
ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ

ΒΡΑΒΕΙΟ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ

Τεύχος 583  Τόμος 173ος

Δεκέμβριος 2012 - Ιανουάριος - Φεβρουάριος 2013

ΕΝΤΥΠΟ ΚΛΕΙΣΤΟ ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ 1918/04 Κ.Ε.Μ.Π.ΑΘ.
ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΝΑΥΤΙΚΟΥ

Μαρκόνι 20, 104 47 ΑΘΗΝΑ
ΚΩΔΙΚΟΣ 011451

Tαχ. Γραφείο
K.E.M.Π.ΑΘ.

X+7





Τεύχος 583-Τομος 173 | Ναυτική Επιθεώρηση  1

ΕΤΟΣ 91ο - ΤΕΥΧΟΣ 583 - ΤΟΜΟΣ 173ος
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 - ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2013

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ:
Υπηρεσία Ιστορίας Ναυτικού
Μαρκόνι 20 Βοτανικός - Αθήνα 10447
ΤΗΛ: 210-3484 233 • ΤΗΛ./ΦΑΞ: 210-3484 234
e-mail: yin1935@gmail.com

ΠΑΡΑΓΩΓΗ:
Βιβλιοσυνεργατική ΑΕΠΕΕ
ISSN 1105-6061

ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ: ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ
ΕΚΔΟΤΗΣ:
Υπηρεσία Ιστορίας Ναυτικού
Δ/ΝΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ:
Πλοίαρχος Σ. ΜΙΜΙΚΟΣ ΠΝ

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΥΛΗΣ:
Υποπλοίαρχος (Ε) Ν. ΜΑΛΑΠΑΝΗΣ ΠΝ
Ανθυποπλοίαρχος (Ε) Σ. ΦΟΙΦΑ ΠΝ

ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗ - ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ: ΤΗΛ. 210-3484 243
Ανθυποπλοίαρχος (Ε) Ε. ΛΙΟΥΔΑΚΗΣ ΠΝ
Αρχικελευστής (ΔΙΑΧ) Ε. ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΥ
Ετήσια Στρατ. Προσωπικού ε.ε. και ε.α., και  
Πολιτικού Προσωπικού (Πολεμικού Ναυτικού): 10€
Eτήσια Ιδιωτών, Νομικών Προσώπων 12€
Ετήσια Εξωτερικού 40$ ΗΠΑ
Τιμή Τεύχους: 3€

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ: Οι απόψεις που εκφράζονται στη «Ν.Ε.», είναι 
προσωπικές και δεν δεσμεύουν το Γενικό Επιτελείο Ναυτικού, ούτε 
και ερμηνεύουν την πολιτική ή τις αποφάσεις του.

ΕΞΩΦΥΛΛΟ: Ο Αντιναύαρχος Περικλής Ιωαννίδης, Στρατιωτικός Δι-
οικητής Δωδεκανήσου εν μέσω των Νυμφών Αστυπάλαιας (Αρχαία 
Ενδυμασία της νήσου) στο πλαίσιο εορτασμού της Ενώσεως Δωδε-
κανήσου με την Ελλάδα. 
ΟΠΙΣΘΟΦΥΛΛΟ: Πρωτοσέλιδο της εφημερίδος Ελευθερία, Κυριακή 
7 Μαρτίου 1948.
Σύνθεση εξωφύλλου - οπισθοφύλλου: 
Σημαιοφόρος (Ε) Γ. Μαστρογεωργίου ΠΝ

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα κείμενα του Αντιναυάρχου  ΠΝ ε.α. Ιωάννη Παλούμπη  
και  του Πλοιάρχου (ΥΙ) Αριστείδη Διαμαντή  που δημοσιεύτηκαν 
στο προηγούμενο τεύχος (582) της «Ναυτικής Επιθεώρησης» δεν 
περιείχαν βιβλιογραφία διότι  αποτελούν εισηγήσεις σε Στρογγυλή 
Τράπεζα που διοργάνωσε  η Ένωσις Σμυρναίων  στην Αθήνα την 
26η Σεπτεμβρίου 2012.

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ

Εκδηλώσεις - Φωτογραφίες ........................................................6

ΓΕΝ/ΔΕΔΗΣ (Δημ. Παναγιωτόπουλος, Νικ. Παναγιωτόπουλος)

Σαράντος Καργάκος 
Ιστορικός, Φιλόλογος και ∆οκιµιογράφος
Αφιέρωµα στα ∆ωδεκάνησα ...............................................20

Παναγιώτης Γέροντας 
Ανθυποπλοίαρχος (ΕΦ/Ο) ΠΝ
Τα ∆ωδεκάνησα κοµµάτι του ελληνικού κόσµου
(Μια ιστορική αναδροµή)  ...................................................30

Ιωάννης Κατσαβός 
Αρχικελευστής  (ΝΟΣ) 
Ο εθνοµάρτυρας και Άγιος Μητροπολίτης Σµύρνης 
Χρυσόστοµος (1867-1922)  ................................................44

Φωτεινή Καραµαλούδη 
Οικονοµολόγος, Ερευνήτρια Ιστορίας Ιατρικής και Φαρµακευτικής
Ο φαρµακοποιός Γεώργιος Μωραΐτης (1873-1953)  
και η δηµιουργική του πορεία στη Σµύρνη .........................50

Παναγιώτης Αλούρδας 
Αρχιπλοίαρχος ε.α. ΠΝ
Η έννοια του σχεδιασµού δράσης στη ναυπηγική  
τεχνολογία  ..........................................................................56

Κώστας Θωκταρίδης, Επαγγελµατίας δύτης και εκπαιδευτής  
και Άρης Μπιλάλης, Ερευνητής της Ναυτικής Ιστορίας
Λείες πολέµου  ....................................................................66

Κρίστυ Εµίλιο Ιωαννίδου 
Συγγραφέας-Ναυτικός, Μέλος Ελληνικού Ινστιτούτου  
Στρατηγικών Μελετών (ΕΛ.Ι.Σ.ΜΕ.)
Ο Τακτικός Αιφνιδιασµός στην Αµφίβια Επιχείρηση  
της Κυζίκου (410 π.Χ.)  .......................................................78
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Πρόλογος Έκδοσης 

Και τη νέα αυτή χρονιά η Ναυτική Επιθεώρηση θα συνεχίσει τα αφιερώματά της σε 
σημαντικά γεγονότα της ελληνικής ιστορίας αλλά και σε θέματα που άπτονται ευ-
ρύτερων ζητημάτων, άμεσα όμως συνδεδεμένων με την ιστορία και τη ναυτική μας 
παράδοση. Στόχος μας είναι να φωτιστούν ολόπλευρα οι σημαντικότερες ιστορικές 
μας στιγμές και να αναδειχθούν οι διάφορες πτυχές τους τόσο σε σχέση με την ίδια 
την εποχή τους όσο και με τις ευρύτερες συνέπειες - προεκτάσεις τους που ανασύ-
ρονται και στη σύγχρονή μας εποχή.

Μέσα στο πλαίσιο αυτό εντάσσεται και το αφιέρωμα στην ενσωμάτωση των Δω-
δεκανήσων στην Ελλάδα, που επίσημα συντελέστηκε στις 7 Μαρτίου 1948. Τη χρο-
νιά που διανύουμε συμπληρώνονται 65 χρόνια και στο ζήτημα αυτό αναφέρονται 
οι εργασίες του συγγραφέα - ιστορικού Σαράντου Καργάκου και του Ανθυποπλοι-
άρχου (ΕΦ/Ο) ΠΝ Παναγιώτη Γέροντα. 

Ο ιστορικός - συγγραφέας Σαράντος Καργάκος προσεγγίζει το θέμα κάνοντας 
μία περιδιάβαση από την αρχαιότητα μέχρι και τον 20ό αιώνα, θίγοντας σημαντι-
κές στιγμές από την ιστορία των Δωδεκανήσων. Παράλληλα, αναλύει το ζήτημα 
της Ένωσης και τις διαπραγματεύσεις που προηγήθηκαν αμέσως μετά το τέλος του 
Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου. 

Ο Ανθυποπλοίαρχος (ΕΦ/Ο) ΠΝ Παναγιώτης Γέροντας καταπιάνεται στη μελέτη 
του με τη θέση των Δωδεκανήσων ως αναπόσπαστο κομμάτι του Ελληνισμού από 
την αρχαιότητα μέχρι σήμερα. Στην εργασία αυτή ο αναγνώστης έχει τη δυνατότη-
τα να αναζητήσει πλήθος πληροφοριών που αφορούν την πορεία του νησιωτικού 
αυτού συμπλέγματος μέσα στο χρόνο. 

Μπορεί τα γεγονότα από μόνα τους να φέρουν την ιδιαίτερη σημασία τους ανά-
λογα με το χώρο και το χρόνο στον οποίο συντελούνται, όμως αξίζει πίσω από αυ-
τά να σταθούμε στις προσωπικότητες εκείνες που τα επηρεάζουν και τα διαμορ-
φώνουν. Συνεχίζοντας την αναφορά μας στη Μικρασιατική Εκστρατεία, αφιέρω-
μα στην οποία έγινε στο προηγούμενο τεύχος της Ναυτικής Επιθεώρησης, εντάξα-
με στο παρόν δύο μελέτες - αφιερώματα σε δύο σημαντικές προσωπικότητες της 
περιοχής της Σμύρνης, το Μητροπολίτη Σμύρνης Χρυσόστομο και το φαρμακοποιό 
Γεώργιο Μωραΐτη. 
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Ο Αρχικελευστής (ΝΟΣ) Ιωάννης Κατσαβός στη σύντομη αλλά περιεκτική εργα-
σία του μας παρουσιάζει την προσωπικότητα και το έργο του Μητροπολίτη Σμύρνης 
Χρυσόστομου, αναδεικνύοντας παράλληλα το ήθος και το πνεύμα του.

Η οικονομολόγος και ερευνήτρια ιστορίας ιατρικής και φαρμακευτικής κα Φω-
τεινή Καραμαλούδη μας συστήνει με το φαρμακοποιό Γεώργιο Μωραΐτη. Στη με-
λέτη της φωτίζονται οι πτυχές του χαρακτήρα του και παρουσιάζεται η δράση και 
το έργο που ανέπτυξε στην περιοχή της Σμύρνης. Ειδικότερα, διαφαίνεται η επιχει-
ρηματικότητα και το δαιμόνιο των Ελλήνων αλλά και οι επιτυχίες που σημειώνουν 
όταν δρουν σε αντίξοες γι’ αυτούς συνθήκες.

Το παρόν τεύχος συνεχίζει τη θεματολογία του και με άλλες εξίσου ενδιαφέ-
ρουσες εργασίες που προσφέρουν στον αναγνώστη μια ποικιλία θεμάτων, κρατώ-
ντας ζωηρό το ενδιαφέρον του για τη ναυτική μας ιστορία.

Ο Αρχιπλοίαρχος ΠΝ ε.α. Παναγιώτης Γ. Αλούρδας αναλύει την έννοια του σχε-
διασμού δράσης στη ναυπηγική τεχνολογία. Συγκεκριμένα προβάλλεται η σημασία 
της για τη ναυπήγηση ενός πλοίου.

 Οι κοι Κ. Θωκταρίδης και Α. Μπιλάλης εξετάζουν το ρόλο των πλοίων ως λείες 
πολέμου στην πολύ ενδιαφέρουσα εργασία τους και ανασύρουν γεγονότα και πε-
ριστατικά από τη νεότερη ιστορία μας. 

Η συγγραφέας - ναυτικός κα Κρίστυ Εμίλιο Ιωαννίδου πραγματεύεται τη ναυ-
μαχία στην Κύζικο το 410 π.Χ. υπό το πρίσμα της τακτικής και του σχεδιασμού της 
όλης επιχείρησης. Πρόκειται για μια βαθιά και εμπεριστατωμένη ανάλυση σε στρα-
τηγικό επίπεδο μέσα στα πλαίσια του Πελοποννησιακού Πολέμου. 

Στο πλαίσιο υλοποίησης των μέτρων οικοδόμησης εμπιστοσύνης μεταξύ Ελλά-
δας – Τουρκίας, στο παρόν τεύχος φιλοξενείται και η εργασία των Özhan Güneş και 
Nafiz Arica με θέμα: “Audio Signal Classification Using Bag of Acoustic Word”.

Ευελπιστούμε πως και το 2013 η Ναυτική Επιθεώρηση θα ανταποκριθεί στις 
προσδοκίες του αναγνωστικού της κοινού και θα παρουσιάσει τα θέματα εκείνα 
που θα κεντρίσουν το ενδιαφέρον του, θα προκαλέσουν τον προβληματισμό και 
θα αναδείξουν τη σημασία που έχει η γνώση της ιστορίας ως οδηγός για τις μελ-
λοντικές εξελίξεις.

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 Παναγιώτης Παστουσέας ΠΝ, Υπαρχηγός ΓΕΝ
Υποναύαρχος Ιωάννης Μαΐστρος ΠΝ, Διοικητής ΣΝΔ
Υποναύαρχος (Μ) Γεώργιος Μπουγιούκος ΠΝ, Γενικός Επιθεωρητής ΠΝ
Αντιναύαρχος Ευάγγελος Αποστολάκης ΠΝ, Αρχηγός ΓΕΝ
Υποναύαρχος (Μ) Δημήτριος Κωνσταντόπουλος ΠΝ, ΓΕΕΘΑ
Υποναύαρχος Γεώργιος Γιακουμάκης ΠΝ, ΓΕΕΘΑ
Υποναύαρχος (Ο) Δημήτριος Μπαλόπουλος ΠΝ, Διευθυντής Διεύθυνσης ΟΙΚ-ΟΕΠΝ ΓΕΝ
Αντιναύαρχος Παναγιώτης Λίτσας ΠΝ, Αρχηγός Στόλου
Αντιναύαρχος Αλέξανδρος Θεοδοσίου ΠΝ, Υπαρχηγός ΓΕΕΘΑ
Αντιναύαρχος (Μ) Ηλίας Δημόπουλος ΠΝ, Διοικητής ΔΔΜΝ
Υποναύαρχος Αθανάσιος Μακρής ΠΝ, ΓΕΕΘΑ
Από αριστερά προς τα δεξιά (καθήμενοι): 
Υποναύαρχος Σπυρίδων Δημουλάς ΠΝ, Διοικητής ΔΝΕ
Υποναύαρχος Σπυρίδων Κονιδάρης ΠΝ, Υπαρχηγός ΑΣ
Υποναύαρχος (YΙ) Ευάγγελος Νεονάκης ΠΝ, Διευθυντής Διεύθυνσης Υγειονομικού ΓΕΝ
Υποναύαρχος Βελισσάριος Παππάς ΠΝ, Αρχιεπιστολέας ΔΔΜΝ
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Τελετή εορτασμού Αγίου Νικολάου, προστάτη των Ναυτικών και της επετείου των νικηφόρων ναυμαχιών της Έλλης και 
της Λήμνου κατά τη διάρκεια των Βαλκανικών Πολέμων (1912-1913), που πραγματοποιήθηκε την 6η Δεκεμβρίου 2012 
στη ΣΝΔ, παρουσία τoυ Υπουργού Εθνικής Άμυνας, Πάνου Παναγιωτόπουλου.
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Εορτασμός Αγ. Σπυρίδωνα στο Ναυτικό Οχυρό Σκαραμαγκά, την 12η Δεκεμβρίου 2012. Στην τελετή παρέστη ως εκπρό-
σωπος του Αρχηγού ΓΕΝ, ο τ. Αρχηγός Στόλου Αντιναύαρχος Κωνσταντίνος Μαζαράκης-Αινιάν ΠΝ. Επιπλέον πραγματο-
ποιήθηκε στο ΝΝΑ αντίστοιχος εορτασμός στον οποίο παρευρέθηκε ως εκπρόσωπος του Αρχηγού ΓΕΝ, ο τ. Υπαρχηγός 
ΓΕΝ Υποναύαρχος Παναγιώτης Λίτσας ΠΝ.
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Επίσκεψη τ. Αρχηγού ΓΕΝ Αντιναύαρχου Κοσμά Χρηστίδη ΠΝ, στην Προκεχωρημένη Ναυτική Βάση Κυριαμαδίου τη 13η 
Δεκεμβρίου 2012, και εν συνεχεία  τη 14η Δεκεμβρίου 2012 στο Ναύσταθμο Κρήτης και το Ναυτικό Νοσοκομείο Κρήτης, 
όπου ενημερώθηκε και αντάλλαξε ευχές με το προσωπικό.

Τελετή απονομής πτυχίων Σχολείου Αξιωματικών Ειδικοτήτων (Ε) 2/12 που πραγματοποιήθηκε στη ΣΔΕΠΝ, την 20η 
Δεκεμβρίου 2012. Στην τελετή παρέστη ο Διοικητής ΔΝΕ Υποναύαρχος Σ. Δημουλάς ΠΝ και ο τ. Διοικητής της Σχολής 
Αρχιπλοίαρχος Σ. Κανάρης ΠΝ με τους επιτελείς του.
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Βράβευση αριστούχων μαθητών Β' και Γ' Λυκείου, τέκνα εν ενεργεία και εν αποστρατεία στελεχών του Πολεμικού 
Ναυτικού. Στην τελετή απονομής που πραγματοποιήθηκε στο Πολεμικό Μουσείο την 20η Δεκεμβρίου 2012, παρέστη ο τ. 
Αρχηγός ΓΕΝ Αντιναύαρχος Κοσμάς Χρηστίδης ΠΝ και τα μέλη του πρώην Ανωτάτου Ναυτικού Συμβουλίου.
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Η Μπάντα του Πολεμικού Ναυτικού έψαλλε τα χριστουγεννιάτικα κάλαντα στην Πολιτική και Στρατιωτική Ηγεσία του 
Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, την 21η Δεκεμβρίου 2012.

Επίδοση στον τ. Αρχηγό ΓΕΝ Αντιναύαρχο Κοσμά Χρηστίδη ΠΝ, πίνακα ο οποίος απεικονίζει την απελευθέρωση του Αγίου 
Όρους από τον Ελληνικό Στόλο το 1912. Τον πίνακα επέδωσε αντιπροσωπεία της Ιεράς Κοινότητος Αγίου Όρους, αποτε-
λούμενη από τον Ιερομόναχο Νικόδημο της Ι.Μ. Μεγίστης Λαύρας και τον Ιερομόναχο Νικόδημο της Ι.Μ. Αγίου Παύλου, 
την 28η Δεκεμβρίου 2012.
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Τελετή κοπής Πρωτοχρονιάτικης Πίτας του Πολεμικού Ναυτικού, για το έτος 2013 που πραγματοποιήθηκε στο Δώμα ΓΕΝ 
τη 10η Ιανουαρίου 2013. Την τελετή τίμησαν με την παρουσία τους ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Πάνος Παναγιωτόπουλος 
και ο Υφυπουργός Εθνικής Άμυνας Παναγιώτης Καράμπελας.
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Αποχαιρετιστήρια τελετή προς τιμήν των Συνταξιοδοτηθέντων Πολιτικών Υπαλλήλων (ΜΠΥ και ΣΕΙΔ) έτους 2012, που 
πραγματοποιήθηκε τη 14η Ιανουαρίου στο Δώμα ΓΕΝ. Στην τελετή παρέστη ο τ. Αρχηγός ΓΕΝ Αντιναύαρχος Κοσμάς Χρη-
στίδης ΠΝ ο οποίος επέδωσε αναμνηστικό θυρεό και ευχαρίστησε τους αποχωρούντες για την προσφορά τους.

Αποχαιρετιστήρια τελετή προς τιμήν των Αξιωματικών που αποχώρησαν από τις τάξεις του Πολεμικού Ναυτικού κατά 
τη διάρκεια του έτους 2012. Στην τελετή που πραγματοποιήθηκε στο Δώμα ΓΕΝ την 11η Ιανουαρίου 2012, παρέστη ο 
τ. Αρχηγός ΓΕΝ Αντιναύαρχος Κοσμάς Χρηστίδης ΠΝ, ο οποίος ευχαρίστησε τους αποχωρούντες Αξιωματικούς για τις 
υπηρεσίες που προσέφεραν στο Πολεμικό Ναυτικό και τους επέδωσε αναμνηστικό θυρεό.
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Tελετή υποδοχής των ιερών λειψάνων του Αγίου Λουκά του ιατρού (Αρχιεπισκόπου Συμφερουπόλεως και Κριμαίας). 
Στην τελετή που πραγματοποιήθηκε στον Ιερό Ναό Αγίου Σπυρίδωνος στο ΝΝΑ την 21η Ιανουαρίου 2013, παρέστη ο τ. 
Υπαρχηγός ΓΕΝ Υποναύαρχος Παναγιώτης Λίτσας ΠΝ.

Τελετή απονομής πτυχίων Σχολείου Επιτελών Αξιωματικών, Εκπαιδευτικής Σειράς 18/12 που πραγματοποιήθηκε στη 
ΣΔΕΠΝ, την 1η Φεβρουαρίου 2013. Στην τελετή παρέστη ο τ. Διοικητής της Σχολής Αρχιπλοίαρχος Σ. Κανάρης ΠΝ με 
τους επιτελείς του.
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Τελετή υποστολής σημαίας της Φρεγάτας «ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΙΝΑ» στο ΝΣ τη 18η Φεβρουαρίου 2013.

Βράβευση για 5η συνεχή χρονιά από την Κερκυραϊκή Ένωση Πειραιά, προσωπικοτήτων που ξεχώρισαν στο χώρο της 
Εκκλησίας, των Γραμμάτων, της Τέχνης, της Πολιτικής, του Θεάτρου, της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και των Ενόπλων Δυνά-
μεων. Ανάμεσα στις «προσωπικότητες 2013» που βραβεύτηκαν, απενεμήθη βραβείο και στον τ. Αρχηγό ΓΕΝ Αντιναύαρχο 
Κοσμά Χρηστίδη ΠΝ. Η τελετή πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα τελετών του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου 
Πειραιά την 18η Φεβρουαρίου 2013.
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Τη 16η Φεβρουαρίου 2013, στο πλαίσιο συνδυασμένης ασκήσεως, υπό ρεαλιστικές συνθήκες και υψηλής επικινδυνότητας 
σενάρια εκτελέστηκαν οι παρακάτω βολές Κατευθυνόμενων Βλημάτων στην περιοχή Ανατολικά ν. Κρήτης: 
■  Ένα κατευθυνόμενο βλήμα επιφανείας - επιφανείας EXOCET από Συστοιχία Κατευθυνόμενων Βλημάτων Ξηράς του 

ΠΝ.
■  Ένα κατευθυνόμενο βλήμα αέρος - επιφανείας HELLFIRE από Ελικόπτερο S-70B του ΠΝ.
■  Ένα κατευθυνόμενο βλήμα επιφανείας - επιφανείας PENGUIN από την ΤΠΚ «ΝΤΕΓΙΑΝΝΗΣ».
■  Μία αντιαρματική ρουκέτα ΑΤ-4 από Ομάδα Ανορθόδοξου Πολέμου της Διοίκησης Υποβρυχίων Καταστροφών.
■  Πυρά αναχαίτισης κατευθυνόμενου βλήματος και συνδυασμένα πυρά από μεγάλες αποστάσεις με χρήση πυρομαχικών 

μάχης όλων των διαμετρημάτων από πυροβόλα πλοίων επιφανείας. 
Τελικό αποτέλεσμα ήταν η βύθιση του στόχου που ήταν το παλαιό ΚΦ «ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ».
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Τη 18η Δεκεμβρίου 2012, ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ Στρατηγός Μιχαήλ Κωσταράκος συνοδευόμενος από τον τ. Αρχηγό ΓΕΝ 
Αντιναύαρχο Κοσμά Χρηστίδη ΠΝ, επισκέφτηκε το Υ/Β «ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΗΣ» και παρακολούθησε την άσκηση «Περισκόπιο 
19/12», κατά τη διάρκεια της οποίας εκτελέστηκε διπλή βολή τορπίλης κατά στόχων επιφανείας. Τον Αρχηγό υποδέχτηκε 
στο Υ/Β ο τ. Αρχηγός Στόλου Αντιναύαρχος Κωνσταντίνος Μαζαράκης-Αινιάν ΠΝ και ο Διοικητής Υποβρυχίων Πλοίαρχος 
Ιωάννης Αγγελόπουλος ΠΝ.
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Επιμνημόσυνη Δέηση στη Μνήμη των Πεσόντων της Ναυτικής Αεροπορίας στα Ίμια. Στην τελετή που πραγματοποιήθηκε 
στη ΔΕΝ την 31η Ιανουαρίου 2013, παρέστησαν Υπουργός Εθνικής Άμυνας Πάνος Παναγιωτόπουλος ο Υφυπουργός 
Εθνικής Άμυνας Παναγιώτης Καράμπελας, ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ Στρατηγός Μιχαήλ Κωσταράκος, ο τ. Αρχηγός ΓΕΝ Αντιναύ-
αρχος Κοσμάς Χρηστίδης ΠΝ, ο τ. Αρχηγός ΓΕΑ Αντιπτέραρχος (Ι) Αντώνιος Τσαντηράκης, ο τ. Αρχηγός ΓΕΣ Αντιστράτηγος 
Κωνσταντίνος Γκίνης, ανώτατοι και ανώτεροι Αξιωματικοί του Πολεμικού Ναυτικού καθώς και οι συγγενείς των πεσόντων. 
Αντίστοιχα τελέστηκε Αρχιερατικό μνημόσυνο την 3η Φεβρουαρίου 2013 στον Ι.Ν Αγ. Νικολάου ν. Καλύμνου.
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Αφιέρωμα στα Δωδεκάνησα

Του Σαράντου Καργάκου
Ιστορικού, Φιλόλογου και Δοκιμιογράφου
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Ὁ Κολοσσὸς τῆς Ρόδου. Οἱ Ρόδιοι τὸν ἔφτιαξαν πρὸς τιμὴ 
τοῦ Θεοῦ Ἥλιου λόγω τῆς σωτηρίας τους ἀπὸ τὴν πολιορ-
κία τοῦ Δημητρίου τοῦ Πολιορκητῆ. Ὁ Κολοσσὸς τὴς Ρό-
δου θὰ καταστραφεῖ κατὰ τὴ διάρκεια ἀραβικῆς ἐπιδρομῆς 
τὴ βυζαντινὴ περίοδο.

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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Εἰσαγωγὴ
Ἀργήσαμε ἐμεῖς τὰ παιδιὰ τῆς κατοχῆς 
σὲ πλεῖστες περιοχὲς τῆς Ἑλλάδος νὰ 
πᾶμε σχολεῖο. Ἀλλὰ καὶ ὅταν πήγαμε, σπά-
νια καθήσαμε σὲ θρανίο. Τὰ θρανία εἶχαν 
χρησιμοποιηθεῖ ὡς …καυσόξυλα! Ἐπὶ δυὸ 
χρόνια καθόμαστε σὲ σκαμνιὰ ποὺ τὰ κου-
βαλήσαμε, μαζὶ μὲ τὴν πάνινη τσάντα, τὸ 
κοντύλι καὶ τὴν πλάκα, ἀπὸ τὸ σπίτι μας. 
Λόγω ἀνεπάρκειας διδακτικοῦ προσωπικοῦ, 
μᾶς ἔβαζαν σὲ μιὰ αἴθουσα ἀνὰ δύο τάξεις 
(στὰ χωριὰ ὅλες μαζὶ οἱ τάξεις) καὶ γιὰ νὰ 
γεμίσουμε τὸ «πρόγραμμα», οἱ δασκάλες 
κυρίως, διότι οἱ πλεῖστοι δάσκαλοι εἶχαν 
σκοτωθεῖ, μᾶς μάθαιναν «ἀλλιώτικα» τρα-
γούδια.

Καὶ λέω ἀλλιώτικα, διότι αὐτὰ ποὺ ξέρα-
με ἦσαν κατοχικὰ ποὺ ἐν πολλοῖς – ἀκόμη 
καὶ τὰ σατιρικὰ – μύριζαν αἷμα. Ἔλειπε 
ἡ γλύκα ποὺ ἡμερώνει τὴν ψυχὴ καὶ 

ἐξημερώνει τὸ παιδὶ - θηριάκι, ποὺ εἴμαστε 
ἐμεῖς, τὰ παιδιὰ τῆς κατοχῆς. Τὸ πρῶτο 
γλυκὸ τραγοῦδι – ἂς μοῦ ἐπιτραπεῖ νὰ μιλή-
σω προσωπικὰ – ποὺ ἄκουσα κι ἔμαθα ἦταν 
ἕνα θερμὸ πατριωτικὸ χωρὶς ὀξεῖς τόνους 
ποὺ προκαλοῦσε στὴν ψυχὴ μας ἕναν ἁπαλὸ 
κυματισμό: «Τώρα ἡ μάνα μας Ἑλλάδα τὰ 
κρατεῖ στὴν ἀγκαλιὰ…». Ὅπως διαπίστω-
σα ἀργότερα, ὁ σκοπὸς ἦταν δάνειο ἀπὸ 
τὸ φημισμένο ἀμερικανικὸ τραγοῦδι «Μάι 
ντάρλινκ Κλεμεντάιν» ποὺ εἶχε «ντύσει» 
μουσικὰ ἕνα διάσημο τότε «γουέστερν»!

Τὸ τραγοῦδι τὸ μάθαμε καὶ τὸ 
ἀγαπήσαμε. Οἱ δασκάλες καὶ οἱ ὅποιοι δά-
σκαλοι προσπαθοῦσαν φιλότιμα νὰ μᾶς 
μάθουν ποιὰ εἶναι τὰ παιδιὰ ποὺ ἡ «μάνα 
Ἑλλάδα κρατοῦσε τώρα (καὶ γιατί τώρα;) 
στὴν ἀγκαλιά». Ὁ ἀπόηχος τοῦ ἐπικοῦ 
ἀγῶνα στὰ ἠπειρωτικὰ βουνὰ δὲν εἶχε σβή-
σει ἀκόμη. Κι ὅλοι οἱ διδάσκοντες ἤξεραν νὰ 

Ἡ Ἀκρόπολη τῆς Λίνδου. Ἡ Λίνδος κατὰ τὴν μεσαιωνικὴ περίοδο ἦταν τὸ δεύτερο σημαντικότερο κέντρο τοῦ νησιοῦ. 
Τὸν μεσαίωνα ἡ Ἀκρόπολη τῆς Λίνδου ἐνισχύθηκε μέ νέα κτίσματα ἀπὸ τοὺς Βυζαντινοὺς καὶ στὴ συνέχεια ἀπὸ τοὺς 
ἱππότες. Τὸ μεγαλύτερο ἀπὸ τὰ τμήματα πού σώζονται μέχρι σήμερα, εἶναι μεσαιωνικό. Οἱ ἀνασκαφὲς στὴ Λίνδο ἔγιναν 
κατὰ τὴν περίοδο 1900-1914 ἀπὸ τὸ ἵδρυμα Carlsberg τῆς Δανίας ὑπὸ τὴ διεύθυνση τῶν Kinch καὶ Blinkenberg τὴν πρώτη 
περίοδο καὶ τοῦ E. Dyggve τὴ δεύτερη. Κατὰ τὴν πρώτη περίοδο ἐρευνήθηκε συστηματικὰ ὁ χῶρος ὡς τὸ φυσικὸ βράχο καὶ 
ἀποκαλύφθηκαν ὅλα τὰ μνημεῖα τῆς ἀκρόπολης καθὼς καὶ ἡ νεκρόπολη τῆς Λίνδου ποὺ ἐκτείνεται στοὺς γύρω λόφους. 
Τὴ δεύτερη περίοδο πραγματοποιήθηκε συστηματικότερη μελέτη τῶν ἤδη ἀποκαλυφθέντων μνημείων.
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μᾶς ποῦν γιὰ τὸν πρῶτο νεκρὸ ἀξιωματικὸ 
τοῦ ἑλληνοϊταλικοῦ πολέμου, τὸν Δωδε-
κανήσιο ἐθελοντὴ Ἀλέξανδρο Διάκο, ποὺ 
ἔπεσε στὴ μάχη τοῦ Καλπακίου. Μέσα στὸ 
καταχείμωνο τοῦ 1946 (ἀρχὲς Φεβρουαρί-
ου) ἕνα ναρκαλιευτικό, ποὺ ναυλοχοῦσε 
στὸ λιμανάκι τῆς γενέτειρας μου, ἄνοιξε 
στὴ διαπασῶν τὰ μεγάφωνα κι ὥς πάνω στὸ 
βουνὸ ἀντιβούησε ἡ χαρμόσυνη εἴδηση: 
«Τὰ πήραμε τὰ Δωδεκάνησα». Ἄκουσα 
κάποιον ἀνάπηρο νὰ λέει βουρκωμένος: 
«Καὶ τώρα ἡ σειρὰ τῆς Κύπρου». Κι ἕναν 
ἄλλο νὰ συμπληρώνει: «Καὶ τῆς Βόρειας 
Ἠπείρου». Δυστυχῶς, ἡ «βροτολοιγός» ἄτη 
ποὺ μᾶς δέρνει ἀπὸ τὴν πρώτη ἱστορική μας 
ἐμφάνιση, δὲν μᾶς ἐπέτρεψε νὰ ἐκταθοῦμε 
ἐξωτερικά, σὲ ἐδάφη ποὺ μας ἀνήκουν 
ἱστορικά, ἀλλὰ νὰ κατασπαραχθοῦμε 
ἐσωτερικά. Κι αὐτὸς ὁ σπαραγμὸς προε-
κτείνεται ψυχολογικὰ ἕως τὰ χρόνια τὰ ση-
μερινά.

Καθὼς κυλοῦσαν τὰ χρόνια καὶ ἡ πατρίδα 
μας ἐπούλωνε τὶς πληγές της καὶ σταδιακὰ 
ἀνέβαινε τὸ βιοτικὸ ἐπίπεδο τοῦ λαοῦ, ἔγινε 
συρμὸς τὸ γαμήλιο ταξίδι στὴν Ρόδο καὶ 
στὴν Κῶ, ἀλλὰ καὶ τὸ προσκυνηματικὸ εἴτε 
στὰ μεσαιωνικὰ κάστρα τῆς Ρόδου, εἴτε στὸ 
Νησὶ τῆς Ἀποκαλύψεως, εἴτε στὸν Πανορμί-
τη, ὅπου ἐμόνασε σὲ βαθὺ γῆρας ὁ πατέρας 
τοῦ ναυάρχου Μιαούλη, εἴτε στὴ «μαστορο-
μάνα» Κάρπαθο, εἴτε στὴ μαρτυρικὴ Κάσο, 
εἴτε στὸ νησὶ τῶν σφουγγαράδων, εἴτε στὸ 
νησὶ τοῦ Ἱπποκράτη, ὅπου ἕνας ἀμφιλαφὴς 
πλάτανος διαιωνίζει τ’ ὄνομά του, εἴτε τὴν 
«Καλάννα», ἕνα βράχο μὲ σχῆμα γυναί-
κας στὸ χωριὸ Νικιὰ τῆς Νισύρου, εἴτε τὸ 
«Πετροκάραβο», ἕνα πετρωμένο κουρσά-
ρικο στὰ βόρεια τῆς Πάτμου, εἴτε γιὰ ν’ 
ἀπολαύσουμε τοὺς ἁπαλοὺς μουσικοὺς 
σκοποὺς καὶ τοὺς ἁλυσιδωτοὺς χοροὺς 
«σιανὸς – σιγανός» καὶ «ἴσος», εἴτε τὰ περί-
τεχνα ἔργα ἀγγειοπλαστικῆς. 

Τὰ Δωδεκάνησα, μετὰ τὴν ἐπίσημη 
ἕνωσή τους μὲ τὴν Ἑλλάδα στὶς 7 Μαρ-
τίου 1948, ἔδωσαν ἕνα νέο καὶ ἀκμαῖο 
πληθυσμιακὸ δυναμικὸ στὴν ἀπομειωμένη 
δημογραφικὰ Ἑλλάδα, ποὺ ἐξακολουθοῦσε 
νὰ ἀπομειώνεται λόγω τοῦ συνεχιζόμε-

νου ἀλληλοσπαραγμοῦ, ἔφεραν νέα πνοὴ 
στὴν οἰκονομία, στὸ λαϊκό μας πολιτισμὸ 
καὶ πλούτισαν μὲ ἄφθονο δυναμικὸ τὶς τέ-
χνες, τὰ γράμματα καὶ τὶς ἐπιστῆμες τῆς 
χώρας μας. Κυρίως ἔδεσαν μὲ τὴν Ἑλλάδα 
τὸ τεράστιο δωδεκανησιακὸ πληθυσμιακὸ 
δυναμικὸ ποὺ ἀκμάζει σὲ ξένες χῶρες, 
ὅπως στὴν Αὐστραλία, στὶς ΗΠΑ καὶ ὥς τὰ 
χρόνια τοῦ Νάσσερ στὴν Αἴγυπτο. 

Ἄλλ’ αὐτὸ ποὺ μᾶς ἔδωσαν τὰ Δωδε-
κάνησα μόλις τὰ τελευταία χρόνια ἄρχισε 
νὰ ἐκτιμᾶται, χάρη στὴν ἀνάπτυξη τῆς 
γεωπολιτικῆς ἐπιστήμης καὶ τῆς γεωοικονο-
μίας. Ὅταν σὲ παλαιότερη συγγραφή μου 
(«Μεσόγειος: ἡ ὑγρὴ μοῖρα τῆς Ἑλλάδος καὶ 
τῆς Εὐρώπης») ἔγραψα ὅτι ἡ Ἑλλὰς εἶναι 
μεγαλύτερη σὲ ἔκταση ἀπὸ τὴ Γαλλία καὶ 
τὴ Γερμανία, ἂν στὴν ἔκταση προσμετρηθεῖ 
ἡ θάλασσα καὶ ὁ ὑποθαλάσσιος χῶρος, 
κάποιοι «ἐμβριθεῖς» κριτικοὶ βρῆκαν τὴν 
εὐκαιρία γιὰ εὔκολη εἰρωνεία. Τώρα μὲ τὰ 
ΑΟΖ καὶ ἄλλα συναφῆ ἔγινε ὁρατὸ κι ἀπὸ 
τυφλὸ ὅτι ἡ ἐνσωμάτωση τῶν Δωδεκανή-
σων τὸ 1948 μπορεῖ νὰ βγάλει τὴν Ἑλλάδα 
ἀπὸ τὴν ὑπανάπτυξη, νὰ τῆς δώσει πλοῦτο 
ἀπροσμέτρητο καὶ νὰ τὴν κάνει ὑπολογίσιμη 

Ἄγαλμα τοῦ Κλεόβουλου τοῦ Λίνδιου. Τύραννος τῆς Λίν-
δου, ἕνας ἀπὸ τοὺς ἑπτὰ σοφοὺς τῆς Ἀρχαιότητας.
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οἰκονομικὴ καὶ πολιτικὴ δύναμη. Ἂν φυσικὰ 
βάλουμε μυαλό. Τώρα ποὺ ὁ θαλάσσιος 
καὶ ὁ ὑποθαλάσσιος πλοῦτος (πετρέλαιο, 
φυσικὸ ἀέριο) ἀποτελοῦν μιὰ ἰσχυρότατη 
συνιστῶσα τῆς παγκόσμιας οἰκονομίας, δί-
νεται μιὰ ἀποστομωτικὴ ἀπάντηση καὶ στοὺς 
«ρεαλιστές» ποὺ συχνὰ διατυπώνουν τὴν 
ἄποψη ὅτι κακῶς μπήκαμε στὸ «χορό» τοῦ 
Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου καὶ πὼς θὰ ἦταν πιὸ 
συνετὸ ἀντὶ τοῦ κατηγορηματικοῦ «ΟΧΙ» νὰ 
λέγαμε τότε ἕνα περίτεχνο «ΝΑΙ». 

Βεβαίως, χάσαμε πολλὰ σὲ ἔμψυχο καὶ 
ἄψυχο δυναμικὸ λόγω τῆς συμμετοχῆς μας 
στὸν πόλεμο καὶ λόγω τῆς ἐπιβληθείσας 
τριπλῆς κατοχῆς. Ἄλλ΄ ἄνευ τῆς συμμετοχῆς 
αὐτῆς δὲν θὰ παίρναμε τὰ Δωδεκάνησα καὶ 
πιθανότατα θὰ χάναμε κάποια νησιὰ τοῦ 
Ἀρχιπελάγους, τὴν Δυτικὴ Θράκη καὶ σί-
γουρα μέρος τῆς Μακεδονίας. Ἂν μάλιστα 
δὲν ἄρχιζε μετὰ τὴν φυγὴ τῶν Γερμανῶν τὸ 
αἱματοκύλισμα, τότε τὰ ὅρια τῆς Ἑλλάδος 

θὰ ἦταν πιὸ διευρυμένα καὶ πρὸς Β. καὶ πρὸς 
Α. Αὐτὰ πρὸς γνῶσιν τῆς νέας γενεᾶς...

Λίγα Ἱστορικὰ
Παρόλο ποὺ τὰ Δωδεκάνησα δένονται μὲ τὴ 
μοῖρα τοῦ πληθυσμιακοῦ συνόλου, τὸ ὁποῖο 
μετὰ τὸν Ὅμηρο ὀνομάσθηκε Ἕλληνες, 
ἀπὸ τὰ προϊστορικὰ χρόνια, ὡστόσο ἡ 
ὀνομασία τους Δωδεκάνησος / Δωδεκάνησα 
εἶναι νεώτατης ἐποχῆς καὶ «κοπῆς». Ὁ ὅρος 
ἐπιβλήθηκε μετὰ τὸ 1908, ὅταν οἱ Νεότουρ-
κοι, μετὰ τὴν ἐπιτυχία τοῦ κινήματός τους 
(1908), προσπάθησαν νὰ καταργήσουν τὰ 
προνόμια ποὺ εἶχε ἐκχωρήσει στὰ νησιὰ Ρό-
δο καὶ Κῶ ὁ νέος τηλεοπτικὸς «ἐθνικός» μας 
ἥρωας Σουλεϊμάν ὁ Μεγαλοπρεπής, ὅταν 
ἔδιωξε ἀπὸ ἐκεῖ τοὺς φοβεροὺς Ἰωαννίτες 
Ἰππόττες, οἱ ὁποῖοι ἔκτοτε ἐγκαταστάθηκαν 
στὴ Μάλτα ἀφήνοντας πίσω τὰ περίφημα 
καὶ περίτεχνα ὀχυρά τους. 

Σύμφωνα μὲ τὶς ἀρχαιοελληνικὲς παρα-
δόσεις, οἱ παλαιότεροι κάτοικοι τῆς Ρόδου 
ἦσαν οἱ Τελχίνες (ἀπόγονοι 9 γεναρχῶν) 
ποὺ ξεκινώντας ἀπὸ τὴν Κρήτη πῆγαν πρῶτα 
στὴν Κύπρο καὶ μετὰ ἐγκαταστάθηκαν στὴν 
Ρόδο. Ἦσαν ὄντα ἄποδα ἀλλὰ φτερωτὰ κι 
εἶχαν ἐπίδοση στὴ μεταλλουργία. Αὐτοὶ 
ἐπινόησαν τὴν χώνευση τοῦ χαλκοῦ καὶ τοῦ 
σιδήρου καὶ κατασκεύασαν τὴν τρίαινα τοῦ 
Ποσειδῶνα. Ἤσαν ἀκόμη ἱδρυτὲς τριῶν πό-
λεων ποὺ μνημονεύονται ἀπὸ τὸν Ὅμηρο: 
«Λίνδον, Ἰαλυσσὸν τὲ καὶ ὀργινόεντα 
(=ὀργιλώδη ἢ στιλπνή) Κάμειρον». 

Ἀσφαλῶς, ἡ περὶ Τελχίνων παράδοση 
ὑποδηλώνει σχέσεις μὲ Κρήτη καὶ Κύπρο. 
Ἀργότερα, ὅμως στὰ νησιὰ ποὺ λέγο-
νταν καὶ λέγονται καὶ Νότιες Σποράδες 
ἐγκαταστάθηκαν οἱ Ἀχαιοὶ ποὺ πιθανῶς 
σχημάτισαν μὲ τμῆμα τῆς ἀπέναντι ἀκτῆς 
δικό τους βασίλειο. Εἰκάζεται ὅτι μὲ αὐτοὺς 
τοὺς Ἀχιζάβα ἀλληλογραφοῦν οἱ Χετταῖοι 
βασιλεῖς Μούρσιλις καὶ Μουβάταλλις. Ὁ 
Χρόξνυ (Hrozny), ποὺ ἀποκρυπτοκράφησε 
τὴ Χιττιτικὴ γραφή, πρῶτος ὑποστήριξε 
τὴν ἄποψη ὅτι ἕδρα τῶν Ἀχιζάβα εἶναι ἡ 
Ρόδος. Σύμφωνα μάλιστα μὲ τὸν Ντένυς 
Πέιτζ (Denis L. Page), σημαντικὴ μορφὴ τῶν 
ἑλληνικῶν γραμμάτων, «πρώτη δύναμη στὸ 

Μεσαιωνικὴ ἀπεικόνιση τῆς πολιορκίας τῆς Ρόδου ἀπὸ τὸν 
Μωάμεθ Β΄ τὸ 1480 μ.Χ.
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ἀνατολικὸ Αἰγαῖο εἶναι ἡ νῆσος Ρόδος: γιὰ 
τοὺς Χετταίους, Ἕλληνες σημαίνει Ρόδιοι» 
(«Ἡ Ἰλιὰς καὶ ἡ ἱστορία», σ. 25).

Οἱ Ρόδιοι συμμετέχουν στὸν Τρωικὸ πό-
λεμο μὲ ἀρχηγὸ τὸν Τληπόλεμο, γυιὸ τοῦ 
Ἡρακλῆ, τὸν ὁποῖο σκότωσε ὁ Σαρπηδὼν (Ε 
659). Τοὺς Ἀχαιοὺς διαδέχθηκαν οἱ Κάρες 
ἄλλ’ ἀκολούθως στὸν ἄλλοτε ἀχαϊκὸ χῶρο 
ἐπικράτησαν οἱ Δωριεῖς ποὺ σχημάτισαν μὲ 
πόλεις τῆς Μικρασιατικῆς ἀκτῆς τὴ Δωρικὴ 
Ἐξάπολη. Μόνο στὰ νησιὰ Λέρος καὶ Πάτμος 
ἐγκαταστάθηκαν Ἴωνες ἄποικοι. Ἡ Δωρικὴ 
Ἐξάπολη ὅμως ἐμφανίζεται κατὰ τὸν 6ο π.Χ. 
αἰῶνα. Πολιτικὸ καὶ θρησκευτικὸ κέντρο τῆς 
Ἐξαπόλεως ἦταν ὁ ναὸς τοῦ Ποσειδῶνος 
στὸ ἀκρωτήριο Τριόπιο. Ὥς τὸν αἰῶνα αὐτὸ 
διατηρήθηκε στὶς περισσότερες πόλεις τοῦ 
δωδεκανησιακοῦ συμπλέγματος ὁ θεσμὸς 
τῆς βασιλείας. Τὴν ἀνατροπὴ προκαλεῖ ὁ 
περίφημος Κλεόβουλος ὁ Ρόδιος, ἕνας 
ἀπὸ τοὺς Ἑπτὰ Σοφούς1 τοῦ ἀρχαίου κό-
σμου, ποὺ ἐγκαθίδρυσε στὴ Λίνδο μιὰ νέα 
μορφὴ πολιτεύματος, τὴν τυραννίδα. Μετὰ 
τὴ ναυμαχία τῆς Σαλαμῖνας (480 π.Χ.) τὰ 
νησιὰ τοῦ νοτίου Αἰγαίου ἔγιναν μέλη τῆς 
Α΄ Ἀθηναϊκῆς Συμμαχίας καὶ παρακολούθη-
σαν τὴν πορεία τοῦ λοιποῦ ἑλληνικοῦ κό-
σμου. Ἀνέδειξαν σπουδαῖες μορφές, ὅπως 
τὸν πατέρα τῆς ἰατρικῆς, τὸν Ἱπποκράτη τὸν 
Κῶο, σπουδαίους ἀθλητές, ὅπως τὸν Διαγό-
ρα καὶ τοὺς γυιοὺς τοῦ (ἡ Καλλιπάτειρα, κό-
ρη τοῦ Διαγόρα εἶναι ἡ πρώτη γυναῖκα ποὺ 
τόλμησε νὰ παρακολουθήσει Ὀλυμπιακοὺς 
Ἀγῶνες).

Ἡ Ρόδος, ὅμως ἀνέδειξε καὶ μία σπου-
δαία πολεμικὴ φυσιογνωμία, τὸν Μέμνονα, 
ποὺ, ἂν εἶχε εἰσακουσθεῖ πρὸ τοῦ Γρανικοῦ, 
πιθανῶς θὰ εἶχε ἀνακοπεῖ ἡ ἐκστρατεία 
τοῦ Ἀλεξάνδρου. Ὑπῆρξε εἰσηγητὴς τῆς 
τακτικῆς τῆς ὑποχωρήσεως καὶ τῆς «καμέ-
νης γῆς», σὲ συνδυασμὸ μὲ τὴν ἀπὸ παλιὰ 
γνωστὴ τακτικὴ τοῦ ἀντιπερισπασμοῦ. Ὁ 
θάνατός του στὴν πολιορκία τῆς Μυτιλήνης 
ἐπέτρεψε στὸν Ἀλέξανδρο νὰ συνεχίσει 
ἀπερίσπαστος τὴν θριαμβικὴ πορεία του. 

1  Ὁ Κλεόβουλος διατύπωσε τὸ περίφημο γνωμικὸ: «Μέ-
τρον ἄριστον» (ὄχι «πᾶν μέτρον ἄριστον»)

Ὅταν ἄρχισε ἡ διαμάχη μεταξὺ τῶν «διαδό-
χων» γιὰ τὴν κληρονομιὰ τοῦ Ἀλεξάνδρου, 
ἡ Ρόδος, ἐπειδὴ ἤθελε νὰ διαφυλάξει τὴν 
οὐδετερότητά της, δὲν θέλησε νὰ συμπολε-
μήσει στὸ πλευρὸ κανενὸς παρὰ τὶς γενναῖες 
παροχὲς ποὺ τῆς προσέφερε ὁ κυριώτερος 
τῶν διεκδικητῶν, ὁ Ἀντίγονος, ὁ λεγόμε-
νος λόγω μονοφθαλμίας καὶ «Κύκλωψ». 
Τούτου ἕνεκα ὑπέστη ἐπὶ ἕνα ἔτος δεινὴ 
πολιορκία ἀπὸ τὸν γυιὸ τοῦ Ἀντιγόνου, τὸν 
Δημήτριο, ποὺ ἐπειδὴ χρησιμοποίησε τὰ πιὸ 
περίτεχνα πολιορκητικὰ μέσα, πέρασε στὴν 
ἱστορία μὲ τὴν προσωνυμία «Πολιορκητής». 
Οἱ Ρόδιοι ἄντεξαν στὴν πολιορκία καὶ ἀπὸ 
τὸ πλῆθος τῶν πολιορκητικῶν μηχανῶν ποὺ 
ἐγκατέλειψε ὁ Δημήτριος συγκέντρωσαν 
τὸ ἀπαραίτητο μεταλλικὸ ὑλικό, ὥστε νὰ 
μπορέσουν στὴν εἴσοδο τοῦ λιμένα τους 
νὰ στήσουν τὸν περίφημο «Κολοσσό», ἔργο 
τοῦ Χάρη τοῦ Λινδίου.

Στὰ μετέπειτα χρόνια ἡ Ρόδος μὲ τὰ 
πέριξ νησιὰ διατηροῦν ἕναν ἀξιόμαχο στό-
λο καὶ ἐφαρμόζουν μιὰ πολιτικὴ εὐφυοῦς 

Χάρτης τῆς πόλης τῆς Ρόδου φιλοτεχνημένος τὸ 1719.
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οὐδετερότητας. Αὐτὸ εἶχε τρία – καὶ γιὰ 
πολὺ χρόνο – ἀγαθὰ ἀποτελέσματα: α) Γιὰ 
τὴ διευκόλυνση τῆς ναυτιλίας διαμόρφω-
σαν τὸ πρῶτο ναυτικὸ δίκαιο τῆς ἱστορίας, 
τὸ ὁποῖο κωδικοποιήθηκε στὰ χρόνια τῆς 
δυναστείας τῶν Ἰσαύρων τῆς Κωνστα-
ντινουπόλεως μὲ τὴν ὀνομασία «Νόμος 
Ροδίων Ναυτικός», ποὺ διὰ τῶν Βενετῶν 
καὶ τῶν Ἄγγλων ἔγινε ὁ πυρήνας τοῦ 
Ναυτικοῦ Δικαίου. β) Τὸ πολίτευμα ἦταν βέ-
βαια συντηρητικὸ ἀλλὰ ἐλάμβανε πρόνοια 
ὑπὲρ τῶν φτωχῶν. Ἡ κοινωνικὴ μέριμνα 
ἀπέκλειε τὶς κοινωνικὲς ταραχές. γ) Αὐτὸ 
καὶ ἡ αὐστηρὴ οὐδετερότητα, ἔκαναν τοὺς 
εὐπόρους διαφόρων περιοχῶν νὰ καταθέ-
τουν τὶς οἰκονομίες τους σὲ χρηματιστικοὺς 
οἴκους τοῦ νησιοῦ. Ἔτσι ἡ Ρόδος ἔγινε ἡ 
«Ἐλβετία τῆς Μεσογείου».

Ἡ οἰκονομική της ἀκμὴ συνεχίστηκε 
καὶ στὴ ρωμαϊκὴ ἐποχή, ἀλλὰ μέσα σ’ ἕνα 
κλῖμα ρευστότητας. Γιὰ μεγάλο διάστημα 
–λόγω τῆς δυσμενοῦς στάσεως τῆς Ρώμης– 
τὸ χρηματιστικὸ κεφάλαιο μετακυλίσθηκε 
στὴ Δῆλο. Τὴν οἰκονομικὴ ἀκμὴ στὴ Ρόδο 
καὶ στὰ γύρω νησιὰ πάντα συνόδευε καὶ 
ἀνάλογη πολιτιστική. Τὴ Ρόδο ἐδόξασαν 
ὁ ποιητὴς Ἀπολλώνιος ποὺ συνέγραψε τὰ 
«Ἀργοναυτικά», ὁ μαθηματικὸς Παναίτιος, 
ὁ φιλόσοφος Ποσειδώνιος, ὁ κτηνίατρος 
Κλεομένης, ὁ λιμενογράφος Τιμοσθένης, οἱ 
ἱστορικοὶ Ἀριστοκλής, Διοκλής, καὶ Διονύσι-
ος καὶ πλῆθος ἄλλοι. Τὴν Κῶ, πέρα ἀπὸ τοὺς 
διάσημους γιατρούς της, κατέστησε ἔνδοξη 
ὁ ποιητὴς τῶν «Εἰδυλλίων» Θεόκριτος. 

Στὰ χρόνια τῆς Αὐτοκρατορίας τῆς Κων-
σταντινουπόλεως οἱ Σαρακηνοὶ (Ἄραβες 
πειρατές) κατέκτησαν τὴν Ρόδο τὸ 653 κι 
ἔμειναν στὸ νησὶ μέχρι τὸ 658 (κάτ’ ἄλλους 
μέχρι τὸ 678). Τότε τεμάχισαν καὶ πούλησαν 
ὡς μέταλλο τὸν ἀπὸ σεισμὸ καταπεσόντα 
Κολοσσό. Ὅταν ἄρχισε ὁ σχηματισμὸς τῶν 
«Θεμάτων», τὰ Δωδεκάνησα μοιράσθηκαν 
ἀνάμεσα σὲ τρία ναυτικὰ «Θέματα»: τῶν 
Κιβυραιωτῶν, τῆς Σάμου καὶ τοῦ Αἰγαίου Πε-
λάγους (Δωδεκανήσου). Ποτὲ δὲν ἔλειψαν οἱ 
ἐπιδρομὲς ἀπὸ τὰ νησιά. Τοὺς Πέρσες διαδέ-
χθηκαν οἱ Σαρακηνοί, τούτους οἱ Βενετοὶ καὶ 
οἱ Γενουάτες, οἱ Σταυροφόροι, οἱ Ἄραβες, οἱ 

Σελτζούκοι Τοῦρκοι. Τὸ 1309 ἡ Ρόδος καὶ τὰ 
ὑπόλοιπα νησιὰ κατακτήθηκαν ἀπὸ τοὺς πε-
ρίφημους Ἰωαννίτες Ἱππότες ὑπὸ τὴν ἡγεσία 
τοῦ μεγάλου μαγίστρου Φοὺλκ ντὲ Βιλλαρέ. 
Ἀπὸ τότε ἄρχισε ἡ συστηματικὴ ὀχύρωσή 
τους, μὲ κύριο ὀχυρωματικὸ ἔρεισμα τὴν 
Ρόδο. Τὸ 1572 ὁ σουλτάνος Σουλεϊμᾶν ὁ 
Μεγαλοπρεπὴς μετὰ ἀπὸ σκληρὴ πολιορκία 
τῆς Ρόδου, ὑποχρέωσε τοὺς Ἰωαννίτες νὰ 
ἐγκαταλείψουν – κατόπιν συμφωνίας – τὰ 
Δωδεκάνησα καὶ τὴν Ἁλικαρνασσό. Μὲ πα-
ραχώρηση τοῦ Καρόλου Ε΄ ἐγκαταστάθηκαν 
στὴ Μάλτα. 

