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Η Νορμανδία είναι μια μεγάλη  περιοχή βόρεια της Γαλλίας. Έχει έκταση 29.906 km² και 
πληθυσμό περίπου 3,5 εκ. Στη Νορμανδία έγινε η τελική μάχη που έκρινε το τέλος του Β΄ 
Παγκοσμίου πολέμου, και τη συντριβή των Ναζιστικών δυνάμεων του Χίτλερ στην Ευρώπη. 

 Οι Σύμμαχοι είχαν ήδη επιτύχει αρκετές σημαντικές νίκες στο Ανατολικό Μέτωπο και στην 
Ιταλία. Η επέμβαση κρίθηκε αναγκαία σύμφωνα με τη γνώμη του Αμερικανού Προέδρου 
Φραγκλίνου Ρούσβελτ, ώστε να λήξει ο Β’ΠΠ. Η Απόβαση στη Νορμανδία 
πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 6 Ιουνίου 1944. Η Μάχη της Νορμανδίας, που ακολούθησε την 
απόβαση, ενώ προβλεπόταν να κρατήσει μόλις λίγες εβδομάδες, κράτησε τρεις μήνες λόγω της 
σκληράς αντίστασης των Γερμανών, που πολέμησαν μέχρι θανάτου, και είχαν πάνω από 
400.000 νεκρούς και τραυματίες. Οι Συμμαχικές Δυνάμεις είχαν, επίσης, περίπου 37.000 
νεκρούς και 100 - 150.000 αγνοούμενους, και εκατομμύρια τραυματίες κατοίκους.  

 Ο αντικειμενικός σκοπός της απόβασης ήταν να δημιουργήσει ένα προγεφύρωμα , μέσω του 
οποίου οι Σύμμαχοι θα περνούσαν στρατεύματα από τη Μεγάλη Βρετανία στην Ευρώπη. 

Η Μάχη της Νορμανδίας που ακολούθησε, έληξε στις 19 Αυγούστου 1944, όταν τα Συμμαχικά 
στρατεύματα πέρασαν το Σηκουάνα π.. Η διεξαγωγή της απόβασης απαίτησε τη μεταφορά 
στρατευμάτων και υλικού από την Αγγλία και την Ουαλία με μεταγωγικά αεροπλάνα και πλοία, 
καθώς και υποστήριξη πυρών από αέρα και θάλασσα. Έγιναν επίσης ναυτικές επιχειρήσεις 
αντιπερισπασμού και παρενόχλησης προκειμένου να μην επέμβει το γερμανικό ναυτικό στις 
περιοχές που θα γινόταν η απόβαση, ενώ η θάλασσα της Μάγχης αποναρκοθετήθηκε από τις 
γερμανικές νάρκες. 

Στην όλη επιχείρηση έλαβαν μέρος πάνω από τρία εκατομμύρια άνθρωποι, από τους οποίους 
οι 195.700 ήταν το προσωπικό των Συμμαχικών πλοίων. Το προγεφύρωμα ολοκληρώθηκε στις 
30 Ιουνίου 1944, . Μέχρι τότε είχαν συνολικά μεταφερθεί 850.000 άνδρες, 148.000 οχήματα και 
570.000 τόνοι προμηθειών στις Γαλλικές ακτές από 7.000 πλοία, από τα οποία μόλις 59 
βυθίστηκαν.  

 

Το Σχέδιο  της Απόβασης 

 
 

Η απόβαση αποφασίστηκε να πραγματοποιηθεί σε αρχικά τέσσερις διαφορετικούς τομείς 
(παραλίες). Αργότερα προστέθηκε και μια πέμπτη (η Παραλία Γιούτα) με το σκεπτικό ότι ήταν 
πολύ κοντά (μόνο 60 km) στο μεγάλο και σημαντικό λιμάνι του Χερβούργου. Στις δύο 
δυτικότερες (Παραλία Γιούτα και Παραλία Όμαχα) θα αποβιβάζονταν Αμερικανοί, στην τρίτη 
(Παραλία Γκολντ) Βρετανοί, στην τέταρτη (Παραλία Τζούνο) Καναδοί και Βρετανοί και στην 
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πέμπτη, ανατολικότερη (Παραλία Σγουόρντ) Βρετανοί και μια μικρή μονάδα των «Ελεύθερων 
Γάλλων». Οι δυνάμεις κάθε τομέα είχαν συγκεκριμένους αντικειμενικούς στόχους. 
Παράλληλα,έγινε αεραποβαση από την 82η και 101η Αμερικανικές Αερομεταφερόμενες 
Μεραρχίες, την 6η Βρετανική Αερομεταφερόμενη Μεραρχία και το 1ο Καναδικό Σύνταγμα 
Αλεξιπτωτιστών, ενώ θα γινόταν και αερομεταφορά στρατευμάτων με ανεμόπτερα. 

