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ΣΥΝΟΨΗ  
      Η Λήμνος, το μεγαλύτερο και σπουδαιότερο από το σύμπλεγμα των τεσσάρων νησιών 
που βρίσκονται στο στόμιο των Δαρδανελλίων, αντλεί τη γεωστρατηγική της αξία από τη 
θέση της και η ιστορία της είναι άμεσα συνδεδεμένη με αυτή των Στενών. Η Γερμανία στο 
Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο δεν επιδίωξε να καταλάβει τα Στενά διότι τη συνέφερε η 
ουδετερότητα της Τουρκίας. Αφότου όμως έστρεψε την προσοχή της στη Μεσόγειο, και πολύ 
περισσότερο στη συνέχεια όταν σχεδίαζε την εκστρατεία στα Βαλκάνια, η Λήμνος 
προσέλκυσε την προσοχή της, ακόμη και του ίδιου του Χίτλερ. Οι Γερμανοί σχεδίαζαν να 
καταλάβουν τη Λήμνο με αεραποβατική επιχείρηση, ταυτόχρονα με τη χερσαία επίθεση 
εναντίον της Ελλάδος. Η Επιχείρηση Αννίβας δεν πραγματοποιήθηκε τελικά, επειδή 
ξεπεράστηκε από τα γεγονότα της ταχείας κατάληψης της ηπειρωτικής Ελλάδος. Παρά ταύτα 
η σχεδίαση της συγκεκριμένης επιχείρησης, μάς παρέχει χρήσιμα διδάγματα για την αξία των 
Στενών, του Αιγαίου και της Λήμνου και τις αεραποβατικές επιχειρήσεις. 

  
Λέξεις κλειδιά: Λήμνος, Δαρδανέλλια, Στενά, Αιγαίο, Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος, 
Μαρίτα, Αννίβας, αλεξιπτωτιστές, αεραποβατικές επιχειρήσεις. 
 
 
 
Εισαγωγή 

 
Η Ελλάδα κατέλαβε και απελευθέρωσε τα νησιά του Αιγαίου στη διάρκεια των 

Βαλκανικών Πολέμων. Η Τουρκία, αφού συνειδητοποίησε την απώλεια, επιδόθηκε σε μία 
προσπάθεια αμφισβήτησης της ελληνικής κυριότητας των νησιών, η οποία ωστόσο απέβη 
άκαρπη λόγω της έναρξης του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Στη συνέχεια, αφού 
μεσολάβησαν όλα τα γνωστά γεγονότα, η Τουρκία άρχισε από το 1974 να αμφισβητεί και 
πάλι την ελληνική κυριαρχία στο Αιγαίο, ενώ η αμφισβήτηση εντάθηκε τα τελευταία 
χρόνια. Θεωρούμε ότι είναι χρήσιμο για τις σημερινές συνθήκες να εξετάσουμε μία εν 
πολλοίς άγνωστη πτυχή της πρόσφατης ιστορίας του Αιγαίου, όπως είναι η γερμανική 
σχεδίαση για την κατάληψη από αέρος της Λήμνου το 1941, μολονότι τελικά δεν 
πραγματοποιήθηκε. Το άρθρο, που εξετάζει την Επιχείρηση Αννίβας, όπως είχε ονομαστεί η 
κατάληψη της Λήμνου, στηρίζεται σε πρωτότυπη έρευνα, κυρίως των γερμανικών αρχείων. 

Ο σκοπός του άρθρου είναι διττός. Αφενός μεν να δημοσιοποιήσει τις λεπτομέρειες 
της σχεδίασης της αεραποβατικής επιχείρησης για την κατάληψη της Λήμνου. Αφετέρου 
δε, να αναδείξει τη σημερινή αξία των Στενών, της Λήμνου και του Αιγαίου, τόσο στο 
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γεωστρατηγικό όσο και στο επιχειρησιακό επίπεδο. Το άρθρο χωρίζεται σε τέσσερα μέρη. 
Το πρώτο μέρος περιλαμβάνει μία σύντομη ιστορική επισκόπηση της ιστορίας των Στενών. 
Το δεύτερο, εξετάζει πώς η Λήμνος προσείλκυσε την προσοχή των Γερμανών στον 
Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και πώς σχεδίαζαν την κατάληψή της. Στο τρίτο μέρος 
αναλύονται τα διδάγματα για τη γεωστρατηγική αξία των Στενών και του Αιγαίου ενώ στο 
τέταρτο και τελευταίο μέρος. αναλύονται επιχειρησιακού επιπέδου διδάγματα από την 
Επιχείρηση Αννίβας  για τις αεραποβατικές επιχειρήσεις και τον χώρο του Αιγαίου. 

 
Ιστορική Επισκόπηση: Ο Αγώνας για τον Έλεγχο των Στενών 
 

Η Λήμνος αντλεί τη γεωστρατηγική της αξία από τη θέση της στο «στόμιο» των 
Δαρδανελλίων (Ελλησπόντου), τα οποία μαζί με το Βόσπορο αποτελούν τα Στενά, τη 
μοναδική δίοδο επικοινωνίας της Μεσογείου με τη Μαύρη Θάλασσα.1 Τα Δαρδανέλλια, με 
μήκος 61 και πλάτος από 1,2 έως 6 χιλιόμετρα,  συνδέουν τη Μεσόγειο με τη Θάλασσα του 
Μαρμαρά (Προποντίδα) ενώ ο Βόσπορος, με μήκος 31 χιλιόμετρα και πλάτος από 700 
μέτρα έως 3,5 χιλιόμετρα, συνδέει τη Μαύρη Θάλασσα με τη Θάλασσα του Μαρμαρά. Το 
συνολικό μήκος του διάπλου των Στενών ανέρχεται στα 258 χιλιόμετρα.2  Η Λήμνος είναι 
το μεγαλύτερο και σπουδαιότερο από το σύμπλεγμα των τεσσάρων νησιών, μαζί με την 
Ίμβρο, την Τένεδο και τη Σαμοθράκη, που καλύπτουν την έξοδο των Δαρδανελλίων και η 
ιστορία της συνδέεται άμεσα με την ιστορία των Στενών. 

Η σημασία των Στενών οδήγησε από την αρχαία εποχή σε συγκρούσεις για την 
κατοχή τους. Η στρατηγική θέση της Τροίας και ο έλεγχος που ασκούσε στα Δαρδανέλια 
ήταν η αιτία του Τρωικού πολέμου. Η Τροία έλεγχε τα Δαρδανέλια και εμπόδιζε την 
ελεύθερη επικοινωνία των Ελλήνων, που κυριαρχούσαν στο Αιγαίο, με τον Εύξεινο Πόντο. 
Η Αθήνα στην εποχή της ακμής της, κατά την κλασική περίοδο, όφειλε την οικονομική της 
ευημερία στο πλεονέκτημα που της προσέδιδε η εξασφάλιση των Στενών για την 
επικοινωνία με τον Εύξεινο Πόντο. Στη διάρκεια του Πελοποννησιακού Πολέμου, δεν είναι 
τυχαίο ότι η τελευταία μάχη του έλαβε χώρα στους Αιγός Ποταμούς, εντός των 
Δαρδανελλίων. Ο σπαρτιατικός στόλος κινήθηκε στον Ελλήσποντο για να εμποδίσει την 
τροφοδοσία της Αθήνας με σιτάρι από τον Εύξεινο Πόντο.3 Ακολούθως, και για όσο χρόνο 
και οι δύο πλευρές των Στενών κατέχονταν από μια αυτοκρατορία, δεν ετίθετο θέμα 
συγκρούσεων. Αυτό συνέβη με την αυτοκρατορία του Μεγάλου Αλεξάνδρου, την 
αυτοκρατορία των Ρωμαίων καθώς και με τη Βυζαντινή. Στην αρχή της βυζαντινής 
περιόδου, ο Μέγας Κωνσταντίνος, συνειδητοποιώντας τη στρατηγική τους σημασία, 
μετέφερε την πρωτεύουσα του Ανατολικού Ρωμαϊκού κράτους στο Βόσπορο, ιδρύοντας 
την Κωνσταντινούπολη, που έχει ταυτισθεί με τα Στενά.4  
                                            
1 Οι Τούρκοι έχουν καταφέρει τα τελευταία χρόνια να επιβάλουν διεθνώς την ονομασία «Τουρκικά Στενά» για 
τα στενά των Δαρδανελλίων και του Βοσπόρου. Βλ. André Gerolymatos, ‘The Turkish Straits: History, Politics 
and Strategic Dilemmas", Ocean Yearbook, Vol. 28, No 1, (Jan. 2014), 58-79 και Yüksel İnan, ‘The Current 
Regime of the Turkish Straits’, Perceptions: Journal of International Affairs, Vol. VI, No 1, (March - May 
2001).  Για τον σκοπό αυτού του άρθρου πάντως θα αναφέρονται απλώς ως Στενά. 
2 Christos Rozakis and Petros Stagkos, The Turkish Straits, (Dordrecht:  Martinus Nijhoff Publishers, 1987), 
1-6. 
3 Για τον εφοδιασμό της Αθήνας με σιτάρι εκτός Αττικής κατά την κλασική περίοδο, βλ. Alfonso Moreno, 
Feeding the Democracy: The Athenian Grain Supply in the Fifth and Fourth Centuries BC, (Oxford: Oxford 
University Press, 2007). 
4 Για μια σύντομη επισκόπηση βλ. James Shotwell and Francis Deak, Turkey at the Straits: A Short History, 
(New York: The Macmillan, 1940). 
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Οι Οθωμανοί αργότερα κατέλαβαν τα εδάφη της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας και για 
όσο διάστημα ήταν ισχυροί, η Μαύρη Θάλασσα ήταν οθωμανική λίμνη και δεν 
αμφισβητούταν η κυριαρχία τους επί των Στενών. Από τα τέλη όμως του δεκάτου εβδόμου 
αιώνα, όταν άρχισε η παρακμή των Οθωμανών, εμφανίζεται μια νέα δύναμη, η οποία από 
τότε και στους επόμενους αιώνες μέχρι σήμερα, έχει διεκδικήσει τον έλεγχο των Στενών. Η 
δύναμη αυτή είναι η Ρωσία, η οποία από τα τέλη του δεκάτου εβδόμου αιώνα επεκτάθηκε 
προς νότον και μέχρι το τέλος του δεκάτου ογδόου αιώνα είχε καταλάβει τις βόρειες ακτές 
της Μαύρης Θάλασσας και πίεζε για την έξοδό της στη Μεσόγειο. Οι Ρωσοτουρκικοί 
Πόλεμοι είναι συνολικά δώδεκα στον αριθμό, όμως αν και ο τελευταίος ήταν αυτός του 
1878, δεν σημαίνει ότι έκτοτε δεν τίθεται θέμα Στενών για τη Ρωσία. Επιπλέον, από τις 
αρχές του δεκάτου ογδόου αιώνα στο ζήτημα ελέγχου των Στενών αλλά και του 
περιορισμού της εξάπλωσης της Ρωσίας στη Μεσόγειο, μπαίνουν σταδιακά και οι άλλες 
μεγάλες δυνάμεις της εποχής και δημιουργείται το λεγόμενο Ανατολικό Ζήτημα.  Η 
Βρετανία, από τις αρχές του δεκάτου ενάτου αιώνα σταθεροποίησε βαθμιαία τη θέση της 
στη Μεσόγειο (Γιβραλτάρ, Μάλτα, Αίγυπτος, Κύπρος) και η πολιτική της ήταν η διατήρηση 
της ακεραιότητας της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, για να αντισταθμίσει μαζί με τη Γαλλία, 
την επέκταση της Ρωσίας. Η Ιταλία, μετά την ενοποίησή της το 1870 και η 
Αυστροουγγαρία, μετά την ήττα της από τη Πρωσία το 1866, είναι άλλες δύο χώρες που 
στρέφουν την προσοχή τους στα Βαλκάνια και την Ανατολική Μεσόγειο. Άλλωστε το 
έντονο διεθνές ενδιαφέρον, αντανακλάται και στις διεθνείς συμφωνίες που έχουν 
υπογραφεί για το καθεστώς των Στενών, οι οποίες από το 1774 που υπογράφηκε η πρώτη 
συνθήκη στο Κιουτσούκ Καϊναρτζή μέχρι το 1936 που χρονολογείται η τελευταία του 
Μοντρέ, είναι συνολικά ένδεκα.5 

Εξάλλου η σημασία των Στενών δεν εξαντλείται στη θαλάσσια διάσταση, ως διόδου 
επικοινωνίας μεταξύ της Μεσογείου και της Μαύρης Θάλασσας, στην κατεύθυνση Ανατολή-
Δύση. Υπάρχει και η χερσαία διάσταση αλλά στην κατεύθυνση Βορράς-Νότος, από την 
Ευρώπη δηλαδή προς τη Μικρά Ασία και αντίστροφα. Δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι στην 
Αδριανούπολη  έχουν γίνει δεκαπέντε μάχες, οι περισσότερες από οπουδήποτε αλλού στον 
κόσμο. Και τούτο επειδή η Αδριανούπολη αποτελεί το ευρωπαϊκό άκρο αυτού που οι 
γεωγράφοι αποκαλούν χερσαία γέφυρα, είναι το σημείο όπου κατέληγαν πάντα οι 
επιδρομές από την Ευρώπη που κατευθύνονταν προς τα Στενά. Μαζί με την 
Κωνσταντινούπολη η Αδριανούπολη ήταν στρατηγικά δίδυμες πόλεις.6 

Για την νεοσύστατη Ελλάδα, η σημασία των Στενών και των νησιών του Αιγαίου στο 
στόμιό τους δεν είχε διαφύγει την προσοχή της. Ήδη από τον ατυχή πόλεμο του 1897 η 
κυβέρνηση επιθυμούσε την κατάληψη της Λήμνου και της Ίμβρου, κάτι που όμως τελικά 
δεν πραγματοποιήθηκε τότε. Στη συνέχεια όμως, η κατάληψη της Λήμνου αποτελούσε τον 
πρωταρχικό αντικειμενικό στόχο του Πολεμικού Ναυτικού ήδη από το 1900. Εδώ ας 

