μια αντίθετη διάταξη: προσπάθεια στις δύο 
πτέρυγες, για να κυκλώσει τον ορεινό όγκο του Χούνσρυκ. Η γερμανική διοίκηση έκρινε τους 
Αμερικανούς υπερβολικά απορροφημένους από το προγεφύρωμα του Ρεμάγκεν, για να είναι σε 
θέση να επιτεθούν στον Moselle. Δεν πρόβλεπε την τολμηρότητα, με την οποία ο Patton θα 
ορμούσε εναντίον της κουρασμένης και εξασθενημένης 7ης γερμανικής στρατιάς. Με βάση την πείρα 
μου στην Ιταλία, λέει ο Kesselring,

Στις 21 Μαρτίου η εκστρατεία του Παλατινάτου τελειώνει. Η 90η μεραρχία πεζικού τη στιγμή αυτή 
καταλαμβάνει την Μαγεντία. Παντού πραγματοποιείται η συνένωση της 3ης και της 7ης στρατιάς, 
πάντα, σημειώνει ο Patton, προς όφελος της 3ης που είχε υπερβεί τα όριά της και είχε κυριεύσει 
μεγάλο αριθμό οικισμών που η γειτονική της στρατιά έπρεπε να είχε καταλάβει. Η 1η και η 7η 
γερμανική στρατιά, έχοντας χάσει 75 ως 80% του πεζικού τους, μπορεί να θεωρούνται 
καταστραμμένες. 

 δεν θα πίστευα ποτέ σε τόση τόλμη εκ μέρους των Αμερικανών. 

Στη ζώνη της 21ης ομάδας στρατιών μια άλλη επιχείρηση μεγάλης ολκής, η διάβαση του κάτω 
Rhein, επίκειται. Η επιχείρηση αυτή φέρει τη σφραγίδα του μεθοδικού και επιβλητικού πνεύματος 
του Montgomery. Ο ποταμός είναι ακόμα διογκωμένος από τα ανοιξιάτικα νερά του και το πλάτος 
του φθάνει τα 500m. Η 1η στρατιά αλεξιπτωτιστών που τον προασπίζει από το Έμμεριχ

Η στιγμή της εφόδου έχει ορισθεί για τις 23 Μαρτίου στις 21:00. 

 ως το 
Düsseldorf, ανασυντάσσεται από τις 10 Μαρτίου και εξακολουθεί να διαθέτει τους πιο γερούς 
πολεμιστές του Δυτικού μετώπου. Οι προετοιμασίες όμως του Montgomery άρχισαν από τις αρχές 
Φεβρουαρίου σε γιγαντιαία κλίμακα. Τίποτα δεν είχε αφεθεί στην τύχη. 2.000 πυροβόλα και σωροί 
πυρομαχικών είχαν μεταφερθεί κοντά στον ποταμό. 29 μεραρχίες, από τις οποίες 5 είχαν 
μεταφερθεί από την Ιταλία, ένα εκατομμύριο άνθρωποι, είναι διαθέσιμες. Οι 4 μεραρχίες εφόδου, 2 
βρετανικές και 2 αμερικανικές, είχαν κάνει πολλές δοκιμές στον Meuse, μεταξύ Ροέρμοντ και 
Νιμέγκ. Ένα προπέτασμα καπνού μήκους 50km διατηρείται στο Rhein, για να καλύπτει την αριστερή 
όχθη. Χιλιάδες φορτηγίδες απόβασης, αμφίβια οχήματα και άρματα έχουν συγκεντρωθεί, χωρίς να 
μπορεί το γερμανικό πυροβολικό που δεν έχει πυρομαχικά, να τα κτυπήσει. 

Από βραδύς, αφηγείται ο Bradley, ο 
Patton μου τηλεφώνησε στο στρατηγείο μου στο Namur. Η λεπτή φωνή του έτρεμε από έξαψη: Μπραντ, 
για όνομα του Θεού, πέστε στον κόσμο, πως βρισκόμαστε απ’ την άλλη πλευρά... Θέλω να ξέρει ο 
κόσμος, πως η 3η στρατιά πέρασε πρώτη το Rhein πριν από τον Μόντυ... Τίποτα πιο παιδαριώδες, 
αλλά και τίποτα ακριβέστερο. Το προηγούμενο βράδυ μπροστά από τη μικρή πόλη Όππενχαιμ, 
25km από το Βορμς, ο Patton είχε επιβιβάσει σε πλοιάρια εφόδου δυο τάγματα του 2ου 
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συντάγματος και χωρίς την παραμικρή προετοιμασία πυροβολικού ή αεροπορίας τα εξαπέλυσε 
εναντίον του Rhein. Τέσσερα αλλά τάγματα της 5ης μεραρχίας πεζικού τα ακολούθησαν στη 
διάρκεια της νύχτας. Οι Γερμανοί που είχαν αιφνιδιασθεί, πρόβαλαν ασήμαντη αντίσταση. Ο Patton 
έχει αποκτήσει το προγεφύρωμά του με τίμημα 34 νεκρούς και τραυματίες, γελοιοποιώντας έτσι τις 
τεράστιες προετοιμασίες και τη θεατρική επιχείρηση του Άγγλου στρατάρχη. 

Θεατρική είναι η διάβαση του Rhein από τον Montgomery τόσο, όσο ήταν και από τον Λουδοβίκο 
14ο. Ο Eisenhower παρακολουθεί το θέαμα από ψηλά, από ένα κωδωνοστάσιο. Ο Churchill 
παρακολουθεί την εξέλιξη της επιχείρησης μέσα από το τροχόσπιτο του στρατάρχη Montgomery. Η 
2η βρετανική στρατιά, ενισχυμένη με ένα τμήμα από την καναδική στρατιά, περνά τον ποταμό προς 
τα βόρεια των εκβολών του Λίπε· η 9η αμερικανική στρατιά προς τα νότια. Η πρώτη νυκτερινή 
έφοδος γίνεται από την 51η μεραρχία βρετανικού πεζικού εναντίον του Ρέες. Η δεύτερη που γίνεται 
από τη 15η μεραρχία βρετανικού πεζικού, ακολουθεί μια ώρα αργότερα εναντίον του Βέζελ. 
Τέσσερις ώρες αργότερα, στις 24 Μαρτίου, στις 02:00, η 30ή και η 79η μεραρχία αμερικάνικου 
πεζικού επιτίθενται κι αυτές. Τα κύματα της επίθεσης διαδέχονται το ένα το άλλο επάνω στην 
πλατιά επιφάνεια του νερού που αυλακώνεται από ένα ταχύ ρεύμα και κάτω από ένα τεχνητό 
σεληνόφως που το δημιουργούν οι προβολείς της αντιαεροπορικής άμυνας. Η δεξιά όχθη, τελείως 
επίπεδη, φαίνεται σαν να καίγεται κάτω από τις αδιάκοπες εκρήξεις. Οι απώλειες των επιτιθεμένων 
είναι ασήμαντες: 41 νεκροί στους Αμερικανούς ελάχιστα περισσότεροι στους Βρετανούς. 

Μια μεγάλη αερομεταφερόμενη επιχείρηση ακολουθεί -αντί να έχει προηγηθεί- τη διάβαση του 
ποταμού. Αρχίζει στις 24, ώρα 10:00 η ημέρα είναι ήρεμη και λίγο ομιχλώδης. Συνοδευμένα από 889 
καταδιωκτικά προστατευμένα από αλλά 2.153 καταδιωκτικά, 1572 αεροπλάνα και 1326 
ανεμοπλάνα ρίχνουν ή αποβιβάζουν στα βορειοδυτικά του Βέζελ τους 14.000 άνδρες της 6ης 
βρετανικής και της 17ης αμερικανικής αερομεταφερόμενης μεραρχίας. Παρ’ όλες τις βαριές 
απώλειες που προκάλεσε το αντιαεροπορικό πυροβολικό, η επιτυχία είναι πλήρης. Η συνένωση με 
τις χερσαίες δυνάμεις πραγματοποιείται την ίδια μέρα. Το βράδυ το προγεφύρωμα φθάνει τα 10km 
βάθος. 

Τις επόμενες ημέρες η άμυνα αποσυντίθεται. Η 2η βρετανική στρατιά προελαύνει ταχύτατα στην 
περιοχή των δασών και των χέρσων εκτάσεων που απλώνονται στα βόρεια του Λίππε. Στα νότια του 
ποταμού η 9η αμερικανική στρατιά προελαύνει στις παρυφές του Ruhr. Στις 28 το ρήγμα έχει 
πραγματοποιηθεί. Μέσω του Όσναμπρουκ οι Άγγλοι κατευθύνονται προς τον Βέζερ και τον Έλβα. Οι 
Αμερικανοί παρακάμπτουν το βιομηχανικό λεκανοπέδιο. Απειλούμενο από το βορρά το Ruhr 
απειλείται και από το νότο. Ο θύλακας του Ρεμάγκεν έσκασε στο τέλος σαν παραφουσκωμένη 
φούσκα. Η 5η γερμανική στρατιά αρμάτων επιχειρεί να ανασυνταχθεί μπροστά στο Σόλινγκεν και 
στο Βούπερταλ, σ’ ένα μικρό ποτάμι με το ειρωνικό όνομα Νίκη (Ζήγκ), η 1η αμερικανική στρατιά 
όμως την αφήνει πίσω της, για να βαδίσει εναντίον του Κάσσελ και έπειτα ανεβαίνει στα βόρεια. 
Την 1η Απριλίου πραγματοποιεί τη συνένωσή της με την 9η στρατιά στο Λίπσταντ κλείνοντας τον 
κλοιό γύρω από το Ruhr. 

Δέκα μέρες πριν ο Hitler είχε επινοήσει το φρούριο Ruhr (Ruhrfestung) και είχε απαγορεύσει με 
ποινή θανάτου να εγκαταλειφθεί εκούσια έστω και μία τοποθεσία. Η 5η στρατιά θωρακισμένων, η 
15η στρατιά, δύο σώματα της 1ης στρατιάς αλεξιπτωτιστών, πάνω από 100.000 άνδρες της 
αντιαεροπορικής άμυνας έχουν κυκλωθεί, κάτω από την διοίκηση του στρατάρχου Model, σ’ ένα 
θύλακα μήκους 110km, ανάμεσα στον Rhein και στις πηγές του Ruhr και πλάτους 80km ανάμεσα 
στους ποταμούς Λίππε και Ζήγκ. 

Παντού το φράγμα του Rhein καταρρέει. Από τον θύλακα του Ρεμάγκεν η δεξιά πτέρυγα της 1ης 
αμερικανικής στρατιάς διασπά τις γερμανικές γραμμές προς την κοιλάδα του Λαν και προς το 
Γκίσσεν. Από τον θύλακα του Όππενχαιμ ο Patton εισβάλλει στην κοιλάδα του Μάιν και κυριεύει την 



Digitized by 10uk1s 

Φρανκφούρτη. Η 7η στρατιά διαβαίνει το Rhein στις 25 Μαρτίου από την μια κι από την άλλη 
πλευρά του Βορμς και βαδίζει προς το Βύρτσμπουργκ. Ο ντε Λαττρ, αφού επέτυχε να σχηματίσει το 
ρήγμα του στα βόρεια του Λώτερ και επέτυχε από τον στρατηγό Ντέβερς να υπαχθεί το Σπάιερ στη 
ζώνη της 1ης γαλλικής στρατιάς, διαβαίνει κι αυτός τον Rhein, κυριεύει την Καρλσρούη και 
κατεβαίνει προς τον Μέλανα Δρυμό. Οι συμμαχικές φάλαγγες συναντούν ακόμα σε μερικά σημεία 
τοπική αντίσταση, υποχρεώνονται να δώσουν σοβαρές μάχες, έχουν αισθητές απώλειες, αλλά, 
όπως και στη France τον Ιούνιο του 1940 και τον Αύγουστο του 1944, η καθεαυτό μάχη έχει 
τερματισθεί. Χιλιάδες και χιλιάδες αιχμάλωτοι είναι συγκεντρωμένοι σε αυτοσχέδια περιφραγμένα 
στρατόπεδα, περιμένοντας τη μεταφορά τους και τον κανονικό περιορισμό τους - πλήθη αξιολύπητα 
που επάνω τους πλανιέται η μολυσμένη οσμή της δυσεντερίας. Ο ανταρτοπόλεμος που τόσο 
φοβόταν ο Eisenhower, δεν εκδηλώνεται πουθενά. Οι απόπειρες δολιοφθοράς, οι εχθρικές πράξεις, 
είναι σπανιότατα φαινόμενα. Στη δεξιά, όπως και στην αριστερή όχθη του Rhein η Γερμανία έχει 
ηττηθεί, έχει δαμασθεί, έχει υποταχθεί και νιώθει ανακούφιση. 

Το χάος όμως είναι απερίγραπτο. Οι νίκες είχαν συσσωρεύσει στη Γερμανία τουλάχιστο 15 
εκατομμύρια ξένους, αιχμαλώτους πολέμου, εκτοπισμένους, εθελοντές εργάτες και 
στρατολογημένους δια της βίας. Οι ήττες είχαν απωθήσει στο εσωτερικό του Reich πολλά 
εκατομμύρια Γερμανών και οι βομβαρδισμοί είχαν διώξει από τις πόλεις άλλα εκατομμύρια. Από 
αυτό το ανακάτεμα πληθυσμών γίνεται μια καταπληκτική σύγχυση. Σε μερικά μέρη οι 
εθνικοσοσιαλιστικές αρχές επιχειρούν να εφαρμόσουν τις διαταγές του Hitler, προσπαθούν να 
πραγματοποιήσουν την ερήμωση διώχνοντας στα ανατολικά αμάχους και αιχμαλώτους. Στις 
περισσότερες περιπτώσεις παραιτούνται από ένα έργο ακατόρθωτο, τρέπονται σε φυγή και 
κρύβονται. Το έδαφος που κατακτούν οι Σύμμαχοι είναι μόνο σ’ ένα μέρος του καμένο, το 
διοικητικό κενό όμως μέσα στο οποίο μπαίνουν, είναι ολοκληρωτικό. Χίλια δυο προβλήματα: 
αστυνόευσης, υγείας, ανεφοδιασμού, αποναζιστικοποίησης μπαίνουν μπροστά τους για να 
αντιμετωπιστούν. Η πείνα και οι επιδημίες απειλούν. Θεωρείται μεγάλη τύχη το ότι η εισβολή στη 
δυτική Γερμανία γίνεται στην αρχή της άνοιξης. Ο χειμώνας θα είχε πιθανότατα φρικαλέα 
επακόλουθα. 

Ένα άλλο στοιχείο που περιορίζει την αναρχία είναι η προνοητικότητα των Αμερικανών. Η κατοχή 
της Γερμανίας έχει προετοιμασθεί με τόση φροντίδα όσο κι η εισβολή στην Ευρώπη. Μια νέα 
στρατιά, η 4η συγκροτήθηκε για να της ανατεθούν τα καταληφθέντα εδάφη. Κάθε θέση που έχει 
κάποια σημασία μελετήθηκε διεξοδικά. Οι στρατιωτικές διοικήσεις έρχονται αμέσως ύστερα από τα 
στρατεύματα και μπαίνουν ευθύς σε λειτουργία. Καθώς λογάριαζαν το γερμανικό κράτος 
διαλυμένο, καθώς θεωρούσαν τη Γερμανία ένα πτώμα πολιτικό, δεν γεννιέται θέμα για συνεργασία 
με τις τοπικές αρχές, αλλά για μια καθαρή κι απροσχημάτιστη κατάργηση της εθνικής κυριαρχίας. 
Στην πραγματικότητα πολλοί διοικητικοί υπάλληλοι διατηρήθηκαν στις θέσεις τους ή γρήγορα 
ανακλήθηκαν. Ο βασικός μηχανισμός ξαναμπήκε σε λειτουργία. Οι υλικές και κοινωνικές 
καταστροφές ήταν τέτοιες ώστε εκείνο που μπορούσε να ξαφνιάσει δεν ήταν η βραδύτητα, αλλά η 
ταχύτητα της αποκατάστασης. 

Η προέλαση των συμμαχικών στρατών στη Γερμανία φέρνει και τη φρικιαστική αποκάλυψη των 
στρατοπέδων εκτοπίσεως, συγκεντρώσεως και εξοντώσεως. Πολλές εκθέσεις είχαν φθάσει στη 
διάρκεια των προηγούμενων ετών στις συμμαχικές ή στις ουδέτερες κυβερνήσεις, στον Διεθνή 
Ερυθρό Σταυρό και στο Βατικανό για τις «εν ψυχρώ» ναζιστικές ωμότητες, για τα χειρουργικά 
πειράματα σε ζωντανούς ανθρώπους, για τη μεθοδική εξόντωση των Εβραίων. Αληθινά και απίθανα 
όλα αυτά είχαν γίνει δεκτά με δυσπιστία και επιφυλακτικότητα. H συμμαχική προπαγάνδα είχε 
αποφύγει να τα αναφέρει, από φόβο μήπως πέσει στην παγίδα μιας χονδροειδούς υπερβολής. 
Τώρα η πραγματικότητα αποκαλύπτεται και ένας αμείλικτος φάκελος σχηματίζεται, καθώς τα 
ονόματα Μπούχενβαλντ, Νταχάου, Ράβενσμπρουκ, Μαουτχάουζεν, Μπέργκεν - Μπέλσεν, Άουσβιτς 
βγαίνουν από τη σκιά με το όνειδος που τα συνοδεύει 
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Ο Eisenhower εγκαταλείπει το Berlin 

Μετά την κατάκτηση της δεξιάς όχθης του Rhein δημιουργείται ένα πρόβλημα: Ποια θα είναι η 
κατεύθυνση που θα ακολουθήσει η νικηφόρος πορεία των δυτικών στρατιών; 

Την στιγμή του καταρτισμού των σχεδίων για την εισβολή στην Ευρώπη καμιά αμφισβήτηση δεν 
είχε εγερθεί για τον τελικό αντικειμενικό σκοπό: το Berlin. Τη στιγμή που η κύκλωση του Ruhr 
προοιωνίζει την επικείμενη γερμανική κατάρρευση, εξακολουθεί να μην υπάρχει καμιά αμφιβολία 
στο μυαλό του Winston Churchill, του στρατάρχη Montgomery και των αρχηγών των βρετανικών 
επιτελείων. Γι’ αυτό με κατάπληξη παίρνουν προς ενημέρωση ένα έγγραφο που ο στρατηγός 
Eisenhower είχε απευθύνει στον στρατάρχη Stalin. Ο αρχιστράτηγος του Δυτικού μετώπου ρωτά τον 
αρχιστράτηγο του Ανατολικού ποια είναι τα σχέδιά του και του ανακοινώνει τα δικά του, που δεν 
συνεπάγονται τίποτε λιγότερο από την εγκατάλειψη της πορείας προς το Berlin. 

Σκέπτομαι, λέει ο Eisenhower, 

Η μορφή και το περιεχόμενο αυτού του μηνύματος είναι βαθιά προσβλητικό για τους Άγγλους. Όσο 
ψηλά κι αν είχε ανέβει ο Eisenhower, δεν είναι παρά εκτελεστής αποφάσεων. Την στρατηγική την 
διευθύνουν οι Combined Chiefs of Staff που συγκεντρώνουν τους αρχηγούς των αμερικανικών και 
βρετανικών επιτελείων. Αυτοί δεν ερωτήθηκαν και ο ίδιος ο βοηθός του Eisenhower, ο Άγγλος 
στρατάρχης της αεροπορίας Άρτουρ Τέντερ, δεν είχε καν ενημερωθεί. Ο διπλωμάτης Άικ 
μετατρέπεται απότομα σε απολυταρχικό άρχοντα και επικοινωνώντας με τον άλλο απολυταρχικό 
άρχοντα, τον Joseph Stalin, ανατρέπει την οργάνωση της συμμαχικής διοίκησης ακριβώς τη στιγμή 
που πρόκειται για ένα ζήτημα τόσο σημαντικό, όσο είναι η είσοδος στην πρωτεύουσα του εχθρού. 
Σύμφωνα με τη νέα στρατηγική του ο Eisenhower παίρνει από τον Montgomery την 9η αμερικανική 
στρατιά, για να την δώσει στον Bradley. Η 21η ομάδα στρατιών θα περιορισθεί στο ρόλο της 
πλαγιοφυλακής της 12ης ομάδας. Αφού είχε καταπολεμήσει το concentrated thrust του Μόντυ ο 
Άικ, το υιοθετεί, αλλά το μετατοπίζει. Την κατεύθυνση Ντίσελντορφ - Berlin την μετατρέπει σε 
κατεύθυνση Μαγεντία - Dresden! 

να επιδιώξω τη συνένωση των δυνάμεών μου με τις δικές σας 
καταβάλλοντας την κύρια προσπάθειά μου πάνω στον άξονα Έρφουρτ - Λειψία - Dresden. Μια 
δευτερεύουσα προσπάθεια θα καταβληθεί για να επιδιωχθεί και μια άλλη συνένωση στην περιοχή 
Ρατισμπόνν - Λίντς. 

Οι λόγοι που εξηγούν την ενέργεια του Eisenhower είναι γνωστοί. Κατεστραμμένο από τους 
βομβαρδισμούς, εγκαταλελειμμένο από τη ναζιστική κυβέρνηση το Berlin δεν έχει στα μάτια του 
καμιά ιδιαίτερη αξία· άλλωστε οι Ρώσοι απέχουν από την πόλη 60km, ενώ 300km χωρίζουν ακόμα 
τους Δυτικούς απ’ αυτήν. Ο Bradley, τον οποίο ο Eisenhower συμβουλεύθηκε ενώ κρατούσε σε 
άγνοια τον Τέντερ - είχε δηλώσει πως θα έχαναν 100.000 άνδρες στις πεδιάδες της Βόρειας 
Γερμανίας, αν άκουγαν τον Montgomery. Ποιο θα ήταν το όφελος, αφού ο τελευταίος 
αντικειμενικός σκοπός της εκστρατείας βρίσκεται στο νότο; Ο Eisenhower, όπως πίστευε στον 
ανταρτοπόλεμο, έτσι πιστεύει και στο περιχαρακωμένο αυστροβαυαρικό στρατόπεδο γύρω στο 
Berchtesgaden, μυστικιστική πρωτεύουσα του χιτλερισμού. Η γρήγορη εξαφάνισή του είναι πολύ 
πιο σημαντική από τη φθηνή ματαιοδοξία της εισόδου στο Berlin! 

Η αντίδραση των αρχηγών των βρετανικών επιτελείων είναι εξαιρετικά έντονη. Αρνούνται στον 
Eisenhower το δικαίωμα να αλληλογραφεί απ’ ευθεία με τον Stalin. Μπαίνουν σε θέματα πολιτικής 
γράφοντας πως υπάρχουν προβλήματα ευρύτερης σημασίας από την καταστροφή του κύριου όγκου 
των εχθρικών δυνάμεων στη Γερμανία. Ζητούν να αφεθεί στον Montgomery η 9η στρατιά και να 
παραμείνει το Berlin κύριος αντικειμενικός σκοπός των Συμμάχων. 

Η διαμάχη αυτή φωτίζεται από το πολιτικό φόντο μπροστά στο οποίο διεξάγεται. Δυο μήνες μετά 
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την υπογραφή του το οικοδόμημα της Yalta καταρρέει. Οι Ρώσοι αθετούν τις υποσχέσεις τους. 
Αρνούνται την είσοδο της Επιτροπής του London στην Poland. Επιβάλλουν στον βασιλιά της 
Ρουμανίας μια κομμουνιστική κυβέρνηση. Προβαίνουν παντού σε μαζικές προγραφές, 
αποκεφαλίζουν τα κόμματα της αντιπολιτεύσεως, απαλλοτριώνουν τις περιουσίες, εκτοπίζουν ή 
σφάζουν τις εύπορες τάξεις, αρνούνται να επαναφέρουν σε ισχύ τις ελευθερίες των πολιτών. Οι 
σχέσεις τους με τους Αμερικανούς περνούν οξεία κρίση που την χαρακτηρίζει η υπόθεση Wolff. Ο 
στρατηγός αυτός των SS, του περιβάλλοντος του Himmler, επιχειρεί να διαπραγματευθεί στη Βέρνη 
την παράδοση του γερμανικού στρατού της Ιταλίας. Ο Stalin εξοργίζεται και βλέπει σ’ αυτή την 
επαφή συμπαιγνία του φασισμού και του δυτικού ιμπεριαλισμού. Οι διαπραγματεύσεις της Βέρνης, 
γράφει στον Roosevelt, επιτρέπουν στους Αγγλοαμερικανούς να προελάσουν ως την καρδιά της 
Γερμανίας χωρίς σχεδόν να συναντήσουν αντίσταση... Οι nazi σταμάτησαν στην πράξη να μάχονται 
εναντίον της Αμερικής και της Αγγλίας, ενώ συνεχίζουν να πολεμούν εναντίον μας... Ο Roosevelt 
απαντά έντονα, βεβαιώνει ότι οι συνομιλίες της Βέρνης έχουν ως σκοπό την εξοικονόμηση αίματος 
και ότι δεν αντιβαίνουν προς την άνευ όρων παράδοση. Δεν μπορώ να αποφύγω, καταλήγει ο 
Roosevelt, να σας εκφράσω την βαθύτατη δυσαρέσκειά μου εναντίον εκείνων που διαστρέφουν κατά 
τρόπο τόσο ταπεινό τις πράξεις μου και τις ενέργειες των υφισταμένων μου.

Σε μια τέτοια ατμόσφαιρα η απόφαση του Eisenhower να εγκαταλείψει την κατάληψη του Berlin θα 
έπρεπε να προκαλέσει μια επέμβαση της αμερικανικής κυβέρνησης. Ο ίδιος ο Άικ, όταν η 
επιδεξιότητά του μπαίνει σε ενέργεια, προσφέρεται για μια τέτοια εξέλιξη. 

 Τα λίγα που είναι γνωστά 
για τις τελευταίες ημέρες του προέδρου φαίνεται να δείχνουν ότι είχε καταλάβει στα τελευταία του 
την απάτη της Yalta και πως είχε αρχίσει να εξοργίζεται εναντίον του Stalin που είχε εκμεταλλευθεί 
την καλή του πίστη. 

Πρώτος εγώ δέχομαι, ότι 
ένας πόλεμος πρέπει να διευθύνεται με βάση πολιτικούς αντικειμενικούς σκοπούς. Αν οι αρχηγοί των 
συνεργαζομένων επιτελείων αποφασίσουν, ότι η κατάληψη του Berlin είναι απαραίτητη, με μεγάλη 
προθυμία θα αλλάξω τα σχέδιά μου.

Ήσυχος ο Stalin ξαναβρίσκει την ευδιαθεσία του. Απαντά χαριτωμένα στην επιστολή του 
Eisenhower: 

 Ο Roosevelt όμως δεν έχει πια την δύναμη να συγκεντρώσει τη 
σκέψη του. Ο Churchill βλέπει καθαρά, δηλώνει ότι η εγκατάλειψη του Berlin αποτελεί βαρύ 
στρατιωτικό και πολιτικό σφάλμα. Και ο ίδιος όμως ο Churchill είναι πολύ κουρασμένος από 
πενήντα οκτώ μήνες εξουσίας και αγώνων. Επειδή ο Marshall είχε ταχθεί, όπως συνήθως, με το 
μέρος του Eisenhower, η απόφαση παραμένει σε ισχύ: οι δυτικοί Σύμμαχοι δεν θα περάσουν κάτω 
από την πύλη του Βραδεμβούργου! 

Νομίζω, όπως κι εσείς, ότι το Berlin έχασε κάθε είδους σημασία και έχω την πρόθεση να 
μη διαθέσω γι’ αυτό παρά δευτερεύουσες δυνάμεις. Ο αρχιστράτηγος του Δυτικού μετώπου παίρνει 
τοις μετρητοίς αυτή την καταπληκτική ειρωνεία. 
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Ο Hitler μέσα στο οχυρωμένο καταφύγιό του 

Αν οι Ρώσοι είχαν αναστείλει την προσπάθεια τους μπροστά στο Berlin, αυτό έγινε αποκλειστικά και 
μόνο, γιατί δεν θέλουν να διακινδυνεύσουν μια αποτυχία, όπως αυτή που γνώρισαν, όταν 
δοκίμασαν πρόωρα να διεισδύσουν στην Ανατολική Πρωσία. Αποκαθιστούν τις συγκοινωνίες τους 
και φέρνουν νέες δυνάμεις για την τελειωτική επίθεση. 

Στην πεδιάδα του Δούναβη αντίθετα η μάχη συνεχίζεται με σφοδρότητα. Η πτώση της Βουδαπέστης 
δεν έπεισε τον Hitler να εγκαταλείψει το σχέδιό του να ανακαταλάβει την γραμμή του Δούναβη. Τη 
στιγμή που οι Ρώσοι βρίσκονται μπροστά στις πύλες του Berlin, εκείνος διατηρεί ανάμεσα στα 
Καρπάθια και τον ποταμό Ντράβα τέσσερις στρατιές που διαθέτουν περισσότερες από τριάντα 
μεραρχίες, κι ανάμεσα σ’ αυτές την 6η στρατιά αρμάτων SS. 

Αυτή επιτίθεται στις 6 Μαρτίου μεταξύ των λιμνών Μπάλατον και Βέλενκζ, πετυχαίνει να σχηματίσει 
μια αιχμή στο τρίτο μέτωπο της Ουκρανίας, αλλά δεν κατορθώνει να προκαλέσει ρήγμα. Κάτω από 
καταρρακτώδη βροχή, η Leibstandarte Adolf Hitler δείχνει λιποψυχία: ο Hitler δίνει διαταγή να 
αφαιρεθούν τα περιβραχιόνια με το όνομά του. Τα SS επιστρέφουν τα παράσημά τους μέσα σε 
αγγεία της νυκτός και μάλιστα, όπως λένε, και το χέρι ενός σκοτωμένου συντρόφου τους με το 
απαγορευμένο περιβραχιόνιο. Από την ημέρα αυτή ένα καινούργιο παράπονο προστίθεται στις 
ιερεμιάδες του Führer: 

Το πλεονέκτημα των Γερμανών είναι βραχύβιο. Στις 16 Μαρτίου το τρίτο μέτωπο της Ουκρανίας 
πέφτει εναντίον της αιχμής που είχε δημιουργήσει η επίθεση της 6ης του μηνός. Η 6η στρατιά 
αρμάτων SS δεν σώζεται από την ολοκληρωτική καταστροφή, παρά μόνο χάρη σε μια εσπευσμένη 
υποχώρηση. 

Τα SS μου με προδίδουν κι αυτά... 

Στις 25 Μαρτίου το δεύτερο μέτωπο της Ουκρανίας επιτίθεται κι αυτό στα βόρεια του Δούναβη. 
Τρέπει σε άτακτη φυγή την 8η γερμανική στρατιά, καταλαμβάνει το Πρέσμπουργκ, περνά τα 
αυστριακά σύνορα και εισβάλλει στην πεδιάδα του Βαγκράμ. Η δεύτερη γερμανική πρωτεύουσα, η 
Βιέννη, ακούει το ρωσικό πυροβολικό πριν από το Berlin. 

Στα βόρεια οι Ρώσοι ξεκινούν για την κατάληψη της Pomerania. Φθάνουν στη Βαλτική στις 9 
Μαρτίου κοντά στο Κόλμπεργκ. Οι Γερμανοί κυκλώνονται έτσι σε τρεις παράκτιους θύλακες: στην 
Κουρλάνδη, όπου μάχονται η 16η και η 18η στρατιά· στην Ανατολική Πρωσία, όπου αγκιστρώνεται η 
3η στρατιά αρμάτων και μερικά υπολείμματα της 4ης

Ο θύλακας της Κουρλάνδης έχει κλείσει από τον μήνα Οκτώβριο. Αναπνέει από τους λιμένες του 
Λίμπαου και του Βίνταου. 10 μεραρχίες είχαν επαναπατρισθεί από το πολεμικό ναυτικό, απομένουν 
όμως άλλες 25, ένα τέταρτο του εκατομμυρίου άνδρες που αποτελούν αντικείμενο καθημερινής 
φιλονικίας μεταξύ του Guderian και του Führer του. Ο Guderian θέλει να εκκενώσει την Κουρλάνδη, 
για να ενισχύσει το μέτωπο του Όντερ. Ο Hitler απαντά ότι ο θύλακας της Κουρλάνδης απασχολεί 
μεγαλύτερες δυνάμεις απ’ αυτές που τον υπερασπίζουν. Τον Απρίλιο διεξάγεται η 14η και η 15η 
μάχη της Κουρλάνδης. Κάτω από την διοίκηση του στρατηγού Χίλπερτ, ενισχυόμενα από τους 
πατριώτες των βαλτικών χωρών που πολεμούν με λύσσα εναντίον του κληρονομικού δυνάστη, τα 
γερμανικά στρατεύματα παραμένουν ακλόνητα. 

· στην Πομερανία τέλος, όπου η 2η στρατιά 
απωθείται προς την Γδύνια και το Danzig. 

Στην Ανατολική Πρωσία τα υπολείμματα της 4ης στρατιάς έχουν περιορισθεί στη μικρή χερσόνησο 
Μπάλγκα. Χωρίς ανεφοδιασμό, χωρίς ζεστά ρούχα, σωστοί σκελετοί 2.530 στρατιώτες και 2.830 
τραυματίες κι ακόμη 3.500 Ρώσοι των βοηθητικών δυνάμεων που συμμερίζονται την τύχη των 
ηττημένων, διαφεύγουν διασχίζοντας το Φρις Χαφ και καταφεύγουν στην παράκτια λωρίδα ή 
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Νέρουνγκ. Πεθαίνοντας από την πείνα, αποδεκατιζόμενα από το σοβιετικό πυροβολικό πλήθη 
φυγάδων συνωστίζονται στους πευκώνες, στους αμμόλοφους και στα λιγοστά χωριά ψαράδων 
περιμένοντας μια προβληματική μεταφορά τους από τη θάλασσα. 

Στις αρχές Απριλίου, το Καίνιγκσμπεργκ αποκόπτεται για δεύτερη φορά από το επίνειό του Πίλλαου. 
Ένας φοβερός βομβαρδισμός μετατρέπει την πόλη σε μια τεράστια πυρκαγιά. Ο διοικητής της, 
στρατηγός Όττο Λας, θεωρείται σκληροτράχηλος και ναζιστής. Αντιλαμβάνεται ωστόσο, πως η 
παράταση της αντίστασης δεν σημαίνει παρά μάταιη θυσία ανθρώπινων υπάρξεων και στις 9 
Απριλίου αποφασίζει να συνθηκολογήσει. Η λύσσα της απελπισίας είναι τόσο μεγάλη, που πολίτες, 
μέλη της εθνοφρουράς, πυροβολούν αυτούς που κρατούν την λευκή σημαία. Νοσταλγικός των 
νικών που έσβησαν πια, ο άνθρωπος που κατέλαβε με έφοδο το φρούριο Eben-Emael, ο στρατηγός 
Μίσκοχ, είναι διοικητής του μηχανικού του Καίνιγκσμπεργκ. Αρνείται κι αυτός να συνθηκολογήσει 
και σκοτώνεται. 

Ο Hitler στιγματίζει τον Λας, τον καταδικάζει σε θάνατο ερήμην και με βάση το νόμο περί 
συλλογικής ευθύνης των οικογενειών (Sippenhaft), διατάσσει την σύλληψη όλων των μελών της 
οικογενείας του. Αντίθετα ο gauleiter Erich Κοχ, που κατέφυγε στο Πίλλαου μ’ ένα παγοθραυστικό 
έτοιμο, για να φύγει πιο μακριά, δεν επισύρει καμιά μομφή. Ένα τέκνο της περιοχής, ο στρατηγός 
von Ζάουκεν, στέλνεται στην Ανατολική Πρωσία, για να παρατείνει τις τελευταίες νησίδες 
αντίστασης. Σκέπτεται κυρίως να διασώσει ό,τι είναι δυνατό από το πλήθος των αμάχων και των 
στρατιωτικών που έχει κυκλωθεί από τους Ρώσους. Από το Πίλλαου, από τη Γδύνια και από το μικρό 
στρατιωτικό λιμάνι του Χελ, που έριξε τις τελευταίες βολές πυροβολικού του γερμανοπολωνικού 
πολέμου, αποπλέουν σκάφη κυριολεκτικά σκεπασμένα από ανθρώπινα μελίσσια. Μερικά απ’ αυτά 
τα περιμένει μια τραγωδία. Τα ρωσικά υποβρύχια τορπιλίζουν το Γκενεράλ von Στόυμπεν που 
βυθίζεται με 3.000 άτομα και το Γκόγια με 7.000. 

Η κατάληψη της Pomerania έφερε τους Ρώσους μπροστά στο Στεττίνο. Βρίσκονται στο μήκος του 
Όντερ από τις εκβολές του ως το σημείο συμβολής του με τον δυτικό Νάισσε. Διογκωμένος από την 
εξαιρετική τήξη των χιονιών ο μικρός ποταμός έχει ξεχειλίσει και το πλάτος του φθάνει σ’ ορισμένα 
σημεία ως τα 3km. Οι Γερμανοί διατηρούν στην ανατολική όχθη δυο προγεφυρώματα, το ένα γύρω 
στην Φρανκφούρτη και το άλλο γύρω στο Κύστριν. 

Στις 12 Μαρτίου μια σφοδρή επίθεση σαρώνει αυτό το τελευταίο. Πάνω στην ορμή τους οι Ρώσοι 
περνούν τον Όντερ, προελαύνουν 10km και φθάνουν σε απόσταση 60km από το Berlin. 
Αναχαιτίζονται, αλλά όλες οι απόπειρες της 9ης στρατιάς να τους εξαναγκάσει να υποχωρήσουν 
πίσω από τον Όντερ αποτυγχάνουν. Ο αιφνιδιασμός του Κύστριν τερματίζει τη σταδιοδρομία του 
στρατηγού Heinrich Himmler. Ο Guderian που είχε επανειλημμένα ζητήσει την αντικατάστασή του, 
μαθαίνει ότι εγκατέλειψε την ομάδα στρατιών του και βρίσκεται για θεραπεία στο σανατόριο του 
Χοχενλύχεν. Πηγαίνει εκεί και βρίσκει έναν άνθρωπο άρρωστο από αγωνία, που χωρίς καμιά 
δυσκολία αναγνωρίζει, πως δεν βρίσκεται στο ύψος της διοίκησής που του είχαν αναθέσει και 
δέχεται να ζητήσει την αντικατάστασή του. Ο Guderian πετυχαίνει να ορισθεί αντικαταστάτης του ο 
υποστράτηγος Γκόταρντ Χάινριτσι. Ο γηραιός στρατιώτης ατάραχος είχε απωθήσει μπροστά στη 
Μόσχα αμέτρητες σοβιετικές επιθέσεις και είχε σώσει καταστάσεις σχεδόν απελπιστικές. Οι 
συνθήκες όμως είχαν βαθιά αλλάξει. Ο αντίπαλος έγινε πολύ ισχυρότερος και οι Γερμανοί 
στρατιώτες του 1942 είναι νεκροί. 

Μετά τη δαπανηρή αποτυχία της 9ης στρατιάς ο Hitler κατηγορεί τον Μπούσσε για ανικανότητα και 
τα στρατεύματά του για δειλία. Ο Guderian απαντά, ότι τα στρατεύματα έκαναν το καθήκον τους 
και ότι ο Μπούσσε είναι εξαίρετος στρατηγός. Λίγες μέρες πριν, στη διάρκεια μιας ανάλογης 
σκηνής, ο Hitler ύψωσε τη γροθιά του εναντίον του αρχηγού του επιτελείου του, τον οποίο ο Keitel 
τράβηξε γρήγορα προς τα πίσω πιάνοντάς τον από το γιακά του χιτωνίου του, για να του κάνει 
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ύστερα ζωηρές παρατηρήσεις: Πώς τολμάτε να αντιμιλάτε στον Führer μ’ αυτό τον τρόπο! Τι θα 
απογίνουμε αν πάθει καμιά συμφόρηση;... Τη φορά αυτή η αντίδραση είναι παγερή. Ο Hitler βγάζει 
έξω όλους τους παριστάμενους εκτός από τον Keitel: Στρατηγέ Guderian, η κατάσταση της υγείας σας 
απαιτεί άμεση ανάπαυση

Κυλά το πρώτο δεκαπενθήμερο του Απριλίου. Στα δυτικά η κηλίδα της συμμαχικής προέλασης 
απλώνεται ταχύτατα. Το Κάσσελ, το Όσναμπρουκ, το Μίντεν, το Βύρτσμπουργκ, το Μπάυροτ, η 
Nuremberg, το Αννόβερο, το Μπρούνσβικ πέφτουν με ταχύτατο ρυθμό. Αν και περιέχει δυο φορές 
περισσότερους στρατιώτες από το Stalingrand το φρούριο του Ruhr δεν προβάλλει πια καμιά 
σχεδόν αντίσταση. Οι τελευταίοι υπερασπιστές του παραδίδονται στις 17 Απριλίου. 

. Αντικαταστάτης του ορίζεται ο στρατηγός Χανς Κρεμπς που υπήρξε βοηθός 
του στρατιωτικού ακολούθου στη Μόσχα και που δεν έχει ακόμα αναρρώσει τελείως από μια 
διάσειση που είχε υποστεί σ’ ένα βομβαρδισμό του Ζόσσεν. Μιλά άπταιστα ρωσικά και δεν έχει 
παύσει να λυπάται για τη διάλυση της συμμαχίας με τα Σοβιέτ. 

Ο στρατάρχης Model καταφεύγει στα δάση, κοντά στο Ντούισμπουργκ, διαλέγει την βελανιδιά, που 
στη ρίζα της θέλει να ταφεί, και παρ’ όλες τις παρακλήσεις των τριών αξιωματικών που τον 
συνόδευσαν, αυτοκτονεί με μια σφαίρα περιστρόφου. 

Στον Έλβα είχε φθάσει η 2η αμερικανική θωρακισμένη μεραρχία στις 11 Απριλίου το βράδυ, κοντά 
στο Μαγδεμβούργο, έπειτα από μια προέλαση 92km στη διάρκεια της ημέρας. Στις 12 η μεραρχία 
αυτή περνά τον ποταμό την ίδια στιγμή που βορειότερα η 5η θωρακισμένη φθάνει κι αυτή στον 
Έλβα, στο Τανγκερμούντε. Το Berlin απέχει ακριβώς 85km Πέντε μέρες πριν ο Hitler είχε δώσει 
διαταγή να συγκροτηθεί κάτω από την διοίκηση του στρατηγού των θωρακισμένων Walther Βενκ 
μια νέα 12η στρατιά, στην οποία ανατίθεται να συγκρατήσει την εισβολή που έρχεται από τα 
δυτικά. Η στρατιά αυτή δεν είχε καν αρχίσει να συγκεντρώνει τις δυνάμεις της. Ο δρόμος του Berlin 
είναι ολάνοιχτος μπροστά στους Αμερικανούς. Μπορούν να κυριεύσουν την πρωτεύουσα του Hitler 
πριν ακόμη οι Ρώσοι ξεκολλήσουν από τον Όντερ! 

Ο διοικητής της 9ης στρατιάς Ουίλιαμ Σίμψον, ζητά να συνεχίσει την προέλασή του. Μια διαταγή 
του Bradley τον καθηλώνει επί τόπου. Τον Έλβα δεν πρέπει να τον διαβούν, παρά μόνο περίπολοι. 
Και κάτι περισσότερο: ο Έλβας στον κάτω ρου του σχηματίζει μια πολύ βαθιά καμπύλη στα 
ανατολικά έτσι που δεν δημιουργείται ζήτημα να φθάσουν στον ποταμό σ’ όλο του το μήκος. Από το 
Ντεσσάου χαράσσεται μια άλλη γραμμή, όπου πρέπει να σταματήσουν. Η γραμμή αυτή ακολουθεί 
έναν παραπόταμο του Έλβα, τον Μούλντε που ρέει ανάμεσα στη Λειψία και τη Dresden. Με μικρή 
καθυστέρηση από μια αρκετά σοβαρή αντίσταση στα όρη του Χαρτς ο Χότζες έρχεται πειθήνια να 
παραταχθεί σ’ αυτό το τέρμα της προέλασης. 

Η εκστρατεία της Γερμανίας των δύο αμερικανικών στρατιών, της 9ης και της 1ης, τερματίζεται. 
Μετά την Βιέννη και σε αναμονή της Πράγας η Αμερική αφήνει εκούσια στους Ρώσους την δόξα και 
το πλεονέκτημα της κατακτήσεως του Berlin. 

Αυτό το Berlin που παίζει τόσο αποφασιστικό ρόλο για το μέλλον, υφίσταται τρομερή δοκιμασία. Οι 
συμμαχικές επιδρομές κατά την ημέρα και τη νύχτα δεν παύουν να αυξάνουν σε αριθμό και ένταση. 
Οι δρόμοι εξαφανίζονται ή μετατρέπονται σε στενά χαρακώματα μέσα στα χαλάσματα. Η πυρκαγιά 
που αναζωογονείται αδιάκοπα, δεν σβήνει ποτέ. Μια στήλη καπνού, ορατή από απόσταση 100km, 
υψώνεται πάνω από την πόλη σαν μαύρη σημαία. 70% της κατοικημένης περιοχής, μιας από τις 
τρεις ή τέσσερις μεγαλύτερες θάλασσες σπιτιών του κόσμου, είναι καταστραμμένα. Καμιά ζώνη δεν 
έχει μείνει ανέπαφη, με σχετική εξαίρεση τις αραιοκατοικημένες πλούσιες συνοικίες Γκρύνεβαλντ 
και Βανζέε. Το κέντρο με τα μνημεία της χιτλερικής και προχιτλερικής αλαζονείας πλήττεται κατά 
τρόπο αμείλικτο. Η νέα Καγκελαρία δέχεται 58 πλήγματα στη διάρκεια μιας και μόνης επιδρομής - 
με τον Führer κρυμμένο στα σπλάχνα της, 130 σκαλοπάτια κάτ ω από το επίπεδο του δρόμου. Ούτε 
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οι Βερολινέζοι όμως, ούτε οι συμμαχικές υπηρεσίες πληροφοριών υποπτεύονται την παρουσία του 
στην πρωτεύουσα. Όλοι νομίζουν πως βρίσκεται στο Berchtesgaden, για να οργανώσει το οχυρό της 
απελπισίας. Το καταφύγιο που ακόμα είναι άγνωστο και που πρόκειται να γίνει διάσημο, δεν είναι 
παρά το βαθύτερο τμήμα ενός μεγάλου υπόγειου σταθμού διοίκησης. 

Τα δύο πρώτα πατώματα περιλαμβάνουν γραφεία, ένα ραδιοφωνικό σταθμό, τηλέτυπα, μια 
αίθουσα της φρουράς, μια αίθουσα φαγητού επιπλωμένη με πολυτέλεια και πλουσιοπάροχα 
εφοδιασμένη. Βυθίζεται κανείς ύστερα σ’ ένα καταφύγιο με δώδεκα δωμάτια, όπου κατοικεί το 
υπηρετικό προσωπικό και όπου παρασκευάζονται τα γεύματα χορτοφαγίας του F ührer. Μια γυριστή 
σκάλα οδηγεί στο καθεαυτό καταφύγιο, χωμένο σε 12m βάθος κάτω από τον κήπο της παλιάς 
Καγκελαρίας. Ο κεντρικός διάδρομος χρησιμοποιείται και ως αίθουσα συσκέψεων. Δεξιά βρίσκεται 
ο κινητήρας ντίζελ που παρέχει ηλεκτρικό ρεύμα, ένα τηλεφωνικό κέντρο και το δωμάτιο του 
γιατρού Μορέλλ. Αριστερά το διαμέρισμα του Führer. 

Ο Hitler στην αρχή έμενε μόνος του εκεί, κοιμόταν μέσα στο καταφύγιο, έκανε όμως έναν 
απαραίτητο για την υγεία του περίπατο στον κήπο της Καγκελαρίας που ήταν σπαρμένος με 
χαλάσματα και έπαιρνε την καθημερινή αναφορά μέσα σε ένα κτήριο του ισογείου. Η Eva Brown 
ήρθε και τον βρήκε εκεί κατά τα μέσα Απριλίου. Φαίνεται ότι εμφανίσθηκε ξαφνικά, ότι ο Hitler την 
παρακάλεσε να φύγει και ότι εκείνη εγκαταλείποντας για πρώτη φορά την πειθήνια στάση της 
απαίτησε να μοιρασθεί την τύχη του. Πρώην βοηθός του φωτογράφου Χόφμαν η Eva Brown είναι η 
σύντροφος του Hitler από την εποχή του αγώνα για την εξουσία. Ήταν, γράφει ο Keitel, λιγνή και 
πολύ κομψή, με μαλλιά καστανά ανοικτά. Οι γάμπες της ήταν τέλειες και ήταν πάντα το πρώτο πράγμα 
που όλοι πρόσεχαν σ’ αυτήν. Ήταν αν όχι συνεσταλμένη, τουλάχιστο επιφυλακτική. Έμενε πάντα στη 
σκιά και μόνο κατά τύχη υπήρχε περίπτωση να την δει κανείς στο Μπέργκχοφ.

