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ΕΠΕΤΕΙΟΛΟΓIΟ ΠΟΛΕΜΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ 
ΔEKEMBPIOY-IANOYPIOY-ΦEBPOYAPIOY

2 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ 1913 √ μ·ÛÈÏÈ¿˜ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜, Ô ¶Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ ∂. μÂÓÈ˙¤ÏÔ˜ Î·È Ô ¡·‡·Ú¯Ô˜ ∫Ô˘ÓÙÔ˘ÚÈÒÙË˜ ÂÈ‚È-
‚¿ÛıËÎ·Ó ÛÙÔ £ˆÚËÎÙfi «∞μ∂ƒøº» Î·È Î‹Ú˘Í·Ó ÙËÓ ¤ÓˆÛË ÙË˜ ∫Ú‹ÙË˜ ÌÂ ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, ˘„ÒÓÔÓÙ·˜ ÙËÓ ∂ÏÏËÓÈÎ‹
™ËÌ·›· ÛÙÔÓ ÈÛÙfi ÙÔ˘ ÊÚÔ˘Ú›Ô˘ «ºπƒ∫∞™», ÛÙ· Ã·ÓÈ¿.

3 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ 1912 ∏ Ó·˘Ì·¯›· ÙË˜ ŒÏÏË˜. ◊Ù·Ó Ë ÚÒÙË ·fi ÙÈ˜ ‰‡Ô ÎÔÚ˘Ê·›Â˜ Ó·˘Ì·¯›Â˜ ÌÂÙ·Í‡ ÙÔ˘ ∂ÏÏËÓÈÎÔ‡
¶ÔÏÂÌÈÎÔ‡ ¡·˘ÙÈÎÔ‡ Î·È ÙÔ˘ √ıˆÌ·ÓÈÎÔ‡ ™ÙfiÏÔ˘ Î·Ù¿ ÙÔÓ ∞ã μ·ÏÎ·ÓÈÎfi ¶fiÏÂÌÔ Î·È Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËÎÂ ÛÙËÓ ¤ÍÔ-
‰Ô ÙˆÓ ÛÙÂÓÒÓ ÙˆÓ ¢·Ú‰·ÓÂÏÏ›ˆÓ (‹ ∂ÏÏËÛfiÓÙÔ˘). √ ÙÔ˘ÚÎÈÎfi˜ ÛÙfiÏÔ˜ ÌÂ Ó·˘·Ú¯›‰· ÙÔ £ˆÚËÎÙfi «Ã∞ƒπ∂¡Δπ¡
μ∞ƒμ∞ƒ√™∞» Î·È Ô ÂÏÏËÓÈÎfi˜ ÛÙfiÏÔ˜ ÌÂ Ó·˘·Ú¯›‰· ÙÔ £ˆÚËÎÙfi «∞μ∂ƒøº» Ó·˘Ì¿¯ËÛ·Ó Â› 63 ÏÂÙ¿. ∏ Ó·˘Ì·-
¯›· ¤ÏËÍÂ ÌÂ ÙË Ó›ÎË ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ ÛÙfiÏÔ˘ Î·È ÙÔÓ ÂÁÎÏÂÈÛÌfi ÙÔ˘ ÔıˆÌ·ÓÈÎÔ‡ ÛÙfiÏÔ˘ ÂÓÙfi˜ ÙˆÓ ÛÙÂÓÒÓ. ¶ÚˆÙ·ÁˆÓÈ-
ÛÙ‹˜ ÙË˜ ÂÏÏËÓÈÎ‹˜ Ó›ÎË˜ ‹Ù·Ó Ô ¡·‡·Ú¯Ô˜ ¶. ∫Ô˘ÓÙÔ˘ÚÈÒÙË˜.

5 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ 1942 ΔÔ ÈÛÙÈÔÊfiÚÔ ∂Î·È‰Â˘ÙÈÎfi ÙË˜ ™.¡.¢., «∞ƒ∏™», ‚˘ı›˙ÂÙ·È ¤Íˆ ·fi ÙË μÂÁÁ¿˙Ë.
6 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ ∂ÔÚÙ‹ ÙÔ˘ ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘ ∂ÈÛÎfiÔ˘ ª‡ÚˆÓÔ˜ §˘Î›·˜, ¶ÚÔÛÙ¿ÙÔ˘ ÙˆÓ ¡·˘ÙÈÎÒÓ Î·È ÙÔ˘ ¶ÔÏÂÌÈÎÔ‡ ¡·˘ÙÈ-

ÎÔ‡. ÕÁÈÔ˜ ÙË˜ √Úıfi‰ÔÍË˜ Î·È ÙË˜ ƒˆÌ·ÈÔÎ·ıÔÏÈÎ‹˜ ∂ÎÎÏËÛ›·˜. Δ· Û¯ÂÙÈÎ¿ ÌÂ ÙË ˙ˆ‹ ÙÔ˘ ‚·Û›˙ÔÓÙ·È ÌfiÓÔ ÛÂ ·-
Ú·‰fiÛÂÈ˜. ∫·Ù¿ ÙËÓ ·Ú¿‰ÔÛË ÁÂÓÓ‹ıËÎÂ ÛÙ· ¶¿Ù·Ú· ÙË˜ §˘Î›·˜ (ªπ∫ƒ∞ ∞™π∞) Î·È ¤ÁÈÓÂ ËÁÔ‡ÌÂÓÔ˜ ÙË˜ ªÔÓ‹˜
™ÈÒÓ ÛÙ· ª‡Ú· ÙË˜ §˘Î›·˜ Î·È ·ÚÁfiÙÂÚ· Â›ÛÎÔÔ˜ ÙË˜ fiÏË˜ ·˘Ù‹˜. ∫·Ù¿ ÙÔ˘˜ ‰ÈˆÁÌÔ‡˜ ÙÔ˘ ¢ÈÔÎÏËÙÈ·ÓÔ‡ ̆ ¤ÛÙË
‚·Û·ÓÈÛÙ‹ÚÈ·. ∫·Ù’ ¿ÏÏË ·Ú¿‰ÔÛË ·ÚÂ˘Ú¤ıË ÛÙËÓ √ÈÎÔ˘ÌÂÓÈÎ‹ ™‡ÓÔ‰Ô ÙË˜ ¡›Î·È·˜. ¶¤ı·ÓÂ ÛÙÈ˜ 6 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘
ÙÔ˘ 345 ‹ 352 Ì.¯. Î·È ÙËÓ ËÌ¤Ú· ·˘Ù‹ ÁÈÔÚÙ¿˙ÂÙ·È Î·È ·fi ÙÈ˜ ‰‡Ô ÂÎÎÏËÛ›Â˜ Ë ÌÓ‹ÌË ÙÔ˘. Δ· ÏÂ›„·Ó¿ ÙÔ˘ ‰È·ÙËÚ‹-
ıËÎ·Ó ÛÙ· ª‡Ú· ¤ˆ˜ Î·È ÙÔÓ 11Ô ·ÈÒÓ· ÔfiÙÂ Î·È ÌÂÙ·Ê¤ÚıËÎ·Ó ÛÙËÓ πÙ·Ï›·, ÛÙÔ ¡·fi ÙÔ˘ ∞Á›Ô˘ ™ÙÂÊ¿ÓÔ˘, ÛÙËÓ
fiÏË ª¿ÚÈ ÙÔ 1087. 

6 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ 1943 £ÚÈ·Ì‚Â˘ÙÈÎfi˜ Â·Ó¿ÏÔ˘˜ ∞ÓÙÈÙÔÚÈÏÏÈÎÔ‡ «∞¢ƒπ∞™» ÛÙËÓ ∞ÏÂÍ¿Ó‰ÚÂÈ·. √ ∫˘‚ÂÚÓ‹ÙË˜ ÙÔ˘ ∞ÓÙÈ-
ÙÔÚÈÏÏÈÎÔ‡ ∞¢ƒπ∞™ ∞ÓÙÈÏÔ›·Ú¯Ô˜ π. ΔÔ‡Ì·˜, Î·ÙfiÚıˆÛÂ Ó· Ô‰ËÁ‹ÛÂÈ ÙÔ ÏÔ›Ô ̄ ˆÚ›˜ ÏÒÚË Î·È ÌÂÙ¿ ·fi Úfi¯ÂÈ-
ÚÂ˜ ÂÈÛÎÂ˘¤˜ ÛÙËÓ ∞ÏÈÎ·ÚÓ·ÛÛfi ÛÙËÓ ∞ÏÂÍ¿Ó‰ÚÂÈ· ÙËÓ 6Ë ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ 1943. ∫·Ù¿ ÙËÓ Â›ÛÔ‰fi ÙÔ˘ ÛÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ, ÂÂ˘-
ÊËÌ‹ıËÎÂ ·fi Ù· ÏËÚÒÌ·Ù· ÙÔ˘ ∂ÏÏËÓÈÎÔ‡ Î·È μÚÂÙ·ÓÈÎÔ‡ ™ÙfiÏÔ˘, Ô˘ Â›¯·Ó ·Ú·Ù·¯ıÂ› ÁÈ· ÙËÓ ˘Ô‰Ô¯‹ ÙÔ˘.

9 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘1912 ¶·ÁÎfiÛÌÈ· ÚÒÙË ÙÔÚÈÏÏÈÎ‹ Â›ıÂÛË ·fi ÀÔ‚Ú‡¯ÈÔ. ΔÔ ∂ÏÏËÓÈÎfi ˘Ô‚Ú‡¯ÈÔ «¢∂§ºπ¡», ÌÂ Î˘-
‚ÂÚÓ‹ÙË ÙÔÓ ÀÔÏÔ›·Ú¯Ô ™ÙÂÊ. ¶··ÚÚËÁfiÔ˘ÏÔ, ‰ÈÂÍ‹Á·ÁÂ ÙÔÚÈÏÏÈÎ‹ Â›ıÂÛË ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ÙÔ˘ ΔÔ˘ÚÎÈÎÔ‡ Î·Ù·-
‰ÚÔÌÈÎÔ‡ “MEDJIDIEH MECIDIYE”. ∏ Â›ıÂÛË ˘‹ÚÍÂ ·ÓÂÈÙ˘¯‹˜, ·ÏÏ¿ ·ÔÙ¤ÏÂÛÂ ÙËÓ ÚÒÙË Â›ıÂÛË ÌÂ ÙÔÚ-
›ÏË ·fi ˘Ô‚Ú‡¯ÈÔ ÛÙËÓ ·ÁÎfiÛÌÈ· Ó·˘ÙÈÎ‹ ÈÛÙÔÚ›·.

15 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ 1942 ΔÔ ÂÏÏËÓÈÎfi ∞ÓÙÈÙÔÚÈÏÏÈÎfi «μ. √§°∞», ÌÂ ∫˘‚ÂÚÓ‹ÙË ÙÔÓ ¶ÏˆÙ¿Ú¯Ë °. ªÏ¤ÛÛ· Î·È ÙÔ ·ÁÁÏÈ-
Îfi ∞ÓÙÈÙÔÚÈÏÏÈÎfi «PETRARD» ‚˘ı›˙Ô˘Ó  ÛÙË μÂÁÁ¿˙Ë ÙÔ πÙ·ÏÈÎfi ˘Ô‚Ú‡¯ÈÔ  «VARSCIEK».

17 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ 1827 √ ÊÈÏ¤ÏÏËÓ·˜ Frank Abney Hostings (ÕÛÙÈÁÍ) ∫˘‚ÂÚÓ‹ÙË˜ ÙÔ˘ ·ÙÌÔÎ›ÓËÙÔ˘ ÔÏÂÌÈÎÔ‡ ÏÔ›Ô˘
«K∞ƒΔ∂ƒπ∞», Ô ÔÔ›Ô˜ Â›¯Â ÂÈÌÂÏËıÂ› Î·È ¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙ‹ÛÂÈ ÙËÓ Î·Ù·ÛÎÂ˘‹ ÙÔ˘, ·Ó·Î·Ù·Ï·Ì‚¿ÓÂÈ ·fi ÙÔ˘˜ ΔÔ‡Ú-
ÎÔ˘˜ ÙË ÓËÛ›‰· μ·ÛÈÏ¿‰È ÛÙÔ ªÂÛÔÏfiÁÁÈ. 

20 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘1941 ∂È‚Â‚·ÈÒıËÎÂ Ë ·ÒÏÂÈ· ÙÔ˘ ·ÁÁÏÈÎÔ‡ ÀÔ‚Ú˘¯›Ô˘ «¶∂ƒ™∂À™» ÌÂÙ¿ ·fi ÚfiÛÎÚÔ˘Û‹ ÙÔ˘ ÛÂ
Ó¿ÚÎË. ΔÔ˘ ˘Ô‚Ú˘¯›Ô˘ Â¤‚·ÈÓÂ Ô ÀÔÏÔÈ¿Ú¯Ô˜ ª∂ƒ§π¡, Ô ÔÔ›Ô˜ Â›¯Â ˙ËÙ‹ÛÂÈ Ì¤¯ÚÈ Ó· ÂÈÛÎÂ˘·ÛÙÂ› ÙÔ ˘Ô-
‚Ú‡¯ÈÔ ÙÔ˘ «°§∞À∫√™» ÛÙËÓ ª¿ÏÙ·, Ó· ÂÈ‚È‚·ÛÙÂ› ÛÙÔ ·ÁÁÏÈÎfi ˘Ô‚Ú‡¯ÈÔ ÁÈ· ·fiÎÙËÛË ÁÓÒÛÂˆÓ Î·È ÂÌÂÈÚ›·˜
ÛÙÔÓ ˘Ô‚Ú‡¯ÈÔ fiÏÂÌÔ.     

22 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘1940 ΔÔ ÀÔ‚Ú‡¯ÈÔ «¶∞¶∞¡π∫√§∏™» ÌÂ ∫˘‚ÂÚÓ‹ÙË ÙÔÓ ¶ÏˆÙ¿Ú¯Ë ª. π·ÙÚ›‰Ë, ·È¯Ì·ÏˆÙ›˙ÂÈ ÙÔ
Ï‹ÚˆÌ· ÙÔ˘ πÙ·ÏÈÎÔ‡ ÂÙÚÂÏ·ÈÔÎ›ÓËÙÔ˘ ÏÔ›Ô˘ «∞¡Δ√À∞¡∂ΔΔ∞» ÛÙËÓ ∞‰ÚÈ·ÙÈÎ‹, ·ã fiÔ˘ ÏËÚÔÊÔÚ‹ıËÎÂ ÁÈ·
ÓËÔÔÌ‹, Î·Ù¿ ÙË˜ ÔÔ›·˜ Î·È ÂÂÙ¤ıË ÙËÓ 24Ë ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘1940. 

24 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘1940 ΔÔ ÀÔ‚Ú‡¯ÈÔ «¶∞¶∞¡π∫√§∏™» ÌÂ ∫˘‚ÂÚÓ‹ÙË ÙÔÓ ¶ÏˆÙ¿Ú¯Ë ª. π·ÙÚ›‰Ë, ÂÂÙ¤ıË ÛÙËÓ Â›ÛÔ-
‰Ô ÙË˜ ∞˘ÏÒÓ·˜ Î·Ù¿ πÙ·ÏÈÎ‹˜ ÓËÔÔÌ‹˜ ‰Ò‰ÂÎ· (12) ÂÌÔÚÈÎÒÓ ÏÔ›ˆÓ, ÚÔÛÙ·ÙÂ˘Ì¤ÓˆÓ ·fi ¤ÍÈ (6) ∞ÓÙÈÙÔÚÈÏ-
ÏÈÎ¿ Î·È ‚˘ı›˙ÂÈ ÙÔ πÙ·ÏÈÎfi ·ÙÌfiÏÔÈÔ «FIRENZE», 3.952 ÙfiÓ., Î·Ù¿ÊÔÚÙÔ ÌÂ πÙ·ÏÔ‡˜ ÛÙÚ·ÙÈÒÙÂ˜.

29 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘1940 ΔÔ ÀÔ‚Ú‡¯ÈÔ «¶ƒøΔ∂À™» ÌÂ ∫˘‚ÂÚÓ‹ÙË ÙÔÓ ¶ÏˆÙ¿Ú¯Ë ª. Ã·Ù˙ËÎˆÓÛÙ·ÓÙ‹, ‚˘ı›˙ÂÈ ¤Íˆ ·fi
ÙÔ ÓËÛ› ™¿ÛÛˆÓ ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔÓ ÎfiÏÔ ÙÔ˘ ∞˘ÏÒÓ· ∞Ï‚·Ó›·˜ ÌÂÙ¿ ·fi ÂÈÙ˘¯‹ Â›ıÂÛË ÌÂ ÙÔÚ›ÏÂ˜  ÙÔ πÙ·ÏÈÎfi ÌÂÙ·Áˆ-
ÁÈÎfi «SARDEGNA» 11.452 ÙfiÓ., Î·Ù¿ÊÔÚÙÔ ÌÂ πÙ·ÏÔ‡˜ ÛÙÚ·ÙÈÒÙÂ˜. ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ‰¤¯ıËÎÂ Â›ıÂÛË ·fi ÙÔ πÙ·ÏÈÎfi
ÙÔÚÈÏÔ‚fiÏÔ «ANTARES» Î·È ‚˘ı›ÛÙËÎÂ ·‡Ù·Ó‰ÚÔ. 

31 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘1940 ΔÔ ÀÔ‚Ú‡¯ÈÔ «∫∞Δ™ø¡∏™», ÌÂ ∫˘‚ÂÚÓ‹ÙË ÙÔÓ ¶ÏˆÙ¿Ú¯Ë ∞ı. ™·Ó›‰Ë, ‚˘ı›˙ÂÈ ÌÂ ‚ÔÏ‹ ˘ÚÔ-
‚fiÏÔ˘ ÙÔ˘ ÙÔ πÙ·ÏÈÎfi ÂÙÚÂÏ·ÈÔÊfiÚÔ “QUINTO” 530 ÙfiÓ. 

5 π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘1913 ¡·˘Ì·¯›· ÙË˜ §‹ÌÓÔ˘. √ ∂ÏÏËÓÈÎfi˜ ™ÙfiÏÔ˜ ̆ fi ÙÈ˜ ‰È·Ù·Á¤˜ ÙÔ˘ ¡·˘¿Ú¯Ô˘ ¶·‡ÏÔ˘ ∫Ô˘ÓÙÔ˘ÚÈÒÙË
Â› ÙÔ˘ ıˆÚËÎÙÔ‡ «∞μ∂ƒøº» Î·Ù·Ó·˘Ì·¯Â› ÙÔÓ ΔÔ‡ÚÎÈÎÔ ÛÙfiÏÔ ÛÙË ı·Ï¿ÛÛÈ· ÂÚÈÔ¯‹ ÙË˜ §‹ÌÓÔ˘. ∏ ÂÏÏËÓÈÎ‹
·˘Ù‹ Ó›ÎË ÂÍ·ÛÊ¿ÏÈÛÂ ÙËÓ Î˘ÚÈ·Ú¯›· ÛÙÔ ∞ÈÁ·›Ô, Î·È ÙÔÓ ÂÁÎÏÂÈÛÌfi ÙÔ˘ ÔıˆÌ·ÓÈÎÔ‡ ÛÙfiÏÔ˘ ÂÓÙfi˜ ÙˆÓ ÛÙÂÓÒÓ ÁÈ· ÙÈ˜
‰ÂÎ·ÂÙ›Â˜ Ô˘ ·ÎÔÏÔ‡ıËÛ·Ó. 

5 π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ 1913 μÔÌ‚·Ú‰ÈÛÌfi˜ ÙË˜ ™‡ÚÔ˘ ·fi ÙÔ ÙÔ˘ÚÎÈÎfi ÔÏÂÌÈÎfi «Ã∞ªπ¢π∂». μ‡ıÈÛË ÙÔ˘ Â‡‰ÚÔÌÔ˘
«ª∞∫∂¢√¡π∞» ÌÂ ∫˘‚ÂÚÓ‹ÙË ÙÔÓ ¶ÏˆÙ¿Ú¯Ë §. ΔÛÔ˘Î·Ï¿. 

5 π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ 1941 ∞ÓÙÈÙÔÚÈÏÏÈÎ¿ ÙÔ˘ ÛÙfiÏÔ˘ ÂÎÙÂÏÔ‡Ó ÙËÓ ÙÚ›ÙË ÂÈ‰ÚÔÌ‹ ÛÙÔ ÛÙÂÓfi ÙÔ˘ √ΔR∞¡Δ√ Î·È ‚ÔÌ‚·Ú‰›-
˙Ô˘Ó ÙÈ˜ πÙ·ÏÈÎ¤˜ ı¤ÛÂÈ˜ ÛÙÔ Ì¤ÙˆÔ ÙË˜ ∞Ï‚·Ó›·˜. ¶¤ÓÙÂ ÂÏÏËÓÈÎ¿ ·ÓÙÈÙÔÚÈÏÏÈÎ¿ Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó, «μ. √§°∞», (ÌÂ
ÂÈ‚·›ÓÔÓÙ· ÙÔÓ ∞Ú¯ËÁfi ™ÙfiÏÔ˘) «μ. °∂øƒ°π√™», «æ∞ƒ∞», «∫√À¡Δ√ÀƒπøΔ∏™», «™¶∂Δ™∞π».

9 π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ 1941 ΔÔ ˘Ô‚Ú‡¯ÈÔ «ΔƒπΔø¡» Î·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙË˜ ÙÚ›ÙË˜ ÔÏÂÌÈÎ‹˜ ÂÚÈÔÏ›·˜ ÛÙÔ ÛÙÂÓfi ÙÔ˘
√ΔR∞¡Δ√, ÌÂ ∫˘‚ÂÚÓ‹ÙË ÙÔÓ ¶ÏˆÙ¿Ú¯Ë ¢. ∑¤Ô, ‚‡ıÈÛÂ ÙÔ ÈÙ·ÏÈÎfi ˘Ô‚Ú‡¯ÈÔ «NEGHELLI» ÙÔ ÔÔ›Ô ‚ÚÈÛÎfi-
Ù·Ó ÂÓ ÂÈÊ·ÓÂ›·.

12 π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ 1889 ŒÓ·ÚÍË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ™¯ÔÏ‹˜ ¡·˘ÙÔ·›‰ˆÓ (¶·Ú·ÁˆÁÈÎ‹˜ ™¯ÔÏ‹˜ ªÔÓ›ÌˆÓ À·ÍÈˆÌ·ÙÈÎÒÓ
¶¡).

13 π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ 1822 ∏ ∞ã ∂ıÓÔÛ˘Ó¤ÏÂ˘ÛË ÙË˜ ∂È‰·‡ÚÔ˘ Î·ıÈÂÚÒÓÂÈ ÙË Á·Ï·ÓfiÏÂ˘ÎË ˆ˜ Â›ÛËÌÔ Û‡Ì‚ÔÏÔ ÙÔ˘ Â·Ó·-
ÛÙ·ÙËÌ¤ÓÔ˘ Á¤ÓÔ˘˜ ÙˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ.

16 π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ 1829 ™ÙÔÏ›ÛÎÔ˜ ̆ fi ÙÔÓ ∞Ó‰Ú¤· ΔÂÓÂÎ¤, ·È¯Ì·ÏˆÙ›˙ÂÈ 2 ΔÔ˘ÚÎÈÎ¤˜ ∫·ÓÔÓÈÔÊfiÚÔ˘˜ ÛÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ ÙË˜ ¶Ú¤-
‚Â˙·˜ Î·ıÒ˜ Î·È ÙÔ ¢ÈÔÈÎËÙ‹ ÙÔ˘˜ Ã·Û¿Ó ¶·Û¿ Î·È 24 ΔÔ‡ÚÎÔ˘˜.

17 π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ 1943 ΔÔ ÀÔ‚Ú‡¯ÈÔ «¶∞¶∞¡π∫√§∏™», ÌÂ ∫˘‚ÂÚÓ‹ÙË ÙÔÓ ÀÔÏÔ›·Ú¯Ô ¡. ƒÔ˘ÛÛ¤Ó, Û˘ÏÏ·Ì‚¿ÓÂÈ
ÛÙÔ ·ÎÚˆÙ‹ÚÈÔ ª·Ï¤·˜ ¤Ó· °ÂÚÌ·ÓÈÎfi πÛÙÈÔÊfiÚÔ Î·È ‚˘ı›˙ÂÈ ¿ÏÏÔ ¤Ó·.

19 π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ 1943 ΔÔ ∞ÓÙÈÙÔÚÈÏÏÈÎfi «μ. √§°∞», ÌÂ ∫˘‚ÂÚÓ‹ÙË ÙÔÓ ¶ÏˆÙ¿Ú¯Ë °. ªÏ¤ÛÛ·, ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· ÌÂ ÙÔ
·ÁÁÏÈÎfi ∞ÓÙÈÙÔÚÈÏÏÈÎfi «¡√Àª¶π∞¡» ‚˘ı›˙ÂÈ ÙÔ ÂÍÔÏÈÛÌ¤ÓÔ Â¯ıÚÈÎfi ∂ÌÔÚÈÎfi «STROMBOLI» 500 ÙfiÓ., ÎÔÓÙ¿
ÛÙËÓ Δ‡ÓÈ‰·.

21 π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ 1944 ∞fi‚·ÛË ÛÙÔ ÕÓÙ˙ÈÔ πÙ·Ï›·˜. ™ÙË Û˘ÌÌ·¯ÈÎ‹ ‰‡Ó·ÌË ·Ô‚¿ÛÂˆÓ ÌÂÙ¤¯Ô˘Ó Ù· ∞ÓÙÈÙÔÚÈÏÏÈÎ¿
«∫ƒ∏Δ∏», ÌÂ ∫˘‚ÂÚÓ‹ÙË ÙÔÓ ∞ÓÙÈÏÔ›·Ú¯Ô °. ª·ÓˆÏ¿ÙÔ , «£∂ªπ™Δ√∫§∏™», ÌÂ ∫˘‚ÂÚÓ‹ÙË ÙÔÓ ¶ÏˆÙ¿Ú¯Ë ¡.
™·ÚÚ‹ Î·È Ù· ∞ÚÌ·Ù·ÁˆÁ¿ «™∞ª√™», ÌÂ ∫˘‚ÂÚÓ‹ÙË ÙÔÓ ∞ÓÙÈÏÔ›·Ú¯Ô ¶. §¿·, «§∏ª¡√™», ÌÂ ∫˘‚ÂÚÓ‹ÙË
ÙÔÓ ∞ÓÙÈÏÔ›·Ú¯Ô §. ∫·Ï¤ÚÁË Î·È «Ãπ√™», ÌÂ ∫˘‚ÂÚÓ‹ÙË ÙÔÓ ∞ÓÙÈÏÔ›·Ú¯Ô ∞. ™·Ó›‰Ë.

22 π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ 1830 ªÂ ÙË ™˘Óı‹ÎË ÙÔ˘ §ÔÓ‰›ÓÔ˘ Ë ∂ÏÏ¿‰· ·Ó·ÁÓˆÚ›˙ÂÙ·È ˆ˜ ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙÔ ÎÚ¿ÙÔ˜.
24 π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ 1827 ªÔ›Ú· ÙÔ˘ ∂ÏÏËÓÈÎÔ‡ ™ÙfiÏÔ˘ ˘fi ÙÈ˜ ‰È·Ù·Á¤˜ ÙÔ˘ ÕÛÙÈÁÁÔ˜ ·Ô‚È‚¿˙ÂÈ ÛÙÚ·ÙÂ‡Ì·Ù· ÛÙÔ ¶·Û·-

ÏÈÌ¿ÓÈ Î·È Î·Ù·Ï·Ì‚¿ÓÂÙ·È Ô ¶ÂÈÚ·È¿˜.
24 π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ 1913 ¶·ÁÎfiÛÌÈ· ÚÒÙË ·ÔÛÙÔÏ‹ Ó·˘ÙÈÎ‹˜ Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜. ¶Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËÎÂ ÛÙÔÓ ªÔ‡‰ÚÔ ÙË˜ §‹-

ÌÓÔ˘ Ë ÚÒÙË ÔÏÂÌÈÎ‹ ·ÔÛÙÔÏ‹ Â’ ˆÊÂÏÂ›· ÙÔ˘ μ¡ ÌÂ ˘‰ÚÔÏ¿ÓÔ Maurice Farman Hydroplane. √ ¯ÂÈÚÈÛÙ‹˜
ÀÔÏÔ¯·Áfi˜ ªÈ¯·‹Ï ªÔ˘ÙÔ‡ÛË˜ Î·È Ô ·Ú·ÙËÚËÙ‹˜ ™ËÌ·ÈÔÊfiÚÔ˜ ∞ÚÈÛÙÂ›‰Ë˜ ªˆÚ·˚Ù›ÓË˜ Î·Ù‹ÚÙÈÛ·Ó Û¯Â‰È¿-
ÁÚ·ÌÌ· - ÛÎ·Ú›ÊËÌ· ÙˆÓ ı¤ÛÂˆÓ ÙÔ˘ ΔÔ˘ÚÎÈÎÔ‡ ™ÙfiÏÔ˘, ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ Ú›¯ÙËÎ·Ó Ù¤ÛÛÂÚÂÈ˜ ‚fiÌ‚Â˜ Ô˘ ÚÔ-
Í¤ÓËÛ·Ó ÂÏ·ÊÚ¤˜ ˙ËÌÈ¤˜. ∫·Ù¿ ÙËÓ ÂÈÛÙÚÔÊ‹ ÙÔ ˘‰ÚÔÏ¿ÓÔ, ÏfiÁˆ ‚Ï¿‚Ë˜, ÚÔÛı·Ï·ÛÛÒıËÎÂ ·Ó·ÁÎ·ÛÙÈÎ¿ Î·È Ú˘-
ÌÔ˘ÏÎ‹ıËÎÂ Ì¤¯ÚÈ ÙË ‚¿ÛË ÙÔ˘ ·fi ÙÔ ∞/Δ μ∂§√™  Ô˘ ·Ú·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡ÛÂ ÙËÓ Ù‹ÛË. ∏ ·ÔÛÙÔÏ‹ ·˘Ù‹ ̄ ·Ú·ÎÙËÚ›-
ÛÙËÎÂ ·fi ÙÔ˘˜ ÛÙÚ·ÙÈˆÙÈÎÔ‡˜ ·Ú·ÙËÚËÙ¤˜ ̂ ˜ Ë ÚÒÙË ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ Ó·˘ÙÈÎ‹˜ Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜, ÂÓÒ ·Û¯ÔÏ‹ıËÎ·Ó È‰È·›-
ÙÂÚ· ÌÂ ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ Ô ÂÏÏËÓÈÎfi˜ Î·È ‰ÈÂıÓ‹˜ Ù‡Ô˜ ·ÏÏ¿ Î·È Ô ÙÔ˘ÚÎÈÎfi˜.

28 π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ 1943 ΔÔ ∞ÓÙÈÙÔÚÈÏÏÈÎfi «∞¢ƒπ∞™», ÌÂ ∫˘‚ÂÚÓ‹ÙË ÙÔÓ ∞ÓÙÈÏÔ›·Ú¯Ô π. ΔÔ‡Ì·, ‚˘ı›˙ÂÈ ÙÔ °ÂÚÌ·ÓÈÎfi
ÀÔ‚Ú‡¯ÈÔ «U-553».

31 π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ 1996 ΔÔ ÂÏÈÎfiÙÂÚÔ  ¶¡ 21 ÌÂ Ï‹ÚˆÌ· ÙÔÓ ÀÔÏÔ›·Ú¯Ô Ã. ∫·Ú·ı·Ó¿ÛË ¶¡, ÙÔÓ ÀÔÏÔ›·Ú¯Ô ¶.
μÏ·¯¿ÎÔ ¶¡ Î·È ÙÔÓ ∞Ú¯ÈÎÂÏÂ˘ÛÙ‹ ∂. °È·ÏÔ„fi ¶¡ Î·Ù¤ÂÛÂ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÙˆÓ πÌ›ˆÓ ÛÙÈ˜ 03.55 Ù· ÍËÌÂÚÒÌ·Ù·
ÙË˜ ΔÂÙ¿ÚÙË˜ 31 π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ 1996 Î·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙË˜ ·ÔÛÙÔÏ‹˜ ÙÔ˘˜, Ô˘ ‹Ù·Ó Ó· ·Ó·ÁÓˆÚ›ÛÔ˘Ó Î·È Ó· ·Ó·Ê¤-
ÚÔ˘Ó Ù˘¯fiÓ ‡·ÚÍË ΔÔ‡ÚÎˆÓ ÛÙÚ·ÙÈˆÙÒÓ ÛÙ· ¢. ÿÌÈ·.

13 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘1943 ΔÔ ∞ÓÙÈÙÔÚÈÏÏÈÎfi «∞¢ƒπ∞™», ÌÂ ∫˘‚ÂÚÓ‹ÙË ÙÔÓ ∞ÓÙÈÏÔ›·Ú¯Ô π. ΔÔ‡Ì·, ÛÙÔÓ ∞ÙÏ·ÓÙÈÎfi Î·È
ÎÔÓÙ¿ ÛÙÈ˜ ·ÎÙ¤˜ ÙË˜ §È‚ÂÚ›·˜ ‚˘ı›˙ÂÈ ÙÔ °ÂÚÌ·ÓÈÎfi ˘Ô‚Ú‡¯ÈÔ «U-623».

15 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘1920 ∞ÔÓ¤ÌÂÙ·È Ô ‚·ıÌfi˜ ÙÔ˘ ¡·˘¿Ú¯Ô˘ ÛÙÔÓ ÀÔÓ·‡·Ú¯Ô ¶·‡ÏÔ ∫Ô˘ÓÙÔ˘ÚÈÒÙË.
15 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘1923 √È ™‡ÌÌ·¯ÔÈ ·ÔÊ·Û›˙Ô˘Ó Ó· ·ÔÛ‡ÚÔ˘Ó Ù· ÔÏÂÌÈÎ¿ ÏÔ›· ÙÔ˘˜ ·fi ÙË ™Ì‡ÚÓË.
20 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘1822 ¡·˘Ì·¯›· ÙË˜ ¶¿ÙÚ·˜. ∏ ÚÒÙË ÊÔÚ¿ Ô˘ Ù· ∂ÏÏËÓÈÎ¿ ÏÔ›·, ̆ fi ÙËÓ ËÁÂÛ›· ÙÔ˘ ªÈ·Ô‡ÏË Û˘-

ÁÎÚÔ‡ÛıËÎ·Ó ÌÂ ÙËÓ ΔÔ˘ÚÎÈÎ‹ Ó·˘ÙÈÎ‹ ‰‡Ó·ÌË ÛÂ  ·ÓÔÈÎÙ‹ Ó·˘Ì·¯›· Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· ¯ˆÚ›˜ ˘ÚÔÏÈÎ¿. ∏ Ó›ÎË ÙÔ˘ ªÈ·-
Ô‡ÏË Â›¯Â ÌÂÁ¿ÏË ÛËÌ·Û›·, ‰ÈfiÙÈ ·¤‰ÂÈÍÂ fiÙÈ Ù· ÌÈÎÚ¿ Î·È ÌÂ Ù· ·‰‡Ó·Ù· Î·ÓfiÓÈ· ÂÏÏËÓÈÎ¿ ÛÎ¿ÊË, ÌÔÚÔ‡Û·Ó Ó·
·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÔ˘Ó ÓÈÎËÊfiÚ· Ù· ·Ó›Û¯˘Ú· ÙÔ˘ÚÎÈÎ¿ ‰›ÎÚÔÙ· Î·È ÊÚÂÁ¿ÙÂ˜, ¯¿ÚË ÛÙËÓ ·ÓÒÙÂÚË Ó·˘ÙÈÎ‹ ÂÈ‰ÂÍÈfiÙËÙ·,
ÙËÓ ÙfiÏÌË Î·È ÙÈ˜ Ó·˘ÙÈÎ¤˜ ·ÚÂÙ¤˜ ÛÙÈ˜ ÔÔ›Â˜ ÙfiÛÔ ˘ÂÚÙÂÚÔ‡Û·Ó ·fi ÙÔ˘˜ ΔÔ‡ÚÎÔ˘˜.

27 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘1942 ΔÔ ˘Ô‚Ú‡¯ÈÔ «°§∞À∫√™» ‰¤¯ÂÙ·È Â¯ıÚÈÎ‹ ·ÂÚÔÔÚÈÎ‹ Â›ıÂÛË ÛÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ ÙË˜ ª¿ÏÙ·˜, fiÔ˘
Î·È ‚Ú›ÛÎÔ˘Ó ÙÚ·ÁÈÎfi ı¿Ó·ÙÔ Ô Î˘‚ÂÚÓ‹ÙË˜ ÙÔ˘, ¶ÏˆÙ¿Ú¯Ë˜ ∞ÚÛÏ¿ÓÔÁÏÔ˘ Î·È Ô ∞Óı˘ÔÏÔ›·Ú¯Ô˜ §. ∫ˆÛÙ¿ÎÔ˜, ÔÈ
ÔÔ›ÔÈ ÂÓÙ·ÊÈ¿ÛÙËÎ·Ó ÛÙÔ ÂÏÏËÓÈÎfi ÙÌ‹Ì· ÙÔ˘ ÓÂÎÚÔÙ·ÊÂ›Ô˘ Tadraxia ÙË˜ ª¿ÏÙ·˜. √ ‡·Ú¯Ô˜ ÀÔÏÔ›·Ú¯Ô˜ ¢·-
ÓÈfiÏÔ˜ ÙÚ·˘Ì·Ù›˙ÂÙ·È ÂÏ·ÊÚ¿ Î·È ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂÈ Î·ı‹ÎÔÓÙ· Î˘‚ÂÚÓ‹ÙË.
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Φωτογραφία επομένης σελίδος: Από την επίσκεψη στη
ΔΝΕ διατελεσάντων Ναυάρχων πρώην Διοικητών ΔΝΕ
την 30η Σεπτεμβρίου 2009.

TEUXOS_570_ok  07-12-09  18:47  Page 1



TEUXOS_570_ok  07-12-09  18:47  Page 2



Eκδηλώσεις

Φωτογραφίες
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4 Nαυτική Eπιθεώρηση Tεύχος 570-Tόμος 169

Από τις εκδηλώσεις μνήμης της 66ης επετείου της βύθισης του ηρωικού «Υ/Β ΚΑΤΣΩΝΗΣ» (Υ-1) στη
Σκιάθο την 13η Σεπτεμβρίου 2009.
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Tεύχος 570-Tόμος 169 Nαυτική Eπιθεώρηση   5

Από την  τελετή ορκωμοσίας των ναυτών της 2009 Γ΄ ΕΣΣΟ στο Κέντρο Εκπαίδευσης Πόρος την
18η Σεπτεμβρίου 2009.
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6 Nαυτική Eπιθεώρηση Tεύχος 570-Tόμος 169

Από την επίσκεψη στη ΔΝΕ διατελεσάντων Ναυάρχων πρώην Διοικητών ΔΝΕ την 30η Σεπτεμβρίου
2009.
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Tεύχος 570-Tόμος 169 Nαυτική Eπιθεώρηση   7

Από την τελετή απονομής πτυχίων στη ΔΥΚ στους αποφοιτήσαντες του 170ου Σχολείου Υποβρυ-
χίων Καταστροφών 12η  Οκτωβρίου 2009. 
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8 Nαυτική Eπιθεώρηση Tεύχος 570-Tόμος 169

Από τον εορτασμό της 182ης επέτειου της Ναυμαχίας του Ναβαρίνου στην Πύλο Μεσσηνίας την
20ην Οκτωβρίου 2009.
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Tεύχος 570-Tόμος 169 Nαυτική Eπιθεώρηση   9

Από τον εορτασμό της 182ης επέτειου της Ναυμαχίας του Ναβαρίνου στην Πύλο Μεσσηνίας την
20ην Οκτωβρίου 2009.

Από την τελετή ορκωμοσίας των νέων Κελευστών της 28ης σειράς της ΣΜΥΝ, την 11η Σεπτεμβρίου
2009.
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10 Nαυτική Eπιθεώρηση Tεύχος 570-Tόμος 169

Από τις εορταστικές εκδηλώσεις της επετείου της 28ης Οκτωβρίου.
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Tεύχος 570-Tόμος 169 Nαυτική Eπιθεώρηση   11

Από την άσκηση «ΚΥΜΑ 3/09» της Διοικήσεως Υποβρυχίων Καταστροφών την 11η Νοεμβρίου 2009.
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12 Nαυτική Eπιθεώρηση Tεύχος 570-Tόμος 169

Από την επίσημη επίσκεψη στην Ελλάδα του Α/ΓΕΝ του Ηνωμένου Βασιλείου, Ναυάρχου Sir Mark
Stanhope RN, από 1 έως 5 Νοεμβρίου 2009.
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Tεύχος 570-Tόμος 169 Nαυτική Eπιθεώρηση   13

Από την επίσημη επίσκεψη στην Ελλάδα του Α/ΓΕΝ του Ηνωμένου Βασιλείου, Ναυάρχου Sir Mark
Stanhope RN, από 1 έως 5 Νοεμβρίου 2009.

Από την επίσκεψη του Α/ΓΕΝ Ηνωμένου Βασιλείου στο  ΚΕΝΑΠ την  4η Νοεμβρίου 2009.
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14 Nαυτική Eπιθεώρηση Tεύχος 570-Tόμος 169

Από την επίσημη επίσκεψη στην Ελλάδα του Α/ΓΕΝ των Η.Π.Α., Ναυάρχου Gary Roughead από 12
έως 15 Νοεμβρίου 2009.
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Tεύχος 570-Tόμος 169 Nαυτική Eπιθεώρηση   15

Από την επίσημη επίσκεψη στην Ελλάδα του Α/ΓΕΝ των Η.Π.Α., Ναυάρχου Gary Roughead από 12
έως 15  Νοεμβρίου 2009.

Από τη συμμετοχή της Ελληνικής αντιπροσωπείας, στο πλαίσιο ναυταθλητικών αγώνων Κολύμβη-
σης – Ιστιοπλοΐας (ΜΟΕ Τουρκίας – Ελλάδος), που έλαβαν χώρα στη Ναυτική Ακαδημία της Τουρκίας
από 5 έως 9 Νοεμβρίου 2009.
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16 Nαυτική Eπιθεώρηση Tεύχος 570-Tόμος 169

Από εργασίες προσωπικού ΥΥ σε νησιά του ανατολικού Αιγαίου.
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Tεύχος 570-Tόμος 169 Nαυτική Eπιθεώρηση   17

Από την επίσκεψη αντιπροσωπείας  πληρώματος της Φ/Γ ΨΑΡΑ στο αγροτικό ιατρείο νήσου Γαύδου
την 2α Σεπτεμβρίου 2009.

Από τη διοργάνωση της 2ης σύσκεψης “Maritime Situational Awareness Capability Development” στο
ΚΕΝΑΠ από 7 έως 11 Σεπτεμβρίου 2009.

Φωτογραφία επομένης σελίδος: Από τον εορτασμό της 182ης  επέτειου της Ναυμαχίας του Να-
βαρίνου στην Πύλο Μεσσηνίας την 20ην Οκτωβρίου 2009
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Eνα Nαυτικό πείραμα

Του Aντιναυάρχου Δημητρίου Λισμάνη ΠN ε.α.
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20 Nαυτική Eπιθεώρηση Tεύχος 570-Tόμος 169

Εφέτος συμπληρώθηκαν 45 χρόνια από τό-
τε (Ιούνιος 1964) που επανδρώθηκε και
ενεργοποιήθηκε επιχειρησιακά ένα σύγχρο-
νο, πολύπλοκο πολεμικό πλοίο με πολυεθνι-
κό πλήρωμα. Με την ευκαιρία αυτή, δημοσι-
εύθηκε στο περιοδικό της Ενώσεως Απο-
στράτων «Θαλασσινοί Απόηχοι», Μαΐου-
Ιουνίου 2009, ένας συναδελφικός χαιρετι-
σμός προς την ελληνική ομάδα (όλοι από-
στρατοι σήμερα). Ο χρόνος όμως που έχει
περάσει, δικαιολογεί να γραφούν και λίγα
λόγια για το πλοίο αυτό, την αποστολή του
και τη συμμετοχή του Πολεμικού Ναυτικού,
για να πληροφορηθούν και οι νεώτεροι. 

Την 1η Δεκεμβρίου του 1965 έγινε στο
Norfolk Virginia επίσημη τελετή, με την πα-
ρουσία του Αμερικανού Υπουργού των Ναυ-
τικών, Paul H. Nitze, του Αρχηγού του 2ου
Αμερικανικού Στόλου του Ατλαντικού, Ναυ-
άρχου Thomas M. Moorer και άλλων αξιω-
ματούχων και διπλωματών από τις χώρες
του ΝΑΤΟ. Ολοκληρωνόταν μια συμμαχική
ναυτική αποστολή, που είχε αρχίσει 18 μή-
νες νωρίτερα και αποτελούσε την πρώτη
και μοναδική (μέχρι σήμερα) στη ναυτική
ιστορία επιχειρησιακή λειτουργία ενός σύγ-
χρονου πολεμικού πλοίου με αξιωματικούς
και πληρώματα από επτά Ναυτικά του
ΝΑΤΟ: αμερικανικό, γερμανικό, ιταλικό, ελ-
ληνικό, αγγλικό, ολλανδικό και τουρκικό.

Ενωρίτερα εκείνη την εποχή, οι ΗΠΑ εί-
χαν προτείνει στο ΝΑΤΟ ένα σχέδιο Πολυ-
μερούς Ναυτικής Δυνάμεως (Multi Lateral

Force). Σύμφωνα με αυτό, προβλεπόταν να
συσταθεί μία Δύναμη από πολεμικά πλοία
(με σκαρί εμπορικού), επανδρωμένα με πο-
λυεθνή πληρώματα και εξοπλισμένα με πυ-
ρηνικά βλήματα “Polaris”, η οποία θα επι-
χειρούσε υπό πολυεθνή Διοίκηση. Μάλλον
αποτελούσε μία πολιτική κίνηση για συλλο-
γική εμπλοκή των χωρών του ΝΑΤΟ σε μι-
κτά επανδρωμένες ναυτικές πυρηνικές δυ-
νάμεις, υπό τον καλυμμένο έλεγχο και την
εποπτεία των Η.Π.Α. Ήταν και ένας πολι-
τικός ελιγμός, από μέρους των Αμερικανών,
ώστε να αποτραπεί μονομερής πυρηνική
απόκτηση από μέλη της Συμμαχίας που εί-
χαν αρχίσει να ενδιαφέρονται  (δηλαδή να
σηκώνουν κεφάλι) για να αποκτήσουν (ή να
ανακτήσουν) έναν διεθνή ηγετικό ρόλο,
όπως η τότε Δυτ. Γερμανία. Πρώτα - πρώ-
τα ήταν ανάγκη να ελεγχθεί, αν «δουλεύει»
ή όχι ένα τέτοιο σχέδιο. Δηλαδή έπρεπε να
εξετασθούν σε πραγματικές συνθήκες, η
λειτουργία και η απόδοση ενός σύγχρονου
πολεμικού πλοίου με πολυεθνές πλήρωμα,
να εντοπισθούν από πρώτο χέρι τα προ-
βλήματα και οι δυσκολίες και να αξιολογη-
θούν από τη Συμμαχία.

Το Αμερικανικό Ναυτικό διέθεσε, για το
σκοπό αυτό, το νεότευκτο αντιτορπιλλικό
κατευθυνομένων βλημάτων “USS Claude V.
Ricketts (DDG-5)”, ναυπηγημένο από τη
New York Shipbuilding Co., το1962. Είχε
εκτόπισμα 4.500 τον. και έφερε τα οπλικά
συστήματα των πλοίων της κατηγορίας
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του (γνωστά αργότερα και στο Π.Ν.). Το
πλοίο εξακολούθησε να φέρει την αμερικα-
νική σημαία, να ανήκει στον 2ο Αμερικανικό
Στόλο του Ατλαντικού και να συμμετέχει
ως μονάδα του σε όλες τις αποστολές και
τις ασκήσεις.

Πολλά ναυτικά, όπως το ελληνικό, εκ-
παίδευσαν τα πληρώματα στη γλώσσα
προτού αποσταλούν στις Η.Π.Α. Η εκπαί-
δευση του προσωπικού (ανωτέρου και  κα-
τωτέρου) συνεχίσθηκε σε τεχνικά σχολεία
του αμερικανικού ναυτικού, ανάλογα με τα
καθήκοντα καθενός μέσα στο πλοίο. Ακο-
λούθησαν μεμονωμένες ασκήσεις εν πλω,
για εξοικείωση με το υλικό, τα καθήκοντα
και τις διαδικασίες, κυρίως για την ετοιμα-
σία μιας ολοκληρωμένης ομάδας στο νέο
περιβάλλον. Όλοι έπρεπε να προσαρμο-
σθούν με τους αμερικανικούς κανόνες εσω-
τερικής υπηρεσίας του πλοίου, τη νέα ορο-
λογία των εντολών και αναφορών (η ταχεία
και σωστή μετάδοση, λήψη και κατανόηση
επηρέαζε την επιτυχία και ιδίως την ασφά-
λεια), μέχρι τα περίεργα φαγητά, τις στο-
λές των άλλων, την ιδιάζουσα προφορά
καθενός και τις διάφορες θρησκείες.

Συνεχίσθηκε μια 3μηνη εντατική εκπαί-
δευση με επιθεωρήσεις εν όρμω και εν πλω.
Πλους προς Καραϊβική για εθισμό του πλη-
ρώματος σε πολύωρους συναγερμούς και
βολές βλημάτων στα πεδία βολής του
Ατλαντικού. Μετά πολυήμερη εκπαίδευση
(shake down training) στη Ναυτική Βάση
του Guantanamo (Cuba), ελέγχθηκε η επι-
χειρησιακή ετοιμότητα του πλοίου. Όλη
αυτή η συντονισμένη προετοιμασία απο-
σκοπούσε να φέρει το πλοίο με το νέο πλή-
ρωμα σε επίπεδο, που θα του επέτρεπε να
ενταχθεί στον 6ο Στόλο της Μεσογείου,
που θεωρείτο ως η υψηλότερου επιπέδου
μάχιμη Ναυτική Δύναμη. Διαπλέοντας τον
Ατλαντικό προς τη Μεσόγειο, το “Ricketts”
εκτέλεσε 18ήμερα γυμνάσια. Το επιχειρη-
σιακό πρόγραμμα του 6ου Στόλου προέ-
βλεπε για όλες τις μονάδες, 10 συνεχείς
ημέρες γυμνάσια και πραγματικούς εφο-

διασμούς εν πλω και ακολουθούσαν 4 ημέ-
ρες παραμονής εν όρμω. Ο κύκλος αυτός
επαναλαμβανόταν συνεχώς. Ο γενικός μη-
νιαίος ανεφοδιασμός των πλοίων με τρόφι-
μα, υλικά, πυρομαχικά και καύσιμα γινόταν
ταυτόχρονα από κάθε στολίσκο (8-9 πλοί-
ων), κυκλικώς, από 4 πλοία ανεφοδιασμού,
σε 6 μόνο ώρες. Για να επιτευχθεί αυτό, η
ολοκλήρωση κάθε κίνησης και οι εναλλαγές
των θέσεων, γίνονταν σαν κινήσεις ακριβεί-
ας. Ο 6ος Στόλος είναι σε θέση να επιχειρεί
αυτόνομα και ανεξαρτήτως από κάθε υπο-
στήριξη από την ξηρά. Οι κατάπλοι σε λι-
μένες γίνονται μόνο για ανάπαυση του
προσωπικού, για καμία άλλη κίνηση.

Το “Ricketts” συμμετείχε σε προπετά-
σματα ως πλοίο υποστηρίξεως δυνάμεων
αεροπλανοφόρων κρούσεως, ως πλοίο
διασώσεως κατά τις απονηώσεις και
προσνηώσεις αεροσκαφών (οι επιχειρή-
σεις αυτές θεωρούντο ως οι σοβαρότερες
σε ειρήνη), ως πλοίο κατευθύνσεως αερο-
σκαφών, σε ασκήσεις βολών πυροβολικού
και πυραύλων, σε Α/Υ ασκήσεις και Η/Ν
πολέμου και σε συνεργασία με συμμαχικές
ναυτικές δυνάμεις. 

Ένα άλλο πολύ ενδιαφέρον σημείο που
πρέπει να επισημανθεί ήταν η πλήρης πρω-
τοβουλία που παρείχετο στον αξιωματικό
φυλακής της γέφυρας. Όλοι οι χειρισμοί
του πλοίου, από τον απόπλου μέχρι τον
επανάπλου, εκτελούντο από τον εκάστοτε
αξιωματικό που είχε φυλακή στη γέφυρα:
απάρσεις, έξοδοι από λιμένες, διάπλοι, όλοι
οι χειρισμοί στις ασκήσεις (λήψεις θέσεων,
εφοδιασμοί εν πλω, κ.α.), είσοδοι σε λιμένες,
αγκυροβολίες, παραβολές. Έτσι, ο αξιωμα-
τικός φυλακής μπορούσε π.χ. να έκανε 2 ή 3
προσπάθειες για να παραβάλει το πλοίο
στην προβλήτα κ.ο.κ. Ο κυβερνήτης δεν
συμμετείχε, απλώς παρακολουθούσε, επε-
σήμαινε σφάλματα και επενέβαινε μόνο,
όταν η ασφάλεια το απαιτούσε. Επίσης, ο
αξιωματικός γεφύρας με τον βοηθό του,
εκτελούσαν οποιαδήποτε άσκηση γινόταν
στη διάρκεια της φυλακής τους, έδιναν τις
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εντολές και χειρίζονταν οι ίδιοι τα ραδιοτη-
λέφωνα της γεφύρας (ανεξαρτήτως των ει-
δικών καθηκόντων τους στο πλοίο). Οι κα-
νονισμοί αυτοί του Αμερ. Ναυτικού ήσαν
πολύ σημαντικοί. Έδειχναν μία ρεαλιστική
αντίληψη, σύμφωνα με την οποία η ανάθε-
ση πλήρους πρωτοβουλίας (στην πράξη)
στον αξιωματικό φυλακής, αποτελούσε την
καλύτερη εκπαίδευση για την εκμάθηση
όλου του υλικού του πλοίου και των διαδι-
κασιών, την ενίσχυση της αυτοπεποίθησης
και αυτοεμπιστοσύνης του αξιωματικού,
την ανάπτυξη δεξιότητας στους χειρισμούς
και την απόκτηση πραγματικής και ολοκλη-
ρωμένης εμπειρίας. 

Ο αξιωματικός φυλακής ήταν και αισθα-
νόταν πραγματικά υπεύθυνο πρόσωπο.
Και οι ευθύνες του ήσαν σοβαρές. Γι αυτό
καθήκοντα ανατίθεντο σε αυτόν, αφού είχε
κριθεί κατάλληλος από τον κυβερνήτη μετά
από αρκετό διάστημα (μηνών) δοκιμασίας
και παρακολούθησης της απόδοσής του
προσωπικώς από αυτόν. Ο κυβερνήτης
εξέδιδε επίσημo έγγραφο, με το οποίο ο συ-
γκεκριμένος αξιωματικός θεωρείτο, αρχικά,
ικανός και κατάλληλος να εκτελεί καθήκο-
ντα αξιωματικού φυλακής σε ανεξάρτητες
επιχειρήσεις του πλοίου και αναγνωριζό-
ταν ως “qualified Officer of the Deck –
Independent Operations”. Μετά δε παρέ-
λευση και άλλου χρόνου, με νέο έγγραφο
πιστοποιείτο η ικανότητά του για καθήκο-
ντα φυλακής σε επιχειρήσεις του Στόλου

και αναγνωριζόταν ως “qualified Officer of
the Deck – Fleet Operations”. 

Στo πλοίο συνεχίσθηκαν να εφαρμόζο-
νται η εσωτερική υπηρεσία και οι κανονι-
σμοί του Αμερικανικού Ναυτικού. Αν προέ-
κυπταν σοβαρά πειθαρχικά θέματα προ-
σωπικού, ο Αμερικανός κυβερνήτης συμ-
βουλευόταν τον επικεφαλής της αντίστοι-
χης εθνικής ομάδας. Τις θέσεις του κυβερ-
νήτη και του υπάρχου διατήρησαν Αμερι-
κανοί. Κάθε άλλη θέση στο πλοίο ήταν
επανδρωμένη με μικτό προσωπικό (αξιω-
ματικούς και πλήρωμα). Φυσικά το κρυ-
πτοκέντρο ελεγχόταν από αμερικανικό
προσωπικό, ενώ, όποια αλληλογραφία
αφορούσε εθνικά αμερικανικά θέματα, έφε-
ρε την ένδειξη “U.S. eyes only”. 

Η συγκρότηση του μικτού προσωπικού
του πλοίου είχε την εξής μορφή: 

Η ελληνική ομάδα αποτελείτο από τους
κάτωθι:
Υποπλοίαρχος Δ. Λισμάνης-Επικεφαλής

της ελληνικής ομάδας. Αξιωματικός Δι-
ευθύνσεως Βολής συστήματος κατευθυ-
νομένων Tartar.

Ανθ/ρχος (Μ) Α. Χατζάκης- Βοηθός Αξιωμ.
Ελέγχου Βλαβών.

Κελ. Μηχ. Μ. Χ’νικολάου
Υποκ. Α’ Πυρ. Κ. Κουκουτσάκης 
–//– Ρ/Τ Π. Κοντοσταυλάκης
–//– Αρμ.Δ. Μελίτας
–//– Α/Υ Ν. Μαγγανάς
–//– Ηλ. Γ. Τζικάκης 
–//– Σημ.ψΙ. Πηγής 
Υποκ. Β’ Μηχ. Ι. Μακρής
–//– Μηχ. Κ. Παπαγεωργίου
–//– Μηχ. Χ. Νικολοθανάσης

To πλήρωμα σε επιθεώρηση

Αξιωματικοί Πλήρωμα
Αμερικανοί 10 164
Γερμανοί 2 47
Ιταλοί 2 30
Έλληνες 2 24
Βρετανοί 2 24
Ολλανδοί 1 17
Τούρκοι 1 10
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Υποκ. Β’ Μηχ. Η/Ν Δ. Παλαιολόγος
–//– ΟΟΔΒ Β. Μαρούδης
–//– Μηχ. Α. Παπαθανασίου
–//– Η/Ν Σ. Πράπας
–//– ΟΟΔΒ Ε. Σκαλιώτης
–//– Ρ/Ε Γ. Εξηνταρίδης
Δίοπος Μηχ. Θ. Ρίζος
–//– Μηχ. Π. Πανώριος
–//– Αρμ. Κ. Λαγός
–//– Αρμ. Σ. Πολίτης
–//– Σημ. Κ. Μποσμής
–//– Ρ/Ε Σ. Μουρτόπουλος
–//– Αρμ. Σ. Τριδήμας
–//– Α/Υ Δ. Κολοβούρης

Η τουρκική κυβέρνηση του Ismet Inonou
απέσυρε όλη την τουρκική ομάδα από το
πλοίο στις αρχές του 1965. Έγινε ως ένδειξη
διαμαρτυρίας προς την αμερικανική κυβέρ-
νηση, η οποία αντιτάχθηκε σε σχεδιαζόμενη
τουρκική επέμβαση στην Κύπρο, κατά την
τεταμένη τότε κατάσταση στο νησί. Από
την εικόνα που έδειξαν οι Τούρκοι πάνω
στο πλοίο, μπορούσες να διακρίνεις μια
προσεγμένη εξωτερική εμφάνιση και μια
αρκετά ήπια συμπεριφορά. Δεν ασχολού-
νταν με κανένα και δεν ασχολείτο κανένας
μαζί τους. Είναι και αυτή μια τακτική, συνει-
δητή ή κατ’ εντολήν, να διαβιώνεις «λάθρα». 

Ο πολιτικός στόχος της όλης προσπάθει-
ας –δηλαδή η πραγματοποίηση της Πολυμε-
ρούς Ναυτικής Δύναμης που προαναφέρθη-
κε– δεν προχώρησε. Ανέκυψαν δισταγμοί μέ-
σα στη Συμμαχία (κυρίως από τη Γαλλία) και
αντιδράσεις από τους Σοβιετικούς.  

Από ναυτικής όμως πλευράς, το σύστημα
«δούλεψε». Η αποστολή του “Ricketts” συνε-
χίσθηκε, όπως σχεδιάσθηκε και ολοκληρώθη-
κε με επιτυχία το χρόνο, που προγραμματί-
σθηκε. Ξεκίνησε ως πείραμα για το εφικτό
της μικτής επανδρώσεως και με την πάροδο
του χρόνου εξελίχθηκε σε επίδειξη αυτής. Το
πλήρωμα, τελικά, κατάφερε να παρουσιάσει
μια ολοκληρωμένη και δεμένη ομάδα με αρκε-
τά καλή απόδοση, με επαρκή επαγγελματι-
σμό, αφοσίωση και καλή συμπεριφορά. Για

να κατορθωθεί και να διατηρηθεί όμως αυτό,
χρειάστηκε ισχυρή θέληση, μεγάλη δόση
υπομονής και πολλές φορές ανεκτικότητα
από τους περισσότερους. Όλοι έπρεπε να
συμβιώσουν και να αποδώσουν σε ένα περι-
βάλλον ξένο και με διαφορετικότητες: νοο-
τροπία, συνήθειες, κανόνες, αντιλήψεις, πει-
θαρχία, γλώσσα. Όλοι προσπάθησαν να δεί-
ξουν τον καλύτερο εαυτό τους, για τους ίδι-
ους και για το ναυτικό που εκπροσωπούσαν.
Ήταν μία προσπάθεια να διατηρηθεί ο πή-
χυς ψηλά, ξυπνώντας-κοιμώμενοι και εργα-
ζόμενοι συνεχώς επί 18 μήνες (540 ημέρες),
μέσα σε ένα πολεμικό πλοίο. Ε, μια τέτοια
«γυμναστική», πώς να το κάνουμε, είναι του-
λάχιστον κουραστική. Βέβαια, αν η αποστο-
λή αυτή συνεχιζόταν και με επόμενα πλοία, η
προσπάθεια θα ήταν πιο άνετη, αφού τις
«παιδικές αρρώστιες» τις πέρασε το πρώτο. 

Οργανώθηκε μεγάλη προβολή του όλου
εγχειρήματος σε ευρεία κλίμακα: καμπάνια
στον αμερικανικό και διεθνή Τύπο και επι-
σκέψεις σε λιμένες της ανατολικής ακτής
των Η.Π.Α., των νότιων πολιτειών, των
Αντιλλών στην Καραϊβική και τις χώρες της
Μεσογείου και της Βόρ. Ευρώπης. Πολιτικές
και στρατιωτικές αρχές και πλήθος κοινού
επισκέπτονταν το πλοίο. Για ένα διάστημα
αποτέλεσε το περίεργο και εντυπωσιακό
γεγονός της εποχής. Παντού τα σχόλια
ήσαν ευμενή. Όταν όμως το πλοίο επισκέ-
φθηκε τον Φαληρικό όρμο, τον Απρίλιο του
1965, ωρυόμενο πλήθος υποδεχόταν τα ξέ-

Μέρος της ελληνικής ομάδας

TEUXOS_570_ok  07-12-09  18:48  Page 23



24 Nαυτική Eπιθεώρηση Tεύχος 570-Tόμος 169

να πληρώματα που αποβιβάζονταν στην
Ζέα, ενώ τα πλακάτ έγραφαν: «Μανάδες,
έρχεται το πυραυλοφόρο του θανάτου,
σφίχτε τα παιδιά στην αγκαλιά σας». Να,
μία άλλη μοναδικότητα της αποστολής. 

Το ελληνικό πλήρωμα έβγαλε τη δοκιμα-
σία αρκετά καθαρά και πιο ανώδυνα από
άλλους. Ας πούμε ότι έβαλε το χέρι του και
το φιλότιμο. Οι Έλληνες υπαξιωματικοί και
δίοποι ήσαν πειθαρχικοί και ευπρεπέστα-
τοι και αρκετά καλά έκαναν τη δουλειά
τους ως σύνολο και ως άτομα. Και συγχα-
ρητήρια έπαιρναν. Κάποιοι, μάλιστα, διέ-
πρεψαν στη θεωρητική εκπαίδευση που
προηγήθηκε. Και κάτι άλλο, (last, but not
least): ήσαν και οι ωραιότεροι! Η επιβρά-
βευσή τους ήταν δίκαιη.

Όταν το πείραμα – επίδειξη ολοκληρώ-
θηκε, το «τεστ κοπώσεως» τελείωσε. Όλοι
ένιωσαν μια ανακούφιση και μια χαλάρω-
ση. Επόμενο είναι, όταν τερματίζεις μετά
από τόσο… τρέξιμο. Υπήρχε βέβαια και η
ικανοποίηση της επιτυχίας, δεν μπορούσε

να γίνει κι αλλιώς – έπρεπε να δειχθεί ότι:
ναι, ένα πολεμικό πλοίο με μικτό πλήρωμα
μπορεί να επιχειρήσει, για αρκετό χρόνο,
με ασφάλεια και αποτελεσματικότητα.
Ακόμα, όλοι αισθάνθηκαν ωφελημένοι από
νέες γνώσεις και από τις εμπειρίες και την
κουλτούρα των άλλων. Όλοι κατάλαβαν
καλύτερα γιατί οι ναυτικοί του κόσμου συν-
δέονται με τέτοιους δεσμούς και σχέσεις,
που μόνο η θάλασσα ξέρει να το κάνει.1

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

1. Περισσότερες πληροφορίες υπάρχουν: 
- Στο αρχείο του ΓΕΝ.
- Στο εικονογραφημένο βιβλίο “Mixed

Manning Demonstration 1964-1965”. Aντίτυ-
πα στο ΓΕΝ, το  Ναυτικό Μουσείο Ελλάδος
και τα μέλη της ελληνικής αποστολής.

- Στην έκθεση του γράφοντος-«Ναυτική Επι-
θεώρηση», τεύχη 319 έως και 322.

- Στο διαδίκτυο,
http://www.thebignickel.org/Greece.html

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Ο Λισμάνης Δημήτριος, γεννήθηκε στον Πειραιά
από γονείς Υδραίους. Αποφοίτησε από τη Σχο-
λή Ναυτικών Δοκίμων το 1955. Ως αξιωματικός
φοίτησε στις προβλεπόμενες Σχολές του Πολε-
μικού Ναυτικού, στη Ναυτική Σχολή Πολέμου
και σε Σχολές του εξωτερικού (U.S. Fleet Gun-
nery School, U.S. Naval Gun Fire Control System,
U.S.Naval Guided Missile School, U.S. Industrial
College of the Armed Forces, U.S.Naval War
College-Master’s with Distinction). Του απονεμή-
θηκαν τα Πτυχία Επιτελούς και Ναυτικής Πυρο-
βολικής. Υπηρέτησε σε πλοία του Στόλου ως
Αξιωματικός Πυροβολικού, Ύπαρχος, Επιστο-
λέας και Κυβερνήτης, καθώς και σε Αμερικανικό
αντιτορπιλικό κατευθυνόμενων βλημάτων, ως
Missile Fire Control Officer, στο 2o Αμερικανικό
Στόλο του Ατλαντικού και στον 6ο της Μεσογεί-
ου. Τοποθετήθηκε ως κυβερνήτης στο πλοίο
του τότε Βασιλέως. Υπηρέτησε στο Επιτελείο
Διοίκησης του Ναυστάθμου Σαλαμίνας και στη
Διακλαδική Διεύθυνση Επιχειρήσεων του Πεδί-

ου Βολής Κρήτης. Διετέλεσε Διοικητής της Ναυ-
τικής Σχ. Πολέμου και Διευθυντής: Οπλικών Συ-
στημάτων του ΓΕΝ, Πολιτικής και Ναυτικής
Σχεδίασης του ΓΕΝ, του Κλάδου Α’ Επιχειρήσε-
ων ΓΕΝ (και Επιτελάρχης, Commander Eastern
Mediterranean), καθώς και Υπαρχηγός του ΓΕΝ.
Δίδαξε στη Σχολή Ναυτ. Δοκίμων και τη Ναυτ.
Σχ. Πολέμου. Τοποθετήθηκε ως Ναυτικός Ακό-
λουθος στην Ουάσιγκτων (και Εθνικός Αντιπρό-
σωπος, Supreme Allied Command Atlantic).
Εκπροσώπησε το Π. Ναυτικό σε Συνέδρια στο
Στρατηγείο του NATO στις Βρυξέλλες. Τιμήθηκε
με παράσημα και μετάλλια του Πολ. Ναυτικού,
καθώς και με τα U.S. Navy Unit Commendation
Ribbon, U.S. Navy Commendation Medal for
Military Merit, U.S. Medal of the Legion of Merit.
Σειρά μελετών του έχουν δημοσιευθεί και βρα-
βευθεί. Ιστορική έρευνα του τιμήθηκε με το
Βραβείο της Ακαδημίας Αθηνών 1999. Απο-
στρατεύθηκε το 1986 με το βαθμό του Αντιναυ-
άρχου.
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Αλκυονίδες ημέρες

Μύθος, Πραγματικότητα και λίγη
Αστρονομία

Tου Υποναυάρχου 
Ιωάννoυ Π. Οικονομoπούλου, Π.Ν. ε.α.

τ. Καθηγητής Σ.Ν.Δ.
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Η Αλκυόνη, κόρη ή σύζυγος, υπάρχει
στην ελληνική μυθολογία σε διάφορες ρο-
μαντικές ιστορίες. Δύο από αυτές αφορούν
την μεταμόρφωσή της σε ένα όμορφο θα-
λασσοπούλι που, κατά τον μύθο, γεννά
στην μέση του χειμώνα, όταν ο καιρός γίνε-
ται καλός για να βοηθήσει την αναπαραγω-
γή της.

Έκτοτε, η παράδοση διατήρησε μέχρι τις
ημέρες μας τον μύθο των «αλκυονίδων ημε-
ρών» παρ’ ότι η πραγματικότητα είναι δια-
φορετική. Υπάρχει ακόμη η κόρη Aλκυόνη,
που μεταμορφώθηκε σε άστρο και δεν έχει
σχέση με τις αλκυονίδες ημέρες.

Στα επόμενα θα δούμε, συνοπτικά, το
όμορφο θαλασσοπούλι, τους μύθους που
το συνοδεύουν και την εποχιακή πραγματι-
κότητα που επηρεάζει την ζωή μας. Επιλέ-
ξαμε ακόμη τον μύθο του άστρου Αλκυόνη,
αφού για τους ναυτικούς ουρανός και θά-
λασσα πάνε μαζί.

Το θαλασσοπούλι Αλκυόνη

Ο μύθος αφορά το ελληνικό θαλασσο-
πούλι αλλά η Aλκυόνη ζει σε όλη σχεδόν  την
Γη, με εξαίρεση τα πολύ ψηλά βουνά,τις πο-
λικές περιοχές και τα απομακρυσμένα, από
στεριές, νησιά των ωκεανών.

Υπάρχουν 2 κύριες κατηγορίες και 14 γέ-
νη με 86 είδη αυτών των όμορφων που-
λιών, ένα από τα οποία φαίνεται στην φω-
τογραφία 1.

Η πρώτη κατηγορία περιλαμβάνει τις
γνήσιες παρυδάτιες Αλκυόνες που ζουν στις
όχθες λιμνών, ελών, ποταμών και παραθα-
λάσσιες ή νησιωτικές περιοχές. Τρέφονται,
κατά περίπτωση, με υδρόβια έντομα, βα-
τράχια και ψάρια. Στην δεύτερη κατηγορία
ανήκουν οι Αλκυόνες της στεριάς που τρέ-
φονται με μικρά ερπετά και έντομα.

Η Αλκυόνη πετά πολύ γρήγορα (90 χιλιό-
μετρα/ώρα), ευθύγραμμα και χαμηλά, αλλά
όχι για μεγάλο χρονικό διάστημα διότι έχει
κοντές φτερούγες και αυτός είναι ο λόγος
που δεν φτάνει στα ωκεάνια νησιά. Είναι

πουλί φιλοπαίγμον, μιμούμενο τις φωνές
άλλων πτηνών, εάν εξημερωθεί (πολύ δύ-
σκολα) μαθαίνει λέξεις όπως ο παπαγάλος,
περπατά πολύ δύσκολα με τα πολύ κοντά
πόδια του, και το κυνηγούν για τα πολύ-
χρωμα φτερά του. Η ευρωπαϊκή Αλκυόνη
είναι αποδημητική, μεταναστεύουσα τον
χειμώνα στην Αφρική απ’ όπου επιστρέφει
τον Μάρτιο, γεννώντας και επωάζοντας
την άνοιξη.

Ένα είδος Αλκυόνης συχνάζει στις ελλη-
νικές ακτές και νησιά. Είναι αυτό που αφο-
ρά ο μύθος μας και υπάρχουν δύο υποείδη:
το ψαροπούλι και ο ψαροφάγος που φαί-
νεται στην φωτογραφία 2.

Τρέφονται με ψάρια, τα οποία αρπά-
ζουν (καμακώνουν) με το μακρύ ράμφος
τους,κάνοντας αστραπιαίο μακροβούτι σε
μικρά βάθη (μέχρι μισό μέτρο). Για να βου-
τήξουν, να αρπάξουν το ψάρι και να ξανα-
βγούν στον αέρα, χρειάζονται μόλις ενάμι-
ση δευτερόλεπτο, ενώ κατά την κατάδυσή
τους δεν βλέπουν διότι μία αδιαφανής μεμ-
βράνη κλείνει τα μάτια τους. Το ψαροπούλι
είναι επισκέπτης στην χώρα μας, ενώ ο ψα-
ροφάγος ζει μόνιμα στην Ελλάδα και ανα-
παράγεται από τα μέσα Μαΐου μέχρι τέλη
Ιουνίου, και όχι στην μέση του χειμώνα,
όπως λέει ο μύθος.

Γενικότερα, η προέλευση της ονομασίας
«Αλκυών» είναι άγνωστη και πιθανώς μεσο-
γειακή, από την αρχαιότητα, όταν είχε

Φώτο 1. Είδος Αλκυόνης
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πρωτοπαρατηρηθεί και δεν είχε ακόμη διε-
ρευνηθεί η ύπαρξή της σε όλη την Γη. Κατά
μία εκδοχή, προέρχεται από την παραθα-
λάσσια (αλς = θάλασσα) φωλιά στην οποία
κυοφορεί (κύων = μετοχή του κύω) η Αλ-
κυών που συνδέεται με τον μύθο.

Ο Μύθος

Η Αλκυόνη, κόρη του θεού των ανέμων
Αιόλου, παντρεύτηκε τον Κύηκα, βασιλιά
της Τραχίνας (αρχαία πόλη της θεσσαλικής
Φθιώτιδας στις δυτικές υπώρειες της Οί-
της) και γιο του Εωσφόρου. Το βασιλικό
ζευγάρι, μεθυσμένο από την ευτυχία του,
άρχισε να μιμείται το θεϊκό ζευγάρι Δία και
Ήρας. Ο Δίας, οργισμένος, τους μεταμόρ-
φωσε στα θαλασσοπούλια Αλκυόνη και
Γλάρο ή Κηρύλο. Η Αλκυόνη γεννούσε τα
αυγά της σε φωλιές στα βράχια αλλά πα-
ρασυρόταν από τα κύματα του χειμώνα. Ο
Δίας τελικά την λυπήθηκε και διέταξε τον
Αίολο να συγκρατεί τους ανέμους κατά τις
ημέρες ωοτοκίας και επωάσεως, οι οποίες
ονομάστηκαν και έφτασαν ως τις ημέρες
μας, ως αλκυονίδες ημέρες. Υπάρχουν και
άλλες παραλλαγές αυτής της συζυγικής
ιστορίας.

Κατά έναν άλλο μύθο, οι Αλκυονίδες ήταν
οι επτά κόρες του γίγαντος Αλκυονέως (εξ
ου και η προσωνυμία τους): Φωσθονία (ή
Φθονία ή Χθονία), Ανθή, Μεθώνη, Αλκίπη,
Παλλήνη, Δριμώ, Αστερίη.

Απελπισμένες από τον θάνατο του πα-
τέρα τους, έπεσαν στην θάλασσα να πνι-
γούν. Η θεά Αμφιτρίτη τις λυπήθηκε και τις
έσωσε, μεταμορφώνοντας αυτές σε θαλασ-
σοπούλια. 

