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Ογδόντα χρόνια από τότε . . . 

Ο βομβαρδισμός του Πειραιά! 

Το αγγλικό φορτηγό πλοίο SS Clan Fraser, εκτοπίσματος δώδεκα χιλιάδων 
τόνων, είχε μόλις αφιχθεί στο λιμάνι του Πειραιά, μεταφέροντας τριακόσιους πενήντα 
τόνους εκρηκτικών στα αμπάρια του. Οι εκατό τόνοι είχαν εκφορτωθεί όταν οι εργασίες 
σταμάτησαν με τη δύση του ηλίου. Ήταν οι εναπομείναντες διακόσιοι πενήντα τόνοι 
εκρηκτικών που ανατινάχθηκαν, με έναν πάταγο, ο οποίος έσπασε τα τζάμια στην 
Αθήνα, σε απόσταση ένδεκα χιλιομέτρων. Το ίδιο το Clan Fraser είχε εξαφανιστεί και 
μαζί είχαν καταστραφεί και άλλα δέκα πλοία. Με αυτή τη σχεδόν πυρηνικών διαστάσεων 
έκρηξη το λιμάνι του Πειραιά καταστράφηκε απ’ άκρου εις άκρον. Ο Αρχηγός του 
Στόλου της Μεσογείου, ναύαρχος Κάνινγκαμ, δήλωσε ότι ήταν ένα συντριπτικό πλήγμα. 
Με ένα και μόνο χτύπημα είχε στερήσει τους Βρετανούς από το μοναδικό καλά 
εξοπλισμένο λιμάνι στην Ελλάδα, μέσω του οποίου περνούσαν τα εφόδια για τον 
βρετανικό στρατό που μάχονταν στην ηπειρωτική Ελλάδα. 

Τα παραπάνω γράφτηκαν από τον άγγλο ιστορικό Άλφρεντ Πράις, μετά από 
σχετική έρευνα και δημοσιεύτηκαν είκοσι χρόνια μετά το συμβάν. Για το οποίο συμβάν, 
οι πρωταγωνιστές γερμανοί αεροπόροι θα σημειώσουν στο πολεμικό ημερολόγιο της 
Μοίρας: Δύο νάρκες ποντίστηκαν στο λιμάνι. Ένα πλοίο πυρομαχικών εξερράγη 
δεχόμενο μία βόμβα SC 250, πλοία πυρπολήθηκαν, άλλη βόμβα έπεσε στις 
εγκαταστάσεις της αποβάθρας, αποθήκες και εμπορικά τραίνα πυρπολήθηκαν . . . 

Ευθυγράμμισα το αεροσκάφος, έδωσα λίγη παραπάνω ισχύ στις μανέτες και 
μια τελευταία ματιά στα όργανα. Αν μας έπιαναν οι προβολείς, το αντιαεροπορικό πυρ 
θα μας εκτελούσε σαν ακίνητους στόχους ή κάποιο καταδιωκτικό θα ορμούσε εναντίον 
μας, όπως ένας λούτσος ρίχνεται σε έναν αργοκίνητο κυπρίνο. Αλλά, δόξα τω θεώ – επί 
τέλους. Έγιναν τα πολυπόθητα και ανακουφιστικά τινάγματα του αεροσκάφους προς τα 
πάνω, καθώς οι βόμβες έφευγαν η μία μετά την άλλη σε ταχεία διαδοχή. Είχαμε έρθει με 
μια ελαφρά γωνία ως προς τον διαμήκη άξονα του φορτηγού πλοίου. Ήμουν έτοιμος να 
εκτελέσω βίαιους ελιγμούς αν το οργισμένο αντιαεροπορικό πυρ και οι προβολείς 
επιχειρούσαν να μας ψάξουν και να μας καταστρέψουν. Οι βόμβες ταξιδεύανε προς τη 
γη. Θα περνούσαν δέκα πέντε δευτερόλεπτα έως ότου κριθεί η δική μας τύχη καθώς και 
εκείνων των ανθρώπων εκεί κάτω. Ένας πιλότος θέλει πάντα να ξέρει τι επιτυχία είχε ο 
βομβαρδισμός του. Και με τη σκέψη, ότι ο αεροπόρος δεν σημαδεύει τον άνθρωπο, 
σημαδεύει τα δημιουργήματά του που τον απειλούν, έβαλα το Ju 88 σε απότομη 
στροφή προς τα αριστερά ώστε να μπορώ να κοιτάζω κάτω, κατά μήκος του φτερού, 
για να δω την πρόσκρουση των βομβών. Φάνηκε μια τεράστια λαμπρή λάμψη. Ζήτω! Η 
χαρά μας απερίγραπτη. Ακολούθησε ένα μπουμπουνητό κεραυνού, ένας τρομερός 
ήχος και βίαιες αναταράξεις. Τρανταχτήκαμε βίαια. Θα σπάσει το αεροσκάφος;    
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Κάπως έτσι περιγράφει τον βομβαρδισμό του λιμανιού του Πειραιά τη νύχτα 
της 6ης προς 7η Απριλίου 1941, ο κυβερνήτης του Ju 88 και αρχηγός του Σμήνους, 
Σμήναρχος Χανς Γιοακίμ (Χάγιο) Χέρμαν, η οποία πολεμική αποστολή, στα πλαίσια του 
Β’ΠΠ, έμελε να καταλήξει σε οδύσσεια πάνω από τις ελληνικές θάλασσες.  

