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Ο Διευθυντής, 
το προσωπικό της Υπηρεσίας Ιστορίας 

Ναυτικού και οι συντελεστές του περιοδικού

σας εύχονται 

Καλή Χρονιά
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Πρόλογος Έκδοσης 

Το 2012 συμπληρώθηκαν 90 χρόνια από τη Μικρασιατική Καταστροφή και στο πλαί-
σιο αυτής της επετείου η Ναυτική Επιθεώρηση προχώρησε στο παρόν τεύχος σε ένα 
αφιέρωμα με σκοπό όχι ν’ ανασυρθούν από τη συλλογική μας μνήμη «οικεία κακά», 
αλλά να φωτιστεί κατά το δυνατόν πολύπλευρα μια ιστορική περίοδος η οποία επη-
ρέασε αποφασιστικά τη φυσιογνωμία της Ελλάδος.

Με τη Μικρασιατική Εκστρατεία, η οποία ξεκίνησε ως έπος αλλά κατέληξε ως 
τραγωδία, κλείνει ένας ιστορικός κύκλος για την Ελλάδα, που είχε να κάνει με την 
επαύξηση του γεωγραφικού χώρου και ο οποίος ξεκίνησε από τους Βαλκανικούς Πο-
λέμους. Η Ελλάδα αυξήθηκε γεωγραφικά και πληθυσμιακά (αποκτώντας την έκτα-
ση που έχει σήμερα πλην Δωδεκανήσων), αλλά στο τέλος της περιόδου αυτής απέ-
τυχε να προσαρτήσει τα εδάφη στη Μικρά Ασία τα οποία θα της παραχωρούνταν αν 
παρέμενε σε ισχύ η Συνθήκη των Σεβρών (Αύγουστος 1920) ως συνέπεια τον ξερι-
ζωμό των Ελλήνων από την Μικρά Ασία.

Ο λέκτορας της Ναυτικής Ιστορίας στη Σχολή Ναυτικών Δοκίμων Δρ. Ζήσης Φω-
τάκης μας αναλύει το γεωπολιτικό «περικείμενο» της Μικρασιατικής Εκστρατείας. 
Ποιες συγκρούσεις των Μεγάλων Δυνάμεων έκαναν εφικτή την απόβαση των ελ-
ληνικών στρατευμάτων στη Σμύρνη.

Ο καταξιωμένος φιλόλογος και ιστορικός Σαράντος Καργάκος αναλύει το εάν 
έπρεπε «να πάμε» στη Μικρά Ασία καθώς και τους λόγους αποτυχίας του εγχειρή-
ματος. Το κείμενο δεν έχει χαρακτήρα κατηγορητηρίου, αλλά εκπαιδευτικό για τις 
νεώτερες γενιές, διότι παρόλο που οι νίκες και οι θρίαμβοι τέρπουν, οι ήττες διδά-
σκουν...

Ο ανθυποπλοίαρχος (ΕΦ/Ο) ΠΝ Παναγιώτης Γέροντας περιγράφει εν συντομία 
τη διαδρομή και εξέλιξη του Πολεμικού Ναυτικού από το τέλος των Βαλκανικών Πο-
λέμων μέχρι την αρχή της Μικρασιατικής Εκστρατείας.

Ο αντιστράτηγος ε.α. Γεώργιος Λιάκουρης εκθέτει τις επιχειρήσεις του Στρατού 
Ξηράς στη Μικρασιατική Εκστρατεία. Ο Ελληνικός Στρατός πολέμησε γενναία και με 
αυταπάρνηση και νίκησε σε πολλές σκληρές μάχες. Εν τούτοις οι λαθεμένες στρα-
τηγικές και πολιτικές επιλογές οδήγησαν στην ήττα.

Ο αντιναύαρχος ΠΝ ε.α. Ιωάννης Παλούμπης αναλύει τη συνεισφορά του Ναυ-
τικού στις επιχειρήσεις. Το Ναυτικό βοήθησε σε επιχειρήσεις μεταφοράς εφοδίων 
και βομβαρδισμού θέσεων, αλλά ο συγγραφέας εστιάζει σε μια άγνωστη πτυχή της 
συνεισφοράς του, τη δράση της Ναυτικής Αεροπορίας. Γίνεται εμφανές ότι παρόλο 
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που η χρησιμότητα του πολεμικού πλοίου αλλά και του αεροπλάνου είχε ήδη διαφα-
νεί από τους προηγούμενους πολέμους, δεν χρησιμοποιήθηκαν ως θα ’πρεπε αυτά 
τα δύο όπλα, στη συγκεκριμένη περίοδο.

Οι Μικρασιάτες Έλληνες που θα έρθουν στην Ελλάδα ως πρόσφυγες θα μεταλα-
μπαδεύσουν στη χώρα τον πολιτισμό τους αλλά και τις γνώσεις τους τονώνοντας την 
οικονομία αλλά και τις τέχνες και τα γράμματα. Η είσοδός τους στη χώρα θα τονώ-
σει το ελληνικό κράτος και στον τομέα της εθνικής ομοιογένειας καθώς θα εγκατα-
σταθούν σε περιοχές όπως η Ανατολική Μακεδονία και Θράκη με αποτέλεσμα η ήδη 
κυρίαρχη ελληνική ταυτότητα των περιοχών αυτών να ενισχυθεί περαιτέρω.

Η συμβολή του υποναυάρχου (ΥΙ) ΠΝ ε.α. Ιωάννη Πολυχρονίδη μας μεταφέρει 
σε ένα μαγευτικό ταξίδι στον πολιτισμό και τη ζωή της Σμύρνης, ένα μέρος όπου η 
Ανατολή με τη Δύση συνυπήρχαν αρμονικά.

Ο ανθυποπλοίαρχος (ΕΦ/Ο) ΠΝ Αθανάσιος Παπαδημητρόπουλος εστιάζει περισ-
σότερο στην εκπαίδευση στη Σμύρνη, η οποία ήταν πολύ υψηλού επιπέδου με ιδρύ-
ματα, σχολές, εφημερίδες και επιθεωρήσεις.

Ακόμη, για πρώτη φορά στο παρόν τεύχος της Ναυτικής Επιθεώρησης γίνεται 
μια εκτενέστερη αναφορά στο υγειονομικό καθώς και στην ιατρική στη Σμύρνη, ως 
ένα θέμα που δεν έχει αναλυθεί αρκετά στο παρελθόν.

Ο πλοίαρχος (ΥΙ) ΠΝ Αριστείδης Διαμαντής μας εκθέτει τη συνεισφορά του υγει-
ονομικού στον Μικρασιατικό Πόλεμο. Το άρθρο ασχολείται με το υγειονομικό του 
Στρατού και του Ναυτικού. Οι ιατροί του Στρατού και του Ναυτικού υπακούοντας όχι 
μόνο στα κελεύσματα της πατρίδας, αλλά και στον όρκο του Ιπποκράτη περιέθαλ-
παν όχι μόνο Έλληνες αλλά και Τούρκους.

Στη συνέχεια το κείμενο του διδάκτορα της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου 
Αθηνών Λάζαρου Βλαδίμηρου αναλύει συνοπτικά τη συνεισφορά των Ελλήνων ια-
τρών της Σμύρνης σε επιστημονικό αλλά και φιλανθρωπικό επίπεδο.

Κλείνοντας θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε ιδιαιτέρως τη Διεύθυνση Ιστορίας 
Στρατού και το Μουσείο Ιστορίας Πολεμικής Αεροπορίας για το πλούσιο φωτογρα-
φικό τους υλικό που τόσο πρόθυμα μας προσέφεραν καθώς και το Γραφείο Μελέτης 
Ιστορίας Ελληνικής Ναυτικής Ιατρικής Ναυτικού Νοσοκομείου Αθηνών για τη συνει-
σφορά του στα κείμενα που άπτονται των θεμάτων υγειονομικού.

Η Επιτροπή Σύνταξης





Εκδηλώσεις
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ
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Το νέο ΑΝΣ στην πρώτη συνεδρίαση, υπό τη νέα του σύνθεση, που πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με την 
παράδοση στο ΠΝΜ Θ/Κ «ΑΒΕΡΩΦ».

Από αριστερά προς τα δεξιά (όρθιοι): 
Υποναύαρχος Σπυρίδων Δημουλάς ΠΝ, Διοικητής ΔΝΕ, 
Αντιναύαρχος Ευάγγελος Αποστολάκης ΠΝ, Υπαρχηγός ΓΕΕΘΑ, 
Αντιναύαρχος (Μ) Παναγιώτης Ελληνιάδης ΠΝ, Διοικητής ΔΔΜΝ, 
Υποναύαρχος (Ο) Δημήτριος Μποϊλές ΠΝ, Διευθυντής Διεύθυνσης ΔΟΥ-ΟΕΠΝ-ΓΕΝ, 
Υποναύαρχος Αθανάσιος Μακρής ΠΝ, ΓΕΕΘΑ, 
Υποναύαρχος (ΥΙ) Αιμίλιος Χρηστιάς ΠΝ, Διευθυντής Διεύθυνσης Υγειονομικού ΓΕΝ, 
Υποναύαρχος Βελισσάριος Παππάς ΠΝ, Αρχιεπιστολέας ΔΔΜΝ, 
Αντιναύαρχος Κοσμάς Χρηστίδης ΠΝ, Αρχηγός ΓΕΝ, 
Υποναύαρχος (Μ) Ηλίας Δημόπουλος ΠΝ, Διευθυντής Διεύθυνσης Εξοπλισμών ΓΕΝ, 
Υποναύαρχος Αλέξανδρος Θεοδοσίου ΠΝ, Διοικητής ΣΝΔ 
Από αριστερά προς τα δεξιά (καθήμενοι):
Υποναύαρχος (Μ) Αναστάσιος Μιχάλαρος ΠΝ, Γενικός Επιθεωρητής ΠΝ, 
Αντιναύαρχος Κωνσταντίνος Μαζαράκης-Αινιάν ΠΝ, Αρχηγός Στόλου, 
Υποναύαρχος Παναγιώτης Λίτσας ΠΝ, Υπαρχηγός Υ/ΓΕΝ, 
Υποναύαρχος Γεώργιος Γιακουμάκης ΠΝ, Υπαρχηγός ΑΣ 
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Εκδηλώσεις για την 188η επέτειο από το ολοκαύτωμα της Κάσου, που πραγματοποιήθηκαν στο νησί την 7η Ιουνίου 
2012. Στις εκδηλώσεις παρέστη ο Αρχηγός Στόλου Υποναύαρχος Κωνσταντίνος Μαζαράκης-Αινιάν ΠΝ. Στο πλαίσιο των 
εκδηλώσεων κατέπλευσε στην Κάσο η Κ/Φ «ΟΡΜΗ».
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Εκδηλώσεις για την 188η επέτειο του Ολοκαυτώματος των Ψαρών, που πραγματοποιήθηκαν στο νησί την 24η Ιουνίου 
2012. Στις εκδηλώσεις παρέστη ο Αρχηγός ΓΕΝ Αντιναύαρχος Κοσμάς Χρηστίδης ΠΝ. 

Εκδηλώσεις για την 177η επέτειο από το θάνατο του Ναυάρχου Ανδρέα Μιαούλη και προς τιμή των θρυλικών Ναυμάχων 
του 1821. Στις εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Ύδρα την 23η και 24η Ιουνίου 2012 παρέστη ο τ. Υπαρχηγός 
Στόλου Αρχιπλοίαρχος Δημήτριος Βουραζέλης ΠΝ. Στο πλαίσιο των εκδηλώσεων κατέπλευσε στο νησί η Φ/Γ «ΥΔΡΑ».
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Εορτασμός Κοιμήσεως της Θεοτόκου και της 72ης επετείου, από τη βύθιση του καταδρομικού «ΕΛΛΗ» στην Τήνο, την 15η 
Αυγούστου 2012. Στον εορτασμό παρέστησαν ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ Στρατηγός Μιχαήλ Κωσταράκος και ο Αρχηγός Στόλου 
Αντιναύαρχος Κωνσταντίνος Μαζαράκης-Αινιάν ΠΝ.
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Εκδηλώσεις συμπλήρωσης 100 χρόνων από τους Βαλκανικούς Πολέμους και των 77 χρόνων από τον θάνατο του Υδραίου 
Ναυάρχου Παύλου Κουντουριώτη στην Ύδρα την 25η και 26η Αυγούστου 2012. Στις εκδηλώσεις παρέστησαν ο Αρχηγός 
ΓΕΝ Αντιναύαρχος Κοσμάς Χρηστίδης ΠΝ, ο Αρχηγός Στόλου Αντιναύαρχος Κωνσταντίνος Μαζαράκης-Αινιάν ΠΝ και ο 
Διοικητής ΔΔΜΝ Αντιναύαρχος (Μ) Παναγιώτης Ελληνιάδης ΠΝ. Στο πλαίσιο των εκδηλώσεων κατέπλευσε στην Ύδρα η 
Φ/Γ «ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗΣ».
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Τελετή αποκαλυπτηρίων, Μνημείου Πεσόντων Αεροπόρων Πρίνου Θάσου 1916 – 18, που πραγματοποιήθηκε στο νησί την 
24η Ιουνίου 2012. Στην τελετή παρέστη ο Αρχηγός Στόλου Υποναύαρχος Κωνσταντίνος Μαζαράκης-Αινιάν ΠΝ.

Συμμετοχή της Φιλαρμονικής του Πολεμικού Ναυτικού για πρώτη φορά, στο Διεθνές Φεστιβάλ Στρατιωτικών Μουσικών 
«Velico - Tarnovo 2012» που πραγματοποιήθηκε στη Βουλγαρία από την 19η έως την 21η Σεπτεμβρίου 2012.
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Εορταστικές εκδηλώσεις Ναυμαχίας Σπετσών που πραγματοποιήθηκαν στο νησί την 8η και 9η Σεπτεμβρίου 2012. Στις 
εκδηλώσεις παρέστη ο Αρχηγός Στόλου Αντιναύαρχος Κωνσταντίνος Μαζαράκης-Αινιάν ΠΝ, ως εκπρόσωπος του Αρχηγού 
ΓΕΝ, η ΣΤ´ Αντιπρόεδρος της Βουλής Μαρία Κόλλια - Τσαρουχά και η εγγονή του Παύλου Μελά, Ναταλία. Στο πλαίσιο των 
εορταστικών εκδηλώσεων κατέπλευσε στο νησί η Φ/Γ «ΣΠΕΤΣΑΙ».
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Τελετή έναρξης των εορταστικών εκδηλώσεων για την επέτειο της Ναυμαχίας της Σαλαμίνας την 22α Σεπτεμβρίου 2012. 
Στην τελετή παρέστη ο Αρχηγός ΓΕΝ Αντιναύαρχος Κοσμάς Χρηστίδης ΠΝ, ο οποίος κατέθεσε στεφάνι στο Μνημείο του 
Αγνώστου Στρατιώτη. Οι εκδηλώσεις περατώθηκαν την 29η Σεπτεμβρίου 2012 στη Σαλαμίνα, παρουσία του Υφυπουργού 
Εθνικής Άμυνας Δημήτριου Ελευσινιώτη.
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Εκδηλώσεις μνήμης 69ης επετείου, βυθίσεως του Α/Τ «Β. ΟΛΓΑ» στη Λέρο, την 26η Σεπτεμβρίου 2012. Στις εκδηλώσεις 
παρέστησαν ο Διοικητής ΔΔΜΝ Αντιναύαρχος (Μ) Π. Ελληνιάδης ΠΝ, ως εκπρόσωπος του Αρχηγού ΓΕΝ, ο βετεράνος 
Β΄ΠΠ και διασωθείς Αθανάσιος Ανδριανάκης καθώς και εκπρόσωποι των επιζώντων του Α/Τ «Β. ΟΛΓΑ». Στο πλαίσιο 
των εκδηλώσεων κατέπλευσε στο νησί η Κ/Φ «ΚΑΣΟΣ» και ακολούθησε ρίψη στεφάνων στο σημείο του υγρού τάφου 
του Α/Τ «Β. ΟΛΓΑ». 

Εκδηλώσεις μνήμης 69ης επετείου βυθίσεως του Α/Τ «Β. ΟΛΓΑ» στο Ναύσταθμο Σαλαμίνας, την 26η Σεπτεμβρίου 2012. 
Στις εκδηλώσεις παρέστησαν ο Αρχηγός Στόλου Αντιναύαρχος Κωνσταντίνος Μαζαράκης-Αινιάν ΠΝ, ως εκπρόσωπος 
του Αρχηγού ΓΕΝ, καθώς και οι επιζώντες του πληρώματος του Α/Τ «Β. ΟΛΓΑ», οι οποίοι στη συνέχεια επισκέφτηκαν τη 
Φ/Γ «ΨΑΡΑ». 
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Εορτασμός των 100 ετών από τον απόπλου του Στόλου για τους νικηφόρους Βαλκανικούς Πολέμους 1912-1913, παρουσία 
του Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας Κάρολου Παπούλια επί του Θ/Κ «ΑΒΕΡΩΦ», την 4η Οκτωβρίου 2012. Παράλληλα, 
πραγματοποιήθηκαν εγκαίνια της έκθεσης αντιγράφων στολών του Πολεμικού Ναυτικού εκείνης της περιόδου και εν πλω 
επιθεώρηση μονάδων του Στόλου από τον Πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας. Στο πλαίσιο των εκδηλώσεων προηγήθηκε 
κατάθεση στεφάνου στο Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη από τον Αρχηγό ΓΕΝ Αντιναύαρχο Κοσμά Χρηστίδη ΠΝ.
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Εορταστικές εκδηλώσεις απελευθέρωσης της ν. Λήμνου, την 7η και 8η Οκτωβρίου 2012. Στις εκδηλώσεις που εντάσσο-
νται στο πλαίσιο εορτασμού των 100 ετών από την έναρξη των νικηφόρων Βαλκανικών Πολέμων, παρέστη ο Αρχηγός 
ΓΕΝ Αντιναύαρχος Κοσμάς Χρηστίδης ΠΝ. Ακολούθησε κατάθεση στεφάνων στο ηρώο πεσόντων στο Μούδρο και στο 
μνήμα του Κελευστή Νικόλαου Κατιτζιάρη, του πρώτου νεκρού στον κατά θάλασσα αγώνα των Βαλκανικών Πολέμων. 
Επιπλέον, ο Αρχηγός ΓΕΝ, υποδέχθηκε τις τοπικές αρχές του νησιού στο χώρο αρμάτων του Α/Γ «ΛΕΣΒΟΣ», στο οποίο 
φιλοξενήθηκε έκθεση ιστορικού φωτογραφικού υλικού αφιερωμένη στην εν λόγω περίοδο.
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Εορταστικές εκδηλώσεις απελευθέρωσης της ν. Θάσου, την 18η Οκτωβρίου 2012. Στις εκδηλώσεις που εντάσσονται στο 
πλαίσιο εορτασμού των 100 ετών από την έναρξη των νικηφόρων Βαλκανικών Πολέμων, παρέστη ο Διοικητής Φρεγατών, 
Αρχιπλοίαρχος Σπυρίδων Κονιδάρης ΠΝ, ως εκπρόσωπος του Αρχηγού ΓΕΝ. Ακολούθησε παρέλαση στην οποία συμμετείχε 
άγημα ανδρών της ΤΠΚ «ΜΠΛΕΣΣΑΣ».

Εορταστικές εκδηλώσεις απελευθέρωσης της ν. του Αγίου Ευστρατίου, την 18η Οκτωβρίου 2012. Στις εκδηλώσεις που 
εντάσσονται στο πλαίσιο εορτασμού των 100 ετών από την έναρξη των νικηφόρων Βαλκανικών Πολέμων, παρέστη ο 
Αρχιεπιστολέας Στόλου Αρχιπλοίαρχος Νικόλαος Τσούνης ΠΝ, ως εκπρόσωπος του Αρχηγού ΓΕΝ. Ακολούθησε παρέλαση 
στην οποία συμμετείχε άγημα ανδρών της Κ/Φ «ΑΡΜΑΤΩΛΟΣ».
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Εορταστικές εκδηλώσεις απελευθέρωσης της ν. Σαμοθράκης, την 19η Οκτωβρίου 2012. Στις εκδηλώσεις που εντάσσο-
νται στο πλαίσιο εορτασμού των 100 ετών από την έναρξη των νικηφόρων Βαλκανικών Πολέμων, παρέστη ο Διοικητής 
της ΝΔΑ Αρχιπλοίαρχος Ιωάννης Μαΐστρος ΠΝ, ως εκπρόσωπος του Αρχηγού ΓΕΝ. Ακολούθησε παρέλαση, στην οποία 
συμμετείχε άγημα ανδρών της Κ/Φ «ΤΟΛΜΗ».

Εκδηλώσεις τιμής και μνήμης για την 185η επέτειο της Ναυμαχίας του Ναβαρίνου, που πραγματοποιήθηκαν στην Πύλο 
την 20η Οκτωβρίου 2012, παρουσία του Αρχηγού Στόλου Αντιναύαρχου Κωνσταντίνου Μαζαράκη-Αινιάν ΠΝ, ως εκ-
προσώπου του Αρχηγού ΓΕΝ. 
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Με ιδιαίτερη λαμπρότητα πραγματοποιήθηκαν στη Θεσσαλονίκη εκδηλώσεις εορτασμού μνήμης του Ναυάρχου Νικόλαου 
Βότση την 21η Οκτωβρίου 2012. Στο πλαίσιο των εκδηλώσεων παρέστησαν o Υφυπουργός Εθνικής Άμυνας Δημήτριος 
Ελευσινιώτης, και ο Αρχηγός ΓΕΝ Αντιναύαρχος Κοσμάς Χριστίδης ΠΝ, οι οποίοι κατέθεσαν στεφάνι μετά την επιμνημό-
συνη δέηση στον ανδριάντα του Ναυάρχου Βότση.
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Επετειακή εκδήλωση με την επωνυμία «Τρόπαιο των Βαλκανικών Πολέμων», η οποία διοργανώθηκε από το ΓΕΣ, στο 
πλαίσιο της συμπλήρωσης των 100 ετών από την έναρξη των νικηφόρων Βαλκανικών Πολέμων. Το Πολεμικό Ναυτικό 
συμμετείχε με 8 στελέχη και κατέλαβε την Πρώτη και Δεύτερη θέση στις Γυναίκες, ενώ αντίστοιχα κατέλαβε τη Δεύτερη και 
Τρίτη θέση στους Άνδρες. Η όλη εκδήλωση διήρκησε 9 ημέρες, από την 18η Οκτωβρίου έως την 26η Οκτωβρίου 2012. 
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Ο Αρχηγός ΓΕΝ, Αντιναύαρχος Κοσμάς Χρηστίδης ΠΝ, συνοδευόμενος από τον Αρχηγό Στόλου Αντιναύαρχο Κωνσταντίνο 
Μαζαράκη - Αινιάν ΠΝ, παρέστη την 27η Οκτωβρίου 2012, στην εορταστική εκδήλωση που αναπαριστούσε την είσοδο 
του Ελληνικού Στρατού στη Θεσσαλονίκη και την απελευθέρωσή της. Στην εκδήλωση συμμετείχε τμήμα στελεχών με 
πιστά αντίγραφα στολών της περιόδου των Βαλκανικών Πολέμων.
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Εορταστικές εκδηλώσεις 100 ετών από την απελευθέρωση της ν. Λέσβου, την 7η και 8η Νοεμβρίου 2012. Στις εκδη-
λώσεις που εντάσσονται στο πλαίσιο εορτασμού των 100 ετών από την έναρξη των νικηφόρων Βαλκανικών Πολέμων, 
παρέστη ο Αρχηγός Στόλου Αντιναύαρχος Κωνσταντίνος Μαζαράκης-Αινιάν ΠΝ. Ακολούθησε κατάθεση στεφάνων στην 
προτομή του Ναυάρχου Παύλου Κουντουριώτη και στο Ηρώο Πεσόντων καθώς και παρέλαση στην οποία το ΠΝ συμμε-
τείχε με 4 διμοιρίες Ναυτικών Δοκίμων, την Σημαία της ΣΝΔ, και την μπάντα του ΠΝ.
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Εορταστικές εκδηλώσεις απελευθέρωσης της ν. Σάμου, την 11η Νοεμβρίου 2012. Στις εκδηλώσεις οι οποίες εντάσσονται 
στο πλαίσιο εορτασμού των 100 ετών από την έναρξη των νικηφόρων Βαλκανικών Πολέμων, παρέστη ο Διοικητής της 
ΣΝΔ Υποναύαρχος Αλέξανδρος Θεοδοσίου ΠΝ, ως εκπρόσωπος του Αρχηγού ΓΕΝ. Ακολούθησε παρέλαση στην οποία το 
Πολεμικό Ναυτικό συμμετείχε με Πολεμική Σημαία και με 2 διμοιρίες Ναυτικών Δοκίμων.

Εορταστικές εκδηλώσεις απελευθέρωσης της ν. Ψαρών την 21η Οκτωβρίου 2012. Στις εκδηλώσεις που εντάσσονται 
στο πλαίσιο εορτασμού των 100 ετών από την έναρξη των νικηφόρων Βαλκανικών Πολέμων, παρέστη ο Υπαρχηγός 
Στόλου Υποναύαρχος Γεώργιος Γιακουμάκης ΠΝ, ως εκπρόσωπος του Αρχηγού ΓΕΝ. Ακολούθησε παρέλαση στην οποία 
συμμετείχε άγημα ανδρών της Φ/Γ «ΨΑΡΑ».
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Εορταστικές εκδηλώσεις των 100 ετών από την απελευθέρωση της ν. Χίου, την 10η και 11η Νοεμβρίου 2012. Στις εκδη-
λώσεις παρέστη ο Αρχηγός ΓΕΝ Αντιναύαρχος Κοσμάς Χρηστίδης ΠΝ, όπου στο πλαίσιο της επισκέψεώς του, υποδέχθηκε 
τις τοπικές αρχές του νησιού στο χώρο αρμάτων του Α/Γ «ΛΕΣΒΟΣ», στο οποίο φιλοξενήθηκε έκθεση φωτογραφίας και 
εκθεμάτων στολών εποχής των Βαλκανικών Αγώνων. Ακολούθησε παρουσία του Αρχηγού ΓΕΕΘΑ Στρατηγού Μιχαήλ 
Κωσταράκου, κατάθεση στεφάνων και παρέλαση, στην οποία το ΠΝ συμμετείχε με την Πολεμική Σημαία της ΣΝΔ, 4 δι-
μοιρίες Ναυτικών Δοκίμων και την μπάντα του ΠΝ.
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Ο Αρχηγός ΓΕΝ, Αντιναύαρχος Κοσμάς Χρηστίδης ΠΝ, συνοδευόμενος από τον Αρχηγό Στόλου Αντιναύαρχο Κωνσταντίνο 
Μαζαράκη - Αινιάν ΠΝ, επισκέφθηκε την 14η και 15η Νοεμβρίου 2012, το Άγιο Όρος στο πλαίσιο του εορτασμού των 
εκατό χρόνων από την απελευθέρωση της Αθωνικής χερσονήσου από τον Ελληνικό Στόλο. Στις επετειακές εκδηλώσεις 
κατέπλευσε στον όρμο της Δάφνης, η Φ/Γ «ΣΑΛΑΜΙΣ».
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Διεθνοπολιτικές και Στρατιωτικές 
Παράμετροι της Ελληνικής Εμπλοκής 
στη Μικρά Ασία, 1919-1922

Του Ζήση Φωτάκη
Λέκτορα Ναυτικής Ιστορίας στη Σχολή Ναυτικών Δοκίμων
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Ενώ στο Παρίσι συνεδρίαζε το Συνέδριο Ειρήνης, οι Γάλ-
λοι στις 14 Ιουλίου του 1919, με την ευκαιρία της εθνικής 
εορτής τους, τίμησαν με μεγάλη λαμπρότητα τη νίκη τους 
στον Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο. Στην τελετή έλαβαν μέρος και 
στρατιωτικά τμήματα των συμμάχων των Γάλλων. Επάνω, 
το ελληνικό στρατιωτικό τμήμα παρελαύνει με την πολεμική 
του σημαία κάτω από την Αψίδα του Θριάμβου. (αρχείο 
Εθνικού και Ιστορικού Μουσείου).

Ο Ζήσης Φωτάκης Γεννήθηκε στο 
Βόλο το 1973. Υπότροφος και από-
φοιτος του Πανεπιστημίου Αθηνών 
(Πτυχίο Ιστορίας, 1995) συνέχισε τις 
σπουδές του με υποτροφία του ΙΚΥ 
στο Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης απ’ 
όπου και έλαβε μεταπτυχιακό τίτλο 
στην Οικονομική και Κοινωνική Ιστο-
ρία της Νεότερης Ευρώπης (1997) 
και διδακτορικό δίπλωμα στη Ναυτική 
Ιστορία (2003). Τόσο κατά τη διάρκεια 
των σπουδών του όσο και μετά την 
αποφοίτησή του, τιμήθηκε με ικανό 
αριθμό διακρίσεων στην Ελλάδα και 
το εξωτερικό, με σημαντικότερη τη 
βράβευση της μονογραφίας του Greek 
Naval Strategy and Policy, 1910-
1919 (Routledge, 2005) από την Ακα-
δημία Αθηνών (2009). Έχει διδάξει σε 
ΑΕΙ και ΑΣΕΙ και τον Ιούνιο του 2010 
διορίσθηκε λέκτορας Ναυτικής Ιστορί-
ας στη Σχολή Ναυτικών Δοκίμων.
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Η ελληνική εμπλοκή στη Μικρά Ασία υπήρξε επα-
κόλουθο της Μεγάλης Ιδέας και της συμμετοχής 
της Ελλάδας στον Αʹ Παγκόσμιο Πόλεμο επηρεά-
στηκε δε αποφασιστικά από το διεθνοπολιτικό και 
το στρατιωτικό πλαίσιο στο οποίο εκτυλίχθηκε. Η 
συνεξέταση εδώ των αντίστοιχων παραμέτρων δι-
ευκρινίζει, εν τίνι μέτρω, την έκβαση της εμπλοκής 
αυτής. 

Η ήττα των Κεντρικών Δυνάμεων (Γερμανίας, 
Αυστρο-ουγγαρίας) και των συμμάχων τους στα 
1918 αλλά και η επιτυχία της Ρωσικής Επανά-
στασης οδήγησαν σε ριζικές αλλαγές στο χάρτη 
της Κεντρικής, της Ανατολικής Ευρώπης και της 
Μέσης Ανατολής. Οι μεγάλες νικήτριες του πολέ-
μου, η Αγγλία και η Γαλλία ευνοούσαν την ίδρυση 
ανεξάρτητων σλαβικών κρατών στην Κεντρική 
Ευρώπη με σκοπό την ακύρωση των γερμανικών 
φιλοδοξιών για τη δημιουργία μιας ελεγχόμενης 
απ’ τη Γερμανία «Μεσευρώπης».1 Συνάμα, με την 
ανεξαρτητοποίηση της Πολωνίας, τον διπλασιασμό 
της Ρουμανίας και την εθνική αποκατάσταση της 
Γεωργίας, της Αρμενίας και του Αζερμπαϊτζάν, η 
Αγγλία και η Γαλλία ήλπιζαν ότι θα αναχαιτιστεί 
η διάδοση του κομμουνισμού στην Ευρώπη και 
τη Μέση Ανατολή.2 Όσον αφορά την Τουρκία, οι 
μεταπολεμικές της επιδιώξεις διέφεραν σε μεγά-
λο βαθμό. Η Γαλλία εμφανίζονταν αποφασισμένη 
να διατηρήσει την προπολεμική της χρηματιστική 
υπεροχή στην Τουρκία. Επιπλέον, λόγω της γειτνί-
ασης αυτής της χώρας με μεγάλες πετρελαιοπα-
ραγωγικές περιοχές3 και της πιθανότητας τουρ-
κικής συνδρομής στην ανάσχεση των Σοβιετικών 
στην Κεντρική Ασία,4 η Γαλλία εργαζόταν υπέρ της 
διατήρησης ενός βιώσιμου τουρκικού κράτους.5 
Αντίθετα, η Αγγλία ήταν αποφασισμένη να ιδρυ-
θούν στη θέση της «αναξιόπιστης και δύσκολα 
ελεγχόμενης Τουρκίας» μια σειρά ανεξάρτητων 

1  Leontaritis, Greece and the First World War: from neutrality 
to intervention (Columbia University Press, New York Boulder, 
1990) σελ. 415

2  Γενικόν Επιτελείον Στρατού, Το Ελληνικόν Εκστρατευτικόν Σώ-
μα εις την Μεσημβρινήν Ρωσίαν, 1919 (Αθήναι, 1955), σελ. 
10-11

3  Blatt, J., “France and the Washington Conference” στο Goldstein, 
E. & Maurer J., (ed) The Washington Conference 1921-1922. 
Naval Rivalry, East Asia Stability and the Road to Pearl Harbor 
(Frank Cass : Essex & Oregon, 1994), σελ. 193-194

4  Zapantis, A., Greek Soviet Relations: 1917-1941 (Columbia 
University Press, New York, 1982), σελ. 75

5  Leontaritis, Greece and the First World War, σελ. 425-426

εθνών - κρατών τα οποία ελπιζόταν ότι θα δια-
κρίνονταν για τη σταθερότητα και τη φιλική προς 
την Αγγλία στάση τους. Η αγγλική πολιτική στό-
χευε επίσης να περιορίσει μέσα από περαιτέρω 
διαπραγματεύσεις τις απαιτήσεις της Γαλλίας και 
της Ιταλίας στην Ανατολία, που απέρρεαν από τις 
συμφωνίες Sykes-Picot (1916) και St. Jean de 
Maurienne (1917).6 

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, οι ελληνικές διεκδική-
σεις στη Μικρά Ασία εμφανίζονταν να ευνοούνται 
κυρίως από την Αγγλία και ο τότε πρωθυπουργός 
της Ελλάδας, Ελευθέριος Βενιζέλος, φρόντισε να 
ενισχύσει τις ελληνοβρετανικές σχέσεις υποσχόμε-
νος ότι «κάθε ναυτική βάση ή λιμάνι που βρίσκεται 
εντός της ελληνικής επικράτειας ή πρόκειται να πε-
ριέλθει σ’ αυτήν θα βρίσκεται πάντα στην απόλυ-
τη διάθεση της Μεγάλης Βρετανίας».7 Πέραν της 
προσδοκώμενης χρησιμότητας που είχε η ναυτική 
σημασία του ελληνικού γεωγραφικού χώρου στα 
μάτια των Άγγλων για τη διευκόλυνση της μικρα-
σιατικής πολιτικής του Βενιζέλου, η πολιτική αυτή 
διευκολύνονταν και από την ελληνική ναυτική ισχύ. 
Ο Κρης πολιτικός υποστήριζε σχετικά ότι:

«Η παραχωρηθείσα εις την Ελλάδα περιφέρεια 
της Σμύρνης κείται εγγύτερον προς το κέντρον της 
ευρωπαϊκής Ελλάδος παρ’ όσον κείνται αι βόρειοι 
επαρχίαι της, ήτοι η Ήπειρος, η Μακεδονία, η Θρά-
κη, και ότι επομένως η υπεράσπισης των ορίων 
της περιφερείας ταύτης είναι πολύ ευκολωτέρα, 
όταν ληφθή υπ’ όψει αι ευκολίαι των μεταφορών 
τας οποίας της παρέχει ο σχετικά μεγάλος εμπορι-
κός στόλος της».8

Επεκτείνοντας μάλιστα την προσφορά του για 
ναυτική συνεργασία με την Αγγλία, ο Βενιζέλος 
κάλεσε νέα αγγλική ναυτική αποστολή σε αντι-
κατάσταση της Αποστολής Brown.9 Το Βρετανικό 
Ναυαρχείο ανταποκρίθηκε στο ελληνικό αίτημα, 
καθώς επιθυμούσε «το Ελληνικό Ναυτικό να γί-
νει σχεδόν αναπόσπαστο τμήμα του Βρετανικού 

6  Macfie, A.L., The Straits Question, 1908-1936 (Thesσaloniki, 
1993), σελ. 8, 125

7  P.R.O. (Public Record Office), F.O. 286/702, Memorandum-Naval 
bases in Greek territory, 2 Φεβρουαρίου 1919

8  Μπενάκειο, Αρχείο Βενιζέλου, Φάκελος 274, Έγγραφο 62α, 
1927, σελ. 4

9  G.M.M. (Greenwich Maritime Museum), Αρχείο Brown, BRO/14, 
Wemyss προς Brown, 17 Φεβρουαρίου 1919
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Στόλου στη Μεσόγειο»,10 ώστε να έρθει «σε τέ-
τοιο βαθμό αποτελεσματικότητας, τόσο στο έμ-
ψυχο όσο και στο άψυχο υλικό, ώστε οι Έλληνες 
να μπορέσουν εν τέλει να μας απαλλάξουν (τους 
Βρετανούς) από όλες τις ναυτικές ευθύνες στην 
Ανατολική Μεσόγειο»,11 δίνοντας έτσι τη δυνατό-
τητα στη «Βρετανική Κυβέρνηση να πραγματοποι-
ήσει σημαντικές οικονομίες σ’ αυτό το χώρο με τη 
μερική αντικατάσταση των βρετανικών δυνάμεων 
από τις ελληνικές και την παρεπόμενη μεταφο-
ρά δαπανών από τον βρετανικό στον ελληνικό 
προϋπολογισμό».12 Δεδομένης της οικονομικής 
δυσπραγίας και των πολλών αναγκών που είχε 
δημιουργήσει στην αγγλική οικονομία ο Αʹ Πα-
γκόσμιος Πόλεμος και η Ανακωχή, οι υποδείξεις 
του Ναυαρχείου ήταν σύμφωνες με τη γενικότερη 
οικονομική πολιτική του αγγλικού Υπουργικού Συμ-
βουλίου που εκφράζονταν μέσα από την ακόλου-
θη απόφασή του: «(Το Υπουργικό Συμβούλιο είναι) 
πεπεισμένο ως προς την αναγκαιότητα περιστολής 

10  G.M.M., Αρχείο Kelly, KEL/28, Wemyss προς Kelly, 17 Φε-
βρουαρίου 1919

11  G.M.M Αρχείο Kelly, KEL/5, σελ. 3
12  G.M.M., Αρχείο Kelly, KEL/28, Kelly προς Granville, Aθήνα, 4 

Ιουνίου 1920, παρ. 15

των αμυντικών δαπανών στο μέγιστο βαθμό που 
επιτρέπει η εκπλήρωση των αυτοκρατορικών μας 
υποχρεώσεων και η εθνική μας ασφάλεια. Ο κύ-
ριος χώρος εξοικονόμησης πόρων είναι η Εγγύς 
και Μέση Ανατολή».13 Η ανταπόκριση τέλος του 
Βρετανικού Ναυαρχείου στο ελληνικό αίτημα δεν 
ήταν άμοιρη των απόψεων του Βρετανού Πρωθυ-
πουργού David Lloyd George που πίστευε ότι: 

«Οι Έλληνες είναι ο λαός του μέλλοντος στην 
Ανατολική Μεσόγειο. Είναι δημιουργικοί και γεμά-
τοι ενέργεια [...] Μια Μεγάλη Ελλάδα θα αποτε-
λέσει ανεκτίμητο πλεονέκτημα για τη Βρετανική 
Αυτοκρατορία. Οι Έλληνες είναι [...] καλοί ναυτικοί, 
θα αναπτύξουν ναυτική ισχύ. Θα κατέχουν όλα τα 
σημαντικότερα νησιά στην Ανατολική Μεσόγειο. 
Αυτά τα νησιά αποτελούν δυνητικά τις μελλοντι-
κές βάσεις υποβρυχίων. Βρίσκονται στα πλευρά 
της γραμμής επικοινωνιών μας με το Σουέζ, τις 
Ινδίες, την Άπω Ανατολή, την Αυστραλία και την 
Ασία. Οι Έλληνες έχουν ανεπτυγμένο το αίσθημα 
της ευγνωμοσύνης κι αν είμαστε πιστοί φίλοι της 
Ελλάδας την περίοδο της εθνικής της επεκτάσε-

13  Κarvounarakis, Th., Anglo-Greek Relations 1919-1922, (Ph.D. 
Cambridge, 1992), σελ. 31

Το Συνέδριο Ειρήνης των Παρισίων συνήλθε στις 5/18 Ιανουαρίου 1919 και οι συνεδριάσεις του κράτησαν ένα χρόνο. 
Πάνω εικονίζεται η ολομέλεια των αντιπροσωπειών στο μέγαρο του Quai d’ Orsai (Μέγαρο Γαλλικού Υπουργείου των 
Εξωτερικών) το 1919. Στην άκρη δεξιά διακρίνεται ο πρωθυπουργός της Ελλάδος Ε. Βενιζέλος (αρχείο Εθνικού και 
Ιστορικού Μουσείου).
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ως αυτή θα γίνει μια από τις εγγυήσεις μέσω των 
οποίων θα διασφαλισθούν οι κύριες γραμμές επι-
κοινωνιών της Βρετανικής Αυτοκρατορίας».14 

Η ευμενής για τα ελληνικά δίκαια στάση του 
Βρετανού πρωθυπουργού εκδηλώθηκε έμπρακτα 
την άνοιξη του 1919 με την ευκαιρία της ραγδαίας 
ιταλικής επέκτασης στη Μικρά Ασία. «Φοβούμενοι 
ότι οι Ιταλοί θα κατελάμβαναν πραξικοπηματικά τη 
Σμύρνη και θα ίδρυαν εκεί ναυτική βάση, οι Lloyd 
George και Balfour (Πρωθυπουργός και Υπουργός 
των Εξωτερικών της Αγγλίας αντίστοιχα) ακολου-
θώντας τις προτάσεις της διυπουργικής επιτρο-
πής της 31ης Ιανουαρίου 1919 αποφάσισαν να 
ενθαρρύνουν τις ελληνικές φιλοδοξίες προς την 
κατεύθυνση αυτή».15 Οι Γάλλοι επίσης φοβούνταν 
το ενδεχόμενο της υπερβολικής εξάπλωσης της 
Ιταλίας στην Ανατολική Μεσόγειο ενώ και οι Αμε-

14  Churchill, W., The Aftermath, A Sequel tο the World Crisis, 
(London, 1941), σελ. 391

15  Macfie, The Straits Question, σελ. 94

ρικανοί εμφανίζονταν πολύ ενοχλημένοι με τις 
ιταλικές θέσεις στο ζήτημα του Φιούμε αλλά και 
με τις προθέσεις των Ιταλών να δημιουργήσουν 
τετελεσμένα στη Μικρά Ασία στα τέλη Απριλίου 
του 1919. Πράγματι, η κατάληψη από τους Ιτα-
λούς των Αδάνων και η απόβασή τους στη Μαρ-
μαρίδα αποτέλεσαν τη θρυαλλίδα που οδήγησε 
λίγες μόλις μέρες μετά στη συμμαχική εντολή να 
αποβιβαστούν ελληνικά στρατεύματα στη Σμύρνη 
(Μάιος 1919).16 

Μετά από μια αρχική περίοδο ισχυροποίησης 
της ελληνικής στρατιωτικής παρουσίας στην ευ-
ρύτερη περιοχή, το Ελληνικό Στρατηγείο ζήτησε 
επίμονα και κατ’ επανάληψη την άδεια από τους 
συμμάχους να προελάσει στο εσωτερικό της Μι-
κράς Ασίας, ώστε να διαλύσει τις λιγοστές τότε 

16  Smith M.L., Ionian Vision: Greece in Asia Minor 1919-1922 
(London, 1973), σελ. 77-85

Με την υπογραφή της Συνθήκης των Σεβρών στις 28 Ιουλίου/ 10 Αυγούστου του 1920, στη μεγάλη αίθουσα του Δημαρχείου 
της πόλεως, η Ελλάδα όχι μόνο φαινόταν ότι ήταν κοντά στη πραγμάτωση της Μεγάλης Ιδέας, αλλά και στο ότι θα γινόταν 
μια σημαντική περιφερειακή δύναμη της Ανατ. Μεσογείου (αρχείο Μουσείου «Ιστορικής Μνήμης Ελευθερίου Βενιζέλου»).
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τουρκικές δυνάμεις πριν αυτές ισχυροποιηθούν.17 
Η προτεινόμενη ανάληψη επιθετικής δράσης συ-
νιστούσε και την οικονομικότερη διασφάλιση της 
ελληνικής ζώνης της Μικράς Ασίας, καθώς η οχύ-
ρωση του αμυντικού προγεφυρώματος Σμύρνης 
θα αποτελούσε μεγάλο και μακρόχρονο έργο.18 
Επιπλέον, ήταν εύλογη καθώς, όπως από παλιά 
είχε επισημάνει ο Mark Sykes, ένας αξιωματούχος 
με μακρά πείρα της Τουρκίας και των Βαλκανίων:

«Οι Τούρκοι ρέπουν προς την παθητική άμυνα 
- η Πλεύνα, το Ερζερούμ και η Τσατάλτζα κάνουν 
τους Τούρκους να πιστεύουν ότι η μακρά αντίστα-
ση ή η απόκρουση επιθέσεως είναι ότι καλύτερο 
μπορεί να επιτευχθεί [...] οι Τούρκοι πάντα γίνονται 
ισχυρότατοι αν τους δοθεί χρόνος να σκεφθούν. 
Μπορεί να καταδικασθούν σε αδράνεια και να 
αιφνιδιασθούν λόγω της τάσης τους να πανικο-

17  Ό.π., σελ. 110-111. Γενικόν Επιτελείον Στρατού, Επιχειρήσεις 
Φιλαδελφείας-Προύσης-Ουσάκ, Ιούνιος-Νοέμβριος 1920 
(Αθήνα, 1957), σελ. 1-3

18  Γενικόν Επιτελείον Στρατού, Ο Ελληνικός Στρατός στη Σμύρνη, 
Μάιος 1919 - Μάιος 1920 (Αθήνα, 1970), σελ. 229-237

βάλλονται εύκολα, αλλά γίνονται επικίνδυνοι αν 
σταδιακά συνειδητοποιήσουν τον κίνδυνο που 
τους περιβάλλει».19 

Παρ’ όλα αυτά, οι Σύμμαχοι δεν ικανοποίη-
σαν το ελληνικό αίτημα για προέλαση20 καθώς 
δεν τους ήταν απαραίτητη η προσάρτηση στην 
Ελλάδα τμήματος της Μικράς Ασίας. Όπως ήταν 
αναμενόμενο, η Ιταλία έπνεε μένεα εναντίον της 
Ελλάδας, η Αμερική αποστασιοποιήθηκε από τις 
μεσανατολικές υποθέσεις πριν τα τέλη του 1919, 
ενώ και η Γαλλία δεν έβλεπε ευνοϊκά το ενδεχόμε-
νο μόνιμης ελληνικής παρουσίας στη Μικρά Ασία, 
τη στιγμή που η Ελλάδα εμφανίζονταν ως εξάρτη-
μα της βρετανικής ισχύος στην περιοχή.21 Η Αγγλία 
είχε επίσης να ζημιωθεί από την ισχυροποίηση του 
τουρκικού εθνικισμού που ακολούθησε την ελληνι-
κή κατοχή της Σμύρνης και από τον αντίκτυπο που 

19  Churchill, R.S., & Gilbert M., Winston Churchill, vol. 3, (London 
1966-88), σελ. 31

20  Γενικόν Επιτελείον Στρατού, Επίτομος Ιστορία Εκστρατείας Μι-
κράς Ασίας, 1919-1922 (Αθήναι, 1972), σελ. 24

21  Leontaritis, Greece and the First World War, σελ. 425-426 

Αντίθετα η ίδια συνθήκη σήμαινε τον οριστικό διαμελισμό της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Στη φωτογραφία ο Τούρκος 
πληρεξούσιος Χααντί πασάς υπογράφει τη συνθήκη (αρχείο Μουσείου «Ιστορικής Μνήμης Ελευθερίου Βενιζέλου»).
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αυτός είχε στους Ινδούς μουσουλμάνους. Παρόλ’ 
αυτά, η πιθανότητα στρατιωτικής βοήθειας από την 
Ελλάδα σε περίπτωση που οι Τούρκοι δεν συμ-
μορφώνονταν με τις συνθήκες ειρήνης αλλά και ο 
φιλελληνισμός του Lloyd George συνέτειναν στο 
να επιτείνουν χρονικά την ελληνική στρατιωτική 
παρουσία στην Ιωνία.22 Πάντως, με την ακύρωση 
των ιταλικών σχεδίων κατάληψης της Σμύρνης, η 
ελληνική στρατιωτική παρουσία στη Μικρά Ασία 
είχε σχεδόν καθ’ ολοκληρίαν εξυπηρετήσει το 
λόγο υπάρξής της στα μάτια των περισσότερων 
Συμμάχων.

22  Macfie, The Straits Question, σελ. 114. Stavrianos, L.S., The 
World since 1500: a Global History (Englewood Cliffs, N.J. 
1966), σελ. 476

Η διαρκής ενασχόληση των Συμμάχων με την 
υπογραφή των συνθηκών ειρήνης με τη Γερμανία 
και την Αυστρο-ουγγαρία, τα πολλά μεταπολεμικά 
προβλήματά τους, το χάος στη Ρωσία και η απατηλή 
ελπίδα ότι η Αμερική θα πειθόταν να συμμετάσχει 
στη ρύθμιση των ζητημάτων της Ανατολής, καθυ-
στέρησαν την υπογραφή ειρήνης με την Τουρκία. 
Όσον καιρό οι Σύμμαχοι ήταν απασχολημένοι και ο 
Ελληνικός Στρατός βρισκόταν περιορισμένος στην 
περιοχή της Σμύρνης, λόγω των συμμαχικών απα-
γορεύσεων, το Εθνικιστικό Κίνημα του Μουσταφά 
Κεμάλ κέρδιζε έδαφος, με αποτέλεσμα τον Μάρτιο 
του 1920 να καταγάγει μεγάλη νίκη επί γαλλικών 
δυνάμεων στο Μαράς της Κιλικίας.23 Η αντίδραση 

23  Macfie, The Straits Question, σελ. 91-92, 98, 109

Η απόβαση της μεραρχίας Σμύρνης στις 7/20 Ιουλίου του 1920 στη Ραιδεστό και την Ηράκλεια προετοιμάστηκε με 
βομβαρδισμούς των εχθρικών θέσεων από μικτή ελληνοβρετανική μοίρα με αρχηγίδα το θωρηκτό «ΚΙΛΚΙΣ». Επάνω 
εικονίζονται χειριστές πυροβόλου αντιτορπιλικού που ετοιμάζονται να βάλουν κατά των εχθρικών θέσεων στη Ραιδεστό 
(αρχείο Εθνικού και Ιστορικού Μουσείου).
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των Συμμάχων δεν ήταν άλλη από την κατάλη-
ψη της Κωνσταντινούπολης, αναγνωρίζοντας έτσι 
ότι η διατήρηση της σουλτανικής κυριαρχίας στην 
Πόλη δεν είχε το επιθυμητό αποτέλεσμα επί των 
εθνικιστών.24 Ο Βενιζέλος τότε ζήτησε να επιτρα-
πεί στον Ελληνικό Στρατό η ανάληψη επιθετικής 
ενέργειας εναντίον των κεμαλικών θέλοντας να 
εκμεταλλευτεί την ευνοϊκή συγκυρία των πολλών 
περισπάσεων που αντιμετώπιζε ο κεμαλικός Στρα-
τός, όπως από τους Κιρκασίους του Αζναβούρ, 
από τους αντικεμαλικούς του Ικονίου από τους 
παρτζάνους του Ετέμ και βέβαια από τους σουλ-
τανικούς.25 Η πρότασή του όμως αυτή δεν έγινε 
και πάλι δεκτή, πιθανόν από φόβο μήπως η προ-
έλαση των Ελλήνων ωθούσε τους κεμαλικούς σε 
αντιπερισπασμό εναντίον συμμαχικών θέσεων στη 
Συρία, την Περσία, τη Μεσοποταμία και τα Στενά.26 
Στα τέλη όμως της άνοιξης του 1920, σχηματισμοί 
του Κεμαλικού Στρατού απείλησαν βρετανικές θέ-
σεις στη Νικομήδεια καθώς και την ελευθερία της 
ναυσιπλοΐας στη θάλασσα του Μαρμαρά. Η εξέ-
λιξη αυτή ήταν κατ’ εξοχήν ανησυχητική για τους 
Άγγλους που από τον Κριμαïκό Πόλεμο και μετά 
θεωρούσαν την ρωσική ακτή του Ευξείνου Πόντου 
ως την αχίλλειο πτέρνα της Ρωσικής Αυτοκρατο-
ρίας – με την προϋπόθεση βέβαια ότι ο Αγγλικός 
Στόλος είχε πρόσβαση σ’ αυτή. Συνάμα, η ύπαρξη 
σημαντικού γεωργικού πλούτου αλλά και πλούσι-
ων κοιτασμάτων πετρελαίου και άλλων ορυκτών 
στην περιφέρεια της Μαύρης Θάλασσας, ενίσχυσε 
το ενδιαφέρον των Άγγλων για την ασφάλεια των 
Στενών και της Κωνσταντινούπολης.27 Δεδομένου 
αυτού του ενδιαφέροντος αλλά και της αδυναμίας 
των Συμμάχων να προστατέψουν την περιοχή από 
τους Κεμαλικούς, νέα πρόταση του Βενιζέλου για 
προέλαση του Ελληνικού Στρατού προς την κα-
τεύθυνση των Στενών έγινε τελικά δεκτή.28 Μέσα 

24  Ό.π., σελ. 98-110
25  Σπυρίδωνος, Γ., Πόλεμος και Ελευθερία. Η Μικρασιατική Εκ-

στρατεία όπως την είδα, Αθήναι, 1957, σελ. 94-95. Γενικό 
Επιτελείο Στρατού, Επιθετικαί Επιχειρήσεις Δεκεμβρίου 1920 
- Μαρτίου 1921 (Αθήνα, 1963), σελ. 9-10

26  Smith, Ionian Vision, σελ. 120
27  Churchill College Cambridge, Αρχείο Churchill, Char 8/258, 

Malley προς Churchill, 22 Δεκεμβρίου 1927. A.C.M. (Archives 
Centrales de la Marine), SSQ/75, Les anciennes et les 
nouvelles luttes pour les detroits, Αθήνα, 27 Δεκεμβρίου 
1922, σελ. 10. Macfie, The Straits Question, σελ. 113-114

28  Macfie, The Straits Question, σελ. 117-118

σε λίγες μέρες, τον Ιούνιο του 1920, ο Ελληνικός 
Στρατός προέλασε από τη Σμύρνη μέχρι και τα Στε-
νά, απομακρύνοντας έτσι την τουρκική απειλή από 
τους Βρετανούς. Η προέλαση αυτή διευκολύνθηκε 
από τη συνεχιζόμενη εμφύλια διαμάχη των Τούρ-
κων και την πολεμική δράση των Γάλλων και των 
Αρμενίων εναντίον του Κεμάλ.29 Σε παρόμοια επι-
χείρηση τον Ιούλιο του 1920 ο Ελληνικός Στρατός 
κατέλαβε την Ανατολική Θράκη και στο τέλος του 
καλοκαιριού η Ελλάδα απολάμβανε τους καρπούς 
των πρόσφατων επιτυχιών της, αφού η Συνθήκη 
των Σεβρών της έδινε την κυριότητα εκτεταμένων 
εδαφών.30 «Στρατηγικά το έδαφος της Μεγάλης 
Ελλάδας» υποστήριζε μια έκθεση του Βρετανικού 
Υπουργείου των Εξωτερικών: 

«θα βρίσκεται στο κέντρο όλων των οδών με-
ταξύ της Κεντρικής Ευρώπης και της Ασίας. Κα-
θώς το μεγεθυνθέν κράτος θα έχει ακτογραμμή 
στη Μαύρη θάλασσα θα εφάπτεται των πλευρών 
των περισσότερο απομακρυσμένων και δύσκολα 
προσβάσιμων οδών που ξεκινούν από το Δούναβη 
και τη νότια Ρωσία, διέρχονται τη Μαύρη θάλασσα 
και την Υπερ-Καυκασία και κατευθύνονται προς 
την Περσία και την Κεντρική Ασία. Δεδομένης της 
υψηλής παραγωγικότητας όλων αυτών των πε-
ριοχών και του ορυκτού τους πλούτου, η Μεγάλη 
Ελλάδα θα αποτελέσει μια σημαντική περιφερεια-
κή δύναμη από μόνη τη θέση της».31 

Αναμφίβολα οι προοπτικές που ανοίγονταν για 
την Ελλάδα ήταν πολλά υποσχόμενες, η πραγμά-
τωσή τους όμως προϋπέθετε την ήττα των Κεμα-
λικών. Για να επιτευχθεί αυτή θεωρήθηκε σκόπιμη 
η χωρίς καθυστέρηση προέλαση του Ελληνικού 
Στρατού μέχρι την Άγκυρα με την ελπίδα ότι ο κε-
μαλικός Στρατός, που ακόμα και τότε το μέγεθός 
του ήταν σχετικά μικρό, θα ηττάτο «ή θα αναγκα-
σθή να καταθέση τάχιστα τα όπλα ή συνεχίζων την 
άφρονα στάσιν του θα διασπαρή εις ασημάντους 
συμμορίας, αίτινες ταχέως θα εκμηδενισθώσιν 
μακράν των σημαντικών κέντρων και επί χώρας 
εστερημένης σχεδόν συγκοινωνιών».32 

29  Γενικό Επιτελείο Στρατού, Επιθετικαί Επιχειρήσεις Δεκεμβρίου 
1920-Μαρτίου 1921, σελ. 10-12

30  Γενικόν Επιτελείον Στρατού, Επίτoμος Ιστορία, σελ. 55-62
31  Churchill College Cambridge, Αρχείο Churchill, Char 8/258, 

Malley προς Churchill, 22 Δεκεμβρίου 1927
32  Γενικόν Επιτελείον Στρατού, Επιχειρήσεις Φιλαδελφείας-Πρού-

σης-Ουσάκ, σελ. 199
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Η προέλαση του Ελληνικού Στρατού προς την 
Άγκυρα καθυστέρησε να πραγματοποιηθεί λόγω 
των εκλογών της 1ης Νοεμβρίου και της απομό-
νωσης της χώρας από τους Συμμάχους της που 
επέφερε η ήττα του Βενιζέλου και η επάνοδος του 
Κωνσταντίνου στον ελληνικό Θρόνο.33 Στην απο-
μόνωση αυτή ευσύνοπτα απέδωσε ο Ελευθέριος 
Βενιζέλος την αρνητική έκβαση της εκστρατείας 
με τα εξής λόγια: 

«Ότι εξ άλλου επί της Δυτικής Μικράς Ασίας 
επέκτασις του Ελληνικού κράτους δεν υπερέβαινε 
τας δυνάμεις αυτού απέδειξε το γεγονός ότι εφό-
σον δεν διελύετο η συμμαχία ημών προς τας δύο 
δυτικάς δυνάμεις ήτοι επί 18 μήνας ο Τουρκικός 
Στρατός ήτο ανίκανος και να παρενοχλήσει καν 
σοβαρώς τον Ελληνικόν, και ότι μετά την διάλυσιν 
της συμμαχίας ταύτης, την υπό των τέως Συμμά-
χων κατάσχεσιν των εις την Εθνικήν Τράπεζαν της 
Ελλάδος ανηκόντων χρημάτων και την εντεύθεν 
λιμοκτόνησιν του Ελληνικού Στρατού, την υπό του 
Γαλλικού και Ιταλικού στόλου βιαίαν απελευθέ-
ρωσιν των πλοίων όσα ο Ελληνικός Στόλος συνε-
λάμβανεν ως παραβιάζοντα τον αποκλεισμόν των 
Τουρκικών παραλίων υπό των τέως συμμάχων της 
Ελλάδος, την υπό των τέως συμμάχων της Ελλά-
δος εξασφάλισιν της τουρκικής πρωτευούσης από 
ελληνικής επιθέσεως, πάλιν ο Ελληνικός Στρατός 
κατόρθωσε να διατηρηθή εις Μικράν Ασίαν επί 
22 μήνας μέχρις ότου εκ των στερήσεων καταστή 
ανίκανος προς περαιτέρω δράσιν.»34

Το κωνσταντινικό καθεστώς πάντως συνέχισε 
την εκστρατεία, σε μια προσπάθεια να πείσει τον 
ελληνικό λαό και την Αντάντ ότι δεν υπολειπό-
ταν σε δυναμισμό και συμμαχική αξιοπιστία των 
βενιζελικών.35 Οι πρώτες επιθετικές ενέργειες 
αναγνωριστικού χαρακτήρα προς την κατεύθυνση 
του σιδηροδρομικού κόμβου του Εσκί Σεχήρ έλα-
βαν χώρα στα τέλη Δεκεμβρίου του 1920, όπου 
«παρά το ευνοϊκό γενικά τελικό τους αποτέλεσμα, 

33  Macfie, The Straits Question, σελ. 124-128
34  Μπενάκειο, Αρχείο Βενιζέλου, Φάκελος 274, Έγγραφο 62α, 

1927, σελ. 6. Με τις θέσεις του Βενιζέλου δε φαίνεται να δι-
αφωνεί και ο τότε Άγγλος Υπουργός Στρατιωτικών Winston 
Churchill στο Churchill College Cambridge, Αρχείο Churchill, 
Char 8/222, Churchill προς Lloyd George, 9 Ιανουαρίου 
1929. 

35  Βλέπε ενδεικτικά, μεταξύ πολλών άλλων, Εκδοτική Αθηνών, 
Ιστορία του Ελληνικού Έθνους. Το Ελληνικό κράτος από το 
1913 έως το 1941 (Αθήνα, 1978), σελ. 156-160

υπήρχαν αρκετές αδυναμίες στην επιτελική ορ-
γάνωση και τον εφοδιασμό».36 Κατά τη διάρκεια 
των επιχειρήσεων αυτών διαπιστώθηκε και η ση-
μαντική βελτίωση των κεμαλικών δυνάμεων που 
εκμεταλλευόμενες την κεντρική γεωγραφική τους 
θέση αλλά και τη ραγδαία αύξηση της δημοφιλίας 
τους στην Τουρκία μετά την υπογραφή της Συνθή-
κης των Σεβρών από τη σουλτανική κυβέρνηση, 
εξουδετέρωσαν, εν πολλοίς, τους ασθενέστερους 
αντιπάλους τους και επικέντρωσαν την προσπά-
θειά τους εναντίον του κυριότερου εχθρού τους, 
του Ελληνικού Στρατού.37 Η νίκη δε που τελικά κα-
τήγαγαν επί των Ελλήνων το καλοκαίρι του 1922 
υπήρξε σχηματικά επανάληψη των όσων συνέβη-
σαν κατά τη διάρκεια της Ρωσικής Επανάστασης 
και του Ρωσικού Εμφυλίου. Και εκεί η κεντρική 
θέση και η κινητικότητα του Κόκκινου Στρατού σε 
συνδυασμό με την έλλειψη συντονισμού των αντε-
παναστατικών δυνάμεων οδήγησαν στην σταδιακή 
επικράτηση του κομμουνισμού.38

Η επόμενη, ευρεία επιθετική ενέργεια του 
ελληνικού εκστρατευτικού σώματος έλαβε χώρα 
μεταξύ της 10/23 και της 20/2 Μαρτίου/Απριλίου 
1921, μετά την άγονη για την Ελλάδα Διασυμμαχι-
κή Συνδιάσκεψη του Λονδίνου (8/21 Φεβρουαρίου 
- 5/18 Μαρτίου 1921) στο περιθώριο της οποίας 
συνήφθησαν με την Ιταλία και τη Γαλλία επωφε-
λείς συμφωνίες για την κεμαλική Τουρκία. Αξίζει 
δε να σημειωθεί ότι η γαλλοκεμαλική συμφωνία 
προσπάθησε να αποσοβήσει επικείμενη Κεμαλο-
Σοβιετική σύμπραξη που ίσως να εντασσόταν σε 
συνασπισμό των ηττημένων του Αʹ Παγκοσμίου 
Πολέμου που φημολογούταν ότι ήταν τότε υπό 
διαμόρφωση.39 Στην επιθετική ενέργεια των Ελ-
λήνων συνέβαλαν και σχετικές ανεπίσημες παρο-
τρύνσεις των Churchill και Lloyd George,40 κάτι 
που αποτελούσε συνήθη πρακτική των δύο Βρε-

36  Ο.π,, σελ. 157. Για περισσότερες λεπτομέρειες βλ. Γενικό Επιτε-
λείο Στρατού, Επιθετικαί Επιχειρήσεις Δεκεμβρίου 1920-Μαρ-
τίου 1921, σελ. 78 

37  Γενικό Επιτελείο Στρατού, Επιθετικαί Επιχειρήσεις Δεκεμβρίου 
1920-Μαρτίου 1921, σελ. 10, 12

38  Risanovski, N.V., A History of Russia (Oxford University Press 
: New York, Oxford, 1993), σελ. 479-487

39  Εκδοτική Αθηνών, Ιστορία του Ελληνικού Έθνους. Το Ελληνικό 
κράτος από το 1913 έως το 1941, σελ. 160-164, 169-171

40  Ο.π., σελ. 162, & Αρχείο ΥΠΕΞ, Φάκελος 1921-17/2, Μπαλτα-
τζής προς Γούναρη, 11 Απριλίου 1921 
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τανών πολιτικών.41 Η ελληνική όμως επίθεση δεν 
πέτυχε τον αντικειμενικό της στόχο, την κατάληψη 
δηλαδή των στρατηγικής σημασίας συγκοινωνια-
κών κόμβων Εσκί Σεχήρ και Αφιόν Καραχισάρ, κα-
θώς τα προβλήματα μετακίνησης, επικοινωνίας και 
επιμελητείας που παρατηρήθηκαν κατέδειξαν πό-
σο βιαστική ήταν η οργάνωση και ο επιτελικός της 
σχεδιασμός λόγω της υποτίμησης του αντιπάλου 
και του φόβου περαιτέρω βελτίωσης της μαχητι-
κής του ικανότητας.42 Επιπλέον, οι αθρόες και για 
κομματικούς κυρίως λόγους, αλλαγές στο σώμα 
των αξιωματικών του ελληνικού εκστρατευτικού 
σώματος που συνοδεύτηκαν από πληθωρισμό 

41  Έχει προσαφθεί στον Lloyd George ότι ασκούσε εξωτερική 
πολιτική «μέσω οποιουδήποτε καναλιού εκτός του Υπουργείου 
των Εξωτερικών» Rothwell, V.H., British War Aims and Peace 
Diplomacy, 1914-1918 (Clarendon Press, Oxford, 1971), σελ. 
7. Βλέπε επίσης σχετικά για τη συνήθεια αυτή των δύο πολι-
τικών ανδρών Fotakis, Z., Greek Naval Strategy and Policy, 
1910-1919 (Routledge, London & New York, 2005), σελ. 55-
64,82, 87-89, 122-123

42  Εκδοτική Αθηνών, Το Ελληνικό κράτος από το 1913 έως το 
1941, σελ. 164-165

υψηλόβαθμων και τη μη επανεκπαίδευση όσων 
από τους νεοτοποθετημένους δεν είχαν άμεση 
πείρα της σύγχρονης στρατηγικής και τακτικής, 
επηρέασαν αρνητικά το αξιόμαχο του ελληνικού 
στρατού κατά την επίθεση του Μαρτίου του 1921 
αλλά και αργότερα.43 

Η επιθετική προσπάθεια του ελληνικού εκ-
στρατευτικού σώματος κορυφώθηκε το διάστημα 
Ιουνίου-Σεπτεμβρίου 1921, λόγω των δυσμενών 
συμμαχικών προτάσεων του Ιουνίου του 1921 
προς την Ελλάδα για το διακανονισμό του Μικρα-
σιατικού Ζητήματος, της επιδεινούμενης οικονομι-
κής θέσης της χώρας και της ταχείας βελτίωσης 
του αξιόμαχου των κεμαλικών δυνάμεων εξαιτί-
ας, ως ένα βαθμό, της ιταλικής και της σοβιετικής 
αρωγής μετά και το Κεμαλο-Σοβιετικό σύμφωνο 
της 5/18ης Μαρτίου 1921. Η αρωγή αυτή των Σο-
βιετικών προς τους Κεμαλικούς οφειλόταν κυρίως 
στην επιθυμία τους να ακυρωθούν τα βρετανικά 

43  Ο.π., σελ. 155-156. Γενικό Επιτελείο Στρατού, Επιχειρήσεις 
Ιουνίου-Ιουλίου 1921, (Αθήνα 1964), σελ. 5-6 

Γούναρης, Παπούλας, Θεοτόκης και Δούσμανης στην Κιουτάχεια το 1921. Ο τότε πρωθυπουργός της Ελλάδος Δ. Γούνα-
ρης μαζί με τον υπουργό των Στρατιωτικών Ν. Θεοτόκη κατέφθασαν στην Κιουτάχεια για να λάβουν μέρος σε πολεμικό 
συμβούλιο υπό την προεδρία του βασιλιά. Το συμβούλιο αυτό αποφάσισε την εξέλιξη των επιχειρήσεων προς Άγκυρα με 
σκοπό την εκμηδένιση του Τουρκικού Στρατού. 
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σχέδια επί των Στενών και της Κωνσταντινούπο-
λης, σχέδια που απειλούσαν την εδαφική ακεραι-
ότητα και την πολιτειακή ιδιοπροσωπία της Σοβι-
ετικής Ένωσης.

Η νέα ελληνική επιθετική προσπάθεια ενισχύ-
θηκε από την άρση του εμπάργκο πώλησης όπλων 
που αντιμετώπιζε μέχρι τότε το κωνσταντινικό κα-
θεστώς.44 Μια επιτυχία, όμως, που μετριάστηκε 
από τη μη αναγνώριση από τους Συμμάχους του 
δικαιώματος του ελληνικού Πολεμικού Ναυτικού 
να χρησιμοποιεί λιμενικές εγκαταστάσεις που αυ-
τοί ήλεγχαν ή να διενεργεί νηοψίες σε πλοία δικής 
τους σημαίας για τα οποία υπήρχαν πληροφορίες 
ότι μετέφεραν πολεμοφόδια στον αντίπαλο.45 

Αντικειμενικός στόχος της πρώτης φάσης της 
επιθετικής ενέργειας του ελληνικού εκστρατευτι-
κού σώματος, που διήρκησε μεταξύ της 25/8 Ιου-
νίου/Ιουλίου και τις 12/25 Ιουλίου του 1921, ήταν, 
όπως και τον Μάρτιο του 1921, η κατάληψη των 
Εσκί Σεχήρ και Αφιόν Καραχισάρ και η κύκλωση 
και εξόντωση του αντιπάλου. Σε αντίθεση με ό,τι 
είχε συμβεί στην ελληνική επιθετική ενέργεια του 
Μαρτίου του 1921 τώρα τα τρία ελληνικά Σώματα 
Στρατού συνδύασαν επαρκώς τις κινήσεις τους, με 
αποτέλεσμα να καταλάβουν τους δύο σιδηροδρο-
μικούς κόμβους που ήλεγχαν οι κεμαλικοί, αφού 
πρώτα όμως επέφεραν βαριές απώλειες στους 
Τούρκους υπερασπιστές τους. Το κύριο όμως 
σώμα των κεμαλικών δυνάμεων κατόρθωσε να 
συμπτυχθεί κανονικά και να λάβει θέση στην αμυ-
ντική περίμετρο της Άγκυρας, εκμεταλλευόμενο τη 
μη συστηματική καταδίωξή του από τον Ελληνικό 
Στρατό μετά τη μάχη του Εσκί Σεχήρ46 αλλά και 
τη μόνιμη υστέρηση των Ελλήνων σε ιππικό, που 
μείωνε δραστικά την ικανότητά τους να αιφνιδιά-
σουν και να αποκόψουν τον αντίπαλο που συνε-
χώς υποχωρούσε στα ενδότερα της Ανατολίας.47

44  Ο.π., σελ. 6-7, 13, 19. Εκδοτική Αθηνών, Το Ελληνικό κράτος 
από το 1913 έως το 1941, σελ. 168-171

45  Σακελλαρίου Α., Ένας ναύαρχος θυμάται, τομ. Α Αθήνα, σελ. 
158. Ε.Λ.Ι.Α., Αρχείο Δούσμανη, Φάκελος 8.3. Αναφορά Δού-
σμανη, 29/12 Απριλίου/Μαΐου 1921. P.R.O., FO 286/756 
Foreign Office προς Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών, 26 Απρι-
λίου 1921. P.R.O., FO 286/757 Ραγκαβής προς Foreign Office, 
4 Οκτωβρίου 1921. Εκδοτική Αθηνών, Το Ελληνικό κράτος 
από το 1913 έως το 1941 σελ. 168. Γενικό Επιτελείο Στρατού, 
Επιχειρήσεις Ιουνίου-Ιουλίου 1921, σελ. 19-20

46  Εκδοτική Αθηνών, Το Ελληνικό κράτος από το 1913 έως το 
1941, σελ.172-176

47  Σπυρίδωνος, Πόλεμος και Ελευθερία, σελ. 129

Η δεύτερη φάση της ελληνικής επιθετικής 
ενέργειας συνίστατο στη διάβαση του Σαγγάριου 
στις αρχές του Αυγούστου του 1921 και στην επί 
εικοσαημέρο ηρωική και πολύνεκρη μάχη των ελ-
ληνικών δυνάμεων στην αμυντική περίμετρο της 
Άγκυρας. Πάρα τον ηρωισμό όμως των Ελλήνων 
στρατιωτών, το ατελές ελληνικό σχέδιο εκβίασης 
των τουρκικών αμυντικών γραμμών και η έλλει-
ψη συντονισμού στην εφαρμογή του ανάγκασαν 
τον Ελληνικό Στρατό να επανακάμψει στη γραμμή 
Εσκί Σεχήρ - Αφιόν Καραχισάρ μετά το πέρας των 
σχετικών επιχειρήσεων.48 Η αποτυχία αυτή οφει-
λόταν επίσης στην έλλειψη όπλων και πολεμοφο-
δίων που εμπόδισε να καταστεί αποφασιστικό το 
ασθενές αριθμητικό πλεονέκτημα του ελληνικού 
εκστρατευτικού σώματος έναντι του κεμαλικού 
Στρατού, αλλά και στο μικρότερο βεληνεκές του 
ελληνικού πυροβολικού σε σχέση με αυτό του 
τουρκικού.49 

Η αποτυχία του Ελληνικού Στρατού να συντρί-
ψει τους κεμαλικούς μεταξύ του Ιουνίου και του 
Σεπτεμβρίου του 1921, διευκόλυνε την υπογρα-
φή του Συμφώνου Franklin-Bouillon μεταξύ της 
Γαλλίας και της κεμαλικής Τουρκίας που προέβλε-
πε, μεταξύ άλλων, την αποχώρηση των γαλλικών 
στρατευμάτων από την Κιλικία, δίνοντας έτσι τη 
δυνατότητα στο σύνολο των κεμαλικών δυνάμεων 
να συγκεντρωθούν στο ελληνικό μέτωπο. Επιπλέ-
ον, ο τότε πρωθυπουργός της Ελλάδας Δημήτριος 
Γούναρης απέτυχε να εξασφαλίσει εξωτερικό δά-
νειο στην κεφαλαιαγορά του Λονδίνου και αμοι-
βαία αποδεκτή λύση του Μικρασιατικού ζητήμα-
τος από την Ελλάδα, την Αντάντ και την κεμαλική 
Τουρκία κατά το πεντάμηνο της απουσίας του 
στο εξωτερικό (Οκτώβριος 1921 - Φεβρουάριος 
1922). Μέσα σε ένα εξαιρετικά φορτισμένο κλίμα 
αναπτύχθηκαν οι κινήσεις της Εθνικής Άμυνας και 
της Μικρασιατικής Άμυνας από Βενιζελικούς, κυ-
ρίως, αξιωματικούς και πολίτες με στόχο την αυ-
τοοργάνωση και αυτονόμηση του Μικρασιατικού 
Ελληνισμού και την εξασφάλιση σχετικής βοήθειας 
από το ελληνικό κράτος. Οι κινήσεις όμως αυτές, 

48  Ο.π., σελ. 193-196. Εκδοτική Αθηνών, Το Ελληνικό κράτος από 
το 1913 έως το 1941, σελ. 176-186

49  Γενικό Επιτελείο Στρατού, Επιχειρήσεις Ιουνίου-Ιουλίου 1921, 
σελ. 26. Γενικό Επιτελείο Στρατού, Επιχειρήσεις προς Άγκυραν, 
τόμος Α (Αθήνα, 1965), σελ. 10. Σπυρίδωνος, Πόλεμος και 
Ελευθερία, σελ. 135
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η προσπάθεια δημιουργίας «Μικρασιατικού Κρά-
τους» που έλαβε χώρα τον Ιούλιο του 1922 και 
το ελληνικό σχέδιο κατάληψης της Κωνσταντινού-
πολης του ίδιου μήνα δεν ευοδώθηκαν.50 Η επιδι-
ωχθείσα κατάληψη της Πόλης από τον Ελληνικό 
Στρατό είχε ενθαρρυνθεί από το Βρετανό Υπουργό 
Στρατιωτικών Winston Churchill και τον Βρετανό 
Α.Γ.Ε.Ν., ναύαρχο Beatty, που προέτρεψε εμφαντι-
κά τον Έλληνα ναυτικό ακόλουθο στο Λονδίνο με 
τα εξής λόγια: «Κάμετέ το, κάμετέ το, μη ζητήσετε 
άδειαν μη δυναμένην να δοθεί».51 Η σκοπούμενη 
κατάληψη της Κωνσταντινούπολης από τους Έλ-
ληνες στέρησε το ελληνικό εκστρατευτικό σώμα 
στη Μικρά Ασία από κρίσιμες εφεδρείες και εν-
θάρρυνε τον Κεμάλ να επιτεθεί εναντίον του στα 
τέλη Αυγούστου του 1922, παρά το γεγονός ότι η 
περίοδος των επιχειρήσεων βάδιζε νομοτελειακά 
προς το τέλος της.52 

 Η επίθεση του Κεμάλ στέφθηκε με ταχεία και 
απόλυτη επιτυχία για μια σειρά από λόγους. Το 
ηθικό των Ελλήνων οπλιτών ήταν αρκετά χαμηλό, 
η προετοιμασία γραμμών αμύνης στην ελληνική 
παράταξη υπήρξε ημιτελής, ενώ τα αφρούρητα, 
εν πολλοίς, κενά που αφέθηκαν σε αυτήν ήταν αρ-
κετά μεγάλα και πολύ λιγότερο δύσβατα από ό,τι 
αρχικά θεωρούνταν. Επιπλέον, ο διοικητικός υπερ-
συγκεντρωτισμός που διείπε τη λειτουργία του ελ-
ληνικού εκστρατευτικού σώματος, η εσφαλμένη 
στρατηγικά διάταξη των ελληνικών δυνάμεων 
στη Μικρά Ασία, η σχετική τους βραδύτητα όταν 
χρειάστηκε να συμπτυχθούν, η ευστοχία και το με-
γαλύτερο βεληνεκές του τουρκικού πυροβολικού 
και η διεύθυνση των τουρκικών επιχειρήσεων εκ 
του σύνεγγυς από τον Κεμάλ και όχι εκ της Σμύρ-
νης, όπως έκανε ο Έλληνας αρχιστράτηγος Χα-
τζηανέστης, καθιστούν κατανοητό το μέγεθος της 
τουρκικής νίκης.53 Μια νίκη που οφειλόταν ακόμα, 
όπως και παλαιότερα, στην υπεροχή των τουρ-
κικών στρατιωτικών υπηρεσιών πληροφοριών 
έναντι των αντίστοιχων ελληνικών που αντλού-

50  Εκδοτική Αθηνών, Το Ελληνικό κράτος από το 1913 έως το 
1941, σελ 186-200. Macfie, The Straits Question, σελ.139-
149

51  Αρχείο Υπουργείου των Εξωτερικών, Ραγκαβής προς Υπουργόν 
των Εξωτερικών, Λονδίνο, 24/7 Απριλίου/Μαΐου 1922

52  Macfie, The Straits Question, σελ.149. Εκδοτική Αθηνών, Το 
Ελληνικό κράτος από το 1913 έως το 1941, σελ 206, 208

53  Εκδοτική Αθηνών, Το Ελληνικό κράτος από το 1913 έως το 
1941, σελ. 200-233

σαν, μεταξύ άλλων, ακριβείς πληροφορίες για τις 
κινήσεις του ελληνικού εκστρατευτικού σώματος 
από συμμάχους, κυρίως Γάλλους αξιωματικούς.54 
Οφειλόταν τέλος και στην υπέρτερη, επιτελική αξία 
των Τούρκων αξιωματικών που είχαν αποφοιτή-
σει από την τριετούς φοίτησης Σχολή Πολέμου της 
Κωνσταντινούπολης εν αντιθέσει με τους Έλλη-
νες συναδέλφους τους που τοποθετούνταν στα 
επιτελεία του ελληνικού εκστρατευτικού σώμα-
τος χωρίς να έχουν τύχει σχετικής εκπαίδευσης. 
Όπως χαρακτηριστικά επισημαίνεται, «τα ελληνικά 
επιτελεία εύρον τον διδάσκαλόν των» από τους 
Τούρκους ομολόγους τους. 55 Πρέπει πάντως να 
σημειωθεί ότι μετά την κατάρρευση του μετώπου 
και την εσπευσμένη εκκένωση της Μικράς Ασίας 
από τον Ελληνικό Στρατό τον Αύγουστο του 1922, 
η ελληνική ναυτική υπεροχή στο Αιγαίο εξασφάλι-
σε την ασφαλή διεκπεραίωση στην αντίπερα όχθη 
του Αιγαίου του μεγαλύτερου τμήματος του ελλη-
νικού έμψυχου και άψυχου, πολεμικού υλικού.56

Η ελληνική εμπλοκή στη Μικρά Ασία, μακρά 
στη διάρκεια της, όπως συνήθως αποβαίνουν οι 
συγκρούσεις μεταξύ κατ’ εξοχήν ναυτικών δυ-
νάμεων με κατ’ εξοχήν χερσαίες δυνάμεις στην 
παγκόσμια ιστορία57 (Ελλάδα-Τουρκία, Αγγλία-Γαλ-
λία, Αθήνα-Σπάρτη, Ρώμη-Καρχηδόνα κ.λπ.) απέβη 
ατυχής για τα ελληνικά όπλα λόγω δυσμενών δι-
εθνοπολιτικών εξελίξεων και κρίσιμων στρατιωτι-
κών παραμέτρων που σκιαγραφήθηκαν ανωτέρω. 
Η έκβασή της δεν ήταν εξ αρχής δεδομένη, αν και 
τα περιθώρια για μιαν «άλλη εξέλιξη» ποτέ δεν 
ήταν μεγάλα, καθώς η Ελλάδα έπρεπε να βασισθεί 
μόνο στους περιορισμένους της πόρους και κάποι-
ες φορές, ούτε καν σε αυτούς, λόγω συμμαχικών 
παρεμβάσεων. Σε κάθε περίπτωση, η Νεότερη Ελ-
λάδα στη Μικρά Ασία απεδύθη σε επικές προσπά-
θειες των οποίων η ιστορική αξία και επικαιρότητα 
είναι προφανής, παρά τις εννέα δεκαετίες που μας 
χωρίζουν από αυτές.

