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Ρνλ Νθηψβξην ηνπ 1940 ε Διιάδα παξαζχξζεθε ζηε δίλε ηνπ Β’ 

Ξαγθνζκίνπ Ξνιέκνπ, ηεο πην θαηαζηξνθηθήο ζχγθξνπζεο πνπ έρεη 

γλσξίζεη πνηέ ε αλζξσπφηεηα. Ζ ειιεληθή ζπκκεηνρή ζηηο 

ερζξνπξαμίεο επξφθεηην λα δηαξθέζεη ηππηθά κέρξη ηνλ Νθηψβξην 

ηνπ 1944 θαη επεθηάζεθε απφ ηα απφθξεκλα βνπλά ηεο Αιβαλίαο 

θαη ηα πνιπάξηζκα λεζηά ηνπ Αηγαίνπ, κέρξη ηελ αθηιφμελε 

βνξεηναθξηθαληθή έξεκν θαη ηελ Ηηαιηθή Σεξζφλεζν. Πηελ 

πξαγκαηηθφηεηα, ειιεληθέο ζηξαηησηηθέο δπλάκεηο πνιεκνχζαλ 

ελαληίνλ ηνπ Άμνλα ζην Αηγαίν κέρξη ηελ ηειεπηαία εκέξα ηνπ 

πνιέκνπ (8 Κατνπ 1945). Νη δπλάκεηο απηέο απνηεινχζαλ ηκήκαηα 

ηνπ πεξίθεκνπ Ηεξνχ Ιφρνπ, ηεο κφλεο κνλάδαο ηνπ Διιεληθνχ 



Πηξαηνχ ε νπνία δελ γλψξηζε ηελ ήηηα ζηε δηάξθεηα ηνπ Β’ 

Ξαγθνζκίνπ Ξνιέκνπ.  

 

Ν Ηεξφο Ιφρνο έθαλε ηελ πξψηε ηνπ επίζεκε εκθάληζε ζηηο 6 

Πεπηεκβξίνπ ηνπ 1942, κε ηελ νλνκαζία Ιφρνο Δπηιέθησλ 

Αζαλάησλ. Ζ δεκηνπξγία ηνπ νθεηιφηαλ ζε έλαλ ζπλδπαζκφ 

παξαγφλησλ. Ν θπξηφηεξνο ήηαλ ε κεγάιε παξνπζία αμησκαηηθψλ 

(κφληκσλ θαη έθεδξσλ) ζηε Κέζε Αλαηνιή, γηα ηελ απνξξφθεζε 

ησλ νπνίσλ δελ ππήξραλ αλάινγεο δηαζέζηκεο κνλάδεο. 

Ξαξάιιεια, ηελ ίδηα πεξίνδν είρε θαηαζηεί επηηαθηηθή ε αλάγθε 

ηεο δεκηνπξγίαο ελφο ειιεληθνχ ζηξαηησηηθνχ ζψκαηνο πνπ ζα 

ήηαλ αθνζησκέλν απνθιεηζηηθά ζηε ζπκκεηνρή ζε ζηξαηησηηθέο 

επηρεηξήζεηο, ρσξίο αλάκημε ζηηο πνιηηηθέο δηεξγαζίεο πνπ 

βξίζθνληαλ δηαξθψο ζε εμέιημε ζηηο ηάμεηο ησλ ειιεληθψλ Δλφπισλ 

Γπλάκεσλ (δεμηνί ελαληίνλ αξηζηεξψλ, απφηαθηνη ηνπ βεληδειηθνχ 

θηλήκαηνο ηνπ 1935 ελαληίνλ βαζηινθξφλσλ, θνθ.) θαη νη νπνίεο 

κείσλαλ ηε καρεηηθή ηνπο ηθαλφηεηα θαη ηηο θαζηζηνχζαλ 

αλαμηφπηζηεο ζηα κάηηα ησλ Ππκκάρσλ. Γη’ απηνχο ηνπο ιφγνπο, ην 

θαινθαίξη ηνπ 1942 ν αληηζκήλαξρνο (κεηέπεηηα Ηεξνινρίηεο θαη 

Αξρεγφο Αεξνπνξίαο) Γ. Αιεμαλδξήο είρε πξνηείλεη ζηνλ δξαζηήξην 



αληηπξφεδξν ηεο ειιεληθήο θπβέξλεζεο ηνπ Θατξνπ, Ξαλαγηψηε 

Θαλειιφπνπιν, ηε ζπγθξφηεζε ελφο ζψκαηνο εζεινληψλ, θπξίσο 

απφ ηηο ηάμεηο ησλ αμησκαηηθψλ, νη νπνίνη ζα ήηαλ δηαηεζεηκέλνη λα 

πνιεκήζνπλ σο απινί νπιίηεο. Ζ κνλάδα απηή ζπγθξνηήζεθε ηνλ 

Αχγνπζην ηνπ 1942 ζηελ Θαθξ φλα ηεο Ξαιαηζηίλεο σο Ιφρνο 

πνιπβφισλ, κε πξνζσξηλφ δηνηθεηή ηνλ επίιαξρν Αληψλην 

Πηεθαλάθε (απφηαθην ηνπ βεληδειηθνχ θηλήκαηνο ηνπ 1935), θαη 

πεξηιάκβαλε 143 θαηψηεξνπο αμησκαηηθνχο, 40 κάρηκνπο νπιίηεο 

θαη 30 βνεζεηηθνχο (πνπ εθηεινχζαλ θαζήθνληα καγείξνπ, 

ηξαπεδνθφκνπ θαη ζθελνθχιαθα). Πηαδηαθά φκσο πιαηζηψζεθε κε 

εζεινληέο θαη απφ ην Ξνιεκηθφ Λαπηηθφ, ηελ Ξνιεκηθή Αεξνπνξία 

θαη ηα ζψκαηα Αζθαιείαο.  

 

Ζ ΓΟΑΠΖ ΠΡΝ ΒΝΟΔΗΝΑΦΟΗΘΑΛΗΘΝ ΚΔΡΥΞΝ 

Κεηά ηε κεηαζηάζκεπζε ηεο κνλάδαο ζηελ Αίγππην 

(Πεπηέκβξηνο 1942), ζπλέβεζαλ δχν εμειίμεηο θαζνξηζηηθνχ 

ραξαθηήξα γηα ηε θπζηνγλσκία θαη ηε κεηέπεηηα εμέιημή ηεο. Ζ 

πξψηε ήηαλ ε αλάιεςε ηεο εγεζίαο ηεο απφ ηνλ ζπληαγκαηάξρε 

Σξηζηφδνπιν Ρζηγάληε, απφηαθην ηνπ βεληδειηθνχ θηλήκαηνο ηεο 1εο 

Καξηίνπ ηνπ 1935, ν νπνίνο δηνξίζηεθε δηνηθεηήο ηεο ζηηο 15 

Πεπηεκβξίνπ. Ζ ελέξγεηα απηή δελ έγηλε ακέζσο θαη εχθνια 



απνδεθηή απφ ηνπο πθηζηακέλνπο ηνπ, ιφγσ ησλ έληνλσλ 

πνιηηηθψλ παζψλ πνπ είραλ εθδεισζεί ζηηο ηάμεηο ησλ ειιεληθψλ 

κνλάδσλ ηεο Κέζεο Αλαηνιήο. Ν Ρζηγάληεο φκσο θαηφξζσζε λα 

θεξδίζεη ηελ εκπηζηνζχλε ησλ αλδξψλ ηνπ. Όπσο αλαθέξεη ν 

Βιαρνζηαζφπνπινο (βι. βηβιηνγξαθία - ζει. 24): «Θαηφπηλ κηάο 

ζπειιψδνπο ζπδεηήζεσο πνπ είρε καδί ηνπο (ζζ.: ζηηο 12 

Πεπηεκβξίνπ, ηξεηο εκέξεο πξηλ απφ ηελ επίζεκε αλάιεςε ησλ 

θαζεθφλησλ ηνπ), ηνπο έπεηζε φηη κπνξεί θαη ζέιεη λα ηνπο 

νδεγήζεη ζηνλ πφιεκν θαη φηη ζα ηνπο θξαηήζεη καθξηά απφ φζα 

ζπλέβαηλαλ κέρξη ηφηε ζηηο δηάθνξεο κνλάδεο. Ρα ιφγηα ηνπ ζε 

ζπλδπαζκφ κε ηελ κέρξη ηφηε πνξεία ηνπ ζηνλ Πηξαηφ (παξάζεκα 

αλδξείαο, πνιιέο θνξέο ηξαπκαηίαο ζε κάρεο, γλψζηεο αξθεηψλ 

μέλσλ γισζζψλ θαη καρεηήο κε ηελ Γαιιηθή Ιεγεψλα ησλ Μέλσλ) 

νδήγεζαλ ζην λα ηνλ απνδερζνχλ φινη θαη έηζη μεθηλά ε ιακπξή 

ηζηνξία απηνχ ηνπ ιφρνπ». Ν Φσηφπνπινο (ζηε βηβιηνγξαθία - 

ζει. 27) ζπκπιεξψλεη: «Ζ έμππλε εθείλε θίλεζε ηνπ Ρζηγάληε, 

πέξαλ απφ ηελ εηιηθξίλεηα θαη ηελ πεηζηηθφηεηα πνπ ηνλ δηέθξηλαλ, 

ήηαλ έλαο επηηπρήο δηπισκαηηθφο ειηγκφο, θαίηνη αληίζεηνο πξνο 

ηνπο ζηξαηησηηθνχο θαλνληζκνχο... Απφ ηφηε θαη επί ηξία νιφθιεξα 

ρξφληα (1942-1945)... ηεξψληαο κε ζξεζθεπηηθή επιάβεηα ηελ 

ππφζρεζή ηνπ απ’ αξρήο κέρξη ηέινπο, ζα νδεγήζεη ηελ επίιεθηε 

εηδηθή κνλάδα ηνπ ζην δχζθνιν δξφκν ηεο ηηκήο θαη ηνπ 

θαζήθνληνο θαη ζα πεηχρεη γη’ απηήλ ηνλ αμηνδήιεπην, αιιά θαη 

κνλαδηθφ, ηίηιν ηνπ “Θξχινπ”». Πχληνκα ν Ρζηγάληεο θαηφξζσζε 

λα θαηνρπξψζεη ηε κεηνλνκαζία ηεο κνλάδαο ηνπ ζε «Ηεξφ Ιφρν». 

Ξαξάιιεια, ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ ηδξπηή ηεο πεξίθεκεο 

βξεηαληθήο κνλάδαο SAS, ηνλ ζξπιηθφ Ληέεβηλη Πηέξιηλγθ (David 



Stirling), αλαδηνξγάλσζε εθ βάζξσλ ηνλ Ηεξφ Ιφρν, θαζηζηψληαο 

ηνλ κηα επίιεθηε κνλάδα θαηαδξνκψλ. Ν Δκκαλνπήι Ξεξηζάθεο 

αλαθέξεη ην επεηζφδην πνπ ζεκάδεςε απηή ηε «κεηάιιαμε» ηνπ 

Ηεξνχ Ιφρνπ (βι. ΓΔΠ/ΓΗΠ, ζηε βηβιηνγξαθία, ζει. 84): «Πηηο 25 

Γεθεκβξίνπ 1942, ν δηνηθεηήο ηνπ 1νπ Βξεηαληθνχ Ππληάγκαηνο 

Θαηαδξνκψλ, ζπληαγκαηάξρεο Πηέξιηλγθ, ππφ ηε δηνίθεζε ηνπ 

νπνίνπ ππαγφηαλ θαη ν Ηεξφο Ιφρνο, έθζαζε απφ ηε Ιηβχε ζην 

Θάηξν θαη επηζθέθζεθε ηνλ Ηεξφ Ιφρν ζηελ έδξα ηνπ... Ν 

ζπληαγκαηάξρεο Πηέξιηλγθ έζεζε ζην δηνηθεηή ηνπ Ηεξνχ Ιφρνπ ην 

εξψηεκα αλ ζα ήηαλ δπλαηή ζε έλα κήλα ε αλαδηνξγάλσζε θαη 

εθπαίδεπζε ηεο κνλάδαο ηνπ σο κεραλνθίλεηεο κνίξαο 

θαηαδξνκψλ, επί απηνθηλήησλ ηδηπ θαη ηεζσξαθηζκέλσλ νρεκάησλ 

κε αλάινγν εμνπιηζκφ, ψζηε λα αλαιάβεη επηρεηξήζεηο ζε κεγάιν 

βάζνο ζηα κεηφπηζζελ ηνπ ερζξνχ κε νξκεηήξην ηελ έξεκν ή ηνλ 

νξεηλφ φγθν πνπ ρσξίδεη ηελ Ρξηπνιίηηδα απφ ηελ θπξίσο Παράξα. 

Ζ πξφηαζε έγηλε ακέζσο δεθηή, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ν Ηεξφο 

Ιφρνο ζα εθνδηαδφηαλ έγθαηξα κε ην απαξαίηεην γηα ηελ 

αλαδηνξγάλσζε θαη εθπαίδεπζή ηνπ πιηθφ, ζα ζπκπιεξψλνληαλ νη 

ειιείςεηο ηνπ ζε δηάθνξεο θξίζηκεο εηδηθφηεηεο πξνζσπηθνχ θαη ζα 

αθελφηαλ ειεχζεξνο, ρσξίο θακηά επέκβαζε ζην έξγν ηεο 

εθπαηδεχζεσο θαη ηεο πξνεηνηκαζίαο ηνπ». Πε απηφ ην ζεκείν 

αμίδεη λα επηζεκαζεί φηη ν βξεηαληθφο ζηξαηφο αλέθαζελ είρε 

κεγάιε εκπεηξία ζηε δηεμαγσγή επηηπρεκέλσλ θαηαδξνκηθψλ 

επηρεηξήζεσλ απφ κηθξέο κνλάδεο, γεγνλφο ην νπνίν απνδείρζεθε 

θαη’ επαλάιεςε θαηά ηηο κάρεο ζηε Βφξεηα Αθξηθή, κε ηε δξάζε 

ηεο SAS θαη ηεο LRDG (Long Range Desert Group/«Νκάδαο 

Δξήκνπ Καθξάο Αθηίλαο Γξάζεο»).  