Ας δούμε όμως και τον μύθο για το
άστρο Αλκυόνη. Σύμφωνα με αυτόν, η
Αλκυόνη ήταν μια από τις επτά κόρες του
γίγαντος Άτλαντος και της Πλειόνης:
Aλκυόνη, Μερόπη, Ηλέκτρα, Κελαινώ, Ταϋ-
γέτη, Μαία, Αστερόπη. Κατ’ αντιστοιχία,
τρόπον τινά, προς τον προηγούμενο μύθο
των επτά αλκυονίδων αδερφών-πουλιών,

οι κόρες του Άτλαντος ήταν απαρηγόρητες
για την καταδίκη του πατέρα τους να ση-
κώνει στους ώμους του τον ουρανό. Ο Δίας
για να τις παρηγορήσει τις ανέβασε στον
ουρανό μεταμορφώνοντάς τις σε άστρα.
Το σύνολό τους είναι το γνωστό, από την
αρχαιότητα, αστρικό σμήνος των Πλειά-
δων, που έχει και την λαϊκή ονομασία Πού-
λια. Δύο ακόμη άστρα ανήκουν στο ίδιο
σμήνος και έχουν τα ονόματα των γονέων
Άτλας και Πλειόνη. Παρ’ όλον ότι οι Πλειά-
δες είναι ασθενείς αστέρες, το σύνολό τους
είναι χαρακτηριστικό σημείο του ουρανού
και ένας οξυδερκής οφθαλμός μπορεί να τις
εντοπίσει. Η Αλκυόνη κυριαρχεί στο σμήνος
διότι είναι η λαμπρότερη των Πλειάδων οι
οποίες απεικονίζονται στην φωτογραφία
3. Δεν θ’ αποφύγουμε τον πειρασμό να
επεκταθούμε λίγο αστρονομικά, απευθυνό-
μενοι σε όσους έχουν την ρομαντική διάθε-
ση να αναζητήσουν στον μαγευτικό ένα-
στρο ουρανό τις Πλειάδες, παρ’ ότι αυτές
δεν έχουν σχέση με τις αλκυονίδες ημέρες.

Για όσους λοιπόν ενδιαφέρονται, οι Πλει-
άδες μεσουρανούν στον αττικό ουρανό πο-
λύ ψηλά, σ’ ένα ύψος περίπου 76° (κατακό-
ρυφο 90°) τις ακόλουθες ημερομηνίες και
ώρες: 21 Σεπτεμβρίου ώρα 04.14, 22 Οκτω-
βρίου 02.12,  22 Νοεμβρίου 00.06, 22 Δεκεμ-
βρίου 22.08, 20 Ιανουαρίου 20.13 και 20 Φε-
βρουαρίου 18.12. Οι προαναφερθείσες ημε-
ρομηνίες δεν είναι απολύτως περιοριστικές,
για την παρατήρηση, αφού για λίγες ημέρες

Φώτο 2. Το Ψαροπούλι/Ψαροφάγος
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περί τις προαναφερθείσες, η Πούλια θα εί-
ναι ορατή περί την μεσημβρινή της διάβαση
κατά τους προαναφερθέντες χρόνους οι
οποίοι μειώνονται προοδευτικά από ημέρα
σε ημέρα. Ο υπολογισμός έγινε για το γεω-

γραφικό μήκος Αθηνών (24° 32΄ Ανατολικό),
και οι χρόνοι είναι Ώρα Ζώνης Ελλάδος δη-
λαδή αυτή που δείχνουν τα ωρολόγιά μας
(εάν έχουμε θερινή ώρα προσθέτουμε μία
ώρα). Στους υπόλοιπους τόπους της Ελλά-
δος, ο αστερισμός θα μεσουρανεί: α) νωρί-
τερα από τους παραπάνω χρόνους, για τα
ανατολικότερα (της Αθήνας) γεωγραφικά
μήκη, β) αργότερα για τα δυτικότερα μήκη
και σε κάθε περίπτωση κατά την αναλογία
15° μήκους ανά μία ώρα. Αλλά στην πράξη,
και δεδομένου ότι όλη η ελληνική επικράτεια
καταλαμβάνει περίπου 6° γεωγραφικού μή-
κους (περίπου 20° Α έως 26° Α), οι προανα-
φερθέντες χρόνοι διαφοροποιούνται λίγα
λεπτά της ώρας στους διάφορους τόπους
της Ελλάδος. Επίσης το ύψος της Πούλιας
θα είναι τόσο μικρότερο, όσες περισσότερες
είναι οι ώρες πριν και μετά την μεσημβρινή
διάβασή της. Εξ άλλου στην Ελλάδα ανεξαρ-
τήτως ημέρας,ώρας και μήκους, πρέπει να
αναζητούμε τις Πλειάδες, κοιτάζοντας
προς Νότο διότι τα γεωγραφικά πλάτη της
Ελλάδας (περίπου 35° έως 42° βόρειο) είναι
μεγαλύτερα της αστρικής αποκλίσεως των
Πλειάδων (περίπου 24° βόρεια). Τέλος πρέ-
πει να έχουμε υπ’ όψη ότι το ύψος τους πά-
νω από τον ορίζοντά μας κατά την μεσημ-
βρινή τους διάβαση θα είναι μεγαλύτερο για
μικρότερα γεωγραφικά πλάτη (π.χ. Κρήτη)
και μικρότερο για μεγαλύτερα πλάτη (π.χ.
Μακεδονία). 

Όπως προαναφέραμε, οι Πλειάδες είναι
δυσδιάκριτες λόγω ασθενούς εντάσεως.
Μπορούμε όμως να τις εντοπίσουμε εύκο-
λα, εάν τις συσχετίσουμε με τον εντυπω-
σιακό και εύκολα αναγνωρίσιμο Αστερισμό
του Ωρίωνος (μυθικός κυνηγός της αρχαιό-
τητος). Αυτός φαίνεται στο σχήμα 4, επί
της κεντρικής οριζόντιας γραμμής Ε-W που
αναπαριστά τον ουράνιο Ισημερινό. Η με-
σημβρινή του διάβαση έπεται περίπου 2
ώρες (1 ώρ. 48 λ. έως 1 ώρ. 55 λ.) της δια-
βάσεως των Πλειάδων από τον μεσημβρινό
μας, κατά τις προαναφερθείσες ημερομη-

Φωτο 3. Το Αστρικό Σμήνος των Πλειάδων

Σχήμα 4. Ο Αστερισμός του Ωρίωνος
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νίες. Επομένως συνυπάρχουν πάντα και
συμπαρατηρούνται στο στερέωμα.

Όπως φαίνεται και στο σχήμα, οι Πλειά-
δες (τις έχουμε εντός κύκλου) εντοπίζονται
στην προέκταση, επάνω και δεξιά (βορειο-
δυτικά), των τριών αστέρων που είναι στο
μέσον του τετραπλεύρου του Ωρίωνος και
αποτελούν την ζώνη ή τελαμώνα του Κυνη-
γού, κάτω από την οποία τρία ασθενέστε-
ρα άστρα συμβολίζουν το ξίφος του. Εξ’ άλ-
λου, ένα άλλο προσδιοριστικό σημείο είναι ο
πολύ λαμπρός αστέρας (1ου μεγέθους)
Aldebaran, στην μέση, περίπου, απόσταση
μεταξύ ζώνης Ωρίωνος και Πλειάδων, ο
οποίος ανήκει στον Αστερισμό του Ταύρου.

Όπως φαίνεται και στο σχήμα, οι Πλειά-
δες (τις έχουμε εντός κύκλου) εντοπίζονται
στην προέκταση, επάνω και δεξιά (βορειο-
δυτικά), των τριών αστέρων που είναι στο
μέσον του τετραπλεύρου του Ωρίωνος, και
αποτελούν την ζώνη ή τελαμώνα του Κυνη-
γού, κάτω από την οποία τρία ασθενέστε-
ρα άστρα συμβολίζουν το ξίφος του. Εξ άλ-
λου, ένα άλλο προσδιοριστικό σημείο είναι
ο πολύ λαμπρός αστέρας (1ου μεγέθους)
Aldebaran, στην μέση, περίπου, απόσταση
μεταξύ ζώνης Ωρίωνος και Πλειάδων, ο
οποίος ανήκει στον Αστερισμό του Ταύρου.

Σημείωση
Πρέπει να διευκρινίσουμε ότι ο αστρικός

χάρτης του σχήματος 4 ανταποκρίνεται
σ’αυτό που βλέπουμε πράγματι στον ου-
ρανό, εάν τον αντιστρέψουμε ώστε η δεξιά
πλευρά του να έρθει αριστερά, και τον κρα-
τήσουμε ανεστραμμένο πάνω από το κε-
φάλι μας. Επομένως όπως τον βλέπουμε
μπροστά μας στο χαρτί, η πάνω πλευρά
του είναι ο Βορράς, η κάτω ο Νότος, η δεξιά
η Δύση και η αριστερή η Ανατολή.  

Επομένως στον ελλαδικό χώρο: Αναζη-
τούμε  την Πούλια σε ένα πολύ μεγάλο
ύψος, κοιτάζοντας προς Νότον περί τις
προαναφερθείσες ημερομηνίες και περί-
που ώρες, συσχετίζοντάς την με τον Ωρίω-

να. Τους υπόλοιπους μήνες η Πούλια αλλά
και ο Ωρίων βρίσκονται πάνω από τον ελ-
λαδικό χώρο τις ημερινές ώρες και δεν φαί-
νονται.

Και τώρα μετά την αστρική περιπλάνησή
μας, επανερχόμεθα στις Αλκυονίδες ημέρες.

Το εποχιακό φαινόμενο

Οι χειμωνιάτικες καλοκαιρίες είναι επο-
χιακό φαινόμενο, που εξηγείται με αστρο-
νομικούς και μετεωρολογικούς όρους.

Στην αρχαιότητα αυτές οι καλές ημέρες
είχαν αποδοθεί, λανθασμένα, στην ανάγκη
αναπαραγωγής του πουλιού Αλκυόνη και
περιβλήθηκαν με τους προαναφερθέντες
μύθους. Γράφει λοιπόν ο Αριστοτέλης: «Η
Αλκυών τίκτει περί τροπάς χειμερινάς δι’ ο
και καλούνται όταν ευδιειναί (ανέφελες,
ήρεμες, γλυκές) γένωνται αι τροπαί, αλκυό-
νειοι ημέραι». Κατά δε τον Αιλιανό: «Kυού-
σης δε Αλκυώνος ίσταται τα πελάγη, ειρή-
νην δε και φιλίαν άγουσιν οι άνεμοι. Κύει δε
άρα χειμώνος μεσούντος, και όμως η του
αέρος γαλήνη δίδωσι σωτηρίας αλκυονείας
τηνικάδε (επίρρημα χρονικό=τότε, εκείνες
τις ώρες) της ώρας άγειν ημέρας». Εδώ
πρέπει να σημειώσουμε και ότι τις ημέρες
εκείνες οι αρχαίοι πρόγονοί μας εύρισκαν
την ευκαιρία να επαναλάβουν τα θαλασσι-
νά ταξίδια τους, τα οποία διέκοπτε η χει-
μωνιάτικη κακοκαιρία.

Έφθασαν λοιπόν μέχρι τις ημέρες μας
αυτές οι χειμωνιάτικες καλοκαιρίες με την
ονομασία «αλκυονίδες ημέρες». Ποια όμως
είναι η χειμερινή τροπή ή το μέσον του χει-
μώνος, οπότε κατά τους αρχαίους παρα-
τηρούνται οι καλοκαιρίες, πότε πράγματι
συμβαίνουν και ποία η μετεωρολογική τεκ-
μηρίωσή τους;

Α. Η Χειμερινή Τροπή
Η χειμερινή τροπή ή μέσον του χειμώνος

(για το βόρειο ημισφαίριο) αλλά και όλες οι
εποχές βορείου και νοτίου ημισφαιρίου της
Γης, οφείλονται στην ετήσια περιφορά της
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γύρω από τον Ήλιο. Αυτήν, οι άνθρωποι δεν
την αντιλαμβάνονται αλλά βλέπουν την
αντίστοιχη, σχετική ως προς την Γη, κίνηση
του Ήλιου όπως απεικονίζεται στο σχήμα 5,
την οποία ονομάζουμε φαινομένη περιφο-
ρά. Κατ’ αυτήν, ο Ήλιος βρίσκεται άλλοτε
πάνω από το βόρειο ημισφαίριο της Γης και
άλλοτε πάνω από το νότιο, και σε σχέση με
το σημερινό ημερολόγιο συμβαίνουν τα εξής:
1) Την 22α Δεκεμβρίου ο Ήλιος βρίσκεται στο

σημείο Ε δηλαδή στην μεγίστη νότια από-
στασή του από τον Ισημερινό (απόκλιση
23°, 5 νότια). Στο βόρειο ημισφαίριο έχου-
με το ημερολογιακό μέσον του χειμώνος
με την μεγαλύτερη νύχτα και μικρότερη
ημέρα. Τότε συμβαίνει και η χειμερινή τρο-
πή του Ηλίου διότι στην συνέχεια τρέπε-
ται προς το βόρειο ημισφαίριο όπου η
ημέρα αρχίζει να μεγαλώνει λεπτό-λεπτό
και η νύχτα μικραίνει αντίστοιχα.

2) Tην 21η Μαρτίου ο Ήλιος περνά τον Ιση-
μερινό στο σημείο γ οπότε έχουμε, σε
όλη την Γη, την εαρινή ισημερία δηλαδή
η ημέρα γίνεται ίση με τη νύχτα. Στο βό-
ρειο ημισφαίριο όπου ανεβαίνει ο Ήλιος
έχουμε άνοιξη, ενώ το νότιο ημισφαίριο,
απ’ όπου φεύγει, έχει φθινόπωρο.

3) Την 22α Ιουνίου ο Ήλιος φθάνει στο ση-
μείο Κ δηλαδή στην μεγίστην βόρεια από-
στασή του από τον Ισημερινό (απόκλιση
23°, 5 βόρεια). Αυτό είναι το ημερολογια-
κό μέσον του θέρους για το βόρειο ημι-
σφαίριο που τότε έχει την μεγαλύτερη

ημέρα και την μικρότερη νύχτα, ενώ τα
αντίθετα συμβαίνουν στο νότιο ημισφαί-
ριο. Στο σημείο Κ έχουμε την θερινή τρο-
πή του Ηλίου προς νότο κι ενώ κατηφο-
ρίζει προς τον Ισημερινό, η ημέρα του βο-
ρείου ημισφαιρίου μικραίνει λεπτό-λεπτό
κι η νύχτα μεγαλώνει αντίστοιχα.

4) Την 23η Σεπτεμβρίου ο Ήλιος ξαναπερ-
νά τον Ισημερινό στο σημείο γ΄ (διαμε-
τρικά αντίθετό του γ) οπότε σε όλη την
Γη έχουμε τώρα την φθινοπωρινή ισημε-
ρία.Το βόρειο ημισφαίριο απ’ όπου φεύ-
γει ο Ήλιος έχει φθινόπωρο και το νό-
τιο, όπου πηγαίνει, έχει άνοιξη.

5) Συνεχίζοντας την αέναη φαινομένη περι-
φορά του, ο Ήλιος θα ξαναπεράσει από
την χειμερινή τροπή Ε, μέσον του καλο-
καιριού για το νότιο ημισφαίριο και μέ-
σον του χειμώνος για το βόρειο κ.ο.κ.

6) Η υποδιαίρεση του έτους σε τέσσερις
εποχές, που αρχίζουν στα προαναφερ-
θέντα σημεία Ισημεριών και Τροπών της
Εκλειπτικής, είναι ημερολογιακή και βα-
σίζεται στην περιφορά της Γης ή την
φαινομένη περιφορά του Ηλίου γύρω
από την Γη. Αλλά ενώ το θέρος και ο χει-
μώνας, π.χ. για το βόρειο ημισφαίριο,
αρχίζουν την 22α Ιουνίου και 22α Δεκεμ-
βρίου αντιστοίχως, όταν δηλαδή ο
Ήλιος είναι στην μεγαλύτερη απόστασή
του από τον Ισημερινό, δεν παρατηρού-
νται τις ημερομηνίες αυτές η μεγαλύτε-
ρη και η μικρότερη αντιστοίχως θερμο-
κρασία. Διότι οι κλιματολογικές εποχές
διαφέρουν αισθητά από τις προανα-
φερθείσες ημερολογιακές. Κλιματολογι-
κά, για το βόρειο ημισφαίριο, οι μεγαλύ-
τερες θερμοκρασίες παρατηρούνται συ-
νήθως τον Ιούλιο και οι μικρότερες τον
Ιανουάριο, διότι τότε η Γη έχει απορρο-
φήσει ή αποβάλλει, αντιστοίχως, μεγα-
λύτερη θερμότητα. Τα ίδια και αντι-
στρόφως συμβαίνουν στο Νότο.

Εξάλλου, το κλίμα στην Γη και κυρίως
στις Εύκρατες Ζώνες επηρεάζεται και από

Σχήμα 5 Φαινομένη Ετήσια Περιφορά Ηλίου
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άλλους παράγοντες όπως το ορεινό ή πεδι-
νό έδαφος, οι μεσόγειες ή παραθαλάσσιες
περιοχές, τα θαλάσσια ρεύματα, οι επικρα-
τούντες άνεμοι, οι βροχοπτώσεις και χιονο-
πτώσεις, η βλάστηση και γενικότερα η φυ-
σική μορφολογία της περιοχής. Όλα αυτά
τροποποιούν το κλίμα, αλλά πάντα στα
πλαίσια των ημερολογιακών εποχών που
προκύπτουν από την ετήσια περιφορά της
Γης γύρω από τον Ήλιο.

Παρατηρήσεις
α- Τα σημεία τροπών Ε-Κ καλούνται και

Ηλιοστάσια διότι καθώς ο Ήλιος αλλά-
ζει κατεύθυνση, φαίνεται ακινητοποιη-
μένος για λίγο σ’αυτά.

β- Όπως εξηγήσαμε, η χειμερινή (αλλά και
η θερινή) τροπή είναι μία. Ο Αριστοτέ-
λης γράφων για χειμερινάς τροπάς,
προφανώς εννοεί την αέναη ετήσια
επανάληψη του φαινομένου.

Β. Η Πραγματικότης των Αλκυονίδων
Ημερών - Μετεωρολογικές Συνθήκες 

Η καλοκαιρία, που διακόπτει την χειμω-
νιάτικη κακοκαιρία στην Ελλάδα και γενικό-
τερα στην νοτιοανατολική Ευρώπη οφείλε-
ται κυρίως στις υψηλές ατμοσφαιρικές πιέ-
σεις που επικρατούν στην περιοχή κατά
τον Ιανουάριο. Τότε, συνήθως, η ατμοσφαι-
ρική πίεση στην Ανατολική Μεσόγειο δια-
φέρει ελάχιστα από τις πιέσεις άνωθεν της
βόρειας Ευρώπης και ιδίως της Ρωσίας, με
αποτέλεσμα να έχουμε ομαλή διανομή
υψηλών πιέσεων δηλαδή έναν εκτεταμένο
αντικυκλώνα από την Β.Α. Ευρώπη μέχρι
την Ελλάδα, με ανέμους μικρής εντάσεως,
ηλιοφάνεια, γλυκό καιρό και ήρεμη θάλασ-
σα. Αντιθέτως, όταν στην ανατολική Μεσό-
γειο επικρατεί χαμηλό βαρομετρικό τούτο,
συνδυαζόμενο με το υψηλό της Β.Α. Ευρώ-
πης, προκαλεί βορείους σφοδρούς και ψυ-
χρούς ανέμους, δριμύ ψύχος και θάλασσα
φουρτουνιασμένη.

Επομένως ο κύριος παράγων, που δημι-

ουργεί τις Aλκυονίδες ημέρες είναι ο συν-
δυασμός των βαρομετρικών συστημάτων
της ευρύτερης περιοχής μας, με επικρατέ-
στερη την παρουσία των Αλκυονίδων Ημε-
ρών, όταν έχουμε υψηλό βαρομετρικό σύ-
στημα, όπως το εικονιζόμενο στο σχήμα 6. 

Αυτός είναι και ο λόγος που οι Αλκυονί-
δες Ημέρες εμφανίζονται, συνήθως, κατά
τον Ιανουάριο.

Εν τούτοις, έχει διαπιστωθεί ότι οι αντι-
κυκλώνες δεν  έχουν την αποκλειστικότητα
για την εμφάνιση χειμωνιάτικης καλοκαι-
ρίας. Ποσοστό 74% των Αλκυονίδων ημε-
ρών συνυπάρχει με υψηλό βαρομετρικό σύ-
στημα, ένα 18% των ημερών αυτών παρα-
τηρείται ενώ επικρατεί χαμηλό βαρομετρι-

Σχήμα 6. Υψηλό Βαρομετρικό Σύστημα κατά την
Αλκυονίδα ημέρα της 06/01/2008

TEUXOS_570_ok  07-12-09  18:48  Page 31



32 Nαυτική Eπιθεώρηση Tεύχος 570-Tόμος 169

κό και το 8% δεν συνδυάζεται με βαρομε-
τρικό σύστημα. 

Τα ειδικότερα μετεωρολογικά δεδομένα
των ημερών αυτών μελετήθηκαν και διατυ-
πώθηκαν από τους καθηγητές Δ. Αιγινίτη,
Λ. Καραπιπέρη, Ι. Δικαιάκο, Α. Perry και συ-
νοψίζονται στα εξής:
1. Oι ημέρες καλοκαιρίας παρατηρούνται

σ’ ένα μεγάλο χρονικό διάστημα μεταξύ
15 Δεκεμβρίου και 20 Φεβρουαρίου, χω-
ρίς να είναι σταθερές και συνεχείς στα
διάφορα έτη. Μπορεί να είναι μεμονομέ-
νες ή, συνηθέστερα, διαδοχικές σειρές
ημερών ή να απουσιάζουν από κάποια
έτη. Επομένως δεν ισχύει η άποψη των
αρχαίων ότι οι ημέρες αυτές εμφανίζο-
νται στο μικρό χρονικό διάστημα περί
το μέσον του χειμώνος (χειμερινή τρο-
πή). Πιθανόν η διατύπωση αυτή να
οφείλεται στο ότι τότε είχαν παρατηρη-
θεί κατά την χειμερινή τροπή κάποια
συνεχόμενα έτη, λόγω της προαναφερ-
θείσης ασυμμετρίας αυτών.

2. Η νέφωση είναι μικρότερη ή ίση των 2 δε-
κάτων του ουρανίου θόλου.

3.  Η χαμηλή νέφωση κατά οιαδήποτε με-
μονωμένη ή διαδοχική ημέρα, δεν υπερ-

βαίνει τα 3,2 όγδοα της προαναφερθεί-
σης συνολικής νεφώσεως.

4. Η ηλιοφάνεια δεν είναι μικρότερη από τα
8 δέκατα σε οιαδήποτε μεμονωμένην
ημέρα ή τα 7 δέκατα σε οιαδήποτε δια-
δοχική.

5. Το περιβάλλον είναι ευχάριστο και στην
χειρότερη περίπτωση έχουμε ήπιο ψύ-
χος. Τούτο είναι συνέπεια της μικρής
ψυκτικής ισχύος του ανέμου, ως αποτέ-
λεσμα ανέμου μικρής εντάσεως και όχι
πολύ ψυχρού. 

6. Από τα στατιστικά στοιχεία προκύπτει
ότι ο μέσος όρος των προαναφερθέ-
ντων στοιχείων είναι:
(α) Αλκυονίδες Ημέρες 13,5 κατ’ έτος με
ελάχιστο αριθμό 3 και μέγιστο 22 ημέρες
στα διάφορα έτη.
(β) Ηλιοφάνεια 8,6 ώρες την ημέρα.
(γ) Μέγιστη θερμοκρασία αέρος 15,4
βαθμούς Κελσίου και ελάχιστη θερμο-
κρασία αέρος 5 βαθμούς Κελσίου.
(δ) Ένταση Ανέμου 1,2 μέτρα/δευτερό-
λεπτο.

7. Τέλος οι Ι. Δικαιάκος και Α. Perry υπε-
στήριξαν (1981) ότι, σύμφωνα με το
πνεύμα των αρχαίων, «οι Αλκυονίδες
ημέρες δεν πρέπει να χαρακτηρίζονται
μόνο αυτές που συνοδεύονται από με-
γάλην ηλιοφάνεια αλλά και εκείνες κατά
τις οποίες το συνδυασμένο αποτέλεσμα
ανεμολογιακών και θερμοκρασιακών
συνθηκών κάνει το περιβάλλον ήπιο, φι-
λικό και ευχάριστο». Πράγματι, υπάρ-
χουν ημέρες του χειμώνα με ανέμους
ασθενείς ή άπνοια, γαληνιαία θάλασσα
και ευχάριστη ατμόσφαιρα, παρ’ όλον
ότι ο ουρανός είναι νεφελώδης ή και νε-
φοσκεπής. Επομένως ημέρες κατάλλη-
λες, κατά τον μύθο, για την αναπαρα-
γωγή της Αλκυόνης. Επιπλέον η άποψη
αυτή επιβεβαιώνεται και από την προ-
αναφερθείσα γενική μετεωρολογική θε-
μελίωση του φαινομένου, σύμφωνα με
την οποία οι αλκυονίδες ημέρες δεν συ-

Φώτο 7. Ο Πλανήτης Γη. H τύχη του στα χέρια
του ανθρώπου
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ναρτώνται μόνο με υψηλό βαρομετρικό
σύστημα, το οποίο κατά κανόνα συνο-
δεύεται από ηλιοφάνεια.

Επιμύθιο

Οι χειμωνιάτικες καλοκαιρίες, για την
περιοχή μας, οφείλονται σε συγκεκριμένα
μετεωρολογικά δεδομένα, είναι ακανόνι-
στες και τοποθετούνται σ’ ένα αρκετά με-
γάλο χρονικό διάστημα.

Ο μύθος συνδύασε αυτές τις  καλοκαι-
ρίες με το όμορφο θαλασσοπούλι Αλκυόνη.
Η παράδοση διατήρησε τον μύθο κι έφερε
μέχρι την εποχή μας τις «αλκυονίδες ημέ-
ρες» ως ημέρες αναπαραγωγής της Αλκυό-
νης, παρ’ όλον ότι τούτο δεν είναι σωστό.

Όμως αυτό δεν έχει σημασία. Το σημα-
ντικό είναι το μήνυμα του μύθου που πα-
ραπέμπει στην τιμωρία της ανθρώπινης
αλαζονείας από τους θεούς, αλλά και στην
ευσπλαχνία τους.

Η μεταφορά αυτής της αλληγορίας και
στην εποχή μας είναι εύκολη αλλά και χρή-
σιμη. Ο σύγχρονος άνθρωπος, του άμε-

τρου καταναλωτισμού και της εκρηκτικής
βιομηχανικής και τεχνολογικής εξέλιξης, με
την αλλαζονεία  του καταστρέφει την φύ-
ση. Η κλιματική αλλαγή είναι πλέον μετρή-
σιμη. Αν δεν σταματήσει εγκαίρως θα κατα-
στραφεί ο όμορφος πλανήτης Γη που μας
έδωσε ο Δημιουργός για κατοικία.

Δεν μένει παρά να ελπίζουμε ότι η ευ-
σπλαχνία Του θα έρθει και σε μας, με την
συνειδητοποίηση της καταστροφικής πο-
ρείας μας.

Παραφράζοντας τον Αιλιανό ας ευχη-
θούμε: «οι άνθρωποι ειρήνην δε και φιλίαν
άγουσιν», ώστε να εξακολουθήσουν οι επό-
μενες γενιές να απολαμβάνουν την όμορφη
πλάση, μαζί και τις αλκυονίδες ημέρες.

Πηγές:
α. Ελληνική Μυθολογία
β. Ελληνική Εγκυκλοπαίδεια
γ. Διαδίκτυο
δ. Βιβλίο Αστρονομικής Ναυσιπλοΐας Ιωάννου
Οικονομόπουλου

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Ο Οικονομόπουλος Ιωάννης
γεννήθηκε στο Φρε Αποκορώ-
νου Κρήτης. Εισήλθε στη ΣΝΔ
το 1953. Αποφοίτησε ως Μάχι-
μος Σημαιοφόρος το 1957. Κα-
τά την σταδιοδρομία του υπη-
ρέτησε ως Αξιωματικός, Κυ-

βερνήτης και Διοικητής Πλοίων Επιφανείας και
σε Επιτελικές και Διοικητικές θέσεις της Διοική-
σεως Ναυτικής Εκπαιδεύσεως, του Αρχηγείου
Στόλου, του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού και
του ΓΕΕΘΑ. Μετεκπαιδεύτηκε στην Αγγλία, στη
Ναυτιλία/Κατεύθυνση και έλαβε αντίστοιχο
πτυχίο εξειδίκευσης και φοίτησε στη Ναυτική
Σχολή Πολέμου. Μετά την αποστρατεία του
χρημάτισε τακτικός καθηγητής της έδρας της
Ναυτιλίας από το 1990 μέχρι το 2002.

Κατά την περίοδο αυτήν: 
α) Συνέγραψε τα βιβλία Ναυτιλίας που διδά-

σκονται στην ΣΝΔ
β) Αναθεώρησε, τους Κανονισμούς Εκπαιδεύ-

σεως στην Ναυτιλία.
γ) Εξεπόνησε Μελέτη για την βελτίωση της

επαγγελματικής εκπαιδεύσεως των Ν. Δο-
κίμων

δ) Βελτιώθηκε η πρακτική εκπαίδευση στην
Ναυτιλία, με τον εξοπλισμό και οργάνωση
της Αιθούσης Ναυτιλίας και την εγκατάστα-
ση προσομοιωτού Ναυτιλίας.

ε) Κατόπιν εισηγήσεως του το 2001, καθιερώ-
θηκε από το ΓΕΝ, για πρώτη φορά, το «Πτυ-
χίο Μετεωρολογίας» στην Αλλοδαπή. 

Είναι παντρεμένος και έχει τρία παιδιά.

Φωτογραφία επομένης σελίδος: Από τον εορτασμό της 182ης  επέτειου της Ναυμαχίας του Να-
βαρίνου στην Πύλο Μεσσηνίας την 20ην Οκτωβρίου 2009
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Οι εμπορικές σχέσεις της
Ύδρας το διάστημα 1800-1821

μέσα από το Αρχείο 
της Κοινότητας Ύδρας

B΄ MEPOΣ

Της Κανδυλώρου Λαμπρινής 
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Mέρος ΙΙ 
Kεφάλαιο 3

Όταν συζητούμε για την Ελληνική επα-
νάσταση του 1821 πρέπει να αναλογιζόμα-
στε ότι είναι μία επανάσταση, η οποία έχει
ως στόχο της τη διεκδίκηση της ανεξαρτη-
σίας των Ελλήνων από τους Οθωμανούς
και τη δημιουργία εθνικού κράτους43, αλλά
μέχρι να φτάσουν οι υπόδουλοι Έλληνες σε
αυτήν την διαδικασία χρειάστηκε να έλθουν
σε επαφή με καινούριες γι’ αυτούς έννοιες,
όπως ανεξαρτησία και εθνικό κράτος. Σε
αυτό συνέβαλαν σημαντικά οι Έλληνες
έμποροι της διασποράς, οι διανοούμενοι44,
άνθρωποι με ανώτατα πολιτικά αξιώματα
στις ηγεμονίες και οι Φαναριώτες, οι οποίοι
διέθεταν και την αίγλη της παιδείας τους
και σημαντικές γνώσεις σχετικά με την πο-
λιτική οργάνωση του κράτους, έχοντας έλ-

θει σε επαφή με τη Δυτική Ευρώπη. Όταν
οι διανοούμενοι ξεκίνησαν προεπαναστατι-
κά να καλλιεργούν την ιδέα δημιουργίας
του ελληνικού έθνους, έπρεπε να υπερβούν
σημαντικά εμπόδια, που αποτελούσαν
τροχοπέδη για την επίτευξη του στόχου
τους.45

Οι νομοκατεστημένες τοπικές ηγετικές
ελίτ46 των επαναστατημένων Ελλήνων (κο-
τζαμπάσηδες, προεστοί των νησιών,
προύχοντες της Πελοποννήσου, Καπετα-
ναίοι της Μάνης) είχαν ένα ιδιαίτερο και
διακριτικό γνώρισμα ως προς τον τρόπο
που προσέγγιζαν τον αγώνα της ανεξαρτη-
σίας. Λίγο πριν ξεσπάσει η επανάσταση
παρουσιάζονται διχασμένοι και πολύ σύ-
ντομα ξέσπασαν οι πρώτες συγκρούσεις
όσον αφορά το ποια από τις παραπάνω
ελίτ θα είχε τα ηνία της επανάστασης, αλ-
λά και την ηγεσία της νέας κεντρικής διοίκη-

43 Η σπουδαιότητα της ελληνικής επανάστασης, εκτός φυσικά από τη δημιουργία του ελληνικού
κράτους έγκειται και στο ότι έπαιξε καθοριστικό ρόλο για την έναρξη της διαδικασίας ένταξης
της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας στη νεωτερική εποχή. Πάνω σε αυτό το θέμα σχολιάζει ο Τούρ-
κος ιστορικός Ερντέμ: «Η πραγματική σημασία του ελληνικού αγώνα ανεξαρτησίας για τους
Οθωμανούς ήταν ότι έφερε τις εθνικές ιδέες στο προσκήνιο. Οι ιδέες που κυκλοφορούσαν στο
εξωτερικό από το Διαφωτισμό και τις Δυτικές επαναστάσεις και μετά, άρχισαν να ακούγονται
από κοντινότερες γειτονιές… Η οθωμανική διοίκηση άρχισε να συνειδητοποιεί ότι τα εθνικά κινή-
ματα ήταν μια δυναμική εναντίον της οποίας έπρεπε να πολεμήσουν συνήθως υιοθετώντας τα
ίδια όπλα με τους αντιπάλους τους», βλ. Η. Εrdem, Do not think of the Greeks as agricultural
labourers . Ottoman responses to Greek War of Independence, Faruk Birtek and Thalia Dragonas
(επιμ.), Citizenship and the Nation-State in Greece and Turkey, Λονδίνο και Ν.Υόρκη 2005, σελ 67-84
στο άρθρο της Σίας Αναγνωστοπούλου, “Πώς είδε την Ελληνική Επανάσταση και τί κατάλαβε
από αυτήν η Οθωμανική εξουσία;”, Πολίτης, σελ 16 - 21.

44 Διανοούμενοι: οι παραγωγοί ιδεών. Σύμφωνα με τον Anthony Smith, Εθνική Ταυτότητα, Οδυσσέ-
ας, Αθήνα 2001, σελ 25 αυτοί οι διανοούμενοι διαφοροποιούνται από την «ιντελιγκέντσια», τους
διάφορους μορφωμένους επαγγελματίες. 

45 Για την διαφοροποίηση των κοινωνικών και πολιτισμικών δεδομένων υποδοχής των ιδεών των
διανοουμένων στην ελληνική επικράτεια σε σχέση με άλλες δυτικές κοινωνίες, όπως είναι η γαλλι-
κή και η αγγλική, βλ Ν. Θεοτοκάς, Παράδοση και νεωτερικότητα: Σχόλια για το ‘’Εικοσιένα’’, Τα
Ιστορικά, 1992/17.

46 Πιζάνιας Π, Επανάσταση και Έθνος, Μια Ιστορική - Κοινωνιολογική Προσέγγιση του ’21, Ιστορία
του Νέου Ελληνισμού, 1770-2000. Τόμος 3ος: H Eλληνική Επανάσταση 1821-1832, Ελληνικά Γράμ-
ματα (εφημ. ΤΑ ΝΕΑ), Αθήνα 2003, σελ 42, όπου λέγοντας νομοκατεστημένες τοπικές ηγετικές
ελίτ εννοούμε τις ηγετικές ομάδες με τοπική εμβέλεια δύναμης και θεσμικό ρόλο αναγνωρισμένο
από το κυρίαρχο οθωμανικό σύστημα εξουσίας.
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σης. Το πώς η κάθε μία από τις παραπάνω
ομάδες έβλεπε την επανάσταση και νοούσε
τη δημιουργία του κράτους εξαρτιόταν
από το δεσμό της με το οθωμανικό κράτος
και την σχέση της με τον διοικητικό μηχανι-
σμό. Σε αυτήν ακριβώς την θέση βρίσκο-
νται και οι καραβοκύρηδες της Ύδρας 47.
Το νησί έχει εξελιχθεί παραμονές της ελλη-
νικής επανάστασης σε μεγάλο ναυτικό κέ-
ντρο του Αιγαίου και οι προύχοντες-πλοιο-
κτήτες έχουν αποκτήσει τεράστια κέρδη
από την επιχειρηματική τους δραστηριότη-
τα με αποτέλεσμα αυτή η δύναμη να αντι-
κατοπτρίζεται και στην κοινωνική και πολι-
τισμική ζωή του τόπου.

Η εξουσία ήταν συγκεντρωμένη στα χέ-
ρια των προυχόντων-πλοιοκτητών. Πολλοί
από τους πλούσιους καραβοκύρηδες των
νησιών έπαιξαν πολύ σημαντικό ηγετικό
ρόλο στον αγώνα της ανεξαρτησίας (χαρα-
κτηριστικές είναι οι περιπτώσεις του Λάζα-
ρου και Γεωργίου Κουντουριώτη, σημαντι-
κών Υδραίων προυχόντων-πλοιοκτητών).
Το γεγονός ότι η οθωμανική εξουσία είχε
παραχωρήσει ειδικά προνόμια στους
Υδραίους εξαιτίας της παραχώρησης σημα-
ντικού αριθμού ναυτών στον οθωμανικό
στόλο, τους «μελλάχηδες», οι οποίοι προσέ-
φεραν τη ναυτική τους γνώση και τις υπη-
ρεσίες τους στον οθωμανικό στόλο είχε δη-
μιουργήσει κλίμα ανεξαρτησίας - απόρροια
των προνομίων και αυτοδιοίκησης του νη-
σιού. Από το 1778 και μετά, με την παρα-
χώρηση προνομίων από τον Αβδούλ Χαμίτ
η έλλειψη Οθωμανών είναι παντελής από
το νησί. Οι εισπράξεις των δημόσιων φό-
ρων γίνονται από τους προύχοντες του νη-

σιού και αποδίδονται στον οθωμανό φορο-
εισπράκτορα, ο οποίος μένει στο νησί για
περιορισμένο χρονικό διάστημα και σε ορι-
σμένο τόπο, όχι εντός της πόλης. Οι αρμο-
διότητες αυτές, τοπικού χαρακτήρα και η
διοικητική-διαμεσολαβητική σχέση48 που
έχουν με την οθωμανική εξουσία, αφού εί-
ναι υπεύθυνοι για την είσπραξη των φό-
ρων από τον πληθυσμό για λογαριασμό
των Οθωμανών και για την εξασφάλιση της
τήρησης των υποχρεώσεων του πληθυ-
σμού προς το οθωμανικό κράτος, τους
έχουν δώσει αρκετή δύναμη και δεν έχουν
ιδιαίτερους λόγους να συνταχθούν ενα-
ντίον ενός κατακτητή τόσο ανεκτικού ως
προς αυτούς, για μια επανάσταση της
οποίας το αποτέλεσμα φαντάζει αβέβαιο
και επικίνδυνο. 

Αυτή η αμηχανία των Υδραίων προυχό-
ντων απέναντι στην Ελληνική επανάσταση
φαίνεται ξεκάθαρα μέσα από το Αρχείο της
κοινότητας από μια σειρά επιστολών49

που δέχεται το νησί από άλλες κοινότητες
και από σημαντικές προσωπικότητες, οι
οποίες κάνουν εκκλήσεις για στρατιωτική
βοήθεια και ζητούν να επαναστατήσουν κι
αυτοί κατά της οθωμανικής εξουσίας. Στο
σημείο αυτό κρίνεται αναγκαία η παράθεση
μέρους τέτοιων επιστολών: «Αδελφοί πρό-
κριτοι της νήσου Ύδρας, άνδρες φιλοπάτρι-
δες, Μ’ όλον ότι και πρό ολίγων ημερών
εγράφομεν κοινώς και προς την φιλογενεί-
αν σας εκδιηγούμενοι την ενέδραν των κοι-
νών εχθρών, διά την οποίαν ηναγκάσθημεν
να λάβωμεν όπλα εις τάς χείρας …, μ’ όλα
ταύτα δεν ηξιώθημεν αποκρίσεώς σας.
Αδελφοί, η Ελλάς σάς κράζει καί σας ζητεί

47 Σύμφωνα με τον Κωνσταντινίδη Τρύφωνα στο Καράβια, Καπετάνιοι και Συντροφοναύται, 1800-
1830, Ιστορική Υπηρεσία Β.Ν, Αθήνα 1954, σελ 159, καραβοκύρηδες ονομάζονται οι ιδιοκτήτες
των μικρών καϊκιών. Επίσης, βλ και Σπηλιόπουλος Κ .Β, Πλοιοκτήτης και εφοπλιστής, Αθήνα
1930.

48 Πιζάνιας Πέτρος, Οι κοινωνικές δυνάμεις δημιουργίας του ελληνικού έθνους, χ. χ, σελ 23.
49 Τέτοιου είδους επιστολές υπάρχουν στο Α.Κ.Υ, τόμος 7, σελ 1, 13, 14, 15 και 24.
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συμμάχους της, επειδή καί σας νομίζει τέ-
κνα της γνήσια, και δεν ελπίζει εις την σάλ-
πιγγά της να μην κινηθή το αίμα της ελευθε-
ρίας, το οποίον κυκλοφορεί είς τάς φλέβας
σας...Μην αργοπορήτε, αδελφοί, επειδή ο
καιρός παρέρχεται, τον οποίον ο φρόνιμος
δεν παρατρέχει χωρίς καρπόν και ωφέλει-
αν... 8 Απριλίου 1821», υπογράφουν ο Άνθι-
μος, ο Θεοδώρητος, ο Καραμάνος Δημή-
τρης, ο Δεληγιάννης Κανέλλος, ο Δικαίος
Γρηγόριος κ.α.50 Σε μία άλλη επιστολή με
ημερομηνία 13 Απριλίου 1821 από τους
προκρίτους Σπετσών αναφέρεται: «Εις με-
γάλην απορίαν ευρισκόμεθα, αδελφοί, διά
την αταραξίαν σας, εις καιρόν μάλιστα
όπου σας είδομεν κατ’αρχάς εις μεγάλον
ενθουσιασμόν υπέρ της ελευθερίας της πα-
τρίδος και εν ταυτώ είδομεν και γράμμα σας
εσφραγισμένον μετά της κοινής υμών
σφραγίδος, εν ω μας εβεβαιώνατε την έξο-
δον των καραβίων σας. Τώρα όμως βλέπο-
μεν εις υμάς εκ του εναντίου να φαίνεσθε
αδιάφοροι.Τι το αίτιον όμως δεν ηξεύρομεν,
και αυτό μας λυπεί μεγάλως, και δειλιά
όλον το γένος...»51

Η Ύδρα προσχώρησε στην ελληνική
επανάσταση στις 27 Μαρτίου 1821 υπό
την πίεση του Αντώνη Οικονόμου, ο οποίος
οργάνωσε εξέγερση των οικονομικά δυσα-

ρεστημένων ναυτών και θαλασσινών και
μάλιστα καθαιρέθηκε ο τότε διοικητής του
νησιού, τοποθετημένος από την οθωμανική
εξουσία Ν. Κοκοβίλας και αναγνωρίστηκε ο
ίδιος ο Οικονόμου ως διοικητής του νησιού
με την υπογραφή μάλιστα και των προκρί-
των του νησιού 52. Για την επανάσταση του
Οικονόμου και τη δράση του, το Αρχείο της
Ύδρας δε μας παρέχει αρκετές πληροφο-
ρίες, γιατί από τον κώδικα στον οποίο κα-
ταχωρούνται τα πρακτικά και οι αποφά-
σεις έχουν αποκοπεί τα φύλλα που περιέ-
χουν τη σύντομη δράση του.53 Η επίσημη
ανακήρυξη της επανάστασης στο νησί έγι-
νε στις 15 Απριλίου 1821, ύστερα από μια
μικρή περίοδο προετοιμασίας.54 

Διάφοροι ιστορικοί έχουν ασχοληθεί με
αυτήν την αρχική αρνητική στάση των
Υδραίων προκρίτων απέναντι στη επανά-
σταση. Ο Τρικούπης σχολιάζει χαρακτηρι-
στικά: «… Η Ύδρα ούτε Τούρκους κατοί-
κους είχεν, ούτε Τούρκους διοικητάς. Αλλά
έζων αυτόνομα και αυτοδιοίκητα υπό την
ανωτάτην δικαιοδοσίαν του κατά καιρόν
καπιτάν πασά επί τίνι κατά έτος φόρω και
επί αποστολή αριθμού τινός ναυτών εις
υπηρεσίαν του βασιλικού στόλου… Τοιου-
τοτρόπως διοικούμενοι οι κάτοικοι συμφέ-
ρον δεν είχαν να σπουδαρχώσι, και μακράν
έζων της κακοηθείας και της διαφθοράς
των κρατούντων…».55 Για το ίδιο θέμα ανα-
φέρει ο Φιλήμονας: «Των ναυτικών νήσων
οι πρόκριτοι, καίτοι ελευθερόφρονες, δια-
φόρους είχον λόγους, ίνα διστάζωσι προς
την επανάστασιν. Αληθώς αι νήσοι αύται
εδιοικούντο αυτοπροσώπως, και μικρού
ήσαν υποτελείς φόρου ωρισμένου, και προ-
νόμια άλλα εκέκτηντο, δι’ό εχορήγουν ετη-
σίως αριθμόν ναυτών εις την υπηρεσίαν
του τουρκικού στόλου. Αλλά ουχ ήττον ως
μη ούσαι ασφαλείς υπό τους Τούρκους, τον
αυτόν πάντοτε έπνεον υπέρ της ελυθερίας
ζήλον, ως και η Πελοπόννησος και η Στε-
ρεά. Αλλά αν υπέστήριζον εσωτερικώς την
Πελοπόννησον και την Στερεάν... αι νήσοι

50 Το ίδιο, σελ 14 .
51 Το ίδιο, σελ 15.
52 Α.Κ.Υ τόμος 7, σελ 9 - 11.
53 Αυτό υποστηρίζεται από τον Αντώνιο Λιγνό,

Ιστορία της νήσου Ύδρας, τόμος 2, Αθήνα
1946, σελ. 27. Περισσότερες πληροφορίες
για τη δράση του και για το θάνατο του Α.
Οικονόμου βλ. Φιλήμων, Δοκίμιον περί της
Ελληνικής Επαναστάσεως, 3, σελ 52 κ.ε.

54 Α.Κ.Υ, τόμος 7, σελ 17- 19 και σελ 19-21.
55 Τρικούπης Σπ, Ιστορία της Ελληνικής Επανα-

στάσεως, τόμος 1, Νέα Ελληνική Βιβλιοθήκη,
Αθήνα 1971 (πρώτη έκδοση: Λονδίνο, 1853-
1857), σελ 114 - 118.

TEUXOS_570_ok  07-12-09  18:48  Page 38



Tεύχος 570-Tόμος 169 Nαυτική Eπιθεώρηση   39

ουδέν είχον πλεονέκτημα τοιούτον…» 56 Τέ-
λος, ο Δ. Κόκκινος σχολιάζει: «Ενώ η Πελο-
πόννησος είχε μεταβληθεί εις επαναστατι-
κόν ηφαίστειον... η Ύδρα, οι Σπέτσες και τα
Ψαρά, επί των οποίων υπελόγιζεν η επα-
νάστασις, διότι διέθεταν πλοία ικανά να
απαρτίσουν ένα στόλο, ευρίσκοντο εις νευ-
ρικότητα…».57

Ο ιστοριοδίφης Αντώνιος Λιγνός, ο οποί-
ος έχει μελετήσει τα Αρχεία της Κοινότητας
Ύδρας εκφράζει μια αντίθετη άποψη σε
σχέση με τους παραπάνω ιστορικούς, ότι
δηλαδή η Ύδρα είχε έλθει σε επαφή με τους
Πελοποννήσιους προκρίτους για τις ανάλο-
γες προετοιμασίες λίγο πριν την έναρξη της
επανάστασης και μάλιστα άργησε να κηρύ-
ξει την επανάσταση σε σχέση με άλλες πε-
ριοχές, γιατί έπρεπε πρώτα να γίνουν οι
ανάλογες προετοιμασίες. Όμως, τους
Υδραίους προκρίτους πρόλαβε ο Αντώνιος
Οικονόμου.58 Σε αυτό το σημείο σημαντική
είναι και η συμβολή της Φιλικής Εταιρείας
στην προετοιμασία αυτή, καθώς σημαντι-
κά μέλη όπως ο Δ. Υψηλάντης επισκέφτη-
καν το νησί λίγο πριν ξεσπάσει η επανά-
σταση, προσπαθώντας να πετύχουν την
συμμετοχή τους σε αυτήν. Σύμφωνα πά-
ντα με τον ίδιο, υπάρχουν κάποια έγγραφα
που φανερώνουν την προετοιμασία των
Υδραίων λίγο πριν ξεσπάσει η επανάστα-
ση, προμηθεύοντας με σιτηρά το νησί για
να έχει επάρκεια, καθώς και την επιβολή
απαγόρευσης εξαγωγής σιτηρών και τις
ανάλογες αποζημιώσεις των Υδραίων κα-
ραβοκύρηδων.59 Ένα άλλο στοιχείο, που
πάντα σύμφωνα με το Λιγνό δείχνει την

απόφαση της Ύδρας να κηρύξει την επα-
νάσταση πολύ πιο πριν από τις 27 Μαρτί-
ου 1821 είναι και η ύπαρξη εντύπων
(patenta) με τα οποία εφοδιάζονταν τα
πλοία της Ύδρας κατά την αναχώρησή
τους για τον αγώνα. Το παλαιότερο που
βρέθηκε είχε ημερομηνία 16 Απριλίου 1821
και ήταν αδύνατο το νησί να είχε έτοιμα τό-
σα πολλά έντυπα και μάλιστα τυπωμένα
στην ιταλική γλώσσα, αν δεν είχε γίνει βέ-
βαια η κατάλληλη προετοιμασία για την τύ-
πωση τόσων εγγράφων.60 Όμως, το γεγο-
νός ότι η Ύδρα κήρυξε την επανάσταση
πολύ πιο μετά από τα υπόλοιπα δύο σημα-
ντικά νησιά (οι Σπέτσες τον Μάρτη του
1821 και τα Ψαρά στα τέλη του ίδιου μήνα)
δεν μπορεί να αμφισβητηθεί. Εξάλλου,
όπως φαίνεται και μέσα από την πλειοψη-
φία των εγγράφων των Αρχείων της κοινό-
τητας, τουλάχιστον στην αρχή της επανά-
στασης (βλ. υποσημείωση 49), δείχνουν να
στέκονται αμήχανοι απέναντι στις εκκλή-
σεις για βοήθεια, αλλά και στις παροτρύν-
σεις των υπολοίπων κοινοτήτων για την
συμμετοχή τους στην επανάσταση. Όλα
τα παραπάνω στοιχεία που υποδεικνύει ο
Αντώνιος Λιγνός ως αποδεικτικά για την
προετοιμασία των Υδραίων πολύ πιο πριν
ξεσπάσει η επανάσταση, δεν είναι επαρκή,
αφού η προμήθεια και η απαγόρευση εξα-
γωγής σιτηρών μπορεί να δείχνουν ότι οι
Υδραίοι ήταν ενήμεροι για τις κινήσεις που
επρόκειτο να γίνουν από τις υπόλοιπες πε-
ριοχές της ελληνικής επικράτειας όσον
αφορά τον ξεσηκωμό τους, αλλά αυτό δεν
σημαίνει ότι και οι ίδιοι ήταν πρόθυμοι να
συμμετέχουν. Αυτό που κάνουν είναι να τη-
ρούν μια στάση αναμονής όσον αφορά την
συμμετοχή τους στην επανάσταση.

Η συστράτευση της Ύδρας με τις υπό-
λοιπες κοινότητες στον αγώνα γίνεται μετά
τις 15 Απριλίου 1821.61 Η μεταστροφή αυ-
τή γίνεται ξαφνικά, όπως παρουσιάζεται
μέσα από τα έγγραφα και αρχίζει από εκεί
και πέρα η εμπλοκή του νησιού στον ένο-

56 Φιλήμων, Δοκίμιον περί της Ελληνικής Επα-
ναστάσεως, 1, σελ 96 - 97.

57 Κόκκινος Δ, Η Ελληνική Επανάστασις, τόμος
1, Μέλισσα, Αθήνα 1967 - 1974, σελ 281.

58 Α.Κ.Υ, τόμος 7, σελ 11, υποσημείωση.
59 Το ίδιο, σελ 8 και 177.
60 Το ίδιο, σελ 19 - 21, υποσημείωση 3.
61 Α.Κ.Υ, τόμος 7, σελ 17 κ.ε.
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πλο αγώνα με την αποστολή πλοίων, όπου
αυτό κρίνεται αναγκαίο, με την συμμετοχή
βέβαια και των υπολοίπων ναυτικών νη-
σιών, των Ψαρών και των Σπετσών. Η
πραγματικότητα είναι ότι οι καραβοκύρη-
δες αν και ως κεφαλαιούχοι δρουν ελεύθε-
ρα στο πλαίσιο της διεθνούς αγοράς κάτω
από την προστασία κυρίως της Ρωσίας, ως
προεστοί του νησιού τους, αν κι έχουν το-
πικές αρμοδιότητες είναι υποτελείς στους
Οθωμανούς. Αυτή η αντίθεση, ελευθερία
από τη μία και υποτέλεια από την άλλη
τούς οδήγησε στην επανάσταση. Είναι αυ-
τό που πολύ εύστοχα υποστήριξε ο Κορνή-
λιος Καστοριάδης για τον ορισμό της επα-
νάστασης: «Επανάσταση είναι η ρητή και
διαυγασμένη αλλαγή των θεσμών μιας κοι-
νωνίας, όσων φυσικά θεσμών εξαρτώνται
από ρητή θέσμιση, με τη συλλογική δράση
της κοινωνίας αυτής ή του μεγαλύτερου μέ-
ρους της».62 Σύμφωνα με αυτόν τον ορισμό
η κοινότητα, όποια κι αν είναι αυτή, προ-
σπαθεί να αλλάξει τους θεσμούς, δηλαδή
να ελέγξει την κατάσταση η ίδια, γιατί στο-
χάζεται και σκέφτεται ότι οι θεσμοί που
υπάρχουν δεν είναι οι σωστοί, ούτε και οι
δίκαιοι, γι’αυτό και πρέπει να αλλάξουν.
Αυτή η προσπάθεια είναι συνειδητή, γι’αυ-
τό και χαρακτηρίζεται ως ‘’ρητή ‘’ και ‘’δι-
αυγασμένη’’. Αυτή η στιγμή ήλθε λοιπόν και
για τους Υδραίους καραβοκύρηδες, οι οποί-
οι αναζητούν την ελευθερία σε όλους τους
τομείς ευελπιστώντας ότι η θέση που κα-
τείχαν προεπαναστατικά θα συνεχίσει να
υπάρχει και μετεπαναστατικά, χωρίς βέ-
βαια την υποτέλεια στους Οθωμανούς.
Όμως εκτός από την επανάσταση του νη-

σιού κατά των οθωμανών, σημαντική είναι
και η επανάσταση του Οικονόμου, ο οποί-
ος στρέφεται όχι μόνο κατά των Οθωμα-
νών, αλλά και κατά της ίδιας της διοίκησης
της Ύδρας, προσπαθώντας να περιορίσει
την εξουσία των Υδραίων προεστών και να
αναλάβει ο ίδιος την εσωτερική διοίκηση
του τόπου, έχοντας στο πλευρό του τους
δυσαρεστημένους ναύτες και θαλασσινούς
του νησιού.

Σημαντική σε αυτό το σημείο είναι η πα-
ρατήρηση του Ν. Διαμαντούρου για την
συμμετοχή των Υδραίων στην επανάστα-
ση: «Ακόμα και μετά την έκρηξη του αγώνα
της ανεξαρτησίας οι Υδραίοι προύχοντες
δεν ένιωθαν ιδιαίτερα στρατευμένοι σ’ αυ-
τόν, και σε μία τουλάχιστον περίπτωση σκέ-
φτηκαν να εγκαταλείψουν την Ύδρα για να
σώσουν το κεφάλαιό τους. Κατά τη διάρ-
κεια επίσης του αγώνα, τους απασχολούσε
πάνω απ’ όλα πώς το ναυτικό τους θα πλη-
ρωνόταν καλά και θα παρέμενε ανεξάρτη-
το, ενώ ένα μεγάλο μέρος από τα βρετανι-
κά δάνεια ξοδεύτηκε στους μισθούς των
ναυτών. Ο τοπικισμός δεν αποτελούσε στα
νησιά μικρότερη δύναμη απ’ όσο στη στε-
ριά… Σε στιγμές όμως που οι ανάγκες των
Υδραίων και του ‘’έθνους” αλληλοσυγκρού-
ονταν, ήταν σαφές ότι οι Υδραίοι ταυτίζο-
νταν περισσότερο με την απτή έννοια της
Ύδρας παρά με την αφηρημένη έννοια του
έθνους». 63 Στο Αρχείο της κοινότητας
υπάρχουν διάφορες επιστολές του νησιού
προς την κεντρική διοίκηση, όπου η Ύδρα
διεκδικεί οικονομική ενίσχυση για το ναυτι-
κό της, δείχνοντας ότι βασικό της μέλημα
είναι η διατήρηση της ανεξαρτησίας του

62 Καστοριάδης Κορνήλιος, Οι Ομιλίες στην Ελλάδα, Ύψιλον, Αθήνα 1990, σελ 99.
63 Νικηφ. Διαμαντούρος, Οι απαρχές της συγκρότησης σύγχρονου κράτους στην Ελλάδα, 1821-

1828, Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης, Αθήνα 2002, αναδημοσίευση στο περιοδικό Ναυτι-
κή Επιθεώρηση, τεύχος 552, τόμος 163ος, σελ 185-186. 

64 Σχετικά έγγραφα υπάρχουν στο Α.Κ.Υ, τόμος 11, σελ 574, 575, τόμος 12, σελ 150, 264 - 265, τό-
μος 13, σελ 220, 221, 222 και 223.
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ναυτικού της και οι αποζημιώσεις των κα-
ραβοκυραίων της64.

Άσχετα όμως από τους λόγους που οδή-
γησαν την Ύδρα να κηρύξει την επανάστα-
ση λίγο αργότερα από τις άλλες περιοχές,
σημασία έχει ότι πολύ γρήγορα προσέφερε
τις υπηρεσίες της στον αγώνα εκμεταλλευ-
όμενη στο έπακρο τη μεγάλη ναυτική της
δύναμη. Μάλιστα από την αρχή της επανά-
στασης, άρχισαν να καταφτάνουν στην
Ύδρα οι αιτήσεις αποστολής πλοίων σε διά-
φορα σημεία των ελληνικών ακτών, είτε
προς αποκλεισμό φρουρίων, είτε προς τη
συνδρομή των μαχομένων στη ξηρά. Οι επι-
στολές αυτές προέρχονται κυρίως από την
Πελοπόννησο (από διάφορες κοινότητες,
κυρίως όμως από τα στρατηγεία του Κολο-
κοτρώνη και του Πετρόμπεη Μαυρο-
μιχάλη)65 ζητώντας την αποστολή πλοίων
για τον θαλάσσιο αποκλεισμό διαφόρων πε-
ριοχών. Οι πρόκριτοι της Ύδρας από την
αρχή είχαν ξεκαθαρίσει, δίνοντας μια άλλη
πλευρά της χρήσης του ναυτικού, ότι ο κύ-
ριος σκοπός τους δεν είναι να αντιμετωπί-
ζεται τμηματικά ο εχθρός, αλλά η κύρια δύ-
ναμη του αντιπάλου. Επίσης, είναι χαρα-
κτηριστικές και οι προθέσεις, αλλά και τα
καθήκοντα και τα δικαιώματα του αρχηγού
του στόλου κάθε νησιού, όπως δείχνει ο όρ-
κος του Υδραίου ναυάρχου.66 Σύμφωνα με
το κείμενο ο ναύαρχος αναλαμβάνει τα κα-
θήκοντά του υπό τον όρο να υπακούει τις
διαταγές της Βουλής της Ύδρας, να «κινεί
το ναυτικό κατά του τυράννου», να σέβεται
την ιδιωτική ιδιοκτησία των ουδετέρων, να
συνεργάζεται με τις υπόλοιπες ναυτικές δυ-
νάμεις και να αποστέλλει στην Ύδρα τα λά-

φυρα προς διανομή σύμφωνα με τους νό-
μους. Η πρόθεσή τους φαίνεται ότι είναι να
διεξάγουν τις θαλάσσιες επιχειρήσεις όχι με
τρόπο πειρατικό, αλλά σύμφωνα με τις
Αρχές του διεθνούς δικαίου.67

Kεφάλαιο 4 

Η Ύδρα συμμετέχει ενεργά στον ένοπλο
αγώνα κατά των Οθωμανών και στην προ-
σπάθεια δημιουργίας ελληνικού κράτους. Οι
αρχικοί δισταγμοί ξεπεράστηκαν και με την
έναρξη της επανάστασης κλήθηκε να προ-
σφέρει τη ναυτική της δύναμη, αντιμετωπί-
ζοντας αποτελεσματικά τον εχθρό. Αν ανα-
λογιστούμε τις δυσκολίες που είχαν να αντι-
μετωπίσουν οι νησιώτες όσον αφορά τις δυ-
νάμεις των αντιπάλων, τον εξοπλισμό τους
και τον μεγάλο αριθμό των πλοίων, τότε σί-
γουρα μπορούμε να μιλάμε για κατόρθωμα,
αφού μπόρεσαν να καταστρέψουν όλα τα
χρόνια του ένοπλου αγώνα σημαντικό αριθ-
μό εχθρικών πλοίων. Η σύγκρουση γίνεται
δυσκολότερη όταν εκτός από τους Οθωμα-
νούς καλούνται να αντιμετωπίσουν και τους
Αιγυπτίους, οι οποίοι ήταν σπουδαία ναυτι-
κή δύναμη. Από νωρίς οι Έλληνες είχαν αντι-
ληφθεί την σημασία στην κυριαρχία στις
ναυτικές δυνάμεις, γι’ αυτό κι έδωσαν μεγάλη
έμφαση σε αυτό. Όπως γράφει και ο Jurien
de la Graviere: «Η σύνθεσις και τα έργα των
στόλων, ούς η σύγχρονος τότε Ελλάς αντέτα-
ξε κατά των Οθωμανικών σκαφών επί επτά
όλα έτη, δύνανται να διαφωτίσωσιν την κατά
θάλασαν στρατηγικήν, ου μόνον του παρελ-
θόντος, αλλά και του μέλλοντος». 68

Η πρώτη μεγάλη δυσκολία, που έπρεπε
να ξεπεραστεί, ήταν η μετατροπή των

65 Α.Κ.Υ, τόμος 7, σελ 1 κ.ε.
66 Το ίδιο, σελ 49.
67 Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση τιμωρίας πλοιάρχου Σπετσιώτικου πλοίου με την έναρξη των

πολεμικών επιχειρήσεων για παράβαση σχετική προς τον σεβασμό ουδετέρου ( Αυστριακού
πλοίου ), βλ.Α.Κ.Υ, τόμος 7, σελ 29.

68 Jurien de la Graviere, La station du Levant, μετφρ Ράδος Κ στο Αλεξανδρής Κ, Αι ναυτικαί επιχειρή-
σεις του υπέρ της ανεξαρτησίας αγώνος (1821-1829), Ναυτική Επιθεώρηση 1930, σελ 156-157.
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εμπορικών πλοίων σε πολεμικά, καθόλου
εύκολη υπόθεση, αν συλλογιστούμε τον ανε-
παρκή εξοπλισμό, καθώς και το μεγάλο οι-
κονομικό κόστος. Το εμπορικό ναυτικό του
νησιού μετατράπηκε σε επαναστατική ναυ-
τική δύναμη. Τα εμπορικά πλοία (σιτοκάρα-
βα) δεν ήταν φτιαγμένα για πόλεμο. Η ελα-
φρά κατασκευή τους και η διάταξή τους δεν
ευνοούσαν τροποποιήσεις. Ήταν πολύ δύ-
σκολο να αντιμετωπίσουν τις τουρκικές ναυ-
αρχίδες σε κανονική ναυμαχία. Η μόνη μετα-
τροπή, που γινόταν στο πλοίο, ήταν η το-
ποθέτηση κανονιών στο ανώτερο στρώμα
του καταστρώματος, εκτεθειμένα στις και-
ρικές συνθήκες, καθώς το ίδιο εκτεθειμένο
ήταν και το πλήρωμά τους κατά τις συμπλο-
κές. Το πιο συνηθισμένο είδος κανονιού, που
τοποθετούνταν στο ανώτερο κατάστρωμα
του πλοίου, πάνω σε ξύλινα βάθρα (sabate)
ήταν οι καρονάδες( βραχύκαννα κανόνια).69

Σύμφωνα με τα κατάστιχα του έτους
1821 των Αρχείων της κοινότητας η Ύδρα
μπαίνει στον αγώνα με 100 πλοία, τα
οποία θεωρούνται κατάλληλα για να χρησι-
μοποιηθούν για πολεμικό σκοπό 70 εφαρ-
μόζοντας τη διαδικασία, που έχει περιγρα-
φεί παραπάνω.

Κάτω από τις παραπάνω συνθήκες κρί-
θηκε σκόπιμο να χρησιμοποιηθεί ένα άλλο
κυριότερο και σημαντικότερο όπλο, το

πυρπολικό 71. Το πυρπολικό είχε το πλεο-
νέκτημα να προκαλεί σοβαρές ζημιές στον
αντίπαλο και συχνά ακινητοποιούσε τις
φτωχές σε οργάνωση και αποτελεσματικό-
τητα τουρκικές ναυτικές μοίρες. Οι Υδραίοι
υπήρξαν άριστοι χειριστές του πυρπολι-
κού. Τα πλοία που μετατρέπονταν σε πυρ-
πολικά ήταν διαφόρων τύπων (βρίκια, γο-
λέττες, σακολέβες κτλ) 72 και κυρίως πα-
λαιά και μικρά. Τα πυρπολικά γεμίζονταν
με εύφλεκτες ύλες (ρητίνη, θειάφι, νέφτι,
πίσσα, δαδί) με ειδική διαδικασία τοποθέ-
τησης. Το πλήρωμα του κάθε πυρπολικού
ανερχόταν σε 20 με 30 άνδρες. Με εύστο-
χους χειρισμούς προσκολλούνταν με τις
«αρπάγες» (ειδικούς γάντζους) στο εχθρικό
πλοίο, οι πυρπολητές εγκαταλείποντας το
πλοίο επιβιβάζονταν ταχύτατα στη σκα-
μπαβία ή εφόλκιο (τη συνοδό “σωτήρια
λέμβο”) και ανέμεναν τον Κυβερνήτη, ο
οποίος πηδώντας στο πρημναίο ικρίωμα
έβαζε φωτιά στη θρυαλλίδα, με ειδικά μελε-
τημένη τακτική για να μη γίνει άμεσα αντι-
ληπτός από τον εχθρό, κάνοντας, με τη
βοήθεια του ανέμου, το εχθρικό πλοίο πα-
ρανάλωμα του πυρός, ενώ ο ίδιος και το
πλήρωμά απομακρύνονταν σώοι και αβλα-
βείς. Πρώτοι διδάξαντες την τέχνη του
πυρπολικού στους επαναστατημένους
Έλληνες θεωρούνται ο Ιωάννης Δημουλί-

69 Περισσότερες πληροφορίες για την χρήση των κανονιών, την τοποθέτησή τους και τα είδη τους,
βλ. Κωνσταντινίδης Τρύφων, Καράβια, Καπετάνιοι και Συντροφοναύται ( 1800-1830), Έκδοση
Ιστορικής Υπηρεσίας Β. Ν. 1954, Κουμπής Ανδρέας, Σπετσιώτες Ναυμάχοι, τόμος ΙΙ ( ανέκδοτο ),
Παγκαρά Γ, Η εγκυκλοπαίδεια του ναυτικού πυροβολικού Ανατύπωση από τη Ναυτική Επιθεώ-
ρηση 1938 και Μπούφης Αλ, Τί έχουν να μας πουν τα κανόνια στις Σπέτσες;, Ναυτική Επιθεώρη-
ση, τεύχος 552, 163ος τόμος, σελ 74- 85.

70 Α.Κ.Υ, τόμος 16, σελ 194-209.Ο Σβολόπουλος Κ στο άρθρο του Ο ελληνικός εμπορικός στόλος κα-
τά τας παραμονάς του αγώνα της ανεξαρτησίας. Ανέκδοτος Πίνακας του Pοuqueville, Ο Ερανι-
στής, τεύχος 59, Αθήνα 1973, σελ 191, 192, αναφέρει ότι τα κατάλληλα πλοία του νησιού για να
λάβουν μέρος στην Επανάσταση είναι 73.

71 Για τις ποικίλες ονομασίες του πυρπολικού βλ, υποσημείωση 3 παρούσας μελέτης.
72 Για τους τύπους των πλοίων αυτών βλ, Κωνσταντινίδης Τρύφων, Καράβια, Καπετάνιοι και Συ-

ντροφοναύται( 1800-1830), Έκδοση Ιστορικής Υπηρεσίας Β. Ν 1954, σελ 158-163.
73 Ορλάνδου, Ναυτικά, Α τόμος, σελ 130.
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τσας ή Πατατούκος 73 και ο Ρώσος αξιωμα-
τικός Ivan Avanassiev.74 Η ιδέα της κατα-
σκευής των πυρπολικών και η χρήση τους
ως πολεμικό μέσο αποδίδεται στον Υδραίο
ναύαρχο Τομπάζη μετά από την συνάντη-
σή του με κυβερνήτη αγγλικού πολεμικού
πλοίου τον Μάιο του 1821.75 Πρώτος κυ-
βερνήτης πυρπολικού ανέλαβε ο Υδραίος
Γεώργιος Θεοχάρης στην Ερεσσό της Λέ-
σβου τον Μάιο του 1821.Άλλοι σημαντικοί
Υδραίοι μπουρλοτιέρηδες μέχρι και το
1828, οπότε έπαψε η δράση των πυρπολι-
κών είναι ο Πιπίνος, ο Βατικιώτης, ο Ραφα-
λιάς, ο Ματρόζος κ.α.76

Οι ελληνικές και οθωμανικές ναυτικές
δυνάμεις ήρθαν αντιμέτωπες πολλές φο-
ρές. Τα πιο σημαντικά πολεμικά γεγονότα
στη θάλασσα κατά το χρονικό διάστημα
1821-1827 είναι: 1821 η πολιορκία Ναυπλί-
ου-Μονεμβάσιας, η εκστρατεία υπέρ της
Σάμου, 1822 η ναυμαχία των Πατρών, η
καταστροφή της Χίου και η πρώτη πολιορ-
κία του Μεσολογγίου, 1823 η ναυμαχία του
Άθω και στον Ευβοϊκό κόλπο, 1824 η κατα-
στροφή Κάσου-Ψαρών, ναυμαχία της Σά-
μου και του Γέροντα, 1825 η άλωση της
Σφακτηρίας, η ναυμαχία στη Σούδα και του
Καφηρέα και η δεύτερη πολιορκία του Με-
σολογγίου, 1826 έξοδος Μεσολογγίου, εκ-
στρατεία για τη διάσωση της Σάμου και το
1827 εκστρατεία για τη λύση της πολιορ-
κίας της Ακρόπολης και η ναυμαχία στο
Ναυαρίνο. 77

Μέσα στα Αρχεία της κοινότητας υπάρ-
χουν έγγραφα 78 που δείχνουν την πρόθε-
ση του νησιού να βοηθήσουν οικονομικά
τον ένοπλο αγώνα. Ένα τέτοιο χαρακτηρι-
στικό έγγραφο είναι το ακόλουθο: «Eις την
παρούσαν μεγάλην ανάγκην της πατρίδος,
εν πλήρει και κοινή συνελεύσει οι υπογε-
γραμμένοι ευγενέστατοι κύριοι πρόκριτοι
και (ημερολόγιο του πλοίου «Θεμιστοκλής»
του Υδραίου Φώκα Σταμάτη).

εντιμότατοι κύριοι καπεταναίοι της νή-
σου ταύτης απεφάσισαν συμφώνως να γί-
νη καταγραφή ακριβεστάτη της χρηματι-
κής συνεισφοράς, την οποίαν έκαστος πο-
λίτης και κάτοικος θέλει υποχρεωθεί να κά-
μη αναλόγως της καταστάσεώς του, διά να
θεραπευθή η παρούσα κατεπείγουσα ανά-
γκη ...Απεφάσισαν άπαντες οι υπογεγραμ-
μένοι ομογνωμόνως ότι, όποιος εναντιωθεί
να πληρώσει την παρ’ αυτού αιτουμένη
ποσότητα... αυτός εκθέτει εαυτόν εις την
κοινήν οργήν και αγανάκτησιν…» 79.Η οικο-
νομική αυτή ενίσχυση κρίνεται αναγκαία,
αφού τα χρήματα που χρειάζονταν προ-
κειμένου ένα εμπορικό πλοίο να μετατρα-
πεί σε πολεμικό με τη διαδικασία που ήδη
αναλύσαμε παραπάνω ήταν αρκετά. Επί-
σης, τα έξοδα της εκστρατείας, οι μισθοί
των πληρωμάτων, οι επισκευές των πλοί-
ων μετά από μια πολεμική σύγκρουση, η
αγορά και μεταφορά τροφίμων και πολεμο-
φοδίων και τα καθημερινά έξοδα του πλη-
ρώματος έκαναν δυσβάσταχτο το κόστος.

74 Α.Κ.Υ, τόμος 8, σελ 493.
75 Τρικούπης Σπ, Ιστορία της Ελληνικής Επαναστάσεως, τόμος Α, Νέα Ελληνική Βιβλιοθήκη, Αθήνα

1971 (πρώτη έκδοση: Λονδίνο, 1853 - 1857), σελ 275.
76 Χαρακτηριστικό είναι το έγγραφο στο Α.Κ.Υ, τόμος 7, σελ 273, όπου Υδραίοι προσφέρονται να

συμμετάσχουν στον Αγώνα ως πληρώματα πυρπολικών.
77 Σημαντικές είναι οι προσωπικές μαρτυρίες των άμεσα εμπλεκομένων στις πολεμικές συγκρούσεις

όσον αφορά την εξέλιξη της συμπλοκής, αλλά και των συναισθημάτων τους, βλ Α.Κ.Υ, τόμος 8,
σελ 487 γ και τόμος 12, σελ 269.

78 Α.Κ.Υ, τόμος 10, σελ 32, 215, τόμος 11, σελ 245, τόμος 12, σελ 108, 113, 141, 142, 251, 252, 253,
272, 445, 446 και τόμος 13, σελ 359 - 472(κατάστιχα της κοινότητας με διάφορους εράνους).

79 Α.Κ.Υ, τόμος 9, σελ 245 - 246 (ημερομηνία εγγράφου 26-06-1823).
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Οι έρανοι οι οποίοι οργανώθηκαν κατά και-
ρούς από την Ύδρα ήταν σημαντικοί και
βοήθησαν μέχρι ένα βαθμό την καλύτερη
οργάνωση του ναυτικού της και των επιχει-
ρήσεων. Βέβαια οι οικονομικές διεκδικήσεις
του νησιού υπήρξαν πιο έντονες απέναντι
στην κεντρική διοίκηση για ευνόητους λό-
γους. Σύμφωνα με το πόρισμα της εξελε-
γκτικής επιτροπής του 1829 διορισμένης
υπό του Ι. Καποδίστρια η Ύδρα ξόδεψε συ-
νολικά κατά τη διάρκεια της επανάστασης
το ποσό του 1.000.000 ισπανικών τάλη-
ρων80, οι Σπέτσες 557.000 και τα Ψαρά
443.000.