                                            
5 Για το Ανατολικό Ζήτημα, του οποίου ο έλεγχος των Στενών αποτελούσε αναπόσπαστο και ουσιώδες μέρος, 
η βιβλιογραφία είναι εκτενής. Ενδεικτικά βλ. J. A. R. Marriott, The Eastern Question: An Historical Study of 
European Diplomacy, (Oxford: Oxford University Press, 1917) και η επικαιροποίησή του από τον Matthew 
Anderson, The Eastern Question, 1774–1923: A Study in International Relations, (London: Macmillan, 1966), 
παρέχουν την βρετανική οπτική. Για μια πρόσφατη εξέταση, βλ. Lucien J. Frary and Mara Kozelsky (eds.), 
Russian-Ottoman Borderlands: The Eastern Question Reconsidered, (Madison: University of Wisconsin Press, 
2014). 
6 John Keegan, A History of Warfare, (London: Hutchinson, 1993), 70-1. Η πρώτη μάχη στην Αδριανούπολη 
δόθηκε το 378 μ.Χ. και η τελευταία τον Ιούλιο του 1913. 
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σημειώσουμε ότι η Ιταλία μετά την κατάληψη των Δωδεκανήσων το 1912, σκόπευε να 
καταλάβει και τη Λήμνο, αντιτάχθηκε όμως σφοδρά σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο η Αυστρία. 
Με το ξέσπασμα επομένως του πρώτου Βαλκανικού Πολέμου, η Λήμνος απελευθερώθηκε 
πρώτη στις 8 Οκτωβρίου 1912. Για την κατάληψή της ζητήθηκε πρώτα η συγκατάθεση της 
Βρετανίας. Με βάση επιχειρήσεων τη Λήμνο στη συνέχεια, ο στόλος απελευθέρωσε και τα 
άλλα νησιά του Αιγαίου και έχοντας ως ορμητήριο τη Λήμνο, καταναυμάχησε τον 
αντίστοιχο τουρκικό σε δυο αναμετρήσεις, που έκριναν την τύχη του πολέμου στη 
θάλασσα. Είναι αλήθεια ότι η Τουρκία δεν είχε οχυρώσει κανένα από τα νησιά στην έξοδο 
των Στενών και η κατάληψή τους ήταν εύκολη.7 Την αβελτηρία των Τούρκων οικτίρει ο 
Αχμέτ Νταβούτογλου αποδίδοντάς την στην έλλειψη στρατηγικής και ναυτικού, κατάσταση 
την οποία προσπαθεί να ανατρέψει σήμερα ο Ταγίπ Ερντογάν.8   

Πάντως η Ελλάδα από την έναρξη των Βαλκανικών Πολέμων αλλά και κατόπιν μέχρι 
την έναρξη του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, έκανε διάφορα επιθετικά σχέδια εναντίον 
της Τουρκίας. Το πιο διάσημο και φιλόδοξο από αυτά ήταν εκείνο που εκπόνησε ο Ιωάννης 
Μεταξάς και πρότεινε στον Ελευθέριο Βενιζέλο, για αιφνιδιαστική κατάληψη των 
Δαρδανελλίων.9 Και μπορεί η κατάληψη των Στενών να μην υλοποιήθηκε από ελληνικής 
πλευράς, σε λιγότερο όμως από ένα χρόνο αργότερα, οι Βρετανοί και οι Γάλλοι επιχείρησαν 
το 1915 να καταλάβουν τα Στενά, στην προσπάθειά τους να διανοίξουν τη θαλάσσια οδό 
επικοινωνίας προς τη Ρωσία. Οι Κεντρικές Δυνάμεις είχαν αποκλείσει τις χερσαίες και 
θαλάσσιες οδούς επικοινωνίας της Ρωσίας με την Ευρώπη και τα Στενά αποδείχθηκαν 
αποφασιστικής σημασίας για την εξέλιξη του πολέμου, παρά την αποτυχία των Συμμάχων. 
Η εκστρατεία των Συμμάχων για την κατάληψη της Καλλίπολης, θα ήταν αδιανόητη χωρίς 
τη χρησιμοποίηση της Λήμνου ως ναυτικής βάσεως.10 

Με τη Συνθήκη των Σεβρών τον Αύγουστο του 1920, που αποτελεί το ναδίρ της 
Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, μεταξύ των άλλων, τα Στενά αποστρατιωτικοποιήθηκαν και 
έγιναν διεθνής περιοχή υπό την εποπτεία της Επιτροπής των Στενών. Με τη Συνθήκη της 
Λωζάννης όμως τον Ιούλιο του 1923, τα σύνορα Ελλάδας και Τουρκίας έλαβαν τη 
σημερινή τους μορφή ενώ τα Στενά επανήλθαν υπό τον έλεγχο της Τουρκίας 
παραμένοντας  αποστρατιωτικοποιημένα.11 

Στη διάρκεια του Μεσοπολέμου οι στρατηγικοί αντικειμενικοί σκοποί της Τουρκίας 
ήταν η άμυνα των Στενών και η απόκρουση κάθε πιθανής ιταλικής επίθεσης στα παράλια. 
Η Ιταλία ειδικά μετά την άνοδο του Μουσολίνι στην εξουσία διεύρυνε τις επεκτατικές 
βλέψεις της στην Ανατολική Μεσόγειο. Με την κατοχή των Δωδεκανήσων, οι Ιταλοί 
μπορούσαν να ελέγχουν την οδό επικοινωνίας από και προς τα Στενά, ενώ η εγγύτητά 
τους με τη Μικρά Ασία εκλαμβανόταν ως απειλή για την Τουρκία, ειδικά μετά την οχύρωση 

                                            
7 Zisis Fotakis, Greek Naval Strategy and Policy 1910-1919, (Abingdon: Routledge, 2005), 14 και 45—8. 
8 Αχμέτ Νταβούτογλου, Το Στρατηγικό Βάθος: Η Διεθνής Θέση της Τουρκίας, (Αθήνα: Ποιότητα, 2010), 242. 
9  Για μια ανάλυση του σχεδίου του Μεταξά για την κατάληψη των Δαρδανελίων το 1914, βλ. Παναγιώτης 
Γκαρτζονίκας, ‘Η Εθνική Ισχύς και το Πρώτο Πλήγμα από τον Μεταξά στον Κονδύλη’, ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΝ, Τεύχος 
1, (Φθινόπωρο 2017), 78-89. 
10 Για την εκστρατεία της Καλλίπολης, από μια πλούσια βιβλιογραφία βλ. Robin Prior, Gallipoli: The End of 
the Myth, (New Haven: Yale University Press, 2009) και Metin Gürcan and Robert Johnson (eds.), The 
Gallipoli Campaign: The Turkish Perspective, (Abingdon: Routledge, 2016). 
11Rozakis and Stagkos, The Turkish Straits, 91-100 και Άγγελος Συρίγος, Ελληνοτουρκικές Σχέσεις, (Αθήνα: 
Εκδόσεις Πατάκη, 2015), 50-71. 
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της Λέρου το 1934. Η αντίληψη της Ιταλικής απειλής ήταν που διευκόλυνε την 
ελληνοτουρκική προσέγγιση αλλά και το Βαλκανικό Σύμφωνο του 1934.12 

Η ιταλική επίθεση εναντίον της Αβησσυνίας τον Οκτώβριο του 1935 φάνηκε να 
επιβεβαιώνει τους φόβους της Άγκυρας περί ιταλικής απειλής. Επιπλέον, διέλυσε και τις 
βρετανικές ελπίδες για συμμαχία με την Ιταλία σε μια προσπάθεια αναχαίτισης της 
Γερμανίας. Η κατάληψη δε της Ρηνανίας από τη Γερμανία στις αρχές του 1936 έθεσε εν 
αμφιβόλω την ισχύ των διεθνών συνθηκών και την αξιοπιστία της Κοινωνίας των Εθνών να 
τις επιβάλλει. Μέσα σε ένα τέτοιο διεθνές περιβάλλον, η Άγκυρα διείδε ότι παρουσιαζόταν 
η ευκαιρία για να αλλάξει προς όφελός της το καθεστώς των Στενών: Με τη Συνθήκη του 
Μοντρέ τον Ιούλιο του 1936, η Τουρκία ανέλαβε τον έλεγχο των Στενών και τα 
επαναστρατιωτικοποίησε, επέβαλε δε περιορισμούς στη ναυσιπλοΐα, όρους που 
αποδέχθηκε μια αδύναμη πλέον Βρετανία και τους οποίους δεν μπόρεσε να άρει μια όχι και 
τόσο ισχυρή ακόμη Σοβιετική Ένωση.13 . 
 
Ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος και η Γερμανική Σχεδίαση για τη 
Λήμνο 
 

Η Τουρκία, στη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου παρέμεινε ουδέτερη και 
τα Στενά κλειστά για τα πολεμικά πλοία των εμπολέμων. Μόνο στις 25 Φεβρουαρίου 1945 
κήρυξε τον πόλεμο εναντίον της Γερμανίας, όταν ήταν πλέον υποχρεωμένη προκειμένου 
να εξασφαλίσει μια θέση στον μεταπολεμικό κόσμο. Ωστόσο, όπως και στον Πρώτο 
Παγκόσμιο Πόλεμο, τα Στενά απέδειξαν τη στρατηγική τους σημασία και έπαιξαν 
σημαντικό ρόλο στην εξέλιξη των γεγονότων, μολονότι η Τουρκία δεν ενεπλάκη στον 
πόλεμο. Για τους Γερμανούς η Τουρκία έπρεπε να μείνει ουδέτερη και τα Στενά κλειστά για 
τους στόλους των Δυτικών δυνάμεων. Οι Βρετανοί προσπάθησαν επανειλημμένα να 
δελεάσουν την Τουρκία ώστε να εισέλθει στον πόλεμο στο πλευρό των Συμμάχων, οι 
Τούρκοι όμως κατάφεραν, εκμεταλλευόμενοι επιδέξια τις συγκυρίες, να μην εμπλακούν 
στον πόλεμο.14 

                                            
12 Για τα ζητήματα ασφαλείας της Ελλάδας και των Βαλκανίων στον Μεσοπόλεμο, βλ. Μανόλης Κούμας, Η 
Ελληνική Εξωτερική Πολιτική και το Ζήτημα της Ασφάλειας στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, 1933-1936, 
(Αθήνα: Σιδέρης, 2010), Κώστας Καραμανλής, Ο Ελευθέριος Βενιζέλος και οι Εξωτερικές μας Σχέσεις 1928-
1932, (Αθήνα: Παπαζήση,1995), Mustafa Türkeş, ‘The Balkan Pact and Its Immediate Implications for the 
Balkan States, 1930-34’, Middle Eastern Studies, Vol. 30, No. 1 (Jan 1994), 123-144 και Serhat Guvenc and 
Dilek Barlas, ‘Ataturk’s Navy: Determinants of Turkish Naval Policy, 1923-38’, The Journal of Strategic 
Studies, Vol. 26, No. 1 (March 2003), 1-35. 
13 Για τη Συνθήκη του Μοντρέ βλ. Anthony Deluca, Great Power Rivalry at the Turkish Straits: the Montreux 
Conference and the Convention of 1936, (New York: Columbia University Press, 1981), Philip Towle, ‘The 
Montreux Convention as a Regional Arms Control Treaty: Negotiation and Practice’, Military Affairs, Vol. 45, 
No. 3 (Oct., 1981), 121-26, Δημήτριος Τσάμος, ‘Το Ζήτημα των Στενών κατά τη Διάρκεια των Ετών 1933-
1936 (έως και τη Σύγκληση της Διάσκεψης του Montreux)’, Βαλκανικά Σύμμεικτα, Τεύχος 17, (2015), 82-104 
και Süleyman Seydi, The Turkish Straits and the Great Powers: From the Montreux Convention to the Early 
Cold War, 1936-1947, (Piscataway: Gorgias Press, 2019). 
14 Alexander Macfie, 'The Turkish Straits in the Second World War, 1939-45', Middle Eastern Studies, Vol. 25, 
No 2, (April 1989), 238 και διεξοδικότερα Brock Millman, The Ill-Made Alliance Anglo-Turkish Relations, 
1939-40, (Montreal: McGill-Queen's University Press, 1998) και Frank Weber, The Evasive Neutral: Germany, 
Britain and the Quest for a Turkish Alliance in the Second World War, (Columbia: University of Missouri 
Press, 1979). 
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Μετά την νίκη της επί της Γαλλίας, η Γερμανία το καλοκαίρι του 1940 στράφηκε 
εναντίον της Βρετανίας. Στα μέσα Σεπτεμβρίου 1940 φάνηκε ξεκάθαρα ότι η γερμανική 
αεροπορία δεν ήταν σε θέση να υπερισχύσει της βρετανικής στη Μάχη της Αγγλίας. Η 
απόκτηση αεροπορικής υπεροχής όμως ήταν βασική προϋπόθεση για να υλοποιηθεί η 
αποβατική Επιχείρηση Θαλάσσιος Λέων κατά των βρετανικών νησιών. Εφόσον η βασική 
προϋπόθεση για την απόβαση δεν επιτεύχθηκε, η Γερμανία αποφάσισε να υλοποιήσει μία 
‘’περιφερειακή’’ στρατηγική,15 η οποία είχε αρχίσει να σχεδιάζεται για κάποιο διάστημα, 
προτού ακόμη εγκαταλειφθεί η άμεση προσβολή της Βρετανίας.16 

Σκοπός αυτής της στρατηγικής ήταν να πλήξει τη Βρετανία σε άλλα ευάλωτα σημεία 
και ιδιαίτερα στη Μεσόγειο, η οποία εκτός των άλλων βρισκόταν εντός των ορίων των 
δυνάμεων του Άξονα. Το πρώτο βήμα προς αυτήν την κατεύθυνση ήταν η κατάληψη της 
Διώρυγας του Σουέζ και του Γιβραλτάρ, στις δύο εισόδους της Μεσογείου. Η γερμανική 
μεταστροφή προς τη Μεσόγειο είχε σημαντικές επιπτώσεις για τις βαλκανικές χώρες και 
πρωτίστως για την Ελλάδα.17 Διότι ενώ η Ελλάδα αρχικά ήταν έξω από την περιοχή 
στρατιωτικού ενδιαφέροντος του Χίτλερ, τώρα ο ελλαδικός χώρος με τα νησιά του και 
ιδιαίτερα την Κρήτη, αποκτούσε μεγάλο ενδιαφέρον ως μελλοντική βάση επιχειρήσεων 
εναντίον των βρετανικών θέσεων στην Εγγύς και Μέση Ανατολή. 