Η αποστολή ξεκίνησε από ένα χορταριασμένο αεροδρόμιο στους πρόποδες 
της Αίτνας και η εντολή της πραγματοποίησης συμπίπτει με την έναρξη της επιχείρησης 
“Μαρίτα”, την εισβολή των Γερμανών στην Ελλάδα. Στις 05:30 το πρωί της 6ης Απριλίου 
ο Γερμανός πρεσβευτής στην Ελλάδα, πρίγκιπας Βίκτωρ Έρμπαχ,  επέδωσε στον 
πρωθυπουργό Αλέξανδρο Κορυζή διακοίνωση, στην οποία αναφέρονταν οι λόγοι της 
γερμανικής επίθεσης. Η διακοίνωση έλεγε πως η κυβέρνηση του Ράιχ έδωσε διαταγή 
στα στρατεύματά της να εκδιώξουν τις Βρετανικές Ένοπλες Δυνάμεις από το ελληνικό 
έδαφος. Ο Κορυζής απάντησε στον Γερμανό πρεσβευτή ότι η Ελλάδα θα αντισταθεί στη 
γερμανική επίθεση και δεν θα υποταχθεί αμαχητί. Πράγματι, με σχετική διακήρυξη από 
το 1939 «…η Βρετανική κυβέρνηση δεσμεύεται να παράσχει άμεσα στην Ελληνική 
κυβέρνηση  κάθε δυνατή βοήθεια».  

Είναι γνωστό ότι ο δελφικός χρησμός συνδύαζε με επιδέξιο τρόπο στις 
προβλέψεις του τον φόβο με την ελπίδα. Έτσι ο θνητός, μαγεμένος από τον πόθο αλλά 
και από τον φόβο, άκουγε μόνον αυτά που θα ήθελε να ακούσει. Και ο Χέρμαν, στα 
πλαίσια της σχεδίασης της αποστολής, ακούει την ιέρεια των Δελφών να του διαμηνύει, 
“Ξένε από τον Βορρά, αυτή τη νύχτα θα καταφέρεις βαθύ τραύμα στον εχθρό σου. 
Φοβού την οργή των θεών”! Ναι, πειρασμός αλλά και μια προειδοποίηση, που δεν 
πρέπει να αγνοηθεί. Ο στόχος βρίσκεται επτακόσια πενήντα περίπου χιλιόμετρα 
μακριά, βρίσκεται στην περιοχή όπου δυόμιση χιλιάδες χρόνια πριν είχε διεξαχθεί η 
ναυμαχία της Σαλαμίνας. Όλα βρίσκονται σαν σε μια εξίσωση στη σκέψη του γερμανού 
αεροπόρου, ο οποίος γρήγορα θα πρέπει να απαλλαγεί από περίεργους οιωνούς και να 
βαδίσει ρεαλιστικά και κατ’ εντολήν προς  το πεπρωμένο. 

