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Σημειώματα καί μαρτυρίες 

p[assato] con ordine che tanto le casse, secondo 
che gl'effetti dell'arrestante di Stato gl'ordini 
Valestinlis restino sino ad ulteriore ricevuti, 
ordine, soltanto che le stampe greche 
che si trovano apresso questa Dire
zione, come quelle esistenti nelle 3 
casse appresso la revisione de libri 
venghino abbraciate in presenza d'um 
Commissario di Polizia40. 

ΟΛΓΑ ΚΑΤΣΙΑΡΔΗ 

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΑ ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΑ ΤΗΣ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙ
ΚΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΒΡΕΤΑΝΝΙΑΣ - ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΤΙΣ 9 ΜΑΡΤΙΟΥ 1942 

Στις 29 Σεπτεμβρίου 1941, επτά ημέρες μετά τήν άφιξη της ελληνικής 
κυβέρνησης καί τού βασιλιά Γεώργιου στο Λονδίνο, ό Τσουδερός συνο
δευόμενος άπό τον Χαράλαμπο Σιμόπουλο, 'Έλληνα Πρεσβευτή στο Λονδίνο, 
επισκέπτεται στο Foreign Office τον Sir Alexander Cadogan, μόνιμο υφυ
πουργό εξωτερικών. Τό κύριο θέμα αυτής τής συνάντησης είναι ή πρόταση 

τού Τσουδερού για σύναψη συμμαχίας της Ελλάδας μέ τή Βρεταννία για 
τή μεταπολεμική περίοδο επειδή, όπως τονίζει ό ίδιος, υπάρχει μεγάλη 
ταυτότητα ελληνικών καί βρεταννικών συμφερόντων καί πολιτικής. Ό 
Τσουδερός δείχνει επίσης την πρόθεση του νά προσφέρει στή Βρεταννία 
τή χρήση ορισμένων ναυτικών καί αεροπορικών βάσεων στο ελληνικό 
έδαφος. Ό Cadogan άπαντα ότι ή πρόταση αυτή είναι εξαιρετικά ενδια
φέρουσα καί αν τό Foreign Office αποφασίσει νά τήν εξετάσει λεπτομερέ
στερα θα τού ζητήσουν νά διατυπώσει συγκεκριμένες προτάσεις πάνω στο 
θέμα αυτό 

Ό Cadogan σχολιάζοντας αυτή τήν πρωτοβουλία τού Τσουδερού, υπο
γραμμίζει τή σημασία τών προσφερόμενων ναυτικών βάσεων για τήν «αστυ
νόμευση» τής Μεσογείου άπό τήν Βρεταννία μετά τον πόλεμο. Γιά τό θέμα 
αυτό θά πρέπει επίσης νά ενημερωθούν οί ΗΠΑ καί ή Τουρκία. Οί ΗΠΑ 
όμως δέν είναι γνωστό πώς θά τό αντιμετωπίσουν. Οσον άφορα τήν Τουρκία 
ή προσφορά αυτή θά πρέπει νά συνεκτιμηθεί μέ τήν απαίτηση πού Οπωσδή
ποτε θά προβάλουν οί Έλληνες, συνδυασμένη μέ τήν πρόταση γιά συμμαχία, 

40. Πρβλ. Α μ α ν τ ο ς , ό.π., σ. 144(145) - 150(151). 
1. R 8810 F.O. 371 / 29817 Σχόλιο Cadogan 29 Σεπτεμβρίου 1941. 
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νά τους παραχωρηθούν τά Δωδεκάνησα. Ή Βρεταννια όμως και ή Τουρκία 
δέν έχουν καταλήξει, όπως σημειώνει ό Cadogan, σέ συγκεκριμένη απόφαση 
σχετικά μέ τό τελευταίο αυτό θέμα. Ό Cadogan εκφράζει τή γνώμη νά 
ζητηθεί άπό τον Τσουδερό νά διατυπώσει συγκεκριμένες προτάσεις επειδή, 
όπως τονίζει, πολλά θά εξαρτηθούν άπό τή μορφή αυτών τών προτάσεων 2. 

Αντίθετη γνώμη προς αυτή τού Cadogan διατυπώνει ό Ε. Warner τού 
Southern Department τού Foreign Office στο όποιο υπάγεται ή Ελλάδα. 
Ο Warner τονίζει ότι αντίθετα άπό ότι αναμένει ή ελληνική κυβέρνηση 
τό τελικό κείμενο της συμφωνίας γιά συμμαχία θά πρέπει νά αποφύγει νά 
αναφερθεί στο θέμα τών ελληνικών εδαφικών διεκδικήσεων, επειδή ή Βρε
ταννια δέν είναι διατεθειμένη νά δεσμευθεί στο θέμα αυτό πρίν άπό τό τέλος 