Eπίλογος

Στην παρούσα μελέτη παρουσιάστηκε
συνολικά η εμπορική δραστηριότητα της
Ύδρας λίγα χρόνια πριν ξεσπάσει η ελληνι-
κή επανάσταση, προσπαθώντας να ανα-
δειχθούν οι λόγοι και οι γενικότερες συνθή-
κες, ενταγμένες φυσικά στον γεωγραφικό
χώρο που μας ενδιαφέρει και βοήθησαν ση-
μαντικά στην εμπορική ανάπτυξη του νησι-
ού, εξελίσσοντάς το σε μεγάλο ναυτιλιακό
και εφοπλιστικό κέντρο στον χώρο του Αι-
γαίου. Το Αρχείο της κοινότητας, το οποίο
αποτελεί τη βασική πηγή άντλησης πληρο-
φοριών, μας δίνει αρκετές πληροφορίες για
τους Υδραίους καραβοκύρηδες, οι οποίοι εί-
χαν αναπτύξει μεγάλη εμπορική δραστη-
ριότητα στον χώρο της Μεσογείου, του Αι-
γαίου, της Αδριατικής και της Μαύρης Θά-
λασσας, εκμεταλλευόμενοι κυρίως την προ-
στασία της Ρωσίας, τους ηπειρωτικούς
αποκλεισμούς των ναπολεόντειων πολέ-
μων, αλλά και την ανεκτικότητα των Οθω-
μανών διακινώντας κυρίως σιτάρι και δημη-
τριακά από τη Μαύρη Θάλασσα στα υπό-
λοιπα σημαντικά λιμάνια εκείνης της περιό-
δου. Ο στόλος του νησιού αποτελείται αρ-
χικά από μικρά και ευέλικτα πλοία ( σιτοκά-

ραβα ) μικρής χωρητικότητας, αλλά στην
συνέχεια προκειμένου να ανταγωνιστεί
τους Γάλλους και τους Άγγλους, οι οποίοι
μετά τη λήξη των ναπολεόντειων πολέμων
επανέρχονται δυναμικά στο προσκήνιο, τα
πλοία γίνονται μεγαλύτερης χωρητικότη-
τας. Η μεγάλη ακμή του υδραίικου ναυτι-
κού είναι μέχρι το 1815 και από εκεί και πέ-
ρα έχοντας να αντιμετωπίσει τη δυναμική
επιστροφή των ανταγωνιστών της έρχεται
η παρακμή, σημειώνοντας μεγάλη κάμψη
από το 1818-1821, όπου και ξεσπά η ελλη-
νική επανάσταση. Φυσικά η έναρξη της ελ-
ληνικής επανάστασης βρίσκει το εμπόριο
της Ύδρας σε μεγάλη παρακμή. 

Η Ύδρα, αν και αποτελεί ένα μικρό νη-
σιωτικό χώρο, μπόρεσε και εξελίχθηκε σε
μεγάλη ναυτική δύναμη τροφοδοτώντας
αργότερα με μεγάλο αριθμό πλοίων τον
ένοπλο αγώνα της ανεξαρτησίας. Η ανά-
πτυξη αυτή δεν οφείλεται μόνο σε όλες αυ-
τές τις συνθήκες που την ευνόησαν, αλλά
και στο ανθρώπινο δυναμικό της, το οποίο
έχοντας μεγαλώσει μέσα στη θάλασσα κα-
τάφερε να εκμεταλλευθεί κατάλληλα τις ευ-
καιρίες και να γίνει ρυθμιστής και κυρίαρ-
χος στους μηχανισμούς διεξαγωγής του
εμπορίου της εποχής. Για τους Οθωμανούς
ίσως αυτή η εξέλιξη ήταν απρόσμενη,
αφού δε βρίσκονταν σε θέση να αντιλη-
φθούν το πόσο σημαντικό ήταν η κυριαρ-
χία στο ναυτικό πεδίο.

Η ελληνική επανάσταση βρήκε τους
Υδραίους καραβοκύρηδες σε μεγάλη αμηχα-
νία . Από την αρχή κιόλας που ξέσπασε σε
διάφορες περιοχές της Πελοποννήσου και
της Στερεάς «βομβαρδίστηκε» από πλήθος
επιστολών από άλλες κοινότητες, αλλά και
από σημαντικά πρόσωπα της εποχής
(όπως ο Κολοκοτρώνης και ο Πετρόμπεης
Μαυρομιχάλης) προκειμένου να προσφέ-
ρουν την στρατιωτική τους βοήθεια. Η επα-

80 Για τα πορίσματα της παραπάνω εξελεγκτικής επιτροπής βλ Α.Κ.Υ, τόμος 15, σελ 92 - 255.
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νάσταση στην Ύδρα ξέσπασε αργότερα
από τα άλλα δύο ναυτικά νησιά, τις Σπέτσες
και τα Ψαρά, δείχνοντας ότι η Ύδρα είχε αρ-
κετούς δισταγμούς ως προς την επανάστα-
ση. Το εγχείρημα ήταν αρκετά δύσκολο, το
αποτέλεσμα αβέβαιο και υπήρχε βέβαια ο
φόβος των αντιποίνων, σε περίπτωση που
το αποτέλεσμα θα ήταν αρνητικό. Το πιο
σημαντικό όμως για το νησί ήταν ότι διακιν-
δύνευε όλα αυτά τα προνόμια που απολάμ-
βανε από την Οθωμανική εξουσία, με την
οποία είχε μια σχέση διαμεσολαβητική,
αφού οι Υδραίοι προεστοί συγκέντρωναν
τους δημόσιους φόρους για λογαριασμό των
Οθωμανών και ήταν υπεύθυνοι για την
εφαρμογή των υποχρεώσεων των Υδραίων
υπηκόων απέναντι στην Οθωμανική εξου-
σία, έχοντας βέβαια την υποχρέωση απο-
στολής Υδραίων ναυτών στον Οθωμανικό
στόλο. Όλα αυτά θα χάνονταν μονομιάς με
την έκρηξη της επανάστασης. Τί τους έκανε
όμως να έρθουν σε ρήξη με αυτό το παλαιό
προνομιακό καθεστώς και να διεκδικήσουν
τη δημιουργία ανεξάρτητου κράτους; Η πε-
ποίθηση ότι θα αγωνιστούν και τελικά θα
διεκδικήσουν την ανεξαρτησία τους σε όλα
τα επίπεδα. Με τους Οθωμανούς απολάμ-
βαναν την εμπορική τους ανεξαρτησία από
τη μία, αλλά από την άλλη δεν έπαυαν να εί-
ναι υποτελείς. Μέσω της ελληνικής επανά-
στασης διεκδικούν και την πολιτική τους
ελευθερία ευελπιστώντας μέσα στις νέες
συνθήκες, που θα δημιουργηθούν μετά τη
λήξη της επανάστασης, ότι θα εξακολουθή-
σουν να απολαμβάνουν τα ίδια προνόμια
και θα κατέχουν σημαντικές θέσεις στο διοι-
κητικό μηχανισμό του ελληνικού πλέον κρά-
τους. Βέβαια, κατά τη διάρκεια της επανά-
στασης εξακολουθούν να διατηρούν την το-
πικότητά τους, κατά καιρούς διεκδικώντας

έμμεσα την ανεξαρτησία του ναυτικού τους
και σε κάποιες περιπτώσεις τη διαφύλαξη
των εισοδημάτων τους . Η συμμετοχή τους
στην επανάσταση μόνο επιζήμια θα μπο-
ρούσε να είναι, από την άποψη ότι τα πε-
ρισσότερα πλοία τους τελικά καταστράφη-
καν στις πολεμικές συγκρούσεις. Σημαντική
είναι η παρατήρηση του Λιγνού ότι με το τέ-
λος του αγώνα η Ύδρα είχε χάσει το 63% της
ναυτικής της δύναμης την οποία είχε το
1821.81

Η συμμετοχή του νησιού στον αγώνα
ήταν εντυπωσιακή (προσέφερε αρχικά 100
πλοία). Κατά καιρούς χρειάστηκε να οργα-
νωθούν έρανοι και δωρεές για την οικονο-
μική ενίσχυση του αγώνα, αφού τα έξοδα
ήταν πάρα πολλά. Όπως έχει ήδη αναφερ-
θεί ήταν αναγκαία η μετατροπή των εμπο-
ρικών πλοίων σε πολεμικά, καθώς και η
αγορά των πυρπολικών, απαραίτητο πο-
λεμικό μέσο κατά του εχθρού. Οι πολεμικές
συγκρούσεις έδειξαν ότι οι Υδραίοι αν και εί-
χαν άνισο αριθμό πλοίων και εξοπλισμό σε
σχέση με τους Οθωμανούς, η ναυτική τους
εμπειρία τούς έκανε ατρόμητους ναυμά-
χους, ακόμη κι όταν έπρεπε να αντιμετωπί-
σουν και το Αιγυπτιακό ναυτικό. Οι εμπο-
ροκαπετάνιοι που έσπαγαν αποκλεισμούς
και αντιμετώπιζαν τους πειρατές προεπα-
ναστατικά, μετεξελίχθηκαν σε μεγάλους
αγωνιστές του 1821. Η Ύδρα ανέδειξε πε-
ρίφημους ναυάρχους και πυρπολητές. Αυ-
τό όμως που προκαλεί έκπληξη είναι ότι
μετά τη δημιουργία του ελληνικού κράτους
υποσκελίστηκαν, καθώς υπολογίζεται ότι
μόνο το 1/5 των προεπαναστατικών καρα-
βιών επανακυκλοφόρησαν μετεπαναστατι-
κά ως εμπορικά και από αυτά τα περισσό-
τερα ανήκουν σε Ψαριανούς και Σπετσιώ-
τες εμποροκαπετάνιους.82

81 Α.Κ.Υ, τόμος 16, σελ 194 ( σχολιασμός πίνακα πλοίων Ύδρας από τον Α. Λιγνό).
82 Μαρία - Χριστίνα  Χατζηιωάννου, Οι εμποροκαπετάνιοι μετά την Επανάσταση. Μερικές παρατη-

ρήσεις, Μνήμων, τόμος  9, 1994.
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ΠΗΓΕΣ - ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Πηγές
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ
(αδημοσίευτα και δημοσιευμένα)
• Αρχείον της Κοινότητας Ύδρας (1788-1832),

δημοσιευμένο από τον Αντώνη Λιγνό, τόμοι
1-16, Πειραιάς 1921-1932

• Αρχείο Ύδρας ( χωρίς επίσημη ταξινόμηση )
• Αρχείο Χατζηπαναγιώτη (στο Β.Κρεμμυδάς,

Αρχείο Χατζηπαναγιώτη, τόμος Α, Χατζηπα-
ναγιώτης – Πολίτης, Αθήνα 1973)

ΓΑΛΛΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ
• Archives du Ministere des Affaires Etrangere

(AMAE)
• Correspondance Consulaire et Commerciale

(CCC)
1. Livourne, vol.65-73 ( juillet 1806-1821)
2. Salonique, vol. 16-19(1810-1821)

• Archives Nationales de France ( ANF)
Serie: Affaires Etrangeres et serie BIII (Memoi-
res et Tableaux Statistiques)
3. 275-280, Etats ….(1780-1826)

Βιβλιογραφία
• Α. Λιγνός, Ιστορία της νήσου Ύδρας, τόμοι 2,

Αθήνα 1946
• Κραντονέλλη Αλεξάνδρα, Ελληνική πειρατεία

και κούρσος τον ΙΗ αιώνα και μέχρι την Ελλη-
νική Επανάσταση, τόμοι 3, Εστία, Αθήνα
1998

• Κωνσταντινίδης Τρύφων, Καράβια, Καπετά-
νιοι και Συντροφοναύται, 1800-1830, Ιστορι-
κή Υπηρεσία Β. Ν, Αθήνα 1954

• Κρεμμυδάς Βασίλης, Ελληνική Ναυτιλία,
1776-1835, τόμοι 2, Εμπορική Τράπεζα της
Ελλάδος, Αθήνα 1985-1986

• Λεονταρίτης Γιώργος, Ελληνική εμπορική
ναυτιλία (1453-1850), Εθνική Τράπεζα της
Ελλάδος, Αθήνα 1985

• Μάξιμος Σεραφείμ, Το ελληνικό εμπορικό
ναυτικό κατά τον ΧVIII αι, Στοχαστής, Αθήνα
1976

• Τζελίνα Χαρλαύτη, Ιστορία της Ελληνόκτη-
της ναυτιλίας, 19ος –20ος αι, , Νεφέλη, Αθή-
να 2001 

• Αδαμοπούλου - Παύλου Κωνσταντίνα, Ιστο-
ρικό Αρχείο – Μουσείο Ύδρας, Υπουργείο

Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, Γ.Α.Κ,
Ύδρα 1997

• Β. Κρεμμυδάς, Το εμπόριο της Πελ/σου στο
18ο αι (1715-1792), Αθήνα 1972

• Ασδραχάς Σπύρος ( επιμ), Ελληνική κοινωνία
και οικονομία, ΙΗ - ΙΘ αι, Ερμής, Αθήνα 1988

• Κρεμμυδάς Βασίλης, Συγκυρία και εμπόριο
στην προεπαναστατική Πελοπόννησο,
1793-1821, Θεμέλιο 1980

• Μιαούλης Αντώνιος, Υπόμνημα περί της νή-
σου Ύδρας αφ’ης κατωκήθη μέχρι του έτους
1821, Αθήνα 1864

• Σίας Αναγνωστοπούλου, Πώς είδε την Ελλη-
νική Επανάσταση και τι κατάλαβε από αυ-
τήν η Οθωμανική εξουσία;, Πολίτης, σελ 16-
21.

• Πιζάνιας Π, Επανάσταση και Έθνος, Μια
Ιστορική-Κοινωνιολογική Προσέγγιση του
’21, Ιστορία του Νέου Ελληνισμού, 1770-
2000.Τόμος 3ος: H Eλληνική Επανάσταση
1821-1832, Ελληνικά Γράμματα (εφημ .ΤΑ
ΝΕΑ), Αθήνα 2003

• Τρικούπης Σπ, Ιστορία της Ελληνικής Επανα-
στάσεως, τόμος 1, Νέα Ελληνική Βιβλιοθήκη,
Αθήνα 1971(πρώτη έκδοση: Λονδίνο, 1853-
1857)

• Φιλήμων, Δοκίμιον περί της Ελληνικής Επα-
ναστάσεως, τόμοι Γ - Δ, Αθήνα 1860-1861

• Αλεξανδρής Κ., Αι ναυτικαί επιχειρήσεις του
υπέρ της ανεξαρτησίας αγώνος (1821-
1829), Ναυτική Επιθεώρηση 1930

• Κόκκινος Διονύσιος, Ελληνική Επανάστασις,
τόμοι 1-6, Μέλισσα, Αθήνα 1967-1974

• Καστοριάδης Κορνήλιος, Οι Ομιλίες στην
Ελλάδα, Ύψιλον, Αθήνα 1990

• Νικηφ. Διαμαντούρος, Οι απαρχές της συ-
γκρότησης σύγχρονου κράτους στην Ελλά-
δα, 1821-1828, Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής
Τραπέζης, Αθήνα 2002

• Σβολόπουλος Κ, Ο ελληνικός εμπορικός στό-
λος κατά τας παραμονάς του αγώνα της
ανεξαρτησίας. Ανέκδοτος Πίνακας του
Pοuqueville, Ο Ερανιστής, τεύχος 59, Αθήνα
1973

• Μπούφης Αλ, Τι έχουν να μας πουν τα κανό-
νια στις Σπέτσες;, Ναυτική Επιθεώρηση,
τεύχος 552, 163ος τόμος, Αθήνα, Μάιος
2005

• Μαρία-Χριστίνα Χατζηιωάννου, Οι εμπορο-
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καπετάνιοι μετά την Επανάσταση. Μερικές
παρατηρήσεις, Μνήμων, τόμος 9, 1994.    

• Ροτζώκος Νίκος, Τα Απομνημονεύματα του
’21 ως υλικό της ιστοριογραφίας, δοκιμές,
τεύχος Β, Σεπτέμβριος 1994

• Ελληνική Αρχειακή Εταιρεία, Η πρόσβαση
στα αρχεία:δυνατότητες, δεοντολογία,
απόρρητο, ( με την συμμετοχή του Ηλιού Φ,
Καραπιδάκη Ν, Κρεμμυδά Β, Μήτρου Λίλιαν,
Μητροφάνη Γ. και Συνοδινού Ζ ), Αθήνα 1998

• Εταιρεία Μελέτης Νέου Ελληνισμού, Σύγχρο-
να Αρχεία, φάκελοι και ιστορική έρευνα(συμ-
μετέχουν Ασδραχάς Σπ, Βρανούσης Λ, Ηλιού

Φ, Δρούλια Λ, Λιάκος Α, Ματθαίου Σ, Μπα-
φούνης Γ, Παναγιωτόπουλος Β), παράρτημα
του περιοδικού «Μνήμων», αρ.6, Αθήνα 1991

• Μιαούλης Α, Ιστορία της νήσου Ύδρας, Το
Μέλλον της Ύδρας, 1934

• Stoianovich Tr, Conquering Balkan Orthodox
Merchant, Journal of Economic History, τόμος
20, 1960

• Anthony D.Smith, Εθνική Ταυτότητα, Οδυσ-
σέας, Αθήνα 2001

• Ν .Θεοτοκάς, Παράδοση και νεωτερικότητα:
Σχόλια για το ‘’Εικοσιένα’’, Τα Ιστορικά,
1992/17.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Η Κανδυλώρου Λαμπρινή γεν-
νήθηκε στην Αθήνα. Είναι πτυ-
χιούχος του τμήματος Ιστορίας
του Ιονίου Πανεπιστημίου.
Πραγματοποίησε τις μεταπτυ-
χιακές της σπουδές στο Ιόνιο
πανεπιστήμιο και απέκτησε

μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης στην «Ιστο-
ρία και τεκμηρίωση στα σύγχρονα ζητήματα».

Ασχολείται με τη μελέτη της νεότερης ελληνικής
ιστορίας και ειδικότερα με την ιστορία της ελλη-
νικής Επανάστασης. Αποδελτίωσε τα αρχεία
της κοινότητας της Ύδρας (2004-2006). Δίδαξε
το μάθημα της ναυτικής ιστορίας στη Σχολή
Μονίμων Υπαξιωματικών του Πολεμικού Ναυτι-
κού (2001-2004) Αυτή τη στιγμή εργάζεται ως
καθηγήτρια μέσης εκπαίδευσης.

Φωτογραφία επομένης σελίδος: Από την εκτέλεση βολής κατευθυνόμενου βλήματος επιφανείας
– επιφανείας Exocet MM-38,  από  συστοιχία Κ/Β ξηράς ΣΚΒ-2 την  18η  Νοεμβρίου 2009.

TEUXOS_570_ok  07-12-09  18:48  Page 47



TEUXOS_570_ok  07-12-09  18:48  Page 48



Η Στρατηγική του Nαυτικού

Ο Ρόλος του Πολεμικού Ναυτικού
στην Γερμανική Στρατηγική Σχεδία-
ση κατά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο

του Hλία Hλιόπουλου

B΄ χρηματικό βραβείο, διαγωνισμού μελετών 
“Nαυτικής Eπιθεώρησης” 2008
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«Από τον καιρό που οι άνθρωποι πρωτάρχισαν
να χρησιμοποιούν τις θάλασσες, 

το μέγα μάθημα της Ιστορίας είναι ότι ο εχθρός
που είναι αφοσιωμένος σε μια χερσαία 

στρατηγική είναι, στο τέλος, ηττημένος».1

Στρατάρχης Μοντγκόμερι

Κατά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, στο
Γερμανικό Πολεμικό Ναυτικό (Kriegsmarine,
όπως είχε, πλέον, μετονομασθεί το πάλαι
ποτέ Αυτοκρατορικό Ναυτικό/Kaiserliche
Marine) είχε ωριμάσει η αντίληψη, υπό το
κράτος και της συσσωρευμένης εμπειρίας
της περιόδου 1871-1918, ότι η Μ. Βρετανία
δεν επρόκειτο να παραχωρήσει προθύμως
ούτε ίχνος της Θαλάσσιας Ηγεμονίας της
στην Γερμανία, αλλ’ ότι, τουναντίον, θα κι-
νητοποιούσε το τεράστιο, σχεδόν αστεί-
ρευτο, ανθρώπινο και υλικό δυναμικό που
διέθετε ανά τα βάθη της Αφρικής, της
Ασίας, της Αμερικής και της Ωκεανίας, μέ-
σω των υδατίνων λεωφόρων και διαύλων
του πλανήτη που ήλεγχε, ούτως ώστε να
αποτρέψει την πραγμάτωση του γερμανι-
κού εγχειρήματος Ηγεμονίας στην ηπειρω-
τική Ευρώπη. 

Υπό το φως των πορισμάτων της ιστορι-
κής μελέτης μπορούμε σήμερα να διαπι-
στώσουμε το Γερμανικό Πολεμικό Ναυτικό
δεν έσφαλε στην εκτίμησή του. Εδώ, άλλω-
στε, εκρύπτετο το κλειδί της ερμηνείας της
χαλύβδινης επιμονής, με την οποία οι ιθύ-
νοντες του Λονδίνου απέρριπταν κατηγο-
ρηματικώς κάθε σκέψη συμβιβασμού με το
Βερολίνο. Γνώριζαν καλώς ότι πίσω τους εί-
χαν τους ωκεανούς. Αλλά και αν ακόμη οι
ανεξάντλητες δεξαμενές εμψύχου και αψύ-

χου υλικού του British Empire, του Com-
monlwealth και των Dominions, από τις
Ινδίες, την Αίγυπτο, την Ανατολική και Νό-
τιο Αφρική, τον Καναδά, την Αυστραλία,
την Νέα Ζηλανδία κλπ. δεν επαρκούσαν,
και πάλι ο Σερ Ουίνστων Τσώρτσιλ πίστευε
ακραδάντως ότι, «στο τέλος της ημέρας»
(για να το διατυπώσουμε επί το αγγλοσα-
ξονικώτερον!), η θυγατέρα –υπερατλαντι-
κή– Ναυτική Δύναμη, παρ’ όλες τις δυσχέ-
ρειες και αμφιταλαντεύσεις, θα ερχόταν
αρωγός της μητροπόλεως. Ο γηραιός τέως
Υπουργός των Ναυτικών και νυν ένοικος
της Ντάουνιγκ Στρήτ υπελόγιζε σταθερά
ότι ο άλλοτε Υφυπουργός των Ναυτικών
και νυν Πρόεδρος των ΗΠΑ Φραγκλίνος
Ντελάνο Ρούσβελτ θα εξεύρισκε τον τρόπο
να οδηγήσει τον εν υπνώσει τελούντα αμε-
ρικανικό γίγαντα στον πόλεμο παρά το
πλευρόν της Αγγλίας. Αφ’ ης στιγμής δε αυ-
τό συνέβη, ο Τσώρτσιλ δεν έτρεφε την πα-
ραμικρά αμφιβολία ως προς την τελική
έκβαση του πολέμου.2

Από την πλευρά του, ο Αρχηγός του Γερ-
μανικού Πολεμικού Ναυτικού, Μέγας Ναύ-
αρχος (Grossadmiral) Raeder, απεπειράθη
αρκετά ενωρίς, στις 21/5/1940 –διαρκούσης
ακόμη της εκστρατείας στο Δυτικό Μέτω-
πο– να υποβάλει στον Αρχηγό (Fuehrer) και
Καγκελλάριο του Γερμανικού Κράτους και
Αρχιστράτηγο των Ενόπλων Δυνάμεων,
Αδόλφο Χίτλερ, την ιδέα μιας συνολικής
αναμετρήσεως με την Μ. Βρετανία, συμπε-
ριλαμβανομένης μιας γερμανικής αποβάσε-
ως στις Βρετανικές Νήσους. Το συγκεκριμέ-
νο σενάριο περιεχόταν στην μελέτη, που εί-
χε εκπονήσει η Δ/νση Ναυτικού Πολέμου

1 Η παραπομπή σύμφωνα με τον Ναύαρχο Sir Peter Gretton, Maritime Strategy: A Study of Defense
Problems, New York (Praeger), 1965, σελ. 43.

2 Ανακοίνωση του γράφοντος στο 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο Πολιτικής Ψυχολογίας με διεθνή συμμε-
τοχή (Αθήνα 2007), με θέμα: «Ηγεσία, Προσωπικότητα, Πολιτική». Θέμα της ανακοινώσεως:
«Ηγεσία, Προσωπικότητα και Πολιτική σε περιόδους ιστορικών αλλαγών. Το παράδειγμα του
Φραγκλίνου Ρούσβελτ ως Ηγέτη της Ναυτικής Δυνάμεως ΗΠΑ». 

TEUXOS_570_ok  07-12-09  18:48  Page 50



Tεύχος 570-Tόμος 169 Nαυτική Eπιθεώρηση   51

(Seekriegsleitung) της Ανωτάτης Ναυτικής
Διοικήσεως (Oberkommando der Μarine)
ένα χρόνο πρωτύτερα. Σχεδόν ταυτοχρό-
νως, στις 3 Ιουνίου 1940, το Τμήμα Επιχει-
ρήσεων (Operationsabteilung) της Δ/νσεως
Ναυτικού Πολέμου (Seekriegsleitung), υπό
την διοίκηση του Υποναυάρχου (Konter-
admiral) Kurt Fricke, παρουσίασε την πρώ-
τη (μετά την έκρηξη του Δευτέρου Παγκο-
σμίου Πολέμου) μελέτη σχετικά με αυτά
που παραδοσιακώς αποκαλούνταν «Αποι-
κιακά Ζητήματα» (Kolonialfragen) –ο τίτλος
του πονήματος, βεβαίως, ήταν πολύ πιο
«αθώος»: Raumerweiterungs– und Stuet-
zpunktfragen («Ζητήματα Διευρύνσεως Χώ-
ρου και Βάσεων»).3

O Ναύαρχος Fricke ανέλυε εις βάθος το
ζήτημα της γεωστρατηγικής θέσεως της
Γερμανίας, από ναυτικής απόψεως, δηλαδή
το ζήτημα του «αποκλεισμού της Γερμα-
νίας από τον Ωκεανό μέσω των φυσικών
γεωγραφικών δεδομένων», της στενότητας
του Γερμανικού Κόλπου και του σοβαρού
περιορισμού της γερμανικής δράσεως στην
Βαλτική συνεπεία της παρουσίας μιας σει-
ράς κρατών στον ίδιο χώρο. Προς επίλυσιν
του ζητήματος, η μελέτη πρότεινε τα ακό-
λουθα: Η Δανία, η Νορβηγία και η Ολλαν-
δία (που είχαν καταληφθεί για τακτικούς
λόγους, στο πλαίσιο της Δυτικής Εκστρα-
τείας) έπρεπε να παραμείνουν υπό γερμα-
νική κατοχή, επί του παρόντος. Η κρατική
τους υπόσταση όμως παρέμενε υφισταμέ-
νη και θα εξακολουθούσαν να υπάρχουν
και αργότερα ως κράτη, προσδεδεμένα, βε-
βαίως, πολιτικώς, οικονομικώς και στρα-
τιωτικώς στο άρμα της Γερμανίας (ίσως

υπό την μορφή μιας ελεγχομένης από την
Γερμανία Ομοσπονδίας ή Συνομοσπονδίας
των Βορείων Κρατών, στο ευρύτερο πλαί-
σιο του υπό συγκρότησιν Μείζονος Ευρω-
παϊκού Χώρου). Η Γαλλία, αντιθέτως, έπρε-
πε να συντριβεί διά παντός ως υπολογίσι-
μη Δύναμη και δυνητική απειλή για την Γερ-
μανία, τμήματα δε της Βορείου και της Ανα-
τολικής Γαλλίας θα παρέμεναν υπό κατο-
χήν, όπως άλλωστε και το Βέλγιο. Στρατη-
γικώς σκόπιμη κρινόταν η απόκτηση της
Ισλανδίας και ορισμένων ακόμη νήσων (Δα-
νικές Νήσοι, Γροιλανδία κ.λ.π.), όχι όμως η
απόκτηση μεμονωμένων ηπειρωτικών
εξαρτημάτων ανά την Ευρώπη, κατά τα
παραδοσιακά πρότυπα, χωρίς εδαφική συ-
νάφεια μεταξύ τους και με τον μητροπολι-
τικό χώρο του Ράϊχ. 

Εις ό, τι αφορά στον πέραν της Ευρώπης
και της Μεσογείου χώρο, για παρεμφερείς
λόγους, η Δ/νση Ναυτικού Πολέμου δεν συ-
νηγορούσε υπέρ πιθανής επιδιώξεως κτή-
σεων ανά την Ασία, την Βόρειο και Νότιο
Αμερική και την Αυστραλία, εστιάζοντας το
ενδιαφέρον της στην Αφρική, και συγκεκρι-
μένα στην δημιουργία μιας συμπαγούς γερ-
μανικής αποικιακής ζώνης στην Κεντρική
Αφρική, με κέντρο το Βελγικό Κογκό, η
οποία θα συμπεριελάμβανε τις γαλλικές και
βελγικές αποικίες, από Σενεγάλης μέχρι Κο-
γκό – ανακαταληφθησομένων, βεβαίως, και
των πρώην γερμανικών αποικιών: της Γερ-
μανικής Νοτιοδυτικής Αφρικής (Deutsch-
Suedwestafrika, η σημερινή Ναμίμπια) και
της Γερμανικής Ανατολικής Αφρικής
(Deutsch-Ostafrika).4

Εν προκειμένω, όμως, κρίνεται επιβεβλη-

3 Oberkommando der Wehrmacht (Ανωτάτη Διοίκηση Ενόπλων Δυνάμεων), Kriegstagebuch des
Oberkommandos der Wehrmacht (Πολεμικό Ημερολόγιο Ανωτάτης Διοικήσεως Ενόπλων Δυνάμε-
ων), Wehrmachtsfuehrungsstab (Γενικό Επιτελείο Ενόπλων Δυνάμεων), hrsg. v. P.E. Schramm, A.
Hillgruber, W. Hubatsch, H. A. Jacobsen, 4 Bde., Frankfurt a.M., 1961-1965, Teil Cb, g. Kdos.,
3.6.1940 (Abschrift), BA-MA, RM 7/262. Salewski, Μichael, Die deutsche Seekriegsleitung 1935-
1945, Frankfurt am Main (Bernard & Graefe), 1970, σ. 106 κ. εξ. 

4 Όρ. ανωτ.
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μένη, έστω και εν τάχει, μία αναδρομή στις
σημαντικότερες εξελίξεις της περιόδου
1939-41, ούτως ώστε να αντιληφθούμε κα-
λύτερα το πλαίσιο εντός του οποίου ανα-
πτύχθηκε η Στρατηγική Σχεδίαση του Πο-
λεμικού Ναυτικού. Μείζων σταθμός κατά
τον αδυσώπητο ανταγωνισμό ισχύος μετα-
ξύ της Μεγάλης Βρετανίας, ως ηγεμονευού-
σης Ναυτικής Δυνάμεως (sea power/
Seemacht) του μεσοπολεμικού διεθνούς συ-
στήματος, και της Γερμανίας, ως ανερχομέ-
νης Ηπειρωτικής Δυνάμεως (land power/
Kontinentalmacht) και επίδοξου Περιφερει-
ακού Ηγεμόνα (regional hegemon / regionale
Hegemonialmacht) στην Δυτική Ευρασία,
υπήρξε η πτώση της Γαλλίας την 22α Ιουνί-
ου 1940.5 Η Γαλλία, μείζων Ηπειρωτική Δύ-
ναμη από αιώνων, η οποία είχε επιτύχει να
καταστεί, προϊόντος του χρόνου, και Ναυ-
τική Δύναμη (υπό την έννοια της Naval
Power, και όχι της Sea Power),6 είχε εν τω
μεταξύ, ήδη από του 19ου αιώνος (από της
οριστικής ήττας του Ναπολέοντος στο Βα-
τερλώ, και εντεύθεν), κατ’ ουσίαν υποβαθ-
μισθεί στην θέση αυτού που ο Samuel P.
Huntington ονομάζει «Δευτερεύουσα Περι-
φερειακή Δύναμη» (secondary regional
power)7 λειτουργώντας ως στρατηγικός
δρων εντός του πλαισίου που καθοριζό-
ταν, εν πολλοίς, από την Παγκόσμιο Ναυτι-
κή Δύναμη Βρετανία.8

Η κατάρρευση της Γαλλίας, η οποία αιφ-
νιδίασε και κατέπληξε τα ανακτοβούλια,
τις διπλωματικές καγκελλαρίες και τα γενι-
κά επιτελεία ένθεν κακείθεν της Μάγχης
και του Ατλαντικού –πολλώ δε μάλλον καθ’
όσον συνετελέσθη εντός βραχυτάτου χρο-
νικού διαστήματος– σήμανε αναντιρρήτως
μία ριζική μεταβολή του ευρωπαϊκού γεω-
στρατηγικού περιβάλλοντος. Η Βρετανία, η
Ναυτική Δύναμη που λειτουργούσε επί
ενάμισυ αιώνα, τουλάχιστον, ως primus
inter pares του υφισταμένου πολυπολικού
διεθνούς συστήματος, είχε απολέσει διά
μιας τον σημαντικότερο επικουρικό της
ηπειρωτικό γεωστρατηγικό δρώντα. Από
την σκοπιά, εξ άλλου, της ανερχόμενης
Ηπειρωτικής Δυνάμεως, που διεκδικούσε
δυναμικά την συγκρότηση ενός ενιαίου
ηπειρωτικού πόλου ισχύος υπό την ηγεμο-
νία του (Γερμανικό Ράϊχ), η προκύψασα
στρατηγική κατάσταση έμοιαζε εξόχως ευ-
νοϊκή (ιδιαιτέρως μάλιστα εάν αναλογισθεί
κανείς ότι κατά την τελευταία ανάλογη
προσπάθειά της στο παρελθόν, κατά τα
έτη 1914-18, απαιτήθηκαν αιματηρότατες
μάχες για να κατακτηθεί μια σπιθαμή εδά-
φους, ενώ τώρα η Ηπειρωτική Δύναμη Γαλ-
λία, η υποτιθέμενη «ισχυρότερη χερσαία
στρατιωτική δύναμη της Ευρώπης» κονιορ-
τοποιήθηκε εντός ολίγων εβδομάδων.9

Συνεπώς, υπό το φως των ανωτέρω

5 Όρα Hillgruber, Andreas, Hitlers Strategie, Politik und Kriegfuehrung 1940-1941, 3. Auflage 1993, σ.
15-16 και 65 και εξής.

6 Για τις έννοιες «Naval Power» και «Sea Power» όρα Gray, Colin S., Seapower and Strategy, Annapolis,
Md., 1989. 

7 Όρα Huntington, Samuel P., “Die einsame Supermacht“, Blaetter fuer deutsche und internationale
Politik, 5/99, σελ. 548 κ. εξ.

8 Για τις θεμελιώδεις έννοιες της Γεωπολιτικής (World Island, Heartland, Rimland κ.ο.κ.) όρα
Mackinder, Halford J. Britain and the British Seas, Oxford, 1906 & 1915. Του αυτού, Democratic
Ideals and Reality, New York, 1942 & 1962. Επίσης, Mahan, Alfred Thayer, The Influence of Sea
Power upon History, 1660-1783, London, 1890 & 1965. Επίσης, Spykman, Nicholas J., America’s
Strategy in World Politics, NY, 1942. Επίσης, Μάζη, Ιωάννη Θ., Γεωπολιτική. Η Θεωρία και η Πρά-
ξη, Αθήνα (Παπαζήσης), 2002.

9 Hillgruber, όρα ανωτέρω.
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εκτεθέντων δεδομένων, εφαίνετο βάσιμη η
προσδοκία της Ανωτάτης Γερμανικής Πολι-
τικής και Στρατιωτικής Ηγεσίας και, όλως
ιδιαιτέρως, του Αδόλφου Χίτλερ ότι, πλέον,
η Αγγλία – έχουσα στερηθεί του σπουδαιο-
τέρου ηπειρωτικού εταίρου της (για να μην
αναφερθούμε στην απώλεια μιας μακράς
σειράς λοιπών γεωστρατηγικών ερεισμά-
των της στην πλανητική Δακτύλιο Γη –Νορ-
βηγία, Δανία, Ολλανδία, Βέλγιο, ενώ θα
ακολουθούσαν οσονούπω και οι Βαλκανι-
κές Χώρες)– θα απεδέχετο «επιτέλους» τις
περίφημες «γενναιόδωρες προσφορές» του
Χίτλερ και τον προτεινόμενο υπό του τε-
λευταίου «ισορροπημένο συμβιβασμό επί
τη βάσει της διαιρέσεως του κόσμου».10

Σημειωτέον ότι ο Χίτλερ – εν αντιθέσει προς
τις γεωστρατηγικές και διεθνοπολιτικές
επιδιώξεις και δράσεις του προηγηθέντος
(Δευτέρου) Ράϊχ των Γουλιέλμων (Wilhel-
minisches Kaiserreich) – είχε καταστήσει
σαφή, urbi et orbi, την ακράδαντη πεποίθη-
σή του ότι το «Τρίτο Γερμανικό Ράϊχ» θα
ώφειλε να αναζητήσει τις δικές του «αποι-
κίες» στις αχανείς εκτάσεις του Ostraum
(Ανατολικού Χώρου, ήτοι της Ανατολικής
Ευρώπης και της Σοβιετικής Ρωσίας – ή του
ευρασιατικού Heartland, για να μιλήσουμε
με όρους Μακιντεριανής Γεωπολιτικής) και
ότι δεν θα έπρεπε σε καμία περίπτωση να
αμφισβητήσει την θαλάσσια αυτοκρατορία
της Βρετανίας. Πολλώ δε μάλλον καθ’ όσον
ο Χίτλερ προσελάμβανε, ως γνωστόν, την
ίδιαν την ύπαρξη του British Empire ως

τρανή απόδειξη της υπεροχής του Βορείου
(nordisch) κλάδου της Αρίας Φυλής, θαυμά-
ζοντας ιδιαιτέρως την Βρεταννική Αυτο-
κρατορία ως «φρούριο της Γερμανικής Φυ-
λής», 11 εκτιμώντας δε ότι ενδεχόμενη κα-
τάρρευσή της δεν θα απέβαινε προς το
συμφέρον της Γερμανίας, 12 ενώ θα αποτε-
λούσε αληθή «καταστροφή για την Λευκή
Φυλή» – αντίληψη διάχυτη μεταξύ των αν-
δρών που συναπήρτιζαν τον «σκληρό» ιδε-
ολογικό πυρήνα των ιθυνουσών ελίτ της
εθνικοσοσιαλιστικής Γερμανίας, όπως συ-
νάγεται από μία λίαν αποκαλυπτική συνο-
μιλία της 8ης Σεπτεμβρίου 1940 μεταξύ
του Rudolf Hess («Υπαρχηγού» του Χίτλερ
από την δεκαετία του ’20 και μέχρι τον
Μάϊο του 1941) και του γεωπολιτικού
Albrecht Haushofer (υιού του κατ’ εξοχήν
εκπροσώπου της Γερμανικής Σχολής της
Γεωπολιτικής, Karl Haushofer).13

Από της συλλογιστικής αφετηρίας των
δικών του ιδεολογικών προτιμήσεων ορμώ-
μενος, ο Γερμανός δικτάτωρ προσδοκούσε,
όπως έχει πειστικώς καταδείξει η ιστορική
έρευνα, ότι ήταν απολύτως εφικτή η επί-
τευξη μιας «συμφωνίας κυρίων», κατά την
κλασική ορολογία της Διπλωματίας, ενός
Gentlemen Agreement (ο ίδιος χρησιμοποι-
ούσε συχνάκις τους όρους “Fuehlung” και
“Ausgleich”, ενίοτε δε και τον όρο “vernuen-
ftiger Friedensschluss”, «σύναψη λογικής ει-
ρήνης»)14 μεταξύ των δύο “germanischer
Schwesternationen”, των δύο «αδελφών
γερμανικών (γερμανογενών) εθνών», 15 επί

10 Όρα ανωτ., ιδίως σ. 79-90, 144-157.
11 Όρα έκθεση περί συνομιλίας του Χίτλερ με τον ηγέτη της (συμμάχου) Ρουμανίας, Στρατηγό

Αντωνέσκου, της 11ης Φεβρουαρίου 1942, εκπονηθέν υπό του Επιτετραμμένου Schmidt, εις:
Politisches Archiv des Auswaertigen Amtes (Bonn), “Akte Schmidt, Aufzeichnungen, Aufz. Fueh.”
4/1942. 

12 Kriegtagebuch Halder, Bd. II, σ. 21.
13 Όρα Akten zur Deutschen Auswaertigen Politik (ADAP), Serie D, Bd. XI, Dok. 61, σ. 78 και εξής. Επί-

σης Stubbe, W., “In memoriam Albrecht Haushofer”, Vierteljahrshefte fuer Zeitgeschichte, 1960, σ.
246 κ. εξ. 

14 Hillgruber, όρα ανωτ., ιδίως σ. 144-45.
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τη βάσει ενός αμοιβαίως επωφελούς συμ-
βιβασμού, κωδικοποιημένου στο σχήμα:
αφ’ ενός μεν, η Αγγλία θα διατηρούσε εις το
ακέραιον την θαλάσσια και υπερπόντια αυ-
τοκρατορία της (ενώ θα ελάμβανε, μετά και
την ήττα της Γαλλίας, πλούσιο μερίδιο από
την διανομή της αποικιακής κληρονομίας
της τελευταίας), αφ’ ετέρου δε, η Γερμανία
θα αποκτούσε –πέραν της επιστροφής
των (ούτως ή άλλως, λίαν περιορισμένων)
αποικιών της στην ΝΔ. και στην ΝΑ. Αφρι-
κή– εν λευκώ εξουσιοδότηση (carte blanche,
στην γλώσσα των διπλωματών, ή, όπως το
διατύπωνε ο Χίτλερ, freie Haende, «ελευθέ-
ρας χείρας») στην ηπειρωτική Ευρώπη, και
δη στην Ανατολή, στον χώρο της Σοβιετι-
κής Ρωσίας.16 

Εν τούτοις, οι προσδοκίες του Χίτλερ
έμελλε να διαψευσθούν οικτρώς. Η Γηραιά
Αλβιών αρνήθηκε να αναγνωρίσει στην
ανερχόμενη Ηπειρωτική Δύναμη τον διακα-
ώς επιζητούμενο από την τελευταία ρόλο
Περιφερειακού Ηγεμόνος στην ηπειρωτική
Ευρώπη και να της παράσχει πλήρη ελευ-
θερία δράσεως στην Mitteleuropa (Μεσευ-

ρώπη) και, κατ’ ουσίαν, σε ολόκληρο το ευ-
ρασιατικό Heartland. Απ’ εναντίας – μετά
από ένα (ατυχέστατο) μεσοδιάστημα κατά
την διάρκεια του οποίου ακολούθησε Πολι-
τική Κατευνασμού (Appeasement Policy)17

έναντι της Γερμανίας (που οδήγησε στην
Συμφωνία του Μονάχου18, τον Σεπτέμ-
βριο/Οκτώβριο του 1938, για να καταρρεύ-
σει τελικώς μετά την περαιτέρω γερμανική
προέλαση προς την Πράγα και την διάλυση
και αυτής ακόμη της «εναπομεινάσης Τσε-
χίας»)19 – η Αγγλία επανήλθε στην παραδο-
σιακή της στρατηγική εξισορροπήσεως και
αντι-ηγεμονικής συσπειρώσεως, με τον πα-
λαιόθεν γνωστό σκοπό: την αποσόβηση,
παντί τιμήματι, της αναδείξεως μιας ηγεμο-
νικής Ηπειρωτικής Δυνάμεως στον χώρο
της Ευρώπης. Σε αυτό συνέβαλε καίρια η
–μετά την κατάρρευση του Appeasement–
κατάληψη της κατοικίας στον αριθμό 10
της Ντάουνιγκ Στρητ από τον εγνωσμένων
(«Μακιντεριανών») φρονημάτων Σερ Ουίν-
στων Τσώτρσιλ, πάλαι ποτέ Πρώτο Λόρδο
του Ναυαρχείου (First Lord of Admiralty).
Υπό την ηγεσία του έπρεπε να είναι αναμε-

15 Στην Γερμανική οι Γερμανοί αποκαλούνται Deutschen, εκ του «Τεύτονες» (Τeutschen), ενώ με τον
όρο germanisch περιγράφονται όχι οι Γερμανοί υπό την εθνοκρατική έννοια, αλλά οι Γερμανογε-
νείς υπό την προνεωτερική φυλετική έννοια – άρα τόσον οι Deutschen όσον και οι Angeln και
Sachsen (Αγγλοσάξονες) καθώς και τα λοιπά βόρεια / γερμανικά φύλα. 

16 Όρ. ανωτ.
17 Για την Πολιτική Κατευνασμού που ακολούθησε η Μ. Βρεταννία έναντι των Αναθεωρητικών Δυ-

νάμεων καθώς και το εν γένει διπλωματικό / διεθνοπολιτικό πλαίσιο της εποχής όρα, μεταξύ άλ-
λων, Toynbee, Arnold / Ashton-Gwatkin, Frank T. (edit.), Survey of International Affairs 1939-1946,
The World in March 1939, London / New York / Toronto, 1952. Επίσης, Toynbee, Α. (edit.), The Eve of
the War, London, 1958. Επίσης, Kennedy, Paul, Aufstieg und Fall der Grossen Maechte.
Oekonomischer Wandel und militaericsher Konflikt von 1500 bis 2000 (The Rise and Fall of the Great
Powers), Frankfurt am Main 1991, σελ. 478-492 και 508-510. Επίσης, Woodward, Sir Llewellyn,
British Foreign Policy in the Second World War, Vol. I, London, 1970. Επίσης, Schmidt, Gustav,
England in der Krise, Grundzuege und Grundlagen der britischen Appeasement-Politik (1930-1937),
Opladen, 1981. Επίσης τα κλασσικά έργα του Paul Einzig (τα πρώτα έργα που επέκριναν την Πο-
λιτική Κατευνασμού ήδη κατά την εναρκτήρια φάση του Β΄Παγκοσμίου Πολέμου): Appeasement
before, during and after the War, London, 1941, και Economic Warfare, London, 1940.

18 Kennedy, όρ. ανωτ., σ. 491.
19 Όρ. ανωτ., σ. 510.
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νόμενο ότι το Λονδίνο θα απέρριπτε πει-
σμόνως τις προτάσεις ειρήνης και διακανο-
νισμού του Βερολίνου20 – όπερ και συνέβη
με όλες τις προτάσεις που εγένεντο, είτε
επισήμως διακηρυχθείσες είτε κατατεθεί-
σες μέσω ανεπισήμων διαύλων (Σουηδών,
Ελβετών, Ισπανών, Ούγγρων ιθυνόντων,
Βατικανού, προσωπικοτήτων εκ της Γερ-
μανίας, της Βρεταννίας κ.λ.π.), καθ’ όλο το
διάστημα από το θέρος του 194021 και μέ-
χρι τον Μάϊο του 1941, με δραματική κορύ-
φωση την περιπετειώδη πτήση του Rudolf
Hess στην Βρετανία.22

Εδώ συνίστατο το στρατηγικό αδιέξοδο
της Γερμανίας το θέρος του 1940.23 Διότι
είχε μεν καταγάγει σειρά (θεαματικών μάλι-
στα) νικών σε τακτικό επίπεδο, έχοντας
καταστεί κυρία ολόκληρης σχεδόν της ηπει-
ρωτικής Ευρώπης, πλην όμως, εξακολου-
θούσε να αντιμετωπίζει μία Νησιωτική/
Ναυτική Δύναμη, η οποία ηρνείτο να προ-
συπογράψει την γενομένη ανακατανομή
ισχύος «νομιμοποιώντας» την, και επομέ-
νως, έπρεπε να αναμένεται ότι θα αξιοποι-
ούσε κάθε παρουσιαζόμενη ευκαιρία για να
πλήξει την – φαινομενικώς κραταιότατη
–Ηπειρωτική Δύναμη στις πτέρυγές της–
και να προσβάλει το εκ πρώτης όψεως
άτρωτο «Φρούριο Ευρώπη» (Festung
Europa) στα ευάλωτα σημεία του, από τις
γαλλικές ακτές μέχρι τις δύο Σικελίες, και
από το Ελληνικό Αρχιπέλαγος ως τις πετρε-
λαιοπηγές της Ρουμανίας.

Μετά την κατηγορηματική απόρριψη
των διαδοχικών προτάσεών της προς την
Αγγλία, η Ηπειρωτική Δύναμη Γερμανία
προσπάθησε να υπερβεί το διαφαινόμενο
στρατηγικό αδιέξοδο εγκαταλείποντας την
οδό των προσφορών «διανομής της υφηλί-
ου» και προσχωρώντας σε μία λογική εξανα-
γκασμού. Έτσι άρχισαν οι σχεδιασμοί για την
απόβαση στις Βρετανικές Νήσους, υπό τις
διαταγές του Στρατάρχου Gerd von Rund-
stedt, Διοικητού της Ομάδος Στρατιών Α
(Heeresgruppe A), η οποία και ανέλαβε το
βάρος πραγματοποιήσεως του εγχειρήμα-
τος. Οι προπαρασκευαστικές της αποβάσε-
ως ενέργειες έφεραν την κωδική ονομασία
«Θαλάσσιος Λέων» (Seeloewe).24 Σε πρώτη
φάση αυξήθηκε η πίεση προς την πλευρά
του Λονδίνου με την διενέργεια αεροπορι-
κών βομβαρδισμών της Luftwaffe εις βάρος
της Μεγάλης Βρετανίας (αρχικώς εναντίον
στρατιωτικής σημασίας στόχων, εν συνε-
χεία δε –μετά την επιδρομή της Royal Air
Force κατά του Βερολίνου– και εναντίον πο-
λιτικών στόχων) καθώς και με την ένταση
του υποβρυχιακού πολέμου. Ωστόσο, η
ηρωική αντίσταση της Βασιλικής Αεροπο-
ρίας (Royal Air Force) κατά την περιλάλητη
«Μάχη της Αγγλίας» (The Battle of England)
ανέτρεψε τον γερμανικό σχεδιασμό. Αφ’ ης
στιγμής η Γερμανία απέτυχε να κατακτήσει
την εναέρια υπεροχή στον χώρο των Βρετα-
νικών Νήσων, η πραγματοποίηση αποβατι-
κής ενεργείας κατέστη ανέφικτη. 

20 Hillgruber, όρ. ανωτ., σ., 151.
21 Όρ. ανωτ., σ. 144 και εξής.
22 Για την πτήση Hess, τα προηγηθέντα και το όλο διπλωματικό παρασκήνιο όρα το κλασσικό έργο

του J. Leasor, Botschafter ohne Auftrag. Der Englandflug Rudolf Hess’ (γερμανική έκδοση),
Oldenburg, 1962. 

23 Για το στρατηγικό αδιέξοδο στο οποίο είχε περιέλθει ο Χίτλερ το θέρος του 1940, μετά την πτώ-
ση της Γαλλίας και την –παρά ταύτα– εξακολουθητική άρνηση συμβιβασμού της Αγγλίας, όρα
Hillgruber, σ. 144-278.

24 Wheatly, R., Operation Sea Lion. German Plans for the Invasion of England 1940-1942, Oxford, 1958.
Klee, K., Das Unternehmen “Seeloewe”. Die geplante deutsche Landung in England 1940, Göttingen /
Berlin / Frankfurt a.M., 1958.
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Τώρα το αδιέξοδο της Στρατηγικής της
Ηπειρωτικής Δυνάμεως ήταν πλήρες. Για
τον Χίτλερ, υστάτη απόπειρα υπερβάσεως
του εν λόγω αδιεξόδου αλλά και έγκαιρης
αποδράσεως από την στρατηγική περικύ-
κλωση της Γερμανίας μεταξύ της βρετανι-
κής Ναυτικής Δυνάμεως (στο πλανητικό
Rimland) και της ρωσικής Ηπειρωτικής Δυ-
νάμεως (στο ευρασιατικό Heartland) – προ-
τού ακόμη η τελευταία προσχωρήσει στην
βρετανική στρατηγική εξισορροπήσεως κα-
τέναντι της Γερμανίας (γεγονός που εθεω-
ρείτο αναπόφευκτο) – υπήρξε η άπελπις
εκείνη «φυγή προς τα εμπρός» (Flucht nach
vorne): η επίθεση κατά της Σοβιετικής Ρω-
σίας (Unternehmen Barbarossa) στις 22 Ιου-
νίου του 1941.25

Παρ’ όλες τις πράγματι εντυπωσιακές,
υπερβαίνουσες κάθε προσδοκία της γερμα-
νικής στρατιωτικής ηγεσίας, επιτυχίες, τις
σημειωθείσες κατά την πρώτη φάση της
Επιχειρήσεως «Βαρβαρόσσα» και παρά τον
καταιγιστικό ρυθμό της αρχικής προελάσε-
ως, η αδυναμία επιτεύξεως ενός μείζονος
αντικειμενικού σκοπού, όπως η κατάληψη
της Μόσχας τον Δεκέμβριο του 1941, σημα-
τοδότησε την αποτυχία και αυτού του τε-
λευταίου στρατηγικού ελιγμού του Χίτλερ,
μολονότι τούτο θα καθίστατο αντιληπτό
στους συγχρόνους αργότερα, μετά την δει-
νή ήττα του Στάλινγκραντ, οριστικώς δε με-
τά την έκβαση της τιτάνειας αρματομαχίας
του Κουρσκ. Περί τα τέλη του 1943 ήταν
πλέον φανερό σε κάθε νουνεχή στρατιωτι-
κό και πολιτικό ιθύνοντα ότι η Γερμανία είχε
περιέλθει αμετακλήτως σε θέση αμύνης
από επιχειρησιακής πλευράς – και σε πλή-
ρες αδιέξοδο από στρατηγικής απόψεως.

Κατά μία αξιοπερίεργη ειρωνεία της
ιστορίας έδειχνε να επαναλαμβάνεται το
στρατηγικό προηγούμενο του Α΄ Παγκο-
σμίου Πολέμου, μολονότι τούτο αποτελού-
σε τον εφιάλτη των Γερμανών στρατιωτι-

κών, πολιτικών ιθυνόντων και στρατηγι-
στών ήδη προ της ενάρξεως του Β΄ Παγκο-
σμίου Πολέμου: Zwei-Frontenkrieg (Διμέτω-
πος πόλεμος) έναντι τόσο των αγγλοσαξο-
νικών Ναυτικών Δυνάμεων όσο και της ρω-
σικής Ηπειρωτικής Δυνάμεως. Και τούτο
παρά την προαναφερθείσα εκπεφρασμένη
αντίληψη της Ανωτάτης Γερμανικής Πολιτι-
κής Ηγεσίας να μην επαναλάβει τα σφάλ-
ματα της εποχής του Κάϊζερ Γουλιέλμου,
αλλά να επιδείξει, αυτήν την φορά, εξαιρε-
τική προσοχή έναντι της παραδοσιακής αγ-
γλικής ευαισθησίας αναφορικώς προς την
πρωτοκαθεδρία στις θάλασσες και τους
ωκεανούς. 

Αλλά και παρά το γεγονός ότι, προς στιγ-
μήν τουλάχιστον, εφάνη να κερδίζει έδαφος
εντός της Γερμανικής Πολιτικής και Στρα-
τιωτικής Ηγεσίας μία άλλη συνταγή ακολου-
θητέας στρατηγικής: εκείνη που έδιδε έμ-
φαση στην αντιπαράθεση μεταξύ Ηπειρω-
τικών Δυνάμεων, αφ’ ενός, και Ναυτικών
Δυνάμεων, αφ’ ετέρου, και κατά συνέπειαν,
προέκρινε και υπεδείκνυε ως ενδεδειγμένη
οδό την συμμαχία των Ηπειρωτικών / Ευρα-
σιατικών Δυνάμεων, Γερμανίας και Ρωσίας,
κατέναντι των Αγγλοσαξονικών Ναυτικών
Δυνάμεων (και των ηπειρωτικών τους εξαρ-
τημάτων στο Rimland). Είναι, οπωσδήποτε,
αξιοσημείωτο το γεγονός ότι οι θιασώτες
αυτής της στρατηγικής λειτουργούσαν με
κλασικούς γεωπολιτικούς όρους, παραβλέ-
ποντας απολύτως τις ιδεολογικές παραμέ-
τρους: Ουδόλως ενδιέφερε η όποια διαφο-
ρά μεταξύ Εθνικοσοσιαλιστικής Γερμανίας
και Σοβιετικής Ρωσίας σε επίπεδο αρχού-
σης κοινωνικής ιδεολογίας και εσωτερικής
πολιτικής τάξεως. Εκείνο το οποίο προέ-
τασσαν ήταν η αντικειμενική σύγκλιση μει-
ζόνων στρατηγικών συμφερόντων μεταξύ
των δύο κατ’ εξοχήν Ηπειρωτικών Δυνάμε-
ων του Ευρασιατικού Χώρου. 

Άλλωστε, κοινή ήταν η εμπειρία αμφοτέ-
ρων από την αδιατάρακτη, μακραίωνη,
παγκόσμια ηγεμονία των αγγλοσαξονικών25 Hillgruber, όρ. ανωτ., σ. 352-377.
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Ναυτικών Δυνάμεων, και τούτο ίσχυε όχι
τόσο για την Γερμανία, η οποία μόλις το
1871 είχε κατορθώσει να συγκροτηθεί σε
ηπειρωτικό εθνοκρατικό πόλο ισχύος, όσο
και, κυρίως, για την Ρωσία, οι αλλεπάλλη-
λες και κοπιώδεις προσπάθειες της οποίας,
από το 1774 μέχρι το 1878 και επέκεινα, να
καταστεί επιτέλους Naval Power, προσέ-
κρουαν σταθερά στην πείσμονα αντίσταση
της θαλασσοκράτειρας Αλβιώνος. Αξίζει να
θυμηθούμε, εν προκειμένω, ότι η Βρετανία
είχε αναγάγει σε ύψιστο δόγμα της Γεωπο-
λιτικής της, καθ’ όλη την διάρκεια του 19ου
αιώνος, την σθεναρά και συνεπή υποστήρι-
ξη της εδαφικής ακεραιότητας της Οθωμα-
νικής Τουρκίας, 26 επειδή το «Κράτος-Φύ-
λαξ των Στενών» επιτελούσε, από γεω-
στρατηγικής απόψεως, τον πολύτιμο για
την Βρετανία ρόλο του αναχώματος της
καθόδου της Ρωσίας προς νότον και της
εξόδου της προς την Μεσόγειο27 – εξέλιξη
η οποία, εφ’ όσον επισυνέβαινε, θα σήμαινε
την πανηγυρική μετατροπή της ευρασιατι-
κής Land Power σε Naval Power και, επομέ-
νως, θα την καθιστούσε ικανή, συν τω χρό-
νω, να αμφισβητήσει αξιόπιστα την αγγλο-
σαξονική ηγεμονία στις θάλασσες και, κατ’
επέκτασιν, στον πλανήτη.

Η ιδέα της στρατηγικής συγκλίσεως με-
ταξύ των δύο Ηπειρωτικών Ευρασιατικών
Δυνάμεων, Γερμανίας και Ρωσίας, καθώς
και της νεοεμφανισθείσης περί τις αρχές
του 20ου αιώνος Νησιωτικής Δυνάμεως Ια-
πωνίας – ιδέα αναγόμενη στον πατέρα της
Γερμανικής Σχολής της Γεωπολιτικής Karl
Haushofer – είχε καταστεί αρκετά προσφι-
λής σε ορισμένους κύκλους της γερμανικής
διανόησης, της διπλωματίας και του στρα-
τεύματος, και εν προκειμένω ιδιαιτέρως

του Ναυτικού. Η Ηγεσία και οι Επιτελείς
του Ναυτικού, ιδίως δε οι Ναύαρχοι Raeder
και Doenitz, αμφότεροι διατελέσαντες Με-
γάλοι Ναύαρχοι, παρά τις παροιμιώδεις
διαφωνίες τους, «έβλεπαν στην Μεγάλη
Βρετανία τον κύριο αντίπαλο» του Γερμανι-
κού Ράϊχ, «τον οποίο θα έπρεπε να καθυ-
ποτάξουν με όλα τα διαθέσιμα στρατιωτι-
κά μέσα».28 

Ειρήσθω εν παρόδω ότι, γενικώτερα, σε
επίπεδο διανόησης και ιδεολογίας, μία σα-
φώς φιλορωσσική στάση διεκρίνετο μεταξύ
των θεωρητικών του Γερμανικού Συντηρη-
τισμού ήδη προ ακόμη της εμφανίσεως της
Γερμανίας ως ενιαίου Έθνους-Κράτους, από
της εποχής της παλαιάς Πρωσσίας ακόμη.
Άλλωστε, ήταν ο «Σιδηρούς Καγκελλάριος»
του Βασιλείου της Πρωσσίας και, εν συνε-
χεία, πρώτος Καγκελλάριος του ενοποιημέ-
νου Γερμανικού Ράϊχ, Όθων φον Βίσμαρκ,
εκείνος ο οποίος – συνεχίζοντας την «γραμ-
μή» του Μεγάλου Φρειδερίκου – κατέλιπεν
ως ιερά παρακαταθήκη ακολουθητέας
στρατηγικής στους διαδόχους του το δόγμα
ότι η Ηπειρωτική Δύναμη στο μέσον της Ευ-
ρώπης έπρεπε πάντοτε να διατηρεί άρι-
στες σχέσεις με την Αγία Ρωσία (εφαρμόζο-
ντας το δόγμα του στην πράξη: η πρώτη
του σοβαρή ενέργεια στο διεθνοπολιτικό γί-
γνεσθαι ήταν η πλήρης κάλυψη της ρωσικής
επεμβάσεως κατά της πολωνικής εξεγέρσε-
ως του 1863 και η σύναψη της Στρατιωτι-
κής Συμβάσεως του Alvensleben, μεταξύ Βε-
ρολίνου και Αγίας Πετρουπόλεως).29 Οι επί-
γονοί του, όμως, απεδείχθησαν κατώτεροι
του περιλάλητου Βισμαρκιανού Συστήμα-
τος Συμμαχιών (Bismarcks Bündnissystem) -
θαυμαστού αλλά και περίπλοκου και ευά-
λωτου συστήματος, η βιωσιμότητα του

26 Hoesch, Edgar, Geschichte der Balkanlaender; Von der Fruehzeit bis zur Gegenwart, Muenchen
(Verlag C.H. Beck), 1988, p. 114-15.

27 Όρ. ανωτ., σ. 123-29.
28 Hillgruber, όρα ανωτ., σ. 163-64.
29 Dtv-Atlas zur Weltgeschichte, τόμος II, σ. 353.
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οποίου έχρηζε στρατηγικής ευφυίας και λε-
πτοτάτων χειρισμών. Τα σφάλματα και οι
τυχοδιωκτισμοί τους είχαν ως αποτέλεσμα
να ευοδωθούν οι αγγλικοί διπλωματικοί σχε-
διασμοί και να ευρεθεί, τελικώς, το Ράϊχ των
Γουλιέλμων αντιμέτωπο με την Αυτοκρατο-
ρία των Ρωμανώφ. 

Εν τούτοις, είναι εξόχως ενδεικτικό του
πώς επιβιώνουν γεωπολιτικές σταθερές
και παραστάσεις στο διάβα του χρόνου,
ανεξαρτήτως ιδεολογικών/κανονιστικών
αντιλήψεων, το γεγονός ότι κατά την δεκα-
ετία του 1920 η ηττημένη Γερμανία της
Συνθήκης των Βερσαλλιών ανεζήτησε
στρατηγικό έρεισμα στην (μέχρι πρό τινος
αντίπαλό της) Ρωσία. Το περίφημο «Ρα-
πάλλο» κατέστη, αφ’ ότου υπεγράφη εκεί
η ομώνυμη διμερής συμφωνία (16 Απριλίου
1922), σήμα κατατεθέν της γερμανο-ρωσ-
σικής προσεγγίσεως (ακόμη δε και σήμερα
ανασύρεται, από καιρού εις καιρόν, από τα
σκονισμένα συρτάρια της διπλωματίας κά-
θε φορά που οι ηγεμονεύουσες αγγλοσαξο-
νικές Ναυτικές Δυνάμεις, ή τα ηπειρωτικά
τους εξαρτήματα στην Μεσευρώπη, έρχο-
νται αντιμέτωπες με την –εφιαλτική για τις
ίδιες– προοπτική μιας στρατηγικής ζεύξε-
ως των δύο Ευρασιατικών Δυνάμεων). Εν
προκειμένω, φαίνεται ότι ήταν ήσσονος ση-

μασίας το γεγονός ότι στην μεν Ρωσσία είχε
μόλις επικρατήσει ο Μπολσεβικισμός (φο-
νευθείσης, μάλιστα, συμπάσης της Τσαρι-
κής Οικογενείας), ενώ, αντιθέτως, στην νε-
ότευκτη Δημοκρατία της Βαϊμάρης ο σο-
σιαλδημοκράτης Υπουργός επί των Εσωτε-
ρικών Gustav Noske είχε μόλις χρησιμοποιή-
σει όσες μονάδες του Γερμανικού Στρατού
δεν είχαν διαλυθεί συνεπεία των όρων της
Συνθήκης των Βερσαλλιών και τελούσαν
υπό τις διαταγές του Στρατηγού von
Luettwitz, αλλά και τα νεοεμφανισθέντα
εθνικιστικά στρατιωτικά «Ελεύθερα Σώμα-
τα» (Freikorps)30, για να καταπνίξει στο αί-
μα τις εξεγέρσεις της Άκρας Αριστεράς
(Σπαρτακιστές), διαφυλάσσοντας την κα-
θεστηκυία τάξη και αποσοβώντας τοιουτο-
τρόπως το (ορατό τότε) ενδεχόμενο να
επαναληφθεί και στην ηττημένη Γερμανία
ό, τι είχε προ ολίγου συμβεί στην Ρωσία με-
τά την κατάρρευση του μετώπου. 

Ακόμη εντυπωσιακότερη υπήρξε, όμως,
η εγκαινιασθείσα στρατιωτική συνεργασία
μεταξύ του κατ’ εξοχήν συντηρητικού και
αντικομμουνιστικού τμήματος των γερμανι-
κών ελίτ του Μεσοπολέμου, δηλαδή της
Reichswehr31 και του Ερυθρού Στρατού,
προϊούσης της δεκαετίας του ’20. Ιδίως ο
Αρχηγός των Γερμανικών Ενόπλων Δυνάμε-

30 Μικρές μονάδες, επιπέδου τάγματος ή λόχου, προερχόμενες από τους μείζονες σχηματισμούς
που είχαν υποχρεωτικώς διαλυθεί. Η επομένη ημέρα της ήττας και συνθηκολογήσεως, στην μα-
στιζόμενη από δεινή κρίση Γερμανία, βρήκε έναν τεράστιο αριθμό στρατιωτών που υπηρετού-
σαν το προηγηθέν διάστημα 1914-18, να στερούνται οιασδήποτε ελπίδας για κοινωνική επιβίω-
ση. Έτσι, εξακολούθησαν να παραμένουν δίπλα στους (κατωτέρους συνήθως) αξιωματικούς
τους και τους συναδέλφους τους, διαμένοντας σε στρατώνες (ή όπου αλλού εύρισκαν) και δρώ-
ντας ως άτυπα στρατιωτικά σώματα (ένας εκ των χιλιάδων αυτών στρατιωτών ήταν και ο δεκα-
νέας Adolf Hitler, που υπηρετούσε στην μονάδα του Λοχαγού Ernst Röhm στην Βαυαρία). Η συμ-
βολή τους στην καταστολή των κινημάτων της Άκρας Αριστεράς (που, υπό την ηγεσία του Karl
Liebknecht, της Rosa Luxemburg κ.ά, επεδίωξαν την δυναμική ανατροπή της πρώτης μεταπολεμι-
κής - σοσιαλδημοκρατικής - Κυβερνήσεως Friedrich Ebert) έμελλε να αποβεί καίρια. Υπό το βάρος
των εμπειριών της εθνικής ταπεινώσεως των Βερσαλλιών και της κοινωνικής κρίσεως, αλλά βοη-
θούσης και της πολιτικής ριζοσπαστικοποίησης των ετών 1919-21, τα Freikorps κατέστησαν
«φυτώρια» του εθνικοσοσιαλιστικού κινήματος. 

31 Reichswehr (Ράϊχσβερ): οι Γερμανικές Ένοπλες Δυνάμεις. Ο όρος Wehrmacht (Βέρμαχτ) καθιερώ-
νεται αργότερα, επί Χίτλερ. 
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ων, Στρατηγός von Seeckt, ετάσσετο ανα-
φανδόν, περισσότερο παντός πολιτικού
της εποχής, υπέρ της στενής γερμανορωσι-
κής συμπράξεως και της λεγομένης Osto-
rientierung (προσανατολισμός προς Ανατο-
λάς) της ηττημένης Γερμανίας, θεωρώντας
ότι μόνον έτσι η τελευταία θα ανακτούσε
την δέουσα θέση της στο διεθνές στερέω-
μα, θα αντιμετώπιζε επιτυχώς τις Δυτικές
Δυνάμεις και θα εξαφάνιζε την Πολωνία
από τον χάρτη.32 Θερμός συνήγορος της
συνεργασίας των δύο Ηπειρωτικών Δυνά-
μεων ήταν επίσης ο Στρατηγός von
Blomberg και άλλοι Ανώτατοι Επιτελείς.
Υπό το φως των μετέπειτα εξελίξεων – και
δη της προελάσεως των Γερμανικών Στρα-
τιών στην Δυτική Ρωσία το θέρος του 1941
– ηχεί ειρωνικό το γεγονός ότι, μιάμισυ δε-
καετία ενωρίτερα και καθ’ όλο το διάστημα
1923-29, οι Γερμανικές Ένοπλες Δυνάμεις
αντιπαρέρχονταν την ρητή απαγόρευση
κατοχής και αναπτύξεως προηγμένων
όπλων και διενέργειας αναλόγων γυμνα-
σίων (που είχε επιβληθεί υπό της Συνθήκης
των Βερσαλλιών), ασκούμενες σε στρατό-
πεδα και αεροπορικές βάσεις του Ερυθρού
Στρατού:33 Αξιωματικοί της Ράϊχσβερ εκ-
παιδεύονταν στο Πεδίο Ασκήσεων Τεθωρα-
κισμένων του Καζάν, στην Σχολή Χημικού
Πολέμου πλησίον του Σαράτωφ και στην
Σχολή Ιπταμένων του Λίπετσκ, πλησίον
του Βορονές! 

Εν τούτοις, η άνοδος το Αδόλφου Χίτλερ

στην εξουσία (Ιανουάριος 1933) υπήρξε
αληθής τομή στις γερμανο-ρωσσικές σχέ-
σεις. Δύο κύρια στοιχεία της ναζιστικής ιδε-
ολογίας – ο μαχητικός Αντιμπολσεβικισμός
και, κυρίως, ο αντισλαυϊκός Ρατσισμός –
ήταν αναμενόμενο ότι θα προξενούσαν
επιπλοκές στις διακρατικές σχέσεις, καθώς
γινόταν φανερό, προϊόντος του χρόνου, ότι
συναποτελούσαν το βάθρο της αυτοσυνει-
δησίας των Εθνικοσοσιαλιστών ιθυνόντων,
και πρωτίστως του ιδίου του Χίτλερ. Υπό
την έννοια δε αυτή, η πιθανή επικράτηση
της Ιδεολογίας επί της Πολιτικής, κατά πα-
ραβίασιν της αρχής της Πρωτοκαθεδρίας
του Πολιτικού (Primat des Politischen),
απειλούσε την κατ’ αρχήν αυτονομία της
Εξωτερικής Πολιτικής, η οποία οφείλει να
υπακούει στις αρχές του Πολιτικού Ρεαλι-
σμού, και όχι σε ιδεολογικές προτιμήσεις ή
αγκυλώσεις.

Ωστόσο, ακριβώς εξ αιτίας των ανωτέρω,
υπήρξε γενική και διάχυτη η έκπληξη, που
προκάλεσε στα κέντρα λήψεως αποφάσεων
ανά την Ευρώπη, την Αμερική και τον Ειρηνι-
κό η είδηση της συνάψεως του Συμφώνου
Μολότωφ-Ρίμπεντροπ τον Αύγουστο του
1939.34 Προς στιγμήν πολλοί ενόμισαν ότι η
Γερμανία του Χίτλερ, σε μιαν απαράμιλλη
επίδειξη στρατηγικής ευφυΐας και ψυχρής,
αποϊδεολογικοποιημένης, διεθνοπολιτικής
συμπεριφοράς, είχε καταφέρει την παροι-
μιώδη «κίνηση ματ» στην διεθνή γεωστρατη-
γική σκακιέρα. Άλλοι μεν υπεδέχθησαν την

32 Όρ. Sendtner, Kurt (Hrsg.), Gessler, Otto, Reichswehrpolitik in der Weimarer Zeit, Stuttgart, 1958, σ.
185-88.

33 Όρ. Krummacher, F.A. / Lange, Helmut, Krieg und Frieden. Geschichte der deutsch-sowjetischen
Beziehungen. Von Brest-Litowsk bis zum Unternehmen Barbarossa, Muenchen / Esslingen, 1970.

34 Για το πυρετώδες διπλωματικό παρασκήνιο του (πρώτου) Συμφώνου Μολότωφ-Ρίμπεντροπ, το
ακριβές περιεχόμενό του (συμπεριλαμβανομένου του μυστικού Συμπληρωματικού Πρωτοκόλ-
λου), καθώς και την εν γένει συνεργασία Γερμανίας - ΕΣΣΔ την περίοδο 1939-40, πολύτιμες πλη-
ροφορίες παρέχoυν τα Γερμανικά Διπλωματικά Αρχεία (Akten zur Deutschen Auswärtigen Politik
1918-1945: Φάκελλοι Γερμανικής Εξωτερικής Πολιτικής 1918-1945) και συγκεκριμένα οι τόμοι VI
και VII της σειράς D των ADAP (Serie D, Bd. VI, VII). 
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εξέλιξη αυτή με φόβο (η Ναυτική Δύναμη
Βρεταννία έβλεπε αίφνης να περιορίζονται
ασφυκτικώς τα περιθώρια χειρισμών της
παραδοσιακής της στρατηγικής εξισορροπή-
σεως και να καθίσταται πραγματικότητα το
εξαιρετικά δυσάρεστο για την ιδία ενδεχόμε-
νο συγκροτήσεως ενός ηπειρωτικού πόλου
ισχύος), άλλοι δε χαιρέτισαν την προαναφερ-
θείσα εξέλιξη με ενθουσιασμό, θεωρώντας
ότι η αριστοτεχνική κίνηση του Ribbentrop
απεγκλώβιζε για πρώτη φορά την Ηπειρω-
τική Δύναμη Γερμανία από τον εφιάλτη της
strategische Einkreisung (Στρατηγική Περικύ-
κλωση) και διήνοιγε, κατ’ αυτόν τον τρόπο,
εντυπωσιακά πεδία δράσεως της Γερμανικής
Πολιτικής.