 Τα πληρώματα είναι έτοιμα να επιβιβαστούν στα πολλαπλού ρόλου μαχητικά 
της Luftwaffe,  Junker 88, αμίλητα, χωρίς περιττές εκφράσεις και άστοχες χειρονομίες. 
Καταφθάνει ο Διοικητής της Σμηναρχίας και τους κατευοδώνει με την αποστροφή, “. . . 
και προσπαθήστε να είστε πιο χαρούμενοι την επόμενη φορά”! Ο σχηματισμός 
απογειώθηκε λίγο πριν από τη δύση του ηλίου και οριζοντίωσε στα δυόμιση χιλιάδες 
πόδια.  Ως εναλλακτικό στόχο τούς είχε δοθεί ο βομβαρδισμός βρετανικών πλοίων στο 
λιμάνι της Σούδας, και ως αεροδρόμιο καταφυγής, σε κάθε περίπτωση, αυτό της 
Γαδουράς της Ρόδου, υπό Ιταλική τότε κατοχή. Πολύ γρήγορα επέρχεται σκότος, 
συνέτεινε και η περιστροφή της γης, η σελήνη επτά ημερών καθρεπτίζεται  στα νερά του 
Ιονίου. Πρώτο σημείο στροφής το νοτιοανατολικό άκρο της Κεφαλονιάς, αναγνωρίστηκε 
μέσα από διάσπαρτες χαμηλές νεφώσεις. “Να το”, θα αναφωνήσει ο βομβαρδιστής και 
ταυτόχρονα θα πυροδοτήσει μια φωτοβολίδα αλεξιπτώτου, ως φάρο προσανατολισμού 
για τους επερχόμενους. Πορεία για Άραξο. Φθάνοντας, δεύτερη συνθηματική 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A1%CE%AC%CE%B9%CF%87
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φωτοβολίδα, τα κύματα ευδιάκριτα έγλυφαν τις ακτές του ακρωτηρίου. Τα ίχνος είναι 
παράλληλο με τις βουνοπλαγιές της βόρειας Πελοποννήσου. Καμία φωτεινή ένδειξη στο 
έδαφος. Συσκότιση. Η Ελλάδα σε εμπόλεμη κατάσταση. 

Πετώντας στη χώρα των Θεών και των Τιτάνων, οι άνθρωποι, στη φαντασία 
του αεροπόρου, μοιάζουν με ασήμαντα πλάσματα μέσα στο σύμπαν, που τα αρπάζουν 
και τα κυριεύουν οι υπεράνθρωπες δυνάμεις. Δεν υπάρχει όμως χρόνος για τέτοιους 
παρατεταμένους στοχασμούς. Η προσήλωση στην πυξίδα, το ρολόι και το ταχύμετρο 
είναι το κύριο μέλημα, τόσο για την ασφάλεια της πτήσης όσο και για την επιτυχία της 
αποστολής. Τα νερά του Κορινθιακού κόλπου αντιφεγγίζουν. Κατά διαστήματα το 
ψιλόβροχο μουσκεύει το αλεξήνεμο. Απόλυτη ηρεμία στο cockpit, το άγνωστο και  ο 
φόβος είχαν μείνει πίσω. Η ναυτιλία εξ αναμετρήσεων υπαγορεύει τη θέση, άνωθεν 
Ισθμού. Και να, δύσκολα να γίνει πιστευτό, το Αιγαίο Πέλαγος αντιφεγγίζει στο βάθος. 
Ξεπερνιούνται και τα τελευταία υπολείμματα νεφών. Η μετεωρολογική πρόβλεψη είχε 
επαληθευτεί. Το ηθικό υψηλό, αλλά τι γίνεται με τα υπόλοιπα πληρώματα; Τα είχαν 
καταφέρει; 

