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Πρόλογος Έκδοσης 

Αγαπητοί αναγνώστες,
Το παρόν τεύχος της Ναυτικής Επιθεώρησης έχει ως κεντρικό θέμα τον Β΄ Παγκό-

σμιο Πόλεμο, του οποίου τα αποτελέσματα τα βιώνουμε μέχρι και σήμερα και επικαλύ-
πτουν ένα μεγάλο φάσμα από εδαφικές, πολιτικές, οικονομικές και ψυχολογικές εξελί-
ξεις. Η δημιουργία για παράδειγμα της διακρατικής Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι εν πολ-
λοίς απόρροια της επιθυμίας των λαών της Ευρώπης να μην εμπλακούν εκ νέου σε ένα 
αιματοκύλισμα. Η ίδρυση του ΟΗΕ από την άλλη έρχεται να εγγυηθεί την παγκόσμια ει-
ρήνη συμβιβάζοντάς την όμως με τις βουλήσεις των Μεγάλων Δυνάμεων. Τις αδυναμί-
ες της «προκατόχου» Κοινωνίας των Εθνών έχει υπερκεράσει ο ΟΗΕ κυρίως λόγω της 
ύπαρξης του μικρού και ευέλικτου Συμβουλίου Ασφαλείας, όπου συνειδητοποιείται σε 
παγκόσμιο επίπεδο η αρχαιοελληνική και διαχρονική αξία του «πρώτος μεταξύ ίσων». Η 
συμμετοχή και μόνο των Μεγάλων Δυνάμεων του πλανήτη σε αυτό υπογραμμίζει τη θέ-
λησή τους για την αποφυγή ενός νέου παγκοσμίου.

Το τέλος του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου σηματοδοτεί την επιστροφή των παγκόσμιων 
«σταθερών». Μετά από τις παρενθέσεις του Ψυχρού Πολέμου και της ρωσικής πτώχευ-
σης η Γερμανία και η Ρωσία αναδεικνύονται και πάλι σε ηγέτιδες δυνάμεις της Ευρασί-
ας. Η Γερμανία είναι πάλι ενωμένη αποτελώντας και πάλι την ηγέτιδα δύναμη της Ευρώ-
πης στο πολιτικό και οικονομικό επίπεδο, ενώ ο Γερμανός ως πολίτης και ως προσωπικό-
τητα δείχνει να έχει ξεπεράσει τα ψυχολογικά τραύματα του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου. Η 
Ρωσία από την άλλη ξεπέρασε τα οικονομικά της προβλήματα και διεκδικεί και πάλι τον 
πρωταγωνιστικό της ρόλο στην παγκόσμια κονίστρα. 

Σε αυτά τα πλαίσια, το τεύχος ξεκινά με μία μελέτη του εγνωσμένης αξίας φιλολό-
γου και ιστορικού Σαράντου Καργάκου με τίτλο «Η Ελλάς κατά τον Β΄ Παγκόσμιο Πό-
λεμο - Μύθος ή πραγματικότητα η συμβολή της; Και κάποια διδάγματα». Η μελέτη αυ-
τή αποτελεί ουσιαστικά μια σύντομη εξιστόρηση των κύριων γεγονότων του Β΄ Παγκο-
σμίου Πολέμου, ενώ παράλληλα τονίζει την αποφασιστικής σημασίας ελληνική συμμε-
τοχή στη συμμαχική νίκη.

Ο Β΄ Παγκόσμιος Πόλεμος όμως μπορεί ν’ αναγνωστεί και ως γεωπολιτικός αντα-
γωνισμός μεταξύ κρατών της ενδοχώρας και αυτών της ακτογραμμής. Ένας ανταγωνι-
σμός μεταξύ των γεωπολιτικών θεωριών του Ratzel περί αναγκαιότητας κατάκτησης της 
ενδοχώρας και του Mahan περί διατήρησης της ακτογραμμής για την τελική νίκη. Στον 
Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο πολύ σημαντικές ήταν οι ναυμαχίες στις θάλασσες και εν πολλοίς 
η ναυτική υπεροχή έγειρε την πλάστιγγα υπέρ των Συμμάχων. Σε αυτή τη «ναυτική νί-
κη» είχε συμμετοχή και το ελληνικό Πολεμικό Ναυτικό, μια συνδρομή που συχνά παρα-
βλέπεται λόγω του ότι συχνά οι υπηρεσίες του ναυτικού όπλου είναι «αθόρυβες», όπως 
η συνοδεία νηοπομπών και η μεταφορά εφοδίων, πολεμικού υλικού, στρατευμάτων κα-
θώς και οι ναυτικοί αποκλεισμοί. Η μελέτη του αντιναυάρχου ΠΝ ε.α. Φώτιου Καμπέρη 
«Η δράση του Πολεμικού Ναυτικού στον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο» εξιστορεί το ρόλο του 
Πολεμικού Ναυτικού, ένα ρόλο πολύπλευρο, με συμμετοχή όλων των μέσων των ναυ-
τικών δυνάμεων. 

Ακολουθεί η μελέτη του αντιναυάρχου ΠΝ ε.α. Αναστάσιου Δημητρακόπουλου «Η 
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αποδημία του στόλου τον Απρίλιο του 1941 και η “δεύτερη πατρίδα” που αυτός βρήκε 
στην Αίγυπτο». Το Πολεμικό Ναυτικό μετά την κατάρρευση του ελληνικού μετώπου με-
τανάστευσε ως σύστημα στη Μέση Ανατολή για να συνεχίσει τον αγώνα κατά του Άξο-
να. Η ενέργεια αυτή ήταν ένας πραγματικός άθλος με τη μεταφορά ναυτικών δυνάμεων 
και ολόκληρων διοικήσεων στη Μέση Ανατολή. Σε αυτό το άρθρο τονίζεται η οργάνωση 
του Ναυτικού στην Αλεξάνδρεια, οι επιχειρήσεις του καθώς και η ένθερμη υποδοχή που 
του επιφύλαξε ο Ελληνισμός της Αιγύπτου.

Στη συνέχεια αναλύεται από τον ίδιο συγγραφέα η δράση της Γενικής Διεύθυνσης 
Ναυτικού, το αντίστοιχο ΓΕΝ της Κατοχής, που υπογείως σε συνεργασία με αντιστασι-
ακές οργανώσεις αξιωματικών του Ναυτικού διεκπεραίωνε προσωπικό στις ελληνικές 
Ναυτικές Αρχές της Αλεξάνδρειας προκειμένου να επανδρώσουν τα ξενιτεμένα ελληνι-
κά πολεμικά πλοία. Ακόμη γίνεται λόγος για τη δράση αυτών των αντιστασιακών οργα-
νώσεων των αξιωματικών.

Ο ανθυποπλοίαρχος (ΕΦ/Ο) ΠΝ Παναγιώτης Γέροντας αναλύει τη συμβολή των Ναυ-
τικών Διοικήσεων του Πολεμικού Ναυτικού μέχρι το 1941. Πρόκειται για την εξιστόρηση 
πράξεων αφανών ηρώων που προσέφεραν όλο τους το είναι στη διατήρηση ενός συ-
στήματος στήριξης όχι μόνο των πλοίων αλλά και του μαχομένου Στρατού μας. Η στήρι-
ξη αυτή είχε να κάνει με την παράκτια και αντιαεροπορική άμυνα, την οργάνωση παρα-
τηρητηρίων, τη μεταφορά εφοδίων, πολεμικού υλικού και στρατού.

Ο υποναύαρχος ΠΝ ε.α. Θεόδωρος Γιούργας στο άρθρο του «Η συμμετοχή του Βασι-
λικού Ναυτικού στο ναρκοπόλεμο του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου» αναφέρεται στη ναρκα-
λιευτική δράση του Ναυτικού. Το Ναυτικό πολλές φορές με πενιχρά μέσα προσπαθού-
σε, και το πέτυχε σε μεγάλο βαθμό, να αντιπαρατεθεί στις ναρκοθετήσεις που έκαναν οι 
Γερμανοί. Δέον είναι ν’ αναφερθεί ότι οι Γερμανοί είχαν εξελίξει σε σημαντικό βαθμό την 
τεχνολογία της νάρκης. Μετά την απελευθέρωση, τα ελληνικά ναρκαλιευτικά ανέλαβαν 
το δυσχερές έργο της εκκαθάρισης των ελληνικών θαλασσών από τα πυκνά ναρκοπέ-
δια. Αυτή η δράση των ελληνικών ναρκαλιευτικών δεν έγινε χωρίς απώλειες.

Τέλος, το άρθρο των Θεοδώρας Ζιοπούλου, Στέλλας Ζιοπούλου και Δημητρίου Μάλ-
λιου «Η Ελλάδα στη δίνη δύο κρίσεων», πραγματεύεται την οικονομική, κοινωνική και πο-
λιτική κατάσταση της Ελλάδος πριν, κατά τη διάρκεια του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου αλλά 
και μετά, ενώ παράλληλα πραγματοποιεί μια σύγκριση της οικονομικής κρίσης του 1929 
με την αντίστοιχη που βιώνουμε σήμερα σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Ευελπιστούμε ότι το παρόν τεύχος θα κατορθώσει να δώσει μια σημαντική οπτική του 
Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου και να φωτίσει τις πτυχές που ίσως δεν έχουν εκτεθεί και ανα-
λυθεί επαρκώς. Για το νέο έτος η Ναυτική Επιθεώρηση θα επιδιώξει να συνεχίσει να απο-
τελεί το κύριο έντυπο ενημέρωσης του προσωπικού του Πολεμικού Ναυτικού, προσπα-
θώντας να διατηρήσει το υψηλό επίπεδο επιστημονικότητας που το διακρίνει όλα αυτά 
τα χρόνια. Ευχόμαστε σε όλους τους αναγνώστες μας χρόνια πολλά και το 2014 να είναι 
ένα έτος προόδου και ανανέωσης για όλους. 

Η Επιτροπή Σύνταξης





Εκδηλώσεις
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ
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Εορταστικές εκδηλώσεις της Ναυμαχίας Σπετσών που πραγματοποιήθηκαν στο νησί την 7η και 8η Σεπτεμβρίου 2013. 
Στις εκδηλώσεις παρέστη ο Αρχηγός Στόλου Αντιναύαρχος Παναγιώτης Λίτσας ΠΝ, ως εκπρόσωπος του Αρχηγού ΓΕΝ, ο 
οποίος κατέθεσε στεφάνι στο μνημείο του Σπετσιώτη Πυρπολητή Κοσμά Μπαρμπάτση, ενώ έρριψε έτερο στον περιβάλ-
λοντα θαλάσσιο χώρο.

Εορταστικές εκδηλώσεις για την 189η επέτειο της ναυμαχίας του Γέροντα, που πραγματοποιήθηκαν την 1η Σεπτεμβρίου 2013 
στην Κάλυμνο. Στις εκδηλώσεις παρέστησαν ο Διοικητής του Ναυτικού Σταθμού Κω, Πλωτάρχης Σπυρίδων Αλεξίου ΠΝ και ο 
Κυβερνήτης της Κ/Φ «ΑΗΤΤΗΤΟΣ» Πλωτάρχης Βασίλειος Κέτσης ΠΝ, με αντιπροσωπεία και ένοπλο άγημα του πλοίου. 
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Εορταστικές εκδηλώσεις για την 70ή επέτειο από τη βύθιση του Υ/Β «ΚΑΤΣΩΝΗΣ», που πραγματοποιήθηκαν την 14η 
Σεπτεμβρίου 2013 στην παραλία Ελευσίνας, παρουσία του Αρχηγού ΓΕΝ Αντιναύαρχου Ευάγγελου Αποστολάκη ΠΝ. Αντί-
στοιχα την 14η και 15η Σεπτεμβρίου 2013, στη Σκιάθο κατέπλευσε το Υ/Β «ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΗΣ» και κατατέθηκε στεφάνι στο 
μνημείο πεσόντων από το Διοικητή Υποβρυχίων, Πλοίαρχο Ιωάννη Αγγελόπουλο ΠΝ, ο οποίος παρέστη ως εκπρόσωπος 
του Αρχηγού ΓΕΝ.
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Προγραμματισμένη επίσκεψη στην Αθήνα την 18η και 20ή Σεπτεμβρίου 2013, αντιπροσωπείας του Κινεζικού Πολεμικού 
Ναυτικού με επικεφαλής τον Ναύαρχο Liu Xiaojiang, ο οποίος συνοδευόταν από τον Υπαρχηγό Ναυτικού, Υποναύαρχο Song 
Xue, καθώς και ανώτατους - ανώτερους Αξιωματικούς. Στο πλαίσιο της επισκέψεως πραγματοποιήθηκε συνάντηση με τον 
Αρχηγό ΓΕΝ, Αντιναύαρχο Ευάγγελο Αποστολάκη ΠΝ, όπου συζητήθηκαν διμερή θέματα αμοιβαίου ενδιαφέροντος. 
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Απονομή πτυχίων στους αποφοίτους του 178ου Σχολείου Υποβρυχίων Καταστροφών από τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας 
Δημήτρη Αβραμόπουλο, που πραγματοποιήθηκε την 25η Σεπτεμβρίου 2013 στη Διοίκηση Υποβρυχίων Καταστροφών. Στην 
τελετή παρέστησαν επίσης ο Υπουργός Ναυτιλίας και Αιγαίου Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης, ο Υφυπουργός Εθνικής Άμυνας 
Αθανάσιος Δαβάκης, ο Γενικός Γραμματέας της Κυβέρνησης Παναγιώτης Μπαλτάκος και ο Αρχηγός ΓΕΝ Αντιναύαρχος 
Ευάγγελος Αποστολάκης ΠΝ.
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Εκδηλώσεις μνήμης 70ής επετείου, βυθίσεως του Α/Τ «Β. ΟΛΓΑ» στη Λέρο την 26η Σεπτεμβρίου 2013. Στις εκδηλώσεις 
παρέστησαν ο ΥΦΕΘΑ Αθανάσιος Δαβάκης ο οποίος συνοδευόταν από τον Αρχηγό ΓΕΝ Αντιναύαρχο Ευάγγελο Απο-
στολάκη ΠΝ και τον Αρχηγό Στόλου Αντιναύαρχο Παναγιώτη Λίτσα ΠΝ. Επίσης παρέστη και ο μοναδικός επιζών ναύτης 
αρμενιστής Αθανάσιος Αδριανάκης μαζί με συγγενείς και μέλη του πληρώματος του Α/Τ «Β. ΟΛΓΑ» που απωλέσθησαν 
κατά τη βύθιση του πλοίου. 



Τεύχος 586-Τομος 173 | Ναυτική Επιθεώρηση  13

Tελετή ορκωμοσίας των Πρωτοετών Ναυτικών Δοκίμων του Πολεμικού Ναυτικού που πραγματοποιήθηκε στη Σχολή 
Ναυτικών Δοκίμων την 27η Σεπτεμβρίου 2013. Στην τελετή παρέστη ο ΥΦΕΘΑ Αθανάσιος Δαβάκης και ο Αρχηγός ΓΕΝ 
Αντιναύαρχος Ευάγγελος Αποστολάκης ΠΝ.

Τελετή ορκωμοσίας Νέων Κελευστών 32ης Σειράς Σχολής Μονίμων Υπαξιωματικών Ναυτικού, που πραγματοποιήθηκε 
στις εγκαταστάσεις της Σχολής στο Σκαραμαγκά την 5η Σεπτεμβρίου 2013. Στην τελετή παρέστη ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ Μιχαήλ 
Κωσταράκος συνοδευόμενος από τον Αρχηγό ΓΕΝ Αντιναύαρχο Ευάγγελο Αποστολάκη ΠΝ.
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Εορταστικές Εκδηλώσεις Επετείου Ναυμαχίας της Σαλαμίνας που πραγματοποιήθηκαν την 29η Σεπτεμβρίου 2013 στη 
Σαλαμίνα παρουσία του Αρχηγού ΓΕΝ Αντιναύαρχου Ευάγγελου Αποστολάκη ΠΝ και του Αρχηγού Στόλου Αντιναύαρχου 
Παναγιώτη Λίτσα ΠΝ.

Επίσκεψη Επιτίμων Αρχηγών ΓΕΝ, κατόπιν προσκλήσεως του Αρχηγού ΓΕΝ Αντιναύαρχου Ευάγγελου Αποστολάκη ΠΝ, στο 
Γενικό Επιτελείο Ναυτικού την 15η Οκτωβρίου 2013. Στο πλαίσιο της επισκέψεώς τους ενημερώθηκαν για τις τρέχουσες 
εξελίξεις στο Πολεμικό Ναυτικό σε θέματα επιχειρησιακών δραστηριοτήτων και μέριμνας προσωπικού.
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Διακλαδική άσκηση «ΠΥΡΠΟΛΗΤΗΣ» η οποία έλαβε χώρα στη ν. Δοκό την 16η Οκτωβρίου 2013, παρουσία της πολιτικής 
και στρατιωτικής ηγεσίας.
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Εορταστικές εκδηλώσεις της 186ης Επετείου της Ναυμαχίας του Ναβαρίνου, που πραγματοποιήθηκαν τη 19η και 20ή 
Οκτωβρίου 2013 στην Πύλο. Στις εκδηλώσεις παρέστη ο Αρχηγός Στόλου Αντιναύαρχος Παναγιώτης Λίτσας ΠΝ, ως εκ-
πρόσωπος του Αρχηγού ΓΕΝ. Στο πλαίσιο των εκδηλώσεων πραγματοποιήθηκε παρέλαση φορέων, μαθητών και τμημάτων 
των Ενόπλων Δυνάμεων, στην οποία συμμετείχε άγημα ανδρών της Φ/Γ «ΚΑΝΑΡΗΣ».

Εκδηλώσεις εορτασμού μνήμης του Ναυάρχου Νικόλαου Βότση που πραγματοποιήθηκαν την 20ή Οκτωβρίου στη Θεσ-
σαλονίκη. Στις εκδηλώσεις παρέστη ο Διοικητής Διοικητικής Μέριμνας Ναυτικού, Αντιναύαρχος Ηλίας Δημόπουλος ΠΝ 
ως εκπρόσωπος του Αρχηγού ΓΕΝ.
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Εκδηλώσεις εορτασμού μνήμης του Ιωάννη Καποδίστρια που πραγματοποιήθηκαν την 29η Οκτωβρίου 2013 στο Ναύπλιο. 
Στις εκδηλώσεις παρέστη Αρχηγός ΓΕΝ Αντιναύαρχος Ευάγγελος Αποστολάκης ΠΝ, με την ευκαιρία της συμπλήρωσης 
185 χρόνων Ελληνο-Ρωσικών διπλωματικών σχέσεων.

Από την συμμετοχή του Αρχηγού ΓΕΝ Αντιναύαρχου Ευάγγελου Αποστολάκη ΠΝ, στο συνέδριο Gulf Naval Commanders 
Conference 2013, που πραγματοποιήθηκε την 6η Νοεμβρίου 2013 στο Αμπού Ντάμπι. Στη συνέχεια, ο Αρχηγός ΓΕΝ, 
μετέβη στην Κίνα για επίσημη επίσκεψη, η οποία ολοκληρώθηκε την 11η Νοεμβρίου 2013.
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Eπιμνημόσυνη δέηση για τους Πεσόντες του Πολεμικού Ναυτικού που πραγματοποιήθηκε την 15η Νοεμβρίου 2013 στη 
Ναυτική Βάση ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ. Στην τελετή παρέστησαν o ΥΦΕΘΑ, Αθανάσιος Δαβάκης και ο Αρχηγός ΓΕΝ, Αντιναύ-
αρχος Ευάγγελος Αποστολάκης ΠΝ. Επίσης παρευρέθησαν μέλη του ΑΝΣ, Επίτιμοι Αρχηγοί, αντιπροσωπείες Αξιωματικών 
και Υπαξιωματικών, εν αποστρατεία στελέχη του Πολεμικού Ναυτικού, βετεράνοι του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου, αντιπρο-
σωπείες Ναυτικών Δοκίμων και Δοκίμων Υπαξιωματικών, καθώς και συγγενείς των πεσόντων.
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Επίσκεψη Αρχηγού ΓΕΣ Αντιστράτηγου Αθανάσιου Τσέλιου και Αρχηγού ΓΕΝ Αντιναύαρχου Ευάγγελου Αποστολάκη ΠΝ, 
στην 1η ΤΑΞΑΣ στο Στεφανοβίκειο την 27η Νοεμβρίου 2013, όπου πραγματοποιήθηκε η τελετή παράδοσης του ελικοπτέ-
ρου ΑΒ-212 του Πολεμικού Ναυτικού, το οποίο υπεβλήθη σε εργασίες εργοστασιακής συντήρησης – επισκευής.



1  Από την ποιητική συλλογή του ναυάρχου «Ο Ναυτικός Σάκκος»,  
Ι. Σιδέρης, Αθήνα, 1994.

Στα κύματα φωνάξατε και εσείς το μέγα ΟΧΙ
Στα κύματα φωνάξατε και εσείς το μέγα ΟΧΙ
με τηλεβόα δύναμη και πυροβόλων δράση,
και με τους υποβρύχιους τους ήχους των βυθών
στα πέλαγα τ’ απλώσατε, μακριά, βαθειά να φθάσει.

Τις θάλασσες κρατήσατε, το Ιόνιο, το Αιγαίο
νησιά κι ακτές. Απείραχτα της θάλασσας τα όρια.
Εν πλω και σεις φωνάξατε, όπως στην Πίνδο «Αέρα»
και η ορμή σας θύμιζε του Εικοσιένα ώρα.

Και το τραγούδι που έλεγαν «στον Πειραιά πως θάρθουν
και απ’ εκεί ολόκληρο το Αιγαίο πως θα παίρναν»
εσείς το αντιστρέψατε. Καράβια στην Αυλώνα
στο Οτράντο με Υποβρύχια τον πανικό που σπέρναν.

Επλεύσατε, όπως τάχθηκε, τα κύματα πολέμου
αντρίκια, ως το δίκαιο της θάλασσας το θέλει
Νέμεση έγινε η ψυχή του Ναύτη η αντρειωμένη
ηρωικά αποκρίθηκε «Ντροπή του είναι η Έλλη».

Αργότερα σαν έφτασε η δύστυχη η ώρα
που η Ελλάδα λύγιζε μονάχη, ματωμένη
κι οι Θερμοπύλες έπεφταν ηρωικά ως τάχθηκαν,
στα ηρωικά καράβια σας κρατήσατ’ επηρμένη

την γαλανόλευκη ψηλά, ψηλά στα ακροκέραια.
Στην σκλαβωμένη έτσι πια Ελληνική Πατρίδα
εδάφη μόνα λεύτερα τα λιγοστά καράβια
με την Σημαία στους ιστούς, της λευτεριάς ελπίδα.

Την ώρα εκείνη την πικρή, εξουθένωσης την ώρα
των Σαλαμίνων η ψυχή σάς όπλισε με θάρρος
στις φλόγες ως επλέατε. Η θάλασσα τα αλώνια
και κάθε Πλοίο ο Διγενής σε πάλη με το Χάρο.

Ηρώων ψυχορράγημα έφερνε τότε ο αγέρας
κι η Ιστορία εμέτραγε θυσία τη θυσία
κάτω από κόλαση ουρανό, με σας στις θέσεις μάχης
μες τα καράβια που έπλεαν πορεία αθανασίας.

Κι ήρθε η Μεγάλη Ώρα σας και η καλύτερή σας
υπέρβαση που ζήταγε και θυσιών κι αγώνων…

Μες την οδύνη την πικρή για το χαμό συντρόφων
και μετά «πάλη ενδόμυχη» που ’πρεπε να νικήσει
καρδιά και νου κι ανθρώπινο καημό να κουμαντάρει
χείλη να σφίξει και ψυχή αδάμαστη να χτίσει.

Το δεύτερο ΟΧΙ είπατε πιο ΗΡΩΙΚΟ απ’ το πρώτο.

Σαν πήρατε απόφαση, για αποδημίας πορεία
με τη Σημαία να πλέετε στης θάλασσας τα μάκρη
αφήνοντας τους γαλανούς γιαλούς που σας γεννήσαν
δαμάζοντας αισθήματα, πνίγοντας κι ένα δάκρυ,

αφού «εν πλω» κι  ανάμεσα στης μάχης την αντάρα
ούτε φιλί του μισεμού, του χωρισμού ούτε χάδι
επήρατε απ’  τα σπίτια σας. Παιδιά, γυναίκες μόνες
αβοήθητες μες στης σκλαβιάς που ‘ρχόταν, το σκοτάδι.

΄Κείνος ο στόλος ο μικρός των λίγων και γενναίων
Που απόμεινε απ’ την λαίλαπα κι απόδημος εγίνει  
γρήγορα τους απόπλους του ετοίμασε και πάλι
Κι ανοίχτηκε στων θαλασσών και των πελάων τη δίνη.

Με θέληση ακατάβλητη, στ’ αμόνι δουλεμένη
με την αρμύρα και φωτιά και με την ναυτοσύνη
εβγήκατε στις θάλασσες σ’ άξιους συμμάχους φίλοι
θαλασσινοί τους σύντροφοι με πείρα κι αξιοσύνη.

Από την Αλεξάντρεια στη Βηρυττό, στη Μάλτα
στην Ιταλία, στην Τύνιδα κι ως την Αγγλία πέρα
στην Νέα Γη, στην Αφρική, στον Ινδικό του Νεάρχου
και στα νερά τ’ Ατλαντικού της Νορμανδίας μέρα

μυριάδες μίλλια αποστολές, χιλιάδες ώρες δράση
με τα καράβια γράψατε. Και η Σημαία στο πίκι
περήφανη ταξίδεψε παντού και τιμημένη
στα Πλάτη τα διάσπαρτα, στ’ απόμακρα τα Μήκη

για να δηλώνει αδούλωτο το Έθνος μας πως είναι
και για να στέλνει λευτεριάς μηνύματα κι ελπίδα
στην ιερή πατρώα γη, την σκλαβωμένη μάνα
στης νύχτας της το Γολγοθά, ανάστασης ελπίδα.

Την καρτερία, τους κόπους σας, την ναυτική αρετή σας
Το πνεύμα το πολεμικό, την πίστη σας στη νίκη
Κι οι σύμμαχοι εθαύμασαν. Ναι, αυτοί που θεωρούνε
Πως ό,τι άξιο στη θάλασσα μόνο σ’ αυτούς ανήκει.

ΤΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΤΟΥ ΟΧΙ ΚΑΙ ΤΩΝ ΩΚΕΑΝΩΝ1

Του Αντιναυάρχου ΠΝ ε.α. Κωνσταντίνου Καταγά



Στην Ποσειδώνια την αυλή βουίζαν κάθε μέρα
των θυσιών οι απόηχοι και ανδραγαθημάτων
με καραβιών ονόματα, με ονόματα ηρώων
κι οι ύμνοι και οι έπαινοι συμμαχικών σημάτων

για ηρωικά Υποβρύχια για ξακουσμένα πλοία
για το Κατσώνη, Τρίτωνα, την Όλγα που χαθήκαν
μετά από δράση ηρωική. Για τον Αδρία εκείνη
την ένδοξη οδύσσεια πρωτόφαντη που ήταν,

για συνδρομή γενναιόψυχη στον Ναυτικό αγώνα
από του Στόλου τα παληά καράβια και τα νέα
που οι σύμμαχ’ εμπιστεύτηκαν σε ναύτες που γνώριζαν
στη θάλασσα να πολεμούν, να στέκονται γενναία.

Η μνημοσύνη έγραψε την ξέχωρη τη μέρα
Οπού στη Γαλανόλευκη και στ’ Αρχηγού το Σήμα
Τιμές εν πλω απένεμε ο ηττημένος Στόλος
Φορώντας πένθους στολισμό, σ’ υποταγής το σχήμα.

Κι όταν ο Στόλος έπλεε μπρος απ’ την «Καρτερία»
–όνομα τόσο ταιριαστό στην τελετή εκείνη–
Την Θεία Δίκη βλέπατε στις πένθιμες Σημαίες,
την Θεία Δίκη, θλιβερή πορεία να τους δίνει.

«Σιωπηλή δακρύσατε», ο ιστορικός σας γράφει
μαζί σας κι όπου Έλληνας στον κόσμο περ’ ως πέρα
γιατί στεφάνι ηρωισμών και θυσιών δικών σας
εφόραε εκείνη η τελετή την ξέχωρη τη μέρα. 

Κι ενώ εσυνεχίζατε τις παινετές προσπάθειες
με λεβεντιά θαλασσινή και αναγνωρισμένη
ξέσπασε μπόρα δυνατή, ξενόβγαλτο μπουρίνι
που σάρωσε και από εδώ τη γη τη σκλαβωμένη

και μέχρι εκεί σας έφτασε για να σας τραυματίσει
θυσιών κι αγώνων θύμησες σκιάζοντας στο δρόμο,
κακοτυχιά σας φέρνοντας και διχασμούς ξυπνώντας
μ’ αγέρα που κουβάλαγε παληάς κατάρας τρόμο.

Το τρομερό προμήνυμα που έφερνε η μπόρα
για ένα τέλος άδοξο του Στόλου των αγώνων
και των αγνών των θυσιών, ανατριχίλα εσκόρπα
και άλλο πια δεν έμενε να κάμετε μα μόνον,

τον Γολγοθά ν’ ανέβετε στην τραγική την ώρα,
τον όρκο σας ν’ ακούσετε, τα στήθη να προτάξετε
και με το λίγο που έμενε ανθρώπινο κουράγιο
σε πλεύσεις πρότερης τιμής το Στόλο ν’ ανατάξετε.

Με ψυχική ανάταση που, ως πάντα, ξεπηδούσε
απ’ τις ασίγαστες φωνές των ναυτικών προγόνων
τα τραύματ’ επουλώσατε. Και γρήγορα απάρσεις
οι συρρικτές εσύριζαν, σε πρόσκληση αγώνων

μακριά ως τον Ατλαντικό κι εδώ μες στα νερά μας
κι αξιόμαχοι ριχτήκατε σ’ αυτούς ως την ημέρα
που με συγκίνηση βαθειά χαράξατε στους χάρτες
πορείες νόστου… Κι ήτανε η ευλογημένη μέρα.

Έτσι, στην Κιονόστεφη αυλή του Ποσειδώνα
η Ελλάδα δάκρυα σφόγγιζε χαράς ως σας εθώρει
να εισπλέετε περήφανα στο Φάληρο τη μέρα
που ήταν μέρα Λευτεριάς. Και τ’ Ηροδότου η κόρη

σημείωνε πως τα νερά, ’κείνα της Σαλαμίνας
ριγούσαν ως τα διέπλεε ο Αβέρωφ ο τιμημένος
κι είπε τον νόστο σας αυτό «καλλίνικο στεφάνι»
από τις δάφνες θυσιών κι αγώνων καμωμένο.

Κι ο ποιητής των Δελφικών, την ίδια εκείνη μέρα
τους στίχους του θυμότανε απ’ του «Πρωτέα» το ποίημα
για τους νεκρούς συντρόφους σας που ένδοξα στα πλοία
χαθήκαν και τους κράτησαν στα βάθη και το κύμα.

«Πανώριους, πάλλευκους, γαλήνιους» τους θωρούσε
Να βγαίνουν απ’ τα ενάλια τα βάθη, τα αιώνια,
«πάμφωτα νιότης είδωλα» να στέκονται στις πλώρες
«και ίσκιοι μεγαλόκορμοι επείραχτοι απ’ τα χρόνια»
–στα λόγια άλλου ποιητή–

Χαιρετισμού Υστερόγραφο
Το γόνυ πάντα κλίνουμε στους ήρωες νεκρούς σας.
Και για εσάς τους που νικητές, τη μέρα τη μεγάλη
στ’ άγια νερά γυρίσατε με πλοία τιμημένα
πάντα θα σεμνυνόμαστε, για μας δεν έτυχ’ άλλη

Τιμή αξιότερη απ’ αυτή: Να λέμε Κυβερνήτες
και Διοικητές πως είχαμε εσάς τους τιμημένους,
Τιμή, τρανότερη Τιμή: Εσείς να μας συνδέστε
στους κρίκους της Παράδοσης, γενηά-γενηά δεμένους,

σαν κρικ’ ασήμαντο, μικρό, πλάι στον τρανό δικό σας
εκείνον που χυτεύσατε εσείς με ναυτοσύνη
πάνω στ’ αμόνι της φωτιάς, με του πολέμου αγέρα
και με της δόξας τ’ άγγελμα, π’ άκουσε η Ρωμιοσύνη.

Ένα μνημείο όμορφο στον «Ναύτη» αποδοσμένο
δυο στίχοι το στολίζουνε από εκείνους που είπε 
ο ποιητής που ήξερε Παράδοση τι είναι:

«Γνώμες, καρδιές, όσοι Έλληνες
Ότι είστε μην ξεχνάτε
Δεν είστε από τα χέρια σας
Μονάχα. ΟΧΙ, Χρωστάτε
και σε όσους ήρθαν, πέρασαν
Θα ’ρθούνε, θα περάσουν
Κριτές, θα μας δικάσουν
Οι αγέννητοι νεκροί».
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Ἡ Ἑλλὰς κατὰ τὸν Β΄ Παγκόσμιο 
Πόλεμο – Μῦθος ἢ πραγματικότητα  
ἡ συμβολή της; Καὶ κάποια διδάγματα

Του Σαράντου Καργάκου
Ιστορικού, Φιλόλογου και Δοκιμιογράφου
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Χίτλερ, Γκαίρινγκ καὶ Μουσολίνι στέκονται πάνω ἀπὸ τὸ 
χάρτη σχεδιάζοντας τὶς ἑπόμενες κινήσεις τους. Ἡ Ἑλλάδα 
ἔμελε νὰ ἀνατρέψει τὰ σχέδιά τους.

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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δημοκρατικῶν πολιτικῶν (βλ. Vittorio Vidali, 
Spagua Lungs Battaglia, Ρώμη 1975). Στὴν 
οὐσία ὁ Μεγάλος Πόλεμος ἦταν ἀπότοκος 
τῆς ἀνεπάρκειας τῶν δημοκρατικῶν κυβερ-
νήσεων τῆς Εὐρώπης νὰ κατευνάσουν τὶς 
κοινωνικὲς ἀντιθέσεις.

Αἴτια
Τὰ αἴτια ποὺ ὁδήγησαν στὴ μεγαλύτερη 
ἀνθρωποσφαγὴ τῆς ἱστορίας μποροῦν νὰ 
συνοψισθοῦν στὰ ἑξῆς:
1.  Οἱ ἀδυναμίες τῆς συνθήκης τῶν 

Βερσαλλιῶν. Αὐτὴ ἀντὶ νὰ ἐπιλύσει, περι-
έπλεξε ἀκόμη περισσότερο τὰ προβλήμα-
τα τῶν λαῶν καὶ δημιούργησε κατάσταση 
ἀσταθείας καὶ ἀβεβαιότητας.

2.  Οἱ δυσμενέστατες κυρώσεις εἰς βά-
ρος τῆς Γερμανίας ἐξέθρεψαν τὸ 
μῖσος τοῦ λάου της κατὰ τῶν Συμμά-
χων κι ἐπέτρεψαν τὴν καλλιέργεια μιᾶς 

Ὁ αὐτοκράτορας τῆς Ἰαπωνίας Χιροχίτο κατὰ τὸν Β΄ Πα-
γκόσμιο. Παρέμεινε αὐτοκράτορας καὶ μετὰ τὴν ἧττα τῆς 
Ἰαπωνίας, μέχρι τὸ τέλος τῆς ζωῆς του.

Β Παγκόσμιος Πόλεμος 
(1939 - 1941)
Τὸ μεταξὺ 1920-1939 διάστημα καλεῖται 
περίοδος τοῦ Μεσοπολέμου. Οἱ λαοὶ 
ἔζησαν μὲ τὴν ἐλπίδα τῆς εἰρήνης στὴν 
ψυχὴ καὶ μὲ τὸ σύνθημα «πόλεμος γιὰ τὴν 
ἐξολόθρευση τοῦ πολέμου». Δὲν πρόφθασε 
ὅμως ν’ ἀνδρωθεῖ μιὰ γενεὰ καὶ ξέσπασε ὁ 
Ἀρμαγεδδὼν τοῦ Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου, 
ποὺ σώριασε σὲ ἐρείπια ὅ,τι εἶχε ἀπομείνει 
ὄρθιο ἀπὸ τὸν Πρῶτο καὶ ὅ,τι εἶχαν προ-
φθάσει νὰ ἀνορθώσουν οἱ λαοί. Τὸν πόλεμο 
αὐτὸ ὁ Τσώρτσιλ ὀνόμασε «ἕνας πόλεμος 
ποὺ δὲν ἦταν ἀναγκαῖος». Ἀλλ’ ὅταν οἱ πόλε-
μοι θεωροῦνται ὡς συνέχεια τῆς πολιτικῆς 
μὲ ἄλλα μέσα, κατὰ τὸ δόγμα τοῦ Κλαού-
ζεβιτς, καὶ ὅταν ἡ πολιτικὴ δὲν συμβαδίζει 
μὲ τοὺς πόθους τῶν λαῶν, ἔρχεται τότε 
σὰν φυσικὸ ἐπακόλουθο ἡ ἀναγκαιότητα 
προσφυγῆς στὴ διαιτησία τοῦ πολέμου. Καὶ 
ἡ ἱστορία μίλησε αὐτὴ τὴ φορὰ ἀμετάκλητα 
μὲ τὸ μανιτάρι τοῦ θανάτου στὴ Χιροσίμα 
τὸν Αὔγουστο τοῦ 1945. Ἕνας Γ΄ Παγκόσμι-
ος Πόλεμος δὲν θὰ ἔφερνε τὴν παγκόσμια 
εἰρήνη ἀλλὰ τὸν παγκόσμιο θάνατο. Ἔκτοτε 
ἡ ἀνθρωπότητα ὑποχρεώθηκε νὰ ζήσει σὲ 
μία ἐπισφαλῆ εἰρήνη χάρη στὴν ἀπειλὴ τῆς 
ἀτομικῆς καταστροφῆς. Δίκαια Ἕλληνας 
συγγραφέας ἔγραψε ὅτι οἱ χρονολογικὲς 
ἐνδείξεις π.Χ. καὶ μ.Χ. πρέπει νὰ λάβουν νέα 
σημασιοδότηση, νὰ δηλώνουν δηλαδὴ τὸ 
πρὸ Χιροσίμα καὶ μετὰ Χιροσίμα. 

Θὰ ἦταν ὅμως σφάλμα νὰ περιορίσου-
με τὸν Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο στὸ πλαίσιο 
τῆς δράσης τοῦ Χίτλερ, τοῦ Μουσσολίνι 
καὶ τῶν Ἰαπώνων μιλιταριστῶν. Οὐσιαστικὰ 
οἱ ρίζες τοῦ πολέμου βρίσκονται στὴ 
Μπολσεβικὴ Ἐπανάσταση καὶ ἡ ἔναρξή 
του στὸν ἱσπανικὸ ἐμφύλιο πόλεμο. Ἕνας 
Ἰταλός, ποὺ σὰν Ἱσπανὸς μὲ τὸ ψευδώνυ-
μο Κάρλος Κοντρέρας ἔλαβε μέρος στὸν 
ἱσπανικὸ ἐμφύλιο πόλεμο καὶ ὡς ἱστορικὸς 
γνώρισε σὲ βάθος τὴν «προϊστορία» 
του, ὑποστηρίζει ὅτι ἡ κατάρρευση τῆς 
Ἱσπανικῆς Δημοκρατίας δὲν ἦλθε μόνο 
ἀπὸ τὴ δράση τῶν ἀντιδραστικῶν καὶ τῶν 
φαλαγγιτῶν τοῦ Φράνκο ἀλλὰ ἀπὸ τὴν κακὴ 
ποιότητα πολιτικῆς καὶ τὰ σοβαρὰ λάθη τῶν 
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ἐφαρμογὴ μιᾶς κατακτητικῆς πολιτικῆς.
5.  Οἱ ρατσιστικὲς θεωρίες καὶ τὰ κηρύγμα-

τα γιὰ τὴν καθαρότητα τῆς γερμανικῆς 
φυλῆς, ποὺ εἶναι προορισμένη νὰ κυρι-
αρχήσει στὴν Εὐρώπη. 

6.  Ἡ ἐξασθένηση τῶν δυτικῶν δυνάμεων, σὲ 
ἀντίθεση πρὸς τὴ ραγδαία βιομηχανικὴ 
ἀνάπτυξη τῶν δυνάμεων τοῦ Ἄξονα 
(Γερμανίας, Ἰταλίας, Ἰαπωνίας) καὶ ἡ 
ἐπιθυμία τῶν τελευταίων νὰ θέσουν ὑπὸ 
τὸν ἔλεγχό τους περιοχὲς εὐρισκόμενες 
στὴ σφαῖρα ἐπιρροῆς τῶν πρώτων.

7.  Οἱ ἐνδοκαπιταλιστικὲς ἀντιθέσεις –ποὺ 
ἦσαν κύρια αἰτία τοῦ πολέμου– περιπλέ-

ρεβανσιστικῆς πολιτικῆς, τὴν ὁποία 
ἐγκολπώθηκε τὸ Ἐθνικοσοσιαλιστικὸ 
Κόμμα ἢ Ναζί.

3.  Ἡ ἀδυναμία τῆς δημοκρατίας τῆς Βαϊμά-
ρης νὰ ἐπιλύσει τὰ ὀξύτατα οἰκονομικὰ 
καὶ κοινωνικὰ προβλήματα τῆς Γερμα-
νίας. Αὐτὸ ἔδωσε τὴ δυνατότητα στὸν 
Χίτλερ νὰ καταλάβει τὴν ἀρχὴ (1933) καὶ 
κατὰ παράβαση τῶν ὅρων τῆς συνθή-
κης τῶν Βερσαλλιῶν νὰ ἐφαρμόσει μιὰ 
πολιτικὴ ἔντονου ἐξοπλισμοῦ.

4.  Ἡ πολιτικὴ τοῦ «ζωτικοῦ χώρου». Οἱ 
Γερμανοὶ σωβινιστὲς πίστευαν ὅτι ὅλα 
τὰ προβλήματά τους θὰ λυθοῦν μὲ τὴν 

Ἡ ὑπογραφὴ τοῦ Συμφώνου μὴ Ἐπιθέσεως μεταξὺ Ρωσίας καὶ Γερμανίας στὶς 23 Αὐγούστου 1939 γνωστοῦ καὶ ὡς Συμφώ-
νου Μολότωφ Ρίμπεντροπ. Ὁ Μολότωφ ὑπογράφει τὸ Σύμφωνο. Πίσω του στέκονται ὁ Ρίμπεντροπ καὶ ὁ Στάλιν.
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κονται καὶ ἀπὸ τὸ διαρκῶς αὐξανόμενο 
κῦρος τῆς ΕΣΣΔ ποὺ ἐπηρέαζε τὰ λαϊκὰ 
στρώματα ὅλης σχεδὸν τῆς ὑφηλίου.

8.  Ἡ ἀδυναμία τῆς ΚΤΕ νὰ ἐξομαλύνει τὶς 
διεθνεῖς περιπλοκὲς καὶ νὰ βρεῖ ἕνα 
modus vivendi, ποὺ θὰ ἐξασφάλιζε μιὰ 
ἐξισορρόπηση τῶν δυνάμεων.

Ἀφορμή
Τὸ ζήτημα τοῦ Ντάντσιχ, δηλαδὴ ὁ διάδρο-
μος ποὺ παραχωρήθηκε μὲ τὴ συνθήκη τῶν 
Βερσαλλιῶν στὴν Πολωνία καὶ χώριζε τὴν 
Πρωσσία σὲ Ἀνατολικὴ καὶ Δυτική.

Προανάκρουσμα τοῦ πολέμου μπορεῖ 
νὰ θεωρηθεῖ ἡ ἐπίθεση τῆς Ἰταλίας κατὰ 
τῆς Αἰθιοπίας (1935), τῆς Ἰαπωνίας κατὰ 
τῆς Κίνας (1937), τῆς Γερμανίας κατὰ τῆς 
Αὐστρίας (1938) καὶ κατὰ τῆς Τσεχοσλο-
βακίας (1939) ἀλλὰ καὶ τῆς Ἰταλίας κατὰ 
τῆς Ἀλβανίας (1939). Ἡ χλιαρὴ ἀντίδραση 
στὶς ἐπεκτατικὲς βλέψεις τῶν δύο δικτα-
τόρων, καθὼς καὶ οἱ ἔξω ἀπὸ κάθε προσ-
δοκία πρῶτες ἐπιτυχίες τοὺς ἄνοιξαν τὴν 
ὄρεξη γιὰ νέες κατακτήσεις. Τὸ περίφημο 

«Σύμφωνο τοῦ Μονάχου» (Σεπτέμβριος 
1938) ποὺ ὁ Ἄγγλος πρωθυπουργὸς Τσά-
μπερλαιν ὑπέγραψε μὲ τοὺς Χίτλερ καὶ 
Μουσσολίνι, ἀντὶ νὰ σώσει τὴν εἰρήνη, 
ὅπως διακήρυξε ὁ Τσάμπερλαιν, θανάτω-
σε τὴν εἰρήνη.

Ὁμολογουμένως γεννᾷ ἐρωτηματικὰ 
ἡ ὑποχωρητικὴ στάση τῶν Ἀγγλογάλλων 
ἔναντι τοῦ Χίτλερ στὸ Μόναχο. Θὰ ἦταν 
ὅμως ἀφέλεια νὰ ὑποστηριχθεῖ ὅτι οἱ Ἄγγλοι 
καὶ οἱ Γάλλοι πολιτικοὶ ἦσαν ἀφελεῖς. Αὐτὸ 
ποὺ καθόριζε τὴν ὑποχωρητικὴ συμπεριφορὰ 
τοὺς ἦταν ὁ τρόμος ποὺ ἔνοιωθαν ὡς 
ἐκπρόσωποι τῆς ἄρχουσας τάξης τῶν χωρῶν 
τοὺς ἔναντι τοῦ μπολσεβικισμοῦ. Εἶδαν τὸν 
Χίτλερ σὰν πρόφραγμα, σὰν κυματοθραύ-
στη ποὺ θὰ προστάτευε τὸ καπιταλιστικὸ 
σύστημα ἀπὸ τὸ κῦμα τοῦ μπολσεβικισμοῦ 
(βλ. Paul Nizan, Cronaca di Settembre il patto 
di Monaco, Βερόνα 1975, ἔκδ. Bertani).

A΄ Ἔτος (1939)
Μετὰ τὴ συμφωνία τοῦ Μονάχου, ποὺ νομι-
μοποίησε τὶς πρῶτες γερμανικὲς κατακτή-

Ἀπὸ ἀριστερὰ πρὸς δεξιὰ: Τσάμπερλεν, Νταλαντιὲ, Χίτλερ, Μουσολίνι καὶ Τσιάνο φωτογραφίζονται πρὶν ἀπὸ τὴν ὑπογραφὴ 
τῆς Συμφωνίας τοῦ Μονάχου, ἡ ὁποία ἀπέδωσε τὴν Σουδητία στὴν Γερμανία.
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σεις, ὑπογράφεται στὶς 23 Αὐγούστου 1939 
μεταξὺ Γερμανίας καὶ Ρωσίας τὸ σύμφωνο 
μὴ ἐπιθέσεως Ρίμπεντροπ - Μολότωφ, κι 
ἔτσι ὃ Χίτλερ ἐξασφαλίσθηκε ἀπὸ τὸν κίν-
δυνο ἐμπλοκῆς σὲ διμέτωπο ἀγῶνα. Κατό-
πιν τούτου, τὸ ζήτημα τοῦ Ντάντσιχ προω-
θήθηκε ἐπιτηδείως κι ἔγινε causa belli.

Μάχη τῆς Πολωνίας
Τὴν 1η Σεπτεμβρίου ὁ γερμανικὸς στρατὸς 
(Βέρμαχτ) ἐπιτίθεται ἀπὸ τρία σημεῖα 
ἐναντίον τῆς Πολωνίας καὶ μέσα σὲ 26 
ἡμέρες γίνεται κύριός της. Στὶς 17/9 
εἰσβάλλει καὶ ὁ ρωσικὸς στρατὸς καὶ κατα-
λαμβάνει τὶς ἀνατολικὲς περιοχές, ποὺ εἶχε 
ἀποσπάσει ἡ Πολωνία μετὰ τὴ λήξη τοῦ Α΄ 
Παγκοσμίου Πολέμου. Ἡ πολωνικὴ κυβέρ-
νηση καταφεύγει στὸ Λονδίνο. Ἤδη ἀπὸ 
τὶς 3 Σεπτεμβρίου Γαλλία καὶ Ἀγγλία ἔχουν 
κηρύξει τὸν πόλεμο κατὰ τῆς Γερμανίας, 
ἀλλὰ δὲν προέβησαν σὲ καμμιὰ οὐσιαστικὴ 
ἐνέργεια, πλὴν τοῦ ἀποκλεισμοῦ. Στὴ θά-
λασσα μόνο σημειώθηκαν ὁρισμένα γε-
γονότα, χάρη στὴ δράση τῶν γερμανικῶν 

«Θωρηκτῶν Τσέπης». Ἐξαίρεται κυρί-
ως ἡ δράση τοῦ «Γκρὰφ φὸν Σπέε», ποὺ 
αὐτοβυθίσθηκε στὸ λιμάνι τοῦ Μοντεβιδέο 
(17 Δεκεμβρίου).

Β΄ Ἔτος (1940)
Στὶς 9 Ἀπριλίου ὁ Χίτλερ, ἀφοῦ ἐπέβαλε 
τὸ δόγμα τοῦ ἀστραπιαίου πολέμου στὸ 
διστακτικὸ γενικὸ ἐπιτελεῖο του, ἐπιτέθηκε 
κατὰ τῆς Νορβηγίας καὶ Δανίας. Ἀπόπειρα 
ἀποβάσεως τῶν συμμάχων στὸ Νάμσος 
καὶ Νάρβικ ἀποτυγχάνει. Οἱ δυὸ χῶρες 
κατακτῶνται καὶ στὴ Νορβηγία σχηματίζει 
κυβέρνηση ὁ διαβόητος Κουΐσλινκ, ποὺ τ’ 
ὄνομά του ἔγινε συνώνυμο τῆς προδοσί-
ας.

Μάχη τῆς Γαλλίας
Στὶς 10 Μαΐου ἐξαπολύεται ἐπίθεση στὸ 
δυτικὸ μέτωπο μὲ συνδυασμένη δράση τε-
θωρακισμένων («Πάντσερ»), ἀεροπορίας 
(«Λουφτβάφφε») καὶ πεζικοῦ. Τὴν ἴδια 
ἡμέρα στὴν Ἀγγλία σχηματίζεται κυβέρνηση 
συνασπισμοῦ ὑπὸ τὸν Οὐΐνστον Τσῶρτσιλ. 

Ἡ 6η Μεραρχία Πάντσερ προελαύνει στὴ Γαλλία τὸ 1940.
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Οἳ Γάλλοι, καὶ ἰδιαίτερα ὁ ἀρχιστράτηγος 
Γκαμελαίν, εἶχαν βασίσει τὰ στρατιωτικὰ 
τοὺς σχέδια σὲ μιὰ ἀμυντικὴ τακτική, 
στηριζόμενοι στὴν περιλάλητη «Γραμμὴ 
Μαζινῶ».1 Ὁ Χίτλερ, ὅμως ἀποδέχθηκε 
τὸ σχέδιο τοῦ στρατηγοῦ Γκουντέριαν 
(αὐθεντία σὲ θέματα ἁρμάτων μάχης) κι 
ἐπιτέθηκε ἀπὸ τὴν ὀρεινὴ καὶ θεωρούμενη 
ὡς ἀπροσπέλαστη περιοχὴ τῶν Ἀρδεννῶν. 
Τὰ Πάντσερ (= Πάνθηρες) τὴ διέσχισαν μὲ 
ἐπιτυχία κι αἰφνιδίασαν τοὺς ἀνύποπτους 
Γάλλους στὸ Σεντάν. Ταυτόχρονα 
ἐκδηλώθηκε ἐπίθεση κατὰ τῆς Ὀλλανδίας 
καὶ τοῦ Βελγίου. Ἡ ἀντίστασή τοὺς θραύ-
εται, ὅταν τμῆμα 85 ἀερομεταφερόμενων 
Γερμανῶν κομμάντος κατέλαβε τὸ θεω-
ρούμενο ὡς ἀπόρθητο φρούριο τοῦ Ἐμπὲν 
Ἐμαέλ. Ἡ Ὀλλανδία συνθηκολογεῖ στὶς 15 

1  Οἱ νέες θεωρίες περὶ πολέμου ποὺ κήρυσσε στὴν Ἀγγλία 
ὁ Λίντελ Χὰρτ καὶ στὴ Γαλλία ὁ Ντὲ Γκὼλ δὲν εἶχαν γίνει 
ἀντικείμενο προσοχῆς. Ἀντίθετα, οἱ Γερμανοὶ εἶχαν με-
λετήσει καὶ ἀξιοποιήσει τὰ διδάγματά τους, γιὰ τὸν ρόλο 
τῶν ἁρμάτων μάχης.

καὶ τὸ Βέλγιο στὶς 28 Μαΐου. Ἀκολούθως 
οἱ Γερμανικὲς στρατιὲς εἰσβάλλουν στὴ 
Γαλλία, διασποῦν τὴν ἀμυντικὴ γραμμὴ 
τῶν Ἀγγλογάλλων καὶ ἀπομονώνουν τὸ 
ἀγγλικὸ ἐκστρατευτικὸ σῶμα στὴν περιοχὴ 
τῆς Δουνκέρκης. Ξαφνικὰ ἡ ἐπίθεση τοὺς 
ἀτονεῖ καὶ τὸ Βρεττανικὸ σῶμα (338.000) 
σῴζεται καὶ μεταφέρεται στὴν Ἀγγλία μὲ 
τὴ χρησιμοποίηση κάθε πλωτοῦ μέσου.2

Ἐν τῷ μεταξὺ μάταια στὴ Γαλλία ὁ Διά-
δοχος τοῦ Γκαμελαὶν, Βεϋγκὰν προσπαθεῖ 
νὰ ἀποκαταστήσει τὸ μέτωπο. Στρατιωτικὰ 

2  Ἀνεξήγητη ὁπωσδήποτε εἶναι ἡ στάση τῶν Γερμανῶν ποὺ 
ἄφησαν τὴ λεία νὰ φύγει μέσ’ ἀπὸ τὰ χέρια τους. Ἴσως 
ὁ Χίτλερ καὶ ὁ Γκαῖρινγκ νὰ πίστευαν ὅτι μποροῦσαν μὲ 
τὴν ἀεροπορική τους ὑπεροχὴ νὰ γονατίσουν τὴν Ἀγγλία. 
Ὅπως γράφει ὅμως ὁ Γκουντέριαν, «ἡ γνώμη ἀμφοτέρων 
ἦταν ἐσφαλμένη καὶ εἶχε καταστρεπτικὰς συνεπείας, 
δεδομένου ὅτι μόνον ἡ αἰχμαλωσία τοῦ Βρεττανικοῦ 
ἐκστρατευτικοῦ σώματος θὰ εἶχε ἐνισχύσει τυχὸν διά-
θεσιν τῆς Μεγάλης Βρεττανίας πρὸς σύναψιν εἰρήνης μὲ 
τὸν Χίτλερ ἢ θὰ εἶχεν ἐξασφαλίσει τὰς προϋποθέσεις διὰ 
τὴν ἐπιτυχίαν μιᾶς τυχὸν ἀποβάσεως εἰς τὴν Ἀγγλίαν» 
(Χάιντς Γκουντέριαν, Ἀναμνήσεις ἑνὸς Στρατιώτου, ἕλλ. 
μτφρ. Γ. Θεοφιλίδη, σ.146).

Ἕνας γαλατὰς μεταφέρει γάλα σὲ δρόμο τοῦ Λονδίνου ἀνάμεσα στὰ συντρίμμια ποὺ ἄφησαν τὰ γερμανικὰ βομβαρδιστικά. 
Πίσω του οἱ πυροσβέστες συνεχίζουν τὸ ἔργο τῆς ἀναζήτησης ἐπιζώντων.
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ἡ κατάρρευση ἐπέρχεται μεταξὺ 5 καὶ 9 
Ἰουνίου. Ἡ «Μάχη τῆς Γαλλίας» ἐπίσημα 
τελείωσε στὶς 22 Ἰουνίου, ὅταν ὁ στρα-
τάρχης Πεταὶν (ὁ ἥρωας τοῦ Βερντέν) 
ὑπέγραψε ἀνακωχὴ μὲ τοὺς Γερμανοὺς 
καὶ στὶς 24 μὲ τοὺς Ἰταλούς, ποὺ μπῆκαν 
ὄψιμα στὸν πόλεμο. Στὶς 10 Ἰουλίου ἡ 
Γαλλικὴ Ἐθνοσυνέλευση παρέδωσε ὅλες 
τὶς ἐξουσίες στὸν Πεταίν, ποὺ εἶχε τὴν ἕδρα 
τῆς κυβερνήσεώς του στὸ Βισύ.3 Ὁ ρόλος 
τῆς Γαλλίας ὅμως δὲν τελείωσε ἐδῶ. Ἀπὸ 
τὸ Λονδίνο ὅπου κατέφυγε ὁ στρατηγὸς 

3  Ὁ Πεταὶν ἦταν ἐθνικὸ σύμβολο τῆς Γαλλίας. Ἡ ἠττοπαθὴς 
συμπεριφορὰ ἦταν ἕνα ὀδυνηρὸ σὸκ γιὰ τοὺς Γάλλους. 
Ὁ στρατηγὸς Ντὲ Γκὼλ ἑρμηνεύει ὡς ἑξῆς τὴ συμπερι-
φορά του: «Μὰ ἀλίμονο! Τὰ χρόνια τὸν εἶχαν κουράσει, 
εἶχαν διαβρώσει τὸ χαρακτῆρα του. Ἡ ἡλικία δὲν τοῦ 
ἐπέτρεπε πιά, παρὰ τοὺς ἔξυπνους χειρισμούς, ποὺ μὲ 
αὐτοὺς θὰ ἐπιχειροῦσε νὰ καλύψει τὴν ὅλο μεγαλοπρέ-
πεια κούρασή του. Τὰ γηρατειὰ εἰν’ ἀπὸ μόνα τους ἕνα 
ναυάγιο. Καὶ γιὰ νὰ μὴν παραλείψουμε τίποτα, θὰ πρέπει 
νὰ ποῦμε ὅτι τὰ γεράματα τοῦ στρατάρχη Πεταὶν εἶχαν 
ἄμεση σχέση μὲ τὴ συμφορὰ τῆς Γαλλίας» (Κάρολου Ντὲ 
Γκώλ, Ἀπομνημονεύματα, ἐκδ. Γκοβόστης, μφρ. Δ. Κω-
στελένου, τ. Α΄, σ.89).

Κάρολος Ντὲ Γκώλ, μὲ ραδιοφωνικὸ μήνυ-
μά του (18 Ἰουνίου) διακήρυξε τὴν ἀπόφασή 
του νὰ συνεχίσει τὸν πόλεμο ἐπικεφαλῆς 
τῶν «Ἐλεύθερων Γάλλων». Θρυλικὴ ἔγινε 
ἡ φράση τοῦ στρατηγοῦ: «Ἡ Γαλλία ἔχασε 
μιὰ μάχη, ἀλλ’ ὄχι καὶ τὸν πόλεμο».

Μάχη τῆς Ἀγγλίας
Ἡ τύχη τῆς Ἀγγλίας κρίθηκε στὸν ἀέρα. 
Ὁ στρατάρχης Γκαῖρινκ, ἐπικεφαλῆς τῆς 
Λουφτβάφφε, ἐξαπέλυσε ἐπανειλημμένες 
ἐπιθέσεις, γιὰ νὰ ἐκμηδενίσει τὴν 
ἀεροπορική, ναυτικὴ καὶ βιομηχανικὴ δύνα-
μή της καὶ νὰ δημιουργηθοῦν οἱ εὐμενεῖς 
συνθῆκες γιὰ τὴν ἐφαρμογὴ τοῦ σχεδίου 
ἀποβάσεως («Θαλάσσιος Λέων»). Ἡ ἀγγλικὴ 
ὅμως ἀεροπορία (ΡΑΦ) ἀνταπεξῆλθε μὲ 
ἐπιτυχία καὶ ἀνέτρεψε τὰ σχέδια τοῦ Χίτ-
λερ. Ἡ χρησιμοποίηση τοῦ «ραντάρ» καὶ ἡ 
ὑπεροχὴ τῶν ἀγγλικῶν Σπιτφάιρς καὶ Χα-
ρικαίην ἔναντι τῶν γερμανικῶν Στοῦκας 
(«Στουρτσκαμφλουγκτσόιγκε») ἔδωσαν τὴ 
νίκη στοὺς Ἄγγλους ἀεροπόρους. Κυρίως 

Ὁ Γερμανὸς Στρατηγὸς Ἴρβιν Ρόμμελ ἐπικεφαλῆς τῶν «Ἄφρικα Κόρπ». Ἡ τακτικὴ τοῦ αἰφνιδιασμοῦ καὶ τῶν ἀντεπιθέσεων 
τοῦ προσέδωσαν τὸ χαρακτηρισμὸ «Ἀλεποῦ τῆς Ἐρήμου».
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ὅμως ἡ ἐπιτυχία τῶν Ἄγγλων ὀφείλεται σὲ 
στρατιωτικὸ λάθος τῶν Χίτλερ - Γκαῖρινγκ: 
ἔστρεψαν τοὺς βομβαρδισμοὺς ἀπὸ τοὺς 
πολεμικοὺς στόχους πρὸς τὶς πόλεις. Ἔτσι, 
τὸ πολεμικὸ δυναμικὸ τῆς Ἀγγλίας ἔμεινε 
ἀλώβητο. Ὁ Τσῶρτσιλ, ἀποτίοντας φό-
ρο τιμῆς πρὸς τοὺς ἀεροπόρους, εἶπε τὴ 
μνημειώδη φράση: «Ποτὲ ἄλλοτε τόσοι 
πολλοὶ δὲν ὄφειλαν τόσα πολλὰ σὲ τόσο λί-
γους». Παράλληλα ἡ Ἀγγλία ἑδραιώνει τὴ 
ναυτικὴ τῆς κυριαρχία στὴ Μεσόγειο μὲ μιὰ 
τολμηρὴ ἐπίθεση κατὰ τοῦ ἰταλικοῦ στόλου 
στὸ λιμάνι τοῦ Τάραντα (11 – 12 Νοεμβρίου 
1940).

Μάχη τῆς Ἐρήμου
Στὸ μεταξὺ σφοδρὸς ἀγῶνας διεξάγεται 
στὴ Β. Ἀφρικὴ μετὰ τὴν εἴσοδο τῶν Ἰταλῶν 
στὸν πόλεμο. Τὰ περιορισμένης δυνάμεως 
ἀγγλικὰ στρατεύματα ὑπὸ τὸν στρατηγὸ 
Οὐαίηβελλ, ποὺ ὑπεράσπιζαν τὴν Αἴγυπτο 
καὶ τὸ Σουδᾶν, ἀπειλοῦνται μὲ ἄμεση 

ἐπίθεση ἀπὸ τὶς πολυάριθμες στρατιὲς 
τοῦ Γκρατσιάνι. Ἀντὶ τούτου ὅμως ση-
μειώθηκε ἀντεπίθεση τοῦ Οὐαίηβελλ, μὲ 
ἀπροσδόκητη ἐπιτυχία. Τὴν ἐπίθεση (7-
11/12) διεύθυνε ὃ στρατηγὸς Ο’ Κόννορ. 
Δεινὲς ἐπίσης ὑπῆρξαν οἱ ἧττες τῶν Ἰταλῶν 
στὴν Ἀν. Ἀφρική. Τὸ «Ἴμπερο» τοῦ Μουσ-
σολίνι κατέρρευσε ὁριστικὰ στὶς 19 Μαΐου 
μὲ τὴν παράδοση τοῦ δοῦκα τῆς Ἀόστης. 
Ἐκτὸς ἀπὸ τὶς ἀτυχίες αὐτὲς, οἱ Ἰταλοὶ δο-
κίμασαν καὶ ἄλλη ὀδυνηρὴ ἔκπληξη, ὅταν 
στὶς 28 Ὀκτωβρίου ἐπιτέθηκαν ἐναντίον 
τῆς χώρας μας.

Γ΄ Ἔτος (1941)
Οἱ ἀεροπορικὲς ἐπιδρομὲς κατὰ τῆς Ἀγγλίας 
συνεχίζονται μὲ βομβαρδισμοὺς πόλεων ἢ 
βιομηχανικῶν ἐγκαταστάσεων. Παράλληλα 
κινήθηκε καὶ τὸ μέγα θωρηκτὸ «Βίσμαρκ» 
(45.000 τόννων), ἀλλὰ τοῦτο κατὰ τὴν 
πρώτη του ἔξοδο καταβυθίστηκε ὕστερα 
ἀπὸ μανιώδη καταδίωξη, ἀφοῦ πρῶτα εἶχε 

Γερμανικὲς Πυροβολαρχίες προετοιμάζονται νὰ ἐπιτεθοῦν στοὺς Ρώσους κατὰ τὴν ἐπιχείρηση Μπαρμπαρόσα.
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μὲ εὔστοχη βολὴ καταβυθίσει τὸ ἀγγλικὸ 
θωρηκτὸ «Χούντ» ἐντὸς 2 λεπτῶν!

Ἡ «Ἀλεπού τῆς Ἐρήμου»
Στὴ Β. Ἀφρικὴ ἡ ἀγγλικὴ ἐπίθεση συνεχί-
ζεται μὲ ἐπιτυχία. Μεταξὺ 8-11 Ἰανουαρίου 
κυριεύεται ἡ Μπάρντια (45.000 αἰχμάλωτοι) 
καὶ μεταξὺ 21-22 Φεβρουαρίου τὸ Τομπροὺκ 
(30.000 αἰχμάλωτοι). Ἀκολούθως μὲ μιὰ 
τολμηρὴ ἐνέργεια βρεττανικὲς τεθωρα-
κισμένες δυνάμεις διασχίζουν μέσα σὲ 33 
ὧρες 170 μίλια ἐρήμου καὶ φθάνουν στὰ νό-
τια τῆς Βεγγάζης. Ἔτσι δημιούργησαν ἕναν 
τεράστιο θύλακο, μέσα στὸν ὁποῖο κλεί-
στηκαν οἱ ὑποχωροῦντες Ἰταλοί. Ἡ τελικὴ 
ὅμως ἐπίθεση τῶν Βρεττανῶν ἀνακόπηκε, 
μὲ ἐντολὴ τοῦ Τσῶρτσιλ, γιὰ νὰ σταλοῦν 
στρατιωτικὲς δυνάμεις στὴν Ἑλλάδα ἐν 
ὄψει γερμανικῆς ἐπιθέσεως. Ἡ ἀνάπαυλα 
αὐτὴ καὶ οἱ ἀτυχίες τοῦ ἐκστρατευτικοῦ σώ-
ματος ἔσωσαν τοὺς Ἰταλούς. Στὶς 6 Φεβρου-
αρίου ἦλθε σὲ ἐνίσχυσή τους ὁ Γερμανὸς 

στρατηγὸς Ἴρβιν Ρόμμελ, ἐπικεφαλῆς τοῦ 
«Ἄφρικα Κόρπ». Αὐτός, ἀντὶ νὰ περιορισθεῖ 
σὲ ἀμυντικὴ τακτική, ἐκμεταλλεύτηκε τὴν 
ἀδράνεια τῶν Ἄγγλων καὶ ἀντεπιτέθηκε μὲ 
περιορισμένες δυνάμεις. Ὁ αἰφνιδιασμὸς 
του πέτυχε ἀπόλυτα καὶ ὑποχρέωσε τοὺς 
Βρεττανοὺς νὰ ἐκκενώσουν τὴ Βεγγάζη 
καὶ ὁλόκληρη τὴν Κυρηναϊκή, ἐκτὸς τοῦ 
Τομπρούκ. Στὶς κρίσιμες αὐτὲς στιγμὲς 
ὑπῆρξε εὐτύχημα γιὰ τοὺς Ἄγγλους ἡ στα-
θεροποίηση τῆς κυριαρχίας τους στὴ Με-
σόγειο μὲ τὴ νίκη ποὺ σημείωσε ὁ ναύαρ-
χος Κάννιγκαμ ἐπὶ τοῦ ἰταλικοῦ στόλου στὴ 
ναυμαχία τοῦ Ματαπᾶ (28 Μαρτίου).4

Τὸ «Σχέδιο Βαρβαρόσσα» - 
Ἐπίθεση κατὰ τῆς Ρωσίας
Πρὶν τεθεῖ σὲ ἐνέργεια τὸ σχέδιο αὐτό, ὁ 
Χίτλερ, γιὰ νὰ ἔχει ἐλεύθερα τὰ χέρια του 
στὴν Ἀνατολή, ἀποφάσισε νὰ θέσει τέρμα 

4  Κάβο Ματαπὰς ὀνομάζεται τὸ ἀκρωτήριο Ταίναρο.

Ἡ στιγμὴ τῆς ἔκρηξης μίας ἰαπωνικῆς βόμβας πάνω στὸ ἀμερικάνικο πλοῖο USS Shaw.
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στὴν ἀντίσταση τῶν Ἑλλήνων. Τὸν Μάρτιο ἡ 
Βουλγαρία καταλήφθηκε «εἰρηνικά» καὶ τὸν 
Ἀπρίλιο οἱ φὸν Κλάιστ καὶ Λίστ ἐπιτέθηκαν 
κατὰ τῆς Γιουγκοσλαβίας καὶ τῆς Ἑλλάδος. 
Στὶς 22 Ἰουνίου, μὲ σημαντικὴ καθυστέ-
ρηση λόγῳ τῆς ἑλληνικῆς ἀντιστάσεως 
μπῆκε σὲ ἐφαρμογὴ τὸ σχέδιο ἐπιθέσεως 
κατὰ τῆς Ρωσίας («Βαρβαρόσσα»).5 Ἡ 
Βέρμαχτ, ἐφαρμόζοντας τὴν τακτικὴ τοῦ 
ἀστραπιαίου πολέμου, αἰφνιδιάζει τοὺς 
Ρώσους, ποὺ ὑποχωροῦν ἐφαρμόζοντας 
τὴ γνωστὴ τακτικὴ τῆς «καμένης γῆς». 
Οἱ Βαλτικὲς χῶρες, ἡ Λευκορωσία καὶ ἡ 
Οὐκρανία, κυριεύθηκαν, ἀλλ’ οἱ Ρῶσοι, 
παρὰ τὶς τρομακτικὲς ἀπώλειές τους, 
μπόρεσαν νὰ ἀναδιπλωθοῦν καὶ νὰ σχη-
ματίσουν σταθερὴ γραμμὴ μετώπων. Στὸ 
μεταξύ, πλάκωσε ὁ «Στρατηγὸς Χειμών», 
ποὺ δυσχέραινε τὶς γερμανικὲς κινήσεις.6 
Τὰ τεθωρακισμένα καὶ τὰ μέσα μεταφορᾶς 
οὐσιαστικὰ ἀχρηστεύθηκαν. Παρ’ ὅλα αὐτὰ 
οἱ Γερμανοὶ κατόρθωσαν ἀπὸ τὸν Ὀκτώβριο 
μέχρι τὸν Δεκέμβριο νὰ προωθηθοῦν 30 
χλμ. ἔξω ἀπὸ τὴ Μόσχα. Ἡ ἀντίσταση τῶν 
Ρώσων καὶ τὸ δριμύτατο ψῦχος, γιὰ τὴν 
ἀντιμετώπιση τοῦ ὁποίου δὲν ἦσαν κατάλ-
ληλα ἐφοδιασμένοι οἱ Γερμανοί, ὁδήγησε 
τὴν ἐπίθεσή τους σὲ ἀποτυχία. Οἱ δυνά-
μεις τοῦ Ζοῦκοφ ἀντεπιτέθηκαν καὶ τοὺς 
ἀπώθησαν. Ὁ Χίτλερ θεώρησε ὑπεύθυνους 
τῆς ἀποτυχίας τοὺς στρατάρχες φὸν Μπρά-
ουχιτς, φὸν Μπὸκ καὶ φὸν Ροῦτσενστ, τοὺς 
ἀπομάκρυνε καὶ ἀνέλαβε ὁ ἴδιος τὴν ἡγεσία 
τῆς Βέρμαχτ. «Ἡ μάχη τῆς Μόσχας ἔθραυσε 

5  «Ἡ ἐκστρατεία τῶν Βαλκανίων εἶχεν ὡς συνέπειαν τὸ ὅτι 
ὁ πόλεμος εἰς τὴν Ρωσίαν θὰ ἤρχιζε μὲ καθυστέρησιν· 
ἐντὸς τοῦ ἔτους μέν, ἀλλὰ ἀργά» (Χάιντς Γκουντέριαν, 
Ἀναμνήσεις ἑνὸς Στρατιώτου, ἕλλ. μτφρ. Γ. Θεοφιλίδη, 
σ.146).