Η κατοχή της ηπειρωτικής Ελλάδας μαζί με το αρχιπέλαγος του Αιγαίου, θα άνοιγε 
κατ’ αρχάς τον δρόμο για την πιο αποτελεσματική χρησιμοποίηση των ιταλοκρατούμενων 
Δωδεκανήσων ως αεροναυτικής βάσης εναντίον της Αιγύπτου. Επιπλέον, θα ενίσχυε 
σημαντικά τη θέση του Άξονα στη Μεσόγειο. Δύο επιβλητικά αεροναυτικά συστήματα, από 
τη μια το Ιόνιο-Λιβύη-Σικελία και από την άλλη το Ελλάδα-Αιγαίο-Κρήτη (Χάρτες 1 και 2) 
θα αλληλοσυνδέονταν για να σχηματίσουν μια μεγάλη και καλά προστατευόμενη βάση για 
αεροναυτικούς ελιγμούς με εσωτερικές γραμμές επικοινωνιών. Οι Βρετανοί  θα 
περιορίζονταν αρχικά σε δύο αμοιβαία απομονωμένα σημεία στην Αλεξάνδρεια και το 
Γιβραλτάρ  και τελικά θα αναγκάζονταν να εγκαταλείψουν την Μεσόγειο. Η κατοχή της 
Πελοποννήσου και της Κρήτης θα προστάτευε το πλευρό της ιταλικής προέλασης στην 
Αίγυπτο και ταυτόχρονα θα λειτουργούσε ως γέφυρα για τις σχεδιαζόμενες επιχειρήσεις 
εναντίον της Συρίας. Η μελλοντική πιθανότητα να χρησιμοποιηθεί  η Ελλάδα από τους 
Βρετανούς ως αεροναυτική βάση εναντίον των Ιταλών θα εξαλειφόταν, ενώ αντίθετα οι 
ιταλογερμανικές βάσεις θα προωθούνταν προς την κατεύθυνση της Αλεξάνδρειας. Οι 
βρετανικές θαλάσσιες επικοινωνίες στην ανατολική Μεσόγειο θα κινδύνευαν ενώ θα 
εξασφαλίζονταν εκείνες του Άξονα, από την Κωστάντζα μέσω των Στενών προς την Ιταλία. 
Εν συντομία, η κατοχή της Ελλάδας και των νησιών της θα ήταν ένα τεράστιο βήμα για 
την εκδίωξη των Βρετανών από τις θέσεις τους στην Εγγύς και Μέση Ανατολή, με ολέθριες 

                                            
15 Andreas Hillgruber, Der Zweite Weltkrieg 1939 - 1945. Kriegsziele und Strategie der großen Mächte, 
Auflage 6, (Stuttgart: Kohlhammer, 1996), 55. 
16 Το πιθανότερο είναι ότι επρόκειτο για μια ενδιάμεση παρά για εναλλακτική στρατηγική, βλ. Gerhard 
Schreiber, Kapitel III, ‘Das strategische Dilemma in Sommer und Herbst 1940: Alternativ- oder 
Interimsstrategie?’ στο Gerhard Schreiber, Bernd Stegemann, und Detlef Vogel, Das Deutsche Reich und der 
Zweite Weltkrieg, Bd.3, Der Mittelmeerraum und Südosteuropa 1940-1941, (Stuttgart: Deutsche Verlags-
Anstalt,1984), 162-221. 
17 Martin van Creveld, Hitler’s Strategy 1940-41. The Balkan Clue, (London: Cambridge University Press, 
1973), 27-9 και James Butler, Grand Strategy. Vol II: September 1939-June 1941, (London: HMSO, 1957), 
358-9. 



 

 

 

Χάρτης 1: Το Θέατρο της Μεσογείου (Πηγή: Richard Hammond, Strangling the Axis: The Fight for Control of the Mediterranean during the Second 

World War, (Cambridge: Cambridge University Press 2020). 



 

Χάρτης 2: Ανατολική Μεσόγειος και Μέση Ανατολή (Πηγή: Ian Stanley Ord Playfair, The Mediterranean and the Middle East. Vol. 1 The Early 

Successes against Italy, (London: Her Majesty’s Stationary Office, 1954). 

 



 

 
 

71 
 

Η ΛΗΜΝΟΣ ΣΤΗ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΟΥ ΧΙΤΛΕΡ 

για τη Βρετανία συνέπειες.18 Μέσα στο πλαίσιο αυτών των στρατηγικών επιδιώξεων του 
Άξονα, η Λήμνος είχε έναν ιδιαίτερο ρόλο να παίξει.19 

Η επίθεση της Ιταλίας εναντίον της Ελλάδας στις 28 Οκτωβρίου 1940 επιτάχυνε τις 
εξελίξεις. Η Βρετανία μαζί με την Γαλλία τον Απρίλιο του 1939, μετά την κατάληψη της 
Αλβανίας από τους Ιταλούς, είχαν δώσει εγγυήσεις για την ασφάλεια της Ελλάδας σε 
περίπτωση που απειλούταν η ανεξαρτησία της. Επειδή μάλιστα οι δύο χώρες ήθελαν να 
απαγορεύσουν την κατάληψη της Κρήτης από τους Ιταλούς, είχαν αποφασίσει να την 
καταλάβουν οι ίδιοι προκαταβολικά. Οι Γάλλοι μάλιστα διατηρούσαν για αυτόν τον σκοπό 
συγκεκριμένη δύναμη στη Συρία. Όπως όμως εξελίχθηκαν τα γεγονότα και με την 
κατάρρευση της Γαλλίας τον Ιούνιο του 1940, η βοήθεια που η Βρετανία μπορούσε να 
προσφέρει στην Ελλάδα, συνίστατο κυρίως σε αεροπορικές δυνάμεις για να βομβαρδίσουν 
τον κοινό εχθρό.20 

Οι Αρχηγοί των Επιτελείων  της Βρετανίας στις 5 Νοεμβρίου 1940 εντάσσοντας το 
ζήτημα της βοήθειας σε μια ευρύτερη προοπτική, διέβλεψαν πως αν η Ελλάδα δεν 
κατέρρεε, όπως θεωρούσαν πιθανό, θα είχαν τη δυνατότητα να επεκτείνουν τις 
αεροπορικές τους επιθέσεις κατά της Ιταλίας. Επιπλέον εγκαθιστώντας βάσεις στην Ελλάδα 
θα μπορούσαν να απειλήσουν τις ρουμανικές πετρελαιοπηγές.21 

Ο Χίτλερ από την άλλη πλευρά, στις 1 Νοεμβρίου 1940, οργισμένος από την επίδοση 
των Ιταλών στον πόλεμο εναντίον της Ελλάδας, εξέφρασε για πρώτη φορά την άποψη ότι, 
ως υποκατάστατο της ενίσχυσης των ιταλικών δυνάμεων στη Βόρεια Αφρική, θα μπορούσε 
να θεωρηθεί μια γερμανική προέλαση μέσω Βουλγαρίας προς το Αιγαίο. Η γερμανική 
ηγεσία άρχισε να ερωτοτροπεί με την ιδέα της εισβολής στην Ελλάδα από τον βορρά, με 
ταυτόχρονη επίθεση κατά του Γιβραλτάρ.22 

Στις 4 Νοεμβρίου ο Χίτλερ διέταξε την Ανώτατη Διοίκηση του Στρατού να αρχίσει 
προετοιμασίες ώστε, αν χρειαστεί, να καταληφθεί η Μακεδονία και η Θράκη με τη 
συνδρομή των Βουλγάρων και σε συντονισμό με τις ιταλικές επιχειρήσεις στη Αλβανία. Ο 
στόχος ήταν να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις για τη χρησιμοποίηση της γερμανικής 
αεροπορίας εναντίον βρετανικών βάσεων που θα μπορούσαν να απειλήσουν τις ρουμανικές 
πετρελαιοπηγές.23 Ως μέρος της μεσογειακής και ‘’περιφερειακής’’ στρατηγικής η εισβολή 
στην Ελλάδα επισημοποιήθηκε στα τέλη Νοεμβρίου, με την έκδοση της Οδηγίας του Χίτλερ 
υπ’ αριθμόν 18. Η συγκεκριμένη Οδηγία συνόψιζε όλα τα μέτρα που έπρεπε να ληφθούν 
εναντίον των Βρετανών στη Μεσόγειο. Η Οδηγία προέβλεπε την προετοιμασία για την 
κατάληψη του Γιβραλτάρ, την ενίσχυση των Ιταλών στη Βόρεια Αφρική με μία 
τεθωρακισμένη μεραρχία και την εκτέλεση αεροπορικών προσβολών εναντίον στόχων 

                                            
18 Van Creveld, Hitler’s Strategy, 30. 
19 Ενδεικτικό της σημασίας της είναι ότι μνημονεύεται οκτώ φορές στο προσωπικό ημερολόγιο του 
επιτελάρχη της Ανώτατης Διοίκησης του Στρατού. στρατηγού Halder. Βλ. Franz Halder, The Private War 
Journal of Generaloberst Franz Halder Chief of the General Staff of the Supreme Command of the German 
Army (OKH): Vol. VI, The Campaign in the Balkans and Russia - Part I: 21 February - 31 July 1941, 
(Nuremberg: Office of Chief of Counsel for War Crimes, 1948). 
20 Butler, Grand Strategy, 365-6. 
21 Στο ίδιο, 368 και Llewellyn Woodward, British Foreign Policy in the Second World War, Volume I, (London: 
HMSO, 1970), 518. 
22 Percy Ernst Schramm (Herausgeber), Kriegstagebuch (ΚΤΒ) des Oberkommandos der Wehrmacht (ΟΚW), 
Band I/1, 01 August 1940 - 07 April 1941, (Herrsching: Manfred Pawlak, 1982), 144, εγγραφή 1 Νοε 1940 
και Schreiber, Stegemann und Vogel, Das Deutsche Reich und der Zweite Weltkrieg, Bd.3, 421. 
23 Schramm, ΚΤΒ/ΟΚW, Band I/1,  150, εγγραφή 4 Νοε 1940. 
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στην περιοχή της Αλεξάνδρειας και της διώρυγας του Σουέζ. Ο Χίτλερ διατύπωσε πλέον 
την πρόθεσή του να καταλάβει την ηπειρωτική Ελλάδα βορείως του Αιγαίου με επίθεση 
από τη Βουλγαρία, για να καταφέρει να προσβάλει βρετανικούς στόχους στην ανατολική 
Μεσόγειο.24  

Η Λήμνος ελκύει για πρώτη φορά την προσοχή της Ανώτατης Διοίκησης των Ενόπλων 
Δυνάμεων (Oberkommando des Wehrmacht-OKW)25 της Γερμανίας στις 8 Νοεμβρίου 
1940, όταν καταγράφεται η πληροφορία ότι οι Βρετανοί κατασκευάζουν αεροδρόμιο στο 
νησί,26 γεγονός που δεν ήταν αληθές. Πέραν της αξίας της Λήμνου λόγω της εγγύτητάς της 
με τα Στενά, στην προκειμένη περίπτωση οι Γερμανοί ανησυχούσαν για τη χρησιμοποίησή 
της ως αεροπορικής βάσεως για τον βομβαρδισμό των ρουμανικών πετρελαιοπηγών.27 Και 
η ανησυχία τους ήταν δικαιολογημένη διότι ήδη από τις 4 Νοεμβρίου είχε αρχίσει η άφιξη 
των πρώτων βρετανικών αεροπλάνων στην Ελλάδα.28  

Από ελληνικής πλευράς πάντως, το αεροδρόμιο του νησιού είχε επισκευαστεί 
εσπευσμένα πριν την έναρξη του πολέμου και είχε καταταγεί από την Πολεμική Αεροπορία 
στα βοηθητικά αεροδρόμια εμπιστευτικού δικτύου.29 Στις 3 Νοεμβρίου 1940 διορίστηκε 
Ναυτικός Διοικητής στη Λήμνο ο υποναύαρχος Οικονόμου, ο οποίος ανέλαβε την ευθύνη 
για την άμυνα της νήσου. Εν τω μεταξύ, το μοναδικό τάγμα πεζικού που είχε εγκατασταθεί 
στη Λήμνο μεταφέρθηκε στη Θεσσαλονίκη και για να υπερασπιστούν το νησί απέμειναν 
λίγοι χωροφύλακες, το τοπικό λιμεναρχείο και περίπου πενήντα ναύτες του συστήματος 
επιτηρήσεως.30 

Η οριστική απόφαση του Χίτλερ στα τέλη Νοεμβρίου 1940 να επιτεθεί εναντίον της 
Σοβιετικής Ένωσης, έθεσε τέλος στην ‘’περιφερειακή’’ στρατηγική του και ο πόλεμος 
εναντίον της Βρετανίας απέκτησε τώρα δευτερεύουσα σημασία. Συνεπώς τα σχέδια για τη 
διεξαγωγή του πολέμου στη Μεσόγειο, επόμενο ήταν να υποστούν ριζική μεταστροφή. 
Αντί να αποτελούν μέρος μιας συνολικής στρατηγικής για την καθυπόταξη της Βρετανίας, 
μετατράπηκαν σε μέτρα που αποσκοπούσαν να κερδίσουν χρόνο για να εμποδίσουν την 
κατάρρευση της Ιταλίας και την υπερβολική ενδυνάμωση της βρετανικής θέσης στη 
Μεσόγειο.31 Με την εγκατάλειψη της «περιφερειακής» στρατηγικής, η επίθεση εναντίον της 

                                            
24 Walther Hubatsch, Hitlers Weisungen für die Kriegsführung 1939 - 1945. Dokumente des Oberkommandos 
der Wehrmacht, (Erlangen: Karl Müller, 1999), Weisung Nr. 18, 12 Nov. 1940, 67-71. 
25 H OKW, Βέρμαχτ στη συνέχεια, είναι περίπου το αντίστοιχο αυτού που εμείς αποκαλούμε ΓΕΕΘΑ. 
26 Schramm, ΚΤΒ/ΟΚW, Band I/1, 160, εγγραφή 8 Νοε 1940. Αν και στο Πολεμικό Ημερολόγιο της Βέρμαχτ η 
πληροφορία είναι καταχωρημένη στις 8 Νοεμβρίου, σε άλλες πηγές αναφέρεται στις 4 Νοεμβρίου. Βλ. 
Ehrengard Schramm-von Thadden, Griechenland und die Großmächte im Zweiten Weltkrieg, (Wiesbaden: 
Franz Steiner, 1955), 126 και Ian Stanley Ord Playfair, The Mediterranen and the Middle East. Vol. 1 The 
Early Successes against Italy, (London: HMSO, 1954), 255.  
27 Η Ρουμανία ήταν ο σημαντικότερος προμηθευτής πετρελαίου της Γερμανίας από την έναρξη του πολέμου. 
Επομένως δεν είναι παράξενο που οι πετρελαιοπηγές της αποτελούσαν μόνιμη πηγή ανησυχίας και για τις δύο 
πλευρές: για μεν τη Γερμανία για την προστασία τους για δε τη Βρετανία για την προσβολή τους. Τη 
διάσταση του πετρελαίου έχει αναλύσει έξοχα ο Joel Hayward, ‘Hitler’s Quest for Oil: The Impact of 
Economic Considerations on Military Strategy, 1941–42’, Journal of Strategic Studies, Vol.18, No.4 (Dec. 
1995), 94-135. 
28 Playfair, The Mediterranen and the Middle East, 233. 
29 Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας, Ιστορία της Πολεμικής Αεροπορίας, Τόμος Γ’, (Αθήνα: Υπηρεσία  Ιστορίας 
Πολεμικής Αεροπορίας, 1990), 126. 
30 Δημήτριος Φωκάς, Έκθεση Σχετικά με τη Δράση του Ναυτικού Κατά τον Πόλεμο 1940-44, (Αθήνα: Έκδοση 
Πολεμικού Ναυτικού, 1953), 364. 
31 Van Creveld, Hitler’s Strategy 1940-41, 81-4. Ορισμένοι ιστορικοί υποστηρίζουν ότι ο Χίτλερ είχε λάβει την 
απόφαση να επιτεθεί την άνοιξη του 1941 εναντίον της Σοβιετικής Ένωσης ήδη από τον Ιούλιο του 1940, 
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Ελλάδας, που έλαβε την κωδική ονομασία Μαρίτα, έχασε τον αρχικό της επιθετικό σκοπό. 
Τώρα πλέον θα απέβλεπε στο να απαγορεύσει τη δημιουργία ενός μετώπου με αφετηρία 
την Θεσσαλονίκη και να προστατεύσει τα νότια πλευρά της γερμανικής επίθεσης κατά της 
Σοβιετικής Ένωσης32.Ο Χίτλερ ήθελε να αποφύγει την εκ νέου δημιουργία από τους 
Συμμάχους, όπως στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, ενός βαλκανικού μετώπου ικανού να 
απειλήσει την Κεντρική Ευρώπη.  