Στις 8 Απριλίου ο Χάινριτσι έρχεται να δώσει αναφορά για την κατάσταση της ομάδας στρατιών του 
παρουσία του Göring, του Dönitz, του Himmler, του Κρεμπς και του Μπούργκντορφ. Η στρατιά που 
υπερασπίζει τον Όντερ από την θάλασσα ως την διώρυγα Χοεντζόλλερν είχε πάρει πάλι το όνομα 
της 3ης στρατιάς αρμάτων που είχε χαθεί στην Ανατολική Πρωσία και είχε τεθεί κάτω από τις 
διαταγές ενός από τους ατυχήσαντες στρατηγούς της μάχης των Ardennes, του Χάσσο von 
Μαντόυφφελ. Ο Χάινριτσι δηλώνει ότι για την ώρα δεν ανησυχεί γι’ αυτόν: η διόγκωση των νερών 
εξακολουθεί στην κάτω κοιλάδα και προστατεύει τις γερμανικές γραμμές. Στη μέση κοιλάδα 
αντίθετα η στάθμη των νερών έχει πέσει και η κατάσταση της στρατιάς Μπούσσε γίνεται 
ανησυχητική. Οι Ρώσοι φέρνουν μάζες πυροβολικού και κατασκευάζουν πολλές δεκάδες γεφυρών 
γύρω στο Κύστριν. Ο Μπούσσε περιμένει από μέρα σε μέρα ένα φοβερό κτύπημα. Ο Χάινριτσι 
συμμερίζεται τους φόβους του, δηλώνει πως δεν έχει πια σχεδόν διόλου εφεδρείες και 
διαμαρτύρεται, επειδή τρεις θωρακισμένες μεραρχίες που είχαν ανασυνταχθεί στην περιοχή του 
Μύνχενμπεργκ, μεταξύ Όντερ και Berlin, είχαν λάβει διαταγή να ενισχύσουν την ομάδα στρατιών 
Mitte στην Silesia και στην Σλοβακία. 

 Η αφάνεια γίνεται πάλι 
ο κανόνας της κατά την περίοδο που μένει έγκλειστη στο καταφύγιο της Καγκελαρίας. Δεν βγαίνει 
σχεδόν ποτέ από το μικροσκοπικό διαμέρισμά της, ένα δωμάτιο και το μοναδικό μπάνιο του 
καταφυγίου που επικοινωνούσε με το γραφείο του Hitler. 

Ο Hitler έχει αντίθετη γνώμη. Διακόπτοντας τον Χάινριτσι αρχίζει σε τόνο αλαζονικό μια διάλεξη 
περί Ερυθρού Στρατού. Ο στρατός αυτός έχει εξαντληθεί. Δεν αποτελείται πια παρά από κατάδικους 
που τους μάζεψαν από τα στρατόπεδα συγκεντρώσεως και οδηγούνται στη μάχη με το κνούτο. Το 
πρόβλημα της νίκης δεν θα είχε καν τεθεί αν τον γερμανικό στρατό διοικούσαν άλλοι κι όχι 
στρατηγοί που είχαν προσβληθεί από την σήψη του πεσσιμισμού και τη γάγγραινα της προδοσίας. 

Όσο για την κατεύθυνση της προσεχούς επίθεσης ο Hitler δεν συμμερίζεται την άποψη του 

Μου αναφέρετε αριθμούς. Οι αριθμοί σας δεν μ’ ενδιαφέρουν. Αυτό που θα μ’ ενδιέφερε θα ήταν να 
εμφυσούσατε στα στρατεύματά σας τον φανατισμό της νίκης. Δεν μπορώ όμως να υπολογίζω σ’ αυτό... 
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Μπούσσε και του Χάινριτσι. Οι Ρώσοι δεν θα επιτεθούν προς την κατεύθυνση του Berlin, στόχου 
που δεν έχει στρατηγικό ενδιαφέρον. Οι Ρώσοι, επειδή διοικούνται από έναν πραγματικό 
πολέμαρχο, τον Joseph Stalin, και όχι από στρατηγούς που ο εγκέφαλός τους έχει πάθει σκλήρυνση, 
θα επιτεθούν προς την κατεύθυνση της Dresden, για να κυκλώσουν το ορεινό συγκρότημα της 
Βοημίας και να συνενωθούν με τις στρατιές τους που πολιορκούν την Βιέννη. Αυτός είναι ο λόγος, 
λέει ο Hitler, που δεν θα αναθεωρήσω την απόφασή μου, να στείλω στον Σαίρνερ τρεις 
συμπληρωματικές θωρακισμένες μεραρχίες. Αυτός θα τις χρειασθεί.

Η σκηνή που επακολουθεί είναι απίστευτη για ένα στρατηγό που η στρατιωτική του κατάρτιση 
ανάγεται στον αυστηρό στρατό του αυτοκρατορικού καθεστώτος. 

 Με την ευκαιρία αυτή στέλνει 
στον Σαίρνερ και την στραταρχική του ράβδο. 

- Führer μου , λέει ο Göring, σας στέλνω για την μάχη σας στον Όντερ 100.000 άνδρες της Luftwaffe 
μου

- 

. 

Führer μου, λέει ο Himmler, σας στέλνω για την μάχη σας στον Όντερ 25.000 άνδρες των SS μου

- 

. 

Führer μου, λέει ο Dönitz, σας στέλνω για την μάχη σας στον Όντερ 12.000 ναύτες μου

Ο Hitler προσθέτει: 100.000+25.000+12.000... 137.000 άνδρες, δώδεκα μεραρχίες... 

. 

- 

Εκείνος απαντά, ότι οι άνδρες δεν αρκούν να συγκροτήσουν μεραρχίες, ότι χρειάζονται όπλα και ότι 
ούτε οι ναύτες ούτε οι αεροπόροι έχουν πείρα από χερσαίες μάχες. Σ’ αυτό το σημείο ο χονδρός 
Göring σηκώνεται για να πει, πως προσβάλλουν τους αεροπόρους του, πως είναι οι γενναίοι των 
γενναίων και ικανοί για κάθε είδους μάχη. Ο Χάινριτσι καταλαβαίνει ότι η κορυφή του χιτλερικού 
κράτους έχασε τα λογικά της και αγωνίζεται εναντίον της πραγματικότητας με τις ασυνάρτητες 
κινήσεις ανθρώπου που παλεύει με έναν εφιάλτη. 

Ιδού οι εφεδρείες σας, αντιστράτηγε Χάινριτσι! 

Την επομένη οι συμμαχικές στρατιές της Ιταλίας αναλαμβάνουν επίθεση. Με το 2ο πολωνικό σώμα 
και με το 5ο βρετανικό σώμα η 8η στρατιά επιτίθεται κατά μήκος της Αδριατικής προς την 
κατεύθυνση της Βενετίας. Με δύναμη τεσσάρων σωμάτων στρατού η 5η αμερικανική στρατιά 
επαναλαμβάνει την προσπάθειά της εναντίον της Μπολόνια, που είχε διακοπεί εξ αιτίας του 
χειμώνα. Ο ανώτατος διοικητής της Νοτιοδυτικής Ευρώπης von Βιέτινγκχοφ, ζητά την έγκριση να 
αποσυρθεί εκείθεν του Πάδου, πριν η η διάταξη των γερμανικών δυνάμεων κονιορτοποιηθεί. Ο 
Hitler αρνείται. 

Στον Δούναβη τα στρατεύματα του Μαλινόφσκι είχαν μπει στη Βιέννη. Ο Hitler είχε καλέσει τους 
Αυστριακούς συμπατριώτες του σε συναγερμό. Ένα τηλεγράφημα του φρουράρχου, στρατηγού von 
Μπρύναου, τον βυθίζει σ’ έναν παροξυσμό λύσσας. Το τηλεγράφημα λέει: Ο πληθυσμός της Βιέννης 
πυροβολεί περισσότερο τους στρατιώτες μας παρά τον εχθρό. Ο Hitler απαντά: Χρησιμοποιήστε 
εναντίον των στασιαστών τα πιο βίαια μέσα.

Στις 12 Απριλίου ο Joseph Goebbels επισκέπτεται το μέτωπο. Στη λέσχη αξιωματικών της 9ης 

 Υποκύπτοντας στα βασανιστήρια, κάποιος ταγματάρχης 
Μπιέντερμαν, αποκαλύπτει το αντιχιτλερικό κίνημα που είχε επιζήσει της συντριβής της 
συνωμοσίας της 20ής Ιουλίου. Οι φανοστάτες της Βιέννης γεμίζουν κρεμασμένους, αλλά ο αρχηγός 
της συνωμοσίας, λοχαγός Ζόκολλ, γλιτώνει από τις έρευνες και οι οπαδοί του συνενώνονται με τα 
σοβιετικά στρατεύματα. Έπειτα από οδομαχίες τεσσάρων ημερών η Wehrmacht αποχωρεί. Η Βιέννη 
βρίσκεται στις φλόγες και η μεγάλη καμπάνα του Αγίου Στεφάνου που είχε χυθεί με τον ορείχαλκο 
180 τουρκικών πυροβόλων, γκρεμίζεται μέσα στα ερείπια του καθεδρικού ναού. 
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στρατιάς εκφωνεί ένα λόγο διανθισμένο με το προσφιλές θέμα του Hitler: ο Φρειδερίκος ο Β’ που 
υπέκυπτε στα πλήγματα της τρομερής συμμαχίας της Αυστρίας, της France και της Ρωσίας και η 
τσαρίνα Ελισάβετ που πεθαίνει ξαφνικά, για να αντικατασταθεί από έναν θαυμαστή του Πρώσου 
βασιλιά που εκκενώνει το Berlin και ανατρέπει τις συμμαχίες. Η ευφράδεια του υπουργού της 
προπαγάνδας δεν ασκεί καμιά επίδραση σε αξιωματικούς κουρασμένους που παρακολουθούν 
αντίκρυ τους τις γιγαντιαίες ρωσικές προετοιμασίες. Επιστρέφοντας στο Berlin -που απέχει 60km 
από το μέτωπο!-ο Goebbels διαβάζει τα τηλεγραφήματα, σηκώνει το ακουστικό του τηλεφώνου του 
και καλεί τον Μπούσσε. Η τσαρίνα πέθανε, στρατηγέ!

Ο θάνατος αυτός δεν αποτελεί έκπληξη παρά μόνο για το μεγάλο κοινό. Την 1η Μαρτίου ο 
αντιπρόεδρος Harry Truman είχε ειδοποιηθεί, ότι ο Roosevelt βρισκόταν στα πρόθυρα του θανάτου 
και ότι έπρεπε να είναι έτοιμος σε κάθε στιγμή να εξασφαλίσει τη διαδοχή. Ο Truman ήταν τελείως 
απροετοίμαστος γι’ αυτό το έργο. Γνώριζε ελάχιστα τον αποθανόντα πρόεδρο, δεν είχε παρά μόνο 
μια φορά συζητήσει μαζί του και αγνοεί τα πάντα από την πολύ προσωπική και πολύ μυστική 
πολιτική του. Γιος φτωχού γαιοκτήμονα του Missouri, χρεοκοπημένος βιομήχανος πλεκτών του 
Κάνσας City, στρατολογημένος στην εκλογική οργάνωση του πολιτικάντη - γκάνγκστερ Πέντεργκαστ 
-που η σταδιοδρομία του τερματίσθηκε σ’ ένα ομοσπονδιακό αναμορφωτήριο- σταλμένος από τον 
Πέντεργκαστ στη Γερουσία, υποδειχθείς για την αντιπροεδρία μέσα στα παρασκήνια μιας 
κομματικής συνελεύσεως, ο Truman δεν είχε ποτέ εγκαταλείψει την Αμερική έπειτα από τους λίγους 
μήνες που πέρασε στην France ως λοχαγός του πυροβολικού του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Η 
δραστηριότητά του περιορίσθηκε πάντα στα εσωτερικά προβλήματα. Ανεβαίνει στο επίπεδο των 
μεγαλύτερων ιστορικών ευθυνών σε μια δύσκολη στιγμή. Ο πόλεμος με την Γερμανία φθάνει στο 
νικηφόρο τέρμα του, αλλά ο πόλεμος με την Japan δεν έχει ακόμα κερδηθεί και η συμμαχία που 
είχε συναφθεί εναντίον του Hitler με την Ε.Σ.Σ.Δ. διαλύεται. 

 Η τσαρίνα πέθανε! Ο Franklin Roosevelt 
βρισκόταν στο γραφείο του θερινού Λευκού Οίκου στο Ουώρμ Σπρίνγκς της Georgia. Μόλις είχε βγει 
ο γραμματεύς Μπιλλ Χέλσυ με μερικά έγγραφα που είχε κατορθώσει να κάνει τον πρόεδρο να 
υπογράψει. Η ζωγράφος Ελίζαμπεθ Σουμάτοφ που είχε κληθεί πριν λίγες μέρες από τη New York, 
έκανε σχέδια για ένα πορτραίτο του προέδρου. Ξαφνικά τον είδε να γέρνει στην πολυθρόνα του και 
τον άκουσε να ψιθυρίζει: Έχω ένα φοβερό πονοκέφαλο. Ο μαύρος θαλαμηπόλος Άρτουρ Πρέττυμαν 
έτρεξε, πήρε στην αγκαλιά του τον άρρωστο και τον μετέφερε στο κρεβάτι του. Ο Roosevelt πέθανε 
έπειτα από μια ώρα από εγκεφαλική αιμορραγία. 

Δύο ώρες μετά τον θάνατο του Roosevelt ο Truman ορκίζεται και λίγα λεπτά αργότερα συγκαλεί 
υπουργικό συμβούλιο. Η συνεδρίαση είναι σύντομη. Η μόνη απόφαση που λαμβάνεται είναι η 
επικύρωση της ημερομηνίας που είχε ορισθεί για την έναρξη της διάσκεψης των Ηνωμένων Εθνών 
στον Άγιο Φραγκίσκο (25 Απριλίου). Αφού αποσύρθηκαν οι άλλοι συνάδελφοί του, ο υπουργός των 
Στρατιωτικών Henry Stimson, ζητά ακρόαση από τον νέο πρόεδρο για μια εξαιρετικά σημαντική 
είδηση. Η Αμερική, λέει, ολοκληρώνει την παρασκευή εκρηκτικής ύλης of almost, unbelievable 
destructive power

Αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, ο Harry Truman αγνοούσε τα πάντα σχετικά με το σχέδιο 
το αποκαλούμενο Manhattan District, την γιγαντιαία προσπάθεια για την κατασκευή ατομικών 
όπλων. Γερουσιαστής και πρόεδρος μιας επιτροπής ελέγχου των πολεμικών κατασκευών είχε 
προσέξει μερικούς μήνες πριν ότι είχαν ξεπροβάλει δύο τεράστια βιομηχανικά συγκροτήματα, το 
ένα σ’ ένα μέρος αποκαλούμενο 

. Δεν είναι σε θέση προς το παρόν να πει περισσότερα. 

Oak Ridge στην κοιλάδα του Tennessee, το άλλο κοντά στο 
Hanford στην κοιλάδα της Columbia. Ο Stimson είχε σπεύσει τότε να τον συναντήσει στο σπίτι του 
και απευθύνοντάς του μια έκκληση παλλόμενη από πατριωτισμό τον είχε ικετεύσει να μην 
ενδιαφερθεί γι’ αυτές τις δύο βιομηχανικές εγκαταστάσεις. Ο Truman είχε συμφωνήσει γιατί 
φαντάσθηκε, όπως και οι πληθυσμοί των γειτονικών περιοχών, ότι οι βιομηχανικοί αυτοί γίγαντες, 
από όπου ποτέ δεν έβγαινε τίποτε, παρήγαγαν ασφυξιογόνα αέρια. Επρόκειτο σε λίγο να μάθει ότι 
το Oak Ridge χώριζε το ουράνιο 235 από το ουράνιο 238, ενώ το Hanford παρήγαγε το ουράνιο 
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239 ή πλουτώνιο, βομβαρδίζοντας το ουράνιο 238 με την βοήθεια ουδετερονίων συγκρατούμενων 
με τοιχώματα από καθαρό γραφίτη. 

Λίγες μέρες αργότερα ο στρατηγός Leslie Groves, διευθυντής του Manhattan Project, ο δόκτωρ 
Vannevar Bush και ο δόκτωρ Arthur Compton περιγράφουν στον κατάπληκτο πρόεδρο την 
απίστευτη επιχείρηση που διεξάγεται από το 1941 εν αγνοία του Congress. Δύο δισεκατομμύρια 
δολάρια είχαν δαπανηθεί. Χιλιάδες βιομηχανικές επιχειρήσεις και εκατοντάδες χιλιάδες άτομα 
δουλεύουν, χωρίς να το υποπτεύονται, για την κατασκευή της ατομικής βόμβας. Δυο τύποι 
βρίσκονται υπό κατασκευήν: ο Little Boy που χρησιμοποιεί το ουράνιο 235 και ο Fat Man που 
χρησιμοποιεί το πλουτώνιο. Οι λίγοι επιστήμονες ή τεχνικοί που γνωρίζουν ολόκληρο το μυστικό, 
πιστεύουν πως θα είναι έτοιμο πριν από το τέλος του καλοκαιριού. 

Ο ναύαρχος Leahy παρίσταται στη συνάντηση. Αφού οι επισκέπτες αποχώρησαν, λέει στον Truman: 
Είναι το πιο εξωφρενικό πράγμα που έχω ακούσει στη ζωή μου! Ο Bush και ο Compton μας πούλησαν 
κλούβια αυγά. Η βόμβα τους δεν θα λειτουργήσει ποτέ. Ξέρω απ’ αυτά. Είμαι ειδικός στις εκρηκτικές 
ύλες. 
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Η μάχη του Berlin αρχίζει 

Οι τρελές ελπίδες που γέννησε στη Γερμανία ο θάνατος του Roosevelt, δεν περιορίζονται μόνο 
στους ναζιστές ηγέτες που πιάνονται στο παραμικρό κλαράκι ελπίδας. Μέσα στο κατεστραμμένο 
Berlin γεννιέται η αναμονή που θα στηρίξει μέχρι παραφροσύνης την αντίσταση της πρωτεύουσας: 
πρόκειται για την αναμονή της σύγκρουσης των δύο μεγάλων στρατιών που ξεπρόβαλαν η μια από 
τα κύματα του Ατλαντικού και η άλλη από τις στέπες της Ευρασίας. Τα γεγονότα στην Ελλάδα, η 
αιματηρή συντριβή του κομμουνισμού από τα βρετανικά στρατεύματα φαίνονται σαν οιωνοί που 
προαναγγέλλουν αυτή την εξέλιξη. Η Γερμανία είναι έτοιμη να χαιρετίσει τον τρίτο παγκόσμιο 
πόλεμο που γεννιέται μέσα στις φλόγες του δευτέρου πάνω στη μαρτυρική γη της. 

Τη νύκτα της 15ης προς την 16η Απριλίου η RAF έρχεται, όπως κάθε βράδυ, να οργώσει πάλι τα 
ερείπια του Berlin. Οι μακρινές ή κοντινές βροντές του τάπητος βομβών που συντρίβει μια συνοικία 
της πρωτεύουσας, έχουν γίνει για τους Βερολινέζους ένας ήχος τόσο γνώριμος, όσο κι ο ήχος του 
υπόγειου σιδηροδρόμου τους. Στις 3 το πρωί όμως, όλα τα τζάμια που είναι ακόμα ανέπαφα, 
αρχίζουν να τρέμουν στα ανατολικά προάστια. Ο ορίζοντας γεμίζει από μια μαλακιά και συνεχή 
δόνηση που παγώνει τις καρδιές. Στον Όντερ και εντεύθεν του Όντερ 22.000 πυροβόλα άνοιξαν πυρ 
εναντίον των γερμανικών θέσεων. Η υπέρτατη επίθεση αρχίζει. 

Γι’ αυτή την υπέρτατη επίθεση η σοβιετική στρατιωτική διοίκηση είχε συγκεντρώσει γιγαντιαίες 
δυνάμεις. 20 στρατιές, 150 μεραρχίες, δυόμισι εκατομμύρια άνδρες, 41.600 πυροβόλα, 6.300 
άρματα, 8.400 αεροπλάνα. Τρεις ομάδες στρατιών συγκεντρώνουν τις δυνάμεις τους εναντίον της 
εχθρικής πρωτεύουσας: 1ο και 2ο μέτωπο Λευκορωσίας κάτω από τη διοίκηση του Ροκοσόφσκυ και 
του Ζούκωφ· 1ο μέτωπο Ουκρανίας κάτω από τη διοίκηση του Κόνιεφ. Το ηθικό των στρατιωτών 
γνωρίζει την τριπλή έξαψη: της νίκης, της εκδίκησης και της αποχαλινώσεως του ανθρώπινου 
κτήνους. Η προκήρυξη που είχε απευθύνει ο στρατάρχης Ζούκωφ, περιέχει τις ακόλουθες 
εκφράσεις: 

Σε κάθε μια ομάδα σοβιετικών στρατιών αντιπαρατάσσεται μια γερμανική στρατιά η 3η στρατιά 
αρμάτων στον κάτω Όντερ, αντίκρυ στον Ροκοσόφσκυ που για την ώρα δεν κινείται· η 9η, στον μέσο 
Όντερ, αντίκρυ στον Ζούκωφ· η 4η στρατιά αρμάτων, αριστερή πτέρυγα της ομάδας Σαίρνερ, στον 
Νάισσε, εναντίον του Κόνιεφ. Οι τρεις γερμανικές στρατιές αποτελούνται από ετερόκλητα στοιχεία, 
κανονικές μεραρχίες, μεραρχίες περιορισμένης δύναμης, ταξιαρχίες ή μεραρχίες ξένων εθελοντών, 
φρουρές φρουρίων, σώματα Όντερ κλπ..., γεγονός που κάνει δύσκολη την εκτίμηση της δύναμής 
τους. Αν λάβουμε υπ’ όψη μας όμως όλα τα στοιχεία, η ρωσική υπεροχή είναι πιθανότατα 4 ή 5 
προς 1. Η Γερμανία έχει ακόμα στρατιώτες στο Βόρειο ακρωτήριο και στα νησιά του Αιγαίου, τη 
στιγμή που, για να υπερασπίσει την πρωτεύουσα του ο Hitler, δεν βρίσκει παρά μόνο ό,τι 
αντιστοιχεί σε τριάντα περίπου μεραρχίες. Έσχατη ασυνέπεια: το Γ’ Reich είναι πιο ισχυρό μπροστά 
στην Πράγα ή το Λίμπαου, παρά μπροστά στο Berlin! 

Σοβιετικέ στρατιώτη, εκδικήσου! Δείξε τέτοια συμπεριφορά που όχι μόνο οι σημερινοί 
Γερμανοί, αλλά και οι μακρινοί απόγονοί τους να τρέμουν, όταν θα σε θυμούνται. Κάθε τι που ανήκει 
στον Γερμανό υπάνθρωπο είναι δικό σου. Σοβιετικέ στρατιώτη, κλείσε την καρδιά σου σε κάθε αίσθημα 
οίκτου! 

Η πρώτη ημέρα της μάχης θεωρείται στο Γενικό Στρατηγείο του Führ er αρκετά ικανοποιητική. 
Απομονωμένη στη δεξιά όχθη του Όντερ η φρουρά της Φρανκφούρτης αποκρούει όλες τις 
επιθέσεις. Στη δεξιά πτέρυγα της 9ης στρατιάς το 5ο σώμα SS διατηρεί τις θέσεις του στον ποταμό. 
Τα δύο αλλά σώματα, το 11ο σώμα αρμάτων SS και το 101ο σώμα στρατού, εγκαταλείπουν έδαφος 
γύρω στο Βρίτζερν και το Σήλοου. 

Οι ρωσικές επιθέσεις πολλαπλασιάζονται στη διάρκεια των επομένων τριών ημερών. Η δεξιά 
πτέρυγα της 9ης στρατιάς εξακολουθεί να αγκιστρώνεται στον Όντερ. Ο αριστερή πτέρυγα 
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υποχωρεί. Ο στρατηγός Χάινριτσι παρέχει στο στρατηγό Μπούσσε ελευθερία ευθυγραμμίσεως του 
μετώπου του, για να αποφύγει την κύκλωση. Ο αρχιστράτηγος Hitler του την αφαιρεί. Όλοι πρέπει 
να πολεμήσουν, χωρίς να κοιτάζουν πίσω τους, εκεί όπου καθένας βρίσκεται. 

Στις 20 η κατάσταση γίνεται κρίσιμη. Ο Ροκοσόφσκυ, αφού περίμενε τέσσερις ημέρες την πτώση της 
στάθμης των νερών του Όντερ, επιτίθεται κι αυτός, από το Στεττίνο ως τη διώρυγα Χοεντζόλλερν. 
Στα νότια στον Νάισσε, η επίθεση του Κόνιεφ εναντίον του 5ου σώματος στρατού, αριστερή 
πτέρυγα της 4ης στρατιάς αρμάτων, καταλήγει σε ρήγμα. Στο κέντρο η 9η στρατιά χωρίζεται από τις 
δύο γειτονικές της, υπερφαλαγγίζεται και τεμαχίζεται σε τρία τμήματα. Η κύκλωση του Berlin 
αρχίζει να διαγράφεται. Πομπωδώς βαπτισμένο σώμα στρατιάς του Σπρέε ένα σύμφυρμα μελών της 
οργάνωσης Arbeitdienst και Volkssturm αναλαμβάνει την εξωφρενική αποστολή να κλείσει ένα 
ρήγμα 40km από τη μια και από την άλλη πλευρά του Μπάρουτ. Στα βόρεια ο Χάινριτσι διατάσσει 
τον Obergruppenführer SS Στάινερ να συγκεντρώσει στην περιοχή του Ορανίεμπουργκ κάθε άτομο 
που μπορούσε να πολεμήσει, για να στηρίξει την δεξιά πτέρυγα της 3ης στρατιάς αρμάτων που είχε 
αρχίσει να κάμπτεται. 

Στα γερμανικά ημερολόγια η 20ή Απριλίου χαρακτηρίζεται με παχιά κόκκινα στοιχεία. 
Hitlersgeburtstag (γενέθλια του Hitler). Η ήττα δεν αναστέλλει το συνηθισμένο πρόγραμμα του 
εορτασμού. Οι χιτλερικοί αετοί κυματίζουν πάνω στα ερείπια των γερμανικών πόλεων που δεν τις 
έχει ακόμα καλύψει η διπλή εισβολή. Στις ερειπωμένες αίθουσες της Καγκελαρίας ο Hitler δέχεται 
πρώτα μια ομάδα νεαρούς Βερολινέζους που διακρίθηκαν στους βομβαρδισμούς. Έπειτα, οι 
ανώτατοι αξιωματούχοι, Göring, Ribbentrop, Dönitz, Λέυ, Bormann κλπ., παρελαύνουν μιαν ακόμη 
φορά μπροστά στον αρχηγό μουρμουρίζοντας τα συγχαρητήριά τους. Ύστερα από μια κατ’ ιδίαν 
συζήτηση με τον Göring, ο Hitler καλεί τον Keitel: Ο στρατάρχης του Reich μου ανέφερε την επιθυμία 
του να πάει στο Berchtesgaden. Δεν βλέπω γιατί να μη συμφωνήσω... Εκείνη τη στιγμή, αφηγείται ο 
Keitel, η ώρα ήταν ακριβώς 19:00. Μόλις και μετά βίας προφθάσαμε να τρέξουμε στα καταφύγια.

Η σύσκεψη συνεχίζεται στο καταφύγιο. Πριν από λίγες ημέρες, έπειτα από μια φοβερή νευρική 
κρίση (

 Η 
αμερικανική αεροπορία γιόρταζε με τη σειρά της την 57η επέτειο των γενεθλίων του F ührer. 

Ποτέ δεν θα το υπογράψω αυτό! Πάρτε το αυτό από μπροστά μου!

Την παραμονή της καταστροφής το Berlin εμφανίζει, χωρίς αμφιβολία, ένα θέαμα από τα πιο 
παράξενα στην ιστορία. Το 1944 είχε εκκενωθεί εν μέρει, αργότερα όμως ο πληθυσμός της πόλης 
αυξήθηκε με τη συρροή ενάμιση εκατομμυρίου προσφύγων. Οι πρόσφυγες κατασκηνώνουν στα 
πάρκα, όπου τα άλογά τους καταβροχθίζουν τον φλοιό των δένδρων. Πλάι σ’ αυτούς βετεράνοι των 
ταγμάτων εφόδου, μερικοί με ένα μόνο πόδι, με μοναδική στολή ένα περιβραχιόνιο στο πολιτικό 
τους πουκάμισο, απόλεμα παιδιά της χιτλερικής οργάνωσης νεολαίας με πέτσινα πανταλόνια, 
ακόμα και νέες κοπέλες της Ένωσης Νεανίδων της Γερμανίας, εκπαιδεύονται στον χειρισμό της 
αντιαρματικής γροθιάς. Σε αλλά σημεία ανοίγουν χαρακώματα και στήνουν αντιαρματικές παγίδες. 
Μόλις στις 13 Απριλίου δόθηκε η διαταγή στον αστικό πληθυσμό να οργανώσει την πόλη του για 
άμυνα. Η διαταγή δεν προκάλεσε πολύ μεγάλη αίσθηση· τόσο δύσκολο ήταν να φαντασθούν οι 
Βερολινέζοι, πως θα υποχρεωθούν να πολεμήσουν μέσα στους δικούς τους δρόμους. Η καθημερινή 
ζωή συνεχίζεται με τέτοια ένταση που η εικόνα των ερειπίων την κάνει να φαίνεται σουρεαλιστική. 
Τα εργοστάσια δουλεύουν. Τα γραφεία λειτουργούν. Το πλήθος κυκλοφορεί. Μερικοί 
κινηματογράφοι παίζουν, κάποτε, λειτουργούν πίσω από τις σανίδες που καλύπτουν την πρόσοψη: 

) ο Hitler κατέληξε επιτέλους 
να παραδεχθεί πως σύντομα η Γερμανία θα διχοτομηθεί και πως η οργάνωση άμυνας σε δύο ζώνες 
δεν ήταν πια δυνατόν να αναβληθεί. Από την κατ’ αρχήν απόφαση προχωρούν στην εκτέλεση. Ο 
ναύαρχος Dönitz ονομάζεται διοικητής της βόρειας ζώνης, με βοηθό τον στρατάρχη Busch. Η νότια 
ζώνη που περιλαμβάνει τις ιταλικές, αυστριακές και βαυαρικές Άλπεις, ορίζεται τυπικώς κάτω από 
τις διαταγές του στρατάρχου Kesselring, αλλά όλοι γνωρίζουν πως αρχηγός της θα είναι ο ίδιος ο 
Führer. 
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προβάλλουν το τελευταίο φιλμ της Ούφα, Κόλμπεργ που αφηγείται την ηρωική αντίσταση που 
πρόβαλε μια μικρή πόλη της Πρωσίας στους κτηνώδεις στρατιώτες ενός Ναπολέοντα ολότελα 
γελοίου. Ταινίες με συνθήματα διδάσκουν: Όποιος πιστεύει στον Hitler πιστεύει στη νίκη· ή Ο 
μπολσεβικισμός βρίσκεται στο χείλος της πιο συντριπτικής ήττας του. Αλλά η ατμόσφαιρα είναι 
παράξενη, σχεδόν εξωπραγματική. Οι άνθρωποι είναι τσακισμένοι από την κόπωση. Ο καθένας τους 
κουβαλά ένα σάκο ή μια βαλίτσα με τα πιο πολύτιμα από τα υπάρχοντά του, γιατί κανείς δεν είναι 
σίγουρος, πως θα ξαναβρεί όρθιο το σπίτι του. Οι νοικοκυρές στέκονται σε μεγάλες ουρές, για να 
πάρουν με το δελτίο τα τρόφιμα που δικαιούνται, αλλά πολλά καταστήματα έχουν καταστραφεί και 
όλα τα τρόφιμα έχουν εξαφανιστεί αρχίζοντας από το κρέας και τη ζάχαρη. Τα τελευταία τσιγάρα 
που βρίσκονταν στην αγορά (μυρίζουν καρβουνιασμένο ξύλο, όπως άλλωστε και η πόλη ολόκληρη), 
είναι μια μάρκα ελάχιστα γνωστή: STAMBUL· αυτό λένε πως είναι τα αρχικά που σημαίνουν: Stalin 
Armee Marschiert Berlin Unter den Linden. (Ο στρατός του Stalin βαδίζει προς τη λεωφόρο Υπό τας 
Φιλύρας του Berlin). Γυναίκες έρχονται και φωνάζουν στους άνδρες τους που φτιάχνουν 
οδοφράγματα: Γύρνα λοιπόν στο σπίτι, γεροηλίθιε, αυτό που κάνεις δεν θα ωφελήσει σε τίποτα!

Η 21η Απριλίου αρχίζει μ’ ένα ηλιόλουστο ανοιξιάτικο πρωινό. Όλα τα πουλιά του Γκρύνεβαλντ 
τραγουδούν με περιπάθεια μέσα στα νέα φυλλώματα, αν και εκρήξεις που δεν είναι από βόμβες, 
αλλά από τις πρώτες σοβιετικές οβίδες που πέφτουν στην πόλη τους, κάνουν τους Βερολινέζους να 
αναπηδήσουν. Η κύκλωση συνεχίζεται. Στα νότια, οι Ρώσοι ανατρέπουν το ανίσχυρο φράγμα γύρω 
από το Μπάρουτ και κυριεύουν το Τζόσσεν, από όπου το Ανώτατο Αρχηγείο της Wehrmacht 
ξεφεύγει, για να καταφυγή σ’ ένα στρατώνα του Κράμπνιτς. Στα ανατολικά, προσπερνώντας την 
περικυκλωμένη 9η στρατιά, ο Ζούκωφ φθάνει στα τέρματα του μετρό, του U-Bahn. Στα βόρεια οι 
εσωτερικές πτέρυγες του Ζούκωφ και του Ροκοσσόφσκι προελαύνουν και από τις δύο όχθες της 
διώρυγας Χοεντζόλλερν, καταλαμβάνουν το Έμπερσβαλντε, πλησιάζουν το Χάβελ και απειλούν το 
Ορανίεμπουργκ και το Σπάνταου. 

 Οι πιο 
πολλοί καταλαβαίνουν, πως ο πόλεμος είναι χαμένος, αλλά το καλύτερο είναι να διατηρήσει κανείς 
μέσα του μια πίστη και εξ άλλου η εμπιστοσύνη στον Hitler, η πεποίθηση στο όπλο-θαύμα που θα 
χρησιμοποιηθεί το τελευταίο τέταρτο της ώρας, δεν έχουν σβήσει εντελώς. Προ παντός πιστεύουν 
πως οι Αμερικανοί θα φθάσουν στο Berlin πριν από τους Ρώσους. Οι Αμερικανοί βομβάρδισαν χωρίς 
οίκτο, συσσωρεύοντας αυτά τα τεράστια ερείπια που μέσα τους η άνοιξη αναζωπυρώνει την 
πτωμαΐλα, οι Βερολινέζοι ωστόσο είναι έτοιμοι να τρέξουν σαν ένας άνθρωπος να τους 
ζητωκραυγάσουν. 

Όλοι οι συνετοί στρατηγοί θεωρούν πως είναι αδύνατο να κρατηθεί άμυνα και έχουν πεισθεί πως το 
Berlin την τελευταία στιγμή θα κηρυχθεί ανοχύρωτη πόλη. Η διοίκηση της ομάδας στρατιών 
Χάινριτσι προετοιμάζεται να εγκαταλείψει την πρωτεύουσα, για να εγκαταστήσει ένα μέτωπο 
άμυνας μεταξύ Όντερ και Έλβα. Ο Βέιντλινγκ, διοικητής του 56ου θωρακισμένου σώματος, 
προσπαθεί να υπερφαλαγγίσει το Berlin από τα νότια για να ενωθεί με τη στρατιά Βενκ ανατολικά 
του Potsdam. Μια διαταγή του Hitler του ανακόπτει αυτήν την επιχείρηση και του δίνει εντολή να 
μπει μέσα στην πόλη και να την υπερασπισθεί. 

Στο υπουργείο Προπαγάνδας η σύσκεψη των διευθυντών έγινε, όπως συνήθως, στις 11 το πρωί. Την 
προπαραμονή, γιορτάζοντας τα γενέθλια του Führer, ο Goebbels έκανε από το ραδιόφωνο μια 
ομολογία πίστεως και μια υπόσχεση νίκης, οι οποίες για μιαν ακόμη φορά ηλέκτρισαν ένα τμήμα 
του γερμανικού λαού. Την παραμονή μόνος αυτός από τους υπαρχηγούς του Hitler υποστήριξε, πως 
ο Führer, πρέπει να μείνει στο Berlin διακηρύσσοντας, πως ο εθνικοσοσιαλισμός σαν μια ψυχή 
οφείλει να πολεμήσει μέσα στο Berlin και εκεί να θριαμβεύσει ή να υποκύψει. Τώρα, σε μια 
αίθουσα με τα παράθυρα σπασμένα εμφανίζεται μπροστά στους συνεργάτες του για να τους 
αναγγείλει: 

Δεν τους το λέει αυτό· τους το κραυγάζει. Δεν πρόκειται για έκφραση υποταγής· είναι ένας 

Το παν απώλετο!... 
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βρυχηθμός λύσσας. Η φωνή του, υπερβολικά έντονη σχετικά με το ισχνό σώμα του, αντηχεί σαν να 
μιλούσε μπροστά σε πλήθος στο Σπόρτσπαλαστ ή καλύτερα σαν ν’ απευθυνόταν σ’ ολόκληρο τον 
γερμανικό λαό. Τον βρίζει και τον καυτηριάζει. 

Από όσους βρίσκονται εκεί, ένας μόνο τόλμησε να αντιταχθεί: ο διευθυντής της ραδιοφωνίας Χανς 
Φρίτσε. Είναι βέβαια αλήθεια πως υπήρξαν λιποψυχίες, δεν πρέπει όμως αυτές ν’ αφήσουν να 
λησμονηθεί ο ηρωισμός με τον οποίο ο γερμανικός λαός πολέμησε και πολεμά ακόμη... Αλλά η 
διαμαρτυρία αυτή δεν έχει άλλο αποτέλεσμα παρά να ξανάψει την οργή του Goebbels, να 
αναζωογονήσει την αλυσίδα των ύβρεων που ξεχύνει πάνω στους ανθρώπους και πάνω στο έθνος. 
Βρίζει τον Φρίτσε και τους άλλους που δεν έχουν ξεσφίξει τα δόντια. 

Λαός δειλών! Αφήνει να βιάζουν τις γυναίκες το υ. 
Αφήνει να μολύνουν τη γη του. Προς ανατολάς τρέπεται εις φυγήν. Προς δυσμάς παραδίδεται στον 
εχθρό .  Δεν ήταν άξιο ς το υ εθνικο σο σιαλισμο ύ.  Αλλά θα πληρώσει τη δειλία το υ,  την ήττα το υ,  τη 
φαυλότητά του, τη φοβία του πολύ πιο ακριβά από όσο θα πλήρωνε μια νίκη πολύ μεγάλη γι’ αυτόν! 

Κανείς δεν σας ανάγκασε να 
δουλέψετε μαζί μου! Τώρα είσαστε χαμένοι. Τα λαιμάκια σας θα κοπούν! Φεύγει ξαφνικά από την 
αίθουσα κραυγάζοντας: 

Στην Καγκελαρία, η 21 Απριλίου ήταν επίσης μια ημέρα πυρετού. Ποτέ άλλοτε ο Hitler δεν ήταν 
τόσο ταραγμένος. Τηλεφωνεί προς όλες τις κατευθύνσεις γαβγίζοντας διαταγές και απειλές. Οι 
ελπίδες του κρέμονται από αυτό το συγκρότημα Στάινερ που ο Χάινριτσι διέταξε να οργανωθεί στην 
περιοχή του Οράνιεμπουργκ. Το βλέπει να ορμά εναντίον της δεξιάς πτέρυγας του Ζούκωφ και να 
την συμπιέζει στην οχυρωμένη ζώνη του Berlin. Στις 23:50 ακόμη την νύχτα ξεσηκώνει τον αρχηγό 
του επιτελείου της Luftwaffe Κόλλερ που εκπροσωπεί τον σκασιάρχη Göring, για να εξασφαλίσει 
στον Στάινερ κάθε δυνατή αεροπορική υποστήριξη: 

Καταρρέουμε· θα παρασύρουμε μαζί μας την υφήλιο... 

Την άλλη μέρα, Κυριακή 22 Απριλίου, αρχίζει στο καταφύγιο η μεγάλη σύσκεψη, στις 15:00. Ο Jodl, 
όπως κάθε φορά που έχει να μεταδώσει πικρά νέα, τραινάρει την αναφορά του πάνω στα 
δευτερεύοντα μέτωπα αρχίζει να αναλύει λεπτομερώς την κατάσταση στην Ιταλία. Ο Hitler τον 
διακόπτει: 

Θα το δείτε, Κόλλερ· ο Ρώσος θα πάθει κάτω από 
τα τείχη του Berlin την πιο μεγάλη ήττα, την πιο αιματηρή ήττα στην ιστορία του... 

Φτάνουν αυτές οι φλυαρίες! Απαλλάξτε με από την Λαπωνία! Τι γίνεται με τον Στάινερ; 

Το αποτέλεσμα που είχε αυτή η έκθεση για την ολοκληρωτική κατάρρευση, το έχουν περιγράψει με 
διάφορες παραλλαγές. Σύμφωνα με ορισμένους συγγραφείς ο Hitler έπαθε κρίση υστερίας, έμεινε 
για πολύ ακίνητος, με το κεφάλι βυθισμένο στο στήθος του, έπειτα ύψωσε και πάλι το πρόσωπό του 
βουτηγμένο στα δάκρυα και ξέσπασε σ’ ένα λυγμό πληγωμένου ζώου που έκανε ν’ ανατριχιάσουν 
όλοι οι παρόντες στο καταφύγιο. Οι αφηγήσεις του Keitel και του Jodl που ήταν οι μόνοι αυτόπτες 
μάρτυρες που προσωρινά επιζήσανε από την ήττα, είναι πιο θλιβερές. Ο Hitler άκουσε το τέλος της 
αναφοράς με ύφος σαν να μην ήταν παρών. Όταν εκείνοι που πήραν μέρος στη σύσκεψη 
σηκώθηκαν να φύγουν, κράτησε τον Keitel και τον Bormann. Τους κοίταξε μια στιγμή σιωπηλός, 
έπειτα με φωνή χαμηλή δήλωσε: 

Αλίμονο! Τι μπορεί να κάνει ο Ομπεργκρουππενφύρερ Στάινερ; Έχει συγκεντρώσει 20.000 άνδρες 
που προέρχονται από πληρώματα του πολεμικού ναυτικού που τα ανακάλεσαν από τα λιμάνια της 
Βαλτικής, ως και από γυμνασιόπαιδα. Αλλά δεν έχει ούτε πυροβολικό, ούτε άρματα ούτε βενζίνη 
ούτε μεταφορικά μέσα, παρά μόνο τουφέκια, περίστροφα και χειροβομβίδες. Πολύ ανίσχυρος για 
επίθεση, είναι αναγκασμένος να φύγει ολοταχώς μπροστά από μια θωρακισμένη σοβιετική 
φάλαγγα που πλησιάζει στο Οράνιεμπουργκ. 

- Δεν θα εγκαταλείψω το Berlin. 

Έμεινα κατάπληκτος... λέει ο Keitel. Όλα ήταν έτοιμα για την αναχώρηση του Führer. Το Ανώτατο 
Αρχηγείο της Wehrmacht έπρεπε να λειτουργήσει την άλλη μέρα στο Berchtesgaden. Υπήρχε πάντα 
η πρόβλεψη να χρησιμοποιηθεί η στρατιά του Βενκ εναντίον των Αμερικανών. Ο Hitler ο ίδιος, λέει 
ο Keitel, την είχε σχηματίσει. Είχε διαλέξει για τούτο όλες τις μεραρχίες που απέσυρε από τα διάφορα 
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μέτωπα. Την είχε τάξει σε κεντρική θέση, στα νότια του Αμβούργου, και έχοντάς την ασφαλισμένη 
ανατολικά από τον Έλβα λογάριαζε να την ρίξει εναντίον των αμερικανικών φαλαγγών που 
προχωρούσαν στα νότια του Χαρτς και που τις θεωρούσε σχετικά αδύναμες.

Ο Keitel ανέπτυξε τα επιχειρήματά του. Τον διέκοψε η άφιξη ενός υπαλλήλου της υπηρεσίας τύπου 
τον οποίο είχε καλέσει ο Hitler και τον οποίον ρώτησε αν η προκήρυξη είχε διανεμηθεί στους 
δρόμους του Berlin. Ο υπάλληλος απάντησε καταφατικά. 

 Το Berlin έπρεπε να 
συνεχίσει την άμυνα, αλλά με τον τρόπο που αμύνονταν το Danzig και το Breslau, δηλαδή 
ανεξάρτητα από τις επιχειρήσεις σε ανοιχτό πεδίο. Η κατάσταση θ’ άλλαζε ολότελα, αν το Berlin 
έχοντας μέσα του τον Hitler γινόταν ο μοχλός της μάχης. Ο πόλεμος σμικρύνονταν για την 
Καγκελαρία του Reich σ’ έναν αγώνα τυφλό και άνισο. 

- Ποια προκήρυξη;

Ο Hitler σταύρωσε τα χέρια. 

 ρώτησε ο Keitel. 

- 

Έπειτα απευθυνόμενος στον Keitel: 

Ο Führer βρίσκεται στο Berlin. Θα μείνει στο Berlin. Δεν θα εγκαταλείψει ποτέ το Berlin. Θα 
υπερασπισθεί το Berlin μέχρις εσχάτων. 

- 
- 

Θα φύγετε αύριο για το Berchtesgaden. 

- 
Καλώς. Πότε θα έθετε εσείς εκεί; 

- 
Θα μείνω στο Berlin. 

- 
Τότε δεν θα πάω στο Berchtesgaden. 

Ο στρατηγός ήρθε αμέσως. Ο Hitler επανέλαβε και σ’ αυτόν ό,τι είχε πει στον Keitel προσθέτοντας: 

Οφείλετε να υπακούσετε τις διαταγές μου. Πού είναι ο Jodl; 

- 
- 

Θα συνοδεύσετε τον στρατάρχη στο Berchtesgaden. 

- 

Αλλά δεν μπορείτε να διευθύνετε τον αγώνα από το Berlin. Δεν μπορείτε να διευθύνετε χωρίς το 
επιτελείο σας. 
Ο 

- 
στρατάρχης του Reich θα διευθύνει στη θέση μου. 

- 
Ούτε ένας στρατιώτης δεν θα πολεμήσει για τον στρατάρχη του Reich. 

Η συζήτηση επεκτείνεται. Στο τμήμα του διαδρόμου που χρησιμεύει για προθάλαμος, οι 
υπερασπιστές άκουσαν τη συζήτηση κι ένιωσαν την κρισιμότητα της στιγμής. Ο στρατηγός Κρίστιαν 
τηλεφωνεί στον Göring. Ο ναύαρχος Βος τηλεφωνεί στον Dön itz. Ο πρεσβευτής Χέβελ τηλεφωνεί 
στον Himmler. Όλοι αυτοί που κινητοποιήθηκαν διαδέχονται ο ένας τον άλλον στο τηλέφωνο, 
ικετεύουν τον Hitler ν’ αλλάξει γνώμη, να εγκαταλείψει το Berlin. Ο Hitler δεν φέρνει επιχειρήματα, 
δεν διακόπτει, δεν παραφέρεται. Μόνο που κάθε τόσο επαναλαμβάνει: 

Ω! Είναι τόσο λίγοι αυτοί που απόμειναν τώρα να πολεμήσουν. 

Έπειτα από προσπάθειες τριών ωρών ο Keitel υποκύπτει: 

Έχω πάρει την οριστική μου 
απόφαση. Δεν θα την αλλάξω. 

- Πρόκειται για μια εντελώς καινούργια κατάσταση. Θα πάω να δω μόνος μου τι μπορεί να 
κάνει η στρατιά Βενκ, για να κρατήσει το Berlin. Ο Jodl θα μείνει στο Κράμπνιτς. Φεύγω 
αμέσως 

- Είμαι σύμφωνος, λέει ο Hitler, αλλά πρώτα πρέπει κάτι να φάτε. 

Είχε ξαναγίνει ήρεμος, όπως εκείνοι που έχουν πάρει μια απελπισμένη απόφαση. Φρόντισε μόνος 
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του, αφηγείται ο Keitel,

Η νύχτα για τον στρατάρχη Keitel είναι δραματική. Ένα απέραντο πλήθος, βουτηγμένο στην κόπωση 
και την αγωνία, κατακλύζει τα περίχωρα του Berlin. Φωτεινοί κύκλοι και εκρήξεις πορφυρώνουν και 
συγκλονίζουν τον ορίζοντα. Ο Keitel μόλις και μετά βίας καταφέρνει να βρει την αγροικία, το 

 να μου δώσουν σάντουιτς, σοκολάτα και μισή μποτίλια κονιάκ. 

Άλτε 
Χαίλε

Αντί να επιτεθεί προς τα νοτιοδυτικά η 12η στρατιά, θα κινηθεί προς τα ανατολικά, αφήνοντας στον 
Έλβα μόνο μικρές οπισθοφυλακές. Το σώμα της που είναι στα βόρεια, το 20ό σώμα στρατού με 
διοικητή τον στρατηγό Καίλερ, θα προχωρήσει στα νότια του Berlin, θα ενισχύσει την στρατιά που 
επιτέλους πήρε την έγκριση να εγκαταλείψει τον Όντερ και έτσι ενισχυμένο θα στραφεί και πάλι στα 
βόρεια, για να χτυπήσει από πίσω τους επιτιθέμενους εναντίον της πρωτεύουσας. Στα βόρεια του 
Berlin η ομάδα Στάινερ που μόλις ενισχύθηκε με την 25η θωρακισμένη μεραρχία επίλεκτων και την 
7η θωρακισμένη μεραρχία που τις παρεχώρησε ο Μαντόυφφελ, θα συμπράξει στη γενική δράση 
κάνοντας επίθεση προς την κατεύθυνση του Σπάνταου. 