Ἡ Τουρκικὴ κυριαρχία δὲν ἄλλαξε 
οὔτε τὴ γλῶσσα, οὔτε τὴ θρησκεία, οὔτε 
τὶς παραδόσεις τῶν Δωδεκανησίων. Οὔτε 
τὴν ἀγάπη τους γιὰ τὴν ποίηση. Μποροῦμε 
μάλιστα νὰ ὑποστηρίξουμε ὅτι τὸ πρῶτο 
δεῖγμα νεώτερης ποιητικῆς δημιουργίας 
εἶναι τὰ περιώνυμα «Ἐρωτικὰ ποιήματα» καὶ 
ὁ «Ἐκατόλογος τῆς Ἀγάπης». Ἴσως, ὅμως, 
αὐτὰ νὰ εἶχαν δημιουργηθεῖ ἀπὸ κύκλο Ρο-
δίων λογίων πρὸ τῆς τουρκικῆς κατοχῆς. 
Αὐτὸ ποὺ ἔχει ἰδιαίτερη σημασία εἶναι τοῦτο: 
οἱ Δωδεκανήσιοι, παρὰ τὶς ποικίλες ξενικὲς 
κατακτήσεις, δὲν ἀπέβαλαν τὸ ἑλληνικὸ 
φρόνημα. Καὶ ἡ συμμετοχὴ τοὺς στὸ κίνημα 
τῆς ἐθνικῆς Παλιγγενεσίας ἦταν σημαντι-
κή. Ὁ Ἐμμανουὴλ Ξάνθος, ποὺ μαζὶ μὲ τοὺς 
Ἠπειρῶτες Σκουφὰ καὶ Τσακάλωφ, ἵδρυσαν 
τὴν Φιλικὴ Ἑταιρεία, ἦταν ἀπὸ τὴν Πάτμο. 
Ἀπὸ τὸ νησὶ αὐτὸ κατάγονταν ὁ πατριάρ-
χης Ἀλεξανδρείας Θεόφιλος Παγκώστας 
ποὺ σήκωσε τὸ νησί του στὴν Ἐπανάσταση 
τὸ 1821, τὴν ὁποία ἅπλωσε ὥς τὴ Λέρο καὶ 

Τὸ μεσαιωνικὸ κάστρο τῆς Ρόδου σὲ γκραβούρα τοῦ 
1861.
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τὴν Ἰκαρία, καθὼς καὶ ὁ Δήμ. Θέμελης, ἀπὸ 
τὰ δραστηριώτερα στελέχη τῆς Φιλικῆς ποὺ 
διακρίθηκε στὸ ἐπαναστατικὸ κίνημα τῶν 
Παραδουναβίων Ἡγεμονιῶν, ἀργότερα στὰ 
πολιτικὰ καὶ πολεμικὰ γεγονότα τῆς κυρίως 
Ἑλλάδος, μέχρι νὰ βρεῖ ἔνδοξο θάνατο ὡς 
Ἐπίτροπος Διοικήσεως στὸ Μεσολόγγι κατὰ 
τὴ Β΄ Πολιορκία. Ἀπὸ τὴ Ρόδο ἦταν καὶ ὁ 
Πάν. Ρόδιος (1789-1852), ἄνθρωπος μεγά-
λης παιδείας ποὺ συμμετεῖχε στὸν Ἀγῶνα 
καὶ συνέβαλε στὴ στρατιωτικὴ ὀργάνωση 
τῆς ἀπελευθερωμένης Ἑλλάδος. Σημαντικὴ 
ἀπὸ κάθε ἄποψη στὸν ἐπαναστατικὸ ἀγῶνα 
ὑπῆρξε ἡ συμβολὴ τῆς ναυτικῆς Κάσου ὑπὸ 
τὴν ἡγεσία τοῦ Μάρκου Μαλλιαράκη. Τὸ 
νησὶ – δυστυχῶς – ὁλοσχερῶς καταστρά-
φηκε ἀπὸ τὸν Ἰσμαὴλ Γιβραλτὰρ (ναύαρχο 
τοῦ Ἰμπραήμ) στὶς 27-30 Μαΐου τοῦ 1824.

Παρόλο ποὺ τὰ νησιὰ μὲ τὴ συμμετο-
χή τους στὸν Ἀγῶνα ἀνακηρύχθηκαν τμή-
ματα τῆς Ἑλληνικῆς Πολιτείας, ὡστόσο 
ὅταν ἦλθαν οἱ πράξεις τῆς ἀνεξαρτησίας 
δὲν ἐκχωρήθηκαν στὴν Ἑλλάδα. Μαζὶ μὲ 
τὴν Σάμο ἐπιστράφηκαν στὴν Τουρκία, μὲ 
ἀντάλλαγμα τὴν Εὔβοια ποὺ ἐνσωματώθηκε 
στὸ ἀρτισύστατο ἑλληνικὸ κράτος. Ὅταν ἡ 
Ἰταλία, μετὰ τὸ «ριζορτσιμίντο», μεθοδικὰ 
μετασχηματιζόταν σὲ μεσογειακὴ δύνα-
μη, ἄρχισε νὰ ἔχει καὶ αὐτὴ βλέψεις ἔναντι 
ἐδαφῶν ποὺ ἀνῆκαν στὴν Ὀθωμανικὴ 
Αὐτοκρατορία. Τὸ 1911, military manu, κατέ-
λαβε τὴ Λιβύη καὶ τὸ ἑπόμενο ἔτος τὰ Δω-
δεκάνησα. Οἱ κάτοικοι τῶν νησιῶν ἀρχικὰ 
εἶδαν τοὺς Ἰταλοὺς σὰν προάγγελους 
ἐλευθερίας. Δὲν ἄργησε νὰ ἔλθει ὁ καιρὸς 
ποὺ ἡ ἰταλικὴ παρουσία μεταβλήθηκε σὲ ζυ-
γό. Μία ἀκτίνα φωτὸς ἦταν ἡ Συνθήκη τῶν 
Σεβρῶν (28 Ἰουλίου / 10 Αὐγούστου 1920), 
τὸ ἐπιστέγασμα τῆς διπλωματικῆς ἰδιοφυΐας 
τοῦ Ἐλευθ. Βενιζέλου. Πέρα ἀπὸ ἄλλα 
ἐδαφικὰ κέρδη, ἡ Ἑλλὰς ἔπαιρνε (ὕστερα 
ἀπὸ ἑλληνοϊταλικὴ συμφωνία) ὅλα τὰ Δω-
δεκάνησα, πλὴν τῆς Ρόδου. 

Γιὰ τὴ Ρόδο προβλεπόταν εἰδικὸ καθε-
στώς: ἡ Ἰταλία ἀναλάμβανε τὴν εὐθύνη 
νὰ παραχωρήσει πλήρη αὐτονομία 
στοὺς κατοίκους. Κι ἀκόμη, 15 χρόνια 
μετὰ τὴν ὑπογραφὴ τῆς συνθήκης, ἦταν 

ὑποχρεωμένη νὰ ἀφήσει ἐλεύθερους τοὺς 
κατοίκους τοῦ νησιοῦ νὰ ἀποφανθοῦν μὲ 
δημοψήφισμα, ἂν ἐπιθυμοῦν τὴν ἕνωση 
μὲ τὴν Ἑλλάδα. Μὲ ἕνα μόνο δεσμευτικὸ 
ὅρο: Οἱ Βρεττανοὶ νὰ ἔχουν ἐκχωρήσει στὸ 
μεταξὺ διάστημα τὴν Κύπρο στὴν Ἑλλάδα!

Δυστυχῶς, ἡ Μικρασιατικὴ καταστροφὴ 
ἔδωσε στὴν Ἰταλία τὴν εὐκαιρία νὰ κα-
ταγγείλει τὴ Συνθήκη τῶν Σεβρῶν καὶ νὰ 
ἀποδεσμευθεῖ ἀπὸ τὶς ὑποχρεώσεις της 
ἔναντι τῆς Ἑλλάδος. Καὶ τὸ χειρότερο: 
τὴν ἴδια χρονιὰ τὴν ἐξουσία στὴν Ἰταλία 
παίρνει τὸ Φασιστικὸ κόμμα ὑπὸ τὸν Μπε-
νίτο Μουσσολίνι. Ἔκτοτε ἀρχίζει ὁ βίαιος 
ἐξιταλισμὸς τῶν νησιῶν. Οἱ Δωδεκανήσιοι, 
ποὺ ἐξεγείρονται συνεχῶς, φυλακίζονται ἢ 
ἐξορίζονται. Πολλοὶ ἔρχονται στὴν κυρίως 
Ἑλλάδα. Περισσότεροι παίρνουν τὸν δρό-
μο τῆς ξενιτιᾶς. Ἡ οἰκονομία τῶν νησιῶν 
μαραζώνει, παρὰ τὰ «βαρβαρομπαρόκ» 
μουσσολινικὰ κτίσματα. Ἀπὸ τὰ Δωδεκάνη-
σα ξεκίνησε καὶ τὸ ὑποβρύχιο ποὺ βύθισε 
τὴν «Ἕλλη» στὶς 15 Αὐγούστου 1940. Ἦταν 
τὸ προμήνυμα τοῦ ἑλληνοϊταλικοῦ πολέ-
μου.

Ἡ Ἕνωση
Παρὰ τὴν ἐπιβληθεῖσα σὲ ὁλόκληρο τὸν 
ἑλληνικὸ χῶρο κατοχὴ οὔτε στιγμὴ δὲν 
ἔπαυσε ὁ ἀντιστασιακὸς ἀγῶνας. Ἀκόμη 
καὶ σ’ αὐτὰ τὰ Δωδεκάνησα ὑπῆρχαν 
ἀντιστασιακοὶ πυρῆνες. Ἄλλωστε, στὰ 

Ἀπεικόνιση τῆς πόλης τῆς Ρόδου στὸ «Χρονικὸ τῆς Νυρεμ-
βέργης» (1493).
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νερὰ τῶν Δωδεκανήσων σημειώθηκε τὸ πιὸ 
συγκλονιστικὸ ναυτικὸ γεγονὸς τοῦ Β΄ Πα-
γκοσμίου Πολέμου. Κι ἀκόμη ἀπὸ τὰ Δωδε-
κάνησα ἄρχισε ἡ δράση τοῦ «Ἱεροῦ Λόχου» 
ὑπὸ τὸν Χρ. Τσιγάντε. Ἡ συμμαχικὴ νίκη ση-
ματοδότησε τὸ τέλος τῆς ὑποδουλώσεως 
τῶν πολύπαθων νησιῶν. Ἀρχικὰ ἐτέθησαν 
ὑπὸ ἀγγλικὴ κατοχὴ μέχρι τὸ ζήτημά τους 
νὰ ρυθμισθεῖ μὲ συνθήκη. Πράγματι, ἡ διά-
σκεψη τῶν ὑπουργῶν Ἐξωτερικῶν ποὺ ἔγινε 
στὸ Παρίσι στὶς 27 Ἰουνίου 1946 ἀποφάσισε 
τὴν ἕνωση τους μὲ τὴν Ἑλλάδα. Ἄλλωστε, 
ὑπῆρχε ἡ δέσμευση τοῦ φθινοπώρου 1945, 
ὅταν στὸ Λονδίνο ἡ σύσκεψη τῶν ὑπουργῶν 
Ἐξωτερικῶν εἶχε ἀναγνωρίσει κάτ’ ἀρχὴν 
ὅτι τὰ Δωδεκάνησα ἔπρεπε νὰ ἐκχωρηθοῦν 
στὴν Ἑλλάδα. Ἐκκρεμοῦσε ἡ συναίνεση 
τῆς Σοβιετικῆς Ἑνώσεως, ποὺ τελικὰ καὶ 
αὐτὴ δόθηκε, ἀλλὰ μέσα ἀπὸ ἕνα πλέγμα 
παρελκυστικῶν διαδικασιῶν.

Οἱ Σοβιετικοὶ ἀναγνώριζαν ὅτι ἡ 
Ἑλλάδα δικαιοῦται νὰ πάρει τὰ Δωδε-
κάνησα «λόγω τοῦ ἡρωικοῦ ἀγῶνα τῆς 
ἐναντίον τῶν Ἰταλῶν καὶ Γερμανῶν». 
Δυστροποῦσαν, ὅμως, ἐπειδὴ στὴν Ἑλλάδα 
εἶχε ἐγκαθιδρυθεῖ «μοναρχοφασιστικὸ κα-
θεστώς». Ἄρχισε μιὰ διαδικασία παζαρεμά-
των. Ἡ Ἑλλάδα συμμετεῖχε στὴ Διάσκεψη 
τῆς Εἰρήνης (πρωθυπουργὸς ὁ Κῶν/νὸς 
Τσαλδάρης) μὲ πολλὲς ἀξιώσεις. Ποὺ δὲν 

δικαιώθηκαν. Διατυπώθηκε ἐκ μέρους τῆς 
ἑλληνικῆς κυβερνήσεως ἡ ἀπειλὴ νὰ μὴν 
ὑπογράψει τὴ Συνθήκη Εἰρήνης. Ἀπὸ τὴ 
μεριὰ τῶν συμμάχων ἔγινε ἡ ὑπόδειξη ὅτι 
μιὰ τέτοια στάση θὰ ἔδινε τὴν εὐκαιρία στὴν 
Σοβιετικὴ Ἕνωση νὰ ἄρει τὴ συναίνεσή της 
γιὰ τὴν παραχώρηση τῶν Δωδεκανήσων. Ἡ 
Ἑλλὰς συναίνεσε καὶ στὶς 21 Σεπτεμβρίου 
1946 ἐγκρίθηκε ὁμόφωνα ἀπὸ τὴν εἰδικὴ 
Ἐδαφικὴ Ἐπιτροπὴ γιὰ τὴ Συνθήκη Εἰρήνης 
μὲ τὴν Ἰταλία ἕνα σχέδιο ποὺ προέβλεπε τὰ 
ἀκόλουθα: 

α) «Ἡ Ἰταλία ἐκχωρεῖ εἰς τὴν Ἑλλάδα 
κατὰ πλήρη κυριαρχίαν τᾶς νήσους τῆς Δω-
δεκανήσου». Οἱ νῆσοι δὲν μνημονεύονταν 
ὀνομαστικά. Χάρη στὴ μεσολάβηση, ὅμως 
τοῦ Ἰω. Πολίτη ἔγινε καταγραφὴ 14 νήσων 
(Πρώτη παράγραφος 12ου ἄρθρου).

β) «Αἳ νῆσοι εἶναι καὶ θὰ παραμείνουν 
ἀποστρατικοποιημέναι». Ἐπιτρεπόνταν μό-
νο περιορισμένος ἀριθμὸς ἀστυνομικῶν καὶ 
στρατιωτικῶν δυνάμεων γιὰ τὴν τήρηση τῆς 
τάξης. 

γ) Οἱ Ἰταλοὶ κάτοικοι τῶν νησιῶν (ὅσοι 
κατοικοῦσαν ἐκεῖ μέχρι τὶς 10 Ἰουνίου 
1940) ἔπαιρναν αὐτομάτως τὴν ὑπηκοότητα 
τοῦ διάδοχου κράτους. Ὅσοι, ὅμως, 
χρησιμοποιοῦσαν τὴν ἰταλικὴ γλῶσσα 
μποροῦσαν νὰ κρατήσουν τὴν ἰταλικὴ 
ἰθαγένεια.

Τὸ παλαιὸ λιμάνι τῆς Ρόδου σὲ ἀπεικόνιση τοῦ Hope Thomas (1769 - 1831). 
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δ) Ἔγινε ρύθμιση περιουσιακῶν ζητη-
μάτων καὶ ἀκόμη κάτι πολὺ σημαντικό. Ἡ 
Ἰταλία ἦταν ὑποχρεωμένη νὰ ἐπιστρέψει 
τοὺς Ἀρχαιολογικοὺς θησαυροὺς ποὺ εἶχε 
στὴ διάρκεια τῶν ἐτῶν 1912-1943 μεταφέ-
ρει γιὰ λόγους «προστασίας» στὰ δικά της 
μουσεῖα.

Μετὰ τὴν ὑπογραφὴ τῆς Συνθήκης ἔγινε 
ἀπὸ τοὺς Βρεττανοὺς ἡ ἐπίσημη παράδο-
ση τῶν νησιῶν στὸν Ἕλληνα στρατιωτικὸ 
διοικητὴ ἀντιναύαρχο Περικλῆ Ἰωαννίδη. 
Πολιτικὸς σύμβουλος τοῦ στρατιωτικοῦ 
διοικητῆ διορίστηκε ὁ μετέπειτα πρόεδρος 
τῆς ἑλληνικῆς δημοκρατίας καὶ ποιητὴς Μίχ. 
Στασινόπουλος καὶ γενικὸς γραμματέας ὁ 
Γεώργιος Παπαχατζής. Τὴν ἀποστολὴ συ-
νόδευαν τιμητικὰ ὁ ὑπουργὸς Ἐσωτερικῶν 
Γεώργιος Παπανδρέου καὶ ὁ ὑπουργὸς 
Οἰκονομικῶν Δήμ. Χέλμης. 

Ἡ Ρόδος καὶ ὅλα τὰ νησιὰ κολυμποῦσαν 
στὴν κυανόλευκο. Ὁ λαὸς τῆς Δωδεκανή-
σου παραληροῦσε ἀπὸ συγκίνηση. Μετὰ 
ἀπὸ ξένες κυριαρχίες αἰώνων εἶχαν καὶ πά-
λι τὸ δικαίωμα νὰ λέγονται Ἕλληνες καὶ ν΄ 

ἀποτελοῦν τμῆμα τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ. Στὶς 
31 Μαρτίου 1947 ὁ στρατιωτικὸς διοικητὴς 
Περικλῆς Ἰωαννίδης ἐξέδωσε προκήρυ-
ξη. Στὸ δεύτερο ἄρθρο της ἡ προκήρυξη 
ἀναφέρει:

«Ἅπασα ἡ ἐν τῇ περιοχῇ τῆς Δωδε-
κανήσου ὑφισταμένη νομοθεσία ἀστικὴ 
(σὺν τῇ ἐμπορικῇ) διοικητικῇ ἐν γένει καὶ 
οἰκονομικῇ, περιλαμβανομένων καὶ τῶν 
φορολογικῶν νόμων διατηρεῖται ἐν ἰσχύι, 
ἑξαιρέσει τῶν διατάξεων φασιστικοῦ 
καὶ ἀνελευθέρου περιεχομένου ἢ τῶν 
ἀντιτιθεμένων πρὸς ἑλληνικοὺς νόμους 
δημοσίας τάξεως ἢ ἐκείνων οἵτινες θέλουσι 
καταργηθῇ ἢ τροποποιηθῇ ὕπ’ ἐμοῦ…».

Ἀκολούθως, μὲ μία σειρὰ προκηρύ-
ξεων καὶ διαταγμάτων τοῦ στρατιωτικοῦ 
διοικητῆ ἡ ἑλληνικὴ νομοθεσία ἐπιβλήθηκε 
ἀπρόσκοπτα σὲ ὅλα τὰ νησιὰ ποὺ 
ἐνσωματώθηκαν ὁμαλὰ στὸν ἑλληνικὸ 
κρατικὸ κορμὸ κι ἔγιναν οἱ ἀκραῖοι φύλα-
κες τῶν συνόρων μας σὲ μιὰ περιοχὴ μὲ 
τεράστια γεωπολιτικὴ καὶ οἰκονομικὴ ση-
μασία. Ἡ «Κυρὰ τῆς Ρὼ» ἔγινε τὸ σύμβολο 
τῆς ἀκοίμητης ἐπαγρυπνήσεως, σύμβολο 
τοῦ πάντα ἐπίκαιρου μηνύματος «Φύλακες 
γρηγορεῖτε».

Μετὰ ἀπὸ αἰῶνες ξένης κυριαρχίας ὁ λαὸς τῆς Δωδεκανή-
σου ἀποτελεῖ καὶ πάλι τμῆμα τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ. Ἡ ἕνωση 
μὲ τὴν μητέρα Ελλάδα θὰ μποροῦσε νὰ εἶναι μία ἀφορμὴ 
γιὰ τὴν δημιουργία ἑνὸς νέου «Κολοσσοῦ τῆς Ρόδου» 
ὅπως τότε στὰ ἑλληνιστικὰ χρόνια ποὺ ἡ Ρόδος σώθηκε 
ἀπό τὶς ἐπεκτατικὲς βλέψεις του.
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Τα Δωδεκάνησα κομμάτι 
του ελληνικού κόσμου
(Μια ιστορική αναδρομή)

Του Παναγιώτη Γέροντα
Ανθυποπλοιάρχου (ΕΦ/Ο) ΠΝ
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Το Βενετόκλειο Γυμνάσιο της Ρόδου σε φωτογραφία της 
εποχής (Γεννάδειος Βιβλιοθήκη).

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
Ο νομός Δωδεκανήσου ευρίσκεται στο νοτιοανα-
τολικό τμήμα του Νότιου Αιγαίου και περιλαμβάνει 
το νησιωτικό συγκρότημα που είναι γνωστό ως 
Δωδεκάνησα. Το συγκρότημα αυτό εκτείνεται με-
ταξύ των παραλλήλων 35⁰ 18΄Β και 37⁰ 15΄ Β 
και των μεσημβρινών 26⁰ 12΄ Α και 29⁰ 30΄ Α. Η 
ονομασία Δωδεκάνησα δεν είναι σωστή διότι στην 
πραγματικότητα το συγκρότημα αποτελείται από 
18 μεγαλύτερα νησιά και ένα πλήθος από ακατοί-
κητα ξερονήσια και βραχονησίδες.

Με τον όρο «Δωδεκάνησα» εννοούνται τα 11 
μεγαλύτερα νησιά συν τη Μεγίστη ή Καστελόριζο. 
Η περιοχή του νομού αρχίζει στο Βορρά νότια της 
Σάμου και της Ικαρίας και φθάνει νοτιοδυτικά μέχρι 
την Κρήτη, ενώ δυτικά εκτείνεται από τις Κυκλάδες 
και ανατολικά μέχρι τις ακτές της Μ. Ασίας. Το σύ-
νολο της χερσαίας επιφάνειας ανέρχεται σε 2.714 
τετραγωνικά χιλιόμετρα, ενώ κατά την απογραφή 
του 2001 ο πληθυσμός ανερχόταν σε 190.071 
ανθρώπους.

Το έδαφος των νησιών είναι κυρίως ορεινό 
και ημιορεινό με ένα σημαντικό ποσοστό πεδινών 
εκτάσεων. Το κλίμα είναι από τα πιο ευχάριστα της 
Μεσογείου με ήπιους χειμώνες και δροσερά κα-
λοκαίρια. 

Η οικονομία των νησιών δεν είναι ομοιό-
μορφη. Τη μεγαλύτερη ανάπτυξη παρουσιάζουν 
τα μεγαλύτερα νησιά Ρόδος και Κως, ενώ τα 
μικρότερα και πιο απομονωμένα είναι λιγότερο 
αναπτυγμένα. Η οικονομία των Δωδεκανήσων 
στηρίζεται στη γεωργία, στη ναυτιλία, στη σπογ-
γαλιεία, στον τουρισμό και στην βιοτεχνία - βιο-
μηχανία. Τα μικρότερα νησιά του συγκροτήματος 
πάσχουν από την έλλειψη νερού και το φτωχό 
έδαφος με αποτέλεσμα να μην είναι δυνατή η 
ανάπτυξη της αγροτικής παραγωγής, ενώ η μη 
ύπαρξη επαρκών μέσων συγκοινωνίας εμποδί-
ζει την ανάπτυξη άλλων τομέων της οικονομίας 
τους. Έτσι η οικονομία των μικρότερων νησιών 
είναι κυρίως εμβασματική, ζουν δηλαδή από τα 
εμβάσματα των κατοίκων τους που έχουν μετα-

Κατά την περίοδο της ιταλοκρατίας στα Δωδεκάνησα οι κατακτητές προσπάθησαν να τα εξιταλίσουν σε όλους τους τομείς. 
Μέσα στο πλαίσιο αυτής της προσπάθειας εντάσσεται και η ανέγερση δημοσίων κτηρίων σε «νεογοτθικό» ρυθμό που 
θυμίζουν τα δημόσια κτήρια της Βενετίας. Στη φωτογραφία η είσοδος του λιμανιού του Μανδρακιού της Ρόδου. Στο βάθος 
διακρίνονται το ιταλικό διοικητήριο και η «νεογοτθική» εκκλησία του Ευαγγελισμού.
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ναστεύσει στα μεγαλύτερα νησιά ή την Αθήνα και 
τη ναυτιλία.

Σημαντικό κομμάτι της οικονομίας των νησι-
ών αποτελεί ο τουρισμός με τη συρροή τουριστών 
από όλο τον κόσμο. Πραγματικά τα Δωδεκάνησα 
προσφέρουν «τροφή» σε κάθε πιθανό ενδιαφέ-
ρον του επισκέπτη. Από τις εξωτικές παραλίες, τη 
νυκτερινή ζωή και την επαφή με την φύση μέχρι 
την αρχαιολογία, την ιστορία και τον θρησκευτικό 
τουρισμό.

Τα Δωδεκάνησα στην αρχαιότητα
Από την αρχαιότητα τα νησιά των Δωδεκανήσων 
δρούσαν ως σύνολο και είχαν κοινή μοίρα, εν τού-
τοις στις αρχαίες πηγές αναφέρονται το κάθε ένα 
νησί ξεχωριστά με το όνομά του και όχι με τον όρο 
Δωδεκάνησα. Η ονομασία «Δωδεκάνησα» επικρά-
τησε μόλις το 1908, όταν οι Νεότουρκοι επιχεί-
ρησαν να αφαιρέσουν από τα νησιά τα προνόμια 
που είχε παραχωρήσει ο σουλτάνος Σουλεϊμάν ο 
Μεγαλοπρεπής κυρίως μάλιστα τα προνόμια στη 
Ρόδο και την Κω.

Οι πρώτοι γνωστοί κάτοικοι της Ρόδου θεω-
ρούνται οι Τελχίνες οι οποίοι συγγένευαν με τους 
Τελχίνες της Κρήτης και της Κύπρου. Αργότερα 
εγκαταστάθηκαν στο νησί Αχαιοί και Κάρες1, 2 
και σημάδι της εγκατάστασής τους αυτής είναι η 
ονομασία της ακρόπολης της Ιαλυσού Αχαΐα.3 Οι 
πηγές αναφέρουν ότι στη Ρόδο εγκαταστάθηκαν 
άποικοι από την Αίγυπτο οι οποίοι όμως την εγκα-
τέλειψαν πιεζόμενοι από νεώτερους αποίκους με 
αρχηγό τον Ίφικλο4. Αργότερα Αθηναίοι και Αργείοι 
με αρχηγό τον γιο του Ηρακλή και της Αστυοχεί-

1  Θουκυδίδου Ιστορία, τόμος Α΄ παρ 4-9.
2  «Αμέσως μετά την παρακμή της Κρήτης οι Μυκηναίοι έσπευσαν 

να ιδρύσουν εμπορεία στον Τάραντα και στην Ουγκαρίτ και δύο 
αποικίες, μία στην Μίλητο που κτίστηκε επάνω στα καμένα ερεί-
πια της παλαιοτέρας μινωϊκής πόλεως και άλλη μία στην Ιαλυσό 
της Ρόδου, που απερρόφησε τον γειτονικό κρητικό συνοικισμό.». 
Ιστορία του Ελληνικού Έθνους, τόμος Α΄, σελ 261, Εκδοτική 
Αθηνών, 1970.

3  «Είναι πιθανόν ότι περί το 1400 π.Χ. εις την νήσον Ρόδον επέ-
δραμον οι Αχαιοί της Πελοποννήσου και δη εξ Άργους, οίτι-
νες εδήωσαν την νήσον. Εκ της τοιαύτης επιδρομής πιθανόν 
να διετήρησεν η ακρόπολις της Ιαλυσού [...] το όνομα Αχαΐα». 
Εγκυκλοπαιδικόν Λεξικόν Ηλίου. 

4  Emmy Patsi-Garin: Επίτομο λεξικό Ελληνικής Μυθολογίας, εκδ. 
οίκος Χάρη Πάτση, Αθήνα 1969.

ας Τληπόλεμο αποίκισαν εκ νέου τα νησιά5, 6. Στο 
«Νηών κατάλογο»7, 8 αναφέρεται ότι τα Δωδεκά-

5  Διόδωρου Σικελιώτη Βιβλίο Δ’ παρ 58.
6  «Οι προσπάθειές τους να ανασυνδέσουν τις σχέσεις με το περι-

βάλλον τους και να ανασυγκροτήσουν τις παλαιές συναλλαγές 
τους μέσα στα πλαίσια του συγκλονισμένου κόσμου της Ανα-
τολικής Μεσογείου (σ.σ. μετά την εισβολή των «Λαών της Θα-
λάσσης») κατέληξαν στη σύσταση μιας δευτέρας περιορισμένης 
και βραχύβιας μικρής Κοινής στην οποία περιλαμβάνονται πα-
ραλιακά κέντρα της Αττικής και της ανατολικής Πελοποννήσου 
(Περατή, Ασίνη, Μονεμβασιά), η Νάξος, η Μήλος και πιθανώς 
μερικές ακόμη Κυκλάδες, η Κρήτη, όπου ιδρύθηκαν νέοι συνοι-
κισμοί στη Φαιστό και τη Γόρτυνα και η Δωδεκάνησος (Ρόδος, 
Κως) με προχωρημένη βάση την Κύπρο που δέχθηκε το 1150 
π.Χ. δεύτερο μεγάλο κύμα μεταναστών και έγινε πλέον ολότελα 
αχαϊκή». Ιστορία του Ελληνικού Έθνους, τόμος Α΄, σελ. 291, 
Εκδοτική Αθηνών, 1970

7  Ομήρου Ιλιάς ραψ. Β΄, στ 653 κ.ε., στ 676 κ.ε.
8  «Ο «Νηών Κατάλογος», όπως ονομάζεται, ανήκει στα παλαιό-

τερα τμήματα του έπους και η πρώτη μορφή του πρέπει να είχε 
στιχουργηθεί στα μυκηναϊκά χρόνια» (Ιστορία του Ελληνικού 
Έθνους, τόμος Α΄, σελ 262, Εκδοτική Αθηνών, 1970) και «Με 
άλλα λόγια ο Κατάλογος, παρά τις διάφορες μικροπροσθήκες 
και μεταβολές που υπέστη κατά καιρούς, αποτελεί βασικώς 
έργο της Μυκηναϊκής Εποχής και απηχεί την κατάσταση που 
επικρατούσε τότε. Οι πόλεις δηλαδή και οι περιοχές της κάθε 
εκστρατευτικής ομάδος ήταν περισσότερες από τους αντιστοί-
χους αρχηγούς (άρχους, ηγεμόνες, κοιράνους) που συνήθως 
ήταν ένας σε κάθε περίπτωση. Αυτό σημαίνει ότι ο Κατάλογος 
εκφράζει και πιστοποιεί τη διάρθρωση της μυκηναϊκής Ελλάδος 
όχι σε μεμονωμένες και αυτοκυβέρνητες πόλεις αλλά σε ευρύ-
τερα κρατίδια, λίγο-πολύ αντίστοιχα σε φυσικές γεωγραφικές 
περιοχές, διοικούμενα ως επί το πλείστον από ένα ηγεμόνα, 
όπως ακριβώς προκύπτει από τα αρχαιολογικά δεδομένα. Πρέ-
πει ακόμα να σημειωθεί ότι όσα από τα βασίλεια του Καταλόγου 
περιλαμβάνουν πόλεις και περιοχές γνωστές σήμερα και ταυτι-
σμένες, ώστε να είναι δυνατός ο εντοπισμός τους, φαίνεται να 
ταιριάζουν πολύ καλά με τις ομάδες των συνοικισμών που γνω-
ρίζουμε από την αρχαιολογική έρευνα». Ιστορία του Ελληνικού 
Έθνους, Τόμος Α΄,σελ. 264, Εκδοτική Αθηνών, 1970.

Ο Ιταλός Κυβερνήτης Mario Lago σε συνάντηση με τον De 
Vecchi, όταν ο δεύτερος ήταν υπουργός Παιδείας και επι-
σκέφθηκε την Ρόδο και τα άλλα νησιά (Δημόσια Κεντρική 
Βιβλιοθήκη Ρόδου).
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νησα πήραν μέρος στον Τρωικό Πόλεμο με πολλές 
δυνάμεις. Μια από τις συνέπειες της άλωσης της 
Τροίας ήταν η ναυτική ενδυνάμωση των Δωδεκα-
νήσων και ο παραμερισμός των αντιπάλων τους 
στο εμπόριο Λυκίων.

Μετά τον Τρωικό Πόλεμο, ο Αλθαιμένης9, 
εγγονός του βασιλιά του Άργους Τημένου κατέ-
λαβε τις τρεις πόλεις της Ρόδου, Κάμιρο, Ιαλυσό 
και Λίνδο εγκαθιστώντας Δωριείς. Από τα νησιά 
μόνο η Λέρος και η Πάτμος αποικίστηκαν από 
Ίωνες.

Το μοναρχικό πολίτευμα των νησιών καταργή-
θηκε μετά τον Τρωικό Πόλεμο και μόνο στις τρεις 
πόλεις της Ρόδου, Κάμιρος, Ιαλυσός και Λίνδος, 
διατηρήθηκε ως τον 6ο αιώνα π.Χ. Τον 6ο αιώνα 
τύραννος της Λίνδου ήταν ο Κλεόβουλος, νομοθέ-
της και ποιητής, ένας από τους επτά σοφούς της 
αρχαιότητας10. Το 690 π.Χ. οι Λίνδιοι ίδρυσαν αποι-

9  Διόδωρος Σικελιώτης, Βιβλίο Ε΄, παρ. 59.
10  «Σοφοί θεωρούνταν οι εξής: Θαλής, Σόλων, Περίανδρος, 

Κλεόβουλος, Χείλων, Βίας, Πιττακός. Σε αυτούς προσθέτουν 
επίσης τον Ανάχαρση τον Σκύθη, τον Μύσωνα τον Χηνέα, τον 
Φερεκύδη τον Σύριο και τον Επιμενίδη από την Κρήτη. Μερι-
κοί προσθέτουν και τον τύραννο Πεισίστρατο, Αυτά λοιπόν για 
τους σοφούς». Διογένης Λαέρτιος, Βίων και Γνωμών των εν 
Φιλοσοφίαι ευδοκιμησάντων των εις Δέκα το Πρώτον, Προοί-
μιο, παρ. 13, Κάκτος.

κίες: στη Σικελία την πόλη Γέλα, στα σύνορα της 
Λυκίας και Παμφυλίας την Φάσηλιν και πιθανότατα 
τους Σόλους στην Κιλικία. Έναν αιώνα αργότερα 
ίδρυσαν τον Ακράγαντα, ενώ οι Κώοι έγιναν συ-
νοικιστές των σικελικών πόλεων Καμάρινας και 
Γέλας11, 12. 

Κατά τον 6ο αιώνα οι τρεις πόλεις της Ρό-
δου ίδρυσαν μαζί με την Κω, την Αλικαρνασσό 
και την Κνίδο την «Δωρική Εξάπολιν», της οποίας 
το πολιτικό και θρησκευτικό κέντρο ήταν το ιερό 
του Ποσειδώνος που ευρισκόταν στο ακρωτήριο 
Τριόπιο13. Την περίοδο των Περσικών Πολέμων, 
τα νησιά περιήλθαν στους Πέρσες, εν τούτοις τα 
περισσότερα κατόρθωσαν να μην παράσχουν βο-
ήθεια στους κατακτητές14. Μετά τη ναυμαχία της 
Σαλαμίνας, τα νησιά εντάχθηκαν στην Α΄ Αθηναϊκή 

11  Πάπυρος Λαρούς Μπριτάννικα, λήμμα «Δωδεκάνησα».
12  «Ο Αντίφημος από την Ρόδο και ο Έντιμος από τη Κρήτη οδη-

γώντας αποίκους έκτισαν από κοινού τη Γέλα· το όνομα στην 
πόλη εδόθη από τον ποταμό Γέλα, ενώ η θέση όπου κτίστηκε 
η πόλη και τα τείχη ονομάζεται Λίνδιοι. Σε αυτούς νομοθετή-
θηκαν οι δωρικές συνήθειες (σ.σ. διότι οι Ρόδιοι και οι Κρήτες 
ήταν δωρικής καταγωγής). Εκατόν οκτώ περίπου έτη μετά την 
εγκατάστασή τους οι Γελώοι έκτισαν τον Ακράγαντα». Θουκυ-
δίδης, Βιβλίο ΣΤ΄, παρ. 4.

13  Ηρόδοτος, Ιστορία, Βιβλίο Ι (Κλειώ), παρ 144.
14  Ηρόδοτος, Βιβλίο VIII (Ουρανία), παρ. 66.

Πανοραμική φωτογραφία του Μαντρακιού την εποχή της Ιταλοκρατίας (Δημόσια και Κεντρική Βιβλιοθήκη Ρόδου).
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Συμμαχία. Στον Πελοποννησιακό Πόλεμο τάχθη-
καν με το πλευρό των Αθηναίων και μόνο προς 
το τέλος του πολέμου η Ρόδος και η Κως αποστά-
τησαν15, 16.

Το 408 π.Χ. οι τρεις πόλεις της Ρόδου ενώ-
θηκαν σε ένα κράτος και έφτιαξαν την πόλη Ρό-
δο. Η πόλη Ρόδος εξελίχθηκε σε μια από τις πιο 
πλούσιες και όμορφες περιοχές της Ελλάδος. 
Η Ρόδος αφού απέκτησε μεγάλο εμπορικό στό-
λο, επέβαλε τους δικούς της νόμους, οι οποίοι 
αναγνωρίστηκαν από τις ελληνικές πόλεις ως 
«ναυτικό δίκαιο».17 Το 378 π.Χ. οι Ρόδιοι συμμε-
τείχαν στη Β΄ Αθηναϊκή Συμμαχία η οποία ήταν 
το αποτέλεσμα της αποδυνάμωσης της ηγεμονί-
ας της Σπάρτης και της ανάκτησης της ναυτικής 
υπεροχής μετά τη ναυμαχία στη Κνίδο18. Λόγω 
όμως της αυταρχικής συμπεριφοράς των Αθη-
ναίων, οι Ρόδιοι, οι Κώοι, οι Χίοι και οι Βυζάντιοι, 
ύστερα από προτροπή του σατράπη της Καρίας 

15  Ο Ρόδιοι συμμετείχαν και στη Σικελική Εκστρατεία των Αθηναί-
ων εναντίον των αποίκων τους Γελώων. Θουκυδίδης, Βιβλίο 
Ζ΄, παρ. 57.

16  Για την αποστασία της Ρόδου βλ. Θουκυδίδης, Βιβλίο Η΄, παρ. 
43-44.

17  Πάπυρος Λαρούς Μπριτάννικα, λήμμα «Δωδεκάνησα».
18  Ξενοφών, Ελληνικά, Βιβλίο Δ΄ Κεφάλαιο ΙΙΙ.

Μαύσωλου –ο οποίος εποφθαλμιούσε τη Ρόδο– 
θα αποστατήσουν με αποτέλεσμα το ξέσπασμα 
του λεγόμενου «Συμμαχικού Πολέμου» (357-6 
π.Χ.) που οδήγησε σε ήττα των Αθηναίων και στη 
συνθηκολόγησή τους με την Περσία19. Στη συνέ-
χεια όμως οι Ρόδιοι ήθελαν να απαλλαγούν από 
την κηδεμονία του Μαύσωλου και ζήτησαν την 
βοήθεια των Αθηναίων. Γι’ αυτή την περίσταση ο 
Δημοσθένης, ο μεγαλύτερος ρήτορας της αρχαι-
ότητας, εκφώνησε λόγο «Υπέρ των Ροδίων Ελευ-
θερίας» με το οποίο προέτρεπε τους Αθηναίους 
να βοηθήσουν τους Ρόδιους ν’ ανακτήσουν την 
ελευθερία τους. Η Ρόδος μαζί με την Κω και την 
Χίο θα μείνει για αρκετά χρόνια ακόμα υπό την 
κυριαρχία των Καρών20.

Επί της εποχής των Διαδόχων του Μ. Αλεξάν-
δρου, τα Δωδεκάνησα ακολούθησαν τη συνετή 
πολιτική της ουδετερότητας, με αποτέλεσμα την 
οικονομική και πολιτική τους πρόοδο. Στο πόλεμο 

19  George Cawkwell «Notes on the Failure of the Second 
Athenian Confederancy», Journal of Hellenic Studies, 
Cambridge University Press. 

20  Η Περσία ήταν οργανωμένη σε σατραπείες. Ο σατράπης συ-
γκέντρωνε στα χέρια του τη στρατιωτική και πολιτική εξουσία 
για την περιοχή του με αποτέλεσμα να ομοιάζει σε πολλά με 
τον μεσαιωνικό φεουδάρχη.

Το ιταλικό διοικητήριο της Ρόδου, έδρα της γενικής διοικήσεως κατά τη διάρκεια της ιταλοκρατίας.



36  Ναυτική Επιθεώρηση | Τεύχος 583-Τομος 173

του Αντιγόνου εναντίον του Πτολεμαίου της Αιγύ-
πτου, η Ρόδος κράτησε ουδέτερη στάση με αποτέ-
λεσμα την πολιορκία της πόλης από τον Δημήτριο 
τον Πολιορκητή. Η πολιορκία αφού κράτησε ένα 
χρόνο (305-4 π.Χ.) λύθηκε ευνοϊκά για τους Ρο-
δίους, οι οποίοι σε ανάμνηση της σωτηρίας τους 
έφτιαξαν τον «Κολοσσό της Ρόδου»21.

Κατά τους χρόνους της Ρωμαϊκής Αυτοκρατο-
ρίας το καθεστώς των Δωδεκανήσων εξαρτιόταν 
από τις διαθέσεις του εκάστοτε αυτοκράτορα. Με-
τά τον θάνατο του Θεοδοσίου, το 395 μ.Χ. το ρω-
μαϊκό κράτος χωρίζεται σε δυτικό και ανατολικό 
και τα Δωδεκάνησα περνούν στην κυριαρχία της 
Ανατολικής Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας.

Τα Δωδεκάνησα στη βυζαντινή 
περίοδο
Στη βυζαντινή περίοδο τα Δωδεκάνησα ανήκαν 
αρχικά στην «Επαρχία των Νήσων»22 που είχε 
συσταθεί από τον αυτοκράτορα Διοκλητιανό με 
πρωτεύουσα την πόλη Ρόδο και αργότερα, όταν 

21  «Η Ρόδος ήταν σημαντική πηγή εφοδίων για τον Πτολεμαίο 
και ο Αντίγονος (σ.σ. ο επονομαζόμενος και «Μονόφθαλμος», 
στρατηγός του Μ. Αλεξάνδρου, κεντρικό πρόσωπο «των πολέ-
μων των Διαδόχων», τότε κύριος των περιοχών της Μ. Ασίας 
και της Συρίας) έστειλε τον γιο του να την καταλάβει. Για ένα 
χρόνο ο Δημήτριος πολιορκούσε την πόλη, χρησιμοποιώντας 
πύργους με ύψος 30 περίπου μέτρα και δυνατές πολιορκητικές 
μηχανές που του χάρισαν τον τίτλο του «Πολιορκητή» παρά 
την αποτυχία του να την κυριεύσει. Οι Αιτωλοί, ενεργώντας 
ως διαιτητές, κανόνισαν ανακωχή που όριζε ότι η Ρόδος θα 
ήταν σύμμαχος του Αντιγόνου σε όλες τις υποθέσεις εκτός 
από εκείνες που έθιγαν τον καλό της πελάτη, τον Πτολεμαίο 
(304 π.Χ.). Botsford & Robinson «Αρχαία Ελληνική Ιστορία», 
Αναθεωρημένη έκδοση υπό του καθηγητού Donald Kagan, 
σελ 449, Μ.Ι.Ε.Τ., Αθήνα 2003.

22  «Η παλαιότερη ρωμαϊκή διοικητική διαίρεση του κράτους σε 
μεγάλες περιφέρειες, που διοικούνταν είτε από τη Σύγκλητο εί-
τε από επιτρόπους δεν υφίσταται πλέον. Το κράτος διαιρείται σε 
λίγες, πολύ μεγάλες όμως, διοικητικές περιφέρειες που λέγο-
νται επαρχότητες (praefecture praetorio). […] Επικεφαλής κά-
θε επαρχότητας ήταν ο έπαρχος των πραιτωρίων (praefectus 
praetorio), που στα χέρια του είχε μόνο την πολιτική διοίκηση 
της επαρχότητάς του. Κάθε μία από τις επαρχότητες που ανα-
φέραμε περιελάμβανε περισσότερες από μία διοικήσεις. […]
Οι επικεφαλής των διοικήσεων ήταν πολιτικοί και αυτοί άρχο-
ντες και ονομάζονταν βικάριοι (vicarii)[…]. Οι διοικήσεις, τέλος, 
υποδιαιρούνταν σε επαρχίες, που τις κυβερνούσαν άρχοντες 
ονομαζόμενοι στις λατινόφωνες πηγές χωρίς διάκριση iudices, 
consulares, praesides ή rectores. Ιωάννης Καραγιαννόπουλος, 
Το Βυζαντινό Κράτος (έκδοση Δ΄), σελ 322-3, Εκδόσεις Βάνι-
ας, Θεσσαλονίκη, 2001.

εφαρμόστηκε το σύστημα των θεμάτων23, 24, τα 
Δωδεκάνησα μοιράστηκαν σε τρία θέματα: των 
Κιβυραιωτών25, της Σάμου και του Αιγαίου Πε-
λάγους. Λόγω της θέσεώς τους τα Δωδεκάνησα 
δέχθηκαν πολλές και καταστροφικές επιδρομές, 
από τους Πέρσες, τους Σαρακηνούς, τους Βενε-
τούς, τους Γενουάτες, τους Σταυροφόρους, τους 
Άραβες26 και τους Σελτζούκους Τούρκους. 

Το 1309 τα Δωδεκάνησα περιήλθαν στην εξου-
σία των ιπποτών του Τάγματος του Αγίου Ιωάννη, 
επικεφαλής των οποίων ήταν ο μέγας μάγιστρος 
Φουλκ ντε Βιλαρέ, και έμειναν υπό την κυριαρχία 
τους μέχρι το 1522, οπότε ο σουλτάνος Σουλεϊμάν 

23  «Τον 8ο αιώνα η στρατιωτικοποίηση της κρατικής διοικήσεως 
με τη λεγόμενη θεματική οργάνωση του κράτους είχε κατά 
μέγιστο μέρος συντελεστεί (σ.σ. είχαν προηγηθεί οι πόλεμοι 
με τους Πέρσες και τους Άραβες). Στη θεματική οργάνωση ο 
διοικητής κάθε θέματος (στρατιάς) που απαρτίζουν τον βυζα-
ντινό στρατό αναλαμβάνει και την πολιτική διοίκηση της περι-
οχής στην οποία εκτεινόταν η στρατιωτική του δικαιοδοσία. Η 
συνένωση όμως των δύο εξουσιών στα χέρια του στρατηγού 
δεν σημαίνει, βέβαια, ότι αυτός διοικεί το θέμα μόνος του, 
ανεξέλεγκτος και υπεύθυνος μόνο απέναντι στον αυτοκρά-
τορα. Απεναντίας, τόσο ο πολιτικός διοικητής του θέματος, ο 
πρωτονοτάριος του θέματος όσο και ο θεματικός δικαστής, 
ο πραίτωρ του θέματος, και ο στρατολόγος του θέματος, ο 
χαρτουλάριος του θέματος, είχαν το δικαίωμα ή μάλλον την 
υποχρέωση να αναφέρονται απ’ ευθείας στον αυτοκράτορα 
για τις υποθέσεις του θέματός τους. Ο.π. σελ. 332.

24  Παρά τις διαφωνίες που έχουν προκύψει για την ετυμολογία 
της λέξεως «θέμα» από το ελληνικό «θέσις», δεν έχουμε λό-
γο να την απορρίψουμε αφού επιβεβαιώνεται από τις πηγές. 
Ο ίδιος ο αυτοκράτορας Κωνσταντίνος ο Πορφυρογέννητος 
αναφέρει ότι το όνομα του «θέματος» είναι ελληνικό και προ-
έρχεται από τη λέξη «θέσις» Κων. Πορφ. Περί θεμάτων, 13 
(60.27).

25  Είναι οριστικά γνωστό ότι για την αντιμετώπιση του κινδύνου 
(σ.σ. των Αράβων) ιδρύθηκαν στην Ανατολή τον 7ο αιώνα, οι 
εξής στρατιωτικές περιοχές που αργότερα ονομάστηκαν θέ-
ματα: 1) των Αρμενιακών, στη βορειο-ανατολική Μικρά Ασία, 
στα σύνορα της Αρμενίας, 2) των Ανατολικών, 3) το Οψίκινον, 
στη Μικρά Ασία, κοντά στη θάλασσα του Μαρμαρά και 4) το 
ναυτικό θέμα των Καραβησιάνων (μετέπειτα ονομαζόμενο, 
ίσως τον 8ο αιώνα, των Κιβυραιωτών) στις νότιες ακτές της 
Μικράς Ασίας και στα γειτονικά νησιά. […] Το τέταρτο-το ναυ-
τικό θέμα- προοριζόταν για την άμυνα εναντίον του στόλου 
των Αράβων. […] Ο διοικητής των Κιβυραιωτών έφερε τον 
τίτλο δρουγγάριος (υποναύαρχος)[…]. Α.Α.Βασίλιεφ, Ιστορία της 
Βυζαντινής Αυτοκρατορίας (324-1453), Τόμος Α΄, σελ 290-1, 
Πάπυρος, Αθήνα 1995.

26  Την εποχή του Κώνσταντος του Β΄ τα αραβικά πλοία του Μω-
αβία άρχισαν τις επιδρομές τους στην περιοχή του Βυζαντίου 
και κατέλαβαν την Κύπρο, το σπουδαίο αυτό ναυτικό κέντρο. 
Κοντά στις ακτές της Μικράς Ασίας νίκησαν τον στόλο του 
Βυζαντίου, που διοικείτο από τον ίδιο τον αυτοκράτορα, κατέ-
λαβαν την Ρόδο, καταστρέφοντας εκεί τον περίφημο Κολοσσό 
της Ρόδου και έφθασαν σχεδόν μέχρι την Κρήτη και τη Σικελία. 
Ο.π., σελ 271.
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ο Μεγαλοπρεπής τους εξανάγκασε να αποχωρή-
σουν από τα Δωδεκάνησα και την Αλικαρνασσό.

Οι Ιωαννίτες Ιππότες (ή Οσπιτάλιοι ή Ιππότες 
της Μάλτας ή της Ρόδου) ιδρύθηκαν ως τάγμα στα 
Ιεροσόλυμα κατά τον 11ο αιώνα για την εξυπηρέ-
τηση προσκυνητών και ασθενών. Το τάγμα ήταν 
αφιερωμένο στον Άγιο Ιωάννη τον Βαπτιστή, είχε 
ως κέντρο έναν ξενώνα και ελεγχόταν από τους 
Αμαλφίτες εμπόρους. Τα μέλη του τάγματος ήταν 
κυρίως Βενεδικτίνοι μοναχοί, οι οποίοι αντικατα-
στάθηκαν με άλλα μέλη στην πρώτη ανανέωση 
του τάγματος όπου και πήρε την ονομασία «Οσπι-
τάλιοι (ξενοδόχοι) του Αγίου Ιωάννου». Γρήγορα 
όμως το τάγμα απέκτησε και στρατιωτικό σκέλος 
για την προστασία των χριστιανών προσκυνητών 
στην Παλαιστίνη27.

27  Η διοίκηση του τάγματος είχε ως ανώτατη αυθεντία τον αρ-
χηγό, ο οποίος εκλεγόταν και ασκούσε απόλυτη εξουσία. Από 
τους 77 αρχηγούς του τάγματος οι 48 ήταν Γάλλοι. Υπήρχε 
ακόμη και ένα Ανώτατο Συμβούλιο. Το τάγμα υποδιαιρούταν 
σε οκτώ γλώσσες ή έθνη (Προβηγκία, Ωβέρνη, Γαλλία, Ιταλία, 
Αραγώνα, Γερμανία, Καστίλη-Πορτογαλία). Ο αρχηγός το 1267 
έλαβε τον τίτλο του «Μέγα Μαγίστρου», ο οποίος έπρεπε να 
είναι άγαμος ή χήρος, ενώ τα μέλη που τον εξέλεγαν ήταν 
οι ιππότες που είχαν συμπληρώσει την ηλικία των 18 ετών. 
Ο αρχηγός ήταν ισόβιος και οι ιππότες του όφειλαν υποταγή 
και αφοσίωση.

Κατά την εισβολή του Σαλαντίν στην Παλαι-
στίνη και την πτώση της Ιερουσαλήμ (1187), 
το τάγμα εγκαταστάθηκε στον Άγιο Ιωάννη της 
Άκρας, αργότερα στην Κύπρο (1291) και τέλος 
στη Ρόδο (1309) και γι’ αυτό ονομάστηκαν και 
«Ιππότες της Ρόδου». Εκεί οργανώθηκαν στρατι-
ωτικά και απέκρουσαν πολλές επιθέσεις και πολι-
ορκίες. Παρόλα αυτά, το 1522 αναγκάστηκαν να 
εκκενώσουν την Ρόδο μετά από επίμονη πολιορ-
κία των Οθωμανών και να καταφύγουν στη νήσο 
Μάλτα, όπου τους παραχωρήθηκε γη. Ο στόλος 
του τάγματος ήταν αρκετά ισχυρός και ανέπτυξε 
μεγάλη δραστηριότητα στον έλεγχο των εμπορι-
κών οδών και την εξουδετέρωση της πειρατείας 
στη Μεσόγειο. Το 1565 οι Ιωαννίτες απέκρου-
σαν προσπάθεια κατάληψης της Μάλτας από τον 
Σουλεϊμαν του Μεγαλοπρεπή, ενώ ο στόλος των 
Ιωαννιτών έπαιξε σημαντικό ρόλο στην Ναυμαχία 
της Ναυπάκτου (1571).

Τα Δωδεκάνησα υπό οθωμανική 
διοίκηση
Τα Δωδεκάνησα από τη στιγμή που κατακτήθηκαν 
από τους Οθωμανούς ακολούθησαν τη μοίρα όλου 
του υπόλοιπου υπόδουλου Ελληνισμού. Εξάλλου 
μέχρι το 1908 για τους Οθωμανούς δεν υπήρχε 

Η νέα αγορά της Ρόδου, κτίσμα και αυτή της ιταλοκρατίας.
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διαχωρισμός για τα Δωδεκάνησα από τα υπόλοι-
πα αιγαιοπελαγίτικα νησιά στα οποία η πλειοψηφία 
του πληθυσμού ήταν Έλληνες28.

Σύμφωνα με το διοικητικό σύστημα της Οθω-
μανικής Αυτοκρατορίας, ο ελλαδικός χώρος 
ήταν αρχικά χωρισμένος σε δύο μεγάλες διοι-
κητικές περιφέρειες τα «Εγιαλέτ» της Ανατολής 
και της Ρούμελης. Αργότερα δημιουργήθηκαν 
περισσότερα «εγιαλέτια» τα οποία χωρίστηκαν 
σε «σαντζάκ» και «καζάδες». Στη συνέχεια τα 
«σαντζάκια» ενώθηκαν σε «πασαλίκια» και «βι-
λαέτια» και αργότερα υποδιαιρέθηκαν και πάλι 
στα «σαντζάκ» και στους «καζάδες». Το βιλαέτι το 
διοικούσε ο «βαλής», ενώ το «σαντζάκ» το διοι-
κούσε ο «μουτεσαρίφης» ή «σαντζάκμπεης». Τον 
καζά διοικούσε ο καϊμακάμης με τη βοήθεια ενός 
διοικητικού, συνήθως τετραμελούς, συμβουλίου, 
που απαρτιζόταν συνήθως από ντόπιους κατοί-
κους του νησιού. Επικεφαλής της αστυνομίας, 
της εφορίας και της οικονομικής διαχείρισης 
ήταν Τούρκοι, ενώ υπήρχε και ένας ανώτατος 
δικαστής, ιεροδίκης, για τις αστικές, εμπορικές 
και ποινικές υποθέσεις των Μουσουλμάνων, ο 
«καδής». Οι δικαστές αυτοί ήταν αρμόδιοι και για 
τις ποινικές υποθέσεις μεταξύ Χριστιανών και 
Μουσουλμάνων29 30.

Η έδρα του βαλή ήδη πριν την επανάσταση 
του 1821, είχε μεταφερθεί στη Χίο και η Ρόδος 
έγινε σαντζάκι υπό τη δικαιοδοσία του «Καπου-
δάν Πασά», του μεγάλου ναυάρχου που ήταν και 
υπουργός των Ναυτικών της Οθωμανικής Αυτο-
κρατορίας. Σ’ αυτήν υπάγονταν τα νησιά Σύμη, Τή-
λος, Χάλκη, Νίσυρος και Κως.

Με βάση τον ισλαμικό νόμο, όλες οι καλλι-
εργήσιμες εκτάσεις πέρασαν στην κυριότητα του 
σουλτάνου, ο οποίος τις μοίραζε έναντι υπηρε-
σιών στους τιτλούχους άρχοντες της Αυτοκρα-
τορίας (πολεμιστές, πασάδες, κ.λπ.). Οι Έλληνες 
εξαγόραζαν τη ζωή τους με την καταβολή του 

28  24 νησιά με πληθυσμό 458.355 και από αυτούς το 1911 οι 
426.899 ήταν Έλληνες. Ιστορία του Ελληνικού Έθνους, τόμος 
14 (Νεώτερος Ελληνισμός από το 1881 ως το 1913), σελ 
382, Εκδοτική Αθηνών, Αθήνα 1977.