Πάνω από τη Σαλαμίνα, πλέον. Πως μπορεί να αισθάνεσαι όταν για πρώτη 
φορά αντικρίζεις τα μέρη εκείνα για τα οποία τόσες φορές είχαμε συζητήσει στα σχολικά 
χρόνια, από τάξη σε τάξη, στην Ιστορία, στους θρύλους και στα ποιήματα. Εκεί ήταν 
όλα, από τα Λεύκτρα και τις Πλαταιές στο Μαραθώνα και τη Σαλαμίνα. Η Αθήνα σε 
μικρή απόσταση. Ο Φειδίας, ο Πλάτων, ο Αριστοτέλης, οι τραγικοί και οι κωμικοί, 
ζωντανεύουν από τις αναμνήσεις της νιότης. Πλήρης ισχύ στις μανέτες, το αεροσκάφος 
κερδίζει ύψος, οκτώ χιλιάδες πόδια πάνω από την είσοδο του λιμανιού του Πειραιά, με 
ανατολική πορεία, παράλληλα με την ακτή. Οι προβολείς αρχίζουν να ψάχνουν. Άρχισε 
το κρυφτούλι, με στροφές και με αυξομειώσεις στην ισχύ και το ύψος. Στροφή 
αναστροφής και ταχεία κάθοδος. Ύψος αφέσεως ναρκών κάτω από τα χίλια πόδια, και 
ταχύτητα τριακοσίων χιλιομέτρων την ώρα για να μη σκιστούν τα αλεξίπτωτα. Το 
αεροσκάφος στην τελική ευθεία για επίθεση με δυτική πορεία. Η στενή λωρίδα του 
θάλασσας στην είσοδο του λιμανιού έμοιαζε με διάδρομο προσγειώσεως στην 
αντανάκλαση από το μισοφέγγαρο και οι εγκαταστάσεις του λιμανιού ξεχώριζαν καθαρά 
από τους περιστρεφόμενους αντιαεροπορικούς προβολείς.  

Ο ελιγμός για την απώλεια του ύψους ήταν βίαιος και ανορθόδοξος. Το 
αεροσκάφος, με το ρύγχος πάνω από τον ορίζοντα, έπεφτε μουγκρίζοντας και 
τρέμοντας. Οριζοντίωση στο προβλεπόμενο ύψος και ταχύτητα. Το αεροσκάφος είχε 
εντοπισθεί. Λουζόταν τώρα από εκτυφλωτικά φώτα από όλες τις πλευρές. Προφανώς 
ήταν ορατό δια γυμνού οφθαλμού από την αποβάθρα. Ο βομβαρδιστής πυροδοτεί τις 
νάρκες. Ο ασυρματιστής και ο οπίσθιος πολυβολητής ρίχνουν βολές προς τους 
προβολείς. Άνοδος με πλήρη ισχύ και ελιγμούς  για επιβίωση. Βρετανικά νυκτερινά 
καταδιωκτικά από το Τατόι είχαν αναλάβει δράση. Η Μοίρα έπρεπε να τελειώσει το έργο 
σε δέκα το πολύ λεπτά. Τώρα το αεροσκάφος είναι πιο ελαφρύ, και οι ελιγμοί για την 
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άφεση των δύο βομβών των 250 λιβρών πιο εύκολοι. Αφέθηκαν σε δεύτερη 
προσπάθεια, χωρίς το αεροσκάφος να χτυπηθεί. Ήταν το μόνο, αυτό του αρχηγού, που 
έφερε και τέτοιες βόμβες. Η προσβολή έγινε από νότιες διευθύνσεις. Είχαν καταφθάσει 
στη σκηνή και άλλα Γερμανικά αεροσκάφη από βάσεις στη Βουλγαρία. Παιζόταν μια 
μεγαλειώδης θεατρική παράσταση. Η επιχείρηση ολοκληρώθηκε. Είχε χαθεί η αίσθηση 
του κινδύνου, και έγινε ακόμη μία διέλευση πάνω από το λιμάνι για παρατήρηση και 
ακριβέστερη αναφορά των αποτελεσμάτων. 

Πορεία επιστροφής με δυτική κατεύθυνση σε άνοδο. Και να, η μοίρα δείχνει το 
πρόσωπό της. Η θερμοκρασία στον αριστερό κινητήρα ανεβαίνει. Ξεπερνάει το 
ανώτερο επιτρεπτό όριο. Άμεση κράτηση του κινητήρα. Καμία σκέψη για συνέχιση προς 
Σικελία με έναν κινητήρα και νεφελώδη καιρό. Χωρίς περιστροφές, πορεία για Γαδουρά. 
Άρχισε το επίπονο  έργο της αντιστάθμισης. Μέχρι και ο μηχανικός βοήθησε κρατώντας 
το πηδάλιο διευθύνσεως. Πτήση με ταχύτητα στα όρια της απωλείας στηρίξεως και λίγο 
πιο πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας για το ground (sea) effect.  