Αντίπαλες Δυνάμεις 
 
Γερμανικές  
Το Ρωσικό μέτωπο είχε απορροφήσει, τις Γερμανικές δυνάμεις. Το 1943 η Γερμανία έχασε 
περίπου 2 εκατομ. στρατιώτες εκεί και, όπως ήταν φυσικό, στο μέτωπο που οι Γερμανοί έκριναν 
πως παρουσιάζει μικρότερο κίνδυνο, οι δυνάμεις δεν ήταν ούτε πολλές ούτε ισχυρές. Eπαρκές 
προσωπικό και καλό εξοπλισμό διέθεταν MONO οι μονάδες των Ένοπλων SS (Waffen SS).: 
Γενικός Διοικητής των στρατευμάτων στο Δυτικό Μέτωπο ήταν ο Γκερντ φον Ρούντστεντ, ενώ 
την άμυνα των γαλλικών ακτών και την ενίσχυση του «Τείχους του Ατλαντικού» είχε αναλάβει ο 
Έρβιν Ρόμελ και Διοικητής της 7ης Γερμανικής Στρατιάς ήταν ο Φρίντριχ Ντόλμαν.  Οι Γερμανοί 
στο Δυτικό Μέτωπο διέθεταν 58 Μεραρχίες από τις οποίες 33 ήταν κατάλληλες μόνο να 
χρησιμοποιηθούν στατικά για περιορισμένη άμυνα,,ενώ οι υπόλοιπες 25 (13 Πεζικού,2 
Αλεξιπτωτιστών,5 ΤΘ και 5 των SS) ήταν πρώτης κατηγορίας, αλλά περιορισμένων 
δυνατοτήτων. Οι τομείς στους οποίους οι Γερμανοί υστερούσαν σημαντικά ήταν το Ναυτικό και 
η Αεροπορία: Το Ναυτικό διέθετε ελάχιστα σκάφη επιφανείας περίπου 30 και 10 υποβρύχια 
Στην Αεροπορία η κατάσταση ήταν ακόμα χειρότερη: Ο επικεφαλής του 3ου Αεροπορικού 
στόλου διέθετε μόλις 400 αεροσκάφη κάθε τύπου, από τα οποία μόνο 200 μπορούσαν να 
χρησιμοποιηθούν σε επιχειρήσεις . 

 
Συμμαχικές δυνάμεις 

Ανώτατος Διοικητής των Συμμαχικών Δυνάμεων  ήταν ο Αμερικανός Στρατηγός Ντουάιτ 
Αϊζενχάουερ 
 
Οι Ανώτατες Διοικήσεις κατά την απόβαση ήταν η 21η Ομάδα Στρατιών( Στρατηγός 
Μοντγκόμερυ), η 1η Αμερικανική Στρατιά(Στρατηγός Μπράντλεϊ), η 2η Βρεττανική Στρατιά( 
Ντέμπσεϊ) η 1η και 6η Αεροκίνητες Μεραρχίες(Στρατηγός Μπράουνττγ),και μετά την 
Απόβαση η 3η Αμερικανκμή Στρατιά(Στρατηγός Πάττον),η 1η Καναδική Στρατιά( Στρατηγός 
Κρήραρ) Οι δυνάμεις που διατέθηκαν  ήταν 40 Μεραρχίες, από τις οποίες 10 
τεθωρακισμένες και 3 αεροκίνητες. 
 

Στην επιχείρηση της Απόβασης την 1η ημέρα υπολογίζεται ότι η συνολική δύναμη που έλαβε 
μέρος ανήλθε από 130.000 έως 156.000 άνδρες και για τη μεταφορά αυτών των δυναμεων έγινε 
από 4.266 πλοία κάθε τύπου, υποστηριζόμενα από 722 πολεμικά σκάφη και 12.654 
αεροσκάφη. 