29  Ανδρέας Μαυρίδης, Η Ρόδος από την Οθωμανική Αυτοκρατο-
ρία στην Εθνική Ολοκλήρωση (1912-1947)- ο Μητροπολίτης 
Ρόδου Απόστολος (1913-1946), Εκκλησία και εκπαίδευση. 
(Διδακτορική Διατριβή), Θεσσαλονίκη 2009.

30  Βασίλης Σ. Χατζηβασιλείου Ιστορία της νήσου Κω. Αρχαία – 
Μεσαιωνική – Νεότερη. Κως 1990, σ. 315.

κεφαλικού φόρου, το επονομαζόμενο «χαράτσι», 
ο οποίος ήταν φόρος εγγείου ιδιοκτησίας. Το 
μεγαλύτερο μέρος των εύφορων περιοχών της 
Ρόδου πέρασε στους Τούρκους, ενώ ένα άλλο 
τμήμα της γης δόθηκε σε θρησκευτικά ιδρύμα-
τα τα «βακούφια». Ελάχιστα ήταν τα κτήματα που 
πωλούσαν οι Τούρκοι σε ντόπιους Ρόδιους όταν 
έφευγαν από το νησί31.

Ο σουλτάνος με μια σειρά από φιρμάνια κα-
θόριζε το σύστημα είσπραξης των φόρων, ούτως 
ώστε να αποφεύγονται ατασθαλίες των τοπικών 
κρατικών αξιωματούχων οι οποίοι επέβαλαν πε-
ρισσότερους φόρους στους ντόπιους32. 

Στον θρησκευτικό τομέα, η Ορθοδοξία διά 
μέσου του Πατριάρχη της Κωνσταντινουπόλεως 
γίνεται εγγύηση της ομαλής ένταξης των Ορθο-
δόξων στο θρησκευτικό κοινωνικό σύστημα της 
Αυτοκρατορίας, το σύστημα των μιλλέτ. Ο Πατρι-
άρχης Κωνσταντινουπόλεως δεν έχει μόνο θρη-

31  Ανδρέας Μαυρίδης, Η Ρόδος από την Οθωμανική Αυτοκρατο-
ρία στην Εθνική Ολοκλήρωση (1912-1947) - ο Μητροπολίτης 
Ρόδου Απόστολος (1913-1946), Εκκλησία και εκπαίδευση. (Δι-
δακτορική Διατριβή), Θεσσαλονίκη 2009.

32  Το φιρμάνι του σουλτάνου Οσμάν Γ΄ (1755) προς τον Κα-
δή της Ρόδου, αναφέρεται σε αριθμό αξιωματούχων που 
εκβιάζουν τους ραγιάδες για την καταβολή πρόσθετων φό-
ρων, συνιστώντας οι φόροι να εισπράττονται μόνο από τους 
υπαλλήλους του βακουφιού. (Ανδρέας Μαυρίδης, Η Ρόδος 
από την Οθωμανική Αυτοκρατορία στην Εθνική Ολοκλήρωση 
(1912-1947) - ο Μητροπολίτης Ρόδου Απόστολος (1913-
1946), Εκκλησία και εκπαίδευση. (Διδακτορική Διατριβή), 
Θεσσαλονίκη 2009 και Κώστας Σακελλαρίδης Η Ιστορία των 
Προνομίων των Νοτίων Σποράδων, στα Νισυριακά, 3 (1969) 
σελ. 142-229.

«Η Λέσχη του Φασιστικού Κόμματος» στη Ρόδο, σήμερα 
αρχηγείο Λιμενικού Σώματος (Δημόσια Κεντρική Βιβλιο-
θήκη Ρόδου).
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σκευτικές εξουσίες, αλλά και διοικητικές - δικα-
στικές πάνω στους Ορθόδοξους χριστιανούς. Ο 
εκάστοτε μητροπολίτης στα Δωδεκάνησα γίνεται 
«ένας μικρός Πατριάρχης» για την μητροπολιτική 
του περιφέρεια, καθώς ασκεί θρησκευτική και δι-
οικητική εξουσία. Οι μητροπολίτες Δωδεκανήσου 
είναι κύριοι των εκκλησιών και των μοναστηριών 
της επικράτειάς τους, τηρούν τα ληξιαρχικά βι-
βλία και εκδίδουν άδειες γάμων και βαπτίσεων, 
εποπτεύουν και διευθύνουν τα ελληνικά σχολεία, 
προβαίνουν στη σύνταξη συμβολαιογραφικών 
πράξεων και προικοσύμφωνων, αναλαμβάνουν 
τους τομείς διοίκησης, εκπαίδευσης και δικαιο-
σύνης, την οποία απονέμουν με τα πνευματικά 
και μικτά δικαστήρια, στα οποία ο μητροπολίτης 
είναι πρόεδρος και μετέχουν στο Νομαρχιακό 
Συμβούλιο33.

Στην τελευταία περίοδο της οθωμανικής διοί-
κησης (1800-1911) των νησιών παρόλο που η 
διοίκηση παρουσιάζεται βελτιωμένη, εν τούτοις 
δεν θα λείψουν οι ακρότητες, οι σφετερισμοί, οι 
δημεύσεις περιουσιών και οι εξορίες εκ μέρους 
των κρατικών αξιωματούχων. Στα φιρμάνια του 
σουλτάνου Μαχμούτ Β΄ (1808-1839) και των δι-
αδόχων του, θα εξαιρεθεί η Ρόδος και η Κως από 
τα προνόμια της αυτοδιοίκησης και των φορολο-
γικών διευκολύνσεων, τα οποία παρέχονται στα 
άλλα νησιά. Παρόλα αυτά, οι κάτοικοι αποκτούν 
σταδιακά κάποια πολιτικά δικαιώματα, όπως τη 
δυνατότητα απόκτησης κυριότητας σε ακίνητα, με 
αποτέλεσμα να επιδίδονται σε αγοραπωλησίες με 
τους Τούρκους34.

Με την επανάσταση των Νεότουρκων και την 
ψήφιση του Τουρκικού Συντάγματος το 1908, οι 
Έλληνες της Αυτοκρατορίας θεώρησαν αρχικά ότι 
αυτή θα ήταν η αρχή της δικαιοσύνης και της ισο-
πολιτείας μεταξύ των εθνών της Αυτοκρατορίας. 
Οι ελπίδες τους όμως γρήγορα διαψεύστηκαν, κα-
θώς οι Νεότουρκοι άμεσα κινήθηκαν για την άρση 
των οποιωνδήποτε προνομίων είχαν παραχωρη-
θεί στις μειονότητες στα πλαίσια του οθωμανικού 
συστήματος των μιλλέτ. Σε αυτήν την περίοδο θα 
επικρατήσει και ο όρος Δωδεκάνησα, καθώς οι 

33  Ανδρέας Μαυρίδης, Η Ρόδος από την Οθωμανική Αυτοκρατο-
ρία στην Εθνική Ολοκλήρωση (1912-1947) - ο Μητροπολίτης 
Ρόδου Απόστολος (1913-1946), Εκκλησία και εκπαίδευση. (Δι-
δακτορική Διατριβή), Θεσσαλονίκη 2009.

34  Ο.π.

Νεότουρκοι ήθελαν να άρουν τα προνόμια που 
απολάμβαναν αυτά τα νησιά35.

Το 1911 με τον ιταλοτουρκικό πόλεμο τα Δω-
δεκάνησα θα περάσουν στην κυριαρχία των Ιτα-
λών.

Η ιταλική κατοχή των Δωδεκανήσων
Η Ιταλία επιτέθηκε στην Οθωμανική Αυτοκρατορία 
στις 16/29 Σεπτεμβρίου 1911 με αφορμή την κα-
κή μεταχείριση των Ιταλών εμπόρων στην Τριπο-
λίτιδα. Η βαθύτερη όμως αιτία πρέπει να αναζητη-
θεί στην επιθυμία της Ρώμης να εξασφαλίσει τον 
έλεγχο στη Λιβύη. Επιδίωξη της Ιταλίας ήταν να 
εξασφαλίσει στην Ανατολική Μεσόγειο μια ζώνη 
αποκλειστικού ελέγχου. Η άρνηση της οθωμανικής 
διοίκησης να αποδεχθεί τελεσίγραφο των Ιταλών 
για στρατιωτική εγκατάσταση στην Τριπολίτιδα και 
την Κυρηναϊκή, οδήγησε σε ιταλική στρατιωτική 
απόβαση στην Βόρεια Αφρική. Η παθητική στάση 
των Μ. Δυνάμεων λόγω της διεθνούς κρίσης στο 
Αγιαδίρ36, αλλά και λόγω της επιθυμίας να απο-
φύγουν τη σύγκρουση με την Ρώμη, επέτρεψε στη 
Ρώμη ν’ ανακηρύξει στις 5 Νοεμβρίου την προ-
σάρτηση της Τριπολίτιδας. 

Οι οθωμανικές δυνάμεις αντέταξαν σοβαρή 
αντίσταση και ανάγκασαν τους Ιταλούς να μετα-
φέρουν αλλού τις επιθέσεις τους. Στην αρχή οι Ιτα-
λοί βομβάρδισαν τα Δαρδανέλλια και στη συνέχεια 
στις 5 Μαΐου του 1912 με επικεφαλής τον στρατη-
γό Giovanni Ameglio (Αμέλιο) αποβιβάστηκαν στη 
Ρόδο και σε λίγες μέρες έκαμψαν και την τελευταία 
αντίσταση της οθωμανικής φρουράς. 

Οι Έλληνες κάτοικοι του νησιού υποδέχθηκαν 

35  Το όνομα Δωδεκάνησα, από το 1908 ως το 1912, αναφερόταν 
στα νησιά Ικαρία, Αστυπάλαια, Πάτμο, Λέρο, Κάλυμνο, Νίσυρο, 
Χάλκη, Τήλο (ή Επισκοπή), Σύμη, Κάρπαθο, Κάσο, Καστελόρι-
ζο. Τα 12 αυτά νησιά, στα οποία δεν ανήκαν η Ρόδος και η 
Κως, έμειναν γνωστά ως προνομιούχα, γιατί είχαν απαλλαγεί 
από την καταβολή φόρων, εκτός από την κατ’ αποκοπή ετήσια 
εισφορά, και αυτοδιοικούνταν σε βαθμό σχεδόν αυτονομίας. 
Βλ. Μιλτιάδης Λογοθέτης, Όψεις του πολιτικού και οικονομικού 
βίου των Δωδεκανησίων κατά τα τελευταία χρόνια της Τουρ-
κοκρατίας (1821-1912), Αθήνα 1994, σ. 94-123.

36  Επεισόδιο ή κρίση του Αγαδίρ. Την 1η Ιουλίου 1911 οι Γερμα-
νοί έστειλαν το πολεμικό πλοίο «Πάνθηρ» στα νερά του Αγι-
αδίρ, σε μια προσπάθεια να εκφοβίσουν τη Γαλλία, ώστε να 
μην αναμειχθεί στο Μαρόκο. Το γεγονός δημιούργησε διεθνή 
κρίση και σοβαρή ένταση στις γαλλογερμανικές σχέσεις, που 
λύθηκε τελικά με συμφωνία των δύο δυνάμεων, με την οποία 
η Γερμανία αναγνώρισε το Μαρόκο ως γαλλικό προτεκτοράτο, 
αλλά κέρδισε παραχωρήσεις στο γαλλικό Κονγκό.
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τους Ιταλούς ως απελευθερωτές και βοήθησαν 
στη διεξαγωγή των εκκαθαριστικών επιχειρήσεων. 
Η έκφραση των ζωηρών προσδοκιών του ελληνι-
κού πληθυσμού των Δωδεκανήσων διατυπώθηκε 
στο ψήφισμα του Εθνικού Πανδωδεκανησιακού 
Συνεδρίου, το οποίο συνήλθε στην Ιερά Μονή 
του Θεολόγου στη Πάτμο, τον Ιούνιο του 1912, 
το οποίο ευχαριστεί τους Ιταλούς, διαδηλώνει την 
απόφαση του ελληνικού πληθυσμού να αποτρέψει 
πάση θυσία την επαναφορά του οθωμανικού κα-
θεστώτος, ενώ τέλος, κηρύσσει την αυτονομία των 
απελευθερωμένων νησιών τα οποία ονομάζονται 
«Πολιτεία του Αιγαίου».37

Οι Ιταλοί παρέμειναν στη διοίκηση των Δω-
δεκανήσων μέχρι τον Σεπτέμβριο του 1943. Ενώ 
στην αρχή οι Ιταλοί είχαν διακηρύξει ότι η κατοχή 
των Δωδεκανήσων ήταν προσωρινή, στη συνέχεια 
σκοπός τους έγινε η μονιμοποίηση της κατάστασης. 
Στο πλαίσιο αυτό, οι Ιταλοί προχώρησαν μεθοδι-
κά στον εξιταλισμό των νησιών. Οι Ιταλοί ήλεγχαν 
τις αφίξεις των Ελλήνων στα νησιά, απαγόρευσαν 
την κυκλοφορία ελληνικών εφημερίδων, ενώ στην 
εφημερίδα «Νέα Ρόδος» απαγορεύτηκε η αναφο-
ρά στις νίκες των Ελλήνων στους Βαλκανικούς 
Πολέμους. 

Οι Ιταλοί «χτύπησαν» ιδιαίτερα τον τομέα της 
Παιδείας και του Πνεύματος. Αυστηρή λογοκρι-
σία επεβλήθη σε όλα τα έντυπα των νησιών, ενώ 
εξορίστηκαν και εκτοπίστηκαν διανοούμενοι και 
πνευματικοί επιφανείς άνθρωποι της δωδεκανη-
σιακής κοινωνίας. Ο ίδιος μάλιστα ο Ameglio πα-
ρακολουθούσε και ήλεγχε την αλληλογραφία του 
φιλολόγου και διευθυντή του Βενετοκλείου Γυμνα-
σίου Δημητρίου Αναστασιάδη τον οποίο εξόρισε 
αργότερα.

Από το 1913 οι Ιταλοί σχεδιάζουν την ίδρυ-
ση ιταλικού πανεπιστημίου με σχολές ιατρικής και 
πολιτικών επιστημών για να μπορέσει η Ιταλία να 
ανταγωνιστεί την πολιτιστική επιρροή της Αγγλίας 
και της Γαλλίας στη Μέση Ανατολή. Η ίδρυση του 
πανεπιστημίου δεν έγινε ποτέ.

Από το 1915 αρχίζει η προώθηση της διδα-
σκαλίας της ιταλικής γλώσσας με την δημιουρ-
γία νυχτερινών σχολείων τα οποία προσελκύουν 
αρκετούς μαθητές λόγω ελλείψεως διδάκτρων 

37  Ιστορία του Ελληνικού Έθνους, Τόμος ΙΔ΄,σελ 283, Εκδοτική 
Αθηνών, 1977

και λόγω δυνατότητας συνδυασμού με πρωινή 
εργασία. Ήδη από το 1914 είχε γίνει προσπάθεια 
απαγόρευσης Ελλήνων εκπαιδευτικών στα Δωδε-
κάνησα. Το 1916 η ιταλική διοίκηση διόρισε επό-
πτη όλων των σχολείων της Δωδεκανήσου τον 
αρχαιολόγο Amedeo Maiuti. Ο επόπτης αρνείται 
το διορισμό του καθηγητή Γαλλικών και εγκρίνει 
μόνο το διορισμό γυμνασιάρχη στο Βενετόκλειο 
Γυμνάσιο.

Στις 20 Σεπτεμβρίου 1916 ιδρύθηκε με την 
υποστήριξη της διοίκησης παράρτημα της μορ-
φωτικής εταιρείας Dante Alighieri. Η Dante 
Alighieri άνοιξε διάφορα σχολεία στη Ρόδο με 
σκοπό τη διάδοση της ιταλικής γλώσσας και πο-
λιτισμού.

Το ίδιο έτος διορίζεται στο Βενετόκλειο καθη-
γητής της Ιταλικής γλώσσας ο Ιωάννης Μακρής. 
Διπλωματούχοι δάσκαλοι που είχαν έλθει από την 
Ιταλία, καθώς και αξιωματικοί και υπαξιωματικοί 
του στρατού ανέλαβαν διδακτικό έργο. Συνολικά το 
1916 - 1917 τα Ιταλικά παρακολούθησαν 2.353 
μαθητές. Το 1917 ο διοικητής Croce εκφράζει την 
ευαρέσκειά του για την εισαγωγή της Ιταλικής 
γλώσσας στο Βενετόκλειο Γυμνάσιο.

Το 1926 ιδρύθηκε στην Ρόδο το «Istituto 
Magistrale» («Ιταλικό Διδασκαλείο») στο οποίο 
έπρεπε απαραιτήτως να φοιτήσουν όσοι Δωδεκα-
νήσιοι ήθελαν να γίνουν δάσκαλοι. Ακόμη αναγνω-
ρίζονταν μόνο τα πτυχία των ιταλικών πανεπιστη-
μίων, ενώ υπήρχε κατεύθυνση οι Δωδεκανήσιοι να 
σπουδάζουν στο Πανεπιστήμιο της Πίζας.

Το Πάσχα του 1919 οι Δωδεκανήσιοι με συλ-
λαλητήρια διαδήλωσαν την διάθεση του ελληνικού 
πληθυσμού για ένωση με την μητέρα Ελλάδα. Σε 
αυτές τις διαδηλώσεις όμως τα κυβερνητικά όρ-
γανα έχασαν την ψυχραιμία τους και άρχισαν να 
πυροβολούν τους διαδηλωτές με αποτέλεσμα να 
σκοτωθούν δύο διαδηλωτές και να τραυματιστούν 
άλλοι δεκαοχτώ. Εμπνευστής των διαδηλώσεων 
θεωρήθηκε από τις ιταλικές αρχές ο μητροπολίτης 
Ρόδου Απόστολος ο Α΄ (Τρύφωνος)38, τον οποίο οι 
Ιταλοί τον συνέλαβαν και τον εξόρισαν στην Πάτμο 
και από εκεί έφυγε στην Κωνσταντινούπολη.

38  Οικουμενικό Πατριαρχείο, Ιερά Μητρόπολις Ρόδου (26-04-
2009) Αιματηρό Πάσχα 1919. Τομαή Φωτεινή (2011) Αίμα 
για την Ανάσταση της Ρόδου, Εφημερίδα «Βήμα της Κυριακής», 
23-4-2011
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Η Συνθήκη της Λωζάννης (24/7/1923) ση-
ματοδοτεί και την de jure μόνιμη ιταλική κατάλη-
ψη και πλήρη κυριαρχία. Από το 1923 μέχρι την 
11/9/1943 τα Δωδεκάνησα θα είναι προσαρτημέ-
να στο Ιταλικό Βασίλειο, έχοντας τον χαρακτηρισμό 
ως «Possedimento» («Κτήση») του ιταλικού Κοινο-
βουλίου. Οι δύο κυβερνήτες της Ιταλίας στα Δωδε-
κάνησα Mario Lago (Νοεμβριος 1922-Νοέμβριος 
1936) και Cesare Maria De Vecchi conte di Val 
Cismon (Νοέμβριος 1936-Δεκέμβριος 1940) θα 
είναι χαρακτηριστικά παραδείγματα απολυταρχι-
κής διοικήσεως. Σε όλους τους τομείς επιχειρείται 
ένας βίαιος εξιταλισμός. Κυβερνητικό διάταγμα του 
1924 περί δασικής ζώνης επέφερε την οικονο-
μική εξαθλίωση των νησιών.39 Με το πρόσχημα 
της αναδάσωσης και την προστασία των δασών, 
ο αγρότης υποχρεωνόταν σε βαριά πρόστιμα. Στο 
τέλος ο αγρότης έχανε τα πάντα και κατέληγε να 
δουλεύει με εξευτελιστικές απολαβές εργάτης στα 
ιταλικά δημόσια έργα. Επίσης, το 1929 με το νέο 
κτηματολόγιο, η ιταλική Διοίκηση κρατικοποίησε 
όλα τα δάση που ανήκαν σε κοινότητες, στην Εκ-
κλησία, σε μοναστήρια και σε ιδιώτες40. Οι Ιταλοί 
έλαβαν ανθελληνικά μέτρα και στο εμπόριο και την 
βιοτεχνία. Τα ιταλικά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα 
που είχαν ανοίξει υποκαταστήματα στα Δωδεκάνη-
σα δεν ευνοούσαν παροχή πιστώσεων σε Έλληνες 
εμπόρους. Τέλος, από το 1926 οι Ιταλοί δεν δίνουν 
άδειες ασκήσεως του εμπορικού επαγγέλματος 
στους Έλληνες. Το χονδρικό εμπόριο είχε περά-
σει όλο στα χέρια Ιταλών, Φραγκολεβαντίνων και 
Εβραίων.41

Όλα τα σημαντικά μονοπώλια είχαν περάσει σε 
ιταλικές εταιρείες, όπως του καπνού, των ξηρών 
καρπών, της οινοπνευματοποιίας, της αλευροβιο-
μηχανίας, της κεραμοποιίας, της αγγειοπλαστικής 
κ.ά. Από τις έντεκα γραμμές θαλασσίων μεταφο-
ρών και ακτοπλοΐας, οι έξι ήταν ιταλικές, μία γαλ-
λική, δύο τουρκικές και δύο ελληνικές.42 Παρόμοια 
ιταλική κυριαρχία παρατηρείται και στις μεγάλες 

39Ζαχαρίας Τσιρπανλής, Πλήρης κυριαρχία και εξιταλισμός (Η ει-
κοσαετία 1923-1943 στάθηκε η πιο επικίνδυνη για την ταυτότητα 
των Δωδεκανήσων) Αφιέρωμα «7 ημέρες Καθημερινή» Ιταλο-
κρατία στα Δωδεκάνησα, πενήντα χρόνια από την ενσωμάτωση, 
Κυριακή 30 Νοεμβρίου 1997.
40  ο.π.
41  ο.π.
42  ο.π.

τουριστικές μονάδες αλλά και στις μεγάλες κατα-
σκευαστικές εταιρείες.43 

Στα εκκλησιαστικά ζητήματα, η ιταλική Διοίκηση 
ήρθε σε σύγκρουση με τους Έλληνες της Δωδεκα-
νήσου στο θέμα του Αυτοκεφάλου της Ορθόδοξης 
Εκκλησίας. Οι προσπάθειες ίδρυσης Αυτοκεφάλου 
Εκκλησίας της Δωδεκανήσου από τον κυβερνήτη 
Lago προσέκρουσαν πάνω στην αντίδραση του 
ποιμνίου44 στα Δωδεκάνησα, των Δωδεκανησίων 
της διασποράς (Αθήνας και Αιγύπτου) καθώς και 
στην αναβλητική στάση του Οικουμενικού Πατρι-
αρχείου. Τελικά το όλο θέμα «υποβαθμίστηκε» από 
τον κυβερνήτη De Vecchi.45

Στις 4 Ιανουαρίου του 1932 η Ιταλία υπο-
γράφει με την Τουρκία συνθήκη καθορισμού 
της αιγιαλίτιδας ζώνης μεταξύ Καστελόριζου και 
τουρκικών ακτών. Πρωτόκολλο (28 Δεκεμβρίου) 
ρυθμίζει όλα τα εναπομείναντα ζητήματα μεταξύ 
των δύο κρατών σχετικά με τα θαλάσσια σύνο-
ρα των Δωδεκανήσων με το πιο κατηγορηματικό 
τρόπο.

Ιδιαίτερα σκληρή πολιτική θα επιβάλει ο De 
Vecchi ο οποίος ξεκάθαρα δήλωσε ότι σκοπός 
του ήταν η εξομοίωση των Δωδεκανήσων με την 
υπόλοιπη Ιταλία.46 Με διάταγμα του 1937, η ιταλι-
κή Διοίκηση υποβιβάζει την ελληνική γλώσσα σε 
«lingua locale» (τοπική γλώσσα). Έγινε μάθημα 

43  ο.π.
44  ο.π. Αν και τρεις μητροπολίτες είχαν συμφωνήσει (Ρόδου, Κα-

λύμνου-Λέρου και Καρπάθου- Κάσου).
45  ο.π.
46  ο.π.

1937, παρέλαση στρατιωτικών τμημάτων στο Μαντράκι 
της Ρόδου (Foro Italico). Ο De Vecchi έφιππος χαιρετά φα-
σιστικά. (Από το περιοδικό Immagini di Storia, τεύχος 4, 
aprile 1994- Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Ρόδου).
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προαιρετικό και διδασκόταν στα σχολεία χωρίς 
βιβλία. Όλα τα μαθήματα γίνονταν στα Ιταλικά. 
Επιπλέον μπήκε στα σχολεία και το μάθημα της 
«cultura fascista» («φασιστική αγωγή»).

Η γερμανική και αγγλική κατοχή 
των Δωδεκανήσων
Τα Δωδεκάνησα ευρίσκονται υπό τον έλεγχο των 
Γερμανών από την 11η Σεπτεμβρίου 1943, όπου 
ο τελευταίος Ιταλός κυβερνήτης Inigo Campioni 
υπέγραψε την παράδοση του Ιταλικού Στρατού 
στον Γερμανό στρατηγό Kleeman ως απότοκο της 
προηγηθείσης συνθηκολόγησης της Ιταλίας, μέχρι 
τις 9 Μαΐου 1945.

Η γερμανική κατοχή έφερε πείνα και εξαθλίω-
ση στον δωδεκανησιακό λαό και πολλές διώξεις 
Ελλήνων και Εβραίων. Μετά τη μάχη της Κω κατά 
την οποία οι Γερμανοί κατέλαβαν το νησί, οι νέοι 
κατακτητές προχώρησαν σε μαζικές εκτελέσεις 
Ιταλών αξιωματικών που αντιστάθηκαν στους ει-
σβολείς.

Οι Γερμανοί λόγω της κρίσιμης καμπής που 
είχε ο πόλεμος γι’ αυτούς δεν ασχολούνταν ιδι-
αίτερα για τα κοινωνικά, θρησκευτικά και εκπαι-
δευτικά ζητήματα των νησιών. Αυτά τα ζητήματα 
συνέχιζε να τα ασκεί μια σκιώδης ιταλική διοίκη-
ση. Παρόλα αυτά, έδωσαν το δικαίωμα στα ελλη-
νικά κατηχητικά να λειτουργήσουν ελευθέρως ως 
ημερήσια σχολεία εφαρμόζοντας μάλιστα και το 
αναλυτικό πρόγραμμα του ελληνικού Υπουργείου 
Παιδείας. Η απόφαση αυτή ουσιαστικά καταργού-
σε το διάταγμα του 1937, αν και ποτέ δεν έγινε 
επισήμως για πολιτικούς λόγους47. Η λειτουργία 
των κατηχητικών έφερε σε σύγκρουση την Μη-
τρόπολη της Ρόδου με τους Ιταλούς ιθύνοντες 
και οι Γερμανοί ανέλαβαν τον ρόλο του διαιτητή. 
Οι Γερμανοί τελικά επέτρεψαν την καθημερινή 
λειτουργία των κατηχητικών υπό την εποπτεία 
της Μητροπόλεως Ρόδου, με τον όρο ότι οι ώρες 
λειτουργίας τους δεν θα συνέπιπταν με αυτές των 
«κυβερνητικών σχολείων» τα οποία τελούσαν 
υπό ιταλικό έλεγχο. Η Μητρόπολη της Ρόδου ορ-
γάνωσε τα «κατηχητικά σχολεία» ενώ τα ιταλικά 

47  Ζαχαρίας Τσιρπανλής, Ιταλοκρατία στα Δωδεκάνησα 1912-
1943, σελ 163, έκδοση ΥΠΠΟ-ΤΑΠΑ, Αθήνα, 1998 και Ανα-
στάσιος Κοντάκος- Σταύρος Παπαδόπουλος, Η Εκπαίδευση στα 
Δωδεκάνησα μετά την Ενσωμάτωση 1947-1950.

«κυβερνητικά σχολεία» τα σχολικά έτη 1944-45 
λειτουργούσαν στοιχειωδώς ή και καθόλου λόγω 
ελλείψεως μαθητών.

Ήδη από τον επόμενο χειμώνα από την εγκα-
θίδρυση της γερμανικής κατοχής στα Δωδεκάνη-
σα, βρετανικές δυνάμεις σε συνεργασία με τους 
άνδρες του Ιερού Λόχου υπό τον συνταγματάρχη 
Χριστόδουλο Τσιγάντε σχεδίαζαν την κατάληψη 
των Δωδεκανήσων για λογαριασμό των Συμμά-
χων. Στις 8 Μαΐου 1945 έφτασε στη Σύμη ο δι-
οικητής Δωδεκανήσου, υποστράτηγος Βάγκνερ, 
για να υπογράψει πρακτικό παράδοσης των εκεί 
γερμανικών δυνάμεων στους αντιπροσώπους 
των Συμμάχων – Αγγλίας, Γαλλίας και Ελλάδας. 
Στη συνέχεια, ο Ιερός Λόχος αποχώρησε και τα 
νησιά περιήλθαν υπό βρετανική στρατιωτική διοί-
κηση, η οποία παρέμεινε για δύο σχεδόν χρόνια. Η 
αγγλική Διοίκηση διατήρησε το διοικητικό και φο-
ροεισπρακτικό σύστημα της φασιστικής Ιταλίας, οι 
Ιταλοί υπάλληλοι παρέμειναν στις θέσεις του ενώ 
δείχθηκε απροθυμία για την παλιννόστηση των 
Δωδεκανήσιων Ελλήνων που ζούσαν στο εξω-
τερικό48. 

Στη συνέχεια η παραχώρηση των Δωδεκανή-
σων στην Ελλάδα ακολούθησε τις γεωπολιτικές 
εξελίξεις και ιδίως την ενδυνάμωση της Σοβιετικής 
Ένωσης, η οποία έδινε εδάφη στους δορυφόρους 
της. Αντίθετα για την Ελλάδα δεν ήταν δυνατόν 
να ικανοποιηθούν άλλες εδαφικές διεκδικήσεις 
πλην αυτών των Δωδεκανήσων. Παράλληλα, στα 
εσωτερικά της Ελλάδος είχε επικρατήσει εκρηκτι-
κή εμφυλιακή πόλωση και η παραχώρηση των 
Δωδεκανήσων στην Ελλάδα θα ενίσχυε το κύρος 
της ελληνικής Κυβέρνησης στην ελληνική κοινή 
γνώμη. Η Τουρκία από την άλλη δεν είχε αντίρρη-
ση τότε να παραχωρηθούν τα Δωδεκάνησα στην 
Ελλάδα με τον μόνο όρο ότι θα κατοχυρωνόταν η 
ασφάλεια των μικρασιατικών παραλίων. Η στάση 
αυτής της Τουρκίας πήγαζε από την πεποίθηση 
ότι έπρεπε να ακολουθήσει συντηρητική πολιτική 
στο ρευστό μεταπολεμικό περιβάλλον, με πρώτη 
προτεραιότητα την εδαφική ακεραιότητά της. Πα-
ράλληλα, δεν ήθελαν οι Τούρκοι ιθύνοντες να ερε-
θίσουν περαιτέρω τους Σοβιετικούς, οι οποίοι το 
καλοκαίρι του 1946 έθεσαν θέμα αναθεώρησης 

48  Ιωάννης Σακκάς, Η ενσωμάτωση των Δωδεκανήσων, εφημε-
ρίδα Η Καθημερινή, 7 Νοεμβρίου 2011.
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του καθεστώτος των Στενών· ενέργεια που από τη 
Δύση ερμηνεύτηκε ως μία δυναμική προσπάθεια 
της σοβιετικής πολιτικής για τον έλεγχο της Ανα-
τολικής Μεσογείου.

Η μόνη αντίδραση η οποία όμως ξεπεράστηκε 
γρήγορα κατά τη διάρκεια των συνεδριάσεων του 
Συμβουλίου των υπουργών των Εξωτερικών των 
Συμμάχων στο Παρίσι το 1946 ήταν από την Σοβι-
ετική Ένωση, λόγω της «δυσπιστίας» της προς την 
«αντιδραστική» ελληνική Κυβέρνηση. Τελικά όμως 
η σοβιετική πλευρά δέχθηκε την παραχώρηση των 
Δωδεκανήσων μαζί με το Καστελόριζο στην Ελλά-
δα, με μοναδικό όρο την αποστρατιωτικοποίηση 
των νήσων. 

Την απόφαση των υπουργών επικύρωσε η 
συνθήκη της Ελλάδας και Ιταλίας που υπεγράφη 
στο Παρίσι (10 Φεβρουαρίου 1947). Η συνθή-
κη αυτή απέδιδε στην Ελλάδα την ιταλική κυρι-
αρχία επί των Δωδεκανήσων όπως αυτή είχε 
συμφωνηθεί με τη συνθήκη ειρήνης του Ουσύ 
(18 Οκτωβρίου 1912 – αναγνώριση ιταλικής 
κυριαρχίας Δωδεκανήσου και Καστελόριζου), 
το άρθρο 15 της Συνθήκης της Λωζάννης49 και 
τις ιταλοτουρκικές συμφωνίες του 1932, με τις 
οποίες καθορίζονταν τα ιταλοτουρκικά θαλάσ-
σια σύνορα. Η Ελλάδα λοιπόν συμφώνως του 
Διεθνούς Δικαίου ανέλαβε ως διάδοχο κράτος 
τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις της Ιταλίας 
συμφώνως των προαναφερθέντων συνθηκών 
και συμφωνιών.

Η ανάληψη της διοίκησης των νησιών από 
την Ελλάδα έγινε στις 31 Μαρτίου 1947 με την 
παράδοσή τους από τους Βρετανούς στον Έλλη-
να στρατιωτικό διοικητή, αντιναύαρχο Περικλή 
Ιωαννίδη. Τα Δωδεκάνησα προσαρτήθηκαν και 
επισήμως στην Ελλάδα στις 7 Μαρτίου 1948. Ο 
στρατιωτικός διοικητής αποχώρησε και συστάθηκε 
η Γενική Διοίκηση Δωδεκανήσου, με πρώτο γενικό 
διοικητή τον Κάσιο γιατρό και αγωνιστή, Νικόλαο 
Μαυρή.50

49  Η Τουρκία παραιτείται από κάθε δικαίωμα και τίτλο στα νησιά 
Αστυπάλαια, Ρόδο, Χάλκη, Κάρπαθο, Κάσο, Τήλο, Νίσυρο, Κά-
λυμνο, Λέρο, Πάτμο, Λειψούς, Σύμη και Κω, καθώς και «στις 
νησίδες που εξαρτώνται από αυτά», επίσης και στα νησιά του 
Καστελόριζου.

50  Ιωάννης Σακκάς, Η ενσωμάτωση των Δωδεκανήσων, εφημε-
ρίδα Η Καθημερινή, 7 Νοεμβρίου 2011.

Συμπεράσματα
Η ιστορία των Δωδεκανήσων δείχνει ξεκάθαρα 
δύο πράγματα. Πρώτον, ότι αποτελούν μια γεω-
γραφική ενότητα. Πράγματι, διαχρονικά τα νησιά 
αυτά συνδέονται με κοινή μοίρα. Από την Αθηνα-
ϊκή Συμμαχία στη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία και το 
Βυζάντιο και από εκεί στην Οθωμανική Αυτοκρα-
τορία, την Ιταλία, την Γερμανία, την Αγγλία και την 
τελικά την Ελλάδα, τα Δωδεκάνησα πορεύονται 
μαζί στο χρόνο. 

Δεύτερον, η βαθιά ελληνικότητα των νησιών. 
Αυτό δεν αποτελεί σχήμα λόγου, είναι μια αναμ-
φισβήτητη αλήθεια. Τα Δωδεκάνησα κατοικούνται 
από Έλληνες συνεχόμενα από τα μυκηναϊκά χρό-
νια, ίσως και πιο πριν. Προσπάθειες αλλοίωσης και 
αφομοίωσης του ελληνικού πληθυσμού προσέ-
κρουσαν πάνω στην ακλόνητη πίστη του πληθυ-
σμού των Δωδεκανήσων στην ελληνική ταυτότητά 
του.

Η ενσωμάτωση των Δωδεκανήσων στην Ελ-
λάδα σηματοδότησε την εθνική ολοκλήρωση αλλά 
και μια πραγμάτωση δικαιοσύνης γιατί μετά από 
την παρέλευση πολλών κατακτητών και αιώνων, 
ο ελληνικός πληθυσμός των Δωδεκανήσων ευ-
τύχησε να ενωθεί με τους υπόλοιπους αδελφούς 
Έλληνες.

Ο κυβερνήτης De Vecchi στο γραφείο του (Δημόσια και 
Κεντρική Βιβλιοθήκη Ρόδου).
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Ο εθνομάρτυρας και Άγιος 
Μητροπολίτης Σμύρνης Χρυσόστομος 
(1867-1922)

Του Ιωάννη Κατσαβού
Αρχικελευστή (ΝΟΣ)
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Η καταστροφή της Σμύρνης και η προσωπογραφία του 
μητροπολίτη Σμύρνης και εθνομάρτυρα Χρυσοστόμου σε 
λαϊκή εικόνα της εποχής (Εθνικό και Ιστορικό Μουσείο).

Ο Αρχικελευστής Ιωάννης Κατσαβός 
γεννήθηκε στο Αγρίνιο το 1974 και 
μεγάλωσε στο Μεσολόγγι, τόπο κατα-
γωγής του, όπου και ολοκλήρωσε τις 
εγκύκλιες σπουδές του το έτος 1992. 
Το 1993 κατατάχτηκε στο Πολεμικό 
Ναυτικό ως Εθελοντής Μακράς Θητεί-
ας με την ειδικότητα του Νοσηλευτή. 
Κατά τη διάρκεια της σταδιοδρομίας 
του υπηρέτησε σε πολεμικά πλοία του 
Στόλου καθώς και στο Ναυτικό Νοσο-
κομείο του Ναυστάθμου της Σαλαμί-
νας. Σήμερα υπηρετεί στο Επιτελείο 
του Αρχηγείου Στόλου. Παράλληλα 
με τα υπηρεσιακά του καθήκοντα, 
αρθρογραφεί σε επιστημονικά περιο-
δικά και έχει συμμετάσχει ως ομιλη-
τής με εισηγήσεις σε Επιστημονικές 
Ημερίδες και Συνέδρια επί θεμάτων 
ιστορικού περιεχομένου. Τα τελευταία 
δέκα χρόνια συνεργάζεται στενά με 
το Γραφείο Μελέτης Ιστορίας Ελληνι-
κής Ναυτικής Ιατρικής του Ναυτικού 
Νοσοκομείου Αθηνών στην εκπόνηση 
μελετών γύρω από την ναυτική ιατρι-
κή ιστορία του τόπου μας. Τα ακαδη-
μαϊκά του ενδιαφέροντα εστιάζονται, 
κυρίως, πάνω σε θέματα Στρατιωτικής 
και Ναυτικής Ιστορίας, Ιστορίας Ια-
τρικής καθώς και στην ανάδειξη της 
πλούσιας ιστορίας της ιδιαίτερής του 
πατρίδας, της Ιεράς Πόλης του Μεσο-
λογγίου. Για το πλούσιο συγγραφικό 
και ερευνητικό του έργο έχει τιμηθεί 
με βραβεία και επαίνους από το Πολε-
μικό Ναυτικό καθώς και από άλλους 
πολιτιστικούς και θεσμικούς φορείς 
της χώρας μας.
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Ο Χρυσόστομος (Καλαφάτης) γεννήθηκε το 1867 
στην Τρίγλια της Βιθυνίας, στην Προποντίδα. Ήταν 
γιος του Νικολάου Καλαφάτη και της Καλλιόπης 
Λεμονίδου, οι οποίοι απέκτησαν συνολικά 8 παι-
διά, 4 αγόρια και 4 κορίτσια. Ο πατέρας του ήταν 
νομομαθής και αντιπροσώπευε συμπολίτες του 
ενώπιον των τουρκικών δικαστηρίων. Επίσης, 
αναμιγνυόταν στα κοινά και εκλέγονταν δημογέ-
ροντας. Η μητέρα του υπήρξε ευλαβής χριστιανή 
και αναφέρεται, ότι τον είχε τάξει στην Παναγία.

Ο Χρυσόστομος εκδήλωσε νωρίς την επιθυμία 
του να γίνει κληρικός. Οι γονείς του έγιναν αρωγοί 
στην επιθυμία του, πουλώντας ακίνητη περιουσία 
και στέλνοντάς τον οικότροφο στη Θεολογική Σχο-
λή της Χάλκης, όπου είχε την τύχη να έχει σπου-
δαίους δασκάλους. Είχε επίσης την τύχη να ανα-
λάβει τα έξοδα των σπουδών του ο Μητροπολίτης 
Μυτιλήνης και μετέπειτα Οικουμενικός Πατριάρχης 
Κωνσταντίνος Βαλιάδης, ο οποίος τον γνώρισε σε 
μια επίσκεψή του στη Σχολή και εκτίμησε τις επι-
δόσεις του. Ο Χρυσόστομος αποφοίτησε από τη 
Σχολή με «άριστα».

Ο Μητροπολίτης Κωνσταντίνος τον χειροτόνη-
σε διάκονο και τον προσέλαβε ως αρχιδιάκονο στη 
Μητρόπολη Μυτιλήνης και κατόπιν στη Μητρόπολη 
Εφέσου, όπου μετατέθηκε. Το 1896 ο Χρυσόστο-
μος ασχολήθηκε με το θέμα που δημιούργησαν 
καθολικοί καλόγεροι της Μονής των Λαζαριστών 
της Σμύρνης, οι οποίοι, θέλοντας να προσηλυτί-
σουν Ορθοδόξους της Ιωνίας, αγόρασαν κοντά 
στην Έφεσο μια τοποθεσία που λεγόταν Καπουλή 
- Παναγιά και διέδωσαν ότι βρήκαν εκεί τον τάφο 
της Παναγίας. Ο Χρυσόστομος προέβη σε πλήθος 
δημοσιευμάτων, τεκμηριωμένων επιστημονικά, τα 
οποία εξέδωσε και σε βιβλίο. Κατόπιν αυτού, οι 
Λαζαριστές υποστήριξαν ότι επρόκειτο για σπίτι 
της Θεοτόκου.

Στις 2 Απριλίου 1897 ο Μητροπολίτης Εφέσου 
Κωνσταντίνος εκλέχθηκε οικουμενικός Πατριάρ-
χης (Πατριάρχης Κωνσταντίνος Ε΄). Στις 18 Μαΐου 
του ίδιου έτους χειροτόνησε πρεσβύτερο τον Χρυ-
σόστομο και τον τοποθέτησε Μέγα Πρωτοσύγκελο 
του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Από τη θέση αυτή 
προήδρευσε μικτής επιτροπής Ορθοδόξων και Αγ-
γλικανών με θέμα την ένωση των δύο Εκκλησιών 
και καλλιέργησε την ευγλωττία του στο κήρυγμα. 
Μνημειώδης θεωρείται ο επικήδειός του προς τον 
Πατριάρχη Αλεξανδρείας και πρώην Κωνσταντι-

νουπόλεως Σωφρόνιο, πνευματικό πατέρα του 
Κωνσταντίνου Ε΄, καθώς επίσης και ο λόγος του 
προς τον Εσταυρωμένο, τη Μεγάλη Παρασκευή 
του 1901. Ιδιαίτερα, όμως, διακρίθηκε για τη 
συμβολή του στη ματαίωση των σχεδίων του αρ-
χηγού της Πανσλαβιστικής Παλαιστίνιας Εταιρείας 
του Παπαδονότσεφ, που επεδίωκε να αλλοιώσει 
τον ελληνικό χαρακτήρα του Αγίου Όρους και να 
εκσλαβίσει τα Πατριαρχεία Αντιοχείας και Ιεροσο-
λύμων.

Την ίδια ημέρα, Μεγάλη Παρασκευή του 1901, 
απομακρύνθηκε από το Θρόνο ο Κωνσταντίνος Ε’, 
στη θέση του οποίου επανεξελέγη ο δυναμικός 
Ιωακείμ Γ’, επονομαζόμενος και Μεγαλοπρεπής. 
Και αυτός επίσης εκτίμησε τα προσόντα του Χρυ-
σοστόμου και έτσι στις 23 Μαΐου 1902 ο Χρυσό-
στομος εξελέγη παμψηφεί Μητροπολίτης Δράμας. 
Την ημέρα της εκλογής του, απευθυνόμενος στον 
Πατριάρχη, είπε τα εξής προφητικά: «Εν όλη τη 
καρδία και εν όλη τη διανοία θα υπηρετήσω την 

Ο Χρυσόστομος ως Μητροπολίτης Δράμας (1904).
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Εκκλησίαν και το Γένος και η μίτρα, την οποίαν αι 
άγιαι χείρες σου εναπέθεσαν επί της κεφαλής μου, 
εάν πέπρωται να απολέση ποτέ την λαμπηδόνα 
των λίθων της, θα μεταβληθή εις ακάνθινον στέ-
φανον μάρτυρος ιεράρχου», πράγμα που έγινε 20 
χρόνια αργότερα.

Διετέλεσε Μητροπολίτης Δράμας, Φιλίππων 
και Ζιχνών μέχρι το 1910. Κατά την περίοδο αυτή 
αντιμετώπισε την τρομοκρατική δράση του βουλ-
γαρικού Κομιτάτου καθώς και την τότε ρουμανική 
προπαγάνδα και ανέπτυξε έξοχη εθνική δράση, συ-
γκρατώντας τους πεπλανημένους, ενθουσιάζοντας 
τους λιγόψυχους και αναλαμβάνοντας ο ίδιος τη 
διεύθυνση του αγώνα κατά των Βουλγάρων συμ-
μοριτών. Παράλληλα, έκτισε μεγαλοπρεπή ναό στη 
Δράμα, μέγαρο Μητροπόλεως, σχολές αρρένων 
και θηλέων, νοσοκομείο και γυμναστήριο. Επίσης, 
φρόντισε τότε για την ανέγερση οικιών για τους 
καπνεργάτες, ιδρύοντας και πολλά φιλανθρωπικά 
καταστήματα, ορφανοτροφεία, γηροκομεία και άλ-
λα κοινωφελή ιδρύματα. Η εθνική αυτή δράση του 
Χρυσοστόμου ανησύχησε την τουρκική διοίκηση, 
η οποία και αναφέρθηκε στην Κωνσταντινούπολη, 
επιτυγχάνοντας την ανάκλησή του από Μητροπο-
λίτη (1907). Μετά, όμως, την ανακήρυξη του Συ-

ντάγματος της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας από 
τους Νεότουρκους το 1908, ο Μητροπολίτης Δρά-
μας Χρυσόστομος επανήλθε στην έδρα του, αλλά 
και πάλι με τη δικαιολογία των τουρκικών αρχών 
ότι η παρουσία του προκαλεί τη διασάλευση της 
τάξης, πέτυχαν τη δεύτερη απομάκρυνσή του.

Το 1910 ο Χρυσόστομος μετετέθη στη Σμύρ-
νη, ως Μητροπολίτης Σμύρνης. Στη Μητρόπολη 
Σμύρνης συνέχισε τους εθνικούς του αγώνες, 
οργάνωσε πάνδημο συλλαλητήριο προκειμένου 
να καταγγείλει τις βιαιότητες των Βουλγάρων 
στην Μακεδονία εναντίον των Ελλήνων καθώς 
και την υποστήριξη των τουρκικών αρχών προς 
τη βουλγάρικη προπαγάνδα και τις γενικότερες 
καταπιέσεις της Υψηλής Πύλης εναντίον του ελ-
ληνισμού του οθωμανικού κράτους. Οι τουρκικές 
αρχές της περιοχής θορυβήθηκαν και πέτυχαν την 
απομάκρυνσή του από τη μητρόπολη της Σμύρνης 
το 1914, στην οποία επέστρεψε μετά την ανακω-
χή του Μούδρου το 1918. Κατά την περίοδο της 
ελληνικής διοίκησης της Σμύρνης (1919-1922) 
συμπεριφέρθηκε ως ο αναμφισβήτητος Εθνάρχης 
του Μικρασιατικού Ελληνισμού και ως ο εμπνευ-
σμένος ηγέτης της «Μικρασιατικής Άμυνας» για τη 
δημιουργία αυτόνομου κράτους σε περίπτωση ήτ-

Ο Μητροπολίτης Σμύρνης Χρυσόστομος ευλογεί στο γήπεδο του Πανιωνίου τους Σμυρναίους εθελοντές, πριν αναχωρή-
σουν για το μέτωπο (Ταχυδρ. δελτάριο, Αρχείο Ενώσεως Σμυρναίων).
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τας του Ελληνικού Στρατού. Η εισβολή των Τούρ-
κων στη Σμύρνη υπήρξε δοκιμασία των εθνικών 
του οραμάτων. Αρνήθηκε να εγκαταλείψει το λαό 
του παρά την πίεση των προξένων της Αγγλίας και 
της Γαλλίας. Υπήρξε ο τελευταίος Μητροπολίτης 
Σμύρνης.

Στις 27 Αυγούστου 1922 συνελήφθη από τον 
Τούρκο φρούραρχο της πόλης Νουρεντίν πασά, 
μετά το τέλος της θείας λειτουργίας στο ναό της 
Αγίας Φωτεινής και παραδόθηκε στον εξαγριω-
μένο και φανατισμένο τουρκικό όχλο. Έπειτα από 
δοκιμασία φρικτών βασανιστηρίων, κατακρεουρ-
γήθηκε και βρήκε μαρτυρικό θάνατο. Ο εκφραστής 
των εθνικών πόθων κατέστη πλέον το σύμβολο 
των τραγικών πεπραγμένων του Γένους. Το δί-
τομο έργο του «Περί Εκκλησίας», τα άρθρα του 
στα περιοδικά «Εκκλησιαστική Αλήθεια» και «Ιερός 
Πολύκαρπος» και η όλη «κηρυκτική» του δράση 
αναδεικνύουν την υπέροχη πνευματική μορφή του 
μεγάλου Εθνομάρτυρα Ιεράρχη. 

Οι πληροφορίες, τις οποίες παρέχει ο πολεμι-
κός ανταποκριτής Κώστας Μισαηλίδης, για το μαρ-
τύριο του Χρυσοστόμου, είναι συγκλονιστικές:

«Λίγο πριν το μεσημέρι της Κυριακής, έβγα-
λαν το Μητροπολίτη από το φρουραρχείο. Να οι 
δικαστές σου και οι τζελάτηδές σου (δήμιοι), του 
είπεν ο φρούραρχος συνταγματάρχης Σαλήχ Ζα-
κήμ Εφέντης. Και τον παρέδωσε στον μαινόμενον 
όχλο που αποβραδύς ξημερώθηκε εκεί βαλμένος, 
από τον Νουρεντίν να τον προσμένη. Κι αρχινά το 
μαρτύριο. Ο δρόμος απ’ την Πλατεία του Διοικη-
τηρίου ως την πλατεία του Ικί Τσεσμέ –τούρκικη 
συνοικία της Σμύρνης– αγρίεψε από το μαρτύριο 
του καινούργιου αυτού Εθνομάρτυρα. Του έβγα-
λαν με ξιφολόγχη τα μάτια, του έκοψαν τ’ αυτιά 
και τη γλώσσα. Τον έσυραν από τα γένια και τα 
μαλλιά. Γύρω απ’ το σώμα του έστησεν η απάν-
θρωπη, η αφάνταστα βάρβαρη τουρκική μανία τον 
πιο φρικτό χορό. Δεν άφησαν τίποτε το σκληρό 
και το εξευτελιστικό που να μην το κάμουν στο 
αφανισμένο και μισοσκοτωμένο κορμί του Χρυσο-
στόμου. Κι εσύρθηκεν έτσι, ως τους Ικί Τσεσμέ, ο 
γέρων Μητροπολίτης Σμύρνης, κατακομματιασμέ-
νος. Από το κορμί του, εκεί, το μεθυσμένο από κτη-
νωδία πλήθος πήρε ένα κομμάτι της σάρκας του 
Χρυσοστόμου για φυλακτό ματωμένο. Το κεφάλι 

Το μαρτύριο του Χρυσοστόμου Σμύρνης. Ελαιογραφία του ζωγράφου Χρήστου Συρράκου (Αρχείο Ενώσεως Σμυρναίων).
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του με βγαλμένα τα μάτια, κομμένα τ’ αυτιά και τη 
γλώσσα, με τα γένια ξεριζωμένα και μαύρο από το 
ξύλο, αιματοστάλαχτο το έμπηξαν στην πατερίτσα 
του και η πομπή μαινόμενη από βλαστήμιες και 
σαρκασμό, το περιέφερε στους Τουρκομαχαλάδες. 
Την ίδια ώρα ο Τσουρουκτσόγλου και ο Κλιμάνο-
γλου μαρτυρούσαν, δεμένοι από τα πόδια, πίσω 
από ένα αυτοκίνητο που ακολουθούσε τον όχλο 
που τυραννούσε τον Μητροπολίτη».

Η Ορθόδοξη Εκκλησία τον ανακήρυξε Άγιο. Η 
μνήμη του «Αγίου Χρυσοστόμου Σμύρνης και των 
συν αυτώ αγίων αρχιερέων Γρηγορίου Κυδωνι-
ών, Αμβροσίου Μοσχονησίων, Προκοπίου Ικονί-
ου, Ευθυμίου Ζήλων καθώς και των κληρικών και 
λαϊκών που σφαγιάσθηκαν κατά τη Μικρασιατική 
Καταστροφή» εορτάζεται την Κυριακή προ της 
Υψώσεως του Τιμίου Σταυρού.

Βιβλιογραφία:
«Καταστροφή της Σμύρνης», Αφιέρωμα Τα Νέα, 2008.
Άριστος Κάτσης, Μικρασιατική εκστρατεία και καταστρο-

φή, Αθήνα, 2008.
Chris Johns, Παυλίνα Μπαλουξή, 1922, ο μεγάλος ξερι-

ζωμός, Αθήνα, 2007.
Χρήστος Αγγελομάτης, Χρονικόν μεγάλης τραγωδίας, 

Αθήνα, 2005.
Σαράντος Καργάκος, Ο Εθνομάρτυς Χρυσόστομος Μη-

τροπολίτης Σμύρνης, Βόλος, 1992.
Ιστορία του Ελληνικού Έθνους, τόμ. ΙΕ, Αθήνα, 1978.

Ο μητροπολίτης Σμύρνης Χρυσόστομος και ο ορθόδοξος κλήρος της Σμύρνης ευλογούν τα ελληνικά στρατεύματα από το 
κεφαλόσκαλο της Λέσχης των Κυνηγών (αρχείο Διευθύνσεως Ιστορίας Στρατού)
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Ο φαρμακοποιός Γεώργιος Μωραΐτης 
(1873-1953) και η δημιουργική του 
πορεία στη Σμύρνη

Της Φωτεινής Καραμαλούδη
Οικονομολόγου, Ερευνήτριας Ιστορίας Ιατρικής και Φαρμακευτικής
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Ο Ελληνικός Στρατός στη Rue Franque ή Ευρωπαϊκό Δρόμο 
όπως ήταν η ελληνική ονομασία της οδού. Σε αυτόν το 
δρόμο βρισκόταν το φαρμακείο του Μωραΐτη.

Η Φωτεινή Καραμαλούδη γεννήθηκε 
στη Λήμνο. Αποφοίτησε από το Αρ-
σάκειο και σπούδασε Οικονομικά στο 
Πανεπιστήμιο Αθηνών. Εργάστηκε 
αρχικά στο Υπουργείο Οικονομικών 
και κατόπιν ως καθηγήτρια στη Μέση 
Εκπαίδευση. Ασχολείται με την ιστορία 
της ιατρικής και φαρμακευτικής του 
τόπου. Κείμενά της έχουν δημοσιευθεί 
στο Ημερολόγιο του Αρχιπελάγους και 
στα περιοδικά Φαρμακευτικός Κόσμος 
και Δέλτος. Έχει εκδώσει τη βιογραφία 
Ο φαρμακοποιός Γεώργιος Μωραΐτης 
(1873-1953). Ένας πρωτοπόρος επι-
στήμονας και επιχειρηματίας Αθήνα 
2012, και έχει έτοιμο προς έκδοση το 
λεύκωμα Από τη spezieria, στο φαρ-
μακείο. Η πολλαπλή ταυτότητα του 
φαρμακοποιού στον ευρύτερο χώρο 
του ελληνισμού.
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Ο Γεώργιος Μωραΐτης είδε το πρώτο φως στο 
νησί του Παπαδιαμάντη, τη Σκιάθο, στις 30 Οκτω-
βρίου του 1873. Καταγόταν από παλιά βυζαντι-
νή οικογένεια του Μυστρά, τους Μωραΐτες, οι 
οποίοι είχαν καταφύγει στη Σκιάθο στα τέλη του 
18ου αιώνα λόγω των Ορλωφικών. Από την ίδια 
οικογένεια καταγόταν και η μητέρα του Αλέξαν-
δρου Παπαδιαμάντη, Γκιουλώ. Ο ξαφνικός χαμός 
του πλοιάρχου πατέρα του σ’ ένα ταξίδι οδήγη-
σε τον Γεώργιο στην Κωνσταντινούπολη, δίπλα 
στον μεγαλύτερο αδελφό του. Εκεί αποφάσισε 
να σπουδάσει φαρμακοποιός. Η Πόλη του 1890 
είχε γύρω στα 250 φαρμακεία, από τα οποία τα 
225 ανήκαν σε χριστιανούς. Οι Ρωμιοί γιατροί και 
φαρμακοποιοί κατείχαν σημαίνουσες θέσεις στην 
αυτοκρατορική αυλή.