Ο πολύς Ιωακείμ φον Ρίμπεντροπ ήταν,
αναμφιβόλως, ο πλέον ένθερμος και δυνα-
μικός εκφραστής αυτής της στρατηγικής
στο ανώτατο επίπεδο της Πολιτικής Ιεραρ-
χίας. Εν προκειμένω, είναι αξιοπρόσεκτο
ότι ο Υπουργός των Εξωτερικών του Ράιχ –
ένας εκ των ολίγων εξ επαγγέλματος δι-
πλωματών που ήσαν και μέλη του Εθνικο-
σοσιαλιστικού Γερμανικού Εργατικού Κόμ-
ματος (NSDAP) – δεν συμμεριζόταν πάντο-
τε παρόμοιες αντιλήψεις. Υπό την επήρεια
των ρατσιστικών στοιχείων της ναζιστικής
ιδεολογίας, ο ανερχόμενος διπλωμάτης
Ribbentrop μοιραζόταν, αρχικώς, τις αντι-
λήψεις του Χίτλερ περί ανωτερότητος των
δύο βορείων/γερμανογενών εθνών, Aγγλο-
σαξώνων και Tευτόνων. Μάλιστα, η απο-
στολή του ως Πρέσβεως στο Λονδίνο, κατά
το δεύτερο ήμισυ της δεκαετίας του ’30,
συνοδεύθηκε από την ρητή εντολή του πο-
λιτικού του ινδάλματος και προστάτη προς
τον νέο, ταλαντούχο και πολλά υποσχόμε-
νο διπλωμάτη, να «κερδίσει» την Αγγλία για
λογαριασμό του Φύρερ. Εν τούτοις, ούτε η
πολιτική του ευστροφία ούτε οι δελεαστι-

κές προς τους Βρετανούς συνομιλητές του
προσφορές (εξ ονόματος του ιδίου του Φύ-
ρερ) ούτε η γενικώτερη, θαυμαστή, κοινω-
νική του μόρφωση και το (πανθομολογου-
μένως ωραίο) παρουσιαστικό του επέτρε-
ψαν στον Πρέσβυ Ρίμπεντροπ να εκπλη-
ρώσει την αποστολή του. Ο θαυμασμός για
το Βρεταννικό Έθνος μετεβλήθη – υπό το
κράτος της απορρίψεως – σε περιφρόνη-
ση, απέχθεια και μίσος (ο θεωρητικός του
Ναζισμού, Alfred Rosenberg – που θα γινό-
ταν αργότερα έξαλλος λόγω του Γερμανο-
Σοβιετικού Συμφώνου – δεν θα έπαυε να
κατηγορεί τον Ribbentrop ότι «δεν έχει καμ-
μία πολιτική σκέψη πλην του μίσους κατά
της Αγγλίας»).35 Όταν επέστρεψε δε στην
Γερμανία, για να αναλάβει πλέον τα ηνία
της διπλωματίας της χώρας του, ο Ρίμπε-
ντροπ ενεφορείτο από μία παγιωθείσα πε-
ποίθηση – καταστάλαγμα προσωπικής
(ίσως και τραυματικής) εμπειρίας: Η Αγγλία
δεν κερδίζεται! Η Αλβιών δεν εννοεί να απο-
δεχθεί τον προτεινόμενο από την Γερμανία
καταμερισμό παγκοσμίου γεωστρατηγικής
ισχύος, της μορφής «εσείς τους ωκεανούς,
το Empire, τα Dominion και το Common-
wealth, και εμείς το Mitteleuropa και τις πε-
διάδες και στέππες του Ostraum της Ευρα-
σίας». Και αυτήν του την εμπειρία προσπά-
θησε έκτοτε να μεταφέρει προς τον πολιτι-
κό προϊστάμενό του. Πλην όμως, στην πε-
ρίπτωση του Χίτλερ, η ισχύς των ιδεολογι-
κών προσηλώσεων (Ι.Θ. Μάζης) έμελλε να
αποδειχθεί απείρως ανθεκτικότερη έναντι
των κελευσμάτων της Realpolitik. Παρά
ταύτα, και «εν αντιθέσει προς τα αξιώματα
της εξωτερικής πολιτικής του Χίτλερ», ο
Υπουργός Εξωτερικών του Ράϊχ δεν έπαυσε
να θεωρεί «την Μ. Βρεταννία και όχι την
Σοβιετική Ένωση ως τον κύριο αντίπαλο
(Hauptgegner) της Γερμανίας.»36

35 Seraphim, Hans-Guenther (Hrsg.), Das politische Tagebuch Alfred Rosenbergs aus den Jahren
1934/35 und 1939/40, Goettingen 1956, σ. 75 και 72.

36 Hillgruber, όρ. ανωτ., σ. 238
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Ευρεία ανταπόκριση, ωστόσο, επρόκει-
το να βρει αυτή η αντίληψη Ρίμπεντροπ
περί στρατηγικής συγκλίσεως Γερμανίας-
Ρωσίας με αντι-αγγλοσαξονική στόχευση
στους κόλπους της Ηγεσίας και των Επιτε-
λών του Γερμανικού Πολεμικού Ναυτικού.
Η όλη στρατηγική σκέψη των κορυφαίων
της Kriegsmarine και (διαδοχικών) Μεγάλων
Ναυάρχων Raeder και Doenitz έφερε σα-
φώς, ευθύς εξ αρχής, αντι-αγγλικό πρόση-
μο. Αυτό, όμως, που θα ηδύνατο να χαρα-
κτηρισθεί ως το «Σενάριο του Ναυτικού» –
ανιχνευόμενο σε μελέτη της Δ/νσεως Ναυ-
τικού Πολέμου (Seekriegsleitung) ήδη από
το 193937 – έτυχε περαιτέρω επεξεργασίας
διαρκούντος του πολέμου, αναπτυχθέν σε
«συνολική στρατηγική σύλληψη του πολέ-
μου» (Gesamtkriegskonzeption)38 από αμ-
φοτέρους τους Μεγάλους Ναυάρχους. Πα-
ρά τις επιμέρους διαφοροποιήσεις (ο –
προερχόμενος από την Διοίκηση Υποβρυ-
χίων – Νταίνιτς απέδιδε π.χ. πρωτεύουσα
θέση στον Υποβρυχιακό Πόλεμο), ο μείζων
σκοπός της Στρατηγικής αυτής ήταν κοι-
νός: αναμέτρηση, πρωτίστως, με τον βρε-
τανικό παράγοντα ισχύος και εξουδετέρω-
σή του. Συνεπώς, η εν λόγω εναλλακτική
οδός Στρατηγικής, που εξεπόνησε το Τμή-
μα Επιχειρήσεων (Operationsabteilung) της
Δ/νσεως Ναυτικού Πολέμου (υπό τον Υπο-
ναύαρχο Kurt Fricke), εστίαζε στην ανάγκη
να πληγεί καίρια η βρετανική ισχύς στις θά-
λασσες και σε αυτό που με τους γεωπολιτι-
κούς όρους του Nicholas Spykman ονομά-
ζουμε «Δακτύλιο Γη» του πλανήτη
(Rimland), ούτως ώστε να στερηθεί η
Αλβιών του ελέγχου των μεγάλων υδατίνων
αρτηριών της υφηλίου – πρωτίστως δε της
Μεσογείου. Η αμφισβήτηση της βρετανικής
Ναυτική Ηγεμονίας στον Χώρο της Μεσο-

γείου ανήγετο σε πρώτιστη προτεραιότη-
τα της εμπολέμου Γερμανίας, στο πλαίσιο
αυτής της εξεταζομένης, «εναλλακτικής»,
Στρατηγικής του Ναυτικού. Συνεπώς, ευ-
κταία ου μην αλλά και επιβεβλημένη εκρίνε-
το η διατήρηση κοινού μετώπου με την Ρω-
σία έναντι των αγγλοσαξονικών Ναυτικών
Δυνάμεων (η αλληλοϋποστήριξη των δύο
Ναυτικών Δυνάμεων του - κατά Spykman -
Rimland ήταν δεδομένη και εξεφράζετο
από την Προεδρία Ρούσβελτ ποικιλοτρό-
πως, ήδη προ της εισόδου των ΗΠΑ στον
πόλεμο, για να ενταθεί βεβαίως κατακόρυ-
φα μετά την ιαπωνική επίθεση κατά του
Περλ-Χάρμπορ και την επακολουθήσασα,
επίσημη πλέον, εγκατάλειψη της αμερικα-
νικής ουδετερότητας τον Δεκέμβριο του
1941). 

Προδήλως, η καταγωγή των αντιλήψεων
του Ναυτικού ανάγεται στην εποχή προ
της ενάρξεως του Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου
ακόμη. Το (τότε) Γερμανικό Αυτοκρατορικό
Ναυτικό (Kaiserliche Marine) είχε διατυπώ-
σει τους δικούς του μείζονες στρατηγικούς-
πολιτικούς σκοπούς, ήδη από εποχής Ναυ-
άρχου Τirpitz, καθιστάμενο το κύριο όχημα
και, συνάμα, ο βασικός εκφραστής του
(διαρκώς οξυνομένου επί Γουλιέλμου Β΄)
αγγλο-γερμανικού ανταγωνισμού ισχύος
και επιρροής, και συντελώντας κατ’ αυτόν
τον τρόπο στην απονομιμοποίηση, στα όμ-
ματα ευρέων τμημάτων της γερμανικής
κοινωνίας, του τότε επικαίρου και λίαν δη-
μοφιλούς (βρετανικής προελεύσεως) ιδεο-
λογήματος περί ανωτερότητος (και συνα-
κόλουθης κοινής μοίρας) των βορείων λα-
ών. Αντ’ αυτού, το OKM (Oberkommando
der Μarine, Ανωτάτη Διοίκηση Ναυτικού)
ανεδείκνυε την Γηραιά Αλβιώνα ως τον κύ-
ριο υπαίτιο ενδεχομένης μη ευοδώσεως της

37 Klee, Κ., Dokumente zum Unternehmen “Seeloewe“. Die geplante deutsche Landung in England,
Goettingen / Berlin / Frankfurt a.M., 1959, σ. 238.

38 Hillgruber, όρ. ανωτ., σελ. 163.
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γερμανικής προσπάθειας για απόκτηση
της παροιμιώδους «θέσεως υπό τον ήλιο»
και, επομένως, ως τον κύριο αντίπαλο του
Γερμανικού Ράϊχ κατά τον «Μεγάλο Πόλε-
μο». Οι μεγαλεπήβολοι «Πολεμικοί Σκοποί
του Ναυτικού» (Kriegsziele der Marine) εί-
χαν κατατεθεί υπ’ όψιν του Καγκελλαρίου
Theobald von Bethmann Hollweg από τον
Ναύαρχο Henning von Holtzendorff, Επιτε-
λάρχη του Ναυαρχείου, την 24η Δεκεμβρί-
ου 1916.

Τον Αύγουστο του 1939, λίγες ημέρες
προ της εκδηλώσεως της γερμανικής επιθέ-
σεως εναντίον της Πολωνίας και της συνα-
κόλουθης εκρήξεως του Δευτέρου Παγκο-
σμίου Πολέμου, η συνομολόγηση του πρώ-
του –και, μετ’ ου πολύ, του δευτέρου– Συμ-
φώνου Μολότωφ-Ρίμπεντροπ φαινόταν να
δικαιώνει τις αντιλήψεις του Ναυτικού αλλά
και της σχολής εκείνης των Γερμανών γεω-
πολιτικών, που αναφανδόν τάσσονταν
υπέρ μιας συμμαχίας με την Ρωσία και την
Ιαπωνία. Συνάμα, έμοιαζε να επισφραγίζει
την κατίσχυση των αμιγώς ρεαλιστικών κρι-
τηρίων, κατά την σχεδίαση και άσκηση της
Γερμανικής Εξωτερικής Πολιτικής, έναντι
των ιδεολογικών. Πολλώ δε μάλλον καθ’
όσον επρόκειτο για μία κατ’ εξοχήν περί-
πτωση αυτού, που η παγκόσμια Κοινή Γνώ-
μη θα εξελάμβανε ως «παρά φύσιν», αν όχι
και «ανίερη» συμμαχία – και έτσι πράγματι
εξελήφθη η συμφωνία Χίτλερ - Στάλιν. Φα-
ντάζεται κανείς το ψυχολογικό «σοκ» που
υπέστησαν π.χ. χιλιάδες κομμουνιστών και
σοσιαλιστών ανά την υφήλιο (ιδίως δε οι
πολιτικοί κρατούμενοι οι έγκλειστοι στις φυ-
λακές και τα στρατόπεδα της Γερμανίας)
άμα τω ακούσματι της συνταρακτικής εκεί-
νης ειδήσεως περί αστραπιαίας μεταβάσε-
ως του Υπουργού Εξωτερικών της ναζιστι-
κής Γερμανίας στην «πρώτη σοσιαλιστική

χώρα του κόσμου» και συνομολογήσεως
συνθήκης με τον ομόλογό του, Κομισσάριο
επί των Εξωτερικών της Σταλινικής ΕΣΣΔ
(βάσει της οποίας, μάλιστα, καθοριζόταν
ως και η εδαφική διανομή της Πολωνίας και
της λοιπής Ανατολικής Ευρώπης).39

Σε ό, τι αφορά στην Στρατηγική Σχεδία-
ση του Πολεμικού Ναυτικού, τις ανωτέρω
εκτεθείσες σκέψεις του Ναυάρχου Fricke
υιοθέτησε και προεξέτεινε σημαντικά ο
Ναύαρχος Rolf Carls, Διοικητής του Ναυ-
στάθμου Βαλτικής Θαλάσσης (Marine-
station Ostsee) και Αρχιναύαρχος των Ναυ-
τικών Διοικήσεων Ανατολής (Marinegrup-
penkommandos Ost). Σε εμπεριστατωμένη
μελέτη του της 13ης Ιουνίου 1940, ο Ναύ-
αρχος Carls εξέφραζε σαφώς και απερι-
φράστως την θεώρηση του πολέμου, από
την σκοπιά του Ναυτικού: Σκοπός ήταν «η
ανύψωση της Γερμανίας σε Παγκόσμιο Δύ-
ναμη» (Weltmacht), άρα, έπρεπε να επιδιω-
χθούν «η απελευθέρωση (της Γερμανίας)
από την αγγλογαλλική θαλάσσια στρατηγι-
κή περικύκλωση» και – πέραν της εξουδετε-
ρώσεως της Γαλλίας – η «εξασθένηση του
British Empire» μέχρι του σημείου ενός «ιδιο-
κτησιακού διακανονισμού» με το Γερμανικό
Ράϊχ.40

Συνακολούθως, ο Αρχιναύαρχος των
Ναυτικών Διοικήσεων Ανατολής πρότεινε,
μεταξύ άλλων: 

α) Την διασφάλιση του στρατηγικού
ελέγχου της Δανίας, Νορβηγίας, Ολλανδίας
και Φλάνδρας μέσω μελλοντικής ενσωμα-
τώσεώς τους στην Ομοσπονδία των Βορεί-
ων Κρατών, 

β) Την διασφάλιση του στρατηγικού
ελέγχου των ακτών της Β. Γαλλίας (Βρετάν-
νη, Νορμανδία, Πικαρδία και Αρτουά) μέσω
μετατροπής τους σε προτεκτοράτα του
Ράϊχ (Reichsprotektorate), 

39 ADAP, Serie D, Bd. VII, σ. 206 κ. εξ.
40 KTB, Teil Cb, Anlage zu OKM I op 941/40 g. Kdos. Chefs, BA-MA, RM 7/262, και Salewski,

Seekriegsleitung, σ. 108-114.

TEUXOS_570_ok  07-12-09  18:48  Page 62



Tεύχος 570-Tόμος 169 Nαυτική Eπιθεώρηση   63

γ) Την ολοκλήρωση του στρατηγικού
ελέγχου των θαλασσίων οδών της Β. Ευρώ-
πης μέσω της καταλήψεως των (βρετανι-
κών) Νήσων επί του Διαύλου της Μάγχης,
των Δανικών Νήσων, της Ισλανδίας, της
Γροιλανδίας και των Νήσων Σέτλαντ, 

δ) Την εκδίωξη της Μ. Βρετανίας από όλα
τα ερείσματά της στον Χώρο της Μεσογεί-
ου. Για λόγους αρχής, οι Γερμανοί θεωρού-
σαν εαυτούς υποχρεωμένους να συμπερι-
λάβουν στην μελλοντική ανακατανομή
ισχύος τους Ιταλούς συμμάχους τους, παρ’
όλην την δυσφορία των στρατιωτικών ένα-
ντι των τελευταίων. Έτσι, η Αίγυπτος (και
το Σουδάν), η Μάλτα και η Κύπρος θα απο-
δίδονταν στην Ιταλία, ενώ το Γιβραλτάρ
στην Ισπανία (του Φράνκο), διασφαλιζομέ-
νης όμως μιας γερμανικής βάσεως επί του
Βράχου των Ηρακλείων Στηλών.

ε) Ομοίως, η Γερμανία θα αποκτούσε
ναυτικές βάσεις επί του Ντακάρ, της Καζα-
μπλάνκας και των Καναρίων Νήσων.

στ) Ως προς την Μαύρη Ήπειρο, συν τω
χρόνω, ορμώμενοι από του κέντρου (Κογκό)
αλλά και από των πρώην γερμανικών αποι-
κιών, οι Γερμανοί θα εξεδίωκαν τους Βρετα-
νούς από την Κεντρο-Ανατολική Αφρική,
την Νοτιοανατολική Αφρική (Ροδεσία, σήμε-
ρα Ζιμπάμπουε) και την Νότιο Αφρική, και
τους Γάλλους από τις νησιωτικές κτήσεις
τους ανατολικά της ηπείρου. Η Μαδαγα-
σκάρη, οι Σεϋχέλλες, ο Άγ. Μαυρίκιος θα πε-
ριέρχονταν υπό γερμανική κατοχή. 

ζ) Ο στρατηγικής σημασίας κόμβος του
Άντεν είλκυε επίσης το ζωηρό ενδιαφέρον
του Γερμανικού Ναυτικού. Εν τούτοις, γνω-
στού όντος ότι θα ανέκυπταν και εδώ τρι-
βές με τους Ιταλούς συμμάχους, ο Ναύαρ-
χος Καρλς παρέπεμπε την λεπτή αυτή
υπόθεση προς επίλυσιν «στο ανώτατο πο-
λιτικό επίπεδο» (η στερεότυπη έκφραση
που συναντούμε στις εκθέσεις, αναφορές,
υπομνήματα κ.λ.π. των Γερμανών υπηρε-
σιακών – στρατιωτικών και διπλωματικών
– παραγόντων της εποχής οσάκις επρόκει-

το για ζήτημα που ανεμένετο να εγείρει τις
αντιδράσεις του Μουσσολίνι).  

Υπό το κράτος της ευφορίας που προ-
κάλεσε η εντυπωσιακή κατάρρευση της
Γαλλίας και των διανοιγομένων τεραστίων
δυνατοτήτων για την ανάδειξη της Ηπει-
ρωτικής Δυνάμεως Γερμανίας σε naval
power και Αποικιακή Δύναμη – λαμβανομέ-
νης υπ’ όψιν της εκτάσεως των γαλλικών
υπερποντίων κτήσεων ανά την υφήλιο – το
Ναυτικό δεν καταβάλλει πια καμμία προ-
σπάθεια να κρύψει ποιόν θεωρεί μείζονα
αντίπαλο, ζητεί δε ολοένα και επιτακτικώ-
τερα την συντριβή της Βρεταννίας, αμφι-
σβητώντας μάλιστα, για πρώτην φορά τό-
σο ανοικτά, την στρατηγική του Φύρερ και
την αξιωματική αφετηρία αυτής της στρα-
τηγικής: το δόγμα του ειρηνικού, αμφοτε-
ροβαρούς διακανονισμού μεταξύ των «δύο
γερμανικών εθνών». Σε υπόμνημα της
Δ/νσεως Ναυτικού Πολέμου, της 11ης Ιου-
λίου 1940, διαβάζουμε: «Μοιάζει, όμως,
ανόητο να κλείσουμε ειρήνη με την Αγγλία,
η οποία απλώς θα μας υποχρεώσει να
έχουμε και πάλι να αντιμετωπίσουμε την
εχθρότητα της Αγγλίας στο μέλλον, όταν οι
πιθανότητές της να επιλέξει συμμάχους θα
είναι ουσιωδώς ευνοϊκώτερες γι’ αυτήν.
Γιατί να δοθεί στην Αγγλία η δυνατότητα
μιας επαναλήψεως του αγώνα εξοντώσε-
ως εναντίον της Γερμανίας στο μέλλον, ενώ
σήμερα είμεθα σε θέση (…) να την πλήξου-
με και να την ρίξουμε στο έδαφος, έτσι
ώστε να μην προβάλει ποτέ πια στο μέλλον
ως αντίπαλος;» 

Δεν ήταν, ίσως, τυχαίο ότι η άποψη αυ-
τή προήρχετο από τους υπευθύνους Επι-
χειρησιακών Ζητημάτων της Διεξαγωγής
του Πολέμου στο Θέατρο Μεσογείου. Εν
τούτοις, όλες οι απόπειρες να αναδειχθεί η
Ναυτική Δύναμη Βρεταννία σε «κύριο αντί-
παλο», ενταθείσες μετά την πτώση της
Γαλλίας, προσέκρουσαν στην γνωστή, χα-
ρακτηρισθείσα ως «αινιγματική» – αλλά, εν
τω μεταξύ, επαρκώς επεξηγηθείσα στην
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ιστορική βιβλιογραφία – «αναβλητικότητα»
του Χίτλερ σε σχέση με την επίθεση κατά
της ιδίας της Βρεταννίας, αναβλητικότητα
που του στοίχισε τρεις ολόκληρους μήνες,
ενώ οι στρατιωτικοί και διπλωματικοί ιθύ-
νοντες διερωτώντο ποία ήσαν τα αίτια της
θερινής ραστώνης. Η παροιμιώδης εκείνη
αναβλητικότητα οφειλόταν στην πεποίθη-
σή του ότι, τώρα πλέον – της Γαλλίας κατα-
πεσούσης – οι ιθύνοντες του Λονδίνου θα
απεδέχοντο τις συμβιβαστικές προτάσεις
του, οπότε θα απεσοβείτο ο πόλεμος μετα-
ξύ των δύο «αδελφών γερμανικών εθνών».
Είναι λίαν εύγλωττο, περί της θέσεως που η
Αγγλία κατείχε στην κοσμοθεωρία του Χίτ-
λερ, ότι ακόμη και μήνες αργότερα, περί τα
τέλη Σεπτεμβρίου του 1940 (ενώ η Επιχεί-
ρηση «Θαλάσσιος Λέων» τελούσε ήδη υπό
πλήρη εξέλιξιν), ο ίδιος συνέχιζε, για ένα
διάστημα, να αμφιταλαντεύεται και να
απορρίπτει τις εισηγήσεις του Ναυτικού
και της Αεροπορίας περί επεκτάσεως και
εντάσεως του Υποβρυχιακού Πολέμου, των
από αέρος βομβαρδισμών και του ναυτικού
αποκλεισμού κατά της Βρεταννίας. Όπως
εκμυστηρευόταν στον αξιωματικό-«θρύλο»
της Luftwaffe, Galland, έτρεφε «τον μέγιστο
σεβασμό προ της αγγλοσαξονικής φυλής».
Ακόμη δε και αν «ο πόλεμος εξέβαινε ευνοϊ-
κώς για μας, θα προέκυπτε ένα τέτοιο κε-
νό, διά της εξοντώσεως της Μ. Βρεταννίας,
το οποίο δεν θα μπορούσε να καλυφθεί».41

Είναι, άλλωστε, χαρακτηριστικό – και ίσως
ενδεικτικό της ανθρωπίνης ψυχολογίας –
ότι, παρά τις απορρίψεις και διαψεύσεις
από την πραγματικότητα, ο Χίτλερ ενέμεινε
σ’ αυτήν την στάση του έναντι της Αγγλίας
για αρκετό καιρό ακόμη, τουλάχιστον μέχρι
τα τέλη του 1941 ή τις αρχές του 1942,

οπότε, πλέον, η παθολογική σχεδόν «λα-
τρεία» του «αδελφού βορείου έθνους» μετε-
τράπη σε μίσος (η sui generis σχέση του
Χίτλερ με την Αγγλία αποδίδεται ίσως καλύ-
τερα με τον γερμανικό όρο Hassliebe, εκ
του Hass, «μίσος», και Liebe, «αγάπη») – μί-
σος κατευθυνόμενο κυρίως εναντίον εκεί-
νων των «κύκλων στο Λονδίνο που κινούν
τα νήματα» και ευθύνονταν, κατά την αντί-
ληψή του, για τον «αυτοκτονικό για την
Λευκή Φυλή πόλεμο». Ακόμη και στις
11/2/1942, ο ναζιστής ηγέτης υπεδέχετο με
ανάμεικτα συναισθήματα – χαράς αλλά και
λύπης – την είδηση της πτώσεως της Σι-
γκαπούρης στα χέρια της συμμάχου του
Ιαπωνίας, διότι, όπως ομολογούσε στον
Ρουμάνο δικτάτορα Στρατηγό Αντωνέ-
σκου, ένας προμαχώνας της «Γερμανικής
Φυλής» (germanische Rasse) έπεσε εις τας
χείρας «υποδεεστέρων» (Minderwer-
tigen)!42

Η πορεία των εξελίξεων, από την μακρά
αναμονή στην έναρξη, τελικώς, της Επιχει-
ρήσεως «Θαλάσσιος Λέων», ενεθάρρυνε
την Ανωτάτη Διοίκηση Ναυτικού να εντεί-
νει τις προσπάθειές της υπέρ του «σεναρί-
ου» της. Ο Μέγας Ναύαρχος Ραίντερ κατέ-
θεσε την 6η Σεπτεμβρίου 1940, ενώπιον
του Φύρερ, Καγκελλαρίου του Ράϊχ και
Αρχιστρατήγου των τριών Όπλων, μία συ-
νολική στρατηγική επί της αναλήψεως και
διεξαγωγής ενός πολέμου κατά της Βρε-
ταννίας.43 Πρόδηλο χαρακτηριστικό γνώρι-
σμα της εν λόγω στρατηγικής ήταν η εστία-
ση όχι στο ευρασιατικό Heartland της Πα-
γκοσμίου Νήσου, αλλά στο Rimland: ΝΑ. Ευ-
ρώπη, Μικρά Ασία, Αραβία, Αίγυπτος,
Αφρική. Ακρογωνιαίο λίθο της αποτελούσε
η «καθοριστική σημασία» που απεδίδετο

41 Galland, Adolf, Die Ersten und die Letzten; Darmstadt, 1953σ. 81.
42 Hillgruber, σ. 155.
43 Aufs. Raeders ueber seine Besprechung mit Hitler vom 6.9.1940, in: Lagevortraege des Ob. D. M.;

Raeder, Bd. II, σ. 246. ΚΤΒ ΟΚW, Bd. I, 88 σελ. κ. εξ. Hillgruber, όρ. ανωτ., σ. 188 κ. εξ. Puttkamer,
Karl-Jesko von, Die unheimliche See: Hitler und die Kriegsmarine, Muenchen (Kühne), 1952, σ. 41.
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στην «ηγεμονία του Μεσογειακού Χώρου»,
η οποία θα συνεπήγετο «διασφάλιση απε-
ριορίστων πηγών πρώτων υλών» και θα
δημιουργούσε μία «νέα, στρατηγικώς συμ-
φέρουσα βάση εξορμήσεως για περαιτέρω
ενέργειες κατά του British Empire». Ουδέν
είχε διαφύγει της προσοχής του Μεγάλου
Ναυάρχου: Επεσήμαινε τις «αποφασιστι-
κές δυσχέρειες» που θα επέφερε στον βρε-
τανικό ανεφοδιασμό εκ Νοτίου Ατλαντικού
ενδεχόμενη πτώση του Γιβραλτάρ. Εξήρε
την στρατηγική σπουδαιότητα του Ντα-
κάρ, εκτιμώντας ότι εκεί θα έστρεφαν κατά
πρώτον την προσοχή τους οι Αμερικανοί,
για να το χρησιμοποιήσουν ως ορμητήριο
κατά της Νοτίου Ευρώπης (η ευστοχία της
εκτιμήσεώς του επαληθεύθηκε λίγα μόλις
χρόνια αργότερα – σημειωτέον δε ότι, κατ’
εκείνο τον χρόνο, 1940, οι ΗΠΑ δεν είχαν
ακόμη εισέλθει στον πόλεμο!).44

Ο Μέγας Ναύαρχος Ραίντερ κατέστησε
σαφές στον Χίτλερ ότι η «οικοδόμηση του
κέντρου βάρους» του πολέμου στον Χώρο
της Μεσογείου (Schwerpunktbildung im
Mittelmeerraum) δεν αποτελούσε, κατά την
αντίληψη του Ναυτικού, παράλληλη ή εν-
διάμεση ενέργεια (Zwischenaktion) αλλά
«κυρία ενέργεια» (Hauptaktion) στο θέατρο
του πολέμου, ευκρινώς στοχεύουσα την
Αγγλία. Υπεγράμμισε δε μετ’ εμφάσεως ότι
οι σχετικές προπαρασκευές έπρεπε να
«αρχίσουν αμέσως», 45 προ της «εισόδου
των ΗΠΑ στον πόλεμο» (την οποία ο ίδιος,
προφανώς, θεωρούσε αναπόφευκτη). 

Εξ άλλου, πληροφορηθείς τις (εμπιστευ-
τικώς εκφρασθείσες) προθέσεις του Χίτλερ
περί διενεργείας εκστρατείας κατά της Ρω-
σίας, ο Αρχηγός Ναυτικού κατέβαλε εκ νέ-
ου, την 26η Σεπτεμβρίου 1940, επίπονες

προσπάθειες ώστε, παρουσιάζοντάς του
ένα εμπεριστατωμένο στρατηγικό σενάριο
με σαφέστατη στόχευση κατά της Αγγλίας,
να αποστρέψει την προσοχή του από την
Ανατολή και τα σχέδια περί Ρωσσικής
Εκστρατείας. Επαναλαμβάνοντας μετ’ επι-
τάσεως, όσα του είχε εκθέσει λίγες εβδομά-
δες ενωρίτερα, ο Ραίντερ τόνισε στον Χίτ-
λερ ότι η Μεσόγειος υπήρξε πάντοτε για
τους Βρετανούς «το κέντρο της συνολικής
θέσεώς τους», για να καταλήξει στο συμπέ-
ρασμα ότι «το Ζήτημα της Μεσογείου οφεί-
λει να επιλυθεί εντός του χειμερινού εξαμή-
νου». Επί του πρακτέου, ο Μέγας Ναύαρ-
χος πρότεινε τα εξής βήματα: 
- κατάληψη Γιβραλτάρ
- κατάληψη Καναρίων Νήσων 
- κατάληψη Διώρυγος Σουέζ
- προέλαση από Αιγύπτου μέσω Παλαι-

στίνης-Συρίας μέχρι των συνόρων της
Τουρκίας.46

Δι’ αυτού του τρόπου, οι πύλες της Με-
σογείου θα φράσσονταν για την Αγγλία. Ο
σπουδαιότερος δυνητικός γεωστρατηγικός
εταίρος της στην Ανατολική Μεσόγειο, η
Τουρκία, «θα τελούσε υπό την εξουσία
μας», σημείωνε ο Μέγας Ναύαρχος.47 Εις
ό,τι αφορά δε στο «Ζήτημα της Ρωσίας»,
τούτο θα προσελάμβανε άλλη διάσταση,
πλέον. Η Ρωσία δεν απειλούσε την Γερμα-
νία, αντιθέτως ζούσε ήδη υπό τον φόβο
της Γερμανίας, σύμφωνα με την εκτίμησή
του. Πόσο μάλλον εάν η Γερμανία έκτιζε το
οικοδόμημα της ισχύος της στην Μεσόγειο,
δορυφοροποιώντας την Τουρκία, γειτνιά-
ζουσα με την Ρωσία. Οπότε και δεν θα συ-
νέτρεχε λόγος «μιας γερμανικής ενεργείας
από Βορρά» (διακριτικός υπαινιγμός κατά
μιας εκστρατείας της Βέρμαχτ εναντίον της
Ρωσίας). 

Εν τούτοις, παρά το γεγονός ότι η συμ-
μαχία εκείνη επέφερε απτά, και δη σπου-
δαία, τακτικά πλεονεκτήματα σε αμφότε-
ρες τις Ηπειρωτικές Δυνάμεις – καθ’ όσον
επέτρεψε στην μεν Γερμανία να εξαπολύ-

44 KTB OKW, όρ. ανωτ.
45 Όρ. ανωτ.
46 Puttkamer, όρ. ανωτ., σ. 41. Hillgruber, όρ.

ανωτ., σ. 189.
47 Όρ. ανωτ.

TEUXOS_570_ok  07-12-09  18:48  Page 65



66 Nαυτική Eπιθεώρηση Tεύχος 570-Tόμος 169

σει ευθύς αμέσως την συντριπτική της επί-
θεση εναντίον της Πολωνίας, εν συνεχεία
δε να εξουδετερώσει απερίσπαστη τα ερεί-
σματα της Βρεταννίας στο Δυτικό Rimland
(Νορβηγία, Δανία, Κάτω Χώρες, Γαλλία),
στην δε Ρωσία να ενσωματώσει γεωγραφι-
κά την Ανατολική Πολωνία και τις Βαλτικές
Δημοκρατίες και να δορυφοροποιήσει την
Φιλανδία – δεν έμελλε να μακροημερεύσει.
Ο λόγος οφείλει, κατ’ αρχάς, να αναζητηθεί
στην προαναφερθείσα σαφή υπεροχή ιδεο-
λογικών προτιμήσεων και προσηλώσεων
στο αξιακό και κοσμοθεωρητικό σύστημα
του Χίτλερ, ως υπάτου ιθύνοντος της Γερ-
μανικής Πολιτικής και Στρατηγικής.

Επιπροσθέτως, την βιωσιμότητα της
συμμαχίας των δύο Ηπειρωτικών Δυνάμε-
ων, που με κοπιώδεις όσο και δεξιοτεχνικές
προσπάθειες είχε φιλοτεχνήσει ο Ρίμπε-
ντροπ, υπονόμευσε, πέραν του ιδεολογικού
προτάγματος του Χίτλερ, και η σταθερή άρ-
νηση του Ιωσήφ Βησσαριώνοβιτς Στάλιν να
συμμορφωθεί προς τις υποδείξεις των Γερ-
μανών εταίρων του και να εγκαταλείψει τις
βλέψεις του επί των Στενών των Δαρδανελ-
λίων και του Βοσπόρου και επί της Βαλκανι-
κής Χερσονήσου. Ασφαλώς η συγκεκριμένη
στάση της ρωσικής ηγεσίας απηχούσε την
επικράτηση αρχών και κριτηρίων της
Realpolitik, μακράν πάσης διεθνιστικής ιδεο-
ληψίας και ρητορείας: Ο Στάλιν επεδίωκε,
διά των γερμανοσοβιετικών διαβουλεύσε-
ων, μία οριοθέτηση – και συνάμα εναρμόνι-
ση – των σφαιρών επιρροής των δύο κρα-
τών στην Ευρώπη, αδιαφορώντας για τα
ιδεολογικά ψιμύθια. Η προσήλωση δε του
Στάλιν στον «παλαιό στόχο» των Στενών (η
φράση από την περίφημη συνομιλία του
Χίτλερ με τον Μουσσολίνι την 28η Οκτωβρί-
ου 1940 – ημέρα ενάρξεως της ιταλικής επι-
θέσεως κατά της Ελλάδος)48 τον ανεδείκνυε

σε συνεχιστή μιας μακραίωνης στρατηγικής
και διπλωματικής παραδόσεως της Αγίας
Ρωσίας της Μεγάλης Αικατερίνης και του
Νικολάου του Α΄. 

Όταν ο Ρίμπεντροπ αντελήφθη το με
μαθηματική ακρίβεια επερχόμενο αδιέξοδο,
προσπάθησε να το αποτρέψει, για να δια-
σώσει την λυδία λίθο της στρατηγικής του
(τα Σύμφωνα του Αυγούστου και του Σε-
πτεμβρίου 1939 μεταξύ Γερμανίας-ΕΣΣΔ)
και να αποσοβήσει τον κίνδυνο επαναλή-
ψεως του εφιάλτη του διμέτωπου πολέ-
μου. Σε επιστολή του της 13ης Οκτωβρίου
1940 έγραφε προς τον Στάλιν ότι «ιστορική
αποστολή των Τεσσάρων Δυνάμεων – Σο-
βιετικής Ενώσεως, Ιταλίας, Ιαπωνίας και
Γερμανίας – είναι να διατάξουν την πολιτι-
κή τους με μακρά προοπτική και, μέσω
οριοθετήσεως βάσει κοσμικών (σ.σ: εννοεί,
προφανώς, μη ιδεολογικών) κριτηρίων, να
θέσουν την μελλοντική εξέλιξη των λαών
τους στην ορθή τροχιά.»49 Η επίδραση
κλασσικών γεωπολιτικών αντιλήψεων ανα-
γομένων στον Karl Haushofer είναι πρόδη-
λη. Βεβαίως, ο Γερμανός Υπουργός Εξωτε-
ρικών έσπευδε να σημειώσει ότι εκθέτει τα
ανωτέρω «και κατά την αντίληψη του Φύ-
ρερ». Ωστόσο, οι γερμανο-ρωσικές διαβου-
λεύσεις του Νοεμβρίου 1940 –η υστάτη
προσπάθεια να αρθούν οι διαφορές μεταξύ
των δύο Ευρασιατικών Δυνάμεων– απέβη-
σαν άκαρπες. Η απόπειρα της γερμανικής
πλευράς να εκτρέψει την ορμή της Ρωσσι-
κής Άρκτου προς την κατεύθυνση του Ιράν,
των Ινδιών και της Βακτριανής έπεσε στο
κενό. Συγχρόνως, η είδηση της αφίξεως
γερμανικού στρατιωτικού αποσπάσματος
στην Ρουμανία, για την προστασία των κρι-
σίμων για την οικονομία του Ράϊχ πετρελαι-
οπηγών του Πλοεστίου από αναμενόμενο
αγγλικό βομβαρδισμό – μετά την εκδήλωση

48 ADAP, Serie D, Bd. XI, Dok. 246, Aufz. ueber die Unterredung Hitler – Mussolini, 28.10.1940. 
49 ADAP, όρα ανωτ., Dok. 176, Brief Ribbentrops an Stalin, 13.10.1940, σ. 291 κ. εξ.
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της ιταλικής επιθέσεως κατά της Ελλάδος –
έδωσε την χαριστική βολή στο σενάριο της
γερμανο-ρωσσικής συγκλίσεως. Παρά τις
επί χρόνια μονότονα επαναλαμβανόμενες
διακηρύξεις τους, ότι επ’ ουδενί έχουν εδα-
φικά, ει μη μόνον οικονομικής φύσεως, συμ-
φέροντα στην Βαλκανική, οι Γερμανοί πα-
τούσαν πόδι στην Χερσόνησο – και ο «ερυ-
θρός Τσάρος» δεν έδειχνε την παραμικρά
διάθεση να το αποδεχθεί. Ούτως ή άλλως,
ο Χίτλερ αδιαλείπτως θεωρούσε ότι η Ρω-
σία ήταν «όλο το πρόβλημα της Ευρώπης»
και άρα, όπως έλεγε στον Στρατηγό Χάλ-
ντερ, έπρεπε «να γίνουν όλα για να είμαστε
έτοιμοι για το μεγάλο ξεκαθάρισμα λογα-
ριασμών».50

Εν τω μεταξύ, η Βέρμαχτ έχει λάβει την
εντολή όπως καταρτίσει το σχέδιο της «Ρω-
σικής Εκστρατείας» (Russlandfeldzug), το
οποίο καταχωρίζεται εν συνεχεία, την 18η
Δεκεμβρίου του ιδίου έτους, στην «Οδηγία
υπ’ αριθμ. 21». Τι ορίζει; Ότι «η Γερμανική
Βέρμαχτ οφείλει να έχει προετοιμασθεί,
ώστε να καθυποτάξει τη Σοβιετική Ρωσία,
ακόμη και προ της λήξεως του πολέμου κα-
τά της Αγγλίας (…)». Έξι μήνες αργότερα,
τις πρώτες πρωινές ώρες της 22ας Ιουνίου
1941, το μεγαλύτερο, μέχρι της ημέρας
εκείνης, επιθετικό στράτευμα της Παγκο-
σμίου Ιστορίας, διαθέτοντας τρομακτική
δύναμη πυρός, εισβάλλει στην Ρωσία.
Επρόκειτο για την έναρξη του Unterneh-
men Barbarossa – και την οριστική υπονό-
μευση της «εναλλακτικής» Στρατηγικής του
Γερμανικού Πολεμικού Ναυτικού. 

Η Ναυτική Ανωτάτη Διοίκηση και η Διεύ-
θυνση Ναυτικού Πολέμου είχαν καταβάλει
σύντονες και εργώδεις προσπάθειες να με-

ταστρέψουν την προσοχή του Χίτλερ εξ
Ανατολών και να την κατευθύνουν προς
Νότον, προς την Μεσόγειο και τις θάλασ-
σες. Πλην όμως, ο Χίτλερ εξακολουθούσε να
τηρεί μονίμως εστραμμένο το βλέμμα προς
Ανατολάς, προς τις ρωσικές πεδιάδες, ανα-
μένοντας πότε θα επήρχετο η κατάλληλη
στιγμή για να εξαπολύσει τον «τερατωδέ-
στερο πόλεμο κατακτήσεως, εξοντώσεως
και υποδουλώσεως της Νεωτέρας Ιστο-
ρίας» (όπως τον ονόμασε κατά την δεκαε-
τία του ’60 ο Ernst Nolte, καίτοι κορυφαίος
αναθεωρητικός ιστορικός). Βεβαίως, από-
πειρες εξανδραποδισμού των σλαυϊκών λα-
ών, εκ μέρους των γερμανικών φύλων ή των
τευτονικών μοναχικών-ιπποτικών ταγμά-
των, είχαν σημειωθεί και κατά το παρελθόν,
ήδη από των χρόνων του ύστερου Μεσαίω-
νος, η τωρινή περίπτωση, όμως, υπερέβαι-
νε κάθε παραδεδομένο όριο γραπτών ή εθι-
μικών διεθνοδικαιϊκών, ηθικών, ανθρωπιστι-
κών ή θρησκευτικών κανόνων.51

Ότι ο πόλεμος αυτός δε, στο Ανατολικό
Μέτωπο, θα διέφερε ποιοτικώς έναντι τό-
σο των προηγηθέντων πολέμων όσο και
εκείνου που «του είχε επιβληθεί»52 (εξ αι-
τίας της αγγλικής απορρίψεως των προτά-
σεών του) στην Δυτική Ευρώπη, τούτο ο
Χίτλερ είχε φροντίσει να καταστήσει απο-
λύτως σαφές ήδη προ της ενάρξεως της
Επιχειρήσεως «Βαρβαρόσσα». Την
17/3/1941 εδήλωνε, παρουσία του Υπο-
στρατήγου Adolf Heusinger και του Επιτε-
λάρχου Franz Halder, ότι «ο ηγετικός μηχα-
νισμός του ρωσικού κράτους οφείλει να συ-
ντριβεί» και ότι καθ’ όλην την έκταση της
μείζονος Ρωσίας «επιβάλλεται χρήση κτη-
νωδεστάτης βίας». Προσέτι, την 30/3/1941,

50 ΚΤΒ Halder, Βd. II, σ. 165.
51 Όρα σχετικώς Eichholtz, Dietrich, “Der Generalplan Ost. Ueber eine Ausgeburt imperialistischer

Denkart und Politik“, Jahrbuch fuer Geschichte, 26, Berlin/DDR, 1969. Επίσης, Ηλιόπουλου, Ηλία,
«1941: Μια απόπειρα εξόντωσης της Ρωσίας. Το “Γενικό Σχέδιο Ανατολής”», Πόλεμος και Ιστο-
ρία, τεύχος 106, Μάϊος 2007, σ. 24-41.

52 Hillgruber, όρ. ανωτ., σ. 164.
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ενώ διεξήγετο η κρίσιμη συγκέντρωση περί-
που 250 Ανωτέρων Αξιωματικών της Βέρ-
μαχτ - Διοικητών και Επιτελών των Σχημα-
τισμών που προορίζονταν για το Ανατολι-
κό Μέτωπο - ο Φύρερ τους απηύθυνε τα
ακόλουθα λόγια: «Οφείλομε να μετακινη-
θούμε από την σκοπιά του Στρατιωτικού
Ήθους. Πρόκειται περί πολέμου εξοντώσε-
ως (…) Δεν τίθεται θέμα Στρατοδικείων. Οι
Διοικητές των Μονάδων οφείλουν να απαι-
τήσουν από τους εαυτούς των να υπερ-
βούν τους ενδοιασμούς των». Εξ ου και οι
ούτω καλούμενες «Εγκληματικές Διαταγές
της Βέρμαχτ» (Verbrecherische Befehle der
Wehrmacht), όπως έμειναν γνωστές στην
ιστορική συγγραφή, εκδοθείσες μετά ταύτα
και πηγάζουσες εκ των «Επί μέρους Κατευ-
θυντηρίων Γραμμών σχετικώς προς την
Οδηγία υπ’ αριθμ. 21».53

Ο Ralph Giordano παρατηρεί ότι «επρό-
κειτο περί ανοικτής εκκλήσεως προς διά-
πραξιν γενοκτονίας, περί πρωτοφανών -
μέχρι της εποχής εκείνης - απαιτήσεων
έναντι του Γερμανικού Στρατού, όπως πα-
ραβεί όλους τους κανόνες Διεθνούς Δικαίου
και διεξαγωγής πολέμου και διαπράξει
εγκλήματα, τα οποία δεν εδικαιολογούντο
παρά μόνον διά της ναζιστικής ιδεολο-
γίας».54 Ο «πόλεμος του Χίτλερ» στην Ανα-
τολή υπερέβαινε τα παραδοσιακά όρια και
ειωθότα και παρέπεμπε στο φαινόμενο
του Επαναστατισμού / Ριζοσπαστισμού
στην Ιστορία των Διεθνών Σχέσεων. Κατά
τον Μartin Wight, «η επαναστατική εξό-
ντωση είναι πολύ διαφορετική από την ρε-
αλιστική εξόντωση, επειδή διεξάγεται βά-
σει αρχής». Δέσμια των ιδεοληψιών ενός

ανδρός, που πίστευε ότι ήταν όργανο στην
υπηρεσία της Θείας Προνοίας (Vorsehung)
και θεωρούσε ως «γερμανική αποστολή»
(deutsche Mission)55 την εξόντωση των
«Σλαύων υπανθρώπων» (slawische Unter-
menschen), την εξάλειψη της απειλής του
Μπολσεβικισμού και την εκδίωξη του τε-
λευταίου πέραν των απωτάτων ανατολι-
κών συνόρων του (ιδρυθησομένου) Ευρω-
παϊκού Μείζονος Χώρου (Europäischer
Grossraum), η Γερμανία βάδιζε εκ νέου
προς την τραγική μοίρα της: εκείνην του Σι-
σύφου. 

Αντιθέτως, οι Αξιωματικοί του Γερμανι-
κού Πολεμικού Ναυτικού είχαν εκλάβει τον
Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο ως «σαφώς
στρατιωτική αναμέτρηση», από στρατηγι-
κής πλευράς δε ως «συνέχιση των παραδο-
σιακών πολέμων για την Ηγεμονία στην Ευ-
ρώπη».56 Εξ ου και αρνήθηκαν να εκτελέ-
σουν την διαταγή που εξέδωσε ο Χίτλερ λί-
γο προ της αυτοκτονίας του (30 Απριλίου
1945) περί ολικής καταστροφής των Nαυ-
τικών Αρχείων.57 Και τούτο διότι κοινή με-
ταξύ των Αξιωματικών του Ναυτικού ήταν
η πεποίθηση ότι ουδέν είχαν να αποκρύ-
ψουν, ουδένα λόγο είχαν να αισχύνονται.
Καθ’ όσον αφορά στην διεξαγωγή του Ναυ-
τικού Πολέμου, θεωρούσαν ότι είχαν πρά-
ξει ευσυνειδήτως το καθήκον τους, όπως
είχαν εκπαιδευθεί, καίτοι σαφώς και παν-
θομολογουμένως υπολείπονταν σε ισχύ
έναντι της αντιπάλου (βρετανικής) Ναυτι-
κής Δυνάμεως – κερδίζοντας την αναγνώρι-
ση φίλων και αντιπάλων. 

53 Eichholtz, όρ. ανωτ.
54 Όρα Giordano, Ralph, Wenn Hitler den Krieg gewonen haette, Oktober, 1991, Muenchen.
55 Militaergeschichtliches Forschungsamt (MFA), Aufz. Blumentritts ueber seine Gespraeche mit

Schmundt im Winter 1939/40, Signatur III M(A) 44.
56 Hillgruber, όρ. ανωτ., σ. 164.
57 Ευεργετική συνέπεια της μη εκτελέσεως της συγκεκριμένης διαταγής του Χίτλερ ήταν το ότι δια-

σώθηκαν τα Αρχεία της Kriegsmarine.
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– ΑΡΧΕΙΑ
– Aus dem Archiv des Auswaertigen Amtes (Εκ

του Αρχείου του Υπουργείου Εξωτερικών),
Akten zur Deutschen Auswaertigen Politik
1918-1945 (Φάκελλοι Γερμανικής Εξωτερικής
Πολιτικής 1918-1945), Serie (Σειρά) D (1937-
1945), Baende (τόμοι) I-X, Baden-Baden,
1950-1956, und Frankfurt a. M., 1961-1964,
XI, 1. & 2., Bonn, 1965.

– Militaergeschichtliches Forschungsamt (Γρα-
φείο Ερεύνης Στρατιωτικής Ιστορίας),
Freiburg (μέχρι πρό τινος), “Aufz.
Blumentritts ueber seine Gespraeche mit
Schmundt im Winter 1939/40“, Signatur III
M(A) 44.

– Oberkommando der Wehrmacht (Ανωτάτη
Διοίκηση Ενόπλων Δυνάμεων), Kriegstage-
buch des Oberkommandos der Wehrmacht
(Πολεμικό Ημερολόγιο Ανωτάτης Διοικήσεως
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Το 1940, ο τότε Πλωτάρχης Ιωάννης
Τούμπας εντάσσεται, όπως και άλλοι
–απότακτοι ή αποκατασταθέντες– βενιζε-
λικοί αξιωματικοί του Βασιλικού Ναυτικού,
στην βρετανική μυστική υπηρεσία Section
D, με τον κωδικό αριθμό D/H.G 60. Στην
ίδια υπηρεσία, δημιούργημα της Secret
Intelligence Service (SIS ή ΜΙ6) έχει εντα-
χθεί, από το φθινόπωρο του 1939, και ο
εφοπλιστής Noël Rees, λόγω των γνώσεών
του σχετικά με τα Δωδεκάνησα και, γενι-
κά, το Αιγαίο Πέλαγος. Από τότε αρχίζει η
φιλική σχέση των δύο ανδρών, παρ’ όλον
ότι οι δρόμοι τους σύντομα χωρίζουν.

Το καλοκαίρι του 1940, η Section D και
μια άλλη, αντίστοιχη, στρατιωτική υπηρε-
σία, η MIR, συγχωνεύονται και πλέον απο-

τελούν την μυστική, παραστρατιωτική,
οργάνωση SOE, περισσότερο γνωστή ως
MO4 ή Force 133. Ο Rees δεν θα ακολου-
θήσει την SOE αλλά θα παραμείνει στην
ΜΙ6. Έτσι, τον Δεκέμβριο του 1940 διορί-
ζεται υποπρόξενος στη Χίο, την οποία
εγκαταλείπει λίγες μόνον ημέρες πριν από
την κατάληψή της από τους Γερμανούς.
Eγκαθίσταται στη Σμύρνη, όπου η έδρα
της οικογενειακής του επιχείρησης μέχρι
το 1922, και εκεί αρχίζει η θυελλώδης πο-
ρεία του στις βρετανικές μυστικές υπηρε-
σίες: Γίνεται εκπρόσωπος της Διεύθυνσης
Kατασκοπείας του Βρετανικού Ναυτικού
(NID) της ΜΙ6 (για την Μ. Ανατολή, ISLD)
της υπηρεσίας διαφυγών MI9 και τέλος,
του Αρχηγείου των Ειδικών Δυνάμεων
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Ανατολικής Μεσογείου. Υποπρόξενος στη
Σμύρνη και, αρχικά, Ανθυποπλοίαρχος
του Βρετανικού Βασιλικού Ναυτικού, ελέγ-
χει την κατασκοπεία και τις διαφυγές στο
Αιγαίο, στις μεγάλες ελληνικές πόλεις, ακό-
μα και στο Ιόνιο Πέλαγος. 

Και τώρα ο “ΑΔΡΙΑΣ”. Όπως αναφέρει
ο Τούμπας, ο πρώτος άνθρωπος που ανε-
βαίνει στο τραυματισμένο πλοίο, όταν
οδηγείται στον όρμο της Μύνδου
(Gümüslük) είναι κάποιος Χασάν Μπέης,
που όμως, ούτε μπέης είναι ούτε καν
Τούρκος. Πρόκειται για τον Νίκο Μυριστή,
πρώην τηλεγραφητή στη Χίο και από το
1942 μόνιμο ασυρματιστή του Rees στη
Μύνδο. Από τον ασύρματο του Μυριστή
στέλνει ο Τούμπας το πρώτο του τηλε-
γράφημα, όχι στην Αλεξάνδρεια, αλλά στη
Σμύρνη, όπου –λόγω των επιχειρήσεων
στα Δωδεκάνησα– βρίσκονται συγκεντρω-
μένοι, ο Βρετανός Στρατιωτικός Ακόλου-
θος στην Τουρκία, Στρατηγός Allan Arnold,
o Πλωτάρχης Vladimir Wolfson, Βοηθός
Ναυτικός Ακόλουθος στην Κωνσταντινού-
πολη και εκπρόσωπος εκεί του NID και
της MI9, όπως και άλλα στελέχη των βρε-
τανικών στρατιωτικών και μυστικών υπη-
ρεσιών στην Τουρκία. Όλοι φιλοξενούνται
στο σπίτι του Rees, όπου έχει εγκαταστα-
θεί και το Αρχηγείο τους. Το αδημοσίευτο
πρώτο σήμα του Τούμπα αποστέλλεται
στον Wolfson προκειμένου να διαβιβασθεί
στον Αρχηγό του Στόλου Ανατολικής Με-
σογείου και στον Έλληνα ομόλογό του. Με
αυτό αναγγέλλoνται η ανατίναξη του
“ΑΔΡΙΑ”, η βύθιση του “Hurworth” και δί-
δεται το στίγμα της Μύνδου. Και το σήμα

καταλήγει: «Θερμούς χαιρετισμούς στον
Noël, από τον Πλωτάρχη Τούμπα».1

Στις 18 Νοεμβρίου φθάνει προς βοήθεια
του “ΑΔΡΙΑ” το ναυαγοσωστικό “Altem-
nar”, που μεταφέρει ένα μυστηριώδες
πρόσωπο, τον, κατά του Τούμπα, Βρετα-
νό Πλοίαρχο ε.α., R.L. Rees, Αρχηγό της
Τουρκικής Ναυαγοσωστικής Υπηρεσίας.
Για εκείνον, σε απόρρητη έκθεσή του, από
10.12.1943, 2 ο Τούμπας γράφει:

«Η εξαιρετική ικανότης και προνοητικό-
της του περί την εκτέλεσιν των επισκευών
δύναμαι να είπω ότι συνετέλεσαν μεγάλως
εις την ασφαλή άφιξιν του πλοίου εις Αλε-
ξάνδρειαν. Επίσης το θερμόν και ζωηρόν
ενδιαφέρον, το οποίον επέδειξε έναντι του
πλοίου ήτο εξαιρετικόν. Μου παρέσχε
πολλάς και σοβαράς πληροφορίας. Η όλη
συμπεριφορά ήτο αρίστη, αρίστου συνα-
δέλφου».

Και εδώ αρχίζουν τα ερωτηματικά: Πώς
είναι δυνατόν η τουρκική ναυαγοσωστική
υπηρεσία, να έχει Βρετανό ως Αρχηγό;
Πώς είναι δυνατόν οι Τούρκοι να παρακά-
μπτουν την διπλωματική οδό και να απει-
λούν με κατάληψη του πλοίου έναν από-
στρατο πλοίαρχο, μη διπλωμάτη; Τέλος, η
ελληνική κυβέρνηση ζήτησε την συναίνεση
του Βρετανικού Ναυαρχείου, προκειμένου
να απονείμει παράσημα σε τέσσερις Βρε-
τανούς αξιωματικούς που είχαν προσφέ-
ρει στον “ΑΔΡΙΑ” και από αυτούς μόνον ο
Πλωτάρχης-Ναυπηγός W.G. Perry είχε
σχέση με τις επισκευές. To όνομα R.L. Rees
απουσιάζει.3

Τα παραπάνω ερωτηματικά επιδέχο-
νται μόνο μια απάντηση: Ο Noël C. Rees
και ο R.L. Rees αποτελούσαν ένα και το
αυτό πρόσωπο. Προφανώς, για λόγους
ασφαλείας, ο Τούμπας δεν μπορούσε να
αποκαλύψει ότι ο Βρετανός Πρόξενος στη
Σμύρνη είχε προστρέξει σε βοήθεια ελληνι-
κού αντιτορπιλλικού και μάλιστα επί

1 ΥΙΝ, Τμήμα Μικροφωτογράφησης, ρολό αρ.
88, πλοίο αρ. 11.

2 Ibid.
3 Βλ. TNA (PRO) ADM 1/29491.
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τουρκικού εδάφους. Την πιο τρανή από-
δειξη για τα παραπάνω, αποτελεί η αφιέ-
ρωση του Τούμπα σε φωτογραφία του
“ΑΔΡΙΑ”, που χάρισε στον Noël Rees, στις
29 Ιουλίου του 1944: «Στον υποπλοίαρχο
Noël Rees που παρέσχε τόσο πολύτιμη
βοήθεια στον “ΑΔΡΙΑ”…».

Ο Noël C. Rees πέθανε το 1947, σε ηλι-
κία 44 ετών. Η δράση του στην ΜΙ6 και

στο NID, στη διάρκεια του πολέμου, μάλι-
στα δε στην Τουρκία, επέβαλαν στους
Βρετανούς την τοποθέτησή του στο περι-
θώριο της Ιστορίας. Την στάση της σιω-
πής τήρησε και ο Τούμπας στα απομνημο-
νεύματά του.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Ο Πέτρος Στ. Μακρής-Στάϊκος γεννήθηκε το
1949. Είναι δικηγόρος Αθηνών και ιστορικός
ερευνητής. Είναι μέλος των ΔΣ της Εταιρείας
Μελέτης Ελληνικής Ιστορίας και της Εταιρείας
των Φίλων του Λαού. Το πρώτο του βιβλίο, Κί-

τσος Μαλτέζος. Ο Αγαπημένος των Θεών
(Ωκεανίδα 2000) έγινε μπεστ-σέλλερ. Το παρα-
πάνω κείμενο αποτελεί συνοπτική παρουσίαση
τμήματος του νέου βιβλίου του που θα εκδοθεί
το 2010.
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Η απόκτησης ενός πίνακα και συγκεκρι-
μένα της προσωπογραφίας του Αντιπλοι-
άρχου Αριστοτέλη Γιωτόπουλου αποτέλεσε
την αφορμή για την έρευνα των συνθηκών
της θανάσιμης μονομαχίας του με τον Πλω-
τάρχη Λυκούργο Τσουκαλά, που πραγμα-
τοποιήθηκε στο Γουδή στις 10 Απριλίου του
1910. Η προσωπογραφία απεικονίζει τον
Γιωτόπουλο με την επίσημη στολή Αντι-
πλοιάρχου με τα σώματα ελληνικών και ξέ-
νων μεταλλίων και παρασήμων. Ο εν λόγω
πίνακας έγινε κατόπιν παραγγελίας της οι-
κογένειας μετά από το θάνατό του και βα-
σίστηκε σε προϋπάρχουσα φωτογραφία
στην οποία αποθανατιζόταν με πολιτική
ενδυμασία. Ο πίνακας φιλοτεχνήθηκε από
τον Επαμεινώνδα Πανταζόπουλο (Κωνστα-
ντινούπολη 1874-Αθήνα 1961), οποίος
σπούδασε ζωγραφική στο Σχολείο των Τε-
χνών κοντά στον Νικηφόρο Λύτρα την πε-
ρίοδο 1900-1914. Έζησε και εργάστηκε
στην Κωνσταντινούπολη και στη Σμύρνη,
όπου παρουσίασε το έργο του σε ατομικές
εκθέσεις. Το 1914 εγκαταστάθηκε μόνιμα
στην Αθήνα. Η ζωγραφική του με θέμα νε-
κρές φύσεις, τοπία, προσωπογραφίες, κι-
νείται σε ακαδημαϊκά πλαίσια. Οι συνθέσεις
του χαρακτηρίζονται από τη λεπτή σχεδία-
ση και τη συγκροτημένη χρωματικότητα. 

Κατά τη διάρκεια της έρευνας έγινε αντι-
ληπτή η ανάγκη της παρουσίασης των πο-
λιτικών και εν γένει στρατιωτικών γεγονό-
των, που προηγήθηκαν της μονομαχίας,
έτσι ώστε να σκιαγραφηθεί αδρά το σκηνι-
κό της εποχής εκείνης. Μιας ρομαντικής
εποχής, που αν και παρωχημένη σήμερα,
μπορεί να μας συγκινήσει και να διδάξει… 

Οι πρωταγωνιστές

Γιωτόπουλος Aριστοτέλης του Aθανα-
σίου (ΑΜ 7). Γεννήθηκε στη Κέρκυρα στις
5/3/1870. Εισήλθε στη Σ.Ν.Δ. στις 20/5/1884
και αποφοίτησε ως Μάχιμος Σημαιοφόρος
στις 18/6/1888. Ακολούθως προήχθη σε
Ανθυποπλοίαρχο στις 8/1/1890, σε Υπο-

πλοίαρχο στις 26/5/1895, σε Πλωτάρχη
στις 15/11/1902 και σε Αντιπλοίαρχο στις
29/3/1910. 

Μετεκπαιδεύθηκε από το 1895-1897
στο εξωτερικό στο πυροβολικό. Υπηρέτησε
σε πλοία επιφανείας και επιτελικές θέσεις,
πολλές από τις οποίες σχετίζονταν με το
πυροβολικό και τις τορπίλες. 

Μετείχε στις ναυτικές επιχειρήσεις του
Ελληνοτουρκικού Πολέμου του 1897 επί
του θωρηκτού ΨΑΡΑ (Ανατολική Μοίρα),
στη συνέχεια δε διατέλεσε Κυβερνήτης του
ατμομυοδρόμωνα ΑΛΦΕΙΟΣ (1902-1903)
ως Υποπλοίαρχος – Πλωτάρχης και του
Αντιτορπιλικού ΛΟΓΧΗ (1908-1910) ως
Πλωτάρχης – Αντιπλοίαρχος. 

Σκοτώθηκε σε μονομαχία με τον Πλω-
τάρχη Λυκούργο Τσουκαλά στις 10 Απριλί-
ου 1910. 

Τσουκαλάς Λυκούργος (ΑΜ 30). Γεννή-
θηκε στη Ζάκυνθο στις 14/11/1872. Εισήλθε
στη Σ.Ν.Δ. στις 12/7/1885 και αποφοίτησε
ως Μάχιμος Σημαιοφόρος στις 5/6/1889.
Στη συνέχεια προήχθη σε Ανθυποπλοίαρχο
στις 26/5/1895, σε Υποπλοίαρχο στις
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9/1/1899, σε Υποπλοίαρχο Α΄ Τάξης στις
16/3/1910 και σε Πλωτάρχη στις 29/3/1910.
Στις 19/12/1913 αποστρατεύτηκε με αίτη-
σή του και στις 28/5/1922 του απονεμήθηκε
ο βαθμός του Πλοιάρχου ε.α. 

Υπηρέτησε σε πλοία επιφανείας και σε
επιτελικές θέσεις και διοικητικές θέσεις,
χρημάτισε δε καθηγητής στη Σ.Ν.Δ. το
1913 στο μάθημα της Πυροβολικής. 

Έλαβε μέρος στις ναυτικές επιχειρήσεις
του Ελληνοτουρκικού Πολέμου του 1897,
επί του ελαφρού καταδρομικού ΝΑΥΑΡΧΟΣ
ΜΙΑΟΥΛΗΣ (Δυτική Μοίρα), και κατόπιν
διετέλεσε Κυβερνήτης του ατμομυοδρόμω-
να ΕΥΡΩΤΑΣ (1910) ως Πλωτάρχης. 

Στη διάρκεια του Α΄ Βαλκανικού Πολέ-
μου, υπηρέτησε ως Κυβερνήτης του βοηθη-
τικού ευδρόμου ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ (1912-1913)
ως Πλωτάρχης, με το οποίο έλαβε μέρος
στις πολεμικές επιχειρήσεις της απελευθέ-
ρωσης της Λέσβου και της Χίου (Νοέμβριος
1912). Στις 1/2/1912 κατέπλευσε στον Κόλ-
πο του Τσεσμέ και αφού αποβίβασε άγημα
στην πόλη υπό την διοίκηση του Υπάρχου
του πλοίου Υποπλοιάρχου Β. Ρεμούνδου,
εξέπλευσε ρυμουλκώντας 42 πλοία και
πλοιάρια, εξασφαλίζοντας την αποφυγή
ενίσχυσης της Χίου με τουρκικά στρατεύμα-
τα από την απέναντι ακτή. Στις 2/1/1913,
ενώ το ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ επισκευαζόταν στο λι-
μάνι της Σύρου, χωρίς προωστήρια ισχύ,
προσβλήθηκε από το τουρκικό καταδρομι-
κό HAMIDJIE και αυτοημιβυθίστηκε για να
αποφύγει την κατάληψή του. Ύστερα από
μικρό χρονικό διάστημα, ανελκύστηκε και
μετά από πρόχειρη επισκευή, έπλευσε με
ίδια μέσα στο Ναύσταθμο Σαλαμίνας. 

Έλαβε μέρος στο Κίνημα του Στρατιωτι-
κού Συνδέσμου τον Αύγουστο του 1909 ως
Υποπλοίαρχος.

Στις 10 Απριλίου 1910 σε μονομαχία φό-
νευσε τον Αντιπλοίαρχο Αριστοτέλη Γιωτό-
πουλο. 

Εκλέχθηκε Βουλευτής Αττικοβοιωτίας
(1915- 1920) και Πληρεξούσιος Αττικοβοιω-

τίας στη Γ΄ Εθνοσυνέλευση (1920-1922).
Αποβίωσε το 1951. 

Η πολιτική κατάσταση στην Eλλάδα
και στην Bαλκανική χερσόνησο

Ανέκαθεν η Βαλκανική Χερσόνησος απο-
τελούσε το ηφαίστειο της Ευρώπης, που
ήταν πάντα εν δυνάμει έτοιμο να εκραγεί.
Για την ιστορική πληρότητα θα γίνει αδρή
περιγραφή της γενικότερης πολιτικής κα-
τάστασης στα Βαλκάνια. 

Τρία μεγάλα περιστατικά, με σπουδαία
ιστορική σημασία, τρεις τρανταχτές εκπλή-
ξεις στο πολιτικό θέατρο του τότε σύγχρο-
νου κόσμου, προορισμένες να δώσουν και-
νούργια μορφή και κατεύθυνση στο δράμα
των λαών της Βαλκανικής χερσονήσου, και
να φέρουν αποφασιστική τροπή στις τύχες
όλων σχεδόν των εθνών της και να προε-
τοιμάσουν μια ραγδαία εξέλιξη, μια έκρηξη
και μια σύγκρουση ανάμεσα στη Δυτική και
την Ανατολική Ευρώπη: Η επανάσταση
του κομιτάτου «Ένωση-Πρόοδος» στην

TEUXOS_570_ok  07-12-09  18:48  Page 77



78 Nαυτική Eπιθεώρηση Tεύχος 570-Tόμος 169

Τουρκία, η ανακήρυξη της Βουλγαρίας σε
ανεξάρτητο βασίλειο, η ταυτόχρονη σχε-
δόν προσάρτηση της Βοσνίας και της Ερζε-
γοβίνης από την Αυστρία και τέλος, η επί-
σημη και πανηγυρική διακήρυξη της Κρή-
της, ότι ενώνεται με την Ελλάδα, η κατάλυ-
ση του αρμοστειακού καθεστώτος και η
πρόσκληση του βασιλιά Γεωργίου του Α΄
από την ηρωική μεγαλόνησο να απλώσει
άμεσα επάνω της την κυριαρχία του. 

Και τα τρία αυτά σημαντικά γεγονότα,
που ακολούθησε το ένα το άλλο με γοργό
ρυθμό, με μαθηματική νομοτέλεια, ήταν
στενά συνδεδεμένα μεταξύ τους. Η επανά-
σταση του κομιτάτου «Ένωση-Πρόοδος»
που είναι γνωστή με την ονομασία Επανά-
σταση των Νεοτούρκων, είχε ξεκινήσει με
την παταγώδη έκρηξή της στην Μακεδονία
με κέντρο τη Θεσσαλονίκη. Επανάσταση
στην Τουρκία με κύριο αίτημα την παραχώ-
ρηση «συνταγματικών ελευθεριών». Ο κό-
σμος έτριβε τα μάτια του. Πώς ήταν δυνα-
τόν ο ναργιλές του χοντρού Μουσταφά να
γίνει συμπυκνωτήρας υψίπυκνων ρευμά-
των και να σκάσει σαν πυροτέχνημα;

Από όλες τις επαναστάσεις, πνευματι-
κές, πολιτικές, κοινωνικές, που είχαν γίνει
στους διάφορους λαούς, από την αναγέν-
νηση ως τις 11 Ιουλίου του 1908, ο Τουρκι-
κός λαός δεν είχε πάρει καμία είδηση. Δεν
συγκινήθηκε, ούτε κουνήθηκε ποτέ. Αυτός
ήταν λαός επαγγελματίας του πολέμου. Με
πολέμους ξεκίνησε, με πολέμους ανδρώθη-
κε, με πολέμους μπήκε στην Ευρώπη. Και
δεν έμεινε σε αυτή παρά σαν ένας πολεμι-
κός καταυλισμός. Ακόμα και η θρησκεία
του, τον Μωαμεθανισμό την είχε ασπασθεί
(γιατί πριν είχε πλησιάσει, ως γνωστόν και
το Βουδισμό και τον Χριστιανισμό) γιατί
ταίριαζε καλύτερα στην πολεμική του κλή-
ση. Πώς λοιπόν, ένας λαός ζυμωμένος με
την απολυταρχία, που αναγκαστικά επι-
βάλλουν οι πόλεμοι, συνηθισμένος επί αιώ-
νες να προστάζεται και να υπακούει τυ-
φλά, ξαφνικά επαναστατούσε και μάλιστα

για να ζητήσει συνταγματικές ελευθερίες;
Από το άλλο μέρος, αυτός ο λαός της Οθω-
μανικής Αυτοκρατορίας, μ’ όλη την αθλιότη-
τα και την αμάθεια που ζούσαν τα κατώτε-
ρα κοινωνικά στρώματα, απέναντι των χρι-
στιανικών και διαφόρων άλλων μειοψη-
φιών, που ζούσαν κάτω από το σκήπτρο
των Σουλτάνων, είχε πάντα το περήφανο
αίσθημα του άρχοντα, του κυρίαρχου, πώς
αποφάσιζε τώρα, έτσι με μιας, να αναγνω-
ρίσει σαν ίσους, σαν πολίτες, με τα ίδια δι-
καιώματα, τους χθεσινούς δούλους του;

Η Τουρκία δεν μπόρεσε ποτέ να αποκα-
ταστήσει την εσωτερική της ενότητα. Όσο
πιο πολλούς λαούς κατακτούσε, τόσο πιο
δύσκολη γινόταν η αποκατάσταση αυτής
της ενότητας. Δεν είχε πολιτισμό για να
τραβήξει μ’ αυτόν και να αφομοιώσει τις
μειοψηφίες. Και η θρησκεία της και τα ήθη
της ήταν αξεπέραστο εμπόδιο, να αφομοι-
ώσει τα πολιτιστικά στοιχεία των άλλων. Ο
Τούρκος ήταν με τους λαούς που είχε υπο-
τάξει, σαν το ξύδι με το λάδι σ’ ένα πιάτο. 

Άλλο μέσο λοιπόν, δεν είχε, για να κρατά
την ενότητα παρά την ωμή βία. Ένας Σουλ-
τάνος, μάλιστα από τους πιο σκληρούς, ο
Σελίμ ο Α΄ είχε αποφασίσει, για μια στιγμή,
να σφάξει όλους τους ραγιάδες, όσοι δεν
ήταν Μουσουλμάνοι! Ύστερα όμως σκέφτη-
κε: «Αν το κάμω, ποιος θα μου πληρώνει
τους φόρους; Και ποιος θα δουλεύει;». Έτσι
λοιπόν δεν πραγματοποίησε αυτή την ενό-
τητα της ερήμου. Αλλά η Αυτοκρατορία δεν
παρέλειπε να βάζει μαχαίρι, κάθε φορά που
μια μειονότητα σήκωνε κεφάλι και κινδύνευε
η ενότητα του κράτους. Αυτή όμως η μέθο-
δος είχε εξαγριώσει εναντίον της Τουρκίας
τη Χριστιανική Ευρώπη. Και στο τέλος την
ανάγκασαν με τη συνθήκη του Βερολίνου να
αναλάβει την υποχρέωση να κάνει φιλελεύ-
θερες μεταρρυθμίσεις στις ευρωπαϊκές της
επαρχίες. Αλλά οι Σουλτάνοι κάτι τέτοια άρ-
θρα συνθηκών τα γράφανε στα παλιά τους
τα πασούμια. Άλλη μια φορά, στα 1896, ο
Σουλτάνος υποσχέθηκε –και μάλιστα έβγαλε
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διάταγμα– να δώσει κάποιες ελευθερίες. Μα
πάλι κορόιδεψε την Ευρώπη. 

Μερικά προοδευτικά στοιχεία –Τούρκοι
μορφωμένοι στην Ευρώπη– είχαν την γνώ-
μη ότι η Τουρκία θα αποκτούσε την ενότη-
τά της, θα έπαυε να εξερεθίζει την Ευρώπη
και να βρίσκεται σε αντίθεση μαζί της, αν
προσπαθούσε να πολιτιστεί. Και στην αρ-
χή ζήτησαν μονάχα διοικητικές μεταρρυθ-
μίσεις και κατάφεραν τον Σουλτάνο Αβδούλ
Αζίζ να δεχθεί Κυβερνήσεις φιλελεύθερες.
Και είχαν τέτοια ισχύ αυτά τα προοδευτικά
στοιχεία, που όταν αντιλήφθηκαν ότι δεν
τα πήγαιναν καλά, εκθρόνισαν αυτόν και
τον διάδοχό του, τον Μουράτ τον Ε΄ και
ανέβασαν στο θρόνο τον Αβδούλ Χαμίτ,
που παραχώρησε αμέσως Σύνταγμα, μόνο
και μόνο για να μη δεχθεί τις μεταρρυθμί-
σεις που ζητούσαν οι Ευρωπαϊκές Δυνά-
μεις, μόλις όμως πέρασε ο κίνδυνος ο Σουλ-
τάνος, έστειλε τον συνταγματικό χάρτη να
κοιμηθεί και έσφιξε τα λουριά και συγκέ-
ντρωσε όλη την εξουσία στα χέρια του. 

Η επανάσταση των Νεοτούρκων ξεκίνη-
σε από τη Θεσσαλονίκη με πανηγυρισμούς,
υπήρχε όμως ένα ερώτημα: «Ποιος ήταν
επιτέλους ο εχθρός;» Ο εχθρός δεν ήταν
άλλος από τα πλήθη που χειροκροτούσαν
και επευφημούσαν τους ρήτορες του Νεο-
τουρκικού κομιτάτου!

Για να αντιληφθούμε όμως αυτή την πο-
λύπλοκη σχέση –στην Ανατολή όλα είναι
πολύπλοκα– απαιτείται να ανατρέξουμε
στην ιστορία. Η Ρωσική πολιτική από τις
αρχές του 18ου αιώνα είχε ακολουθήσει με
συνέπεια το σχέδιο να κατέβει στο Αιγαίο.
Για το σκοπό αυτό δημιούργησε μια σειρά
από ενέργειες και πολεμικές επιχειρήσεις,
τη Βουλγαρική ηγεμονία και με αυτή το
«Μακεδονικό Ζήτημα», που αποτέλεσε μέ-
ρος του γενικού Ανατολικού προβλήματος.
Η επίμονη προσπάθειά της ήταν να δια-
μορφώσει εκατέρωθεν του Αίμου, όπως και
στη κοιλάδα του Έβρου, πληθυσμούς με
σλαβική εθνική συνείδηση, για να τους με-

ταχειρισθεί σαν πρωτοπορία στην κάθοδό
της προς τη θάλασσα. 