54  Γενικό Επιτελείο Στρατού, Επιθετικαί Επιχειρήσεις Δεκεμβρίου 
1920-Μαρτίου 1921, σελ. 96. Αρχείο Υπουργείου Εξωτερικών, 
Παπούλας προς Επιτελική Υπηρεσία Υπουργείου Στρατιωτικών, 
Δορύλαιον 17/30 Σεπτεμβρίου 1921

55  Σπυρίδωνος, Πόλεμος και Ελευθερία, σελ. 67-68
56  Πετρόπουλος, Ν., Αναμνήσεις ενός Παλιού Ναυτικού, 1923-

1940 (Αθήνα, 1962), σελ. 34-36. Χαρατσής, Στ. 1023 
Αξιωματικοί και 22 Κινήματα τομ. Α (Αθήνα, 1985), σελ. 77

57  Gray, C., The Leverage of Sea Power (New York: The Free 
Press, 1992)
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Έπρεπε; Τις πταίει;
(Αποσπάσματα από το βιβλίο Η Μικρασιατική Εκστρατεία 1919-1922, 
από το έπος στην τραγωδία, Εκδόσεις ΠΕΡΙΤΕΧΝΩΝ, Αθήνα 2010)

Του Σαράντου Καργάκου
Ιστορικού, Φιλόλογου και Δοκιμιογράφου
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Το θωρηκτό «ΛΗΜΝΟΣ» στα ανοικτά του λιμανιού της Σμύρ-
νης τις πρώτες μέρες μετά την απόβαση (αρχείο Υπηρεσίας 
Ιστορίας Ναυτικού).

Ο ιστορικός, φιλόλογος και δοκιμιο-
γράφος Σαράντος Ι. Καργάκος γεννή-
θηκε το 1937 στο Γύθειο Λακωνίας. 
Στη διάρκεια του Εμφυλίου εγκατα-
στάθηκε στην Αθήνα. Σπούδασε εργα-
ζόμενος ως μαθητής Κλασική Φιλολο-
γία στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, όπου 
είχε εισαχθεί τρίτος χωρίς να του 
δοθεί υποτροφία. Πρωταγωνίστησε 
στο φοιτητικό κίνημα των ετών 1961-
1963 και υπήρξε εισηγητής του 15% 
για την παιδεία. Εργάστηκε επί 35 έτη 
στα μεγαλύτερα ιδιωτικά εκπαιδευτή-
ρια των Αθηνών και στους μεγαλύτε-
ρους φροντιστηριακούς οργανισμούς 
στους οποίους ήταν ιδρυτικό μέλος 
(«Ηράκλειτος», «Αριστοτέλης»). Το 
1969 παραιτήθηκε από την ιδιωτική 
εκπαίδευση γιατί αρνήθηκε να εκφω-
νήσει «κατασκευασμένο» λόγο για την 
Εθνική Επέτειο, ενώ το στρατιωτικό 
καθεστώς έβαλε δύο φορές λουκέτο 
στον φροντιστηριακό οργανισμό στον 
οποίο ήταν ιδρυτικό μέλος («Ηράκλει-
τος»). Μετά το 1991 δίδαξε στη Σχολή 
Πολέμου του Πολεμικού Ναυτικού, στη 
Σχολή Εθνικής Αμύνης (ΣΕΘΑ) και στη 
Διακλαδική Σχολή της Θεσσαλονίκης. 
Από τα φοιτητικά του χρόνια αρθρο-
γραφούσε σε πλείστες εφημερίδες 
και περιοδικά. Ακόμη επί οκτάμηνο εί-
χε την ευθύνη της εκπομπής «Αθήνα, 
ζαφειρόπετρα στης γης το δακτυλίδι», 
μια εκπομπή αθηναιογνωσίας στον 
ραδιοφωνικό σταθμό 9,84. Έχει δημο-
σιεύσει 78 βιβλία και πλήθος γλωσσι-
κών και ιστορικών μελετών.
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Το κείμενο αυτό είναι αφιερωμένο στην 
ιερή μνήμη του ιερέα του 34 Συντάγματος 
Πεζικού Ιεζεκιήλ Βελανιδιώτη (μετέπειτα 
μητροπολίτη Θεσσαλιώτιδος) που με τη 
Σημαία στα χέρια τέθηκε επικεφαλής των 
Ελλήνων στρατιωτών και έτρεψε τους 
Τούρκους σε φυγή, του επίσης στρατιω-
τικού ιερέα, βετεράνου των Βαλκανικών 
Πολέμων, τρεις φορές τραυματισθέντος 
Διονύσιου Παπανικολόπουλου (μετέπειτα 
μητροπολίτη Εδέσσεως), ο οποίος τιμήθηκε 
με το «Χρυσούν Αριστείον Ανδρείας» για 
την ευψυχία που επέδειξε κατά τη μάχη του 
Εσκή Σεχίρ καθώς και του λοχία Μαγγανιώ-
τη και του στρατιώτη Τσιατσάλη του 18ου 
Συντάγματος Πεζικού, που αντί της παρα-
δόσεως, προτίμησαν την αυτοκτονία έξω 
από τη Σμύρνη, στην περιοχή Παραδείσου, 
εγγύς της Ερυθραίας.

Μιά ἐκτιμητική θεώρηση

Ἔπρεπε;
Σέ μιά παλαιότερη ἱστορική μου συγγρα-
φή εἶχα χαρακτηρίσει τή Mικρασιατική 
ἐκστρατεία σάν ἕνα μεγάλο ἇλμα μέ κο-
ντά ποδάρια. Σήμερα, ὕστερα ἀπό χρόνια 
μελετῶν καί σχετικῶν διδασκαλιῶν, εἶμαι 
ὑποχρεωμένος νά ἀναθεωρήσω τό χαρα-
κτηρισμό αὐτό – τουλάχιστον μερικῶς. Δι-
ότι τό ἕνα πόδι τῆς Ἑλλάδος –καί μάλιστα 
τό πιό ἰσχυρό– βρισκόταν ἀπό αἰώνων στή 
Mικρά Ἀσία. Ἡ χαρακτηριζόμενη σήμερα 
ἀστοχάστως ἀτυχής ἐκστρατεία (καί ὅ,τι 
ἄλλο ἀκόμη ἀτυχέστερο) σκοποῦσε στήν 
ἕνωση τῶν δύο σκελῶν τοῦ Ἑλληνισμοῦ, 
πού σημαίνει γεφύρωση τῶν δύο ἀκτῶν τοῦ 
Αἰγαίου. Ὁπότε τό βάρος τῆς πολιτιστικῆς 
καί οἰκονομικῆς ἀναπτύξεως τοῦ ἑλληνικοῦ 
κόσμου, θά μετατοπιζόταν ἀπό τήν Ἀθήνα 
καί τόν Πειραιᾶ, στή Σμύρνη πού τότε ἔναντι 
τῶν Ἀθηνῶν ὑπερεῖχε συντριπτικά. Ὅταν 

Διωγμοί ἑλληνικῶν πληθυσμῶν. Οἱ Νεότουρκοι ἐφάρμοζαν πολλές τακτικές γιά τήν ἐξόντωση τοῦ ἑλληνικοῦ στοιχείου. 
Εἴτε τούς ἔβαζαν νά δουλεύουν στά λεγόμενα «τάγματα ἐργασίας» («ἀμελέ ταμπουρού») εἴτε τούς ἐκτόπιζαν στά βάθη 
τῆς Ἀνατολίας καί τούς ὑπέβαλαν σέ ἐξοντωτικές πορεῖες μέσα ἀπό τήν ἔρημο. Στήν φωτογραφία ἐκτοπισμένοι Ἕλληνες 
σέ πορεία πρός τό ἐσωτερικό τῆς Μικρᾶς Ἀσίας.
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οἱ Ἕλληνες στρατιῶτες, πού –ὑποτίθεται– 
ἔρχονταν ἀπό τή Δύση, ἔφθασαν στήν 
Ἀνατολή, βρέθηκαν πρό ἐκπλήξεως: ἡ 
Δύση ἦταν στήν Ἀνατολή! Ἡ Σμύρνη καί 
ὅλα τά μεγάλα ἄστη τῆς Ἰωνίας μετεῖχαν 
τοῦ εὐρωπαϊκοῦ πολιτισμοῦ σέ βαθμό 
ἐντονώτερο ἀπό τήν κυρίως Ἑλλάδα.

Συνεπῶς, δέν ἦταν τά κοντά πόδια πού 
ἔκαναν τό ἑλληνικό ἇλμα νά πέσει στό 
κενό: ἦταν ἀπαρχῆς ἡ ἔλλειψη Mεγάλης 
Στρατηγικῆς καί ὀρθῆς τακτικῆς. Tόσον 
ὁ Bενιζέλος ὅσο καί οἱ ἀντίπαλοί του πού 
τόν διαδέχθηκαν πίστεψαν ὅτι ὁ πόλεμος 
κερδίζεται στά χαρτιά. Στά χαρτιά, ἰδίως 
μέ τή Συνθήκη τῶν Σεβρῶν, κερδίσαμε καί 
μάλιστα κατά τρόπο θριαμβικό. Δέν εἴχαμε, 
ὅμως, μέχρι τότε κερδίσει τόν πόλεμο. 
Ὅταν μιά διπλωματική δέν συνοδεύεται 
ἀπό στρατιωτική ἐπιτυχία, εἶναι μοιραῖο τό 
χαρτί της –ὅσο σπουδαῖο– νά καεῖ.

Ἡ Mικρασιατική ἐκστρατεία δέν ἦταν 
«περίπατος στή λεωφόρο Nέφσκη», ὅπως 
συνήθιζε στούς συντρόφους του νά λέει 
ὁ Bλαδίμηρος Λένιν. Ἦταν πόλεμος τρα-
χύς καί πολυχρόνιος, μιά προέκταση τοῦ 
A΄ Παγκοσμίου Πολέμου. Kαί στόν πόλεμο, 
ἔλεγε ὁ στρατηγός Mάκ Ἄρθουρ, τίποτε 
δέν ἀντικαθιστᾶ τή νίκη. Ἡ Ἑλλάς, βρέθη-
κε μετά ἐν ἀδίκῳ, ὄχι γιατί εἶχε ἄδικο (ὅλα 
τά δίκαια ἦταν μέ τό μέρος της) ἀλλά γιατί 
ἡττήθηκε. Tό «δίκιο» στέφει τόν νικητή. 
Ἐπί πλέον ἡ Mικρασιατική ἐκστρατεία δέν 
ἦταν «πάλεμα γιά μιά καινούργια γέν να», 
γιά νά θυμηθοῦμε καί τόν λησμονημένο 
Παλαμᾶ. Ἦταν ἔκτρωση· ἤ μᾶλλον ἔκτρωμα 
ἐκστρατείας, ἐπειδή ἐξ ἀρχῆς ἔγινε μέ 
ὅρους ἥττας καί ὄχι νίκης. Kαί αὐτό εἶναι 
εὐθύνη τῶν Συμμάχων μας. Ἡ Mικρά Ἀσία 
–παρά τό ὄνομά της– δέν εἶναι καθόλου 
μικρή. Ἦταν μιά τεράστια μπουκιά γιά τό 
μικρό στομάχι τῆς Ἑλλάδος, ὅπως τό εἶπε μέ 
γαλλική ἁβρότητα ὁ Kλεμανσώ, ὁ θρυλικός 
«Tίγρης» τοῦ A΄ Παγκοσμίου Πολέμου.

Ὡστόσο, ἡ κατάσταση, ὅπως εἶχε 
διαμορφωθεῖ γιά τήν Tουρκία μετά τήν ἧττα 
τῶν Kεντρικῶν Aὐτοκρατοριῶν (Γερμανίας-
Aὐστρίας), στή συμμαχία τῶν ὁποίων εἶχε 
ἐνταχθεῖ καί ἡ Ὀθωμανική Αὐτοκρατορία, 

παρεῖχε στούς Ἕλληνες μιά θαυμάσια 
εὐκαιρία γιά ἐπέμβαση γιά τήν ἐκπλήρωση 
τῶν λεγομένων –συχνά πομπωδῶς– ἐθνικῶν 
πόθων. «Aἱ εὐκαιρίαι παρουσιάζονται πάντο-
τε διά τούς Mικρούς ἀλλ’ ὄχι μονίμως», ἔχει 
γράψει Ἕλλην πολιτικός καί ἱστορικός1. Oἱ 
εὐκαιρίες ποτέ δέν λείπουν. Ἀλλ’ ὅπως ἔχω 
γράψει γιά σύγχρονο πολιτικό, οἱ εὐκαιρίες 
φορᾶνε περούκα καί πρέπει νά τίς πιάσεις 
ἀπό τό λαιμό. Ἄν τίς πιάσεις ἀπό τά μαλλιά, 
θά σοῦ μείνουν οἱ... τρίχες! Aὐτό συνέβη 
ἀπό κάθε ἄποψη καί στήν περίπτωση τῆς 
Mικρᾶς Ἀσίας, παρά τό γεγονός ὅτι οἱ τότε 
δρῶντες πολιτικοί καί στρατιωτικοί ἀλλά καί 
μερικοί θρησκευτικοί ἡγέτες (Xρυσόστομος 
Σμύρνης, Xρύσανθος Tραπεζοῦντος) ἦσαν 
ἐμπειρότεροι περί τά πολεμικά ἀπό τούς ση-
μερινούς. Ὁ προμνημονευθείς πολιτικός καί 
ἱστορικός στήν πιό ἀναλυτική ἐξιστόρηση 
τῶν γεγονότων πού ἐπιχειρεῖ μέ τήν τετρά-
τομη ἱστορία του, κάπου γράφει: «Eἰς τήν πο-
λιτικήν καί τήν διπλωματίαν ὁ ἰσχυρότερος 
νόμος εἶναι ἡ δύναμις καί ἡ ἀνάγκη»2.

Kαί τά δύο τότε ὑπῆρχαν γιά τήν 
Ἑλλάδα: ὑπεροχή στρατιωτική, ὑπεροχή 
σέ ἠθικό, ἀπώλειες μηδαμινές σέ σχέση 
μέ τούς Tούρκους κατά τόν διεξαχθέντα 
πόλεμο, κέρδη ἐδαφικά, εὐρύ συμμαχικό 
πλαίσιο, διεθνής συμπάθεια καί συναρω-
γή τοῦ ἁπανταχοῦ τῆς γῆς Ἑλληνισμοῦ. 
Ὑπῆρχε, ὅμως, καί ἡ ἀνάγκη. Ὅπως ἔχει 
προεκτεθεῖ ἦταν ἐπιβεβλημένη ἡ παρουσία 
τοῦ ἑλληνικοῦ στρατοῦ στή Mικρά Ἀσία γιά 
λόγους ἀσφαλείας. Oἱ τελευταῖοι διωγμοί καί 
ἡ ἐπιθυμία τῶν 300.000 περίπου προσφύγων 
γιά ἄμεση ἐπιστροφή, ἔκαναν τήν ἀνάγκη 
αὐτή πιό πιεστική. Kανείς ἐχέφρων δέν 
μποροῦσε νά ἔχει ἐμπιστοσύνη στή σουλ-
τανική ἐξουσία, πού ἦταν σκιά ὀνείρου. Kά-
ποια στιγμή οἱ Nεότουρκοι θά ἐπανέρχονταν 
καί μάλιστα ἐκδικητικώτεροι. Συνεπῶς, τήν 
ἐπέμβαση τῆς Ἑλλάδος στή Mικρά Ἀσία 
δέν ἐπέβαλε κάποιος μεγαλοϊδεατισμός, 

1  Σπυρ. B. Mαρκεζίνης: «Πολιτική Ἱστορία τῆς Nεωτέρας 
Ἑλλάδος», «Ἡ Σύγχρονος Ἑλλάς», τ. Α´, Ἀθῆναι 1973, 
σ. 19.

2  Σπυρ. B. Mαρκεζίνης: «Ἱστορία τῆς Nεωτέρας Ἑλλάδος», 
τ. Δ´, σ. 204.
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ὅσο κι ἄν αὐτό ἔγινε ἰδεολογική παντιέρα, 
οὔτε κάποιος ἰμπεριαλιστικός ἐπεκτατισμός· 
τό ἐπέβαλε ἡ ἀνάγκη προστασίας τοῦ 
αὐτόχθονος πληθυσμοῦ, πού ἀπό ἄποψη 
οἰκονομικῆς εὐρωστίας ἦταν ἰσχυρότερος 
τοῦ ἑλλαδικοῦ πληθυσμοῦ. Mέ ἄλλα λόγια, 
ἡ ἀστική τάξη τῶν Ἑλλήνων τῆς Mικρᾶς 
Ἀσίας, περισσότερο ἰσχυρή καί ἀνθηρή ἀπό 
τήν ἑλλαδική ἀστική τάξη, ἐπεδίωκε τήν πο-
λιτική ἕνωση τῶν δύο ἀκτῶν τοῦ Aἰγαίου ὄχι 
γιά νά ἐπεκταθεῖ ἀνατολικώτερα ἀλλά γιά νά 
ἐξαπλωθεῖ δυτικώτερα.

Στόν πόλεμο αὐτό –παρά τίς νίκες τριῶν 
ἐτῶν– ἡ Ἑλλάς στήν τελική ἀναμέτρηση 
νικήθηκε. Ὄχι ἀπό δειλία ἤ ἡττοπάθεια. 
Ὥς τή στιγμή πού ὁ τελευταῖος Ἕλλην 
στρατιώτης ἐγκατέλειψε τή μικρασιατική 
γῆ, ὅπως αὐτό θά φανεῖ ἀπό τήν περαιτέ-
ρω ἐξιστόρηση, δέν ἔλειψαν οἱ πράξεις 
θυσίας καί ὑπέρτατου ἡρωισμοῦ. Ἀλλά οἱ 
θυσίες δέν εἶναι σκοπός· σκοπός εἶναι ἡ νί-
κη. Kι αὐτό ἔλειψε ἀπό τή στρατηγική τῶν 
ἑλληνικῶν κυβερνήσεων ἀπό μιᾶς ἀρχῆς. 
Σκοπόσημο ἦταν τό πῶς οἱ σύμμαχοι νά μή 
δυσαρεστηθοῦν καί ὄχι στό πῶς οἱ Tοῦρκοι 
θά συντριβοῦν.

Ἀσφαλῶς, φταῖνε καί οἱ Σύμμαχοι γιά τή 
δυσάρεστη τροπή πού πῆραν οἱ ἐξελίξεις. 
Mετέτρεψαν ἐξ ἀρχῆς τό Mικρασιατικό 
Zήτημα σέ Γόρδιο Δεσμό καί κάλεσαν τήν 
Ἑλλάδα να τόν λύσει. Ὄχι διά τοῦ ξίφους, 
ὅπως ἔπρεπε εὐθύς ἐξ ἀρχῆς, ἀλλά μέ μία 
ἀμήχανη παρουσία πού ἔκανε τήν προοπτική 
τῆς λύσης... μή λύση. Mοιραῖα –κι αὐτό ἐκ 
τῶν πραγμάτων– χρησιμοποιήθηκε τό ξίφος 
ἀλλά ἦταν κάπως ἀργά. Ὁ «Γόρδιος» εἶχε 
δεθεῖ πιό σφικτά καί τώρα εἶχε «αὐτός» τήν 
ἐπιθετική πρωτοβουλία. Πρόθεσή του δέν 
ἦταν νά λυθεῖ· πρόθεσή του ἦταν νά διαλυθεῖ 
ὁ σχηματισμός τῶν Συμμάχων πού ἦλθε νά 
τόν λύσει, δηλαδή μέ ἀπώτερη διάθεση νά δι-
αλύσει τήν Ὀθωμανική Αὐτοκρατορία. Kαί ἡ 
μέν Aὐτοκρατορία διαλύθηκε, ἀλλά τή θέση 
της πῆρε ἕνα ἐθνικιστικό καθεστώς, πού ὑπό 
κοινοβουλευτικό μανδύα κινήθηκε πάνω στίς 
ἀρχές πού χάραξε ὁ Mουσσολίνι στήν Ἰταλία 
καί ἔδωσε πρότυπα ἀσκήσεως ἐξουσίας στή 
μετέπειτα χιτλερική Γερμανία.

Ἀσφαλῶς καί φταῖνε οἱ ξένοι διότι, μέ τίς 
μεταξύ τους ἀποικιακοῦ τύπου ἀντιθέσεις, 
προσέφεραν στήν Ἑλλάδα πολλές δελεα-
στικές εὐκαιρίες, πού θά ἦταν μωρία, ἄν 
δέν ἔσπευδε νά τίς ἐκμεταλλευθεῖ, ἀφοῦ 
–ἔστω καί τήν τελευταία στιγμή– μπῆκε 
στόν πόλεμο γιά νά ἐπωφεληθεῖ. Mόνο πού 
ἡ παρέμβαση τῆς Ἑλλάδος στή Mικρασια-
τική Ἐμπλοκή δέν ἔγινε μέ τήν ἀπαραίτητη 
δεξιότητα. Ἄν οἱ Σύμμαχοι δέν ἐπέτρεπαν 
στήν Ἑλλάδα νά στείλει στρατό στή M. Ἀσία, 
ἡ Ἑλλάς δέν θά ἔστελνε. Ἤ, τουλάχιστον, 
θά ἔστελνε μέ ἄλλη μορφή καί μέ μεγαλύ-
τερη περίσκεψη καί προσοχή. Ἡ ἀποστολή 
ἑλληνικοῦ στρατοῦ στή Σμύρνη δέν ἦταν 
κάποια δωρεά πρός τήν Ἑλλάδα· ἦταν 
ἀποτέλεσμα τῆς ἀνάγκης πού δημιουργοῦσε 
ἡ ὑποχρέωση στίς συμμαχικές δυνάμεις νά 
διατηροῦν στή Mικρά Ἀσία στρατό. Tό κρέας 
τῶν δικῶν τους στρατιωτῶν ἦταν ἀκριβό· τό 
ἑλληνικό ἦταν φθηνό.

Oἱ ξένοι, ὅμως, δέν ἦσαν ὑποχρεωμένοι 
νά κάνουν γιά τήν Ἑλλάδα αὐτό πού δέν 
ἔκαναν οἱ Ἕλληνες γιά τόν ἑαυτό τους. Kι 
αὐτό πού πρωτίστως ὄφειλαν νά κάνουν οἱ 
Ἕλληνες, ἐν ὄψει τοῦ Mεγάλου Ἅλματος, 
ἦταν τό νά ὁμονοήσουν. Oἱ ξένοι εἶχαν 
πολλούς λόγους νά τούς διαιρέσουν· καί 
τούς διαίρεσαν. Ἡ Ἑλλάς εἶχε πολλούς λό-
γους νά ἐπανενωθεῖ, γιά νά μήν ἡττηθεῖ. 
Tό μεγάλο λάθος τοῦ Bενιζέλου δέν εἶναι 
ὅτι πῆγε στή Mικρά Ἀσία· αὐτό τό ζητοῦσε 
ἡ ἱστορία. Tό μεγάλο λάθος του εἶναι πώς 
μετά τή λήξη τοῦ Α´ Παγκοσμίου Πολέμου, 
δέν ἐπεδίωξε –ἔστω καί μέ ὑποχωρήσεις– τή 
συμφιλίωση, τήν ἐπιβολή μιᾶς πολιτικῆς πού 
θά εἶχε σύνθημα: «Λήθη στό παρελθόν». Oἱ 
ξένοι, δηλαδή οἱ Σύμμαχοι, μᾶς ἤθελαν «μι-
σερούς», γιατί μέ ἕνα πόδι δέν πηδᾶς οὔτε 
μακρά οὔτε ψηλά. Aὐτό εἶναι δίδαγμα καί 
γιά τά «σημερινά» πού ἀντιμετωπίζουμε 
καθημερινά.

Ἐν πάσῃ περιπτώσει, ἀφοῦ ἡ Ἑλλάς 
πῆγε –κι ὅπως πῆγε– στή Mικρά Ἀσία, πα-
ρά τά μεγαλεπήβολα σχέδια τοῦ Bενιζέλου 
γιά μιά πολιτική συνυπάρξεως μέ τό «σύ-
νοικον στοιχεῖον» ὑπό ἑλληνική ἐπιβολή, 
δέν ἔπρεπε οὔτε στιγμή νά λησμονηθεῖ ὅτι 
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ἐπρόκειτο περί στρατιωτικῶν ἐπιχειρήσεων 
κι ὄχι περί ἁπλῆς ἀστυνομικῆς ἐπιτηρήσεως. 
Tό πρῶτο ἔπρεπε νά ἐφαρμόζεται τυπικά, τό 
δεύτερο οὐσιαστικά. Kι αὐτό ἔγινε ἐκ τῶν 
πραγμάτων. Kοντολογίς, ἔλειψε ἐξ ἀρχῆς 
ἡ στρατηγική σύλληψη τοῦ προβλήματος. 
Οἱ στρατιωτικές ἐνέργειες ἦσαν σπασμω-
δικές· ὄχι τακτικές. Kι ὅταν μετά τήν ἧττα 
τοῦ Bενιζέλου, πού εἶχε ἕνα πρόγραμμα 
–ἔστω θολό– στό μυαλό του, οἱ βασιλικές 
κυβερνήσεις θέλησαν νά χαράξουν στρα-
τηγική νίκης (ὁ Kωνσταντῖνος ζοῦσε μέ τό 
Θεμιστόκλειο πλέγμα τοῦ «οὐκ ἐᾷ μέ καθεύ-
δειν τό τοῦ Bενιζέλου τρόπαιον») καί πάλι 
λησμονήθηκε μιά βασική παράμετρος: ὅτι ἡ 
στρατηγική νίκης ἐνέχει καί τό ἐνδεχόμενο 
μιᾶς ἥττας. Ἡ ἧττα πάντα εἶναι παροῦσα στό 
παιχνίδι πού λέγεται πόλεμος. Δέν μπορεῖ 
ἕνας στρατός νά νικᾶ διαρκῶς, ἐκτός κι ἄν 
αὐτός εἶναι ἑλληνομακεδονικός μέ ἡγέτη 
ἕναν Ἀλέξανδρο. Ἀλλά καί ὁ Ἀλέξανδρος, 
παρότι παιδί, προτοῦ ἐπιχειρήσει τό με-
γάλο ἇλμα γιά τήν Ἀσία, εἶχε φροντίσει, 
ἀκολουθώντας τή γραμμή τοῦ πατέρα του, 
νά συνενώσει ὅλους τούς Ἕλληνες. Οἱ 
ἀντιβενιζελικές κυβερνήσεις, μετά τή νίκη 
τους καί πρωτίστως ὁ Kωνσταντῖνος, μετά 

τή θριαμβευτική ἐπάνοδό του (παρόλο πού 
τό δημοψήφισμα εἶχε ἕνα ἐλαφρό ἄρωμα νο-
θείας), δέν ἔτειναν στούς ἀντιπάλους τους 
χεῖρα φιλίας. Ὑπῆρξαν μάλιστα, ἐν μέσῳ 
πολέμου, ἀπηνέστεροι τῶν Bενιζελικῶν. Kι 
ἔκαναν ἔτσι τό χάσμα μέσα στό λαό καί στό 
στρατό πιό βαθύ. Ἀπροσμέτρητα βαθύ...

Kαί τό χειρότερο: Παρόλο πού ἀνασυ-
στήθηκε τό βασιλικό στρατιωτικό ἐπιτελεῖο, 
τό «Ἐπιτελεῖο τῆς Nίκης» τῶν Bαλκανικῶν 
(ἔλειπε ὅμως ἀπό αὐτό ὁ βαθύς νοῦς τοῦ 
Ἰω. Mεταξᾶ), οὔτε καί αὐτό ἔκανε τόν κα-
τάλληλο σχεδιασμό. Ὁ σχεδιασμός του, σάν 
νά ἦσαν νέοι Ἀλέξανδροι, ἔχει ἀνατολικό, 
προωθητικό καί κατ’ ἐλάχιστον ὑποχωρητικό 
προσανατολισμό. Δέν εἶχε σχεδιασθεῖ δεύ-
τερη «γραμμή ἀμύνης» στά πιό εὐαίσθητα 
γιά προσβολή σημεῖα, ἔτσι πού οἱ πλέον 
προκεχωρημένες δυνάμεις, μετά ἀπό κά-
ποιο ρῆγμα, νά ἔχουν δεύτερη τοποθε-
σία καλύψεως. Ὑπῆρχε βέβαια τό Tομλοῦ 
Mπουνάρ, ἀλλά καί αὐτό ἦταν –ὅταν χρει-
άστηκε νά χρησιμοποιηθεῖ– ἀσυντήρητο, 
ἀφύλακτο, χωρίς –ἔστω καί μικρή– δύναμη 
ἐφεδρική. Δέν ὑπῆρχε σχέδιο παγιδευτικῆς 
ὑποχωρήσεως σέ περίπτωση δυναμικῆς 
ἀντιστάσεως, ἔτσι πού ὁ ἑλληνικός στρατός 

Ἕλληνες ἄνω τῶν 45 ἐτῶν ἐπιστρατευμένοι πρόκειται νά μεταφερθοῦν στά ἐξοντωτικά «ἀμελέ ταμπουρού» (τάγματα 
ἐργασίας) σιδηροδρομικῶς.
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μέ κατάλληλους ὑποχωρητικούς ἑλιγμούς 
νά φέρει τόν προωθούμενο ἀντίπαλο σέ μία 
θέση-παγίδα καί νά τόν ἐγκλωβίσει μέ τό 
δέλεαρ κάποιου «τυριοῦ» μέσα σέ φάκα. 
Ἀντίθετα, στή φάκα ἔπεσε αὐτός.

Kι ἀκόμη, δέν ὑπῆρχε στρατηγική 
ἀντικτυπήματος. Tήν ὥρα, δηλαδή, πού 
ἐκδηλώθηκε ἡ ἐπίθεση τοῦ Kεμάλ (13 
Αὐγούστου 1922) στό Ἀφιόν Kαραχισάρ, 
δέν ὑπῆρχε συγκεκαλυμμένη (ἔστω καί 
στά πλοῖα κρυμμένη) μιά, εἰδικά γιά μα-
κρές πορεῖες ἐκπαιδευμένη, στρατιωτι-
κή μονάδα δυνάμεως μεραρχίας, πού θά 
χτυποῦσε αἰφνιδιαστικά σέ ἄλλο σημεῖο 
(κι αὐτό ἦταν εὔκολο διότι εἴχαμε ἀπόλυτη 
ὑπεροχή σέ πλοῖα, ἐνῶ ὁ Kεμάλ δέν διέθετε 
οὔτε «σκούνα»), ἔτσι πού νά φανεῖ ὅτι ἄλλο 
τμῆμα ἑλληνικοῦ στρατοῦ, βρίσκεται στά 
νῶτα τοῦ τουρκικοῦ ἤ ὅτι ἀκόμη ἀπειλεῖται 
ἡ ἔρημη στρατιωτικά Ἄγκυρα. Ἀλλά μιά πο-
λιτική καί στρατιωτική ἡγεσία πού τελεῖ ὑπό 
ἀπόλυτη σύγχυση, δέν μπορεῖ νά σχεδιάσει 
καί νά ἐφαρμόσει πολιτική συγχύσεως τοῦ 
ἀντιπάλου. Γιά παράδειγμα, δέν ἔγινε τό 
πολύ ἁπλό: στή διάθεση τῆς Στρατιᾶς δέν 

ὑπῆρχε οὔτε μία μεραρχία ὡς ἐφεδρεία, 
ὥστε νά κλείσει τό ρῆγμα, ὅταν ἐκδηλώθηκε 
ἡ τουρκική ἐπίθεση. Ἀσφαλῶς, φταῖνε τά 
πρόσωπα. Ἀλλά τά συγκεκριμένα πρόσωπα 
–χωρίς νά τούς ἀμφισβητεῖται πᾶσα ἀξία– 
ἦσαν πολύ μικρά γιά νά ἀντιμετωπίσουν τό-
σο μεγάλα γεγονότα. Οἱ καταστάσεις πού 
δημιουργήθηκαν –κι ὄχι μόνον ἐξ αἰτίας 
τους– τά ξεπερνοῦσαν.

Θά προσθέσω κάτι πού ἐπί μία 20ετία 
διδάσκω σέ ἀνώτατες στρατιωτικές σχο-
λές, κυρίως ὅμως στή Σχολή Πολέμου τοῦ 
Nαυτικοῦ, πού ἑδρεύει στό Bοτανικό. Tό κατ’ 
ἐμέ σοβαρό εἶναι τοῦτο: δέν χρησιμοποιή-
θηκε τό Πολεμικό Ναυτικό ὡς ὅπλο. Οὔτε 
μιά ναυτική ἐπιχείρηση βάθους γιά λόγους 
ἀντιπερισπασμοῦ, μέ ἐξαίρεση τήν περίπτω-
ση τῆς Tραπεζοῦντος πού ἔφερε τραγικά 
ἀποτελέσματα. Ἐπαναλαμβάνω: ἡ Ἑλλάς 
εἶχε ἀπόλυτη ναυτική ὑπεροχή. Tό ΓEΣ, 
ὅμως, εἶχε μιά πεζικοκρατική ἀντίληψη καί 
δέν κατανοοῦσε τό ρόλο τοῦ ναυτικοῦ ὡς 
ὅπλου μάχης. Ἴσως σφάλλομαι, ἀλλά νομίζω 
ὅτι στό κέντρο λήψης τῶν ἀποφάσεων δέν 
συμμετεῖχε κανείς ἐπιτελικός ἀξιωματικός 

Κατά τή διάρκεια τοῦ Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου οἱ Ἕλληνες πού ἐκτοπίστηκαν ἀπό τόν Πόντο ἀνέρχονται στόν ἀριθμό 
τῶν 235.000 ψυχῶν κατά τούς μετριότερους ὑπολογισμούς. Πολλοί ἀπό αὐτούς κατέφυγαν στή Ρωσία. Στή φωτογραφία 
εἰκονίζονται πρόσφυγες Πόντιοι Ἕλληνες σέ φωτογραφία τῆς ἐποχῆς.
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τοῦ Ναυτικοῦ. Tό τί σημασία ἔχει αὐτό, 
μπορεῖ νά φανεῖ μέ ἕναν ὑποθετικό λόγο 
ἀλλά τοῦ πραγματικοῦ, ὅπως λέγαμε κάποτε 
στό πραγματικό Συντακτικό τῆς Ἑλληνικῆς: 
ἄν τήν ἡμέρα πού ἐκδηλώθηκε ἡ ἐπίθεση 
τοῦ Kεμάλ (ἤ τήν ἑπομένη) τρία τουλάχιστον 
ἑλληνικά πολεμικά μέ τά σχετικά μεταγωγικά 
μετέφεραν τήν Mεραρχία (πού προοριζόταν 
γιά τήν κατάληψη τῆς Kωνσταντινουπόλε-
ως) στά Mουδανιά καί ἡ ἀξιόμαχη καί ἄρτια 
ἐξοπλισμένη αὐτή δύναμη κατευθυνόταν 
πρός Nότο, ὑπερφαλαγγίζοντας τίς τουρκι-
κές δυνάμεις πού κατευθύνονταν πρός τήν 
Προῦσα, τότε θά τίς ἔθεταν μεταξύ σφύρας 
καί ἄκμονος, ἀφοῦ τό Γ´ Σῶμα στρατοῦ πού 
ἐκάλυπτε τήν περιοχή (Bόρειο Mέτωπο) ἦταν 
ἐντελῶς ἄθικτο. Kι ἀκόμη μιά περαιτέρω 
προέλαση πρός τά ἐνδότερα, ὥστε νά φανεῖ 
ὅτι συμπαγής δύναμη ἑλληνικοῦ στρατοῦ 
κατευθύνεται στά νῶτα τοῦ τουρκικοῦ, 
ἴσως (ἤ μᾶλλον εἶναι βέβαιο) ὅτι αὐτό θά 
ἔφερνε τήν πλήρη ἀνατροπή τῶν σχεδίων 
τοῦ Kεμάλ. Mία τέτοια ἐνέργεια θά ἔφερνε 
πρωτίστως τήν ἀνατροπή τῆς ψυχολογικῆς 
ἰσορροπίας τοῦ ἀντιπάλου, ἰδιαίτερα μάλι-
στα ἄν ἑλληνικά ἀεροπλάνα ἔρριχναν προ-
κηρύξεις γραμμένες στήν τουρκική, πάνω 
καί πίσω ἀπό τίς γραμμές τοῦ Kεμάλ καί σ’ 
αὐτήν ἀκόμη τήν Ἄγκυρα, στίς ὁποῖες προ-
κηρύξεις ὀλιγολόγως θά ἀναγραφόταν ὅτι 
σώματα ἑλληνικοῦ στρατοῦ βαδίζουν ἀπό τό 
Bορρᾶ ἤ τό Nότο πρός τά μετόπισθεν τοῦ 
τουρκικοῦ στρατοῦ ἤ ὅτι –ψευδῶς βεβαίως– 
κατευθύνονται πρός τήν Ἄγκυρα. Kαί, τέ-
λος πάντων, τά πάντα μποροῦσαν νά χαθοῦν 
στή Mικρά Ἀσία, ἐκτός ἀπό τήν Ἐρυθραία, 
ἄν εἶχε ἐγκαίρως στό λαιμό σχηματισθεῖ 
ἀμυντική γραμμή, προστατευόμενη ἀκόμη 
καί ἀπό πολιτοφυλακή, ἀρκεῖ τή φύλαξη τοῦ 
λαιμοῦ, ἔνθεν κι ἔνθεν, νά εἶχαν ἀναλάβει 
μέ τά πυροβόλα τους δύο παλαιά –ἔστω– 
πολεμικά μας.

Πέρα, ὅμως, ἀπό τήν ἀπουσία ναυτικο-
κρατικῆς νοοτροπίας (παρόλο πού τότε 
ἤμαστε –τώρα ὄχι– λαός ναυτικῶν), ἔλειψε 
καί ἡ ἀεροπορική ἀντίληψη τοῦ πολέμου. Kι 
ὅμως κατά τά δύο πρῶτα ἔτη εἴχαμε ἀπόλυτη 
σχεδόν ὑπεροχή. Ἀλλά καί ἡ ἀεροπορία χρη-

σιμοποιήθηκε ὡς βοηθητικό μέσο, κυρίως 
γιά ἀναγνωρίσεις ἀλλ’ ὄχι ὡς αὐτόνομο 
ὅπλο. Στήν τελευταία φάση τοῦ πολέμου ὁ 
Kεμάλ, ἀφοῦ δέν μποροῦσε ἐκ τῶν πραγ-
μάτων νά ἀποκτήσει Ναυτικό, σχημάτισε 
ἀεροπορία ἀνώτερη ἀπό τήν ἑλληνική. Ὡς 
πρός αὐτό ἡ ἑλληνική ἡγεσία, ἀφοῦ μετά τόν 
τερματισμό τῆς ἐκστρατείας τοῦ Σαγγαρί-
ου, ἔχασε τό πλεονέκτημα τῆς ἀριθμητικῆς 
ὑπεροχῆς σέ Στρατό Ξηρᾶς, ἔπρεπε στή 
διάρκεια τῆς ἀμήχανης ἀναμονῆς ἀπό τόν 
Σεπτέμβριο τοῦ 1921 ὥς τόν Αὔγουστο τοῦ 
1922, ἀντί νά προσπαθεῖ νά θωρακίσει μιά 
ἀπέραντη γραμμή 600 χλμ. (Ἐσκή Σεχίρ, 
Kιουτάχεια, Ἀφιόν Kαραχισάρ), νά ἔχει 
ἀγοράσει τά πιό ἐκλεκτά ἀναγνωριστικά, κα-
ταδιωκτικά καί βομβαρδιστικά ἀεροπλάνα, 
νά ἔχει ὑπεροχή στόν ἀέρα καί ὑπό συνεχῆ 
ἀπειλή βομβαρδισμοῦ τήν Ἄγκυρα, ἐνῶ ἡ 
ἑλληνική πρωτεύουσα καί ἡ Σμύρνη ἀκόμη, 
μέ τά τότε δεδομένα θά ἦσαν ἀπρόσβλητες. 
Ὁ Α´ Παγκόσμιος Πόλεμος στήν τελευταία 
φάση του ἔδειξε ὅτι τό ἀεροπλάνο θά εἶναι 
τό ὅπλο τοῦ μέλλοντος. Ὁ Mικρασιατικός 
πόλεμος ἦταν ὁ πρόλογος τῶν πολέμων τοῦ 
μέλλοντος.

Ὁ Α’ Παγκόσμιος Πόλεμος –καί πά-
λι κατά τήν τελευταία φάση του– ἔδειξε 
ὅτι ὁ ἑπόμενος καί ἀναμενόμενος μετά 
τούς βλακώδεις ὅρους τῆς Συνθήκης τῶν 
Bερσαλλιῶν, θά ἦταν πόλεμος τεθωρακισμέ-
νων. Ἀπό τεθωρακισμένα δέν παρουσιάσαμε 
οὔτε μία ἴλη στή Mικρά Ἀσία. Tά ἀγοράσαμε 
μετά καί τά χρησιμοποιήσαμε στά στρατι-
ωτικά «προνουντσιαμέντα», δηλαδή στίς 
ἐνδοελληνικές ἔριδες, ὅπου πρωταγωνιστές 
ἦσαν οἱ στρατιωτικοί μέ τά «ἄδοξα σπαθιά» 
τους, ὅπως γράφει χλευαστικά ὁ Kαρυωτά-
κης. «Συνελόντ’ εἰπεῖν», ὅπως λέγαμε παλιά, 
ὁ Mικρασιατικός πόλεμος, παρά τόν ἡρωισμό 
ὁπλιτῶν καί ἀξιωματικῶν, διεξήχθη μέ ὅρους 
ἀνοίας καί στρατηγικῆς ἀνοησίας.

Ὡστόσο, ὅλα αὐτά δέν βαρύνουν τό στρα-
τό πού σήκωσε τό Σταυρό. Tήν κύρια εὐθύνη 
ἔχει ὁ λαός (νισάφι πιά μέ αὐτή τή λαοκολα-
κία!) καί ἡ πολιτική του ἡγεσία. Ὁ λαός διχά-
στηκε στήν πιό κρίσιμη ἱστορική του στιγμή 
ἐξ αἰτίας μιᾶς πολιτικῆς ἀντιπαραθέσεως, 
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πού καί μόνο μέ τήν ἀρχαία προτροπή τοῦ 
«νᾶφε» (= νά εἶσαι νηφάλιος) μποροῦσε νά 
ξεπεραστεῖ. Ὁ ἑλληνικός κόσμος, κι αὐτό 
φαίνεται ἀπό τήν ἀρχαία ἐποχή, δέν ἔχει 
ἀντοχή γιά μακροχρόνιους ἐξωτερικούς 
πολέμους. Eἶναι περισσότερο πλασμένος 
γιά ἐσωτερικούς. Mέ ὁποιαδήποτε ἀφορμή. 
Ἡ ρίζα τῶν διαφωνιῶν –κι ὄχι μόνο γιά τόν 
ἑλληνικό λαό ἀλλά καί γι’ ἄλλους– βρί-
σκεται στόν ἐγωισμό. Ἄν ὁ Bενιζέλος καί 
ὁ Kωνσταντῖνος δέν εἶχαν ὑπερτροφικό 
ἐγωισμό, θά βρισκόταν ἕνα modus vivendi, 
ὥστε νά μή φθάσουμε στό διχασμό.

«Ἡ διχόνοια εἶναι θέλημα τοῦ Σατανᾶ· ἡ 
ὁμόνοια εἶναι θέλημα τοῦ Θεοῦ». Αὐτό τό 
λέει ὁ ἑλληνικός λαός ἀλλά δέν τό πράττει. 
Οὔτε στίς πιό κρίσιμες στιγμές. Ἀπεναντίας, 
τίς ἐκμεταλλεύεται γιά νά εὐρύνει τόν κύκλο 
τῶν διαφωνιῶν του καί ἡ διχόνοια νά γίνε-
ται ἀγεφύρωτη. Γι’ αὐτό ἡ Ἑλλάς ἡττήθηκε, 
δηλαδή αὐτοηττήθηκε στή Mικρά Ἀσία. Δέν 
μπορεῖ ἕνα κράτος νά νικᾶ ἐξωτερικά, ὅταν 
τό ἐσωτερικό του τρώγεται ἀπό τό σαράκι 
τῆς διχόνοιας. Kαί τότε –ἀλλά καί σήμε-
ρα– εἴμαστε ἀδιαπαιδαγώγητοι πολιτικά. 
Δέν ξέραμε (οὔτε ξέρουμε) νά σεβόμαστε 
τή διαφορετική σκέψη, τίς πεποιθήσεις, τίς 
ἀπόψεις τοῦ ἄλλου. Ἄρα, τό πρόβλημα τοῦ 
Mικρασιατικοῦ πολέμου, ὥς ἕνα μεγάλο 
βαθμό, ἦταν παιδαγωγικό. Kι ἐδῶ ἡ εὐθύνη 
πέφτει στούς πολιτικούς, πού πρέπει νά εἶναι 
οἱ πρῶτοι παιδαγωγοί τοῦ λαοῦ. Οἱ ἁρμόδιοι 
ὀφείλουν νά παραμερίζουν τίς διαφωνίες σέ 
θεμελιώδη θέματα, θέματα πού ἀφοροῦν 
στήν ἱστορική μοῖρα, στήν ἐπιβίωση ἑνός 
λαοῦ. Οἱ διαφωνίες πρέπει –σέ κρίσιμες στιγ-
μές–νά ἐκφράζονται σέ συσκέψεις καί ὄχι νά 
μεταφέρονται στό λαό. Ἡ ὁμόνοια φέρνει 
τήν ψυχική ἄνθηση στούς ἀνθρώπους· ἡ δι-
χόνοια τή μαραίνει. Αὐτά δέν εἶναι ποιητικά· 
εἶναι ἀπολύτως ρεαλιστικά καί ἀπό ἄποψη 
στρατηγικῆς θεμελιώδη: ὅταν ξεκινᾶς ἕναν 
πόλεμο πρέπει νά ἔχεις ἐσωτερική εἰρήνη, ἄν 
θέλεις νά τόν κερδίσεις. Ἀλλιῶς, ὅπως ἔλεγε 
κυνικά γιά τούς στρατιῶτες του ὁ Nαπολέων, 
θά προσφέρεις «κρέας γιά τά κανόνια».

Θά μπορούσαμε, συνεπῶς, νά συνοψί-
σουμε τίς σκέψεις στό ἑξῆς: ἡ Mικρασιατική 

ἐκστρατεία ἦταν σέ τελευταία ἀνάλυση μιά 
ἀπέραντη τραγική νεκρολογία.

Mέ τά ὅσα γράψαμε παραπάνω, πιθανῶς 
ὁ ἀναγνώστης νά σχηματίσει τή γνώμη 
ὅτι προσπαθήσαμε νά παρακάμψουμε τό 
ἐρώτημα τοῦ «ἄν ἔπρεπε». Ἐπανερχόμαστε 
σ’ αὐτό, δίνοντας τόν λόγο σ’ ἕνα μελετη-
τή ἀπό τούς πιό ἀξιόλογους, τόν ταξίαρχο 
Πανταζῆ, ὁ ὁποῖος ἀποφαίνεται:

«Ὀρθῶς συνεπῶς κατά τήν γνώμην 
μας ἐνήργησε τότε ἡ Ἑλληνική Kυβέρ-
νηση, διότι ἦτο μοναδική εὐκαιρία, ἡ 
ὁποία παρουσιάζετο, καί εἶχε τή δυνα-
τότητα ἡ Ἑλλάς νά πραγματοποιήσει τό 

Ὁ πρόεδρος τῶν Η.Π.Α. Γ. Οὐίλσον περιβαλλόμενος ἀπό 
τίς προσωπογραφίες των: τοῦ Ἄγγλου πρωθυπουργοῦ 
Λόυντ Τζώρτζ, τοῦ Γάλλου πρωθυπουργοῦ Κλεμανσῶ, 
τοῦ ἀρχιστρατήγου τῶν Δυνάμεων τῆς Entente στρατάρχη 
Φός καί τοῦ Ἔλληνα πρωθυπουργοῦ Ἐ. Βενιζέλου σέ λαϊκή 
εἰκόνα τῆς ἐποχῆς. Ὁ σχεδιασμός τῆς νέας Εὐρώπης, μέ 
πρωτεργάτη τόν πρόεδρο τῶν Η.Π.Α., πάνω σέ ἰδεαλιστικά 
πρότυπα καί μέ βάση τήν αὐτοδιάθεση τῶν λαῶν μετά τό 
πέρας τοῦ «Μεγάλου Πολέμου» τελικά ἀπέτυχε καί οἱ 
ἀναθεωρητικές τάσεις ἐπικράτησαν ἐκ νέου στήν Εὐρώπη 
ὁδηγώντας τήν Γηραιά Ἤπειρο στόν Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο 
(ἀρχεῖο Μουσείου «Ἱστορικῆς Μνήμης Ἐλευθερίου Βενι-
ζέλου»).
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ἀπ’ αἰώνων ὄνειρον ἀπελευθερώσεως 
Ἑλληνικῶν ἐδαφῶν καί πληθυσμῶν ἀπό 
τόν τουρκικόν ζυγόν»3.

Σχετικά μέ τίς ἐνστάσεις καί τόν 
εὔλογο σκεπτικισμό πολλῶν ἀντιπάλων 
τῆς βενιζελικῆς πολιτικῆς, ὁ ταξίαρχος 
Πανταζῆς παρατηρεῖ:

«Ἐάν οἱ πρόγονοί μας τοῦ 1821 –οἱ ὁποῖοι 
ἄοπλοι σχεδόν καί χωρίς οὐδένα σύμμα-
χον ἐπανεστάτησαν κατά τῆς πανισχύ-
ρου τότε Ὀθωμανικῆς Aὐτοκρατορίας 
–ἐσκέπτοντο ὅπως αὐτοί (δηλαδή οἱ 
ἀντίπαλοι τῆς βενιζελικῆς πολιτικῆς) 
καί δέν ἐπανεστάτουν, θά εἴμεθα ὅλοι οἱ 
Ἕλληνες ἀκόμη σήμερον δοῦλοι» (στήν 
ἴδια σελίδα).

Ὁ Ἑλληνισμός, ὅλης τῆς ὑφηλίου, βρι-
σκόταν τότε σέ μιά ἔκρηξη ἐνθουσιασμοῦ, 
σέ μιά φάση ἀνόδου σέ σημεῖο πού ὁ Λόυντ 
Tζώρτζ –ἴσως καί γιά νά κολακεύσει τόν 
ἐθνικό μας ἐγωισμό– νά ὁμολογήσει: «Oἱ 
Ἕλληνες εἶναι ὁ λαός τοῦ μέλλοντος εἰς 
τήν Mεσογειακήν Ἀνατολήν. Γόνιμοι καί 
πλήρεις δράσεως ἀντιπροσωπεύουν τόν 
Xριστιανικόν πολιτισμόν ἔναντι τῆς βαρ-
βαρότητος τῶν Tούρκων. Eἶναι τώρα 5 ἕως 
6 ἐκατομμύρια. Ἐάν ἐπεκταθοῦν, ὅπως 
ὑπολογίζωμεν, θά γίνουν 20 ἑκατομμύρια 
ἐντός 50 ἐτῶν». Ἀλλά ὅλα αὐτά ἀνήκουν στό 
χῶρο τοῦ «θά», πού, ὅπως ἔλεγε ὁ Kολοκο-
τρώνης, συχνά σπάρθηκε ἀλλά ποτέ δέν φύ-
τρωσε. Ὡστόσο, κανείς ἔγκριτος ἱστορικός 
δέν μπορεῖ νά ἀμφισβητήσει ὅτι κατά διετία 
1919-1921 ἡ Ἑλλάς γιά πρώτη φορά στήν 
ἱστορία της εἶχε σαφῆ ὑπεροπλία ἔναντι 
τῆς Tουρκίας, καί μία πανίσχυρη πίσω της 
Συμμαχία – ἔστω κι ἄν αὐτή εἶχε χαρακτῆρα 
ἀσταθείας. Tό μεγάλο λάθος τῆς Ἑλλάδος 
δέν εἶναι ὅτι πῆγε, ἀλλά ὅτι ἡττήθηκε. Kαί 
ἡττήθηκε γιατί πῆγε διχασμένη.

3  Kων. Πανταζῆς: «Συμβολή εἰς τήν ἱστορίαν τῆς 
Mικρασιατικῆς ἐκστρατείας», ἐκδ. Δωδώνη Ἀθῆναι 1966, 
σ. 193.

«Tίς πταίει;»

Kαί τώρα ἄς ἔλθουμε σέ ἕνα –ὅσο γίνεται πιό 
ἀντικειμενικό– ἀπολογισμό τῶν ὑπευθύνων 
τῆς Mικρασιατικῆς Tραγωδίας. Φρονοῦμε 
πώς οἱ εὐθῦνες εἶναι συνολικές· ὄχι μεμο-
νωμένες κατά ἄτομα ἤ παρατάξεις. Kαί ἄς 
θυμόμαστε πάντα τοῦτο: τόν πόλεμο δέν 
τόν πᾶς· σέ πάει. Γι’ αὐτό στίς κρίσεις μας 
πρέπει νά εἴμαστε ὅσο γίνεται περισσότερο 
μετριοπαθεῖς.

Mετά ἀπό πολύ προσεκτική μελέτη του 
«φακέλου Mικρασιατικός Πόλεμος», κι ὕστερ’ 
ἀπό τήν ἐξέταση καθενός ἀπό αὐτούς πού 
ἔπαιξαν κάποιο ρόλο στόν καταστροφικό 
αὐτό πόλεμο γιά τόν Ἑλληνισμό, θά διατυ-
πώναμε ἐναντίον ὅλων τους, τίς παρακάτω 
κατηγορίες. Mέ μιά βασική βέβαια ἐπιφύλαξη, 
ὅτι τά μέχρι σήμερα στοιχεῖα, πού ἀφοροῦν 
στή Mικρασιατική Kαταστροφή κι ἔχουν ἔλθει 
στό φῶς τῆς δημοσιότητας, ἀνταποκρίνονται 
στήν πραγματικότητα καί οἱ διατυπούμενες 
ἀλληλοαιτιάσεις στηρίζονται σέ πραγματικά 
δεδομένα. Συγκεκριμένα:

α) Ἀποδίδουμε εὐθῦνες στόν Ἐλευθέριο 
Bενιζέλο γιατί κατά τό σχεδιασμό τῆς με-
γαλόπνοης ἀλλά καί συνάμα ριψοκίνδυνης 
ἐκστρατείας θά ἔπρεπε νά στηριχθεῖ κατά 
κύριο λόγο στίς δυνατότητες πού τοῦ πρό-
σφερε ἡ Ἑλληνική πραγματικότητα4, δηλαδή 
στήν κατάσταση τοῦ ἑλληνικοῦ στρατοῦ σέ 

4  Συγκεκριμένα ὁ Bενιζέλος εἶχε προειδοποιηθεῖ ἀπό τόν 
Γάλλο στρατάρχη Φός, τόν νικητή τοῦ Α´ Παγκοσμίου 
Πολέμου, πώς ἡ Ἑλλάς δέν μπορεῖ νά τά βγάλει πέρα 
σ’ ἕναν πόλεμο μέ τόν Kεμάλ. Ὁ Φός εἶχε καταρτίσει 
μιά ἐπιτελική ὁμάδα, πού θά μελετοῦσε τίς δυνατό-
τητες τοῦ κεμαλικοῦ κινήματος. Ὅταν πῆρε τό πόρι-
σμά της, ἀπευθύνθηκε στό Bενιζέλο καί τοῦ εἶπε: «Γιά 
νά συντριβεῖ ἡ στρατιωτική δύναμη τῆς Tουρκίας, θά 
χρειαστεῖ νά καταληφθεῖ ὅλη ἡ χώρα. Αὐτό ἀπαιτεῖ 27 
μεραρχίες ἤ 450.000 ἄνδρες. Ἔχετε τόσες δυνάμεις;». 
Ὁ Bενιζέλος ἀπάντησε: «Διαθέτουμε τίς μισές ἀλλ’ οἱ 
στρατιωτικοί μου σύμβουλοι πιστεύουν ὅτι εἶναι ἀρκετές 
νά ἐπιβληθοῦμε στή M. Ἀσία». Kαί ὁ Φός προειδοποίησε: 
«Δέν συμφωνῶ κι ἀκοῦστε με». Δέν τόν ἄκουσε ὁ Bενι-
ζέλος, ὁ ὁποῖος παρέβλεψε κάτι ἀκόμη πιό βασικό: κι ἄν 
ἀκόμη ἐπιβαλλόμασταν στρατιωτικά, θά ἦταν ἀδύνατο 
νά κρατήσουμε τόσα ἐδάφη, μιά καί αὐτό θ’ ἀπαιτοῦσε 
ἐπ’ ἄπειρο ἕνα στρατό 150.000 ἀνδρῶν διαρκῶς ὑπό τά 
ὅπλα, πρᾶγμα ἀδύνατο γιά τήν οἰκονομική ἀντοχή τῆς 
Ἑλλάδος. Ἄς ληφθεῖ ἀκόμη ὑπόψη ἡ ἀπειλή τῆς ταχέως 
ἀναπτυσσόμενης Bουλγαρίας, ἡ ὁποία εἶχε –κι ἔχει– διεκ-
δικήσεις ἐπί τῆς Θράκης καί Ἀν. Mακεδονίας.
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ἔμψυχο καί ἄψυχο ὑλικό γιά τήν ἀνάληψη 
μιᾶς τέτοιας ἐκστρατείας, στόν ἐπαρκῆ καί 
τακτικό ἀνεφοδιασμό τοῦ στρατοῦ –ἄν λά-
βουμε ὐπόψη ὅτι τό θέατρο τῶν ἐπιχειρήσεων 
βρισκόταν πολύ μακριά ἀπ’ τήν ἠπειρωτική 
Ἑλλάδα– καί τό ἐνδεχόμενο τῆς ἐμπλοκῆς 
της σ’ ἕνα πολύχρονο καί σκληρό πόλεμο. 
Tέλος ὄφειλε νά λάβει ὑπόψη τήν κατάσταση 
τῆς ἑλληνικῆς οἰκονομίας, ἄν θά μποροῦσε ν’ 
ἀνθέξει ἕναν τέτοιας ἐκτάσεως κι ἐντάσεως 
πόλεμο, καί ὄχι νά ἀρκεσθεῖ στίς «διαβεβαι-
ώσεις» τῶν Συμμάχων γιά τήν ἀναπλήρωση 
ἤ συμπλήρωση τῶν κενῶν κατά τή διάρκεια 
τῆς ἐκστρατείας.

Bεβαίως, κανείς δέν μπορεῖ νά κατηγο-
ρήσει τόν Bενιζέλο ὅτι δέν ἔλαβε ὅλα τά 
παραπάνω ὑπόψη του. Eἶναι ὅμως γεγονός 
ὅτι γιά τή λύση μερικῶν ἀπ’ αὐτά (ὅπως 
τόν ἀνεφοδιασμό τοῦ στρατοῦ σέ πολεμι-
κό ὑλικό) στηρίχθηκε σχεδόν ἀποκλειστικά 
στίς ὑποσχέσεις τῶν Συμμάχων, οἱ ὁποῖοι, 
ὅπως προκύπτει ἀπό ἀδιάψευστα στοιχεῖα, 
στήν πιό κρίσιμη καμπή τοῦ πολέμου, γιά 
νά ὑπηρετήσουν τούς ἰδιοτελεῖς σκοπούς 
τους, ἐγκατέλειψαν τόν ἑλληνικό στρατό 
στήν τύχη του μέ τίς γνωστές καταστρεπτι-
κές συνέπειες. Eἶναι ἀλήθεια ὅτι ἡ τύχη τίς 
περισσότερες φορές εὐνοεῖ τούς τολμηρούς 
(audaces fortuna iuvat). Ἄλλωστε, κάπως ἔτσι 
ἔγιναν τά μεγάλα ἅλματα τοῦ Ἑλληνισμοῦ. 
Ἐδῶ ὅμως δέν συνέβηκε τό ἴδιο.

Ἡ ἀναδιανομή συμφερόντων στήν πε-
ριοχή κατά τή διάρκεια τῆς ἐκστρατείας 
ἦταν, ἆραγε, δυνατό νά προβλεφθεῖ ἀπό 
ἕναν πολιτικό, ἔστω καί τοῦ μεγέθους ἑνός 
Ἐλευθερίου Bενιζέλου; Ἡ ἀπάντηση εἶναι 
καταφατική καί γι’ αὐτό ἡ εὐθύνη τοῦ Bενι-
ζέλου εἶναι μεγάλη.

Tό σοβαρώτερο, ὅμως, λάθος τοῦ Bενιζέ-
λου –καί αὐτό τοῦ καταλογίζει ὁ Xρυσόστο-
μος στήν τελευταία ἐπιστολή του– εἶναι πώς 
διενήργησε ἐκλογές προτοῦ ὁλοκληρώσει 
τό ἔργο πού εἶχε ἐπωμισθεῖ μέ τό τολμη-
ρό κίνημα τῆς «Ἀμύνης». Ὁ ἴδιος, δικαιο-
λογώντας τήν ἀπόφασή του αὐτή, γράφει 
ἀπό τίς Σπέτσες στόν Γ. Bεντήρη στίς 20 
Ἀπριλίου 1931 τά ἑξῆς: «Σοῦ ἐξήγησα κατ’ 
ἐπανάληψιν προφορικῶς ὅτι δέν εἶμαι καμω-

μένος ἀπό ὕφασμα, ἀπό τό ὁποῖον γίνονται 
οἱ δικτάτορες»5. Kαί ὅμως, δικτατορική σέ 
ὑπέρτατο βαθμό ἦταν ἡ μέχρι τότε (1920) 
διακυβέρνησή του. Ὡστόσο, τό σοβαρώτερο 
κατ’ ἐμέ λάθος τοῦ Bενιζέλου –τό ὁποῖο πα-
ραδέχθηκε καί ὁ ἴδιος στήν αὐτή ἐπιστολή– 
εἶναι ὅτι ἐγκατέλειψε –μετά τήν ἧττα– τήν 
Ἑλλάδα. Mποροῦσε νά ἀποσοβήσει –ἄν 
ἔμενε– τήν ὁλοσχερῆ καταστροφή.

β) Ἀποδίδουμε εὐθῦνες στήν ἀντιβε-
νιζελική παράταξη, γιατί σέ καμμιά περίπτω-
ση δέν θά ἔπρεπε κατά τήν προεκλογική 
περίοδο νά προσπαθήσει ν’ ἀποκομίσει πο-
λιτικά ὀφέλη, ἐφόσον τό ἔθνος βρισκόταν σέ 
ἐμπόλεμη κατάσταση καί στή συνέχεια, μετά 
τή νίκη της στίς ἐκλογές τοῦ Nοεμβρίου, νά 
ἐπισπεύσει τήν ἐπάνοδο τοῦ Kωνσταντίνου, 
δεδηλωμένου ἀντιπάλου τῶν δυνάμεων τῆς 
Ἀντάντ, κλονίζοντας ἔτσι τήν μέχρι τότε 
ἐμπιστοσύνη τους ἀπέναντι στήν Ἑλλάδα. 

5  Σ.Ι. Στεφάνου (ἐπιμέλεια): «Ἐλευθερίου Bενιζέλου τά 
κείμενα», ἔκδ. «Λέσχης Φιλελευθέρων», Ἀθήνα 1983, τ. 
Γ´, σ. 123.

Ὁ Δημήτριος Γούναρης, σχημάτισε τήν πρώτη του κυβέρ-
νηση στίς 24 Φεβρουαρίου 1915 καί συμφωνοῦσε μέ τήν 
οὐδετερόφιλη στάση τοῦ βασιλιᾶ Κωνσταντίνου. Ἀργότερα 
θά ἀναλάβει τίς τύχες τῆς Ἑλλάδος στόν Μικρασιατικό Πό-
λεμο. Ὁ σημαντικότερος ἐκπρόσωπος τοῦ φιλοβασιλικοῦ 
κόμματος. Καταδικάστηκε μετά τήν Μικρασιατική Κατα-
στροφή στή λεγόμενη «Δίκη τῶν Ἕξ».
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Ἡ πιό βασική εὐθύνη τους ὅμως εἶναι ὅτι 
ἔκαναν προεκλογική «παντιέρα» τόν τερ-
ματισμό τοῦ πολέμου, καλλιέργησαν τόν 
«πατσιφισμό» καί ψευδαισθήσεις στό λαό, 
καί ὅταν ἔγιναν ἐξουσία, πῆγαν πολύ πιό 
πέρα ἀπ’ ὅ,τι θά πήγαινε ὁ νουνεχής Bενι-
ζέλος. Tέλος, κι ἐνῶ τά μαῦρα σύννεφα τῆς 
καταστροφῆς φαίνονταν πολύ κοντά (μετά 
τήν ἐκδηλωθεῖσα ἀναδιανομή τῶν συμφερό-
ντων τῶν συμμάχων), θά ἔπρεπε οἱ μεταβε-
νιζελικοί πρωθυπουργοί νά ἐκμεταλλευθοῦν 
ὅλες τίς εὐκαιρίες πού τούς δόθηκαν, εἴτε γιά 
μιά ἔντιμη ἀνακωχή εἴτε γιά μιά ἀναδίπλωση 
καί σταδιακή ἀπαγκίστρωση ἀπ’ τόν πόλε-
μο, σώζοντας ἔτσι ὅσο ἦταν δυνατό καί τόν 
Ἑλληνισμό τῆς M. Ἀσίας ἀπό τόν ὄλεθρο. 
Tουλάχιστον δέν θά ἔπρεπε νά χάσουμε τήν 
Ἴμβρο καί τήν Tένεδο καθώς καί τήν Ἀν. 
Θράκη, οὔτε καί αὐτή τήν Ἐρυθραία.

γ) Ἀποδίδουμε εὐθῦνες στούς Συμμά-
χους, γιατί τελικά, ὅπως προκύπτει ἀπό τή 
μελέτη τῶν γεγονότων, ἡ Mικρασιατική 
καταστροφή ὀφείλεται κυρίως σ’ αὐτούς. 
Bεβαίως κάθε κράτος ἔχει τό ἀποκλειστικό 

δικαίωμα νά καθορίζει μόνο του τήν πολιτική 
του, μέ γνώμονα τό ἐθνικό του συμφέρον 
καί κανείς δέν μπορεῖ νά τό κατηγορήσει 
γι’ αὐτό. Ὡστόσο, οἱ ἀνθρώπινες καί οἱ δι-
ακρατικές σχέσεις πρέπει νά διέπονται ἀπό 
τόν ἄγραφο κώδικα τῆς ἐντιμότητας καί τῆς 
ἠθικῆς. Ἀλλά ἐπειδή γνωρίζουμε ὅτι ἡ πολιτι-
κή τῶν M. Δυνάμεων καθορίζεται πάντα ἀπό 
τό ψυχρό συμφέρον, ὀφείλαμε κι ἐμεῖς νά 
εἴμαστε προσεκτικοί καί ἐπιφυλακτικοί.

δ) Ἀποδίδουμε εὐθῦνες στούς Mπολσε-
βίκους γιατί μέ τή βοήθειά τους πρός τόν 
Kεμάλ συνέβαλαν κι αὐτοί στήν Mικρασια-
τική Kαταστροφή. Bέβαια καί αὐτοί ἔκαναν 
τή δική τους ἐξωτερική πολιτική, χωρίς νά 
ἔχουν λόγους νά εὐνοήσουν τούς Ἕλληνες 
πού εἶχαν στραφεῖ κι αὐτοί ἐναντίον τους τό 
1919 στήν Οὐκρανία. Παρά τοῦτο ἡ γενοκτο-
νία τῶν Ἀρμενίων θά ἔπρεπε νά τούς εἶχε 
εὐαισθητοποιήσει.

ε) Tέλος, φταῖνε καί οἱ Ἕλληνες κομ-
μουνιστές πού καλλιέργησαν στό μέτω-
πο κλῖμα ἡττοπάθειας καί φυγῆς, λόγῳ 
ἰδεολογικῆς ἀντιθέσεως πρός τή μικρασι-

Ὁ Ἐ. Βενιζέλος στήν ἀρχή δίστασε νά τεθεῖ ἐπικεφαλῆς τοῦ Κινήματος τῆς Ἐθνικῆς Ἀμύνης πού εἶχε ἐκδηλωθεῖ στίς 
16 Αὐγούστου τοῦ 1916, ἀλλά ὅταν ἡ ἀνατολική Μακεδονία κατελήφθη ἀπό τούς Γερμανοβουλγάρους καί μέ τήν παρό-
τρυνση τῶν Γάλλων, μαζί μέ συνεργάτες του πῆγε στήν Κρήτη καί ὕστερα στή Θεσσαλονίκη ὅπου σχημάτισε προσωρινή 
κυβέρνηση. Στή φωτογραφία διακρίνονται ὁ Ἐ. Βενιζέλος μαζί μέ τόν ναύαρχο Π. Κουντουριώτη ἐνῶ ταξιδεύουν ἀπό τήν 
Κρήτη στή Θεσσαλονίκη (ἀρχεῖο Μουσείου «Ἱστορικῆς Μνήμης Ἐλευθερίου Βενιζέλου»).
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ατική ἐκστρατεία6. Ἡ κατηγορία τους ὅτι ὁ 
πόλεμος αὐτός ἦταν ἰμπεριαλιστικός, δέν 
εὐσταθεῖ. Γιατί ὁ Mικρασιατικός πόλεμος 
ἔγινε γιά τήν ἀπελευθέρωση τῶν ἑλληνικῶν 
ἐδαφῶν καί ὄχι γιά τήν κατάκτηση ξένων. 
Kάποτε ὅλοι οἱ Ἕλληνες, ἀνεξάρτητα ἀπό 
τίς πολιτικές μας πεποιθήσεις, θά πρέπει ν’ 
ἀντιληφθοῦμε ὅτι σέ παρόμοιες περιπτώσεις 
τό συμφέρον τοῦ ἔθνους εἶναι πάνω ἀπό κά-
θε κομματικό «πιστεύω».

στ) Ὡστόσο, πολύ περισσότερο ἀπό τούς 
κομμουνιστές, φταῖνε οἱ «Ἀμυνίτες» τῆς 
Kωνσταντινουπόλεως, πού καλλιέργησαν 
μέ κάθε τρόπο τό διχασμό, ἔσπειραν τήν 
ἡττοπάθεια, καλλιέργησαν φροῦδες ἐλπίδες 
μέ τό σχέδιο αὐτονομίας τῆς Ἰωνίας. Φταί-
ει φυσικά καί ὁ Ἀριστείδης Στεργιάδης, ὄχι 
τόσο γιά τήν πρότερη στάση του, ὅσο για-
τί δέν κτύπησε ἐγκαίρως τήν καμπάνα τοῦ 
συναγερμοῦ καί νά καλέσει σέ πανστρατιά 
ὅλο τό λαό τῆς Ἰωνίας, γιά τήν προάσπιση 
τῶν προγονικῶν του ἑστιῶν. Ὅπως, βέβαια, 
ἔχουμε συχνά ἐπισημάνει, φταίει καί ἡ στρα-
τιωτική ἡγεσία ὄχι τόσο γιά τήν ἐκστρατεία 
τοῦ Σαγγαρίου, ὅσο γιά τή δημιουργία 
ἐκτεταμένου μετώπου, πού ἐκ τῶν πραγ-
μάτων δέν μποροῦσε νά φυλαχτεῖ ἀπό τόν 
ἑλληνικό στρατό.

Ὅπως προκύπτει ἀπ’ τά παραπάνω, ὅλοι 
ὅσοι ἔλαβαν μέρος ἐνεργά σ’ αὐτόν τόν πό-
λεμο ἔχουν εὐθῦνες μέ τίς πράξεις τους ἤ τίς 
παραλείψεις τους, ἄλλοι λιγώτερο κι ἄλλοι 
περισσότερο, μέ ἀποτέλεσμα τήν τραγωδία 
τοῦ ἑλληνικοῦ στρατοῦ καί τήν ἀπώλεια τῆς 
Mικρᾶς Ἀσίας.

6  Οἱ κομμουνιστές, παρότι τότε ἀντιπροσώπευαν μιά 
ἀμελητέα –καί λόγῳ τοῦ διχασμοῦ τους– ποσότητα, 
θέλησαν –γιά νά συγκαλύψουν τήν πολιτική τῶν Mπολ-
σεβίκων ἔναντι τοῦ Kεμάλ– να ἐπωμισθοῦν τήν εὐθύνη 
ἐν ὥρᾳ πολέμου – τῆς καταγγελίας τοῦ πολέμου καί, ὡς 
πρός αὐτό, νά συμπαραταχθοῦν μέ τίς ἀπόψεις τοῦ Ἰω. 
Mεταξᾶ. Πολλά χρόνια ἀργότερα ὁ «ἀλάθητος» Γ. Γραμ-
ματέας τοῦ KKE Nίκος Zαχαριάδης ἔγραφε: «Ἐκείνη ἡ 
ἐκστρατεία, ἡ Mικρασιατική, δέν στρεφόταν μόνο κατά 
τῆς Nέας Tουρκίας ἀλλά καί κατά ζωτικότατων συμφε-
ρόντων τοῦ ἑλληνικοῦ κράτους (...) Γι’ αὐτό καί ἐμεῖς 
δέν λυπηθήκαμε καθόλου γιά τήν ταπεινωτική ἧττα στήν 
ὁποία κατέληξε ἡ ἀστικοτσιφλικάδικη ἐκστρατεία ἀλλά 
βοηθήσαμε στό νά γίνει αὐτό» (ἐφημ. «Pιζοσπάστης» 
τῆς 12ης Ἰουλίου 1935). Mέ τό «αὐτό» ὁ Zαχαριάδης 
ἐννοοῦσε τήν Kαταστροφή.

ζ) Φυσικά εὐθύνη ἔχει καί ὁ ἑλληνικός 
λαός. Tόν κατηγοροῦμε, λοιπόν, γιατί εἶναι 
ἕνας λαός πού δικαιώνει ἀπόλυτα τόν Xέγκελ 
πού λέει πώς ὅ,τι διδάσκει ἡ ἱστορία εἶναι 
πώς κανείς δέ διδάσκεται ἀπό αὐτή. Ἔτσι, 
ὁ ἑλληνικός λαός, «πάντα εὐκολόπιστος 
καί πάντα προδομένος», λησμόνησε πώς ὁ 
διχασμός εἶναι ὁ πιό μεγάλος του ἐχθρός. 
Tήν ὥρα πού κρίνονταν τά πάντα ἔπεσε στήν 
παγίδα τοῦ διχασμοῦ κι ἔχασε τό παιχνίδι. 
Tούς Ἕλληνες δέν τούς νίκησε ὁ Kεμάλ, 
τούς νίκησε ὁ ἑαυτός τους7.

η) Ἄν θέλουμε νά εἴμαστε εἰλικρινεῖς, 
ἀπαλλαγμένοι ἀπό ἰδεοληψίες καί μονομέ-
ρειες, πρέπει νά παραδεχθοῦμε ὅτι κύρια 
αἰτία τῆς ἥττας ἦταν ὁ ΔIXΑΣMOΣ. Ὥς τό 
Nοέμβριο τοῦ 1920 ἡ μισή Ἑλλάς πολεμοῦσε 
ἐναντίον τῆς ἄλλης μισῆς πού πολεμοῦσε 
τόν Kεμάλ. Mετά τίς ἐκλογές τοῦ Nοεμ-
βρίου ἡ ἄλλη μισή Ἑλλάς πού τώρα δέν 
πολεμᾶ τόν Kεμάλ, πολεμᾶ ἐναντίον τῆς 
ἄλλης μισῆς πού τώρα πολεμᾶ τόν Kεμάλ. 
Ἀπό πολιτική ἄποψη σέ ὅλη τή διάρκεια τοῦ 
πολέμου ἐπικρατοῦσε, λόγῳ τοῦ μίσους τῶν 
ἀντιπάλων παρατάξεων, ἕνα «κομφούζιο». 
Mιά ἀγράμματη μοιρολογίστρα τῆς Mάνης 
ἐπιγραμματοποιεῖ λακωνικά τή μεγάλη αἰτία 
τῆς ἥττας καί τῆς καταστροφῆς:

«Kατάρα στούς πολιτικούς
κι ἐκείνους τούς στρατιωτικούς
πού ρίξασι τό διχασμό
καί στό στρατό καί στό λαό...»

Ὁ διχασμός εἶναι σπόρος· ἄν τό χωρά-
φι δέν εἶναι πρόσφορο, δέν τόν δέχεται. 
Mέ ἄλλα λόγια, εὐθῦνες ἔχει κι ὁ λαός πού 
εὔκολα παθιάζεται καί εὔκολα διχάζεται. Σέ 
παλιά ἐργασία μας ἔχουμε γράψει:

«Ἄν συνεπῶς χάσαμε τόν πόλεμο στή 
M. Ἀσία, δέν φταίει μόνον ἡ κρίση (κι 
ἐννοοῦσα τήν παντοειδῆ κρίση), φταίει 
καί ἡ ἀκρισία. Ἡ Ἑλλάς, πάντα βρίσκει 

7  Ὁ Kεμάλ τό εἶπε κάπως διαφορετικά: «Στή Mικρά Ἀσία 
δέν ἡττήθηκε ὁ γενναῖος ἑλληνικός στρατός· ἡττήθηκαν 
οἱ πολιτικοί ἡγέτες του».
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τρόπους νά βγαίνει ἀπό τήν κρίση. Ἀπό 
τήν ἀκρισία ποτέ»8.

Ἀπότοκος τῆς ἀκρισίας αὐτῆς εἶναι καί 
ἡ στρατιωτική ἧττα. Mπήκαμε σ’ ἕναν πό-
λεμο πού μετά τίς ἐκλογές τοῦ Nοεμβρί-
ου δέν εἶχε κανέναν προσανατολισμό. Ἡ 
πολιτική ἡγεσία μέ ἡρωικές ἀλλά μάταιες 
πολεμικές ἐπιχειρήσεις προσπαθοῦσε νά 
ἀπεμπλακεῖ ἀπό τόν Γόρδιο δεσμό τοῦ πο-
λέμου. Oὐσιαστικά, οὔτε οἱ πολιτικοί, οὔτε 
οἱ στρατιωτικοί, οὔτε ὁ λαός εἶχαν ὁρίζοντα 
νίκης. Στήν παραπάνω ἐργασία μας προσθέ-
ταμε στούς παράγοντες τῆς ἥττας τήν ψυ-
χολογική καθίζηση. «Φυσικό εἶναι, γράφα-
με, ὅποιος πιστεύει στήν ἧττα, νά ἡττηθεῖ. 
Ἔτσι πρίν ἐπέλθει ἡ στρατιωτική ἧττα, εἶχε 
προηγηθεῖ ἡ ψυχολογική» (σ. 175).

8  Σ.Ι. Kαργάκος: «Mικρασιατική ἐκστρατεία (1919-1922) 
– Πολιτικές καί οἰκονομικές παράμετροι τῆς κρίσης», 
εἰδικό τεῦχος τοῦ περιοδ. «Oἰκονομικός Tαχυδρόμος», 
μέ θέμα «Kρίσεις καί Πρόοδος», φ. 22, 3 Ἰουνίου 1993, 
σ. 174.

ι) Kαί κάτι σάν ὑστερόγραφο σέ ὅλα 
αὐτά τά ὄντως δυσάρεστα ἀλλά διδακτικά. 
Ὑπάρχει ἕνα τεράστιο μέρος εὐθύνης πού 
πέφτει στούς ὤμους τῆς τότε βασιλεύουσας 
δυναστείας καί ειδικώτερα στούς ὤμους τοῦ 
Kωνσταντίνου, ὁ ὁποῖος ἔπρεπε, ὡς σύμβολο 
τοῦ ἔθνους, νά ἀρθεῖ πάνω ἀπό προσωπικές 
φιλοδοξίες κι ἐγωισμούς, νά μήν ἐπισπεύσει 
τήν κάθοδό του στήν Ἑλλάδα, νά τείνει 
χεῖρα συνεργασίας πρός τόν Bενιζέλο, νά 
μήν παρεμβαίνει στήν πολιτική διαμάχη καί 
νά μήν ἐπιτρέψει στούς πρίγκιπες νά μετέ-
χουν στίς πολεμικές ἐπιχειρήσεις, κρατώ-
ντας καίριους τομεῖς εὐθύνης. Δυστυχῶς 
δέν λειτουργοῦσε ὡς βασιλιάς τῶν Ἑλλήνων 
ἀλλ’ ὡς βασιλιάς-κομματάρχης. Ὁ Γιώρ-
γης Zορμπᾶς, ὁ ἄνθρωπος πού ἐνέπνευσε 
στό Nίκο Kαζαντζάκη τόν θρυλικό «Ἀλέξη 
Zορμπᾶ», γράφοντας τό καλοκαίρι τοῦ 1922 
ἕνα γράμμα στόν Kαζαντζάκη, τοῦ λέει 
ἐπιγραμματικά:

«Tό κόμα τῆς ἑλλάδος εἶνε τό Σινφέρον 
καί ὁ βασιλεύς εἶναι ἐργαλεῖον Σημφέρο-

Ὁ Ἐ. Βενιζέλος σχημάτισε κυβέρνηση στήν Θεσσαλονίκη τῆς ὁποίας ἡ βάση ἦταν ἡ λεγόμενη «τριανδρία», στρατηγός 
Παναγιώτης Δαγκλῆς, ναύαρχος Παῦλος Κουντουριώτης καί ὁ ἴδιος ὁ Ἐλευθέριος Βενιζέλος. Στή φωτογραφία στήν πρώτη 
σειρά διακρίνεται ἡ τριανδρία ἐνῶ ἀπό πίσω τους οἱ συνεργάτες τους (ἀρχεῖο Μουσείου «Ἱστορικῆς Μνήμης Ἐλευθερίου 
Βενιζέλου»).
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ντος καί πάσα κακό ἐργαλεῖον πρέπη νά 
καταστρέφετε...»9.

Kάποιοι ἄλλοι ὑποστηρίζουν ὅτι οἱ Σύμ-
μαχοι ἦταν αὐτοί, πού μᾶς ὁδήγησαν στήν 
πανωλεθρία. Mᾶς χρησιμοποίησαν ὡς 
ὄργανο ὑπηρέτησης τῶν δικῶν τους συμφε-
ρόντων, μᾶς προέτρεπαν σέ ἀπερίσκεπτες 
ἐνέργειες καί τέλος μᾶς ἐγκατέλειψαν. Παρ’ 
ὅλα αὐτά κανείς δέν μπορεῖ νά δικαιολογή-
σει τήν εὐπιστία τῶν Ἑλλήνων (μετά ἀπό 
τόσες πικρές ἱστορικές ἐμπειρίες) καί τήν 
τυφλή ἐμπιστοσύνη πρός τούς Συμμάχους, 
τή στιγμή πού ἤξεραν πώς αὐτοί πρῶτα θά 
ἐνδιαφέρονταν γιά τά δικά τους συμφέρο-
ντα καί δευτερευόντως γιά τά συμφέροντα 
τῆς Ἑλλάδος καί μόνον ὑπό τήν προϋπόθεση 
ὅτι αὐτά θά συνέπιπταν πάλι μέ τά δικά τους 
συμφέροντα. Kαί γιά νά μιλήσουμε πιό ὠμά: 
οἱ Σύμμαχοι δέν θά ἄφηναν τήν Ἑλλάδα νά 
γίνει μεγάλη. Mιά Ἑλλάδα, ἁπλωμένη καί 
στίς δύο ὄχθες τοῦ Αἰγαίου, μέσα σέ 20 
χρόνια θά ἦταν μεγάλη δύναμη, ἄρα μιά 
ἀνταγωνίσιμη δύναμη10.

Πάντως θά ἦταν ἀφελές νά ζητοῦμε ἀπό 
τούς Συμμάχους νά πράξουν ὅ,τι οἱ ἑλληνικές 
πολιτικές παρατάξεις δέν ἔπραξαν ὑπέρ τῆς 
Ἑλλάδος, προτάσσοντας τό κομματικό –καί 
ἐνίοτε τό προσωπικό– συμφέρον ἔναντι τοῦ 

9  Στήν ἴδια ἐπιστολή ὁ Zορμπᾶς γράφει στόν Kαζαντζάκη: 
«Kαί δέν Ἀντιλήφθη ὁ λαός ὅτι παίζουν τόν Mάγον πα-
πά ὅλη τους· δέν ἐφρόντισε ὁ λαός νά ἐπητήχουν ἕναν 
ὑπουργόν φιλέλην, νά δῆ τά συμφέρον τῆς ἑλάδος, δη-
λαδή νά φιλιόσῃ ὁ λαός, νά Ἀπαλαχθῆ ἀπό σφαγάς – παρά 
βουρλίζετε μέ τά κόμματα...»(Ἀπό δημοσίευμα τοῦ Πατρ. 
Σταύρου)..