τού πολέμου. Τό γεγονός αυτό γράφει ό Warner θά έχει αρνητική επίδραση 
στον ελληνικό λαό προκαλώντας απογοήτευση. Στή θέση τών ελληνικών 
προτάσεων γιά συμμαχία, ό Warner εισηγείται νά προταθεί στην ελληνική 
κυβέρνηση ή σύναψη στρατιωτικής συμφωνίας κατά τό πρότυπο τής αντί
στοιχης συμφωνίας μέ τήν κυβέρνηση τής Νορβηγίας. Τά επιχειρήματα 
υπερ τής σύναψης στρατιωτικής συμφωνίας είναι ότι μια τέτοια συμφωνία 
είναι επιθυμητή, ό,τιδήποτε καί αν συμβεί, γιά νά καθορίσει καί νά παγιώσει 
τή θέση τών ελληνικών δυνάμεων στή Μέση Ανατολή. Επιπλέον αυτή ή 
συμφωνία θά έχει άμεση πρακτική εφαρμογή άλλα καί σημαντικά αποτελέ
σματα τόσο στο ηθικό τού ελληνικού λαού όσο καί στον τομέα τής προ
παγάνδας. Παρ' όλα αυτά ό Warner τονίζει ότι θά μπορούσε αργότερα κατά 
τή διάρκεια απόρρητων καί μή δεσμευτικών διαπραγματεύσεων μέ τήν ελ
ληνική κυβέρνηση νά διερευνηθεί ή περίπτωση τής παροχής βάσεων στο 
ελληνικό έδαφος μέ αντάλλαγμα τήν Κύπρο καί τή βρεταννική υποστήριξη 

τού ελληνικού αιτήματος γιά τήν απόκτηση τών Δωδεκανήσων καί τής 
Νοτίου Αλβανίας 3. 

Ή άποψη τού Warner νά προταθεί στην ελληνική κυβέρνηση ή σύναψη 
στρατιωτικής συμφωνίας γίνεται σταδιακά αποδεκτή άπό όλους τους διπλω
μάτες τού Foreign Office, τους υπεύθυνους γιά τήν αντιμετώπιση τών ελλη
νικών θεμάτων. Ό P. Dixon, τού Southern Department, συμφωνεί καί αυτός 
μέ τήν άποψη τού Warner καί προτείνει, αναπτύσσοντας προηγούμενη 
θέση τού ίδιου, νά συμπεριληφθούν στον πρόλογο τής στρατιωτικής συμ
φωνίας κατάλληλα διατυπωμένοι όροι πού, ένώ δέν θά δεσμεύουν τήν Βρε
ταννια μετά τό τέλος τού πολέμου, θά τονίζουν τή στενότατη συνεργασία 
τών δύο κυβερνήσεων κατά τή διάρκεια του 4. Στο σημείο αυτό είναι φανερή 
ή προσπάθεια τού Foreign Office νά κάνει ευκολώτερα αποδεκτή τήν προ-

2. Ό.π. Σχόλιο Cadogan 30 Σεπτεμβρίου 1941. 
3. Ό.π.. Σχόλιο Warner 10 Οκτωβρίου 1941. 
4. Ο.π. Σχόλιο Dixon 12 Οκτωβρίου 1941. 
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τεινόμενη στρατιωτική συμφωνία, πού οπωσδήποτε διαφέρει εντελώς άπό 
τήν πολιτική συμμαχία πού επιδιώκει ό Τσουδερός, γεγονός άλλωστε πού 
τό αναγνωρίζει και το ίδιο τό Foreign Office. Ή αρνητική θέση τού Dixon, 
όπως καί των άλλων συναδέλφων του, απέναντι στην πρόταση τού Τσου¬ 
δερού στηρίζεται στίς έντονες αντιδράσεις πού πιστεύουν ότι θά προκληθούν 
άπό τις ελληνικές εδαφικές διεκδικήσεις, πού ή ενσωμάτωση τους άπό τήν 
ελληνική κυβέρνηση στο κείμενο της προτεινόμενης συμμαχίας θεωρείται 
άπό τό Foreign Office πολύ πιθανή, αν όχι δεδομένη 5. Ό Dixon επισημαίνει 
συγκεκριμένα τό θέμα τής Νότιας Αλβανίας καί της Δωδεκανήσου. Όσον 
άφορα τήν πρώτη, μία υπόσχεση παραχώρησης της στην Ελλάδα θά προ
καλούσε αντίστοιχα γιουγκοσλαβικά αιτήματα για άλλα τμήματα τής Αλ
βανίας, σέ μια περίοδο πού ή βρεταννική κυβέρνηση δεν έχει ακόμα απο
φασίσει αν επιθυμεί να ξαναδημιουργήσει μια ανεξάρτητη Αλβανία. Σχετικά 
μέ τά Δωδεκάνησα ό Dixon υπενθυμίζει ότι ή Τουρκία διατηρεί ανέπαφα 
τα δικαιώματα της σ' αυτά καί ότι θά αντιδράσει έντονώτατα σέ κάθε υπό
σχεση για παραχώρηση τους στην Ελλάδα. 