6  Τὸ πλῆγμα ὅμως γιὰ τὴν ΕΣΣΔ ἦταν τρομακτικὸ: «Στὰ 
Σοβιετικὰ ἐδάφη ποὺ κατέκτησε ὥς τὸν Νοέμβριο τοῦ 
1941 ὁ ἐχθρός, ζοῦσαν πρὶν ἀπὸ τὸν πόλεμο τὸ 40% 
ὁλόκληρου τοῦ πληθυσμοῦ τῆς ΕΣΣΔ. Ἐκεῖ βρίσκονταν 
τὸ 41% τῶν σιδηροδρομικῶν γραμμῶν τῆς ΕΣΣΔ, τὸ 38% 
τῶν μεγάλων κερασφόρων ζῴων καὶ τὸ 60% τῶν χοίρων. 
Οἱ περιοχὲς αὐτὲς ἔβγαζαν πρὶν ἀπὸ τὸν πόλεμο τὸ 58% 
τοῦ χάλυβα, τὸ 60% τοῦ ἀλουμινίου, τὸ 84% τῆς ζάχα-
ρης, τὸ 38% τῶν δημητριακῶν, τὸ 63% τοῦ ἄνθρακα καὶ 
τὸ 68% τοῦ χυτοσιδήρου» (Ὑπουργεῖο Ἀμύνης ΕΣΣΔ, 
Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος, ἐκδ. «Κάδμος», 1959, 
σ. 197).

τὴ σπονδυλικὴ στήλη τοῦ γερμανικοῦ 
στρατοῦ», ἔγραψε ὁ Τσῶρτσιλ. Ἰδιαίτερα 
σημαντικὴ ἦταν ἡ διεθνὴς ἀπήχηση.7

 
Πὲρλ Χάρμπορ (7 Δεκεμβρίου) - 
Εἴσοδος τῶν ΗΠΑ στὸν πόλεμο
Οἱ Ἰάπωνες, ἐνθαρρυνόμενοι ἀπὸ τὶς 
ἀρχικὲς ἐπιτυχίες τῶν Γερμανῶν, 
ἐπιτέθηκαν αἰφνιδιαστικὰ καὶ καταβύθισαν 
τὸν ἀμερικάνικο στόλο ποὺ ναυλοχοῦσε 
στὸ Πὲρλ Χάρμπορ. Ἡ ἐπίθεση ἔγινε πρὶν 
ἀπὸ τὴν ἐπίσημη κήρυξη τοῦ πολέμου καὶ 
γι’ αὐτὸ οἱ Ἀμερικανοὶ αἰφνιδιάστηκαν. Οἱ 
Ἰάπωνες ἀεροπόροι, ἐφορμώντας ἀπὸ τὰ 
ἀεροπλανοφόρα τοῦ ναύαρχου Γιαμαμότο, 
κατέστρεψαν 7 θωρηκτά, 3 καταδρομικά, 
45 ἀεροπλάνα καὶ προξένησαν σοβαρὲς 
ζημιὲς σὲ 8 ἀντιτορπιλικά. Ἡ δόλια αὐτὴ 
ἐπίθεση ξεσήκωσε τὴν κοινὴ γνώμη τῶν 
ΗΠΑ καὶ ὑποχρέωσε τὸν Ἀμερικανὸ πρόε-
δρο Φράγκλιν Ροῦσβελτ νὰ εἰσέλθει στὸν 
πόλεμο. 

Ἕνας μεγάλος πόλεμος, καὶ μάλιστα ὁ 
μεγαλύτερος τῆς ἱστορίας, εἶναι μιὰ σύνθε-
ση πολλῶν παραγόντων, ἄυλων καὶ ὑλικῶν, 
ποὺ καθορίζουν τὴν ἔκβαση τῶν μαχῶν 
καὶ ἐν κατακλεῖδι τὴ νίκη. Οἱ παράγοντες 
αὐτοὶ σὲ γενικὲς γραμμὲς θὰ μποροῦσαν 
νὰ προσδιοριστοῦν στὰ ἑξῆς: ἡ ἀξία τῆς 
πολιτικῆς καὶ στρατιωτικῆς ἡγεσίας, ἡ 
οἰκονομικὴ εὐρωστία, ἡ πληθυσμιακὴ 
καὶ ἐδαφικὴ ἔκταση, τὰ πολεμικὰ μέσα, 
ἡ ὑγειονομικὴ ὀργάνωση, ἡ προπαγάν-
δα καὶ ἡ κατασκοπία, ἡ πίστη τοῦ λαοῦ 
στὸν ἡγέτη, στὸ πολιτικὸ ὅραμα ἢ στὴν 
ἰδεολογία, ἡ ἐκπαίδευση (σχολικὴ καὶ 
στρατιωτική) καὶ ἡ πειθαρχία. Ἐπίσης, τὸ 
μορφωτικὸ ἐπίπεδο τοῦ λαοῦ καὶ στρατοῦ, 
τὸ ἐπίπεδο τῆς πολεμικῆς ἐπιστήμης καὶ 
ἀκόμη ἡ ἀντοχὴ τοῦ λαοῦ στὸν πόνο, στὴν 
πεῖνα, στὸν θάνατο. 

Αὐτὸ τὸ τελευταῖο δὲν τὸ εἰσπράττουν 

7  «Ἡ συντριβὴ τῶν χιτλερικῶν στρατευμάτων στὴ Μό-
σχα εἶχε μεγάλη διεθνῆ σημασία [...] Μὲ τὴ νίκη αὐτὴ 
ἡ προοδευτικὴ ἀνθρωπότητα συνέδεε τὶς ἐλπίδες της 
ν’ ἀπαλλαγῇ ἀπὸ τὴ φασιστικὴ δουλεία» (Γ. Κ. Ζοῦκοφ, 
Ἀπομνημονεύματα, ἐκδ. Φέξη, Ἀθῆνα 1971, τ. Β΄, σ. 
570).
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μόνο οἱ μεγάλοι, τὸ εἰσπράττουν καὶ οἱ 
μικροὶ ποὺ κουβαλοῦν τὴ φρίκη στὴν 
ψυχὴ τοὺς ἐπὶ ζωῆς. Ἐμεῖς ποὺ γεννηθή-
καμε λίγα χρόνια πρὶν ἀπὸ τὴν ἔναρξη τοῦ 
πολέμου ζήσαμε ἡμέρες γεμάτες θάνα-
το καὶ παγωνιά. Ὑψώναμε τὰ μάτια στὸν 
οὐρανὸ σὰν ἐπίκληση ἀρωγῆς ἀπὸ τὸ Θεὸ 
καὶ βλέπαμε τοὺς «ἀρχαγγέλους τοῦ θανά-
του», τὰ τρομερὰ «Στοῦκας» σὰν μεγάλα 
γυαλιστερὰ κουνούπια. Κρυβόμαστε, κλει-
νόμαστε σὲ ἀνήλιαγα κατώγια. Μᾶς εἶχε 
κυριεύσει ἕνα κλειστοφοβικὸ δέος. Οἱ βόμ-
βες ἀπὸ τὰ βομβαρδιστικὰ καὶ οἱ ριπὲς ἀπὸ 
τὰ καταδιωκτικὰ ἔπεφταν τόσο μεθοδικὰ 
σὰν ὅλα νὰ ρυθμίζονταν ἀπὸ μιὰ μαγικὴ 
μπαγκέτα. Κι ὁ κόσμος στοὺς κρυψῶνες 
του λούφαζε μὲ πρόσωπα ἄδεια, μὲ μά-
τια ἀπορημένα ποῦ ζητοῦσαν ἀπάντηση 
στὰ πελώρια «γιατί;». Ἡ ἀπάντηση τοῦ 
πολέμου εἶναι ὁ θάνατος. Καὶ κάτι εἰδικὰ 
γιὰ τὴν Ἑλλάδα: Τὰ ἐρείπια καὶ οἱ τόποι 
ὁμαδικῆς σφαγῆς εἶναι μνημεῖα τῆς πλη-
γωμένης ἀξιοπρέπειας ἑνὸς λαοῦ ποὺ 

ὑποχρεώθηκε νὰ γονατίσει, χωρὶς ὅμως 
νὰ προσκυνήσει.

Ἡ ἀξιοπρέπειά μας αὐτὴ πληγώνεται τώ-
ρα πιὸ πολύ, ὅταν βλέπουμε συγχρόνως πο-
λυδιαφημισμένους ἱστορικοὺς νὰ ἀγνοοῦν 
τὴ συμμετοχὴ τῆς Ἑλλάδος στὸν πόλεμο 
ἢ νὰ τὴν μειώνουν ἢ νὰ ἀμφισβητοῦν τὴν 
ὅποια συμβολὴ τῶν Ἑλλήνων στὸν πόλεμο. 
Ἕνας ἀπὸ τοὺς διασημότερους σύγχρο-
νους «ἐπιλεκτικοὺς ἱστορικούς» (καὶ μὲ τὸν 
ὅρο αὐτὸ ἐννοῶ τοὺς ἱστορικοὺς ποὺ ἀπὸ 
τὸ πλῆθος τῶν γεγονότων ἐπιλέγουν ὅ,τι 
ἐξυπηρετεῖ τὶς ἀπόψεις τους), ὁ Βρεττανὸς 
Norman Davis στὸ βιβλίο του «Ἡ Εὐρώπη 
σὲ πόλεμο» (Ἰωλκὸς 2007), διαγράφοντας 
τὴν Ἰταλία ὡς σοβαρὴ ἐμπόλεμη δύναμη, 
διαγράφει οὐσιαστικὰ καὶ τὴ συμβολὴ τῆς 
Ἑλλάδος στὴν ἑλληνικὴ νίκη, ποὺ ἦταν ἡ 
πρώτη νίκη κατὰ τῶν δυνάμεων τοῦ Ἄξονος. 
Κομπάζει γιὰ τὴν ἀντικειμενικότητά του 
ἀλλ’ ἐφαρμόζει τὴ μέθοδο διανομῆς τοῦ 
Καραγκιόζη: «Τὰ δικά μου, δικά μου καὶ τὰ 
δικά σου, δικά μου». Ἰδοὺ πὼς περιγράφει 

Ἕλληνες στρατιῶτες ἀμύνονται τοῦ «πατρίου ἐδάφους» κατὰ τὴν διάρκεια τῆς Ἐαρινῆς Ἐπίθεσης τοῦ Μουσολίνι.
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τὴν ἰταλικὴ ἐπίθεση κατὰ τῆς Ἑλλάδος καὶ 
τὴν ἑλληνικὴ ἀντίδραση: 

«Τὸν Ὀκτώβριο τοῦ 1940 ὁ Μου-
σολίνι ἐπιτέθηκε στὴ βόρεια Ἑλλάδα, 
ἀπὸ τὴ βάση του στὴν Ἀλβανία. Ἔτσι 
ἄνοιξε ἕνα κουτὶ μὲ δολώματα, τὸ ὁποῖο 
ἀποδείχτηκε πὼς περιεῖχε πολὺ π ε ι - 
σ μ α τ ά ρ ι κ α  σ κ ο υ λ ή κ ι α. Οἱ 
Ἕλληνες πολέμησαν μὲ ἀνδρεία καὶ 
ἀπώθησαν τοὺς Ἰταλοὺς πέρα ἀπὸ τὰ 
σύνορα. Σύντομα ὁ Ντοῦτσε ζητοῦσε 
ἀπὸ τὸν Φύρερ νὰ τὸν σώσει». 

Ἕτερον οὐδέν. Ὁμίχλη! Διερωτῶμαι, 
ὅμως, ἀφελῶς: Δὲν μποροῦσε αὐτὸς ὁ πολυ-
μορφωμένος καὶ γλαφυρότατος ἱστορικὸς 
νὰ βρεῖ μιὰ προσφυέστερη παρομοίωση; 
Λόγω τῆς μακρᾶς θητείας μου στὴ μελέτη 
τῆς Θουκυδίδειας «Ξυγγραφῆς» (καὶ μάλι-
στα ἀπὸ τὸ πρωτότυπο) γνωρίζω ὅτι ὁ Β΄ Πα-
γκόσμιος Πόλεμος, παρὰ τὶς ὅποιες πομπώ-
δεις διακηρύξεις («Μαζὶ θὰ μοιραστοῦμε τὴ 
νίκη» – Τσῶρτσιλ πρὸς Μεταξά), δὲν ἦταν 
πόλεμος γιὰ ἰδανικά, ἦταν πόλεμος γιὰ 
συμφέροντα ὠμά. Ὁ πιὸ κυνικὸς πόλεμος 
τῆς ἱστορίας. Οἱ μικροὶ λαοὶ ἀγωνίστηκαν 
γιὰ περισσότερη ἐλευθερία, ἐναντίον της...
ἐλευθερίας τους! Τί ἔγινε μὲ τὴν Κύπρο; Τὸ 
νησὶ προσέφερε περισσότερους μαχητὲς 
καὶ νεκροὺς ἀπὸ κάποιες, μεγαλύτερες σὲ 
πληθυσμό, βρεττανικὲς κομητεῖες. Σήμερα 
ὁ πόλεμος συνεχίζεται σὲ συγγραφικὴ βά-
ση. Διάφορα ἱστορικὰ κέντρα «παράγουν» 
ἱστορικοὺς καὶ τοὺς προσφέρουν τὸ κατάλ-
ληλο ὑλικὸ γιὰ ν’ ἀποδείξουν ὅτι ὁ ρόλος 
τῆς Ἑλλάδας εἶναι μηδαμινός.

Ἕνας ἐπιμελὴς Γερμανὸς ἱστορικός, ὁ 
Heinz Richter, ποὺ ἀσχολεῖται ἀποκλειστικά, 
γράφοντας καὶ διδάσκοντας, μὲ τὴ σύγχρο-
νη ἑλληνικὴ καὶ κυπριακὴ ἱστορία (λὲς καὶ 
ἡ ἱστορία τῆς Κύπρου δὲν εἶναι μέρος τῆς 
ἑλληνικῆς ἱστορίας) τόσο στὸ βιβλίο του γιὰ 
τὴ μάχη τῆς Κρήτης ποὺ τὸ παρουσίασα μαζί 
του στὸ βιβλιοπωλεῖο «Ἐλευθερουδάκης», 
ὅσο καὶ στὸ παλαιότερο «Ἡ Ἰταλὸ – 
Γερμανικὴ ἐπίθεση ἐναντίον τῆς Ἑλλάδος» 
(Γκοβόστης 1998, Γ΄ ἔκδοση), προσπαθεῖ 

νὰ ἀποδείξει ὅτι ἡ καθυστέρηση τῶν ἕξι 
ἑβδομάδων, ποὺ δημιούργησε ἡ ἐμπλοκὴ 
τῆς Βέρμαχτ σὲ πόλεμο κατὰ τῆς Ἑλλάδος, 
δὲν εἶχε ἐπίδραση στὴν κακὴ πορεία τῆς 
γερμανικῆς ἐπιθέσεως κατὰ τῆς Σοβιετικῆς 
Ἑνώσεως. Σὲ μιὰ ὑποσημείωση (σ. 661) 
ἀναφερόμενος στὸν ἑλληνικῆς καταγωγῆς 
ἱστορικὸ Andrew I. Zapantis (“Greek – Soviet 
Relations 1917-1941”, Columbia University 
Press, 1982), γράφει: «Ὁ Ζαπάντης (ὅπ.π., 
σ. 542) ἰσχυρίζεται ὅτι ἡ Λουτβάφε χρησι-
μοποίησε τὸ 1/3 τῶν δυνάμεών της στὴν 
ἐπιχείρηση γιὰ τὴν κατάληψη τῆς Κρήτης, 
γεγονὸς ποὺ ὁδήγησε σὲ καθυστέρηση 
τὴν ἐπιχείρηση Μπαρμπαρόσα. Ὅμως δὲν 
παρέθεσε ἀποδεικτικὰ στοιχεῖα γιὰ τὸν 
ἰσχυρισμὸ αὐτό». Ὅταν μιὰ στραβοτιμονιὰ 
μπορεῖ νὰ σὲ ρίξει στὸ γκρεμό, ἦταν 
δυνατὸν ἡ ἀναβολὴ γιὰ ἕξι ἑβδομάδες, 
λόγῳ τῆς στροφῆς πρὸς τὰ Βαλκάνια, 
καὶ εἰδικὰ πρὸς τὴν Ἑλλάδα, νὰ μὴν εἶχε 
ἐπιπτώσεις στὴν τεράστια ἐπιχείρηση κατὰ 
τῆς Σοβιετικῆς Ἑνώσεως, ὅπου ὁ παράγο-
ντας χρόνος ἔπαιζε καθοριστικὸ ρόλο; Ο H. 
Richter δίνει στὴ μάχη τῆς Ἑλλάδος ἕναν 
περιοριστικὸ τυπικὸ χαρακτῆρα. Καὶ γιὰ νὰ 
χρυσώσει τὸ χάπι στὴν τελευταία παράγρα-
φο τοῦ βιβλίου του γράφει: 

«Τὸ μόνο λυπηρὸ εἶναι ὅτι οἱ Ἕλληνες 
ἔχουν ἀγκιστρωθεῖ σ’ αὐτὴν τὴν ἄποψη 
(ἐπιβράδυνση τῆς ἐπιχειρήσεως Βαρβα-
ρόσσα), ἂν καὶ στὴν Ἑλλάδα δὲν ἔχουν 
κατ’ ἀρχὴν καμίαν ἀνάγκην δικαίω-
σης. Ἡ ἀποδοχὴ τῆς ἄποψης τῶν ἕξι 
ἑβδομάδων, ὅτι, δηλαδή, οἱ Ἕλληνες 
συνέπραξαν ἐντελῶς τυχαία (;) στὴν 
ἦττα τοῦ Χίτλερ, κολακεύει, βεβαίως, 
τὴν ἑλληνικὴ αὐτοπεποίθηση, ἀποσπᾷ 
ὅμως τὴν προσοχὴ ἀπὸ τὰ πραγματικὰ 
κατορθώματα τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ. Ὁ 
Ἑλληνικὸς Στρατὸς ἔδειξε στὸν κόσμο 
–ὅπως προηγουμένως ὁ Φινλανδικὸς–, 
σὲ μιὰν ἐποχὴ ὅπου ὅλοι πίστευαν στὸ 
ἀήττητο τῶν δικτατόρων, ὅτι ἦταν 
δυνατὴ ἡ ἐπιτυχὴς ἀντίσταση ἀκόμη 
καὶ γιὰ μιὰ μικρὴ χώρα. Ἡ Ἐθνικὴ 
Ἀντίσταση κατὰ τῶν κατακτητῶν, ποὺ 



Τεύχος 586-Τομος 173 | Ναυτική Επιθεώρηση  35

ἐπακολούθησε, ἀπέδειξε πάλι πόσο 
ἰσχυρὴ ἦταν ἡ θέληση τῶν Ἑλλήνων γιὰ 
ἐλευθερία». 

Πρώτον, ἡ παρομοίωση τοῦ ἑλληνικοῦ 
πολέμου πρὸς τὸν φινλανδικὸ εἶναι ἀτυχής. 
Χωρὶς ν’ ἀμφισβητήσουμε τὴν ἀνδρεία 
τῶν Φινλανδῶν, ὑποστηρίζουμε ὅτι ἄλλα 
στοιχεῖα βάραιναν στὸν πόλεμο κατὰ 
τῆς Φινλανδίας. Ἂς περιοριστοῦμε στὸν 
ἑλληνικὸ πόλεμο. Καὶ ἂς θυμηθοῦμε τὸ 
θεώρημα γιὰ τὸ πέταγμα τῆς πεταλούδας. 
Σύμφωνα μὲ τὸ θεώρημα αὐτό, τὸ τίναγμα 
τῶν φτερῶν τῆς πεταλούδας κάπου στὴν 
Εὐρώπη μπορεῖ νὰ προκαλέσει ἕναν τέτοιο 
κυματισμὸ ὥστε νὰ προκαλέσει τὴν πτώ-
ση μιᾶς μεγάλης γέφυρας στὴν Ἰαπωνία. 
Ἡ ἄποψη αὐτή, παρὰ τὴν ἰσχυρὴ δόση 
ὑπερβολῆς, ἔχει τὰ ἐπιστημονικὰ στηρίγ-
ματά της. Εὔλογα διερωτᾶται κανείς, ὁ Χίτ-
λερ ὅσο κι ἂν ἦταν πολυμερής, δὲν ἔχασε 
χρόνο μελετώντας τὴν ἐπιχείρηση κατὰ 

τῆς Ἑλλάδος; Δὲν ἀποσπάστηκε διόλου ἡ 
προσοχή του ἀπὸ τὸν κύριο ἀντικειμενικὸ 
σκοπό; Κι ἂν τὸ ἐκλεκτότερο σῶμα τοῦ 
στρατοῦ του, οἱ περίφημοι ἀλεξιπτωτιστὲς 
ποὺ ἐντὸς ὡρῶν κυρίευσαν τὸ ἰσχυρότερο 
φρούριο τῆς Εὐρώπης, τὸ Ἔμπεν Ἐμαέλ, 
τοὺς ὁποίους θυσίασε γιὰ νὰ καταλάβει τὴν 
Κρήτη, αὐτοὺς τοὺς φοβεροὺς πολεμιστὲς 
τοὺς ἔρριχνε στὸ Κρεμλίνο καὶ στὴν Κόκ-
κινη Πλατεῖα στὰ τέλη Αὐγούστου ἢ στὶς 
ἀρχὲς Ὀκτωβρίου 1941, τότε ποῦ ὁ Γκου-
ντέριαν εἶχε φθάσει στὰ προάστια τῆς Μό-
σχας, δὲν θὰ μποροῦσε νὰ ἐκβιάσει τὴν 
ἐξέλιξη τοῦ πολέμου; Κι ἕνα τίποτε μπορεῖ 
στὴ ροὴ τοῦ πολέμου νὰ ἔχει καθοριστικὸ 
ρόλο. Τὸ νὰ ἀμφισβητεῖται ἡ προσφορὰ τῆς 
Ἑλλάδος στὴν συμμαχικὴ νίκη δὲν εἶναι 
ἐπιστημονικὸ λάθος, εἶναι μιὰ ἐσκεμμένη 
καὶ καλὰ μεθοδευμένη τιποτένια στάση. 
Ὅταν ὁ Χίτλερ κραύγαζε ὅτι εἶναι ζήτημα 
ἡμερῶν ἡ κατάληψη τῆς Μόσχας, αὐτόματα 
τίθεται τὸ ἐρώτημα: ποιὸς τοὺς στέρησε τὶς 

Γερμανοὶ αἰχμάλωτοι ποὺ ἔχουν συλληφθεῖ ἀπὸ τὸν Ἑλληνικὸ Στρατὸ στὰ πρῶτα εἰκοσιτετράωρα τοῦ Ἑλληνογερμανικοῦ 
Πολέμου (περιοδικὸ Τότε, τεῦχος 22, Ἀπρίλιος 2006).
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λίγες –ἔστω ἡμέρες– ὥστε νὰ γίνει κύριος 
τῆς Μόσχας στὰ τέλη Ἰουλίου;

Καὶ γιὰ νὰ δείξουμε πόσο ἄχαρο καὶ 
ἀχάριστο εἶναι τοῦτο σημεῖο τῆς νέο-
ἱστορίας, πρέπει νὰ θυμίσω ὅτι κανεὶς 
σοβαρὸς Ἕλληνας Ἱστορικὸς δὲν 
ὑποστήριξε ὅτι ἡ ἧττα τοῦ Χίτλερ στὴ Ρωσία 
ὀφείλεται στὴν ἐμπλοκὴ σὲ πόλεμο ἐναντίον 
τῆς Ἑλλάδος. Ἁπλῶς ὑποστηρίχθηκε ὅτι 
ἔβαλε καὶ ἡ Ἑλλὰς ἕνα λιθαράκι –τὸ πρῶτο 
μάλιστα– στὴ συμμαχικὴ νίκη.8 Ἀπὸ κανένα 
μέτωπο δὲν ἔλειψε ἡ ἑλληνικὴ παρουσία. 
Κάποιοι ἱστορικοὶ ἂς μὴ λησμονοῦν τὶς θυ-
σίες τῆς ἐμπορικῆς ναυτιλίας, θυσίες ποὺ 
δὲν ἤσαν μόνο εὐεργετικὲς γιὰ τὴν Ἀγγλία 
ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴ Σοβιετικὴ Ἕνωση. 

Κρίνουμε ἀκόμη ἀναγκαῖο νὰ προσθέ-
τουμε μία παρατήρηση: ὁ πόλεμος δὲν 
ἔρχεται· τὸν φέρνουμε. Καὶ τὸν φέρνουν 
οἱ λαοί, ποὺ ἐπέλεξαν ἢ ἀνέχθηκαν κάποι-
ους πολεμοχαρεῖς ἡγέτες. Καὶ δυστυχῶς οἱ 
νέες γενιὲς δὲν διδάσκονται τίποτα ἀπὸ τὰ 
σφάλματα τῶν παλαιῶν. Πρὸ ἐτῶν σὲ μιὰ 
μπυραρία τοῦ Μονάχου ἄκουγα κάποιους 
μεθυσμένους, μὲ κοιλιὰ τουμπανισμένη 
ἀπὸ τὴν μπύρα, νὰ τραγουδοῦν μὲ τρόπο 
ἀνατριχιαστικὸ τὸ «Χὸρστ Βέσσελ» (Horst 
Wessel). Γιὰ τοὺς νέους ἀναγνῶστες ση-
μειώνω ὅτι ὁ Χὸρστ Βέσσελ ἦταν ἕνας 

8  Γράφουμε ὑποστηρίχθηκε, διότι τώρα οἱ ἐπίσημοι 
ἱστορικοί, ἀποφεύγοντας τὶς «κακοτοπιές» γιὰ νὰ μὴ 
γίνουν δυσάρεστοι στὸ διεθνὲς ἱστορικὸ κατεστημένο, 
δὲν τολμοῦν νὰ ὑπερασπισθοῦν τὶς ἑλληνικὲς ἱστορικὲς 
θέσεις. Ἡ σύγχρονη ἑλληνικὴ ἱστοριογραφία συνεχίζει ἐν 
πολλοῖς τὴν παράδοση τοῦ δωσιλογισμοῦ.

ναζιστὴς κακοποιὸς ποὺ γιὰ μιὰ «γυναικο-
δουλειά» τὸν σκότωσαν τρεῖς Ἑβραῖοι τὸ 
1934. Οἱ Ναζὶ τὸν ἀναγόρευσαν σὲ ἥρωα 
καὶ πρὸς τιμήν του συνέθεσαν ᾆσμα ποὺ 
κατὰ τὰ μετέπειτα χρόνια ἔγινε ἐθνικὸς 
ὕμνος τους. Ἀφήνω τὸ πιὸ θλιβερὸ ὅτι 
νεαροὶ Γερμανοὶ –καὶ ὄχι μόνο Γερμανοὶ– 
καλλιεργοῦν τὴν πολιτικὴ τοὺς σκέψη 
διαβάζοντας τὰ παλαιὰ –σὲ ἀνατύπωση– 
φύλλα τῆς «Beobachter», τῆς ἐπίσημης 
ἐφημερίδας τοῦ ναζιστικοῦ κόμματος, ἡ 
ἀνάτυπα τοῦ περιοδικοῦ «Ντὲρ Στύρμερ» 
τοῦ Ἰούλιου Στράιχερ, ἕνα περιοδικὸ ποὺ 
ἦταν ἕνας «ἔξοχος» συνδυασμὸς πορνο-
γραφίας καὶ ἀντισημιτισμού.9

Σήμερα στὴ χώρα ποὺ ὑπέστη τὰ πάνδεινα 
ἀπὸ τοὺς κατακτητές, καλλιεργεῖται στοὺς 
κόλπους τῆς νεολαίας ἕνα κλίμα «ντεφαιτι-
σμού», ὑποχωρήσεων καὶ ἐνδοτισμοῦ ἔναντι 
ἀπειλῶν ἐκ μέρους τῶν γειτόνων μας. Οἱ 
«γκάνγκστερς τῶν ἐρτζιανῶν» καὶ τῶν ποικί-
λων ἐντύπων λεηλατοῦν καὶ τρομοκρατοῦν 
τὴ ζωή μας. Γι’ αὐτὸ ἐμφανίζεται μιὰ ἔντονη 
τάση ὑποχωρήσεων ἔναντι παράλογων 
ἀπαιτήσεων. Ο Β΄ Παγκόσμιος Πόλεμος δι-
δάσκει ὅτι ἡ τακτικὴ τῶν ὑποχωρήσεων δὲν 
ὑπῆρξε ἐπωφελής. Διαισθάνομαι ὅτι ἡ «κομ-

9  Ὁ Ἰούλιος Στράιχερ (1885-1946) ἦταν ὁ φανατικώτερος 
ἀντισημίτης τοῦ ναζιστικοῦ κόμματος. Ὅταν ὁ Χίτλερ 
κατέλαβε τὴν ἐξουσία, τὸν διόρισε γκαουλάιτερ στὴν 
φραγκονία. Ἀργότερα, λόγω τῶν ἀνώμαλων ὀρέξεών 
του, ἔμεινε παραμερισμένος. Ὡστόσο, μετὰ τὴν ἧττα τῆς 
Γερμανίας ὁδηγήθηκε στὸ ἑδώλιο τοῦ κατηγορουμένου 
στὴ μεγάλη δίκη τῆς Νυρεμβέργης καὶ καταδικάστηκε σὲ 
θάνατο. Ἀπαγχονίστηκε στὶς 16 Ὀκτωβρίου 1946. Εἶναι ὁ 
μόνος ποὺ πέθανε μὲ τὸ ὄνομα τοῦ Χίτλερ στὸ στόμα.

Γερμανικὰ τάνκς μπροστὰ ἀπὸ τὴν Ἀκρόπολη. Ἀθῆνα 1941.
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ψή» τακτικὴ τῶν ὑποχωρήσεων ἔναντι τῶν 
ἀπαιτήσεων τῆς Τουρκίας δὲν πρόκειται νὰ 
ἀπομακρύνει τὸν πόλεμο. Παρότι ὁ Χίτλερ 
δὲν ἔκρυψε ποτὲ τὶς ἐπεκτατικὲς τάσεις του, 
μὲ τὸ «βῆμα τῆς χῆνας» εἰσῆλθε στὴν Ρηνα-
νία καὶ μετὰ στὴν Αὐστρία. Ὁ Τσάμπερλαιν, 
πρωθυπουργὸς τῆς Ἀγγλίας –καὶ ὄχι μόνον 
αὐτὸς– ἄναβε τὸ ἕνα κερὶ τοῦ κατευνασμοῦ 
μετὰ τὸ ἄλλο στὴν πολεμόχαρη διέγερ-
ση τοῦ Γερμανοῦ δικτάτορα, θεωρώντας 
ἀνέντιμη πράξη –τζέντλεμαν αὐτός!– νὰ 
προετοιμασθεῖ στρατιωτικὰ ἐπαρκῶς καὶ 
νὰ προλάβει τὸ κακὸ πρὶν ἀρχίσει. Μετὰ τὸ 
Μόναχο, ὅμως, ὁ φόβος ἅπλωσε παγερὰ τὰ 
χέρια του γύρω ἀπὸ τὸ λαιμὸ τῆς Ἀγγλίας. Ὁ 
Χίτλερ μπόρεσε νὰ ξεγελάσει μὲ τὸν 9μηνο 
«Ψεύτικο Πόλεμο» ἢ «Πόλεμο τῆς Ἀνίας» 
τὶς κυβερνήσεις τῆς Ἀγγλίας καὶ τῆς Γαλλίας 
ποὺ τὶς ἄφησε μὲ τὴν πλαναίσθηση ὅτι μετὰ 
τὴ μεγάλη «μπουκιά» τῆς Πολωνίας δὲν χω-
ράει ἄλλο θῦμα τὸ στομάχι τῆς Γερμανίας, 
ὅταν, ὅμως, νόμισε ὅτι ἦλθε ἡ κατάλληλη 
στιγμὴ κτύπησε ἀλύπητα τὶς Κάτω Χῶρες 
καὶ τὴ Γαλλία, ὅπως τὸ σφυρί. Κι αὐτές, 

ἀνέτοιμες κυρίως ψυχολογικά, ἔσπασαν σὰν 
τὸ τζάμι μὲ μία σφυριά. Τὸ ἴδιο ἔπραξε δύο 
χρόνια παρὰ κάτι κατὰ τοῦ συμμάχου του 
Ἰωσὴφ Στάλιν.

Ἐπανερχόμαστε στὴν εἰσαγωγικὴ 
περικοπὴ: ὄντως, αὐτὰ ποὺ καταγράψα-
με ὡς προαπαιτούμενα γιὰ τὴ διεξαγωγὴ 
ἑνὸς πολέμου, εἶναι ἀναμφισβήτητα. Ὅλα, 
ὅμως, αὐτὰ χάνουν τὴν ἀξία τοὺς ὅταν στὴν 
ἀνθρώπινη ὑπόσταση ὑπάρχει ἡ πεποίθηση 
ὅτι ἀξίζει κανεὶς νὰ θυσιαστεῖ γιὰ νὰ μὴν 
περάσουν οἱ λαοὶ ἀπὸ τὴ διποδία στὴν τε-
τραποδία. Τουλάχιστον ἔτσι ἀντιλήφθηκαν 
τὸν Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο οἱ περισσότεροι 
Ἕλληνες.

Σημείωση: Το κείμενο αυτό αποτελεί 
απόσπασμα από το βιβλίο του Σ. Ι. Καργά-
κου, «Ιστορία του Ελληνικού Κόσμου και 
του Μείζονος Χώρου», Τ. Β΄, εκδόσεις 
Gutenberg, Αθήνα 2005, σελ. 470-478 ενώ 
περιέχει και σημεία από την προδημοσίευ-
ση της ετοιμαζόμενη από το συγγραφέα 
μελέτη για το Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο.

Γερμανικὰ ἀεροσκάφη Dornier Do-17 πετοῦν πάνω ἀπὸ τὴν Ἀκρόπολη.
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Η δράση του Πολεμικού Ναυτικού  
στον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο

Του Φώτιου Καμπέρη
Αντιναυάρχου ε.α. ΠΝ
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Η σημαία που έφερε το υποβρύχιο «Παπανικολής» κατά τη 
δράση του στην Αδριατική Θάλασσα (Ναυτικό Μουσείο της 
Ελλάδος Αρ. Συλλογής 634).

Εισήλθε στη ΣΝΔ στις 20.9.1971 και 
αποφοίτησε στις 14.6.1975 ως μάχι-
μος Σημαιοφόρος. Ακολούθως, προή-
χθη σε Ανθυποπλοίαρο στις 28.6.1978, 
σε Υποπλοίαρχο στις 30.6.1982, σε 
Πλωτάρχη στις 19.6.1987, σε Αντι-
πλοίαρχο στις 21.6.1991, σε Πλοίαρ-
χο στις 17.10.1997, σε Αρχιπλοίαρχο 
στις 7.3.2003 και σε Υποναύαρχο στις 
31.3.2004, αποστρατεύθηκε δε στις 
31.3.2004 ως Υποναύαρχος ε.α. Στις 
4.6.2007, ανακλήθηκε η αποστρατεία 
του προήχθη κανονικά σε Υποναύ-
αρχο αναδρομικά από 1.3.2005 και 
λογίστηκε σε αποστρατεία από τις 
3.4.2006 ως Αντιναύαρχος ε.α.
Μετεκπαιδεύθηκε στις ΗΠΑ στον αν-
θυποβρυχιακό πόλεμο (1983-1984), 
λαμβάνοντας αντίστοιχο πτυχίο εξειδί-
κευσης και φοίτησε στη Ναυτική Σχο-
λή Πολέμου (1991), τη ΝΑΤΟϊκή Σχολή 
Ειδικών Όπλων στο Ομπεραμεργκάου 
της Γερμανίας (1994) και σε σχολείο 
επιχειρησιακής σχεδίασης του ΝΑΤΟ 
στην ολλανδική Διακλαδική Σχολή Πο-
λέμου (2000).
Υπηρέτησε σε πλοία επιφανείας και σε 
επιτελικές και διοικητικές θέσεις.
Διατέλεσε Κυβερνήτης του αρματα-
γωγού «Ικαρία» (1990-1991, Πλω-
τάρχης) και της φρεγάτας «Ήπειρος» 
(1995-1996, Αντιπλοίαρχος), Αρχιεπι-
στολέας του Διοικητή Αντιτορπιλικών 
(1999, Πλοίαρχος), Διοικητής της 
Σχολής Εξάσκησης Ναυτικής Τακτικής 
(2002-2003, Αρχιπλοίαρχος/Υποναύ-
αρχος).
Ενδιαμέσως, εκτός από άλλα πλοία 
του Στόλου, υπηρέτησε στο Επιτελείο 
της Διοίκησης της 2ης Μοίρας Αντι-
τορπιλικών, το Κέντρο Εκπαίδεσης 
Κανελλόπουλος, το ΓΕΝ, το ΓΕΕΘΑ 
και σε επιτελεία του ΝΑΤΟ (AFSOUTH, 
1993-1995, καθώς και JHQSW, 
1999-2000).
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Ο ναυτικός αγώνας του ’40, ίσως δεν είναι τόσο 
γνωστός στο ευρύ κοινό, αφού τα σχολικά μας 
βιβλία και η ελληνική γραμματεία έχουν δώσει, 
όπως άλλωστε ήταν σωστό και δίκαιο, μεγαλύ-
τερη έμφαση στο Ελληνικό Έπος που εκτυλίχτηκε 
στα βουνά της Πίνδου και της Αλβανίας και έλα-
βε, χάρη στον ηρωικό στρατό μας, παγκόσμιες 
διαστάσεις. 

Μετά τις νικηφόρες ναυμαχίες των Βαλκα-
νικών Πολέμων, ο ελληνικός πολεμικός στόλος 
για αρκετά χρόνια δεν ανανεώθηκε, επειδή τα 
πολεμικά πλοία, όπως εξάλλου συνέβαινε όλες 
τις εποχές, κόστιζαν πολύ ακριβά στο δημόσιο 
ταμείο. 

Στα μέσα της δεκαετίας του ’30 η Ελλάδα δεν 
διαθέτει σύγχρονες ναυτικές μονάδες. Στα πλαί-
σια της πολεμικής προπαρασκευής, το Nαυτικό 
λίγο πριν την έναρξη του πολέμου αποκτά δύο 
σύγχρονα αντιτορπιλικά αγγλικής κατασκευής, 
τα «Βασιλεύς Γεώργιος» και «Βασίλισσα Όλγα». 
Παράλληλα, γίνεται προσπάθεια οχυρώσεως των 
ζωτικών παράκτιων περιοχών, χωρίς όμως να εί-
ναι δυνατό να καλυφθεί αποτελεσματικά η χώρα 
με το τόσο μεγάλο μήκος των ακτών της. 

Τις παραμονές του πολέμου η Ιταλία εξαπο-
λύει από τα Δωδεκάνησα αεροπορικές επιθέσεις 
εναντίον ελληνικών πλοίων και υποβρυχίων. 
Άστοχοι ως συνήθως οι Iταλοί πιλότοι, ευρίσκο-
νται και προ των αντιαεροπορικών πυρών της 
«Ύδρας» που κατέρριψε ένα εκ των ιταλικών αε-
ροσκαφών. 

Σαν επιστέγασμα των προκλήσεων έρχεται ο 
άνανδρος τορπιλισμός της «Έλλης» από το ιταλικό 
υποβρύχιο «Delfino» κατά τη γιορτή της Μεγαλό-
χαρης στην Τήνο. 

Η Ελληνική Κυβέρνηση στην προσπάθειά της 
να κρατήσει τη μικρή Ελλάδα έξω από τη δίνη 
του πολέμου των Μεγάλων Δυνάμεων αποφεύγει 
να απαντήσει και επιβάλλει στον πληγωμένο και 
εξοργισμένο λαό σιγή.

Η ιταλική υπεροχή στη θάλασσα είναι συντρι-
πτική. Το συνολικό εκτόπισμα του Ιταλικού Στό-
λου ανερχόταν σε 658.398 τόνους έναντι μόνο 
24.602 τόνων του ελληνικού. 

Τη συντριπτική υπεροπλία της Ιταλίας στη θά-
λασσα συμπλήρωνε και η αντίστοιχη υπεροπλία 
αεροπορικής ισχύος, γεγονός που καθιστούσε τις 
επιχειρήσεις του Ελληνικού Στόλου εξαιρετικά 

δυσμενείς. Για πολλούς, ίσως εκ των προτέρων 
καταδικασμένες. 

Εν τω μεταξύ, οι σύμμαχοι των Ιταλών, οι Γερ-
μανοί, «γευματίζουν καταπίνοντας με απίστευτη 
ταχύτητα τη Δυτική Ευρώπη», όπως εύστοχα ανα-
παριστούν την κατάσταση οι γελοιογραφίες της 
εποχής. Η Πολωνία υποκύπτει σε 30 ημέρες, η 
Γαλλία σε 25, το Βέλγιο σε 18, η Ολλανδία σε 4, 
ενώ η Τσεχοσλοβακία, η Δανία και το Λουξεμ-
βούργο παραδίδονται αυθημερόν αμαχητί. 

Με τις μέχρι τότε ακαταμάχητες δυνάμεις του 
Άξονα να σφυροκοπούν το Λονδίνο και να προε-
λαύνουν στην Αφρική, επιδίδεται ξημερώματα της 
28ης Οκτωβρίου του 1940 το τελεσίγραφο του 
Ντούτσε, ο οποίος ζηλώσας τη δόξα του Φύρερ, 
πιστεύει ότι έχει κι αυτός στο πιάτο του τη μικρή 
Ελλάδα. 

Το ΟΧΙ του Έλληνος πρωθυπουργού, προϊόν 
των μακρών υπολογισμών και εκτιμήσεών του, 
της ορθής του κρίσης, αλλά και της πίστης του ότι 
ορθά διαβλέπει το απώτερο μέλλον του πολέμου, 
ήλθε να εκφράσει την παλλαϊκή ομοθυμία, την 
αποφασιστικότητα αλλά και την οργισμένη αντί-
δραση του μικρού λαού με την τεράστια ιστορία 
και το υψηλότατο φρόνημα αυταπάρνησης και 
θυσίας. 

Σύσσωμο το Έθνος των Ελλήνων συνεγέρθη 
και προσέτρεξε για την εκπλήρωση του υπέρ-
τατου χρέους προς την πατρίδα. Οι Έλληνες για 
πολλοστή φορά στην ιστορία τους είπαν το «Νυν 
υπέρ πάντων ο αγών». 

Το Ελληνικό Ναυτικό, παρά τη βαριά σκιά της 
συντριπτικής υπεροχής του αντιπάλου και των 
προβλημάτων που αντιμετώπιζε λόγω της παλαι-
ότητας των περισσοτέρων πλοίων του, στέκεται 
και πάλι αντάξιο της ηρωικής του παράδοσης. Οι 
μυθικές νίκες του ’12-’13 χαλυβδώνουν τις ψυ-
χές αξιωματικών και πληρωμάτων και η πίστη για 
τη νίκη γίνεται σημαία και σύνθημα στα πλοία. 

Τις πρώτες πρωινές ώρες της 28ης Οκτω-
βρίου τα υποβρύχια «Παπανικολής» και «Νηρεύς» 
αναλαμβάνουν τη φρούρηση των προσβάσεων 
του Πατραϊκού κόλπου από ενδεχόμενη ιταλική 
επίθεση. Ταυτόχρονα, ξεκινά αμυντική ναρκοθέ-
τηση στο Σαρωνικό, τον Ευβοϊκό και τον Πατραϊκό 
κόλπο. 

Τα αντιτορπιλικά «Ψαρά» και «Σπέτσες» δια-
τάσσονται να συμβάλουν στον κατά ξηρά αγώνα 



Τεύχος 586-Τομος 173 | Ναυτική Επιθεώρηση  41

προς υποστήριξη του σκληρά σφυροκοπούμενου 
αριστερού πλευρού του ελληνικού μετώπου της 
Ηπείρου. Τα δύο πλοία εκμεταλλευόμενα τον κακό 
καιρό πλέουν στο στενό της Κερκύρας εγγύς των 
αλβανικών ακτών, προς αποφυγή ναρκών αλλά 
και αποφυγή εντοπισμού τους από την Ιταλική Αε-
ροπορία και Ναυτικό και ενεργούν επιτυχή βομ-
βαρδισμό των ιταλικών θέσεων στις ακτές της 
Σαγιάδας. Η ενέργεια αυτή έπληξε το ηθικό του 
εχθρού και ενίσχυσε το φρόνημα των υπερασπι-
στών της Ηπείρου. 

Η κύρια όμως αποστολή που έλαβε το Ναυ-
τικό ήταν η προστασία των θαλάσσιων στρατι-
ωτικών μεταφορών συγκέντρωσης του Στρατού 
στα σύνορα. 

Η ταχεία και επιτυχής πραγματοποίηση των 
μεταφορών αυτών ήταν απαραίτητη προϋπόθεση 
για την αποτελεσματική αντίσταση του Ελληνικού 
Στρατού και την αντιμετώπιση του εισβολέα. Σε 
αντίθετη περίπτωση, το μέτωπο κινδύνευε να 
καταρρεύσει από τις ελλείψεις και μόνο σε μα-
χητές. 

Στο δύσκολο αυτό έργο το Πολεμικό Ναυτικό 
είχε να αντιμετωπίσει όχι μόνο τις εχθρικές δυ-
νάμεις, αλλά και τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες, 
το παλαιό υλικό, τις βλάβες και τις ελλείψεις των 
πλοίων. Η επιτυχία του στο έργο αυτό, οφείλεται 
στο άκαμπτο φρόνημα, την εμπειρία, την εφευρε-
τικότητα και την τόλμη των πληρωμάτων αλλά και 
στην ακάματη δράση και το μόχθο του εμπορικού 

στόλου της Ελλάδος, οι αξιωματικοί και ναύτες 
του οποίου επέδειξαν απαράμιλλη τόλμη, αυτο-
θυσία και ηρωισμό. Η παρουσία των πολεμικών 
πλοίων ήταν η ελπίδα και η παρηγοριά τους. 

Το κατόρθωμα της συντριβής της ιταλικής 
επιθέσεως που όπως λένε οι ιστορικοί, άλλαξε το 
ρου του πολέμου, αφού, όχι μόνο καταρράκωσε 
το μύθο του «αήττητου» της πολεμικής μηχανής 
του Άξονα, αλλά και καθυστέρησε τα σχέδια του 
Χίτλερ, δεν θα ήταν εφικτό χωρίς την συμβολή 
του Ελληνικού Στόλου που εξασφάλισε τη μέσω 
θαλάσσης ταχεία και απρόσκοπτη συγκέντρωση 
των ελληνικών στρατευμάτων στα σύνορα. 

Η προστασία του Στόλου παρείχετο βεβαίως 
και σε πληθώρα άλλων θαλασσίων μεταφορών 
όπως ο εφοδιασμός της μαχόμενης Χώρας σε 
τρόφιμα και καύσιμα, αλλά και σε συνοδείες νη-
οπομπών με πολεμικά και κάθε είδους εφόδια 
από την Αφρική, κυρίως από την Αίγυπτο, στην 
Ελλάδα και αντιστρόφως. 

Η Ιστορία οφείλει φόρο τιμής σε όλους εκεί-
νους τους Έλληνες ναύτες είτε βρίσκονταν σε 
πολεμικά, είτε πάνω σε εμπορικά πλοία, για αυτό 
που ο μελετητής του ναυτικού αυτού πολέμου, 
ναύαρχος και ακαδημαϊκός, Δ. Φωκάς ονομάζει 
«αγνοημένη εποποιία». 

Η δράση του Ναυτικού γίνεται στη συνέχεια 
επιθετική με σκοπό τη διακοπή του ρεύματος 
εφοδιασμού του εχθρού διά θαλάσσης από την 
Ιταλία στους αλβανικούς λιμένες. Τα αντιτορπι-

Το «Βασιλεύς Γεώργιος» κατά την παραλαβή του άνευ κυρίου και δευτερεύοντος οπλισμού. Ο οπλισμός των ιδίου τύπου 
«Β. Γεώργιος» και «Βασίλισσα Όλγα» ήταν γερμανικής προέλευσης και τοποθετήθηκαν σε σύντομο διάστημα από τα 
συνεργεία του Ναυστάθμου Σαλαμίνας.
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λικά εκτελούν δύο καταδρομές στα στενά του 
Οτράντο και στην περιοχή της νήσου Σάσωνος το 
Νοέμβριο και το Δεκέμβριο του ’40 επιδιώκοντας 
να πλήξουν τα εχθρικά πλοία πλην όμως, ο εχθρι-
κός στόλος δεν εμφανίζεται. 

Ο αρχηγός του Στόλου επιμένει. Πλέει με τα 
αντιτορπιλικά στις αρχές Ιανουαρίου του ’41 στις 
ακτές της Αλβανίας και διατάσσει βομβαρδισμό 
του όρμου του Αυλώνα όπου σύμφωνα με πλη-
ροφορίες είχε καταπλεύσει ιταλική εφοδιοπομπή. 
Ο βομβαρδισμός εκτελέστηκε με επιτυχία κάτω 
από εξαιρετικά δυσμενείς καιρικές συνθήκες με 
θύελλα και βροχή. Για μια ακόμη φορά ο Ιτα-
λικός Στόλος δεν εμφανίζεται. Ο ενθουσιασμός 
και οι πανηγυρισμοί που ξέσπασαν σε όλη την 
Ελλάδα μόλις μαθεύτηκε το κατόρθωμα, είναι 
απερίγραπτοι. 

Όπως γράφει ο αείμνηστος πλοίαρχος Γεώρ-
γιος Κρέμος, «ο τεράστιος και σύγχρονος Ιταλικός 
Στόλος με τα 330 μάχιμα πλοία του, εκ των οποί-
ων τα 119 ήσαν υποβρύχια, που τον καιρό της ει-
ρήνης αποκαλούσε τη Μεσόγειο «Mare nostrum», 
τώρα έχει κρυφθεί σαν θρασύδειλος αρουραίος 
στα κρησφύγετά του, το δε Ιόνιο πέλαγος και οι 
προσβάσεις των αλβανικών παραλίων, τελούσαν 
υπό τον έλεγχο 6 ελληνικών υποβρυχίων και 6 
αντιτορπιλικών, που ήσαν ουσιαστικώς οι μόνες 
αξιόμαχες μονάδες από τα 35 εν συνόλω πλοία 
του Ελληνικού Στόλου, του οποίου τα υπόλοιπα 
είχαν ναυπηγηθεί μεταξύ 1906 και 1914».

Τα γερασμένα, αλλά ακαταπόνητα ελληνικά 
υποβρύχια ευρισκόμενα συνεχώς στην πρώτη 
γραμμή της κατά θάλασσαν μάχης πολύ γρή-
γορα έπεισαν τους Άγγλους να υπολογίζουν σ’ 

Άποψη της πλώρης του καταδρομικού «Έλλη» (Υπηρεσία Ιστορίας Ναυτικού).
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αυτά και τους Ιταλούς να τρέμουν την παρουσία 
τους.

Παραμονή των Χριστουγέννων του ’40 ο 
«Παπανικολής», πραγματοποιεί στο στενό του 
Οτράντο, τη βύθιση του κατάφορτου με ιταλικά 
στρατεύματα οπλιταγωγού «Firenze», συγκλονί-
ζοντας από χαρά το πανελλήνιο. Η πρώτη αυτή 
μεγάλη επιτυχία όχι μόνο αναπτέρωσε το ηθικό 
των μαχόμενων πλοίων αλλά προκάλεσε στα 
πληρώματα των λοιπών υποβρυχίων την επιθυ-
μία να ξεπεράσουν τη δόξα του και να επιδοθούν 
στη συνέχεια σε ένα μεταξύ τους ανταγωνισμό 
πράξεων παράτολμων και ηρωικών.

Μια εβδομάδα αργότερα, παραμονή πρωτο-
χρονιάς, ο «Κατσώνης» ανοικτά του Αντίβαρι της 
Γιουγκοσλαβίας τορπιλίζει το ιταλικό πετρελαιο-
φόρο «Κουΐντο» και όταν βλέπει ότι η προσβολή 
αποτυγχάνει, αναδύεται, εξορμά εναντίον του με 
το πυροβόλο και το καταβυθίζει.

Τα κατορθώματα του «Παπανικολή» και του 
«Κατσώνη» σκιάζει το πένθος για την ηρωική 
απώλεια του «Πρωτέα» που συνέβη στις 29 Δε-
κεμβρίου αλλά έγινε γνωστή αργότερα. Το ελλη-
νικό υποβρύχιο επιτέθηκε εναντίον ιταλικής νηο-
πομπής 11 μίλια δυτικά της νήσου Σάσωνος και 
αφού πέτυχε να βυθίσει το ιταλικό οπλιταγωγό 
«Sardegna» 11.500 τόνων, κατάφορτο και αυτό 
με ιταλικά στρατεύματα, καταδιώχτηκε από τα ιτα-
λικά συνοδά, χτυπήθηκε με βόμβες βυθού και τέ-
λος, υπέστη εμβολισμό και βυθίστηκε αύτανδρο. 
Αυτή ήταν και η μοναδική επιτυχία του ιταλικού 
στόλου στον Ελληνοϊταλικό Πόλεμο. 

Την 23η Μαρτίου του 41, ο «Τρίτων» επιτίθε-
ται 30 μίλια ανατολικώς του Μπρίντιζι εναντίον 
νηοπομπής που έπλεε προς Δυρράχιο και συνο-
δευόταν από αντιτορπιλικά και αεροσκάφη. Διερ-
χόμενος διαμέσου των στηλών τορπιλίζει και βυ-
θίζει το ιταλικό επιβατηγό «Carnia». Επακολουθεί 
απηνής καταδίωξή του από τα συνοδά αντιτορπι-
λικά με πλήθος βομβών βάθους αλλά το ελληνικό 
υποβρύχιο καταφέρνει να διαφύγει σώο. 

Στις επιτυχίες των υποβρυχίων και των άλ-
λων ελληνικών πλοίων στην Αδριατική, έρχεται 
να προστεθεί και η ενέργεια του σημαιοφόρου 
Σπυρομήλιου, ο οποίος διενεργώντας ναρκαλιεία 
με δύο μικρά και άοπλα επίτακτα ναρκαλιευτικά 
στον Πάνορμο της Χιμάρας και χρησιμοποιώντας 
μόνο ένα φορητό πολυβόλο αντιμετώπισε ιταλικό 

υποβρύχιο που ανεδύθη αιφνιδίως και επετέθη 
με το πυροβόλο του και τα δύο αντιαεροπορικά 
του πυροβόλα. Η πραγματικά απίστευτη αυτή μά-
χη κράτησε περίπου δέκα λεπτά και όπως μας 
λέγει η έκθεσις του ναυάρχου Φωκά, «το ιταλικόν 
υποβρύχιον εγκατέλειψε τον αγώνα και κατεδύθη, 
πτοηθέν από το μικρόν πολυβόλον του ευψύχου 
σημαιοφόρου». 

Οι Γερμανοί βλέποντας ότι και η εαρινή επίθε-
ση του Μουσολίνι συντρίβεται από τον Ελληνικό 
Στρατό, κηρύσσουν τον πόλεμο στην Ελλάδα το 
πρωί της 6ης Απριλίου 1941. Το ίδιο βράδυ βομ-
βαρδίζουν τον Πειραιά σκορπίζοντας τον τρόμο 
και προκαλώντας ανυπολόγιστες καταστροφές. 
Οι γερμανικές αεροπορικές επιθέσεις επικεντρώ-
νονται στις ναυτικές δυνάμεις, ενώ ναρκοθετούν 
τις προσβάσεις ναυστάθμων, λιμένων, όρμων και 
στενών, καθώς και κάθε δίαυλο ναυσιπλοΐας. 

Η επίθεση εναντίον του Πειραιά, του μεγαλύ-
τερου ελληνικού λιμένα και η απομείωση των δυ-
νατοτήτων υποδοχής του, έχει οδυνηρές συνέπει-
ες στο μέτωπο της Μακεδονίας. Ο διοικητής της 
συμμαχικής εκστρατευτικής δυνάμεως αντιλαμ-
βάνεται ότι η ενίσχυσή του με στρατεύματα από 
την Αίγυπτο καθίσταται αμφίβολη. Εντός ολίγων 
ημερών το μέτωπο της Μακεδονίας καταρρέει και 
οι σύμμαχοι υποχωρούν προς Νότο. 

Ο αρχηγός του Στόλου λαμβάνει εντολή να 
κρατήσει τα πλοία και «ιδιαίτερα τα καινούργια 
αντιτορπιλικά, πλησίον της πρωτευούσης». Η ελ-
ληνική Ηγεσία δεν επιθυμεί να εγκαταλείψει την 
πρωτεύουσα πριν ολοκληρωθεί η αποχώρηση 
των Συμμάχων. Έτσι, ο Ελληνικός Στόλος αντί να 
διαφύγει προς Νότο, προσπαθεί να αποκρυφτεί 
διασκορπιζόμενος σε διάφορους ορμίσκους εγ-

Το υποβρύχιο «Delfino» την περίοδο της καθέλκυσής του 
(Υπηρεσία Ιστορίας Ναυτικού).
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γύς της Αττικής, ενώ παράλληλα συνεχίζει προ-
στασίες νηοπομπών προς Κρήτη. 

Η Γερμανική Αεροπορία συνεχίζει τον ανηλεή 
βομβαρδισμό πολεμικών και εμπορικών πλοίων 
με προτεραιότητα αυτά που παραλαμβάνουν και 
εκκενώνουν το βρετανικό εκστρατευτικό σώμα. 
Το μεγαλύτερο μέρος του Ελληνικού Στόλου, 20 
από τις 35 μονάδες του, βυθίζεται ή αχρηστεύ-
εται σε αγκυροβόλια διασποράς, αδυνατώντας 
να αντιμετωπίσει την τακτική της καθέτου εφορ-
μήσεως, αλλά και τις νέες ισχυρότατες βόμβες 
των Στούκας. Ανάμεσά τους και τα «Βασιλεύς Γε-
ώργιος», «Ύδρα» και «Ψαρά». Η συμφορά είναι 
απερίγραπτη. 

Ο μεγάλος όγκος όμως των συμμαχικών 
στρατευμάτων κατορθώνει να διασωθεί χάρη 
στην αυτοθυσία των πλοίων που τους παραλαμ-
βάνουν από διάφορους ελληνικούς όρμους και 
λιμάνια. Μόνο 5 από τις 58 περίπου χιλιάδες του 
εκστρατευτικού σώματος συλλαμβάνονται αιχμά-
λωτοι. 

Τα γερμανικά στρατεύματα προελαύνουν ακά-
θεκτα προς Νότο και η κατάληψη ολόκληρης της 
ηπειρωτικής Ελλάδος είναι πλέον θέμα ημερών. 
Τα στελέχη όμως, και οι απλοί ναύτες του Πολε-
μικού Ναυτικού, αποφασίζουν να μην προσχωρή-
σουν στη συνθηκολόγηση. Η ιδέα να πάρουν όσα 
πλοία του Στόλου διεσώθησαν και να πλεύσουν 
προς τον αγώνα για την ελευθερία, επικρατεί 
κάθε άλλου συναισθήματος και ενδοιασμού για 
την τύχη των οικογενειών τους και των πιθανών 
αντιποίνων που θα υφίσταντο. 

Ενώ η Γερμανική Αεροπορία συνεχίζει με 
μανία αλλά και μεθοδικότητα την καταστροφή 

του Στόλου, οι αξιωματικοί και το πλήρωμα του 
θωρηκτού «Αβέρωφ» αρνούνται να βυθίσουν το 
θρυλικό πλοίο τους όπως είχαν διαταχθεί, προ-
κειμένου να μην πέσει στα χέρια του εχθρού. 
Με δική τους πρωτοβουλία αποπλέουν Μεγάλη 
Πέμπτη, 17 Απριλίου, διέρχονται μέσα από τα 
θανατηφόρα ναρκοπέδια που έχουν ποντίσει οι 
Γερμανοί και πλέουν προς Κρήτη. Ο κυβερνήτης 
του «Αβέρωφ» που είχε μεταβεί στο Υπουργείο 
Ναυτικών στην Αθήνα προκειμένου να αποσαφη-
νίσει τις προθέσεις των ανωτέρων του, επιστρέ-
φει τάχιστα και επιβιβάζεται με πετρελαιάκατο 
στο ύψος των Φλεβών εν μέσω επευφημιών και 
ζητωκραυγών του πληρώματος. Ο υπόλοιπος 
Στόλος, ακολουθεί. 

Μετά από 2.500 χρόνια τα λόγια του Θουκυ-
δίδη «έχομεν Γην και Πατρίδα όταν έχομεν πλοία 
εις την Θάλασσαν», γίνονται και πάλι πράξη από 
τους απογόνους των αρχαίων εκείνων ναυτών. 

Και ενώ η Ελλάδα σκεπάζεται από τη μαύρη 
σκιά της τριπλής κατοχής, τα λίγα ελληνικά πολε-
μικά που απέμειναν, αφού μετέφεραν πολλά από 
τα στελέχη της ελληνικής κυβέρνησης και διοίκη-
σης και το χρυσό της Τραπέζης της Ελλάδος στην 
Κρήτη, φθάνουν στις 25 Απριλίου του 1941 στην 
Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου. 

Τα πλοία αυτά ήταν το θρυλικό θωρηκτό «Γε-
ώργιος Αβέρωφ», 6 αντιτορπιλικά «Όλγα», «Σπέ-
τσες», «Κουντουριώτης», «Αετός», «Ιέραξ» και 
«Πάνθηρ», 3 τορπιλοβόλα: «Ασπίς», «Νίκη» και 
«Σφενδόνη», 5 υποβρύχια: Τα «Νηρεύς», «Τρί-
των», «Γλαύκος», «Κατσώνης» και «Παπανικολής» 
και το πλωτό συνεργείο «Ήφαιστος». 

Ο Άγγλος ναύαρχος Κάνινγκχαμ, αρχηγός 

Το αντιτορπιλικό «Ψαρά» κατά τις επιχειρήσεις του Ελληνοϊταλικού Πολέμου (Υπηρεσία Ιστορίας Ναυτικού).
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του Στόλου της Μεσογείου, υπό τις διαταγές του 
οποίου τέθηκε ο απόδημος Ελληνικός Στόλος, 
αντίκρισε προσωπικώς την κατάσταση των τα-
λαιπωρημένων από τόσους μήνες πολεμικών 
επιχειρήσεων πλοίων και διαπίστωσε τις ελ-
λείψεις και το απαρχαιωμένο υλικό τους. Έτσι, 
παρά τις επίμονες προτάσεις του Έλληνος αρχη-
γού Στόλου, δεν τα χρησιμοποίησε στη Μάχη της 
Κρήτης και αποφάσισε τον ταχύ εκσυγχρονισμό 
τους με την εκτέλεση εκτεταμένων επισκευών 
και μετασκευών, ώστε να καταστούν ικανά να 
ανταποκριθούν στις απαιτήσεις του σύγχρονου 
πολέμου. Οι περισσότερες εργασίες έγιναν στα 
μακρινά συνεργεία της Βομβάης και της Καλκού-
τας των Ινδιών, όπου και απεστάλησαν διαδοχικά 
τα ελληνικά πλοία. 

Ενώ τα αντιτορπιλικά που παραμένουν στη 
Μεσόγειο εντάσσονται στον Αγγλικό Στόλο και 
εκτελούν συνοδείες νηοπομπών, η Αγγλία παρα-
χωρεί στην Ελλάδα ολόκληρο στολίσκο σύγχρο-
νων ναρκαλιευτικών, τα ο οποία επανδρώνονται 
από ελληνικό προσωπικό που ήδη ευρίσκεται 
στην Αλεξάνδρεια, από Έλληνες της διασποράς, 
αλλά και από Έλληνες πατριώτες που συνεχώς 
καταφθάνουν στην Μέση Ανατολή διαφεύγοντας 

με κάθε μέσον από την κατεχόμενη Ελλάδα. Ο 
στολίσκος αναλαμβάνει αμέσως δράση υπό τις 
διαταγές του Άγγλου ναυάρχου. 

Ο «Αβέρωφ», συνέβαλε αποφασιστικά στην 
αντιαεροπορική άμυνα της Αλεξανδρείας για αρ-
κετό διάστημα και στη συνέχεια παρά την ηλικία 
του, χρησιμοποιήθηκε σε συνοδείες στον Ινδικό, 
αφού στο μεταξύ η Ιαπωνία είχε κηρύξει τον πό-
λεμο κατά των συμμάχων. Ο «Αετός» δέχθηκε 
ανοικτά του Μαντράς ανεπιτυχή επίθεση ιαπω-
νικού υποβρυχίου.

Από τον Μάιο του ’41 και μέχρι το πέρας του 
καλοκαιριού, τα ελληνικά υποβρύχια διενήργησαν 
περιπολίες στις προσβάσεις του νοτιοανατολικού 
Αιγαίου μέχρι τη Νότια Τουρκία, με αποστολή «να 
διακόψουν τις διά θαλάσσης μεταφορές δυνά-
μεων του άξονος στη Συρία, την Κύπρο και την 
Παλαιστίνη». 

Ο «Γλαύκος» εντόπισε μικρά μεταφορικά σκά-
φη πλησίον Ρόδου και βύθισε δύο από αυτά με 
το πυροβόλο του. Ακολούθησε καταδίωξή του 
από ιταλικό τορπιλοβόλο αλλά κατάφερε να δια-
φύγει αποσπώντας στη συνέχεια τους επαίνους 
των συμμάχων για την πρώτη μετά την αποδημία 
του στόλου επιτυχία. Παράλληλα, ο «Τρίτων» και 

Το υποβρύχιο «Παπανικολής» στη Μέση Ανατολή με τις υπογραφές του κυβερνήτη υποπλοιάρχου Χ. Μπότσαρη και μελών 
του πληρώματος (Ναυτικό Μουσείο της Ελλάδος).
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ο «Νηρεύς» εκτελούν μυστικές αποστολές στην 
Κρήτη. 

Ο «Γλαύκος», πλέοντας προς Μάλτα επιτέ-
θηκε και βύθισε εχθρικό φορτηγό 3.000 τόνων. 
Όταν όμως κατέπλευσε για επισκευές στη Μάλ-
τα, πολυτιμότατη βάση των συμμάχων, ευρέθη 
στο επίκεντρο καταιγιστικών βομβαρδισμών της 
εχθρικής αεροπορίας στη Μεσόγειο, με αποτέλε-
σμα να χάσει τον κυβερνήτη του και αργότερα σε 
νέα σφοδρή αεροπορική επίθεση, βυθίστηκε στο 
λιμάνι της Μάλτας. 

Στη συνέχεια τα ελληνικά υποβρύχια απέκο-
ψαν τον από θαλάσσης ανεφοδιασμό των κα-
τακτητών της Ελλάδος και των Δωδεκανήσων, 
με πληθώρα επιτυχών επιθέσεων στα ελληνικά 
νερά. 

Συγκινητική η αναφορά του κυβερνήτη του 
«Παπανικολή» που ζητά από τη Διοίκηση να του 
συγχωρέσει την αδυναμία του να βυθίσει φορ-
τωμένο με χαρούπια και σταφίδες ιστιοφόρο 15 
τόνων. Γράφει ο πλωτάρχης Ιατρίδης στην υπηρε-
σιακή αναφορά του: «Ο καπετάνιος μου εδήλωσε 
ότι δεν ήταν επίτακτο και ότι το φορτίο προοριζό-
ταν για τους λιμοκτονούντες συμπατριώτες μας 
και όχι για τους Γερμανούς». 

Στα μέσα Νοεμβρίου του ’42 ο «Τρίτων» πλέο-
ντας προς Εύβοια προκειμένου αποβιβάσει ομάδα 
Ελλήνων και Άγγλων πρακτόρων, επιτέθηκε ενα-
ντίον γερμανικής νηοπομπής κοντά στον Καφη-
ρέα, αλλά εντοπίστηκε και καταδιώχθηκε από τα 
γερμανικά συνοδά, ενώ επί ώρες βομβαρδιζόταν 
με δεκάδες βομβών βυθού. Με βαριές αβαρίες 
αναγκάζεται ο «Τρίτων» να αναδυθεί και συνέ-
χισε την επική μάχη με το πυροβόλο του. Όταν 
και αυτό καταστράφηκε, ο κυβερνήτης άδειασε 
το περίστροφό του πάνω στο γερμανικό καταδι-
ωκτικό που επερχόμενο εμβόλισε τον «Τρίτωνα» 
και εκτίναξε τον κυβερνήτη στη θάλασσα. Όσοι 
επέζησαν άρχισαν να πυροβολούν με το φορητό 
τους οπλισμό το επερχόμενο για δεύτερο εμβολι-
σμό καταδιωκτικό, ενώ ο κυβερνήτης επανήλθε 
κολυμπώντας για να ανοίξει τα εξαεριστικά και 
να βυθίσει αυτός το υποβρύχιο. Με το δεύτερο 
εμβολισμό ο «Τρίτων» βυθίστηκε μαζί με πολλούς 
αξιωματικούς και ναύτες του. 

Η ελληνική ναυτική Ηγεσία αποφάσισε τότε να 
ζητήσει από τους Άγγλους την ενίσχυση του Ελ-
ληνικού Στόλου με την παραχώρηση νεότευκτων 

μονάδων που ναυπηγούνταν με φρενήρη ρυθμό 
στη Μ. Βρετανία. 

Ο Άγγλος στόλαρχος απαντά: «Αύξηση του 
Στόλου σας αποτελεί και δική μου ενίσχυση, γιατί 
χρησιμοποιείτε καλά τα πλοία σας». Λίγες ημέρες 
αργότερα αναγγέλλεται η παραχώρηση δύο αντι-
τορπιλικών τύπου Hunt, που η ναυπήγησή τους 
τελείωνε στην Αγγλία και στα οποία δόθηκαν τα 
ονόματα «Πίνδος» και «Αδρίας». 

Συνολικά παραχωρούνται από τη Μ. Βρετανία 
στο Ελληνικό Ναυτικό 6 ακόμη αντιτορπιλικά, 2 
υποβρύχια, 4 κορβέτες 12 ναρκαλιευτικά και 4 
αρματαγωγά. Ο Ελληνικός Στόλος έχοντας ανα-
πληρώσει τις απώλειές του αποτελούταν πλέον 
από σκάφη καινούργια, σύγχρονα και αξιόμαχα, 
χωρίς ανάγκη συχνών επισκευών και έτσι δόθηκε 
η ευκαιρία στα τιμημένα και κουρασμένα πλοία 
που είχαν κατέβει από την πατρίδα να ανακουφι-
στούν μερικώς από την εξοντωτική απασχόλησή 
τους σε επιχειρήσεις στην πρώτη γραμμή. 