Συνολικά έλαβαν μέρος περίπου 7.000 σκάφη κάθε τύπου και σχεδόν από όλες τις χώρες που 
συμμετείχαν στο πλευρό των Συμμάχων (μεταξύ των οποίων και το Ελληνικό Πολεμικό Ναυτικό 
και το Ελληνικό Εμπορικό Ναυτικό).Και περίπου 13.500 αεροσκάφη και ανεμόπτερα παντός 
τύπου. 

5 Ιουνίου 22:00: Αρχίζει η προκαταρκτική φάση της επιχείρησης με την κωδική ονομασία 
«Επιχείρηση Ποσειδών» (Operation Neptune) για την επιχείρηση διάπλου της Μάγχης. 
 
6 Ιουνίου 00:05΄: Οι Συμμαχικές δυνάμεις αρχίζουν το βομβαρδισμό των παράκτιων 
πυροβολαρχιών μεταξύ Χάβρης και Χερβούργου.00:10΄: Ρίπτονται με αλεξίπτωτο οι πρώτες 
ομάδες αναγνώρισης. Ο υπολοχαγός Πουλ (Poole) είναι ο πρώτος στρατιωτικός των 
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Συμμαχικών δυνάμεων που πατά σε Γαλλικό έδαφος.00:20΄: Οι Βρετανοί κομμάντος του 
ταγματάρχη Χάουαρντ (Howard) καταφθάνουν με ανεμοπλάνα και επιτίθενται κατά γεφυρών 
στον ποταμό Ορν.09:30΄: Ο Γάλλος ταγματάρχης Κιφέρ (Kieffer) απελευθερώνει το κτήριο του 
Καζίνο στη Ρίβα Μπέλλα (Riva Bella). Απελευθερώνεται το χωριό Ερμανβίλ (Hermanville), 
παρακείμενο της Παραλία Σουόρντ.09:45΄: Οι Αμερικανοί εκκαθαρίζουν ολοσχερώς την 
Παραλία Γιούτα και οι επιχειρήσεις συνεχίζονται με αμείωτη ένταση 
 
27 Ιουνίου: :Οι Αμερικανικές δυνάμεις απελευθερώνουν το Χερβούργο. Ωστόσο, το γερμανικό 
Μηχανικό έχει επιφέρει τέτοιες καταστροφές στο λιμάνι, που θα χρειαστούν περισσότερες από 
τρεις εβδομάδες μέχρι να μπορέσει να επαναχρησιμοποιηθεί με ικανοποιητικές αποδόσεις. 

28 Ιουνίου :Αυτοκτονεί ο επικεφαλής της 7ης Γερμανικής Στρατιάς Στρατηγός Ντόλμαν.1 Ιουλίου 
Οι Σύμμαχοι έχουν εδραιώσει προγεφύρωμα πλάτους 70 χλμ και έχουν αποβιβάσει περίπου 1 
εκατ. άνδρες και 180.000 οχήματα κάθε τύπου. Το βάθος, ωστόσο, αυτού του προγεφυρώματος 
δεν ξεπερνά τα 25 χλμ., ενώ στα περισσότερα σημεία δεν υπερβαίνει τα 5 μόλις χλμ. 

Στις 16 Αυγούστου 1944 ο Αδόλφος Χίτλερ διέταξε οριστική οπισθοχώρηση ενώ η μάχη 
τελείωσε 4 μέρες αργότερα στο θύλακα της Φαλέζ, όπου 150.000 στρατιώτες του Άξονα 
περικυκλώθηκαν από συμμαχικά στρατεύματα και 50.000 από αυτούς σκοτώθηκαν ή πιάστηκαν 
αιχμάλωτοι. Στις 15 Αυγούστου 1944 συμμαχικές δυνάμεις αποβιβάστηκαν στη Νότια Γαλλία 
και, στις 25 Αυγούστου, ο Γάλλος στρατηγός Σαρλ ντε Γκωλ εισήλθε θριαμβευτής στο Παρίσι. 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Η Επιχείρηση δεν ήταν της απόλυτης αρεσκείας του Τσόρτσιλ, που έδωσε «μάχη» με τον 
Ρούσβελτ και τον Στάλιν για μια μεγάλη συμμαχική επιχείρηση που θα ξεκινούσε από τα 
Βαλκάνια και κατά πρώτο λόγο από την Ελλάδα, στην οποία καλούσε και την Τουρκία να πάρει 
μέρος. Στο σχέδιό του συμπεριλαμβανόταν και η κατάληψη της Ρόδου. Η αποβατική επιχείρηση 
στη Νοτιοανατολική Μεσόγειο στόχευε στη διασφάλιση των συμφερόντων της Βρετανίας  σ’ 
αυτήν την περιοχή.Ωστόσο στις θέσεις της Βρετανίας αντιτάχτηκαν τόσο οι ΗΠΑ ,όσο και η 
Σοβιετική  Ένωση, και οι λόγοι είναι ευνόητοι!!! 