Η ήττα της Ελλάδος το 1897 έδωσε θάρ-
ρος στους Βουλγάρους. Το Βουλγαρικό Μα-
κεδονικό Κομιτάτο, αναδιοργανώνεται, συ-
στηματοποιείται και τίθεται υπό την αιγίδα
του Βουλγαρικού κράτους. Ο ίδιος ο Φερδι-
νάνδος προεδρεύει στις συνεδριάσεις του.
Δυο – δυο στέλνονται οι δολοφόνοι από τη
Σόφια στη Μακεδονία – δυο για κάθε Έλλη-
να, που είναι προγραμμένος. Αποφασί-
ζουν, μόλις γίνεται αρχηγός του κομιτάτου
ο Βόρις Σαράφωφ, να ενταθεί η δράση με
το απατηλό σύνθημα «η Μακεδονία στους
Μακεδόνες». Το σύνθημα προπαγανδίζεται
στην Ευρώπη και ο σφαζόμενος Ελληνισμός
παρουσιάζεται από τις αργυρώνητες ευ-
ρωπαϊκές εφημερίδες «σαν αντιδραστικός»,
εναντίον της ελευθερίας και οι σφαγείς του
σαν ήρωες και ελευθερωτές …

Τα βουλγαρικά κομιτάτα οργάνωσαν επι-
δρομές και ανταρσίες σε όλη σχεδόν τη Μα-
κεδονία. Και μάλιστα τις διαφήμιζαν ως
«Επανάσταση της Μακεδονίας εναντίον της
Τουρκικής τυραννίας». Την άνοιξη του 1903
για τέσσερες μέρες, οι βουλγαρικές συμμο-
ρίες με τολμηρούς ηγέτες, έριξαν τη Θεσσα-
λονίκη στην αναρχία. Τίναξαν με μπόμπες
ένα γαλλικό εμπορικό πλοίο στο λιμάνι, έβα-
λαν φωτιά στην Οθωμανική Τράπεζα, σκό-
τωσαν αθώους πολίτες και έδωσαν μάχες
μέσα στην πόλη με τον Τουρκικό στρατό. Η
Ευρώπη αναγκάζεται να μπει στη μέση. Η
Ρωσία και η Αυστρία, οι δυο πιο ενδιαφερό-
μενες δυνάμεις ζήτησαν από τον Σουλτάνο
να δεχθεί μεταρρυθμίσεις στη Μακεδονία.
Αλλά ούτε αυτές ούτε η Τουρκία ήταν σε θέ-
ση να τις εφαρμόσουν, ούτε η Ρωσία τις επι-
θυμούσε. Την Μακεδονία την είχαν διαιρέσει
σε πέντε περιοχές: Οι Αυστριακοί πήραν τα
Σκόπια, οι Ιταλοί το Μοναστήρι και την Κα-
στοριά, οι Ρώσοι τη Θεσσαλονίκη, οι Γάλλοι
την περιφέρεια των Σερρών και οι Άγγλοι τη
Δράμα. Εν τω μεταξύ Βούλγαροι κομιτατζή-
δες σφάζουνε τους Έλληνες. 
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Αλλά τότε η Ελλάδα επί τέλους ξυπνά
από τον λήθαργό της. Στα γραφεία της
εφημερίδας «ΕΜΠΡΟΣ» με την παρέμβαση
και την επιμονή του Καλαποθάκη αποφα-
σίστηκε να ιδρυθεί το Ελληνικό Μακεδονικό
Κομιτάτο. Οι δισταγμοί της Κυβέρνησης
του Θεοτόκη παραμερίζονται. Στο σημείο
αυτό θα πρέπει να τονισθεί ότι ο βασιλιάς
Γεώργιος ο Α΄ έδωσε όλο το ηθικό κύρος
του στα πρώτα βήματα της εθνικής αυτής
ενέργειας. Ο Γεώργιος είχε διαμορφώσει
την άποψη, ότι η Ελλάδα έπρεπε να ρίξει
την ενέργειά της προς το Βορρά. Όταν τον
Δεληγιάννη απασχολούσε πολύ το Κρητικό
ζήτημα, του είχε πει κάποτε: 

– Την Κρήτη δεν υπάρχει κίνδυνος να την
διεκδικήσει κανείς. Την Μακεδονία να κοιτά-
ξετε! Γιατί χωρίς αυτήν η Ελλάδα αδύνατον
να ζήσει. 

Η εξόρμηση των σωμάτων, που οργάνω-
σε το Ελληνικό Μακεδονικό Κομιτάτο με το
πρώτο της αποκορύφωμα και τον ηρωικό
θάνατο του Παύλου Μελά και όλη η επο-
ποιία του Μακεδονικού Αγώνα είναι από
τις αναμφισβήτητες και μεγάλες δόξες του
Ελληνικού Στρατού. 

Οι Βούλγαροι δεν μπόρεσαν να αναχαιτί-
σουν τα Ελληνικά σώματα. Νικημένοι έφευ-
γαν από παντού. Και τότε κίνησαν εναντίον
των Ελλήνων τον Τουρκικό στρατό. Η Ελλη-
νική Κυβέρνηση έκανε τότε μυστικό διάβη-
μα στον ίδιο το Σουλτάνο Αβδούλ Χαμίτ, ότι
ο σκοπός των Ελληνικών σωμάτων δεν
αποσκοπούσε να προσβάλει την κυριαρχία
και το γόητρό του, αλλά να φέρει την ειρή-
νη στη Μακεδονία, εξολοθρεύοντας τις
βουλγάρικες συμμορίες. Ο Χαμίτ το κατά-
λαβε. Και υποσχέθηκε ότι θα σταματήσει ο
κατατρεγμός, με τον όρο να αποφεύγουν
τα Ελληνικά τμήματα να προκαλούν τις
Τουρκικές φρουρές ή να ζημιώνουν τους
Οθωμανούς. Στο μεταξύ το Βουλγαρικό κο-
μιτάτο συνεχίζει τις ωμότητες στα μέλη
του Ελληνισμού της Ανατολικής Ρωμυλίας.
Τα περιστατικά αυτά ανάγκασαν τη Κυβέρ-

νηση του Θεοτόκη να δυναμώσει τα κέντρα
του Ελληνικού Κομιτάτου στην Αθήνα και
στη Θεσσαλονίκη και να στείλει την άνοιξη
του 1908 νέα σώματα στο Μακεδονικό
Αγώνα. 

Στο μεταξύ οι Μεγάλες Δυνάμεις ζητούν
από το Σουλτάνο για να σταματήσει η αλ-
ληλοσφαγή, να προχωρήσει η εφαρμογή
των μεταρρυθμίσεων. Οι κύριες διατάξεις
ήταν: Διορισμός Γενικού Διοικητή στη Μα-
κεδονία, χρησιμοποίηση των πόρων της για
τις δικές της ανάγκες, δικαστικές μεταρ-
ρυθμίσεις και τέλος οργάνωση ιδιαιτέρων
σωμάτων για την εκδίωξη των συμμοριών. 

Αν αυτό το πρόγραμμα γινόταν δεκτό, η
Τουρκία έχανε για πάντα τη Μακεδονία. Και
ποιος θα μπορούσε να εγγυηθεί, ότι αύριο
δεν θα γινόταν τα ίδια και με τη Θράκη; Και
τι άλλο θα ήταν αυτό, παρά μια αρχή για τη
διάλυση της Αυτοκρατορίας; Το πρόγραμμα
αυτό όμως δεν πραγματοποιήθηκε γιατί κη-
ρύχτηκε η επανάσταση των Νεοτούρκων. 

Δυο μήνες μετά την επανάσταση των
Νεοτούρκων, έγινε το Βουλγαρικό πραξικό-
πημα. Με την υπόδειξη και την προστασία
της Ρωσίας, η Βουλγαρία κήρυξε τον εαυτό
της Ανεξάρτητο Βασίλειο. Και μετά δεκαπέ-
ντε μέρες ακριβώς, η Αυστρία με πραξικό-
πημα και αυτή, προσαρτούσε τη Βοσνία
και την Ερζεγοβίνη. 

Το ανακτοβούλιο του τσάρου Νικολάου
έδωσε τότε στον βασιλιά Γεώργιο της Ελλά-
δας το μυστικό σύνθημα να υποκινήσει
αντίστοιχο πραξικόπημα στην Κρήτη, να
προκαλέσει δηλαδή το ενωτικό ψήφισμα
και ενωτικό καθεστώς στη Μεγαλόνησο. Το
ίδιο μυστικό σύνθημα έδινε στην Κυβέρνηση
Θεοτόκη και το ανακτοβούλιο της Βιέννης.
Αλλά τόσο η Ρωσία, όσο και η Αυστρία την
ευθύνη του Κρητικού πραξικοπήματος την
άφηναν ακέραιη στην Ελλάδα! Οι Κρητικοί
από τις 24 Σεπτεμβρίου 1908 είχαν καταρ-
γήσει το αρμοστειακό καθεστώς, άλλαξαν
σφραγίδα, έβαλαν στα δημόσια έγγραφά
τους την επικεφαλίδα «Βασίλειον της Ελλά-
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δος» και στα χαρτόσημα και στα γραμματό-
σημά τους τη λέξη «Ελλάς», συγκρότησαν
ορκωτά δικαστήρια και το νησί κυβερνιό-
ταν στο όνομα του Βασιλέα των Ελλήνων. Η
Ελλάδα όμως δεν τολμούσε να δεχτεί το
ενωτικό πραξικόπημα. Ποιος θα τη γλύτω-
νε, αν οι Νεότουρκοι απαντούσαν με τα
όπλα στην αποδοχή της ενωτικής προκή-
ρυξης; Οι μαύρες αναμνήσεις από τη συμ-
φορά του 1897 δεν είχαν σβήσει ακόμη. 

Η Eπανάσταση του 1909 και 
η συμμετοχη του Nαυτικού 
(15 Αυγούστου 1909)

Ο Σύνδεσμος είχε μια δεκαπενταμελή
επιτροπή. Οι Αξιωματικοί του Συνδέσμου
είχαν μοιρασθεί σε τμήματα κατά σώματα
και υπηρεσίες που συνεδρίαζαν χωριστά
το καθένα, με διοικητή το αρχαιότερο μέ-
λος. Έτσι και στην επαναστατική οργάνω-
ση διατηρούσαν την έννοια και την πραγ-
ματικότητα της ιεραρχίας. Τα τμήματα συ-
νεδρίαζαν μυστικά, σκορπισμένα σε διάφο-
ρες συνοικίες. Ο σκοπός του είχε διατυπω-
θεί στο οριστικό ιδρυτικό πρωτόκολλο στο
πρώτο άρθρο, που ήταν κατά λέξη: 

«Συνιστάται Στρατιωτικός Σύνδεσμος,
σκοπός του οποίου κυρίως είναι η άμεση
στρατιωτική και ναυτική παρασκευή της
χώρας. Ο σκοπός ούτος επιδιωχθήσεται
δια της εφαρμογής ορισμένου, εν ταις γενι-
καίς αυτού γραμμαίς προγράμματος εργα-
σίας, καταρτιζόμενου επί τη βάσει ορισμέ-
νου προϋπολογισμού». 

Στο Σύνδεσμο είχαν προσχωρήσει και
Αξιωματικοί του Ναυτικού. Όλοι πιστεύ-
ουν ότι το Ναυτικό είχε προσχωρήσει στη
συνωμοσία τελευταίο, μετά την οργάνωση
του Στρατού Ξηράς, γιατί είχε κριθεί από
τους περισσότερους Αξιωματικούς του,
«ότι μέσα στην ισχυρή οργάνωση της ξηράς
δεν επιτρεπόταν ούτε άγνοια, ούτε άρνηση
συμμετοχής, από φόβο μελλοντικής διαίρε-
σης του στρατού ξηράς και της θάλασσας
και της πιθανότητας για ολέθριες ρήξεις».

Τίποτα δεν είναι πιο ανακριβές από αυτό.
Στην πραγματικότητα το Ναυτικό συγχρό-
νως με το Στρατό Ξηράς είχε αρχίσει να ξε-
σηκώνεται. Και προς επίρρωση αυτού το
πρώτο ένοπλο τμήμα που παρουσιάσθηκε
τη νύκτα του κινήματος στο επαναστατικό
στρατόπεδο, το αποτελούσαν οι ναύτες
του αγήματος του Ανθυποπλοιάρχου Ι. Δε-
μέστιχα. 

Ο Δεμέστιχας είχε αρχίσει πρώτος,
εκτελώντας απόφαση επιφανών Μακεδο-
νομάχων, την προπαγάνδα στο Ναυτικό,
αμέσως μετά την έκρηξη του Νεοτουρκι-
κού κινήματος. Ήταν από τους νέους
Αξιωματικούς, που είχε πολεμήσει τους
Βουλγάρους στη Μακεδονία. Όταν ανακη-
ρύχτηκε το Σύνταγμα και άρχισε να παίζε-
ται η κωμωδία της «αδελφοσύνης», είχε κα-
τέβει στη Θεσσαλονίκη, όπου είχαν συγκε-
ντρωθεί και άλλοι Αξιωματικοί του δοξα-
σμένου εκείνου αγώνα, ο Α. Μαζαράκης, ο
Οθωναίος, ο Κάκαβος, ο Εξαδάκτυλος. Η
τροπή που έπαιρναν τα γεγονότα, με τη
νεοτουρκική επανάσταση δεν τους άρεσε
καθόλου. Είχαν συγκεντρωθεί σε ένα δω-
μάτιο του ξενοδοχείου Μαζεστίκ να συσκε-
φτούν πώς έπρεπε να αντιμετωπισθεί η
νέα κατάσταση. 

H σύσκεψη εκείνη, που είχε κρατήσει ως
αργά τη νύκτα, είχε φτάσει στο συμπέρα-
σμα, ότι έπρεπε να γίνει επανάσταση στην
Ελλάδα, να εξυγιανθεί το Κράτος και να αρ-
χίσει να ετοιμάζεται, για να μπορέσει να
υποστηρίξει σοβαρά τα εθνικά του ζητήμα-
τα. Και επειδή ο Δεμέστιχας έφευγε για την
Αθήνα την άλλη μέρα, ανέθεσαν σε αυτόν
να αναλάβει συστηματική ενημέρωση και
προπαγάνδα προς τους ομόφρονές του
(μακεδονομάχους), ότι έπρεπε να σπεύ-
σουν και να εντείνουν τις προσπάθειές
τους. 

Τα πνεύματα ήταν ετοιμασμένα στους
νέους Αξιωματικούς του Ναυτικού για το
επαναστατικό κήρυγμα. Παράλληλα με τον
Δεμέστιχα εργάστηκαν και άλλα στελέχη
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όπως οι Υποπλοίαρχοι Κ.Τυπάλδος, Κανά-
ρης, Δημούλης, Φραγκόπουλος, οι Σημαιο-
φόροι Μπούμπουλης, Οικονόμου, Ζαλοκώ-
στας, Ζωϊόπουλος, Καζάκος, Κολιαλέξης,
Τσαμαδός, Παπαγεωργίου και άλλοι. 

Εκτός από τους γενικούς εθνικούς λό-
γους, που απαιτούσαν επανάσταση, τα
χάλια του Ναυτικού της εποχής εκείνης δι-
καιολογούσαν τον αναβρασμό. Ο κατόπιν
αρχηγός του Συνδέσμου Ζορμπάς περι-
γράφει με αυτά τα λόγια την κατάσταση:
«Οι Αξιωματικοί, ελλείψει εργασίας, παρέ-
μεναν επί το πλείστον εις την ξηράν. Ασκή-
σεις τακτικών μονάδων εξετελούντο σπα-
νιώτατα, αλλά και τότε μετετρέποντο εις
απλά θαλάσσια ταξίδια προς αναψυχήν
των επιτελείων. Τα τρία θωρηκτά (ΥΔΡΑ,
ΣΠΕΤΣΑΙ, ΨΑΡΑ) είχαν τους λέβητας αυτών
εν κακή καταστάσει, την δε βολήν των με-
γάλου διαμετρήματος πυροβόλων των,
βραδυτάτην. Αι προωρισμέναι δια τον
Αμβρακικόν κόλπον κανονιοφόροι ήσαν ερ-
ριμμέναι εις τινα παραλίαν του Ναυστάθ-
μου, εν αθλία καταστάσει. Τα αποτελούντα
τον ελαφρόν στόλον διάφορα σκάφη είχον
εγκαταλειφθεί εις την τύχην των και μόνον
ευάριθμα εκ τούτων ήσαν εύχρηστα. Ο
Ναύσταθμος, διατελών εν πρωτογενεί σχε-
δόν καταστάσει, ησχολείτο συνήθως εις
την κατασκευήν επίπλων και την επισκευ-
ήν των θαλαμηγών. Από καιρού εις καιρόν
ετίθετο υπό συζήτηση το πρόγραμμα της
ναυτικής παρασκευής, όπερ είχεν ως απο-
τέλεσμα μόνον διαφωνίας και την διαίρε-
σην των Αξιωματικών εις ομάδας εχθρικώς
διακείμενας προς αλλήλας». 

Στο σημείο αυτό θα πρέπει να επιση-
μανθεί η ιδιαίτερη συνεισφορά του Υπο-
πλοιάρχου Κ. Τυπάλδου. Ο Τυπάλδος ήταν
από τους πιο ενθουσιώδεις και τους πιο
μορφωμένους Αξιωματικούς του Ναυτι-
κού. Ήταν από τους ωραίους τύπους που
είναι αδύνατον να περάσουν απαρατήρη-
τοι, όπου και αν βρεθούν. Αν και ήταν σα-
ραντάρης φαινόταν πως μόλις είχε ξεπε-

ράσει τα τριάντα: Ψηλός, ευσταλής, λεβέ-
ντης, μελαχρινός με λαμπρά μαύρα μάτια
και ωχρό πρόσωπο, στεφανωμένο με πυ-
κνά, εβένινα μαλλιά, είχε το αρρενωπό, αλ-
λά ευγενικό παρουσιαστικό Ισπανού ευπα-
τρίδη. Μια έκφραση αόριστης μελαγχολίας
ήταν διάχυτη στη μορφή του και κορυφω-
νόταν στο βαθύ και συγκεντρωμένο βλέμ-
μα του. Κεφαλλονίτης, χαρακτήρας δυνα-
τός, ντόμπρος και αλύγιστος από ανατρο-
φή (ο πατέρας του ήταν από τους πιο ακέ-
ραιους δικαστές του Ελληνικού Κράτους),
ιδιόρρυθμος και ιδιότροπος, σχεδόν ακοι-
νώνητος. Στις φλέβες του έτρεχε ηρωικό
αίμα. Ήταν εγγόνι του Μάρκου Μπότσαρη
από τη μητέρα του. Γενναίος μέχρι τρέλας,
παράφορος και ευερέθιστος, αλλά και σκο-
πευτής άριστος, έσπερνε τον φόβο σε
όσους ερχόταν σε αντίθεση μαζί του. Και οι
εχθροί του έλεγαν, για να τον κάνουν μιση-
τό, ότι προκαλούσε ρήξεις επειδή ακριβώς
είχε σαν σκοπευτής υπεροχή αναντίρρητη.
Επαναστατική φύση στάθηκε από τα πιο
ενεργά στοιχεία για τη συγκρότηση του
Συνδέσμου. 

Ο Υποπλοίαρχος Κ. Τυπάλδος αρχηγός
της «ναυτικής επανάστασης» –του μόνου
αιματηρού επεισοδίου του κινήματος του
1909– διατυπώνει το εξής ενδιαφέρον ιστο-
ρικό, που υπάρχει στο αρχείου του: «Αμέ-
σως μετά την Επανάστασιν του ’21, κατά
το 1828, συνεκροτήθη το τακτικόν Σώμα
των Αξιωματικών του Πολεμικού Ναυτικού,
αποκλειστικώς από τους ναυτικούς αγωνι-
στάς των προνομιούχων νήσων Ύδρας,
Σπετσών και Ψαρών. Οι Αξιωματικοί αυτοί
είχαν ως εφόδιον τους ηρωικούς των κατά
την Επανάστασιν αγώνας, αλλά ήσαν γενι-
κώς αγράμματοι και εστερούντο του απαι-
τουμένου πνεύματος δια τον κατά θάλασ-
σαν στρατόν. 

Μεταξύ του αυτοσχεδίου αυτού Σώμα-
τος Αξιωματικών ουδείς ξένος Αξιωματικός
έτυχε να υπηρετεί δια να θέσει βάσεις προς
την προϊούσαν βελτίωσιν του Σώματος,
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ενώ εις τον στρατόν ξηράς κατά αυτήν την
εποχήν κατετάχθησαν αρκετοί φιλέλληνες
εξ επαγγέλματος στρατιωτικοί και αργότε-
ρα πολλοί Βαυαροί Αξιωματικοί. Δια την
κατάρτισιν των Αξιωματικών της ξηράς συ-
νεστήθη από το 1828 η Στρατιωτική Σχολή
Ευελπίδων, μόνον δε, μετά 56 ολόκληρα έτη
κατά το 1884, έγινε δυνατόν να συστηθή η
αντίστοιχος δια τους Αξιωματικούς του
Ναυτικού Σχολή των Ναυτικών Δοκίμων. 

Την πρώτην γενεάν των αγωνιστών διεδέ-
χθησαν εις το Ναυτικόν οι υιοί αυτών και οι
απόγονοί των, οι οποίοι κατά κληρονομικόν
δικαίωμα, εβαθμολογούντο «Δόκιμοι» χωρίς
προσόντα και συστηματικήν εκπαίδευσιν. Η
κατάστασις αύτη είχε ως αποτέλεσμα να
σχηματισθεί ένα είδος Ναυτικού απολιθωμέ-
νου, ξένου εντελώς προς την εξέλιξιν της
επιστήμης του ναυτικού πολέμου. 

Τρεις διακεκριμένοι Αξιωματικοί, παρεισ-
δύσαντες εις τον προνομιούχον αυτόν κύ-
κλον, εζήτησαν να μεταδώσουν ζωήν εις το
Πολεμικόν Ναυτικόν. Πρώτος ο Γεράσιμος
Ζωχιός (1821-1882), εκ Κερκύρας, ηγωνίσθη
περί το 1845 κατά της αμαθείας και ζήτησε
να ορισθή ως προσόν, απαραίτητον δια τους
Αξιωματικούς η γνώσις της αναγνώσεως και
της γραφής. Κατόπιν ο Λεωνίδας Παλάσκας
(1819-1880) εξ Ηπείρου και τέλος, ευτυχέ-
στερος αυτών, ο εκ Ναυπλίου άριστος επι-
στήμων Αξιωματικός Ηλίας Κανελλόπουλος
(1844-1894) επέτυχε δια της ισχυράς υπο-
στηρίξεως του Τρικούπη να μεταβάλη την
κατάστασιν δια της ιδρύσεως (1884) της Σχο-
λής Ναυτικών Δοκίμων προς επιστημονικήν
μόρφωσιν Αξιωματικών. Ο Κανελλόπουλος
εξέλεξε ως συνεργάτας του τους σοφούς μα-
θηματικούς Ι. Χατζηδάκην, και Κυπάρισσον
Στέφανον, τον στρατηγόν Π. Δαγκλήν, τότε
ταγματάρχην, ως καθηγητήν της πυροβολι-
κής και όσους άλλους εκλεκτούς καθηγητάς
είχεν ο επιστημονικός κόσμος, μετά τέσσερα
έτη δε εξήλθον της Σχολής οι πρώτοι επιστή-
μονες Αξιωματικοί του Πολεμικού Ναυτικού. 

Η ανεπάρκεια των παλαιών Αξιωματι-
κών ήτο έτι μάλλον αισθητή, διότι η πρόο-
δος του ναυτικού πυροβολικού κατά τους
τελευταίους χρόνους ήτο αλματώδης. Τα
μέχρι του 1880 διατηρηθέντα εις το Ναυτι-
κόν εμπροσθογεμή πυροβόλα αντικατέστη-
σαν τέλεια, πολύπλοκα πυροβόλα με βελη-
νεκές χιλιάδων μέτρων και η επιστήμη της
βλητικής, απαιτούσα γνώσεις ανωτέρων
μαθηματικών, ήτο δια τους στερούμενους
επιστημονικών στοιχείων παλαιούς Αξιω-
ματικούς ακατανόητος, όπως ήσαν όλαι αι
τεχνικαί τελειοποιήσεις του ναυτικού υλι-
κού και του ναυτικού πολέμου. 

Η ταχυτέρα απομάκρυνσις από τας ναυ-
τικάς υπηρεσίας των παλαιών Αξιωματικών
και ο συγχρονισμός των υπηρεσιών από
Αξιωματικούς επιστήμονας εκ της Σχολής
των Δοκίμων ήτο αναγκαία, διότι υπήρχε
κίνδυνος το Ναυτικόν της Ελλάδος να υστε-
ρήση του Τουρκικού, δια το οποίον η Τουρ-
κική Κυβέρνησις είχεν καλέσει από το 1908
Βρετανικήν Αποστολήν, εργαζομένη να εκ-
παιδεύσει προσωπικόν και να καταρτίσει
πρόγραμμα ναυπηγήσεων πολεμικών μονά-
δων. Η αδιαφορία των Ελληνικών Κυβερνή-
σεων δια το Ναυτικόν επέβαλε ως μοναδι-
κόν μέσον ενεργείας την Επανάστασιν». 

Έτσι εκτός από τους γενικούς όρους, οι
νέοι Αξιωματικοί του ναυτικού είχαν και ειδι-
κούς, του Σώματός τους, να ποθούν τη με-
ταβολή. Μετά διάφορες ζυμώσεις, συνεν-
νοήσεις, συζητήσεις και παράλληλα με τους
Αξιωματικούς της ξηράς συγκεντρώθηκαν
και αυτοί σε ένα σπίτι κοντά στο σταθμό
του Λαυρίου και υπόγραψαν το κοινό πρω-
τόκολλο. Από τους πενήντα Αξιωματικούς,
που είχαν μαζευτεί εκεί σχημάτισαν τον
πρώτο πυρήνα, μονάχα ένας αρνήθηκε να
υπογράψει, ο Σημαιοφόρος Χατζίσκος. Ο
προσηλυτισμός όμως νέων μελών προχώ-
ρησε τόσο γρήγορα, ώστε, ως το πρώτο δε-
καήμερο του Αυγούστου, είχαν προσχωρή-
σει στο Σύνδεσμο 132 Αξιωματικοί του Ναυ-
τικού, και 1268 του στρατού ξηράς. Η επι-
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βλητική αυτή δύναμη, συγκροτημένη τώρα,
ήταν σωστή αποθήκη από εκρηκτικές ύλες,
κάτω από τα πόδια της Κυβέρνησης του
Ράλλη, που δεν έκανε τίποτε για να αποτρέ-
ψει την πυροδότησή της. 

Η αντεπανάσταση του Nαυτικού

Δεν είχαν περάσει τρεις εβδομάδες από
την έκρηξη του κινήματος στο Γουδή όταν
άρχισαν να διαφαίνονται σημεία δυσαρέ-
σκειας στον Υποπλοίαρχο Κ. Τυπάλδο. Σχε-
δόν όλοι οι ναύτες του αγήματος, που είχαν
πάρει μέρος στο κίνημα, ήταν από το Ναύ-
σταθμο και την Υποβρύχια Άμυνα. Όταν
την άλλη μέρα, μετά τη διάλυση του επανα-
στατικού στρατοπέδου επέστρεψαν στις
θέσεις τους, βρέθηκαν αντιμέτωποι με τον
Διοικητή της Υποβρύχιας Άμυνας Πλωτάρ-
χη Ηπίτη που όντας εξαγριωμένος, άλλους
ξυλοκόπησε, άλλους έβρισε, άλλους τιμώ-
ρησε. Και δεν έπαυε να βρίζει και το Σύνδε-
σμο. Ο Τυπάλδος ζήτησε τότε από το Ζορ-
μπά να τον μεταθέσει αμέσως στην Υπο-
βρύχια Άμυνα για να προστατέψει τους
ναύτες από την καταδίωξη. 

Η πρώτη αφορμή δυσαρέσκειας ενα-
ντίον του Συνδέσμου ήταν, όταν, αμέσως
μετά την επιτυχία του κινήματος, είδε τη
Διοικούσα Επιτροπή να τον μεταβάλλει σε
μόνιμο και κοινό σωματείο και να κάνει εγ-
γραφές Αξιωματικών κάθε προέλευσης και
ποιότητας. Και η δυσαρέσκεια του Τυπάλ-
δου έγινε ακόμη μεγαλύτερη, όταν είδε
όλους τους ανώτερους Αξιωματικούς του
Ναυτικού με επικεφαλής το στόλαρχο Ιω-
άννη Μιαούλη, να έρχονται αθρόοι και να
γράφονται στο Σύνδεσμο για να ασφαλί-
σουν τις θέσεις τους και τα γαλόνια τους!

Οι μέρες περνούσαν και τα στρατιωτικά
νομοσχέδια καθυστερούσαν και καμία φρο-
ντίδα εκ μέρους του Συνδέσμου και της Κυ-
βέρνησης να λαμβάνεται για τα επείγοντα
θέματα του Ναυτικού. Πολλοί κατώτεροι
Αξιωματικοί του Ναυτικού πλησίασαν τον
Τυπάλδο και του ζήτησαν να μπει μια τάξη

στο Ναυτικό. Την ανησυχία των κατωτέ-
ρων Αξιωματικών επέτεινε η θετική πληρο-
φορία, ότι στο Υπουργείο Ναυτικών κατάρ-
τιζαν σειρές από νομοσχέδια για όλους
τους κλάδους και τις υπηρεσίες του Ναυτι-
κού κάτω από τη στενή και μυστική συνερ-
γασία του Υπουργού Δαμιανού και του
Ανθυποπλοιάρχου Αργυρόπουλου, που
ήταν γαμπρός του Πρωθυπουργού Μαυ-
ρομιχάλη! Ο Τυπάλδος συμφώνησε απόλυ-
τα στη δυσαρέσκεια των κατωτέρων και
μέσω του προσωπάρχη του Υπουργείου,
παρακάλεσε τον Υπουργό να περιορίσει τη
νομοθετική εργασία στα ναυτικά αιτήματα
της επανάστασης, έως ότου μετακληθεί ξέ-
νος οργανωτής. 

Η αλήθεια είναι ότι οι Αξιωματικοί δεν εί-
χαν σε μεγάλη εκτίμηση τον Υπουργό των
Ναυτικών για το χαρακτήρα του και για τις
μεθόδους που χρησιμοποιούσε. Ο Πλοίαρ-
χος Δαμιανός ήταν δύσκολος άνθρωπος.
Στο Ναυτικό του είχαν βγάλει παρατσούκλι
και τον έλεγαν «Μετερνίχο». Ήταν λεπτο-
λόγος στα πιο ασήμαντα ζητήματα και είχε
το ελάττωμα –κυρίως για υπουργό επανα-
στατικού κινήματος– της αναβλητικότη-
τας. Αυτή αποτελούσε κίνδυνο στο ζήτημα
της αγοράς του θωρηκτού, που ήταν από
τα πρώτιστα αιτήματα του κινήματος. Με
τις αμφιταλαντεύσεις του μεταξύ της άμε-
σης αγοράς του ΑΒΕΡΩΦ, που ήταν διαθέ-
σιμος και της παραγγελίας νέου πλοίου,
στα γαλλικά ναυπηγεία, που ενεργούσαν
διάφοροι ενδιαφερόμενοι και ύποπτοι εν-
διάμεσοι, ο Δαμιανός άφηνε να χάνεται πο-
λύτιμος χρόνος σε ατέρμονες συζητήσεις,
τη στιγμή που μια μυστική τουρκική απο-
στολή στην Ιταλία διαπραγματευόταν να
αγοράσει το θωρηκτό. 

Η ανάγκη να αποκτήσει η Ελλάδα τάχι-
στα το θωρηκτό, ήταν επιβεβλημένη, γιατί
δεν ήταν εύκολη η εξοικείωση του πληρώ-
ματος και των Αξιωματικών σε όπλα νέας
τεχνολογίας. Η παραπάνω άποψη δυστυ-
χώς επιβεβαιώθηκε στη ναυμαχία της
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Έλλης, όταν από έλλειψη εξοικείωσης στα
πυροβόλα και σε συνδυασμό με εσφαλμέ-
νους χειρισμούς, στη κρισιμότερη φάση της
ναυμαχίας παρουσιάστηκε διαστολή λόγω
υπερθέρμανσης στους «πλαστικούς εμ-
φρακτές» των κλείστρων και εξ αιτίας αυ-
τού διακόπηκε η βολή!

Ο βραδύς ρυθμός των ενεργειών του
Υπουργείου των Ναυτικών ήταν πάντα τέ-
τοιος την εποχή εκείνη, ώστε, όταν άρχισε
ο πόλεμος στις 5 Οκτωβρίου 1912 το
ΑΒΕΡΩΦ βρέθηκε με άδειες τις πυριτιδαπο-
θήκες από βλήματα και μόλις το Νοέμβριο
κατέστη δυνατόν να παραληφθούν από
την Αγγλία τα βλήματα, δηλαδή δέκα μέρες
πριν από τη ναυμαχία της Έλλης και αρκε-
τά χρόνια μετά την παραλαβή του πλοίου!

Μετά από μια σύσκεψη οι κατώτεροι
Αξιωματικοί αποφάσισαν να απαιτήσουν
από το Στρατιωτικό Σύνδεσμο να αρχίσει η
εκτέλεση μερικών μέτρων όπως: Να απο-
στρατευθούν με κατάργηση των θέσεών
τους, όσοι ανώτεροι Αξιωματικοί δεν προ-
έρχονται από τη Σχολή Ναυτικών Δοκίμων,
εκτός από τους Πλοιάρχους Παύλο Κου-
ντουριώτη, Π. Γκίνη και Ι. Δαμιανό. Η απαί-
τηση αυτή στην ουσία σήμαινε την κατάρ-
γηση θέσεων 1 Υποναυάρχου, 7 Πλοιάρχων
και 12 Αντιπλοιάρχων. Θα πρέπει όμως να
ληφθεί υπόψη ότι ανάμεσα σε αυτούς που
έπρεπε να αποστρατευθούν ήταν ο Αρχη-
γός του Στόλου Γιάννης Μιαούλης και οι
Πλοίαρχοι Πέτρος Μαυρομιχάλης και Ηλίας
Μαυρομιχάλης εξάδελφοι του Πρωθυ-
πουργού Κυριακούλη Μαυρομιχάλη! 

Θα πρέπει να αναφερθεί ότι ο Αρχηγός
του Στόλου Πλοίαρχος Γιάννης Μιαούλης, εί-
χε στο ενεργητικό του, ότι στον Πόλεμο του
1897, ως Κυβερνήτης ενός Ατμομυοδρόμω-
να, είχε συλλάβει το Αιγυπτιακό ατμόπλοιο
ΧΑΤΖΗ-ΔΑΟΥΤ, αλλά στερείτο τεχνικής μόρ-
φωσης. Δικαίως λοιπόν τον έκριναν ως ακα-
τάλληλο για τα καθήκοντα αρχηγού στόλου
παραμονές πολέμου. Για τους Αντιπλοιάρ-
χους που έπρεπε να αποστρατευθούν,

ήταν οι περισσότεροι από τους λεγόμενους
τότε «επικούρους», που είχαν καταταχθεί
σαν βοηθητικοί και με διάφορα πολιτικά μέ-
σα είχαν καταφέρει να μεταπηδήσουν στο
σώμα των τακτικών Αξιωματικών. 

Για να επανέλθουμε στα αιτήματα των
Αξιωματικών, απαιτούσαν επίσης: να υλο-
ποιηθεί το αίτημα που είχε διατυπωθεί στο
στρατόπεδο Γουδή, να μετακληθεί ξένος
οργανωτής και σε συνεργασία με αυτόν να
καταρτισθούν τα σχετικά νομοσχέδια για
τη ρύθμιση των υπηρεσιών και της εκπαί-
δευσης του ναυτικού προσωπικού. Να πα-
ραπεμφθούν σε συμβούλιο με το ερώτημα
της απόταξης ένας Αντιπλοίαρχος και δύο
Πλωτάρχες, που, ενώ ήταν μέλη του Συν-
δέσμου, δεν τήρησαν το λόγο τους και δεν
παρουσιάστηκαν στο στρατόπεδο Γουδή.
Και η Υπηρεσία να τοποθετούσε τους Αξιω-
ματικούς στις θέσεις που έμελλε να κατέ-
χουν σε προσεχή πόλεμο. 

Τα αιτήματα συζητήθηκαν με τον
Υπουργό Ναυτικών από τον Συνταγματάρ-
χη Ζορμπά και τον Υποπλοίαρχο Τυπάλδο.
Ο Πλοίαρχος Δαμιανός δήλωσε ότι δεν
μπορούσε να τα δεχθεί. Ήταν όμως δυνα-
τόν να περιορίσει το όριο ηλικίας των πλοι-
άρχων, έτσι ώστε μέσα σε ένα χρόνο να
αποστρατευθούν όλοι. Για τους αντιπλοι-
άρχους δήλωσε ότι δεν μπορεί να τους
αποστρατεύσει χωρίς να τους κρίνει, από
επιτροπή, που θα ήταν ο ίδιος πρόεδρος με
μέλη δύο πλοιάρχους. Επίσης ανέφερε ότι
δεν προτίθεται να νομοθετήσει αυτός και
δεν θα δεχόταν περιορισμούς και σε αντίθε-
τη περίπτωση θα υπέβαλλε την παραίτη-
σή του, που ενδεχομένως να ακολουθούσε
η παραίτηση όλης της Κυβέρνησης.

Την άλλη μέρα 15 Οκτωβρίου στις 6 μμ ο
Τυπάλδος πήγε στο σπίτι του Ζυμβρακάκη
που συνεδρίαζε η Επιτροπή του Συνδέσμου
παρουσία του Συνταγματάρχη Ζορμπά. Ο
Τυπάλδος έλαβε το λόγο και δήλωσε:

– Οι κατώτεροι Αξιωματικοί του Ναυτι-
κού που πήραν μέρος στην επανάσταση, εί-
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ναι αυτοί που θα φέρουν αύριο, όταν εκρα-
γεί ο πόλεμος, όλη την ευθύνη των αποτελε-
σμάτων, που θα έχουν οι κατά θάλασσαν
επιχειρήσεις… Είναι δίκαιο, λοιπόν, η γνώμη
τους για τα ναυτικά θέματα να ακουστεί. 

Oρισμένα μέλη της επιτροπής είχαν δια-
φορετική γνώμη, ότι η Κυβέρνηση Μαυρο-
μιχάλη κάνει ό, τι μπορεί και δεν θα έπρεπε
να δημιουργεί ζητήματα. 

Ο Τυπάλδος άρχισε να οργίζεται. 
- Εσείς, τους φώναξε, «έχετε απαιτήσεις

από τη Κυβέρνηση και δεν παύετε να επεμ-
βαίνετε σε όλα τα ζητήματα, ως το σημείο,
που και των ανθυπολοχαγών ακόμα οι με-
ταθέσεις να γίνονται με σημειώματα της
Επιτροπής». 

Η συζήτηση άρχισε να παίρνει το δρόμο
του καυγά, και μερικοί του θύμισαν, ότι αυ-
τοί αποτελούν τη Διοίκηση του Κινήματος. 

- «Οι Αξιωματικοί οφείλουν να υπακού-
ουν την Επιτροπή»! Του τόνισαν με νόημα. 

Τότε ο Τυπάλδος ξέσπασε.
- «Την επανάσταση δεν την έκανε η επι-

τροπή» φώναξε, «αλλά και εγώ! Κανένα
ανώτερο δικαίωμα δεν αναγνωρίζω στην
Επιτροπή».

Και απάνω στην παραφορά του πρό-
σθεσε τη φοβέρα, χτυπώντας τη γροθιά
του στο τραπέζι.

- «Αφού είναι έτσι… Οι Αξιωματικοί του
Ναυτικού και εγώ θα πάρουμε τα αιτήματά
μας με το σπαθί μας!»

Αυτό ήταν το τραγικό σφάλμα του Τυ-
πάλδου, που το χρωστούσε στον παράφο-
ρο χαρακτήρα του. Είτε είχε στο νου του να
κάνει αντεπανάσταση, είτε όχι, δεν έπρεπε
ποτέ να φοβερίσει. Δυστυχώς ο Ζορμπάς
δίστασε εκείνη τη στιγμή να τον συλλάβει,
να εξουδετερώσει αμέσως κάθε απόπειρα
αντικινήματος.

Ο Ζορμπάς με την απειλή ότι θα παραι-
τηθεί ηρέμησε τους παρισταμένους και η
σύσκεψη συνεχίστηκε. Ο Τυπάλδος διετύ-
πωσε την άποψη ότι εφόσον επίκειται η
αποστρατεία του στόλαρχου Πλοιάρχου

Μιαούλη, ο Σύνδεσμος θα έπρεπε να πάρει
τα κατάλληλα μέτρα για να αποτρέψει τυ-
χόν κίνηση των πλοίων του στόλου. Αυτό
ήταν δυνατό να γίνει με τη κατάληψη της
Υποβρύχιας Άμυνας που εκεί φυλάσσονταν
τα πυρομαχικά των πλοίων. Αυτή η πρότα-
ση υποστηρίχθηκε και από τον Τμηματάρχη
του Πυροβολικού Υποπλοίαρχο Γέροντα. 

Ο Τυπάλδος κατέβηκε στον Πειραιά και
πήγε στο Ναύσταθμο, στο κατάλυμά του
της Υποβρύχιας Άμυνας. Όταν έφτασε εκεί
(περί τις 11 το βράδυ) έμαθε, ότι δυο υπα-
ξιωματικοί του Ναυστάθμου γύριζαν στα
πληρώματα προκήρυξη, που καλούσε τους
ναύτες να πάνε με το μέρος των ανωτέρων
Αξιωματικών και όχι των κατωτέρων. Ο Τυ-
πάλδος διέταξε και τους συλλάβανε και αμέ-
σως τους φυλάκισε. Ταυτόχρονα εξέδωσε
διαταγή απόπλου για δύο τορπιλοβόλα να
πλεύσουν στον Πόρο, με το πρόσχημα της
εκπαίδευσης των θερμαστών. Ο λόγος που
το έκανε, ήταν να συνεννοηθεί με τους Αξιω-
ματικούς της εκπαιδευτικής μοίρας που ναυ-
λοχούσε εκεί για υποστήριξη. Τέλος διέταξε
τη φρουρά των πυριτιδαποθηκών της Υπο-
βρύχιας Άμυνας να αναλάβει και τη φρούρη-
ση των πυριτιδαποθηκών του Ναυστάθμου. 

Την άλλη μέρα το πρωί Παρασκευή 16
Οκτωβρίου μερικοί Αξιωματικοί ειδοποίη-
σαν τον Τυπάλδο, ότι η μοίρα των θωρη-
κτών που ναυλοχούσε στο Κερατσίνι, ετοι-
μαζόταν για απόπλου. Επειδή το μικρό
ατμόπλοιο η ΕΥΚΑΙΡΙΑ που εκτελούσε τη
συγκοινωνία Πειραιάς-Ναύσταθμος αργού-
σε να φανεί, διέταξε ένα τορπιλοβόλο να
προσεγγίσει το Κερατσίνι και να δει τι γίνε-
ται με τα θωρηκτά. Το τορπιλοβόλο επέ-
στρεψε στις 11, για να αναφέρει ότι τα θω-
ρηκτά ετοιμάζονται για μάχη. Τότε ο Τυ-
πάλδος, συνειδητοποίησε το λάθος του.
Αντί να μείνει στην Αθήνα, έπρεπε να πάει
στο Κερατσίνι και να καταλάβει τα θωρη-
κτά. Φαίνεται ότι η Επιτροπή του Συνδέ-
σμου φοβούμενη, ότι σε περίπτωση που ο
στόλος θα έπεφτε στα χέρια της ομάδας
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του Τυπάλδου τότε όλος ο Σύνδεσμος θα
γινόταν υποχείριό του .

Ο Στρατιωτικός Σύνδεσμος τότε εξέδω-
σε ανακοίνωση που καταδίκαζε τις ενέργει-
ες του Τυπάλδου και της ομάδας του κατα-
λήγοντας ως εξής: 

«Ο Στρατιωτικός Σύνδεσμος προ της
προδοτικής ταύτης διαγωγής του Υποπλοι-
άρχου τούτου, παμψηφεί απεφήνατο,
όπως διαγραφεί του καταλόγου των μελών
του αμέσως και αποκηρυχθή συνάμα δε
παραδοθεί εις την Εξουσίαν, ως καταγγελ-
θείς αυτή επί εσχάτη προδοσία» 

Η ναυμαχία του Nαυστάθμου

Όταν ο Τυλπάδος πληροφορήθηκε ότι
τα θωρηκτά ετοιμάζονται για μάχη, άρχισε
να λαμβάνει μέτρα με αστραπιαίο ρυθμό.
Έστειλε άγημα υπό τον Σημαιοφόρο Ι. Τσα-
μαδό και κατέλαβε το Διοικητήριο του Ναυ-
στάθμου και ο ίδιος συνέλαβε τον Διοικητή
Υποναύαρχο Βουδούρη, τον οποίο έθεσε
υπό περιορισμό. Ταυτόχρονα κατέλαβε τα
αντιτορπιλικά, που οι πλωτάρχες Κυβερνή-
τες τους έλειπαν στην Αθήνα. Τη φρούρηση
του ναυστάθμου την ανέθεσε στους Σημαι-
οφόρους Ι.Τσαμαδό, Λ. Κανάρη, Κ. Φραγκό-
πουλο, Δ. Καζάκο, τον Ανθυπίατρο Χ. Ζού-
μη και τον ναυπηγό Γ. Θεοφιλάτο. Διέταξε
ακόμη τον Σημαιοφόρο Γ. Παπαγεωργίου
με άγημα να καταλάβει τη νησίδα Λέρο και
να φυλάξει τις πυριτιδαποθήκες. Κατόπιν
έστειλε στο Υπουργείο Ναυτικών το ακό-
λουθο τηλεγράφημα: «Κατόπιν των κακοπί-
στων και κακοβούλων μέτρων της Κυβερνή-
σεως αναγκάζομαι να λάβω μέτρα αμύνης.
Την υπόθεσιν του ναυτικού ζητήματος δια-
χειρίζεται ο αρχηγός του Στρατιωτικού Συν-
δέσμου και μετ’ αυτού πρέπει η Κυβέρνησης
να συνεννοηθή. Πάσαν επιθετικήν κίνησιν
θα αποκρούσω δια των αντιτορπιλικών». 

Οι εξελίξεις μετά ήταν ραγδαίες. Στις πέ-
ντε το απόγευμα σώματα πεζικού και πυ-
ροβολικού άρχισαν να λαμβάνουν θέσεις
στα αντικρινά υψώματα του Ναυστάθμου

και τα θωρηκτά με επικεφαλής το ΨΑΡΑ, τη
ναυαρχίδα ξεκίνησαν να εισέλθουν στο δί-
αυλο του Ναυστάθμου. Ο Τυπάλδος επέβη
του ΣΦΕΝΔΟΝΗ που Κυβερνήτης ήταν ο
Δεμέστιχας. Αμέσως διέταξε τα αντιτορπι-
λικά ΝΑΥΚΡΑΤΟΥΣΑ και ΘΥΕΛΛΑ να απο-
πλεύσουν μαζί του για να προστατεύσουν
την είσοδο του διαύλου. Για να δώσει στα
θωρηκτά να καταλάβουν τις προθέσεις του
έβαλε από μια άσφαιρη βολή.

Αλλά τα ΨΑΡΑ πλαισιωμένα δεξιά από το
ΥΔΡΑ και το ΣΠΕΤΣΑΙ, με το σήμα του στό-
λαρχου στον ιστό, εξακολουθούσαν να δια-
πλέουν τον δίαυλο. Ο Μιαούλης ήθελε να
αναγκάσει τα αντιτορπιλικά να βάλλουν
πρώτα αυτά με ένσφαιρα πυρά, για να έχει
μια τυπική δικαιολογία για την επίθεσή του.
Και αυτό δεν άργησε να γίνει. Τα ταχυβόλα
του ΣΦΕΝΔΟΝΗ βρόντηξαν στα γεμάτα.
Και, στα δοξασμένα νερά που είχε αντιλαλή-
σει, εδώ και δυο χιλιάδες πεντακόσια χρόνια
το «ίτε παίδες Ελλήνων», των πληρωμάτων
του Θεμιστοκλή κατά των βαρβάρων, οι
Έλληνες ναυμαχούσαν τώρα μεταξύ τους. 

Τα πυρά των αντιτορπιλικών ανάγκα-
σαν τα θωρηκτά να ανακόψουν την πορεία
τους. Αλλά στη ναυαρχίδα υψώθηκε το
κόκκινο σήμα πυρός. Τα βαριά κανόνια των
θωρηκτών άρχισαν τις αστραπές και τις
βροντές τους. Οι κανονιοβολισμοί διάρκε-
σαν ένα τέταρτο της ώρας. Όταν οι καπνοί
διαλύθηκαν, άρχισαν να φαίνονται οι ζη-
μιές. Οι τοίχοι του Νοσοκομείου του Ναυ-
στάθμου, αλλά και άλλων γειτονικών κτι-
σμάτων έχασκαν απαίσια. Το ΣΦΕΝΔΟΝΗ
έπλεε αλλά με κλίση. Είχε δεχθεί μεγάλο
βλήμα και είχε διαρροή, που το πλήρωμά
της προσπαθούσε να θέσει υπό έλεγχο.
Στο κύριο κατάστρωμα υπήρχαν σκοτωμέ-
νοι και τραυματίες. Το ΝΑΥΚΡΑΤΟΥΣΑ που
ακολουθούσε είχε δεχτεί βολή, αλλά με μι-
κρότερες βλάβες. Το ΣΦΕΝΔΟΝΗ για να μη
βυθισθεί προσάραξε κοντά στο δίαυλο. Ο
αριθμός των θυμάτων ανήλθε σε οκτώ νε-
κρούς και πέντε τραυματίες. 
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Μια ώρα μετά τη ναυμαχία, τα τρία θω-
ρηκτά υποχώρησαν κατά την Πειραϊκή
Χερσόνησο. Αν και είχαν επιφέρει ζημιές τε-
λικά δεν κατόρθωσαν να εισέλθουν στο δί-
αυλο και να εισπλεύσουν στο Ναύσταθμο. 

Ο Τυπάλδος διέταξε πρόσκληση των
Αξιωματικών στο Διοικητήριο του Ναυ-
στάθμου για να εξετάσουν την κατάσταση.
Αποφάσισε να εγκαταλείψει το Ναύσταθμο
και να αποσυρθεί στα βουνά εναντίον της
Κυβέρνησης με την ελπίδα, ότι θα μπορού-
σε να είχε σημειωθεί κάποια αντίδραση
στην Αθήνα εναντίον της Κυβέρνησης Μαυ-
ρομιχάλη. Ας αφήσουμε να μας διηγηθεί ο
ίδιος το τι ακολούθησε. 

« Μαζί με τους Αθυποπλοιάρχους Π. Δη-
μούλη, Ι. Δεμέστιχα, και τους Σημαιοφό-
ρους Α. Κολιαλέξη, Δ. Οικονόμου, και τον
Ανθυπίατρο Χ. Ζουμή, βγήκαμε στην παρα-
λία των Μεγάρων και πήραμε το βουνό Πα-
τέρας, όπου για τρία μερόνυκτα περιπλα-
νηθήκαμε, πεινασμένοι, διψασμένοι και τι-
μωρούμενοι, γιατί ζητήσαμε καλύτερο ναυ-
τικό σε μια καλύτερη Ελλάδα. 

Τότε χωριστήκαμε σε δυο ομάδες. Εγώ
και ο Ανθυποπλοίαρχος Δημούλης με τα
πόδια φτάσαμε τη νύκτα στην Αθήνα και
μπήκαμε στη πόλη. Στην οδό Κηφισίας μας
πιάσανε τα στρατιωτικά αποσπάσματα
που περιπολούσαν. Μας κλείσανε στις φυ-
λακές Αβέρωφ, επειδή όμως τις έκριναν
ανασφαλείς για τόσο απαίσιους κακούρ-
γους, την άλλη μέρα μας πήγανε, με συνο-
δεία ολάκερης ύλης ιππικού στις φυλακές
Συγγρού και μας απομόνωσαν σε ειδικά κε-
λιά, που είχαν ετοιμάσει από πριν και που
έφραξαν ερμητικά τα παράθυρα με σανι-
δώματα».

Τελικά ο βασιλιάς Γεώργιος διέγνωσε, ότι
ήταν απίθανα όσα οι Μαυρομιχαλικοί, ο
Ζορμπάς και ορισμένοι από το Σύνδεσμο,
είχαν ισχυρισθεί εναντίον του Τυπάλδου
και του ζήτησε να του εκθέσει την προσω-
πική του άποψη με εμπιστευτικό υπόμνη-
μα. Ο Γεώργιος μελέτησε το εν λόγω υπό-

μνημα και έλαβε πρώτος θέση υπέρ απονο-
μής αμνηστίας. Το όλο γεγονός θεωρήθηκε
σαν εσωτερική υπόθεση του Συνδέσμου,
για να μην ακολουθήσει δικαστική καταδίω-
ξη. Η Κυβέρνηση του Δραγούμη, που διαδέ-
χτηκε τη Κυβέρνηση του Μαυρομιχάλη δη-
μοσίευσε το διάταγμα αμνηστίας, με την
παράκληση στον Τυπάλδο να φύγει στο
εξωτερικό, γιατί αυτό «θα συνετέλη πολύ
εις την επαναφοράν της τάξεως». Αυτό και
έγινε. Ο Σύνδεσμος όμως είχε υποστεί με-
γάλο πολιτικό πλήγμα. 

Το εξοπλιστικό πρόγραμμα 
του Nαυτικού

Στις 17 Μαρτίου 1910 έλαβε τέλος η επα-
νάσταση του Στρατιωτικού Συνδέσμου,
που πριν επτά μήνες είχε πάρει τολμηρές
πρωτοβουλίες επιθυμώντας την ανόρθωση
της χώρας. Στο σημείο αυτό θα πρέπει να
επικεντρωθούμε στην πολεμική προετοιμα-
σία της Ελλάδος. Το σημαντικότερο γεγονός
από όλα ασφαλώς, είναι η ενίσχυση του
στόλου με το θωρηκτό ΑΒΕΡΩΦ, που χωρίς
αυτό, όπως αποδείχθηκε εκ των αποτελε-
σμάτων, οι νίκες του 1912, όχι μόνο οι δικές
μας, αλλά και των συμμάχων μας θα ήταν
αδύνατες. Και σ’ αυτό η συμβολή του Τυ-
πάλδου ήταν καθοριστική. 

Αντίθετος προς την αγορά του θωρη-
κτού αυτού ήταν ο Πλωτάρχης Λυκούργος
Τσουκαλάς, που υπέβαλε στον Συνταγμα-
τάρχη Ζορμπά έκθεση όπου υποστήριζε,
ότι το ΑΒΕΡΩΦ δεν ήταν πλοίο … για ναυ-
μαχίες γιατί, έγραφε, μετά την ναυμαχία
της Τσουσίμα στον Ρωσοιαπωνικό Πόλεμο,
μόνο τα «ντρέντνωτς» έπρεπε να θεωρού-
νται πλοία μάχης. Ο Τσουκαλάς απειλούσε
να αρχίσει και δημοσιογραφικό αγώνα για
αυτό το ζήτημα!

Από θεωρητική άποψη ο Τσουκαλάς είχε
δίκαιο, αλλά δεν υπήρχε κανένα «ντρέ-
ντνωτ» έτοιμο και διαθέσιμο προς πώληση,
για να αγορασθεί από την Ελλάδα. Αν χάνα-
με τον ΑΒΕΡΩΦ, που ήταν μισοτελειωμένο
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στα Ιταλικά Ναυπηγεία Ορλάντο, δεν θα
μπορούσαμε να αντιμετωπίσουμε τον
Τουρκικό Στόλο στα 1912. Ευτυχώς ο Ζορ-
μπάς επιβλήθηκε στον Τσουκαλά, η παρα-
σκηνιακή αντίδραση έπαυσε και η σωτήρια
αυτή αγορά πραγματοποιήθηκε. Ο στόλος
ενισχύθηκε ακόμα και με έξη καινούργια
αντιτορπιλικά, που προσέφεραν μεγάλες
υπηρεσίες και με το υποβρύχιο ΔΕΛΦΙΝ,
που πρώτο το Ελληνικό Πολεμικό Ναυτικό
χρησιμοποίησε σε πολεμικές επιχειρήσεις.
Η ενίσχυση αυτή του στόλου ήταν ένα από
τα αιτήματα του Τυπάλδου. Το κίνημά του
μπορεί να κτυπήθηκε, αλλά το πρόγραμμά
του εφαρμόσθηκε!

Το ζωηρό επεισόδιο στον ηλεκτρικό
σιδηρόδρομο Aθήνας-Πειραιά και τα
γεγονότα που προηγήθηκαν 
της μονομαχίας

Το πρωί της 7 Απριλίου 1910 ανέβαιναν
από τον Πειραιά στην Αθήνα με τον ηλεκτρι-
κό σιδηρόδρομο στο βαγόνι της Α΄ θέσης ο
Αντιπλοίαρχος Αριστοτέλης Γιωτόπουλος
και ο Πλωτάρχης Λυκούργος Τσουκαλάς. 

Θα πρέπει να τονισθεί, ότι ο Πλωτάρχης
Τσουκαλάς τότε ασκούσε δριμεία κριτική
για το εξοπλιστικό πρόγραμμα του Ναυτι-
κού, όπως αναφέρθηκε παραπάνω. Στο
ίδιο βαγόνι του ηλεκτρικού εκτός από τους
προαναφερθέντες Αξιωματικούς συνταξί-
δευαν ο Λοχαγός Οικονομικού Κατωγάς, ο
Υποπλοίαρχος Λελούδας, ο Ιατρός Ευαγγε-
λίδης και πολλοί άλλοι. Δίπλα από τον
Τσουκαλά καθόταν ένας Ελληνοαμερικανός,
που διάβαζε μια εφημερίδα. Στην εφημερί-
δα αυτή υπήρχε ανταπόκριση από τη Βο-
στώνη, που ανέφερε ότι οι Έλληνες μετα-
νάστες της Αμερικής είχαν συγκεντρώσει το
ποσό των 25, 000 δολαρίων σε έρανο υπέρ
του Εθνικού Στόλου, που πραγματοποιή-
θηκε από την ενθουσιώδη προπαγάνδα
του ποιητή Ματσούκα, ο οποίος την εποχή
εκείνη περιόδευε τις Ηνωμένες Πολιτείες. 

Ο εν λόγω επιβάτης, αφού διάβασε την

ανταπόκριση από την Αμερική, διηγείτο
στους παρακαθήμενούς του, τις επιτυχη-
μένες πατριωτικές συγκεντρώσεις που
διοργάνωνε ο Ματσούκας και τον ενθου-
σιασμό των ξενιτεμένων Ελλήνων που προ-
σέφεραν ανιδιοτελώς χρήματα υπέρ του
Εθνικού Στόλου. 

Αφηγούμενος ο Ελληνοαμερικανός τα
παραπάνω πρόσθεσε:

- Και να σκέπτεται κανείς ότι με τα χρή-
ματα αυτά κατασκευάζονται άχρηστα κα-
ράβια ή γίνονται καταχρήσεις!

Η φράση ακούστηκε από τον παρακα-
θήμενο Αντιπλοίαρχο Γιωτόπουλο, ο οποί-
ος αγανακτισμένος, στράφηκε προς τον
Ελληνοαμερικανό και του είπε:

- Να μη τα πιστεύετε αυτά τα ψέματα που
γράφονται απ’ αυτόν τον παλιάνθρωπο!

Και έδειξε ταυτοχρόνως τον Πλωτάρχη
Τσουκαλά, ο οποίος απάντησε αμέσως
στον Αντιπλοίαρχο: 

- Να χαθείς, κλέφτη!
Αμέσως τότε αναστατώθηκε το βαγόνι

και ο Αντιπλοίαρχος Γιωτόπουλος σηκώθη-
κε απότομα από τη θέση του και κτύπησε
τον Πλωτάρχη Τσουκαλά. 

Ο Τσουκαλάς επιχείρησε να ανταποδώ-
σει τα κτυπήματα. Αλλά δεν το κατόρθωσε,
διότι πρόφτασαν και μπήκαν ανάμεσά τους
οι παριστάμενοι, ενώ ο επιβάτης με την
εφημερίδα που έγινε η αρχική αφορμή για
το απροσδόκητο επεισόδιο, προσπαθούσε
ταραγμένος να καθησυχάσει τα πνεύματα,
στρεφόμενος δε προς τον Γιωτόπουλο του
εξέφρασε τη λύπη του, διότι άθελά του έγι-
νε παραίτιος της συμπλοκής δύο Αξιωματι-
κών, τους οποίους δεν γνώριζε. 

Το επεισόδιο στον ηλεκτρικό σιδηρόδρο-
μο σταμάτησε. Αλλά είχε, στην Αθήνα, δρα-
ματική συνέχεια, διότι μετά παρέλευση λί-
γων ωρών, ο Πλωτάρχης Τσουκαλάς έστει-
λε στον Γιωτόπουλο σαν μάρτυρες τους
Πλωτάρχες Ραζικώτσικα και Καλαμίδα, οι
οποίοι εξ ονόματός του, ζήτησαν ικανοποί-
ηση για την υβριστική φράση «αυτός ο πα-
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λιάνθρωπος», την οποία είπε ο Γιωτόπου-
λος μέσα στο τρένο αποτεινόμενος προς
τον Ελληνοαμερικανό, δείχνοντας τον Πλω-
τάρχη Τσουκαλά. 

Ο Αντιπλοίαρχος Γιωτόπουλος αποδέ-
χθηκε αμέσως την πρόσκληση σε μονομαχία
και όρισε σαν μάρτυρές του τον Πλωτάρχη
Αγησίλαο Γέροντα και τον Υποπλοίαρχο
Αλέξανδρο Χατζηκυριάκο. Κατά το απόγευ-
μα της ιδίας μέρας οι μάρτυρες και των δυο
αντιπάλων συναντήθηκαν και συζήτησαν
επί της διαφοράς των πελατών τους. 

Στην αρχή της συζήτησης υποστηρίχθηκε
η άποψη, ότι θα έπρεπε να αποφευχθεί η συ-
νάντηση των δυο αντιπάλων στο πεδίο της
τιμής, για να προηγηθεί η σχετική δίκη επί της
καταγγελίας του Πλωτάρχη Τσουκαλά για
κατάχρηση, διότι, στην περίπτωση που θα
σκοτωνόταν ο Γιωτόπουλος, δεν θα είχε απο-
δειχθεί προηγουμένως η αθωότητά του. Ο
λόγος αυτός ήταν αρκετά ισχυρός, ώστε, πα-
ρά τη βαρύτητα του επεισοδίου, οι μάρτυρες
φάνηκαν διστακτικοί, να υιοθετήσουν την
αποδοχή της λύσης της διαφοράς με όπλα. 

Αλλά κατόπιν εξετάσθηκε το είδος της
βαριάς προσβολής σε δημόσιο χώρο, και
επειδή ενδεχόμενα υπήρχε φόβος να επα-
κολουθήσουν και άλλα σοβαρότερα επεισό-
δια, κατέληξαν στο συμπέρασμα, να λυθεί
πρώτα η διαφορά στο πεδίο της τιμής,
σύμφωνα με τους υφισταμένους κανόνες. 

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι οι μάρτυρες
κατέληξαν στην οριστική αυτή απόφαση,
επηρεασμένοι από την έκταση που έλαβε
το όλο θέμα από τις εφημερίδες της εποχής
εκείνης. Πράγματι ορισμένες εφημερίδες
έγραψαν, ότι μετά τις φράσεις που ανταλ-
λάχτηκαν, ο Πλωτάρχης Τσουκαλάς σηκώ-
θηκε και κτύπησε τον Γιωτόπουλο, άλλες
διετύπωναν την άποψη ότι ο Γιωτόπουλος
ράπισε πρώτος τον Τσουκαλά. 

Πρώτη ήταν του Αντιπλοιάρχου Γιωτό-
πουλου που εδήλωνε τα εξής:

«Επειδή πολλαί των πρωινών εφημερί-
δων διέστρεψαν τα γεγονότα ως προς το

συμβάν χθες εν τω σιδηροδρόμω Αθηνών-
Πειραιώς επεισόδιον, ανακοινώ υμίν εγκλεί-
στως, εν αντιγράφω, δυο επιστολάς: την
μεν του Αντιπλοιάρχου κ. Δ. Παπαχρήστου,
αφηγουμένου πως αντελήφθη τα συμβά-
ντα ο αυτόπτης μάρτυς κ. Κατωγάς Λοχα-
γός της οικονομίας, την δε του επίσης αυτό-
πτου Υποπλοιάρχου κ. Σ. Λελούδα». 

Και ακολουθούν δυο επιστολές, από τις
οποίες η πρώτη του Αντιπλοιάρχου Παπα-
χρήστου είχε ως ακολούθως:

«Κύριε Γιωτόπουλε
Επαναλαμβάνω υμίν, όπως κάμετε χρή-

σιν αυτών, όσα εκ στόματος του κ. Κατωγά
Λοχαγού της Οικονομίας, ήκουσα, κατά την
χθεσινήν παρ’ αυτώ επίσκεψή μας ήτις
σκοπόν είχεν την υπό τούτου αφήγησιν του
επεισοδίου του συμβάντος μεταξύ υμών
και του Πλωτάρχου κ. Τσουκαλά, όπως το
αντελήφθη. 

Μετά τον διαμειφθέντα διάλογον με τον εξ
Αμερικής άγνωστον και τας διαμειφθείσας
φράσεις μεταξύ υμών και του Πλωτάρχου κ.
Τσουκαλά, σεις επετέθειτε και εκτυπήσατε
δις τον Πλωτάρχην Τσουκαλάν ενώ εν τω με-
ταξύ, επενέβησαν οι παρακαθήμενοι Αξιω-
ματικοί και πολίται και ημπόδισαν την εξακο-
λούθησιν της συμπλοκής. Νομίζει δε ότι και ο
Τσουκαλάς κατά την διάρκειαν ταύτης κατόρ-
θωσε να κτυπήση δια της ράβδου του. 

Μετά την συμπλοκήν, ενώ σεις εξηγήσα-
τε εις τον παρακαθήμενον ξένον –εκ των
λόγων του οποίου προεκλήθη το επεισό-
διον και όστις εζήτει συγνώμην δια το συμ-
βάν– ότι δεν πταίει αν πιστεύει όσα γράφο-
νται, αλλ’ ότι απετάθητε προς αυτόν διότι
σεις είσθε ο εν τη δημοσιογραφία αναφερό-
μενος ως κλέπτης, ο Πλωτάρχης Τσουκα-
λάς εγέλασε· σεις δε απηντήσατε εις τούτον
δι’ επιτακτικής φωνής και φράσεως, αλλ’
ουδεμία σύρραξις επήλθεν, διότι οι παρα-
καθήμενοι προσεπάθησαν ν’ αποτρέψουν
νέαν τοιαύτην. 

Προσέθεσε δε ο κ. Κατωγάς ότι, κατά την
άφιξιν του τραίνου εις Πειραιά εις ερώτησιν
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του Πλωτάρχου Τσουκαλά πώς αντελήφθη
το επεισόδιον, του εβεβαίωσεν ότι αντελή-
φθη ότι σεις τον εκτυπήσατε δις κατ’ αρχάς. 

Μετά εξαιρέτου προς υμάς υπολήψεως.
Δ. Παπαχρήστος 

Αντιπλοίαρχος
Αθήναι τη 8 Απριλίου 1910»

Ακολουθεί η επιστολή του Υποπλοιάρ-
χου Σ. Λελούδα προς τον Αντιπλοίαρχο
Γιωτόπουλο:

«Αξιότιμε κ. Αντιπλοίαρχε
Κατόπιν προφορικής σας παρακλήσεως,

όπως σας γνωρίσω πώς αντελήφθην τα
του μεταξύ υμών και του κ. Τσουκαλά επει-
σοδίου, του λαβόντος χώραν χθες την πρω-
ίαν και κατά το οποίον παριστάμην, σπεύ-
δω να σας γνωρίσω ότι είδον υμάς εγερθέ-
ντα και επιτεθέντα κατά του κ. Τσουκαλά.
Επειδή δε αμέσως ηγέρθην μετά των άλλων
παρευρισκομένων, όπως προλάβω την συ-
μπλοκήν ένεκα του σκότους και της συγχύ-
σεως, δεν αντελήφθην εάν εδόθησαν ραπί-
σματα κατά ταύτην, γενομένην εις το μέρος
όπου εκάθητο ο κ. Τσουκαλάς. 

Όλως υμέτερος 
Σ. Λελούδας 

Υποπλοίαρχος»

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι οι επιστολές
αυτές ήλθαν στη δημοσιότητα ταυτόχρονα
με την έναρξη των συνεννοήσεων των μαρ-
τύρων των δυο αντιπάλων, οι οποίοι κατέ-
ληξαν στην οριστική απόφαση να πραγμα-
τοποιηθεί η μονομαχία και να υπογράψουν
το παρακάτω πρωτόκολλο: 

«Εν Αθήναις σήμερον την 8 Απριλίου
1910, συνήλθον αφ’ ενός οι κ.κ. Ι. Ραζικώ-
τσικας και Γ. Καλαμίδας Πλωτάρχαι του Β.
Ναυτικού μάρτυρες του κ. Λυκ. Τσουκαλά,
Πλωτάρχου του Β. Ναυτικού, αφ’ ετέρου δε
οι κ.κ. Αγησίλαος Γέροντας Πλωτάρχης και
Αλέξανδρος Χατζηκυριάκος Υποπλοίαρχος
του Β. Ναυτικού μάρτυρες του κ. Αρ. Γιωτό-
πουλου Αντιπλοιάρχου του Β. Ναυτικού

προς επίλυσιν διαφοράς αναφυείσης μετα-
ξύ των πελατών αυτών, κατόπιν επεισοδί-
ου λαβόντος χώραν εν τη αμαξοστοιχία του
απ’ Αθηνών εις Πειραιά σιδηροδρόμου. 

Οι μάρτυρες του κ. Τσουκαλά ζητούσιν
ικανοποίησιν παρά του κ. Γιωτόπουλου δια
την προσβλητικήν φράσιν, ην ούτος εξέφε-
ρε κατά του πελάτου αυτών και δια την επι-
θετικήν στάσιν αυτού, ένεκα της οποίας
επήλθε συμπλοκή.

Οι μάρτυρες του κ. Γιωτόπουλου ακού-
σαντες την αφήγησιν του επεισοδίου παρά
των μαρτύρων του κ. Τσουκαλά θεωρούσι
καθήκον αυτών, όπως αναγράψωσι το
επεισόδιον ως έλαβε χώραν κατά την αντί-
ληψιν του πελάτου αυτών, ήτοι ως εξής:

Εν τω διαμερίσματι της αμαξοστοιχίας
ευρίσκοντο οι κ. Γιωτόπουλος, Τσουκαλάς,
Κατωγάς Λοχαγός της οικονομίας, Λελού-
δας Υποπλοίαρχος, Ευαγγελίδης ιατρός και
τις Έλλην εκ του εξωτερικού, νεωστί ελθών
εξ Αμερικής. 

Ούτος αφηγούμενος τα της υπό του κ.
Σπυρ. Ματσούκα εν Αμερική διοργανωθεί-
σης εσπερίδος και τον ενθουσιασμόν των
εκεί Ελλήνων, είπεν ότι αυτός, συνεβούλευ-
εν να μη δίδουν χρήματα δια τον Στόλον διό-
τι με αυτά κατασκευάζονται «παληοτενεκέ-
δες» ή κλέπτονται. 

Ο κ. Γιωτόπουλος αγανακτήσας, ως ήτο
φυσικόν και αποταθείς προς τον κ. αυτόν,
είπεν ότι δεν έπρεπε να πιστεύει τοιαύτα
ψεύδη «τα οποία γράφονται από αυτόν εκεί
τον παληάνθρωπον» δείξας ταυτοχρόνως
τον κ. Τσουκαλάν. Ο κ. Τσουκαλάς απήντη-
σε εις αυτόν: «να χαθής κλέφτη».

Ο κ. Γιωτόπουλος ηγέρθη, τότε, και
αποτόμως πλησιάσας τον κ. Τσουκαλάν,
τον ώθησε επανειλημμένως και τον εκτύ-
πησε δι’ αμφοτέρων των χειρών εις το
πρόσωπον.

Ο κ. Τσουκαλάς επεχείρησε να κτυπήσει
τον κ. Γιωτόπουλο δια της ράβδου του, αλ-
λά δεν ηδυνήθη να πράξη τούτο, ένεκα
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επεμβάσεως των παρισταμένων. Κατόπιν
τούτου, ο κύριος όστις έδωκεν αφορμήν εις
το επεισόδιο, εξέφρασε προς τον κ. Γιωτό-
πουλο την λύπην του, διότι, χωρίς να το θέ-
λη έγινε παραίτιος αυτού. Ο κ. Γιωτόπου-
λος απήντησεν, ότι, τούτο εγένετο διότι αυ-
τός είναι ο δήθεν κλέπτης των χρημάτων
του Στόλου και επειδή ο κ. Τσουκαλάς εμει-
δίασε, επί τη φράσει ταύτη, ο κ. Γιωτόπου-
λος, του επέβαλε σιωπήν δια των λέξεων:
Να μη γελάς εσύ παληάνθρωπε!». 

Με αυτό τον τρόπο διατυπώθηκε το
πρωτόκολλο της μονομαχίας η αντίληψη
και των τεσσάρων μαρτύρων, για το πώς
ακριβώς δημιουργήθηκε το επεισόδιο των
δυο αντιπάλων. 

Έτσι οι μεν μάρτυρες του Γιωτόπουλου
δήλωσαν ότι αναγνωρίζουν στους μάρτυ-
ρες του Τσουκαλά όλα τα δικαιώματα του
προσβληθέντα και επομένως και το δικαίω-
μα της εκλογής των όπλων και των όρων
της μονομαχίας. Οι μάρτυρες του Πλωτάρ-
χη Τσουκαλά δήλωσαν ότι έχουν άλλες πλη-
ροφορίες περί του επεισοδίου και επομέ-
νως δεν μπορούν να παραδεχθούν τις αντί-
θετες αφηγήσεις. Πρόσθεσαν όμως και δια-
τυπώθηκε στο πρωτόκολλο της μονομα-
χίας, ότι ο πελάτης τους προσβλήθηκε από
τις αφορμές που δόθηκαν. Ζήτησαν λοιπόν
οι μάρτυρες του Πλωτάρχη Τσουκαλά:
Σαν όπλα μονομαχίας: ραβδωτά πιστόλια
Απόσταση: 25 βήματα
Διάρκεια μονομαχίας: Τρεις βολές και

χρόνο σκόπευσης, από το παράγγελ-
μα «πυρ» μέχρι του «αλτ» δέκα δευτε-
ρόλεπτα. 

Οι μονομερείς αφλογιστίες να θεωρη-
θούν σαν κανονικές βολές. 

Οι μάρτυρες του Αντιπλοιάρχου Γιωτό-
πουλου αποδέχθηκαν τα παραπάνω. Συμ-
φωνήθηκε ακόμη, σε περίπτωση σοβαρού
κωλύματος των μαρτύρων, ο κωλυόμενος
να αντικατασταθεί από άλλον, που θα
αποδέχεται το συμφωνηθέν πρωτόκολλο.
Θα πρέπει να σημειωθεί ότι ο Υποπλοίαρ-
χος Αλέξανδρος Χατζηκυριάκος, μάρτυρας

του Γιωτόπουλου, έλαβε διαταγή από το
Υπουργείο Ναυτικών να μεταβεί με τα αντι-
τορπιλικά στο Μεσολόγγι για τον εορτασμό
της εξόδου (10 Απριλίου), αντικαταστάθη-
κε την ημέρα της μονομαχίας από τον Πλω-
τάρχη και πρώην βουλευτή της Ύδρας
Αθανάσιο Μιαούλη. 

Στο μεταξύ το πρωτόκολλο της μονομα-
χίας ανακοινώθηκε αμέσως στους δυο αντι-
πάλους οι οποίοι –όπως και οι μάρτυρες–
τήρησαν μυστικότητα και δεν ανακοίνωσαν
τίποτε ούτε στους συγγενείς τους, για να
μη ληφθούν μέτρα ματαίωσης της συνά-
ντησής τους στο πεδίο της τιμής. 

Έτσι είχαν τα γεγονότα το πρωί της 10
Απριλίου –ημέρα της μονομαχίας– όταν οι
δυο αντίπαλοι βγήκαν από τα σπίτια τους
νωρίς, χωρίς να ανακοινώσουν τίποτε σε
κανένα. Ο Αντιπλοίαρχος Γιωτόπουλος ρω-
τήθηκε από τη γυναίκα του πού θα πήγαι-
νε και της απάντησε, ότι θα κατέβαινε στο
Ναύσταθμο για να παραδώσει τα καθήκο-
ντα του Κυβερνήτη του Αντιτορπιλικού
ΛΟΓΧΗ στον Αθανάσιο Μιαούλη, επειδή
αυτός είχε πάρει μετάθεση σαν Διοικητής
στη Σχολή Ναυτικών Δοκίμων. 