Ο Μωραΐτης έγινε δεκτός στη Φαρμακευ-
τική σχολή (École Impériale Civile de Médicine, 
Mekteb-i Tibbiye-i Mülkiye-i Şâhâne) από όπου 
απεφοίτησε το 1895 λαμβάνοντας τον τίτλο Maitre 
en Pharmacie με το υπ’ αριθ. 1386 δίπλωμα. Κα-
τά τη διάρκεια των σπουδών του συνδέθηκε με 
αδελφική φιλία με τον Σμυρναίο συμφοιτητή του 
Λεωνίδα Χιόνη, ο οποίος τον έπεισε να μεταβούν 
στη Σμύρνη, όπου ο θείος του Παναγιωτάκης Χιό-
νης διατηρούσε δύο φαρμακεία.

Μια επιχείρηση κόσμημα  
σε μια κοσμοπολίτικη πόλη
Η Σμύρνη ήταν την εποχή εκείνη μια πόλη με 
ευρωπαϊκό πρόσωπο και ελληνική ψυχή. «Γκια-
ούρ Ισμίρ» (άπιστη Σμύρνη) την αποκαλούσαν οι 
Τούρκοι, γιατί οι «άπιστοι» ήταν αυτοί που κυρι-
αρχούσαν στην οικονομική, κοινωνική και πολι-
τισμική ζωή της πόλης. Σύμφωνα με αναλυτικά 
στοιχεία του Γερμανού προξένου Μόρντμαν, η 
πληθυσμιακή σύνθεση της πόλης ήταν: 245.000 
Οθωμανοί υπήκοοι (90.000 μουσουλμάνοι, 
110.000 Ρωμιοί, 30.000 εβραίοι και 15.000 
Αρμένιοι) και 55.000 ξένοι (30.000 Έλληνες, 
10.000 Ιταλοί, 2.000 Γάλλοι, 1.200 Βρετανοί και 
10.000 άλλοι Ευρωπαίοι). Οι Ρωμιοί πλειοψη-
φούσαν στα επαγγέλματα του γιατρού και του 
φαρμακοποιού. Ο Γεώργιος Μωραΐτης κατέφθα-
σε σ’ αυτή την πόλη με όνειρα και ιδέες στις απο-
σκευές του. Ο Παναγιωτάκης Χιόνης του ανέθεσε 
τη διεύθυνση του ενός από τα δύο φαρμακεία 
του, όπου ο Μωραΐτης διαπνεόμενος από νεωτε-

ριστικές απόψεις, εφήρμοσε καινοτόμα συστήμα-
τα. Οι πρωτοβουλίες που δεν δίστασε να πάρει, 
οι βελτιώσεις που έκανε στο φαρμακείο Χιόνη 
και κυρίως τα ορατά αποτελέσματα της δουλειάς 
του, είχαν ως αποτέλεσμα να αποκτήσει τη βα-
θιά εκτίμηση του ιατρικού και φαρμακευτικού κό-
σμου της Σμύρνης και των επισήμων αρχών της. 
Δεν είχαν περάσει ούτε έξι μήνες από τον ερχομό 
του στη Σμύρνη, όταν ο αρχίατρος του Πολιτικού 
Νοσοκομείου Σμύρνης, ο χειρουργός Μουσταφά 
Μπέη, του ανέθεσε τα καθήκοντα του αρχιφαρ-
μακοποιού του Νοσοκομείου. Όμως ο Μωραΐτης, 
ως ανήσυχο πνεύμα, δεν αρκέστηκε σ’ αυτή την 
επίζηλη δημόσια θέση και τον Απρίλιο του 1897 
παραιτήθηκε από το Νοσοκομείο για να ιδρύσει 
την πρώτη του φαρμακευτική επιχείρηση. Αρωγό 
σ’ αυτήν του την προσπάθεια είχε έναν από τους 
σημαντικότερους εκπροσώπους της ακμάζου-
σας σμυρναίικης κοινωνίας. το Νικόλαο Ηλιάδη, 
ο οποίος τον βοήθησε να αγοράσει έναντι 120 
λιρών το φαρμακείο του Γ. Σκλάβου «Η Μέλισ-
σα», που μετονομάσθηκε σε «Φαρμακείον Γ. 
Μωραΐτου». 

Ο Μωραΐτης υπήρξε ο πρώτος στην Οθωμα-
νική Αυτοκρατορία που κατασκεύασε φύσιγγες 
για υποδερμικές ενέσεις. Ακολούθησαν ιδιοσκευ-
άσματα όπως ο Κοκκωτός Σίδηρος Μωραΐτου (Fer 
Granulé Moraϊtis), η Kola Granulée Moraϊtis, το 
Rob Moraϊtis και άλλα, τα οποία βραβεύθηκαν με 
χρυσά μετάλλια και διπλώματα σε διάφορες εκθέ-
σεις και κατέκτησαν την αγορά της Τουρκίας λόγω 
της εξαιρετικής ποιότητας και του επιστημονικού 
τρόπου παρασκευής τους.
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Το 1903 ίδρυσε φαρμακείο με την επωνυμία 
«Κεντρικόν Φαρμακεμπορείον της Μικράς Ασίας 
και νυμφεύθηκε την κόρη του Ηλιάδη, Αγνή, με 
την οποία απέκτησε τρεις γιους1. Το 1908, με την 
επωνυμία «Φαρμακευτικά καταστήματα Γ. Μω-
ραΐτου», η επιχείρηση εγκαταστάθηκε στο πρώην 
οίκημα της Crédit Lyonnais, επί της Ευρωπαϊκής 
οδού αρ. 12, το οποίο αργότερα έγινε ιδιόκτη-
το. Στο κτήριο προστέθηκε ένας ακόμη όροφος 
προκειμένου να στεγασθούν όλοι οι κλάδοι της 
επιχείρησης. Το επιβλητικό οίκημα, μήκους 60 μέ-
τρων και πλάτους 25, αποτελούσε σημείο προ-

1  Η Δέσποινα Ηλιάδη, μητέρα της Αγνής, ήταν κουνιάδα της Μαρί-
κας Ηλιάδη, η οποία έγινε γνωστή από την ίδρυση στην Αθήνα, 
με δαπάνες της Έλενας Βενιζέλου, του ομώνυμου μαιευτηρίου 
«Μαρίκα Ηλιάδη». Πρώτη εξαδέλφη της Αγνής, ήταν η Δομινή 
Ηλιάδη, μετέπειτα λαίδη Κρώτσφιλντ. (Στο μέγαρο των Κρώ-
τσφιλντ στο Λονδίνο είχε γίνει ο γάμος του Ελευθερίου Βενιζέ-
λου με την Έλενα Σκυλίτση). Η Δέσποινα Ηλιάδη ήταν κουνιάδα 
και της Ουρανίας Ηλιάδη, πεθεράς του George Horton, του 
γνωστού φιλέλληνα πρόξενου των Ηνωμένων Πολιτειών στη 
Σμύρνη την περίοδο της καταστροφής.

σανατολισμού για τους Σμυρναίους. Ήταν «η πιο 
φημισμένη σπετσαρία (φαρμακείο) της Σμύρνης, 
οργανωμένο περίφημα, τόσο που να έχη φήμη 
πανευρωπαϊκή». Αποτελούσε ένα από τα αξιο-
θέατα της πόλης κι έκανε τους Σμυρνιούς περή-
φανους. Οι βασιλείς της Ελλάδας Κωνσταντίνος 
και Σοφία όταν το 1921 πήγαν στη Σμύρνη, το 
επισκέφθηκαν και συγχάρηκαν τον Γεώργιο Μω-
ραΐτη. Αναφέρεται μάλιστα ότι φανερά εντυπω-
σιασμένος ο Κωνσταντίνος γύρισε και είπε: «Τι 
κολοσσός είναι αυτός! Έπρεπε να το είχαμε στην 
Αθήνα» και η βασίλισσα συμπλήρωσε- «Αμφιβάλ-
λω, αν υπάρχουν πολλά τέτοια και στην Γερμανία 
ακόμη». 

Το ισόγειο της επιχείρησης στέγαζε επτά 
ανεξάρτητα τμήματα, το καθένα από τα οποία 
είχε δικό του τμηματάρχη και έμπειρο προσωπι-
κό: Το τμήμα αρωμάτων και καλλυντικών, ιδιο-
σκευασμάτων (spécialités), τροφών και διαίτης, 
συνταγών, οργάνων και επίπλων χειρουργικής, 
οργάνων και επίπλων οδοντιατρικής και τέλος, 

O Mωραΐτης ανάμεσα στο προσωπικό του τις ευτυχισμένες ημέρες της Σμύρνης...
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το τμήμα φαρμακεμπορίου και φαρμακευτικών 
βοτάνων. Ο πρώτος όροφος περιλάμβανε το τμή-
μα κορσέδων και ζωνών, με δοκιμαστήρια για 
άνδρες και γυναίκες, τρία ιατρεία και μια μεγα-
λοπρεπή αίθουσα αναμονής για τους ασθενείς 
και τα γραφεία της διεύθυνσης, του λογιστηρίου, 
της αλληλογραφίας και του αρχείου. Ο δεύτερος 
όροφος στέγαζε τα εργαστήρια: Αποστειρώσεως, 
διυλίσεως, φαρμακευτικών παρασκευασμάτων 
και ιδιοσκευασμάτων του οίκου, εκχυλισμάτων, 
βαμμάτων και παρασκευής δισκίων (tablettes). 
Η επιχείρηση απασχολούσε συνολικά 120 άτομα. 
Τα πρότυπα «Φαρμακευτικά καταστήματα Μωρα-
ΐτη», χάρη στις εγκαταστάσεις και τα εργαστήριά 
τους, μπορούσαν να προμηθεύουν με τα προϊό-
ντα τους όλες τις επαρχίες του εσωτερικού της 
Μικράς Ασίας και τα νησιά του αρχιπελάγους. Ο 
Μωραΐτης στα επανειλημμένα ταξίδια του στην 
Ευρώπη επισκεπτόταν τα διάφορα εργοστάσια, 
ενημερωνόταν για ό,τι καινούργιο υπήρχε και με-
λετούσε τα νεότερα ευρωπαϊκά συστήματα για να 
τα μεταφέρει στη Σμύρνη. 

Όμως τα μαύρα σύννεφα πύκνωναν πάνω 
από τη Σμύρνη, ενώ εκείνη η στροβιλιζόταν ανέ-
μελα στη μέθη των εθνικών προσδοκιών. Στο 
καινούργιο πνεύμα που έφερνε το κίνημα των 
Κεμαλιστών οι «άπιστοι» δεν είχαν θέση. Τον Αύ-
γουστο του 1922 ο Μωραΐτης με την οικογένειά 
του βρισκόταν στο Παρίσι. Θορυβημένος από την 
τροπή που έπαιρναν τα πράγματα, επιβιβάσθη-
κε στο πλοίο της επιστροφής. Φθάνοντας όμως 
στον Πειραιά έμαθε πως η Σμύρνη δεν υπήρχε 
πια. Από τo φαρμακείο του έμεινε ένας σωρός 
αποκαΐδια. Ο ελληνισμός της Μικράς Ασίας, θύμα 
των συμφερόντων των Μεγάλων Δυνάμεων και 
της προδοτικής στάσης των Ελλήνων προστατευ-
ομένων τους, ξεριζώθηκε με τον πιο βίαιο τρόπο 
από τη γη της Ιωνίας. Η μεγαλύτερη συμφορά 
στην ιστορία του νεότερου ελληνισμού είχε συ-
ντελεσθεί. 

Ο Μωραΐτης δεν το έβαλε κάτω και αποφά-
σισε να πάει στην Αίγυπτο. Στα 50 του χρόνια και 
χωρίς να έχει κεφάλαια ξεκίνησε στην Αλεξάν-
δρεια μια καινούρια ζωή, έναν καινούργιο αγώνα. 
Με τη βοήθεια του Μιχαήλ Καζούλλη, ιδιοκτήτη 
του ομώνυμου μεγάλου βαμβακεμπορικού οί-
κου, έστησε μία νέα φαρμακευτική επιχείρηση, 
τα εγκαίνια της οποίας έγιναν στις 7 Απριλίου του 

1923. Ο Μωραΐτης ήταν ένας σεμνός άνθρωπος, 
που εκτιμούσε πάντα τους συνεργάτες του και 
στηριζόταν σ’ αυτούς. Το 1947 στον εορτασμό 
των 50 χρόνων εργασίας του, που έγινε παρου-
σία προξενικών αρχών της Ελλάδας, διευθυντών 
τραπεζών, γιατρών, διευθυντών εφημερίδων, 
μελών της αλεξανδρινής κοινωνίας κ.ά., τόνισε: 
«Εάν κατόρθωσα να ιδρύσω εν Σμύρνη το πρό-
τυπον εκείνο Φαρμακείον και να το επανεγείρω 
ενταύθα εις την ωραίαν Αλεξάνδρειαν της φιλο-
ξένου αυτής χώρας, δεν είναι έργον μόνον ιδικόν 
μου αλλ’ εξίσου και έργον ιδικόν σας […] ουδεμία 
επιχείρησις είναι δυνατόν να προαχθή με μόνον 
τον δραστήριον, τον εργατικόν και εμπνευσμένον 
προϊστάμενόν της, εάν δεν βοηθήται ούτος και 
από εργατικούς, δραστήριους, τιμίους και εμπνευ-
σμένους συνεργάτας». 

Το κοινωνικό και φιλανθρωπικό του 
έργo
Ο Γεώργιος Μωραΐτης υπήρξε άριστος επιστήμο-
νας και επιχειρηματίας. Πάνω από όλα ήταν ένας 
άνθρωπος που σε όλη του τη ζωή προσέφερε 
πλούσιο κοινωνικό και φιλανθρωπικό έργο. Για 
τον γενέθλιο τόπο του, την αγαπημένη του Σκιάθο, 
διέθεσε ένα σημαντικό για την εποχή ποσό για την 
ύδρευση της πόλης. Τιμώντας τον ο δήμος της Σκι-
άθου έδωσε σε μία από τις κεντρικότερες οδούς 
το όνομά του. Η ελληνική πολιτεία τον τίμησε με 
το παράσημο της ευποιίας, το οποίο του απένειμε 
ο τότε βασιλεύς Παύλος.

Πλούσια ήταν η κοινωνική δραστηριότητα 
του Μωραΐτη στη Σμύρνη. Διετέλεσε έφορος του 
Ελληνικού Νοσοκομείου «Άγιος Χαράλαμπος». 
Υπήρξε συνιδρυτής μαζί με το γιατρό Απόστολο 

Το επιβλητικό κτήριο της Σμύρνης.
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Ψαλτώφ, τον δημοσιογράφο Σωκράτη Σολομω-
νίδη και τον Γεώργιο Λαβδαίο, του Λαϊκού Συσ-
σιτίου Σμύρνης που στόχο είχε να βοηθηθούν οι 
άποροι, ιδιαίτερα κατά την περίοδο του πρώτου 
πολέμου. Τον Ιανουάριο του 1919 μετέβη στην 
Αθήνα ως έκτακτος απεσταλμένος της Δημογε-
ροντίας και του Μητροπολίτη Σμύρνης Χρυσο-
στόμου και πέτυχε «να σταλούν εν Σμύρνη, προς 
διανομήν μεταξύ των πτωχών, περί τας 15.000 
λίρας εις μετρητά, εκτός των ειδών ρουχισμού». 
Ενίσχυε με σημαντικά ποσά τα αγαθοεργά ιδρύ-
ματα της πόλης και το 1920 ήταν από τους πρώ-
τους που έσπευσε να εγγραφεί, για 300.000 
δρχ., στο κρατικό δάνειο των 300.000.000 που 
εξέδωσε ο Ελευθέριος Βενιζέλος. Σημαντική 
ήταν και η δράση που ανέπτυξε στο πλαίσιο της 
Εθνικής Εταιρείας. Το φαρμακείο του υπήρξε το 
στρατηγείο των μελών της Εθνικής Εταιρείας στη 
Σμύρνη.

Η ζωή του Μωραΐτη μοιάζει με παραμύθι. Ένα 
παραμύθι με ήρωα ένα νεαρό παιδί, που από «Τα 
ρόδιν’ ακρογιάλια» της Σκιάθου θα βρεθεί στην 
«ευδαίμονα» Κωνσταντινούπολη κι από εκεί στην 
«άπιστη» Σμύρνη, για να καταλήξει «στη γη των 

Φαραώνων», όπου και θα ταφεί «στον ίσκιο των 
Φοινίκων» της2. Σ΄ όλη του τη ζωή υπήρξε ένας 
πλάνητας και πολυμήχανος Οδυσσέας. Ένας Έλλη-
νας της διασποράς… 

Βιβλιογραφία
Ανώνυμος, Τα 50 έτη εργασίας του Γ. Κ. Μωραΐτου 

1897-1947, Αθήνα-Αλεξάνδρεια, IMPRIMERIE “ LE 
PROGRÈS”, Αλεξάνδρεια 1947

Καραμαλούδη Φωτεινή, Ο φαρμακοποιός Γεώργιος 
Μωραΐτης (1873-1953), ένας πρωτοπόρος επι-
στήμονας και επιχειρηματίας, Αθήνα 2012

Σολομωνίδης X., Ένας φαρμακευτικός κολοσσός στη 
Σμύρνη α΄ και β’ μέρος, εφ. Προσφυγικός Κόσμος, 
26.11.1967

Σουλογιάννης Ε., «Ο Σκιαθίτης φαρμακοποιός Γεώργιος 
Μωραΐτης, από τη Σμύρνη στην Αίγυπτο», Ο Αιγυ-
πτιώτης, Μάιος 1989.

2  «Τα Ρόδιν’ ακρογιάλια», είναι νουβέλα του Αλέξανδρου Παπα-
διαμάντη. «Ευδαίμονα», dersaadet, αποκαλούσαν οι Τούρκοι 
την Κωνσταντινούπολη. Τα αποσπάσματα για την Αλεξάνδρεια 
προέρχονται από το ποίημα του Πέτρου Μάγνη (Κωνσταντίνου 
Κωνσταντινίδη), «Ο εφήμερος πλούτος της», 1914.

Η είσοδος του φαρμακείου του Γεωργίου Μωραΐτη στη Σμύρνη. Αυτό το φαρμακείο ήταν σημείο αναφοράς στη Σμύρνη 
και δεν είχε να ζηλέψει σε τίποτα τις αντίστοιχες μεγάλες ευρωπαϊκές επιχειρήσεις.
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Η έννοια του σχεδιασμού δράσης  
στη ναυπηγική τεχνολογία

Του Παναγιώτη Αλούρδα
Αρχιπλοιάρχου ε.α. ΠΝ



Τεύχος 583-Τομος 173 | Ναυτική Επιθεώρηση  57

Ένα σύγχρονο ναυπηγείο. Η μεγάλη του έκταση μαζί με 
τον μεγάλο αριθμό ειδικοτήτων του τεχνικού προσωπικού 
δημιουργούν υψηλές απαιτήσεις ως προς τον σχεδιασμό 
δράσης.

Ο Αρχιπλοίαρχος ε.α. Παναγιώτης Γ. 
Αλούρδας ΠΝ αποφοίτησε από τη ΣΝΔ 
το 1980. Υπηρέτησε στο Α/Τ ΒΕΛΟΣ, 
στη Φ/Γ ΛΗΜΝΟΣ, στο ΝΚ, στο ΝΣ, στο 
Ν.Κ. Σκαραμαγκά, στο ΓΕΝ/Δ2, στο 
Ν.Κ. Ρωσίας, στο ΓΕΝ/ΔΕΞ και στο Ν.Κ. 
Ελευσίνας. Το 1989 αποφοίτησε από 
το ΜΙΤ με τα πτυχία του Ναυπηγού και 
του Μηχανολόγου Μηχανικού. Από τα 
εικοσιπέντε (25) έτη της υπηρεσίας 
του ως Αξιωματικού τα δώδεκα (12) 
υπηρέτησε σε θέσεις της Διεύθυνσης 
Εξοπλισμών. Υπήρξε εκπρόσωπος του 
Π.Ν. στο ΝΑΤΟ και τη ΔΕΕ σε θέματα 
σχεδίασης πολεμικών πλοίων. Επίσης 
διετέλεσε βοηθός καθηγητή στη ΣΝΔ 
στο μάθημα της Ναυπηγίας για μία 
δεκαετία. Αποστρατεύτηκε μετά από 
αίτησή του το 2005 και από το 2005 
μέχρι το 2011 εργάσθηκε στα Ναυπη-
γεία Ελευσίνας.
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By failing to prepare,
you are preparing to fail.

Benjamin Franklin

Όπως στρώνει καθένας,
έτσι και κοιμάται.

Εισαγωγή
Κάθε τεχνολογία χρειάζεται μία εννοιολογία. Σκο-
πός της μικρής αυτής εργασίας είναι ο ορισμός 
των εννοιών Διαχείριση (Management), Μηχάνιση 
(Engineering) και Σχεδιασμός Δράσης (Planning). 
Για τον σχεδιασμό δράσης, ο οποίος είναι συστατι-
κό στοιχείο της διαχείρισης αλλά και βασικός πα-
ράγων για την επιτυχή ολοκλήρωση κάθε σημαντι-
κού τεχνικού έργου, παρουσιάζεται ένας έμμεσος 
ορισμός που έχει εφαρμογή κυρίως στη ναυπηγική 
τεχνολογία.

Ίσως δεν είναι τυχαίο ότι στην Ελλάδα της 
χαμηλής παραγωγικότητας και επομένως και 
ανταγωνιστικότητας, οι βασικές αυτές έννοιες της 
τεχνολογίας, που στα Αγγλικά έχουν ξεκάθαρο νό-
ημα, στα Ελληνικά να έχουν διάφορες μεταφρά-
σεις, γεγονός που δυσχεραίνει την κατανόηση και 
τη χρήση τους. Άλλωστε και η λέξη τεχνολογία με 
τη σύγχρονή της έννοια αποτελεί αντιδάνειο.

Διαχείριση - Management
Υπάρχουν πολλοί ορισμοί της έννοιας της διαχεί-
ρισης. Ο παρακάτω ορισμός προέρχεται από το 
Σχετικό 14 και είναι ο εξής:

Διαχείριση: Η διεργασία της χρησιμοποίησης 
ανθρωπίνου δυναμικού και υλικών πόρων για την 
επίτευξη προκαθορισμένων αντικειμενικών σκο-
πών. Περιλαμβάνει τις δραστηριότητες:

➢  σχεδιασμού δράσης (planning),
➢  οργάνωσης (organizing),
➢  διεύθυνσης (directing),
➢  συντονισμού (coordinating), και 
➢  ελέγχου (controlling).

Πρέπει να αναφερθεί ότι άλλοι ορισμοί (Σχετι-
κό 29) περιλαμβάνουν και άλλες δραστηριότητες 
όπως εκτέλεση (executing), στελέχωση (staffing) 
και παρακολούθηση (monitoring). Η ουσία όμως 
είναι ότι η διαχείριση κάθε έργου (project), περι-
λαμβάνει τρεις βασικές δραστηριότητες:

1.  Τον Σχεδιασμό Δράσης που ανάλογα με την πε-
ρίπτωση μπορεί να περιλαμβάνει την οργάνωση 
και την στελέχωση.

2.  Την Εκτέλεση που περιλαμβάνει την διεύθυνση 
και τον συντονισμό.

3.  Τον Έλεγχο που περιλαμβάνει και την παρακο-
λούθηση.
Αξίζει να σημειωθεί ότι αν και η λέξη manage-

ment με τη σημερινή της έννοια εμφανίσθηκε στα 
Αγγλικά, το τέλος του 16ου αιώνα, το «επιστημο-
νικό» management θεμελιώθηκε στις αρχές του 
20ού αιώνα και αναμφίβολα ο θεμελιωτής του, 
παρά τις επικρίσεις που κατά καιρούς διατυπώ-
θηκαν εναντίον του, είναι ο Αμερικανός μηχανικός 
Frederick Winslow Taylor (1856-1915).

Επισημαίνεται ότι η επιστημονική διαχείριση δη-
μιουργήθηκε σαν ανάγκη καταπολέμησης της σπα-
τάλης (waste) και με πρωταρχικό σκοπό την αύ-
ξηση της απόδοσης στο πεδίο της τεχνολογίας και 
ειδικότερα της παραγωγής (production efficiency). 
Αυτό το τελευταίο αργότερα μετατοπίσθηκε από την 
απόδοση στην αποτελεσματικότητα (effectiveness), 
καθώς η διαχείριση μετεξελίχθηκε και διαχύθηκε 
σε όλους τους τομείς των ανθρωπίνων δραστηριο-
τήτων και καθώς η χειρωνακτική εργασία αντικαθί-
στατο σε αυξανόμενο βαθμό από την πνευματική.

Δεν πρέπει να λησμονείται όμως ότι αν και 
όλοι οι χειρώνακτες είναι σε κάποιο βαθμό και 
εργάτες γνώσης (knowledge worker), στο πεδίο 
της τεχνολογίας η αύξηση της ανταγωνιστικότητας 
προϋποθέτει την αύξηση της παραγωγικότητας η 
οποία ουσιαστικά δεν είναι τίποτε άλλο από την 
απόδοση της παραγωγής (production efficiency). 
Άλλωστε η παραγωγικότητα ορίζεται ως ο όγκος 
παραγωγής που επιτυγχάνεται σε σχέση την εργα-
σία που καταναλίσκεται.

Μηχάνιση - Engineering
Υπάρχουν πολλοί ορισμοί της έννοιας της μηχά-
νισης (για τη λέξη δίνεται επεξήγηση στο Παράρ-
τημα 1). Ο παρακάτω ορισμός προέρχεται από το 
Σχετικό 18 και είναι ο εξής:

Η Μηχάνιση αναφέρεται στην πραγματοποίηση 
της σχεδίασης, κατασκευής και λειτουργίας κάθε 
τεχνουργήματος (τεχνικού προϊόντος) το οποίο 
μετασχηματίζει τον φυσικό κόσμο που μας περι-
βάλλει για να ικανοποιήσει κάποια αναγνωρισμένη 
ανάγκη.



Τεύχος 583-Τομος 173 | Ναυτική Επιθεώρηση  59

Η σχεδίαση είναι η δημιουργία των σχεδίων 
και των απαιτουμένων πληροφοριών για την 
κατασκευή του τεχνικού προϊόντος, η κατασκευή 
είναι η διεργασία μετατροπής των σχεδίων σε τε-
χνικό προϊόν και η λειτουργία είναι η χρήση και η 
συντήρησή του. Βέβαια, η σχεδίαση αποτελεί το 
κεντρικό θέμα της μηχάνισης, καθ’ όσον είναι η 
κατ’ εξοχήν δημιουργική δραστηριότητα και περι-
λαμβάνει τις δραστηριότητες της έρευνας και της 
ανάπτυξης. Επίσης στην κατασκευή περιλαμβάνο-
νται και οι δοκιμές.

Διευκρινίζεται ότι η έννοια της τεχνολογίας 
είναι ευρύτερη αυτής της μηχάνισης, καθώς πε-
ριλαμβάνει όλες τις πλευρές της σχεδίασης, κα-
τασκευής και λειτουργίας του τεχνικού προϊόντος˙ 
π.χ. ο απλός σχεδιαστής (draftsman), ο τεχνίτης ή 
ο χειριστής, αν και κινούνται εντός του πεδίου της 
τεχνολογίας, δεν είναι μηχανικοί.

Σημαντική είναι επίσης η διαφορά μεταξύ 
επιστήμης (science) και μηχάνισης, ιδιαίτερα στο 
επίπεδο της εφαρμογής της γνώσης καθ’ όσον οι 
επιστήμονες χρησιμοποιούν την γνώση για να δη-

μιουργήσουν νέα γνώση, ενώ οι μηχανικοί χρησι-
μοποιούν τη γνώση για να σχεδιάσουν (κατασκευ-
άσουν και λειτουργήσουν) τεχνικά προϊόντα.

Σχεδιασμός δράσης - Planning
Κατ’ αρχάς είναι σκόπιμο να δοθεί ο ορισμός του 
σχεδίου δράσης. Ο παρακάτω ορισμός προέρχεται 
από το Σχετικό 14:

Σχέδιο Δράσης: Μία προκαθορισμένη πορεία 
δράσης κατά τη διάρκεια μίας ορισμένης χρονικής 
περιόδου, η οποία αποτελεί μία προγραμματισμέ-
νη ανταπόκριση σε ένα προβλεπόμενο περιβάλ-
λον για την επίτευξη ενός ορισμένου συνόλου από 
αντικειμενικούς σκοπούς που δύνανται να τροπο-
ποιηθούν.

Υπάρχουν πολλοί ορισμοί της έννοιας του σχε-
διασμού δράσης. Θα δοθούν δύο, ένας εκτενής 
και ένας σύντομος. Ο παρακάτω εκτενής ορισμός 
προέρχεται από το Σχετικό 14:

Ο Σχεδιασμός Δράσης είναι μία συνειδητή δι-
ανοητική διεργασία πριν από την έναρξη της δρά-
σης που χαρακτηρίζεται από:

Το πλοίο και ειδικά το πολεμικό πλοίο είναι το πιο πολύπλοκο ανθρώπινο κατασκεύασμα, όπως καταδεικνύεται από την 
συνολική διάρκεια του έργου της ναυπήγησης. Για ένα πολεμικό πλοίο μεγέθους φρεγάτας η διάρκεια από την έναρξη της 
σχεδίασης μέχρι το πέρας των δοκιμών ξεπερνά τα δέκα χρόνια. Ένα συμβατικό υποβρύχιο όπως αυτά της φωτογραφίας 
(τύπου 214 που κατασκευάζονται στα Ελληνικά Ναυπηγεία Α.Ε.) αποτελείται από 1.000.000 μοναδικά τμήματα, ενώ ένα 
μαχητικό αεροσκάφος από 15.000.
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1.  αναγνώριση μίας ανάγκης ή ενός ερεθίσματος,
2.  συσσώρευση πληροφοριών,
3.  ταξινόμηση και συσχέτιση των τμημάτων των 

πληροφοριών και των πεποιθήσεων,
4.  καθορισμός αντικειμενικών σκοπών,
5.  καθορισμός προϋποθέσεων,
6.  πρόβλεψη μελλοντικών καταστάσεων,
7.  συγκρότηση εναλλακτικών πορειών δράσης βα-

σισμένων σε επί μέρους αποφάσεις,
8.  κατάταξη ή επιλογή ολοκληρωμένων συστημά-

των δράσης τα οποία θα επιτύχουν τη βέλτιστη 
αναλογία των τελικών και ενδιαμέσων αντικει-
μενικών σκοπών,

9.  καθορισμός προτύπων και μέσων για την μέ-
τρηση της συμμόρφωσης προς το επιλεγμένο 
πρόγραμμα δράσης.
Ο Σχεδιασμός Δράσης μπορεί να κατηγοριο-

ποιηθεί σε φυσικό, οργανωτικό, διεργασίας, χρη-
ματοπιστωτικό, λειτουργικό ή γενικό. Είναι η πρά-
ξη της επιλογής και της συσχέτισης πραγματικών 
πληροφοριών και προϋποθέσεων, βασισμένων σε 
στοιχεία που έχουν αποκτηθεί από παρελθούσα 
εμπειρία για τον σκοπό της θέασης και της συ-
γκρότησης ενεργειών οι οποίες είναι απαραίτητες 
για την επίτευξη καθορισμένων αντικειμενικών 
σκοπών και στόχων στο μέλλον.

Ο παρακάτω σύντομος ορισμός προέρχεται 
από το Σχετικό 15:

Σχεδιασμός Δράσης: ο καθορισμός όλων των 
ενεργειών και ικανοτήτων που απαιτούνται για την 
επίτευξη ενός αντικειμενικού σκοπού.

Επομένως, μπορούμε να πούμε ότι ο σχεδια-
σμός δράσης στο πλαίσιο ενός κατασκευαστικού 
έργου (work, project), αποτελεί μία από τις δρα-
στηριότητες της διαχείρισης και συνίσταται κυρίως 
στην προετοιμασία για την εκτέλεση του έργου, γί-
νεται δε πριν από την έναρξη της κατασκευής.

Ορισμός του σχεδιασμού δράσης  
για τη ναυπηγική τεχνολογία
Ο ορισμός του σχεδιασμού δράσης για την ναυπη-
γική τεχνολογία αναφέρεται στις ενέργειες ή στα 
σύνολα ενεργειών που απαιτείται να γίνουν πριν 
από την έναρξη της κατασκευής του πλοίου, κάθε 
ένα εκ των οποίων αντιστοιχίζεται σε μία λέξη η 
οποία και το καθορίζει ερωτηματικά.

Δηλαδή για να έχει ολοκληρωθεί ο σχεδιασμός 
δράσης για τη ναυπήγηση ενός πλοίου θα πρέπει 

να έχουν απαντηθεί πλήρως ή τουλάχιστον ικανο-
ποιητικά οι παρακάτω ερωτήσεις:

➢  ΤΙ;
➢  ΠΟΙΟΣ;
➢  ΠΟΤΕ;
➢ΠΟΥ;
➢  ΠΩΣ;
➢  ΥΛΙΚΑ;
➢  ΜΕΣΑ;
➢  ΚΟΣΤΟΣ;

«ΤΙ;» Τι είναι αυτό που θα κατασκευασθεί; Η 
απάντηση στην ερώτηση αυτή είναι η δημιουργία 
των μοναδιαίων εργασιών (unit of work, activity, 
task, job) το σύνολο των οποίων αποτελεί το έργο. 
Προϋπόθεση είναι η ύπαρξη της λεπτομερούς σχε-
δίασης του πλοίου (detail design). Διευκρινίζεται 
ότι η σχεδίαση δεν αποτελεί μέρος του σχεδιασμού 
δράσης, αλλά ότι η ύπαρξή της είναι απαραίτητη 
για την ανάλυση του έργου (work analysis).

1. «ΠΟΙΟΣ;» Ποιος θα το κατασκευάσει; Η απά-
ντηση στην ερώτηση αυτή είναι ο καθορισμός για 
κάθε μοναδιαία εργασία των ειδικοτήτων (trades) 
και των εργατοωρών (man-hours) που απαιτού-
νται για την εκτέλεσή της, καθώς και του φόρτου 
εργασίας (workload) ανά ειδικότητα. Αυτός θα 
προέλθει από τις ειδικότητες και τις εργατοώρες 
που απαιτούνται για την εκτέλεση κάθε εργασί-
ας. Επίσης, ο καθορισμός των εργασιών που θα 
γίνουν με ίδιο προσωπικό (in house) ή με υπεργο-
λάβους (outsourcing).

2. «ΠΟΤΕ;» Πότε και με ποια σειρά θα κατα-
σκευασθεί; Η εκπόνηση του χρονικού προγραμ-
ματισμού (scheduling), δηλαδή ο χρονικός προσ-
διορισμός εκτέλεσης κάθε μίας από τις μοναδιαίες 
εργασίες είναι η απάντηση στην ερώτηση αυτή. 
Απαραίτητο συστατικό του χρονικού προγραμματι-
σμού είναι και η σειρά (sequence) των εργασιών.

3. «ΠΟΥ;» Πού θα κατασκευασθεί; Η απάντηση 
στην ερώτηση αυτή είναι ο καθορισμός του χώ-
ρου εργασίας (συνεργείο, χώρος πλοίου ή άλλος 
χώρος) όπου θα εκτελεσθεί κάθε εργασία. Επί-
σης ο καθορισμός της βέλτιστης ροής εργασίας 
(workflow).

4. «ΠΩΣ;» Πώς θα κατασκευασθεί; Η απάντη-
ση στην ερώτηση αυτή είναι ο καθορισμός της 
φιλοσοφίας κατασκευής (build philosophy) αλλά 
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και των διεργασιών (processes), των μεθόδων 
(methods) και των διαδικασιών (procedures), 
οδηγίες (instructions) που θα χρησιμοποιηθούν 
στην κατασκευή. Το «πώς θα κατασκευασθεί;» ένα 
τεχνικό προϊόν είναι γνωστό ως process planning 
(σχεδιασμός δράσης διεργασιών).

5. «ΥΛΙΚΑ;» Με ποια υλικά θα κατασκευασθεί; Η 
απάντηση στην ερώτηση αυτή είναι ο καθορισμός 
της λίστας των υλικών (bill of material - BOM) για 
κάθε μία από τις μοναδιαίες εργασίες. Επίσης, ο 
καθορισμός των υλικών που θα κατασκευασθούν 
ή θα αγορασθούν (make or buy). Διευκρινίζεται 
ότι η εκπόνηση προδιαγραφών (specifications) 
και οι ποσότητες (quantities) των υλικών αποτε-
λεί τμήμα της λεπτομερούς σχεδίασης του πλοίου. 
Επισημαίνεται ότι κατά τη διάρκεια της κατασκευ-
ής του πλοίου παράγονται ενδιάμεσα προϊόντα 
(interim products), τα οποία απαιτούνται για την 
εκτέλεση μίας επόμενης εργασίας.

6. «ΜΕΣΑ;» Ποια είναι τα μέσα που θα απαιτη-
θούν για την κατασκευή; Στα μέσα δεν περιλαμ-
βάνεται το προσωπικό (αναφέρεται ανωτέρω στο 
4), αλλά οι εγκαταστάσεις (facilities), οι αποθήκες 
(stores), τα μηχανήματα (equipment), τα εργα-

λεία (tools), τα ειδικά εργαλεία (special tools), οι 
απαιτήσεις χρηματοδότησης (financing) και άλλες 
υπηρεσίες.

7. «ΚΟΣΤΟΣ;» Ποιο είναι το κόστος κατασκευής; 
Κανένα έργο δεν μπορεί να ξεκινήσει και καμία 
σύμβαση έργου δεν μπορεί να συμφωνηθεί, εάν 
δεν έχει υπολογισθεί με σχετική ακρίβεια το κό-
στος του έργου και κανένα κόστος δεν μπορεί να 
υπολογισθεί με σχετική ακρίβεια, εάν δεν έχουν 
απαντηθεί ικανοποιητικά οι ανωτέρω ερωτήσεις 1 
μέχρι 7, καθώς όλες άμεσα ή έμμεσα επηρεάζουν 
το κόστος του έργου.

Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι για να γίνει ο 
σχεδιασμός δράσης της ναυπήγησης ενός πλοίου, 
απαιτείται προσωπικό με σημαντική τεχνογνωσία, 
ο αριθμός του οποίου είναι άμεση συνάρτηση του 
μεγέθους και της πολυπλοκότητας του έργου.

Επισημαίνεται ότι η σχεδίαση και κατασκευή 
ενός σύγχρονου πλοίου είναι ένα μείζον έργο μη-
χάνισης και διαχείρισης.

Ορισμένες απαραίτητες διευκρινίσεις
Η ουσία του σχεδιασμού δράσης είναι η προε-
τοιμασία για την εκτέλεση του έργου και το κε-

Η σχεδίαση και κατασκευή ενός σύγχρονου πλοίου είναι ένα μείζον έργο μηχάνισης και διαχείρισης. Ο υψηλός βαθμός 
πολυπλοκότητας του έργου καθορίζει και τις υψηλές απαιτήσεις του ως προς τον σχεδιασμό δράσης. Η Δομημένη Κατά-
τμηση Έργου (Work Breakdown Structure) αποτελεί τη βάση κάθε σχεδιασμού δράσης. Οι μοναδιαίες εργασίες σε σχέση 
με το έργο και μεταξύ τους πρέπει να είναι: συλλογικά εξαντλητικές (collectively exhaustive) και αμοιβαία αποκλειστικές 
(mutually exclusive).
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ντρικό θέμα του είναι η ανάλυση του έργου και η 
κατάτμησή (breakdown) του σε εργασίες και όχι ο 
χρονικός προγραμματισμός (scheduling), ο οποίος 
αποτελεί ένα μέρος του. Σημειώνεται ότι υπάρχουν 
περιπτώσεις διαχωρισμού του σχεδιασμού δράσης 
από τον χρονικό προγραμματισμό.

Για την επιτυχή ολοκλήρωση κάθε μεγάλου 
και πολύπλοκου κατασκευαστικού έργου (όπως η 
ναυπήγηση ενός πλοίου), εκτός από την επίτευξη 
των επιδόσεων (performance) του τελικού προ-
ϊόντος, οι άλλοι δύο βασικές παράμετροι είναι η 
χρονική διάρκεια και οι πόροι (προσωπικό, μέσα) 
που απαιτούνται για την εκτέλεσή του. Στο πλαίσιο 
του σχεδιασμού δράσης, η χρονική διάρκεια μετα-
τρέπεται σε ένα χρονοδιάγραμμα (schedule) και οι 
πόροι σε ένα κόστος.

Η ανάλυση του έργου και η κατάτμησή του 
σε εργασίες, είναι απαραίτητη για τον συντονι-
σμό (coordination) και τον έλεγχο (control) του 
έργου, άλλες δύο από τις δραστηριότητες της 
διαχείρισης. Άλλωστε, τα σύγχρονα συστήματα 
διαχείρισης που εφαρμόζονται σε πολύπλοκα 
έργα απαιτούν τη δομημένη κατάτμηση του έρ-
γου σε μοναδιαίες εργασίες (work breakdown 
structure). Χαρακτηριστικό παράδειγμα, το Σύ-
στημα Διαχείρισης Αποκτημένης Αξίας (Earned 
Value Management System).

Στο πεδίο της τεχνολογίας υπάρχει σαφής αντι-
στοιχία μεταξύ της σχεδίασης (design) στο επίπε-
δο της μηχάνισης και του σχεδιασμού δράσης στο 
επίπεδο της διαχείρισης. Η σχεδίαση όπως και ο 
σχεδιασμός δράσης πρέπει να γίνουν πριν από 
την έναρξη κατασκευής του τεχνικού προϊόντος. 
Χαρακτηριστικό είναι επίσης ότι το κόστος της σχε-
δίασης και του σχεδιασμού δράσης είναι μη επα-
ναλαμβανόμενο (non-recurring) στις περιπτώσεις 
που το τεχνικό προϊόν κατασκευάζεται πάνω από 
μία φορά.

Πρέπει επίσης να τονισθεί ότι για την ανάλυση 
του έργου (work analysis) αποτελεί βασική προϋ-
πόθεση η ύπαρξη μεθοδολογίας και στοιχείων, τα 
οποία θα χρησιμοποιηθούν για τον καθορισμό των 
εργατοωρών ανά ειδικότητα, που απαιτούνται για 
την εκτέλεση κάθε μοναδιαίας εργασίας. Η ύπαρ-
ξη αυτών των στοιχείων που προέρχονται κυρίως 
από ανάλυση αποτελεσμάτων προηγουμένων έρ-
γων θεωρείται απαραίτητη.

Υπάρχει η εσφαλμένη εντύπωση ότι ο σχεδι-

ασμός δράσης είναι μία πολυτέλεια, μία διασπά-
θιση πόρων ή κάτι που θα μπορούσε και να μη 
γίνει πριν από την έναρξη της κατασκευής ενός 
έργου. Το λάθος αυτό έχει οδηγήσει σε κατα-
στροφές πάρα πολλών και σημαντικών έργων. 
Μία εξέταση των ενεργειών που πρέπει να γί-
νουν στο πλαίσιο του σχεδιασμού δράσης δείχνει 
ότι όλες είναι απαραίτητες, άρα το ερώτημα δεν 
είναι αν θα πρέπει να γίνουν αλλά πώς θα γί-
νουν. Θα γίνουν συστηματικά και μεθοδικά από 
το κατάλληλο προσωπικό πριν από την έναρξη 
της κατασκευής ή θα γίνουν από τους τεχνίτες 
ταυτόχρονα με την εργασία κατασκευής με κα-
ταστροφικά, όπως προαναφέρθηκε, αποτελέ-
σματα.

Προς επίρρωση των ανωτέρω, αναφέρεται ότι 
η διαφορά παραγωγικότητας μεταξύ δύο ναυπη-
γείων με τις ίδιες υποδομές φθάνει και υπερβαί-
νει το 6:1 (Σχετικό 22), δηλαδή για το ίδιο προϊόν 
μία εργατοώρα στο ένα ναυπηγείο παράγει το ίδιο 
αποτέλεσμα με έξι εργατοώρες στο άλλο. Η δια-
φορά αυτή της παραγωγικότητας οφείλεται κατά 
κοινή αποδοχή κυρίως στην έλλειψη σχεδιασμού 
δράσης και οργάνωσης.

Αντί επιλόγου
Αξίζει να σημειωθεί ότι ήταν ο θεμελιωτής της 
σύγχρονης διαχείρισης (management) Frederick 
Winslow Taylor αυτός που κατά κύριο λόγο έφερε 
τον σχεδιασμό δράσης στο προσκήνιο και τον κα-
θόρισε ως το κεντρικό θέμα της διαχείρισης.

Έχουν γραφεί εκατοντάδες χιλιάδες βιβλία για 
τηνδιαχείριση και τον σχεδιασμό δράσης, με απο-
τέλεσμα ακόμα και η διαδικασία επιλογής αυτών 
που αξίζει να διαβασθούν να είναι μία χρονοβόρα 
εργασία που απαιτεί σημαντικό σχεδιασμό δράσης 
από τους ενδιαφερόμενους. Το σίγουρο είναι ότι 
σε αυτά που πρέπει να διαβασθούν πρέπει να πε-
ριλαμβάνονται αυτά του πατέρα της επιστημονικής 
διαχείρισης, Frederick Winslow Taylor, τα Σχετικά 
12 και 13.

Ένας από τους πρωτοπόρους της επιστημο-
νικής διαχείρισης, ο Γάλλος μηχανικός Henri Le 
Chatelier (1850-1936), θεωρούσε τα βιβλία αυ-
τά πιο σημαντικά από την «Καταγωγή των Ειδών» 
του Δαρβίνου. Τα βιβλία αυτά δεν έχουν εκδοθεί 
στα Ελληνικά. Ευτυχώς, η «Καταγωγή των Ειδών» 
έχει.
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Παράρτημα 1
Ετυμολογικές και εννοιολογικές 
διευκρινίσεις
Οι λέξεις manage/management έχουν προέλθει 
από τη λατινική λέξη manus που σημαίνει χέρι. Η 
αρχική έννοια της λέξης manage ήταν εκπαιδεύω 
άλογο. Η λέξη management με τη σημερινή της 
έννοια εμφανίσθηκε το τέλος του 16ου αιώνα. 
Πολλές αγγλικές λέξεις έχουν προέλθει από τη 
λατινική λέξη manus, όπως manual, manufacture 
κ.λπ. Η λέξη management έχει ουσιαστικά ελλη-
νοποιηθεί και χρησιμοποιείται με αγγλικούς ή με 
ελληνικούς χαρακτήρες· στο Σχετικό 2 της Βιβλι-
ογραφίας περιλαμβάνονται οι λέξεις μάνατζερ, 
μανατζάρω και μάνατζμεντ.

Σε ένα απλό ή τεχνολογικό λεξικό, η λέξη 
management μεταφράζεται ως διεύθυνση, δι-
οίκηση, διαχείριση. Η λέξη διαχείριση είναι μετα-
φραστικά πιο κοντά στο management. Στο Σχετικό 
2 για τη λέξη μάνατζμεντ δίδονται οι ερμηνείες 
διοικητική επιστήμη/τέχνη, διοίκηση επιχειρήσε-
ων. Αξίζει να σημειωθεί ότι στην αγγλική γλώσ-
σα οι λέξεις διοικώ (command) και διοικητής 
(commander) αναφέρονται μόνο στο στρατιωτικό 
(military) πεδίο και οι αντίστοιχές τους στο πολιτι-

κό (civilian) πεδίο είναι οι λέξεις διευθύνω (direct) 
και διευθυντής (director).

Η λέξη engineering είναι παράγωγο της λέξης 
engine/engineer (μηχανή/μηχανικός) και έχει προ-
έλθει από τη λατινική λέξη ingenium που σημαί-
νει μεταξύ άλλων εξυπνάδα. Στα Αγγλικά υπάρχει 
άλλωστε και η λέξη ingenious που σημαίνει έξυ-
πνος, ευφυής. Η λέξη engineering μεταφράζεται 
ως επιστήμη ή επάγγελμα μηχανικού, μηχανική, 
μηχανολογία. Καμία από αυτές τις μεταφράσεις 
δεν είναι σωστή.

Η επιλογή της λέξης μηχάνιση για τη μετά-
φραση της λέξης engineering, έγινε με βάση τα 
αναγραφόμενα στο Σχετικό 1 όπου:

1. Το ρήμα μηχανάομαι - μηχανώμαι ερμηνεύ-
εται ως επινοώ τι ευμηχάνως (ευφυώς), μεθοδεύ-
ομαι, εφευρίσκω.

2. Το ουσιαστικό μηχάνισις ερμηνεύεται ως: το 
μηχανάσθαι (απαρέμφατο του μηχανώμαι), επίνοια 
(επινόησις, επινόημα, εφεύρεσις).

Η λέξη μηχάνιση είναι συστατικό της λέξης εκ-
βιομηχάνιση.

Χωρίς να θέλω να υπεισέλθω στο ακανθώ-
δες πεδίο της γλωσσολογίας, θα αναφέρω ότι 
πιθανολογείται η προέλευση της λέξης ingenium, 
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και επομένως και της λέξης engineering, από την 
αρχαιοελληνική λέξη αγχίνοια που σημαίνει εξυ-
πνάδα, οξύτητα πνεύματος (αγχίνους σημαίνει 
οξύνους, έξυπνος).

Η λέξη planning είναι παράγωγο της λέξης plan 
(σχέδιο) που έχει προέλθει από τη λατινική λέξη 
planus που σημαίνει επίπεδο. Η λέξη planning με-
ταφράζεται ως σχεδιασμός, κατάστρωση σχεδίου, 
προγραμματισμός, οργάνωση. Η λέξη σχεδιασμός 
πλησιάζει περισσότερο την έννοια του planning, 
αλλά πολλές φορές χρησιμοποιείται και με την 
έννοια της σχεδίασης (design) και ως εκ τούτου 
δημιουργεί σύγχυση. Πρέπει να επισημανθεί ότι 
όταν μιλάμε για planning, η έννοια της λέξης plan 
δεν είναι απλώς σχέδιο (drawing, sketch), αλλά 
σχέδιο δράσης.

Στην αγγλική γλώσσα ορισμένα σχέδια ονομά-
ζονται plans, χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι στη 
ναυπηγική το σχέδιο γενικής διάταξης του πλοίου 
(general arrangement plan), αλλά αυτά είναι βα-
σικά σχέδια στο πιο υψηλό επίπεδο της σχεδίασης 
και όχι κατασκευαστικά σχέδια.

Παράρτημα 2
Ανάλυση έργου -  
Μοναδιαία εργασία
Όπως προαναφέρθηκε, για τη διαχείριση ενός έρ-
γου είναι απαραίτητη η ανάλυση και η δημιουργία 
των μοναδιαίων εργασιών. Άλλωστε, αυτό είναι 
το κεντρικό θέμα και κύριο έργο του σχεδιασμού 
δράσης.

Η μοναδιαία εργασία ονομάζεται έτσι διότι ου-
σιαστικά αποτελεί τη μονάδα μέτρησης της προό-
δου του έργου, σε σχέση με το χρονοδιάγραμμα 
και το κόστος.

Στη ναυπηγική τεχνολογία η μοναδιαία εργασία 
καθορίζεται ως η εργασία που μπορεί να εκτελε-
σθεί από μία ομάδα τεχνιτών (2 έως 5 άτομα) σε 
ένα χώρο εργασίας (συνεργείο ή πλοίο) και για 
μία χρονική περίοδο από δύο μέχρι τέσσερις εβδο-
μάδες.

Η εργασία πρέπει:
1. Να είναι καθορισμένη (συγκεκριμένο απο-

τέλεσμα).
2. Να είναι συνεχής.
3. Να έχει συγκεκριμένη αρχή και τέλος.
4. Να έχει έναν και μοναδικό υπεύθυνο για την 

εκτέλεση της.

5. Να έχει καθορισμένες ειδικότητες και ερ-
γατοώρες (man-hours) που απαιτούνται για την 
εκτέλεση της.

Κάθε μοναδιαία εργασία καθορίζεται από ένα 
πακέτο εργασίας (work package) το οποίο περι-
λαμβάνει όλα τα σχέδια, οδηγίες και καταλόγους 
υλικών που απαιτούνται για την εκτέλεση της ερ-
γασίας.

Είναι ευνόητο ότι η χρονική διάρκεια που 
απαιτείται για την εκτέλεση της μοναδιαίας εργα-
σίας είναι συνάρτηση της πολυπλοκότητας και του 
μεγέθους του έργου και μπορεί να τροποποιηθεί 
ανάλογα.

Η κατάτμηση του έργου σε μοναδιαίες εργα-
σίες πρέπει να είναι δομημένη (Work Breakdown 
Structure) ούτως ώστε να εξασφαλίζεται ότι το 
σύνολο των μοναδιαίων εργασιών αποτελεί το έρ-
γο και μόνον αυτό. Δηλαδή οι μοναδιαίες εργασίες 
σε σχέση με το έργο (1) και μεταξύ τους (2) πρέπει 
να είναι:

1. Συλλογικά εξαντλητικές (collectively exhau-
stive).

2. Αμοιβαία αποκλειστικές (mutually exclu-
sive).

Η δομημένη κατάτμηση του έργου σε μοναδι-
αίες εργασίες (Work Breakdown Structure, Σχετικό 
24), αποτελεί τη βάση κάθε συγχρόνου συστήμα-
τος διαχείρισης που εφαρμόζεται σε μεγάλα και 
πολύπλοκα έργα.

Το σύστημα Διαχείρισης Αποκτημένης Αξίας 
(Earned Value Management System, Σχετικό 26), 
εξασφαλίζει τον έλεγχο (control) του έργου και 
δίνει την δυνατότητα όχι μόνο της μέτρησης της 
προόδου του έργου αλλά και της πρόβλεψης για 
την ολοκλήρωση του, πάντα σε σχέση με το χρο-
νοδιάγραμμα και το κόστος.

Προσθήκη
Από τις λέξεις που καθορίζουν ερωτηματικά το 
σχεδιασμό δράσης για την κατασκευή πλοίου σχη-
ματίζεται το ακρωνύμιο ΤΠ4ΥΜΚ το οποίο μπορεί 
να χρησιμοποιηθεί ως συντόμευση.
➢  ΤΙ;
➢  ΠΟΙΟΣ;
➢  ΠΟΤΕ;
➢  ΠΟΥ;
➢  ΠΩΣ;
➢  ΥΛΙΚΑ;
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➢  ΜΕΣΑ;
➢  ΚΟΣΤΟΣ;
Αντίστοιχα στα αγγλικά W4HM2C.
➢  WHAT
➢  WHO
➢  WHEN
➢  WHERE
➢  HOW
➢  MATERIALS
➢  MEANS
➢  COST
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Λείες πολέμου

Του Κώστα Θωκταρίδη, Επαγγελματία δύτη και εκπαιδευτή  
και του  Άρη Μπιλάλη, Ερευνητή της Ναυτικής Ιστορίας

Το «Προμηθεύς».
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O Κώστας Θωκταρίδης είναι αναγνωρι-
σμένος από το Υπουργείο Δικαιοσύνης ως 
ειδικός τεχνικός πραγματογνώμονας κατα-
δυτικών και ναυτικών ατυχημάτων, επαγ-
γελματίας δύτης και εκπαιδευτής, κάτοχος 
διαφόρων καταδυτικών ειδικοτήτων (σχο-
λή επαγγελματιών δυτών της Βρετανίας 
FORT BOVISAND HSE), με εξειδίκευση στις 
ναυαγιοκαταδύσεις και τις βαθειές καταδύ-
σεις μικτών αερίων. Παράλληλα είναι πτυ-
χιούχος τεχνικός και επόπτης υπερβαρικών 
θαλάμων αποσυμπίεσης (Γαλλική κρατική 
σχολή, ΙΝPP), καθώς και κυβερνήτης βα-
θυσκάφους (τύπου Remora 2000) και χει-
ριστής R.O.V. από την COMEX Pro.
Συνεργάστηκε με το Εθνικό Κέντρο Θαλασ-
σίων Ερευνών όπου διετέλεσε κυβερνήτης 
και υπεύθυνος τεχνικής και επιχειρησιακής 
διαχείρησης του βαθυσκάφους «ΘΕΤΙΣ» και 
του υποβρύχιου τηλεκατευθυνόμενου οχή-
ματος ROV «SUPER ACHILLE», καθώς και 
επόπτης καταδύσεων, δυτών και υπερβα-
ρικής μονάδος. 
Το 1992 ίδρυσε την Planet Blue (υποβρύ-
χιες έρευνες και εργασίες) και σήμερα λει-
τουργεί το κέντρο καταδύσεων στο Λαύριο 
www.planetblue.gr.
Έχει βραβευθεί με τιμητικές διακρίσεις ως 
ακολούθως: 
Τιμητικό δίπλωμα για την προσφορά του 
στην πατρίδα και τις καταδυτικές του επι-
δόσεις από την Ένωση Συμιακών Νέων.
Τιμητική απονομή του θυρεού του Βρετα-
νικού Υποβρυχίου Η.Μ.S PERSEUS από το 
Submarine Old Comrades Association της 
Βρετανίας για τον εντοπισμό του ναυαγί-
ου του ιστορικού υποβρυχίου, στο Ιόνιο. 
(1997) 
Τιμητική βράβευση από τον Υπουργό Εθνι-
κής Άμυνας κ. Γ. Aρσένη και τον Αρχηγό 
του Γ.Ε.Σ. Αντιστράτηγο Καπραβέλο για την 
ανάκτηση δύο αγνοουμένων στρατιωτικών 
από τη λίμνη της Βουλιαγμένης (1994).
Τιμητική βράβευση από τον Αρχηγό του 
Γ.Ε.Ν. Αντιναύαρχο Λ. Παληογιώργο, για 
την έρευνα εντοπισμού των αγνοουμένων 
του ναυαγίου της τορπιλοπυραυλακάτου 
ΚΩΣΤΑΚΟΣ (1996).
Τιμητική βράβευση από το Γενικό Επιτελείο 
Ναυτικού και τον Αρχηγό του Γ.Ε.Ν. Αντι-
ναύαρχο Λ. Παληογιώργο, για την ανέλ-
κυση βυθισμένου ελικοπτέρου στα ΙΜΙΑ 
(1996). 
Τιμητική βράβευση από την επιτροπή διε-
ρεύνησης αεροπορικών ατυχημάτων της 
ΥΠΑ για την συνεισφορά στον εντοπισμό 
και ανέλκυση πτητικών μέσων από την 
θάλασσα.
Τιμητική βράβευση από την Unesco 
(2012).
Τιμητική βράβευση από τη Διεθνή Ακαδημία 
Γραμμάτων & Τεχνών, με την απονομή του 
χρυσού μεταλλίου και του βραβείου ΑΡΕ-
ΤΗΣ ΚΑΙ ΤΟΛΜΗΣ, για την προσφορά στην 
πατρίδα.