Εκτός όμως άπό τό θέμα αυτό ή πρόταση τού Τσουδερού θέτει τό 
πολύ ευρύτερο πρόβλημα τής σπουδαιότητας πού αποδίδει ή Βρεταννία 
στα δύο αυτά κράτη, μέσα στο πλαίσιο τής πολιτικής της στην νοτιοανατο
λική Ευρώπη. Ό Dixon διατυπώνει τήν άποψη ότι ό Τσουδερός αποβλέπει 
μετά τον πόλεμο στο σχηματισμό μιας μεγάλης Ελλάδας πού κάτω άπό τήν 
αιγίδα τής Βρεταννίας θά αντικαταστήσει τήν Τουρκία σαν προπύργιο τής 
βρεταννικής πολιτικής στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Αυτό όμως μπορεί 
να γίνει μόνο αν ή Τουρκία δέν τηρήσει συνεπή στάση απέναντι στή Βρε
ταννία. Α ν τελικά ή Τουρκία λάβει μέρος στον πόλεμο στο πλευρό της, ή 
Βρεταννία θά θελήσει, πιστεύει ό Dixon, να τήν ξαναχρησιμοποιήσει σαν 
τό βασικό παράγοντα τής πολιτικής της στή νοτιοανατολική Ευρώπη. 
Γιατί, όπως χαρακτηριστικά τονίζει ό ίδιος, ή θέση τής Τουρκίας είναι 
πολύ πιο κατάλληλη γι' αυτό τό ρόλο άπό ότι θά ήταν ποτέ ή θέση τής 
Ελλάδας 6. 

5. Ή αντίδραση αυτή του Foreign Office στηρίζεται στην έντονη δραστηριότητα 
πού αναπτύσσει ό Τσουδερός προβάλλοντας τις ελληνικές εδαφικές διεκδικήσεις άπό 
τήν επόμενη τής άφιξης του στο Λονδίνο. Στις 23 Σεπτεμβρίου αναπτύσσει τό θέμα στον 
Eden, στις 29 δίνει στον Cadogan δύο σημειώματα για τά Δωδεκάνησα καί τήν Β. Ηπειρο 
ένώ συγχρόνως τού αναπτύσσει τήν πρόταση του για πολιτική συμμαχία, στις 30 Οκτω
βρίου αναφέρεται στα εθνικά ζητήματα τής Ελλάδας κατά τήν πρώτη συνάντηση του 
μέ τόν Churchill. E. Τ σ ο υ δ ε ρ ο ύ , Ήμερολόγιον (ανέκδοτο), 23 καί 29 Σεπτεμβρίου, 
3 Οκτωβρίου 1941. Ε. Τ σ ο υ δ ε ρ ο ύ , Διπλωματικά Παρασκήνια 1941 -1944, Αθήνα 
1950, σ. 94 - 95. 

6. R 8810 FO 371/29817 Σχόλιο Dixon 12 Οκτωβρίου 1941. Βλ. καί σχόλιο τού D. 
Howard στίς 14 Οκτωβρίου 1941. 
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Ό Sir Ο. Sargent, βοηθός υφυπουργός εξωτερικών, σχολιάζοντας μέ 
τή σειρά του τήν πρόταση τού Τσουδερού υπογραμμίζει δύο σημεία. Τό 
πρώτο είναι ότι ή σύναψη συμμαχίας μέ τήν Ελλάδα για τή μεταπολεμική 
περίοδο δέν συμβιβάζεται μέ τό σχέδιο τού Foreign Office, πού έχει κατ' 
αρχήν εγκριθεί, νά προωθήσει τήν ίδρυση ομοσπονδίας πού θά περιλαμβάνει 
όλα τά βαλκανικά κράτη και τήν Ελλάδα 7. Τό δεύτερο σημείο είναι τό 
θέμα τών βάσεων, γιατί όπως τονίζει ό Sargent, ό καθορισμός της σημασίας 
πού αποδίδει στην απόκτηση τους τό Foreign Office θά προσδιορίσει ανάλογα 
καί τήν πολιτική πού αυτό θά εφαρμόσει 8. 

Στις συζητήσεις πού ακολουθούν στο Foreign Office απορρίπτεται 
οριστικά ή πρόταση τού Τσουδερού για συμμαχία και τό μόνο πού τό απα
σχολεί είναι νά βρεθεί ή φραστικά λιγώτερο προσβλητική διατύπωση, 
κατάλληλα συνδυασμένη μέ τή βρεταννική αντιπρόταση για τή σύναψη 
στρατιωτικής συμφωνίας. Ή προσφορά όμως τών βάσεων εξακολουθεί νά 
απασχολεί τό Foreign Office, παρά τό γεγονός ότι ήταν εμφανής ή πρόθεση 

τού Τσουδερού νά χρησιμοποιήσει τήν προσφορά αυτή για νά καταστήσει 
πιο ελκυστική τήν πρόταση του για συμμαχία. Είναι χαρακτηριστικό ότι 
τό Foreign Office εντάσσει τό θέμα αυτών τών βάσεων μέσα στο γενικώτερο 
πρόβλημα τού ρόλου της Βρεταννίας στις μεταπολεμικές ανακατατάξεις στα 
Βαλκάνια καί δέν τό αντιμετωπίζει σαν μία διμερή σχέση Βρεταννίας ¬ 
Ελλάδας, όπως ήταν ή πρόθεση τού Τσουδερού. Διατυπώνεται ή άποψη 
ότι θά ήταν πιθανόν νά συνδυασθεί κάποια μορφή ομοσπονδίας βαλκανικών 
κρατών μέ ένα σύστημα βρεταννικών ή άγγλο - αμερικανικών βάσεων εγ
κατεστημένων στα κράτη αυτά. Αλλά τό Foreign Office αδυνατεί νά σταθ
μίσει σ' αυτή τή φάση τού πολέμου καί Ιδιαίτερα όταν δέν έχει κριθεί ακόμα 
ή έκβαση τών γερμανο-σοβιετικών επιχειρήσεων, κατά πόσο συμφέρει στή 
βρεταννική κυβέρνηση νά συμμετάσχει σ' ενδεχόμενο έλεγχο τής νοτιο
ανατολικής Ευρώπης 9. 