Ξαφνικά, μπροστά, μέσα στο σκοτάδι, στη μέση των Κυκλάδων, ένα τείχος 
από βράχους προβάλλει, κάποιο νησι. Αδύνατος ο όποιος γρήγορος ελιγμός. Μπορεί 
να γίνει απόρριψη πεντακοσίων λίτρων καυσίμου, και το χέρι στη χειρολαβή. 
Ενεργοποίηση. Φρίκη. Ο δείκτης συνεχίζει να πέφτει και μετά την απενεργοποίηση. 
Συνεχές ίχνος βενζίνης, ουρλιάζει ο πολυβολητής. Το πλήρωμα ψάχνει για τα σωσίβια. 
Όλοι διερωτώνται, θα προσθαλασσωθούμε αμέσως τώρα; Ο ιπτάμενος μηχανικός θα 
πάρει θέση, “είμαι υπέρ του να συνεχίσουμε να πετάμε, ποιος ξέρει τι θα συμβεί;”. Το 
αεροσκάφος έρευνας και διάσωσης ήταν στις Συρακούσες.  

Στην εξίσωση, αργότερα, μπήκε και η Τουρκία, ως η πιο κοντινή μη εχθρική 
ακτή. Η Ανατολή δεν ελκύει κανέναν από το πλήρωμα. Είναι και ο εγκλεισμός σε 
στρατόπεδο κρατουμένων. Θα προτιμηθεί η προσθαλάσσωση όσο εγγύτερον της 
Ρόδου. Άδεια και γεμάτα κιβώτια πυρομαχικών απορρίπτονται στη θάλασσα. Το 
αεροσκάφος πρέπει να ελαφρύνει. Το δεξί πόδι του κυβερνήτη έχει μουδιάσει από την 
κούραση, είναι στα όρια της κράμπας και αυτό θα ήταν το τέλος της περιπέτειας. Ο 
ιπτάμενος μηχανικός προσπάθησε επιτυχώς να ανακουφίσει την κατάσταση δένοντας 
το πηδάλιο με τη ζώνη του. Ποιο είναι άραγε το στίγμα του Ju 88; Άρχισε η παρατήρηση 
των άστρων. Αστροναυτιλία. Αναγνωρίστηκε η νήσος Νάξος. Χαράχτηκε ασφαλής 
πορεία προς τον τελικό προορισμό, οι κλήσεις προς το αεροδρόμιο του Γαδουρά είναι 
συνεχείς. Κανείς δεν ακούει. Απάντηση δεν έρχεται από πουθενά.  Γίνεται η εκπομπή 
απελπισίας, pan, pan, pan – κατάσταση ανάγκης.  

Ξαφνικά, στο βάθος μπροστά, κάτι σαν αστραπή, και το ανάγλυφο κάποιας 
κορυφογραμμής έως ευδιάκριτο. Θα πρέπει να είναι η Ρόδος. Αλλά, τι γίνεται, οι 
Βρετανοί βομβαρδίζουν το αεροδρόμιο προορισμού του εκ Σικελίας ορμώμενου 
γερμανικού πληρώματος; Και ποια πρέπει να είναι η επιλογή, φωτιά ή θάλασσα; Σκύλλα 
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ή Χάρυβδη; Οι σφυγμοί στα όρια, οι ελπίδες λιγοστές. Και οι δείκτες καυσίμου στο 
μηδέν. Δεν μπορείς να επιλέξεις ένα αεροδρόμιο που είναι γεμάτο κρατήρες. Η 
προσθαλάσσωση θα ήταν προτιμότερη. Ιδού η Ρόδος, ιδού και το πήδημα. Αλλά να, 
δεξιά από το ρύγχος διαγράφεται το νότιο άκρο της Ρόδου. Σε λίγο πάνω από την 
ενδοχώρα, με την πλαγιά του βουνού να έρχεται κατά πάνω σου. Τι κάνει ο αεροπόρος 
όταν του λείπει το ύψος και η ισχύς δεν τον βοηθάει να περάσει το εμπόδιο; 
Ανασηκώνεται στο κάθισμα μέχρι εκεί που επιτρέπουν οι ζώνες, με την απατηλή 
αίσθηση ότι μπορείς έτσι να κάνεις το αεροσκάφος ελαφρύτερο και να το βοηθήσεις να 
υπερπηδήσει το εμπόδιο. Αβεβαιότητα, κρύος ιδρώτας, πάλη με τα χειριστήρια, τα 
δευτερόλεπτα αιώνας και η σκέψη σταματημένη.  