Πχληνκα δφζεθε ε επθαηξία ζε δχν ηκήκαηα ηνπ 

 

Ηεξνχ Ιφρνπ λα ιάβνπλ ην βάπηηζκα ηνπ ππξφο. Ρν πξψην 

(νθηψ Ηεξνινρίηεο ππφ ηνλ αληηζκήλαξρν Αιεμαλδξή, κε ηξία 

εηδηθά δηαζθεπαζκέλα ηδηπ) ζα ζπκκεηείρε ζην πιεπξφ κνίξαο 

Βξεηαλψλ θνκκάληνο ζε επηρείξεζε παξελφριεζεο ζηα κεηφπηζζελ 

ηνπ Άθξηθα Θνξπο, ζηελ πεξηνρή ηεο Αγθεληάκπηα (ζηε 

λνηηνδπηηθή Θπξελατθή). Ζ επηρείξεζε απηή εθηειέζζεθε ηελ 

πεξίνδν 19 Λνεκβξίνπ-12 Γεθεκβξίνπ 1942 αιιά ρσξίο ηε 

δηεμαγσγή ερζξνπξαμηψλ, ιφγσ ηαρείαο ππνρψξεζεο ησλ 

γεξκαλντηαιηθψλ δπλάκεσλ. Ζ δεχηεξε επηρείξεζε πξνέβιεπε ηε 

δηεμαγσγή επηδξνκήο απφ ζαιάζζεο ζηελ πεξηνρή ηεο Δι Αγθέηια 

(ζην λνηηφηεξν ζεκείν ηνπ Θφιπνπ ηεο Κεγάιεο Πχξηεο), θαη πάιη 

ζηα κεηφπηζζελ ηνπ Άθξηθα Θνξπο. Π’ απηήλ ζα ζπκκεηείρε ηκήκα 

60 Ηεξνινρηηψλ ππφ ηνλ αληηζπληαγκαηάξρε Δκκαλνπήι 

Φξαδέιιν. Γπζηπρψο, θαη απηή ε επηρείξεζε (ε νπνία δηήξθεζε 

απφ ηηο 4 έσο ηηο 23 Γεθεκβξίνπ 1942) καηαηψζεθε ιφγσ ξαγδαίαο 

ππνρψξεζεο ησλ ερζξηθψλ δπλάκεσλ.  

Απηή ε θαζπζηέξεζε ζηε ζπκκεηνρή ηνπ Ηεξνχ Ιφρνπ ζηηο 

ερζξνπξαμίεο ζηε Βφξεηα Αθξηθή δελ επξφθεηην λα είλαη ε 

ηειεπηαία. Πηηο 25 (ή, θαη’ άιινπο, ζηηο 27) Ηαλνπαξίνπ 1943, ν 

Ηεξφο Ιφρνο μεθίλεζε νδηθψο απφ ηελ Αίγππην γηα ηελ Ρξίπνιε ηεο 



Ιηβχεο πξνθεηκέλνπ λα ζπλελσζεί κε ηε SAS γηα ηελ απφ θνηλνχ 

εθηέιεζε δνιηνθζνξψλ ζηα κεηφπηζζελ ησλ δπλάκεσλ ηνπ Άμνλα, 

ζηελ Ρπλεζία. Θαηά ηελ άθημή ηνπ, φκσο, ζηηο 5 Φεβξνπαξίνπ, 

πιεξνθνξήζεθε ηελ αηρκαισζία ηνπ Πηέξιηλγθ, γεγνλφο ην νπνίν 

είρε σο ζπλέπεηα ηελ αλαζηνιή, γηα κηα αθφκε θνξά, ηεο 

πεξαηηέξσ δξάζεο ηνπ. Ν Ρζηγάληεο πάλησο, κεηά απφ πξνζσπηθή 

ηνπ παξέκβαζε πξνο ηνλ ζηξαηάξρε Κνληγθφκεξπ, θαηφξζσζε λα 

ηνλ πείζεη λα εληάμεη ηνλ Ηεξφ Ιφρν ππφ ηηο δηαηαγέο ηεο 

ηαμηαξρίαο ησλ Διεχζεξσλ Γάιισλ ηνπ ζηξαηεγνχ Ιεθιέξθ. Ν 

Ξεξηζάθεο αλαθέξεη ραξαθηεξηζηηθά: «Ν ζηξαηεγφο Κνληγθφκεξπ, 

επεξεαζκέλνο απφ ην πξφζθαην αηχρεκα ηνπ Βξεηαληθνχ 

Ππληάγκαηνο Θαηαδξνκψλ θαη εθηηκψληαο ζπλάκα φηη ην εχξνο ηνπ 

κεηψπνπ δελ επέηξεπε ηε δηεμαγσγή θαηαδξνκηθψλ επηρεηξήζεσλ 

ηεο κνξθήο γηα ηελ νπνία είρε αλαδηνξγαλσζεί θαη εθπαηδεπζεί ν 

Ηεξφο Ιφρνο, δηέηαμε ηελ άκεζε επηζηξνθή ηνπ ζηελ Αίγππην. Ζ 

απφθαζε ηνπ δηνηθεηή ηεο 8εο Βξεηαληθήο Πηξαηηάο πξνθάιεζε, 

φπσο ήηαλ θπζηθφ, κεγάιε απνγνήηεπζε ζηνπο Ηεξνινρίηεο. Ν 

ζπληαγκαηάξρεο Ρζηγάληεο θαη νη ζπλνδνί ηνπ πξνζπάζεζαλ λα 

κεηαπείζνπλ ην ζηξαηεγφ Κνληγθφκεξπ, πξνβάιινληαο ζεηξά 

επηρεηξεκάησλ. πνζηήξημαλ φηη ε επηζηξνθή ηνπ Ηεξνχ Ιφρνπ 

ζηελ Αίγππην, γηα δεχηεξε θνξά, ρσξίο λα ρξεζηκνπνηεζεί ζηηο 

επηρεηξήζεηο γηα ηηο νπνίεο είρε πξνεηνηκαζζεί, ζα είρε ζεκαληηθέο 

θαη απξφβιεπηεο επηπηψζεηο ζην εζηθφ ησλ αλδξψλ ηνπ, νη 

πεξηζζφηεξνη ησλ νπνίσλ ήηαλ αμησκαηηθνί. Δπίζεο, φηη νη 

εληππψζεηο ηεο ειιεληθήο θνηλήο γλψκεο, ηφζν ζην εμσηεξηθφ φζν 

θαη ζηελ θαηερφκελε Διιάδα, ζα ήηαλ πνιχ δπζκελείο ζε βάξνο 

ησλ Ππκκάρσλ ζε ζπλδπαζκφ θαη κε ην γεγνλφο φηη ηελ ίδηα 



πεξίπνπ πεξίνδν απνκαθξχλζεθε απφ ην κέησπν θαη ε Η Διιεληθή 

Ραμηαξρία. Ρειηθά, σο ζπκβηβαζηηθή ιχζε, πξνηάζεθε ε έληαμε ηνπ 

Ηεξνχ Ιφρνπ ζηε Γαιιηθή Ραμηαξρία... Ζ πξφηαζε απηή ζηεξίρζεθε 

ζηελ άπνςε φηη ν Ηεξφο Ιφρνο κε ηελ έληαμή ηνπ ζηελ Ραμηαξρία 

ηνπ Ιεθιέξ κπνξνχζε λα ρξεζηκνπνηεζεί ζε ελέξγεηεο 

ππεξθεξάζεσο ηνπ δεμηνχ πιεπξνχ ησλ Γεξκαλψλ  πξνο ηελ 

Ρπλεζία» (ΓΔΠ/ΓΗΠ, 87).  

π’ απηέο ηηο ζπλζήθεο, ε πξψηε εκπινθή ηνπ Ηεξνχ Ιφρνπ ζην 

Βνξεηναθξηθαληθφ κέησπν ζπλέβε ζηελ ηνπνζεζία Θζαξ Οηιάλ, ζηε 

λφηηα Ρπλεζία, θαηά ηηο κάρεο γηα ηελ εθπφξζεζε ηεο «Γξακκήο 

Καξέζ». Δθεί, ν Ηεξφο Ιφρνο (πνπ εθηεινχζε απνζηνιέο 

αλαγλψξηζεο) θαη νξηζκέλα γαιιηθά ηκήκαηα δέρζεθαλ ην πξσί ηεο 

10εο Καξηίνπ επίζεζε ηζρπξήο κεραλνθίλεηεο θάιαγγαο, ε νπνία 

φκσο αλαραηηίζζεθε απφ ηε RAF. Θαηά ηε κάρε ν Ηεξφο Ιφρνο είρε 

απψιεηεο ηξηψλ αλδξψλ (αγλννχκελνη). Ζ ηνπνζεζία ηνπ Θζαξ 

Οηιάλ θαηαιήθζεθε νινθιεξσηηθά ζηηο 19 Καξηίνπ απφ γαιιηθφ 

απφζπαζκα κε ζπκκεηνρή θαη 12 ηδηπ ηνπ Ηεξνχ Ιφρνπ, θαη 

απψιεηεο ελφο λεθξνχ θαη ελφο βαξεηά ηξαπκαηηζκέλνπ Ηεξνινρίηε.  

Αθνινχζεζε ε επηηπρεκέλε ππεξθέξαζε ηεο «Γξακκήο Καξέζ» 

απφ ηα ζηξαηεχκαηα ηεο 8εο Πηξαηηάο θαη ε θαηάιεςε ηεο πφιεο 

Γθακπέο, ζηε λφηηα Ρπλεζία. Δθεί ζηάζκεπε θαη ν Ηεξφο Ιφρνο, ν 

νπνίνο ζηηο 3 Απξηιίνπ απνζπάζζεθε απφ ηε Γαιιηθή Ραμηαξρία θαη 

ηέζεθε ππφ ηηο δηαηαγέο ηεο 2εο Λενδειαλδηθήο Κεξαξρίαο. Ζ 

ηειεπηαία, ζηηο 6 Απξηιίνπ, ζπκκεηέζρε ζηε κάρε ηνπ Νπάληη 

Αθαξίη, ηε ζθνδξφηεξε ζην Βνξεηναθξηθαληθφ κέησπν κεηά απφ 

εθείλε ζην Δι Αιακέηλ. Πηε κάρε απηή ν Ηεξφο Ιφρνο είρε έλαλ 

λεθξφ (ηνλ ίιαξρν Κπνπξδάθν).  



 

Πηε ζπλέρεηα ν Ηεξφο Ιφρνο ζπκκεηέζρε ζηελ απειεπζέξσζε 

ησλ πφιεσλ Πθαμ (9 Απξηιίνπ) θαη Πνπο (12 Απξηιίνπ), ζηελ νπνία 

ηα ειιεληθά ηκήκαηα έγηλαλ δεθηά κε κεγάιν ελζνπζηαζκφ. Ρελ 

πεξίνδν 13-16 Απξηιίνπ πξαγκαηνπνίεζε ηηο ηειεπηαίεο 

επηρεηξήζεηο ηνπ ζηε Βφξεηα Αθξηθή, ζπκκεηέρνληαο κε 

αλαγλσξηζηηθέο πεξηπφινπο ζηε κάρε γηα ηελ θαηάιεςε ηεο 

Δλθηληαβίι (ζεκ Δλθίληα), θαηά ηηο νπνίεο αηρκαισηίζζεθαλ έμη 

Ηεξνινρίηεο. Ρελ 17ε Απξηιίνπ, ιίγεο εβδνκάδεο πξηλ απφ ηελ 

επηηπρεκέλε ιήμε ηεο Κάρεο ηεο Ρπλεζίαο (ζηηο 13 Κατνπ), 

δηαηάρζεθε λα επηζηξέςεη εζπεπζκέλα ζηελ Αίγππην πξνθεηκέλνπ 

λα ζπκκεηάζρεη ζε επηρεηξήζεηο ζε άιια κέησπα. Ν πξαγκαηηθφο 

ιφγνο, φκσο, ηεο εζπεπζκέλεο αλάθιεζήο ηνπ ήηαλ ν θφβνο ηεο 

ειιεληθήο θπβέξλεζεο γηα ελδερφκελε ζπκκεηνρή ηνπ Ηεξνχ Ιφρνπ 

ζηηο ζηαζηαζηηθέο ελέξγεηεο πνπ είραλ εθδεισζεί ζηηο ηάμεηο ησλ 

δχν ειιεληθψλ ηαμηαξρηψλ ηνπ Πηξαηνχ Κέζεο Αλαηνιήο 

(Βιαρνζηαζφπνπινο, 26, 98, Φσηφπνπινο, ζεκ. ζηε ζει. 30).  