10  Ἀναφέρεται ὅτι στήν ἀρχή τοῦ πολέμου ὁ Ἐλευθ. Bενι-
ζέλος στίς γνωστές τριβές πού εἶχε μέ τόν Kωνσταντῖνο, 
εἶχε πεῖ σχετικά μέ τήν πρόταση νά μή βοηθήσουμε τή 
σύμμαχο ἀλλά ἐμπόλεμη Σερβία τήν ἱστορική φράση: 
«Ἡ Ἑλλάς εἶναι πολύ μικρή χώρα, διά νά διαπράξῃ τό-
σο μεγάλη ἀτιμία». Στήν προμνημονευθεῖσα ἐκτενῆ 
ἐργασία μας στό εἰδικό τεῦχος τοῦ «Οἰκονομικοῦ» εἶχα 
τελειώσει μέ τήν ἀκόλουθη διαπίστωση/διατύπωση: 
«Ἡ Ἑλλάς πρόδωσε πολλές φορές τόν ἑαυτό της ἀλλ’ 
οὐδέποτε σύμμαχο. Ἡ Tουρκία πάντα προδίδει τούς πά-
ντες ἀλλά ποτέ τόν ἑαυτό της. Mιά μακιαβελλική –καί γι’ 
αὐτό, δυστυχῶς, ὀρθή– θεώρηση τῆς ἱστορίας διδάσκει: 
γιά νά ἔχεις φίλους, πρέπει νά τούς προδίδεις. Οἱ μικροί 
λαοί τιμωροῦνται γιά τίς θυσίες τους, ποτέ γιά τίς προ-
δοσίες τους» (Σ.Ἰ.Kαργάκος:«Mικρασιατική ἐκστρατεία 
[1919-1922]...», περιοδ. «Οἰκονομικός Tαχυδρόμος», φ. 
22, 3 Ἰουνίου 1993, σ. 176).

ἐθνικοῦ. Ἀσφαλῶς, τόσον ὁ Οὐΐλσον ὅσο καί 
ὁ Λόυντ Tζώρτζ, ἀκόμη καί ὁ Kλεμανσώ εἶχαν 
ἀγαθές διαθέσεις ἔναντι τῆς Ἑλλάδος.

«Ἀλλ’ ἦτο ἀφελής –γράφει παλαιός 
διπλωμάτης πού ἔζησε τά γεγονότα 
ἐκείνης τῆς ἐποχῆς– ἡ σκέψις ὅτι ἡ κα-
λή των ἐκείνη διάθεσις θά ἠμποροῦσε 
νά ὑπερβῇ ὡρισμένα ὅρια, ὅτι θά ἦτο 
δυνατόν ἡ πολιτική των νά ἔχῃ γνώμονα 
ἄλλον ἐκτός ἀπό τό συμφέρον, ἔστω καί 
κακῶς, τῆς χώρας τήν ὁποίαν ἕκαστος 
ἐξεπροσώπει.

Ἡ τόσον ἁπλῆ αὐτή ἀλήθεια δέν 
ἔγινε δυστυχῶς ποτέ ἀρκετά ἀντιληπτή 
εἰς τήν Ἑλλάδα, ὅπου οἱ μῦθοι περί 
«φιλελληνισμῶν» ὑπῆρξαν ἀνέκαθεν 
πηγαί πλανῶν καί ἀφορμαί πικριῶν καί 
ἀπογοητεύσεων. Δέν εἶναι καιρός νά 
κατανοηθῇ ἀπό κάθε Ἕλληνα ὅτι πολι-
τικός φιλελληνισμός ὑπό τήν ἔννοιαν 
πού ἀρεσκόμεθα νά τοῦ δίδωμεν δέν 
ὑπῆρξε ποτέ οὔτε θά ὑπάρξῃ; Ὅτι ἡ πο-
λιτική ὅλων τῶν Δυνάμεων, ἰδίως τῶν 
Mεγάλων, εἶναι καί θά εἶναι εἰς ὅλας τάς 
ἐποχάς ὠμότατα ρεαλιστική, ὅσον καί ἄν 
–ἀκριβῶς ἀπό ρεαλισμόν– συμβαίνει κά-
ποτε νά ἐπηρεάζεται καί ἀπό ἰδεολογικά 
ρεύματα;»11.
Tά ἐρωτηματικά αὐτά ἰσχύουν καί σήμε-

ρα.
Ἐρχόμαστε, τέλος, στό σοβαρώτερο 

αἴτιο, πού σχετίζεται μέ τήν ψυχοσύσταση 
τοῦ λαοῦ μας. Παρότι ὁ γράφων, ἐξ ἁπαλῶν 
ὀνύχων, μαθήτευσε στίς μαρξικές θεωρίες 
περί ἱστορίας, χωρίς ποτέ νά ὑποδουλωθεῖ σέ 
καμμιά, οὐδέποτε ἀγνόησε τόν ἠθικό παράγο-
ντα στή διαμόρφωση τοῦ λεγομένου στή μαρ-
ξιστική γλῶσσα «προτσές». Δέν εἶναι μόνον ἡ 
οἰκονομία, εἶναι καί ἡ νοοτροπία πού διαμορ-
φώνει ἕνα γεγονός. Συνεπῶς, πέρα ἀπό τά 
ὅσα παραπάνω μνημονεύσαμε, θεωροῦμε ὅτι 
ὁ κυριώτερος παράγοντας τῆς Mικρασιατικῆς 
Kαταστροφῆς εἶναι ἡ κατά τόν Σόλωνα, λεγό-
μενη «ἀϊδρείη», πού σημαίνει ἔλλειψη συνέσε-

11  Kων/νος Σακελλαρόπουλος: «Στή σκιά τῆς Δύσεως...», 
σ. 333.
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ως καί σωφροσύνης. Ἡ ἀϊδρείη ὑπῆρξε ἡ αἰτία 
τῆς συμφορᾶς, γιατί ἔκανε πολίτες καί πολι-
τικούς δούλους τῶν παθῶν. Στή Mικρά Ἀσία 
ὑπῆρξε μιά πολιτική ἀνωνυμία. Ἀκούσθηκαν 
λόγια μεγάλα γιά μιά Mεγάλη Ἑλλάδα, πού 
τή μπορούσαμε. Ἀλλά τά μεγάλα λόγια ἦσαν 
«ἔπεα πτερόεντα». Δέν πήγαμε ἐκεῖ ὡς με-
γάλος οὔτε ὡς μικρός λαός12. Πήγαμε ὡς 
μικρόψυχος λαός. Οἱ ὀλιγάριθμοι δέν εἶναι 
πάντα ἔθνη μικρά. Ὅταν ἔχουν μεγάλη ψυχή 
καί ἰσχυρή πυγμή θαυματουργοῦν. Δυστυχῶς, 
τήν ἰσχυρή πυγμή τή χρησιμοποιήσαμε κατά 
τοῦ ἑαυτοῦ μας. Kι ἔτσι δέν θαυματουργή-
σαμε, ἀπεναντίας κακουργήσαμε, πρωτίστως 
κατά τοῦ ἑαυτοῦ μας. 

Kι ἀφήσαμε τή Mικρά Ἀσία καί τήν Ἀνατ. 
Θράκη γυμνό κουφάρι ἀπό Ἑλληνισμό. Σή-
μερα εἶναι πολλοί πού σάν προσκυνητές 
ἐπισκέπτονται τίς ἀλησμόνητες πατρίδες. 
Bρίσκουν τά σπίτια τά παλιά πού γεννήθη-
καν οἱ πρόγονοί τους ν’ ἀντέχουν στό χρόνο. 
«Ξέρεις, τά σπίτια πεισματώνουν εὔκολα, / 
σάν τά γυμνώσεις». Ἀλλ’ οἱ πόλεις, ἰδίως ἡ 
Σμύρνη, δέν εἶναι πιά οἱ ἀλλοτινές πόλεις. 
Γράφει ὁ ἴδιος ποιητής, πού εἶχε Σμυρναίικη 
καταγωγή, στό ποίημα «Mέρες»:

12  Ἀκόμη καί τό λεγόμενο ὅτι ἡττηθήκαμε λόγῳ τῆς δικῆς 
μας ὀλιγανθρωπίας ἔναντι τῆς τουρκικῆς πολυανθρω-
πίας, εἶναι μῦθος. Ὁ Ἀθ. Σουλιώτης πού εἶχε τότε τήν 
πληρέστερη γνώση γιά τήν ἐσωτερική κατάσταση καί 
πληθυσμιακή σύνθεση τῶν κατοίκων τῆς M. Ἀσίας σ’ ἕνα 
δυσεύρετο πλέον βιβλίο του γράφει:

«Οἱ ἀριθμοί τῆς ἐπισήμου τουρκικῆς στατιστικῆς πα-
ριστάνουσι ὅτι εἰς ὅλην τήν Mικράν Ἀσίαν οἱ Tοῦρκοι 
ὑπερτεροῦσιν ἀριθμητικῶς τῶν Ἑλλήνων κατά 1.944.501. 
Ὠμιλήσαμεν περί τῆς ἀξίας τῆς στατιστικῆς ταύτης. 
Ὑπάρχουν πλεῖστοι ὑπολογισμοί καί ἐπιχειρήματα 
ἀποδεικνύοντα ὅτι αὐτή ὑπερβάλλει τόν ἀριθμόν τῶν 
Tούρκων. Ἀλλά νομίζομεν ματαίαν τήν ἐπί τούτου συζή-
τησιν προκειμένου μάλιστα νά τροποποιηθῇ τό ἐν Mικρᾷ 
Ἀσίᾳ καθεστώς. Διότι ἀπαλλασσόμενος τῆς τουρκικῆς 
κυριαρχίας τάχιστα θέλει πολλαπλασιασθῇ ὁ πληθυσμός 
τῆς χώρας ταύτης, ἡ ὁποία ἐν ὧ ἔχει ἐμβαδόν ὅσον ἡ 
Γαλλία καί ἐν ὧ κατά τόν μεσαίωνα ἀκόμη εἶχε τριάκο-
ντα ἑκατομ. κατοίκων, τώρα ἔχει μόλις δέκα· ὁ δέ πολ-
λαπλασιασμός δέν θά γίνῃ βεβαίως ἀναλόγως διά τούς 
Tούρκους καί διά τάς ἄλλας ἐθνότητας (...) Οἱ Tοῦρκοι 
θά πολλαπλασιασθῶσι πολύ ὀλιγώτερον τῶν ἄλλων, διότι 
αἱ γεννήσεις παρ’ αὐτοῖς, ἕνεκα τῆς πολυγαμίας καί τῶν 
ἀφροδισίων νόσων κυρίως, εἶναι πολύ ὀλιγώτεραι ἤ παρά 
τοῖς ἄλλοις Mικρασιάταις. Ἐξ ἀντιθέτου δέ οἱ Ἕλληνες 
διακρίνονται διά τήν πολυτεκνίαν των» (Ἀθ. Σουλιώτης: 
«Oἱ κάτοικοι τῆς Mικρᾶς Ἀσίας», Ἀθῆναι 1921, Ἰούλιος, 
σσ. 46-47).

«Ὅπως, ἄν τύχει
καί μπεῖς μιά νύκτα
στήν πολιτεία πού σ’ ἀνάθρεψε
κι ἔπειτα συθέμελη τή χάλασαν
καί τήν ξαναχτίσαν
καί παλεύεις νά μετακινήσεις
ἄλλους καιρούς
γιά νά ξαναβρεθεῖς...»
                  (Γ. Σεφέρης)

Ἀλλ’ ἡ πατρίδα δέν εἶναι τά κτίσματα· 
εἶναι ἡ γλῶσσα. Δέν τό πάω στόν Bινγκε-
στάιν· τό πάω σέ μιά ἀγράμματη «Πόντισ-
σα» πού, ὅπως γράφει ὁ ποιητής Δημήτρης 
Παυλίδης,

«Ποντιακά μᾶς μίλαγε:
καί σφικτά μᾶς φίλαγε:
Ποντιακά. Mήν πάρουμε
δρόμο λησμονιᾶς».
Tότε εἶναι πού χάνονται οἱ πατρίδες...

Στίς 30 Ἰουλίου τοῦ 1920 ἔγινε ἀπόπειρα δολοφονίας τοῦ Ἐ. 
Βενιζέλου στό σιδηροδρομικό σταθμό τῆς Λυών. Ἡ ἀνάγκη 
νοσηλείας καθυστέρησε τήν ἐπιστροφή τοῦ πρωθυπουργοῦ 
στήν Ἑλλάδα· ἐπέστρεψε στίς 17 Αὐγούστου. Ἐπάνω 
εἰκονίζεται ὁ Ἐ. Βενιζέλος στό κατάστρωμα τοῦ θωρηκτοῦ 
«Γεώργιος Ἀβέρωφ», ἐνῶ ἐπιστρέφει στήν Ἑλλάδα (ἀρχεῖο 
Ὑπηρεσίας Ἱστορίας Ναυτικοῦ).
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Το Πολεμικό Ναυτικό από 
τους Βαλκανικούς Πολέμους  
στη Μικρασιατική Εκστρατεία

Του Παναγιώτη Γέροντα
Ανθυποπλοιάρχου (ΕΦ/Ο) ΠΝ
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Στις αρχές Σεπτεμβρίου του 1916 σχηματίστηκε το Α΄ 
Τάγμα Εθνικής Αμύνης με διοικητή τον λοχαγό Νεόκοσμο 
Γρηγοριάδη. Στη φωτογραφία ο Ε. Βενιζέλος και ο στρα-
τηγός Π. Δαγκλής στην τελετή ευλογίας της σημαίας του 
Α΄ Τάγματος Εθνικής Αμύνης. Διακρίνονται επίσης ο Α. 
Μιχαλακόπουλος και Ν. Πολίτης (αρχείο Μουσείου «Ιστορ. 
Μνήμη Ελ. Βενιζέλου»).

Ο Παναγιώτης Γέροντας Ανθυποπλοί-
αρχος (ΕΦ/Ο) ΠΝ, γεννήθηκε το 1984 
στην Αθήνα, ολοκλήρωσε τις εγκύκλι-
ες σπουδές του στο Λύκειο της Ευαγ-
γελικής Σχολής Σμύρνης. Σπούδασε 
Κλασική Φιλολογία στο Πανεπιστήμιο 
Αθηνών και σήμερα υπηρετεί στο τμή-
μα ιστορικών αρχείων της Υπηρεσίας 
Ιστορίας Ναυτικού με την ιδιότητα του 
Βοηθού Τμηματάρχη. Ομιλεί άριστα 
την αγγλική (Cambridge Proficiency) 
και την ιταλική γλώσσα (CELI-Perugia). 
Έχει ασχοληθεί με μεταφράσεις αρ-
χαίων Ελλήνων κλασικών σε γνωστό 
εκδοτικό οίκο, ενώ σήμερα επιμελεί-
ται τα τεύχη του περιοδικού Ναυτική 
Επιθεώρηση, στο οποίο έχουν δημο-
σιευθεί άρθρα του. Στα φοιτητικά του 
χρόνια συνεργάστηκε με το φοιτητικό 
περιοδικό Καλειδοσκόπιο. Ο πατέρας 
του ήταν εν αποστρατεία αξιωματικός 
του ΠΝ.
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Γενικά
 Σχεδόν αμέσως μετά τους νικηφόρους για τον Ελ-
ληνισμό Βαλκανικούς Αγώνες, ξεκινά για την Ελ-
λάδα η περίοδος της μεγάλης κρίσης. Η διάσταση 
απόψεων που ήδη υπήρχε μεταξύ βασιλέα Κων-
σταντίνου και πρωθυπουργού Ελευθερίου Βενιζέ-
λου οξύνθηκε και ολόκληρη η ελληνική κοινωνία 
οδηγήθηκε σε πόλωση, η οποία στην κορύφωσή 
της θα καταλήξει στον λεγόμενο «Εθνικό Διχασμό», 
τη δημιουργία δηλαδή στον ελλαδικό χώρο δύο 
κέντρων εξουσίας, του βασιλικού με κέντρο την 
Αθήνα και του βενιζελικού με κέντρο τη Θεσσαλο-
νίκη. Αυτός ο διχασμός θα οδηγήσει τους Αγγλο-
γάλλους σε κατάφωρες παραβιάσεις της εθνικής 
κυριαρχίας και ο Ελληνισμός θα κινδυνεύσει να 
χάσει ό,τι κέρδισε ενωμένος λίγα χρόνια πριν.1

Η διάσταση αυτή είχε φαινομενικά να κάνει 
με το αν η Ελλάδα θα έμπαινε στον Α’ Παγκόσμιο 
Πόλεμο στο πλευρό των Αγγλογάλλων (άποψη του 
Βενιζέλου) ή θα παρέμενε ουδέτερη (άποψη του 
Κωνσταντίνου). Εν τούτοις, τα αίτια της πόλωσης 
στην κοινωνία ήταν βαθύτερα και είχαν να κάνουν 
με την αφομοίωση των πληθυσμών των λεγομέ-
νων «Νέων Χωρών» στον εθνικό κορμό. Με την 
προσάρτηση της υπόλοιπης Ηπείρου καθώς και 
της Μακεδονίας, νέες παραγωγικές δυνάμεις εμ-
φανίστηκαν οι οποίες ενίσχυσαν την αστική τάξη 
της χώρας. Αυτό δημιούργησε αντίδραση στην 
«παλαιά Ελλάδα» και στους εκπροσώπους των πα-
λαιών παραγωγικών δομών. Δέον επίσης να τονι-
σθεί ότι με το «κόμμα του Κωνσταντίνου» ετάχθη-
σαν και αρκετοί άνθρωποι χαμηλής οικονομικής 
τάξεως, οι οποίοι θεωρούσαν ότι δεν μπορούσαν 
ν’ ανταποκριθούν στις ταχύτατες αλλαγές.

Αυτός ο διχασμός φάνηκε να κοπάζει όσο η 
Ελλάδα νικούσε στον Α’ Παγκόσμιο Πόλεμο και 
στην Μικρά Ασία – παρ’ όλη τη δολοφονία του Ίω-
να Δραγούμη από βενιζελικούς και τις απόπειρες 
δολοφονίας εναντίον του Βενιζέλου και του Παύ-

1  Για να αποφεύγονται οι συγκρούσεις μεταξύ της Εθνικής Άμυνας 
και σε μονάδες πιστές στο κράτος των Αθηνών, οι Σύμμαχοι 
χάραξαν τον Νοέμβριο του 1916 μια ουδέτερη ζώνη πλάτους 
5-10 χιλιομέτρων, μεταξύ των περιοχών που ήλεγχαν οι δύο 
ελληνικές κυβερνήσεις. Τέλος, τον Μάιο του 1917, με την προ-
οπτική της εκθρονίσεως του Κωνσταντίνου, οι Γάλλοι κατέλαβαν 
την ουδέτερη ζώνη και το μεγαλύτερο μέρος της Θεσσαλίας 
και οι Ιταλοί τη νότια Ήπειρο μέχρι το ύψος των Ιωαννίνων και 
της Πάργας (Ιστορία του Ελληνικού Έθνους, τόμος ΙΕ΄, Εκδοτική 
Αθηνών, Αθήνα, 1978, σελ. 44). 

λου Κουντουριώτη από φιλοβασιλικούς, δείγμα 
της έντασης που υπέβοσκε. Εν τούτοις, θα επα-
νέλθει μετά το 1922 δριμύτερος και θα ταλανίσει 
τη χώρα τουλάχιστον μέχρι το 1935.

Η περίοδος αυτή θα κλείσει με την καταστρο-
φή της Σμύρνης και την παύση του Ελληνισμού της 
Ιωνίας, του οποίου η ύπαρξη μαρτυρείται ήδη από 
τα μυκηναϊκά χρόνια. Με αυτόν τον τραγικό τρόπο 
απενεργοποιείται η «Μεγάλη Ιδέα» και το ελληνικό 
κράτος θα αντιμετωπίσει το επιτακτικό πρόβλημα 
της ένταξης και αφομοίωσης των προσφύγων. Οι 
πρόσφυγες με την παρουσία τους θα τονώσουν 
οικονομικά και κοινωνικά το κράτος, αλλά παράλ-
ληλα θα ενταθεί και το διχαστικό πνεύμα στην ελ-
ληνική κοινωνία καθώς πολλοί εξ αυτών θεωρού-
σαν τον Βενιζέλο ή τον Κωνσταντίνο υπεύθυνους 
για τα βάσανά τους.

Το Πολεμικό Ναυτικό συμμετέχει και επηρεά-
ζεται από αυτήν την περίοδο καθώς βαθύτατα πο-
λιτικοποιημένοι αξιωματικοί πολλές φορές συμμε-

Η Ελλάς από τον Αύγουστο 1916 ως τον ιούνιο του 1917. 
Με καφέ χρώμα οι περιοχές που προσχώρησαν στο Κί-
νημα της Εθνικής Αμύνης ως τον Σεπτέμβριο του 1916, 
με πράσινο οι περιοχές που κατελήφθησαν από δυνάμεις 
της Εθνικής Αμύνης και των Συμμάχων από το Σεπτέμβριο 
1916 ως το Μάιο του 1917, με πορτοκαλί οι περιοχές που 
κατελήφθησαν από Γερμανούς και Βουλγάρους, με μπεζ 
οι περιοχές του «κράτους των Αθηνών» την 30ή Μαΐου 
του 1917.
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τέχουν στα κινήματα, ενώ παράλληλα λαμβάνουν 
χώρα κυβερνητικές αποφάσεις αποδυνάμωσης 
του Πολεμικού Ναυτικού σε θέματα εξοπλισμού 
και πρόσκτησης νέων ναυτικών μονάδων, οι οποί-
ες δεν συνάδουν με τις γεωπολιτικές επιταγές της 
περιοχής. 

Το Πολεμικό Ναυτικό πολέμησε γενναία και με 
όλες του τις δυνάμεις στο Μικρασιατικό Πόλεμο. Η 
πολύτιμη συνεισφορά του όμως συχνά παραβλέ-
πεται διότι αν και η Οθωμανική Αυτοκρατορία είχε 
εξοπλίσει το ναυτικό της, ο επαναστατικός στρατός 
του Κεμάλ δεν ήταν σε θέση να τον χρησιμοποι-
ήσει. Αναγκαστικά λοιπόν, το Πολεμικό Ναυτικό 
είχε ρόλο επικουρικό στις επιχειρήσεις, αφού δεν 
υπήρχε «τακτικός αντίπαλος».

Η αποδυνάμωση του Ναυτικού
Μετά τους Βαλκανικούς Πολέμους και ενώ ήταν 
ξεκάθαρη η σημασία της ύπαρξης ενός ισχυρού 
στόλου για την προάσπιση των ελληνικών συμ-
φερόντων, καθώς και η ένταξη στην «Βαλκανική 
Συμμαχία» αλλά και η νίκη στους Βαλκανικούς 
Πολέμους χρωστούσαν πολλά στον Ελληνικό 
Στόλο, εν τούτοις οι ελληνικές Κυβερνήσεις ακο-
λούθησαν πολιτική αποδυνάμωσης του Ναυτικού. 
Ως ένας σημαντικός λόγος για αυτήν την πολιτική 
θα πρέπει να θεωρηθεί η περικοπή των δαπανών. 
Ο Βενιζέλος σύναψε δάνειο 25.000.000 λιρών 
για την ανάπτυξη της διπλασιασμένης χώρας και 
ο εξοπλισμός του Ναυτικού πέρασε σε δεύτερη 
μοίρα.

Ενώ η Οθωμανική Αυτοκρατορία είχε ήδη 
από το 1911 παραγγείλει ένα υπέρ-ντρέντνωτ 
(dreadnought) από την Αγγλία το «Ρεσαδιέ», 
(23.000 τόνων, 21 μιλίων) , η Ελληνική Κυβέρ-
νηση με υπουργό τον Νικόλαο Στράτο, έναν από 
τους καλύτερους υπουργούς των Ναυτικών του 
ελληνικού κράτους, προχώρησε το 1912 στην 
παραγγελία ενός θωρηκτού μάχης στα γερμανικά 
ναυπηγεία Vulkan μαζί με τα τορπιλοβόλα τύπου 
«Αίγλη». Θα ήταν εκτοπίσματος 13.000 τόνων με 
8 πυροβόλα των 35 εκ., 6 των 15 εκ. και κόστος 
1.050.000. Ήταν το περίφημο «Σαλαμίς», το οποίο 
έμελλε να εξελιχθεί σε αληθινό εξοπλιστικό «Βα-
τερλώ» για το Πολεμικό Ναυτικό.

Άλλη περίπτωση ήταν και αυτή του «Ρίο ντε 
Τζανέιρο», ντρέντνωτ το οποίο ναυπηγούταν 
στην Αγγλία και βρέθηκε απροσδόκητα διαθέ-

σιμο, καθώς η χώρα για την οποία προοριζό-
ταν, η Βραζιλία, άλλαξε γνώμη και το αγόρασε 
η Οθωμανική Αυτοκρατορία μετονομάζοντάς το 
σε «Σουλτάν Σελίμ Ι». Δέον είναι να σημειωθεί ότι 
Έλληνες αξιωματικοί του Ναυτικού είχαν προτεί-
νει στην πολιτική ηγεσία την αγορά του πανίσχυ-
ρου πλοίου. 

Με αυτόν τον τρόπο και λόγω της ολιγωρίας 
της ελληνικής πολιτικής ηγεσίας, η Οθωμανική 
Αυτοκρατορία, παρόλο που είχε ηττηθεί στους 
Βαλκανικούς Πολέμους, ευρέθη να έχει και πά-
λι την ναυτική υπεροπλία. Ο αντιναύαρχος πλέον 
Παύλος Κουντουριώτης μην αντέχοντας να βλέπει 
την αναίρεση των όσων είχε καταφέρει, πρότεινε 
να αναλάβει ο ίδιος τη διακυβέρνηση του υποβρυ-
χίου «Ξιφίας» ή κάποιου μικρού αντιτορπιλικού και 
να τορπιλίσει το «Ρίο ντε Τζανέιρο» στα Στενά του 
Γιβραλτάρ, χωρίς να προηγηθεί κήρυξη πολέμου, 

Λαϊκή αφίσα του καλοκαιριού του 1920 που εικονίζει 
τα ελληνικά εδαφικά κέρδη μετά τις συνθήκες Νεϊγύ και 
Σεβρών. Σε αυτόν τον χάρτη εικονίζεται ελληνική και η 
βόρεια Ήπειρος, εφόσον η παραχώρησή της στην Ελλάδα 
συμπεριλαμβανόταν στους όρους της συμφωνίας Τιττόνι - 
Βενιζέλου, η οποία όμως στη συνέχεια καταγγέλθηκε από 
τους Ιταλούς (αρχείο Γενναδείου Βιβλιοθήκης, Αθήνα).
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ώστε να το αιφνιδιάσει. Εννοείται ότι ο Κουντου-
ριώτης θα εθεωρείτο πως δρούσε αυτοβούλως 
και αν επιβίωνε της καταδρομικής ενέργειας και 
επέστρεφε στην Ελλάδα, θα είχε ήδη αποκηρυ-
χθεί από την Ελληνική Κυβέρνηση, η οποία θα τον 
καθαιρούσε, θα τον συνελάμβανε, θα τον δίκαζε 
και θα τον φυλάκιζε όπως αρμόζει σε έναν πει-
ρατή. Ο Βενιζέλος όμως αρνήθηκε2. Τέλος εξετά-
στηκε ακόμη και ο αποκλεισμός των Στενών των 
Δαρδανελλίων με μια ενδεχόμενη κατάληψη της 
χερσονήσου της Καλλίπολης για να σταματηθεί ο 
κατάπλους των θωρηκτών. Τελικά δεν πραγμα-
τοποιήθηκε κανένα σχέδιο, διότι η έκρηξη του Αʹ 
Παγκοσμίου Πολέμου βρήκε τα θωρηκτά αυτά στα 
αγγλικά ναυπηγεία, τα οποία κατασχέθηκαν από 
τους Άγγλους για τις δικές τους ανάγκες.

Παρόλ’ αυτά, επειδή η ανησυχία στην ελλη-
νική κοινή γνώμη είχε διογκωθεί λόγω της επι-
κείμενης ενίσχυσης του Οθωμανικού Στόλου, η 
πολιτική ηγεσία της χώρας αγόρασε 6 καινούργια 
τορπιλοβόλα τύπου «Δωρίδος» (125 τόνων, μέγι-
στη ταχύτητα 24 knots με τρεις τορπιλοσωλήνες, 
τύπος απαρχαιωμένος) και ο ίδιος ο Βενιζέλος 
διαβεβαίωσε την ανήσυχη ελληνική παροικία στο 
Παρίσι ότι το Ναυτικό με αυτά τα 6 τορπιλοβό-
λα θα μπορούσε να αντιμετωπίσει το ενισχυμένο 
Οθωμανικό Ναυτικό.3 Στη συνέχεια, το Πολεμικό 
Ναυτικό προχώρησε σε άστοχες αγορές, όπως 
τα δύο αμερικανικά θωρηκτά «Ιντάχο» και «Μι-
σισιπή» (ναυπηγήσεως 1907), τα οποία ονομά-
στηκαν «Κιλκίς» και «Λήμνος». Κύριο μειονέκτημά 
τους ήταν η μικρή ταχύτητα και ότι ήταν χαμηλά 
για ωκεανοπλοΐα. Νεωτερισμός σε αυτά ήταν η 
ευρεία χρήση ηλεκτροκίνητων μηχανημάτων. Χα-
ρακτηριστικό είναι ότι η Ελλάδα κατέβαλε γι’ αυ-
τά 3.130.000 λίρες έναντι των 2.700.000 με τις 
οποίες προσφερόταν το «Ρίο ντε Τζανέιρο». Σαν 
να μην έφθαναν αυτά, στη συνέχεια αγοράστηκε 
πάλι από την Αμερική το εύδρομο «Έλλη», 2.100 
τόνων, 20 knots, με πανάρχαιο πυροβολικό, το 

2  Γ. Ρούσσου Νεότερη Ιστορία του Ελληνικού Έθνους 1826-
1974, Αθήναι, 1976, τόμος Ε’, σσ. 333-4. Υποπλοιάρχου ΠΝ 
Κ. Τσαπράζη Παύλος Κουντουριώτης, μια σύντομη βιογραφική 
περιήγηση από το 1912-2012, εκατό χρόνια από την ναυτική 
εποποιία των Βαλκανικών Πολέμων, Υπηρεσία Ιστορίας Ναυτι-
κού, Αθήνα, 2012, σσ. 96-7.

3  Ε. Καββαδία Ο Ναυτικός Πόλεμος του 1940 όπως τον έζησα, 
Πυρσός, Αθήναι, 1950, σελ. 24.

οποίο το είχαν παραγγείλει οι Κινέζοι και μετά 
το απέρριψαν. Το «Έλλη» επέπρωτο να βυθιστεί 
από τους Ιταλούς στην Τήνο την 15η Αυγούστου 
του 1940...

Παράλληλα, η υπόθεση του «Σαλαμίς» πήρε 
τραγική τροπή. Στα τέλη του 1912 διατυπώθηκαν 
απόψεις ότι έπρεπε η Ελλάδα να αποκτήσει ένα 
πραγματικό ντρέντνωτ και οι εργασίες ανεστά-
λησαν μέχρι να ολοκληρωθούν τα νέα χαρακτη-
ριστικά του πλοίου. Μέσα στο 1912 ξανάρχισαν 
για να σταματήσουν και πάλι τον Δεκέμβριο του 
1914, λόγω του Αʹ Παγκοσμίου Πολέμου. Τελικά 
η Ελληνική Κυβέρνηση απέρριψε το πλοίο και οι 
οικονομικές διαφορές με το γερμανικά ναυπηγεία 
τακτοποιήθηκαν πολύ αργότερα, το 1932, με σο-
βαρή οικονομική ζημία για το ελληνικό Δημόσιο, 
αφού έπρεπε να πληρωθούν άλλες 30.000 λίρες 
εκτός από την προκαταβολή των 450.000 λιρών 
που είχε ήδη καταβληθεί.

Τέλος, στο πλαίσιο των επεμβάσεων των Συμ-
μάχων στα εσωτερικά της Ελλάδος, τον Σεπτέμ-

Η κυβέρνηση Βενιζέλου εκτύπωσε το καλοκαίρι του 1918 
έναν εθνολογικό χάρτη που σχεδιάστηκε από την επιστη-
μονική επίβλεψη του καθηγητή Γ. Σωτηριάδη και εκδόθηκε 
από τον εκδοτικό οίκο χαρτών του Λονδίνου E. Stanford 
Ltd. Τιτλοφορείται «Ο Ελληνισμός στην Πρόσω Ανατολή» 
και περιέχει εθνολογική στατιστική της Θράκης και της 
δυτικής Μ. Ασίας. Με διάφορα χρώματα παρουσιάζονται 
εθνολογικές ομάδες. Με πορτοκαλί οι Έλληνες.
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βριο του 1916 οι Γάλλοι κατέλαβαν τον ελαφρό 
Ελληνικό Στόλο, δηλαδή την «Έλλη», 14 αντιτορπι-
λικά, 5 τορπιλοβόλα, 2 υποβρύχια και 8 βοηθητικά. 
Τα θωρηκτά «Κιλκίς» και «Λήμνος» καθώς και το 
θωρακισμένο καταδρομικό «Αβέρωφ» είχαν πα-
ροπλιστεί στον Ναύσταθμο. Διατηρούσαν μόνο το 
ένα τρίτο των πληρωμάτων τους, ενώ τους είχαν 
αφαιρεθεί τα κλείστρα των πυροβόλων, οι τορπί-
λες και τα πυρομαχικά.4

Ενώ λοιπόν το Ελληνικό Ναυτικό απαρχαιώνε-
ται, το Οθωμανικό ενδυναμώνεται με δύο ακόμη 
πλοία. Τα δύο γερμανικά θωρηκτά «Goeben» (τύ-
που Magdeburg) και «Breslau» (τύπου Moltke) με 
την έκρηξη του Αʹ Παγκοσμίου Πολέμου εισβάλ-
λουν στην ανατολική Μεσόγειο, φθάνουν στην 
Κωνσταντινούπολη και τον Αύγουστο του 1914 
παραδίδονται στο Οθωμανικό Ναυτικό και ονομά-
ζονται το μεν πρώτο «Yavuz Sultan Selim» και το 
δεύτερο «Midili». 

Στις τάξεις του Πολεμικού Ναυτικού ο «Εθνικός 
Διχασμός» βρήκε πεδίον δόξης λαμπρόν. Το έμψυ-
χο δυναμικό ελαττώθηκε κατά πολύ, αποτέλεσμα 
διώξεων ή παραιτήσεων, με συνέπεια τη ραγδαία 
αποδυνάμωσή του.

Επίλογος
Το Πολεμικό Ναυτικό παρότι βρέθηκε σε μια τέτοια 
κατάσταση αποδυνάμωσης αναδιοργανώνεται τα-
χύτατα μετά την επάνοδο του Βενιζέλου στην Αθή-
να και συμμετέχει στον Α’ Παγκόσμιο Πόλεμο και 
κυρίως, πολεμά με όλες τις διαθέσιμες δυνάμεις 
στη Μικρασιατική Εκστρατεία. Είναι χαρακτηριστικά 
τα λόγια του ναυάρχου Ε. Καββαδία, μετέπειτα αρ-
χηγού Στόλου κατά τη διάρκεια του Β΄ Παγκοσμίου 
Πολέμου:

4  Ιστορία του Ελληνικού Έθνους, Εκδοτική Αθηνών Τόμος ΙΕ΄, 
Αθήνα 1978, σσ. 34-38.

«Και εν τούτοις, το Ναυτικόν εις αυτόν τον 
αχάριστον πόλεμον θα εκτελέση όπως πάντοτε το 
καθήκον του. Θα βοηθήση αποτελεσματικώς τον 
Στρατόν εις τας παραθαλασσίους επιχειρήσεις του, 
θα δυσχεράνη τον από θαλάσσης ανεφοδιασμόν, 
βομβαρδίζον τας βάσεις του Κεμάλ και εκτελούν 
περιπολίας εις την Μαύρην Θάλασσαν καθ’ ας τα 
Αντιτορπιλλικά, λόγω της ελεεινής καταστάσεως 
των, θα ρυμουλκούνται υπό των Θωρηκτών [...] 
Από όλη αυτή τη διετία [...] ενώ φαινομενικώς δεν 
εφάνη, υπήρξε το μοναδικό εμπόδιο εις τον Κεμάλ 
διά να σχηματίση αυτός και όχι ο Πλαστήρας Κυ-
βέρνησιν εις Αθήνας.5»
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5  Η επισήμανση είναι από τον συγγραφέα του παρόντος άρθρου.
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Μικρασιατική Εκστρατεία
Σύντομη εξιστόρηση των στρατιωτικών επιχειρήσεων

Του Γεωργίου Δημητρίου Λιάκουρη
Αντιστρατήγου ε.α. τ. καθηγητή της Σ.Σ.Ε., Επίτιμου Προέδρου του Σ.Ε.ΕΘ.Α.
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Η Ι Μεραρχία αποπλέει από το λιμάνι των Ελευθερών για 
τη Σμύρνη. Διακρίνονται τα ατμόπλοια: «Πατρίς», «Ελλή-
σποντος», «Ατρόμητος», «Θεμιστοκλής», «Συρία», «Αδρια-
τικός», «Καλουτάς», «Αντιγόνη», «Αθήνα», «Ελπιδοφόρος», 
«Κανελλόπουλος», «Ουρανία», «Άρης», «Έλδα», «Ξενούλα», 
«Αργολίς», «Δελφίν» και «Ρέπουλης». Το στρατηγείο της 
Μεραρχίας ευρισκόταν επί του «Συρία». Την αρχηγία του 
μεταγωγικού στόλου είχε ο πλωτάρχης Σαχτούρης, ενώ αρ-
χηγός του Μεραρχιακού Πεζικού ήταν ο συνταγματάρχης 
Τσερούλης (αρχείο Διεύθυνσεως Ιστορίας Στρατού).

Ο Γεώργιος Δημητρίου Λιάκουρης, Αντι-
στράτηγος ε.α., τ. καθηγητής της ΣΣΕ, 
Επίτιμος Πρόεδρος του Σ.Ε.ΕΘ.Α., γεννή-
θηκε στο χωριό Μικρή Μαντίνεια Καλα-
μάτας. Περάτωσε τις εγκύκλιες σπουδές 
του στην Καλαμάτα. Εισήλθε στη Στρα-
τιωτική Σχολή Ευελπίδων το 1960, από 
όπου απεφοίτησε το 1963, ονομασθείς 
ανθυπολοχαγός Πεζικού. Κατά τη διάρ-
κεια επίσης της σταδιοδρομίας του διοί-
κησε όλα τα κλιμάκια της Ιεραρχίας από 
Λόχο μέχρι και Μεραρχία. Επίσης, έχει 
υπηρετήσει σε πληθώρα επιτελικών 
θέσεων από το Τάγμα Πεζικού μέχρι το 
Γενικό Επιτελείο Στρατού, ενώ φοίτησε 
σε όλα τα σχολεία και σχολές με άρι-
στες ή πολύ καλές επιδόσεις πάντοτε. 
Πέραν των άλλων, έχει αποφοιτήσει 
από τη Σχολή Αεροπορίας Στρατού, από 
την Ανωτάτη Σχολή Πολέμου και από τη 
Σχολή Εθνικής Αμύνης. Η σταδιοδρομία 
του στο στράτευμα ολοκληρώθηκε το 
1996 οπότε υπηρετών επί διετία ως 
υποστράτηγος διευθυντής Δ΄ Κλάδου 
στο Γ.Ε.Σ. απεστρατεύθη με το βαθμό 
του αντιστρατήγου, τιμηθείς με τον τίτ-
λο του επιτίμου Διευθυντή Δ΄ Κλάδου 
Γ.Ε.Σ. Κατά τη σταδιοδρομία του τιμή-
θηκε με σειρά τιμητικών διακρίσεων 
(μεταλλίων - παρασήμων). 
Μετά την αποστρατεία του και για δέ-
κα χρόνια διετέλεσε καθηγητής στη 
Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων, στα μα-
θήματα της Στρατιωτικής Ιστορίας και 
της Επιστήμης και Τέχνης του Πολέμου. 
Είναι πτυχιούχος του τμήματος Νομικής 
της Σχολής Νομικών και Οικονομικών 
σπουδών του Αριστοτελείου Πανεπιστη-
μίου. Το συγγραφικό του έργο δύναται 
να θεωρηθεί πλούσιο και συνίσταται 
σε ατομικές και συλλογικές εργασίες, 
όπως διατριβές, μελέτες, δημοσιεύσεις 
κ.ά. Σημαντικότερο έργο θεωρείται το 
δίτομο σύγγραμμα «Στρατιωτική Ιστορία 
της Ελλάδος», που συνέγραψε για τις 
ανάγκες της Στρατιωτικής Σχολής Ευελ-
πίδων. Έχει επίσης πραγματοποιήσει Δι-
αλέξεις στην Ανωτάτη Διακλαδική Σχο-
λή Πολέμου, στη Σχολή Εθνικής Αμύνης 
και αλλού. Είναι μέλος του Συνδέσμου 
Επιτελών Εθνικής Αμύνης (Σ.Ε.ΕΘ.Α.) 
και της Επιτροπής Μελετών - Ερευνών 
αυτού από το 1996. Από τον Φεβρου-
άριο του 2008 μέχρι τον Ιανουάριο του 
2011 διετέλεσε Πρόεδρος του Συνδέ-
σμου. Ακόμη, είναι μέλος της Ελληνικής 
Επιτροπής Στρατιωτικής Ιστορίας καθώς 
και της Εστίας Νέας Σμύρνης.
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Εισαγωγή
Το να προσπαθήσει κάποιος να εξιστορήσει στον 
περιορισμένο χώρο κάποιων σελίδων τις στρατιω-
τικές επιχειρήσεις μιας εκστρατείας που διήρκεσε 
πάνω από τρία χρόνια, αποτελεί, λίαν επιεικώς, 
πρόκληση για να μην πω θράσος. Τελικά και μετά 
από πολύ σκέψη, εκτίμησα ότι ο καλύτερος τρόπος 
για να μπορέσω στοιχειωδώς να ανταποκριθώ 
στις απαιτήσεις ενός απαιτητικού αναγνωστικού 
κοινού, θα ήταν να αποφύγω τα λιγότερο σοβαρά 
και επουσιώδη και να αρκεσθώ στα κύρια γεγο-
νότα, στις κύριες στρατιωτικές επιχειρήσεις, απο-
φεύγοντας, κατά το δυνατό, τη στείρα αναφορά 
τοπωνυμίων και λεπτομερών σχεδιασμών. Επίσης 
να αποφύγω, κατά το δυνατόν, τις αναφορές στην 
πολιτική και διπλωματική κατάσταση. Με αυτόν 
τον τρόπο, θεωρώ ότι επιτυγχάνεται η στόχευση 
στα αποτελέσματα κάθε επιχειρήσεως και στις 
συνέπειες, ευμενείς ή δυσμενείς, για κάθε έναν 
αντίπαλο.

Η Μικρασιατική Εκστρατεία χωρίζεται σε τρεις 
περιόδους Επιχειρήσεων, όπως παρακάτω:

1η Περίοδος: 
Περιλαμβάνει τα γεγονότα και τις επιχειρήσεις που 
έλαβαν χώρα από την ημέρα αποβιβάσεως των 
πρώτων τμημάτων του Ελληνικού Στρατού στη 
Σμύρνη (2-5-1919), μέχρι την 1η Νοεμβρίου του 
επομένου έτους 1920.

2η Περίοδος:
Περιλαμβάνει τα γεγονότα και τις επιχειρήσεις που 
έλαβαν χώρα από την 1η Νοεμβρίου 1920 μέχρι 
τον Αύγουστο του 1922, προ της εκτοξεύσεως της 
τελικής επιθέσεως του Τούρκων.

3η Περίοδος:
Περιλαμβάνει τα γεγονότα και τις επιχειρήσεις που 
έλαβαν χώρα από τις 13 Αυγούστου 1922 μέχρι 
του τέλους, στις 5 Σεπτεμβρίου 1922.

1η Περίοδος (Μάιος 1919 - 
Οκτώβριος 1920)
Η Ιη Ελληνική Μεραρχία Πεζικού υπό τον συνταγ-
ματάρχη Νικόλαο Ζαφειρίου σε εκτέλεση εντολής 
των νικητών του Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου, Συμ-
μάχων της Αντάντ (Entente), αποβιβαζόταν στις 2 
Μαΐου στη Σμύρνη, υπό τις λίαν συγκινητικές εκδη-

λώσεις, όπως ήταν φυσικό, των Ελλήνων της πε-
ριοχής, οι οποίοι έβλεπαν ένα όνειρο αιώνων του 
ελληνισμού της Μικράς Ασίας να γίνεται πραγμα-
τικότητα. Η Ελληνική Σημαία (πού βρέθηκαν άραγε 
τόσες χιλιάδες σημαίες;) κυμάτιζε στα χέρια των 
χιλιάδων Ελλήνων και όχι μόνο, αλλά και στο διοι-
κητήριο της κοσμοπολίτικης ελληνικής μεγαλούπο-
λης, του λίκνου της Ιωνίας, της Σμύρνης.

Η Μεραρχία στην προσπάθειά της να εξα-
σφαλίσει την κατοχή της πόλεως κινήθηκε για 
να καταλάβει υπερκείμενα της πόλεως υψώματα. 
Στην προσπάθειά της αυτή εβλήθη από άτακτα 
τουρκικά τμήματα κυρίως από την τουρκική συ-
νοικία, με αποτέλεσμα την ανταλλαγή πυρών και 
συμπλοκές, που είχαν ως συνέπεια τη δημιουργία 
δυσμενών εντυπώσεων για τις δυνατότητες του 
Ελληνικού Στρατού να διοικήσει αλλοεθνείς. Τα 
ελληνικά τμήματα επεξέτειναν την κατοχή επί των 
προαστίων της Σμύρνης και μέχρι τέλους Μαΐου, 
η Ιη Μεραρχία Πεζικού ενισχυθείσα επεκτάθηκε, 
χωρίς μεγάλη αντίσταση των Τούρκων, μέχρι του 
Ναζλί στην κοιλάδα του Μαιάνδρου ποταμού, του 
Οδεμησίου στην κοιλάδα του Καΐστρου ποταμού, 
του Αξαρίου στην κοιλάδα του Έρμου ποταμού και 
της Περγάμου - Κυδωνιών στην κοιλάδα Κάικου 
ποταμού. 

Η περαιτέρω διεύρυνση της ζώνης ελέγχου 
συναντούσε δυσχέρειες προερχόμενες από τις 
εξής κατά βάση αιτίες: Πρώτο, από τα συγκρο-
τηθέντα από τον Μουσταφά Κεμάλ τμήματα των 
«Εθνικών Οργανώσεων». Δεύτερο, από τα ιταλικά 
στρατεύματα που άρχισαν να αποβιβάζονται από 
τις 3 Μαΐου στην περιοχή της Εφέσου, τα οποία 
επεξέτειναν ταχέως τη ζώνη που ήλεγχαν νοτίως 
της σιδηροδρομικής γραμμής Αϊδίνιο - Ναζλί. Κα-
τόπιν αυτού, απαγορεύθηκε κάθε μετακίνηση ελ-
ληνικών στρατευμάτων στην περιοχή αυτή, με συ-
νέπεια ο Μουσταφά Κεμάλ να μπορεί να συγκροτεί 
εκεί ανενόχλητος τα τμήματά του και τρίτο, από 
τον διορισθέντα στις 8 Μαΐου ύπατο αρμοστή Α. 
Στεργιάδη, ο οποίος απαιτούσε όλες οι αποφάσεις 
της στρατιωτικής αρχής να εγκρίνονται από αυτόν. 
Έτσι όλες οι αποφάσεις της στρατιωτικής ηγεσίας 
εξαρτιόνταν από τις εκάστοτε πολιτικές σκοπιμό-
τητες, οι οποίες βέβαια ήταν απόρροια και των 
παρεμβάσεων των εκπροσώπων των Μεγάλων 
Δυνάμεων, οι οποίοι απαγόρευαν τις κινήσεις των 
ελληνικών δυνάμεων πέραν της αρχικής γραμμής 



Τεύχος 582-Τομος 172 | Ναυτική Επιθεώρηση  65

και αργότερα από τις 10 Αυγούστου 1920, από τη 
γραμμή της συνθήκης των Σεβρών.

Περί τα τέλη Ιουνίου οι ελληνικές δυνάμεις 
της Μικράς Ασίας, οι οποίες διαρκώς ενισχύονταν, 
είχαν την ακόλουθη διάταξη: Η Ιη Μεραρχία στην 
περιοχή Αϊδινίου, η ΙΙη στην περιοχή Οδεμησίου, 
η ΧΙΙΙη στην περιοχή Μαγνησίας, η Μεραρχία Αρ-
χιπελάγους στην περιοχή Περγάμου - Κυδωνιών 
και η Μεραρχία Σμύρνης ως εφεδρεία στη Σμύρνη. 
Μέχρι το τέλος του 1919, οι Τούρκοι εξακολου-
θούσαν να παρενοχλούν τις ελληνικές δυνάμεις 
και να τρομοκρατούν την ύπαιθρο χώρα. Κατό-
πιν ενεργειών όμως της Ελληνικής Κυβερνήσε-
ως, επετράπη από τους συμμάχους η διενέργεια 
αντεπιθέσεων, από τα ελληνικά τμήματα σε βάθος 
τριών χιλιομέτρων με την υποχρέωση να επιστρέ-
φουν στις αρχικές θέσεις.

Οι ελληνικές δυνάμεις, που συνεχώς ενισχύ-
ονταν, έφθασαν τον Φεβρουάριο του 1920 να 
αριθμούν έξι Μεραρχίες, μεταξύ των οποίων και η 
Μεραρχία Κυδωνιών από οπλίτες της περιοχής και 
ένα Σύνταγμα Ιππικού. Οι Μεραρχίες Πεζικού του 
Ελληνικού Στρατού ήταν ελαττωμένης συνθέσε-
ως, λόγω της απολύσεως, διαρκούντος του 1919, 
τεσσάρων κλάσεων. Μέχρι του Ιουνίου του 1920 
η κατάσταση φαινομενικά ήταν σχετικά ήρεμη. 
Όλο αυτό το διάστημα όμως ο Μουσταφά Κεμάλ 
εδραίωνε την πολιτική και στρατιωτική κυριαρχία 

του στο εσωτερικό της εν διαλύσει Οθωμανικής 
Αυτοκρατορίας, ενώ προσπαθούσε παράλληλα να 
αναγνωρισθεί και στο εξωτερικό. Συγκεκριμένα, 
ο Μουσταφά Κεμάλ αφού ετέθη επικεφαλής με-
γάλης μερίδας αξιωματικών, εγκαταστάθηκε στην 
Άγκυρα, από όπου οργάνωνε το κίνημα ανυπακο-
ής στις αποφάσεις των συμμάχων και της κυβερ-
νήσεως του Σουλτάνου στην Κωνσταντινούπολη, 
ενισχυόμενος ποικιλοτρόπως και παντοιοτρόπως. 
Στο κίνημά του συμμετείχαν ή προσχώρησαν και 
διοικητές Σχηματισμών του Οθωμανικού Στρατού, 
όπως ο στρατηγός Κιαζήμ Καραμπεκίρ, ο οποίος 
αρνήθηκε να αφοπλίσει τις 6 Μεραρχίες Πεζικού 
του Σώματος που διοικούσε και προσχώρησε στον 
Μουσταφά Κεμάλ, ενώ όσοι παρέμεναν πιστοί στον 
Σουλτάνο, σταδιακά εξουδετερώθηκαν. Συγχρόνως, 
πολλά από τα συμμαχικά τμήματα, τα οποία φύλασ-
σαν τις αποθήκες με τον οπλισμό των αποστρα-
τευμένων μονάδων του Τουρκικού Στρατού, έκα-
ναν στραβά μάτια και επέτρεπαν την σύληση των 
αποθηκών αυτών από ανθρώπους του Κεμάλ, ενώ 
οργίαζε και το λαθρεμπόριο όπλων υπέρ του Μου-
σταφά Κεμάλ. Ήδη κατά την άνοιξη του 1920 είχαν 
εντοπισθεί συγκεντρώσεις σημαντικών δυνάμεων 
του Τουρκικού Στρατού στις περιοχές Φιλαδέλφει-
ας - Σαλιχλή - Σόμα και Μπαλού Κεσίρ. Το Ελλη-
νικό Γενικό Στρατηγείο (Ε.Γ.Σ.) κατόπιν αδείας των 
συμμάχων απεφάσισε την διενέργεια επιθετικών 

Ο 2ος ουλαμός ημιλαρχίας ετοιμάζεται ν’ αναχωρήσει για τις προφυλακές του Αϊδινίου στις 15 Οκτωβρίου 1919 (αρχείο 
Διευθύνσεως Ιστορίας Στρατού).
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επιχειρήσεων για εξουδετέρωση του Τουρκικού 
Στρατού και την επέκταση της Ζώνης Κατοχής. 

Εδώ αξίζει να πούμε δυο λόγια για το διπλω-
ματικό παρασκήνιο της αποφάσεως αυτής. Όπως 
είναι γνωστό, η μόνη χώρα από τους συμμάχους 
που υπεστήριζε πλέον την Ελλάδα ήταν η Αγγλία 
και αυτή βέβαια για τους δικούς της λόγους. Τον 
Ιούνιο του 1920 ο Άγγλος πρωθυπουργός Λόιντ 
Τζωρτζ ενημέρωσε τον Έλληνα ομόλογό του Ε. 
Βενιζέλο για την όλη διπλωματική κατάσταση και 
του ανακοίνωσε απερίφραστα ότι η Ελλάδα ουσια-
στικά έπρεπε να αντιμετωπίσει μόνη και με τις δυ-
νάμεις της, την όποια στρατιωτική δράση κατά του 
Κεμάλ. Το αποτέλεσμα της συζητήσεως περιγρά-
φεται σαφώς από τον ίδιο το Ε. Βενιζέλο στο από 
10 Ιουνίου τηλεγράφημά του προς το Υπουργικό 
Συμβούλιο, όπου αναφέρει ότι δήλωσε στον Λόιντ 
Τζωρτζ ότι ανελάμβανε όχι μόνο να βοηθήσει την 
Αγγλία με τη διάθεση μιας Ελληνικής Μεραρχίας 
Πεζικού στη Νικομήδεια, αλλά και να συντρίψει με 
τον Ελληνικό Στρατό τον Τουρκικό, χωρίς καμία 
εξωτερική στρατιωτική και οικονομική βοήθεια.

Οι προαναφερθείσες επιχειρήσεις άρχισαν στις 
9 Ιουνίου και σε μικρό σχετικά διάστημα (25 Ιουνί-

ου) επιτεύχθηκαν οι καθορισθέντες Αντικεμενικοί 
Σκοποί (ΑΝΣΚ) οι οποίοι σε πολλές περιπτώσεις 
βελτιώνονταν. Έτσι στα τέλη Οκτωβρίου 1920 η 
Ελληνική Στρατιά, όπως ονομάσθηκε το εκστρα-
τευτικό Σώμα, κατείχε μέτωπο που ξεκινούσε από 
τις εκβολές του Σαγγαρίου ποταμού στον Εύξεινο 
Πόντο, ανατολικά της Προύσης, της περιοχής του 
Ουσάκ, μέχρι Μπουλαντάν, μέχρι τον Μαίανδρο 
ποταμό. Ήδη η Ελληνική Στρατιά είχε ενισχυθεί 
με δυο ακόμη Μεραρχίες Πεζικού, την Ξάνθης 
και την Μαγνησίας, η δύναμη όμως των Μεραρ-
χιών Πεζικού ελαττώθηκε ακόμη περισσότερο με 
την απόλυση τον Οκτώβριο, άλλης μιας κλάσεως. 
Σημειώνουμε εδώ ότι τον Αύγουστο του 1920 
υπεγράφη η περιβόητη συνθήκη των Σεβρών, η 
οποία επιδίκαζε στην Ελλάδα τη Θράκη μέχρι τα 
πρόθυρα της Κωνσταντινουπόλεως και τη Σμύρ-
νη με την ενδοχώρα της, συνθήκη την οποία δεν 
αναγνώρισε ο Μουσταφά Κεμάλ. 

2η Περίοδος (1η Νοεμβρίου 
1920 - Αύγουστος 1922)
●  Περιλαμβάνει τις παρακάτω επιμέρους επιχει-

ρήσεις:

Εκφόρτωση υλικού στο σιδηροδρομικό σταθμό Ουσάκ. Το θέμα του εφοδιασμού και της τροφοδοσίας, που γενικά ονο-
μάζεται Διοικητική Μέριμνα, θ’ αποτελέσει σταδιακά μια μεγάλη πληγή για τον στρατό μας στη Μικρά Ασία (αρχείο Διευ-
θύνσεως Ιστορίας Στρατού).
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●  Επιθετική Αναγνώριση Δεκεμβρίου 1920
●  Επιχειρήσεις Μαρτίου 1921
●   Επιχειρήσεις Ιουνίου - Ιουλίου 1921
●  Επιχειρήσεις προς Άγκυρα (Αύγουστος - Σεπτέμ-

βριος 1921)
●  Την περίοδο στασιμότητας - Άμυνας (Σεπτέμβρι-

ος 1921 - Αύγουστος 1922). 

Επιθετική Αναγνώριση 
Δεκεμβρίου 1920
Την 1η Νοεμβρίου 1920 στην Ελλάδα διεξήχθη-
σαν εκλογές, στις οποίες, όπως όλοι γνωρίζουμε, 
ηττήθηκε το κόμμα των Φιλελευθέρων. Ο Ελευθέ-
ριος Βενιζέλος, ενώ κυβερνούσε τη χώρα από το 
1917, χωρίς εκλογές, απεφάσισε, όλως αιφνιδίως 
να εμπλακεί σε μια εκλογική περιπέτεια, η οποία 
ενώ είχε σημαντικές επιπτώσεις σε όλους τους 
τομείς, το αποτέλεσμά της ήταν άδηλο. Διότι είναι 
σε όλους γνωστό ότι η Ελλάδα ήταν διχασμένη σε 
Βασιλικούς και Βενιζελικούς, η δε η κοινή γνώ-
μη ήταν κουρασμένη από τους συνεχείς, από το 
1912, πολέμους, γεγονός που η αντιπολίτευση, το 

εκμεταλλεύονταν ευρέως υποσχόμενη τερματισμό 
του πολέμου, όταν θα ανήρχετο στην εξουσία. Γι’ 
αυτούς ακριβώς τους λόγους υποστηρίζεται από 
πολλούς ότι η απόφαση αυτή ήταν άστοχη, αντί-
θετη με τα συμφέροντα της χώρας και κυρίως με 
τον αγώνα που διεξαγόταν στη Μικρά Ασία. Ήταν 
δηλαδή απόφαση διενεργείας εκλογών εν καιρώ 
πολέμου. Αλλά και από στρατηγικής - στρατιωτικής 
απόψεως, η διενέργεια των εκλογών ήταν επιζή-
μια. Αυτό διότι ήταν κοινό μυστικό ότι ο Κεμάλ είχε 
αρχίσει από του θέρους του 1920 να μετατρέπει 
τον στρατό του από άτακτο σε τακτικό. Εάν λοιπόν 
η Ελλάδα ήθελε, κάτι που ήταν αναγκαίο, να συ-
ντρίψει τον κεμαλικό στρατό, έπρεπε να το κάνει 
πριν αυτός ολοκληρώσει τη συγκρότησή του και 
καταστεί πλήρως αξιόμαχος. Για να γίνει όμως αυ-
τό έπρεπε η Στρατιά Μικράς Ασίας (Σ.Μ.Α.) να ενι-
σχυθεί το ταχύτερο δυνατό και να αναλάβει άμεσα 
μεγάλης κλίμακας επιθετικές επιχειρήσεις, ακριβώς 
πριν ο Κεμάλ επιτύχει το σκοπό του να οργανώσει, 
εξοπλίσει και εκπαιδεύσει τακτικό στρατό. Μόνον 
κατ’ αυτό τον τρόπο υπήρχε πιθανότητα να ηττηθεί 

Ο αρχιστράτηγος Παπούλας επιθεωρεί την 3η Μεραρχία προ επιχειρήσεων Αβγκίν τον Μάρτιο του 1921. Ο Παπούλας 
αντικατέστησε στην αρχιστρατηγία της Στρατιάς Μικράς Ασίας τον Λεωνίδα Παρασκευόπουλο. Δυστυχώς η επάρατος 
νόσος του Εθνικού Διχασμού κατέτρωγε το σώμα της Ελλάδος από το 1914. Με το που ανέβηκε το φιλοβασιλικό κόμμα 
επανήλθαν αξιωματικοί οι οποίοι είχαν αποστρατευθεί προ πολλών ετών, οι οποίοι αντικατέστησαν τους έμπειρους και 
γνώστες της καταστάσεως (αρχείο Διευθύνσεως Ιστορίας Στρατού).
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ο Κεμάλ και να εξαναγκασθεί να συμμορφωθεί με 
τη Συνθήκη των Σεβρών. 

Το φιλοβασιλικό κόμμα, που ανήλθε στην 
εξουσία, απεφάσισε να επαναφέρει τον Κωνστα-
ντίνο στο Θρόνο και να προβεί σε αλλαγές στις 
Διοικήσεις, τη Δομή και Οργάνωση της Στρατιάς 
Μικράς Ασίας. Συγκεκριμένα, ο διοικητής της, 
αντιστράτηγος Λεωνίδας Παρασκευόπουλος, 
παραιτήθηκε και αντικαταστάθηκε από τον αντι-
στράτηγο Αναστάσιο. Παπούλα. Οι αλλαγές όμως 
δεν περιορίσθηκαν στην ηγεσία της Στρατιάς, αλ-
λά έφθασαν μέχρι και τα επίπεδα Ταγμάτων και 
κατωτέρων ακόμη κλιμακίων, με την επαναφορά 
στην ενέργεια εκατοντάδων αξιωματικών που εί-
χαν αποστρατευθεί προ αρκετών ετών, οι οποίοι 
αντικατέστησαν τους έμπειρους και γνώστες της 
καταστάσεως αξιωματικούς. Αυτό, όπως ήταν 
φυσικό, δημιούργησε αναστάτωση και αρρυθμίες 
στη λειτουργία της Στρατιάς, αλλά και σημαντική 
καθυστέρηση τουλάχιστον 6 μηνών. Για να γίνει 
αντιληπτό το πνεύμα που επικρατούσε, έφθασαν 
στο σημείο να μετονομάσουν ακόμη και τους Σχη-
ματισμούς. Έτσι: Το Σώμα Στρατού Σμύρνης ονομά-
σθηκε Γ΄ Σώμα Στρατού, το Σώμα Στρατού Εθνικής 
Αμύνης σε Δ΄ Σώμα Στρατού, η Μεραρχία Κρήτης 
σε V Μεραρχία, η των Σερρών σε VΙ κ.ο.κ.

Στις 24 Δεκεμβρίου, ύστερα από πληροφορί-
ες περί τουρκικών συγκεντρώσεων στην περιοχή 
Μπίλετζικ - Μπόζεγιουκ, διενεργήθηκε ευρείας 
κλίμακας επιθετική αναγνώριση από το Γ΄ Σώμα 
Στρατού με την VΙΙ ΜΠ προς Ινεγκόλ - Κοβαλίτσα, 
ενώ συγχρόνως μικτό απόσπασμα της Χ Μεραρχί-
ας Πεζικού κινήθηκε από την Κίο προς Μπίλετζικ. 
Προς τον Νότο κινήθηκε και το Α΄ Σώμα Στρατού 
για απασχόληση του εχθρού προς την περιοχή Ου-
σάκ - Μπανάζ και το Τσιβρήλ.

Το Γ΄ Σώμα Στρατού ύστερα από σφοδρό 
αγώνα κατέλαβε την Κοβαλίτσα και άλλα σημεία 
και ανάγκασε τις εκεί τουρκικές δυνάμεις υπό 
τον Ισμέτ Πασά να υποχωρήσουν στο Δορύλαιο 
(Εσκή Σεχήρ). Οι ελληνικές όμως δυνάμεις μόλις 
κατέλαβαν τους τεθέντες Αντικειμενικούς Σκοπούς 
επανήλθαν στις θέσεις εξορμήσεως. Στον Νότο το 
Α΄ Σώμα Στρατού κατέλαβε χωρίς αντίσταση την 
περιοχή Μπανάζ - Τσιβρήλ και επανήλθε και αυτό 
στις θέσεις εξορμήσεως. 

Από τις επιχειρήσεις αυτές διαπιστώθηκε ότι ο 
Τουρκικός Στρατός είχε ήδη οργανώσει 9 Μεραρ-
χίες, μειωμένης μεν συνθέσεως (δυνάμεως 2.000-
3.000 ανδρών), αλλά ήταν πλέον τακτικός στρατός 
και όχι μπουλούκια ατάκτων, όπως μέχρι τότε.

Το Στρατηγείο της Στρατιάς Μικράς Ασίας. Ήταν μειονέκτημα το ότι ευρισκόταν πολύ μακρυά από τις επιχειρήσεις (αρχείο 
Διευθύνσεως Ιστορίας Στρατού).
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Επιχειρήσεις Μαρτίου 1921
Επικειμένης της συμμαχικής διασκέψεως στο Λον-
δίνο, στην οποία προσκλήθηκαν να συμμετάσχουν 
και αντιπρόσωποι από Ελλάδα και Τουρκία, η Ελ-
ληνική Κυβέρνηση υπέδειξε στη Στρατιά Μικράς 
Ασίας (Σ.Μ.Α.) την ανάγκη να επιτευχθεί σημαντική 
στρατιωτική επιτυχία, για να δημιουργηθεί ευνοϊκή 
ατμόσφαιρα για τα ελληνικά συμφέροντα.

Η Στρατιά σε υλοποίηση της αποστολής αυτής 
απεφάσισε να ενεργήσει επιχειρήσεις σύμφωνα 
με σχέδιο το οποίο προέβλεπε: Ταυτόχρονη κα-
τάληψη των πόλεων Εσκή Σεχίρ και Αφιόν Καρα-
χισάρ με κίνηση φαλάγγων από Προύσα και Ου-
σάκ. Ο διαχωρισμός επιβαλλόταν για εδαφικούς 
λόγους, διότι μεταξύ των δύο αξόνων επιθέσεως, 
μεσολαβούσαν οι ορεινοί όγκοι Ολύμπου - Σιμάβ 
και Μουράτ νταγ. Οι επιχειρήσεις άρχισαν στις 10 
Μαρτίου και απέτυχαν στο σύνολό τους, διότι ο 
τεθείς από την πολιτική ηγεσία Αντικειμενικός Σκο-
πός της ταυτοχρόνου καταλήψεως του Εσκή Σεχήρ 
και του Αφιόν, κάτι που αποδέχθηκε και η στρατι-
ωτική ηγεσία, ήταν πέρα από τις δυνατότητες του 
Ελληνικού Στρατού καθόσον: Πρώτο, η αναλογία 
δυνάμεων των αντιπάλων δεν ήταν η προβλεπό-
μενη για επιθετικές επιχειρήσεις μεγάλης κλίμακας. 
Δεύτερο, οι ορεινοί όγκοι που παρεμβάλλονταν, 

μεταξύ των δύο αξόνων επιθέσεως δεν επέτρε-
παν την αλληλοϋποστήριξη των ενεργουσών δυ-
νάμεων και τρίτο, η στρατιωτική ηγεσία υποτίμησε 
τις δυνατότητες του αντιπάλου.

Επιχειρήσεις Ιουνίου - Ιουλίου 1921
Μετά την αποτυχία των επιχειρήσεων του Μαρτίου 
η Σ.Μ.Α. αντελήφθη την ανάγκη σοβαρής ενισχύ-
σεως των δυνάμεών της. Η Ελληνική Κυβέρνηση 
ικανοποιώντας σχετικό αίτημα της Στρατιάς κάλε-
σε υπό τα όπλα ικανό αριθμό κλάσεων από την 
Ελλάδα και από τον ελληνικό πληθυσμό της Μι-
κράς Ασίας. Με την ενίσχυση αυτή η αριθμητική 
δύναμη της Στρατιάς διπλασιάσθηκε σχεδόν και με 
την άφιξη και νέων Μεραρχιών Πεζικού έφθασε 
να αριθμεί 11 Μεραρχίες Πεζικού, 1 Τάγμα Ιππι-
κού, συνολικής δυνάμεως 4.364 Αξιωματικών και 
122.164 οπλιτών. Στο μέτωπο και μέχρι τέλους 
του 2ου 10ημέρου του Ιουνίου επικράτησε σχε-
τική ηρεμία, με τους αντιπάλους να επιδίδονται 
δραστήρια στην επαύξηση της μαχητικής ισχύος 
των στρατευμάτων τους, χωρίς βέβαια αυτό να 
σημαίνει απουσία επιχειρήσεων μικρής εντάσεως 
και κλίμακας. 

Στις 25 Ιουνίου άρχισαν οι επιχειρήσεις Ιου-
νίου - Ιουλίου 1921 με απώτερο σκοπό να προ-

Το βαρύ πυροβολικό βάλλει κατά των τουρκικών οχυρών Αβγκίν-Κοβαλίτσα τον Ιούλιο του 1921 (αρχείο Διευθύνσεως 
Ιστορίας Στρατού).
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ελάσει η Σ.Μ.Α. προς ανατολάς, προς τελική συ-
ντριβή του Τουρκικού Στρατού. Σε πρώτο χρόνο 
προβλεπόταν ότι η Στρατιά θα συναντούσε τον 
Τουρκικό Στρατό στην περιοχή Εσκή Σεχίρ - Κι-
ουτάχεια - Αφιόν Καραχισάρ, όπου θα προσπα-
θούσε να τον εγκλωβίσει, σε κρίσιμη μάχη περί 
την Κιουτάχεια. Η εν συνεχεία προέλαση προς 
Άγκυρα θα αποφασιζόταν ανάλογα με τα απο-
τελέσματα του πρώτου χρόνου. Οι επιχειρήσεις 
εξελίχθηκαν ευνοϊκά αυτή τη φορά για τη Σ.Μ.Α. 
με την κατάληψη στις 8 Ιουλίου των Εσκή Σεχίρ - 
Κιουτάχειας - Αφιόν Καραχισάρ και την κυριαρχία 
και τον έλεγχο της σιδηροδρομικής γραμμής Αφι-
όν Καραχισάρ - Εσκή Σεχίρ - Κωνσταντινούπολη, 
γεγονός πολύ σημαντικό από στρατηγικής και από 
απόψεως Διοικητικής Μερίμνης. Δυστυχώς όμως, 
δεν κατορθώθηκε ο κύριος σκοπός των επιχει-
ρήσεων, που ήταν ο εγκλωβισμός και συντριβή 
του Τουρκικού Στρατού. Επίσης, παρά την επιτυχή 
έκβαση της επιχειρήσεως και τη δυσχερή κατά-
σταση που βρέθηκε ο Τουρκικός Στρατός, η Σ.Μ.Α. 
δεν υλοποίησε τη δεύτερη φάση της επιχειρήσε-
ως, δηλαδή τη συνέχιση προς Άγκυρα. Από την 
πλευρά των Τούρκων, η ήττα τους στις επιχειρή-
σεις αυτές είχε σημαντικές στρατιωτικές και πο-
λιτικές επιπτώσεις, καθόσον στην Εθνοσυνέλευση 
της Αγκύρας άρχισε να κλονίζεται επικίνδυνα η 
εμπιστοσύνη στις ικανότητες του Κεμάλ και στις 
πιθανότητες επιτυχίας των σχεδίων του, τελικά 
όμως ο Κεμάλ κατάφερε έστω και δύσκολα να 
ξεπεράσει τις δυσκολίες. 

Επιχειρήσεις προς Άγκυρα 
(Αύγουστος - Σεπτέμβριος 1921)
Μετά τη σταθεροποίηση του μετώπου στην προ-
αναφερθείσα γραμμή Εσκή Σεχήρ - Αφιόν Καρα-
χισάρ, η Κυβέρνηση εξακολουθούσε να αντιμε-
τωπίζει το ίδιο στρατηγικό πρόβλημα, δηλαδή τη 
συνέχιση των επιχειρήσεων, με σκοπό την πλήρη 
επικράτηση και καταστροφή του Τουρκικού Στρα-
τού. Ο σκοπός αυτός καθίστατο ακόμη περισσότε-
ρο επιτακτικός, διότι όπως εξελισσόταν η διεθνής 
κατάσταση, δεν υπήρχε άλλος τρόπος για να επι-
τευχθεί πολιτική λύση του Μικρασιατικού προβλή-
ματος. Αυτό διότι πρώτο, η Ιταλία και Γαλλία ήταν 
αντίθετες με την παραμονή της Ελλάδος στη Μικρά 
Ασία. Δεύτερο, ο Κεμάλ δεν δεχόταν διαπραγμα-
τεύσεις για επίλυση του προβλήματος πριν αποχω-

ρήσουν οι ελληνικές δυνάμεις από τη Μικρά Ασία 
και τρίτο, η παραμονή των ελληνικών δυνάμεων 
στην προαναφερθείσα γραμμή, σε αδράνεια εν 
αναμονή κάποιας λύσης στο πρόβλημα δεν ενδει-
κνυόταν, αντίθετα δυσχέραινε ακόμη περισσότερο 
την στρατηγική κατάσταση του Ελληνικού Στρατού, 
διότι έδινε χρόνο στον Κεμάλ να ενισχυθεί και να 
συνεχίσει και ολοκληρώσει την προπαρασκευή του 
Τουρκικού Στρατού.

Για την αντιμετώπιση της καταστάσεως συ-
γκροτήθηκε στις 15 Ιουλίου 1921 στην Κιουτά-
χεια ευρεία σύσκεψη λίαν υψηλού επιπέδου υπό 
την προεδρία του βασιλέως Κωνσταντίνου, στην 
οποία συμμετείχαν ο πρωθυπουργός Γούναρης, 
ο υπουργός Στρατιωτικών Θεοτόκης, ο διοικητής 
Σ.Μ.Α. στρατηγός Παπούλας, ο επιτελάρχης συ-
νταγματάρχης Πάλλης, ο αρχηγός Γ.Ε.Σ. στρατηγός 
Δούσμανης και ο σύνδεσμος της Κυβερνήσεως 
στη Σ.Μ.Α. υποστράτηγος Στρατηγός. 

Τα αποτελέσματα της συσκέψεως δύνανται να 
συνοψισθούν στα ακόλουθα:

Η Σ.Μ.Α. θα εκτελούσε επιδρομή προς Άγκυρα, 
για να συντρίψει εάν και όπου τις συναντούσε, 
τις τουρκικές δυνάμεις και να διαλύσει τις βάσεις 
εφοδιασμού του εχθρού στην Άγκυρα. Εάν κα-
τόπιν όλων αυτών ο εχθρός δεν υπέκυπτε και 
επειδή η παραμονή του Ελληνικού Στρατού στην 
Άγκυρα ήταν μειονεκτική, η Σ.Μ.Α. θα επέστρεφε 
στην αρχική γραμμή καταστρέφοντας ολοσχερώς 
τη σιδηροδρομική γραμμή. Η όλη επιχείρηση πα-
ρουσίαζε πληθώρα δυσχερειών, που συνίστα-
ντο κυρίως σε τακτικά και θέματα ΔΜ, που ήταν 
απόρροια: Πρώτο, της μεγάλης αποστάσεως από 
τις βάσεις εξορμήσεως μέχρι τον Αντικειμενικό 
Σκοπό, διότι η απόσταση Δορύλαιο - Άγκυρα, μέ-
σω Σιβρί Χισάρ είναι 265 χλμ., ενώ μέσω Τσι-
φτελάρ είναι πάνω από 300 χλμ. Δεύτερο, της 
κακής καταστάσεως του οδικού δικτύου. Τρίτο, 
της αδυναμίας διαβάσεως του Σαγγαρίου ποτα-
μού εκτός των γεφυρών, οι οποίες υπήρχε με-
γάλη πιθανότητα να έχουν καταστραφεί. Τέταρτο, 
των δυσχερειών λόγω της επικείμενης εποχής 
των βροχών από τον μήνα Σεπτέμβριο και πέ-
μπτο, ότι οι διατιθέμενες δυνάμεις Α΄ γραμμής 
του Ελληνικού Στρατού των 9-10 Μεραρχιών 
Πεζικού δεν κρίνονταν επαρκείς για μια τέτοιας 
κλίμακας επιχείρηση. Οι βασικότερες δυσχέρειες, 
τα θέματα Διοικητικής Μερίμνης, επισημάνθηκαν 
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κατά τη σύσκεψη από το αρμόδιο επιτελικό γρα-
φείο της Σ.Μ.Α., πλην όμως δεν φαίνεται να λή-
φθηκαν σοβαρά υπόψη, διότι τελικά απεφασίσθη 
να διεξαχθεί η προαναφερθείσα επιχείρηση προς 
Άγκυρα. 

Η νέα αυτή επιθετική προσπάθεια της Στρατιάς 
άρχισε την 1η Αυγούστου. Η εξέλιξη των επιχειρή-
σεων δεν δικαίωσε τις εκτιμήσεις και αποφάσεις 
της πολιτικής και στρατιωτικής ηγεσίας. Παρά τις 
ηρωικές μάχες, οι οποίες έχουν μείνει στην ιστο-
ρία για τον ηρωισμό και τις θυσίες του Ελληνι-
κού Στρατού σε περιοχές και υψώματα όπως το 
Καλέ Γκρότο, η Σαπάντζα, το Πολατλί κ.ά., παρά 
τις τοπικές σημαντικές επιτυχίες που επιτεύχθη-
καν, οι οποίες όμως δεν έγιναν αντικείμενο εκ-
μεταλλεύσεως, παρά το ότι ο Ελληνικός Στρατός 
εξανάγκασε τον Τουρκικό να υποχωρήσει σε βά-
θος ανατολικά του Σαγγαρίου επιφέροντάς του 
σημαντικές απώλειες, δεν μπόρεσε και πάλι να 
τον εγκλωβίσει και καταστρέψει. Από την άλλη, το 
επισημανθέν βασικό πρόβλημα των δυσχερειών 
Διοικητικής Μερίμνης, άρχισε να εμφανίζεται έντο-
νο στην κρίσιμη καμπή των διεξαγομένων επιχει-
ρήσεων. Συγκεκριμένα, ο ανεφοδιασμός των μα-
χομένων δυνάμεων παρέλυε με συνέπεια η πείνα, 
οι ελλείψεις πυρομαχικών, η αδυναμία επαρκούς 
υγειονομικής περιθάλψεως να έχουν σημαντικές 

επιπτώσεις στο ηθικό, στη μαχητική ικανότητα και 
ισχύ των μαχομένων ανδρών. Συγχρόνως, έδειχνε 
να έχει απορροφηθεί σημαντικά η επιθετική ισχύς 
των δυνάμεων της Σ.Μ.Α. 

Βέβαια και η κατάσταση του Τουρκικού Στρα-
τού δεν ήταν καλύτερη, η διαφορά όμως ήταν ότι 
το ρεύμα Διοικητικής Μερίμνης του λειτουργούσε 
κανονικά και οι στρατιώτες και οι μονάδες του δι-
οικούνταν από μια στιβαρή ηγεσία, η οποία δεν 
δίσταζε να χρησιμοποιεί και τη βία, όταν έκρινε 
αναγκαίο, για να διατηρήσει την πειθαρχία. Το μό-
νο παρήγορο για τη Σ.Μ.Α. ήταν ότι προχωρούσε 
κανονικά η επισκευή της σιδηροδρομικής γραμ-
μής και εκτιμάτο ότι μέχρι στις 26 Αυγούστου θα 
είχε ολοκληρωθεί και επομένως θα αποκαθίστατο 
σταδιακά το ρεύμα Διοικητικής Μερίμνης. Όμως 
παρά την επικείμενη ευνοϊκή αυτή εξέλιξη, η Σ.Μ.Α. 
στις 22 Αυγούστου εκτίμησε ότι η ισορροπία είχε 
ανατραπεί υπέρ των τουρκικών δυνάμεων και εις 
βάρος των ελληνικών. Η πίστη της διοικήσεως 
στη νίκη κλονίστηκε και ο στρατηγός Παπούλας 
υπέβαλε στον Πρωθυπουργό δύο εκθέσεις περί 
της πορείας της επιχειρήσεως και ζήτησε οδηγίες 
για τις παραπέρα ενέργειες. Το περιεχόμενο της 
2ης εκθέσεως εμπεριείχε και την απάντηση της 
κυβερνήσεως, διότι η διοίκηση της Σ.Μ.Α. ανέφερε 
ότι: «Παράταση επιχειρήσεων θεωρώ επικίνδυνον. 

Παρέλαση Γ΄ Σώματος Στρατού στο Δορύλαιο (Εσκή-Σεχήρ) λίγο μετά την κατάληψή του από τις ελληνικές δυνάμεις (αρχείο 
Διευθύνσεως Ιστορίας Στρατού).
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Στρατός απέδωκε ό,τι ηδύνατο». Μετά και από αυ-
τή την αναφορά, η Κυβέρνηση εξουσιοδότησε τη 
Σ.Μ.Α. να πράξει κατά την κρίση της. Από την άλλη 
μεριά ο Τουρκικός Στρατός διατηρούσε τις θέσεις 
του με δυσκολία χάρις στην επιμονή και τα σκληρά 
μέτρα της ηγεσίας του. Παρόλ’ αυτά, αποφάσισε να 
τα παίξει όλα για όλα, εκτοξεύοντας στις 28 Αυ-
γούστου γενική αντεπίθεση, η οποία αποκρούσθη-
κε σε όλο το μέτωπο από τις ελληνικές δυνάμεις, 
κάτι που μαρτυρεί ότι η κατάσταση δεν ήταν τόσο 
τραγική όσο περιγράφηκε στην έκθεση και ίσως 
ήταν η τελευταία ευκαιρία για τη Σ.Μ.Α. να εκμε-
ταλλευθεί τη δυσχερέστατη κατάσταση που είχε 
περιέλθει πλέον ο εχθρός, μετά την απόκρουση 
της αντεπιθέσεως και να συνεχίσει προς Άγκυρα. 
Κάτι όμως που δεν έγινε, με συνέπεια η Στρατιά 
να υποχωρήσει στις αρχικές της θέσεις. Οι επιχει-
ρήσεις προς Άγκυρα απέτυχαν πλήρως και άφοβα 
θα μπορούσαμε να ισχυρισθούμε ότι απετέλεσαν 
την αρχή του τέλους της ΜΕ.

Περίοδος Στασιμότητας - Άμυνας 
(Σεπτέμβριος 1921 - Αύγουστος 1922)
Η περίοδος αυτή είναι πράγματι, για τον Ελληνικό 
Στρατό, περίοδος στασιμότητος από πάσης από-
ψεως. Κατά το διάστημα από τα τέλη Σεπτεμβρίου 
1921 μέχρι τον Αύγουστο του 1922, δεν είχαμε 
διεξαγωγή σοβαρών επιχειρήσεων και από τις δύο 
πλευρές. 