Η γυναίκα του επαναπαύθηκε με την
απάντηση αυτή και δεν τον περίμενε για το
μεσημεριανό γεύμα, νομίζοντας ότι αυτός
βρισκόταν στο Ναύσταθμο. Ο Γιωτόπου-
λος κατά το μεσημέρι προγευμάτισε στο
σπίτι του φίλου του Αντιπλοιάρχου Κοντό-
σταυλου και αναπαύθηκε μέχρι τις 2 μ.μ. 

Στο σημείο αυτό θα πρέπει να τονισθεί η
ενδιαφέρουσα σύμπτωση, ότι ο Αντιπλοί-
αρχος Κοντόσταυλος το 1909 είχε δια-
πραγματευθεί με τον γενικό διευθυντή των
Ιταλικών Ναυπηγείων Ορλάντο του Λιβόρ-
νο την αγορά του Θωρηκτού ΑΒΕΡΩΦ και
όταν ολοκλήρωσε επιτυχώς τις διαπραγμα-
τεύσεις, ζήτησε προς γενική έκπληξη των
παρισταμένων, να προσδιορισθεί το ύψος
της προμήθειάς του. Μόλις το διαπραγμα-
τεύτηκε και αυτό, ζήτησε «να εκπέσει από
το τίμημα» ! Άλλα ήθη και έθιμα…
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Αλλά λίγο πριν αναχωρήσει ο Γιωτό-
πουλος από το σπίτι του Κοντόσταυλου,
τον πρόλαβε ο γυναικάδελφός του, Θά-
νος Πετραλιάς, που ευρισκόμενος στην
Πάτρα, έμαθε από τις εφημερίδες το σο-
βαρό επεισόδιο και ανήσυχος, ήλθε να τον
συναντήσει φοβούμενος, ότι θα κατέληγε
σε μονομαχία. 

Ο Γιωτόπουλος δεν έκρυψε από τον Πε-
τραλιά ότι θα μονομαχούσε. Τον παρακάλε-
σε όμως να προσέξει να μη πει τίποτα στη
γυναίκα του ή σε άλλο άτομο για να αποφευ-
χθούν οι σχετικές συνέπειες. Απέφυγε να
του ανακοινώσει το τόπο και την ώρα της
μονομαχίας, βεβαιώνοντάς τον, ότι ακόμη
δεν είχαν ορισθεί οι λεπτομέρειες της συνά-
ντησης. 

- «Πάντως», του είπε, «να μην ανησυχείς
καθόλου. Οι όροι της μονομαχίας δεν θα
ορισθούν βαρείς και επομένως αποκλείεται
η πιθανότητα απευκταίου αποτελέσ-
ματος»!

Ο Πετραλιάς δεν πίστεψε τις διαβεβαιώ-
σεις του Γιωτόπουλου και σαν να προαι-
σθανόταν κάποιο κακό ζήτησε να τον φιλή-
σει. Ο Γιωτόπουλος, όμως χαμογελώντας
προσπαθούσε να συγκρατήσει τη συγκίνη-
σή του, τον χάιδεψε στον ώμο, λέγοντας: 

- «Έλα τώρα Θάνο, κάνε αυτό που σου
λέω και να μην ανησυχείς!»

Με αυτόν τον τρόπο αποχωρίσθηκαν
γαμπρός και γυναικάδελφος για τελευταία
φορά. 

Οι μάρτυρες από το πρωί κανόνισαν
όλες τις λεπτομέρειες της μονομαχίας, ζή-
τησαν δε τα περίφημα ραβδωτά πιστόλια
ακριβείας του Ίλαρχου Παμίκου Ζυμβρακά-
κη, που είχαν χρησιμοποιηθεί και σε άλλες
μονομαχίες. 

Τα ραβδωτά πιστόλια μονομαχίας ήταν
κλασσικά για το είδος τους. Έπαιρναν μία
βολίδα, ήταν εμπροσθογεμή και τα παλαιό-
τερα μοντέλα είχαν σύστημα πυροδότησης
με τσακμακόπετρα. Τα νεώτερα χρησιμο-
ποιούσαν ειδικά καψούλια, που ενεργοποι-

ούντο με επικρουστήρα. Όσα διέθεταν
τσακμακόπετρα είχαν σημαντική καθυστέ-
ρηση, από τη στιγμή που τραβιόταν η
σκανδάλη και γινόταν η πυροδότηση. Για
να αποκατασταθεί το παραπάνω μειονέ-
κτημα, τα πιστόλια μονομαχίας υπέστησαν
διάφορες τροποποιήσεις για να γίνουν πε-
ρισσότερο αξιόπιστα και ακριβή. Οι μετα-
σκευές/ τροποποιήσεις ήταν οι ακόλουθες:
• Απέκτησαν βαρύτερη κάννη
• Τοποθετήθηκε προφυλακτήρας στη

σκανδάλη
• Ανασχεδιάσθηκε η λαβή του πιστολιού

με εγκοπές για να παρέχει μεγαλύτερη
σταθερότητα

• Βελτιστοποιήθηκε ο μηχανισμός της
σκανδάλης με τις τότε γνώσεις και αντι-
λήψεις της μεταλλουργίας. 

• Δόθηκε μεγάλη προσοχή στη χύτευση
των βολίδων, ώστε να μη περιέχουν φυ-
σαλίδες εγκλεισμένου αέρα

• Το γέμισμα με πυρίτιδα έγινε με περισ-
σότερη προσοχή

Λαμβάνοντας υπόψη, ότι σύμφωνα με
τους τότε υφιστάμενους κώδικες μονομα-
χίας (Γαλλικό και Ιρλανδικό) η απόσταση
βολής καθοριζόταν στα 12 μέτρα, η ακρί-
βεια βολής δεν είχε μεγάλη σημασία. 

Τα πιστόλια μονομαχίας είχαν διάμετρο
κάνης που κυμαινόταν από 0.45 in (11mm),
η πιο διαδεδομένη διάμετρος, έως 0.52 in
(13 mm) και 0.65 in (17 mm). Οι βολίδες ζύ-
γιζαν 14 grams ή 218 grains. Η βολίδα εξερ-
χόμενη από τη κάνη του πιστολιού μονομα-
χίας αποκτούσε αρχική ταχύτητα περίπου
240 m/s, αρκετή για να έχει τα αντίστοιχα
φονικά αποτελέσματα με ένα σύγχρονης
τεχνολογίας αυτόματο πιστόλι όπως το .45
ACP (Automatic Colt Pistol) !

Όλα τα παραπάνω σε συνδυασμό με τις
πρωτόγονες συνθήκες ιατρικής εκτάκτου
ανάγκης, έδιναν στα πιστόλια μονομαχίας
τη δυνατότητα να επιφέρουν σοβαρότατα
τραύματα και συνεπώς οι απώλειες ήταν
κάτι το σύνηθες. 
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Ειδικά τα ραβδωτά πιστόλια, που διέθε-
ταν κατόπιν κατεργασίας ειδική επεξεργα-
σία στο εσωτερικό της κάνης, είχαν πολύ
βελτιωμένη ακρίβεια σκόπευσης και γι’ αυ-
τό εθεωρούντο ως μη αποδεκτά. Συνήθως
κατασκευάζονταν σε ζεύγη και φυλάσσο-
νταν σε ειδική πολυτελή ξύλινη θήκη που
περιείχε φλασκί με πυρίτιδα, ειδικές ρά-
βδους γέμισης και μάξης της κάνης, αμοι-
βές τσακμακόπετρες και τανάλια χύτευ-
σης βολίδων. 

Οι περισσότερο φημισμένοι κατασκευα-
στές πιστολιών μονομαχίας ήταν εταιρείες
στο Λονδίνο, όπως οι Wogdon & Barton,
Durrs-Egg, Manton, Mortimer, Nock, και
Purdey. 

Ας ξαναγυρίσουμε όμως στην ημέρα της
μονομαχίας. Οι τέσσερες μάρτυρες αποφά-
σισαν η μονομαχία να γίνει σε κατάλληλη το-
ποθεσία στο Γουδή, που ήταν συνηθισμένο
μέρος για τέτοιου είδους δραστηριότητες,
μεταξύ 3 και 4 το απόγευμα την ίδια μέρα.
Επειδή όμως ήταν πιθανό οι αρχές ή το
Υπουργείο Ναυτικών να μάθαιναν τον τόπο
της μονομαχίας και να προσπαθούσαν να
την εμποδίσουν με την αστυνομία ή το στρα-
τιωτικό φρουραρχείο, έλαβαν ειδική μέριμνα. 

Συμφώνησαν, ότι σε περίπτωση που θα
εμποδιζόταν η μονομαχία να γίνει στο Γου-
δή, να πάνε αμέσως –αντίπαλοι, μάρτυρες
και ιατροί– στο κτήμα Βερσή στα Ηλύσια ή
εναλλακτικά να κατέβουν στη Καλλιθέα.
Αφού κανονίσθηκαν όλες οι διαδικαστικές
λεπτομέρειες, αποφασίσθηκε να συναντη-
θούν οι δυο αντίπαλοι με τους μάρτυρές
τους στις 2 και μισή στο Σολωνείο, καφε-
νείο της εποχής εκείνης και από εκεί να ξε-
κινήσουν όλοι μαζί με δυο άμαξες για το πε-
δίο της τιμής. 

Η διαδρομή που ακολούθησαν ήταν από
την οδό Σόλωνος, και μετά μέσω της λεω-
φόρου Κηφισίας κατευθύνθηκαν προς το
Γουδή. Μπροστά πήγαινε η άμαξα που
επέβαιναν ο Πλωτάρχης Τσουκαλάς, οι
μάρτυρές του Ιωάννης Ραζικώτσικας και Γ.

Καλαμίδας και ο πολίτης ιατρός Τσαγκρής.
Ακολουθούσε σε απόσταση λίγων βημάτων
η άμαξα που επέβαιναν ο Αντιπλοίαρχος
Γιωτόπουλος, οι μάρτυρές του Αγησίλαος
Γέροντας και Αθανάσιος Μιαούλης και ο
πολίτης ιατρός Βασιλείου. 

Όλοι οι επιβάτες στις άμαξες έφεραν
πολιτική ενδυμασία και οι δυο αντίπαλοι
ήταν ψύχραιμοι και συνομιλούσαν σε όλη
τη διαδρομή με τους μάρτυρες και τους ια-
τρούς. Όταν οι άμαξες έφτασαν στο ύψος
των Ηλυσίων, οι επιβάτες παρατήρησαν
στο βάθος του μικρού δρόμου που οδηγού-
σε στο Γουδή, ένα άλλο σταματημένο αμά-
ξι. Προς στιγμή υπέθεσαν, ότι ήταν αστυ-
νομικά όργανα, που είχαν μεταβεί εκεί για
να αποτρέψουν τη μονομαχία. Οι μάρτυ-
ρες κατέβηκαν και κατευθύνθηκαν προς
την άμαξα, που με έκπληξή τους διαπίστω-
σαν, ότι ήταν δημοσιογράφοι που προηγή-
θηκαν και περίμεναν να παρακολουθήσουν
τη μονομαχία. 

Οι δυο αντίπαλοι καθησύχασαν και τα
αμάξια προχώρησαν προς το Γουδή και
σταμάτησαν πέρα από τους στρατώνες
του ιππικού, που επιλέχθηκε σαν κατάλλη-
λος τόπος πεδίου τιμής. Προτού καταμε-
τρηθεί η απόσταση βολής, κατέφθασαν με-
ρικοί Αξιωματικοί από τον στρατώνα και ει-
δοποίησαν τους μάρτυρες ότι το μέρος
που διάλεξαν δεν ήταν κατάλληλο, διότι
ήταν δίπλα στο στρατόπεδο. Οι αντίπαλοι
ανέβηκαν ξανά στις άμαξες και προχώρη-
σαν, σταμάτησαν 200 βήματα από το
ναΐσκο του Αγίου Ιωάννη του Κυνηγού. Εκεί
αποβιβάσθηκαν οι δυο μάρτυρες Πλωτάρ-
χες Ραζικώτσικας και Γέροντας, που ανα-
ζήτησαν την κατάλληλη θέση σε ένα πλά-
τωμα εμπρός από την εκκλησία. 

Αμέσως αποβιβάσθηκαν όλοι από τις
άμαξες και προχώρησαν προς το επιλεχθέν
μέρος, οπότε με έκπληξή τους διαπίστω-
σαν, ότι έρχονταν ταυτόχρονα διάφοροι
περίεργοι για να παρακολουθήσουν τη μο-

TEUXOS_570_ok  07-12-09  18:48  Page 94



Tεύχος 570-Tόμος 169 Nαυτική Eπιθεώρηση   95

νομαχία! Ανάμεσά τους ήταν δημοσιογρά-
φοι και μερικοί φίλοι των δυο αντιπάλων
Αξιωματικοί με πολιτικά. 

Μόλις έφτασαν εμπρός από την μικρή
εκκλησία, οι Πλωτάρχες Ραζικώτσικας και
Γέροντας μέτρησαν την απόσταση των 25
βημάτων και μετά δοκίμασαν τα πιστόλια.
Έπειτα έριξαν μια δεκάρα, για να κριθεί η
θέση, που θα έπαιρνε κάθε αντίπαλος. Η
τύχη έφερε τον Πλωτάρχη Τσουκαλά να
πάρει τη θέση εμπρός από τον ναΐσκο του
Αγίου Ιωάννου, με στραμμένα τα νώτα
προς την πρόσοψη και το πρόσωπό του
προς το φως. Ο Αντιπλοίαρχος Γιωτόπου-
λος ήταν απέναντί του. 

Ήταν ακριβώς 3 και μισή το απόγευμα,
όταν τελείωσαν οι προκαταρκτικές διατυ-
πώσεις και οι μάρτυρες τοποθέτησαν τους
δυο αντιπάλους στις προκαθορισμένες θέ-
σεις τους. Και οι δυο προχώρησαν προς τις
υποδειχθείσες θέσεις χωρίς να βγάλουν τί-
ποτε από τα ρούχα τους, ακόμα και τα κα-
πέλα τους. Σήκωσαν μόνο τους γιακάδες
των σακακιών τους για να μη δίνουν σημεία
σκόπευσης ανοικτού χρώματος, σύμφωνα
με το κώδικα της μονομαχίας. 

Όταν οι αντίπαλοι τοποθετήθηκαν στις
θέσεις τους, οι μάρτυρες τους έδωσαν τα
πιστόλια και απομακρύνθηκαν λίγα βήμα-
τα, ενώ ο αρχηγός της συνάντησης Πλω-
τάρχης Αγησίλαος Γέροντας ανέλαβε να
δώσει το παράγγελμα της μονομαχίας. 

Περνούν, έτσι, μερικά λεπτά μεγάλης
αγωνίας και συγκίνησης για τους παριστα-
μένους, που φαίνονται σαν αιώνες. Τότε η
φωνή του Πλωτάρχη Γέροντα σκίζει τη
σιωπή, λέγοντας:

- «Έτοιμοι!»
Αμέσως και το δεύτερο παράγγελμα:
- «Επί σκοπόν!»
Και στη συνέχεια:
- «Πυρ!»
Ένα ασθενές «τσάφ» ακούγεται και από

τα δυο πιστόλια. 

Η πρώτη βολή ήταν αφλογιστία. Αμέ-
σως ξαναγεμίζονται τα πιστόλια και παρα-
δίδονται πάλι στους δυο αντιπάλους. 

Επαναλαμβάνονται τα ίδια παραγγέλμα-
τα και στο πρόσταγμα «πυρ» αντηχούν δυο
ταυτόχρονοι πυροβολισμοί, ενώ ο Γιωτό-
πουλος φαίνεται να ρίχνει το πιστόλι και να
προσπαθεί να σηκώσει το χέρι του προς το
μέτωπο. Δεν πρόλαβε όμως να αγγίξει το
κεφάλι του, διότι βαρύς και αλύγιστος σαν
δέντρο που κόπηκε από τη ρίζα του, κατέ-
πεσε στο χώμα. Μόλις συνειδητοποίησαν
το τραυματισμό του Γιωτόπουλου, ο ια-
τρός Βασιλείου, καθώς και οι μάρτυρές του
και οι μάρτυρες του Τσουκαλά έτρεξαν
προς το μέρος του έτοιμοι να του προσφέ-
ρουν βοήθεια. 

Ο άτυχος Αντιπλοίαρχος ήταν πεσμένος
κάτω στο χώμα, ανέπνεε με δυσκολία με τα
μάτια του απλανή, ενώ από το μέτωπό
του έρεε αίμα αναμεμιγμένο με φαιά ουσία.
Η βολίδα τον είχε βρει ανάμεσα στα φρύδια
και λίγο πάνω από το δεξί μάτι, εισχώρησε
στον εγκέφαλο προκαλώντας τον θάνατο. 

Ο ιατρός Βασιλείου που έφτασε πρώτος
κοντά του, τον σήκωσε λίγο και τον στήριξε
στο δεξί του γόνατο και φώναξε προς τον
συνάδελφό του Τσιγκρή:

- «Τις ενέσεις! Φέρτε τις ενέσεις!»
Πράγματι ετοιμάσθηκαν και έγιναν αμέ-

σως δυο-τρεις ενέσεις η μια μετά την άλλη,
αλλά όλοι είχαν αντιληφθεί ότι δεν υπήρχε
καμιά ελπίδα. Ο Γιωτόπουλος ψυχορρα-
γούσε από την πρώτη στιγμή και μετά πα-
ρέλευση λίγων λεπτών εξέπνευσε, στηριγ-
μένος στο γόνατο του ιατρού του. Ο ιατρός
Βασιλείου μάλιστα επέμεινε και του έκανε
άλλες δυο ενέσεις, με την ελπίδα ότι θα
μπορούσε να τον επαναφέρει στη ζωή αλ-
λά η προσπάθεια αυτή απέβη μάταια. 

Κατά το σύντομο αυτό χρονικό διάστημα
ο Πλωτάρχης Τσουκαλάς με αγωνία παρα-
κολουθούσε από μικρή απόσταση τη δρα-
ματική εξέλιξη, περιμένοντας και ελπίζο-
ντας για τον αντίπαλό του. Μόλις οι μάρτυ-
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ρές του τον πλησίασαν και τον πληροφόρη-
σαν ότι ο Γιωτόπουλος δέχθηκε σφαίρα στο
κεφάλι και έπεσε νεκρός, έγινε κάτωχρος,
δάκρυσε και μαζί με τους μάρτυρές του
προχώρησε συντετριμμένος προς την άμα-
ξα και απομακρύνθηκε από το χώρο του
δράματος επιστρέφοντας στο σπίτι του.

Στο μεταξύ η σωρός του Γιωτόπουλου με-
ταφέρθηκε από τους μάρτυρές του και του
ιατρού του στο γειτονικό Νοσοκομείο των
Παίδων, αλλά σχεδόν ταυτόχρονα έφθασαν
με άμαξα ο Αντιπλοίαρχος Παπαχρήστου
και ο γυναικάδελφος του Γιωτόπουλου Πε-
τραλιάς, ο οποίος ζητούσε όλο αγωνία να
μάθει το αποτέλεσμα της μονομαχίας. 

Εισερχόμενοι στο νοσοκομείο οι δυο επι-
σκέπτες συνάντησαν τον Μίμη Νικολόπου-
λο, τότε δημοσιογράφο και κατόπιν πρε-
σβευτή, που είχε παρακολουθήσει τη δρα-
ματική συνάντηση στο πεδίο της τιμής. Ο
Αντιπλοίαρχος Παπαχρήστου, τότε, αφού
του έκανε νεύμα για την παρουσία του Πε-
τραλιά, τον ρώτησε:

- «Τι έγινε στη μονομαχία;»
Ο Νικολόπουλος αντιλήφθηκε αμέσως

και απάντησε με επιφυλακτικότητα:
- «Τραυματίστηκε ο Γιωτόπουλος και τον

μετέφεραν στο σπίτι του».
Έτσι, ο Παπαχρήστου και ο Πετραλιάς,

αντί να εισέλθουν στο Νοσοκομείο, αποχώ-
ρησαν και κατευθύνθηκαν προς την Λεω-
φόρο Αλεξάνδρας, όπου ήταν το σπίτι του
Γιωτόπουλου. Αλλά μόλις έφτασαν εκεί
βρέθηκαν εμπρός σπαρακτικού θεάματος
και έμαθαν τη φοβερή αλήθεια. Η γυναίκα
του Γιωτόπουλου είχε ήδη πληροφορηθεί
από τον Πλωτάρχη Μπεράτη το φοβερό
αποτέλεσμα της μονομαχίας και είχε λιπο-
θυμήσει. Δίπλα της έκλαιγε ο πατέρας του
Γιωτόπουλου που είχε έλθει από την Κέρ-
κυρα μέσω Πατρών.

Διάφοροι φίλοι και συγγενείς άρχισαν να
επισκέπτονται την οικογένεια του Γιωτό-
πουλου, αλλά ταυτόχρονα, κάποιο άλλο

δράμα παιζόταν στο σπίτι του Τσουκαλά,
όπου έσπευσαν να επισκεφθούν πολλοί
από τους οικείους και φίλους του, μόλις κυ-
κλοφόρησε αστραπιαία το νέο στη μικρή
τότε Αθηναϊκή κοινωνία. 

Κατασυντετριμμένος ο Πλωτάρχης
Τσουκαλάς, από το απροσδόκητο αποτέ-
λεσμα της μονομαχίας, έλεγε:

- «Καλλίτερα να σκοτωνόμουν εγώ. Ποιος
μπορούσε να φανταστεί ένα τέτοιο πράγ-
μα! Και μάλιστα μετά την πρώτη βολή, που
έφερε και στα δυο πιστόλια αφλογιστία.
Αλλά και οι όροι της μονομαχίας δεν ήταν
βαρείς. Εξ άλλου και ως προς τη τοποθέτη-
σή μας, η τύχη ευνόησε τον ατυχή αντίπαλό
μου διότι εγώ ήμουν στραμμένος προς τον
ήλιο και είχα αντίθετο άνεμο. Αμέσως δε με-
τά το παράγγελμα τράβηξα τη σκαντάλη
και είδα τον αντίπαλό μου να πέφτει». 

Κάποιος τότε ρώτησε τον Πλωτάρχη
Τσουκαλά, γιατί δεν κατέστη δυνατή η μα-
ταίωση της μονομαχίας. 

- «Δυστυχώς δεν κατορθώθηκε απάντη-
σε εκείνος, διότι διακηρύχθηκε δημόσια, ότι
εγώ ραπίσθηκα κατά το επεισόδιο που
έλαβε χώρα εις τον ηλεκτρικό σιδηρόδρομο
Αθηνών-Πειραιώς. Και ως εκ τούτου δεν
μπόρεσαν να εξασφαλίσουν συμβιβαστική
λύση». Και πρόσθεσε με δάκρυα στα μάτια:

- «Τι τα θέλετε! Έτσι ήταν γραφτό!»
Την άλλη μέρα το απόγευμα έγινε μεγα-

λοπρεπέστατη κηδεία του άτυχου Αντι-
πλοιάρχου από το σπίτι του, δηλαδή από
την έπαυλη Λεβίδη στην Λεωφόρο Αλεξάν-
δρας. Την αγάπη του το Ναυτικό και την
εκτίμησή του έδειξε κατά την εκφορά. Τρεις
συμμαθητές του από την πρώτη σειρά που
φοίτησε στη Σχολή Ναυτικών Δοκίμων
(1884), οι Αντιπλοίαρχοι Κανελλόπουλος,
Βρατσάνος και Χατζηκυριάκος, καθώς και ο
Πλωτάρχης Δουρούτης κρατούσαν τις ται-
νίες του φέρετρου, όλοι δε οι ανώτεροι
Αξιωματικοί της Μοίρας με Αρχηγό τον
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Παύλο Κουντουριώτη παρακολούθησαν
πεζή την κηδεία, από την Μητρόπολη ως
το Νεκροταφείο. Το φέρετρο κρατούσαν
ναύτες του Αντιτορπιλικού ΛΟΓΧΗ, του
οποίου ο θανών ήταν Κυβερνήτης. Στη εξό-
διο ακολουθία ήταν ο Πρωθυπουργός Στέ-
φανος Δραγούμης και μέλη του τότε
υπουργικού συμβουλίου. Επικήδειους λό-
γους εκφώνησαν οι Πλωτάρχες Κακουλί-
δης, Λομπρέστης και Δουρούτης. 

Θα πρέπει να αναφερθεί ένα περίεργο
και δυσοίωνο περιστατικό που συνέβη την
ημέρα του γάμου του Γιωτόπουλου με την
κόρη του Πατρινού μεγαλέμπορου Πετρα-
λιά. Ο γάμος έγινε στη Πάτρα περί τα τέλη
του Αυγούστου του 1907 στον μητροπολι-
τικό Ναό. Η οδός Μαιζώνος ήταν κατάμε-
στη από τον κόσμο, που είχε πάει για να
παρακολουθήσει και να ευχηθεί στους νεό-
νυμφους. Ανάμεσα σ’ αυτούς ήταν και διά-
φορες γυναίκες, που είχαν ευεργετηθεί
από την οικογένεια της νύφης. Μια γριά εν-
θουσιασμένη από την εμφάνιση του νιόπα-
ντρου ζευγαριού πέταξε μια χούφτα ρύζι
που πέτυχε τον γαμπρό στο πρόσωπο,
ακριβώς τη στιγμή που το ζεύγος κατέβαι-
νε τις σκάλες τις εκκλησίας. 

Ο Γιωτόπουλος τότε έκλεισε τα μάτια
του για να αποφύγει το ρύζι, αλλά ταυτό-
χρονα παραπάτησε και έκανε να παραπέ-
σει, αλλά τον συγκράτησε η νύφη και οι πα-
ραπλεύρως ευρισκόμενοι συγγενείς. Τότε
ελέχθηκε από τους προληπτικούς, ότι το
μοιραίο εκείνο γαμήλιο επεισόδιο, σήμαινε,
ότι ο Γιωτόπουλος θα πέθαινε εντός της
πρώτης πενταετίας του εγγάμου βίου του.
Αν όμως κατά την ίδια λαϊκή πρόληψη
έκλεινε πέντε χρόνια εγγάμου ζωής, τότε
θα ζούσε μέχρι τα βαθιά γεράματα. Αλλά
όταν επαληθεύθηκε το πρώτο, οι οικείοι
του επανέφεραν στη μνήμη τους εκείνο το
επεισόδιο, που αποτέλεσε κακό οιωνό.

ΕΠΙΜΕΤΡΟ 

Το έθνος μας, τη δεκαετία του 1910,
αφού είχε τινάξει από πάνω του με αγώνες
υπεράνθρωπους, το ζυγό βαριάς τυραν-
νίας, μπόρεσε σε αυτό το μικρό χρονικό
διάστημα να πραγματοποιήσει άθλους
απίστευτους. Να απελευθερώσει όλους
σχεδόν τους σκλαβωμένους πληθυσμούς
του, να πετύχει δηλαδή σε ένα μεγάλο πο-
σοστό τις διεκδικήσεις του και να διαδραμα-
τίσει ένα ρόλο σοβαρά υπολογίσιμο, όχι μό-
νο στην ανατολική λεκάνη της Άσπρης Θά-
λασσας, αλλά και στο μεγάλο παιχνίδι των
παγκόσμιων Δυνάμεων. 

Όπως αναφέρθηκε στην αρχή αφορμή
για την εξιστόρηση του δραματικού επεισο-
δίου της μονομαχίας μεταξύ του Αντιπλοι-
άρχου Αριστοτέλη Γιωτόπουλου και του
Πλωτάρχη Λυκούργου Τσουκαλά, αποτέλε-
σε η αγορά της προσωπογραφίας του Γιω-
τόπουλου από τον γράφοντα το έτος
2000. Τότε ειδοποιήθηκε από γνωστό αρ-
χαιοπώλη των Αθηνών, εξειδικευμένο σε
παλαιά αντικείμενα του 19ου αιώνα, ότι
πωλείται προσωπογραφία ενός αξιωματι-
κού του ναυτικού με κάποια ενδιαφέρουσα
ιστορία. Ο εν λόγω πίνακας ήταν αντικείμε-
νο διεκδίκησης από κάποιον άλλον ενδιαφε-
ρόμενο, που όντας συλλέκτης, τον ήθελε
για να συμπληρώσει τη συλλογή του. 

Ο γράφων έδειξε αρχικό ενδιαφέρον και
από συζητήσεις έμαθε την προϊστορία της
προσωπογραφίας. Εν τω μεταξύ πληροφο-
ρήθηκε, ότι ο άλλος συλλέκτης, που διεκδι-
κούσε τον πίνακα διέθετε στη συλλογή του
τα πιστόλια του Ιλάρχου Παμίνου Ζυμβρα-
κάκη με τα οποία πραγματοποιήθηκε η μο-
νομαχία με το τραγικό αποτέλεσμα. Ήταν
προφανές ότι ο συλλέκτης, ήθελε να έχει
και την προσωπογραφία του θύματος! 

Τα ναυτικά αντανακλαστικά του γράφο-
ντος λειτούργησαν καταλυτικά, και αγόρα-
σε τον πίνακα, με την επιθυμία ότι ένα μι-
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κρό αναμνηστικό μιας ρομαντικής αλλά και
ιστορικής εποχής του Πολεμικού Ναυτικού
θα παρέμενε στα χέρια ενός μέλους της με-
γάλης οικογένειας του Ναυτικού μας.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

1. Εφημερίδα “Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ” Τεύχη Νοεμ-
βρίου 1938

2. Σπύρου Μελλά “Η επανάσταση του 1909”
Εκδόσεις Μπίρης 

3. Σπύρου Μελλά “Ο Γιος του Ψηλορείτη”
Εκδόσεις Μπίρης 

4. Σπύρου Μελλά “Οι Βαλκανικοί Πόλεμοι
1912-1913” Εκδόσεις Μπίρης 

5. Αντιναυάρχου Π. N. (ε.α.) Αναστασίου Κ. Δη-
μητρακόπουλου “ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΛΕΞΙΚΟ ΤΩΝ

ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΝΑΥΤΙΚΩΝ
ΔΟΚΙΜΩΝ ΟΙ ΤΑΞΕΙΣ ΕΙΣΟΔΟΥ 1884-1950” 

6. Έλληνες Ζωγράφοι Εκδόσεις Μέλισσα 
7. Δ. Γατόπουλου “Αι Μονομαχίαι εις την

Ελλάδα” 

Ο γράφων επιθυμεί να εκφράσει τις ευχαρι-
στίες του στον Αντιναύαρχο (ε.α.) Αν. Δημη-
τρακόπουλο Π.Ν. για τα εποικοδομητικά
σχόλιά του καθώς και την ευγενική χορήγηση
της φωτογραφίας του Πλωτάρχου Λυκ.
Τσουκαλά Π.Ν. 

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Ο Αρχιπλοίαρχος (ε.α.) Γεώρ-
γιος Κανάκης Π. Ν. γεννήθηκε
στην Αθήνα το 1950. Μετά τις
εγκύκλιες σπουδές στο Μαρά-
σλειο και στη Βαρβάκειο Πρό-
τυπο Σχολή το 1969 κατετάγη
στη Σχολή Ναυτικών Δοκίμων,

όπου αποφοίτησε σαν Σημαιοφόρος Μηχανι-
κός το 1973. Υπηρέτησε στο Α/Τ ΚΑΝΑΡΗΣ, στο
ΠΠΚ ΚΕΛΕΥΣΤΗΣ ΣΤΑΜΟΥ, στο Α/Γ ΟΙΝΟΥΣΣΑΙ
και στο Α/Τ ΑΙΓΑΙΟΝ καθώς σε επιτελικές θέσεις
στο Α.Σ, Δ.Τ./Ν.Σ, ΓΕΝ/Δ1, ΓΕΝ/ΔΕΞ, Δ.Τ/Ν.Κ.
Από το 1981 έως το 1983 σπούδασε Ναυτική
Μηχανολογία στο Naval Post Graduate School,
Monterey, California, όπου έλαβε πτυχίο BsME,
MsME. Είναι απόφοιτος της ΣΕΘΑ. Από το 1985
έως το 1987 δίδαξε στη Σ.Ν.Δ. το μάθημα Ναυ-
τικών Μηχανών. Έχει συγγράψει “Δόγμα  Επι-
στασίας Ε/Β ΓΙΑ Α/Τ τύπου Kανάρης”, “Engine
health monitoring system for standard frigates”,

“Σύστημα ευθυγραμμίσεως αεροστρόβιλων
Tyne & Olympus Rolls Royce”. Το 1997 υπέβαλε
αίτηση αποστρατείας και αποστρατεύτηκε με
τον βαθμό του Αρχιπλοιάρχου. Μετά την απο-
στρατεία του εργάστηκε σαν ανώτερο στέλε-
χος σε Ελληνική Ναυτιλιακή εταιρεία που δια-
χειριζόταν 25 ποντοπόρα δεξαμενόπλοια. Συμ-
μετείχε στο Δ.Σ. της Ενώσεως Ελλήνων Εφοπλι-
στών (Ε.Ε.Ε.). Από το 2002 εργάστηκε ως τεχνι-
κός σύμβουλος στην Ε.Ε.Ε. και συμμετείχε ως
εμπειρογνώμων στον International Maritime
Organization (IMO) καθώς και στο European
Community Shipowners Association, (ECSA).
Ασχολήθηκε παράλληλα με οργάνωση ναυτιλια-
κών εταιρειών σε θέματα International Safety
Management, (ISM) καθώς και σε θέματα
International Ship and Port Facility Security (ISPS)
για διάφορους λιμένες της χώρας. Από το 2006
δραστηριοποιείται σε επιχειρήσεις εστίασης.
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Ο τορπιλλισμός
του ευδρόμου “Έλλη”, 

όπως τον είδε ο κυβερνήτης
του Ιταλικού Υ/Β “Delphino”(1)

(Αναδημοσίευση από άρθρο τεύχους
465 του 1990)

(1)  Τα περισσότερα στοιχεία του παρόντος άρ-
θρου τα οφείλω στις δημοσιεύσεις του Ροδίτη δι-
κηγόρου και ερευνητή Μανώλη Παπαϊωάννου,
στην εφημερίδα «Πρόοδος» της Ρόδου (1980).

Κ. Παïζης - Παραδέλης
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Όπως όλοι γνωρίζουμε, στις 8:25 το
πρωί της 15 Αυγούστου 1940, ανήμερα στη
γιορτή της Μεγαλόχαρης, τορπιλλίσθηκε
και βυθίσθηκε το εύδρομο «Έλλη» έξω από
το λιμάνι της Τήνου, όπου είχε σταλεί για
να λάβει μέρος στις γιορταστικές εκδηλώ-
σεις της ημέρας αυτής.

Μετά τις γενόμενες έρευνες από δύτες
του Ναυτικού διαπιστώθηκε ότι οι τορπίλ-
λες ήταν ιταλικές και επομένως η επίθεση
έγινε από ιταλικό υποβρύχιο. Η διαπίστω-
ση όμως αυτή κρατήθηκε μυστική μέχρι την
Ιταλική εισβολή στην Ελλάδα το πρωί της
28ης Οκτωβρίου 1940.

Από τη βύθιση του «Έλλη» έχασαν τη
ζωή τους 1 υπαξιωματικός και 8 ναύτες
από το πλήρωμα του πλοίου και επίσης μια
γυναίκα από το πλήθος των προσκυνητών,
η οποία έπαθε συγκοπή με την έκρηξη της
δεύτερης τορπίλλης.

Μετά τη λήξη του πολέμου, αποκαλύ-
φθηκε ότι το υποβρύχιο ήταν το ιταλικό
«Delphino»(2), το οποίο είχε ξεκινήσει για το
σκοπό αυτό από τη ναυτική βάση Παρθένι
της Λέρου, το βράδυ της 14 Αυγούστου.
Κυβερνήτης ήταν ο Υποπλοίαρχος Guisep-
pe Aicardi.

Το ιστορικό της εγκληματικής αυτής
αποστολής αποκαλύφθηκε αρκετά αργό-
τερα, όταν το ιταλικό περιοδικό TEMPO,
στις αρχές του 1960, άρχισε να δημοσιεύει
τα απομνημονεύματα του Ιταλού Διοικη-
τού των Δωδεκανήσων, κόμητα De Vecchi
με τίτλο «ο αληθινός Μουσολίνι» (Mussolini
Vero). Στα απομνημονεύματα αυτά, ανα-
φερόμενος στον τορπιλλισμό της «Έλλης»
λέει ότι «η βύθιση, πράγματι ατυχής του
«Έλλη» προκάλεσε αναταραχή σε διεθνές
επίπεδο». Ο χαρακτηρισμός «ατυχής» που
έδωσε ο De Vecchi στη βύθιση του πλοίου

ενόχλησε τον Guiseppe Aicardi, ο οποίος εί-
χε πια παραιτηθεί από το Ιταλικό Ναυτικό
και ήταν τότε πλοίαρχος σε ποντοπόρα
εμπορικά πλοία. Έστειλε λοιπόν μια επι-
στολή στην εφημερίδα NAZIONE της Φλω-
ρεντίας, η οποία δημοσιεύθηκε στις 19
Απριλίου 1960. Τα κύρια σημεία αυτής της
επιστολής, η οποία είναι άγνωστη στο ευρύ
κοινό, θα παρουσιάσω στους αναγνώστες
της Ναυτικής Επιθεωρήσεως, διότι πι-
στεύω ότι είναι πολύ ενδιαφέρουσα και
φωτίζει από μια άλλη σκοπιά τα κίνητρα
και τον τρόπο εκτέλεσης της επιχείρησης
αυτής.

Γράφει ο Aicardi:
«Επειδή τώρα πλέον δεν υπάρχει τίποτα

το μυστηριώδες θέλω και εγώ να πω κάτι
σχετικά και για να διαφωτίσω μερικά ση-
μεία της ιστορίας, που με αφορά προσωπι-
κά και για να γίνει περισσότερο αντιληπτό
και να δικαιολογηθεί εκείνη η ενέργεια, που
πήρα εντολή να εκτελέσω».

Ανάμεσα στους κυβερνήτες των υπο-
βρυχίων στη Λέρο, ήσαν, με τον Aicardi άν-
δρες αναγνωρισμένης αξίας: ο Spigal, o
Migeca, o Lucchesini, o Politi. Η εκλογή έπε-
σε στον Aicardi που είχε στο ενεργητικό του
μια πρόσφατη πετυχημένη επιχείρηση.

Στις δεκατέσσερεις Αυγούστου, ο κόμης
De Vecchi, κυβερνήτης του Αιγαίου, έφθα-
σε στη Λέρο από τη Ρόδο, συνοδευόμενος
από το ναύαρχο Biancheri, κάλεσε τον κυ-
βερνήτη Aicardi, του έδειξε μια επιστολή,
γραμμένη με το χέρι από τον αρχηγό του
Ναυτικού Επιτελείου και του είπε: «Αυτή εί-
ναι η επιστολή του ναυάρχου σου, διάβασέ
την…» ύστερα, ενώ ο κυβερνήτης διάβαζε,
του έδωσε προφορικά τις οδηγίες του: «Θα
εφοδιασθείς με τορπίλλες όσο περισσότε-
ρες μπορείς, πέραν της κανονικής ποσότη-
τας και πρέπει να τορπιλλήσεις, ότι συνα-
ντήσεις «ουδέτερα και μη ουδέτερα».

«Δεν έκαμε καμμία διάκριση –λέει ο
(2) Το Delphino ήταν υποβρύχιο 810 τόννων κα-

τασκευής 1930.
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Aicardi– μεταξύ πολεμικών πλοίων και
εμπορικών, αυτό το βεβαιώνω κατά τρόπο
απόλυτο. Και δεν είχα καμμία αμφιβολία
στο πώς εννοούσε την αποστολή, που μου
είχε αναθέσει. Άλλωστε υπήρξε συντομότα-
τος και μου άφησε μοναδικό έγγραφο, που
ακόμα κατέχω, ένα φύλλο αντζέντας ριγω-
τό με τετράγωνα, όπου με το χέρι του έγρα-
ψε με λεπτομέρεια τις τελευταίες πληροφο-
ρίες της αεροπορικής αναγνώρισης: «Τή-
νος»: ένα μεγάλο επιβατηγό και εμπορικό
πλοίο. «Σύρος»: δύο πλοία. Κατόπιν ετοίμα-
σα, σε γενικές γραμμές, το πρόγραμμα: να
καταλάβω «εξαπίνης» εκείνα τα πλοία στα
λιμάνια που μου υποδείχθησαν, κατόπιν να
κατευθυνθώ προς την Αίγινα, για να παρε-
μποδίσω τη ναυσιπλοΐα στον ισθμό της Κο-
ρίνθου. Να μη βρεθώ στα νότια του παραλ-
λήλου των 36° 50’, που είναι στη Νιό, Μήλο
και Αμοργό γιατί ήταν δυνατόν να παρέμ-
βουν άλλα υποβρύχιά μας στις ζώνες της

ενέδρας μας. Οι επιχειρήσεις θα έπρεπε να
γίνουν έτσι, ώστε η ταυτότητα και η εθνικό-
τητα του υποβρυχίου να μην αναγνωρι-
σθούν».

Το «Delphino» έφθασε πολύ πρωί στις
δεκαπέντε Αυγούστου μπροστά στην Τήνο
και αντιληφθήκαμε να φεύγει προς βορρά
ένα μεγάλο πλοίο. Άλλα δύο ήσαν ακόμα
στο λιμάνι. Ενώ ο κυβερνήτης Aicardi στο
περισκόπιο κοίταζε γύρω και μελετούσε
τον τρόπο να τα πλήξει, (τα ρηχά νερά δεν
επιτρέπουν σε ένα υποβρύχιο να πλησιά-
σει σε κατάδυση στην είσοδο του λιμανιού)
είδε να φθάνει σιωπηλό στα νώτα του από
τα δυτικά το «Έλλη».

«Δεν είχα ούτε δισταγμό ούτε ταλάντευ-
ση. Είχα συνείδηση ότι εκτελώ μια στρατιω-
τική διαταγή, η οποία δεν έδινε περιθώρια
για αμφιβολίες. Σήμερα τρέφω για την
Ελλάδα αισθήματα συμπάθειας και θαυμα-
σμού, και χαίρω για την ειλικρινή φιλία που
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υπάρχει ανάμεσα στους Έλληνες και εμάς.
Αλλά, τότε, πέρα από κάθε αμφιβολία, βρι-
σκόμασταν σε αντίθετα στρατόπεδα. Από
ό,τι ήξερα η διαταγή που είχα πάρει μπο-
ρούσε να αποτελεί το προοίμιο για μία άμε-
ση, κανονική είσοδο στον πόλεμο…».

«Τα δύο πλοία που ήταν αγκυροβολημέ-
να στο λιμάνι της Τήνου, δεν είχαν την Ελλη-
νική σημαία ζωγραφισμένη στα πλευρά. Η
πλέον φανερή προβολή των εθνικών χρω-
μάτων, ήταν το πρώτο μέρος προφυλάξε-
ως, που έπρεπε να λάβουν για την ασφά-
λεια των νομίμων πλοίων.

Εκείνα τα δύο πλοία έπρεπε να τα πλή-
ξω. Και τότε δεν μπορούσα να σκεφθώ ότι
ήταν δυνατό να αφήσω να χαθεί η ευκαιρία
του «Έλλη». Αλλιώς ύστερα θα το είχα από
πάνω μου και δεν θα μου την χάριζε».

Πώς περιγράφεται ο τορπιλλισμός

Εκτόξευση από την πλώρη μιας τορπίλ-
λης εναντίον του «Έλλη», ύστερα, ενώ αυ-
τή προχωρεί προς το στόχο της, στρέφω

όλο αριστερά, και αφού άλλαξα εντελώς
πορεία, έριξα από την πρύμνα δύο τορ-
πίλλες στο εσωτερικό του λιμανιού. Το
«Έλλη» χτυπήθηκε ακριβώς στη μέση,
ανάμεσα στις δύο καπνοδόχους. Το πλοίο
τραντάχθηκε δυνατά από τη σφοδρή
έκρηξη και θα μείνει για λίγο στην επιφά-
νεια, δείχνοντας ένα τεράστιο ρήγμα στην
ίσαλη γραμμή, στρογγυλή, όπως ο ήλιος
όταν ανατέλλει.

Οι δύο τορπίλλες που ρίχθησαν μέσα
στο λιμάνι, είχαν διαφορετικό αποτέλεσμα.
Το άνοιγμα είναι στενό και επί πλέον η ορα-
τότητα είναι πολύ μικρή. Η μία έπληξε το
άκρο του βορεινού μώλου και ξεσήκωσε νε-
ρό και πέτρες, η άλλη βρήκε το στόχο. Είδα
μια μεγάλη στήλη νερού στα πλευρά του
πλοίου, αφήνω το περισκόπιο για να ρίξω
μια ματιά στα όργανα του συστήματος ρί-
ψεως, διότι το απότομο ξαλάφρωμα της
πρύμνης προκαλεί βύθιση της πλώρης,
ύστερα στρέφω για να κοιτάξω και η τερά-
στια στήλη νερού είναι ακόμα στον αέρα.

Το καταδρομικό «Έλλη» φλέγεται ύστερα από το χτύπημα που δέχτηκε από το ιταλικό υποβρύχιο
“Delfino”.
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Πλεούμενα κάθε είδους, αλιευτικά, ατμό-
πλοια, φθάνουν στο λιμάνι, στην πλώρη
του «Έλλη», βλέπω ένα κανόνι που βάλλει
τρελλά, χωρίς να ξέρει πού, χωρίς να ξέρει
εναντίον ποιού. Λόγω του χαρακτήρα της
αποστολής κρίνω σκόπιμο να απομακρυν-
θώ αμέσως. Το «Έλλη» επιπλέει ακόμη. Θα
βυθιστεί ύστερα από μερικά λεπτά.

Το «Delphino» απομακρύνεται. Σύμφω-
να με τις διαταγές, κατευθύνεται στη Σύρα,
πάντοτε σε κατάδυση. Φθάνει εκεί πριν
από το μεσημέρι, πλέει προς την είσοδο
του λιμανιού, αποφεύγοντας τα αβαθή νε-
ρά, με τη βοήθεια του υπερηχητικού βυθο-
μετρητή. Δεν υπάρχει η σκιά ενός πλοίου.
Το λιμάνι είναι άδειο, ακόμη και από μικρά
πλεούμενα και από μικρές βάρκες. «Ποτέ
δεν είδα λιμάνι τόσο άδειο» λέει ο Aicardi. Η
αποστολή του υποβρυχίου είχε συνεχισθεί
στα ελληνικά νερά, έως ότου έφθασε στον
Aicardi η διαταγή να επιστρέψει στη βάση.
Ύστερα από τον τορπιλλισμό του «Έλλη»,
η Ελλάδα εξαπόλυσε εναγώνια, με τη δι-
πλωματική οδό, την είδηση ότι έπλεε μια
νηοπομπή γεμάτη από προσκυνητές. Και ο
Aicardi νόμισε ότι η ξαφνική ανάκλησή του
από την αποστολή, είχε γίνει από το Αρχη-
γείο Ναυτικού, προ παντός για το «φόβο»
ότι εκείνος, εκτελώντας τις διαταγές που
είχε πάρει, να βυθίζει «τα πάντα», θα κτυ-
πούσε και εκείνα τα πλοία της νηοπομπής.
Και το «Delphino», πράγματι, τα συνάντη-
σε: ήσαν πέντε, συνοδευόμενα από ένα βα-
ρύ αγγλικό καταδρομικό, τύπου «Exeter»(3)

και τα καταδίωξε και στη διάρκεια της νύ-
κτας, ενώ ήσαν αγκυροβολημένα στον όρμο
των Αθηνών, έκανε τους χειρισμούς για να
τα έχει ανάμεσά του και του φεγγαριού,
ώστε να τα αιφνιδιάσει όταν θα έβγαιναν.

Τη στιγμή εκείνη, ένα ραδιοτηλεγράφημα
από τη Ρώμη, του ανέκοψε τη δράση.

«Γιατί –διερωτάται ο υποπλοίαρχος
Aicardi– ακριβώς εκείνος πρέπει να πει ατυ-
χές»; Τότε δεν είχε αυτή τη γνώμη. Ίσως θα
ήταν «ευτυχής» ο τορπιλλισμός ενός πλοί-
ου, περισσότερων πλοίων, έστω και φορ-
τωμένων με προσκυνητές και ύστερα γιατί
«ατυχές» από τη στιγμή που οι Έλληνες εί-
χαν κάνει την εκλογή τους, μεταξύ των δύο
εμπόλεμων στρατοπέδων και η απόφαση
τους δεν άλλαξε ούτε από το γεγονός ότι
για πολύ καιρό είχε γίνει πιστευτό ότι η βύ-
θιση του «Έλλη» είχε επινοηθεί από τους
Άγγλους, για να σπρώξουν την Ελλάδα να
εισέλθει ανοικτά στη σύρραξη; Από την άλ-
λη μεριά, ο τορπιλλισμός του καταδρομι-

(3) Ο Aicardi δεν λέει την αλήθεια. Ποτέ δεν υπήρξε τέτοια νηοπομπή, εκτός αν τη συγχέει με τη νη-
οπομπή που σχηματίστηκε για τη συνοδεία των πλοίων των προσκυνητών από την Τήνο προς
τον Πειραιά. Συνοδευόταν από Ελληνικά αντιτορπιλλικά.

Το ιταλικό υποβρύχιο, αποπειράθηκε να τορπι-
λίσει και τα επιβατηγά «Έλση» και «Έσπερος»
που βρίσκονταν μέσα στο λιμάνι της Τήνου. 
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κού, προκάλεσε για λίγο καιρό, μια ανάσχε-
ση στην ελληνική ναυσιπλοΐα στο Αιγαίο,
πράγμα που αναμφίβολα μας ωφέλησε».

«Ο De Vecchi, διηγείται ο Aicardi, ήταν
ένας αρχηγός θαρραλέος, εμπνεόμενος
από απέραντη φιλοπατρία, ένας άνθρω-
πος αγνός και έντιμος. Αλλά η τόλμη του,
θα μπορούσε να λεχθεί, ότι ήταν γαριβαλ-
ντική, αδιάφορη για τα αξιώματα της μεγά-
λης λεπτομερειακής τεχνικής του πολέμου.
Παραδείγματος χάριν, εξηγεί ο κυβερνήτης
του Delphino – συνήθιζε να βγαίνει με τα
MAS (σ.μ ανθυποβρυχιακά σκάφη) και έτρε-
χε να συναντήσει τα υποβρύχια που επέ-
στρεφαν, πλέοντας στην επιφάνεια, στις
υποχρεωτικές γραμμές πορείας ασφαλεί-
ας. Τα σταματούσε, επιβιβαζόταν σ’ αυτά,
ενώ τα πληρώματα των υποβρυχίων καθό-
ντουσαν σε αναμμένα κάρβουνα, γιατί ήξε-
ραν ότι αυτός ήταν ο ιδεώδης τρόπος να δε-
χθούν μια τορπίλλη από έναν Άγγλο συνά-
δελφο. Ένας συνάδελφός μου διηγόταν ότι
βλέποντας από μακριά να τρέχει καταπά-
νω τους ένα «MAS», χωρίς προειδοποίηση,
παραλίγο να το σταματούσε με το κανόνι».

«Αυτή η πολυτάραχη περιπέτεια – κατα-
λήγει ο Υποπλοίαρχος Aicardi – άφησε και
σε μένα μια πικρή ανάμνηση, που κάθε τό-
σο ξανάρχεται. Όχι, όμως σαν μετάνοια ή
λόγω τύψεων συνειδήσεως. Ενώ διάφοροι
έως τώρα μίλησαν στα κρυφά και σε μυ-
στηριακή ατμόσφαιρα, όσον αφορά εμένα,
παρά το ότι δεν καυχήθηκα ποτέ, δεν είχα
ποτέ φοβηθεί να πω ότι ο εκτελεστής
ήμουνα εγώ. Το γεγονός εντάσσοταν στα
συνηθισμένα καθήκοντα αρμοδιότητος και
χρέους. Οι διαταγές δεν είναι αστεία, ή
προτάσεις που επιδέχονται συζήτηση,
εκτελούνται χωρίς αντίρρηση. Η πικρή
ανάμνηση, που μου ξανάρχεται και σήμε-
ρα, είναι ότι η τορπίλλη που έπληξε το μι-
κρό κυματοθραύστη, στα βορεινά του λιμα-
νιού της Τήνου προκάλεσε το θάνατο μιας

φτωχής γυναίκας. Θα πρέπει να έπασχε
από την καρδιά της: η έκρηξη την κεραυνο-
βόλησε, χωρίς το παραμικρό τραύμα. Αυτή
η λεπτομέρεια, την πληροφορήθηκα στη
Λέρο, αμέσως ύστερα από την επιστροφή
μου και με εγέμισε θλίψη».

Διαβάζοντας την επιστολή του Aicardi
δεν μπορούμε να αποφύγουμε μερικές βα-
σικές παρατηρήσεις, τις οποίες θα αναφέ-
ρουμε κατωτέρω για την καλύτερη παρου-
σίαση της επιχείρησης του τορπιλλισμού
του «Έλλη».

Κατ’ αρχήν, έκπληξη προκαλεί ο τρόπος
που λειτουργούσε η ανώτερη Ιταλική ηγε-
σία και η ηγεσία του Ιταλικού Ναυτικού στη
λήψη τόσο σοβαρών αποφάσεων, καθώς
και η μέθοδος που ακολουθήθηκε για τη με-
ταβίβαση των διαταγών υλοποίησής τους.
Η συγκεκριμένη διαταγή ήταν μια διαταγή
επιπόλαιη και αυθαίρετη, χωρίς καμία με-
λέτη για τις συνέπειές της. Γι’ αυτό και γρή-
γορα ανακλήθηκε. Χαρακτηριστικό είναι ότι
την επιχείρηση αυτή δεν την εγνώριζε ούτε
και ο Υπουργός των Εξωτερικών Τσιάνο,
όπως φαίνεται από το ημερολόγιο του που
δημοσιεύθηκε μετά τον πόλεμο. Γράφει
στις 15 Αυγούστου 1940: «Βυθίστηκε ένα
Ελληνικό Σκάφος από υποβρύχιο που ακό-
μη δεν ξέρουμε ποιο είναι. Για μένα υπάρχει
στη μέση η προπέτεια του De Vecchi. Συνο-
μίλησα με τον Ντούτεμ ο οποίος επιθυμεί
να λυθεί ειρηνικά το επεισόδιο αυτό, το
οποίο θα μπορούσε να έλειπε» (σ.σ. το
οποίο ο ίδιος είχε διατάξει).

Σημειούται η ανυπαρξία οργανωμένου
και σωστού δικτύου πληροφοριών από την
πλευρά του Ιταλικού Ναυτικού. Είναι πρω-
τοφανές για μια τεράστια ναυτική δύναμη
όπως η Ιταλική, με τόσα θωρηκτά, κατα-
δρομικά και υποβρύχια η οποία ετοιμάζε-
ται για πόλεμο να μη γνωρίζει τις κινήσεις
του Ελληνικού Στόλου και ότι στις 15 Αυ-
γούστου είναι στην Τήνο μια από τις μεγα-
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λύτερες γιορτές της Ορθοδοξίας και υπάρ-
χει προς το νησί αυτό παραδοσιακή μετα-
φορά προσκυνητών.

Αντίθετα έβλεπαν συνεχώς μυστική
υποστήριξη της Αγγλίας και Βρεταννικές
νηοπομπές στο Αιγαίο, χωρίς να μπουν
στον κόπο να αναλύσουν τι σκοπό θα εξυ-
πηρετούσαν οι νηοπομπές αυτές. Ο πρέ-
σβης όμως της Ιταλίας στην Αθήνα Gratsi
στο βιβλίο «Αρχή του Τέλους» που εκδόθη-
κε μετά τον πόλεμο, βεβαιώνει ότι ουδεμία
Βρεταννική Βάση υπήρχε στην Ελλάδα πριν
από τις 28 Οκτωβρίου 1940.

Από την επιστολή Aicardi προκύπτει ότι
ο κύριος στόχος του «Delphino» δεν ήταν
το «Έλλη» αλλά τα «οπλιταγωγά» κατά τον
Aicardi, δηλαδή τα επιβατηγά τα οποία με-
τέφεραν τους προσκυνητές στην Τήνο και
είναι ευτύχημα που δεν μπόρεσε να πραγ-
ματοποιήσει τους στόχους του αυτούς.
Έτσι ο «Έσπερος», η «Ελένη», η «Αρντένα»
και τα άλλα πλοία που ήταν στο λιμάνι της
Τήνου, γλύτωσαν τον τορπιλλισμό και έτσι
δεν θρηνήσαμε εκατοντάδες αθώα θύματα.
Είναι ευτύχημα επίσης που ο Aicardi δεν
βρήκε πλοία στο λιμάνι της Σύρου και ότι

στη συνέχεια δεν τον άφησαν να ολοκλη-
ρώσει την περιπολία του στον Σαρωνικό,
όπως είχε αρχικά διαταχθεί.

Τέλος θα πρέπει να υπογραμμισθεί η κυ-
νικότητα του υποπλοιάρχου Aicardi ο οποί-
ος χωρίς κανένα ηθικό ενδοιασμό και χωρίς
τύψεις προχώρησε στην πραγματοποίηση
μιας εγκληματικής επιχείρησης σε ειρηνική
περίοδο χωρίς προειδοποίηση. Μια επιχεί-
ρηση που θα μπορούσε να τον χαρακτηρί-
σει αργότερα εγκληματία πολέμου. Χαρα-
κτηριστικά τονίζει ότι η επιχείρηση αυτή
άφησε σ’ αυτόν «μια πικρή ανάμνηση που
κάθε τόσο ξανάρχεται. Όμως, όχι σαν με-
τάνοια ή λόγω τύψεων συνειδήσεως…

Το γεγονός εντάσσεται στα συνηθισμένα
καθήκοντα αρμοδιότητος και χρέους. Οι
διαταγές δεν είναι αστεία ή προτάσεις που
επιδέχονται συζήτηση, εκτελούνται χωρίς
αντίρρηση». Ίσως το αποκορύφωμα της
υποκρισίας του Aicardi είναι όταν αναφέρε-
ται στο μεμονωμένο θάνατο μιας γυναίκας
στην προβλήτα της Τήνου. Την είδηση την
πληροφορήθηκε όταν επέστρεψε στην Λέ-
ρο και όπως είπε «τον εγέμισε θλίψη».

Φωτογραφία επομένης σελίδος: Από την  εκτέλεση βολής κατευθυνόμενου βλήματος επιφανεί-
ας–επιφανείας Penguin, από την ΤΠΚ ΞΕΝΟΣ στο Πεδίο Βολής Κρήτης, την 7ην Οκτωβρίου 2009
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Γραφείο προληπτικής
ψυχικής υγιεινής

Ο κύριος φορέας πρόληψης 
του Πολεμικού Nαυτικού
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Eισαγωγή

Το μόνιμο και στρατευμένων θητείας
προσωπικό του Πολεμικού Ναυτικού, οφεί-
λει να προσαρμοστεί στο στρατιωτικό πε-
ριβάλλον κατά τη διάρκεια του μεταβατι-
κού σταδίου, μεταξύ εφηβείας και ενήλικης
ζωής. Αυτή η περίοδος είναι η πιο κρίσιμη
από ψυχικής πλευράς καθώς σηματοδοτεί
και την έναρξη σοβαρών ψυχιατρικών δια-
ταραχών. 

Στις Ένοπλες Δυνάμεις της χώρας μας,
κατατάσσεται και εκπαιδεύεται μεγάλος
αριθμός πολιτών. Η μετάβαση από την πο-
λιτική στην στρατιωτική ζωή, συμβολίζει
το πέρασμα προς την ενήλικη ζωή. Επιπλέ-
ον, μεγάλο μέρος του προσωπικού του ΠΝ
ανήκει στην ηλικιακή ομάδα 18-28 ετών,
που είναι και η πλέον επικίνδυνη δεκαετία
εμφάνισης ψυχικών νοσημάτων.

Νεότερα δεδομένα στο χώρο των Ελληνι-
κών Ενόπλων Δυνάμεων όπως η επαγγελ-
ματικοποίηση, η αναγνώριση των αυξανό-
μενων επιπτώσεων του εργασιακού στρες,
η αναγνώριση των αναγκών της στρατιωτι-
κής οικογένειας, η συμμετοχή σε πολυεθνι-
κές ειρηνευτικές επιχειρήσεις κλπ, δημιουρ-
γούν νέα δεδομένα και νέες ανάγκες.

Παράλληλα οι Ένοπλες Δυνάμεις δεν είναι
προστατευμένες από τα προβλήματα υγεί-
ας της κοινωνίας. Συνεπώς, κρίνεται απα-
ραίτητη η ύπαρξη δομών, που θα μπορούν
να ερευνούν την έκταση και την φύση αυ-
τών των προβλημάτων και να παράγουν
προτάσεις για τις κατάλληλες παρεμβάσεις.

Αποτελεί λοιπόν αναγκαιότητα η ύπαρ-
ξη ενός οργανωμένου δικτύου υπηρεσιών
για την ψυχοκοινωνική μέριμνα του προ-
σωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων και την
πρόληψη των ψυχικών διαταραχών.

Iστορική αναδρομή

Οι Ένοπλες Δυνάμεις έχουν συχνά απο-
δειχθεί «φίλιο έδαφος» για ρεύματα ψυχι-
κής υγείας, που διαφοροποιούνται από το
κλασσικό ιατρικό μοντέλο, όπως οι ιδέες

των Θεραπευτικών Κοινοτήτων και της
Ψυχοθεραπείας. Αρκεί να αναλογιστούμε
ότι κατά τη διάρκεια του Α΄ Παγκοσμίου
Πολέμου εμφανίστηκαν οι πρώτοι Κοινωνι-
κοί Λειτουργοί, ενώ στον πόλεμο του Βιετ-
νάμ εφαρμόστηκαν για πρώτη φορά πα-
ρεμβάσεις αντιμετώπισης του ψυχικού
τραύματος.

Δύο ανεξάρτητα μεταξύ τους πειράμα-
τα του Βρετανικού Στρατού στα νοσοκο-
μεία του Northfield (υπό τους S. H. Foulkes
και T. Main) και του Mill Hill (υπό τον
Maxwell Jones) στη διάρκεια του Β’ Π.Π.,
για την αντιμετώπιση του πολεμικού
στρες, αποτέλεσαν σημαντικά ιστορικά γε-
γονότα για την Ψυχιατρική και άνοιξαν το
δρόμο στις Θεραπευτικές Κοινότητες. Στο
Northfield μάλιστα γεννήθηκε και η Ομαδική
Αναλυτική Ψυχοθεραπεία.

Από εκεί οι ιδέες των Θεραπευτικών Κοι-
νοτήτων(Θ.Κ.) μεταλαμπαδεύτηκαν σε
πολλά στρατιωτικά Νοσοκομεία Βετερά-
νων των Η.Π.Α. με την θερμή υποστήριξη
μιας ηρωικής φυσιογνωμίας του πολέμου,
του ναυάρχου Νίμιτζ και το 1957 στο Ναυ-
τικό Νοσοκομείο των Η.Π.Α. στην Yokosuka
της Ιαπωνίας όπου ο Dennis Briggs ίδρυσε
την 1η Θ.Κ. σε ασιατικό έδαφος.

Κατ’ ανάλογο τρόπο το Ναυτικό της Πα-
τρίδας μας, έχει αποδειχθεί φιλόξενος χώ-
ρος για την λειτουργία Θεραπευτικής Κοι-
νότητας.

Η Θεραπευτική Κοινότητα του ΝΝΣ απε-
τέλεσε μια από τις πρώτες Θεραπευτικές
Κοινότητες σε ελληνικό έδαφος και λειτούρ-
γησε έτσι ώστε να γίνεται αποδεκτή από
την κουλτούρα μέσα στην οποία κινείται.

Εντός Ναυτικού ο πολυτιμότερος δεσμός
που υπάρχει είναι με τον επιστημονικό
απόγονο της Κοινότητας, το Γραφείο Προ-
ληπτικής Ψυχικής Υγιεινής (ΓΠΨΥ). 
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Το γραφείο προληπτικής 
ψυχικής υγιεινής

Το 1997 ιδρύθηκε με απόφαση του Ανω-
τάτου Ναυτικού Συμβουλίου το Γραφείο
Προληπτικής Ψυχικής Υγιεινής (ΓΠΨΥ), το
οποίο ανέλαβε επισήμως την προληπτική
και γενικότερα ψυχοκοινωνική παρέμβαση
στο Πολεμικό Ναυτικό. 

Προγράμματα πρόληψης στο ΠΝ, είχαν
εφαρμοστεί για πρώτη φορά στη Θερα-
πευτική Κοινότητα του ΝΝΣ με εντυπωσια-
κά αποτελέσματα στη μείωση των αυτο-
κτονιών και την ελάττωση των χαμένων ερ-
γατοωρών στο προσωπικό του ΠΝ για ψυ-
χιατρικούς – ψυχολογικούς λόγους.

Το βήμα αυτό του ΠΝ ήταν σύμφωνο με
τις νεότερες απόψεις στο χώρο της ψυχι-
κής υγείας. Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο
Οργανισμό Υγείας, έχει αποδειχθεί στατι-
στικά ότι η εφαρμογή προγραμμάτων πρό-
ληψης μειώνει κατά 30% την εμφάνιση νέ-
ων περιστατικών καθώς και υποτροπών
στα ήδη υπάρχοντα.

Ήταν επίσης σύμφωνο με το καινοτόμο
πνεύμα που επιδεικνύει το ΠΝ, το οποίο
έχει αποδειχθεί «φίλιο έδαφος» για μια σει-
ρά πρωτοποριακών παρεμβάσεων στον
ελλαδικό χώρο.

Οι δύο αυτές δομές ψυχικής υγείας στο
Πολεμικό Ναυτικό της χώρας μας υλοποι-
ούν τον άξονα Πρόληψη – Θεραπεία, που
αποτελεί τον ιδεατό στόχο κάθε υγειονομι-
κής υπηρεσίας.

Το ελληνικό ΠΝ, αναγνωρίζοντας την
αναγκαιότητα εφαρμογής αντίστοιχων
προγραμμάτων και διακρινόμενο για το πά-
ντα καινοτόμο πνεύμα του, εφάρμοσε στο
πλαίσιο του ΓΠΨΥ για πρώτη φορά το θε-
σμό του Αξιωματικού Ψυχολόγου και την
λειτουργία τηλεφωνικής γραμμής ψυχολο-
γικής υποστήριξης. Επίσης, δόθηκε η δυνα-
τότητα για πρωτοποριακές παρεμβάσεις,
όπως οι Ομάδες διαλόγου των σπουδα-
στών της ΣΝΔ και η ανοιχτή πρόσκληση σε

αντίστοιχες ομάδες του συνόλου των προ-
παιδευομένων κάθε ΕΣΣΟ.

Έτσι το Πολεμικό Ναυτικό ευτύχησε να
έχει αφενός μεν μία από τις πρώτες Θερα-
πευτικές Κοινότητες στον ελλαδικό χώρο
αφετέρου δε ένα από τα μεγαλύτερα και
πιο καλά οργανωμένα Κέντρα Πρόληψης
(ΓΠΨΥ της ΔΝΕ) στην Ελλάδα σήμερα. 

Το ΓΠΨΥ, ως προς τον επιστημονικό του
προσανατολισμό λειτουργεί σύμφωνα με
τις αρχές της Ομαδικής Ανάλυσης των Μι-
κρών, Μεσαίων και Μεγάλων Ομάδων (S.H.
Foulkes- P. De Maré), της Κοινοτικής Ψυχια-
τρικής, της Θεραπείας μέσω Τέχνης (Art
Therapy) και της Ψυχοδυναμικής Ψυχοθε-
ραπείας. 

Οργάνωση-Δομή-Σκοπός

Το ΓΠΨΥ είναι ο κύριος φορέας πρόλη-
ψης στον τομέα της ψυχικής υγείας στο
Πολεμικό Ναυτικό. Υπάγεται στη ΔΝΕ και
στεγάζεται στο χώρο ευθύνης του ΚΕ
ΠΑΛΑΣΚΑΣ. 

Οι εξειδικευμένοι στόχοι του υλοποιού-
νται παράλληλα με τον κύριο άξονα λει-
τουργίας του, όπως έχει καθοριστεί με την
απόφαση σύστασής του από το ΑΝΣ και
εμπεριέχονται στον ΚΟΛ/ΔΝΕ. Συγκεκριμέ-
να αυτός είναι η πρόληψη των ακραίων εκ-
δηλώσεων συμπεριφοράς (αυτοκτονίες, βι-
αιότητες, χρήση ναρκωτικών) και η διευκό-
λυνση της προσαρμογής του νεοεισερχόμε-
νου προσωπικού.

Επιπλέον αποσκοπεί στην παροχή εξει-
δικευμένων υπηρεσιών συμβουλευτικής και
ψυχοθεραπείας σε επίπεδο ατομικό, ζεύ-
γους και οικογένειας ως ένα κύριο άξονα
παρεμβάσεων αναφορικά με τη μέριμνα
προσωπικού του Πολεμικού Ναυτικού.

Οι υπηρεσίες παρέχονται στο χώρο που
στεγάζεται το ΓΠΨΥ, συνήθως μετά από
ραντεβού, που κλείνονται είτε ατομικά είτε
σε ζευγάρια και οικογένειες με συγκεκριμέ-
να αιτήματα (π.χ. εργασιακό στρες, σχέ-
σεις συντρόφων μεταξύ τους, σχέσεις με
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τα παιδιά και γενικότερα σχέσεις και επι-
κοινωνία στην οικογένεια). Τα οικογενειακά
δυναμικά λαμβάνονται πάντα υπόψη και
στην ατομική συμβουλευτική και ψυχοθε-
ραπεία ακόμα και όταν η οικογένεια δεν εί-
ναι παρούσα.

Ένας δεύτερος άξονας παρεμβάσεων του
ΓΠΨΥ περιλαμβάνει την ψυχική πλαισίωση
των ζευγαριών και οικογενειών, που υφί-
στανται κάποια έντονη ψυχοτραυματική
κατάσταση (θάνατος μέλους οικογένειας,
σοβαρή ασθένεια, μαζικά ατυχήματα). Στις
περιπτώσεις αυτές προσωπικό του ΓΠΨΥ
είναι πιθανόν να μεταβεί ακόμα και στην οι-
κία των ανθρώπων που έχουν πληγεί.

Το μόνιμο προσωπικό που στελεχώνει το
ΓΠΨΥ κατά την παρούσα φάση αποτελείται
από ένα Ψυχίατρο, τρεις Αξιωματικούς Ψυ-
χολόγους, μία Νοσηλεύτρια Ψυχικής Υγείας
και μία Υπαξιωματικό (ΝΟΣ) για γραμματει-
ακή υποστήριξη. Επιπλέον στελεχώνεται
από προσωπικό στρατευμένης θητείας (ια-
τρούς, ψυχολόγους, κοινωνικούς λειτουρ-
γούς, κοινωνιολόγους) και μία ψυχολόγο επί
συμβάσει, διορισμένη από το ΥΠΕΘΑ.

Στόχοι

Γενικά, οι στόχοι κινούνται στις εξής κα-
τευθύνσεις: 
α. Μετάβαση των δραστηριοτήτων από το

στάδιο ενημέρωσης στο στάδιο συστη-
ματικής εκπαίδευσης στελεχών σε θέμα-
τα προληπτικής ψυχικής υγιεινής, με ιδι-
αίτερη έμφαση στον τομέα αντιμετώπι-
σης του στρες, της χρήσης τοξικών ου-
σιών και αλκοόλ.

β. Άνοιγμα προς τις ανάγκες των μονίμων
στελεχών καθώς η καθιέρωση του θε-
σμού των ΕΠΟΠ στις τάξεις των Ενό-
πλων Δυνάμεων σε συνδυασμό με τη
μείωση της θητείας συνεπάγεται ότι οι
υπηρεσίες ψυχικής υγείας του ΠΝ αντι-
μετωπίζουν λιγότερα προβλήματα προ-
ερχόμενα από προσωπικό στρατευμέ-
νων θητείας. 

γ. Ενίσχυση των δραστηριοτήτων σε σημα-
ντικούς τομείς της Στρατιωτικής Ψυχια-
τρικής και Ψυχολογίας Μάχης, που
αποτελούν βασική μέριμνα των σύγχρο-
νων Ενόπλων Δυνάμεων. Στο πλαίσιο
αυτό, θέσπιση προγράμματος, που θα
περιλαμβάνει εκπαίδευση και ενημέρω-
ση του προσωπικού, που πρόκειται να
ακολουθήσει πολύμηνες αποστολές στο
εξωτερικό για την πρόληψη και αντιμε-
τώπιση του επιχειρησιακού στρες.

δ. Εφαρμογή προγραμμάτων πρόληψης και
αντιμετώπισης του τραυματικού στρες. 

ε. Άνοιγμα προς τις ανάγκες των οικογενει-
ών του προσωπικού του ΠΝ.

Δραστηριότητες

• Ψυχοκοινωνικές παρεμβάσεις
Στα πλαίσια της προσπάθειας για την

καλύτερη προσαρμογή των στρατευμένων
θητείας κατά τη διάρκεια της προπαίδευ-
σής τους, το ΓΠΨΥ εφαρμόζει πρόγραμμα
ψυχοκοινωνικής παρέμβασης σε κάθε νέα
ΕΣΣΟ με Μεγάλες Ομάδες διαλόγου, όπου
συμμετέχει το σύνολο των προπαιδευομέ-
νων καθώς και με συνεχή ψυχολογική υπο-
στήριξη σε όλη τη διάρκεια της προπαιδεύ-
σεως. Κύριος σκοπός των παρεμβάσεων
αυτών είναι η έκφραση των έντονων και
πολλές φορές δυσάρεστων συναισθημά-
των καθώς και η απορρόφηση των κραδα-
σμών που προκαλεί η απαίτηση για γρήγο-
ρη προσαρμογή στο στρατιωτικό περιβάλ-
λον. Άλλωστε οι αλλαγές - ακόμα και αν εί-
ναι ευχάριστες - προκαλούν πάντα εντά-
σεις που χρειάζονται ένα χώρο για να εκ-
φορτιστούν.

Αντίστοιχα, παρέχεται ψυχολογική υπο-
στήριξη του συνόλου των προπαιδευομέ-
νων ΕΠ.ΟΠ., σε όλη τη διάρκεια της προ-
παιδεύσεως, σε κάθε κατάταξη.

Προσωπικό του ΓΠΨΥ συμμετέχει σε
όλες τις ψυχοκοινωνικές παρεμβάσεις στις
Μονάδες του Προγράμματος Ψυχοκοινωνι-
κής Μέριμνας, του διακλαδικού Κλιμακίου
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του ΓΕΕΘΑ. Κύριος στόχος των παρεμβάσε-
ων αυτών είναι η πρόληψη των αυτοκτο-
νιών, ιδιαίτερα σε απομακρυσμένες μονά-
δες του Στρατού Ξηράς που παρουσιάζουν
υψηλή επικινδυνότητα.

• Ψυχοθεραπεία – Συμβουλευτική - Υπο-
στήριξη

Στο χώρο του ΓΠΨΥ διεξάγονται ψυχο-
θεραπευτικές και συμβουλευτικές συνε-
δρίες, τόσο ατομικά όσο και στα πλαίσια οι-
κογενειακής θεραπείας και συμβουλευτικής
ζεύγους. Επίσης εφαρμόζονται και τεχνικές
art therapy (θεραπεία μέσω τέχνης).

Στα πλαίσια συνεργασίας και υποστήρι-
ξης των Μονάδων του ΠΝ αλλά και των άλ-
λων σωμάτων – σε περιπτώσεις που αυτό
έχει ζητηθεί - σε Ελλάδα και Κύπρο παρέχε-
ται συμβουλευτική στα διοικητικά στελέχη,
για αντιμετώπιση περιστατικών σε κρίση
και για την εφαρμογή προληπτικών προ-
γραμμάτων.