 

ΞΟΥΡΔΠ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΔΗΠ ΠΡΝ ΑΗΓΑΗΝ 

Απφ ηνλ Κάην κέρξη ηνλ Νθηψβξην ηνπ 1943 ν Ηεξφο Ιφρνο 

αλαδηνξγαλψζεθε ζε ζηξαηφπεδα ηεο Αηγχπηνπ θαη ηεο 

Ξαιαηζηίλεο. Θαηά ηνλ Βιαρνζηαζφπνπιν (ζει. 26), «ν δηνηθεηήο 

ηνπ Ιφρνπ, κεηά ηελ εθζηξαηεία ηεο Ρπλεζίαο, απνκάθξπλε ην 



κηζφ πξνζσπηθφ (φζνπο δελ θαηάθεξαλ λα απνδερζνχλ ην 

θαηλνχξγην πλεχκα πνπ ήζειε λα επηβάιεη ζηελ κνλάδα) θαη 

ελέηαμε άιινπο, νη νπνίνη ήζαλ πξφζπκνη λα ππεξεηήζνπλ ππφ 

απηφλ». Ξαξάιιεια εληζρχζεθε ε ζχλζεζή ηνπ θζάλνληαο ηα 327 

άηνκα, αλαδηαξζξψζεθε ε δνκή ηνπ (πνπ πεξηιάκβαλε πιένλ 

Νκάδα Γηνηθήζεσο, ηκήκα Βάζεσο θαη ηξία Ρκήκαηα Θαηαδξνκψλ) 

θαη εληάζεθε ε εθπαίδεπζή ηνπ, ψζηε νη άλδξεο ηνπ λα θαηαζηνχλ 

ηθαλνί γηα ακθίβηεο θαη αεξαπνβαηηθέο θαηαδξνκηθέο επηρεηξήζεηο 

ζηα λεζηά ηνπ Αηγαίνπ Ξειάγνπο.  

Ρελ ίδηα πεξίνδν, ε ζπλζεθνιφγεζε ηεο Ηηαιίαο, ζηηο 8 

Πεπηεκβξίνπ 1943, αλέηξεςε ην ζηξαηησηηθφ status quo ζηελ 

θαηερφκελε Διιάδα. Μαθληθά νη Ηηαινί, απφ ζχκκαρνη ηνπ Γ’ Οάηρ, 

κεηαηξάπεθαλ ζε δπλάκεη ερζξνχο ηνπ. Ρν γεγνλφο απηφ είρε σο 

ζπλέπεηα ηε δεκηνπξγία κηαο ραψδνπο θαηάζηαζεο ζε φιεο ηηο 

ηηαινθξαηνχκελεο πεξηνρέο, θαζψο νη ηηαιηθέο δπλάκεηο θαηνρήο 

είραλ ράζεη κελ ηε δηάζεζή ηνπο λα ζπλερίζνπλ ηνλ πφιεκν, ρσξίο 

φκσο λα είλαη δπλαηή θαη ε επηζηξνθή ηνπο ζηελ παηξίδα ηνπο. π’ 

απηέο ηηο ζπλζήθεο, νη βξεηαληθέο θαη νη γεξκαληθέο δπλάκεηο 

επηδφζεθαλ ζε κηα δηειθπζηίλδα κε έπαζιν ηελ θαηνρή ησλ 

ηηαινθξαηνχκελσλ πεξηνρψλ ζην Αηγαίν θαη ζην Ηφλην. Πηελ 

πεξίπησζε ηεο Πάκνπ, ε δηάζεζε ηεο ηηαιηθήο κεξαξρίαο Θνχλην, 

πνπ ηελ θαηείρε, λα ζπλεξγαζηεί κε ηνπο Ππκκάρνπο είρε σο 

απνηέιεζκα λα ζηαινχλ ζην λεζί κηθξέο βξεηαληθέο δπλάκεηο, σο 

ζπκβνιηθή ελίζρπζε ηεο, ζπκκάρνπ πιένλ, ηηαιηθήο θξνπξάο. Ρελ 

ίδηα πεξίνδν θαη ππφ παξφκνηεο ζπλζήθεο άιιαμαλ παξάηαμε θαη νη 

ηηαιηθέο θξνπξέο ησλ λεζηψλ Ηθαξία, Φνχξλνη, Αζηππάιαηα, Ιέξνο, 

Θάιπκλνο, Θσο θαη Πχκε. Ζ βξεηαληθή θπβέξλεζε, φκσο, ήηαλ 



απξφζπκε λα επηηξέςεη ηελ παξνπζία ειιεληθψλ ζηξαηησηηθψλ 

δπλάκεσλ ζηα λεζηά, θαζψο απέβιεπε ζηελ ελδερφκελε 

παξαρψξεζή νξηζκέλσλ απφ απηά ζηελ Ρνπξθία, σο αληάιιαγκα 

γηα ηελ έμνδφ ηεο ζηνλ πφιεκν ζην πιεπξφ ησλ Ππκκάρσλ. 

Αξγφηεξα βέβαηα, φηαλ έγηλε πξνθαλήο ε απξνζπκία ηεο Ρνπξθίαο, 

ε βξεηαληθή ζηάζε άιιαμε. Έηζη, ε πξψηε άδεηα γηα ηελ απνζηνιή 

αλδξψλ ηνπ Ηεξνχ Ιφρνπ ζηα «απειεπζεξσκέλα» λεζηά ηνπ 

Αηγαίνπ δφζεθε κφιηο ζηα ηέιε Νθησβξίνπ. Ζ απνζηνιή ηνπο ζα 

γηλφηαλ ζε δχν νκάδεο. Ζ πξψηε, απφ 200 αιεμηπησηηζηέο, ζα 

πξνζγεησλφηαλ ζην λεζί ζε δχν ηκήκαηα ζηηο 30 θαη 31 

Νθησβξίνπ. Ζ δεχηεξε ζα κεηέβαηλε δηα ζαιάζζεο κέζσ Ιέξνπ (ηα 

πινία πνπ ηελ κεηέθεξαλ έθζαζαλ ζηε Πάκν ηελ 1ε θαη ηελ 5ε 

Λνεκβξίνπ, αληίζηνηρα). Ξαξά ηελ επεηζνδηαθή άθημε ηνπ ζπλφινπ 

ησλ Ηεξνινρηηψλ ζηε Πάκν (είλαη ραξαθηεξηζηηθφ φηη, ιφγσ ησλ 

δπζκελψλ θαηξηθψλ ζπλζεθψλ, 21 αιεμηπησηηζηέο Ηεξνινρίηεο 

ηξαπκαηίζηεθαλ θαηά ηε ξίςε ηνπο, απφ ηνπο νπνίνπο πέληε 

ζνβαξά), νη άλδξεο ηνπ θαηέιαβαλ ζέζεηο ζηνπο Κπηηιεληνχο θαη 

ζε πεξηνρέο θνληά ζην Ξπζαγφξεην θαη ην Θαξιφβαζη. Ρελ ίδηα 

πεξίνδν θαηέθζαζε ζην λεζί θαη ν ππνπξγφο Ξξφλνηαο ηεο 

θπβέξλεζεο ηνπ Θατξνπ, σο εθπξφζσπνο ησλ ειιεληθψλ πνιηηηθψλ 

αξρψλ. Ζ απειεπζέξσζε ηεο Πάκνπ φκσο δελ επξφθεηην λα έρεη 

κεγάιε δηάξθεηα. Ζ αλαθαηάιεςε ηεο Ιέξνπ απφ ηνπο Γεξκαλνχο 

ζηηο 16 Λνεκβξίνπ άθελε εθηεζεηκέλε ηε Πάκν. Ρελ επνκέλε, 

ζθνδξφο γεξκαληθφο βνκβαξδηζκφο κε ζηξαηησηηθψλ ζηφρσλ ζην 

Βαζχ θαη ην Ξπζαγφξεην θαη ε ζπλαθφινπζε πξφηαζε παξάδνζεο 

απφ ηνπο Γεξκαλνχο, είρε σο απνηέιεζκα ηελ απφθαζε ηεο 

εγθαηάιεηςεο ηεο Πάκνπ απφ ηνλ Βξεηαλφ ζηξαηησηηθφ δηνηθεηή. Ζ 



εθθέλσζε πξαγκαηνπνηήζεθε θαηά ην ηξηήκεξν 19-22 Λνεκβξίνπ, 

κε κεηαθνξά ζην Θνπζάληαζη, κε δηάθνξα πινηάξηα, ησλ 

βξεηαληθψλ δπλάκεσλ, ηνπ Ηεξνχ Ιφρνπ, 800 Διιήλσλ αληαξηψλ, 

12.000 πξνζθχγσλ θαη 8.500 Ηηαιψλ, πεξηιακβαλνκέλσλ ηνπ 

δηνηθεηή ηεο ηηαιηθήο κεξαξρίαο θαη ηνπ κεηξνπνιίηε ηεο Πάκνπ. Νη 

Ηεξνινρίηεο βνήζεζαλ ζηελ εθθέλσζε κέρξη ηηο 25 Λνεκβξίνπ 

νπφηε, κεηά απφ ζπκθσλία κε ηελ ηνπξθηθή θπβέξλεζε θαη 

θνξψληαο πνιηηηθή πεξηβνιή, κεηαθηλήζεθαλ δηα μεξάο ζην Θάηξν.  

 

ΑΛΑΠΛΡΑΜΖ ΡΝ ΗΔΟΝ ΙΝΣΝ 

Ζ απνηπρία ησλ Βξεηαλψλ λα αλνίμνπλ έλα ζηαζεξφ κέησπν ζην 

Αηγαίν ην 1943, εκπιέθνληαο ηαπηφρξνλα ηελ Ρνπξθία ζηνλ 



πφιεκν ζην πιεπξφ ησλ Ππκκάρσλ, είρε σο ζπλέπεηα ηελ 

εγθαηάιεηςε ησλ επηρεηξήζεσλ κεγάιεο έθηαζεο ζ’ απηή ηελ 

πεξηνρή. Αληί γη’ απηέο πξνηηκήζεθε ε πηνζέηεζε κεζφδσλ 

παξελφριεζεο ησλ γεξκαληθψλ θξνπξψλ ζηα ειιεληθά λεζηά. Γη’ 

απηφ ηνλ ιφγν, αλ θαη κέρξη ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ 1944 ν Ηεξφο Ιφρνο 

ζπλέρηδε ηελ εθπαίδεπζή ηνπ ζε πισηά κέζα θαη ζε αλαξξηρήζεηο 

(κε ζθνπφ ηελ απφβαζή ηνπ ζε θάπνηα πεξηνρή ηεο επεηξσηηθήο 

Διιάδαο), ηειηθά απνθαζίζηεθε ε κεηαηξνπή ηνπ ζε κνλάδα 

θαηαδξνκψλ ε νπνία ζα δξνχζε ζε ζπλεξγαζία κε ηε Βξεηαληθή 

Ραμηαξρία Θαηαδξνκψλ, ππφ ηνλ ηαμίαξρν Ρέξλκπνπι (Turnbull). 

Πχκθσλα κε ηνλ Γεκήηξην Ξαιαηνιφγν: «Νη θαηαδξνκηθέο 

δπλάκεηο ζα ζπγθεληξψλνληαλ ζε εξεκηθή θαη δηαθνξεηηθή θάζε 

θνξά αθηή ζηα λνηηναλαηνιηθά κηθξαζηαηηθά παξάιηα, φπνπ ζα 

ζπγθξνηνχζαλ «βάζε θαηαδξνκψλ». Ζ βάζε ζα πεξηιάκβαλε 

επηηειείν απφ Βξεηαλνχο θαη Έιιελεο αμησκαηηθνχο, ηκήκαηα ηεο 

Βξεηαληθήο Ραμηαξρίαο Θαηαδξνκψλ θαη ηνπ Ηεξνχ Ιφρνπ θαη 

Λαπηηθφ. Ρν Λαπηηθφ ζα δηέζεηε απνβαηηθά πινηάξηα, πινία 

ζπλνδείαο, εμνπιηζκέλα ηζηηνθφξα θαη άιια πισηά κέζα δηαθφξσλ 

ηχπσλ, ρξήζηκα γηα ην ζηξαησληζκφ ησλ ηκεκάησλ θαη ηελ 

απνζήθεπζε ηξνθίκσλ. Ν ηδηφηππνο απηφο ηξφπνο ζπγθξνηήζεσο 

ηεο βάζεσο νθεηιφηαλ ζηελ αλάγθε λα απνθεχγνληαη δηακαξηπξίεο 

θαη πξνζηξηβέο κε ηελ ηνπξθηθή θπβέξλεζε πνπ εμαθνινπζνχζε λα 

παξακέλεη νπδέηεξε θαη δελ δερφηαλ ηελ παξακνλή μέλσλ 

ζηξαηεπκάησλ ζην έδαθφο ηεο» (ΓΔΠ/ΓΗΠ, 163). Ξαξάιιεια, γηα 

επηρεηξεζηαθνχο ιφγνπο ην Αηγαίν δηαηξέζεθε ζε δχν ηνκείο, βφξεην 

θαη λφηην. Ν βφξεηνο (Πάκνο, Ηθαξία θαη ηα βνξεηφηεξα λεζηά) ζα 

απνηεινχζε ηνκέα δξάζεο ηνπ Ηεξνχ Ιφρνπ, ελψ ν λφηηνο 



(Γσδεθάλεζα, Θπθιάδεο θαη Θξήηε) ηεο Βξεηαληθήο Ραμηαξρίαο 

Θαηαδξνκψλ. Δπηπιένλ, πξνθεηκέλνπ λα αληαπνθξηζεί θαιχηεξα 

ζηε λέα απνζηνιή ηνπ (πνπ ζα ζπλίζηαην ζηελ θαηαζηξνθή 

πισηψλ κέζσλ, λεσξίσλ, θαισδηψζεσλ, ζπλεξγείσλ επηζθεπήο 

πιηθψλ, απνζεθψλ θαπζίκσλ, ζηαζκψλ αζπξκάηνπ, επάθηησλ 

ππξνβνιείσλ, πξνβνιέσλ, θιπ.), ν Ηεξφο Ιφρνο δηαηξέζεθε ζε ηξία 

θαηαδξνκηθά ηκήκαηα, ππφ ηνπο αληηζπληαγκαηάξρεο Αλδξέα 

Θαιιίλζθε θαη Ρξχθσλα Ρξηαληαθπιιάθν θαη ηνλ ηαγκαηάξρε 

Ξαχιν Γεκφπνπιν, αληίζηνηρα (ε γεληθή δηνίθεζε εμαθνινπζνχζε 

πάλησο λα αζθείηαη απφ ηνλ Ρζηγάληε).  