Το σύστημα αεροσκάφος πλήρωμα θα γλιστρήσει πάνω από τις 
κορυφογραμμές και μπροστά η γη της Ρόδου να χαμηλώνει προς την ανατολή. Στο 
βάθος ένας τουρκικός φάρος αναβοσβήνει, αλλά το έδαφος από κάτω χάνεται ξαφνικά. 
Θάλασσα ή νεφική κατάσταση; Ήταν λάθος άραγε που δεν επιχειρήθηκε 
προσθαλάσσωση όταν οι συνθήκες το επέτρεπαν με το φως του χλωμού φεγγαριού; 
Όχι! Και το θαύμα δεν θα βραδύνει. Στο ναυτιλιακό όργανο σημειώνεται διόπτευση προς 
τον τελικό προορισμό. Το αεροδρόμιο ακριβώς μπροστά. Η προσέγγιση για 
προσγείωση, λόγω εδαφικών εξάρσεων, έπρεπε να γίνει από την πλευρά της 
Θάλασσας. Στροφή αριστερά για την τελική ευθεία, και ο δεξιός κινητήρας, ο υγιής μέχρι 
τότε, με ένα μπράφφφ, παύει να περιστρέφεται, προφανώς λόγω ελλείψεως καυσίμων. 
Ο ιπτάμενος μηχανικός δεν χρειάζεται πλέον να πιέζει το ποδωστήριο, το αεροσκάφος 
με τους δύο κινητήρες μη λειτουργούντες αντισταθμίστηκε αυτόματα, και άρχισε να 
ανεμοπορεί χάνοντας ύψος. 

Στα χίλια πόδια ύψος, ο δεξιός κινητήρας επανεκκινεί. Τέσσερα, πέντε, έξι 
κίτρινα φώτα στη σειρά άρχισαν να εμφανίζονται. Μοιάζουν με φώτα προσεγγίσεως. 
Σύστημα προσγειώσεως κάτω και ασφαλισμένο. Αίσθηση γαλήνης. Σαν να μην είχε 
πάει τίποτε στραβά. Κάτω και τα πτερύγια καμπυλότητας. Πέρα από τα κίτρινα φώτα 
έχασκε το μαύρο σκοτάδι. Οι τροχοί του Junker ήρθαν τόσο άγαρμπα σε επαφή με τον 
υποτιθέμενο διάδρομο που το τετραμελές πλήρωμα ένοιωσε τη σπονδυλική στήλη να 
συμπιέζεται. Ο πίνακας οργάνων χοροπήδησε. Τα φρένα στρίγκλιζαν. Όλοι 
προσπαθούσαν να φρενάρουν. Και οι υποτιθέμενοι κρατήρες; Το αεροσκάφος σταματά 
βίαια, κρατείται ο δεξιός κινητήρας, και να, σε απόσταση λίγων μέτρων μπροστά ένα 
ιταλικό βομβαρδιστικό Savoia καρφωμένο με το ρύγχος, κάπνιζε ακόμα, κανένας 
βρετανικός βομβαρδισμός. 

 Η ώρα ήταν 02:00 το πρωί. Ποιος να συγχαρεί ποιόν! Σε λίγο θα ανέτειλε ο 
ήλιος του Ομήρου και θα λουζόταν στα καταγάλανα νερά της Αφροδίτης. 

6 Απριλίου 2021. Γρηγόριος Δημ. Νούσιας – Αεροπόρος. 
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Υ.Γ. Πηγή: “Φτερά Αετού”. 

 

 

      

 