Ό Eden συναντά τόν Τσουδερό στις 25 Νοεμβρίου καί, κατά τή διάρ
κεια μιας γενικώτερης εξέτασης τών σχέσεων τών δύο κυβερνήσεων, τόν 
πληροφορεί ότι αναφορικά μέ τήν πρόταση του για συμμαχία, ή βρεταννική 
κυβέρνηση θεωρεί πρόωρο νά δεσμευθούν οί δύο χώρες όσον άφορα θέματα 
για τά όποια δέν είναι δυνατό νά ληφθεί απόφαση πριν από τόν τερματισμό 

7. Τό σχέδιο αυτό τού Foreign Office καταλήγει στην υπογραφή συμφωνίας μεταξύ 
"Ελλάδας καί Γιουγκοσλαβίας για τή Βαλκανική Ένωση. Ή συμφωνία αυτή υπογράφεται 
στο Foreign Office στις 15 Ιανουαρίου 1942 καί, όπως είναι φυσικό, ατονεί ταχύτατα. 
Για τό κείμενο τής συμφωνίας βλέπε Εφημερίς τής Κυβερνήσεως (Λονδίνο), φ. 5, 9 
Φεβρουαρίου 1942. 

8. Ο.π., Σχόλιο Sargent 15 Οκτωβρίου 1941. 
9. Ο.π., Σχόλιο Dixon 1 Νοεμβρίου 1941. Σχόλια Cadogan καί Eden 16 Οκτωβρίου 

1941, Howard καί Cadogan 1 καί 2 Νοεμβρίου 1941. 
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του πολέμου. τού προτείνει όμως τή σύναψη στρατιωτικής συμφωνίας πού 
θα προσδιορίσει με περισσότερη ακρίβεια τή θέση τών ελληνικών δυνάμεων 
στή Μέση Ανατολή. Στο προοίμιο αυτής τής συμφωνίας θά υπογραμμίζεται 
ή στενώτατη συνεργασία τών δύο κυβερνήσεων, τόσο στή διεξαγωγή τού 
πολέμου όσο καί στον αγώνα για τήν απελευθέρωση τής Ελλάδας άπό τους 
είσβολείς. Ή βρεταννική κυβέρνηση, τονίζει ό Eden, δέν θά είχε αντίρ
ρηση νά δοθεί στή δημοσιότητα αυτό τό προοίμιο. Ό Τσουδερός δέν αντιδρά 
αρνητικά στην απόρριψη τής πρότασης του για συμμαχία καί άπαντα ότι 
δέχεται ευχαρίστως τή σύναψη τής στρατιωτικής συμφωνίας 10. Τήν επόμενη 
ήμερα πληροφορεί τον Eden ότι συμφωνεί καί ό βασιλιάς Γεώργιος. Στίς 16 
Δεκεμβρίου ό Eden στέλνει τό σχέδιο τής στρατιωτικής συμφωνίας στον 
Τσουδερό. Στίς 26 Φεβρουαρίου 1942, μετά άπό διαπραγματεύσεις τών αρ
μόδιων υπηρεσιών, ό Τσουδερός πληροφορεί τό Foreign Office ότι ή ελ
ληνική κυβέρνηση αποδέχεται τό σχέδιο τής συμφωνίας. Τό θέμα τής ερ
μηνείας ορισμένων διατάξεων διευθετείται σέ μια συνάντηση στίς 5 Μαρ
τίου καί ή συμφωνία υπογράφεται στίς 9 Μαρτίου 1942 u. 

Ή στρατιωτική αυτή συμφωνία αποτελείται άπό τό προοίμιο, τό κυρίως 
κείμενο, τρία παραρτήματα καί διευκρινιστική αλληλογραφία μεταξύ Eden 
καί Τσουδερού, σχετικά με θέματα δικαιοδοσίας τών αρμόδιων στρατιωτι
κών δικαστικών άρχων. Τό προοίμιο τής συμφωνίας περιλαμβάνει καί τή 
διακήρυξη ότι ή πλήρης απελευθέρωση τής Ελλάδας καί ή έπαναπόκτηση 
τής ελευθερίας καί ανεξαρτησίας της αποτελούν έναν άπό τους αντικειμενι
κούς σκοπούς τού πολέμου. 