Η Αμερική παραχωρεί στην Ελλάδα το αντι-
τορπιλικό «Β. Γεώργιος ΙΙ», με το ακόλουθο μή-
νυμα του Πρόεδρου Ρούσβελτ:

 
«Έχουμε πλήρη συναίσθηση του χρέ-

ους ευγνωμοσύνης της Υφηλίου προς την 

Η αεροπορική επιδρομή των Γερμανών στον Πειραιά στις 
6 Απριλίου του 1941. Στο λιμάνι του Πειραιά ευρισκόταν 
το βρετανικό εμπορικό «Clan Fraser», το οποίο μετέφερε 
εκρηκτική ύλη. Το πλοίο βλήθηκε και εξερράγη με αποτέλε-
σμα το λιμάνι του Πειραιά να βυθιστεί στον όλεθρο.
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Ελλάδα για το έξοχο παράδειγμα αξιοπρέ-
πειας, ειλικρίνειας, αποφασιστικότητας 
και θάρρους, που έδειξε στα Έθνη. Είμαι 
πεπεισμένος ότι το πλοίο αυτό, ζωντανό 
παράδειγμα της ευγνωμοσύνης, της συ-
μπάθειας και του θαυμασμού, τον οποίο 
αισθάνεται ο αμερικανικός λαός για τους 
Έλληνες, θα αποδειχθεί άξιο των ενδόξων 
παραδόσεων ενός λαού, που επί σειρά αι-
ώνων αγάπησε και δάμασε τη θάλασσα». 

Έντονη και επιτυχής ήταν η δράση του Ελ-
ληνικού Στόλου, ιδίως μετά την πρόσκτηση των 
νέων πλοίων. Τα αντιτορπιλικά και οι κορβέτες 
έπλευσαν μέχρι του Ινδικού και μέχρι του Β. Ατ-
λαντικού Ωκεανού. Τα υποβρύχια εξακολούθησαν 
την επιτυχή δράση τους.

Το Σεπτέμβριο του ’42, ο Στόλος αποχώρησε 
από την Αλεξάνδρεια, όταν όμως ο Ρόμμελ απω-
θήθηκε στο Ελ Αλαμέιν, ο Στόλος επέστρεψε και 
συνεχίζει την πολεμική του δράση με νέα ορμή. 

Τον Δεκέμβριο του ’42 η «Β. Όλγα» βύθισε το 
ιταλικό υποβρύχιο «Uarsciek» και περισυνέλεξε 
τους Ιταλούς ναυαγούς, τους οποίους μετέφερε 
στη Μάλτα.

Ο «Νηρεύς» βύθισε μικρά φορτηγά, τορπίλισε 
ατμόπλοιο νότια της Εύβοιας. Τέλος βύθισε και το 
ιταλικό οπλιταγωγό «Fiume» γεμάτο με Ιταλούς 
στρατιωτικούς. 

Ο «Παπανικολής» τορπίλισε και βύθισε φορ-
τηγό 8.000 τόνων κοντά στη Ρόδο. 

Η «B. Όλγα», σε συνεργασία με αγγλικό αντι-
τορπιλικό, βύθισε πρώτα ιταλικό υποβρύχιο, 
έπειτα το ιταλικό πετρελαιοφόρο «Stromboli» 
και τέλος, σε νυχτερινή ναυμαχία εναντίον ιτα-
λικής νηοπομπής κοντά στο Spartivento, όπου ο 
εχθρός κατατροπώθηκε, και βυθίστηκαν 2 εμπο-
ρικά ατμόπλοια, ένα αντιτορπιλικό και ένα τορπι-
λοβόλο του εχθρού. 

Ο «Αδρίας» ενήργησε επανειλημμένες επι-
θέσεις εναντίον εχθρικών υποβρυχίων, μια από 
τις οποίες κατέληξε στην καταστροφή του γερ-
μανικού υποβρυχίου U-623. Ναυμάχησε, κατό-
πιν, αποτελεσματικά εναντίον τριών γερμανικών 
τορπιλακάτων. 

Η «Πίνδος», σε συνεργασία με αγγλικό 
αντιτορπιλικό, βύθισε το γερμανικό υποβρύχιο 
U-458.

Ο «Κατσώνης» τορπίλισε γερμανική ναρκοθέ-
τιδα και πλοιάρια πυρομαχικών στο Γύθειο και στη 
συνέχεια εμπορικό ατμόπλοιο στις Κυκλάδες. 

Τα ελληνικά πολεμικά πλοία, που αποτελού-
σαν εκείνη τη στιγμή το 1/3 των ελαφρών συμ-
μαχικών δυνάμεων της Μεσογείου, έχουν τον 
Μάιο και τον Ιούνιο του ’43 ένδοξη συμμετοχή 
στις επιχειρήσεις της Τύνιδας και στην κατάληψη 
της Παντελλερία και της Λαμπετούσα, με την «Β. 
Όλγα» σε ναυμαχίες επιφανείας και με το «Μια-
ούλης» σε ανθυποβρυχιακή δράση.

Από τις πλέον ένδοξες ήταν η συμμετοχή των 
«Πίνδος», «Μιαούλης», «Σαχτούρης», «Β. Όλγα», 
«Αδρίας» και «Κανάρης» στην κατάληψη της Σι-
κελίας τον Ιούλιο του ’43. 

Τα ελληνικά πλοία αμύνονταν σε αεροπορικές 
επιθέσεις και σε ιταλικά τορπιλοπλάνα, σε επιθέ-
σεις υποβρυχίων και παράκτιων πυροβολαρχιών, 
εξετέλεσαν ναυτικό βομβαρδισμό, ενεπλάκησαν 
με ιταλικές τορπιλακάτους και σε πολλά άλλα. Η 
«Πίνδος» επιτέθηκε και εξουδετέρωσε εχθρικό 
υποβρύχιο με βόμβες βυθού, ενώ ο «Κανάρης» 
εισέρχεται και κατόπτευσε την Αυγούστα, ανταλ-
λάσσοντας πυρά με τις παράκτιες πυροβολαρχί-
ες. 

Οι Σύμμαχοι τιμώντας την ηρωική προσφορά 
της Ελλάδος, ανέθεσαν την τιμητική αποστολή 
στο αντιτορπιλικό «Κανάρης» να καταλάβει πρώ-
το αυτό από όλα τα συμμαχικά πλοία, το ιταλικό 
λιμάνι της Αυγούστας. 

Τον Σεπτέμβριο, η «Πίνδος» και η «B. Όλγα» 
συμμετείχαν στις αποβατικές επιχειρήσεις στο 
Σαλέρνο και στις 8 Σεπτεμβρίου του 1943, το 
νικητήριο άγγελμα της συνθηκολόγησης της Ιτα-
λίας έγιναν δεκτό με ασυγκράτητο ενθουσιασμό 
από τους Έλληνες ναύτες που έβλεπαν πλέον να 
πλησιάζει η απελευθέρωση της πατρίδος και η 

Το αντιτορπιλικό «Βασίλισσα Όλγα» (Υπηρεσία Ιστορίας 
Ναυτικού).
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επιστροφή στα τιμημένα εδάφη και τις οικογένει-
ές τους. 

Οι σύμμαχοι επέβαλαν στην Ιταλία να παρα-
δώσει το στόλο της έξω από το λιμάνι της Αλε-
ξάνδρειας. Στην επιβλητική, μέσα στην τραγικό-
τητά της, τελετή παράδοσης του Ιταλικού Στόλου 
που είχε επηρμένους μαύρους επισείοντες, δόθη-
κε τιμητική θέση στα αντιτορπιλικά «Β. Όλγα» και 
«Αδρίας», αλλά και στον αρχηγό του Ελληνικού 
Στόλου που επέβαινε στο «Καρτερία». 

Γράφει στο ημερολόγιο του ο κυβερνήτης 
του «Αδρίας» αντιπλοίαρχος Τούμπας: «Παρα-
πλέω εν σημαιοστολισμώ, πενθηφορούντα Ιτα-
λικόν Στόλον». 

Οι Έλληνες ναύτες δακρύζουν από χαρά και 
συγκίνηση στη θέα του άλλοτε γιγαντιαίου και 
πανίσχυρου αντιπάλου στόλου που υποκλινόταν 
τώρα μπροστά τους. 

Όμως και οι θυσίες δεν σταματούν. 
Ο «Κατσώνης» την ίδια εβδομάδα βρέθηκε 

στη Σκιάθο αντιμέτωπος με πάνοπλη γερμανική 
κορβέτα, που με πλήθος βομβών, του προκά-
λεσε συντριπτικές ζημιές. Βαριά χτυπημένο το 
πλοίο εξετέλεσε επείγουσα ανάδυση και οι ναύ-
τες έβαλλαν κατά της κορβέτας με το πυροβόλο 
ώσπου πέφτουν όλοι από τα πυρά των Γερμανών. 
Ο κυβερνήτης τότε, ο ηρωικός Λάσκος, έτρεξε 
στο πυροβόλο και συνέχισε να ρίχνει μόνος του, 
μέχρι που σκοτώνεται κι αυτός πάνω στο κανόνι. 
Ο Γερμανός εμβόλισε τον «Κατσώνη» κανονιο-
βολώντας συνεχώς ακόμα και την ώρα που βυ-

θίζεται μαζί με 26 υπαξιωματικούς και ναύτες, 
με υψωμένη πάντοτε τη σημαία. Ο ύπαρχος και 
δύο υπαξιωματικοί πέφτουν την τελευταία στιγ-
μή στη θάλασσα και κολυμπούν για πάνω από 9 
ώρες μέχρι τη Σκιάθο και από εκεί επέστρεψαν 
και πάλι στη Μέση Ανατολή, για να συνεχίσουν 
τον αγώνα. 

Λίγες ημέρες αργότερα, μετά από επιθετική 
περιπολία στα Δωδεκάνησα, η «Β. Όλγα» κατέ-
πλευσε στη Λέρο με το αγγλικό αντιτορπιλικό 
«Intrepid» και σχεδόν αμέσως, τα δύο πλοία δέ-
χθηκαν σφοδρή αεροπορική επίθεση από γερμα-
νικά στούκας. Το «Intrepid» κόπηκε στα δύο από 
μία βόμβα και την ίδια τύχη είχε και η «Β. Όλγα» 
που βυθίστηκε, ενώ ο κυβερνήτης και ο ύπαρχος 
έχουν σκοτωθεί, παρασύροντας 4 ακόμη αξιω-
ματικούς, 15 υπαξιωματικούς και 50 άνδρες του 
πληρώματος. 

Τα ελληνικά αντιτορπιλικά δεν πτοήθηκαν. 
Μαζί με συμμαχικές δυνάμεις, επιχείρησαν κατά 
των κατοχικών δυνάμεων των Δωδεκανήσων 
και εξετέλεσαν πλήθος αποστολών και μαχών 
με τα εχθρικά υποβρύχια και την αεροπορία, βά-
ζοντας υποθήκες για την οριστική ανάκτησή τους 
από τα χέρια των κατακτητών, αλλά και προσπα-
θώντας να εκδικηθούν τον χαμό της δοξασμένης 
«Β. Όλγας».

Ο «Αδρίας» πλέοντας προς Κάλυμνο πρό-
σκρουσε σε γερμανική νάρκη και αποκόπηκε ολό-
κληρη η πρώρα του. Ο κυβερνήτης αντί να εγκα-
ταλείψει το πλοίο όπως διατάχτηκε, το οδήγησε 

Αεροφωτογραφία της διάταξης των πλοίων πριν από την απόβαση στη Νορμανδία. Διακρίνονται τα φορτηγά πλοία που 
σχηματίζουν κυματοθραύστη περίπου παράλληλο προς την ακτή για την προστασία της ακτής από τον κυματισμό και την 
ασφαλή προσγειάλωση των αποβατικών στα σημεία απόβασης (Lloyd’s List 1994).
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με υπεράνθρωπες προσπάθειες στην απέναντι 
Μικρασιατική ακτή. Εκεί πέτυχε να το στεγανο-
ποιήσει και με κομμένη την πρώρα. Στη συνέχεια 
το οδήγησε στην Αλεξάνδρεια, όπου έγινε δεκτός 
με ενθουσιώδεις επευφημίες.

Οι περιπολίες και οι συνοδείες των ελληνικών 
πολεμικών συνεχίστηκαν κατά τους τελευταίους 
μήνες του ’43 και τους πρώτους του ’44, σε όλη 
τη Μεσόγειο, αλλά και σε μακρινότερα ακόμα πε-
λάγη. 

Τα «Κρήτη», «Θεμιστοκλής», «Σάμος», «Λή-
μνος» και «Χίος» συμμετείχαν τον Ιανουάριο του 
’44 στην απόβαση του Άντζιο και απέσπασαν τον 
έπαινο του διοικητού για τη δράση τους. 

Ο «Κριεζής» και ο «Τομπάζης», συμμετείχαν 
στις συνοδείες νηοπομπών στο Βόρειο Ατλαντικό, 
έλαβαν μέρος στη σκληρή μάχη κατά του πλή-
θους των γερμανικών υποβρυχίων και αντιμε-
τώπισαν τον παγερό χειμώνα της Ισλανδίας και 
της Νέας Γης. 

Η συμβολή του ποντοπόρου εμπορικού μας 
Ναυτικού στη νίκη ήταν εξίσου ένδοξη. Αναφέρει 
ο ναύαρχος Γεωργιάδης: 

«Πολλοί Έλληνες εφοπλιστές που 
ζούσαν στο εξωτερικό και μπορούσαν να 
αποφύγουν τα δεινά του πολέμου κατε-
βαίνουν στη Μ. Ανατολή και υπηρετούν 
στο Πολεμικό μας Ναυτικό μέχρι το 1945. 
Ανάμεσά τους οι Σταύρος Νιάρχος, Λως, 
Εμπειρίκος Λαιμός, Βεργωτής, Ευσταθίου, 
Λιβανός, Ιγγλέσης, Βερνίκος και πολλοί 
άλλοι. 

Η συνολική χωρητικότητα των ελλη-
νόκτητων πλοίων ήταν περί το 2,6% της 
παγκόσμιας. Με απόφαση της κυβερνή-
σεως, το ΕΕΝ διαθέτει τα πλοία του ήδη 
από την έναρξη του πολέμου στην κοινή 
συμμαχική προσπάθεια. Οι διαταγές που 
εκδόθηκαν προς τα γερμανικά Υ/Β από 
το 1939, αναφέρουν: «Επειδή οι Έλληνες 
έχουν πωλήσει και μισθώσει πολυάριθμα 
πλοία στους Άγγλους, τα πλοία τους να 
θεωρούνται εχθρικά». 

Το «Ελπίς» απέσπασε τις επιδοκιμασίες του 
Βασιλέως της Αγγλίας όταν υπό σφοδρότατο 
βομβαρδισμό κατέπλευσε στη Λιβύη και ανεφοδί-

ασε με καύσιμα τους Συμμάχους, ενώ ο Τσόρτσιλ 
επισκέφθηκε και συνεχάρη προσωπικώς τον Κυ-
βερνήτη και το πλήρωμα του «Νικόλαος Κουλου-
κουντής» που κατάφερε να εισέλθει στο λιμένα 
της Λιβύης και να ανεφοδιάσει το 8ο Βρετανικό 
Στράτευμα. 

Η Ελλάδα, από τα 500 περίπου ποντοπόρα 
πλοία της απώλεσε τα 370 και από τα 700 καΐκια 
της, απώλεσε τα 500. Κατά τα βρετανικά αρχεία, 
το 14% του συνολικού αριθμού των κατά τον 
Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο βυθισθέντων εμπορικών 
πλοίων, ήσαν πλοία ελληνικά. 

Ενώ ο πολεμικός και εμπορικός στόλος της 
Ελλάδος διακρίνεται στον αγώνα για την υπε-
ράσπιση της ελευθερίας, «η διχόνοια η δολερή», 
το καταραμένο αυτό εθνικό ελάττωμα, κάνει την 
εμφάνισή της όταν το μέλλον διαγραφόταν αισιό-
δοξο και η απελευθέρωση της πατρίδος φαινόταν 
πλησιέστερη παρά ποτέ. 

Τα μέχρι τότε λαμπρά επιτεύγματα, οι θυσί-
ες και το τόσο αίμα που είχε χυθεί, κινδύνευσαν 
να αποβούν μάταια εξ αιτίας των γεγονότων της 
στάσεως των πλοίων που εκδηλώθηκε τον Απρί-
λιο του ’44 στην Αλεξάνδρεια. 

Κάποια πλοία των οποίων τον έλεγχο απέ-

Το κείμενο του συγχαρητηρίου τηλεγραφήματος του βασι-
λέα της Μεγάλης Βρετανίας στον πλοίαρχο Νικόλαο Κου-
βαλιά του φορτηγού «Ελπίς» (πηγή: Ντούνης Χρ., αντιναύ-
αρχος, επίτιμος αρχηγός Λιμενικού Σώματος, «Εις μνήμην... 
Ναυτικοί και Πλοία που χάθηκαν στο Δεύτερο Παγκόσμιο 
Πόλεμο (1939-1945)», εκδ. Πιτσιλός).
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Έλληνα αρχηγό Στόλου μικρή προθεσμία προκει-
μένου να καταστείλει τη στάση. 

Προ του μεγίστου εθνικού κινδύνου να απο-
μείνει η Ελλάς χωρίς Ναυτικό, ντροπιασμένη και 
αναξιόπιστη, αξιωματικοί υπό την ηγεσία νέου 

κτησαν οι συνωμότες των λεγόμενων «επιτροπά-
των», άρχισαν να υπακούν τους αξιωματικούς και 
ν’ αρνούνται να αποπλεύσουν για επιχειρήσεις. 

Οι Άγγλοι αποφάσισαν να βυθίσουν τον Ελλη-
νικό Στόλο με τα καταδρομικά τους δίνοντας στον 

Σαλπιγκτές του «Γεώργιος Αβέρωφ» το 1944. Ο Ελληνικός Στόλος επιστρέφει θριαμβευτής στην ελεύθερη πλέον Ελλάδα 
(Αρχείο Θ/Κ «Αβέρωφ»).
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στο Φάληρο και αποδίδοντας τον οφειλόμενο φό-
ρο τιμής στα δοξασμένα νερά της Σαλαμίνας που 
ποτέ δεν έπαψαν να τους εμπνέουν. 

Οι Έλληνες ναύτες του Πολεμικού Ναυτικού, 
έτυχαν της πιο θερμής υποδοχής στο Φάληρο 
και τον Πειραιά δεχόμενοι με υπερηφάνεια τις 
εκδηλώσεις ευγνωμοσύνης και θαυμασμού του 
Ελληνικού Λαού. 

Η πολύπαθη Πατρίδα υποδέχεται με δάκρυα 
ευγνωμοσύνης τα άξια τέκνα της. 

Πολλοί ήταν αυτοί που χάθηκαν δίδοντας «τον 
αγώνα τον καλόν» για την ελευθερία όχι μόνο της 
Πατρίδας, αλλά και της Ανθρωπότητας ολόκληρης 
που απειλείτο από τον ολοκληρωτισμό σε όλα τα 
μήκη και τα πλάτη της γης. Οι θυσίες τους όμως, 
δεν χάθηκαν. Αν μπορέσουμε κάποτε να πούμε 
ότι ζούμε σε έναν κόσμο με ελευθερία και αξιο-
πρέπεια, έναν κόσμο καλύτερο, θα το οφείλουμε 
σ’ αυτούς που θυσίασαν σπίτια, οικογένειες και 
την ίδια τους τη ζωή, πολεμώντας γι’ αυτό το 
σκοπό. 

Το Ελληνικό Πολεμικό Ναυτικό «μη υποστέλ-
λοντας και μη εγκαταλείποντας τας σημαίας» κα-
τάφερε, όχι μόνο να γίνει υπολογίσιμος παράγων 
κυρίως στο ευρωπαϊκό πολεμικό θέατρο, αλλά 
και να καταστεί βασικός μοχλός προωθήσεως και 
υπερασπίσεως των εθνικών δικαίων και συμφε-
ρόντων. 

Με το πέρας του πολέμου, η μικρή Ελλάδα εί-
χε στη κατοχή της ένα πολεμικό στόλο πολλαπλά 
ισχυρότερο και μεγαλύτερο αυτού που τα πάντοτε 
πενιχρά οικονομικά της, της επέτρεπαν να χτίζει 
τις προηγούμενες πέντε δεκαετίες. 

Η ναυτική αυτή δύναμη και οι λοιπές Ένοπλες 
Δυνάμεις που με μεγάλες θυσίες του ελληνι-
κού λαού, αλλά και με τη βοήθεια των συμμά-
χων απέκτησε, της επέτρεψαν να ζει μέχρι τώρα 
ελεύθερα, ειρηνικά, και με τον σεβασμό φίλων 
και εχθρών. Το ασφαλές περιβάλλον που της 
εξασφάλισε η στρατιωτική και διπλωματική της 
ικανότητα, επέτρεψε την ανάπτυξή της. 

Οι πρόγονοί μας, μας κληροδότησαν την ελευ-
θερία και την εθνική αξιοπρέπεια. Τα αγαθά αυτά 
δεν είναι δεδομένα. Εμείς οι νεότεροι θα πρέπει 
πάντα να είμεθα σε θέση να τα υπερασπιστούμε 
και να θυσιαστούμε γι’ αυτά.

αρχηγού του Στόλου κατέλαβαν με ένοπλη έφοδο 
τα στασιάσαντα πλοία στην Αλεξάνδρεια. 

Αρκετοί είναι οι εκατέρωθεν νεκροί και τραυ-
ματίες από χέρια ελληνικά. 

Στο Πορτ Σάιντ, τη Μάλτα και την Ιταλία όπου 
η ανυπακοή και η στάση είχε μεταδοθεί σαν κα-
κή αρρώστια, η καταστολή επετεύχθη ευτυχώς 
αναίμακτα. 

Η αξιοπιστία του Ελληνικού Στόλου είχε απο-
κατασταθεί και η συμμετοχή ελληνικών μονάδων 
στις επιχειρήσεις συνεχιζόταν αμείωτη. 

Τον Ιούνιο και Ιούλιο του ’44 ο «Κριεζής» και 
ο «Τομπάζης» συμμετείχαν στη μεγαλύτερη επι-
χείρηση της σύγχρονης εποχής, την απόβαση της 
Νορμανδίας, με συνοδείες και ανθυποβρυχιακή 
δράση κατά γερμανικών υποβρυχίων.

Ένα μήνα αργότερα, η «Πίνδος», η «Κρήτη», 
ο «Θεμιστοκλής», το «Ναβαρίνο» και τα αρμα-
ταγωγά «Σάμος», «Λήμνος» και «Χίος» έλαβαν 
μέρος μαζί με άλλα 880 συμμαχικά πλοία στην 
απόβαση της Ν. Γαλλίας και διακρίθηκαν για την 
ανθυποβρυχιακή και αντιαεροπορική τους δράση. 
Τα ελληνικά αρματαγωγά, συμμετείχαν στη νη-
οπομπή που ξεκίνησε από το Οράν και την 15 
Αυγούστου κατέπλευσαν στην κυανή ακτή στο Σεν 
Τροπέ και Σαν Ραφαέλ, και διενήργησαν επιτυχώς 
απόβαση συμμαχικών στρατευμάτων, πλωτών 
αποβατικών γεφυρωμάτων και μηχανοκίνητων 
μέσων. Το «Χίος» δέχθηκε αεροπορικές επιθέσεις 
που αποκρούστηκαν με τα αντιαεροπορικά του 
πυροβόλα. 

Τα υποβρύχια διακρίθηκαν και πάλι με τον «Πι-
πίνο» που την 1η Σεπτεμβρίου, βύθισε στο Καρ-
λόβασι της Σάμου το αντιτορπιλικό «Calatafimi» 
προκαλώντας σοβαρότατες ζημιές στο φορτηγό 
«Ωρίων» και άλλα γερμανικά πλοία αγκυροβολη-
μένα στο Καρλόβασι.

Αλλά η ώρα της δικαίωσης ήταν πια κοντά. Το 
απόγευμα της 17ης Οκτωβρίου του ’44 η ελλη-
νική ναυαρχίδα, ο θρυλικός «Γεώργιος Αβέρωφ», 
έπλεε περήφανος προς το Φάληρο ακολουθού-
μενος από τα λοιπά πλοία του Ελληνικού Στόλου 
οδηγώντας τα πίσω στην ελεύθερη πλέον πατρί-
δα. Οι μαύρες ώρες της δουλείας και της ταπεί-
νωσης είχαν περάσει.

Τα πλοία του Στόλου αγκυροβόλησαν αθρόως 
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Η αποδημία του Στόλου τον Απρίλιο 
του 1941 και η «δεύτερη πατρίδα»  
που αυτός βρήκε στην Αίγυπτο

Του Αναστάσιου Κ. Δημητρακόπουλου
Αντιναυάρχου ΠΝ ε.α.
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Ο θριαμβευτικός είσπλους στην Αλεξάνδρεια του αντι-
τορπιλικού «Αδρίας» δίχως την πλώρη. Το ναυτικό αυτό 
κατόρθωμα προκάλεσε τον θαυμασμό των συμμάχων, οι 
οποίοι του επιφύλαξαν αποθεωτική υποδοχή (πίνακας του 
Α. Κανά στο υπουργείο Εθνικής Αμύνης).

Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1940, εισήλ-
θε στη ΣΝΔ του 1955 και αποφοίτησε 
το 1959 ως μάχιμος Σημαιοφόρος. 
Τον Ιούνιο του 1973, υπηρετώντας ως 
ύπαρχος του αντιτορπιλικού «Λόγχη», 
συνελήφθη για συμμετοχή στο Κίνημα 
του Ναυτικού του Μαΐου 1973, τέθηκε 
σε κατάσταση αργίας διά προσκαίρου 
παύσεως, το ίδιο έτος αποστρατεύθη-
κε και επαναφέρθηκε στο Ναυτικό το 
1974 μετά την αποκατάσταση της Δη-
μοκρατίας. Φοίτησε στην ελληνική και 
τη γαλλική Ναυτική Σχολή Πολέμου και 
έλαβε πτυχίο εξειδίκευσης Επιτελούς. 
Υπηρέτησε σε πλοία επιφανείας και σε 
επιτελικές και διοικητικές θέσεις. Δια-
τέλεσε κυβερνήτης πέντε πλοίων, αρ-
χιεπιστολέας της Διοίκησης Αντιτορπι-
λικών, διευθυντής πολεμικής σχεδία-
σης στο Ανώτατο Συμμαχικό Επιτελείο 
Ευρώπης (SHAPE), διοικητής Πλοίων 
Αποβάσεως, διοικητής τού Ναυστάθ-
μου Κρήτης και διευθυντής τού Α΄ 
Κλάδου τού Γενικού Επιτελείου Ναυτι-
κού ΓΕΝ (και Επιτελάρχης της ΝΑΤΟϊ-
κής Διοίκησης Ανατολικής Μεσογείου), 
καθώς και του Β΄ Κλάδου τού Γενικού 
Επιτελείου Εθνικής Άμυνας. Έχει τι-
μηθεί με παράσημα και μετάλλια του 
Πολεμικού Ναυτικού. Αποστρατεύθηκε 
το 1991 με το βαθμό του αντιναυάρ-
χου και την περίοδο 1992-1993 ανα-
κλήθηκε στην ενέργεια για υπηρεσία 
στο υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Έχει 
συνεργαστεί με το Ελληνικό Ίδρυμα 
Ευρωπαϊκής και Εξωτερικής Πολιτι-
κής (ΕΛΙΑΜΕΠ) και έχουν δημοσιευθεί 
βιβλία του σε στρατιωτικο-πολιτικά 
θέματα και σχετικά με την ιστορία τού 
Ναυτικού, μεταξύ των οποίων το τε-
τράτομο Βιογραφικό Λεξικό των Απο-
φοίτων της Σχολής Ναυτικών Δοκίμων 
(Βραβείο Ακαδημίας Αθηνών, 2007) 
και το πεντάτομο Β΄ Παγκόσμιος Πό-
λεμος. Οι Πολεμιστές του Ναυτικού 
Θυμούνται...
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Όταν τις πρώτες πρωινές ώρες της 28ης Οκτω-
βρίου 1940 κυκλοφόρησε η είδηση πως η Ιταλία 
είχε επιδώσει τελεσίγραφο στην Ελλάδα και ότι η 
απάντηση του Μεταξά ήταν αρνητική, συνέβη κά-
τι απροσδόκητο: ο ελληνικός λαός πανηγύριζε! Ο 
πόλεμος είναι κάτι φρικτό, και όμως, σε όλες τις 
πόλεις λάβαιναν χώρα εκδηλώσεις ενθουσιασμού. 
Επί μήνες, οι ιταλικές προκλήσεις είχαν διαδεχθεί 
η μία την άλλη: επεισόδια στην ελληνο-αλβανική 
μεθόριο, αεροπορικές επιθέσεις σε αντιτορπιλικά 
και υποβρύχιά μας, με αποκορύφωμα τον ιταμό 
τορπιλισμό του καταδρομικού «Έλλη» στην Τήνο, 
ανήμερα της Παναγία. Η κυβέρνηση, προσπαθώ-
ντας να αποφύγει την ένοπλη αναμέτρηση, δεν 
είχε δημοσιοποιήσει τις αδιάσειστες αποδείξεις 
που διέθετε για την ταυτότητα των δραστών τους, 
αλλά ο κόσμος είχε πια καταλάβει τον δράστη και 
η αγανάκτησή του είχε κορυφωθεί. Η κήρυξη του 
πολέμου λειτούργησε σαν λύτρωση. Είχε έλθει η 
ώρα της εκδίκησης. 

Στον υπέρ πάντων αγώνα, η ψυχή του Έλλη-
να στρατιώτη έδειξε όλο το μεγαλείο της. Πολύ 
σύντομα, ανέκοψε την προέλαση των εχθρικών 

δυνάμεων και πέρασε στην αντεπίθεση. Στους 
πέντε μήνες που ακολούθησαν, η Ελλάδα μεγα-
λούργησε. Πολεμώντας έναν ισχυρότερο εχθρό 
και μέσα στο βαρύ καταχείμωνο, πέρασε τα σύ-
νορα και άρχισε να απελευθερώνει τη μία μετά 
την άλλη τις βορειοηπειρωτικές πόλεις και χωριά. 
Αργυρόκαστρο, Δελβίνο, Χιμάρα, Άγιοι Σαράντα, 
υποδέχονταν τα ελληνικά στρατεύματα με πανη-
γυρισμούς. Κάθε τόσο, οι καμπάνες σε όλη την Ελ-
λάδα κτυπούσαν χαρμόσυνα για να αναγγείλουν 
μία νέα νίκη, οι εφημερίδες ήταν γεμάτες από τις 
περιγραφές τους, οι θεατρικές επιθεωρήσεις εξυ-
μνούσαν τα κατορθώματα των στρατιωτών μας 
και κορόιδευαν τους Ιταλούς, ενώ τα τραγούδια 
της Σοφίας Βέμπο ήταν στα χείλη όλων… Η Ελλάδα 
παραληρούσε από πατριωτικό ενθουσιασμό και ο 
κόσμος όλος θαύμαζε τη μικρή αυτή χώρα που 
ταπείνωνε τον υπερφίαλο εισβολέα. Ήταν η εποχή 
που ο Άξονας θριάμβευε σε όλα τα μέτωπα και η 
Αγγλία είχε μείνει μόνη της, αγωνιζόμενη να μην 
υποκύψει. Και τώρα, η Ελλάδα νικούσε! Ήταν μία 
μεγάλη ανακούφιση. Ήταν η Πρώτη Νίκη!

Την ώρα που ο Στρατός μας έγραφε τις ηρωι-

Ο πρωθυπουργός Ιωάννης Μεταξάς, μετά την επίσκεψή του στους τραυματίες του καταδρομικού «Έλλη» στο Ναυτικόν 
Νοσοκομείον του Πειραιώς, συνομιλεί στο προαύλιο με τον αρχηγό του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού, υποναύαρχο Σα-
κελλαρίου, τον υφυπουργό Μπουρμπούλη και τον υποδιευθυντή του νοσοκομείου, αρχίατρο Ηλιόπουλο (Η Βραδυνή, 
19/8/1940).
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κές σελίδες που έμειναν στην Ιστορία ως το «Έπος 
της Αλβανίας», το Ναυτικό έγραφε τις δικές του. 
Δεν ήταν ένας αγώνας με εμφανή αποτελέσματα, 
όπως εκείνα του Στρατού. Ήταν ένας αφανής αγώ-
νας. Ήταν ο αγώνας για την εξασφάλιση της μετα-
φοράς των εφέδρων στα κέντρα επιστράτευσης, 
της προώθησής τους στο μέτωπο μαζί με το υλικό 
τους, της συνεχούς ενίσχυσης και του ανεφοδια-
σμού των μαχητών και της μεταφοράς των τραυ-
ματιών. Βέβαια, όλες αυτές οι μεταφορές γίνονταν 
με επιταγμένα εμπορικά πλοία, αλλά ο σχεδιασμός 
και η συνοδεία τους ανήκε στην αρμοδιότητα του 
Ναυτικού. Ακόμη και οι ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες 
εκτελούνταν με τη συνοδεία των πλοίων του Στό-
λου. Όλες αυτές οι πάμπολλες μεταφορές εκτελέ-
στηκαν έγκαιρα και με θαυμαστή ακρίβεια, χωρίς 
ούτε μία απώλεια πλοίου ή ζωής. Τα αντιτορπιλικά 
μας βρίσκονταν συνεχώς εν πλω, συνοδεύοντας 
τις νηοπομπές σε όλο το Αιγαίο, σε μερικές δε πε-
ριπτώσεις προς και από την Αίγυπτο. Και τούτο με 
τις ιταλικές ναυτικές δυνάμεις να βρίσκονται σε 
ελάχιστη απόσταση, στον Ναύσταθμο της ιταλο-
κρατούμενης Λέρου.

Τα μεγαλύτερα αντιτορπιλικά, με επικεφαλής 
τον αρχηγό του Στόλου, υποναύαρχο Επαμεινώνδα 
Καββαδία, έκαναν και τρεις νυκτερινές καταδρο-
μικές ενέργειες στο Στενό του Οτράντο, με σκοπό 
την προσβολή του ρεύματος ανεφοδιασμού των 
ιταλικών στρατευμάτων στην Αλβανία. Δεν συνά-
ντησαν τον αντίπαλο και αναγκάστηκαν να απο-
χωρήσουν πριν από το πρώτο φως, δεδομένου 
ότι μη έχοντας αεροπορική κάλυψη, κινδύνευαν 
να προσβληθούν από την Ιταλική Αεροπορία και 
να εμπλακούν σε έναν εξαιρετικά άνισο αγώνα. 
Στην τρίτη επιδρομή, εξοργισμένος ο αρχηγός 
Στόλου από αυτήν την επαναλαμβανόμενη κακο-
τυχία, βομβάρδισε τον λιμένα της Αυλώνας. Μπο-
ρεί αυτές οι καθαρά επιθετικές ενέργειες να μην 
έφεραν τα προσδοκώμενα αποτελέσματα, αλλά 
είχαν τεράστιο ψυχολογικό αντίκτυπο στο ηθικό 
του αγωνιζόμενου έθνους και κατέδειξαν ότι το 
Ναυτικό μας μπορούσε και είχε την επιθυμία να 
προκινδυνεύει.

Σε μια άλλη περίπτωση, τον Μάρτιο του 1941, 
ο Ελληνικός Στόλος κλήθηκε από τον αρχηγό των 
Βρετανικών Ναυτικών Δυνάμεων της Μεσογείου 
να συμπράξει με αυτές στη ναυτική συμπλοκή με 
τον Ιταλικό Στόλο η οποία έμεινε γνωστή στην 

ιστορία ως η ναυμαχία του Ματαπά. Χωρίς χρονο-
τριβή, ο αρχηγός Στόλου απέπλευσε με το σύνολο 
των αντιτορπιλικών, μεγάλων και μικρών, και κα-
τευθύνθηκε στο Ιόνιο. Τελικά, προς μεγάλη λύπη 
των πληρωμάτων τους που ήλπιζαν ότι θα εκδι-
κούνταν την καταβύθιση της «Έλλης», η ναυμαχία 
ολοκληρώθηκε χωρίς την ελληνική συμμετοχή.

Στο ίδιο διάστημα, τα υποβρύχιά μας εκτελού-
σαν συνεχείς πολεμικές περιπολίες στο Ιόνιο και 
μέχρι το Στενό του Οτράντο. Όλα είχαν σημαντικές 
επιτυχίες καταβυθίζοντας ιταλικά πλοία που με-
τέφεραν στρατό και εφόδια. Σε μία από αυτές τις 
περιπολίες και αφού είχε βυθίσει τον στόχο του, 
το υποβρύχιο «Πρωτεύς» προσεβλήθη με τη σει-
ρά του από ιταλικό ανθυποβρυχιακό σκάφος και 
χάθηκε αύτανδρο. Ήταν η μοναδική απώλεια του 
Στόλου μας κατά τον Ελληνο-ιταλικό Πόλεμο του 
1940-1941 και το Ναυτικό έκλαψε για τον ηρωικό 
χαμό των ανδρών του.

Η αποδημία του Στόλου
Η κατάσταση άλλαξε στις 6 Απριλίου 1941, όταν 
εισέβαλαν και οι Γερμανοί. Κατέβηκαν από την κοι-
λάδα του Αξιού, μία περιοχή λιγότερο φυλασσό-
μενη, δεδομένου ότι ο όγκος του Ελληνικού Στρα-
τού ήταν προσανατολισμένος στα δυτικά εναντίον 
των Ιταλών. Οι Έλληνες αμύνθηκαν όσο καλύτερα 
μπορούσαν, αλλά αναγκάστηκαν να υποκύψουν 
μπροστά στον πολύ υπέρτερο και ισχυρότερο νέο 
αντίπαλο. Τελευταία έπεσαν τα οχυρά, μετά από 
μία πολυήμερη ηρωική αντίσταση. Η Θεσσαλονί-

Ο Επαμεινώνδας Καββαδίας.
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κη καταλήφθηκε και ο γερμανικός οδοστρωτήρας 
ξεχύθηκε προς Νότον, συντρίβοντας την όποια 
ασθενή αντίσταση συναντούσε. Πλησίαζε η Μεγά-
λη Εβδομάδα που προβλεπόταν μαρτυρική. Είχε 
αρχίσει αυτό που αποκλήθηκε «κατάρρευση», δε-
δομένου ότι πέραν των άλλων, με το θάνατο του 
Μεταξά, η χώρα βρέθηκε χωρίς ισχυρή πολιτική 
ηγεσία.

Στο μεταξύ, τα πλοία του Στόλου είχαν συγκε-
ντρωθεί στον Κόλπο Μεγάρων και άλλους όρμους 
του Σαρωνικού, παραμένοντας εκτεθειμένα στις 
ανελέητες επιθέσεις της Γερμανικής Αεροπορίας, η 
οποία, ουσιαστικά ανενόχλητη, κυριαρχούσε στον 
αέρα. Σκέψεις για απόσυρση των πλοίων προς 
Νότον υπήρχαν, αλλά η πολιτική ηγεσία παρέμενε 
αναποφάσιστη.

Τελικά, καθώς έμπαινε η Μεγάλη Εβδομάδα, 
η μεγάλη απόφαση λήφθηκε, αλλά ο υφυπουρ-
γός των Ναυτικών (που ουσιαστικά διηύθυνε το 
υπουργείο μετά την αυτοκτονία του Κορυζή) απο-
χώρησε διαφωνώντας. Σε μία ενέργεια που μόνο 
από τις έκρυθμες συνθήκες που επικρατούσαν 
μπορεί να δικαιολογηθεί, ο αρχηγός του Γενικού 
Επιτελείου υποναύαρχος Αλέξανδρος Σακελλαρί-
ου ανέλαβε αυτόβουλα την πολιτική ηγεσία του 
Ναυτικού και διέταξε τον απόπλου των πλοίων με 

νότια κατεύθυνση. Τις αμέσως επόμενες μέρες η 
θέση του επισημοποιήθηκε στην κυβέρνηση, στην 
οποία του ανατέθηκε και η αντιπροεδρία.

Έτσι, ενώ οι Γερμανοί βρίσκονταν λίγα χιλιόμε-
τρα από την Αθήνα, άρχισε η «έξοδος» των πλοίων, 
αυτό που αποκλήθηκε η «Αποδημία του Στόλου». 
Σε ένα από τα αντιτορπιλικά επιβιβάστηκαν και τα 
μέλη της κυβέρνησης. Κατάφεραν να διαφύγουν 
και να φθάσουν στην Αλεξάνδρεια –τα περισσότε-
ρα με ενδιάμεσο κατάπλου στη Σούδα– το θρυλικό 
θωρηκτό «Γεώργιος Αβέρωφ», τα αντιτορπιλικά 
«Βασίλισσα Όλγα», «Σπέτσαι», «Κουντουριώτης», 
«Ιέραξ», «Πάνθηρ» και «Αετός», τα χαρακτηρισμέ-
να πλέον ως τορπιλοβόλα παλαιά αντιτορπιλικά 
«Σφενδόνη», «Νίκη» και «Ασπίς», τα υποβρύχια 
«Νηρεύς», «Παπανικολής», «Κατσώνης», «Γλαύ-
κος» και «Τρίτων», το πλωτό συνεργείο «Ήφαι-
στος», τα οπλιταγωγά «Κορινθία» και «Ιωνία» και 
το επίτακτο εμπορικό πλοίο «Μαρίτ Μερσκ», γεμά-
το εφόδια και πυρομαχικά. Συνολικά 19 μονάδες. 
Ωστόσο, είχαν χαθεί τέσσερα αντιτορπιλικά, δέκα 
τορπιλοβόλα, δύο τορπιλάκατοι, τέσσερα ναρκαλι-
ευτικά και δύο βοηθητικά πλοία.

Σκοπός του απόπλου για τη Μέση Ανατολή δεν 
ήταν η απλώς η διαφυγή από τον όλεθρο. Ήταν 
η συνέχιση του αγώνα μέχρι το τέλος. Ωστόσο, 

Το πλήρωμα του «Θεμιστοκλής» (πλοίο που παραχωρήθηκε στο Ελληνικό Ναυτικό επί δανεισμώ από το Βρετανικό Ναυτικό) 
στην Αλεξάνδρεια.
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δεν έφυγαν απλώς «καράβια», αλλά «Ναυτικό», 
με τον αρχηγό του Γενικού Επιτελείου, τον αρχη-
γό του Στόλου, τους διοικητές, τους κυβερνήτες, 
τους αξιωματικούς, τους υπαξιωματικούς και τα 
πληρώματα. Δηλαδή Ναυτικό ολόκληρο, συντε-
ταγμένο. Καταπονημένο, αλλά όχι νικημένο. Δεν 
έχει υπάρξει ανάλογο στη διεθνή ιστορία. Και αυτό 
είναι κάτι που δεν πρέπει να παραγνωρίζεται ούτε 
να ξεχνιέται.

Ναυτικό σημαίνει, κυρίως, άνθρωποι και εδώ 
επιβάλλεται να σταθούμε με σεβασμό. Αν κάποι-
ος προσπαθήσει να φανταστεί εκείνες τις μέρες 
της πλήρους αποδιοργάνωσης και να βάλει το 
εαυτό του στη θέση των ανδρών που υπηρετού-
σαν στα πλοία, δεν μπορεί παρά να διερωτηθεί: 
Πού πήγαιναν αυτοί οι άνθρωποι; Τι ήταν εκείνο 
που τους έκανε να κινήσουν τα καράβια με νότια 
κατεύθυνση; Δεν σκέφθηκαν ότι πιθανόν να μην 
επέστρεφαν ποτέ στον τόπο τους, όχι γιατί θα σκο-
τώνονταν –τούτο στην τραγικότητά του θα ήταν το 
λιγότερο– αλλά επειδή, ενδεχομένως θα υπερί-

σχυε ο Άξονας, καθώς όλες οι μέχρι τότε ενδείξεις 
αυτό έδειχναν. Για τους νεότερους, παιδιά ακόμη, 
τα πράγματα ήταν ευκολότερα. Ρόλο θα πρέπει να 
έπαιξε και ο νεανικός ενθουσιασμός και η περιπε-
τειώδης διάθεση. Ωστόσο, για τους μεγαλύτερους 
σε ηλικία αξιωματικούς και υπαξιωματικούς, τα 
διλήμματα πρέπει να ήταν τρομερά. Εγκατέλειπαν 
συζύγους, παιδιά, υπέργηρους γονείς, την πατρίδα 
τους στη χειρότερη στιγμή, την ώρα που σκλαβω-
νόταν. Θα τους ξανάβλεπαν; Και όμως, έφυγαν. 
Έφυγαν και ολόκληρα πληρώματα πλοίων που εί-
χαν βυθιστεί, τρέχοντας να χωθούν σε κάποιο κα-
ράβι. Έφυγαν γιατί αυτό επέβαλε ο πατριωτισμός 
τους, το καθήκον και η ντροπή για τη μη εκτέλεσή 
του. Αναμφίβολα, υπήρξαν και κάποιες λιποψυχίες, 
σε μερικές περιπτώσεις –ελάχιστες– από άτομα 
που θα έπρεπε να δώσουν το παράδειγμα. Οι αδυ-
ναμίες είναι ανθρώπινες…

Ένα από τα περιστατικά της Αποδημίας του 
Στόλου είναι και αυτό του «Αβέρωφ». Αξίζει να του 
αφιερωθούν μερικές γραμμές γιατί δίνει εναργέ-

Το θωρηκτό «Γεώργιος Αβέρωφ» αγκυροβολημένο στο Πορτ Σάιντ κατά τη διάρκεια του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου (φω-
τογραφικό αρχείο Θ/Κ «Αβέρωφ»).
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στατα την εικόνα του πνεύματος που επικράτησε, 
ακόμη και μέσα στον παροξυσμό εκείνων των 
ημερών. Από την αρχή του πολέμου το γηραιό 
θωρηκτό βρισκόταν δεμένο σε τσαμαδούρα στον 
Κόλπο Ελευσίνας. Ήταν πλήρως επανδρωμένο, 
αλλά η ηλικία και τα μέσα του δεν του επέτρεπαν 
πια να συμμετέχει σε επιχειρήσεις. Εκεί το βρή-
κε η γερμανική εισβολή και επανειλημμένα έγινε 
στόχος της γερμανικής αεροπορίας. Ο ισχυρός 
αντιαεροπορικός οπλισμός του το προφύλασσε, 
αλλά μέχρι πότε; Όταν ήλθε η ώρα της Αποδημί-
ας του Στόλου, συνεχώς μεταβαλλόμενες φήμες 
το ήθελαν πότε να ακολουθεί τα άλλα πλοία και 
πότε να αυτοβυθίζεται. Στο μεταξύ, παρέμενε στο 
αγκυροβόλιό του, με τα γερμανικά αεροσκάφη να 
προσπαθούν να το βυθίσουν.

Κάποια στιγμή, στα μέσα της Μεγάλης Εβδομά-
δας και ενώ ο κυβερνήτης του πλοίαρχος Ι. Βλαχό-
πουλος είχε ανέβει στην Αθήνα για να εκμαιεύσει 
από το ΓΕΝ τη διαταγή απόπλου και ο ύπαρχός του 
είχε και αυτός εξέλθει στην ξηρά, το πλήρωμα και 
οι νεότεροι αξιωματικοί «στασίασαν», ζητώντας 
τον βίαιο απόπλου του πλοίου. Ο αρχαιότερος έν-
δον αξιωματικός, ο πλωτάρχης Παναγιώτης Δαμη-
λάτης, συντάχθηκε με αυτούς και ανέλαβε την δια-
κυβέρνηση του θωρηκτού. Το πλοίο έλυσε από την 
τσαμαδούρα, έφθασε στον δίαυλο της Ψυττάλειας, 
αλλά ο επικεφαλής του Σταθμού δεν του άνοιγε το 

φράγμα γιατί δεν είχε σχετική διαταγή. Κατέβασαν 
λέμβο με άγημα, κατέλαβαν το θυρόπλοιο, άνοιξαν 
την θύρα και βγήκαν στον Σαρωνικό.

Στο μεταξύ, ο κυβερνήτης, μη έχοντας επιτύχει 
την έγκριση απόπλου, κατέβηκε στα Μέγαρα ελ-
πίζοντας να την λάβει από τον εκεί ευρισκόμενο 
αρχηγό του Στόλου. Η συνάντησή του με αυτόν 
δεν είχε το επιθυμητό αποτέλεσμα και ο κυβερ-
νήτης επέστρεψε στην περιοχή της Ελευσίνας για 
να επιβεί στο πλοίο του. Εκεί, μη βρίσκοντάς το και 
μαθαίνοντας τα συμβάντα, πέρασε στο Ναύσταθ-
μο, πήρε την ταχεία βενζινάκατο του διοικητή και 
βάλθηκε να κυνηγά τον «Αβέρωφ». Καθώς αυτό 
είχε καθυστερήσει στο φράγμα της Ψυττάλειας, 
το πρόφθασε στο ύψος της Αίγινας και επέβη σε 
αυτό. Στη συνέχεια, το οδήγησε στην Σούδα, από 
όπου κατέπλευσε στην Αλεξάνδρεια, ενταγμένο σε 
μεγάλη βρετανική νηοπομπή.

Αυτή είναι με ελάχιστα λόγια η ιστορία της 
«στάσης» του «Αβέρωφ», με την οποία αποφεύ-
χθηκε η βύθισή του και, έτσι, βοηθούσης και της 
τύχης του, βρίσκεται σήμερα στο Παλαιό Φάληρο 
ως πλοίο - μουσείο, θυμίζοντας στους νεότερους 
τις παλαιές του δόξες και αυτές του Ναυτικού 
γενικότερα.

Και κάτι ακόμη: Οι άνδρες του «Αβέρωφ» 
«στασίασαν» φοβούμενοι ότι θα έχαναν το δικαί-
ωμα –βλέπε υποχρέωση– να κάνουν το καθήκον 
τους. Αν αυτό δεν δείχνει το πνεύμα εκείνων των 
ημερών και τον πατριωτισμό που τότε περίσσευε, 
πώς αλλιώς μπορεί να ερμηνευθεί;

Η «Δεύτερη Πατρίδα»
Η επιλογή της Αλεξάνδρειας ως τόπος Αποδημίας 
του Στόλου ήταν πλήρως αιτιολογημένη. Με δεδο-
μένη την επισφαλή γεωγραφική θέση της Μάλτας, 
εκεί είχε μεταφερθεί η έδρα του αρχηγείου του 
Βρετανικού Στόλου της Μεσογείου, το δε μεγάλο 
της λιμάνι ήταν κατάλληλο για τα πολλά πλοία που 
είχαν εκεί τη βάση τους. Αυτό δεν σημαίνει ότι η 
Αλεξάνδρεια και γενικότερα η Αίγυπτος βρισκόταν 
έξω από την εμπόλεμη ζώνη. Κάθε άλλο. Και συ-
χνές αεροπορικές επιθέσεις δεχόταν και την απει-
λούσαν τα στρατεύματα του Ρόμμελ. Ωστόσο, η θέ-
ση της στην εσχατιά της Ανατολικής Μεσογείου της 
προσέφερε μία σχετικά μικρότερη απειλή. Εξάλλου, 
δίπλα της ήταν η Διώρυγα του Σουέζ, ζωτική θα-
λάσσια οδός προς και από τις Ινδίες και ανατολι-

Ο πλοίαρχος Ιωάννης Βλαχόπουλος.
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κότερα αυτής. Βεβαίως, η Αίγυπτος ήταν τυπικά 
ουδέτερη χώρα. Αλλά, τόσο με τις εκεί βρετανικές 
ναυτικές βάσεις, όσο και με τη στάθμευση ισχυρών 
στρατιωτικών και αεροπορικών δυνάμεων στο 
έδαφός της, ήταν μία ιδιότυπη ουδετερότητα. 

Πέρα, όμως, από όλες αυτές τις ευκολίες, 
υπήρχε και ένα πρόσθετο πολύ σημαντικό πλεο-
νέκτημα για τον Ελληνικό Στόλο: η ελληνική κοινό-
τητα. Αναπτυγμένη πριν από πολλές δεκαετίες, η 
παρουσία Ελλήνων ομογενών στην Αλεξάνδρεια, 
κυρίως, αλλά και στις άλλες μεγάλες αιγυπτιακές 
πόλεις –το Πορτ Σάιντ, το Σουέζ, την Ισμαηλία, 
ακόμη και το Κάιρο– ήταν έντονη. Ήταν μία κοινό-
τητα οικονομικά ευρωστότατη, με τις επιχειρήσεις 
της, τα κάθε είδους ιδρύματα, τα σχολεία, τα νο-
σοκομεία, τα θέατρα, τα διάφορα σωματεία, τον 
προσκοπισμό και τον οδηγισμό, τα καταστήματα, 
τα ξενοδοχεία, τα εστιατόρια και τα καφενεία της, 
τις μεγαλοπρεπείς κατοικίες των ευπορότερων και 
βέβαια, με το ελληνορθόδοξο Πατριαρχείο και τις 
εκκλησίες της. Στην Αλεξάνδρεια ιδίως, και κυρί-
ως στην Ιμπραημία, η ελληνική γλώσσα μιλιόταν 
ακόμη και από τους ντόπιους και στους δρόμους 
άκουγες τα Ελληνικά περισσότερο από τα Αραβικά. 
Με λίγα λόγια, ήταν μία ακμάζουσα κοινότητα σχε-
δόν 100.000 ψυχών –η πιο πολυάριθμη από όλες 
τις άλλες ξένες– και στα χέρια της ήταν η οικονο-
μική, η εμπορική και η πολιτιστική ζωή της πόλης. 
Επιπλέον, εξίσου σημαντικό, παλλόταν από πατρι-

ωτισμό. Πανηγύριζε περισσότερο από την ίδια την 
Ελλάδα με τις νίκες του στρατού μας στη διάρκεια 
του 1940-1941 και υπέφερε ψυχικά όταν άρχισε 
η κατάρρευση μετά και τη γερμανική εισβολή.

Σε έναν τέτοιο κόσμο βρέθηκαν οι άνδρες των 
ελληνικών πλοίων όταν, μετά την Μεγάλη Εβδο-
μάδα του 1941 έφθασαν στην Αλεξάνδρεια με 
βαριά την καρδιά, έχοντας αφήσει πίσω τους την 
υπόδουλη Ελλάδα και τα αγαπημένα τους πρόσω-
πα. Βρήκαν έναν ελληνισμό γεμάτο πατριωτισμό, 
που θαύμαζε τα κατορθώματα των συμπατριωτών 
της και αισθανόταν υπερήφανος για την εθνική 
ταυτότητά του.

Οι ομογενείς μας υποδέχθηκαν τους ναυτικούς 
μας με ενθουσιασμό. Τους άνοιξαν τα σπίτια τους, 
τους αγκάλιασαν με αγάπη, τους φέρθηκαν σαν 
παιδιά τους, συναγωνίστηκαν ποιος θα τους προ-
σφέρει τα περισσότερα. Ταχύτατα, όλοι, μέχρι τον 
τελευταίο ναύτη, βρήκαν ένα σπίτι να τους «υιοθε-
τήσει». Το τόσο ελληνικό περιβάλλον άμβλυνε τον 
πόνο των ανδρών μας, τους προσέφερε θαλπω-
ρή, τους έκανε να αισθανθούν σαν να βρίσκονταν 
στον τόπο τους, τους έδωσε κουράγιο για να συ-
νεχίσουν τον αγώνα.

Όπως είναι γνωστό, το Ναυτικό μας έμεινε στην 
Αίγυπτο πάνω από τρία χρόνια. Μετά τις πολυήμε-
ρες, κοπιώδεις και επικίνδυνες αποστολές, τα πλη-
ρώματα περίμεναν πώς και πώς να ξαναβρεθούν 
στο γνώριμο λιμάνι της Αλεξάνδρειας. Εκεί είχαν 

Ναυτικοί δόκιμοι στην Αλεξάνδρεια (φωτογραφικό αρχείο Σχολής Ναυτικών Δοκίμων).
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το «σπίτι» τους, εκεί είχαν τους γνωστούς, τους 
φίλους και τους δεσμούς τους. Γύριζαν εκεί για 
να ξεκουραστούν να αντλήσουν νέες ελπίδες, για 
να φύγουν και πάλι την επομένη σε νέα αποστολή. 
Πολλοί παντρεύτηκαν κοπέλες της ομογένειας. Οι 
κυρίες και οι νέες στάθηκαν ακούραστες νοσοκό-
μες και παρήγοροι άγγελοι στους νοσηλευόμενους. 
Ίδρυσαν και το «Σπίτι του Ναύτη» που προσέφερε 
τις υπηρεσίες του στο κατώτερο προσωπικό. 

Κατά τα λοιπά, όμως, μην φανταστεί κανείς ότι 
τα πράγματα ήταν εύκολα για το απόδημο Ναυτικό. 
Από την πρώτη μέρα που τα καράβια μας έφθασαν 
στην Αλεξάνδρεια, βρέθηκαν σε καθημερινούς αε-
ροπορικούς βομβαρδισμούς και ο «Αβέρωφ» συ-
νέβαλε σημαντικά στην αντιμετώπισή τους με τον 
ισχυρό αντιαεροπορικό οπλισμό του. Εξάλλου, τα 
πάντα έπρεπε να «ανασυσταθούν» εκ του μηδενός 
και χωρίς καμία υποδομή, δεδομένου ότι, υπό τις 
συνθήκες που τα πλοία είχαν φύγει, ελάχιστα δι-
οικητικής και νομοθετικής φύσης έγγραφα είχαν 
παραληφθεί από το ΓΕΝ. Πολλοί νόμοι στάθηκε 
αδύνατο να βρεθούν στην πρεσβεία και τα τοπικά 
προξενεία και χρειάστηκε να αναζητηθούν από τις 
αντίστοιχες αρχές σε άλλες χώρες, ή να εκδοθούν 
νέες οργανωτικές διαταγές για ένα ευρύτατο φά-
σμα θεμάτων. 

Στην αρχή, τόσο το υπουργείο των Ναυτικών 
(υπουργός ο υποναύαρχος Σακελλαρίου), όσο και 
το αρχηγείο του Στόλου (αρχηγός ο υποναύαρχος 
Επ. Καββαδίας) λειτούργησαν στον «Αβέρωφ», 
όλοι δε μπορούν να αντιληφθούν την έλλειψη 
χώρου που προκλήθηκε. Στη συνέχεια, τον Ιούνιο, 
πρώτο μετακόμισε το υπουργείο στο κτίριο του 
ελληνικού Λιμενικού Προξενείου και αργότερα, σε 
ένα ωραίο κτίσμα επί της οδού Σαάντ Ζαγκλούλ, 
ακριβώς δίπλα στο Δημαρχείο της Αλεξάνδρει-
ας. Στα τέλη του ίδιου μήνα, το Αρχηγείο Στόλου 
εγκατέλειψε και αυτό τον «Αβέρωφ» και εγκατα-
στάθηκε στο κτίριο του ελληνικού Ναυτικού Ομί-
λου της Αλεξάνδρειας, επάνω στο λιμάνι. Γενικό 
Επιτελείο Ναυτικού δεν λειτούργησε σε όλη τη δι-
άρκεια της παραμονής του Στόλου στην Αίγυπτο. 
Εξάλλου δεν προέκυπτε τέτοια ανάγκη, δεδομέ-
νου ότι οι αρμοδιότητες του Ναυτικού περιορίζο-
νταν στα διοικητικής, κυρίως, φύσης θέματα του 
προσωπικού και την εκπαίδευση. Επιχειρησιακά, 
τα πλοία υπάχθηκαν στον αρχηγό του Βρετανικού 
Στόλου της Μεσογείου και σταδιακά εντάχθηκαν 
στους βρετανικούς σχηματισμούς. Να σημειωθεί 
ότι το ελληνικό Δημόσιο κάλυπτε μόνο τα έξο-
δα μισθοδοσίας του προσωπικού, ενώ οι Άγγλοι 
όλα τα άλλα: Συντήρηση, επισκευές, πυρομαχικά, 

Η Σχολή Ναυτικών Δοκίμων στην Αλεξάνδρεια (φωτογραφικό αρχείο Σχολής Ναυτικών Δοκίμων).
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καύσιμα, τροφοδοσία και ιματισμό. Τα έξοδα της 
μισθοδοσίας καλύφθηκαν αρχικά από τα αποθέ-
ματα του ελληνικού χρυσού που εγκαίρως είχε 
φυγαδευτεί στην Αίγυπτο και αργότερα, κυρίως, 
από τη μίσθωση στους Συμμάχους των ελληνι-
κών επιταγμένων πλοίων.

Σταδιακά, το Απόδημο Ναυτικό αναδιοργα-
νώθηκε και συγκροτήθηκαν και άλλες υπηρεσίες 
ξηράς, όπως το Ελληνικό Ναυτικό Φρουραρχείο 
Αλεξανδρείας (γνωστό ως ΕΝΦΑ) και η Σχολή 
Ναυτικών Δοκίμων (και τα δύο στη συνοικία Ζιζί-
νια της πόλης), η Σχολή Ναυτοπαίδων, ένα κέντρο 
εκπαίδευσης κοντά στις Πικρές Λίμνες επάνω στη 
Διώρυγα του Σουέζ κ.ά. Να προστεθεί ότι στα λίγα 
αεροσκάφη ναυτικής συνεργασίας, που κατάφεραν 
να φθάσουν στην Αλεξάνδρεια και αποτέλεσαν τον 
πυρήνα της εκεί Ελληνικής Αεροπορίας αναλαμβά-
νοντας αποστολές, συνέχισαν να υπηρετούν επί 
μερικούς μήνες και οι ιπτάμενοι αξιωματικοί του 
Ναυτικού. 

Ένα από τα πρώτα και σπουδαιότερα ζητή-
ματα που απασχόλησαν την ελληνική διοίκηση 
ήταν η κατάσταση των πλοίων. Η αδιάκοπη χρη-
σιμοποίησή τους στη διάρκεια του 1940-1941 
τα είχε φέρει στα όρια της αντοχής τους. Η γενι-
κή επισκευή και συντήρησή τους ήταν απολύτως 
απαραίτητη για να μπορέσουν να συνεχίσουν να 
μάχονται, τα δε μικρότερα αντιτορπιλικά και τα 
τορπιλοβόλα χρονολογούνταν από την εποχή των 
Βαλκανικών Πολέμων. Το θέμα, όμως, απασχο-
λούσε και τους Άγγλους σε μία εποχή που τόση 
ήταν η έλλειψη σε μάχιμες μονάδες που ακόμη 
και μία «εξοπλισμένη λέμβο» να τους προσέφερες 
έσπευδαν να την χρησιμοποιήσουν. Όλες οι ναυ-
πηγοεπισκευαστικές βάσεις τους στην Ανατολική 
Μεσόγειο ήταν απασχολημένες με την αποκατά-
σταση των ζημιών που είχαν υποστεί τα πλοία 
τους κατά τη Μάχη της Κρήτης. Έτσι, σταδιακά τα 
αντιτορπιλικά και τα τορπιλοβόλα ταξίδεψαν μέχρι 
την Βομβάη και την Καλκούτα, όπου έκαναν όλες 
τις αναγκαίες επισκευές και εκσυγχρονίστηκαν με 
την επαύξηση του αντιαεροπορικού και ανθυπο-
βρυχιακού οπλισμού τους και με την εγκατάσταση 
πρωτόγνωρων για το τότε Ναυτικό μας συσκευ-
ών: το ραντάρ και την ανθυποβρυχιακή συσκευή. 
Επανερχόμενα στη Μεσόγειο, εντάσσονταν στους 
βρετανικούς σχηματισμούς και προσέφεραν ανε-
κτίμητες υπηρεσίες στον συμμαχικό αγώνα, τόσο 

στις τρέχουσες αποστολές στη Μεσόγειο, τον Ατ-
λαντικό και τον Ινδικό Ωκεανό, όσο και στις μεγα-
λύτερες επιχειρήσεις, όπως στις αποβάσεις της 
Σικελίας, της Νότιας Ιταλίας, της Νορμανδίας και 
της Νότιας Γαλλίας.

Την περίοδο 1942-1944, η Αγγλία κυρίως, 
αλλά και οι ΗΠΑ, παραχώρησαν στο Ελληνικό 
Ναυτικό «επί δανεισμώ» πάρα πολλά πλοία: αντι-
τορπιλικά, υποβρύχια, κορβέτες, αρματαγωγά, 
ναρκαλιευτικά κ.ά. Όλα αυτά τα καράβια χρειά-
ζονταν κόσμο για την επάνδρωσή τους. Η ομο-
γένεια της Αιγύπτου προσέφερε μεγάλο αριθμό 
των παιδιών της, ενώ υπήρξε συνεχής ροή αξι-
ωματικών, υπαξιωματικών και ναυτών που, με 
μύριους κινδύνους, διέφευγαν από την κατεχόμε-
νη Ελλάδα και ενίσχυαν τις τάξεις του Ναυτικού. 
Πολύ σημαντική ήταν και η ενίσχυση με νέους οι 
οποίοι και αυτοί διέφευγαν με την επιθυμία να 
πολεμήσουν τον κατακτητή.

Επανερχόμενος στην Αλεξάνδρεια, δεν πρέπει 
να παραληφθεί η αναφορά στις τραγικές στιγμές 
που αυτή έζησε το καλοκαίρι του 1942, όταν ο 
Ρόμμελ έφθασε 40 χιλιόμετρα δυτικά της και η 
πτώση της έμοιαζε επικείμενη. Η πόλη εγκατα-
λείφθηκε εσπευσμένα από τις στρατιωτικές και 
τις ναυτικές δυνάμεις, οι οποίες εγκαταστάθη-

Ο Ελληνικός Ναυτικός Όμιλος Αλεξανδρείας, στον οποίο 
εγκαταστάθηκε το Αρχηγείο Στόλου (πηγή: Δημητρακόπου-
λος Αν., αντιναύαρχος ΠΝ ε.α., «Β΄Παγκόσμιος Πόλεμος, οι 
πολεμιστές του Ναυτικού θυμούνται», τόμ. Γ΄, Ναυτικόν 
Μουσείον της Ελλάδος, Πειραιάς 2011).
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καν ανατολικότερα. Δεύτερος ξεριζωμός και για 
τα ελληνικά καράβια. Ευτυχώς, η προέλαση του 
Ρόμμελ ανακόπηκε για να αρχίσει, στη συνέχεια, 
η σταδιακή υποχώρησή του δυτικά και, τελικά, οι 
δυνάμεις του Άξονα στη Βόρεια Αφρική να συντρι-
βούν. Έτσι, οι ναυτικοί μας επέστρεψαν στα γνώ-
ριμα μέρη τους και δεν χρειάστηκε να ζήσουν σε 
«ξένους τόπους».

Η αναφορά στους «ξένους τόπους» φέρνει στο 
προσκήνιο ένα άλλο ανθρώπινης διάστασης θέμα. 
Ο όγκος των ανδρών του Ναυτικού –άσχετα αν 
επρόκειτο για αξιωματικούς, υπαξιωματικούς ή 
ναύτες–, νέοι ακόμη, βρέθηκαν ξαφνικά να ζουν 
τον πόλεμο, να βομβαρδίζονται, να βλέπουν τους 
συναδέλφους τους να κομματιάζονται, να εγκατα-
λείπουν την πατρίδα τους και να γνωρίζουν άλ-
λους τόπους –Αίγυπτο, Ινδία, Αγγλία, Γαλλία, Ιταλία, 
Αμερική–, άλλους λαούς, άλλους πολιτισμούς, άλ-
λες συνήθειες και ήθη. Μάλιστα, στην Ιταλία επι-
σκέφθηκαν όλο καμάρι και τη ...Ρώμη! Ποιος θα 
το έλεγε πριν από δύο ακόμη χρόνια ότι Έλληνες 
ναύτες θα πατούσαν το χώμα της πρωτεύουσας 
της χώρας που τόσο ύπουλα είχε επιτεθεί στην 
πατρίδα τους. Όλα αυτά, λοιπόν, τα γνώρισαν μέ-
σα σε ελάχιστο χρονικό διάστημα, ενώ κάτω από 
κανονικές συνθήκες δεν θα τους έφθανε μία ολό-
κληρη ζωή. Επιπλέον, τα παιδιά αυτά, από τον «πα-
τροναρισμένο» κόσμο της στρατιωτικής σχολής ή 
του οικογενειακού περιβάλλοντος, βρέθηκαν στον 
«κόσμο των μεγάλων»: Να μπαίνουν στις «μπά-
ρες», να πίνουν, να επισκέπτονται τα πορνεία, να 
δέρνονται με τους Άγγλους. Μία κάπως επιφανει-

ακή «ωρίμανση» γιατί, όπως οι ίδιοι ομολογούν, 
«κατά βάθος παρέμεναν παιδιά».

Στα μέσα Σεπτεμβρίου του 1943 η Αλεξάν-
δρεια πανηγύρισε ένα σπουδαίο γεγονός: Κατέ-
πλευσε στο λιμάνι της ο παραδομένος Ιταλικός 
Στόλος. Στα πλοία που τον συνόδευαν ήταν και 
το αντιτορπιλικό μας «Βασίλισσα Όλγα», ενώ εί-
χαν βγει να τον προϋπαντήσουν ο Άγγλος και ο 
Έλληνας αρχηγοί Στόλου, ο καθένας επιβαίνοντας 
σε ναρκαλιευτικό. Και περνούσαν τα υποταγμένα 
ιταλικά θωρηκτά και καταδρομικά και χαιρετούσαν 
τα δύο μικρά ναρκαλιευτικά των νικητών. Ήταν μία 
τιμή για το Ελληνικό Ναυτικό και όσα είχε μέχρι 
τότε προσφέρει.

Λίγες εβδομάδες αργότερα, ο ελληνισμός 
της Αλεξάνδρειας γνώρισε στιγμές αποθέωσης. 
Ανήμερα του Αγίου Νικολάου, μπήκε στο λιμάνι ο 
κουτσουρεμένος «Αδρίας», έχοντας ξεφύγει μέσα 
από το «στόμα του λύκου» και έχοντας ταξιδέψει 
από τις τουρκικές ακτές, απέναντι από την Κά-
λυμνο, μέχρι την Αλεξάνδρεια, χωρίς πλώρη. Η 
υποδοχή που του έγινε ξεφεύγει από κάθε πε-
ριγραφή. Όλα τα πλοία, πολεμικά και εμπορικά, 
ελληνικά και ξένα, ήταν σημαιοστολισμένα, με τα 
πληρώματα παραταγμένα στα καταστρώματα να 
ζητωκραυγάζουν το «καράβι που αρνήθηκε να 
πεθάνει». Στον ιστό τους ήταν επηρμένα τα σή-
ματα «Well Done». Τα πυροσβεστικά ρυμουλκά 
πετούσαν πίδακες νερού και όλα τα καράβια σφύ-
ριζαν. Το λιμάνι ήταν γεμάτο κόσμο. Ο υπουργός 
των Ναυτικών, ο Άγγλος ναύαρχος Αλεξανδρείας 
και άλλοι αξιωματικοί είχαν βγει με τις βενζινα-

Το αντιτορπιλικό «Μιαούλης». Ελαιογραφία του Αντ. Κανά.
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κάτους τους να το υποδεχθούν και το συνόδεψαν 
τιμητικά μέχρι την προβλήτα. Ήταν κάτι μεγαλειώ-
δες, μία λαμπρή μέρα για το Ναυτικό μας.

Το απόδημο Ναυτικό γνώρισε και λύπες. Οι άν-
δρες του έκλαψαν την απώλεια του ένδοξου αντι-
τορπιλικού «Βασίλισσα Όλγα» και των υποβρυχίων 
«Τρίτων» και «Κατσώνης» και των συναδέλφων 
τους που χάθηκαν μαζί τους. Τον Απρίλιο του 1944, 
η Αλεξάνδρεια έζησε τρομερές μέρες που στοίχι-
σαν αφάνταστα στο Ναυτικό μας και την Ελλάδα 
γενικότερα. Δεν είναι πράγματα που πρέπει να ξε-
χνιούνται, αλλά η περιγραφή τους ξεφεύγει από το 
πλαίσιο τούτου του άρθρου. Εξάλλου δεν αρκούν 
μερικές γραμμές για αυτό. Τελικά, η τάξη επανήλθε 
αφού οι λαμαρίνες των πλοίων βάφηκαν με ελ-
ληνικό αίμα, η αξιοπιστία του Ελληνικού Ναυτικού 
αποκαταστάθηκε και τα πλοία του συνέχισαν την 
ηρωική δράση τους στο πλευρό των Συμμάχων.