Πηηο 14 Φεβξνπαξίνπ 1944 έλα απφζπαζκα ηνπ πξψηνπ 

θαηαδξνκηθνχ ηκήκαηνο, αθνχ εθνδηάζηεθε θαηάιιεια, 

«επηβηβάζζεθε ζε πεηξειαηνθίλεην ηζηηνθφξν θαη αλαρψξεζε, κε 

ηε ζπλνδεία αλζππνβξπρηαθνχ ζθάθνπο, γηα ηε Ιεκεζφ ηεο 

Θχπξνπ φπνπ έθζαζε ζηηο 17 Φεβξνπαξίνπ. Απφ εθεί απέπιεπζε 

ζηηο 26 ηνπ κελφο θαη παξαπιένληαο ηα κηθξαζηαηηθά παξάιηα, 

έπεηηα απφ έμη εκέξεο θαη ππνρξεσηηθνχο ζηαζκνχο ζε δηάθνξνπο 

φξκνπο, πξνζνξκίζζεθε ζηηο 08.00 ηεο 4εο Καξηίνπ ζηνλ φξκν 

Βξσκνιίκαλν, θνληά ζην αθξσηήξην Θφξαθαο ησλ αθηψλ ηεο 

Δξπζξαίαο ηεο Κ. Αζίαο, φπνπ ήηαλ θαη ν ηειηθφο πξννξηζκφο ηνπ» 

(ΓΗΠ/ΓΔΠ, 164-5). Ζ πξψηε θαηαδξνκηθή επηρείξεζε 

πξαγκαηνπνηήζεθε κε επηηπρία ζηε Πάκν ηελ πεξίνδν 7-18 

Καξηίνπ. Ξαξάιιεια, ην βξάδπ ηεο 8εο Καξηίνπ, κηα πεξίπνινο 

δχν Ηεξνινρηηψλ κε απνζηνιή αλαγλψξηζεο ζηε Σίν, ζπλέιαβε ελ 

πισ έλα εμνπιηζκέλν γεξκαληθφ ηζηηνθφξν κε ππξνκαρηθά θαη 

ηξφθηκα. Ρελ ίδηα πεξίνδν αλαγλσξίζεηο πξαγκαηνπνηήζεθαλ, 

εθηφο απφ ηε Σίν, θαη ζηελ Ηθαξία θαη ηε Ιέζβν.  



 

Ρελ πεξίνδν 29-31 Καξηίνπ πξαγκαηνπνηήζεθε θαηαδξνκηθή 

επηρείξεζε ηκήκαηνο δέθα Ηεξνινρηηψλ ζηα Ταξά, κε ζθνπφ ηελ 

εμνπδεηέξσζε ηεο θξνπξάο θαη ηελ θαηαζηξνθή ελφο θάξνπ θαη 

ηνπ αζπξκάηνπ. Ζ επηρείξεζε φκσο απέηπρε.  

Ρν δηήκεξν 3-4 Απξηιίνπ έλα απφζπαζκα 30 Ηεξνινρηηψλ 

πξαγκαηνπνίεζε επηηπρεκέλε θαηαδξνκηθή επηρείξεζε ζηε 

Κπηηιήλε. Πηφρνο ήηαλ «ν θφλνο ή ε αηρκαισζία ησλ ππαιιήισλ 

ηεο Γεξκαληθήο Κπζηηθήο Αζηπλνκίαο (Γθεζηάπν), ε αξπαγή ηνπ 

αξρείνπ ηεο θαη ε απειεπζέξσζε ησλ θξαηνπκέλσλ ζηηο θπιαθέο 

ηεο θαη ζηα θηίξηα ηνπ Γηδαζθαιείνπ ηεο πφιεσο πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαλ επίζεο σο θπιαθέο» (ΓΔΠ/ΓΗΠ, 175). Ζ 

επηρείξεζε απνηηκήζεθε σο επηηπρεκέλε, αθνχ θαηέιεμε ζηνλ 

ζάλαην ή ηνλ ηξαπκαηηζκφ 13 Γεξκαλψλ, κε αληίζηνηρε απψιεηα 

ηνλ ηξαπκαηηζκφ ελφο Ηεξνινρίηε.  

Ρν δηάζηεκα 27-29 Απξηιίνπ έλα ηκήκα έμη Ηεξνινρηηψλ 

ζπλέδξακε ηε βξεηαληθή κνλάδα SBS (Special Boat Services, 

ηκήκα ηεο πεξίθεκεο SAS), κεηά απφ αίηεκά ηεο, θαηά ηελ 

θαηαδξνκή ηεο ζηα λεζηά Ίν θαη Ακνξγφ. Ξαξάιιεια, κηα νκάδα 

ηξηψλ Ηεξνινρηηψλ ελζσκαηψζεθε ζε κηα νκάδα 11 Βξεηαλψλ 

θνκκάληνο νη νπνίνη δηελήξγεζαλ επηηπρεκέλε θαηαδξνκηθή 

επηρείξεζε ζηελ Ξάξν, φπνπ βξηζθφηαλ ζε εμέιημε ε θαηαζθεπή 

γεξκαληθνχ αεξνδξνκίνπ. Ζ επηρείξεζε έιεμε ηελ 18ε Κατνπ κε 



ζνβαξέο πιηθέο δεκηέο γηα ηνπο Γεξκαλνχο θαη απψιεηεο 6-7 

αλδξψλ ηνπο.  

Θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ Απξηιίνπ ν Ηεξφο Ιφρνο αλαβαζκίζηεθε ζε 

ζχληαγκα, κε αλάινγε αχμεζε ηεο δχλακήο ηνπ ζε 1.000 άηνκα 

θαη αληίζηνηρε ηξνπνπνίεζε ηεο νξγάλσζήο ηνπ.  

Πηε ζπλέρεηα, ε Πάκνο απνηέιεζε ηνλ ρψξν θαη κηαο δεχηεξεο 

θαηαδξνκήο ηνπ Ηεξνχ Ιφρνπ. Θαηά ηηο λπθηεξηλέο ψξεο ηεο 17εο 

Κατνπ, έλα ηκήκα 31 Ηεξνινρηηψλ ζπλνδεπφκελσλ απφ δχν 

Βξεηαλνχο ζηξαηησηηθνχο θαη δχν ηδηψηεο, απνβηβάζζεθε ζην λεζί. 

Αξρηθφο ζηφρνο ήηαλ ε θαηαζηξνθή κηαο απνζήθεο θαπζίκσλ θαη 

ελφο θπιαθίνπ θνληά ζην Θαξιφβαζη. Γηαπηζηψζεθε φκσο φηη ηα 

θαχζηκα είραλ κεηαθεξζεί αιινχ θαη ηειηθά πξαγκαηνπνηήζεθε 

επηηπρεκέλε επίζεζε ελαληίνλ ηεο νιηγάξηζκεο θξνπξάο ηνπ 

Καξαζφθακπνπ. Ζ επηρείξεζε έιεμε κε ηελ απνρψξεζε ησλ 

Ηεξνινρηηψλ ζηα ηέιε Κατνπ.  

Ρε λχθηα ηεο 28εο Κατνπ, κηα δχλακε 49 Ηεξνινρηηψλ κε 

επηθεθαιήο ηνλ δηνηθεηή ηνπ Α’ Θαηαδξνκηθνχ Ρκήκαηνο 

απνβηβάζζεθε ζηα δπηηθά παξάιηα ηεο Σίνπ κε πξφζεζε λα 

πξαγκαηνπνηήζεη επηδξνκή ζηελ πφιε ηεο Σίνπ θαη ζε θνληηλά 

ζεκεία, πξνθεηκέλνπ λα θαηαζηξέςεη εγθαηαζηάζεηο θαισδίσλ θαη 

ηα λεψξηα ηνπ ιηκαληνχ. Κεηά απφ επηηπρεκέλν αηθληδηαζκφ, νη 

νκάδεο ησλ Ηεξνινρηηψλ απνρψξεζαλ ρσξίο απψιεηεο. Θαηά ηνλ 

Ξαιαηνιφγν: «Ζ θαηαδξνκηθή ελέξγεηα ζηε Σίν είρε σο απνηέιεζκα 

ηελ αλαηίλαμε ηνπ λεσξίνπ θαη ηελ θαηαζηξνθή ή ηε βιάβε 13 

πινηαξίσλ, ηελ αλαηίλαμε επίζεο ηνπ νηθίζθνπ ησλ θαισδηαθψλ 

θεθαιψλ, ηελ θαηαζηξνθή ηεζζάξσλ απφ απηέο θαη ην ζάλαην 



άγλσζηνπ αξηζκνχ αλδξψλ απφ ηα πιεξψκαηα ησλ γεξκαληθψλ 

πινηαξίσλ πνπ αλαηηλάρζεθαλ» (ΓΔΠ/ΓΗΠ, 188).  

Πηηο 18/19 Ηνπλίνπ, έλα απφζπαζκα απφ νθηψ Ηεξνινρίηεο 

εμνπδεηέξσζε έλα γεξκαληθφ θπιάθην ζην ρσξηφ Ιαγθάδα ηεο 

Σίνπ. Ρν ίδην απφζπαζκα επηηέζεθε ηε λχθηα ηεο 20εο Ηνπλίνπ ζε 

έλα γεξκαληθφ θπιάθην ζηνλ θφιπν ηεο Γέξαο, ζηε Ιέζβν, 

θαηαζηξέθνληαο ηξία ερζξηθά ζθάθε, ην λεψξην θαη ηελ απνζήθε 

ηνπ. Κε απηέο ηηο επηρεηξήζεηο νινθιεξψζεθε ε δξάζε ηνπ Α’ 

Θαηαδξνκηθνχ Ρκήκαηνο ζην Αηγαίν, ην νπνίν απφ ηα κέζα Ηνπλίνπ 

άξρηζε λα αληηθαζίζηαηαη απφ ην Β’.  

Ζ πξψηε επηρείξεζε ηνπ Β’ Ρκήκαηνο (ην νπνίν απηή ηελ 

πεξίνδν είρε κεηνλνκαζηεί «Απφζπαζκα Αηγαίνπ») 

πξαγκαηνπνηήζεθε ελαληίνλ ηεο γεξκαληθήο θξνπξάο ζηελ πεξηνρή 

Βαζχ, ζηελ αλαηνιηθή πιεπξά ηεο Θαιχκλνπ. Κε ηε ζπλνδεία 14  

Βξεηαλψλ, νη Ηεξνινρίηεο επηηέζεθαλ ζηηο 29 Ηνπλίνπ ζηνπο 

Γεξκαλνχο ζθνηψλνληαο ελλέα θαη ηξαπκαηίδνληαο δέθα απφ 

απηνχο, κεηαμχ ησλ νπνίσλ θαη ηνλ δηνηθεηή ηνπο. Ρν βξεηαληθφ 

ηκήκα είρε απψιεηεο έλαλ λεθξφ θαη δχν ηξαπκαηίεο.  

Ρν δηήκεξν 13-14 Ηνπιίνπ πξαγκαηνπνηήζεθε κηα ηδηαίηεξα 

ζεκαληηθή επηρείξεζε κε ζηφρν ηε γεξκαλντηαιηθή θξνπξά ηεο 

Πχκεο. Κε βάζε ηηο απέλαληη κηθξαζηαηηθέο αθηέο, ην «Απφζπαζκα 

Αηγαίνπ» δηαηξέζεθε ζε ηξία «ζπγθξνηήκαηα». Ρν πξψην 

(«Βφξεην»), απφ 91 Ηεξνινρίηεο θαη 23 Βξεηαλνχο ηεο SBS, ζα 

επηηίζεην ζηελ πφιε. Ρν δεχηεξν («Λφηην»), απφ 36 Ηεξνινρίηεο 

θαη 22 Βξεηαλνχο, ζα επηηίζεην ζην ρσξηφ Ξαλνξκίηεο, ελψ ην 

ηξίην («Γπηηθφ»), απφ 31 Ηεξνινρίηεο θαη 21 Βξεηαλνχο, ζα 

ελεξγνχζε ζηελ πεξηνρή ηνπ Αγίνπ Φαλνπξίνπ. Ζ επηρείξεζε 



άξρηζε ζηηο 06.45 ηεο 14εο Ηνπιίνπ κε επίζεζε ηνπ Βφξεηνπ 

ζπγθξνηήκαηνο ελαληίνλ ηνπ θξνπξίνπ θαη ηνπ ιηκαληνχ ηεο πφιεο 

ε νπνία είρε σο θαηάιεμε ηελ νινθιεξσηηθή παξάδνζε ηεο 

γεξκαληθήο θξνπξάο κέρξη ηηο 12.30. Ξαξάιιεια, ην Λφηην 

ζπγθξφηεκα επηηέζεθε ζην κνλαζηήξη ηνπ Ξαλνξκίηε πνπ 

θαηερφηαλ απφ έλα άιιν γεξκαληθφ ηκήκα, ην νπνίν φκσο επίζεο 

αλαγθάζζεθε λα παξαδνζεί. Ρέινο, ην Γπηηθφ ζπγθξφηεκα 

αηθληδίαζε ηελ ηηαιηθή θξνπξά ζηνλ Άγην Φαλνχξην θαη ηελ 

αηρκαιψηηζε. Πηε ζπλέρεηα, θαη ηα ηξία ηκήκαηα απνρψξεζαλ δηα 

ζαιάζζεο.  

