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Η «Μεγάλη Απόδραση» και  
ο υποσµηναγός Σωτήρης Σκάντζικας
Ε νας από τους τελευταίους 

επιζώντες της «µεγάλης από-
δρασης», της µαζικότερης 
και πιο πετυχηµένης από-

δρασης αιχµαλώτων του ∆ευτέρου 
Παγκοσµίου Πολέµου, που γυρί-
στηκε και ταινία από το Χόλιγουντ, 
ο Πολ Ρόγιαλ, πέθανε στη γενέτειρά 
του, στο Περθ της Αυστραλίας, σε 
ηλικία 101 χρόνων.
Την ασέληνη νύχτα της 24ης Μαρ-
τίου 1944, ο Ρόγιαλ και άλλοι 75 
συγκρατούµενοί του (µεταξύ των 
οποίων και ο Ελληνας υποσµηνα-
γός της Ελληνικής Βασιλικής Αερο-
πορίας, Σωτήρης Σκάντζικας), όλοι 
αεροπόροι των συµµαχικών δυνά-
µεων, δραπέτευσαν από το γερµανι-
κό στρατόπεδο αιχµαλώτων «Stalag 
Luft III», µέσα από ένα τούνελ, 
γνωστό µε το όνοµα Harry.
Η απόδραση συγκλόνισε τότε την 
Ευρώπη, ήταν ένα µεγάλο ηθικό 
πλήγµα για τους ναζί αλλά και τον 
ίδιο τον Χίτλερ, ο οποίος διέταξε 
να συλληφθούν και να εκτελεστούν 
όλοι οι δραπέτες. Από τους 76, µό-
λις τρεις, δύο Νορβηγοί και ένας 
Ολλανδός αξιωµατικός, κατάφεραν 
να διαφύγουν από την κατεχόµενη 
Ευρώπη και να σωθούν. Οι υπό-
λοιποι 73 συνελήφθησαν ύστερα 
από ένα ανθρωποκυνηγητό πολ-
λών ηµερών στο οποίο συµµετεί-
χαν µισό εκατοµµύριο αστυνοµικοί, 
στρατιώτες και άντρες της Γκεστά-
πο. Οι 23 φυλακίστηκαν και πάλι 
και απελευθερώθηκαν από τους 
συµµάχους µετά την ήττα των ναζί.
Μεταξύ αυτών ήταν και ο Αυστρα-
λός Πολ Ρόγιαλ, ο οποίος δήλωσε 
σε µια από τις τελευταίες συνεντεύ-
ξεις του ότι δεν του άρεσε η χολι-
γουντιανή εκδοχή της «µεγάλης 
απόδρασης» γιατί παραποιούσε αρ-
κετά την πραγµατικότητα. Στο φιλµ 
πρωταγωνιστούν οι Αµερικανοί 
αξιωµατικοί, όµως στην πραγµα-
τικότητα δεν υπήρχαν Αµερικανοί 
αιχµάλωτοι στο στρατόπεδο την 
εποχή της απόδρασης.
Οι δραπέτες ήταν κυρίως Βρετα-
νοί ή προερχόµενοι από χώρες 
της «Βρετανικής Κοινοπολιτείας». 
Ο Σκάντζικας ήταν µεταξύ των 50 
συλληφθέντων που τελικά εκτελέ-
στηκαν από την Γκεστάπο. Ο Ελ-
ληνας υποσµηναγός είχε διαφύγει 
µετά την κατάρρευση του µετώπου 
τον Απρίλη του ’41 στην Κρήτη και 
από εκεί στη Μέση Ανατολή και 
πήρε µέρος σε µάχες στη Βόρεια 
Αφρική. Ανήκε στην 336η Βασιλι-
κή Ελληνική Μοίρα ∆ιώξεως και 
πετούσε µε το θρυλικό αεροσκά-
φος «Hurricane». Τον Ιούλιο του 
1943, οι σύµµαχοι οργάνωσαν επι-

χείρηση µε την κωδική ονοµασία 
«Θέτις», στην οποία πήραν µέρος 
περισσότερα από εκατό αεροσκά-
φη και εννέα αεροσκάφη της 336ης 
ΒΕΜ∆ µε στόχο την προσβολή γερ-
µανικών στόχων στην Κρήτη, ως 
αντίποινα για την οµαδική σφαγή 
της Κανδάνου. Το αεροσκάφος του 
Σκάντζικα κατερρίφθη, ο πιλότος 
χρησιµοποίησε το αλεξίπτωτό του, 
αλλά πιάστηκε αιχµάλωτος από 
τους Γερµανούς. Μεταφέρθηκε στη 
Γερµανία, στην πόλη Σάγκαν (σή-
µερα η περιοχή ανήκει στην Πολω-
νία), στο στρατόπεδο «Stalag Luft 
III», το οποίο ανήκε στη δικαιοδο-
σία της Γερµανικής Αεροπορίας, 
πήρε αριθµό κρατουµένου 1822 
και τοποθετήθηκε στον βρετανικό 
τοµέα του στρατοπέδου. Εκεί µετά 
τις 9 Νοεµβρίου 1943 φυλακίστηκε 
και ο διοικητής της 336ης ΒΕΜ∆, 
σµηναγός Σπυρίδων ∆ιαµαντόπου-
λος, ο οποίος επίσης συνελήφθη 
αιχµάλωτος µετά την κατάρριψη του 
αεροσκάφους του. ∆ιαµαντόπουλος 
και Σκάντζικας (γνωστός και µε το 
ψευδώνυµο Νικ) συµµετείχαν στην 
οµάδα των εκατοντάδων κρατουµέ-
νων που πήραν µέρος στην προε-
τοιµασία της «µεγάλης απόδρασης» 
την οποία είχε εµπνευστεί και σχε-
διάσει ο θρύλος των αποδράσε-
ων, Βρετανός σµήναρχος Ρότζερ 
Μπούσελ. (Τον Μπούσελ υποδύ-
θηκε στην ταινία ο σερ Ρίτσαρντ 
Ατένµπορο, ενώ όπως δήλωσε ο 
Αυστραλός βετεράνος Πολ Ρόγιαλ, 
η εµβληµατική σκηνή της ταινίας 
µε τον δραπέτη Στιβ Μακ Κουίν να 
προσπαθεί να περάσει τα σύνορα 
µε µοτοσικλέτα ήταν στη φαντασία 
του σεναριογράφου).
Το βράδυ της 24ης Μαρτίου 220 
κρατούµενοι είχαν πάρει µέρος σε 
κλήρωση και ήταν έτοιµοι για τη 