Τα κυριώτερα άρθρα τής συμφωνίας ορίζουν ότι: Οί ελληνικές ένοπλες 
δυνάμεις θά υπαχθούν στή βρεταννική ανώτατη στρατιωτική διοίκηση, 
πού είναι καί ή ανώτατη συμμαχική διοίκηση τής Μέσης Ανατολής καί θά 
οργανωθούν άπό αυτή. Ό ελληνικός στρατός θά αναδιοργανωθεί μέσα στο 
πλαίσιο αυτής τής διοίκησης, διοικούμενος άπό Έλληνες αξιωματικούς 
καί διατηρώντας τό χαρακτήρα του σαν ελληνική δύναμη, είδικώτερα 
όσον άφορα τήν πειθαρχία, τή γλώσσα, τίς προαγωγές καί τα καθήκοντα. 
Ή βρεταννική όμως στρατιωτική διοίκηση, ενεργώντας ώς ανώτατη συμ
μαχική διοίκηση, μπορεί νά αναθέσει τήν αρχηγία τού ελληνικού στρατοΰ 
σέ βρεταννό αξιωματικό 12. Ορισμένα σκάφη τού ελληνικού πολεμικού ναυτικού 

10. Ό.π., Ενημερωτικό Σημείωμα για τή συνάντηση Eden καί Τσουδερού. Έμ 
Τ σ ο υ δ ε ρ ο ύ : Ημερολόγιο, 25 Νοεμβρίου 1941. 

11. W 3660/66/64 F.O. 371/32206 "Greek Forces Agreement" Σχόλιο J. G. Ward 
7 Μαρτίου 1942. S. G. X y d i s : Greece and the Great Powers 1944-1947, (Θεσ/νίκη 
1963, σ. 6-7. 'Eμ. Τ σ ο υ δ ε ρ ό ς Διπλωματικά Παρασκήνια, σ. 164 -167. 

12. R 3793/66/64 F.O. 371/32206 "Agreement between the Royal Hellenic Govern
ment and the Government of the United Kingdom concerning the organisation and employ
ment of the Greek Armed Forces", παράρτημα 1, άρθρο 2. 
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θά ενταχθούν, κάτω άπό βρεταννικό επιχειρησιακό έλεγχο, στό βρε
ταννικό ναυτικό. Για το θέμα αυτό θά συνεννοηθούν οι αρμόδιες ναυτικές 
αρχές τών δύο κρατών. Καί εκείνα όμως τά σκάφη πού θά παραμείνουν ύπό 
ελληνική ναυτική διοίκηση θά συνεργάζονται μέ το βρεταννικό ναυτικό 
κατά τού κοινού εχθρού. Για τήν εσωτερική διοίκηση τών πλοίων καί τών 
πληρωμάτων τους υπεύθυνες θά είναι οί ελληνικές ναυτικές αρχές, άλλα τά 
ενταγμένα στό βρεταννικό ναυτικό πλοία θά δρουν σύμφωνα μέ τίς διαταγές 
τών βρεταννών διοικητών τών σχηματισμών στους οποίους υπάγονται13. 
ΟΙ μονάδες καί τό προσωπικό της ελληνικής πολεμικής αεροπορίας θά 
χρησιμοποιηθούν άπό τή βρεταννική αεροπορία σύμφωνα μέ τους όρους 
πού θά συμφωνηθούν μεταξύ τών αρμόδιων ελληνικών άρχων καί τού βρε¬ 
ταννικοΰ υπουργείου αεροπορίας. Γιά πρακτικούς όμως λόγους οί Έλληνες 
αξιωματικοί καί σμηνίτες θά καταταγούν στό εφεδρικό εθελοντικό σώμα 
της βρεταννικής βασιλικής αεροπορίας (RAFVR)14. 

Ή διαδικασία σέ θέματα πειθαρχίας καί εσωτερικού κανονισμού τών 
ελληνικών ένοπλων δυνάμεων θά ασκείται σύμφωνα μέ τό ελληνικό στρα
τιωτικό δίκαιο. Αδικήματα σχετικά μέ αυτά τά θέματα θά κρίνονται καί 
θά τιμωρούνται σύμφωνα μέ αυτό τό δίκαιο άπό τά ελληνικά στρατιωτικά 
δικαστήρια καί αρχές 15. 

Ή συμφωνία περιλαμβάνει επίσης άρθρα πού αναφέρονται στον εξο
πλισμό καί στην εκπαίδευση τών ελληνικών ενόπλων δυνάμεων καί στό 
διακανονισμό διαφόρων οικονομικών θεμάτων. 

Ό Τσουδερός όταν προτείνει τό φθινόπωρο τού 1941 στους Βρεταννούς 

13. Ο.π. Αρχείο Έμ. Τσουδερού, Γ.Α.Κ., Γ 12: Τσουδερός προς Σακελλαρίου, 
τηλεγρ. χωρίς αριθμό, άπορρ., 10/12/1941. R9823 F.O. 371/29859 Gilmer (Admiratly) 
προς Ward (F.O.) 11/11/1941. 