Ξαξά ηελ απψιεηα ελλέα Ηεξνινρηηψλ θαη ηξηψλ Βξεηαλψλ ζηε 

δηάξθεηα ησλ ζπγθξνχζεσλ, ε επηρείξεζε ζηέθζεθε απφ απφιπηε 

επηηπρία. Θαηά ηνλ Ξαιαηνιφγν, «ζην Βφξεην ηνκέα, κηθηή 

ειιελνβξεηαληθή νκάδα θαηέζηξεςε πινηάξηα πνπ 

θαηαζθεπάδνληαλ ζην λεψξην ηεο Πχκεο, ηηο ακπληηθέο νξγαλψζεηο 

ζην θξνχξην θαη ηηο απνζήθεο ππξνκαρηθψλ. Δπίζεο θαηέζηξεςε 

αξθεηά απηφκαηα θαη άιια βαξέα φπια θαη ζεκαληηθή πνζφηεηα 

ηπθεθίσλ θαη ππξνκαρηθψλ. Πην Λφηην ηνκέα, νκάδα θαηαζηξνθψλ 

απφ ηξεηο Ηεξνινρίηεο θαηέζηξεςε ηηο ακπληηθέο νξγαλψζεηο ηεο 

ρεξζνλήζνπ Ξαλνξκίηε, ηηο εγθαηαζηάζεηο θαη ην ππνβξχρην 

θαιψδην ζπλδέζεσο κε ηε Οφδν, ηελ ηειεθσληθή γξακκή 

Ξαλνξκίηε-Πχκεο, αξηζκφ νπινπνιπβφισλ, πνιπβφισλ θαη φικσλ 

θαη πνζφηεηα ππξνκαρηθψλ. Πην Γπηηθφ ηνκέα, νκάδα δχν 

Ηεξνινρηηψλ θαηέζηξεςε φιεο ηηο νρπξψζεηο, αξηζκφ βαξέσλ 

φπισλ θαη ηηο απνζήθεο ππξνκαρηθψλ» (ΓΔΠ/ΓΗΠ, 195). Ν 

Βιαρνζηαζφπνπινο πξνζζέηεη: «Γηα ηελ επηρείξεζε ηεο Πχκεο ν 

βαζηιεχο Γεψξγηνο Β’ απέζηεηιε ζηνλ δηνηθεηή ηνπ Ηεξνχ Ιφρνπ 



ηελ 24ε Ηνπιίνπ 1944 ηειεγξάθεκα, εθθξάδνληαο ηελ επαξέζθεηά 

ηνπ γηα ην θαηφξζσκα ηεο κνλάδνο. Δπηπιένλ ην γφεηξν ηνπ Ηεξνχ 

Ιφρνπ είρε αλέιζεη απέλαληη ζηηο ζπλεξγαδφκελεο βξεηαληθέο 

κνλάδεο, έρνληαο γίλεη ηζάμηφο ηνπο θαη ίζσο θαιχηεξνο».  

Ρν βξάδπ ηεο 7εο Απγνχζηνπ, έλα απνβαηηθφ ζθάθνο κε άλδξεο 

ηνπ Ηεξνχ Ιφρνπ δηελήξγεζε επηηπρεκέλε θαηαδξνκή ελαληίνλ ηεο 

γεξκαληθήο θξνπξάο ζηελ πεξηνρή ηνπ Ξεξάκαηνο, ζηελ είζνδν 

ηνπ θφιπνπ ηεο Γέξαο, ζηε Ιέζβν. Πηφρνο ήηαλ ηξία ηζηηνθφξα 

θνξησκέλα κε δάραξε, ιάδη θαη ζηηάξη γηα ηνπο Γεξκαλνχο. Ρειηθά 

επηηεχρζεθε ε αηρκαισζία ελφο ηζηηνθφξνπ 35 ηφλσλ θνξησκέλνπ 

κε 20 ηφλνπο δάραξε, ην νπνίν νδεγήζεθε ζηε βάζε ηεο κνλάδαο, 

ζηελ πεξηνρή Ληεξεκέλ ησλ ηνπξθηθψλ παξαιίσλ.  

Κέρξη ηηο 20 Απγνχζηνπ, νπφηε ην Β’ Θαηαδξνκηθφ Ρκήκα άξρηζε 

λα αληηθαζίζηαηαη απφ ην Γ’, νη άλδξεο ηνπ πξαγκαηνπνίεζαλ 

πεξηπνιίεο ζε δηάθνξα λεζηά ηνπ θεληξηθνχ θαη ηνπ λνηίνπ Αηγαίνπ. 

Κεηαμχ απηψλ ήηαλ θαη ε πξψηε επηδξνκή ζηελ Ρήιν, πνπ είρε σο 

απνηέιεζκα ηελ θαηαζηξνθή ηειεθσληθψλ εγθαηαζηάζεσλ θαη 

ηνπ ππνβξχρηνπ θαισδίνπ επηθνηλσλίαο ηνπ λεζηνχ κε ηα ππφινηπα 

ησλ Γσδεθαλήζσλ.  

 

Ζ ΓΔΟΚΑΛΗΘΖ ΑΞΝΣΥΟΖΠΖ 

Πηα ηέιε Απγνχζηνπ, νπφηε ην Γ’ Θαηαδξνκηθφ Ρκήκα 

νινθιήξσζε ηε κεηαθνξά ηνπ ζηε βάζε ηνπ Ληεξεκέλ, βξηζθφηαλ 

ζε πιήξε εμέιημε ε απνρψξεζε ησλ Γεξκαλψλ απφ ηα λεζηά ηνπ 

Αηγαίνπ πξνο ηελ επεηξσηηθή Διιάδα, σο πξψην ζηάδην ηεο 

εθθέλσζεο ηεο ρψξαο καο απφ ηηο δπλάκεηο ηνπ Άμνλα. Πε απηφ ην 

πιαίζην, κηα νκάδα πέληε Ηεξνινρηηψλ δηαηάρζεθε λα 



πξαγκαηνπνηήζεη αλαγλψξηζε ζηελ Θάξπαζν θαη ηελ Θάζν. 

Γπζηπρψο, ε πεξηπνιία ζηελ Θάξπαζν είρε δπζάξεζηε θαηάιεμε 

ηελ 25ε Απγνχζηνπ, θαζψο έλαο Ηεξνινρίηεο ζθνηψζεθε θαη φινη 

νη ππφινηπνη ηξαπκαηίζηεθαλ πέθηνληαο ζε λαξθνπέδην. Πηε 

ζπλέρεηα, ελψ νη ηξαπκαηίεο αλέκελαλ ηελ άθημε γηαηξνχ γηα λα 

ηνπο πεξηζάιςεη, αηθληδηάζηεθαλ θαη ζπλειήθζεζαλ απφ ηνπο 

Γεξκαλνχο. Θαηά ηε κεηαθνξά ηνπο ζηε Γεξκαλία έλαο απφ ηνπο 

ηξαπκαηίεο πέζαλε, αιιά δχν άιινη θαηφξζσζαλ λα δξαπεηεχζνπλ 

θνληά ζηα ειιελνγηνπγθνζιαβηθά ζχλνξα.  

Πηηο 29 Απγνχζηνπ κηα πεξίπνινο 12 Ηεξνινρηηψλ 

πξαγκαηνπνίεζε επηηπρεκέλε θαηαδξνκή ζηε Παληνξίλε, φπνπ 

θαηέζηξεςε αλελφριεηε ηειεθσληθέο θαη άιιεο εγθαηαζηάζεηο 

ζηελ πεξηνρή Θεξκέο Ξεγέο. Δμάιινπ, ην βξάδπ ηεο 7εο 

Πεπηεκβξίνπ κηα άιιε πεξίπνινο, κε επηθεθαιήο ηνλ ππνινραγφ 

Έξζεικαλ, απνβηβάζζεθε ζηα λνηηναλαηνιηθά παξάιηα ηεο Θσ θαη 

επηηέζεθε ζην θπιάθην ζηε ζέζε Θπκηάλν εμνπδεηεξψλνληαο ηε 

κηθξή γεξκαλντηαιηθή θξνπξά θαη αλαηηλάζζνληαο ηηο 

εγθαηαζηάζεηο.  

Ρελ ίδηα πεξίνδν ζηελ εγεζία ηνπ Ηεξνχ Ιφρνπ έθζαλαλ 

πιεξνθνξίεο γηα ηελ ηαπηφρξνλε απνρψξεζε ησλ δπλάκεσλ 

θαηνρήο απφ αξθεηά λεζηά ηνπ Αηγαίνπ. π’ απηέο ηηο ζπλζήθεο 

απνθαζίζηεθε ε απνζηνιή θιηκαθίσλ ζηε Σίν, ηε Ιέζβν θαη ηε 

Πάκν, θαζψο θαη ε εγθαηάζηαζε ηεο βάζεο ηνπ «Απνζπάζκαηνο 

Αηγαίνπ» ζηελ απειεπζεξσκέλε Σίν, φπνπ ζα κεηαθεξφηαλ απφ ην 

Ληεξεκέλ. Γηα ηελ απνθπγή φκσο επηπινθψλ ιφγσ ηεο 

ηαπηφρξνλεο παξνπζίαο θαη δπλάκεσλ ηνπ ΔΙΑΠ ζηηο ίδηεο 

πεξηνρέο, ζεσξήζεθε ζθφπηκν ηα θιηκάθηα ηνπ Ηεξνχ Ιφρνπ λα κελ 



ππεξβαίλνπλ ηνπο δέθα άλδξεο ζε θάζε λεζί θαη λα ζπλνδεχνληαη 

απφ Βξεηαλνχο αμησκαηηθνχο-ζπλδέζκνπο. Ξαξάιιεια, ζα έπξεπε 

λα απνθεχγεηαη ε εκπινθή ζε ζπγθξνχζεηο κεγάιεο θιίκαθαο κε 

ηνπο απνρσξνχληεο Γεξκαλνχο.  

Ηδηαίηεξε ζεκαζία είρε ε παξνπζία ηνπ Ηεξνχ Ιφρνπ ζηε 

Κχθνλν, ζηελ απειεπζέξσζε ηεο νπνίαο ζπλέβαιε θαζνξηζηηθά. Ζ 

θξνπξά ηεο Κπθφλνπ (37 Γεξκαλνί) ήηαλ νρπξσκέλε ζηελ έπαπιε 

Σσξέκε, ζηηο βνξεηναλαηνιηθέο παξπθέο ηεο πφιεο ηεο Κπθφλνπ. 

Γηα ηελ εμνπδεηέξσζή ηεο, πξηλ απφ ηελ απνρψξεζή ηεο, 

δηαηέζεθαλ 23 Ηεξνινρίηεο, κε επηθεθαιήο ηνλ δηνηθεηή ηνπ Β’ 

Θαηαδξνκηθνχ Ρκήκαηνο, νη νπνίνη απνβηβάζηεθαλ ην βξάδπ ηεο 

26εο Πεπηεκβξίνπ ζηα λνηηναλαηνιηθά παξάιηα ηνπ λεζηνχ. Κεηά 

απφ εθηεηακέλε πξνζεθηηθή αλαγλψξηζε, επηηέζεθαλ ζηε θξνπξά 

ηηο βξαδηλέο ψξεο ηεο 28εο Πεπηεκβξίνπ. Ξαξά ηε ζζελαξή άκπλά 

ηνπο, νη Γεξκαλνί ππνρξεψζεθαλ λα ππνρσξήζνπλ ζηα νρπξσκέλα 

θπιάθηα ηεο ακπληηθήο πεξηκέηξνπ ηνπο, επηηξέπνληαο ηελ 

θαηαζηξνθή απνζεθψλ ππξνκαρηθψλ θαη ηξνθίκσλ θαη ηελ 

θαηαζηξνθή ηνπ αζπξκάηνπ ηνπο απφ ηνπο Ηεξνινρίηεο. Νη 

γεξκαληθέο απψιεηεο ήηαλ έμη αηρκάισηνη, έμη λεθξνί θαη επηά 

ηξαπκαηίεο, ελψ νη δηαζσζέληεο ζπκπαηξηψηεο ηνπο απνρψξεζαλ 

κε έλα πινηάξην πνπ ζηάιζεθε γη’ απηφ ηνλ ζθνπφ απφ ηε Πχξν 

ζηηο 30 Πεπηεκβξίνπ, εκέξα ηεο απειεπζέξσζεο ηεο Κπθφλνπ.  

 

Ζ ΑΞΔΙΔΘΔΟΥΠΖ ΡΖΠ ΑΘΖΛΑΠ 

Δλφζσ δηεμάγνληαλ νη θαηαδξνκηθέο επηρεηξήζεηο ηνπ Ηεξνχ 

Ιφρνπ ζηα λεζηά ηνπ Αηγαίνπ, ε θπβέξλεζε ηνπ Θατξνπ απνθάζηζε 

ηελ αλαβάζκηζή ηνπ ζε Πχληαγκα Θαηαδξνκψλ (κε ηελ νλνκαζία 



«Διιεληθφ Ηεξφ Πχληαγκα») θαη ηελ πξνζζήθε λέσλ αλδξψλ. Ζ 

δηαδηθαζία απηή δηήξθεζε ηξεηο κήλεο (Ηνχληνο-Πεπηέκβξηνο 1944) 

θαη θαηά ηελ νινθιήξσζή ηεο ν Ηεξφο Ιφρνο είρε πιένλ δχλακε 

1.084 αλδξψλ. Πηε ζπλέρεηα απνθαζίζηεθε ε θαηαλνκή ηνπ ζε 

δχν εθζηξαηεπηηθέο νκάδεο (Γχλακε Β’ θαη Γχλακε Γ’) θαη ζε έλα 

Ρκήκα Κεηφπηζζελ. Ζ Γχλακε Γ’ ζα ζπκκεηείρε ζην βξεηαληθφ 

ζψκα πνπ επξφθεηην λα απνβηβαζηεί ζηελ επεηξσηηθή Διιάδα κεηά 

ηελ απνρψξεζε ησλ Γεξκαλψλ («Γχλακε Φνμ», “Fox Forces”), 

ελψ ε Γχλακε Β’ ζα αλαιάκβαλε λέεο εθθαζαξηζηηθέο επηρεηξήζεηο 

ζην Αηγαίν. Πην κεηαμχ, ζηηο 4 Νθησβξίνπ, νη 16 Ηεξνινρίηεο πνπ 

είραλ ζηαιεί ζηε Πάκν γηα λα παξαθνινπζνχλ ηελ απφπεηξα 

εθθέλσζήο ηεο απφ ηελ ηηαιηθή νπηζζνθπιαθή ησλ δπλάκεσλ 

θαηνρήο, θαηφξζσζαλ λα εμαζθαιίζεη ηελ εηξεληθή παξάδνζε 

πεξίπνπ 1.000 Ηηαιψλ θαη ηνπ πνιεκηθνχ πιηθνχ ηνπο. Δμάιινπ, 

ζηηο 9 Νθησβξίνπ 48 Ηεξνινρίηεο ππφ ηνλ ηαγκαηάξρε 

Θαδαθφπνπιν («Απφζπαζκα Ρήλνπ») εγθαηέζηεζαλ βάζε ζηνλ 

φξκν Ξάλνξκν ηεο Ρήλνπ, κε ζθνπφ ηε δηεμαγσγή πεξαηηέξσ 

αλαγλσξηζηηθψλ πεξηπνιηψλ ζηα γεηηνληθά λεζηά ησλ Θπθιάδσλ.  