Η Απόβαση στη Νορμανδία ήταν μια γιγαντιαία πολεμική επιχείρηση η μεγαλύτερη στο είδος 
της σ’ όλη την ιστορική διαδρομή της ανθρωπότητας. Κάλυψε μέτωπο απόβασης περίπου 
100χλμ. με χιλιάδες πλοία και αεροσκάφη δια μέσου 5 αιγιαλών και 2 τεχνητών λιμένων( 
Μαλμπερι). 

Η κολοσσιαία αυτή επιχείρηση (D-DAY)  αποτελεί κλασικό παράδειγμα της στενής συνεργασίας 
των τριών Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων. 

Η διαταγή του Χίτλερ,  άμυνα μέχρις εσχάτων, επέφερε τελικά τις μεγάλες  απώλειες ,τις 
καταστροφές  και την ήττα της  Γερμανίας . 

Η «επιχείρηση Overlord καθόρισε έμμεσα τις εξελίξεις στα Βαλκάνια. Αν είχε συμβεί 
διαφορετικά; Θα μπορούσαμε να αναρωτηθούμε με ποια ανταλλάγματα θα έμπαιναν οι 
Τούρκοι στον πόλεμο, αν σκεφτούμε ότι τα Δωδεκάνησα ήταν τότε ιταλικές κτήσεις. Και αν τα 
τουρκικά στρατεύματα χρησιμοποιούνταν κατά της αξονικής Βουλγαρίας, θα μπορούσαν να 
εισέλθουν και στην Ελληνική Θράκη; Αλλά η Ιστορία δεν γράφεται με «αν». Αυτό όμως δεν μας 
απαγορεύει να προσεγγίσουμε τα σχέδια και τις προθέσεις του Τσώρτσιλ, που τελικά δεν 
υλοποιήθηκαν! 
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Το Ελληνικό Κέντρο Ελέγχου Όπλων «Αθηνά» αποτελεί ένα ανεξάρτητο, μη κερδοσκοπικό Νομικό Πρόσωπο 
Ιδιωτικού Δικαίου (Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρία), λειτουργεί ως κοινωφελές κέντρο επιστημονικών ερευνών 
σε θέματα ελέγχου Όπλων και Ακτινοβολίας, επιδιώκει κοινωφελείς επιστημονικούς και πολιτιστικούς σκοπούς 
και απονέμει υποτροφίες. Οι σκοποί του Ελληνικού Κέντρου Ελέγχου Όπλων (σύμφωνα με το καταστατικό 
ίδρυσης και λειτουργίας του που δημοσιεύθηκε στο Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης) είναι αυτοί που προβλέπονται 
από το θεσμικό πλαίσιο έρευνας και τεχνολογίας (Ν.3653/2008) περί ερευνητικών και τεχνολογικών φορέων 
(άρθρο 2 παρ.ιβ και παρ. ιγ.).Όλα τα έσοδα από τους διάφορους πόρους του διατίθενται για τις επιστημονικές-
ερευνητικές του δραστηριότητες. Στα πλαίσια της κοινωφελούς της ερευνητικής της δραστηριότητας η «Αθηνά» 
διεξάγει μελέτες και μετρήσεις είτε αυτεπάγγελτα είτε μετά από πρόσκληση των συνδρομητών, δωρητών και 
ευεργετών του καθώς και μετά από πρόσκληση κάθε ιδιωτικού η δημοσίου φορέα που μπορεί να καλύψει τα έξοδα 
της σχετικής επιστημονικής έρευνας. Η Διεύθυνση Ερευνών της «Αθηνάς» καταθέτει στον ενδιαφερόμενο φορέα 
επιστημονική έκθεση σχετικά με τα αποτελέσματα της επιστημονικής έρευνας που διεξήγαγε. 
 
