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Γεννήθηκε το 1909 στα Ανώγεια Μυλοπο-
τάμου Κρήτης. Γονείς του ήταν ο αγρότης
Ιωάννης Κάββος και η Καλλιρρόη, κόρη
του Καπετάνιου Γεωργίου Μανουρά (Ζω -
νού). 
Τελείωσε το Δημοτικό σχολείο στα Ανώγεια
και το Γυμνάσιο στο Ηράκλειο Κρήτης.
Κατατάχθηκε ως εθελοντής δεκανέας στο 2ο

Σύνταγμα Πεζικού και τρία χρόνια αργό-
τερα εισήχθη τέταρτος στην Στρατιωτική
Σχολή Πεζικού. Αποφοίτησε τον Αύγουστο
του 1935 με τον βαθμό του Ανθυπολοχα-
γού. Φοίτησε στη Σχολή Εφαρμογής Πεζι-
κού και στο Σχολείο Χημικού Πολέμου. 
Τοποθετήθηκε στο 2ο Σύνταγμα στην Πρέ-
βεζα και ανέλαβε τη διοίκηση Λόχου. Το
1937 μετατέθηκε δυσμενώς από το καθε-
στώς Μεταξά στον 8ο Συνοριακό Τομέα στα
αλβανικά σύνορα, όπου υπηρέτησε τέσσερα
χρόνια, εκτελώντας παράλληλα καθήκοντα
Διοικητού Προκαλύψεως Κονίτσης.
Αρχές του 1940 μετατέθηκε στο 43ο Σύν-
ταγμα στο Ηράκλειο και τη Νεάπολη Με-
ραμβέλλου για να οργανώσει φυλάκια επιτη- 
ρήσεως θαλάσσης και αέρος, λόγω πιθανής
εισβολής των Ιταλών από τα Δωδεκάνησα.
Τέλος Νοεμβρίου 1940 έφτασε με το 43ο

Σύνταγμα στο αλβανικό μέτωπο. Ως Υπο-
λοχαγός ανέλαβε τη διοίκηση του 2ου Λόχου
Πολυβόλων, ασκώντας παράλληλα καθή-
κοντα Επιτελούς του 2ου Τάγματος, και πήρε
μέρος στις μάχες στον κεντρικό τομέα του
μετώπου. Μετά τη συνθηκολόγηση, κατά-
φερε να οδηγήσει συντεταγμένη τη μονάδα
του στην Πελοπόννησο. Οργανώθηκε στην
ΕΚΟ (Εθνική Κρητική Οργάνωση) και
αρχές του 1944 μέσω Τουρκίας διέφυγε στη
Μέση Ανατολή, όπου προήχθη σε Λοχαγό.

Τον Αύγουστο του 1944 αποβιβάστηκε στη
νότια Κρήτη, συνοδεύοντας τον Αντ/χη Αν-
δρέα Νάθενα, και ανέλαβε Επιτελάρχης των
αντάρτικων ομάδων του Ψηλορείτη. Στις 5
Αυγούστου 1944 στην τοποθεσία Μύθια του
Ψηλορείτη επικεφαλής ένοπλης ομάδας
Ανωγειανών ανταρτών επιτέθηκε σε γερμα-
νική διλοχία και τη διέλυσε. 
Μετά την αποχώρηση των Γερμανών από
το Ηράκλειο ανέλαβε υπασπιστής του Στρα-
τιωτικού Διοικητή Ν. Ηρακλείου Αντ/χη
Ανδρέα Νάθενα και τη διεύθυνση του Γρα-
φείου Πληροφοριών Α2.
Το 1947 προήχθη σε Ταγματάρχη και ανέ-
λαβε Στρατιωτικός Διοικητής Ν. Λασιθίου.
Διετέλεσε διευθυντής του Επιτελικού Γρα-
φείου της 51ης Ταξιαρχίας Κρήτης και, τέ -
λος, διοικητής του 620ου Τάγματος Πεζικού.
Το 1947 παντρεύτηκε την Πα ρή Ν. Παρα-
σύρη και απέκτησαν τρία παιδιά.
Το 1950 αποστρατεύτηκε με το βαθμό του
Αντισυνταγματάρχη και το 1951 πολιτεύ-
τηκε με τον Νικ. Πλαστήρα. Ασχολήθηκε
με μελέτες και συνέγραψε το έργο Γερμανοϊ-
ταλική Κατοχή και Αντίσταση Κρήτης, 1941-
1945. Μετά την εισβολή των Τούρκων στην
Κύπρο, παρά την αντίθεσή του με το δικτα-
τορικό καθεστώς και τη διαγραφή του από
το στέλεχος των Αξιωματικών Εφεδρείας,
ήδη από τον Δεκέμβριο 1963, επιστρατεύ-
τηκε και υπηρέτησε οκτώ μήνες.
Πέθανε στις 10/2/1990 και τάφηκε στη γε-
νέτειρά του.
Τιμήθηκε με το Μετάλλιο Πολεμικού
Σταυ  ρού Γ΄ Τάξεως (1942), το Χρυ σό Αρι-
στείο Ανδρείας (1944), Εξαιρέτων Πράξεων
(1944), Εξαιρέτων Πράξεων (1945), Χρυσό
Αριστείο Ανδρείας (1948), και τον Πολεμι -
κό Σταυρό Γ΄ Τάξεως (1949).