Δλφζσ ζπλέβαηλαλ απηά ε Γχλακε Γ’, ζπκεηέρνληαο ζηε 

«Γχλακε Φνμ», θαηεπζπλφηαλ πξνο ηε λφηηα Διιάδα. 

Ππλνδεπφκελε απφ ην αληηηνξπηιιηθφ «Θεκηζηνθιήο, απνβηβάζηεθε 

ζηηο 26 Πεπηεκβξίνπ ζηα Θχζεξα, ηα νπνία ζην κεηαμχ είραλ 

εθθελσζεί απφ ηε γεξκαληθή θξνπξά ηνπο. Ζ άθημε ησλ 

Ηεξνινρηηψλ ζην Θαςάιη έγηλε δεθηή κε παλεγπξηζκνχο απφ ηνλ 

ηνπηθφ πιεζπζκφ, κε επηθεθαιήο ηνλ κεηξνπνιίηε. Πηηο 30 

Πεπηεκβξίνπ, ην απνζπαζκα αλαρψξεζε γηα ηνλ Ξφξν, φπνπ 

απνβηβάζηεθε ζηηο 2 Νθησβξίνπ. Πηηο 11 Νθησβξίνπ επξφθεηην λα 



επηηεζεί ζηα παξάθηηα ππξνβνιεία ηεο Αίγηλαο, θαζψο φκσο ζην 

κεηαμχ έγηλε γλσζηή ε γεξκαληθή απνρψξεζε απφ ηελ επξχηεξε 

πεξηνρή ηεο Αζήλαο, απνβηβάζηεθε ην πξσί ηεο 14εο Νθησβξίνπ 

ζηνλ Ξεηξαηά. Απφ εθεί, κέζσ ηεο νδνχ Ξεηξαηψο θαηεπζχλζεθε 

πξνο ην θέληξν ηεο πξσηεχνπζαο. Πχκθσλα κε ηνλ Ξαιαηνιφγν 

(ΓΗΠ/ΓΔΠ, 224-5): «Ακέζσο κεηά (νη Ηεξνινρίηεο) βάδηζαλ πξνο ην 

θέληξν ηεο πφιεσο πξνθεηκέλνπ λα παξειάζνπλ κπξνζηά απφ ηνλ 

Πηξαηησηηθφ Γηνηθεηή Αηηηθήο, ππνζηξάηεγν Ππειησηφπνπιν 

Ξαλαγηψηε. Νη πφιεηο ηνπ Ξεηξαηά θαη ηεο Αζήλαο ππνδέρνληαλ 

ζεκαηνζηφιηζηεο ηνπο πξψηνπο Ηεξνινρίηεο. Ν ελζνπζηαζκφο ησλ 

θαηνίθσλ θαη ησλ δχν πφιεσλ, πνπ παλεγχξηδαλ ηελ 

απειεπζέξσζή ηνπο, ππήξμε απεξίγξαπηνο. Ζ παξνπζία ηνπ 

πξψηνπ απηνχ ηκήκαηνο ηνπ Ηεξνχ Ιφρνπ ζηελ ειιεληθή 

πξσηεχνπζα πξνθάιεζε ζπγθηλεηηθεο εθδειψζεηο ησλ θαηνίθσλ θαη 

αλαπηέξσζε ην εζηθφ ηνπο, ην νπνίν είρε πνιχ θαηαπέζεη, εμαηηίαο 

ησλ ζηεξήζεσλ πνπ είραλ ππνκείλεη ζηε δηάξθεηα ηεο Θαηνρήο. 

Κεηά ην ηέινο ηεο παξειάζεσο, ν δηνηθεηήο ηεο Γπλάκεσο Γ’, 

αληηζπληαγκαηάξρεο Κεζζελφπνπινο, θαηέζεζε ζηέθαλν ζην 

Κλεκείν ηνπ Άγλσζηνπ Πηξαηηψηε θαη νη Ηεξνινρίηεο νδεγήζεθαλ 

γηα ζηξαησληζκφ ζην Κέγαξν ηνπ Κεηνρηθνχ Ρακείνπ Πηξαηνχ 

(δειαδή, ζην θηίξην ηνπ ζεκεξηλνχ πνιπθαηαζηήκαηνο Attica)... 

Κεηά απφ κεξηθέο εκέξεο, ε Γχλακε Γ’ κεηαζηάζκεπζε ζην 

Ακεξηθαληθφ Θνιιέγην Τπρηθνχ θαη ζηε ζπλέρεηα ζην Ησζεθφγιεην 

Νξθαλνηξνθείν πνπ ζηεγαδφηαλ ζε θηίξην ηεο Ιεσθφξνπ 

Ππγγξνχ».  

 

ΛΔΔΠ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΔΗΠ ΠΡΝ ΑΗΓΑΗΝ 



Ζ παξέιαζε ηνπ Ηεξνχ Ιφρνπ ζηελ Αζήλα απνηέιεζε κηα 

έκπξαθηε απφδνζε ηηκήο ζηηο ζπζίεο πνπ είρε ππνζηεί κέρξη ηφηε 

θαη κηα αλαγλψξηζε ηεο πνιεκηθήο ηνπ πξνζθνξάο. Ν πφιεκνο 

φκσο δελ είρε ηειεηψζεη αθφκε θαη, ελφζσ απηά ζπλέβαηλαλ ζηελ 

Αζήλα, ζηε Λάμν ε Γχλακε Β’ είρε εκπιαθεί ζε έλαλ δχζθνιν 

αγψλα γηα ηελ εμνπδεηέξσζε ηεο γεξκαληθήο θξνπξάο. 

Ππγθεθξηκέλα, κε αθεηεξία ηε Σίν, αξγά ην βξάδπ ηεο 13εο 

Νθησβξίνπ 51 άλδξεο ηεο Γχλακεο Β’ απνβηβάζηεθαλ ζηηο 

βνξεηνδπηηθέο αθηέο ηεο Λάμνπ, κε ζηφρν λα παξεκπνδίζνπλ ηελ 

αλαρψξεζε ησλ Γεξκαλψλ (πνπ είραλ νρπξσζεί ζην θάζηξν ηεο 

πφιεο αλακέλνληαο θάπνην κέζν δηαθπγήο απφ ηελ επεηξσηηθή 

Διιάδα) θαη λα ηνπο εμαλαγθάζνπλ ζε παξάδνζε. Ιφγσ φκσο 

θαθνχ ζπληνληζκνχ ησλ Ηεξνινρηηψλ κε ηα απνβαηηθά πινηάξηα 

πνπ ηνπο ζπλφδεπαλ θαη ηηο ηνπηθέο αληαξηηθέο δπλάκεηο πνπ ηνπο 

ππνζηήξηδαλ, ε επηρείξεζε, αλ θαη αλακελφηαλ εχθνιε, ηειηθά 

δηήξθεζε κέρξη ην κεζεκέξη ηεο 15εο Νθησβξίνπ, παξφηη ζην 

κεηαμχ είρε γίλεη εθηθηή ε ζχιιεςε ηνπ δηνηθεηή ηνπ γεξκαληθνχ 

απνζπάζκαηνο. Κάιηζηα, γηα ηελ αίζηα νινθιήξσζε ηεο 

επηρείξεζεο, ρξεηάζηεθε λα ζπεχζεη απφ ηε Σίν ν ζπληαγκαηάξρεο 

Θαιιίλζθεο, κε έλαλ φικν. Ρειηθά, παξά ηε ζζελαξή αληίζηαζή 

ηεο, ε γεξκαληθή θξνπξά αλαγθάζηεθε λα παξαδνζεί. Ν Ηεξφο 

Ιφρνο, κε απψιεηα ελφο άλδξα ηνπ, ζπλέιαβε 69 αηρκαιψηνπο θαη 

ιεία πνπ πεξηιάκβαλε έλαλ φικν, 13 πνιπβφια θαη κεγάιν αξηζκφ 

ηπθεθίσλ θαη ππξνκαρηθψλ.  

Ξαξάιιεια κε ηελ επηρείξεζε ηεο απειεπζέξσζεο ηεο Λάμνπ, 

βξηζθφηαλ ζε εμέιημε θαη κηα αληίζηνηρε ζηε Ιήκλν, φπνπ επίζεο 

γίλνληαλ πξνεηνηκαζίεο γηα ηελ απνρψξεζε ηεο γεξκαληθήο 



θξνπξάο. Ξξνθεηκέλνπ απηή λα παξεκπνδηζηεί, ε Γχλακε Β’ 

ζπγθξφηεζε έλα απφζπαζκα απφ 133 άλδξεο κε επηθεθαιήο ηνλ 

ππνδηνηθεηή ηνπ Ηεξνχ Ιφρνπ. Π’ απηφ πξνζθνιιήζεθαλ απφ κία 

νκάδα θαηαζηξνθψλ θαη δηαβηβαζηψλ, ν ζπληαγκαηάξρεο 

Ρζηγάληεο θαη έλα επηηειείν απφ ηε βξεηαληθή Ραμηαξρία 

Θαηαδξνκψλ. Ρελ 15ε Νθησβξίνπ απηφ ην απφζπαζκα 

επηβηβάζηεθε ζε κηα λενπνκπή πνπ έθηαζε ζην ιηκάλη ηεο Κχξηλαο 

ηελ επνκέλε. Πην κεηαμχ, νη 250 Γεξκαλνί θαη νη 60 Ηηαινί πνπ 

είραλ παξακείλεη ζην λεζί είραλ ζπγθεληξσζεί ζηνλ φξκν ηνπ 

Κνχδξνπ, φπνπ λαπινρνχζαλ πέληε πινηάξηά ηνπο. Απφ ηε Κχξηλα 

νη Ηεξνινρίηεο έζπεπζαλ ζηνλ Κνχδξν απφ ηξεηο θαηεπζχλζεηο θαη 

ηελ ίδηα εκέξα ζπλεπιάθεζαλ κε ηνλ ερζξφ ν νπνίνο θαηφξζσζε 

λα απνθξνχζεη ηηο επηζέζεηο ηνπο κέρξη ην πξσί ηεο επνκέλεο. 

Ρφηε, ράξε θαη ζηε ζπλδξνκή πέληε βξεηαληθψλ αεξνπιάλσλ θαη 

ηνπ αληηηνξπηιιηθνχ «Θεκηζηνθιήο», ε γεξκαλντηαιηθή θξνπξά 

ζπλζεθνιφγεζε. Πε απηή ηελ επηρείξεζε ν Ηεξφο Ιφρνο είρε έλαλ 

λεθξφ θαη έλαλ ηξαπκαηία, αιιά ζπλέιαβε πινχζηα πνιεκηθή ιεία 

θαη κεγάιε πνζφηεηα ηξνθίκσλ.  