14. Ό Κανελλόπουλος, όταν αναλαμβάνει αντιπρόεδρος καί υπουργός εθνικής 
άμυνας, εκφράζει τήν έντονη αντίθεση του γι' αυτή τήν ένταξη της αεροπορίας. Τό βρεταν¬ 
νικό υπουργείο αεροπορίας αντιδρά ευνοϊκά στην πρόταση τού Κανελλόπουλου νά δια
τηρηθεί ή ελληνική αεροπορία. Οί σχετικές διαπραγματεύσεις ολοκληρώνονται τυπικά 
στις 13 Νοεμβρίου 1944, όταν υπογράφεται σχετικό πρωτόκολλο. Τό κείμενο αυτό τρο
ποποιεί επίσης τήν αρχική στρατιωτική συμφωνία σχετικά μέ ώρισμένους οικονομικούς 
όρους της. Π. Κ α ν ε λ λ ό π ο υ λ ο ς , Ημερολόγιο, 31 Μαρτίου 1942-4 Ιανουαρίου 
1945, Αθήνα 1977, σ. 89, 109. R 5565 F.O. 371/33173 Casey προς F.O. τηλ. 1374, 22/8/ 
1942. R5585 F.O. 371/33162. Casey προς F.O. τηλ. 1375, 22/8/1942. R4764 F.O. 371/ 
33198 Casey προς F.O. τηλ. 1082 19/7/1942. S. X y d i s , σ. 7 καί 683-688, 689-692, 
όπου καί τά κείμενα τής συμφωνίας καί τού πρωτοκόλλου αντίστοιχα. 

15. Ο.π. Ή συμφωνία περιλαμβάνει τό διακανονισμό καί άλλων θεμάτων δικαιο
δοσίας. Ή ελληνική κυβέρνηση συμφωνεί νά παραπέμπει τίς έπιβαλόμενες άπό τά ελλη
νικά στρατοδικεία θανατικές καταδίκες στις αρμόδιες βρεταννικες αρχές. "Ετσι θά εξα
σφαλίζεται ότι οί ποινές αυτές θά έπιβάλονται μόνο στις περιπτώσεις πού έπιβάλονται 
καί στα μέλη τών βρεταννικών δυνάμεων. 
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τή σύναψη συμμαχίας αποβλέπει στά έξης: α) νά κάνει τήν Ελλάδα 
βάση της βρεταννικής πολιτικής στην ανατολική Μεσόγειο, β) νά διατυ
πωθεί καί τυπικά ή συμμετοχή τής Ελλάδας στον πόλεμο καί γ) νά ενισχύ
σει προσωπικά τή θέση του. Διατυπώνει για πρώτη φορά τήν άποψη ότι 
δέν είναι δυνατό νά υπάρξει σταθερή βρεταννική πολιτική στην ανατολική 
Μεσόγειο «άνευ Ισχυράς Ελλάδος» σ' ένα υπόμνημα του στο βασιλιά 
Γεώργιο στίς 4 'Ιουλίου 1941, καθ' όδόν προς τή Νότια Αφρική. Τήν ίδια 
θέση τήν επαναλαμβάνει τό φθινόπωρο στο Foreign Office καί στον Chur
chill 16. Ή επιμονή όμως τού Τσουδερού νά υπογραμμίσει ταυτόχρονα καί 
τίς ελληνικές εδαφικές διεκδικήσεις ουσιαστικά ακυρώνει τήν πρόταση 
του για συμμαχία. Γιατί γι' αυτόν τον ίδιο οί διεκδικήσεις αυτές είναι 
απαραίτητες για τή δημιουργία μιας Ισχυρής Ελλάδας πού θά εξυπηρετήσει 
καί τα βρεταννικά συμφέροντα. Για τους Βρεταννούς όμως οί διεκδικήσεις 
αυτές θίγουν τεράστια θέματα, γιατί στή φάση αυτή τού πολέμου δέν είναι 
σίγουροι ούτε αν επιθυμούν μια Ισχυρή Ελλάδα, ούτε αν θέλουν νά τή 
χρησιμοποιήσουν σάν βάση των συμφερόντων τους, Ιδιαίτερα δταν δέν 
έχει διευκρινισθεί ή στάση τής Τουρκίας, προπύργιο μέχρι τήν έναρξη τού 
πολέμου τής βρεταννικής πολιτικής στην περιοχή αυτή. Επιπλέον, όπως 
προκύπτει άπό άλλα έγγραφα τού Foreign Office, οί Βρεταννοί τήν εποχή 
αυτή δέν έχουν αποφασίσει αν επιθυμούν νά ενισχύσουν τή θέση τού Τσου¬ 
δερού. 

Αυτό πού προκαλεί αυξανόμενη ανησυχία στο Foreign Office, ήδη 
άπό τό καλοκαίρι τού 1941, είναι τό γεγονός ότι ή θέση τού Γεώργιου καί 
τής κυβέρνησης του είναι επισφαλής, τόσο στην ελληνική παροικία τής 
αιγύπτου καί στίς ελληνικές ένοπλες δυνάμεις πού σταθμεύουν στή Μέση 
Ανατολή, όσο καί στην κατεχόμενη Ελλάδα. Αυτό έχει φυσικά Ιδιαίτερη 
σημασία για τους Βρεταννούς, επειδή ό Γεώργιος είναι ό βασικός παρά
γοντας τής πολιτικής τους στην Ελλάδα. Γιά νά αντιστρέψει τήν κατά
σταση αυτή τό Foreign Office κινείται σέ δύο παράλληλα επίπεδα: α) ασκεί 
πίεση στον Γεώργιο καί Τσουδερό άφ' ενός νά αποκαταστήσουν τίς συν
ταγματικές ελευθερίες τού ελληνικού λαού, καταργώντας τό καθεστώς Με
ταξά πού Ισχύει ακόμα — τό λεγόμενο συνταγματικό θέμα — καί άφ' ετέρου 
νά προσπαθήσουν νά επιλύσουν τά προβλήματα πού αντιμετωπίζει ή ελλη
νική κυβέρνηση στή Μέση Ανατολή με επιτόπου επίσκεψη τους· β) επι
διώκει νά χρησιμοποιηθεί ô ελληνικός στρατός στίς πολεμικές επιχειρήσεις 
καί ζητά άπό τό War Office νά επιταχύνει τον εξοπλισμό καί τήν εκπαί
δευση του επειδή πιστεύει ότι μέ αυτόν τον τρόπο θά περιορίσει τήν ανά
μειξη του στην πολιτική. Καί στίς δύο αυτές προσπάθειες τό Foreign Office 