Τι γινόταν όμως σε κάθε αντίπαλο στρατόπε-
δο;

Η ελληνική πλευρά μετά την υποχώρησή της 
από τον Σαγγάριο, εγκαταστάθηκε αμυντικά στο 
μέτωπο Κίος - Μπιλετζίκ - Μποζ Νταγ - Εσκή Σε-
χήρ - Αφιόν Καραχισάρ - Ακάρ Νταγ - Τσιβρήλ 
- Μαίανδρος. Το ανάπτυγμα του μετώπου αυτού 
ήταν 700 χιλιόμετρα, η δε δύναμη του Ελληνικού 
Στρατού μόλις 12 Μεραρχίες Πεζικού και 1 Τάγμα 
Ιππικού, η οποία αναπτύχθηκε σε Μεραρχία. Ένα 
άλλο μειονέκτημα της γραμμής αυτής ήταν οι απο-
μακρυσμένες γραμμές συγκοινωνιών και επικοι-
νωνιών λόγω της απόστασης από τα μικρασιατικά 
παράλια, η οποία ήταν 300 χλμ., αλλά και το γεγο-
νός ότι υπήρχε το ασθενές σημείο της εξέχουσας 
του Αφιόν Καραχισάρ. Να προσθέσουμε επίσης ότι 
και το Στρατηγείο της Σ.Μ.Α. βρισκόταν στη Σμύρνη 
στην ίδια απόσταση των 300 χλμ. Η όλη πολιτι-
κο-στρατηγική κατάσταση στην ελληνική πλευρά 

περιγράφεται ως εξής σε γενικές γραμμές:
Οι προσπάθειες της Κυβερνήσεως να επιτύχει 

πολιτική λύση με βοήθεια και παρέμβαση μόνο της 
Αγγλίας, δεν έφερναν αποτέλεσμα. Η μεν Αγγλία 
ενθάρρυνε την Ελληνική Κυβέρνηση να διατηρεί 
τις δυνάμεις της στη Μικρά Ασία, αναμένοντας ευ-
νοϊκή εξέλιξη των διαπραγματεύσεων μεταξύ των 
συμμάχων της και της Κεμαλικής Κυβέρνησης, 
αλλά οι διαπραγματεύσεις χρόνιζαν χωρίς αποτέ-
λεσμα. Ως γνωστό, Ιταλία και Γαλλία είχαν ταχθεί 
αναφανδόν υπέρ του Κεμάλ, με τον οποίο διενερ-
γούσαν χωριστές διαπραγματεύσεις και τον ενί-
σχυαν. Εκτός αυτών, ο Κεμάλ είχε εξασφαλίσει και 
τη συμμαχία και υποστήριξη της κομμουνιστικής, 
πλέον, Ρωσίας. Από τακτικής πλευράς, η Διοίκηση 
της Σ.Μ.Α. εκτίμησε ότι οι μεγάλες απώλειες που 
είχε υποστεί ο Ελληνικός Στρατός κατά τις επιχει-
ρήσεις προς Άγκυρα, αλλά και η αποτελεσματική 
αντίδραση που προβλήθηκε από τους Τούρκους, 
απέκλειαν κάθε ενδεχόμενο αναλήψεως νέων 
επιθετικών επιχειρήσεων. Επομένως, ο Ελληνικός 
Στρατός ήταν υποχρεωμένος να αμυνθεί και μά-
λιστα αποφασίσθηκε να αμυνθεί στο μέτωπο που 
προαναφέρθηκε των 700 χλμ., επί της αποφάσε-
ως δε αυτής ενημερώθηκε σχετικά και η Κυβέρνη-
ση. Από την όλη αντιμετώπιση της καταστάσεως, 
φαίνεται ότι τόσο η Κυβέρνηση, όσο και η Σ.Μ.Α. 
παρέβλεψαν βασικούς παράγοντες, όπως: Πρώτο, 
η Ελλάδα ουσιαστικά είχε μείνει μόνη στον αγώ-
να της εναντίον του Κεμάλ. Δεύτερο, οι διεξαγό-
μενες διαπραγματεύσεις ουσιαστικά έδιναν στον 
Κεμάλ τον χρόνο που χρειαζόταν, ο οποίος όταν 
θα έκρινε ότι ήταν έτοιμος, θα εξαπέλυε την τελική 
του επίθεση. Τρίτο, το τεράστιο μέτωπο σε καμία 
περίπτωση δεν μπορούσε να κρατηθεί από τις δι-
ατιθέμενες ελληνικές δυνάμεις. Τέταρτο, η Ελλά-
δα βρισκόταν σε άθλια οικονομική κατάσταση και 
ήταν άγνωστο πόσο θα μπορούσε να υποστηρίξει 
ακόμη την εκστρατεία και τέλος, παραβλέφθηκε η 
κατάσταση του ηθικού του στρατού, η οποία ήταν 
πολύ κακή, κυρίως από την διαρκώς αυξανόμε-
νη δυσφορία για τη συνεχιζόμενη επιστράτευση 
και από το γεγονός ότι δεν διαφαινόταν η ελπίδα 
τερματισμού του πολέμου. Επισημαίνεται και πάλι 
ότι η Ελλάδα βρισκόταν ουσιαστικά σε κατάσταση 
πολέμου για πάνω από 10 χρόνια.

Με βάση τα προαναφερθέντα, ήταν σαφές ότι 
το μέλλον της εκστρατείας εξαρτιόταν από την 
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αντοχή του στρατού. Το χειρότερο από όλα ήταν 
ότι ο καιρός περνούσε σε αδράνεια. Είναι αξιοπε-
ρίεργο το γεγονός ότι δεν σχεδιάσθηκε και δεν ορ-
γανώθηκε δεύτερη γραμμή αμύνης σε βάθος, σε 
περίπτωση ανατροπής της εμπρός κατεχομένης. 
Και τέτοια γραμμή υπήρχε και μάλιστα ισχυρότερη 
της κατεχομένης και ήταν η γραμμή του Τουμλού 
Μπουνάρ για τις νότιες δυνάμεις και η γραμμή 
Ασκανία Λίμνη - Όλυμπος Προύσας, για τις βόρει-
ες. Πέραν αυτών, τον Μάιο του 1922 απεχώρησε 
από τη διοίκηση της Σ.Μ.Α. ο στρατηγός Παπούλας, 
καταληφθείς από το όριο ηλικίας, αποστρατευθείς 
τη αιτήσει του και αντικαταστάθηκε από τον αντι-
στράτηγο Χαντζανέστη Γεώργιο, ενώ τον Ιούλιο 
1922 αποσπάσθηκαν από τη Σ.Μ.Α. δυνάμεις με-
γέθους περίπου μεραρχίας πεζικού για να σταλούν 
στην ανατολική Θράκη για να συμμετάσχουν σε 
σχεδιασθείσα επίθεση κατά της Κωνσταντινουπό-
λεως, η οποία τελικά ματαιώθηκε μετά από παρέμ-
βαση των Μεγάλων Δυνάμεων.

Στο αντίπαλο στρατόπεδο τα πράγματα εξελίσ-
σονταν πέραν του αναμενομένου ευνοϊκά. Όπως 
είπαμε, ο Κεμάλ ενισχυόταν από Ρωσία, Γαλλία και 
Ιταλία, ο χρόνος περνούσε υπέρ του και το πρό-
γραμμα οργανώσεως, εξοπλισμού και ενισχύσεως 
του στρατού του προχωρούσε κανονικά. Το ηθικό 
του Τουρκικού Στρατού ήταν σε πολύ καλό επίπε-
δο, η δε Διοικητική Μέριμνα λειτουργούσε πλήρως 

σχεδόν. Χρησιμοποίησε δε τον μεσολαβήσαντα 
χρόνο επωφελώς για την άρτια προπαρασκευή 
του στρατού του για την τελική επίθεση, η οποία 
τελικά εκτοξεύθηκε στις 13 Αυγούστου 1922.

3η Περίοδος: 13 Αυγούστου 1922 
μέχρι του τέλους στις 5 Σεπτεμβρίου 
1922
Τον Αύγουστο η διάταξη της Σ.Μ.Α. ήταν η ακό-
λουθη:
●  Τομέας Αφιόν Καραχισάρ
  Β΄ Σώμα Στρατού (στρ. Κίμων Διγενής) VII-IX-

XIII Mεραρχίες Πεζικού συγκεντρωμένες στην 
περιοχή Εϋρέτ - Ντουγκέρτ ως εφεδρεία της 
Στρατιάς

  Α΄ Σώμα Στρατού (στρ. Νικόλαος Τρικούπης) 
I-IV-V-XII ΜΠ επί του μετώπου Αγιάζ Ιν - Γκιου-
ζελίμ Νταγ - Αγά Τσιφλίκ - Καλεντζίκ - Τιλκί Κιρί 
Μπελ - Ακάρ Νταγ.

●  Τομέας Εσκή Σεχήρ 
  Γ΄ Σώμα Στρατού (στρ. Πέτρος Σουμίλας) με τις 

III-X-Ανεξάρτητη Μεραρχία Πεζικού, επί του με-
τώπου Αβγκίν - Μποζ Νταγ - Ακ Μπουνάρ - Σεϊ-
ντί Γαζί - Αβγκίν.

●  Βόρειο Πλευρό
  ΙΙ Μεραρχία Πεζικού με μέτωπο Ασκανία λίμνη 

- Κιοπρού Χισάρ - Μπιλεζίκ (υπαγόμενη στο Γ΄ 
Σώμα Στρατού)

Οι τάφοι των νεκρών Ελλήνων μετά τη μάχη του Καλέ – Γκρότο (αρχείο Διευθύνσεως Ιστορίας Στρατού).
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●  Νότιο πλευρό
  ΙΙ Μεραρχία Πεζικού με μέτωπο Τσιβρίλ - Μπου-

λαντάν
  Η Μεραρχία Ιππικού στην περιοχή Ουσάκ.
●  Το ΓΣ ήταν στη Σμύρνη

Η τουρκική επίθεση άρχισε στις 13 Αυγούστου 
στην περιοχή του Αφιόν, στο επικίνδυνο σημείο της 
διατάξεως, την εξέχουσα. Είχε προηγηθεί μεταφο-
ρά και συγκέντρωση με κάθε μυστικότητα ισχυρών 
δυνάμεων 12 Μεραρχιών Πεζικού και 3 Μεραρχι-
ών Ιππικού εναντίον των 2 ελληνικών (I-IV) που 
κάλυπταν την περιοχή. Αποτέλεσμα της επιθέσεως 
αυτής υπήρξε η διάσπαση του μετώπου εντός δύο 
ημερών στο νότιο τομέα στην περιοχή του Αφιόν 
και η αποκοπή από το τουρκικό ιππικό των επικοι-
νωνιών των δυνάμεων του νότιου τομέα (Αφιόν) 
( Α΄ και Β΄ Σώματος Στρατού) με τη Σμύρνη. Τα Α΄ 
και Β΄ Σώματα, κατόπιν της τουρκικής επιτυχίας, 
αναγκάσθηκαν να υποχωρήσουν και τότε άρχι-
σαν να φανερώνονται όλα όσα ήταν καλυμμένα 
κάτω από το χαλί, αλλά και τα αποτελέσματα της 
μακράς και εξαντλητικής, δυσαναλόγου προς τις 
δυνατότητες μιας μικρής χώρας, με περιορισμένες 
οικονομικές και πολεμικές δυνατότητες, προσπά-

θειας, επιδεινούμενης από τη φθοροποιό διάλυση 
του επάρατου διχασμού. Τάχιστα η υποχώρηση με-
τεβλήθη σε φυγή. Ο ηρωικός αυτός στρατός που 
πριν από μήνες είχε επιβεβαιώσει και ανανεώσει 
με τις γιγαντομαχίες του Κάλε Γκρότο, της Σαπά-
ντζας, του Γιλδίζ και τόσων άλλων θέσεων δυτικά 
και ανατολικά του Σαγγαρίου ποταμού, την ένδοξη 
ιστορία των προγόνων του, έφευγε κυριολεκτικά 
προς τη θάλασσα να βρει τη σωτηρία. «Δεν υπάρχει 
εχθρός καταδιώκων, υπάρχουσι μόνο φυγάδες», 
ανέφερε ο διοικητής της στρατιάς Χατζανέστης, ο 
οποίος στις 24 Αυγούστου αντικαταστάθηκε από 
τον στρ. Πολυμενάκο.

Την 15η Αυγούστου οι μονάδες των Α΄ και Β΄ 
Σωμάτων άρχισαν την υποχώρηση προς δυσμάς 
καλύπτουσες τη Σμύρνη. Εν μέσω της γενικής 
συγχύσεως που επικρατούσε, η οποία επιτεινόταν 
από τη δράση του τουρκικού ιππικού στα νώτα των 
ελληνικών δυνάμεων, αναγκάσθηκαν να διαιρε-
θούν σε δύο ομάδες. Η μια υπό τον υποστράτηγο 
Φράγκο αποτελούμενη από 3 Μεραρχίες Πεζικού 
κατευθύνθηκε προς την περιοχή Τουμλού Μπου-
νάρ. Στην ομάδα αυτή προστέθηκε αργότερα η 
Μεραρχία Ιππικού και η ΙΙ Μεραρχία Πεζικού. Η 

Αξιωματικοί του Ελληνικού Στρατού στο Αφιόν Καραχισάρ (αρχείο Διευθύνσεως Ιστορίας Στρατού).
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άλλη υπό τον υποστράτηγο Τρικούπη αποτελού-
μενη από 4 Μεραρχίες Πεζικού, κατευθύνθηκε 
βορειότερα διά των υπωρειών του Μουράτ Νταγ, 
έχουσα και αυτή την πρόθεση να κατευθυνθεί 
προς Τουμλού Μπουνάρ. Όταν όμως το πρωί της 
16ης Αυγούστου άρχισε να κινείται προς τα εκεί, 
η οδός υποχωρήσεως είχε ήδη καταληφθεί από 
το τουρκικό ιππικό. Έτσι αναγκάσθηκε να κινηθεί 
ακόμη βορειότερα, με σκοπό να κατευθυνθεί, μέ-
σω Αλι Βεράν προς Μπανάζ. Η κίνηση όμως έγινε 
με μεγάλη βραδύτητα, η οποία οφειλόταν στην 
απώλεια κατευθύνσεως και στην αταξία εκ της 
αναμίξεως των μονάδων. Με συνέπεια όταν το 
μεσημέρι της 17ης η ομάδα προσέγγιζε την κοι-
λάδα που βρισκόταν το Αλί Βεράν περικυκλώθηκε 
πλήρως από τις τουρκικές δυνάμεις και μετά από 
6ωρο άνισο αγώνα, στην ουσία διαλύθηκε. Τα λεί-
ψανα αυτής της ομάδας, καταδιωκόμενα απηνώς 
από τις τουρκικές δυνάμεις, κατευθύνθηκαν στους 
δρυμούς του Μουράτ Νταγ. Μεγάλο μέρος από 
αυτά αιχμαλωτίσθηκε από τους Τούρκους, μεταξύ 
των οποίων και οι στρατηγοί Τρικούπης, Διγενής, 
Δημαράς. 

Το υπόλοιπο της ομάδος Τρικούπη ενώθηκε με 
την ομάδα Φράγκου, η οποία υποχώρησε με τάξη 
προς δυσμάς και συγκεντρώθηκε στη Χερσόνησο 
της Ερυθραίας, από την οποία διαπεραιώθηκε στη 
Χίο και Μυτιλήνη μέχρι της 3 Σεπτεμβρίου.

Το Γ΄ Σώμα Στρατού άρχισε να υποχωρεί 
κατόπιν διαταγής της Σ.Μ.Α. τη ν. 18/19 Αυγού-
στου. Αφού απέκρουσε περιορισμένης εκτάσεως 
τουρκικές επιθέσεις, κατόρθωσε να συγκεντρωθεί 
ολόκληρο στην περιοχή Αρτάκης από όπου με τη 
βοήθεια των πυρών του Στόλου μετεφέρθη στην 
Ελλάδα. Η ΧΙ Μεραρχία Πεζικού όμως αποκόπηκε 
και αιχμαλωτίσθηκε στα Μουδανιά. 

Η ανεξάρτητη μεραρχία του Γ΄ Σώματος Στρα-
τού αφού οδηγήθηκε από αεροπλάνο με ερματι-
σμένο φάκελο κατέληξε ανενόχλητος στο Ντικελί 
από όπου διαπεραιώθηκε στη Μυτιλήνη. Τέλος, το 
13ο Σώμα Πεζικού συμπτύχθηκε στο Τσούρπαλι, 
όπου συγκρούσθηκε με τουρκικά τμήματα και δεν 
απέφυγε την αιχμαλωσία πλην ενός τάγματος, που 
διέφυγε στον Τσεσμέ και από εκεί στη Χίο.

Με αυτό τον τρόπο το όνειρο που όπως είπαμε 
στην αρχή άρχισε να πραγματοποιείται με την άφι-
ξη των πρώτων ελληνικών τμημάτων πριν από 40 
μήνες περίπου, γινόταν εφιάλτης. Αντί για την απε-
λευθέρωση της ελληνικής Μικράς Ασίας, φθάσαμε 
στον ξεριζωμό του Ελληνισμού από αυτή. Το πώς 
φθάσαμε μέχρι εδώ, προσπάθησα να σας δώσω 
με λίγα λόγια. Εάν θελήσουμε να κωδικοποιήσου-
με τα συμπεράσματα για το πώς φθάσαμε στην 
καταστροφή θα μπορούσαμε αν πούμε:
●  Ασαφείς στρατηγικοί στόχοι από πλευράς κυ-

βερνήσεως. Όλοι οι πολιτικοί χειρισμοί δείχνουν 

Μετά την αποτυχία της εκστρατείας για τη συντριβή του Τουρκικού Στρατού, ο Ελληνικός Στρατός λαμβάνει αμυντική θέση 
σε ένα μακρύ και ασταθές μέτωπο ενώ δεν είχε προβλεφθεί – σχηματισθεί μια δεύτερη γραμμή άμυνας. Στη φωτογραφία η 
ΙΙΙ Μεραρχία στην 1η γραμμή αντιστάσεως μετά την επιστροφή από το Σαγγάριο (αρχείο Διευθύνσεως Ιστορίας Στρατού).
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ότι πορευόμαστε μάλλον με βάση την αρχή 
«βλέποντας και κάνοντας», τουλάχιστον κατά 
τον πρώτο χρόνο. Όταν εν συνεχεία τέθηκε ως 
σαφής στρατηγικός στόχος η καταστροφή του 
στρατού του αντιπάλου, ώστε να εξαναγκασθεί 
να αποδεχθεί τη συνθήκη των Σεβρών, τα δια-
θέσιμα μέσα ήταν ανεπαρκή για την επίτευξη 
του στόχου αυτού.

●  Η στρατιωτική ηγεσία από την πλευρά της δεν 
μπόρεσε ή δεν θέλησε με τις εισηγήσεις της να 
πείσει την πολιτική για την αναντιστοιχία αυτή 
μέσων και σκοπών και το έπραξε όταν πλέον 
ήταν μάλλον αργά. 

●  Όσον αφορά στο διεθνή παράγοντα: Η Ελλάδα 
του 1919, καίτοι εντολοδόχος των Συμμάχων, 
αφέθηκε μόνη από τους Συμμάχους της, ιδιαίτε-
ρα από τη Γαλλία και την Ιταλία, μετά το 1920. Η 
Ιταλία και Γαλλία, αφού βρήκαν λύσεις στα δικά 
τους εδαφικά ζητήματα, τις οποίες και κατοχύ-
ρωσαν με συμφωνίες με τον Κεμάλ (Συμφωνία 
Ρώμης Μαρτίου 1921 και Συμφωνία Αγκύρας 
Οκτωβρίου 1921 αντίστοιχα), στη συνέχεια τον 
βοήθησαν σημαντικά κατά των Ελλήνων, όπως 
έκαναν και οι Μπολσεβίκοι, οι οποίοι είχαν υπο-
γράψει με τον Κεμάλ τη Συνθήκη της Μόσχας 
(Μάρτιος 1921). 

■  Οι εκλογές του 1920 καθυστέρησαν τις επιχει-
ρήσεις και έδωσαν στον Κεμάλ έξι τουλάχιστον 
πολύτιμους μήνες σταθεροποιήσεως του καθε-
στώτος και προετοιμασίας του στρατού του.

■  Η επάνοδος του βασιλέως Κωνσταντίνου έδωσε 
πρόσχημα στους Γάλλους και Ιταλούς να απα-
γκιστρωθούν και να αθετήσουν τις συμμαχικές 
προς την Ελλάδα υποχρεώσεις τους.

■  Τα πολιτικά πάθη και η κομματικοποίηση των 
στρατιωτικών στελεχών, επέφεραν την απομά-
κρυνση εμπείρων και ικανών στελεχών και την 
επαναφορά απείρων μετά από μακρά παραμονή 
εκτός στρατεύματος.

■  Η πολιτική αστάθεια και η ατολμία πολιτικών 
ηγεσιών είχαν δυσμενή επίδραση επί των επι-
χειρήσεων. Την πολιτική ηγεσία βαρύνει ακόμη 
και η εκλογή ως αρχιστρατήγου του αντιστρα-
τήγου Γ. Χατζανέστη, στην πιο κρίσιμη φάση της 
εκστρατείας.

■  Η στρατιωτική Ηγεσία βαρύνεται, πέραν των 
προαναφερθέντων και με το ότι:

 □  Δεν μπόρεσε με τη σχεδίασή της και τη διεύ-
θυνση των επιχειρήσεων να εγκλωβίσει και 
να καταστρέψει τον αντίπαλο.

 □  Κατά τις επιχειρήσεις προς Άγκυρα δεν εφήρ-
μοσε την αρχή του πολέμου «εκλογή του σκο-

Παρέλαση Κεμαλικού Στρατού (αρχείο Διευθύνσεως Ιστορίας Στρατού).
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πού και εμμονή σε αυτόν», αντίθετα έχασε την 
πίστη της για τη νίκη και διέταξε την υποχώ-
ρηση της στρατιάς.

 □  Διατήρησε το εκτεταμένο μέτωπο και δεν πρό-
βλεψε την επιλογή και οργάνωση και δεύτε-
ρης γραμμής αμύνης, όπως και με την εμμονή 
της για πάση θυσία διατήρηση της γραμμής 
του αρχικού μετώπου, τη λεγόμενη ανελαστι-
κή άμυνα. 

 □  Τη διατήρηση του Στρατηγείου της Στρατιάς 
μακρυά από το μέτωπο, στη Σμύρνη.

 □  Τέλος είναι χαρακτηριστική η έλλειψη πρω-
τοβουλίας από τις διοικήσεις της γραμμής 
του μετώπου, όταν διαπιστώθηκε η αδυναμία 
διατηρήσεως της γραμμής, μετά την αρχική 
διάρρηξη του μετώπου. 

Κλείνοντας, πρέπει να εξάρουμε την ανδρεία 
των αξιωματικών και οπλιτών, οι οποίοι υπό λίαν 
δυσμενείς συνθήκες, πολλές φορές, έγραψαν σελί-
δες δόξης σε μάχες όπως των Ακ Μπουνάρ - Κοβα-
λίτσας, Τσαούς Τσιφλίκ, Εσκή Σεχήρ - Κιουτάχειας 
- Αφιόν Καραχισάρ, Ταμπούρ Ογλού, Αρντίζ Τσαλ 
Ντάγ κ.ά. Αλλά και μετά τη διάσπαση του μετώπου 
και την υποχώρηση, πολλά τμήματα υποχωρούσαν 
μετά από σκληρές, υπό πολύ δυσμενείς συνθήκες 

Παρασημοφορία της Ελληνικής Σημαίας μετά την κατάληψη του Εσκή Σεχήρ. Ακόμα και αν ο Ελληνικός Στρατός ηττήθηκε, 
πολέμησε γενναία και με αυταπάρνηση (αρχείο Διευθύνσεως Ιστορίας Στρατού).

αναλογίας δυνάμεων - ηθικού μάχες, όπως Χα-
μούρκιοϊ, Αλί Βεράν, Σαλιχλή, Ντεράκιοϊ που προ-
κάλεσαν τον θαυμασμό των συμμάχων, αλλά και 
του αντιπάλου. Αδιάψευστος μάρτυρας της ανδρεί-
ας οι θυσίες, οι τεράστιες απώλειες που ανήλθαν 
σε 3.104 αξιωματικούς ( 1.408 ν. Και 1.696 τρ.) και 
σε 88.111 οπλίτες (40.927 ν. Και 47.184 τρ.), στη 
μνήμη των οποίων αφιερώνεται η παρούσα. 
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Η συμβολή της Ναυτικής Αεροπορίας 
στη Μικρασιατική Εκστρατεία

Του Ιωάννη Παλούμπη
Αντιναυάρχου ΠΝ ε.α., Επίτιμου Α΄ Υπαρχηγού Γ.Ε.Ε.Θ.Α.
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Χειριστές και προσωπικό εδάφους της Ναυτικής Αεροπο-
ρικής Υπηρεσίας μπροστά από ένα Airco De Havilland D.H. 
9, στο Ουσάκ το 1921. Οι χειριστές που είχαν εκπαιδευτεί 
στη Μ. Βρετανία έφεραν κεντητό διακριτικό ιπταμένου του 
R.F.C. (αρχείο Μουσείου Ιστορίας Πολεμικής Αεροπορίας).

Ο Γιάννης Παλούμπης γεννήθηκε στην 
Αθήνα το 1939. Τις γυμνασιακές του 
σπουδές τις έκανε στο Α΄ Γυμνάσιο 
Αρρένων της Αθήνας στην Πλάκα. Ει-
σήλθε στη Σχολή Ναυτικών Δοκίμων 
το 1955 και αποφοίτησε το 1959 ως 
σημαιοφόρος. Υπηρέτησε σε πλοία και 
υπηρεσίες του Στόλου. Το 1969 κατό-
πιν εξετάσεων επελέγη να φοιτήσει στο 
Naval Postgraduate School Monterey, 
California, USA για απόκτηση ειδικότη-
τας Μηχανολόγου Όπλων. Απoφοίτησε 
το 1972 και επέστρεψε στην Ελλάδα, 
όπου τοποθετήθηκε στη Διοίκηση Τα-
χέων Σκαφών. Από το αμερικανικό πα-
νεπιστήμιο έλαβε τα πτυχία Bachelor, 
Master, Engineer στην ηλεκτρολογία και 
ηλεκτρονικά. Έλαβε μέρος στις οκτάω-
ρες ειδικές εξετάσεις του Εθνικού Με-
τσοβίου Πολυτεχνείου και ανεγνώρισε 
το δίπλωμά του ως Μηχανολόγου Ηλε-
κτρολόγου.
Τον Μάιο του 1973, λόγω της συμμε-
τοχής του στο Κίνημα του Ναυτικού 
εναντίον της δικτατορίας, συνελήφθη 
και αποτάχθηκε από το ΠΝ Εργάστηκε 
στην ΙΒΜ Ελλάς και μετά την πτώση της 
δικτατορίας επανήλθε στις τάξεις του ΠΝ 
ως μηδέποτε απομακρυνθείς.
Τον Νοέμβριο του 1974 επελέγη από 
τον τότε υπουργό Εθνικής Αμύνης, μαζί 
με δύο ακόμη πρώην αποτάκτους αξιω-
ματικούς αξιωματικούς του ΠΝ και συμ-
μετέσχε στην προσαγωγή στην Κέα των 
πέντε πρωτεργατών της δικτατορίας. Το 
1975 κατέθεσε ως μάρτυς κατηγορίας 
στη δίκη των βασανιστών της δικτατορί-
ας για τα βασανιστήρια τα οποία υπέστη 
κατά την κράτησή του στο ΕΑΤ/ ΕΣΑ.
Το 1976 απεστάλη στη Γαλλία (Παρίσι 
και Χερβούργο) ως συντονιστής της πα-
ραλαβής και επόπτης οπλισμού των εκεί 
ναυπηγουμένων τεσσάρων πυραυλακά-
των. Στη συνέχεια πέρασε από διάφορες 
θέσεις στο ΠΝ: Διοικητής Μοίρας Πυραυ-
λακάτων, επιστολέας Διοίκησης Ταχέων 
Σκαφών, κυβερνήτης αντιτορπιλικού, 
διευθυντής Ναυτικών Όπλων Ναυστάθ-
μου Σαλαμίνας.
Το 1986 τοποθετήθηκε διοικητής Στολί-
σκου Ταχέων Σκαφών, αργότερα διευ-
θυντής Κλάδου Διοικητικής Μερίμνης 
του Γ.Ε.Ν. και μετέπειτα διοικητής Αντι-
τορπιλικών και Φρεγατών.
Το 1989 προήχθη σε υποναύαρχο και 
τοποθετήθηκε υπαρχηγός του Γ.Ε.Ν. και 
το 1991 προήχθη σε αντιναύαρχο και 
τοποθετήθηκε Α΄ υπαρχηγός Γ.Ε.ΕΘ.Α., 
απ’ όπου αποστρατεύθηκε τον Φεβρου-
άριο του 1992.
Μετά την αποστρατεία του εργάσθηκε σε 
διάφορες θέσεις του ιδιωτικού τομέα.
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Συμπληρώθηκαν 90 χρόνια από τη Μικρασιατική 
Καταστροφή. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο θα προ-
σπαθήσω να εκθέσω συνοπτικά αλλά ολοκληρω-
μένα τη συμβολή του Πολεμικού Ναυτικού στην 
τριετή εκστρατεία στη Μικρά Ασία και αυτό είναι 
ένα άχαρο έργο. Το χαρακτηρίζω δε άχαρο, γιατί 
το Πολεμικό Ναυτικό σ’ αυτή την τριετία δεν εί-
χε αντίπαλο και επομένως δεν θα μπορούσε να 
συμμετάσχει σε κάποιο πολεμικό έργο συνδεδε-
μένο με την εξέλιξη των χερσαίων επιχειρήσεων 
και πολύ περισσότερο, να επηρεάσει την έκβαση 
αυτών των επιχειρήσεων.

Είναι χαρακτηριστικό ότι οι σημαντικότεροι 
και εγκυρότεροι ιστοριογράφοι του Ναυτικού δεν 
ασχολούνται σχεδόν καθόλου με την τριετία της 
εκστρατείας κι αυτό γιατί δεν υπήρχε αντίπαλο 
Ναυτικό να διεκδικήσει και να αγωνιστεί για την 
κυριαρχία των θαλασσών που περιβάλλουν τη 
Μικρά Ασία.

Θα θεωρούσα ότι το κυριότερο έργο που προ-
σπάθησε να διεκπεραιώσει το Ναυτικό κατά την 
τριετία της εκστρατείας ήταν ο ναυτικός αποκλει-
σμός των παραλίων της Μικράς Ασίας, για παρε-
μπόδιση, κατά το δυνατόν, του ανεφοδιασμού των 
δυνάμεων του Κεμάλ με οπλισμό, πυρομαχικά και 
άλλα εφόδια. Η αποστολή αυτή δεν ήταν δυνα-
τόν παρά να έχει σχετικά φτωχά αποτελέσματα 
και τούτο για τους ακόλουθους λόγους: Πρώτο, 
πολύ περισσότερα εφόδια έπαιρνε ο Κεμάλ από 
την ξηρά και σε πολλές περιπτώσεις από τους 
ίδιους τους κατ’ ευφημισμόν συμμάχους Γάλλους 
και Ιταλούς. Δεύτερο, το μήκος των ακτών ήταν 
τεράστιο για το μέγεθος του Ελληνικού Ναυτικού 
ακόμα κι αν αφηνόταν ελεύθερο να εκτελέσει ανε-
μπόδιστα την αποστολή του και τρίτο, οι σύμμαχοι 
προέβαλλαν προσκόμματα στην εκτέλεση νηοψι-
ών στα εμπορικά πλοία από το Ελληνικό Ναυτικό, 
είτε διότι αυτά βρίσκονταν στον δικό τους τομέα 
ευθύνης στη Μικρά Ασία, είτε διότι –απίστευτο 
επιχείρημα– ισχυρίζονταν ότι η Τουρκία έχοντας 
συνθηκολογήσει είναι πλέον ουδέτερη χώρα και 
επομένως δεν θα έπρεπε να ελέγχονται τα πλοία 
που κατευθύνονταν προς αυτή. Ενεργούσαν δη-
λαδή σαν να μην αναγνώριζαν τον πόλεμο που 
μαινόταν μεταξύ των Ελλήνων και των δυνάμεων 
του Κεμάλ.

Έτσι το Ναυτικό, ακόμα και σ’ αυτόν τον κρίσι-
μο τομέα, επιχειρούσε με διπλωματικό καθεστώς 

ενεργειών, προτιμώντας πολλές φορές να αφήνει 
ασύλληπτα σχεδόν βέβαια φορτία που κατευθύνο-
νταν προς τον Κεμάλ, παρά να δημιουργεί επεισό-
δια με τους συμμάχους.

Για να γίνει αντιληπτή όχι μόνο η φιλοτουρκική 
στάση των συμμάχων, αλλά και ο απροκάλυπτος 
ανεφοδιασμός από αυτούς των τουρκικών δυνά-
μεων, θα αναφερθεί ένα χαρακτηριστικό περιστα-
τικό.

Την 20ή Απριλίου του 1921, ο ανθυποπλοί-
αρχος αεροπόρος Σταύρος Ψαρουδάκης με πα-
ρατηρητή τον σημαιοφόρο επίσης πιλότο Χρήστο 
Χρηστίδη πετούσε ένα αγγλικό αεροσκάφος De 
Havilland 9 σε πτήση αναγνώρισης, προς εξα-
κρίβωση της πληροφορίας ότι εχθρική δύναμη 
είχε στρατοπεδεύσει στην περιοχή Σαλιχλή, 100 
περίπου χιλιόμετρα ανατολικά της Σμύρνης πολύ 
κοντά στη ζώνη ευθύνης των Ιταλών. Οι άσχημες 
καιρικές συνθήκες, χαμηλή νέφωση και βροχή και 
η εμμονή των ναυτικών αεροπόρων να εκπληρώ-
σουν την αποστολή τους συνετέλεσαν στο να απο-
προσανατολισθούν και ύστερα από πτήση τριών 
περίπου ωρών να αναγκαστούν να προσγειωθούν, 
λόγω ελλείψεως καυσίμων. Ο τόπος προσγείωσης 
ήταν μια αμμώδης παραλία στη θέση Νέα Σκάλα, 
12 χλμ. Νοτίως της Εφέσου, μέσα στην ιταλική 
ζώνη ευθύνης.

Οι Ιταλοί κατάσχεσαν το αεροπλάνο και αιχμα-
λώτισαν το πλήρωμα. Οι κρατούμενοι οδηγήθηκαν 
στη Ρόδο, όπου ο μεν Ψαρουδάκης κατάφερε να 
δραπετεύσει και μέσω Αλεξανδρείας να επιστρέψει 
στην Αθήνα, ο δε Χρηστίδης παρέμεινε αιχμάλω-
τος των Ιταλών μέχρι το τέλος του πολέμου. 

Κατά τη διάρκεια της κράτησής τους, ο Ψα-
ρουδάκης έμαθε από κάποιον Έλληνα ότι με το 
ιταλικό φορτηγό «Ναυκρατούσα» μεταφέρονταν 
αεροπλάνα που προορίζονταν για την Τουρκία. Ο 
Ψαρουδάκης κατάφερε να μεταδώσει την πληρο-
φορία στο Υπουργείο Ναυτικών στην Αθήνα και το 
Υπουργείο έστειλε το εύδρομο «Έλλη» να εκτελέσει 
νηοψία στο ιταλικό φορτηγό. Από την έρευνα βρέ-
θηκαν και κατασχέθηκαν οκτώ καινούργια κατα-
διωκτικά ιταλικής κατασκευής τύπου Ansaldo A-1 
Balilla τα οποία μεταφέρθηκαν στο Τατόι.

Φαίνεται λοιπόν καθαρά ότι το Πολεμικό Ναυ-
τικό δεν θα μπορούσε να εκπληρώσει επιτυχώς 
την αποστολή του, δηλαδή την αποκοπή των εφο-
δίων του Κεμάλ, έστω και μόνο από τη θάλασσα, 
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όταν οι σύμμαχοι της Ελλάδας τον εφοδίαζαν πα-
ντοιοτρόπως.

Μιλώντας για συμμαχικές ζώνες ευθύνης στη 
Μικρά Ασία, νομίζω είναι σε όλους γνωστό ότι οι 
τέσσερις σύμμαχοι νικητές του Α΄ Παγκοσμίου Πο-
λέμου με βάση τη Συνθήκη των Σεβρών μοίρασαν 
τη Μικρά Ασία σε ζώνες ευθύνης.

Έτσι η Αγγλία, φύσει ναυτική και θαλασσοκρά-
τειρα χώρα, κατέλαβε τα Στενά των Δαρδανελίων 
και του Βοσπόρου διατηρώντας τον έλεγχο σε 
ένα από τα σημαντικότερα στρατηγικά σημεία της 
υδρογείου.

Η Ιταλία κατέλαβε την περιοχή της νοτιοδυτικής 
Μικράς Ασίας, της αρχαίας Καρίας, απέναντι από 
τα ιταλοκρατούμενα από το 1911, Δωδεκάνησα. 
Τέλος, η Γαλλία έχοντας συμφέροντα στον Λίβανο 
και τη Συρία, κατέλαβε την περιοχή της αρχαίας Κι-
λικίας, στο νοτιοανατολικό άκρο της Μικράς Ασίας, 
όπου και το σημαντικό λιμάνι της Αλεξανδρέττας.

Σ’ αυτό ακριβώς το πλαίσιο παραχωρήθηκε 
ζώνη ευθύνης και στην Ελλάδα στη Δυτική Μι-
κρά Ασία, η οποία περιελάμβανε τη Σμύρνη και το 
Αϊβαλί, καθώς και άλλες περιοχές που κατοικού-
νταν από συμπαγείς μάζες ελληνικών πληθυσμών. 
Ήταν η παραχώρηση της Σμύρνης, του εμπορικού 
και κοσμοπολίτικου κέντρου της Ανατολής, που 

προκάλεσε το φθόνο των συμμάχων Γάλλων και 
Ιταλών.

Το γεγονός ότι το Πολεμικό Ναυτικό δεν είχε 
αντίπαλο δεν σημαίνει ότι έμεινε αδρανές κατά τη 
διάρκεια της τριετούς εκστρατείας. Προσπάθησε 
σε πολλές περιπτώσεις να βοηθήσει τις επιχειρή-
σεις που διεξάγονταν κοντά στα παράλια και όπως 
ήταν φυσικό, δεν έλαβε χώρα καμία μετακίνηση 
μονάδων του στρατού ξηράς διά θαλάσσης, χωρίς 
το Ναυτικό να αναλάβει τη συνοδεία και τη φύλαξη 
κατά παντός ενδεχομένου. 

Ως παραδείγματα της τελευταίας αυτής δρα-
στηριότητας θα αναφερθούν τα ακόλουθα:

Η μεταφορά των στρατευμάτων από τις Ελευ-
θερές στη Σμύρνη έγινε με 18 μεταγωγικά τα 
οποία συνόδευε μικτή μοίρα Ναυτικού από 3 αγ-
γλικά και 4 ελληνικά αντιτορπιλικά. Διοικητής του 
προπετάσματος των αντιτορπιλικών ήταν ο Άγγλος 
αξιωματικός του Ναυτικού Γκόβερ Γκράνβιλ, ενώ 
διοικητής της νηοπομπής των μεταγωγικών ήταν 
ο πλωτάρχης Σαχτούρης. Καθήκοντα προκεχωρη-
μένης φυλακίδας όλων των πλοίων εκτελούσε το 
αντιτορπιλικό «Λέων». 

Πρώτος σταθμός της νηοπομπής ήταν η Γέ-
ρα της Λέσβου, όπου τα πλοία αγκυροβόλησαν, 
καθυστερώντας έτσι την είσοδο στο λιμάνι της 

Προσωπικό της Ναυτικής Αεροπορικής Υπηρεσίας (Ν.Α.Υ.) μπροστά από αεροπλάνα Airco De Havilland D. H.9 σε αερο-
δρόμιο της Μικράς Ασίας (αρχείο Μουσείου Ιστορίας Πολεμικής Αεροπορίας).
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Σμύρνης για τις 2 Μαΐου το πρωί, όπως είχε κα-
θορίσει ο Άγγλος ναύαρχος Κάλθορπ, ώστε να 
υπάρξει ο απαραίτητος χρόνος για προετοιμασία 
της αποβάσεως. Ο διοικητής της Μεραρχίας και 
άλλα στελέχη επωφελήθηκαν από την καθυστέ-
ρηση και έπλευσαν στη Σμύρνη, όπου από τη 
γέφυρα του εκεί ναυλοχούντος θωρηκτού «Αβέ-
ρωφ» κατόπτευσαν τους χώρους στους οποίους 
θα πορεύονταν την επαύριον. Αφού πήραν όσες 
περισσότερες πληροφορίες μπόρεσαν και χάρτες 
από τον Κυβερνήτη του «Αβέρωφ», πλοίαρχο Ηλία 
Μαυρουδή, επέστρεψαν στη Λέσβο για να μελετή-
σουν τις τελευταίες λεπτομέρειες.

Μία άλλη μετακίνηση που έλαβε χώρα υπό την 
προστασία μικτής Μοίρας αγγλικών και ελληνικών 
πολεμικών πλοίων ήταν η φόρτωση από τα λιμά-
νια της Πανόρμου και της Αρτάκης της Μεραρχίας 
της Σμύρνης και η αποβίβασή της στην Ηράκλεια 
και τη Ραιδεστό της Ανατολικής Θράκης.

Ήταν την 7η Ιουλίου 1920. Το Γενικό Στρα-
τηγείο είχε σχεδιάσει την αντιμετώπιση του κινή-
ματος που είχε εκδηλωθεί από τον διοικητή του 
τουρκικού Σώματος Στρατού Ανατολικής Θράκης, 
Τζαφέρ Ταγιάρ, με έδρα την Αδριανούπολη. Η Με-
ραρχία της Σμύρνης υπό τον υποστράτηγο Αλέξαν-
δρο Μαζαράκη Αινιάν από τα λιμάνια της αποβί-
βασης βάδισε προς Βορράν, ενώ από την κοιλάδα 

του Έβρου ελληνικές δυνάμεις προέλασαν προς 
Ανατολάς.

Για την προστασία της νηοπομπής που μετέ-
φερε τη Μεραρχία της Σμύρνης διετέθησαν αγγλι-
κά πλοία 1 θωρηκτό, 1 καταδρομικό και αριθμός 
αντιτορπιλικών, ενώ συμμετείχαν δύο ελληνικά 
θωρηκτά, 4 αντιτορπιλικά τύπου «Λέων» και μοίρα 
4 αεροσκαφών της Ναυτικής Αεροπορικής Μοίρας 
Σμύρνης (ΝΑΜΣ).1

Μία άλλη επιχείρηση που αναλήφθηκε από το 
Πολεμικό Ναυτικό την 31η Μαΐου 1922 ήταν η 
εξουδετέρωση του σημείου ανεφοδιασμού του 
Τουρκικού Στρατού και συγκεκριμένα του βορείου 
τμήματος Μετώπου που γινόταν από τη Σαμψού-
ντα. Η πόλη χρησιμοποιείτο ως βάση στρατιωτι-
κού ανεφοδιασμού των Κεμαλιστών από τους 
Μπολσεβίκους και παράλληλα ως ναυτική βάση 

1  Ο Ελληνικός Στρατός αποβιβάστηκε στη Σμύρνη, την 2η Μαΐου 
1919. Την ίδια μέρα άρχισε η ανάπτυξη της Ναυτικής Αεροπορι-
κής Μοίρας Σμύρνης (ΝΑΜΣ), η οποία αριθμούσε 10 αεροσκάφη 
Airco De Havilland D.H.9 και 15 καταδιωκτικά Sopwith Camel 
1F.1. Η ΝΑΜΣ δημιούργησε προκεχωρημένα Σμήνη Μετώπου 
και επιχειρούσε κυρίως από τα αεροδρόμια Καζαμίρ, Μαγνησίας 
και Ουσάκ. Η πρώτη Μονάδα της ΣΑΜΣ, που διατέθηκε στις δυ-
νάμεις της Μ. Ασίας, ήταν η 533 Μοίρα με αεροσκάφη Breguet 
14A2/B2. Η πρώτη αποστολή βομβαρδισμού έγινε στις 18 Ιου-
νίου 1919, όταν τρία Airco De Havilland D.H.9 υποστήριξαν την 
ελληνική επίθεση στο Αϊδίνιο.

Το αντιτορπιλικό «Λέων» σε επιστολικό δελτάριο της εποχής των Βαλκανικών Πολέμων (αρχείο Υπηρεσίας Ιστορίας Ναυ-
τικού).
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βενζινοπλοίων και άλλων ελαφρών πλοιαρίων 
που οι Μπολσεβίκοι είχαν θέσει στη διάθεση του 
Κεμάλ για μεταφορές εφοδίων. Συγχρόνως, στη 
Σαμψούντα υπήρχαν κυβερνητικές (σουλτανικές) 
αποθήκες πυρομαχικών τις οποίες επίσης χρησι-
μοποιούσε ο Κεμάλ.

Για την εξουδετέρωση συγκροτήθηκε μοίρα 
από το θωρηκτό «Αβέρωφ» που ναυλοχούσε τότε 
στην Κωνσταντινούπολη, τα αντιτορπιλικά «Πάν-
θηρ» και «Ιέραξ» και τα εξοπλισμένα ατμόπλοια 
«Αδριατικός» και «Νάξος». Επί του «Αβέρωφ» επέ-
βαινε ο διοικητής της μοίρας, πλοίαρχος Ιωάννης 
Ηπίτης.

Η μοίρα κατέπλευσε προ του λιμένος της Σαμ-
ψούντας και μετά από συνοπτικές διαδικασίες ενη-
μέρωσης των τουρκικών αρχών, άρχισε σφοδρός 
βομβαρδισμός επιλεγμένων σημείων της πόλεως 
και του λιμένος της Σαμψούντας. Καταστράφηκαν 
τελείως το διοικητήριο, ένας μιναρές, η κατοικία 
του διοικητού Φαΐκ Βέη, το Τελωνείο, οι παρακεί-
μενες αποθήκες όπλων και πυρομαχικών, ο στρα-
τώνας επάνω στον λόφο του Τσαρτσαμπά, όλες οι 
αποβάθρες, τα ελλιμενισμένα πλοία, οι φορτηγίδες 
και οι μεγάλες δεξαμενές πετρελαίου και βενζί-
νης. Στην ελληνική επιδρομή προσπάθησαν να 
αντιδράσουν εχθρικές πεδινές πυροβολαρχίες οι 
οποίες άνοιξαν πυρ κατά των ελληνικών πλοίων. Ο 
«Αβέρωφ» και το «Νάξος» ασχολήθηκαν μ’ αυτές 
και όσες δεν καταστράφηκαν απομακρύνθηκαν 
εσπευσμένα, από έντρομους Τούρκους στρατιώτες 
προς την ύπαιθρο περιοχή για να διασωθούν. 

Η ουσιαστική συνεισφορά του Ναυτικού όμως 
στην τριετή Μικρασιατική Εκστρατεία ήταν η πα-
ρουσία και η δράση της Ναυτικής Αεροπορικής 
Μοίρας Σμύρνης. 

Η αρχή έγινε στις 2 Μαΐου του 1919. Την ίδια 
μέρα που ο Ελληνικός Στρατός αποβιβαζόταν στη 
Μ. Ασία, το πρώτο αεροσκάφος της ελληνικής 
Ναυτικής Αεροπορίας προσγειωνόταν στο αερο-
δρόμιο «Παράδεισος» της Σμύρνης, προερχόμενο 
από την αεροπορική βάση του Μούδρου. Τρεις 
μέρες αργότερα, την 5η Μαΐου, προσγειώθηκαν 
στο ίδιο αεροδρόμιο άλλα πέντε αεροσκάφη της 
Ναυτικής Αεροπορικής Υπηρεσίας (Ν.Α.Υ.)2 προερ-

2  Η Ναυτική Αεροπορική Υπηρεσία (Ν.Α.Υ.) ή Ναυτικό Αεροπορικό 
Σώμα (Ν.Α.Σ.) ήταν το εναέριο τμήμα του Ελληνικού Πολεμικού 
Ναυτικού από το 1912 ως το 1930.

χόμενα από το αεροδρόμιο του Τατοΐου. Ταυτό-
χρονα, απεστάλη αεροπορικό υλικό με σκοπό να 
συγκροτηθεί αεροπορική μοίρα για να υποστηρίξει 
τον αγώνα των πεζικών δυνάμεων. 

Η μικρή αυτή αεροπορική δύναμη έλαβε μέρος 
με θετικά και θεαματικά αποτελέσματα στις μάχες 
γύρω από το Αϊδίνιο, μέχρι την ανακατάληψη της 
πόλης από τις ελληνικές δυνάμεις και την απώθη-
ση και συντριβή του εχθρού. Ανέλαβε αποστολές 
επιθετικών αναγνωρίσεων, βομβαρδισμών και 
επιχειρήσεων απαγόρευσης, στο Αϊδίνιo και στο 
Ομουρλού Αζλή, όπως επίσης και στο Αδραμύττιο, 
Ιβριντί, Πέργαμο, Σόμα, Αξάριον, Ελλικλή μέχρι και 
τη Φιλαδέλφεια. Την 18η Ιουνίου υποδέχθηκε τρία 
ακόμη αεροσκάφη από τη ναυτική αεροπορική βά-
ση του Μούδρου. 

Θα πρέπει να επισημανθεί ότι η μη υπαγωγή 
της Μοίρας, σε πρώτο στάδιο, στο Γενικό Στρατη-
γείο, αλλ’ η διατήρηση του ελέγχου της από τον 
Αρχηγό του Στόλου, επιβαίνοντος στον «Αβέρωφ», 
δημιουργούσε προβλήματα διοικητικής φύσεως 
και έλλειψης συντονισμού των επιχειρήσεων. Το 
άτοπο αυτό απαλείφθηκε όταν, αργότερα, απο-
σπάσθηκε αξιωματικός υπεύθυνος της Ναυτικής 
Αεροπορίας στο Γενικό Στρατηγείο, στη Σμύρνη, 
παρά τον αρχιστράτηγο.

Την 15η Ιουνίου 1919 έφθασαν στο αερο-

Ο Ιωάννης Ηπίτης (αρχείο Υπηρεσίας Ιστορίας Ναυτικού).
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δρόμιο «Παράδεισος» της Σμύρνης τα τρία πρώτα 
αεροσκάφη τύπου Breguet - 14 της Στρατιωτικής 
Αεροπορίας προερχόμενα από τη Θεσσαλονίκη, τα 
οποία επίσης ετέθησαν στη διάθεση των πεζοπό-
ρων τμημάτων.

Περί το τέλος Ιουλίου με αρχές Αυγούστου, 
αποκτήθηκε η δυνατότητα χρησιμοποιήσεως του 
αεροδρομίου Καζαμίρ, που μέχρι το τέλος του Α΄ 
Παγκοσμίου Πολέμου το χρησιμοποιούσε η Γερμα-
νική Αεροπορία. Με βάση αυτό το πολύ μεγαλύτε-
ρο αεροδρόμιο συγκροτήθηκε η Ναυτική Αεροπο-
ρική Μοίρα Σμύρνης. 

Την 10η Ιουλίου αφίχθησαν ατμοπλοϊκώς από 
Πειραιά στη Σμύρνη άλλοι 17 αεροπόροι της Ν.Α.Υ. 
φέρνοντας μαζί τους αεροπλάνα διώξεως τύπου 
Camel και το ανάλογο γι’ αυτά υλικό και προσω-
πικό (μηχανικούς και διοικητικούς).

Μέχρι τον Σεπτέμβριο του 1919 η Ναυτική Αε-
ροπορία ενισχυόταν συνεχώς με προσωπικό και 
υλικό και συγκρότησε 4 αεροδρόμια σε Σεβδίκιοϊ, 
Αϊδίνιο, Πέργαμο και Μαγνησία. Καθ’ όλο αυτό το 
διάστημα οι αεροπόροι της Ν.Α.Υ. μεταστάθμευαν 
συνεχώς και αναλάμβαναν αποστολές επιδεικνύο-

ντας τα χαρακτηριστικά που πάντα τους διέκριναν, 
δηλαδή ηρωισμό, εφευρετικότητα, απλότητα, σε-
μνότητα, αντοχή στις κακουχίες, εργατικότητα και 
πάνω απ’ όλα δυναμική και θεαματική παρουσία 
στο πεδίο της μάχης. 

 Τον Οκτώβριο του 1919 η δύναμη των αε-
ροσκαφών που είχε στη διάθεσή της η Ν.Α.Μ.Σ. 
ανερχόταν σε 25, από τα οποία 10 ήταν αναγνω-
ρίσεως βομβαρδισμού De Havilland DH - 9 και τα 
υπόλοιπα 15 διώξεως, τύπου Sopwith Camel. Το 
προσωπικό της Αεροπορικής Μοίρας της Σμύρνης 
έφτασε σταδιακά τα 1.000 άτομα, συμπεριλαμβα-
νομένων των τεχνικών εδάφους και του προσω-
πικού υποστήριξης των αεροδρομίων. Με τη δύ-
ναμη αυτή προσέφερε σημαντικές υπηρεσίες στον 
Μικρασιατικό Αγώνα, εκτελώντας αναγνωρίσεις, 
βομβαρδισμούς και πολυβολισμούς του εχθρού, 
μετακινούμενη συνεχώς, ακολουθώντας τις με-
τακινήσεις του Στρατού με τα «Προκεχωρημένα 
Σμήνη Μετώπου», στα οποία οργανώθηκε με την 
πρόοδο των επιχειρήσεων.

Στο σημείο αυτό θα σταματήσω τη λεπτομερή 
αφήγηση της τρίχρονης περιπέτειας της Ναυτικής 

Πλήρωμα της Ν.Α.Υ. μπροστά από βομβαρδιστικό τύπου Airco De Havilland D.H.4 στο αεροδρόμιο του Καζαμίρ Σμύρνης 
στις 8 Οκτωβρίου 1919 (αρχείο Υπηρεσίας Ιστορίας Πολεμικής Αεροπορίας).
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Αεροπορίας, γιατί πιστεύω ότι η εξιστόρηση των 
αεροπορικών επιχειρήσεων, που από τη φύση 
τους είναι ατομικές επιχειρήσεις, παρουσιάζει μια 
ασυνέχεια γεγονότων και γίνεται κουραστική για 
τους περισσότερους αναγνώστες. Αντίθετα, οι 
στρατιωτικές και ναυτικές επιχειρήσεις συγγρά-
φονται με σχετική ευκολία και η ιστόρησή τους γί-
νεται περισσότερο ελκυστική για τους αναγνώστες, 
καθώς οι σχολιασμοί των ελιγμών των μονάδων 
αναφαίνονται αβίαστα μέσα από τις διαταγές των 
προϊσταμένων και τις αναφορές πεπραγμένων 
των κατωτέρων κλιμακίων.

Θα αναφερθούν όμως ορισμένα παραδείγμα-
τα για να γίνει αντιληπτή η νοοτροπία που είχαν οι 
στρατιωτικοί και ναυτικοί ηγέτες της εποχής και ο 
τρόπος που αντιμετωπίζονταν οι αεροπόροι, στρα-
τιωτικοί και ναυτικοί.

Κατ’ αρχάς, η δημιουργία της αεροπορίας εξε-
λήφθη ως ένα παρεμπίπτον γεγονός μιας γραφι-
κής υπηρεσίας, επανδρωμένης από «ασύντακτους 

και απείθαρχους νέους», των οποίων η αποστολή 
ήταν η παροχή υπηρεσιών υποστήριξης προς τις 
επιχειρούσες μονάδες του Στρατού και του Ναυτι-
κού. Πολύ αργότερα ωρίμασε και χειραφετήθηκε η 
Αεροπορία ως ανεξάρτητος κλάδος των Ενόπλων 
Δυνάμεων και ανέπτυξε δική της στρατηγική για 
τη διεξαγωγή των πολέμων. Στην πρώτη φάση, 
πολύ λίγοι οραματιστές και παθιασμένοι αεροπό-
ροι μπορούσαν να διαβλέψουν την τεράστια εξέ-
λιξη και ισχύ που προοιωνιζόταν η μελλοντική της 
πορεία.

Ως παράδειγμα θα αναφερθεί ότι ο Στρατηγός 
Κοντούλης, Σωματάρχης του Α΄ Σώματος Στρα-
τού, όντας πολύ ευχαριστημένος από τη δράση της 
Ναυτικής Αεροπορικής Μοίρας και έχοντας προτεί-
νει την απονομή Χρυσού Αριστείου Ανδρείας για 
τους πιλότους, έγραφε:

 
«Η Ναυτική Αεροπορία παρέσχε σοβαράν συν-

δρομήν ιδίως εις τους περί το Τουμλού Μπουνάρ 

Το αεροσκάφος «Σπέτσαι» τύπου Airco De Havilland D.H.9 στη Σμύρνη το 1919. Τα D.H.9 αποτελούσαν παραλλαγή των 
D.H.4 και προορίζονταν για βομβαρδισμούς. Προωθούνταν με κινητήρα 240 ίππων. Εκτός από τη δυνατότητα μεταφοράς 
φορτίου έως και 500 λίβρες, ήταν οπλισμένα με δύο πολυβόλα: ένα Vickers εμπρόσθιας βολής για το χειριστή και ένα 
περιστρεφόμενο Lewis για τον παρατηρητή (αρχείο Υπηρεσίας Ιστορίας Πολεμικής Αεροπορίας).
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αγώνας, βομβαρδίζουσα και πολυβολούσα τον 
εχθρόν επιτυχώς επί του πεδίου της μάχης ως και 
εις τα μετόπισθεν, όπου διέλυσε σειράν αυτοκινή-
των βαινόντων προς Τουμλού Μπουνάρ». 

Σε άλλο δε σημείο του ιδίου συγγράμματος: 

«Η Αεροπορία αντικατέστησε πλήρως εις το 
Α΄ Σώμα Στρατού, ως προς τας αναγνωρίσεις, το 
ελλείπον ιππικόν».

Βλέπει δηλαδή την αεροπορία με τους όρους 
που είχε συνηθίσει, ως υποκατάστατο του ιππικού 
ή με κύριο ρόλο τις αναγνωρίσεις. Υπάρχει δηλα-
δή έλλειμμα στρατηγικής αντίληψης, όχι βέβαια 
αδικαιολόγητα, για το ρόλο που θα μπορούσε να 
παίξει η αεροπορία. 

Ένα δεύτερο παράδειγμα που θα μπορούσε 
να αναφερθεί είναι το ακόλουθο: Την 3η Ιουλίου 
1921 κατά την αεροπορική αναγνώριση προς το 
Εσκί Σεχήρ που διενεργήθηκε από 6 αεροπλάνα 
DH - 9 της Ναυτικής Αεροπορίας ελήφθησαν φω-
τογραφίες εξαιρετικής σπουδαιότητας, που φανέ-
ρωναν την ύπαρξη 800 βαγονιών συγκεντρωμέ-
νων στον σιδηροδρομικό σταθμό του Εσκί Σεχήρ. 
Ήταν φανερό πως ο εχθρός προετοίμαζε την υπο-
χώρησή του και τη μεταφορά όλου του υλικού του 
στo εσωτερικό της Μικράς Ασίας.

Δυστυχώς, οι πληροφορίες αυτές που έφθαναν 
συνεχώς στο επιτελείο της Στρατιάς δεν αξιολογή-
θηκαν όπως έπρεπε, με αποτέλεσμα να μη δοθεί 
εντολή στην Αεροπορία, Στρατιωτική και Ναυτική, 
να καταστρέψει με βομβαρδισμούς τα βαγόνια και 
τις γέφυρες υποχώρησης. Έτσι ο εχθρός μπόρεσε 
ανενόχλητος να μεταφέρει όλο το πολεμικό του 
υλικό στο εσωτερικό της χώρας και να το χρησιμο-
ποιήσει αργότερα στις επιχειρήσεις του Σαγγάριου 
που ακολούθησαν. 

Για τη ναυτική αεροπορική δράση του 1921 
θεωρώ ως πλέον αξιόλογο γεγονός να αναφερθεί, 
τον ομαδικό αεροπορικό βομβαρδισμό της Κιουτά-
χειας που έλαβε χώρα την 9η Ιουνίου, όταν εφτά 
αεροσκάφη DH - 9 πραγματοποίησαν ομαδικό 
αιφνιδιαστικό βομβαρδισμό της πόλης. 

Ο σιδηροδρομικός σταθμός, το αεροδρόμιο, 
δημόσια κτήρια, στρατώνες, αποθήκες, γέφυρες 
και διάφοροι στρατιωτικοί καταυλισμοί της Κιου-
τάχειας και έξω από αυτήν, απετέλεσαν τους στό-

χους της ομαδικής αυτής επιδρομής, που για πρώ-
τη φορά επραγματοποιείτο σε τέτοια έκταση. Κατά 
την επιστροφή, τα αεροπλάνα δέχθηκαν σφοδρά 
εχθρικά αντιαεροπορικά πυρά, χωρίς ωστόσο να 
σημειωθεί καμία απώλεια. Τα αποτελέσματα της 
αποστολής αυτής εκτιμήθηκαν ως ανώτερα κάθε 
προσδοκίας. 

Την 20ή Ιουνίου επαναλήφθηκε ο βομβαρδι-
σμός στους ίδιους στόχους και τα βομβαρδιστικά 
του Ναυτικού συνόδευε και ένα αεροσκάφος διώ-
ξεως Spad της Στρατιωτικής Αεροπορίας. Είναι η 
αρχή διαμόρφωσης της αεροπορικής τακτικής με 
συνοδεία της βομβαρδιστικής μοίρας. Ο ευρωπα-
ϊκός Τύπος ασχολήθηκε επ’ αρκετόν με τα αποτε-
λέσματα του ομαδικού βομβαρδισμού και η προ-
βολή στην Ελλάδα και στην Ευρώπη, του ναυτικού 
τμήματος που πολεμούσε στα βάθη της Μικράς 
Ασίας προξένησε δυσαρέσκειες στα στελέχη της 
αεροπορίας στρατού, που επίσης πολεμούσαν με 
τον ίδιο ηρωισμό. Οι αντιδράσεις έλαβαν τέτοια 
έκταση, που προκάλεσαν την παρέμβαση του αρχι-
στρατήγου υπέρ της αεροπορίας στρατού, γεγονός 
που με τη σειρά του προκάλεσε την παραίτηση και 
την απομάκρυνση από τη θέση του διοικητή των 
«Προκεχωρημένων Σμηνών Μετώπου» του πλω-
τάρχη Περικλή Μπούμπουλη. 

Η Ναυτική Αεροπορία δεν έλαβε μέρος στην 
εκστρατεία του Σαγγάριου, παρά το γεγονός ότι 
διέθετε έμπειρο προσωπικό και 15 αεροπλάνα 
βομβαρδισμού εν ενεργεία, αλλά διατέθηκε για 

Το μονοθέσιο Sopwith Camel 1F.1 αποδείχθηκε ιδιαίτερα 
πετυχημένο και έφερε εις πέρας πλήθος αποστολών κατά 
τη διάρκεια της εκστρατείας στη Μικρά Ασία. Η συγκεκρι-
μένη φωτογραφία είναι από το αεροδρόμιο του Αϊδινίου το 
1918 (αρχείο Μουσείου Ιστορίας Πολεμικής Αεροπορίας).
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την υποστήριξη των επιχειρήσεων του Νοτίου 
Συγκροτήματος Μεραρχιών, το οποίο θα κάλυπτε 
τη δεξιά πλευρά της προελαύνουσας Στρατιάς. Η 
πικρία των στελεχών της Ναυτικής Αεροπορίας 
απέδωσε αυτό τον παραγκωνισμό στην προστρι-
βή με τον αρχιστράτηγο. Το γεγονός αναφέρεται 
μόνο για να κατανοηθεί η αντίληψη που είχε και 
ο ίδιος ο αρχιστράτηγος για την αξία του αερο-
πορικού όπλου, αφήνοντας έξω από την κυρία 
προσπάθεια ένα έμπειρο και αξιόμαχο αεροπο-
ρικό τμήμα.

Η αλήθεια είναι ότι μόνο με την έναρξη του Β΄ 
Παγκοσμίου Πολέμου κατάλαβε ο κόσμος και βέ-
βαια και οι στρατιωτικοί, την αξία και τη στρατηγική 
χρήση του αεροπορικού όπλου.

Η παραμονή της Ναυτικής Αεροπορίας σε 
αποστολή υποστήριξης του νοτίου συγκροτήματος 
μεραρχιών, που ήταν εγκατεστημένο περί το Αφι-
όν Καραχισάρ, κατά τη διάρκεια της επίθεσης της 
ελληνικής Στρατιάς προς τον Σαγγάριο, κάθε άλλο 
παρά δευτερεύοντα ρόλο έπαιξε, διότι συνέπραξε 
αποφασιστικά στη διατήρηση του Αφιόν Καραχι-
σάρ, που υπήρξε σωτήρια κατά την επακολουθή-

σασα υποχώρηση των ελληνικών στρατευμάτων.
Κατά τον μοιραίο Αύγουστο του 1922 η Ναυτι-

κή Αεροπορία, όποτε χρησιμοποιήθηκε, έδειξε τον 
ίδιο ζήλο και ηρωισμό χωρίς βέβαια να μπορέσει 
να επηρεάσει τη μοιραία εξέλιξη που είχε προδια-
γραφεί. Υποχωρούσε και συμπτυσσόταν διαρκώς, 
μαζί με το στράτευμα, αλλά συγχρόνως μαχόταν, 
αναγνωρίζοντας, βομβαρδίζοντας και αιφνιδιάζο-
ντας τον αντίπαλο.

Η κακοκαιρία της 17ης Αυγούστου δεν επέ-
τρεψε στους Έλληνες αεροπόρους να παρακο-
λουθήσουν και να παρεμβληθούν στην τραγωδία 
του Αλή Βεράν. Την τραγική, για τον Στρατό μας, 
εκείνη ημέρα αιχμαλωτίσθηκε μεγάλο τμήμα του 
Συγκροτήματος Μεραρχιών υπό τον στρατηγό 
Τρικούπη.

Την 24η Αυγούστου αεροπορική αναγνώριση 
με τους ανθυποπλοίαρχο Φίλιππα και υπολοχαγό 
Κουντάκη διεπίστωσε την έκταση της καταστρο-
φής. Τα πάντα πυρπολούνταν. Η Μικρά Ασία φλε-
γόταν απ’ άκρου σε άκρο. Ο Στρατός υποχωρούσε 
πριν καν να έλθει σε επαφή με τον εχθρό. Ήταν 
η μέρα που ο Χατζανέστης αντικαταστάθηκε από 

Με το που κατελήφθη το Αφιόν Καραχισάρ από τον Ελληνικό Στρατό, δημιουργήθηκε ένα προσωρινό στρατόπεδο στα πε-
ρίχωρα της πόλης για να χρησιμοποιηθεί ως βάση των De Havilland D.H.9 των Σμηνών της Ναυτικής Αεροπορίας (αρχείο 
Μουσείου Ιστορίας Πολεμικής Αεροπορίας).
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τον στρατηγό Πολυμενάκο, ο οποίος ανέλαβε τη 
διοίκηση της υποχωρούσης, εν αποσυνθέσει, 
Στρατιάς. 

Την 25η Αυγούστου ο ανθυποπλοίαρχος 
Λίνος και ο λοχαγός Βλάχος εξετέλεσαν την τε-
λευταία αεροπορική επιχείρηση στη Μικρά Ασία. 
Διετάχθησαν να αναγνωρίσουν μέχρι το Σαλιχλί. 
Απογειώθηκαν από το Καζαμίρ και πέταξαν σε 
ύψος 2.000 μ. Τα πάντα, δάση, σιδηροδρομικοί 
σταθμοί, χωριά, πόλεις, είχαν παραδοθεί στις 
φλόγες. 

Το βράδυ της 25ης Αυγούστου τα εχθρικά 
τμήματα ευρίσκοντο περί τα 10 χιλιόμετρα από το 
αεροδρόμιο του Καζαμίρ κι έτσι δόθηκε διαταγή 
στα 9 τελευταία αεροπλάνα της Ναυτικής Αερο-
πορίας να επιστρέψουν στην Αθήνα. Το επόμενο 
πρωί η Ναυτική Αεροπορία εγκατέλειπε οριστικά 
το αεροδρόμιο της Σμύρνης και μαζί τη Μικρά 
Ασία. Τα αεροπλάνα απογειώθηκαν, διέγραψαν 
δύο κύκλους πάνω από το Καζαμίρ, αποχαιρε-
τώντας τις εγκαταστάσεις που τους φιλοξένησαν 
για περισσότερο από τρία χρόνια, καθώς και τα 
γνώριμα τοπία και πήραν δυτική πορεία. 

Τελειώνοντας αυτή τη σύντομη τοποθέτησή 
μου για τα πεπραγμένα του Ναυτικού κατά τη μι-
κρασιατική εκστρατεία, θα αναφέρω τις ενέργειες 

που έλαβαν χώρα κατά την εκκένωση της Μικράς 
Ασίας από τα ελληνικά στρατεύματα. Το Πολεμικό 
Ναυτικό ανέλαβε το ρόλο των οπισθοφυλακών 
της διαρρέουσας, μέσω της χερσονήσου της 
Ερυθραίας, Στρατιάς. Ανάλογα περιστατικά δια-
δραματίσθηκαν και κατά την αποχώρηση της ανε-
ξάρτητης Μεραρχίας από το Δικελί απέναντι από 
τη Μυτιλήνη, όπου είχε σπεύσει προς βοήθεια 
το αντιτορπιλικό «Θέτις», με αριθμό εμπορικών 
πλοίων που φόρτωσαν όχι μόνο τη Μεραρχία, 
αλλά και τους Έλληνες και του Αρμένιους της 
περιοχής. 

Στις 26 Αυγούστου τα θωρηκτά «Λήμνος» 
και «Κιλκίς» το εύδρομο «Έλλη» τα αντιτορπιλι-
κά «Ασπίς», «Νίκη» και το εξοπλισμένο εμπορικό 
«Νάξος» απέπλευσαν από τον κόλπο της Σμύρ-
νης και κατευθύνθηκαν να πάρουν θέσεις για να 
προστατεύσουν τα στρατιωτικά τμήματα που θα 
διέρρεαν διά της παραλιακής οδού από τη Σμύρ-
νη προς τα Βουρλά και από εκεί προς Τσεσμέ. 

Την ίδια μέρα το Γενικό Στρατηγείο είχε απο-
χωρήσει από τη Σμύρνη και είχε εγκατασταθεί 
στον Τσεσμέ. Από τις απογευματινές ώρες όλοι 
οι υπάλληλοι της πολιτικής διοικήσεως είχαν 
επιβιβασθεί σε επίτακτα εμπορικά πλοία και εί-
χαν αναχωρήσει. Ο ύπατος αρμοστής Αριστείδης 

Ο σιδηροδρομικός σταθμός του Αφιόν Καραχισάρ μετά από τον βομβαρδισμό του από τα σμήνη της Ναυτικής Αεροπορίας 
(αρχείο Μουσείου Ιστορίας Πολεμικής Αεροπορίας).
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Στεργιάδης το βράδυ κατά τις 7 επιβιβάστηκε στο 
αγγλικό Ντρέντνωτ «IRON DUKE» που ήταν αγκυ-
ροβολημένο στο λιμάνι της Σμύρνης. Την επόμενη 
μέρα αναχώρησε μέσω Κωνσταντινουπόλεως για 
τη Ρουμανία και από εκεί στη Γαλλία όπου έζησε 
το υπόλοιπο της ζωής του. Ποτέ πλέον δεν ξανα-
πάτησε σε ελληνικό έδαφος. Η αναχώρηση του 
Στεργιάδη σήμανε και τυπικά το τέλος της ελλη-
νικής κατοχής στη Μικρά Ασία. 

Τα ελληνικά πλοία υπό τον υποναύαρχο Κα-
λαμίδα επί του θωρηκτού «Λήμνος» χωρίστηκαν 
σε δύο ομάδες για την επιτήρηση του λαιμού 
της χερσονήσου της Ερυθραίας από Βορρά και 
από Νότο. Η πρώτη ομάδα υπό τον κυβερνήτη 
του θωρηκτού «Κιλκίς», πλοίαρχο Θεοφανίδη, 
περιελάμβανε τα «Έλλη», «Ασπίς» και «Νίκη» και 
ανέλαβε την επιτήρηση της παραλιακής οδού από 
Σμύρνη προς Βουρλά και από εκεί προς Τσεσμέ. 
Ήταν η βορεία οδός η οποία επί της παραλίας 
είχε ένα μήκος περίπου 20 χιλ. Η δευτέρα ομάδα 
αποτελούμενη από το «Λήμνος», κάποια ελαφρά 
σκάφη και το εξοπλισμένο εμπορικό «Νάξος», 
αφού πρώτα πέρασε από το λιμάνι του Τσεσμέ 
για να ρυθμίσει την επιβίβαση των τμημάτων 
του Στρατού που έφθαναν εκεί, αγκυροβόλησε 
στον όρμο Σιγκατζίκ για να διατηρεί επιτήρηση 
της νοτίας παραλιακής οδού που έφτανε μέχρι 
τον Τσεσμέ.

Τη νύχτα της 29/30 Αυγούστου η βορεία 
ομάδα αποσυνέθεσε πλήρως εχθρικό τμήμα που 
τηρούσε επαφή και εξασκούσε πίεση στις υπο-
χωρούσες ελληνικές μονάδες. Το εχθρικό τμή-
μα αποτελείτο από μία μεραρχία ιππικού, μοίρα 
ορειβατικού πυροβολικού και δύο λόχους μετα-
γωγικών.

Την επομένη το πρωί έγινε νέα απόπειρα δια-
βάσεως του εχθρού. Επρόκειτο περί 200 περίπου 
ατάκτων ιππέων Τσετών, οι οποίοι επίσης κατα-
στράφηκαν και διασκορπίσθηκαν.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα για το ζήλο με 
τον οποίο τα πλοία του στόλου ανέλαβαν το νέο 
τους ρόλο, της προστασίας της υποχώρησης του 
Στρατού και των προσφύγων, αποτελεί ο κυβερ-
νήτης του αντιτορπιλικού «Νίκη» πλωτάρχης Δη-
μήτρης Χατζίσκος. Σε μια από τις συνήθεις εγγύ-
τατες προσεγγίσεις του στις εχθρικές θέσεις για 
να προστατεύσει την απομάκρυνση προσφύγων 
κοντά στη νησίδα Σαχίμπ του κόλπου της Σμύρ-

νης, προσεβλήθη αιφνιδίως από ομάδα ατάκτων 
Τούρκων και φονεύθηκε, έχοντας βληθεί από 
σφαίρα στο κεφάλι, ενώ βρισκόταν στο κατά-
στρωμα για να διευθύνει την επιχείρηση.

Οι οπισθοφυλακές του Στρατού, έχοντας στα 
πλευρά τους το Ναυτικό από τη θάλασσα στάθη-
καν στο λαιμό της Ερυθραίας με κέντρο στηρίξε-
ως τα Αλάτσατα. Από εκεί προωθούσαν τμηματι-
κά τις πλεονάζουσες δυνάμεις προς τον Τσεσμέ 
για επιβίβαση. Τη νύχτα της 2/3 Σεπτεμβρίου το 
τελευταίο τμήμα του στρατού επιβιβαζόταν για τη 
Χίο.

Μια καινούργια εποχή ξημέρωνε για την Ελ-
λάδα, μια εποχή που το κύριο πρόβλημά της ήταν 
η διαχείριση αφ’ ενός της κοινωνικής αντίδρα-
σης που δημιουργούσε η τεράστια καταστροφή 
και αφ’ ετέρου του ενάμισι εκατομμυρίου προ-
σφύγων που ξεριζώθηκαν από τις προαιώνιες 
κοιτίδες τους της Ιωνίας. 

Θα επιθυμούσα να τελειώσω την παρέμ-
βασή μου με ένα περιστατικό που έλαβε χώρα 
18 χρόνια αργότερα, κατά τη διάρκεια του ελ-
ληνο-ιταλικού πολέμου. Το βράδυ της Πέμπτης 
12 Δεκεμβρίου 1940 συνεκλήθη πολεμικό συμ-
βούλιο στο Γενικό Στρατηγείο, υπό την προεδρία 
του βασιλέως και με την παρουσία του διαδόχου. 
Παρόντες ήταν επίσης ο πρωθυπουργός, οι υφυ-
πουργοί Στρατιωτικών, Ναυτικών και Αεροπορίας, 
ο αρχιστράτηγος, ο αρχηγός ΓΕΝ και ο αρχηγός 
Στόλου. Στο συμβούλιο εκφράστηκε η άποψη από 
τον υφυπουργό των Στρατιωτικών, ότι το Ναυ-
τικό θα έπρεπε να παίξει ενεργότερο ρόλο στην 
αποκοπή του εφοδιασμού των Ιταλών μέσω του 
πορθμού του Οτράντο. 

Απαντώντας ο αρχηγός ΓΕΝ, υποναύαρχος 
Αλέξανδρος Σακελλαρίου, αφού έκαμε μια μακρά 
ανάλυση της συνεισφοράς του Ναυτικού στον 
μέχρι τότε αγώνα, κατέληξε: «Το Ναυτικό, όταν 
είναι παρόν, δεν καθιστά την παρουσία του απα-
ραίτητη, μόνο όμως όταν λείψει, θα αντιληφθεί 
όλος ο κόσμος τι του προσέφερε. Κανένας δεν 
αισθάνθηκε την παρουσία του το 1922. Κανένας, 
όμως, δεν σκέφθηκε, ότι ο Κεμάλ θα υπέγραφε 
στην Αθήνα τους όρους της ειρήνης, τους οποίου 
θα μας επέβαλε μετά την καταστροφή».

Μήπως τελικά ήταν αυτή η μεγαλύτερη συ-
νεισφορά του Ναυτικού στην Μικρασιατική Εκ-
στρατεία; 



90  Ναυτική Επιθεώρηση | Τεύχος 582-Τομος 172

Το Υγειονομικό στη Μικρασιατική 
Εκστρατεία 1919-1922

Του Αριστείδη Γ. Διαμαντή
Πλοιάρχου (ΥΙ) ΠΝ, Κυτταρολόγου, Διδάκτορα Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών
Γραφείο Μελέτης Ιστορίας Ελληνικής Ναυτικής Ιατρικής Ναυτικού Νοσοκομείου Αθηνών
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Σε θάλαμο του Α΄ Στρατιωτικού Νοσοκομείου στη Σμύρ-
νη (αρχείο Ιστορικής και Εθνολογικής Εταιρείας της Ελ-
λάδος).

Ο Αριστείδης Γ. Διαμαντής γεννήθηκε στο 
Βόλο Μαγνησίας το 1959 όπου περάτωσε 
τις βασικές εγκύκλιες σπουδές του. Σπού-
δασε Ιατρική στο Αριστοτέλειο Πανεπι-
στήμιο Θεσσαλονίκης και είναι απόφοιτος 
της Στρατιωτικής Σχολής Αξιωματικών 
Σωμάτων. Ειδικεύτηκε στην Κυτταρολογία 
και είναι αριστούχος Διδάκτωρ της Ιατρι-
κής Σχολής του Εθνικού Καποδιστριακού 
Πανεπιστημίου Αθηνών. Από τα μέσα της 
δεκαετίας του 1980 τοποθετήθηκε στις 
τάξεις του Πολεμικού Ναυτικού και υπηρέ-
τησε ως αξιωματικός ιατρός σε πολεμικά 
πλοία του Στόλου καθώς και στα Ναυτικά 
Νοσοκομεία της Σαλαμίνας και των Αθη-
νών. Έχει οργανώσει και συμμετάσχει σε 
πολλά συνέδρια της ημεδαπής και αλλο-
δαπής και περισσότερες από τριακόσιες 
πρωτότυπες ερευνητικές του εργασίες 
έχουν δημοσιευτεί σε έγκυρα ελληνικά και 
ξένα επιστημονικά περιοδικά και ανακοι-
νωθεί σε επιστημονικές εκδηλώσεις. Είναι 
συγγραφέας και επιμελητής έκδοσης πε-
ρισσοτέρων από δέκα πέντε μονογραφιών 
με ιατρικό και ιατροϊστορικό περιεχόμενο 
και μέλος αρκετών επιστημονικών και ια-
τρικών εταιρειών. Σήμερα είναι Αντιπρόε-
δρος της Εταιρείας Στρατιωτικής Ιατρικής 
και Γενικός Γραμματέας της Εταιρείας 
Ναυτικής και Ταξιδιωτικής Ιατρικής. Από 
το 1994 έως το 2006 εκπροσώπησε το 
Πολεμικό Ναυτικό στη Βαλκανική Επιτρο-
πή Στρατιωτικής Ιατρικής (Balkan Military 
Medical Committee), για την τριετία 
2003-2006 διετέλεσε Γενικός Γραμματέας 
και το 2007 αναγορεύτηκε Επίτιμο Μέλος 
της. Από το 2000 μέχρι σήμερα διδάσκει 
στη Σχολή Αξιωματικών Νοσηλευτικής το 
μάθημα Ιστορία της Στρατιωτικής Ιατρικής 
και Νοσηλευτικής στην Ελλάδα και για τη 
διετία 2008-2009 δίδαξε Ιστορία Ιατρικής 
στους φοιτητές της Ιατρικής Σχολής του 
Πανεπιστημίου Αθηνών ως άμισθος επι-
στημονικός συνεργάτης του Εργαστηρίου 
Ιστορίας της Ιατρικής. Το 2001, μετά από 
δικές του ενέργειες, συγκρότησε και μέ-
χρι σήμερα διευθύνει το Γραφείο Μελέτης 
Ιστορίας Ελληνικής Ναυτικής Ιατρικής του 
Ναυτικού Νοσοκομείου Αθηνών με σκοπό 
«τη διάσωση, συλλογή, ταξινόμηση, μελέτη 
και έκδοση αρχειακού και έντυπου υλικού 
με κύριο θέμα την ιστορική πορεία της 
Ελληνικής Ναυτικής Ιατρικής διά μέσου 
των αιώνων». Για το επιστημονικό και 
συγγραφικό του έργο έχει τιμηθεί με πολ-
λές διακρίσεις και επαίνους και το 2006 
βραβεύτηκε με το «Γερουλάνειο Βραβείο» 
για το βιβλίο του «Επιτομή Στρατιωτικής 
Ιατρικής και Νοσηλευτικής στην Ελλάδα». 
Κατά τη χρονική περίοδο 2006-2007 υπη-
ρέτησε ως διευθυντής στο Ναυτικό Νοσο-
κομείο του Ναυστάθμου της Σαλαμίνας 
και σήμερα διευθύνει το Κυτταρολογικό 
Εργαστήριο και τον Εργαστηριακό Τομέα 
του Ναυτικού Νοσοκομείου Αθηνών.
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Αν το τέλος του 19ου αιώνα η ιστορία της νεότε-
ρης Ελλάδας σημαδεύτηκε από τον ατυχή Ελλη-
νοτουρκικό Πόλεμο του 1897, που στάθηκε ο κι-
νητήριος μοχλός για τη μετέπειτα ανασυγκρότηση 
της χώρας μας και το διπλασιασμό της κατά την 
περίοδο των νικηφόρων Βαλκανικών Πολέμων 
1912-1913, τότε η Μικρασιατική Εκστρατεία, που 
ξεκίνησε στις αρχές Μαΐου του 1919 και ολοκλη-
ρώθηκε με την Καταστροφή στα τέλη Αυγούστου 
του 1922 θεωρείται μάλλον η δυσχερέστερη και 
ταυτόχρονα η μεγαλύτερη στρατιωτική επιχεί-
ρηση, που διεξήγαγε ο Ελληνικός Στρατός κατά 
τη διάρκεια του 20ού αιώνα, η οποία δυστυχώς 
στιγματίστηκε από τον ολέθριο ξεριζωμό. 

Στα μέσα του 1918 οι ελληνικοί πληθυσμοί 
της Μικράς Ασίας, του Πόντου και της Θράκης 
κατατρύχονταν από σοβαρές επιδημίες λοιμω-
δών νοσημάτων, οι οποίες επιτείνονταν ιδιαιτέ-
ρως, λόγω της εκτόπισής τους από τις πατρο-
γονικές εστίες. Στις συνεχείς εκκλήσεις τους 
προς τη μητέρα πατρίδα ο Ελληνικός Ερυθρός 
Σταυρός (ΕΕΣ) απέστελλε κλιμάκια ιατρονοση-
λευτικού προσωπικού για την ανακούφιση των 
πασχόντων.