Για την υλοποίηση της νέας στρατηγικής εκδόθηκε στις 13 Δεκεμβρίου 1940 η Οδηγία 
υπ’ αριθμόν 20, που πραγματευόταν τη διεξαγωγή της Επιχείρησης Μαρίτα. Η πρόθεση 
πλέον του Χίτλερ ήταν να καταλάβει τις βόρειες ακτές του Αιγαίου και αν κρινόταν 
απαραίτητο, ολόκληρη την ηπειρωτική Ελλάδα. Με τα μέχρι τότε αποτελέσματα του 
ελληνοϊταλικού πολέμου ήταν εξίσου σημαντικό, εκτός από την απαγόρευση δημιουργίας 
βαλκανικού μετώπου, να στερήσει τη δυνατότητα στους Βρετανούς να επιτεθούν στην 
Ιταλία επιχειρώντας από αεροπορικές βάσεις στην Ελλάδα.33 Στην ίδια Οδηγία και στις 
αποστολές της αεροπορίας, εκτός από την υποστήριξη του στρατού, συμπεριλαμβανόταν 
και η αποστολή να καταλάβει βρετανικές βάσεις στα νησιά του Αιγαίου με αεραποβατικές 
ενέργειες.34 

Δεν είναι τυχαίο ότι η Λήμνος προσέλκυσε από νωρίς το ενδιαφέρον του ίδιου του 
Χίτλερ. Κατά τη διάρκεια συσκέψεως  στις 5 Δεκεμβρίου 1940 για την Επιχείρηση Μαρίτα, 
ζήτησε από το επιτελείο του να εξετάσει την κατάληψη της Λήμνου με αποβατική 
ενέργεια.35 Εκτιμάται ότι μια τέτοια ενέργεια κρίθηκε ανέφικτη, καθόσον η βρετανική 
ναυτική κυριαρχία στο Αιγαίο ήταν δεδομένη. Στην ίδια σύσκεψη αναφέρθηκε πως οι 
γερμανικές απειλές εναντίον της Ελλάδας είχαν αποτρέψει τη χρησιμοποίηση του ελληνικού 
εδάφους ως βάσεως για τον βομβαρδισμό γερμανικών συμφερόντων στόχων. 
Διατυπωνόταν δε η εκτίμηση, πως η αποτροπή θα ίσχυε και για τους επόμενους μήνες.36 Η 
γερμανική αναφορά σχετιζόταν με τη μικρή αεροπορική δύναμη που είχαν στείλει οι 
Βρετανοί από τις αρχές Νοεμβρίου 1940 στην Ελλάδα. Η βρετανική αεροπορία ενεργούσε 
κυρίως από τα αεροδρόμια Ελευσίνας και Τατοΐου, από τα οποία, με τα αεροσκάφη που 
χρησιμοποιούσε, δεν μπορούσε να πλήξει τις ρουμανικές πετρελαιοπηγές. Η Ελλάδα δεν 
επέτρεπε στη βρετανική αεροπορία να ενεργήσει βόρεια της γραμμής Αμβρακικός-
Όλυμπος, διότι αντιλαμβανόταν πως μια τέτοια ενέργεια θα εκλαμβανόταν ως casus belli 
για τους Γερμανούς.37  

Οι Βρετανοί απευθύνθηκαν στην Αθήνα στα τέλη Δεκεμβρίου για να εκθέσουν τα 
πλεονεκτήματα της δημιουργίας βάσεων για μια μεγάλη αεροπορική δύναμη στην βόρεια 
Ελλάδα. Πίστευαν ότι, αν οι Γερμανοί επιτίθεντο εναντίον της Ελλάδας, ένας από τους 
πρώτους στόχους τους θα ήταν η Θεσσαλονίκη. Αν η αεροπορία δεν επιχειρούσε από 
αεροδρόμια στην ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης, δεν θα ήταν σε θέση να συμβάλει 

                                                                                                                                                 
οπότε όλες οι εν τω μεταξύ επιχειρήσεις είχαν αυστηρό χρονοδιάγραμμα. Βλ. για παράδειγμα Gerhard 
Weinberg, A World at Arms: A Global History of World War II, (Cambridge: Cambridge University Press, 
1994), 187. 
32 Van Creveld, Hitler’s Strategy 1940-41, 93. 
33 Hubatsch, Hitlers Weisungen, Weisung Nr. 18, 13 Dec..1940, 81-3. 
34 Οι μονάδες αλεξιπτωτιστών της Βέρμαχτ ανήκαν στην αεροπορία. 
35 Schramm, ΚΤΒ/ΟΚW, 208, εγγραφή 5 Δεκ 1940. 
36 Στο ίδιο, 204. 
37 Schreiber, Stegemann und Vogel, Das Deutsche Reich und der Zweite Weltkrieg, Bd.3, 421.και Van 
Creveld, Hitler’s Strategy 1940-41, 92-3. 
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αποτελεσματικά στην άμυνά της. Επιπλέον, επιχειρώντας από αεροδρόμια στη βόρεια 
Ελλάδα, η απόσταση μέχρι το Δυρράχιο και την Αυλώνα ήταν συντομότερη, για τον 
βομβαρδισμό των λιμένων που χρησιμοποιούσαν οι Ιταλοί στην Αλβανία.38 Στις 
ελληνοβρετανικές συνομιλίες στα μέσα Ιανουαρίου 1941 στην Αθήνα ο Ιωάννης Μεταξάς, 
αν και συμφώνησε κατ’ αρχήν στην εγκατάσταση ενός βομβαρδιστικού σμήνους στη 
Θεσσαλονίκη, ζήτησε κάτι τέτοιο να υλοποιηθεί αργότερα, για να μην προκαλέσει 
γερμανική επίθεση. Επίσης, επέτρεψε στους Βρετανούς να πραγματοποιήσουν λεπτομερή 
αναγνώριση της Λήμνου και της Λέσβου, με σκοπό να εξετάσουν τις δυνατότητες 
χρησιμοποιήσεώς τους ως αεροπορικών βάσεων.39 

Και ενώ συνεχιζόταν πυρετωδώς οι προετοιμασίες για την επιχείρηση Μαρίτα, το 
ζήτημα της Λήμνου επανέρχεται στις συζητήσεις της Βέρμαχτ. Στις 18 Ιανουαρίου 1941 ο 
επικεφαλής του τμήματος επιχειρήσεων της Βέρμαχτ στρατηγός Walter Warlimont ρώτησε 
τον επιτελάρχη της Βέρμαχτ στρατηγό Alfred Jodl αν εξακολουθούσε να ισχύει η πρόθεση 
του Χίτλερ να καταληφθούν τα πιο σημαντικά ελληνικά νησιά με αεραποβατικές 
επιχειρήσεις. Ο τελευταίος του απάντησε πως το ΧΙ Αεροπορικό Σώμα πρέπει να εξετάσει 
τη δυνατότητα μιας αεραποβατικής επιχείρησης κατά της Λήμνου.40  

Για τους Βρετανούς ωστόσο η πρώτη προτεραιότητα ήταν η Τουρκία, την οποία 
θεωρούσαν ως τον άξονα της βαλκανικής τους στρατηγικής. Στις 29 Ιανουαρίου 1941 οι 
αρχηγοί των Επιτελείων πρότειναν, ως απάντηση στην προώθηση γερμανικών δυνάμεων 
στα Βαλκάνια, την αποστολή βοήθειας στην Τουρκία υπό μορφήν αεροπορικών δυνάμεων, 
αντιαεροπορικών στοιχείων και χερσαίων δυνάμεων, αν απαιτούνταν. Σε περίπτωση που τα 
παραπάνω μέτρα δεν απέτρεπαν τη γερμανική επιθετικότητα στα Βαλκάνια, τουλάχιστον οι 
ρουμανικές πετρελαιοπηγές θα βρίσκονταν εντός της εμβελείας της βρετανικής 
αεροπορίας. Οι αρχηγοί των Επιτελείων αναγνώριζαν ότι αν η Τουρκία έκανε δεκτή την 
προσφορά τους, δεν έμενε πλέον οποιαδήποτε βοήθεια για να σταλεί στην Ελλάδα, η 
Τουρκία όμως είχε προτεραιότητα. Από την Ελλάδα το πιο σημαντικό ήταν να διατηρήσουν 
την Κρήτη και με την ελληνική συναίνεση να καταλάβουν τη Λέσβο και τη Λήμνο.41 Όμως 
η Τουρκία δεν αποδέχθηκε την προσφορά με αποτέλεσμα οι προτάσεις των Βρετανών να 
μην υλοποιηθούν και οι Βρετανοί να στραφούν στην Ελλάδα για να προσφέρουν βοήθεια. 

Με τη συνέχιση των προετοιμασιών για τη Μαρίτα και την προώθηση των γερμανικών 
δυνάμεων στη Βουλγαρία μέσω Ρουμανίας στις 2 Μαρτίου του 1941, η Λήμνος 
υπεισέρχεται όλο και πιο συχνά στους υπολογισμούς της Βέρμαχτ για την κατάληψη του 
Αιγαίου. Σε όλη τη διάρκεια του Μαρτίου, ταυτόχρονα με την ανάπτυξη των γερμανικών 
δυνάμεων στη Βουλγαρία, πραγματοποιούταν και η ανάπτυξη των βρετανικών δυνάμεων 
στην Ελλάδα. Στις 7 Μαρτίου άρχισαν να αποβιβάζονται στον Πειραιά οι πρώτες μονάδες 
της βρετανικής βοήθειας, δυνάμεως συνολικά δύο μεραρχιών και μιας τεθωρακισμένης 
ταξιαρχίας, με τις οποίες αποφάσισαν οι Βρετανοί να ενισχύσουν την Ελλάδα. Για τον 
Χίτλερ, η ανάπτυξη των Βρετανών στην Ελλάδα ήταν η επιβεβαίωση της απόφασής του να 
διεξαγάγει την Επιχείρηση Μαρίτα.42  

Στις 3 Μαρτίου 1941 σε συζήτηση στο τμήμα επιχειρήσεων της Βέρμαχτ, ακούστηκαν 
αντικρουόμενες απόψεις. Ο επιτελής της αεροπορίας ανέφερε πως δεν διαβλέπει να έχει 

                                            
38 Playfair, The Mediterranean and the Middle East, 255-6. 
39 Woodward, British Foreign Policy, 518 και Playfair, The Mediterranean and the Middle East, 340-2. 
40 Schramm, ΚΤΒ/ΟΚW, 268, εγγραφή 18 Ιαν 1941. 
41 Butler, Grand Strategy, 383. 
42 Van Creveld, Hitler’s Strategy, 133. 
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κάποια αξία η Λήμνος, ώστε να απαιτείται η κατάληψή της.43 Την επόμενη ημέρα 
επαναλήφθηκε η συζήτηση για την κατάληψη της Λήμνου. Ο επιτελής της αεροπορίας 
υποστήριξε τώρα πως αρχικά η πρόθεση ήταν η κατάληψη όλων των νησιών του Αιγαίου. 
Όμως, πρώτα απ’ όλα χρειάζεται να καταληφθεί η Λήμνος, η οποία δεν διαθέτει 
αεροδρόμιο και η χρησιμοποίησή της ως αεροπορικής βάσεως είναι προβληματική. Παρόλα 
αυτά η αεροπορία είναι έτοιμη να καταλάβει το νησί με αεραποβατική ενέργεια. 
Απαραίτητη προϋπόθεση βεβαίως είναι να εξασφαλιστεί η αντικατάσταση δια θαλάσσης 
των αλεξιπτωτιστών μετά την επιχείρηση. Ο επιτελής του ναυτικού ανέφερε πως και από 
την πλευρά του ναυτικού η Λήμνος δεν είχε ιδιαίτερη αξία, ενώ τα νοτιότερα νησιά είχαν 
σπουδαιότερη σημασία διότι διασφάλιζαν την οδό ανεφοδιασμού προς τα Δωδεκάνησα.44 
Ο επικεφαλής του τμήματος επιχειρήσεων της Βέρμαχτ στρατηγός Warlimont διέταξε να 
ερωτηθεί η Ανώτατη Διοίκηση του Στρατού (Oberkommando des Heeres-OKH) κατά πόσον 
ήταν πιθανόν να καταληφθεί η Λήμνος από τους Βρετανούς. Ο Στρατός είχε την άποψη 
πως η Λήμνος έπρεπε να καταληφθεί και για έναν επιπλέον λόγο, την προστασία του 
πλευρού της Επιχείρησης Μαρίτα. Ο Warlimont συνόψισε τη σημασία της Λήμνου 
αναφέροντας πως όσο η Τουρκία παρέμενε ουδέτερη, η κατάληψη του νησιού από τους 
Γερμανούς θα ενοχλούσε τους Τούρκους και επομένως έπρεπε να μην πραγματοποιηθεί. 
Αν όμως η στάση της Τουρκίας άλλαζε, τότε η Λήμνος έπρεπε να καταληφθεί.45   

Στις 8 Μαρτίου ο στρατηγός Warlimont παρουσίασε στον επιτελάρχη της Βέρμαχτ 
στρατηγό Jodl την πρόταση για κατάληψη της Λήμνου που συμφωνούσε με την πρόταση 
της OKH. Παρατήρησε όμως ότι ο σκοπός της επιχείρησης Μαρίτα δεν ήταν ακόμη 
ξεκάθαρος και χρειαζόταν να απαντηθούν δύο ερωτήσεις. Πρώτον αν η επιχείρηση θα 
εκτελούταν σε περίπτωση που η Ελλάδα δεν πρόβαλε αντίσταση και δεύτερον, σε μια 
τέτοια περίπτωση μέχρι που θα έφτανε η κατάκτηση της Ελλάδας.46 Με τη συνέχιση της 
ανάπτυξης των βρετανικών δυνάμεων στην Ελλάδα, το ερώτημα μέχρι που θα έφτανε η 
κατάληψη της Ελλάδας έλαβε επείγοντα χαρακτήρα. Στις 17 Μαρτίου όμως απαντήθηκε με 
τον πιο δραστικό τρόπο από τον ίδιο τον Χίτλερ: Η επιχείρηση θα συνεχιζόταν μέχρι την 
πλήρη εκδίωξη των Βρετανών από την Ελλάδα.47 (Χάρτης 3). 