Ο Αριστομένης Μπιλάλης γεννήθηκε στην 
Αθήνα το 1974. Το 1997 αποφοίτησε από 
το Αμερικανικό Κολλέγιο της Ελλάδος με 
πτυχίο στη Διοίκηση Επιχειρήσεων. Υπηρέ-
τησε τη θητεία του στο Πολεμικό Ναυτικό 
το 1997-99 και έκτοτε εργάζεται στον 
κλάδο των φαρμακευτικών εταιριών. 
Ασχολείται συστηματικά με την έρευνα 
της ναυτικής ιστορίας και ανήκει στην 
ομάδα δοίκησης του ιστότοπου nautilia.gr 
ως αρμόδιος για τα ιστορικά θέματα. Έχει 
γράψει διάφορα άρθρα σε γνωστά ναυτι-
λιακά περιοδικά και συνεργάστηκε για την 
έκδοση του λευκώματος «Αρόδο: λιμάνια, 
πορθμεία και βαρκάρηδες της Άνδρου».
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O όρος «λεία πολέμου» αναφέρεται στην εχθρι-
κή περιουσία (πλοία, εξοπλισμό ή εμπορεύματα) 
η οποία περιέρχεται στην κατοχή του αντίπαλου 
κατά τη διάρκεια ενός κατά θάλασσα πολέμου. 
Η εχθρική αυτή περιουσία μπορεί να ανήκει είτε 
στο εχθρικό Δημόσιο (π.χ. πολεμικά πλοία, κρατικά 
εμπορικά, πλοία χρησιμοποιούμενα σε δημόσιους 
σκοπούς ή τα ευρισκόμενα υπό κρατική εξουσία) 
είτε στους ιδιώτες του εχθρικού κράτους.

Κατά τη διάρκεια του αγώνα για την ανεξαρ-
τησία, τα ελληνικά ιστιοφόρα συνέλαβαν πολλά 
τουρκικά και αιγυπτιακά ιστιοφόρα. Για παράδειγ-
μα, η κορβέτα «Ύδρα» και η ημιολία «Αθηναΐς» 
είχαν κυριευθεί κατά τη διάρκεια ναυμαχίας στο 
Ιόνιο στις 19 Ιουλίου 1827 και ύψωσαν την ελ-
ληνική σημαία, συμβάλλοντας στη συνέχεια στον 
αγώνα. Στο παρόν άρθρο θα αναφερθούμε στα 
πλοία που αποτέλεσαν λεία πολέμου του ελλη-
νικού Πολεμικού Ναυτικού, από την εποχή του 
ατμού και ύστερα.

Το πρώτο λάφυρο πολέμου αυτής της περιό-
δου αποτέλεσε το υπό τουρκική σημαία επιβατηγό 
ατμόπλοιο «Γεώργιος». Κατά τον ελληνοτουρκικό 
πόλεμο του 1897, το Μάιο, το «Γεώργιος» εντοπί-
στηκε να πλέει κοντά στην Τένεδο από τον ατμο-
μυοδρόμωνα «Πηνειός» και το τορπιλοβόλο «14». 
Στη νηοψία που ακολούθησε αποκαλύφθηκε ότι το 
πλοίο μετέφερε πολεμοφόδια και έτσι κατασχέθη-
κε και οδηγήθηκε στον Πειραιά. Το πλοίο παρέμει-
νε για αρκετούς μήνες δεμένο στο Ξαβέρι και στη 
συνέχεια εντάχθηκε στη δύναμη του Πολεμικού 
Ναυτικού, λαμβάνοντας το όνομα «Κρήτη». Το δι-
αστάσεων 64 x 8,9 μέτρων επιβατηγό - φορτηγό 
πλοίο είχε ναυπηγηθεί το 1894 στη Σκωτία για την 
«Ατμοπλοΐα Αρχιπελάγους» του ελληνικής καταγω-
γής Οθωμανού υπηκόου Χατζή Δαούτ Φαρκούχ, 
που είχε την έδρα της στη Σμύρνη. Αρχικά το «Κρή-
τη» χρησιμοποιήθηκε ως οπλιταγωγό, καθώς και 
για την προστασία των Ελλήνων σπογγαλιέων στα 
παράλια της βόρειας Αφρικής. Το 1915 μετετρά-

Το «Αύρα» ως «UJ.2108» (συλλογή P. Schenk).

Το βοηθητικό «Αύρα».
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πη σε υδροφόρο για τις ανάγκες του Ναυστάθμου 
Σαλαμίνος και μετονομάστηκε «Αύρα» προκειμέ-
νου να απελευθερώσει το όνομα Κρήτη για ένα 
υπό ναυπήγηση αντιτορπιλικό. Χρησίμευσε επίσης 
ως πλοίο διοίκησης - θαλαμηγός διαφόρων κα-
τά καιρούς διοικητών μοιρών. Στις 23 Απριλίου 
1941 το «Αύρα» δέχτηκε αεροπορική επίθεση και 
προκειμένου να αποφευχθεί η βύθιση του, προ-
σαράχθηκε στον όρμο της Βουλιαγμένης, όπου 
και το βρήκαν οι δυνάμεις κατοχής. Οι Γερμανοί 
προχώρησαν στην ανέλκυση του σκάφους και το 
μετασκεύασαν στο ανθυποβρυχιακό «UJ.2108». 
Το πλοίο επλήγη κατά το συμμαχικό βομβαρδισμό 
της 29ης Σεπτεμβρίου 1944 και βυθίστηκε στο 
Σκαραμαγκά. Το ναυάγιό του διαλύθηκε περί το 
1952.

Κατά τους Βαλκανικούς Πολέμους, αρκετά 
τουρκικά σκάφη αποτέλεσαν λείες πολέμου. Τα 
δύο από αυτά καταλήφθηκαν όταν ο στρατός 
απελευθέρωσε την Πρέβεζα, στις 21 Οκτωβρίου 
/ 3 Νοεμβρίου 1912. Στην τουρκική ναυτική βάση 
που βρισκόταν εκεί ανακαλύφθηκαν τα τορπιλο-
βόλα «Antalya» και «Tokad» καθώς και οι μικρές 
ακτοφυλακίδες «Νο.9» και «Νο.10». Λίγο πριν την 
παράδοση της βάσης, ο Τούρκος διοικητής είχε 
διατάξει την αυτοβύθιση και των τεσσάρων σκα-
φών. Τα εκτοπίσματος 165 τόνων «Antalya» και 
«Tokad» είχαν ναυπηγηθεί το 1905 στα ναυπηγεία 
Ansaldo, Armstrong & Cie στο Sestri Ponente και 
είχαν διαστάσεις 51 x 5,7 μέτρα. Έφεραν οπλι-
σμό από δυο πυροβόλα των 37 χιλιοστών και 2 
τορπιλοσωλήνες των 450 χιλ. και είχαν μέγιστη 
ταχύτητα 26 κόμβων. Το «Antalya» βρισκόταν σε 
καλύτερη κατάσταση, οπότε σύντομα ανελκύστηκε 

με τη συνδρομή του ναυαγοσωστικού «Constance 
Grech» (μετέπειτα «Τένεδος»). Οδηγήθηκε στις 
14 / 27 Νοεμβρίου στο Ναύσταθμο Σαλαμίνος 
όπου επισκευάστηκε και πήρε το όνομα «Νικό-
πολις». Ενεργοποιήθηκε τον Ιανουάριο του 1913 
με κυβερνήτη τον Ν. Βότση, τέως κυβερνήτη του 
τορπιλοβόλου «11» που είχε βυθίσει το τουρκικό 
θωρακισμένο πλοίο «Feth-i-Boulent» στη Θεσ-
σαλονίκη. Το «Νικόπολις» κατά τον Α´ Βαλκανικό 
Πόλεμο χρησίμευσε σε περιπολίες και νηοψίες 
στο Σαρωνικό και το Ιόνιο. Τελικά παροπλίστηκε 
το 1919 και το 1923 εκποιήθηκε στον εφοπλι-
στή Πρόδρομο Βαϊάνη, ο οποίος το μετέτρεψε σε 
υδροφόρο και διατηρώντας το ίδιο όνομα ενεγρά-
φη στο νηολόγιο φορτηγίδων του Πειραιά (υπ.αρ. 
1127). Το Μάιο του 1942 το σκάφος πουλήθηκε 
στην ΑΕ Γ.Μουνδρέας & Αφοί, όμως τον Οκτώβριο 
του 1944 βυθίστηκε στη Σύρο κατά τη διάρκεια 
αεροπορικού βομβαρδισμού.

To έτερο από τα δύο τουρκικά τορπιλοβόλα, το 
«Tokad», κρίθηκε ότι δεν ήταν σε θέση να επισκευ-
αστεί. Το σκάφος είχε σοβαρές ζημιές από βολές 
που του είχαν προκαλέσει ιταλικά αντιτορπιλικά 
στις 16 / 29 Οκτωβρίου 1911, κατά τη διάρκεια μι-
ας σύντομης ναυμαχίας στα ανοιχτά της Πρέβεζας. 
Τότε το «Antalya» είχε καταφέρει να διαφύγει με 
ελαφριές ζημιές, αλλά το «Tokad» επέστρεψε στη 
βάση του φλεγόμενο και προσαράχθηκε εκούσια 
κοντά στη Πρέβεζα. Ένα μήνα αργότερα ρυμουλ-
κήθηκε στην τουρκική βάση όπου παρέμεινε χω-
ρίς να επισκευαστεί, μέχρι την αυτοβύθισή του. Το 
ανελκυσθέν σκάφος ρυμουλκήθηκε από το ατμό-
πλοιο «Ιουλία» στις 16 / 29 Ιανουαρίου 1917 στην 
Πάτρα και ακριβώς τέσσερις μήνες αργότερα στον 

Το «Νικόπολις» (αρχείο Γαζιάδη).
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Πειραιά. Οι ζημιές στο σκάφος δεν επέτρεψαν την 
επισκευή του για μάχιμα καθήκοντα και έτσι εκ-
ποιήθηκε. Αναφέρεται σε ορισμένες πηγές ότι το 
σκάφος εντάχθηκε στο Π.Ν. έχοντας μετατραπεί 
στην υδροφόρα «Τατόι». Όμως τα στοιχεία συγκλί-
νουν στο ότι το σκάφος πουλήθηκε απευθείας σε 
ιδιώτες. Το 1935 το σκάφος, εκτενώς μετασκευα-
σμένο, εγγράφηκε στο νηολόγιο φορτηγίδων του 
Πειραιά (υπ.αρ. 1625) ως υδροφόρα με το όνομα 
«Πιπίνα» υπό την ιδιοκτησία της εταιρίας Βαϊάνη 
& Καϊρακτίδη. Το 1941 το «Πιπίνα» βρισκόταν στα 
Λεμονάδικα του Πειραιά ημικατεστραμένο, προ-
φανώς από τους γερμανικούς βομβαρδισμούς του 
Απριλίου. Παρόλ’ αυτά, το Μάιο του 1942 που-
λήθηκε στην εταιρία Γ. Μ. Μουνδρέας & Αφοί, 
ωστόσο στη συνέχεια παραδόθηκε στις γερμανι-
κές αρχές προκειμένου να διαλυθεί στο μηχανουρ-
γείο Κανέλλου. Προτού όμως ολοκληρωθούν οι 
εργασίες διάλυσης, το «Πιπίνα» κατεστράφη ολο-
σχερώς κατά το συμμαχικό βομβαρδισμό τις 11ης 
Ιανουαρίου 1944.

Λίγο βορειότερα, στην άλλοτε τουρκική ναυτι-
κή βάση της Ηγουμενίτσας, βρίσκονταν τα ναυάγια 
των τορπιλοβόλων «Hamidiye»1 και «Alpagot». 
Και τα δυο είχαν βυθιστεί στις 17 / 30 Σεπτεμβρί-
ου 1911 από τα πυρά ιταλικών αντιτορπιλικών. Το 
«Alpagot» ήταν παρόμοιο με το «Antalya» έχοντας 
επίσης ναυπηγηθεί στα Ansaldo το 1904. Στα ίδια 
ναυπηγεία είχε ολοκληρωθεί το 1902 το μικρό-
τερο «Hamidiye», στο οποίο τον Ιούλιο του 1913 
ξεκίνησαν εργασίες ανέλκυσης από το ναυαγοσω-
στικό «Τένεδος».

1  Την ίδια περίοδο το τουρκικό Π.Ν. διέθετε και το καταδρομικό 
HAMIDIYE που έγινε γνωστό για την επιδρομική αποστολή του 
σε Αιγαίο και Ιόνιο.

Πέρα από τις ναυτικές βάσεις στην Ήπειρο, 
το τουρκικό Πολεμικό Ναυτικό διατηρούσε έναν 
αριθμό από σκάφη στη βάση της Θεσσαλονίκης. 
Το μεγαλύτερο από αυτά ήταν το παλαιό θωρηκτό 
«Feth-i-Boulent» το οποίο αποτέλεσε το στόχο της 
επιτυχημένης τορπιλικής επίθεσης του τορπιλοβό-
λου «Νο.11» υπό τον Υποπλοίαρχο Νικόλαο Βότση. 
Πέρα από αυτό, στη Θεσσαλονίκη εδράζονταν το 
βοηθητικό «Fuad», το ρυμουλκό «Selanik» που εί-
χε μετατραπεί σε ναρκοθέτιδα και τα εξοπλισμένα 
ρυμουλκά «Surat», «Teshilat» και «Κaterin». Κατά 
την απελευθέρωση της πόλης από τον Ελληνικό 
Στρατό, στις 27 Οκτωβρίου / 9 Νοεμβρίου 1912, 
στο λιμάνι της παρέμεναν και τα πέντε τουρκικά 
σκάφη. Τα ρυμουλκά είχαν στο μεταξύ αφοπλι-
στεί και υψώσει τη γαλλική σημαία προκειμένου 
να αποφύγουν την αιχμαλωσία. Το δε «Fuad», 
σύμφωνα με τουρκικές πηγές, είχε υψώσει την 
Ερυθρά Ημισέληνο στις 23 Οκτωβρίου / 5 Νοεμ-
βρίου, δηλαδή λίγες μέρες πριν την αναμενόμενη 
κατάληψη της πόλης από τον Ελληνικό Στρατό, 
προκειμένου να αναγνωριστεί ως νοσοκομειακό 
σκάφος. Το τροχήλατο «Fuad» είχε ναυπηγηθεί το 
1865 στα ναυπηγεία Millwall Iron Works στο Λον-
δίνο ως σκάφος μεταφοράς αλληλογραφίας και 
μνημάτων (dispatch ship). Είχε εκτόπισμα 1.075 
τόνους και διαστάσεις 76,2 x 9,1 μέτρα και έφερε 
μια ατμομηχανή 200 ίππων που κινούσε τους δυο 
τροχούς. Το σκάφος έφερε δύο πυροβόλα των 75 
χιλιοστών και από το 1908 παρέμενε σταθμευ-
μένο στη Θεσσαλονίκη. Σύμφωνα με ορισμένες 
ελληνικές πηγές, το «Fuad» αποπειράθηκε να δι-
αφύγει από τη Θεσσαλονίκη όταν έγινε αντιληπτό 
από το βοηθητικό εύδρομο «Αρκαδία» και το οπλι-
ταγωγό «Σφακτηρία». Το «Αρκαδία» έριξε αρκετές 
προειδοποιητικές βολές προκειμένου να ανακόψει 

Σχέδιο της κλάσης «Antalya».
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το «Fuad» το οποίο υποχρεώθηκε να επιστρέψει 
στη Θεσσαλονίκη. Κατά μια άλλη εκδοχή, το «Αρ-
καδία» έβαλε εναντίον ρυμουλκού υπό γαλλική 
σημαία προκειμένου να του υποδείξει τον ασφαλή 
δίαυλο για τον κατάπλου στο λιμάνι. Το βέβαιο εί-
ναι ότι στις 15 Νοεμβρίου το «Fuad» καταλήφθη-
κε στη Θεσσαλονίκη από τις ελληνικές δυνάμεις, 
όταν ανακαλύφθηκε ότι στο σκάφος νοσηλευόταν 
μόνο ένας τραυματίας. Αργότερα εντάχθηκε στο 
ελληνικό Π.Ν. και υπηρέτησε για ένα διάστημα ως 
«κάτεργο», δηλαδή ως πλωτή φυλακή. Το 1919 
παροπλίστηκε και στο τέλος του 1921 ανακοινώ-
θηκε ότι θα διατεθεί προς πώληση. Εκτιμάται ότι ο 
αγοραστής του προχώρησε στη διάλυσή του.

Όσο για τα τουρκικά ρυμουλκά «Selanik», 
«Surat», «Τeshilat» και «Katerin» που είχαν υψώ-
σει τη γαλλική σημαία, απέπλευσαν στις 27 Νο-
εμβρίου / 10 Δεκεμβρίου από τη Θεσσαλονίκη με 
προορισμό τα Δαρδανέλλια. Στα ανοιχτά της Λή-
μνου, ελληνικά πολεμικά εντόπισαν τα σκάφη και 
προέβησαν σε νηοψία αλλά τελικά τους επετράπη 
να συνεχίσουν την πορεία τους. Όταν την επομέ-
νη έφτασαν στα Δαρδανέλλια, ύψωσαν ξανά την 
τουρκική σημαία και επανεντάχθηκαν στον Τουρκι-
κό Στόλο. Αξίζει να αναφέρουμε πως το «Selanik» 
συνέχισε να υπηρετεί σε καθήκοντα λιμένος για 
δεκαετίες και από το 1992 εκτίθεται ως μέρος του 
μουσείου Rahmi Koc στην Κωνσταντινούπολη.

Λίγες εβδομάδες νωρίτερα, στις 14 / 27 Οκτω-
βρίου 1912, κατά τη διάρκεια μιας άλλης νηοψίας, 
το βρετανικό ναυαγοσωστικό «Constance Grech» 
συνελήφθη στα ανοιχτά της Λήμνου καθώς ήταν 
ναυλωμένο από την τουρκική κυβέρνηση και βρέ-

θηκε πλήρες πολεμοφοδίων τα οποία συνόδευαν 
23 Τούρκοι στρατιώτες. Το πλοίο που είχε ναυ-
πηγηθεί το 1891 ως «Helga» στη Σκωτία, είχε 
διαστάσεις 43,3 x 4,3 μέτρα και εκτόπισμα 450 
τόνων και ήταν μια ευπρόσδεκτη προσθήκη στον 
ελληνικό στόλο που δεν διέθετε ναυαγοσωστικά 
σκάφη. Ευθύς μεταφέρθηκε στον Πειραιά όπου 
υψώθηκε η ελληνική σημαία, αλλά λίγες ημέρες 
αργότερα στάλθηκε στην Πρέβεζα όπου εργάστη-
κε για την ανέλκυση του «Antalya». Στη συνέχεια 
εντάχθηκε στο Π.Ν. και ονομάστηκε «Τένεδος» για 
να χρησιμεύσει για τον ανεφοδιασμό φάρων και 
βοηθητικό του Στόλου. Κατά το Β’ Παγκόσμιο Πό-
λεμο χρησίμευσε ως ναυαγοσωστικό για να βυθι-
στεί τελικά στο Σαρωνικό στις 23 Απριλίου 1941 
από γερμανική αεροπορική επίθεση. Ανελκύσθηκε 
τον προσεχή Ιούλιο από τους Γερμανούς που το 
επισκεύασαν και το μετέτρεψαν στο ανθυποβρυ-
χιακό σκάφος «UJ.2106». Τελικά βυθίστηκε από 
το βρετανικό υποβρύχιο «UNSPARING», στις 21 
Ιουνίου 1944, νότια από το ακρωτήριο Μαλέας.

Επίσης ένα ακόμη λάφυρο των Βαλκανικών 
Πολέμων ήταν το ξύλινο τροχήλατο ρυμουλκό 
«Βούρλα». Το σκάφος είχε πουληθεί τον Μάρ-
τιο του 1913 από Εβραίο της Θεσσαλονίκης σε 
Βούλγαρους και είχε μετονομαστεί «Belomorets» 
(Αιγαιοπελαγίτης). Στη συνέχεια στάλθηκε στην 
Αλεξανδρούπολη (τότε Δεδέαγατς) όπου το βρή-
καν βυθισμένο οι ελληνικές δυνάμεις όταν την 
απελευθέρωσαν. Το ρυμουλκό ανελκύστηκε και 
εντάχθηκε στη δύναμη του στόλου, αλλά το 1921 
είχε ήδη παροπλιστεί. 

Σε νηοψία που εκτελέστηκε σε γερμανικό 

Το «Fuad», σύμφωνα με τη λεζάντα το 1909 στη Θεσσαλονίκη (Α.Guleryuz).
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ατμόπλοιο που ναυλοχούσε στον Πειραιά, βρέ-
θηκε μια μεγάλη βενζινάκατος που έφερε την 
επιγραφή «Constantinople». Εκτιμήθηκε ότι το 
σκάφος προοριζόταν για να χρησιμοποιηθεί ως 
ναρκοθέτις ή ναρκαλλιευτικό του τουρκικού Π.Ν., 
οπότε χαρακτηρίστηκε λεία πολέμου και περιήλθε 
στο ελληνικό κράτος.

Πέραν των σκαφών που εντάχθηκαν στο Π.Ν., 
υπήρξαν και άλλα εμπορικά σκάφη τα οποία απο-
τέλεσαν λεία πολέμου του Α’ Βαλκανικού Πολέ-
μου.

Κατά την έναρξη των εχθροπραξιών κατασχέ-
θηκε το υπό τουρκική σημαία επιβατηγό ατμόπλοιο 

«Itihad» το οποίο βρισκόταν στον Πειραιά. Επρό-
κειτο για το πρώην ελληνικό «Πριγκίπισσα Σοφία», 
ναυπήγησης 1883, το οποίο είχε πουληθεί το 
1911 στον τουρκοκρητικό Ιμπραήμ Σκουνάκη, αλ-
λά εξαιτίας της ιταλοτουρκικής σύρραξης δεν είχε 
αποτολμήσει να αναχωρήσει από τον Πειραιά. Στο 
937 τόνων πλοίο υψώθηκε η ελληνική σημαία και 
δόθηκε το προηγούμενο όνομά του, ενώ διατέθηκε 
για χρήση ως μεταγωγικό. Κατά την κατάληψη της 
Θεσσαλονίκης, κατασχέθηκε στο λιμάνι το επιβα-
τηγό «Salonique» και πάλι ιδιοκτησίας Σκουνάκη. 
Το 1.279 τόνων σκάφος, ναυπήγησης του 1874, 
οδηγήθηκε στον Πειραιά, έμφορτο με λάφυρα από 

Το «Τένεδος» (συλλογή P. Schenk).

Το «Τένεδος» ως «UJ.2106» (συλλογή P. Schenk).
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τον παραδοθέντα Τουρκικό Στρατό. Μετά το τέλος 
των εχθροπραξιών και τα δυο σκάφη επεστράφη-
σαν στον Σκουνάκη.

Το Δεκέμβριο του 1912, το ιταλικό φορτηγό 
ατμόπλοιο «Adriatico» εντοπίστηκε από το βοηθη-
τικό εύδρομο «Μακεδονία» να πλέει στον κόλπο 
της Αυλώνος, δηλαδή εντός της προκηρυγμένης 
από το Ελληνικό Π.Ν. ζώνης αποκλεισμού των 
βορειοηπειρωτικών παραλίων. Εξαιτίας αυτής 
της παραβίασης, το «Adriatico» κατασχέθηκε ως 
λεία πολέμου και οδηγήθηκε στην Κέρκυρα όπου 
το φορτίο του από άλευρα εκφορτώθηκε και το 
σκάφος αφέθηκε ελεύθερο. Άλλα εννέα2 εμπο-
ρικά ατμόπλοια διαφόρων ευρωπαϊκών κρατών 
συνελήφθησαν κατά τον Α´ Βαλκανικό Πόλεμο 
και το Δημόσιο κατέθεσε αγωγές προκειμένου 
να κηρυχτούν ως λεία πολέμου. Οι υποθέσεις 
τους εκδικάστηκαν το Δεκέμβριο του 1911 από 
το Πρωτοδικείο Αθηνών, αλλά όλα αποδόθηκαν 
στους ιδιοκτήτες τους.

Ενδιαφέρον παρουσιάζει και η προσπάθεια κα-
τάληψης της τουρκικής κανονιοφόρου «Trabzon» 
από το ελληνικό τορπιλοβόλο «14». Τη νύχτα της 
9 / 14 Νοεμβρίου το ελληνικό σκάφος έπλευσε 
στο Αϊβαλή όπου ναυλοχούσε το τουρκικό σκάφος. 
Λόγω της πανσελήνου και του θορύβου των μηχα-
νών, το τορπιλοβόλο έγινε αντιληπτό από το τουρ-
κικό πλήρωμα το οποίο εγκατέλειψε το «Trabzon» 
αφού προηγουμένως άνοιξε τους κρουνούς κατά-

2  Επρόκειτο για τα αυστριακά «Meran» και «Karlobat», για τα 
γερμανικά «Αegina», «Merano» και «Euripos», για το γαλλικό 
«Crimè», για το βελγικό «Zonesia» και για το βρετανικά «Neva» 
και «Ismailiya».

κλισης. Ευθύς ένα ελληνικό άγημα επιβιβάστηκε 
στο τουρκικό σκάφος με σκοπό να αποτρέψει τη 
βύθιση και να επιτραπεί η ρυμούλκηση του πλοίου 
στη Μυτιλήνη. Ωστόσο αυτό δεν κατέστη δυνατόν 
και τελικά το τορπιλοβόλο «14» εκτόξευσε μια 
τορπίλη ενάντια στο βυθιζόμενο «Trabzon» που 
ανατινάχτηκε.

Με την υπογραφή για τη λήξη των Βαλκανικών 
Πολέμων, τον Αύγουστο του 1913, διοργανώθηκε 
μια πανηγυρική υποδοχή των επισήμων και των 
πλοίων του στόλου. Σε αυτή την υποδοχή πήραν 
μέρος και τα λάφυρα του ναυτικού πολέμου, δη-
λαδή τα «Fuad», «Belomorets» και «Antalya», τα 
οποία είχαν αγκυροβολήσει σημαιοστολισμένα στο 
Φάληρο. 

Παρά την καθυστερημένη είσοδο της Ελλάδας 
στον Α´ Παγκόσμιο Πόλεμο, το ελληνικό Π.Ν. συμ-
μετείχε σε αρκετές συμμαχικές επιχειρήσεις. Στις 
26 Νοεμβρίου 1918 δύο ελληνικά αντιτορπιλικά 
μαζί με αγγλικά, γαλλικά πολεμικά εισήλθαν στο λι-
μάνι της Σεβαστούπολης, όπου κατέσχεσαν ως λεί-
ες πολέμου ορισμένα ρωσικά πολεμικά, τα οποία 
είχαν το τελευταίο έτος περάσει κατά διαστήματα 
από ουκρανικό, σοβιετικό και γερμανικό έλεγχο. 
Ένα από αυτά ήταν το τορπιλοβόλο «Ζvonkyy», το 
οποίο ως R11 είχε βρεθεί υπό γερμανικό έλεγχο 
χωρίς όμως να χρησιμοποιηθεί λόγω προβλημά-
των στις μηχανές του. Το σκάφος είχε ναυπηγηθεί 
το 1905 και έφερε κύριο οπλισμό από 2 πυροβόλα 
των 7,5 εκατοστών και δυο τορπιλοσωλήνες των 
45 εκατοστών. Το τορπιλοβόλο παραδόθηκε στο 
αντιτορπιλικό «Πάνθηρ» και ύψωσε την ελληνική 
σημαία καθώς μας παραχωρήθηκε από τους συμ-
μάχους ως προσωρινή αντικατάσταση του τορπι-

Το αντιτορπιλικό «Zvonkyy».
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λοβόλου «Δόξα» που είχε βυθιστεί το 1917 ενώ 
επιχειρούσε υπό γαλλικό έλεγχο. Επανδρώθηκε 
στοιχειωδώς με πλήρωμα που μεταφέρθηκε από 
το «Πάνθηρ» και μεταφέρθηκε στην Κωνσταντι-
νούπολη, όπου παρέμεινε μέχρι το Σεπτέμβριο του 
1919 οπότε και επέστρεψε στην Κριμαία εντασσό-
μενο στο στόλο των «Λευκών». Το Δεκέμβριο του 
1920 το σκάφος ακολούθησε τα υπόλοιπα πλοία 
των «Λευκών» στην Κωνσταντινούπολη και κατό-
πιν του ασύλου που τους παραχώρησε η Γαλλία 
παροπλίστηκε στη Bizerta της Τυνησίας. Παρέμεινε 
εκεί μέχρι που διαλύθηκε το 1930 στη Γαλλία.

Το μόνο πλοίο που κρατήθηκε ως λεία πολέ-
μου κατά τον Α´ Παγκόσμιο Πόλεμο, ήταν ένα αυ-
στριακό εμπορικό ρυμουλκό το οποίο βρισκόταν 
ημιβυθισμένο στη Σούδα. Το σκάφος ανελκύστηκε 
το 1918 και εντάχθηκε στο Π.Ν. λαμβάνοντας το 
όνομα «Μίλων».

Όταν ο Ελληνικός Στρατός απελευθέρωσε τη 
Σμύρνη, στις 2 / 15 Μαΐου 1919, στο λιμάνι της 
βρέθηκαν ορισμένα σκάφη του τουρκικού στόλου 
τα οποία δεν είχαν προλάβει να διαφύγουν: η κα-
νονιοφόρος «Hizir Reis», η ναρκοθέτιδα «Νusret», 
η ακτοφυλακίδα «Νο.14» και ένα μεταγωγικό. 

To «Nusret» και το μεταγωγικό απελευθερώθη-
καν μετά από λίγες εβδομάδες, αλλά τα δυο άλ-
λα πλοία κρατήθηκαν. Το πιο σημαντικό σκάφος 
ήταν η κανονιοφόρος «Hizir Reis», ναυπηγημένη 
το 1912 από τα γαλλικά ναυπηγεία Chantiers & 
Ateliers de St.Nazaire, με διαστάσεις 54,5 x 8,2 
μέτρα και εκτόπισμα 503 τόνων. Το σκάφος κα-
τασχέθηκε από τις ελληνικές δυνάμεις αλλά δεν 
εντάχθηκε στο Στόλο. Το 1922 επεστράφη στο 
τουρκικό Π.Ν. το οποίο συνέχισε να υπηρετεί μέχρι 
τον παροπλισμό του το 1952. Το 1958 το σκά-
φος εκποιήθηκε και μετετράπη σε φορτηγό πλοίο. 
Έκλεισε τη σταδιοδρομία του μάλλον άδοξα, όταν 
στις 4 Απριλίου 2000 και με το όνομα «Νικτάτ», 
εξώκειλε στον Κρότωνα της Ιταλίας ενώ μετέφερε 
300 παράνομους μετανάστες. 

Στο τέλος του Β´ Παγκοσμίου περί τα είκοσι 
πέντε πετρελαιοκίνητα καταλήφθηκαν σε ελληνικά 
λιμάνια και περιήλθαν στην ιδιοκτησία του Δημοσί-
ου ως λείες πολέμου. Τα περισσότερα εκποιήθηκαν 
σε ιδιώτες πλην ορισμένων που χρησιμοποιήθη-
καν από οργανισμούς και υπηρεσίες του Δημοσίου 
αλλά χωρίς κάποιο να ενταχθεί στο Π.Ν. Τα πιο 
πολλά από αυτά τα σκάφη ήταν ξύλινα και μικρά 

Καρτ ποστάλ της Σμύρνης με το «Hizir Reis» αριστερά. Δεξιά εικονίζεται το τροχήλατο επιβατηγό «Ακρόπολις» και στο 
βάθος ένα ιταλικό θωρηκτό τύπου «Cavour».
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αλλά υπήρχαν και ορισμένα σιδηράς κατασκευής. 
Χαρακτηριστικό παράδειγμα ήταν ένα ιταλικό ιστι-
οφόρο που βρέθηκε εγκαταλελειμμένο στην Ακτή 
Τζελέπη του Πειραιά, άνευ μηχανής και ιστίων. Το 
εκτοπίσματος 263 τόνων και διαστάσεων 38 x 8 
μέτρων ξύλινο σκάφος περιήλθε στο ελληνικό Δη-
μόσιο ως λεία πολέμου και ονομάστηκε «Ελπίς». 
Το 1948 εκποιήθηκε σε ιδιώτες και μετονομάστη-
κε «Κάρπαθος». Βυθίστηκε στις 21 Σεπτεμβρίου 
1960 λόγω εισροής υδάτων, βόρεια του ακρωτη-
ρίου Μαλέχα. Μια άλλη περίπτωση ήταν αυτή ενός 
ξύλινου πετρελαιοκίνητου ιστιοφόρου, το οποίο 
έφερε το διακριτικό αριθμό «802» και υπηρέτησε 
το Βουλγαρικό Ναυτικό στην κατεχόμενη ζώνη της 
ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Το εκτοπίσμα-
τος 108 τόνων και διαστάσεων 27,4 x 6,7 μέτρων 
σκάφος, μετονομάστηκε «Έβρος» και παρέμεινε 
στην ιδιοκτησία του ελληνικού Δημόσιου μέχρι το 
1948 οπότε και εκποιήθηκε σε ιδιώτες. Διαλύθηκε 
στη Λαζαρέττα της Σύρου το 1972.

Από τα λίγα ατμόπλοια που κυριεύτηκαν κατά 
την απελευθέρωση της Ελλάδος, ήταν το ιταλικό 
ναυαγοσωστικό «Cyclops», ναυπήγησης 1905 στη 
Σκωτία. Το σκάφος διατέθηκε στη νεοσύστατη Δι-
εύθυνση Θαλασσίων Μεταφορών για να ενισχύσει 
τις ακτοπλοϊκές μεταφορές. To «Κύκλωψ» εκποιή-
θηκε το 1951 σε ιδιώτες και ως «Νίκος» και κατό-
πιν ως «Ιτέα» συνέχισε να ταξιδεύει μέχρι το 1976 
οπότε και διεγράφη από το Lloyd’s Register.

Ανάμεσα στα συντρίμμια που άφησαν οι Γερ-

μανοί μετά την αποχώρησή τους από το Ναύσταθ-
μο Σαλαμίνας, βρέθηκαν και μερικά μικρά σκάφη 
που μπορούσαν να χρησιμεύσουν στο υπό ανασύ-
σταση Πολεμικό Ναυτικό. Ένα από αυτά ήταν ένα 
μικρό βοηθητικό σκάφος το οποίο αναφέρεται σε 
πηγές ως ένα πρώην ιταλικό επιβατηγό, το οποίο 
είχε πέσει στα χέρια των Γερμανών, μετά την ιταλι-
κή συνθηκολόγηση το Σεπτέμβριο του 1943. Εκτι-
μάται ότι το σκάφος ήταν το 91 κ.ό.χ. ρυμουλκό 
«Nino Chiesa» ναυπήγησης 1912, το οποίο είχε 
χρησιμοποιηθεί ως ναρκαλιευτικό στο Αιγαίο και 
είχε καταληφθεί από τους Γερμανούς στη Σύρο. 
Κατά τη φυγή τους τον Οκτώβριο του 1944 οι 
Γερμανοί εγκατέλειψαν το σκάφος, το οποίο επι-
σκευάστηκε και εντάχθηκε στο Π.Ν. ως «Κίσσα». 
Χρησιμοποιήθηκε για τη μεταφορά προσωπικού 
από το Πέραμα προς το Ναύσταθμο Σαλαμίνος, 
μέχρι το 1956. Από αυτό το σκάφος παρέμεινε 
εθιμικά η ονομασία «Κίσσα» για όλα τα σκάφη που 
εκτελούν αυτό το δρομολόγιο.

Δύο άλλα σκάφη που περιήλθαν στο ελληνι-
κό Π.Ν. ως λείες πολέμου ήταν δυο γερμανικές 
ακτοφυλακίδες 70 τόνων, γαλλικής ναυπήγησης. 
Πιθανότατα ήταν τα σκάφη «GA.70» και «GA.71» 
τα οποία είχαν αρχικά ναυπηγηθεί στη La Ciotat 
της Γαλλίας το 1933 ως πλοία υποστήριξης υδρο-
πλάνων με τα ονόματα «Petrel 1» και «Petrel 6» 
αντίστοιχα. Μετά την πτώση της κυβέρνησης του 
Vichy, το Νοέμβριο του 1942, είχαν περιέλθει σε 
γερμανικό έλεγχο και είχαν ενταχθεί στον στο-

Η γερμανική ακτοφυλακίδα «GA.70», πρώην γαλλικό Petrel 1».
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λίσκο ακτοφυλακής της Αττικής. Το ένα βρέθηκε 
στο Ναύσταθμο Σαλαμίνος και μετονομάστηκε 
«Θάσος» ενώ το άλλο3 μετονομάστηκε «Αστυπά-
λαια» και το καθένα έφερε οπλισμό από 2 πυρο-
βόλα των 20 χιλιοστών. Σύντομα όμως, το 1948, 
παροπλίσθηκαν.

Στις 26 Σεπτεμβρίου 1944 η γερμανική υδρο-
φόρα «Dresden» απέπλευσε από τον Πειραιά με 
προορισμό τη Λέρο, ωστόσο βρέθηκε να πλέει κο-
ντά στη Χίο όπου και εντοπίστηκε από τη βρετανική 
ακταιωρό «ML 836», στην οποία και παραδόθηκε 
αμαχητί. Το «Dresden» είχε ναυπηγηθεί το 1938 
στο Αμβούργο για τη μεταφορά κατεψυγμένων 
ψαριών, είχε εκτόπισμα 311 τόνων και έφερε μια 
ντιζελομηχανή 250 ίππων που το κινούσε με ωρι-
αία ταχύτητα 9 μιλίων. Το 1942 είχε χρησιμεύσει 
για τη μεταφορά καυσίμων προς την κατεχόμενη 
Κρήτη. Μετά την αιχμαλωσία, το σκάφος μετονο-
μάστηκε «Islay» και εντάχθηκε στη βάση της βρε-
τανικής ακτοφυλακής της Χίου. Το σκάφος θεωρή-
θηκε βρετανική λεία πολέμου αλλά στις 21 Μαΐου 
1946 παραδόθηκε στο ελληνικό Π.Ν. λαμβάνοντας 
το όνομα «Κρόνος». Χρησίμευσε κυρίως για μετα-
φορές βενζίνης ως ανεφοδιαστικό του στολίσκου 
ναρκαλιευτικών και αργότερα έλαβε το διακριτικό 

3  Καθώς το «GA.70» βυθίστηκε τον Ιανουάριο του 1944 στον 
Πειραιά κατά τη διάρκεια συμμαχικού βομβαρδισμού, εκτιμάται 
πως αυτό μετανομάστηκε σε «Αστυπάλαια» αφού ανελκύστηκε 
και επισκευάστηκε.

«Α-373». Μετετράπη σε πετρελαιοφορτηγίδα τον 
Ιανουάριο του 1979 λόγω παλαιότητας της μηχα-
νής του και παροπλίστηκε στις 15 Φεβρουαρίου 
1991.

Στον άλλοτε ιταλική βάση στο Λακκί της Λέ-
ρου, βρέθηκαν μετά το πέρας του πολέμου οι ιτα-
λικές υδροφόρες «Αdda» και «Nera». Και οι δυο 
είχαν ναυπηγηθεί το 1913-14 στα ναυπηγεία Soc. 
Esercizio Bacini της Riva Trigoso. Είχαν εκτόπισμα 
280 τόνων και διαστάσεις 32 x 6 μέτρα ενώ μια 
μηχανή 170 ίππων τα κινούσε με ταχύτητα 8 μι-
λίων/ώρα. Κατά την παράδοση της Λέρου στους 
Γερμανούς, στις 16 Νοεμβρίου 1943, τα δυο σκά-
φη εγκαταλείφθηκαν στο Λακκί. Το «Nera» είχε ήδη 
σημαντικές ζημιές που του προκάλεσε γερμανική 
αεροπορική επιδρομή στις 5 Οκτωβρίου 1943. Τα 
δυο σκάφη περιήλθαν στο Π.Ν. και ύψωσαν την 
ελληνική σημαία το 1948, με το «Nera» να παίρνει 
το όνομα «Στυμφαλία», ενώ το «Adda» μετονομά-
στηκε «Καλλιρόη». Η υδροφόρος «Καλλιρόη» υπη-
ρέτησε το στόλο ως το 1965, ενώ η «Στυμφαλία» 
που αργότερα έλαβε το διακριτικό «Α-472» παρο-
πλίστηκε στις 28 Σεπτεμβρίου 1976 και βυθίστηκε 
ως στόχος στις 18 Σεπτεμβρίου 1978, στο πεδίο 
βολής Αλεποχωρίου.

Μια άλλη ιταλική υδροφόρα, η «G.R.S. 214», 
ναυπηγημένη το 1941 και εκτοπίσματος 120 τό-
νων, ναυλοχούσε στην Πρέβεζα όπου καταλήφθη-
κε από τις γερμανικές δυνάμεις το Σεπτέμβριο του 
1943. Κατά την αποχώρηση τους, παρέδωσαν το 

Το «Καλλιρόη».
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σκάφος στη δημοτική αρχή, η οποία με τη σειρά 
της το παρέδωσε το Νοέμβριο του 1944 στο Πο-
λεμικό Ναυτικό. Αρχικά το διαστάσεων 27,55 x 
5,12 μέτρων σκάφος ονομάστηκε «Πάνθηρ» και 
χρησίμευσε για τον εφοδιασμό των πλοίων στο 
Ναύσταθμο Κρήτης. Η μηχανή Ansaldo των 90 
ίππων αντικαταστάθηκε από μια μηχανή που απέ-
διδε 250 ίππους, αλλά η υπηρεσιακή ταχύτητα της 
υδροφόρου παρέμεινε στα 6 μίλια/ώρα. Τον Ιούνιο 
του 1952 το σκάφος μετονομάστηκε σε «Υλίκη» 
προκειμένου να απελευθερώσει το όνομα για ένα 
εκ των τεσσάρων αντιτορπιλικών τύπου Cannon 
που παρέλαβε τότε το Π.Ν. Τον Απρίλιο του 1979 
εξαιτίας της παλαιότητας της μηχανής του, το «Υλί-
κη» μετατράπηκε σε φορτηγίδα πόσιμου νερού.

Στις 23 Ιουνίου 1945 ύψωσε την ελληνική 
σημαία το πετρελαιοφόρο «Marianne», το οποίο 
επίσης ήταν λεία πολέμου. Εκτιμάται ότι το σκάφος 
είχε ναυπηγηθεί στα μέσα της δεκαετίας του ’30 
στην Ιταλία ως υδροφόρα τύπου «G.R.S. 1714» για 
τις ανάγκες του ιταλικού Π.Ν. και είχε περιέλθει στη 
γερμανική κατοχή μετά το Σεπτέμβριο του 1943, 
οπότε και μετονομάστηκε «Marianne». Το σκάφος 
είχε σκοπίμως βυθιστεί τον Οκτώβριο του 1944 
από τους Γερμανούς, κατά την αποχώρησή τους 
από τον Πειραιά, για να παρεμποδίσουν τη χρήση 
του λιμένος. Αφού ανελκύστηκε και επισκευάστηκε, 

4  Πιθανότατα το σκάφος να ήταν ένα εκ των «G.R.S. 174» και 
«G.R.S. 176» ναυπηγηθέντα στη Riva Trigoso.

εντάχθηκε στο Π.Ν. ως «Προμηθεύς» και αργότερα 
έλαβε τον διακριτικό αριθμό «Α-374». Το πλοίο εί-
χε χωρητικότητα 500 τόνων, διαστάσεις 38,48 x 
7,7 μέτρα και έφερε μια πετρελαιομηχανή η οποία 
το κινούσε με οικονομική ταχύτητα 5 μιλίων και 
μέγιστη 7. Χρησίμευσε για τον εφοδιασμό πλοίων 
και υπηρεσιών εντός των ναυστάθμων Σαλαμίνος 
και Κρήτης, μέχρι τον παροπλισμό του στις 12 Ιου-
λίου 1998. Με την πράξη αυτή έκλεισε το κεφά-
λαιο των σκαφών που υπηρέτησαν στο Πολεμικό 
Ναυτικό έχοντας κυριευτεί ως λεία πολέμου.
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Ιταλική υδροφόρα τύπου GRS, του ιδίου τύπου με το μετέπειτα «Προμηθεύς» (συλλογή Marco Ghiglino).
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Ο Τακτικός Αιφνιδιασμός στην Αμφίβια 
Επιχείρηση της Κυζίκου (410 π.Χ.)

Της Κρίστυ Εμίλιο Ιωαννίδου
Συγγραφέως – Ναυτικού,
Μέλος Ελληνικού Ινστιτούτου Στρατηγικών Μελετών (ΕΛ.Ι.Σ.ΜΕ.)
perialos.blogpost.gr
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Αρχαία ελληνική τριήρης. Λεπτομέρεια από αττικό μελανό-
μορφο αγγείο, περ. 520 π.Χ.

Η Κρίστυ Εμίλιο Ιωαννίδου, γεννήθηκε 
και ζει στην πόλη των Αθηνών. Σπού-
δασε Ψυχολογία και Ιστορία. Είναι 
ναυτικός του Ε.Ν. και εξειδικεύεται σε 
μελέτες σχετικά με τη ναυτιλία στην 
αρχαία Ελλάδα (εμπορικό / πολεμι-
κό ναυτικό, στρατηγική και ανάλυση 
ναυτικών επιχειρήσεων). Ανέπτυξε 
αξιόλογη συγγραφική δραστηριότητα, 
δημοσιεύοντας βιβλία, άρθρα, μονο-
γραφίες και αναλύσεις σε περιοδικά 
(ιστορικά, ΓΕΝ). 
Πραγματοποιεί ομιλίες και διαλέξεις 
για τη ναυτιλία και τον ναυτικό πό-
λεμο στην αρχαιότητα, ενώ διδάσκει 
Ναυτιλία και Ναυτική Ιστορία στην Ελ-
ληνική Ακαδημία Ναυσιπλοΐας, Ναυ-
τικών Τεχνών & Αθλημάτων Ν.Ο.ΑΜ., 
έχοντας επιμεληθεί και συγγράψει ει-
δικά εγχειρίδια για τους μαθητές της 
σχολής. 
Είναι δημιουργός και διαχειρίστρια της 
ιστοσελίδας Περί Αλός (www.perialos.
blogspot.com), μέλος του Ελληνικού 
Ινστιτούτου Στρατηγικών Μελετών 
ΕΛ.Ι.Σ.ΜΕ., του Ναυτικού Μουσείου 
Ελλάδος και του Society for Naval 
Research, London.
Είναι παντρεμένη με τον δημοσιογρά-
φο και αμυντικό αναλυτή Ιωάννη Σ. 
Θεοδωράτο κι έχουν μία κόρη.



80  Ναυτική Επιθεώρηση | Τεύχος 583-Τομος 173

Μια αποφασιστική αθηναϊκή νίκη καθοριστικής 
σημασίας για την εξέλιξη των ναυτικών επιχει-
ρήσεων κατά την τρίτη και τελευταία φάση του 
Πελοποννησιακού Πολέμου (Δεκελεικός Πόλε-
μος), η οποία όμως δεν είναι γνωστή στο ευρύ 
κοινό, επιτεύχθηκε στην περιοχή της Κυζίκου. Η 
Κύζικος βρίσκεται στην περιοχή της μικρασιατικής 
Μυσίας (Μικρή Φρυγία) και κατείχε θέση υψηλής 
γεωστρατηγικής αξίας για τον έλεγχο των θα-
λασσίων γραμμών επικοινωνιών από και προς 
τον Βόσπορο. Η πόλις του Βυζαντίου, εγνωσμέ-
νης υψηλής στρατηγικής σημασίας, δέσποζε στα 
στενά, ουσιαστικά ελέγχοντας τη γραμμή ανε-
φοδιασμού των Αθηνών. Λογικό λοιπόν ήταν να 
αποτελεί το δέλεαρ για τον Σπαρτιατικό Στόλο που 
θα επιθυμούσε να αφαιρέσει το πλεονέκτημα από 
την Αθήνα, επιχειρώντας τη μεταβολή του status 
quo της περιοχής.

Η αντιπαράθεση των δύο συνασπισμών στον 
Ελλήσποντο δεν ήταν μια σύγκρουση για την 
κατάκτηση εδαφών ούτε αντιμετωπίστηκε ως 
μια απλή αναμέτρηση δυνάμεων. Η έκβαση του 
αγώνα με επίκεντρο τη θάλασσα, είχε αναδειχθεί 
σε πρωτεύον ζήτημα της γεωπολιτικής αναμε-
τρήσεως Αθηνών και Σπάρτης. Προς το παρόν η 
ναυμαχία στην Άβυδο (το ίδιο έτος) και στο Κυ-
νός Σήμα (411 π.Χ.) παρέτεινε την παραμονή της 
Αθήνας στον πόλεμο. Οι Αθηναίοι αντιμετώπιζαν 
σοβαρά οικονομικά προβλήματα υποστηρίξεως 
των επιχειρήσεων, ενώ η απώλεια των πόλεων 
που είχαν αποστατήσει είχε δημιουργήσει μια 
απελπιστική, για τη χρηματοδότηση της στρατι-
ωτικής συγκρούσεως, κατάσταση. Η πορεία του 
πολέμου για την Αθήνα έμοιαζε να είναι προδια-
γεγραμμένη, με το φάσμα της ήττας να πλησιάζει 
απειλητικά, την άλλοτε κραταιά ναυτική δύναμη 
της Ελλάδας. 

Λίγο πριν την αναμέτρηση
Ο ναύαρχος του Σπαρτιατικού Στόλου Μίνδα-
ρος που είχε ήδη υποστεί δύο ήττες από τους 
Αθηναίους, δεν έπαψε να εργάζεται πυρετωδώς 
για την επόμενη αναμέτρηση. Ταυτόχρονα με τις 
επισκευές των πλοίων του μελετούσε τον τρόπο 
με τον οποίο θα λάμβανε σημαντικές ενισχύσεις 
από την Σπάρτη και από τον Πέρση σύμμαχό του, 
Φαρνάβαζο.

O Αλκιβιάδης, ο οποίος επανέκαμψε δυναμικά 

στο προσκήνιο, προς όφελος των Αθηνών, βρι-
σκόταν κρατούμενος στις Σάρδεις, έχοντας χάσει 
πλέον την επιρροή που ασκούσε στον Τισσαφέρ-
νη. Αρχικώς θέλησε να συναντήσει με πλούσια 
δώρα τον σατράπη, δίχως να γνωρίζει ότι ο Πέρ-
σης δεν επιθυμούσε τη συμμαχία των Αθηναίων. 
Οι πρόσφατες ήττες των Σπαρτιατών είχαν σημα-
ντικό αντίκτυπο στις σχέσεις μεταξύ Τισσαφέρνη 
και μεγάλου Βασιλιά, καθώς οι Λακεδαιμόνιοι 
κατηγόρησαν ευθέως τον σατράπη. Επίσης, ο 
ισχυρός Περσικός Στόλος ναυλοχούσε άπραγος 
στην Άσπενδο, γεγονός που στοίχιζε ακριβά στο 
κρατικό θησαυροφυλάκιο. Κατά συνέπεια, για να 
αποδείξει εμπράκτως την πίστη του στον βασιλιά 
του, ο Τισσαφέρνης διέταξε τη σύλληψη του Αλ-
κιβιάδου. Ωστόσο, πριν συμπληρωθεί ένας μήνας, 
ο Αλκιβιάδης, κατάφερε να δραπετεύσει και να 
βοηθήσει τον Αθηναϊκό Στόλο που σχεδίαζε τη 
νέα του επιχείρηση.

Σχέδια πριν την «Ημέρα D»
Οι Αθηναίοι στρατηγοί απέπλευσαν νύχτα από τη 
Σηστό με 40 τριήρεις, με πορεία προς τη βόρεια 
ακτή της Θρακικής Χερσονήσου και συγκεκριμέ-

Τιμητικό ψήφισμα των Αθηναίων το οποίο παραχωρεί 
στους Σαμίους διάφορα προνόμια λόγω του ότι η πόλη της 
Σάμου παρέμεινε πιστή σύμμαχος των Αθηναίων ακόμα και 
μετά την ήττα τους στους Αιγός Ποταμούς.
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να την Καρδία. Στο μεταξύ, απέστειλαν πολεμικά 
πλοία για να ειδοποιήσουν τον Αλκιβιάδη (που 
βρισκόταν στην Λέσβο) και τους στρατηγούς 
Θρασύβουλο και Θηραμένη, οι οποίοι ανέμεναν 
εντολές ευρισκόμενοι στην Θράκη. Ο στόχος των 
κινήσεων αυτών ήταν να ενωθούν οι δυνάμεις, το 
ταχύτερο δυνατό με τον υπόλοιπο στόλο, καθώς ο 
αντίπαλος Σπαρτιατικός Στόλος υπό τον Μίνδαρο 
αριθμούσε 80 τριήρεις και ενδεχομένως να ενι-
σχυόταν περισσότερο. Η συγκέντρωση όλων των 
αθηναϊκών πλοίων, που αριθμούσαν πλέον τις 86 
τριήρεις, πραγματοποιήθηκε στην πόλη της Μυσί-
ας, Πάριον (νυν Καμάρες). Οι Αθηναίοι με ενισχυ-
μένο το ηθικό, επιδίωκαν τη σύγκρουση με τους 
αντιπάλους τους, οπότε κατέστρωσαν με προσο-
χή το σχέδιο επιχειρήσεων. Στο μεταξύ, έμαθαν 
ότι ο Μίνδαρος με τη βοήθεια του Φαρνάβαζου, 
πολιόρκησε και κατέλαβε την πόλη της Κυζίκου. 
Οι Αθηναίοι έπρεπε να ανακαταλάβουν τη στρα-
τηγικής σημασίας πόλη, εκπονώντας ένα σχέδιο 
που στηριζόταν στην παραπλάνηση του εχθρού 
και βασιζόταν στην πλήρη μυστικότητα. Σύμφω-
να με τα όσα γνωρίζουμε, θα εκτελείτο Αμφίβια 
Επιχείρηση με συνδυασμένη δράση Ναυτικού και 
Στρατού που θα μεταφερόταν με πλοία. Ως ενι-

αίος χώρος για την κύρια σχεδίαση της Αμφιβίου 
Επιχειρήσεως επιλέχθηκε η Προκόννησος1. Εκεί 
ενδεχομένως θα πρέπει να συντάχθηκε το Σχέδιο 
Πληροφοριών, όταν επιβεβαιώθηκε ότι ο Μίνδα-

1  Νησί της Προποντίδος, βόρεια της χερσονήσου στην οποία 
έγκειται η Κύζικος (νυν νήσος του Μαρμαρά).

ρος βρισκόταν ήδη στην Κύζικο με τον Στόλο και 
ότι ταυτοχρόνως το πεζικό του Φαρνάβαζου υπε-
ράσπιζε την περιοχή Κλήροι. Ο Αθηναϊκός Στόλος 
κατέπλευσε νύκτα στην Προκόννησο, προκειμέ-
νου να μην γίνει αντιληπτή η παρουσία του. Ο 
Αλκιβιάδης μιλώντας στους άνδρες και θέλοντας 
να καταστήσει απολύτως σαφή την κρισιμότητα 
της επιχείρησης υπογράμμισε ότι: 

«Ως ανάγκην ούσαν αυτοίς και ναυμαχείν 
και πεζομαχείν και νη Δία τειχομαχείν προς 
τους πολεμίους· χρήματα γαρ ουκ είναι μη 
πάντη κρατούσι2»

[Είναι ανάγκη και να ναυμαχήσουν και να 
πεζομαχήσουν, ακόμη και να τειχομαχήσουν 
κατά των εχθρών, διότι αν δεν νικήσουν κατά 
κράτος δεν θα έχουν χρήματα] 

(Πλούταρχος, Αλκιβιάδης, 28.2).

Στην Προκόννησο αποφασίστηκε η εκτέλεση 
αποβατικής επιχειρήσεως του Αθηναϊκού Στρα-
τού, στην Κύζικο υπό τη διοίκηση του Στρατηγού 
Χαιρέα. Ο στόλος, σύμφωνα με τα σχέδια, χω-
ρίστηκε σε τρεις μοίρες (βλέπε σχετικό πίνακα), 
προκειμένου να εκτελέσει κυκλωτική κίνηση. 