Με πρωτοβουλία του ΕΕΣ τον Νοέμβριο του 
1918 θα οργανωθούν στην Κωνσταντινούπολη 
καθώς και σε άλλες πόλεις της Θράκης και του 
Πόντου ιατρεία και νοσοκομεία. Την πρώτη αυτή 
αποστολή θα ακολουθήσει και δεύτερη στη Σμύρ-
νη τον Ιανουάριο του 1919 με το πλωτό νοσο-
κομείο «Αμφιτρίτη» και το αναγκαίο ιατρικό και 
βοηθητικό προσωπικό υπό τον αρχίατρο Βασίλειο 
Τσουνούκα, χάρη στις προσπάθειες του οποίου 
και παρά τις όποιες αντιδράσεις των Τούρκων, θα 
οργανωθούν νοσοκομεία και ιατρεία και σε άλλες 
περιοχές εκτός της Σμύρνης, όπως στη Βρύουλα, 
στο Αϊδίνιο, στο Μπαχρή-Μπαμπά και στη Μαγνη-
σία, στα οποία παρασχέθηκαν υψηλού επιπέδου 
ιατρικές φροντίδες ανεξαρτήτως εθνικότητας και 
θρησκεύματος. 

Τον Φεβρουάριο ο επίατρος Νικόλαος Ορ-
φανίδης, επικεφαλής αποστολής, εγκαθιστά 
νοσοκομείο και ιατρείο στην πόλη του Αϊδινί-
ου, σε μια πόλη στην οποία την εποχή εκείνη 
επικρατούσαν άθλιες συνθήκες υγιεινής. Στο 
νοσοκομείο αυτό θα νοσηλευτούν όχι μόνο οι 
κάτοικοι της πόλης, αλλά και οι στρατιώτες, οι 
οποίοι είχαν προσβληθεί από διάφορα μεταδο-

τικά νοσήματα και κυρίως από εξανθηματικό 
τύφο, γρίπη και πανώλη.

Τον Μάρτιο νέα αποστολή του ΕΕΣ στην Αλι-
καρνασσό και στη Μάκρη υπό τον ανθυπίατρο Νι-
κόλαο Μάνωλα, παρά τις όποιες δυσχέρειες και 
αντιδράσεις των τουρκικών αρχών, κατορθώνει 
να εγκαταστήσει ιατρείο και να προσφέρει ιατρική 
περίθαλψη σε πάσχοντες αδιακρίτως φυλής. Θα 
ήταν παράλειψή μου αν δεν επεσήμανα τον άδικο 
χαμό του γιατρού Μάνωλα, ο οποίος θα αφήσει 
την τελευταία του πνοή τον Ιούνιο του ιδίου έτους 
κατά την εκτέλεση του καθήκοντος, όταν δέχε-
ται ομοβροντία πυρών Τούρκων αστυνομικών 
κατά τη στιγμή της επιβίβασής του σε πλοίο, με 
το οποίο επρόκειτο να αναχωρήσει ύστερα από 
σχετική εντολή του ΕΕΣ.

Οι συνεχείς επιδημίες και ο τρόπος με τον 
οποίο πραγματοποιήθηκαν οι αποστολές των 
κλιμακίων του ΕΕΣ και παρά την όποια αρχική 
απροθυμία των συμμαχικών δυνάμεων, συνέ-
τειναν στην ολοκλήρωση της Μεγάλης Ιδέας. Η 
συμμετοχή της χώρας μας στον Α΄ Παγκόσμιο 
Πόλεμο στο Μακεδονικό Μέτωπο από τον Ιού-
νιο του 1917 μέχρι την αποφασιστική «μάχη του 
Σκρα», που χάρισε την ολοκληρωτική νίκη στις 

Ο Νικόλαος Μάνωλας (αρχείο Λ. Βλαδίμηρου)
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ελληνικές δυνάμεις το Μάιο του 1918 και στη 
συνέχεια η συμμετοχή στην ατυχή εκστρατεία της 
Ουκρανίας, που επιχείρησε η Γαλλία –ως μέλος 
της συμμαχίας της Αντάντ– εναντίον των Μπολ-
σεβίκων από τις αρχές του 1918 μέχρι τη λήξη 
της, η οποία ολοκληρώθηκε με την εκκένωση της 
Κριμαίας στα τέλη Απριλίου, στάθηκαν οι αποφα-
σιστικοί παράγοντες στο να επιτρέψουν οι Σύμ-
μαχοι στην Ελλάδα να αποβιβάσει στρατεύματα 
στη Σμύρνη καθώς και στην υπόλοιπη ενδοχώρα, 
όχι βεβαίως ως δύναμη κατοχής, αλλά ως εγγυ-
ήτριας των χριστιανικών πληθυσμών, οι οποίοι 
απειλούνταν με εκτοπίσεις και σφαγές από τους 
Τσέτες και Κούρδους. 

Έτσι με το πρόσχημα αυτό πραγματοποιή-
θηκε η Μικρασιατική Εκστρατεία των ελληνικών 
Ενόπλων Δυνάμεων, η οποία ξεκίνησε με την 
αποβίβαση της 1ης Μεραρχίας του Ελληνικού 
Στρατού στη Σμύρνη στις 2 Μαΐου του 1919 και 
τερματίστηκε τον τραγικό Αύγουστο του 1922, με 
την αποχώρηση των τελευταίων τμημάτων του 
Γ΄ Σώματος Στρατού, που εγκατέλειψαν τη Μικρά 

Ασία από το λιμάνι της Αρτάκης στην περιοχή του 
Μαρμαρά στις 5 Σεπτεμβρίου. 

Καθ’ όλη αυτή τη χρονική περίοδο τα ελλη-
νικά στρατεύματα υποστηρίχτηκαν υγειονομικά 
από την Υγειονομική Υπηρεσία της Στρατιάς, η 
οποία, για διοικητικούς λόγους, είχε διαχωριστεί 
στην Υγειονομική Υπηρεσία των Πρόσω και στην 
Υγειονομική Υπηρεσία των Μετόπισθεν. Ο συντο-
νισμός των Υπηρεσιών ανατέθηκε στον γενικό 
αρχίατρο Αλφρέδο Καναβατζόγλου, έχοντας ως 
έδρα τη Σμύρνη. Ο διευθυντής της Υγειονομικής 
Υπηρεσίας του Υπουργείου Στρατιωτικών στην 
Αθήνα, γενικός αρχίατρος Γεώργιος Γεωργιάδης, 
εκτός των άλλων καθηκόντων της διεύθυνσης 
της Υγειονομικής Υπηρεσίας Εσωτερικού, είχε 
επιφορτιστεί και με την εποπτεία και συντονι-
σμό των υγειονομικών μονάδων όλου του με-
τώπου. 

Από το Μάιο του 1919 και μέχρι το Μάιο του 
1920 η Υγειονομική Υπηρεσία θα αναλάβει την 
ίδρυση στρατιωτικών νοσοκομείων καθώς και 
άλλων υγειονομικών σχηματισμών στην περιοχή 

Εγχείρηση τραυματία από τον καθηγητή Πολύβιο Κορύλλο (αρχείο Διευθύνσεως Ιστορίας Στρατού).
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της Μικράς Ασίας. Ανάμεσά τους συγκαταλέγονται 
το Α΄ Στρατιωτικό Νοσοκομείο Σμύρνης με τα δύο 
παραρτήματά του, το Β΄ Στρατιωτικό Νοσοκομείο, 
αρχικής δυνάμεως 150 κλινών και μετέπειτα 500, 
το Γ΄ Στρατιωτικό Νοσοκομείο με 400 κρεβάτια 
νοσηλείας αρχικά και μετέπειτα 750, το Νοσοκο-
μείο Λοιμωδών Νοσημάτων εκτός του Ευλογιο-
κομείου, η λειτουργία του οποίου είχε ήδη ξεκι-
νήσει ως παράρτημα του Α΄ Στρατιωτικού Νοσο-
κομείου, το Κέντρο Αφροδισίων και Δερματικών 
παθήσεων, το οποίο συνεργαζόταν στενά με τη 
Διασυμμαχική Υγειονομική Επιτροπή, το Στρατι-
ωτικό Νοσοκομείο Μαγνησίας δυνάμεως 150 
κλινών αρχικά και 300 αργότερα, το Στρατιωτι-
κό Νοσοκομείο Αϊδινίου αρχικής δυνάμεως 200 
κλινών, οι οποίες αυξήθηκαν σε 280, οι Σταθ-
μοί Ελονοσούντων, στους οποίους οι πάσχοντες 
υποβάλλονταν σε προφυλακτική και θεραπευτική 
αγωγή, η Υγειονομική Αποθήκη Σμύρνης, από την 
οποία ανεφοδιαζόταν ο στρατός σε φαρμακευτικό 
και υγειονομικό υλικό, ο Υγειονομικός Συρμός, ο 
οποίος χρησιμοποιούνταν για τη μεταφορά ασθε-
νών και τραυματιών από τα μέτωπα του πολέμου 
στα μετόπισθεν και τα Στρατιωτικά Νοσηλευτικά 
Κέντρα. Τα τελευταία αναπτύχθηκαν αρχικά στις 
στρατιωτικές περιφέρειες Σμύρνης, Προύσας και 

Ουσάκ και αργότερα στην περιοχή του Εσκή Σε-
χήρ, έχοντας ως αποστολή τις διακομιδές τραυ-
ματιών και ασθενών από τα μέτωπα του πολέμου 
προς τα νοσοκομεία των μετόπισθεν καθώς και 
την επίβλεψη της απρόσκοπτης λειτουργίας των 
στρατιωτικών νοσοκομείων. 

Αποκαλυπτική του μεγέθους της προσφοράς 
της Υγειονομικής Υπηρεσίας είναι η μαρτυρία 
του Αμερικανού προξένου στη Σμύρνη την επο-
χή εκείνη George Horton (1859-1936) στο βι-
βλίο του The blight of Asia (Η κατάρα της Ασίας, 
όπως μεταφράστηκε στα Ελληνικά): «Η Ελληνική 
Διοίκηση κατέβαλλε σοβαρή και επιτυχή προσπά-
θεια για την οργάνωση υγειονομικής υπηρεσίας, 
για την κατάρτιση στατιστικών, τη βελτίωση των 
υγειονομικών συνθηκών και την καταπολέμηση 
επιδημιών και μεταδοτικών ασθενειών π.χ. της 
ελονοσίας, της συφιλίδος κ.λπ. Ιδρύθη μικροβιο-
λογικό εργαστήριο για τη διάγνωση μεταδοτικών 
νόσων που εξοπλίσθηκε και με υγειονομικά αυ-
τοκίνητα, τα οποία μετέφεραν τους ασθενείς από 
μεγάλες αποστάσεις και με μικρά αμάξια για τη 
μεταφορά μολυσμένων ειδών και φορητών συ-
σκευών για την επιτόπια απολύμανση. Μόνο για 
την περιγραφή του έργου αυτής της υπηρεσίας 
που είχε οργανωθεί σε μεγάλη κλίμακα και είχε 

Ο Μητροπολίτης Σμύρνης Χρυσόστομος με τον αρχίατρο Βασίλειο Τσουνούκα στο Ελληνικό Νοσοκομείο της Σμύρνης 
(αρχείο Α. Διαμαντή).
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εφοδιαστεί με άφθονα μέσα, σε χρήματα και σε 
υλικό, θα χρειαζόταν ένα φυλλάδιο αρκετά μεγά-
λο. Αποτέλεσμα των μέτρων αυτών ήταν ότι ετέ-
θησαν υπό έλεγχο στην κατεχόμενη ζώνη η πα-
νούκλα, ο εξανθηματικός τύφος και η ευλογιά και 
εξαλείφθηκαν σαν επιδημικές ασθένειες. Περιττό 
να πούμε ότι συστηματικός πόλεμος είχε διεξα-
χθεί εναντίον της ψείρας και των αρουραίων. Ένα 
Ινστιτούτο Παστέρ είχε ιδρυθεί στη Σμύρνη απ’ 
τους Έλληνες στις 18 Αυγούστου 1919 κάτω απ’ 
τη διεύθυνση ενός ειδικού, που εργαζόταν με τη 
συνεργασία ενός επιτελείου εμπειρογνωμόνων. 
Στο Ινστιτούτο αυτό βρήκαν περίθαλψη στη διάρ-
κεια των δύο πρώτων μηνών της λειτουργίας του 
επάνω από δυόμιση χιλιάδες παθόντες που τους 
είχαν δαγκάσει σκύλοι, τσακάλια ή λύκοι και απ’ 
αυτούς πέθαναν μόνο τέσσερις. Η περίθαλψη σ’ 
αυτό το ίδρυμα γινόταν δωρεάν. Προηγουμένως 
οι παθόντες ήταν αναγκασμένοι να ταξιδέψουν 
στην Κωνσταντινούπολη ή στην Αθήνα και κεί-
νοι που δεν μπορούσαν να βρουν τα λεφτά που 
χρειάζονταν για το ταξίδι αυτό, πέθαιναν. Εγώ ο 
ίδιος είχα βοηθήσει φτωχούς Τούρκους που ήταν 
τρελοί απ’ τον φόβο να κάνουν το ταξίδι για την 
Κωνσταντινούπολη για να υποβληθούν σε θερα-
πεία». 

Κατά την ίδια χρονική περίοδο η Υγειονομι-
κή Υπηρεσία του Ναυτικού αποτελούνταν από 
την «Υγειονομική Υπηρεσία Εσωτερικού» και την 
«Υγειονομική Υπηρεσία των Πρόσω». Η πρώτη με 
επικεφαλής τον αρχαιότερο πλοίαρχο και επιτε-
λείο αξιωματικών γιατρών και φαρμακοποιών εί-
χε υπό την επίβλεψη και δικαιοδοσία της τα Ναυ-
τικά Νοσοκομεία της Σαλαμίνας και του Πόρου, 
το πρόσκαιρο Ναυτικό Νοσοκομείο Φαλήρου, τα 
Υγειονομεία του Πειραιά και της Θεσσαλονίκης 
καθώς και την Ανωτάτη Ναυτική Υγειονομική Επι-
τροπή, η οποία ήταν αρμόδια για τις αναρρωτικές 
άδειες και την εκτίμηση του βαθμού ανικανότητας 
και αναπηρίας των διακομιζομένων τραυματιών 
και ασθενών από το μέτωπο του πολέμου.

Με την ευθύνη λειτουργίας της Υγειονομικής 
Υπηρεσίας των Πρόσω είχε επιφορτιστεί ο αρχί-
ατρος του Στόλου, ο οποίος συνεργαζόταν στε-
νά με τους γιατρούς, που επέβαιναν στα μεγάλα 
πολεμικά πλοία. Στην αρμοδιότητά του είχε την 
επίβλεψη των προωθημένων πρόσκαιρων Ναυ-
τικών Νοσοκομείων του Μούδρου και της Κίου, 
την περίθαλψη και νοσηλεία των διακομιζομένων 
τραυματιών και ασθενών από τα πολεμικά μέ-
τωπα καθώς και την επιβίβασή τους στα πλωτά 
νοσοκομεία και τη μεταφορά τους στα πρόσκαιρα 

Το νοσοκομειακό πλοίο «Αμφιτρήτη» στον όρμο της Κίου, όπου είχε συσταθεί πρόσκαιρο ναυτικό νοσοκομείο (αρχείο Α. 
Διαμαντή).
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και μόνιμα στρατιωτικά και ναυτικά νοσοκομεία 
με τη συνεργασία της Υγειονομικής Υπηρεσίας 
του Στρατού. Οι διακομιδές των απωλειών υγεί-
ας προς τα στρατιωτικά νοσοκομεία της Χίου, της 
Μυτιλήνης, της Θράκης, της Θεσσαλονίκης και 
του Πειραιά πραγματοποιήθηκαν με τη βοήθεια 
των πλωτών νοσοκομείων «Έλση», «Αμφιτρίτη» 
και «Κωνσταντινούπολις», τα οποία ήταν κατάλ-
ληλα διασκευασμένα επιβατηγά σκάφη για το 
σκοπό αυτό.

Τον Απρίλιο και τον Ιούνιο του 1921 ο ΕΕΣ 
εγκατέστησε δύο νοσοκομεία στην Προύσα και 
στο Κορδελιό 250 κλινών το καθένα για τη νο-
σηλεία των απωλειών υγείας των πολεμικών 
επιχειρήσεων της Μικρασιατικής Εκστρατείας. 
Κατά το ίδιο χρονικό διάστημα, οι ασθενείς και 
τραυματίες οι οποίοι διακομίζονταν στην Αθήνα, 
νοσηλεύονταν σε ειδική πτέρυγα του Αρεταίειου 
Νοσοκομείου δυνάμεως 100 κλινών, που είχε 
συσταθεί για το σκοπό αυτό. 

Ο ΕΕΣ μαζί με το Πατριωτικό Ίδρυμα υπήρ-
ξαν οι δύο κύριοι φορείς, που συνέδραμαν το 
έργο της Υγειονομικής Υπηρεσίας του Στρατού 
και του Ναυτικού. Το Πατριωτικό Ίδρυμα ίδρυσε 
και λειτούργησε με μεγάλη επιτυχία ιατρεία για τη 

θεραπεία αρρώστων παιδιών κάθε εθνικότητας, 
περιέθαλψε τα ορφανά του πολέμου και διένειμε 
είδη πρώτης ανάγκης και ενδύματα σε πτωχούς 
και αναξιοπαθούντες. Σημαντική ήταν και η συμ-
μετοχή εθελοντριών αδελφών νοσοκόμων από 
την αριστοκρατία των Αθηνών και άλλων ελλα-
δικών πόλεων, που συνεργάστηκαν με αυτές των 
ελληνικών κοινοτήτων, ακολουθώντας τα μαχό-
μενα τμήματα στους μόνιμους και πρόσκαιρους 
υγειονομικούς σχηματισμούς μέχρι το Σαγγάριο. 
Αξιοσημείωτη υπήρξε, εκτός των άλλων, η αυτο-
θυσία και αυταπάρνηση, που επέδειξαν κατά την 
υποχώρηση του 1922, περιθάλποντας, μέχρι τη 
διακομιδή, και τον τελευταίο στρατιώτη τραυματία 
και ασθενή του πολέμου. 

Καθ’ όλη τη διάρκεια των πολεμικών επιχει-
ρήσεων της Μικρασιατικής εκστρατείας και Κα-
ταστροφής, η Υγειονομική Υπηρεσία του Στρατού 
συνεργάστηκε αρμονικά με την αντίστοιχη του 
Ναυτικού, προσφέροντας ύψιστες υπηρεσίες όχι 
μόνο στους τραυματίες και ασθενείς στρατιώτες, 
αλλά και σε όσους είχαν ανάγκη ιατρικής βοή-
θειας και συμπαράστασης. Αναμφισβήτητα το 
μεγαλύτερο βάρος της αποστολής επωμίστηκε 
η Υγειονομική Υπηρεσία του Στρατού. Τη στιγμή 

Το θωρηκτό «Αβέρωφ» στο λιμάνι της Σμύρνης και το πλωτό νοσοκομείο «Κωνσταντινούπολις», που διακρίνεται στο 
βάθος (αρχείο Α. Διαμαντή).
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της κατάρρευσης ο Στόλος κατέπλευσε προ-
κειμένου να συνδράμει στο οδυνηρό έργο της 
διάσωσης. Όλοι ανεξαιρέτως, από τον πρώτο 
αξιωματικό μέχρι και τον τελευταίο ναύτη, υπα-
κούοντας στην αίσθηση του υπέρτατου εθνικού 
καθήκοντος και κινδύνου, έσπευσαν στις ακτές 
της Μικράς Ασίας, για να περισώσουν τα υπο-
χωρούντα ελληνικά στρατεύματα και τους προ-
σφυγικούς πληθυσμούς. Το Ναυτικό Νοσοκομείο 
Πειραιά περιέθαλψε, στέγασε και σίτισε περίπου 
112.000 ξεριζωμένους πρόσφυγες από τα πα-
τρογονικά εδάφη της Ιωνίας, πράξη που έτυχε 
τιμητικής αναγνώρισης από τις κυβερνήσεις των 
χωρών Αγγλίας, Γαλλίας, Σερβίας, Αμερικής και 
Ιαπωνίας.

Αν κάποιος προσπαθήσει να αποτιμήσει το 
έργο της Υγειονομικής Υπηρεσίας στη Μικρά 
Ασία, δεν μπορεί να μη συμφωνήσει στο γεγο-
νός ότι όπως και οι υπόλοιπες υπηρεσίες της Μι-
κρασιατικής Στρατιάς, έτσι και αυτή αντιμετώπισε 
πολλές δυσχέρειες. Τρεις υπήρξαν οι άξονες, γύ-
ρω από τους οποίους κινήθηκε, οργανώθηκε και 
εφαρμόστηκε ο βασικός στόχος της Υγειονομικής 
Υπηρεσίας: Πρώτον, η περίθαλψη των τραυματι-
ών, δεύτερον, η νοσηλεία των ασθενών και τρί-

τον, η διακομιδή των απωλειών υγείας προς το 
εσωτερικό, η οποία παρουσίαζε μερικές φορές 
δυσεπίλυτα προβλήματα· κι αυτό, γιατί τα θέατρα 
των πολεμικών επιχειρήσεων βρίσκονταν εκα-
τοντάδες, πολλές φορές, χιλιόμετρα μακριά από 
τις βάσεις των μετόπισθεν, οι συγκοινωνίες ήταν 
ανεπαρκείς και τις περισσότερες φορές επισφα-
λείς, το σιδηροδρομικό δίκτυο σχεδόν ανύπαρκτο 
και τα υγειονομικά αυτοκίνητα, που χρησίμευαν 
για τη μεταφορά των απωλειών υγείας, ελάχιστα. 
Οι μεγάλες και μερικές φορές μη αναμενόμενες 
απώλειες καθώς και η λήψη πρόσθετων μέτρων 
για την αποφυγή ή καταστολή των λοιμωδών 
νοσημάτων, τα οποία αποτέλεσαν μια από τις 
κυριότερες αιτίες απωλειών υγείας, καταδεικνύ-
ουν το κολοσσιαίο έργο, το οποίο επωμίστηκε 
και έφερε σε πέρας η Υγειονομική Υπηρεσία στη 
Μικρά Ασία. Παρά την ύπαρξη των αντικειμενι-
κών αυτών δυσκολιών, εντούτοις η Υγειονομική 
Υπηρεσία πέτυχε λαμπρά αποτελέσματα καθ’ όλη 
τη γραμμή του πολέμου, αφενός μεν λόγω της 
επαρκούς οργάνωσης των υλικών μέσων και της 
ικανής τους επάρκειας, αφετέρου δε λόγω του 
έμψυχου δυναμικού. Η μέχρι αυτοθυσίας εκτέ-
λεση του καθήκοντος των υγειονομικών αξιω-

Υγειονομικός συρμός (αρχείο Ιστορικής και Εθνολογικής Εταιρείας της Ελλάδος).
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ματικών, μονίμων και εφέδρων, των αδελφών 
νοσοκόμων, των απλών νοσοκόμων και τραυ-
ματιοφορέων και των πάσης φύσεως βοηθη-
τικών οπλιτών αποτέλεσε τον καθοριστικό πα-
ράγοντα που συνέβαλε στο θετικό αποτέλεσμα. 
Σε μια μόνο περίπτωση, κατά τη διάρκεια των 
στρατιωτικών επιχειρήσεων προς την Άγκυρα, η 
Υγειονομική Υπηρεσία δεν μπόρεσε να αντεπε-
ξέλθει στην αποστολή της. Αυτό όμως, συνέβη, 
όχι λόγω υπαιτιότητάς της, αλλά εξαιτίας της μη 
ορθής εκτίμησης των απωλειών υγείας, όπως 
έχει καταγραφεί, από το αρμόδιο Γραφείο της 
Διοικήσεως της Στρατιάς, με συνέπεια οι απώ-
λειες της επιχείρησης αυτής, ενώ αρχικά είχαν 
υπολογιστεί σε 4.000 περίπου, να ανέλθουν σε 
πολλαπλάσιο αριθμό νεκρών και τραυματιών μέ-
σα σε χρονικό διάστημα δέκα ημερών. Παρά το 
γεγονός της αρχικής επαρκούς διοικητικής μέρι-
μνας, της κατάλληλης διατροφής και ικανοποι-
ητικής ύδρευσης, του ιματισμού, της υπόδησης 
και της εν γένει ικανοποιητικής διαβίωσης του 
στρατεύματος, εντούτοις μετά τις επιχειρήσεις 

του Σαγγάριου τον Αύγουστο του 1921, που σή-
μανε το τέλος των επιθετικών επιχειρήσεων του 
Ελληνικού Στρατού στην Μικρά Ασία και ανέκοψε 
την προέλασή του προς την Άγκυρα, το ακμαίο 
μέχρι τότε ηθικό του Ελλήνων άρχισε σταδιακά 
να μειώνεται. Οι βαρύτατες απώλειες, οι δυσχέ-
ρειες του ανεφοδιασμού, των διακομιδών των 
απωλειών υγείας, η υποτίμηση της ισχύος του 
Τούρκου αντιπάλου, η χρονική παράταση της εκ-
στρατείας που ξεπέρασε τα όρια της ανθρώπι-
νης αντοχής, το δριμύ ψύχος του μικρασιατικού 
χειμώνα και η αρρώστια του Εθνικού Διχασμού, 
από την οποία έπασχε η χώρα, συνέτειναν στην 
πτώση της μαχητικής ικανότητας του Έλληνα 
στρατιώτη. Κάτω από αυτές τις συνθήκες, η 
Υγειονομική Υπηρεσία θεμελίωσε, ανέπτυξε και 
επεξέτεινε τους υγειονομικούς σχηματισμούς και 
κατόρθωσε να διατηρήσει την υγεία των στρατι-
ωτών σε καλό επίπεδο. 

Συνοψίζοντας, το Υγειονομικό Σώμα, από 
την έναρξη της Μικρασιατικής Εκστρατείας μέ-
χρι την Καταστροφή, συνέβαλε τα μέγιστα στην 

11-7-1921. Περιποίηση τραυματιών στο ΧΙΙΙ Ορεινό Χειρουργείο (αρχείο Διευθύνσεως Ιστορίας Στρατού).
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περισυλλογή, περίθαλψη, διακομιδή, νοσηλεία 
τραυματιών και ασθενών και καταπολέμηση 
των λοιμωδών νοσημάτων. Όπως σημείωσαν οι 
ξένοι ανταποκριτές, κατά την υπερτριετή παρα-
μονή των ελληνικών στρατευμάτων στη Μικρά 
Ασία –κοιτίδα των επιδημικών νοσημάτων– δεν 
παρατηρήθηκε ουσιώδης εξάπλωση κάποιας επι-
δημίας, εκτός ολίγων σποραδικών κρουσμάτων. 
Για το σημαντικό έργο του Υγειονομικού Σώμα-
τος, που επιτελέστηκε καθ’ όλη αυτή τη χρονική 
διάρκεια, αδιάψευστος μάρτυρας υπήρξαν οι 
απώλειες των ίδιων των υγειονομικών, οι οποί-
οι βρίσκονταν καθημερινά αντιμέτωποι με τις 
σκληρές συνθήκες του πολέμου και του εχθρι-
κού πυρός αφενός και αφετέρου με τα λοιμώδη 
επιδημικά νοσήματα, τα οποία συνεχώς και με 
επιτυχία αντιμετώπιζαν. Χωρίς καμιά διάθεση 
υπερβολής, αν ανατρέξει κάποιος στους πίνακες 

απωλειών, μπορεί εύκολα να διαπιστώσει ότι αυ-
τές των Υγειονομικών υπερβαίνουν αυτές των 
άλλων Όπλων και Σωμάτων, ερχόμενες αμέσως 
και σχεδόν εφαπτόμενες με αυτές του Πεζικού. 
Οι υγειονομικοί αξιωματικοί καθ’ όλη τη διάρ-
κεια της αιματηρής Εκστρατείας τήρησαν πιστά 
το διπλό όρκο που έδωσαν, του στρατιώτη και 
του Ιπποκράτη!

Σημείωση: Περισσότερες λεπτομέρειες για το Υγειονομικό της 
Μικρασιατικής Εκστρατείας μπορεί να αντλήσει κανείς στην εξαι-
ρετική και εμπεριστατωμένη μονογραφία: Παπαγεωργίου Γ.Π.: Η 
Υγειονομική Υπηρεσία του Στρατού κατά την Μικρασιατικήν Εκ-
στρατείαν (1919-1922), Έκδοσις Διευθύνσεως Ιστορίας Στρατού 
Γενικού Επιτελείου Στρατού (ΓΕΣ/ΔΙΣ), Αθήναι 1968 καθώς και στο 
συλλεκτικό φωτογραφικό - ιστορικό λεύκωμα, το οποίο εξεδόθη 
στο πλαίσιο του 21ου Ιατρικού Συνεδρίου Ενόπλων Δυνάμεων: 
Νταφούλης Π., Νικόλτσιος Β., Διαμαντής Α.:Η προσφορά της Υγει-
ονομικής Υπηρεσίας στη Μικρασιατική Εκστρατεία, Θεσσαλονίκη 
2006.

Μεταφορά τραυματία από τη μάχη Ταμπούρ Ογλού (αρχείο Ιστορικής και Εθνολογικής Εταιρείας της Ελλάδος).
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Η Ελληνορθόδοξη κοινότητα 
της Σμύρνης (18ος αιώνας-1922)

Του Ιωάννη Πολυχρονίδη
Υποναυάρχου (ΥΙ) ΠΝ ε.α., Νευρολόγου-Ψυχίατρου, Διδάκτορα Ιατρικής Σχολής  
Πανεπιστημίου Αθηνών
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Το Κονάκι. Ήταν εκεί που κατοικούσε ο Οθωμανός βαλής, 
αργότερα επί ελληνικής διοίκησης (1919-1922) εγκατα-
στάθηκε η ελληνική πολιτική διοίκηση. Εκεί παραδόθηκε 
στον όχλο για λιντσάρισμα ο μητροπολίτης Χρυσόστομος. 
Ήταν το μεγαλύτερο κτήριο της παλιάς Σμύρνης. Η φωτο-
γραφία είναι του 1971. (Θ. Καρζή, «Οι χαμένες πατρίδες 
των Ελλήνων - Μικρά Ασία, Κωνσταντινούπολη, Ανατ. Ρω-
μυλία, Πελαγονία, Βορ. Ήπειρος», έκδοση του συγγραφέα, 
1973).

Ο Ιωάννης Πολυχρονίδης κατάγεται 
από τη Χρυσοπηγή Σητείας Κρήτης. 
Γεννήθηκε στις 16-9-1949 στη Θεσ-
σαλονίκη, όπου και ολοκλήρωσε τις 
γυμνασιακές του σπουδές. Εισήχθη, 
μετά από εξετάσεις, στη Στρατιωτική 
Ιατρική Σχολή (μετέπειτα Στρατιωτική 
Σχολή Αξιωματικών Σωμάτων) και 
σπούδασε Ιατρική στο Αριστοτέλειο 
Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, από 
το οποίο αποφοίτησε με Άριστα το 
1973. Κατετάγη στο ΠΝ ως σημαιο-
φόρος (ΥΙ) στις 20-9-1973. To 1974 
εκπαιδεύτηκε στην Καταδυτική και 
Υπερβαρική Ιατρική στις ΗΠΑ (Naval 
Submarine Medical Center, New 
London, Connecticut και Naval School 
of Diving and Salvage, Washington 
DC). Mετά την εκπαίδευσή του τοπο-
θετήθηκε επί 3ετία στο Ναυτικό Νο-
σοκομείο Κρήτης ως τμηματάρχης του 
Θαλάμου Αποσυμπιέσεως. Υπηρέτησε 
στο Α/Τ «Λόγχη» την περίοδο 1977-
1978. Ειδικεύθηκε στη Νευρολογία-
Ψυχιατρική στις αντίστοιχες κλινικές 
του Πανεπιστημίου Αθηνών, στο Αιγι-
νήτειο νοσοκομείο και μετεκπαιδεύθη-
κε στις ΗΠΑ (National Νaval Medical 
Center και National Institutes of 
Health, Βethesda MD). Υπηρέτησε στα 
Ναυτικά Νοσοκομεία Αθηνών και Σα-
λαμίνας, στο Ε/ΑΣ ως αρχίατρος Στό-
λου, στη ΔΥΓ/ΓΕΝ ως δ/ντής ΔΥΓ/1 και 
στο ΝΝΚ, ως διευθυντής. Διετέλεσε 
διευθυντής της Νευρολογικής - Ψυ-
χιατρικής κλινικής, της Δ/νσης Εκπαι-
δεύσεως και υποδιευθυντής του ΝΝΑ 
και αποστρατεύθηκε το 2005. 
Είναι αριστούχος διδάκτωρ του Πα-
νεπιστημίου Αθηνών, επιστημονικός 
συνεργάτης του Εργαστηρίου Ιστορίας 
της Ιατρικής του Πανεπιστημίου Αθη-
νών, μέλος του κλάδου της Ιστορίας 
της Ελληνικής Ψυχιατρικής Εταιρείας 
και μέλος της Επιτροπής Φαρμακο- 
επαγρύπνησης του Ε.Ο.Φ. Έχει διδάξει 
Καταδυτική - Υπερβαρική Ιατρική σε 
ιατρούς των Ενόπλων Δυνάμεων, Ψυ-
χιατρική στη Στρατιωτική Σχολή Αξι-
ωματικών Νοσηλευτικής και υπήρξε 
διαλέκτης στη Ναυτική Σχολή Πολέμου 
σε θέματα Ψυχολογίας της Ηγεσίας. 
Διετέλεσε πρόεδρος της Εταιρείας 
Στρατιωτικής Ιατρικής και μέλος της 
Executive Committee της European 
Undersea & Baromedical Society.
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Εισαγωγικά 
Ο θεσμός των millet στην Οθωμανική 
Aυτοκρατορία 
Η Οθωμανική Αυτοκρατορία, ακολουθώντας την 
παράδοση των πρώτων ισλαμικών κρατών, είχε 
παραχωρήσει στους χριστιανούς και τους εβραί-
ους, δηλαδή «στους λαούς των ιερών βιβλίων», 
δικαιώματα τοπικής αυτοδιοίκησης και δικαστικής 
δικαιοδοσίας σε διάφορους τομείς του αστικού 
δικαίου και στη συνέχεια συντήρησε και προσάρ-
μοσε λειτουργικά στις ανάγκες της διάφορους δι-
οικητικούς θεσμούς, οι οποίοι προέρχονταν από 
προηγούμενες ιστορικές περιόδους.1 Έτσι έγινε 
και με το θεσμό των κοινοτήτων, τις οποίες κλη-
ρονόμησε από το Βυζάντιο ή σε μερικές περιοχές 
–όπως έχει υποστηριχθεί από διάφορους ερευνη-
τές– και από την αρχαιότητα.2 Γενικά το κοινοτικό 
φαινόμενο ήταν κύριο στοιχείο της κοινωνικής 
οργάνωσης της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας.3 Ο 
κύριος πολιτικός στόχος του Μωάμεθ του Πορθη-
τή (1451-1481) ήταν, με την παραχώρηση των 
ειδικών προνομίων στους χριστιανούς, που απο-
τελούσαν περισσότερο από τον μισό πληθυσμό τη 
αυτοκρατορίας του, να διατηρήσει τη νομιμοφρο-
σύνη των χριστιανών υπηκόων του και να αποτρέ-

1  Κωνσταντίνος Άμαντος, Οι προνομιακοί ορισμοί των μουσουλ-
μάνων υπέρ των χριστιανών, Ελληνικά 9 (1936) 1,103-107.

2 Κωνσταντίνος Βακαλόπουλος, Οι κοινότητες της Τουρκοκρατίας, 
Ιστορία του Ελληνικού Έθνους, Αθήναι 1974, τ. Ι, σ. 150-7.
3 Νεοκλής Σαρρής, Οθωμανική πραγματικότητα. Συστημική παρά-
θεση δομών και λειτουργιών, τ. ΙΙ, Η δοσιματική διοίκηση, Αθήνα 
χ.χ. , σ.327-329.

ψει την ένωσή τους με την Εκκλησία της Ρώμης ή 
ακόμη και τη συνεργασία τους με τα χριστιανικά 
κράτη της Δύσης.4

Αρκετές απόψεις έχουν διατυπωθεί, από Έλλη-
νες και ξένους ιστορικούς, για την προέλευση του 
κοινοτικού φαινομένου, οι οποίες μπορεί να συνο-
ψισθούν σε τρεις κυρίως κατηγορίες. Στην πρώτη 
υποστηρίζεται ότι η απαρχή των κοινοτήτων βρί-
σκεται στην ελληνική αρχαιότητα, στη δεύτερη ότι 
ο θεσμός των κοινοτήτων ήταν αποτέλεσμα των 
αναγκών της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας για την 
είσπραξη των φόρων από τις διάφορες θρησκευ-
τικές ομάδες του πληθυσμού και στην τρίτη ότι οι 
κοινότητες έχουν βυζαντινή προέλευση. 5 

Μετά την άλωση της Κωνσταντινούπολης από 
τους Οθωμανούς, η Εκκλησία εξελίχθηκε σε σημα-
ντικό πολιτικο-θρησκευτικό θεσμό της αυτοκρατο-
ρίας. Έτσι η θρησκεία αποτελούσε τον πρώτο κα-
θοριστικό παράγοντα συνοχής της κάθε ομάδας 
πληθυσμού στην Οθωμανική Αυτοκρατορία. Η συ-
νεκτική δύναμη της θρησκείας και ο ενοποιητικός 
ρόλος της στις θρησκευτικές ομάδες ενισχυόταν 
από τις διαφορές που υπήρχαν στη γλώσσα και 
τις τοπικές διαλέκτους. 

Ενώ τα άμεσα αποτελέσματα των προνομίων 
ήταν θετικά και χρήσιμα και για τις δύο πλευρές, 
η εξουσία που δόθηκε στην Ανατολική Εκκλησία 
«αποδείχθηκε τελικά μοιραία όσο αφορά την απο-
τελεσματική ενσωμάτωση των μη μουσουλμάνων 

4 Νεοκλής Σαρρής, ό.π., σ. 284.
5 Νεοκλής Σαρρής, ό.π., σ. 334-336.

Η Σμύρνη σε γαλλική χαλκογραφία του 17ου αιώνα.
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στη δομή της οθωμανικής κοινωνίας».6 Τα millet, 
ως πολιτικό σύστημα, έδωσαν το δικαίωμα στους 
μη μουσουλμάνους να οργανωθούν σε κοινότητες 
υπό την εκκλησιαστική τους εξουσία, να αποκτή-
σουν διάφορα δικαιώματα και προοδευτικά να 
παρουσιάσουν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και 
παραδόσεις τους, διαδικασία που τους οδήγησε 
στην ταύτισή τους με εθνικά χαρακτηριστικά.7 

Τα τρία κύρια millet στην Οθωμανική Αυτο-
κρατορία ήταν το ελληνορθόδοξο ή ρωμέικο (Rum 
millet), το αρμενικό (Γρηγοριανό) και το εβραϊκό. 
Τα δύο πρώτα είχαν ιεραρχική δομή και είχαν 
αναγνωριστεί από την οθωμανική εξουσία μετά 
την πτώση της Κωνσταντινούπολης το 1453, ενώ 
το εβραϊκό (Yahudi millet), παρότι υπήρχε και λει-
τουργούσε από το 1453, αναγνωρίστηκε επίση-
μα κατά τα μέσα του 19ου αιώνα (1839) και είχε 
αποκεντρωμένη δομή.8 Ο διαχωρισμός των Αρμε-
νίων σε τρία millet (των Γρηγοριανών, που ήταν το 
μεγαλύτερο, των Καθολικών και των Διαμαρτυρό-
μενων) επιβεβαιώνει ότι ο διαχωρισμός των κοι-
νοτήτων ήταν θρησκευτικός.9 To ελληνορθόδοξο 
millet, που ήταν το μεγαλύτερο, περιλάμβανε τους 

6  Χαράλαμπος Ψωμιάδης, Η τελευταία φάση του Ανατολικού Ζη-
τήματος, μετ. - επιμ. Γιώργος Γιαννακόπουλος, Αθήνα 2004, σ. 
25.

7  Warner J. Cahnman, Religion and nationality, The American 
Journal of Sociology, 49(1944) 6, 525.

8  Peter F. Sugar, Southeastern Europe under Ottoman rule, 
1354-1804, Washington, Seattle 1977, p. 45-49.

9  Nεοκλής Σαρρής, ο.π., τ. Ι, 1990, σ. 227.

χριστιανικούς πληθυσμούς των Βαλκανίων και της 
Μ. Ασίας, που υπάγονταν στη δικαιοδοσία του Ορ-
θόδοξου Πατριαρχείου της Κωνσταντινούπολης. 
Ο ελληνορθόδοξος πληθυσμός, ο οποίος εκπρο-
σωπούταν κυρίως από τους Φαναριώτες και τον 
ανώτερο ορθόδοξο κλήρο, απέκτησε προοδευτι-
κά μεγαλύτερη πολιτική και κοινωνική δύναμη και 
κυριάρχησε πολιτισμικά στους υπόλοιπους ορθό-
δοξους πληθυσμούς των Βαλκανίων, όπως στους 
Σλάβους, Μολδοβλάχους και Αλβανούς.10 

Tα millet ως διοικητικός μηχανισμός της Οθω-
μανικής Αυτοκρατορίας καταργήθηκε θεσμικά το 
1923, όταν πλέον το τουρκικό κράτος αποτελούσε 
τον μοναδικό φορέα εκσυγχρονισμού και όλες οι 
δραστηριότητες των κοινοτήτων ελέγχονταν πλή-
ρως από αυτό.

10  Dimitris Stamatopoulos, From millet to minorities in the 19th 
- century Ottoman Empire: an ambiguous modernization, 
in Citizenship in historical perspectives, Steven G. Ellis, 
Guomundur Halfdanarson and Ann Katerine Isaacs (eds), 
Pisa 2006, p. 255. O όρος millet προέρχεται από την αρα-
βική λέξη milla, που σημαίνει έθνος και αρχικά, κατά τη χρή-
ση της στο Κοράνιο, είχε θρησκευτική έννοια. Προοδευτικά 
όμως η χρήση της επεκτάθηκε στις θρησκευτικές κοινότητες 
και ιδιαίτερα στην κοινότητα του Ισλάμ. Σύμφωνα με τον Ilber 
Ortayli (The Ottoman Millet system and its social dimensions, 
Boundaries of Europe, ed R. Larsson, Stockholm 1998, 120-
126) τα millet αποτελούσαν μια μορφή οργάνωσης και νο-
μικής κατάστασης, που βασιζόταν στην υποταγή των πιστών 
μιας μονοθεϊστικής θρησκείας στην εξουσία του Ισλάμ, μετά 
την προσάρτηση μιας περιοχής στην Οθωμανική Αυτοκρατορία 
και την ύπαρξη διατάγματος (ahidname) που εξασφάλιζε την 
προστασία τους.

Χαλκογραφία μιας ακραίας περιοχής της Σμύρνης, με τον ποταμό Μέλη μπροστά και το λόφο Πάγο πίσω, στις αρχές του 
19ου αιώνα (εικόνα Decamps, χάραξη Ch. Carey).
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Eλληνορθόδοξες κοινότητες 
της Μικράς Ασίας 
Οι ελληνορθόδοξες κοινότητες της Μ. Ασίας κατά 
τον 19ο αιώνα υπολογίζονται σε πολύ περισσότε-
ρες από χίλιες, χωρίς να υπάρχουν ακριβή στοιχεία 
και κατανέμονται σε τρεις περιοχές11: 

α. Στα δυτικά παράλια και την ενδοχώρα τους
Ανέρχονταν σε 500 περίπου και ήταν οι περισσό-
τερο αναπτυγμένες. Στην περιοχή αυτή υπήρξε η 
μεγαλύτερη συγκέντρωση ελληνορθόδοξου πλη-
θυσμού κατά τα τέλη του 19ου και τις αρχές του 
20ού αιώνα. Όσο πλησιάζουμε στα μεγάλα εμπο-
ρικά κέντρα ο ελληνορθόδοξος πληθυσμός αυξά-
νεται, ενώ μειώνεται όσο απομακρυνόμαστε από 
τις παραλιακές περιοχές προς την ενδοχώρα και 
από το σιδηροδρομικό δίκτυο. Τα δυτικά παράλια 
προσέλκυσαν μεγάλο αριθμό Ελλήνων μετανα-
στών από τα νησιά του Αιγαίου και την Πελοπόν-
νησο κατά τον 19ο αιώνα, όπως ήδη είχε γίνει και 
κατά τον 18ο αιώνα μετά τα Ορλωφικά το 1770. Η 
εύκολη επικοινωνία με τη Δύση και το φυσικό, οι-
κονομικό και πολιτισμικό περιβάλλον των δυτικών 
παραλίων της Μ. Ασίας, πολύ διαφορετικό από της 
Καππαδοκίας, οδήγησαν σε μεγάλη οικονομική και 
πολιτισμική ανάπτυξη την ελληνορθόδοξων κοινο-
τήτων. Η σημαντικότερη πόλη στα δυτικά παράλια 
ήταν η Σμύρνη, ενώ στο βόρειο τμήμα τους, στην 
Προποντίδα ήταν η Προύσα και η Νικομήδεια.

β. Στον Πόντο και στην Καππαδοκία
Η ιστορική πορεία της κοινοτικής οργάνωσης του 
Μικρασιατικού Ελληνισμού περιλαμβάνει τρεις 
περιόδους12: α. Μέχρι τα μέσα του 17ου αιώνα. 
Η Εκκλησία ασκεί συγκεντρωτική πολιτική στις 
διάφορες οικονομικές και πολιτικές ομάδες της 
κοινότητας. β. Από τα τέλη του 18ου αιώνα έως 
το 1839. Την περίοδο αυτή ενισχύονται οι οικονο-
μικές ομάδες (επαγγελματικές συντεχνίες, έμποροι, 
ναυτικοί, κ.ά.) οι οποίες διεκδικούν το ρόλο τους 
σε συνεργασία ή σε σύγκρουση με την Εκκλησία 

11  Σία Αναγνωστοπούλου, Μικρά Ασία 19ος -1919. Οι Ελληνορ-
θόδοξες Κοινότητες. Από το Μιλλιέτ των Ρωμιών στο Ελληνικό 
κράτος, Αθήνα , 1998, σ. 135-160.

12  Νικόλαος Πανταζόπουλος, Οι κοινοτικές ρίζες του Μικρασια-
τικού Ελληνισμού, Επιστημονικό Διήμερο Μικρασιατικού Ελ-
ληνισμού, Αθήνα 9-10 Νοεμβρίου 1984, Εισηγήσεις, Αθήνα 
1986, σ. 115.

ή τις πολιτικές ομάδες. γ. Από το Τανζιμάτ (1839) 
μέχρι το 1922. Κατά την περίοδο αυτή γίνεται βαθ-
μιαία προσέγγιση των πολιτικών και οικονομικών 
ομάδων προς τις θρησκευτικές, που οδηγεί στη δι-
αμόρφωση ευρύτερης μορφής κοινοτισμού, με κύ-
ρια χαρακτηριστικά την ενότητα και την ολότητα. 

Ελληνορθόδοξη κοινότητα Σμύρνης 
Από τα τέλη του 18ου και κυρίως κατά το 19ο 
αιώνα η δυτική Μικρά Ασία παρουσιάζει σημαντι-
κή δημογραφική ανάπτυξη, στην οποία συνέβαλε 
σε μεγάλο βαθμό και το μεγάλο μεταναστευτικό 
ρεύμα Ελλήνων, κυρίως από τα νησιά του Αιγαίου 
αλλά και από ηπειρωτικές περιοχές.13 Στη Σμύρνη 

13  Σία Αναγνωστοπούλου, Οι ρωμέικες κοινότητες της δυτικής Μι-
κράς Ασίας, Ιστορικά-Ελευθεροτυπία, «Τανζιμάτ. Η οθωμανική 
περεστρόϊκα» 59/30-11-2000 σ.45.

Η οδός των Φράγκων (Rue Franque) της Σμύρνης. Ήταν 
ο μεγάλος δρόμος του φραγκομαχαλά που πριν την κατα-
σκευή της προκυμαίας αποτελούσε την κεντρική αρτηρία της 
πόλης. Μέχρι το 1922 υπήρξε σημαντικό εμπορικό κέντρο 
με καταστήματα, στην πλειοψηφία τους ελληνικά, τα οποία 
ήταν ανώτερα της τότε Αθήνας. Η πόλη της Σμύρνης τίποτα 
δεν είχε να ζηλέψει από τις ευρωπαϊκές μεγαλουπόλεις.
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ενισχύθηκε σημαντικά το ελληνικό στοιχείο, καθώς 
δέχθηκε κατά τη διάρκεια του 19ου αιώνα σημα-
ντικό μεταναστευτικό ρεύμα, τόσο από την Ελλάδα, 
κυρίως τα νησιά του Αιγαίου, όσο και από διάφο-
ρες περιοχές, κυρίως αγροτικές, της Οθωμανικής 
Αυτοκρατορίας. Έτσι από το 1830 μέχρι το 1860 
ενώ ο μουσουλμανικός πληθυσμός μειώθηκε 
από 80.000 σε 41.000, ο ελληνικός πληθυσμός 
από 20.000 έφθασε στις 75.00014 σύμφωνα με 
στοιχεία του Βρετανού προξένου στη Σμύρνη. H 
κατασκευή της σιδηροδρομικής γραμμής ενίσχυσε 
ακόμη περισσότερο την εγκατάσταση των Ελλή-
νων. Κατά τη διάρκεια του 2ου μισού του 19ου 
αιώνα ο πληθυσμός της Μικράς Ασίας δεν μετα-
βλήθηκε σημαντικά και από 10 εκατομμύρια το 
1850 ανήλθε λίγο πάνω από τα 12 εκατομμύρια 
το 1900. Ο ρυθμός όμως αύξησης του μη μου-
σουλμανικού πληθυσμού ήταν μεγαλύτερος από 
του μουσουλμανικού. 

Στη Σμύρνη κατά τις αρχές του 20ού αιώνα ο 
πληθυσμός ανερχόταν σε 350.000 κατοίκους από 
τους οποίους οι μισοί ήταν ελληνορθόδοξοι, ενώ 
υπήρχαν επιπλέον 10.000 Έλληνες υπήκοοι. Το 
1912 οι ελληνορθόδοξοι ανέρχονται σε 135.000, 
οι μουσουλμάνοι σε 92.000, οι εβραίοι σε 25.500, 
οι Αρμένιοι σε 8.500, οι καθολικοί σε 11.000 και 
οι προτεστάντες σε 2.800.15 Εκτός από τη Δημο-
γεροντία, της οποίας τα μέλη ήταν αποκλειστικά 
ελληνορθόδοξοι που ήταν Οθωμανοί υπήκοοι, λει-
τουργούσε και ο θεσμός της Κεντρικής Επιτροπής, 
στην οποία μπορούσε να συμμετάσχει κάθε χριστι-
ανός ορθόδοξος ανεξάρτητα υπηκοότητας. Η δια-
φορά αυτή οφειλόταν στην ανάγκη να καλυφθεί 
ο μεγάλος αριθμός χριστιανών ορθοδόξων της 
Σμύρνης, που ήταν ξένοι (μη Oθωμανοί πολίτες) 
υπήκοοι (Έλληνες κ.ά.). Η Κεντρική Επιτροπή είχε 
την εποπτεία της λειτουργία και των οικονομικών 
των κοινοτικών καταστημάτων γενικά, των ναών, 
των σχολείων, κλπ.16

14  Richard Clogg, The Greek millet in the Ottoman empire, in 
Braude Benjamin, Lewis Bernard, Christians and Jews in the 
Ottoman Empire, Ν.York 1982, σ. 19.

15  Ζοέλ Νταγκλέρ, Έλληνες και Οθωμανοί, 1453-1923, Από 
την πτώση της Κωνσταντινούπολης έως την καταστροφή της 
Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, μετ. Σοφία Μπίνη-Σωτηροπού-
λου, Αθήνα 2006, σ. 365.

16  Λεωνίδας Φιλιππίδης, Τα «προνόμια» και η ελληνική ορθόδο-
ξος κοινότης Σμύρνης, Μικρασιατικά Χρονικά Ι (1938) 110-
111.

Κοινωνικά και οικονομικά 
χαρακτηριστικά της Σμύρνης
Η αύξηση του πληθυσμού, οι διομολογήσεις (φο-
ρολογικές και τελωνειακές διευκολύνσεις σε υπη-
κόους ευρωπαϊκών χωρών), η αύξηση των εισα-
γωγών και των χρηματοπιστωτικών δραστηριοτή-
των οδήγησε σε μεγάλη οικονομική και κοινωνική 
ανάπτυξη. Κατά το 19ο αιώνα και τις αρχές του 
20ού οι περισσότερες εμπορικές δραστηριότητες 
ήταν στα χέρια των Ελλήνων. 

Το καμπαναριό της Αγίας Φωτεινής αποτελούσε σύμβολο 
για τον Ελληνισμό της Σμύρνης και προσφιλές θέμα για τους 
ντόπιους και ξένους φωτογράφους. Είχε 35 μέτρα ύψος και 
δέσποζε στην περιοχή. Στην Νέα Σμύρνη χτίστηκε ένα πιστό 
αντίγραφο στον περίβολο της αντίστοιχης Αγ. Φωτεινής.
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Η ελληνορθόδοξη αστική τάξη στην Οθωμα-
νική Αυτοκρατορία γενικότερα, όσο και στη Σμύρ-
νη, γνώρισε μεγάλη ανάπτυξη μετά τις ευνοϊκές 
μεταρρυθμίσεις του Tanzimat, όταν διάφοροι πα-
ράγοντες επέτρεψαν τη βελτίωση της θέσης τους. 
Μεταξύ των παραγόντων αυτών περιλαμβάνεται 
η ανάπτυξη του διεθνούς εμπορίου, η προστασία 
του διεθνούς κεφαλαίου και η ανώτερη εκπαίδευ-
ση που πρόσφεραν τα εκπαιδευτικά ιδρύματα των 
ελληνοχριστιανικών κοινοτήτων. Η αστική αυτή 
τάξη προσπάθησε να σταθεροποιήσει τη θέση της 
με την ίδρυση και την οικονομική ενίσχυση εκπαι-
δευτικών και κοινωφελών ιδρυμάτων. Το ελλη-
νορθόδοξο στοιχείο επικρατούσε σε όλους τους 
χώρους. Από τους 368 εμπόρους της Σμύρνης οι 
208 (56%) ήταν Ρωμιοί, όπως ήταν επίσης οι 71 
(91%) από τους 78 εμπορικούς αντιπροσώπους, 
οι 41 (93%) από τους 44 ιατρούς, οι 37 (57%) 
από τους 65 δικηγόρους και οι 30 (75%) από τους 
44 τραπεζίτες.17 

Η πόλη της Σμύρνης αντιμετώπισε κατά τη μα-
κρά ιστορία της διάφορα καταστρεπτικά συμβάντα, 
που επηρέασαν σημαντικά τη ζωή των κατοίκων 
της, όπως σεισμούς, πυρκαγιές και επιδημίες. Ο 
πιο καταστρεπτικός σεισμός συνέβη το 1688 
με 5.000 νεκρούς και μεγάλες καταστροφές. Οι 
πυρκαγιές, κάποιες από τις οποίες ακολουθού-
σαν τους σεισμούς, προκαλούσαν επίσης μεγάλες 
καταστροφές, λόγω και της ξύλινης κατασκευής 
πολλών κτιρίων, όπως τον Ιούλιο 1741, όταν, πα-
ράλληλα με την επιδημία πανώλης, καταστράφη-
κε το μεγαλύτερο μέρος της πόλης. Οι επιδημίες 
πανώλης και χολέρας αποτελούσαν συχνή απειλή 
για τη Σμύρνη, όπως και για άλλες περιοχές της 
Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, μέχρι και τον 18ο-
19ο αιώνα και υποχρέωσαν τη πόλη και τις διά-
φορες θρησκευτικές κοινότητες να λάβουν κατά 
καιρούς διάφορα προληπτικά μέτρα, μεταξύ των 
οποίων και την ίδρυση λοιμοκαθαρτηρίων και νο-
σοκομείων. Η πανώλη είχε προκαλέσει διάφορες 
επιδημίες στη Σμύρνη, μεταξύ των οποίων η επι-
δημία του 1765 με 20.000 νεκρούς και του 1837 
με 15.000 νεκρούς ήταν οι σοβαρότερες. Η χολέ-
ρα προκάλεσε επιδημίες, μικρότερης βαρύτητας 
και με μικρότερο αριθμό θυμάτων συγκριτικά με 
την πανώλη, το 1831, 1848, 1854, 1893 και το 

17  Σία Αναγνωστοπούλου, 1998, ό.π., σ. 333.

1913. Η ευλογιά επίσης εμφανίστηκε με επιδημική 
μορφή το 1871 και το 1903.18 

Πολιτισμικά χαρακτηριστικά - τέχνες 
και γράμματα 
Τα κοσμοπολίτικα και τα αστικά χαρακτηριστικά 

18  Κοιτίδες Ελληνισμού, Σμύρνη, Η Καθημερινή 2011, σ. 56-7.

Δύο ελληνίδες της Σμύρνης περίπου το 1800 που πόζαραν 
σε ένα Γάλλο καλλιτέχνη που δεν μας έχει σωθεί τ’ όνομά 
του. Η ενδυματική χλιδή μαρτυρά την ανώτερη κοινωνική 
τους τάξη. Η περιγραφή του περιηγητή Gaston Deschamps 
είναι χαρακτηριστική: «όμορφες είναι οι γυναίκες της Σμύρ-
νης, όταν σουλατσάρουνε στην παραλία με τ’ ανοικτόχρωμα 
φορέματά τους [...]. Τα νωχελικά τους θέλγητρα είναι κάπως 
βαριά· οι κινήσεις τους σαν να δυσκολεύονται από ένα νω-
θρό λίγωμα. [...]. Από την νωχέλειά τους δε βγαίνουνε παρά 
στις κοσμικές εορτές που γίνονται για χάρη τους, είτε στα 
πολεμικά πλοία είτε στα σαλόνια του ευρωπαϊκού καζίνου: 
οπότε όμως τις πιάνει ξάφνου μανία και γλεντοκοπάνε σα μι-
κρά παιδιά [...]. Δεν θα κινδύνευε κανείς να πει ψέμματα πως 
ανάμεσα στις Ελληνίδες της Σμύρνης δεν υπάρχει ούτε μία 
άσκημη και πώς οι περισσότερες είναι στ’ αλήθεια υπέροχες. 
Μονάχα το προφίλ τους να δεις θυμάσαι τις όμορφες κόρες 
της Ιωνίας, που υπήρξαν τα μοντέλα των αριστουργημάτων 
της αρχαίας γλυπτικής».
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της Σμύρνης, η παρουσία Ευρωπαίων, η καλ-
λιέργεια των γραμμάτων και των τεχνών, η 
ίδρυση πολλών συλλόγων, λεσχών, αθλητικών 
σωματείων κ.ά., έκαναν τη Σμύρνη μια ξεχωρι-
στή πόλη. Υπήρχαν φιλεκπαιδευτικοί, θρησκευτι-
κοί, επαγγελματικοί, αθλητικοί και καλλιτεχνικοί 
σύλλογοι και οργανώσεις, ενώ οι αστικές ελίτ 
της πόλης είχαν ιδρύσει διάφορες λέσχες, κα-
τά τα ευρωπαϊκά πρότυπα, όπως την «Ελληνική 
Λέσχη, τη «Λέσχη των Κυνηγών», το «Sporting 
Club», κ.ά. Από τους καλλιτεχνικούς συλλόγους 
ξεχώριζε ο «Ορφεύς», ενώ από τους αθλητι-
κούς ο «Πανιώνιος» και ο «Απόλλων». Το ευ-
νοϊκό περιβάλλον της Σμύρνης θα ευνοήσει την 
πνευματική καλλιέργεια σε πολλούς τομείς από 
διακεκριμένα μέλη της ελληνορθόδοξης κοι-
νότητας, από τον 18ο και κυρίως κατά το 19ο 
αιώνα. Οι επιστήμες, μεταξύ των οποίων και η 
Ιατρική, οι τέχνες και τα γράμματα γνωρίζουν 
μεγάλη άνθηση. Είναι χαρακτηριστικό ότι αρκετοί 
επιστήμονες μικρασιατικής καταγωγής γίνονται 

καθηγητές στο Πανεπιστήμιο της Αθήνας, ενώ 
πολλοί Μικρασιάτες λογοτέχνες έχουν μεγάλη 
συμβολή στα νεοελληνικά γράμματα και τις κα-
λές τέχνες, όπως ο ιστορικός Παύλος Καρολίδης, 
ο Δημήτρης Γλυνός, ο Στέλιος Σπεράντζας, οι 
μουσουργοί Μανώλης Καλομοίρης, και Κώστας 
Γιαννίδης, ο ζωγράφος και λογοτέχνης Φώτης 
Κόντογλου, καθώς και οι μεταγενέστεροι: Ηλίας 
Βενέζης, Γιώργος Σεφέρης, Στρατής Δούκας και 
πολλοί άλλοι. 

Η ανάπτυξη της έντεχνης, αλλά και της λαϊ-
κής μουσικής, με συνθέτες και μουσικούς, ωδεία, 
μουσικούς ομίλους και φιλαρμονικές ορχήστρες, 
το λυρικό θέατρο, αλλά και το παραδοσιακό λαϊκό 
τραγούδι αποτέλεσαν κύρια στοιχεία της καλλιέρ-
γειας που υπήρξε στη Σμύρνη. Επίσης το θέατρο, 
το οποίο αρχίζει να παρουσιάζεται ήδη από τις 
τελευταίες δεκαετίες του 18ου αιώνα, γνωρίζει 
μεγάλη άνθηση κατά το 19ο και τις αρχές του 
20ου αιώνα, με ελληνικούς και ευρωπαϊκούς θι-
άσους, οι οποίοι γεμίζουν τα ονομαστά θέατρα τη 

Η «Λέσχη των Κυνηγών», ένα περίλαμπρο μέγαρο στην πόλη της Σμύρνης. Μπροστά σε αυτό το κτήριο το πρωί της 2ας 
Μαΐου του 1919 στάθηκε ο μητροπολίτης Χρυσόστομος με την μεγάλη αρχιερατική στολή του και μ’ ολόκληρο τον κλήρο 
και ευλόγησε τα ελληνικά στρατιωτικά τμήματα που είχαν αποβιβαστεί στη Σμύρνη.
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Σμύρνης.19 Από τις αρχές του 19ου αιώνα είναι 
σημαντική η παρουσία ελληνικού Τύπου στη Σμύρ-
νη, με εφημερίδες και περιοδικά, όπως ο «Φίλος 
των Νέων», η «Μνημοσύνη», η «Αμάλθεια», που 
ήταν η μακροβιότερη εφημερίδα της Σμύρνης, η 
«Ευσέβεια», η «Νέα Σμύρνη» και άλλες, όπως η 
σατιρική «Κόπανος». 

Κύριες δραστηριότητες 
της κοινότητας

α. Εκπαίδευση 
Η Σμύρνη είχε τα σκήπτρα στις ελληνικές εκπαι-
δευτικές δραστηριότητες σε ολόκληρη τη Μικρά 
Ασία με πληθώρα σημαντικών εκπαιδευτικών 
ιδρυμάτων, τα οποία είχαν ιδρυθεί από την ελλη-
νορθόδοξη κοινότητα, η οποία είχε την ευθύνη της 
λειτουργίας και της διαχείρισής τους. Το σημαντι-
κότερο εκπαιδευτικό ίδρυμα, η Ευαγγελική Σχολή 
της Σμύρνης, όπου είχε φοιτήσει και ο Αδαμάντιος 
Κοραής, ιδρύθηκε το 18ο αιώνα και διέθετε τυ-
πογραφείο ήδη από το 1764, ενώ από το 1747 
είχε βιβλιοθήκη και μουσείο. Η συμβολή της ήταν 
μεγάλη στην εκπαίδευση των Ελλήνων και είχε ως 
εκπαιδευτικό προσωπικό φημισμένους δασκάλους 
και λόγιους. Παρότι είχε θεωρηθεί από τους προ-
οδευτικούς κύκλους της εποχής, ως συντηρητική, 
πρόσφερε σημαντικό εκπαιδευτικό έργο. 

19  Χρυσοθέμις Σταματοπούλου - Βασιλάκου, Μικρά Ασία. Εκπαί-
δευση - πνευματική παραγωγή - πολιτισμός - θέατρο 1821-
1922, στο Η ιστορία της Μικράς Ασίας, εκδόσεις «Ελευθερο-
τυπίας», Οκτώβριος 2011, σ. 97-125.

Το Φιλολογικό Γυμνάσιο, το οποίο υπήρξε ένα 
προοδευτικό εκπαιδευτικό ίδρυμα, με καθηγητές 
όπως ο Κωνσταντίνος Κούμας, ο Στέφανος και 
ο Κωνσταντίνος Οικονόμου, ιδρύθηκε το 1809, 
αναγκάστηκε όμως να διακόψει μετά από δέκα 
χρόνια τη λειτουργία του λόγω των αντιδράσεων 
των συντηρητικών κύκλων, στους οποίους συμ-
μετείχε ενεργά και η Εκκλησία. Το 1831 ιδρύθηκε 
το Ομήρειο Παρθεναγωγείο, ενώ παράλληλα με τα 
κοινοτικά εκπαιδευτικά ιδρύματα λειτουργούσαν 
και ιδιωτικά σχολεία, ελληνικά ή ξένα.20 Το Παρθε-
ναγωγείο της Αγίας Φωτεινής ή Κεντρικό Παρθε-
ναγωγείο, που ιδρύθηκε μεταξύ του 1830 και του 
1834, αποτέλεσε ένα σημαντικό εκπαιδευτήριο 
θηλέων, το οποίο περιλάμβανε πλήρες γυμνάσιο 
θηλέων, ενώ αργότερα ιδρύθηκε και εμπορικό 
τμήμα καθώς και σχολή για δασκάλες.

Μετά τον Αʹ Παγκόσμιο Πόλεμο οι συνθήκες 
που διαμορφώνονται από τον τουρκικό εθνικι-
σμό επηρεάζουν αρνητικά την κατάσταση των 
εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της ελληνορθόδοξης 
κοινότητας της Σμύρνης. Τα εκπαιδευτήρια κλεί-
νουν, οι καθηγητές υφίστανται διώξεις και πολλοί 
φιλεκπαιδευτικοί σύλλογοι διαλύονται. Η αποτυχία 
της Μικρασιατικής Εκστρατείας και η Μικρασιατική 
Καταστροφή του 1922 οδηγεί σε πλήρη διάλυ-
ση το εκπαιδευτικό σύστημα της ελληνορθόδοξης 
κοινότητας και σε ακύρωση της λειτουργίας του 
Πανεπιστημίου της Σμύρνης, το οποίο, με την πρω-
τοβουλία του Ελ. Βενιζέλου και τις οργανωτικές 
προσπάθειες του διεθνούς φήμης καθηγητή Κων-

20  Χρυσοθέμις Σταματοπούλου-Βασιλάκου, ό.π.,91-126.

Το «Sporting Club» ευρισκόταν στο πιο κεντρικό σημείο 
της προκυμαίας και ήταν τόπος συγκέντρωσης της κοσμι-
κής κοινωνίας της Σμύρνης. Η φωτογραφία είναι κατά τη 
διάρκεια ενός καρναβαλιού.

Το παρθεναγωγείο «Ομήρειον» ένα απ’ τα λαμπρότερα εκπαι-
δευτικά ιδρύματα της Σμύρνης. Ο σύλλογος «Όμηρος» ήταν 
ένας από τους σημαντικότερους πνευματικούς οργανισμούς 
της Σμύρνης με πολύπλευρη προσφορά. Για πολλά χρόνια 
ήταν εκδότης ενός ομώνυμου επιστημονικού περιοδικού.
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σταντίνου Καραθεοδωρή, επρόκειτο να λειτουργή-
σει το Σεπτέμβριο του 1922.21 

 
β. Υγεία - πρόνοια
To Nοσοκομείο Σμύρνης «Ο Άγιος Χαράλαμπος» 
ήταν πρώτο νοσοκομείο της ελληνορθόδοξης 
κοινότητας της Σμύρνης, ιδρύθηκε το 1723 από 
προσφορές διαφόρων ατόμων και συντεχνιών και 
οι επίτροποί του ήταν κοινοί με την εκκλησία της 
Αγίας Φωτεινής,22 ενώ το 1745 ιδρύθηκε αδελ-
φάτο με επικεφαλής τον μητροπολίτη Σμύρνης με 
στόχο την καλύτερη λειτουργία του.23 Tο 1748 ο 
πλούσιος έμπορος Πανταλέων Σεβαστόπουλος, 
καταγόμενος από τη Χίο, με δωρεά του ανακαί-
νισε και ανακατασκεύασε το πρώτο αυτό νοσοκο-
μείο, το οποίο ονομάστηκε «Γραικικό Νοσοκομείο 
ο Άγιος Χαράλαμπος», που ήταν ο προστάτης άγι-
ος από την πανώλη, η οποία αποτελούσε μεγάλο 
πρόβλημα για τη Σμύρνη σε όλο το 18ο και το 
πρώτο τέταρτο του 19ου αιώνα. Το νοσοκομείο 
κάηκε το 1797 στο «Ρεμπελιό της Σμύρνης» και 
οικοδομήθηκε εκ νέου το 1804.24 Τον Μάιο του 
1907 ανακαινίστηκε η βόρεια πτέρυγα του, όπου 
λειτουργούσαν τα εξωτερικά ιατρεία (Αστυκλι-
νική), ενώ το 1907 και το 1909 ανεγέρθηκαν 
νέες πτέρυγες για τη στέγαση χειρουργικών και 
γυναικολογικής κλινικής με δωρεά του μεγάλου 
Σμυρναίου τραπεζίτη Ιωάννη Πεσματζόγλου. Το 
νοσοκομείο, με 400 κλίνες στην τελική του μορφή, 
διέθετε επίσης κλινική μεταδοτικών νοσημάτων με 
50 κλίνες, γηροκομείο για απόρους με 50 κλίνες 
και φρενοκομείο με 120 αρρώστους. Το «Γραικικό 
Νοσοκομείο Σμύρνης» νοσήλευε αρρώστους από 
ελληνορθόδοξες κοινότητες της δυτικής Μικράς 
Ασίας και των νησιών του ανατολικού Αιγαίου, από 
τις οποίες ενισχυόταν οικονομικά με διάφορες δω-
ρεές.25 Κατά το διάστημα 1887-1889 νοσηλεύτη-
καν συνολικά 6.038 άρρωστοι (4.997 άνδρες και 
1.041 γυναίκες).

Η μεγάλη συνοχή της κοινότητας αποδεικνυ-

21  Χρυσοθέμις Σταματοπούλου-Βασιλάκου, ό.π., σ. 96-97.
22  Νικόλαος Κωστής, Σμυρναϊκά ανάλεκτα. Το εν Σμύρνη πρώτον 

νοσοκομείον των ορθοδόξων, Ξενοφάνης, 2(1905), σ. 254-
269.

23  Χ. Σολομωνίδης, Η Ιατρική στη Σμύρνη, Αθήναι 1955, σ. 22.
24  Χ. Σολομωνίδης, ό.π., σ. 22-25.
25  Χάρης Εξερτζόγλου, Οι «χαμένες πατρίδες» πέρα από τη νο-

σταλγία, Αθήνα 2010, σ.72-3.

όταν από την προσφορά για τη λειτουργία του 
νοσοκομείου, καθώς όλοι προσπαθούσαν να συ-
νεισφέρουν με κάθε τρόπο. Είναι χαρακτηριστικό 
ότι ακόμη και οι φτωχοί έδιναν τη στάχτη από τα 
μαγκάλια τους για το πλύσιμο του ιματισμού του 
νοσοκομείου.26 Η θητεία των ιατρών, που διορί-
ζονταν από την Εφορεία, ήταν τριετής και χωρίς 
αμοιβή αφού ο διορισμός στο νοσοκομείο της κοι-
νότητας αποτελούσε τίτλο τιμής και επαγγελματι-
κής προβολής και καταξίωσης.27 Αμισθί εργαζόταν 
επίσης και το νοσηλευτικό προσωπικό. Έτσι από 
τους 60 συνολικά εργαζόμενους στο νοσοκομείο, 
μόνο μικρός αριθμός τους έπαιρνε μισθό. Οι πε-
ρισσότεροι, ακόμη και οι εύποροι, νοσηλεύονταν 
δωρεάν και μόνο οι πλούσιοι κατέβαλλαν νοσή-
λεια. Ο προϋπολογισμός του νοσοκομείου έφθασε, 
κατά το τελευταίο έτος λειτουργίας του (1921-2) 
τις 60.000 τουρκικές λίρες και καλυπτόταν από τα 
έσοδα των δύο εκκλησιών, ενός ετήσιου χορού 
δωρεές και κληροδοτήματα.28 Στη Σμύρνη είχαν 
ιδρυθεί επίσης με μέριμνα της ελληνορθόδοξης 
κοινότητας διάφορα φιλανθρωπικά ιδρύματα, 
όπως γηροκομείο, βρεφοκομείο, ορφανοτροφείο 
κ.ά. ενώ λειτουργούσαν επίσης αρκετά νοσοκομεία 
των άλλων κοινοτήτων (αρμενικό, εβραϊκό, ευρω-
παϊκά κ.ά). 

26  Ζοέλ Νταλέγκρ, ό.π., σ. 367-8.
27  Νικόλαος Παπαδογιαννάκης, Το σύστημα υγείας στη Σμύρνη 

στις αρχές του αιώνα μας, Η Ιατρική στη σύγχρονη Ελληνική 
Ιστορία, 2001, σ. 75.

28  Ζοέλ Νταλέγκρ, ό,π., σ. 368.

Το μικρό τελωνείο («Κουμερκάκι») στην προκυμαία της 
Σμύρνης, γνωστή και ως Καί (Quai). Ίσως η πιο δραστήρια 
εμπορικά περιοχή της Σμύρνης
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Εκπαίδευση στην περιοχή της Σμύρνης

Του Αθανασίου Παπαδημητρόπουλου
Ανθυποπλοιάρχου (ΕΦ/Ο) ΠΝ
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Η πόλη της Σμύρνης. Σε πρώτο πλάνο το ζωήλατο τραμ. 
Διακρίνονται στο βάθος το θέατρο και ο κινηματογράφος 
της πόλης.

Ο Ανθυποπλοίαρχος (ΕΦ/Ο) Αθανάσι-
ος Παπαδημητρόπουλος ΠΝ γεννήθη-
κε στην Αθήνα. Είναι απόφοιτος του 
τμήματος Φιλολογίας του Πανεπιστη-
μίου Κρήτης και υπηρετεί στην Υπη-
ρεσία Ιστορίας Ναυτικού στο Τμήμα 
Αρχείων. Τα ενδιαφέροντά του εστι-
άζονται στην Ιστορία και τη Γεωπολι-
τική. Ομιλεί την αγγλική και γαλλική 
γλώσσα. Είναι παντρεμένος και έχει 
έναν υιό.
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Πρόλογος 
Η περιοχή της Μ. Ασίας αποτέλεσε ιστορικά για 
τον ελληνισμό την κοιτίδα του πνεύματος και της 
επιστήμης. Τον 7ο αιώνα π.Χ. συντελείται μια επα-
νάσταση του πνεύματος, όπως θα μπορούσαμε 
να την αποκαλέσουμε κατ’ αναλογία με τις άλλες 
επαναστάσεις του ανθρώπινου γένους. Η στροφή 
από το μύθο στη λογική και η σταδιακή απεξάρ-
τηση από θεοκρατικά στοιχεία αποδέσμευσαν το 
πνεύμα των ανθρώπων και έδωσαν ώθηση στην 
αξιοποίηση της λογικής του ανθρώπου που θα τον 
οδηγήσει σε άλλα μονοπάτια της γνώσης. Χωρίς να 
επεκταθούμε σε λεπτομέρειες, μιας και δεν αποτε-
λεί το αντικείμενο της παρούσας μελέτης, αξίζει να 
αναφερθούμε συνοπτικά σε ορισμένους σταθμούς 
της εξέλιξης της πνευματικής άνθισης στην περι-
οχή της Ιωνίας1. Ενδείξεις του σκεπτικισμού των 
Ιώνων απαντώνται ήδη στην Οδύσσεια και στην 
Ιλιάδα.2 Η επιστήμη και η φιλοσοφία αρχίζουν να 
αναπτύσσονται με αφορμή την κριτική διάθεση και 
το αντίστοιχα κριτικό πνεύμα των Ιώνων τον 7ο 
και 6ο αιώνα π.Χ. Οι σοφοί ανεβαίνουν σε γόη-
τρο και κύρος και διεκδικούν τη θέση των ηρώων. 
Είναι άλλωστε γνωστό το πώς αντιμετωπίζονταν 
οι επτά σοφοί της αρχαιότητας. Η φύση εξηγεί-
ται με τη λογική και όχι με τον μύθο. Στον τομέα 
αυτό ξεχωρίζουν ο Θαλής ο Μιλήσιος, ο Αναξί-
μανδρος, ο Αναξιμένης και φυσικά, ο Ηράκλειτος3. 
Άλλες μεγάλες ιστορικές μορφές της Ιωνίας ήταν 
ο Λεύκιππος και ο μαθητής του Δημόκριτος που 
διατύπωσαν την ατομική θεωρία, ο Αρίσταρχος με 
τη μεγάλη του συμβολή στην εξέλιξη της μαθημα-
τικής επιστήμης και της αστρονομίας, ο Ιπποκρά-
της, ο Πυθαγόρας, ο Αναξαγόρας, ο Εμπεδοκλής, 
ο Αριστοτέλης, ο Ευκλείδης, ο Αρίσταρχος, ο Αρχι-
μήδης, ο Ερατοσθένης, ο Ίππαρχος, ο Πτολεμαίος, 
η Υπατία κ.ά. που έδρασαν από τον 7ο αιώνα π.Χ. 
μέχρι και τον 5ο αιώνα μ.Χ. και το επιστημονικό 
τους έργο υπήρξε τεράστιο και πολυσχιδές. Στον 
τομέα της ιστορίας τα ηνία κρατούν ο Εκαταίος, ο 
Ηρόδωρος, ο Χάρωνας, ο Διονύσιος, ο Αντίοχος, 
ο Ελλάνικος και φυσικά ο Ηρόδοτος που δικαι-

1  Για περισσότερα μπορεί κανείς να ανατρέξει στο πολύ σημαντι-
κό έργο του J.B. Bury, Οι Αρχαίοι Έλληνες Ιστορικοί, εκδόσεις 
Παπαδήμα, Αθήνα, 1999, σελ. 9-36.

2  ό.π. σελ.15.
3  Για περισσότερα δες το έργο του Κ. Δ. Γεωργούλη, Ιστορία της 

Ελληνικής Φιλοσοφίας, εκδόσεις Παπαδήμα, Αθήνα, 2007.

ολογημένα αποκλήθηκε από τον Κικέρωνα ως ο 
Πατέρας της Ιστορίας (pater historiae)4. 

Σε μια τέτοια περιοχή και με ένα τόσο σημα-
ντικό πνευματικό υπόβαθρο, ο Ελληνισμός συνέ-
χισε τη μακραίωνη πορεία του και το 19ο αιώνα 
πρωτοπορούσε έναντι των άλλων ελληνικών πε-
ριοχών που βρίσκονταν και αυτές κάτω από τον 
οθωμανικό ζυγό. Οι Μικρασιάτες συνέχιζαν την 
καλλιέργεια των γραμμάτων και μέσω της παιδεί-
ας ενίσχυαν το φρόνημά τους και τόνωναν την 
παράδοση και την εθνική τους συνείδηση. Οι δυ-
σκολίες που είχαν να αντιμετωπίσουν είναι πολλές, 
όμως αυτό δεν μείωνε τη δίψα τους για πνευμα-
τική ανάταση. 

Εισαγωγή 
Μετά την άλωση της Κωνσταντινούπολης το 1453, 
τα πρώτα χρόνια ήταν εξαιρετικά δύσκολα για τον 
Ελληνισμό της Μικράς Ασίας. Όπως ήταν αναμε-
νόμενο, η παιδεία αλλά και κάθε άλλος τομέας 
δράσης των Ελλήνων άρχισε να υστερεί. Σχολεία 
έκλεισαν και απαγορεύτηκε στους Έλληνες να μι-
λούν την ελληνική γλώσσα. Παρά τις δυσκολίες 
αυτές, η ελληνική γλώσσα διασώθηκε σε κάθε 
ελληνική κοινότητα σε συνάρτηση με τη διαφύλα-
ξη των παραδόσεων των ηθών και των εθίμων 
που θύμιζαν σε όλους τις ελληνικές ρίζες και την 
καταγωγή τους σε μια περιοχή όπου το ελληνικό 
στοιχείο ήταν κάποτε κυρίαρχο. Από το 1500 και 
μετά οι πιέσεις των Οθωμανών χαλαρώνουν κατά 
κάποιο τρόπο, καθώς η Οθωμανική Αυτοκρατορία 
αρχίζει να φθίνει ενώ αναπτύσσεται το εμπόριο 

4  ό.π. υπ. αρ.1

Προκυμαία της Σμύρνης σε επιστολικό δελτάριο της επο-
χής.
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και η οικονομία σε περιοχές με ελληνικούς πληθυ-
σμούς. Το Πατριαρχείο μετά τη Σύνοδο του 1593 
εξέδωσε Εγκύκλιο στην οποία ζητούσε από τους 
Μητροπολίτες την ίδρυση και λειτουργία σχολεί-
ων5. Οι ελληνικές κοινότητες της Μικράς Ασίας 
αποκτούν σταδιακά διάφορα προνόμια που συν-
δέονται με την αποδυνάμωση της εξουσίας του 
Σουλτάνου. Η κατάργηση του παιδομαζώματος 
από το Σουλτάνο Μουράτ Δ΄ το 1638 επέτρεψε 
σε ορισμένες ελληνικές κοινότητες να ιδρύσουν 
σχολεία6. Έτσι, εμφανίζονται ελληνικά σχολεία στη 
Σμύρνη, στη Φιλαδέλφεια, στις Κυδωνίες, στην 
Πέργαμο και αλλού. Η εκπαιδευτική αναγέννηση 
του ελληνισμού συνεχίζεται και επιτείνεται μετά 
και τις συνθήκες του Κιουτσούκ-Καϊναρτζή το 
1774 και του Αϊναλή Καβάκ το 1779. Τα ελληνι-
κά σχολεία επεκτείνονται και σε άλλες ελληνικές 
κοινότητες7. 

Μετά το ξέσπασμα της Επανάστασης του 
1821, οι Μικρασιάτες δεν εκδήλωσαν κάποια σο-
βαρή επαναστατική κίνηση ώστε να προκαλέσουν 
την αντίδραση των Οθωμανών. Ωστόσο, υπέστη-
σαν διωγμούς και καταστροφές, γεγονός που 
ανέκοψε την πρόοδό τους κατά τα προηγούμενα 
έτη. Με τη συγκρότηση του πρώτου αυτόνομου 
ελληνικού κράτους και στη συνέχεια του πρώτου 
ανεξάρτητου ελληνικού κράτους το 1830, με το 
πρωτόκολλο του Λονδίνου που υπογράφηκε από 
τις τρεις μεγάλες δυνάμεις, Αγγλία, Γαλλία και 
Ρωσία, η κατάσταση αντιστρέφεται. Οι Μικρασι-
άτες νιώθουν ότι ο Ελληνισμός βγαίνει από το 
σκοτάδι, απελευθερώνεται από τον οθωμανικό 
ζυγό και διαθέτει τα πρώτα ελεύθερά του εδά-
φη. Ο περιορισμός της εξουσίας του Σουλτάνου 
και τα σταδιακά προνόμια που δίνονται στους 
Έλληνες της Μικράς Ασίας οδηγούν σε μια οι-
κονομική άνθιση με προεξέχουσα την εμπορική 
δραστηριότητα, τη βιοτεχνία και την παραγωγή 
αγροτικών προϊόντων8. Αποτέλεσμα της εξέλιξης 

5  Για περισσότερα δες Χ. Π. Σολδάτος, Η Εκπαιδευτική και Πνευ-
ματική κίνηση του Ελληνισμού της Μικράς Ασίας (1800-1922), 
Τ.Α΄ , σελ. 19-20, Αθήνα 1989.