ΤΡΙΤΗ 28 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ Από πρωίας μετεφέραμεν τους κα-
ταυλισμούς μας εντός του δάσους και έταξα και τας τρεις διμοιρίας
πολυβόλων ως αντιαεροπορικάς. Επειδή δεν εγένετο καλή παραλ-
λαγή και λόγω απροσεξιών των οπλιτών μας, κατά την 9.30΄ ενε-
φανίσθησαν τρία σμήνη βομβαρδιστικών, τα οποία μας έριξαν
εντός του καταυλισμού του συντάγματος περί τας 50 βόμβας των
50-100 χλγ από ύψος 2 χλμ. Έπεσαν εγγύτατα της θέσεώς μου περί
τα 20 μ χωρίς ούτε εγώ ούτε άλλος του λόχου μου να πάθη τι. Το
πρώτον βάπτισμα με ηύρεν με πλήρη ψυχραιμίαν.

Το σύνταγμα είχεν έξι τραυματίας και επτά ημιόνους. Πριν ει-
σέτι λήξει ο συναγερμός, δύο λαγωοί τρέχοντες συνελήφθησαν υπό
των οπλιτών. Εν συνεχεία και επί 9 ώρας ευ ρισκόμεθα εν συναγερμώ,
καθ’ ότι 35 σμήνη βομβαρδιστικών μάς έρριψαν περί τας 2.000 βόμ-
βας, με συνολικά αποτελέσματα 5 φονευθέντας, 15 τραυματίας και
επτά ημιόνους. 

Διά πρώτην φοράν είδον εν τη πραγματικότητι, και όχι μόνον
εις τον κινηματογράφον, αερομαχίαν πραγματικήν. Σμήνος εκ 5
βομβαρδιστικών ιταλικών, συνοδευόμενον υπό ενός καταδιωκτικού,
συνήντησεν δύο ημέτερα διώξεως. Το έν φίλιον με αστραπιαίαν τα-
χύτητα επετέθη κατά του σμήνους και ευθύς αμέσως εις έν εκ των
βομβαρδιστικών ανεφά νη καπνός και αμέσως λάμψις, συγχρόνως
δε κατέπεσεν φλεγόμενον ως πυροτέχνημα, των δύο αεροπόρων
ριφθέντων εις το κενόν δι’ αλεξιπτώτων, του ενός ταχέως και του
ετέρου βραδέως, υπό τας ζητωκραυγάς των οπλιτών μας, οίτινες
μόλις προ ολίγου είχον βομβαρδισθή εν συνεχεία. Συγχρόνως το
ιταλικόν καταδιωκτικόν με το ημέτερον εμονομάχουν, ριπτόμενα
με ορμήν το έν κατά του άλλου με τα πολυβόλα των, μέχρις ότου
απεμακρύνθησαν τα βομβαρδιστικά.
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Ανθυπολοχαγός Πεζικού 1934

IMEROLPOLEMOU(Kavos)_Layout 1 copy  /27/5/13  8:36 AM  Page 2



ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑ ΠΟΛΕΜΟΥ

(ΑΛΒΑΝΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ • ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ)

IMEROLPOLEMOU(Kavos)_Layout 1 copy  /27/5/13  8:36 AM  Page 3



ΣΕΙΡΑ ΜΑΡΤΥΡΙΕΣ

Reg Spurr, To have and to lose / Έχοντας και χάνοντας (2005, 2007)
Jack L. Sibard, Αποστολή στην Κρήτη (2006)
Jack L. Sibard, Mission en Crète (2006)
Γεώργιος Αριστείδη Τζίτζικας, Ελευθερία και Δόξα (2011)
Georgios Aristides Tzitzikas, Freedom and Glory (2012)

Επιμελητές σειράς: Αλέξης Καλοκαιρινός
Κωστής Μαμαλάκης

Καταγραφή: Άσπα Χαλκιαδάκη – Μανώλης Μωραϊτάκης
Eπιμέλεια κειμένου-σημειώσεις: Λύδια Καστρινογιάννη
Ιστορικός σύμβουλος: Κωστής Μαμαλάκης
Τυπογραφική επιμέλεια: Γεωργία Παπαγεωργίου
Εκδοτική φροντίδα: Κλαίρη Μιτσοτάκη
Επεξεργασία και σελιδοποίηση: Δανάη Χατζίδου
Εκτύπωση: Γραφικές Τέχνες «ΤΥΠΟΚΡΕΤΑ»