Η πρώτη μοίρα θα κατευθυνόταν στην Κύζικο 
προκειμένου να προκαλέσει τον Μίνδαρο σε ναυ-
μαχία, ενώ οι άλλες δύο θα απέκλειαν τις εξόδους  

2  Πλούταρχος, Αλκιβιάδης, 28.2

ΣΤΟΛΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΣΤΟΛΟΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΩΝ

ΑΡΧΗΓΟΣ ΣΤΟΛΟΥ: ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ ΑΡΧΗΓΟΣ ΣΤΟΛΟΥ: ΜΙΝΔΑΡΟΣ

1η ΜΟΙΡΑ: ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ 
(40 ΠΛΟΙΑ)

2η ΜΟΙΡΑ: ΘΗΡΑΜΕΝΗΣ 
(23 ΠΛΟΙΑ)

2η ΜΟΙΡΑ: ΘΗΡΑΜΕΝΗΣ 
(23 ΠΛΟΙΑ)

3η ΜΟΙΡΑ: ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ 
(23 ΠΛΟΙΑ)

ΣΥΝΟΛΟ: 86 ΠΛΟΙΑ ΣΥΝΟΛΟ: 60 ΠΛΟΙΑ

Πηγή: Ξενοφώντος, Ελληνικών Α’ 1, 13.
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διαφυγής του εχθρικού στόλου. Υποθέτουμε ότι, 
κατά το σημείο αυτό, ο Αλκιβιάδης δεν γνώριζε 
τον ακριβή αριθμό των πλοίων του Μινδάρου3. 
Ο ελιγμός παραπλάνησης θα γινόταν όχι επειδή 
υπερτερούσε σε αριθμό πλοίων, αλλά με σκοπό 
να αιφνιδιάσει και να αποκαλύψει την επιθυμητή 
αδυναμία του εχθρού (π.χ. ακριβή αριθμό κι αξι-
όμαχο πλοίων) κι εν συνεχεία να ακολουθήσει η 
προετοιμασμένη επίθεση. 

Ο Αλκιβιάδης προκειμένου να εξασφαλίσει τη 
μυστικότητα των σχεδίων (κύριο έργο της Ασφά-
λειας), γνωστοποίησε στους αξιωματικούς του ότι, 
μεταξύ άλλων ζωτικής σημασίας πληροφοριών, 
ο αριθμός των πλοίων του Αθηναϊκού Στόλου 
έπρεπε πάση θυσία να κρατηθεί μυστικός και ότι 
θα όριζε ποινή την επικήρυξη διά θανάτου για 
εκείνον που θα συλλαμβάνονταν να πλέει στην 
απέναντι όχθη4.

Με τα στοιχεία που διαθέτουμε έως τώρα και 
με διάθεση σύγχρονης σχεδίασης, θα μπορούσα-

3  Πλουτάρχου: Αλκιβιάδης, 28
4  Ξενοφώντος: Ελληνικών, Α 1, 15

με να συντάξουμε το Σχέδιο Ενεργείας της Αμφι-
βίου Επιχειρήσεως ως εξής:

ΣΧΕΔΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΜΦΙΒΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
(ΝΑΥΜΑΧΙΑ ΚΥΖΙΚΟΥ)
ΒΑΘΜΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ:

ΑΚΡΩΣ ΑΠΟΡΡΗΤΟ-ΕΙΔΙΚΟΥ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ

Α. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ - ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ
ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ: 
1η Μοίρας: Γραμμή μετώπου. Ελιγμός Παραπλά-
νησης.
2η και 3η Μοίρα: Κυκλωτική κίνηση. Υποστήριξη 
και αποκλεισμός ΕΔ.
ΣΤΟΛΟΣ: ΔΥΝΑΜΕΙΣ / ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΙΣ:
1η Μοίρα: Αλκιβιάδης (40 πλοία)
2η Μοίρα: Θηραμένης (23 πλοία)
1η Μοίρα: Θρασύβουλος (23 πλοία)

ΣΤΡΑΤΟΣ ΞΗΡΑΣ
ΣΤΡΑΤΗΓΟΣ: Χαιρέας

Αγαλματίδιο πληγωμένου πολεμιστή (Παρίσι, Μουσείο Λούβρου). Ο αρχαίος ελληνικός κόσμος δεν ορθοπόδησε ποτέ μετά 
τον Πελοποννησιακό Πόλεμο.
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Β. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΣΥΝΟΨΗ ΕΧΘΡΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ
Α) ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΧΘΡΙΚΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ
ΕΧΘΡΙΚΟΣ ΣΤΟΛΟΣ = Βρίσκεται στην Κύζικο.
ΕΧΘΡΙΚΟ ΠΕΖΙΚΟ = Υποστηρίζεται από φίλιες δυ-
νάμεις (Στρατεύματα Φαρνάβαζου) στους Κλή-
ρους.
Β) ΠΙΘΑΝΟΤΕΡΟΙ ΤΡΟΠΟΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΧΘΡΟΥ
Να απαντήσει στην πρόκληση της επιθέσεως με 
όλη τη δύναμη του στόλου. Να παρασυρθεί στα 
ανοιχτά. Να αποκλειστεί.

Γ. ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΣ
ΧΩΡΟΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΡΟ ΤΗΣ 
ΕΝΑΡΞΕΩΣ: Προκόννησος
ΓΡΑΜΜΗ ΕΞΟΡΜΗΣΕΩΣ: Παράπλους της δυτικής 
ακτής της χερσονήσου, ανάμεσα στην ακτή και 
την νήσο Αλώνι (ύψος ακρωτηρίου Αρτάκη). Δια-
χωρισμός Δυνάμεων.
ΠΕΖΙΚΟ: Απόβαση και πορεία πεζή προς την Κύ-
ζικο.
ΝΑΥΤΙΚΟ: 1η Μοίρα: Κατεύθυνση προς Κύζικο. 
ΑΝΣΚ: Πρόκληση για επίθεση
2η Μοίρα: Γύρος του Ακρωτηρίου με κατεύθυν-
ση την Κύζικο. ΑΝΣΚ: Παρεμπόδιση υποχώρησης 
εχθρού προς την Κύζικο.
3η Μοίρα: Κατεύθυνση νοτίως. ΑΝΣΚ: Αποκλει-
σμός εξόδου κόλπου.

Η ναυμαχία
Όταν ξεκίνησε ο Αθηναϊκός Στόλος να πλέει με 

κατεύθυνση προς την Κύζικο, έβρεχε καταρρα-
κτωδώς. Οι συνθήκες περιορισμένης ορατότητας 
λειτούργησαν θετικά ως προς τον Αθηναϊκό Στό-
λο, ενισχύοντας την πρωτοβουλία, την πραγμα-
τοποίηση αιφνιδιασμού και κυρίως την κάλυψη 
των κινήσεων του στόλου. Ο στόλος κινήθηκε 
παραπλέοντας υπό συνθήκες χαμηλής ορατότη-
τας τη δυτική ακτή της χερσονήσου, μεταξύ αυτής 
και της νήσου Αλώνι μέχρι το Ακρωτήριο Αρτάκι 
(απέναντι από το μικρό ομώνυμο νησί). Σε αυτό 
το σημείο σύμφωνα με το σχέδιο θα πραγματο-
ποιείτο ο διαχωρισμός των δυνάμεων. Οι πεζικές 
δυνάμεις υπό τον Χαιρέα αποβιβάστηκαν και κα-
τευθύνθηκαν προς την Κύζικο. Η βροχή σταμάτη-
σε όταν ο Στόλος πλησίασε στην κατεχόμενη από 
τον εχθρό πόλη της Κυζίκου. Τότε ο Αλκιβιάδης 
είδε από μακριά τα πλοία του Μινδάρου, τα οποία 
έκαναν ασκήσεις. Αντιλήφθηκε ότι ήταν περίπου 
80, πολύ λιγότερα από αυτά που διέθετε συνολι-
κά ο Αθηναϊκός Στόλος. 

Ο Αλκιβιάδης προχωρούσε μπροστά με κα-
τεύθυνση προς τον Σπαρτιατικό Στόλο, ενώ αντι-
θέτως, ο Θηραμένης και ο Θρασύβουλος πήραν 
κατεύθυνση για τον μικρό λιμένα του ακρωτηρί-
ου Αρτάκη. Η επιλογή του συγκεκριμένου λιμένα 
ήταν ιδανική για την κάλυψή τους ώστε να μην 
είναι ορατοί από το σημείο που θα πορευόταν ο 
στόλος του Μινδάρου.

Ο αρχηγός των Λακεδαιμονίων είδε τον Αθη-
ναϊκό Στόλο να έρχεται επιθετικά προς το μέρος 
του με λιγότερα πλοία από τα δικά του και τότε 

Η σκυτάλη ήταν μυστική μέθοδος επικοινωνίας που συχνά χρησιμοποιούσαν οι Σπαρτιάτες έφοροι και βασιλείς κατά τη 
διάρκεια του πολέμου. Ο αποστολέας και ο παραλήπτης διέθεταν από ένα ραβδί ίδιας διαμέτρου. Γύρω από αυτό ο απο-
στολέας τύλιγε λεπτή λωρίδα παπύρου ή δέρματος, όπου έγραφε το μήνυμα. Όταν η λωρίδα ξεδιπλωνόταν, το μήνυμα 
ήταν αδύνατο να διαβαστεί. Ο παραλήπτης για να διαβάσει το μήνυμα έπρεπε να τυλίξει το μήνυμα γύρω από το δικό του 
ραβδί. Στην εικόνα αναπαράσταση τέτοιου είδους σκυτάλης.
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απέπλευσε με όλες τις ναυτικές μονάδες που δι-
έθετε για να τον αντιμετωπίσει. Ο Μίνδαρος δεν 
γνώριζε τον ακριβή αριθμό των αθηναϊκών τριή-
ρεων και στηριζόμενος στην πληροφόρηση που 
είχε, θεώρησε ότι διέθετε αναλογία δυνάμεων 
της τάξης του 2:1, γεγονός που του επέτρεπε να 
καταναυμαχήσει τον αντίπαλο.

Ο στόλος του Αλκιβιάδου έδειξε τάχα ότι 
«φοβήθηκε» τη δύναμη του αντιπάλου κι οπι-
σθοχώρησε, εκτελώντας παραπλανητικό ελιγμό, 
παρασέρνοντας με αυτόν τον τρόπο τον Μίνδα-
ρο, ο οποίος τον κατεδίωξε στα ανοιχτά. Όταν 
η σπαρτιατική ναυτική δύναμη απομακρύνθηκε 
στο πέλαγος σε αρκετή απόσταση από την ακτή, 
τότε ο Αλκιβιάδης εκτέλεσε απότομη αναστροφή 
ερχόμενος αντιμέτωπος με τον έκπληκτο εχθρό, 
ενώ στο ίδιο διάστημα ταυτόχρονα οι Θηραμένης 
και Θρασύβουλος κινήθηκαν προς την Κύζικο, 
με στόχο να αποκλείσουν την υποχώρηση του 
εχθρικού στόλου προς την πόλη5! Επρόκειτο για 
μια ευφυή τακτική κίνηση, η οποία κατέδειξε την 
υπεροχή των Αθηναίων στον πόλεμο κινήσεων 
στον κατά θάλασσαν αγώνα.

Ο Μίνδαρος κατάλαβε ότι του έστησαν παγί-
δα. Δίχως να χάσει χρόνο προσπάθησε να στρέ-
ψει τον στόλο του πίσω προς την ξηρά, προτού 
αποκλεισθεί. Αφού όμως η πλεύση προς την 
Κύζικο ήταν εμποδισμένη από τον Θρασύβουλο 
και τον Θηραμένη, αποφάσισε να κατευθυνθεί 
στους Κλήρους, όπου είχε τάξει τον στρατό του 
ο Φαρνάβαζος. Η περιοχή διέθετε αμμώδη ακτή, 
επιτρέποντας στα πλοία να ανασυρθούν στην 
ξηρά. Η εκτίμηση της τακτικής κατάστασης από 
τον Μίνδαρο υπαγόρευε την άρνηση εμπλοκής 
στη θάλασσα με τον εχθρό, ενώ ήταν ασφαλέ-
στερο –τουλάχιστον όπως νόμιζε– να τεθεί υπό 
την προστασία των περσικών τοξοτών και των 
άλλων πεζικών στρατευμάτων. Ο Αλκιβιάδης αντί 
να αποτραβηχθεί, διέταξε επίθεση με 20 από τις 
τριήρεις (με τις οποίες καταδίωξε τον Μίνδαρο) 
και προσεγγίζοντας στην ακτή επιχείρησε να κα-
ταλάβει τα πλοία των Πελοποννησίων, τα οποία ο 
Μίνδαρος θεωρούσε ότι είχε ασφαλίσει! Οι Αθη-
ναίοι χρησιμοποίησαν γάντζους, εμποδίζοντας 
όσα πλοία οι Πελοποννήσιοι προσπαθούσαν κα-
θυστερημένα να ανελκύσουν, τραβώντας τα προς 

5  Διόδωρου Σικελιώτου, ΙΓ’ 50,4.

τη θάλασσα. Επικράτησε πανικός στις τάξεις των 
Σπαρτιατών και ο Μίνδαρος ζήτησε εσπευσμένα 
τη βοήθεια των συμμάχων του. Τότε κινητοποι-
ήθηκε η μονάδα πεζικού του Φαρνάβαζου προς 
υποστήριξη των Λακεδαιμονίων6.

Ακολούθησε μια πολύ μεγάλη μάχη στην πα-
ραλία, με τους Αθηναίους να εμμένουν στην προ-
σπάθεια υφαρπαγής των εχθρικών πλοίων. Αρχι-
κώς τα πράγματα ήταν δύσκολα για τους Αθηναί-
ους καθώς πλέον, το εχθρικό πεζικό υπερτερούσε 
σε αριθμό. Τότε ο Θρασύβουλος βλέποντας τον 
κίνδυνο έπλευσε στην ακτή αποβιβάζοντας τους 
υπόλοιπους στρατιώτες που μετέφερε στα πλοία 
προς βοήθεια του Αλκιβιάδου. Εκ παραλλήλου 
έδωσε εντολή στον Θηραμένη να ενωθεί με το 
πεζικό του Χαιρέα και να καταφθάσουν το ταχύ-
τερο, στο σημείο όπου μαινόταν η σύγκρουση. 

Στην παραλία οι οπλίτες και οι τοξότες του 
Θρασυβούλου που είχαν αποβιβαστεί από τα 25 
πλοία, αναχαίτισαν προς στιγμή την εχθρική δύ-
ναμη, ωστόσο οι αντίπαλοι δεν πτοήθηκαν, του-
ναντίον εκμεταλλευόμενοι την αριθμητική τους 
ισχύ, περικύκλωσαν τους Αθηναίους από παντού. 
Ο Μίνδαρος αντελήφθη ότι οι Αθηναίοι θα βρί-
σκονταν σύντομα σε δυσμενή θέση και αγνοώ-
ντας ότι στην περιοχή έσπευδαν και άλλες αθη-
ναϊκές δυνάμεις, απέσπασε μονάδες μισθοφόρων 
υπό τον Κλέαρχο και με αυτές επιτέθηκε κατά του 
Θρασύβουλου, προσβάλλοντάς τον από όλες τις 
πλευρές. Και θα ήταν καταλυτική η περικύκλωση 
εάν δεν έφθαναν στο σημείο αυτό οι ενισχύσεις 
από το πεζικό του Θηραμένους και του Χαιρέα. 
Η σωτήρια επέμβαση των φιλίων δυνάμεων με-
τέβαλε τη σύγκρουση που έκλινε προς την ήττα, 
σε νίκη. Οι Πέρσες και οι Πελοποννήσιοι αιφνιδι-
άστηκαν από τις ενισχύσεις και βρέθηκαν μεταξύ 
δύο πυρών.

Ωστόσο η μάχη που ακολούθησε ήταν ιδιαίτε-
ρα σκληρή και ο Μίνδαρος μοίρασε αναγκαστικά 
τις δυνάμεις του σε δύο μέτωπα. Η πίεση που 
ασκείτο ήταν μεγάλη και παρά την αριθμητική 
υπεροχή, οι οπλίτες Αθηναίοι του προκαλούσαν 
μεγάλες απώλειες. Τότε άρχισαν να δημιουρ-
γούνται ρήγματα στην παράταξη των Λακεδαι-
μονίων και να οπισθοχωρούν οι μισθοφόροι του 
Φαρνάβαζου. Στο τέλος μην αντέχοντας τη διπλή 

6  Διοδώρου Σικελιώτου, ΙΓ’ 50,5
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εμπλοκή, οι Πέρσες και οι σύμμαχοί τους υποχώ-
ρησαν κι έτσι οι Αθηναίοι στράφηκαν προς την 
κατεύθυνση του Αλκιβιάδη, ο οποίος εξακολου-
θούσε να μάχεται στην ακτή με τον Μίνδαρο για 
να κυριεύσει τα πλοία. Ο Μίνδαρος τώρα είχε να 
αντιμετωπίσει και τους άνδρες του Θηραμένους 
που πλησίαζαν από την αντίθετη κατεύθυνση για 
να τον περικυκλώσουν. Ευρισκόμενος ενώπιον 
διπλής επιθετικής ενέργειας πολέμησε με αν-
δρεία, μέχρις ότου έπεσε νεκρός μπροστά από τα 
πλοία που υπεράσπιζε. 

Ο θάνατος του αρχηγού των Λακεδαιμονίων 
έκανε τους εχθρούς να πανικοβληθούν και να 
τραπούν σε φυγή. Οι Αθηναίοι τους καταδίωξαν 
αλλά η παρέμβαση του ιππικού του Φαρνάβα-
ζου που τότε μόνο πραγματοποίησε την εμφάνι-
σή του, διέσωσε τους ηττημένους στρατιώτες. Οι 
αθηναϊκές δυνάμεις αποχώρησαν και ο στόλος 
συγκεντρώθηκε στην Προκόννησο. Η νίκη των 
Αλκιβιάδη, Θρασύβουλου, Θηραμένη και Χαιρέα 
ήταν απόλυτη και εκτενής σε ξηρά και θάλασσα. 

Όλα τα πλοία των Πελοποννησίων κατελήφθη-
σαν, εκτός από εκείνα των Συρακουσίων, που 
πυρπολήθηκαν για να μην πέσουν στα χέρια των 
εχθρών. Η Κύζικος έμεινε ανυπεράσπιστη στο 
έλεος των Αθηναίων και το σημαντικότερο, ο αρ-
χηγός της εκστρατείας ο Μίνδαρος ήταν νεκρός. 
Ήταν τόσο προβληματισμένοι και τρομοκρατη-
μένοι οι Σπαρτιάτες, ώστε η λακωνική επιστολή 
που έστειλε στην Σπάρτη ο Ιπποκράτης, Επιστο-
λέας7 του θανόντος ναυάρχου, η οποία έπεσε 
στα χέρια των Αθηναίων, έμεινε στην ιστορία ως 
παράδειγμα του πλέον σύντομου στρατιωτικού 
μηνύματος:

7  Σε μεταφράσεις ξένων κειμένων στα Ελληνικά απαντάται 
εσφαλμένως ο βαθμός Αντιναύαρχος ή Υποναύαρχος όταν ανα-
φέρονται στον Ιπποκράτη, τον Υποδιοικητή του Μινδάρου. Το 
ορθότερο είναι, όπως το αρχαίο κείμενο, η απόδοση του όρου 
«Επιστολεύς» που σημαίνει τον Υποδιοικητή, γεγονός που σήμε-
ρα το ΠΝ έχει υιοθετήσει όταν αναφέρεται στους Υποδιοικητές 
των Διοικήσεων του ΑΣ (παράβαλλε τον τίτλο Αρχιεπιστολεύς 
που φέρει ο Υποδιοικητής του ΑΣ).

Ο πολυάριθμος αθηναϊκός στόλος χρειαζόταν ευρύχωρες και ασφαλείς εγκαταστάσεις για τη φύλαξη και τη συντήρηση 
των τριήρων κατά τη διάρκεια του χειμώνα. Στην εικόνα αναπαράσταση των νεωσοίκων του Πειραιά (Ναυτικό Μουσείο 
της Ελλάδος- Αναπαράσταση Ι. Μελετόπουλου). Οι τριήρεις γλιστρούσαν στη θάλασσα πάνω σε ξύλινες επικλινείς σανίδες˙ 
αρράβδωτοι κίονες όριζαν τον χώρο κάθε πλοίου και υποβάσταζαν την ξύλινη στέγη.
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«Έρεει τα κάλα. Μίνδαρος απεσσύα. Πει-
νώντι τώνδρες. Απορίομες τι χρη δραν»8.

[Τα πλοία κατεστράφησαν. Ο Μίνδαρος 
πέθανε. Οι άνδρες πεινούν. Απορούμε τι να 
πράξουμε].

Μετά από αυτή τη διπλή σύγκρουση, οι Αθη-
ναίοι έγιναν και πάλι κύριοι του Ελλησπόντου. 
Στήθηκαν δύο τρόπαια, ένα για τη νίκη στην ξηρά 
και ένα για τη θάλασσα. Ο Αλκιβιάδης κατόρθωσε 
να επαναφέρει όλη την περιοχή στην αθηναϊκή 
ηγεμονία, όπου ανήκε προηγουμένως. Το πιο 
σπουδαίο όμως επίτευγμα ήταν το γεγονός ότι 
έχτισε απέναντι από το Βυζάντιο, στην Χρυσού-
πολη (το σημερινό Σκούταρι), ένα οχυρό το οποίο 
δεν ήταν μόνο στρατιωτική βάση, αλλά και «δεκα-
τευτήριον», ένα είδος δηλαδή τελωνείου από το 
οποίο θα εισέπρατταν οι Αθηναίοι τον φόρο της 
«δεκάτης» (δασμούς 10%) από όλα τα εμπορικά 
πλοία που θα διέσχιζαν τον Βόσπορο9.

Οι Λακεδαιμόνιοι έστειλαν πρέσβεις για να δι-
απραγματευτούν τους όρους της ειρήνης. Ήταν το 
σημείο που όλα έδειχναν πως ο αιματηρός αυτός 
πόλεμος θα τελείωνε με νικητή την Αθήνα, που 
είχε πλέον αποκαταστήσει τη δύναμή της. Όμως 
την ιστορία την κυβερνά το απρόβλεπτο…

Ανάμεσα στο πλήθος που αποζητούσε την 
ειρήνη υπήρχαν κι εκείνοι που είχαν συμφέρο-
ντα στις περιόδους των πολιτικών ταραχών που 
έφερνε ο πόλεμος. Ήταν οι πολεμοκάπηλοι με 
επικεφαλής τον δημαγωγό Κλεοφώντα, οι οποί-

8  Ξενοφώντος: Ελληνικών, Α, 1, 23
9  Ξενοφώντος: Ελληνικών, Α, 1, 22

οι παρέσυραν τους γεμάτους ελπίδες Αθηναίους 
που πίστευαν ότι θα ανακτούσαν την ναυτική κυ-
ριαρχία στο Αιγαίο και θα κέρδιζαν τον πόλεμο. 
Αφού έδωσαν συνέχεια στην αιματηρή σύγκρου-
ση, επέδειξαν απαράδεκτη αδικαιολόγητη αδρά-
νεια για τρία χρόνια, παρέχοντας τον απαιτούμενο 
χρόνο στην Σπάρτη για να αντιδράσει.

 
Στρατηγικές Επισημάνσεις
Ο σχηματισμός του Αθηναϊκού Στόλου ήταν πραγ-
ματικά ευρηματικός, γιατί δεν άφηνε στον αντί-
παλο περιθώρια για ελιγμούς. Η επιχειρησιακή 
του σχεδίαση ήταν ολοκληρωμένη σε όλες τις 
φάσεις της (Εκτίμηση Καταστάσεως, Σχέδιο Δρά-
σης, Κατευθυντήρια Εντολή, Έλεγχος/ Επίβλεψη 
Σχεδιασθείσας Ενεργείας) και είχε πετύχει τον 
συνδυασμό Χώρου – Χρόνου – Δυνάμεως. 

Ο Αλκιβιάδης γνώριζε πολύ καλά την αρχή 
της οικονομίας των δυνάμεων, πετυχαίνοντας 
έναν συγκερασμό του συνόλου των δυνάμεων 
του σε ενιαία συνιστώσα. Ενώ αντιθέτως ο Μίν-
δαρος έδειξε ότι δεν τήρησε αυτή την αρχή του-
ναντίον:

α) ενθουσιάστηκε αρχικώς με τον μικρότερο 
σε αριθμό πλοίων του εχθρικού στόλου,

β) υποτίμησε το αξιόμαχο του εχθρού και
γ) βγήκε με όλη του τη δύναμη να τον αντι-

μετωπίσει δίχως καμία πρόβλεψη για διατήρηση 
δυνάμεων ως εφεδρείες. 

Το κατά πόσο θα μπορούσε ένας ναύαρχος να 
προβλέψει τις κινήσεις του εχθρού εξαρτάται, πέ-
ραν της εμπειρίας του, και από το πόσο διεξοδικά 
έχει μελετήσει τους παράγοντες που επηρεάζουν 
τις ΔΕ, μέσα στους οποίους περιλαμβάνεται και το 
«πώς θα αντιδράσει ο εχθρός».

Στη συγκεκριμένη περίπτωση, ο Μίνδαρος 
είχε ήδη την εμπειρία από την προηγούμενη ανα-
μέτρησή του με τον Αλκιβιάδη στην Άβυδο, όταν 
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κατά το σούρουπο και κατόπιν πολλών ωρών 
ναυμαχίας έφτασαν τελικά ενισχύσεις από 18 
αθηναϊκά πλοία. Αυτό και μόνο θα έπρεπε να τον 
είχε διδάξει να αφήσει μερικά πλοία πίσω είτε για 
να καλύψει τα νώτα του ή για να διαθέτει επαρ-
κείς εφεδρείες σε περίπτωση άφιξης εχθρικών 
ενισχύσεων.

Επίλογος
H ναυμαχία στην Κύζικο πέρασε στην ιστορία ως 
μια από τις μεγαλύτερες ναυτικές καταστροφικές 
ήττες κατά τη διάρκεια των ελληνικών εμφυλί-
ων πολέμων. Επισημαίνεται ότι η Σπάρτη και οι 
σύμμαχοί της δεν απώλεσαν μόνο 60 πλοία –εκ 
των οποίων 25 των Συρακουσών– αλλά αύξησαν 
κάθετα τον αριθμό των χαμένων τριήρων στις 
130-160 περίπου, καθώς όλα αυτά συνέβησαν 
μέσα σε διάστημα ενός έτους. Ο αριθμός αυτός 
ισούται με τον στόλο που παρέδωσαν στην Σπάρ-
τη οι Πελοποννήσιοι και οι Συρακούσιοι το 412 
π.Χ. με στόχο την απόκτηση υπεροπλίας στη θά-
λασσα. Παράλληλα, χιλιάδες άνδρες σκοτώθηκαν 
ή αιχμαλωτίσθηκαν με ό,τι αυτό συνεπαγόταν στο 
επίπεδο της επιχειρησιακής εμπειρίας, γεγονός 
που βάρυνε ακόμη περισσότερο την πλάστιγγα 
υπέρ της αναδυόμενης αθηναϊκής ναυτικής ισχύ-
ος. Ωστόσο η Αθήνα σε επίπεδο στρατηγικής εί-
χε βρεθεί σε μια θέση από την οποία γρήγορα 
έπρεπε να συνεκτιμήσει ρεαλιστικά πώς θα δια-
μορφωνόταν η ισορροπία δυνάμεων στο Αιγαίο 
και στον Βόσπορο και να λάβει τις πρέπουσες 
αποφάσεις. 

Είναι σαφές ότι η υπέρτερη ναυτική τακτική, 
η ναυτοσύνη των πληρωμάτων και οι ικανότητες 
των Αθηναίων διοικητών επέτρεψαν την επι-
κράτηση του στόλου στις ελληνικές θάλασσες. 
Στον αντίποδα, οι αντίπαλοι της Αθήνας διέθεταν 
ανεξάντλητους πόρους σε χρήματα και εφόδια, 
γεγονός που σταδιακά θα ανέτρεπε την πλάστιγ-

γα προς όφελός τους, ενώ οι Αθηναίοι συνέχι-
ζαν να πραγματοποιούν λάθη, υποτιμώντας τον 
αντίπαλο... 

Οι φωτογραφίες προέρχονται από τον Σύλλο-
γο Ιστορικών Μελετών «Κορύβαντες» http://www.
koryvantes.org/ και http://koryvantes.blogspot.
com/
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Abstract 
In this study, we propose a new audio classifica-
tion method, based on Bag of Acoustic Words 
approach. The method divides the input signal 
into overlapping frames and treats them as the 
basic elements, called acoustic words. It then 
models the signal as an unordered collection 
of acoustic words from a codebook generated 
in training stage. Our approach also discovers 
the latent “topics” using probabilistic Latent 
Semantic Analysis and subsequently applies 
discriminative learning on the topic distribution 
of each signal. The experiments performed on 
the dataset containing both natural and artifi-
cial sounds show that the proposed approach 
achieves higher classification accuracies than 
the current temporal modeling methods. 

1.  Introduction 
The classification and retrieval of audio data 
is required in many multimedia applications of 
cyber world. The auditory scene analysis used 
in new generation mobile phones and hearing 
instruments senses the environment and au-
tomatically switches to the best configuration. 
The genre classification and music summari-
zation are the other recent topics of interests 
driven by music archiving and browsing pur-
poses. Underwater acoustic signal classifica-
tion can be given as an example for the mili-
tary applications for detecting and classifying 
ships. Furthermore, the audio classification can 
provide the desired properties for the applica-
tions such as speaker recognition and speech 
processing. 
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The first step in a typical audio classifica-
tion scheme is the extraction of discrimina-
tive features from the audio signal. In feature 
extraction, the audio signal is represented in 
such a way that the “important” properties of 
the signal are preserved for a specific appli-
cation. The methods can be categorized with 
respect to various criteria [1]. If we consider 
the domain in which the extraction process is 
performed, the categorization can be made as 
spectral and time domain features. The time 
extent of representation groups the features as 
global and instantaneous, where the features 
are computed for the whole signal and for each 
time frame respectively. For the instantaneous 
features, a temporal model is then applied for 
the final representation of the whole signal. The 
abstractness and steadiness/ dynamicity of the 
features can be given as the other examples of 
categorization criteria. 

The most promising approach used in the 
current audio classification methods is to use 
an instantaneous feature followed by a tem-
poral modeling. After the signal is framed into 
definite time intervals, each frame is separately 
analyzed for feature extraction. Some of the 
instantaneous features that have been succes-
sively used include Mel-Frequency Ceptral Fea-
tures (MFCC) [5], Linear Prediction Ceptral Co-
efficients (LPCC) [12] and band energy [2]. The 
temporal modeling summarizes the sequence 
of those frame base features by characterizing 
their temporal evolution. The whole signal is 
then represented in a more compact and dis-
criminative manner. The statistical measures 
proposed in [6] are very popular method for 
temporal modeling, used in the previous stud-
ies such as [3], [4]. For this purpose, the mean 
and variance of all feature vectors are taken as 
the signal descriptors. Another technique devel-
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oped for music summarization uses the spec-
tral decomposition of feature evolution [11]. 
This technique is further improved by including 
parameterized analyses of features’ temporal 
fluctuations in [9]. 

In addition to temporal modeling, the fea-
ture selection methods can also be employed 
such as Local Discriminant Bases [5], Principle 
Component Analysis, Independent Component 
Analysis and Linear Discriminant Analysis [2]. 
The feature selection methods reduce the di-
mension of feature space while increasing the 
classification accuracy. 

In this paper, we propose a new approach 
called Bag of Acoustic Words (BoAW) for the 
temporal modeling of acoustic signal. The 
proposed method divides the input signal into 
overlapping frames. The feature vector pro-
duced from each frame is assigned to one of 
the acoustic words. The signal is represented 
by the histogram of acoustic words. Another 
representation is performed by “latent” topics 
discovered using probabilistic Latent Semantic 
Analysis (pLSA), which maps BoAW vector to 
reduced dimensional latent semantic space. Fi-
nally, a discriminative learning algorithm is ap-
plied on these representations of the signals. 
Performance evaluation of proposed method is 
made using audio data set, which includes dif-
ferent natural and artificial classes. The data set 
contains totally 683 audio files from 14 differ-
ent classes. In the experiments performed with 
this particular data set, it is shown that BoAW/
pLSA approaches outperform the state-of-the-
art temporal methods. 

2.  Proposed approach 
Bag of Words has been first used for the clas-
sification of documents in Natural Language 
Processing. It is illustrated as dictionary based 
model, where each document is accepted as 
a “bag”, containing words from the dictionary. 
BoW approach is improved by Latent Seman-
tic Analysis, which produces a set of topics by 
analyzing relationships between documents and 
words. Similar idea has been used by compu-
ter vision researchers for image representation 
and categorization [7]. In this study, we adapt 

these approaches to the classification of audio 
signals. 

The proposed method treats an audio signal 
as a document and models it as an unordered 
collection of words. The short time frames in 
a signal are taken as the basic elements, i.e. 
acoustic words. Given an audio signal, it is first 
divided into overlapping frames, which are rep-
resented by an instantaneous feature. Each 
frame is assigned to an acoustic word from a 
codebook. The centers of clusters are taken as 
the acoustic words, which are considered to be 
the representatives of similar audio frames. The 
whole signal is then described by the histogram 
of the acoustic words in the dictionary. We also 
discover the latent topics in the signal by em-
ploying pLSA method. 

We use Mel-frequency Cepstral Coefficients 
(MFCC) as the frame base feature. The acoustic 
word dictionary is generated by K-means clus-
tering algorithm. The discriminative models, 
i.e. SVM and KNN are used in the recognition 
stage of an unknown audio signal. The overall 
flowchart of the proposed algorithm is given in 
Figure-1. 

2.1.  Feature extraction 
Cepstral analysis has been extensively used as 
a feature extraction method in sound recogni-
tion. Perhaps, the most popular derivation of 
cepstral analysis combines the cepstrum with 
a nonlinear frequency-warping, known as mel-
scale conversion [10]. The mel scale is defined 
as 

The resulting coefficients are then called 
Mel-frequency Cepstral Coefficients MFCC) and 
these coefficients were used in this study. MFCC 
are produced from fast Fourier transform (FFT) 
power coefficients. After that, the power coef-
ficients are filtered by a triangular bandpass fil-
ter bank. Thirdly, logs of the powers of the mel 
frequencies are transformed by discrete cosine 
transform. The amplitudes of the resulting spec-
trum equal to MFCC, obtained by; 

(1)
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where Sk (k=1,2...,K) denotes the output of filter 
bank. The first 13 MFCCs are used as the feature 
vector of each frame. 

2.2. Dictionary generation 
The dictionary generation stage determines the 
acoustic words using the k-means clustering 
algorithm. The algorithm works by examining 

all the frames taken from the training signals 
and finds the clusters with similar features. 
Given a set of instantaneous features, k-means 
partitions them into k clusters, in which each 
feature belongs to the cluster with the nearest 
center. The center of each cluster is chosen as 
the representative of the features in that clus-
ter. Finally, those representatives are considered 
to be the acoustic words, which generate the 
dictionary. 

2.3. BoAW representation 
The instantaneous features in the audio signals 
are classified to acoustic words depending on 
their distance to the cluster centers. Therefore, 
the audio signal constructed by a sequence of 
frames is converted to the discrete observation 
sequence O = {o1, o2, o3, …, oT } where each of 
the variables ot may only take integer values 
k from the index of the trained acoustic word. 
Then, the frequency of each word is calculated. 
Each signal is represented by the normalized 
histogram of acoustic words in the dictionary. 

2.4.  Probabilistic latent semantic 
analysis 

The basic idea in pLSA is to map high dimen-
sional count vectors of documents to a reduced 
dimensional representation, called “Latent Se-
mantic Space” [8]. Representing semantic rela-
tions between words and documents by gen-
erating a new variable space provides infor-
mation beyond lexical word co- occurrences. In 
this section, we briefly give the formulation of 

(2)

Figure -1: Overview of the proposed approach
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pLSA. The details of the method can be found 
in [8]. 

For a set of signals represented by BoAW, a 
table of counts can be produced where each row 
represents count of a word from the dictionary, 
V = {w1, w2, w3, …, wM }, and each column rep-
resents a documents (signal) D = {d1, d2, d3, …, 
dN }. It generates unobserved topic variables Z 
= {z1, z2, z3,…, zK } from observed word (V) and 
document (D) variables.

We can formulate the probability of obser-
vation pair as P(w,d) = P(d,w) = P(d) P(w|d) 
in Naïve Bayesian approach, thus we get the 
conditional probability distribution of words over 
documents as:

In order to compare documents in latent 
space, however, we must work this process in 
reverse; starting with a term-document matrix, 
we want to generate a table which represents 
P(z | d) in order to describe each document as 
a mixture of topics. The standard way to do this 
is to use an Expectation Maximization (EM) pro-
cess.

3. Performance evaluation 
The performances of the proposed approaches 
are evaluated using audio data set recorded 
from 14 types of both natural-artificial sounds. 
Dataset records are a segment of 5-sec. du-
ration with a sampling rate 44.1 kHz. and a 
resolution of 16 bits/sample and mono for-
mat. The instrument sounds are recorded solo. 
Human sounds are picked up from different 

nationality man, woman and child speaker’s 
voice samples. The number of samples in each 
class is given in Figure-2. In the experiments, 
25 % of the samples are randomly selected 
for training and the remaining samples are 
used in testing. 

In the experiments, we compare the BoAW 
and pLSA approaches to two promising tem-
poral modeling methods; the general statisti-
cal moment (mean and variation) [3], [4] and 
sub-band grouping of spectra evolution feature 
summarization method [9]. 

In the first method, mean and variance of 
the set of MFCCs extracted from frames de-
picts audio data as a vector. Secondly, sub-
band grouping of spectra evolution normalizes 
the power spectrum by DC value and summa-
rizes the signal by calculating the energy in 
four bands (0 Hz, 1-2 Hz, 3-15 Hz and 20-43 
Hz). 

In the classification stage, Support Vector 
Machines (SVM) and K-Nearest Neighbors (KNN) 
algorithms are investigated. SVM is trained us-
ing the one-versus-all rule with linear kernel. 
The optimal parameters are determined using 
the training samples. 

Various numbers of acoustic words and la-
tent topics are tested in the experiments. The 
experiments are iterated ten times using the 
same conditions for all methods. The average 
classification rates are given in Table-1, where 
the dictionary size and the number of topics is 
400 and 100 respectively. It is clearly observed 
that the classification with BoAW results signifi-
cantly better than sub-band grouping of spectra 
evolution (SBG) and moment temporal modeling 
methods. 

Figure 2. Number of samples in each class

(3)
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Table 1. Success rates

BoAW
BoAW 
(pLSA)

Moment SBG

SVM 81.90% 78.10% 73.22% 78.04%

1-NN 80.06% 79.25% 76.58% 73.45%

5. Conclusion 
In this study, we propose BoAW and pLSA 

approaches for the audio classification problem. 
Although these are well-known methods in NLP 
and computer vision society, to our knowledge, 
it is first applied for audio classification in this 
study. The proposed approach models the audio 
signal based on the frame based features. It 
assumes that the signal is constructed by a set 
of acoustic words from a dictionary. Therefore, 
the signal is represented by the histogram of 
those words and the latent topics discovered 
by pLSA.. It is shown that both BoAW and pLSA 
representations give higher classification rates 
than the available methods. Note that BoAW 
slightly 

outperforms the pLSA for this particular da-
taset. However, we believe that the pLSA based 
representation gives higher rates in larger da-
tasets. 

References 

[1] G. Peeters, A large set of audio features for sound description 
(similarity and classification) in the CUIDADO project, CUIDADO 
I.S.T. Project Report 2004. 
[2] A. J. Eronen et al., Audio-based context recognition, IEEE 
Trans. Audio, Speech, Lang. Process., vol. 14, no. 1, pp. 321-329, 
Jan. 2006. 
[3] G. Guo and S. Z. Li Content-based audio classification and 
retrieval by support vector machines, IEEE Trans. Neural Netw., 
vol. 14, no. 1, pp. 209-215, Jan. 2003. 
[4] A. Temko, C. Nadeu, Classification of acoustic events using 
SVM-Based clustering schemes, ACM Pattern Recognition, vol. 
39, issues 4, pp. 682-694, Apr. 2006. 
[5] K. Umapathy, S. Krishnan, R. K. Rao, Audio signal feature 
extraction and classification using local discriminant bases, IEEE 
Trans. Audio, Speech, Lang. Process., vol. 15, no. 4, pp.1236-
1246, May 2007. 
[6] E. Scheirer, M. Slaney, Construction and evaluation of a ro-
bust multifeature speech/ music discriminator, Proc. the IEEE 
22nd International Conference on Acoustics, Speech and Signal 
processing, pp. 1331-1334, 1997. 
[7] A. Bosch, A. Zisserman, X. Munoz, Scene classification using a 
hybrid generative/ discriminative approach, IEEE Trans. on Pat-
tern Analysis and Machine Intelligence, vol. 30, no. 4, pp.712-
727, Apr. 2008. 
[8] T. Hofmann, Probabilistic Latent Semantic Indexing, Proc. SI-
GIR Conf. Research and Development in Information Retrieval, 
1998. 
[9] M. F. McKinney, J. Breebaart, Features for audio and music 
classification, Proc. ISMIR, pp. 151., 2003
[10] J. R. Deller, J. Hansen, J. Proakis, Discrete-time processing 
of speech signals, IEEE Press, New York, 2000. 
[11] G. Peeters, A. Burthe, and X. Rodet, Toward automatic music 
audio summary generation from signal analysis, Proc. ISMIR, pp. 
94-100, 2002. 
[12] P.Dhanalakshmi, S.Palanivel, V.Ramalingam, Classification 
of audio signals using SVM and RBFNN, Expert Systems with 
Applications 36 pp. 6069-6075, 2009.



Μεταβολές Αξιωματικών 
Ανθυπασπιστών - Υπαξιωματικών

Αυτοί που έφυγαν

Εκδηλώσεις - Αποστολές

Νέες Εκδόσεις

Συνδρομές

Ανακοινώσεις Τύπου

Διατιθέμενες Εκδόσεις Ναυτικού

Επετειολόγιο



Δελτίο
Ενημέρωσης

Μεταβολές Αξιωματικών 
Ανθυπασπιστών - Υπαξιωματικών

Αυτοί που έφυγαν

Εκδηλώσεις - Αποστολές

Νέες Εκδόσεις

Συνδρομές

Ανακοινώσεις Τύπου

Διατιθέμενες Εκδόσεις Ναυτικού

Επετειολόγιο



96  Ναυτική Επιθεώρηση | Τεύχος 583-Τομος 173

ΑΠΟΣΤΡΑΤΕΙΕΣ

• Τέθηκαν σε αυτεπάγγελτη αποστρατεία οι 
παρακάτω Αρχιπλοίαρχοι Μάχιμοι: Χρήστος 
Δίπλας, Συμεών Κωνσταντινίδης

• Τέθηκαν σε αποστρατεία μετά από αίτησή 
τους οι παρακάτω Πλοίαρχοι:

Μάχιμοι: Αντώνιος Παπαδάκης
Οικονομικού: Νικόλαος Σπιλιώτης

Προήχθησαν στο βαθμό του Πλοιάρχου και 
τέθηκαν σε αποστρατεία μετά από αίτησή τους οι 
παρακάτω Αντιπλοίαρχοι:  

Μάχιμοι: Νικόλαος Αρβανιτάκης, Νεκτάριος 
Λεφάκης, Κωνσταντίνος Καραμάνος

Μηχανικοί: Αντώνιος Δαλάκος, Ελευθέριος 
Καραταπάνης

Υγειονομικού/Νοσηλευτικής: Αικατερίνη 
Καλογιάννη, Αναστασία Φυριππή, Χριστίνα Λαλι-
ώτη

• Προήχθησαν στο βαθμό του Αντιπλοιάρ-
χου και τέθηκαν σε αποστρατεία μετά από αίτησή 
τους οι παρακάτω Πλωτάρχες Μάχιμοι: Χαρά-
λαμπος Κατσούλας, Βάιος Σπυρόπουλος 

 
• Προήχθησαν στο βαθμό του Αντιπλοιάρ-

χου και τέθηκαν σε αποστρατεία μετά από αίτη-
σή τους οι παρακάτω Πλωτάρχες (Ε): Βλάσιος 
Μωυσιάδης, Πέτρος Ζιάκας, Σπυρίδων Κοντάλι-
πος, Κωνσταντίνος Μαυριανός, Λεωνίδας Παπα-
θωμάς, Γεώργιος Εγγλέζος, Αθανάσιος Γεωργου-
λέας, Εμμανουήλ Χατζηχρήστος

• Τέθηκαν σε αυτεπάγγελτη αποστρατεία οι 
παρακάτω Πλωτάρχες (Ε): Κυριάκος Ανάγνος, 
Κωνσταντίνος Καφίρης

• Προήχθησαν στο βαθμό του Πλωτάρχη και 
τέθηκαν σε αποστρατεία μετά από αίτησή τους 
οι παρακάτω Υποπλοίαρχοι (Ε): Δημήτριος Πα-

παδάκης, Βασίλειος Κροκίδας, Θεόδωρος Γαλα-
νόπουλος

• Τέθηκαν σε αποστρατεία μετά από αίτησή 
τους οι παρακάτω Υποπλοίαρχοι (Ε): Μιχαήλ 
Νικολάκης, Κωνσταντίνος Βαλυράκης, Βασίλει-
ος Ξούρης, Ηλίας Φιλιππίδης, Σπυρίδων Ζερβός, 
Νικόλαος Μπούνιας, Σταύρος Μήτσης, Αργύρης 
Κεχαγιάς, Φίλιππος Κεχαγιάς, Χαράλαμπος Ζαχα-
ρόπουλος, Ευάγγελος Ζέκος, Ηλίας Μπαλκάμος, 
Εμμανουήλ Χρήστου.

• Προήχθησαν στο βαθμό του Υποπλοιάρχου 
και τέθηκαν σε αποστρατεία μετά από αίτησή τους 
οι παρακάτω Ανθυποπλοίαρχοι (Ε): Παναγιώτα 
Σπυροπούλου, Αθανάσιος Περαματζής, Ανδρέας 
Φραγκολιάς, Ζαχαρίας Πατεράκης, Βασίλειος Σαρ-
ρής, Μιλτιάδης Γεροσίδερης, Νικόλαος Γόγαλης, 
Παναγιώτης Δαουτίδης, Κωνσταντίνος Κουκου-
λάς, Άγγελος Γιαννέλης, Παναγιώτης Τσιρώνης, 
Ιωάννης Λιώσης, Ιωάννης Δουκιαντζάκης 

• Τέθηκε σε αποστρατεία μετά από αίτησή 
του ο Ανθυποπλοίαρχος (Ε) Αθανάσιος Ιωαν-
νόπουλος

• Τέθηκαν σε αποστρατεία μετά από αίτησή 
τους οι παρακάτω Σημαιοφόροι (Ε): Δημήτριος 
Κράχτης, Γεώργιος Ζώγας, Νικόλαος Σταυρακά-
κης, Θεόδωρος Στρουμπούλης, Νικόλαος Μπιζάς, 
Ευστράτιος Πασκάλης 

• Τέθηκαν σε αποστρατεία μετά από αίτησή 
τους με το βαθμό του Ανθυπασπιστή οι παρα-
κάτω Αρχικελευστές: Παντελεήμων Παντελίδης 
(ΜΗΧ), Ιωάννης Λεκοδημήτρης (Τ/ΠΒ)

• Τέθηκαν σε αποστρατεία μετά από αίτησή 
τους με το βαθμό του Ανθυπασπιστή οι παρα-
κάτω Αρχικελευστές ΕΜΘ: Αντιγόνη Ζιούρκα 

ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ - ΑΝΘΥΠΑΣΠΙΣΤΩΝ - ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ
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(ΔΙΑΧ-Χ/Τ), Δημήτριος Χουχουλής (ΜΗΧ), Πανα-
γιώτης Ευαγγέλου (ΗΝ/ΑΥ), Σάββας Κατδικίδης 
(ΑΡΜ), Παναγιώτης Φυδάνης (ΑΡΜ), Σεβαστή 
Παπαδοπούλου (ΔΙΑΧ-Χ/Τ-Χ/Κ), Θεοφάνης Αθα-
νασός (ΕΣΧ), Αλέξανδρος Μαργαρίτης (ΑΡΜ), 
Κωνσταντίνα Στεφοπούλου (ΣΗΜ), Ιωάννης Πα-
νταζόπουλος (ΑΡΜ), Δημήτριος Μακρής (Τ/ΠΒ)

• Τέθηκε σε αποστρατεία μετά από αίτησή του 
ο Αρχικελευστής ΕΜΘ (ΝΟΣ) Νικόλαος Τατμι-
χάλης 

• Τέθηκε σε αποστρατεία μετά από αίτησή του 
με το βαθμό του Αρχικελευστή ο Επικελευστής 
ΕΜΘ (Δ/ΥΛ) Ιωάννης Ρουμελιώτης 

• Τέθηκαν σε αποστρατεία μετά από αίτησή 
τους με το βαθμό του Επικελευστή οι παρακά-
τω Κελευστές ΕΠ.ΟΠ: Δημήτριος Κριζέας (ΣΗΜ), 
Χρήστος Λαμπέρης (ΜΗΧ), Αστέριος Τζάρτζας 
(ΜΗΧ) 

• Τέθηκαν σε αποστρατεία μετά από αίτησή 
τους οι παρακάτω Κελευστές ΕΠ.ΟΠ: Μάριος - 
Ιωάννης Νίκας (ΑΡΜ), Αθανάσιος Χιώτης (ΑΡΜ), 
Πέτρος Αποστολάκης (Τ/ΠΒ), Ανδρέας Μπουρδού-
βαλος (ΑΡΜ), Χρυσούλα Πασάλογλου (Β/ΝΟΣ), 
Αλέξανδρος Μπέλιος (ΕΣΧ), Ανδρέας Μπράβος 
(Τ/ΠΒ) 

ΠΡΟΑΓΩΓΕΣ

• Προήχθη στο βαθμό του Αρχιπλοιάρχου ο 
Πλοίαρχος Μάχιμος Βασίλειος Θεολογίτης

• Προήχθη στο βαθμό του Πλοιάρχου ο 
Αντιπλοίαρχος (Μ) Παναγιώτης Πέττας

• Προήχθη στο βαθμό του Αντιπλοιάρχου ο 
Πλωτάρχης (Ο) Παναγιώτης Μητρόπουλος

• Προήχθησαν στο βαθμό του Πλωτάρχη οι 
παρακάτω Υποπλοίαρχοι (Ο): Ευάγγελος Σού-
φης, Ανθή Δεσινιώτη

• Προήχθη στο βαθμό του Πλωτάρχη ο Υπο-
πλοίαρχος (Ε) Πολεμικής Διαθεσιμότητας Νι-
κόλαος Παπαδόπουλος

• Προήχθησαν στο βαθμό του Πλωτάρχη οι 
παρακάτω Υποπλοίαρχοι (Ε): Νικόλαος Βλάσ-
σης, Ιωάννης Ζαχαρός, Βασίλειος Χατζάκος, 
Αντώνιος Αρβανιτάκης, Νικόλαος Χαραλαμπί-
δης, Βασίλειος Τρίτσης, Παναγιώτης Γκογκάκης, 
Κωνασταντίνος Μήτσουρας, Νεκτάριος Χατζογι-
αννάκης, Ιωάννης Κούγιας, Πέτρος Παπαδημη-
τρίου, Βασίλειος Νικολέτος, Βασίλειος Αλεξάκης, 
Γεώργιος Παπαδημητρίου, Ευάγγελος Παράκης, 
Ιωάννης Κουμπής, Κωνσταντίνος Χωνιανάκης, 
Άγγελος Μάντζιος, Ιωάννης Γκοβάτσος, Νικόλα-
ος Σεντούκαλης, Χρήστος Παπαδάτος, Κυριάκος 
Κακαβελάκης, Μάριος Ματζιαρλής, Αθανάσιος 
Γατίδης, Σπυρίδων Πετράκης, Σταύρος Καγιούλης, 
Στέφανος-Χρήστος Τσίμας, Εμμανουήλ Καπετα-
νάκης, Στυλιανός Νικέλης, Δημήτριος Δηλέρης, 
Ευάγγελος Γεωργόπουλος, Νικόλαος Χατζηδά-
κης, Ιωάννης Παναγιωτάκης, Νικόλαος Κακού-
ρης, Αθανάσιος Φωτόπουλος, Ηλίας Κοπανίδης, 
Γεώργιος Παρράς, Νικόλαος Ντίγκος, Δημήτριος 
Νομικός, Χαράλαμπος Σολωμός, Σταύρος Κιρ-
κασιάδης, Αθανάσιος Πεντίκης, Ιωάννης Λου-
πασάκης, Γεώργιος Στασινός, Ευθύμιος Ξενιάς, 
Γεώργιος Βαρελάς, Κωνσταντίνος Κωνσταντά-
ρας, Κυριάκος Αλεξανδρόπουλος, Θεόδωρος 
Χαραλάμπου, Λουκάς Παπαϊωάννου, Αντώνιος 
Τζανακόπουλος, Γεώργιος Βιλλιώτης, Ευστάθιος 
Πουλάκης, Ευάγγελος Γιανναδάκης, Δημήτριος 
Αλεβίζος, Δημήτριος Μπουρλάς, Σταμάτιος Δρί-
βας, Μαρίνος Χουλάκης, Ευάγγελος Μπόγρης, 
Φίλιππος Σκιαδόπουλος, Μιχαήλ Γιαννακούδης, 
Δημήτριος Ρούπας, Χρήστος Ορέσκο, Αναστάσιος 
Καλογιάννης, Στυλιανός Παρωτίδης, Παναγιώ-
της Παπατσαρούχας, Παναγιώτης Αναγνωστό-
πουλος, Ευάγγελος Κολόμπαρης, Ελευθέριος 
Κατσιαούνης, Πλούταρχος Δρέλλας, Αθανάσιος 
Παναγόπουλος, Βασίλειος Τσίκοβας, Παντελεή-
μων Πετρουλάκης, Θεόδωρος Δημητρούλης, Βα-
σίλειος Μαρκίδης, Γεώργιος Χατζής, Ευάγγελος 
Φραγκιαδάκης, Χρυσόστομος Στέλλας, Στυλιανός 
Ζάννος, Ιωάννης Αρίκας, Αλέξανδρος Ρούσσος, 
Παναγιώτης Καλπάκης, Σπυρίδων Καραντάκης, 
Διονύσιος Κουρεμένος, Ηλίας Ηλιάδης, Νικόλαος 
Λάσκος, Γεώργιος Μάρκου, Σταύρος Αναστασίου, 
Παναγιώτης Παπαχρήστου, Δημήτριος Χατζής, 
Ιωάννης Νέλλος, Αναστάσιος Αναστασόπουλος, 
Παναγιώτης Αργυρόπουλος, Δημήτριος Κουρεμά-
δας, Εμμανουήλ Παπαδάκης, Ιωάννης Κληρονο-
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μάκης, Σπυρίδων Μέξιας, Δημήτριος Κατσιλιέρης, 
Σωτήριος Καράμπελας, Γεράσιμος Μελισαράτος, 
Κωνσταντίνος Μπάνος, Αντώνιος Δημητρακόπου-
λος, Ευάγγελος Γκέλης, Παναγιώτης Καλαθάκης, 
Θεόδωρος Κωστέας, Κωνσταντίνος Σούλης, 
Χρήστος Αγγελής, Στυλιανός Ροδουσάκης, Ιω-
άννης Σαλαγιάννης, Νικόλαος Μαυροβουνιώτης, 
Ιωάννης Δασκαλάκης, Αδαμάντιος Ανδρικόπου-
λος, Σάββας Κακαβούλιας, Βασίλειος Μωραΐτης, 
Παναγιώτης Δροσόπουλος, Επαμεινώνδας Ευαγ-
γελίου, Κωνσταντίνος Μουραμπετζής, Βασίλειος 
Κρανίτης, Γεώργιος Μυκονιάτης, Ελευθέριος Μα-
ρικάκης, Φώτιος Καρβούνης, Γεώργιος Βαστής, 
Σταύρος Φρούντζας, Παναγιώτης Καλαϊτζάκης, 
Παύλος Παπαδάκης, Παναγιώτης Κόλλιας, Μι-
χαήλ Μπακογιάννης, Χαρίλαος Παπακωνσταντί-
νου, Μιχαήλ Νικολαΐδης, Μιχαήλ Παπακυριακού, 
Αντώνιος Ξυδούς, Ιωάννης Πολυζώνης, Ανδρέας 
Μπουλούμπασης, Σωτήριος Οικονόμου, Γεώργι-
ος Μεταξάς, Νικόλαος Πολυχρονάκης, Νικόλαος 
Ψαραδέλης, Φώτιος Κατσαντάς, Ευάγγελος Πεν-
θερουδάκης, Δημήτριος Βορίδης, Κωνσταντίνος 
Χαραλαμπόπουλος, Θεόδωρος Αρβανίτης, Σταύ-
ρος Σιμιτζόγλου, Πέτρος Πανάγος, Κωνσταντίνος 
Αγγελόπουλος, Ελευθέριος Ιωαννίδης, Νικόλαος 
Παρασύρης, Παναγιώτης Ζαφειρίου, Ιωάννης 
Μπρούσκος, Ευστράτιος Καραπαναγιώτης, Ανα-
στάσιος Λυμπέρης, Γεώργιος Ράτσικας, Ιωάννης 
Παραμυθάς, Παναγιώτης Τσιλιγιάννης, Δημήτρι-
ος Καλογήρου, Διονύσιος Γιαννικάκης, Ευάγγε-
λος Τσιάμαλος, Χρήστος Κασαπίδης, Σπυρίδων 
Νικολακάκης, Δημήτριος Μαγγανάς, Ευστράτιος 
Στυλιανάκης, Κωνσταντίνος Τεκτονίδης, Δημοσθέ-
νης Γεωργιάδης, Γεώργιος Βαρβέρης, Γεώργιος 
Ζηρογιαννόπουλος, Νικόλαος Γαργουλάκης, Βα-
σίλειος Σκρεπετός, Ιωάννης Τσιλιγιάννης, Σπυρί-
δων Παπαγεωργίου, Ιωάννης Σαββάκης, Ιωάννης 
Κολιτζαρίδης, Νικόλαος Βιρβίλης, Ιωάννης Λά-
σκουλας, Δημήτριος Σουβατζής, Αλέξανδρος Μι-
χελακάκης, Γεώργιος Νίκας, Δημήτριος Χαρατσί-
δης, Ιωάννης Σιγάλας, Θεόδωρος Μαλλιωτάκης, 
Χρήστος Μερικάκης, Αλέξανδρος Σταγκουράκης, 
Γεώργιος Κυρόπουλος, Ιωάννης Κάραλης, Ανα-
στάσιος Τσαπέλης, Αναστάσιος Πάνου, Κωνστα-
ντίνος Αρτέμης, Προκόπιος Μερκούρης, Γεώργιος 
Νικολακάκης, Γεώργιος Ζωχιός, Ιωάννης Σηφά-
κης, Παναγιώτης Μπήτρος, Ιωάννης Γερογιάννης, 
Γρηγόριος Δράλλος, Ιωάννης Περδικούρης, Ιωάν-