 (Παλιά Κόλαση), όπου ο Βενκ έχει εγκαταστήσει το στρατηγείο του. Ένα κερί φωτίζει το χάρτη, 
πάνω στον οποίο οι δύο στρατηγοί πρέπει να στρέψουν προς άλλη κατεύθυνση την κίνηση της 12ης 
στρατιάς. Ο Βενκ, εξαίρετος αξιωματικός, γνωρίζει ότι ο πόλεμος είναι χαμένος και ότι ο μόνος 
λογικός στρατηγικός στόχος είναι να κινηθούν στο εξής προς τους Αμερικανούς. Οι οδηγίες που του 
φέρνει ο Keitel τον ξαναρίχνουν ανάμεσα στις ρωσικές μάζες! Αλλά το μόνο που μπορεί να κάνει 
είναι να πειθαρχήσει! 

Στο χάρτη πάνω τα πάντα μπορούν να γίνουν. Στη λάμψη του κεριού, έπειτα στο πρώτο φως της 
αυγής μια ελπίδα ξαναγεννιέται. Ο Keitel υπαγορεύει στον Βενκ τη διαταγή του επιχειρήσεων, τον 
αφήνει δίνοντάς του υπόσχεση νίκης, ύστερα, παρ’ όλη την κόπωση που έχει ξαναπηγαίνει να δώσει 
κουράγιο στη μεραρχία Σπάνταου κοντά στο Μπέλτσιχ. Οι εντυπώσεις μου, διηγείται, ήταν πολύ 
καλές. Προσθέτει και τα εξής κωμικά: Ήταν η πρώτη φορά από την αρχή του πολέμου που ασκούσα 
διοίκηση.

Ο Hitler είναι ήρεμος, ο Keitel σκύβει στο αυτί του Jodl: 

 Στη 13:00 ο Keitel ξαναγυρίζει στο Κράμπνιτς, όπου ο Jodl είχε αγρυπνήσει το ίδιο πάνω 
στους χάρτες του. Ο στρατάρχης και ο υποστράτηγος φεύγουν και οι δύο μαζί για την Καγκελαρία. 

Όλα πάνε καλά. Χτες ήταν μια ημέρα μεγάλου 
εκνευρισμού αλλά και πάλι όλα είναι εν τάξει.

Οι πληροφορίες για τη στρατιά Βενκ φάνηκαν ευχάριστες στον Führer. Αυτή ήταν  τουλάχιστο η 
εντύπωση του Keitel. Ίσως δεν κατάλαβε, πως η απελπισία είχε αποθέσει στο πρόσωπο του Hitler 
μια μάσκα που δεν την είχε άλλοτε δει: τη μάσκα της γαλήνης. 

 Ο γεροκόλακας (ακολουθώ πάντα την αφήγησή του και 
αναφέρω τα λόγια του) συνέχιζε να βλέπει πάνω στα χαρακτηριστικά του κυρίου του τι άνεμος 
φυσάει. 

- Θα κοιμηθώ καμιά-δυο ώρες, είπε ο Keitel. 

- 

Έπειτα θα φύγω για τη στρατιά Βενκ. Θα 
επισκεφθώ τους σταθμούς διοίκησης στα βόρεια του Berlin, έπειτα την ομάδα στρατιών 
Χάινριτσι. Θα προσπαθήσω να προωθήσω ολόκληρο το μέτωπο και θα σας αναφέρω αύριο. 
Δεν θα προφτάσετε να τα κάνετε όλ' αυτά σε μια μέρα μόνο, απάντησε ο Hitler.

Λόγια ακατανόητα για ένα τέτοιο στόμα. Ο άνθρωπος που πάντα είχε ανατρέψει τον χρόνο και 
έκανε τους συνεργάτες του να μαρτυρούν με την ανυπομονησία του, τώρα έλεγε: αυτό δεν είναι 
επείγον. 

 Θα μπορούσατε 
να πάτε στην ομάδα Χάινριτσι αύριο ή ίσως μεθαύριο. 

Οι Ρώσοι δεν έχασαν την ημέρα τους. Οι προφυλακές του Κόνιεφ φτάνουν στο Μπέελιτς, 15km στα 
νότια του Potsdam. Οι προφυλακές του Ζούκωφ χτυπάνε το Νταίμπεριτς, 5km από το Σπάνταου. Το 
Berlin είναι κυκλωμένο κατά τα πέντε έκτα και στα ανατολικά το σοβιετικό πεζικό πλησιάζει την 
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Αλεξάντερπλατς. Αναλαμβάνοντας τα καθήκοντα του Καμπφκομμαντάντ (αρχηγού επιχειρήσεων) ο 
στρατηγός Βέιντλινγκ διαμοίρασε τις μεραρχίες του 56ου θωρακισμένου σώματός του από το 
Πάνχοφ ως τις παρυφές του αεροδρομίου Τέμπελχοφ. Η παγίδα αρχίζει. 

Στο καταφύγιο η σχετική ηρεμία της ημέρας ανατρέπεται από ένα τηλεγράφημα του Göring. 
Δέχεστε, ρωτά τον Führer ο στρατάρχης του Reich, να αναλάβω την όλη διοίκηση του Reich με πλήρη 
δικαιώματα και στο εξωτερικό και στο εσωτερικό; Αν δεν λάβω απάντηση πριν από τις 10 το βράδυ 
απόψε, θα θεωρήσω πως δεν έχετε πια ελευθερία δράσης και θα κάνω το καλύτερο που επιβάλλουν τα 
συμφέροντα του λαού μας και της χώρας μας.

Την άλλη μέρα, 24 του μηνός, η κύκλωση του Berlin ολοκληρώνεται. Στο δρόμο του Κράμπνιτς 
σταματάνε τον Keitel, ενώ επιστρέφει από την ομάδα Χάινριτσι. Το Ανώτατο Αρχηγείο της 
Wehrmacht χρειάστηκε να μετακινηθεί εσπευσμένως μέσα στη νύχτα μπροστά στα ρωσικά 
θωρακισμένα. Ο Keitel το βρίσκει στην αγροικία του Νόυ - Ρούφεν, κοντά στο Φύρστενμπεργκ. 

 Αυτό το αυθάδες τελεσίγραφο, αυτή η πρωτοφανής 
αναγγελία μιας πρόθεσης διαπραγματεύσεων με τον εχθρό βγάζουν τον Hitler από τη νάρκη, όπου 
είχε εγκαταλειφθεί. Στιγματίζει τον Göring με τις πιο υβριστικές εκφράσεις και έπειτα μαζί με τον 
Bormann που θριαμβεύει πάνω σ’ έναν μισητό ανταγωνιστή, υπαγορεύει τις διαταγές του στον 
διοικητή των SS του Berchtesgaden: Ο Hermann Göring, ένοχος εσχάτης προδοσίας, αποστερείται 
από όλους τους τίτλους του και τα αξιώματά του και καταδικάζεται εις θάνατον. Ο Führer έχοντας 
υπ’ όψη τις υπηρεσίες του κατά το παρελθόν, του χαρίζει τη ζωή, αλλά πρέπει να συλληφθεί 
αμέσως. Ένα άλλο τηλεγράφημα καλεί από το Munich στο Berlin τον στρατηγό βαρόνο Ρόμπερτ von 
Γκρέιμ, διοικητή του 6ου αεροπορικού στόλου, τον οποίο ο Hitler προορίζει για διάδοχο του Göring 
στην αρχηγία της Luftwaffe. 

Ζήτησα ένα αεροπλάνο στο αεροδρόμιο του Ρέχλιν, αφηγείται. Είχα την πρόθεση να προσγειωθούμε 
στο Berlin την ίδια νύκτα. Με πληροφόρησαν πως μια πυκνή ομίχλη κάλυπτε την πόλη και αναγκάσθηκα 
να αναβάλω την πτήση μου. 

Προσπάθησα να συγκεντρώσω μερικά τάγματα και πολεμοφόδια που ήθελα να τα στείλω στο Berlin 
αεροπορικώς. Πληροφόρησα σχετικώς τον Führer με το τηλέφωνο. Θυμάμαι ότι μου είπε: Στείλτε 
πρώτα τις ενισχύσεις και ύστερα ελάτε. 

Αυτός ο διάδρομος που είχε αχρηστευθεί, θα χρησιμοποιηθεί ακόμα με σπάνιο θάρρος. 
Απαντώντας στην πρόσκληση του Hitler ο von Γκράιμ πηγαίνει στο Ρέχλιν και την αυγή της 26ης με 
συνοδεία μιας ομάδας καταδιωκτικών πετάει για το βερολινέζικο αεροδρόμιο του Γκάτοφ. Πιλότος 
του διθέσιου αεροπλάνου του Φόκεβουλφ είναι γυναίκα, η όμορφη αεροπόρος Χάννα Ράιτς. Πιστή 
φανατική, ζήτησε να έχει αυτήν την τελευταία ευκαιρία να ξαναδεί τον Führer της. 

Αλλά την επομένη, 25 Απριλίου, ο υπασπιστής του Hitler von Μπέλωφ με πληροφόρησε, πως ο 
διάδρομος προσγείωσης που είχε κατεύθυνση από τα ανατολικά προς τα δυτικά, κοντά στην Πύλη του 
Βρανδεμβούργου, είχε κτυπηθεί πολλές φορές και δεν ήταν δυνατόν να χρησιμοποιηθεί. 

Το Γκάτοφ δεν έχει ακόμη καταληφθεί από τους Ρώσους, αλλά δεν υπάρχει πια άλλο μέσον να πάει 
κανείς από την ξηρά στο Berlin. Η Χάννα και ο Ρόμπερτ μεταφέρονται σ’ ένα Fieseler Storch και ο 
Ρόμπερτ οδηγώντας το τώρα πετά ως την Πύλη του Βρανδεμβούργου. Σύρριζα πάνω στις στέγες 
πετούν πάνω από το φλεγόμενο Berlin. Μια οβίδα κτυπάει το αεροπλάνο, και τσακίζει τη δεξιά 
κνήμη του Γκράιμ. Χάνει τις αισθήσεις του, αλλά η Χάννα καταφέρνει να προσγειωθεί, βρίσκει ένα 
αυτοκίνητο, φθάνει στην Καγκελαρία, όπου αμέσως επιδένουν το τραύμα του Γκράιμ. Ο Hitler τον 
επισκέπτεται στο κρεβάτι, όπου νοσηλεύεται. Σκηνές αγανάκτησης, συγκίνησης και δακρύων 
διαδέχονται η μία την άλλη ανάμεσα στον Führer, τον τραυματία και την αεροπόρο. Ο Hitler 
καταφέρεται εναντίον της προδοσίας του Göring, και μεταξύ αναλαμπών ελπίδας αναστενάζει για 
την μοιραία τύχη του. Η φυσική του κατάσταση, λέει, δεν του επιτρέπει να πεθάνει με το όπλο στο 



Digitized by 10uk1s 

χέρι· δεν θέλει να πέσει ζωντανός στα χέρια των Ρώσων· λοιπόν, θ’ αυτοκτονήσει. Η Χάννα Ράιτς και 
ο Γκράιμ ζητούν την χάρη να συμμερισθούν την τύχη του. Αρνείται. Ονομάζει τον Γκράιμ στρατάρχη 
-τον τελευταίο- και τον διατάζει να βγει από το Berlin, για να συνεχίσει τον αγώνα επικεφαλής της 
Luftwaffe. Αλλά το αεροπλάνο Fieseler Storch που είχε φέρει τον Γκράιμ, είναι άχρηστο και πρέπει 
να περιμένουν να στείλει η Luftwaffe στο Berlin άλλο αεροπλάνο. 

Πριν από λίγες ημέρες η 1η γαλλική στρατιά είχε καταλάβει την Στουτγάρδη. Την προπαραμονή, 25 
Απριλίου, οι Ρώσοι και οι Αμερικανοί έσφιξαν τα χέρια πάνω στον Έλβα, στο Τόργκαου, χειρονομία 
που συμβολίζει τη διχοτόμηση της Γερμανίας. Την παραμονή οι Άγγλοι είχαν μπει στη Βρέμη. Στην 
Ιταλία η γερμανική διάλυση είναι ολοκληρωτική. Σχεδόν παντού παραδίνονται, και ο αγώνας 
καταπαύει. Εκτός από το καμίνι του Berlin. 

Οι οδομαχίες, που είχαν αρχίσει στις 22 Απριλίου στα περίχωρα Νίντερσαινχαουζεν και 
Λίχτενμπεργκ, συνεχίζονται με μανία. Στις 23 οι Ρώσοι κτύπησαν την Φρανγκφουρτεραλλέ και την 
κατέλαβαν ως εκεί που γειτονεύει με την Αλεξάντερπλατς. Στις 24 κατέλαβαν τον σταθμό της Silesia 
και από την άλλη πλευρά του Σπρέε τον σταθμό του Γκαίρλιτς. Στις 25 μάχονται στα βόρεια, στο 
προάστιο Ραϊνκεντόρφ, στα νότια στο προάστιο Στέγκλιτς, διώχνουν τα SS από το δημαρχείο του 
Σαίνεμπεργκ, καταλαμβάνουν το Τέμπελχοφ και ανασκάπτουν με οβίδες το Τίργκαρντεν, όπου είναι 
συγκεντρωμένες οι μάζες των γερμανικών πυροβολαρχιών. Στις 26 βγαίνουν από το Τέμπελχοφ, 
καταλαμβάνουν την Μπελ - Αλλιανσεπλάτς, σε απόσταση λιγότερο από 2km από την Ούντερ ντεν 
Λίντεν. Στα βόρεια, καταλαμβάνουν το Τέγκελ και το Βίττεναου, εισχωρούν στη Ζίμενστατ και στη 
βιομηχανική συνοικία του Βέντιγκ και μάχονται ανάμεσα από τα εργοστάσια που λίγες ώρες 
πρωτύτερα, σφυρηλατούσαν τα γερμανικά όπλα. Μόλις ξημέρωσε, οι υπερασπιστές του Τίργκαρτεν 
άκουσαν με έκπληξη ένα κονσέρτο πουλιών. Ένα λεπτό ύστερα, τα αρμόνια του Stalin αρχίζουν να 
βρυχώνται. 

Αναγκασμένοι να τελειώνουν το ταχύτερο οι Ρώσοι κατευθύνουν στο κέντρο του Berlin μια γενική 
επίθεση. Καταλαμβάνουν τον σιδηροδρομικό σταθμό του Άνχαλτ, επιτίθενται στην 
Λάιψιγκερστράσσε και στην Πρινσαλμπερτστράσσε και μπαίνουν στο γενικό επιτελείο της Gestapo, 
που το βρίσκουν στοιβαγμένο με πτώματα πολιτικών κρατουμένων που τους είχαν εκτελέσει. 
Αντικειμενικός σκοπός αυτής της επίμονης προσπάθειας, στόχος της αντεπίθεσης που άρχισε από το 
Stalingrand, είναι η Καγκελαρία που δεν απέχει παρά 300m. Αλλά μέσα από τα ερείπια 
ξεφυτρώνουν υπερασπιστές, απωθούν τον επιτιθέμενο, ανακαταλαμβάνουν το κτήριο της Gestapo, 
έπειτα το ξαναχάνουν. Η επίθεση σταμάτησε. Ξαναρχίζει η προπαρασκευή. Το πυροβολικό και τα 
αρμόνια του Stalin αρχίζουν και πάλι να χτυπούν. Τα ρωσικά καταδιωκτικά - βομβαρδιστικά που 
έχουν αντικαταστήσει τους αγγλοαμερικανικούς αεροπορικούς στόλους, εφορμούν κατά σμήνη. 
Μια τεράστια έκρηξη συγκλονίζει ολόκληρη την πόλη, όταν μια αποθήκη με αντιαρματικές γροθιές 
ανατινάζεται στην Ποτσνταμερπλάτς προκαλώντας μια φρικτή αιματοχυσία. Μια ακόμα πιο 
αποτρόπαιη τραγωδία εκτυλίσσεται κάτω από το ανάχωμα. Οι στρατιώτες του μηχανικού εκτέλεσαν 
τη διαταγή να ανατιναχθούν τα φράγματα του καναλιού Λάντβερ, με σκοπό να πλημμυρίσουν τα 
υπόγεια του μετρό που τα χρησιμοποιούν οι Ρώσοι. Μέσα στο σκοτάδι οι χιλιάδες πολίτες που 
έχουν καταφύγει εκεί, φεύγουν ψηλαφώντας μπροστά από τα νερά που ανεβαίνουν. Εκατοντάδες 
αμάχων, ανάμεσά τους ένα πολύ μεγάλο ποσοστό παιδιών, πνίγονται ή πεθαίνουν από ασφυξία 
μεταξύ των σταθμών Λάιψιγκερπλάτς και Ούντερ ντεν Λίντεν. 

Τρία εκατομμύρια Βερολινέζων και προσφύγων φωλιάζουν μέσα στα υπόγεια, στις γαλαρίες του 
μετρό, στα καταφύγια της παθητικής αεράμυνας. Ο φόβος, η πείνα και η δίψα τους μαστίζουν. Από 
καιρό σε καιρό μερικοί βγαίνουν από τα φοβερά καταφύγιά τους: οι πιο θαρραλέοι ή απλούστερα 
αυτοί που τα νεύρα τους δεν αντέχουν πια στην έλλειψη οξυγόνου. Τρέχουν για να πιουν νερό από 
τους λάκκους που ανοίχτηκαν μέσα στις στοές όταν έσπασαν οι διώρυγες. Ψάχνουν μέσα στα 
ερείπια ενός μαγαζιού τροφίμων ή το κουφάρι ενός σκοτωμένου αλόγου. Ξαναγυρίζουν στα 
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λημέρια τους κουβαλώντας ένα κομμάτι ματωμένο κρέας, έναν κουβά νερό και εικόνες εφιαλτικές. 

Πάνω στο Berlin πέφτει μια βροχή από στάχτες. Η σκόνη από σοβάδες και τσιμέντα που έχει 
σηκωθεί με ένα εκατομμύριο βλήματα, ξαναπέφτει στην πόλη ανακατωμένη με την καπνιά και τις 
σπίθες μιας θάλασσας από πυρκαγιές. Ο ήλιος είναι αθέατος. Το φως είναι σαν το φως ενός 
δειλινού με θύελλα, με μεγάλες κοκκινίλες και μερικές φορές με θεαματικούς πύρινους κομήτες. 
Αψίδες από φλόγες καλύπτουν τα ίχνη των δρόμων και από άλλες αψίδες που φεγγοβολούν, 
χτυπούν φλογοβόλα. Οι οβίδες πέφτουν από παντού. Οι λαχανιασμένες εκπυρσοκροτήσεις των 
πυροβολαρχιών του Stalin τινάζουν ψηλά χώματα και πέτρες σαν πελώρια γκέιζερ. Τεράστιες 
ποσότητες από συντρίμμια καλύπτουν τους ανασκαμμένους δρόμους: αυτοκίνητα, καμιόνια, 
στρατιωτικά φορτηγά, τσακισμένα όπλα, άρματα καμένα, ακόμη και βαλίτσες που άνοιξαν και 
διασκορπίστηκε το περιεχόμενό τους. Στην Ποτσνταμερπλάτς πραγματικές πηγές αίματος 
αναβλύζουν ως το ύψος ενός ανθρώπου και τα πτώματα είναι κυριολεκτικά κολλημένα πάνω στους 
μαυρισμένους τοίχους. 

Σε αλλά σημεία κρεμασμένοι αιωρούνται με τα αέρια που προκαλούν οι εκρήξεις. Είναι λιποτάκτες 
στρατιώτες. Είχαν την ατυχία να συναντήσουν μια από τις περιπόλους νεαρών SS που έχουν σαν 
αποστολή να επιβάλλουν ηρωισμό. Στο στήθος τους οι κρεμασμένοι έχουν επιγραφές: 

Είμαι εδώ κρεμασμένος, γιατί είμαι λιποτάκτης... 

Είμαι εδώ κρεμασμένος, γιατί είμαι ένας δειλός... 

Είμαι εδώ κρεμασμένος γιατί αμφέβαλλα για τον Führer μου... 

Όποιος, διέταξε ο Hitler,

Η 28η του μηνός είναι μια ημέρα ανάπαυλας. Οι Ρώσοι, εξαντλημένοι, δεν κάνουν παρά μια 
επίθεση εναντίον της Αλεξαντερπλάτς, όπου τα άρματά τους Τ-34 απωθούνται και πυρπολούνται. Ο 
Goebbels έχει σιωπήσει, αλλά η προπαγάνδα δεν πέθανε. Ο υφυπουργός Νάουμαν ουρλιάζει από 
το ραδιόφωνο, πως το Berlin έχει γίνει το νεκροταφείο των ρωσικών αρμάτων. Τοιχοκολλούν 
δακτυλογραφημένα ανακοινωθέντα που αναγγέλλουν πως η στρατιά Βενκ καταφθάνει. Μια 
τελευταία ελπίδα περνά πάνω στην κατακερματισμένη πόλη. Το σταμάτημα των μαχών πεζικού 
φαίνεται να σημαίνει, πως οι Ρώσοι είναι αναγκασμένοι να αναστείλουν την επίθεση εναντίον του 
Berlin, για να αντιμετωπίσουν τον Βενκ. Εξ άλλου δεν είναι μόνο ο Βενκ που σπεύδει να βοηθήσει 
την πρωτεύουσα του Reich. Εχθρότητες εκδηλώνονται μεταξύ Ρώσων και Αμερικανών. Τώρα που 
πέθανε ο Roosevelt, οι Αμερικανοί παραδέχθηκαν τον κίνδυνο του μπολσεβικισμού. Σπεύδουν προς 
το Berlin όχι σαν εχθροί, αλλά σαν σύμμαχοι... 

 εξασθενίζει το πνεύμα αντίστασης, είναι ένας προδότης που πρέπει να 
τουφεκισθεί ή να κρεμαστεί επί τόπου... 
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Το δραματικό τέλος του Mussolini 

Η αγωνία του Hitler παρατείνεται. Το τέλος του Mussolini ολοκληρώνεται. 

Οι 25 μεραρχίες που η Wehrmacht διατηρούσε στην Ιταλία, δεν ήταν πια παρά μια βιτρίνα. Ακόμη 
πιο πολύ κι από τα στρατεύματα που μάχονταν στη Γερμανία, οι μεραρχίες στην Ιταλία δεν 
διαθέτουν πολεμοφόδια και καύσιμα. Δεν έχουν ηθικό. Στην κορυφή της πυραμίδας, ο 
αρχιστράτηγος von Βίτινγχοφ, εν όψει της αιχμαλωσίας της στρατιάς του συμμετείχε στις 
διαπραγματεύσεις που γίνονταν στην Ελβετία με την πρωτοβουλία του στρατηγού των SS Wolff. Στη 
βάση ο στρατιώτης δεν έβλεπε να έχει κανένα νόημα η συνέχιση του πολέμου σε ξένο έδαφος, την 
ώρα που η δική του πατρίδα είχε υποστεί εισβολή. Οι προσπάθειες του στρατάρχου Graziani να 
δημιουργήσει μια δημοκρατική φασιστική στρατιά κατέληξαν στον σχηματισμό 6 μεραρχιών, αλλά 
αυτές είχαν ελλείψεις ακόμη μεγαλύτερες κι από τις γερμανικές μεραρχίες. Εξ άλλου ένας μικρός 
αριθμός από ταξιαρχίες Μελανοχιτώνων συναγωνίζονταν σε ακρότητες και δολοφονίες τις ομάδες 
των παρτιζάνων. 

Με το κτύπημα των Αγγλοαμερικανών από τις 8 ως τις 14 Απριλίου η βιτρίνα καταρρέει. Η Βολωνία 
καταλαμβάνεται στις 21. Η Μοδένα και η Φερράρα πέφτουν την επομένη. Η συμμαχική διοίκηση 
είχε προβλέψει μια στάθμευση στον Πο: μπροστά στην αδυναμία του εχθρού δίνεται η διαταγή να 
συνεχισθεί η επίθεση χωρίς ανάπαυλα. Το 4ο αμερικανικό σώμα περνά τον Πο στις 23, κοντά στην 
Γκουαστάλλα. Οι Γερμανοί δεν ονειρεύονται παρά να ξαναβρεθούν στη Γερμανία. Στους δρόμους 
που οδηγούν στο Μπρέννερ τα καταδιωκτικά-βομβαρδιστικά των Συμμάχων εισπράττουν διόδια σε 
νεκρούς. 

Ο Mussolini πέρασε μαύρο χειμώνα. Για μια μόνο μέρα, στις 16 Δεκεμβρίου, στη Σκάλα του 
Μιλάνου ξανάγινε ο δημαγωγός μαζών χαιρετίζοντας μπροστά σε 5.000 ενθουσιώδεις ακροατές την 
ανακήρυξη της ιταλικής κοινωνικής δημοκρατίας και ξαναβρίσκοντας τις επαναστατικές εκφράσεις 
που είχε στην νεότητά του. Αλλά η ψευδαίσθηση ξανάπεσε σαν ένα πυροτέχνημα που κάηκε. Στη 
βίλλα του στη λίμνη της Γκάρντε

Στις 19 Απριλίου ο Mussolini αποφασίζει να εγκαταλείψει το μέγαρο Φελτρινίνι, για να πάει στο 
Μιλάνο. Οι Γερμανοί προσπαθούν να τον αποτρέψουν· θέλουν να τον πείσουν να πάει πιο κοντά 
προς την Αυστρία και την Βαυαρία. Οι έμπιστοί του τον συμβουλεύουν να καταφύγει στην Ελβετία 
και η οικογένεια Πετάτσι προσφέρεται να του οργανώσει έναν ψεύτικο θάνατο, για να καλύψει την 
αναχώρησή του στην Ισπανία και την Αργεντινή. Αντιστέκεται σε όλες αυτές τις πιέσεις. Ποτέ, λέει, 
δεν θα εγκαταλείψει την Ιταλία. Συντάσσεται με το σχέδιο του Παβολίνι, που προβλέπει τη 
συγκέντρωση στο φυσικό οχυρό Βαλτελίνε του πυρήνα των φανατικών φασιστών που έχουν 
αποφασίσει να πεθάνουν ηρωικά. Ο Παβολίνι τους υπολογίζει σε 3.000 άνδρες, αριθμό μικρό για 
ένα κόμμα που περισσότερο από ένα τέταρτο του αιώνα συγκέντρωσε τόσες δονούμενες 
υποσχέσεις πίστης. Ο ελιγμός του Μιλάνου δεν συμβιβάζεται με το σχέδιο Βαλτελίνε. Αλλά η σκέψη 
του Mussolini έχει πάρει στραβό δρόμο. Η υποταγή του είναι δύσκολη. Η ευφυΐα του, του αφήνει 
λίγες ψευδαισθήσεις πάνω στις πιθανότητες που του απομένουν: 

 ο Duce είναι στην πραγματικότητα αιχμάλωτος των Γερμανών. 
Τους μισεί, ξέρει πως έχουν χάσει τον πόλεμο, αλλά μένει αλυσοδεμένος με την αλυσίδα που ο 
ίδιος σφυρηλάτησε για τον εαυτό του. 

Έπαιξα, έχασα. Θα φύγω από τη 
ζωή χωρίς μίσος και χωρίς εγωισμό. Η ρητορική του έχει μείνει πιστή, έπειτα από τόσους ανθρώπους 
και γεγονότα που τον έχουν προδώσει. Σταυρώθηκα από το πεπρωμένο μου το ίδιο! Αλλά η φυσική 
του αισιοδοξία και η ετοιμότητα του πνεύματός του τον κάνουν ικανό να διακρίνει ακόμη και τώρα 
διεξόδους, άλλες από μιαν απελπισμένη έξοδο από τη σκηνή. Πέρασε ολόκληρες εβδομάδες 
τακτοποιώντας τα κρατικά έγγραφα, κρατώντας σημειώσεις, ετοιμάζοντας την άμυνά του - και 
πηγαίνοντας τις νύκτες με βάρκα μόνος με τον γραμματέα του στη λίμνη Γκάρντε, για να εξαφανίσει 
στα νερά της μερικούς φακέλους. Στο Μιλάνο ελπίζει να διαπραγματευθεί με την Επιτροπή Εθνικής 
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Απελευθέρωσης. Θα της προσφέρει την συνθηκολόγηση του φασισμού. Θα της ζητήσει επιείκεια 
για τους Μελανοχίτωνες, ίσως για τους αρχηγούς τους, ίσως γι’ αυτόν τον ίδιο. 

Ο Mussolini εγκαθίσταται στη νομαρχία, στη βία Μονφόρτε. Η γυναίκα του, η ντόννα Ρακέλε, έμεινε 
στο Σαλό. Η ερωμένη του, η Κλάρα Πετάτσι, τον ακολούθησε. Από αυτήν και μόνο εξαρτάται το να 
φύγει μακριά του. Ο Mussolini την επισκέπτεται στο ιδιαίτερό της διαμέρισμα και την ικετεύει να 
φροντίσει για την ασφάλειά της: 

- 
- 

Κινδυνεύεις μόνο, όταν είσαι κοντά μου. 

Ο μεσολαβητής μεταξύ Duce και Επιτροπής Απελευθέρωσης είναι ο αρχιεπίσκοπος του Μιλάνου, 
Ίλντεφονσε καρδινάλιος Σούστερ. Πρόσωπο παγερό, πνεύμα πονηρό, όψη προβάτου, πανουργία 
αλεπούς. Δέχεται τον Mussolini με μια, λέει, επισκοπική αγάπη, του κηρύττει την χριστιανική 
υποταγή, τον ενισχύει με δυο δάχτυλα κρασί μαρσάλα και του διαλύει τη χίμαιρα να καταφύγει στο 
Βαλτελίνε: 

Θα μείνω κοντά σου ό,τι κι αν συμβεί. 

Μόλις στις 25 έγινε η συνάντηση στην αρχιεπισκοπή. Η Πάρμα, η Βερόνα και η Κρεμώνα 
μεγαλώνουν τον κατάλογο των πόλεων, που κατελήφθησαν. Οι Αμερικανοί βρίσκονται 60km από το 
Μιλάνο. Για πολύ καιρό ήρεμη η μεγάλη αυτή πόλη, επιτέλους αναταράσσεται. Νωρίς το απόγευμα 
οι σειρήνες όλων των εργοστασίων δίνουν το σύνθημα της γενικής απεργίας. Η γερμανική φρουρά 
είναι ακόμη κυρία της κατάστασης. Ο αρχηγός της, ο στρατηγός Βέινιγκ, πρότεινε στον Duce μια 
αλλαγή στο σχέδιο Βαλτελίνε: να κάνουν το Μιλάνο ένα ιταλικό Stalingrand. Ο Mussolini αρνείται. 

Έχω τις πληροφορίες μου. Οι 3.000 άνδρες σας θα γίνουν 300. 

Στο σαλόνι του καρδιναλίου η συζήτηση αρχίζει καλά. Την Επιτροπή εθνικής απελευθέρωσης 
εκπροσωπεί ο στρατηγός Καντόρνα, ο χριστιανοδημοκράτης δικηγόρος Αχίλλε Μαράτσα και ένας 
μηχανικός ονόματι Ρικάρντο Λομπάρντι. Με παρακαθήμενο τον στρατάρχη Graziani ο Mussolini 
είναι σε καλή διάθεση, κύριος του εαυτού του, και διευθύνει τη συζήτηση. Τα πάντα καταρρέουν με 
την παρέμβαση του Graziani, που ζήτησε να μη γίνει η ιταλική συνθηκολόγηση εν αγνοία των 
Γερμανών. Ο Καντόρνα υποκρίνεται πως εκπλήσσεται: πώς μπορούν να έχουν τόση ευσυνειδησία, 
τα μέλη της νεοφασιστικής κυβέρνησης την ώρα που οι Γερμανοί επί πολύ καιρό προσπάθησαν να 
διαπραγματευθούν τη δική τους συνθηκολόγηση; Ο Mussolini αναπηδά. Δεν ήξερε τίποτα! Για μιαν 
ακόμα φορά τον έχουν προδώσει! Η οργή και η ταπείνωση εκμηδενίζουν την υποταγή του, τη 
σύνεσή του και τον φόβο του. Οι προσπάθειες του καρδιναλίου να τον ηρεμήσει είναι μάταιες. 
Θέλει, λέει, να δει αμέσως τον Γερμανό πρόξενο, ζητά να ανασταλούν για μια ώρα οι 
διαπραγματεύσεις, φεύγει από την αρχιεπισκοπή, ξαναγυρίζει στη νομαρχία που είναι εκεί πλάι. 

Αλλά η ανταρσία ξεσπά. Οι δρόμοι πλημμυρίζουν από ένα ταραγμένο πλήθος. Ο Mussolini 
καταλαβαίνει ότι πέρασε η ώρα των διαπραγματεύσεων. Δίνει δύο διαταγές. Η μία: Στο Βαλτελίνε! Η 
άλλη: Κατεύθυνση προς το Κόμο!

Η συνοδεία περιλαμβάνει 30 οχήματα, ανάμεσά τους πολλά φορτηγά γεμάτα στρατιώτες του 
δημοκρατικού στρατού και τα δύο καμιόνια των SS του ομπερστουρμφύρερ Μπίρτσερ. Ο Mussolini 
είναι σε μια 

 Το Κόμο δεν βρίσκεται ακριβώς στο δρόμο του Βαλτελίνε. 
Βρίσκεται ακριβώς πάνω στο δρόμο των ελβετικών συνόρων και του Μπρέννερ. Ο δισταγμός του 
κυνηγημένου ανθρώπου εκφράζεται μ’ αυτήν την αντίφαση. 

Alfa Romeo με πέτσινο αμπέχονο και με ένα πολυβόλο στα γόνατά του. Ο Graziani, 
πολλοί υπουργοί και ανώτεροι υπάλληλοι στριμώχνονται σε τρεις άλλες Alfa Romeo. Μια πέμπτη, 
με μια μικρή ισπανική σημαία υψωμένη, μεταφέρει την Κλάρα Πετάτσι, τον αδελφό της και την 
κουνιάδα της. Το πλήθος ανοίγει δρόμο μπροστά στην πάνοπλη φάλαγγα. Ο αυτοκινητόδρομος της 
λίμνης είναι ελεύθερος. Στις 22:00 ο Mussolini φθάνει στο Κόμο και πάει να πλαγιάσει στη 
Νομαρχία. Η ελβετική μεθόριος απέχει από την πόλη 10km. 
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Όλη η άλλη μέρα χάθηκε με την ανησυχία και την αναμονή. Κάτω από μια δυνατή βροχή η συνοδεία 
δεν προχωρεί παρά μόνο ως το Μενάτζιο πάνω στο δρόμο της λίμνης. Η Ελβετία βρίσκεται πάντα 
πάρα πολύ κοντά, αλλά τα σύνορα είναι κλειστά και μερικοί που προσπαθούν να τα περάσουν, 
συλλαμβάνονται από τους καραμπινιέρους. Ο Mussolini περνά την ημέρα σ’ ένα δωμάτιο 
ξενοδοχείου, εργάζεται στα έγγραφά του ή ακούει το ραδιόφωνο που δεν του λέει παρά για ήττες 
και καταστροφές. Περιμένει τον Παβολίνι που πρόκειται να φέρει μαζί του το ιερό τάγμα του 
φασισμού. Θα πάνε ύστερα στο Βαλτελίνε ανάμεσα από τις αγέλες των παρτιζάνων. 

Την άλλη μέρα την αυγή ο Παβολίνι φθάνει μ’ ένα αυτοκίνητο εξοπλισμένο με πολυβόλα. Μια 
δυνατή βροχή πλημμυρίζει το βουνό, εξαφανίζει την λίμνη. 

- 
- 

Πόσους άνδρες μου φέρνεις; Λέγε! Θέλω την αλήθεια. 

12 άνδρες! Αυτοί είναι ό,τι απόμεινε από τις φάλαγγες που τόσες φορές είχαν ανακράξει: 

Δώδεκα. 

Πιστεύειν! 
Υπακούειν! Μάχεσθαι! Που είχαν επευφημήσει το ρητό του Duce: Καλύτερα να 

Ένα γερμανικό απόσπασμα που το αποτελούν μερικά καμιόνια και 200 στρατιώτες της 
αντιαεροπορικής άμυνας, σταθμεύει στο Μενάτζιο, κάτω από τις διαταγές του υπολοχαγού 
Φόλλμαγιερ. Ο Μπίρτσερ ρωτά τον Φόλλμαγιερ αν οι Ιταλοί -που έχουν εξασθενήσει από τις πολλές 
λιποταξίες, ανάμεσα στις οποίες και του Graziani- μπορούν να ενωθούν με τη γερμανική φάλαγγα. Ο 
Φόλλμαγιερ συγκατατίθεται με κακή διάθεση, που καθόλου δεν ελαττώνεται, όταν ανακαλύπτει 
πως ένας από τους φυγάδες είναι ο ίδιος ο Mussolini. Δεν τους έχει στην καρδιά του τους Ιταλούς 
και περιορίζει την υποχρέωσή του στο να οδηγήσει αυτούς τους ανθρώπους σε γερμανικό έδαφος. 

ζήσεις μια μέρα σαν 
λιοντάρι, παρά εκατό χρόνια σαν πρόβατο! 

Η φάλαγγα ξεκινά και πάλι. Η ένταση της βροχής κάνει τον δρόμο επικίνδυνο. Ο Mussolini οδηγεί 
την Alfa Romeo του. Ξαναβρήκε την εμπιστοσύνη του. Του αποδίδουν αυτά τα λόγια, ίσως 
σαρκαστικά: Με 2 0 0 Γερμανο ύς πάει κανείς ως την άκρη το υ κό σμο υ

Κάνουν έτσι μερικά χιλιόμετρα. Πλησιάζουν ένα στενό ορεινό πέρασμα κι ένα χωριό που λέγονται 
Μούσσο. Πυρά ρίχνονται εναντίον τους. Ένα μεγάλο δέντρο είναι ριγμένο στο πλάτος του δρόμου. 
Ενέδρα των παρτιζάνων. Αλλά εκεί που βρίσκονται αυτοί, ένα λευκό μαντίλι κινείται. Ο αρχηγός 
τους, ένας ονόματι Μπαρμπιέρι, δέχεται ν’ αφήσει να περάσουν οι Γερμανοί υπό τον όρο, πως δεν 
έχουν μαζί τους και Ιταλούς. Η συζήτηση κρατά από τις 08:00 ως τις 14:00, έξι ώρες. Μια παγωμένη 
βροχή γλιστρά αδιάκοπα πάνω στην ακίνητη συνοδεία, πάνω στο ατσάλινο κουτί που μέσα του 
είναι στριμωγμένοι ο Mussolini και η ερωμένη του. 

. Κατά τη διάρκεια μιας 
στάθμευσης ακούει ωστόσο τον Παβολίνι που έρχεται να του πει, πως θα έχει περισσότερη 
ασφάλεια στο αυτοκίνητο με τα πολυβόλα. Η Κλάρα έρχεται και κάθεται κοντά του, φορώντας μια 
κάσκα, που την κάνει να μοιάζει με στρατιωτάκο και κάτω από την ατσάλινη σκεπή 
ταρακουνιούνται μαζί οι δυο τους με τα χέρια τους ενωμένα. 

Αυτή την στιγμή ο Mussolini ίσως να παραδινόταν. Αλλά ο Ομπερστουρμφύρερ SS Μπίρτσερ πάει 
κοντά του με ένα γερμανικό κράνος και μια χλαίνη στρατιώτου. Ο Mussolini διστάζει να τα φορέσει. 
Η Κλάρα του φωνάζει: Γλίτωσε τη ζωή σου. Τα γερμανικά καμιόνια περνούν. Ο Mussolini είναι σ’ ένα 
απ’ αυτά. Τα ιταλικά αυτοκίνητα μένουν. Εκτός από ένα, χάρη στην ισπανική σημαία που έχει. Ο 
Μαρτσέλλο Πετάτσι δήλωσε πως ήταν ο πρεσβευτής της Ισπανίας και οι παρτιζάνοι του επιτρέψανε 
να συνεχίσει με τη γυναίκα του και την αδελφή του. 

Δυο χιλιόμετρα πιο πέρα ο δρόμος διασχίζει τη μικρή πόλη Ντόνγκο. Τα γερμανικά καμιόνια 
σταματούν για τον συνηθισμένο έλεγχο των επιβατών τους. Αυτή την φορά οι παρτιζάνοι ξέρουν τι 
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γυρεύουν. Ο ένας από τους υπουργούς του Mussolini, ο Νίκολας Μπομπάτσι, εγκατέλειψε τη 
συνοδεία κατά τη διάρκεια της παρατεταμένης στάθμευσης, παραδόθηκε στους παρτιζάνους και 
είπε: 

Δέκα άνδρες διεκδίκησαν την τιμή πως τον αναγνώρισαν καθισμένο σ’ ένα τζέρρικαν, 
παριστάνοντας τον μεθυσμένο, με το πολυβόλο του στα γόνατα. Αφήνεται χωρίς αντίσταση να τον 
συλλάβουν και να τον αφοπλίσουν. Ούτε μια κίνηση δεν κάνουν οι Γερμανοί για να τον 
υπερασπισθούν. Ξεκινούν και πάλι προς το Μεράνο με ανακούφιση. 

Ο Duce είναι μαζί μας! 

Ο τοπικός αρχηγός των παρτιζάνων είναι ο κόμης Πιερλουίτζι Μπελλίνι ντέλλε Στέλλε. Ο ανώτερός 
του στο Κόμο είναι ο συνταγματάρχης βαρόνος Τζιοβάνι Σαρντάνια, φίλος του στρατηγού Καντόρνα. 
Ούτε ο ένας ούτε ο άλλος δεν διψά για αίμα. Αλλά η λεία τους είναι σπουδαία. Έχουν ειδοποιήσει 
το Μιλάνο για τη σύλληψη. Περιμένοντας να τους απαλλάξουν από την ευθύνη τους τρέμουν για 
την ασφάλεια του αιχμαλώτου τους. 

Του έχουν σκεπάσει το πρόσωπο μ’ έναν επίδεσμο, για να τον εμφανίσουν σαν τραυματία. Όταν 
νύχτωσε, η αμείλικτη βροχή έγινε ένας υγρός πάγος. Ο Mussolini που του πήραν τη γερμανική 
χλαίνη, τουρτουρίζει. Του πετούν τέλος μια κουβέρτα, και ζαρώνει προσπαθώντας να σκεπασθεί. Οι 
ρουκέτες που λάμπουν μέσα στη νύχτα, η βροχή, η βουή των κανονιών που φανερώνει πως γίνονται 
μάχες κοντά στο Κόμο, αυξάνουν τον εκνευρισμό των φρουρών του Duce. Τον πήγαν πρώτα από το 
δημαρχείο του Ντόνγκο στον στρατώνα των τελωνοφυλάκων του Τζερμαζίνο. Σκέπτονται να τον 
μεταφέρουν από την άλλη πλευρά της λίμνης, στη μεγάλη ιδιοκτησία του βιομηχάνου Καντεμαρότι, 
ύστερα αλλάζουν γνώμη και κρίνουν καλύτερο να τον φυλακίσουν σ’ ένα καταφύγιο παρτιζάνων. 
Αυτοί οι δισταγμοί σημαίνουν πολλές ώρες περιπλανήσεων μέσα στη νύχτα, σε δρόμους 
ανασκαμμένους, με ατέλειωτες συζητήσεις στο φως από λάμπες θυέλλης, μέσα στην υγρασία, το 
κρύο και την αγωνία. Το μόνο σημείο οίκτου ήταν μια συνάντηση σ’ ένα σταυροδρόμι. Υποχρέωσαν 
τον Mussolini να κατέβει, με τη μουσκεμένη κουβέρτα του πάνω στους ώμους. Από ένα άλλο 
αυτοκίνητο βγήκε μια σκιά που την αναγνώρισε αμέσως. 

- Εξοχότατε! Σινιόρα! Τι θέλετε εσείς εδώ; 

Στο Ντόνγκο το παραμύθι του πρεσβευτή της Ισπανίας δεν προστάτευσε για πολύ τους Πετάτσι. Ο 
κόμης Μπελλίνι αναγνώρισε την ερωμένη του Duce. Η Κλάρα, ύστερα από μια μικρή άρνηση, 
εξεδήλωσε τη δύναμη της αγάπης της και ζήτησε να την ξαναπάνε στον Mussolini. Της κάνουν αυτή 
τη χάρη. Και πάλι μέσα στα διαφορετικά τους αυτοκίνητα οι εραστές ανεβαίνουν μέσα στη νύχτα 
τον ίδιο Γολγοθά. 

- Θέλω να είμαι κοντά σας. 

Μόλις στις 3 το πρωί φθάνουν σε μιαν όαση. Είναι ένα χωριατόσπιτο στο χωριό Άτζανο, στις πλαγιές 
που δεσπόζουν πάνω στη λίμνη. Η οικογένεια Ντε Μαρία ανάβει μια φωτιά και βγάζει τα δυο της 
αγόρια από ένα μεγάλο διπλό κρεβάτι, για να το δώσουν στους δυο κατάκοπους αιχμαλώτους, που 
τους φέρνουν εκεί και που δεν τους αναγνωρίζουν. Στο σκοτάδι η Κλάρα και ο Benito κουβεντιάζουν 
για πολλές ώρες, ύστερα κοιμούνται μ’ έναν ύπνο ταραγμένο. 

Το πρωί στης 27ης αστράφτει από φως. Ο Mussolini και η Κλάρα ξυπνούν αργά. Η Κλάρα γευματίζει 
με πολέντα. Μάταια προσπαθεί να καταπιεί μια κόρα ψωμί. Έπειτα ξαπλώνει και πάλι και 
σκεπάζεται με την κουβέρτα ως το σαγόνι. Ο Mussolini κάθεται στην άκρη του παραθύρου και 
κοιτάζει τα βουνά. 

Ο εκτελεστής έρχεται στις 4 το απόγευμα. Είναι ένας λογιστής ονόματι Walther Αουντίσιο που πήρε 
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στην αντίσταση το όνομα συνταγματάρχης Βαλέριο. Δεν είναι αλήθεια, πως είχε πάρει διαταγή από 
την Επιτροπή εθνικής απελευθέρωσης. Η μόνη διαταγή που είχε πάρει ήταν από τον Παλμίρο 
Τολιάτι εξ ονόματος του Κομμουνιστικού Κόμματος. Ο κόμης Μπελλίνι και ο βαρόνος Σαρντάνια 
δίστασαν να του αποκαλύψουν τον τόπο, όπου ήταν κρατούμενος ο αιχμάλωτος. Τους βεβαίωσε 
πως είχε διαταγή να μεταφέρει τον Mussolini στο Μιλάνο. Δεν πρόσθεσε πως έπρεπε να τον 
μεταφέρει νεκρό. 

Ορμώντας μέσα στο δωμάτιο λέει: Κάντε γρήγορα. Ήρθα να σας σώσω. Η Κλάρα καθυστερεί 
ψάχνοντας κάτι στο κρεβάτι. Τι ψάχνεις να βρεις εκεί; ρωτάει απότομα ο Βαλέριο. Του απαντάει με 
απλότητα: Την κιλότα μου. Συγγραφείς ντροπαλοί προτίμησαν να γράψουν Την τσάντα μου

Ο Βαλέριο ανέβασε στο αυτοκίνητό του τον Benito και την Κλάρα. Αυτός ανέβηκε στο 

, σαν να 
μην είναι οι πιο κοινές λεπτομέρειες που σε παρόμοιες στιγμές δίνουν τη μεγαλύτερη συγκίνηση. 

φτερό, όπως 
και οι δυο ή τρεις άλλοι που τον συνόδευαν. Ο οδηγός, Τζεμινάτσα, έβλεπε το ζευγάρι μέσα στον 
καθρέφτη του αυτοκινήτου του, αυτός πολύ ωχρός, αυτή πολύ ήρεμη και δεν έμοιαζε καθόλου να 
φοβάται

Το αυτοκίνητο κατευθύνθηκε προς το χωριό. Ο Βαλέριο είπε να σταματήσουν μπροστά σε μια βίλλα 
περιτριγυρισμένη με κάγκελα και διέταξε τους δυο επιβάτες να κατέβουν. Οι αφηγήσεις μερικών 
μαρτύρων εμφανίζουν μικρές διαφορές σχετικά με τις συνθήκες που ο Βαλέριο προχώρησε στη 
διπλή εκτέλεση. Φαίνεται πως η Κλάρα Πετάτσι σκέπασε τον Mussolini με το σώμα της φωνάζοντας: 

. 

Σχετικά μ’ αυτή την εκτέλεση το Κομμουνιστικό Κόμμα κράτησε πάντα σιωπή. Εκτός από τον 
Αουντίζιο-Βαλέριο, βουβό μέλος της κομμουνιστικής ομάδας στην ιταλική Βουλή, όλοι όσοι πήραν 
μέρος στην δολοφονία εξαφανίσθηκαν από θάνατο βίαιο και μυστηριώδη. Ποτέ δεν μαθεύτηκε τι 
απόγιναν τα έγγραφα, για τα οποία ο Mussolini έλεγε πως θα έκριναν το μέλλον της Ιταλίας. 
Αγνοούμε παράλληλα που διοχετεύθηκαν οι ράβδοι χρυσού και τα μεγάλα χρηματικά ποσά που 
μετέφερε η ιταλική συνοδεία. Αναστατωμένος ο Winston Churchill τηλεγράφησε στον στρατάρχη 
Alexander να αρχίσει έρευνα και να προχωρήσει σε διώξεις. Οι περιστάσεις δεν ήταν ευνοϊκές για 
όλα αυτά. Η αγανάκτηση κατάπαυσε με τη σκέψη πως ο Mussolini θα καταδικαζόταν σε θάνατο από 
ένα διεθνές δικαστήριο, όπως ο Göring και ο Tojo. Τουλάχιστο, συμπέρανε ο Churchill, ο Βαλέριο 
μας γλίτωσε από μια ιταλική Nuremberg. 