© Eταιρία Κρητικών Ιστορικών Μελετών

www.historical-museum.gr

ISBN 978-960-9480-13-0

IMEROLPOLEMOU(Kavos)_Layout 1 copy  /27/5/13  8:36 AM  Page 4



ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ ΚΑΒΒΟΣ

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑ ΠΟΛΕΜΟΥ
(ΑΛΒΑΝΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ • ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ)

Επιμέλεια κειμένου-σημειώσεις

ΛΥΔΙΑ ΚΑΣΤΡΙΝΟΓΙΑΝΝΗ

ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΡΗΤΙΚΩΝ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ
ΜΑΡΤΥΡΙΕΣ 4

HΡΑΚΛΕΙΟ 2013

IMEROLPOLEMOU(Kavos)_Layout 1 copy  /27/5/13  8:36 AM  Page 5



ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 9

ΤΟ ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΟ ΤΩΝ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΩΝ 19

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ ΑΛΒΑΝΙΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ 21

ΕΙΚΟΝΕΣ 103

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ ΜΕΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ 109

ΕΙΚΟΝΕΣ 185

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 189

ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ 191

- 7 -

IMEROLPOLEMOU(Kavos)_Layout 1 copy  /27/5/13  8:36 AM  Page 7



ΕΙΣΑΓΩΓIKΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Όταν ξημερώματα της 28ης Οκτωβρίου 1940 ξεκίνησε η
ιταλική επίθεση στα ελληνοαλβανικά σύνορα, ο Γεώργιος
Κάββος υπηρετούσε ως υπολοχαγός στην V Μεραρχία
Κρήτης, η οποία ανήκε στις εφεδρικές μονάδες του ελληνι-
κού στρατού. Αρχικά η V Μεραρχία προβλεπόταν να πα-
ραμείνει στην Κρήτη για να την υπερασπιστεί, αν χρεια ζό- 
ταν. Η σκληρότητα όμως των επιχειρήσεων που διεξάγον-
ταν και η επιτακτική ανάγκη της ενίσχυσης των μαχόμενων
ελληνικών δυνάμεων έθεσαν το ζήτημα της μεταφοράς της
στο αλβανικό μέτωπο. 

Μετά από ελληνοβρετανική συνεννόηση, η Βρετανία
ανέλαβε την ευθύνη της άμυνας της Κρήτης. Έτσι από τις
18 ώς τις 25 Νοεμβρίου 1940 η V Μεραρχία μεταφέρθηκε
στη Μακεδονία. Συνολικά μεταφέρθηκαν 566 αξιωματικοί,
18.662 οπλίτες, 687 κτήνη και 81 οχήματα.1 Οι δυσκολίες
άρ χι σαν, όπως σημειώνεται και στο Ημερολόγιον Αλβανικού
Μετώπου του Γ. Κάββου, όταν ξεκίνησαν από το Α μύνταιο
της Κοζάνης την πορεία προς το μέτωπο, διανύοντας δε-
κάδες χιλιόμετρα καθημερινά μες στο χιόνι και τη βροχή.

1. Γ. Μαργαρίτης, «Ο μεγάλος πόλεμος της Κρήτης», στο Πεπραγμένα
του Επιστημονικού Συμποσίου «Μέρες του’43», σ. 218 και 224, ΕΚΙΜ, Ηρά-
κλειο 2012.

- 9 -
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Τέλη Δεκεμβρίου έφτασαν στο μέτωπο, στην περιοχή της
Κορυτσάς.2

Ο ελληνικός στρατός είχε ήδη απωθήσει την ιταλική
Μεραρχία Αλπινιστών Τζούλια, που αρχικά είχε εισχωρήσει
στο ελληνικό έδαφος στην περιοχή της Θεσπρωτίας, και
είχε καταλάβει την Κορυτσά (16-22 Νοεμβρίου), το Πό-
γραδετς (1.12), την Πρεμετή (4.12), τους Αγίους Σαράντα
(6.12), το Δέλβινο (7.12), το Αργυρόκαστρο (8.12), τη Χι-
μάρα (22.12). Ο βαρύς χειμώνας που ενέσκηψε εντωμεταξύ
και η συνεχής ενίσχυση του ιταλικού στρατού με νέες δυνά-
μεις ανέκοψαν την προέλαση του ελληνικού στρατού. Παρά
τις αντιξοότητες, το Β΄ Σώμα Στρατού στις 10 Ιανουαρίου
1941 κατέλαβε την Κλεισούρα, στον κεντρικό το μέα του
μετώπου, και προωθήθηκε βόρεια του ορεινού όγκου της
Τρεμπεσίνας μετά από σκληρές μάχες με τις ιταλικές Με-
ραρχίες Τζούλια και Λύκοι της Τοσκάνης. Αλλά αυτό επρό-
κειτο να είναι και το μεγαλύτερο βάθος της ελλη νικής
διείσδυσης. Το μέτωπο σταθεροποιήθηκε πια στη γραμμή
Χιμάρα-Κλεισούρα-Πόγραδετς.