Κεηά ηε ιήμε ηεο θαηαδξνκήο ζηε Ιήκλν, ε βξεηαληθή δηνίθεζε 

απνθάζηζε φηη έπξεπε λα θαηαιεθζεί ε Κήινο ε νπνία φκσο, ιφγσ 

ηεο ζηξαηεγηθήο ζέζεο ηεο θαη ηεο γεσθπζηθήο ηεο ηδηνκνξθίαο (κε 

ηνλ πξνθπιαγκέλν φξκν ηνπ Αδάκαληα), απνηεινχζε έλα ηζρπξφ 

γεξκαληθφ πξνγεθχξσκα ζην Αηγαίν. Ζ θξνπξά ηνπ λεζηνχ 

απνηειείην απφ 650 άλδξεο. Ρν εζηθφ ηνπο φκσο ήηαλ ρακειφ θαη 

ν δηνηθεηήο ηνπο είρε εθδειψζεη πξφζεζε παξάδνζεο. Απφ ηελ 

άιιε πιεπξά, ε δηνίθεζε ηνπ Ηεξνχ Ιφρνπ δελ κπνξνχζε λα 

δηαζέζεη εθείλε ηελ πεξίνδν πεξηζζφηεξνπο απφ 150 άλδξεο θαη 



ζεσξνχζε φηη γηα ηελ θαηάιεςε ηνπ λεζηνχ, πνπ ήηαλ θαιά 

νρπξσκέλν, ζα ήηαλ απαξαίηεηε ε νξγάλσζε θαλνληθήο 

απνβαηηθήο επηρείξεζεο θαη φρη κηαο απιήο θαηαδξνκήο. Γελ 

εηζαθνχζζεθε φκσο θαη ε επηρείξεζε νξίζζεθε γηα ηηο 28 

Νθησβξίνπ. Νη 177 Ηεξνινρίηεο πνπ έιαβαλ ηειηθά κέξνο ζ’ απηήλ 

(ππφ ηε δηνίθεζε ηνπ ζπληαγκαηάξρε Θαιιίλζθε) απνβηβάζηεθαλ 

ζηηο 25 Νθησβξίνπ ζηελ θνληηλή Θίκσιν, ε νπνία ζα ρξεζίκεπε σο 

νξκεηήξηφ ηνπο Πηε ζπλέρεηα, ζηηο 1.30 ηεο 26εο Νθησβξίνπ, κηα 

δηκνηξία Θαηαδξνκψλ απνβηβάζηεθε ζηα Ρξία Ξεγάδηα θαη, πξηλ 

μεκεξψζεη, επηηέζεθε ζηα γεξκαληθά θπιάθηα ζηηο πεξηνρέο 

Ξνιιψληα θαη Βνχδηα, απέλαληη απφ ηηο αθηέο ηεο Θηκψινπ. Αθνχ 

εμνπδεηέξσζε ηηο θξνπξέο ηνπ πξνσζήζεθε ζηα ελδφηεξα, 

δεκηνπξγψληαο πξνγεθχξσκα θαη απνθξνχνληαο ηελ επίζεζε ελφο 

απνζπάζκαηνο 35 Γεξκαλψλ. Ρν ίδην απφγεπκα απνβηβάζηεθε ζηε 

Κήιν θαη ην θχξην ζψκα ησλ Ηεξνινρηηψλ. Ρελ επνκέλε 

εμνπδεηεξψζεθε έλα θπιάθην ζηε ζέζε Θεησξπρεία αιιά 

δηαπηζηψζεθε ε χπαξμε κηαο ηζρπξά νρπξσκέλεο ζέζεο ζηηο 

πεξηνρέο Ρξάρεια θαη Θφξθνο πνπ έιεγρε ηηο πξνζβάζεηο πξνο ην 

θέληξν ηνπ λεζηνχ θαη ηνλ φξκν ηνπ Αδάκαληα θαη ε νπνία 

πεξηιάκβαλε ραξαθψκαηα, ζέζεηο πνιπβφισλ, λάξθεο πξνζσπηθνχ 

θαη αληηαξκαηηθέο. Έηζη δεηήζεθε είηε ε καηαίσζε ηεο επηρείξεζεο 

είηε ε ελίζρπζή ηνπ απνζπάζκαηνο κε δπλάκεηο Ξεδηθνχ θαη 

Ξπξνβνιηθνχ. Αθνινχζεζε ε απφβαζε 200 Βξεηαλψλ πεδνλαπηψλ 

ζηε λφηηα πιεπξά ηνπ λεζηνχ θαη επίζεζε ηνπ Ηεξνχ Ιφρνπ ζηηο 2 

Λνεκβξίνπ ε νπνία φκσο απέηπρε ιφγσ έιιεηςεο βξεηαληθήο 

ππνζηήξημεο. Κεηά απφ επηηφπηα επηζθφπεζε ηεο θαηάζηαζεο απφ 

ηνλ ζπληαγκαηάξρε Ρζηγάληε θαη ηνλ δηνηθεηή ηεο βξεηαληθήο 



Ραμηαξρίαο Θαηαδξνκψλ πνπ θαηέθζαζαλ εζπεπζκέλα ζηε Κήιν, 

δηαπηζηψζεθε ε αδπλακία δηάζπαζεο ηεο γεξκαληθήο ακπληηθήο 

ηνπνζεζίαο θαη ε δηαθνπή ηεο επηρείξεζεο. Ρε λχθηα ηεο 4εο 

Λνεκβξίνπ νη Ηεξνινρίηεο απνρψξεζαλ απφ ηε Κήιν, αθήλνληαο 

κφλν έλα απφζπαζκα 82 αλδξψλ ζηελ Θίκσιν γηα ηε δηεμαγσγή 

θαηαδξνκηθψλ επηρεηξήζεσλ ελαληίνλ ηεο θξνπξάο ηεο Κήινπ. 

Ξαξά ηελ απνηπρία ηεο φκσο θαη ηνλ ηξαπκαηηζκφ ελφο 

Ηεξνινρίηε, ε επηρείξεζε ελαληίνλ ηεο Κήινπ πξνθάιεζε απψιεηεο 

100 αλδξψλ ζηνπο Γεξκαλνχο θαη ηελ θαηαζηξνθή ή βιάβε ηξηψλ 

ππξνβφισλ.  

Δλφζσ δηεμάγνληαλ νη κάρεο ζηε Κήιν, έλα άιιν απφζπαζκα 

ηεο Γχλακεο Β’ απφ 47 Ηεξνινρίηεο επηρεηξνχζε ζηελ Ρήιν (ή 

Δπηζθνπή), κε ζθνπφ ηελ εμνπδεηέξσζε ηεο ερζξηθήο θξνπξάο 

(απφ 73 Γεξκαλνχο θαη 80 άνπινπο Ηηαινχο) θαη ηελ αμηνπνίεζε 

ηνπ λεζηνχ σο βάζεο πεξαηηέξσ εμνξκήζεσλ. Ρν απφζπαζκα 

απηφ, πνπ ζπλνδεπφηαλ απφ κηα κηθξή δχλακε επηά Βξεηαλψλ, 

απνβηβάζηεθε ζηε λφηηα πιεπξά ηνπ λεζηνχ ηα κεζάλπθηα ηεο 

26εο/27εο Νθησβξίνπ θαη ηελ επνκέλε πξνσζήζεθε βνξεηφηεξα. Πηε 

ζπλέρεηα, κε ηελ ππνζηήξημε ησλ ππξψλ ηνπ βξεηαληθνχ 

θαηαδξνκηθνχ «Πείξηνο», εμαζθάιηζε ηελ παξάδνζε ηεο θξνπξάο 

ηεο πεξηνρήο Ιηβαδηψλ (ζην θέληξν, πξνο ηελ αλαηνιηθή πιεπξά 

ηνπ λεζηνχ), ζπλνιηθά 50 Γεξκαλψλ θαη 70 Ηηαιψλ, νη νπνίνη 

παξαιήθζεθαλ απφ ην βξεηαληθφ θαηαδξνκηθφ. Πην κεηαμχ φκσο, 

ελ αγλνία ησλ Ηεξνινρηηψλ, ε γεξκαληθή άκπλα εληζρχζεθε κε 

πεξίπνπ 100 Γεξκαλνχο απφ ηε Οφδν, νη νπνίνη απνβηβάζηεθαλ ζηε 

λνηηναλαηνιηθή πιεπξά ηεο Ρήινπ θαη ην πξσί ηεο 28εο Νθησβξίνπ 

πξνζέβαιαλ αηθληδηαζηηθά ηνπο Ηεξνινρίηεο. Νη ηειεπηαίνη 



ρσξίζηεθαλ ζε δχν ηκήκαηα θαη θαηέιαβαλ ακπληηθέο ζέζεηο 

βφξεηα ησλ Ιηβαδηψλ. Απέθξνπζαλ εχθνια ηελ πξψηε γεξκαληθή 

επίζεζε αιιά ζηε ζπλέρεηα δέρζεθαλ θαη λέα, ζθνδξφηεξε, πνπ 

ππνζηεξηδφηαλ θαη απφ δχν πινηάξηα. Έηζη ην απφγεπκα, ελ 

αλακνλή εληζρχζεσλ ηηο νπνίεο είραλ δεηήζεη, αλαγθάζηεθαλ λα 

ππνρσξήζνπλ βνξεηφηεξα ζε κηθξέο νκάδεο. Κεηά απφ λπθηεξηλή 

πνξεία ππφ βξνρή θαηφξζσζαλ λα θηάζνπλ ζηε βνξεηναλαηνιηθή 

πιεπξά ηνπ λεζηνχ. Δθεί ηνπο ζπλάληεζε ην αληηηνξπηιιηθφ 

«Λαπαξίλν», ην νπνίν κεηέθεξε ηηο εληζρχζεηο πνπ είραλ δεηεζεί: 

κηα επηπιένλ δηκνηξία ηνπ Ηεξνχ Ιφρνπ. Ν δηνηθεηήο ηεο φκσο, 

ηαγκαηάξρεο Φιέγθαο, κεηά ηηο αλαθνξέο πνπ έιαβε, εθηίκεζε φηη 

ε απνζηνιή δελ είρε πηζαλφηεηεο επηηπρίεο ελαληίνλ ελφο 

ηζρπξφηεξνπ ερζξνχ θαη απνθάζηζε ηε δηαθνπή ηεο. Έηζη, ην πξσί 

ηεο 30ήο Νθησβξίνπ νη Ηεξνινρίηεο απνρψξεζαλ, αθήλνληαο φκσο 

πίζσ ηνπο δέθα ζπλαδέιθνπο ηνπο θαη ηέζζεξηο Βξεηαλνχο (κεηαμχ 

ησλ νπνίσλ δχν αμησκαηηθνχο) νη νπνίνη ράζεθαλ θαηά ηελ 

ππνρψξεζε απφ ηα Ιηβάδηα θαη αηρκαισηίζηεθαλ. Θαηά ηελ 

επηρείξεζε ζθνηψζεθαλ δχν Ηεξνινρίηεο θαη ηξαπκαηίζηεθαλ δέθα, 

ελψ νη Γεξκαλνί είραλ 26 λεθξνχο θαη 36 ηξαπκαηίεο.  

Θαηά ην δηάζηεκα πνπ αθνινχζεζε, έλα κεγάιν κέξνο ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ ηνπ Ηεξνχ Ιφρνπ αλαιψζεθε ζηε δηαξθή 

παξελφριεζε ηεο ηζρπξήο γεξκαληθήο θξνπξάο ηεο Κήινπ. Γηα ηνλ 

ζθνπφ απηφ ην λεζί είρε ηεζεί ππφ ζπλερή παξαθνινχζεζε θαη 

έγηλε ζηφρνο επαλεηιεκκέλσλ θαηαδξνκψλ. Πηηο 4 Λνεκβξίνπ έλα 

αγγιηθφ απφζπαζκα ππφ ηνλ ινραγφ Κπει επηηέζεθε ζην θπιάθην 

ζηελ ηνπνζεζία Θιέθηηθν, ρσξίο φκσο επηηπρία, αθνχ ζθνηψζεθαλ 

ηέζζεξηο άλδξεο (κεηαμχ ησλ νπνίσλ θαη ν Κπει) θαη 



αηρκαισηίζηεθε αθφκε έλαο. Πηηο 5 Γεθεκβξίνπ, ζε κηα ελέδξα 

Ηεξνινρηηψλ ζηελ πεξηνρή Βνχδηα, ζθνηψζεθε ν δηνηθεηήο Κήινπ, 

πισηάξρεο Θφβελ, θαη ηέζζεξηο αθφκε Γεξκαλνί (κεηαμχ ηνπο έλαο 

γηαηξφο θαη κηα Διιελίδα λνζνθφκα). Πηηο 10 Γεθεκβξίνπ, κηα 

νκάδα απφ δχν Ηεξνινρίηεο αλαηίλαμε έλα ραιαζκέλν γεξκαληθφ 

απηνθίλεην παληθνβάιινληαο ηνπο επηβάηεο ηνπ πνπ αλέκελαλ έλα 

ζπλεξγείν επηζθεπήο. Πηηο 23 Γεθεκβξίνπ πξνζβιήζεθε γεξκαληθή 

πεξίπνινο ζηελ πεξηνρή ησλ Θεησξπρείσλ. Θαηά ηε ζπκπινθή 

ζθνηψζεθε ν επηθεθαιήο ηεο θαη αηρκαισηίζηεθαλ ηα κέιε ηεο. Νη 

ελέξγεηεο απηέο ππνρξέσζαλ ηε γεξκαληθή θξνπξά λα εθθελψζεη 

ην κεγαιχηεξν κέξνο ηνπ λεζηνχ θαη λα πεξηνξηζηεί ζηελ ακπληηθή 

ηνπνζεζία ησλ Θακηλίσλ. Νη ζπλερείο παξελνριήζεηο ησλ 

Ηεξνινρηηψλ θαη ηεο RAF είραλ σο απνηέιεζκα ηελ Θπξηαθή ηνπ 

Ξάζρα, 6 Κατνπ, ε γεξκαληθή θξνπξά λα δεηήζεη ζπλζεθνιφγεζε. 

Ζ παξάδνζε ηεο θξνπξάο (522 άλδξεο) άξρηζε ζηηο 8 Κατνπ. Θαηά 

ηνλ Γεκ. Ξαιαηνιφγν (ΓΔΠ/ΓΗΠ, 250), «ηελ ίδηα εκέξα ν δηνηθεηήο 

ηνπ απνζπάζκαηνο Θηκψινπ κε φιε ηε δχλακή ηνπ επηβηβάζζεθαλ 

ζε πινηάξηα, έπιεπζαλ ζηνλ φξκν Απνιισλίαο, απ’ φπνπ πήξαλ 

καδί ηνπο ηνπο Ηεξνινρίηεο ηεο κφληκεο πεξηπφινπ Κήινπ θαη κεηά 

απνβηβάζζεθαλ ζηνλ Αδάκαληα. Νη θάηνηθνη ηεο λήζνπ δέρζεθαλ 

κε κεγάιε ραξά θαη ελζνπζηαζκφ ηνπο Ηεξνινρίηεο, νη νπνίνη 

βάδηζαλ πξνο ηελ πξσηεχνπζα ηεο Κήινπ Ξιάθεο (sic), ελψ ζε 

φιε ηε δηαδξνκή νη Γεξκαλνί ζθνπνί απέδηδαλ ηηκέο 

παξνπζηάδνληαο φπια... Κέρξη ηηο 12 Κατνπ, νη Γεξκαλνί είραλ 

παξαδνζεί θαη είραλ απνρσξήζεη απφ ηε λήζν... Ζ παξάδνζε ηεο 

γεξκαληθήο θξνπξάο ηεο Κήινπ απνηέιεζε γεγνλφο ηδηαίηεξεο 

ζεκαζίαο, γηαηί κε ηηο κηθξέο θαηαδξνκέο κηθξήο δπλάκεσο 



Ηεξνινρηηψλ είρε απνκνλσζεί, γηα έλα νιφθιεξν εμάκελν, 

ζεκαληηθή γεξκαληθή δχλακε».  