Όχι! Δεν μπορείτε να τον σκοτώσετε έτσι! 

Στο Ντόνγκο τουφέκισαν 15 από τους φασίστες που είχαν συλληφθεί· ανάμεσά τους ήταν ο 
Παβολίνι, ο Μαρτσέλλο Πετάτσι και ο Γιούντας Μπομπάτσι. Ο Βαλέριο λέει να φορτώσουν τα 
πτώματά τους σ’ ένα καμιόνι μαζί με τα πτώματα της Κλάρας και του Benito και τα μεταφέρει στο 
Μιλάνο, όπου μαζί με αλλά που πολλά απ’ αυτά είναι ανώνυμα, τα εκθέτουν στην Πιατσάλε Λορέτο 
όχι μακριά από τον κεντρικό σιδηροδρομικό σταθμό. Τον πρώην γενικό γραμματέα του φασιστικού 
κόμματος Σταράτσε τον συνέλαβαν έξω από την πόλη και τον σκότωσαν μπροστά στα πτώματα, 
αφού πρώτα τον έσπασαν στο ξύλο. Η κτηνώδης απανθρωπιά του όχλου εξάπτεται. Τον νεκρό 
Mussolini τον κτύπησε, του παραμόρφωσε το πρόσωπο, τον κατατρύπησε με σφαίρες, τον κρέμασε 
από τα πόδια, αυτός ο ίδιος ο λαός που έσκαζε τα πνευμόνια του ζητωκραυγάζοντας τον Duce 
ζωντανό. 
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Γάμος και τελευταίες ώρες του Führer 

Αγνοείται αν ο Hitler πληροφορήθηκε το τέλος του συντρόφου του. Αλλά οι ραδιοφωνικές εκπομπές 
της 28ης του μηνός του φέρνουν ένα καινούργιο χτύπημα: ένα ανακοινωθέν του πρακτορείου 
Reuters αποκαλύπτει ότι ο Himmler προσπάθησε να διαπραγματευθεί με τη μεσολάβηση του κόμη 
Μπερναντόττε την παράδοση του Reich με αντάλλαγμα να διαδεχθεί αυτός τον Hitler. Στα 
αλλόφρονα μάτια του Hitler όλα τώρα φαίνονται καθαρά. Η προδοσία των SS είχε αρχίσει τον 
Μάρτιο με τη δολιοφθορά της αντεπίθεσης στη Βουδαπέστη. Η ολιγωρία του Στάινερ στα σχέδια 
διάσπασης του αποκλεισμού του Berlin, είχε συμφωνηθεί μαζί με τον Himmler. Τον παρέδωσαν 
στους Ρώσους, αυτόν, τον Hitler, μέσα στην παγιδευμένη πρωτεύουσά του, για να μπορέσει ο 
άπιστος και δόλιος υπαρχηγός -αυτός που υποκρίνονταν πως ήταν περήφανος για την ονομασία der 
treue Heinrich

Ο Hitler συσκέπτεται με τον Bormann και τον Goebbels και ψάχνει να βρει τρόπους να εκδικηθεί. 
Ένας όμηρος πληρώνει επί τόπου. Θέλοντας να επιζήσει ο Hermann Φέγκελαϊν είχε πάει στο σπίτι 
του πριν από λίγες ημέρες, για να προετοιμάσει την εξαφάνισή του, αλλά ο Hitler διατάζει και τον 
οδηγούν στην Καγκελαρία, όπου και τίθεται υπό κράτηση. 

 (ο πιστός Heinrich)- να έχει ελεύθερα τα χέρια και να σκαρφαλώσει στη θέση του 
αρχηγού του παραδίδοντας στον εχθρό το Reich! 

Ο Φέγκελαϊν είναι πρώην τζόκεϊ. Αυτή η ιππευτική ικανότητα τον έφερε επικεφαλής μιας ταξιαρχίας 
ιππικού στη Ρωσία, έπειτα, αφού παντρεύτηκε την Γκρετλ Μπράουν, αδελφή της Εύας, μπήκε στον 
ιδιαίτερο κύκλο του Führer με την ιδιότητα του συνδέσμου των SS. Δεν χρειάζεται καμιά άλλη 
απόδειξη ενοχής. Ο πρώην τζόκεϊ κρίθηκε συνένοχος του Himmler και τυφεκίσθηκε στον κήπο της 
Καγκελαρίας. 

Η Eva Brown αρνήθηκε να ζητήσει χάρη για τον κουνιάδο της. Μόνο για τον αγαπημένο της 
αναστέναζε: Φτωχέ Adolf! Οι πάντες σε προδίδουν!. 

Ο βομβαρδισμός έφθασε ως τη φωλιά του Führer. Το σοβιετικό πυροβολικό κ τυπά την Καγκελαρία 
και μια βαθιά και συνεχής βουή γεμίζει τα υπόγεια. Πρέπει να σταματήσουν τους ανεμιστήρες που 
κάνουν να εισχωρούν τα κύματα σκόνης και δηλητηριωδών αερίων. H φυσική και ηθική απομόνωση 
βαραίνουν ακόμη περισσότερο. Ο ραδιοφωνικός πομπός εξακολουθεί να λειτουργεί, αλλά η 
τηλεφωνική επικοινωνία με το αρχηγείο του Φύρστενμπεργκ έχει διακοπεί. Οι αεροναύτες του 
Keitel ύψωσαν στον αέρα ένα μπαλόνι με αντένα, αλλά οι μεταδόσεις είναι αδύνατες και όχι 
σταθερές. Το καταφύγιο μιλά περισσότερο από όσο του απαντούν. Ζητά με αγωνία βοήθεια. Δεν 
παίρνει ανάμεσα σε μεγάλα διαστήματα σιωπής, παρά μόνο μηνύματα συγκεχυμένα και 
απογοητευτικά. Η καχυποψία αυξάνει τόσο, ώστε να καλύπτει ακόμη και τους πιο έμπιστους 
στρατηγούς, τον Keitel και τον Jodl. Τι κάνουν λοιπόν;

Αρνούνται. Θέλουν να μείνουν. Ο Hitler τους έχει φέρει σε κατάσταση αδημονίας. Ο Γκράιμ έχει 
τηλεφωνήσει στον Κόλλερ ότι η επαφή με τον Hitler είναι γι’ αυτόν ένα λουτρό ανανεωτικό και πως 
είναι σίγουρος για την απελευθέρωση του Berlin και για τη νίκη. Αλλά ο Hitler έχει στο εξής ένα 
λόγο ακόμη, πιο σημαντικό από την διοίκηση αεροπορικού πολέμου, για να ζητήσει από αυτόν τον 
αδάμαντα πίστης να πετάξει. Ο Γκράιμ πρέπει αμέσως να πάει στον Dönitz, για να συλλάβει τον 

 ρωτάει ο Bormann. Ο Γκράιμ βρίσκεται πάντα 
στο νοσοκομείο του καταφυγίου. Η Luftwaffe κάνει επανειλημμένες προσπάθειες να βγάλει τον 
καινούργιο της αρχηγό από την παγίδα του Berlin. Με συνοδεία 30 καταδιωκτικά και 6 Fieseler 
Storch προσπαθούν να προσγειωθούν στον άξονα από ανατολικά προς δυτικά: το σύννεφο από 
καπνούς δεν τους επιτρέπει να επισημάνουν την Πύλη του Βρανδεμβούργου. Έπειτα στέλνονται 12 
Γιούγκερς-52. Αλλά ούτε ένα δεν καταφέρνει να προσγειωθεί. Τέλος το βράδυ της 28ης ένα μικρό 
αεροπλάνο, ένα εκπαιδευτικό Άραντο-96, προσγειώνεται σώο. Ειδοποιούν τον Γκράιμ και την Χάννα 
Ράιτς να ετοιμαστούν γι’ αναχώρηση. 
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Himmler! 

Ο Γκράιμ μόλις και μετά βίας μπορεί να μεταφερθεί. Τον βάζουν σ’ ένα άρμα, για να διασχίσουν τις 
λίγες εκατοντάδες μέτρα που χωρίζουν την Καγκελαρία από τον ανατολικο-δυτικό άξονα. Δεν 
μπορεί κανείς ν’ αναπνεύσει και ολόκληρος ο ουρανός είναι κόκκινος. Το πυρπολούμενο Berlin 
φωτίζει φαντασμαγορικά τον κατατρυπημένο από οβίδες διάδρομο. Η Χάννα Ράιτς με έξοχη 
δεξιοτεχνία κατορθώνει ν’ απογειώσει το Άραντο και το οδηγεί στο Ρέχλιν. 

Ίσως λίγο μετά την πτήση αυτών των δύο ιπποτών τις πρώτες ώρες της 29ης Απριλίου να έγινε η 
τελετή του γάμου της Eva Brown και του Hitler. Μάρτυρες είναι ο Goebbels και ο Bormann. Ο 
εκπρόσωπος της πολιτικής εξουσίας φορά το περιβραχιόνιο της Φολκστούρμ και ονομάζεται 
Walther Βάγκνερ. Η μικρή αυλή, μια δεκάδα άνθρωποι, τρεις ή τέσσερις γυναίκες, ανάμεσα τους η 
ειδική για χορτοφαγία μαγείρισσα Μάνσιαλυ, παρελαύνουν μπροστά στους δυο νεόνυμφους. Αυτοί 
οι δύο αποσύρονται ύστερα για ένα γαμήλιο πρόγευμα, έπειτα ο Hitler αφήνει τη νεαρή γυναίκα 
του και κλείνεται με τη γραμματέα του φράου Γιούνγκε στο κελί που του χρησιμεύει για γραφείο. 
Υπαγορεύει τη διπλή διαθήκη του, διαθήκη πολιτική, διαθήκη προσωπική. 

Η πολιτική διαθήκη είναι μια απολογία και μια κατάρα. Ο Hitler υπερασπίζεται τον εαυτό του 
εναντίον της κατηγορίας πως είχε επιδιώξει τον πόλεμο. Καθιστά υπεύθυνους για το χάσιμο του 
πολέμου τους δειλούς και προδότες αξιωματικούς του. Καυτηριάζει τον Göring και τον Himmler· 
ονομάζει διάδοχό του τον ναύαρχο Dönitz και διορίζει στα κύρια αξιώματα του κράτους τους εξής: 
Goebbels καγκελάριο· Seyss-Inquart υπουργό των Εξωτερικών· Bormann αρχηγό του 
Εθνικοσοσιαλιστικού κόμματος· Σαίρνερ, αρχηγό διοικητή της Wehrmacht κλπ. αφήνοντας έξω τον 
Ribbentrop, τον Σπέερ και τον Keitel. Καταλήγει σε μια κραυγή μίσους: ο γερμανικός λαός οφείλει 
να κρατήσει σε όλη τους την ισχύ τους φυλετικούς νόμους και να καταδιώξει αμείλικτα 

Με την προσωπική του διαθήκη ο Hitler κληροδοτεί την ατομική του περιουσία 

τους 
δηλητηριαστές όλων των εθνών, τους Εβραίους! 

στο κόμμα, και αν το 
κόμμα δεν υπάρχει πια, στο κράτος· αν και το κράτος καταστραφεί, κάθε από μέρους μου διάθεση της 
περιουσίας μου είναι μάταιη.

Τις ώρες που ακολουθούν ο Bormann και ο Goebbels ασχολούνται με την αντιγραφή της διαθήκης. 
Τρεις αξιωματικοί στέλνονται στον Dönitz με τρία αντίγραφα: οφείλουν να προσπαθήσουν να 
συναντηθούν με τη στρατιά Βενκ διασχίζοντας τις λίμνες του Χάβελ. Με την ίδια πάντα σταθερότητα 
ύφους και διαύγεια σκέψεως ο Goebbels υπαγορεύει ύστερα αυτό που ονομάζει 

 Ζητά τα έργα τέχνης που, είχε συγκεντρώσει, να χρησιμοποιηθούν για 
την ίδρυση ενός μουσείου στο Λιντς, την πόλη από όπου κατάγεται. Εξηγεί τον γάμο του. Έπειτα από 
πολλά χρόνια ειλικρινούς αγάπης η Eva Brown αποφάσισε με τη θέλησή της να μοιρασθεί τον 
δρόμο του ως το τέλος και θέλησε να τον συνοδεύσει στο μεγάλο ταξίδι σαν γυναίκα του. Η γυναίκα 
μου κι εγώ αποφασίσαμε να πεθάνουμε για ν’ αποφύγουμε την ντροπή μιας αιχμαλωσίας. Θέλουμε 
τα σώματά μας να καούν αμέσως στον τόπο, όπου δώδεκα χρόνια πραγματοποίησα το μεγαλύτερο 
μέρος του μόχθου μου στην υπηρεσία του λαού μου. 

παράρτημα στην 
πολιτική διαθήκη του Führer . Για πρώτη φορά, λέει, αρνείται κατηγορηματικά να υπακούσει στον 
αρχηγό του και να εγκαταλείψει το Berlin για να συμμετάσχει σε μια καινούρια κυβέρνηση. Μέσα 
στον στρόβιλο από προδοσίες που κυκλώνει τον Führer, πρέπει να υπάρξει ένας τουλάχιστο άνθρωπος 
που να μείνει στο πλευρό του άνευ όρων, πιστός ως τον θάνατο. Αν ενεργούσα διαφορετικά, θα 
περνούσα το υπόλοιπο της ζωής μου με την αίσθηση πως είμαι ένας προδότης άξιος περιφρονήσεως και 
ένας χυδαίος τραμπούκος. Ο Goebbels λοιπόν δηλώνει ότι θα μείνει στο Berlin ως το τέλος και ότι, αν 
πέσει το Berlin, θα δώσει ο ίδιος τέλος σε μια ζωή που δεν θα είχε πια κανένα σκοπό. Η γυναίκα του 
συμμερίζεται την απόφασή του, σε ό,τι αφορά την ίδια και σε ό,τι αφορά τα έξι παιδιά τους, που 
είναι πολύ μικρά, για να εκφράσουν τα ίδια γνώμη. Ζωή έξω από τον εθνικοσοσιαλισμό δεν είναι γι’ 
αυτούς νοητή: ο θάνατός του θα είναι και δικός τους θάνατος. 
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Ψηλά ο αγώνας συνεχίζεται. Η ρωσική προέλαση ξαναρχίζει με εκπληκτικά μέσα. Οι επιτιθέμενοι 
φθάνουν στην Μπίσμαρκστρασσε, την Κάντστρασσε, την Ζάαρλαντστρασσε, την Βίλχελμστρασσε. 
Μερικές απομονωμένες νησίδες αντίστασης πολιορκούνται στο Πάνκοφ και στο Νόικολλν. Το 
υπόλοιπο του εθνικοσοσιαλιστικού Berlin δεν είναι πια παρά ένα είδος στενωπού μήκους 10km, 
πλάτους από 200m ως 3km που αρχίζει από την Αλεξαντερπλάτς και τελειώνει στη γέφυρα του 
Πίσελσντορφ στον Χάβελ. Αλλά η αντίσταση αυτού του τόσο παράξενα σχεδιασμένου οχυρώματος 
φαίνεται ακατάσβεστη. Οι ρωσικές απώλειες αυξάνουν, γιατί οι αμυνόμενοι γίνονται ολοένα και πιο 
επιδέξιοι στον χειρισμό της αντιαρματικής γροθιάς. Η Αλεξαντερπλάτς μένει απόρθητη. Τα άρματα 
που εμφανίζονται στο Κύρφυρστενταμμ τινάζονται στον αέρα πυρπολημένα. Πέντε Τ-34 
καταστρέφονται σε λίγα δευτερόλεπτα στο Χάλλενσεε από μαχητές με κοντά παντελόνια, που 
αμέσως έπειτα ρίχνονται στην αντεπίθεση, ανακαταλαμβάνουν ένα σπίτι, κεφαλόσκαλο με 
κεφαλόσκαλο, δωμάτιο με δωμάτιο, χωρίς να πιαστεί ούτε ένας αιχμάλωτος. Υπάρχει πάντα ένας 
πολεμικός ανταποκριτής. Απαθής ο φωτορεπόρτερ μιας υπηρεσίας προπαγάνδας κινηματογραφίζει 
τη μάχη. 

Στο καταφύγιο η τελευταία ελπίδα σβήνει οδυνηρά. Ύστερα από τους τρεις αξιωματικούς που 
μετέφεραν τη διαθήκη, τρεις άλλοι στάλθηκαν στον Βενκ για να τον ενημερώσουν για την 
κατάσταση και να του ζητήσουν μιαν υπέρτατη προσπάθεια. Ο Hitler στέλνει στον Keitel ένα μήνυμα 
ζητώντας του άμεση απάντηση στα ακόλουθα σημεία: 

1. Που βρίσκονται οι προφυλακές του Βενκ; 
2. Πότε θα ξαναρχίσει την επίθεσή του; 
3. Που βρίσκεται η 9η στρατιά; 
4. Που λογαριάζει να διεισδύσει; 
5. Που βρίσκονται οι προφυλακές του Χόλστε; 

Στον χάρτη των περιχώρων του Berlin κόκκινα βέλη σχεδιάζουν μιαν ακόμη δυνατή επιχείρηση που 
συγκλίνει στην απελευθέρωση του Führer. 

Αυτή η επίθεση για την απελευθέρωση, υπέρτατη προσπάθεια της Wehrmacht, δεν ήταν άλλωστε 
ένα απλό δράμα. Ο Στάινερ (που μέσα στο καταφύγιο τον κατηγόρησαν για προδοσία!) έφθασε ως 
10km από το προάστιο Τσέλεντορφ. Ο Βενκ έκανε επίθεση στις 27, και κατέπληξε τους Ρώσους με τη 
δύναμη και την ακρίβεια των κτυπημάτων που έδωσε. Τα κολλημένα στους τοίχους του Berlin 
ανακοινωθέντα για την πορεία του απελευθερωτή δεν είναι εντελώς φανταστικά. Καταλαμβάνει το 
Μπέλτσιχ δημιουργώντας μεγάλη αναστάτωση στα μετόπισθεν του εχθρού. Καταλαμβάνει το 
Μπέελιτς, όπου απελευθερώνει 3.000 τραυματίες και αιχμαλώτους. Φθάνει στον σιδηροδρομικό 
σταθμό του Χάβελ, το Σβίλεβ, 20km από το Berlin. Το Potsdam δεν απέχει παρά 5km και 
ανατρέποντας τους πολιορκητές η φρουρά συναντιέται με την 12η στρατιά. 

Αλλά τα στρατεύματα έχουν αποκάμει. Ο Βενκ πληροφορεί το Ανώτατο Αρχηγείο της Wehrmacht, 
πως είναι αναγκασμένος να σταματήσει την επίθεση. Ο υφιστάμενός του, ο διοικητής σώματος 
στρατιάς Χόλστε, τολμά να πει στον στρατάρχη Keitel, ότι οι στρατιώτες δεν θέλουν πια να 
πολεμήσουν, ξέροντας πως τους κάνουν να σκοτώνονται για ένα τίποτα. Στα βόρεια του Berlin η 
κατάσταση είναι ακόμα πιο σοβαρή και οι συγκρούσεις ακόμα πιο σφοδρές. Θέλοντας να διασώσει 
την 3η θωρακισμένη μεραρχία ο Χάινριτσι δίνει στον διάδοχο του Στάινερ τον Τίππελκιρς την 
διαταγή να ξαναπεράσει πίσω από το κανάλι του Βος, πράγμα που ισοδυναμεί με εγκατάλειψη κάθε 
ελπίδας να ξαναρχίσουν την πορεία προς το Berlin. Ο Keitel φθάνει αμέσως· κοντεύει να πάθει 
αποπληξία από την οργή. Στο ύπαιθρο οι δύο στρατηγοί διαπληκτίζονται κραυγάζοντας: 

- Το καθήκον σας απέναντι στον Führer...
- 

 φωνάζει ο Keitel. 
Το καθήκον μου απέναντι στους στρατιώτες μου... απαντά ο Χάινριτσι. 
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- Δεν θα ήσασταν εκεί, λέει ο Keitel, 

- 

αν κάνατε ό,τι και ο Σαίρνερ και ο Ρέντουλικ, αν 
τουφεκίζατε, αν απαγχονίζατε... 
Μην ταράζεστε, λέει ο Χάινριτσι, δείχνοντας τους στρατιώτες που είναι διασκορπισμένοι 
ανάμεσα σε μια ομάδα προσφύγων, 

Αρνείται να ανακαλέσει τη διαταγή του· ο Keitel τον καθαιρεί και τον βεβαιώνει πως θα περάσει 
στρατοδικείο. 

τουφεκίστε! απαγχονίστε! 

Αλλά την επομένη ο ίδιος ο στρατάρχης είναι αναγκασμένος να φύγει εσπευσμένα. Οι Ρώσοι 
πλησιάζουν το αρχηγείο του Φύστενμπεργκ, όπου χθες το μπαλόνι με την αντένα καταρρίφθηκε 
από ένα Γιακ. Περίμενα ως την τελευταία στιγμή, αφηγείται ο Keitel, 

Σε μια αγροικία στο Ντόμπιν συγκεντρώνονται τα λείψανα του επιτελείου. Εκεί τη νύκτα της 29ης 
προς την 30ή μετέφεραν τις αγωνιώδεις ερωτήσεις που λίγες ώρες πρωτύτερα είχε υπαγορεύσει ο 
Hitler. 

γιατί είχα την ελπίδα να 
αποκαταστήσω επαφή με τον Führer. Τελικά ο Jodl κι εγώ αναγκασθήκαμε να φύγουμε. Μισή ώρα 
ακόμη και οι Ρώσοι θα μας προλάβαιναν. 

Ο Jodl, λέει ο Keitel, 

Την ίδια σχεδόν στιγμή μια σύσκεψη γίνεται μέσα στο καταφύγιο. Ο διοικητής του Berlin, ο 
ηλικιωμένος στρατηγός Βάιντλινγκ, έφθασε εξαντλημένος από τον δρόμο μετ' εμποδίων ανάμεσα 
στα ερείπια που καλύπτουν τώρα τη μικρή απόσταση από το αρχηγείο του της Φέντερστρασσε ως 
την Καγκελαρία. Η εικόνα που δίνει δεν επιτρέπει πια καμιά ελπίδα. Τα πολεμοφόδια αρχίζουν να 
λείπουν. Δεν απομένουν παρά ελάχιστες απ’ αυτές τις αντιαρματικές γροθιές που μόνο μ’ αυτές 
είναι δυνατό να αντιταχθούν στα άρματα. Τα περισσότερα από τα δοχεία που ρίχθηκαν με 
αλεξίπτωτα τις νύκτες, πέφτουν στα χέρια των Ρώσων. Ο Βέιντλιγκ θεωρεί χρέος του να ειδοποιήσει 
τον Führer, ότι η αντίσταση δεν θα είναι δυνατό να παραταθεί πέρα από την 1η Μαΐου. Προτείνει 
έξοδο για να ανοίξει δρόμο ως τον Βενκ, τώρα που μένουν ακόμη μερικά φυσίγγια. 

ετοίμασε την απάντηση όλη τη νύκτα και μου την έδωσε. Η απάντηση ήταν 
περίπου η εξής: ΔΔεενν  έέχχοουυμμεε  κκααννέένναα  ννεεώώττεερροο  ααππόό  ττηηνν  99ηη  σσττρρααττιιάά..  ΟΟ  ΒΒεεννκκ  ππρροοχχωωρρεείί  πποολλύύ  κκααλλάά  μμεε  ττηηνν  
ββοορριιννήή  ττοουυ  ππττέέρρυυγγαα,,  σστταα  ννόόττιιαα  ττοουυ  PPoottssddaamm..  ΗΗ  εεππίίθθεεσσηη  μμεε  θθωωρραακκιισσμμέένναα  ππρροοςς  ττηηνν  κκααττεεύύθθυυννσσηη  ττοουυ  
ΚΚρράάμμππννιιττςς  χχωωρρίίςς  εεππιιττυυχχίίαα..  ΗΗ  ννόόττιιαα  ππττέέρρυυγγαα  ττοουυ  ΧΧάάιιννρριιττσσιι  εεγγκκααττααλλεείίππεειι  έέδδααφφοοςς  ππρροοςς  τταα  δδυυττιικκάά. 
Πρόσθεσα μια φράση που την έγραψα μόνος μου: ΕΕγγώώ  κκααιι  οοιι  ααξξιιωωμμααττιικκοοίί  ττοουυ  εεππιιττεελλεείίοουυ  σσααςς  
ββρριισσκκόόμμαασσττεε  σσεε  πποορρεείίαα  μμέέρραα  κκααιι  ννύύκκτταα,,  γγιιαα  νναα  εεξξηηγγήήσσοουυμμεε  σσττιιςς  μμοοννάάδδεεςς  ααυυττόό  πποουυ  έέχχοουυνν  νναα  κκάάννοουυνν  κκααιι  
ααυυττόό  πποουυ  δδιιαακκιιννδδυυννεεύύεεττααιι. 

Ο Hitler απορρίπτει την πρόταση. Θεωρεί την έξοδο απραγματοποίητη. Δεν του απομένει πια, παρά 
μόνον ο θάνατος. Έχει κιόλας δώσει διαταγή να θανατώσουν την αλσατική σκύλα του, την Μπλόντι, 
σημάδι αναμφισβήτητο εγκατάλειψης του αγώνα. 

Στην αρχή της νύκτας ο Hitler αποχαιρετά τις γραμματείς του ζητώντας συγγνώμη που τους δίνει για 
τελευταίο ενθύμιο ένα φιαλίδιο με δηλητήριο και εκφράζει την λύπη του που δεν είχε και 
στρατηγούς το ίδιο με αυτές πιστούς. Η παράξενη τελετή μαθεύτηκε στην υπόγεια πόλη και την 
θεώρησαν σαν αναγγελία πως επίκειται η αυτοκτονία του Führer. Περιμένουν με ανυπομονησία 
αυτήν τη λύση του δράματος, σαν το τέλος μιας δοκιμασίας μέσα στην οποία βυθίζεται η λογική. 
Διασκεδάζουν πολύ. Φαίνεται απίστευτο το ότι ήπιαν, τραγούδησαν, χόρεψαν, έκαναν έρωτα, όσο 
κράτησε η τελευταία νύκτα του καταφυγίου, αλλά οι μαρτυρίες είναι κατηγορηματικές. Τα ίδια 
συμβαίνουν και στις ανέπαφες βίλες του Γκρύνεβαλντ όπου μένουν οι ανώτατοι αξιωματούχοι nazi. 
Προσπαθούν, τραγουδώντας το Horst Wessel Lied να πιουν ως την τελευταία σταγόνα τη σαμπάνια 
και το κονιάκ που έχουν φέρει από τις χαμένες τώρα κατακτήσεις τους. Έπειτα οι πιο ψύχραιμοι 
τινάζουν στον αέρα τα μυαλά τους, ενώ την ίδια ώρα οι πιο αδύνατοι στο χαρακτήρα κοιτούν πως 
να εξαφανισθούν μέσα στη μάζα των πολιτών. Όταν ξημερώνει, η μάχη του Berlin εξακολουθεί 
ακόμη. Μένουν μόνο νησίδες αντίστασης, από τις οποίες η πιο σημαντική είναι το Χόχμπουνκερ, ο 
πύργος αντιαεροπορικής άμυνας του Ζωολογικού κήπου. Το τεράστιο αυτό κτίσμα που είναι 
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συγχρόνως και καταφύγιο και πυροβολείο, είναι πλημμυρισμένο από ένα πλήθος βρώμικο, 
πειναλέο, τρομοκρατημένο, ζαλισμένο και αποβλακωμένο. Τρία ολόκληρα χρόνια ήμουν στο μέτωπο, 
λέει ένας στρατιώτης που καταφεύγει εκεί μια στιγμή,

Αλλού η άμυνα σιγά σιγά σπάει. Πλάι στην Καγκελαρία η υπόγεια διάβαση της Βόσστρασσε και το 
ξενοδοχείο Κάιζερχοφ καταλαμβάνονται έπειτα από σκληρή μάχη. Στον τρούλο του ερειπωμένου 
Reichstag μια κόκκινη σημαία που την ανέβασαν εκεί οι λοχίες Γιεγκόροφ και Κανταρίγια, κυματίζει. 
Η ώρα αυτή την στιγμή είναι 14:25. 

 κι όμως σχεδόν τρομοκρατήθηκα από τη 
βροντή των κανονιών 88 μέσα στο αντηχείο αυτό από μπετόν. Οι πολίτες ούτε την ελάχιστη ταραχή δεν 
ένιωθαν. 

Ο Hitler γευμάτιζε πάλι. Ήταν στο τραπέζι, στον κεντρικό διάδρομο του καταφυγίου, την ώρα που ο 
σοφέρ του, ο Έρικ Κέμπκα, βοηθούμενος από τέσσερις στρατιώτες, μετέφερε στους κήπους της 
Καγκελαρίας τα 180 λίτρα βενζίνης που προορίζονταν για να απανθρακώσουν το σώμα του και το 
σώμα της Εύας. Ο Hitler συνάντησε τη νεαρή γυναίκα του στο κελί, όπου είχε μείνει την ώρα που 
αυτός γευμάτιζε, ξαναβγήκε μαζί της, πέρασε μαζί της μπροστά στον Goebbels, τον Bormann, τον 
Κρεμπς, τον Μπούργκντορφ, τον Νάουμαν, τον Χέβελ, τον Βος και μπροστά από μερικούς 
κατώτερους αξιωματικούς και γραμματείς. Δεν υπήρξαν εκδηλώσεις με λόγια. Δόθηκαν τα χέρια 
σιωπηλά. Τη στιγμή αυτή οι Ρώσοι δεν απέχουν από το καταφύγιο ούτε 100m. 

Ο Adolf και η Εύα επιστρέφουν στο διαμέρισμά τους. Ακούγεται μια έκρηξη. Ο Hitler τράβηξε μέσα 
στο στόμα του μια σφαίρα με το περίστροφό του. Η κυρία Hitler πέθανε σιωπηλά μ’ ένα φιαλίδιο 
δηλητηρίου. Η ώρα είναι 15:30 στις 30 Απριλίου. 
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Κεφάλαιο 32: ΤΟ ΦΙΝΑΛΕ 
Μάιος - 2 Σεπτεμβρίου 1945 

Αγωνία της Γερμανίας - Αγωνία της Japan 

Ο Ρώσος αξιωματικός που κτυπά το Berlin είναι ο ίδιος που υπεράσπισε το Stalingrand, ο 
σωματάρχης Β. Ι. Τσουίκοφ. Έχει εγκαταστήσει το αρχηγείο του στον αριθμό 3 του 
Σούλενμπουργκρινγκ, στην συνοικία Τέμπελχοφ. 

Τον πληροφορούν στις 30 Απριλίου κατά τα μεσάνυκτα ότι ένας Γερμανός συνταγματάρχης μόλις 
παρουσιάσθηκε με λευκή σημαία κοντά στο Λάντβερκαναλ. Ρωτά σε ποιο σημείο ο στρατηγός 
Κρεμπς, αρχηγός του Γενικού επιτελείου της Wehrmacht, θα μπορούσε να περάσει τις γραμμές για 
να εκπληρώσει μια αποστολή που είχε προς την σοβιετική διοίκηση. Ο Τσουίκωφ αναφέρει στον 
στρατάρχη Ζούκωφ που τον εξουσιοδοτεί να δεχθεί τον απεσταλμένο του εχθρού. 

Ο Κρεμπς φθάνει στο Σούλενμπουργκριν στις 04:00 μαζί με τον συνταγματάρχη von Ντούφφινγκ, 
τον υπολοχαγό διερμηνέα Νέιλαντις, Λεττονό SS, κι ένα στρατιώτη που κρατεί λευκή σημαία. Οι 
τέσσερις είναι εξαντλημένοι από τη διαδρομή μέσα στην κόλαση του Berlin. Ο Κρεμπς ζητά να 
συνομιλήσει ιδιαιτέρως με τον Τσουίκωφ· αυτός απαντά πως δεν μπορεί ν’ ακούσει τον 
απεσταλμένο παρά μόνο παρουσία και του επιτελείου του. 

Το μήνυμα που σας φέρνω, αποφασίζει να δηλώσει ο Κρεμπς, 

Ο Ρώσος, μπλοφάροντας ίσως μένει ατάραχος. 

είναι πρωταρχικής σημασίας. Τα 
στρατεύματά μας δεν ξέρουν ακόμη τίποτα. Χθες το απόγευμα ο Adolf Hitler αυτοκτόνησε. 

- Το ήξερα. Και προσθέτει χωρίς άλλο προοίμιο: 

Ταραγμένος ο Κρεμπς παραμερίζει τον διερμηνέα κι αρχίζει να μιλά ρωσικά. Έρχεται, λέει, απλώς να 
ζητήσει μια τοπική ανακωχή. Δεν έχει κανένα δικαίωμα να παραδοθεί εξ ονόματος της Γερμανίας. Ο 
διάδοχος του Führer είναι ο αρχι ναύαρχος Dönitz που βρίσκεται στο Σλέσβιχ-Χόλσταϊν: μόνο αυτός 
μπορεί ν’ αποφασίσει για το σύνολο. Βιάζεται να προσθέσει, πως δεν έχει αυτός προσωπικώς καμιά 
εκτίμηση για τις δυτικές Δυνάμεις, δημοκρατίες σε κατάπτωση που ο εθνικοσοσιαλισμός έχει γι’ 
αυτές την ίδια γνώμη που έχει και για τον κομμουνισμό. Γνωρίζει τη Σοβιετική Ένωση, γιατί 
υπηρέτησε ως βοηθός στρατιωτικού ακολούθου στη Μόσχα. Πάντα αποδοκίμαζε τον 
ρωσογερμανικό πόλεμο που δημιουργήθηκε από μιαν ολέθρια παρεξήγηση. Αυτή είναι και η άποψη 
του Goebbels και του Bormann, που περιμένουν στην Καγκελαρία το αποτέλεσμα της αποστολής 
του... 

Ήρθατε για να προσφέρετε τη γενική και χωρίς όρους 
παράδοση σας; Και που ισχύει για όλους τους Συμμάχους; 

Ο Τσουίκωφ διακόπτει αυτήν την ομολογία πίστεως: 

Ο Κρεμπς δείχνει αμηχανία. Ρωτά αν μπορεί να στείλει στην Καγκελαρία τον συνταγματάρχη 
Ντούφφινγκ για να συμβουλευθεί τον Bormann και τον Goebbels. Ο Ρώσος δέχεται. Αλλά ο αγώνας 
θα συνεχισθεί χωρίς οίκτο. 

Δεν μου χρειάζεται παρά ένα ναι η ένα όχι. Παραδίδεστε, ναι η όχι; 

Όταν ο Ντούφφινγκ βρίσκεται στο δρόμο, έχει κιόλας ξημερώσει. Η μάχη συνεχίζεται. Ο εφιάλτης 
διαρκεί ακόμη. Η έκφραση αυτή δεν είναι υπερβολική. Όλες οι αφηγήσεις για τις τελευταίες ώρες 
του Berlin συμπίπτουν και όλες είναι θλιβερές στην αδυναμία τους να υψωθούν στο επίπεδο της 
φρίκης που προσπαθούν να εικονίσουν. Παντού νεκροί, σωροί νεκρών και των δύο φύλων και κάθε 
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ηλικίας. Παντού τραυματίες που ικετεύουν να τους αποτελειώσουν. Ολοένα μια βροχή από στάχτες, 
θόλοι πύρινοι, πλήθη που τρέχουν ανάμεσα από εκρήξεις, βολές από τις πυροβολαρχίες του Stalin 
που ξεσηκώνουν σύννεφα από συντρίμματα, το βρυχώμενο πέρασμα των καταδιωκτικών - 
βομβαρδιστικών, στρατοδικεία στις γωνιές των δρόμων, κρεμασμένοι μέσα στα ερείπια, και μέσα σ’ 
αυτό το πανδαιμόνιο ομάδες ανδρών και παιδιών που μάχονται σαν δαίμονες. 

Πόσοι να είναι; Ίσως πολύ λίγοι. Οι μεραρχίες του 56ου θωρακισμένου σώματος, κυρίως των ξένων 
εθελοντών, έχουν ελαττωθεί σε μερικές εκατοντάδες άνδρες ή καλύτερα σε μερικές δεκάδες. Η 
Νόρντλαντ στην έναρξη της πολιορκίας είχε 1500 άνδρες, όταν πολεμούσε στο Νώυκολν· ο 
διοικητής της, ο ταξίαρχος Τσίγκλερ, ξαναβρίσκει 80 γύρω από την Πύλη του Βρανδεμβούργου. Η 
μεραρχία Σάρλεμαν που υπερασπίζεται το καταφύγιο του Hitler, δεν είχε μέσα στο Berlin πάντοτε 
παρά ένα τάγμα με 300 άνδρες, κάτω από τις διαταγές του Χαουπτστουρμφύρερ Φενέτ. Η 
Φόλκστουρμ

Τα ατρόμητα στρατεύματα της χιτλερικής νεολαίας έχουν αποδεκατισθεί. Υπολογίζεται ότι στην 
αρχή της μάχης του Berlin υπήρχαν περίπου 90.000 Γερμανοί μαχητές διαφόρων κατηγοριών. Τώρα 
δεν θα πρέπει να έχουν απομείνει περισσότεροι από 10.000, αλλά η γενναιότητά τους και η 
ικανότητά τους, τους πολλαπλασιάζουν. 

 δεν ήταν παρά μονάδες αυτοσχέδιες που έπαψαν να αντιπροσωπεύουν μια 
πραγματική δύναμη, γιατί έλειπαν οι αντιαρματικές γροθιές, τα φυσίγγια ή το θάρρος. 

Το Σάρλοτενμπουργκ κρατά ακόμη. Ο αγώνας συνεχίζεται στο Κούρφυρστενταμ. Η εκκλησία της 
φρουράς και το ξενοδοχείο Έντεν έπεσαν, αλλά από την άλλη πλευρά της Μπούνταπεστερστρασσε 
η μεραρχία Μύνχεμπεργκ υπερασπίζεται με λύσσα τον Ζωολογικό κήπο. Παραπλεύρως το 
Χόχμπουνκερ βροντά αδιάκοπα. Στη συνοικία, όπου είναι τα κυβερνητικά κτήρια, οι Ρώσοι έχουν 
καταλάβει το υπουργείο Αεροπορίας και απομόνωσαν την Καγκελαρία, αλλά δεν προχωρούν παρά 
βήμα προς βήμα. Το κεντρικό αρχηγείο της Μπέντλερστρασσε δεν λειτουργεί πια. Οι διαταγές δεν 
φθάνουν πια στους διάφορους τομείς. Η κάθε ομάδα δεν μάχεται, παρά για λογαριασμό της, με 
μόνο το κίνητρο της απελπισίας. 

Για να ξανάπαει στις γερμανικές γραμμές ο Ντούφφινγκ κατευθύνθηκε προς την 
Μπούνταπεστερστρασσε. Ο Νέιλαντις και δύο Ρώσοι αξιωματικοί τον συνοδεύουν. Αναγνωρίζοντας 
γερμανικές στολές κάτω από τη λευκή σημαία οι γρεναδιέροι της μεραρχίας Μπούνχεμπεργκ 
κραυγάζουν: Προδότες!

Όλα αυτά τα γεγονότα που η αφήγησή τους τώρα είναι σύντομη, εξελίσσονταν τότε αργά αργά. 
Είναι μεσημέρι, όταν ο Ντούφφινγκ, με τη στολή του κουρελιασμένη, φθάνει στο 
Σούλενμπουργκρινγκ. Η πρώτη ημέρα του Μαΐου είναι τόσο υπέροχη που ο ήλιος έρχεται σε 
διάφορα σημεία να διαλύσει το σύννεφο από καπνιά που καλύπτει το Berlin. Ο Κρεμπς προσπάθησε 
ν’ ανοίξει συζήτηση με τους Ρώσους υπενθυμίζοντας πως η 1η Μαΐου είναι κοινή εορτή του Γ’ Reich 
και της Σοβιετικής Ένωσης. Κανείς δεν του απάντησε. 

 και πυροβολούν. Ο Νέιλαντις τραυματίζεται, οι δύο Ρώσοι σκοτώνονται, ο 
Ντούφφινγκ σώθηκε με την παρέμβαση ενός Γερμανού αξιωματικού που διατάζει να σταματήσει το 
πυρ. Ο Ντούφφινγκ βρίσκει ένα τηλέφωνο, επικοινωνεί με τον Goebbels που τον διατάζει να 
ξαναγυρίσει στον Τσουίκωφ και να φέρει από εκεί τον Κρεμπς, για να δώσει ο ίδιος την αναφορά 
του. 

Οι έγκλειστοι του καταφυγίου περίμεναν την επιστροφή του Κρεμπς με φοβερή ανυπομονησία. 
Ύστερα από το θάνατο του Hitler επακολούθησε μια ακτίνα ελπίδας. Κάτω από τα ερείπια της 
Καγκελαρίας, κάτω από το πτώμα του Führer τους, οι αδιάλλακτοι του εθνικοσοσιαλισμού είναι 
έτοιμοι να διακηρύξουν την προσχώρησή τους στον μπολσεβικισμό. Ο Goebbels και ο Bormann 
σχεδιάζουν να απευθύνουν μια έκκληση στον γερμανικό λαό, να επανέλθει στη ρωσική συμμαχία 
που είχε συνάψει και καταγγείλει ο Hitler. 
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Η αναφορά του Κρεμπς διαλύει τη νέα αυτή χίμαιρα. Μια κραυγή απελπισίας, das ist das Ende

Ο Bormann θέλει να ζήσει: προετοιμάζει μια νυκτερινή έξοδο, δραπέτευση όλων όσων βρίσκονται 
μέσα στο οχυρωμένο καταφύγιο. Ο Goebbels θέλει να πεθάνει. Οι σκηνές που σημειώθηκαν με την 
αυτοκτονία του Hitler και της Eva Brown επαναλαμβάνονται με λιγότερη επισημότητα. Η οικογένεια 
αποχαιρετά τους συντρόφους της, έπειτα ένα δηλητηριασμένο ποτό που είχε παρασκευάσει ο 
γιατρός του καταφυγίου, σερβίρεται στα έξι παιδιά. Η Μάγδα και ο Joseph ανεβαίνουν έπειτα τη 
σκάλα που οδηγεί στον κήπο της Καγκελαρίας, εκείνος κρατώντας σαν εικόνισμα ένα πορτραίτο του 
Hitler σε ασημένια κορνίζα. Δυο SS που έχουν τοποθετηθεί σε κατάλληλη θέση τους σκοτώνουν, 
σύμφωνα με τη διαταγή που είχαν πάρει. Τα σώματα, βρεμένα με βενζίνη, καίγονται επιπόλαια, 
λιγότερο πάντως απ’ όσο χρειαζόταν για να γίνουν αγνώριστα. 

 
(αυτό είναι το τέλος) ξεφεύγει από το στόμα του Goebbels, όταν μαθαίνει, πως οι Ρώσοι 
αποκρούουν κάθε είδους συζήτηση και απαιτούν καθαρή, απλή, άμεση και ολοκληρωτική 
συνθηκολόγηση. Ο στρατηγός Βάιντλινγκ δηλώνει, πως πρέπει να υποκύψουν. Ο Goebbels στην 
αρχή διαμαρτύρεται έντονα, έπειτα το παίρνει απόφαση, βυθίζεται στη σιωπή κι απομακρύνεται 
από τη ζωή. Ο Βάιντλινγκ εγκαταλείπει το οχυρωμένο καταφύγιο για τον τελευταίο του σταθμό 
διοίκησης, στη Βοσστράσσε, δίπλα στην Καγκελαρία. Έχει ακόμα έναν πομπό ασυρμάτου, με τον 
οποίο θα επιχειρήσει να πάρει πάλι επαφή με τον Τσουίκωφ. 

Τη στιγμή εκείνη ήταν 19:30. Τρεις άνθρωποι είχαν αποφασίσει να μείνουν στο οχυρωμένο 
καταφύγιο και να τινάξουν τα μυαλά τους τη στιγμή που οι Ρώσοι θα εισχωρούσαν εκεί: ο Σέλντε, 
αρχηγός της φρουράς του Hitler, ο στρατηγός Κρεμπς και ο στρατηγός Μπούργκντορφ, ο τελευταίος 
ολότελα μεθυσμένος. Οι άλλοι, άντρες και γυναίκες, βγαίνουν χωρισμένοι σε πολλές ομάδες, με τον 
υπερασπιστή της Καγκελαρίας ταξίαρχο των SS Μένκε. Το σχέδιο που είχε καταρτίσει ο Bormann, 
προβλέπει να φθάσουν στο σταθμό της Βιλχελμστράσσε περνώντας από τα υπόγεια γκαράζ της 
Καγκελαρίας, έπειτα να διασχίσουν τον Σπρέε, για να διαφύγουν προς τα βορειοδυτικά. Πολλοί απ’ 
αυτούς που συμμετέχουν στο εγχείρημα δεν έχουν εγκαταλείψει το καταφύγιο από την αρχή της 
πολιορκίας: νιώθουν κυριολεκτικά να πνίγονται μόλις βγαίνουν μέσα στη φλεγόμενη πόλη. 

Μερικοί θα διαφύγουν και θα επιζήσουν για να παράσχουν πολύτιμες μαρτυρίες για τις τελευταίες 
στιγμές του Hitler. Οι πιο τυχεροί, όπως ο σοφέρ Κέμπκα και οι τρεις γραμματείς, Φράου Κρίστιαν, 
Φράου Γιούνγκε, Φρόυλαϊν Κρύγκερ, θα κατορθώσουν να φθάσουν στη Δυτική Γερμανία. Άλλοι, 
όπως ο ναύαρχος Βος και ο θαλαμηπόλος Λίνγκε, θα κάνουν ένα μεγάλο γύρο περνώντας από τις 
σοβιετικές φυλακές, όπου θα υποβληθούν σε καταπληκτικές πιέσεις, για να βεβαιώσουν ότι ο Hitler 
είναι ζωντανός. Άλλοι θα σκοτωθούν μέσα στα ερείπια του Berlin. Άλλοι τέλος θα εξαφανισθούν, 
χωρίς να βρεθεί ποτέ το πτώμα τους. Ένας απ’ αυτούς είναι ο Martin Bormann. Είναι πολύ πιθανό 
να σκοτώθηκε γύρω στις 3 τα ξημερώματα ταυτόχρονα με τον υπουργό Νάουμαν στη 
Φρηντριχστράσσε, από την ανατίναξη ενός άρματος μάχης δίπλα στο οποίο βάδιζαν. Ο Κέμπκα τον 
είδε να εξαφανίζεται μέσα σε μια εκτυφλωτική λάμψη και ο αρχηγός της χιτλερικής νεολαίας του 
Berlin Άξμανν ισχυρίζεται ότι τον ανεγνώρισε κατά γης νεκρό ή ψυχορραγώντας. Οι μαρτυρίες αυτές 
όμως δεν θα κριθούν επαρκείς για να μην ασκηθεί δικαστική δίωξη εναντίον του. Ο Bormann θα 
καταδικασθεί ερήμην σε θάνατο στη Nuremberg. 

Ενώ αυτά τα ατομικά ναυάγια χάνονται μέσα στο μεγάλο ψυχορράγημα του Berlin, ο πομπός της 
Βοσστράσσε απευθύνει επανειλημμένα μια έκκληση. Εδώ το 56ο γερμανικό σώμα θωρακισμένων. 
Ζητούμε άμεση κατάπαυση του πυρός. Οι αντιπρόσωποί μας θα προσέλθουν στο Ποτσνταμερμπρύκε στις 
00:30. Σημείο αναγνώρισης: λευκή σημαία με φόντο κόκκινο φως. Παρακαλούμε απαντήστε. 
Περιμένουμε... Ο συνταγματάρχης von Ντούφφινγκ φεύγει για τετάρτη φορά με τη λευκή σημαία και 
στις 05:00 οδηγεί στον τελευταίο σταθμό διοίκησης της στρατιωτικής διοίκησης του Berlin ένα 
θωρακισμένο σοβιετικό αυτοκίνητο. Ο Βάιντλινγκ μπαίνει μέσα μαζί με τους στρατηγούς Βέτας και 
Σμιτ-Ντάνκβαρτ. Το άρμα της συνθηκολόγησης διατρέχει πολλούς κινδύνους περνώντας κοντά στο 
Ανχάλτερ Μπάνχοφ ανάμεσα από νεαρούς μαχητές που είναι ακόμα καλά εξοπλισμένοι και 
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δυσανασχετούν στο πέρασμά του. Η είδηση του θανάτου του Hitler αρχίζει να διαδίδεται στα 
καταφύγια και στις θέσεις μάχης. Αφήνει αδιάφορη τη μεγάλη μάζα που έχει εξουθενωθεί από τις 
υπερβολικές ταλαιπωρίες και τον τρόμο, προσκρούει όμως στην επικίνδυνη δυσπιστία των 
φανατικών που κραυγάζουν πως πρόκειται για ηττοπάθεια και προδοσία. 

Στο Σουλενμπούργκριν ο Βάιντλινγκ υπογράφει με τρεμάμενο χέρι την πράξη συνθηκολόγησης του 
Berlin. Τον οδηγούν έπειτα σ’ ένα στούντιο του Γιοχάνισταλ, όπου οφείλει να συμμετάσχει στην 
επανάληψη της τελετής και να διαβάσει μια διακήρυξη, με την οποία κατηγορεί τον Hitler ότι άφησε 
στα κρύα του λουτρού (im Stich

Αυτό δεν είναι όμως απόλυτα το τέλος. Μια απεγνωσμένη έξοδος οργανώνεται. Πλήθος πολεμιστών 
που αρνούνται τη συνθηκολόγηση, συγκεντρώνονται στο Σάρλοτενμπουργκ. Καταματωμένος, με το 
χέρι κρεμασμένο από τον επίδεσμο, ο διοικητής της μεραρχίας Μύνχενμπεργκ Μούμμερτ, 
σχηματίζει μια φάλαγγα, την οποία εξαπολύει εναντίον της γέφυρας του Σπάνταου. Η διάβαση της 
γέφυρας γίνεται με ακατάσχετη ορμή. 