Στις 20 Ιανουαρίου 1941 η V Μεραρχία Κρήτης, που
ώς τότε παρέμενε στα μετόπισθεν ως εφεδρεία, διατέθηκε
στο Β΄ Σώμα Στρατού,3 για να ενισχύσει τις επιχειρήσεις
του στην περιοχή του Τεπελενίου, και μετακινήθηκε στην
πρώτη γραμμή του αλβανικού μετώπου, όπου και επρόκειτο
να παραμείνει μέχρι τη σύμπτυξη των μονάδων του ελληνι-

- 10 -

2. Στο ίδιο, σ. 218.
3. Γ. Κάββος, βλ. παρακάτω, σ. 27.
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κού στρατού που μάχονταν εκεί. Όταν όμως η V Μεραρχία
Κρήτης έφτασε στην περιοχή της Ερσέκας-Σάλεσι, οι ιτα-
λικές δυνάμεις είχαν πια συμπληρώσει τα κενά στην παρά-
ταξή τους και είχαν οργανώσει την άμυνά τους, δυσχεραί- 
νοντας ιδιαίτερα τις ελληνικές επιχειρήσεις.4 Μάλιστα, από
τις 26 ώς τις 31 Ιανουαρίου οι Ιταλοί έκαναν σφοδρές αντε-
πιθέσεις με την υποστήριξη της αεροπορίας τους, επιχει-
ρώντας να ανακαταλάβουν τον πολύ σημαντικό κόμβο της
Κλεισούρας, χωρίς τελικά να επιτύχουν τον αντικειμενικό
στόχο τους.

Το πενθήμερο 13 ώς 18 Φεβρουαρίου πέρασε με συνε-
χείς επιθέσεις και αντεπιθέσεις στην οροσειρά Πούντα
Νορντ. Ιδιαίτερα κρίσιμη αποδείχτηκε η 15η Φεβρουαρίου,
καθώς το 43ο και το 44ο Σύνταγμα Πεζικού της V Μεραρ-
χίας κατάφεραν με σκληρό αγώνα και αντιμετωπίζοντας
εξαιρετικά αντίξοες συνθήκες να παγιώσουν τις θέσεις τους
στη γραμμή Μετζγκοράνι-Πούντα-κορυφή 1647-κορυφή
1260-κορυφή 1178-κορυφή 1308-κορυφή 1812-Άρτζα ντι
Μέτζο της οροσειράς Τρεμπεσίνα.5 Οι επιθέσεις της ιταλι-
κής Αεροπορίας ήταν συνεχείς, η δράση του ιταλικού Πυ-
ροβολικού αποτελεσματική και ολοένα μεγάλωνε ο αριθμός
των θυμάτων. Με ανάλογους ρυθμούς αυξανόταν και ο αριθ-
μός των στρατιωτών που απειλούνταν από τα κρυοπαγή-

- 11 -

4. Γ. Μαργαρίτης, «Η γερμανική εισβολή», εφ. Καθημερινή, Η Ελλάδα τον
20ό αιώνα, σ. 76, Αθήνα 2000.

5. Βαγγ. Δρακόπουλος, «Το χρονικό του πολέμου», National Geographic
αφιερωματικός τόμος 1940-41, Ελλάδα, Η πρώτη νίκη του, σ. 104, εκδ. ΔΟΛ,
2001. 
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ματα. Κατά τις επιχειρήσεις αυτές η Μεραρχία έχασε το
1/3 της δύναμής της, περίπου 3.500 άντρες και 800 ζώα.6

Διαβάζοντας το Ημερολόγιον του Γ. Κάββου παρακολου-
θούμε την ένταση του πολέμου, την αγωνία με την οποία οι
μαχητές βίωναν την αβεβαιότητα του μέλλοντός τους, τον
πόνο από την απώλεια αγαπητών προσώπων και συμπολε-
μιστών, την κούραση, τον αγώνα τους, την προσαρμογή
τους στην αγριότητα και στις απάνθρωπες συνθήκες του πο-
λέμου, αλλά και τις τρυφερές ανθρώπινες καθημερινές στιγ-
μές τους, το κουράγιο τους να αντιμετωπίζουν με χιούμορ
τη σκληρότητα του πολέμου. 