νης Γαβριήλ, Κωνσταντίνος Τζινιέρης, Αντώνιος 
Αλεξόπουλος, Ιωάννης Πετράκης, Κωνσταντίνος 
Κωστόπουλος, Αθανάσιος Καλαντζής, Γεώργιος 
Σεργεντάνης, Αναστάσιος Τσοπανίδης, Ευάγγελος 
Μπέκας, Δημήτριος Κοτσέλης, Εδουάρδος Σάκο-
βιτς, Γεώργιος Γαλάτης, Αλέξιος Τεκτονίδης, Νε-
κτάριος Τσοντάκης, Ηλίας Κατσαρδής, Θεόδωρος 
Κρυάδας, Κωνσταντίνος Δημακόπουλος, Στυλια-
νός Πολυχρονιάδης, Κωνσταντίνος Παπανικολά-
ου, Βασίλειος Μαρσέλο, Δημήτριος Δρυγούτης, 
Ιωάννης Γεωργόπουλος, Παναγιώτης Μπισιώτης, 
Δήμος Δήμητσας-Δημόπουλος, Αθανάσιος Πάλ-
λας, Δημήτριος Σάντος, Επαμεινώνδας Σιάχος, 
Γεώργιος Ζελένιτσας, Φίλιππος Γιαννόπουλος, 
Ιωάννης Χαντζαρίδης, Ιγνάτιος Μαρίνος, Κων-
σταντίνος Δορλής, Γεώργιος Ψυχογιός, Σάββας 
Φιλιππάκης, Νικόλαος Κολλιόπουλος, Γεώργιος 
Ψουρογιάννης, Νικόλαος Ντουρουντάκης, Γεώρ-
γιος Κοτταράς, Ξενοφών Δαουκάκης, Μάρκος 
Παπαδόπουλος, Αθανάσιος Αλεξόπουλος, Αθα-
νάσιος Κωτσαδάμ, Ιωάννης Πυλαρινός, Βασίλειος 
Δασκαγιάννης, Απόστολος Κοκκώνης 

• Προήχθη στο βαθμό του Πλωτάρχη ο Υπο-
πλοίαρχος Ειδικής Μονιμότητας Χ/E, Αθανά-
σιος Θανασιάς 

• Προήχθη στο βαθμό του Υποπλοιάρχου 
ο Ανθυποπλοίαρχος Μάχιμος, Χρήστος Ντά-
τσης

• Προήχθησαν στο βαθμό του Υποπλοιάρχου 
οι παρακάτω Ανθυποπλοίαρχοι (Ε): Γρηγόριος 
Κεφαλάς, Μελέτιος Ρήγας

• Προήχθησαν στο βαθμό του Υποπλοιάρ-
χου οι παρακάτω Ανθυποπλοίαρχοι, Ειδικής 
Μονιμότητας Χ/Ε: Κωνσταντίνος Γεωργιάδης, 
Γεώργιος Παπαδάκης, Χρήστος Βαρδής

• Προήχθη στο βαθμό του Ανθυποπλοιάρ-
χου ο Σημαιοφόρος Ειδικής Μονιμότητας 
Χ/E, Κωνσταντίνος Γιαννακός 

• Προήχθησαν στο βαθμό του Σημαιοφό-
ρου οι παρακάτω Ανθυπασπιστές (Ε): Δημή-
τριος Φράγκος, Αργύριος Κορωναίος, Γεώργιος 
Κοντός, Φρίξος Ντεληγιώργης, Πέτρος Μιχαλα-
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κέλης, Χρήστος Ορλανδάτος, Νικόλαος Φεργαδι-
ώτης, Γεώργιος Γιαννακάκος, Παύλος Κοκκινίδης, 
Εμμανουήλ Καμπούρης, Κωνσταντίνος Ραπαντζί-
κος, Γαβριήλ Τσάβαρης, Παναγιώτης Αλμπάνης, 
Ιωάννης Εμμανουήλ, Νικόλαος Μαντζουρανάκης, 
Ευάγγελος Μενεγάτος, Πέτρος Αλεξόπουλος, Θε-
όδωρος Μπαλάσκας, Ιωάννης Γιαβερόπουλος, 
Κωνσταντίνος Νικηφόρος, Ευάγγελος Μπάρ-
μπας, Βασίλειος Βόμβας, Γεώργιος Ελευθερίου, 
Γεώργιος Άνθης, Παναγιώτης Μπάλλας, Ιωάννης 
Δερμιτζάκης Ευτύχιος Μπολιεράκης, Κωνσταντί-
νος Μέξας, Αθανάσιος Κίτρος, Ιωάννης Γεωργί-
ου, Δημήτριος Φουρλάς, Στυλιανός Ιερωνυμά-
κης, Σπυρίδων Σκόνδρας, Μιχαήλ Κατσανδρής, 
Σωτήριος Ζέρβας, Ιωάννης Κρύωνας, Νικόλαος 
Λαμπίρης, Βασίλειος Αραμπατζής, Γεώργιος Χαρ-
μαλιάς, Αστέριος Ουζούνης, Αντώνιος Μάρκος, 
Γεώργιος Τζιωτάκης, Νικόλαος Κοντός, Νικόλαος 
Πουλάκης, Ιωάννης Μίχος, Παναγιώτης Κουρτέ-
σης, Παναγιώτης Τζίνος, Γεώργιος Τουμπανάκης, 
Αναστάσιος Μήτρου, Γεώργιος Αναστασάκης, Λά-
μπρος Καπλάνης, Ευάγγελος Ζώης, Χαράλαμπος 
Βουτσινός, Δημήτριος-Χρήστος Καραγιάννης, Γε-
ώργιος Βολιτάκης, Ιωάννης Αλεβιζάκης, Ιωάννης 
Μουστακάτος, Γεώργιος Τσολάκος, Αλέξανδρος 
Καρέγλης, Λουκάς Λιαμτσιάς, Γεώργιος Παλυβός, 
Κωνσταντίνος Ανδριανόπουλος, Κωνσταντίνος Αν-
δρίτσος, Φώτιος Αγγελάκης, Αντώνιος Γερόντης, 
Ιωάννης Γιαννέλης, Βασίλειος Κούτας, Νικόλαος 
Δρακάκης, Σωτήριος Φλώρος, Ηλίας Παντζής, 
Σπυρίδων Δημητράνας, Γεώργιος Δημητρόπου-
λος, Γεώργιος Κολοβέντζος, Δημήτριος Κατσής, 
Δημήτριος Κοτρώτσιος, Βασίλειος Καντάς, Βασί-
λειος Ζέρβας, Δημήτριος Κουρτέσης, Ευάγγελος 
Βλαχάκης, Γεώργιος Πατρός, Ιωάννης Φίλιος, 
Κωνσταντίνος Ιωάννου, Βασίλειος Παρασκευό-
πουλος, Κωνσταντίνος Παπαδημητρίου, Χρήστος 
Κουζαγιώτης, Απόστολος Τριαντόπουλος, Πέτρος 
Μιχαλαρέας, Εμμανουήλ Μητάκος, Ιωάννης Σχί-
ζας, Αθανάσιος Διαμαντής, Δημήτριος Γκίζας, Σω-
τήριος Κουτσογιάννης, Ευάγγελος Χριστόπουλος, 
Στυλιανός Μαζιώτης, Παναγιώτης Ανδριανός, Εμ-
μανουήλ Φακής, Δρακούλης Σαμπατακάκης, Βα-
σίλειος Αλβανίδης, Παναγιώτης Πούλιας, Αναστά-
σιος Τζάνος, Μιχαήλ Κυριακόπουλος, Νικόλαος 
Βασιλείου, Ελευθέριος Τζίτζης, Χρήστος Γκίκας, 
Κωνσταντίνος Κρασανάκης, Στέφανος Τσοτρίδης, 
Μιχαήλ Λυμπέρης, Ιωάννης Ξενογιαννόπουλος, 

Βασίλειος Διονυσόπουλος, Αλέξανδρος Περού-
λιας, Αντώνιος Μποτωνάκης, Σταμάτιος Κωστό-
πουλος, Παναγιώτης Μπέσσης, Λουκάς Βασιλικός, 
Γεώργιος Κρομμύδας, Μιχαήλ Ιβόπουλος, Χαρά-
λαμπος Τζαθάς, Κωνσταντίνος Ζώης, Παναγιώτης 
Βουρελιάς, Δημήτριος Παπαγεωργίου, Αθανάσιος 
Σταμάτης, Δημήτριος Μπούρας, Ιωάννης Πριμα-
λής, Σπυρίδων Ματαράς, Κυριάκος Καφανιάς, 
Αλέξανδρος Δημόπουλος, Δημήτριος Γεωργαλά-
κης, Νικόλαος Σαρελλάς, Αριστείδης Στογιάννος, 
Αθανάσιος Λινάρδος, Ηλίας Χριστόγαμβρος, Βα-
σίλειος Κονονέλος, Γεώργιος Σεφέρης, Νικόλαος 
Κωστάκης, Βασίλειος Γουρλώνης, Κωνσταντίνος 
Ζυγούρης, Νικόλαος-Δήμος Τζουμάκας, Ιωάν-
νης Δημητρόπουλος, Αντώνιος Παπαδόπουλος, 
Δημήτριος Μπότσαρης, Σπυρίδων Μπομπόνης, 
Αντώνιος Σκορδυλάκης, Θεόδωρος Τζίμας, Μι-
χαήλ Ευγένης, Γεώργιος Λογοθέτης, Απόστολος 
Ευσταθόπουλος, Παναγιώτης Μιχελάκος, Αθανά-
σιος Γεραμάνης, Χρήστος Δερέκας, Κωνσταντίνος 
Κωνσταντάρας, Εμμανουήλ-Ιωάννης Μιμήνης, 
Αντώνιος Τσακλάνος, Ελευθέριος Κοντογιάννης, 
Θωμάς Λίτσας, Αθανάσιος Ελευθεριάνος, Αντώ-
νιος Τσαρούχας, Βασίλειος Πετρόγιαννης, Γρηγό-
ριος Καραμίντζιος, Βασίλειος Τσιμπουρής, Ανα-
στάσιος Σταϊκούρας, Νικόλαος Σύρος, Αντώνιος 
Νομικός, Κωνσταντίνος Ζουμπουλάκης, Κωνστα-
ντίνος Κουνέλης, Κωνσταντίνος Στρατίκης, Βασί-
λειος Δερμιτζάκης, Σταύρος Χρηστέας, Ιωάννης 
Λελεδάκης, Θεόφιλος Τζεβελέκος, Θεόδωρος 
Δελατόλας, Δημήτριος Σταμάτης, Κωνσταντίνος 
Μακρής, Ιωάννης Γουβιώτης, Διονύσιος Κονδύ-
λης, Τριαντάφυλλος Ντογάνος, Ιωάννης Μανωλά-
κος, Παναγιώτης Κόλλιας, Αντώνιος Μοιρασγέτης, 
Μιχαήλ Πέππας, Απόστολος Πούλιος, Κωνσταντί-
νος Χατζηπέτρου, Νικόλαος Καπένης, Γεώργιος 
Μαστρογεωργίου, Νικόλαος Γαλάτης, Χρήστος 
Λύκας, Ανδρέας Σταματούκος, Ιωάννης Μιγκλί-
δης, Δαμιανός Καπαραλιώτης, Γεώργιος Γαβριήλ, 
Παναγιώτης Ραντής, Αλέξης Χόντενφιλντ, Μιχαήλ 
Μαστρογιαννάκης, Απόστολος Τζόκας, Δημήτρι-
ος Σιώζος, Δημήτριος Μακρυγιάννης, Στέφανος 
Πολυκανδριώτης, Νικόλαος Καπάρος, Γεώργιος 
Κυργίδης, Μάριος Μπέσης, Λάμπρος Κεκάτος, Νι-
κόλαος Συμεών, Τριαντάφυλλος Κεράνης, Σωκρά-
της Χρηστίδης, Γεώργιος Μαυρομμάτης, Πιέρος 
Κρέτσης, Χρίστος Παπανικολάου, Χρήστος Δήμου, 
Σάββας Μανιάτης, Δημήτριος Μουτζούρης, Ιω-
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άννης Γεωργόπουλος, Γεώργιος Κοντογεώργης, 
Δημήτριος Πέρρας, Κωνσταντίνος Μαριδάκης, 
Χρήστος Λάππας, Γεώργιος Λακωνίτης, Μιχαήλ 
Καραμολέγκος, Κωνσταντίνος Κάκιος, Κωνσταντί-
νος Χαλκιάς, Χρήστος Πολυμερόπουλος, Θωμάς 
Ντότσιας, Μάριος Καρακατσάνης, Νικόλαος Πα-
παδήμας, Στυλιανός Διαμαντής, Χρήστος-Νικόλα-
ος Μητσάκης, Αναστάσιος Καλαϊτζόγλου, Βασίλει-
ος Ρογκάκος, Δημήτριος Μπραϊμάκης, Αναστάσιος 
Λάσκαρης, Κωνσταντίνος Μαυραγάνης, Τιμολέων 
Σαμψώνας, Χαράλαμπος Μουρελάτος, Νικόλαος 
Μήτσης, Παναγιώτης Μαληγιάννης, Γεώργιος Κο-
ντογιαννόπουλος, Ανδρέας Λάμπρου, Νικόλαος 
Γαμπαδάκης, Στυλιανός Λαγαράκης, Μηνάς Γκι-
όκας, Χρήστος Τσιμπουράκης, Ηλίας Κεχρής, Θε-
οδόσιος Δαλιάνης, Κωνσταντίνος Βεζιρτζόγλου, 
Ανδρέας Χριστοφόρου, Γεώργιος Τσωτάς, Βασί-
λειος Κατσικάδης, Σωτήριος Σωτηριάδης, Παναγι-
ώτης Μασούρας, Ιωάννης Αλαΐσκας, Χαράλαμπος 
Κουλαξίδης, Νικήτας Καμαρινός, Μάριος Βλάχος, 
Αναστάσιος Μωραΐτης, Σωτήριος Βουλγαράκης, 
Κωνσταντίνος Μαυρουδής, Αντώνιος Αντωνό-
πουλος, Γεώργιος Κασιούρας, Γεώργιος Γεωρ-
γίου, Αντώνιος Βόγκλης Παναγιώτης Αντωνίου, 
Θεοφάνης Κομματίδης, Γεώργιος Τσουράπας, 
Κωνσταντίνος Ζωγάνος, Δημήτριος Μπουγιού-
κος, Κωνσταντίνος Ζάχος, Δημήτριος Αυγέρης, 
Δημήτριος Πήττας, Χρήστος Τρουμπάς, Αθανάσιος 
Παπαευθυμίου, Νικόλαος Τσεσμελής, Γεράσιμος 
Μουντζαλιάς, Ιωάννης Θεοδωρόπουλος, Δημή-
τριος Τσιπούδης, Θεόδωρος Μπαμπουκάρδος, 
Αναστάσιος Λουκάτος, Κωνσταντίνος Λιώτσης, 
Βασίλειος Κανέλλος, Νικόλαος Θεοδωρογλάκης, 
Μελέτιος Δρόσης, Αντώνιος Γεωργούλας, Ιω-
άννης Παπακωνσταντίνου, Αθανάσιος Γκιόλιας, 
Βασίλειος Μαργαρίτης, Αθανάσιος Γαμβρούδης, 
Διονύσιος Κοντοστάνος, Σταύρος Λεκάκης, Μι-
χαήλ Μανιάτης, Μιχαήλ Μπουχουτσός, Βασίλειος 
Κυριαζής, Νικόλαος Λεονάρδος, Βασίλειος Πα-
πανικολάου, Βασίλειος Μπουρβάνης, Δημήτριος 
Παναγιωτίδης, Νέστωρ Κομποθανάσης, Ανδρέας 
Νικολινάκος, Κωνσταντίνος Γλαρέντζος, Κωνστα-
ντίνος Γρηγοριάδης, Γεώργιος Λιόλιος, Ιωάννης 
Κανδανολέων, Ευάγγελος Αλιφραγκής, Ιωάννης 
Βαλεντάκης, Κυριάκος Κοντάκος, Ηλίας Παπα-

γεωργίου, Αντώνιος Χαραλάμπους, Δημήτριος 
Πεχλιβανάκης, Κωνσταντίνος Κοφίνης, Ξενοφών 
Βατάλης, Δημήτριος Πουλόπουλος, Παναγιώτης 
Ψυχάρης, Ηλίας Σκούρας, Αναστάσιος Αγγελής, 
Αντώνιος Σταυρουλάκης, Γεώργιος Παπακωνστα-
ντίνου, Γεώργιος Μποτίνης, Νικόλαος Μπανασι-
ός, Ευάγγελος Μήτσος, Χρυσοβαλάντη Μπούμπα, 
Σωκράτης Τζελεπής, Θεόδωρος Σουκαράς, Κων-
σταντίνος Πανταζής, Νικόλαος Γκρόζος, Χρήστος 
Πολυζωίδης, Χρήστος Δημητρίου, Ανδρέας Μα-
ρουλάκης, Θεόδωρος Ηλιάδης, Χρήστος Αργυ-
ρόπαις, Γεώργιος Κωστάκης, Ευάγγελος Κούκης, 
Ιωάννης Παναγιωτόπουλος, Γεώργιος Ζήλας, 
Νικόλαος Πολύζος, Κωνσταντίνος Σιατήρας, Σάβ-
βας Κουκλάκης, Πασχάλης Αλεξούδης, Δημήτριος 
Καραβίδας, Κωνσταντίνος Κλουράς, Αναστάσιος 
Ναλμπάντης, Παναγιώτης Αναούνης, Ευάγγελος 
Σανικλείδης, Σπυρίδων Στραβογένης, Νικόλαος 
Λάππας, Γεώργιος Καρτάλης, Ευάγγελος Γκρου-
στιώτης, Δημήτριος Παπαδάτος, Μελέτιος Νταϊ-
ρής, Γεώργιος Σιμιστήρας, Ηλίας Καρακλής, Ιω-
άννης Κτενάκης, Ευθύμιος Τομαράς, Γεράσιμος 
Γεωργιάδης, Πέτρος Φραγκουλάκης    

ΟΝΟΜΑΣΙΕΣ

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

Υγειονομικού/Ιατροί: Διονύσιος Μαρκου-
τσάς, Σταύρος Λάμπρου

Υγειονομικού/ψυχολόγοι: Εμμανουήλ Συ-
ναδινάκης

Υγειονομικού/Οδοντίατροι: Γεώργιος Μπα-
ϊρακτάρης, Ευάγγελος Γκολέμης

Υγειονομικού/Κτηνίατροι: Σταυριάννα Μα-
νωλάκου 

• Ονομάζεται Μόνιμος Σημαιοφόρος και 
κατατάσσεται στο Πολεμικό Ναυτικό ο μαθητής 
Υγειονομικού/Νοσηλευτικής Ιωάννης Κυρια-
ζόπουλος που αποφοίτησε ευδόκιμα από τη ΣΑΝ 
το έτος 2012.
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ΑΥΤΟΙ ΠΟΥ ΕΦΥΓΑΝ

Αντιναύαρχος ε.α.
Θεόδωρος Μανωλόπουλος ΠΝ, πατέρας του 
Πλοιάρχου Μαχίμου Αλέξανδρου Μανωλό-
πουλου 
Παλαίμαχος Β΄ ΠΠ
Απεβίωσε τη 17η Δεκεμβρίου 2012. Γεννήθη-
κε το 1922 στην Πάτρα. Το 1939 εισήλθε στην 
ΣΝΔ και Δευτεροετής Ναυτικός Δόκιμος, απήλθε 
σε επ’ αόριστον άδεια το 1941, λίγες μέρες πριν 
από την είσοδο των Γερμανών στην Αθήνα. Τον 
Οκτώβριο του 1941, στη διάρκεια της κατοχής, 
μετά από διαταγή της Γενικής Διεύθυνσης Ναυ-
τικού του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας ενεγράφη 
στη Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανολόγων του Εθνι-
κού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, ενώ τον Οκτώβριο 
του 1943 μετά από νέα διαταγή της Γενικής Δι-
εύθυνσης Ναυτικού, παρακολούθησε μαθήματα 
στη Σχολή Λιμενικών Δοκίμων Σημαιοφόρων. Αρ-
γότερα διέφυγε από την κατεχόμενη Ελλάδα και 
στις 4.3.1944 παρουσιάστηκε στη Μέση Ανατολή 
(Χαλέπι). Στη συνέχεια, συμπλήρωσε την εκπαίδευ-
σή του στη ΣΝΔ της Αλεξάνδρειας, αποφοιτώντας 
στις 24.7.1944 ως Μάχιμος Σημαιοφόρος. Ακο-
λούθως το 1947, προήχθη σε Ανθυποπλοίαρχο, 
το 1950 σε Υποπλοίαρχο, το 1954 σε Πλωτάρχη, 
το 1960 σε Αντιπλοίαρχο, το 1967 σε Πλοίαρχο, 
το 1970 σε Αρχιπλοίαρχο, το 1971 σε Υποναύ-
αρχο, το 1973 σε Αντιναύαρχο και τον ίδιο χρό-
νο τέθηκε σε αποστρατεία. Το Απρίλιο του 1944 
(Τεταρτοετής Ναυτικός Δόκιμος), έλαβε μέρος στο 
Άγημα Εμβολής για την ανακατάληψη των πλοίων 
του Ναυτικού τα οποία, ναυλοχώντας στην Αλε-
ξάνδρεια και το Πορτ Σάιντ, είχαν καταληφθεί από 
τους στασιαστές του Κινήματος της Μέσης Ανατο-
λής. Στη Μέση Ανατολή, μετά την αποφοίτησή του 
από τη Σχολή, υπηρέτησε στο Α/Τ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ, 
λαμβάνοντας μέρος στις συμμαχικές επιχειρήσεις 
στη Μεσόγειο, περιλαμβανομένης της απόβασης 
στη Νότια Γαλλία (Αύγουστος 1944). Το Σεπτέμ-
βριο του 1944, στη διάρκεια των προκαταρκτικών 
φάσεων της Επιχείρησης ΜΑΝΝΑ, έλαβε μέρος 
στο υπό τον Κ. Μαργαρίτη (ΑΜ 635) άγημα του 

Α/Τ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ που δέχθηκε την παράδοση της 
γερμανικής φρουράς των Κυθήρων πριν από την 
αποβίβαση του Ιερού Λόχου. Κατά τη διάρκεια της 
κατοχής, ήταν μέλος των Ενόπλων Ομάδων της 
αντιστασιακής οργάνωσης ΡΑΝ και για ένα διά-
στημα κρατήθηκε στο Αρχηγείο των SS της οδού 
Μέρλιν. 
Είχε τιμηθεί με τις εξής Ηθικές Αμοιβές:
ΠΑΡΑΣΗΜΑ: Χρυσός Σταυρός του Τάγματος του 
Φοίνικος, Ταξιάρχης του Τάγματος του Φοίνικος, 
Ταξιάρχης του Τάγματος του Γεωργίου, Ανώτερος 
Ταξιάρχης του Τάγματος του Φοίνικος, Ταξιάρχης 
του Τάγματος Αγίων Αποστόλων Πέτρου και Παύ-
λου από το Πατριαρχείο Αντιοχείας.
ΜΕΤΑΛΛΙΑ: Εξαιρέτων Πράξεων (Διπλή απονο-
μή), Σταυρός Αγώνος Βασιλικού Ναυτικού, Ελληνο-
ϊταλογερμανικού πολέμου 1940-41 και 1941-45, 
Αγήματος Εμβολής, Στρατιωτικής Αξίας Γ΄, Β΄ και 
Α΄ Τάξεως.

Υποναύαρχος ε.α.
Γεώργιος Δαϊσπύρος ΠΝ
Παλαίμαχος Β΄ ΠΠ
Απεβίωσε τη 17η Δεκεμβρίου 2012. Γεννήθηκε το 
1924 στο Ηράκλειο. Το 1940 εισήλθε στην ΣΝΔ 
και Πρωτοετής Ναυτικός Δόκιμος απήλθε σε επ’ 
αόριστον άδεια το 1941, λίγες μέρες πριν από την 
είσοδο των Γερμανών στην Αθήνα. Τον Οκτώβριο 
του 1942, στη διάρκεια της κατοχής, μετά από 
διαταγή της Γενικής Διεύθυνσης Ναυτικού του 
Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, ενεγράφη στη Σχολή 
Ηλεκτρολόγων Μηχανολόγων του Εθνικού Μετσό-
βιου Πολυτεχνείου. Στην συνέχεια, μετά από νέα 
διαταγή της Γενικής Διεύθυνσης Ναυτικού, παρα-
κολούθησε μαθήματα στη Σχολή Λιμενικών Δοκί-
μων Σημαιοφόρων. Διέφυγε από την κατεχόμενη 
Ελλάδα και στις 9.4.1944 παρουσιάστηκε στη 
Μέση Ανατολή (Χαλέπι) και στις 15.6.1944 στην 
ΣΝΔ της Αλεξάνδρειας όπου συμπλήρωσε την εκ-
παίδευσή του, αποφοιτώντας στις 26.7.1944 ως 
Μάχιμος Σημαιοφόρος. Το 1947 προήχθη σε Αν-
θυποπλοίαρχο, το 1951 σε Υποπλοίαρχο, το 1956 
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σε Πλωτάρχη, το 1961 σε Αντιπλοίαρχο, το 1967 
σε Πλοίαρχο, το 1971 σε Αρχιπλοίαρχο, το 1973 
σε Υποναύαρχο και το 1975 τέθηκε σε αποστρα-
τεία. Στη Μέση Ανατολή, μετά την αποφοίτησή του 
από την ΣΝΔ, υπηρέτησε στο Α/Τ ΑΕΤΟΣ, λαμβά-
νοντας μέρος στις συμμαχικές επιχειρήσεις στη 
Μεσόγειο.
Είχε τιμηθεί με τις εξής Ηθικές Αμοιβές: 
ΠΑΡΑΣΗΜΑ: Αργυρός Σταυρός του Τάγματος του 
Φοίνικος, Χρυσός Σταυρός του Τάγματος του Φοί-
νικος, Ταξιάρχης του Τάγματος του Φοίνικος.
ΜΕΤΑΛΛΙΑ: Ελληνοϊταλογερμανικού Πολέμου 
1940-41 και 1941-45, Εξαιρέτων Πράξεων, 
Στρατιωτικής Αξίας Δ΄ και Γ΄ Τάξεως.

Υποναύαρχος (ΥΙ) ε.α.
Αστέριος Κατσικίνης ΠΝ
Απεβίωσε τη 19η Δεκεμβρίου 2012. Γεννήθηκε 
το 1934 στην Θεσσαλονίκη. Το 1952 κατετά-
γη στο ΠΝ ως Μόνιμος Σημαιοφόρος Ιατρός. Το 
1959 προήχθη σε Ανθυποπλοίαρχο, το 1966 σε 
Υποπλοίαρχο, το 1970 σε Πλωτάρχη, το 1974 
σε Αντιπλοίαρχο, το 1982 σε Πλοίαρχο, το 1985 
σε Αρχιπλοίαρχο, το 1986 σε Υποναύαρχο και το 
1988 τέθηκε σε αποστρατεία.
Είχε τιμηθεί με τις εξής Ηθικές Αμοιβές:
ΠΑΡΑΣΗΜΑ: Χρυσός Σταυρός του Τάγματος Φοί-
νικος, Χρυσός Σταυρός του Τάγματος του Γεωργί-
ου, Ταξιάρχης του Τάγματος της Τιμής, Ανώτερος 
Ταξιάρχης του Τάγματος του Φοίνικος.
ΜΕΤΑΛΛΙΑ: Στρατιωτικής Αξίας Δ΄, Γ΄, Β΄ και Α΄ 
τάξεως.

Αρχιπλοίαρχος ε.α.
Παναγιώτης Παπαδάκος ΠΝ
Απεβίωσε την 9η Ιανουαρίου 2013. Γεννήθηκε το 
1935 στον Πειραιά. Το 1952 εισήλθε στην ΣΝΔ, 
το 1956 ονομάσθηκε Σημαιοφόρος Μάχιμος, το 
1959 προήχθη σε Ανθυποπλοίαρχο, το 1966 σε 
Υποπλοίαρχο, το 1968 σε Πλωτάρχη, το 1974 σε 
Αντιπλοίαρχο, το 1980 σε Πλοίαρχο, το 1981 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.
ΜΕΤΑΛΛΙΑ: Στρατιωτικής Αξίας Δ΄ και Γ΄ Τάξεως.

Αρχιπλοίαρχος (Ο) ε.α.
Κωνσταντίνος Γούναρης ΠΝ, Αδελφός του 
Δημητρίου Γούναρη 
Απεβίωσε την 23η Φεβρουαρίου 2013. Γεννήθηκε 
το 1928 στην Αλεξανδρούπολη. Το 1950 πτυχι-
ούχος της Παντείου Ανώτατης Σχολής Πολιτικών 
Επιστημών, εισήλθε στην ΣΝΔ ως Δόκιμος Σημαι-
οφόρος, το 1951 ονομάσθηκε Σημαιοφόρος Οικο-
νομικός, το 1953 προήχθη σε Ανθυποπλοίαρχο, το 
1958 σε Υποπλοίαρχο, το 1962 σε Πλωτάρχη, το 
1969 σε Αντιπλοίαρχο, το 1974 σε Πλοίαρχο, το 
1978 σε Αρχιπλοίαρχο και τον 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 του Φοίνικος.
ΜΕΤΑΛΛΙΑ: Στρατιωτικής Αξίας Δ΄ και Γ΄ Τάξε-
ως.

Πλοίαρχος (Μ) ε.α.
Αθανάσιος Κατσάνος ΠΝ
Απεβίωσε την 6η Φεβρουαρίου 2013. Γεννήθη-
κε το 1928 στην Πρέβεζα. Το 1945 εισήλθε στην 
ΣΝΔ, το 1949 ονομάσθηκε Σημαιοφόρος Μηχα-
νικός, το 1952 προήχθη σε Ανθυποπλοίαρχο, το 
1956 σε Υποπλοίαρχο, το 1961 σε Πλωτάρχη, το 
1965 σε Αντιπλοίαρχο, το 1973 σε Πλοίαρχο και 
το 1975 τέθηκε σε αποστρατεία.
Είχε τιμηθεί με τις εξής Ηθικές Αμοιβές: 
ΠΑΡΑΣΗΜΑ: Αργυρός Σταυρός του Τάγματος του 
Φοίνικος, Χρυσός Σταυρός του Τάγματος του Γε-
ωργίου. 
ΜΕΤΑΛΛΙΑ: Στρατιωτικής Αξίας Δ΄ και Γ΄ Τάξε-
ως.

Πλοίαρχος (Μ) ε.α.
Διονύσιος Παπαγεωργίου ΠΝ
Απεβίωσε την 25η Ιανουαρίου 2013. Γεννήθηκε 
το 1932 στο Σπάθαρη Γορτυνίας. Το 1948 εισήλθε 
στην ΣΝΔ, το 1952 ονομάσθηκε Σημαιοφόρος Μη-
χανικός, το 1955 προήχθη σε Ανθυποπλοίαρχο, το 
1959 σε Υποπλοίαρχο, το 1964 σε Πλωτάρχη, το 
1968 σε Αντιπλοίαρχο, το 1972 σε Πλοίαρχο και 
τον ίδιο χρόνο τέθηκε σε αποστρατεία. Το καλοκαί-
ρι του 1953, συνέβαλε στην παροχή αρωγής προς 
το σεισμόπληκτο πληθυσμό των Ιονίων Νήσων.
Είχε τιμηθεί με τις εξής Ηθικές Αμοιβές: 
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ΠΑΡΑΣΗΜΑ: Αργυρός Σταυρός του Τάγματος του 
Φοίνικος, Χρυσός Σταυρός του Τάγματος του Γε-
ωργίου, Ταξιάρχης του Τάγματος του Φοίνικος.
ΜΕΤΑΛΛΙΑ: Στρατιωτικής Αξίας Δ΄ και Γ΄ Τάξε-
ως.

Αντιπλοίαρχος (Ε) ε.α.
Βασίλειος Βασιλειάδης ΠΝ
Απεβίωσε την 21η Φεβρουαρίου 2013. Γεννήθηκε 
το 1935 στην Αθήνα. Το 1955 κατετάγη στο ΠΝ 
ως Υποκελευστής Β΄, το 1962 προήχθη σε Υπο-
κελευστή Α΄, το 1966 σε Κελευστή, το 1970 σε 
Ανθυπασπιστή, το 1974 σε Σημαιοφόρο, το 1977 
σε Ανθυποπλοίαρχο, το 1981 σε Υποπλοίαρχο, το 
1986 σε Πλωτάρχη, το 1988 σε Αντιπλοίαρχο και 
το 1995 τέθηκε σε αποστρατεία.

Αντιπλοίαρχος (Ε) ε.α.
Γεώργιος Παπασπυρόπουλος ΠΝ
Απεβίωσε την 23η Δεκεμβρίου 2012. Γεννήθηκε 
το 1937 στην Ηλεία. Το 1954 κατετάγη στο ΠΝ 
ως μαθητευόμενος Ναύτης, το 1956 ονομάσθηκε 
Ναύτης Α΄, το 1958 προήχθη σε Δίοπο, το 1962 
σε Υποκελευστή Β΄, το 1965 σε Υποκελευστή Α΄, 
το 1968 σε Αρχικελευστή, το 1974 σε Ανθυπασπι-
στή, το 1979 σε Σημαιοφόρο, το 1982 σε Ανθυ-
ποπλοίαρχο, το 1986 σε Υποπλοίαρχο, το 1987 σε 
Πλωτάρχη και Αντιπλοίαρχο (αναδρ.) και τον ίδιο 
χρόνο τέθηκε σε αποστρατεία. 

Αντιπλοίαρχος (Ε) ε.α.
Απόστολος Καραθάνος ΠΝ
Απεβίωσε τη 14η Φεβρουαρίου 2013. Γεννήθηκε 
το 1936 στη Μεγάρχη Άρτας. Το 1972 κατετάγη 
στη ΣΔΥΤΕΝ ως Δόκιμος Κελευστής, το 1977 προ-
ήχθη σε Κελευστή, το 1980 σε Επικελευστή, το 
1983 σε Αρχικελευστή, το 1989 σε Ανθυπασπιστή, 
το 1993 σε Σημαιοφόρο, το 1996 σε Ανθυποπλοί-
αρχο, το 2000 σε Υποπλοίαρχο, το 2005 σε Πλω-
τάρχη, το 2007 σε Αντιπλοίαρχο και τον ίδιο χρόνο 
τέθηκε σε αποστρατεία.

Πλωτάρχης (Ε) ε.α.
Γεώργιος Ανδρεάκος ΠΝ
Παλαίμαχος Β΄ ΠΠ
Απεβίωσε τη 16η Δεκεμβρίου 2012. Γεννήθηκε το 
1923 στο Λεωνίδιο Αρκαδίας. Το 1939 κατετάγη 
στο ΠΝ ως Ναύτης Β΄, το 1941 προήχθη σε Ναύ-

τη Α΄, το 1942 ανακατετάγη στην Αλεξάνδρεια 
προερχόμενος εξ Ελλάδος μέσω Χάιφας. Το 1943 
προήχθη σε Δίοπο, το 1944 σε Υποκελευστή Β΄, το 
1945 σε Υποκελευστή Α΄, το 1955 σε Κελευστή, 
το 1961 σε Σημαιοφόρο, το 1964 σε Ανθυποπλοί-
αρχο, το 1968 σε Υποπλοίαρχο, το 1972 σε Πλω-
τάρχη και τον ίδιο χρόνο τέθηκε σε αποστρατεία.

Πλωτάρχης (Ε) ε.α.
Κωνσταντίνος Βατούγιος ΠΝ
Παλαίμαχος Β΄ ΠΠ
Απεβίωσε τη 16η Δεκεμβρίου 2012. Γεννήθηκε το 
1931 στο Καραβόσταμο Ικαρίας. Το 1943 κατετά-
γη στο ΠΝ ως Ναυτόπαις, το 1945 ονομάσθηκε 
Ναύτης Α΄, το 1948 ονομάσθηκε Δίοπος, το 1952 
προήχθη σε Υποκελευστή Β΄, το 1956 σε Υποκε-
λευστή Α΄, το 1960 σε Κελευστή, το 1964 σε 
Αρχικελευστή, το 1965 σε Σημαιοφόρο, το 1968 
σε Ανθυποπλοίαρχο, το 1972 σε Υποπλοίαρχο, το 
1977 σε Πλωτάρχη και το 1980 τέθηκε σε απο-
στρατεία.

Πλωτάρχης (Ε) ε.α.
Αλέξανδρος Ταράντος ΠΝ
Απεβίωσε τη 18η Φεβρουαρίου 2013. Γεννήθηκε 
το 1937 στον Άγιο Προκόπιο Κερκύρας. Το 1957 
κατετάγη στο ΠΝ ως Μόνιμος Υποκελευστής Β΄, 
το 1961 προήχθη σε Υποκελευστή Α΄, το 1965 
σε Κελευστή, το 1970 σε Ανθυπασπιστή, το 1974 
σε Σημαιοφόρο, το 1977 σε Ανθυποπλοίαρχο, το 
1981 σε Υποπλοίαρχο, το 1984 σε Πλωτάρχη και 
τον ίδιο χρόνο τέθηκε σε αποστρατεία.

Πλωτάρχης (Ε) ε.α.
Αθανάσιος Μαυροβουνιώτης ΠΝ
Απεβίωσε την 8η Δεκεμβρίου 2012. Γεννήθηκε 
το 1944 στο Κιλκίς. Το 1958 κατετάγη στο ΠΝ 
ως Ναυτόπαις, το 1961 ονομάσθηκε Δίοπος, το 
1964 προήχθη σε Υποκελευστή Β΄, το 1967 σε 
Επικελευστή, το 1971 σε Αρχικελευστή, το 1977 
σε Ανθυπασπιστή, το 1979 σε Πλωτάρχη και το 
1983 τέθηκε σε αποστρατεία.

Υποπλοίαρχος (Ε) ε.α.
Παναγιώτης Αναγνωστόπουλος ΠΝ
Παλαίμαχος Β΄ ΠΠ
Απεβίωσε τη 14η Δεκεμβρίου 2012. Γεννήθηκε 
το 1915 στην Αθήνα. Το 1931 κατετάγη στη ΣΥΜ 
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ως μαθητευόμενος, το 1936 ονομάσθηκε Δόκι-
μος Υποκελευστής, το 1937 προήχθη σε Υποκε-
λευστή Β΄, το 1940 σε Υποκελευστή Α΄, το 1943 
ανακατετάγη στην Αλεξάνδρεια και προήχθη σε 
Κελευστή, το 1944 σε Αρχικελευστή, το 1952 
σε Σημαιοφόρο, το 1955 σε Ανθυποπλοίαρχο, 
το 1959 σε Υποπλοίαρχο και το 1963 τέθηκε σε 
αποστρατεία.

Υποπλοίαρχος (Ε) ε.α.
Ιωάννης Μπαλλάς ΠΝ
Παλαίμαχος Β΄ ΠΠ
Απεβίωσε την 8η Ιανουαρίου 2013. Γεννήθηκε 
το 1921 στην Σμίλα Πύργου Ηλείας. Το 1939 κα-
τετάγη στο ΠΝ ως Ναύτης Πρότακτος, το 1942 
προήχθη σε Δίοπο, το 1944 σε Δίοπο Α΄, το 1946 
τέθηκε σε αποστρατεία και προήχθη (αναδρ.) σε 
Υποπλοίαρχο.

Υποπλοίαρχος (Ε) ε.α.
Σωτήριος Δημόπουλος ΠΝ
Απεβίωσε την 11η Δεκεμβρίου 2012. Γεννήθη-
κε το 1941 στο Κοπανάκιο Μεσσηνίας. Το 1957 
κατετάγη στο ΠΝ ως Ναυτόπαις, το 1960 ονομά-
σθηκε Δίοπος, το 1963 προήχθη σε Υποκελευστή 
Β΄, το 1967 σε Υποκελευστή Α΄, το 1970 σε Αρ-
χικελευστή, το 1976 σε Ανθυπασπιστή, το 1984 
σε Σημαιοφόρο, το 1986 σε Ανθυποπλοίαρχο, το 
1988 σε Υποπλοίαρχο και τον ίδιο χρόνο τέθηκε 
σε αποστρατεία. 

Υποπλοίαρχος (Ε) ε.α.
Ευάγγελος Ροκανάς ΠΝ
Απεβίωσε την 22α Φεβρουαρίου 2013. Γεννήθηκε 
το 1947 στην Αθήνα. Το 1961 κατετάγη στο ΠΝ 
ως Ναυτόπαις, το 1964 ονομάσθηκε Δίοπος, το 
1967 προήχθη σε Υποκελευστή Β΄, το 1970 σε 
Επικελευστή, το 1973 σε Αρχικελευστή, το 1979 
σε Ανθυπασπιστή, το 1984 σε Σημαιοφόρο, το 
1987 σε Ανθυποπλοίαρχο, το 1988 σε Υποπλοί-
αρχο και το 1990 τέθηκε σε αποστρατεία. 

Υποπλοίαρχος (Ε) ε.ε.
Ερμινία Γραβάνη ΠΝ
Απεβίωσε τη 16η Δεκεμβρίου 2012. Γεννήθηκε το 
1959 στην Αθήνα. Το 1982 κατετάγη στο ΠΝ ως 
εθελόντρια, το 1983 ονομάσθηκε Δίοπος, το 1984 
προήχθη σε Κελευστή, το 1987 σε Επικελευστή, το 

1990 σε Αρχικελευστή, το 1997 σε Ανθυπασπιστή, 
το 2003 σε Σημαιοφόρο, το 2006 σε Ανθυποπλοί-
αρχο και το 2010 σε Υποπλοίαρχο. Τον τελευταίο 
χρόνο υπηρετούσε στο ΓΕΕΘΑ/ΤΕΠ. 

Υποπλοίαρχος (Ε) ε.α.
Άννα Μαριδάκη ΠΝ
Απεβίωσε την 22α Φεβρουαρίου 2013. Γεννήθηκε 
το 1960 στην Σαλαμίνα. Το 1970 κατετάγη στο 
ΠΝ ως Δίοπος, το 1981 προήχθη σε Κελευστή, το 
1985 σε Επικελευστή, το 1988 σε Αρχικελευστή, 
το 1997 σε Ανθυπασπιστή, το 2000 σε Σημαιο-
φόρο, το 2003 σε Ανθυποπλοίαρχο, το 2007 σε 
Υποπλοίαρχο και τον ίδιο χρόνο τέθηκε σε απο-
στρατεία. 

Υποπλοίαρχος (Ε) ε.α.
Πέτρος Μίγκος ΠΝ
Απεβίωσε την 28η Δεκεμβρίου 2012. Γεννήθηκε 
το 1965 στην Ελευσίνα. Το 1982 κατετάγη στο 
ΠΝ ως Δόκιμος Κελευστής, το 1985 προήχθη σε 
Κελευστή, το 1987 σε Επικελευστή, το 1990 σε 
Αρχικελευστή, το 1996 σε Ανθυπασπιστή, το 2003 
σε Σημαιοφόρο, το 2006 σε Ανθυποπλοίαρχο, το 
2007 σε Υποπλοίαρχο και τον ίδιο χρόνο τέθηκε 
σε αποστρατεία.

Υποπλοίαρχος (Ε) ε.α.
Αναστάσιος Παύλου ΠΝ
Απεβίωσε την 11η Φεβρουαρίου 2013. Γεννή-
θηκε το 1967 στον Ορχομενό Βοιωτίας. Το 1982 
κατετάγη στην ΣΜΥΝ ως Δόκιμος Υπαξιωματικός, 
το 1987 προήχθη σε Κελευστή, το 1989 σε Επι-
κελευστή, το 1993 σε Αρχικελευστή, το 1999 σε 
Ανθυπασπιστή, το 2005 σε Σημαιοφόρο, το 2008 
σε Ανθυποπλοίαρχο, το 2009 σε Υποπλοίαρχο και 
το 2010 τέθηκε σε αποστρατεία. 

Ανθυποπλοίαρχος (Ε) ε.α.
Στέφανος Γαλιάτσος ΠΝ
Παλαίμαχος Β΄ ΠΠ
Απεβίωσε τη 19η Φεβρουαρίου 2013. Γεννήθηκε 
το 1920 στη νήσο ΄Ιο. Το 1937 κατετάγη στο ΠΝ 
ως Ναύτης Β΄, το 1940 προήχθη σε Ναύτη Α΄, 
το 1953 σε Υποκελευστή Β΄, το 1962 σε Αρχι-
κελευστή, το 1965 τέθηκε σε αποστρατεία, ενώ 
αργότερα του απενεμήθη ο βαθμός του Ανθυπο-
πλοιάρχου.
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Ανθυποπλοίαρχος (Ε) ε.α.
Νικόλαος Φακιολάς ΠΝ
Απεβίωσε την 7η Φεβρουαρίου 2013. Γεννήθη-
κε το 1943 στους Αρμενάδες Κέρκυρας. Το 1957 
κατετάγη στο ΠΝ ως Ναυτόπαις, το 1960 ονομά-
σθηκε Δίοπος, το 1963 προήχθη σε Υποκελευστή 
Β΄, το 1967 σε Υποκελευστή Α΄, το 1970 σε Αρχι-
κελευστή, το 1976 σε Ανθυπασπιστή, το 1981 σε 
Σημαιοφόρο, το 1984 σε Ανθυποπλοίαρχο και το 
1986 τέθηκε σε αποστρατεία. 

Σημαιοφόρος (Ε) ε.α.
Ανδρέας Λούβρος ΠΝ
Απεβίωσε τη 15η Δεκεμβρίου 2012. Γεννήθηκε 
το 1937 στους Βαρυπατάδες Κέρκυρας. Το 1955 
κατετάγη στο ΠΝ ως Ναύτης Πρότακτος, το 1959 
προήχθη σε Δίοπο, το 1962 σε Υποκελευστή Β΄, το 
1966 σε Υποκελευστή Α΄, το 1969 σε Αρχικελευ-
στή, το 1975 σε Ανθυπασπιστή, το 1978 σε Σημαι-
οφόρο και τον ίδιο χρόνο τέθηκε σε αποστρατεία. 

Σημαιοφόρος (Ε) ε.α.
Αλέξανδρος Παπαναστασίου ΠΝ
Απεβίωσε τη 19η Φεβρουαρίου 2013. Γεννήθηκε 
το 1939 στην Αθήνα. Το 1953 κατετάγη στο ΠΝ 
ως Ναυτόπαις, το 1956 ονομάσθηκε Ναύτης Β΄, 
το 1957 Ναύτης Α΄ και τον ίδιο χρόνο ονομάσθη-
κε Δίοπος, το 1959 προήχθη σε Υποκελευστή Β΄, 
το 1964 σε Υποκελευστή Α΄, το 1967 σε Αρχικε-
λευστή, το 1972 σε Ανθυπασπιστή, το 1977 σε 
Σημαιοφόρο και το 1979 τέθηκε σε αποστρατεία. 

Σημαιοφόρος (Ε) ε.α.
Γεώργιος Γαβαλάς ΠΝ
Απεβίωσε την 30η Ιανουαρίου 2013. Γεννήθηκε 
το 1943 στην Αθήνα. Το 1957 κατετάγη στο ΠΝ 
ως Ναυτόπαις, το 1961 ονομάσθηκε Δίοπος, το 
1963 προήχθη σε Υποκελευστή Β΄, το 1967 σε 
Υποκελευστή Α΄, το 1970 σε Αρχικελευστή, το 
1976 σε Ανθυπασπιστή, το 1984 σε Σημαιοφόρο 
και τον ίδιο χρόνο τέθηκε σε αποστρατεία.

Σημαιοφόρος (Ε) ε.α.
Αχιλλέας Σταυριανουδάκης ΠΝ
Απεβίωσε την 5η Ιανουαρίου 2013. Γεννήθηκε το 
1944 στην Αθήνα. Το 1959 κατετάγη στο ΠΝ ως 
μαθητευόμενος ναύτης, το 1964 ονομάσθηκε Δί-
οπος, το 1967 προήχθη σε Κελευστή, το 1971 σε 
Επικελευστή, το 1974 σε Αρχικελευστή, το 1980 
σε Ανθυπασπιστή, το 1984 σε Σημαιοφόρο και το 
1986 τέθηκε σε αποστρατεία. 

Σημαιοφόρος (Ε) ε.α.
Νικόλαος Βρούζας ΠΝ
Απεβίωσε την 13η Ιανουαρίου 2013. Γεννήθηκε 
το 1946 στη Δεσφίνα - Φωκίδος. Το 1959 κατε-
τάγη 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 Σημαιοφό-
ρο και το 1985 τέθηκε σε αποστρατεία.

Ανθυπασπιστής (ΜΗΧ) ε.α.
Δημήτριος Διόλης
Απεβίωσε την 5η Ιανουαρίου 2013. Γεννήθηκε το 
1961 στα Αμπελάκια Αττικής. Το 1976 κατετάγη 
στον Πόρο, ως Δόκιμος Υπαξιωματικός, το 1979 
ονομάσθηκε Δόκιμος Κελευστής, το 1981 προ-
ήχθη σε Κελευστή, το 1985 σε Επικελευστή, το 
1989 σε Αρχικελευστή, το 1996 σε Ανθυπασπιστή 
και το 2004 τέθηκε σε αποστρατεία.

Αρχικελευστής (ΣΥΓΚ) ε.ε.
Παναγιώτης Ραπτόπουλος
Απεβίωσε την 4η Ιανουαρίου 2013. Γεννήθηκε το 
1972 στην Σαλαμίνα. Το 1990 κατετάγη στο ΚΕ-
ΠΑΛ ως Δίοπος, το 1992 προήχθη σε Κελευστή, 
το 2000 σε Επικελευστή και το 2008 σε Αρχικε-
λευστή. Τον τελευταίο χρόνο υπηρετούσε στο ΓΕΝ/
ΔΚΒ. 

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 Τη 10η Φεβρουαρίου 2013, η ΤΠΚ «ΡΟΥΣΣΕΝ» 
εκτέλεσε συνεργασία (PASSEX) με το Αιγυπτιακό 
Εκπαιδευτικό πλοίο «SHALATIN» στην θαλάσσια 
περιοχή του Κεντρικού Αιγαίου.
n Τη 12η Φεβρουαρίου 213, η Φ/Γ «ΑΙΓΑΙΟΝ», η 
ΤΠΚ «ΡΟΥΣΣΕΝ» και το Υ/Β «ΤΡΙΤΩΝ» εκτέλεσαν 
συνεργασία (PASSEX) με το Ιταλικά πλοία Α/Τ «ΙΤS 
DURAND DE LA PENNE» και τη Φ/Γ «ITS ΖΕFFIRO» 
στη θαλάσσια περιοχή Κεντρικού Αιγαίου.
n Aπό 20 Φεβρουαρίου έως 6 Μαρτίου 2013, 
το Υ/Β «ΠΟΝΤΟΣ» συμμετέχει στη διασυμμαχική 
άσκηση «PROUD MANTA» που διεξάγεται στην 
περιοχή Ιονίου Πελάγους - Κεντρικής Μεσογεί-
ου (περιοχή Ανατολικά N. Σικελίας). Από 20 έως 
22 Φεβρουαρίου 2013, το πλοίο παρέμεινε στο 
λιμένα ΑΥΓΟΥΣΤΑΣ (Σικελίας) στο πλαίσιο προε-
τοιμασίας ασκήσεως / ενημέρωσης τύπου (media 
day). 

2. Επισκέψεις Ξένων Αντιπροσωπειών
Ουδέν

3. Διασυμμαχικές / Πολυεθνικές 
Επιχειρήσεις/ Ν. Δυνάμεις
α. Επιχείρηση UNIFIL MAROPS  
Στην εν λόγω επιχείρηση στη θαλάσσια περιοχή 
Λιβάνου συμμετείχαν οι ακόλουθες Ν. Μονάδες:  

n Από 23 Νοεμβρίου έως 28 Δεκεμβρίου 2012, 
η ΤΠΚ «ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΣ» 
n Από 29 Δεκεμβρίου 2012 έως 6 Φεβρουαρίου 
2013, η Κ/Φ «ΑΡΜΑΤΩΛΟΣ» 
n Από 7 Φεβρουαρίου έως 13 Μαρτίου 2013, η 
ΤΠΚ «ΛΑΣΚΟΣ»

β. Επιχείρηση ACTIVE ENDEAVOUR
n Το ΠΝ συμμετέχει στην επιχείρηση «ΟΑΕ» με 1 
Φ/Γ και το οργανικό της Ε/Π με ομάδα ΔΥΚ συνο-
λικά για 20 ημέρες το χρόνο και με 1 ΤΠΚ ή Κ/Φ 
καθ’ όλο το έτος (με έδρα ΝΣ υπό 12ωρη ετοιμό-
τητα). Στην εν λόγω επιχείρηση συμμετείχαν: 

n Από 17 Ιανουαρίου, έως 2 Φεβρουαρίου 2013, 
συμμετείχε το Υ/Β «ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΗΣ» στη θαλάσσια 
περιοχή Δυτικά Κύπρου.
n Από 1 έως 31 Δεκεμβρίου 2012, συμμετείχε η 
ΤΠΚ «ΜΠΛΕΣΣΑΣ» 
(σε ετοιμότητα στο ΝΣ).
n Από 1 έως 31 Ιανουαρίου 2013, συμμετείχε η 
Κ/Φ «ΚΡΑΤΑΙΟΣ» 
(σε ετοιμότητα στο ΝΣ). 
n Από 1 έως 28 Φεβρουαρίου 2013, συμμετείχε 
η ΤΠΚ «ΤΡΟΥΠΑΚΗΣ» 
(σε ετοιμότητα στο ΝΣ).
n Επιπλέον, εξειδικευμένο ιπτάμενο προσωπι-
κό του ΠΝ επέβη σε Α/ΦΗ της ΠΑ για εκτέλεση 
αποστολών «AIS SWEEP» στο πλαίσιο Ο.Α.Ε. ως 
ακολούθως: 
n Τον Ιανουάριο 2013, εκτελέστηκαν συνολικά 
δέκα (10) αποστολές. Μία (1) «Support OAE» και 
εννέα (9) «Associated Support OAE» επί τακτικών 
δρομολογίων της Π.Α. 
n Τον Φεβρουάριο 2013, εκτελέστηκαν συνολικά 
δώδεκα (12) αποστολές. Μία (1) «Support OAE» 
και έντεκα (11) «Associated Support OAE» επί τα-
κτικών δρομολογίων της Π.Α. 

γ.  Συμμετοχή σε Μόνιμες Ναυτικές Δυνάμεις 
ΝΑΤΟ

Ουδεμία. 

δ.  Συμμετοχή σε Αποστολές Ευρωπαϊκής 
Ενώσεως

Ουδεμία.

4.  Κοινωνική προσφορά των Ενόπλων 
Δυνάμεων

α. Αποστολές Εσωτερικού - Εξωτερικού
n Aπό 11 έως 13 Δεκεμβρίου 2012, στο πλαίσιο 
εφαρμογής προγράμματος προληπτικής ιατρικής 
σε νήσους Ανατολικού Αιγαίου για τη μεταφορά 
της Διακλαδικής Υγειονομικής Ομάδας (στελεχω-
μένη από ιατρούς ειδικότητας καρδιολόγου, παθο-
λόγου, παιδίατρου) διατέθηκε το Κ/Φ «ΟΡΜΗ» για 
μεταφορά ομάδας σε Ρόδο, Τήλο και σε Χάλκη.
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n Τη 19 Δεκεμβρίου 2012, διατέθηκε το ελικόπτε-
ρο ΠN 52 (S-70B Sea Hawk), το οποίο εκτέλεσε 
αεροδιακομιδή τραυματία από το εμπορικό πλοίο 
«DON II» σημαίας Μάλτας, που έπλεε ανοικτά του 
ακρωτηρίου Ταινάρου, στο νοσοκομείο της Καλα-
μάτας.