Τον Οκτώβριο του 1944, καθώς η Γερμανία 
ήταν πια βέβαιο ότι έχανε το πόλεμο και οι κατο-
χικές δυνάμεις είχαν αρχίσει την αποχώρησή τους 
από την Ελλάδα, ήλθε η πολυπόθητη μέρα της 
επανόδου του Στόλου στην πατρίδα. Τα πλοία μας 
άφησαν την φιλόξενη Αλεξάνδρεια και πήραν το 
δρόμο του γυρισμού. Άλλα διασπάρθηκαν σε λιμά-
νια της ηπειρωτικής Ελλάδας και άλλα στα νησιά. 
Ο «Αβέρωφ» και μερικά αντιτορπιλικά αγκυροβό-
λησαν στον όρμο του Φαλήρου. Τα πληρώματα 
των αντιτορπιλικών «Αδρίας» και «Κρήτη» ανέβη-
καν στην Αθήνα και με επικεφαλής τους κυβερ-
νήτες και τους αξιωματικούς τους και με μπροστά 
τη Μουσική του Δήμου, ανέβηκαν συντεταγμένα 

την οδό Σταδίου, μέσα σε μια φρενίτιδα ενθου-
σιασμού του λαού της πρωτεύουσας. Πήγαν στη 
Μητρόπολη, όπου παρέστησαν στη δοξολογία για 
την απελευθέρωση της πόλης και, στη συνέχεια, 
κατέθεσαν στέφανο στο Μνημείο του Αγνώστου 
Στρατιώτη. Ουσιαστικά, ο πόλεμος είχε τελειώσει 
για την Ελλάδα.

Μπορεί ο πόλεμος να είχε λήξει, αλλά οι ανα-
μνήσεις από αυτόν έμειναν ανεξίτηλα χαραγμένες 
στη μνήμη των βετεράνων μας. Μερικές ευχάρι-
στες, οι περισσότερες πικρές, που και αυτές όμως 
ο χρόνος έχει μαλακώσει. Ανάμεσα στις πρώτες 
ξεχωρίζει η Αλεξάνδρεια, όταν δε κάποιος τους 
ακούει να διηγούνται τα χρόνια εκείνα, οι περι-
γραφές τους είναι γεμάτες θαυμασμό για την 
ομογένειά μας και ξεχειλίζουν από την αγάπη με 
την οποία η ελληνικές παροικίες της Αιγύπτου πε-
ριέβαλαν τους ομοεθνείς τους στα πάνω από τρία 
χρόνια που διάρκεσε η Αποδημία.

Κλείνοντας, είναι πέρα κάθε αμφιβολίας ότι η 
συμβολή της ελληνικής ομογένειας της Αιγύπτου 
στην τόνωση και τη διατήρηση του ηθικού των αν-
δρών του Ναυτικού μας, υπήρξε ανυπολόγιστης 
αξίας, η δε Ελληνική Πολιτεία δικαίως την τίμησε 
μετά τον πόλεμο.

ΣτΣ: Εκείνος που επιθυμεί να διαβάσει περισσότερα 
για το πώς βίωσαν οι βετεράνοι μας την Αλεξάνδρεια, 
αλλά και τα χρόνια του πολέμου, μπορεί να ανατρέξει 
στο πεντάτομο έργο του συγγραφέα «Β΄ Παγκόσμιος 
Πόλεμος, Οι Πολεμιστές του Ναυτικού Θυμούνται…» (έκ-
δοση του Ναυτικού Μουσείου της Ελλάδος, 2011).

Το «Αδρίας», το πλοίο που αρνήθηκε να πεθάνει, εν πλω χωρίς πλώρη μετά την πρόσκρουση σε νάρκη.
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Η Γενική Διεύθυνση Ναυτικού  
στην κατεχόμενη Ελλάδα και οι ειδικές 
οργανώσεις Εθνικής Αντίστασης

Του Αναστάσιου Κ. Δημητρακόπουλου
Αντιναυάρχου ΠΝ ε.α.
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Ορκωμοσία νεοσύλλεκτων ναυτών στο στρατόπεδο Κα-
μπρίτ την 6η Σεπτεμβρίου 1942. Διακρίνονται ο Παναγι-
ώτης Κανελλόπουλος, ο τότε διάδοχος Παύλος, ο υπο-
ναύαρχος Αλέξανδρος Σακελλαρίου και ο υφυπουργός 
Αεροπορίας υποστράτηγος Παναγιώτης Νικολαΐδης μετά 
του υποναυάρχου Επαμεινώνδα Καββαδία διακρινόμενου 
μεταξύ του διαδόχου και του Παναγιώτη Κανελλόπουλου. 
(Πηγή: Μανέτας Ι.Κ., αντιστράτηγος ε.α., Γεν. Επιθεωρητής 
Στρατού ε.τ., «Μαχομένη Ελλάς», τομ. Α΄, Αθήνα 1979.

Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1940, εισήλ-
θε στη ΣΝΔ του 1955 και αποφοίτησε 
το 1959 ως μάχιμος Σημαιοφόρος. 
Τον Ιούνιο του 1973, υπηρετώντας ως 
ύπαρχος του αντιτορπιλικού «Λόγχη», 
συνελήφθη για συμμετοχή στο Κίνημα 
του Ναυτικού του Μαΐου 1973, τέθηκε 
σε κατάσταση αργίας διά προσκαίρου 
παύσεως, το ίδιο έτος αποστρατεύθη-
κε και επαναφέρθηκε στο Ναυτικό το 
1974 μετά την αποκατάσταση της Δη-
μοκρατίας. Φοίτησε στην ελληνική και 
τη γαλλική Ναυτική Σχολή Πολέμου και 
έλαβε πτυχίο εξειδίκευσης Επιτελούς. 
Υπηρέτησε σε πλοία επιφανείας και σε 
επιτελικές και διοικητικές θέσεις. Δια-
τέλεσε κυβερνήτης πέντε πλοίων, αρ-
χιεπιστολέας της Διοίκησης Αντιτορπι-
λικών, διευθυντής πολεμικής σχεδία-
σης στο Ανώτατο Συμμαχικό Επιτελείο 
Ευρώπης (SHAPE), διοικητής Πλοίων 
Αποβάσεως, διοικητής τού Ναυστάθ-
μου Κρήτης και διευθυντής τού Α΄ 
Κλάδου τού Γενικού Επιτελείου Ναυτι-
κού ΓΕΝ (και Επιτελάρχης της ΝΑΤΟϊ-
κής Διοίκησης Ανατολικής Μεσογείου), 
καθώς και του Β΄ Κλάδου τού Γενικού 
Επιτελείου Εθνικής Άμυνας. Έχει τι-
μηθεί με παράσημα και μετάλλια του 
Πολεμικού Ναυτικού. Αποστρατεύθηκε 
το 1991 με το βαθμό του αντιναυάρ-
χου και την περίοδο 1992-1993 ανα-
κλήθηκε στην ενέργεια για υπηρεσία 
στο υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Έχει 
συνεργαστεί με το Ελληνικό Ίδρυμα 
Ευρωπαϊκής και Εξωτερικής Πολιτι-
κής (ΕΛΙΑΜΕΠ) και έχουν δημοσιευθεί 
βιβλία του σε στρατιωτικο-πολιτικά 
θέματα και σχετικά με την ιστορία τού 
Ναυτικού, μεταξύ των οποίων το τε-
τράτομο Βιογραφικό Λεξικό των Απο-
φοίτων της Σχολής Ναυτικών Δοκίμων 
(Βραβείο Ακαδημίας Αθηνών, 2007) 
και το πεντάτομο Β΄ Παγκόσμιος Πό-
λεμος. Οι Πολεμιστές του Ναυτικού 
Θυμούνται...
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Η Γενική Διεύθυνση Ναυτικού
Στα χρόνια της κατοχής λειτούργησε στην Ελ-
λάδα μία ναυτική υπηρεσία με τίτλο Γενική Δι-
εύθυνση Ναυτικού (Γ.Δ.Ν.). Πρόκειται για μία 
υπηρεσία η ύπαρξη της οποίας αγνοείται από 
την πλειονότητα των Ελλήνων που δεν έζησαν 
τα φοβερά χρόνια της Κατοχής. Κατόπιν τούτου, 
είναι αναγκαία η αφιέρωση μερικών γραμμών 
για το ζήτημα τούτο, τόσο για την καταγραφή 
μιας πτυχής της σχετικά νεότερης ιστορίας του 
Ναυτικού μας, όσο και για τη λύση της όποιας 
απορίας που μπορεί να γεννηθεί σε κάποιον που 
θα τη συναντήσει και για την αποφυγή οποιων-
δήποτε παρερμηνειών. 

Η Γ.Δ.Ν. όπως και οι αντίστοιχες των άλλων 
δύο Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων, συστάθη-
κε από τις πρώτες μέρες της Κατοχής, υπαγόμενη 
στο κατοχικό υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Το 
κύριο έργο της ήταν η μέριμνα και η εν γένει 
διοικητική παρακολούθηση των κάθε βαθμού 
στελεχών του Ναυτικού που είχαν παραμείνει 
στην Ελλάδα μετά την αποδημία του Στόλου στη 
Μέση Ανατολή. Έδρευε σε παλαιό κτίριο επί της 
οδού Κριεζώτου 8 (κατά μία πληροφορία, που 
όμως δεν μπόρεσε να επιβεβαιωθεί, ιδιοκτη-
σίας του Ταμείου Εθνικού Στόλου). Προϊστάμε-
νός της, σε όλη τη διάρκεια της Κατοχής ήταν 
ο πλοίαρχος Χριστόφορος Κovιάλης (πατέρας 
του μετέπειτα ναυάρχου Πατρόκλου Κονιάλη), 
πλαισιωμένος από ολιγάριθμους αξιωματικούς 
και υπαξιωματικούς. Ο όγκος των στελεχών που 
«υπηρετούσαν» στη Γ.Δ.Ν. ήταν αποσπασμένος 
σε διάφορες υπηρεσίες, όπως υπουργεία, άλλες 
δημόσιες υπηρεσίες, τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυ-
ρό, λιμεναρχεία, ακόμη και στο ...Αστεροσκοπείο 
και το Νομισματοκοπείο. 

Οι δραστηριότητες της ΓΔ.Ν. αφορούσαν 
στην τακτική μισθοδοσία των στελεχών του 
Ναυτικού που παρέμεναν στην Ελλάδα και στη 
συγκαλυμμένη οικονομική ενίσχυση των οικο-
γενειών όσων είχαν ακολουθήσει το Στόλο κατά 
την αποδημία του ή σταδιακά διέφευγαν στη Μέ-
ση Ανατολή. Επίσης, η Γ.Δ.Ν. παρείχε στοιχειώδη 
τροφοδοσία, είτε με διανομή βασικών τροφίμων 
(κυρίως μέσω του Διεθνούς Ερυθρού Σταυρού) 
είτε με τη λειτουργία υποτυπωδών συσσιτίων. 
Παράλληλα, προσέφερε κάποιο βαθμό ιατρο-
φαρμακευτικής περίθαλψης, με ένα υποτυπώδες 

«Ναυτικό Νοσοκομείο» στο επιταγμένο παλαιό 
«Γαλλικό Νοσοκομείο» που τότε υπήρχε στη λε-
ωφόρο Αλεξάνδρας. 

Πέρα από τα παραπάνω και τα λοιπά καθα-
ρώς διοικητικής φύσης θέματα που συνεπάγεται 
η παρακολούθηση προσωπικού, η Γ.Δ.Ν. «επό-
πτευε» το προσωπικό που παρέμενε στην Ελ-
λάδα με απώτερο πάντα σκοπό τη δυνατότητα 
επανένταξής του στο μάχιμο Nαυτικό. Σε αυτό το 
πλαίσιο εντασσόταν και η εισαγωγή στη Σχολή 
Μηχανολόγων Ηλεκτρολόγων του Πολυτεχνείου 
των ναυτικών δοκίμων της 1ης και της 2ης τά-
ξης των ναυτικών δοκίμων που είχαν παραμείνει 
στην Ελλάδα. Λίγους μήνες αργότερα, με διαταγή 
της Γ.Δ.Ν., οι δόκιμοι ονομάστηκαν αρχικελευστές 
και κατόπιν δόκιμοι σημαιοφόροι λιμενικοί, ώστε 
αφ’ ενός μεν να μισθοδοτούνται, αφ’ ετέρου δε 
να παρακολουθήσουν έστω και μερικά από τα 
μαθήματα της Σχολής Nαυτικών Δοκίμων, φοι-
τώντας στη στοιχειώδη «Σχολή Δοκίμων Σημαι-
οφόρων Λιμενικών», η οποία είχε συσταθεί γι’ 
αυτό το σκοπό λειτουργώντας σε σχολή θηλέων 
επί της οδού Καντακουζηνού. 

Παράλληλα με αυτές τις «εμφανείς» δραστη-
ριότητες, η Γ.Δ.Ν. βρισκόταν με απόλυτη μυστι-
κότητα σε επαφή με το αρχηγείο του Ναυτικού 
στην Αίγυπτο, τόσο μέσω κωδικοποιημένων ρα-
διοφωνικών μηνυμάτων, όσο και με αγγελιαφό-
ρους που συχνά διακινούνταν μεταξύ της Μέσης 
Ανατολής και της κατεχόμενης Ελλάδας, μέσω 
Τουρκίας ή με υποβρύχια. Με αυτές τις «οδούς» 
η Γ.Δ.Ν. λάμβανε διάφορες οδηγίες, κυρίως για 
τις προτεραιότητες αποστολής στελεχών από την 
Ελλάδα, με σκοπό την ενίσχυση του μαχόμενου 
απόδημου Ελληνικού Ναυτικού. 

Για τη μεθόδευση των διαφυγών προς τη 
Μέση Ανατολή είχε συγκροτηθεί μία μυστική ορ-
γάνωση διευθυνόμενη από επίλεκτους αξιωμα-
τικούς, η οποία μάλιστα διέθετε και «ιδιόκτητα» 
ταχύπλοα πετρελαιοκίνητα, με κυβερνήτες υπα-
ξιωματικούς που πραγματοποίησαν μεγάλο αριθ-
μό επικίνδυνων πλόων προς και από τα τουρκικά 
παράλια. 

Με όλως ιδιαίτερη επιμέλεια, η Γ.Δ.Ν. τηρού-
σε καταχωρημένα στα Μητρώα του Γ.Ε.Ν. όλα 
τα στελέχη του Ναυτικού που είχαν παραμείνει 
στην Ελλάδα και τα διέγραφε μόνο αφού αποδε-
δειγμένα επιτύγχαναν τη διαφυγή τους στη Μέση 
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Ανατολή. Η επιβεβαίωση της διαφυγής γινόταν 
από τις συμμαχικές αρχές, που ήταν αρμόδιες για 
την υποδοχή τους, με ραδιοφωνικά κωδικοποι-
ημένα μηνύματα. Επρόκειτο για μία από τις ση-
μαντικότερες υπηρεσίες που προσέφερε η Γ.Δ.Ν. 
δεδομένου ότι σύμφωνα με το Πρωτόκολλο της 
Συνθηκολόγησης και τη σχετική Διεθνή Σύμβαση 
της Γενεύης, τα μόνιμα στελέχη των ελληνικών 
Ενόπλων Δυνάμεων που παρέμεναν στη χώρα 
θεωρούνταν αιχμάλωτοι πολέμου εγκλεισμένοι 
–ούτως ειπείν– στο ευρύτερο «στρατόπεδο» της 
ελληνικής επικράτειας. Με την ιδιότητα αυτή και 
σύμφωνα πάντα με τη Σύμβαση της Γενεύης, τούς 
αναγνωριζόταν το «δικαίωμα της προσπάθειας 
«δραπέτευσης».

Η τακτική της Γ.Δ.Ν. να προβαίνει στη δια-
γραφή των στελεχών του Ναυτικού μόνο αφού 
βεβαιωνόταν ότι η διαφυγή είχε ολοκληρωθεί, 
παρακάμπτοντας τις εντολές των αρχών Κατο-
χής, οι οποίες προέβλεπαν την άμεση διαγρα-
φή (συνεπαγόμενη την αποστρατεία), έσωσε 
πολλούς από το θάνατο, με χαρακτηριστικότε-
ρη περίπτωση εκείνη των τότε υποπλοιάρχων 
Επαμεινώνδα Πανά και Μενελάου Χριστόπου-
λου. Είναι πιθανόν το ίδιο να έπρατταν και οι Γ.Δ. 
των άλλων Κλάδων, σε μια ωστόσο περίπτωση, 
εκείνη του προερχόμενου από τη Σχολή Ναυτι-
κών Δοκίμων επισμηναγού Μιχαήλ Ακύλα (που 
συνελήφθη την ίδια μέρα και κάτω από τις ίδιες 
συνθήκες με τους Πανά και Χριστόπουλο), τούτο 
ίσως δεν συνέβη, με αποτέλεσμα να θεωρηθεί 
«απλός πολίτης», αποστερούμενος των δικαι-
ωμάτων των εν ενεργεία στρατιωτικών και να 
οδηγηθεί στο εκτελεστικό απόσπασμα. Η ίδια τύ-
χη -δηλαδή η εκτέλεση- περίμενε και τα στελέχη 
των Σωμάτων Ασφαλείας, των οποίων η δια-
φυγή αποτελούσε πράξη λιποταξίας από ενεργό 
υπηρεσία δημόσιας τάξης (βλ. για παράδειγμα 
τις περιπτώσεις των λιμενικών υποπλοιάρχων 
Γεωργίου, Κωτούλα, Ηλία Καζάκου. Ιωάννη Αρ-
βανιτάκη κ.ά.). 

Η διαφυγή στη Μέση Ανατολή συνεπαγόταν 
την έκδοση Κανονιστικού Διατάγματος κατάσχε-
σης των περιουσιακών τους στοιχείων, το οποίο 
δημοσιευόταν στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως 
της Ελληνικής Πολιτείας, ως «αναχωρησάντων 
άνευ αδείας εις το εξωτερικόν και εις χώρας ευ-
ρισκομένας εις εμπόλεμον κατάστασιν προς τας 

δυνάμεις τού Άξονος». Όπως φαίνεται ωστόσο, 
το πιθανότατο είναι ότι τέτοιες αποφάσεις εξε-
δίδοντο μεν για «τους τύπους» αλλά παρέμε-
ναν ανεκτέλεστες. Η Γ.Δ.Ν. προσέφερε κατά την 
κατοχή εξαιρετικά αξιόλογες υπηρεσίες, τόσο 
προς τα στελέχη του Σώματος και τις οικογένει-
ές τους, όσο και προς το μαχόμενο Ναυτικό και 
τον συμμαχικό αγώνα γενικότερα. Αναγνώριση 
τούτου υπήρξε και η απονομή στον Πλοίαρχο Χρ. 
Κονιάλη, καθώς και σε άλλους αξιωματικούς της 
Γ.Δ.Ν., του Μεταλλίου Εξαίρετων Πράξεων ή και 
του Χρυσού Αριστείου Ανδρείας. 

Οι Ειδικές Οργανώσεις Εθνικής 
Αντίστασης του Ναυτικού 
Εξίσου άγνωστες στο ευρύ κοινό είναι και οι Ει-
δικές Οργανώσεις Εθνικής Αντίστασης (Ε.Ο.Ε.Α.) 
που συστάθηκαν από στελέχη του Ναυτικού στη 
διάρκεια της Κατοχής. Ο τότε πλοίαρχος Ευάγ-
γελος (ή Άγγελος) Μπακόπουλος, παράλληλα με 
την ιδιότητα του διευθυντή της Υπηρεσίας Φά-
ρων που διατήρησε στη διάρκεια της Κατοχής 
και με κύριο συνεργάτη τον την εποχή εκείνη 
πλοίαρχο Δημήτριο Τσάφο, ήταν επικεφαλής μυ-
στικής οργάνωσης με έργο τη διαφυγή ναυτικού 
προσωπικού στη Μέση Ανατολή, τη διαβίβαση 
πληροφοριών προς τους Συμμάχους, τη συντή-

Ο Χριστόφορος Κονιάλης.



68  Ναυτική Επιθεώρηση | Τεύχος 586-Τομος 173

ρηση και παροχή βοήθειας στις οικογένειες του 
προσωπικού του Ναυτικού που βρισκόταν στη 
Μέση Ανατολή και τη συγκράτηση ενωμένου του 
προσωπικού, το οποίο παρέμενε στην Ελλάδα. 
Μεταξύ άλλων, η οργάνωσή του βοήθησε περί-
που 6.700 οικογένειες, διένειμε περί τους 132 
τόνους τροφίμων και 14.000 κονσέρβες και 
μοίρασε το αντίστοιχο περίπου 14.000 χρυσών 
λιρών. 

Στις 4 Σεπτεμβρίου 1945, οι Μπακόπουλος και 
Τσάφος τιμήθηκαν με το Χρυσούν Αριστείον Αν-
δρείας, επειδή: «Διά συνεχούς, μακράς, εντατικής, 
τολμηράς και εξαιρετικώς επικινδύνου ενώπιον 
του εχθρού προσπαθείας, δι’ ην απητείτο μεγίστη 
ενεργητικότης, θάρρος και αυτοθυσία, προσέφε-
ρον πολλαπλάς εθνικάς υπηρεσίας». Επίσης, στα 
τέλη του 1983 τιμήθηκαν με βραβείο της Ακαδη-
μίας Αθηνών «δι’ εξαίρετον ανθρωπιστικήν και 
πατριωτικήν ενέργειαν κατά την περίοδον της 
γερμανικής κατοχής». 

Ο κατά την εποχή εκείνη έφεδρος αντιπλοί-
αρχος Ευγένιος Βαλασάκης (ίδρυσε και διεύ-
θυνε την οργάνωση «Αλίκη» (από το όνομα της 
συζύγου του) και μαζί με τους τότε αντιπλοιάρ-
χους Τρύφωνα Κωνσταντινίδη και Κωνσταντίνο 
Χασιώτη (πατέρα του αντιναυάρχου Σπυρίδωνος 
Χασιώτη), εργάστηκαν για τη συγκέντρωση και 

διαβίβαση πληροφοριών προς τις συμμαχικές 
αρχές. Τον Μάρτιο 1950 ο Κωνσταντινίδης τι-
μήθηκε με το Μετάλλιο Εξαίρετων Πράξεων, 
επειδή: «Κατά την διάρκειαν της Κατοχής, τα-
χθείς εις ειδικάς εθνικάς οργανώσεις, διά συ-
στηματικής και επικινδύνου ενώπιον του εχθρού 
εργασίας, προσέφερε σημαντικάς υπηρεσίας εις 
τον υπέρ Πατρίδος αγώνα, επιδείξας ευψυχίαν 
και αφοσίωσιν εις το καθήκον». Ειδικά οι Βαλα-
σάκης και Χασιώτης, οι οποίοι συνεργάστηκαν 
και με το μυστικό δίκτυο του Ε. Μπακόπουλου, 
για το οποίο έγινε ήδη λόγος, τιμήθηκαν στις 
4 Σεπτεμβρίου 1945, με το Χρυσούν Αριστείον 
ΑνδρεΙας, με την ίδια αιτιολογία όπως ο Μπακό-
πουλος. Επίσης, στον Βαλασάκη απονεμήθηκε 
το παράσημο του Ταξιάρχη του Τάγματος της 
Βρετανικής Αυτοκρατορίας (Order of the British 
Empire - Ο.Β.Ε.). 

Οι τότε αντιπλοίαρχοι Δημήτριος Βαλτινός και 
Σπυρίδων Λαζαρίμος (θετός πατέρας του αρχι-
πλοιάρχου Μιλτιάδη Λαζαρίμου) εργάστηκαν και 
αυτοί στο χώρο των πληροφοριών. Και στους 
δύο απονεμήθηκε στις 11 Νοεμβρίου 1950 και 
1 Μαρτίου 1950 αντίστοιχα, το Μετάλλιο Εξαίρε-
των Πράξεων με την ίδια αιτιολογία όπως και για 
τον Κωνσταντινίδη. 

Ο έφεδρος πλωτάρχης Παναγιώτης Λυκουρέ-

Ο Ευάγγελος (ή Άγγελος) Μπακόπουλος. Ο Δημήτριος Τσάφος.
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ζος συνεργάστηκε με το μυστικό δίκτυο του πλοι-
άρχου Ε. Μπακόπουλου, ενώ το 1942 συγκρό-
τησε και διετέλεσε αρχηγός της αντιστασιακής 
οργάνωσης «Κόδρος», με την οποία διέφυγαν στη 
Μέση Ανατολή οι Γ. Παπανδρέου, Φ. Δραγούμης, 
Κ. Βεντήρης, Π. Ράλλης και πολλοί άλλοι πολιτικοί 
και στρατιωτικοί. Την 1η Μαρτίου 1950, τιμήθηκε 
με το Μετάλλιο Εξαίρετων Πράξεων με την ίδια 
αιτιολογία όπως οι Τ. Κωνσταντινίδης, Δ. Βαλτινός 
και Σ. Λαζαρίμος. 

Ο έφεδρος πλοίαρχος Αλέξανδρος Λεβίδης 
ίδρυσε και διεύθυνε τη δράση της οργάνωσης 
διαφυγών «Μαλέας» και συνεργάστηκε με το 
μυστικό δίκτυο του Ε. Μπακόπoυλoυ και με την 
οργάνωση δολιοφθορών «Μίδας 614» του ταγ-
ματάρχη Ιωάννη Τσιγάvτε. Στη συνέχεια, έχοντας 
διαφύγει στη Μέση Ανατολή, διεύθυνε το Κλιμά-
κιο Πληροφοριών Σμύρνης και μετά τη συνθηκο-
λόγηση της Ιταλίας (Σεπτέμβριος 1943), πέτυχε 
την προσχώρηση στους Συμμάχους των ιταλικών 
δυνάμεων της Σάμου και άλλων παρακείμενων 
νήσων. Τελικά, προδομένος, συνελήφθη από τις 
δυνάμεις του Άξονα και εγκλείστηκε σε στρατό-
πεδο στην Γερμανία. Στις 24 Αυγούστου 1945 
Στις 24 Αυγούστου 1945 του απονεμήθηκε το 
Χρυσούν Αριστείον Ανδρείας για: ηρωικήν μέχρις 
αυτοθυσίας απόδοσιν επί του πεδίου της μάχης 

προς απελευθέρωσιν των ελληνικών νήσων, τον 
Σεπτέμβριον 1943, κατά την συνθηκολόγησιν της 
Ιταλίας. Παράλληλα, του απονεμήθηκε το παρά-
σημο του ταξιάρχη του Τάγματος της Βρετανικής 
Αυτοκρατορίας (Order of the British Empire-
O.B.E.).

Δεν πρέπει να παραλειφθεί και η οργάνωση 
πληροφοριών και δολιοφθορών «Προμηθεύς ΙΙ» 
του κατά την εποχή εκείνη εφέδρου μηχανικού 
ανθυποπλοιάρχου Χαράλαμπου Κουτσογιαν-
νοπούλου, ο οποίος, μεταξύ άλλων, συνέβαλε 
στο προπαρασκευαστικό στάδιο της επιχείρη-
σης ανατίναξης της γέφυρας του Γοργοποτάμου 
(15 Νοεμβρίου 1942). Στις 17 Απριλίου 1943, ο 
Κουτσογιαννόπουλος τιμήθηκε με τον Πολεμικό 
Σταυρό Γ΄ Τάξης «για αποδεδειγμένας ηρωικάς 
πράξεις, υπερβαινούσας κατά πολύ την εκτέλεσιν 
του καλώς εννοουμένου καθήκοντος». 

Σκόπιμα αφέθηκε τελευταία η κύρια οργά-
νωση διαφυγών τού Ναυτικού «Φοξ». Ιδρύθηκε 
και διευθύνθηκε από τον τότε πλωτάρχη Πα-
ναγή Παπαχρήστο και, χάρη σε αυτήν, διέφυγε 
μεγάλος αριθμός ανδρών του Ναυτικού. Στις 4 
Σεπτεμβρίου 1945, ο Παπαχρήστος τιμήθηκε με 
το Χρυσούν Αριστείον Ανδρείας και το 1983 από 
την Ακαδημία Αθηνών, με τις ίδιες αιτιολογίες 
όπως οι Μπακόπουλος και Τσάφος. Επίσης, του 

Ο Δημήτριος Βαλτινός.Ο Σπυρίδων Λαζαρίμος.
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απονεμήθηκε το παράσημο του Αξιωματικού του 
Τάγματος της Βρετανικής Αυτοκρατορίας (Order 
of the British Empire Ο.Β.Ε.). 

Η οργάνωση αυτή διέθετε μικρό αριθμό καϊ-
κιών, με καπετάνιους υπαξιωματικούς του Ναυ-
τικού (δύο από αυτούς ήταν οι τότε κελευστές 
μηχανικός Ιωάννης Βελιώτης και τoρπιλητής Νι-
κόλαος Βαφειάδης (Μετάλλιο Εξαιρέτων Πράξε-
ων, 1 Μαρτίου 1950), τα οποία πραγματοποίησαν 
μεγάλο αριθμό επικίνδυνων πλόων προς και από 
τα τουρκικά παράλια. Ήταν σχετικά ταχύπλοα πε-
τρελαιοκίνητα που μπορούσαν να μεταφέρουν 
περί τα 25 με 30 άτομα. Κατά τη διάρκεια της 
ημέρας, οι επιβάτες παρέμεναν στο αμπάρι τού 
καϊκιού, ξαπλωμένοι σε στενάχωρα «ράφια». Τα 
σκάφη διέθεταν και ελαφρύ φορητό οπλισμό για 
αυτοάμυνα. Η επιλογή στελεχών του Ναυτικού σε  
αποστολή διαφυγής λάμβανε υπ’ όψιν της και τις 
οδηγίες που έπαιρνε η οργάνωση από τις ναυ-
τικές αρχές του απόδημου Ελληνικού Ναυτικού, 
ανάλογα με τις ανάγκες σε προσωπικό που πα-
ρουσιάζονταν κάθε φορά στη Μέση Ανατολή. 

Οι ούτως ειπείν, «ιδιωτικές» διαφυγές «χρυ-
σοπληρώνονταν» και ήταν σχετικά ανασφα-
λείς. Συγκεκριμένα, έχουν αναφερθεί μέχρι και 

30 χρυσές λίρες ανά άτομο, πoσό ιδιαίτερα 
μεγάλο για τα δεδομένα ανέχειας της εποχής 
εκείνης. Συγχρόνως, μερικοί ασυνείδητοι κα-
πετάνιοι, αφού έπαιρναν την προκαταβολή δεν 
εμφανίζονταν τη συμφωνημένη ώρα ή ακόμη 
χειρότερο, κατέδιδαν τη διαφυγή στις αρχές κα-
τοχής για να εισπράξουν από αυτές τη σχετική 
αμοιβή. Αντίθετα, τα μέλη των αποστολών, οι 
οποίες οργανώνονταν από τη «Φοξ», δεν κατέ-
βαλαν κανένα ποσό. Ωστόσο, όλοι όσοι διέφυγαν 
με αυτή την οργάνωση «Φοξ» αναφέρουν ότι 
στην ομάδα τους περιλαμβάνονταν και μερικοί 
Εβραίοι οι οποίοι πλήρωναν. Η οργάνωση ενι-
σχυόταν οικονομικά από τις χρυσές λίρες που 
έφθαναν στην Ελλάδα με πράκτορες. 

Τα μέλη της αποστολής συναντιόνταν 
σε κάποιο σημείο της περιοχής του ναού 
του Αγίου Κωνσταντίνου, της Πλατείας Βά-
θη ή του Μεταξουργείου, όπου τους περίμενε 
ένας «σύνδεσμος» της οργάνωσης, συνή-
θως υπαξιωματικός. Εκεί, επέβαιναν σε ένα 
φορτηγό «γκαζοζέν», εφοδιασμένοι με πλα-
στές ταυτότητες που εξασφάλιζε η οργάνωση, 
εμφανιζόμενοι ως ...μαυραγορίτες. Το αυτοκί-
νητο, περνώντας από διάφορα «μπλόκα», τους 

Ο Αλέξανδρος Λεβίδης. Ο Χαράλαμπος Κουτσογιαννόπουλος.
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πήγαινε προς το Γραμματικό και τους άφηνε 
κοvτά στην Αγία Μαρίνα. Στη συνέχεια, πεζο-
πορώντας, κατέβαιναν στο εκκλησάκι της Αγίας 
ΜαρΙνας, το ίδιο που και σήμερα υπάρχει στο 
Θέρετρο των Αξιωματικών του Ναυτικού. Μόλις  
σουρούπωνε, βάρκες τους διαπεραίωναν στην 
απέναντι ακτή της Εύβοιας, στο Πόρτο Μπού-
φαλο ή κοντά στο Aλιβέρι. Με τη συνοδεία του 
«συνδέσμου», πάντα νύκτα και με τα πόδια, δι-
έσχιζαν την Εύβοια κάθετα και με το ξημέρωμα 
έφθαναν στους Τσακαίους. Εκεί περίμεναν να έρ-
θει το καΐκι της διαφυγής στον από κάτω όρμο 
των Πετριών, καταλύοντας σε σπίτια του χωριού. 
Αρκετές φορές, το καΐκι αργούσε για διαφόρους 
λόγους και συχνά ο «σύνδεσμος» έκανε την αντί-
στροφη διαδρομή για νέες συνεννοήσεις. 

Η αναχώρηση από τις Πετριές εμφάνιζε 
ορισμένες ιδιαιτερότητες. Η Εύβοια, ιδίως από 
τις αρχές του 1943, ελεγχόταν από τις δυνάμεις 
του ΕΛΑΣ που έφερναν δυσκολίες στη διαφυγή 
στελεχών του Ναυτικού, θεωρώvτας τους ως 
«εν δυνάμει» επικίνδυνους για τα μελλοντικά 
σχέδια του ΕΑΜ. Προέβαλαν το ευλογοφανές 
επιχείρημα ότι, όποιος ήθελε να πολεμήσει για 
την Ελλάδα, υποχρεούτο να το κάνει άμεσα 
από τις τάξεις του ΕΛΑΣ, χωρίς να χρειάζεται 
να «υπηρετήσει» τους Άγγλους στη Μέση Ανα-
τολή. Οι αντιρρήσεις τους «εξαγοράζονταν» από 
τον πλωτάρχη Παπαχρήστο με χρυσές λίρες και 
συμβιβασμό πάνω στον αριθμό των μελών του 
ΕΑΜ που θα αναχωρούσαν και αυτά στη Μέ-
ση Ανατολή για σκοπούς της οργάνωσής τους. 
Τουλάχιστον σε μία περίπτωση, οι άνδρες του 
Ναυτικού οδηγήθηκαν στα ενδότερα της Εύβοι-
ας, απειλήθηκαν δε με εκτέλεση ως «προδότες» 
μέχρι να οριστικοποιηθεί η σχετική συμφωνία 
(όπως οι μετέπειτα ναύαρχοι Β. Αβραμόπουλος, 
Θ. Μανωλόπουλος και Α. Μουραμπάς, Π. Aρα-
πάκης). Η διαφυγή ιδιαίτερα υψηλόβαθμων ή 
«επώνυμων» ατόμων γινόταν από το Λαύριο, 
η περιοχή του οποίου παρουσίαζε μικρότερα 
προβλήματα αυτής της φύσης. 

Όταν τελικά έφθανε το καΐκι, μαζί με τα μέλη 
της διαφυγής, επιβιβαζόταν και αριθμός Εβραί-
ων από τους αρκετούς που περίμεναν στους 
Τσακαίους. Το καΐκι απέπλεε αφού νύχτωνε και 
κατευθυνόταν προς την περιοχή του Τσεσμέ. 
Ο διάπλους του Αιγαίου και ιδίως το πέρασμα 

του Στενού του Καφηρέα δεν ήταν ακίνδυνα 
εγχειρήματα, δεδομένου ότι περιπoλούσαν σκάφη 
των δυνάμεων κοτοχής, οι «καταδιώξεις» όπως 
αυτά ονομάζονταν. 

Καιρού επιτρέποντος, το καΐκι έφθανε στην 
τουρκική ακτή με το ξημέρωμα και οι διαφυγό-
ντες παραδίδoνταν στις τοπικές δυνάμεις ασφα-
λείας που τους οδηγούσαν στο κρατητήριο. Εκεί 
υποστήριζαν ότι ήταν Κύπριοι για να τύχουν ιδι-
αίτερου χειρισμού ως υπήκοοι της Βρετανικής 
Αυτοκρατορίας. Κάποια στιγμή, ειδοποιημένοι 
από την Αθήνα, μέσω Καΐρου, εμφανίζονταν εκ-
πρόσωποι των ελληνικών ή και των αγγλικών 
μυστικών υπηρεσιών. Η στάση των τουρκικών 
αρχών ποίκιλλε ανάλογα με τη γενικότερη πο-
ρεία του πολέμου. Γενικά, πάντως, δεν ήταν 
εχθρική. 

Το επόμενο βήμα ήταν να δοθεί σε κάθε άν-
δρα του Ναυτικού ένα χρηματικό ποσό και να 
οδηγηθούν σε κάποιο ξενοδοχείο της Σμύρνης. 
Μπορούσαν, πλέoν, να κινηθούν σχετικά ελεύθε-
ροι και το σύνηθες ήταν να επισκεφθούν κάποιο 
εστιατόριο όπου, πεινασμένοι από το ταξίδι της 
διαφυγής, «περιδρόμιαζαν» μέχρι αναισθησίας. 
Καθώς τα στομάχια τους ήταν ξεσυνηθισμένα 

Ο Παναγής Παπαχρήστος.
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από τις στερήσεις της Κατοχής, το αποτέλεσμα 
ήταν να παθαίνουν κοιλιακά, με όλες τις επακό-
λουθες ...συνέπειες.

Αργά ή γρήγορα, οι άνθρωποι της Σμύρνης 
επιβίβαζαν τους διαφυγόντες σε τραίνο με προ-
ορισμό το Xαλέπι της Συρίας. Συνήθως ταξίδευαν 
στη σκευοφόρο και στα υψώματα κατέβαιναν, 
όπως και οι άλλοι επιβάτες, για να ...σπρώξουν 
το τραίνο που αγκομαχούσε στις ανηφόρες. 

Στο Χαλέπι οδηγούνταν σε ειδικά στρατόπε-
δα των Άγγλων όπου γινόταν η επιβεβαίωση της 
ταυτότητας, ο κλιβανισμός των ρούχων, ο εμβο-
λιασμός και τακτοποιούνταν διάφορα διοικητικής 
φύσης ζητήματα. Το επόμενο και τελευταίο βήμα 
ήταν το ταξίδι για την Αίγυπτο και η παρουσίαση 
στις ελληνικές ναυτικές αρχές. Εκεί ολοκληρωνό-
ταν το ταξίδι της διαφυγής που ανάλογα με την 
περίπτωση, είχε διαρκέσει από μερικές εβδομά-
δες έως λίγους μήνες. 

Περισσότερες λεπτομέρειες για τη δράση των 
αντιστασιακών οργανώσεων που προαναφέρθη-
καν περιλαμβάνονται στο βιβλίο του ναυάρχου Π. 
Κώνστα (Αι Πολεμικαί, Πολιτικαί και Διπλωματι-
καί Αναμνήσεις του της Δεκαετίας 1940-1950) 
ο οποίος διετέλεσε διευθυντής του 2ου Γραφείου 

Ο Ηλίας Ντεγιάννης.

Καΐρου (τιμήθηκε από τους Άγγλους με το παρά-
σημο του Ταξιάρχη του Τάγματος της Βρετανικής 
Αυτοκρατορίας -Order οf the British Empire- για 
τας υπηρεσίας του ως διευθυvτής των ελληνι-
κών μυστικών υπηρεσιών Μέσης Ανατολής), 
καθώς και στο βιβλίο του πλωτάρχη Π. Λυκου-
ρέζου (Μυστική Οργάνωσις «Κόδρος». Χρονικό 
από την Εθνικήν Aντίστασιν). Μνεία της δράσης 
των οργανώσεων γίνεται και στην Έκθεσιν επί 
της Δράσεως του Βασιλικού Ναυτικού κατά τον 
Β Παγκόσμιον Πόλεμον (τόμ. Β΄σελ. 322-328) 
του ναυάρχου Δ. Φωκά, καθώς και στο βιβλίο 
του ναυάρχου Ι. Τούμπα Εχθρός εν Όψει (σελ. 
542-546). 

Επίσης ο Κώνστας παραθέτει στο βιβλίο του 
(σελ. 406-421) πίνακα των διαφόρων οργανώ-
σεων με τα μέλη εκάστης, ενώ ο αρχιπλοίαρχος 
Νικόλαος Λάχανος αναφέρει (Δόξα και Δάφνες, 
σελ. 218-220 και 227-235), ονομαστικώς τις 
ηθικές αμοιβές που απονεμήθηκαν σε άνδρες 
του Ναυτικού για τη δράση τους κατά την Κατοχή, 
εντεταγμένους σε οργανώσεις εθνικής αντίστα-
σης. Από αυτό το τελευταίο προκύπτουν οι ακό-
λουθες, συνολικά, απονομές, ενώ ενδεχομένως 
να υπάρχουν και μερικές άλλες που ο Λάχανος 
δεν εντόπισε: 

7 Χρυσά Αριστεία Ανδρείας, 
5 Αργυρά Αριστεία Ανδρείας, 
1 Πολεμικός Σταυρός Β’ Τάξης, 
27 Πολεμικοί Σταυροί Γ΄ Τάξης και 
181 Μετάλλια Εξαιρέτων πράξεων, δηλαδή 

ένα σύνολο 221 αμοιβών. 

Τέλος, αποδίδοντάς τους ιδιαίτατη τιμή, πα-
ρατίθενται τα ονόματα των ανδρών του Ναυτικού 
που εκτελέστηκαν από τις δυνάμεις κατοχής για 
αντιστασιακή δράση (βλ. Λάχανο και Ναυτική Ελ-
λάς, τεύχος lουλίου 1945, σελ.19): 

Πλωτάρχης (τεχν. τορπιλ.) Δ. Ρούκας, 
Σημαιοφόρος μάχιμος Ηλίας Ντεγιάννης, 
Αρχικελευστής (τηλεγρ.) Απόστολος Βενιζέλος, 
Αρχικελευστής (τηλεγρ.) Α. Παπαγιάνvης. 
Κελευστής (τεχν. ασυρμ.) Ανδρέας Γούτης, 
Κελευστής (τεχν.) Κωνσταντίνος Κιτσόπουλος, 
Κελευστής (λεβητοπ.) Ν. Ανδριανός και 
Ναύτης (αρμεν.) Σταμάτιος Τρατράς. 
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Όλοι τους τιμήθηκαν με ανώτατες ηθικές 
αμοιβές και προήχθησαν, επ’ ανδραγαθία, κατά 
ένα βαθμό. 

Πριν κλείσει αυτό το σύντομο άρθρο, αξίζει να 
αναφερθούν τα λόγια που, με πολλή απλότητα και 
συστολή, ανέφερε στον συγγραφέα ο εξαίρετος 
πλωτάρχης (διαχειρ.) Βασίλειος Ρόζος, μέλος της 
οργάνωσης «Φοξ», συνοδός, μεταξύ άλλων, των 
αποστολών διαφυγής: 

«Εκείνος που υπηρετoύσε σε ένα πλoίo, αν 
εξαιρέσουμε το ναυάγιο που είναι κάτι τραγικό, 
ήταν ενταγμένος σε ένα οργανωμένο σύνολο και 
προστατευόταν από τις διεθνείς συνθήκες. Διέ-
τρεχε μεν τους κινδύνους του πολέμου αλλά, αν 
συλλαμβανόταν από τον αντίπαλο, εθεωρείτο αιχ-
μάλωτος πολέμου. Αν, όμως, κάποιος από εμάς 
–λέγω «εμάς» γιατί δεν ήμουν ο μόνος– είχε την 
ατυχία να πέσει στα χέρια του εχθρού, δεν καλυ-

πτόταν από τίποτε. Σύμφωνα με τα κρατούντα της 
εποχής, θα βασανιζόταν αλύπητα για να μιλήσει, 
θα καταδικαζόταν σε θάνατο, θα εξετελείτο, η κα-
τοικία του θα καταστρεφόταν και η oικογένειά του 
θα υφίστατο παvτοειδείς διώξεις. Αυτές ήταν οι 
συνθήκες κάτω από τις οποίες λειτουργούσαμε, 
σε συνδυασμό και με την πείνα της Κατοχής. Τα 
γνωρίζαμε όλα αυτά, αλλά δεν τα λαμβάναμε υπ’ 
όψιν. Όπως τότε λέγαμε, οι Γερμανοί κάνουν τη 
δουλειά τους και εμείς τη δική μας». 

Κλείνοντας αυτό το άρθρο, που με πολύ συ-
νοπτικό τρόπο σκιαγραφεί μία ηρωική δράση με 
ανείπωτους κινδύνους, δέον είναι ν’ αναφερθεί 
ότι υπάρχει στο εκκλησάκι της Αγίας Μαρίνας, εκεί 
ακριβώς όπου άρχιζε το ταξίδι των διαφυγών, μία 
πλάκα που με λίγα λόγια θυμίζει στους νεότε-
ρους την εθελοντική προσφορά των στελεxών 
του Ναυτικού εκείνα τα χρόνια του ζόφου. 

Ομάδα Ελλήνων στο στρατόπεδο της Νίγδης στην Τουρκία. Οι ένστολοι είναι αξιωματικοί του Τουρκικού Στρατού. Οι Έλλη-
νες στρατιωτικοί που ήθελαν να συνεχίσουν τον αγώνα ενάντια στον Άξονα στην Μέση Ανατολή, διεκπεραιώνονταν στην 
Αίγυπτο κυρίως μέσω Τουρκίας (πηγή: Δημητρακόπουλος Αναστάσιος, αντιναύαρχος ΠΝ ε.α., «Βʹ Παγκόσμιος Πόλεμος, οι 
πολεμιστές του Ναυτικού θυμούνται», τόμος Γʹ, Ναυτικόν Μουσείον της Ελλάδος, Πειραιάς, 2011).
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Οι Ναυτικές Διοικήσεις κατά  
τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο

Του Παναγιώτη Γέροντα
Ανθυποπλοιάρχου (ΕΦ/Ο) ΠΝ
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Άποψη της Βάσης Υποβρυχίων στο Ναύσταθμο Σαλαμίνας 
με παραβεβλημένα τρία από τα έξι υποβρύχια του Ελληνι-
κού Στόλου (Υπηρεσία Ιστορίας Ναυτικού).

Γεννήθηκε το 1984 στην Αθήνα, ολο-
κλήρωσε τις εγκύκλιες σπουδές του 
στο Λύκειο της Ευαγγελικής Σχολής 
Σμύρνης. Σπούδασε Κλασική Φιλο-
λογία στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και 
σήμερα υπηρετεί στο τμήμα ιστορι-
κών αρχείων της Υπηρεσίας Ιστορίας 
Ναυτικού με την ιδιότητα του Βοηθού 
Τμηματάρχη. Ομιλεί άριστα την αγγλι-
κή (Cambridge Proficiency) καθώς 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 δημοσι-
ευτεί άρθρα του. Ακόμη ήταν ο συντο-
νιστής έκδοσης της επετειακής έκδο-
σης της Ναυτικής Επιθεώρησης για τα 
εκατό χρόνια από τους Βαλκανικούς 
Πολέμους με τίτλο «1912-2012, εκα-
τό χρόνια από την ναυτική εποποιία 
των Βαλκανικών Πολέμων». Στα φοι-
τητικά του χρόνια συνεργάστηκε με το 
φοιτητικό περιοδικό Καλειδοσκόπιο. Ο 
πατέρας του ήταν εν αποστρατεία αξι-
ωματικός του ΠΝ.
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Εισαγωγή
Είναι αληθές ότι σε κάθε ιστορική αναφορά οι κατ’ 
εξοχήν πολεμικές επιχειρήσεις ξηράς, θαλάσσης, 
αέρος είναι αυτές που συγκεντρώνουν κυρίως και 
πρωτίστως την προσοχή του μελετητού, διότι αυ-
τές οδηγούν στην επιτυχία ή στην αποτυχία, στην 
νίκη ή στην ήττα. Όμως πίσω από αυτές τις κατ’ 
εξοχήν πολεμικές επιχειρήσεις του πεδίου της μά-
χης υπάρχει πάντοτε ένα μεγάλο πλέγμα υπηρε-
σιών και πλήθος ανθρώπων που εξασφαλίζουν 
προετοιμασία, αναγκαία υποδομή υποστηρίξεως 
και ετοιμότητα αποκαταστάσεως ζημιών με στό-
χο την ευόδωση της συνολικής προσπάθειας. Στο 
παρόν κείμενο επιχειρείται, ακριβώς, μια σύντομη 
αναφορά σ’ αυτή τη συνιστώσα των πολεμικών 
επιχειρήσεων, δηλαδή σε Υπηρεσίες και ανθρώ-
πους των Ναυτικών Διοικήσεων, στην οργάνωσή 
τους σε γενικές γραμμές, καθώς και σε κάποια 
έργα τους βαρύνουσας σημασίας.

Ιστορικό πλαίσιο
Η συμβολή των Ναυτικών Διοικήσεων στα του 
Β΄ΠΠ δεν μπορεί να εξεταστεί, παρά μόνο αν 
αναφερθούν κάποια στοιχεία για τη γενικότερη 
θέση της Ελλάδος διεθνώς, για τις κατευθύνσεις 
της εξωτερικής πολιτικής της χώρας, καθώς και 
για το επιτελικό της πρόγραμμα.

Η Ελλάδα βγήκε από τον Α΄ Παγκόσμιο Πό-
λεμο βαθύτατα τραυματισμένη. Η Μικρασιατική 
Καταστροφή δεν ξερίζωσε μόνο τον Ελληνισμό 

της Μικράς Ασίας, μετά από υπερτρισχιλιετή πα-
ρουσία του στην περιοχή αυτή, αλλά και προκά-
λεσε στη χώρα πολλά προβλήματα οικονομικά, 
κοινωνικά και δημογραφικά. Η αποκατάσταση 
1,5 εκατομμυρίου προσφύγων ήταν ένα έργο 
δυσχερές και τιτάνιο και η Ελλάδα χρειάστηκε 
τη συνδρομή της Κοινωνίας των Εθνών για να 
το φέρει εις πέρας1. Μέσα σε αυτά τα πλαίσια, η 
εξωτερική πολιτική της Ελλάδος ήταν αναγκαστι-

1  Ο ναύαρχος Σακελλαρίου αναφέρει χαρακτηριστικά: «Η φτώχεια 
του Κράτους μας και αι μεγάλαι ανάγκαι εσωτερικής της Χώρας 
αναδημιουργίας ύστερα από την Μικρασιατικήν Καταστροφή 
είχαν βάλει τας στρατιωτικάς γενικώς δαπάνας εις δευτερεύου-
σαν μοίραν. Διά τούτο εντατική προσπάθεια προς στρατιωτικήν 
αναδημιουργίαν παρουσιάσθη μόνον παρoδικά, πρώτον επί 
Παγκάλου κατά το 1925-1926 με τον σοβαρόν του Στρατού 
ανεφοδιασμόν και την σοβαράν ανακαίνισιν των κυριώτερων 
ναυτικών μας μονάδων ως και με την ναυπήγησιν των έξι υπο-
βρυχίων μας˙ κατόπιν επί Βενιζέλου, κατά το 1929, με την ατυ-
χή παραγγελίαν ιταλικών αντιτορπιλλικών, των τεσσάρων τύπου 
«Σπέτσαι». Συστηματική προσπάθεια αρχίζει από το 1935 επί 
Τσαλδάρη, διότι τότε και η διεθνής κατάστασις επέβαλε εις όλα 
τα κράτη να αντιμετωπίσουν σοβαρώς την σοβούσαν αναταρα-
χήν. Αι ανάγκαι μας όμως ήσαν παμμέγισται. Αρκεί να αναφέρω 
ότι κατά το Κίνημα του 1935 τέτοια ήταν η στρατιωτική και 
αεροπορική γυμνότης μας, ώστε το Κράτος ήτο ανίκανον να 
κινητοποιήσει δύο μεραρχίες που σχημάτισε εξ επιστρατεύσεως 
διά να κτυπήσει τους επαναστάτες και οι υπεύθυνοι αξιωματι-
κοί έτρεχαν εις τους εμπόρους των Αθηνών διά να αγοράσουν 
κουβέρτες διά τον στρατόν˙ η δε αεροπορία μας ως επαίτης 
εζητούσε από την Γιουγκοσλαβία να μας δανείσει μερικά αε-
ροπλάνα!» Η Θέσις της Ελλάδος εις τον Δεύτερον Παγκόσμιον 
Πόλεμον, σελ. 54, Cosmos Greek American printing company. 

Στην μνήμη του πατέρα μου.

Μοίρα τεσσάρων υποβρυχίων τύπου «Πρωτεύς». Στο λιμάνι των Πατρών, με το συνοδό Υ/Β - πλωτό συνεργείο «Ήφαιστος», 
σε συνδυασμένες ασκήσεις τον Ιούνιο 1938.



Τεύχος 586-Τομος 173 | Ναυτική Επιθεώρηση  77

κά φιλειρηνική και προσηλωμένη στις αρχές της 
Κοινωνίας των Εθνών. Χαρακτηριστικές αυτών 
των ειρηνικών διαθέσεων ήταν οι δύο συνθήκες 
που υπεγράφησαν, η μία με την Ιταλία και η άλλη 
με την Τουρκία. Με την Ιταλία υπεγράφη το 1928 
στη Ρώμη «Συνθήκη φιλίας, συνδιαλλαγής και 
διακανονισμού» πενταετούς ισχύος. Η συνθήκη 
αυτή υπεγράφη ενώ οι σχέσεις των δύο χωρών 
είχαν οξυνθεί κατά το 1923 εξ αιτίας της δολο-
φονίας του στρατηγού Tellini και τις επιχειρήσεις 
των Ιταλών κατά της Κέρκυρας. Το 1930 υπεγρά-
φη με την Τουρκία παρόμοια συνθήκη, η οποία 
συνοδευόταν από Πρωτόκολλο που αφορούσε 
τους ναυτικούς εξοπλισμούς και με το οποίο τα 
δύο κράτη ανελάμβαναν την υποχρέωση να μην 
προβούν σε παραγγελία, αγορά ή ναυπήγηση 
μονάδων Πολεμικού Ναυτικού χωρίς αμοιβαία 
ειδοποίηση έξι μήνες νωρίτερα.

Αλλά και με τα Βαλκανικά Κράτη, πλην Βουλ-
γαρίας, η Ελλάδα είχε συνδεθεί από το 1934 με 
το Σύμφωνο Βαλκανικής Συνεννόησης στο οποίο 
συμμετείχαν η Ελλάδα, η Ρουμανία, η Τουρκία και 
η Γιουγκοσλαβία, το οποίο εγγυόταν τα βαλκανι-
κά σύνορα έναντι κάθε επίθεσης από βαλκανικό 
κράτος ή από εξωβαλκανική δύναμη η οποία, 
ενδεχομένως, θα συνεργαζόταν με βαλκανικό 
κράτος.

Παράλληλα, η Ελλάδα στα εσωτερικά της μα-
στιζόταν από συνεχείς πολιτικές μεταβολές και 
πόλωση που δημιουργούσαν πραξικοπήματα, τα 

οποία επηρέαζαν αρνητικά την εν γένει ζωή της 
χώρας. Το Πολεμικό Ναυτικό, ως αναπόσπαστο 
μέρος της κοινωνίας, βίωσε έντονα τη δραματική 
περίοδο του Μεσοπολέμου με τα πολιτικά πάθη 
της. Ήδη από την περίοδο του Εθνικού Διχασμού, 
ο χωρισμός των αξιωματικών σε βενιζελικούς και 
αντιβενιζελικούς είχε ολέθρια αποτελέσματα για 
τις ένοπλες δυνάμεις και για το Πολεμικό Ναυτικό. 
Αυτό το γεγονός σε συνδυασμό με μια πολιτική 
περικοπής πολεμικών δαπανών που ακολουθή-
θηκε από τη Συνθήκη των Βερσαλλιών, τραυμά-
τισε ιδιαίτερα το νικηφόρο Πολεμικό Ναυτικό των 
Βαλκανικών Πολέμων. Ο πρωθυπουργός Ε. Βενι-
ζέλος διέταξε ακύρωση όλων των παραγγελιών, 
παροπλισμό πλοίων και περιορισμό του Στόλου σε 
ελάχιστα πλοία με μικρό πυρήνα προσωπικού2.

Με αυτόν τον πληγωμένο, διχασμένο και 
απογοητευμένο Στόλο η νέα κυβέρνηση της 1ης 
Δεκεμβρίου 1920, αν και προσπάθησε να σώσει 
μερικά πλοία από τη διάλυση, εισήλθε στην περι-
πέτεια της εκστρατείας της Μ. Ασίας. Το Πολεμικό 

2  Ο ναύαρχος Καββαδίας αναφέρει: «Ο Βενιζέλος νομίζει, όπως 
όλος ο κόσμος τότε, ότι άλλος πόλεμος δεν θα γίνη πλέον χάρις 
εις την ιδρυθείσαν Κοινωνίαν των Εθνών και αποπειράται όχι 
μόνον να καταδικάσει αυτά τα δύο (σ.σ. το σχεδόν έτοιμο «Σαλα-
μίνα» στο Αμβούργο και ένα θωρηκτό που είχε αρχίσει να φτιά-
χνεται στα ναυπηγεία της Βρετάννης), αλλά να διαλύση εκ του 
υπάρχοντος Στόλου τα περισσότερα πλοία, κρατών ένα μικρό 
πυρήνα διά την απίθανον, ως νομίζει, περίπτωσιν καθ’ ην θα 
χρειασθή κάποτε το Ελληνικόν Ναυτικόν». Ο Ναυτικός Πόλεμος 
του 1940 όπως τον έζησα, σελ. 28, Πυρσός Α.Ε., Αθήνα 1950.

Η Βάση Υποβρυχίων στον Ναύσταθμο Σαλαμίνας την περίοδο 1941-2. Διακρίνεται η προβλήτα κομμένη από τους βομβαρ-
δισμούς (Τσαπράζης Ν., «Ο Πολεμικός Ναύσταθμος Σαλαμίνος», ΥΙΝ-Πολεμικό Ναυτικό, Αθήνα 1991).
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Ναυτικό ανέλαβε το ρόλο της βοήθειας του μαχο-
μένου Στρατού μας3. Μετά τη Μικρασιατική Κατα-
στροφή ήρθε και η κατάληψη της Κέρκυρας από 
τους Ιταλούς (1923) με αποτέλεσμα την πλήρη 
κατάπτωση του ηθικού του Ναυτικού. Η εποποιία 
των Βαλκανικών Πολέμων φαινόταν πια σαν ένα 
μακρινό παρελθόν...

Από το 1924, με την εγκατάσταση της Δημο-
κρατίας, επέρχεται μία περίοδος ομαλότητας και 
ανασυγκρότησης του Πολεμικού Ναυτικού. Ιδίως 
στις δύο σύντομες υπουργικές θητείες του ναυ-
άρχου Αλέξανδρου Χατζηκυριάκου το 1922 και 

3  Ο ναύαρχος Καββαδίας αναφέρει με πικρία: «Δεν υστέρησε εις 
ικανότητα και αυταπάρνησιν, εάν δε η φυσική προσπάθεια εξα-
λείψεως πάσης αναμνήσεως της τότε επακολουθησάσης εθνι-
κής συμφοράς και η συνήθης παρ’  Έλλησιν εξαφάνισις των 
Αρχείων έχει εμποδίσει την μνημόνευσιν του έργου του, δεν 
πρέπει να διαφεύγει εις ημάς τους αξιωματικούς του Ναυτικού, 
ότι εάν ο Στόλος αυτός δεν υπήρχε, δεν θα εσχημάτιζε Κυ-
βέρνησιν ο Πλαστήρας εν Αθήναις, αλλά ο Κεμάλ». Ο Ναυτικός 
Πόλεμος του 1940 όπως τον έζησα, σελ. 30-31, Πυρσός Α.Ε., 
Αθήνα 1950.

το 1925 προωθήθηκε ταχύτατα η αναδιάρθρωση 
του Ναυτικού με ναυπήγηση 6 νέων υποβρυχί-
ων στη Γαλλία, μετασκευές και επισκευές πλοί-
ων, μέχρι και ανακαίνιση αγγλικού εργοστασίου 
αεροπλάνων και οργάνωση της Ναυτικής Αερο-
πορίας. Στη συνέχεια το Ναυτικό έπεσε θύμα της 
οικονομικής στενότητας που υπήρχε στη χώρα. 
Χαρακτηριστικό παράδειγμα ήταν το ναυάγιο του 
Ναυτικού Εξοπλιστικού Προγράμματος το οποίο, 
αν και ψηφίστηκε επί δύο συνεχόμενα οικονομικά 
έτη, εν τούτοις το 1929 η πίστωση στον προϋ-
πολογισμό για το Ναυτικό θα διατεθεί για άλλες 
δαπάνες. Από την κυβέρνηση Βενιζέλου (1927-
1933) προωθήθηκε η ελληνοτουρκική προσέγγι-
ση με δυσμενή για το Ναυτικό αποτελέσματα. Ο 
Έλληνας πρωθυπουργός, πιθανότατα για να δείξει 
ότι η χώρα έχει ειλικρινείς διαθέσεις φιλίας, απο-
φάσισε ότι το Πολεμικό Ναυτικό θα είναι μόνο 
για άμυνα και δεν θα διαθέτει βαρέα όπλα αλλά 
μόνο αντιτορπιλικά, υποβρύχια και αεροσκάφη. 
Αποφάσισε τον παροπλισμό των Θωρηκτών «Λή-

Φόρτωση ναρκών στο αντιτορπιλικό «Ύδρα» (Πολεμικές Μονογραφίες, τεύχ. 18, σελ. 14, εκδ. Επικοινωνίες Α.Ε.). 
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μνος» και «Κιλκίς», των οποίων είχε μόλις λήξει η 
επισκευή μηχανών και λεβήτων που είχε κοστίσει 
80.000 λίρες και τον τερματισμό της ναυπήγη-
σης του «Σαλαμίς» στο Αμβούργο4. Μέσα σε αυτό 
το κλίμα συνέβησαν δύο σημαντικά βήματα: α) η 
ίδρυση της Ναυτικής Σχολής Πολέμου το 1926 
που βοήθησε στην αναβάθμιση των διοικητικών 
ικανοτήτων των αξιωματικών και β) η ανάπτυξη 
του υποβρυχιακού όπλου. Η παραλαβή των 6 και-
νούργιων υποβρυχίων και η επίπονη εκπαίδευση 
του προσωπικού είχε τα γνωστά ευτυχή αποτε-
λέσματα κατά τη διάρκεια του Β΄ Παγκοσμίου 
Πολέμου.

Αλλά η πιο σημαντική κρίση του Πολεμικού 
Ναυτικού εκδηλώθηκε με το Βενιζελικό Κίνημα 
του 1935, όπου ο αλληλοσπαραγμός των Στε-
λεχών οδήγησε σε πτώση του ηθικού καθώς 
έγιναν ενέργειες ανάρμοστες με την ένδοξη 
ιστορία και παράδοση του ελληνικού Πολεμικού 
Ναυτικού5. 

Σημαντική καμπή στην εξωτερική πολιτική 
της χώρας ήταν η Δικτατορία της 4ης Αυγού-
στου. Τα χρόνια 1936-1940 επικράτησε ηρεμία 
στη χώρα και παράλληλα άρχισε η έντονη πολε-
μική προπαρασκευή της. Για τις Ένοπλες Δυνά-

4  Το θωρηκτό «Σαλαμίς» θα ήταν, αν το αποκτούσε η Ελλάδα, ένα 
πανίσχυρο όπλο και μια «απάντηση» στους Τούρκους που είχαν 
αποκτήσει το «Γιαβούζ». Η παραγγελία για την κατασκευή του 
δόθηκε τον Μάιο του 1912 στα γερμανικά ναυπηγεία Vulkan. 
Θα ήταν εκτοπίσματος 13.000 τν., με 8 πυροβόλα 35 εκ., 6 
των 15 εκ. και κόστος 1.050.000 λίρες. Οι εργασίες άρχισαν 
αμέσως, αλλά τον Δεκέμβριο του 1912 διατυπώθηκαν απόψεις 
ότι η Ελλάδα έπρεπε να αποκτήσει ένα πραγματικό θωρηκτό 
Dreadnought και οι εργασίες ανεστάλησαν μέχρι να ολοκλη-
ρωθούν τα νέα χαρακτηριστικά του πλοίου. Ξανάρχισαν τον 
Δεκέμβριο του 1912 με κόστος πλέον 1.626.000 λίρες για να 
σταματήσουν και πάλι τον Δεκέμβριο του 1914 λόγω του Α' 
Παγκοσμίου Πολέμου, διότι τα πυροβόλα του πλοίου στην Αμε-
ρική πωλήθηκαν στους Άγγλους (Ιανουάριος 1915). Μετά τη 
λήξη του πολέμου, ο πρωθυπουργός Βενιζέλος ζήτησε από τη 
Διασυμμαχική Επιτροπή Αφοπλισμού η οποία διέλυε όλα τα ναυ-
πηγούμενα πολεμικά να διαλύσει και το «Σαλαμίς». Το γερμανικό 
ναυπηγείο θα διαμαρτυρηθεί και θα πείσει τους Συμμάχους, με 
αποτέλεσμα να οδηγηθεί η Ελλάδα σε μια δίκη η οποία θα δι-
αρκέσει 14 έτη. Η επιβάρυνση για το Ελληνικό Δημόσιο ήταν 
πολύ σημαντική, καθώς έπρεπε να πληρωθούν άλλες 30.000 
λίρες, εκτός από την προκαταβολή των 450.000 λιρών που 
είχε καταβληθεί. Παϊζής – Παραδέλης, αντιναύαρχος ΠΝ ε.α., Τα 
Πλοία του Πολεμικού Ναυτικού 1829-1999, εκδόσεις Αστραία, 
Ναυτικόν Μουσείον της Ελλάδος.

5  «Ο «Κατσώνης» αφού παρ’ ολίγον, λόγω ταχείας καταδύσεως 
να βυθισθεί, καταφεύγει εις Λέρον της Ιταλοκρατούμενης τότε 
Δωδεκανήσου»... Ο Ναυτικός Πόλεμος του 1940 όπως τον έζη-
σα, σελ. 48, Πυρσός Α.Ε., Αθήνα 1950.

μεις διετέθησαν χρήματα κυρίως για το Στρατό, 
λιγότερα για την Αεροπορία και τα πιο λίγα για 
το Ναυτικό. Ο Ιωάννης Μεταξάς ανησυχούσε για 
τις διεθνείς εξελίξεις και τα συμπεράσματα και 
οι κατευθύνσεις της πολιτικής του, όσον αφορά 
στο Ναυτικό, διατυπώθηκαν σε συνεδρίαση του 
Ανωτάτου Ναυτικού Συμβουλίου το φθινόπωρο 
του 1936. Σύμφωνα με τον ναύαρχο Καββαδία, 
ο Ι. Μεταξάς δήλωσε ότι η Ελλάδα θα έμπαινε 
στον πόλεμο στο πλευρό της Αγγλίας. Το επιτε-
λικό πρόγραμμα της χώρας και η ναυτική πολε-
μική προπαρασκευή της είχε ακριβώς αυτή την 
κατεύθυνση, να προετοιμάσει δηλαδή την Ελλάδα 
ναυτικά ως σύμμαχο της Αγγλίας και να την κατα-
στήσει ικανή να συνεισφέρει στη συμμαχία σοβα-
ρή συνδρομή, βασιζόμενη και στην πληρέστερη 
αξιοποίηση της γεωγραφικής της θέσης. Με αυτό 
το σκεπτικό, η προσοχή εστράφη κυρίως στην 
οχύρωση των ακτών και τη δημιουργία ασφαλών 
εσωτερικών θαλασσίων οδών και βάσεων για να 
διευκολυνθεί το έργο των ναυτικών δυνάμεων6. 
Παράλληλα, έγινε προσπάθεια να προστατευθούν 
οι θαλάσσιες μεταφορές, οι αναγκαίες τόσο για 
κινητοποίηση και συγκέντρωση στρατευμάτων, 
όσο και για τον εφοδιασμό της χώρας.

α. Παράκτια άμυνα
Πρέπει να σημειωθεί ότι προσπάθειες για την ορ-
γάνωση της παράκτιας άμυνας είχαν γίνει και στο 
παρελθόν σε περιπτώσεις έντασης εξωτερικών 
σχέσεων ή εμπλοκής της Ελλάδας σε προηγούμε-
νους πολέμους. Αυτές οι προσπάθειες όμως είχαν 
όλες το χαρακτήρα της προσωρινότητας και οι 
μελέτες παρέμεναν ανεφάρμοστες.

Συστηματικότερη φροντίδα σημειώθηκε με 

6  Ο ναύαρχος Σακελλαρίου αναφέρει: «Πολλοί υπεστήριξαν ότι 
ενεργήσαμε πολλάς δαπάνας διά οχυρά, διά ναυπηγεία, διά σχο-
λεία εκπαιδεύσεως – και όχι διά μάχιμα πλοία. Το ζήτημα όμως 
αυτό είναι γενικώτερον και σχετίζεται πριν από κάθε τι με την 
γενικήν κατανομήν των πιστώσεων του τακτικού και εκτάκτου 
προϋπολογισμού του Κράτους κατά πολεμικά υπουργεία και η 
κατανομή αυτή είναι απόρροια της γενικής πολιτικής την οποίαν 
ακολουθεί το Κράτος. Και είναι γνωστόν ότι ο Πρωθυπουργός 
της Χώρας κατανέμει τας πιστώσεις αυτάς επί τη βάσει ενός σα-
φούς αντικειμενικού σκοπού της ακολουθουμένης εξωτερικής 
πολιτικής, δηλ. κατά ποίου εχθρού έχει να ετοιμασθεί πολεμικώς 
η Χώρα, είτε μόνη είτε μετά ωρισμένων και ποίων συμμάχων». 
Η Θέσις της Ελλάδος εις τον Δεύτερον Παγκόσμιον Πόλεμον, 
σελ. 53-54, Cosmos Greek American printing company.
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Νομοθετικό Διάταγμα του 1926, σύμφωνα με το 
οποίο προβλεπόταν η κατανομή των ακτών της 
χώρας σε «Ναυτικές Αμυντικές Περιοχές» (Ν.Α.Π.), 
τα όρια των οποίων θα καθορίζονταν κάθε φορά 
με Διάταγμα, κατόπιν προτάσεως του Γ.Ε.Ν. Σκο-
πός των Ν.Α.Π. ήταν η υπεράσπιση των παρακτί-
ων περιοχών από εχθρικές θαλάσσιες, εναέριες 
ή και συνδυασμένες επιθέσεις, η συστηματικότε-
ρη οργάνωση της ανθυποβρυχιακής άμυνας, η 
προστασία των θαλασσίων συγκοινωνιών και η 
πιο επωφελής χρησιμοποίηση των ναυτικών και 
εναερίων δυνάμεων.