6  ό.π. υπ. 5, σελ 20-21.
7  Για περισσότερα δες Ιστορία του Ελληνικού Έθνους, Εκδοτική 

Αθηνών, Τ.ΙΓ΄ (1977), σελ. 53-54 και 83-85.
8  Για περισσότερα δες Ιστορία του Ελληνικού Έθνους, Εκδοτική 

Αθηνών, Τ. ΙΒ΄ και ΙΓ΄ καθώς και Finlay, George, Ιστορία της 
Ελληνικής Επαναστάσεως 1799-1875, Ίδρυμα της Βουλής των 
Ελλήνων, 2008.

αυτής υπήρξε η καλλιέργεια των γραμμάτων που 
θα δούμε αμέσως παρακάτω. 

Η παιδεία στην περιοχή της Σμύρνης 
μέχρι το 1856 

Τα στοιχεία που διαθέτουμε για την παιδεία 
στη Σμύρνη είναι ελάχιστα μέχρι το 18ο αιώνα, 
ενώ οι πληροφορίες αυξάνουν από εκεί και μέχρι 
το 19229. Το 1708 ιδρύεται το «παλαιό σχολείο» 
όπως αποκαλείται10. Με το πέρασμα των χρόνων 
και την αύξηση του ελληνικού στοιχείου προκύπτει 
η ανάγκη για την ίδρυση νέου σχολείου. Στις 22 
Ιουνίου 1733 ο μοναχός Δενδρινός και τρεις πρό-
κριτοι της Σμύρνης, ο Πανταλέων Σεβαστόπουλος, 
ο Γεώργιος Όμηρος κι ο Γεώργιος Βιτάλης συνέ-
στησαν το «νέο σχολείο» το οποίo αποτέλεσε τη 

9  ό.π. υπ. 5 σελ. 108.
10  ό.π. υπ. 9.

Το καμπαναριό της Αγ. Φωτεινής στη Σμύρνη σε επιστολικό 
δελτάριο της εποχής.
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μετέπειτα Ευαγγελική Σχολή11. (Το σχολείο αυτό 
μετά τη μικρασιατική καταστροφή επαναλειτούρ-
γησε και συνεχίζει μέχρι σήμερα την προσφορά 
στα γράμματα και στον πολιτισμό στην περιοχή 
της Νέας Σμύρνης). Σταδιακά η Ευαγγελική Σχολή 
αναπτύσσεται και ακμάζει και αποτελεί σημαντικό 
πνευματικό κέντρο της περιοχής. Να σημειωθεί 
πως στη σχολή αυτή φοίτησε και ο Αδαμάντιος 
Κοραής. Το 1747 η Ευαγγελική Σχολή περνά κά-
τω από τον έλεγχο της Μεγάλης Βρετανίας και ο 
Άγγλος πρόξενος θέτει τη Σχολή κάτω από την 
προστασία του. Για τη διοίκηση της Ευαγγελικής 
Σχολής ερίζουν το Οικουμενικό Πατριαρχείο που 
επιδιώκει την αυτονομία της Σχολής και ο Σουλτά-
νος Μαχμούτ ο Β΄ που με φιρμάνι που εκδίδει θε-
ωρεί δικαίωμα της Μ. Βρετανίας τον έλεγχό της. 

Η Ευαγγελική Σχολή υπό την κηδεμονία της 
Μεγάλης Βρετανίας ακμάζει διαρκώς και η φήμη 
της επεκτείνεται στην Ανατολική Μικρά Ασία. Δέ-
χεται μαθητές όχι μόνο από την περιοχή της Σμύρ-
νης αλλά και από άλλες πόλεις καθώς και κοντινά 
νησιά. Σημαντικές προσωπικότητες δίδαξαν σε 
αυτήν και με το έργο τους φώτισαν τους νέους 
που φοιτούσαν στις τάξεις της. Οι πόροι της Σχο-
λής προέρχονταν από διάφορες πηγές. Ανάμεσα σ’ 
αυτές ήταν: Ενοίκια ακινήτων, δωρεές, υποτροφίες 
μαθητών, τόκοι εισοδημάτων κ.α.12 Το εκπαιδευ-
τικό έργο της ήταν πραγματικά τεράστιο για τον 
πνευματικό φωτισμό των Ελλήνων της περιοχής. 
Εκτός από το σημαντικό διδακτικό έργο που επι-
τέλεσε, ίδρυσε βιβλιοθήκη και μουσείο το 1747 
και το 1764 τυπογραφείο που δεν ευδοκίμησε για 
μεγάλο χρονικό διάστημα. Από τις αρχές του 1800 
έρχεται η παρακμή της. Κύρια αιτία αναδείχθηκε ο 
οπισθοδρομικός χαρακτήρας της που δεν ανταπο-
κρινόταν πλέον στις ανάγκες της περιοχής και της 
εποχής, όπως κατηγορήθηκε από νεωτεριστικούς 
κύκλους της Σμύρνης. 

Το 1803 ιδρύεται η «Νέα Δημόσια Σχολή» που 
το 1809 μετονομάζεται σε «Φιλολογικό Φροντι-
στήριο» και «Φιλολογικό Γυμνάσιο»13. Εξέχουσες 
προσωπικότητες διδάσκουν στο Φιλολογικό Γυ-
μνάσιο με σπουδές στη Ελλάδα και στην Ευρώ-

11  ό.π. υπ. 5 σελ. 109-110.
12  Για περισσότερες πληροφορίες για τα οικονομικά της Ευαγγελι-

κής Σχολής δες Χ. Σολομωνίδη, Η Παιδεία στη Σμύρνη, Αθήνα, 
1961, σελ. 157-158.

13  Χρ. Σολδάτου, ό.π., σελ. 110-111.

πη. Μεταλαμπαδεύουν τις πιο φρέσκες ιδέες και 
αντιλήψεις και προσφέρουν ένα υψηλού επιπέδου 
καθηγητικό έργο. Στην προσπάθειά τους αυτή 
υποστηρίζονται από τους υποδιδασκάλους, πρώ-
ην μαθητές της Ευαγγελικής Σχολής. Καινοτομία 
του Φιλολογικού Γυμνασίου ήταν ότι αποτέλεσε το 
πρώτο εκπαιδευτικό ίδρυμα που δίδαξε στην πε-
ριοχή Λατινικά και Χημεία14. Ξεκίνησε ως ιδιωτικό 
ίδρυμα αλλά το 1811 αποτέλεσε δημόσιο ίδρυμα. 
Τα οικονομικά του έσοδα βασίζονταν σε εράνους, 
δάνεια και προσφορές ιδιωτών αλλά και ιερών 
ναών. Λειτούργησε παράλληλα με την Ευαγγελική 
Σχολή και κατά τα πρώτα έτη της λειτουργίας του 
μονοπώλησε τα εκπαιδευτικά πράγματα της Σμύρ-
νης. Έπειτα αναπτύχθηκε μια διαλλακτική σχέση 
μεταξύ των δύο ιδρυμάτων που όμως δεν κράτη-
σε για πολύ. Οι αντιδράσεις απέναντι στο Φιλολο-
γικό Γυμνάσιο οδήγησαν στη διάλυσή του στις 16 
Ιουλίου 181915.

Συμπερασματικά, το έργο του Φιλολογικού Γυ-
μνασίου Σμύρνης ήταν πολύπλευρο και ιδιαίτερα 
σημαντικό. Αν και δεν ευδοκίμησε για μεγάλο χρο-
νικό διάστημα, προσέφερε πολλά στην πνευματι-
κή άνθιση της περιοχής της Σμύρνης. Παρακίνησε 
πολλούς νέους να στραφούν στα γράμματα και 
αξίζει πέρα από το διδακτικό του έργο, να αναφέ-
ρουμε το συγγραφικό και μεταφραστικό που κατά 
τη δεκαετή λειτουργία του αποδείχθηκε τεράστιο. 

Το επόμενο χρονικό διάστημα η τόσο λαμπρή 
πνευματική κίνηση της Σμύρνης ανακόπτεται από 
το ξέσπασμα της Ελληνικής Επανάστασης που 
μοιραία θα επηρεάσει και τον ελληνισμό της Μ. 
Ασίας. Η Ευαγγελική Σχολή διακόπτει τη λειτουργία 
της μέχρι το 1828 που επανέρχεται η ηρεμία στην 
περιοχή σε συνάρτηση και με τις πολιτικές εξε-
λίξεις (περιορισμός της εξουσίας του Σουλτάνου 
και παραχώρηση προνομίων στους χριστιανούς). 
Συνεχίζει το λαμπρό της έργο της μέχρι το 1844 
που κάηκε ένα μεγάλο μέρος της Σχολής για να 
ανοικοδομηθεί μέσα σε μια διετία και να συνεχίσει 
την πνευματική φώτιση του ελληνισμού. Η άποψη 
του Χ. Σολομωνίδη συμπυκνώνει το τι πραγματικά 
ήταν η Ευαγγελική Σχολή: 

14  Ν. Βέης, Συμβολή εις τα σχολικά πράγματα της Σμύρνης, Μικρ. 
Χρονικά, τ. Α΄, σελ. 193-237.

15  Ν. Βέης, ό.π. σελ.193-237.
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«Η Ευαγγελική Σχολή υπήρξε το καύχη-
μα των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της Σμύρ-
νης. Ήταν ο περίλαμπρος ναός της Γνώσης, 
η Πνευματική Ακρόπολη του Μικρασιατικού 
Ελληνισμού, ο φαεινός φάρος της θεόδοτης 
σοφίας και γι’ αυτό είχε στη μετόπη της σαν 
έμβλημα και σαν οικόσημο το “Αρχή σοφίας 
φόβος Κυρίου”»16.
 
Εκτός από την Ευαγγελική Σχολή, υπήρξαν και 

άλλα σχολεία στην περιοχή της Σμύρνης. Την περί-
οδο αυτή και ειδικότερα μετά το 1834 συναντάμε 
τα πρώτα παρθεναγωγεία. Επίσης, υπάρχουν αλ-
ληλοδιδακτικά σχολεία, ενώ αναπτύσσεται και η 
ιδιωτική πρωτοβουλία. Τα πρώτα ιδιωτικά σχολεία 
στην περιοχή της Σμύρνης ιδρύονται από πρώην 
καθηγητές της Ευαγγελικής Σχολής. Γνωστά ήταν 
τα σχολεία του Ν. Αρώνη, του Θ. Τιμαγένη, του 
Κ. Κουιμζέλη και του Αντ. Ισηγόνη. Εκτός από τα 
σχολεία εκείνα, που στηρίχθηκαν στην ελληνική 
πρωτοβουλία υπήρχαν και εκείνα που όφειλαν την 
ίδρυσή τους σε ξένους. Έτσι έχουμε το 1851 την 
σύσταση της αγγλικής σχολής που έφερε το όνομα 
του ιδρυτή της J. Barth και λειτούργησε μέχρι το 
1886. Υπήρχε, επίσης, το Διεθνές Λύκειο (Axenfeld 
College International) όπου διαλύθηκε το 1873 
καθώς και άλλα που δηλώνουν πνευματική πρόο-
δο της περιοχής της Σμύρνης17. 

 
Η παιδεία στην περιοχή της Σμύρνης 
από το 1856 μέχρι το 1922 
Η πνευματική αναγέννηση του ελληνισμού αυτής 
της περιόδου είναι στενά συνυφασμένη με τις πο-
λιτικές εξελίξεις στο χώρο της Ανατολής. Ειδικότε-
ρα, η υπογραφή του Χάττι-Χουμαγιούν το Μάρτιο 
του 1856 από τον Μαχμούτ τον Β΄ βελτίωσε σε 
σημαντικό βαθμό τις συνθήκες ζωής των χριστι-
ανών υπηκόων του Σουλτάνου. Παρείχε ισονομία 
και ισοπολιτεία στους υπηκόους της Οθωμανικής 
Αυτοκρατορίας αν και σε ορισμένες περιπτώσεις 
υπήρχαν προβλήματα στην εφαρμογή των άρ-
θρων του, ενώ συχνά δεν έγινε σεβαστό από τους 
Οθωμανούς. Παρά τα προβλήματά του, βελτίω-

16  Χρ. Σολομωνίδη, Μνήμη Σμύρνης Αθήνα, 1963. Στο κείμενο 
έχει διατηρηθεί η ορθογραφία του πρωτότυπου κειμένου με 
μόνη διαφορά τη μεταφορά του στη νέα ελληνική.

17  Για περισσότερα δες Χρ. Σολδάτου, ό.π., σελ. 113-116.

σε σε γενικές γραμμές τη ζωή των Ελλήνων και 
επέτρεψε την απόκτηση ιδιωτικής περιουσίας και 
την αυτοδιοίκηση των ελληνικών κοινοτήτων. Τα 
χρόνια μετά το 1856 είναι χρόνια ακμής για τον 
ελληνισμό. Μέσα σ’ ένα κλίμα συνύπαρξης με τους 
οθωμανικούς πληθυσμούς, οι Έλληνες εργάζονται 
για την πρόοδο και την ευημερία τους. Η σταδια-
κή εξέλιξή τους είναι τέτοια που λαμβάνουν την 
πρωτοκαθεδρία στην οικονομική, εκπαιδευτική και 
κοινωνική δραστηριότητα της εποχής. 

Ειδικότερα για την περιοχή της Σμύρνης, ξε-
χωρίζει με την εκεί παρουσία της η Ευαγγελική 
Σχολή. Το εκπαιδευτικό της πρόγραμμα είναι τώ-
ρα πιο οργανωμένο και η δομή του περιλαμβάνει: 
Νηπιαγωγείο, Δημοτικό, Γυμνάσιο, εμπορικό τμήμα 
και τμήμα ξένων γλωσσών και διδασκαλείων. Πε-
ριφερειακά παραρτήματα απαντώνται σε όλη τη 
Σμύρνη18. Οι μαθητές της Σχολής συνεχώς αυξά-
νουν και η λάμψη της είναι τέτοια που κατέστη το 
σπουδαιότερο σχολείο της Μικράς Ασίας. Το 1894 
ιδρύεται από την Ευαγγελική Σχολή, Εμπορική Σχο-
λή για να καλύψει τις ανάγκες του πληθυσμού της 

18  Για περισσότερα δες Χρ. Σολδάτου, ό.π., σελ. 193.

Η σφραγίδα της Ευαγγελικής Σχολής Σμύρνης.
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περιοχής σε μια οικονομική δραστηριότητα που 
κατείχαν τα ηνία και είχαν αποκτήσει τη φήμη ικα-
νότατων εμπόρων. 

Ως προς τα παρθεναγωγεία, ξεχώριζε το Αρ-
σάκειο της Σμύρνης. Ξεκίνησε ως μικρό αλληλοδι-
δακτικό σχολείο το 1835 και το 1874 έγινε πλήρες 
Γυμνάσιο και επόπτευε τα άλλα παρθεναγωγεία 
της Σμύρνης19. Το Ομήρειο Παρθεναγωγείο ξεκί-
νησε τη λειτουργία του το Σεπτέμβριο του 1881. 
Αποτέλεσε δημόσιο εθνικό ίδρυμα και απέκτησε 
κλασικό Γυμνάσιο και διδασκαλείο νηπιαγωγών 
και δασκάλων δημοτικής εκπαίδευσης. Ιδιαίτερο 
ρόλο διαδραμάτιζε το Ελληνικό Ορφανοτροφείο 
Σμύρνης. Εκτός από την παροχή στέγης και τροφής 
στα ορφανά παιδιά που συντηρούσε, προσέφερε 
και εκπαίδευση. Το διάστημα αυτό συναντά κανείς 
στη Σμύρνη πλήθος σχολείων, αρρένων και θηλέ-
ων, που λειτουργούν τόσο μέσα στην ίδια την πόλη 
της Σμύρνης όσο και στις γειτονικές περιοχές, στα 
προάστια και τους κοντινούς οικισμούς. 

Το 1875 ιδρύεται στη Σμύρνη το Αμερικανικό 
Κολέγιο Σμύρνης, το οποίο συνεχίζει μέχρι σήμε-
ρα την παρουσία του στα ελληνικά εκπαιδευτικά 
πράγματα, από γυναίκες ιεραποστόλους της Ενο-
ριακής Εκκλησίας της Μασαχουσέτης, ως σχολείο 
πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. 
Η Mary West με εντολή του American Board of 
Commissioners ανακαίνισε ένα ερειπωμένο αρ-
χοντικό, έγραψε στην πόρτα «Αμερικανική Σχολή 
για κορίτσια» και ένα πρωινό του 1875 άνοιξε τις 
πύλες και περίμενε με αγωνία τις πρώτες μαθήτρι-
ες. Η απελευθέρωση της γυναίκας από τη σκλαβιά 
της αγραμματοσύνης υπήρξε το ιδανικό που ονει-
ρεύτηκε να κάνει πραγματικότητα το Σχολείο της 
Σμύρνης20. 

Μέχρι το 1908 η παιδεία ακμάζει στην περιοχή 
της Σμύρνης και εξελίσσεται σε μια δραστηριότητα 
που συμπαρασύρει κυριολεκτικά όλους τους άλ-
λους τομείς της δράσης του Ελληνισμού. Από εκεί 
και έπειτα τα εκπαιδευτικά πράγματα λαμβάνουν 
μια εντελώς άλλη τροπή. Η άνοδος των Νεότουρ-
κων, το ξέσπασμα των Βαλκανικών πολέμων και ο 
Α΄ Παγκόσμιος Πόλεμος θα επηρεάσουν καταλυ-

19  Για περισσότερα δες Σπ. Αναστασιάδης, Μικρασιατικά Χρονικά, 
τ. Γ΄ σελ. 162-171.

20  Οι πληροφορίες αυτές παρέχονται από τον επίσημο ιστοχώρο 
του Αμερικανικού Κολεγίου Ελλάδος (http://www.acg.edu).

τικά τη ζωή των Ελλήνων της Σμύρνης21. Το 1914 
η κατάσταση είναι αποκαρδιωτική. Ως το 1919 οι 
διώξεις των Ελλήνων αναστέλλουν την πνευμα-
τική δημιουργία των προηγούμενων χρόνων. Τα 
πράγματα θα αλλάξουν ριζικά μετά την υπογραφή 
της συνθήκης των Σεβρών και τις προοπτικές αλλά 
και τις ελπίδες που γεννούσαν οι όροι της. Δεν 
είχαν βέβαια υπολογιστεί οι εξελίξεις που θα ακο-
λουθούσαν. Δικαιολογημένα το διάστημα από το 
1919 έως το 1922 χαρακτηρίζεται ως το κύκνειο 
άσμα του Ελληνισμού της Σμύρνης αλλά και της 
ευρύτερης περιοχής της Μικράς Ασίας σημαδεύο-
ντας τη βίαιη εκρίζωσή του. Η περίοδος αυτή χα-
ρακτηρίζεται από τον ενθουσιασμό των Ελλήνων 
της Μικράς Ασίας που νιώθουν την παρουσία των 
ελληνικών στρατευμάτων ως εγγύηση της ασφά-
λειάς τους. Αγωνίζονται να καλύψουν τον χρόνο 
που έχασαν από τις εκδιώξεις των προηγούμενων 
χρόνων22. 

21  Για περισσότερα δες Χρ. Σολδάτου, ό.π., σελ. 215-234.
22  Για περισσότερα δες Χρ. Σολδάτου, ό.π., σελ. 237-246.

Το θέατρο της Σμύρνης σε επιστολικό δελτάριο της επο-
χής.
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Η ιδιαίτερη περίπτωση 
του Πανεπιστημίου Σμύρνης 
Η περίπτωση του Πανεπιστημίου της Σμύρνης είναι 
ίσως μοναδική στην παγκόσμια ιστορία. Ένα πανε-

πιστημιακό ίδρυμα, δημιούργημα της πνευματικής 
ωρίμανσης της κοινωνίας της Σμύρνης και ανταπο-
κρινόμενο πλήρως στις ανάγκες της είναι καθόλα 
έτοιμο να υποδεχτεί τους πρώτους του φοιτητές το 

Έγγραφα σχετικά με την οργάνωση του «Ιωνικού Πανεπιστημίου» με τις υπογραφές-μονογραφές τιυ Κ. Καραθεοδωρή, Δ. 
Γούναρη, Αρ. Στεργιάδη (αρχείο Σ. Ι. Καργάκου).
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Σεπτέμβριο του 1922. Κι όμως οι εξελίξεις θα του 
στερήσουν αυτή τη χαρά και ολόκληρη η πόλη της 
Σμύρνης θα παραδοθεί στις φλόγες του πολέμου 
τον Αύγουστο του ίδιου έτους. 

Ο Κωνσταντίνος Καραθεοδωρή ανταποκρί-
θηκε άμεσα στο αίτημα του Ελ. Βενιζέλου για την 
ίδρυση πανεπιστημίου στην περιοχή της Σμύρνης. 
Με τον κρητικό πολιτικό είχαν γνωριστεί παλαι-
ότερα και συνδέονταν με προσωπική φιλία. Τον 
Ιούλιο του 1895 στο σπίτι του θείου του Αλέξαν-
δρου Καραθεοδωρή στα Χανιά συναντά για πρώ-
τη φορά τον Ελ. Βενιζέλο, όταν ο πρώτος ήταν 
γενικός διοικητής της Κρήτης. Όταν λαμβάνεται η 
απόφαση για την ίδρυση του δεύτερου ελληνικού 
πανεπιστημίου προτάθηκαν η Κωνσταντινούπο-
λη και η Θεσσαλονίκη, προτού οριστικοποιηθεί 
η Σμύρνη. Στη συνάντηση Βενιζέλου - Καραθεο-
δωρή στο Παρίσι τον Σεπτέμβριο του 1919 επι-
βεβαιώθηκε η απόφαση και ζητήθηκε από τον 
διακεκριμένο Έλληνα μαθηματικό να αναλάβει τη 
συγκρότηση και την οργάνωσή του. Ο Καραθε-
οδωρή προσλαμβάνεται αρχικά ως καθηγητής 
του Πανεπιστημίου Αθηνών και στη συνέχεια του 
Πανεπιστημίου Σμύρνης. Το νέο πανεπιστήμιο θα 
περιλάμβανε αρχικά τις παρακάτω σχολές: Γε-
ωπονικής και Φυσικών Επιστημών, Ανατολικών 
Γλωσσών και Πολιτισμού, Σχολή Δημοσίων Υπαλ-
λήλων, Εμπορική, Χωροσταθμών και Εργοδηγών, 
Μουσουλμανικό Ιεροδιδασκαλείο, Ινστιτούτο Υγι-
εινής και θα οργανωνόταν Δημόσια Βιβλιοθήκη 
για να εξυπηρετήσει τις ακαδημαϊκές ανάγκες. 
Για τον εξοπλισμό του νέου πανεπιστημίου αγο-
ράστηκαν πλήθος από συγγράμματα καθώς και 
σπάνια βιβλία. Το Πανεπιστήμιο στελεχώθηκε 
από ικανότατους και άξιους καθηγητές. Ο Καρα-
θεοδωρή αποκάλεσε το νέο πανεπιστήμιο ως «το 
φως της Ανατολής». Δυστυχώς δεν ευτύχησε να 
δει το όραμά του να αποδίδει καρπούς, για το 
οποίο είχε τόσο πολύ αγωνιστεί. Με τον πυρπόλη-
ση της πόλης της Σμύρνης φυγάδεψε με κίνδυνο 
της ίδιας του της ζωής το υλικό του άτυχου αυτού 
πανεπιστημίου που η μοίρα του επιφύλαξε ένα 
άσχημο παιχνίδι23. 

23  Για περισσότερα δες Μαρία Γεωργιάδου, Κωνσταντίνος Κα-
ραθεοδωρή. Ένας μαθηματικός υπό την σκέπη της εξουσίας, 
Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης, Ηράκλειο, 2007.

Ειδικότερα στοιχεία για 
την εκπαίδευση στη Σμύρνη 
Η εκπαίδευση των γυναικών στη Σμύρνη αλλά και 
στην ευρύτερη περιοχή της Μικράς Ασίας αποτελεί 
ένα ιδιαίτερο θέμα. Ως τα πρώτα χρόνια του 19ου 
αιώνα το θέμα της μόρφωσης των κοριτσιών δεν 
υφίστατο, καθώς η αντίληψη της εποχής επέβαλλε 
μια άλλη προοπτική που συνδεόταν αποκλειστικά 
με τις εργασίες του σπιτιού και την ανατροφή των 
παιδιών. Από τα μέσα του ίδιου αιώνα η κατάσταση 
αρχίζει να αλλάζει. Τα πρώτα σχολεία για κορίτσια 
που συστήνονται είναι τα θηλεοκομεία, οι πρόδρο-
μοι δηλαδή των παρθεναγωγείων. Η εκπαίδευση 
των κοριτσιών της Μικράς Ασίας γενικεύεται το 
1900, όπου κάθε περιοχή διαθέτει το δικό της 
παρθεναγωγείο. 

Άλλο πάλι σημαντικό στοιχείο ήταν πως πα-
ράλληλα με τη δημόσια παιδεία λειτούργησε και η 
ιδιωτική πρωτοβουλία για την ενίσχυση των σχο-
λείων της Σμύρνης. Τα πρώτα κοινοτικά σχολεία 
λειτούργησαν κάτω από τη σκέπη της εκκλησίας 
και διοικούνταν από τη δημογεροντία. Συχνά εύ-
ποροι πολίτες έδιναν δωρεές για τη συντήρηση 
των σχολείων ή ακόμη αναλάμβαναν και την ανοι-

Ο Κ. Καραθεοδωρή.
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κοδόμησή τους. Πλούσιες δωρεές προσφέρονται 
για την αγορά συγγραμμάτων, ενδυμάτων αλλά 
και για τη στήριξη απόρων μαθητών. Πέρα απ’ 
αυτό, αρκετοί συνέβαλαν στην ίδρυση ιδιωτικών 
σχολείων όπως αναφέρθηκε στα προηγούμενα 
κεφάλαια.

Ιδιαίτερο ρόλο στα εκπαιδευτικά δρώμενα 
της Σμύρνης διαδραμάτισαν τα τυπογραφεία που 
λειτούργησαν στην περιοχή αυτή. Περί το 1830 
λειτούργησε το τυπογραφείο της Ευαγγελικής Σχο-
λής της Σμύρνης, αν και η λειτουργία του δεν ήταν 
συνεχής αλλά με διαλείμματα. Το τυπογραφείο του 
Τέμπλου στη Σμύρνη είχε επίσης σημαντική προ-
σφορά σε εκδόσεις. 

Το πρώτο τυπογραφείο της Σμύρνης ήταν γαλ-
λικό και σε αυτό τυπωνόταν από το 1821 συνε-
χώς η γαλλική εφημερίδα «Spectateur Oriental». 
Η εφημερίδα με τη μεγαλύτερη χρονική διάρκεια 
ήταν η «Αμάλθεια». Εκδόθηκε το 1838 από το δά-
σκαλο Κ. Ροδέ και η έκδοσή της ήταν αδιάκοπη 
μέχρι την καταστροφή της πόλης της Σμύρνης ενώ 
συνεχίστηκε η έκδοσή της για ένα χρόνο ακόμη 
στην Αθήνα. Άλλες σημαντικές εφημερίδες ήταν η 
«Αρμονία» και η «Νέα Σμύρνη». Συνολικά το 19ο 
αιώνα και στις αρχές του 20ού είχαν εκδοθεί πε-
ρίπου 30 εφημερίδες που μαρτυρούν με τον πιο 
τρανό τρόπο την πνευματική κίνηση του Ελληνι-

σμού της περιοχής της Σμύρνης. Εκτός από τις 
εφημερίδες εκδίδονταν και πολλά περιοδικά24. 

Το πνευματικό έργο της περιοχής ενισχύεται 
και από τη σύσταση βιβλιοθήκης από την Ευαγ-
γελική Σχολή το 1747 που διέθετε πλούσιο υλικό 
σε συγγράμματα. Στην κορύφωση της ακμής της 
διέθετε 35.000 τόμους και 180 χειρόγραφα25. 
Το «Μουσείο της Σμύρνης» λειτούργησε από το 
1838-1847 και ανταποκρίθηκε στις ανάγκες δα-
σκάλων και μαθητών με την πλούσια βιβλιοθήκη 
που διέθετε26. Το «Φιλολογικό Μουσείο Σμύρνης» 
εκτός από βιβλιοθήκη ήταν και χώρος πολιτισμού 
αφού δίνονταν διάφορες διαλέξεις και μαθήματα. 
Η λειτουργία του λάμβανε χώρα σε αίθουσα της 
Ευαγγελικής Σχολής. Ο πνευματικός φωτισμός στη 
Σμύρνη συμπληρώνεται και από τους διαφόρους 
φιλεκπαιδευτικούς, πολιτιστικούς και πνευματικούς 
συλλόγους. Η «Ιωνική Λέσχη», μετέπειτα «Ελληνι-
κή», ιδρύθηκε το 1818 και διαδραμάτισε πολύτιμο 
κοινωνικό ρόλο. Επιπλέον, ιδρύθηκε ο «Σύλλογος 
προς διάδοσιν των Ελληνικών γραμμάτων» και 

24  Για περισσότερα δες : Χρ. Σολδάτου, ό.π., σελ. 132-37.
25  Τρ. Ευαγγελίδου, Ιστορία της Ποντιακής Τραπεζούντος από 

των αρχαιοτάτων χρόνων μέχρι των καθ’ ημάς (756-1897), 
Αθήνα 1898, σελ. 253.

26  Περισσότερα για το ρόλο του δες Χρ. Σολδάτου, ό.π., σελ. 140-
141.

Το Πανεπιστήμιο Σμύρνης.
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ο «Όμηρος» που εξέδιδε το ομώνυμο φιλολογι-
κό περιοδικό. Πιθανότατα να έλαβαν δράση και 
άλλοι φορείς για τους οποίους δεν διασώθηκαν 
μαρτυρίες μετά και την καταστροφή της πόλης της 
Σμύρνης27. 

Συμπεράσματα 
Η εκπαιδευτική και πνευματική κίνηση στη Σμύρ-
νη της Μικράς Ασίας έρχεται να μας δηλώσει με 
τον πιο σαφή τρόπο το ρόλο που διαδραματίζει η 
παιδεία για ένα έθνος. Ο Ελληνισμός της Μικράς 
Ασίας ορθοποδεί, ευημερεί και προοδεύει όταν 
αναπτύσσει τα δικά του σχολεία καθώς και άλλους 
φορείς και μέσα που μπορούν να ολοκληρώσουν 
την εκπαίδευση του πληθυσμού. Η εκπαιδευτική 
ανάταξη της Σμύρνης είναι παράλληλα και κοινω-
νική και δίνει το έρεισμα για την πρόοδο και την 
εξέλιξή της. Οι Έλληνες της Σμύρνης είχαν συνει-
δητοποιήσει βαθιά μέσα τους πως χωρίς παιδεία 
δεν μπορούν να ελπίζουν σ’ ένα καλύτερο μέλλον. 

27  Χρ. Σολδάτου, ό.π., σελ. 141.

Με τα σχολεία και τους εκπαιδευτικούς φορείς που 
συστήνουν, καλλιεργούν τη γλώσσα, προάγουν τον 
πολιτισμό, διαφυλάσσουν τις παραδόσεις, τα ήθη 
και τα έθιμα και δημιουργούν τη δική τους εθνική 
ταυτότητα. Τα εκπαιδευτικά ιδρύματα εντάσσονται 
στους κόλπους της κοινωνίας της Σμύρνης και 
αναπτύσσουν μια σχέση διαλεκτική. Έρχονται να 
ανταποκριθούν στις ανάγκες της κοινωνίας που τα 
δημιούργησε και να τη βοηθήσουν να αντεπεξέλ-
θει στα αιτήματα της εποχής εκείνης. 

Ο λαμπρός πολιτισμός της Σμύρνης αλλά και 
της ευρύτερης περιοχής της Μικράς Ασίας δεν 
έσβησε τον Αύγουστο του 1922. Συνεχίζει και 
σήμερα να μας φωτίζει με την παρουσία του και 
με τα ίχνη του που τα συναντάμε στον πολιτισμό 
μας αλλά και σε όλες τις πτυχές της κοινωνικής 
μας ζωής που άλλαξε ριζικά με τον ξεριζωμό 
των προσφύγων. Το παρελθόν ως οδηγός γίνεται 
ο καλύτερος σύμβουλος για το μέλλον. Και αυτό 
μπορεί να μας το διδάξει καλύτερα απ’ όλους η 
Ιστορία. 

Φωτογραφία έξω από το Πανεπιστήμιο της Σμύρνης.
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Άσκηση της ιατρικής με κοινωνικό 
πρόταγμα από τους Έλληνες γιατρούς 
της Σμύρνης

Του Λαζάρου Βλαδίμηρου
Διδάκτορα της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών
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Το Γραικικό Νοσοκομείο της Σμύρνης.

Ο Λάζαρος Βλαδίμηρος γεννήθηκε 
στην Αθήνα, σπούδασε Ιατρική στο 
Πανεπιστήμιο Αθηνών και ειδικεύτη-
κε στη Μαιευτική και Γυναικολογία. 
Το 1975 ανακηρύχτηκε Διδάκτωρ της 
Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου 
Αθηνών. Έχει δημοσιεύσει σε επιστη-
μονικά περιοδικά και έχει ανακοινώσει 
σε συνέδρια, περισσότερες από 190 
εργασίες για την Ιστορία της Ελληνι-
κής Ιατρικής.
Έχει γράψει 10 βιβλία για θέματα 
Ιστορίας της Ελληνικής Ιατρικής. Το 
βιβλίο του Το Υγειονομικό στον Ελλη-
νοτουρκικό Πόλεμο του 1897 έλαβε 
το Γερουλάνειο Βραβείο Ιστορίας της 
Ιατρικής το 1998. Το βιβλίο του Πα-
ναγιώτης Παμπούκης, πρωτοπόρος 
μικροβιολόγος ιδρυτής του Λυσσια-
τρείου έλαβε το Γερουλάνειο Βραβείο 
Ιατρικής Ηθικής και Δεοντολογίας το 
2004. Η μελέτη του Η ιστορία της ελ-
ληνικής ιατρικής στη Σμύρνη έλαβε το 
2004 το Βραβείο Αντιγόνης Αρσένη 
της Ενώσεως Σμυρναίων. Η μελέτη 
του αυτή συμπληρώθηκε και επεκτά-
θηκε και το 2008 εκδόθηκε από την 
Ένωση Σμυρναίων. Το 2006 ανακη-
ρύχτηκε Επίτιμο Μέλος της Εταιρείας 
Στρατιωτικής Ιατρικής.
Πρόσφατα ολοκλήρωσε τη μελέτη του 
για τους γιατρούς και την Ιατρική κατά 
την Επανάσταση του 1821. Ογκώδης 
μελέτη που βασίστηκε κυρίως σε δη-
μοσιευμένα και αδημοσίευτα αρχεία 
καθώς και σε πρωτογενείς ιστορικές 
πηγές. Η μελέτη αυτή δεν έχει δημο-
σιευτεί ακόμα.
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Είμαστε εις το «εμείς» κι όχι εις το «εγώ».
Μακρυγιάννη Απομνημονεύματα.

Σταθμός και ορόσημο για την ελληνική κοινότητα 
της Σμύρνης υπήρξε η ίδρυση ελληνικού νοσο-
κομείου το 1723. Οι συχνές τότε επιδημίες πα-
νώλης που εμφανίζονταν στους πληθυσμούς της 
Οθωμανικής Αυτοκρατορίας συνέβαλαν καθορι-
στικά στην απόφαση για την ίδρυση νοσοκομείου 
από την ελληνική κοινότητα. Η ίδρυση νοσοκο-
μείου προκειμένου να περιθάλπονται τα οικονο-
μικώς ασθενέστερα μέλη της κοινότητας, απο-
δεικνύει την ετοιμότητα αλλά και την κοινωνική 
ευαισθησία της ελληνικής παροικίας της Σμύρνης 
να αντιμετωπίσει τα υγειονομικά προβλήματα της 
εποχής. Το ίδρυμα ονομάστηκε Γραικικό Νοσοκο-
μείο «Ο Άγιος Χαράλαμπος», από τον ορθόδοξο 
Άγιο προστάτη από την πανώλη.

Το Γραικικό Νοσοκομείο από το 1723 που 
ιδρύθηκε με λιγοστά κρεβάτια, μέχρι το 1922 
όπου είχε αναπτυγμένα 400 κρεβάτια, λειτούργη-
σε ως ο κεντρικός πυρήνας, γύρω από τον οποίο 
αναπτύχθηκε η ελληνική ιατρική της Σμύρνης με 
την πρότυπη όσο και πρωτοπόρα για την εποχή 
κοινωνική προσφορά. 

Το νοσοκομείο διοικούσε δωδεκαμελής εφο-
ρεία. Κατά το 1920-1922 το νοσοκομείο διέθετε 
χειρουργικά και παθολογικά τμήματα, ανδρών 
και γυναικών, μαιευτικό και οφθαλμολογικό τμή-
μα, κλινική για τα μεταδοτικά νοσήματα, ψυχια-
τρική και νευρολογική κλινική, παιδιατρικό τμήμα 
και βρεφοκομείο, οργανωμένο μικροβιολογικό 
και ακτινολογικό εργαστήριο, καθώς και πλήρες 
φαρμακείο. Κατά τα τελευταία χρόνια της ακμής 
του, νοσήλευε περί τους 3.000 ασθενείς ετησί-
ως, διατηρούσε εξωτερικά ιατρεία και χορηγούσε 
σε πλήθος απόρων ασθενών τα αναγκαία για τη 
θεραπεία φάρμακα.

Στη διάρκεια δύο αιώνων λειτουργίας, το 
Γραικικό Νοσοκομείο καθιερώθηκε ως σπουδαίο 
νοσηλευτικό και θεραπευτικό κέντρο, όχι μόνο 
στη συνείδηση των Ελλήνων κατοίκων της Σμύρ-
νης, αλλά έχαιρε εκτίμησης και από τις άλλες 
εθνικές και θρησκευτικές κοινότητες της πόλης. 
Οι κάτοικοι της Σμύρνης καθώς και πολλών άλ-
λων περιοχών της Μικράς Ασίας, ακόμα και από 
τα νησιά του Αιγαίου, ανεξάρτητα από φυλή ή 
θρήσκευμα, κοινωνική θέση ή οικονομική κατά-

σταση, είχαν ελεύθερη και ισότιμη πρόσβαση σε 
όλες τις ιατρικές υπηρεσίες που διέθετε το νοσο-
κομείο. Για τους Έλληνες γιατρούς της Σμύρνης, 
κριτήριο εισαγωγής στο νοσοκομείο για νοσηλεία 
ή χειρουργική επέμβαση, ήταν πάντα η σοβαρό-
τητα της ιατρικής διάγνωσης και όχι το βάρος 
του βαλαντίου του ασθενή. Στο ελληνικό νοσο-
κομείο πλήρωναν μόνο όσοι διέθεταν άφθονα 
χρήματα. Όλοι όμως απολάμβαναν ισότιμη και 
υψηλού επιπέδου ιατρική περίθαλψη. Η ελληνική 
κοινωνία της Σμύρνης κατόρθωσε να δημιουργή-
σει, με κεντρικό φορέα το Γραικικό Νοσοκομείο, 
ένα σύστημα παροχής ιατρικών υπηρεσιών, το 
οποίο αποτελεί όραμα και στόχο, ακόμα και για 
την εποχή μας.

Για δύο αιώνες το Γραικικό Νοσοκομείο Σμύρ-
νης στελεχώθηκε αποκλειστικά από Έλληνες για-
τρούς, παρόλ’ αυτά, δεχόταν ασθενείς από όλες 
τις άλλες εθνότητες της Σμύρνης. Το γεγονός αυ-

Πολλοί γιατροί της Σμύρνης έγραψαν βιβλία για τους μα-
θητές των γυμνασίων. Η «Ανθρωπολογία» του γιατρού 
Γεωργίου Διαμαντόπουλου (1840-1915) που εκδόθηκε 
το 1880.
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τό, εκτός από την ανθρωπιστική του διάσταση, 
αποδεικνύει και την αποδοχή της επιστημονικής 
αξίας των Ελλήνων γιατρών από τις άλλες εθνό-
τητες. Σε όλα τα νοσοκομεία των άλλων εθνοτή-
των της Σμύρνης υπηρέτησαν Έλληνες γιατροί. 
Υπηρέτησαν εκεί ως διευθυντές κλινικών και 
συνεργάτες, γιατί κρίθηκαν άξιοι για τις θέσεις 
αυτές από τους Τούρκους, τους Αρμένιους, τους 
εβραίους, τους Φραγκολεβαντίνους.

Το επιστημονικό προσωπικό του νοσοκομεί-
ου πρόσφερε τις υπηρεσίες του αμισθί για μια 
τριετία. Η καταξίωση κάθε Έλληνα γιατρού της 
Σμύρνης, είτε ήταν γηγενής Σμυρνιός ή προερχό-
ταν από άλλες περιοχές της Ελλάδας και σταδιο-
δρομούσε στη Σμύρνη, ήταν να προταθεί από την 
αδελφότητα που διοικούσε το νοσοκομείο για να 
αναλάβει θέση επιστημονικού συνεργάτη ή διευ-
θυντή σε ένα από τα τμήματα του νοσοκομείου.

Όλες οι θέσεις των γιατρών στο νοσοκομείο 
ήταν θέσεις αμίσθων. Επιπρόσθετα, οι διευθυ-
ντές των τμημάτων συναγωνίζονταν κάθε χρόνο 
ποιος θα προσφέρει περισσότερα χρήματα στους 
εράνους για την οικονομική ενίσχυση του ιδρύ-
ματος. Η αριστοκρατία, κατά την αρχαιοελληνική 
έννοια, λειτουργούσε σε όλους τους τομείς της 
δραστηριότητας και σε όλα τα επίπεδα διοίκησης 
της ελληνικής κοινότητας και φυσικά στη διοίκη-
ση του νοσοκομείου.

Αναμφίβολα, η μεγάλη φήμη του Γραικικού 
Νοσοκομείου Σμύρνης σε ολόκληρη την Οθω-
μανική Αυτοκρατορία, ως ξακουστό νοσηλευτικό 
ίδρυμα με υποδειγματική λειτουργία και αξιοθαύ-
μαστα ιατρικά αποτελέσματα, οφειλόταν βασικά 
στους αξιόλογους γιατρούς που διαχρονικά το 
στελέχωσαν. Ποια ήταν τα κοινά χαρακτηριστικά 
των Ελλήνων γιατρών της Σμύρνης; 

Πρώτα από όλα, το υψηλό επίπεδο της ια-
τρικής εκπαίδευσης και ενημέρωσης που τους 
διαφοροποιούσε από τους άλλους γιατρούς 
της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, αλλά και από 
τους συναδέλφους τους του ελληνικού κράτους. 
Όλοι σχεδόν είχαν φοιτήσει στα πιο ονομαστά 
Πανεπιστήμια της εποχής τους. Μετά τις βασικές 
σπουδές και την απόκτηση του διπλώματος, συ-
νέχιζαν την μετεκπαίδευση σε ιατρικά κέντρα της 
Ευρώπης για να αποκτήσουν πρόσθετες γνώσεις 
και εμπειρίες. Ακόμα και στις εποχές όπου δεν 
υπήρχαν ειδικότητες, δεν ήταν λίγοι αυτοί που 

παρακολουθούσαν σε διάφορες ευρωπαϊκές 
πανεπιστημιακές κλινικές μαθήματα, ακόμα και 
μετά τη λήψη του διπλώματος, για να διευρύ-
νουν τις γνώσεις τους σε διάφορους κλάδους 
της ιατρικής. Παρακολουθούσαν τη βιβλιογραφία 
της εποχής και συχνά πραγματοποιούσαν επιστη-
μονικά ταξίδια στις χώρες της Δυτικής Ευρώπης 
για να ενημερωθούν από κοντά για τις νέες με-
θόδους θεραπείας.

Στην πολυφυλετική κοινωνία της Σμύρνης, 
μέσα στο οθωμανικό κράτος και μεταξύ άλλων 
εθνοτήτων, μόνο οι άξιοι και επαρκώς καταρτι-
σμένοι Έλληνες γιατροί μπορούσαν να σταδιο-
δρομήσουν. Μετριότητες δεν χωρούσαν μεταξύ 
των δύσπιστων και καχύποπτων Τούρκων. Για 
να διακριθούν και να προκόψουν, έπρεπε εκτός 
από τη συμπάθεια και αποδοχή της ελληνικής 
κοινότητας, να κερδίσουν και την εκτίμηση των 
άλλων κοινοτήτων της πόλης. Με την επιστημο-
νική τους αξία, με την πολυμάθεια και γλωσσο-
μάθεια που τους χαρακτήριζε, καθώς και με την 
ανθρωπιά τους, κατόρθωσαν να κερδίσουν την 
εκτίμηση όλων των κοινοτήτων. Τόσο οι γηγενείς 

Ο γιατρός και ποιητής Μιλτιάδης Εμμανουήλ (1825-1916) 
που τιμήθηκε για το ιατρικό και κοινωνικό του έργο από 
την ελληνική και τουρκική κυβέρνηση.
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Σμυρνιοί γιατροί, όσο και οι πολυάριθμοι Έλλη-
νες γιατροί από άλλα μέρη του ελληνισμού που 
σταδιοδρόμησαν στη Σμύρνη, υπήρξαν εξαίρετοι 
επιστήμονες.

Η στέρεα επιστημονική γνώση μαζί με την 
ευρύτερη πολιτιστική παιδεία που διέθεταν, συ-
ντέλεσε ώστε να πρωτοστατούν σε κάθε προ-
σπάθεια για τη δημιουργία έργων κοινωνικής και 
κοινοτικής πρόνοιας, στην ίδρυση εστιών παιδεί-
ας και πολιτισμού. Σε κάθε πολιτιστικό σύλλογο, 
στις εφορείες των εκπαιδευτηρίων, στα ιδρύμα-
τα κοινωνικής πρόνοιας, οι γιατροί της Σμύρνης 
συμμετέχουν ενεργά και προσφέρουν ανιδιο-
τελώς τις υπηρεσίες τους. Όλοι οι γιατροί της 
Σμύρνης αφιέρωναν μία ημέρα της εβδομάδας 
για να δέχονται και να εξετάζουν τους απόρους 
δωρεάν.

Έντιμοι και αξιοσέβαστοι πολίτες, φιλόστοργοι 
και υποδειγματικοί οικογενειάρχες, αληθινά πρό-
τυπα χριστιανικής φιλανθρωπίας και ιπποκρατι-
κής δεοντολογίας, πραγματικοί ιατροφιλόσοφοι, 
δραστήριοι κοινοτικοί παράγοντες, δημιουργούν 
και προβάλλουν ένα αξεπέραστο πρότυπο. Ζώ-

ντας στο οθωμανικό κράτος, δεν χάνουν ούτε 
αλλοτριώνουν την εθνική τους συνείδηση. Παρα-
μένουν Έλληνες ακόμα και στις πιο δύσκολες για 
τον Ελληνισμό εποχές. Πολλοί δεν διστάζουν να 
προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στην Ελλάδα ως 
εθελοντές, ακόμα και σε ελληνοτουρκικές πολε-
μικές συρράξεις, γνωρίζοντας και αποδεχόμενοι 
τους σχετικούς κινδύνους αυτών των ενεργειών. 
Με αυταπάρνηση προσφέρουν ιατρικές υπηρεσί-
ες σε κάθε περιοχή της Ανατολής που πλήττεται 
από θεομηνίες ή φυσικές καταστροφές. Στους 
μεγάλους σεισμούς που έπληξαν τη Μυτιλήνη το 
1867 και τη Χίο το 1881, πολυμελείς ομάδες 
από Έλληνες γιατρούς της Σμύρνης σπεύδουν 
να προσφέρουν βοήθεια, εγκαταλείποντας για 
πολλές εβδομάδες τις προσωπικές τους προσο-
δοφόρες εργασίες.

Οι Έλληνες γιατροί της Σμύρνης, όπως άλλω-
στε ολόκληρη η ελληνική κοινότητα της πόλης, 
ζούνε σε πολυφυλετικό και εχθρικά διακείμενο 
προς τη δυτική κουλτούρα και τον Ελληνισμό 
κράτος, αλλά διατηρούν με φανατισμό όχι μόνο 
την ελληνική εθνική υπόσταση, αλλά και την ευ-

Ο Γεώργιος Ηλιάδης που αρνήθηκε τον τίτλο του πασά 
προκειμένου ν’ αποκτήσει η Σμύρνη ακτινολογικό μηχά-
νημα.

Ο Σάββας Γεωργιάδης (1857-1942) προσέφερε σπουδαίο 
ιατρικό και κοινωνικό έργο στην Τουρκία, στη Γαλλία και 
στην Ελλάδα.
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ρωπαϊκή τους πολιτιστική ταυτότητα. Δεν υπήρ-
ξαν ποτέ «ανατολίτες», πολίτες της Ανατολής δη-
λαδή, όπως τους χαρακτήρισε πολλές φορές η 
νεοελληνική μιζέρια που κρίνει πάντα εξ ιδίων τα 
αλλότρια. Δεν «αλληθώρισαν» ποτέ πολιτισμικά 
μεταξύ Ανατολής και Δύσης, γιατί υπήρξαν πά-
ντα βαθύτατα Έλληνες και ταυτόχρονα βαθύτατα 
Ευρωπαίοι. Η ελληνική κοινότητα Σμύρνης δια-
χρονικά αναπτύχθηκε και δημιούργησε το πολι-
τιστικό της υπόβαθρο, ως τμήμα του ελληνισμού 
αλλά με την ευρωπαϊκή του διάσταση. Η ελληνι-
κή κοινότητα Σμύρνης δεν αντιμετώπισε ποτέ την 
Ευρώπη με την αμφιθυμία του ελλαδικού κρά-
τους και του ελληνικού λαού που μόνιμα, ακόμα 
και στην εποχή μας, από τη μια μεριά πιθηκίζει 
και εκστασιάζεται με ό,τι ξενόφερτο και από την 
άλλη μονίμως μέμφεται και λοιδορεί τον δυτικό 
τρόπο σκέψης. Οι Έλληνες της Σμύρνης δεν είχαν 
τέτοια προβλήματα, ήταν τμήμα της Ευρώπης.

Στις πνευματικές καταβολές των Ελλήνων 
της Σμύρνης ήταν πάντα σε αγαστή συμπόρευ-
ση η αρχαιοελληνική παιδεία, ο βυζαντινός πο-
λιτιστικός λόγος, η κοινοτική παράδοση αιώνων 
στην αυτοδιοίκηση, ο λαϊκός μας πολιτισμός, ο 
ευρωπαϊκός διαφωτισμός. Δεν ένιωσαν ποτέ ξέ-
νοι με τα παραπάνω. Τα θεωρούσαν τμήματα και 
συνιστώσες του πολιτισμού τους και φυσικά τα 
πρόβαλαν σε κάθε ευκαιρία.

Με τα παραπάνω πνευματικά εφόδια ανέπτυ-
ξαν στο έπακρο την συνείδηση της κοινότητας. Η 
ατομική και προσωπική άνοδος και καταξίωση 
λειτούργησε μέσα από την άνοδο του επιπέδου 
της κοινότητας. Το «εγώ» στην υπηρεσία του 
συνόλου. Η πρόοδος της ελληνικής κοινότητας 
πάνω από κάθε άλλη δραστηριότητα. Επόμενο 
λοιπόν και σε συλλογικό επίπεδο να δημιουρ-
γήσουν τα ανάλογα ιδρύματα κοινωνικής αλλη-
λεγγύης και πρόνοιας, τα τόσα πολλά κοινοτικά 
ιδρύματα παιδείας και πολιτισμού. Επιδίωξη και 
στόχος για κάθε αξιόλογο γιατρό της πόλης, ήταν 
να προταθεί τιμητικά για την εφορεία σε κάποιο 
φιλανθρωπικό ίδρυμα, να τιμηθεί με την ανάθε-
ση σε αυτόν θέσης διευθυντού σε κάποιο τμήμα 
του νοσοκομείου, να τον εκλέξουν να ηγηθεί σε 
πολιτιστικό ή κοινοτικό ίδρυμα.

Στη γη της Μικράς Ασίας, στη γη που δημι-
ουργήθηκε από τους αρχαίους Έλληνες, η επι-
στημονική ιατρική, ας μη το λησμονούμε αυτό, οι 

Έλληνες γιατροί άσκησαν την ιατρική επιστήμη 
με βασικό προσανατολισμό την ανθρωποκεντρι-
κή αντίληψη. Αυτή η συλλογική αντίληψη για τον 
σκοπό που πρέπει να διέπει την άσκηση της ια-
τρικής, μαζί με τη βυζαντινή κοινοτική παράδοση 
αιώνων, που ήθελε τα ελληνικά κοινοτικά νοσο-
κομεία, ως κέντρα παροχής ιατρικών υπηρεσιών 
με βάση τη χριστιανική αλληλεγγύη και αγάπη, 
οδήγησαν τους γιατρούς της Σμύρνης να σχημα-
τίσουν νοσηλευτικές δομές και πρακτικές, αρκετά 
πρωτοποριακές για την εποχή τους.

Οι Έλληνες γιατροί και φαρμακοποιοί της 
Σμύρνης κατά την άσκηση του λειτουργήματός 
τους θα πρέπει να τονιστεί ότι πρότασσαν το 
κοινωνικό συμφέρον έναντι του προσωπικού, 
αλλά ουδέποτε λησμόνησαν ή απεμπόλησαν την 
ελληνική τους κοινοτική υπόσταση. Το 1909 οι 
φαρμακοποιοί της Σμύρνης ίδρυσαν επιστημο-
νικό σύλλογο με την επωνυμία Φαρμακευτική 
Ένωσις Σμυρναίων. Ο σύλλογος λειτούργησε 
έως το 1915, όταν σταμάτησε τη δράση του, 
γιατί ο τότε μοναδικός Τούρκος φαρμακοποιός 
της Σμύρνης, απαίτησε να γράφονται τα πρακτικά 

Ο Δημήτριος Χρόνης (1841-1910) τιμήθηκε για την κοι-
νωνική του προσφορά από την Ελλάδα και την οθωμανική 
κυβέρνηση.
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του συλλόγου στην τουρκική γλώσσα, ενέργεια 
την οποία αρνήθηκαν οι πολυάριθμοι Έλληνες 
φαρμακοποιοί της Σμύρνης.

Το 1899 ένας μεγάλος σεισμός έπληξε την 
περιοχή του Αϊδινίου προκαλώντας χιλιάδες θύ-
ματα. Ο γιατρός Γεώργιος Ηλιάδης προσέτρεξε 
εθελοντικά στη σεισμόπληκτη περιοχή και με 
αυταπάρνηση και ανιδιοτέλεια πρόσφερε μεγά-
λες υπηρεσίες στους κατοίκους, ώστε ο Τούρκος 
νομάρχης τον πρότεινε στην κυβέρνηση για να 
τιμηθεί με τον τίτλο του πασά. Ο Ηλιάδης αρνή-
θηκε τον τίτλο και ζήτησε, αντί αυτής της τιμητι-
κής διάκρισης, την άδεια να εισαγάγει ακτινολο-
γικό μηχάνημα, του οποίου η εισαγωγή ήταν τότε 
απαγορευμένη από τους Τούρκους. Το 1902 η 
Σμύρνη απέκτησε ακτινολογικό μηχάνημα, χάρις 
στην ανιδιοτέλεια του γιατρού Ηλιάδη.

Ο Γεώργιος Ηλιάδης (1871-1916) γεννή-
θηκε στη Μαινεμένη και φοίτησε στην ονομαστή 
Ευαγγελική Σχολή. Σπούδασε στην Αθήνα όπου 
διετέλεσε βοηθός του καθηγητή της Φυσιολογίας 
Ρήγα Νικολαΐδη. Άσκησε για ένα μικρό χρονικό 
διάστημα στη Μαινεμένη και στη συνέχεια με-
τεκπαιδεύτηκε στο Παρίσι και το Βερολίνο, στη 
Γυναικολογία και τη Χειρουργική. Το 1896 εγκα-
ταστάθηκε στη Σμύρνη και αργότερα, το 1906, 
εγκαταστάθηκε στα Βουρλά. Κατά τον Αʹ Παγκό-
σμιο Πόλεμο επιστρατεύτηκε από την τουρκική 
κυβέρνηση και ανέλαβε τη γενική επιθεώρηση 
των στρατιωτικών νοσοκομείων από Πανόρμου 
έως Μαγνησίας με τον βαθμό του επιάτρου. Το 
1916 αρρώστησε και πέθανε από εξανθηματικό 
τύφο κατά το χρονικό διάστημα που υπηρετούσε 
στον Τουρκικό Στρατό, θύμα του ιατρικού καθή-
κοντος.

Ο Ηλιάδης παράλληλα με την ιατρική ασχο-
λήθηκε με επιτυχία και με τη λογοτεχνία, γρά-
φοντας ποιήματα, θεατρικά έργα και διηγήματα. 
Όταν εργαζόταν στα Βουρλά εξέδωσε περιοδικό 
για τη πρόοδο της γεωργίας. Το περιοδικό αυτό, 
Η Γεωργική Πρόοδος, ήταν το μοναδικό στο εί-
δος του σε ολόκληρη τη περιοχή της Μικράς Ασί-
ας. Ίδρυσε το Γεωργικό Αδελφάτο Βουρλών και 
ασχολήθηκε με την φροντίδα για την ενημέρωση 
των αγροτών σε θέματα καλλιεργειών.

Η περίπτωση του γιατρού Ηλιάδη δεν είναι 
η μοναδική. Η αναγνώριση του εξαιρετικού επι-
στημονικού και κοινωνικού έργου των Ελλήνων 

γιατρών, αποδεικνύεται από τις τιμητικές διακρί-
σεις και τα παράσημα που απέκτησαν πολλοί από 
αυτούς από διάφορες κυβερνήσεις για το σπου-
δαίο κοινωνικό τους έργο. 

Οι γιατροί της Σμύρνης παράλληλα με την 
άσκηση της τέχνης του Ασκληπιού, διακόνησαν 
με επιτυχία και πολλές άλλες εκφάνσεις του πο-
λιτισμού. Η λογοτεχνία, σε όλες της τις μορφές, 
η αρχαιολογία, η μουσική, η λαογραφία, η ιστο-
ρία, η δημοσιογραφία, ο αθλητισμός, χρωστούν 
στους γιατρούς της Σμύρνης αρκετές από τις πιο 
αξιόλογες σελίδες τους. Εκτός από την ουσιαστι-
κή συμμετοχή τους στην εξέλιξη της νεοελληνι-
κής ιατρικής, οι γιατροί της Σμύρνης συνέβαλαν 
με αξιόλογα έργα και στην ευρύτερη πολιτιστική 
ανάπτυξη του τόπου μας.

Το 1922 χάθηκαν αμέτρητες ζωές και κο-
λοσσιαίες περιουσίες. Χάθηκαν πανάρχαιες πα-
τρογονικές εστίες Ελλήνων της Μικράς Ασίας. 
Χάθηκε ο λαμπρός πολιτισμός που αναπτύχθηκε 

 Ο Ιπποκράτης Αργυρόπουλος (1851-1922) εργάστηκε 
αφιλοκερδώς σε όλα τα κοινοτικά ιδρύματα της Σμύρνης.
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στο πέρασμα των αιώνων, από των Ελλήνων τις 
κοινότητες, στην άλλη πλευρά του Αιγαίου. Ίσως 
αυτή η απώλεια να είναι για τον Ελληνισμό η πιο 
τραγική και η πιο δυσαναπλήρωτη από όλες τις 
άλλες. Στον ελληνικό πολιτισμό που αναπτύχθη-
κε και μεγαλούργησε στη Μικρά Ασία, η ιατρική 
επιστήμη ασφαλώς κατέχει περίοπτη θέση. Του-
λάχιστον ας μη χαθεί η μνήμη αυτού του πολι-
τισμού.
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ΑΠΟΣΤΡΑΤΕΙΕΣ

• Τέθηκε σε αυτεπάγγελτη αποστρατεία ως 
ευδοκίμως τερματίσας τη σταδιοδρομία του με 
το βαθμό που φέρει ο Αντιναύαρχος Μάχιμος 
Αναστάσιος Κατσάρης, διατηρώντας τον τίτλο του 
Επίτιμου Διοικητού Σχολής Ναυτικών Δοκίμων και 
Επίτιμου Διοικητού Διοίκησης Ναυτικής Εκπαίδευ-
σης

• Τέθηκε σε αυτεπάγγελτη αποστρατεία ως 
ευδοκίμως τερματίσας τη σταδιοδρομία του με το 
βαθμό που φέρει ο Αντιναύαρχος Μηχανικός 
Αχιλλέας Κριμιώτης, διατηρώντας τον τίτλο του 
Επίτιμου Γενικού Επιθεωρητή Ναυτικού

• Τέθηκε σε αυτεπάγγελτη αποστρατεία ως 
ευδοκίμως τερματίσας τη σταδιοδρομία του με 
το βαθμό που φέρει ο Αντιναύαρχος Οικονο-
μικού Ιωάννης Ζώτος, διατηρώντας τον τίτλο 
του Επίτιμου Διευθυντού Οικονομικής Υπηρεσίας 
και Οικονομικής Επιθεώρησης Πολεμικού Ναυ-
τικού

• Τέθηκε σε αυτεπάγγελτη αποστρατεία ως 
ευδοκίμως τερματίσας τη σταδιοδρομία του με το 
βαθμό που φέρει ο Αντιναύαρχος Υγειονομι-
κού/Ιατρός Απόστολος Μαντίδης, διατηρώντας 
τον τίτλο του Επίτιμου Διευθυντού Υγειονομικού 
Γενικού Επιτελείου Ναυτικού

• Προήχθησαν στο βαθμό του Υποναυάρχου 
και τέθηκαν σε αποστρατεία ως ευδοκίμως τερ-
ματίσαντες τη σταδιοδρομία τους οι παρακάτω 
Αρχιπλοίαρχοι:

Μάχιμοι: Γεώργιος Μπάκος, Γεώργιος Γρα-
τσίας, Κωνσταντίνος Βαρβαρέσος

Μηχανικοί: Φανούριος Διαμαντόπουλος, Νι-
κόλαος Μαρίνης

Οικονομικού: Κωνσταντίνος Πιπέρης
Υγειονομικού/Ιατροί: Κωνσταντίνος Ντα-

τσάκης, Μιχαήλ Μπουρούνης

Υγειονομικού/Νοσηλευτικής: Μαρία Ψα-
ρουδάκη - Βαβολίνη

• Προήχθησαν στο βαθμό του Αρχιπλοιάρ-
χου και τέθηκαν σε αποστρατεία ως ευδοκίμως 
τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους, οι παρακά-
τω Πλοίαρχοι:

Υγειονομικού/Ιατρός: Παναγιώτης Λατσού-
δης

Υγειονομικού/Νοσηλευτικής: Στυλιανή Πι-
κραμένου - Τζωρτζίνη

• Προήχθησαν στον βαθμό του Πλοιάρχου 
και τέθηκαν σε αποστρατεία ως ευδοκίμως τερ-
ματίσαντες τη σταδιοδρομία τους οι παρακάτω 
Αντιπλοίαρχοι:

Μάχιμος: Σωτήριος Φερλέμης
Υγειονομικού/Νοσηλευτικής: Χρυσούλα-

Αγγελική Τόφα

• Προήχθη στο βαθμό του Πλοιάρχου και 
τέθηκε σε αποστρατεία μετά από αίτησή του ο 
Αντιπλοίαρχος (Μ) Χαράλαμπος Ευαγγελίδης

• Προήχθησαν στο βαθμό του Αντιπλοιάρ-
χου και τέθηκαν σε αποστρατεία μετά από αίτησή 
τους οι παρακάτω Πλωτάρχες:

Μάχιμος: Χρήστος Κωτσούλας
Υγειονομικού/Οδοντίατρος Γεώργιος Βα-

σιλόπουλος

• Τέθηκε σε αυτεπάγγελτη αποστρατεία, ο 
Αντιπλοίαρχος (Ε) Νικόλαος Κεμεντζετζίδης

• Τέθηκαν σε αποστρατεία ως ευδοκίμως τερ-
ματίσαντες τη σταδιοδρομία τους οι παρακάτω 
Αντιπλοίαρχοι (Ε): Ηλίας Ντέντης, Κωνσταντί-
νος Κωνσταντίνου, Σάββας Σαρινάκης, Σταύρος 
Πιπέρος, Γρηγόριος Μπίλιος, Νικόλαος Μπέζας, 
Νικόλαος Κούμενος

ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΝΘΥΠΑΣΠΙΣΤΩΝ - ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ
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• Προήχθησαν στο βαθμό του Αντιπλοιάρ-
χου και τέθηκαν σε αποστρατεία μετά από αίτη-
σή τους οι παρακάτω Πλωτάρχες (Ε): Ιωάννης 
Σιώζος, Νικόλαος Κόντος, Παναγιώτης Παναγιώ-
του, Χρήστος Βασιλάκης, Ματθαίος Πρατικάκης, 
Σταμάτιος Πιθαμίτσης, Θεόδωρος Κούτσος, Ηλί-
ας Καφούσης, Δημήτριος Αραμπατζής, Αντώνιος 
Μπιστίνας, Γαρείος Ιωάννης, Καραγιάννης Χαρά-
λαμπος, Παπανικολάου Παναγιώτης, Κωνσταντί-
νος Παπαϊωάννου, Αλέξανδρος Αρμενιάκος

• Προήχθησαν στο βαθμό του Αντιπλοιάρ-
χου και τέθηκαν σε αποστρατεία ως ευδοκίμως 
τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους, οι παρακάτω 
Πλωτάρχες (Ε): Κωνσταντίνος Πετράς, Κωνστα-
ντίνος Γιαννακόπουλος, Στυλιανός Καλιβρετάκης 

• Τέθηκε σε αυτεπάγγελτη αποστρατεία ο 
Πλωτάρχης (Ο) Ελευθέριος Γιαγκουδάκης 

• Τέθηκε σε αυτεπάγγελτη αποστρατεία, ως 
ευδοκίμως τερματίσασα τη σταδιοδρομία της, η 
Πλωτάρχης (Ε) Σοφία Μιχαηλίδου

• Προήχθη στο βαθμό του Πλωτάρχη και τέ-
θηκε σε αυτεπάγγελτη αποστρατεία ο Υποπλοί-
αρχος Μάχιμος Στυλιανός Κρητικός, αποστρα-
τεία λογιζομένη από 3 Απριλίου 2012, ημερομη-
νία κατά την οποία απεβίωσε

• Προήχθησαν στο βαθμό του Πλωτάρχη και 
τέθηκαν σε αποστρατεία μετά από αίτησή τους οι 
παρακάτω Υποπλοίαρχοι (Ε): Αθανάσιος Κοτί-
νης, Αθανάσιος Χατζής, Ευάγγελος Αθανασίου, 
Σταύρος Μπαντουβάκης, Ηλίας Γαλανόπουλος, Γε-
ώργιος Καλύβας, Παναγιώτης Σαμπάνης, Μιχαήλ 
Τζωρτζάκης, Ευάγγελος Νικολιδάκης, Νεκτάριος 
Κουκουράκης, Ιωάννης Τσαρδινάκης, Νικόλαος 
Σαρρής

• Προήχθη στο βαθμό του Πλωτάρχη και 
τέθηκε σε αυτεπάγγελτη αποστρατεία η Υπο-
πλοίαρχος (Ε) Παναγιώτα Τζοΐτη, αποστρατεία 
λογιζομένη από 7 Αυγούστου 2012, ημερομηνία 
κατά την οποία απεβίωσε

• Προήχθη στο βαθμό του Υποπλοιάρχου και 
τέθηκε σε αποστρατεία ως ευδοκίμως τερματίσας 

τη σταδιοδρομία του, ο Ανθυποπλοίαρχος (Ε) 
Γεώργιος Πανανουδάκης 

• Προήχθησαν στο βαθμό Υποπλοιάρχου 
και τέθηκαν σε αποστρατεία μετά από αίτησή 
τους οι παρακάτω Ανθυποπλοίαρχοι (Ε): Αθα-
νάσιος Καλογερόπουλος, Ιωάννης Λατζανάκης, 
Ευάγγελος Πορίκος, Θωμάς Θεοδωρόπουλος, 
Χρήστος Κιουτσούκης, Παύλος Μπάντης, Ευ-
τύχιος Λουπάσης, Δημήτριος Γιαγκουδάκης, 
Ανδρέας Σταμπούρλος, Γρηγόριος Ανδρώνης, 
Στέφανος - Αντώνιος Δεμαρίας, Νικόλαος Αν-
δρικόπουλος, Αντώνιος Φασουλέτος, Ιωάννης 
Αλιφέρης, Δαμιανός Γκιόκας, Κωνσταντίνος 
Ζέρβας, Αντώνιος Παπαδόπουλος, Δημήτριος 
Κατσαφάδος, Πάρης Κατσαρός, Νικόλαος Πα-
νέρης, Γεώργιος Μουζάκης, Δημήτριος Τζο-
ρίλης, Αλέξανδρος Βιέννας, Μάρκος Νομικός, 
Κυριάκος Τούντας, Παναγιώτα Γεωργιοπούλου, 
Πέτρος Πολυζώης, Βασίλειος Σιαράμπαλος, 
Χρήστος Πηλιχός, Αντώνιος Κατίδης, Γεώργιος 
Παπαθανάσης, Λεωνίδας Δρούζας, Ευάγγελος 
Τρακάδας, Ιωάννης Παπαδής, Μαρία Κοκκίνη, 
Γεώργιος Παπαδημητρίου, Ευάγγελος Κωστής, 
Ευλαμπία Αγγουριδάκη, Χρυσάνθη Καραγιο-
βανίδη, Αντώνιος Σαζαλτζόπουλος, Αικατερίνη 
Τραπεζουντίου, Χριστίνα Τσαγγάρη, Γεωργία-
Αρχοντία Αποστόλου, Αθανάσιος Μπούμης, 
Νικόλαος Βολίκας, Αριστείδης Μυλωνάς, Καλ-
λιόπη Σκαρμαλιωράκη, Ιωάννης Μουλιανάκης, 
Φωτεινή Μακροπούλου, Ευάγγελος Κουτσου-
κέρας, Σταύρος Λιωνάκης, Ελένη Ζαϊράκη, 
Χρήστος Κοτσίφης, Νικόλαος Σπανός, Λεμονιά 
Κουτρώτσιου, Στέφανος Λαζαράκης, Θεόδωρος 
Παπαδόπουλος, Βασίλειος Λούτας, Κωνσταντί-
νος Ντατσής, Βασίλειος Τζανής, Πολυχρόνης 
Εμμανουηλίδης, Νικόλαος Σοφράς, Βασίλειος 
Αλεξόπουλος, Αθανάσιος Νικολάου, Ζαχαρίας 
Λαλουκιώτης, Δημήτριος Σκλαβής, Δημήτρι-
ος Σφακιανάκης, Παναγιώτης Παπαδόπουλος, 
Παναγιώτης Κοσσυβάκης, Αντώνιος Ρούσσος, 
Χρήστος Αλεξανδράκης, Παναγιώτης Κατσια-
βράς, Γρηγόριος Γκογκίδης, Νικόλαος Γρυπαίος, 
Αναστάσιος Βυτινίδης, Νικόλαος Ζερβακάκης, 
Σταύρος Σιαμπάνος, Δημήτριος Κρανιδιώτης, 
Θεοδόσιος Μυστακίδης, Κωνσταντίνος Φαλιέ-
ρος, Αναστάσιος Γατσούλης, Νικόλαος Νικολά-
ου, Μιχαήλ Τζαβαλάς
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• Προήχθη στο βαθμό του Υποπλοιάρχου ο 
Ανθυποπλοίαρχος (Ε) Γεώργιος Βασιλόπουλος, 
προαγωγή λογιζομένη από 1 Ιανουαρίου 2012, 
ημερομηνία που είναι η προηγούμενη του θανά-
του του.

• Τέθηκαν σε αποστρατεία μετά από αίτη-
σή τους οι παρακάτω Ανθυποπλοίαρχοι (Ε): 
Κωνσταντίνος Τζεβελέκος, Γρηγόριος Κιουράνας, 
Γεώργιος Παρακατσελάκης, Γεράσιμος Πέτσας, 
Γεώργιος Αγγελάκης

• Τέθηκε σε αυτεπάγγελτη αποστρατεία ο 
Ανθυπασπιστής (Τ/ΜΗΧΝ) Θεόδωρος Σπηλιά-
δης, αποστρατεία λογιζομένη από 19 Αυγούστου 
2012, ημερομηνία κατά την οποία απεβίωσε

• Τέθηκε σε αποστρατεία μετά από αίτησή 
του, ο Ανθυπασπιστής (ΗΛ/ΗΤ) Κωνσταντίνος 
Θεριανός

• Τέθηκαν σε αποστρατεία μετά από αίτησή 
τους με το βαθμό του Ανθυπασπιστή οι παρα-
κάτω Αρχικελευστές ΕΜΘ : Ευμορφία Σωκι-
ανού (ΣΗΜ), Ελένη Μάγγου (ΔΙΑΧ/ΧΤ), Δήμητρα 
Μετζαφού (ΔΙΑΧ), Χρήστος Μπεκιάρης (ΕΣΧ), 
Ειρήνη Κωνσταντοπούλου (ΔΙΑΧ-ΗΥ), Δημήτρι-
ος Κουτσούλας (ΑΡΜ), Άννα Νομικού (ΔΙΑΧ/ΧΤ), 
Ελένη Κουτσιούκη (ΣΗΜ), Μαρία Χαρίτου (ΔΙΑΧ), 
Αγγελική Βουτούρα (ΔΙΑΧ/ΧΤ)

• Τέθηκε σε αποστρατεία μετά από αίτησή του 
με το βαθμό του Ανθυπασπιστή ο Αρχικελευ-
στής (ΤΗΛ) Αντώνιος Μπίμπας

• Τέθηκαν σε αποστρατεία μετά από αίτησή 
τους, οι παρακάτω Αρχικελευστές ΕΜΘ: Βασίλει-
ος Έξαρχος (ΑΡΜ), Αθηνά Καμπούρογλου (ΔΙΑΧ/ΧΤ), 
Ξενοφών Πετμεζάς (ΘΑΛ), Φωτεινή Γκιώνη (ΤΗΛ), 
Ευάγγελος Ρούσης (ΗΝ/ΔΒ), Αθανάσιος Κυριακό-
πουλος (Τ/ΞΥΛ), Αθανάσιος Φαλιέρος (Τ/ΨΥΚΤ) 

• Τέθηκε σε αποστρατεία μετά από αίτησή του, 
με το βαθμό του Αρχικελευστή, ο Επικελευ-
στής ΕΜΘ (ΑΡΜ) Νικόλαος Φυτόπουλος 

• Τέθηκαν σε αποστρατεία μετά από αίτη-
σή τους, οι παρακάτω Επικελευστές ΕΜΘ: 

Γεώργιος Πεφάνης (Δ/ΥΛ), Άννα Αναστασιάδου  
(Β/ΦΑΡ) 

• Τέθηκε σε αποστρατεία με το βαθμό του 
Επικελευστή, ο Κελευστής ΕΠ.ΟΠ (Τ/ΕΦ) 
Αθανάσιος Αλαΐσκας 

• Προήχθη στο βαθμό του Επικελευστή ο 
Κελευστής ΕΠ.ΟΠ (ΛΕΒ/ΕΛΑΣ) Γεώργιος Βρα-
νάς, προαγωγή λογιζομένη από 12 Μαΐου 2012, 
ημερομηνία που είναι η προηγούμενη του θανά-
του του

• Τέθηκε σε αποστρατεία μετά από αίτησή του 
ο Δίοπος (ΑΡΜ) ΕΠ.ΟΠ, Νικολά Μπιάνκο

ΠΡΟΑΓΩΓΕΣ

• Προήχθησαν στο βαθμό του Αντιναυάρχου 
οι παρακάτω Μάχιμοι Υποναύαρχοι:

Κωνσταντίνος Μαζαράκης-Αινιάν, Ευάγγελος 
Αποστολάκης  

• Προήχθησαν στο βαθμό του Υποναυάρχου 
οι παρακάτω Αρχιπλοίαρχοι:

Μάχιμοι: Αλέξανδρος Θεοδοσίου, Βελισάριος 
Παππάς, Γεώργιος Γιακουμάκης, Αθανάσιος Μα-
κρής, Σπυρίδων Δημουλάς

Οικονομικού: Δημήτριος Μποϊλές
Υγειονομικού/Ιατρός: Αιμίλιος Χρηστιάς

• Προήχθησαν στο βαθμό του Αρχιπλοιάρ-
χου οι παρακάτω Πλοίαρχοι: 

Μάχιμοι: Ιωάννης Πάττας, Γεώργιος Μάλ-
φας, Αχιλλέας Αναστασόπουλος, Γεώργιος Να-
σόπουλος, Κωνσταντίνος Καραγεώργης, Αθα-
νάσιος Καρατζάς, Νικόλαος Τσούνης, Γεώργιος 
Λεβέντης, Δημοσθένης Χέλμης, Ιωάννης Παυ-
λόπουλος, Χρήστος Δίπλας, Συμεών Κωνσταντι-
νίδης, Πέτρος Σημαντώνης, Αλέξανδρος Παλα-
τιανός

Μηχανικοί: Μιχαήλ Καούτσκης, Κωνσταντί-
νος Μανωλιουδάκης, Κωνσταντίνος Κωνσταντό-
πουλος, Χρήστος Γκίκας

Οικονομικού: Σπυρίδων Χριστόπουλος, Χρή-
στος Θεοδωρίδης, Αθανάσιος Τσιλιβίγκος, Σταύ-
ρος Σταυρίδης, Δημήτριος Εμμανουήλ 
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Υγειονομικού/Ιατροί: Ευάγγελος Νεονάκης, 
Ευθύμιος Μηλιώτης, Κωνσταντίνος Παϊβανάς

Υγειονομικού/Νοσηλευτικής: Ειρήνη Μπο-
λιουδάκη-Μαρίνη

• Προήχθησαν στο βαθμό του Πλοιάρχου οι 
παρακάτω Αντιπλοίαρχοι: 

Μάχιμοι: Δημήτριος Αντωναράκος, Φραγκί-
σκος Λελούδας, Δημήτριος Μήλας, Στέλιος Κω-
στάλας, Αντώνιος Παπαδάκης, Μιχαήλ Ναούμ, 
Ιωάννης Πάττας, Θωμάς Σταυροθανασόπουλος, 
Νικόλαος Αγγελόπουλος, Σπυρίδων Μανωλάκης, 
Άγις Ρακόπουλος, Παύλος Παναγιωτόπουλος, 
Παναγιώτης Σουλιώτης, Αθανάσιος Μαυροειδό-
πουλος, Φίλιππος Ανδριανού, Σπυρίδων Μιμίκος, 
Δημήτριος Νικολαΐδης, Μιχαήλ Γατζούνης

Μηχανικοί: Αντώνιος Καραουλάνης, Γεώργι-
ος Σπάθης, Ιωάννης Δανιήλ

Οικονομικού: Γεώργιος Πολυκαλάς, Βασίλει-
ος Μανίας, Μιχαήλ Γραμπάς

Υγειονομικού/Ιατρός: Νικόλαος Γεωργό-
πουλος

Υγειονομικού/Οδοντίατρος: Εμμανουήλ 
Αναστασάκης

• Προήχθησαν στο βαθμό του Αντιπλοιάρ-
χου οι παρακάτω Πλωτάρχες: 

Μάχιμοι: Κωνσταντίνος Παπαδάκης, Δημή-
τριος Λυμπεράκης, Απόστολος Γαβριελάτος, Ιω-
άννης Ανδρουλάκης, Γεώργιος Δουράνος, Μιχαήλ 
Λυμπέρης, Μάριος Αρβανιτάκης, Κωνσταντίνος 
Συρόπουλος, Νεκτάριος Λεφάκης, Νικόλαος Γού-
ναρης, Ζαχαρίας Βρούβας, Άρης Γρηγοράκης, Πα-
ναγιώτης Πέτρου, Ιωάννης Τσολάκης, Νικόλαος 
Μεταξάς, Παναγιώτης Βαγγελάτος, Νικόλαος Αρ-
βανιτάκης, Αθανάσιος Σπανός, Ηλίας Κατσίμπρας, 
Ιωάννης Γιαννουκάκος, Ιωάννης Ανύσης, Νικό-
λαος Μοσχόπουλος, Βασίλειος Βλάχος, Στέφανος 
Κουτέας, Γεώργιος Σταυρίτης, Γεώργιος Πελεκά-
νος, Χρήστος Αθανασίου, Νικόλαος Δημόπουλος, 
Δημήτριος Δαλακλής, Λουκάς Κοτρώτσος, Μιχαήλ 
Γιακουμάκης, Σάββας Χοζός, Σταύρος Πολυδώ-
ρου, Νικόλαος Κωνσταντίνου, Αθανάσιος Αδά-
μος

Μηχανικοί: Ευάγγελος Φουντουκίδης, Ιωάν-
νης Καραγιάννης

Οικονομικού: Γεώργιος Μπάλτος, Νικόλαος 
Καούνης

Υγειονομικού/Ιατροί: Χρήστος Στεργίου, 
Βασίλειος Μπέκος, Χρήστος Κατσίκας 

Υγειονομικού/Νοσηλευτικής: Αικατερίνη 
Ρεβενιώτη, Αικατερίνη Κατωπόδη, Μαρία Πανα-
γάκου, Ευγενία Δημητριάδη, Φλωρεντία Κέφου, 
Αναστασία Αργυροπούλου, Κωνσταντίνα Θωμο-
πούλου, Ανδρομάχη Μπαντέ-Παράσχου, Φώτω 
Αυγέρη, Βικτωρία Παπαδοπούλου, Ευαγγελία 
Κανάκη-Ρόκα, Αικατερίνη Ψαρρά

• Προήχθησαν στο βαθμό του Αντιπλοιάρ-
χου οι παρακάτω Πλωτάρχες (Ε): Αντώνιος 
Χατζηγεωργάκης, Γεώργιος Παπαδάκης

• Προήχθησαν στο βαθμό του Πλωτάρχη οι 
παρακάτω Υποπλοίαρχοι: 

Μάχιμοι: Βασίλειος Τσιουφλιάς, Γεώργιος 
Μαρασλής, Αθανάσιος Τσόλης, Αθανάσιος Μα-
ρινόπουλος, Σπυρίδων Αλεξίου, Ιωάννης Γιαν-
νιώτης, Σπυρίδων Λάγιος, Διονύσιος Αρτεμάκης, 
Ιωάννης Καστρινάκης, Θεόδωρος Δημητρακό-
πουλος, Ευτύχιος Ψαράκης, Νικόλαος Πετράκος, 
Ιωάννης Αγγελάκης, Ιωάννης Κουσούλης, Βασί-
λειος Παππάς, Γεώργιος Δημητρίου, Κωνσταντίνος 
Κωστόπουλος, Αριστομένης Κλειδουχάκης, Σωτή-
ριος Παπαδημητρόπουλος, Γεώργιος Χαϊδεμενά-
κης, Νικόλαος Αριατζής, Δημήτριος Τσάφας, Δη-
μήτριος Πατσίκας, Χαράλαμπος Βαδάσης, Μηνάς 
Φαρμακόρης, Ιωάννης Ασφενταγάκης, Θεόδωρος 
Γκρούτσης, Σωτήριος Μπακαούκας, Ιωάννης Κο-
βάνης, Αθανάσιος Ρούσσος, Παναγιώτης Κατωπό-
δης, Γεώργιος Καραγιάννης, Νικόλαος Μαμουνάς, 
Ιωάννης-Σταμάτιος Νεράκης, Δημήτριος Χατζό-
πουλος, Κωνσταντίνος Λάσκαρης, Σταύρος Κολέ-
τσιος, Γεώργιος Μαντζούρης, Γεώργιος Τζεβελέ-
κης, Χρήστος Λέλης, Παναγιώτης Παπαχατζίδης, 
Γεώργιος Γονίδης, Κωνσταντίνος Χατζηκώστας, 
Χρήστος Κοντός, Χρήστος Ρίζος, Χαράλαμπος 
Γκιώνης, Κωνσταντίνος Σπανός, Ιωάννης Ντούρ-
μας, Ιωάννης Σιγανός, Δημήτριος - Εμμανουήλ 
Πέππας, Μιλτιάδης Τριανταφύλλου, Γρηγόριος 
Μπερσίμης, Νικόλαος Τιαντιούκας, Κωνσταντίνος 
Τυμπανάρης, Γεώργιος Φραγκιαδάκης, Ευστάθι-
ος Κουτουκάλης, Θεόδωρος Μπαζίνης, Γεώργι-
ος Στρατής, Διονύσιος Δημόπουλος, Αθανάσιος 
Κωνσταντούρος, Μιχαήλ Αλεξανδρέσκος, Ελευ-
θέριος - Ζήνων Κάρκαλος, Γεώργιος Μιχάλας, 
Κωνσταντίνος Χούτος, Παναγιώτης Λιακατέλλης, 
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Βασίλειος Γιαννακόπουλος, Θεμιστοκλής Καστρί-
της, Γρηγόριος Κατσής, Παναγιώτης Παπαδάκης, 
Ιωάννης Αγιουτάντης, Χρήστος Ζούζιας, Χρήστος 
Φίλος, Γεώργιος Ορφανός, Ευστράτιος Σεφερλής, 
Ηρακλής Ρεβίνθης, Νεκτάριος Ροδίτης, Ελευθέρι-
ος Βεργετζής, Νικόλαος Κατωμέρης, Εμμανουήλ 
Νικολόπουλος, Δημήτριος Τσιγαρίδας

Μηχανικοί: Γεώργιος Γιαννούλης, Βασίλειος 
Δαμιανός, Ιωάννης Μερενίδης, Λεωνίδας Γα-
βριήλ, Αλέξανδρος Μόρτζος, Σπυρίδων Σπανός, 
Απόστολος Παπαχρίστος, Μάριος Τσαντούλης, 
Δημήτριος Κώνστας, Θωμάς Λιόντος, Γεώργιος 
Ρηγάκης 

Οικονομικού: Ζωή Μητσοπούλου, Ευμορφία 
Λιάπη

Υγειονομικού/Ιατροί: Αικατερίνη-Ευαγγελία 
Καραγιαννίδου, Κωνσταντίνος Κανακάκης, Θω-
μάς Σιαμάτρας, Αικατερίνη Παπακωνσταντίνου, 
Χριστόφορος Κομπορόζος, Κυριάκος Κακούλης, 
Νικόλαος Ψαράς, Κωνσταντίνος Σουλαντίκας, 
Χαρίλαος Τσούπης, Γεώργιος Σιδηράς, Σωτήριος 
Βυτινιώτης, Ιωάννης Θωμόπουλος, Χρήστος Κα-
ρακόιδας, Ιωάννης Γαλανάκης, Ιωάννης Τελεμές, 
Ιωάννης Δώδος, Παναγιώτης Παπαδόπουλος, 
Δέσποινα Ταμανίδη, Γεώργιος Κούκης, Βασίλειος 
Λιαράκος, Θεοφάνης Φλώρος, Ευσταθία Μπίρη, 
Όλγα Καραμίνη

Υγειονομικού/Οδοντίατροι: Γρηγόριος Μυ-
στικός, Πολύδωρας Λιγνός, Δημήτριος Σταυρό-
πουλος, Παναγιώτης Σενής

Υγειονομικού/Ψυχολόγοι: Αντώνιος Τσιρί-
κος, Αλέξανδρος Παντζόπουλος, Μιλτιάδης Σουλ-
τάνης, Μιχαήλ Καπετάνιος

Υγειονομικού/Νοσηλευτικής: Γεώργιος 
Καγιαλάρης, Πηνελόπη Πουλή, Ερσιλία Γουνο-
πούλου, Αγγελική Χανδρινού, Γεώργιος Κυρανάς, 
Καλλιόπη Μετζάκη, Φιλίσια Χωματά, Αυγερινή 
Ακιανίδου, Νικολίτσα Γομοστιώτη, Ιωάννης Πα-
ναγιωτάκης, Γεωργία Σταυροθεοδώρου, Ειρήνη 
- Ευτυχία Κοκκινίδη, Μαρία Τζεμπελίκου, Έλλη 
Μαζαράκη, Δέσποινα Αντωνιάδου, Σταυρούλα 
Φρέσκα, Μαρία Αναστασίου, Ευφροσύνη Μα-
ντζάρα

• Προήχθησαν στο βαθμό του Πλωτάρχη οι 
παρακάτω Υποπλοίαρχοι (Ε): Νικόλαος Καλ-
λιούπης, Ιωάννης Παπαθεοδοσίου, Παναγιώτης 
Γιαννακόπουλος, Κωνσταντίνος Τασούλας, Δημή-

τριος Χουλιαρός, Κωνσταντίνος Δάρας, Δημήτριος 
Βασιλείου, Σπυρίδων Κοντάλιπος, Πέτρος Αργυ-
ρέας, Γεώργιος Ρόδης, Κωνσταντίνος Φράγκος, 
Χρήστος Χαραλάμπου, Δημήτριος Νικολιδάκης, 
Σπυρίδων Πιτσιάκος, Εμμανουήλ Χατζηχρήστου, 
Λεωνίδα Παπαθωμά, Γεώργιος Τζαμάκος, Ιω-
άννης Φασουλής, Στυλιανός Δήμος, Γεράσιμος 
Λύκος, Γεώργιος Κονταξής, Ανδρέας Νάννος, 
Βλάσιος Μωυσιάδης, Γεώργιος Ζαφειράκης, 
Γεώργιος Φασουλής, Απόστολος Καλλινδέρης, 
Σπυρίδων Μπαρμπαλιός, Σταύρος Σκαρλάτος, 
Χρήστος Νικολουτσόπουλος, Θεμιστοκλής Κων-
σταντάς, Βασίλειος Λίντας, Βασίλειος Μυλω-
νάς, Ιωάννης Παγώνας, Δημήτριος Μανατάκης, 
Αναστάσιος Μποτωνάκης, Αθανάσιος Βορηάς, 
Αντώνιος Σταυρουλάκης, Δημήτριος Φιλιάγκος, 
Αθανάσιος Γεωργουλέας, Κωνσταντίνος Μακρυ-
γιάννης, Βρασίδας Κατσιφής, Κωνσταντίνος Κε-
χαγιάς, Νεκτάριος Πατσάκης, Προκόπιος Αβραάμ, 
Γεώργιος Καλογήρου, Πολύβιος Ουρουτζόγλου, 
Δημήτριος Τρασάνης, Νικόλαος Κοττάκης, Εμμα-
νουήλ Σαμψάκης, Θεόδωρος Ρόδης, Θεόδωρος 
Χατζηντάνος, Στέφανος Αναγνωστόπουλος, Άνθι-
μος Αγαπίου, Κωνσταντίνος Μπογιατζής, Ιωάννης 
Στάμος, Χρήστος Παπαλυμπέρης, Γεώργιος Μαυ-
ριγιαννάκης, Κωνσταντίνος Πλουμίδης, Ιωάννης 
Κουρούπης, Δημήτριος Κωνσταντάγκας, Δημή-
τριος Τρίμης, Σταύρος Καραπλής, Πέτρος Ζιάκας, 
Κυριάκος Κακαβελάκης, Νικόλαος Νικολαΐδης, 
Σταμάτιος Δραγομάνοβιτ, Σωτήριος Νεσούδης, 
Σπυρίδων Βερυκάκης, Παναγιώτης Κιούκας, Αθα-
νάσιος Ασημακόπουλος, Αντώνιος Ξεπαπαδάκης, 
Κωνσταντίνος Πατούνης, Νικόλαος Πατσιάδης, 
Χαράλαμπος Σκλαβούνος, Γεώργιος Πάνης, Κων-
σταντίνος Μαυριανός, Ευάγγελος Λοΐζος, Αντώ-
νιος Παπαδημητρίου, Χρήστος Πατσιαούρας, 
Δημήτριος Χολής, Ανδρέας Καππής, Δημήτριος 
Ευαγγελινός, Παναγιώτης Βασίλαρος, Ηρακλής 
Κουτσορινάκης, Ιωάννης Γαβριλάκης, Κοσμάς 
Νάννος, Σταύρος Καλύβας, Δημήτριος Χανιαλά-
κης, Αθανάσιος Κοκκωνάς, Κυριάκος Αλεξιάδης, 
Γεώργιος Καλτσάς, Χρήστος Μονάντερας, Θεμι-
στοκλής Τσαρνάς, Κωνσταντίνος Ασπρογέρακας, 
Παναγιώτης Κατσικίδης, Σάββας Κόης, Αναστά-
σιος Δημητρίου, Ιερόθεος Ανδριανός, Παντελής 
Κωνσταντάκης, Παναγιώτης Μωραΐτης, Παναγιώ-
της Δημητρακόπουλος, Νικόλαος Παρασκευόπου-
λος, Χρήστος Καρυστινός, Εμμανουήλ Δαμοράκης, 
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Αντώνιος Χατζηαντωνίου, Γεώργιος Βενετσάνος, 
Ευστράτιος Βλαστέλλης, Δημήτριος Φαρσεδάκης, 
Ευάγγελος Μπουφάς, Ιωάννης Παντελής, Γεώρ-
γιος Φραγκίσκος, Γεώργιος Μαυρίκος, Σπυρίδων 
Ζαχαριουδάκης, Παναγιώτης Διαμαντής, Γεώργιος 
Καθεκλάκης, Γεώργιος Παναγιωτόπουλος, Ευάγ-
γελος Καρπουζάς, Κυριάκος Απέργης, Αρτέμιος 
Σταμπεδάκης, Δημήτριος Μυτουλάκης, Ιωάννης 
Μουσούλης, Γρηγόριος Βρακάς, Σωτήριος Μαργέ-
της, Αθανάσιος Πολύχρονος, Στέφανος Κωνστα-
ντόπουλος, Παύλος Φαρμάκης, Γεώργιος Εγγλέ-
ζος, Νικόλαος Αλαγιάννης, Νικόλαος Τσεκούρας, 
Φώτιος Τραντάκης, Αθανάσιος Πρωτολάτης, Κυ-
ριακούλα Κουτσοποδιώτου, Χρυσούλα Τζουβάρα, 
Γεωργία Καρανικολάου, Δημήτριος Ανδριανός, 
Γεώργιος Βλασσάς, Παναγιώτης Περρωτής, Ευ-
άγγελος Μουλάς, Κωνσταντίνος Λαθουράς.