), αυτούς που πολέμησαν γι’ αυτόν μέχρις εσχάτων. 

Μια ανθρώπινη μάζα ορμά προς τη γέφυρα κάτω από τα πυρά του σοβιετικού πυροβολικού: 
στρατιώτες όλων των σχηματισμών της Wehrmacht, άμαχοι κρατώντας στην αγκαλιά τους παιδιά 
και σέρνοντας πίσω τους γέρους. Περνούν κυριολεκτικά μέσα από ένα καζάνι, όπου βράζει 
ανθρώπινη σάρκα. Το όνομα του ανθρώπου που κράτησε την αντίσταση του Berlin, του Βενκ, 
ξαναπαρουσιάζεται στα στόματα. Αυτόν θα επιχειρήσουν να συναντήσουν κάπου προς το Potsdam. 

Στο Σπάνταου λυσσώδεις μάχες διεξάγονται γύρω στο φρούριο που κατέχεται από τους Ρώσους. Οι 
απελπισμένοι φυγάδες κοιμούνται μέσα στους δρόμους της πόλης που το φλεγόμενο Berlin της έχει 
δώσει κατακόκκινο χρώμα. Την επομένη, 3 Μαΐου, η κατάσταση γίνεται τραγική. Ο Μούμμερτ 
σκοτώνεται. Οι μαχόμενοι έχουν εμπλακεί μέσα στις ορδές των προσφύγων που πεθαίνουν από την 
πείνα. Παρ’ όλα αυτά προχωρούν και φθάνουν στην πόλη Νταίμπεριτζ. Τα αεροπλάνα και τα 
άρματα τους αποδεκατίζουν. Μόνο μεμονωμένοι άνδρες θα κατορθώσουν να συνενωθούν με τη 
στρατιά Βενκ. 

Στο Berlin ο θόρυβος της μάχης κοπάζει. Το Hochbunker του Ζωολογικού κήπου, τελευταίος 
προμαχώνας της πρωτεύουσας, σωπαίνει. Πλήθη χλωμών ανθρώπων βγαίνουν από τα καταφύγια, 
κατάπληκτοι που ζουν. Αυτό που αντικρίζουν είναι τρομερό. Τα ερείπια που απλώνονται γύρω είναι 
τα πιο εκτεταμένα από όσα είχε συσσωρεύσει ποτέ η μανία των ανθρώπων. Χιλιάδες Βερολινέζοι 
είναι θαμμένοι κάτω από το πτώμα της πόλης τους που εξακολουθεί να φλέγεται. Η τύχη που 
περιμένει τους ζωντανούς μπορεί να κάνει αξιοζήλευτη την ανάπαυση των νεκρών. Κάθε τι που 
έκανε ο άνθρωπος σαν μέλος ενός κοινωνικού συνόλου έχει διαλυθεί. Όλες οι γυναίκες βρίσκονται 
στη διάθεση του νικητή. Τα υλικά αγαθά καταστρέφονται ή πρόκειται να κατασχεθούν. Ο σοβιετικός 
υπουργός Βιομηχανίας Ιβάν Σερώφ φθάνει αυτοπροσώπως, για να οργανώσει τη μεταφορά των 
βιομηχανιών του Berlin στην Ε.Σ.Σ.Δ. Η αποσυναρμολόγησή τους είχε αρχίσει ενώ ακόμα γίνονταν 
μάχες, σε ορισμένες περιπτώσεις μάλιστα υπό το φως των προβολέων. Αυτό που γίνεται είναι 
μάλλον σφαγιασμός. Μεταξύ 75 και 91% των διαφόρων βιομηχανιών του Berlin 
αντιπροσωπεύοντας αξία 4 δισεκατομμυρίων μάρκων θα λεηλατηθούν, αλλά στη Ρωσία θα 
φθάσουν μόνο παλιοσιδερικά. 
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Οι συνθηκολογήσεις του Γ’ Reich 

Παρά λίγο ο αρχιναύαρχος Dönitz να συλληφθεί στο άνετο Γενικό Στρατηγείο του στο Bernau στα 
βόρεια του Berlin. Είχε επαναπαυτεί σε μια διαβεβαίωση του Keitel: μια επίθεση που δεν πέτυχε ως 
την τρίτη μέρα, έχει αποτύχει. Τη νύκτα της 19ης Απριλίου, έχοντας μια προαίσθηση, έδωσε διαταγή 
στους κατάπληκτους αξιωματικούς του να μετακινηθούν αμέσως. Μια ώρα αργότερα η Ανώτατη 
Διοίκηση του Ναυτικού βρισκόταν εν κινήσει. Μια ώρα αργότερα τα ρωσικά άρματα έφθαναν στο 
Bernau. 

Ο νέος Σταθμός Διοίκησης εγκαθίσταται στο Πλεν μεταξύ Λυβέκης και Kiel. Εδώ ακριβώς ο Dönitz 
αναλαμβάνει την διοίκηση της Βόρειας Γερμανίας, με τον στρατάρχη Busch υπό τις διαταγές του ως 
διοικητού των χερσαίων δυνάμεων. Οι ειδήσεις που φθάνουν όμως είναι καταπληκτικές κι ο Dönitz 
νιώθει να πέφτουν πιο βαριές ευθύνες στους ώμους του. 

Η πρώτη έκπληξη -μικρότερη- είναι η καθαίρεση του Göring. Η δεύτερη είναι ένα 
ραδιοτηλεγράφημα του Martin Bormann που καταγγέλλει την προδοσία και τις μυστικές 
διαπραγματεύσεις του Himmler. Ο Führer , καταλήγει ο Bormann, 

Ο Dönitz δεν είναι μυαλό πολιτικό. Αφέθηκε να παρασυρθεί από την ολέθρια επίδραση του Hitler, 
αλλά δεν αγαπά ούτε τον Bormann ούτε τον Goebbels ούτε τον Himmler. Ωστόσο διστάζει. Αντί να 
κτυπήσει αμέσως κι αμείλικτα τον τελευταίο, ζητά από τον κατηγορούμενο μια συνάντηση και 
δέχεται να πραγματοποιηθεί αυτή στον στρατώνα των SS της Λυβέκης, όπως προτείνει ο Himmler. 
Από την συνάντηση αυτή βγαίνει σώος και ακέραιος για μεγάλη ανακούφιση των συνεργατών του. 
Ο Himmler επιβεβαίωσε την ανεπιφύλακτη αφοσίωσή του στον Führer και υποστήριξε, πως είναι 
θύμα σκευωρίας. 

υπολογίζει πως θα ενεργήσετε 
αμέσως και αμείλικτα εναντίον όλων των προδοτών. 

Ένα νέο μήνυμα υπογεγραμμένο από τον Bormann φθάνει στο Πλεν. Πληροφορεί τον Dönitz, πως ο 
Führer τον όρισε διάδοχό του στη  θέση του πρώην στρατάρχου του Reich Göring. Γραπτή 
εξουσιοδότηση πρόκειται σε σύντομο χρόνο να του σταλεί. Αλλά από τώρα κιόλας έχετε αρμοδιότητα 
να λάβετε όλα τα μέτρα που επιβάλλει η κατάσταση... Το τηλεγράφημα δεν διευκρινίζει, αν ο Hitler 
σκοτώθηκε ή παραιτείται από τις εξουσίες του, αποσυρόμενος μπροστά στην καταστροφή, όπως ο 
Wilhelm ο 2ος το 1918. Ο πρώτος που ενημερώνεται είναι ο Himmler. Καλείται στο Πλεν, όπου 
φθάνει ανάμεσα σε έξι ένοπλους αξιωματικούς των SS. Ο Dönitz τον δέχεται με το περίστρο φό του 
επάνω στο τραπέζι. Ακούγοντας να του διαβάζουν το τηλεγράφημα του Bormann ο Himmler γίνεται 
πελιδνός από οργή. Ελπίζω, λέει πικρόχολα, 

Η Γερμανία καταρρέει, οι άνθρωποι του εθνικοσοσιαλισμού είναι όλοι τους προορισμένοι να έχουν 
τέλος ατιμωτικό κι ωστόσο αγωνίζονται για την εξουσία με λύσσα -και θεατρικά μέσα- γκάγκστερς. 

να μου επιτρέψετε να είμαι το δεύτερο κατά σειρά 
πρόσωπο στο κράτος σας. 

Ο θάνατος του Hitler επιβεβαιώνεται την επομένη 1η Μαΐου στις 07:40 με ένα νέο τηλεγράφημα 
από το Berlin. Η αμφιβολία ωστόσο δεν έχει διαλυθεί τελείως. Το κείμενο είναι το ακόλουθο: 
Διαθήκη εν ισχύει. Θα σας συναντήσω, αμέσως μόλις μπορέσω. Ως τότε, έχω τη γνώμη, καθυστερήσετε 
δημόσια ανακοίνωση. Bormann.

Ο Dönitz παραβλέπει τη συμβουλή που περιέχει το τηλεγράφημα. Η διαταγή που απευθύνει με τα 
ραδιοφωνικά κύματα μιλά για έναν Hitler που έπεσε νεκρός στη θέση του μαχόμενος ως την 
τελευταία του πνοή εναντίον του μπολσεβικισμού. Παρ’ όλα αυτά, όταν παίρνει ένα καινούριο -και 
τελευταίο- τηλεγράφημα από την Καγκελαρία που του συνοψίζει τη διαθήκη και του υπαγορεύει 

 Κι αυτός εδώ αγκιστρώνεται στη φιλοδοξία, καλοπιάνει, 
προετοιμάζει το μέλλον του! 
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τους κυριότερους συνεργάτες του, αποφασίζει να μην το λάβει υπ’ όψη του. Καγκελάριος θα είναι ο 
υπουργός Οικονομικών Σβέριν von Κρόσιγκ, φελός που επιπλέει πάντα. Ο Άλφρεντ Σπέερ δεν έχει 
υπουργικό χαρτοφυλάκιο, παραμένει όμως δίπλα στον αρχιναύαρχο σαν προσωπικότητα των 
παρασκηνίων. Τον πείθει να διατάξει τη σύλληψη του Bormann και του Goebbels, αν κατορθώσουν 
να βγουν από το Berlin. 

Την 1η Μαΐου η ομάδα στρατιών του Montgomery, αδρανής εδώ και δέκα μέρες μπροστά στη 
Βρέμη και το Αμβούργο, ξεκινά πάλι ξαφνικά. Διαβαίνει τον Έλβα και εισβάλλει στα δυτικά του 
Μεκλεμβούργου. Ο Dönitz εγκαταλείπει το Πλεν και συμπτύσσεται ως το Μύρβικ κοντά στο 
Φλένσμπουργκ στα δανικά σύνορα. Η Ανώτατη Διοίκηση της Wehrmacht εγκαθίσταται δίπλα του, 
ύστερα από ένα δραματικό ταξίδι στους δρόμους της ήττας. Το χιτλερικό δηλητήριο που είχε ποτίσει 
τον Keitel και τον Jodl, είχε τόση δύναμη που τους έκανε να χαιρετίσουν την ξαφνική βρετανική 
επίθεση βλέποντας σ’ αυτήν την προσέγγιση των εχθροπραξιών που πρόκειται να αρχίσουν μεταξύ 
Δυτικών και Σοβιετικών. Ο Hitler είχε υποστηρίξει ως την τελευταία στιγμή, πως η παράταση, 
φαινομενικά χωρίς ελπίδα καμιά, της γερμανικής αντίστασης είχε σαν νόημα ένα Zeitgewinn, ένα 
κέρδος χρόνου που θα επέτρεπε την ανατροπή των συμμαχιών. Οι δυο υπασπιστές του νομίζουν 
πως βλέπουν να πραγματοποιείται η προφητεία του. 

Στο Φλένσμπουργκ ο Dönitz υπαγορεύει στον υπασπιστή του πλωτάρχη Λούντε Νόυρατ έναν πίνακα 
της κληρονομιάς που του μεταβιβάζεται. Στην Ιταλία η ομάδα στρατιών Βιέτινγκχοφ μόλις είχε 
συνθηκολογήσει παραδίδοντας στους Συμμάχους σχεδόν ένα εκατομμύριο αιχμαλώτους. Στη 
Βόρειο Γερμανία το Berlin έχει χαθεί και όλες οι στρατιές του μετώπου πλησιάζουν στη διάλυση. Στη 
Νότιο Γερμανία η κατάσταση δεν είναι διόλου καλύτερη. Η 3η αμερικανική στρατιά ολοκληρώνει 
την κατάληψη της Σαξονίας. Το Munich έχει καταληφθεί εδώ και δυο μέρες από την 7η αμερικανική 
στρατιά. Αφού κατέλαβε τον Μέλανα Δρυμό και κυρίευσε τη Στουτγάρδη η 1η γαλλική στρατιά 
φθάνει στη λίμνη της Κωνστάντιας. Η Luftwaffe έχει σχεδόν εκμηδενιστεί και στο μικρό τμήμα που 
απομένει από τη Γερμανία, η πολεμική παραγωγή έχει στην πράξη σταματήσει εξ αιτίας της 
εξάντλησης των πρώτων υλών και την πλήρη αποδιοργάνωση των μεταφορών. 

Η Γερμανία παραμένει ισχυρή έξω από τη Γερμανία. Η ομάδα στρατιών Χίλπερτ κρατά καλά στην 
Κουρλάνδη. Η Norway και η Δανία βρίσκονται ακόμα υπό πλήρη κατοχή. Η ομάδα στρατιών 
Μπλάσκοβιτς διατηρεί το μεγαλύτερο τμήμα της Ολλανδίας περιλαμβανομένου του Amsterdam και 
του Rotterdam. Στην France οι Σύμμαχοι παραβίασαν τις εκβολές του Ζιρόντ (καταστρέφοντας το 
Ρουαγιάν), η Dunkerque όμως, το Calais, η Boulogne, το Λοριάν, το Σαιν-Ναζαίρ, η Λα Ροσέλ, καθώς 
και τα αγγλονορμανδικά νησιά εξακολουθούν να κατέχονται από ισχυρές φρουρές. Στη Μεσόγειο η 
Γερμανία διατηρεί κατακτήσεις τόσο απομακρυσμένες, όσο η Ρόδος και η Κρήτη. Στην κεντρική 
Ευρώπη η ομάδα στρατιών Λερ κρατά το βόρειο τμήμα των Βαλκανίων, η ομάδα στρατιών 
Ρέντουλικ προασπίζει το δυτικό τμήμα της Αυστρίας, η ομάδα στρατιών Σαίρνερ είναι ακόμα κυρία 
ολόκληρης της Τσεχοσλοβακίας. Τρία εκατομμύρια Γερμανοί στρατιώτες βρίσκονται ακόμα κάτω 
από τα όπλα από το Βόρειο ακρωτήριο ως το Αιγαίο πέλαγος. Και την ίδια στιγμή το ίδιο το Reich 
είναι χαμένο! 

Οι πρόσφυγες επιδεινώνουν αυτή την τόσο παράδοξη κατάσταση. Είναι εκατομμύρια, κανείς δεν 
ξέρει πόσα -ίσως 5, ίσως 10 ή περισσότερα-. Πολλούς τους έφθασε η ρωσική προέλαση ή τους 
κάλυψε η αγγλοαμερικανική προέλαση, η πυκνότητα τους όμως δεν παύει να αυξάνει στο 
περιορισμένο τμήμα του γερμανικού εδάφους που διατηρεί ο γερμανικός στρατός. Οι απώλειες και 
τα βάσανά τους είναι φρικτά. Η επανάληψη της βρετανικής επίθεσης συνοδεύεται από 
βομβαρδισμό όλων των οδών της Βόρειας Γερμανίας, πράγμα που συνεπάγεται εκατόμβες αμάχων. 
Και μόνο αυτοί οι άμαχοι φθάνουν για να εξουδετερωθούν οι πολυβολούμενοι αυτοί δρόμοι. Οι 
ίδιοι οι επιτελικοί αξιωματικοί δεν κατορθώνουν πια ούτε να υπερνικήσουν το κύμα, όταν 
κατευθύνονται προς τα ανατολικά, ούτε να ξεφύγουν απ’ αυτό, όταν η αποστολή τους, τους καλεί 
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προς τα δυτικά. Η συνέχιση του αγώνα μέσα σε τέτοιες συνθήκες δεν είναι πια παρά ένας σκληρός, 
ένας εγκληματικός παραλογισμός. 

Φθάνοντας σ’ αυτό το συμπέρασμα ο Dönitz εξετάζει το δίλημμα, μπροστά στο οποίο βρίσκεται. Ο 
εχθρός διακηρύσσει από την διάσκεψη της Casablanca πως θα απαιτήσει άνευ όρων παράδοση. Δεν 
αφήνει να υπάρξει πια καμιά αμφιβολία από την εποχή της Διασκέψεως του Quebec, ότι εννοεί να 
πραγματοποιήσει την πλήρη διάλυση του γερμανικού κράτους. Μ’ αυτόν τον τρόπο δημιουργεί τον 
πειρασμό να αρνηθεί ο αντίπαλος την παράδοση που του ζητά και να αφεθεί απλώς στα χέρια του 
σαν σώμα πια νεκρό. Όχι μόνο ο γερμανικός στρατός, αλλά η ίδια η Γερμανία αιχμάλωτη, αδρανής 
κάτω από το βάρος των νικητών... 

Ο αρχιναύαρχος αποκρούει αυτήν την λύση απελπισίας. Ελπίζει πως η άφθαστη αυστηρότητα της 
συμμαχικής θέσεως θα παραμείνει θεωρητική και πως εκείνος προσωπικά θα επιπλεύσει ως 
αρχηγός μιας απαραίτητης γερμανικής κυβέρνησης. Θα συνθηκολογήσει λοιπόν, αλλά θα 
επιχειρήσει να το κάνει με κάποιο διαχωρισμό: το ελάχιστο δυνατό όριο συνθηκολόγησης έναντι 
των Ρώσων, το μέγιστο δυνατό όριο συνθηκολόγησης έναντι των Άγγλων και των Αμερικανών. 

Τα γεγονότα άλλωστε τον προλαμβάνουν. Ο συγκεντρωτικός μηχανισμός της διοίκησης καταρρέει. H 
συνθηκολόγηση του Βιέτινγκχοφ στην Ιταλία δεν είναι παρά η πρώτη μιας ολόκληρης σειράς. 
Παντού οι γερμανικές στρατιές εγκαταλείπουν με δική τους πρωτοβουλία τον αγώνα και επιχειρούν 
να παραδοθούν αιχμάλωτες στα χέρια των Δυτικών. 

Μη μπορώντας πια να συνεχίσει την πορεία του προς το Berlin ο Βενκ, εγκαθίσταται σε αμυντικές 
θέσεις στον ποταμό Χάβελ. Στις 2 Μαΐου τον συναντά η 9η στρατιά που άνοιξε από τον Όντερ ένα 
δρόμο μαρτυρικό ανάμεσα στις εχθρικές μάζες. Η τελευταία στρατηγική ιδέα του Hitler υπήρξε να 
συγκεντρώσει δυο στρατιές, για να συντρίψει τους Ρώσους στο Berlin. Ο Hitler όμως είναι νεκρός 
και η στρατιά Μπούσσε περιορίζεται σε μια τριανταριά χιλιάδες σκελετούς, που έχοντας χάσει πια 
και τη δύναμη να φοβούνται την σοβιετική αιχμαλωσία αφήνονται να πέφτουν από εξάντληση. Ο 
Βενκ οργανώνει ένα σιδηροδρομικό πήγαινε-έλα, για να τους μεταφέρει προς δυσμάς και 
αντιμετωπίζει πάλι το πρόβλημα, που η εξέτασή του είχε διακοπεί τη νύκτα της 22ας Απριλίου με 
την άφιξη του Keitel στο γενικό στρατηγείο του: Πώς να κατορθώσει να περάσει μέσα στις 
αμερικανικές γραμμές όσο γίνεται περισσότερους στρατιωτικούς και πολίτες. 

Στις 4 Μαΐου ο στρατηγός βαρόνος von Έντελσχαϊμ, διοικητής του 48ου σώματος θωρακισμένων, 
διαβαίνει τον Έλβα με λευκή σημαία. Μεταφέρει στους Αμερικανούς τις προτάσεις του Βενκ: 
Παράδοση της 9ης και της 12ης στρατιάς στους Αμερικανούς άνοιγμα της γραμμής του Έλβα για 
τους τραυματίες, τους άοπλους στρατιωτικούς, τους φυγάδες αμάχους και τέλος στους μαχητές που 
θα καλύψουν την έξοδο όσο γίνεται μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, εναντίον της σοβιετικής 
προώθησης. Ο βαρόνος οδηγείται στο Στένταλ, Γενικό Στρατηγείο της 9ης αμερικανικής στρατιάς, 
γίνεται δεκτός με ευγένεια και όλες οι προτάσεις του γίνονται δεκτές, με εξαίρεση μια μόνο: οι 
άμαχοι δεν θα μπορέσουν να διαβούν τον Έλβα! Πολλοί έρχονται από την Ανατολική Πρωσία, τη 
Silesia, τις πολωνικές επαρχίες που είχε προσαρτήσει το Γ’ Reich. Ξεκίνησαν μέσα σε χιονοθύελλες, 
βάδισαν 1000km, υπέστησαν χίλιους θανάτους κι άφησαν πίσω τους χιλιάδες πτώματα. Δεν τους 
μένει παρά να διαβούν τον Έλβα, για να βρουν εχθρούς που πιστεύουν πως ο πόλεμος δεν καταργεί 
όλους τους νόμους του ανθρωπισμού. Αλλά η διάβαση του Έλβα απαγορεύεται με αμερικανική 
διαταγή! 

Ο Βενκ στέλνει πάλι τον Έντελσχαϊμ στο Στένταλ. Η αίτηση που μεταφέρει ακούεται με δυσπιστία. Οι 
Αμερικανοί αξιωματικοί δεν καταλαβαίνουν, γιατί τόσες χιλιάδες άμαχοι θέλουν να απομακρυνθούν 
ακόμα από τις εστίες τους που βρίσκονται κιόλας τόσο μακριά, ενώ οι εχθροπραξίες τελειώνουν. 
Αρνούνται να ακούσουν την περιγραφή των ρωσικών ωμοτήτων. Υποπτεύονται κάποιο γερμανικό 
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ελιγμό για να διασπασθούν οι Σύμμαχοι. Άλλωστε οι εντολές του S.H.A.E.F. είναι σαφείς. Η 
συνθηκολόγηση των εχθρικών μονάδων πρέπει να έχει αποκλειστικά και μόνο χαρακτήρα τοπικής 
στρατιωτικής παραδόσεως. Ο διοικητής της 9ης στρατιάς κρίνει ότι θα υπερέβαινε τις διαταγές που 
έχει και ότι θα αναγνώριζε εμμέσως την ύπαρξη σοβιετικής βαρβαρότητας, αν άνοιγε το μέτωπό του 
στους πρόσφυγες. 

Η ανάγκη επιβάλλει να υποκύψουν. Η συνθηκολόγηση υπογράφεται. Οι τραυματίες, οι 
αφοπλισμένοι στρατιωτικοί, το προσωπικό των βοηθητικών υπηρεσιών αρχίζουν να διαβαίνουν τον 
Έλβα, ενώ η 48η μεραρχία αρμάτων και το 20ό σώμα στρατού σχηματίζουν ένα προγεφύρωμα γύρω 
στο Τανγκερμύντε. Κοντά στις όχθες του ποταμού έχουν συγκεντρωθεί χιλιάδες πρόσφυγες. Το 
σοβιετικό πυροβολικό βροντά πολύ κοντά. Η σοβιετική αεροπορία πολυβολεί τους καταυλισμούς. 
Πολλοί πέφτουν στο ποτάμι πιασμένοι από σανίδια, μέσα σε βαρέλια, αλλά οι περισσότεροι 
απωθούνται δια του πυρός. Στις 7 οι πολεμιστές αρχίζουν με τη σειρά τους να διαβαίνουν το 
ποτάμι. Ο Βενκ το διασχίζει την ώρα που αρχίζει να νυκτώνει καταδιωκόμενος από τις σφαίρες 
ρώσικου πολυβόλου. Περίπου 100.000 στρατιώτες και μερικές χιλιάδες πρόσφυγες που 
παρασύρουν μαζί τους φθάνουν στη Δύση. Η απόγνωση κυριεύει αυτούς που μένουν. Ολόκληρες 
οικογένειες αυτοκτονούν ή επιχειρώντας να διαβούν τον ποταμό παρ’ όλες τις δυσχέρειες, 
εξαφανίζονται στα νερά του. 

Στα βόρεια του Βενκ μάχεται η ομάδα στρατιών που φέρει ακόμα το όνομα του Βάιχσελ: η 3η 
μεραρχία αρμάτων και η 21η στρατιά. Στην πραγματικότητα, όπως στη France το 1940, τα 
επιβλητικά ονόματα στρατιά ή ομάδα στρατιών έχουν χάσει το νόημά τους. Ο προσωρινός διοικητής 
της ομάδας στρατηγός von Τίππελκιρς δεν κατορθώνει ούτε καν να υπερνικήσει την πλημμυρίδα 
των προσφύγων για να περάσει να δει που βρίσκονται οι μεγάλες μονάδες του. Παίρνει την 
απόφαση να συνθηκολογήσει, παρουσιάζεται ο ίδιος για τις διαπραγματεύσεις και κατορθώνει να 
συναντήσει τον διοικητή της 81ης αερομεταφερόμενης αμερικανικής στρατιάς Γκάβιν. Όπως ο 
Σίμσον, έτσι και αυτός δέχεται τους στρατιώτες και αποκρούει τους αμάχους. Μακρές φάλαγγες 
Γερμανών στρατιωτών βαδίζουν προς μια αιχμαλωσία σχετικά ήπια. Οι γυναίκες και τα παιδιά 
μένουν μέσα στην απελπισία τους. 

Ο ίδιος ο Dönitz έχει αρχίσει συνομιλίες με τους νικη τές. Τη νύκτα της 2ας Μαΐου κατά τη διάρκεια 
της φυγής του προς το Φλένσμπουργκ σταμάτησε στον διαμετακομιστικό σταθμό επί της διώρυγας 
του Kiel, για να αναθέσει στον αρχηγό του Πολεμικού Ναυτικού ναύαρχο von Φρίντεμπουργκ, την 
αποστολή να μεταβεί προς συνάντηση του Montgomery. Οφείλει να του προσφέρει την 
συνθηκολόγηση όλων των γερμανικών στρατιών που βρίσκονται στη Βόρειο Γερμανία και να του 
ζητήσει τη βοήθειά του για να ανακουφίσει τη δυστυχία των προσφύγων. 

Με το ταξίδι του Φρίντεμπουργκ παίρνουν εκδίκηση όλοι οι πληρεξούσιοι της ήττας που, από το 
1938, αναγκάσθηκαν να φέρουν στα πόδια του Hitler την υποταγή των εθνών τους. Ο στρατηγός 
Κίντσελ, αρχηγός του επιτελείου του στρατάρχου Busch και ο αρχηγός του δικού του επιτελείου, 
αντιναύαρχος Βάγκνερ, τον συνοδεύουν, καθώς και κάποιος ταγματάρχης Φρίντελ. Οι δρόμοι είναι 
αποκλεισμένοι από τους πρόσφυγες, γεμάτοι συντρίμμια και συνεχώς βάφονται με αίμα από την 
συμμαχική αεροπορία. Στα ερείπια του Αμβούργου ο gauleiter Κάουφμαν σταματά τους 
απεσταλμένους και λέει, πως θα τους τουφεκίσει. Δεν κατορθώνουν έτσι να φθάσουν παρά μόνο 
κατά το τέλος του πρωινού στον χέρσο κάμπο του Λούνεμπουργκ, όπου βρίσκεται ο κινητός 
Σταθμός Διοίκησης του Montgomery. Εκείνος κατεβαίνει από το αυτοκίνητό του. Οι Γερμανοί 
χαιρετούν κάτω από την αγγλική σημαία που ανεμίζει χαρούμενα στο φύσημα της αύρας. Ο Μόντυ 
τους δείχνει με μια αδιάφορη κίνηση: Ποιοι είναι αυτοί οι άνθρωποι; Τι θέλουν; Στιγμή σημαντική... 
Τη συνθηκολόγηση που ζητούν ο Montgomery την αρνείται. Οι στρατιές που του προσφέρουν 
μάχονται εναντίον των Ρώσων: ας παραδοθούν στους Ρώσους. Ο Φρίντεμπουργκ απαντά πως ούτε 
ένας στρατιώτης δεν θα υπακούσει στη διαταγή να καταθέσει τα όπλα σ’ αυτούς, όχι από φιλότιμο, 
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αλλά αποκλειστικά και μόνο γιατί αιχμαλωσία στα χέρια των Ρώσων σημαίνει μεταχείριση βάρβαρη 
χειρότερη κι από το θάνατο. Αντί να απαντήσει ο Montgomery βάζει τον Φρίντεμπουργκ μέσα στο 
τροχόσπιτό του και του δείχνει τους χάρτες του. Γύρω από ένα κουρέλι Γερμανίας, γιγάντιες 
δυνάμεις επιτίθενται. Ο Γερμανός ναύαρχος ξεσπά σε λυγμούς. Η ώρα του γεύματος φέρνει κάποια 
χαλάρωση. Ο Montgomery δίνει εντολή να σερβίρουν τους Γερμανούς σε μια ξεχωριστή σκηνή. Ο 
Φρίντεμπουργκ αλατίζει τις αγγλικές μερίδες που του προσφέρουν με τα δάκρυά του. Η συνομιλία 
συνεχίζεται μέσα στη μεγάλη σκηνή του αρχιστρατήγου, πάντα ανάμεσα στους αδυσώπητους 
χάρτες. Ο Μόντυ διατυπώνει μια αντιπρόταση. Υποβάλλει την ιδέα αμέσου συνθηκολόγησης όλων 
των χερσαίων, αεροπορικών και ναυτικών γερμανικών δυνάμεων που βρίσκονται στο δυτικό και 
βόρειο πλευρό της ομάδας στρατιών του, δηλαδή στην Ολλανδία, στα νησιά της Φρίζης, στην 
Ελιγολάνδη, στο Σλέσβιγκ-Χολστάιν, στην Δανία. Μ’ αυτό τον όρο όλοι οι Γερμανοί στρατιώτες που 
θα παρουσιασθούν στα προχωρημένα βρετανικά φυλάκια, ατομικά ή καθ’ ομάδας, θα τύχουν 
μεταχείρισης αιχμαλώτων πολέμου. Όσο για τους πρόσφυγες ο Montgomery επιβεβαιώνει, πως δεν 
μπορεί να τους επιτρέψει επίσημα να διαβούν τις γραμμές του. Υπόσχεται όμως να εξετάσει τα 
μέσα που θα ελαφρύνουν τη δυστυχία τους. Δεν είμαι λέει, απάνθρωπος...

Ο Φρίντεμπουργκ απαντά πως δεν έχει την αναγκαία εξουσιοδότηση για να επιβάλλει την 
συνθηκολόγηση των γερμανικών δυνάμεων την Ολλανδίας και της Δανίας. 

 Το αποδεικνύει 
διατάσσοντας την αναστολή των αεροπορικών βομβαρδισμών, χωρίς να περιμένει την υπογραφή 
της συνθηκολόγησης. 

Συμφωνούν να πάει να την επιδιώξει στο Φλένσμπουργκ. Ο ναύαρχος Βάγκνερ και ο στρατηγός 
Κίντσελ θα μείνουν στο αγγλικό Γενικό Στρατηγείο. Σαν τελευταίο χρονικό όριο για την υπογραφή 
ορίζεται η επομένη 4η Μαΐου στις 18:00. 

Σ’ αυτό το διάστημα μεγάλες συζητήσεις γίνονται στο Φλένσμπουργκ. Ο Dönitz κάλεσε τους 
κυριότερους εκπροσώπους των πολιτικών και στρατιωτικών αρχών των εδαφών που ακόμα κρατά η 
Wehrmacht. Ο Seyss-Inquart ήρθε από την Ολλανδία· ο Τερμπόφεν και ο στρατηγός Μπεμ από τη 
Norway· ο δόκτωρ Μπεστ και ο στρατηγός Λίντεμαν από την Δανία· ο στρατηγός Φέρτς, αρχηγός του 
επιτελείου της ομάδας Βορρά από την Κουρλάνδη· ο Ραϊχσπροτέκτορ Φραντς και ο στρατηγός von 
Νάτσμερ, αρχηγός του επιτελείου της ομάδας Mitte, από την Τσεχοσλοβακία. Όλοι Συμφωνούν πως 
η κατάσταση είναι απελπιστική. Ο Seyss-Inquart αποκαλύπτει ότι άρχισε ήδη συνομιλίες και ο 
Φραντς πως διαπραγματεύεται με τους αστούς πολιτικούς της Πράγας, με σκοπό να αναλάβουν 
αυτοί την εξουσία και να καλέσουν τα αμερικανικά στρατεύματα. Ο Νάτσμερ ωστόσο δηλώνει, πως 
δεν μπορεί να εγγυηθεί για τον αρχηγό του, στρατάρχη Σαίρνερ, ικανό να θελήσει να προβάλει 
άμυνα στο βοημικό τετράγωνο μέχρι την τελευταία του πνοή. 

Τα μεσάνυκτα εμφανίζεται ο Φρίντεμπουργκ πελιδνός από την κούραση. Η εξέταση των όρων που 
κομίζει, συνεχίζεται παρουσία του Keitel, του Jodl και του Σβέριν. Η υποχρέωση να παραδώσει 
ανέπαφα τα πολεμικά σταματά για μια στιγμή τον αρχιναύαρχο, έπειτα υποκύπτει, δίνει στον 
Φρίντεμπουργκ εξουσιοδότηση να υπογράψει τη συνθηκολόγηση όλων των στρατιών του Βορρά. 
Του ζητά έπειτα να συνεχίσει την αποστολή του ως την Ρέιμς, για να προσφέρει στους Αμερικανούς 
μια ανάλογη παράδοση και των άλλων στρατιών. 

Στις 18:00 στις 4 Μαΐου ο Φρίντεμπουργκ βρίσκεται πάλι μπροστά στο τροχόσπιτο του Montgomery. 
Αυτός του θέτει ένα και μόνο ερώτημα: Ναι η Όχι; Very dejected, λέει ο Montgomery· ο Γερμανός 
απαντά: Ναι. Είκοσι λεπτά αργότερα μπροστά στους απεσταλμένους του Τύπου, στους 
φωτογράφους, στους κινηματογραφιστές, στα μικρόφωνα της ραδιοφωνίας βάζει την υπογραφή 
του στο πρακτικό συνθηκολόγησης. Ένα αγγλικό αεροπλάνο τον πηγαίνει πίσω στο Φλένσμπουργκ, 
από όπου την επομένη το πρωί ένα γερμανικό αεροπλάνο απογειώνεται για να τον οδηγήσει στην 
Ρέιμς. Ο καιρός έχει χαλάσει. Ο Φρίντεμπουργκ αναγκάζεται να προσγειωθεί στις Brussels, από 



Digitized by 10uk1s 

όπου ένα αυτοκίνητο τον οδηγεί στην Ρέιμς, όπου φθάνει το απόγευμα συνοδευόμενος από τον 
στρατηγό Κίντσελ και κάποιον συνταγματάρχη Πόλεκ. Η υποδοχή που του επιφυλάσσει ο Bedell 
Smith τον κάνει να ελπίζει, πως θα βρει την ίδια σιωπηρή κατανόηση, όπως και από τον 
Montgomery. Η ψευδαίσθηση διαλύεται όταν ο Smith επανέρχεται, αφού συζήτησε με τον 
Eisenhower. Οι όροι είναι αμείλικτα αυστηροί. Η συνθηκολόγηση πρέπει να υπογραφεί για όλες τις 
γερμανικές στρατιές και με τους Ρώσους το ίδιο ακριβώς, όπως και με τους Δυτικούς. Από τη στιγμή 
που θα τεθεί εν ισχύ, οι Γερμανοί στρατιώτες θα είναι αιχμάλωτοι στο σημείο όπου θα βρεθούν, 
χωρίς να έχουν το δικαίωμα να κάνουν έστω και μια κίνηση, άλλως θα τίθενται εκτός των νόμων του 
πολέμου. Ο Φρίντεμπουργκ επικαλείται τις παραχωρήσεις που επέτυχε από τον Montgomery, αλλά 
ο Smith απαντά ότι στο Λύνεμπουργκ επρόκειτο για μια μερική συνθηκολόγηση, ενώ στη Ρέιμς 
πρόκειται για γενική συνθηκολόγηση. Δεν λέει πως ο Άικ είναι σφόδρα δυσαρεστημένος με τη 
στάση του Montgomery. Ήταν σκεπτικός καθ’ όλη τη διάρκεια του γεύματος, λέει ο υπασπιστής του 
Μπάτλερ,

Πιεζόμενος πάλι να πει ναι ή όχι ο Φρίντεμπουργκ επιτυγχάνει την έγκριση να αναφερθεί στο 
Φλένσμπουργκ. Ο Κίντσελ φεύγει και αναφέρει. Ο Dönitz αποφασίζει να στείλει τον Jodl για μια 
έσχατη προσπάθεια. Η εκλογή δεν είναι και πολύ διπλωματική, αλλά ο Jodl έχει γερά νεύρα. Ο 
Φρανσίς ντε Γκενγκάν που τον οδηγεί από το Σταθμό Διοίκησης του Montgomery στην Ρέιμς, 
σημειώνει την αδιατάρακτη ηρεμία του και ομολογεί την ταραχή που αισθάνεται από το γεγονός ότι 
βρίσκεται στο ίδιο αεροπλάνο με τον άνθρωπο που υπήρξε η κολασμένη ψυχή του Hitler. Ο Jodl 
κατά τα αλλά είναι το ίδιο ανίσχυρος όπως και ο Φρίντεμπουργκ. Επιχειρώντας να κερδίσει χρόνο 
προτείνει να γίνει η συνθηκολόγηση σε δύο φάσεις: μια φάση κατά την οποία οι κινήσεις 
στρατευμάτων θα επιτραπούν και μια φάση κατά την οποία θα απαγορευθούν. Ο Eisenhower δίνει 
εντολή να του απαντήσουν, πως, αν η γερμανική υπογραφή καθυστέρηση ακόμα, θα διατάξει να 
κλείσει τελείως το δυτικό μέτωπο και να πυροβολούν εναντίον κάθε Γερμανού στρατιώτη, έστω και 
άοπλου που θα ερχόταν να παραδοθεί. Όλα τα μέσα έχουν εξαντληθεί. Ο Jodl τηλεγραφεί στο 
Φλένσμπουργκ, πως δεν βλέπει άλλη διέξοδο από την υπογραφή ή το χάος. Η απάντηση του Keitel 
φθάνει στη 1 και 30: Πλήρης εξουσιοδότηση σας παρέχεται για την υπογραφή εκ μέρους του 
αρχιναυάρχου Dönitz. 

 διερωτώμενος σε ποια θέση θα μπορούσε να βρεθεί, αν δεχόταν μια συνθηκολόγηση που οι 
Ρώσοι δεν θα ήθελαν να αναγνωρίσουν... 

Το εντευκτήριο μιας επαγγελματικής σχολής διαρρυθμίστηκε κατάλληλα γι’ αυτή την πανηγυρική 
στιγμή: τη συνθηκολόγηση της Γερμανίας μετά από εξήντα οκτώ μηνών εχθροπραξίες. Ξαφνικά 
δίνεται η διαταγή, να αποσυρθούν οι προβολείς και τα μηχανήματα μαγνητοφωνήσεως. Οι 16 
απεσταλμένοι του τύπου που είχαν φθάσει από το Paris με ένα C-47, ειδοποιούνται πως πρέπει να 
κρατήσουν off the record το γεγονός για το οποίο είχαν κληθεί. Η συνθηκολόγηση της Γερμανίας 
με τους Δυτικούς Συμμάχους πρέπει να είναι μυστική. Ο Eisenhower αποφασίζει να μην εμφανισθεί. 
Στην τελετή προεδρεύει ο Bedell Smith έχοντας δεξιά του τον Άγγλο ναύαρχο Harold Μπάροου και 
αριστερά του τον Ρώσο στρατηγό Ιβάν Σουσλοπάρωφ, απλό αρχηγό ενός αποσπάσματος 
συνδέσεως. Ένας Αμερικανός αεροπόρος και ένας Άγγλος αεροπόρος, ο Καρλ Σπάατς και ο Τζ. Ρομπ, 
ο Άγγλος στρατηγός Φρέντερικ Μόργκαν, τέλος ο Γάλλος στρατηγός Φρανσουά Σεβέζ που 
προσκλήθηκε την τελευταία στιγμή, συμπληρώνουν τη συμμαχική πλευρά της τραπέζης. Απέναντι ο 
Jodl, ο Φρίντεμπουργκ και ο ταγματάρχης Βίλχελμ Οξένιους που τον έφεραν για να 
αντιπροσωπεύσει την Luftwaffe. Όλα τελειώνουν μέσα σε λίγα λεπτά, ύστερα από τη δήλωση του 
Jodl, ότι ο γερμανικός λαός επαφίεται στη γενναιοψυχία των νικητών. Η απόκρυψη της υπογραφής 
στην Ρέιμς είναι μια νέα συνθηκολόγηση ενώπιον του Stalin. Η οργή του φαίνεται ότι έριξε το 
S.H.A.E.F. σε μια κατάσταση πανικού. Σπεύδουν να συμφωνήσουν, πως η πραγματική τελετή θα 
γίνει τη μεθεπομένη στο Berlin ανάμεσα στις νικηφόρες στρατιές του. Ο δυτικός κόσμος παρ’ όλα 
αυτά έμαθε την είδηση χάρη στο θάρρος του ανταποκριτού του Associated Press, Έντμουντ 
Κέννεντυ, που αγνόησε την προσβλητική απαγόρευση και εξαπάτησε τη λογοκρισία. Χρειάσθηκε 
όμως να συγκρατήσουν τον αρχιστράτηγο της Δύσης Dwight Eisenhower για να μη σπεύσει στο 
Berlin να παίξει ένα δεύτερο ρόλο πίσω από τον στρατάρχη Ζούκωφ. Το γενικό επιτελείο του Άικ, 
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λέει ο Μπάτλερ,

Το Berlin εξακολουθεί να φλέγεται. Εκρήξεις συγκλονίζουν τα ερείπια. Πρόκειται για αποθήκες 
πυρομαχικών ή για συμμαχικές βόμβες που δεν είχαν εκραγεί και που η πυρκαγιά τους δίνει μια 
δεύτερη ευκαιρία. Τα μεταγωγικά αεροπλάνα που μεταφέρουν τις δυτικές αντιπροσωπείες, 
υποβάλλονται σε σχολαστικές διατυπώσεις και συνοδεύονται από σοβιετικά καταδιωκτικά ως το 
αεροδρόμιο του Τέμπελχοφ, που είναι σπαρμένο από τα χαλάσματα της μάχης. Όσο κι αν είναι 
προετοιμασμένοι, η πτήση επάνω από την καταστραμμένη πρωτεύουσα συγκλονίζει τους Δυτικούς. 
Οι Ρώσοι, για έναν από τους λόγους που μόνο αυτοί ξέρουν το μυστικό τους, αποφεύγουν να τους 
κάνουν να διασχίσουν το κέντρο και τους οδηγούν κάνοντας ένα μεγάλο γύρο ως το Κάρλσχορστ, 
μακρινό προάστιο σχετικά ανέπαφο. Ο πληθυσμός κλήθηκε να εξαφανιστεί κατά μήκος της 
διαδρομής· η κυκλοφορία ρυθμίζεται από γυναίκες με κοντές φούστες που χειρίζονται με 
επιδεξιότητα αυτομάτων κόκκινους και κίτρινους φανούς, και τα στρατεύματα που έχουν 
παραταχθεί στα σταυροδρόμια έχουν καλή εμφάνιση. Ο Ντε Λατρ που την άφιξή του ούτε την 
περίμεναν ούτε την επιθυμούσαν, φαίνεται πως ακολούθησε άλλο δρομολόγιο. Είναι ο μόνος που 
μιλά για ατέλειωτες σειρές δυστυχισμένων γυναικών, παιδιών και γέρων, αποβλακωμένων, που 
βαστούσαν τα πιο ετερόκλητα δοχεία, για να μαζεύουν λίγο νερό από τα σιντριβάνια της πόλης και 
τους κρουνούς κατάσβεσης πυρκαγιάς. Σημειώνει επίσης τις αντιθέσεις του Ερυθρού Στρατού: 
μονάδες θωρακισμένων με άριστη εμφάνιση και 

 ερμήνευσε τη σοβιετική αξίωση σαν προπαγανδιστική πράξη. Ο Πρωθυπουργός είχε 
ήδη εκφράσει την αντίθεσή του. Ο Άικ συμμορφώθηκε με μεγάλη λύπη. Θα ήθελε να δει το Berlin και να 
συναντήσει τους Ρώσους... 

Η συμμετοχή του Γάλλου στρατηγού στην τελετή δεν πραγματοποιήθηκε χωρίς σοβαρές 
προστριβές. Αφού κατέλαβε τον Μέλανα Δρυμό η στρατιά του είχε παρακάμψει τη λίμνη της 
Κωνστάντιας, είχε εισδύσει στην Αυστρία, κυρίευσε το Μπρέγκεντς και το Φέλντκιρχ πάνω στο 
δρόμο του Μπρέννερ. Ο Ντε Λατρ βρίσκεται στο Λίνταου, όταν εξουσιοδοτείται από τον στρατηγό 
De Gaulle 

πιο πέρα εφοδιοπομπές από μακριά και στενά αμάξια 
με πανύψηλες ρόδες που μεταφέρουν κακοντυμένους στρατιώτες που φορούν στο κεφάλι σκούφους από 
αστραχάν κι έχουν ριγμένες στις πλάτες τους παλιές κουβέρτες... 

να πάρει μέρος στην υπογραφή της πανηγυρικής πράξης της συνθηκολόγησης στο Berlin

Στις 9 Μαΐου, λίγο μετά τα μεσάνυκτα, η συνεδρίαση αρχίζει στην αίθουσα τελετών της σχολής 
υπαξιωματικών του Κάρλχορστ. Μεσάνυκτα και 10 ο Ζούκωφ διατάσσει να εισαγάγουν τη 
γερμανική αντιπροσωπεία. Ο Dönitz είχε ορίσει ως αρχηγό της τον στρατάρχη Keitel. Μπαίνει με 
ύφος που οι αυτόπτες μάρτυρες θα χαρακτηρίσουν υπεροπτικό, που μπορεί όμως να θεωρηθεί ως 
αξιοπρεπής ακαμψία ενός στρατιώτου που επιτελεί την πιο οδυνηρή από τις πράξεις 
αυταπαρνήσεως. Χαιρετά υψώνοντας τη στραταρχική του ράβδο, χωρίς να πάρει απάντηση. Δίπλα 
του κάθονται ο ναύαρχος Φρίντεμπουργκ, κίτρινος σαν πτώμα και ο αντιστράτηγος Στούμπφ, 
εκπρόσωπος του στρατάρχου von Γκράιμ που το τραύμα του στο Berlin τον έχει καθηλώσει σ’ ένα 
βαυαρικό νοσοκομείο. Πίσω τους παρατάσσονται στη σειρά έξι αξιωματικοί, 

. To 
S.H.A.E.F. είναι σύμφωνο, προμηθεύει το αεροπλάνο, οι Ρώσοι όμως αρχίζουν να δημιουργούν 
δυσκολίες. Ο De Gaulle και οι σύντροφοί του, ο συνταγματάρχης Ντεμέτς και ο λοχαγός Μποντού, 
βλέπουν να τους προσφέρονται τρία αχυρένια στρώματα σ’ ένα θάλαμο και, πριν από όλα, 
επιδιώκουν μάταια να φθάσουν ως τον στρατάρχη Ζούκωφ. Είναι άγνωστο για ποιο λόγο και με 
βάση ποιες σκέψεις η Μόσχα κάνει τη στάση της ηπιότερη. Συμφωνείται ότι η συνθηκολόγηση θα 
υπογραφεί από τον στρατάρχη Ζούκωφ και τον στρατάρχη Αεροπορίας Τέντερ, που αντιπροσωπεύει 
τον Eisenhower. Ο Αμερικανός στρατηγός Σπατς και ο Ντε Λατρ θα υπογράψουν ως μάρτυpες. Η 
γαλλική φιλοτιμία ικανοποιείται. 

αληθινά επιβλητικοί, 
λέει ο λοχαγός Μποντού, φορώντας όλους τους πολεμικούς σταυρούς μετά ξιφών και παραμένουν 
ακίνητοι, ενώ δαγκώνουν τα χείλη τους για να μην κλάψουν...

Γίνεται η ανάγνωση της συμφωνίας. Η γερμανική αντιπροσωπεία αναγνωρίζει την άνευ όρων 

 Συγκινητική εικόνα ενός στρατού 
ηττημένου. 
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παράδοση όλων των γερμανικών ενόπλων δυνάμεων, η οποία κατά τους όρους της Ρέιμς έχει ήδη 
τεθεί εν ισχύει από τις 23:01 της προηγουμένης ημέρας. Ο Keitel ζητά μια προθεσμία 
εικοσιτεσσέρων ωρών για να γνωστοποίηση την συμφωνία στις στρατιές. Ο Ζούκωφ απαντά, πως η 
αίτηση έχει ήδη απορριφθεί. Ανταλλάσσονται οι υπογραφές. Ο Keitel χαιρετά πάλι με τη 
στραταρχική του ράβδο. Οι νικητές μένουν καθισμένοι. Οι ηττημένοι βγαίνουν έξω. 