Εν τούτοις, παρά την έκδοση αυτού του Δι-
ατάγματος, καμία ενέργεια δεν έγινε μέχρι το 
1935, όταν με τη Μόνιμη Εγκύκλιο του Υπουρ-
γείου Ναυτικών της 9/11/1935 συνεστήθη η 
«Ανωτέρα Διοίκηση Τοπικής Αμύνης» (Α.Δ.Τ.Α.) 
υπό τη δικαιοδοσία της οποίας υπήχθησαν και 
η παράκτια και η αντιαεροπορική άμυνα. Με το 
Διάταγμα της 20/12/1935 οι ακτές της χώρας 
κατανεμήθηκαν στις ακόλουθες Ν.Α.Π.: 
Δυτικής Ελλάδος (Ν.Α.Π. -1) με έδρα την Πάτρα
Κρήτης (Ν.Α.Π. -2) με έδρα τα Χανιά
Νοτίου Αιγαίου (Ν.Α.Π. -3) με έδρα τον Πειραιά
Εύβοιας (Ν.Α.Π. -4) με έδρα τη Χαλκίδα
Βορείου Αιγαίου (Ν.Α.Π. -5) με έδρα την Θεσσα-
λονίκη
Ανατολικών Νήσων (Ν.Α.Π. -6)με έδρα τη Μυτι-
λήνη

Επειδή τότε δεν υπήρχε σχετική πείρα από 
τέτοιου είδους οχυρώσεις εκλήθησαν Γερμανοί 
αξιωματικοί, επειδή υπήρχε η αντίληψη ότι έχουν 
τη μεγαλύτερη σχετική πείρα. Αρχικά ο Γερμανός 
αντιναύαρχος ε.α. Kinzel, κατόπιν ο Γερμανός 
ταγματάρχης μηχανικού Habicht και ο πλωτάρ-
χης πυροβολητής Mirus, οι οποίοι υπέδειξαν τις 
κατάλληλες θέσεις για την εγκατάσταση των 
πυροβολείων και στη συνέχεια κατήρτισαν τα 
γενικά σχέδια οχύρωσης τόσο της επάκτιας όσο 
και της αντιαεροπορικής άμυνας. Μετά την απο-
χώρηση των Γερμανών αξιωματικών (1937) το 
έργο συνεχίστηκε με μεγάλη επιτυχία από τους 
Έλληνες αξιωματικούς και πολιτικούς μηχανικούς 
της Α.Δ.Τ.Α., η οποία μετονομάστηκε σε Α.Δ.Π.Α. 
(Ανωτέρα Διοίκηση Παρακτίου Αμύνης).

Πυροβολικό για τα επάκτια οχυρά χρησιμο-
ποιήθηκε αυτό του θωρηκτού «Λήμνος» και άλ-
λων παροπλισμένων πλοίων. Χρησιμοποιήθηκαν 

μέχρι και τα πυροβόλα του «Έλλη» που βγήκαν 
κατά τη μετασκευή του, ενώ για τα οχυρά του 
Θερμαϊκού τα ήδη εγκατεστημένα εκεί πυροβόλα 
του τουρκικού θωρηκτού «Φετίχ Μπουλέντ». Ιδί-
ως η μεταφορά και η επιτυχής εγκατάσταση στην 
Αίγινα των δύο δίδυμων πύργων πυροβόλων του 
θωρηκτού «Λήμνος», οι οποίοι ζύγιζαν ο καθένας 
900 τόνους, ήταν ένας πραγματικός άθλος για 
το Πολεμικό μας Ναυτικό. Το σύνολο των δαπα-
νών για τις επάκτιες οχυρώσεις μαζί και κάποιες 
δαπάνες για την Αντιαεροπορική Άμυνα (Α.Α.Α.) 
και τα παρατηρητήρια δεν ξεπέρασε τα 288 εκα-
τομμύρια δραχμές, εκπληρώνοντας και το στόχο 
της οικονομίας7. Στις παραμονές του ελληνοϊταλι-
κού πολέμου, εκτός από ελάχιστες λεπτομέρειες, 
η παράκτια άμυνα βρισκόταν σε υψηλό επίπεδο 
ετοιμότητας.

β. Αντιαεροπορική άμυνα
Μαζί με την παράκτια άμυνα, η Α.Δ.Π.Α. ανέλαβε, 
υπό την καθοδήγηση των μετακληθέντων Γερ-
μανών αξιωματικών και σύμφωνα με τις διατα-
γές του Γ.Ε.Ν., τη δημιουργία και οργάνωση της 
ενεργού αντιαεροπορικής άμυνας του Πολεμικού 
Ναυτικού. Βάσει συμφωνίας του Γ.Ε.Ν. με το Γ.Ε.Σ., 
η αντιαεροπορική άμυνα της Πρωτεύουσας, του 
Πειραιά και του Ναυστάθμου θα ήταν ενιαία ως 
μια πιο οικονομική λύση. Για την εφαρμογή του 
σχεδίου αυτού, το Πολεμικό Ναυτικό θα συμμε-
τείχε με 4 πυροβολαρχίες πρωτεύοντος πυροβο-
λικού και τις υπόλοιπες αναγκαίες θα τις διέθετε 
ο Στρατός. Δυστυχώς, ο Στρατός λόγω των σο-
βαρών αναγκών του δεν μπόρεσε να αποκτήσει 
εγκαίρως επαρκές Α/Α πυροβολικό για τις ανάγκες 
του μετώπου και των μετόπισθεν και έτσι όλο το 
διαθέσιμο υλικό ενεργού αεράμυνας Στρατού και 
Ναυτικού χρησιμοποιήθηκε ενιαία για την άμυνα 
της χώρας. Ιδίως για την αεράμυνα των μετόπι-
σθεν, δηλαδή των Βάσεων, των Λιμένων, των Κέ-
ντρων Εφοδιασμού, βασικών αρτηριών, σοβαρών 

7  Ο ναύαρχος Σακελλαρίου αναφέρει: «Σχετικά με τη δυσκολία 
εξευρέσεως εξωτερικού συναλλάγματος δεν πρέπει να λησμο-
νηθεί ότι οι φίλοι μας Άγγλοι και Αμερικανοί απήτουν πληρωμή 
εις λίρες και δολλάρια. Τουναντίον, τα Κράτη του Άξονος εί-
χαν εφεύρει το σύστημα του συμψηφισμού, του κλήρινγκ και 
επληρώναμεν τας εκείθεν προμήθειάς μας με καπνά, σταφίδα, 
μεταλλεύματα και ό,τι άλλο η φτωχή μας γη παράγει». Η Θέσις 
της Ελλάδος εις τον Δεύτερον Παγκόσμιον Πόλεμον, σελ. 58, 
Cosmos Greek American printing company.
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πληθυσμιακών κέντρων, διετέθη κυρίως υλικό του 
Πολεμικού Ναυτικού, ενισχυμένο με λίγο σχετικά 
διαθέσιμο υλικό του Στρατού. Αυτές οι αυξημένες 
ανάγκες καλύφθησαν από διαθέσιμο Α/Α υλικό 
που είχε προβλεφθεί να διατεθεί για την Α/Α άμυ-
να προκεχωρημένης βάσεως του Στόλου, για την 
οποία ακόμα και αν παρουσιαζόταν η ανάγκη δη-
μιουργίας της, δεν θα υπήρχε διαθέσιμο Α/Α υλικό 
για την αντιαεροπορική προστασία της. Ξεχωριστή 
σημασία έχουν τα λόγια του ναυάρχου Καββαδία, 
ο οποίος, αφού απαριθμεί το Α/Α υλικό το οποίο 
δόθηκε στην ενιαία αεράμυνα της χώρας, κατα-
λήγει χαρακτηριστικά: «Το ανωτέρω υλικόν κατά 
9/10 καινουργές και αγορασθέν κατά το πλείστον 
με χρήματα του Υπουργείου Ναυτικών κατενεμήθη 
προς προστασίαν από αέρος της τέως περιοχής 
Διοικήσεως Πρωτευούσης και, επί πλέον, Ισθμού 
Κορίνθου, Πατρών, Πρεβέζης, Θεσσαλονίκης, Βό-
λου, Χαλκίδος, βραδύτερον δε Κερκύρας και Αγ. 
Σαράντα»8. Στη συνέχεια απαριθμεί το προσωπικό 
που διέθεσε το Πολεμικό Ναυτικό στην οργάνωση 

8  Καββαδίας Ε., Ο Ναυτικός Πόλεμος του 1940 όπως τον έζησα, 
σελ. 109, Πυρσός Α.Ε., Αθήνα 1950. 

και επάνδρωση όλων των αναγκαίων βοηθητικών 
σχηματισμών (ομάδα εγγύς προστασίας, τεχνι-
κές υπηρεσίες, μέσα έλξεως, ομάδα κατασκευής 
έργων κ.λπ.) και καταλήγει: «Δηλαδή διέθεσε το 
Ναυτικόν περισσότερο προσωπικό για την κοινή 
αντιαεροπορική άμυνα από ό,τι ήσαν τα πληρώ-
ματα των πολεμικών του Στόλου του».

Για την αεράμυνα στα μετόπισθεν, η χώρα 
χωρίστηκε σε μεγάλα τμήματα, ακτίνος 80-100 
χιλιομέτρων, που θα διευθύνονταν με την κινη-
τοποίηση από τις λεγόμενες «Διοικήσεις Αεραμύ-
νης Περιοχής» (Δ.Α.Π.), οι οποίες θα έδρευαν στο 
κέντρο της περιοχής. Οι μονάδες της Α.Α.Α. του 
Ναυτικού θα εντάσσονταν με την κινητοποίηση 
στις διάφορες Δ.Α.Π. ανάλογα με τις θέσεις τους.

Ανωμαλία προέκυψε με τη δημιουργία και 
οργάνωση της ενεργού αεράμυνας της περιοχής 
Αθηνών - Πειραιώς - Ναυστάθμου. Η οποία, αν 
και υπήρξε έργο αποκλειστικά του Ναυτικού, το 
οποίο διέθεσε όλο το υλικό και ενισχυόταν από 
τα ενεργά Α/Α μέσα των πλοίων που βρίσκονταν 
στην περιοχή και των Ναυτικών Οχυρών, και πα-
ρόλο που υπήρχε κανονισμός που είχε καταρτι-
στεί από κοινού από τα Γενικά Επιτελεία Στρατού, 

Εγκαίνια στο Ναύσταθμο Σαλαμίνας κατά την παραλαβή του υποβρυχίου «Κατσώνης» στις 8-6-1928 (αρχείο Πέτρου 
Πουλίδη). 
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Ναυτικού και Αεροπορίας, σύμφωνα με τον οποίο 
η Διοίκηση της περιοχής αυτής θα περνούσε στο 
Ναυτικό και μάλιστα στη Ναυτική Αμυντική Πε-
ριοχή Σαρωνικού (Ν.Α.Π. -3), μόλις αυτή θα ορ-
γανωνόταν, εν τούτοις, η Διοίκηση περιήλθε σε 
υποστράτηγο (διοικητής Αεράμυνας Περιοχής Α) 
στο επιτελείο του οποίου δεν υπήρχε ούτε ένας 
αξιωματικός του Ναυτικού. Όταν κηρύχθηκε ο πό-
λεμος, η Αρχηγία πέρασε στον αντιναύαρχο Οικο-
νόμου, αλλά με την διευκρίνιση ότι «ως προς την 
πολεμική αυτής ενέργεια θέλει εξακολουθήσει 
εξαρτωμένη εκ της Δ.Α.Π. / Α»9.

γ. Παρατηρητήρια
Το Γ.Ε.Ν., σε συνεννόηση με το Γ.Ε.Σ, άρχισε να με-
λετά τον σχηματισμό πυκνού δικτύου επιτήρησης 
θάλασσας και αέρα με την εγκατάσταση Παρατη-
ρητηρίων, τα οποία ο Στρατός ονόμαζε Σταθμούς 
Επιτήρησης, σε επίκαιρα σημεία του εσωτερικού 
της χώρας, των ακτών και των νήσων. Τα Παρα-
τηρητήρια αυτά θα επιτηρούσαν την πέριξ αυτών 
θαλάσσια και χερσαία περιοχή και θα μεταβίβα-
ζαν πληροφορίες με κατάλληλα μέσα σχετικά 
με την εμφάνιση ή κίνηση εχθρικών πλοίων και 
αεροσκαφών. Στην προσπάθεια αυτή, το Γ.Ε.Ν. 
βοηθήθηκε πολύ από τις γεωγραφικές συνθήκες 
με τα πολυάριθμα ελληνικά νησιά και τη μακρά 
δαντελωτή έκταση των ελληνικών ακτών.

Για τον καθορισμό των κατάλληλων σημείων 
εγκαταστάσεως των παρατηρητηρίων, το Γ.Ε.Ν., 
εκτός από την επιλογή των θέσεων από το χάρτη 
έλαβε υπόψη:

Α/ τις πληροφορίες του Υπουργείου Συγκοι-
νωνιών για το υπάρχον τηλεφωνικό και τηλεγρα-
φικό δίκτυο, καθώς και τις δυνατότητες επεκτά-
σεώς του.

Β/ τους υπάρχοντες φάρους.
Γ/ πληροφορίες από τις αρμόδιες τοπικές Αρ-

χές για τα υπάρχοντα τελωνοφυλάκια, σταθμούς 
Χωροφυλακής κ.λπ. των οποίων τα οικήματα και 

9  «Αι εις την περιοχήν ΑΘΗΝΩΝ-ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ-ΝΑΥΣΤΑΘΜΟΥ 
αναπτυχθείσαι μονάδες υπήχθησαν τακτικώς υπό τον Δ.Α.Π./Α 
στρατηγόν κ. Στάην αποτελέσασαι το συγκρότημα Α2, αι δε των 
περιοχών ΧΑΛΚΙΔΟΣ, ΠΑΤΡΩΝ και ΒΟΛΟΥ υπήχθησαν τακτικώς 
εις τας αντιστοίχους Ν.Α.Π. και ναυτικούς διοικητάς». Ημερολόγιο 
Πολέμου Γ.Ε.Ν. - έκθεση πεπραγμένων Αντιπλοιάρχου Χρήστου 
Χατζηκωνσταντή (σ.σ. η Α.Α.Α. υπαγόταν στον αντιναύαρχο Δ. 
Οικονόμου και διοικητής της κατά τη διάρκεια του πολέμου στην 
Ελλάδα ήταν ο αντιπλοίαρχος Χ. Χατζηκωνσταντής).

το προσωπικό θα μπορούσαν να χρησιμοποιη-
θούν. Η Α.Δ.Π.Α. μερίμνησε για την ύδρευση, την 
ενδιαίτηση του προσωπικού κ.λπ.

Οι επικοινωνίες των Παρατηρητηρίων εξα-
σφαλίστηκαν με τη σύνδεσή τους στο υπάρχον 
τηλεφωνικό και τηλεγραφικό δίκτυο και όπου 
αυτό δεν ήταν δυνατό, με φορητούς ασυρμάτους 
που παραγγέλθηκαν στο εξωτερικό ή κατασκευ-
άστηκαν από την Δ.Ρ.Υ.Ν. (Διεύθυνση Ραδιοτηλε-
γραφικής Υπηρεσίας Ναυτικού). 

Με τις εργασίες της Α.Δ.Π.Α. και της Δ.Ρ.Υ.Ν., σε 
συνδυασμό με την συνεργασία του Υπουργείοßυ 
Συγκοινωνιών, επετεύχθη τα περισσότερα Πα-
ρατηρητήρια να είναι έτοιμα με την έκρηξη του 
πολέμου και όχι μόνο αυτό, αλλά μερικά από αυτά 
είχαν λειτουργήσει και για εκπαιδευτικούς σκο-
πούς. Τα Παρατηρητήρια λειτούργησαν με από-
λυτα ικανοποιητικό τρόπο.

Η Υπηρεσία Επιτήρησης Συναγερμού Αέρος 
και Θαλάσσης (Υ.Ε.Σ.Α.Θ.) εγκαταστάθηκε στο 
υπόγειο καταφύγιο του Λυκαβηττού, όπου ήταν 
εγκατεστημένος και σταθμός ασυρμάτου. Ετέθη 
δε υπό τη διεύθυνση του διευθυντού της Δ.Ρ.Υ.Ν. 
Εκεί κατέληγαν όλες οι πληροφορίες σχετικά με 
τις εμφανίσεις εχθρικών πλοίων ή αεροσκαφών.

Στη συνέχεια γίνεται αναφορά σε μερικές από 
τις σημαντικότερες Διοικήσεις του Πολεμικού 
Ναυτικού με γεωγραφική σειρά. Δηλαδή πρώτα 
αναλύεται η Ν.Α.Π.-1 που είχε υπό τη δικαιοδο-
σία της τη Δυτική Ελλάδα (περιοχή, δηλαδή, που 
ήταν πιο κοντά στον εχθρό), κατόπιν η Ν.Α.Π.-3 
που είχε υπό τη δικαιοδοσία της την ευρύτερη 
περιοχή του Σαρωνικού καθώς και υπηρεσίες 
υφιστάμενες σε αυτή (π.χ. Οχυρά Σαρωνικού) ή 
σχετιζόμενες με αυτή (π.χ. Αντιαεροπορική Άμυνα, 
Ραδιοτηλεγραφική Υπηρεσία Ναυτικού κ.ά.), στη 
συνέχεια οι Ν.Α.Π. της υπόλοιπης Ελλάδας, έπειτα 
οι Σχολές και τέλος, γίνεται αναφορά στο Σχέδιο 
Επιστρατεύσεως του ΠΝ. 

 
Ναυτική Αμυντική Περιοχή Δυτικής 
Ελλάδος (Ν.Α.Π.-1)
Η Διοίκηση Ναυτικής Αμυντικής Περιοχής Δ. Ελλά-
δος ιδρύθηκε ουσιαστικά τον Ιανουάριο του 1939 
και ο πλοίαρχος Ευάγγελος Φλώκας ανέλαβε 
την οργάνωση της νέας Υπηρεσίας. Η Υπηρεσία 
ανέλαβε τις εργασίες προς εξυπηρέτηση των 
προβλεπομένων πολεμικών επιχειρήσεων στην 
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περιοχή αυτή σε περίπτωση ελληνοϊταλικού πο-
λέμου και της κινητοποίησης, συγκέντρωσης και 
ανεφοδιασμού του Στρατού. Παράλληλα, ανέλαβε 
τα έργα αμύνης ξηράς, θαλάσσης και αέρος, την 
οργάνωση του δικτύου επιτηρήσεως θαλάσσης 
και αέρος, τις μυστικές υπηρεσίες της περιοχής, 
την παθητική αεράμυνα των λιμένων, τον τρόπο 
στρατολογίας και επανδρώσεως των υπηρεσιών 
με την κήρυξη του πολέμου, το Γραφείο Ελέγχου 
ναυσιπλοΐας και παρακολουθήσεως της κίνησης 
των πλωτών μέσων εν καιρώ πολέμου, το Ναυ-
τικό Ταχυδρομείο Δ. Ελλάδας, την Επιμελητεία, 
τη Συνεννόηση, την Υγειονομική υπηρεσία και τη 
λειτουργία των ανθυποβρυχιακών φραγμάτων 
και ναρκαγρεύσεως. Η έναρξη του ελληνοϊταλι-
κού πολέμου βρήκε την υπηρεσία καθ’ όλα έτοι-
μη. Υπολείπονταν κάποια έργα στον Άραξο, όπως 
και έργα παθητικής αεράμυνας. Για τα τελευταία, 
η γενική κατεύθυνση της κυβέρνησης από τον 
καιρό της ειρήνης, δεν επέτρεψε να συντελεστεί 
ουσιαστική προπαρασκευή και εκτέλεση σχετικών 
ασκήσεων, λόγω των απαιτουμένων δαπανών.

Ο πόλεμος στην περιοχή της δυτικής Ελλά-
δος άρχισε με έντονο βομβαρδισμό της πόλης 
της Πάτρας, συνέπεια του οποίου ήταν τμήμα 
της πόλης να καταστραφεί. Οι στρατιωτικές και 
οι λοιπές δημόσιες υπηρεσίες κατά το πλείστον 
απομακρύνθηκαν από την Πάτρα για ένα μήνα, 
όσο δηλαδή διήρκεσε η περίοδος των βομβαρ-
δισμών. Η Διοίκηση της Ν.Α.Π.-1 παρέμεινε στη 
θέση της αφού αποπεράτωσε χωρίς καμία καθυ-
στέρηση τις επείγουσες ανάγκες τις στρατολογίας, 
της επάνδρωσης των υπηρεσιών και της μεταφο-
ράς των στρατιωτικών μονάδων κατά τη διάρκεια 
της κινητοποίησης, συγκέντρωσης και μεταφοράς 
του στρατού στα λιμάνια προορισμού. Συγχρόνως 
επανδρώνονταν και οργανώνονταν οι Ναυτικές 
Διοικήσεις Κέρκυρας, Αμβρακικού και Θεσπρω-
τίας (η οποία κατόπιν καταργήθηκε, υπαχθείσα 
στην Κέρκυρα) και λίγο μετά της Β. Ηπείρου και 
του Μεσολογγίου.

Μετά την επιτυχή λήξη της πρώτης, όσον 
αφορά στην Υπηρεσία αυτή, φάσης του πολέμου, 
κατά την οποία το κύριο έργο της ήταν η κινητο-
ποίηση και η συγκέντρωση του Στρατού σύμφωνα 
με τα καταρτισθέντα σχέδια, ο πόλεμος για την 
περιοχή της Δ. Ελλάδας πέρασε στη δεύτερη και 
μονιμότερη φάση. Κατ’ αυτήν η κύρια προσπάθεια 

έτεινε στον ανεφοδιασμό του μαχόμενου στην 
Ήπειρο Στρατού, ο οποίος έγινε κυρίως με πλω-
τά μέσα. Το έργο αυτό ήταν εξαιρετικά δυσχερές, 
λόγω συνεχών αεροπορικών επιδρομών. Πιέσεις 
από αέρος υπέστησαν η Κέρκυρα, η Πρέβεζα και 
οι προσβάσεις του Πατραϊκού. Οι μεταφορές γί-
νονταν τη νύκτα, κυρίως με βενζινόπλοια, όπου 
χάρη στο μικρό εκτόπισμά τους δεν παρουσίαζαν 
μεγάλους στόχους. Εξαίρεση ήταν οι σοβαρότε-
ρες μεταφορές ανδρών, κτηνών, υλικού και πυ-
ρομαχικών, οι οποίες εκτελούνταν με ατμόπλοια 
είτε σε νηοπομπή, είτε μεμονωμένα, συνήθως με 
συνοδεία πολεμικών σκαφών. Κατά τη διάρκεια 
των πέντε μηνών του πολέμου αυτού δεν υπήρ-
ξε σχεδόν καμία απώλεια λόγω της αστοχίας του 
εχθρού και της ενεργού αντιαεροπορικής άμυ-
νας. 

Η ενεργός επίγεια αντιαεροπορική άμυνα 
εγκαταστάθηκε κυρίως στην Πάτρα, στην Πρέβε-
ζα, στους Αγ. Σαράντα και στην περιοχή Μεσολογ-
γίου - Αγρινίου και έδρασε επιτυχώς, αφού δεν 
επέτρεψε στον εχθρό να κατέλθει σε χαμηλότερα 
ύψη. Άμυνα όμως με αεροσκάφη διώξεως σχεδόν 
δεν υπήρχε και αυτό ήταν σοβαρότατο μειονέκτη-
μα, διότι επέτρεπε στον εχθρό να δρα ανενόχλη-
τα από μεγαλύτερα ύψη. Το Δίκτυο Επιτηρήσεως 
λειτούργησε άψογα και τα αποτελέσματα υπήρ-
ξαν ωφελιμότατα για τον πληθυσμό. Η συν τω 
χρόνω οργάνωση των παθητικών μέσων άμυνας 
ελάττωσε στο ελάχιστο τα θύματα και επέτρεψε 
στους εργαζόμενους στους λιμένες να εκτελούν 
τις φορτοεκφορτώσεις μεθοδικότερα και χωρίς 
νευρικότητα. Τα παρατηρητήρια εργάζονταν με 
ομοψυχία και θάρρος διότι βομβαρδίζονταν και 
πυροβολούνταν σχεδόν συνεχώς. Ομοίως και οι 
άνδρες στα τηλεφωνικά κέντρα, οι οποίοι, ενόσω 
βομβαρδίζονταν, παρέμειναν στις θέσεις τους μό-
νοι, ενώ το λοιπό προσωπικό είχε απομακρυνθεί 
στα καταφύγια.

Το οχυρό Αράξου και τα λοιπά εν γένει πο-
λυβολεία της Ν.Α.Π.-1 εργάστηκαν με αξιέπαινο 
ζήλο. Το ίδιο και οι Ν. Διοικήσεις της Κέρκυρας, 
της Βορείου Ηπείρου, του Αμβρακικού και του 
Μεσολογγίου.

Τα Λιμεναρχεία εργάστηκαν με ζήλο όσον 
αφορά στα πολεμικά έργα. Το Ν. Δίκτυο επιτηρή-
σεως διευθυνόταν από τους αρμόδιους λιμενάρ-
χες, οι οποίοι εξετέλεσαν άριστα τα καθήκοντα 
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αυτά, ως και τα λοιπά των στρατιωτικών μετα-
φορών. 

Ιδιαίτερα αξιοσημείωτο είναι το έργο που 
προσέφεραν τα πλωτά μέσα (πολεμικά, βοηθη-
τικά, πλωτά νοσοκομεία, επιτεταγμένα φορτηγά 
ή επιβατηγά) κυρίως δε των βενζινοπλοίων που 
ανέλαβαν το μεγαλύτερο βάρος των στρατιωτι-
κών μεταφορών εφοδιασμού.

Το Γραφείο και η Υπηρεσία Ελέγχου Ναυσι-
πλοΐας ανάλαβε τη ρύθμιση ολόκληρης της κίνη-
σης των πλωτών μέσων Δ. Ελλάδος, βάσει των 
διαταγών Γ.Ε.Ν. και των στρατιωτικών τοπικών 
αναγκών. Εκτέλεσε με μεγάλη επιτυχία αυτήν την 
εργασία, αφού οργάνωσε την υπηρεσία παρακο-
λούθησης των κινούμενων ή αγκυροβολημένων 
μέσων, όπως και την ταχεία φόρτωση και εκ-
φόρτωση στα λιμάνια, η οποία γινόταν ειδικώς, 
είτε με επιτροπές Λιμένος (Πάτρα), είτε με τους 
λιμενάρχες (Αργοστόλι, Κέρκυρα) είτε με μαχί-
μους αξιωματικούς εκεί όπου η πυκνή κίνηση και 
η εχθρική πίεση απαιτούσαν στενότερη παρακο-
λούθηση (Πρέβεζα, Αγ. Σαράντα).

Το Ναυτικό Νοσοκομείο Πατρών το οποίο 
επρόκειτο σύμφωνα με τις αρχικές μελέτες, να 
ιδρυθεί εντός της πόλης με επίταξη κλινικής, 
εγκαταστάθηκε τελικά σε προάστιο της Πάτρας 
και τούτο διότι οι προκαθορισμένες προς επίταξη 
κλινικές κατεστράφησαν αμέσως με τους πρώ-
τους βομβαρδισμούς. Εντός του πρώτου μηνός 
το νοσοκομείο οργανώθηκε όπως έπρεπε και 
απέδωσε άριστα.

Κατά τον Ελληνογερμανικό Πόλεμο, κύριο χα-
ρακτηριστικό υπήρξε η έντονη αεροπορική δράση 
του εχθρού σε όλες τις περιοχές της Δ. Ελλάδος 
(Κέρκυρα, Πρεβεζα, Πύλος, Κυπαρισσία, Κεφαλ-
ληνία, Πάτρα, Πατραϊκός, Κορινθιακός, Καλαμάς 
κ.λπ.). Η δράση ιδιαιτέρως των στούκας εντός 
δεκαπενθημέρου βύθισε ή έβλαψε ανεπανόρ-
θωτα σχεδόν όλα τα ατμόπλοια, σχεδόν όλα τα 
βενζινόπλοια. Τα ληφθέντα μέτρα διασποράς και 
αποκρύψεως συνετέλεσαν μόνο στη μείωση των 
θυμάτων. Παράλληλα, σε κάποιους λιμένες πο-
ντίζονταν και μαγνητικές νάρκες. Επλήγησαν σο-
βαρά η Πάτρα, το Μεσολόγγι, η Πύλος, ο Πύργος 

Έξω από το Λιμεναρχείο των Αγίων Σαράντα. Από αριστερά προς τα δεξιά: Δημήτρης Αλουπογιάννης, λιμενάρχης Αγίων 
Σαράντα, Τρύφων Κωνσταντινίδης ναυτικός διοικητής Αγίων Σαράντα, Ιωάννης Πολυχρονιάδης πλωτάρχης ΠΝ και Πύρρος 
Σπυρομήλιος σημαιοφόρος ΠΝ (Ναυτική Ελλάς Ιούλιος 1998). 
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κ.λπ., ενώ οι άνδρες των ατμοπλοίων, βενζινο-
πλοίων, αντιαεροπορικών πυροβολείων συνεχώς 
πολυβολούνταν και υπήρξαν αρκετά θύματα όχι 
μόνο μεταξύ μαχητών, αλλά και άμαχοι.

Όλα αυτά επηρέασαν το ηθικό του προσω-
πικού. Η έντονη αεροπορική δράση του εχθρού 
είχε ως αποτέλεσμα τη διακοπή των περισσοτέ-
ρων τηλεφωνικών επικοινωνιών με τα λιμάνια 
και τις περιοχές της Δ. Ελλάδας. Ως εκ τούτου, 
το δίκτυο επιτηρήσεως λειτούργησε πλημμελώς, 
με αποτέλεσμα εχθρικούς αεροπορικούς αιφνι-
διασμούς που είχαν δυσμενή για τον πληθυσμό 
αποτελέσματα. Τις τελευταίες μέρες του πολέμου 
η τηλεφωνική και τηλεγραφική επικοινωνία με 
την Αθήνα και το Υπουργείο είχε οριστικά δια-
κοπεί.

Ναυτική Αμυντική Περιοχή Σαρωνικού 
(Ν.Α.Π.-3)
Διοικητής της ήταν ο πλοίαρχος Ευάγγελος Μπα-
κόπουλος. Η Ν.Α.Π.-3 ιδρύθηκε ένα έτος προ της 
κηρύξεως του πολέμου και ελλείψει χρόνου και 
προσωπικού, ιδίως δε λόγω της μη χορηγήσεως 
μέσων, παρ’ όλες τις καταβληθείσες προσπάθειες 
του διοικητού, βρισκόταν σε εμβρυώδη κατάστα-
ση από απόψεως μέσων για να αντιμετωπίσει 
τα προβλήματα του πολέμου. Ενόψει πλέον της 
πραγματικότητος, με την κήρυξη του πολέμου 
τοποθετήθηκε σημαντικός αριθμός αξιωματικών, 
πέραν των κατά την κήρυξη του πολέμου υπη-
ρετούντων, προς ταχεία αντιμετώπιση της κατά-
στασης και συγχρόνως συμπλήρωσε τις θέσεις 
των Ν. Διοικητών των υπαγομένων στην Ν.Α.Π/3 
δηλαδή των:
-  Ν. Διοίκηση Κρήτης (υπαχθείσα στον Α/Ν.Α.Π. 

διότι προΐστατο υποναύαρχος)
- Ν. Διοίκηση οχυρών Σαρωνικού
- Ν. Διοίκηση Κυκλάδων
- Ν. Διοίκηση Ν. Ευβοϊκού 
- Ν. Διοίκηση Μήλου
- Ν. Διοίκηση Σάμου
- Ν. Διοίκηση Πόρου
- Ν. Διοίκηση Ίσθμιας

Κυριότερη υπηρεσιακή δυσχέρεια ήταν η μη 
πρόβλεψη από την εποχή της ειρήνης για υπαγω-
γή με την κήρυξη του πολέμου υπό τις διαταγές 
της Ν.Α.Π.-3 διαφόρων Στρατιωτικών Υπηρεσιών 
Πειραιώς – Λιμεναρχείου - Αστυνομίας Λιμένος - 

Ο.Λ.Π. και Πυροσβεστικής Υπηρεσίας. Η έλλειψη 
τέτοιου Νόμου επέφερε καθ όλη την διάρκεια του 
πολέμου ανωμαλίες και δυσκολίες στην άσκηση 
των καθηκόντων του Διοικητού, οφειλόμενες 
κυρίως στην υπερβολική ευθιξία και αλληλοεπι-
κάλυψη αρμοδιοτήτων τις οποίες εξομάλυνε με 
κόπο η εκάστοτε παρέμβαση του αρχηγού Γ.Ε.Ν.

Το Γραφείο Προσωπικού της Υπηρεσίας με-
ρίμνησε για τη στελέχωση με προσωπικό των 
πολεμικών πλοίων, των οχυρών Σαρωνικού, των 
παρατηρητηρίων, των βοηθητικών και επίτακτων 
πλοίων καθώς και στην μετάβαση προσωπικού 
σε άλλες ναυτικές υπηρεσίες.

Το Γραφείο Θαλασσίων Μεταφορών με την 
έναρξη του πολέμου οργάνωσε και εξετέλεσε 
τη μεταφορά μεγάλου αριθμού εφέδρων από 
Κυκλάδες και Κρήτη προς Πειραιά και μεγάλου 
όγκου στρατευμάτων από το λιμάνι του Πειραιά 
προς Ήπειρο και Μακεδονία, αλλά και κτηνών 
και υλικών. Όλα αυτά επετεύχθησαν χωρίς καμία 
απώλεια και με σχετικά γρήγορο ρυθμό. Κάποιες 
καθυστερήσεις κατά τις επιβιβάσεις ή αποβιβάσεις 
του Στρατού ήταν αποτέλεσμα της μη τηρήσεως 
των δοθεισών διαταγών από την Ν.Α.Π.-3 προς 
τις στρατιωτικές αρχές και της ελλείψεως πείρας 
εκ μέρους των στρατιωτικών σε επιβιβάσεις και 
αποβιβάσεις Στρατού. 

 Βοήθησε τη Στρατιωτική Βάση Πειραιώς 
(Σ.Β.Π.) ώστε όλες οι μεταφορές των ειδών τρο-
φοδοσίας και υλικών του Στρατού με βενζινό-
πλοια να γίνονται όσο το δυνατόν ταχύτερα και 
ασφαλέστερα. Επειδή όμως λόγω ελλείψεως 
πείρας των τοποθετημένων στην Σ.Β.Π. αξιω-
ματικών επιμελητείας Στρατού σχετικά με την 
φόρτωση διαφόρων ειδών επί πλωτών μέσων 
καταστράφηκε υλικό, αποφασίστηκε και ιδρύθηκε 
η Ναυτική Βάση Πειραιώς υπό έφεδρο πλοίαρχο, 
η οποία υπήχθη στην Ν.Α.Π.-3. Πράγματι, εντός 
ελαχίστου χρόνου, με τη χρησιμοποίηση κατάλ-
ληλου προσωπικού από εφέδρους αξιωματικούς 
ΠΝ επετεύχθη η σωστή στιβασία των αποστελ-
λομένων ειδών, εξοικονόμηση χώρου, αποστολή 
μεγαλύτερων ποσοτήτων και, τέλος, ταχύτερες 
φορτοεκφορτώσεις.

Το Γραφείο Ναυτιλίας προσέφερε οδηγίες 
πλου προς όλα τα πλοία προς αποφυγήν προ-
σκρούσεως σε νάρκες, διατήρησε τα φράγματα 
των ναρκών και τους διαύλους πλεύσης σε άρι-
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στη κατάσταση, ενώ τα ναρκαλιευτικά της υπηρε-
σίας δρούσαν άοκνα.

Προσέφερε πολύτιμες υπηρεσίες ιδίως για 
την έγκαιρη παροχή πληροφοριών στο Γ.Ε.Ν. κα-
θώς και σε όλες τις ενδιαφερόμενες υπηρεσίες 
περί της ώρας απόπλου ή κατάπλου οποιουδή-
ποτε πλοίου ως και του πιθανού στίγματος των 
ατμοπλοίων με την τηρηθείσα υποτύπωση. Έτσι 
πολλές φορές ειδοποιήθηκαν πλοία ευρισκόμενα 
εν πλω για την παρουσία εχθρικής δράσεως ή 
εμφανίσεως εχθρικών υποβρυχίων κοντά στις 
πορείες τους. Με την ενδελεχή παρακολούθηση 
των αποπλεόντων ιδίως μηχανοκίνητων μέσων 
των στρατιωτικών μεταφορών επετεύχθη ώστε 
ιστιοφόρο που περάτωνε τη φόρτωσή του στη 
Ναυτική Βάση Πειραιώς (Ν.Β.Π.) να αποπλέει στην 
προκαθοριζομένη ώρα αναλόγως των υπαρχου-
σών πληροφοριών και οδηγιών. Στην Ψυτάλλεια 
ιδρύθηκε σηματοφορικός σταθμός για τον έλεγχο 
των πλοίων και τη ρύθμιση της κίνησης στις θύ-
ρες του φράγματος των εισπλεόντων και εκπλε-
όντων πλοίων.

Το Γραφείο Συνεννοήσεως λόγω της συσσώ-
ρευσης εξαιρετικού όγκου αναφορών παρατηρη-

τηρίων, λήψεως σημάτων και διαταγών και κυρί-
ως μεγάλου αριθμού μακροσκελών κρυπτογρα-
φημάτων, παρουσίασε στην αρχή του πολέμου 
δυσκολίες και καθυστερήσεις, διότι στην απειρία 
του προσωπικού συνεννοήσεως της Ν.Α.Π.-3, το 
οποίο αποτελείτο από εφέδρους, προσετίθετο και 
η από ειδικό προσωπικό παρακολούθηση όλων 
των πληρωμάτων και παρατηρητηρίων, όχι μόνο 
από την άποψη ανεφοδιασμού, τροφοδοσίας και 
ιματισμού, αλλά και από την άποψη επισκευών 
μηχανημάτων, οργάνων Α/Τ κ.λπ. Πάντως πα-
ρά τις παρουσιασθείσες δυσκολίες, σε ελάχιστο 
χρόνο αναπροσαρμόστηκε σε νέες βάσεις και 
απέδωσε μέχρι τη λήξη του πολέμου μαζί με το 
δίκτυο των παρατηρητηρίων άριστα αποτελέσμα-
τα. Τέλος, το Γραφείο Συνεννοήσεως μερίμνησε 
για την εγκατάσταση και συντήρηση των παραπά-
νω αναφερθέντων παρατηρητηρίων σε διάφορα 
απομακρυσμένα σημεία των Κυκλάδων και της 
ακτής της Αττικής, Εύβοιας, Πελοποννήσου κα-
θώς και για τη διακίνηση βεβλαμμένων και επι-
σκευασμένων συσκευών επικοινωνιών προς και 
από την Δ.Ρ.Υ.Ν., προκειμένου να μην προκαλού-
νται προβλήματα στις υπηρεσίες.

Ο Πειραιάς βομβαρδισμένος από τους Γερμανούς (6-7 Απριλίου 1941). 
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Τέλος, λίγες μέρες πριν την κήρυξη του Ελ-
ληνογερμανικού Πολέμου, λόγω πιθανής ποντί-
σεως μαγνητικών ναρκών από τους Γερμανούς, 
κατέστη εμφανής η ανάγκη επισήμανσης αυτών. 
Έτσι δημιουργήθηκαν 25 παρατηρητήρια τα οποία 
απέδωσαν άριστα.

Μέχρι την έκρηξη του Ελληνογερμανικού Πο-
λέμου η εν γένει υπηρεσία της Ν.Α.Π.-3 λειτούρ-
γησε απρόσκοπτα παρά τις παρουσιασθείσες δυ-
σκολίες. Ο ρυθμός όμως της εντατικής εργασίας, 
όπως και η απόδοση ελαττώθηκε αισθητά μετά 
τις συνεχείς αεροπορικές επιθέσεις εναντίον του 
λιμένος Πειραιώς και της περιοχής του, διότι λό-
γω της πλημμελούς αντιαεροπορικής άμυνας των 
εγκαταστάσεων της Ν.Α.Π.-3 και των επελθου-
σών από τον βομβαρδισμό ζημιών, το προσωπικό 
δεν μπορούσε να εργαστεί απολύτως κανονικά.

Τη νύκτα της 6ης προς την 7η Απριλίου, κατά 
τη διάρκεια αεροπορικής επιδρομής εναντίον του 
Λιμένος Πειραιώς, συνέβη έκρηξη του αγγλικού 
πλοίου «Κλαν Φρέιζερ» που περιείχε πυρομαχικά, 
με αποτέλεσμα να προκληθούν ανυπολόγιστες 
ζημιές στο λιμάνι. Οι εγκαταστάσεις της Ν.Α.Π.-3 
αχρηστεύθησαν εντελώς και τραυματίστηκαν 
ελαφρά 5 άνδρες. Για να μην επέλθει διακοπή 
της Υπηρεσίας, διετάχθη η άμεση μεταστάθμευσή 
της σε άλλο κτήριο, αυτό της Σχολής Ναυτικών 
Δοκίμων, η οποία έγινε εντός 24 ωρών και όπου 
παρέμεινε μέχρι τέλους του πολέμου.

Το ηθικό του προσωπικού της Ν.Α.Π.-3 υπήρ-
ξε ακμαιότατο, ακόμα και μετά την έναρξη των 
εχθροπραξιών με τους Γερμανούς. Τη Μεγάλη 
Πέμπτη 17 Απριλίου, κατόπιν δοθείσης εντο-
λής, δόθηκαν σε μικρό αριθμό του προσωπικού 
άδειες αορίστου χρόνου, οι οποίες την επόμενη 
μέρα ακυρώθηκαν και διετάχθησαν όλοι να επα-
νέλθουν στην υπηρεσία τους. Τo ηθικό του προ-
σωπικού ήταν τέτοιο, ώστε, παρά τις δυσμενείς 
ειδήσεις, εντός 48ωρου επανήλθαν άπαντες και 
παρέμειναν στις θέσεις τους μέχρι την 26η Απρι-
λίου χωρίς καμία ανωμαλία. Αρκετοί παρέμειναν 
μέχρι και την παράδοση της Υπηρεσίας.

Αντιαεροπορική Άμυνα (Α.Α.Α.)
Όταν ο διοικητής αντιπλοίαρχος Χρήστος Χα-
τζηκωνσταντής κατέφθασε την 27η Μαΐου στην 
Α.Α.Α. βρήκε την Υπηρεσία σε κατάσταση εξέλιξης 
της κινητοποίησης, η οποία είχε διαταχθεί από το 

Γ.Ε.Ν. και έπρεπε να έχει συντελεστεί μέχρι την 
2/6/1940. Κατά την περίοδο αυτή έγιναν μετα-
φορές υλικού, πυρομαχικών και η ανάκληση με 
ατομικές προσκλήσεις αυτών που είχαν προϋ-
πηρετήσει σε επιστρατευμένες κλάσεις καθώς 
και ναυτών καταστρώματος, τηλεφωνητών και 
διαχειριστών.

Η ανάπτυξη των οργανωμένων μονάδων 
συνετελέσθη με εξαιρετική ακρίβεια και μεγά-
λη ταχύτητα, χάρις στην πολύτιμη βοήθεια των 
πλωτάρχη Δ. Κιοσσέ (υποδιοικητής, διοικητής του 
υποτομέως Α/Α ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ), ανθυποπλοιάρχου 
Σ. Μανωλά και του σημαιοφόρου Α. Καψοκαβά-
δη. Μέχρι την προβλεπόμενη ημερομηνία, όλος ο 
εξοπλισμός και όλο το υλικό στρατωνισμού είχε 
μεταφερθεί στις προβλεπόμενες θέσεις.

Οι αναπτυγμένες δυνάμεις στην περιοχή Αθη-
νών - Σαλαμίνος - Ναυστάθμου υπήχθησαν τα-
κτικώς στον Δ.Α.Π./Α (Διοίκηση Αεραμύνης Περιο-
χής) Στρατηγό Στάη και απετέλεσαν το συγκρότη-
μα Α2, ενώ αυτές των περιοχών Χαλκίδος, Βόλου 
και Πατρών υπήχθησαν τακτικώς στις αντίστοιχες 
Ν.Α.Π. και Ναυτικούς Διοικητές. 

Η περίοδος από την κινητοποίηση μέχρι την 
αρχή του ελληνοϊταλικού πολέμου υπήρξε περίο-
δος εντατικής προσπάθειας για:

Α/ την εκπαίδευση του προσωπικού υπό 
πραγματικές συνθήκες με τη διεξαγωγή σειράς 
ημερινών και νυκτερινών ασκήσεων καθώς και 
με ανάλογες ομιλίες.

Β/ την εκπαίδευση εφέδρων αξιωματικών. 
Ιδίως το Πυροβολείο Ψυτάλλειας τόσο κατά τον 
καιρό της ειρήνης, όσο και κατά τη διάρκεια του 
Ελληνοϊταλικού Πολέμου ήταν το κέντρο εκπαί-
δευσης, όπου εκπαιδεύθηκαν 85 έφεδροι αξιω-
ματικοί, απόφοιτοι Ανωτάτων Σχολών, του Πολυ-
τεχνείου.

Γ/ τη συμπλήρωση των εφοδίων στρατωνι-
σμού.

Δ/ τη βελτίωση των μέσων προστασίας, σε 
περιπτώσεις επιχειρήσεων ή ζημιών.

Ε/ τη βελτίωση ενδιαιτήσεως σε ξύλινους και 
κτιστούς οικίσκους.

Στ/ την εκπαίδευση κάποιου αριθμού ανδρών 
ειδικών θέσεων και υπαξιωματικών, ιδίως των 
εφέδρων, για να χρησιμοποιηθούν ως στελέχη 
σε περίπτωση αυξημένων αναγκών.

Ζ/ την εκπαίδευση περίπου 50 νέων ακρο-
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ατών και τηλεμετρητών στερεοσκοπικών δια-
στημομέτρων, από τους οποίους οι ακροατές 
χρησιμοποιήθηκαν για την επάνδρωση 10 νέων 
ακουστικών μηχανημάτων, από τα οποία τα 6 
διετέθησαν στα επάκτια οχυρά, 3 χρησιμοποιή-
θησαν για την ενίσχυση της περιοχής Αθηνών-
Ναυστάθμου και 1 απεστάλη στη Χαλκίδα, ενώ οι 
τηλεμετρητές διετέθησαν στα οχυρά, στο Στόλο 
και στην Α.Α.Α.

Ναύσταθμος
Αρχηγός του Ναυστάθμου ήταν ο υποναύαρχος 
Χαράλαμπος Δελαγραμμάτικας. Σύμφωνα με την 
έκθεση πεπραγμένων του υποναυάρχου Δελα-
γραμμάτικα, είχαν ήδη ληφθεί μέτρα από το κα-
λοκαίρι του 1940, έτσι ώστε ο Ναύσταθμος να 
μην καταληφθεί απροετοίμαστος.

Από απόψεως προσωπικού, ο Ναύσταθ-
μος μειονεκτούσε αισθητώς έναντι των άλλων 
Υπηρεσιών, γιατί αν και είχε μεγάλο φόρτο της 
πολεμικής προπαρασκευής, δεν πλαισιώθηκε 
με τα ανάλογα στελέχη, αλλά παρέμεινε με αυ-
τά της προπολεμικής περιόδου. Με την έκρηξη 
του πολέμου ενισχύθηκε με κάποιους εφέδρους 

και υπαξιωματικούς. Το μεγαλύτερο μέρος των 
αξιωματικών όμως προερχόταν εξ αποστράτων 
αξιωματικών και υπαξιωματικών οι οποίοι, αφού 
ανακλήθηκαν ως αξιωματικοί, δεν προσέφεραν 
θετική υπηρεσία, ενώ οι υπαξιωματικοί μετετί-
θεντο συνεχώς σε άλλες υπηρεσίες και οι αντι-
καταστάτες έφεδροι δεν ανταποκρίνονταν στις 
ανάγκες του Ναυστάθμου. Επίσης δεν υπήρχαν 
ικανοί ειδικευμένοι ημερομίσθιοι τεχνίτες για τη 
συμπλήρωση των παρουσιασθέντων κενών στα 
Συνεργεία Ναυστάθμου, γιατί τους απορροφούσε 
ως στρατεύσιμους ο Στρατός Ξηράς, ενώ απα-
σχολούνταν στα επιτεταγμένα εργοστάσια του 
Πειραιά, των οποίων οι εργασίες αυξήθηκαν.

Όσον αφορά στην παθητική αεράμυνα, το 
Υπουργείο Ναυτικών ελλείψει πιστώσεων δεν 
είχε εγκρίνει την κατασκευή υπογείων καταφυ-
γίων και έτσι κατά τα τέλη Οκτωβρίου 1940 για 
την παθητική αεράμυνα υπήρχαν μόνο πρόχειρα 
ορύγματα εσκαμμένα σε κάποιες τοποθεσίες του 
Ναυστάθμου, από τα οποία τα περισσότερα λόγω 
της ιδιομορφίας του εδάφους ήταν μισογεμάτα με 
νερά ή γέμιζαν από τους υπονόμους που διέρρε-
αν συχνά, σε σημείο που δεν ήταν χρησιμοποιή-

Ο Ναύσταθμος Σαλαμίνας μετά τον βομβαρδισμό των Γερμανών. 
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σιμα. Παρέστη λοιπόν ανάγκη χρησιμοποιήσεως 
ως καταφυγίου για την προστασία του προσωπι-
κού, του υπογείου Κ.Η.Σ.Ν. (Κεντρικός Ηλεκτρι-
κός Σταθμός Ναυτικού), το οποίο μέχρι τα τέλη 
Οκτωβρίου είχε μόλις ολοκληρωθεί στο κτηριακό 
του μέρος. Επίσης, χρησιμοποιήθηκε και το υπό-
γειο της αποθήκης, στο οποίο, όμως, οι εργασίες 
κατασκευής ήταν σε εξέλιξη. Επειδή, πάντως, τα 
εν λόγω καταφύγια ήταν ανεπαρκή, χρησιμοποι-
ήθηκαν επίσης από την αρχή του πολέμου αφ’ 
ενός μεν ο Υποσταθμός Ηλεκτρικού της παραλίας 
και αφ’ ετέρου το θωρηκτό «Κιλκίς», κάτω από το 
κατάστρωμα, μετά την εκφόρτωση των πυρομα-
χικών που υπήρχαν εκεί.

Παρά τις δυσκολίες, ο Ναύσταθμος αντιμε-
τώπισε επιτυχώς τις πολεμικές περιστάσεις. Με 
ακούραστη και συνεχή εργασία επετεύχθη η τα-
χύτερη δυνατή επισκευή των πλοίων και ο απρό-
σκοπτος εφοδιασμός τους. Μερικές από τις κυρι-
ότερες επισκευές που έφερε εις πέρας κατά την 
διάρκεια του πολέμου ήταν οι ακόλουθες:

Α/ επισκευή του αντιτορπιλικού «Β. Όλγα» κα-
τόπιν συγκρούσεως.

Β/ γενική επισκευή του αντιτορπιλικού «Ύδρα» 
κατόπιν σφοδρής θαλασσοταραχής.

Γ/ για παρόμοιο λόγο επισκευή του αντιτορπι-
λικού «Σπέτσαι».

Δ/ επισκευή του πηδαλίου και του ποδοστήμα-
τος του υποβρυχίου «Νηρέας».

Ε/ αλλαγή αυλών λεβήτων των αντιτορπιλι-
κών «Πάνθηρ» και «Αετός».

Στ/ γενική επιθεώρηση του σκάφους του υπο-
βρυχίου «Γλαύκος» καθώς και αντιτορπιλικών και 
τορπιλοβόλων και τέλος,

Ζ/ η σοβαρή αλλά επί ματαίω καταβληθείσα 
προσπάθεια για τη διάσωση του αντιτορπιλικού 
«Βασιλεύς Γεώργιος»10.

10  Το αντιτορπιλικό «Βασιλεύς Γεώργιος» κατασκευάστηκε στα 
αγγλικά ναυπηγεία Yarrow το 1936-1938. Χρησιμοποιήθηκε 
από τον κατάπλου του στην Ελλάδα ως αρχηγίς του Στολίσκου 
των Αντιτορπιλικών. Έλαβε μέρος στην πρώτη (14-15/1/1940) 
και στην τρίτη (4-5/1/1941) επιδρομή στο Οτράντο. Ενώ βρι-
σκόταν στον όρμο Σοφικού δέχθηκε αεροπορική προσβολή 
από γερμανικά αεροσκάφη και υπέστη σοβαρές ζημιές. Με 
κόπο έπλευσε στο Ναύσταθμο όπου λόγω της προελάσεως 
των Γερμανών και της αδυναμίας εγκαίρου επισκευής, απο-
φασίστηκε η καταστροφή του πλοίου, η οποία όμως δεν ολο-
κληρώθηκε και το πλοίο έπεσε στα χέρια των Γερμανών και 
μετονομάστηκε σε «Hermes».

Ραδιοτηλεγραφική Υπηρεσία  
Β. Ναυτικού (Δ.Ρ.Υ.Ν.)
Διοικητής της ήταν ο πλοίαρχος Κυριάκος Πε-
ζόπουλος ο οποίος αναφέρει ότι κατά τη χρο-
νική περίοδο του πολέμου από 28/10/40 μέχρι 
27/4/41 εξετελέσθησαν από τη Δ.Ρ.Υ.Ν. οι ακό-
λουθες εργασίες:

Α/ συντήρηση και επισκευές υλικού Α/Τ Σταθ-
μών Ξηράς και πλοίων καθώς και τηλεφωνικού 
δικτύου και υλικού.

Β/ αποπεράτωση του κέντρου λήψεως ασυρ-
μάτου της Ναυτικής Σχολής Πολέμου και του τη-
λεχειρισμού των πομπών. Στη συνέχεια έγινε με-
ταφορά στο υπόγειο καταφύγιο του Λυκαβηττού.

Γ/ εγκατάσταση κέντρου εκπομπής στην Αγία 
Παρασκευή για να χρησιμοποιηθεί ως εφεδρικό 
σε περίπτωση καταστροφής του κέντρου εκπο-
μπής Βοτανικού.

Δ/ συμπλήρωση του δικτύου παρατηρητηρίων 
των Ναυτικών Αμυντικών Περιοχών με εγκατα-
στάσεις διαφόρων φορητών σταθμών.

Ε/ για κάποιες τηλεφωνικές επικοινωνίες με-
λετήθηκε από τον πλοίαρχο Πεζόπουλο και κατα-
σκευάστηκε από το Συνεργείο Δ.Ρ.Υ.Ν. τηλεφωνι-
κός πομπός βραχέων κυμάτων ισχύος 200 watt. 
Αυτός ο σταθμός είχε μεν ολοκληρωθεί, αλλά δεν 
κατέστη δυνατό να δοκιμασθεί λόγω των γεγονό-
των και παρέμεινε στα Συνεργεία Δ.Ρ.Υ.Ν.

Στ/ κατασκευή διαφόρων ανορθωτικών συ-
σκευών ηλεκτρικού ρεύματος και εγκαταστάσεις 
σταθμών σε πολεμικά και βοηθητικά πλοία.

Ζ/ κατασκευή για πρώτη φορά στην Ελλάδα 
φορητών ηλεκτρικών φανών τύπου Altis11.

Η/ επισκευή και συντήρηση όλων των αυτοκι-
νήτων των Ν. Υπηρεσιών και

Θ/ κατασκευή και συντήρηση όλων των συσ-
σωρευτών και φανών σημάνσεως, των χρησιμο-
ποιουμένων στους σταθμούς ξηράς, στα πολεμικά 
πλοία, στα βοηθητικά πλοία, στα παρατηρητήρια 
και στα αυτοκίνητα.

Όλες οι παραπάνω εργασίες εξετελέσθησαν 
από το Μόνιμο Τεχνικό Προσωπικό της Δ.Ρ.Υ.Ν., 
το οποίο είχε ενισχυθεί με εφέδρους και ημερο-

11  Ειδικός πιστολοειδής φακός ο οποίος χρησιμοποιείται εκτός 
από φωτισμό και για επικοινωνία μέσω φωτεινών αναλα-
μπών.
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μίσθιους τεχνίτες σε ποσοστό 20% ανώτερο από 
την προπολεμική σύνθεση.

Για τη δράση της Δ.Ρ.Υ.Ν. ο Βρετανός ναύαρχος 
Turle απέστειλε προς τον αρχηγό του Επιτελείου 
προσωπικές ευχαριστίες για τις υπηρεσίες της 
στον Αγγλικό Στόλο σε όλο το διάστημα του πολέ-
μου και ιδίως κατά τη Ναυμαχία του Ταινάρου12.

Οι αποθήκες ήταν πλήρεις με ανταλλακτικά 
και δεν παρουσιάστηκε καμία έλλειψη. Αντίθετα, 
σε περιπτώσεις επειγούσης ανάγκης έγινε παρα-
χώρηση διαφόρων υλικών και ανταλλακτικών και 
στον Στρατό Ξηράς.

 
Διοίκηση Ναυτικών Οχυρών 
Σαρωνικού
Διοικητής της ήταν πλοίαρχος Γεώργιος Παγκά-
ρας και υπαγόταν στον αντιναύαρχο Οικονόμου. 

12  Ναυμαχία στο Ταίναρο (ή Ναυμαχία του Ματαπά): Σημαντικό-
τατη ναυμαχία για την εξέλιξη του Β' Παγκοσμίου Πολέμου. Ο 
αγγλικός στόλος πλήττει αποφασιστικά τον ιταλικό. Λόγω ατυ-
χών συνεννοήσεων, θα αποτραπεί η συμμετοχή του ελληνικού 
στόλου στη ναυμαχία. 

Η Διοίκηση των Ν. Οχυρών Σαρωνικού περιελάμ-
βανε:

Α/ το Βόρειο Οχυρό Αιγίνης (Β.Ο.Α.).
Β/ το Νότιο Οχυρό Αιγίνης (Ν.Ο.Α.).
Γ/ το Οχυρό Φλεβών.
Δ/ τρία επίτακτα περιπολικά.
Ε/ Ναυτικό Νοσοκομείο Αίγινας.
Στ/ Ναυτική Διοίκηση Αίγινας.
Οι εγκαταστάσεις των πυροβόλων του πρω-

τεύοντος, του δευτερεύοντος και του Α.Α. οπλι-
σμού των Οχυρών, οι προβολείς και τα διάφορα 
μέσα συνεννοήσεως ήταν έτοιμα πριν την ιταλική 
επίθεση και βρίσκονταν σε λειτουργία. Εγκατε-
στημένα και σε λειτουργία ήταν τα μέσα διευθύν-
σεως βολής (ΔΒ) όλων των οχυρών του Σαρω-
νικού, εκτός του Β.Ο.Α., όπου τα όργανα ΔΒ του 
πρωτεύοντος οπλισμού αν και είχαν έρθει από 
το εξωτερικό, δεν πρόλαβαν να τοποθετηθούν. 
Μέχρι τη λήξη του πολέμου δεν κατέστη δυνα-
τή η εγκατάστασή τους, επειδή ήταν αναγκαία 
εντατική εργασία από ειδικό προσωπικό διάρκει-
ας τουλάχιστον 4 μηνών. Εξ αιτίας αυτού, η Δ.Β. 

Βόρειο Οχυρό Αιγίνης (Η Καθημερινή, 7 ημέρες, 29 Οκτωβρίου 2000). 
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του πρωτεύοντος οπλισμού διεξαγόταν με τρόπο 
στοιχειώδη, ενώ η έμμεση βολή ήταν πρακτικώς 
αδύνατη. Τα γυμνάσια που ακολούθησαν και οι 
διατάξεις που εφαρμόστηκαν για την έμμεση βο-
λή βελτίωσαν όσο ήταν δυνατό την κατάσταση, 
αλλά οι ελλείψεις σε αναγκαία όργανα ήταν ζω-
τικής σημασίας.

Επειδή υπήρχε πρόβλημα εκπαίδευσης των 
υπαξιωματικών, οι οποίοι δεν είχαν εκτελέσει 
βολή για μεγάλο χρονικό διάστημα, κάποιοι μια 
ολόκληρη εικοσαετία περίπου, ο διοικητής εζή-
τησε από την Προϊστάμενη Αρχή να εκτελεσθεί 
σειρά εκπαιδευτικών πυρών, τα οποία όμως δεν 
πραγματοποιήθηκαν γιατί δεν υπήρχαν τα απα-
ραίτητα πλωτά μέσα.

Κατά τη διάρκεια του πολέμου δεν χρησιμο-
ποιήθηκε το βαρύ πυροβολικό των Οχυρών του 
Σαρωνικού, ούτε έγινε κάποια απόπειρα αποβα-
τικής ενέργειας. Η πολεμική δράση είχε να κάνει 
κυρίως με αντιμετώπιση αεροπορικών επιθέσεων 
που ήταν αραιές κατά τη διάρκεια του Ελληνοϊτα-
λικού Πολέμου, αλλά συχνότατες και σφοδρότα-

τες κατά τη διάρκεια του Ελληνογερμανικού. Η 
Β.Ο.Α. κατέρριψε 3 αεροσκάφη και η Ν.Ο.Α. προ-
κάλεσε ζημιά και ίσως κατέρριψε ένα. 

Διεύθυνση Τορπιλών και Ναρκών 
(Δ.Τ.Ν.)
Διοικητής της ήταν ο έφεδρος πλοίαρχος Ιωάννης 
Χαλκιόπουλος. Η Δ.Τ.Ν. εργάσθηκε πυρετωδώς 
και εκπλήρωσε την αποστολή της στο έπακρο. 
Εφοδίασε όλα τα πλοία με τορπίλες και φρόντισε 
για την επιθεώρηση και συντήρησή τους. Εξό-
πλισε τα πολεμικά πλοία και τις ναρκοθέτιδες για 
την πόντιση ναρκών και συμμετείχε σε αυτές τις 
ποντίσεις. Χαρακτηριστική περίπτωση ήταν η επι-
τυχής πόντιση ναρκών μεταξύ Κέρκυρας και Αγί-
ων Σαράντα, που εκτελέσθηκε υπό την αρχηγία 
του Διοικητού της Δ.Τ.Ν., μετά την κατάληψη των 
Αγίων Σαράντα από τον Ελληνικό Στρατό. Επίσης, 
στα έργα της εν λόγω Διευθύνσεως ήταν και τα 
ακόλουθα:

Α/ εφοδιασμός πλοίων με βόμβες βυθού και 
ανάλογους αφετήρες

Οχυρό Φλεβών (Η Καθημερινή, 7 ημέρες, 29 Οκτωβρίου 2000). 
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Β/ περισυνέλεξε ή κατέστρεψε επιπλέουσες 
νάρκες σε διάφορες περιοχές.

Γ/ ανείλκυσε το πεδίο ναρκών Πρεβέζης υπό 
δυσχερείς πολεμικές συνθήκες και στις τελευταί-
ες μέρες της γερμανικής επίθεσης ανείλκυσε το 
πεδίο ναρκών Καβαλλιανής καθώς και τμήμα του 
πεδίου ναρκών Μονής - Μεθάνων. 

Δ/ οργάνωσε ταχύτατα την Υπηρεσία επιση-
μάνσεως και εξουδετερώσεως μαγνητικών ναρ-
κών κατά τη γερμανική επίθεση.

Ε/ επιμελήθηκε τη συντήρηση και τη βελτίωση 
των ποντισμένων φραγμάτων συνολικού μήκους 
18 περίπου χιλιομέτρων.

Στ/ τοποθέτησε φράγμα στην είσοδο του λι-
μένος Πειραιώς εντός 24 ωρών και με τελείως 
πρόχειρα μέσα, γεγονός που προκάλεσε συγχα-
ρητήρια εκ μέρους του Ναυάρχου Terl.

Στις παραμονές της καθόδου του Ελληνικού 
Στόλου στην Αλεξάνδρεια13, ο διοικητής της Δ.Ν.Τ. 
κατάφερε να συγκεντρώσει το μεγαλύτερο μέ-
ρους του προσωπικού στο κέντρο πληρωμάτων 
Παλάσκας, για την επάνδρωση των πλοίων του 
Στόλου. 

Ναυτική Διοίκηση Κρήτης (Ν.Α.Π.-2)
Μολονότι στα σχέδια υπήρχε πρόβλεψη να λει-
τουργήσει Ναυτική Διοίκηση στην Κρήτη, εν τού-
τοις δεν είχε γίνει καμμία σχετική προετοιμασία 
από τον καιρό της ειρήνης και κανένα αμυντικό 
έργο δεν υπήρχε στην Κρήτη. Μόνο δίκτυο επιτη-
ρήσεως είχε εγκατασταθεί με κέντρα πληροφο-
ριών στα Χανιά και στο Ηράκλειο.

Με την κήρυξη του Ελληνοϊταλικού Πολέμου 
εστάλη στην Κρήτη ο έφεδρος υποναύαρχος Πε-
λίας Ιωαννίδης, ο οποίος εγκαταστάθηκε ως ανε-
ξάρτητος ναυτικός διοικητής στη Χαλέπα, δίπλα 
στα Χανιά, με μοναδικό προσωπικό της Διοίκησης 
ένα έφεδρο υπαξιωματικό και δυο ναύτες διαχει-
ριστές. Τα καθήκοντα του διοικητή ήταν κυρίως 
η εποπτεία των στρατιωτικών μεταφορών και 
η εξασφάλιση της ναυσιπλοΐας στο Κρητικό Πέ-
λαγος και στην γύρω περιοχή. Υπό την εποπτεία 
του είχε επίσης όλες τις ναυτικές υπηρεσίες του 
νησιού, δηλαδή τα λιμεναρχεία, τους φάρους και 

13  Πρόκειται για την αποδημία και τη συνέχιση του αγώνα του 
ελληνικού Πολεμικού Ναυτικού κατά του Άξονα στην Αλεξάν-
δρεια. 

τον ασύρματο Χανίων καθώς και το δίκτυο επι-
χειρήσεων. Δεν του διετέθη κανένα πολεμικό ή 
βοηθητικό πλοίο. Αυτή η υποβάθμιση εξηγείται 
από το γεγονός ότι η άμυνα του νησιού είχε αφε-
θεί στους Άγγλους, οι οποίοι αποβίβασαν μικρή 
στρατιωτική δύναμη και άρχισαν να εγκαθιστούν 
επάκτιο και Α.Α. πυροβολικό, κυρίως στον όρμο 
της Σούδας, που προόριζαν για ορμητήριό τους. 
Πόντισαν στην ίδια περιοχή φράγμα και άρχισαν 
να κατασκευάζουν αεροδρόμια στην περιοχή 
Μάλεμε καθώς και στο Ηράκλειο. Η δράση της 
Ν.Διοικήσεως περιορίστηκε στο συντονισμό των 
ελληνοβρετανικών επιχειρήσεων.

 Η Ναυτική Διοίκηση Κρήτης επελήφθη του 
ελέγχου της θαλάσσιας συγκοινωνίας, είτε τοπι-
κής είτε όσον αφορά στην σύνδεση με την ηπει-
ρωτική Ελλάδα, ενώ ασχολήθηκε και με την πε-
ρισυλλογή των ναρκών, που παρασύρονταν προς 
Κρήτη από τα ναρκοπέδια των βορείων αφρικα-
νικών ακτών.

Ο εχθρός άρχισε να βομβαρδίζει το νησί από 
τις πρώτες ημέρες του Νοεμβρίου 1940 και οι 
αεροπορικές επιδρομές ήταν καθημερινές, με 
πολλά θύματα και καταστροφές. Επλήγησαν μάλι-
στα και αρκετά αγγλικά πλοία, όπως το καταδρο-
μικό «Glasgow». Στις 22/3/1941 έγινε νοτίως της 
Κρήτης σφοδρή αεροπορική επίθεση εναντίον νη-
οπομπής που συνοδευόταν από τα αντιτορπιλικά 
«Β. Γεώργιος» και «Κουντουριώτης». Τα ελληνικά 
αντιτορπιλικά ζήτησαν από τον Ν.Δ. Κρήτης άμεση 
αποστολή αεροπλάνων καθώς και ρυμουλκού14. 
Οι Άγγλοι κατόπιν ενέργειας του ναυτικού διοικη-
τή Κρήτης έστειλαν αρχικά ένα αεροσκάφος και 
μετά από νέα αίτηση, άλλο ένα και δήλωσαν ότι 
δεν υπήρχε τρίτο. 

Μετά την προέλαση των γερμανικών στρα-
τευμάτων στην ηπειρωτική Ελλάδα, οι αεροπο-
ρικές επιθέσεις κατά του ορμητηρίου της Σούδας 
και του Ηρακλείου έγιναν συχνότατες. Στη Σούδα 
υπήρχαν πολλά εμπορικά πλοία ελληνικά και αγ-
γλικά. Ο ναυτικός διοικητής Κρήτης ζήτησε πολλές 
φορές από το Γ.Ε.Ν. να διαταχθούν τα ελληνικά 
πλοία να καταπλεύσουν στην Αλεξάνδρεια, αλλά 
η διαταγή ήρθε πολύ αργά και δεν αφορούσε σε 
όλα τα πλοία.

14  Πρόκειται για το ελληνικό ρυμουλκό υπό αγγλική Αρχή «Ειρήνη 
Βερνίκου».
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Περιπετειώδης ήταν ο απόπλους των ελληνι-
κών πολεμικών πλοίων με προορισμό την Αλε-
ξάνδρεια15. Ο υπουργός των Ναυτικών, ναύαρχος 
Σακελλαρίου, έμεινε 2-3 μέρες στην Κρήτη και 

15  Αντιναυάρχου Δ. Φωκά, Έκθεσις επί της Δράσεως του Β. Ναυ-
τικού κατά τον Πόλεμον 1940-1944 τόμος Α' σελ. 458 – 463, 
έκδοση Ιστορικής υπηρεσίας Β.Ν Αθήναι 1953.

κατόπιν ανεχώρησε για Αλεξάνδρεια. Στη Ν.Α.Π.-2 
παρέμειναν τα αντιτορπιλικά «Λέων» και «Σφεν-
δόνη» με τα πληρώματά τους. Ο δε Ναυτικός 
Διοικητής Κρήτης διετάχθη να συνεννοείται για 
ναυτικά θέματα με τον πρόεδρο της Κυβερνήσε-
ως που παρέμενε ακόμη στην Κρήτη.

Μια εβδομάδα πριν από την έναρξη της μάχης 
στην Κρήτη, το κτήριο της Διοίκησης βομβαρδί-

Χάρτης που δείχνει τις επιχειρήσεις που ανέλαβαν να φέρουν εις πέρας οι Αλεξιπτωτιστές του general obest Kurt Student. 
Ένας από αυτούς τους «ουράνιους δρόμους» θα τους φέρει στην Κρήτη (Αεροπορική Επιθεώρηση, ειδική έκδοση για τα 
50 χρόνια από την μάχη της Κρήτης τεύχ. 43, τόμ. 9ος).
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σθηκε και ο διοικητής μόνο την ημέρα παρέμενε 
σε αυτό, ενώ τη νύκτα διανυκτέρευε στο χωριό 
Φουρνέ, 15 χιλιόμετρα έξω από τα Χανιά. Η γερ-
μανική επίθεση ξεκίνησε το πρωί της 20/5/41 με 
μεταγωγικά αεροπλάνα που έριξαν αλεξιπτω-
τιστές σε διάφορα σημεία της Κρήτης (Σούδα, 
Ρέθυμνο, Ηράκλειο κ.α.). Η απόβαση των Γερμα-
νών αλεξιπτωτιστών ήταν ταχύτατη. Έγινε διακο-
πή όλων των τηλεγραφικών και τηλεφωνικών 
επικοινωνιών. Την ίδια μέρα κατελήφθη και το 
αεροδρόμιο Μάλεμε, το οποίο χρησιμοποιήθηκε 
ως ορμητήριο για την κατάληψη του υπόλοιπου 
νησιού. Ο Ναυτικός Διοικητής αποκλείστηκε στο 
Φουρνέ και λόγω των συνεχών βομβαρδισμών 
της περιοχής, κατέφυγε με την οικογένειά του σε 
διπλανό σπήλαιο μαζί με άλλους κατοίκους όπου 
και συνελήφθη από τους Γερμανούς. Από αυτό 
το σημείο ξεκινάει η περιπέτεια του Ναυτικού Δι-
οικητή με φυλακίσεις και ανακρίσεις στην Κρήτη 
και στην Αθήνα. Τελικά αφέθη ελεύθερος την 27η 
Σεπτεμβρίου.