Μέχρι τις 11 Μαρτίου δεν είχαν οριστικοποιηθεί οι αποφάσεις για τη Λήμνο. Ο 
επιτελάρχης της Ανώτατης Διοίκησης του Στρατού στρατηγός Franz Halder δήλωσε πως, 
αν η Ελλάδα δεν πρόβαλε αντίσταση η επιχείρηση για την κατάληψη του νησιού δεν είχε 
κανένα νόημα.48 Όμως το ΧΙ Αεροπορικό Σώμα, όπως είχε εν τω μεταξύ διαταχθεί, 
υπέβαλε στις 12 Μαρτίου 1941 αναφορά στην Ανώτατη Διοίκηση της Αεροπορίας με την 
σκιαγραφούσε την επιχείρησης για την κατάληψη της Λήμνου.49   

Το ΧΙ Αεροπορικό Σώμα πρότεινε η επιχείρηση να εκτελεστεί ταυτόχρονα με την 
εισβολή στην Ελλάδα ώστε να επιτευχθεί αιφνιδιασμός. Η εκτίμηση ήταν πως η Λήμνος 
κατεχόταν με ασθενείς δυνάμεις εθνοφυλακής και κάποια βρετανικά τμήματα με 

                                            
43 Schramm, ΚΤΒ/ΟΚW, 342, εγγραφή 3 Μαρ 1941. 
44 Στο ίδιο, 343, εγγραφή 4 Μαρ 1941 και Karl-Heinz Golla, Der Fall Griechenlands 1941, (Berlin: Mittler & 
Sohn, 2007), 82. 
45 Στο ίδιο, 344, εγγραφή 4 Μαρ 1941. 
46 Στο ίδιο, 348, εγγραφή 8 Μαρ 1941. 
47 Στο ίδιο, 360, εγγραφή 18 Μαρ 1941. 
48 Στο ίδιο, 348, εγγραφή 11 Μαρ 1941. 
49Bundesarchiv/Militärarchiv (BA/MA) RL General Kommando XI. Flieger Korps/Ia Nr 22/41, 
geheimkommandosache Chefsache, 12/3/41. 
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αντιαεροπορικά στοιχεία. Σύμφωνα δε με όλες τις πληροφορίες, οι Βρετανοί ετοιμάζονταν 
να μεταφέρουν και άλλες δυνάμεις στο νησί.50 Οι δυνάμεις που απαιτούνταν για την 
επιχείρηση υπολογίζονταν σε ένα σύνταγμα αλεξιπτωτιστών ενισχυμένο με μια 
πυροβολαρχία πυροβολικού, μια αντιαεροπορική πυροβολαρχία, δύο διμοιρίες μηχανικού, 
μια διμοιρία διαβιβάσεων, έναν λόχο υγειονομικού και έναν λόχο εφοδιασμού. Οι 
απαιτούμενες αεροπορικές δυνάμεις ανέρχονταν σε πέντε σμηναρχίες, ένα σμήνος 
ανεμοπλάνων και στοιχεία αναγνωριστικών. Της επιχειρήσεως θα ηγείτο ο ίδιος ο διοικητής 
της 7ης Μεραρχίας Αλεξιπτωτιστών αντιστράτηγος51 Wilhelm Süssman με το επιτελείο της 
μεραρχίας, ενώ το ενισχυμένο 2ο Σύνταγμα Αλεξιπτωτιστών ονομάστηκε Απόσπασμα 
Süssman, από το όνομα του διοικητού του.52 

 

 
Χάρτης 3: Τα Βαλκάνια πριν την Επιχείρηση Μαρίτα (Πηγή: Playfair, The Mediterranen and 

the Middle East. Vol. 1). 
                                            
50 Οι Γερμανοί από τις αρχές Μαρτίου, που οι βρετανικές δυνάμεις άρχισαν να καταφθάνουν στην Ελλάδα, 
αναζητούσαν συνεχώς πληροφορίες για ύπαρξη βρετανικής παρουσίας στα νησιά του Αιγαίου. Βλ. τις 
αναφορές της γερμανικής πρεσβείας στην Αθήνα στο Akten zur Deutschen Auswärtigen Politik (ADAP) 1918-
1945, Serie D: 1937-1945, Band XII, 1 Die Kriegsjahre 1. Februar bis 5. April 1941, (Göttingen: 
Vandenhoeck & Ruprecht, 1969), Nr 143, σελ. 209 και Nr 155, σελ. 230. 
51 Οι Γερμανοί, όπως και οι Έλληνες τότε, δεν είχαν τον βαθμό του ταξιάρχου οπότε ο βαθμός του 
αντιστρατήγου αντιστοιχούσε σε σημερινό υποστρατήγου. 
52BA/MA RLGeneral Kommando XI. Flieger Korps/Ia Nr 22/41geheimkommandosache Chefsache, 12/3/41, 3. 
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Ως περιοχή συγκεντρώσεως των δυνάμεων οριζόταν η περιοχή της Φιλιππούπολης 
στην νότια Βουλγαρία, στην οποία οι μη αεροπορικές δυνάμεις θα μεταφέρονταν 
σιδηροδρομικώς. Επειδή η οροσειρά της Ροδόπης εμπόδιζε την απευθείας πτήση των 
αεροσκαφών, θα ακολουθούσαν αρχικά πορεία νοτιοδυτικά για 70 χιλιόμετρα προς 
Χάσκοβο και από το Χάσκοβο θα κατευθύνονταν προς τον στόχο. Η συνολική πορεία 
υπολογιζόταν μεταξύ 300 και 350 χιλιομέτρων, απόσταση που ήταν εντός της εμβελείας 
των μεταγωγικών αεροσκαφών (Χάρτης 4). 

 

 
Χάρτης 4: Η Διαδρομή από το Χώρο Συγκεντρώσεως 

 
Οι αλεξιπτωτιστές ήταν από τα πιο επίλεκτα τμήματα της Βέρμαχτ, όλοι εθελοντές και 

ανήκαν στην Αεροπορία, γεγονός που διευκόλυνε τη διοίκηση και τον έλεγχο, τόσο κατά 
τη φάση της σχεδίασης όσο και κατά την εκτέλεση των αεραποβατικών επιχειρήσεων. Η 
επιτυχής χρησιμοποίησή τους και ορισμένες θεαματικές τους επιτυχίες στις προηγούμενες 
εκστρατείες εναντίον της Νορβηγίας και εναντίον των Κάτω Χωρών, είχαν οδηγήσει στην 
αύξηση του αριθμού τους αλλά και σε υψηλές προσδοκίες για το τι μπορούσαν να 
πετύχουν. Η συγκρότηση και η οργάνωση των δυνάμεων αλεξιπτωτιστών για την 
κατάληψη της Λήμνου παρουσιάζει ειδικό ενδιαφέρον (Σχεδ. 1). Αρχίζοντας από το 
κατώτερο επίπεδο, οι ομάδες αλεξιπτωτιστών ήταν των 12 ατόμων και διέθεταν δύο 
ελαφρά πολυβόλα. Οι διμοιρίες, δυνάμεως 45 ανδρών, ήταν των τριών ομάδων 
αλεξιπτωτιστών με επιπλέον μια ομάδα υποστηρίξεως, εφοδιασμένη με έναν όλμο 50 
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χιλιοστών και ένα αντιαρματικό τυφέκιο. Οι λόχοι, δυνάμεως 140 ανδρών στους οποίους 
συμπεριλαμβανόταν και ένας γιατρός, διέθεταν τρείς διμοιρίες. Τα τάγματα, με τρείς 
λόχους αλεξιπτωτιστών και έναν λόχο υποστηρίξεως, αριθμούσαν περίπου 580 άνδρες. Ο 
λόχος υποστηρίξεως διέθετε 6 όλμους των 81 χιλιοστών και 6 βαρέα πολυβόλα. Οι τρείς 
διοικητές ταγμάτων στο 2ο Σύνταγμα Αλεξιπτωτιστών ήταν βαθμού λοχαγού. Το 2ο 
Σύνταγμα, εκτός των τριών ταγμάτων, διέθετε έναν λόχο υποστηρίξεως με 6 ελαφρά 
πυροβόλα των 75 χιλιοστών και 9 όλμους 105 χιλιοστών καθώς και έναν λόχο 
αντιαρματικών με 12 αντιαρματικά πυροβόλα των 37 χιλιοστών. Το Απόσπασμα Süssman 
θα υποστηριζόταν από πλευράς πυρών με 4 ορειβατικά πυροβόλα των 75 χιλιοστών και με 
6 αντιαεροπορικά πυροβόλα των 20 χιλιοστών.53 

 

 
Σχεδ. 1: Συγκρότηση του Αποσπάσματος Süssman 

 
Η ιδέα ενεργείας περιλάμβανε αρχικά την κατάληψη του Μούδρου και της Μύρινας 

καθώς και του δακτυλίου του κόλπου του Μούδρου, συμπεριλαμβανομένου του 
αεροδιαδρόμου του Λιβαδίου. Με το δεύτερο κύμα θα ακολουθούσαν τα βαρέα όπλα ώστε 
να είναι σε θέση να αποκρούσουν ενδεχόμενη βρετανική απόπειρα για ανακατάληψη του 
νησιού. Για να υλοποιηθεί η ρίψη των αλεξιπτωτιστών ήταν αναγκαία η καταστολή της 
αεράμυνας του νησιού. Σε περίπτωση δε που μέχρι την έναρξη της επιχείρησης 
αποβιβάζονταν περαιτέρω δυνάμεις για να ισχυροποιήσουν την άμυνα της Λήμνου, 
κρινόταν απαραίτητη η αεροπορική προσβολή τους για να ανακοπεί η προσπάθεια 

                                            
53 Karl-Heinz Golla, Die deutsche Fallschirmtruppe 1936-1941: Ihr Aufbau und ihr Einsatz in den ersten 
Feldzügen der Wehrmacht, (Berlin: Mittler & Sohn, 2006), 292-305. 
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ενίσχυσης.54 Ο ανεφοδιασμός των πρώτων τμημάτων θα πραγματοποιούταν με ρίψεις 
εφοδίων ενώ στη συνέχεια με την κατάληψη του αεροδιαδρόμου, θα χρησιμοποιούνταν 
μεταγωγικά αεροσκάφη. Όλα αυτά βεβαίως μέχρι το ναυτικό να εξασφαλίσει τις θαλάσσιες 
επικοινωνίες και να αποκαταστήσει την θαλάσσια σύνδεση του νησιού. Τέλος, στην 
περιοχή συγκεντρώσεως απαιτούνταν πέντε αεροδρόμια ενώ για τη μεταφορά των 
χερσαίων δυνάμεων χρειάζονταν πενήντα πέντε αμαξοστοιχίες.55 

Τελικά στις 15 Μαρτίου 1941 ο στρατηγός Warlimont διέταξε να ετοιμαστεί η διαταγή 
για την κατάληψη της Λήμνου. Την επόμενη ημέρα το τμήμα επιχειρήσεων της Βέρμαχτ 
εξέδωσε την οδηγία για την κατάληψη της Λήμνου, με την προϋπόθεση ότι το νησί δεν 
κατεχόταν από τους Βρετανούς ή κατεχόταν μόνο από ασθενείς δυνάμεις. Η κατάληψη θα 
επιτυγχανόταν με ρίψη αλεξιπτωτιστών και στη συνέχεια ο στρατός θα αντικαθιστούσε 
τους αλεξιπτωτιστές με δυνάμεις κατοχής. Η επιχείρηση προβλεπόταν να πραγματοποιηθεί  
την ίδια μέρα που θα άρχιζε η επίθεση εναντίον της Ελλάδας, διότι η αεροπορία πίστευε 
πως οι αλεξιπτωτιστές θα διατηρούσαν το νησί για οκτώ έως δέκα ημέρες χωρίς 
ανεφοδιασμό από τη θάλασσα. Εκτός της Λήμνου, έπρεπε να γίνουν προετοιμασίες για την 
κατάληψη και των Κυκλάδων, ανάλογα με την εξέλιξη των επιχειρήσεων στην ηπειρωτική 
Ελλάδα.56  

Η Ανώτατη Διοίκηση της Αεροπορίας μετά τη λήψη της εκτελεστικής διαταγής της 
Βέρμαχτ, διέταξε την ίδια μέρα τα τμήματα του ΧΙ Αεροπορικού Σώματος να 
προετοιμαστούν και για τη διεξαγωγή της επιχείρησης να τεθούν υπό τη διοίκηση του VIII 
Αεροπορικού Σώματος, το οποίο είχε διατεθεί για την υποστήριξη των χερσαίων δυνάμεων 
της 12ης Στρατιάς στην Επιχείρηση Μαρίτα.57 Επιπλέον, ανέφερε στο αρχηγείο της Βέρμαχτ 
ότι για την κατάληψη της Λήμνου είχε διαθέσει ένα ενισχυμένο σύνταγμα αλεξιπτωτιστών. 
Οι προετοιμασίες υπαγόρευαν πως για να εκτελεστεί η επιχείρηση απαιτούταν 
προειδοποίηση επτά ημερών. Η αεροπορία συμφωνούσε με την εκτίμηση της 12ης Στρατιάς 
ότι η κατάληψη της Λήμνου μπορούσε να πραγματοποιηθεί, το ενωρίτερο την τρίτη ημέρα 
μετά την επίθεση κατά της Ελλάδας. Και τούτο διότι τις πρώτες ημέρες όλες οι δυνάμεις 
του VIII Αεροπορικού Σώματος θα χρησιμοποιούνταν για την υποστήριξη των χερσαίων 
δυνάμεων. Επίσης η αεροπορία τόνιζε πως αν οι αλεξιπτωτιστές διετίθεντο για την 
κατάληψη της Λήμνου, το VIII Αεροπορικό Σώμα ήταν αδύνατο να προχωρήσει και στην 
κατάληψη των Κυκλάδων με αεραποβατικές ενέργειες, όπως είχε διατάξει η Βέρμαχτ, χωρίς 
περαιτέρω ενισχύσεις.58  