16. Ή . Β ε ν έ ζ η , Εμμανουήλ Τσουδερός, Αθήνα 1966 σ. 246. Έ μ. Τ σ ο υ δ ε 
ρ ό ς, Ήμερολόγιον, 29 Σεπτεμβρίου, 3 Οκτωβρίου 1941. 
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συναντά εμπόδια. Αφ' ενός τήν κοντόφθαλμη αντίδραση τού Γεώργιου καί 
τού Τσουδεροΰ, τόσο στην επίλυση τού συνταγματικού θέματος όσο καί 

στην επίσκεψη τους στή Μέση Ανατολή, γεγονός πού υπογραμμίζει χαρα
κτηριστικά τό μέτρο τών δυνατοτήτων τους νά αντιληφθούν καί νά αντι
δράσουν στή σοβαρότητα της κατάστασης. Αφ' έτερου τήν άποψη τού 
War Office ότι πρώτα θά πρέπει νά σταματήσει ό ελληνικός στρατός νά 
ανακατεύεται στην πολιτική καί μετά θά λάβει μέρος στις πολεμικές επι
χειρήσεις. Μέσα σ' αυτό τό πλαίσιο τών άμεσων προβλημάτων πού αντι
μετωπίζει τό Foreign Office ή πρόταση τού Τσουδερού γιά μεταπολεμική 
συμμαχία φαίνεται ακόμα περισσότερο ανεδαφική. Δίνει όμως τήν ευκαιρία 
στο Foreign Office νά αντιπροτείνει, σαν συνέχεια τών σχετικών συζητή
σεων, τή σύναψη μιας στρατιωτικής συμφωνίας πού καί αν δέν θά επιβάλει 
τήν επιδιωκόμενη τάξη στις ελληνικές ένοπλες δυνάμεις, σέ συνδυασμό 
μέ τις άλλες ενέργειες τού Foreign Office στο πολιτικό επίπεδο, θά τίς 
εξαρτήσει καί τυπικά από τή βρεταννική στρατιωτική διοίκηση. Ή εξάρ
τηση αυτή είναι απαραίτητη γιά νά συγκρατηθούν πιθανές ανεπιθύμητες 
εξελίξεις. Αυτός όμως ό έλεγχος καί ακόμη περισσότερο ή δυνατότητα 
επέμβασης στις ελληνικές δυνάμεις δέν διατυπώνεται ρητά στή στρατιωτική 
συμφωνία, έκτος άπό τό σημείο τής αντικατάστασης τού αρχηγού τού έλ¬ 

ληνικού στρατού άπό Βρεταννό όμοβάθμιό του. Ό προφανής λόγος είναι 
ότι οΐ Βρεταννοί δέν επιθυμούν νά θίξουν άσκοπα τήν ελληνική κυβέρνηση, 
επειδή γιά τα σοβαρά προβλήματα πού τυχόν θά προκύψουν, μέ πιθανό 
αντίκτυπο στή στρατιωτική κατάσταση τής περιοχής, τό λόγο θά έχει ή 
βρεταννική στρατιωτική διοίκηση, έφ' όσον οί ελληνικές δυνάμεις αποτε
λούν τμήμα ενταγμένο σ' αυτήν. 

Ή στρατιωτική συμφωνία υπογράφεται στις παραμονές τής αναχώρησης 
τού Γεώργιου καί Τσουδερού γιά τή Μέση Ανατολή, όπου αντιμετωπίζουν 

σοβαρά προβλήματα πειθαρχίας στον ελληνικό στρατό. Δέν υπάρχει αμφι
βολία ότι μέ τή συμφωνία αυτή οί Βρεταννοί θέλουν νά είναι σέ θέση νά 
επέμβουν άμεσα στο θέμα αυτό, αν ή ελληνική κυβέρνηση αποδειχθεί ανί
κανη νά λύσει τά προβλήματα αυτά ή αν ή λύση πού θά προτείνει δέν τους 
ικανοποιήσει. 