Ανωτέρα Ναυτική Διοίκηση 
Βορειοδυτικού Αιγαίου (Α.Ν.Δ.Β/Δ.Α.) 
και Ναυτική Αμυντική Περιοχή Εύβοιας 
(Ν.Α.Π.-4)
Κατά τις πρώτες ημέρες του πολέμου εγκατα-
στάθηκε Ανώτερη Ναυτική Διοίκηση για το Βό-
ρειο Αιγαίο υπό την οποία υπήχθησαν η Ναυτική 
Διοίκηση Θερμαϊκού (Ν.Δ.Θ.) και η Ν.Α.Π.-4 που 
έδρευε στους Ωρεούς. Η Ν.Α.Π.-4 ήταν αρχικά 
χωρίς καθορισμένες αρμοδιότητες, υπεύθυνη 
για την εξυπηρέτηση της ναυσιπλοΐας στο φράγ-
μα Τρίκερι. Στην Ν.Α.Π.-4 υπάγονταν οι Ναυτικές 
Διοικήσεις Βόλου, Χαλκίδος, Σκύρου, το οχυρό 
Β. Ευβοϊκού, τα παρατηρητήρια από τον Όλυμπο 
μέχρι τη Σκύρο και η 11η Μοίρα ναυτικής συνερ-
γασίας υδροπλάνων Φέρυ με βάση τον ορμίσκο 
Βαλτούδι.

Η Α.Ν.Δ.Β/Δ.Α. ανετέθη στον πλοίαρχο Χριστό-
φορο Κονιάλη, ο οποίος, ως Ανώτερος Διοικητής 
Σχολών (Α.Δ.Σ.) είχε συμπληρώσει την εφαρμογή 
του Σχεδίου Κινητοποιήσεως του Προσωπικού 
του Πολεμικού Ναυτικού16.

Σκοπός της Υπηρεσίας ήταν ο συντονισμός 
των Ν.Δ.Θ. και Ν.Α.Π.-4, των πάσης φύσεως 

16  Θα αναφερθεί διεξοδικότερα παρακάτω.

μεταφορών από τον πορθμό του Ευρίπου προς 
Βόλο και Θεσσαλονίκη καθώς και η συγκρότηση 
νηοπομπών προς την ανατολική Μακεδονία, τη 
Θράκη και τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου. Λό-
γω του αυξανόμενου όγκου των μεταφορών και 
της εμφάνισης εχθρικών υποβρυχίων διετέθησαν 
στην Α.Ν.Δ.Β/Δ.Α. από την 21/1/41 τα τορπιλοβό-
λα «Νίκη» και «Ασπίς» για να προστατεύουν τις 
συγκοινωνίες στο Β. Αιγαίο και τις Σποράδες. 

 Κατά τον Ελληνοϊταλικό Πόλεμο δεν συνέβη 
κάποιο αξιοσημείωτο πολεμικό γεγονός στην πε-
ριοχή της Ν.Α.Π.-4 , ενώ οι αεροπορικές εχθρικές 
επιδρομές εναντίον του Βόλου ήταν αραιές. Δεν 
εκδηλώθηκαν επιθέσεις από πλοία επιφανείας, 
ενώ τα εχθρικά υποβρύχια επετέθησαν σε δύο 
ή τρεις νηοπομπές και σε μεμονωμένα πολεμικά 
πλοία χωρίς αποτέλεσμα. Παρά ταύτα, γίνονταν 
συνεχόμενες περιπολίες από μικρά ταχύπλοα της 
Ν.Α.Π.-4 κυρίως στην περιοχή των Β. Σποράδων 
ενώ τα υδροπλάνα της 11ης Μοίρας εφοδιασμέ-
να με ανθυποβρυχιακές βόμβες επιτηρούσαν την 
περιοχή ως πρόσθετη προστασία κάθε μεγάλης 
διερχόμενης νηοπομπής. Οι νυκτερινοί πλόες 
των εμπορικών πλοίων εκτελούνταν και χωρίς 
συνοδεία.

Στην κατεύθυνση Τρίκερι - Θεσσαλονίκη 
υπήρχε δίαυλος ασφαλείας, ο οποίος ακολουθού-
σε τη δυτική ακτή του Θερμαϊκού κόλπου και γρι-
πιζόταν κάθε μέρα ο μισός από τα ναρκαλιευτικά 
της Ν.Δ.Θ. και ο άλλος μισός από την Ν.Α.Π.-4. Η 
υπηρεσία πλοηγήσεως στο φράγμα Β. Ευβοϊκού 
διεξαγόταν ομαλά από τη Ν.Α.Π.-4 με τη βοήθεια 
και του οχυρού Β. Ευβοϊκού.

Κατά τη δεύτερη φάση του πολέμου, ο διοι-
κητής παρουσιάζεται ιδιαίτερα δραστήριος, κυρί-
ως στις κρίσιμες ώρες κατά τις οποίες έπρεπε να 
εφαρμοσθούν οι απόρρητες διαταγές για αποχώ-
ρηση του Στρατού και μεταφορά ή καταστροφή 
του υλικού, ενώ οι Γερμανοί ταχύτατα προήλαυ-
ναν προς τη Θεσσαλονίκη μετά την κατάρρευση 
του μετώπου.

Όταν ελήφθη σήμα Γ.Ε.Ν., το πρωί της 6ης 
Απριλίου του 1941, περί ενάρξεως του πολέμου 
με τη Γερμανία, εκτός των διαφόρων πλοίων πε-
ριπολίας, ναρκαλιευτικών και άλλων βοηθητικών 
που βρίσκονταν υπό τις διαταγές της Ναυτικής 
Διοίκησης, υπήρχαν στην περιοχή και άλλα εμπο-
ρικά σκάφη καθώς και 5 άλλα πολεμικά υπό τις 
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άμεσες διαταγές του διοικητού («Αετός», «Σφεν-
δόνη», «Νίκη», «Δωρίς», «Αλκυόνη»). Ήδη, από 
τις αρχές Μαρτίου ο διοικητής είχε ενημερωθεί 
από τον πρόεδρο της Κυβερνήσεως Αλέξανδρο 
Κορυζή ότι σε περίπτωση εχθρικής εισβολής από 
Βορρά και καθόδου προς Νότο, θα έπρεπε να 
εξυπηρετήσει τις Στρατιωτικές Αρχές με όλες του 
τις δυνάμεις και να διατηρήσει τα ενεργά μέσα 
της Ν.Δ.Θ. μέχρι την τελευταία στιγμή. Κατόπιν, να 
καταστρέψει κάθε υλικό το οποίο δεν μπορούσε 
να μεταφερθεί. Έπρεπε ακόμη να καταστρέψει 
προβλήτες, κρηπιδώματα και μέσα φορτώσεως 
του λιμένα Θεσσαλονίκης, να απομακρύνει κάθε 
πλωτό μέσο που δεν μπορούσε να καταστρέψει 
και αφού παραλάβει τον δυνάμενο να μεταφερθεί 
οπλισμό, όπως και όλο το προσωπικό, να πλεύσει 
προς Νότο ειδοποιώντας το Γ.Ε.Ν. για τον όρμο 
κατάπλου. 

Για την περίπτωση εγκαταλείψεως της Αν. Μα-
κεδονίας και Θράκης από τον Ελληνικό Στρατό ή 
για κάθε μεταφορά στρατιωτικών τμημάτων από 
εκείνες τις περιοχές είχε καταρτισθεί το «ΣΧΕΔΙΟ 
ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Θ», σύμφωνα με το 
οποίο, σε όλο το μήκος των ακτών από Αλεξαν-
δρούπολη μέχρι Θεσσαλονίκη και σε προκαθο-
ρισμένα σημεία θα υπήρχαν αγκυροβολημένα 
εμπορικά σκάφη, οπλιταγωγά και πετρελαιοκίνητα 
πλοιάρια στη διάθεση των Στρατιωτικών Αρχών 
για άμεση επιβίβαση στρατού και υλικού. Όλα τα 
πλοία βρίσκονταν στις 6 Απριλίου στη θέση τους 
πλήρως εφοδιασμένα και έτοιμα προς απόπλου. 
Υπήρχαν φορτηγά ή ατμόπλοια στην Αλεξανδρού-
πολη (1), στην Αμφίπολη (2), στην Αμουλιανή (2) 
και στη Θεσσαλονίκη (7). Δηλαδή 12 ατμόπλοια 
συνολικής μεταφορικής ικανότητος 20.000 αν-
δρών, αλλά και 87 πετρελαιοκίνητα πλοιάρια17 
μεταφορικής ικανότητος 6.000 ανδρών περίπου. 
Στις 16.20 της 8ης Απριλίου εδόθη διαταγή στον 
ναυτικό διοικητή Θερμαϊκού να εκτελέσει την 
απόρρητη διαταγή του πρωθυπουργού και η εν 
γένει εκτέλεση - εφαρμογή κρίνεται επιτυχής. Ιδί-
ως η εγκατάλειψη του Οχυρού Μεγάλου Εμβόλου 
και η απόλυτη καταστροφή του μη δυνάμενου 
να μεταφερθεί υλικού εκτελέστηκε με εξαιρετι-
κή ακρίβεια και όπως είχε προσχεδιαστεί. Χάρις 

17  Ο ναυτικός διοικητής Θερμαϊκού αναφέρει 65 πετρελαιοκίνητα 
πλοιάρια.

στην τάξη και τη θαυμαστή ψυχραιμία που επέ-
δειξε το πλήρωμα, έγινε δυνατό να φορτωθούν 
και οι δύο προβολείς και ο ηχητικός εντοπιστήρας 
αεροσκαφών, παρά το μεγάλο βάρος και τα ανύ-
παρκτα μέσα φορτώσεως. Ακόμη φορτώθηκαν 
και τα τρία ταχυβόλα των 75 με τα πυρομαχικά 
τους, παρά το ότι δεν προβλεπόταν η μεταφορά 
και είχε αποφασισθεί η καταστροφή τους. Ασφα-
λώς αξίζουν τιμητική αναφορά στην Ιστορία αυτοί 
οι άνθρωποι που μόχθησαν για τη μεταφορά του 
πολεμικού υλικού της χώρας καθώς και ο διοι-
κητής τους, πλωτάρχης Ιωάννης Τούμπας18, του 
οποίου η συνετή διοίκηση έδωσε υπεράνθρωπες 
δυνάμεις στο πλήρωμα. 

Μετά τον κατάπλου στους Ωρεούς, ο διοικη-
τής έλαβε διαταγή Γ.Ε.Ν. σύμφωνα με την οποία 
το προσωπικό της Ν.Δ.Θ. έπρεπε να μεταφερθεί 
στην Ανωτέρα Διοίκηση Σχολών (Α.Δ.Σ.) , ενώ το 
υλικό στο Ναύσταθμο, εκτός δύο Α.Α. 0.37 πυρο-
βόλων τα οποία τοποθετήθηκαν στη Χαλκίδα. Για 
τους αξιωματικούς, διετάχθη να κρατήσει όσους 
είχε ανάγκη και τους υπολοίπους να τους διατάξει 
να παρουσιαστούν στο Υπουργείο Ναυτικών.

Την 12η Απριλίου ο Διοικητής διετάχθη από 
τον Πρόεδρο της Κυβέρνησης και Υπουργό των 
Ναυτικών Α.Κορυζή τα ακόλουθα:

Α/ το προσωπικό να αναχωρήσει σε άδεια 
και να παραμείνει στην υπηρεσία μικρός αριθμός 
πολιτικών υπαλλήλων για φύλαξη κτηρίων, εγκα-
ταστάσεων και υλικού. 

Β/ να καταστραφούν οχυρά και Α.Α. μονάδες, 
καθώς και οπλισμός και πυρομαχικά των οποίων 
η μεταφορά ήταν αδύνατη και τέλος,

Γ/ όλο το εν αποθέσει πολεμικό υλικό να κα-
ταστραφεί και να αχρηστευτεί.

 
Ακολούθησαν σφοδρότατες αεροπορικές επι-

θέσεις στην περιοχή του Βόλου, ενώ ποντίσθη-
καν και μαγνητικές νάρκες από τον εχθρό γύρω 
από το λιμάνι του Βόλου. Από τις αεροπορικές 
προσβολές βυθίστηκαν πλοία της Ν.Α.Π.-4, ενώ 
διεσώθησαν δύο βοηθητικά και τέσσερα πετρε-
λαιοκίνητα ιστιοφόρα που χρησιμοποιήθηκαν αρ-

18  Ο εν λόγω Αξιωματικός επρόκειτο να αναδειχθεί σε σπουδαία 
προσωπικότητα του πολέμου, ιδίως λόγω της δράσεως του ως 
κυβερνήτης του αντιτορπιλικού «Αδρίας».
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γότερα για μεταφορά προσωπικού της Ν.Α.Π.-4 
και του Οχυρού Βορείου Ευβοϊκού. 

Το πρωί της 21ης Απριλίου ο εχθρός μπήκε 
στο Βόλο και ταυτόχρονα κατελήφθησαν ο Αλμυ-
ρός, το Σιγκρί και το Φτελιό, από το οποίο διέρχο-
νταν εχθρικά τμήματα προς Στυλίδα, η οποία από 
το μεσημέρι έπαυσε να απαντά στις τηλεφωνικές 
κλήσεις.

Με πρωτοβουλία του διοικητού εδόθη το 
εκτελεστικό σήμα για τη διαταγή του προέδρου 
της Κυβερνήσεως. Η εκτέλεση της διαταγής έγινε 
με τάξη και επιτυχημένα, ενώ την 25η Απριλίου, 
σύμφωνα με διαταγή του υποναυάρχου Οικονό-
μου, ο διοικητής ανέλαβε την Ανωτέρα Διοίκηση 
Σχολών και εγκαταστάθηκε στον Σκαραμαγκά μέ-
χρι την κατάληψή του από τους Γερμανούς.

Ναυτική Αμυντική Περιοχή Βορείου 
Αιγαίου - Ναυτική Διοίκηση Θερμαϊκού 
(Ν.Α.Π.-5)
Κατά τη διάρκεια του πολέμου διοικητής της ήταν 
ο πλοίαρχος Εμμανουήλ Κορτέσης. Η Ν.Α.Π.-5 
είχε συσταθεί από την περίοδο της ειρήνης και 
είχε δικαιοδοσία επί των λιμένων και ακτών που 
βρίσκονταν από τον Θερμαϊκό κόλπο μέχρι την 
Αλεξανδρούπολη και επί των νήσων Θάσου, Λέ-
σβου, Χίου. Έδρα της Ν. Διοίκησης ήταν η Θεσ-
σαλονίκη.

 Κυριότερα καθήκοντα της Διοίκησης ήταν η 

οργάνωση των ζητημάτων επιστράτευσης, η ορ-
γάνωση του δικτύου επακτίου επικοινωνίας, η ορ-
γάνωση και προετοιμασία των επάκτιων οχυρών, 
η οργάνωση παθητικής αεράμυνας, η προετοιμα-
σία προς εφαρμογή των σχεδίων μεταφορών του 
πολέμου και η ρύθμιση των νηοπομπών σε συ-
νεννόηση με Γ.Ε.Ν., Α.Σ. και Α.Ν.Δ.Β/Δ.Α.

Η κήρυξη του πολέμου βρήκε την Ν.Α.Π.-5 
οργανωμένη και έτοιμη για πόλεμο:

Α/ οργάνωση στρατολογικών ζητημάτων πλή-
ρης και σε εφαρμογή.

Β/ δίκτυο επακτίου επικοινωνίας ενεργό, 
επανδρωμένο, εφοδιασμένο και εκπαιδευμένο.

Γ/ Παθητική αεράμυνα λιμένων σε ικανοποιη-
τικό επίπεδο, αλλά με προβλήματα, κυρίως λόγω 
δυσκολιών στη χρηματοδότηση των αναγκαίων 
έργων από τα εντεταλμένα λιμενικά ταμεία. 

Δ/ σχέδια μεταφορών και επιστρατεύσεως 
έτοιμα.

Η Ν.Α.Π.-5 υπαγόταν στο Γ.Ε.Ν. για όλα τα 
ζητήματα που είχαν σχέση με τα καθήκοντά της, 
εκτός από αυτά που αφορούσαν στην οργάνωση, 
προετοιμασία και τον εφοδιασμό των οχυρών 
Μικρού Εμβόλου για τα οποία υπαγόταν στην 
Α.Δ.Π.Α.

Σύμφωνα με το σχέδιο κινητοποιήσεως, από 
την πρώτη φάση εφαρμογής η Ν.Α.Π.-5 θα έπρε-
πε να μεταπέσει σε Ναυτική Διοίκηση Θερμαϊκού 
(Ν.Δ.Θ.) με έδρα τη Θεσσαλονίκη και περιορι-

Ελληνικό υδροπλάνο τύπου Fairey IIIF με το οποίο επιχειρούσε η 11η Μοίρα Ναυτικής Συνεργασίας (Μουσείο Ιστορίας 
Πολεμικής Αεροπορίας).
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σμένα καθήκοντα από Αμφίπολη μέχρι αρχές 
Κισσάβου και Θερμαϊκού Κόλπου. Στην υπόλοιπη 
παλαιά περιοχή της Ν.Α.Π.-5 θα τοποθετούνταν 
ανεξάρτητοι ναυτικοί διοικητές. Η διαταγή εξετε-
λέσθη εγκαίρως και τοποθετήθηκαν ανεξάρτητοι 
διοικητές στις περιοχές Καβάλας, Αλεξανδρούπο-
λης, Λήμνου και Ανατολικών Νήσων.

Με την κήρυξη του πολέμου μπήκε σε εφαρ-
μογή το σχέδιο επιστρατεύσεως. Άρχισαν έτσι 
οι μεταφορές επιστρατεύσεως από την περιοχή 
της Ν.Δ.Θ. στη Θεσσαλονίκη με βενζινόπλοια και 
μικρά πλοιάρια. Από εκεί, άμεσα, με την κινητο-
ποίηση του στρατολογικού κέντρου προσέλευσης 
της Διοίκησης, αποστέλλονταν οι έφεδροι στους 
προορισμούς τους. Σύμφωνα με την αναφορά του 
διοικητού, πλοιάρχου Κορτέση, ο ενθουσιασμός 
των εφέδρων ξεπερνούσε κάθε προσδοκία! Με-
τά την επάνδρωση των οχυρών και των ναυτι-
κών υπηρεσιών της περιοχής περίσσευε αρκετός 
αριθμός εφέδρων, για τους οποίους ο διοικητής 
ζήτησε διαταγές από το Γ.Ε.Ν. και χορήγησε στους 
πλεονάζοντες προσωρινά φύλλα αναστολής προ-
σελεύσεως κρατώντας ένα 15% επιπλέον της ορ-
γανικής δυνάμεως! Η προσέλευση των εφέδρων 
συνετελέσθη εντός του προβλεπομένου χρονικού 
διαστήματος των τριών ημερών, κατά τις οποίες 
δεν σημειώθηκε καμία προσβολή στο λιμάνι.

Ναυτική Διοίκηση Ανατολικών Νήσων 
(Ν.Α.Π.-6)
Σύμφωνα με το σχέδιο του Γ.Ε.Ν., σε περίοδο πο-
λέμου τα νησιά Λήμνος, Μυτιλήνη, Χίος και Σάμος 
θα αποτελούσαν ενιαία Διοίκηση των Ανατολικών 
Νήσων με έδρα τη Μυτιλήνη.

Μετά την κήρυξη του πολέμου η Λήμνος 
αποτέλεσε ξεχωριστή Ναυτική Διοίκηση, ενώ, λί-
γο αργότερα, λόγω της αποστάσεως από τη Μυ-
τιλήνη, έγινε ξεχωριστή Ναυτική Διοίκηση και η 
Σάμος. Απέμειναν λοιπόν μόνο η Μυτιλήνη και η 
Χίος στη Διοίκηση των Ανατολικών Νήσων. Ο έφ. 
υποναύαρχος Δ. Λούνδρας, ο οποίος είχε ανακλη-
θεί από τη εφεδρεία, είχε κατατοπιστεί για το έργο 
του ήδη από το καλοκαίρι του 1940, αναλαμβά-
νοντας τη Διοίκηση των Ανατολικών Νήσων και 
είχε επιβλέψει τη μεταφορά της 13ης Μεραρχίας 
(Μεραρχία Αρχιπελάγους). Με την κήρυξη του Ελ-
ληνοϊταλικού Πολέμου, ο υποναύαρχος Λούνδρας 
έφθασε στη Μυτιλήνη την 12η Νοεμβρίου 1940 

για να αναλάβει καθήκοντα. Η έδρα της Ναυτι-
κής Διοίκησης εγκαταστάθηκε εκεί με ασήμαντη 
δύναμη κατωτέρου μόνο προσωπικού, 2 υποκε-
λευστών και 3 ναυτών. Η δύναμη συμπληρώθηκε 
από προσωπικό του Λιμενικού Σώματος. 

Στα νησιά υπήρχαν παρατηρητήρια και κέντρα 
πληροφοριών, αλλά δεν υπήρχε ούτε Α.Α., ούτε 
επάκτια οχύρωση, ούτε διαθέσιμο πλωτό μέσο. 
Για την απόκρουση ενδεχόμενης αποβατικής 
ενέργειας σε κάθε νησί υπήρχε ένα εφεδρικό 
τάγμα τελείως ανεπαρκώς εξοπλισμένο, μόνο 
ελάχιστα πολυβόλα Σαιντ-Ετιέν, μερικά οπλοπο-
λυβόλα και φορητά όπλα με 100 μόνο φυσίγγια 
το καθένα και, γενικώς, εφόδια που μόλις επαρ-
κούσαν για τον εξοπλισμό των ανδρών. Η Ναυ-
τική Διοίκηση προέβη στη συγκρότηση ομάδων 
ιδιωτών, οι οποίοι ήταν εξοπλισμένοι με ό,τι όπλο 
είχε ο καθένας, από κυνηγετικό μέχρι περίστρο-
φο, προκειμένου να αναληφθεί κάποια φύλαξη 
των ακτών, ιδίως κατά τη νύχτα. Οι προσπάθει-
ες του ναυτικού διοικητού για συνεργασία με τη 
στρατιωτική διοίκηση προς ενιαία οργάνωση της 
άμυνας των νησιών προσέκρουσαν στα πείσματα 
του στρατιωτικού διοικητού. Ο στρατιωτικός διοι-
κητής, θέλοντας να συγκεντρώσει κάθε εξουσία 
στο άτομό του, απέφευγε κάθε συνεννόηση και 
εξέδιδε αυθαίρετα διαταγές ακόμα και προς στις 
Λιμενικές Αρχές. Ένα ολόκληρο τρίμηνο επέρασε 
ανεκμετάλλευτο με ακατάπαυστη εριστική αλλη-
λογραφία για να αναγνωριστούν οι αρμοδιότητες 
του ναυτικού διοικητού. Αυτή η διάσταση μεταξύ 
Στρατού και Ναυτικού ήταν μία από τις αιτίες για 
τη σχεδόν ολοκληρωτική έλλειψη άμυνας στα 
νησιά, με αποτέλεσμα να παραδοθούν σχεδόν 
αμαχητί στην πρώτη γερμανική απόπειρα. 

Παράλληλα, ο ναυτικός διοικητής επί ματαίω 
ζητούσε από το Γ.Ε.Ν. τη διάθεση κάποιων πο-
λυβόλων και Α.Α. πυροβόλων για τη στοιχειώδη 
αμυντική θωράκιση των νησιών, προφανώς λό-
γω εστιάσεως της προσοχής σε άλλες περιοχές 
της χώρας, οι οποίες θα αποτελούσαν τον πρώτο 
στόχο κάθε εχθρικής ενέργειας. Παρά τις δυσχέ-
ρειες, όμως, κατά τη διάρκεια του Ελληνοϊταλικού 
Πολέμου η Χίος και η Μυτιλήνη ανταποκρίθηκαν 
πλήρως στα αιτήματα του Γενικού Στρατηγείου για 
αποστολή ανδρών και υλικού, ενώ οι νηοπομπές 
διεξήχθησαν ομαλά.

Μετά τον τρίτο μήνα του πολέμου, άρχισαν οι 
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αεροπορικές επιδρομές εναντίον στρατιωτικών 
στόχων και του λιμανιού της Μυτιλήνης, αλλά οι 
ζημιές ήταν ασήμαντες. Γενικά οι αεροπορικές 
επιδρομές συνήθως γίνονταν μετά την αναχώ-
ρηση των νηοπομπών. Μία μόνο φορά τα εχθρικά 
αεροσκάφη αιφνιδίασαν στο λιμάνι ένα μεταγω-
γικό με το συνοδό του, αλλά ο έγκαιρος έκπλους 
των δύο πλοίων, οι επιτυχείς ελιγμοί και τα Α.Α. 
πυρά εξουδετέρωσαν την επίθεση.

Όταν ξέσπασε η γερμανική επίθεση φάνηκαν 
τα αποτελέσματα της έλλειψης συνεργασίας με-
ταξύ της στρατιωτικής και ναυτικής διοικήσεως, 
καθώς οι λίγες δυνάμεις υπερασπίσεως των νη-
σιών βρέθηκαν απροετοίμαστες και απειθάρχητες 
και δεν κατέστη δυνατή η παραμικρή αντίσταση 
στον εχθρό. Παράλληλα, μετά την συνθηκολόγη-
ση του στρατού Μακεδονίας - Θράκης άρχισαν 
να φθάνουν στη Μυτιλήνη ομάδες διαλυμένων 
στρατιωτικών τμημάτων. Στις 14 με 15 Απριλίου 
του 1941 είχαν συρρεύσει στην πόλη της Μυ-
τιλήνης πολλοί πρόσφυγες από τη Θράκη μαζί 
με 250 αξιωματικούς και περίπου 2.500 οπλίτες 
(κυρίως από τη Μηχανοκίνητη Μεραρχία και την 
Ταξιαρχία Έβρου). Τριακόσιοι μόνο από αυτούς 
έφεραν τον οπλισμό τους, οι υπόλοιποι ήταν σε 
άθλια κατάσταση ημίγυμνοι ή ρακένδυτοι και χω-
ρίς ηθικό. Οι επίμονες παραστάσεις του Ναυτικού 
Διοικητή προς τις αρμόδιες στρατιωτικές Αρχές19 
για την επιβολή της τάξης δεν έπιασαν τόπο και 
εκδηλώθηκε στάση με διαθέσεις διαρπαγής και 
κατάληψης δημοσίων κτηρίων. Ο Ναυτικός Διοι-

19  Αναφορά Λούνδρα: «Προβλέπων ότι η παρουσία τόσων ατά-
κτων και προσφύγων ήτο δυνατόν να επιφέρη αταξίαν εν τη 
πόλει, και εν συνεννοήσει μετά του στρατιωτικού Διοικητού κ. 
Μάργαρη, εκάλεσα τον Διοικητήν της Ταξιαρχίας Νέστου Συ-
νταγματάρχη Καλήν και τω συνέστησα τα κάτωθι:

 1) Άπαντες οι Αξιωματικοί να ανακατανεμηθούν εις τα διάφορα 
τμήματα και να προβούν εις διαλέξεις προς τους στρατιώτας, το-
νωτικάς του ηθικού των. Να τους οδηγούν εις στρατιωτικούς πε-
ριπάτους και να τους συνοδεύουν υποχρεωτικώς στην Εκκλησίαν 
ίνα παρακολουθούν τας λειτουργίας της Εβδομάδος των Παθών, 
απαγορευμένης πάσης απομακρύνσεως εκ των στρατώνων άνευ 
ειδικής αδείας.
2) Να ορισθή εις Συνταγματάρχης επόπτης των Αξιωματικών εν 
τη πόλει, απαγορευμένης της εμφανίσεως Αξιωματικών εις τα κα-
φενεία και τα κέντρα της πόλεως κατά τας εργασίμους ώρας και 
εις τα δημόσια κέντρα χαρτοπαιξίας.
3) Εζήτησα να μοι αποσπάση ένα ανώτερον Αξιωματικό και τρεις 
κατωτέρους ως επιτελείς μου.
4) Να οργανώση εις λόχον άπαντες τους ενόπλους ανερχομένους, 
ως προελέχθη, εις 300 και να θέση τούτους υπό τας διαταγάς 
ανωτέρου Αξιωματικού του Στρατού».

κητής έσπευσε αμέσως και με κίνδυνο της ζωής 
του20 έλαβε μέτρα για την καταστολή της, η οποία 
επετεύχθη χωρίς την επέμβαση των ανωτέρων 
στρατιωτικών Αρχών που είχαν αποκλειστεί στη 
Στρατιωτική Λέσχη. Κάτω από αυτές τις συνθήκες, 
οι πολιτικές και στρατιωτικές Αρχές της Μυτιλή-
νης αποφάσισαν να μην προβάλουν καμία αντί-
σταση στους Γερμανούς, με το επιχείρημα ότι έτσι 
θα αποφεύγονταν θύματα και ζημιές. Οι Γερμανοί 
κατέλαβαν τα νησιά αμαχητί. 

Ξεχωριστή και διαχρονική αξία έχουν τα λό-
για του Ναυτικού Διοικητή που ξεχειλίζουν από 
πικρία: «Και είναι μεν αληθές ότι διά της μη προ-
βολής ουδεμίας αντιστάσεως απεφεύχθησαν με-
γάλαι ζημίαι και θύματα, πάντως, όμως, ημείς, 
οι ευρεθέντες εις την δυσχερή ταύτην θέσιν, 
δεν δυνάμεθα να είμεθα υπερήφανοι. Η νήσος 
θα ώφειλε κατόπιν των μεγάλων φόρων τους 
οποίους, ως εκ του εξαιρέτου μεγάλου πλούτου 
της, προσφέρει εις το Κράτος –περί το δισεκατομ-
μύριον ετησίως–να έχη την αξίωσιν, όπως τού-
το της δώση και τα αναγκαία μέσα αμύνης, εφ’ 
όσον άλλωστε είχε χαρακτηρισθή και ως ζώνη 
των πρόσω...».

Ναυτική Διοίκηση Λήμνου
Και σε αυτό το νησί, παρά τη σπουδαιότητα της 
θέσεώς του, καμία μέριμνα δεν είχε ληφθεί για 
τη μόνιμη οχύρωση και άμυνα από την περίοδο 
της ειρήνης. Υπηρεσία επιτηρήσεως θαλάσσης και 
αέρος είχε μεν εγκατασταθεί, αλλά κατά την κή-
ρυξη του πολέμου ήταν ανοργάνωτη και χωρίς το 
αναγκαίο προσωπικό. Το τηλεφωνικό δίκτυο ήταν 
παλαιό και με πολλές βλάβες, ενώ ο φορητός 
ασύρματος του Μούδρου ήταν μικρής εμβέλειας. 

20 Αναφορά Λούνδρα: «Εγώ ο ίδιος επέβην του αυτοκινήτου μου, 
όπερ εν τω μεταξύ είχε καταφθάσει και κατευθύνθην προς το 
Στρατηγείον ίνα εκείθεν δώσω διαταγάς προς τον Διοικητήν του 
Εμπέδου καθόσον ως επληροφορήθην τόσον ο Στρατηγός Μάρ-
γαρης, όσο και ο Συνταγματάρχης Καλής είχον αποκλεισθεί εις την 
Στρατιωτική Λέσχην και δεν ηδύναντο να εξέλθουν αυτής. Διερ-
χόμενος την παραλιακήν οδόν ήκουσα την φράσιν «Βαράτε του 
Ναυάρχου» και ταυτοχρόνως πλήθος πυροβολισμών να ρίπτωνται 
εκ των πέριξ, οίτινες όμως δεν έθιξαν ουδένα, καθόσον το σκότος 
δεν επέτρεπε καλήν σκόπευσιν. Έφθασα εις το Στρατηγείoν και 
έσπευσα αμέσως να δώσω διαταγάς και εις τον Διοικητήν του 
Εμπέδου διά την αποστολήν περιπόλων εξ εντόπιων στρατιωτών 
εις τα διάφορα σημεία, εις α κατά τας πληροφορίας μου ήσαν 
συγκεντρωμένοι οι άτακτοι. Μετά ημίσειαν ώραν κατέφθασε εις 
το Στρατηγείον και ο Στρατηγός Μάργαρης».
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 Στις 3 Νοεμβρίου 1940 ανέλαβε τη Ναυτική 
Διοίκηση Λήμνου ο έφεδρος υποναύαρχος Κων-
σταντίνος Οικονόμου, αναλαμβάνοντας παράλλη-
λα και τα καθήκοντα του ανώτερου στρατιωτικού 
διοικητού του νησιού. Σύμφωνα με διαταγή Γ.Ε.Ν., 
κύρια αποστολή ήταν η με οποιαδήποτε μέσα 
αποτροπή κατάληψης του νησιού και ιδίως του 
όρμου του Μούδρου.

Η δύναμη υπεράσπισης συνίστατο από χωρο-
φύλακες, το μικρό πλήρωμα του Λιμεναρχείου, 
περίπου πενήντα ναύτες και υπαξιωματικούς του 
δικτύου επιτηρήσεως και ένα μόνο τάγμα πεζικού 
υπό τον ταγματάρχη Πέμπα, που είχε κατανεμηθεί 
σύμφωνα με το σχέδιο άμυνας στα πλέον ευπαθή 
σημεία του νησιού. Μετά από λίγες ημέρες όμως, 
το τάγμα μεταφέρθηκε στη Θεσσαλονίκη.

Το πρώτο μέλημα του Ν. Διοικητού ήταν η 
συμπλήρωση και η οργάνωση του δικτύου επιτη-
ρήσεως και με τα υπάρχοντα μέσα επετεύχθη η 
ικανοποιητική λειτουργία του μέχρι το τέλος των 
επιχειρήσεων. Η ενεργός αεράμυνα του όρμου 
και της κωμόπολης του Μούδρου επετεύχθη με 
τα 4 μοναδικά πολυβόλα Σαιντ-Ετιέν που διέθε-
τε, ενώ η παθητική αεράμυνα οργανώθηκε με 
τα υπάρχοντα μέσα . Ο Ν. Διοικητής επέβαλε με 
διαταγή του σε όλες τις Λιμενικές, Αστυνομικές 
και Τελωνειακές Αρχές τον έλεγχο στις εξαγωγές 
τροφίμων και στη διάθεση καυσίμων (βενζίνης, 
φωτιστικού και ακάθαρτου πετρελαίου, ελαίου 
λιπάνσεως). Ο έλεγχος αυτός αφορούσε και στον 
απόπλου και κατάπλου πλοίων, στα φορτία τους 
και στις αναχωρήσεις και αφίξεις επιβατών. Το 
αποτέλεσμα ήταν η επάρκεια τροφίμων και καυ-
σίμων στο νησί μέχρι το τέλος του ελληνοϊταλικού 
πολέμου.

Από τον Νοέμβριο του 1940 μέχρι τον Απρί-
λιο του 1941 ο ανοχύρωτος όρμος του Μούδρου 
χρησιμοποιήθηκε ως λιμάνι συγκεντρώσεως και 
σταθμός των νηοπομπών από τα Δαρδανέλλια. 
Επίσης, ως ενδιάμεσος σταθμός μεμονωμένων 
πλοίων πλεόντων προς και από τα Στενά. Τα φορ-
τηγά και τα αντιτορπιλικά που επρόκειτο να τα συ-
νοδεύσουν παρέμεναν πολλές φορές στον όρμο 
πολλές μέρες, όταν η κατάσταση της θάλασσας 
δεν επέτρεπε τον απόπλου τους, αλλά δεν σημει-
ώθηκε καμία εχθρική επιδρομή από θάλασσα ή 
αέρα. Επίσης, από τις αρχές Δεκεμβρίου του 1940 
ο όρμος Μούδρου χρησιμοποιήθηκε ως προσω-

ρινή βάση των υδροπλάνων που εκτελούσαν τις 
ανθυποβρυχιακές συνοδείες των νηοπομπών από 
και προς τα Δαρδανέλλια. Αξίζει να σημειωθεί ότι 
καθ’ όλο το διάστημα του πολέμου το νησί δεν 
είχε αεροδρόμιο. Αυτό που είχε χρησιμοποιηθεί 
κατά τον Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο είχε εγκαταλει-
φθεί, ενώ οι απόπειρες και οι μελέτες που είχαν 
γίνει κατά καιρούς δεν είχαν αποτέλεσμα. Κατά 
τις 9-10 Μαρτίου εστάλη στο νησί λόχος πεζι-
κού υπό τον έφεδρο λοχαγό Α. Δημητρόπουλο. Οι 
άντρες αυτοί, 169 συνολικά, ήταν θεραπευμένοι 
τραυματίες του Αλβανικού Μετώπου με όπλα χω-
ρίς ξιφολόγχη, με οκτώ οπλοπολυβόλα και τέσσε-
ρα πολυβόλα από ιταλικά λάφυρα. Ο λόχος αυτός 
ετέθη υπό τις διαταγές του Ν. Διοικητού. Προς 
το τέλος του Μαρτίου προσήλθε και δύναμη 60 
χωροφυλάκων από τη Θράκη.

Περί το τέλος Μαρτίου οι αναγνωριστικές 
πτήσεις εχθρικών αεροσκαφών πλήθυναν ενώ 
παράλληλα πληροφορίες βρετανικών στρατιωτι-
κών πηγών ανέφεραν ότι περίπου 7.000 Γερμα-
νοί αλεξιπτωτιστές είχαν συγκεντρωθεί σε νότια 
παραμεθόρια πόλη της Βουλγαρίας. Προς απο-
σόβηση της επικείμενης γερμανικής επίθεσης την 
4η Απριλίου 1941, δύο ημέρες πριν τη γερμανική 
επίθεση, αποβιβάστηκε στον Μούδρο βρετανικό 
τάγμα 650 ανδρών με πολλά βαρέα και ελαφρά 
πολυβόλα,12 άρματα μάχης και 20 αυτοκίνητα. 
Παράλληλα αποβιβαζόταν και αρκετή ποσότητα 
πυρομαχικών και παντοειδούς υλικού. Μετά από 
μία εβδομάδα, όμως, κατόπιν ανωτέρας διαταγής, 
στις 12 Απριλίου, το τάγμα επιβιβάστηκε σε μετα-
γωγικό και εγκατέλειψε το νησί.

Από το πρωί της 9ης Απριλίου άρχισε η απο-
βίβαση διαλυμένων τμημάτων στρατού της ανα-
τολικής Μακεδονίας και Θράκης στη Θάσο, όπου 
ύστερα από τηλεγράφημα του Ν. Διοικητού επι-
βατηγά με τη συνοδεία του αντιτορπιλικού «Αε-
τός» πήγαν να τους παραλάβουν. Αυτό έγινε λίγο 
πριν να καταληφθεί και η Θάσος (15 Απριλίου). 
Στην συνέχεια ο Ν. Διοικητής πληροφορήθηκε ότι 
ελληνικά τμήματα είχαν φθάσει στην Ιερισσό και 
στις ακτές του Άθω. Παρά τις δυσχέρειες, με κά-
ποια πλοιάρια επετεύχθη η μεταφορά αυτών των 
στρατευμάτων αρχικά στην Λήμνο και στη συνέ-
χεια στη Μυτιλήνη και στην Κύμη. Σύμφωνα με 
τον Ν. Διοικητή μεταξύ 15-21 Απριλίου επετεύχθη 
η μεταφορά 200 αξιωματικών και 5.000 ανδρών, 
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οι περισσότεροι από τους οποίους ήταν άοπλοι 
και ασύντακτοι, επηρεάζοντας έτσι το ηθικό της 
ελληνικής δύναμης που υπεράσπιζε το νησί. 

Στις 19 Απριλίου κατελήφθη και η Σαμοθράκη. 
Την 21η Απριλίου ο Ν. Διοικητής συγκέντρωσε τις 
δυνάμεις του στην ανατολική ακτή από όπου ανα-
μενόταν η γερμανική απόβαση. Στις 23 Απριλίου ο 
Ν. Διοικητής έλαβε από Γερμανό συνταγματάρχη 
τελεσίγραφο με το οποίο του ζητούσε την άμεση 
παράδοση του νησιού άνευ αντιστάσεως. Ακόμη, 
υπήρχε η απειλή ότι σε περίπτωση αντίστασης, 
και μόνο η δράση των στούκας θα μετέτρεπε το 
νησί σε ερείπια, ενώ τονιζόταν ότι τυχόν κακομε-
ταχείριση του μεταφορέα του τελεσιγράφου θα 
είχε ολέθριες συνέπειες για το λαό του νησιού. Ο 
Ν. Διοικητής αποφάσισε να μη δώσει καμία απά-
ντηση, να πολεμήσει με τις ελάχιστες διαθέσιμες 
δυνάμεις του και έλαβε όλα τα αναγκαία μέτρα 
για την επικείμενη σύγκρουση. Διέταξε να καούν 
όλα τα εμπιστευτικά και απόρρητα έγγραφα, να 
καταστραφούν οι μεγάλες ποσότητες καυσίμων 
και να διανεμηθεί στο πληθυσμό και στους άν-
δρες το υλικό των αγγλικών αποθηκών, ο ιμα-
τισμός και τα τρόφιμα. Πρεσβεία των πολιτικών 
Αρχών του νησιού με επικεφαλής τον μητροπο-
λίτη και τον νομάρχη επισκέφθηκε το βράδυ της 
23ης Απριλίου τον Ν. Διοικητή και υπέβαλε πα-
ράκληση για αποφυγή άσκοπης αιματοχυσίας και 
καταστροφών, προτείνοντας τη χωρίς αντίσταση 
παράδοση του νησιού. Ο Ν. Διοικητής, όμως, ήταν 
ανένδοτος στην απόφασή του, την οποία και ανα-
κοίνωσε στους αξιωματικούς του, δηλώνοντάς ότι 
θα πολεμούσε πλάι τους και ότι θα είχε την ίδια 
τύχη με τον τελευταίο στρατιώτη.

Το πρωί της 25 Απριλίου εξαπολύθηκε εχθρι-
κή επίθεση κατά της Λήμνου με απόβαση από 
τρία σημεία ταυτόχρονα. Ο γερμανικός στρατός 
απόβασης ήταν εφοδιασμένος με όλμους, βαρέα 
πυροβόλα και μοτοσυκλετιστές. Κατά τη διάρκεια 
της απόβασης τα μικρά ελληνικά τμήματα ενε-
πλάκησαν σε μάχη ενώ παράλληλα βάλλονταν 
από 5 γερμανικά βομβαρδιστικά. Η απόβαση των 
εχθρικών στρατιωτικών τμημάτων ήταν ταχύτα-
τη. Προήλασαν προς την πρωτεύουσα του νησιού 
με αποτέλεσμα να μην επιτραπεί η συγκέντρωση 
των ελληνικών τμημάτων. Το γερμανικό σύνταγ-
μα που διενήργησε την επίθεση ήταν το επίλεκτο 
σύνταγμα Λειψίας 3.500 ανδρών. Παρά ταύτα, 

τα ελληνικά τμήματα πολέμησαν γενναία, καθή-
λωσαν για πολλές ώρες τον εχθρό και προξένη-
σαν πολλές απώλειες. Με την πίεση όμως της 
συντριπτικής υπεροχής της γερμανικής δύναμης, 
οι ελληνικές δυνάμεις συνεπτύχθηκαν στο ακρω-
τήρι Αγία Ειρήνη νότια του Μούδρου. Η αίτηση για 
διάθεση πλωτών μέσων από την Ν.Δ. Ανατολι-
κών Νήσων δεν έτυχε απάντησης και, μετά από 
σκληρό αγώνα και λόγω της έλλειψης τροφής και 
νερού, αποφασίσθηκε να προσπαθήσει να διαφύ-
γει κάθε ένας μόνος του. Στις 28 Απριλίου 1941 
ο Ν. Διοικητής μαζί με λίγους αξιωματικούς της 
Ν. Διοίκησης συνελήφθησαν από τους Γερμανούς, 
μετεφέρθησαν στην Θεσσαλονίκη και αφέθησαν 
ελεύθεροι την 1η Μαΐου. 

 
Ανωτέρα Διοίκησις Σχολών (Α.Δ.Σ.)
Η Ανωτέρα Διοίκηση Σχολών είχε το καθήκον 
πριν από την κήρυξη του πολέμου να μελετήσει 
τις ανάγκες επάνδρωσης πλοίων και υπηρεσιών. 
Για τον σκοπό αυτό ο Ανώτερος Διοικητής Σχολών, 
πλοίαρχος Χριστόφορος Κονιάλης, συνέστησε το 
Γραφείο Επιστρατεύσεως υπό τον αντιπλοίαρχο 
Δημήτριο Μουραμπά για την παρακολούθηση των 
εφεδρειών στους υπαξιωματικούς και ναύτες, οι 
οποίοι θα καλούνταν να συμπληρώσουν τα κενά 
μετά την τοποθέτηση των μονίμων υπαξιωματι-
κών και υπηρετούντων ναυτών σε περίπτωση κι-
νητοποίησης. Συνετάχθησαν ειδικά βιβλία και στα-
τιστικοί πίνακες αποδόσεως εφέδρων ναυτών και 
στατιστικοί πίνακες αποδόσεως εφέδρων ναυτών 
κατά Κλάσεις-Νομούς και Ειδικότητες, ενώ, ειδικά 
για τους εφέδρους υπαξιωματικούς, συντάχθηκε 
λεπτομερής Επετηρίδα που είχε και τις διευθύνσεις 
τους για να καλούνται και να ελέγχεται η επαγ-
γελματική και σωματική ικανότητά τους. Όλοι οι 
έφεδροι υπαξιωματικοί με γνωστές διευθύνσεις 
πέρασαν τον έλεγχο και χωρίστηκαν σε ικανούς, 
χρησιμοποιήσιμους και μη χρησιμοποιήσιμους.

Μέσα σε ελάχιστο χρόνο ολοκληρώθηκε η 
προετοιμασία επιστράτευσης μολονότι δεν υπήρ-
χε σχεδόν κανένα στοιχείο για τους εφέδρους 
υπαξιωματικούς, ενώ η χρονολογία ιδρύσεως 
του Γραφείου Επιστρατεύσεως ήταν Ιανουάριος 
1940. Καταρτίσθηκαν:

Α/ πίνακες συνθέσεως κατωτέρου προσωπι-
κού των πλοίων και των υπηρεσιών και 

Β/ πίνακες εφέδρων που θα γινόταν η κλή-
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ση τους μετά από αιτήματα των πλοίων ή των 
Υπηρεσιών για τη συμπλήρωση κενών μετά την 
τοποθέτηση των μονίμων.

Χάρις στη καλή οργάνωση του Κέντρου Κατα-
τάξεως επετεύχθη ώστε το σχέδιο επιστρατεύσε-
ως να προχωρεί ταχύτατα χωρίς να παρεμποδι-
σθεί από τους αλλεπάλληλους συναγερμούς και 
τις συνεχείς αεροπορικές επιδρομές στην περιοχή. 
Μέσα στις 3 πρώτες ημέρες παρουσιάσθηκαν και 
κινητοποιήθηκαν 5.300 Ναύτες και 450 Υπαξιω-
ματικοί. Το σύνολο του κατωτέρου προσωπικού 
που κινητοποιήθηκε ανήλθε στα 17.525 άτομα.

Αντί επιλόγου
Το 1945 δημοσιεύθηκε μια σύντομη αναφορά του 
πρώην υφυπουργού των Ναυτικών, Ιπποκράτους 
Παπαβασιλείου, με τίτλο «Το Ναυτικόν μας κατά 
την περίοδον 1936-1941», η οποία διενεμήθη 
σε «ανάτυπο» από το περιοδικό «Ναυτική Επιθε-

ώρηση» τον Νοέμβριο 1990. Και, επειδή κάθε 
πόλεμος αποτελεί ανάγκη και εκδήλωση συλλο-
γικής δράσεως και ομοψυχίας με αποτέλεσμα τα 
εύσημα και αριστεία να ανήκουν σε όλους, από 
όποια θέση και με όποια αρμοδιότητα έδρασαν, 
εκτιμάται σκόπιμο να μην περιορισθούμε στα των 
Ναυτικών Διοικήσεων μόνο, αλλά να παραθέσου-
με αυτούσιο κάποιο μέρος από τα συμπεράσματα 
του προαναφερθέντος πονήματος:

 «Ούτως, η ιστορία του Ναυτικού της Νεω-
τέρας Ελλάδος εξηκολούθησεν αντιγράφουσα 
τας ενδόξους σελίδας του παρελθόντος και δει-
κνύουσα τον δρόμον του μέλλοντος. Το μέγεθος 
του έργου όπερ το Ναυτικόν μας επετέλεσεν, εν 
υπερόχω αμίλλη μετά του ηρωικού Στρατού μας, 
ανεδείχθη αντάξιον του μεγάλου εκείνου και 
ιστορικού ΟΧΙ..., ανέγειρον ούτω μεγαλοπρεπές 
μνημείον αφθάστου και αφθάρτου Δόξης δια μέ-
σου των αιώνων».

Μία άποψη του Ναυστάθμου Σαλαμίνας την περίοδο 1925-35. Διακρίνονται τα πυροβόλα «Betleheem» εν αποθέσει έξω 
από τα γραφεία της Διεύθυνσης Πυροβολικού Ναυστάθμου. Στο βάθος διακρίνονται το Διοικητήριο και το Σηματωρείο 
(Τσαπράζης Ν., Ο Πολεμικός Ναύσταθμος Σαλαμίνος, ΥΙΝ-Πολεμικό Ναυτικό, Αθήνα 1991).
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Η συμμετοχή του Βασιλικού Ναυτικού 
στο ναρκοπόλεμο του Β΄ Παγκοσμίου 
Πολέμου

Του Θεόδωρου Γιούργα
Υποναυάρχου ΠΝ ε.α.
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Ναρκαλιευτικό «Αφρόεσσα». Ένα από τα τέσσερα ναρκαλι-
ευτικά, τα οποία παραχωρήθηκαν από το Βρετανικό Ναυ-
τικό (τα άλλα τρία ήταν η «Καρτερία», η «Πάραλος» και η 
«Σαλαμινία»).

Ο Γιούργας Θεόδωρος εισήλθε στη ΣΝΔ 
στις 20.9.1959, αποφοίτησε δε στις 
8.9.1963 ως μάχιμος Σημαιοφόρος. Ακο-
λούθως, προήχθη σε Ανθυποπλοίαρχο 
στις 13.10.1966, σε Υποπλοίαρχο στις 
30.10.1970, σε Πλωτάρχη στις 26.9.1975, 
σε Αντιπλοίαρχο στις 30.1.1983, σε 
Πλοίαρχο στις 31.3.1987, σε Αρχιπλοί-
αρχο στις 4.3.1992 και σε Υποναύαρχο 
στις 7.3.1994, αποστρατεύθηκε δε στις 
18.4.1994 ως Υποναύαρχος ε.α.
Μετεκπαιδεύθηκε στο ναρκοπόλεμο στο 
Βέλγιο (1976) και τις ΗΠΑ (1983), λαμ-
βάνοντας αντίστοιχο πτυχίο εξειδίκευσης 
και φοίτησε στη Ναυτική Σχολή Πολέμου 
(1980).
Υπηρέτησε σε πλοία επιφανείας και σε 
επιτελικές και διοικητικές θέσεις, πολλές 
από τις οποίες συναφείς με την εξειδίκευ-
σή του.
Διατέλεσε Κυβερνήτης του ναρκαλιευτικού 
ΑΥΡΑ (1970-1973, Ανθυποπλοίαρχος/
Υποπλοίαρχος), του κυπριακού παράκτι-
ου περιπολικού «Λεβέντης» (1971-1972, 
Υποπλοίαρχος) και της κυπριακής τορπι-
λακάτου Τ6 (1972-1973, Υποπλοίαρχος), 
καθώς και του ναρκαλιευτικού «Θάλεια» 
(1973-1976, Υποπλοίαρχος/Πλωτάρχης), 
παράλληλα δε και των ναρκαλιευτικών 
«Κίχλη» (1974) και «Δωρίς» (1975-
1976).
Επίσης, υπηρέτησε με το βαθμό του Πλω-
τάρχη, ως Κυβερνήτης των ναρκαλιευτι-
κών «Θάλεια» (1976), «Φαίδρα» (1976-
1977) και «Αντιόπη» (1977), Διοικητής 
της 1ης και της 2ης Μοίρας Ναρκαλιευ-
τικών (1978-1980) και Κυβερνήτης του 
αρματαγωγού «Σύρος» (1980-1981).
Ακολούθως, ανέλαβε καθήκοντα Κυβερ-
νήτη του αντιτορπιλικού «Βέλος» (1985, 
Αντιπλοίαρχος/Πλοίαρχος), Διοικητή του 
Κέντρου Εκπαίδευσης Παλάσκας και, συγ-
χρόνως, της Σχολής Αμφιβίων Επιχειρή-
σεων (1990-1991, Πλοίαρχος), Διοικητή 
Ναρκοπολέμου (1991-1992, Πλοίαρχος) 
και Αρχιεπιστολέα του Διοικητή Ναυτικής 
Εκπαίδευσης (1992-1994, Αρχιπλοίαρ-
χος). Ενδιαμέσως, εκτός από άλλα πλοία 
του Στόλου, υπηρέτησε στο Επιτελείο του 
Στολίσκου Ναρκοπολέμου και της Διοί-
κησης Αντιτορπιλικών, το ΓΕΝ, τη Σχολή 
Εθνικής Άμυνας και σε επιτελείο του ΝΑ-
ΤΟ (STRIKFORSOUTH, 1988-1990).
Έχει γράψει τα: Ιστορία του Ναρκοπολέ-
μου (1992) και η Νάρκη Θαλάσσης. Ένα 
Ξεχασμένο Όπλο (2001).
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Πρόλογος 
Η ιστορία ναρκοπολέμου του ελληνικού Πολεμικού 
Ναυτικού έχει τις ρίζες της μόλις στο 1881. Τη 
χρονιά εκείνη αγοράστηκαν από την Αγγλία από 
το τότε ελληνικό Βασιλικό Ναυτικό τα πρώτα τρία 
πλοία, τα οποία προορίζονταν να χρησιμοποιηθούν 
ως ναρκοθέτιδες. Ήταν σιδερένιας κατασκευής και 
μετέφεραν 20 νάρκες το κάθε ένα. Στα επόμενα 
χρόνια της αγοράς τους, η όποια περαιτέρω ενί-
σχυση του Στόλου μας με πλοία ναρκοπολέμου, 
ήταν περιορισμένη. Η παρουσία που αυτά είχαν, 
τόσο στον Α' Παγκόσμιο Πόλεμο όσο και στους 
άλλους τοπικούς που ακολούθησαν, ήταν μηδαμι-
νή, δεδομένου ότι χρησιμοποιήθηκαν σε ελάχιστες 
των περιπτώσεων. Με αυτό ως αιτιολογικό, οι με-
τέπειτα εξοπλιστικές προτεραιότητες του Ναυτικού 
μας, δεν άφηναν περιθώρια σκέψης για περαιτέ-
ρω ενίσχυσή του με νέα πλοία ναρκοπολέμου. 
Ως εκ τούτου θα μπορούσαμε να πούμε ότι στις 
παρυφές του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου (Β΄Π.Π) η 
μικρή αριθμητική όσο και ποιοτική δυναμική των 
εν λόγω πλοίων που διέθετε το Βασιλικό Ναυτικό, 
ήταν απόλυτα δικαιολογημένη και συνυφασμένη 
με την περιορισμένη επιχειρησιακή εμπλοκή τους 
σε παρελθούσες ανάγκες. Δεν συνέβη όμως κάτι 
το ανάλογο και στη διάρκεια του Β΄ Παγκοσμίου 
Πολέμου, όπου τότε οι νάρκες έπαιξαν σημαντικό 
ρόλο, σε όλο σχεδόν το φάσμα των κατά θάλασσα 
επιχειρήσεων, χρησιμοποιούμενες σε υπερθετι-
κούς αριθμούς κι από τα δυο μέρη των αντιμαχο-
μένων. Για ένα Ναυτικό του δικού μας μεγέθους 
εκείνης της εποχής, η αντιμετώπιση της νάρκης 
ήταν μια σοβαρή δοκιμασία, που τελικά, όχι μόνο 
την ξεπέρασε, αλλά και όπως θα δούμε παρακάτω, 
βγήκε και νικητής. 

Η έναρξη του πολέμου 
Το τότε Βασιλικό Ναυτικό, λίγο πριν μπει η χώρα 
μας στον Β΄ΠΠ, βρέθηκε να διαθέτει για τη διε-
ξαγωγή επιχειρήσεων ναρκοπολέμου (ναρκαλιεία 
- ναρκοθέτηση), τα πλοία, «Αξιός», «Αλιάκμων», 
«Νέστος», και «Στρυμών». Τα τέσσερα αυτά σκάφη 
ήταν πρώην αγγλικά «αλιευτικά» και αγοράστηκαν 
το 1938, προκειμένου να καλυφτούν διάφορες 
ανάγκες. Με την τοποθέτηση κατάλληλων μηχανι-
κών γρίπων, μετασκευάστηκαν σε ναρκαλιευτικά, 
για την αλιεία της μόνης γνωστή μέχρι τότε κατη-
γορία ναρκών, που δεν ήταν άλλη από τις αγκυ-

ροβολημένες νάρκες επαφής. Εκτός όμως από 
ναρκαλιεία, οι μετασκευές που τους έγιναν, τους 
έδωσαν την ικανότητα της χρησιμοποίησής τους 
και ως ναρκοθέτιδες, μεταφέροντας από 50 περί-
που νάρκες επαφής το καθένα. Για τον ίδιο λόγο, 
αργότερα μετασκευάστηκε σε ναρκαλιευτικό και 
το αλιευτικό «Παλάσκας». Ένα πρώην βοηθητικό 
αποξηραντικών έργων στη Μακεδονία, που εντά-
χθηκε στη δύναμη του στόλου μας το 1940. Η ίδια 
μετασκευή έγινε και στο «Πλειάς». Ένα βοηθητικό 
ιταλικής κατασκευής του 1926, που αποκτήθηκε 
το 1927 και το οποίο από το 1936 χρησιμοποιού-
ταν ως εφοδιαστικό φάρων.

Με δεδομένο το μικρό δυναμικό του Ναυτικού 
μας, η μεγάλη ανάγκη σε ναρκαλιευτικά και βοη-
θητικά που συνεπεία του πολέμου είχε ανακύψει, 
απαιτούσε άμεση λύση. Η υποχρέωση διατήρησης 
ανοιχτών των διαύλων ναυσιπλοΐας αλλά και η 
συνεχής επιτήρηση των ναρκοπεδίων που είχαμε 
εγκαταστήσει, οδήγησε στην απόφαση της επίτα-
ξης και τον εξοπλισμό, μεγάλου αριθμού από αλι-
ευτικά σκάφη. Μια ανάλογη πρακτική που πολύ 
αργότερα, με τα COP (craft of opportunity), μπήκε 
και στον σχεδιασμό του ΝΑΤΟ, όταν διαπιστώθηκε 
πως οι αριθμοί των πλοίων ναρκοπολέμου στη 
Συμμαχία δεν επαρκούσαν για να καλύψουν τους 
σχεδιασμούς της.

Η πρώτη σοβαρή εμπλοκή ελληνικών 
ναρκαλιευτικών στον πόλεμο
Στη διάρκεια του Ελληνοϊταλικού Πολέμου, στις 6 
Δεκεμβρίου του 1940, ο Ελληνικός Στρατός μπήκε 
νικητής στην πόλη των Αγ. Σαράντα. Με το αποτέ-
λεσμα αυτό και οι δυο ακτές του στενού της Κέρ-
κυρας ευρίσκονταν πλέον στα ελληνικά χέρια. Έτσι 
θεωρήθηκε αναγκαίο όπως το λιμάνι της Πρέβε-
ζας που μέχρι τότε χρησιμοποιούταν ως βάση για 
τον εφοδιασμό του προελαύνοντος στρατού μας, 
να αντικατασταθεί με αυτό των Αγ. Σαράντα, λό-
γω της εγγύτητάς του με τις περιοχές των στρα-
τιωτικών επιχειρήσεων. Επειδή όμως αυτό ήταν 
σε άμεσο κίνδυνο προσβολής από τους Ιταλούς, 
επιβαλλόταν η από θαλάσσης προστασία του. Ως 
πρώτο μέτρο αμύνης, αποφασίστηκε καταρχάς, η 
εκτός αρχικού πολεμικού σχεδιασμού πόντιση μι-
ας γραμμής ναρκών, μεταξύ του ακρωτηρίου Αγ. 
Αικατερίνη, της βορείου ακτής της Κέρκυρας και 
της άκρας Κεφαλή της ηπειρωτικής ακτής. Για το 
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σκοπό αυτό, ο διοικητής της Ναυτικής Διοίκησης 
Κέρκυρας (Ν.Δ.Κ.), διετάχθη από το Γ.Ε.Ν. να εκτε-
λέσει με τα μέσα που θα του διατεθούν, γρίπιση 
και εκκαθάριση κατά το δυνατόν, της εν λόγω πε-
ριοχής. Παράλληλα, στον Διοικητή της Διεύθυνσης 
Τορπιλών Ναρκών (Δ.Τ.Ν.), έφεδρο πλοίαρχο Ι. 
Χαλκιόπουλο, δόθηκε η εντολή να μελετήσει την 
όλη επιχείρηση ποντίσεως του εν λόγω ναρκοπε-
δίου. Στη μελέτη που στη συνέχεια ο Δ.Τ.Ν. υπέβα-
λε στο Γ.Ε.Ν., μεταξύ των άλλων πρότεινε όπως:

- Για τη ναρκογραμμή μεταξύ των δύο παρα-
πάνω σημείων, μήκους 10.180 μέτρων, να δια-
τεθούν, 174 αγκυροβολημένες νάρκες (Βίκερς, 
Καρμπόνιτ και Αρλέ), τοποθετούμενες σε απόστα-
ση 59 μέτρων μεταξύ τους. Με τον αριθμό αυτό 
των ναρκών, η πιθανότητα να κτυπήσει σε νάρκη 
ένα αντιτορπιλικό που θα προσπαθούσε να περά-
σει κάθετα τη ναρκογραμμή, θα ήταν 13,5%. 

- Ο ναρκογραμμή να αφορά μόνο σε πλοία επι-
φάνειας και όχι σε υποβρύχια.

- Οι νάρκες να ποντιστούν από τις ναρκοθέ-
τιδες «Νέστος», «Αλιάκμων», «Στρυμών», «Πάρα-
λος», το δε επίτακτο ναρκαλιευτικό «Αγ. Ιωάννης», 
για ασφάλεια των ναρκοθέτιδων να εκτελέσει 
προηγουμένως γρίπιση της περιοχής που θα πέ-
σουν οι νάρκες. 

- Να υπάρχει προστασία στη περιοχής, κατά 
τη διάρκεια της όλης επιχείρησης, από πιθανή 
επίθεση ιταλικών ναυτικών μονάδων και αερο-
σκαφών. 

Τη μελέτη του πλοιάρχου Ι. Χαλκιόπουλου 
ενέκρινε το Γ.Ε.Ν. και στις 10 Δεκεμβρίου, έδωσε 
εντολή για προετοιμασία υλοποίησής της. Παράλ-
ληλα ειδοποίησε και τον Άγγλο ναύαρχο διοικητή 
Μεσογείου, ο οποίος, σε σχετικό αίτημα του Γ.Ε.Ν. 
για προστασία των ελληνικών πλοίων, απάντησε 
θετικά, υπό την προϋπόθεση, ότι η πόντιση των 
ναρκών θα εκτελείτο την νύχτα της 18ης προς 
την 19η Δεκεμβρίου. Το Γ.Ε.Ν. συμφώνησε με την 
πρόταση του Άγγλου ναυάρχου και ταυτόχρονα 
έκρινε ότι ήταν πλέον περιττή η διάθεση ελληνι-
κών αντιτορπιλικών για την προστασία των πλοί-
ων της επιχείρησης. Στη διαταγή υλοποίησης του 
ναρκοφραγμού που εκδόθηκε, το Γ.Ε.Ν. ζητούσε 
να εγκατασταθούν και στα δυο άκρα του ναρκο-
φραγμού, ελεύθεροι δίαυλοι πλάτους 1/2 μιλίου. 
Με τον τρόπο αυτό, το μήκος του θα περιοριζόταν 
στα 8.348 μέτρα και επομένως, το μεταξύ των 

ναρκών διάστημα, αντί για 59 θα ήταν 50 μέτρα 
περίπου. 

Το μεσημέρι της 15ης Δεκεμβρίου, πρώτο απέ-
πλευσε από τον ναύσταθμο το ναρκαλιευτικό «Αγ. 
Ιωάννης», με κυβερνήτη τον πλωτάρχη Πολυχρο-
νιάδη. Το ναρκαλιευτικό κατέπλευσε στην Κέρκυρα 
το απόγευμα της 17ης Δεκεμβρίου και το επόμενο 
πρωινό απέπλευσε για την περιοχή των Αγ. Σαρά-
ντα. Την ίδια ημέρα απέπλευσαν διαδοχικά από τον 
ναύσταθμο και οι τέσσερις ναρκοθέτιδες. Πρώτο 
το «Πάραλος» με 30 νάρκες «Καρμπόνιτ» και κυ-
βερνήτη τον πλωτάρχη Ι. Δαμασκηνό, δεύτερο το 
«Αλιάκμων» με 34 νάρκες «Αρλέ» και κυβερνήτη 
των αντιπλοίαρχο Ν. Γρηγοράκη, τρίτο το «Στρυ-
μών» με 54 νάρκες «Αρλέ» και κυβερνήτη τον εφ. 
Αντιπλοίαρχο Α. Στασινόπουλο και τελευταίο το 
«Νέστος» με 50 νάρκες «Βίκερς/Αργοναύτης», επί 
του οποίου επέβαινε και ο Δ.Τ.Ν. πλοίαρχος Χαλ-
κιόπουλος. Κατά τον πλου, λόγω σοβαρής βλάβης 
του «Πάραλος», σε συνδυασμό με τις άσχημες και-
ρικές συνθήκες που επικρατούσαν στον Πατραϊκό, 
το πλοίο διετάχθη από τον Δ.Τ.Ν. να παραμείνει στο 
Μεσολόγγι. Τα άλλα τρία πλοία, συνέχισαν κανο-
νικά την αποστολή τους. Τελικά, το απόγευμα της 
18ης Δεκεμβρίου και αφού προηγουμένως είχαν 
υποστεί τα πάνδεινα από τον καιρό στο Ιόνιο, κα-

Νάρκη Carbonit.
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τάφεραν να συγκεντρωθούν στην άκρα Δουκάτο 
της Λευκάδας. Η μη συμμετοχή του «Πάραλος» στη 
ναρκοθέτηση που ακολούθησε, είχε ως αποτέλε-
σμα οι νάρκες του ναρκοφραγμού να πέσουν σε 
διαστήματα 60 μέτρων μεταξύ τους. Σε αντίθεση 
με τον καιρό που είχαν συναντήσει στο Ιόνιο, η 
ναρκοθέτηση έγινε κάτω από καλές καιρικές συν-
θήκες και τελείωσε στις 04.25 της 19ης Δεκεμ-
βρίου. Μετά την ολοκλήρωση της αποστολής τους, 
αυτά κινήθηκαν μεμονωμένα πλέον προς Ν.Σ. Κα-
τά τον πλου, το «Νέστος» εντόπισε στο ύψος της 
Λευκίμμης μια επιπλέουσα ιταλική αγκυροβολη-
μένη νάρκη. Ήταν ένα εύρημα που μαρτυρούσε 
τη βέβαιη ύπαρξη σε εκείνη περιοχή, κάποιου 
άγνωστου μέχρι τότε ιταλικού ναρκοπεδίου. Αλ-
λά και τα «Αλιάκμων», «Στρυμών» είχαν την δική 
τους περιπέτεια. Στο ύψος της Πρέβεζας υπέστη-
σαν ανεπιτυχή επίθεση από τρικινητήριο ιταλικό 
υδροπλάνο, την όποια και αντιμετώπισαν με βολές 
των αντιαεροπορικών πολυβόλων που διέθεταν. 
Τα τρία πλοία αφού στη συνέχεια συνενώθηκαν 
με το «Πάραλος», το οποίο εξακολουθούσε μέχρι 
τότε να βρίσκεται στο Μεσολόγγι, κατέπλευσαν τις 
βραδινές ώρες της 20ής Δεκεμβρίου στον ΝΣ.

Ένα δεύτερο αξιόλογο γεγονός συνέβη αργό-
τερα, όταν το Γ.Ε.Ν. αποφάσισε να χρησιμοποιηθεί 
ο όρμος Πανόρμου της Χειμάρας, για ανεφοδια-
σμό. Για το σκοπό αυτό, η Ναυτική Διοίκηση Βορεί-

ου Ηπείρου διέταξε τον σημαιοφόρο Σπυρομήλιο 
να εκτελέσει ναρκαλιεία με δυο μικρά επίτακτα 
πετρελαιοκίνητα πλοιάρια. Στο ένα επέβη ο Σπυ-
ρομήλιος με έναν υπαξιωματικό και ένα ναύτη και 
στο δεύτερο ο αρχικελευστής Καλαμποκίδης. Τα 
μεσάνυχτα και κατά τη διάρκεια της ναρκαλιείας, 
σε απόσταση 5 ναυτικών μιλίων από τον Πάνορμο, 
αναδύθηκε κοντά τους ένα ιταλικό υποβρύχιο. Ο 
Σπυρομήλιος, αφού διέταξε την ταχεία αποκοπή 
των γρίπων, άρχισε να βάλει εναντίον του υποβρυ-
χίου με ένα φορητό πολυβόλο που μόνο εκείνος 
διέθετε. Ταυτόχρονα κινήθηκε για να παρεμβληθεί 
μεταξύ του άοπλου σκάφους του Καλαμποκίδη και 
του υποβρυχίου. Οι Ιταλοί ανταπάντησαν με τα πυ-
ροβόλα τους και τελικά, η άνιση αυτή μονομαχία 
σταμάτησε μετά από 10 περίπου λεπτά, με την κα-
τάδυση του ιταλικού υποβρυχίου. 

Τα προβλήματα και οι δυσκολίες στην 
αντιμετώπιση των ναρκών επιδράσεως
Οι ήδη όμως περιορισμένες δυνατότητες των 
ελληνικών ναρκαλιευτικών, έγιναν εντονότατα 
αισθητές, όταν στη συνέχεια και μετά την κήρυ-
ξη του πολέμου από τη Γερμανία, τα γερμανικά 
αεροσκάφη άρχισαν να ναρκοθετούν από αέρα, 
τις εισόδους των κυρίων λιμένων και διαύλων της 
χώρας, με νάρκες επιδράσεως (μαγνητικές-ακου-
στικές). Αυτές δεν απαιτούσαν πλέον την προηγού-
μενη επαφή τους με τον στόχο για να εκραγούν, 
δεδομένου ότι ο πυροδοτικός τους μηχανισμός 
ενεργοποιείτο από απόσταση, από το μαγνητικό ή 
ακουστικό πεδίο του εκάστοτε πλοίου - στόχος. 

Αν κι οι μαγνητικές νάρκες ήταν γνωστές από 
την εποχή του Α΄ Παγκοσμίου, ως ένα τεχνολογι-
κό επίτευγμα του Royal Navy (Βρετανικό Ναυτι-
κό), εντούτοις, αυτό παραμέλησε στον ενδιάμεσο 
χρόνο να τις έχει έτοιμες για μελλοντική χρήση και 
άφησε την πρωτοβουλία αυτή στους Γερμανούς. 
Όταν όμως εκείνοι άρχισαν τη μαζική χρησιμοποί-
ησή τους, οι Βρετανοί μπόρεσαν να αντιδράσουν 
έγκαιρα στον αιφνιδιασμό τους αυτό, επειδή ως οι 
πρώτοι που ασχολήθηκαν με το θέμα, ήδη γνώρι-
ζαν τα μυστικά της αντιμετώπισής τους. Το επίπεδο 
όμως γνώσεως του δικού μας προσωπικού, στην 
εξουδετέρωση της νέας απειλής, σε συνδυασμό 
με τις μηδενικές δυνατότητες για αλιεία μαγνητι-
κών ναρκών και το σιδερένιο της κατασκευής των 
υφισταμένων αντιναρκικών μονάδων, επέβαλλαν 

Νάρκη Harle.
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την άμεση πρόσκτηση, όχι μόνο ειδικών συσκευ-
ών, αλλά και των κατάλληλων προς τούτο Ν/Α. 