Το Ελληνικό Κέντρο Ελέγχου Όπλων «Αθηνά» ως έγκυρος και ανεξάρτητος επιστημονικός φορέας σε 
θέματα οπλικής, στρατιωτικής και αντιτρομοκρατικής επιστήμης απευθύνεται: 
Σε κάθε Έλληνα που θεωρεί ότι η Ελλάδα πρέπει να αναπτύξει μια πανίσχυρη οπλική, αμυντική και 
αντιτρομοκρατική επιστήμη και τεχνολογία.  
Σε κάθε Έλληνα που θέλει να μάθει με μαθηματική ακρίβεια τις επιπτώσεις και τον έλεγχο των πάσης φύσεως 
οπλικών, πολεμικών και τρομοκρατικών δραστηριοτήτων στην Ελλάδα και το Εξωτερικό 
Στα στελέχη των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης που αναζητούν μια έγκυρη πηγή πληροφόρησης και ειδήσεων 
Στα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας καθώς και τους αποστράτους αυτών. 
Στις Υγειονομικές Υπηρεσίες και τις Υπηρεσίες Πολιτικής Προστασίας 
Σε κάθε Δικαστική και Εισαγγελική Αρχή που αναζητεί έγκυρη και τεκμηριωμένη πραγματογνωμοσύνη 
Στους Δικηγόρους που αναζητούν επιστημονικά στοιχεία και μια πλήρη βάση νομικών δεδομένων προκειμένου να 
τεκμηριώσουν την υπεράσπιση των πελατών τους 
Στους Πολιτικούς που θα κληθούν να πάρουν αποφάσεις και να νομοθετήσουν σε θέματα Εθνικής και Διεθνούς 
Ασφάλειας 
 
Οι επιστημονικές εκθέσεις και μελέτες του Ελληνικού Κέντρου Ελέγχου Όπλων: 
Αποτελούν επιστημονικές μελέτες τις οποίες η Διεύθυνση Ερευνών της «Αθηνάς» θα υποστηρίξει ενώπιον κάθε 
δημοσίου η ιδιωτικού φορέα καθώς και κάθε ανακριτικής, εισαγγελικής και δικαστικής αρχής. 
Δεν αντικαθιστούν πιστοποιητικά και βεβαιώσεις που σύμφωνα με τη νομοθεσία παρέχουν αποκλειστικά οι 
κρατικοί φορείς. 
Δεν αποτελούν ιατρικές βεβαιώσεις, διαγνώσεις η συμβουλές. Στην περίπτωση που ο χρήστης των εκθέσεων 
αυτών θέλει να τις χρησιμοποιήσει για ιατρικούς σκοπούς η «Αθηνά» συνεργάζεται με εξειδικευμένους ιατρούς 
(ακτινολόγους, ογκολόγους κλπ) οι οποίοι είναι στη διάθεση των ενδιαφερομένων. 
 
Αποποίηση Ευθυνών: 
Οι απόψεις των ερευνητών και συνεργατών του ερευνητικού ιδρύματος «Αθηνά» δεν συμπίπτουν απαραίτητα με 
τις απόψεις της Διεύθυνσης του ιδρύματος. 
Οι απόψεις του ιδρύματος δεν συμπίπτουν απαραίτητα με τις απόψεις του ΥΠΕΘΑ, των υπηρεσιών και των 
στρατιωτικών η πολιτικών στελεχών του. 
Ισχύουν όλα τα αναλυτικά στοιχεία περί αποποίησης ευθυνών που αναφέρονται στην ιστοσελίδα του ιδρύματος τα 
οποία καλούνται οι αναγνώστες να μελετήσουν. 
 
  
 
 

Διεύθυνση: Ερευνητικό Ίδρυμα «Αθηνά», Θωμά Χατζίκου 11, 56122 Θεσσαλονίκη, 
Ηλεκτρονική Διεύθυνση: www.EKEO.gr, www.ArmsControl.gr, Τηλέφωνα:  6944165341, 2105226884 

 