• Προήχθησαν στο βαθμό του Πλωτάρχη οι 
παρακάτω Υποπλοίαρχοι Έφεδροι Εξ Εφέδρων 
Οικονομικού, Ολυμπιονίκες - Παγκοσμιονί-
κες: Γεώργιος Τζελίλης, Δημήτριος Μπούκης, Χα-
ράλαμπος Παπαϊωάννου, Λεωνίδας Πελεκανάκης, 
Δημήτριος Δεληγιάννης, Κωνσταντίνος Τριγκώ-
νης, Χαράλαμπος Παπαδιάς

• Προήχθησαν στο βαθμό του Υποπλοιάρ-
χου οι παρακάτω Ανθυποπλοίαρχοι:

Μάχιμοι: Αριστείδης Λεβιτσάνος, Αλέξιος 
Πέππας, Χρήστος Μπολάκης, Δημήτριος Σπαλιά-
ρας, Μιχαήλ Σάββας, Γεώργιος Παπαχρήστος, Κυ-
ριαζή Πολίτη, Αντώνιος Παπαπέτρου, Βασίλειος 
Μωραΐτης, Ιωάννης Ζαφειρόπουλος, Στυλιανός 
Μανάρας, Ιωάννης Σουλακάκης, Γεώργιος Γιώτης, 
Σταμούλης Τσιμπουκάς, Μιλτιάδης Βαμβακόπου-
λος, Αλέξανδρος Πρωτόπαπας, Ιωάννης Κονιδά-
ρης, Λεωνίδας Αλατσάκης, Νικόλαος Κατσίμπρας, 
Περικλής Σταμπούλης, Γεώργιος Ρόκας, Γεώργιος 
Βουγιούκας, Σωτήριος Γεωργίου, Σωτήριος Πα-
πασωτηρίου, Ανδρέας Τσακιράκης, Γεώργιος Γα-
βριήλ, Αντώνιος Ηλίας, Χριστόφορος Κοκκινόπου-
λος, Γεώργιος Κατσαρός, Πολυχρόνης Καπαλίδης, 
Νικόλαος Παραλής, Ιωάννης Πιτταράς, Γεώργιος 
Νάννος, Αριστείδης Λεώνης, Λυκούργος Γαλάτης, 
Αρτέμιος Φουστέρης, Χρήστος Γονίδης, Νικόλαος 
Μαλλές, Σταύρος Στεργίου, Βλάσιος Πανουσόπου-
λος, Αντώνιος Πετρίδης, Διονύσιος Καψοκαβάδης, 
Ιωάννης Μάρκος, Αλέξανδρος Κανελάκης, Μιχα-

ήλ Κούλας, Γεώργιος Γαρυφάλλου, Νικόλαος Για-
ντζής, Αναστάσιος Περιμένης, Απόστολος Ζάχος, 
Αλέξανδρος Φαρμάκης, Γεώργιος Μίχος, Χαρά-
λαμπος Αθανασίου, Πέτρος Σκάλκος, Αθανάσιος 
Κουκιώτης, Παναγιώτης Καλαμπόκης, Γεώργιος 
Γεωργόπουλος, Αντώνιος Πολύζος, Εμμανουήλ 
Πατσιώκας, Δημήτριος Κωτσιόπουλος, Ραδάμαν-
θυς Βοσκάκης, Σάββας Μακρής, Δημήτριος Γκιό-
κας, Κωνσταντίνος Καρανικολός, Σπήλιος Σπηλι-
ωτόπουλος, Εμμανουήλ Ψαρουδάκης, Ιωάννης 
Μπουρνής, Κωνσταντίνος Μποζάνης, Απόστολος 
Ρέππας, Ιωάννης Κοράκης, Ιωάννης Καρσανί-
δης, Νικόλαος Λιβανός, Γεώργιος Μπισδέκης, 
Νικόλαος Μαρινάκης, Κυριάκος Κοντοπυράκης, 
Εμμανουήλ Τσολάτης, Κωνσταντίνος Περιμένης, 
Δημήτριος Γιαννόπουλος, Άγγελος Χαλδαίος, 
Σπυρίδων Ζώτος, Κωνσταντίνος Κουτραφούρης, 
Χριστόφορος Παπαθανασίου, Νικόλαος Λιάτσος, 
Παναγιώτης Ανθουλάκης, Δημήτριος Καντεμνί-
δης, Στυλιανός Λίνος, Ιωάννης Σπανός, Νικόλαος 
Κορρές, Παναγιώτης Λαμπρινέας, Κωνσταντίνος 
Αμοιρίδης, Αντώνιος Ξεπαπαδάκης, Πολυχρόνης 
Γκίκας, Ευάγγελος Αναστασάκης, Γεώργιος Νικο-
λακάκης, Νικόλαος Γκρέκας, Λάμπρος Θεοχάρης, 
Αντώνιος Κουτσούκος, Ιωάννης Φραγκιαδάκης, 
Σωτήριος Μελιόπουλος, Αντώνιος Μαζιώτης, Εμ-
μανουήλ Μπακομήτρος 

Μηχανικοί: Κωνσταντίνος Θώμος, Χρήστος 
Καβουσάνος - Καβουσανάκης, Χαράλαμπος Κα-
τσαρός, Αντώνιος Ρούσσος, Δημήτριος Ρίζος, 
Γεώργιος Κοκκινάκης, Κυριάκος Ρουσσόπουλος, 
Παναγιώτης Σαμψών, Σπυρίδων Δροσινός, Πα-
ναγιώτης Σχοινάς, Παναγιώτης Μιχαλόπουλος, 
Αθανάσιος Γαύρος, Ελευθέριος Σπυρόπουλος, 
Χρήστος Κωνσταντινίδης, Σπυρίδων Παππάς, 
Παναγιώτης Παπαγεωργίου, Χρήστος Κουρής, 
Κωνσταντίνος Παναγιώτας, Μικές Ζεμπιλλάς, 
Ευάγγελος Κορρές, Χρήστος Γκέκας, Διονύσιος 
Γασπαρής, Κωνσταντίνος Φώτης, Χαράλαμπος 
Σκάλκος, Κωνσταντίνος Διονυσόπουλος, Φώτιος 
Κονδύλης, Ανδρέας Τρατολός, Γεώργιος Νάκος, 
Ελευθέριος Μανίκας, Ηλίας Δημητρακόπουλος, 
Ευθύμιος Βέργος, Σάββας Παπασάββας, Αναστά-
σιος Δημάκος, Παναγιώτης Τσιώτρας, Εμμανουήλ 
Χατζηπαναγιώτου, Θωμάς Σαμαράς, Αθανάσιος 
Γεωργακόπουλος, Αλέξιος Καλουπτσής, Φίλιππος 
Φιλίππου, Αθανάσιος Σπυρόπουλος, Φώτιος Χα-
τζάρας, Άγγελος Βίγλατζης, Δημήτριος Τζιάβας, 
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Παναγιώτης Γκόρπας, Δήμος Μπαξεβάνογλου, 
Κωνσταντίνος Θεοδώρου, Γεώργιος Μπατσαού-
ρας, Ευάγγελος Νασόπουλος, Νικόλαος Ψώρρας, 
Ιωάννης Χαραλαμπίδης, Γεώργιος Μιχαηλίδης, 
Λουκάς Μάρκος

Οικονομικού: Κυνηγαλάκη Ευανθία, Ανδρο-
νίκη Παπαφώτη, Στυλιανή Καραστεργίου, Λουκάς 
Φράγκος, Χαράλαμπος Σαρβανάκης, Γεώργιος 
Πουλουπάτης, Παναγιώτα Κατσιώτη, Κωνστα-
ντίνος Ντόκος, Βασίλειος Αγραφιώτης, Ανδρέας 
Κλάδος, Στέφανος Τάκαρης, Κυριακή Γιαννουλέα, 
Ευθύμιος Σακελλαρίου, Παντελεήμων Συψάκος, 
Χρυσάνθη Στεφάνου, Γεώργιος Σπανός

Υγειονομικού/Ιατροί: Νικόλαος Γκέκας, Πα-
ναγιώτης Πίκουλας, Χρυσάνθη Μαρακάκη, Γρηγό-
ριος Τσούκαλος, Σταματούλα Γαρδικιώτη, Χρήστος 
Στοΐδης, Γρηγόριος Ρήγας, Ελευθέριος Ζωγράφος, 
Παναγιώτα Ράπτη, Γεώργιος Καραστατήρας

Υγειονομικού/Ψυχολόγος: Κλεοπάτρα Γορ-
γίλη 

Υγειονομικού/Νοσηλευτικής: Κωνστα-
ντίνος Φύτος, Άννα Σπρίνγκ, Μαρία Τσίντζουρα, 
Βασιλική Παγκράτη, Φωτεινή Πάικου, Δαμιανός 
Τζαβέλας, Χρυσή Μάστου, Χαρίλαος Πουλημένος, 
Ευαγγελία Σπηλιώτη, Παρασκευή Σακελλαρίου, 
Χαράλαμπος Χατζησυμεωνίδης - Συμεωνίδης, 
Χριστίνα Λαβδαίου, Χρυσούλα Τσιότσια, Αρετή 
Δοδαριώτη, Ευάγγελος Ηλιάκης, Βασίλειος Κο-
σμάς

• Προήχθησαν στο βαθμό του Υποπλοιάρ-
χου οι παρακάτω Ανθυποπλοίαρχοι (Ε): Γεώρ-
γιος Ζάχαρης, Γρηγόριος Μαρκέζης, Βασίλειος 
Σπανός, Πέτρος Αναστασίου, Ιωάννης Μπίλλιας, 
Γεώργιος Κοντούλης, Αντώνιος Κωστογιάννης, 
Ιωάννης Σακελλάρης, Δημήτριος Δαμιανός, Γε-
ώργιος Γεραμάνης, Σαράντος Τσουλουχόπουλος, 
Ηλίας Μπαλκάμος, Μιχαήλ Κομνηνός, Ιωάννης 
Γεράρδης, Μιχαήλ Μαρινάκης, Δημήτριος Αντω-
νόπουλος, Αναστάσιος Κολούτσος, Ευστάθιος 
Παπαχαρτοφύλης, Βασίλειος Πετρούλιας, Κων-
σταντίνος Κουτσουρελάκης, Νικόλαος Μυριού-
νης, Νικόλαος Μπεκιάρης, Γεώργιος Κοτσάτος, 
Νικόλαος Μανιατάκος, Ιωάννης Ζώης, Φώτιος 
Αντωναράκης, Αντώνιος Κουνδουράκης, Ανα-
στάσιος Ανδριανός, Αναστάσιος Κελαποστόλου, 
Ευστράτιος Γιουσμάς, Γεώργιος Χατζημανίκας, 
Κωνσταντίνος Κρίκης, Θεόδωρος Ντόλος, Αντώ-

νιος Γιακουμάκης, Κωνσταντίνος Παιδούλιας, 
Κωνσταντίνος Βλαχόπουλος, Νικόλαος Ντζαχρή-
τσος, Παντελεήμων Ανδριανού, Ιωάννης Γαλανός, 
Μιχαήλ Λιονάκης, Γεώργιος Μπλάνος, Ευάγγελος 
Μανώλης, Νικόλαος Λάζος, Σωτήριος Μωραΐτης, 
Στέφανος Περδικάρης, Ανδρέας Κοροβέσης, Νι-
κόλαος Γιαννακούδης, Ιωάννης Μουρλάς, Πανα-
γιώτης Λεοντίου, Θεόδωρος Γαβριελάτος, Αλέξι-
ος Μαραγκός, Δημήτριος Ρουπακιώτης, Ιωάννης 
Καραγκούνης, Ιάκωβος Δημητρίου, Βασίλειος 
Βασιλειάδης, Νικόλαος Σαπουτζής, Εμμανουήλ 
Αλεξάκης, Γεώργιος Δόρμπης, Εμμανουήλ Καρα-
μήτσος, Νικόλαος Παναγιωτόπουλος, Σωτήριος 
Γκόνης, Θεόδωρος Σιμιτζής, Γεώργιος Χριστό-
πουλος, Πέτρος Λελεδάκης, Γεώργιος Αλικάκος, 
Σταύρος Ματθαίος, Μιχαήλ Κίτσος, Απόστολος 
Στεφανόπουλος, Χρήστος Αδαμόπουλος, Μιχαήλ 
Σιφάκης, Ανδρέας Πάνου, Λάζαρος Καρνέσης, 
Γεώργιος Λουκάς, Σπυρίδων Γκίκας, Κωνσταντί-
νος Κομνηνός, Κωνσταντίνος Δελχάς, Εμμανου-
ήλ Κουτάτζης, Δημήτριος Νταλαχάνης, Σταμάτιος 
Λεμπέσης, Χαράλαμπος Ζαχαρόπουλος, Νικόλαος 
Φουστέρης, Ανδρέας Κασιμάτης, Κωνσταντίνος 
Τζίμας, Σωτήριος Μαρκαντάσης, Εμμανουήλ Κα-
πουδάς, Δημήτριος Γρυπάρης, Ηλίας Φιλιππίδης, 
Στυλιανός Κοσενάκης, Σταύρος Καπέτας, Γεώργι-
ος Λογοθέτης, Κωνσταντίνος Χατζής, Εμμανουήλ 
Σούλης, Ευθύμιος Τζώρτζης, Σωτήριος Παπαδη-
μητρίου, Δημήτριος Χριστοφοράτος, Κωνσταντί-
νος Κωνσταντινίδης, Ιωάννης Ποντικέρης, Ηλίας 
Φράττης, Γεώργιος Παπαϊσιδώρου, Πέτρος Κοντε-
σόπουλος, Γεώργιος Καραμπατζάκης, Αναστάσιος 
Βλαστέλλης, Ιωάννης Πλεξίδας, Ιωάννης Στάμου, 
Νικόλαος Πίσσας, Γεώργιος Περδικούρης, Εμμα-
νουήλ Βαρδαξής, Ιωάννης Μωραΐτης, Φώτιος 
Μαλλιαρός, Γεώργιος Ρωμανός, Ηλίας Κωστής, 
Χρήστος Μπολάκης, Ευστράτιος Μαντάλας, Νικό-
λαος Μουρτοπάλλας, Ευάγγελος Ντρίτσος, Κων-
σταντίνος Βυθούλκας, Αθανάσιος Γκουμάτσης, 
Νικόλαος Ζεάκης, Σπυρίδων Σαραφίδης, Νικόλα-
ος Παραγυϊός, Αριστείδης Φιλοδήμας, Κωνστα-
ντίνος Δημητροκάλης, Παύλος Καραγιαννίδης, 
Γεώργιος Τσιουμπέκος, Λυκούργος Ευθυμιάδης, 
Γεώργιος Καλογήρου, Μιχαήλ Βαγιάνος, Αθανάσι-
ος Χάλαρης, Βασίλειος Αποστολάκης, Αθανάσιος 
Καπετάνιος, Κωνσταντίνος Χρυσίνας, Αθανάσιος 
Χάρτσας, Νικόλαος Κρινόπουλος, Δημήτριος Σι-
όκορης, Ηλίας Κολώνιας, Χρυσόστομος Μόνος, 
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Χρήστος Δουμένης, Γεώργιος Ζαρογκίκας, Κων-
σταντίνος Ρινάκης, Πέτρος Μπούταλης, Γεώργιος 
Ρήγας, Χρήστος Κράτσας, Κωνσταντίνος Λιάπης, 
Αθανάσιος Μανώλης, Κωνσταντίνος Παπλάς, 
Παναγιώτης Νυχάς, Γεώργιος Πολυμέρης, Γεώρ-
γιος Ροδουσάκης, Σταύρος Βιλλιώτης, Σπυρίδων 
Βενετσάνος, Αντώνιος Αράπογλου, Θεοφάνης 
Σαλούπης, Οδυσσέας Βελλιανίτης, Ιωάννης Γι-
ώτης, Γεώργιος Μπουγέλης, Νικόλαος Ιωάννου, 
Κωνσταντίνος Δερμετζόπουλος, Αριστομένης 
Δορκοφίκης, Γεώργιος Παπαδόπουλος, Φίλιπ-
πος Κεχαγιάς, Θεόδωρος Πετανίτης, Δημήτριος 
Χατζόβουλος, Διονύσιος Κυπριώτης, Στυλιανός 
Παπάζογλου, Βασίλειος Ζαχαριάς, Κωνσταντίνος 
Γάκης, Χρήστος Μπράτης, Ιωάννης Μαγειρίας, Νι-
κόλαος Καμινάρης, Αθανάσιος Τσακλάνος, Σπυ-
ρίδων Ζερβός, Ηρακλής Πολλάλης, Αναστάσιος 
Παπαϊσιδώρου, Αλέξανδρος Ρούσης, Αντώνιος 
Παλικαράς, Ευάγγελος Καραμέτης, Ευάγγελος 
Τσεβελέκος, Χρήστος Φαφούτης, Ευάγγελος Δρέ-
νιος, Παναγιώτης Κουτσούκος, Χαράλαμπος Καλ-
λιγέρης, Αθανάσιος Μιχαλάκης, Μιλτιάδης Σουλι-
ώτης, Χρήστος Κυρούδης, Αντώνιος Γαλανάκης, 
Σταμάτιος Ρήτος, Παναγιώτης Ξαναλάτος, Πανα-
γιώτης Σκοκέας, Άγγελος Μανάτος, Θεόδωρος 
Κύριος, Ιωάννης Αγλαΐνης, Γεώργιος Σωτηρίου, 
Θεμιστοκλής Γρηγοριάδης, Ευγένιος Μίχας, Γεώρ-
γιος Χελάς, Χρήστος Χρυσούλας, Δημήτριος Ρυ-
μενίδης, Πέτρος Συρίγος, Νεκτάριος Βλάχος, Γρη-
γόριος Γκουλούσης, Αναστάσιος Χατζηγεωργίου, 
Γεώργιος Κοντός, Νικόλαος Στέλιος, Τριαντάφυλ-
λος Τριανταφυλόπουλος, Αλέξανδρος Αλεβίζος, 
Βασίλειος Παπαδόγκωνας, Ιωάννης Χρυσούλας, 
Ιγνάτιος Καραβασίλης, Θεμιστοκλής Κουρτίδης, 
Αργύριος Κεχαγιάς, Κωνσταντίνος Ψυχαράκης, 
Χρήστος Στάμου, Λάμπρος Μπουταλάς, Κωνστα-
ντίνος Καλογήρου, Iωάννης Σαρρής, Κυριάκος 
Κλώνος, Κλεάνθης Σβίντζηρας, Ευστάθιος Γραμ-
μένος, Ιορδάνης Φαλιέρος, Κωνσταντίνος Δάρας, 
Ευάγγελος Βρύσης, Κωνσταντίνος Παπαδόπου-
λος, Μιχαήλ Τσεμανάκης, Λουκάς Τριψάνας, Δη-
μήτριος Δούκας, Ευάγγελος Σμπιλίρης, Νικόλαος 
Δάβαρης, Θεώδορος Πατρινός, Χαράλαμπος Λε-
οντής, Λάμπρος Τόλης, Παναγιώτης Αντωνιάδης, 
Γεώργιος Βουγιούκλης, Νικόλαος Σταυρόπουλος, 
Ξενοφών Σπυράτος, Λεωνίδας Πασχαλούδης, 
Νικόλαος Κονδυλάκης, Κωνσταντίνος Σύρακας, 
Αλέξανδρος Παπαστάθης, Παναγιώτης Αντωνί-

ου, Σάββας Κωφίδης, Γρηγόριος Φλώρος, Ηλίας 
Ταχριλιτζίδης, Σπυρίδων Τόγκας, Νικόλαος Ζαφά-
ρας, Βασίλειος Νίτας, Κυριάκος Βασιλείου, Ηλίας 
Γκέλμπεσης, Γεώργιος Ανδρουλάκης, Ιωάννης Σι-
λαμιάνος, Άγγελος Θεοχάρης, Νικόλαος Λάκκας, 
Κωνσταντίνος Ψυχογιός, Ευάγγελος Χάλαρης, 
Ιωάννης Μαστροκούκος, Ιωάννης Τριαντάφυλος, 
Ανάργυρος Αφένδρας, Σταύρος Ρίζος, Ευάγγελος 
Ντούλας, Σωκράτης Αντωνίου, Θεώδορος Κοκνά-
ρης, Διαμαντής Βερύκοκος, Σπυρίδων Βενιέρης, 
Άγγελος Μοσχάκης, Παναγιώτης Αντωνάκος, Ευ-
άγγελος Χατζηδημητρίου, Εμμανουήλ Χρήστου, 
Παναγιώτης Αντέλης, Παναγιώτης Μώρης, Πα-
ναγιώτης Κότσης, Μιχαήλ Ασσαριώτης, Γεώργιος 
Παναγιωτόπουλος, Αργύριος Γαλίτης, Γεώργιος 
Μπούτσης, Αντώνιος Κόλλιας, Δημήτριος Ζερ-
βός, Κωνσταντίνος Λεμπέσης, Σταύρος Αθανα-
σόπουλος, Ιωάννης Γεωργόπουλος, Δημήτριος 
Καραμπίνης, Παναγιώτης Λινάρδος, Σταμάτιος 
Καλογιάννης, Σέργιος Παρίσσης, Γεώργιος Βερύ-
κοκος, Δημήτριος Νεσκάκης, Αθανάσιος Μπαλά-
σκας, Ιωάννης Καργαρώτος, Κωνσταντίνος Σπα-
νόπουλος, Ιωάννης Παπαδόπουλος, Ευάγγελος 
Καφέτζης, Διομήδης Σάλτας, Ευάγγελος Πόγκας, 
Γεώργιος Μωραΐτης, Νικόλαος Πετρίκης, Γεώργι-
ος Καγιόγλου, Ελευθέριος Αλεξάνδρου, Γεώργιος 
Ζαβιτσάνος, Σταύρος Πρόφης, Γεώργιος Ρετσίνας, 
Ελευθέριος Μανάτος, Στέφανος Γάκης 

• Προήχθησαν στο βαθμό του Υποπλοιάρ-
χου οι παρακάτω Ανθυποπλοίαρχοι Έφεδροι 
Εξ Εφέδρων Οικονομικού, Ολυμπιονίκες - 
Παγκοσμιονίκες: Βλάσιος Μάρας, Ανδρέας Κυ-
πραίος, Ανέστης Καραγιαννίδης, Στυλιανός Σωτη-
ρίου, Αθανασία Τσουμελέκα, Νικόλαος Σιρανίδης, 
Αντιγόνη Ρουμπέση, Θωμάς Μπίμης, Γεωργία 
Λάρα, Ελισάβετ Μυστακίδου

• Προήχθησαν στο βαθμό του Ανθυποπλοι-
άρχου οι παρακάτω Σημαιοφόροι Υγειονομι-
κού / Ιατροί: Βασιλική Λαπέα, Δημήτριος Κοτσί-
ρης, Καλλιόπη Γιαννοπούλου, Αθηνά Πράπα 

• Προήχθησαν στο βαθμό του Ανθυποπλοι-
άρχου οι παρακάτω Σημαιοφόροι (Ε): Αθανάσι-
ος Μπούμης, Δημήτριος Παπαδόπουλος, Κοσμάς 
Καψάλης, Γεώργιος Κλωθάκης, Θεοφάνης Αυλω-
νίτης, Κωνσταντίνος Νυδριώτης, Γεώργιος Δερ-
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μάτης, Γεώργιος Κλεάνθης, Στέφανος Λαζαράκης, 
Ιωάννης Πλέσσας, Νικόλαος Ασβεστάς, Ιωάννης 
Λιώσης

• Προήχθησαν στο βαθμό του Ανθυποπλοι-
άρχου οι παρακάτω Σημαιοφόροι Έφεδροι Εξ 
Εφέδρων Οικονομικού, Ολυμπιονίκες - Πα-
γκοσμιονίκες: Δημήτριος Μούγιος, Αντώνιος 
Μανωλάκης 

• Προήχθη στο βαθμό του Σημαιοφόρου (Ε) 
ο Ανθυπασπιστής (ΗΛ/ΑΥ) Χαρίλαος Τσίκος

ΟΝΟΜΑΣΙΕΣ

• Ονομάζονται Μόνιμοι Σημαιοφόροι και 
κατατάσσονται στο Πολεμικό Ναυτικό οι παρακά-
τω Ναυτικοί Δόκιμοι που αποφοίτησαν ευδόκιμα 
από τη ΣΝΔ το έτος 2012:

Μάχιμοι: Παναγιώτης Κουκουράβας, Ανα-
στάσιος Νάσος, Ευφροσύνη-Μαρία Ντίγκου, 
Νικόλαος Χαλάς, Χρήστος Μπίκος, Νικόλαος Βα-
φειάδης, Αριστείδης Σωτηρώπουλος, Σωτήριος 
Καλλίας, Γεώργιος Μήτσος, Ηλίας Πατρικάκος, 
Γραμμένος-Ανάργυρος Γραμμένος, Κωνσταντίνος 
Τζαμαλής, Αγγελική Καρυστινού, Ζαχαρίας Χαρδι-
αλιάς, Παναγιώτης Ψαρράκος, Ιωάννης-Ιάκωβος 
Μαλαματάς, Γεώργιος Κοτρογιάννης, Τζανέτος-
Πέτρος Ανδροβιτσανέας, Κωνσταντίνος Λέσσης, 
Κωνσταντίνος Σταθούλιας, Νικόλαος Παπανδρέ-
ου, Νικόλαος Καραδάνης, Αλέξανδρος Καπέλλας, 
Χρήστος Αναγνωστόπουλος, Γεώργιος Διαμαντής, 
Παναγιώτης Καρβουνίδης, Γεώργιος Χαλκιαδά-
κης, Ιωσήφ Ζόμας, Βασίλειος Ασημακόπουλος

Μηχανικοί: Χρήστος Ζώτος, Ιωάννης Χρο-
νόπουλος, Χρήστος Παπασπύρος, Βάιος Αγγε-
λακόπουλος, Κωνσταντίνος Αντωνίου, Δημήτρι-
ος-Μαρίνος Πλευράκης, Χαρίτωνας Καλτσίδης, 

Αθανάσιος Γιαννούλης, Χρήστος Μαστραπάς, 
Παναγιώτης Γκόρος, Ανδρέας Ξουραφάς, Θω-
μάς Γιαννουλάκης, Αθανάσιος Λιόντας, Από-
στολος Ζυμβρακάκης, Μάριος Μαρδάς, Ιωσήφ 
Μετζάκης

• Ονομάζονται Μόνιμοι Σημαιοφόροι και 
κατατάσσονται στο Πολεμικό Ναυτικό οι παρακά-
τω μαθητές/μαθήτριες που αποφοίτησαν ευδόκι-
μα από τη ΣΣΑΣ το έτος 2012: 

Οικονομικού: Πασχάλης Ευαγγελίδης, Πα-
ρασκευή Προβατά, Θεοδώρα Λαμπρινίδη, Ρα-
φαήλ Σηνιολάκης, Κωνσταντίνος Νινιατσούδης, 
Θεοδώρα Κολύβα, Δημήτριος Δούμπης, Γεωργία 
Καρούτα, Αγγελική Λόζου, Απόστολος Παπανικο-
λάου, Αριστείδης Λιανός 

Υγειονομικού/Ιατροί: Γεώργιος Διάκος, Νι-
κόλαος Ζάιος, Χριστόδουλος Δημάκης, Χαράλα-
μπος Χαραλάμπους, Αικατερίνη Λέτσικα, Βασίλει-
ος Μακρής, Δήμητρα Καββούρη

Υγειονομικού/Ψυχολόγοι: Μαρία Καλλιώ-
ρα, Ιωάννα Ξύγκη

Υγειονομικού/Φαρμακοποιός: Στυλιανός 
Γκορτσαλής 

• Ονομάζονται Μόνιμοι Σημαιοφόροι και 
κατατάσσονται στο Πολεμικό Ναυτικό οι παρακά-
τω μαθητές/μαθήτριες που αποφοίτησαν ευδόκι-
μα από την ΣΑΝ, ακαδημαϊκού έτους 2011-2012: 
Έλενα Νούσια, Ευανθία Παπασπύρου, Κυριακή 
Χρυσοφού, Βασιλική Σασών, Θεοδώρα Λωρίτη, 
Παναγιώτης-Νεκτάριος Επταμηνιτάκης 

• Ονομάζονται Σημαιοφόροι και κατατάσσο-
νται στο Πολεμικό Ναυτικό οι παρακάτω έφεδροι 
ΣΕΑ / Μάχιμοι οι οποίοι εντάσσονται στην κατά-
σταση της Ειδικής Μονιμότητας ως Χειριστές 
Ελικοπτέρων: Γεώργιος Μαυράκης, Κωνσταντί-
νος Φουρίκης, Νικόλαος Αθανασόπουλος
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ΑΥΤΟΙ ΠΟΥ ΕΦΥΓΑΝ

Αντιναύαρχος (ΥΙ) ε.α.
Γεώργιος Λάζαρης ΠΝ
Επίτιμος Διευθυντής Υγειονομικού
Απεβίωσε την 19η Ιουνίου 2012. Γεννήθηκε το 
1947 στη Ναύπακτο. Το 1965 εισήλθε στη Σ.Ι.Σ., 
αποφοίτησε το 1972 ως μόνιμος Σημαιοφόρος 
Υγειονομικού Ιατρός, το 1973 προήχθη σε Ανθυ-
ποπλοίαρχο, το 1977 σε Υποπλοίαρχο, το 1982 
σε Πλωτάρχη, το 1986 σε Αντιπλοίαρχο, το 1994 
σε Πλοίαρχο, το 2002 σε Αρχιπλοίαρχο, το 2004 
σε Υποναύαρχο, το 2005 σε Αντιναύαρχο και τον 
ίδιο χρόνο τέθηκε σε αυτεπάγγελτη αποστρατεία 
ως ευδοκίμως τερματίσας την σταδιοδρομία του 
και με τον τίτλο του επίτιμου Διευθυντού Υγειονο-
μικού του Πολεμικού Ναυτικού.
Είχε τιμηθεί με τις εξής Ηθικές Αμοιβές:
ΠΑΡΑΣΗΜΑ: Χρυσός Σταυρός του Τάγματος της 
Τιμής, Ταξιάρχης του Τάγματος του Φοίνικος, Τα-
ξιάρχης του Τάγματος της Τιμής, Ανώτερος Ταξι-
άρχης του Τάγματος του Φοίνικος 
ΜΕΤΑΛΛΙΑ: Στρατιωτικής Αξίας Β΄ και Α΄ τάξε-
ως 
ΔΙΑΜΝΗΜΟΝΕΥΣΕΙΣ : Ευδοκίμου Διοικήσεως 
Γ΄ και Α΄ Τάξεως

Υποναύαρχος (Μ) ε.α.
Ευθύμιος Βούσουρας ΠΝ
Παλαίμαχος Β΄ ΠΠ
Απεβίωσε την 17η Νοεμβρίου 2012. Γεννήθη-
κε το 1919 στο Χρισσό Παρνασσίδος. Το 1937 
εισήλθε στη ΣΝΔ, αποφοίτησε το 1940 ως Ση-
μαιοφόρος Μηχανικός, το 1945 προήχθη σε 
Ανθυποπλοίαρχο, το 1947 σε Υποπλοίαρχο, το 
1951 σε Πλωτάρχη, το 1958 σε Αντιπλοίαρχο, το 
1966 σε Πλοίαρχο, το 1969 σε Αρχιπλοίαρχο, το 
1972 σε Υποναύαρχο, και τον ίδιο χρόνο τέθηκε 
σε αποστρατεία.
Κατά τη διάρκεια του Ελληνοϊταλικού Πολέμου, 
υπηρέτησε στην 12η Μοίρα Ναυτικής Συνεργασίας 
και στα τέλη Δεκεμβρίου του 1940, επανήλθε στη 
Σχολή για συμπλήρωση της εκπαίδευσής του. Την 
περίοδο 1941-1944, κατά την κατοχή υπηρέτησε 

με το βαθμό του Σημαιοφόρου, στη Γενική Διεύ-
θυνση Ναυτικού του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. 
Εκτός από το Πόλεμο 1940-41, έλαβε μέρος στις 
ναυτικές επιχειρήσεις του εμφυλίου περιλαμβανο-
μένης της απόκρουσης της επίθεσης κατά της Λε-
πτοκαρυάς (Σεπτέμβριος 1948, με το «ΑΔΡΙΑΣ»).
Έχει γράψει τα: Μηχαναί Diesel (δίτομο, 1960) και 
Μηχαναί Εσωτερικής Καύσεως (1971) και τα δύο 
περιοδικώς ανανεωμένα μέχρι προσφάτως. 
Είχε τιμηθεί με τις εξής Ηθικές Αμοιβές:
ΠΑΡΑΣΗΜΑ: Αργυρός Σταυρός του Τάγματος του 
Φοίνικος μετά ξιφών, Χρυσός Σταυρός του Τάγ-
ματος του Φοίνικος μετά ξιφών, Χρυσός Σταυρός 
του Τάγματος του Γεωργίου, Ταξιάρχης του Τάγ-
ματος του Φοίνικος, Ταξιάρχης του Τάγματος του 
Γεωργίου, Ανώτερος Ταξιάρχης του Τάγματος του 
Φοίνικος
ΜΕΤΑΛΛΙΑ: Εξαιρέτων Πράξεων (Διπλή Απονο-
μή), Ελληνοϊταλογερμανικού πολέμου 1940-41 
και 1941-45, Στρατιωτικής Αξίας Δ΄, Γ΄, Β΄ και 
Α΄ Τάξεως

Υποναύαρχος ε.α.
Επαμεινώνδας Σταμούλης ΠΝ
Παλαίμαχος Β΄ ΠΠ
Απεβίωσε την 3η Ιουλίου 2012. Γεννήθηκε το 
1920 στην Αθήνα. Το 1938 εισήλθε στη ΣΝΔ, 
αποφοίτησε το 1940 ως Αρχικελευστής τις πρώ-
τες μέρες φοίτησης στη Γ΄ τάξη, το 1942 προή-
χθη σε Μάχιμο Σημαιοφόρο, το 1944 σε Ανθυπο-
πλοίαρχο, το 1946 σε Υποπλοίαρχο, το 1951 σε 
Πλωτάρχη, το 1958 σε Αντιπλοίαρχο, το 1966 σε 
Πλοίαρχο, το 1968 σε Αρχιπλοίαρχο, το 1970 σε 
Υποναύαρχο και τον ίδιο χρόνο τέθηκε σε απο-
στρατεία. Σε όλη τη διάρκεια του Ελληνοϊταλικού 
και Ελληνογερμανικού Πολέμου, υπηρέτησε στο 
Θ/Κ «ΑΒΕΡΩΦ», περιοδικά αποσπώμενος σε Αντι-
τορπιλικά και συμμετέχοντας στις ναυτικές επιχει-
ρήσεις εκείνης της περιόδου, στα δε μέσα Απρι-
λίου του 1941 τοποθετήθηκε στο Αντιτορπιλικό 
«ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ ΟΛΓΑ». Στα τέλη Απριλίου 1941, λίγες 
μέρες πριν από την είσοδο των Γερμανών στην 
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Αθήνα, ακολούθησε με το «ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ ΟΛΓΑ» το 
Στόλο κατά την αποδημία του στη Μέση Ανατο-
λή. Στη Μέση Ανατολή υπηρέτησε στο «ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
ΑΒΕΡΩΦ», τα Αντιτορπιλικά «ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ ΟΛΓΑ», 
«ΑΕΤΟΣ», και «ΜΙΑΟΥΛΗΣ», καθώς και στο Ναρ-
καλιευτικό «ΑΦΡΟΕΣΑ» με τα οποία έλαβε μέρος 
στις συμμαχικές επιχειρήσεις στη Μεσόγειο, το 
ανατολικό τμήμα του Βορείου Ατλαντικού και τον 
Ινδικό Ωκεανό, περιλαμβανομένων αυτών της Δω-
δεκανήσου (Σεπτέμβριος - Νοέμβριος 1943, με το 
«ΜΙΑΟΥΛΗΣ»). Το Μάρτιο του 1943 ταξιδεύοντας 
από το Ντάρμπαν της Νοτιοαφρικανικής Ένωσης 
προς την Αγγλία, το μεταγωγικό «EMPRESS OF 
CANADA», στο οποίο επέβαινε ως μέλος αποστο-
λής πληρωμάτων για την επάνδρωση υπό παρα-
λαβή πλοίων, τορπιλίστηκε και παρέμεινε ναυαγός 
σε σχεδία επί δύο μέρες. Διασώθηκε από το Βρε-
τανικό Αντιτορπιλικό «BOREAS» και συνέχισε το 
ταξίδι του από το Φρητάουν της Σιέρα Λεόνε με το 
οπλιταγωγό «MAURITANIA» φθάνοντας στο Τσά-
ταμ της Αγγλίας στα μέσα Απριλίου. Εκτός από τον 
Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, έλαβε μέρος στις ναυτικές 
επιχειρήσεις του εμφυλίου, περιλαμβανομένων, 
ως Ύπαρχος του Αντιτορπιλικού «ΑΔΡΙΑΣ», της 
συμβολής στην απόκρουση της επίθεσης κατά του 
Αιγίου (Φεβρουάριος 1948) και της Λεπτοκαρυάς 
(Σεπτέμβριος του 1948). 
Είχε τιμηθεί με τις εξής Ηθικές Αμοιβές:
ΠΑΡΑΣΗΜΑ: Αργυρός Σταυρός του Τάγματος του 
Φοίνικος μετά ξιφών, Χρυσός Σταυρός του Τάγ-
ματος του Φοίνικος, Αργυρός Σταυρός του Τάγ-
ματος του Γεωργίου μετά ξιφών, Χρυσός Σταυ-
ρός του Τάγματος του Γεωργίου, Ταξιάρχης του 
Τάγματος του Φοίνικος, Ταξιάρχης του Τάγματος 
του Γεωργίου
ΜΕΤΑΛΛΙΑ: Πολεμικός Σταυρός Γ΄ Τάξεως, 
Σταυρός Αγώνος Βασιλικού Ναυτικού, Ελληνοϊ-
οταλογερμανικού Πολέμου 1940-41 και 1941-
45, Εξαιρέτων Πράξεων, Στρατιωτικής Αξίας Γ΄, 
Β΄ και Α΄ Τάξεως, Χάλκινος Σταυρός Ναυτικού 
Αγώνος

Υποναύαρχος (Μ) ε.α.
Μενέλαος Πασσάς ΠΝ
Παλαίμαχος Β΄ ΠΠ
Απεβίωσε την 17η Αυγούστου 2012. Γεννήθη-
κε το 1924 στο Ναύπλιο. Το 1940 εισήλθε στη 
ΣΝΔ, το 1941 Πρωτοετής Ναυτικός Δόκιμος 

απήλθε σε επ’ αόριστο άδεια, λίγες μέρες πριν 
από την είσοδο των Γερμανών στην Αθήνα. Τον 
Οκτώβριο του 1941, στη διάρκεια της κατοχής 
ονομάστηκε Μηχανικός Αρχικελευστής, μετά δε 
από διαταγή της Γενικής Διεύθυνσης Ναυτικού 
του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, ενεγράφη στη 
Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανολόγων του Εθνικού 
Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Από τον Οκτώβριο του 
1942, παρακολούθησε μαθήματα στη Σχολή Λι-
μενικών Δοκίμων Σημαιοφόρων. Διέφυγε από την 
κατεχόμενη Ελλάδα, στις 03.01.1944 παρουσιά-
στηκε στη Μέση Ανατολή (Βηρυτό) και ακολού-
θως στις 08.01.1944 στη ΣΝΔ της Αλεξάνδρειας, 
όπου συνέχισε στις σπουδές του, αποφοιτώντας 
στις 27.7.1944 ως Μηχανικός Σημαιοφόρος. Το 
1947 προήχθη σε Ανθυποπλοίαρχο, το 1951 σε 
Υποπλοίαρχο, το 1956 σε Πλωτάρχη, το 1960 
σε Αντιπλοίαρχο, το 1969 σε Πλοίαρχο, το 1972 
σε Αρχιπλοίαρχο, το 1974 σε Υποναύαρχο και το 
1978 τέθηκε σε αποστρατεία μετά από αίτησή 
του.
Στη Μέση Ανατολή, μετά την αποφοίτησή του 
από τη Σχολή, υπηρέτησε στο Αντιτορπιλικό 
«ΠΙΝΔΟΣ», μετέχοντας στις συμμαχικές επιχει-
ρήσεις στη Μεσόγειο. Τον Απρίλιο του 1944 
(τεταρτοετής Ναυτικός Δόκιμος) έλαβε μέρος 
στο Άγημα Εμβολής για την ανακατάληψη των 
πλοίων του Ναυτικού τα οποία, ναυλοχώντας 
στην Αλεξάνδρεια και το Πορτ Σάιντ, είχαν κατα-
ληφθεί από τους στασιαστές του Κινήματος της 
Μέσης Ανατολής. Εκτός από το Β΄ Παγκόσμιο 
Πόλεμο, έλαβε μέρος στις ναυτικές επιχειρήσεις 
του Εμφυλίου.
Έχει γράψει τα: Καύσιμα και Λιπαντικά του Πολε-
μικού Ναυτικού (1964 και 1973), Θέματα Μηχα-
νών Εσωτερικής Καύσης, και Εγχειρίδιο Τεχνολο-
γίας Καυσίμων και Λιπαντικών (1965). 
Είχε τιμηθεί με τις εξής Ηθικές Αμοιβές:
ΠΑΡΑΣΗΜΑ: Αργυρός Σταυρός του Τάγματος 
του Φοίνικος, Χρυσός Σταυρός του Τάγματος 
του Φοίνικος, Ταξιάρχης του Τάγματος του Φοί-
νικος, Ταξιάρχης του Τάγματος του Γεωργίου 
του Α΄
ΜΕΤΑΛΛΙΑ: Σταυρός Αγώνος Βασιλικού Ναυ-
τικού, Ελληνοϊταλογερμανικού Πολέμου 1940-
41 και 1941-45, Αγήματος Εμβολής, Εξαιρέτων 
Πράξεων, Στρατιωτικής Αξίας Δ΄, Γ΄ και Β΄ Τά-
ξεως
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Υποναύαρχος (Μ) ε.α.
Παναγιώτης Ζέρβας ΠΝ 
Απεβίωσε την 29η Σεπτεμβρίου 2012. Γεννήθηκε 
το 1937 στην Αθήνα. Το 1954 εισήλθε στη ΣΝΔ, 
το 1958 ονομάσθηκε Σημαιοφόρος Μηχανικός, 
το 1961 προήχθη σε Ανθυποπλοίαρχο, το 1965 
σε Υποπλοίαρχο, το 1970 σε Πλωτάρχη, το 1974 
σε Αντιπλοίαρχο, το 1979 σε Πλοίαρχο, το 1983 
σε Αρχιπλοίαρχο, το 1988 σε Υποναύαρχο και το 
ίδιο χρόνο τέθηκε σε αποστρατεία. 
Είχε τιμηθεί με τις εξής Ηθικές Αμοιβές:
ΠΑΡΑΣΗΜΑ: Χρυσός Σταυρός του Τάγματος του 
Φοίνικος, Χρυσός Σταυρός του Τάγματος του Γε-
ωργίου, Ταξιάρχης του Τάγματος της Τιμής
ΜΕΤΑΛΛΙΑ: Στρατιωτικής Αξίας Δ΄, Γ΄ και Β΄ 
Τάξεως

Αρχιπλοίαρχος (Ο) ε.α.
Δημήτριος Σόφης ΠΝ
Απεβίωσε την 9η Νοεμβρίου 2012. Γεννήθηκε 
το 1922 στη Κυπαρισσία Μεσσηνίας. Το 1948 
κατετάγη στο ΠΝ ως Μόνιμος Σημαιοφόρος Οι-
κονομικός, αποφοιτήσας της ΣΔΣ Οικονομικών. Το 
1950 προήχθη σε Ανθυποπλοίαρχο, το 1954 σε 
Υποπλοίαρχο, το 1959 σε Πλωτάρχη, το 1963 σε 
Αντιπλοίαρχο, το 1967 σε Πλοίαρχο, το 1976 σε 
Αρχιπλοίαρχο και το 1977 τέθηκε σε αποστρα-
τεία.
Είχε τιμηθεί με τις εξής Ηθικές Αμοιβές:
ΠΑΡΑΣΗΜΑ: Αργυρός Σταυρός του Τάγματος του 
Φοίνικος, Αργυρός Σταυρός του Τάγματος του Γε-
ωργίου, Ταξιάρχης του Τάγματος του Φοίνικος
ΜΕΤΑΛΛΙΑ: Εξαιρέτων Πράξεων, Στρατιωτικής 
Αξίας Δ΄, Γ΄ και Β΄ τάξεως

Αρχιπλοίαρχος ε.α.
Γεώργιος Αϊδίνης ΠΝ
Απεβίωσε την 7η Αυγούστου 2012. Γεννήθηκε 
το 1924 στον Άγιο Γεώργιο Καρυστίας Ευβοίας. 
Το 1948 κατετάγη στο ΠΝ ως Αρχικελευστής Δι-
δάσκαλος, το 1952 προήχθη σε Σημαιοφόρο, το 
1955 σε Ανθυποπλοίαρχο, το 1959 σε Υποπλοί-
αρχο, το 1966 σε Πλωτάρχη, το 1975 σε Αντι-
πλοίαρχο και το 1986 απολύθηκε από τις τάξεις 
του ΠΝ με το βαθμό Αρχιπλοιάρχου. 
Είχε τιμηθεί με τις εξής Ηθικές Αμοιβές:
ΠΑΡΑΣΗΜΑ: Αργυρός Σταυρός του Τάγματος 
του Φοίνικος, Χρυσός Σταυρός του Τάγματος 

του Γεωργίου, Ταξιάρχης του Τάγματος της Τι-
μής
ΜΕΤΑΛΛΙΑ: Στρατιωτικής Αξίας Δ΄, Γ΄ και Β΄ 
Τάξεως

Αρχιπλοίαρχος ε.α.
Κίμων - Κωνσταντίνος Τσαμαδός ΠΝ
Απεβίωσε την 22α Ιουλίου 2012. Γεννήθηκε το 
1938 στην Αθήνα. Το 1954 εισήλθε στη ΣΝΔ, 
το 1958 ονομάσθηκε Σημαιοφόρος Μάχιμος. Το 
1961 προήχθη σε Ανθυποπλοίαρχο, το 1966 σε 
Υποπλοίαρχο, το 1970 σε Πλωτάρχη, το 1975 σε 
Αντιπλοίαρχο, το 1982 σε Πλοίαρχο, το 1985 σε 
Αρχιπλοίαρχο και τον ίδιο χρόνο τέθηκε σε απο-
στρατεία.
Είχε τιμηθεί με τις εξής Ηθικές Αμοιβές:
ΠΑΡΑΣΗΜΑ: Χρυσός Σταυρός του Τάγματος του 
Φοίνικος, Χρυσός Σταυρός του Τάγματος του Γε-
ωργίου, Ταξιάρχης του Τάγματος της Τιμής
ΜΕΤΑΛΛΙΑ: Στρατιωτικής Αξίας Δ΄, Γ΄ και Β΄ 
Τάξεως

Αρχιπλοίαρχος ε.α.
Βασίλειος Ντερτιλής ΠΝ
Απεβίωσε την 24η Νοεμβρίου 2012. Γεννήθηκε 
το 1949 στην Αθήνα. Το 1967 εισήλθε στη ΣΝΔ, 
το 1971 ονομάσθηκε Σημαιοφόρος Μάχιμος. Το 
1974 προήχθη σε Ανθυποπλοίαρχο, το 1979 σε 
Υποπλοίαρχο, το 1984 σε Πλωτάρχη, το 1987 σε 
Αντιπλοίαρχο, το 1993 σε Πλοίαρχο, το 1997 σε 
Αρχιπλοίαρχο και τον ίδιο χρόνο τέθηκε σε απο-
στρατεία. Μεταξύ Φεβρουαρίου και Μαρτίου του 
1993 υπηρέτησε ως συνοδός και σύνδεσμος του 
ελληνικού στρατιωτικού τμήματος της Δύναμης 
Επιβολής Ειρήνης (Peace Enforcement Force) 
του ΟΗΕ στη Σομαλία, κατά την περίοδο των εκεί 
εσωτερικών ταραχών. Το Μάιο του 1993, στη 
διάρκεια των εσωτερικών συγκρούσεων στη Γε-
ωργία, απεστάλη στο Σούχουμι της Αμπχαζίας για 
τον εντοπισμό, τη συγκέντρωση και στη συνέχεια 
στα μέσα του Αυγούστου, επιβίβαση στο επιβατη-
γό «GOLDEN ODYSSEY» των ελληνικής καταγω-
γής κατοίκων της περιοχής που επιθυμούσαν την 
εκκένωσή τους στην Ελλάδα. Ακολούθως, επέβη 
του πλοίου ως Αρχηγός της Αποστολής (επιχεί-
ρηση ΧΡΥΣΟΜΑΛΛΟ ΔΕΡΑΣ) αποβιβάζοντας τους 
περίπου 1.100 ομοεθνείς στην Αλεξανδρούπολη. 
Από τον Σεπτέμβριο του 1993 μέχρι τον Ιανου-
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άριο του 1995, υπηρέτησε ως μέλος της Απο-
στολής Επιτήρησης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας 
(European Community Monitoring Mission) για 
τη Βοσνία Ερζεγοβίνη και την Κράινα της Κροα-
τίας. Κατόπιν διετέλεσε Διευθυντής Ειδικών Απο-
στολών στο ΓΕΕΘΑ. 
ΠΑΡΑΣΗΜΑ: Ταξιάρχης του Τάγματος της Τιμής
ΜΕΤΑΛΛΙΑ: Στρατιωτικής Αξίας Β΄ Τάξεως
ΔΙΑΜΝΗΜΟΝΕΥΣΕΙΣ: Ευδοκίμου Διοκήσεως Γ΄ 
Τάξεως, Υπηρεσιών Αξιωματικών Επιτελούς Β΄ 
Τάξεως, Συμμετοχή σε Ειρηνευτική Αποστολή

Πλοίαρχος ε.α.
Ιωάννης Πετριτσόπουλος ΠΝ
Απεβίωσε την 22α Οκτωβρίου 2012. Γεννήθηκε 
το 1936 στην Αθήνα. Το 1954 εισήλθε στη ΣΝΔ, 
το 1959 ονομάσθηκε Σημαιοφόρος Μάχιμος, το 
1962 προήχθη σε Ανθυποπλοίαρχο, το 1967 σε 
Υποπλοίαρχο, το 1981 προήχθη σε Πλωτάρχη, το 
1986 σε Αντιπλοίαρχο, το 1995 σε Πλοίαρχο και 
το 2004 τέθηκε σε αποστρατεία. 
Είχε τιμηθεί με τις εξής Ηθικές Αμοιβές:
ΠΑΡΑΣΗΜΑ: Χρυσός Σταυρός του Τάγματος του 
Φοίνικος, Χρυσός Σταυρός του Τάγματος του Γε-
ωργίου
ΜΕΤΑΛΛΙΑ: Στρατιωτικής Αξίας Δ΄ και Γ΄ Τάξεως

Πλοίαρχος (Μ) ε.α.
Βλάσιος Μεντζέλος ΠΝ
Απεβίωσε την 25η Ιουνίου 2012. Γεννήθηκε το 
1938 στον Πειραιά. Το 1955 εισήλθε στη ΣΝΔ, 
αποφοίτησε το 1959 ως Μηχανικός Σημαιοφό-
ρος, το 1962 προήχθη σε Ανθυποπλοίαρχο, το 
1966 σε Υποπλοίαρχο, το 1971 σε Πλωτάρχη το 
1975 σε Αντιπλοίαρχο, το 1980 σε Πλοίαρχο και 
τον ίδιο χρόνο τέθηκε σε αποστρατεία.
Είχε τιμηθεί με τις εξής Ηθικές Αμοιβές:
ΠΑΡΑΣΗΜΑ: Χρυσός Σταυρός του Τάγματος του 
Φοίνικος
ΜΕΤΑΛΛΙΑ: Στρατιωτικής Αξίας Δ΄ Τάξεως 

Πλοίαρχος ε.α.
Κωνσταντίνος Γέροντας ΠΝ
Απεβίωσε την 29η Οκτωβρίου 2012. Γεννήθηκε 
το 1951 στον Πειραιά. Το 1970 εισήλθε στη ΣΝΔ, 
το 1974 ονομάσθηκε Σημαιοφόρος Μάχιμος, το 
1977 προήχθη σε Ανθυποπλοίαρχο, το 1981 σε 
Υποπλοίαρχο, το 1986 σε Πλωτάρχη, το 1990 σε 

Αντιπλοίαρχο, το 1995 σε Πλοίαρχο και τον ίδιο 
χρόνο τέθηκε σε αποστρατεία. Το 1983 παρέλαβε 
για λογαριασμό της Κυπριακής Κυβέρνησης, από 
τα ναυπηγεία Esterel των Καννών της Γαλλίας, 
το περιπολικό «ΣΑΛΑΜΙΣ» το οποίο, μετά από 
πρόσθετες εργασίες στο Ναύσταθμο Σαλαμίνας 
και εκπαίδευση του πληρώματός του, παρέδωσε 
στην Κύπρο.
Ήταν πτυχιούχος της Νομικής Σχολής του Πανε-
πιστημίου Αθηνών.
Είχε τιμηθεί με τις εξής Ηθικές Αμοιβές:
ΠΑΡΑΣΗΜΑ: Χρυσός Σταυρός του Τάγματος του 
Φοίνικος, Χρυσός Σταυρός του Τάγματος της Τι-
μής, Ταξιάρχης του Τάγματος του Φοίνικος
ΜΕΤΑΛΛΙΑ: Στρατιωτικής Αξίας Γ΄ και Β΄ Τάξεως
ΔΙΑΜΝΗΜΟΝΕΥΣΕΙΣ: Ευδοκίμου Διοικήσεως 
Γ΄ Τάξεως, Υπηρεσιών Αξιωματικών Επιτελούς 
Β΄ Τάξεως

Αντιπλοίαρχος (Ε) ε.α.
Νικόλαος Πέτσας ΠΝ
Απεβίωσε την 24η Μαΐου 2012. Γεννήθηκε το 
1932 στην Αθήνα. Το 1954 κατετάγη στο ΠΝ ως 
μόνιμος Υποκελευστής Β΄, το 1958 προήχθη σε 
Υποκελευστή Α΄, το 1962 σε Κελευστή, το 1966 σε 
Ανθυπασπιστή, το 1970 σε Σημαιοφόρο, το 1972 
σε Ανθυποπλοίαρχο, το 1976 σε Υποπλοίαρχο, το 
1982 σε Πλωτάρχη, το 1984 σε Αντιπλοίαρχο και 
τον ίδιο χρόνο τέθηκε σε αποστρατεία. 

Αντιπλοίαρχος (Ε) ε.α.
Γεώργιος Μαρίνος - Κατσάς ΠΝ
Απεβίωσε την 9η Ιουλίου 2012. Γεννήθηκε το 
1936 στη νήσο Ζάκυνθο. Το 1952 κατετάγη στο 
ΠΝ ως μαθητής τεχνίτης, το 1954 ονομάσθη-
κε Ναύτης Α΄, το 1956 ονομάσθηκε Δίοπος, το 
1960 προήχθη σε Υποκελευστή Β΄, το 1963 σε 
Υποκελευστή Α΄, το 1967 σε Κελευστή, το 1972 
σε Ανθυπασπιστή, το 1977 σε Σημαιοφόρο, το 
1980 σε Ανθυποπλοίαρχο, το 1984 σε Υποπλοί-
αρχο, το 1987 σε Πλωτάρχη - Αντιπλοίαρχο και 
τον ίδιο χρόνο τέθηκε σε αποστρατεία.

Αντιπλοίαρχος (Ε) ε.α.
Ευστράτιος Στρατάκος ΠΝ
Απεβίωσε την 20ή Οκτωβρίου 2012. Γεννήθηκε 
το 1940 στον Πύργο Λακωνίας. Το 1960 κατε-
τάγη στο ΠΝ ως Δίοπος, το 1962 προήχθη σε 
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Υποκελευστή Β΄, το 1967 σε Υποκελευστή Α΄, το 
1969 σε Αρχικελευστή, το 1975 σε Ανθυπασπι-
στή, το 1980 σε Σημαιοφόρο, το 1987 σε Ανθυ-
ποπλοίαρχο, τον ίδιο χρόνο (αναδρ.) σε Υποπλοί-
αρχο και Πλωτάρχη, το 1990 σε Αντιπλοίαρχο και 
τον ίδιο χρόνο τέθηκε σε αποστρατεία. 

Αντιπλοίαρχος (Ε) ε.α.
Σταύρος Αυγουστινάκης ΠΝ
Απεβίωσε την 10η Αυγούστου 2012. Γεννήθηκε 
το 1954 στο Λασίθι. Το 1971 κατετάγη στη ΣΔΥ-
ΤΕΝ, ως Δόκιμος Κελευστής, το 1976 προήχθη σε 
Κελευστή, το 1979 σε Επικελευστή, το 1982 σε 
Ανθυπασπιστή, το 1993 σε Σημαιοφόρο, το 1996 
σε Ανθυποπλοίαρχο, το 2000 σε Υποπλοίαρχο, το 
2005 σε Πλωτάρχη, το 2006 σε Αντιπλοίαρχο και 
τον ίδιο χρόνο τέθηκε σε αποστρατεία. 

Αντιπλοίαρχος (Ε) ε.α.
Αλέξανδρος Λυμνιάτης ΠΝ
Απεβίωσε την 4η Ιουνίου 2012. Γεννήθηκε το 
1957 στη Επίδαυρο. Το 1972 κατετάγη στη ΣΔΥ-
ΤΕΝ, ως μαθητής τεχνίτης, το 1975 προήχθη σε 
Δόκιμο Κελευστή, το 1977 σε Κελευστή, το 1980 
σε Επικελευστή, το 1983 σε Αρχικελευστή, το 
1989 σε Ανθυπασπιστή, το 1993 σε Σημαιοφόρο, 
το 1996 σε Ανθυποπλοίαρχο, το 2000 σε Υποπλοί-
αρχο, το 2005 σε Πλωτάρχη, το 2007 σε Αντιπλοί-
αρχο και τον ίδιο χρόνο τέθηκε σε αποστρατεία.

Πλωτάρχης (Ε) ε.α.
Ισίδωρος Κάπης ΠΝ
Απεβίωσε την 16η Ιουλίου 2012. Γεννήθηκε το 
1925 στη Σαλαμίνα Πειραιώς -Αττικής, το 1940 
κατετάγη στο ΠΝ ως Ναύτης μαθητής τεχνίτης, 
το 1943 προήχθη σε Ναύτη, το 1947 σε Δίοπο, 
το 1949 σε Υποκελευστή Β΄, το 1954 σε Υπο-
κελευστή Α΄, το 1962 σε Κελευστή, το 1966 σε 
Αρχικελευστή, το 1962 σε Σημαιοφόρο (αναδρ.), 
το 1965 σε Ανθυποπλοίαρχο (αναδρ.), το 1971 
σε Υποπλοίαρχο (αναδρ.), το 1974 σε Πλωτάρχη 
(αναδρ.) και το 1975 τέθηκε σε αποστρατεία.

Πλωτάρχης (Ε) ε.α.
Δημοσθένης Καριανάκης ΠΝ
Απεβίωσε την 24η Νοεμβρίου 2012. Γεννήθηκε 
το 1943 στην Ρούστικα Ρεθύμνου. Το 1960 κατε-
τάγη στο ΠΝ ως μαθητής τεχνίτης, το 1964 ονο-

μάσθηκε Δίοπος, το 1967 προήχθη σε Κελευστή, 
το 1971 σε Επικελευστή, το 1974 σε Αρχικελευ-
στή, το 1980 σε Ανθυπασπιστή, το 1984 σε Ση-
μαιοφόρο, το 1987 σε Ανθυποπλοίαρχο, τον ίδιο 
χρόνο σε Υποπλοίαρχο, το 1991 σε Πλωτάρχη και 
τον ίδιο χρόνο τέθηκε σε αποστρατεία.

Υποπλοίαρχος (Ε) ε.α.
Σταύρος Χασάνδρας ΠΝ
Απεβίωσε την 19η Οκτωβρίου 2012. Γεννήθηκε 
το 1930 στη Καλαμάτα. Το 1947 κατετάγη στο 
ΠΝ ως Ναύτης Β΄, το 1949 ονομάσθηκε Ναύ-
της Α΄, το 1951 ονομάσθηκε Δίοπος, το 1954 
προήχθη σε Υποκελευστή Β΄, το 1957 σε Υπο-
κελευστή Α΄, το 1962 σε Κελευστή, το 1965 σε 
Ανθυπασπιστή, το 1969 σε Σημαιοφόρο, το 1972 
σε Ανθυποπλοίαρχο, το 1979 σε Υποπλοίαρχο και 
τον ίδιο χρόνο τέθηκε σε αποστρατεία.

Υποπλοίαρχος (Ε) ε.α.
Κωνσταντίνος Φτούλης ΠΝ
Απεβίωσε την 5η Αυγούστου 2012. Γεννήθηκε 
το 1931 στη Σκύρο Καρυστίας Ευβοίας. Το 1947 
κατετάγη στο ΠΝ ως Ναυτόπαις, το 1950 ονομά-
σθηκε Ναύτης Α΄, το 1951 προήχθη σε Δίοπο, 
το 1955 σε Υποκελευστή Β΄, το 1958 σε Υπο-
κελευστή Α΄, το 1962 σε Κελευστή, το 1966 σε 
Ανθυπασπιστή, το 1967 σε Σημαιοφόρο, το 1971 
σε Ανθυποπλοίαρχο, το 1974 σε Υποπλοίαρχο και 
τον ίδιο χρόνο τέθηκε σε αποστρατεία.

Υποπλοίαρχος (Ε) ε.α.
Κρίσπος Ιωάννου ΠΝ
Απεβίωσε την 17η Σεπτεμβρίου 2012. Γεννήθηκε 
το 1931 στην Αλίαρτο Βοιωτίας. Το 1947 κατετά-
γη στο ΠΝ ως Ναύτης Β΄, το 1949 ονομάσθηκε 
Ναύτης Α΄, το 1951 ονομάσθηκε Δίοπος, το 1954 
προήχθη σε Υποκελευστή Β΄, το 1957 σε Υποκε-
λευστή Α΄, το 1963 σε Κελευστή, το 1965 σε 
Ανθυπασπιστή, το 1969 σε Σημαιοφόρο, το 1972 
σε Ανθυποπλοίαρχο, το 1979 σε Υποπλοίαρχο και 
τον ίδιο χρόνο τέθηκε σε αποστρατεία.

Ανθυποπλοίαρχος ε.α.
Γεώργιος Παπαθάνος ΠΝ
Παλαίμαχος Β΄ ΠΠ
Απεβίωσε την 17η Ιουνίου 2012. Γεννήθηκε το 
1920 στη Λαύκα Κορινθίας. Το 1936 κατετάγη 



146  Ναυτική Επιθεώρηση | Τεύχος 582-Τομος 172

στη ΣΝΔ ως Ναυτικός Δόκιμος, το 1940 ορκί-
σθηκε και κατετάγη στο Πολεμικό Ναυτικό με το 
βαθμό του Σημαιοφόρου Μαχίμου και το 1945 
τέθηκε σε αυτεπάγγελτη αποστρατεία με το βαθ-
μό του Ανθυποπλοιάρχου.

Ανθυποπλοίαρχος (Ε) ε.α.
Νικόλαος Μίσθος ΠΝ
Απεβίωσε την 29η Αυγούστου 2012. Γεννήθηκε 
το 1933 στην Επίδαυρο. Το 1947 κατετάγη στο 
ΠΝ ως Ναυτόπαις, το 1950 ονομάσθηκε Ναύ-
της Α΄, το 1951 προήχθη σε Δίοπο, το 1955 σε 
Υποκελευστή Β΄, το 1958 σε Υποκελευστή Α΄, το 
1964 σε Κελευστή, το 1965 σε Ανθυπασπιστή, το 
1968 σε Σημαιοφόρο, το 1971 σε Ανθυποπλοί-
αρχο και το 1975 τέθηκε σε αποστρατεία.

Ανθυποπλοίαρχος (Ε) ε.α.
Δημήτριος Μελίτας ΠΝ
Απεβίωσε την 8η Αυγούστου 2012. Γεννήθηκε 
το 1935 στη νήσο Ζάκυνθο. Το 1951 κατετά-
γη στο ΠΝ ως Ναυτόπαις, το 1954 ονομάσθη-
κε Ναύτης Β΄, το 1955 ονομάσθηκε Ναύτης 
Α΄ και τον ίδιο χρόνο ονομάσθηκε Δίοπος, το 
1958 προήχθη σε Υποκελευστή Β΄, το 1962 σε 
Υποκελευστή Α΄, το 1966 σε Κελευστή, το 1970 
σε Ανθυπασπιστή, το 1974 σε Σημαιοφόρο, το 
1977 σε Ανθυποπλοίαρχο και τον ίδιο χρόνο τέ-
θηκε σε αποστρατεία.

Ανθυποπλοίαρχος (Ε) ε.α.
Ιωάννης Καμπουράκης ΠΝ
Απεβίωσε την 7η Ιουνίου 2012. Γεννήθηκε το 
1942 στην Τρυπητή της νήσου Μήλου. Το 1956 
κατετάγη στο ΠΝ ως Ναυτόπαις, το 1959 ονομά-
σθηκε Δίοπος, το 1962 προήχθη σε Υποκελευστή 
Β΄, το 1966 σε Υποκελευστή Α΄, το 1969 σε Αρ-
χικελευστή, το 1975 σε Ανθυπασπιστή, το 1980 
σε Σημαιοφόρο, το 1983 σε Ανθυποπλοίαρχο και 
τον ίδιο χρόνο τέθηκε σε αποστρατεία.

Aνθυποπλοίαρχος (ΦΑΡ) ε.α.
Ανδρέας Ρούσος ΠΝ
Απεβίωσε την 14η Οκτωβρίου 2012. Γεννήθηκε 
το 1943 στη νήσο Σκόπελο. Το 1963 κατετάγη 
στην Υπηρεσία Φάρων ως Δίοπος. Το 1967 προ-
ήχθη σε Υποκελευστή Β΄, το 1970 προήχθη σε 
Επικελευστή, το 1973 σε Αρχικελευστή, το 1979 

σε Ανθυπασπιστή, το 1984 σε Σημαιοφόρο, το 
1997 σε Ανθυποπλοίαρχο και τον ίδιο χρόνο τέ-
θηκε σε αποστρατεία.

Aνθυποπλοίαρχος (Ε) ε.α.
Γεώργιος Παϊπέτης ΠΝ
Απεβίωσε την 12η Οκτωβρίου 2012. Γεννήθηκε 
το 1946 στη νήσο Κέρκυρα. Το 1960 κατετάγη 
στο ΠΝ ως Ναυτόπαις, το 1964 ονομάσθηκε Δί-
οπος, το 1967 προήχθη σε Υποκελευστή Β΄, το 
1970 προήχθη σε Επικελευστή, το 1973 σε Αρ-
χικελευστή, το 1979 σε Ανθυπασπιστή, το 1984 
σε Σημαιοφόρο, το 1988 σε Ανθυποπλοίαρχο και 
τον ίδιο χρόνο τέθηκε σε αποστρατεία.

Ανθυποπλοίαρχος (Ε) ε.α.
Νικόλαος Τζόβλας ΠΝ
Απεβίωσε την 12η Ιουλίου 2012. Γεννήθηκε το 
1959 στη Χαλκίδα. Το 1973 κατετάγη στη ΣΔΥΝ 
ως Δόκιμος Υπαξιωματικός, το 1976 προήχθη 
σε Δόκιμο Κελευστή, το 1978 σε Κελευστή, το 
1981 σε Επικελευστή, το 1984 σε Αρχικελευστή, 
το 1990 σε Ανθυπασπιστή, το 1994 σε Σημαιο-
φόρο, το 1997 σε Ανθυποπλοίαρχο και το 1999 
τέθηκε σε αποστρατεία.

Ανθυποπλοίαρχος (Ε) ε.ε.
Παναγιώτα Τζοΐτη ΠΝ
Απεβίωσε την 7η Αυγούστου 2012. Γεννήθηκε 
το 1967 στον Πύργο Ηλείας. Το 1987 κατετάγη 
στο ΠΝ ως εθελόντρια, το 1988 ορκίσθηκε Δίο-
πος, το 1989 προήχθη σε Κελευστή, το 1992 σε 
Επικελευστή, το 1995 σε Αρχικελευστή, το 2001 
σε Ανθυπασπιστή, το 2008 σε Σημαιοφόρο και το 
2011 σε Ανθυποπλοίαρχο. Τον τελευταίο χρόνο 
υπηρετούσε στη ΔΝΕ. 

Σημαιοφόρος (Ε) ε.α.
Γεώργιος Σκούτελας ΠΝ
Απεβίωσε την 4η Σεπτεμβρίου 2012. Γεννήθηκε 
το 1937 στη Θεσσαλονίκη. Το 1953 κατετάγη στο 
ΠΝ ως Ναυτόπαις, το 1956 ονομάσθηκε Ναύτης 
Β΄, το 1957 ονομάσθηκε Ναύτης Α΄ και το ίδιο 
έτος προήχθη σε Δίοπο, το 1959 σε Υποκελευ-
στή Β΄, το 1964 σε Υποκελευστή Α΄, το 1967 
σε Αρχικελευστή, το 1972 σε Ανθυπασπιστή, το 
1977 σε Σημαιοφόρο και το 1979 τέθηκε σε απο-
στρατεία. 
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Σημαιοφόρος (Ε) ε.α.
Κωνσταντίνος Εμμανουήλ ΠΝ
Απεβίωσε την 22α Αυγούστου 2012. Γεννήθηκε 
το 1946 στην Αθήνα. Το 1959 κατετάγη στο ΠΝ 
ως Ναυτόπαις, το 1962 ονομάσθηκε Δίοπος, το 
1965 προήχθη σε Υποκελευστή Β΄, το 1968 σε 
Επικελευστή, το 1971 σε Αρχικελευστή, το 1977 
σε Ανθυπασπιστή, το 1983 σε Σημαιοφόρο και το 
1987 τέθηκε σε αποστρατεία. 

Ανθυπασπιστής (ΝΟΣ) ε.α.
Χρήστος Ράπτης
Απεβίωσε την 11η Ιουλίου 2012. Γεννήθηκε το 
1941 Γαλατά Μεσολογγίου Αιτωλοακαρνανίας. Το 
1957 κατετάγη στο ΠΝ ως Ναυτόπαις, το 1961 
προήχθη σε Δίοπο, το 1964 σε Υποκελευστή Β΄, 
το 1971 σε Αρχικελευστή Α΄, το 1977 σε Ανθυ-
πασπιστή και το 1986 τέθηκε σε αποστρατεία. 

Ανθυπασπιστής (Τ/ΠΜ) ε.α.
Ιωάννης Πολίτης
Απεβίωσε την 13η Ιουλίου 2012. Γεννήθηκε το 
1965 στη Σαλαμίνα Αττικής. Το 1982 κατετάγη 
στη ΣΜΥΝ ως Δόκιμος Υπαξιωματικός, το 1983 
προήχθη σε Δόκιμο Κελευστή, το 1985 σε Κελευ-
στή, το 1987 σε Επικελευστή, το 1990 σε Αρχι-
κελευστή, το 1998 σε Ανθυπασπιστή και το 2007 
τέθηκε σε αποστρατεία.

Ανθυπασπιστής (Α/Υ) ε.α.
Αθανάσιος Ευαγγέλου
Απεβίωσε την 5η Σεπτεμβρίου 2012. Γεννήθηκε 
το 1959 στη Λάρισα. Το 1973 κατετάγη στον Πό-
ρο ως Δόκιμος Υπαξιωματικός, το 1976 ονομά-
σθηκε Δόκιμος Κελευστής, το 1978 προήχθη σε 
Κελευστή, το 1981 σε Επικελευστή, το 1984 σε 
Αρχικελευστή, το 1991 σε Ανθυπασπιστή και το 
1992 τέθηκε σε αποστρατεία.

Ανθυπασπιστής (ΜΗΧΝ) ε.ε.
Θεόδωρος Σπηλιάδης
Απεβίωσε την 19η Αυγούστου 2012. Γεννήθηκε 
το 1975 στο Αίγιο. Το 1994 κατετάγη στο ΚΕ-
ΠΑΛ ως μαθητής ΣΜΥΝ, το 1996 προήχθη σε 
Κελευστή, το 1999 σε Επικελευστή, το 2002 σε 
Αρχικελευστή και το 2008 σε Ανθυπασπιστή. Τον 
τελευταίο χρόνο υπηρετούσε στο ΝΣ/ΔΤ.