Όταν στις 9 Μαρτίου ξεκίνησε η Εαρινή Επίθεση των
ιταλικών χερσαίων δυνάμεων στο αλβανικό μέτωπο με την
υποστήριξη του Πυροβολικού και της Αεροπορίας, την
οποία επέβλεπε ο Μουσολίνι αυτοπροσώπως, οι επιχειρή-
σεις επικεντρώθηκαν στον τομέα του Β΄ Σώματος Στρατού,
βορειοδυτικά της Κλεισούρας, σε μέτωπο 18 χλμ.7 Το
βάρος της άμυνας σήκωσαν οι I, II, V, XI, XV και XVII
ελληνικές μεραρχίες.8 ΄Ως τις 15 Μαρτίου δοκιμάστηκαν
σκληρά, αλλά άντεξαν. Οι επιθέσεις ξεκινούσαν με κανονιο-
βολισμούς και σφοδρούς αεροπορικούς βομβαρδισμούς και
κατέληγαν σε συμπλοκές ακόμα και σώμα με σώμα.9 Οι
απώλειες ήταν τεράστιες. Μέσα σε πέντε ημέρες ο ιταλικός
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6. Γ. Μαργαρίτης, «Ο μεγάλος πόλεμος της Κρήτης», ό.π., σ. 225.
7. Βαγγ. Δρακόπουλος, ό.π., σ. 86. 
8. Ιωάν. Κολιόπουλος, «Ο πόλεμος του 1940», στο Ιστορία του Ελληνικού

Έθνους (ΙΕΕ), τ. ΙΕ΄, σ. 443, Εκδοτική Αθηνών, 1978.
9. Γ. Κάββος, βλ. παρακάτω, σ. 55.
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στρατός είχε πάνω από 14.000 νεκρούς και τραυματίες και
ο ελληνικός 5.500.10 Ιδιαίτερα δοκιμάστηκε το ύψωμα 731,
καθώς δέχτηκε πάνω από 18 επιθέσεις ώς τις 19 Μαρτίου.11

Οι πλαγιές σκεπάστηκαν από χιλιάδες νεκρούς, που λόγω
των καιρικών συνθηκών αλλά και των ακατάπαυστων συγ-
κρούσεων παρέμεναν άταφοι για ημέρες.12

Η αγωνία των αγωνιζόμενων στο αλβανικό μέτωπο κο-
ρυφώθηκε, όταν πληροφορήθηκαν ότι στις 5.30΄ το πρωί
της 6ης Απριλίου ξεκίνησε η γερμανική εισβολή στην Ελ-
λάδα. Η ελληνική κυβέρνηση, βεβαίως, την περίμενε, καθώς
οι Άγγλοι την είχαν προειδοποιήσει από τις 3 Ιανουαρίου
1941 ότι η Γερμανία συγκέντρωνε στρατεύματά της στη
Ρουμανία.13 Ήδη στις 17 Μαρτίου βρετανικές, αυστραλιανές
και νεοζηλανδικές δυνάμεις είχαν προωθηθεί στον Αλιάκ-
μονα μετά από σχετικό αίτημα του Ιωάννη Μεταξά και πα-
ρατεταμένες συζητήσεις με την ελληνική κυβέρνηση για να
ενισχύσουν την ελληνική άμυνα, αλλά και να ενθαρρύνουν
τη Γιουγκοσλαβία να συμμετάσχει στον πόλεμο στο πλευρό
των Συμμάχων.14 Όταν επιτέθηκαν οι γερμανικές δυνάμεις
στη Μακεδονία και τη Θράκη, τα ελληνικά στρατεύματα
στα οχυρά της «Γραμμής Μεταξά» άντεξαν επί τρεις ημέ-
ρες. Η κατάσταση όμως στο μέτωπο της Μακεδονίας άλ-

- 13 -

10. Βαγγ. Δρακόπουλος, ό.π., σ. 105 και Γ. Μαργαρίτης, «Η γερμανική ει-
σβολή», ό.π., σ. 82. 

11. Ιωάν. Κολιόπουλος, ό.π., σ. 442. 
12. Γ. Κάββος, βλ. παρακάτω, σ. 45, 46.
13. Ιωάν. Κολιόπουλος, ό.π., σ. 431. 
14. Βαγγ. Δρακόπουλος, ό.π., σ. 104.
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λαξε ριζικά, όταν γερμανικά στρατεύματα διέσπασαν τις
γιουγκοσλαβικές γραμμές και προέλασαν προς τα Σκόπια
και το Μοναστήρι. Στις 8 Απριλίου η γιουγκοσλαβική
άμυνα κατέρρευσε και οι Γερμανοί κυρίευσαν τη Δοϊράνη
και την περιοχή μεταξύ Δοϊράνης και Αξιού. Έτσι άνοιξε ο
δρόμος προς τη Θεσσαλονίκη, την οποία οι Γερμανοί κα-
τέλαβαν στις 9 Απριλίου.15