β.  Κατάσβεση πυρκαγιών - Περιπολίες - 
Επιτήρηση

Ουδέν

γ.  Έρευνα - Διάσωση 
n Την 5η Δεκεμβρίου 2012, ελικόπτερο ΠΝ-57 (S-
70B Sea Hawk) συμμετείχε σε επιχείρηση έρευνας 
/ διάσωσης μικρού αλιευτικού με έναν επιβαίνοντα 
στη θαλάσσια περιοχή Κύμης Ευβοίας.
n Τη 19 Φεβρουαρίου 2013, διατέθηκε η Κ/Φ 
«ΟΡΜΗ» στο πλαίσιο συνδρομής στην επιχείρηση 
έρευνας - διάσωσης μέλους πληρώματος του Μ/Τ 
TRUE σημαίας Μάλτας, στη θαλάσσια περιοχή Νο-
τιοδυτικά Ρόδου. 
n Τη 19 Φεβρουαρίου 2013, διατέθηκε η Φ/Γ «ΑΙ-
ΓΑΙΟΝ» και ένα (1) Ελικόπτερο ΠΝ-56 στο πλαίσιο 
συνδρομής στην επιχείρηση έρευνας - διάσωσης 
τεσσάρων ατόμων αυστριακής καταγωγής και 
ενός γερμανικής καταγωγής, οι οποίοι επέβαιναν 
σε ιστιοφόρο σκάφος που κινδύνευε λόγω εισ-
ροής υδάτων, στην περιοχή νότια της Μήλου. Το 
ελικόπτερο διέσωσε και μετέφερε τα πέντε άτομα 
στη Διοίκηση Ελικοπτέρων Ναυτικού (ΔΕΝ), όπου 
και τους παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες.

5. Εκδηλώσεις - Επισκέψεις
n Από 3 έως 6 Δεκεμβρίου 2012, η Φ/Γ «ΨΑΡΑ», 
η ΤΠΚ «ΔΑΝΙΟΛΟΣ» και το Υ/Β «ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΗΣ» 
κατέπλευσαν στον Πειραιά, στο πλαίσιο του εορ-
τασμού του προστάτη των Ναυτικών Αγίου Νικο-
λάου. Το ανωτέρω χρονικό διάστημα 3.500 άτομα 
επισκέφθηκαν τα πλοία.
n Την 5η Δεκεμβρίου 2012, στο λιμένα Λεμεσού 
Κύπρου επισκέφθηκαν τη ΤΠΚ «ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥ-
ΛΟΣ», Υπουργός Άμυνας Κυπριακής Δημοκρατίας, 
ο Πρέσβης Γερμανίας στην Κύπρο, ο Ακόλουθος 
Άμυνας της Γερμανίας στην Ελλάδα, εκπρόσωποι 
της στρατιωτικής ηγεσίας Κύπρου και προσωπικό 
της Γερμανικής Πρεσβείας. 
n Την 6η Δεκεμβρίου 2012, πραγματοποιήθηκε 
στη Σχολή Ναυτικών Δοκίμων η τελετή εορτασμού 

του προστάτη των Ναυτικών Αγίου Νικολάου και 
της επετείου των νικηφόρων ναυμαχιών της Έλ-
λης και της Λήμνου. Στην τελετή παρέστησαν o 
ΥΕΘΑ ως εκπρόσωπος της Κυβέρνησης, μέλη της 
Κυβέρνησης και του Κοινοβουλίου, Αρχηγοί των 
Ενόπλων Δυνάμεων και Σωμάτων Ασφαλείας, 
μέλη της τοπικής αυτοδιοίκησης, αντιπροσωπείες 
Αξιωματικών και Υπαξιωματικών από όλους τους 
κλάδους των Ε.Δ. και Σ.Α. και αντιπροσωπείες μα-
θητών Στρατιωτικών Σχολών. 
n Από 13 έως 14 Δεκεμβρίου 2012, ο Αρχηγός 
ΓΕΝ επισκέφτηκε την Προκεχωρημένη Ναυτική 
Βάση Κυριαμαδίου, το Ναύσταθμο Κρήτης και το 
Ναυτικό Νοσοκομείο Κρήτης, συνοδευόμενος από 
το Διοικητή ΔΔΜΝ, στο πλαίσιο παροχής κατευθύν-
σεων επί επιχειρησιακών ζητημάτων, καθώς και 
ανταλλαγής ευχών με το προσωπικό. 
n Τη 18η Δεκεμβρίου 2012, ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ 
συνοδευόμενος από τον Αρχηγό ΓΕΝ, επισκέφτηκε 
το Υ/Β «ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΗΣ» και παρακολούθησε την 
άσκηση «Περισκόπιο 19/12», κατά τη διάρκεια 
της οποίας εκτελέστηκε διπλή βολή τορπίλης κα-
τά στόχων επιφανείας. Τους Αρχηγούς ΓΕΕΘΑ και 
ΓΕΝ υποδέχτηκαν στο Υ/Β ο Αρχηγός Στόλου και ο 
Διοικητής Υποβρυχίων.
n Την 20ή Δεκεμβρίου 2012, ο Αρχηγός Εθνικής 
Φρουράς Κύπρου επισκέφτηκε στο λιμένα Λε-
μεσού την ΤΠΚ «ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΣ», στο πλαίσιο 
ανταλλαγής χριστουγεννιάτικων ευχών. 
n Την 6η Ιανουαρίου 2013, στο πλαίσιο εορτα-
σμού Θεοφανίων, το ΠΝ συμμετείχε με τα παρα-
κάτω πλοία: 
 ●  NΘΗ «ΚΑΛΥΨΩ» και ΝΘΗ «ΕΥΡΩΠΗ» σε λιμέ-

να Πειραιά.
 ●  ΤΠΚ «ΒΟΤΣΗΣ» σε λιμένα Μεγίστης.
 ●  ΤΠΚ «ΚΑΒΑΛΟΥΔΗΣ» σε λιμένα Ερμούπολης 

Σύρου.
 ●  ΠΠ «ΣΤΑΜΟΥ» σε λιμένα Οινουσών.
 ●  ΠΠ «ΚΥΚΝΟΣ» σε λιμένα Αγαθονησίου.
n Aπό 19 έως 25 Ιανουαρίου 2013, Αρχηγός ΓΕΝ 
πραγματοποίησε επίσκεψη στις ΗΠΑ στο πλαίσιο 
της Ελληνο-Αμερικανικής συνεργασίας αρμοδιό-
τητας ΠΝ, συνοδευόμενος από τον Διευθυντή Α΄ 
κλάδου ΓΕΝ.
n Την 29η Ιανουαρίου 2013, ο ΥΦΕΘΑ κ. Πανα-
γιώτης Καράμπελας, συνοδευόμενος από τον Αρ-
χηγό ΓΕΝ, επισκέφθηκε το Αρχηγείο Στόλου, όπου 
έγινε λεπτομερής ενημέρωση επί επιχειρησιακών 
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ζητημάτων και επί θεμάτων Διοικητικής Μέριμνας, 
που απασχολούν το ΑΣ. Στη συνέχεια, επισκέφθηκε 
τις Φ/Γ «ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗΣ» και «ΥΔΡΑ», καθώς και 
εγκαταστάσεις του Ναυστάθμου Σαλαμίνας.
n Την 31η Ιανουαρίου 2013, εκτελέστηκε στη 
Διοίκηση Ελικοπτέρων Ναυτικού επιμνημόσυνη 
δέηση στη μνήμη των Πεσόντων της Ναυτικής 
Αεροπορίας. Στην τελετή παρευρέθηκαν ο ΥΕΘΑ 
κ. Πάνος Παναγιωτόπουλος, ο ΥΦΕΘΑ κ. Παναγι-
ώτης Καράμπελας, ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ, ο Αρχηγός 
ΓΕΝ, ο Αρχηγός ΓΕΑ, ο Αρχηγός ΓΕΣ, ανώτατοι και 
ανώτεροι Αξιωματικοί του Πολεμικού Ναυτικού, 
καθώς και οι συγγενείς των πεσόντων στα Ίμια. 
Στην ανωτέρω τελετή πραγματοποιήθηκε κατά-
θεση στεφάνων στο μνημείο των πεσόντων της 
Διοίκησης Ελικοπτέρων Ναυτικού (ΔΕΝ).
n Τη 2 και 3 Φεβρουαρίου 2013, η Κ/Φ «ΑΗΤ-
ΤΗΤΟΣ» κατέπλευσε στο λιμένα Καλύμνου στο 
πλαίσιο συμμετοχής στο ετήσιο μνημόσυνο των 
πεσόντων Αξιωματικών στα Ίμια την 31η Ιανουα-
ρίου 1996. Στο εν λόγω μνημόσυνο συμμετείχε ο 
Κυβερνήτης της Κ/Φ «ΑΗΤΤΗΤΟΣ» ως εκπρόσω-
πος του Αρχηγού ΓΕΝ και αντιπροσωπία μελών 
πληρώματος πλοίου.
n Από 17 έως 20 Φεβρουαρίου 2013 διεξήχθη 
στο Ισραήλ ο 3ος Κύκλος Συνομιλιών Επιπέδου 
ΓΕΝ με το Ισραηλινό Ναυτικό με συμμετοχή Επιτε-
λών Α΄ Κλάδου.
n Την 18 Φεβρουαρίου 2013, παρουσία Αρχηγού 
ΓΕΝ, ΑΣ, Διοικητή ΔΔΜΝ και ΔΦΓ πραγματοποιή-
θηκε στον Ναύσταθμο Σαλαμίνας η επίσημη τελε-

τή παροπλισμού και υποστολής σημαίας της Φ/Γ 
«ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΙΝΑ». 

6. Διάφορα Θέματα
n Από 11 έως 14 Φεβρουαρίου 2013, διεξήχθη-
σαν οι εθνικές ασκήσεις «ΑΣΤΡΑΠΗ», «ΟΡΜΗ» και 
«ΓΡΙΠΟΣ» με συμμετοχή μονάδων του Αρχηγείου 
Στόλου.
n Τη 16η Φεβρουαρίου 2013, η Φ/Γ «ΥΔΡΑ», η 
ΤΠΚ «ΓΡΗΓΟΡΟΥΠΟΛΟΣ», η ΤΠΚ «ΝΤΕΓΙΑΝΝΗΣ», 
Συστοιχία Κατευθυνόμενων Βλημάτων Ξηράς και 
δυο (2) Ελικόπτερα του ΠΝ συμμετείχαν σε άσκη-
ση στη θαλάσσια περιοχή Ανατολικά Κρήτης, κατά 
τη διάρκεια της οποίας εκτελέστηκαν οι παρακάτω 
βολές Κατευθυνόμενων Βλημάτων (Κ/Β) εναντίον 
στόχου επιφανείας (παροπλισμένου ΚΦ «ΔΟΞΑ»): 
 n  Βολή ενός Κ/Β επιφανείας - επιφανείας 

EXOCET από Συστοιχία Κατευθυνόμενων 
Βλημάτων Ξηράς του ΠΝ.

 n  Βολή ενός Κ/Β επιφανείας - επιφανείας 
PENGUIN από την ΤΠΚ «ΝΤΕΓΙΑΝΝΗΣ». 

 n  Βολή ενός Κ/Β αέρος - επιφανείας HELLFIRE 
από ελικόπτερο S-70B του ΠΝ.

 n  Μία αντιαρματική ρουκέτα ΑΤ-4 από Ομάδα 
Ανορθόδοξου Πολέμου της Διοίκησης Υπο-
βρυχίων Καταστροφών (ΔΥΚ).

 n  Πυρά αναχαίτισης κατευθυνόμενου βλήματος 
και συνδυασμένα πυρά από μεγάλες αποστά-
σεις με χρήση πυρομαχικών μάχης όλων των 
διαμετρημάτων από πυροβόλα των πλοίων 
επιφανείας.

ΕΞΟΥΔΕΤΕΡΩΣΗ ΠΥΡΟΜΑΧΙΚΩΝ ΑΠΟ ΟΜΑΔΕΣ ΥΠΟΒΡΥΧΙΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ

α.α ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗ

1 3-12-2012 Στη θαλάσσια περιοχή Αφράτα κόλπου Χανίων ν. Κρήτης

2 20-12-2012 Στη θαλάσσια περιοχή Λιμνιώτα Αγίων Αποστόλων Καλάμου Ωρωπού

3 6 -2-13 έως 9-2-13 Στη θαλάσσια περιοχή λιμένα Κυλλήνης Ηλείας

4 14-2-13 Στη θαλάσσια περιοχή όρμου Λακίου ν. Λέρου

5 21-2-13 έως 22-2-13 Στη θαλάσσια περιοχή Μούντα Μαυροβουνίου Γυθείου
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ΝΕΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ

Ο ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΤΣΗΣ 
ΚΑΙ Ο ΤΟΡΠΙΛΙΣΜΟΣ  

ΤΟΥ ΦΕΤΧΙ ΜΠΟΥΛΕΝΤ
Οι εκδόσεις Λόγος και Εικόνα 

κυκλοφόρησαν πρόσφατα το βιβλίο 
– λεύκωμα «Ο Νικόλαος Βότσης και 
ο τορπιλισμός του Φετχί Μπουλέντ». 
Μέσα από μαρτυρίες και καταγραφές 
παρουσιάζεται το λαμπρό κατόρθωμα 

του Υποπλοιάρχου Ν. Βότση,  
ο τορπιλισμός του Φετχί Μπουλέντ  

στο Θερμαϊκό.
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ΠΡΟΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το κείμενο αυτό δημοσιεύθηκε 
στην εφημερίδα «Πολιτική Φιλολογική Πατρών» 
το Σεπτέμβριο του 2006. Ο ελλόγιμος εκδότης, 
διαπρεπής νομικός και ιστορικός, κ. Γεώργιος Θ. 
Γιαννόπουλος, πλην της εισαγωγής, προσέθεσε 
και μια πολύ ενδιαφέρουσα πληροφορία σε υπο-
σημείωση.

Το κείμενο, που ακολουθεί, γραμμένο διά χειρός Σα-
ράντου Καργάκου, μας εστάλη ευγενώς και παρατί-
θεται επ’ ευκαιρίας της κατά Οκτώβριον ενάρξεως 
για την Ελλάδα τού Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου και εις 
μνήμην των νεκρών του αγώνoς αυτού.

Όσοι έχουν ασχοληθεί με την μυθολογία θα 
ενθυμούνται ότι Πλειάδες λέγονταν οι θυγατέρες 
του Άτλαντος, που έγιναν φωτεινά σώματα στον 
ουρανό και απετέλεσαν τον αστερισμό της Πλει-
άδος. Ήσαν επτά τον αριθμό. Μία απ΄ αυτές ήταν 
η Ταϋγέτη που έδωσε το όνομά της στο ξακουστό 
Βουνό της Λακωνίας κι από τη σύζευξή της με τον 
Δία γέννησε τον Λακεδαίμονα, που με τη σειρά του 
έδωσε το όνομά του στο βασικό κορμό της Λακω-
νικής. Όσοι πάλι έχουν ασχοληθεί με τη φιλολογία, 
γνωρίζουν ότι «Πλειάς» λεγόταν όμιλος επτά Γάλ-
λων ποιητών υπό τον Πιέρ Ρονσάρ, οι οποίοι κατά 
τον 16ο αιώνα έθεσαν σαν στόχο τους την προάσπι-
ση, την ανάπτυξη και τον εξωραϊσμό της γαλλικής 
γλώσσας και λογοτεχνίας. Ένα οιονεί «μανιφέστο» 
της «Πλειάδος» μπορεί να θεωρηθεί το έργο που 
εξέδωσε ένα από τα μέλη της, ο Ιωακείμ ντύ Μπελαί, 

υπό τον τίτλο «Άμυνα και στολισμός της γαλλικής 
γλώσσας». Μόνον, όμως, αυτοί που έχουν ασχολη-
θεί με τη νεώτερη ναυτική ιστορία της Ελλάδος –και 
μάλιστα του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου– γνωρίζουν 
την τραγωδία ενός πλοίου της ελληνικής υπηρεσίας 
φάρων που έφερε αυτή την ονομασία. Το πλοίο αυτό 
είχε ναυπηγηθεί στην Τεργέστη το 1926, είχε μήκος 
50μ. και είχε αποστολή να συντηρεί και να εφοδιάζει 
τους φάρους που είναι εγκατεστημένοι στις αιχμηρές 
βραχοακτές της πατρίδος μας –πού δεν είναι λίγες– 
ή τους φάρους των λιμανιών μας. Μπορούσε, όμως, 
σε καιρό πολέμου να μεταβληθεί σε ρυμουλκό, σε 
ναρκοθέτιδα και σε βοηθητικό πλοίο πολέμου. 
Και αυτό έγινε στη διάρκεια τού Β΄ Παγκοσμίου 
Πολέμου. Στη διάρκεια της γερμανικής εισβολής το 
«Πλειάς» συνέδεσε τη μοίρα του με το νοσοκομειακό 
πλοίο «Ελληνίς», το οποίο την 21η Απριλίου 1941 
είχε αποπλεύσει από την Αμφιλοχία (Καρβασαρά), 
μεταφέροντας 278 τραυματίες. Οι 100 από αυτούς, 
λόγω βαρυτάτων τραυμάτων, μεταφέρονταν επί κλί-
νης. Κυβερνήτης του πλωτού νοσοκομείου ήταν ο 
Χαρίλαος Ρεβίδης, πλωτάρχης, έφεδρος εκ μονίμων. 
Το «Έλληνίς» βρισκόταν πλέον εν πλω, όταν στις 11 
π.μ. δέχθηκε την επίθεση ενός αεροπλάνου, το οποίο 
έβαλε καταιγιστικώς κατ’ αυτού με τα πολυβόλα του 
και με ρίψη βομβών. Η επίθεση έγινε νότια της νη-
σίδος Σκρόφα στον Πατραϊκό κόλπο. Ο κυβερνήτης, 
με οφιοειδείς ελιγμούς, απέφυγε τις βόμβες, αλλά 
απο τούς πυροβολισμούς είχε έναν τραυματία. Επί 
προσθέτως, οι κραδασμοί που προκλήθηκαν από τη 

«Πλειάς» μία ναυτική τραγωδία 
προ των Πατρών
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ρίψη των βομβών, δημιούργησαν ρωγμές στο σκά-
φος που άρχιζε να «κάνει νερά». Μία λύση ήταν να 
στραφεί προς το Μεσολόγγι αλλά και εκεί άλλο γερ-
μανικό αεροπλάνο στην περιοχή Θολή έβαλε κατά 
του ρυμουλκού του φράγματος. Ούτε ήταν δυνατόν 
να ρίξει το πλοίο σε κάποια αμμουδερή ακτή, διότι 
οι κατακεκλιμένοι τραυματίες που μετέφερε, έπρε-
πε συνεχώς να βρίσκονται σε οριζόντια θέση. Έτσι 
προτίμησε να αγκυροβολήσει στον κολπίσκο της 
Οξειάς και άρχισε με τον ασύρματο να ζητεί αερο-
πορική προστασία που όμως, λόγω συνθηκών, ήταν 
δύσκολο να παρασχεθεί. Επί πλέον, διαπίστωσε ότι οι 
αντλίες του πλοίου δεν επαρκούσαν για την κάλυψη 
των διαρροών. Το νερό ανέβαινε συνεχώς. Και τότε 
ο Ρεβίδης πήρε την τολμηρή απόφαση να κατευ-
θυνθεί προς την Πάτρα, εξαντλώντας όλες τις δυ-
νατότητες των μηχανών και του πληρώματός του. Σ’ 
εκείνη την κρίσιμη στιγμή κάνει την εμφάνισή του το 
«Πλειάς» που έχει λάβει τα σήματα βοηθείας. Έσπευ-
σε προς βοήθειαν τής «Ελληνίδος» και ο γενναίος 
κυβερνήτης της Βύρων Κρυσταλλίδης με τα αντιαε-
ροπορικά μέσα που διέθετε απέκρουσε την επίθεση 
του δευτέρου αεροπλάνου. Αξίζει εδώ να λεχθεί 
πως για τους Γερμανούς πιλότους έχει κατασκευ-
ασθεί ένας θρύλος περί «Ιπποτών τού Αέρος». Δεν 
αποκλείω δείγματα ιπποτισμού, αλλ’ εδώ επρόκειτο 
για επίδειξη ισχύος βομβαρδισμού. Το «Ελληνίς» 
έφερε τα σήματα του πλωτού νοσοκομείου. Αλλ’ ας 
επανέλθουμε στην «Πλειάδα», που έλαβε θέση έξω 
από το λιμάνι της Πάτρας, για να προστατεύσει το 
«Ελληνίς» που δεν είχε ακόμη εισπλεύσει στο λιμάνι. 
Ήταν 5 μ.μ., όταν προ των Πατρών γράφτηκε μία 
άγνωστη για τους νεώτερους τραγωδία. Έφθασαν 
27 Γιούγκερς και ανέλαβαν αυτά να αποτελειώσουν 
το φονικό έργο των δύο πρώτων αεροπλάνων. Τα 
7 επιτέθηκαν κατά της «Ελληνίδος», η οποία επλήγη 
καιρίως. Μία βόμβα έπεσε πάνω της και πλην της 
εκρήξεως, μετέδωσε φωτιά σε όλα τα διαμερίσματα 
του πλοίου. Συνεπεία της φωτιάς απανθρακώ-
θηκαν 10 από τους κατακεκλιμένους τραυματίες, 
έπεσαν τρεις ακόμη βόμβες. Από την έκρηξή τους 
τραυματίστηκε θανάσιμα ο πρώτος μηχανικός. Άλ-
λοι δύο μηχανικοί τραυματίστηκαν πιο ελαφρά. Από 
τα πυρά των πυροβόλων τραυματίστηκαν άλλα 10 
άτομα, μέλη του πληρώματος ή ασθενείς. Το «Ελλη-
νίς» άρχισε να βυθίζεται. Παρά τούτο, ο κυβερνή-
της κατόρθωσε να αποβιβάσει όλους τους λοιπούς 
επιβαίνοντες στο σκάφος (τραυματίες, νοσηλευτικό 
προσωπικό και πλήρωμα), να προσαράξει επιτυχώς 
στο δυτικό λιμενίσκο των Πατρών και να σώσει έτσι 
το πολύτιμο υγειονομικό υλικό. Η Ελλάς, σφαδά-
ζουαα υπό την μπότα τριών (ας μην ξεχνάμε και τη 

Βουλγαρία) κατακτητών, ήταν γεμάτη τραυματίες και 
το υγειονομικό υλικό άρχιζε να σπανίζει. Ακολού-
θως ήλθε η σειρά της «Πλειάδος». Δεν είχαν περάσει 
πέντε λεπτά από την αγκυροβόλησή της μπροστά 
στο λιμάνι και σήμανε συναγερμός. Τα 27 Γιούγκερς 
στράφηκαν εναντίον της. Δόθηκε αμέσως εντολή για 
απόπλου και για τροφοδοσία των πυροβόλων. Με 
επιδέξιους χειρισμούς ο Κρυσταλλίδης κατόρθωνε 
να ξεφεύγει από την πτώση των βομβών και από 
την χάλαζα των βλημάτων. Αλλά όχι για πολύ. Δύο 
ναύτες του σκοτώθηκαν, ενώ οι λοιποί είχαν πλέον 
τραυματισθεί. Κι ο ίδιος βαρύτατα λαβωμένος, έπεσε 
πάνω στη γέφυρα. Τη διακυβέρνηση του σκάφους 
ανέλαβε ένας έφεδρος σημαιοφόρος, ο Β. Ανατσί-
τος, που προερχόταν από το Εμπορικό Ναυτικό. Οι 
λιμενικές υπηρεσίες των Πατρών δεν μπορούσαν να 
του προσφέρουν καμία βοήθεια. Η διαταγή πού έλα-
βε ήταν να πλεύσει προς την απέναντι ακτή, μεταξύ 
Κρυονερίου και Ναυπάκτου, «διότι τίποτε πλέον 
δεν ηδύνατο να σταθή εις Πάτρας». Πράγματι, το 
«Πλειάς» κατόρθωσε να ξεφύγει και να φθάσει στο 
Κρυονέρι. Οι τραυματίες αποβιβάστηκαν και έγινε η 
νενομισμένη ταφή των νεκρών. Για να προστατευ-
θεί καλύτερα ανεχώρησε πάραυτα από τη συνεχώς 
βαλλόμενη περιοχή, κατευθύνθηκε προς το Ιόνιο και 
αγκυροβόλησε στις 6 π.μ. της 22ας Απριλίου στον 
ασφαλή όρμο της Βασιλικής της Λευκάδος. Για λό-
γους προνοίας, παρ’ ότι έριξε άγκυρες, βρισκόταν 
συνεχώς «υπ΄ ατμόν». Την επομένη, 23 Απριλίου η 
εκεί παρουσία του έγινε αντιληπτή από τα γερμανικά 
αεροπλάνα. Ήταν 7 το πρωί, όταν 13 Γιούγκερς 
εξαπέλυσαν νέα επίθεση. Οι βόμβες προκάλεσαν 
έναν ισχυρό κραδασμό στους λέβητες του πλοίου 
που άρχισε να «παίρνει κλίση». Τη χαριστική βολή 
έδωσαν στις 25 Απριλίου δύο Γιούνκερς. Χωρίς 
αντίσταση το «Πλειάς» παραδόθηκε στα πυρά τους 
και στις 4.50’ βυθίστηκε. Τρεις ημέρες ενωρίτερα 
(22 Απριλίου) είχε υποκύψει στα τραύματά του και 
ο γενναίος κυβερνήτης του, υποπλοίαρχος σε ειδι-
κή μονιμότητα, Βύρων Κρυσταλλίδης. Νομίζω ότι ή 
πόλη των Πατρών, μέσα στο πλήθος των εκδηλώσε-
ών της (πολιτιστικών, θρησκευτικών, καρναβαλικών) 
πρέπει να τιμήσει με ιδιαίτερη εκδήλωση και με ένα 
«δημόσιο σήμα» τούτο το άγνωστο σχεδόν γεγονός. 
Ας τιμώνται και οι νεκροί σε τούτον τον νεκρό ηθικά 
τόπο, για να δούμε κάποτε ανάσταση.

Λαύριο, 15 Αυγούστου 2006 

Σημείωση: Ο εκδότης της παρούσης έχει την παιδικήν ανάμνησιν 
ότι μετά τον τραγικόν Απρίλιον 1941 ο επισκεπτόμενος το νεκρο-
ταφείον της πόλεως (της Αγίας Αλεξιωτίσσης) έβλεπεν ένθεν και 
ένθεν του κεντρικού του διαδρόμου νεοσκαφείς συμμέτρους τά-
φους φέροντας τα ονόματα των νεκρών της «Ελληνίδος». Τώρα 
αυτά φαντάζουν ως λησμονημένον παρελθόν...
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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

Δραστηριότητες Ομάδος Υποβρυχίων Καταστροφών.
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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΤΥΠΟΥ

Η Μπάντα του Πολεμικού Ναυτικού 
μεταφέρει το χαρμόσυνο μήνυμα  
των Χριστουγέννων στα παιδιά  
του Ξενώνα «Ελπίδα»
Η Μπάντα του Πολεμικού Ναυτικού μεταφέρει το 
χαρμόσυνο μήνυμα των Χριστουγέννων στα παι-
διά του Ξενώνα «Ελπίδα»
Το Πολεμικό Ναυτικό στο πλαίσιο της κοινωνικής 
προσφοράς του και της συνδρομής του στις ανά-
γκες της τοπικής κοινωνίας, διέθεσε την Μπάντα 
του στις εκδηλώσεις του Ξενώνα «Ελπίδα», που 
φιλοξενεί παιδιά που πάσχουν από νεοπλασμα-
τικές ασθένειες μεταφέροντας μέσα από τις χρι-
στουγεννιάτικες μελωδίες του και τραγουδώντας 
μαζί με τα παιδιά, το χαρμόσυνο και ελπιδοφόρο μήνυμα των Χριστουγέννων σε μικρούς και με-

γάλους. Οι εκδηλώσεις πραγματοποιήθηκαν τη 
12η Δεκεμβρίου στην Ογκολογική Μονάδα παί-
δων «Μαριάννα Βαρδινογιάννη - Ελπίδα» και την 
16η Δεκεμβρίου στο Μουσείο Νάσιουτζικ, όπου 
συμμετείχαν 550 παιδιά από 15 ιδρύματα της 
Αθήνας.

Επίσκεψη Αρχηγού ΓΕΝ στο ΝΝΑ 
Από το Γενικό Επιτελείο Ναυτικού ανακοινώνε-
ται ότι την 21η Δεκεμβρίου 2012 ο Αρχηγός ΓΕΝ 
Αντιναύαρχος Κοσμάς Χρηστίδης ΠΝ, συνοδευό-
μενος από τον Αρχηγό του Λιμενικού Σώματος - 
Ελληνικής Ακτοφυλακής Αντιναύαρχο ΛΣ Μπαντιά 
Δημήτριο, επισκέφθηκε το Ναυτικό Νοσοκομείο 
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Αθηνών (ΝΝΑ), όπου με την ευκαιρία των εορ-
τών των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς, 
αντάλλαξε ευχές με το προσωπικό του νοσοκο-
μείου και τους νοσηλευόμενους.

Επίσκεψη Αρχηγού ΓΕΝ στις ΗΠΑ 
Από το Γενικό Επιτελείο Ναυτικού ανακοινώ-
νεται ότι ο Αρχηγός ΓΕΝ Αντιναύαρχος Κοσμάς 
Χρηστίδης ΠΝ, στο πλαίσιο της επισκέψεώς του 
στις ΗΠΑ από 19 έως 25 Ιανουαρίου 2013, συ-
ναντήθηκε και συζήτησε θέματα αμοιβαίου εν-
διαφέροντος, μεταξύ άλλων, με τους Σεβασμιό-
τατο Αρχιεπίσκοπο Αμερικής Δημήτριο, Πρέσβη 
της Ελλάδος στις ΗΠΑ κ. Χρίστο Παναγόπουλο, 
US Secretary οf Navy Ray Mabus, US Chief οf 
Naval Operations Admiral Jonathan Greenert (Α/
ΓΕΝ ΗΠΑ), Διοικητή US Fleet Forces Command 
Admiral William Gortney, Διευθύντρια Κέντρου 
Αριστείας Combined Joint Operations At Sea Vice 
Admiral Michelle Howard, Διοικητή και Επιτελάρ-
χη Ανώτατης Συμμαχικής Διοίκησης Μετασχημα-
τισμού (General Jean-Paul Palomeros French AF 
και Vice Admiral Anthony Johnstone-Burt UKN 
αντίστοιχα). Επίσης ο Α/ΓΕΝ συναντήθηκε με τους 
αξιωματικούς ΠΝ που υπηρετούν στην ευρύτερη 
περιοχή της Ουάσινγκτον και στο Νόρφολκ.

Επίσκεψη Υφυπουργού Εθνικής 
Άμυνας κ. Παναγιώτη Καράμπελα 
στο Αρχηγείο Στόλου, σε Μονάδες 
Επιφανείας του Πολεμικού Ναυτικού 
και στον Ναύσταθμο Σαλαμίνας
Την 29η Ιανουαρίου 2013 ο Υφυπουργός Εθνι-
κής Άμυνας Παναγιώτης Καράμπελας, συνο-

δευόμενος από τον Α/ΓΕΝ Αντιναύαρχο Κοσμά 
Χρηστίδη ΠΝ, επισκέφθηκε το Αρχηγείο Στόλου, 
όπου έγινε λεπτομερής ενημέρωση επί επιχειρη-
σιακών ζητημάτων και επί θεμάτων Διοικητικής 
Μέριμνας, που απασχολούν τον Στόλο. Στη συνέ-
χεια, επισκέφθηκε τις Φ/Γ «ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗΣ» και 
«ΥΔΡΑ», καθώς και τις εγκαταστάσεις του Ναυ-
στάθμου Σαλαμίνας.

Ολοκλήρωση Συνεδρίου Ναυτικής 
Ισχύος
Από το Γενικό Επιτελείο Ναυτικού ανακοινώνε-
ται ότι την 5η Φεβρουαρίου 2013, ολοκληρώ-
θηκε στη Σχολή Εξάσκησης Ναυτικής Τακτικής, 
στο Ναυτικό Οχυρό Σκαραμαγκά, το συνέδριο 
«Ναυτικής Ισχύος» όπου συζητήθηκαν θέματα 
Πολιτικό-Στρατιωτικού ενδιαφέροντος αναφορι-
κά με τις εξελίξεις στην περιοχή της Ανατολικής 
Μεσογείου. Στο συνέδριο παρέστησαν ο Αρχη-
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γός ΓΕΕΘΑ, ο Αρχηγός ΓΕΝ, ο Αρχηγός Στόλου, 
ο Αρχηγός Τακτικής Αεροπορίας, ο Διοικητής ΔΔ-
ΜΝ, Διπλωμάτες και Εκπρόσωποι των Υπουρ-
γείων Εξωτερικών και Εθνικής Άμυνας, καθώς 
και στελέχη όλων των κλάδων των Ενόπλων 
Δυνάμεων.

Υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας 
μεταξύ της Σχολής Ναυτικών  
Δοκίμων και της Περιφέρειας  
Αττικής - Περιφερειακής Ενότητας 
Πειραιά 
Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Πάνος Παναγιωτό-
πουλος παρευρέθηκε στην υπογραφή Μνημονί-
ου Συνεργασίας σε Τεχνολογικά και Αναπτυξιακά 
Θέματα μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής - Πε-
ριφερειακής Ενότητας Πειραιά και της Σχολής 
Ναυτικών Δοκίμων, η οποία έλαβε χώρα στις 
εγκαταστάσεις της Σχολής στον Πειραιά την 6η 
Φεβρουαρίου 2013. 

Κοπή Πρωτοχρονιάτικης Πίτας 
Συνδέσμου Αποφοίτων ΣΝΔ
Την 9η Φεβρουαρίου 2013 πραγματοποιήθηκε 
στη Σχολή Ναυτικών Δοκίμων ο καθιερωμένος 
Αγιασμός για το νέο έτος και η κοπή της Πρωτο-
χρονιάτικης πίτας του Συνδέσμου Αποφοίτων της 

Σχολής. Στην εκδήλωση παρέστη ο Αρχηγός ΓΕΝ 
Αντιναύαρχος Κοσμάς Χρηστίδης ΠΝ, συνοδευ-
όμενος από τον Αρχηγό Στόλου και τον Διοικητή 
ΔΔΜΝ.

Τελετή εγκαινίων Ι.Ν. Προφήτη Ηλία 
στις εγκαταστάσεις ΔΕΝ
Την 20η Νοεμβρίου 2012, πραγματοποιήθηκαν 
τα εγκαίνια του Ι.Ν. Προφήτη Ηλία στις εγκαταστά-
σεις της ΔΕΝ. Στην τελετή χοροστάτησε ο Σεβασμι-
ότατος Μητροπολίτης Κηφισίας, Αμαρουσίου και 
Ωρωπού και παρέστη ο Αρχηγός Στόλου Αντιναύ-
αρχος Κωνσταντίνος Μαζαράκης - Αινιάν ΠΝ.



Διατιθέμενες Εκδόσεις Ναυτικού από ΥΙΝ

Α/Α  ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ/ΤΙΤΛΟΣ  EΤΟΣ ΕΚΔΟΣHΣ/ΕΠΑΝΕΚΔΟΣΗΣ  ΤΙΜΗ

 1.  Τα πορίσματα του ναυτικού πολέμου της Μεσογείου 1939-45 .............................................. 1961  ...........................2,93€
	 Αντιναυάρχου	ε.α.	Γρ.	Μεζεβίρη	ΠΝ
 2.  Τα νέα όπλα και η στρατηγική και τακτική χρησιμοποίησή των ............................................ 1959  ...........................2,93€
	 Αντιναυάρχου	ε.α.	Γρ.	Μεζεβίρη	ΠΝ
 3.  Ιστορικό περί φάρων των Ελληνικών ακτών ............................................................................................................... 5,50€
	 Σ.	Λυκούδη
 4.  Πολεμικός Ναύσταθμος Σαλαμίνος........................................................................................... 1992  ...........................4,40€
	 Υποναυάρχου	(ο)	ε.α.	Ν.	Γ.	Τσαπράζη	ΠΝ
 5.  Ανθολογία Θαλασσινής Ποιήσεως............................................................................................. 1996  .........................11,74€
	 Υποναυάρχου	(ο)	ε.α.	Δ.	Γιακουμάκη	ΠΝ
 6.  Το Πολεμικό Ναυτικό στην Ελληνική Τέχνη .............................................................................. 1996  .........................11,74€
	 Υποναυάρχου	(ο)	ε.α.	Δ.	Γιακουμάκη	ΠΝ
 7.  Θαλασσινά χαρακτικά ............................................................................................................... 1996  ...........................5,87€
	 Υποναυάρχου	(ο)	ε.α.	Δ.	Γιακουμάκη	ΠΝ
 8.  χρονικά του Ελληνικού Β. Ναυτικού 1833 – 1873................................................................. 1923/2007  ......................7,00€
	 Αντιναυάρχου	ε.α.	Δ..	Φωκά	ΠΝ
 9.  Η θαλάσσια δύναμις εις την ιστορία της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας ............................... 1957/2006  ......................9,00€
	 Ναυάρχου	ε.α.	Κ.	Α.	Αλεξανδρή	ΠΝ
10.  Η ρίμα του παλιού ναυτικού ................................................................................................. 1970/2006  ......................3,50€
	 Υποναυάρχου	ε.α.	Μ.	Πέρρα	ΠΝ
11.  Ο Στόλος του Αιγαίου 1912 – 13. Έργα και ημέραι............................................................... 1940/2006  .......................7,00€
	 Αντιναυάρχου	ε.α.	Δ.	.Φωκά	ΠΝ
12.  Το Ναυτικό στην Ιστορία των Ελλήνων (4τομο) ................................................................... 1982/2007  ....................73,00€
	 Αρχιπλοιάρχου	(ο)	ε.α.	Μ.	Σίμψα	ΠΝ
13.  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
14.  Ιστορικό Φωτογραφικό Λεύκωμα Σχολής Ναυτοπαίδων........................................................ 2007  ................................8€
	 ΣΔΥΝ	–	ΣΜΥΝ	1946	–	2000	Ε.	Σφακτού
15.  Υδραίοι Πρόδρομοι και Ναυμάχοι του ’21................................................................................. 2008  ................................7€
	 Αντιναυάρχου	ε.α.	Δ.	Λισμάνη	ΠΝ
16.  «Εχθρός ενόψει»....................................................................................................................1954/2008  ... .........................15€
	 Αντιναυάρχου	ε.α.	Ι.	Τούμπα	ΠΝ
17.  Θ/Κ Γ. ΑΒΕΡΩΦ χρονικό του θωρηκτού της νίκης του....................................................... .B΄	Εκδ.	1999 ........................15€
	 Νίκου	Α.	Σταθάκη
18.  Λεύκωμα φωτογραφιών των Αποφοίτων της .......................................................................... 2009  ...........................8,50€
 Σχολής Ναυτικών Δοκίμων (1884-1973)
	 Αντιναυάρχου	ε.α.	Α.	Δημητρακόπουλου	ΠΝ
19.  Υποβρύχιον «Υ-1 Λ. Κατσώνης»................................................................................................Ε ΄	Εκδ.	 .........................4,00€
	 Πλοιάρχου	Ηλία	Τσουκαλά
20.  Η Μεσόγειος και η στρατηγική της σημασία ............................................................................ 1957  ...........................2,93€
	 Αντιναυάρχου	ε.α.	Γρ.	Μεζεβίρη	ΠΝ
21.  «Tα Eλληνικά Yποβρύχια» .......................................................................................................... 2010  ..............................70€
	 Aντιναυάρχων	ε.α.	Tιμόθεου	Γ.	Mασούρα	και	Θωμά	Π.	Kατωπόδη	Π.N.,	Eπίτιμων	Aρχηγών	Στόλου
22. «Θ/Κ Γ. Αβέρωφ 100 χρόνια»....................................................................................................... 2011................................ 5€
 YIN	-	Ναυτική	Επιθεώρηση
23. 1912-2012, Εκατό χρόνια από την Ναυτική Εποποιία των Βαλκανικών Πολέμων ............... 2012................................ 5€
 YIN	-	Ναυτική	Επιθεώρηση

24  Ιστορία της Μπάντας του Πολεμικού Ναυτικού................................... ................................... 2012  ...........................5,50€
	 Υποπλοιάρχου	(Ε)	ΠΝ	ε.α.	Αντωνίου	Ζερβού

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.



ΕΠΕΤΕΙΟΛΟΓΙΟ ΠΟΛΕΜΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ
ΜΑΡΤΙΟΥ - ΑΠΡΙΛΙΟΥ - ΜΑΪΟΥ

1/3/1941. Συμπλοκή δύο ελληνικών καϊκιών μετασκευασμένων σε ναρκαλιευτικά με ιταλικό υποβρύ-
χιο. Το επεισόδιο έγινε μετά την κατάληψη της Χιμάρας από τον Ελληνικό Στρατό. Ο οπλισμός των δύο 
ναρκαλιευτικών ήταν μόνο ένα φορητό πυροβόλο που υπήρχε στο πετρελαιοκίνητο του Σημαιοφόρου 
Σπυρομήλιου. Το ιταλικό υποβρύχιο χρησιμοποίησε το πυροβόλο του και τα δύο Α/Α πολυβόλα του. Αν 
και η μονομαχία ήταν άνιση, η δράση του Σημαιοφόρου Πύρρου Σπυρομήλιου υποχρέωσε το εχθρικό 
υποβρύχιο σε κατάδυση και απομάκρυνση.
2/3/1913. Τμήμα του Ελληνικού Στόλου αποβιβάζει αγήματα στη ν. Σάμο και κηρύσσει την ένωσή της 
με την Ελλάδα.
5/3/1829. Ο Αρχιστράτηγος Τσωρτς αναγκάζει την τουρκική φρουρά στη οχυρή Βόνιτσα να παραδοθεί 
έπειτα από στενό αποκλεισμό που διαρκούσε από τα μέσα του προηγούμενου μήνα. Στην προσπάθεια 
αυτή είχε πολύτιμη προσφορά το Ελληνικό Ναυτικό. Ο Καποδίστριας εξέφρασε την ικανοποίησή του στον 
Αρχιστράτηγο Τσωρτς και στον Διοικητή του Στολίσκου του Αμβρακικού Αντώνιο Κριεζή.
7/3/1948. Η επίσημη τελετή ενσωμάτωσης των Δωδεκανήσων στην Ελλάδα. Η τελετή αυτή επισημο-
ποιεί τη Συνθήκη Ειρήνης (10 Φεβρουαρίου 1947), σύμφωνα με το οποίο τα Δωδεκάνησα αποδίδονται 
στην Ελλάδα.
10/3/1923. Το επίτακτο ναυαγοσωστικό της εταιρείας Ζαλοκώστα που χρησιμοποιείτο για μεταφορά 
του προσωπικού μεταξύ Πειραιά - Ναυστάθμου βυθίστηκε τη 10η Μαρτίου του 1923 εξαιτίας αιφνίδιας 
κακοκαιρίας και νοτίων ανέμων έξω από το λιμάνι του Πειραιά. Ήταν η ένα από τα μεγαλύτερα εν καιρώ 
ειρήνης δυστυχήματα του Πολεμικού Ναυτικού. Πνίγηκαν συνολικά 297 άτομα (12 Αξιωματικοί, 87 
Υπαξιωματικοί, 193 Ναύτες και 5 Τεχνίτες).
12/3/1910. Πραγματοποιείται στο Λιβόρνο η καθέλκυση του θωρηκτού «Αβέρωφ». Τα έξοδα ναυπή-
γησης του θωρηκτού καλύφθηκαν κατά ένα μεγάλο ποσοστό από δωρεά του Γ. Αβέρωφ του οποίου το 
άνομα δόθηκε τιμητικά στο πλοίο.
13/3/1829. Ύστερα από θαλάσσιο αποκλεισμό από το πολεμικό πλοίο «Ελλάς» με Πλοίαρχο τον Ανδρέα 
Μιαούλη και συνοδεία άλλων μικρότερων πλοίων, το φρούριο Αντιρρίου παραδίδεται.
15/3/1997. Επιχείρηση απεγκλωβισμού ξένων υπηκόων από τη φλεγόμενη Αλβανία λόγω της κατάρ-
ρευσης του παρατραπεζικού συστήματος. Στην επιχείρηση συμμετείχαν η φρεγάτα «Αιγαίον», η πυραυ-
λάκατος «Καβαλούδης», το ναρκαλιευτικό «Κλειώ» και η τορπιλάκατος «Λαίλαψ».
23/3/1941. Το υποβρύχιο «Τρίτων» με κυβερνήτη τον Πλωτάρχη Διονύσιο Ζέπο βάλλει τέσσερις τορ-
πίλες στο ιταλικό επιβατηγό «Carnia» (5.541 τόνων) επιτυγχάνοντας τη βύθισή του.
26/3/1821. Πρώτο από όλα τα νησιά επαναστατούν οι Σπέτσες στις 26 Μαρτίου και αμέσως έθεσαν 
στη διάθεση της Επανάστασης το στόλο τους που αποτελείτο από 53 πλοία. Από τους πρώτους η χήρα 
Μπουμπουλίνα με δικά της έξοδα εξόπλισε δικό της στολίσκο και απέκλεισε τον κόλπο του Ναυπλίου.
29/3/1826. Έρχεται ο Κόχραν στην Ελλάδα και αναλαμβάνει την ηγεσία του επαναστατημένου εθνικού 
στόλου.
30/3/1822. Η καταστροφή της Χίου. Ο στόλαρχος του Οθωμανικού Στόλου Αλή Ζαδέ, ο αποκαλούμενος 
και Καρά Αλή, αποβιβάζει στρατό στο νησί και προβαίνει σε λεηλασίες και σφαγές.
2/4/1943. Το υποβρύχιο «Κατσώνης» (Κυβερνήτης Αντιπλοίαρχος Βασίλειος Λάσκος) τορπιλίζει γερ-
μανική ναρκοθέτιδα στο Γύθειο μετά από πληροφορίες εθελοντή ναύτη που επέβη του υποβρυχίου κατά 
τη διάρκεια της περιπολίας.
3/4/1944. Προσχώρηση των πληρωμάτων του Βασιλικού Ναυτικού στην ανταρσία των στρατιωτικών 
σωμάτων στην Αλεξάνδρεια. Η ανταρσία εκδηλώθηκε πρώτα με την οργάνωση επαναστατικών επιτρο-
πών διόπων και ναυτών.
4/4/1941. Το τορπιλοβόλο «Προύσα» ευρισκόμενο στην Κέρκυρα, με Κυβερνήτη τον Πλωτάρχη Νικόλαο 
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Κοτσιλίρη, δέχθηκε γερμανική αεροπορική επίθεση. Το πλοίο υπέστη πολλές ζημιές και αυτοβυθίστηκε 
στο λιμάνι της Κέρκυρας.
4/4/1942. Γερμανικά αεροσκάφη βυθίζουν το υποβρύχιο «Γλαύκος» στη Μάλτα, όπου βρισκόταν για 
εργασίες επισκευής.
5/4/1827. Ίδρυση Εθνικού Στόλου με το Ι΄ Ψήφισμα της Γ΄ Εθνικής Συνέλευσης των Ελλήνων. Δημο-
σιεύτηκε στη «Γενική Εφημερίδα» την 7η Σεπτεμβρίου του 1827.
6/4/1941. Μετά τη νίκη των Ελλήνων επί των Ιταλών, η οποία απέδειξε σε όλο τον κόσμο ότι ο Άξονας 
δεν ήταν αήττητος, η Γερμανία κηρύττει τον πόλεμο στην Ελλάδα.
8/4/1827. Το βρίκι «Αμφιτρίτη», η γολέττα «Ασπασία», το βρίκι «Άρης», το τρικάταρτο «Θεμιστοκλής» 
και το ατμοκίνητο «Καρτερία» με Κυβερνήτη και Αρχηγό της μοίρας τον Άστιγγα αιχμαλωτίζουν οκτώ 
φορτηγά τουρκικά πλοία με εφόδια για τον Κιουταχή στον Παγασητικό Κόλπο. Ιδίως η «Καρτερία» δη-
μιούργησε αρκετές ζημιές στο φρούριο του κόλπου. Στη συνέχεια από την πλευρά του νέου Τρίκερι τα 
ελληνικά πλοία βύθισαν δύο τουρκικές γολέττες και ένα βρίκι.
12/4/1941. Το πλωτό νοσοκομείο «Αττική» βυθίζεται κατά τη διάρκεια γερμανικής αεροπορικής επι-
δρομής στον όρμο του Καφηρέως. Μεταξύ των απολεσθέντων είναι και ο Πλοίαρχος Δημήτριος Μελε-
τόπουλος.
14/4/1941. Αεροπορική επίθεση κατά του αντιτορπιλικού «Β. Γεώργιος». Παρά τις προσπάθειες για την 
αποκατάσταση και διάσωσή του, το πλοίο περιήλθε στα χέρια των Γερμανών οι οποίοι το μετονόμασαν 
σε «Hermes».
18/4/1829. Υψώνεται στο Ιτς Καλέ, στο φρούριο της Ναυπάκτου, η Ελληνική Σημαία. Η τουρκική φρουρά 
παραδόθηκε έπειτα από σφοδρές μάχες και έντονο αποκλεισμό του Ελληνικού Ναυτικού υπό τον Ανδρέα 
Μιαούλη.
20/4/1941. Το αντιτορπιλικό «Ψαρά» δέχεται την Κυριακή του Πάσχα γερμανική αεροπορική επίθεση 
στον κόλπο των Μεγάρων. Το πλοίο πριν βυθιστεί καταρρίπτει τρία γερμανικά αεροσκάφη. Οι επιζώντες, 
εκτός του Πλωτάρχη Παναγιώτη Μακαρώνα, ακολούθησαν τον Κυβερνήτη Αντιπλοίαρχο Παναγιώτη 
Κώνστα στην Αλεξάνδρεια προκειμένου να συνεχίσουν τον αγώνα.
21/4/1941. Το αντιτορπιλικό «Θύελλα» με Κυβερνήτη τον Πλωτάρχη Παναγιώτη Δαμιράλη βυθίζεται 
έπειτα από γερμανική αεροπορική επίθεση στη Βουλιαγμένη.
21/4/1944. Ανάληψη της Αρχηγίας του Στόλου από τον Αντιναύαρχο Παναγιώτη Βούλγαρη σε αντι-
κατάσταση του Υποναυάρχου Κωνσταντίνου Αλεξανδρή. Προηγήθηκε στις 19 Απριλίου αγγλοελληνική 
σύσκεψη με αντικείμενο την αντιμετώπιση των στασιαστών και την τύχη του Ελληνικού Στόλου.
22/4/1941. Το αντιτορπιλικό «Ύδρα» βομβαρδίστηκε ανηλεώς από γερμανικά αεροσκάφη στο Σαρωνικό 
με αποτέλεσμα τη βύθισή του.
23/4/1941. Το τορπιλοβόλο «Δωρίς» με Κυβερνήτη τον Πλωτάρχη Μάρκο Βερροιόπουλο δέχεται γερ-
μανική αεροπορική επίθεση στον όρμο της Ραφήνας και λόγω αδυναμίας απόπλου, διετάχθη η αυτο-
βύθισή του.
23/4/1944. Ανακατάληψη από το Άγημα Εμβολής του αντιτορπιλικού «Ιέραξ» και των κορβετών «Απο-
στόλης» και «Σαχτούρης» που είχαν καταληφθεί από στασιαστές με αρκετούς νεκρούς και τραυματίες. 
Μέχρι το τέλος της ημέρας παραδίδονται και οι στασιαστές των υπόλοιπων πλοίων που ναυλοχούσαν 
στο λιμένα της πόλης της Αλεξάνδρειας
25/4/1825. Η Έξοδος του «Άρεως» του Τσαμαδού από τον όρμο του Ναβαρίνου. Αν και είχε αποκλειστεί 
από ισχυρά αιγυπτιακή μοίρα και παρόλο που ο διάπλους από τα στενά Πυλίας - Σφακτηρίας καλυπτό-
ταν διά φράγματος πυρός από τα εκατέρωθεν των στενών επάκτια φρούρια, εν τούτοις κατόρθωσε να 
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διασπάσει τον κλοιό υπό τον νέο κυβερνήτη του Ν. Βότση, διότι ο προηγούμενος, ο Α. Τσαμαδός είχε 
φονευθεί και να διαφύγει με πολλές ζημιές και με πολλές απώλειες.
25/4/1941. Το ναρκαλιευτικό «Πλειάς» δέχεται γερμανική αεροπορική επίθεση στο λιμάνι των Πατρών. 
Ανάμεσα στους νεκρούς ήταν ο Υποπλοίαρχος Κρυσταλλίδης.
26/4/1886. Οι πρεσβευτές της Αγγλίας, Ιταλίας, Ρωσίας και Αυστροουγγαρίας ανήγγειλαν στην κυβέρ-
νηση Δηλιγιάννη την απόφαση των κυβερνήσεών τους να αποκλείσουν τα ελληνικά παράλια, ώσπου 
η ελληνική κυβέρνηση να θέσει τις ένοπλες δυνάμεις σε κατάσταση ειρήνης. Η κινητοποίηση των ελ-
ληνικών Ενόπλων Δυνάμεων ήρθε ως αντίδραση στην πραξικοπηματική προσάρτηση της Ανατολικής 
Ρωμυλίας από τη Βουλγαρία (6 Σεπτεμβρίου 1885).
27/4/1941. Ναυμαχία του Ματαπά (Ταίναρο). Σημαντικότατη ναυμαχία για την εξέλιξη του Β΄ Παγκο-
σμίου Πολέμου. Ο αγγλικός στόλος πλήττει αποφασιστικά τον ιταλικό. Λόγω ατυχών συνεννοήσεων θα 
αποτραπεί η συμμετοχή του ελληνικού στόλου στη ναυμαχία.
29/4/1944. Αναίμακτη καταστολή των στασιαζόντων πλοίων του Πολεμικού Ναυτικού στο Πορτ Σάιδ.
30/4/1825. Είσοδος του ελληνικού στόλου υπό τον Ναύαρχο Α. Μιαούλη στο λιμάνι της Μεθώνης και 
βύθιση τουρκικών πλοίων.
3/5/1829. Το Μεσολόγγι και το Ανατολικό, με τη συνδρομή του ελληνικού στόλου υπό τον Μιαούλη, 
παραδίδονται στις ελληνικές δυνάμεις έπειτα από συνθηκολόγηση των τουρκικών φρουρών. 
5/5/1912. Τα ιταλικά στρατεύματα με επικεφαλής τον στρατηγό Αμέλιο αποβιβάστηκαν στη Ρόδο και 
σε λίγες μέρες κατέστειλαν και την τελευταία αντίσταση της τουρκικής φρουράς στο εσωτερικό του νη-
σιού. Οι Έλληνες κάτοικοι του νησιού υποδέχτηκαν τους Ιταλούς στρατιώτες ως ελευθερωτές και τους 
βοήθησαν στις εκκαθαριστικές επιχειρήσεις.
8/5/1945. Η γερμανική φρουρά στη Ρόδο, υπό τον Στρατηγό Βάγκνερ παραδίδεται στους Συμμάχους. 
Το πρωτόκολλο παράδοσης συνυπογράφεται από τον Κυβερνήτη του αντιτορπιλικού «Κρήτη», Ιάσονα 
Επαμεινώνδα Θεοφανίδη.
12/5/1943. Το αντιτορπιλικό «Κανάρης» αποβιβάζει άγημα υπό τον Ανθυποπλοίαρχο Ιωάννη Σεμερτζίδη 
στη νησίδα Zebra της Τυνησίας και συλλαμβάνει τη φρουρά της, αποτελούμενη από 120 Γερμανούς και 
Ιταλούς.
15/5/1941. Το αντιτορπιλικού «Λέων» με Κυβερνήτη τον Πλοίαρχο Πέτρο Πρωτόπαπα βυθίζεται ύστε-
ρα από γερμανική αεροπορική επίθεση στον όρμο της Σούδας, όπου είχε ρυμουλκηθεί μερικές μέρες 
νωρίτερα.
16/5/1911. Παραλαμβάνεται το θωρηκτό «Αβέρωφ» από τον πλοίαρχο Ι. Δαμιανό. Μετά από περιπέ-
τειες, έφθασε στο Φάληρο την 1η Σεπτεμβρίου 1911. Η υποδοχή που του έγινε στα γαλανά νερά του 
Σαρωνικού είναι ανώτερη κάθε περιγραφής.
20/5/1825. Η Ναυμαχία του Καφηρέως. Ο ελληνικός στόλος υπό τον Ναύαρχο Γ. Σαχτούρη καταναυ-
μαχεί τον οθωμανικό στόλο του Χοσρέφ πασά.
20/5/1828. Ο Άμπνεϋ Φραγκίσκος Άστιγξ πέθανε στο λοιμοκαθαρτήριο της Ζακύνθου σε ηλικία 34 
μόλις ετών. Ο ηρωικός φιλέλληνας επλήγη θανάσιμα κατά την ανεπιτυχή επιχείρηση κατάληψης του 
Ανατολικού.
22/5/1973. Κίνημα του Πολεμικού Ναυτικού κατά της επιβληθείσης δικτατορίας στην Ελλάδα. Το αντι-
τορπιλικό «Βέλος», με Κυβερνήτη τον Αντιπλοίαρχο Νικόλαο Παππά, εγκατέλειψε ΝΑΤΟϊκή άσκηση και 
κατέπλευσε στις 25/5 στο λιμάνι Φιουμιτσίνο της Ιταλίας, δίνοντας διεθνή δημοσιότητα στο κίνημα.
27/5/1824. Η καταστροφή της Κάσου. Ο αιγυπτιακός στόλος υπό τον Ισμαήλ Γιβραλτάρ αποβίβασε τρεις 
χιλιάδες Αλβανούς στο νησί, οι οποίοι το ερήμωσαν.