Ό Τσουδερός δέν είναι σέ θέση νά διαπραγματευθεί τους όρους τής 
συμφωνίας αυτής, άλλα καί ακόμα αν ήταν, είναι αμφίβολο, όπως προκύ
πτει άπό τήν όλη στάση του απέναντι στους Βρεταννούς, αν θά επιθυμούσε 
νά τό κάνει. Από αυτά που επιδιώκει μέ τήν πρωτοβουλία του γιά συμμαχία 
απορρίπτεται τό σημαντικώτερο μέρος. Ή Βρεταννία δέν δεσμεύεται νά 
κάνει τήν Ελλάδα βάση τής πολιτικής της στην ανατολική Μεσόγειο καί 
έτσι δέν παίρνει θέση ώς προς τίς πιθανές ανακατατάξεις στο μεταπολεμικό 
συσχετισμό δυνάμεων στην περιοχή αυτή. Ή υποχρέωση έξ άλλου πού 

Ψηφιοποιήθηκε από τη Βιβλιοθήκη του Ιονίου Πανεπιστημίου
Με την άδεια της Εταιρείας Μελέτης Νέου Ελληνισμού



182 Σημειώματα καί μαρτυρίες 

αναλαμβάνει ή Βρεταννία να πολεμήσει για τήν απελευθέρωση της Ελλάδας 
δεν οφείλεται σέ ενέργειες τού Τσουδερού. Είναι βρεταννική πρωτοβουλία 
για νά μειώσει τήν άσχημη εντύπωση πού προκαλεί ή απόρριψη της πρό
τασης για συμμαχία τού Τσουδερού. Ή πρωτοβουλία αυτή δεν στερείται 
βέβαια καί πολιτικής σημασίας, κυρίως επειδή λείπουν παρόμοιες βρεταν¬ 
νικές δεσμεύσεις. 

Αυτό πού βασικά επιτυγχάνει ό Τσουδερός είναι νά ενισχυθεί προ
σωπικά ή θέση του, Ιδιαίτερα μέ τή δημοσιότητα πού δίνεται στην υπογραφή 
της συμφωνίας· καί πάλι όμως όχι στό βαθμό πού θα το επιτύγχανε αν υπέ
γραφε μια πολιτική συμμαχία. 

Ή στρατιωτική αυτή συμφωνία προνοεί για τον εξοπλισμό καί τήν 
εκπαίδευση τών ελληνικών ενόπλων δυνάμεων, γεγονός οπωσδήποτε θετικό. 
Ή σημασία του όμως πρέπει νά συνεκτιμηθεί καί μέ τό ότι κατά τή φάση 

τού πολέμου πού υπογράφεται ή συμφωνία αυτή οί Βρεταννοί έχουν ακόμα 
ανάγκη τις ελληνικές ένοπλες δυνάμεις. 

ΠΡΟΚΟΠΗΣ ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΗΣ 

ΑΝΤΙΠΟΙΝΑ ΤΩΝ ΓΕΡΜΑΝΙΚΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ ΚΑΤΟΧΗΣ 
ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 1941 - 1944* 

1. Ή κατάπνιξη της «εξέγερσης» στην γερμανοκρατούμενη ελληνική 
Μακεδονία, Σεπτ . - Οκτ. 1941. 

Ή απαρχή τής εξιστόρησης τού ελληνικού αντάρτικου αγώνα καθορί
ζεται συνήθως, σύμφωνα μέ τίς πολιτικές συμπάθειες τού εκάστοτε συγγρα
φέα, μέ τήν έξοδο στό βουνό τού Α ρ η Βελουχιώτη ή τού Ν. Ζέρβα (Μάιος 

* Τά δύο αυτά άρθρα πηγάζουν από μία δεκαετή σχεδόν ερευνητική δουλειά 
πάνω στην πολυτάραχη ελληνική ιστορία τού 1941 -1944. Βασισμένη στό υλικό 
αυτό εκδίδεται προσεχώς μία δίτομη διατριβή στή γερμανική (Lang, Frankfurt) 
καί στην ελληνική (Παπαζήσης, Αθήνα), αφήνοντας όμως περιθώρια καί για ξε
χωριστές μελέτες γύρω άπό είδικώτερα θέματα όπως τα παρόντα. 

Συντομογραφίες: Α.Κ. : Armeekorps (Σώμα Στρατού). ΑΟ : Abwehroffizier (α
ξιωματικός Β' Γραφείου. Bfh : Befehlshaber (Στρατιωτικός Διοικητής), g : geheim 
(μυστικό). Geb. Div. : Gebirgs-Division (Ορεινή Μεραρχία). gK-Chefs. : geheime 
Kommandosache-Chefsache (άκρως απόρρητο). Hgr: Heeresgruppe (Τμήμα Στρατιάς), 
ήμ. : ημερήσιος. Ιa.· Διευθυντής Α' 'Επιτελικού Γραφείου. Ιe: Διευθυντής Β' Επι
τελικού Γραφείου. I.D. : Infanterie-Division (Μεραρχία Πεζικού). Jg. Rgt. : Jäger¬ 
Regiment Σύνταγμα Καταδρομών). OKW : Oberkommando der Wehrmacht (Ανώτ. 
Αρχηγείο 'Ενόπλων Δυνάμεων. Τ.Α. : Τάγματα Ασφαλείας. WBSO : Wehrmachts
befehlshaber Südost (Ανώτατος Στρατιωτικός Διοικητής ΝΑ Ευρώπης. WFSt. Wehr¬ 
machtsführungsstab (Ανώτατο Επιτελείο, τού OKW). 
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