• Στήριξη της στρατιωτικής οικογένειας
Υποστήριξη των οικογενειών με προλη-

πτικά προγράμματα ενημέρωσης και πα-
ρέμβασης εφ’ όσον παραστεί ανάγκη. Διε-
ξαγωγή ενημερωτικών διαλέξεων και βιω-
ματικών ομάδων σε μόνιμο προσωπικό και
κυρίως γονείς, με έμφαση στα ακόλουθα
θέματα:

(1) Η ανάπτυξη υγιούς προσωπικότη-
τας στο παιδί.
(2) Ο ρόλος της οικογένειας στην πρόλη-
ψη χρήσης τοξικών ουσιών και αλκοόλ. 

Δεδομένου ότι η στήριξη της οικογένειας,
ιδιαίτερα όταν υπάρχουν παιδιά, αναγνω-
ρίζεται πλέον τόσο ως αναγκαιότητα όσο
και ως παράγοντας που συντελεί στην
απόδοση του στρατιωτικού και στην επι-
χειρησιακή ετοιμότητα των Μονάδων, θεω-
ρείται αναγκαία η ύπαρξη προγραμμάτων
στήριξης των οικογενειών στρατιωτικών,
που βρίσκονται σε πολύμηνες αποστολές
στο εξωτερικό. Τα συγκεκριμένα προγράμ-

ματα είναι απαραίτητα στις παρούσες
συνθήκες και εξ’ αιτίας των εικόνων που
μεταδίδουν τα διεθνή ΜΜΕ από συγκρού-
σεις σε περιοχές του πλανήτη μας, όπου
έχουν αναπτυχθεί και ελληνικά στρατιωτι-
κά τμήματα, επιτείνοντας την ανησυχία
των οικογενειών. 

Τέλος, παρέχεται άμεση και ταχεία υπο-
στήριξη οικογενειών του προσωπικού του
ΠΝ, μετά από κάποιο τραυματικό γεγονός,
όπως αιφνίδιος θάνατος, τροχαίο ατύχη-
μα, μαζικό ατύχημα (π.χ. περίπτωση πτώ-
σης αεροπλάνου ΗΛΙΟΣ).

• Αντιμετώπιση εργασιακού στρες
Δίνοντας, βάση και των διεθνών δεδομέ-

νων, ιδιαίτερη βαρύτητα στην αντιμετώπι-
ση του στρες (εργασιακού, επιχειρησιακού,
μάχης) και στην ανάλογη εκπαίδευση των
στελεχών στο αντικείμενο αυτό, το ΓΠΨΥ
εφαρμόζει αντίστοιχα προγράμματα- τόσο
στο ΠΝ όσο και στην Πολεμική Αεροπορία-
μετά από αίτημά της - που περιλαμβά-
νουν:
• Διαλέξεις με αντικείμενο «Στρες - Στρες

Μάχης - Επιχειρησιακό Στρες» σε ομά-
δες μονίμων στελεχών του ΠΝ.

• Διδασκαλία του αντικειμένου «Στρες -
Στρες Μάχης - Επιχειρησιακό Στρες» σε
Μονάδες της Πολεμικής Αεροπορίας
που αξιολογούνται για ένταξη στην
NRF.

• Διδασκαλία στη ΣΜΥΝ του εκπαιδευτι-
κού αντικειμένου «Στρες - Στρες Μάχης
- Επιχειρησιακό Στρες» για το οποίο έχει
εκπονηθεί και σχετικό εγχειρίδιο.

• Ερευνητικές εργασίες για την αξιολόγη-
ση του στρες στους εργαζομένους. Σε
εξέλιξη βρίσκεται συγκριτική μελέτη για
το στρες στο νοσηλευτικό προσωπικό
του ΝΝΑ.

• Αντιμετώπιση επιχειρησιακού στρες
Στρατιωτικοί που συμμετέχουν σε αν-

θρωπιστικές επιχειρήσεις και ειρηνευτικές
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αποστολές του ΟΗΕ, ΝΑΤΟ και ΕΕ, είτε
ατομικά (ως παρατηρητές) είτε στα πλαί-
σια διακλαδικών σχηματισμών έχουν αυξη-
μένες πιθανότητες να εμφανίσουν επιπτώ-
σεις εξ αιτίας «επιχειρησιακού στρες».

Η μορφή αυτή στρες είναι αθροιστική
(κτίζεται σταδιακά στην πορεία του χρό-
νου), δεν έχει σχέση με μάχη και επιβαρύνει
στρατιωτικούς, όταν αναλαμβάνουν απο-
στολές διαφορετικές σε σχέση με την κύρια
εκπαίδευσή τους, σε περιβάλλον διαφορε-
τικό κλιματολογικά, εδαφολογικά, πολιτι-
σμικά κλπ από αυτό της χώρας τους. 

Οι επιπτώσεις (προσωπικές, ενδο-οικο-
γενειακές, επαγγελματικές και ψυχολογικές
ιδιαίτερα με τη μορφή αγχωδών συνδρό-
μων) μπορούν να εμφανιστούν άμεσα στη
διάρκεια της επιχείρησης ή και αρκετούς
μήνες μετά την ολοκλήρωσή της. 

Έχει διαπιστωθεί επίσης ότι κατά τη διάρ-
κεια των ανωτέρω αποστολών η οικογένεια
του/της στρατιωτικού έχει ανάγκη αυξημένης
υποστήριξης, ιδιαίτερα όταν υπάρχουν παι-
διά ή κάποιο επιβαρυντικό γεγονός (π.χ. πρό-
σφατο πένθος, σοβαρή ασθένεια, υπέργηροι
γονείς). Ιδιαίτερα στα μικρά παιδιά αποτελεί
λεπτή υπόθεση να τους εξηγηθεί γιατί ο γο-
νιός θα πρέπει να απουσιάσει για μεγάλο διά-
στημα μακριά από το σπίτι. Την ανησυχία
της οικογένειας συχνά επιτείνουν οι ειδήσεις
και οι εικόνες που τα διεθνή ΜΜΕ μεταδίδουν
από την περιοχή της επιχείρησης.

Η ενημέρωση γύρω από το στρες και η
υποστήριξη της στρατιωτικής οικογένειας
στη διάρκεια της αποστολής έχουν αποδει-
χθεί επαρκείς παράγοντες «ανοσοποίη-
σης», ώστε να μην εμφανιστούν προβλήμα-
τα προσωπικά και οικογενειακά, είτε στη
διάρκεια της αποστολής είτε μετά την ολο-
κλήρωσή της. 

Η μέριμνα για το προσωπικό και τη
στρατιωτική οικογένεια πρέπει να ξεκινά
πριν την έναρξη της αποστολής, να συνεχί-
ζεται σε όλη τη διάρκειά της καθώς και με-
τά την ολοκλήρωσή της.

Ανταποκρινόμενο το Πολεμικό Ναυτικό
της χώρας μας στις ανάγκες αυτές του
προσωπικού του, υλοποιεί μέσω του Γρα-
φείου Προληπτικής Ψυχικής Υγιεινής
(ΓΠΨΥ) της Διοίκησης Ναυτικής Εκπαίδευ-
σης (ΔΝΕ), πρόγραμμα πρόληψης του
στρες στο προσωπικό των Πολεμικών
Πλοίων και τις οικογένειές τους.

Το πρόγραμμα αυτό επιτελείται από
ομάδα ψυχικής υγείας αποτελούμενη από
στρατιωτικό ψυχίατρο, ψυχολόγο και νο-
σηλεύτρια του ΓΠΨΥ και περιλαμβάνει τις
ακόλουθες φάσεις:

1. Πριν την αποστολή 
♦ Η ομάδα ψυχικής υγείας του ΓΠΨΥ επι-

σκέπτεται το πολεμικό πλοίο λίγες ημέ-
ρες πριν την αναχώρηση για την απο-
στολή. 

♦ Συζητά με τον Κυβερνήτη, τον Ύπαρχο
και τον Ιατρό του Πλοίου για τους στρε-
σογόνους παράγοντες της επιχείρησης.

♦ Ενημερώνει το προσωπικό για το επιχει-
ρησιακό στρες και διδάσκει απλές τεχνι-
κές αντιμετώπισής του. 

♦ Συζητά σε ομάδα διαλόγου με το πλή-
ρωμα τους στρεσογόνους παράγοντες
που αντιμετωπίζουν (προσωπικούς, οι-
κογενειακούς, επαγγελματικούς κλπ). Η
συζήτηση αυτή στοχεύει στην αποφόρ-
τιση από συναισθήματα στρες, που
ίσως έχουν ήδη συσσωρευτεί.

♦ Πληροφορεί για τη δυνατότητα υπο-
στήριξης των οικογενειών τους στη
διάρκεια της απουσίας τους.

♦ Παρέχει ατομική συμβουλευτική συνά-
ντηση σε όσους το επιθυμούν, ώστε να
επιλυθούν τα όποια προσωπικά προβλή-
ματα πριν την έναρξη της αποστολής.

2. Κατά τη διάρκεια της αποστολής
♦ Διασύνδεση του ΓΠΨΥ με τις οικογένειες

του πληρώματος και υποστήριξή τους
σε όλη τη διάρκεια της επιχείρησης. Ιδι-
αίτερη μέριμνα όταν υπάρχουν παιδιά
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στην οικογένεια, γονείς προχωρημένης
ηλικίας και συγγενείς με σοβαρά προ-
βλήματα υγείας. 

♦ Επιπρόσθετα στη διάθεση των οικογε-
νειών συνεχίζει να παραμένει η τηλεφω-
νική γραμμή ψυχολογικής υποστήριξης
του ΠΝ η οποία λειτουργεί 24 ώρες το
24ωρο, 365 ημέρες το χρόνο στα τηλέ-
φωνα: 800 114 555 3 (χωρίς χρέωση
από σταθερό), 210 5574121 – 210
55(31376)-(31377)

♦ Παροχή συμβουλευτικών οδηγιών μέσω
δορυφορικού τηλεφώνου από το προ-
σωπικό του ΓΠΨΥ στα πληρώματα των
Πολεμικών Πλοίων, εφόσον παραστεί
ανάγκη, για την αντιμετώπιση ιδιαίτε-
ρων καταστάσεων.

3. Μετά την ολοκλήρωση της αποστο-
λής και τον επαναπατρισμό
♦ Η ομάδα ψυχικής υγείας του ΓΠΨΥ επι-

σκέπτεται το πολεμικό πλοίο λίγες ημέ-
ρες μετά την επιστροφή του. 

♦ Συζητά με τον Κυβερνήτη, τον Ύπαρχο
και τον Ιατρό του Πλοίου για τους στρε-
σογόνους παράγοντες και τα ιδιαίτερα
γεγονότα, που παρουσιάστηκαν στη
διάρκεια της επιχείρησης.

♦ Ακολουθεί ομαδική συνάντηση απευαι-
σθητοποίησης με το προσωπικό προκει-
μένου να συζητήσουν τις εμπειρίες τους,
να αποφορτιστούν από τυχόν έντονα
συναισθήματα και να ενημερωθούν για
τις όψιμες (καθυστερημένης έναρξης)
επιπτώσεις του στρες και τις διαθέσιμες
πηγές για την αντιμετώπισή τους. Η συ-
νάντηση διευκολύνει το συναισθηματικό
«κλείσιμο» της αποστολής.

♦ Ατομική συμβουλευτική συνάντηση σε
όσους το επιθυμούν.

♦ Συνέχιση της μέριμνας στην πορεία του
χρόνου, εφόσον ζητηθεί, σε προσωπική
βάση, με Ψυχοθεραπεία ατομική, ζεύ-
γους, γονέων, οικογένειας με σκοπό την
επίλυση γενικότερων προβλημάτων.

• Αντιμετώπιση τραυματικού στρες
Στο περιβάλλον του ΠΝ, υφίσταται υψη-

λή πιθανότητα, να διαδραματιστούν ψυχι-
κά τραυματικά γεγονότα στη διάρκεια των
οποίων απειλούνται ή χάνονται ζωές,
όπως δυστυχήματα στη διάρκεια εκπαί-
δευσης ή ασκήσεων, ναυτικά, εργατικά και
τροχαία δυστυχήματα, πυρκαγιές, αυτο-
κτονία, φυσικές καταστροφές, ένοπλη συ-
μπλοκή, ασυνήθιστες καταστάσεις με
ακραίες εικόνες για στελέχη που συμμετέ-
χουν σε πολυεθνική επιχείρηση του ΝΑΤΟ
ή ΟΗΕ κλπ.

Στις περιπτώσεις αυτές οι επιζώντες, οι
παριστάμενοι στη σκηνή, τα σωστικά συ-
νεργεία, οι προστρέχοντες σε βοήθεια και
όσοι χειρίζονται τα σώματα τραυματιών ή
νεκρών, κινδυνεύουν να αναπτύξουν σοβα-
ρές ψυχιατρικές παθήσεις (Διαταραχή Με-
τά από Ψυχοτραυματικό Στρες–PTSD και
σωματόμορφες διαταραχές) εξαιτίας
«Τραυματικού Στρες», ανεξάρτητα με το
πόσο καλά δομημένη ήταν η προσωπικότη-
τά τους έως τότε. Οι επιπτώσεις είναι δυ-
σίατες, χρόνιες, ιδιαίτερα σοβαρές και επη-
ρεάζουν συνολικά όλους τους τομείς της
ζωής του στρατιωτικού. Ιδιαίτερα συχνά δε
υποδιαγνώσκονται ιατρικά ή όταν αναγνω-
ρίζονται δεν αποδίδονται στο τραυματικό
γεγονός που βιώθηκε, δυσχεραίνοντας ση-
μαντικά τη θεραπεία τους.

Σε εξέλιξη βρίσκεται πρόταση της ΔΝΕ
για δημιουργία ταχυκίνητης ομάδας αντιμε-
τώπισης τραυματικού στρες στο προσωπι-
κό του ΠΝ.

• Διασύνδεση – Συνεργασία με άλλους
φορείς

Η κυριότερη διασύνδεση του ΓΠΨΥ είναι
αυτή με τη Θεραπευτική Κοινότητα ΝΝΣ,
με σύγκλιση ομάδων ασθενών και προσω-
πικού καθώς και με αντιμετώπιση περιστα-
τικών από κοινού για την καλύτερη και τα-
χύτερη αποκατάστασή τους.

Διασύνδεση με υγειονομικές υπηρεσίες
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των ΕΔ και της Πολιτείας - όπως νοσοκο-
μεία, κέντρα ψυχικής υγείας, θεραπευτή-
ρια, κοινότητες απεξάρτησης, κέντρα λο-
γοθεραπείας - για αντιμετώπιση περιστα-
τικών.

Συνεργασία με δομές του ΟΚΑΝΑ, στα
πλαίσια του Μνημονίου Συναντίληψης με-
ταξύ ΥΠΕΘΑ – ΟΚΑΝΑ, σε προγράμματα
πρόληψης χρήσης τοξικών ουσιών καθώς
και για την καλύτερη αντιμετώπιση αντί-
στοιχων περιστατικών.

• Τηλεφωνική γραμμή ψυχολογικής υπο-
στήριξης

Το προσωπικό του ΓΠΨΥ είναι υπεύθυνο
για τη στελέχωση, λειτουργία και οργάνω-
ση της τηλεφωνικής γραμμής ψυχολογικής
υποστήριξης. 

Οι τηλεφωνικές γραμμές ψυχολογικής
υποστήριξης των Ενόπλων Δυνάμεων είναι
ένα από τα προγράμματα που υλοποιού-
νται από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας και
εντάσσονται στα πλαίσια της ψυχοκοινωνι-
κής μέριμνας. Αποσκοπούν στη βελτίωση
των συνθηκών διαβίωσης του Ανθρώπινου
Δυναμικού των Ενόπλων Δυνάμεων και πα-
ρέχουν υπηρεσίες ενημέρωσης, στήριξης
και συμβουλευτικής. 

Ειδικότερα, τα παραπάνω προγράμμα-
τα στοχεύουν στη βελτίωση των συνθηκών
εργασίας, ασφάλειας και υγιεινής του μόνι-
μου, στρατεύσιμου και πολιτικού προσω-
πικού καθώς και των συγγενών τους.

Η λειτουργία γραμμής ψυχολογικής υπο-
στήριξης για το προσωπικό των Ενόπλων
Δυνάμεων θεωρείται σημαντική, ιδιαίτερα
στην αντιμετώπιση καταστάσεων κρίσης,
καθώς πολλές Μονάδες και Υπηρεσίες είναι
απομακρυσμένες και δεν υπάρχει η δυνα-
τότητα παροχής άμεσων ψυχολογικών και
συμβουλευτικών υπηρεσιών. Ακόμη, η λει-
τουργία της γραμμής ως προθάλαμος θεω-
ρείται καθοριστική, ώστε ο καλών να πα-
ραπεμφθεί ή να απευθυνθεί σε κάποια δο-
μή ψυχικής υγείας για περαιτέρω βοήθεια.

Η τηλεφωνική γραμμή ψυχολογικής υπο-
στήριξης για το Πολεμικό Ναυτικό λειτουρ-
γεί επίσημα από το 1999. Είναι ενταγμένη
στο Γραφείο Προληπτικής Ψυχικής Υγιεινής
και σκοπός της είναι η παροχή υπηρεσιών
ψυχολογικής υποστήριξης σε εικοσιτετρά-
ωρη βάση. Είναι η πρώτη χρονολογικά
γραμμή τηλεφωνικής συμπαράστασης που
λειτουργεί στο χώρο των Ενόπλων Δυνάμε-
ων και η επιτυχής λειτουργία της συνέβαλε
στη δημιουργία των αντίστοιχων γραμμών
του Στρατού Ξηράς και της Πολεμικής Αε-
ροπορίας το 2002.

Το έργο της Γραμμής είναι πολυδιάστατο
και περιλαμβάνει κυρίως υπηρεσίες άμεσης
παρέμβασης και συμπαράστασης σε περι-
πτώσεις κρίσεων, υπηρεσίες πληροφόρη-
σης, συμβουλευτικής και στήριξης, πάντα
με την τήρηση της ανωνυμίας (ή και ψευ-
δωνυμίας όταν διευκολύνει τον καλούντα)
και με απόλυτη εχεμύθεια.

Το προσωπικό που εργάζεται στην τηλε-
φωνική γραμμή εντάσσεται σε πρόγραμμα
συνεχούς εκπαίδευσης και εποπτείας για
την καλύτερη απόδοσή του.

Στα πλαίσια διάδοσης της γραμμής στο
σύνολο του προσωπικού του ΠΝ γίνεται
ενημέρωση του συνόλου του νεοκατατασ-
σόμενου προσωπικού (μόνιμου και στρα-
τεύσιμου) σε κάθε κατάταξη καθώς και δια-
νομή εντύπων και πληροφόρηση μέσω δια-
δικτύου σε συνεργασία με το ΥΠΕΘΑ.

Τέλος προσωπικό του ΓΠΨΥ συμμετέχει
σε επιτροπές ελέγχου των τηλεφωνικών
γραμμών του ΥΠΕΘΑ. 

Επίσης είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι
σε πρόσφατη μεταπτυχιακή εργασία φοι-
τητών ΤΕΙ, η τηλεφωνική γραμμή του ΠΝ
αξιολογήθηκε ως η καλύτερη επί ελληνικού
εδάφους και ιδιαίτερα υψηλού επιπέδου.

• Επιλογή προσωπικού
Το ΓΠΨΥ έχει την ευθύνη διεξαγωγής

όλων των ψυχοτεχνικών δοκιμασιών του
προς κατάταξη προσωπικού του ΠΝ κα-
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θώς και συμμετοχή στη διεξαγωγή αντί-
στοιχων δοκιμασιών του Λιμενικού Σώμα-
τος. Συγκεκριμένα, επιλογή προσωπικού
στη ΣΝΔ και ΣΜΥΝ, επιλογή υποψηφίων
ΕΠ.ΟΠ., ΣΕΑ και Αξιωματικών ΛΣ καθώς
και ψυχιατρική-ψυχολογική εκτίμηση αυ-
τών και των στρατευμένων θητείας.

• Εκπαίδευση
Μεγάλη σημασία δίνεται στην εκπαίδευ-

ση, όσων χειρίζονται προσωπικό, και στην
κινητοποίηση της ομάδας για να πάρει ρό-
λο στην πράξη.

Για την εκπαίδευση-επιμόρφωση του
προσωπικού του ΠΝ σε θέματα ψυχικής
υγείας εφαρμόζονται αντίστοιχες παρεμ-
βάσεις όπως:
♦ Διδασκαλία στα Σχολεία Προπαιδευ-

τών (ΣΝΔ, ΣΜΥΝ, Προσωπικού Στρα-
τευμένων Θητείας).

♦ Διδασκαλία-παρουσίαση του αντικει-
μένου «Στρες-Στρες Μάχης-Επιχειρη-
σιακό Στρες» ως αναφέρθηκε παρα-
πάνω.

♦ Παρουσίαση διαλέξεων, επί θεμάτων
πρόληψης της χρήσης τοξικών ουσιών
και διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού
σε Μονάδες του ΠΝ.

♦ Διαλέξεις και διεξαγωγή βιωματικής
ομάδας, στο ετήσιο «Σεμινάριο Νοση-
λευτικής στην Έκτακτη Ανάγκη» του Νο-
σοκομείου Ερυθρός Σταυρός, με θέμα
«Διαταραχές Ψυχικής Υγείας και Διαχεί-
ριση του Στρες στην έκτακτη ανάγκη».

♦ Διαλέξεις στους δοκίμους της ΣΝΔ, με
σκοπό την ομαλή προσαρμογή τους.

Τέλος μόνιμα στελέχη του ΓΠΨΥ έχουν
εκπαιδευτεί σε σχολεία του εξωτερικού, σε
θέματα διαχείρισης στρες και θυμού, εκπαί-
δευση στις ψυχολογικές επιχειρήσεις και
στην παρέμβαση σε κρίση (συνεργασία
Ε.Δ.-Πολιτείας, διαπραγμάτευση ομήρων,
διαχείριση κρίσεων).

• Έρευνα – Δημοσιεύσεις
Έχουν εκπονηθεί ερευνητικές εργασίες

σε θέματα σχετικά με το στρες, τη χρήση
ναρκωτικών και την θητεία.

Εργασίες και μελέτες έχουν δημοσιευτεί
σε ξένα και ελληνικά έντυπα.

5. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΡΑΣΗΣ
Το ΓΠΨΥ έχει συμβάλλει, μαζί με τη γενι-

κότερη προσπάθεια του ΠΝ και των μέ-
τρων της ελληνικής πολιτείας, στην επίτευ-
ξη χαμηλού δείκτη αυτοκτονιών στο ΠΝ σε
σχέση με τους άλλους κλάδους και το σύνο-
λο του ελληνικού πληθυσμού καθώς και
σχεδόν μηδενικού δείκτη αιφνίδιων θανά-
των από ναρκωτικά. Αντίστοιχα η Ελλάδα
συνεχίζει να κατέχει θλιβερή πρωτεία πα-
νευρωπαϊκά.

Το ΓΠΨΥ συμβάλει, ανάμεσα στα άλλα,
στην ευημερία των οικογενειών του προ-
σωπικού του ΠΝ, γεγονός που όμως δεν
μπορεί να μετρηθεί στατιστικά. Οι μόνοι
δείκτες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν
στατιστικά ως προς αυτή την κατεύθυνση
είναι αυτοί των αυτοκτονιών και των αιφνί-
διων θανάτων. Έως τώρα η μελέτη τους
έχει δείξει την επίτευξη ομαλής προσαρμο-
γής στις τάξεις του ΠΝ καθώς και διευκό-
λυνση των διαπροσωπικών και ενδοοικογε-
νειακών σχέσεων.

ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΓΠΨΥ ΓΙΑ ΡΑΝΤΕΒΟΥ
(210) 55-31374, (210) 55-31377
ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΓΡΑΜΜΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗΣ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ (ΧΩΡΙΣ ΧΡΕΩΣΗ)
800.114.5553
ΜΕ ΑΣΤΙΚΗ ΧΡΕΩΣΗ
(210) 5574121, (210) 55-31376,
(210) 55-31377

Φωτογραφία επομένης σελίδος: Από τις εκδηλώσεις μνήμης της 66ης επετείου από τη βύθιση
του ηρωικού «Υ/Β ΚΑΤΣΩΝΗΣ» (Υ-1) στη Σκιάθο  την 13η Σεπτεμβρίου 2009
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ΑΠΟΣΤΡΑΤΕΙΕΣ

• Τέθηκαν σε αυτεπάγγελτη αποστρατεία
με το βαθμό που φέρουν οι παρακάτω
Πλωτάρχες (ΠΤ): Ιωάννης Ζανάκης, Νι-
κόλαος Μπούτσης, Δημήτριος Σταμα-
τάκης

• Προήχθη στο βαθμό της Υποπλοιάρχου
η Ανθυποπλοίαρχος (ΠΥ) Μονιμοποιη-
θείσα Εθελόντρια Μαρία Ζώγου

ΠΡΟΑΓΩΓΕΣ

• Προήχθησαν στο βαθμό του Πλωτάρχη
οι παρακάτω Υποπλοίαρχοι (ΠΥ-ΠΤ):
Παναγιώτης Γραμμένος, Δημοσθένης Νι-
κολακόπουλος, Βασίλειος Νταλιάνης,
Ιωάννης Βενιζέλος, Απόστολος Γονιδά-
κης, Γεράσιμος Βλαχοθανάσης, Γεώργιος
Κονσολάκης, Μιχαήλ Μεϊμάρογλου, Ιω-
άννης Μαντζαράπης, Αναστάσιος Χα-
τζηκώστας, Αθανάσιος Ευθυμίου, Πανα-
γιώτης Ανδριανός, Στυλιανός Μπακά-
κης, Ιωάννης Στεργίου, Νικόλαος Νατσί-
δης, Ματθαίος Λάππας, Νικόλαος Κα-
τσανιώτης, Κωνσταντίνος Μπαντού-
κας, Παναγιώτης Νικολάου, Διονύσιος
Μαγγανάς,  Ιωάννης Βρατσάμης, Νικό-
λαος Ελευθεριάνος, Απόστολος Ντάλα-
ρης, Βασίλειος Μπούνταλης, Βασίλειος
Δέδες, Δημήτριος Τσελέπης, Κωνσταντί-
νος Αργυράκος, Αθανάσιος Μητρόπου-
λος, Νικόλαος Μητσάκης, Ευάγγελος
Πέππας, Κωνσταντίνος Τόμπρας,
Ανδρέας Μαρκόπουλος, Ιωάννης Μπα-
κογιάννης, Κυριάκος Βενιζέλος, Αντώ-
νιος Γαϊτάνος, Σωτήριος Πολύδωρος,
Θεόδωρος Βασιλάκης, Νικόλαος Λεβέ-
ντης, Ρήγας Χρυσοχού, Χρήστος Σταμά-
της, Γεώργιος Λορεντζάτος, Ιωάννης
Αλειφέρης, Νικόλαος Πλουμίδης, Αθανά-
σιος Τζιανακόπουλος, Γεώργιος Μπρα-
ουδάκης, Ιωάννης Σφακιανάκης, Αντώ-
νιος Κουλίζος, Γεώργιος Μπαλάσκας,
Αθανάσιος Λαϊβεράς, Μηνάς Κοντολέ-

ων, Σωτήριος Λιώσης, Δημήτριος Μαυ-
ράκης, Θεόδωρος Θεοδωράκης, Μαυ-
ρούδης Γιαξής, Χαράλαμπος Σωτηρό-
πουλος, Ιωάννης Μανασής, Ιωάννης Πε-
ριστεράκης, Ιωάννης Ρούμπος, Βασίλει-
ος Μπουτζαρέλης, Γρηγόριος Καρα-
στέργιος, Αθανάσιος Τσαλκιτζής, Ανδρέ-
ας Λιβάνιος, Γεώργιος Κουτσάφτης, Πα-
ναγιώτης Μπίκας, Ιωάννης Γαρείος, Αρι-
στομένης Μπουτσαρέλης, Εμμανουήλ
Διακογεωργίου, Θεόδωρος Παρασκευό-
πουλος, Αργύρης Δαμαλίτης, Μιχαήλ
Πρινιωτάκης, Γεώργιος Πέτρου, Επαμει-
νώνδας Δήμου, Θεολόγος Χατζόγλου,
Ευάγγελος Πρίντζιος, Θεοδόσιος Αργυ-
ρόπουλος, Γεώργιος Μελίδης, Σταμά-
τιος Λεμπέσης, Αθανάσιος Σερεντέλος,
Ιωάννης Ωρολογάς, Ανδρέας Αρτεμιά-
δης, Σπυρίδωνας Ζήρας, Γεώργιος Κα-
σφίκης ,Ιωάννης Ρούσσος   

• Προήχθη στο βαθμό του Υποπλοιάρχου
ο Ανθυποπλοίαρχος Ειδικής Μονιμότη-
τας Χ/Ε Ευάγγελος Χαγιάς.

• Προήχθη στο βαθμό του Ανθυποπλοι-
άρχου ο Σημαιοφόρος Ειδικής Μονιμό-
τητας Χ/Ε Αλέξανδρος Παπούλιας.

• Προήχθησαν στο βαθμό του Ανθυπο-
πλοιάρχου οι παρακάτω Σημαιοφόροι
(ΠΥ-ΠΤ): Κωνσταντίνος Μεσσήνης, Δη-
μήτριος Βαλασίδης, Γεώργιος Μεταλλι-
νός, Γεώργιος Παπαϊώννου, Χρήστος
Γιάννου, Ευάγγελος Σακελαρίου, Αντώ-
νιος Βραστογαλάκης, Γεώργιος Λυδά-
κης, Κωνσταντίνος Τρίκας, Αναστάσιος
Νικολόπουλος, Νικόλαος Νησιώτης,
Κωνσταντίνος Μαυρομάτης, Ιωάννης
Παπαγεωργίου, Θωμάς Θωμόπουλος,
Ευάγγελος Πετσάκης, Νεκτάριος Δρί-
βας, Δημήτριος Κουρτελέσης, Αριστεί-
δης Δήμας, Σεραφείμ Τουρίκης, Γεώρ-
γιος Μαρέτης, Μιχαήλ Νικολάκης, Κων-
σταντίνος Πετράς, Αναστάσιος Μα-
ντζαράς, Δημήτριος Φαμέλης, Γεώργιος

ΜETABOΛEΣ ΑΞIΩMATIKΩN-ΑNΘYΠAΣΠIΣTΩN-YΠAΞIΩMATIKΩN
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Δαλακάκης, Κωνσταντίνος Λερίου, Βα-
σίλειος Μάρκου, Κωνσταντίνος Θω-
μαΐδης, Παύλος Δήμας, Χαράλαμπος
Αβραμίδης, Εμμανουήλ Βρέτζος, Χρή-
στος Βλάχος, Γεώργιος Γάτσας, Αθανά-
σιος Κατσίκας, Παναγιώτης Μονογυιός,
Κυριάκος Κούκουλας, Χρήστος Βενιέρης,
Δημήτριος Πλαταράς, Αθανάσιος Κατσί-
βελος, Ιωάννης Τατάς, Στυλιανός Αδαμί-
δης, Ευάγγελος Μπιτζηλαίος, Ευθύμιος
Αναγνώστου, Ιάκωβος Ζώρζος, Γεώρ-
γιος Καυκαλάκης, Γεώργιος Βικέλης,
Κωνσταντίνος Γεωργίου, Εμμανουήλ Πή-
λιουρας, Γεώργιος Παυλάκης, Κωνστα-
ντίνος Καραγεωργόπουλος, Πολυχρό-
νης Ασμαργιαννάκης, Γεώργιος Βολακά-
κης, Γεώργιος Κτενάς, Ιωάννης Γραμμέ-
νος, Νικόλαος Μιχελάκης, Γεώργιος Κο-
σμίδης, Δημήτριος Αντωνίου, Χαράλα-
μπος Ευθυμιάδης, Σπυρίδωνας Παπα-
ζώης, Ιωάννης Καριεντίδης, Δημήτριος
Δαριβέρης, Παναγιώτης Μήτρος, Πανα-
γιώτης Ελένης, Κωνσταντίνος Θεοδοσά-
κης, Ανδρέας Σωτήρχος, Γεώργιος Τσα-
τραφύλης, Χρήστος Κουζούλογλου, Νι-
κόλαος Καρανικόλας, Ιωάννης Κούμπε-
λης, Νικόλαος Χαραλαμπόπουλος,
Αντώνιος Ποντικάκης, Χρήστος Μω-
ραΐτης, Σωτήριος Αρβανίτης, Γεώργιος
Γκλίστης, Παναγιώτης Κοντός, Ηλίας
Δημητρόπουλος, Παρασκευάς Ανδρια-
νός, Γεώργιος Μπρέμπος, Ιωάννης Πα-
ρίσης, Κωνσταντίνος Λυρής, Εμμανουήλ
Τζανιδάκης, Κωνσταντίνος Σαρδέλης,
Γεώργιος Διακουμάκος, Θωμάς Μονό-
πωλης, Δημήτριος Τελιογλανίδης, Ιωάν-
νης Τατάς, Δημήτριος Βαλελής, Γεώρ-
γιος Νιάρχος, Ιωάννης Πλασταριάς,
Ανακρέων Γερασίμου, Σπυρίδων Ρήγας,
Μιχαήλ Μαυρίδης, Σωτήριος Ραπτό-
πουλος, Ευάγελος-Γεώργιος Σιδέρης,
Χρήστος Γιαννόπουλος, Θεοδόσιος Τάρ-
λας, Ιωάννης Λιμογιάννης, Αχιλλέας Κα-
ραθανάσης, Αλέξανδρος Μπελεσάκος,
Εμμανουήλ Δασκαλάκης, Ευστράτιος Γι-

ούρτης, Σπυρίδων Χρυσοβιτσάνος,
Αγγελής Προδρόμου, Γεώργιος Μάνε-
σης, Κυριάκος Κυριακόπουλος  , Αλέξαν-
δρος Κοντός, Ιωάννης Περδικούρης, Θε-
όδωρος Ορφανίδης, Δημήτριος Φραγκο-
γιάννης, Γεώργιος Μυρίδης, Αχιλλέας
Παπαϊωάννου, Θεόδωρος Σύρρος, Γε-
ώργιος Μαρκόπουλος, Γεώργιος Γρηγο-
ράκης, Ιωάννης Πασαλής, Νικόλαος
Γουζούασης, Αναστάσιος Διονυσόπου-
λος, Κωνσταντίνος Κλεισιώτης, Ευάγγε-
λος Μαργαρίτης, Αναστάσιος Πόγκας,
Ιωάννης Βόγκας, Ανδρέας Βάλβης, Πα-
ναγιώτης Στρούμπας, Γεώργιος Σουρμε-
λής, Κωνσταντίνος Κοροβέζης, Ιωάννης
Σεγκούνας, Ιωάννης Σταμουλάκης, Με-
λέτιος Ρήγας, Βασίλειος Κοίνος-Κογιο-
νός, Μάρκος Χαράτσης, Ιωάννης Ρόμπο-
λας,  Αναστάσιος Λούαρης, Παναγιώτης
Καψάλης, Ιωάννης Σταθόπουλος, Κων-
σταντίνος Βαλυράκης, Κωνσταντίνος
Γαλής, Αλέξανδρος Φιλιππόπουλος,
Μιλτιάδης Στάμος Μανούσος, Παπα-
μαρκάκης, Ευστράτιος Λασπάς, Ευάγγε-
λος Περδικούρης, Δημήτριος Θάνος, Ευ-
στάθιος Κυργιώρης, Κωνσταντίνος
Ελευθερίου, Εμμανουήλ Πελέκης, Κων-
σταντίνος Λιάρος, Ιωάννης Γατίδης, Γε-
ώργιος Σηφάκης, Γεώργιος Κουτρου-
μπάς, Γεώργιος Κόφας, Ιωάννης Απαλά-
κης, Θεόδωρος Δεληγιώργης, Γεώργιος
Ζωγόπουλος, Μιχαήλ Ευαγγελιδάκης,
Βασίλειος Ξουρής, Εμμανουήλ Ορφανός,
Βασίλειος Λαμπόγλου, Λεωνίδα Κων-
σταντινέα, Σπυρίδων Αναργύρου, Χαρά-
λαμπος Ματθαίου, Χρήστος Ζορμπάς,
Χρήστος Οικονόμου, Κωνσταντίνος Κα-
ραμπουρνιώτης, Ελευθέριος Γκόγκας,
Θεόδωρος Πετρίδης, Δημήτριος Γκλεζά-
κης, Αντώνης Κουτσογιάννης, Αθανά-
σιος Κουτσούκος, Δημήτριος Παπα-
σταύρος, Χρήστος Θεοχάρης, Κωνστα-
ντίνος Κλημαντάκης, Δημήτριος Τζίμας,
Ευάγγελος Μικρομάστορης,ΣταύροςΠα-
ναγιωτακόπουλος, Διονύσιος Θεοδώ-
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σης-Τσούνης, Σπυρίδων Σκιαδάς, Ελευ-
θέριος Παντζιάς, Κωνσταντίνος Ζωγρά-
φος, Ευάγγελος Πολίτης, Ευάγγελος Κα-
καρούντας, Απόστολος Κουγιούρης, Βα-
σίλειος Παύλου, Γεώργιος Γκίζας, Κων-
σταντίνος Παθιάκης, Θεόδωρος Γκρέ-
κος, Νεκτάριος Σφυράκης, Διονύσιος
Τσαγκάρης, Ηλίας Γκάρλας, Δημήτριος
Κοκλιώτης, Δημήτριος Κατούνης, Κων-
σταντίνος Μεθενίτης, Χρήστος Τυράκης,
Σπυρίδων Ζερβός, Σωτήριος Κοντοές,
Διονύσιος Κοκκότης, Κωνσταντίνος Με-
νούνος, Σπυρίδων Κουρού, Ηλίας
Μπουραζάνης, Σταμάτιος Αλεξανδρής,
Νικόλαος Ζαχαριάς, Χρήστος Νίκας,
Χρήστος Βιλλιώτης, Μελέτιος Παπα-
διάς, Ιωάννης Βρούβας, Αναστάσιος
Τζουμαλής, Μιχαήλ Ιβόπουλος, Σπυρί-
δων Παπανελόπουλος, Ιωάννης Φωτιά-
δης, Ιωάννης Κλαδάς, Μιχαήλ Γκιτάκος,
Ευάγγελος Τζωρτζάκης, Κωνσταντίνος
Μπουρδάκος, Εμμανουήλ Κοϊνός-Κογιο-
νός, Δημήτριος Γιαλαμάς, Μιχαήλ Πα-
πανικολάου, Άγγελος Παπανικολάου,
Ευάγγελος Ζέκος, Κωνσταντίνος Γενερά-
κης, Ιωάννης Μαστρογιάννης, Κωνστα-
ντίνος Κατσιούλας, Γεώργιος Καραφά-
νταλος, Εμμανουήλ Κατζόλας, Γεώργιος
Απάρτογλου, Αριστομένης Νικολακό-
πουλος, Θεόδωρος Ρέτζης, Νικόλαος
Σωτηρόπουλος, Νικόλαος Κουτρουμά-
νος, Κωνσταντίνος Ανδριώτης, Ευάγγε-
λος Κουδουνάκος, Σταύρος Κογιάννης,
Γεώργιος Βίλλας, Λεωνίδας Μαρίνος, Ιω-
άννης Χρυσικόπουλος, Παναγιώτης
Αργυρός, Γεώργιος Δαργωνάκης, Λου-
κάς Κατσαρός, Δημήτριος Πανουργιάς,
Μιλτιάδης Δελάρτας, Γεώργιος Κιαμί-
λης, Παύλος Σαφέρ, Χρήστος Καλφαμα-
νώλης, Κωνσταντίνος Καβάζης, Νικόλα-
ος Παππάς, Νικήτας Μαλαπάνης, Αθα-
νάσιος Ντάλλας, Νικόλαος Κατσιγιάν-
νης, Κωνσταντίνος Γαλανός, Ανδρέας
Βεργίδης, Κυριάκος Μίχας, Γεώργιος Για-
τρόπουλος, Ευστάθιος Τριανταφύλλου,

Σωτήριος Ορέσκος, Δημήτριος Τζουνά-
κος, Δημήτριος Δουλαβέρης, Παναγιώ-
της Καρατζαφέρης, Χρήστος Μάτσκο,
Εμμανουήλ Πετακάκης, Γεώργιος Παπα-
δάκης, Μιχαήλ Αμερίδης, Κωνσταντίνος
Βλάμης, Δημήτριος Ράπτης, Βασίλειος
Φυσεκίδης, Χαράλαμπος Ψαρόπουλος,
Ιωάννης Μαρίνης, Ιωάννης Ντζαχρή-
στος, Πέτρος Πολίτης, Αθανάσιος Σα-
κελλαρίου, Ευστάθιος Νικητόπουλος,
Ιωάννης Τσιτουρίδης, Λουκάς Κωνστα-
ντίνου, Αντώνιος Σπάθης, Γεώργιος Δα-
βαριάς, Ιωάννης Λειβαδίτης, Μιχαήλ
Διονυσάτος, Παναγιώτης Ευδοκίδης, Γε-
ράσιμος Ζαννής, Σταύρος Μήτσης, Νε-
κτάριος Βαρκιτζής, Παναγιώτης Ελευθε-
ριάνος, Γεώργιος Χατζηνικολάου, Κων-
σταντίνος Τρανάκος, Ιωάννης Τσιλίκας,
Απόστολος Καρμίρης, Σπυρίδων Νάν-
νος, Αθανάσιος Κωστακάς, Μάριος Τσά-
ρας, Περικλής Δημητρίου, Ιωάννης Κα-
τσιγιαννάκης, Δημήτριος Πούτος, Θεό-
δωρος Στρατιώτης, Παναγιώτης Σα-
μπάνης, Δημήτριος Κιούσης, Δημήτριος
Καραγιαννάκης, Ιωάννης Καριώτης, Νι-
κόλαος Ανδρεαδάκης, Παναγιώτης Βα-
λεντής, Νικόλαος Φιωτάκης, Παναγιώ-
της Αλεξανδρής, Ειρήναρχος Πανταζά-
κος, Γεώργιος Κατσιφής, Κωνσταντίνος
Νικολάου, Παντελεήμων Ευαγγελίδης,
Μιχαήλ Κουκουνάκης, Ιωάννης Δημό-
πουλος, Θεόδωρος Μαυροειδής, Διονύ-
σιος Βακαλόπουλος-Μπακάλης, Ιωάν-
νης Καλύβας, Αθανάσιος Καρβέλας,
Γεώργιος Κανάκης, Βαρύτιμος Βαρύτι-
μος, Κυριάκος Σωτηρόπουλος, Απόστο-
λος Παπαπέτρου, Παναγιώτης Καρβέ-
λας, Σπυρίδων Πούλος, Άγγελος Κου-
φός, Παύλος Μπαλτζάκης, Δημήτριος
Θανόπουλος, Παντελεήμων Μιχαλάκης,
Λάζαρος Κουτσόπουλος, Γρηγόριος
Βρακάς, Νικόλαος Ζορμπάς, Παρασκευ-
άς Λάζαρης, Ιωάννης Νίτσος  

• Προήχθησαν στο βαθμό του Σημαιοφό-
ρου οι παρακάτω Ανθυπασπιστές Ειδι-
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κοτήτων/Τεχνών: Καλλιόπη Χαλκιά, Δή-
μητρα Βασιλοπούλου, Κωνσταντίνος
Δρίκος, Δημήτριος Παπαδόπουλος,
Ηλίας Κατσιάβελος Κωνσταντίνος Χα-
τζηϊακώβου, Ευάγγελος Γκίνης, Δημή-
τριος Καρνέσης, Κωνσταντίνος Σαντορι-
ναίος –Περρής, Πέτρος Παλληκάρης,
Πέτρος Βλάχος, Γεώργιος Παπασωτηρί-
ου, Ελευθέριος Ποντικέρης, Ιωάννης
Αποστόλου, Χρήστος Παλατιανός, Βασί-
λειος Αλατζάς, Δημοσθένης Ζωγράφος,
Αρτέμιος Βελτανισιάν, Στυλιανός Νικέλ-
λης, Δημήτριος Καλιανιώτης, Γεώργιος
Μπατσικώστας, Ιωάννης Παναγιωτό-
πουλος, Λουκάς Κρέμος, Αντώνιος Πα-
τσιλίβας, Ιωάννης Πανταζέλος, Πανα-
γιώτης Αλαφάκης, Παναγιώτης Σταύ-
ρου, Γεράσιμος Στάμος, Κωνσταντίνος
Μπακαλούλης, Ευάγγελος Ρήγκος, Δη-
μήτριος Τσαμπής, Θεόδωρος Τσοκανα-
ρίδης, Ελευθέριος Αγγελής, Αντώνιος
Γκέλης, Μικές Ταυλάριος, Ιάκωβος Ζυ-
γούκης, Ιωάννης Κατσιμίχας, Νικόλαος
Σταυρακάκης, Χρήστος Νικολάου, Νικό-
λαος Μερζιώτης, Γεώργιος Κοτσώνης,
Γεράσιμος Βάλσαμος, Κωνσταντίνος
Παναγιωτόπουλος, Κωνσταντίνος Αχυ-
ρόπουλος, Χρήστος Καρατόλιος, Λάζα-
ρος Παραμύθας, Ιωάννης Μάνος, Αρι-
στομένης Κούτχιας, Νικόλαος Τζεκάκης,
Βασίλειος Αθανασιάδης, Ευγένιος Παπα-
δόπουλος, Εμμανουήλ Παπαδάκης, Γε-
ώργιος Μανουσάκης, Κωνσταντίνος
Δράκος, Αχιλλέας Ξηρόκωστας, Γεώρ-
γιος Περράκης, Λάμπρος Κολοκοτρώ-
νης, Ιωάννης Χέλμης, Ιωάννης Κορρές,
Δημήτριος Μαρούλης, Ηλίας Κολοβός,
Αθανάσιος Χονδρονάσιος, Ανδρέας Σκα-
ρόπουλος, Κωνσταντίνος Τριαντάφυλ-
λος, Εμμανουήλ Μανωλακάκης, Κων-
σταντίνος Καψάλης, Απόστολος Ξιού-
ρας, Ιωάννης Χάνας, Κωνσταντίνος Μω-
ραϊτης, Διονύσιος Κουλουμπιώτης, Ιω-
άννης Κουτσούλας, Αθανάσιος Νικήτας,
Ανδρέας Κόντης, Δημήτριος Χριστολου-

κάς, Νικόλαος Δέδες, Στυλιανός Γεωρ-
γιάδης, Χρήστος Ανδρεάδης, Αθανάσιος
Καραούλης, Ιωάννης Κανδρής, Πανα-
γιώτης Παραβατός, Σεραφείμ Παπαλα-
μπρόπουλος, Παναγιώτης Γκίνης, Νικό-
λαος Καραγιάννης, Αλέξανδρος Ρουμε-
λιώτης, Σταύρος Τούτσης, Λεωνίδας Ζα-
βέρδας, Δημήτριος Γιοσάκης, Ηλίας Ανα-
στασίου, Ιωάννης Πολίτης, Αναστάσιος
Παναγιώτου, Εμμανουήλ Κώτσος, Ιωάν-
νης Διαμαντάκος, Γεώργιος Αλεξανδρά-
κης, Σπυρίδων Κωστογιάννης, Πασχά-
λης Γκογκίδης, Κωνσταντίνος Τσερπές,
Σωτήριος Λεονάρδος, Γεώργιος Μαρά-
τος, Αναστάσιος Καλότυχος, Ανδριανός
Ευσταθίου, Πρόδρομος Θεοχαρίδης, Μι-
χαήλ Καρβούνης, Δημήτριος Κααραπά-
νος,  Αθανάσιος Πάνος, Εμμανουήλ Πα-
παδάκης, Χαράλαμπος Τσιλιβίγκος, Γε-
ώργιος Ιερομόναχος, Ιωάννης Ζηλιέρης,
Μιχαήλ Μαγιάτης, Δημήτριος Γιαννικό-
πουλος, Παναγιώτης Αλαμάγκος, Νικό-
λαος Χαριτάκης, Κωνσταντίνος Τσιόδου-
λος, Κωνσταντίνος Νίττας, Νεκτάριος
Βιέννας, Ανδρέας Κατσαρός, Παναγιώ-
της Πνάκας, Ελευθέριος Πετρόπουλος,
Γεώργιος Κωστόπουλος, Λάμπρος Κα-
πέλης, Αριστοτέλης Δημητριάδης, Ιωάν-
νης Βογιαντζής, Μύρων Αληφάνταρος,
Άγγελος Μέξης, Αντώνιος Συκόφιλος,
Παναγιώτης Φελεμέγκας, Ηλίας Νικολέ-
τος, Ανάργυρος Αργυρόπαις, Δημήτριος
Τσιαραδήμας, Γεώργιος Μέριανος,
Αντώνιος Κοσμόπουλος, Γεώργιος Γούρ-
γαρης, Κωνσταντίνος Σιώζιος, Νικήτας
Γεωργάς, Σπυρίδων Παπασταθάτος,
Κωνσταντίνος Κουτσούκος, Παναγιώ-
της Λογοθέτης, Νικόλαος Διαμαντίδης,
Γεώργιος Νίκου, Γεώργιος Κωνσταντού-
λης, Μηνάς Φασουλής, Χαρίλαος Χρυσι-
κόπουλος, Απόστολος Κυριάκος, Απο-
στόλης Διαμαντής.

• Προήχθησαν στο βαθμό της Σημαιοφό-
ρου οι παρακάτω Ανθυπασπίστριες Ει-
δικοτήτων: Αναστασία Ζαγκουντίνου,
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Ελένη Αλεξανδρή, Ζωή Αϊδίνη, Γεωργία
Βασιλείου, Αναστασία Σεπέτη, Μαρία
Φράγκου, Μαργαρίτα Κούζογλου, Δήμη-
τρα Βγενοπούλου, Δήμητρα Βεγιάννη,
Μαρία Τατσιώκα, Δήμητρα Δρόσου,
Στυλιανή Σιόγκα, Μαρία Χανιώτη, Τερέ-
ζα Δημητρίου, Παναγιώτα Βλαχοπού-
λου, Ευδοξία Γιαννακοπούλου, Μαρίνα
Γαβριλάκη, Μαρία Τσιρώνη, Μαργαρίτα
Παραλίκα, Ελένη Λουκοπούλου, Αικατε-
ρίνη Βεσκούκη, Ανδριάνα Τσιλιβίγκου,
Γιαννούλα Βουρτσάνη, Γεωργία Τζαμά-
κου, Ειρήνη Αδικημενάκη, Αργυρώ Μά-
γκου, Στυλιανή Πανούση, Κωνσταντίνα
Αγγελάκη, Κωνσταντινιά Μάρκου, Ευ-
φροσύνη Τζιόκα, Μαρία Πανταγούτσου,
Σουλτάνα-Ευλαμπία Βερναρλή,, Ελισά-
βετ Μόνια, Ανδρονίκη Παχάκη, Γεωργία
Αυγερινοπούλου, Ελένη Μπεσίρη,
Ανδριάνα Τρίπλη, Αναστασία Χριστο-
πούλου, Αργυρή Χαρούπα, Αικατερίνη
Σταματοπούλου, Φλώρα Γεωργαντίδη,
Φλώρα Παληκαροπούλου,, Παρασκευή
Τρλίτση, Ιωάννα Στυλιανοπούλου, Φανή
Πετροπούλου, Παρασκευή Κουτσοκώ-
στα, Αθηνά Ξανθουδάκη, Αποστολία
Θώδου, Πολύμνια Χερσονιωτάκη, Ευ-
πραξία Κατσιλιάνου, Ελένη Κωστέτσου,
Ηλιάνα-Βαρβάρα Ζωμένου, Αντωνία
Κωνσταντινίδου, Δήμητρα Μότσιλα,
Αντωνία Μάνδυλα, Μαρία Κουρεμέντζα,
Αικατερίνη Ρίζου, Αικατερίνη Βασιλο-
πούλου, Μαρία Τσουνάκα, Ελένη Μα-
νούσου, Μαρία Φωτά, Λαμπρινή Βλά-
χου, Δήμητρα Μαυροπούλου, Καλλιόπη
Παυλίδου, Αφροδίτη Τρίμη, Ελευθερία
Τοράκη, Μαρία Παπαγεωργίου, Κυπα-
ρισσία Κανάκη, Παρασκευή Γραικιώτου,

Άννα Χριστέλου, Χρυσούλα Σιαμανδού-
ρα, Κερατσού Μάρκου, Παναγιώτα
Ηλιοπούλου, Αφροδίτη Βλαχοχριστο-
πούλου, Αθανασία Παππά, Χαρίκλεια
Παπαδογιάννη, Ειρήνη Παπασωτηρίου,
Ευαγγελία Παπαστεριάδη, Άννα Παγώ-
νη, Αναστασία Παπαδοπούλου. 

ΟΝΟΜΑΣΙΕΣ

• Ονομάζονται Μόνιμοι Σημαιοφόροι
Σώματος Υγειονομικού/Νοσηλευτικής
του Πολεμικού Ναυτικού οι παρακάτω
μαθητές/τριες που αποφοίτησαν ευδό-
κιμα από τη Σχολή Αξιωματικών Νοση-
λευτικής: Απόστολος Παπανικολάου,
Παρασκευή Τζιαχρή

• Ονομάζονται Μόνιμοι Σημαιοφόροι και
κατατάσσονται στο Πολεμικό Ναυτικό
οι παρακάτω μαθητές που αποφοίτη-
σαν από τη Στρατιωτική Σχολή Αξιωμα-
τικών Σωμάτων (ΣΣΑΣ): 
Οικονομικού: Ανδρονίκη Τσελεπίδη, Ιω-
άννα Μανδάλα, Ιωάννης Θωμαϊδης, Χα-
ράλαμπος Καπνάς, Βασίλειος Καραγιάν-
νης, Κωνσταντίνος Μπαλαμπάνος, Ευ-
θαλία Τσιόγκα, Κυριάκος Τζουτζίδης,
Αλέξανδρος Χατζηευστρατίου, Εμμα-
νουήλ Ξανθούλης
Υγειονομικού/Ιατρούς: Νικόλαος Ανου-
σάκης-Βλαχοχρήστου, Γεώργιος Σωτη-
ρόπουλος, Άρτεμις Τρίκολα, Γεώργιος
Στρούγγης-Βενετάς, Άγγελος Τσέλος,
Χαρίλαος Γερασίμου
Υγειονομικού/Φαρμακοποιούς: Ξανθή
Τσιούνη, Άγγελος Παρασκευόπουλος
Υγειονομικού/Ψυχολόγος: Αθηνά Παπα-
δοπούλου 
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Αντιναύαρχος ε.α
Κωνσταντίνος Σκιαδόπουλος ΠΝ
Επίτιμος Διοικητής Στόλου Παλαίμαχος
Β΄ΠΠ
Απεβίωσε την 15η Νοεμβρίου 2009. Γεννή-
θηκε το 1921 στους Βαρυπατάδες Κερκύ-
ρας. Το 1938 εισήλθε στη ΣΝΔ, λόγω δε
του πολέμου αποφοίτησε το 1940 με το
βαθμό του Αρχικελευστή, το 1942 προή-
χθη σε Σημαιοφόρο Μάχιμο, το 1944 σε
Ανθυποπλοίαρχο, το 1946 σε Υποπλοίαρ-
χο, το 1951 σε Πλωτάρχη, το 1958 σε Αντι-
πλοίαρχο, το 1962 σε Πλοίαρχο, το 1965
σε Αρχιπλοίαρχο, το 1967 σε Υποναύαρχο,
και αποστρατεύτηκε το 1971 ως Αντιναύ-
αρχος. Σε όλη τη διάρκεια του Ελληνοϊταλι-
κού και Ελληνογερμανικού πολέμου, υπη-
ρέτησε στο Θ/Κ ΑΒΕΡΩΦ, περιοδικά απο-
σπώμενος στα Α/Τ ΨΑΡΑ-ΣΠΕΤΣΑΙ και με-
τέχοντας στις Ναυτικές Επιχειρήσεις εκεί-
νης της περιόδου, περιλαμβανομένων και
των τριών επιδρομικών ενεργειών στο Στε-
νό του Οτράντο. Το Μάρτιο 1941, του εκ-
φράστηκε εύφημη μνεία για τη συμβολή
του στην καταβύθιση εχθρικού υποβρυχί-
ου (επί του Α/Τ ΨΑΡΑ). Στα τέλη Απριλίου
1941 ακολούθησε με το ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΒΕΡΩΦ
το Στόλο κατά την αποδημία στη Μέση
Ανατολή, λαμβάνοντας μέρος στις Συμμα-
χικές επιχειρήσεις στη Μεσόγειο και τον
Ινδικό Ωκεανό, περιλαμβανομένης της
άκρως επικίνδυνης συνοδείας νηοπομπών
προς το Τομπρούκ (Μάρτιος 1942) με το
Α/Τ ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗΣ, των επιχειρήσεων
της απόβασης στη Σικελία (Ιούλιος 1943)
και τη Νότια Ιταλία (Σεπτέμβριος  1943) με
το ΠΙΝΔΟΣ, των επιχειρήσεων της Δωδε-
κανήσου, ύστερα από τη συνθηκολόγηση
της Ιταλίας (Σεπτέμβριος-Νοέμβριος 1943)

επίσης με το ΠΙΝΔΟΣ. Εκτός από τον Β΄,
ΠΠ έλαβε μέρος στις Ναυτικές επιχειρή-
σεις του Εμφυλίου.

Είχε τιμηθεί με τις εξής Ηθικές Αμοιβές:
ΠΑΡΑΣΗΜΑ: Αργυρός Σταυρός του Τάγ-

ματος του Φοίνικος μετά ξιφών, Χρυσός
Σταυρός του Τάγματος του Φοίνικος, Αργυ-
ρός Σταυρός του Τάγματος του Γεωργίου
μετά ξιφών, Χρυσός Σταυρός του Τάγμα-
τος του Γεωργίου, Ταξιάρχης του Τάγματος
του Φοίνικος, Ταξιάρχης του Τάγματος του
Γεωργίου, Ανώτερος Ταξιάρχης του Τάγμα-
τος του Φοίνικος

ΜΕΤΑΛΛΙΑ: Στρατιωτικής Αξίας Γ΄, Β΄,
και Α΄, τάξεως, Εξαιρέτων πράξεων διπλή
απονομή, Ελληνοϊταλικογερμανικού πολέ-
μου 1940-41, 1941-45, Σταυρός του αγώ-
νος Βασιλικού Ναυτικού, Χάλκινος Σταυρός
Ναυτικού αγώνος. 

Αρχιπλοίαρχος ε.α
Γεώργιος Ραγούζης ΠΝ
Απεβίωσε την 13η Οκτωβρίου 2009. Γεννή-
θηκε το 1944 στην Αθήνα. Το 1962 κατετά-
γη στη ΣΝΔ ως Δόκιμος Σημαιοφόρος, το
1966 ονομάσθηκε Σημαιοφόρος Μάχιμος,
το 1969 προήχθη σε Ανθυποπλοίαρχο, το
1973 σε Υποπλοίαρχο, το 1978 σε Πλωτάρ-
χη, το 1983 σε Αντιπλοίαρχο, το 1990 σε
Πλοίαρχο, το 1991 σε Αρχιπλοίαρχο, και το
ίδιο χρόνο τέθηκε σε αποστρατεία μετά
από αίτησή του.

Είχε τιμηθεί με τις εξής Ηθικές Αμοιβές:
ΠΑΡΑΣΗΜΑ: Ιππότης του Χρυσού Σταυ-

ρού του Τάγματος της Τιμής

Αντιπλοίαρχος (ΠΥ-ΑΡΜ) ε.α
Μάριος Αναστασάκης ΠΝ
Απεβίωσε την 8η Οκτωβρίου 2009. Γεννή-

ΑΥΤΟΙ ΠΟΥ ΕΦΥΓΑΝ
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θηκε το 1936 στη Γέργερη Ηρακλείου. Το
1952 κατετάγη στο ΠΝ ως Ναυτόπαις, το
1955 ονομάσθηκε Ναύτης Α΄, το 1956 Δίο-
πος, το 1959 προήχθη σε Υποκελευστή Β΄,
το 1964 σε Υποκελευστή Α΄, το 1967 σε
Αρχικελευστή, το 1970 σε Ανθυπασπιστή,
το 1977 σε Σημαιοφόρο, το 1980 σε Ανθυ-
ποπλοίαρχο, το 1984 σε Υποπλοίαρχο, το
1987 σε Πλωτάρχη, τον ίδιο χρόνο σε Αντι-
πλοίαρχο, και τέθηκε σε αυτεπάγγελτη
αποστρατεία ως ευδοκίμως τερματίσας
την σταδιοδρομία του.  

Πλωτάρχης (ΠΤ-ΠΥΡ) ε.α
Ιωάννης Μαρτίνος ΠΝ
Απεβίωσε την 11η Νοεμβρίου 2009. Γεννή-
θηκε το 1917 στη Δρυοπίδα Κύθνου. Το
1935 κατετάγη στο Κ. Π ως Ναυτόπαις, το
1936 ονομάσθηκε Ναύτης, το 1940 προή-
χθη σε Δίοπο, το 1941 σε Υποκελευστή Β΄,
το 1943 σε Υποκελευστή Α΄, το 1951 σε Κε-
λευστή, το 1957 σε Αρχικελευστή, και τον
ίδιο χρόνο σε Σημαιοφόρο, το 1960 σε
Ανθυποπλοίαρχο, το 1964 σε Υποπλοίαρ-
χο, το 1969 σε Πλωτάρχη, και τον ίδιο χρό-
νο τέθηκε σε αυτεπάγγελτη αποστρατεία.

Πλωτάρχης (ΠΤ-ΕΦ) ε.α
Γεώργιος Αγραφιώτης ΠΝ
Απεβίωσε την 24η Νοεμβρίου 2009. Γεννή-
θηκε το 1929 στο Μεσολόγγι Αιτωλ/νίας. Το
1946 κατετάγη στο ΠΝ ως Ναύτης Β΄, τε-
χνίτης, το 1948 ονομάσθηκε Ναύτης Α΄, το
1950 προήχθη σε Δίοπο, το 1953 σε Υποκε-
λευστή Β΄, το 1956 σε Υποκελευστή Α΄, το
1960 σε Κελευστή, το 1964 σε Αρχικελευ-
στή, το 1968 σε Σημαιοφόρο, το 1971 σε
Ανθυποπλοίαρχο, το 1975 σε Υποπλοίαρ-
χο, το 1981 σε Πλωτάρχη, και το 1982 τέ-
θηκε σε αποστρατεία.

Πλωτάρχης (ΠΥ-ΑΡΜ) ε.α
Παναγιώτης Τσιλιβαράκος ΠΝ
Απεβίωσε την 23η Νοεμβρίου 2009. Γεννή-
θηκε το 1929 στην Καλαμάτα Μεσσηνίας.
Το 1946 κατετάγη στη Σχολή Ναυτοπαί-
δων ως Ναυτόπαις, το 1949 ονομάσθηκε
Ναύτης, το 1950 προήχθη σε Δίοπο, το
1953 σε Υποκελευστή Β΄, το1957 σε Υποκε-
λευστή Α΄, το 1961 σε Κελευστή, το 1965
σε Αρχικελευστή, το 1967 σε Σημαιοφόρο,
το 1970 σε Ανθυποπλοίαρχο, το 1974 σε
Υποπλοίαρχο, το 1979 σε Πλωτάρχη, και
το 1980 τέθηκε σε αποστρατεία μετά από
αίτησή του. 

Πλωτάρχης (ΠΤ-ΞΥΛ) ε.α
Κωνσταντίνος Μαρίνης ΠΝ
Απεβίωσε την 15η Οκτωβρίου 2009. Γεννή-
θηκε το 1931 στον Πόρο Τροιζηνίας. Το
1947 κατετάγη στο ΠΝ ως Ναύτης Β΄, το
1949 ονομάσθηκε Ναύτης Α΄, το 1951 Δίο-
πος, το 1954 προήχθη σε Υποκελευστή Β΄,
το 1959 σε Υποκελευστή Α΄, το 1963 σε Κε-
λευστή, το 1967 σε Αρχικελευστή, το 1971
σε Ανθυπασπιστή, το 1972 σε Σημαιοφόρο,
τον ίδιο χρόνο σε Ανθυποπλοίαρχο, το
1980 σε Υποπλοίαρχο, το 1982 σε Πλωτάρ-
χη και τέθηκε σε αυτεπάγγελτη αποστρα-
τεία

Πλωτάρχης (ΠΥ-ΤΗΛ) ε.α
Αντώνιος Κονιδάρης ΠΝ
Απεβίωσε την 3η Οκτωβρίου 2009. Γεννή-
θηκε το 1940 στη Βαυκερή Λευκάδος. Το
1956 κατετάγη στο ΠΝ ως ναυτόπαις, το
1959 ονομάσθηκε Δίοπος, το 1962 προή-
χθη σε Υποκελευστή Β΄, το 1966 σε Υποκε-
λευστή Α΄, το 1969 σε Αρχικελευστή, το
1974 σε Ανθυπασπιστή, το 1980 σε Σημαιο-
φόρο, το 1983 σε Ανθυποπλοίαρχο, το
1987 σε Υποπλοίαρχο, το 1988 σε Πλωτάρ-
χη, και τον ίδιο χρόνο τέθηκε σε αποστρα-
τεία μετά από αίτησή του.
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Υποπλοίαρχος (ΠΥ-ΣΗΜ) ε.α
Μιχαήλ Κατσαράκης ΠΝ
Απεβίωσε την 14η Οκτωβρίου 2009. Γεννή-
θηκε το 1935 στο Μίλατον-Μιραμπέλλου
Λασιθίου. Το 1945 κατετάγη στο ΠΝ ως
Ναυτόπαις, το 1952 ονομάσθηκε Ναύτης
Β΄, το 1953 Ναύτης Α΄, τον ίδιο χρόνο
προήχθη σε Δίοπο, το 1955 σε Υποκελευ-
στή Β΄, το 1960 σε Υποκελευστή Α΄, το
1964 σε Κελευστή, το 1965 σε Ανθυπασπι-
στή, το 1969 σε Σημαιοφόρο, το 1972 σε
Ανθυποπλοίαρχο, το1976 σε Υποπλοίαρχο,
και το 1980 τέθηκε σε αποστρατεία μετά
από αίτησή του.

Ανθυποπλοίαρχος (ΠΥ-ΑΡΜ) ε.α
Διονύσιος Κλάδης ΠΝ
Απεβίωσε την 10η Οκτωβρίου 2009. Γεννή-
θηκε το 1936 στον Αγαλά Ζακύνθου. Το
1951 κατετάγη στο ΠΝ ως Ναυτόπαις, το
1954 ονομάσθηκε Ναύτης Α΄, το 1955 Δίο-
πος, το 1958 προήχθη σε Υποκελευστή Β΄,
το 1962 σε Υποκελευστή Α΄, το 1967 σε Κε-
λευστή, το 1970 σε Ανθυπασπιστή, το 1976
σε Σημαιοφόρο, το 1977 σε Ανθυποπλοίαρ-
χο, και τον ίδιο χρόνο τέθηκε σε αποστρα-
τεία μετά από αίτησή του.

Ανθυποπλοίαρχος (ΠΤ-ΧΥΤ) ε.α
Γεώργιος Τρύφωνας ΠΝ
Απεβίωσε την 7η Νοεμβρίου 2009. Γεννήθη-
κε το 1944 στην Άρτα. Το 1960 κατετάγη
στο ΠΝ ως μαθητής τεχνίτης. Το 1964
προήχθη σε Δίοπο, το 1969 σε Κελευστή,
το 1972 σε Επικελευστή, το 1975 σε Αρχικε-
λευστή, το 1981 σε Ανθυπασπιστή, το 1985
σε Σημαιοφόρο, το 1988 σε4 Ανθυποπλοί-
αρχο, και το 1993 τέθηκε σε αυτεπάγγελτη
αποστρατεία. 

Ανθυποπλοίαρχος (ΠΤ-ΕΦ) ε.α
Βασίλειος Μίγδος ΠΝ
Απεβίωσε την 9η Οκτωβρίου 2009. Γεννήθη-

κε το 1952 στη Σκουλικαριά Άρτας. Το 1968
κατετάγη στο ΠΝ ως Ναύτης Τεχνίτης, το
1971 ονομάσθηκε Δόκιμος Κελευστής, το
1973 προήχθη σε Κελευστή, το 1976 σε Επι-
κελευστή, το 1979 σε Αρχικελευστή, το 1985
σε Ανθυπασπιστή, το 1989 σε Σημαιοφόρο,
το 1992 σε Ανθυποπλοίαρχο, και το 1994 τέ-
θηκε σε αποστρατεία μετά από αίτησή του.

Ανθυποπλοίαρχος (ΠΤ-ΗΛ/ΗΤ) ε.ε
Αθανάσιος Αντωνίου ΠΝ
Απεβίωσε την 5η Σεπτεμβρίου 2009. Γεννή-
θηκε το 1965 στην Αθήνα. Το 1982 κατετά-
γη στη ΣΜΥΝ, το 1983 αποφοίτησε ως Δό-
κιμος Κελευστής, το 1985 προήχθη σε Κε-
λευστή, το 1987 σε Επικελευστή, το 1990
σε Αρχικελευστή, το 1996 σε Ανθυπασπι-
στή, το 2003 σε Σημαιοφόρο, και το 2006
σε Ανθυποπλοίαρχο.

Είχε τιμηθεί με τις εξής Ηθικές Αμοιβές:
ΜΕΤΑΛΛΙΑ: Ευδοκίμου υπηρεσίας Β΄, και

Α΄, τάξεως.

Σημαιοφόρος (ΠΥ-Η/Λ) ε.α
Γεώργιος Μπελώνιας ΠΝ
Απεβίωσε την 9η Οκτωβρίου 2009. Γεννή-
θηκε το 1920 στην Αθήνα. Το 1939 κατετά-
γη στο ΠΝ ως Πρότακτος Ηλεκτριστής, το
1942 προήχθη σε Δίοπο, το 1942 σε Υποκε-
λευστή Β΄, το 1944 σε Υποκελευστή Α΄, το
1952 σε Κελευστή, το 1959 σε Αρχικελευ-
στή, και αποστρατεύτηκε το 1963 με το
βαθμό του Σημαιοφόρου σε αποστρατεία.

Σημαιοφόρος (ΠΥ-ΤΗΛ) ε.ε
Νικόλαος Βαρβαρέλης ΠΝ
Απεβίωσε την 24η Σεπτεμβρίου 2009. Γεν-
νήθηκε το 1965 στο Βόλο. Το 1986 κατε-
τάγη στο ΚΕΠΑΛ, το 1987 προήχθη σε
Δίοπο, το 1988 σε Κελευστή, το 1991 σε
Επικελευστή, το 1994 σε Αρχικελευστή, το
2000 σε Ανθυπασπιστή, και το 2007 σε
Σημαιοφόρο.
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Είχε τιμηθεί με τις εξής Ηθικές Αμοιβές:
ΜΕΤΑΛΛΙΑ: Ευδοκίμου υπηρεσίας Β ,́ τά-

ξεως.

Ανθυπασπιστής (Τ/ΠΜ) ε.α
Κωνσταντίνος Μπαλοδήμος
Απεβίωσε την 5η Νοεμβρίου 2009. Γεννήθη-
κε το 1911 στη Μεσσηνία. Το 1931 κατετά-
γη στο ΠΝ ως Ναύτης εθελοντής, το 1933
ονομάσθηκε Δίοπος, το 1934 ανακατετάγη
ως Ναύτης Εθελοντής, το 1936 προήχθη σε
Δόκιμο Υποκελευστή, το 1939 προήχθη σε
Υποκελευστή Β΄, το 1941 σε Υποκελευστή
Α΄, το 1943 σε Κελευστή, το 1945 σε Αρχι-
κελευστή, το 1958 απολύθηκε ως Έφεδρος
Σημαιοφόρος.

ΜΕΤΑΛΛΙΑ: Αναμνηστικό Μετάλλιο Εθνι-
κής Αντιστάσεως.

Ανθυπασπιστής (ΕΣΧ) ε.α
Ανδρέας Λαμπράκης
Απεβίωσε την 2α Νοεμβρίου 2009. Γεννήθη-
κε το 1935 στο Ηράκλειο Κρήτης. Το 1955
κατετάγη στο ΠΝ ως Ναύτης πρότακτος,
το 1959 ονομάσθηκε Δίοπος, το 1962 προή-
χθη σε Υποκελευστή Β΄, το 1966 σε Υποκε-
λευστή Α΄, το 1969 σε Αρχικελευστή, το
1975 σε Ανθυπασπιστή, και το 1977 απολύ-
θηκε με το βαθμό του Ανθυπασπιστή. 

Ανθυπασπιστής (ΔΙΑΧ) ε.α
Κωνσταντίνος Μουλινός 
Απεβίωσε την 16η Σεπτεμβρίου 2009. Γεν-
νήθηκε το 1942 στην Κέρκυρα. Το 1958 κα-
τετάγη στο ΚΕ ΠΟΡΟΣ ως ναυτόπαις, το
1961 προήχθη σε Δίοπο, το 1964 σε Υποκε-
λευστή Β΄, το 1967 σε Επικελευστή, το

1971 σε Αρχικελευστή, το 1977 σε Ανθυπα-
σπιστή, και το 1987 απολύθηκε με το βαθ-
μό του Ανθυπασπιστή.

Ανθυπασπιστής (ΗΛ-Η/Τ) ε.α
Εμμανουήλ Σταμπούλος
Απεβίωσε την 2α Οκτωβρίου 2009. Γεννή-
θηκε το 1959 στην Αθήνα. Το 1975 κατετά-
γη στη ΣΔΥΤΕΝ, το 1978 ονομάσθηκε Δόκι-
μος Κελευστής, το 1980 προήχθη σε Κελευ-
στή, το 1984 σε Επικελευστή, το 1988 σε
Αρχικελευστή, το 1995 σε Ανθυπασπιστή,
και το 2006 απολύθηκε με το βαθμό του
Ανθυπασπιστή.

Αρχικελευστής (ΗΛ/ΗΤ) ε.ε
Γεώργιος Ψαλιδάκης
Απεβίωσε την 23η Οκτωβρίου 2009. Γεννή-
θηκε το 1971 στην Αθήνα. Το 1990 κατετά-
γη στο ΚΕΠΑΛ ως Δίοπος ΕΠΥ, το 1992
προήχθη σε Κελευστή, το 2001 σε Επικε-
λευστή, και το 2009 σε Αρχικελευστή.

Επικελευστής (ΕΣΧ) ε.ε
Σταμάτιος Μουζάκης 
Απεβίωσε την 20η Σεπτεμβρίου 2009. Γεν-
νήθηκε το 1978 στον Πειραιά. Το 1997 κα-
τετάγη στο ΚΕΠΑΛ, το 1999 προήχθη σε
Κελευστή, και το 2007 σε Επικελευστή.

Δίοπος (ΕΣΧ) ε.ε
Γεώργιος Τζίμας
Απεβίωσε την 4η Νοεμβρίου 2009. Γεννήθη-
κε το 1981 στην Αθήνα. Το 2005 κατετάγη
στο ΚΕΠΑΛ ως Ναύτης ΕΠΟΠ, και το 2006
προήχθη σε Δίοπο.

Εκ μέρους του Πολεμικού Ναυτικού εκφράζονται τα πιο ειλικρινή συλλυπητήρια 
προς τις οικογένειες και τους συγγενείς των εκλιπόντων.

Ευχόμεθα ο Πανάγαθος να τους προσφέρει παρηγορία και δύναμη ψυχής. 
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1. Από 22 Αυγ. έως 17 Σεπ. ’’09, η Κ/Φ
ΚΡΑΤΑΙΟΣ συμμετείχε στην επιχείρηση
UNIFIL στην περιοχή του Λιβάνου.

2. Από 23 Αυγ. έως 18 Οκτ. ’09, το NΘH
ΕΥΝΙΚΗ συμμετείχε στη μόνιμη δύναμη
του ΝΑΤΟ SNMCMG2 (Standing NRF
Mine-Counter Measures Group 2). 

3. Από 24 έως 29 Αυγ. ’09, η Κ/Φ ΝΙΚΗ-
ΦΟΡΟΣ, το ΤΠΚ ΞΕΝΟΣ και το ΠΠ ΚΥΚ-
ΝΟΣ παρέμειναν σε ετοιμότητα για τυ-
χόν παροχή συνδρομής στον ιστιοπλοϊ-
κό αγώνα «AEGEAN REGATA ’09».

4. Την 27 Αυγ. ’09, διατέθηκε ένα πυροσβε-
στικό όχημα από ΝΒ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ
για κατάσβεση πυρκαγιάς στην περιοχή
Προφήτη Ηλία Κερατσινίου.