Το μεσημέρι της ίδιας ημέρας υπογράφηκε το πρωτό-
κολλο της συνθηκολόγησης από τον διοικητή του Τμήμα-
τος Στρατιάς Ανατολικής Μακεδονίας (ΤΣΑΜ) αντιστρά- 
τηγο Κ. Μπακόπουλο (χωρίς την εντολή του Γενικού Στρα-
τηγείου) και τον διοικητή της 2ης Μεραρχίας Τεθωρακισμέ-
νων των Γερμανών ταξίαρχο Ντίτριχ. Στις 10 Απριλίου
κατέθεσαν τα όπλα οι ελληνικές δυνάμεις ανατολικά του
Αξιού.16 Οι αξιωματικοί της V Μεραρχίας πληροφορήθη-
καν αυτές τις εξελίξεις προς μεγάλη τους απογοήτευση, αλλά
τις απέκρυψαν από τους οπλίτες για να διατηρήσουν υψηλό
το ηθικό τους.17

Τελικά, στις 12 Απριλίου διατάχθηκε η σύμπτυξη του
ελληνικού στρατού στο αλβανικό μέτωπο, προκειμένου να
ευθυγραμμιστεί με το μέτωπο της Μακεδονίας.18 Καθώς
όμως ο γερμανικός στρατός προέλαυνε ήδη προς τη Θεσ-
σαλία, ήταν ορατός ο κίνδυνος οι ελληνικές δυνάμεις του
αλβανικού μετώπου να εγκλωβιστούν. Φαινόταν μάταιη η

- 14 -

15. Στο ίδιο, σ. 106. 
16. Ιωάν. Κολιόπουλος, ό.π., σ. 444. 
17. Γ. Κάββος, βλ. παρακάτω, σ. 61.
18. Γ. Μαργαρίτης, «Η γερμανική εισβολή», ό.π., σ. 67.
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οποιαδήποτε αντίσταση, και εκδηλώθηκαν οι πρώτες λιπο-
ταξίες και τα πρώτα στασιαστικά φαινόμενα. Ξεκίνησαν,
όπως φαίνεται, από τη Μεραρχία Κρήτης, η οποία πολε-
μούσε αδιάκοπα από τις αρχές Φεβρουαρίου και ήταν ιδι-
αίτερα εξαντλημένη, αλλά και εξαιρετικά ανήσυχη για το
ενδεχόμενο αποκλεισμού της στην ηπειρωτική Ελλάδα.19

Στις 15 Απριλίου ο διοικητής του Β΄ Σώματος Στρατού
ανέφερε στον διοικητή του Τμήματος Στρατιάς Ηπείρου
(ΤΣΗ) αντιστράτηγο Πιτσίκα ότι, όπως είχε δηλώσει ο ίδιος
ο διοικητής της Μεραρχίας Κρήτης, «Δεν υπάρχει V Με-
ραρχία». Λιποταξίες και διαρροές παρουσιάστηκαν και στη
XV Μεραρχία και γρήγορα γενικεύτηκαν σε όλο το Β΄
Σώμα Στρατού. Στις 17 Απριλίου εκδηλώθηκε επίσης
στάση σε ναυτικές μονάδες.20

Οργισμένοι για τις αλλεπάλληλες ταπεινωτικές, όπως τις
θεωρούσαν, ανακωχές που υπογράφηκαν και τον εξαναγκα-
σμό τους να παραδώσουν τα όπλα τους,21 αβέβαιοι για το
μέλλον τους, ανήσυχοι για τις εξελίξεις στην πατρίδα τους
την Κρήτη που είχε δεχτεί την από αέρος επίθεση της Γερ-
μανίας (20-31 Μαΐου 1941), με μεγάλα προβλήματα επισι-
τισμού και συνεχείς διαρροές, διέσχισαν τη Δυτική Ελλάδα,
διαπεραιώθηκαν από τη Ναύπακτο στον Ψαθόπυργο της
Αχαΐας και έφτασαν στην Τρίπολη. Ελάχιστοι κατάφεραν
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19. Γ. Κάββος, βλ. παρακάτω, σ. 62. 
20. Ιωάν. Κολιόπουλος, ό.π., σ. 446 και 448, καθώς και Γ. Μαργαρίτης,

«Ο μεγάλος πόλεμος της Κρήτης», ό.π., σ. 219.
21. Γ. Κάββος, βλ. παρακάτω, σ. 64-65. Βλ. επίσης Ιωάν. Κολιόπουλος, ό.π.,