Μερικές ημέρες αργότερα ο ναύαρχος Φρίντεμπουργκ αυτοκτονεί με δηλητήριο. Ο στρατηγός 
Κίντσελ τινάζει τα μυαλά του στον αέρα. Ο Himmler, αφού τριγύρισε τον Dönitz σχεδιάζοντας ακόμη 
συγκεχυμένες σκευωρίες, καταλήγει να παραδοθεί σε ένα αγγλικό φυλάκιο, αλλά τη στιγμή που 
αρχίζει η σωματική έρευνα μασά μια παστίλια υδροκυάνιο και πέφτει νεκρός. Ο Γκράιμ αυτοκτονεί 
κι αυτός με δηλητήριο. Άλλοι, που υπήρξαν από τους πιο φανατικούς, επιχειρούν να σώσουν τη ζωή 
τους. Ο gauleiter Χάνκε που διέταξε την άμυνα του Breslau μέχρι τελευταίου ανδρός και μέχρι 
τελευταίας γυναικός, απογειώνεται από την πόλη που ψυχορραγεί μέσα σ’ ένα Fieseler Storch. Ο 
gauleiter Κοχ φεύγει από το Πίλλαου επιβαίνοντας στο παγοθραυστικό που το είχε μετατρέψει σε 
ιδιωτική κιβωτό και φθάνει στις δανικές ακτές. Χάνονται και ο ένας και ο άλλος μέσα στο χάος της 
ηττημένης Γερμανίας. 

Στην Κουρλάνδη κάθε είδους πλωτά μέσα φεύγουν από τα λιμάνια του Λίμπαου και του Βίνταου 
κατά τη διάρκεια της ημέρας, της 8ης Μαΐου, επαναπατρίζοντας 28.000 άνδρες κι ανεβάζοντας σε 
2.204.722 άτομα τον αριθμό των στρατιωτικών και των αμάχων που αποσπάσθηκαν από τους 
θύλακες της Ανατολής από το γερμανικό Ναυτικό, αφήνοντας όμως στην αιχμαλωσία 230.000 
στρατιώτες. Στα Βαλκάνια οι 400.000 άνδρες της ομάδας στρατιών Λερ οφείλουν να παραδοθούν 
στους παρτιζάνους του Τίτο, που διαπράττουν εις βάρος τους σκληρές πράξεις αντεκδίκησης. Στην 
Αυστρία η ομάδα στρατιών Ρέντουλικ, δύναμης 600.000 ανδρών, κατορθώνει να παραδοθεί στους 
Αμερικανούς. 

Στην Τσεχοσλοβακία η Πράγα εξεγείρεται στις 6 Μαΐου. Ο Patton βρίσκεται στο Πίλσεν, σε 
απόσταση 80km από την πρωτεύουσα. Ζητά την έγκριση να εξορμήσει και χωρίς να την περιμένει, 
στέλνει μπροστά ένα απόσπασμα θωρακισμένων. Ο Bradley επεμβαίνει. Η Πράγα, όπως η Βιέννη 
και το Berlin, είναι σοβιετικά οικόπεδα. Το απόσπασμα που είχε φθάσει ήδη στην Πράγα 
ανακαλείται. 

Η βοήθεια που φθάνει στους επαναστατημένους είναι πραγματικά απροσδόκητη. Ο Hitler είχε 
αποφασίσει, αρκετά αργά, να επιτρέψει τη συγκρότηση μιας στρατιάς Βλασώφ. Μόνο μια μεραρχία 
κατορθώθηκε να εξοπλισθεί. Αυτή φθάνει στην Πράγα κάτω από τη διοίκηση του Ουκρανού 
στρατηγού Μπουνιτσένκο και αντί να την καταστείλει, προσχωρεί στην εξέγερση. Έτσι έβλεπε κανείς 
γερμανικές στολές να πολεμούν εναντίον άλλων γερμανικών στολών. Ο ίδιος ο Βλασώφ σπεύδει και 
μετά τη συντριβή της γερμανικής φρουράς οδηγεί περίπου 100.000 άνδρες του στις αμερικανικές 
γραμμές. Ο Patton διατάσσει να τους μεταχειρισθούν ως αιχμαλώτους πολέμου. Αργότερα θα 
παραδοθούν με επί κεφαλής τον Βλασώφ στους Ρώσους. 

Ο Σαίρνερ μαθαίνει τη συνθηκολόγηση στο Γενικό Στρατηγείο του, στο Γιάζεφστατ, στα όρη της 
Σουηδίας. Έχει κάτω από τις διαταγές του τρεις στρατιές ανέπαφες, την 3η, την 17η και την 4η 
αρμάτων, με συνολικό αριθμό 1.200.000 ανδρών. Λίγο καιρό πριν να περικυκλωθεί το Berlin είχε 
πετάξει ως τον Hitler, για να επιχειρήσει να τον φέρει στο βοημικό τετράπλευρο δίνοντάς του την 
υπόσχεση μιας απεγνωσμένης άμυνας. Είχε όμως εξασφαλίσει και τα προσωπικά του μετόπισθεν. 
Μαθαίνοντας πως τα πάντα τελείωσαν, ντύνεται πολιτικά, χώνει στην τσέπη του τα 
αδαμαντοκόλλητα παράσημά του και απογειώνεται με το Fieseler του προς την γενέτειρά του 
Βαυαρία, όπου είχε οργανώσει ένα καταφύγιο εφοδιασμένο με τα απαραίτητα για τη συντήρησή 
του για ένα χρόνο. Χωρικοί καταγγέλλουν την παρουσία του και οι Αμερικανοί τον συλλαμβάνουν 
και τον παραδίδουν στους Ρώσους. Αυτοί ύστερα από μερικά χρόνια θα τον απελευθερώσουν με 
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τιμές που φθάνουν ως το σημείο να τον δεξιωθεί στο Ανατολικό Berlin ο Walther Ούλμπριχτ. 
Ελάχιστοι από τους στρατιώτες του θα γλιτώσουν από τα στρατόπεδα και οι περισσότεροι δεν θα 
επιστρέψουν ποτέ. Η κυβέρνηση-φάντασμα του Φλένσμπουργκ διαιρεί τους Συμμάχους. Ο Churchill 
την βλέπει σαν ένα χρήσιμο όργανο

Συμβολική ταπείνωση. Η Γερμανία δεν είναι μόνο ηττημένη. Έχει χάσει κάθε είδους πολιτική ύπαρξη 
και μάλιστα κάθε είδους νομική υπόσταση. Δεν είναι μόνο ηττημένη, είναι στην κυριολεξία, 
εκμηδενισμένη. 

 και επιθυμεί να την διατηρήσει. Ο Eisenhower ανησυχεί για τις 
αντισοβιετικές διαθέσεις του Dönitz που συγκεκριμένα στέλνει στη Δύση τους Γερμανούς 
επιστήμονες που αναζητούν οι Ρώσοι και που προορίζονται να γίνουν Αμερικανοί υπήκοοι. Ο Keitel 
συλλαμβάνεται πρώτος, έπειτα, στις 22 Μαΐου, ο αρχιναύαρχος καλείται με τον Jodl και τους 
συνεργάτες του στο Πάτρια, που μέσα στο λιμάνι του Φλένσμπουργκ χρησιμοποιείται ως έδρα της 
διασυμμαχικής επιτροπής ελέγχου. Απεσταλμένος από την S.H.A.E.F. ο Αμερικανός στρατηγός Ρουκς 
διατάσσει να τους φυλακίσουν. Ο αρχιναύαρχος και οι αξιωματικοί του είναι υποχρεωμένοι να 
κατεβάσουν τα πανταλόνια τους, για να υποστούν σωματική ερευνά. 
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Ανακατάληψη της Μανίλλας. 
Κατάληψη της Iwo Jima. 

Η Japan στα πρόθυρα της καταστροφής 

Ο πόλεμος στην Ευρώπη τελείωσε. Ο πόλεμος στην Ασία συνεχίζεται. Στις αρχές του 1945 η 
κατάσταση της Japan εξακολουθούσε να είναι εντυπωσιακή. Στο χάρτη κατείχε πάντα απέραντα 
τμήματα της ασιατικής ηπείρου: την Κορέα, την Manchuria, ολόκληρο το βόρειο τμήμα της Κίνας, 
παράκτιους θύλακες στο νότο, τη γαλλική Ινδοκίνα, την Malaya, την Ταιλάνδη και τη μισή Βιρμανία. 
Στη νησιωτική Ασία κατείχε ακόμα το σύνολο των Ολλανδικών Ινδιών και στις Philippines μόνο ένα 
αξιόλογο νησί, η Leyte της είχε αφαιρεθεί. Εκτός απ’ αυτήν οι απωλεσθείσες κατακτήσεις της 
περιορίζονται στη New Guinea, στα Solomon Islands, στα Marshall Islands και Gilberts, στα Marianas 
Islands και σ’ ένα τμήμα της Βιρμανίας. Χρειάσθηκε να εγκαταλειφθούν προχωρημένα σημεία, η 
Japan πέρασε από την επίθεση στην άμυνα, αλλά τρία χρόνια μετά την είσοδό της στον πόλεμο η 
αυτοκρατορία, που είχε συγκροτήσει, έμενε ουσιαστικά ανέπαφη. 

Στις 9 Ιανουαρίου η αμερικανική επίθεση ξαναρχίζει. Ο MacArthur κατάφερε πάλι να κερδίσει το 
παιγνίδι. Ο ναύαρχος King ήθελε να προσπεράσει τις Philippines, για να επιτεθεί κατ’ ευθείαν 
εναντίον της Formosa. Εναντίον των στρατηγικών λόγων του ο MacArthur είχε αναπτύξει εκ νέου τα 
συναισθηματικά και πολιτικά του επιχειρήματα. Η επανάκτηση ολόκληρου του νησιώτικου 
συμπλέγματος των Philippines είναι εθνική υποχρέωση και πολιτική ανάγκη. Η εγκατάλειψη κάποιου ή 
όλων των νησιών θα ήταν καταστροφή,  για την τιμή και για το γόητρο της Αμερικής σ’ ολόκληρη την 
Άπω Ανατολή, αν όχι και στον υπόλοιπο κόσμο.

Ο κατακτητής της Singapore Tomoyuki Yamashita έχει αναλάβει την άμυνά της. Οι δυνάμεις του 
ανέρχονται σε δέκα περίπου μεραρχίες, δηλαδή 262.000 άνδρες. Ο αεροναυτικός αποκλεισμός 
καθιστά εξαιρετικά δύσκολο τον ανεφοδιασμό. Τον Δεκέμβριο ούτε μια νηοπομπή δεν κατόρθωσε 
να μπει στον όρμο της Manila. Το ημερήσιο σιτηρέσιο των στρατιωτών είχε περιορισθεί από 3 
λίμπρες ρύζι σε λιγότερο από μία. Οι Φιλιππινέζοι υφίστανται ακόμα μεγαλύτερες στερήσεις και 
στα στρατόπεδα οι Ευρωπαίοι αιχμάλωτοι, στρατιωτικοί η πολίτες, πεθαίνουν από ασιτία. 

 Ο ναύαρχος Leahy, ο ναύαρχος Nimitz συντάσσονται 
με την άποψη αυτή. Η εισβολή στην πρωτεύουσα νήσο των Philippines, τη Luzon αποφασίζεται. 

Το σχέδιο ανακατάληψης καταρτίζεται με βάση το σχέδιο που ακολούθησαν οι Ιάπωνες για την 
κατάληψη. Η 4η αμερικανική στρατιά, του στρατηγού Ουώλτερ Κρύγκερ, αποβιβάζεται σ’ αυτόν τον 
ίδιο τον όρμο του Λινγκαγιέν που στις 22 Δεκεμβρίου 1941 είδε να ξεπροβάλει η ιαπωνική στρατιά 
του στρατηγού Χόμμα. Ο όρμος αποτελεί την έξοδο προς τη θάλασσα της μεγάλης εσωτερικής 
κοιλάδας που έχει το μονοπώλιο του πλούτου του νησιού και συγκεντρώνει τις συγκοινωνιακές 
αρτηρίες. Όπως και οι Ιάπωνες στην εποχή τους, οι Αμερικανοί έχουν προβλέψει μια 
συμπληρωματική επίθεση στα νότια της Manila , που ανατίθεται στην 8η στρατιά, του 
αντιστράτηγου Ρόμπερτ Αικελμπέργκερ. Η απόβαση στον όρμο του Λινγκαγιέν δεν συναντά 
σοβαρές δυσκολίες. Παρ’ όλο που οι Αμερικανοί τους μιμήθηκαν, οι Ιάπωνες αιφνιδιάζονται 
απόλυτα. Οι επιθέσεις των καμικάζι καταστρέφουν μερικά σκάφη, αλλά γρήγορα σταματούν όχι 
από έλλειψη εθελοντών, αλλά από έλλειψη αεροσκαφών. Ήδη από τις 9 Ιανουαρίου το βράδυ, 
100.000 άνδρες του 1ου και του 14ου σώματος έχουν αποβιβασθεί και το προγεφύρωμα είναι 
συνεχές. Κατά τις προσεχείς ημέρες η επίθεση συναντά αμυντικά στρώματα όλο και πιο σκληρά. Ο 
MacArthur λογάριαζε να βρίσκεται στη Manila δεκαπέντε μέρες μετά την κύρια απόβαση. Στις 27 
Ιανουαρίου μόλις έχει καταλάβει το αεροδρόμιο του Κλαρκφήλντ, στα μισά του δρόμου. Στις 31 
Ιανουαρίου εκτελείται η βοηθητική απόβαση στον όρμο Νακουγκμπού. Η ιαπωνική αντίσταση είναι 
αμελητέα και μέσα από μια ορεινή περιοχή η 11η αερομεταφερόμενη μεραρχία προελαύνει 
ραγδαία προς την Manila. Τη στιγμή που φθάνει στις νότιες παρυφές της το 14ο σώμα 
παρουσιάζεται από την αντίθετη πλευρά και μια επιδρομή του 8ου συντάγματος πεζικού 
απελευθερώνει 3.500 έγκλειστους του Πανεπιστήμιο Σάντο Τόμας, ελάχιστα λιγότερο 
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σκελετωμένους από τους μάρτυρες του Μπούχενβαλντ. Μετά την κατάληψη του Κλαρκφήλντ η 
ιαπωνική αντίσταση κάμφθηκε ξαφνικά και οι Αμερικανοί μπόρεσαν να προελάσουν ταχύτατα προς 
την πρωτεύουσα. 

Ο MacArthur ρίχνει εναντίον της χερσονήσου του Bataan το 9ο σώμα που έμενε διαθέσιμο, με το 
σκοπό να επιταχύνει το άνοιγμα του όρμου της Manila. Ο αμερικανικός στρατός επανέρχεται σ’ 
αυτά τα ολέθρια πεδία μάχης του 1942, στους αυχένες που δεν κατόρθωσε να προασπίσει, στις 
σκεπασμένες από ζούγκλες πλαγιές του όρους Νατίμπ, όπου είχε υποστεί τα πλήγματα των κίτρινων 
πολεμιστών που είχαν μεθύσει από νίκες. Οι συνθήκες έχουν καταπληκτικά αλλάξει. Στην ισχύ, στην 
ποικιλία των όπλων προστίθεται μια αγωνιστική ικανότητα και μια οργανωτική ευχέρεια που 
καθιστούν τον αμερικανικό στρατό καταπληκτικό όργανο μάχης. Η νέα απόβαση δεν στοιχίζει ούτε 
έναν άνδρα. Η χερσόνησος του Bataan γρήγορα απομονώνεται. Το 9ο σώμα συνενώνεται με το 
δεξιό του 14ου σώματος, του οποίου το αριστερό καλύπτει το 1ο σώμα εναντίον του κυρίου όγκου 
του εχθρού, της ομάδας Σομπού που κατέχει τα όρη του βορείου τμήματος της νήσου. Η Manila 
κυκλώνεται τελείως. 

Ισχυροί συναισθηματικοί δεσμοί συνδέουν τον MacArthur με την Manila. Εδώ θριάμβευσε ο πατέρας 
μου, εδώ πέθανε η μητέρα μου, εδώ ερωτεύθηκα τη γυναίκα μου, εδώ γεννήθηκε ο γιος μου...

Η μάχη αρχίζει. Το τμήμα της πόλης που βρίσκεται στα βόρεια του Πασίγκ κυριεύεται με σχετική 
ευκολία, στις συνοικίες όμως που βρίσκονται στα νότια του ποταμού γίνονται αντικείμενο 
λυσσωδών μαχών. Δυο αμερικανικές μεραρχίες, η 37η και η 1η ιππικού, εκμηδενίζουν μία-μία τις 
φωλιές αντίστασης: το στάδιο Ρίζελ, το πάρκο Χάρρισον, το Δημαρχείο, το κεντρικό ταχυδρομείο, το 
ξενοδοχείο 

 Είχε 
προσχεδιάσει να κυριεύσει ανέπαφη την πόλη. Απαγόρευσε στην αεροπορία και στο πυροβολικό να 
την βομβαρδίσουν. Ο Tomoyuki Yamashita από την πλευρά του είχε αποφασίσει να μην την 
προασπίσει, εξ αιτίας της υπερβολικά εκτεταμένης περιμέτρου της. Αλλά ο ιαπωνικός στρατός και 
το ιαπωνικό ναυτικό ανταγωνίζονται μεταξύ τους. Ο ναύαρχος Οκόσι αρνείται να συμμορφωθεί με 
την απόφαση του αρχιστρατήγου και διατάσσει τον ναύαρχο Ιβαμπούσι να υπερασπίσει τη Manila 
δρόμο με δρόμο. 

Manila

Η έφοδος γίνεται με αναρρίχηση στις 23 Φεβρουαρίου. Οι τελευταίοι Ιάπωνες εξοντώνονται στις 3 
Μαρτίου. Οι Αμερικανοί έχουν 1010 νεκρούς και 5.565 τραυματίες. Η Manila είναι ένας σωρός 
ερειπίων. 

. Ο MacArthur παρακολουθεί την κατάληψη του τελευταίου και βλέπει να γίνεται 
παρανάλωμα του πυρός το τζαμωτό σαλόνι του -ακόμα επιπλωμένο με τα δικά του έπιπλα και τα 
βιβλία του- όπου τόσο συχνά είχε ρεμβάσει ατενίζοντας τον φωτεινό όρμο. Οι τελευταίοι ναύτες του 
ναυάρχου Ιβαμπούσι περιχαρακώνονται στην αποικιακή πόλη Ίντρα Μούρος, πίσω από τον 
ισπανικό πύργο του 18ου αιώνος. Ο MacArthur εξακολουθεί να αρνείται στους στρατηγούς του την 
άδεια να καταστρέψουν εκ θεμελίων αυτό τον προμαχώνα με μια αεροπορική επιδρομή, αλλά 
τελικά υποχρεώθηκε να εγκρίνει τη χρησιμοποίηση των πυροβόλων και μια προπαρασκευή 
πυροβολικού πέντε ημερών δεν αφήνει από το Ίντρα Μούρος παρά ερείπια. 

Την ίδια ημερομηνία η χερσόνησος του Bataan έχει εκκαθαριστεί. Ο βράχος του Κορέγκιντορ 
κυριεύθηκε με τον συνδυασμό ρίψης αλεξιπτωτιστών και αμφιβίου επιχείρησης. Το Τοπσάιντ και ο 
μακρόστενος στρατώνας του, όπου οι MacArthur είχαν κατοικήσει κατά την πολιορκία του 1941, 
καταλαμβάνονται έπειτα από μάχη. Η σήραγγα του Μάλιντε Χιλλ, από όπου χιλιάδες Αμερικανοί 
είχαν βγει με τα χέρια ψηλά, φράσσεται και από τις δυο πλευρές. Οι Ιάπωνες όμως δεν 
παραδίδονται. Μια τρομερή υπόγεια έκρηξη που εξαπολύει χείμαρρους φλογών από τα δυο στόμια, 
αναγγέλλει την αυτοκτονία των αμυνομένων. Στις 26 Φεβρουαρίου η υπόγεια αποθήκη 
πυρομαχικών του Μίκευ Πόιντ ανατινάζεται σκεπάζοντας το Κορέγκιντορ με συντρίμμια. Κάθε 
οργανωμένη αντίδραση καταπαύει. Από μια φρουρά 4.000 ανδρών οι Αμερικανοί συνέλαβαν 20 
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αιχμαλώτους. 

Την επομένη, 27η του μηνός, ο MacArthur εγκαθιστά τον Οσμένα στο προεδρικό μέγαρο του 
Μαλακανάν που είχε μείνει σχεδόν ανέπαφο: στη μέση του λόγου ξεσπά σε κλάματα. Ένα μεγάλο 
μέρος της Luzon κι ορισμένος αριθμός νησιών, μεταξύ των οποίων η Mindanao, κατέχονται ακόμα 
από τους Ιάπωνες, αλλά η καταπληκτική εκστρατεία που επεζήτησε ο MacArthur πιο πολύ σαν 
στρατάρχης των Philippines παρά σαν στρατηγός των Ηνωμένων Πολιτειών, έχει ουσιαστικά 
τελειώσει. Δεν έχει αποδειχθεί πως η εκστρατεία αυτή έπαιξε στην ήττα της Japan ρόλο ανάλογο με 
τις διαστάσεις της και την δαπάνη της. Αντίθετα η έμμεση δικαίωσή της μπορεί να βρίσκεται στο 
γεγονός ότι μετά τον πόλεμο μόνη σ’ ολόκληρη την Νοτιοανατολική Ασία η Δημοκρατία των 
Philippines έμεινε πιστή στην αμερικανική φιλία και στις αρχές της δημοκρατίας. Ενώ ο MacArthur 
ανακαταλαμβάνει τις Philippines, η αμερικανική αεροπορία συνεχίζει τον βομβαρδισμό της Japan 
και το αμερικανικό ναυτικό συνεχίζει τη στρατηγική των ατόλλ. Τα δυο αυτά είναι συνδεδεμένα. 
Κάθε νησάκι που κυριεύεται στο δρόμο προς το Tokyo επιτρέπει στους αεροπόρους να καταφέρουν 
πλήγματα πιο πυκνά και πιο ασφαλή. 

Με βάση τα Marianas Islands τα Β-29 της 20ής Αεροπορικής Μοίρας δεν απέχουν παρά 1000 μίλια 
από την Japan. Οι επιδρομές πολλαπλασιάζονται και γίνονται σφοδρότερες εναντίον των 
στρατιωτικών εγκαταστάσεων και των βιομηχανιών. Ο πειρασμός να παραδώσουν στο πυρ τις 
ιαπωνικές πόλεις, όλο ξύλο και χαρτί, μεγαλώνει. Ωστόσο η ανάγκη μιας προκεχωρημένης βάσης 
γίνεται αισθητή, γιατί μόνο έτσι τα υπερφρούρια θα διαθέτουν συνοδεία καταδιωκτικών και θα 
περισυλλέγονται κατά την επιστροφή τα αεροσκάφη που υφίστανται ζημιές. Οι δυνατότητες 
εκλογής δεν είναι μεγάλες. Μεταξύ των Marianas Islands και της Χονσού δεν υπάρχει πια παρά μόνο 
ένα νησιωτικό σύμπλεγμα, μια μακριά αλυσίδα μικρών νησιών που οι Ιάπωνες ονομάζουν Νάμπο 
Σότο. Δυο μόνο προσφέρονται για την εγκατάσταση μιας αεροπορικής βάσης: η Τσίτσι Ζίμα, στην 
ομάδα των νήσων Μπόνι και η Iwo Jima στην ομάδα των νήσων Βολκάνο. Ο ναύαρχος Nimitz 
εκλέγει την τελευταία, ελάχιστα μικρότερη, αλλά κάπως λιγότερο ανώμαλη. Η απόβαση γίνεται στις 
19 Φεβρουαρίου. Δυο μεραρχίες πεζοναυτών, η 5η αριστερά και η 4η δεξιά, εξαπολύουν επίθεση 
ένα λαμπρό πρωινό, με πλήρη τάξη. Η χερσαία και η ναυτική αεροπορία εργάσθηκαν επί 
εβδομάδες, για να εξουδετερώσουν τις αμυντικές οχυρώσεις, αλλά αρνήθηκαν στον στρατηγό 
διοικητή του εκστρατευτικού σώματος, Χόλλαντ Smith, την εβδομάδα προπαρασκευής του 
πυροβολικού που ζητούσε, και τα αεροπλανοφόρα του ναυάρχου Χώλσυ φεύγουν, για να 
εκτελέσουν μια γιγαντιαία επιδρομή εναντίον της Χονσού, αντί να συνεργασθούν στην εισβολή της 
Iwo Jima. Η αισιοδοξία βασιλεύει. Υπολογίζουν να καταλάβουν το νησί μέσα σε τέσσερις ημέρες. 

Το όνομά της Iwo Jima σημαίνει νησί θεϊκό και το έδαφός της είναι τραχύ. Μήκους 8km και πλάτους 
4 είναι φτιαγμένη από ηφαιστειογενή πετρώματα και σκεπασμένη από ένα παχύ στρώμα μαύρης 
στάχτης. Από τα πλάγια και κατά το μήκος της μοιάζει με σέλλα. Το νότιο άκρο της είναι ένα μικρό 
ηφαίστειο ύψους 170m, σχεδόν σβησμένο, το όρος Σουραμπάχι. Το βόρειο άκρο της είναι ένα 
συγκρότημα λόφων σκεπασμένων από αναθυμιάσεις ηφαιστείου και το χώμα τους είναι τόσο 
καυτερό που είναι αδύνατο σχεδόν να το σκάψει κανείς. Στο κέντρο το έδαφος είναι λιγότερο 
ανώμαλο. Οι Ιάπωνες είχαν κατασκευάσει εκεί δυο αεροδρόμια και είχαν αρχίσει την κατασκευή 
ενός τρίτου. 

Μεταξύ των υπερασπιστών της Iwo Jima δεν βασιλεύει ομόνοια. Ναύτες και στρατιώτες 
διαπληκτίζονται. Ένας κολικός που φαίνεται να συνδέεται με τη θειούχο σύσταση του νησιού, ρίχνει 
άρρωστους εκατοντάδες άνδρες. Το πόσιμο νερό λείπει. Ο Κουριμπαγιάσι είχε εκκενώσει το νησί 
από τους 1200 κατοίκους του και είχε κατεδαφίσει τον μοναδικό οικισμό, τον Μοτογιάμα, για να 
προμηθευθεί μερικά οικοδομικά υλικά. Παραιτήθηκε από την προσπάθεια να κρατήσει τις 
ακρογιαλιές και θέλοντας να προβάλει αντίσταση, όσο μπορούσε περισσότερο χρόνο, οργάνωσε την 
άμυνά του γύρω στα δυο άκρα του νησιού. Οι φυσικές σπηλιές διαρρυθμίστηκαν κατάλληλα και 
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συνδέθηκαν με υπόγειες σήραγγες με τα παρατηρητήρια και τις θέσεις μάχης. Η φρουρά διαθέτει 
περίπου 21.000 άνδρες που οι περισσότεροι ανήκουν στην 106η μεραρχία πεζικού. Ο 
Κουριμπαγιάσι οικτίρει τη μετριότητα μέρους των στρατευμάτων του και ειδικά την πλημμελή 
εκπαίδευση των πυροβολητών του. 

Οι αμερικανικές δυνάμεις διασχίζουν το νησί και απομονώνουν από την πρώτη μέρα το όρος 
Σουριμπάχι. Κατά τις προσεχείς ημέρες το 28ο σύνταγμα πεζοναυτών ανεβαίνει μέτρο προς μέτρο 
τις γεμάτες χαράδρες πλαγιές του ηφαιστείου εκκαθαρίζοντας κάθε σπήλαιο με τα φλογοβόλα. Στις 
23 Φεβρουαρίου 40 πεζοναύτες οδηγούμενοι από τον υπολοχαγό Harold Σράιερ φθάνουν στην 
κορυφή και υψώνοντας την αστερόεσσα προμηθεύουν στη σειρά των εικόνων του Δευτέρου 
Παγκοσμίου Πολέμου μια από τις πιο ένδοξες μαρτυρίες του. Αλλά δεν φθάνει αυτή η συμβολική 
πράξη, για να επισφραγισθεί η κατάληψη της Iwo Jima. Ο Κουριμπαγιάσι έχει συγκεντρώσει τον 
κύριο όγκο των δυνάμεων του στους λόφους του νότου. Ένας άγριος αγώνας διεξάγεται. 

Οι δυσκολίες είναι τεράστιες. Το κινούμενο έδαφος κάνει τα πάντα δύσκολα, από την εκφόρτωση 
του υλικού ως την έρπυση των φαντάρων. Φθάνοντας για ενίσχυση η 3η μεραρχία του Σώματος 
Πεζοναυτών αυξάνει τον συνωστισμό στις ακρογιαλιές και μεγαλώνει τις απώλειες, ούτε μια τρύπα 
γιαπωνέζικη δεν κυριεύεται, όσο και ο τελευταίος υπερασπιστής της δεν πέφτει νεκρός. Μια θέση, 
όπως ο λόφος 362 Α, είναι μια τεράστια φωλιά αλεπούς που όλες οι στοές της πρέπει να φραχθούν 
με τοίχο για να κλεισθούν μέσα οι πεισματάρηδες που αγκιστρώθηκαν εκεί. Τη δεύτερη εβδομάδα 
του Μαρτίου οι επιζώντες Ιάπωνες, 1500 περίπου, περιορίζονται σ’ ένα μικροσκοπικό θύλακα κοντά 
στο ακρωτήριο Κιτάνο. Η Iwo Jima κηρύσσεται επισήμως secured (ασφαλής), αλλά μια τελευταία 
ομάδα 500 περίπου ανδρών ανθίσταται ακόμα σε μια άγρια κοιλάδα ανάμεσα σε θειικούς καπνούς 
που βγαίνουν από το έδαφος. Το αμερικανικό μηχανικό τους καταβάλλει με τη βοήθεια ναρκών που 
οι εκρήξεις τους συγκλονίζουν ολόκληρο το νησί. Δεν έγινε ποτέ γνωστό με ποιο τρόπο πέθανε ο 
ήρωας της επικής αυτής άμυνας, ο Κουριμπαγιάσι. 

23.703 Ιάπωνες σκοτώθηκαν έναντι 216 που αιχμαλωτίσθηκαν. Οι πεζοναύτες χάνουν 278 
αξιωματικούς και 5.653 άνδρες νεκρούς ή εξαφανισθέντες. Το ναυτικό προσθέτει σ’ αυτούς 881 
θύματα και το αεροπλανοφόρο Saratoga που υπέστη ζημιές από ένα καμικάζι. Τα λίγα τετραγωνικά 
χιλιόμετρα της Iwo Jima στοιχίζουν σχεδόν τόσο αίμα, όσο και η Luzon, επιχείρημα που αρπάζουν οι 
εφημερίδες του Χηρστ, για να ζητήσουν να δοθεί στον MacArthur η αρχηγία ολόκληρου του 
Ειρηνικού, because he saves the lives of his own men

Στο μέσο της άγριας μάχης η στρατηγική αεροπορία καταφέρει εναντίον της Japan ένα φρικτό 
πλήγμα. Στις 9 Μαρτίου 334 Β-29 απογειώνονται από τα Marianas Islands φορτωμένα με 2.000 
τόνους εμπρηστικών βομβών. Οι συνοικίες του Tokyo που τις δέχονται, αριθμούν ως 55.000 
κατοίκους κατά τετραγωνικό χιλιόμετρο και η επιφάνεια των στεγών φθάνει το μισό της συνολικής 
επιφανείας των συνοικιών αυτών. Μια θάλασσα φλογών που τις επιτείνει ένας τυφώνας, 
καταβροχθίζει τους σωρούς αυτούς εύθραυστων οικοδομών και τους ανθρώπους που στεγάζουν. 
267.711 κατεστραμμένα σπίτια, 83.793 νεκροί. Πλήθη ολόκληρα ρίχθηκαν μέσα στα κανάλια και 
πέθαναν ζεματισμένα. 

. 

Πετώντας πάνω από τη φωτιά και μασώντας το χοντρό πούρο του ο αρχηγός της εκατόμβης 
στρατηγός Κέρτις Λε Μαίυ, είπε: Θα επαναφέρουμε την Japan στη λίθινη εποχή

Τα πλήγματα πολλαπλασιάζονται. Οι στρατιές του MacArthur επισπεύδουν την ανακατάληψη των 

. Οι φωτογραφίες που 
ελήφθησαν τις επόμενες ημέρες, θα δείξουν τεράστιες μαύρες κηλίδες που αντιστοιχούν στις 
απανθρακωμένες συνοικίες. Από 44 βομβαρδιστικά που κτύπησε η αντιαεροπορική άμυνα, μόνον 
14 δεν επιστρέφουν. Τα πληρώματα 5 αεροπλάνων διασώζονται στη θάλασσα, πράγμα που 
περιορίζει σε 45 αμερικανικές ζωές τις απώλειες της επιδρομής. 
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Philippines. Η στρατιά του λόρδου Μαουντμπάττεν πλησιάζει στην Ραγκούν. Η αεροπορική μοίρα 
του Λε Μαίυ αναλαμβάνει να επεκτείνει σ’ όλες τις ιαπωνικές πόλεις την μεταχείριση που 
επεφύλαξε στο Tokyo. Και πριν ακόμα τελειώσει η μάχη της Iwo Jima, ο στόλος και ο στρατός του 
ναυάρχου Nimitz επιτίθεται εναντίον του αρχιπελάγους Ρυουκυού, προθαλάμου της Japan. Το 
αρχιπέλαγος αυτό, Νανσέι Σότο στα ιαπωνικά, απλώνεται σε μια αλυσίδα 150 περίπου νησιών από 
την ανατολική ακτή της Formosa ως το νότιο άκρο της Κυουσού. Το κυριότερο νησί του, η Okinawa, 
μήκους 100km περίπου και πλάτους περίπου 12km, βρίσκεται στο κέντρο, σε απόσταση 800 μιλίων 
από το Tokyo. Είναι ορεινή, τροπική, εύφορη, πυκνοκατοικημένη με την προσθήκη της εντατικής 
ιαπωνικής μεταναστεύσεως στον ιθαγενή πληθυσμό. Η πυκνότητα του πληθυσμού φθάνει στο νότιο 
τμήμα του νησιού τους 6.000 κατοίκους κατά τετραγωνικό χιλιόμετρο. Τα επιτελεία πιστεύουν, πως 
οι συνθήκες του αγώνα θα είναι παρόμοιες με αυτές που πρέπει να περιμένουν να βρουν στην 
περίπτωση που θα αποβιβάζονταν στην Japan. 

Η εισβολή στην Okinawa ξεπερνά όλες τις προηγούμενες επιχειρήσεις στον Ειρηνικό. Παρά την οργή 
του Λε Μαίυ, που αξιώνει να τον παραπέμψουν σε στρατοδικείο, ο Nimitz απαιτεί ακόμα και τα Β-
29 να αναστείλουν τις εμπρηστικές επιδρομές τους εναντίον της Japan, για να συμμετάσχουν στην 
εξουδετέρωση των εχθρικών βάσεων. 

Οι κολυμβητές μάχης χρησιμοποιούνται σε μεγάλη κλίμακα. Οι Ιάπωνες βασίζονται στις 
βενζινακάτους αυτοκτονίας που στη θάλασσα αντιστοιχούσαν με τα καμικάζι: οι Αμερικανοί 
αποβιβαζόμενοι αιφνιδιαστικά στο σύμπλεγμα των νήσων Κεράμα δυτικά της Okinawa 
καταστρέφουν 350 απ’ αυτές. Οι χερσαίες δυνάμεις είχαν συγκεντρωθεί σε μια μόνη στρατιά, την 
10η, κάτω από τις διαταγές του αντιστράτηγου Σιμόν Μπολίβαρ Μπούκνερ. Γιος στρατηγού των 
Νοτίων στον εμφύλιο πόλεμο, ηγήτορας αυστηρός, φλεγόταν για πολύ καιρό από ανυπομονησία 
στην Αλάσκα, μακριά από τα κύρια πεδία της μάχης, κυνηγώντας αρκούδες του Κόντιακ σαν διέξοδο 
στο μένος του να πολεμήσει. Η εκστρατεία της Okinawa του προσφέρει ένα αντιστάθμισμα. Του 
είχαν εμπιστευθεί το 3ο αμφίβιο σώμα που το αποτελούσαν η 1η, η 2η και η 6η μεραρχία 
πεζοναυτών, και το 24ο σώμα που το αποτελούσαν η 7η, η 27η, η 77η και η 96η μεραρχία του 
στρατού. Μια όγδοη μεραρχία, η 81η, έμενε σε εφεδρεία στη Νουμέα. 

Οι Ιάπωνες εμποδίζουν δραστικά την προσέγγιση στα νησιά Ρυουκυού. Μια επίθεση εναντίον των 
αεροπλανοφόρων του ναυάρχου Μίτσελ μετατρέπει το Φράνκλιν σ’ ένα σωρό παλιοσιδερικά που, 
ως εκ θαύματος, δεν βυθίζεται: το σκάφος πλημμυρισμένο στο αίμα με 724 νεκρούς και 265 
τραυματίες, κατορθώνει να ρυμουλκηθεί, έπειτα να θέσει πάλι σε λειτουργία τις μηχανές του και να 
φθάσει στη Hawaii. Δυο καινούρια αεροπλανοφόρα, κληρονόμοι των ένδοξων ονομάτων Γουάισπ 
και Yorktown, υφίστανται επίσης ζημιές. Όμως η ναυτική υπεροχή δεν μπορεί να ανατραπεί εκ 
νέου. Άλλωστε ο αμερικανικός στόλος δέχεται σοβαρές ενισχύσεις: 2 θωρηκτά, 4 αεροπλανοφόρα, 5 
καταδρομικά και 15 αντιτορπιλικά που η καταστροφή του γερμανικού στόλου επιτρέπει στη Great 
Britain να στείλει στον Ειρηνικό. 

Η εισβολή στην Okinawa αρχίζει την ημέρα του Πάσχα (Easter Sunday), 1η Απριλίου. Η ζώνη 
απόβασης που είχε επιλεγεί, είναι το κέντρο της νήσου, από τη μια και από την άλλη πλευρά ενός 
μικρού ποταμού που ονομάζεται Μπούσα. 1213 σκάφη κάτω από τις διαταγές του ναυάρχου 
Ραίημοντ Κ. Τάρνερ, αποβιβάζουν την 6η και την 1η μεραρχία πεζοναυτών και την 7η και 96η 
μεραρχία στρατού. Αντίσταση μηδέν. Θα έλεγε κανείς ότι δεν υπάρχουν εχθρικές δυνάμεις στην 
Okinawa. Από την πρώτη ήδη μέρα οι αμερικανικές δυνάμεις διασχίζουν το νησί από τη μια ως την 
άλλη άκρη και η κατάληψη των αεροδρομίων του Γιοντάν και του Καντένα δεν στοιχίζει παρά 2 
νεκρούς. Ο διοικητής ενός συντάγματος που παίρνει το βάπτισμα του πυρός, κομπορρημονεί: 
Σ

Διοικητής της νήσου είναι ο στρατηγός Μιτσούρου Ουσιγίμα, με επιτελάρχη του τον λαμπρό 

τείλτε μου έναν Γιαπωνέζο, ζωντανό ή νεκρό. Οι άνδρες μου δεν είδαν ακόμα κανέναν... 
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υποστράτηγο Ισάμου Τσο. Η μικρή 32η στρατιά τους αποτελείται Από την 24η και 62η μεραρχία 
πεζικού, με την 44η ανεξάρτητη ταξιαρχία. Οι δυνάμεις τους ανέρχονται σε 100.000 άνδρες, από 
τους οποίους 24.000 προέρχονται από την τοπική εθνοφυλακή. Παραιτημένοι από την υπεράσπιση 
του συνόλου της νήσου είχαν συγκεντρώσει τις δυνάμεις τους στο Νότο, γύρω από την παλιά 
πρωτεύουσα Σούρι και τη νέα πρωτεύουσα Νάχα. Στο βόρειο τμήμα ένα απόσπασμα φρουρεί την 
χερσόνησο Μοτομπού και τη νήσο Ιέ Ζίμα που αποτελεί προέκτασή της. Το υπόλοιπο τμήμα, 
συμπεριλαμβανομένων και των μεγάλων αεροδρομίων του Γιοντάν και του Καντένα, έχει 
εγκαταλειφθεί. Στρεφόμενα αντιστοίχως στα βόρεια και στα νότια το 3ο αμφίβιο σώμα και το 24ο 
σώμα κατευθύνονται προς αυτές τις δυο γραμμές αντίστασης, ακολουθώντας καταπράσινους 
στενούς δρόμους. Ο ιδεώδης καιρός της πασχαλινής ημέρας δεν διατηρήθηκε. Μια ψυχρή και 
γλοιώδης βροχή, σαν αυτή που πέφτει στην Japan, πλημμυρίζει την Okinawa. 

Στην Japan η νέα αμερικανική απόβαση φέρνει τα αποτελέσματά της. Στις 5 Απριλίου ο 
πρωθυπουργός Κουρίσι Κοΐζο ομολογεί την αποτυχία του και υποβάλλει στον αυτοκράτορα Hiro-
Hito την παραίτηση μιας κυβέρνησης ηλικίας οκτώ μηνών που είχε ανασχηματισθεί τέσσερις φορές. 
Οι σώφρονες, ο πρίγκιπας Κονόγιε, ο κόμης Κίντο, ο ναύαρχος Οκάντα, ο βαρόνος Χιρανούμα, 
επιτυγχάνουν να ορισθεί ως νέος αρχηγός της κυβέρνησης ο ναύαρχος Kantaro Suzuki, ηλικίας 77 
ετών που είχε αρχίσει τη στρατιωτική του σταδιοδρομία στον κινεζοϊαπωνικό πόλεμο του 1894. Το 
1936, ένοχος του εγκλήματος της μετριοπάθειας, κτυπήθηκε από τους επαναστατημένους νέους 
αξιωματικούς και θεωρήθηκε νεκρός με τόση βεβαιότητα, ώστε οι δολοφόνοι έκαψαν λιβάνι επάνω 
στο σώμα του. Αναλαμβάνοντας την εξουσία δεν παραλείπει να προφέρει τα τελετουργικά λόγια: 
Να οδηγήσω την Japan στην συντριβή των εχθρών της. Αλλά ο μαρκήσιος Ματσουντέιρα, ιδιαίτερος 
γραμματέας του μυστικοσυμβούλου κόμη Κίντο, κάνει μια επίσκεψη στον Σιγκανόρι Τόγκο, που 
επανέρχεται στο υπουργείο Εξωτερικών. Φαίνεται, του λέει, ότι ο αυτοκράτωρ μελετά τρόπους 
τερματισμού του πολέμου...

Για να σώσει την Okinawa η Japan καταβάλλει ηρωική προσπάθεια. Στις 6 Απριλίου μια αεροναυτική 
αντεπίθεση αρχίζει. 699 αεροπλάνα, από τα οποία 355 καμικάζι, εφορμούν εναντίον του στόλου 
απόβασης. Το βράδυ ο λογαριασμός των αμερικανικών απωλειών είναι θριαμβευτικός: 60 σκάφη, 
από τα οποία 2 θωρηκτά, βυθισμένα· 61 σκάφη, από τα οποία πολλά αεροπλανοφόρα, έχουν 
υποστεί ζημιές· κανένα από τα 355 καμικάζι δεν επέστρεψε στη βάση του και από τα 444 
πληρώματα που δεν είχαν συνάψει συμφωνία με το θάνατο, 341 ήταν απόντα στο προσκλητήριο. 

 Ο νέος ηγέτης της ιαπωνικής διπλωματίας δεν ζητά να μάθει 
περισσότερα. Το μήνυμα έχει διαβιβασθεί. 

Τα 121 εχθρικά σκάφη που καταστράφηκαν ή τέθηκαν εκτός μάχης, είναι φανταστικά. Η ημέρα αυτή 
στοίχισε στην Αμερική 3 αντιτορπιλικά, 1 αποβατικό σκάφος και δύο μεταγωγικά πυρομαχικών, 
καθώς και 10 σκάφη που είχαν υποστεί ζημιές, όλα κατηγορίας με δευτερεύουσα σημασία. Το 
αυτοκρατορικό γενικό επιτελείο είχε ονειρευτεί ότι ο ήλιος θα έδυε πάνω σ’ ένα αποδεκατισμένο 
και πανικόβλητο αμερικανικό στόλο. Είχε την ελπίδα ότι η ναυτική δύναμη του ναυάρχου Σεΐτσι Ίτο, 
ξεπροβάλλοντας μέσα σ’ αυτή τη σύγχυση, θα έκανε πραγματική σφαγή. Ο αμερικανικός στόλος 
όμως είναι ανέπαφος και ο Ίτο εφορμά εναντίον τείχους. 

Είχε φύγει από την Τοκουγυάμα στην Εσωτερική Θάλασσα στις 6 Απριλίου, ώρα 15:00. Η μοίρα που 
διοικεί, αποτελείται από το υπερθωρηκτό Yamato, με διοικητή τον αντιναύαρχο Αρίγκα, το ελαφρό 
καταδρομικό Γιαχάγκι και 8 αντιτορπιλικά. Μένουν ακόμα στο ιαπωνικό ναυτικό μερικά σκάφη λίγο-
πολύ ανέπαφα, όπως τα θωρηκτά Ίσε και Χουγίγκα που είχαν γλιτώσει στη μάχη του Leyte, αλλά η 
έλλειψη μαζούτ τα στερεί από την τιμή να συμμετάσχουν στην ηρωική και πένθιμη πομπή. Οι 2.500 
τόνοι που είχαν βρει για τα ντεπόζιτα του Yamato, δεν του επιτρέπουν καν να επιστρέψει από την 
Okinawa. Ξεκινά σαν ένα γιγάντιο καμικάζι της θάλασσας. 

Στις 8 του μηνός το βράδυ τα ιαπωνικά πολεμικά βγαίνουν από την Εσωτερική Θάλασσα από την 
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ανατολική της έξοδο, το στενό Μπόνγκο. Στις 7, στις 4 το πρωί, παρακάμπτουν το άκρο Κυουσού και 
διαγράφουν μια μεγάλη καμπύλη προς τα δυτικά, για να αιφνιδιάσουν τον εχθρό. Έγιναν όμως 
αντιληπτά, την ώρα που έβγαιναν από το στενό, από τα υποβρύχια Χάκλεμπακ και Τρήντφαϊν και 
στις 6 το πρωί ένα ανιχνευτικό του αεροπλανοφόρου Essex τα επισημαίνει για δεύτερη φορά. 

Ο ναύαρχος Μίτσερ δίνει εντολή στον ναύαρχο Ντέγιο να παρεμβάλει μεταξύ της ιαπωνικής μοίρας 
και του αποβατικού στόλου τα 6 θωρηκτά, τα 7 καταδρομικά και τα 21 αντιτορπιλικά του. Στα 
αεροπλανοφόρα της 58ης μοίρας που περιπολούν στα ανατολικά της Okinawa, δίνει διαταγή 
γενικής εφόδου των αεροπλάνων τους. Πολλές εκατοντάδες βομβαρδιστικών, τορπιλοβόλων και 
καταδιωκτικών απογειώνονται κατά διαδοχικά κύματα προς τον εχθρό. 

Το Yamato πλήττεται για πρώτη φορά με 2 βόμβες κοντά στον οπίσθιο ιστό στις 12:41. Τέσσερα 
λεπτά αργότερα μια πρώτη τορπίλη το χτυπά στο μπροστινό μέρος της αριστερής πλευράς. Διατηρεί 
ταχύτητα 22 κόμβων, αλλά έπειτα από μια ανάπαυλα τριών τετάρτων της ώρας 5 τορπίλες κτυπούν 
διαδοχικά το αριστερό πλευρό του γίγαντα. Στις 14:02, 3 ακόμη βόμβες το κτυπούν στη μέση, έπειτα 
μια ομοβροντία από 4 - 5 τορπίλες του έρχεται από την δεξιά πλευρά. Κανένα πολεμικό δεν είχε 
κατασκευασθεί πιο στέρεα απ’ αυτό το υπέροχο σκάφος, μήκους 863 ποδών και εκτοπίσματος 
72.000 τόνων. Αλλά τα πλήγματα που δέχεται είναι πάρα πολλά. Η ταχύτητα πέφτει στους 12 
κόμβους. Η κλίση προς τα αριστερά φθάνει τις 20 μοίρες. Όλο το πυροβολικό του έχει αχρηστευθεί, 
συμπεριλαμβανομένων και των γιγαντιαίων πυροβόλων που το διαμέτρημά τους αποτελούσε 
μυστικό ακόμα και για τους αξιωματικούς του σκάφους. Ο αντιναύαρχος Αρίγκα πλημμυρίζει το 
μηχανοστάσιο και το δεξιό λεβητοστάσιο, για να επιχειρήσει να ισορροπήσει το θωρηκτό του 
πνίγοντας μέσα στα κύτη του σκάφους εκατοντάδες άνδρες. Σχεδόν σταματημένο, με έναν μόνον 
έλικα σε λειτουργία, το πολεμικό εξακολουθεί να κλίνει προς το αριστερό πλευρό του. Όταν η κλίση 
φθάνει τις 35 μοίρες, ο ναύαρχος Ίτο αποχαιρετά το επιτελείο του με όση επισημότητα επιτρέπει η 
κλίση της γέφυρας και κλείνεται στο δωμάτιό του. Λίγα λεπτά αργότερα, στις 14:23, το Yamato 
τινάζεται στον αέρα μέσα σε μια απίθανη δέσμη φλογών. Από το πλήρωμα, 2.767 ανδρών, 
περισυλλέγονται μόνον 23 αξιωματικοί και 246 ναύτες. Το Γιαχάγκι και τέσσερα αντιτορπιλικά έχουν 
την ίδια τύχη με τη ναυαρχίδα ανεβάζοντας τις ιαπωνικές απόκλειες σε 3.665 νεκρούς. Οι 
Αμερικανοί χάνουν 10 αεροπλάνα και 12 αεροπόρους. 