φυγή προς την ελευθερία. Ο Σκά-
ντζικας είχε νούµερο 49, µε τον 
∆ιαµαντόπουλο εκτός της πρώτης 
εκατοντάδας. Οι πρώτοι 100 διέθε-
ταν πλαστές ταυτότητες και πολιτικά 
ρούχα και ως εκ τούτου είχαν πε-
ρισσότερες πιθανότητες να διαφύ-
γουν. Η απόδραση άρχισε στις δέκα 
το βράδυ και διήρκεσε έως τις πέντε 
τα ξηµερώµατα της 25ης Μαρτίου, 
όταν οι φρουροί ανακάλυψαν την 
απόπειρα, όµως στο µεταξύ είχαν 
προλάβει να αποδράσουν 76 κρα-
τούµενοι, όλοι αεροπόροι. Ο Σκά-
ντζικας µε άλλους 11 δραπέτες κι-
νήθηκαν αρχικά πεζή και µετά µε 
τρένο προς τα σύνορα της Τσεχο-
σλοβακίας. Αργότερα χωρίστηκαν 
σε µικρότερες οµάδες και τελικά ο 
Ελληνας υποσµηναγός συνελήφθη 
µαζί µε τον Βρετανό Τζίµι Τζέιµς, σε 
συνοριακό σιδηροδροµικό σταθµό. 
Ο Τζέιµς περιέγραψε την εµπειρία 
του και τις τελευταίες στιγµές του 
µε τον Σκάντζικα στο βιβλίο του 

«Μoonless night». Το όνοµα του 
Βρετανού συντρόφου του Σκάντζι-
κα δεν ήταν στη λίστα θανάτου της 
Γκεστάπο.
Ο Ελληνας εκτελέστηκε στις 30 
Μαρτίου από έναν άντρα της Γκε-
στάπο µε το όνοµα Lux. H εκτέλεση 
του Σκάντζικα και άλλων 49 θυµά-
των της «µεγάλης απόδρασης» συ-
µπεριελήφθη ως έγκληµα πολέµου 
στο κατηγορητήριο της δίκης της 
Νυρεµβέργης. Στο πιστοποιητικό 
θανάτου του Σκάντζικα αναφέρε-
ται ψευδώς, όπως και για όλους 
τους εκτελεσθέντες, ότι «εφονεύθη 
επιχειρώντας να δραπετεύσει». Η 
σορός του αποτεφρώθηκε στο κρε-
µατόριο της πόλης Χίρσµπεργκ και 
η τεφροδόχος του στάλθηκε στο 
στρατόπεδο «Stalag Luft III» και 
αργότερα τοποθετήθηκε σε µνηµείο 
που στήθηκε από τους συγκρατού-
µενούς του, στο στρατιωτικό κοιµη-
τήριο του Πόζναν στην Πολωνία.
Στις πολλές τελετές που έγιναν στο 
κοιµητήριο µετά τον πόλεµο και µέ-
χρι πρόσφατα, δεν έχει καταγραφεί 
επισήµως ως συµµετέχουσα χώρα η 
Ελλάδα.
Ο Σκάντζικας, ένας από τους πολ-
λούς ήρωες του πολέµου, έµεινε 
στη σκιά της Ιστορίας, σεµνός στη 
ζωή και στον θάνατο. Ο µοναδι-
κός εν ζωή από τους ήρωες της 
«µεγάλης απόδρασης» είναι πλέον 
ο Αγγλος Ντικ Τσόρτσιλ, ο οποίος 
γλίτωσε την εκτέλεση γιατί οι ναζί 
πίστευαν, όπως είπε ο Πολ Ρόγιαλ, 
ότι µπορεί να ήταν συγγενής του 
συνεπώνυµού του, Βρετανού πρω-
θυπουργού, Ουίνστον Τσόρτσιλ. 
Οταν ο Ρόγιαλ ρωτήθηκε για τον 
ηρωισµό των αεροπόρων που πέ-
ταξαν προς την ελευθερία, δήλωσε 
πως «δεν έκαναν τίποτα παραπάνω 
από το καθήκον τους».

Αιχµάλωτοι αεροπόροι στο «Stalag Luft ΙΙΙ» στον κοιτώνα τους, από όπου ξεκίνησε το τούνελ για τη 
«µεγάλη απόδραση»

Ο Ελληνας αεροπόρος που µετείχε στην απόδραση, Σωτήρης Σκάντζικας (αριστερά), µαζί µε τον 
αδερφό του, Σαράντη. ∆εξιά: Ο Αυστραλός αεροπόρος Πολ Ρόγιαλ