Από ελληνικής πλευράς, διατέθηκε στις 16 Μαρτίου για την άμυνα της Λήμνου ένας 
λόχος πεζικού, αποτελούμενος από τραυματίες του αλβανικού μετώπου. Οι 4 διμοιρίες του 
τάχθηκαν στη Μύρινα, το Βάρος, τον Μούδρο και το Ρουσσοπούλι. Περί το τέλος δε 

                                            
54 BA/MA RL General Kommando XI. Flieger Korps/Ia Nr 22/41, 12/3/41, 4. 
55 Στο ίδιο, 5. 
56 Schramm, ΚΤΒ/ΟΚW, 359-60, εγγραφή 16 Μαρ 1941. 
57 BA/MA RL Der Oberbefehlshaber der Luftwaffe, Führungsstab Ia, Nr 6273/41 geheimkommandosache 
Chefsache, 16/3/41. 
58 BA/MA RL Der Oberbefehlshaber der Luftwaffe, Führungsstab Ia, Nr 6294/41 geheimkommandosache 
Chefsache και Schramm, ΚΤΒ/ΟΚW, 366, εγγραφή 22 Μαρ 1941. 
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Μαρτίου και μετά την έντονη αναγνωριστική δραστηριότητα των Γερμανών, η φρουρά της 
Λήμνου ενισχύθηκε με εξήντα χωροφύλακες.59 

Η Ανώτατη Διοίκηση του Ναυτικού στις 18 Μαρτίου 1941 υπέβαλε στη Βέρμαχτ την 
ναυτική διάσταση της επιχείρησης. Το ναυτικό δεν διέθετε πλοία στο Αιγαίο. Η δυνατότητά 
του επομένως να μεταφέρει δυνάμεις ή εφόδια στην Λήμνο, εξαρτώταν από την 
αεροπορική αναγνώριση και την αεροπορική υποστήριξη. Εκτίμηση της μεταφορικής 
ικανότητας μπορούσε να γίνει μόνο μετά την κατάληψη των λιμένων της Θεσσαλονίκης και 
του Βόλου και των μικρότερων κατά μήκος της βόρειας ακτογραμμής του Αιγαίου. Για την 
εξασφάλιση των θαλάσσιων γραμμών επικοινωνιών έπρεπε να συνεργασθούν με τους 
Ιταλούς, που είχαν ίδια συμφέροντα στο Αιγαίο λόγω κατοχής των Δωδεκανήσων. Το 
ναυτικό, όπως δήλωνε ήδη από τον Δεκέμβριο του 1940, πίστευε πως για να 
εξασφαλισθούν οι μεταφορές ήταν απαραίτητη η κατάληψη ολόκληρης της ηπειρωτικής 
Ελλάδας. Τέλος, όσον αφορά την προθεσμία των οχτώ έως δέκα ημερών που είχε τεθεί για 
τον από θαλάσσης ανεφοδιασμό της Λήμνου μετά την κατάληψή της από αέρος, το 
ναυτικό είχε την άποψη πως αυτό ήταν σε άμεση συνάρτηση με την κατάσταση των 
λιμένων που θα καταλάμβαναν και τα διαθέσιμα τοπικά μεταφορικά μέσα.60  

Στις 21 Μαρτίου η επιχείρηση για την κατάληψη της Λήμνου έλαβε την επίσημη  
κωδική ονομασία Αννίβας.61 Την επομένη η Βέρμαχτ υλοποιώντας τις οδηγίες του Χίτλερ, 
διέταξε την Ανώτατη Διοίκηση του Στρατού, μετά την κατάληψη της Μακεδονίας και της 
Θράκης, να προβεί στην κατάληψη της Θάσου και της Σαμοθράκης. Σε περίπτωση που δεν 
υπήρχαν διαθέσιμα για επίταξη θαλάσσια μεταφορικά μέσα στα λιμάνια του βορείου 
Αιγαίου, το ναυτικό έπρεπε να εξετάσει τη μεταφορά μέσων από τα βουλγαρικά λιμάνια 
μέσω Δαρδανελίων στο βόρειο Αιγαίο. Η πρώτη προτεραιότητα όμως για τα θαλάσσια 
μεταφορικά μέσα ήταν η σύνδεση με τη Λήμνο, μετά την από αέρος κατάληψή της και στη 
συνέχεια η διάθεσή τους για την κατάληψη της Θάσου και της Σαμοθράκης.62   

Δεδομένου ότι ως ημερομηνία έναρξης της επίθεσης είχε καθοριστεί η 1η Απριλίου 
1941 και τα τμήματα του ΧΙ Αεροπορικού Σώματος ήταν διασπαρμένα μεταξύ Γερμανίας 
και Αυστρίας, οι ενέργειες που απαιτούνταν για τη μεταφορά τους στην περιοχή 
συγκεντρώσεως ήταν πολυάριθμες και ο συντονισμός πολύ συγκεντρωτικός. Μια 
τμηματική διαταγή του Σώματος στις 23 Μαρτίου 1941 έθετε την προτεραιότητα κινήσεως 
των δυνάμεων που δεν είχαν κινηθεί και καθόριζε ότι το πρώτο κύμα έπρεπε να βρίσκεται 
στο χώρο συγκεντρώσεως το βράδυ της επομένης 24 Μαρτίου. Επίσης ξεκαθάριζε ότι με 
το πρώτο κύμα θα ρίπτονταν τα τρία τακτικά συγκροτήματα επιπέδου τάγματος του 
ενισχυμένου 2ου Συντάγματος Αλεξιπτωτιστών.  Οι αντικειμενικοί σκοποί των τακτικών 
συγκροτημάτων ήταν η κατάληψη αντίστοιχα της περιοχής Μούδρου και του λιμανιού του, 
της περιοχής Λιβάδι και του στρατοπέδου Κοντιά καθώς και της Μύρινας (Χάρτης 5). Με το 
δεύτερο κύμα θα προσγειωνόταν το επιτελείο της 7ης Μεραρχίας με τα βαρέα όπλα και την 
πυροβολαρχία και με το τρίτο κύμα ο λόχος υγειονομικού με στοιχεία εφοδιασμού.63 

Στις 24 Μαρτίου 1941 ο επιτελάρχης της Βέρμαχτ στρατηγός Jodl έδωσε 
περισσότερες οδηγίες για την Επιχείρηση Αννίβας. Ευκταίο ήταν η επιχείρηση να 

                                            
59 Περικλής Ελευθεριάδης, Ο Ελληνικός Στρατός κατά τον Δεύτερον Παγκόσμιον Πόλεμον. Το Τέλος μιας 
Εποποιίας, Απρίλιος 1941, (Αθήναι: Γενικόν Επιτελείον Στρατού, Διεύθυνσις Ιστορίας Στρατού, 1959), 278 και 
Φωκάς, Έκθεση Σχετικά με τη Δράση του Ναυτικού, 365. 
60 BA/MA RM Seekriegsleitung, B. Nr 1, Iop 333/41 geheimkommandosache Chefsache, 18/3/41. 
61 Schramm, ΚΤΒ/ΟΚW, 365, εγγραφή 21 Μαρ 1941. 
62 ADAP Band XII 1, Nr 195, σελ. 279. 
63 BA/MA RL Fernschreibstelle XI. Flieger Korps Nr 0306. geheimkommandosache Chefsache, 23/3/41. 



 

 
 

81 
 

Η ΛΗΜΝΟΣ ΣΤΗ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΟΥ ΧΙΤΛΕΡ 

πραγματοποιηθεί ταυτόχρονα με την επίθεση εναντίον της Ελλάδας, με την προϋπόθεση 
ότι το VIII Αεροπορικό Σώμα μπορούσε να διαθέσει επιπλέον μέσα για την υποστήριξη των 
δυνάμεων που θα επιχειρούσαν την κατάληψη της Λήμνου. Και τούτο διότι η κύρια 
αποστολή του VIII Αεροπορικού Σώματος ήταν η υποστήριξη των χερσαίων επιχειρήσεων 
της 12ης  Στρατιάς εναντίον της Ελλάδας. Αν αυτή η προϋπόθεση δεν ίσχυε και οι Έλληνες 
αμύνονταν στη γερμανική εισβολή και δεν παραδίδονταν όπως πίστευαν ορισμένοι, τότε η 
επιχείρηση έπρεπε να αναληφθεί αμέσως μόλις το VIII Αεροπορικό Σώμα ήταν σε θέση να 
απελευθερώσει τα αναγκαία μέσα για την υποστήριξη της Επιχείρησης Αννίβας.64 Το 
Απόσπασμα Süssman, μέχρι τις 26 Μαρτίου 1941 είχε συγκεντρωθεί στην περιοχή της 
Φιλιππούπολης.65 

 

 
Χάρτης 5: Αντικειμενικοί Σκοποί Επιχείρησης Αννίβας 

 
Το πραξικόπημα στη Γιουγκοσλαβία στις 27 Μαρτίου 1941 με το οποίο ήρθαν στην 

εξουσία δυνάμεις που αντιτίθεντο στην προσχώρηση της χώρας στον Άξονα, άλλαξε άρδην 
την κατάσταση στην Βαλκανική. Την ίδια ημέρα ο Χίτλερ υπέγραψε την υπ’ αριθμόν 25 
Οδηγία με την οποία καθοριζόταν ότι ο γερμανικός στρατός θα καταλάμβανε, εκτός της 
                                            
64 Schramm, ΚΤΒ/ΟΚW, 367, εγγραφή 24 Μαρ 1941. 
65 BA/MA RL 33/98, Gefechtsbericht des XI. Fliegerkorps, Einsatz Kreta, Nr 298/41, 11.6.1941 και Karl 
Gundelach, ‘’Der Kampf auf Kreta’’ στο Hans-Adolf Jacobsen (ed), Entscheidungsschlachten des zweiten 
Weltkrieges, (Frankfurt: Bernard & Graefe, 1960), 98. 
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Ελλάδος και τη Γιουγκοσλαβία. Για την Ελλάδα η Οδηγία ανέφερε ότι η επιχείρηση έπρεπε 
να εκτελεστεί ταυτόχρονα με εκείνην κατά της Γιουγκοσλαβίας και σε κάθε περίπτωση όχι 
νωρίτερα. Ο προσωρινός στόχος ήταν και πάλι περιορισμένος, η κατάληψη της λεκάνης της 
Θεσσαλονίκης μέχρι το υψίπεδο της Έδεσσας.66 Όλες αυτές οι αλλαγές όμως δεν 
επηρέαζαν την  Επιχείρηση Αννίβας, αν και την έγκριση  για την κατάληψη της Λήμνου θα 
την έδινε ο ίδιος ο Χίτλερ.67 Η ημερομηνία της επίθεσης εναντίον της Ελλάδος μετατέθηκε 
τελικά για τις 6 Απριλίου 1941, για να συντονιστεί η επιχείρηση με εκείνην κατά της 
Γιουγκοσλαβίας.68  

Στις 4 Απριλίου αποβιβάστηκε στη Λήμνο βρετανικό τάγμα για την ενίσχυση της 
άμυνας του νησιού, το οποίο όμως αποχώρησε στις 12 Απριλίου μετά τη δυσμενή τροπή 
των επιχειρήσεων στην ηπειρωτική Ελλάδα.69 Εν τω μεταξύ, με την επιτυχή για τους 
Γερμανούς πρόοδο των επιχειρήσεων, ο Χίτλερ με την υπ’ αριθμόν 27 Οδηγία του στις 13 
Απριλίου 1941 διέταξε να καταληφθεί ολόκληρη η ηπειρωτική Ελλάδα. Συνέχισε όμως να 
τηρεί ο ίδιος για τον εαυτό του το δικαίωμα να διατάξει την εκτέλεση της Επιχείρησης 
Αννίβας με προειδοποίηση δύο ημερών.70 Η ταχεία ωστόσο εξέλιξη κατόπιν των γεγονότων 
ξεπέρασε τους λόγους για τους οποίους είχε σχεδιαστεί η επιχείρηση, καθόσον ο ελληνικός 
στρατός ζήτησε ανακωχή στις 20 Απριλίου 1941 και η επιχείρηση ματαιώθηκε. Το 2ο 
Σύνταγμα Αλεξιπτωτιστών παρόλα αυτά δεν έμεινε για πολύ άπραγο, καθώς αποφασίστηκε 
να χρησιμοποιηθεί για την κατάληψη της Διώρυγας της Κορίνθου, για να αποκόψει την 
αποχώρηση των Βρετανών προς την Πελοπόννησο. Για την νέα του αποστολή το 2ο 
Σύνταγμα  μεταφέρθηκε στις 24 Απριλίου 1941 στη Λάρισα και την μεθεπομένη επιχείρησε 
και κατέλαβε την Διώρυγα.71 

Τελικά η Λήμνος, όπως και τα υπόλοιπα νησιά του Αιγαίου πλην της Κρήτης, 
καταλήφθηκε με απόβαση από τη θάλασσα. Στις 24 Απριλίου 1941 αποβιβάστηκε στον 
όρμο του Πουρνιά ένας λόχος της 164ης Μεραρχίας Πεζικού, επιβαίνοντας σε οκτώ 
ψαροκάικα. Την επομένη αποβιβάστηκε ένας ακόμη λόχος στον Πουρνιά και κατέλαβαν τον 
Μούδρο ενώ στη συνέχεια μεταφέρθηκαν στο νησί και άλλοι δύο λόχοι.72 Ο Ναυτικός 
Διοικητής έφεδρος υποναύαρχος Κωνσταντίνος Οικονόμου αρνήθηκε να παραδοθεί και 
πρόβαλε ηρωική αλλά απέλπιδα άμυνα. Τα δεδομένα όμως ήταν συντριπτικά εναντίον του 
και αναγκάστηκε να παραδοθεί.73 Οι Γερμανοί μετά τη Λήμνο κατέλαβαν την Λέσβο και την 
Χίο στις 4 Μαΐου 1941.  