Πηηο αξρέο ηνπ 1945, παξά ηελ άζρεκε θαηάζηαζε ηνπ Γ’ Οάηρ, 

ζε αξθεηά λεζηά ηνπ Αηγαίνπ εμαθνινπζνχζαλ λα παξακέλνπλ 

ζεκαληηθέο γεξκαληθέο δπλάκεηο, ηππηθά γηα λα ηα θξνπξνχλ, ζηελ 

πξαγκαηηθφηεηα φκσο έρνληαο απνθιεηζηεί ζ’ απηά, ιφγσ δηαθνπήο 

ησλ επηθνηλσληψλ ηνπο κε ηα θχξηα κέησπα ηνπ πνιέκνπ. 

Δηδηθφηεξα, γεξκαληθέο δπλάκεηο εμαθνινπζνχζαλ λα θαηέρνπλ ηελ 

πεξηνρή ησλ Σαλίσλ, ηε Κήιν, ηε Οφδν, ηε Ιέξν, ηελ Ρήιν, ηελ 

Θσ θαη ηελ Θάιπκλν. Ξξνθεηκέλνπ λα ηηο δηαηεξεί ππφ ηνλ ζηελφ 

έιεγρφ ηνπ, ην Ππκκαρηθφ Πηξαηεγείν Κέζεο Αλαηνιήο απνθάζηζε 

ηε ζπγθξφηεζε βάζεο ζηε Πχκε, ζηελ νπνία ζα ζηάζκεπαλ θαη 

φζεο δπλάκεηο κπνξνχζε λα δηαζέζεη ν Ηεξφο Ιφρνο ζην Λφηην 

Αηγαίν. Απνζηνιή ηνπο ζα ήηαλ ε απνθπγή αλάιεςεο 

επηρεηξήζεσλ κεγάιεο έθηαζεο, ψζηε λα απνθεπρζνχλ νη άζθνπεο 

απψιεηεο (αθνχ εζεσξείην πιένλ βέβαηε ε ζχληνκε παξάδνζε ησλ 

γεξκαληθψλ θξνπξψλ), αιιά παξάιιεια ν απνθιεηζκφο ησλ 

θαηερφκελσλ λεζηψλ, ψζηε λα δπζρεξαίλεηαη ε παξνπζία ησλ 

Γεξκαλψλ θαη λα εμαζθαιίδεηαη ε θαηαπφλεζή ηνπο κε θαηαδξνκέο 

κηθξήο θιίκαθαο.  

Κηα ηέηνηα θαηαδξνκή πξαγκαηνπνηήζεθε ζηε Λίζπξν ζηηο 12 

Φεβξνπαξίνπ, απφ έλα απφζπαζκα 110 Ηεξνινρηηψλ θαη ηεζζάξσλ 

Βξεηαλψλ. Πην λεζί βξίζθνληαλ πεξίπνπ 70 Γεξκαλνί. Νη 

Ηεξνινρίηεο πξνζέβαιαλ ην ρσξηφ Δκπνξηφ, φπνπ, κεηά απφ 

ζχληνκε αληίζηαζε, ζπλέιαβαλ εχθνια 20 Γεξκαλνχο (ηξεηο  

απνπεηξάζεθαλ λα δηαθχγνπλ κε κηα βάξθα αιιά αηρκαισηίζηεθαλ 



αξγφηεξα). Νη Ηεξνινρίηεο είραλ έλαλ λεθξφ θαη έλαλ ηξαπκαηία, 

ελψ νη Γεξκαλνί επηά λεθξνχο θαη νθηψ ηξαπκαηίεο.  

Πηε ζπλέρεηα ηέζεθε ζε εθαξκνγή, γηα δεχηεξε θνξά, ην ζρέδην 

θαηάιεςεο ηεο Ρήινπ («Δπηρείξεζε Ππήιαην»). Γηα ηνλ ζθνπφ 

απηφ ζπγθξνηήζεθε ην «Απφζπαζκα Πχκεο» απφ 513 άλδξεο 

ζηνπο νπνίνπο ζπκπεξηιήθζεθαλ, εηδηθά γηα ηελ πεξίζηαζε, δχν 

ιφρνη Ηλδψλ. Ζ θξνπξά ηνπ λεζηνχ απαξηηδφηαλ απφ 180-190 

Γεξκαλνχο θαη κεξηθνχο Ηηαινχο κε έλαλ κφλν αμησκαηηθφ, ηνλ 

ππνινραγφ Σάηλεκαλ, ν νπνίνο εθηεινχζε θαη ρξέε δηνηθεηή ηεο. Ρν 

κεγαιχηεξν κέξνο ηεο είρε νρπξσζεί ζην θέληξν ηνπ λεζηνχ, γχξσ 

απφ ηελ ηνπνζεζία Ιηβάδηα θαη ην ιηκάλη ηεο («Πθάια»). Γηα ηελ 

θαηαλίθεζή ηεο απνθαζίζηεθε ε δηαίξεζε ησλ επηηηζέκελσλ ζε 

ηξία ηκήκαηα, κε ηηο νλνκαζίεο «Γχλακε Βνξξά», «Θχξηα Γχλακε» 

(πνπ ζπγθξνηήζεθε θπξίσο απφ Ηλδνχο) θαη «Γχλακε Λφηνπ». Ζ 

απφβαζε ησλ ηξηψλ ηκεκάησλ πξνβιεπφηαλ αξρηθά γηα ηελ 27ε 

Φεβξνπαξίνπ αιιά αλαβιήζεθε γηα ηελ 1ε Καξηίνπ ιφγσ 

θαθνθαηξίαο. Ζ «Γχλακε Βνξξά» απνβηβάζηεθε ζηνλ φξκν 

Ενπκπνχδη, ζηε βνξεηναλαηνιηθή πιεπξά ηνπ λεζηνχ, ελψ ε «Θχξηα 

Γχλακε» ζηνλ φξκν ηνπ Αγίνπ Αλησλίνπ, ζηε βνξεηνδπηηθή πιεπξά 

ηνπ. Ζ «Γχλακε Λφηνπ» απνβηβάζηεθε ζηνλ φξκν ηνπ Αγίνπ 

Πηεξγίνπ, ζηε λφηηα πιεπξά ηνπ. Νη ηξεηο δπλάκεηο ζπλέθιηλαλ 

πξνο ην θέληξν, ζπκπηέδνληαο ηε θξνπξά. Ζ θχξηα επίζεζε 

δηελεξγήζεθε ζπληνληζκέλα ζηηο 4 ην απφγεπκα θαη, κεηά απφ κία 

ψξα, ππνζηεξίρζεθε θαη απφ λαπηηθά ππξά. Κέρξη ηηο 6 θάζε 

αληίζηαζε είρε παχζεη. Νη απψιεηεο ησλ επηηηζέκελσλ ήηαλ δχν 

λεθξνί Ηλδνί θαη δχν ηξαπκαηίεο Ηεξνινρίηεο. Νη Γεξκαλνί είραλ 20 

λεθξνχο, ελψ αηρκαισηίζηεθαλ 142.  



Πε φιε ηε δηάξθεηα ηνπ Καξηίνπ θαη ηνπ Απξηιίνπ 1945 

ζπλερίζηεθαλ νη πεξηπνιίεο θαη νη κηθξνζπκπινθέο ηνπ Ηεξνχ 

Ιφρνπ ζηα λεζηά ησλ Γσδεθαλήζσλ. Υο επφκελνη ζηφρνη 

δηαγξάθνληαλ πιένλ ε Οφδνο (πξνζβνιή θαη θαηαζηξνθή 

δηαθφξσλ θπιαθίσλ) θαη ην γεηηνληθφ ηεο λεζάθη Αιίκληα, γηα ηελ 

θαηάιεςε ησλ νπνίσλ πξνβιέπνληαλ ηαπηφρξνλεο επηζέζεηο. Ζ 

ερζξηθή δχλακε ππνινγηδφηαλ ζε 54 Γεξκαλνχο θαη 43 Ηηαινχο, θαη 

γηα ηελ αληηκεηψπηζή ηεο δηαηέζεθε δχλακε 217 αλδξψλ 

(πεξηιακβαλνκέλσλ θαη 28 Βξεηαλψλ) πνπ δηαηξέζεθε ζε πέληε 

ηκήκαηα (ηέζζεξα γηα ηηο θαηαδξνκέο θαη έλα σο κηθηφ 

ειιελνβξεηαληθφ επηηειείν). Ζ επηρείξεζε ζα ππνζηεξηδφηαλ απφ 

ηέζζεξα αληηηνξπηιηθά (δχν βξεηαληθά, έλα ειιεληθφ θαη έλα 

γαιιηθφ) θαη ελλέα απνβαηηθά ζθάθε. Ρν πξψην ηκήκα (ππφ ηνλ 

ηαγκαηάξρε Καληνχβαιν) απνβηβάζηεθε ζηελ πεξηνρή ηνπ φξκνπ 

Ξχξγνπ ην απφγεπκα ηεο 1εο Κατνπ θαη επηηέζεθε ζην θπιάθην ζην 

ρσξηφ Σεηκαξάζη ηε λχθηα ηεο 2αο. Αηθληδηάδνληαο ηελ ερζξηθή 

θξνπξά ζθφησζε 12 άλδξεο ηεο, αηρκαιψηηζε 13 θαη ζηε ζπλέρεηα 

αλαρψξεζε γηα ηε Πχκε. Ρν δεχηεξν ηκήκα (ππφ ηνλ ινραγφ 

Ρζεπαπαδάθε) δηαηξέζεθε ζε δχν νκάδεο νη νπνίεο πξνζέβαιαλ ηα 

θπιάθηα ζηηο ζέζεηο Φφθα θαη Πηέιη ιίγν αξγφηεξα απφ ηελ 

αληίζηνηρε επίζεζε ηνπ πξψηνπ ηκήκαηνο. Θαη νη δχν επηζέζεηο 

ζηέθζεθαλ απφ επηηπρία, θαηαιήγνληαο ζηελ θαηαζηξνθή 

πνιεκηθνχ πιηθνχ θαη ηε ζχιιεςε αηρκαιψησλ. Ρν ηξίην ηκήκα 

(ππφ ηνλ ππνινραγφ Θάληα) απνβηβάζηεθε ζηελ πεξηνρή Αιπθήο, 

ζηε λνηηνδπηηθή πιεπξά ηεο Οφδνπ, θαη δηαηξέζεθε επίζεο ζε δχν 

νκάδεο πξνθεηκέλνπ λα επηηεζεί ζηα θπιάθηα ζηηο πεξηνρέο Λφηη θαη 

Βνπλάξα. Νη δχν επηζέζεηο πξαγκαηνπνηήζεθαλ ηαπηφρξνλα θαη 



ζηέθζεθαλ απφ απφιπηε επηηπρία. Νη απψιεηεο ηνπ Ηεξνχ Ιφρνπ 

πεξηνξίζηεθαλ ζε έλαλ ηξαπκαηία.  

Ζ επηρείξεζε ελαληίνλ ηεο Αιίκληαο πεξηιάκβαλε ηελ πξνζβνιή 

πνηθίισλ ζηφρσλ θαη εθηειέζηεθε ην βξάδπ ηεο 1εο-2α Κατνπ. 

Δπηθεθαιήο ηνπ ηέηαξηνπ ηκήκαηνο ήηαλ ν ηαγκαηάξρεο 

Ξαπαγεσξγφπνπινο. Ζ επίζεζε αηθληδίαζε ηελ ερζξηθή θξνπξά 

θαη, παξά ηνλ ηξαπκαηηζκφ δχν Ηεξνινρηηψλ, είρε σο απνηέιεζκα 

ηε βχζηζε ελφο πινηαξίνπ θαη ηελ θαηαζηξνθή ελφο αζπξκάηνπ θαη 

άιινπ πνιεκηθνχ πιηθνχ. Ζ ερζξηθή θξνπξά είρε νθηψ λεθξνχο, 

ηξεηο ηξαπκαηίεο θαη 27 αηρκαιψηνπο.  

Ζ επηηπρία ησλ επηζέζεσλ ζηε Οφδν θαη ηελ Αιίκληα είρε σο 

ζπλέπεηα ηελ έθδνζε ζπγραξεηήξηαο δηαηαγήο απφ ηνλ δηνηθεηή 

ηεο Βξεηαληθήο Ραμηαξρίαο Θαηαδξνκψλ. Ξαξάιιεια, έπεηζε ηνλ 

ζηξαηησηηθφ δηνηθεηή Οφδνπ, ζηξαηεγφ Βάγθελεξ, φηη δελ ππήξρε 

θακία ειπίδα απαγθίζηξσζεο ησλ ζηξαηεπκάησλ ηνπ. Έηζη, αθνχ 

έιαβε ηε ζρεηηθή άδεηα απφ ηνλ δηνηθεηή ηνπ «θξνπξίνπ Θξήηεο», 

παξαδφζεθε ηελ 8ε Κατνπ. Θαηά ηελ παξάδνζή ηνπ ζηνλ Βξεηαλφ 

ηαμίαξρν Κφθαη (Moffat) παξεπξηζθφηαλ θαη ν ζπληαγκαηάξρεο 

Ρζηγάληεο, ζηνλ νπνίν ν Βξεηαλφο ηαμίαξρνο παξέδσζε ην πηζηφιη 

ηνπ Γεξκαλνχ ζηξαηεγνχ σο έκπξαθηε αλαγλψξηζε ηεο 

θαζνξηζηηθήο ζπκβνιήο ηνπ Ηεξνχ Ιφρνπ ζηελ απειεπζέξσζε ησλ 

λεζηψλ ηνπ Αηγαίνπ. 
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