σ. 450.
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να επιστρέψουν στην Κρήτη. Οι περισσότεροι κατέληξαν
απελπισμένοι, πένητες και άνεργοι στην κατεχόμενη πια
Αθήνα. Πολλοί από αυτούς πέθαναν από τον φοβερό λιμό
το χειμώνα του 1941-1942. Κάποιοι κατάφεραν να ταξιδέ-
ψουν αργότερα κρυφά προς το νησί τους με περιπετειώδεις
και ριψοκίνδυνους τρόπους. Άλλοι εντάχθηκαν στις αντι-
στασιακές οργανώσεις που άρχισαν να ξεπηδούν η μία μετά
την άλλη ήδη από τις αρχές του καλοκαιριού του 1941 οι
πρώτες (Μπουμπουλίνα, Θέρος, Προμηθεύς, Όμηρος,
ΕΑΜ, ΕΔΕΣ). Και άλλοι, όπως ο Γ. Κάββος αργότερα,
έφτασαν στη Μέση Ανατολή για να συνεχίσουν τον πόλεμο
εναντίον των Γερμανών, κατατασσόμενοι στα εκεί ελληνικά
ένοπλα σώματα, είτε συμμετέχοντας στις ένοπλες αντάρτι-
κες ομάδες και τις μυστικές οργανώσεις που συγκροτήθηκαν
στην Κρήτη.

Το ταξίδι προς τη Μέση Ανατολή (από την Αθήνα στην
Εύβοια και από εκεί στη Σμύρνη, το Χαλέπι, τη Χάιφα, την
Ισμαηλία, το Κάιρο) και στη συνέχεια στην Κρήτη προ-
σφέρει στον συγγραφέα νέες εμπειρίες και το ερέθισμα να
περιγράψει τις νέες εντυπώσεις και να αφηγηθεί τις περιπέ-
τειές του. Παράλληλα καταγράφει τις συναντήσεις και τις
επαφές που είχε, την ατμόσφαιρα που επικρατούσε στη
Μέση Ανατολή, τα δραματικά γεγονότα που συνέβησαν
εκεί. 

Το 1944 ήταν σχεδόν ορατή η επικείμενη ήττα της Γερ-
μανίας και η απελευθέρωση. Αυτή η βάσιμη πλέον ελπίδα
ενέτεινε τη γενικότερη ανησυχία για το μέλλον, επέσπευσε
τους σχεδιασμούς και τις προσπάθειες προκαθορισμού της

- 16 -
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διάδοχης κατάστασης, όξυνε τους αναπόφευκτους ανταγω-
νισμούς. Το στράτευμα ήταν βαθιά διχασμένο ιδεολογικο-
πολιτικά και οι αντιπαραθέσεις ανάμεσα στους βασιλό- 
φρονες, βενιζελικούς και αντιφασίστες αξιωματικούς και
στρατιώτες που υπηρετούσαν στις ένοπλες δυνάμεις συνε-
χείς. Έτσι, όταν πληροφορήθηκαν τη συγκρότηση της Πο-
λιτικής Επιτροπής Εθνικής Απελευθέρωσης (ΠΕΕΑ) από το
ΕΑΜ (26.3.1944), η Αντιφασιστική Στρατιωτική Οργάνωση
απαίτησε την παραίτηση της κυβέρνησης Τσουδερού και
το σχηματισμό κυβέρνησης Εθνικής Ενότητας με βάση την
ΠΕΕΑ (31.3.1944). Η σύλληψη των μελών της επιτροπής
που υπέβαλε το αίτημα προκάλεσε εξέγερση της Ι Ταξιαρ-
χίας την 1.4.1944 και στη συνέχεια μονάδων του ελληνικού
στόλου. Η βίαιη καταστολή τής εξέγερσης από τη νέα κυ-
βέρνηση του Σοφοκλή Βενιζέλου, η διάλυση της Ι και ΙΙ
Ταξιαρχίας, ο εγκλεισμός των στασιαστών σε στρατόπεδα
συγκέντρωσης, ο σχηματισμός Κυβέρνησης Εθνικής Ενό-
τητας υπό τον Γ. Παπανδρέου μετά το Συνέδριο του Λι-
βάνου δημιουργούν ένα κλίμα έντασης που προκαλεί τον Γ.
Κάββο να καταγράψει στο Ημερολόγιον Μέσης Ανατολής τις
σκέψεις του, τις προσδοκίες του, να εξηγήσει τη στράτευσή
του. Όλα αυτά έχουν εξαιρετικό ενδιαφέρον για τον ανα-
γνώστη, γιατί του επιτρέπουν να βιώσει το κλίμα και τις αν-
τιπαραθέσεις της εποχής, ανεξάρτητα από την ιδεολογική
του τοποθέτηση, την προσωπική του πληροφόρηση και
στάση, όσον αφορά τα καθοριστικά για τις εξελίξεις που
ακολούθησαν γεγονότα.

Τελικά, ο Γ. Κάββος, συμμετέχοντας σε αποστολή από

- 17 -
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την Αίγυπτο, καταφέρνει να αποβιβαστεί στην Κρήτη στην
τρίτη απόπειρα, στις 14.8.1944. Εκεί αναγκάζεται να παρα-
κολουθήσει την τραγική καταστροφή της πατρίδας του, των
Ανωγείων, και των χωριών του Αμαρίου και Μυλοποτάμου
από τους Γερμανούς, παραμονές της υποχώρησής τους
προς τα Χανιά. Παρακολουθεί τις συζητήσεις μεταξύ των
πατριωτικών οργανώσεων για να εξασφαλιστεί η συνεργασία
τους και διευθύνει μια επιχείρηση εναντίον γερμανικής δι-
λοχίας στον Ψηλορείτη, που κατέληξε στη διάλυσή της.