Και ενώ οι Γερμανοί ολοκλήρωναν την κατάληψη της Ελλάδας, η βρετανική 
διπλωματία αποπειράθηκε την ύστατη ώρα να δελεάσει την Τουρκία με τα νησιά του 
βορειοανατολικού Αιγαίου. Για να προλάβουν την κατάληψη της Λήμνου, της Λέσβου και 
της Χίου από τους Γερμανούς, πρότειναν στους Τούρκους να καταλάβουν οι ίδιοι 

                                            
66 Hubatsch, Hitlers Weisungen, Weisung Nr. 25, 27 Mar. 1941,106. 
67 Στο ίδιο, 107. 
68 Schreiber, Der Mittelmeerraum und Südosteuropa 1940-1941,451. 
69 Ελευθεριάδης, Το Τέλος μιας Εποποιίας, 278 και Φωκάς, Έκθεση Σχετικά με τη Δράση του Ναυτικού, 366. 
70 Hubatsch, Hitlers Weisungen, Weisung Nr. 27, 13 Apr. 1941, 114. Ο Heinz Richter στο έργο του Η 
Iταλογερμανική Επίθεση Εναντίον της Ελλάδος, (Αθήνα: Γκοβόστης, 1998), 587 αναφέρει πως η επιχείρηση 
ματαιώθηκε με την υπ’ αριθμόν 27 Οδηγία, γεγονός που δεν προκύπτει από την ανάγνωση της Οδηγίας. 
71 Schreiber, Der Mittelmeerraum und Südosteuropa 1940-1941, 474. Για την κατάληψη του Ισθμού της 
Κορίνθου βλ. Golla, Die deutsche Fallschirmtruppe 1936-1941, 328-52. 
72 Peter Schenk, Der Kampf um die Ägäis, (Hamburg: Mittler & Son, 2000), 17.   
73 Γενικό Επιτελείο Στρατού, Διεύθυνση Ιστορίας Στρατού, Αθήνα, Φ.676/Θ/30 Έκθεσις Πεπραγμένων Λόχου 
Λήμνου, 20 Μαΐου 1941. 
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προσωρινά τα νησιά για το δικό τους συμφέρον αλλά και για το συμφέρον της Βρετανίας 
και της Ελλάδας. Συμβούλεψαν δε την Ελλάδα να ζητήσει κάτι τέτοιο επίσημα από την 
Τουρκία. Η ελληνική κυβέρνηση βεβαίως σκέφτηκε το προφανές, πως η Γερμανία δηλαδή 
θα έφευγε κάποτε από τα νησιά ενώ οι Τούρκοι υπήρχε κίνδυνος να μη φύγουν ποτέ και 
αντέδρασε έντονα στην βρετανική πρόταση.74 

Η Τουρκία κατανοούσε ότι τυχόν κατάληψη από μέρους της των νησιών θα την 
εξέθετε σε ταχύτερη επίθεση των Γερμανών καθόσον η κατάληψη θα θεωρούταν από τους 
Γερμανούς ως εχθρική πράξη. Οι Βρετανοί ωστόσο δεν έχασαν την υπομονή τους. 
Συμβούλευσαν τους Τούρκους, εφόσον δεν φαίνονταν διατεθειμένοι να εισέλθουν στον 
πόλεμο, να ζητήσουν από τους Γερμανούς να μην προχωρήσουν στην κατάληψη των 
νησιών, επικαλούμενοι το άρθρο 13 της Συνθήκης της Λωζάννης περί του ανοχύρωτου των 
νήσων. Πράγματι, οι Τούρκοι ζήτησαν από τον Γερμανό πρεσβευτή στην Άγκυρα να μην 
καταλάβει η Γερμανία τα νησιά, στηριζόμενοι στο νομικό επιχείρημα που τους 
προμήθευσαν οι Βρετανοί. Οι Τούρκοι επικαλέστηκαν την Συνθήκη της Λωζάννης χωρίς να 
θεωρήσουν απαραίτητο να ενημερώσουν την Ελλάδα. Η Ελλάδα διαμαρτυρήθηκε έντονα 
στην Βρετανία, υποστηρίζοντας πως ήταν προς το συμφέρον της Βρετανίας να μην 
δημιουργηθεί αθεράπευτη περιπλοκή στις σχέσεις Ελλάδος και Τουρκίας εξ αυτού του 
ζητήματος.75  

Η Γερμανία με την εκστρατεία στα Βαλκάνια δεν επεδίωξε να καταλάβει τα Στενά, 
παρά τον φόβο της Τουρκίας. Ούτε βεβαίως επιτέθηκε στη Μέση Ανατολή, όπως 
φοβούνταν οι Βρετανοί. Ο πρωταρχικός στόχος του Χίτλερ ήταν η επίθεση εναντίον της 
Σοβιετικής Ένωσης και όλα τα υπόλοιπα ζητήματα έλαβαν δευτερεύουσα προτεραιότητα.76 
Υπό αυτό το πρίσμα, τη Γερμανία συνέφερε η ουδετερότητα της Τουρκίας, υπέγραψε 
μάλιστα μαζί της και Σύμφωνο Φιλίας και μη Επίθεσης, δύο μέρες πριν την επίθεση 
εναντίον της Σοβιετικής Ένωσης.77 

Τον Νοέμβριο του 1942, μετά τη βρετανική νίκη στο Ελ Αλαμέιν, ο Αμερικανός 
πρόεδρος Franklin Roosevelt πρότεινε ο πόλεμος στη Μεσόγειο να επεκταθεί και να 
περιλάβει άνοιγμα των Στενών και επίθεση στα πλευρά των Γερμανών στη Μαύρη 
Θάλασσα. Ο Churchill ενθουσιάστηκε με την ιδέα και οι Βρετανοί προσπάθησαν 
επανειλημμένα να πείσουν τους Τούρκους να εισέλθουν στον πόλεμο. Άλλωστε και ο 
στρατηγός Dwight Eisenhower στην Πρώτη Διάσκεψη του Καΐρου τον Νοέμβριο του 1943 
εξήγησε, ότι αν η Τουρκία έμπαινε στον πόλεμο και καταλαμβάνονταν τα νησιά του 
Αιγαίου, ειδικά η Ρόδος, τότε ήταν δυνατόν να διανοιγούν τα Στενά και να απειληθεί το 
πλευρό των Γερμανών στα Βαλκάνια.78 Ωστόσο οι Γερμανοί το φθινόπωρο του 1943 είχαν 
αντιδράσει βίαια στην προσπάθεια των Βρετανών να καταλάβουν τα Δωδεκάνησα μετά τη 

                                            
74 Βασίλειος Παπαδάκης, Διπλωματική Ιστορία του Ελληνικού Πολέμου 1940-45, (Αθήνα, 1957), 200, 
τηλεγραφήματα πρεσβείας Λονδίνου 26 Απριλίου και 1 Μαΐου 1941 καθώς και του Έλληνα πρωθυπουργού 
από τα Χανιά 28 Απριλίου και 2 Μαΐου 1941 προς τις πρεσβείες Λονδίνου και Αγκύρας. 
75 Στο ίδιο, 201, τηλεγράφημα πρεσβείας Λονδίνου 2 Μαΐου 1941 καθώς και του Έλληνα πρωθυπουργού από 
τα Χανιά 5 Μαΐου 1941 προς την πρεσβεία Λονδίνου. 
76 Nicholas Tamkin, Britain, Turkey and the Soviet Union, 1940 – 45: Strategy, Diplomacy and Intelligence in 
the Eastern Mediterranean, (Houndmills: Palgrave Macmillan, 2009), 48. 
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συνθηκολόγηση των Ιταλών.79 Οι Γερμανοί, υποψιαζόμενοι τις συμμαχικές προθέσεις 
κατέλαβαν τα Δωδεκάνησα όταν συνθηκολόγησε η Ιταλία και οχύρωσαν τη Λήμνο. Η 
προτεραιότητα των Συμμάχων στη συνέχεια για τη διάνοιξη του δευτέρου μετώπου στη 
Γαλλία δεν επέτρεψε να υλοποιηθεί αυτή η επιλογή. 
 
Γεωστρατηγικά Διδάγματα: Η Αξία των Στενών και του Αιγαίου 
 

Η Γερμανία στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο δεν επεδίωξε να καταλάβει τα Στενά, 
διότι τη συνέφερε η ουδετερότητα της Τουρκίας. Αφότου όμως έστρεψε την προσοχή της 
στη Μεσόγειο, και πολύ περισσότερο στη συνέχεια όταν σχεδίαζε την εκστρατεία στα 
Βαλκάνια, η Λήμνος προσέλκυσε την προσοχή της, ακόμη και του ίδιου του Χίτλερ. Η 
προσοχή οφείλεται στη θέση της Λήμνου, επειδή είναι το σπουδαιότερο από τα νησιά που 
φράσσουν την είσοδο ή την έξοδο των Στενών. Εκείνο που αποδείχτηκε με τον πλέον 
εμφατικό τρόπο στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο είναι το εξής: Η κατοχή των Στενών δεν 
εξασφαλίζει τον έλεγχο της θαλάσσιας επικοινωνίας του Εύξεινου Πόντου με τη Μεσόγειο 
και προς τις δύο κατευθύνσεις, χωρίς την κατοχή των νησιών του Αιγαίου. Τα νησιά του 
Αιγαίου μπορούν να αποτελέσουν διαδοχικές «αλυσίδες» άμυνας ή επίθεσης, απαγόρευσης 
των θαλάσσιων οδών επικοινωνίας με τον έλεγχο των πολυάριθμων διαύλων που 
σχηματίζονται. Οι Γερμανοί, κατέχοντας τα νησιά του Αιγαίου, δεν είχαν ανάγκη την 
κατοχή των Στενών. Στην έξοδο των Δαρδανελλίων κατείχαν τη Λήμνο, ενώ στον νότο 
σχημάτισαν έναν δακτύλιο αποτελούμενο βασικά από τα Κύθηρα, την Κρήτη, την Κάρπαθο 
και τη Ρόδο. Αυτόν τον δακτύλιο, που ονομάσθηκε «Σιδερένιος Δακτύλιος», οι Σύμμαχοι 
δεν κατάφεραν να διασπάσουν, παρά τις προσπάθειές τους, ειδικά το 1943.80 Επομένως για 
τον έλεγχο των Στενών απαιτείται και η κατοχή των νησιών του Αιγαίου. 

Σήμερα τα Στενά των Δαρδανελλίων και του Βοσπόρου ανήκουν στην κατηγορία των 
οκτώ στενών υψίστης σημασίας της υδρογείου, καθότι είναι κομβικά σημεία υδάτινων 
αρτηριών που έχουν τη δυνατότητα να επηρεάσουν τις διεθνείς σχέσεις και τις παγκόσμιες 
ισορροπίες.81   Τα στενά αυτά έχουν μεγάλη σημασία από την άποψη των παγκοσμίων 
στρατηγικών ισορροπιών και κατέχουν καθοριστική θέση από την άποψη της παγκόσμιας 
διακίνησης πρώτων υλών στις παγκόσμιες και περιφερειακές στρατηγικές ασφαλείας και 
ισορροπιών ισχύος. Τα Στενά του Βοσπόρου και των Δαρδανελλίων κατέχουν κεντρική 
θέση στην Ευρασία με κατεύθυνση Βορράς-Νότος και Ανατολή-Δύση. Βρίσκονται στο 
σημείο τομής των βασικών γεωπολιτικών, γεωοικονομικών και γεωπολιτισμικών αξόνων 
που προσδιορίζουν τις παγκόσμιες και περιφερειακές ισορροπίες. Κανένα άλλο σημείο 
διάπλου στον κόσμο δεν διαθέτει ένα τέτοιο γεωγραφικό και ιστορικό υπόβαθρο, στο 
οποίο να παίζουν ρόλο τόσο πολύπλοκες ισορροπίες. Τόσο το Βυζαντινό όσο και το 

                                            
79 Panagiotis Gartzonikas, Amphibious and Special Operations in the Aegean Sea 1943-1945: Operational 
Effectiveness and Strategic Implications, (Monterey: Naval Postgraduate School Thesis, 2003) και Peter 
Smith and Edwin Walker, War in the Aegean (London: William Kimber, 1974). 
80 Maurice Matloff, Strategic Planning for Coalition Warfare, 1943-1944, (Washington D.C.: Department of 
the Army, Office of the Chief of Military History, 1959), 354. 
81 Τα άλλα επτά στενά είναι : 1) Διώρυγα του Σουέζ. 2) Τα Στενά Μπάμπ – ελ –Μπαντέμπ. 3) Τα Στενά του 
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Οθωμανικό κράτος έπεσαν, αφού πρώτα απώλεσαν τον έλεγχο των Στενών των 
Δαρδανελίων.82 

Τα Στενά συνδέουν δύο θαλάσσιες περιοχές, τη Μαύρη Θάλασσα και το Αιγαίο. Η 
Μαύρη Θάλασσα αποτελεί τη μεγαλύτερη κλειστή θάλασσα της Ευρασίας η οποία πρέπει 
να αξιολογηθεί όχι μόνο ως θάλασσα αλλά και της ενδοχώρας που της προσδίδουν οι 
μεγάλοι πλωτοί ποταμοί, Δούναβης, Δνείπερος και Ντον, που επιτρέπουν την πρόσβαση 
μέχρι την Βόρεια Ευρώπη.  Ο Εύξεινος Πόντος είναι επιπλέον και ένα τεράστιο ενεργειακό 
κέντρο. Στη διάρκεια του Ψυχρού Πολέμου η Τουρκία ήταν απομονωμένη στο Νότο 
καθόσον οι άλλες τρεις χώρες ανήκαν στον αντίπαλο συνασπισμό. Με τη λήξη του Ψυχρού 
Πολέμου η Τουρκία βγήκε από αυτήν την απομόνωση αλλά επιπλέον η Μαύρη Θάλασσα 
αποτελεί τη μοναδική θαλάσσια οδό επικοινωνίας για άλλες πέντε πλέον χώρες. Ένα άλλο 
σοβαρό χαρακτηριστικό της μεταψυχροπολεμικής εποχής είναι ότι μειώθηκε η πίεση που 
ασκείται στα Στενά από τη Ρωσία, διότι η Ρωσία δεν διαθέτει την ισχύ της Σοβιετικής 
Ένωσης.  