Τις επόμενες ημέρες οι μαζικές επιθέσεις των καμικάζι συνεχίζονται. Ένα νέο βλήμα αυτοκτονίας, το 
μπάκα, κάνει την εμφάνιση του βυθίζοντας το αντιτορπιλικό Μάννερτ Λ. Άμπελε. Πρόκειται για μια 
ιπτάμενη βόμβα με πιλότο, απλό ανεμοπλάνο που μεταφέρεται σε μικρή απόσταση από το θύμα 
του κάτω από ένα δικινητήριο Μπέττυ και είναι εφοδιασμένο με πυραύλους που αυξάνουν την 
ταχύτητα καθέτου εφορμήσεώς του σε 800km/h. Επιδρομές συμβατικών βομβαρδιστικών γίνονται 
ταυτόχρονα μ’ αυτές τις απεγνωσμένες μορφές του αεροπορικού πολέμου. Τριάντα περίπου 
αμερικανικά σκάφη βυθίζονται 350 υφίστανται ζημιές, συμπεριλαμβανομένου και του μεγάλου 
αεροπλανοφόρου Enterprise, παλαιμάχου ολόκληρου του πολέμου στον Ειρηνικό. Η αμερικανική 
λογοκρισία αναγκάζεται να άρει τη σιγή που είχε επιβάλει σχετικά με τα καμικάζι. Τα αεροπλάνα 
αυτά προκαλούν βαθιά εντύπωση και ενισχύουν την πεποίθηση, πως η Japan δεν θα ηττηθεί παρά 
μόνο με την εξόντωση των Ιαπώνων. Κι ωστόσο τα καμικάζι αποτυγχάνουν! Μπροστά στο ραντάρ 
μεγάλης ακτίνας, τις μόνιμες περιπολίες καταδιωκτικών, την τελειοποιημένη αντιαεροπορική άμυνα 
η αποτελεσματική αυτοκτονία γίνεται δύσκολη. Τα πλήγματα θίγουν κυρίως τα μικρά σκάφη, 
αποβατικά, μεταγωγικά, αντιτορπιλικά. Κανένα μεγάλο πολεμικό δεν βυθίζεται. Ο πατριωτικός 
φανατισμός και η φιλοτιμία εξασφαλίζουν τη στρατολόγηση εθελοντών του θανάτου, αλλά τα 
αεροσκάφη λείπουν πιο πολύ από τους ανθρώπους. H δεύτερη επίθεση στις 12 Απριλίου δεν 
εξαπολύεται παρά μόνο με 185 καμικάζι, έπειτα οι αριθμοί ελαττώνονται ακόμα περισσότερο, 
ώσπου καταλήγει να συμμετέχουν στις επιδρομές μόνο γύρω στα 40 αεροσκάφη. 1900 περίπου 
καμικάζι θυσιάζονται κατά την διάρκεια της εκστρατείας της Okinawa, χωρίς πιθανότατα να 
επιτύχουν τα αποτελέσματα που ισάριθμοι πιλότοι θα είχαν επιτύχει. Συνολικά η ιαπωνική 
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αεροπορία χάνει στη μάχη των Νήσων Ρυουκυου 7.800 αεροπλάνα που καταρρίπτονται σε 
συγκρούσεις ή καταστρέφονται στο έδαφος. Πρόκειται για ισοζύγιο ήττας. 

Στην ξηρά το 3ο αμφίβιο σώμα φθάνει, στις 4 Απριλίου, στο βόρειο άκρο της νήσου. Καταλαμβάνει 
έπειτα την Ιέ Ζίμα (όπου σκοτώνεται ο Έρνι Πάυλ, ο διασημότερος πολεμικός ανταποκριτής) και, 
αφού απομονώσει τη χερσόνησο Μοτόμπου, εξοντώνει έναν προς έναν τους υπερασπιστές της. Ο 
αγώνας συνεχίζεται στο νότιο τμήμα. Το έδαφος γεμάτο φαράγγια που δημιουργούν κλειστούς 
χώρους, εξαιρετικά οχυρωμένο, επιτρέπει λυσσώδη άμυνα, αλλά ο Ουσιγίμα δεν αρκείται σε 
παθητική αντίσταση φιλοδοξεί να εκδιώξει τον εχθρό από την Okinawa. Στις 4 Μαΐου εξαπολύει μια 
αντεπίθεση με την 24η μεραρχία πεζικού που ζηλόφθονα την κρατούσε σε εφεδρεία, είχε όμως 
υπερβολικά καλή γνώμη για τις δυνάμεις του και αναγκάζεται να διακόψει τις επιχειρήσεις ευθύς 
από την επομένη. Οι Αμερικανοί συνεχίζουν τη μεθοδική τους πίεση εναντίον του λαβύρινθου των 
οχυρώσεων εκστρατείας που είχαν κατασκευασθεί γύρω στο Σίμου. Από τις παρατεταμένες βολές 
πυροβολικού το έδαφος παίρνει τη σεληνιακή όψη των πεδίων των μαχών του Πρώτου Παγκοσμίου 
Πολέμου. Οι τροπικές βροχές γεμίζουν με νερό τις κάνες, διώχνουν τους χειριστές των πυροβόλων 
από τις θέσεις βολής, πλημμυρίζουν τις αποθήκες. Το Σούγκαρ Χιλλ, το Χαλφ Μουν Χιλλ, το Βάννα 
Ριτζ, το Κόνικαλ Χιλλ, τα υψώματα του Σίμου, το ίδιο το Σίμου τέλος, κυριεύονται με συστηματικές 
επιθέσεις. Στις 27 Μαΐου ο Ουσιγίμα αποφασίζει να εγκαταλείψει τη Νάχα, αλλά καθησυχάζει το 
Tokyo λέγοντας, πως η 32η στρατιά του είναι ανέπαφη και πως ο αγώνας συνεχίζεται αμείωτος. Στη 
μάχη συμμετέχει και ο ιαπωνικός πληθυσμός. Οι μαθητές των γυμνασίων προσφέρουν ένα σώμα 
1500 νέων και οι μαθήτριες προσθέτουν σ’ αυτό 600 κορίτσια αποφασισμένα να πεθάνουν. Οι 
στερήσεις και η ένταση των βομβαρδισμών εναντίον μιας πυκνοκατοικημένης περιοχής αφαιρούν 
άλλωστε από την ιδιότητα του αμάχου κάθε λόγο που να την κάνει αξιοζήλευτη. Οι ομαδικές 
αυτοκτονίες αμάχων πολλαπλασιάζονται. 

Στις 4 Ιουνίου η 32η στρατιά εξακολουθεί να διαθέτει 30.000 άνδρες, αλλά οι περισσότεροι είναι 
άνδρες των βοηθητικών υπηρεσιών και εθνοφρουροί. Τα τέσσερα πέμπτα των βαρέων όπλων έχουν 
χαθεί. Οι Αμερικανοί καταστρέφουν από τα θεμέλια τα χωριά, κλείνουν τους δρόμους και 
υποχρεώνουν τους υπερασπιστές να καταφεύγουν σε σπήλαια, όπου εξοντώνονται με φλογοβόλα. 
Στις 18 Ιουνίου, ο στρατηγός Σιμόν Μπολίβαρ Μπούκνερ σκοτώνεται μέσα σ’ ένα παρατηρητήριο 
του πυροβολικού από μια από τις τελευταίες ιαπωνικές οβίδες. Τέσσερις μέρες αργότερα οι 
Αμερικανοί καταλαμβάνουν ολόκληρη την ακτή. Οι Ιάπωνες δεν προβάλλουν πια αντίσταση, παρά 
μόνο σε μερικά σκόρπια οχυρά. Σε ένα από αυτά, στους πρόποδες του υψώματος 89, του οποίου 
την κορυφή κατέχει το 32ο σύνταγμα αμερικανικού πεζικού, οι στρατηγοί Ουσιγίμα και Τσο 
εκτελούν το τυπικό χαρακίρι. Ο Τσο συντάσσει το ακόλουθο επιτάφιο επίγραμμα. Τσι Ισούμου, 
αντιστράτηγος του αυτοκρατορικού στρατού. Ηλικία θανάτου: 51 ετών. Πεθαίνω χωρίς λύπη, χωρίς 
φόβο, χωρίς ντροπή και χωρίς χρέη.

Η Iwo Jima και η Okinawa θέτουν προ πάντων ένα φοβερό πρόβλημα: με βάση τον αριθμό των 
ανθρωπίνων υπάρξεων που καταβρόχθισαν, πόσο θα στοίχιζε η εισβολή και η τελική ήττα της Japan; 

 Οι αιχμάλωτοι είναι σχετικά πολλοί, 7.400, και ορισμένες ομάδες 
άκουσαν τα μεγάφωνα των Αμερικανών που ήταν ιαπωνικής κατασκευής (Νισέις) τα οποία τους 
καλούσαν να επιζήσουν. Οι ιαπωνικές απώλειες ανέρχονται σε 131.000 νεκρούς από τους οποίους 
42.000 πολίτες. Οι απώλειες του αμερικανικού στρατού και του σώματος των πεζοναυτών 
ανέρχονται σε 7.213 νεκρούς ή εξαφανισθέντες. Το αμερικανικό ναυτικό προσθέτει σ’ αυτούς 4.907 
νεκρούς ή έξαφανισθέντες που οι περισσότεροι είναι θύματα των καμικάζι. Αυτός ο φόρος αίματος 
φαίνεται τεράστιος στην αμερικανική κοινή γνώμη και οι επικρίσεις που προκάλεσε η εκστρατεία 
της Iwo Jima, αντηχούν εκ νέου. 

Σύμφωνα με όλα τα λογικά κριτήρια η Japan είναι ήδη ηττημένη. Το ναυτικό της έχει καταστραφεί 
ολοκληρωτικά. Η αεροπορία της είναι ανίσχυρη. Ο αποκλεισμός εξαντλεί τους πόρους της 
βιομηχανίας και γεννά την απειλή μιας απίστευτης πείνας. Η πολεμική παραγωγή περιορίζεται κατά 
τα τρία τέταρτα. Μετά την πτώση της Iwo Jima και της Okinawa τα μέσης ακτίνας δράσης 
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βομβαρδιστικά πρόκειται να προσθέσουν το βάρος τους στη δράση των ιπταμένων υπερφρουρίων. 
Η γερμανική συνθηκολόγηση αποδεσμεύει για τον Ειρηνικό συντριπτικές δυνάμεις. Τέλος, στις 5 
Απριλίου, η Μόσχα κατήγγειλε το σύμφωνο ουδετερότητας, προμήνυμα εισόδου της Ε.Σ.Σ.Δ. στον 
πόλεμο της Άπω Ανατολής. 

Ωστόσο τίποτα δεν προμηνύει την απόφαση της Japan να υποκύψει στη μοίρα της. Η 
συνθηκολόγηση της Γερμανίας γίνεται δεκτή με μια ήρεμη περιφρόνηση για την μαλθακότητα και 
την δειλία των Δυτικών. Παρά την καταγγελία του συμφώνου ουδετερότητας ο Tojo αρχίζει με τον 
πρεσβευτή Γιάκομπ Μαλίκ συνομιλίες που αποσκοπούν σε μια σοβιετική μεσολάβηση, αλλά η 
Μόσχα αποφεύγει να πληροφορήσει σχετικά τους συμμάχους της, που δεν το υποψιάζονται, παρά 
μόνο από την αποκρυπτογράφηση μερικών ραδιοτηλεγραφημάτων που έπιασαν. Εξωτερικά η Japan 
παραμένει αποφασισμένη να αγωνισθεί με το πνεύμα της Ταράβα και της Iwo Jima, προτίμα 
δηλαδή την εξόντωση από την παράδοση. 

Τον Ιούνιο γίνονται στον Λευκό Οίκο πολλές συσκέψεις με θέμα τον πόλεμο του Ειρηνικού. Ο 
ναύαρχος Leahy αντιτάσσεται στην εισβολή στην Japan και υποστηρίζει, πως ο αποκλεισμός και ο 
βομβαρδισμός πρέπει να επαρκούν για να την εξαναγκάσουν να υποκύψει. Ο King και ο Marshall 
εκφράζουν αντίθετη γνώμη και αφού κι ο Truman συντάσσεται με την άποψη τους, οι προτάσεις 
των Joint Chiefs of Staff εγκρίνονται. Η εισβολή στην Japan θα διεξαχθεί σε δύο χρόνους. Η 
Κυουσού, η νοτιότερη από τις τέσσερις μεγάλες ιαπωνικές νήσους, θα υποστεί την επίθεση 
εισβολής την 1η Νοεμβρίου 1945: σχέδιο Ολύμπικ. Η Χονσού, η σημαντικότερη, θα υποστεί επίθεση 
εισβολής την 1η Μαρτίου 1946 με απόβαση στον όρμο του Tokyo: σχέδιο Κόρονετ. Οι γιγάντιες 
προετοιμασίες αρχίζουν. Η νορμανδική

Αλλά το πρόβλημα του τιμήματος εξακολουθεί να τίθεται. Οι αρχηγοί του επιτελείου υπολογίζουν 
τον μητροπολιτικό ιαπωνικό στρατό σε 26 μεραρχίες που αριθμούν 1.800.000 άνδρες. Ο 
εφοδιασμός, ο εξοπλισμός και τα αποθέματα παρουσιάζουν ελλείψεις, επάνω όμως στο ιερό πάτριο 
έδαφος θα πρέπει να αναμένεται απεγνωσμένος αγώνας. Η χώρα δεν προσφέρεται στον 
μηχανοποιημένο πόλεμο, αλλά αντίθετα σε αγώνα τοπικών επιχειρήσεων που θα είναι επανάληψη 
σε μεγάλη κλίμακα των συγκρούσεων της Iwo Jima και της Okinawa. Οι αμερικανικές απώλειες θα 
είναι αναγκαστικά πολύ βαριές. Ο Marshall προβάλλει τον αριθμό των 500.000 νεκρών. 500.000 
νεκροί! Ποτέ η Αμερική δεν γνώρισε τέτοια εκατόμβη. Ο Πρώτος Παγκόσμιος Πόλεμος στοίχισε γι’ 
αυτήν 53.000 νεκρούς. Ο θρίαμβος που πριν από λίγο επέτυχε εναντίον της Γερμανίας, δεν της 
στοίχισε ούτε 200.000 ανθρώπινες ζωές. Πρέπει τώρα να αντιμετωπίσει να χάσει το τριπλάσιο, για 
να ολοκληρώσει μια νίκη εναντίον της Japan που ουσιαστικά έχει κερδηθεί! 

 κλίμακα, αυτή τη φορά, έχει ξεπερασθεί. Η 6η και η 10η 
στρατιά, και ακόμη η 1η στρατιά που έχει μεταφερθεί από την Ευρώπη θα συμμετάσχουν στην 
απόβαση. Για τον σκοπό αυτό θα διατεθούν 36 μεραρχίες που αριθμούν 1.532.000 άνδρες. Με την 
αεροπορία, το ναυτικό, τις βοηθητικές υπηρεσίες η ανθρώπινη μάζα που θα τεθεί σε κίνηση, για να 
συντρίψει την Japan, θα φθάσει τα 5 εκατομμύρια άνδρες. Επαναλαμβάνεται ότι η επέμβαση της 
Ρωσίας στη Manchuria είναι επιθυμητή. Ωστόσο δεν δίνεται στο πράγμα η ίδια έμφαση, όπως στη 
Yalta. Η Αμερική μπορεί μόνη της να αναλάβει την υποταγή και του τελευταίου εχθρού που 
απόμεινε. 
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Potsdam και Alamogordo 

Εν τω μεταξύ η ατομική βόμβα έχει προχωρήσει. Στις αρχές Μαΐου ο στρατηγός Leslie Groves 
πληροφορεί τον Truman για το σημείο προόδου των εργασιών. Η Little Boy, η βόμβα πλουτωνίου, 
θα είναι έτοιμη στις αρχές του καλοκαιριού. Η Fat Man, η βόμβα ουρανίου, έχει υπερνικήσει τις 
τεράστιες τεχνικές δυσχέρειες που έθετε η μέθοδος του ισοτοπικού διαχωρισμού με αεριώδη 
διάχυση. Ένας ειδικός αεροπορικός σχηματισμός από Β-29, η 509η Composite Group, με διοικητή 
τον συνταγματάρχη Paul Tibbets, εκπαιδεύεται από το τέλος του 1944 στη ρίψη ομοιωμάτων 
βομβών, που ανταποκρίνονται στα προβλεπόμενα χαρακτηριστικά των δύο νέων όπλων. Ο Stimson, 
δραστήριος πρωταγωνιστής της βόμβας ατόμου, έχει ήδη συγκροτήσει μια Επιτροπή (Target 
Committee) επιφορτισμένη να προτείνει τους πιο επιθυμητούς στόχους. Η επιτροπή καταρτίζει τον 
ακόλουθο κατάλογο: 

1. Hiroshima (μεγάλο λιμάνι και σημαντική στρατιωτική πόλη). 
2. Kokura (κύριο ιαπωνικό οπλοστάσιο). 
3. Niigata (μεγάλο λιμάνι, διυλιστήρια πετρελαίου, εργοστάσιο αλουμινίου κλπ.). 
4. Kyoto (μεγάλη ποικιλία πολεμικών βιομηχανιών). 

Παρά τις διαμαρτυρίες του Γκρος ο Stimson διέγραψε το Kyoto εξ αιτίας των καλλιτεχνικών 
θησαυρών του και το αντικατέστησε με το Nagasaki. 

Έτσι τα πάντα είναι έτοιμα για την έλευση της ατομικής βόμβας - ενώ δεν είναι ακόμα γνωστό, αν 
δεν αποτελεί χίμαιρα. Γεννιέται όμως ένα προκαταρκτικό ερώτημα: η ατομική βόμβα που είχε 
συλληφθεί σαν ιδέα εναντίον της Γερμανίας, πρέπει να χρησιμοποιηθεί εναντίον της Japan; 

Μπροστά σ’ αυτή την αλλαγή στόχου ορισμένοι ενδοιασμοί συνείδησης κάνουν την εμφάνισή τους. 
Στα μάτια ορισμένου αριθμού επιστημόνων που κατέφυγαν στις Ηνωμένες Πολιτείες, για να σωθούν 
από τους φυλετικούς διωγμούς, γράφει ο στρατηγός Groves, ο  Hitler ήταν ο  μέγιστο ς εχθρό ς πο υ 
έπρεπε να εκμηδενιστεί με όλα τα μέσα. Οι άνθρωποι αυτοί αισθάνονται μικρότερο ενθουσιασμό για την 
καταστροφή του ιαπωνικού μιλιταρισμού.

Στις 9 Μαΐου με πρόταση και υπό την προεδρία του Stimson ο Truman συγκροτεί μια 
συμβουλευτική επιτροπή, επιφορτισμένη να μελετήσει τις συνέπειες του νέου όπλου και να εκφέρει 
τη γνώμη της για τη σκοπιμότητα χρησιμοποίησής του εναντίον της Japan. Τρεις μεγάλοι 
επιστήμονες συμμετέχουν σ’ αυτή. Ο Karl Compton, πρόεδρος του 

 Ο δόκτωρ Leó Szilárd, που πίεσε τον Einstein  να προτείνει 
στον Roosevelt την χρησιμοποίηση της πυρηνικής ενεργείας για στρατιωτικούς σκοπούς, είναι ο 
πρώτος που αισθάνεται αμφιβολία και επιδιώκει να κάνει και τον Truman να την συμμερισθεί. 
Άλλοι, όπως ο δρ. Φρανκ, πιστεύουν πως η ατομική βόμβα πρέπει να ριφθεί σε ένα μέρος 
ακατοίκητο, ίσως στο Φούζι - Γιάμα, για να παραστούν οι Ιάπωνες σε μια επίδειξη της ισχύος της και 
να αποφασίσουν να συνθηκολογήσουν. 

Massachusetts In stitute o f 
Technology· ο Vannevar Bush, πρόεδρος του Ινστιτούτου Κάρνετζι και ο Τζαίημς Κόνναν, πρόεδρος 
του Harvard University

1. Η ατομική βόμβα πρέπει να χρησιμοποιηθεί εναντίον της Japan. 

. Αυτοί πάλι περιβάλλονται από άλλες επιστημονικές κορυφές: τον Arthur 
Compton, τον Ενρίκο Φέρμι, τον Ε.Ο. Λώρενς, τον Robert Oppenheimer, κλπ. Την 1η Ιουνίου η 
επιτροπή υποβάλλει στον πρόεδρο μια έκθεση, σύμφωνα με την οποία: 

2. Πρέπει να χρησιμοποιηθεί χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση. 
3. Πρέπει να ασκήσει απερίφραστα τη δύναμη καταστροφής που διαθέτει. 

Τα μέλη της Επιτροπής, λέει ο Truman, κατέληγαν στο συμπέρασμα, ότι καμιά τεχνική επίδειξη, όπως η 
έκρηξη σε έρημο νησί, δεν ήταν ικανή να φέρει το τέλος του πολέμου· έπρεπε να εξαπολυθεί η βόμβα 
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εναντίον πραγματικού στόχου.

Στις 18 Ιουνίου, τη στιγμή που οι δρόμοι της Washington αντηχούσαν από τις επευφημίες που 
χαιρέτιζαν την επιστροφή του ήρωα Eisenhower, το θέμα της ατομικής βόμβας έχει τεθεί σ’ αυτούς 
που χάραζαν την αμερικανική στρατηγική. Αυτοί πιστεύουν ότι είναι ένα όπλο υπερβολικά αβέβαιο 
για να ληφθεί υπ’ όψη στα σχέδιά τους. Ο Leahy επανέρχεται στον κατηγορηματικό σκεπτικισμό 
του. Οι άλλοι βλέπουν στην πυρηνική ενέργεια μια εκρηκτική ύλη σαν οποιαδήποτε άλλη που 
πρέπει να δοκιμασθεί για να αποδείξει την αξία της. Τα σχέδια εισβολής στην Japan, Ολύμπικ και 
Κόρονετ, επικυρώνονται. 

 Η μοναδική διαφωνία δεν προερχόταν από επιστήμονα, αλλά από τον 
υφυπουργό των Ναυτικών Ραλφ Μπαρντ. 

Τη στιγμή αυτή δυο μεγάλα γεγονότα προετοιμάζονται: η δοκιμή της ατομικής βόμβας και η 
διάσκεψη του Potsdam. 

Η πρωτοβουλία της διάσκεψης ανήκει στον Churchill. Στις 6 Μαΐου -κατά συνέπεια πριν από τη 
γερμανική συνθηκολόγηση- προτείνει στον Truman μια νέα συνάντηση των τριών Μεγάλων. Του 
εκθέτει τους λόγους του σε μια σειρά διακοινώσεων που έχουν αγωνιώδη τόνο. Επάνω στην 
καταστραμμένη Ευρώπη, την εκμηδενισμένη πολιτικά, πέφτει όλο και πιο βαριά η σκιά της Ρωσίας. 
Η Poland είναι completely engulfed and buried deep in Russian occupied lands (τελείως κυκλωμένη 
και βαθιά θαμμένη μέσα στις κατεχόμενες από τη Ρωσία περιοχές). Η ρωσική μεθόριος θα 
εκτείνεται από το Βόρειο ακρωτήριο ως τον Ιζόντσο και θα περικλείει τις Βαλτικές χώρες, το 
ανατολικό τμήμα της Γερμανίας, ολόκληρη την Τσεχοσλοβακία, μεγάλο μέρος της Αυστρίας, την 
Ουγγαρία, τη Ρουμανία, τη Βουλγαρία, την Yugoslavia, ίσως την Ελλάδα, all the great capitals of 
Middle Europe including Berlin, Vienne, Budapest, Belgrade, Bucarest and Sofia...

Υπάρχει και κάτι ακόμα πιο σοβαρό. Ο βρετανικός στρατός πρόκειται να διαλυθεί. 

 Οι αγγλικές και 
αμερικανικές στρατιές είχαν υπερβεί κατά την τελευταία προέλασή τους τις γραμμές διαχωρισμού 
που είχε συμφωνηθεί να αποτελέσουν το όριο της ζώνης κατοχής αν μετακινούνταν προς τα πίσω, 
αυτό θα σήμαινε πως η παλίρροια της ρωσικής κυριαρχίας θα έκανε ένα άλμα 120 μιλίων προς τα 
εμπρός επί μετώπου 300 ή 400 μιλίων. 

The French are 
weak and difficult to deal with (Οι Γάλλοι είναι αδύνατοι και είναι δύσκολο να συνεννοηθείς μαζί 
τους). Ποια θα είναι η κατάσταση στην Ευρώπη, όταν τίποτα πια δεν θα αντισταθμίζει τον νικητή και 
κολοσσιαίο Ερυθρό Στρατό; Αυτός είναι ο λόγος που αυτός, ο Churchill, επιμένει να διευκρινισθεί η 
κατάσταση στην Ευρώπη before we weaken our army mortally or retire to the zones of occupation

- 

 
(πριν εξασθενίσουμε θανάσιμα το στρατό μας ή τον περιορίσουμε στις ζώνες κατοχής). Μια 
συνάντηση με τον Stalin είναι απαραίτητη ή για να καταλήξουν σε μια συμφωνία με τη Ρωσία ή για 
να αντλήσουν από τις διαθέσεις που θα δείξει, τα αναγκαία συμπεράσματα. Από ιδιοσυγκρασία ο 
Truman είναι αρκετά προδιατεθειμένος να δεχθεί αυτό το πνεύμα. Είχε ήδη στείλει τους Ρώσους to 
hell (στο διάβολο), είχε διακόψει χωρίς περιστροφές την εφαρμογή του Νόμου Εκμίσθωσης και 
Δανεισμού και είχε διεξαγάγει με τον Μολότωφ μια βίαιη συζήτηση. Ποτέ δεν μου έχουν μιλήσει σ’ 
αυτόν τον τόνο, διαμαρτυρήθηκε ο Ρώσος. 

Τηρήστε τις υποχρεώσεις, απήντησε ο Αμερικανός, 

Στο Σαν Φραντσίσκο η διάσκεψη για την οργάνωση των Ηνωμένων Εθνών προκαλεί σοβαρές 
προστριβές. Στην Washington οι σύμβουλοι που εφιστούν την προσοχή του Λευκού Οίκου σχετικά 
με τις σοβιετικές βλέψεις, κερδίζουν έδαφος. Αυτό συμβαίνει με δυο εκπροσώπους των Ηνωμένων 
Πολιτειών στη Μόσχα, τον πρεσβευτή Άβερελ Χάρριμαν και τον αρχηγό της στρατιωτικής αποστολής 
στρατηγό Ντην. Αυτό συμβαίνει επίσης και με τον υφυπουργό των Εξωτερικών Τζόζεφ Γκρηού που 
θεωρεί τον πόλεμο με την Ρωσία αναπόφευκτο. 

και θα σας μιλούν σε άλλο τόνο. 
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Ωστόσο ο ρουζβελτισμός είναι πάρα πολύ ανθεκτικός, για να εξαφανιστεί μέσα σε μερικές 
εβδομάδες. Ο Truman θεωρεί τις ανησυχίες του Churchill υπερβολικές, διατηρεί την ελπίδα να 
επαναφέρει τον Stalin στη μετριοπάθεια με ήπια πολιτικά μέσα και μια κατάλληλη οικονομική 
πίεση. Δέχεται την αρχή μιας νέας Διάσκεψης, αλλά αρνείται να την επισπεύσει και προ πάντων να 
την εμφανίσει σαν μια αναμέτρηση του δυτικού συνασπισμού και της Σοβιετικής Ένωσης. Δυο 
τυπικοί εκπρόσωποι του ρουζβελτισμού

Για τον Hopkins το ταξίδι αυτό είναι το τελευταίο πριν από τον θάνατό του. Ο Stalin τον δέχεται 
φιλικά, δίνει την έγκρισή του για τη διάσκεψη με τον όρο, ότι θα γίνει στο Berlin εν μέσω των 
νικηφόρων στρατιών του. Αλλά επτά συναντήσεις, από τις οποίες μια μεγάλη ιδιαίτερη συνομιλία, 
δεν κατορθώνουν να εξομαλύνουν καμιά από τις δυσκολίες που συνεχώς αναγεννώνται από την 
εποχή της Συμφωνίας της Yalta. Ο Hopkins επιστρέφει από τη Μόσχα με το συμπέρασμα ότι: 

 αποστέλλονται να την προετοιμάσουν: ο ένας, ο Harry 
Hopkins, με την αποστολή να αναζητήσει προς την πλευρά του Stalin όλους τους δρόμους 
συμβιβασμού· ο άλλος, ο Τζόζεφ Νταίηβις, με την συμβουλή να επιβάλει μετριοπάθεια και στην 
ανάγκη να βάλει τις φωνές στον Churchill. 

οι 
λέξεις δεν έχουν την ίδια σημασία για τους Ρώσους και για μας

Η συνάντηση Churchill-Νταίηβις είναι θυελλώδης. Ο Νταίηβις, εκατομμυριούχος βιομήχανος, 
υπήρξε ο πρώτος πρεσβευτής των Ηνωμένων Πολιτειών στη Μόσχα και ο φιλοσοβιετισμός του 
άνθεξε σ’ αυτή τη δοκιμασία, κατά κανόνα μοιραία. 

. 

Ενοχλήθηκα κατά τρόπο που είναι αδύνατο να 
εκφράσω, γράφει στον Truman, από το γεγονός ότι συνάντησα στον πρωθυπουργό μια τόσο βίαιη και 
τόσο πικρόχολη στάση έναντι των Σοβιέτ... μια τέτοια έλλειψη εμπιστοσύνης στην καλή τους πίστη... Δεν 
μπόρεσα να αποφύγω να πω στον Churchill,  πως εκπλήττομαι: πώς δεν διακηρύσσει στον κόσμο πως 
αυτός και ο βρετανικός λαός είχαν κάνει λάθος πολεμώντας εναντίον του Hitler, αφού εξέφραζε την ίδια 
την κοσμοθεωρία που ο Hitler και ο Goebbels είχαν σταθερά υποστηρίξει. Ο Νταίηβις προσθέτει, πως 
ο Churchill είναι Άγγλος first, last and all the time 

Ο Νταίηβις ήταν κομιστής παραδόξου προτάσεως του νέου προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών: 
συνάντηση Truman - Stalin κάπου στην Ευρώπη, στην οποία ο Βρετανός πρωθυπουργός θα 
προσεκαλείτο μετά μερικές ημέρες. Ο Churchill απαντά πως δεν πρόκειται να δεχθεί παρά μόνο 
τριμερή συνάντηση, κατά την οποία οι συνομιλητές της Τεχεράνης και της Yalta θα συναντηθούν με 
πλήρη ισοτιμία. Ο Truman δεν επιμένει. 

(και πριν και τώρα και πάντοτε) που ενδιαφέρεται 
πολύ περισσότερο για την διατήρηση του βρετανικού ιμπεριαλισμού, παρά για την αποκατάσταση 
της ειρήνης. Ακριβώς για να χρησιμοποιήσει τα αμερικανικά στρατεύματα για σκοπούς αγγλικούς, 
επιχειρεί να τα κρατήσει στην Ευρώπη αντίθετα με τις προθέσεις του Eisenhower και την επιθυμία 
του αμερικάνικου λαού. 

Το Berlin είναι τόσο κατεστραμμένο που δεν μπορεί να στεγάσει τη Διάσκεψη. Οι Ρώσοι 
εγκαθιστούν τις αντιπροσωπείες στις ανέπαφες επαύλεις του Μπάμπελσμπεργκ και επισκευάζουν 
στο Potsdam, για τις συνεδριάσεις της ολομελείας, το θερινό ανάκτορο του πρώην αυτοκρατορικού 
διαδόχου, το Σεσίλιενχοφ. Οι εχθροπραξίες έχουν τερματισθεί, τα μέτρα όμως ασφάλειας είναι πιο 
αυστηρά από τη Yalta. Οι Άγγλοι και οι Αμερικανοί έχουν την εντύπωση ότι βρίσκονται σε 
στρατόπεδο συγκεντρώσεως. Όπως στη Yalta, ο οικοδεσπότης, ο Joseph Stalin, φθάνει 
καθυστερημένος. Ο Truman τον γνωρίζει για πρώτη φορά και βρίσκει πως μοιάζει με τον παλιό 
αφεντικό του στο Kansas City, τον Tom Πέντεργκαστ. Συναντά επίσης για πρώτη φορά και τον 
Churchill. Ο Άγγλος πρωθυπουργός βρίσκεται σε μια παράξενη πολιτική κατάσταση. Λίγες μέρες 
μετά τη συνθηκολόγηση της Γερμανίας οι Εργατικοί αποσύρθηκαν από τον κυβερνητικό 
συνασπισμό. Γενικές εκλογές είχαν γίνει στις 5 Ιουλίου, αλλά η καταμέτρηση των ψήφων είχε 
αναβληθεί για τις 25, για να έχουν το χρόνο να φθάσουν στις εκλογικές περιφέρειες τα ψηφοδέλτια 
των στρατιωτών που ήταν διασκορπισμένοι σ’ ολόκληρο τον κόσμο. Η πολιτική τύχη του Winston 
Churchill βρίσκεται μέσα στις σφραγισμένες κάλπες που πρόκειται να παραδώσουν το μυστικό τους 
στη μέση των συζητήσεων στο Potsdam. Για να μη διακοπεί η συνέχεια αυτών των συζητήσεων, ο 
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ενδεχόμενος διάδοχος Clement Attlee συνόδευσε τον πρωθυπουργό και συμμετέχει δίπλα του στις 
εργασίες. Κανείς δεν ξέρει ποιος από τους δυο Άγγλους θα βάλει την υπογραφή του κάτω από τις 
αποφάσεις της Διάσκεψης. Οι Αμερικανοί -μερικοί Αμερικανοί- σηκώνουν ένα μυστικό που είναι 
διαφορετικά βαρύ σε σχέση μ’ αυτό που κρύβουν οι αγγλικές κάλπες. Οι προετοιμασίες για την 
πρώτη ατομική έκρηξη έχουν αρχίσει. 

Το πολύγωνο πειραματισμού είναι μια έκταση της αεροπορίας, σε μια έρημη σιέρρα του New 
Mexico στους πρόποδες των ορέων Σάνγκρε ντο Κρίστο. Ο πιο γειτονικός οικισμός είναι η 
πρωτεύουσα του Otero County, μια κωμόπολη 3.000 κατοίκων που φέρει το όνομα Alamogordo. 
Είχαν κατασκευάσει εκεί μια χαλύβδινη σκαλωσιά ύψους 100 ποδών, επάνω στην οποία, είχε 
τοποθετηθεί η βόμβα που συναρμολογήθηκε στη μυστική πόλη του Λος Άλαμος. Η εκρηκτική ύλη 
πλουτώνιο που προήρχετο από το Hanford, είχε διοχετευθεί στο εσωτερικό στις 15 Ιουλίου από τον 
στρατηγό Τόμας Φάρρελλ, βοηθό του στρατηγού Groves: Ένιωθα τη ζέστη του μέσα στα χέρια μου, 
όπως τη θερμοκρασία ενός ζώου.

Την παραμονή στο Σικάγο ο Leó Szilárd είχε συγκεντρώσει 60 υπογραφές επιστημόνων που ήταν 
αντίθετοι στη χρησιμοποίηση της βόμβας. Στο Alamogordo στοιχηματίζουν υπέρ ή κατά της 
λειτουργίας της. Ο Ενρίκο Φέρμι που είχε επιτύχει την πρώτη αλυσωτή αντίδραση στις 2 Δεκεμβρίου 
1942, αναγγέλλει ότι η βόμβα θα προκαλέσει την ανατίναξη του New Mexico. Άλλοι πιστεύουν ότι 
θα φλογίσει την ατμόσφαιρα. Άλλοι, ένας στους δυο περίπου, προλέγουν πως δεν θα λειτουργήσει. 

 Η βόμβα σκεπασμένη με ένα δερμάτινο κάλυμμα είχε αφεθεί κατά 
την διάρκεια της νύκτας στη φύλαξη του φυσικού Kenneth Bainbridge και ενός λοχαγού 
ανεβασμένου στον πύργο, με το πολυβόλο στο χέρι. Ο καιρός δεν είναι ευνοϊκός. Βρέχει και ο 
άνεμος φυσά προς την κατεύθυνση της πόλης του Texas Αμαρίλλιο που βρίσκεται σχετικά κοντά. 
Ένα καταφύγιο από μπετόν που περιέχει μεγάλο αριθμό οργάνων κατευθύνσεως, ελέγχου και 
μετρήσεως είχε κατασκευασθεί σε απόσταση 10km από τη σκαλωσιά. Το βασικό πεδίο βρίσκεται σε 
απόσταση 18km και ένας άλλος σταθμός παρατηρήσεων έχει κατασκευασθεί σε απόσταση 40km 
περίπου. Ο Φέρμι, ο Bush, ο Κόνναντ, 40 περίπου επιστήμονες και μια φούχτα αξιωματικοί και 
στρατιώτες περιβάλλουν τον Groves και τον Oppenheimer. Ορισμένοι είναι τόσο κουρασμένοι που 
κοιμούνται μέσα στη λάσπη. 

Η ημέρα της 16ης Ιουλίου αρχίζει. Οι πρώτες ώρες της κυλούν μέσα σε μια αγωνία σχεδόν 
αβάστακτη. Στις 04:45 ο Groves και ο Oppenheimer ανταλλάσσουν απόψεις για δέκατη φορά. Η 
βροχή σταμάτησε. Μερικά άστρα λάμπουν στον ουρανό. Η μετεωρολογική έρευνα δείχνει, πως ο 
άνεμος άλλαξε κατεύθυνση και πως κανένας σημαντικός οικισμός δεν βρίσκεται πια στην 
ενδεχόμενη διαδρομή του ραδιενεργού νέφους. Ο Groves δίνει εντολή να αρχίσουν να μετρούν 
ανάποδα. Πέντε λεπτά πριν από το τέλος του μετρήματος, όλοι ξαπλώνουν με το πρόσωπο 
κολλημένο στο χώμα. Η έκρηξη γίνεται ακριβώς στις 05:30. Όλες οι αφηγήσεις συμφωνούν στην 
απερίγραπτη ένταση της λάμψεως: Many, many times brighter than sunlight in New Mexico at noon 
by the brightest summer day

Όλες οι αφηγήσεις συμφωνούν επίσης στη διαβολική ομορφιά των φαινομένων που διαδέχθηκαν 
την καταπληκτική αστραπή: 

 (Πολύ περισσότερο φωτεινή ακόμη και από το φως του ήλιου στο New 
Mexico, το πιο λαμπρό καλοκαιριάτικο μεσημέρι). 

Μια γιγαντιαία πύρινη σφαίρα... Ένα ακαθόριστο ζωηρό κίτρινο χρώμα 
που πρόβαλε σ’ έναν ολότελα μενεξεδένιο ορίζοντα. Κύκλοι ρόδινοι, πορφυροί, με ιριδισμούς που 
άλλοτε σκοτείνιαζαν κι άλλοτε έλαμπαν πάλι σαν φυσαλίδες που έρχονται να σκάσουν στην επιφάνεια 
του νερού που κοχλάζει...

Η χαλύβδινη σκαλωσιά εξαφανίσθηκε ολότελα κονιορτοποιημένη. Η έκρηξη χαμήλωσε το έδαφος 
κατά 6 πόδια και το υαλοποίησε. Η λάμψη έγινε ορατή στο Άλμποκερκι, στο Santa Fe και στο El 

 Αντίθετα το κύμα της εκρήξεως που έφθασε πενήντα δευτερόλεπτα 
αργότερα, φαίνεται ασθενές, σχεδόν απογοητευτικό. Αλλά το βουητό που το συνοδεύει φαίνεται να 
έρχεται από τα ίδια τα σπλάχνα της φύσης και αντηχεί μέσα στην έρημο με μια δραματική 
επισημότητα. 



Digitized by 10uk1s 

Passo, δηλαδή σε μια ακτίνα 180 μιλίων. Οι τοπικές εφημερίδες, ο ανταποκριτής του Associated 
Press, μια αλυσίδα ραδιοφωνικών σταθμών ανέφεραν την τρομερή ανάφλεξη και ο διοικητής της 
βάσης του Alamogordo αναγκάζεται να δώσει στη δημοσιότητα σαν αντιστάθμισμα μια 
ανακοίνωση, σύμφωνα με την οποία μια αποθήκη πυρομαχικών είχε τυχαία εκραγεί. Τίποτα 
άλλωστε δεν διαφεύγει προς τις μεγάλες αμερικανικές εφημερίδες και τίποτα δεν θα γίνει γνωστό 
στον εξωτερικό κόσμο. 

Στο Potsdam ο πρώτος που ενημερώνεται είναι ο υπουργός των Στρατιωτικών Stimson: ένα 
τηλεγράφημα τον πληροφορεί ότι το εγχείρημα επέτυχε πέρα από κάθε προσδοκία και πως οι 
καθηγητές είναι ενθουσιασμένοι. Δυο μέρες αργότερα ένας ταχυδρόμος φέρνει μια μακροσκελή 
έκθεση του στρατηγού Groves, στην οποία ενθουσιώδεις εκφράσεις, ποιητικές περιγραφές 
αναμιγνύονται με την λιτότητα της τεχνικής γλώσσας. Με την ανάγνωση της εκθέσεως ο Truman 
είναι tremendously pepped up

Επειδή η βόμβα είναι αγγλοαμερικανικό εγχείρημα, κοινοποιείται στον Churchill η έκθεση Groves κι 
εκείνος παρατηρεί αμέσως ότι η συμμετοχή της Σοβιετικής Ένωσης στον πόλεμο του Ειρηνικού είναι 
λιγότερο χρήσιμη, επομένως τελείως ανεπιθύμητη. Σχετικά με τον Stalin το θέμα είχε τεθεί: τι 
πρέπει να του πουν; Ο Stimson, σ’ ένα υπόμνημά του προς τον πρόεδρο, συμβούλευε να ρυθμισθεί 
η έκταση των αποκαλύψεων με βάση την ατμόσφαιρα της Διασκέψεως. Ο Truman κατά συνέπεια 
περιορίζεται να πει στον Stalin, ότι η Αμερική μόλις είχε επιτύχει να κατασκευάσει ένα νέο όπλο με 
καταπληκτική ικανότητα καταστροφής. Ο Stalin δεν εκδηλώνει ιδιαίτερο ενδιαφέρον και δεν θέτει 
ούτε ένα ερώτημα για τη φύση του όπλου. 

 (καταπληκτικά ενθαρρυμένος). Η διάσκεψη ευθύς μετά την έναρξή 
της άρχισε να τραβά σε μάκρος και να προσκρούει στην έλλειψη ζήλου εκ μέρους των Σοβιετικών, 
πράγμα που κάνει τους Δυτικούς να αγανακτούν. Ο Truman προσαρμόζεται ακόμα πιο δύσκολα από 
τον Churchill κι αρχίζει να ορκίζεται, πως δεν θα αφήσει τον εαυτό του ποτέ πια να εμπλακεί σε 
τέτοια ιστορία. Η βόμβα του, του δίνει ξαφνικά μια αυτοπεποίθηση που όσοι την διαπιστώνουν 
αγνοούν τους λόγους που την προκάλεσαν. 

Ελπίζω, περιορίζεται ν’ απαντήσει, πως θα το 
χρησιμοποιήσετε εναντίον των Ιαπώνων

Η διάσκεψη του Potsdam ανήκει ουσιαστικά στην ιστορία της μεταπολεμικής περιόδου. 
Επισφραγίζει τη διανομή της Ευρώπης, διαμοιράζει την Γερμανία μεταξύ του ελευθέρου κόσμου και 
του κομμουνιστικού κόσμου, περικλείει τα σπέρματα της αμυντικής συμμαχίας του Βόρειου 
Ατλαντικού, διαιωνίζει την παρουσία των αμερικανικών δυνάμεων στην Ευρώπη. Το πιο θεαματικό 
γεγονός της υπήρξε η εξαφάνιση του γηραιού αγωνιστή Winston Churchill. Είχε εγκαταλείψει το 
Berlin στις 24 Ιουλίου, γεμάτος εμπιστοσύνη προς την εκλογική ετυμηγορία. Αυτή όμως υπήρξε μια 
συντριπτική πλειοψηφία για τους Εργατικούς. Οι Συντηρητικοί έχασαν 193 έδρες. Στην ίδια του την 
εκλογική περιφέρεια ο Churchill δεν είχε για αντίπαλο άλλον από ένα εύθυμο χωρατατζή που 
διακήρυσσε την ανάγκη να καθιερωθεί η εβδομάδα εργασίας μιας ημέρας κι αυτός συγκέντρωσε 
πάνω από 10.000 ψήφους έναντι των 27.000 του πρωθυπουργού. Ο Attlee επέστρεψε μόνος στο 
Potsdam και αυτό ήταν σαν να έχανε η Αγγλία το χρώμα της. Ο Stalin ο ίδιος κοίταζε τον μικρόσωμο 
γκριζωπό και άτονο άνδρα με μια θλιμμένη έκπληξη, αναπολώντας δίχως άλλο με λύπη τον 
αντίπαλο, με τον οποίο είχε ανταλλάξει τόσα κτυπήματα. 

. Δεν έγινε ποτέ γνωστό, αν αυτή η αδιαφορία προερχόταν 
από το γεγονός ότι ο Stalin, ενημερωμένος από την κατασκοπεία του, δεν χρειαζόταν να μάθει 
τίποτα ή από το γεγονός ότι δεν υποπτεύθηκε την επαναστατική φύση του όπλου. 

Το ψυχορράγημα της Japan συνεχίζεται. Η εκστρατεία της Okinawa είχε τερματισθεί στις 2 Ιουλίου. 
Ο Mountbatten, αφού είχε πανηγυρίσει στην Ρανγκούν την ανακατάληψη της Βιρμανίας, 
αναλαμβάνει την ανάκτηση της Malaya. Στη Βόρνεο και στις Philippines οι ιαπωνικές φρουρές 
εξοντώνονται μεθοδικά. Ο 3ος στόλος δεν εγκαταλείπει πια τα εχθρικά ύδατα, αποτελειώνει μέσα 
στα λιμάνια και στους όρμους τα τελευταία ιαπωνικά πολεμικά, τα θωρηκτά Ίσε, Haruna και 
Χουύγκα· τα αεροπλανοφόρα Αμάγκι, Κατσουράγκι και Ρουύχο· τα καταδρομικά Τόνε, Αχόμπα, 
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Ογιόντο, Ιβέτε, Ιζούμο και Σέτσου. Η αντίδραση του εχθρού συνίσταται σχεδόν αποκλειστικά σε 
μερικές ανθρώπινες τορπίλες ή κάιτενς

Τα πολεμικά αυτά γεγονότα επισκιάζονται από το φαινόμενο που υπερβαίνει ακόμα και την τιμωρία 
που είχε επιβληθεί στη Γερμανία: την καταστροφή της Japan με τη φωτιά που έπεφτε από τον 
ουρανό. Η Ναγκόγια, που δέχεται επίθεση μέρα μεσημέρι, πυρπολείται στις 14 Μαΐου. Δυο μέρες 
αργότερα το Tokyo βομβαρδίζεται τόσο σφοδρά, όσο και στις 9 Μαρτίου. Την επόμενη νύκτα μ’ ένα 
λαμπρό σεληνόφως τα Β-29 πυρπολούν το κέντρο της πόλης μετατρέποντας σε στάχτη το 
αυτοκρατορικό ανάκτορο. Την μεθεπομένη η Yokohama που ως εκείνη τη στιγμή δεν είχε υποστεί 
επίθεση, φλέγεται, χωρίς καν ο πληθυσμός που φεύγει σαν τρελός, να αποπειραθεί να περιορίσει 
την πυρκαγιά. Η σειρά της Osaka έρχεται την 1η Ιουνίου, έπειτα η σειρά του Kobe, έπειτα πάλι η 
Osaka, έπειτα για άλλη μια φορά το Tokyo, έπειτα πάλι το Kobe και ούτω καθ’ εξής. Οι επιδρομές 
έχουν όλες την ίδια μορφή: περίπου 500 Β-29 μεταφέρουν 3.000 τόνους βόμβες και συνοδεύονται 
από Ρ-51 που μη έχοντας αντιπάλους να καταρρίψουν πολυβολούν τα πλήθη. Οι απώλειες των 
αεροπλάνων που συμμετέχουν στις επιδρομές δεν φθάνουν ούτε τα 2%. 

. Το σημαντικότερο από τα θύματά τους είναι το 
αντιτορπιλικό συνοδείας Άντερχιλ. 