Το Βρετανικό Ναυτικό αποσκοπώντας στην όσο 
το δυνατόν μεγαλύτερη αυτοπροστασία από τις μα-
γνητικές νάρκες, των πάσης φύσεως πλοίων, πο-
λεμικά και εμπορικά, από το φθινόπωρο του 1939 
είχε αρχίσει μια τεράστια προσπάθεια κατασκευής 
και εγκατάστασης συσκευών «Degaussing». Τη συ-
σκευή αυτή την τοποθέτησαν για πρώτη φορά, το 
1940 στο υπερωκεάνιο «Queen Elizabeth», όταν 
εκείνο έκανε τον πρώτο διάπλου του Ατλαντικού 
και της έδωσαν το όνομα «Degaussing Girdle». 
Είναι χαρακτηριστικό ότι για την εγκατάσταση της 
νέας συσκευής, τα βρετανικά ναυπηγεία χρησιμο-
ποιούσαν κάθε εβδομάδα, περισσότερα από 1.200 
μέτρα καλωδίου. Ταυτόχρονα άρχισαν να κατα-
σκευάζουν και ξύλινα σκάφη, τα οποία, αντί των 
σιδερένιων με το μεγάλο μειονέκτημα της έντονης 
μαγνητικής υπογραφής, θα τα χρησιμοποιούσαν 
ως ειδικά ναρκαλιευτικά, για την αντιμετώπιση του 
προβλήματος με τις νάρκες επιδράσεως (μαγνητι-
κές/ακουστικές). Επειδή όμως, το Βρετανικό Ναυ-
τικό δεν είχε ακόμα ολοκληρώσει τους δικούς του 
εξοπλισμούς, ώστε να μπορεί να καλύψει και τις 
δικές μας ανάγκες, σε πρώτη φάση έστειλε στην 
Ελλάδα τον έφεδρο Άγγλο πλοίαρχο Show. Με τις 
οδηγίες που αυτός έφερε μαζί του και τη σχετικά 
μικρή αλλά πολύτιμη πείρα του, η όλη κατάσταση 
άλλαξε γρήγορα προς το καλύτερο. Η άριστη δε 
συνεργασία του με τους Έλληνες αξιωματικούς της 
Δ.Τ.Ν., έβαλε γερά θεμέλια για την αντιμετώπιση 
της νέας απειλής. Στη συνέχεια, ο Show συνετέλε-
σε και στη δημιουργία της Ελληνικής Αντιναρκικής 
Υπηρεσίας, η οποία στη διάρκεια της αποδημίας 
του στόλου μας στη Μέση Ανατολή, είχε μια πολύ 
αξιόλογη και σημαντική δράση.

Με την απόλυτη αξιοποίηση που έτυχαν οι 
γνώσεις του Βρετανού αξιωματικού, από μέρους 
των Ελλήνων αξιωματικών και υπαξιωματικών 
που ασχολούνταν με τον ναρκοπόλεμο, έγινε δυ-
νατόν να διατηρηθούν ανοικτοί όλοι οι Δίαυλοι 
Ασφαλούς Ναυσιπλοΐας (Δ.Α.Ν) του Σαρωνικού. 
Κάτι που είχε ως αποτέλεσμα να εκτελεστεί με 
ασφάλεια η εκκένωση του Ναυστάθμου Σαλαμί-
νας και η διαφυγή μέσα από τις ναρκοθετημένες 
περιοχές, του ήδη αποδεκατισμένου από τους αε-
ροπορικούς βομβαρδισμούς Ελληνικού Στόλου. 

Χαρακτηριστικό παράδειγμα μιας από τις επι-

πτώσεις που είχε η γερμανική ναρκοθέτηση με 
μαγνητικές νάρκες, ήταν και το ακόλουθο περι-
στατικό. Στα τέλη Μαρτίου του 1941, αποφασί-
στηκε να διατεθούν στον Ναύσταθμο Σαλαμίνας 
δυο εμπορικά πλοία, προκειμένου να φορτώσουν 
και να μεταφέρουν στη Σούδα, τα πυρομαχικά και 
τα ανταλλακτικά των αντιτορπιλικών και των υπο-
βρυχίων. Το ένα από αυτά, το «Αλμπέρτα», στις 
6 Απριλίου, την ήμερα δηλαδή που άρχισε και η 
γερμανική εισβολή, πήγε στο Ναύσταθμο για τη 
φόρτωσή του. Αν κι αυτή ολοκληρώθηκε αυθη-
μερόν, ο απόπλους του υλοποιήθηκε στις 9 Απρι-
λίου. Ο λόγος που δημιούργησε την καθυστέρηση 
ήταν το γεγονός ότι πριν τον απόπλου, θα έπρεπε 
προηγουμένως να εξουδετερωθούν οι μαγνητικές 
νάρκες που την νύχτα της 6ης προς την 7η Απρι-
λίου είχαν ποντίσει οι Γερμανοί στην περιοχή του 
Κερατσινίου. Το δεύτερο εμπορικό, φορτωμένο κι 
αυτό, για αγνώστους λόγους δεν απέπλευσε ποτέ. 
Ήταν κάτι που είχε ως αποτέλεσμα το πλοίο αργό-
τερα να πέσει μαζί με το φορτίο του στα χέρια των 
Γερμανών και έτσι το Ναυτικό μας να στερηθεί το 
πολύτιμο φορτίο του. 

Γενικά θα μπορούσαμε να πούμε ότι στα πρώ-

Γερμανική μαγνητική νάρκη με το αλεξίπτωτό της.
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τα στάδια παρουσίας της νέας απειλής, οι μέθοδοι 
αντιμετώπισης των ναρκών επιδράσεως από το 
Ναυτικό, ήταν ένας συνδυασμός χρησιμοποίησης 
των κατάλληλων προς τούτο τεχνικών μέσων που 
μας παρείχε το Βρετανικό Ναυτικό και των δια-
φόρων κατά περίπτωση εμπνεύσεων, αυτών που 
ασχολούνταν με το πρόβλημα. Η προηγούμενη δι-
απίστωση φάνηκε έντονα κι από όσα συνέβησαν 
το πρώτο βράδυ του πολέμου στον Πειραιά. Οι 
Γερμανοί, αφού προηγουμένως βομβάρδισαν το 
λιμάνι, στη συνέχεια με αεροναρκοθετήσεις πό-
ντισαν μέσα σε αυτό κι έναν μεγάλο αριθμό ναρ-
κών. Την νύχτα εκείνη, σε μια από τις προβλήτες 
του Πειραιά, ήταν παραβεβλημένο και το μοναδικό 
ναρκαλιευτικό, που ως βοήθεια μας είχε στείλει 
από την Αλεξάνδρεια, το Βρετανικό Ναυτικό. Από 
θραύσματα όμως έπαθαν σοβαρές ζημιές όλες 
οι συσκευές του και συνεπώς αυτό είχε εκ των 
πραγμάτων καταστεί πλέον άχρηστο για το σκοπό 
που προοριζόταν. Το χειρότερο όμως ήταν, πως 
το μεγάλο αγγλικό φορτηγό πλοίο «Clan Freyzer», 
που παραβεβλημένο πλησίον του ήταν πλήρες 
εκρηκτικών υλών, λόγω του βομβαρδισμού είχε 
τυλιχτεί στις φλόγες. Με την έκρηξη που αργότερα 
ακολούθησε, το ναρκαλιευτικό εξαφανίστηκε στην 
κυριολεξία από το λιμάνι του Πειραιά. 

Για να απομακρυνθούν στη συνέχεια όλα τα 

φλεγόμενα πλοία από τους προβλήτες του λιμένος, 
των ρυμουλκών που τα ρυμουλκούσαν προς την 
έξοδο, για λόγους ασφαλείας προηγούταν μια βεν-
ζινάκατος. Από την πλώρη της βενζινακάτου κάθε 
10-15 δευτερόλεπτα, έριχναν μια ριπή πολυβόλου 
προς την επιφάνεια της θάλασσας. Με τον τρόπο 
αυτό, αν τύχαινε να βρεθεί κάποια νάρκη μπροστά 
τους, υπήρχε περίπτωση αυτή να πληγεί και να 
εκραγεί. Ο μόνος δε κίνδυνος που θα μπορούσε 
να δημιουργηθεί σε μια τέτοια περίπτωση, ήταν η 
πιθανή βύθιση της προπορευόμενης βενζινακάτου. 
Με τον πρωτότυπο αλλά κι αρκετά αποτελεσματικό 
αυτόν τρόπο, μέσα σε δύο μέρες άδειασε όλο το 
λιμάνι του Πειραιά. Παράλληλα, ένα συνεργείο υπό 
τον έφεδρο εκ μονίμων πλωτάρχη Μ. Ματθαίο 
της Διεύθυνσης Τορπιλών Ναρκών, ενεργοποιού-
σε βόμβες βυθού (Β.Β.), στα σημεία του λιμανιού 
όπου είχε παρατηρηθεί πτώση ναρκών. Η εκρήξεις 
των Β.Β. προκαλούσαν στη συνέχεια την εκ συμπα-
θείας ενεργοποίηση του πυροδοτικού μηχανισμού 
των ναρκών που βρίσκονταν πλησίον τους. 

Η απώλεια του πολύτιμου για την περίπτωση 
βρετανικού ναρκαλιευτικού, ανάγκασε τον αρχη-
γό Γ.Ε.Ν. να ζητήσει από τον λόρδο Cunningham, 
διοικητή των Ναυτικών Δυνάμεων στη Μεσόγειο, 
την αναπλήρωσή του. Το αίτημα του Έλληνα αρ-
χηγού έγινε αμέσως αποδεκτό και μετά από τρεις 
μέρες, ένα άλλο βρετανικό ναρκαλιευτικό που ήρ-
θε από την Αλεξάνδρεια, συνέχισε το έργο του. 
Με αυτόν τον τρόπο πλέον, οι ποντίσεις των ναρ-
κών επιδράσεως, αντιμετωπίζονταν και πάλι με 
ορθόδοξο τρόπο και όχι με αυτοσχεδιασμούς. Στις 
περιπτώσεις όμως που λόγω φόρτου αποστολών, 
το μοναδικό ναρκαλιευτικό για τις μαγνητικές νάρ-
κες δεν μπορούσε να καλύψει όλες τις ανάγκες 
που παρουσιαζόντουσαν, χρησιμοποιούσαν τις 
μεθόδους που αναφέρθηκαν προηγουμένως. Για 
τον λόγο αυτό, όταν το στενό της Ψυτάλλειας ήταν 
ναρκοθετημένο, τα παγιδευμένα πλοία του Ναυ-
στάθμου έβγαιναν από το στενό της Φανερωμέ-
νης, χρησιμοποιώντας προπομπούς βενζινακάτους 
ή βόμβες βυθού.

Η πόντιση των αμυντικών 
ναρκοπεδίων και η νάρκη «Μωραΐτη»
Σε ό,τι αφορά τους τύπους ναρκών, ο πόλεμος βρή-
κε το Ναυτικό μας να έχει στις ναρκαποθήκες του, 
τις ναρκες επαφής «Vickers/Αργοναύτης», «Καρ-

Νάρκη Μωραΐτη.
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μπόνιτ» και «Αρλέ», μαζί με ένα μικρό αριθμό από 
τις καθαρά ελληνικές νάρκες «Μωραΐτη». Η νάρκη 
«Μωραΐτη» υπήρξε ένα από τα πλέον επιτυχημένα 
όπλα της εποχής της και σχεδιάστηκε το 1931 από 
τον ναρκοτεχνίτη ανθυποπλοίαρχο Κάρολο Μωρα-
ΐτη. Ο Μωραΐτης, ένα εξαιρετικά προικισμένο άτο-
μο, κατάφερε μετά από μια συστηματική μελέτη 
των διαφόρων ξένων ναρκών, να σχεδιάσει ένα 
νέο βελτιωμένο τύπο αγκυροβολημένης νάρκης 
επαφής. Η νέα δημιουργία του είχε πολλά πλεο-
νεκτήματα, όπως μεγαλύτερη αντοχή σε μεγάλα 
βάθη θαλάσσης, αυτόματο σύστημα αγκυροβολί-
ας που επέτρεπε την ελεγχόμενη πόντισή της σε 
οποιοδήποτε βάθος και περισσότερη γόμωση που 
μπορούσε να αφαιρεθεί, όταν οι νάρκες ήταν απο-
θηκευμένες. Χάρη δε στο νέο αυτόματο σύστημα 
αγκυροβολίας, μπορούσε να μειωθεί ο χρόνος της 
πόντισής της κατά 15 λεπτά. Όμως, μετά την κατα-
σκευή της πρώτης νάρκης, το θέμα παρέμεινε στά-
σιμο, πιθανόν για οικονομικούς λόγους, μέχρι το 
1933, όπου τότε, ο πλοίαρχος Καββαδίας (αρχη-
γός Στόλου 1939-1942) επανήλθε στη Διεύθυνση 
Τορπιλών και Ναρκών (Δ.Τ.Ν.). Με προσωπική του 
παρέμβαση, ανακινήθηκε το θέμα της και αφού 
πραγματοποίησε δοκιμές, μετέφερε στην ηγεσία 
του Ναυτικού, τα απολύτως θετικά αποτελέσματά 
τους. 

Ο Κάρολος Μωραΐτης, παρά τις δελεαστικές 
προτάσεις που είχε, προκειμένου να πουλήσει 
αδρά την εφεύρεσή του στο εξωτερικό, προτίμη-
σε να την θέσει στη διάθεση της Ελλάδας, έναντι 
του ποσού των 100.000 δρχ. Την προσπάθειά 
του στη συνέχεια την ενίσχυσαν και οι επιχειρη-
ματίες αδελφοί Στυλιανού και ο Γ. Κωνσταντάρας. 
Με χρήματά τους, στις αρχές της δεκαετίας του 
1930, ίδρυσαν στον Πειραιά το πρώτο εργοστάσιο 
κατασκευής ελληνικών ναρκών. Εκεί κατασκευά-
στηκαν οι πρώτες 50 νάρκες Μωραΐτη, οι οποίες 
στις δοκιμές που ακολούθησαν, απεδείχθησαν ιδι-
αίτερα αποτελεσματικές. Είναι χαρακτηριστικό ότι 
η ενεργοποίησή τους παρουσίαζε ποσοστό επιτυ-
χίας 100% σε αντίθεση με τις νάρκες των άλλων 
Ναυτικών, όπου η επιτυχία τους περιοριζόταν στο 
60%. 

Η αποτελεσματικότητα της εν λόγω ελληνικής 
νάρκης, πιστοποιήθηκε κι από το ατύχημα που συ-
νέβη το 1942 στο γερμανικό υποβρύχιο «U133». 
Συγκεκριμένα, στις 14 Μαρτίου του 1942, κι ενώ 

η Ελλάδα βρισκόταν υπό γερμανική κατοχή, το 
«U133» απέπλευσε από τον ναύσταθμο της Σα-
λαμίνας, μετά από μεγάλες επισκευές που είχε 
κάνει. Ο κυβερνήτης του, υποπλοίαρχος Eberhard 
Mohr, προφανώς από λάθος εκτίμηση, μπήκε στο 
ελληνικό αμυντικό ναρκοπέδιο και έπεσε επάνω 
σε μια από τις νάρκες «Μωραΐτη». Ήταν μια από 
αυτές που τη νύχτα της 29ης προς την 30η Οκτω-
βρίου, είχαν ποντίσει ελληνικά πλοία. Αποτέλεσμα 
ήταν το «U133» να βυθιστεί αύτανδρο. Το γερμα-
νικό υποβρύχιο τη στιγμή του ατυχήματος έπλεε 
στην επιφάνεια ανοιχτά της Αίγινας, στο ύψος του 
ακρωτηρίου Τούρλος. 

Αναφορικά με τις αμυντικές ναρκοθετήσεις 
που υλοποίησε το Ελληνικό Ναυτικό, η πρώτη από 
αυτές άρχισε λίγες μέρες πριν από τον πόλεμο, 
έξω από την Πρέβεζα. Εκεί, μετά από σχετικό αί-
τημα του Γ.Ε.Σ., ποντίστηκε ένα μικρό ναρκοπέδιο, 
ενώ ταυτόχρονα, στο στενό του Ακτίου δέθηκε και 
ένα χοντρό συρματόσχοινο, ώστε να αποκλειστεί 
η οποιαδήποτε είσοδος πλοίου στον Αμβρακικό. 
Όλα τα παραπάνω υλοποιήθηκαν από τα βοηθη-
τικά πλοία της Δ.Τ.Ν. και έγιναν επειδή η ηγεσία 
του Στρατού ανησυχούσε για τις επιπτώσεις που 
θα μπορούσαν να έχουν, πιθανές προσβολές των 
Ιταλών από τη θάλασσα, στο εγκατεστημένο στην 
Πρέβεζα, προκεχωρημένο κέντρο ανεφοδιασμού 
του μετώπου. 

Πέραν αυτού, η πόντιση των αμυντικών ναρ-
κοπεδίων που προέβλεπε η πολεμική σχεδίαση 
του Ναυτικού, άρχισε να υλοποιείται το βράδυ της 
29ης Οκτώβριου του 1940.

Συγκεκριμένα: 
Στον Πατραϊκό, η Ν.Α.Π. 1 με τα βοηθητικά 

Ο Δ.Τ.Ν. Πλοίαρχος Καββαδίας με τον Μωραΐτη στο ερ-
γοστάσιο.
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πλοία που διέθετε και με νάρκες από τις ναρκα-
ποθήκες του Αράξου, πόντισε, από το ακρωτήριο 
Πάπας έως και το Αντίρριο, 840 αγκυροβολημένες 
νάρκες επαφής, σε βάθη 4 και 15 μέτρων από 
την επιφάνεια, μαζί με 444 αντιναρκαλιευτικούς 
πλωτήρες. 

Για τα ναρκοπέδια στη περιοχή του Σαρωνικού, 
το Νότιο Ευβοϊκό και τον δίαυλο του Τρίκερι, είχε 
γίνει πρόβλεψη αυτά να ποντιστούν με τις νάρκες 
«Vickers» και «Μωραΐτη» που ήταν αποθηκευμέ-
νες στις ναρκαποθήκες του Σκαραμαγκά, με τη 
βοήθεια των πλοίων της Δ.Τ.Ν. και του «Έλλη». 
Ο τορπιλισμός όμως του τελευταίου τον Αύγου-
στο του 1940 στην Τήνο, είχε ως αποτέλεσμα την 
τροποποίηση των σχετικών σχεδίων, ως προς τα 
πλοία που θα την εκτελούσαν. 

Έτσι, οι νάρκες στα ναρκοπέδια Αιγίνης - Με-
θάνων, Νοτίου Ευβοϊκού, του δίαυλου στο Τρικέρι, 
καθώς και πάνω από τις μισές του ναρκοπεδίου 
Φλεβών - Αιγίνης, ποντίστηκαν από τα βοηθητι-
κά της Δ.Τ.Ν. και κάτω από την προστασία αντι-
τορπιλικών. Οι υπόλοιπες μισές έπεσαν από τα 
αντιτορπιλικά, «Πάνθηρ», «Αετός», «Ιέραξ» και 
«Ύδρα», υπό τον πλοίαρχο Γ. Μεζεβίρη Διοικη-
τή του Στολίσκου των Αντιτορπιλικών (Δ.Σ.Α). Το 
πρόβλημα όμως ήταν ότι τα αντιτορπιλικά που 
αντικατέστησαν το «Έλλη», δεν είχαν σχεδόν κα-
μία εκπαίδευση σε ναρκοθετήσεις, με αποτέλεσμα 
να δημιουργηθούν αρκετά κενά μεταξύ των ναρ-
κών που ποντίστηκαν. Ήταν μια σοβαρή ατέλεια 
του ναρκοπεδίου, την οποία ζητήθηκε εκ των 
υστερών να την αποκαταστήσουν, με αμφίβολα 
φυσικά αποτελέσματα, τα πλοία της Δ.Τ.Ν. Κάτι το 
εξαιρετικά δύσκολο ως επιχείρηση όσο και πολύ 

επικίνδυνη. Όμως, «ουδέν κακόν αμιγές καλού», 
δεδομένου ότι, αν τελικά η γραμμή ναρκών Αιγί-
νης - Φλεβών είχε ποντιστεί με κανονικά διαστή-
ματα, πολύ πιθανόν να θρηνούσαμε καταστρεπτι-
κές απώλειες και μάλιστα με αφάνταστα μεγάλες 
εθνικές συνέπειες. Ο λόγος ήταν ότι ο Διοικητής 
της 3ης Μοίρας των Αντιτορπιλικών, (Δ.Μ.3) 
(«Ιέραξ», «Πάνθηρ», «Λέων», «Αετός», «Νίκη», 
«Ασπίς») που επέβαινε του «Ιέραξ», λίγες μέρες 
αργότερα πέρασε επτά από τα εννέα μεταγωγικά, 
φορτωμένα με 6.500 άνδρες και τον εξοπλισμό 
της Μεραρχίας Κρήτης, πάνω από το τμήμα της 
ναρκογραμμής, που υποτίθεται ότι την νύχτα της 
29ης Οκτωβρίου, το είχαν ναρκοθετήσει τα αντι-
τορπιλικά του Δ.Σ.Α. Παρά το μεγάλο του σφάλμα, 
η τύχη του χαμογέλασε και δεν είχε καμία απολύ-
τως απώλεια. Αν και δεν είναι του παρόντος, για 
την ιστορία αναφέρεται ότι το λάθος έγινε επειδή 
μέσα στο σκοτάδι, οι επιβαίνοντες στη γέφυρα 
του «Ιέραξ», θεώρησαν πως το νησί που έβλεπαν 
αριστερά, δεν ήταν η Αίγινα άλλα οι Φλέβες και τα 
πλοία, αντί να περάσουν μεταξύ Φλεβών και Βου-
λιαγμένης, όπου ήταν και ο δίαυλος ασφαλείας, 
πήγαν προς τις νάρκες που είχαν ποντιστεί μεταξύ 
Αιγίνης - Φλεβών. Ο πλωτάρχης Α. Παναγιώτου, 
διοικητής νηοπομπής επιβαίνων στο μεταγωγικό 
Κορινθία, είχε έγκαιρα προειδοποιήσει τον (Δ.Μ.3) 
για τη λάθος πορεία. Ο Δ.Μ.3 όμως το αντελή-
φθη μόνον όταν τους φώτισε με τον προβολέα 
το οχυρό των Φλεβών. Παρόλα αυτά, επειδή και 
τότε εξακολουθούσε να αγνοεί το ακριβές στίγμα 
του και πιστεύοντας ότι δεν είχε ακόμα περάσει 
το ναρκοπέδιο, έδωσε εντολή για αλλαγή πορεί-
ας προς Νότο. Ευτυχώς όμως, μετά από άμεση 
παρέμβαση του πλωτάρχη Β. Λάσκου, ο οποίος 
και αυτός επέβαινε σε ένα από μεταγωγικά πλοία 
ως υποδιοικητής της νηοπομπής, το δεύτερο λά-
θος αποσοβήθηκε, μετά το σήμα που έστειλε στον 
Δ.Μ.3 και με το οποίο του έλεγε «Πορεία προς 
Νότο σωστή παραφροσύνη».

Απώλειες πλοίων ναρκοπολέμου  
το 1941 
Η αδυναμία της ηγεσίας του Ναυτικού να προ-
βλέψει μια ασφαλή μετακίνηση των πλοίων ναρ-
κοπολέμου στην Αλεξάνδρεια, αποδείχθηκε ότι 
ήταν ένα μεγάλο λάθος. Πολλοί ήσαν εκείνοι που 
αμφισβητούσαν την αξία των υπηρεσιών που 

Κατασκευή νάρκης Μωραΐτη.
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θα μπορούσαν να προσφέρουν στον αγώνα των 
Συμμάχων μικρά πλοία, όπως τα ναρκαλιευτικά. 
Αν όμως αναλογιστούμε, ότι από τον Απρίλιο του 
1941 μέχρι κι ολόκληρο το 1942, υπήρχε μεγά-
λη ανάγκη και του τελευταίου πλεούμενου για την 
εκτέλεση κάποιας αποστολής, αποδεικνύεται περί-
τρανα το μέγεθος του λάθους της εκτίμησης που 
είχε γίνει. Άλλωστε, αυτό φάνηκε έντονα και από 
το ότι φτάσαμε στο σημείο να χρησιμοποιούμε για 
ναρκαλιευτικά στη Μ. Ανατολή, ακόμα και γερα-
σμένα καΐκια, όπως το «Θάλεια» και το «Τασία». 
Έτσι, με την προέλαση των Γερμανών στην Ελλά-
δα, το μεγαλύτερο μέρος των πλοίων της Δ.Τ.Ν., το 
άφησαν να βυθιστεί, έρμαιο των αλλεπάλληλων 
γερμανικών αεροπορικών επιδρομών. 

Πιο συγκεκριμένα :
Ν/Α «Αλιάκμων»: βυθίστηκε στις 22 Απρίλι-

ου 1941 στην Τριζόνια του Κορινθιακού κόλπου, 
αφού προηγουμένως είχε καταρρίψει ένα γερμα-
νικό αεροσκάφος. 

Ν/Α «Νέστος»: βυθίστηκε στις 23 Απριλίου 
1941 στον Ψαθόπυργο του Κορινθιακού κόλπου, 
μετά από γερμανική αεροπορική προσβολή.

Ν/Α «Αξιός»: Καταστράφηκε στη Σύρο στις 28 
Απριλίου 1941, μετά από γερμανική αεροπορική 
προσβολή.

«Τένεδος» (ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ): βυθίστηκε στον Σα-
ρωνικό στις 23 Απριλίου 1941. Οι Γερμανοί όμως, 
στη συνέχεια το ανέλκυσαν και το χρησιμοποίησαν 
σαν περιπολικό με στοιχεία «UJ2106». Τελικά, στις 
10 Ιουνίου του 1944, βυθίστηκε από το αγγλικό 
Υ/Β «Unsparing».

«Παλάσκας» (ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ - ΝΑΡΚΟΘΕΤΗΣ): 
βυθίστηκε στις 23 Απριλίου 1941 στο Βόλο.

«Πάραλος» (ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ - ΝΑΡΚΟΘΕΤΙΣ): βυ-
θίστηκε στον όρμο Βουλιαγμένης μετά από γερμα-
νική αεροπορική επιδρομή. Στη συνέχεια ανελκύ-
στηκε από τους Γερμανούς και χρησιμοποιήθηκε 
σαν περιπολικό με στοιχεία «UJ2103». Στις 16 
Ιανουαρίου 1943, βυθίστηκε λόγω προσαράξεως 
στην Εύβοια. 

«Πλειάς» (ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ - ΥΔΡΟΓΡΑΦΙΚΟ): βυ-
θίστηκε από γερμανικά αεροσκάφη στις 25 Απρι-
λίου 1941, στον όρμο Βασιλικά του Πατραϊκού 
κόλπου.

Ν/Α «Αξιός»: καταστράφηκε στη Σύρο στις 28 
Απριλίου 1941, μετά από γερμανική αεροπορική 
προσβολή.

«Κοργιαλένιος»: βυθίστηκε στην Κέρκυρα στις 
23 Απριλίου 1941.

 
Τα πλοία ναρκοπολέμου  
στην Αλεξάνδρεια
Η αξιόλογη δράση των ελληνικών πλοίων ναρκα-
λιείας στη Μέση Ανατολή, αποτέλεσε σημείο ανα-
φοράς για τα αποτελέσματα που είχαν στην όλη 
προσπάθεια των συμμάχων. Με την άφιξη στην 
Αλεξάνδρεια του Έλληνα Α.Σ., ζητήθηκε από τους 
Άγγλους να τους δώσει ελληνικά πληρώματα, για 
να επανδρωθούν μετασκευασμένα σε ναρκαλιευ-
τικά και υπό βρετανική σημαία, μικρά πετρελαιο-
κίνητα ιστιοφόρα. Ο Έλληνας Α.Σ. δεν δέχτηκε την 
πρότασή του και τελικά συμφωνήθηκε τα πλοία 
που θα επανδρώνονταν με ελληνικά πληρώματα 
να έφεραν υποχρεωτικά και την ελληνική σημαία. 
Αναφορικά με το κόστος λειτουργίας και συντήρη-
σής τους, αυτά θα βάρυναν αποκλειστικά και μόνο 
τη βρετανική κυβέρνηση. 

Η υπηρεσία Εξουδετέρωσης Μαγνητικών και 
Ακουστικών Ναρκών (Ε.Μ.Α.Ν.), που συγκροτήθη-
κε στη συνέχεια, ήταν ένα προσωπικό δημιούρ-
γημα του Ματθαίου, ο οποίος είχε ήδη προαχθεί 
σε αντιπλοίαρχο από τον Μάιο του 1941. Όταν 
έφτασε με τον Στόλο στην Αλεξάνδρεια, εκεί βρήκε 
τρία μόνο ελληνικά καΐκια («Αγ. Γεώργιος», «Σεβα-
στή» και «Χρήστος»), στα οποία, με τη συνδρομή 
του πλοιάρχου Show που τον ακολούθησε, τους 
εγκατέστησε τις συσκευές που του προμήθευσαν 
οι Βρετανοί, για την εξουδετέρωση των ναρκών 
επιδράσεως. Βλέποντας όμως την επιθυμία των 
Βρετανών να θέλουν να αναπτυχθεί ο Στολίσκος 
των ελληνικών Ναρκαλιευτικών, ο Ματθαίος πήγε 
στην Κρήτη για να βρει και να φέρει στην Αλεξάν-

Επίσκεψη Διαδόχου Παύλου στο εργοστάσιο.
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δρεια και άλλα καΐκια. Η γερμανική όμως επίθεση 
στη Μεγαλόνησο, που συνέπεσε με την άφιξή του, 
είχε ως αποτέλεσμα ένα μόνο καΐκι, το «Θάλεια», 
να προστεθεί στα ήδη υπάρχοντα τρία. Παρ’ όλα 
αυτά, δεν το έβαλε κάτω και με μια νέα προσπά-
θεια, μπόρεσε και μετέτρεψε σε ναρκαλιευτικά, 
μερικά ετερόκλιτα πλωτά κατασκευάσματα («Λίβα-
νος», «Λύκος», «Τασία», «Παλλάς» κ.ά.), από αυτά 
που έφθαναν στην Αλεξάνδρεια ή βρίσκονταν στα 
διάφορα λιμάνια της Ανατολικής Μεσόγειου. 

Πολύτιμος βοηθός σε όλη την προσπάθειά του 
υπήρξε ο ανθυποπλοίαρχος ηλεκτρολόγος Π. Πα-
παδιαμάντης, ο οποίος, όχι μόνο επόπτευε στην 
εγκατάσταση των αντιναρκικών συσκευών, αλλά 
στη συνέχεια έκανε και τον κυβερνήτη τους. Την 
ίδια βοήθεια με αυτόν, προσέφερε και ο επίκουρος 
(ηλεκτρολόγος) υποπλοίαρχος Α. Τρυπάνης. Καθή-
κοντα κυβερνητών, στα καΐκια που εξοπλισμένα 
πλέον δρούσαν ως ναρκαλιευτικά, ασκούσαν οι 
πλωτάρχης Β. Κωνσταντινίδης, αρχαίοι αρχικελευ-
στές και εμποροπλοίαρχοι, ως έφεδροι Σημαιοφό-
ροι ή Ανθυποπλοίαρχοι. Όλους αυτούς τους εκπαί-
δευε στοιχειωδώς ο Ματθαίος. Από τα παραπάνω 
πλοία που αναφέρθηκαν, το «Αγ. Γεώργιος» ευ-
τύχησε να είναι το πρώτο ελληνικό ναρκαλιευτικό 
που αλίευσε και εξουδετέρωσε νάρκη, έξω από το 
λιμάνι της Αλεξανδρείας. 

Τα έτη 1941 και 1942, οι ελπίδες του Ματθαί-
ου για ενίσχυση του ελληνικού Στολίσκου Ναρκο-
πολέμου, είχαν στηριχτεί, στην αναμενόμενη «εν 
σειρά» ναυπήγηση ξύλινων ναρκαλιευτικών. Το 
σχετικό πρόγραμμα του Βρετανικού Ναυαρχεί-
ου είχε αρχίσει να συζητείται και υπολόγιζαν τη 

ναυπήγησή τους να την κάνουν στον Καναδά με 
καναδική ξυλεία. Εν τω μεταξύ, στο επιτελείο του 
Βρετανού Commodore στο «Levant», μια περιοχή 
που τότε περιελάμβανε τη Συρία, τον Λίβανο και 
την Παλαιστίνη, αρχιναυπηγός του ήταν ο αντι-
πλοίαρχος Ν. Κόσκορος. Ένας δαιμόνιος Έλληνας 
αξιωματικός με προσωπική γοητεία, ο οποίος αν 
και αλλοδαπός, αποτελούσε ίσως μοναδικό παρά-
δειγμα ξένου αξιωματικού, που φορούσε βρετανι-
κή στολή και ήταν γραμμένος στην επετηρίδα του 
Βρετανικού Βασιλικού Ναυτικού ως «δανεικός» 
από ξένο Ναυτικό. Ο Κόσκορος κατάφερε να πείσει 
το Βρετανικό Ναυαρχείο ότι οι ναυπηγήσεις ξύλι-
νων ναρκαλιευτικών, έπρεπε να επεκταθούν και 
στην Αν. Μεσόγειο, χρησιμοποιώντας προς τούτο 
τα ξύλα από τους κέδρους του Λιβάνου. Η σχεδία-
ση όμως της αθρόας ναυπήγησης των παραπάνω 
πλοίων, τελικά ματαιώθηκε.

Ο λόγος που προκάλεσε τη ματαίωση της, 
ήταν το ότι οι Αμερικανοί με το που μπήκαν στον 
πόλεμο, διέθεταν ήδη ένα πλήθος από αυτά με 
την κωδική ονομασία YMS11. Η μαζική αυτή 
κατασκευή των ναρκαλιευτικών, βασικό σκοπό 
είχε την προστασία των αμερικανικών ακτών 
και ιδιαίτερα των λιμένων του Jacksonville και 
Charleston, από τις ναρκοθετήσεις των γερμα-
νικών υποβρύχιων. Τα τελευταία, από τις αρχές 
του 1942 είχαν ήδη αρχίσει να αποτελούν, με τις 
συχνές επιχειρήσεις ναρκοθετήσεων που εκτε-
λούσαν, ένα σοβαρότατο κίνδυνο για τη ναυτι-
λία στις αμερικανικές ακτές. Το ναυπηγείο που 
ανέλαβε τη σχεδίαση και κατασκευή της πρώτης 
παραγγελίας από τα νέα σκάφη, ήταν το Henry 
B. Nevins, Inc Shipyard στο City Island της Ν. 
Υόρκης. Η τρόπιδα του πρώτου YMS-1 τοποθε-
τήθηκε στις 4 Μαρτίου του 1941 και η κατασκευή 
του ολοκληρώθηκε μέσα σε διάστημα δυο μηνών 
και 18 ημερών! Τα πρώτα 135 σκάφη, είχαν δυο 
τσιμινιέρες, ενώ τα υπόλοιπα μία. Στη διάρκεια 
του πόλεμου κατασκευάστηκαν συνολικά 561 
YMS-1, σε 35 μικρά ναυπηγεία της Αμερικής. Από 
τα παραπάνω πλοία, μεταξύ των ετών 1941 και 
1943, τα 150 είχαν παραχωρηθεί στο Βρετανικό 
Ναυτικό. 

1  Από τα αρχικά των λέξεων «Yacht Mine Sweeper». Για την ιστο-
ρία τους αναφέρεται ότι στις 9 Οκτωβρίου 1945, επτά από αυτά 
βυθίστηκαν στην Οκινάουα από τυφώνα. 

Ο αρχηγός Στόλου υποναύαρχος Κ. Αλεξανδρής παρακο-
λουθεί από την γέφυρα του ναρκαλιευτικού «Καρτερία» 
την άφιξη του ηττημένου ιταλικού στόλου στην Αλεξάν-
δρεια (Αρχείο Υπηρεσίας Ιστορίας Ναυτικού).
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Οι προσπάθειες όμως του Ματθαίου δεν πε-
ριορίστηκαν μόνο στη βελτίωση των πλοίων της 
διοικήσεώς του. Ο Έλληνας αντιπλοίαρχος μεταξύ 
των άλλων είχε οργανώσει σε διάφορα λιμάνια 
της Αν. Μεσογείου και παρατηρητήρια πτώσεων 
ναρκών. Αυτά τα επάνδρωναν ομάδες από παλι-
ές σειρές στρατευσίμων και ως αποστολή τους 
είχαν τον εντοπισμό των σημείων που έπεφταν 
οι νάρκες, ιδίως κατά τις νυχτερινές γερμανικές 
αεροναρκοθετήσεις. 

Η μεγάλη δραστηριότητα, ο ζήλος και το εξαι-
ρετικό ηθικό του προσωπικού που προΐστατο ο 
Ματθαίος, είχε ως αποτέλεσμα οι Βρετανοί να 
τρέφουν ιδιαίτερη εκτίμηση, τόσο σ’ αυτόν όσο 
και στην οργάνωσή του. Με αυτό ως δεδομένο, 
όταν λόγω της προέλασης του Ρόμμελ, τον Ιούνιο 
του 1942 εκκένωσαν την Αλεξάνδρεια, άφησαν 
εκεί τελευταία και μόνα τους, όλα τα ελληνικά 
ναρκαλιευτικά. Στο παραπάνω διάστημα, τα πλοία 
του Ματθαίου εξακολούθησαν να συνεχίζουν και 
μάλιστα σε 24ωρη βάση, τη ναρκαλιεία στους 
εγκατεστημένους διαύλους που οδηγούσαν στο 
λιμάνι της. 

Ο εξαίρετος αυτός αξιωματικός, όταν άρχισε 
να συγκροτείται ο Ιερός Λόχος, θεώρησε ότι η 
συμμετοχή του σ’ αυτόν θα ήταν πιο ουσιαστική 
για τον αγώνα των συμμάχων. Επέμεινε και κατα-
τάχτηκε τελικά ως δεκανέας πλέον, προκειμένου 
να συνεχίσει την προσφορά του προς την Πατρί-
δα κι από άλλο πόστο. Άλλωστε, ο Τσιγάντες που 
ηγούταν του Ιερού Λόχου, χρειαζόταν ναυτίλους 
που να μπορούν να προσδιορίζουν το στίγμα τους 
στην έρημο, με τη χρήση του εξάντα και ο Ματ-
θαίου ήταν ιδανικός για την περίπτωσή του. Με 
την αποχώρησή του στο τέλος του καλοκαιριού 
του 1942, την Ε.Μ.Α.Ν. ανέλαβε ο έφεδρος πλω-
τάρχης Σ. Τσιριμώκος, συμβάλλοντας κι αυτός 
στην επαύξηση των πλοίων του στολίσκου, με την 
προσθήκη των «Αιγιαλεία» και «Έβρος». 

Τον Μάιο του 1943 διοικητής της Ε.Μ.Α.Ν. το-
ποθετήθηκε ο πλοίαρχος Ν. Πετρόπουλος. Ο νέος 
διοικητής, αφού προηγουμένως έλαβε την άδεια 
των Βρετανών, μετέφρασε όλα τα εμπιστευτικά 
εγχειρίδια που αφορούσαν στην τεχνική της αλιεί-
ας επιδράσεως. Η πρωτοβουλία του αυτή είχε ως 
αποτέλεσμα αυτά να γίνουν τελείως κατανοητά, 
ακόμα κι από εκείνους με περιορισμένες γνώσεις 
πάνω σε θέματα ηλεκτρισμού. Εκτός όμως από 

τα παραπάνω εγχειρίδια, μετέφρασε και όλες τις 
απόρρητες μόνιμες διαταγές του Βρετανού αρ-
χηγού της Μεσογείου, οι όποιες αφορούσαν στην 
άμυνα εναντίων των υφάλων οπλών που κατεί-
χαν Γερμανοί και Ιταλοί. 

Την εποχή εκείνη, Αμερικανοί και Βρετανοί 
πειραματίζονταν στην αντιμετώπιση των μαγνη-
τικών ναρκών επιδράσεως, με κατάλληλα τρο-
ποποιημένα βομβαρδιστικά αεροσκάφη τύπου 
«Wellington». Ο Πετρόπουλος, έχοντας υπ’ όψη 
τον παραπάνω πειραματισμό και παρακολουθώ-
ντας όλες τις τεχνικές εξελίξεις στο ναρκοπόλε-
μο, είχε εκτιμήσει ότι με την απελευθέρωση της 
Ελλάδας, η εκκαθάριση των ναρκών που είχαν 
ποντιστεί στις ελληνικές θάλασσες θα ήταν ένα 
πολύ μεγάλο και βαρύ φορτίο για το Ναυτικό μας. 
Επιθυμώντας λοιπόν να προετοιμάσει το προσω-
πικό που πιθανώς θα καλούσαν για να φέρει σε 
πέρας το έργο αυτό, κατάφερε και πήρε στην 
υπηρεσία του δύο Έλληνες επισμηναγούς, τον 
Ξενοφώντα Βαρβαρέσο και τον Ρένο Πόγγη. Οι 
εν λόγω επισμηναγοί, όχι μόνο ήταν απόφοιτοι 
της Σχολής Ναυτικών Δοκίμων, αλλά επιπρόσθετα 
είχαν σπουδάσει και στο Πολυτεχνείο. Είχαν δη-
λαδή τα προσόντα που θα τους έκαναν ιδανικούς 
ως πιλότους σε αεροσκάφη μαγνητικής αλιεί-
ας. Αν λοιπόν μελλοντικά χρειαζόταν η βοήθειά 
τους, θα μπορούσαν με ευχέρεια να χειριστούν 
το αεροσκάφος που θα διάθεταν στην ΕΜΑΝ για 
μαγνητική ναρκαλιεία. Τον Ιούλιο του 1943, οι 
Αμερικανοί μας παρέδωσαν τέσσερα καινούργια 
ξύλινα ναρκαλιευτικά τύπου «B.Y.M.S»2, των 270 
περίπου τόνων. Είχαν κατασκευαστεί στην Αμερι-

2 Από τα αρχικά των λέξεων «British Yacht Mine Sweeper».

Πειραματικό βρετανικό βομβαρδιστικό αεροσκάφος τύπου 
Wellington.
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κή, στο City Island της N.Y, στα ναυπηγεία Robert 
Jacob και κινούνταν με δύο μηχανές ντίζελ, που 
ανέπτυσσαν ταχύτητα 15 κόμβων. Είχαν επίσης 
μια ισχυρή ηλεκτρογεννήτρια, με την οποία τρο-
φοδοτούσαν το καλώδιο που χρησιμοποιούταν 
ως γρίπος, στην αλιεία των μαγνητικών ναρκών. 
Τα τέσσερα αυτά πλοία παρελήφθησαν στην 
Αγγλία και στη συνέχεια, αφού προηγουμένως 
περάσαν από το Τομπρούκ, την 1η Σεπτεμβρίου 
κατέπλευσαν στην Αλεξάνδρεια. Έκτοτε παρέμει-
ναν στα χέρια του Ναυτικού μας για 25 χρόνια, 
προσφέροντας σημαντικό έργο στην αντιναρκική 
προσπάθεια των Συμμάχων, αλλά και αργότερα, 
όταν μετά την επιστροφή του Στόλου στη πατρίδα, 
απαιτήθηκε να καθαριστούν από τις νάρκες οι ελ-
ληνικές θάλασσες. Διοικητής τους και κυβερνήτης 
του «Πάραλος» ήταν ο πλωτάρχης Φοίφας, κυ-
βερνήτες δε των άλλων τριών, οι υποπλοίαρχοι 
Σπυρομήλιος («Καρτερία»), Βούλτσος («Σαλαμι-
νία») και Δενεζάκος («Αφρόεσσα»).

Στις αρχές του χειμώνα, με διοικητή πλέον 
της Ε.Μ.Α.Ν. τον αντιπλοίαρχο Γαζή, παραλάβα-

με κι άλλα τέσσερα BYMS. Τα «Κάσος», «Λέρος», 
«Κως» και «Πάτμος», που μας παραχώρησε η 
αμερικανική Κυβέρνηση. Έκτος από τα παραπά-
νω πλοία, οι Βρετανοί επανέλαβαν μια πρόταση 
που μας είχαν κάνει και νωρίτερα, για παραλαβή 
πέντε νορβηγικών ναρκαλιευτικών. Τα πλοία βρί-
σκονταν στην Αν. Μεσόγειο και οι Νορβηγοί τα 
παραχωρούσαν, γιατί χρειάζονταν τα πληρώματά 
τους στη Βόρειο θάλασσα. Ήταν πέντε σιδερένια 
μικρά ατμοκίνητα αλιευτικά πλοία, από 160 έως 
279 περίπου grt, που πριν τον πόλεμο αλίευαν 
φάλαινες στον Ατλαντικό. Δεχθήκαμε την προ-
σφορά και διαδοχικά τον Ιούλιο και Αύγουστο, 
τους υψώσαμε την Ελληνική Σημαία στη Βηρυτό, 
δίνοντάς τους τα ονόματα πέντε μεγάλων ποτα-
μών της χώρας μας. Αυτά ήταν, τα «Αχελώος», 
(264 grt, ex HMS Silhouette, ex Busen 7), «Πη-
νειός» (279 grt, ex Snowdrift, ex Dusen 11), «Αλ-
φειός», (160 grt, ex John Williamson), Ευρώτας 
(160 grt, ex Transyalia) και «Σπερχειός» (160 grt, 
ex Noble Norah). Είχαν κατασκευαστεί, το πρώτο 
το 1926, το δεύτερο το 1931 και τα τρία τελευ-

Ανέμη μαγνητικού καλωδίου για την εξουδετέρωση μαγνητικών ναρκών. 
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ταία το 1912 στα ναυπηγεία Nylands Verksted 
του Όσλο. Η επάνδρωσή τους σε πρώτο στάδιο 
είχε γίνει από το παλιό προσωπικό των καϊκιών, 
που σιγά - σιγά και για διάφορους λόγους τα πα-
ρόπλιζαν. Η έλλειψη όμως των πεπειραμένων 
θερμαστών που απαιτούσε η πρόωσή τους και 
η δυσκολία εξεύρεσής τους στην Αλεξάνδρεια, 
επιλύθηκε μόνον όταν στο χρονικό διάστημα της 
παραλαβής τους, που ήταν 4 - 5 εβδομάδες, κα-
τέβηκαν από την Ελλάδα μερικοί έφεδροι θερ-
μαστές. Στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι χαρα-
κτηριστικό ότι σε μια περίοδο μεγάλου πολέμου 
και με την Ελλάδα υποδουλωμένη, οι πολιτικές 
αντιπαραθέσεις που υπήρχαν μεταξύ των εγκα-
τεστημένων στη Μέση Ανατολή Ελλήνων, είχαν 
κάνει και πάλι το θαύμα τους. 

Η προσθήκη όλων αυτών των πλοίων, η αύ-
ξηση του αριθμού των παρατηρητών πτώσεως 
ναρκών στα διάφορα λιμάνια της Αν. Μεσογείου, 
η διασπορά των δυνάμεων και τέλος η πρόβλε-
ψη της μελλοντικής εντατικής απασχόλησης, που 
οπωσδήποτε θα είχε το σύνολο της Αντιναρκικής 
Υπηρεσίας στις ελληνικές θάλασσες, επέβαλε την 
αναδιοργάνωση της Ε.Μ.Α.Ν. Ο Α.Σ. ενέκρινε το 
σχέδιο που του υπέβαλε ο πλοίαρχος Πετρόπου-
λος και έτσι συγκροτήθηκε η Ανωτέρα Διοίκηση 
της Αντιναρκικής Υπηρεσίας (Α.Δ.Α/Ν.Υ). Έδρα 

της ήταν η Αλεξάνδρεια με δύο υποδιοικήσεις. Η 
πρώτη υποδιοίκηση με διοικητή τον εφ. Πλωτάρ-
χη Γιάγκο, είχε έδρα τη Βηρυτό και ήταν υπεύθυνη 
για τα παράλια Συρίας, Λιβάνου και Παλαιστίνης. 
Η δεύτερη ήταν εγκατεστημένη στην Αμμόχωστο, 
με διοικητή τον αντιπλοίαρχο Πάγκαλο. Το προ-
σωπικό και τα πλοία που ενεργούσαν στα παρά-
λια της Β.Α. Αφρικής, υπάγονταν απευθείας στην 
Ανωτέρα Διοίκηση, με εποπτεία του πλωτάρχη Β. 
Κωνσταντινίδη. Όταν όμως έφτασαν τα BYMS, τη 
διοίκησή τους ανέλαβε ο Διοικητής της Ομάδας 
Ναρκαλιευτικών (Δ.Ο.Ν.) που ήταν υποτεταγμέ-
νος στην «Α.Δ.Α./Ν.Υ». Με εξαίρεση τα λίγα νοτι-
οαφρικανικά ναρκαλιευτικά τα οποία είχαν βάση 
στην Αλεξάνδρεια, όλη η αντιναρκική δραστηρι-
ότητα στη Ν/Α Μεσόγειο είχε αναληφθεί από την 
«Α.Δ.Α/Ν.Υ.». Το δε προσωπικό της, το φθινόπωρο 
του 1943, έφθανε τους 700 άνδρες. Στη δύναμή 
της η «ΑΔΑ/ΝΥ» είχε 8 Ν/Α τύπου «BYMS», 5 νορ-
βηγικά σκάφη μετασκευασμένα σε Ν/Α, 10 άλλα 
διάφορα πλοιάρια μετασκευασμένα σε Ν/Α και 39 
παρατηρητήρια πτώσεως ναρκών. 

Στην έκθεση που μετά το πέρας του πολέ-
μου συνέταξε ο Α.Σ. υποναύαρχος Αλεξανδρής, 
αναφέρει ότι στο τέλος του 1943, από τα αρχι-
κά ιστιοφόρα ναρκαλιευτικά, δεν απέμενε παρά 
μόνον ο «Λίβανος». Όλα τα άλλα είχαν βαθμιαία 
παροπλιστεί. Αντιθέτως, εξακολουθούσαν να πα-
ραμένουν σε ενέργεια τόσο τα 8 «BYMS» όσο 
και τα 5 πρώην νορβηγικά. Χαρακτηριστικό δε 
της μεγάλης δράσης που είχαν αναπτύξει στην 
περιοχή εκείνη της μεσογείου τα ελληνικά ναρκα-
λιευτικά, είναι το ότι μόνο στη διάρκεια του 1943 
αυτά εκτέλεσαν 987 επιχειρήσεις ναρκαλιείας, 

Ν/Α «Πηνειός».

Ναρκαλιευτικό τύπου BYMS. 
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με 10.369 ώρες εν πλω, διανύοντας συνολικά 
71.887 μίλια. Εκτός όμως από αυτό, τα νορβη-
γικά ανέλαβαν και συνοδείες νηοπομπών ανα-
τολικά της Αλεξάνδρειας, καλύπτοντας μέσα σε 
2.217 ώρες εν πλω και 19.089 μίλια. Μάλιστα 
τα «Πηνειός» και «Αχελώος», είχαν επεκτείνει τις 
συνοδείες τους ως το Καστελόριζο. Τον Σεπτέμ-
βριο του 1944 όλα τα Ν/Α συγκεντρώθηκαν στην 
Αλεξάνδρεια και άρχισαν να εκτελούν ασκήσεις 
ναρκαλιείας, με σκοπό την καλύτερη προετοιμα-
σία τους για το βαρύ έργο που προβλεπόταν να 
επιτελέσουν, κατά την επερχόμενη επιστροφή 
τους στην Ελλάδα. 

Πριν όμως τα ελληνικά ναρκαλιευτικά ολο-
κληρώσουν το έργο τους και φύγουν από την 
Αλεξάνδρεια επιστρέφοντας στην πατρίδα, σε 
ένα από αυτά, το «Καρτερία», επιφυλάχτηκε μια 
ιδιαίτερη τιμή. Συγκεκριμένα, στις 15 Σεπτεμβρί-
ου 1943, ο αρχηγός του Βρετανικού Στόλου της 
Μεσογείου ναύαρχος Α. Cunningham, ειδοποίησε 
τον τότε Έλληνα αρχηγό Στόλου υποναύαρχο Κ. 
Αλεξανδρή ότι την επομένη μέρα θα ύψωνε το 
σήμα του σ’ ένα αγγλικό ναρκαλιευτικό. Σκοπός 
του ήταν να συναντήσει στο ανοιχτό πέλαγος τα 
παραδοθέντα ιταλικά πολεμικά πλοία. Για το λόγο 
αυτό προσκαλούσε τον Έλληνα συνάδελφο του να 
τον συνοδεύει, υψώνοντας κι αυτός το σήμα του, 
σε ένα ελληνικό ναρκαλιευτικό. Την επομένη, όλοι 

οι επιβαίνοντες στο «Καρτερία» που μετέφερε τον 
Έλληνα Α/Σ, δοκίμασαν μια από τις μεγαλύτερες 
εθνικές ικανοποιήσεις της ζωής τους. Ανοιχτά της 
Αλεξάνδρειας, φάνηκαν να πλέουν στη μέση τα 
2 ιταλικά θωρηκτά με 4 καταδρομικά και 4 αντι-
τορπιλικά, περιστοιχιζόμενα από 2 αγγλικά θω-
ρηκτά, 7 αντιτορπιλικά και το «Βασίλισσα Όλγα». 
Τα πλοία, ιταλικά και συμμαχικά, καθώς αντιπερ-
νούσαν με τα πληρώματά τους παρατεταγμένα, 
απένεμαν τιμές στα δυο μικρά ναρκαλιευτικά που 
είχαν υψωμένα αντίστοιχα, το σήμα του Άγγλου 
και του Έλληνα αρχηγού. Το «Καρτερία», έχοντας 
υψωμένη μια πελώρια ελληνική Σημαία, σε όλη τη 
διάρκεια αυτή, φρόντιζε να κρατιέται πολύ κοντά 
στο αγγλικό ναρκαλιευτικό, ώστε οι Ιταλοί, μόλις 
θα το προσπερνούσαν, να μην έχουν την ευκαιρία 
να διακόψουν την απονομή τιμών.

 
Οι επιχειρήσεις εκκαθάρισης  
των ελληνικών θαλασσών από  
τις νάρκες (1945 - 1951)
Μετά το τέλος του πολέμου, στις 22 Σεπτεμβρίου 
του 1945, δημιουργήθηκε ένας διεθνής οργα-
νισμός, ο International Central Mine Clearance 
Board (ICMCB), του οποίου αποστολή ήταν η εκ-
καθάριση των ναρκών που υπήρχαν στα ευρωπα-
ϊκά ύδατα. Την όλη ευθύνη για τον συντονισμό και 
την οργάνωση του τεράστιου εκείνου έργου, την 

Έκρηξη ναρκών στον Σαρωνικό (αρχείο Ν. Ριζόπουλου).
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ανέλαβαν οι τέσσερις Μεγάλες Δυνάμεις, Η.Π.Α., 
Ρωσία, Αγγλία και Γαλλία. Για το σκοπό αυτό διαί-
ρεσαν όλη τη θαλάσσια περιοχή της Ευρώπης σε 
τέσσερις ζώνες και την κάθε ζώνη σε υποπεριο-
χές, των οποίων την ευθύνη είχαν τα κράτη που 
ανήκαν τα ύδατα, σε συνεργασία, αν απαιτείτο, 
με τις γειτονικές τους χώρες. Η δεύτερη ζώνη 
που κάλυπτε όλη την Μεσόγειο, εκτός από την 
Ελλάδα, συμμετείχαν η Αγγλία, η Γαλλία, η Ιταλία 
και η Γιουγκοσλαβία.

Η ναρκαλιεία όμως στις ελληνικές θάλασσες 
είχε ήδη αρχίσει αμέσως μετά την απελευθέρωση 
και χωρίς το Ελληνικό Ναυτικό να περιμένει τη 
συγκρότηση της ICMCB. Με την κωδική ονομασία 
ΜΑΝΝΑ, όπως έτσι είχε ονομαστεί η όλη επιχεί-
ρηση επανόδου του Ελληνικού Στόλου στην Ελλά-
δα, τα πρώτα πλοία που στις 15 Οκτωβρίου 1944 
κατέπλευσαν στον Σαρωνικό, ήταν τα ελληνικά 
ναρκαλιευτικά. Με τη συνδρομή και βρετανικών 
Ν/Α, άνοιξαν γρήγορα, μέσα από τα πυκνά ναρ-
κοπέδια του Σαρωνικού, τους πρώτους διαύλους 
ασφαλούς ναυσιπλοΐας. Με τον τρόπο αυτό, εξα-
σφαλίστηκε ο ασφαλής κατάπλους στον ΝΣ και 
των υπόλοιπων πλοίων που ακολουθούσαν. Στη 
συνέχεια, σε συνεργασία πάντα με τα αγγλικά 
ναρκαλιευτικά, ανοίχτηκαν και οι πρώτοι δίαυλοι 
στις κυριότερες από τις προσβάσεις των άλλους 
ελληνικών κόλπων. Σύντομα όμως οι Άγγλοι απο-

σύρθηκαν σταδιακά από τα ελληνικά νερά, προ-
κειμένου να καλύψουν τις απαιτήσεις που είχαν 
προκύψει, από την ενεργοποίηση του ICMCB. 

Με την άφιξη του Στόλου στην Ελλάδα, ξε-
κίνησε και η ανασυγκρότηση των πλοίων, των 
υπηρεσιών του Αρχηγείου Στόλου (Α.Σ.) και του 
Αρχηγείου του Βασιλικού Ναυστάθμου (Α.Β.Ν.). 
Η παλιά Διοίκηση Τορπιλών Ναρκών, που ήταν 
υπεύθυνη για τον Ναρκοπόλεμο, από το 1944 
μετονομάστηκε σε «Εφορία Υφάλων Όπλων» 
(Ε.Υ.Ο.) και εγκαταστάθηκε στο Σκαραμαγκά, στον 
σημερινό όρμο Αμφιάλης. Ανήκε κατευθείαν στο 
Α.Β.Ν., ενώ είχε υπό τη διοίκησή της την «Ομάδα 
Εξουδετερώσεως Βομβών – Ναρκών» (ΟΕΒΝ). 
Η Α.Δ.Α/Ν.Υ. εγκαταστάθηκε κι αυτή στον Σκα-
ραμαγκά, δίπλα στην «Εφορία Υφάλων Όπλων» 
(Ε.Υ.Ο.), με υπαγωγή στην «Ανωτέρα Διοίκηση Πα-
ρακτίων Δυνάμεων» (Α.Δ.ΠΑ.Δ.). Ο στολίσκος της 
αποτελείτο από 50 περίπου πλοία (14 Ν/Α τύπου 
«BYMS» 5 νορβηγικά σκάφη μετασκευασμένα σε 
Ν/Α - 8 Ν/Α τύπου MMS - 15 ακταιωρούς (Α/Κ) 
- 6 βοηθητικά τύπου « F.T.» - και το συνοδό και 
πλωτό συνεργείο «ΕΡΜΗΣ»). Επιπλέον, για τον 
καλύτερο έλεγχο των πλοίων, δημιουργήθηκαν 
δύο επιμέρους Διοικήσεις. Η Διοίκηση Ομάδας 
Ν/Α (ΔΟΝ), στην οποία υπάγονταν τα Ν/Α και η 
Διοίκηση Ακταιωρών (ΔΑΚ), στην οποία υπάγο-
νταν οι Α/Κ. 

Τα ναυπηγεία κατασκευής των BYMS Robert Jacob στο City Island της Νέας Υόρκης.
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Στις προσπάθειες που ακολούθησαν, από τα 
πλοία της Α.Δ.Α/Ν.Υ. βυθίστηκαν, μετά από πρό-
σκρουση σε νάρκες, τα Ν/Α «Κως» και «Κάσος» 
και χάθηκαν δύο από τους ναύτες του δευτέρου. 
Την ίδια περίοδο δύο αγγλικά Ν/Α (HMS «Lord» 
και HMS «Clinton»), έπαθαν σοβαρές ζημίες, ενώ 
ένα άλλο του τύπου «ML», βυθίστηκε. Λίγο αρ-
γότερα, χάθηκαν και τα ναρκαλιευτικά «Πηνειός» 
και «Σπερχειός». Το πρώτο από αυτά στο δυστύ-
χημα της Πρέβεζας που θα αναφερθεί στη συ-
νέχεια και το δεύτερο, στις 2 Μαΐου του 1945, 
5 ναυτικά μίλια βόρεια του ακρωτηρίου Ζούρβα 
της Ύδρας, λόγω σφοδρής θαλασσοταραχής. Στο 
ναυάγιο του «Σπερχειός» πνίγηκαν περισσότερα 
από 50 άτομα επιβάτες και πλήρωμα. Το πλοίο εί-
χε αναχωρήσει υπερφορτωμένο από τον Πειραιά 
και κατευθυνόταν προς Σύρο, Χίο, Μυτιλήνη, και 
Σάμο. Μετά από αυτές τις απώλειες, το 1945 οι 
Άγγλοι μας παραχώρησαν επί δανεισμώ, 8 Ν/Α 
του τύπου «MMS» (Motor Mine Sweeper). Ήταν 
ξύλινα σκάφη με δυνατότητες μαγνητικής αλιείας. 
Τα οκτώ νέα πλοία ονομάστηκαν, «Άνδρος», «Αρ-
γυρόκαστρο», «Κορυτσά», «Μύκονος», «Σύρος», 
«Τεπελένι», «Τήνος», «Χιμάρα». Έκτοτε αυτά πα-
ρέμειναν στο Ναυτικό μέχρι το 1952, όποτε κι 
επεστράφησαν στους Άγγλους. 

Η παραπάνω παραχώρηση των Άγγλων είχε 
γίνει με σκοπό να συμπληρωθεί ο αριθμός των 
πλοίων που κρίθηκε ότι ήταν απαραίτητος, ώστε 
το Ελληνικό Ναυτικό να μπορέσει να φέρει σε 
πέρας το μεγάλο έργο της εκκαθάρισης των ελ-
ληνικών θαλασσών από τις νάρκες. Οι 17.419, 
κάθε τύπου, που υπήρχαν στα νερά μας, έκαναν 

επιτακτική την όσο το δυνατόν ταχύτερη απομά-
κρυνσή τους. Όλη η ζωτική θαλάσσια περιοχή της 
χώρας ήταν αποκλεισμένη από διπλές ή τριπλές 
σειρές ναρκογραμμών, καθώς και από ένα πλή-
θος άλλων ναρκών, εκτός ναρκοπεδίων, οι οποί-
ες ήταν διάσπαρτες παντού. Ο αντιναύαρχος Α. 
Γιαννόπουλος, ένας από τους αξιωματικούς μας, 
που την εποχή εκείνη έζησε για αρκετά μεγάλο 
χρονικό διάστημα, κάτω από τη συνεχή απειλή 
των ναρκών, στο βιβλίο του Η ναρκαλιεία στις 
ελληνικές θάλασσες (1944 - 1949) αναφέρει 
χαρακτηριστικά, ότι «η πατρίδα μας ασφυκτιούσε 
από τη θάλασσα. Ο λόγος ήταν ότι στις 18 Οκτω-
βρίου του 1944, όταν υψωνόταν και πάλι η ελλη-
νική σημαία στην Ακρόπολη, η Ελλάδα βρέθηκε 
αποκομμένη, τόσο από την ξηρά όσο κι από την 
θάλασσα, την οποία είχε μεγάλη ανάγκη». 

Το τεράστιο αυτό έργο της ναρκαλιείας το 
επωμίστηκε αποκλειστικά το Ναυτικό, με τα πε-
νιχρά για την εποχή εκείνη μέσα κι εφόδια που 
διέθετε. Τα στοιχεία για τα ναρκοπέδια δόθη-
καν από τα επιτελεία των Γερμανών και Ιταλών, 
που είχαν προβεί στις ναρκοθετήσεις. Οι Ιταλοί 
συγκεκριμένα, τον Οκτώβριο του 1943, με μια 
βιαστική ενέργεια ναρκοθέτησαν τον Πατραϊκό, 
χωρίς όμως να γίνει ποτέ γνωστός ο αριθμός των 
ναρκών που έπεσαν όσο και τα στίγματά τους. 
Στον υπόλοιπο θαλάσσιο χώρο, τα μισά από τα 
ναρκοπέδια που ποντίστηκαν, διαπιστώθηκε ότι 
ποντίστηκαν το πρώτο εξάμηνο του 1944, όταν 
δηλαδή οι Γερμανοί άλλαξαν την πολεμική τους 
τακτική και από επιτιθέμενοι έγιναν αμυνόμενοι. 
Εκμεταλλευόμενοι το μεγάλο μήκος των ακτο-
γραμμών μας, όπως και το πλήθος των νησιών 
μας, απέκλεισαν τη χώρα με δύο μεγάλες ναρκο-
θετήσεις. Η μια άρχιζε από την Αλεξανδρούπολη 
και κατέληγε στην Κέρκυρα, ενώ η δεύτερη τοπο-
θετήθηκε στα ανατολικά, από τα Δαρδανέλλια μέ-
χρι τα Δωδεκάνησα, τις Κυκλάδες, το νότιο Αιγαίο 
και την Κρήτη. 

Τα στοιχεία που έδωσαν για τα ναρκοπέδιά 
τους οι Γερμανοί και οι Ιταλοί ήταν αρκετά ακριβή 
και διευκόλυναν σε μεγάλο βαθμό το έργο της 
ναρκαλιείας. Για κάθε ναρκοπέδιο που πόντισαν, 
έδωσαν τις πληροφορίες για το πλοίο που χρη-
σιμοποιήθηκε, τον ακριβή αριθμό των ναρκών 
που τοποθέτησε, όπως και το στίγμα και τον τύπο 
τους. Σε ό,τι αφορά στην ακρίβεια των στιγμάτων, 

Μνημείο στον Λιμένα της Πρεβέζης προς τιμήν των θuμά-
των της βυθίσεων του «Πηνειός».
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αυτή ήταν της τάξεως των 100 μέτρων. Εξαίρε-
ση στην παραπάνω λεπτομερή πληροφόρηση, 
αποτέλεσε η ναρκοθέτηση των Ιταλών στον Πα-
τραϊκό Κόλπο. Εκεί, τον Οκτώβριο του 1943, με 
το που κήρυξαν τον πόλεμο στους Γερμανούς, 
ναρκοθέτησαν τον κόλπο κατά άτακτο τρόπο, με 
αποτέλεσμα να μην είναι δυνατή η οποιαδήπο-
τε μετέπειτα πληροφορία για τον αριθμό και τις 
θέσεις των ναρκών που είχαν πέσει. Πέρα από 
αυτό, τα συμμαχικά επιτελεία έδωσαν τα στοι-
χεία και για τις νάρκες που είχαν ποντιστεί με 
συμμαχικά αεροπλάνα και υποβρύχια. Δυστυχώς 
όμως, αυτά δεν ήταν πάντα σωστά, γιατί όπως 
φάνηκε από τις επιχειρήσεις ναρκαλιείας που 
ακολούθησαν, άλλα τα διέταζαν και άλλα εκτε-
λούσαν. Οι τεχνικές δυσχέρειες, που είναι κατα-
νοητό ότι υπήρχαν στα μέσα ναρκοθέτησης της 
εποχής εκείνης, δικαιολογούν σε μεγάλο βαθμό 
τα σφάλματά τους. Επιπρόσθετα, τα ρεύματα και 
οι καιρικές συνθήκες στη θάλασσα, επέτειναν την 
παραπάνω σύγχυση, ενώ σε πολλές περιοχές, 
όπου αναμένονταν πυκνές ναρκογραμμές, βρέ-
θηκαν μόνο ελάχιστες νάρκες. Αξίζει να σημειω-
θεί ότι το 1949 έγινε εκκαθάριση του στενού Κα-
λύμνου, σε συνεργασία με το Τουρκικό Ναυτικό 
και το 1958 του στενού Κέρκυρας σε συνεργασία 
με το Αλβανικό Ναυτικό. Από τις 17.419 νάρκες 
διαφόρων τύπων (αγκυροβολημένες, βυθού), 
καθώς επίσης αντιναρκικά εμπόδια, ψευδονάρ-
κες και ανθυποβρυχιακά φράγματα που προανα-
φέρθηκε ότι υπήρχαν στα ελληνικά ύδατα, εξου-
δετερώθηκαν οι 6.225. Μέχρι το τέλος του 1956 
είχαν αλιευθεί από τα Ν/Α, 3.299 νάρκες και 225 
ομοιώματα ναρκών, ενώ η ΟΕΒΝ, η οποία ήταν 
υπεύθυνη για τις νάρκες που υπήρχαν σε ρη-
χά νερά, είχε εξουδετερώσει 1.695 νάρκες και 
ομοιώματα. Οι υπόλοιπες νάρκες που δεν έγινε 
δυνατόν να αλιευτούν, αχρηστεύτηκαν από την 
πάροδο του χρόνου. Η μεγάλη όμως αυτή επι-
τυχία των ελληνικών ναρκαλιευτικών, δυστυχώς 
δεν έμελλε να τελειώσει αναίμακτη. Συγκεκρι-
μένα, στις 24 Οκτωβρίου του 1945, δυτικά της 
Πρέβεζας, μια ομάδα ναρκαλιευτικών, καθάριζε 
το ναρκοπέδιο «Φέρετρο», όπως το αποκαλού-
σαν λόγω του σχήματος του. Τις πρώτες πρωινές 
ώρες της ημέρας εκείνης, είχαν ήδη αποκοπεί 
και επέπλεαν αρκετές αγκυροβολημένες νάρκες. 
Στο σημείο αυτό, ο διοικητής της μοίρας διέτα-

ξε το «Πηνειός» να τις καταστρέψει με το πυρο-
βόλο του. Ατυχώς όμως, ο κυβερνήτης του δεν 
αντιλήφθηκε από τις ενδείξεις των σημαντήρων 
ότι ευρισκόταν μέσα σε ναρκοθετημένη περιο-
χή. Το λάθος του όμως το πρόσεξε ο διοικητής 
του, ο οποίος προσπάθησε με τον προβολέα να 
του στείλει σήμα για να απομακρυνθεί. Τη στιγ-
μή όμως που διάβαζαν στο «Πηνειός» το σήμα, 
ακούστηκε μια τρομερή έκρηξη. Το άτυχο ναρκα-
λιευτικό βυθίστηκε αμέσως, παρασύροντας μαζί 
του, τους 22 από τους 23 άνδρες του πληρώμα-
τός του. Στο ατύχημα αυτό, μόνον ένας υπαξιω-
ματικός του φάνηκε τυχερός. 

 
Επίλογος 
Η αναγνώριση της προσφοράς που προσέφεραν 
τα ελληνικά πλοία ναρκοπολέμου, σε όλη τη δι-
άρκεια του Β΄ Π.Π., μέσα και έξω από την πα-
τρίδα τους, υπήρξε δεδομένη και σεβαστή από 
όλους. Ιδιαίτερα μάλιστα από τους διοικούντες 
το Βρετανικό Ναυτικό, οι οποίοι και το απέδει-
ξαν με πολλούς τρόπους, κατά τη διάρκεια των 
επιχειρήσεων των ελληνικών αντιτορπιλικών στη 
Μ. Ανατολή. Ο φόρος όμως για την αναγνώριση 
αυτή, ήταν μεγάλος και βαρύς. Όχι μόνο σε υλικό 
που καταστράφηκε, αλλά και σε αίμα που χύθη-
κε από τα πληρώματά τους. Αίμα που, μάλιστα, 
έρευσε σε μια περίοδο που ο πόλεμος για την 
Ελλάδα είχε τελειώσει. Η ρήση που επικρατεί στο 
ναρκοπόλεμο και η οποία λέει, ότι όσοι αλιεύουν 
νάρκες είναι πλησιέστερα στο θεό, επαληθεύτη-
κε απόλυτα, με τους περισσότερους από τους 24 
άνδρες, μέλη πληρωμάτων ναρκαλιευτικών, που 
χάθηκαν κατά την διάρκεια της ναρκαλιείας.
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Η Ελλάδα στη δίνη των δύο κρίσεων

Της Θεοδώρας Ζιοπούλου
Ερευνήτριας του Ινστιτούτου Διεθνών Σχέσεων (ΙΔΙΣ)

Της Στέλλας Ζιοπούλου
Ερευνήτριας του Ινστιτούτου Διεθνών Σχέσεων (ΙΔΙΣ)

Του Δημητρίου Μάλλιου
Οικονομολόγου

Κάρο του Δήμου Αθηναίων κατά τη διάρκεια της Κατοχής με 
στοιβαγμένα πτώματα ανθρώπων που πέθαναν από την πείνα.
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Η Στέλλα Ζιοπούλου γεννήθηκε 
στην Αθήνα το 1988. Αποφοίτησε 
το 2006 από την Ελληνογαλλική 
Σχολή Ουρσουλινών. Το 2010 δι-
εκπεραίωσε τις σπουδές της στο 
Πανεπιστήμιο Πειραιά, στο τμήμα 
Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπου-
δών. Είναι απόφοιτος του μεταπτυ-
χιακού προγράμματος «Διεθνείς 
Σχέσεις και Στρατηγικές Σπουδές» 
στο Πάντειο Πανεπιστήμιο, όπου εκ-
πόνησε τη διπλωματική της εργασία 
με τίτλο «Διεθνείς σχέσεις - Στρα-
τηγική και Μουσικολογία - Μουσι-
κή: Δύο παράλληλοι κόσμοι». Είναι 
ερευνήτρια στο Ινστιτούτο Διεθνών 
Σχέσεων (Ι.Δ.Ι.Σ.) από το 2010 και 
άρθρα της έχουν δημοσιευτεί στον 
ιστότοπο του Τομέα Ευρωατλαντι-
κών Μελετών. Γνωρίζει Γαλλικά, 
Αγγλικά και Ισπανικά.