Με το τέλος του Ψυχρού Πολέμου τα Στενά, αυτή η υδάτινη αρτηρία στρατηγικής 
σημασίας, πέρα από την ιδιότητά της ως γεωπολιτικού άξονα διαχωρισμού, άρχισε να 
γίνεται αντιληπτή κυρίως ως γεωοικονομικός άξονας αλληλεπίδρασης. Η μεταφορά των 
πετρελαίων της Κασπίας αύξησε εντυπωσιακά την γεωοικονομική σημασία των Στενών. Τα 
Στενά είναι ένα από τα σημεία στην υδρόγειο που διέρχονται οι μεγαλύτερες ποσότητες 
καυσίμων. Οι αγωγοί πετρελαίου και φυσικού αερίου που κατασκευάστηκαν ή σχεδιάζονται 
να κατασκευαστούν περνούν από τα Στενά ή παρακάμπτουν τα Στενά.83 Η φαραωνικού 
τύπου διώρυγα για την παράκαμψη του Βοσπόρου που έχει εξαγγείλει ο Ταγίπ Ερντογάν, 
είναι αποτέλεσμα της αυξημένης κίνησης των Στενών. 

Το Αιγαίο είναι το σημαντικότερο θαλάσσιο κομβικό σημείο της Ευρασίας στην 
κατεύθυνση Βορράς-Νότος. Σε αντίθεση με την περίπτωση της Ερυθράς Θάλασσας και του 
Περσικού Κόλπου που κατέχουν παρόμοιες θέσεις, το Αιγαίο, που βρίσκεται σε κοντινή 
απόσταση και από τις τρεις ηπείρους, παρέχει τη δυνατότητα ανοίγματος και στις τρεις, 
χωρίς κάποιο χερσαίο εμπόδιο. Αυτό προσδίδει στο Αιγαίο μια πρώτης τάξεως στρατηγική 
σημασία, όχι μόνο για την  Ελλάδα και την Τουρκία, αλλά και για τις παρευξείνιες χώρες και 
επιπρόσθετα για όλες τις παγκόσμιες περιφερειακές δυνάμεις που έχουν ανάγκη ενός 
μεταφορικού και εμπορικού κόμβου. Το Αιγαίο ως θάλασσα – πέρασμα κατέχει 
προσδιοριστική θέση στη γεωπολιτική, γεωστρατηγική, γεωοικονομική και γεωπολιτισμική 
αλληλεπίδραση της Βαλκανικής Χερσονήσου με τη Χερσόνησο της Μικράς Ασίας και τη 
Μέση Ανατολή. Επιπλέον το Αιγαίο αποτελεί θαλάσσιο σύνδεσμο με τη σύνδεσή του με 
άλλες θαλάσσιες περιοχές, που εκτείνονται από το Αιγαίο  προς την Αδριατική και προς το 
Σουέζ.  Τέλος το Αιγαίο μαζί με την Κύπρο αποτελούν τα δύο σημαντικά σκέλη του άξονα 
Ανατολική Ευρώπη-Μέση Ανατολή από την άποψη του χερσαίου κομβικού σημείου και του 
άξονα Αδριατική- Ανατολική Μεσόγειος-Περσικός Κόλπος από την  άποψη του θαλάσσιου 
κομβικού σημείου.84 

Για την Ελλάδα, το Αιγαίο αποτελεί τον ζωτικό της χώρο. Πέραν του ελέγχου που 
ασκούν τα νησιά στην πρόσβαση από και προς τη Μαύρη Θάλασσα, ιδιαίτερης σημασίας 

                                            
82 Η καλύτερη ανάλυση για τη στρατηγική αξία των Στενών και του Αιγαίου έχει γίνει από τον Αχμέτ 
Νταβούτογλου. Για τα Στενά, βλ. Νταβούτογλου, Το Στρατηγικό Βάθος, 254-65. 
83 Για την ενεργειακή σημασία των Στενών, βλ. και Gerolymatos, ‘The Turkish Straits’, 74-8. 
84 Νταβούτογλου, Το Στρατηγικό Βάθος, 267-74. 
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είναι και ένα άλλο χαρακτηριστικό του: με την κατοχή του Αιγαίου, είναι δυσχερής η 
ενέργεια κατά του ηπειρωτικού κορμού της Ελλάδος. Εξάλλου, το Αιγαίο προσδίδει βάθος 
στην περιοχή της ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης που είναι ευπαθής επειδή στερείται 
βάθους. Επίσης, η κατοχή του Αιγαίου εκθέτει τα πλευρά αντιπάλου που ενεργεί από 
ανατολάς προς δυσμάς. Ο απώτερος στόχος της Τουρκίας με τη «Γαλάζια Πατρίδα» είναι 
να ακυρώσει όλα αυτά τα πλεονεκτήματα της Ελλάδας. 

 
Αεραποβατικές Επιχειρήσεις και Αιγαίο: Επιχειρησιακά Διδάγματα 
 

Η άμεση σύγκριση της Επιχείρησης Αννίβας που σχεδίαζαν οι Γερμανοί το 1941 με τις 
σημερινές προκλήσεις, παρουσιάζει περιορισμούς στο επιχειρησιακό επίπεδο. Ωστόσο η 
αεραποβατική επιχείρηση των Γερμανών μάς παρέχει την ευκαιρία να συζητήσουμε και να 
εξετάσουμε τις προκλήσεις και τα διλήμματα που αντιμετωπίζουμε σήμερα. Μπορεί η 
απειλή να μην προέρχεται πλέον από το βορρά αλλά από ανατολάς και η τεχνολογία να 
έχει προχωρήσει, παρά ταύτα η γεωγραφία παραμένει ίδια και η υπεράσπιση των νησιών 
του Αιγαίου ο τελικός στόχος. Θεωρούμε ότι πέντε σημεία χρήζουν ιδιαίτερης προσοχής, 
δύο για τις αεραποβατικές επιχειρήσεις και τρία για το Αιγαίο. 

Πρώτον, η Επιχείρηση Αννίβας το πιθανότερο είναι να είχε πετύχει εφόσον 
πραγματοποιούταν, με δεδομένο ότι το νησί υπερασπιζόταν μόνο ένας λόχος. Οι Γερμανοί 
υπήρξαν πρωτοπόροι στην ανάπτυξη και χρησιμοποίηση των αεραποβατικών δυνάμεων, με 
αποκορύφωμα την κατάληψη της Κρήτης και οι Σύμμαχοι τους ακολούθησαν.85 Ορισμένα 
στοιχεία από τη σύνθεση, την οργάνωση και τον εξοπλισμό των Γερμανών αλεξιπτωτιστών 
μάς είναι χρήσιμα μέχρι σήμερα.86 Οι αεραποβατικές είναι επιχειρήσεις υψηλού ρίσκου αλλά 
και υψηλού ανταποδοτικού αποτελέσματος. Μολονότι μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο 
Πόλεμο οι αεραποβατικές δυνάμεις μειώθηκαν, όπως και όλοι οι συμβατικοί στρατοί, 
έκαναν δε την εμφάνισή τους οι αεροκίνητες δυνάμεις με τα ελικόπτερα, εντούτοις όλοι οι 
σοβαροί στρατοί εξακολουθούν να διατηρούν αεραποβατικές δυνατότητες.87 Βεβαίως 
εκδηλώνεται σκεπτικισμός για τη χρησιμότητά τους στο σημερινό πεδίο μάχης, στο οποίο 
έχουν πολλαπλασιαστεί οι απειλές.88 Ωστόσο οι αεραποβατικές επιχειρήσεις διαθέτουν 
ακόμη ορισμένα μοναδικά χαρακτηριστικά: καθιστούν προσβάσιμο οποιοδήποτε σημείο του 
πλανήτη, επιτυγχάνουν τακτικό ή επιχειρησιακό αιφνιδιασμό και επιτρέπουν ακολούθως 
την ανάπτυξη μεγαλυτέρων δυνάμεων. Είναι ο ταχύτερος τρόπος να έχεις μία δύναμη στο 
έδαφος στο μικρότερο χρόνο. Αεραποβατικές μονάδες μπορούν να κινηθούν ταχύτατα, να 
δράσουν αποτρεπτικά και να εξασφαλίσουν ένα προγεφύρωμα μέχρι την άφιξη 

                                            
85 Για μια περιεκτική συγκριτική ανάλυση βλ. Sebastian Ritchie, ‘Learning the Hard Way: A Comparative 
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ακολουθουσών δυνάμεων.89 Τέλος, μονάδες αλεξιπτωτιστών είναι ιδανικές για την 
εκτέλεση Επιχειρήσεων Βίαιης Εισόδου (Forcibly Entry Operations).90 

Δεύτερον, για την Επιχείρηση Αννίβας οι Γερμανοί διέθεταν μόνο αεροπορική και όχι 
ναυτική υπεροχή. Η υπεροχή των Βρετανών στη θάλασσα δεν τους απέτρεψε ούτε από 
την κατάληψη της Κρήτης, μια εμφανώς μεγαλύτερη και πολυπλοκότερη επιχείρηση. 
Άλλωστε και το 1943 οι Γερμανοί κατέλαβαν την Κω και τη Λέρο, με συνδυασμό μάλιστα 
αποβατικών και αεραποβατικών επιχειρήσεων, παρότι και πάλι τον θαλάσσιο έλεγχο είχαν 
οι Βρετανοί. Η μη μαζική χρησιμοποίηση των Γερμανών αλεξιπτωτιστών μετά την Κρήτη, 
δεν οφείλεται μόνο στις μεγάλες απώλειες αλλά και στο γεγονός ότι σχεδόν από το 1942 οι 
Σύμμαχοι είχαν σε όλα τα θέατρα τον έλεγχο του αέρα. Ο συνδυασμός αεραποβατικών, 
αεροκινήτων και αποβατικών επιχειρήσεων θέτει περισσότερα προβλήματα στον αντίπαλο 
αλλά είναι πιο απαιτητικός. Οι Τούρκοι πάντως έχουν χρησιμοποιήσει ήδη από το 1974 
στην Κύπρο αυτόν τον συνδυασμό και πέτυχαν τον στόχο τους.91  

Τρίτον, ο εκτεταμένος νησιωτικός χώρος του Αιγαίου παρουσιάζει δύο μειονεκτήματα 
για την Ελλάδα. Αφενός μεν, η υπεράσπισή του από πλευράς στρατού απαιτεί μια 
αντιοικονομική διασπορά των δυνάμεων. Αφετέρου δε, η Τουρκία αναλαμβάνοντας την 
πρωτοβουλία, μπορεί να επιτεθεί σε όποιο ή όποια από τα πολυάριθμα νησιά μας επιλέξει. 
Το μειονέκτημα ωστόσο αυτό αντισταθμίζεται, μερικώς, από το γεγονός ότι οι αμφίβιες 
επιχειρήσεις είναι οι πιο απαιτητικές, ενώ για να τις υλοποιήσει κάποιος μπορεί να 
χρησιμοποιήσει μόνο ορισμένες δυνάμεις.  

Τέταρτον, η Ελλάδα οφείλει να θεωρεί το Αιγαίο ως έναν ενιαίο χώρο, μία περιοχή 
επιχειρήσεων, και όχι ως άθροισμα νησιών μέσα σε μια θαλάσσια περιοχή. Μια τέτοια 
θεώρηση όμως πρέπει να αντανακλάται στο σύστημα διοίκησης και ελέγχου. Κοντολογίς, 
στο Αιγαίο πρέπει να υπάρχει ένας διοικητής. Το Αιγαίο αποτελεί ένα αρχιπέλαγος που 
απαιτεί έναν ναυτικό διοικητή (Maritime Component Commander) που θα έχει τόσο τις 
ναυτικές όσο και τις δυνάμεις ξηράς των νήσων και φυσικά την ευθύνη της άμυνας. Ο 
Στρατός και το Ναυτικό, κινούμενοι στα παραδοσιακά πλαίσια, βλέπουν το καθένα το ρόλο 
του στην ξηρά και στην θάλασσα αντίστοιχα. Λόγω της αδυναμίας να ξεφύγουμε από τους 
παραδοσιακούς συμβατικούς ρόλους διατηρούμε μια κατάσταση, κατά την οποία δύο 
διοικητές στον ίδιο χώρο κάνουν ο καθένας το δικό του πόλεμο. 

Πέμπτον, τα νησιά προσφέρουν στη δική μας πλευρά δύο σοβαρά πλεονεκτήματα. Το 
ένα συνίσταται στο ότι δύνανται να χρησιμεύσουν ως βάσεις ειδικών επιχειρήσεων 
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εναντίον των μικρασιατικών παραλίων και να καταφέρουν σημαντικά πλήγματα και 
σοβαρές διαταραχές (disruptions) στις εχθρικές δυνατότητες, εξαιρετικά σημαντικότερα σε 
σχέση με το παρελθόν.92 Το δεύτερο και σπουδαιότερο πλεονέκτημα, αφορά τις 
δυνατότητες των σύγχρονων πυραυλικών συστημάτων εναντίον στόχων επιφανείας, 
αντιαεροπορικών όπλων αλλά και  αντιπλοϊκών βλημάτων, προσφέρουν επίσης επιλογές, 
αδιανόητες παλιότερα. Τα νησιά, λειτουργώντας με αυτά τα πυραυλικά συστήματα ως 
αλυσίδα βάσεων, σε συνδυασμό με τις σύγχρονες επιχειρησιακές αντιλήψεις περί Αντι-
πρόσβασης και Απαγόρευσης Περιοχής (Antiaccess, Area Denial-A2/AD), μπορούν να 
καταστήσουν την Ελλάδα ικανή να απαγορεύσει στην Τουρκία τον έλεγχο του θαλάσσιου 
και εναέριου χώρου του Αιγαίου. Μια τέτοια αντίληψη συνεπάγεται αφενός μεν ότι οι 
χερσαίες δυνάμεις δεν θα αναμένουν τον εχθρό στην ακτή, αφετέρου δε ότι η αεροπορία 
και το ναυτικό μπορούν να αποδεσμευθούν μερικώς από κάποιους παραδοσιακούς ρόλους 
και να αναλάβουν νέους.  Τις αντιλήψεις αυτές χρησιμοποιεί η Κίνα στον δυτικό Ειρηνικό 
για να απαγορεύσει την προσέγγιση των Αμερικανών στις κινεζικές ακτές, χρησιμοποιώντας 
δύο αλυσίδες νησιών, μεμακρυσμένη και εγγύς των ακτών της. Έχει φθάσει μάλιστα μέχρι 
του σημείου να ‘κατασκευάζει’ και νησιά εκεί όπου δεν υπάρχουν, για να εγκαταστήσει 
πάνω τους πυραυλικά συστήματα.93 
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