Στο τέλος Ιουλίου οι πέντε μεγάλες ιαπωνικές πόλεις, το Tokyo, η Osaka, η Ναγκόγια, το Kobe και η 
Yokohama είναι καταστραμμένες σε αναλογία που φθάνει από το 40 ως το 65%. Οι κυριότεροι 
βιομηχανικοί στόχοι που δέχονται μεμονωμένες επιθέσεις, έχουν μετατραπεί σε ερείπια. Για τις 
δευτερεύουσες πόλεις εφαρμόζεται ένα ειδικό πρόγραμμα εμπρησμού που εκτελείται από 30 ως 
200 Β-29. Από τις 17 Ιουνίου ως τις 14 Αυγούστου εξήντα τέτοιες πόλεις που ο πληθυσμός τους 
κυμαίνεται από τις 320.000 κατοίκους της Fukuoka ως τις 31.250 της Τσουρούγκα, υφίστανται 
επιθέσεις. Πολλές πυρπολούνται κατά 60, 70, 80% και μια, η Τογιάμα (127.860 κάτοικοι), κατά 
99,5%. Ο αριθμός των θυμάτων πλησιάζει το εκατομμύριο. Η πείνα κάνει την εμφάνισή της. Η 
προπαγάνδα ωστόσο δεν παύει να διακηρύσσει, πως η Japan είναι αήττητη. Ο συλλογισμός της 
είναι ο ακόλουθος: θα πρέπει να μας σκοτώσουν όλους, για να μας νικήσουν· είμαστε όμως 100 
εκατομμύρια και είναι αδύνατο στην πράξη, ακόμα και για τους Γιάνκηδες, να σκοτώσουν 100 
εκατομμύρια ανθρώπινα όντα. Είμαστε αήττητοι, επομένως θα νικήσουμε! 

Σ’ αυτή την απελπισμένη χώρα η Αμερική θέλει να προσφέρει μια πιθανότητα να επιζήσει. Στις 2 
Ιουλίου, δηλαδή πριν από την έκρηξη του Alamogordo, ο Stimson επιδίδει στον Truman ένα 
υπόμνημα, στο οποίο του υποβάλλει την ιδέα να απευθύνει στην Japan μια ύστατη πρόσκληση να 
καταθέσει τα όπλα. Στο υπουργείο Εξωτερικών ο Γκρηού που υπήρξε πρεσβευτής στο Tokyo, 
αγωνίζεται με όλες τις δυνάμεις του να γνωστοποιηθεί στους Ιάπωνες, ότι οι νικητές δεν θα 
αξιώσουν την κατάλυση του αυτοκρατορικού θρόνου. Η συζήτηση συνεχίζεται στο Potsdam και 
καταλήγει σ’ ένα κείμενο, όπου η Japan παίρνει τη διαβεβαίωση ότι θα μπορεί να εκλέξει ελεύθερα 
τη μορφή διακυβέρνησης που προτιμά. Μια διατύπωση πιο αναλυτική: This may include a 
constitutional monarchy under the present dynasty... (Σ’ αυτό περιλαμβάνεται και μια συνταγματική 
μοναρχία υπό την παρούσα δυναστεία), απορρίπτεται. Διευκρινίζεται ότι η ιαπωνική κυριαρχία θα 
περιορισθεί στις τέσσερις μητροπολιτικές νήσους, Χοκαίντο, Χονσού, Σικόκου και Κυουσού, 
επομένως ότι όλες οι κατακτήσεις της Japan από την εποχή του αυτοκράτορας Μέιτζι θα 
απολεσθούν. Αντίθετα και μην παύοντας να απαιτούν συνθηκολόγηση άμεση και άνευ όρων οι 
Σύμμαχοι υπόσχονται τον επαναπατρισμό και την απελευθέρωση των ιαπωνικών στρατευμάτων, 
την διατήρηση των βιομηχανιών που είναι απαραίτητες για την εθνική ζωή και κάποια συμμετοχή 
της Japan στο παγκόσμιο εμπόριο. The alternative for Japan is prompt and utter destruction...

Η διακήρυξη του Potsdam τηλεγραφείται στον Chiang Kai-shek, ο οποίος την υπογράφει. Ο Churchill 
βάζει κι αυτός την υπογραφή του επιτελώντας την τελευταία πράξη του ως πολεμικός 
πρωθυπουργός. Οι Ρώσοι, επειδή δεν βρίσκονται σε εμπόλεμη κατάσταση με την Japan, δεν είχαν 

 (Για 
την Japan εκτός από τη λύση αυτή δεν απομένει παρά η άμεση και ολοκληρωτική καταστροφή). 
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κληθεί να εκφέρουν τη γνώμη τους. Δεν κρύβουν την αγανάκτησή τους. Άλλωστε δεν εύχονται ούτε 
αντιμετωπίζουν ένα γρήγορο τερματισμό του πολέμου στον Ειρηνικό. Υπολογίζοντας ότι θα 
διαρκέσει ως το φθινόπωρο του 1946 σκοπεύουν να συμμετάσχουν σ’ αυτόν τον πόλεμο σε μεγάλη 
κλίμακα, λογαριάζουν να επέμβουν στην εισβολή στο αρχιπέλαγος και, κατά συνέπεια ελπίζουν να 
συμμετάσχουν στην κατοχή της Japan. Επιθυμούν ιδιαίτερα να καταργηθεί η μοναρχία και ο Hiro-
Hito, αφού δικαστεί ως εγκληματίας πολέμου, να απαγχονιστεί. 

Η συμμαχική διακήρυξη μεταδίδεται ραδιοφωνικά στις 26 Ιουλίου. Την ίδια ημέρα ο σκελετός μιας 
ατομικής βόμβας που είχε φορτωθεί στο καταδρομικό Indianapolis, φθάνει στη νήσο Τινιάν. Η 
εκρηκτική ύλη της είναι το ουράνιο 235, που αντίθετα με το πλουτώνιο του Alamogordo δεν έχει 
ακόμα δοκιμασθεί. Ένα μέρος απ’ αυτό μεταφέρεται με το Indianapolis. Η αναγκαία ποσότητα, για 
να συμπληρωθεί η κρίσιμη μάζα, φθάνει με ένα αεροπλάνο C-54. Στη Honolulu οι συνοδοί του 
αντιμετωπίζουν μεγάλες δυσκολίες με τις στρατιωτικές αρχές της αεροπορικής βάσης που, 
στηριζόμενες στους κανονισμούς δεν δέχονται να διασχίσει τον Ειρηνικό ένα μεγάλο αεροπλάνο με 
φορτίο λίγων δεκάδων λιμπρών και επιμένουν να το φορτώσουν όσο επιτρέπει ολόκληρη η 
δυναμικότητά του. Μια προσφυγή στην Washington τους υποχρεώνει να υποχωρήσουν, χωρίς αυτό 
να κατασιγάσει την αγανάκτησή τους. 

Μπροστά στην προειδοποίηση των Συμμάχων, η ιαπωνική κυβέρνηση διασπάται. Ο Τόγκο εφιστά 
την προσοχή στο γεγονός ότι η γλώσσα που χρησιμοποιείται έναντι της Japan βρίσκεται σε αντίθεση 
με την βιαιότητα των όρων που είχαν υπαγορευθεί στη Γερμανία και ότι, παρ’ όλο που παραμένει 
στο γράμμα της διακηρύξεως, η άνευ όρων συνθηκολόγηση έχει στην πράξη εγκαταλειφθεί. Ο ίδιος 
υπογραμμίζει ότι όλοι οι άλλοι δρόμοι είναι κλειστοί. Ο πρεσβευτής Σάτο που επιφορτίζεται να 
ζητήσει από τη σοβιετική κυβέρνηση να δεχθεί τον πρίγκιπα Κονόγιε, για να αναζητηθεί τρόπος 
αποκατάστασης της ειρήνης, δεν κατορθώνει να γίνει δεκτός ούτε από τον Stalin ούτε από τον 
Molotov. Η άμεση κατάπαυση ενός απεγνωσμένου αγώνα και η εμπιστοσύνη στην κατανόηση των 
Ηνωμένων Πολιτειών αποτελεί τον μοναδικό τρόπο για να αποφευχθεί η ολοκληρωτική 
καταστροφή, με την οποία η Japan απειλείται στο τελεσίγραφο. 

Αλλά ο εθνικός ρομαντισμός εξεγείρεται. Αρχηγός της αδιαλλάκτου μερίδας είναι ο υπουργός των 
Στρατιωτικών στρατηγός Ανάμι. Συνθηκολόγηση άνευ όρων, υποστηρίζει, 

Η απάντηση της Japan διατυπώνεται στις 29 Ιουλίου με ένα ανακοινωθέν του πρακτορείου Ντομέι. 
Η αυτοκρατορική κυβέρνηση αποφασίζει να 

είναι για την Japan μια 
έννοια όχι μόνο απαράδεκτη, αλλά και ασύλληπτη. Η Αμερική άλλωστε δεν είναι έτοιμη να καταβάλει το 
τρομερό τίμημα αίματος που θα της στοίχιζε μια εισβολή. θα μαλακώσει πιο πολύ, θα προσφέρει όρους 
πιο ευνοϊκούς αν συνεχίσουν να της αντιτάσσουν λύσεις απελπισίας. 

αγνοήσει

Από το Τινιάν μια αναφορά φθάνει στο Potsdam μέσω Washington· η 509η μικτή ομάδα της 
αεροπορίας των Η.Π.Α. είναι έτοιμη, με μόνη επιφύλαξη τις μετεωρολογικές συνθήκες, να εκτελέσει 
την αποστολή που ανέλαβε. Ο διοικητής της στρατηγικής αεροπορίας Σπατζ αρνήθηκε να σκοτώσει 
ίσως 100.000 άτομα με προφορικές μόνο εντολές και είχε απαιτήσει γραπτή διαταγή. Την πήρε στις 
25 Ιουλίου με υπογραφή του Stimson και του Marshall. Ωστόσο δεν πρόκειται ακόμα παρά για μια 
προκαταρκτική διαταγή. Η διαταγή εκτέλεσης δεν μπορεί να δοθεί παρά από τον ανώτατο διοικητή 
των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων, τον πρόεδρο. 

 το τελεσίγραφο. Αγνοώ δεν σημαίνει 
απορρίπτω. Σύμφωνα με την ιαπωνική άποψη, ο τύπος αυτός δεν κλείνει την πόρτα και μειώνει την 
ένταση της απορρίψεως. Για την Αμερική αντίθετα η απάντηση παίρνει μια σημασία αδιαλλαξίας, 
προκλήσεως, σχεδόν περιφρονήσεως. 

Όλα τα προκαταρκτικά έχουν γίνει. Η Νιιγκάτα με πολύ μικρή έκταση είχε διαγραφή από τον 
κατάλογο των στόχων. Η Hiroshima εξακολουθεί να βρίσκεται επικεφαλής, ακολουθούμενη από την 
Κοκούρα και το Nagasaki. Ένα Η- 29 θα πετάξει πάνω από τις τρεις αυτές πόλεις για να βεβαιωθεί 
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για την ορατότητα. Το αεροπλάνο που θα μεταφέρει τη βόμβα βαπτίσθηκε Enola Gay, από το όνομα 
της μητέρας του πιλότου, συνταγματάρχη Paul Tibbets. Δύο αλλά Β-29 θα το συνοδεύσουν, το ένα 
με επιστήμονες, το άλλο εφεδρικό, για να αντικαταστήσει ενδεχομένως το Enola Gay στο σταθμό 
Iwo Jima. Η βόμβα, με εμφάνιση πολύ συνηθισμένη, έχει μήκος 10 ποδών, διάμετρο 5 ποδών και 
ζυγίζει κάτι λιγότερο από 10.000 λίμπρες. Η συναρμολόγηση πρόκειται να τελειώσει κατά την πτήση 
και θα γίνει από τον πλοίαρχο Ουίλιαμ Σ. Πάρσονς. Η βόμβα θα ρυθμισθεί ώστε να εκραγεί 600m 
πάνω από το έδαφος. Αγνοείται απολύτως το αποτέλεσμα μιας ατομικής εκρήξεως σε τόσο ύψος 
και συγκεκριμένα αν το βομβαρδιστικό θα έχει τον χρόνο να απομακρυνθεί αρκετά, για να μη 
διαλυθεί. 

Μένει ακόμα να γίνει μια δύσκολη δουλειά: να ειδοποιηθεί ο MacArthur που δεν είχε μάθει για το 
Manhattan Project πιο πολλά από τον τελευταίο Αμερικανό φαντάρο του. Ο Σπατζ ταξιδεύει στη 
Manila νιώθοντας τρόμο για την υποδοχή που τον περιμένει. Αλλά ο MacArthur δέχεται χωρίς να 
αντίδραση την είδηση που θα τον στερήσει από την κατάκτηση της Japan. 

Στις 5 Αυγούστου, έπειτα από μακρά αναμονή, η διαταγή εκτέλεσης -η διαταγή του Truman- φθάνει 
στην 509η Αεροπορική Ομάδα. 

Στις 6 του μηνός, ώρα 01:37, τα τρία ανιχνευτικά Β-29 απογειώνονται από το Τινιάν. Το Enola Gay τα 
ακολουθεί μισή ώρα αργότερα. Στους εννέα άνδρες του κανονικού πληρώματος προστέθηκαν ο 
Πάρσονς και δύο άλλοι τεχνικοί. Η νυκτερινή πτήση εκτελείται μέσα σε ιδεώδεις συνθήκες. Στις 
06:40 το Enola Gay αρχίζει να ανεβαίνει από το ύψος πτήσης των 9.000 ποδών στο ύψος 
βομβαρδισμού των 30.000 ποδών. Στις 07:09 το Β-29 Straight Flush αναγγέλλει ότι ο ουρανός είναι 
αίθριος πάνω από τη Hiroshima. Η πόλη προβάλλει στις 08:11 πολύ καθαρά πάνω στα επτά δάκτυλα 
που διαγράφουν τα ακρωτήρια της Ότα και ανέπαφη, αφού είχε διατηρηθεί παρθένος από 
πλήγματα για το ατομικό της βάπτισμα. Στις 08:13:30, ο Τιμπετς δίνει στον βομβαρδιστεί του 
ταγματάρχη Tom Φέρεμπυ ένα απλό παράγγελμα: 

Η βόμβα εγκαταλείπει το κύτος ακριβώς στις 08:15:17. Ελαφρώνοντας κατά 10.000 λίμπρες, το 
Enola Gay κάνει ένα πήδημα προς τον ουρανό. Το πλήρωμα ξέρει πως πρέπει να περάσουν σαράντα 
πέντε δευτερόλεπτα πριν από την έκρηξη και πως τη στιγμή εκείνη το αεροπλάνο θα βρίσκεται σε 
απόσταση 18km από το σημείο Μηδέν. Κάθε άνδρας του πληρώματος μετρά: 

Εμπρός! 

Όπως στο Alamogordo, μια τρομερή αστραπή ξεπροβάλλει μέσα από την καρδιά της ατομικής ύλης, 
τυφλώνοντας τους αεροπόρους που φορούν γυαλιά οξυγονοκολλητών. Έπειτα ένα τεράστιο 
κοκκινωπό μανιτάρι υψώνεται κι ανοίγει στον ουρανό. 

42... 43... 44... 

Ο Truman βρίσκεται στη θάλασσα, επάνω στο καταδρομικό Αουγκούστα. Η διάσκεψη του Potsdam 
είχε τελειώσει μελαγχολικά, με τη διαπίστωση πως μια ιστορική διαφωνία είχε αρχίσει να υπάρχει 
μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και της Σοβιετικής Ένωσης. Αυτό δεν κάνει τον πρόεδρο λιγότερο 
ευδιάθετο. Την προηγουμένη είχε δώσει από το θάλαμο επιχειρήσεων του Αουγκούστα την διαταγή 
να χρησιμοποιηθεί η ατομική βόμβα. Πέρασε το πρωινό του περιμένοντας, σεργιανίζοντας στο 
κατάστρωμα της πρύμνης, ακούγοντας την ορχήστρα του πλοίου. Έπειτα πήγε σαν καλός 
δημαγωγός να καθίσει στην τραπεζαρία του θωρηκτού για να μοιραστεί το γεύμα του πληρώματος. 
Εκεί ακριβώς ένας υπασπιστής του φέρνει το τηλεγράφημα που αναγγέλλει την έκρηξη της 
Hiroshima: Results clear cut successful in all respects. Visible effects greater than in any tests... 
(Αποτελέσματα επιτυχή από κάθε άποψη. Ορατά αποτελέσματα ανώτερα παντός πειράματος). Στα 
Απομνημονεύματά του ο Truman θα δώσει πανηγυρικό τόνο στις αντιδράσεις του. Στην 
πραγματικότητα πετά από χαρά. Παιδιά τους ρίξαμε μια βόμβα που ισοδυναμεί με 20.000 τόνους 
νιτρογλυκερίνης! Οι ναύτες ξεσπούν σε επευφημίες. Ο έλεγχος της συνείδησης, το άλγος και οι 
τύψεις που αναμιγνύονται με τον θρίαμβο είναι μια πλαστή ιστορική αποκατάσταση. Είναι αλήθεια 
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ότι μερικοί άνθρωποι, ανάμεσα σ’ αυτούς ο Eisenhower επέκριναν αυθόρμητα τη χρησιμοποίηση 
της βόμβας, θεωρώντας πως δεν ήταν απαραίτητη για να γονατίσει η Japan. Αλλά η τεράστια 
πλειοψηφία δεν βλέπει στην εμφάνιση του νέου όπλου, παρά το γρήγορο τέλος του πολέμου και 
την οικονομία αίματος που εξασφαλίζει. Εξ άλλου εκείνοι που την κατηγορούσαν γιατί έπεσε στη 
Hiroshima θα την επευφημούσαν αν έπεφτε στο Berlin. 

Τα ραδιοφωνικά κύματα μιλούν. Πριν επιβιβασθεί ο Truman στο καταδρομικό είχε μαγνητοφωνήσει 
ένα μήνυμα που ανήγγειλε στον κόσμο την είσοδό του στην ατομική εποχή. Απ' αυτό το μήνυμα και 
από τα σχόλια του ραδιοφωνικού σταθμού του Σαν Φραντσίσκο ο υπουργός των Εξωτερικών 
Σιγκενόρι Τόγκο μαθαίνει τη φύση της βόμβας που είχε πλήξει την Japan. Πληροφορεί τον 
συνάδελφό του των Στρατιωτικών ζητώντας του λεπτομέρειες για την έκρηξη. Αλλά οι στρατιωτικοί 
είναι αόριστοι. Αναγνωρίζουν απλώς ότι οι ζημιές που υπέστη η Hiroshima είναι πολύ βαριές. Το 
ανακοινωθέν που για να το δημοσιεύσουν θα περιμένουν την επομένη, μιλά μόνον για μια νέου 
τύπου βόμβα

Η ημέρα της 7ης Αυγούστου κυλά μέσα στη σύγχυση. Στις 8 ο Τόγκο καλείται από τον αυτοκράτορα. 
Ο αδελφός του, ο επιστήμονας πρίγκιπας Τακαμάτσου, είχε προεδρεύσει σε μια επιτροπή φυσικών 
που είχε αποκλείσει τη δυνατότητα ύπαρξης ατομικής βόμβας κατά την σύγκρουση αυτή - αλλά η 
διάψευση είναι αδιαμφισβήτητη και ο αυτοκράτωρ συμφωνεί πως η συνέχιση του πολέμου είναι 
τελείως αδύνατη. Ο Τόγκο του απαντά πως, τώρα που τέλειωσε η διάσκεψη του Potsdam, περιμένει 
με αγωνία να γίνει δεκτός από τον Molotov ο πρεσβευτής Σάτο και να μπορέσει ο πρίγκιπας Κονόγιε 
να ξεκινήσει για τη διαπραγματευτική του αποστολή. 

, σχετικά με την οποία διεξάγεται μια έρευνα. Από τη Hiroshima δεν απομένουν παρά οι 
σκελετοί ορισμένων κτιρίων από μπετόν. Η πόλη άρχιζε την εργάσιμη ημέρα της. Σύμφωνα με τον 
κανόνα, δεν είχε δοθεί το σύνθημα του συναγερμού για αεροπλάνα μεμονωμένα που πετούσαν από 
πάνω της. Μια τρομακτική αστραπή την κατάπιε, αφήνοντας πίσω της μια κολοσσιαία πυρκαγιά 
που άναψε και διαδόθηκε μέσα σ’ ένα δευτερόλεπτο. Τα τροχιοδρομικά οχήματα έμειναν γεμάτα 
με τους απανθρακωμένους επιβάτες τους στριμωγμένους στα καθίσματα ή στοιβαγμένους όρθιους 
στους εξώστες. Ένας άνεμος ταχύτητας 1200 km/h σηκώθηκε και γκρέμισε τους τοίχους σε μια 
ακτίνα 1500m θρυμματίζοντας τα τζάμια των παραθύρων ακόμα και σε απόσταση 12km από το 
σημείο Μηδέν. Ένας πύρινος κυκλώνας, όμοιος με αυτούς που άναψαν οι εκατοντάδες 
βομβαρδιστικών στη Dresden, στο Αμβούργο ή στο Tokyo, στροβιλιζόταν επί έξι ώρες. Έπειτα 
διαπιστώθηκαν στους επιζώντες παράξενα φαινόμενα: εμετοί, διάρροιες εξαιρετικής έντασης, 
πλήθος μικρών αιμορραγιών στο στόμα και στο λαιμό. Πολλά από τα θύματα που παρουσίασαν 
τέτοια συμπτώματα ψυχορραγούν. Ο απολογισμός που θα καταρτισθεί αργότερα θα εμφάνιση 
78.150 νεκρούς, 9.284 βαριά τραυματισμένους και 13.938 εξαφανισθέντες. Δεν υπολογίζονται μέσα 
σ’ αυτούς οι στρατιωτικοί, 40.000 περίπου, από τους οποίους οι μισοί υπήρξαν θύματα της 
εκρήξεως. Το γενικό στρατηγείο της 2ης στρατιάς, η έδρα της περιφερειακής διοίκησης της δύσεως, 
η στρατιωτική σχολή και το στρατιωτικό νοσοκομείο εκμηδενίσθηκαν. 

Το ίδιο βράδυ η είδηση που τόσο ανυπόμονα περίμεναν φθάνει από τη Μόσχα. Ο Molotov κάλεσε 
επί τέλους τον πρεσβευτή Σάτο. Ήταν όμως για να του γνωστοποιήσει την κήρυξη πολέμου εκ 
μέρους της Ε.Σ.Σ.Δ.! 

Την επομένη, στις 9 Αυγούστου, οι ενδοκυβερνητικές συζητήσεις συνεχίζονται διακοπτόμενες από 
στρατιωτικές ειδήσεις καταστροφών: 1500 αεροπλάνα του αμερικανικού ναυτικού σφυροκοπούν το 
βόρειο τμήμα της Χονσού. Οι Ρώσοι άρχισαν επίθεση στη Manchuria. Τέλος και προ πάντων μια 
δεύτερη ατομική βόμβα έπεσε στην Japan. 

Από αμερικανικής απόψεως η επιδρομή δεν έγινε μέσα στις συνθήκες τελειότητας που είχαν 
επιτευχθεί στη Hiroshima. 
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Η βόμβα, φορτισμένη με πλουτώνιο, προοριζόταν για την Κοκούρα, αλλά σύννεφα σκέπαζαν τη 
νήσο Κυουσού και ο αρχηγός της αποστολής ταγματάρχης Σουένεϋ υποχρεώθηκε να στραφεί προς 
τον αναπληρωματικό στόχο, το Nagasaki. Η έκρηξη, ακόμα πιο σφοδρή από την έκρηξη της 6ης 
Αυγούστου παρά λίγο να διαλύσει το Β-29 που εξαρθρωμένο πήγε να προσγειωθεί στο πιο κοντινό 
σημείο, την Okinawa. Οι λόφοι όμως του Nagasaki μείωσαν τα αποτελέσματα της εκρηκτικής 
αναφλέξεως, περιόρισαν την έκταση των ζημιών και τον αριθμό των θυμάτων. Εξ άλλου, το ατομικό 
οπλοστάσιο είναι κενό. Πολλές εβδομάδες πρέπει να περάσουν πριν το Hanford και το Oak Ridge 
παραγάγουν τις ποσότητες διασπασμένων ατόμων που είναι απαραίτητες για νέες εκρήξεις. 

Αυτό η ιαπωνική κυβέρνηση το αγνοεί. Η ανάκριση ενός πιλότου Β-29 που είχε καταρριφθεί την 
οδηγεί μάλιστα στη σκέψη ότι μια τρίτη βόμβα επιφυλάσσεται στο Tokyo για τις 12 Αυγούστου. 

Ο Τόγκο ρωτά τους στρατιωτικούς: διατηρούν ακόμα την παραμικρή ελπίδα νίκης; Ο ναύαρχος 
Γιονάι, υπουργός των Ναυτικών, απαντά απερίφραστα όχι. Ο στρατηγός Ανάμι αντιτάσσεται. Η 
υπέρτατη μάχη, η μάχη της Japan δεν δόθηκε και η δυνατότητα να ριχθεί στη θάλασσα μια εισβολή 
δεν έχει εκλείψει. Ο Ανάμι δηλώνει πως θα συμφωνήσει να καταθέσει τα όπλα αν, εκτός από τη 
διατήρηση της μοναρχίας, οι Σύμμαχοι παραιτηθούν από την κατοχή της Japan, επιτρέψουν στον 
ιαπωνικό στρατό να αποστρατευθεί μόνος του και δεχθούν να δικαστούν οι εγκληματίες πολέμου 
από ιαπωνικά δικαστήρια. Ο στρατηγός Ουμάζου, αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Στρατού και ο 
ναύαρχος Τογιάντα, αρχηγός του Γενικού Επιτελείου του Ναυτικού, συντάσσονται με την άποψη του 
υπουργού των Στρατιωτικών. 

Λίγο πριν από τα μεσάνυκτα το Ανώτατο Συμβούλιο συνέρχεται για δεύτερη φορά την ίδια μέρα 
μέσα στο αυτοκρατορικό καταφύγιο. Κατά τον κανονισμό του, αποτελείται από έξι μέλη: τον 
πρωθυπουργό, τον υπουργό των Εξωτερικών, τους υπουργούς και αρχηγούς των επιτελείων 
Στρατού και Ναυτικού. Στην περίπτωση αυτή, ο πρόεδρος του ιδιαιτέρου Συμβουλίου βαρόνος 
Χιρανούμα είχε επίσης προσκληθεί. Κανένας τύπος του πρωτοκόλλου, συμπεριλαμβανομένου και 
του επισήμου ενδύματος των πολιτικών μελών, δεν λείπει από την τελετή. Ένα υπέροχο φεγγάρι 
λάμπει ανάμεσα στα πεύκα που η πυρκαγιά του αυτοκρατορικού ανακτόρου τα σεβάσθηκε και κατ’ 
εξαίρεση κανένα σύνθημα συναγερμού δεν αντήχησε στο Tokyo. Ο Hiro-Hito προεδρεύει. Δεν 
υπάρχει άλλο προηγούμενο επέμβασής του σε συζήτηση, ούτε υπήρξε ποτέ ο ίδιος τίποτε άλλο από 
τη βουβή ενσάρκωση της θείας δύναμης. 

Οι απόψεις όμως είναι αμετακίνητες και οι δυνάμεις ισόπαλες. Ο Τόγκο, ο Γιονάι, ο Χιρανούμα 
αποδέχονται την συνθηκολόγηση. Ο Ανάμι, ο Ουμάζου και ο Τογιόντα την αποκρούουν θέτοντας 
όρους που εκ των προτέρων έχουν απορριφθεί από τους νικητές. 

Ο πρωθυπουργός, ο γηραιός ναύαρχος Suzuki, άφησε να συνεχισθεί η συζήτηση χωρίς να 
συμμετάσχει. Απότομα σηκώνεται από τη θέση του. Είναι 2 το πρωί της 10ης Αυγούστου. Κύριοι, 
λέει, 

Ανήκουστη πρόταση. Ο Suzuki την δραματοποιεί γονατίζοντας μπροστά στον Hiro-Hito. Εκείνος τον 
διατάσσει να σηκωθεί και να ξανακαθήσει. Έπειτα παίρνει το λόγο. Ψέγει τους στρατιωτικούς που 
τόσες και τόσες φορές του είχαν υποσχεθεί νίκες και δεν του είχαν προσκομίσει παρά 
απογοητευτικά αποτελέσματα. Πώς μπορούσε να έχει εμπιστοσύνη σε νέες διαβεβαιώσεις εκ 
μέρους τους, τη στιγμή που η κατάσταση έχει αποβεί δυσμενής για την Japan. Αισθάνεται συντριβή 
για τα δεινά του λαού του. Δεν υπολογίζει καθόλου την τύχη του προσώπου του και της δυναστείας 
του. Δέχεται τους όρους των Συμμάχων όσο σκληροί, όσο ταπεινωτικοί, όσο αμείλικτοι κι αν είναι. 

συζητούμε εδώ και ώρες, ενώ η απόφαση που θα πάρουμε δεν επιδέχεται αναμονή ούτε ενός 
λεπτού. Σας προτείνω να επαφεθούμε στην αυτοκρατορική έμπνευση και να υποκαταστήσουμε στην 
απόφασή μας την απόφαση της Αυτού Μεγαλειότητος του Αυτοκράτορα. 
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Η νύκτα εξακολουθεί να κυλά ήρεμα, λουσμένη στο φως του φεγγαριού. Στο υπουργείο Εξωτερικών, 
πίσω από καμουφλαρισμένα παράθυρα, συντάσσεται η διακοίνωση που θα μεταδοθεί τις πρώτες 
πρωινές ώρες στις ιαπωνικές πρεσβείες της Βέρνης και της Στοκχόλμης και αποτελεί αποδοχή της 
δηλώσεως του Potsdam, υπό μια επιφύλαξη: 

Η αμερικανική απάντηση γίνεται γνωστή στις 12 Αύγουστου, στις 4 το πρωί. από του ραδιοφώνου. 
Επιβεβαιώνεται, λίγες ώρες αργότερα μέσω της ελβετικής πρεσβείας. Σχετικά με την επιφύλαξη που 
είχε διατυπωθεί, η κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών διευκρινίζει τη θέση της κατά τον 
ακόλουθο τρόπο: 

Οίκο θεν νο είται ό τι η εν λό γω δήλωση δεν θα 
συνεπάγεται ουδεμία απαίτηση, η οποία θα έθιγε τα προνόμια της αυτού Μεγαλειότητος του 
Αυτοκράτορα ως κυριάρχου εξουσίας. 

Από τη στιγμή της συνθηκολόγησης, η εξουσία του αυτοκράτορα θα υπαχθεί στην 
εξουσία του αρχιστρατήγου των συμμαχικών δυνάμεων.

Το Ανώτατο Συμβούλιο της 14ης Αυγούστου βρίσκεται στο ίδιο αδιέξοδο, όπως στη συνεδρίαση του 
της 9ης. Τελειώνει κατά τον ίδιο τρόπο. Ο Hiro-Hito παίρνει θέση. Αντιλαμβάνεται, λέει, τα 
αισθήματα των πατριωτών, το καθήκον του όμως ως αυτοκράτορα είναι να σώσει το έθνος. Η 
αποδοχή των συμμαχικών όρων είναι αναπόφευκτη. Θα απευθυνθεί ο ίδιος στο λαό του, για να του 
το πει και για να του ζητήσει να σκύψει το κεφάλι μπροστά στο παρόν, για να διασώσει το μέλλον. 

 Συντάκτης αυτής της διατυπώσεως είναι ο 
νέος υπουργός των Εξωτερικών Τζαίημς Μπερνς. Το περιεχόμενο της αποτελεί μέση λύση μεταξύ 
των απόψεων των εξτρεμιστών, όπως ο Όουεν Λάττιμορ που θέλουν να δικάσουν τον αυτοκράτορα 
ως εγκληματία πολέμου, και των ρεαλιστών όπως ο Γκρηού και ο Leahy, που αποδέχονται χωρίς 
περιστροφές τη διατήρηση της μοναρχίας. Στο Tokyo αρχίζει μια βίαιη διαμάχη. Ο Τόγκο 
υποστηρίζει ότι η αμερικανική απάντηση είναι ικανοποιητική και ότι πρέπει να υποκύψουν. Ο 
Χιρανούμα, ανατρέποντας τη μετριοπαθή στάση του, υποστηρίζει αντίθετα ότι η υπαγωγή του 
αυτοκράτορα σε μια ξένη εξουσία είναι απαράδεκτη, γιατί καταλύει τη διάρθρωση του ιαπωνικού 
κράτους. Οι οπαδοί του αγώνα μέχρις εσχάτων ξανακερδίζουν έδαφος. Ο Ανάμι απευθύνει έκκληση 
προς τον στρατό, όπου του υπόσχεται τη νίκη αν είναι έτοιμος για όλες τις θυσίες κατά την 
απόκρουση της εισβολής. Εξαιρετική αναταραχή επισημαίνεται σε ορισμένα σώματα στρατού. Ο 
Suzuki, ο Τόγκο, ο Γιονάι χαρακτηρίζονται προδότες και απειλούνται με αμείλικτες τιμωρίες. 

Το βράδυ η στρατιωτική εξέγερση ξεσπά. Κάποιος αντισυνταγματάρχης Χαταμάκα οδηγεί μια ομάδα 
αξιωματικών στο σπίτι του στρατηγού Μόρι, διοικητή της αυτοκρατορικής φρουράς και τον πιέζει 
να συλλάβει τους ηττοπαθείς. Ο Μόρι αρνείται. Μια ριπή πολυβόλου τον σκοτώνει. Οι συνωμότες 
καταλαμβάνουν τον ραδιοφωνικό σταθμό του Tokyo και ζητούν να βρουν και να καταστρέψουν τον 
δίσκο, όπου ο αυτοκράτωρ έχει μαγνητοφωνήσει το μήνυμά του προς το έθνος. 

Άλλοι πυρπολούν τις κατοικίες του Suzuki και του Χιρανούμα. Οι σειρήνες του συναγερμού 
αντηχούν, αεροπλάνα μουγκρίζουν επάνω από το Tokyo, ο πληθυσμός τρομαγμένος φεύγει προς 
όλες τις κατευθύνσεις. Οι στασιαστές κινούνται, αλλά δεν έχουν πια αρχηγό. Επιστρέφοντας από το 
Ανώτατο Συμβούλιο ο στρατηγός Ανάμι άνοιξε την κοιλιά του και διέταξε να του κόψουν το κεφάλι 
για να εξιλεωθεί για την ανάγκη στην οποία βρέθηκε να διαφωνήσει με τον αυτοκράτορα. Ο 
στρατηγός Τανάκα, διοικητής των δυνάμεων του ανατολικού τμήματος της Japan, σπεύδει στο 
στρατώνα της φρουράς και έπειτα από τριών ωρών νουθεσίες την επαναφέρουν στην πειθαρχία. 
Αφού όμως ξεπλήρωσε ένα καθήκον αντίθετο με τη συνείδησή του, θα κάνει κι αυτός χαρακίρι. 

Στις 15 Αυγούστου στις 16:00 μέσα στα ερείπια των πόλεων, στις πλατείες των χωριών ολόκληρη η 
Japan συγκεντρώνεται γύρω στα μεγάφωνα. Κανείς δεν είχε ποτέ ακούσει τη φωνή του 
αυτοκράτορα. Κανείς δεν ξέρει, γιατί κάλεσε όλο το λαό του. Οι περισσότεροι πιστεύουν πως 
πρόκειται να απευθύνει έκκληση για αγώνα μέχρις εσχάτων. Η φωνή υψώνεται, πολύ παράξενη, 
υπόκωφη, λαχανιασμένη. Η γλώσσα, αυστηρά τυπική, αρχαϊκή, είναι σχεδόν ακατάληπτη. Ωστόσο η 
έννοια του μηνύματος δεν διαφεύγει από κανέναν. Ο αυτοκράτωρ θέλει να σταματήσουν τον 
αγώνα, να δεχθούν το ασύλληπτο, την ήττα, την ταπείνωση, την κατοχή. 
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Αμέτρητοι Ιάπωνες αρνούνται να το παραδεχθούν. Σε ορισμένους στρατώνες το αίμα εκείνων που 
αυτοκτονούν τρέχει σχηματίζοντας καταρράκτες στις σκάλες. Καμικάζι ανεβαίνουν στα αεροπλάνα 
τους και πέφτουν στον όρμο του Tokyo. Ομάδες έρχονται να γονατίσουν σιωπηλά μπροστά στη 
γέφυρα Νίχου Μπάσι, κυρία είσοδο του αυτοκρατορικού ανακτόρου και πολλοί δεν 
ξανασηκώνονται βάφοντας το πλακόστρωτο με το αίμα τους. Ανάλογες σκηνές διαδραματίζονται σε 
όλους τους ιερούς τόπους. Στο Tokyo ένα πλήθος ταραξιών συγκεντρώνεται στο Ατάγκο Γιάμα, όπου 
η ένωση μεταξύ Ιζανάμι και Ιζανάγκι δημιούργησε την Japan. Οι αεροπόροι της βάσης Ατσούγκι 
βρίσκονται σε κατάσταση ανοικτής ανταρσίας. Πετούν επάνω από το αυτοκρατορικό ανάκτορο 
ξυστά και ρίχνουν προκηρύξεις που στιγματίζουν τους προδότες και διακηρύσσουν, πως ο αγώνας 
συνεχίζεται γυακουσάι

Ο ναύαρχος Suzuki παραιτήθηκε. Ο χρόνος λείπει για να ζητηθεί η γνώμη των γηραιών πολιτικών 
ανδρών που με μια γεροντοκρατία επιβάλλουν μετριοπάθεια στη νευρική και βίαιη ιαπωνική 
πολιτική. Ο αυτοκράτωρ παίρνει την απόφαση να διορίσει πρωθυπουργό τον θείο του, πρίγκιπα 
Χιγκασικούρι. Τέσσερα αλλά μέλη της αυτοκρατορικής οικογένειας αποστέλλονται στις υπερπόντιες 
στρατιές, για να εξασφαλίσουν την υποταγή τους. Η δυναστεία κηρύσσεται υπέρ της 

 (ως την ύστατη πνοή). 

Οδού του ιερού 
Γερανού 

Έχει με το μέρος της το πραγματικό εθνικό αίσθημα. Ο ιαπωνικός λαός δέχεται να πεθάνει, αλλά 
προτιμά να ζήσει. Βλέπει μέσα στα ερείπια που πέφτουν στο κεφάλι του, ότι ο πόλεμος χάθηκε.. 
Αναμετρά το βάθος του ψεύδους, μέσα στο οποίο τον έριξαν λέγοντάς του πως είναι αήττητος. Ο 
αιμοβόρος ρομαντισμός μερικών δεκάδων χιλιάδων φανατικών είναι ανίσχυρος μπροστά στην 
αδράνεια 100 εκατομμυρίων ανθρωπίνων υπάρξεων. Η αναταραχή κοπάζει. Η εγκαρτέρηση νικά. Η 
ζωή υπερισχύει. Το πρωί της 2ης Σεπτεμβρίου είναι συννεφιασμένο και δροσερό. Στις 5 μια πομπή 
φεύγει από την προσωρινή έδρα της κυβέρνησης, το ανάκτορο Ακασάκα που είχε μείνει όρθιο μέσα 
σε μια συνοικία που είχε καεί ως τα θεμέλια. Η διαδρομή ως την Yokohama είναι πορεία μέσα σε 
μια έρημο στάχτης. Στην είσοδο του μεγάλου λιμένα, αστράφτουν οι αμερικανικές λόγχες. Στοιχεία 
της 2ης αεροπορικής μοίρας είχαν φθάσει δυο μέρες πριν, προηγούμενα μόνο κατά τρεις ώρες του 
αρχιστρατήγου Douglas MacArthur που είχε υποδειχθεί να δεχθεί την συνθηκολόγηση της Japan και 
να δώσει νέο προσανατολισμό στην ιστορία της. Η ίδια η ιαπωνική κυβέρνηση ζήτησε να μη 
προσγειωθεί στο Ατσούγκι όπου τόσoς φανατισμός είχε πρόσφατα ξεσπάσει. Ο MacArthur αγνόησε 
την προειδοποίηση και 30.000 Ιάπωνες στρατιώτες του παρουσίασαν όπλα από το Ατσούγκι ως τη 
Yokohama. Βρίσκεται τώρα στον όρμο του Tokyo επί του Missouri περιμένοντας την υποταγή των 
ηττημένων. 

(υπέρ της ειρήνης). 

Η συγκρότηση της αντιπροσωπείας δεν υπήρξε εύκολη. Είχε κριθεί αδύνατο να προεδρεύεται από 
τον πρωθυπουργό, στενό συγγενή του αυτοκράτορα και πολλές στρατιωτικές και πολιτικές 
προσωπικότητες δήλωσαν πως προτιμούσαν να αυτοκτονήσουν καλύτερα, παρά να συμμετάσχουν 
σ’ αυτή. Ο νέος υπουργός των Εξωτερικών Μαμόρου Σιγκεμίτσου είχε προσφερθεί να εκτελέσει τη 
θλιβερή αποστολή και, παρ’ όλο που είχε καταπολεμήσει τη συνθηκολόγηση, ο στρατηγός Ουμάζου 
είχε υπακούσει στην διαταγή να αντιπροσωπεύσει τις ένοπλες δυνάμεις. Του αφαιρούν το ξίφος 
του, όπως είχαν αφαιρέσει και τους φανούς των αυτοκινήτων. Οι δύο πληρεξούσιοι και οι εννέα 
διπλωμάτες ή αξιωματικοί που τους συνοδεύουν, επιβιβάζονται έπειτα σε ένα αντιτορπιλικό. Ο 
ουρανός είναι ανέφελος. Ένας φωτεινός ήλιος λάμπει. Ο όρμος του Tokyo καλύπτεται, όσο φθάνει 
το μάτι, από πλοία συμμαχικά με μεγάλο σημαιοστολισμό. 

Στους πυργίσκους του Missouri κάθονται εκατοντάδες ναύτες, με κρεμασμένα τα πόδια τους, χωρίς 
να δίνουν σημασία στην επισημότητα της στιγμής. Ο Σιγκεμίτσου που είχε χάσει το ένα του πόδι 15 
χρόνια πριν στη Σαγκάη, ανεβαίνει με κόπο τη σκάλα και προχωρεί προς το κατάστρωμα 
στηριζόμενος στο μπαστούνι του. Στο κατάστρωμα της πρύμνης, σ’ ένα τραπέζι σκεπασμένο με 
πράσινο χαλί βρίσκονται τα σύνεργα της συνθηκολόγησης. Πίσω από το τραπέζι έχουν παραταχθεί 
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οι συμμαχικές αντιπροσωπείες. Η Australia αντιπροσωπεύεται από το στρατηγό Μπλαίμυ, η New 
Zealand από τον υποστράτηγο της αεροπορίας Άισιτ, ο Καναδάς από τον συνταγματάρχη Μουρ - 
Γκρόσγκοβ, η Κίνα από τον στρατηγό Χσου Γιεν-τσανγκ, η Great Britain από τον ναύαρχο Φραίζερ, η 
France από τον στρατηγό Leclerc, η Ολλανδία από τον ναύαρχο Χέλφριχ και η Ε.Σ.Σ.Δ. από τον 
στρατηγό Ντερεβιάνκο. Παρ’ όλον ότι επενέβη στον πόλεμο του Ειρηνικού την τελευταία στιγμή, η 
τελευταία αυτή δύναμη, δεν μπόρεσε να επιτύχει από την Αμερική συμμετοχή στην κατοχή της 
Japan. Δεν θα αργήσει να δηλώσει, ότι ο αντιπρόσωπός της στην διασυμμαχική επιτροπή ελέγχου 
αντιμετωπίζεται σαν έπιπλο και ότι θεωρεί την παρουσία του περιττή. 

Πέντε λεπτά που μοιάζουν χρόνος, κυλούν. Ο MacArthur εμφανίζεται. Ακολουθείται από τον 
ναύαρχο Nimitz και τον ναύαρχο Χώλσυ. Προηγουμένως είχε καταστεί αναγκαία μια δύσκολη 
προεδρική διαιτησία, για να καθορισθεί το ποσοστό τιμής που ανήκε στο στρατό και στο ναυτικό 
των Η.Π.Α. Δύο ηττημένοι, σκελετωμένοι από τη μακρά αιχμαλωσία συμμετέχουν επίσης στο 
θρίαμβο: ο Άγγλος Πέρσιβαλ που παρέδωσε τη Singapore και ο Αμερικανός Ουαίνραϊτ που 
παρέδωσε το Κορέγκιντορ. 

Δεν είχε προβλεφθεί κανένας λόγος. Ο MacArthur όμως επεφύλασσε μια έκπληξη. Μιλά. Μιλά 
υπέροχα. Πανηγυρίζει για την αποκατάσταση της ειρήνης. Αποκρούει κάθε πνεύμα of distrust, 
malice or hatred (υποψίας, κακίας η μίσους). Συνδέει τους νικητές με τους ηττημένους ζητώντας 
τους μια κοινή προσπάθεια, για να υψωθούν προς μια ευγενέστερη ανθρώπινη αξιοπρέπεια. 
Αναλαμβάνει υποχρεώσεις, καθ όσο τον αφορά: As Supreme Commander for the Allied Powers, I 
announce my firm purpose, in the tradition of the countries I represent, to proceed to the discharge of 
my responsibilities with justice and tolerance (Ως ανώτατος διοικητής των Συμμαχικών δυνάμεων 
αναγγέλλω τη σταθερή μου πρόθεση να προχωρήσω στην εξάσκηση των ευθυνών μου μέσα στα πλαίσια 
των παραδόσεων των χωρών που εκπροσωπώ, με δικαιοσύνη και ανεκτικότητα).

Οι Ιάπωνες υπογράφουν. Οι Σύμμαχοι υπογράφουν. Η ώρα είναι 09:15. Οι Ιάπωνες αποσύρονται, 
ενώ τους χαιρετά στην έξοδο του πλοίου το σφύριγμα αξιωματικού και το επιτελείο του Missouri σε 
στάση προσοχής. Ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος τελειώνει τη 2194η ημέρα του. 61 έθνη και 100 
ως 110 εκατομμύρια άνδρες πήραν μέρος σ’ αυτόν. Οι εχθροπραξίες είχαν διεξαχθεί σε μια έκταση 
22 εκατομμυρίων τετραγωνικών χιλιομέτρων. Οι υλικές ζημιές δεν υπολογίσθηκαν ποτέ σε 
αριθμούς με ικανοποιητική προσέγγιση, αλλά είναι εκτός αμφιβολίας, ότι υπερβαίνουν κατά πολύ 
τις ζημιές που συσσώρευσαν όλες οι προηγούμενες συγκρούσεις. Αποτελεί τίτλο τιμής για την 
ελαστικότητα του ανθρωπίνου γένους το γεγονός ότι η καταπληκτική αυτή δοκιμασία δεν διέκοψε 
παρά μόνο επί τόσο λίγα χρόνια την πορεία της ανθρωπότητας προς την πρόοδο. 

 Ο άνεμος φυσά από 
το πέλαγος και φυσά σύγχρονα από το μέλλον. Οι σημαίες κυματίζουν στον ήλιο. Η αντίθεση προς 
τις μελαγχολικές νυκτερινές τελετές στη Ρέιμς και στο Berlin που έφεραν τη σφραγίδα της 
αλαζονείας και του μίσους, είναι συγκινητική. Όπως είπε ένας Ιάπωνας αυτόπτης μάρτυρας, ο 
διπλωμάτης Κάζε, η γενναιόψυχη έμπνευση του MacArthur μετέτρεψε το Missouri, πελώρια 
πολεμική μηχανή, σε βωμό ειρήνης. 
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Για να πραγματοποιηθεί το έργο αυτό, δυο μεγάλοι οίκοι: Paris Match και Larousse διέθεσαν από 
κοινού την πείρα τους, τα αρχεία τους και τους συνεργάτες τους. 

Επιθυμούμε να ευχαριστήσουμε ιδιαίτερα για τη βοήθεια και τη συμβολή που μας πρόσφεραν: 

Το γαλλικό υπουργείο Στρατιωτικών, τη βιβλιοθήκη της Ανώτατης σχολής πολέμου, το Κέντρο 
συγκεντρώσεως μαρτυριών συγχρόνου ιστορίας, την Επιτροπή ιστορίας του Δευτέρου Παγκοσμίου 
Πολέμου, την Εθνική Βιβλιοθήκη (France), το Γραφείο του διευθυντή στρατιωτικής ιστορίας 
(Washington), το υπουργείο Στρατιωτικών της Γερμανικής Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας (Μπον), το 
Αυτοκρατορικό Μουσείο Πολέμου, καθώς και όλους τους επίσημους οργανισμούς, πολιτικούς και 
στρατιωτικούς που μας πρόσφεραν πολύτιμη συμπαράσταση και όλους τους ιδιώτες που μας 
βοήθησαν με τις αναμνήσεις τους και πολλές φορές με τα τεκμήρια που είχαν στα χέρια τους. 

Το έργο αυτό, για το οποίο απαιτήθηκαν πλατιές έρευνες, είναι άλλωστε έργο ομαδικής 
προσπάθειας, στην οποία πήραν μέρος συγκεκριμένα οι ακόλουθοι συνεργάτες: 

Πιέρ ΝΤΥΦΟΥΡΚ 
Γενική Γραμματεία της Εκδόσεως 

Ζαν-Μισέλ ΓΚΡΥΝΕΜΠΩΜ Γενική 
Γραμματεία 

Έρικ ΣΥΝΤΝΕΫ - ΣΜΙΘ 

Ζαν ΡΙΒΕΡΑΙΝ 
Σύνταξη επεξηγήσεων εικόνων 

 

Εουτζένιο ντε Αλντίζιο (Ρώμη). Ζιλμπέρτ Αρκαμπάλ. Φιλίπ ντε Μπωσέ (Washington). Βλαντιμίρ 
Μπεντς (Berlin). Μαρι-Ελέν Καμύ. Αντρέ Κως. Ετιέν Ντεστράντ. Ρομπέρ Φολιανί. Ζαν Γκοριατσέφ. 
Στεφάν Γκρουέφ (New York). Κονσταντέν ντε Γκρυνβάλντ. Σεσιλ Ανρύ. Georges Κελμπέρ (Μπον). 
Ζακλίν Λανιέ. Ζακ Λε Μπαγύ. Σερζ Λεμουάν (London). Μισέλ Λε Τακ. Πιέρ Μαρτορύ. Πωλ Ματιάς 
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