Υποκελευστής (Τ/ΠΒ) ε.α.
Σταύρος Μαραγκός
Απεβίωσε την 24η Σεπτεμβρίου 2012. Γεννήθηκε 
το 1935 στο Αγρίδιο Αχαΐας. Το 1950 κατετάγη 
στο ΠΝ ως μαθητής, το 1952 προήχθη σε Ναύτη 
Α΄, το 1954 σε Δίοπο, το 1958 σε Υποκελευστή 
Β΄ και το 1959 τέθηκε σε αποστρατεία.

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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ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ - ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ

1.  Συμμετοχή σε Συμμαχικές - 
Διακρατικές Ασκήσεις

n Την 2α Σεπτεμβρίου 2012, η Φ/Γ «ΨΑΡΑ» και 
την 9η Σεπτεμβρίου 2012, το Υ/Β «ΠΡΩΤΕΥΣ» κα-
τέπλευσαν στο ΝΣ με το πέρας της συμμετοχής 
τους στη διακρατική άσκηση Ελλάδος - Αιγύπτου 
με την επωνυμία «ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ 2012», η οποία 
διεξήχθη στην θαλάσσια περιοχή Ανατολικής 
Μεσογείου και περιελάμβανε προσβάσεις στον 
λιμένα Αλεξάνδρειας Αιγύπτου από 26 έως 1 Σε-
πτεμβρίου 2012. 

n Από 17 έως 19 Σεπτεμβρίου 2012, διεξήχθη 
η διασυμμαχική άσκηση με την επωνυμία «IRON 
GUARD-5» με συμμετοχή των Φ/Γ «ΘΕΜΙΣΤΟ-
ΚΛΗΣ», Φ/Γ «ΣΑΛΑΜΙΣ», ΤΠΚ «ΤΡΟΥΠΑΚΗΣ», ΤΠΚ 
«ΡΟΥΣΣΕΝ», ενός (1) Α/Φ DA 20, δύο (2) Α/Φ F-4, 
ενός (1) COMAO, ενός (1) NATO E3A και ένα (1) 
AEW EWB - 145 στο κεντρικό Αιγαίο και ΠΒ ΑΝ-
ΔΡΟΥ. 

n Από 5 έως 13 Νοεμβρίου 2012, το ΝΘΗ «ΕΥ-
ΝΙΚΗ» συμμετείχε στη Διασυμμαχική άσκηση 
Ναρκοπολέμου (INVITEX -Τουρκικής σχεδίασης) 
με την επωνυμία «NUSRET 12» στη θαλάσσια πε-
ριοχή κόλπου Σμύρνης.

n Από 12 έως 20 Νοεμβρίου 2012, διεξήχθη η 
Διακρατική άσκηση INVITEX «AEGEAN SEAL 12» 
σε περιοχή ΝΒΝΕ με συμμετοχή των ΝΘΗ «ΚΑΛ-
ΛΙΣΤΩ», 2 ΟΕΝ/ΔΥΚ (10 άτομα), 7 Δυτών από 
ΔΝΑΡ, μίας τουρκικής ΟΕΝ (8 άτομα), μίας ΟΕΝ 
από Ιορδανία (11 άτομα), 2 Δυτών από Μαυρο-
βούνιο και 7 παρατηρητών συνολικά από την 
Σουηδία, το Ισραήλ, την Σερβία και τα ΗΑΕ.

2.  Επισκέψεις Ξένων Αντιπροσωπειών

n Την 14η Σεπτεμβρίου 2012, ο Αρχηγός Στόλου 
του Ιταλικού Ναυτικού Jiuseppe De Jioji επισκέ-
φτηκε τον Αρχηγό ΓΕΝ, κατά τη διάρκεια επίση-
μης επίσκεψης στη χώρα μας. 

n Την 28η Νοεμβρίου 2012, ο Αρχηγός ΓΕΝ της 
Αιγύπτου, Υποναύαρχος Osama Ahmed Ahmed 
El-Gendy, επισκέφθηκε το ΓΕΝ στο πλαίσιο επί-
σημης επίσκεψης. Το πρόγραμμα της επίσκεψης 
του Α/ΓΕΝ Αιγύπτου περιλαμβάνει μεταξύ άλλων 
ξενάγηση στο Θ/Κ «ΑΒΕΡΩΦ» και επίσκεψη στο 
Αρχηγείο Στόλου την 29η Νοεμβρίου 2012.

3.  Διασυμμαχικές - Πολυεθνικές 
Επιχειρήσεις - Ν. Δυνάμεις

α.  Επιχείρηση UNIFIL MAROPS 
Στην εν λόγω επιχείρηση συμμετείχαν οι ακόλου-
θες Ν. Μονάδες: 
n Από 23 Αυγούστου 2012 έως 21 Σεπτεμβρίου 
2012, η Κ/Φ «ΠΟΛΕΜΙΣΤΗΣ».

n Από 21 Σεπτεμβρίου 2012 έως 17 Οκτωβρίου 
2012, το ΤΠΚ «ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΔΗΣ».

n Από 17 Οκτωβρίου 2012 έως 23 Νοεμβρίου 
2012, η Κ/Φ «ΑΗΤΤΗΤΟΣ».

n Από 23 Νοεμβρίου 2012, το ΤΠΚ «ΓΡΗΓΟΡΟ-
ΠΟΥΛΟΣ».

β.  Επιχείρηση ACTIVE ENDEAVOUR
n Το ΠΝ συμμετείχε στην επιχείρηση ΟΑΕ με 1 
Φ/Γ και ομάδα ΔΥΚ συνολικά για 20 ημέρες το 
χρόνο, με 1 Υ/Β για χρονικό διάστημα 20 ημερών 
ετησίως, με 1 Υ/Β για χρονικό διάστημα 20 ημε-
ρών ετησίως και με 1 ΤΠΚ ή Κ/Φ καθ’ όλο το έτος 
(με έδρα ΝΣ υπό 12ωρη ετοιμότητα). Οι μονάδες 
του ΠΝ που έλαβαν μέρος είναι:

n Η Κ/Φ «ΚΡΑΤΑΙΟΣ» από 1 έως 30 Σεπτεμβρίου 
2012 (σε ετοιμότητα στο ΝΣ). 

n Το ΤΠΚ «ΝΤΕΓΙΑΝΝΗΣ» από 1 Οκτωβρίου έως 
1 Νοεμβρίου 2012 (σε ετοιμότητα στο ΝΣ).

n Η Κ/Φ «ΑΡΜΑΤΩΛΟΣ» από 2 έως 30 Νοεμβρί-
ου 2012 (σε ετοιμότητα στο ΝΣ). 
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γ.  Συμμετοχή σε Μόνιμες Ναυτικές Δυνάμεις 
ΝΑΤΟ

Ουδέν 

δ.  Συμμετοχή σε Αποστολές Ευρωπαϊκής 
Ενώσεως

Ουδέν

4.  Κοινωνική προσφορά των Ενόπλων 
Δυνάμεων

α.  Αποστολές Εσωτερικού - Εξωτερικού
n Την 25η Αυγούστου 2012, διατέθηκε η Υ/Φ 
«ΠΡΕΣΠΑ» για υδροδότηση της νήσου Αίγινας. 

n Στο πλαίσιο Εφαρμογής του προγράμματος 
Προληπτικής Ιατρικής σε νήσους Ανατολικού Αι-
γαίου - Δωδεκανήσου διατέθηκαν για τη μετα-
φορά της διακλαδικής ιατρικής ομάδας Ε.Δ. και 
του σωματείου «Ανοιχτή Αγκαλιά», από 11 έως 
12 Σεπτεμβρίου 2012, η Κ/Φ «ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ» 
από τη νήσο Ρόδο στην νήσο Κάσο και από 15 
έως 16 Σεπτεμβρίου 2012, η Κ/Φ «ΟΡΜΗ» από 
τη νήσο Κάσο στη νήσο Μεγίστη και εν συνε-
χεία στη νήσο Ρόδο. Η εν λόγω μεικτή ομάδα 
ήταν στελεχωμένη με ιατρούς των ακόλουθων 
ειδικοτήτων: Ακτινολόγος, καρδιολόγος, δερ-
ματολόγος, ορθοπεδικός, παιδίατρος, ψυχολό-
γος, ορθοπεδικός και γυναικολόγος. Συνολικά 
πραγματοποιήθηκαν 1.081 ιατρικές πράξεις, 
119 βιοχημικές εξετάσεις και 50 εμβολιασμοί. 
Ιδιαίτερα στη νήσο Κάσο, η προσέλευση των κα-
τοίκων, παιδιών και ενηλίκων, ξεπέρασε το 90% 
του πληθυσμού. 

n Την 17η Οκτωβρίου 2012, διατέθηκε η Κ/Φ 
«ΚΡΑΤΑΙΟΣ» στο πλαίσιο εφαρμογής προγράμμα-
τος προληπτικής ιατρικής σε νήσους του Ανατο-
λικού Αιγαίου για τη μεταφορά της Διακλαδικής 
Υγειονομικής Ομάδας (ακτινολόγος, καρδιολόγος, 
οφθαλμίατρος) και ομάδος ιατρών του Σωματεί-
ου «Ανοιχτή Αγκαλιά». Το πρόγραμμα προληπτι-
κής ιατρικής έλαβε χώρα στις νήσους Φούρνοι, 
Αγαθονήσι και Λειψοί.

n Την 21η Οκτωβρίου 2012, στο πλαίσιο της κοι-
νωνικής προσφοράς του ΠΝ, παρεδόθη φαρμα-
κευτικό υλικό στους αρμόδιους φορείς του νησι-

ού από την Φ/Γ «ΨΑΡΑ» στο πλαίσιο συμμετοχής 
της στις εορταστικές εκδηλώσεις απελευθέρωσης 
της νήσου Ψαρά.

β.  Κατάσβεση πυρκαγιών - Περιπολίες - Επι-
τήρηση

Στο πλαίσιο συνδρομής του ΠΝ σε κατάσβεση 
πυρκαγιών και κατόπιν αιτημάτων της Π.Υ. δια-
τέθηκαν:

n Την 9η Σεπτεμβρίου 2012, προσωπικό τριάντα 
δύο (32) ατόμων από την ΥΝΤΕΛ, ένα πυροσβε-
στικό όχημα και μια καμιονέτα σε πυρκαγιά στην 
περιοχή Κουλούκι της νήσου Λέρος.

n Την 9η Σεπτεμβρίου 2012, προσωπικό δεκαε-
πτά (17) ατόμων από Ναύσταθμο Σαλαμίνας, ένα 
(1) πυροσβεστικό όχημα, μία υδροφόρα και ένα 
τζιπ σε πυρκαγιά στην περιοχή Περάνι Σαλαμί-
νας.

n Την 20η και 21η Σεπτεμβρίου 2012, προσω-
πικό δεκατεσσάρων (14) ατόμων από ΝΚ, τέσ-
σερα πυροσβεστικά οχήματα και μια υδροφόρα 
σε πυρκαγιά στην περιοχή πλησίον Ναυτικών 
εγκαταστάσεων (ΝΚ/ΔΕΜ) στο Καλάμι - Άπτερα 
Μεγάλα Χωράφια Νομού Χανίων.

n Την 4η Οκτωβρίου 2012, προσωπικό δεκα-
τριών (13) ατόμων από Ναύσταθμο Σαλαμίνας, 
δύο (2) πυροσβεστικά οχήματα και ένα (1) τζιπ σε 
πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε αποθήκη ξυλείας 
στην πόλη της Σαλαμίνας.

γ.  Έρευνα - Διάσωση 
n Την 28η Νοεμβρίου 2012, διατέθηκε η Φ/Γ 
«ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ» για παροχή συνδρομής σε ακυ-
βέρνητο Δ/Ξ «LOYTRO» (σημαίας Μάλτας - 14 
άτομα επιβαίνοντες) σε περιοχή δυτικά της νή-
σου Σκύρος. 

5.  Εκδηλώσεις - Επισκέψεις

n Από 25 έως 26 Αυγούστου 2012, η Φ/Γ 
«ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗΣ» συμμετείχε σε εκδηλώσεις 
για την 77η επέτειο από το Θάνατο του Ναυ-
άρχου Παύλου Κουντουριώτη στο λιμένα της 
νήσου Ύδρας.
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n Από 26 έως 28 Αυγούστου 2012, στο πλαίσιο 
της διακρατικής άσκησης «ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ 2012» 
εκτελέσθηκαν οι κάτωθι εθιμοτυπικές εκδηλώ-
σεις στο λιμένα της Αλεξάνδρειας:

n Παρατέθηκε δείπνο από τον Αιγύπτιο Ναύαρχο 
Διοικητή Ναυτικής Εκπαίδευσης στον Υπαρχηγό 
Αρχηγού Στόλου στον ΑΚΑΜ.

n Επίσκεψη στην πόλη της Αλεξάνδρειας από 
αντιπροσωπεία πληρώματος Φ/Γ «ΨΑΡΑ» και Υ/Β 
«ΠΟΣΕΙΔΩΝ» καθώς και ποδοσφαιρικός αγώνας.

n Αγιασμός επί του πλοίου από τον Πατριάρχη 
Αλεξάνδρειας και Πάσης Αφρικής κ. Θεόδωρο.

n Δεξίωση επί του πλοίου στη οποία παρευρέ-
θησαν ο Πρέσβης της Ελλάδος στην Αίγυπτο, 
Πρόξενοι Ελλάδος και Κύπρου, αντιπροσωπεία 
ελληνικής ομογένειας, ναυτιλιακός ακόλουθος 
λιμένα PΟRT SΑID καθώς και πληρώματα πλοίου 
Αιγυπτιακού Ναυτικού.

n Ξενάγηση στην πόλη της Αλεξάνδρειας του 
Υπαρχηγού Α/Σ συνοδεία του ΑΚΑΜ και Κυβερνή-
τη πλοίου με μέριμνα του Αιγυπτιακού Ναυτικού.

n Την 30ή Αυγούστου 2012 ο Κυβερνήτης του 
Κ/Φ «ΠΟΛΕΜΙΣΤΗΣ» συμμετείχε σε σύσκεψη Κυ-
βερνητών υπό τον Διοικητή CTF 448 επί της βρα-
ζιλιάνικου πλοίου «BRS LIBERAL» στον λιμένα της 
Βυρηττού.

n Την 2α Σεπτεμβρίου 2012, η Κ/Φ «ΑΗΤΤΗΤΟΣ» 
διατέθηκε για τις εορταστικές εκδηλώσεις της 
188ης επετείου της Ναυμαχίας του Γέροντα στη νή-
σο Κάλυμνο. Στις ανωτέρω εκδηλώσεις συμμετεί-
χαν ο Κυβερνήτης, αντιπροσωπεία πληρώματος και 
εκπρόσωποι στρατιωτικών και τοπικών αρχών.

n Την 8η Σεπτεμβρίου 2012, διατέθηκε η Φ/Γ «ΣΠΕ-
ΤΣΑΙ» για συμμετοχή στις εορταστικές εκδηλώσεις 
επετείου Ναυμαχίας Σπετσών «ΑΡΜΑΤΑ 2012».

n Την 9η Σεπτεμβρίου 2012, εκτελέσθηκε εθιμο-
τυπική επίσκεψη επί του Κ/Φ «ΑΡΜΑΤΩΛΟΣ» του 
Πανελληνίου Σώματος Προσκόπων στον λιμένα 
Σιγγρίου της νήσου Λέσβος.

n Την 12η Σεπτεμβρίου 2012, Κυβερνήτης και Αξι-
ωματικοί του Κ/Φ «ΠΟΛΕΜΙΣΤΗΣ» επισκέφθηκαν τη 
Ναυτική Βάση στο Μαρί της νήσου Κύπρος.

n Την 13η Σεπτεμβρίου 2012, διατέθηκε το Κ/Φ 
ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ για συμμετοχή στις εορταστικές εκ-
δηλώσεις της 69ης Επετείου Απελευθέρωσης της 
νήσου Μεγίστη.

n Την 15η και 16η Σεπτεμβρίου 2012, διατέθηκε 
το Κ/Φ «ΑΡΜΑΤΩΛΟΣ» στο πλαίσιο εθιμοτυπικών 
εκδηλώσεων της 205ης επετείου ύψωσης Ελλη-
νικής Σημαίας, μνήμης του Διόπου (ΑΡΜ) Ν. Κα-
παδούκα στο λιμένα της Γλώσσας Σκοπέλου και 
της 69ης επετείου βύθισης του Υ/Β «ΚΑΤΣΩΝΗΣ» 
στο λιμένα της νήσου Σκιάθος. Στις ανωτέρω εκ-
δηλώσεις συμμετείχε ο Διοικητής Υποβρυχίων ως 
εκπρόσωπος του ΠΝ.

n Την 29η Σεπτεμβρίου 2012, ο Αρχηγός ΓΕΝ 
παρευρέθη στις εορταστικές εκδηλώσεις «ΣΑΛΑ-
ΜΙΝΙΑ 12», που διοργάνωσε ο Δήμος Σαλαμίνας 
στο πλαίσιο εορτασμού της επετείου της ναυμα-
χίας της Σαλαμίνας. Επιπρόσθετα στην ανωτέρω 
εκδήλωση συμμετείχε από 28 έως 29 Σεπτεμβρί-
ου 2012, το ΤΠΚ «ΝΤΕΓΙΑΝΝΗΣ». 

n Από 3 έως 5 Οκτωβρίου 2012, στο πλαίσιο 
εορταστικών εκδηλώσεων εορτασμού 100ής 
επετείου έναρξης Βαλκανικών Πολέμων, οι Φ/Γ 
«ΥΔΡΑ», «ΨΑΡΑ», «ΝΑΒΑΡΙΝΟΝ», «ΣΑΛΑΜΙΣ», 
«ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ», «ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗΣ», «ΑΙΓΑΙ-
ΟΝ», τα ΠΓΥ «ΑΞΙΟΣ», «ΠΡΟΜΗΘΕΥΣ», τα ΤΠΚ 
«ΔΑΝΙΟΛΟΣ», «ΝΤΕΓΙΑΝΝΗΣ», «ΤΡΟΥΠΑΚΗΣ», 
«ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΣ», «ΛΑΣΚΟΣ», «ΜΠΛΕΣΣΑΣ», τα 
Α/Γ «ΣΑΜΟΣ», «ΙΚΑΡΙΑ», τα Υ/Β «ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΗΣ», 
«ΑΜΦΙΤΡΙΤΗ», το ΝΘΗ «ΕΥΝΙΚΗ», το Κ/Φ «ΝΑΥ-
ΜΑΧΟΣ» κατέπλευσαν στον όρμο Φαλήρου. Την 
4 Οκτωβρίου 2012, η ΑΕ Πρόεδρος της Δημο-
κρατίας, επιβιβάστηκε στην Φ/Γ «ΣΑΛΑΜΙΣ» και 
επιθεώρησε τις Μονάδες του Στόλου. 

n Από 5 έως 7 Οκτωβρίου 2012, η Φ/Γ «ΚΟΥ-
ΝΤΟΥΡΙΩΤΗΣ», το ΤΠΚ «ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΣ» και το 
Υ/Β «ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΗΣ», στο πλαίσιο εορταστικών 
εκδηλώσεων εορτασμού 100ής επετείου έναρ-
ξης Βαλκανικών Πολέμων, κατέπλευσαν στο λι-
μένα Πειραιά για επισκεπτήριο κοινού.
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n Την 7η Οκτωβρίου 2012, ο Κυβερνήτης της 
Φ/Γ «ΑΙΓΑΙΟΝ» με αντιπροσωπεία του πληρώ-
ματος του πλοίου συμμετείχαν σε εκδηλώσεις 
εορτασμού 100ής επετείου απελευθέρωσης της 
νήσου Λήμνος. 

n Την 7η και 8η Οκτωβρίου 2012, ο κ. Α/ΓΕΝ, συ-
νοδευόμενος από τον ΑΣ, παρευρέθηκε στις εορ-
ταστικές εκδηλώσεις απελευθέρωσης της νήσου 
Λήμνος, οι οποίες εντάσσονται στο πλαίσιο εορτα-
σμού των 100 ετών από την έναρξη των νικηφό-
ρων Βαλκανικών Πολέμων 1912 - 1913. Ο κ. Α/
ΓΕΝ κατέθεσε στεφάνι εκ μέρους των Ενόπλων 
Δυνάμεων στο Ηρώο πεσόντων στο Μούδρο και 
εκ μέρους του ΠΝ στο μνήμα του Κελευστή Νικό-
λαου Κατιτζιάρη, του πρώτου νεκρού στον κατά 
θάλασσα αγώνα των Βαλκανικών Πολέμων. Επί-
σης υποδέχθηκε τις τοπικές αρχές του νησιού στο 
χώρο αρμάτων του Α/Γ «ΛΕΣΒΟΣ» και εν συνεχεία 
παρέστη σε παρέλαση φορέων μαθητών και τμη-
μάτων των Ενόπλων Δυνάμεων στο Μούδρο. 

n Από 12 έως 13 Οκτωβρίου 2012, το Κ/Φ 
«ΑΡΜΑΤΩΛΟΣ» διατέθηκε για την μεταφορά Ιε-
ρής Εικόνας «Άξιον Εστί» και Επιστασίας Αγίου 
Όρους στο λιμένα Θεσσαλονίκης, ενώ συμμετείχε 
και στις εορταστικές εκδηλώσεις υποδοχής και 
λιτάνευσης της εικόνας. Στην ανωτέρω εκδήλωση 
παρέστη ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ.

n Στο πλαίσιο εορτασμού των 100 ετών από την 
έναρξη των νικηφόρων Βαλκανικών Πολέμων 
1912 - 1913 πραγματοποιήθηκαν οι παρακάτω 
εκδηλώσεις: 

n Την 18η Οκτωβρίου 2012, η Κ/Φ «ΑΡΜΑΤΩ-
ΛΟΣ» συμμετείχε στις εορταστικές εκδηλώσεις 
απελευθέρωσης της νήσου Άγιος Ευστράτιος, 
παρουσία Αρχιεπιστολέα Στόλου, Διοικητή ΝΑ-
ΣΛΗ και προσωπικού της 88 ΣΔΙ. Κατά τη διάρκεια 
των εορταστικών εκδηλώσεων, ο Αρχιεπιστολέας 
Στόλου κατέθεσε στεφάνι στο Μνημείο Πεσόντων 
Αγιοστρατητών, εκ μέρους του ΠΝ, ενώ έλαβε 
χώρα παρέλαση φορέων, μαθητών και τμημάτων 
των Ενόπλων Δυνάμεων με συμμετοχή αγήματος 
της Κ/Φ «ΑΡΜΑΤΩΛΟΣ». Επιπρόσθετα πραγματο-
ποιήθηκε επισκεπτήριο κοινού στην Κ/Φ «ΑΡΜΑ-
ΤΩΛΟΣ».

n Την 18η Οκτωβρίου 2012, το ΤΠΚ «ΜΠΛΕΣ-
ΣΑΣ» συμμετείχε στις εορταστικές εκδηλώσεις 
απελευθέρωσης της νήσου Θάσος, παρουσία 
Διοικητού Φρεγατών, Διοικητού Ταχέων Σκαφών 
και Διοικητή ΝΔΒΕ. Κατά τη διάρκεια των εορ-
ταστικών εκδηλώσεων, ο Διοικητής Φρεγατών 
κατέθεσε στεφάνι στο Ηρώο, εκ μέρους του ΠΝ, 
ενώ έλαβε χώρα παρέλαση φορέων, μαθητών 
και τμημάτων των Ενόπλων Δυνάμεων με συμ-
μετοχή αγήματος του ΤΠΚ «ΜΠΛΕΣΣΑΣ». Επιπρό-
σθετα, πραγματοποιήθηκε επισκεπτήριο κοινού 
στο ΤΠΚ «ΜΠΛΕΣΣΑΣ».

n Από 18 έως 20 Οκτωβρίου 2012, το Α/Γ «ΛΕ-
ΣΒΟΣ» συμμετείχε στις εορταστικές εκδηλώσεις 
της 185ης επετείου της Ναυμαχίας του Ναβαρί-
νου, στην Πύλο. Στις ανωτέρω εορταστικές εκ-
δηλώσεις παρέστησαν ο Διοικητής της ΝΔΙ και 
ο Αρχηγός Στόλου οποίος κατέθεσε στεφάνι στο 
Ηρώο της πλατείας των Τριών Ναυάρχων, εκ 
μέρους του ΠΝ. Πλέον των ανωτέρω ο Αρχηγός 
Στόλου παρέστη σε παρέλαση φορέων, μαθητών 
και τμημάτων των Ενόπλων Δυνάμεων, στα οποία 
συμμετείχε και άγημα του Α/Γ «ΛΕΣΒΟΣ». Επιπρό-
σθετα πραγματοποιήθηκε επίσκεψη του πληρώ-
ματος του Ρώσικου Κ/Δ «ΝΟVOCHERKASSK» και 
επισκεπτήριο κοινού στο Α/Γ «ΛΕΣΒΟΣ». 

n Από 19 έως 21 Οκτωβρίου 2012, το ΤΠΚ 
«ΜΠΛΕΣΣΑΣ» συμμετείχε στις εορταστικές εκδη-
λώσεις «ΒΟΤΣΕΙΑ 2012» στον λιμένα Θεσσαλο-
νίκης, παρουσία Διοικητού Φρεγατών, Διοικητού 
Ταχέων Σκαφών και Διοικητή ΝΔΒΕ. Κατά τη 
διάρκεια των εορταστικών εκδηλώσεων, ο Δι-
οικητής Φρεγατών κατέθεσε στεφάνι στο Ηρώο, 
εκ μέρους του ΠΝ, ενώ έλαβε χώρα παρέλαση 
φορέων, μαθητών και τμημάτων των Ενόπλων 
Δυνάμεων με συμμετοχή αγήματος του ΤΠΚ 
«ΜΠΛΕΣΣΑΣ». Επιπρόσθετα πραγματοποιήθηκε 
επισκεπτήριο κοινού στο ΤΠΚ «ΜΠΛΕΣΣΑΣ».

n Την 19η Οκτωβρίου 2012, η Κ/Φ «ΤΟΛΜΗ» 
συμμετείχε στις εορταστικές εκδηλώσεις απελευ-
θέρωσης της νήσου Σαμοθράκη, παρουσία του 
κ. Α/ΓΕΕΘΑ και Διοικητού ΝΔΑ οι οποίοι επέβη-
σαν στο πλοίο από τον λιμένα Αλεξανδρούπολης. 
Κατά τη διάρκεια των εορταστικών εκδηλώσεων, 
ο Διοικητής ΝΔΑ κατέθεσε στεφάνι στο Μνημείο 
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Ηρώων Πεσόντων εκ μέρους του ΠΝ ενώ έλαβε 
χώρα παρέλαση φορέων, μαθητών και τμημάτων 
των Ενόπλων Δυνάμεων με συμμετοχή αγήματος 
της Κ/Φ «ΤΟΛΜΗ». Επιπρόσθετα στο πλαίσιο των 
ανωτέρων εκδηλώσεων πραγματοποιήθηκε επι-
σκεπτήριο κοινού στην Κ/Φ «ΤΟΛΜΗ». 

n Από 20 έως 21 Οκτωβρίου 2012, η Φ/Γ «ΨΑ-
ΡΑ» συμμετείχε στις εορταστικές εκδηλώσεις απε-
λευθέρωσης της νήσου Ψαρά παρουσία Υπαρχη-
γού Στόλου και Διοικητού ΝΑΣΧΙ. Κατά τη διάρκεια 
των εορταστικών εκδηλώσεων, ο Υπαρχηγός 
Στόλου κατέθεσε στεφάνι στο Μνημείο Πεσόντων 
στην πλατεία Ηρώων, εκ μέρους του ΠΝ. Επίσης 
παρέστη σε παρέλαση φορέων και μαθητών του 
νησιού στην οποία συμμετείχε άγημα ανδρών της 
Φ/Γ «ΨΑΡΑ».

n Από 24 έως 29 Οκτωβρίου 2012, το Υ/Β 
«ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΗΣ» και το ΤΠΚ «ΔΑΝΙΟΛΟΣ» κατέ-
πλευσαν στον λιμένα Θεσσαλονίκης στο πλαίσιο 
συμμετοχής τους στις εθιμοτυπικές εκδηλώσεις 
εορτασμού των 100 ετών από την «Έναρξη των 
νικηφόρων Βαλκανικών Πολέμων 1912 – 1913 
/ Επέτειος Απελευθέρωσης της Θεσσαλονίκης». 
Κατά τη διάρκεια της παραμονής τους στον λιμέ-
να Θεσσαλονίκης πραγματοποιήθηκε επισκεπτή-
ριο κοινού στα πλοία.

n Από 24 έως 29 Οκτωβρίου 2012, πραγμα-
τοποιήθηκε χειμερινός εκπαιδευτικός πλους της 
ΣΝΔ και της ΣΜΥΝ με τα Α/Γ «ΡΟΔΟΣ» και «ΛΕ-
ΣΒΟΣ» αντίστοιχα, παράλληλα με τη συμμετοχή 
τους στις εορταστικές εκδηλώσεις εθνικής επε-
τείου 28ης Οκτωβρίου στη Θεσσαλονίκη. Κατά 
τη διάρκεια παραμονής των ανωτέρω πλοίων στο 
λιμένα Θεσσαλονίκης, πραγματοποιήθηκε επισκε-
πτήριο κοινού στα πλοία.

n Την 27 και 28 Οκτωβρίου 2012, ο κ. Α/ΓΕΝ 
συνοδευόμενος από τον Αρχηγό Στόλου, παρέστη 
στις εορταστικές εκδηλώσεις αναπαράστασης της 
εισόδου του Ελληνικού Στρατού κατά την απελευ-
θέρωση της Θεσσαλονίκης και στην παρέλαση 
της 28ης Οκτωβρίου.

n Aπό 6 έως 9 Νοεμβρίου 2012, το Α/Γ «ΣΑΜΟΣ» 
και το Α/Γ «ΛΕΣΒΟΣ», συμμετείχαν σε εορταστικές 

εκδηλώσεις επετείου απελευθέρωσης της νήσου 
Λέσβος, στο πλαίσιο εορτασμού των 100 ετών 
από την «Έναρξη των νικηφόρων Βαλκανικών 
Πολέμων 1912 - 1913».

n Από 7 έως 8 Νοεμβρίου 2012, ο Αρχηγός 
Στόλου συμμετείχε στις εορταστικές εκδηλώσεις 
των 100 ετών από την απελευθέρωση της νή-
σου Λέσβος. Στις εκδηλώσεις συμμετείχαν επι-
πρόσθετα και αντιπροσωπείες των Κ/Φ «ΤΟΛΜΗ», 
ΠΠ «ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ» και ΝΑΣΛΕ. Στο πλαίσιο της 
επισκέψεώς του, ο Αρχηγός Στόλου υποδέχθηκε 
τις τοπικές αρχές του νησιού στο χώρο αρμάτων 
του Α/Γ «ΛΕΣΒΟΣ», στο οποίο φιλοξενείτο έκθε-
ση φωτογραφίας και εκθεμάτων στολών εποχής 
των Βαλκανικών Αγώνων. Πλέον των ανωτέ-
ρω, ο Αρχηγός Στόλου στο πλαίσιο των εν λόγω 
εορταστικών εκδηλώσεων κατέθεσε στεφάνι εκ 
μέρους των Ενόπλων Δυνάμεων στην προτομή 
του Ναυάρχου Παύλου Κουντουριώτη στο Ηρώο 
Πεσόντων και τέλος παρέστη σε παρέλαση αγή-
ματος Ναυτικών Δοκίμων.

n Aπό 9 έως 12 Νοεμβρίου 2012, το Α/Γ «ΛΕ-
ΣΒΟΣ» και το Α/Γ «ΣΑΜΟΣ» συμμετείχαν στις εορ-
ταστικές εκδηλώσεις επετείου απελευθέρωσης 
των νήσων Χίος και Σάμος αντίστοιχα, στο πλαί-
σιο εορτασμού των 100 ετών από την «Έναρξη 
των νικηφόρων Βαλκανικών Πολέμων 1912 - 
1913». 

n Από 10 έως 11 Νοεμβρίου 2012, ο Αρχηγός 
ΓΕΕΘΑ, συνοδευόμενος από τον Αρχηγό ΓΕΝ, 
παρέστη στις εορταστικές εκδηλώσεις για την 
εκατοστή επέτειο της απελευθέρωσης της Χίου. 
Στις εκδηλώσεις αυτές συμμετείχαν επιπρόσθετα 
και αντιπροσωπείες των Α/Γ «ΛΕΣΒΟΣ», ΠΠ «ΣΤΑ-
ΜΟΥ», Ω/Γ «ΠΥΘΕΑΣ» και ΝΑΣΧΙ. Στο ανωτέρω 
πλαίσιο, ο Αρχηγός ΓΕΝ υποδέχθηκε τις τοπικές 
αρχές του νησιού στο χώρο αρμάτων του Α/Γ 
«ΛΕΣΒΟΣ», στο οποίο φιλοξενείτο έκθεση φωτο-
γραφίας και εκθεμάτων στολών εποχής των Βαλ-
κανικών Αγώνων. Εκτελέστηκε παρέλαση, στην 
οποία το ΠΝ συμμετείχε με την Πολεμική Σημαία 
της ΣΝΔ, 4 διμοιρίες Ναυτικών Δοκίμων και την 
μπάντα του ΠΝ. Επιπρόσθετα των ανωτέρω, 
πραγματοποιήθηκε παρουσία του Αρχηγού ΓΕΕΘΑ 
και Αρχηγού ΓΕΝ κατάθεση στεφάνων στις προ-
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τομές του Ναυτικού Δοκίμου Ιωάννη Παστρικάκη 
και του Ανθυποπλοιάρχου Νικολάου Ρίτσου, οι 
οποίοι έπεσαν ηρωικά κατά τις επιχειρήσεις απε-
λευθέρωσης της Χίου. Τα στεφάνια κατατέθηκαν 
αντίστοιχα από τον Αρχηγό της Σχολής Ναυτικών 
Δοκίμων και τον εγγονό του Ανθυποπλοιάρχου Ν. 
Ρίτσου. Ο Αρχηγός ΓΕΝ επέδωσε στο Υποπλοίαρ-
χο (ε.α.) Γεώργιο Ρίτσο ΠΝ (εγγονό του ήρωος) 
επετειακό αναμνηστικό σε ένδειξη τιμής προς τον 
πεσόντα πρόγονό του. Κατά τη διάρκεια της πα-
ραμονής του, ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ επισκέφτηκε το 
Α/Γ «ΛΕΣΒΟΣ». 

n Την 11η Νοεμβρίου 2012, ο Διοικητής της 
ΣΝΔ συμμετείχε στις εορταστικές εκδηλώσεις 
απελευθέρωσης της νήσου Σάμος. Στις εκδηλώ-
σεις αυτές συμμετείχαν επιπρόσθετα και αντι-
προσωπείες των Α/Γ «ΣΑΜΟΣ», Ναυτικού Σταθ-
μού Σάμου, ΠΠ «ΠΗΓΑΣΟΣ» και ΠΠ «ΚΥΚΝΟΣ». 
Κατά τη διάρκεια των εορταστικών εκδηλώσε-
ων, ο Διοικητής της ΣΝΔ κατέθεσε στεφάνι στον 
ανδριάντα του Θεμιστοκλή Σοφούλη, εκ μέρους 
των Ενόπλων Δυνάμεων. Ακολούθησε παρέλα-
ση στην οποία το Πολεμικό Ναυτικό συμμετείχε 
με Πολεμική Σημαία και με 2 διμοιρίες Ναυτικών 
Δοκίμων.

n Από 14 έως 15 Νοεμβρίου 2012, η Φ/Γ «ΣΑ-
ΛΑΜΙΣ» συμμετείχε στις εορταστικές εκδηλώσεις 
για την «Εκατοστή επέτειο της απελευθέρωσης 
του Αγίου Όρους στο πλαίσιο εορτασμού των 
100 ετών από την έναρξη των νικηφόρων Βαλ-
κανικών Πολέμων 1912 - 1913». Στις ανωτέ-
ρω εκδηλώσεις παρευρέθηκαν ο Αρχηγός ΓΕΝ 
συνοδευόμενος από τον Αρχηγό Στόλου και τον 
Υπαρχηγό ΓΕΝ.

n Την 19η Νοεμβρίου 2012, παρουσία του 
ΥΦΕΘΑ Δ. Ελευσινιώτη και του Αρχηγού ΓΕΝ 
πραγματοποιήθηκε στη Ναυτική Βάση ΚΑ-
ΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ επιμνημόσυνη δέηση για τους 
πεσόντες του Πολεμικού Ναυτικού σε καιρό 
πολέμου και ειρήνης κατά την εκτέλεση του 
καθήκοντος και ακολούθησε κατάθεση στεφά-
νων στο μνημείο των πεσόντων. Στην τελετή 
παρευρέθησαν μέλη του ΑΝΣ, Επίτιμοι Αρχηγοί, 
αντιπροσωπείες Αξιωματικών και Υπαξιωμα-
τικών, εν αποστρατεία στελέχη του Πολεμικού 

Ναυτικού, Βετεράνοι του Β΄ Παγκοσμίου Πο-
λέμου, αντιπροσωπείες Ναυτικών Δοκίμων και 
Δοκίμων Υπαξιωματικών, καθώς και συγγενείς 
των πεσόντων σε καιρό πολέμου και ειρήνης 
κατά την εκτέλεση του καθήκοντος. Μετά την 
ολοκλήρωση της τελετής, ο ΥΦΕΘΑ επισκέφθη-
κε το ΠΤΜ «ΚΕΡΚΥΡΑ».

n Από 20 έως 22 Νοεμβρίου 2012, το Υ/Β «ΝΗ-
ΡΕΥΣ» κατέπλευσε στο λιμένα Μυτιλήνης ν. Λέ-
σβου και συμμετείχε στις εκδηλώσεις εορτασμού 
«Ημέρας Ενόπλων Δυνάμεων». 

n Την 21η Νοεμβρίου 2012, πραγματοποιήθη-
κε ο εορτασμός «Ημέρας Ενόπλων Δυνάμεων» 
στην Αθήνα. Το πρόγραμμα εκδηλώσεων συμπε-
ριελάμβανε έπαρση/υποστολή σημαίας στον Ιερό 
Βράχο Ακρόπολης, δοξολογία στον Ιερό Ναό Αγ. 
Διονυσίου Αεροπαγίτου και κατάθεση στεφάνου 
στο μνημείο Αγνώστου Στρατιώτου. Το ΠΝ συμ-
μετείχε με αντιπροσωπεία Αξιωματικών, ένοπλο 
άγημα είκοσι (20) Ναυτικών Δοκίμων, αντιπρο-
σωπεία είκοσι (20) Ναυτικών Δοκίμων και τμήμα 
μουσικής. 

6.  Διάφορα Θέματα

n Από 3 έως 6 Σεπτεμβρίου 2012, ο Αρχηγός 
ΓΕΝ συμμετείχε σε διάσκεψη Θαλάσσιας Ασφά-
λειας στο Αμβούργο.

n Την 12η Σεπτεμβρίου 2012, πραγματοποιή-
θηκε ενημέρωση Επιτίμων Αρχηγών ΓΕΝ στο 
ΓΕΝ. 

n Την 6η Σεπτεμβρίου 2012, Διευθυντής ΓΕΝ/
Α1 συμμετείχε σε σεμινάριο Πολιτικής / Στρατη-
γικής για τη Θαλάσσια Ασφάλεια στη Μεσόγειο 
στο Παρίσι.

n Από 9 έως 11 Οκτωβρίου 2012 οι ΔΚΑ, Δ/
Α1, Α1-Ι συμμετείχαν, ως εκπρόσωποι του ΓΕΝ 
σε 6ο κύκλο συνομιλιών με Βρετανικό Ναυτικό 
στο Λονδίνο.

n Από 16 έως 19 Οκτωβρίου 2012, ο κ. Α/ ΓΕΝ 
συμμετείχε στο 9ο Συμπόσιο «Regional Seapower 
Symposium» στη Βενετία (Ιταλία).
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ΕΞΟΥΔΕΤΕΡΩΣΗ ΠΥΡΟΜΑΧΙΚΩΝ ΑΠΟ ΟΜΑΔΕΣ ΥΠΟΒΡΥΧΙΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ

α.α ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗ

1 18-10-2012 Στη θαλάσσια περιοχή Παναγίτσα βόρειου Ευβοϊκού Κόλπου

2 26-11-2012 Στη θαλάσσια περιοχή Δουκάτο νήσου Λευκάδας

n Το Π. Πλοίο της Ρωσικής Ομοσπονδίας «NOVO-
CHERKASSK» κατέπλευσε στον λιμένα της Πύλου 
18 έως 21 Οκτωβρίου 2012, για συμμετοχή στις 
εορταστικές εκδηλώσεις της 185ης επετείου από 
την Ναυμαχία του Ναβαρίνου. Παράλληλα στο 
πλαίσιο της ενίσχυσης των διμερών σχέσεων 
κατέπλευσε και στους ακόλουθους Ελληνικούς 
λιμένες: 
Λήμνος 1-3 Οκτωβρίου 2012
• Κέρκυρα 5-8 Οκτωβρίου 2012
• Κεφαλονιά 9-10 Οκτωβρίου 2012
• Ζάκυνθος 11-12 Οκτωβρίου 2012 
• Πειραιάς 22-25 Οκτωβρίου 2012
• Θεσσαλονίκη 26-29 Οκτωβρίου 2012 (συμ-
μετοχή του Διοικητή της αποστολής Πλοιάρ-
χου Adrey Paliy και του Κυβερνήτη του Πλοίου 
Vladimir Bolsoun στη δοξολογία προς τιμήν του 
Πολιούχου της πόλεως Αγίου Δημητρίου).

n Από 19 έως 20 Οκτωβρίου 2012, το Ισρα-
ηλινής σημαίας εμπορικό πλοίο «ZIM NIR», στο 
οποίο επέβαιναν Ν. Δόκιμοι του Ισραηλινού ΠΝ, 
κατέπλευσε στο λιμένα Ηρακλείου, στο πλαίσιο 
εκπαιδευτικού πλου.

n Από 23 έως 24 Οκτωβρίου 12, ο κ. Α/ ΓΕΝ συμ-
μετείχε στην 23η Διεθνή Έκθεση «International 

Exhibition Euronaval 2012», στο Παρίσι. Στο 
πλαίσιο της επισκέψεώς του στο Παρίσι είχε συ-
νάντηση με τον Γάλλο ομόλογό του.

n Από 23 έως 24 Οκτωβρίου 2012, συμμετείχαν 
των Δ/Α1 και Α1-Ι σε σύσκεψη CPC CHENS στην 
Αθήνα. 

n Την 2 Νοεμβρίου 2012, υποβλήθηκε στον κ. 
ΥΦΕΘΑ Εισηγητική Έκθεση με θέμα «Ν.Ο. Σαλα-
μίνας (Αγ. Γεώργιος)».

n Την 12 Νοεμβρίου 2012, υποβλήθηκε στον κ. 
ΥΦΕΘΑ Εισηγητική Έκθεση με θέμα «Ν.Ο. Σού-
δας».

n Από 13 έως 16 Νοεμβρίου 2012, ο Διευθυ-
ντής Α΄ Κλάδου ΓΕΝ συνοδευόμενος από επι-
τελείς, πραγματοποίησε επίσκεψη στην Τουρκία 
στο πλαίσιο προγράμματος Μέτρων Οικοδόμησης 
Εμπιστοσύνης 2012.

n Από 22 έως 23 Νοεμβρίου 2012, έλαβαν 
χώρα Τριμερείς Συνομιλίες με αντιπροσωπεία 
του ACT στο πλαίσιο της Διαδικασίας Αμυντικής 
Σχεδίασης του ΝΑΤΟ, υπό τον συντονισμό του 
ΓΕΕΘΑ.
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ΝΕΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ

1912-2012
ΕΚΑΤΟ ΧΡΟΝΙΑ

ΑΠΟ ΤΗ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΠΟΠΟΙΙΑ
ΤΩΝ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ

Επετειακή έκδοση η οποία εκδόθηκε 
και διατίθεται από την 

Υπηρεσία Ιστορίας Ναυτικού

8  Ναυτική Επιθεώρηση 100 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΠΟΠΟΙΙΑ ΤΩΝ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ ΠΟΛΕΜΩΝ (1912-1913)  9

Εισαγωγή
Του Αντιναυάρχου Π.Ν. ε.α. 
ΑνΑστΑσιου ΔημητρΑκοπουλου 

Ο απόπλους του Ελληνικού Στόλου (Ναυτικόν Μουσείον της Ελλάδος).
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Ο χώρος του Ιστορικού Αρχείου/αναγνωστηρίου της Yπηρεσίας Ιστορίας Ναυτικού, μετά την ανακαίνισή του.

ΣTOIXEIA ΣYNΔPOMHTH

EΠΩNYMIA:........................................................................................................................................................

ONOMATEΠΩNYMO: .........................................................................................................................................

IΔIOTHTA: ..........................................................................................................................................................

OΔOΣ: ......................................................................................APIΘMOΣ: .............................T.K.:....................

ΠOΛH: .................................................................................................................................................................

THΛ.: ...................................................................................................................................................................

E-MAIL:...............................................................................................................................................................

AP. KATAΘEΣHΣ: ...............................................................................................................................................

AITHΣH EΓΓPAΦHΣ ΣYNΔPOMHTH

Ετήσια Συνδρομή Εσωτερικού
• Στρατιωτικό προσωπικό ε.ε., ε.α.

και πολιτικό προσωπικό Πολεμικού Ναυτικού    10 a
• Ιδιώτες & νομικά πρόσωπα 12 a
Ετήσια Συνδρομή Εξωτερικού 40 Δολ. ΗΠΑ

Η εγγραφή των νέων στελεχών του Π.Ν. διενεργείται σύμ-
φωνα με το έγγραφο ΓΕΝ/ΔΕΔΗΣ Φ.800/05/05 από 6 Σε-
πτεμβρίου 2005. Η εγγραφή ιδιωτών, νομικών προσώπων
και πολιτικού προσωπικού Π.Ν. υλοποιείται ως ακολούθως:
Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να καταθέσουν την ετήσια
συνδρομή τους στον λογαριασμό 83737115 της Εμπορικής
Τράπεζας (χωρίς χρέωση εξόδων κατάθεσης) IΒΑΝ GR
9701200300000000083737115, δηλώνοντας στην κατάθεση
αυτή τα στοιχεία τους και να αποστείλουν την παρακάτω αίτη-
ση επισυνάπτοντας την απόδειξη της κατάθεσης συνδρομής
τους, στην ακόλουθη διεύθυνση, ΦΑΞ και e-mail της ΥΙΝ.

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΝΑΥΤΙΚΟΥ

«ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ»
ΜΑΡΚΟΝΙ 20 – ΒΟΤΑΝΙΚΟΣ
104 47 ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛ: 210-3484 243 ΦΑΞ: 210-3484 234
e-mail: yin1935@gmail.com

Η επανεγγραφή/διαγραφή των συνδρομητών υλοποιείται
κατόπιν αίτησης των ενδιαφερομένων στην ΥΙΝ εντός του
μηνός Οκτωβρίου, για τη συνδρομή του επόμενου έτους.

ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ

TEUXOS_575_FINAL  29-03-11  13:12  Page 138

Φρεγάτα «ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗΣ», από τη συμμετοχή του στις εορταστικές εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Ύδρα 
την 25η και 26η Αυγούστου 2012.
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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΤΥΠΟΥ

Ολοκλήρωση Επίσκεψης Αρχηγού 
ΓΕΝ στη Σλοβενία στο πλαίσιο Ημέρας 
Διακεκριμένων Επισκεπτών 
της Άσκησης ADRION LIVEX 2012 
Από το Γενικό Επιτελείο Ναυτικού ανακοινώνεται 
ότι την 8η Ιουνίου 2012, ο Αρχηγός ΓΕΝ Αντι-
ναύαρχος Κοσμάς Χρηστίδης ΠΝ, ολοκλήρωσε 
την επίσκεψή του ως εκπρόσωπος των Ενόπλων 
Δυνάμεων στο Κόπερ Σλοβενίας, στο πλαίσιο πα-
ρακολούθησης της Ημέρας Διακεκριμένων Επι-
σκεπτών της άσκησης ADRION LIVEX 2012. Επ’ 
ευκαιρία της επίσκεψης του στο Κόπερ, ο Αρχηγός 
ΓΕΝ κατέθεσε στεφάνι στο Μνημείο του Ιωάννη 
Καποδίστρια και επισκέφθηκε την κανονιοφόρο 
«ΑΗΤΤΗΤΟΣ», όπου συναντήθηκε με τον Κυβερ-
νήτη και το πλήρωμα και τους συνεχάρη για την 
επιτυχή συμμετοχή τους στην άσκηση.

Παρουσία Αρχηγού ΓΕΝ 
στις Εκδηλώσεις Μνήμης 
για την 68η Επέτειο από την Άδικη 
Σφαγή του Διστόμου 
Από το Γενικό Επιτελείο Ναυτικού ανακοινώνεται 
ότι ο Αρχηγός ΓΕΝ, Αντιναύαρχος Κοσμάς Χρη-
στίδης ΠΝ την 10η Ιουνίου 2012, παρέστη στις 
εκδηλώσεις μνήμης των 218 Μαρτύρων Ηρώων 
Διστομιτών θυμάτων της άδικης σφαγής, στις 10 
Ιουνίου 1944, που πραγματοποιήθηκαν στο Δί-
στομο.

Παρουσία Αρχηγού ΓΕΝ, 
στην Αεροπορική Επίδειξη 
ΚΑΒΑΛΑ AIR SHOW 2012 
Από το Γενικό Επιτελείο Ναυτικού ανακοινώνεται 
ότι ο Αρχηγός ΓΕΝ Αντιναύαρχος Κοσμάς Χρη-
στίδης ΠΝ, την 23η Ιουνίου 2012 παρέστη στην 
αεροπορική επίδειξη ΚΑΒΑΛΑ AIR SHOW 2012, 
όπου το Πολεμικό Ναυτικό συμμετέχει με ένα ελι-
κόπτερο S70B. Επ’ ευκαιρία της επίσκεψής του 
στην Καβάλα, ο Αρχηγός ΓΕΝ συναντήθηκε με τον 
Μητροπολίτη Φιλίππων Νεαπόλεως και Θάσου 

κ.κ. Προκόπιο και τον Δήμαρχο Καβάλας κ. Κων-
σταντίνο Σιμιτσή.

Τελετή Ορκωμοσίας Σημαιοφόρων 
Τάξεως 2012 
Από το Γενικό Επιτελείο Ναυτικού ανακοινώνεται 
ότι την 3η Ιουλίου 2012, πραγματοποιήθηκε στη 
Σχολή Ναυτικών Δοκίμων η τελετή ορκωμοσίας 
των νέων Σημαιοφόρων του ΠΝ τάξεως 2012. 
Τα ξίφη στους νέους Σημαιοφόρους επέδωσαν 
η Α.Ε. ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας κ. 
Κάρολος Παπούλιας, ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας 
κ. Πάνος Παναγιωτόπουλος και ο Αρχηγός ΓΕΝ 
Αντιναύαρχος Κοσμάς Χρηστίδης ΠΝ Στην τελετή 
στην οποία χοροστάτησε ο Σεβασμιώτατος Μη-
τροπολίτης Πειραιώς κ.κ. Σεραφείμ, παρέστησαν 
επίσης o Υπουργός Ναυτιλίας και Αιγαίου κ. Κων-
σταντίνος Μουσουρούλης, ο Υπουργός Παιδείας 
Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων κ. Κωνστα-
ντίνος Αρβανιτόπουλος, ο Υφυπουργός Εθνικής 
Άμυνας κ. Δημήτριος Ελευσινιώτης, εκπρόσωποι 
των κομμάτων της Βουλής, βουλευτές, οι Αρχηγοί 
των Γενικών Επιτελείων και Σωμάτων Ασφαλεί-
ας με επικεφαλής τον Αρχηγό ΓΕΕΘΑ Στρατηγό 
Μιχαήλ Κωσταράκο, ο Αρχηγός του Ναυτικού της 
Λιβύης Υποναύαρχος Hassan Ali Bushnak, Επί-
τιμοι Αρχηγοί, τα μέλη του Ανώτατου Ναυτικού 
Συμβουλίου, Ανώτατοι Αξιωματικοί, ο Διοικητής 
Ναυτικού Εθνικής Φρουράς Κύπρου Αντιπλοίαρ-
χος Κυριάκος Ποχάνης ΠΝ, αντιπροσωπείες των 
Ε.Δ. και Σ.Α. και συγγενείς και φίλοι των νέων 
Σημαιοφόρων.

Απονομή Επάθλων 49ου Ράλλυ Αιγαίου 
στη Ναυτική Διοίκηση Αιγαίου
Από το Γενικό Επιτελείο Ναυτικού ανακοινώνεται 
ότι την 23η Ιουλίου 2012, στις εγκαταστάσεις της 
Ναυτικής Διοίκησης Αιγαίου, πραγματοποιήθηκε η 
απονομή των επάθλων του 49ου Ράλλυ Αιγαίου. 
Στην τελετή απονομής παρευρέθηκε ο Αρχηγός 
ΓΕΝ Αντιναύαρχος Κοσμάς Χρηστίδης ΠΝ, τα μέλη 
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του Ανώτατου Ναυτικού Συμβουλίου και πλήθος 
φίλων της Ιστιοπλοΐας. O Πρόεδρος του ΠΟΙΑΘ 
κ. Ιωάννης Μαραγκουδάκης, απένημε τιμητική 
πλακέτα στον κ. Αρχηγό ΓΕΝ για τη συμβολή του 
Πολεμικού Ναυτικού στη διοργάνωση του 49ου 
Ράλλυ Αιγαίου, όπου το ΠΝ συνέδραμε με την 
Κ/Φ «ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ» ως πλοίο ασφαλείας.

Επίσκεψη Επιτίμων Αρχηγών ΓΕΝ 
Επίτιμοι Αρχηγοί ΓΕΝ μετά από πρόσκληση του 
Αρχηγού ΓΕΝ Αντιναύαρχου Κοσμά Χρηστίδη ΠΝ 
επισκέφτηκαν την 12η Σεπτεμβρίου 2012, το Γε-
νικό Επιτελείο Ναυτικού και ενημερώθηκαν για 
τις τρέχουσες εξελίξεις και τις προοπτικές του 
Πολεμικού Ναυτικού.

Ύψωση σημαίας στις νεοαποκτηθείσες 
μονάδες του Πολεμικού Ναυτικού 
Παρουσία του Υφυπουργού Εθνικής Άμυνας 
κ. Δημήτρη Ελευσινιώτη και του Αρχηγού ΓΕΝ 
Αντιναυάρχου Κοσμά Χρηστίδη ΠΝ, την 18η Σε-
πτεμβρίου 2012 πραγματοποιήθηκε η τελετή 
ύψωσης σημαίας των νεοαποκτηθεισών από 
το Πολεμικό Ναυτικό μονάδων Ρ/Κ «ΤΙΤΑΝ», Ρ/Κ 
«ΑΝΤΑΙΟΣ», Β/Λ «ΙΣΤΡΟΣ». Το Β/Λ «ΙΣΤΡΟΣ» και το 
Ρ/Κ «ΑΝΤΑΙΟΣ» διατέθηκαν στο Πολεμικό Ναυτι-
κό από τον Οργανισμό Λιμένος Θεσσαλονίκης, 
ενώ το Ρ/Κ «ΤΙΤΑΝ» αγοράστηκε έναντι χαμηλού 
τιμήματος από τη Γερμανία, μετά τον παροπλισμό 
του στις 31 Δεκεμβρίου 2010. Το Β/Λ «ΙΣΤΡΟΣ» 
θα αποτελεί το μοναδικό πυροσβεστικό σκάφος 
στο Ναύσταθμο Σαλαμίνας, οι ανάγκες του οποί-
ου καλύπτονταν μέχρι σήμερα από υφιστάμενα 
Ρ/Κ. Τα Ρ/Κ «ΑΝΤΑΙΟΣ» και Ρ/Κ «ΤΙΤΑΝ» θα απο-
συμφορήσουν τα μεγαλύτερα ρυμουλκά που κά-
λυπταν μέχρι σήμερα τις ανάγκες μεταφοράς Φ/
ΓΔ, πυρομαχικών, ρυμούλκησης μικρών σκαφών 
κ.λπ.

Ενεργοποίηση ασυρμάτου 
Θ/Κ «Αβέρωφ»
Από Παρασκευή 5 Οκτωβρίου έως Κυριακή 7 
Οκτωβρίου 2012, η Ένωση Ελλήνων Ραδιοερα-
σιτεχνών πραγματοποίησε από το κατάστρωμα 
του Θ/Κ «ΑΒΕΡΩΦ» εκπομπές παγκόσμιας λήψης, 
στο πλαίσιο του εορτασμού των 100 ετών από 
την έναρξη των νικηφόρων Βαλκανικών Πολέ-
μων. Επιπλέον, η Ένωση Ελλήνων Ραδιοερασιτε-
χνών βοήθησε ώστε να ενεργοποιηθεί ο παλαιός 
ασύρματος του Θ/Κ «ΑΒΕΡΩΦ» μετά από σιγή έξι 
δεκαετιών.

Επίσκεψη Αρχηγού ΓΕΝ της Αιγύπτου
Από το Γενικό Επιτελείο Ναυτικού ανακοινώ-
νεται ότι την 28η Νοεμβρίου 2012, ο Αρχηγός 
ΓΕΝ της Αιγύπτου, Υποναύαρχος Osama Ahmed 
Ahmed El-Gendy, επισκέφθηκε το ΓΕΝ στο πλαί-
σιο επίσημης επίσκεψής του στην Ελλάδα. Ο Α/
ΓΕΝ Αιγύπτου συναντήθηκε με τον Υπουργό Εθνι-
κής Άμυνας και τον Αρχηγό Γενικού Επιτελείου 
Εθνικής Άμυνας. Παράλληλα, συζήτησε με τον Α/
ΓΕΝ θέματα διμερούς ναυτικού ενδιαφέροντος. 
Το πρόγραμμα της επίσκεψης του Α/ΓΕΝ Αιγύπτου 
περιελάμβανε μεταξύ άλλων ξενάγηση στο Θ/Κ 
«ΑΒΕΡΩΦ» και επίσκεψη στο Αρχηγείο Στόλου την 
29η Νοεμβρίου 2012.

Παράδοση της Πολεμικής Σημαίας 
του Υ/Β «ΓΛΑΥΚΟΣ» ΙΙ (Υ-6)
Από το Γενικό Επιτελείο Ναυτικού ανακοινώνε-
ται ότι την 12η Νοεμβρίου 2012, σε μια σεμνή 
τελετή στο χώρο του Επιτελείου, έλαβε χώρα η 
παράδοση της Πολεμικής Σημαίας του Υποβρυχί-
ου «ΓΛΑΥΚΟΣ» ΙΙ (Υ-6), από την Αικατερίνη Ανα-
στασοπούλου, χήρα του Έφεδρου Σημαιοφόρου 
(Ιατρού) Νικολάου Αναστασόπουλου ΒΝ, στον 
Αρχηγό ΓΕΝ Αντιναύαρχο Κοσμά Χρηστίδη ΠΝ. Η 
εν λόγω σημαία θα τοποθετηθεί σε κατάλληλο 
χώρο στη Διοίκηση Υποβρυχίων.
 

Σκίτσο επομένης σελίδος: Το πλήρωμα του Θ/Κ «ΑΒΕΡΩΦ» σε δράση, κατά την Μικρασιατική εκστρατεία με στολές εποχής, 
από τον σκιτσογράφο Α. Κουτσαντά.





Διατιθέμενες Εκδόσεις Ναυτικού από ΥΙΝ

Α/Α  ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ/ΤΙΤΛΟΣ  EΤΟΣ ΕΚΔΟΣHΣ/ΕΠΑΝΕΚΔΟΣΗΣ  ΤΙΜΗ

 1.  Η αναβίωση της θαλασσίας μας δυνάμεως κατά την Τουρκοκρατίαν................................... 1960  ...........................2,93€
	 Ναυάρχου	ε.α.	Κ.	Α.	Αλεξανδρή	ΠΝ
 2.  Τα πορίσματα του ναυτικού πολέμου της Μεσογείου 1939-45 .............................................. 1961  ...........................2,93€
	 Αντιναυάρχου	ε.α.	Γρ.	Μεζεβίρη	ΠΝ
 3.  Τα νέα όπλα και η στρατηγική και τακτική χρησιμοποίησή των ............................................ 1959  ...........................2,93€
	 Αντιναυάρχου	ε.α.	Γρ.	Μεζεβίρη	ΠΝ
 4.  Ιστορικό περί φάρων των Ελληνικών ακτών ............................................................................................................... 5,50€
	 Σ.	Λυκούδη
 5.  Πολεμικός Ναύσταθμος Σαλαμίνος........................................................................................... 1992  ...........................4,40€
	 Υποναυάρχου	(ο)	ε.α.	Ν.	Γ.	Τσαπράζη	ΠΝ
 6.  Ανθολογία Θαλασσινής Ποιήσεως............................................................................................. 1996  .........................11,74€
	 Υποναυάρχου	(ο)	ε.α.	Δ.	Γιακουμάκη	ΠΝ
 7.  Το Πολεμικό Ναυτικό στην Ελληνική Τέχνη .............................................................................. 1996  .........................11,74€
	 Υποναυάρχου	(ο)	ε.α.	Δ.	Γιακουμάκη	ΠΝ
 8.  Θαλασσινά χαρακτικά ............................................................................................................... 1996  ...........................5,87€
	 Υποναυάρχου	(ο)	ε.α.	Δ.	Γιακουμάκη	ΠΝ
 9.  χρονικά του Ελληνικού Β. Ναυτικού 1833 – 1873................................................................. 1923/2007  ......................7,00€
	 Αντιναυάρχου	ε.α.	Δ..	Φωκά	ΠΝ
10.  Η θαλάσσια δύναμις εις την ιστορία της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας ............................... 1957/2006  ......................9,00€
	 Ναυάρχου	ε.α.	Κ.	Α.	Αλεξανδρή	ΠΝ
11.  Η ρίμα του παλιού ναυτικού ................................................................................................. 1970/2006  ......................3,50€
	 Υποναυάρχου	ε.α.	Μ.	Πέρρα	ΠΝ
12.  Ο Στόλος του Αιγαίου 1912 – 13. Έργα και ημέραι............................................................... 1940/2006  .......................7,00€
	 Αντιναυάρχου	ε.α.	Δ.	.Φωκά	ΠΝ
13.  Το Ναυτικό στην Ιστορία των Ελλήνων (4τομο) ................................................................... 1982/2007  ....................73,00€
	 Αρχιπλοιάρχου	(ο)	ε.α.	Μ.	Σίμψα	ΠΝ
14.  Βιογραφικό Λεξικό των Αποφοίτων ΣΝΔ
	 Τόμοι	1-2,	οι	τάξεις	Εισόδου	1884-1950....................................................................................... 2006 .........................15,00€
	 Τόμος	3,	οι	τάξεις	Εισόδου	1951-1973	......................................................................................... 2006 ...........................8,50€
	 Αντιναυάρχου	ε.α.	Α.	Δημητρακόπουλου	ΠΝ
15.  Ιστορικό Φωτογραφικό Λεύκωμα Σχολής Ναυτοπαίδων........................................................ 2007  ................................8€
	 ΣΔΥΝ	–	ΣΜΥΝ	1946	–	2000	Ε.	Σφακτού
16.  Υδραίοι Πρόδρομοι και Ναυμάχοι του ’21................................................................................. 2008  ................................7€
	 Αντιναυάρχου	ε.α.	Δ.	Λισμάνη	ΠΝ
17.  «Εχθρός ενόψει»....................................................................................................................1954/2008  ... .........................15€
	 Αντιναυάρχου	ε.α.	Ι.	Τούμπα	ΠΝ
18.  Θ/Κ Γ. ΑΒΕΡΩΦ χρονικό του θωρηκτού της νίκης του....................................................... .B΄	Εκδ.	1999 ........................15€
	 Νίκου	Α.	Σταθάκη
19.  Λεύκωμα φωτογραφιών των Αποφοίτων της .......................................................................... 2009  ...........................8,50€
 Σχολής Ναυτικών Δοκίμων (1884-1973)
	 Αντιναυάρχου	ε.α.	Α.	Δημητρακόπουλου	ΠΝ
20.  Υποβρύχιον «Υ-1 Λ. Κατσώνης»................................................................................................Ε ΄	Εκδ.	 .........................4,00€
	 Πλοιάρχου	Ηλία	Τσουκαλά
21.  Η Μεσόγειος και η στρατηγική της σημασία ............................................................................ 1957  ...........................2,93€
	 Αντιναυάρχου	ε.α.	Γρ.	Μεζεβίρη	ΠΝ
22.  «Tα Eλληνικά Yποβρύχια» .......................................................................................................... 2010  ..............................70€
	 Aντιναυάρχων	ε.α.	Tιμόθεου	Γ.	Mασούρα	και	Θωμά	Π.	Kατωπόδη	Π.N.,	Eπίτιμων	Aρχηγών	Στόλου
23. «Θ/Κ Γ. Αβέρωφ 100 χρόνια»....................................................................................................... 2011................................ 5€
 YIN	-	Ναυτική	Επιθεώρηση
24. 1912-2012, Εκατό χρόνια από την Ναυτική Εποποιία των Βαλκανικών Πολέμων ............... 2012................................ 5€
 YIN	-	Ναυτική	Επιθεώρηση

Σημ:	Οι	ενδιαφερόμενοι	παρακαλούνται	όπως	επικοινωνήσουν	με	ΥΙΝ (τηλ. 210-3484 236-237-233, fax 210-3484
234 και e-mail yin1935@gmail.com).	Οι	εκδόσεις	με	α/α 2,3	διατίθενται	και	από	το	ΤΕΣ (τηλ: 210-3829 575).

Aνωτέρω εκδόσεις διατίθενται και από NBNE (ΘAN) κατά τους θερινούς μήνες.



Διατιθέμενες Εκδόσεις Ναυτικού από ΠΟΝ

 Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ ΤΙΜΗ
 1.  Θωρηκτό Αβέρωφ ............................................................ ..................Ν.	Σταθάκης....................................... .................. 15€
 2.  Η δράση του ΠΝ κατά ................................................... .....................Δ.	Φωκάς	............................................ ................. 15€
 τον Πόλεμο του 1940-44	(Δίτομο)
 3.  Ο Ναύαρχος Δ. Κακουλίδης ΠΝ.................................... .....................Ν.	Νικολαΐδης..................................... .................. 10€
 4.  Ναβαρίνον......................................................................... ...................Μ.	Σίμψας	............................................ .................. 3€
 5.  Το ΠΝ στη δικτατορία (1967-1974)................................ ....................Α.	Κακαράς........................................... .................. 7€
 6.  3000 χρόνια ελληνική ...................................................... ...................ΓΕΝ/ΝΝΑ	Α.	Διαμαντής	...................... ................. 29€
 Ναυτική Ιατρική (πανόδετο)
 7.  3000 χρόνια ελληνική ....................................................... ..................ΓΕΝ/ΝΝΑ	Α.	Διαμαντής	...................... ................. 20€
 Ναυτική Ιατρική	(κανονική	έκδοση)
 8.  Αμόνι και αρμύρα ............................................................. ..................Ν.	Σταθάκης....................................... .................. 15€
 9.  Βότσαλα - Ι ........................................................................ ...................Ν.	Σταθάκης....................................... .................. 12€
10.  Βότσαλα - ΙΙ ....................................................................... ..................Ν.	Σταθάκης....................................... .................. 12€
11.  Βότσαλα - ΙΙΙ...................................................................... ...................Ν.	Σταθάκης....................................... .................. 12€
12.  Βότσαλα - ΙV ...................................................................... ..................Ν.	Σταθάκης....................................... .................. 15€
13.  Πορτραίτα......................................................................... ...................Ν.	Σταθάκης....................................... .................. 16€
14.  «Εχθρός ενόψει».............................................................. ..................... Ι.	Τούμπα	........................................... .................. 15€
15.  Επιστροφή ........................................................................ ...................Ν.	Σταθάκης....................................... .................. 12€
16.  Πολιτιστική Οδύσσεια στην Κίνα το 1994....................... ..................Ν.	Σταθάκης....................................... .................. 12€
17.  Βαλκανικοί Πόλεμοι, ........................................................ ................... I.	Παλούμπης	..................................... ................. 70€
 ο Ναυτικός Αγώνας 1912-13 ............................................ .................. (Ναυτ.	Μουσείο	Ελλάδας)
18.  Ελληνικά φτερά στην Κύπρο ........................................... ..................Γ.	Δ.	Μήτσαινας	................................. ................. 20€
19.  Λεύκωμα στολών ΠΝ ..................................................... .....................ΓΕΝ/ΔΕΔΗΣ	....................................... .................. 1,5€
20.  Λεύκωμα ΣΜΥΝ ............................................................... ....................ΣΜΥΝ	................................................. .................. 17€
21.  χρονικά του Ελληνικού Β. Ναυτικού ............................... ..................Δ.	Φωκάς	............................................. .................. 7€
22.  Η θαλάσσια δύναμις εις την ............................................ ..................Κ.	Α.	Αλεξανδρής	.................................. ................. 9€
 ιστορία της Βυζ. Αυτοκρατορίας
23.  Η ρίμα του παλιού ναυτικού ........................................... ..................Μ.	Πέρρας......................................... .................. 3,5€
24.  Ο Στόλος του Αιγαίου 1912-1913. ................................... ..................Δ.	Φωκάς	............................................. .................. 7€
 Έργα και ημέραι
25.  Το Ναυτικό στην ιστορία των Ελλήνων	(4τομο)	............. ..................Μ.	Σίμψας	.......................................... .................. 73€
26.  Βιογραφικό Λεξικό των Αποφοίτων ΣΝΔ ....................... ..................Α.	Δημητρακόπουλος
	 Tόμοι	1-2,	οι	Τάξεις	Eισόδου	1884	–	1950...................................................................................... ..................................... 15€
	 Tόμος	3,	οι	Τάξεις	Eισόδου	1951	–	1973	..................................................................................... ..................................... 8,50€
27.  Ιστορικό Φωτογραφικό Λεύκωμα Σχολής...................... ...................Ε.	Σφακτός	.......................................... .................  8€
 Ναυτοπαίδων – ΣΔΥΝ – ΣΜΥΝ 1946 – 2000
28.  Υδραίοι Πρόδρομοι και Ναυμάχοι του ’21 ...................... ..................Δ.	Λισμάνης	......................................... .................. 7€
29.  Aρμενίζοντας τα πέλαγα των ναυτικών ......................... ..................M.	Mάστρακας	................................. ................... 15€
 αναμνήσεων
30.  Ιστορικόν περί Φάρων των Eλληνικών Aκτών................ ..................Σ.	Λυκούδης	................................... ................... 5,50€
31. Ιστορία της ΣΝΔ μετά συναφών γεγονότων, 1971 - 2010 ...............Μ.	Μάστρακας ..................................................... 15€ 

Σημ: Η	έκδοση	με	α/α 24, 26, 27, 28 διατίθεται	από	ΕΑΑΝ. 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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ΕΠΕΤΕΙΟΛΟΓΙΟ ΠΟΛΕΜΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ - ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ

2/12/1868. Ελληνοτουρκική συμπλοκή. Το ατμόπλοιο «ΕΝΩΣΙΣ» (σημαντικό πλοίο όσον αφορά τη 
μεταφορά πολεμοφοδίων κατά τη διάρκεια της κρητικής επανάστασης του 1866) αντάλλαξε πυρά στα 
ανοικτά της Σύρου με τουρκικά πολεμικά, επικεφαλής των οποίων ήταν ο Άγγλος Χόρβαντ, και κατόρ-
θωσε χάρη στην ετοιμότητα του Πλοιάρχου Ν. Σουρμελή να καταφύγει στο λιμάνι της Ερμουπόλεως.

3/12/1912. Η Ναυμαχία της Έλλης. Ιστορική νίκη του Ελληνικού Ναυτικού κατά του Οθωμανικού 
(Τουρκικού) που κρίθηκε στην έμπνευση του Ναυάρχου Π. Κουντουριώτη ο οποίος διοικούσε το θω-
ρηκτό «ΑΒΕΡΩΦ». Ο κυβερνήτης ύψωσε επί του «ΑΒΕΡΩΦ» το σήμα ότι καθιστά την κίνησή του 
ανεξάρτητη, το διεθνές «Ζ», αύξησε την ταχύτητα στα 20 μίλια και όρμησε ακάθεκτος με συγκλίνουσα 
πορεία στον εχθρό.

5/12/1943. Άφιξη αντιτορπιλικού «ΑΔΡΙΑΣ» στην Αλεξάνδρεια. Το αντιτορπιλικό «ΑΔΡΙΑΣ» χωρίς 
πλώρη μετά από την αποκοπή της από νάρκη, εισέρχεται στο λιμάνι της Αλεξάνδρειας. Ολόκληρος ο 
Συμμαχικός Στόλος αποδίδει τιμές στο ένδοξο αντιτορπιλικό που «αρνήθηκε να πεθάνει».

15/12/1827. Κατάληψη Βασιλαδίου. Το πλοίο «ΚΑΡΤΕΡΙΑ» υπό τον Άστιγγα κανονιοβολεί και ακολού-
θως καταλαμβάνει το οχυρό του Βασιλαδίου.

15/12/1942. Βύθιση ιταλικού υποβρυχίου «UARSCIEK». Το αντιτορπιλικό «ΟΛΓΑ» σε συνεργασία με 
το αγγλικό αντιτορπιλικό «PETARD» βυθίζουν το ιταλικό υποβρύχιο «UARSCIEK». Συλλαμβάνοντας 3 
αξιωματικούς, 4 υπαξιωματικούς και 21 ναύτες.

16/12/1940. Δεύτερη επιδρομική ενέργεια των αντιτορπιλικών «ΨΑΡΑ», «ΣΠΕΤΣΑΙ» και «ΚΟΥΝΤΟΥ-
ΡΙΩΤΗΣ» υπό τον Αρχηγό Στόλου Ε. Καββαδία. Και πάλι δεν εντοπίστηκε εχθρικός στόχος.

22/12/1940. Δράση υποβρυχίου «ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΗΣ». Το υποβρύχιο «ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΗΣ» συλλαμβάνει το 
πλήρωμα του ιταλικού πετρελαιοκίνητου «ΑΝΤΟΙΝΕΤΤΑ» το οποίο στη συνέχεια βυθίζει. Εκεί ο κυβερ-
νήτης Πλωτάρχης Ιατρίδης βρίσκει μια πάρα πολύ σημαντική απόρρητη διαταγή που είχε εκδοθεί πριν 
από δύο μέρες και περιείχε οδηγίες πλου νηοπομπής από το Πρίντεζι προς Αυλώνα κατά της οποίας 
θα επιτεθεί στις 24/12/1940.

2/1/1913. Προσβολή του ευδρόμου «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ». Το τουρκικό καταδρομικό «HAMIDIYE» διαφεύγο-
ντας της προσοχής του Ελληνικού Στόλου που επιτηρούσε την έξοδο των Δαρδανελλίων, έφτασε στη 
νήσο Σύρο και έβαλε κατά του ευδρόμου «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ».

5/1/1850. Έναρξη Βρετανικού Ναυτικού αποκλεισμού του Πειραιά. Ισχυρός Αγγλικός Στόλος υπό 
τον Ναύαρχο Parker ενήργησε αποκλεισμό του Πειραιά και έμμεσα της Σύρου, της Κορίνθου και των 
Πατρών. Η ενέργεια αυτή αποσκοπούσε στην πίεση της ελληνικής κυβέρνησης να αποδεχθεί αγγλικές 
απαιτήσεις, που είχαν να κάνουν με χρηματικές αποζημιώσεις του ελληνικού κράτους στους Άγγλους 
υπηκόους Πατσίφικο και Φίνλεϋ. Είναι τα λεγόμενα «Παρκερικά».
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5/1/1913. Η ναυμαχία της Λήμνου. Η ναυμαχία έληξε με νίκη των Ελλήνων. Ήταν η δεύτερη νικηφόρα 
ναυμαχία του Α΄ Βαλκανικού Πολέμου η οποία και επισφράγισε την απόλυτη κυριαρχία των Ελλήνων 
στο Αιγαίο.

5/1/1941. Τρίτη επιδρομή ελληνικών αντιτορπιλικών «Β. ΟΛΓΑ», «Β. ΓΕΩΡΓΙΟΣ», «ΣΠΕΤΣΑΙ», «ΨΑΡΑ» 
υπό τον Υποναύαρχο Ε. Καββαδία στο «Ontranto». Οι επιδρομές αυτού του τύπου δεν έκαναν σπου-
δαίες ζημιές στον εχθρό, αλλά ανύψωσαν το ηθικό του ελληνικού Πολεμικού Ναυτικού.

9/1/1941. Τορπιλισμός ιταλικού υποβρυχίου «ΝΕGHELLI». Το υποβρύχιο «ΤΡΙΤΩΝ» με Κυβερνήτη τον 
Πλωτάρχη Δ. Ζέππο τορπιλίζει το ιταλικό υποβρύχιο «ΝΕGHELLI». 

12/1/1889. Έναρξη λειτουργίας Σχολής Ναυτοπαίδων. Η Σχολή Ναυτοπαίδων αποτελεί τον πρόδρομο 
της μετέπειτα Σχολής Μονίμων Υπαξιωματικών Ναυτικού (ΣΜΥΝ).

16/1/1829. Κατόρθωμα Ανδρέα Τενεκέ. Στολίσκος υπό τον Α. Τενεκέ κυριεύει δύο τουρκικές κανονι-
οφόρους στο λιμάνι της Πρέβεζας.

21/1/1944. Απόβαση στο «Anzio» της Ιταλίας. Στην επιχείρηση αυτή του Συμμαχικού Στόλου έλαβαν 
μέρος τα αντιτορπιλικά «ΚΡΗΤΗ» και «ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ» καθώς και τα αρματαγωγά «ΣΑΜΟΣ», «ΛΗΜΝΟΣ» 
και «ΧΙΟΣ».Η απόβαση αυτή στην Ιταλία έγινε για να πλευροκοπηθεί η αμυντική γραμμή αντίστασης 
των Γερμανών.

24/1/1913. Η πρώτη πολεμική επιχείρηση υδροπλάνου. Το υδροπλάνο «ΝΑΥΤΙΛΟΣ» με επιβαίνοντες 
τους Λοχαγό Μουτούση και Σημαιοφόρο Μωραϊτίνη, επιχειρεί πάνω από τα Δαρδανέλια και βάλλει κατά 
πλοίων του τουρκικού στόλου, με χειροβομβίδες.

31/1/1996. Πτώση ελικοπτέρου ΠΝ 21. Το ελικόπτερο ΠΝ 21 με πλήρωμα τους Αντιπλοίαρχο Χ. 
Καραθανάση ΠΝ, Αντιπλοίαρχο Π. Βλαχάκο ΠΝ και Σημαιοφόρο Ε. Γιαλοψό ΠΝ κατέπεσε στην περιοχή 
των Ιμίων κατά τη διάρκεια αναγνωριστικής αποστολής στα Δ. Ίμια.

2/2/1826. Ο Φραγκίσκος Άμπνεϋ Άστιγξ με το πολεμικό πλοίο «ΚΑΡΤΕΡΙΑ» φθάνει στα Αμπελάκια 
της Σαλαμίνας. Είναι η πρώτη ναυτική επιχείρηση ενός πλοίου που θα εμπλακεί σε πολλές ένδοξες 
επιχειρήσεις του Αγώνα.

3/2/1830. Το Πρωτόκολλο του Λονδίνου. Με τα πρωτόκολλα της 3ης Φεβρουαρίου του 1830, η 
διάσκεψη του Λονδίνου διακήρυξε την πολιτική ανεξαρτησία της Ελλάδας, καθιστώντας την μια νέα 
πολιτική, στρατιωτική και διπλωματική οντότητα στην Ευρώπη.

3/2/1897. Απόβαση Ελλήνων στην Κρήτη. Αποβιβάζεται στα σύνορα των επαρχιών Κυδωνίας και 
Κισσάμου της Κρήτης ο Τιμολέων Βάσσος με δύναμη 1.500 ανδρών. Ο Τ. Βάσσος εκτελούσε διαταγή 
του Βασιλιά Γεωργίου Α’ στο πλαίσιο της επανάστασης που είχε ξεσπάσει στο νησί.
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9/2/1897. Βομβαρδισμός Ακρωτηρίου Κρήτης. Το ελληνικό στρατόπεδο στο Ακρωτήρι της Κρήτης 
βομβαρδίζεται από τα πλοία των Μεγάλων Δυνάμεων. Οι Μεγάλες Δυνάμεις ήθελαν να διώξουν τον Τ. 
Βάσσο και το εκστρατευτικό του σώμα από το νησί. Ο αντίκτυπος από την φοβερή πράξη των πλοίων 
των Μεγάλων Δυνάμεων προκάλεσε διαδηλώσεις διαμαρτυρίας σε όλη την Ευρώπη.

18/2/1828. Έναρξη προσπάθειας καταστολής της πειρατείας. Ο Μιαούλης με το δίκροτο «ΕΛΛΑΣ», την 
κανονιοφόρο «ΦΙΛΕΛΛΗΝΙΣ» και μια ένοπλη τράτα αποπλέει από τον Πόρο για να καταλάβει ορμητήριο 
πειρατών στις Βόρειες Σποράδες. Μέσα σε λίγες μέρες οι πειρατές παραδόθηκαν αμαχητί.

20/2/1822. Η Ναυμαχία των Πατρών. Η πρώτη πραγματικά εκ παρατάξεως ναυμαχία προ των Πατρών 
μεταξύ του ελληνικού επαναστατικού στόλου και του οθωμανικού στόλου διεξαχθείσα αποκλειστικώς 
και μόνο με το πυροβολικό και μάλιστα εκ του συστάδην. Ο οθωμανικός στόλος επωφελούμενος από 
το σκοτάδι εγκαταλείπει το πεδίο της μάχης και βρίσκει καταφύγιο στο λιμάνι της Ζακύνθου που την 
κατείχαν οι Άγγλοι.

23/2/1941. Το υποβρύχιο «ΝΗΡΕΥΣ» με κυβερνήτη τον Πλωτάρχη Βρ. Ρώτα επιτίθεται επιτυχώς 
εναντίον εχθρικής νηοπομπής που φυλασσόταν από δύο αντιτορπιλικά. Αφού βύθισε τουλάχιστον ένα 
εμπορικό, στη συνέχεια κατάφερε να ξεφύγει από την καταδίωξη των αντιτορπιλικών.

27/2/1828. Οθωμανικός στολίσκος εμφανίζεται μεταξύ Τσεσμέ και Χίου και ύστερα από ναυμαχία με 
τον Ελληνικό Στόλο αναγκάζει τα ελληνικά πλοία να αποχωρήσουν.

28/2/1828. Εκκένωση της Χίου. Ο Φαβιέρος και ο Ναύαρχος Α. Μιαούλης με το Δίκροτο «ΕΛΛΑΣ» 
εκκενώνουν την Χίο. Σκοπός ήταν η διάσωση των κατοίκων της Χίου από επερχόμενη τουρκική ει-
σβολή.

28/2/1862. Επανάσταση κατά του Βασιλιά Όθωνα. Ξεσπάει επανάσταση στην Ερμούπολη της Σύρου 
κατά του Βασιλιά Όθωνα. Πολιορκήθηκε το Νομαρχιακό Μέγαρο, άνοιξαν οι φυλακές και οι αποθήκες 
των πολεμοφοδίων και ακόμη κατελήφθησαν τα δύο ατμόπλοια «ΚΑΡΤΕΡΙΑ» και «ΟΘΩΝ». Ο Όθωνας 
όμως έστειλε στο νησί το πλοίο «ΑΜΑΛΙΑ» (κυβερνήτης Λ. Παλάσκας) με τον 4ο λόχο υπό τον λοχαγό 
Τσίρο. Η Επανάσταση εξουδετερώθηκε μετά από αιματηρές μάχες στις οποίες πέθαναν σημαντικοί 
ηγέτες των επαναστατών.