5. Την 28 Αυγ. ’09, διατέθηκαν δύο  ναυτο-
δίοποι από το Ναυτικό Παρατηρητήριο
Άνδρου (ΑΝ72Β) για παροχή συνδρομής
φυλακής πυρασφάλειας στην περιοχή
Γαυρίου ν. Άνδρου. 

6. Την 30 Αυγ. ’09, η Κ/Φ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ
συμμετείχε σε εορταστικές εκδηλώσεις
επετείου Ναυμαχίας του Γέροντα στη ν.
Κάλυμνο.

7. Από 02 Σεπ. ’09, διατίτεθαι η Υ/Φ
ΔΟΙΡΑΝΗ για υδροδότηση της νήσου
Ιθάκης.

8. Την 06 και 07 Σεπ. ’09, διάθεση ενός (1)
πυροσβεστικού οχήματος με τρία άτομα
από ΝΣ και άγημα τριάντα (30) ατόμων
από ΔΝΕ για παροχή συνδρομής / περι-
φρούρησης τυχόν αναζοπύρωσης πυρ-
καϊάς σε γειτνιάζουσα περιοχή στη ΔΕΝ.

9. Από 7 Σεπ. ’09, η Φ/Γ ΑΔΡΙΑΣ συμμετέ-
χει στην επιχείρηση της Ευρωπαϊκής
Ένωσης «EUNAVFOR Somalia-Operation
ATALANTA», με αποστολή την προστα-
σία της ανθρωπιστικής βοήθειας, την
μείωση της παρενόχλησης των θαλασ-
σίων οδών ναυσιπλοΐας και της απο-
σταθεροποίησης του θαλάσσιου χώρου

στην περιοχή της Σομαλίας. Η συμμετο-
χή του πλοίου στην εν λόγω δύναμη
πρόκειται να ολοκληρωθεί τον Δεκέμ-
βριο 20’09.

10.Από 08 έως 10 Σεπ. ’09, ο Α/ΓΕΝ (συνο-
δευόμενος από τον ΔΚΑ) εκτέλεσε επί-
σημη επίσκεψη στο Συμμαχικό Ναυτικό
Στρατηγείο στη Νάπολη της Ιταλίας
(CC MAR NAPLES).

11.Από 08 έως 10 Σεπ. ’09, διεξήχθη στην
Αθήνα ο 6ος κύκλος συνομιλιών επιπέ-
δου ΓΕΝ, μεταξύ Eλληνικού και Γερμανι-
κού Ναυτικού.

12.Την 11 και 14 Σεπ. ’09, η Κ/Φ ΠΟΛΕΜΙ-
ΣΤΗΣ εκτέλεσε μεταφορά σωματείου
«Ανοιχτή αγκαλιά» από ν. Λήμνο σε ν.
Αγ. Ευστράτιο και αντίστροφα.

13.Από 12 έως 13 Σεπ. ’09, η Φ/Γ ΣΠΕΤΣΑΙ
συμμετείχε σε εορταστικές εκδηλώσεις
επετείου Ναυμαχίας Σπετσών
«ΑΡΜΑΤΑ 2009». 

14.Από 12 έως 13 Σεπ. ’09, ο ΑΣ, με το ΤΠΚ
ΛΑΣΚΟΣ και το Υ/Β ΠΟΣΕΙΔΩΝ συμμε-
τείχαν σε εορταστικές εκδηλώσεις 66ης
επετείου Βύθισης «Υ/Β ΚΑΤΣΩΝΗΣ» στη
ν. Σκιάθο. 

15.Την 13 Σεπ. ’09, το Υ/Β ΠΟΣΕΙΔΩΝ συμ-
μετείχε σε εκδηλώσεις μνήμης Διόπου Ν.
Καραδούκα σε ν. Σκόπελο.  

16.Την 13 Σεπ. ’09, το ΤΠΚ ΜΑΡΙΔΑΚΗΣ
συμμετείχε σε εορταστικές εκδηλώσεις
61ης επετείου από την απελευθέρωση
ν. Μεγίστης. 

17.Από 17 Σεπ. έως 17 Οκτ. ’09, το ΤΠΚ
ΣΤΑΡΑΚΗΣ συμμετείχε στην επιχείρηση
UNIFIL στην περιοχή του Λιβάνου. 

18.Από 23 έως 25 Σεπ ’09, ο Α/ΓΕΝ εκτέλε-
σε επίσημη επίσκεψη στην Κροατία.

19.Την 23 Σεπ. ’09, ο Έλληνας επίτιμος
πρόξενος στη ΜOMBASSA Κένυας επι-
σκέφθηκε τη Φ/Γ ΝΑΒΑΡΙΝΟΝ κατά τον
κατάπλου της στο εν λόγω λιμένα.

EKΔHΛΩΣEIΣ – AΠOΣTOΛEΣ
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20.Την 25 Σεπ. ’09, παρατέθηκε γεύμα
προς τιμήν του Έλληνα πρέσβη Κένυας
συνοδευόμενο από Επίτιμο πρόξενο
MOMBASSA, επί της Φ/Γ ΝΑΒΑΡΙΝΟΝ
στο λιμένα MOMBASSA Κένυας.

21. Την 26 Σεπ. ’09, η Κ/Φ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ
συμμετείχε σε εορταστικές εκδηλώσεις
66ης  επετείου βυθίσεως του Αντιτορπι-
λικού «ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ ΟΛΓΑ», με ρίψη στε-
φάνων παρουσία Διοικητού ΔΔΜΝ και
τοπικών αρχών Δωδεκανήσου στο Λακ-
κί ν. Λέρου.

22. Την 1η Οκτ ’09 ολοκληρώθηκε η Α΄ Φά-
ση της εξουδετέρωσης πυρομαχικών
στη Λίμνη Αλμυρού Ν. Ηρακλείου Κρή-
της. Συνολικά εξουδετερώθηκαν εικο-
σιοκτώ (28) βλήματα Β’ Παγκοσμίου Πο-
λέμου.

23.Από 02 έως 05 Οκτ. ’09, η Κ/Φ ΤΟΛΜΗ
διατέθηκε για μεταφορά Εκλογικών Δι-
καστικών Αντιπροσώπων από ν. Ρόδο
σε  ν. Κάσο και ν. Κάρπαθο και αντί-
στροφα.

24.Την 04 και 05 Οκτ. ’09, το ΤΠΚ ΝΤΕΓΙΑΝ-
ΝΗΣ, διατέθηκε για μεταφορά εκλογι-
κού υλικού και εικοσιοκτώ (28) ατόμων
από Αγ. Κήρυκα ν. Ικαρίας σε λιμένα Βα-
θύ ν. Σάμου.

25.Την 04 και 05 Οκτ. ’09, εκτελέστηκε με-
ταφορά τριών (3) Εκλογικών Δικαστι-
κών Αντιπροσώπων  με το ΠΝ-60, από
Α/Δ Μυτιλήνης, Α/Δ Χίου, Α/Δ Σάμου σε
Α/Δ Σύρου και από Α/Δ Σύρου σε Α/Δ
Σάμου. 

26.Την 05 Οκτ. ’09, η Κ/Φ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ διατέ-
θηκε για μεταφορά Εκλογικών Δικαστι-
κών Αντιπροσώπων και εκλογικών σά-
κων από ν. Αγ. Ευστράτιο στο Σίγγρι ν.
Λέσβου.

27.Την 05 Οκτ. ’09, το ΠΠ ΠΗΓΑΣΟΣ διατέ-
θηκε για μεταφορά έξι (6) Εκλογικών Δι-
καστικών Αντιπροσώπων από ν. Φούρ-
νους σε ν. Σάμο.

28.Από 5 Οκτ. έως 17 Νοε. ’09, το Υ/Γ-Ω/Κ
ΠΥΘΕΑΣ εκτέλεσε Υδρογραφικές Εργα-

σίες στην περιοχή λιμένος Βασιλικού
(Ν.Β. Ευάγγελος Φλωράκης) της Κύπρου.  

29.Την 05 Οκτ. ’09, το ΤΠΚ ΚΑΒΑΛΟΥΔΗΣ
διατέθηκε για μεταφορά εκλογικών σά-
κων και συνοδεύοντος προσωπικού
από ν. Κίμωλο, ν. Μήλο, ν. Σίφνο, ν. Σέ-
ριφο στην Ερμούπολη ν. Σύρου.

30.Από 5 Οκτ. έως 17 Νοε. ’09, το Υ/Γ-Ω/Κ
ΠΥΘΕΑΣ εκτέλεσε Υδρογραφικές Εργα-
σίες στην περιοχή λιμένος Βασιλικού
(Ν.Β. Ευάγγελος Φλωράκης) της Κύ-
πρου.  

31.Από 6 έως 9 Οκτ ’09, διεξήχθη, το SEA
POWER SYMPOSIOUM στις ΗΠΑ με
συμμετοχή του Α/ΓΕΝ.

32.Από 07 έως 08 Οκτ. ’09, το Κ/Φ ΕΛΕΥ-
ΘΕΡΙΑ συμμετείχε σε εορταστικές εκδη-
λώσεις 97ης επετείου απελευθέρωσης
ν. Λήμνου.

33.Την 08 Οκτ ’09 ο επίτιμος Πρόξενος της
Ελλάδας στις Σεϋχέλλες επισκέφτηκε τη
Φ/Γ ΝΑΒΑΡΙΝΟΝ, εν όρμω λιμένα Βικτώ-
ριας Σεϋχελλών.

34.Την 9 Οκτ ’09 ο Κυβερνήτης της Φ/Γ
ΣΠΕΤΣΑΙ και αντιπροσωπεία πληρώμα-
τος, συμμετείχαν σε εκδηλώσεις στο
Πατριαρχείο Αφρικής στην Αλεξάνδρεια
Αιγύπτου. 

35.Από 9 έως 19 Οκτ. ’09 στο πλαίσιο
Εφαρμογής του προγράμματος Προλη-
πτικής Ιατρικής σε κατοίκους νήσων
Ανατολικού Αιγαίου-Δωδεκανήσου δια-
τέθηκε η Κ/Φ ΜΑΧΗΤΗΣ.

36.Την 10 Οκτ ’09 ο Δήμαρχος Ν.Φούρνων
Ικαρίας εκτέλεσε εθιμοτυπική επίσκε-
ψη στην Κ/Φ ΜΑΧΗΤΗΣ στο λιμένα
Φούρνων.

37.Από 10 έως 14 Οκτ ’09 η Κ/Φ ΜΑΧΗΤΗΣ
διατέθηκε για μεταφορά σωματείου
«Ανοιχτή Αγκαλιά» από λιμένα Βαθέως
ν. Σάμου σε λιμένα Φούρνων Ικαρίας και
από λιμένα Φούρνων Ικαρίας σε λιμένα
Αγαθονησίου και ακολούθως σε λιμένα
Λειψών. 

38.Την 11 Οκτ. ’09 το Ν/Α ΑΛΚΥΩΝ παρέ-
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δωσε τρόφιμα και φάρμακα στην Ιερά
Μονή ν. Στροφάδων στο πλαίσιο συμμε-
τοχής του στην Επιχείρηση Επιτήρησης
Ιονίου.

39.Την 11 και 12 Οκτ. ’09, στη ν. Ανάφη εξε-
τάσθηκαν συνολικά εικοσιένας (21) κά-
τοικοι από τη Διακλαδική Ιατρική Ομάδα
επί της Κ/Φ ΜΑΧΗΤΗΣ, στο πλαίσιο προ-
γράμματος Προληπτικής Ιατρικής σε κα-
τοίκους νήσων Ανατολικού Αιγαίου-Δω-
δεκανήσου.

40.Την 12 Oκτ. ’09, το Αιγυπτιακό Ναυτικό
παρέθεσε δεξίωση στην Αλεξάνδρεια Αι-
γύπτου, προς τους συμμετέχοντες στην
άσκηση «BRIGHT STAR» και στην οποία
συμμετείχαν ο Κυβερνήτης και αντιπρο-
σωπεία του πληρώματος της Φ/Γ
ΣΠΕΤΣΑΙ.

41.Την 15 Οκτ ’09 εκτελέσθηκε η Β’ Φάση
επιχείρησης εξουδετέρωσης πυρομαχι-
κών στη Λίμνη Αλμυρού Δήμου Γαζίου Ν.
Ηρακλείου Κρήτης, από προσωπικό
ΔΥΚ.

42. Την 17 και 18 Οκτ. ’09, εξετάσθηκαν
συνολικά στη ν. Ψαρά εννιά (9) κάτοικοι
στο πλαίσιο Εφαρμογής του προγράμ-
ματος Προληπτικής Ιατρικής σε κατοί-
κους νήσων Ανατολικού Αιγαίου-Δωδε-
κανήσου  από Κ/Φ ΜΑΧΗΤΗΣ.

43.Την 18 Οκτ. ’09, το ΝΘΗ ΚΑΛΛΙΣΤΩ που
συμμετείχε στη μόνιμη δύναμη του
ΝΑΤΟ SNMCMG2 (Standing NRF Mine-
Counter Measures Group 2) οπότε και
αντικαταστάθηκε από το ΝΘΗ
ΚΑΛΛΙΣΤΩ η συμμετοχή του οποίο  προ-
βλέπεται να ολοκληρωθεί τον Δεκ. ’09.

44.Την 18 Οκτ. ’09 έως17 Νοε. ’09., το ΤΠΚ
ΣΤΑΡΑΚΗΣ συμμετείχε στην επιχείρηση
UNIFIL στην περιοχή του Λιβάνου, οπό-
τε και αντικαταστάθηκε από η Κ/Φ
ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ

45. Την 19 Οκτ. ’09, ο Κυβερνήτης της Φ/Γ
ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ ΦΩΚΑΣ δέχθηκε επίσκε-
ψη από τους Κυβερνήτες του Ρωσικού
πλοίου “TSEZAR KUNIKOV” και του Γαλ-

λικού πλοίου “CHEVREUIL” αντίστοιχα,
εν όρμω λιμένα Πύλου.

46.Tην 19 και 20 Οκτ. ’09, η Φ/Γ ΝΙΚΗ-
ΦΟΡΟΣ ΦΩΚΑΣ συμμετείχε σε εορτα-
στικές εκδηλώσεις 182ης επετείου Ναυ-
μαχίας του Ναβαρίνου στην Πύλο.

47. Την 19 Οκτ. ’09, εκτελέστηκε επίσκεψη
στη Φ/Γ ΑΔΡΙΑΣ, από τον Έλληνα  πρό-
ξενο στην ΜΟΜΒASSA.

48.Την 19 Οκτ. ’09, η Κ/Φ ΜΑΧΗΤΗΣ (Πλοίο
Εφαρμογής του προγράμματος Προλη-
πτικής Ιατρικής σε κατοίκους νήσων
Ανατολικού Αιγαίου-Δωδεκανήσου)
εκτέλεσε μεταφορά σωματείου
«ΑΝΟΙΧΤΗ ΑΓΚΑΛΙΑ» από ν. Λειψούς σε
ν. Κω.

49.Την 20 Οκτ. ’09, το ΤΠΚ ΜΑΡΙΔΑΚΗΣ
διατέθηκε για μεταφορά καρδιοπαθούς
ασθενή μετά συνοδό ιατρό από ν. Τήλο
σε ν. Ρόδο.

50.Την 24 Οκτ. ’09, το Ν/Α ΚΙΣΣΑ συμμετεί-
χε σε εορταστικές εκδηλώσεις επετείου
βυθίσεως Ν/Α ΠΗΝΕΙΟΣ στην περιοχή
της Πρέβεζας.

51. Την 25 Οκτ. ’09, ο ΑΚΑΜ της ΕΛΛΑΔΟΣ
στο ΤΕΛ ΑΒΙΒ επισκέφθηκε το ΝΘΗ
ΚΑΛΛΙΣΤΩ στο λιμένα  ΕILAT Iσραήλ.

52.Την 25 Οκτ. ’09, ο ΑΚΑΜ της ΕΛΛΑΔΟΣ
στο ΤΕΛ ΑΒΙΒ, ο Κυβερνήτης του ΝΘΗ
ΚΑΛΛΙΣΤΩ και μέλη του πληρώματος
συμμετείχαν σε εθιμοτυπική εκδήλωση
που παρέθεσε ο Διοικητής Ναυτικής
Βάσης EILAT.

53.Την 26 Οκτ. ’09, Κυβερνήτης ΝΘΗ ΚΑΛ-
ΛΙΣΤΩ συνοδευόμενος από μέλη του
πληρώματος, παρευρέθη σε δεξίωση
επί του ITS GRANATIERE, που παρέθεσε
ο Διοικητής της δύναμης SNMCMG-2 σε
τοπικές αρχές. 

54.Την 26 Οκτ. ’09, η Κ/Φ ΝΑΥΜΑΧΟΣ συμ-
μετείχε σε έρευνα και διάσωση (περι-
συλλογή λαθρομεταναστών) στη περιο-
χή Δυτικά ν. Φαρμακονησίου.

55. Την 27 Οκτ. ’09, Κυβερνήτης της Βουλγα-
ρικής Φ/Γ «DRAZKI», καθώς και ο Κυβερ-

TEUXOS_570_ok  07-12-09  18:48  Page 129



130 Nαυτική Eπιθεώρηση Tεύχος 570-Tόμος 169

νήτης με Αξιωματικούς του Ουκρανικού
πλοίου «TERNOPIL» επισκέφθηκαν τη Φ/Γ
ΣΑΛΑΜΙΣ στο Ναύσταθμο Κρήτης.

56.Την 28 Οκτ. ’09, η Φ/Γ ΣΠΕΤΣΑΙ, το Α/Γ
ΣΑΜΟΣ, το Α/Γ ΧΙΟΣ, 2 Ε/Π SEA HAWK
(ΠΝ-52, ΠΝ-61) και 2 E/Π AB-212 (ΠΝ-
23, ΠΝ-26), συμμετείχαν στις εορταστι-
κές εκδηλώσεις του εορτασμού της 28ης
ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ στη Θεσσαλονίκη.

57.Την 29 Οκτ. ’09, το ΠΠ ΚΥΚΝΟΣ  συμμε-
τείχε σε έρευνα και  διάσωση  πνευστής
λέμβου με σαράντα δύο (42) επιβαίνοντες
στη θαλάσσια περιοχή Νότια ν. Σάμου.

58.Aπό 30 Οκτ. έως 30 Νοε. ’09, το ΠΓΥ
ΠΡΟΜΗΘΕΥΣ συμμετέχει στην επιχεί-
ρηση OPERATOR ACTIVE ENDEAVOUR
στην περιοχή ανατ. Μεσογείου.

59.Από 2 έως 11 Νοε. ’09 στο πλαίσιο
Εφαρμογής του προγράμματος Προλη-
πτικής Ιατρικής σε κατοίκους νήσων
Ανατολικού Αιγαίου-Δωδεκανήσου δια-
τέθηκε η Κ/Φ ΠΟΛΕΜΙΣΤΗΣ.

60.Aπό 06 έως 16 Νοε. ’09, το Ν/Α ΠΛΕΙΑΣ
συμμετέχει στην άσκηση “NUSRET ‘09”
στην περιοχή κόλπου Ξηρού.

61.Την 06 Νοε. ’09, Κυβερνήτης ΝΘΗ ΚΑΛ-
ΛΙΣΤΩ και τέσσερα (4) μέλη του πληρώ-
ματος παρευρέθησαν σε δεξίωση που
παρέθεσε ο Διοικητής Ναυτικής Βάσης
NARA / CANAKKALE στο κάστρο εν λόγω
βάσης, στο πλαίσιο εθιμοτυπικών εκδη-
λώσεων ασκήσεως NUSRET 2009. Την
06 Νοε. ’09, Κυβερνήτης πλοίου παρευ-
ρέθη σε συνέντευξη τύπου  που δόθηκε
από Διοικητή Ναρκοπολέμου ΤΠΝ
(COMTUR MINE GROUP: Yποναύαρχο
ATILLA KEZEK) σε τοπικά μέσα ενημέρω-
σης, στη λέσχη Αξιωματικών CANAK-
KALE.

62.Την 07 και 08 Νοε. ’09, το Α/Γ ΡΟΔΟΣ,
συμμετείχε σε εορταστικές εκδηλώσεις
απελευθέρωσης της Ν. Λέσβου.

63.Την 10 και 11 Νοε. ’09, η Κ/Φ ΠΟΛΕ-
ΜΙΣΤΗΣ, συμμετείχε σε εορταστικές εκ-
δηλώσεις απελευθέρωσης της Ν. Χίου.

64.Την 13 Νοε. ’09, ο Αρχηγός Ναυτικού
των Η.Π.Α. CHIEF OF NAVAL OPERA-
TIONS (CNO) GARY ROUGHEAD USN,
συνοδευόμενος από τους επιτελείς του,
επισκέφθηκε το συγκρότημα ΑΣ.

65.Την 14 και 15 Νοε. ’09, το ΠΠ ΚΥΚΝΟΣ,
συμμετείχε σε εορταστικές εκδηλώσεις
97ης  επετείου ενσωμάτωσης ν. Σάμου
με την Ελλάδα.

66.Την 14 Νοε. ’09, ο Κυβερνήτης και αντι-
προσωπεία της Φ/Γ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ, πα-
ρευρέθησαν σε πανηγυρική δοξολογία
στο Ι.Ν. Αγ.Φιλίππου, Πολιούχου Μπα-
τσίου ν. Άνδρου, χωροστατούντος Μη-
τροπολίτη Σύρου Δωροθέου Β΄ και πα-
ρουσία πολιτειακών αρχών ν. Κυκλάδων.

67.Την 18 Νοε. ’09, η Φ/Γ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ
ΦΩΚΑΣ διατέθηκε για παροχή ιατρικής
φροντίδας στους κατοίκους ν. Γαύδου.

68. Την 19 Νοε. ’09, διεξήχθη διακλαδική
άσκηση έρευνας-διάσωσης με την ονο-
μασία «ΙΩΝΑΣ ’09», νότια ν.Χίου, με τη
συμμετοχή της Φ/Γ ΣΑΛΑΜΙΣ – Κ/Φ
ΑΗΤΤΗΤΟΣ – Κ/Φ ΠΟΛΕΜΙΣΤΗΣ – δύο
(2) ομάδων ΟΥΚ καθώς και μέσων Π.Α.
και Λ.Σ. Την άσκηση παρακολούθησαν η
στρατιωτική ηγεσία, επίσημοι παρατη-
ρητές και δημοσιογράφοι, επί της Φ/Γ
ΣΑΛΑΜΙΣ.

69.Την 20 Νοε ’09, Κυβερνήτης και δύο (2)
Αξιωματικοί του ΝΘΗ ΚΑΛΛΙΣΤΩ παρευ-
ρέθησαν σε δεξίωση που παρέθεσε ο Δι-
οικητής ΝΔΒΕ σε Διοικητή, Κυβερνήτες
και Αξιωματικούς πλοίων δύναμης
SNMCMG2. Την 21 Νοε ’09, Κυβερνήτης
του ΝΘΗ ΚΑΛΛΙΣΤΩ παρευρέθη σε γεύ-
μα που παρέθεσε ο Διοικητής Γ΄
ΣΩΜΑΤΟΣ ΣΤΡΑΤΟΥ σε Διοικητή και Κυ-
βερνήτες πλοίων δύναμης SNMCMG2,
στη λέσχη Αξιωματικών Θεσσαλονίκης.
Την 23 Νοε ’09, Κυβερνήτης και δύο (2)
Αξιωματικοί του ΝΘΗ ΚΑΛΛΙΣΤΩ παρευ-
ρέθησαν σε δεξίωση που παρέθεσε ο Δι-
οικητής Δύναμης SNMCMG2 επί του
πλοίου Διοικήσεως και υποστηρίξεως
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δύναμης ITS GRANATIERE σε τοπικές αρ-
χές. Την 24 Νοε ’09, ο Κυβερνήτης του
ΝΘΗ ΚΑΛΛΙΣΤΩ παρευρέθη σε  ανταλ-
λαγή θυρεών / αναμνηστικών σε μεσόδο-
μο Αξιωματικών ITS GRANATIERE με συμ-
μετοχή Διοικητή Δύναμης SNMCMG2 και
ο Κυβερνητών λοιπών μονάδων δύναμης.

70. Από 23 έως 26 Νοε ’09, πραγματοποιή-
θηκε προγραμματισμένη επίσκεψη αντι-

προσωπείας του Τουρκικού ΠΝ στα
πλαίσια ΝΟΕ ’09.

71.Την 24 και 25 Νοε ’09, διεξήχθη η άσκη-
ση έρευνας-διάσωσης  «ΝΑΥΑΓΟΣ» η
οποία διοργανώνεται από το ΓΕΕΦ στην
περιοχή της Κύπρου, με συμμετοχή της
Κ/Φ ΜΑΧΗΤΗΣ.

Α/Α ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΠΕΡΙΟΧΗ

1 03 Σεπ ’09 Εξουδετέρωση πυρομαχικών Μικρής Πρέσπας 

σε συνεργασία με αρμόδιες 

μονάδες του Στρατού Ξηράς

2 11 Σεπ ’09 Εξουδετέρωση πυρομαχικών N. Λέρου (ΝΣ)

3 15 Σεπ ’09 Εξουδετέρωση πυρομαχικών Λίμνη Αλμυρού Δήμου Γαζίου

Ηρακλείου Κρήτης

4 17 Σεπ ’09 Εξουδετέρωση πυρομαχικών Κόλπου Αγίου Γεωργίου

Ν. Αντίπαρου

5 22 Σεπ ’09 Εξουδετέρωση πυρομαχικών Κιτριών Μεσσηνιακού κόλπου

6 27 Σεπ ’09 Εξουδετέρωση πυρομαχικών Αγ. Νικολάου όρμου 

Βουλιαγμένης 

7 30 Σεπ ’09 Εξουδετέρωση πυρομαχικών Κόττες Όρμου Τρίκερι 

Παγασητικού Κόλπου

8 15  Οκτ ’09 Εξουδετέρωση πυρομαχικών Λίμνη Αλμυρού Δήμου 

Γαζίου Ν. Ηρακλείου Κρήτης.

9 20 Νοε ’09 Εξουδετέρωση πυρομαχικών Πέρα Γαληνών

ν. Ηρακλείου Κρήτης

10 26 Νοε ’09 Εξουδετέρωση πυρομαχικών άκρας Μούντας Πόρου, 

ν. Κεφαλληνίας

Η Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Ναυτικού, μετά σχετική απόφαση, 
δωρίζει στο ΝΝΑ ένα κρεβάτι ασθενούς με βασικό εξοπλισμό και παρακλίνιο monitor, 

για τη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας.
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EΠANEKΔOΣEIΣ

EXΘPOΣ EN OΨEI
Aντιναυάρχου Iωάννη Tούμπα

Eπανέκδοση: Nαυτικό Mουσείο Eλλάδος
Δαπάνη: Πολεμικού Nαυτικού/Yπηρεσία
Iστορίας Nαυτικού
Διατίθεται: Aπό YIN/ΠON 
Tιμή: 15 ευρώ

YΠOBPYXION “Y-1 Λ. KATΣΩNHΣ”
Πλοιάρχου Hλία Tσουκαλά

Eπανέκδοση/Δαπάνη: Πολεμικού Nαυτι-
κού/Yπηρεσία Iστορίας Nαυτικού
Διατίθεται: Aπό YIN
Tιμή: 4 ευρώ
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Α/Α ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ/ΤΙΤΛΟΣ EΤΟΣ ΕΚΔΟΣHΣ/ ΤΙΜΗ
ΕΠΑΝΕΚΔΟΣΗΣ 

1. Η Μεσόγειος και η στρατηγική της σημασία ...................................................1957 .............2,93a
Αντιναυάρχου ε.α. Γρ. Μεζεβίρη Π.Ν. 

2. Τα νέα όπλα και η στρατηγική και τακτική χρησιμοποίηση των ...................1959 .............2,93a
Αντιναυάρχου ε.α. Γρ. Μεζεβίρη Π.Ν. 

3. Η αναβίωση της θαλάσσιας μας δυνάμεως κατά την Τουρκοκρατίαν .........1960 .............2,93a
Ναυάρχου ε.α. Κ. Α. Αλεξανδρή Π.Ν.

4. Τα πορίσματα του ναυτικού πολέμου της Μεσογείου 1939-45 ......................1961 .............2,93a
Αντιναυάρχου ε.α. Γρ. Μεζεβίρη Π.Ν.

5. Ιστορικό περί φάρω των Ελληνικών ακτών ..........................................................................5,50a
Σ. Λυκούδη

6. Πολεμικός Ναύσταθμος Σαλαμίνος ..................................................................1992 .............4,40a
Υποναυάρχου (ο) ε.α. Ν. Γ. Τσαπράζη Π.Ν.

7. Ανθολογία Θαλασσινής Ποιήσεως ....................................................................1996 ............11,74a
Υποναυάρχου (ο) ε.α. Δ. Γιακουμάκη Π.Ν. 

8. Το Πολεμικό Ναυτικό στην Ελληνική Τέχνη .....................................................1996 ............11,74a
Υποναυάρχου (ο) ε.α. Δ. Γιακουμάκη Π.Ν.

9. Θαλασσινά Χαρακτικά.......................................................................................1996 .............5,87a
Υποναυάρχου (ο) ε.α. Δ. Γιακουμάκη Π.Ν.

10. Χρονικά του Ελληνικού Β. Ναυτικού 1833 – 1873 ........................................1923/2007 ........7,00a
Αντιναυάρχου ε.α. Δ.. Φωκά Π.Ν. 

11. Η θαλάσσια δύναμις εις την ιστορία της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας.......1957/2006 ........9,00a
Ναυάρχου ε.α. Κ. Α. Αλεξανδρή Π.Ν.

12. Η ρίμα του παλιού ναυτικού ........................................................................1970/2006 ........3,50a
Υποναυάρχου ε.α. Μ. Πέρρα Π.Ν.

13. Ο Στόλος του Αιγαίου 1912 – 13. Έργα και ημέραι ......................................940/2006 .........7,00a
Αντιναυάρχου ε.α. Δ. .Φωκά Π.Ν.

14. Το Ναυτικό στην Ιστορία των Ελλήνων (4τομο)...........................................1982/2007 .......73,00a
Αρχιπλοιάρχου (ο) ε.α. Μ. Σίμψα Π.Ν.

15. Βιογραφικό Λεξικό των Αποφοίτων ΣΝΔ
Τόμοι 1-2, οι τάξεις Εισόδου 1884-195 ................................................................2006 ............15,00a
Τόμος 3, οι τάξεις Εισόδου 1951-1973 ................................................................2006 .............8,50a
Αντιναυάρχου ε.α. Α. Δημητρακόπουλου Π.Ν.

16. Ιστορικό Φωτογραφικό Λεύκωμα Σχολής Ναυτοπαίδων ...............................2007................8a
ΣΔΥΝ – ΣΜΥΝ 1946 – 2000
Ε. Σφακτού

17. Υδραίοι Πρόδρομοι και Ναυμάχοι του ’21 ........................................................2008................7a
Αντιναυάρχου ε.α. Δ. Λισμάνη

18. «Εχθρός εν’ όψει» ...........................................................................................1954/2008 ..........15a
Αντιναυάρχου ε.α. Ι. Τούμπα Π.Ν.

19 Θ/Κ Γ. ΑΒΕΡΩΦ Χρονικό του θωρηκτού της νίκης του ..............................B΄ Εκδ. 1999 .......15a
Νίκου Α. Σταθάκη

Διατιθέμενες Εκδόσεις Ναυτικού από  ΥΙΝ

Σημ: Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως επικοινωνήσουν με ΥΙΝ (τηλ. 210-3484233,
fax 210-3484234 και email yin_ne@hellenicnavy.gr • ne_yin@otenet.gr). 
Οι εκδόσεις με α/α 1,4,6 διατίθενται και από το ΤΕΣ (τηλ: 210-3829575).

TEUXOS_570_ok  07-12-09  18:49  Page 134



Tεύχος 570-Tόμος 169 Nαυτική Eπιθεώρηση   135

Α/Α ΤΙΤΛΟΣ...........................................................................ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ.................................ΤΙΜΗ

1. Θωρηκτό Αβέρωφ .........................................................Ν. Σταθάκης ....................................15a
2. Η δράση του Π.Ν. κατά ................................................Δ.Φωκάς..........................................15a

τον Πόλεμο του 1940-44 (Δίτομο)
3. Ο Ναύαρχος Δ. Κακουλίδης Π.Ν..................................Ν. Νικολαϊδης ..................................10a
4. Ναβαρίνον .....................................................................Μ. Σίμψας..........................................3a
5. Το Π.Ν. στη δικτατορία (1967-1974) ............................Α. Κακαράς ........................................7a
6. 3000 χρόνια ελληνική ...................................................ΓΕΝ/ΝΝΑ Α. Διαμαντής....................29a

Ναυτική Ιατρική (πανόδετο)
7. 3000 χρόνια ελληνική ....................................................ΓΕΝ/ΝΝΑ Α. Διαμαντής....................20a

Ναυτική Ιατρική (κανονική έκδοση)
8. Αμόνι και αρμύρα ..........................................................Ν. Σταθάκης ....................................15a
9. Βότσαλα - Ι .....................................................................Ν. Σταθάκης ....................................12a
10. Βότσαλα - ΙΙ....................................................................Ν. Σταθάκης ....................................12a
11. Βότσαλα - ΙΙΙ...................................................................Ν. Σταθάκης ....................................12a
12. Βότσαλα - ΙV...................................................................Ν. Σταθάκης ....................................15a
13. Πορτραίτα .....................................................................Ν. Σταθάκης ....................................16a
14. «Εχθρός εν’ όψει» ..........................................................Ι. Τούμπα .........................................15a
15. Επιστροφή .....................................................................Ν. Σταθάκης ....................................12a
16. Πολιτιστική Οδύσσεια στην Κίνα το 1994 ...................Ν. Σταθάκης ....................................12a
17. Βαλκανικοί Πόλεμοι, .....................................................I. Παλούμπης...................................70a

ο Ναυτικός Αγώνας 1912-13.........................................(Ναυτ. Μουσείο Ελλάδας)
18. Ελληνικά φτερά στην Κύπρο ........................................Γ. Δ. Μήτσαινας...............................20a
19. Λεύκωμα στολών Π.Ν. ..................................................ΓΕΝ/ΔΕΔΗΣ .....................................1,5a
20. Λεύκωμα  ΣΜΥΝ ............................................................ΣΜΥΝ...............................................17a
21. Χρονικά του Ελληνικού Β. Ναυτικού ............................Δ. Φωκάς ...........................................7a
22. Η θαλάσσια δύναμις εις την .........................................Κ. Α. Αλεξανδρής................................9a

ιστορία της Βυζ. Αυτοκρατορίας
23. Η ρίμα του παλιού ναυτικού ........................................Μ. Πέρρας ......................................3,5a
24. Ο Στόλος του Αιγαίου 1912-1913. ...............................Δ. Φωκάς ...........................................7a

Έργα και ημέραι
25. Το Ναυτικό στην ιστορία των Ελλήνων (4τομο) ..........Μ. Σίμψας........................................73a
26. Βιογραφικό Λεξικό των Αποφοίτων ΣΝΔ ....................Α. Δημητρακόπουλος

Tόμοι 1-2, οι Τάξεις Eισόδου 1884 – 1950 ................................................................................15a
Tόμος 3, οι Τάξεις Eισόδου 1951 – 1973 ...............................................................................8,50a

27. Ιστορικό Φωτογραφικό Λεύκωμα Σχολής...................Ε. Σφακτός........................................8 a
Ναυτοπαίδων – ΣΔΥΝ – ΣΜΥΝ 1946 – 2000

28. Υδραίοι Πρόδρομοι και Ναυμάχοι του ’21 ...................Δ. Λισμάνης.......................................7 a
29. Aρμενίζοντας τα πέλαγα των ναυτικών ......................M. Mάστρακας ...............................20 a

αναμνήσεων
30. Ιστορικόν περί Φάρων των Eλληνικών Aκτών ............Σ. Λυκούδης .................................5,50 a

Διατιθέμενες Εκδόσεις Ναυτικού από  ΠΟΝ

Σημ: Η έκδοση με α/α 24, 26, 27, 28 διατίθεται και από το Παράρτημα ΠΟΝ Κρήτης και ΕΑΑΝ και η έκδο-
ση α/α 22, 25 και από το Παράρτημα ΠΟΝ Κρήτης. Η έκδοση με α/α 27 διατίθεται και στο Σ.Α./ΣΜΥΝ. Το
α/α 4 διατίθεται και από το ΤΕΣ.
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ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ

Ετήσια Εσωτερικού
• Στρατιωτικό προσωπικό ε.ε., ε.α.

και πολιτικό προσωπικό Πολεμικού Ναυτικού 10 a
• Ιδιώτες & νομικά πρόσωπα 12 a

Ετήσια Εξωτερικού 40 Δολ. ΗΠΑ

Η εγγραφή των νέων στελεχών του Π.Ν. διενεργείται σύμφωνα με το έγγραφο ΓΕΝ/ΔΕΔΗΣ
Φ.800/05/05 από 6 Σεπτεμβρίου 2005.
Η εγγραφή ιδιωτών, νομικών προσώπων και πολιτικού προσωπικού Π.Ν. υλοποιείται ως
ακολούθως:
Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να καταθέσουν την ετήσια συνδρομή τους στον λογα-
ριασμό 83737115 της Εμπορικής Τράπεζας (χωρίς χρέωση εξόδων κατάθεσης) IΒΑΝ GR
9701200300000000083737115, δηλώνοντας στην κατάθεση αυτή τα στοιχεία τους και να
αποστείλουν την παρακάτω αίτηση επισυνάπτοντας την απόδειξη της κατάθεσης συν-
δρομής τους, στην ακόλουθη διεύθυνση, ΦΑΞ και e-mail της ΥΙΝ.

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΝΑΥΤΙΚΟΥ
«ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ»
ΜΑΡΚΟΝΙ 20 – ΒΟΤΑΝΙΚΟΣ
104 47 ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛ: 210 3484233 ΦΑΞ: 210 3484234
e-mail: yin_ne@hellenicnavy.gr

ne_yin@otenet.gr

Η επανεγγραφή/διαγραφή των συνδρομητών υλοποιείται κατόπιν αίτησης των ενδιαφερομέ-
νων στην ΥΙΝ εντός του μηνός Οκτωβρίου, για τη συνδρομή του επόμενου έτους.

ΣTOIXEIA ΣYNΔPOMHTH

EΠΩNYMIA:..........................................................................................................................

ONOMATEΠΩNYMO:..........................................................................................................

IΔIOTHTA: ............................................................................................................................

OΔOΣ: ....................................................................APIΘMOΣ: ....................T.K.: ...............

ΠOΛH:..................................................................................................................................

THΛ.:.....................................................................................................................................

E-MAIL: .................................................................................................................................

AP. KATAΘEΣHΣ: ..................................................................................................................

AITHΣH EΓΓPAΦHΣ ΣYNΔPOMHTH
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ΕΠΕΤΕΙΟΛΟΓIΟ ΠΟΛΕΜΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ 
ΔEKEMBPIOY-IANOYPIOY-ΦEBPOYAPIOY

ΕΠΕΤΕΙΟΛΟΓIΟ ΠΟΛΕΜΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ 
ΔEKEMBPIOY-IANOYPIOY-ΦEBPOYAPIOY

2 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ 1913 √ μ·ÛÈÏÈ¿˜ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜, Ô ¶Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ ∂. μÂÓÈ˙¤ÏÔ˜ Î·È Ô ¡·‡·Ú¯Ô˜ ∫Ô˘ÓÙÔ˘ÚÈÒÙË˜ ÂÈ‚È-
‚¿ÛıËÎ·Ó ÛÙÔ £ˆÚËÎÙfi «∞μ∂ƒøº» Î·È Î‹Ú˘Í·Ó ÙËÓ ¤ÓˆÛË ÙË˜ ∫Ú‹ÙË˜ ÌÂ ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, ˘„ÒÓÔÓÙ·˜ ÙËÓ ∂ÏÏËÓÈÎ‹
™ËÌ·›· ÛÙÔÓ ÈÛÙfi ÙÔ˘ ÊÚÔ˘Ú›Ô˘ «ºπƒ∫∞™», ÛÙ· Ã·ÓÈ¿.

3 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ 1912 ∏ Ó·˘Ì·¯›· ÙË˜ ŒÏÏË˜. ◊Ù·Ó Ë ÚÒÙË ·fi ÙÈ˜ ‰‡Ô ÎÔÚ˘Ê·›Â˜ Ó·˘Ì·¯›Â˜ ÌÂÙ·Í‡ ÙÔ˘ ∂ÏÏËÓÈÎÔ‡
¶ÔÏÂÌÈÎÔ‡ ¡·˘ÙÈÎÔ‡ Î·È ÙÔ˘ √ıˆÌ·ÓÈÎÔ‡ ™ÙfiÏÔ˘ Î·Ù¿ ÙÔÓ ∞ã μ·ÏÎ·ÓÈÎfi ¶fiÏÂÌÔ Î·È Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËÎÂ ÛÙËÓ ¤ÍÔ-
‰Ô ÙˆÓ ÛÙÂÓÒÓ ÙˆÓ ¢·Ú‰·ÓÂÏÏ›ˆÓ (‹ ∂ÏÏËÛfiÓÙÔ˘). √ ÙÔ˘ÚÎÈÎfi˜ ÛÙfiÏÔ˜ ÌÂ Ó·˘·Ú¯›‰· ÙÔ £ˆÚËÎÙfi «Ã∞ƒπ∂¡Δπ¡
μ∞ƒμ∞ƒ√™∞» Î·È Ô ÂÏÏËÓÈÎfi˜ ÛÙfiÏÔ˜ ÌÂ Ó·˘·Ú¯›‰· ÙÔ £ˆÚËÎÙfi «∞μ∂ƒøº» Ó·˘Ì¿¯ËÛ·Ó Â› 63 ÏÂÙ¿. ∏ Ó·˘Ì·-
¯›· ¤ÏËÍÂ ÌÂ ÙË Ó›ÎË ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ ÛÙfiÏÔ˘ Î·È ÙÔÓ ÂÁÎÏÂÈÛÌfi ÙÔ˘ ÔıˆÌ·ÓÈÎÔ‡ ÛÙfiÏÔ˘ ÂÓÙfi˜ ÙˆÓ ÛÙÂÓÒÓ. ¶ÚˆÙ·ÁˆÓÈ-
ÛÙ‹˜ ÙË˜ ÂÏÏËÓÈÎ‹˜ Ó›ÎË˜ ‹Ù·Ó Ô ¡·‡·Ú¯Ô˜ ¶. ∫Ô˘ÓÙÔ˘ÚÈÒÙË˜.

5 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ 1942 ΔÔ ÈÛÙÈÔÊfiÚÔ ∂Î·È‰Â˘ÙÈÎfi ÙË˜ ™.¡.¢., «∞ƒ∏™», ‚˘ı›˙ÂÙ·È ¤Íˆ ·fi ÙË μÂÁÁ¿˙Ë.
6 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ ∂ÔÚÙ‹ ÙÔ˘ ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘ ∂ÈÛÎfiÔ˘ ª‡ÚˆÓÔ˜ §˘Î›·˜, ¶ÚÔÛÙ¿ÙÔ˘ ÙˆÓ ¡·˘ÙÈÎÒÓ Î·È ÙÔ˘ ¶ÔÏÂÌÈÎÔ‡ ¡·˘ÙÈ-

ÎÔ‡. ÕÁÈÔ˜ ÙË˜ √Úıfi‰ÔÍË˜ Î·È ÙË˜ ƒˆÌ·ÈÔÎ·ıÔÏÈÎ‹˜ ∂ÎÎÏËÛ›·˜. Δ· Û¯ÂÙÈÎ¿ ÌÂ ÙË ˙ˆ‹ ÙÔ˘ ‚·Û›˙ÔÓÙ·È ÌfiÓÔ ÛÂ ·-
Ú·‰fiÛÂÈ˜. ∫·Ù¿ ÙËÓ ·Ú¿‰ÔÛË ÁÂÓÓ‹ıËÎÂ ÛÙ· ¶¿Ù·Ú· ÙË˜ §˘Î›·˜ (ªπ∫ƒ∞ ∞™π∞) Î·È ¤ÁÈÓÂ ËÁÔ‡ÌÂÓÔ˜ ÙË˜ ªÔÓ‹˜
™ÈÒÓ ÛÙ· ª‡Ú· ÙË˜ §˘Î›·˜ Î·È ·ÚÁfiÙÂÚ· Â›ÛÎÔÔ˜ ÙË˜ fiÏË˜ ·˘Ù‹˜. ∫·Ù¿ ÙÔ˘˜ ‰ÈˆÁÌÔ‡˜ ÙÔ˘ ¢ÈÔÎÏËÙÈ·ÓÔ‡ ̆ ¤ÛÙË
‚·Û·ÓÈÛÙ‹ÚÈ·. ∫·Ù’ ¿ÏÏË ·Ú¿‰ÔÛË ·ÚÂ˘Ú¤ıË ÛÙËÓ √ÈÎÔ˘ÌÂÓÈÎ‹ ™‡ÓÔ‰Ô ÙË˜ ¡›Î·È·˜. ¶¤ı·ÓÂ ÛÙÈ˜ 6 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘
ÙÔ˘ 345 ‹ 352 Ì.¯. Î·È ÙËÓ ËÌ¤Ú· ·˘Ù‹ ÁÈÔÚÙ¿˙ÂÙ·È Î·È ·fi ÙÈ˜ ‰‡Ô ÂÎÎÏËÛ›Â˜ Ë ÌÓ‹ÌË ÙÔ˘. Δ· ÏÂ›„·Ó¿ ÙÔ˘ ‰È·ÙËÚ‹-
ıËÎ·Ó ÛÙ· ª‡Ú· ¤ˆ˜ Î·È ÙÔÓ 11Ô ·ÈÒÓ· ÔfiÙÂ Î·È ÌÂÙ·Ê¤ÚıËÎ·Ó ÛÙËÓ πÙ·Ï›·, ÛÙÔ ¡·fi ÙÔ˘ ∞Á›Ô˘ ™ÙÂÊ¿ÓÔ˘, ÛÙËÓ
fiÏË ª¿ÚÈ ÙÔ 1087. 

6 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ 1943 £ÚÈ·Ì‚Â˘ÙÈÎfi˜ Â·Ó¿ÏÔ˘˜ ∞ÓÙÈÙÔÚÈÏÏÈÎÔ‡ «∞¢ƒπ∞™» ÛÙËÓ ∞ÏÂÍ¿Ó‰ÚÂÈ·. √ ∫˘‚ÂÚÓ‹ÙË˜ ÙÔ˘ ∞ÓÙÈ-
ÙÔÚÈÏÏÈÎÔ‡ ∞¢ƒπ∞™ ∞ÓÙÈÏÔ›·Ú¯Ô˜ π. ΔÔ‡Ì·˜, Î·ÙfiÚıˆÛÂ Ó· Ô‰ËÁ‹ÛÂÈ ÙÔ ÏÔ›Ô ̄ ˆÚ›˜ ÏÒÚË Î·È ÌÂÙ¿ ·fi Úfi¯ÂÈ-
ÚÂ˜ ÂÈÛÎÂ˘¤˜ ÛÙËÓ ∞ÏÈÎ·ÚÓ·ÛÛfi ÛÙËÓ ∞ÏÂÍ¿Ó‰ÚÂÈ· ÙËÓ 6Ë ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ 1943. ∫·Ù¿ ÙËÓ Â›ÛÔ‰fi ÙÔ˘ ÛÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ, ÂÂ˘-
ÊËÌ‹ıËÎÂ ·fi Ù· ÏËÚÒÌ·Ù· ÙÔ˘ ∂ÏÏËÓÈÎÔ‡ Î·È μÚÂÙ·ÓÈÎÔ‡ ™ÙfiÏÔ˘, Ô˘ Â›¯·Ó ·Ú·Ù·¯ıÂ› ÁÈ· ÙËÓ ˘Ô‰Ô¯‹ ÙÔ˘.

9 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘1912 ¶·ÁÎfiÛÌÈ· ÚÒÙË ÙÔÚÈÏÏÈÎ‹ Â›ıÂÛË ·fi ÀÔ‚Ú‡¯ÈÔ. ΔÔ ∂ÏÏËÓÈÎfi ˘Ô‚Ú‡¯ÈÔ «¢∂§ºπ¡», ÌÂ Î˘-
‚ÂÚÓ‹ÙË ÙÔÓ ÀÔÏÔ›·Ú¯Ô ™ÙÂÊ. ¶··ÚÚËÁfiÔ˘ÏÔ, ‰ÈÂÍ‹Á·ÁÂ ÙÔÚÈÏÏÈÎ‹ Â›ıÂÛË ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ÙÔ˘ ΔÔ˘ÚÎÈÎÔ‡ Î·Ù·-
‰ÚÔÌÈÎÔ‡ “MEDJIDIEH MECIDIYE”. ∏ Â›ıÂÛË ˘‹ÚÍÂ ·ÓÂÈÙ˘¯‹˜, ·ÏÏ¿ ·ÔÙ¤ÏÂÛÂ ÙËÓ ÚÒÙË Â›ıÂÛË ÌÂ ÙÔÚ-
›ÏË ·fi ˘Ô‚Ú‡¯ÈÔ ÛÙËÓ ·ÁÎfiÛÌÈ· Ó·˘ÙÈÎ‹ ÈÛÙÔÚ›·.

15 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ 1942 ΔÔ ÂÏÏËÓÈÎfi ∞ÓÙÈÙÔÚÈÏÏÈÎfi «μ. √§°∞», ÌÂ ∫˘‚ÂÚÓ‹ÙË ÙÔÓ ¶ÏˆÙ¿Ú¯Ë °. ªÏ¤ÛÛ· Î·È ÙÔ ·ÁÁÏÈ-
Îfi ∞ÓÙÈÙÔÚÈÏÏÈÎfi «PETRARD» ‚˘ı›˙Ô˘Ó  ÛÙË μÂÁÁ¿˙Ë ÙÔ πÙ·ÏÈÎfi ˘Ô‚Ú‡¯ÈÔ  «VARSCIEK».

17 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ 1827 √ ÊÈÏ¤ÏÏËÓ·˜ Frank Abney Hostings (ÕÛÙÈÁÍ) ∫˘‚ÂÚÓ‹ÙË˜ ÙÔ˘ ·ÙÌÔÎ›ÓËÙÔ˘ ÔÏÂÌÈÎÔ‡ ÏÔ›Ô˘
«K∞ƒΔ∂ƒπ∞», Ô ÔÔ›Ô˜ Â›¯Â ÂÈÌÂÏËıÂ› Î·È ¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙ‹ÛÂÈ ÙËÓ Î·Ù·ÛÎÂ˘‹ ÙÔ˘, ·Ó·Î·Ù·Ï·Ì‚¿ÓÂÈ ·fi ÙÔ˘˜ ΔÔ‡Ú-
ÎÔ˘˜ ÙË ÓËÛ›‰· μ·ÛÈÏ¿‰È ÛÙÔ ªÂÛÔÏfiÁÁÈ. 

20 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘1941 ∂È‚Â‚·ÈÒıËÎÂ Ë ·ÒÏÂÈ· ÙÔ˘ ·ÁÁÏÈÎÔ‡ ÀÔ‚Ú˘¯›Ô˘ «¶∂ƒ™∂À™» ÌÂÙ¿ ·fi ÚfiÛÎÚÔ˘Û‹ ÙÔ˘ ÛÂ
Ó¿ÚÎË. ΔÔ˘ ˘Ô‚Ú˘¯›Ô˘ Â¤‚·ÈÓÂ Ô ÀÔÏÔÈ¿Ú¯Ô˜ ª∂ƒ§π¡, Ô ÔÔ›Ô˜ Â›¯Â ˙ËÙ‹ÛÂÈ Ì¤¯ÚÈ Ó· ÂÈÛÎÂ˘·ÛÙÂ› ÙÔ ˘Ô-
‚Ú‡¯ÈÔ ÙÔ˘ «°§∞À∫√™» ÛÙËÓ ª¿ÏÙ·, Ó· ÂÈ‚È‚·ÛÙÂ› ÛÙÔ ·ÁÁÏÈÎfi ˘Ô‚Ú‡¯ÈÔ ÁÈ· ·fiÎÙËÛË ÁÓÒÛÂˆÓ Î·È ÂÌÂÈÚ›·˜
ÛÙÔÓ ˘Ô‚Ú‡¯ÈÔ fiÏÂÌÔ.     

22 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘1940 ΔÔ ÀÔ‚Ú‡¯ÈÔ «¶∞¶∞¡π∫√§∏™» ÌÂ ∫˘‚ÂÚÓ‹ÙË ÙÔÓ ¶ÏˆÙ¿Ú¯Ë ª. π·ÙÚ›‰Ë, ·È¯Ì·ÏˆÙ›˙ÂÈ ÙÔ
Ï‹ÚˆÌ· ÙÔ˘ πÙ·ÏÈÎÔ‡ ÂÙÚÂÏ·ÈÔÎ›ÓËÙÔ˘ ÏÔ›Ô˘ «∞¡Δ√À∞¡∂ΔΔ∞» ÛÙËÓ ∞‰ÚÈ·ÙÈÎ‹, ·ã fiÔ˘ ÏËÚÔÊÔÚ‹ıËÎÂ ÁÈ·
ÓËÔÔÌ‹, Î·Ù¿ ÙË˜ ÔÔ›·˜ Î·È ÂÂÙ¤ıË ÙËÓ 24Ë ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘1940. 

24 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘1940 ΔÔ ÀÔ‚Ú‡¯ÈÔ «¶∞¶∞¡π∫√§∏™» ÌÂ ∫˘‚ÂÚÓ‹ÙË ÙÔÓ ¶ÏˆÙ¿Ú¯Ë ª. π·ÙÚ›‰Ë, ÂÂÙ¤ıË ÛÙËÓ Â›ÛÔ-
‰Ô ÙË˜ ∞˘ÏÒÓ·˜ Î·Ù¿ πÙ·ÏÈÎ‹˜ ÓËÔÔÌ‹˜ ‰Ò‰ÂÎ· (12) ÂÌÔÚÈÎÒÓ ÏÔ›ˆÓ, ÚÔÛÙ·ÙÂ˘Ì¤ÓˆÓ ·fi ¤ÍÈ (6) ∞ÓÙÈÙÔÚÈÏ-
ÏÈÎ¿ Î·È ‚˘ı›˙ÂÈ ÙÔ πÙ·ÏÈÎfi ·ÙÌfiÏÔÈÔ «FIRENZE», 3.952 ÙfiÓ., Î·Ù¿ÊÔÚÙÔ ÌÂ πÙ·ÏÔ‡˜ ÛÙÚ·ÙÈÒÙÂ˜.

29 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘1940 ΔÔ ÀÔ‚Ú‡¯ÈÔ «¶ƒøΔ∂À™» ÌÂ ∫˘‚ÂÚÓ‹ÙË ÙÔÓ ¶ÏˆÙ¿Ú¯Ë ª. Ã·Ù˙ËÎˆÓÛÙ·ÓÙ‹, ‚˘ı›˙ÂÈ ¤Íˆ ·fi
ÙÔ ÓËÛ› ™¿ÛÛˆÓ ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔÓ ÎfiÏÔ ÙÔ˘ ∞˘ÏÒÓ· ∞Ï‚·Ó›·˜ ÌÂÙ¿ ·fi ÂÈÙ˘¯‹ Â›ıÂÛË ÌÂ ÙÔÚ›ÏÂ˜  ÙÔ πÙ·ÏÈÎfi ÌÂÙ·Áˆ-
ÁÈÎfi «SARDEGNA» 11.452 ÙfiÓ., Î·Ù¿ÊÔÚÙÔ ÌÂ πÙ·ÏÔ‡˜ ÛÙÚ·ÙÈÒÙÂ˜. ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ‰¤¯ıËÎÂ Â›ıÂÛË ·fi ÙÔ πÙ·ÏÈÎfi
ÙÔÚÈÏÔ‚fiÏÔ «ANTARES» Î·È ‚˘ı›ÛÙËÎÂ ·‡Ù·Ó‰ÚÔ. 

31 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘1940 ΔÔ ÀÔ‚Ú‡¯ÈÔ «∫∞Δ™ø¡∏™», ÌÂ ∫˘‚ÂÚÓ‹ÙË ÙÔÓ ¶ÏˆÙ¿Ú¯Ë ∞ı. ™·Ó›‰Ë, ‚˘ı›˙ÂÈ ÌÂ ‚ÔÏ‹ ˘ÚÔ-
‚fiÏÔ˘ ÙÔ˘ ÙÔ πÙ·ÏÈÎfi ÂÙÚÂÏ·ÈÔÊfiÚÔ “QUINTO” 530 ÙfiÓ. 

5 π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘1913 ¡·˘Ì·¯›· ÙË˜ §‹ÌÓÔ˘. √ ∂ÏÏËÓÈÎfi˜ ™ÙfiÏÔ˜ ̆ fi ÙÈ˜ ‰È·Ù·Á¤˜ ÙÔ˘ ¡·˘¿Ú¯Ô˘ ¶·‡ÏÔ˘ ∫Ô˘ÓÙÔ˘ÚÈÒÙË
Â› ÙÔ˘ ıˆÚËÎÙÔ‡ «∞μ∂ƒøº» Î·Ù·Ó·˘Ì·¯Â› ÙÔÓ ΔÔ‡ÚÎÈÎÔ ÛÙfiÏÔ ÛÙË ı·Ï¿ÛÛÈ· ÂÚÈÔ¯‹ ÙË˜ §‹ÌÓÔ˘. ∏ ÂÏÏËÓÈÎ‹
·˘Ù‹ Ó›ÎË ÂÍ·ÛÊ¿ÏÈÛÂ ÙËÓ Î˘ÚÈ·Ú¯›· ÛÙÔ ∞ÈÁ·›Ô, Î·È ÙÔÓ ÂÁÎÏÂÈÛÌfi ÙÔ˘ ÔıˆÌ·ÓÈÎÔ‡ ÛÙfiÏÔ˘ ÂÓÙfi˜ ÙˆÓ ÛÙÂÓÒÓ ÁÈ· ÙÈ˜
‰ÂÎ·ÂÙ›Â˜ Ô˘ ·ÎÔÏÔ‡ıËÛ·Ó. 

5 π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ 1913 μÔÌ‚·Ú‰ÈÛÌfi˜ ÙË˜ ™‡ÚÔ˘ ·fi ÙÔ ÙÔ˘ÚÎÈÎfi ÔÏÂÌÈÎfi «Ã∞ªπ¢π∂». μ‡ıÈÛË ÙÔ˘ Â‡‰ÚÔÌÔ˘
«ª∞∫∂¢√¡π∞» ÌÂ ∫˘‚ÂÚÓ‹ÙË ÙÔÓ ¶ÏˆÙ¿Ú¯Ë §. ΔÛÔ˘Î·Ï¿. 

5 π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ 1941 ∞ÓÙÈÙÔÚÈÏÏÈÎ¿ ÙÔ˘ ÛÙfiÏÔ˘ ÂÎÙÂÏÔ‡Ó ÙËÓ ÙÚ›ÙË ÂÈ‰ÚÔÌ‹ ÛÙÔ ÛÙÂÓfi ÙÔ˘ √ΔR∞¡Δ√ Î·È ‚ÔÌ‚·Ú‰›-
˙Ô˘Ó ÙÈ˜ πÙ·ÏÈÎ¤˜ ı¤ÛÂÈ˜ ÛÙÔ Ì¤ÙˆÔ ÙË˜ ∞Ï‚·Ó›·˜. ¶¤ÓÙÂ ÂÏÏËÓÈÎ¿ ·ÓÙÈÙÔÚÈÏÏÈÎ¿ Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó, «μ. √§°∞», (ÌÂ
ÂÈ‚·›ÓÔÓÙ· ÙÔÓ ∞Ú¯ËÁfi ™ÙfiÏÔ˘) «μ. °∂øƒ°π√™», «æ∞ƒ∞», «∫√À¡Δ√ÀƒπøΔ∏™», «™¶∂Δ™∞π».

9 π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ 1941 ΔÔ ˘Ô‚Ú‡¯ÈÔ «ΔƒπΔø¡» Î·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙË˜ ÙÚ›ÙË˜ ÔÏÂÌÈÎ‹˜ ÂÚÈÔÏ›·˜ ÛÙÔ ÛÙÂÓfi ÙÔ˘
√ΔR∞¡Δ√, ÌÂ ∫˘‚ÂÚÓ‹ÙË ÙÔÓ ¶ÏˆÙ¿Ú¯Ë ¢. ∑¤Ô, ‚‡ıÈÛÂ ÙÔ ÈÙ·ÏÈÎfi ˘Ô‚Ú‡¯ÈÔ «NEGHELLI» ÙÔ ÔÔ›Ô ‚ÚÈÛÎfi-
Ù·Ó ÂÓ ÂÈÊ·ÓÂ›·.

12 π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ 1889 ŒÓ·ÚÍË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ™¯ÔÏ‹˜ ¡·˘ÙÔ·›‰ˆÓ (¶·Ú·ÁˆÁÈÎ‹˜ ™¯ÔÏ‹˜ ªÔÓ›ÌˆÓ À·ÍÈˆÌ·ÙÈÎÒÓ
¶¡).

13 π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ 1822 ∏ ∞ã ∂ıÓÔÛ˘Ó¤ÏÂ˘ÛË ÙË˜ ∂È‰·‡ÚÔ˘ Î·ıÈÂÚÒÓÂÈ ÙË Á·Ï·ÓfiÏÂ˘ÎË ˆ˜ Â›ÛËÌÔ Û‡Ì‚ÔÏÔ ÙÔ˘ Â·Ó·-
ÛÙ·ÙËÌ¤ÓÔ˘ Á¤ÓÔ˘˜ ÙˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ.

16 π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ 1829 ™ÙÔÏ›ÛÎÔ˜ ̆ fi ÙÔÓ ∞Ó‰Ú¤· ΔÂÓÂÎ¤, ·È¯Ì·ÏˆÙ›˙ÂÈ 2 ΔÔ˘ÚÎÈÎ¤˜ ∫·ÓÔÓÈÔÊfiÚÔ˘˜ ÛÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ ÙË˜ ¶Ú¤-
‚Â˙·˜ Î·ıÒ˜ Î·È ÙÔ ¢ÈÔÈÎËÙ‹ ÙÔ˘˜ Ã·Û¿Ó ¶·Û¿ Î·È 24 ΔÔ‡ÚÎÔ˘˜.

17 π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ 1943 ΔÔ ÀÔ‚Ú‡¯ÈÔ «¶∞¶∞¡π∫√§∏™», ÌÂ ∫˘‚ÂÚÓ‹ÙË ÙÔÓ ÀÔÏÔ›·Ú¯Ô ¡. ƒÔ˘ÛÛ¤Ó, Û˘ÏÏ·Ì‚¿ÓÂÈ
ÛÙÔ ·ÎÚˆÙ‹ÚÈÔ ª·Ï¤·˜ ¤Ó· °ÂÚÌ·ÓÈÎfi πÛÙÈÔÊfiÚÔ Î·È ‚˘ı›˙ÂÈ ¿ÏÏÔ ¤Ó·.

19 π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ 1943 ΔÔ ∞ÓÙÈÙÔÚÈÏÏÈÎfi «μ. √§°∞», ÌÂ ∫˘‚ÂÚÓ‹ÙË ÙÔÓ ¶ÏˆÙ¿Ú¯Ë °. ªÏ¤ÛÛ·, ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· ÌÂ ÙÔ
·ÁÁÏÈÎfi ∞ÓÙÈÙÔÚÈÏÏÈÎfi «¡√Àª¶π∞¡» ‚˘ı›˙ÂÈ ÙÔ ÂÍÔÏÈÛÌ¤ÓÔ Â¯ıÚÈÎfi ∂ÌÔÚÈÎfi «STROMBOLI» 500 ÙfiÓ., ÎÔÓÙ¿
ÛÙËÓ Δ‡ÓÈ‰·.

21 π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ 1944 ∞fi‚·ÛË ÛÙÔ ÕÓÙ˙ÈÔ πÙ·Ï›·˜. ™ÙË Û˘ÌÌ·¯ÈÎ‹ ‰‡Ó·ÌË ·Ô‚¿ÛÂˆÓ ÌÂÙ¤¯Ô˘Ó Ù· ∞ÓÙÈÙÔÚÈÏÏÈÎ¿
«∫ƒ∏Δ∏», ÌÂ ∫˘‚ÂÚÓ‹ÙË ÙÔÓ ∞ÓÙÈÏÔ›·Ú¯Ô °. ª·ÓˆÏ¿ÙÔ , «£∂ªπ™Δ√∫§∏™», ÌÂ ∫˘‚ÂÚÓ‹ÙË ÙÔÓ ¶ÏˆÙ¿Ú¯Ë ¡.
™·ÚÚ‹ Î·È Ù· ∞ÚÌ·Ù·ÁˆÁ¿ «™∞ª√™», ÌÂ ∫˘‚ÂÚÓ‹ÙË ÙÔÓ ∞ÓÙÈÏÔ›·Ú¯Ô ¶. §¿·, «§∏ª¡√™», ÌÂ ∫˘‚ÂÚÓ‹ÙË
ÙÔÓ ∞ÓÙÈÏÔ›·Ú¯Ô §. ∫·Ï¤ÚÁË Î·È «Ãπ√™», ÌÂ ∫˘‚ÂÚÓ‹ÙË ÙÔÓ ∞ÓÙÈÏÔ›·Ú¯Ô ∞. ™·Ó›‰Ë.

22 π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ 1830 ªÂ ÙË ™˘Óı‹ÎË ÙÔ˘ §ÔÓ‰›ÓÔ˘ Ë ∂ÏÏ¿‰· ·Ó·ÁÓˆÚ›˙ÂÙ·È ˆ˜ ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙÔ ÎÚ¿ÙÔ˜.
24 π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ 1827 ªÔ›Ú· ÙÔ˘ ∂ÏÏËÓÈÎÔ‡ ™ÙfiÏÔ˘ ˘fi ÙÈ˜ ‰È·Ù·Á¤˜ ÙÔ˘ ÕÛÙÈÁÁÔ˜ ·Ô‚È‚¿˙ÂÈ ÛÙÚ·ÙÂ‡Ì·Ù· ÛÙÔ ¶·Û·-

ÏÈÌ¿ÓÈ Î·È Î·Ù·Ï·Ì‚¿ÓÂÙ·È Ô ¶ÂÈÚ·È¿˜.
24 π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ 1913 ¶·ÁÎfiÛÌÈ· ÚÒÙË ·ÔÛÙÔÏ‹ Ó·˘ÙÈÎ‹˜ Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜. ¶Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËÎÂ ÛÙÔÓ ªÔ‡‰ÚÔ ÙË˜ §‹-

ÌÓÔ˘ Ë ÚÒÙË ÔÏÂÌÈÎ‹ ·ÔÛÙÔÏ‹ Â’ ˆÊÂÏÂ›· ÙÔ˘ μ¡ ÌÂ ˘‰ÚÔÏ¿ÓÔ Maurice Farman Hydroplane. √ ¯ÂÈÚÈÛÙ‹˜
ÀÔÏÔ¯·Áfi˜ ªÈ¯·‹Ï ªÔ˘ÙÔ‡ÛË˜ Î·È Ô ·Ú·ÙËÚËÙ‹˜ ™ËÌ·ÈÔÊfiÚÔ˜ ∞ÚÈÛÙÂ›‰Ë˜ ªˆÚ·˚Ù›ÓË˜ Î·Ù‹ÚÙÈÛ·Ó Û¯Â‰È¿-
ÁÚ·ÌÌ· - ÛÎ·Ú›ÊËÌ· ÙˆÓ ı¤ÛÂˆÓ ÙÔ˘ ΔÔ˘ÚÎÈÎÔ‡ ™ÙfiÏÔ˘, ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ Ú›¯ÙËÎ·Ó Ù¤ÛÛÂÚÂÈ˜ ‚fiÌ‚Â˜ Ô˘ ÚÔ-
Í¤ÓËÛ·Ó ÂÏ·ÊÚ¤˜ ˙ËÌÈ¤˜. ∫·Ù¿ ÙËÓ ÂÈÛÙÚÔÊ‹ ÙÔ ˘‰ÚÔÏ¿ÓÔ, ÏfiÁˆ ‚Ï¿‚Ë˜, ÚÔÛı·Ï·ÛÛÒıËÎÂ ·Ó·ÁÎ·ÛÙÈÎ¿ Î·È Ú˘-
ÌÔ˘ÏÎ‹ıËÎÂ Ì¤¯ÚÈ ÙË ‚¿ÛË ÙÔ˘ ·fi ÙÔ ∞/Δ μ∂§√™  Ô˘ ·Ú·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡ÛÂ ÙËÓ Ù‹ÛË. ∏ ·ÔÛÙÔÏ‹ ·˘Ù‹ ̄ ·Ú·ÎÙËÚ›-
ÛÙËÎÂ ·fi ÙÔ˘˜ ÛÙÚ·ÙÈˆÙÈÎÔ‡˜ ·Ú·ÙËÚËÙ¤˜ ̂ ˜ Ë ÚÒÙË ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ Ó·˘ÙÈÎ‹˜ Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜, ÂÓÒ ·Û¯ÔÏ‹ıËÎ·Ó È‰È·›-
ÙÂÚ· ÌÂ ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ Ô ÂÏÏËÓÈÎfi˜ Î·È ‰ÈÂıÓ‹˜ Ù‡Ô˜ ·ÏÏ¿ Î·È Ô ÙÔ˘ÚÎÈÎfi˜.

28 π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ 1943 ΔÔ ∞ÓÙÈÙÔÚÈÏÏÈÎfi «∞¢ƒπ∞™», ÌÂ ∫˘‚ÂÚÓ‹ÙË ÙÔÓ ∞ÓÙÈÏÔ›·Ú¯Ô π. ΔÔ‡Ì·, ‚˘ı›˙ÂÈ ÙÔ °ÂÚÌ·ÓÈÎfi
ÀÔ‚Ú‡¯ÈÔ «U-553».

31 π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ 1996 ΔÔ ÂÏÈÎfiÙÂÚÔ  ¶¡ 21 ÌÂ Ï‹ÚˆÌ· ÙÔÓ ÀÔÏÔ›·Ú¯Ô Ã. ∫·Ú·ı·Ó¿ÛË ¶¡, ÙÔÓ ÀÔÏÔ›·Ú¯Ô ¶.
μÏ·¯¿ÎÔ ¶¡ Î·È ÙÔÓ ∞Ú¯ÈÎÂÏÂ˘ÛÙ‹ ∂. °È·ÏÔ„fi ¶¡ Î·Ù¤ÂÛÂ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÙˆÓ πÌ›ˆÓ ÛÙÈ˜ 03.55 Ù· ÍËÌÂÚÒÌ·Ù·
ÙË˜ ΔÂÙ¿ÚÙË˜ 31 π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ 1996 Î·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙË˜ ·ÔÛÙÔÏ‹˜ ÙÔ˘˜, Ô˘ ‹Ù·Ó Ó· ·Ó·ÁÓˆÚ›ÛÔ˘Ó Î·È Ó· ·Ó·Ê¤-
ÚÔ˘Ó Ù˘¯fiÓ ‡·ÚÍË ΔÔ‡ÚÎˆÓ ÛÙÚ·ÙÈˆÙÒÓ ÛÙ· ¢. ÿÌÈ·.

13 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘1943 ΔÔ ∞ÓÙÈÙÔÚÈÏÏÈÎfi «∞¢ƒπ∞™», ÌÂ ∫˘‚ÂÚÓ‹ÙË ÙÔÓ ∞ÓÙÈÏÔ›·Ú¯Ô π. ΔÔ‡Ì·, ÛÙÔÓ ∞ÙÏ·ÓÙÈÎfi Î·È
ÎÔÓÙ¿ ÛÙÈ˜ ·ÎÙ¤˜ ÙË˜ §È‚ÂÚ›·˜ ‚˘ı›˙ÂÈ ÙÔ °ÂÚÌ·ÓÈÎfi ˘Ô‚Ú‡¯ÈÔ «U-623».

15 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘1920 ∞ÔÓ¤ÌÂÙ·È Ô ‚·ıÌfi˜ ÙÔ˘ ¡·˘¿Ú¯Ô˘ ÛÙÔÓ ÀÔÓ·‡·Ú¯Ô ¶·‡ÏÔ ∫Ô˘ÓÙÔ˘ÚÈÒÙË.
15 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘1923 √È ™‡ÌÌ·¯ÔÈ ·ÔÊ·Û›˙Ô˘Ó Ó· ·ÔÛ‡ÚÔ˘Ó Ù· ÔÏÂÌÈÎ¿ ÏÔ›· ÙÔ˘˜ ·fi ÙË ™Ì‡ÚÓË.
20 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘1822 ¡·˘Ì·¯›· ÙË˜ ¶¿ÙÚ·˜. ∏ ÚÒÙË ÊÔÚ¿ Ô˘ Ù· ∂ÏÏËÓÈÎ¿ ÏÔ›·, ̆ fi ÙËÓ ËÁÂÛ›· ÙÔ˘ ªÈ·Ô‡ÏË Û˘-

ÁÎÚÔ‡ÛıËÎ·Ó ÌÂ ÙËÓ ΔÔ˘ÚÎÈÎ‹ Ó·˘ÙÈÎ‹ ‰‡Ó·ÌË ÛÂ  ·ÓÔÈÎÙ‹ Ó·˘Ì·¯›· Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· ¯ˆÚ›˜ ˘ÚÔÏÈÎ¿. ∏ Ó›ÎË ÙÔ˘ ªÈ·-
Ô‡ÏË Â›¯Â ÌÂÁ¿ÏË ÛËÌ·Û›·, ‰ÈfiÙÈ ·¤‰ÂÈÍÂ fiÙÈ Ù· ÌÈÎÚ¿ Î·È ÌÂ Ù· ·‰‡Ó·Ù· Î·ÓfiÓÈ· ÂÏÏËÓÈÎ¿ ÛÎ¿ÊË, ÌÔÚÔ‡Û·Ó Ó·
·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÔ˘Ó ÓÈÎËÊfiÚ· Ù· ·Ó›Û¯˘Ú· ÙÔ˘ÚÎÈÎ¿ ‰›ÎÚÔÙ· Î·È ÊÚÂÁ¿ÙÂ˜, ¯¿ÚË ÛÙËÓ ·ÓÒÙÂÚË Ó·˘ÙÈÎ‹ ÂÈ‰ÂÍÈfiÙËÙ·,
ÙËÓ ÙfiÏÌË Î·È ÙÈ˜ Ó·˘ÙÈÎ¤˜ ·ÚÂÙ¤˜ ÛÙÈ˜ ÔÔ›Â˜ ÙfiÛÔ ˘ÂÚÙÂÚÔ‡Û·Ó ·fi ÙÔ˘˜ ΔÔ‡ÚÎÔ˘˜.

27 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘1942 ΔÔ ˘Ô‚Ú‡¯ÈÔ «°§∞À∫√™» ‰¤¯ÂÙ·È Â¯ıÚÈÎ‹ ·ÂÚÔÔÚÈÎ‹ Â›ıÂÛË ÛÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ ÙË˜ ª¿ÏÙ·˜, fiÔ˘
Î·È ‚Ú›ÛÎÔ˘Ó ÙÚ·ÁÈÎfi ı¿Ó·ÙÔ Ô Î˘‚ÂÚÓ‹ÙË˜ ÙÔ˘, ¶ÏˆÙ¿Ú¯Ë˜ ∞ÚÛÏ¿ÓÔÁÏÔ˘ Î·È Ô ∞Óı˘ÔÏÔ›·Ú¯Ô˜ §. ∫ˆÛÙ¿ÎÔ˜, ÔÈ
ÔÔ›ÔÈ ÂÓÙ·ÊÈ¿ÛÙËÎ·Ó ÛÙÔ ÂÏÏËÓÈÎfi ÙÌ‹Ì· ÙÔ˘ ÓÂÎÚÔÙ·ÊÂ›Ô˘ Tadraxia ÙË˜ ª¿ÏÙ·˜. √ ‡·Ú¯Ô˜ ÀÔÏÔ›·Ú¯Ô˜ ¢·-
ÓÈfiÏÔ˜ ÙÚ·˘Ì·Ù›˙ÂÙ·È ÂÏ·ÊÚ¿ Î·È ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂÈ Î·ı‹ÎÔÓÙ· Î˘‚ÂÚÓ‹ÙË.
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