Αυτό το ταξίδι από την Κρήτη στη σκληρή ζωή των
στρατιωτών στα βουνά της Αλβανίας και μετά την κατάρ-
ρευση του μετώπου πίσω στην Ελλάδα, στην ανασφάλεια,
τις δυσκολίες της ζωής και τα πρώτα σκιρτήματα της πα-
τριωτικής δράσης στην κατοχική Αθήνα, έπειτα μέσω της
Τουρκίας και της Συρίας στις ελληνικές ένοπλες δυνάμεις
της Αιγύπτου και από εκεί στους αντάρτες στα βουνά της
Κρήτης, μας καλεί η ΕΚΙΜ να παρακολουθήσομε, διαβά-
ζοντας τα ημερολόγια του αλβανικού μετώπου και της
Μέσης Ανατολής του Γ. Κάββου. Έπειτα μπορούμε, αν θέ-
λομε, να επιχειρήσομε, αποστασιοποιούμενοι από την κα-
ταγραφή και την αφήγηση των γεγονότων, να επανεξετά- 
σομε τις προσδοκίες και τις διαψεύσεις, τις ολιγωρίες και τις
πολιτικές επιλογές, τις πρακτικές που εφαρμόστηκαν και τις
συνέπειές τους.

ΛΥΔΙΑ ΚΑΣΤΡΙΝΟΓΙΑΝΝΗ
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ΤΟ ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΟ ΤΩΝ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΩΝ

Τα ημερολόγια πολέμου του Γεωργίου Ιωάν. Κάββου είναι
καταγραμμένα σε δύο ξεχωριστά τεύχη.

Το Ημερολόγιον Αλβανικού Μετώπου είναι γραμμένο σε
πανόδετη ατζέντα του 1941 του εκδοτικού οίκου Μιχαήλ
Ι. Σαλίβερος ΑΕ, διαστάσεων 12,5x8,5 cm, 208 σελίδων. 

Το Ημερολόγιον Μέσης Ανατολής είναι γραμμένο σε πα-
νόδετο σημειωματάριο με χαρτί καντριγέ, διαστάσεων
14x8,5 cm, 142 σελίδων.

Και τα δύο κείμενα είναι γραμμένα με κοινό και μελανί
μολύβι και σπανίως με πένα.

Η γλώσσα είναι ανομοιογενής. Καθαρεύουσα κατά
κύριο λόγο στο πρώτο ημερολόγιο, περισσότερο αυστηρή,
«υπηρεσιακή» θα έλεγε κανείς. Στο δεύτερο ημερολόγιο η
γλώσσα είναι πιο απλή και αυθόρμητη, πιο «καθημερινή»,
αν και πάλι το υπόβαθρο αποτελεί η επίσημη γλώσσα της
εποχής, η καθαρεύουσα. Σεβόμενοι αυτή τη «διγλωσσία»,
τηρούμε αναλόγως τους ορθογραφικούς κανόνες της δη-
μοτικής ή της καθαρεύουσας (πχ έριξαν ή έρριψαν).

Στις συνθήκες γραφής των ημερολογίων οφείλονται προ-
φανώς τα κενά και τα χρονικά άλματα που απαντούν. Ανα-
πόφευκτος φαίνεται να ήταν και ο περίπλοκος τρόπος κατα-
χώρισης των γεγονότων με πολλές, συχνά διαδοχικές πα-
ραπομπές σε σημειώσεις που καταγράφηκαν σε επόμενες
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χρονολογίες ή στις τελευταίες σελίδες της ατζέντας. Η συμ-
πύκνωση του κειμένου συνέτεινε επίσης να είναι ορισμένα
σημεία εξαιρετικά δυσανάγνωστα, με αποτέλεσμα τα κενά
στην έκδοση ή την αμφιβολία για την ορθότητα της από-
δοσης του αρχικού κειμένου, πράγμα που υποδηλώνεται με
ερωτηματικό. Τα σημεία όπου χρειάστηκε να αποκαταστα-
θούν αυτονόητες παραλείψεις μπαίνουν μέσα σε αγκύλες.
Είναι αξιοσημείωτο ότι έχει σβηστεί το περιεχόμενο αρκε-
τών καταγραφών. Σε κάποιες από αυτές διακρίνονται αμυ-
δρά οι τίτλοι βιβλίων που φαίνεται να διάβαζε ο συγγρα- 
φέας κατά το καλοκαίρι του 1941 στην Αθήνα.

Λ. Κ.
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