Η Ζιοπούλου Θεοδώρα γεννήθηκε 
στην Αθήνα το 1987. Είναι από-
φοιτος του τμήματος Διεθνών και 
Ευρωπαϊκών Σπουδών του Πανε-
πιστημίου Πειραιώς και κάτοχος 
μεταπτυχιακού διπλώματος (Μ.Α.) 
«Διεθνές Δίκαιο και Διπλωματικές 
Σπουδές» του τμήματος Διεθνών 
και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Πα-
ντείου Πανεπιστήμιου. Σημαντικό-
τερη διάκριση αποτελεί το Δεύτερο 
Χρηματικό Βραβείο που απέσπασε 
στον Διαγωνισμό Μελετών του Πε-
ριοδικού «Ναυτική Επιθεώρηση», 
για το έτος 2012, για τη μελέτη της 
«Ζητήματα οριοθέτησης θαλασσίων 
ζωνών νησιωτικών περιοχών και 
Διεθνές Δίκαιο: προσέγγιση μέσα 
από την νομολογία διεθνών δικαι-
οδοτικών οργάνων». Από το 2011 
είναι ερευνήτρια στο Ινστιτούτο Δι-
εθνών Σχέσεων (ΙΔΙΣ), στον Τομέα 
Ευρω-ατλαντικών Μελετών (ΤΕ-
ΑΜ). Άρθρα της έχουν δημοσιευτεί 
στον ιστότοπο του ΤΕΑΜ. Γνωρίζει 
Αγγλικά, Γαλλικά, Ισπανικά και Ια-
πωνικά.

Ο Δημήτριος Μάλλιος γεννήθηκε το 
1987 στον Χολαργό Αττικής. Ολο-
κλήρωσε τις βασικές του σπουδές 
στο 1ο Ενιαίο Λύκειο Νέου Ψυχι-
κού και είναι απόφοιτος του Τμή-
ματος Οικονομικών Επιστημών της 
Σχολής Νομικών, Οικονομικών και 
Πολιτικών Επιστημών (Ν.Ο.Π.Ε.) 
του Εθνικού και Καποδιστριακού 
Πανεπιστημίου Αθηνών (Ε.Κ.Π.Α.). 
Γνωρίζει Αγγλικά και Γαλλικά. 
Εκτέλεσε τη στρατιωτική του θη-
τεία στα Τεθωρακισμένα (Κ.Ε.Ν. και 
Π.Ε.Ν. στην Αυλώνα, εκπαίδευση σε 
υπολογιστή στην 21η Ε.Μ.Α. στην 
Αλεξανδρούπολη Έβρου, κατετάγη 
στην ΕΛ.ΔΥ.Κ. - 5η Ε.Μ.Α. στο Μαθι-
άτη Κύπρου - επαναπατρισμός και 
απόλυση από τη Σχολή Αξιωματι-
κών Νοσηλευτικής - Σ.Α.Ν. - στον 
Καρέα Αττικής). Έχει κάνει πρακτική 
σε λογιστικό γραφείο στην περιοχή 
του Νέου Ψυχικού και έχει εργαστεί 
στην Πρώτη Επιχειρηματική Τράπε-
ζα Α.Ε. (FB Bank) στο Τμήμα Εξωτε-
ρικού Εμπορίου. Σήμερα, εργάζεται 
στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος 
Α.Ε. (Ε.Τ.Ε.) στη μονάδα της Κανονι-
στικής Συμμόρφωσης.
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Σκοπός του άρθρου είναι η μελέτη της οικονο-
μικής, κοινωνικής και πολιτικής κατάστασης της 
Ελλάδος, πριν και κατά τη διάρκεια του Δευτέρου 
Παγκοσμίου Πολέμου, καθώς και της σημερινής 
οικονομικής κατάστασης. Για τον σκοπό αυτό, θα 
αναφερθούμε στις οικονομικές κρίσεις 1929 και 
2007. Στην ανάλυση των δύο χρονικών περιό-
δων, θα εξεταστεί σε πρώτο επίπεδο το διεθνές 
περιβάλλον και στη συνέχεια η Ελλάδα, ώστε να 
γίνει κατανοητό πώς το διεθνές περιβάλλον επη-
ρέαζε και επηρεάζει τη χώρα μας. Κοινή συνι-
στώσα και των δύο περιόδων είναι η κυρίαρχη 
θέση της Γερμανίας στην Ευρώπη του 1937 και 
στην Ευρωπαϊκή Ένωση του σήμερα. Τέλος, θα 
επιχειρηθεί σύγκριση των δύο κρίσεων ώστε να 
αναφερθούν ομοιότητες και διαφορές της τότε 
και της σημερινής οικονομικής κατάστασης της 
Ελλάδος.

I.  Διεθνές περιβάλλον και Ελλάδα  
στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο

1.  Διεθνές περιβάλλον 
Α.1.  Οικονομική Κρίση (1929)
Ορισμένοι οικονομολόγοι ισχυρίζονται ότι η 
Κρίση 1929 οφείλεται στην απότομη και ολο-
κληρωτική κατάρρευση των τιμών των μετοχών 
(«κραχ») του Χρηματιστηρίου της Νέας Υόρκης, 
την Τρίτη 29 Οκτωβρίου 1929 –γνωστή ως 
Μαύρη Τρίτη– μετά από τον καθορισμό των 
τιμών σε υψηλά επίπεδα. Άλλοι οικονομολόγοι 
θεωρούν το «κραχ» ως αποτέλεσμα της κρί-
σης. Αξιοσημείωτο πάντως είναι το γεγονός ότι 
εξαιτίας της μείωσης των εισοδημάτων από την 
πτώση των τιμών των μετοχών, προκαλείται πε-
ριορισμός της καταναλωτικής δαπάνης. Ιδιαίτερα 
το εισόδημα των αγροτών περιορίστηκε ακόμη 
περισσότερο, λόγω της παρατεταμένης ξηρασίας 
του καλοκαιριού του 1930. Αποτέλεσμα όλων 
αυτών ήταν η μείωση των τιμών, η εμφάνιση 
αποθεμάτων, καθώς και η πτώση των πωλήσε-
ων των αγαθών και κατ’ επέκταση ολόκληρης 
της παραγωγής. Οι αγροτικές κοινωνίες, όπου τα 
αποθέματα (π.χ. ζωοτροφών, σπόρων, σιτηρών 
κ.λπ.) είναι μέρος της οικονομίας, καθώς και το 
γεγονός ότι οι τιμές των προϊόντων είναι άμεσα 
συνδεδεμένες με την παραγωγή, αντιμετώπι-
σαν την εμφάνιση των μεγαλύτερων ποσοστών 

ανεργίας και πτώσης των εισοδημάτων. Η κρίση 
πέρασε μέσω του εμπορίου από τις Η.Π.Α. στην 
Ευρώπη.

Α.2.  Απαρχές του Δευτέρου Παγκοσμίου 
Πολέμου - Γερμανία

Η Γερμανία, κατά τον 20ό αιώνα, προσπάθησε 
δυο φορές, τον Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο και Β΄ 
Παγκόσμιο Πόλεμο, να κυριαρχήσει στην Ευρώ-
πη και να ανατρέψει την ευρωπαϊκή ισορροπία 
ισχύος. Ένα από τα φλέγοντα ζητήματα της Γερ-
μανίας, ήταν η ασφάλεια, καθώς βρίσκεται στο 
κέντρο της Ευρώπης χωρίς αρκετά φυσικά αμυ-
ντικά εμπόδια. Οι δυο κυριότεροι αντίπαλοί της 
από το 1862 μέχρι το 1945, ήταν η Γαλλία και η 
Ρωσία. Από το 1900 και μετά προστέθηκε και το 
Ηνωμένο Βασίλειο. 

Ο Χίτλερ εκμεταλλεύτηκε την παγκόσμια κρί-
ση που άρχισε με το «κραχ» της Wall Street το 
1929 και τις επιπτώσεις αυτής στη Γερμανία, 
δηλαδή την ανεργία, την απόγνωση και την πεί-
να, για να αυξήσει την επιρροή του στο πολιτικό 
γίγνεσθαι και να πάρει με το μέρος του περισσό-
τερες κοινωνικές ομάδες. Όταν ανέβηκε το 1933 
στην εξουσία, απέσυρε τη Γερμανία από τη Διά-
σκεψη Αφοπλισμού της Γενεύης και την Κοινω-
νία των Εθνών και ξεκίνησε να εξοπλίζει μυστι-
κά τη Γερμανία, παραβιάζοντας τη Συνθήκη των 
Βερσαλλιών (1919), που της είχε επιβληθεί από 
τις νικήτριες δυνάμεις και την έθετε υπό διεθνή 
έλεγχο. Θεωρούσε ότι η μόνη σωτηρία από την 
οικονομική κρίση, την έλλειψη τροφίμων, πρώτων 
υλών, κυρίως πετρελαίου και σιδηρομεταλλευμά-
των και το απαραίτητο ξένο συνάλλαγμα για την 
πληρωμή των εισαγωγών, ήταν η προσάρτηση 
μεγαλύτερου ζωτικού χώρου, δηλαδή χωρών 
στις οποίες θα ασκούσε οικονομικό έλεγχο κα-
θορίζοντας συμφέρουσες συναλλαγματικές αξίες 
και από τις οποίες θα εξασφάλιζε εισαγωγές. Το 
1937, η Γερμανία κατάφερε να γίνει η ισχυρότερη 
χώρα στην Ευρώπη σε οικονομικό και στρατιω-
τικό επίπεδο. Αυτομάτως η ισορροπία δυνάμεων 
αντιστράφηκε προς όφελός της. 

Η Γαλλία, η Βρετανία και η Σοβιετική Ένωση 
δεν επιθυμούσαν να εμπλακούν σε έναν ακόμη 
πόλεμο, ο οποίος όπως πίστευαν θα ήταν οικο-
νομικά ζημιογόνος. Για αυτό το λόγο, άργησαν να 
πάρουν ουσιώδη μέτρα αντιμετώπισης του γερμα-
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νικού επεκτατισμού και να ανατρέψουν το γερμα-
νικό καθεστώς όσο ήταν νωρίς.

2.  Η ελληνική οικονομία και κοινωνία 
την εποχή του Μεσοπολέμου

Β.1.  Οικονομική κρίση και χρεωκοπία 
(1929-1932)

Η Μικρασιατική Καταστροφή (1922) επηρέασε 
θετικά και αρνητικά την ελληνική οικονομία. Εισή-
χθη στην Ελλάδα ένα σημαντικό μέρος κεφαλαί-
ων των Ελλήνων επιχειρηματιών της Οθωμανι-
κής αυτοκρατορίας και διευρύνθηκε η εσωτερική 
αγορά, καθώς εμπλουτίσθηκε με ένα πολυάριθμο 
ειδικευμένο εργατικό δυναμικό, ενώ αυξήθηκαν 
οι κρατικές δαπάνες με σκοπό την αποκατάσταση 
των προσφύγων1. Η Ελλάδα, για να μπορέσει να 
χρηματοδοτήσει τα έργα υποδομής για την απο-
κατάσταση των προσφύγων, σύναψε εξωτερικά 
δάνεια συνολικού ύψους 150% του ετήσιου Ακα-
θάριστου Εθνικού Προϊόντος (Α.Ε.Π.) της χώρας. 
Το 1928, η Ελλάδα εντάχθηκε στον Χρυσό Κανό-
να, ο οποίος θέσπιζε τον χρυσό ως αποθεματικό 
νόμισμα των κεντρικών τραπεζών. Το ελληνικό 
κράτος μπορούσε να εξασφαλίζει έσοδα για την 
αποπληρωμή των δανείων μέσω των υψηλών 
ρυθμών οικονομικής του μεγέθυνσης. Σε αυτό 
συνετέλεσε και η υποτίμηση της δραχμής (1920-
1928), η οποία λειτούργησε προστατευτικά για την 
οικονομία του.

Τα κύρια χαρακτηριστικά της ελληνικής οικο-
νομίας ήταν η χαμηλή εκβιομηχάνιση, ο κρατικός 
παρεμβατισμός, ιδιαίτερα στον χρηματοπιστωτικό 
τομέα, η παραγωγή μικρής κλίμακας στη γεωργία 
και στη βιομηχανία, καθώς και η υψηλή εξάρτηση 
από τις οικονομίες των ξένων χωρών. Η Ελλάδα 
έκανε εξαγωγές αγροτικών προϊόντων και εισήγα-
γε βιομηχανικά προϊόντα. Ο κυριότερος εμπορικός 
εταίρος της Ελλάδας ήταν η Γερμανία και ακολου-
θούσε η Βρετανία. 

Κατά την περίοδο της Μεγάλης Ύφεσης (1929-
1933), εγκαταλείπεται ο κανόνας του χρυσού και 
παρατηρείται μαζική μετατροπή των δραχμών σε 
ξένα νομίσματα προς εξασφάλιση των καταθετών. 

1  Βλ. Γ. Μήλιος, «Η ελληνική οικονομία κατά τον 20ό αιώνα», 
στο βιβλίο Η Ελλάδα στον 19ο και 20ο αιώνα, εισαγωγή στην 
Ελληνική Κοινωνία, Αθήνα, Τόπος, (2010), σελ. 272.

Κατ’ επέκταση, υφίσταται μαζική φυγή κεφαλαίων 
στο εξωτερικό και συρρίκνωση των συναλλαγ-
ματικών διαθεσίμων της Τράπεζας της Ελλάδος. 
Αυτό είχε ως αποτέλεσμα η Ελλάδα να μην μπο-
ρεί πλέον να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της 
προς τους διεθνείς δανειστές της και την 1η Μαΐου 
1932 να κηρύξει χρεωκοπία. Έτσι, περιορίστηκαν 
οι εισαγωγές και τέθηκαν ποσοστώσεις στα περισ-
σότερα εισαγόμενα είδη. Οι Έλληνες καταναλωτές 
άρχισαν να στρέφονται στα φθηνά αγαθά εγχώρι-
ας παραγωγής, γεγονός που βοήθησε θετικά την 
ελληνική οικονομία. Σύμφωνα με στοιχεία της τότε 
Κοινωνίας των Εθνών, παρατηρείται παράλληλη 
αύξηση και της ελληνικής βιομηχανικής παραγω-
γής (1933-1938).

Η εγκατάλειψη του κανόνα του χρυσού άφησε 
τη νομισματική πολιτική στην διακριτική ευχέρεια 
της Τράπεζας της Ελλάδος, η οποία αναδείχθηκε 
σε κεντρικό θεσμό, καθώς επέβλεπε την κίνηση 
των συναλλαγματικών ισοτιμιών και ήλεγχε την 
εγχώρια παροχή χρήματος. 

Β.2.  Κοινωνικά και πολιτικά 
χαρακτηριστικά

Η ελληνική κοινωνία, λίγο πριν κηρυχθεί ο ελλη-
νο-ιταλικός πόλεμος (1940), χαρακτηριζόταν από 
αρκετές αντιθέσεις, που ήταν απόρροια των τε-
λευταίων δύο δεκαετιών. Κατά την περίοδο του 
Μεσοπολέμου, υπήρχε έντονη κοινωνική έντα-
ση σε όλο το φάσμα της ελληνικής επικράτειας. 
Σημειώνονταν μεγάλες αιματηρές διαδηλώσεις, 
απεργίες και συγκρούσεις. Επίσης, ήταν εμφανής 
η αδυναμία λειτουργίας του κρατικού μηχανισμού 
και χαρακτηριστική ήταν η συνεχής εναλλαγή των 
κυβερνήσεων. Αυτή η κοινωνική και πολιτική ρευ-
στότητα έκρυβε πίσω της μια οικονομία σε κρίση, 
η οποία χαρακτηριζόταν από εξαιρετική αστάθεια. 
Η κλειστή κοινωνία και η οικονομική εσωστρέφεια 
υπερίσχυε στην Ελλάδα αυτής της περιόδου. 

Η εν λόγω κατάσταση ήταν απόρροια της οι-
κονομικής κρίσης του 1929-32, καθώς επίσης και 
του ερχομού των προσφύγων από την Μικρά Ασία 
στην Ελλάδα. Η ενσωμάτωση των προσφύγων αυ-
τών, δεν είχε ολοκληρωθεί όταν ξέσπασε ο Δεύ-
τερος Παγκόσμιος Πόλεμος και υπήρχαν έντονες 
οικονομικές, πολιτισμικές και εθνικές διαφορές, 
που συνέχιζαν να χωρίζουν τους πληθυσμούς. Ως 
τη δεκαετία του 1960 τουλάχιστον, η οικονομία, η 
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κοινωνία, το κράτος, ο πολιτισμός, η ιδεολογία και 
η πολιτική σημαδεύτηκαν έντονα από το προσφυ-
γικό στοιχείο και την απομόνωση που γέννησε η 
κρίση του 19322.

Όσον αφορά την κοινωνική υπόσταση της 
Ελλάδας, παρατηρούμε πως μέχρι τα μέσα της 
δεκαετίας 1930, ήταν έντονη η αντιπαράθεση Βε-
νιζελικών - Αντιβενιζελικών, που διαμόρφωσε τις 
συνθήκες πολιτικής πόλωσης. Επιπρόσθετα, είχα-
με την εμφάνιση του κομμουνιστικού κόμματος, 
που ήρθε να αμφισβητήσει το αστικό καθεστώς και 
εξέφρασε τη λαϊκή δυσαρέσκεια, με ένα τεράστιο 
κύμα διαδηλώσεων και απεργιών. Με την επιβολή 
της δικτατορίας του Μεταξά (1936), οι αντιθέσεις 
αυτές της ελληνικής κοινωνίας παρέμειναν έντο-
νες.

3.  Περίοδος Γερμανικής Κατοχής 
(1941-1945)

Β.1.  Η ελληνική οικονομία την περίοδο  
της Κατοχής 

Δραματικές ήταν οι επιπτώσεις του πολέμου και 
της γερμανικής κατοχής στην ελληνική οικονομία. 
Οι κατοχικές δυνάμεις για να καλύψουν τις υλικές 
τους ανάγκες για τη συνέχιση του πολέμου και πιο 
συγκεκριμένα τον ανεφοδιασμό της εκστρατείας 
στην Βόρεια Αφρική, ακολούθησαν την πολιτική 
της εξάντλησης. Δέσμευσαν την παραγωγή κα-
ταναλωτικών αγαθών και τον φυσικό πλούτο, 
επίταξαν τα μέσα συγκοινωνίας, τα καύσιμα και 
τα εφεδρικά αποθέματα βασικών ειδών, στρατι-
ωτικού και φαρμακευτικού υλικού και ενδυμάτων, 
με αποτέλεσμα να διακοπεί ο ανεφοδιασμός των 
πόλεων με τρόφιμα από τις αγροτικές περιοχές και 
να επηρεαστεί δυσμενώς η οικονομία των πόλεων. 
Παράλληλα, η μεταφορά αγαθών από την θάλασ-
σα διακόπηκε, λόγω του ναυτικού αποκλεισμού 
της Ελλάδας από τους Συμμάχους. Έτσι δημιουρ-
γήθηκαν κλειστές τοπικές οικονομίες, στις οποίες 
εμφανίστηκε το φαινόμενο των μαύρων αγορών, 
δηλαδή ενός συστήματος αγοράς, το οποίο δεν 
ελέγχεται από τις κρατικές αρχές, στο οποίο κα-
θορίζονται τιμές μονοπωλίου και κατ’ επέκταση οι 

2  Βλ. Σακελλαρόπουλος Θ. Διον., Οικονομία Κοινωνία Κράτος στην 
Ελλάδα του Μεσοπολέμου, Αθήνα, Πληροφόρηση, (1991), σελ. 
13

τιμές των αγαθών ορίζονται σε εξωφρενικά υψη-
λά επίπεδα. Στα πλαίσια αυτής της αγοράς, ανταλ-
λάσσονταν κοσμήματα, χρυσά νομίσματα, έργα τέ-
χνης και ακίνητα. Όσον αφορά τα ακίνητα, η τιμή 
τους είχε πέσει κατά κόρον. Οι παραγωγοί και οι 
προμηθευτές της μαύρης αγοράς δεν άργησαν να 
συγκεντρώσουν μεγάλες ποσότητες χρημάτων. Το 
κίνητρο λειτουργίας της μαύρης αγοράς ήταν το 
κέρδος και ο έλεγχος για διακίνηση μικρών ποσο-
τήτων αγαθών.

Παράλληλα, λειτουργούσε και το σύστημα του 
δελτίου, το οποίο ήταν διοικητικό μέτρο κοινωνι-
κής πρόνοιας με σκοπό την ομοιόμορφη διάθεση 
στον αστικό πληθυσμό ειδών πρώτης ανάγκης3. 
Κινητήριος δύναμή του αποτελούσε η οργανωμένη 
Αντίσταση, η οποία λόγω της ομαδικής της λει-
τουργίας μπορούσε να αποτρέψει τη δράση των 
μαυραγοριτών και να εφοδιάσει με τρόφιμα τις ευ-
παθείς ομάδες. Λόγω της φύσης τους, τα δύο αυτά 
συστήματα ήταν μεταξύ τους ανταγωνιστικά. Εκτός 
από την οργανωμένη Αντίσταση, ο Διεθνής Ερυ-
θρός Σταυρός βοήθησε με τη σειρά του στον ανε-
φοδιασμό των πόλεων, από τα τέλη του 1943.

Οι κατοχικές δυνάμεις, εκτός από την απειλή 
και τη χρήση βίας, χρησιμοποιούσαν και οικονο-
μικά κίνητρα, ώστε να βρουν κρυμμένα ιδιωτικά 
αποθέματα. Από τα πρώτα είδη που κατασχέθηκαν 
ήταν το ελαιόλαδο. Πολύ σύντομα συμφωνήθηκε 
η καταβολή κατοχικών δαπανών από την ελλη-
νική κυβέρνηση στις αρχές του Άξονα. Το Νοέμ-
βριο 1941, οι κατοχικές δαπάνες ανέρχονταν σε 
25 δισεκατομμύρια δραχμές, ενώ τον Αύγουστο 
1943, σε 850 δισεκατομμύρια δραχμές. Σύμφωνα 
με τον τότε γενικό διευθυντή του Υπουργείου Οι-
κονομικών, το κατά κεφαλήν μερίδιο οφειλής στην 
Ελλάδα ήταν πέντε (5) φορές υψηλότερο από ό,τι 
στην Γαλλία. Για να καλυφθούν αυτές οι δαπάνες, 
εκδιδόταν νέο νόμισμα με αποτέλεσμα την υποτί-
μηση του χρήματος. Αυτοί που ζημιώθηκαν ήταν 
οι μισθωτοί, οι εργάτες, λόγω μείωσης της αξίας 
των μισθών και όσοι είχαν καταθέσεις σε τρά-
πεζες, λόγω μείωσης της αξίας τους, ενώ ωφε-
λήθηκαν όσοι είχαν οφειλές, καθώς μειώθηκε η 
αγοραστική δύναμη του χρήματος. Παραδείγματος 

3  Βλ. Σ. Θωμαδάκης, Μαύρη αγορά, πληθωρισμός και βία στην οικο-
νομία της κατεχόμενης Ελλάδος», στο βιβλίο Η Ελλάδα στη δεκαε-
τία 1940-1950, ένα έθνος σε κρίση, Θεμέλιο (2006), σελ. 136.
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χάριν, τον Οκτώβριο 1940, μισθωτός με 75 δραχ-
μές μέσο ημερομίσθιο είχε αγοραστική δύναμη 
4,9 σιτηρεσίων, δηλαδή τα αναγκαία καθημερινά 
αγαθά. Τον Αύγουστο 1943, ο ίδιος καταναλωτής 
είχε μέσο ημερομίσθιο 8.500 δραχμές με αγορα-
στική δύναμη 0,64 σιτηρεσίων. Στην περίπτωση 

του οφειλέτη, τον Οκτώβριο 1940, μισθωτός με 
μέσο ημερομίσθιο 75 δραχμών και οφειλή 50 
δραχμών χρωστάει το 0,67 του ημερομισθίου. 
Τον Αύγουστο 1943, ο ίδιος οφειλέτης με μέσο 
ημερομίσθιο 8.500 δραχμών χρωστάει το 0,006 
του ημερομισθίου. 

ΠΙΝΑΚΑΣ 2
ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΟΥ ΚΑΙ ΣΙΤΗΡΕΣΙΟΥ

(ΚΟΣΤΟΥΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ)
ΣΕ ΤΙΜΕΣ ΜΑΥΡΗΣ ΑΓΟΡΑΣ (ΔΡΑΧΜΕΣ)

Έτος Τιμή Σιτηρεσίου Μέσο Ημερομίσθιο Αναλογία

Οκτώβριος 1940 15.2 75 4,9

Απρίλιος 1943 9.301.0 4.500 0,48

Αύγουστος 1943 13.293.0 8.500 0,64

Δεκέμβριος 1943 52.423.0 75.000 1,43

Φεβρουάριος 1944 221.320.0 175.00 0,79

Μέσος όρος περιόδου Κατοχής 0,84

Πηγή: Θωμαδάκης Σ., «Μαύρη αγορά, πληθωρισμός και βία στην οικονομία της κατεχόμενης Ελλάδος», 
στο βιβλίο Η Ελλάδα στη δεκαετία 1940-1950, ένα έθνος σε κρίση, Θεμέλιο (2006), σελ. 131

Στις 11.30 το πρωί της Κυριακής 27 Απριλίου 1941 γερμανικό τζιπ κατεβάζει τους στρατιώτες που θα καταλάμβαναν το 
τότε Υπουργείο Ναυτικών στην οδό Παπαρρηγοπούλου. Τη θέση του Έλληνα ναύτη παίρνει Γερμανός στρατιώτης (Μαθι-
όπουλος Σ. «Εικόνες Κατοχής», εκδ. Ερμής, Αθήνα 1990).
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Δεν ήταν λίγες οι περιπτώσεις όπου παρα-
τηρήθηκε το φαινόμενο της παράκαμψης της 
χρηματικής ανταλλαγής με ολική κατάσχεση του 
παραγόμενου προϊόντος και επιστροφή ποσοστού 
του στον παραγωγό. Παρ’ όλο που η ελληνική βι-
ομηχανική παραγωγή μειώθηκε τραγικά, αρκετές 
βιομηχανίες διατηρήθηκαν σε λειτουργία χωρίς να 
υποστούν φθορές, με απώτερο σκοπό την κάλυψη 
των αναγκών των κατοχικών δυνάμεων. Εξαίρεση 
αποτελούν όσες επλήγησαν από τους βομβαρδι-

σμούς των Συμμάχων, προκειμένου να πλήξουν 
τους προμηθευτές των γερμανικών κατοχικών 
δυνάμεων.

Β.2.  Η ελληνική κοινωνία την περίοδο  
της Κατοχής (1941-1945)

Οι συνθήκες του πολέμου και της Κατοχής προ-
κάλεσαν σοβαρές κοινωνικές ανακατατάξεις. Χι-
λιάδες άνθρωποι πέθαναν από την πείνα. Υπονο-
μεύτηκε η προπολεμική κοινωνική ιεραρχία, είχαμε 

Γερμανός φρουρός πάνω στον Αρδηττό κοιτάζει προς το Λυκαβηττό τις τελευταίες ημέρες της γερμανικής κατοχής της 
Ελλάδος.
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αποδιοργάνωση της υπάρχουσας οικονομίας και 
επιπρόσθετα αποδυνάμωση των θεσμών και των 
διαφόρων μηχανισμών.

Πλέον δεσπόζουν νέες προτεραιότητες και 
κανόνες που είχε θεσπίσει η πραγματικότητα 
της κατοχικής περιόδου. Όλη αυτή η αποδιάρ-
θρωση της χώρας και η έλλειψη νομιμοποίησης 
της δωσίλογης κυβέρνησης, δημιούργησαν τις 
συνθήκες ανάπτυξης αντιστασιακών κινημάτων 
ενάντια στους Γερμανούς για την απελευθέρω-
ση της Ελλάδος. Τα κινήματα ήταν ο Εθνικός 
Δημοκρατικός Ελληνικός Σύνδεσμος (Ε.Δ.Ε.Σ.), 
η Εθνική Κοινωνική Απελευθέρωση (Ε.Κ.Κ.Α) 
και το Εθνικό Απελευθερωτικό Μέτωπο (Ε.Α.Μ.) 
με τον Εθνικό Λαϊκό Απελευθερωτικό Στρατό 
(Ε.Λ.Α.Σ.). Το Ε.Α.Μ. διαμόρφωσε ένα πρόγραμ-
μα που υποσχόταν εθνική απελευθέρωση και 
κοινωνική αλλαγή. Η εμφάνιση της αντίστασης 
του Ε.Α.Μ.-Ε.Λ.Α.Σ. και η σύγκρουσή του με τα 
στρατεύματα κατοχής, όπως και με τη δωσίλογη 
κυβέρνηση, δημιούργησαν τις συνθήκες για την 
ανάδυση έντονων κοινωνικο-πολιτικών αντιθέ-
σεων. Στη δημιουργία αντιστασιακών κινημάτων 
συνέβαλε και η σύνταξη, από τις δυνάμεις του 
Άξονα, δωσιλογικών παραστρατιωτικών ορ-
γανώσεων, των επονομαζόμενων Ταγμάτων 
Ασφαλείας, τα μέλη των οποίων απολάμβαναν 
οικονομικά οφέλη.

Οι κατοχικές δυνάμεις, μέσω προπαγανδι-
στικών εκστρατειών για καλύτερες συνθήκες 
διαβίωσης στην Βόρεια Ευρώπη, προσπάθησαν, 
χωρίς ωστόσο επιτυχία, να αποσπάσουν εργατι-
κό δυναμικό για την κάλυψη των αναγκών τους 
σε θέσεις εργασίας, καθώς και την αποδυνάμω-
ση της αντίστασης στην Ελλάδα. Μια ακόμη από 
τις επιδιώξεις των κατοχικών δυνάμεων ήταν η 
μετατροπή του εθνικοαπελευθερωτικού αγώνα 
σε εμφύλιο πόλεμο. Η δωσίλογη κυβέρνηση μα-
ζί με τα Τάγματα Ασφαλείας ενώθηκαν με τις 
γερμανικές δυνάμεις κατοχής για να αποτρέ-
ψουν την κυριαρχία του Ε.Α.Μ. - Ε.Λ.Α.Σ. μετά την 
απελευθέρωση. Τέλος, το Ε.Α.Μ.-Ε.Λ.Α.Σ. έκανε 
πόλεμο κατά των Γερμανών και των Ταγμάτων 
Ασφαλείας και προσπαθούσε να επεκτείνει τον 
έλεγχό του σε όλη την ελληνική επικράτεια, ώστε 
να βρεθεί σε θέση ισχύος έπειτα από την απε-
λευθέρωση.

Βλέπουμε πως σε αυτή την περίοδο, οι δια-

φορετικές πολιτισμικές καταβολές που υπήρχαν 
στην Ελλάδα από την περίοδο του Μεσοπολέμου, 
επηρεάστηκαν σε μεγάλο βαθμό από τις πολι-
τικές ταυτότητες που δημιουργήθηκαν κατά τη 
δεκαετία 1940. Υπήρχαν ακόμα οι προπολεμικές 
αντιθέσεις, αλλά πλέον είχαν αναδιαταχθεί βα-
σισμένες στη διαίρεση μεταξύ Αριστεράς - Δεξι-
άς. Εν κατακλείδι, η Αντίσταση άλλαξε ριζικά την 
ελληνική κοινωνία, συνδέοντας τον αγώνα της 
εθνικής απελευθέρωσης με το όραμα για κοι-
νωνική αλλαγή.

II.  Διεθνές περιβάλλον και Ελλάδα  
του σήμερα

1.  Σημερινή Οικονομική Κρίση  
(2007-2013)

Η ύφεση που εμφανίστηκε την διετία 2008-2009 
και διαρκεί ως τις μέρες μας ξεκίνησε, επίσης, 
από τις Η.Π.Α. και εξαπλώθηκε γρήγορα σε όλο 
τον κόσμο. Από το καλοκαίρι 2007 μέχρι το Σε-
πτέμβριο 2008, η παγκόσμια οικονομία αντιμε-
τώπισε δύο διαφορετικά πλήγματα. Κατ’ αρχήν, 
εμφανίστηκε διττή απαξίωση της αξίας των 
ακινήτων: i. ως περιουσιακών στοιχείων, ii. ως 
εξασφαλίσεων δανειακών συμβάσεων (χρημα-
τοπιστωτική κρίση).

Το δεύτερο πλήγμα έλαβε χώρο το Σεπτέμ-
βριο 2008 και εμφανίστηκε με την άνοδο των 
τιμών των τροφίμων, μετάλλων και πετρελαίου, 
το οποίο έδωσε χαρακτήρα τροφικής και ενερ-
γειακής κρίσης.

2.  Ελληνική Οικονομία
Λόγω του κλειστού χαρακτήρα της ελληνικής οι-
κονομίας, η χώρα μας δεν επηρεάστηκε αμέσως 
από τη στασιμότητα της Ευρώπης. Το 2009 όμως, 
η Ελλάδα εισέρχεται σε φάση ύφεσης. Η ύφεση 
φανέρωσε το υπερμεγέθες δημοσιονομικό έλ-
λειμμα και την πιθανή δυσκολία χειρισμού του. Η 
υπερχρέωση του Ελληνικού Δημοσίου, εξαιτίας 
του μεγάλου ελλείμματος, έγινε αισθητή και είχε 
ως αποτέλεσμα η ύφεση να χαρακτηρισθεί ως 
δημοσιονομική κρίση, δηλαδή κρίση χρέους. Σε 
πρώτη φάση, η κρίση οδήγησε τους οίκους αξιο-
λόγησης, όπως η Moody’s, η Fitch και η Standard 
and Poor’s, να υποβιβάσουν απανωτά την πι-
στοληπτική ικανότητα της Ελλάδος. Η χώρα μας 
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ακουσίως έγινε μέλος μιας ομάδος τεσσάρων 
κρατών η οποία στους κύκλους των επενδυτών 
έγινε γνωστή ως P.I.G.S. ((P)ortugal - Πορτογα-
λία, (I)reland - Ιρλανδία, (G)reece - Ελλάδα, (S)
pain - Ισπανία). Αυτό σήμανε και την δυσχέρεια 
της Ελλάδος για δανεισμό με ευνοϊκούς όρους. 
Στις 23 Απριλίου 2010, η Ελλάδα επισήμως ζή-
τησε την προσφυγή της σε μηχανισμό στήριξης, 
με τη συμμετοχή του Δ.Ν.Τ. –Διεθνές Νομισματικό 
Ταμείο– λόγω του υπερβολικά υψηλού επιτοκίου 
δανεισμού της. Ως αποτέλεσμα, θεσπίστηκαν οι 
υπ’ αριθ. 3845/05-05-2010, 4046/14-02-2012 
και 4093/12-11-2012 νόμοι αντίστοιχα, γνωστοί 
ως Μνημόνια Συνεννόησης –Memorandum of 
Understandings– τα οποία είναι προγράμματα οι-
κονομικής προσαρμογής για την Ελλάδα, με στό-
χο την αντιμετώπιση της οικονομικής κρίσης4.

Προκειμένου να αποτραπεί επέκταση της κρί-
σης και στον ελληνικό τραπεζικό τομέα, ιδρύθηκε 
από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή το Ταμείο Χρημα-
τοπιστωτικής Σταθερότητας (Τ.Χ.Σ.), το οποίο ανέ-
λαβε την χορήγηση κεφαλαίων σε τράπεζες των 
οποίων τα ίδια κεφάλαια συρρικνώνονταν σημα-
ντικά και η ιδιωτική λύση ήταν ανέφικτη. Λόγω 
της εξαγοράς δημοσίου χρέους από τις ελληνι-
κές τράπεζες, γνωστό ως «κούρεμα» (haircut), 
και της δυσκολίας εύρεσης ιδιωτικών κεφαλαίων, 
αρκετές τράπεζες αντιμετώπισαν την ανάγκη του 
Τ.Χ.Σ. και έτσι, εμφανίστηκε η Τραπεζική Κρίση. Το 
αποτέλεσμα ήταν ο τραπεζικός χάρτης της Ελλά-
δος να αλλάξει άρδην. Οι τράπεζες που αντιμε-
τώπισαν προβλήματα απορροφήθηκαν από υγιείς 
τράπεζες.

3.  Οικονομική Κρίση και Γερμανία
Μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, η Γερμανία 
είχε χάσει τις ηθικές και υλικές της δυνάμεις. Από 
το 1952 ως τη δεκαετία 1990, ήταν δεσμευμένη 
στην Ευρωπαϊκή Ένωση για να επιτύχει τους στό-
χους της. Σύμφωνα με τον καγκελάριο Κολ, στο 
κυβερνητικό του πρόγραμμα για το 1991-1994, 
«η Γερμανία είναι η πατρίδα μας, η Ευρώπη είναι 
το μέλλον μας». Μέσα όμως σε αυτό το διάστημα 
«ανήλθε από τη θέση του υπάκουου μαθητή στη 

4  Βλ. http://ec.europa.eu/ellada/press-center/news/archives/
news_20120614-mnimonio_apantiseis_el.htm

θέση του δασκάλου της Ευρώπης»5. Η Ευρωπαϊκή 
Ένωση σήμερα αποτελείται από 28 κράτη μέλη. Η 
κρίση του ευρώ και η δημοσιονομική κρίση που 
μαστίζει την Ευρώπη έδωσαν την ευκαιρία στη 
Γερμανία, όντας το ισχυρότερο οικονομικά ευ-
ρωπαϊκό κράτος, να επηρεάζει καταλυτικά απο-
φάσεις για το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
μέλος της οποίας είναι και η Ελλάδα.

Το μέλλον της Ευρώπης όμως, προδιαγράφε-
ται δυσοίωνο καθόσον στην παρούσα φάση τα 
περισσότερα ευρωπαϊκά κράτη, πλην της Γερμανί-
ας, αποκτούν όλο και περισσότερο βάρος χρέους. 
Έτσι, η Γερμανία ασφαλώς και καθορίζεται ως το 
κράτος «κλειδί» για την επίλυση του ευρωπαϊκού 
προβλήματος. Όμως οι προτάσεις της για συνεχή 
λιτότητα φαίνεται ότι δεν επιλύουν το πρόβλημα 
αλλά αντίθετα το επιτείνουν και μάλιστα δημιουρ-
γώντας και αποσχιστικές τάσεις κρατών από το 
ευρωπαϊκό σύνολο με αποτέλεσμα τον οικονομι-
κό διαχωρισμό σε ευρωπαϊκό Νότο (οικονομικά 
ασθενέστεροι) και ευρωπαϊκό Βορρά (οικονομικά 
δυνατότεροι).

Τέλος, γίνεται αντιληπτό πως η κρίση της Ευ-
ρωπαϊκής Ένωσης δεν είναι μόνο κρίση χρέους 
αλλά και κρίση αξιών. Η Γερμανία και γενικά όλα 
τα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να κα-
τανοήσουν πως χωρίς ανεκτικότητα, αλληλεγγύη, 
ελευθερία και συνεργασία η Ευρώπη δεν μπορεί 
να προχωρήσει.

III.  Σύγκριση των δύο οικονομικών 
κρίσεων

Πέρα από την κοινή αφετηρία των δύο κρίσεων, 
άλλο κοινό στοιχείο αποτελεί το γεγονός της πα-
γκόσμιας εμβέλειάς τους. Η Κρίση 1929 ήταν χρη-
ματιστηριακή, ενώ η σύγχρονη είναι τραπεζική και 
τροφική - ενεργειακή. Στην περίπτωση της Ελλά-
δας, η πρώτη κρίση ήταν της ίδιας μορφής όπως 
παγκοσμίως, αλλά αντιμετώπιζε, επιπροσθέτως, 
δυσχέρεια στην αποπληρωμή των δανείων της. 
Εν αντιθέσει, στη σημερινή κρίση, η Ελλάδα αντι-
μετωπίζει πέραν των παγκόσμιων προβλημάτων 
και ύφεση δημοσιονομικού χαρακτήρα.

Όσον αφορά την Κρίση 1929, η σφοδρότητα 
και ο χρόνος παραμονής της εκάστοτε χώρας εντός 

5  Βλ. Ulrich Beck, Από τον Μακιαβέλλι στη Μερκιαβέλλι, η Γερμα-
νική Ευρώπη και οι Στρατηγικές Εξουσίας της Κρίσης, σελ. 23



Τεύχος 586-Τομος 173 | Ναυτική Επιθεώρηση  129

του φαινομένου της ύφεσης ήταν συνάρτηση της 
διάρθρωσης της οικονομίας της. Χαρακτηριστικό 
παράδειγμα αποτελούν οι τρεις ισχυρές οικονομίες 
της Ευρώπης (Ηνωμένο Βασίλειο, Γαλλία, Γερμα-
νία) και οι Η.Π.Α., των οποίων η διαφοροποίηση 
του Α.Ε.Π. τους μέσα στα 19 χρόνια (1921 - 1939) 
εμφανίζεται στο κάτωθι διάγραμμα:

Συγκριτικά με τις χώρες που αναφέρθηκαν πιο 
πάνω, παρατίθεται το διάγραμμα της μεταβολής 
του Κατά Κεφαλήν Α.Ε.Π. Της Ελλάδος για το διά-
στημα 1921 - 1929.

Είναι ξεκάθαρο ότι για τις πρώτες τέσσερις 
χώρες, οι οποίες είχαν ισχυρές οικονομίες, η κρί-
ση τις επηρέασε σε ένταση και σε διάρκεια. Αυτό 
φαίνεται και από το μέγεθος της ύφεσης –μεγάλη 
πτώση του Α.Ε.Π.– αλλά και από το γεγονός ότι 
διήρκεσε τέσσερα χρόνια (1929 - 1932). Εν αντι-
θέσει, η ελληνική οικονομία, η οποία σημειώνεται 

ότι δεν ήταν ισχυρή, δεν αντιμετώπισε ύφεση σε 
επίπεδο παραγωγής, το οποίο φαίνεται από την 
πορεία του Κατά Κεφαλήν Α.Ε.Π., αλλά σε επίπε-
δο ισοζυγίου πληρωμών, δηλαδή αντιμετώπισε 

Πηγή: Τράπεζα της Ελλάδος, Η κρίση του 1929, η Ελληνική Οικονομία και οι εκθέσεις της Τράπεζας της Ελλάδος 
για τα έτη 1928 - 1940. Κατασκευή: Μάλλιος Δημήτριος.
Η.Π.Α.: Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν σε σταθερές τιμές του 1929 (1921 - 1939)
Ηνωμένο Βασίλειο: Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν σε σταθερές τιμές του 1938 (1921 - 1939)
Γαλλία: Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν σε σταθερές τιμές της περιόδου 1905 - 1913 (1921 - 1938)
Γερμανία: Καθαρό Εθνικό Προϊόν σε σταθερές τιμές του 1913 (1925 - 1938)

Πηγή: Τράπεζα της Ελλάδος, Η κρίση του 1929, η Ελληνική Οικονομία και οι εκθέσεις της Τράπεζας της Ελλάδος 
για τα έτη 1928 - 1940. Κατασκευή: Μάλλιος Δημήτριος.
Κατά κεφαλήν Α.Ε.Π. σε σταθερές τιμές 1914.
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πρόβλημα στην αποπληρωμή του εξωτερικού 
δημόσιου χρέους.

Συμπερασματικά για τη νεώτερη κρίση, ο βαθ-
μός της έντασης και της διάρκειας της ύφεσης 
αποτυπώνεται στο διάγραμμα μεταβολής του 
Α.Ε.Π. τεσσάρων μεγάλων οικονομιών (Η.Π.Α., 
Ευρωζώνη, Ηνωμένο Βασίλειο και Ιαπωνία).

Το μέγεθος της κρίσης της ελληνικής οικο-

νομίας αντικατοπτρίζεται στο κάτωθι διάγραμ-
μα:

Εύκολα συμπεραίνει κανείς, ότι η κρίση 
στην Ελλάδα εμφανίστηκε με ένα εξάμηνο δι-
αφορά από ό,τι στον υπόλοιπο κόσμο και ενώ 
στο πρώτο τρίμηνο 2009 στις τέσσερις μεγάλες 
οικονομίες αρχίζει η ανάκαμψη ή εξομάλυνση 
της ύφεσης, στην Ελλάδα ξεκινά από το τέταρτο 
τρίμηνο του 2011, μια σχετικά μικρή αλλά ελπι-
δοφόρα άνοδος.

Συμπεράσματα 
Έχοντας αναλύσει όλα τα παραπάνω, καταλήγουμε 

Πηγή: Τράπεζα της Ελλάδος, Η κρίση του 1929, η Ελληνική Οικονομία και οι εκθέσεις της Τράπεζας της Ελλάδος 
για τα έτη 1928 - 1940. Κατασκευή: Μάλλιος Δημήτριος.
Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν σε σταθερές τιμές, τριμηνιαία στοιχεία, ετήσιος ρυθμός μεταβολής.

Πηγή: Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛ.ΣΤΑΤ.). Κατασκευή: Μάλλιος Δημήτριος 
Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν σε σταθερές τιμές 2005, τριμηνιαία στοιχεία, ετήσιος ρυθμός μεταβολής.
Ποσοστιαία μεταβολή του Α.Ε.Π. ως προς το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους.
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ότι η σημερινή οικονομική κρίση είναι μεγαλύτερης 
διάρκειας από αυτής του 1929 και πιο περίπλοκη, 
καθώς η χώρα μας είναι μέλος της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης και υπάγεται στην Ευρωπαϊκή Κεντρική 
Τράπεζα.

Η Γερμανία θα πρέπει να συνειδητοποιήσει, 
ως το οικονομικά ισχυρότερο ευρωπαϊκό κράτος, 
ότι ευοίωνο ευρωπαϊκό μέλλον προϋποθέτει μία 
Γερμανία της Ευρώπης και όχι μια Ευρώπη της 
Γερμανίας..

Τέλος, θα πρέπει να βλέπουμε την εκάστοτε 
κρίση ως μια ευκαιρία αλλαγής και επαναπροσ-
διορισμού των υπαρχουσών οικονομικών, κοι-
νωνικών και πολιτικών καταστάσεων. Επίσης, 
με τη βοήθεια διδαγμάτων του παρελθόντος να 
αποφεύγουμε λάθη του και να οδηγούμαστε σε 
ένα καλύτερο μέλλον. Δεν πρέπει να χάνουμε την 
ελπίδα μας και να θυμόμαστε τη ρήση του Χαρί-
λαου Τρικούπη:

«Η Ελλάς προώρισθαι να ζήση και θα ζήση»
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ΑΠΟΣΤΡΑΤΕΙΕΣ

• Τέθηκε σε αποστρατεία ως ευδοκίμως τερ-
ματίσας τη σταδιοδρομία του ο Αρχιπλοίαρχος 
Μηχανικός Νικήτας Θεοδοσίου. 

• Τέθηκαν σε αποστρατεία ως ευδοκίμως τερ-
ματίσαντες τη σταδιοδρομία τους οι παρακάτω 
Πλοίαρχοι: 

Μηχανικός: Νικόλαος Κίτζιος
Υγειονομικού/Ιατρός: Λαυρέντιος Μπε-

σμέρτης.

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

Μάχιμοι: Κωνσταντίνος Σαμπάνης, Πέτρος 
Δραγκιώτης, Ηλίας Καραμπέτσος, Παύλος Μιχάλα-
ρος, Ευστάθιος Ψαριάδης, Σπυρίδων Πατρελάκης

Μηχανικοί: Βασίλειος Αθανασόπουλος, Πα-
ναγιώτης Χαλαστής

Υγειονομικού/Ιατροί: Εμμανουήλ Αναστα-
σάκης, Μιχαήλ Μάρακας, Φαίδρα-Χριστίνα Οικο-
νόμου

Υγειονομικού/Νοσηλευτικής: Αικατερίνη 
Κοντζιά, Γεωργία Δάρα, Όλγα Αναγνώστου, Δή-
μητρα Κουτσιούμπα, Ειρήνη Αϊβαλιώτου.

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

Μάχιμοι: Αναστάσιος Ακτίπης, Γεώργιος Μα-
τζούρης

Μηχανικός: Δημήτριος Ζηλούδης
Οικονομικού: Παναγιώτης Καλλέργης, Γε-

ώργιος Τσομής, Μιχαήλ Μηλαθιανάκης, Γεώργιος 
Καπόγλου.

• Προήχθη στο βαθμό του Αντιπλοιάρχου 
και τέθηκε σε αποστρατεία μετά από αίτησή του, ο 
Πλωτάρχης Μάχιμος Παναγιώτης Ματσάγγας.

• Προήχθησαν στο βαθμό του Αντιπλοιάρ-

χου και τέθηκαν σε αποστρατεία μετά από αίτησή 
τους οι παρακάτω Πλωτάρχες (Ε): Θεμιστοκλής 
Κωνσταντάς, Ιωάννης Φασουλής, Αναστάσιος 
Γαβριήλ, Γεώργιος Καλογήρου, Αθανάσιος Αλε-
ξόπουλος, Στυλιανός Αγάθος, Παναγιώτης Παπα-
χρήστου, Ιωάννης Παπαθεοδοσίου, Αναστάσιος 
Αναστασόπουλος, Σάββας Κόης, Κυριάκος Απέρ-
γης, Βασίλειος Χατζάκος, Φίλιππος Σκιαδόπου-
λος, Ηλίας Κοπανίδης, Κωνσταντίνος Δορλής, 
Κωνσταντίνος Πατούνης, Δημήτριος Μπούρλας, 
Θεόδωρος Δημητρούλης, Αλέξιος Τεκτονίδης, 
Ιωάννης Σαββάκης, Θεόδωρος Χαραλάμπους, 
Στυλιανός Ζάννος.

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

Μάχιμοι: Θεόδωρος Ραφαηλίδης, Σπυρίδων 
Κατσούλας, Χαράλαμπος Τσουκαλάς, Ιωάννης 
Μαθιουδάκης

Μηχανικός: Γεώργιος Ταραντίλης.

• Τέθηκαν σε αυτεπάγγελτη αποστρατεία οι 
παρακάτω Πλωτάρχες (Ε): Σωτήριος Μωραΐτης, 
Ευάγγελος Ψύλλας, Κοσμάς Καψάλης, Χρήστος 
Παναγιώτου, Σταύρος Καπιδάκης, Αθανάσιος Μη-
τσικάρης.

• Τέθηκαν σε αποστρατεία μετά από αίτησή 
τους οι παρακάτω Πλωτάρχες (Ε): Χρυσούλα 
Τζουβάρα, Κυριακούλα Κουτσοποδιώτου. 

• Προήχθησαν στο βαθμό του Πλωτάρχη και 
τέθηκαν σε αποστρατεία μετά από αίτησή τους, οι 
παρακάτω Υποπλοίαρχοι (Ε): Μαρία Σουρβίνου, 
Σταύρος Κογιάννης, Γεώργιος Βολακάκης, Κων-
σταντίνος Τρανάκος, Ευάγγελος Κακαρούντας, 
Μιλτιάδης Δελάρτας.

• Τέθηκαν σε αυτεπάγγελτη αποστρατεία ως 
ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους 

ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ - ΑΝΘΥΠΑΣΠΙΣΤΩΝ - ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ
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οι παρακάτω Υποπλοίαρχοι (Ε): Χαράλαμπος 
Χατζηδάκης, Ιωάννα Αντωνίου.

• Τέθηκαν σε αποστρατεία μετά από αίτησή 
τους οι παρακάτω Υποπλοίαρχοι (Ε): Εμμανου-
ήλ Καραμήτσος, Ευθύμιος Τζώρτζης, Εμμανουήλ 
Αλεξάκης, Βασίλειος Αποστολάκης, Παναγιώτης 
Αντωνιάδης, Κωνσταντίνος Σπανόπουλος, Προ-
κόπιος Σκούρας, Αλέξανδρος Μιχόπουλος, Κων-
σταντίνος Μαζοκοπάκης, Δημήτριος Μπαλάσκας, 
Ιωάννης Γεράρδης, Νικόλαος Σταυρόπουλος, 
Απόστολος Στεφανόπουλος, Γρηγόριος Μαρκέζης, 
Παναγιώτης Κουτσούκος, Πολυχρόνης Μπακαρέ-
ζος, Χρυσόστομος Μόνος, Ευάγγελος Μανώλης, 
Γεώργιος Μωραΐτης, Αργύριος Γαλίτης, Δημήτριος 
Κόλλιας, Αναστάσιος Καλόβολος, Νικόλαος Λά-
βδας, Γεώργιος Συκιώτης, Βασίλειος Θεοδώρου, 
Αθανάσιος Χαρτσάς, Γεώργιος Παπαδόπουλος, 
Ελευθέριος Καραπαναγιώτης, Σταύρος Ματθαίου, 
Νικόλαος Παναγιωτόπουλος, Μάρκος Στεργίου, 
Ιωάννης Παναγόπουλος.

• Προήχθησαν στο βαθμό του Υποπλοιάρχου 
και τέθηκαν σε αποστρατεία μετά από αίτησή τους 
οι παρακάτω Ανθυποπλοίαρχοι (Ε): Νικόλαος 
Ασβεστάς, Παναγιώτης Λυμπέρης, Παύλος-Μά-
ριος Κατσούλης, Ιωάννης Κουλαρμάνης.

• Τέθηκε σε αποστρατεία μετά από αίτησή του 
ο Ανθυποπλοίαρχος Μάχιμος Βασίλειος Πα-
παχαραλάμπους.

• Τέθηκαν σε αποστρατεία μετά από αίτησή 
τους οι παρακάτω Ανθυποπλοίαρχοι (Ε): Θεό-
δωρος Φιλιόπουλος, Μιχάλης Νεαμονίτης, Θεό-
δωρος Μυλωνάς, Γεώργιος Καλόξυλος, Γεώργι-
ος Δίκαρος, Μιχάλης Φραγκιαδουλάκης, Ιωάννης 
Καρβέλης, Ουρανία Γιαννακοπούλου, Ευφροσύνη 
Δραγασάκη, Βασιλική Μαλανδράκη, Αναστασία 
Τζαβάρα, Νίκη Χαλκοπούλου, Γαρυφαλιά Τσόπα, 
Βασιλική Γεωργίου, Φωτεινή Κωνσταντινίδου, 
Ελένη Γιαλίρη, Παναγιώτης Φελεμέγκας, Διονύ-
σιος Αρβανιτάκης, Ιωάννης Μαργαρίτης, Ελευ-
θέριος Φωτεινός, Αντώνιος Φασόλης, Στυλιανός 
Σάμπος, Αγγελική Γκατζιού, Ιωάννα Μπόμπου, 
Μαριγώ Λιαρομάτη, Άννα-Μαρία Σακουλέβα, 
Ελένη Λουκοπούλου, Ειρήνη Αδικημενάκη, Πα-
ναγιώτης Ανδρεαδέλλης, Βασίλειος Δακτυλάς, 

Ζώης Ραζόπουλος, Καλλιόπη Χαλκιά, Σωτηρία 
Χαραλαμποπούλου, Ανδριάνα Τρίπλη, Αναστάσιος 
Βαδάσης, Δήμητρα Κωνσταντοπούλου, Αγγελίνα 
Πασχαλίδη, Αικατερίνη Λαμπράκη, Σωτηρία Λυ-
μπεροπούλου.

• Τέθηκε σε αυτεπάγγελτη αποστρατεία με το 
βαθμό της Ανθυπασπιστή η Αρχικελευστής 
ΕΜΘ (ΠΡΟΓ.Η/Υ) Κυριακή Ξανθοπούλου.

• Τέθηκαν σε αποστρατεία μετά από αίτησή 
τους με το βαθμό του Ανθυπασπιστή οι παρα-
κάτω Αρχικελευστές ΕΜΘ: Αθανάσιος Βασιλει-
άδης (ΘΑΛ), Καλλιόπη Παπαδάκη (ΣΗΜ), Πάτρα 
Βασιλοπούλου (ΔΙΑΧ/ΧΤ).

• Προήχθη στο βαθμό του Ανθυπασπιστή ο 
Αρχικελευστής ΕΜΘ (ΜΗΧ) Νικόλαος Γούσης, 
προαγωγή λογιζομένη από 21 Αυγούστου 2013, 
ημερομηνία που είναι η προηγούμενη του θανά-
του του.

• Προήχθη στο βαθμό του Αρχικελευστή ο 
Επικελευστής ΕΜΘ (Τ/ΠΒ) Βασίλειος Πασάς, 
προαγωγή λογιζομένη από 18 Αυγούστου 2013, 
ημερομηνία που είναι η προηγούμενη του θανά-
του του.

• Τέθηκαν σε αυτεπάγγελτη αποστρατεία οι 
παρακάτω Επικελευστές ΕΜΘ: Βασίλειος Ευ-
αγγελάτος (ΔΙΑΧ), Κωνσταντίνος Τσαγκαράτος 
(ΜΗΧ).

• Τέθηκε σε αποστρατεία μετά από αίτησή του 
με το βαθμό του Επικελευστή, ο Κελευστής 
ΕΠ.ΟΠ (ΜΗΧ) Γεώργιος Παπαναστασίου.

ΠΡΟΑΓΩΓΕΣ

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

Μάχιμος: Ιωάννης Σταματογιάννης
Μηχανικός: Σάββας Ηλιόπουλος
Υγειονομικού/Ιατρός: Τριαντάφυλλος Ντό-

σκας.
Υγειονομικού/Νοσηλευτικής: Αγγελική 

Μπάλτα, Μαρία Καμπόλη, Μαριάννα Γκίκα, Μαρία 
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Σταθάκη, Αναστασία Ταντάρου, Αντιγόνη Σκου-
μπουρδή.

• Προήχθησαν στο βαθμό του Πλωτάρχη οι 
παρακάτω Υποπλοίαρχοι:

Μάχιμος: Ευθύμιος Μπουραντάς
Υγειονομικού/Ιατροί: Αθανάσιος Πατιαλιά-

κας, Μιχαήλ Γκιαουράκης, Βασίλειος Σουρίδης.

• Προήχθησαν στο βαθμό του Πλωτάρχη οι 
παρακάτω Υποπλοίαρχοι (Ε): Ευάγγελος Πό-
γκας, Γεώργιος Αγγελινός, Κωνσταντίνος Ζάρας.

• Προήχθη στο βαθμό του Υποπλοιάρχου 
ο Ανθυποπλοίαρχος Μάχιμος Χρήστος Δου-
μένης.

• Προήχθησαν στο βαθμό του Υποπλοιάρ-
χου οι παρακάτω Ανθυποπλοίαρχοι (Ε): Γεώρ-
γιος Τσιριγώτης, Κωνσταντίνος Ντράνος, Χρήστος 
Γιαννιδάκης, Αλέξανδρος Μιχόπουλος, Ευάγγελος 
Καλαφατάς, Ανδρέας Παπαμιχαλάκης, Παναγιώ-
της Μαυροειδής, Χρήστος Καλαϊτζίδης, Ιωάννης 
Γκαμπράνης, Απόστολος Βαρθαλίτης, Γεώργιος 
Πετράκος, Ιωάννης Κοκκαλάς, Προκόπιος Σκού-
ρας, Αθανάσιος Ζαγανάς, Χρήστος Ανδρεσάκης, 
Χρήστος Παπαχρήστου, Ελευθέριος Καραπαναγι-
ώτης, Ιωάννης Κλάππας, Εμμανουήλ Φουντουλά-
κης, Στυλιανός Πάλλας, Σταμάτιος Ελευσινιώτης, 
Κωνσταντίνος Ζιάκας, Θεόδωρος Μιχαήλ, Χρή-
στος Ευσταθίου, Νικόλαος Χριστοφίλης, Χρήστος 
Μαραβέλιας, Νικόλαος Βοσδογάνης, Πέτρος 
Μήτσιος, Ιωάννης Θεοδωρόπουλος, Παναγιώ-
της Τούντας, Παναγιώτης Παππούλιας, Ανδρέας 
Κεκάτος, Κωνσταντίνος Χριστοβασίλης, Απόστο-
λος Ζέκος, Γεώργιος Μπαντουβάκης, Εμμανουήλ 
Καλισκάμης, Αχιλλέας Μπούτσικας, Γεώργιος Κα-
μαραδός, Δημήτριος Πλούμης, Παναγιώτης Χα-
ραλαμπόπουλος, Θωμάς Πριμίδης, Ελευθέριος 
Καραβάς, Γεώργιος Αντωνίου, Ανδρέας Κοροβέ-
σης, Πέτρος Αλεξόπουλος, Ιωάννης Προμπονάς, 
Βασίλειος Τσατάς, Κωνσταντίνος Μουλιανάκης, 
Ευάγγελος Σφυράκης, Κωνσταντίνος Γονίδης, Κυ-
ριάκος Νένδος, Γεώργιος Βλουτής, Παναγιώτης 
Πετράκος, Δημήτριος Κοντογιάννης, Ελευθέριος 
Νιέρρης, Άγγελος Φίλος, Γεώργιος Χατζηνικο-
λάου, Ανδρέας Βαζαίος, Δημήτριος Βούλγαρης, 
Ισίδωρος Ματθαιογιάννης, Ιωάννης Πολύζος, 

Γεώργιος Τσιριμιάγκος, Νικόλαος Κατσιμίτσης, 
Κωνσταντίνος Ράικος, Κωνσταντίνος Κουτρουλά-
κης, Γεώργιος Ηρειώτης, Φραγκίσκος Διαμάντης, 
Ευάγγελος Μωραΐτης, Εμμανουήλ Κακλαμά-
νος, Τηλέμαχος Σαγρές, Αναστάσιος Μιχάλαρος, 
Ελευθέριος Περδικάρης, Γεώργιος Λαμπρινό-
πουλος, Στέφανος Καφούσης, Πέτρος Σαλούφας, 
Κωνσταντίνος Κωνσταντίνου, Μιχαήλ Κριθήνας, 
Κωνσταντίνος Τζούμας, Μαρίνος Σελάμης, Κων-
σταντίνος Χρυσοβέργης, Αργύριος Χρονόπου-
λος, Κωνσταντίνος Ντασκαγιάννης, Μιλτιάδης 
Παντελόπουλος, Σάββας Ψυρρόπουλος, Ευάγ-
γελος Λουκάς, Νικήτας Καρανδρέας, Ροδόλφος 
Μπάκας, Μιχαήλ Θεοδωρίδης, Βασίλειος Θεο-
δώρου, Ιωάννης Σγούντζος, Αντώνιος Χουλάκης, 
Χρήστος Κουτρόπουλος, Αθανάσιος Πετρίδης, 
Αντώνιος Παράσχης, Στυλιανός Σταματακάκος, 
Βασίλειος Μαράγκας, Γεώργιος Συκιώτης, Βασί-
λειος Καρακίτσος, Γεώργιος Παπαδαντωνάκης, 
Κωνσταντίνος Σπανός, Χαράλαμπος Αλεξόπου-
λος, Βασίλειος Βασιλικής, Παναγιώτης Αντζαρά-
κης, Γεώργιος Νικόπουλος, Μιχαήλ Μητσάκος, 
Αριστείδης Φίσφης, Ιωάννης Νεοφώτιστος, Γε-
ώργιος Μποτωνάκης, Χαράλαμπος Δακανάλης, 
Αθανάσιος Σακελλαρίου, Απόστολος Κυδωνάκης, 
Ιωάννης Τίγκας, Νικόλαος Λάμπρου, Κομνηνός 
Κοφίνης, Κωνσταντίνος Καμπουρόπουλος, Εμ-
μανουήλ Πολυχρονάκης, Βασίλειος Λουμάνης, 
Σπυρίδων Κουντζαβεκιάρης, Γεώργιος Νάσκας, 
Σπυρίδων Θεοτοκάτος, Κωνσταντίνος Αλβανίδης, 
Δημοσθένης Λαγούτος, Αλέξανδρος Σκιαδόπου-
λος, Ευστράτιος Γομέλης, Ανδρέας Καρακώστας, 
Γεώργιος Γούναρης, Χρήστος Ανδρέου, Γεώργιος 
Θείος, Ιωάννης Χατζηπαναγιώτου, Παναγιώτης 
Καρελιώτης, Σωτήριος Τσούτσουρας, Κυριάκος 
Τσοβός, Σπυρίδων Τσάλας, Σπυρίδων Σκουρτσί-
δης, Παναγιώτης Μάχος, Θεόδωρος Κουρούσης, 
Ιωάννης Ανδρέου, Μιχαήλ Βάρκας, Ιωάννης Πα-
πλάς, Διονύσιος Μπούρος, Ιωάννης Σταμπουλής, 
Χρήστος Δασκαλάκης, Δημήτριος Γραμματέας, 
Ευάγγελος Σουλιώτης, Παναγιώτης Κρουστάλης, 
Γεώργιος Παγκράτης, Δημήτριος Παυλής, Χαρά-
λαμπος Δόγας, Ανδρέας Γκούσης, Χρήστος Πα-
παμιχαήλ, Μιχαήλ Αλευράς, Λάμπρος Αντωνίου, 
Ευάγγελος Σοφράς, Κωνσταντίνος Κοκλιώτης, 
Αντώνιος Ντρές, Ιωάννης Ρόδης, Αναστάσιος 
Καλόβολος, Ιγνάτιος Καράουστας, Χρήστος Βαμ-
βούνης, Κωνσταντίνος Μαζοκοπάκης, Ιωάννης 
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Πάλλας, Δημήτριος Αλεξάκης, Στυλιανός Χατζη-
μπαλίδης, Αλέξανδρος Παντέλογλου, Παναγιώ-
της Σταθόπουλος, Χρήστος Παπαδάκης, Γεώργι-
ος Τσάντζαλος, Σωκράτης Αλικάκος, Στέφανος 
Ντουκάκης, Ελευθέριος Πολιάς, Χρήστος Κοσμάς, 
Ιωάννης Ράπτης, Γεώργιος Σκούτας, Δημήτριος 
Μερτζάνης, Ιούλιος Θεοδώσης, Εμμανουήλ Βα-
σιλάκης, Γεώργιος Καλόβολος, Φώτιος Παπαδη-
μητρίου, Κωνσταντίνος Λεύκοβιτς, Αναστάσιος 
Τσοβός, Χαράλαμπος Παλτάογλου, Ταξιάρχης 
Πανέτας, Γεώργιος Μπακάλης, Βασίλειος Ρήγας, 
Παντελεήμων Βασιλάκης, Ηλίας Κουρής, Νικόλα-
ος Λαβδάς, Μάρκος Στεργίου, Βασίλειος Μποφί-
λης, Αθανάσιος Ασανακίδης, Σπυρίδων Γκόγκας, 
Τιμόθεος Χαλιώτης, Δημήτριος Κόλλιας, Κωνστα-
ντίνος Γεωργιάδης, Δημήτριος Μπαλάσκας, Βασί-
λειος Τόγιας, Ανάργυρος Πουλάκης, Αλέξανδρος 
Γαλανόπουλος, Κωνσταντίνος Μαμμής, Σταμάτιος 
Παπαμιχαήλ, Βασίλειος Μυλωνάς, Παύλος Ραπα-
τζίκος, Ιωάννης Νίτσος, Αναστάσιος Πέτρογλου, 
Γεώργιος Μαχαίρας, Γεώργιος Ανδρουλιδάκης, 
Εμμανουήλ Αμπλιανίτης, Δημήτριος Κουτσού-
κος, Κωνσταντίνος Σμερνής, Ευάγγελος Τσεβάς, 
Κωνσταντίνος Σκλήρας, Ιωάννης Μπάχας, Κων-
σταντίνος Βλάχος, Αντώνιος Κελέσης, Αλέξιος 
Στογιάνος, Ιωάννης Παναγόπουλος, Νικόλαος 
Ζιώρης, Ελευθέριος Καυκαλάς, Ευάγγελος Μη-
τσός, Κωνσταντίνος Γκούσης, Ιωάννης Χαρτοπά-
κης, Λεωνίδας Σαγιάς, Παντελής Κωστορρίζος, 
Δημήτριος Γιαννάτος, Ευθύμιος Δημητράς, Ιωάν-
να Αντωνίου.

• Προήχθησαν στο βαθμό του Ανθυποπλοι-
άρχου οι παρακάτω Σημαιοφόροι (Ε): Κων-
σταντίνος Χατζηιακώβου, Ευάγγελος Γκίνης, 
Δημήτριος Καρνέσης, Κωνσταντίνος Σαντοριναί-
ος-Περρής, Πέτρος Παλληκάρης, Πέτρος Βλάχος, 
Γεώργιος Παπασωτηρίου, Ελευθέριος Ποντικέ-
ρης, Ιωάννης Αποστόλου, Χρήστος Παλατιανός, 
Βασίλειος Αλατζάς, Αρτέμιος Βελτανισιάν, Στυλι-
ανός Νικέλλης, Δημήτριος Καλιανιώτης, Γεώργι-
ος Μπατσικώστας, Ιωάννης Παναγιωτόπουλος, 
Λουκάς Κρέμος, Αντώνιος Πατσιλίβας, Ιωάννης 
Πανταζέλος, Παναγιώτης Αλαφάκης, Παναγιώ-
της Σταύρου, Γεράσιμος Στάμος, Κωνσταντίνος 
Μπακαλούλης, Ευάγγελος Ρήγκος, Δημήτριος 
Τσαμπής, Θεόδωρος Τσοκαναρίδης, Ελευθέριος 
Αγγελής, Μικές Ταυλάριος, Ιάκωβος Ζυγούκης, 

Ιωάννης Κατσιμίχας, Χρήστος Νικολάου, Νικό-
λαος Μερζιώτης, Γεώργιος Κοτσώνης, Γερά-
σιμος Βάλσαμος, Κωνσταντίνος Αχυρόπουλος, 
Χρήστος Καρατόλιος, Λάζαρος Παραμύθας, Ιω-
άννης Μάνος, Αριστομένης Κούτκιας, Νικόλαος 
Τζεκάκης, Ευγένιος Παπαδόπουλος, Εμμανουήλ 
Παπαδάκης, Γεώργιος Μανουσάκης, Κωνσταντί-
νος Δράκος, Αχιλλέας Ξηρόκωστας, Γεώργιος 
Περράκης, Λάμπρος Κολοκοτρώνης, Δημήτριος 
Μαρούλης, Ηλίας Κολοβός, Αθανάσιος Χονδρο-
νάσιος, Ανδρέας Σκαρόπουλος, Κωνσταντίνος 
Τριαντάφυλλος, Κωνσταντίνος Καψάλης, Από-
στολος Ξιούρας, Ιωάννης Χάνας, Κωνσταντίνος 
Μωραΐτης, Διονύσιος Κουλουμπιώτης, Αθανά-
σιος Νικήτας, Δημήτριος Χριστολουκάς, Νικό-
λαος Δέδες, Στυλιανός Γεωργιάδης, Χρήστος 
Ανδρεάδης, Αθανάσιος Καραούλης, Ιωάννης 
Κανδρής, Παναγιώτης Παραβατός, Σεραφείμ 
Παπαλαμπρόπουλος, Παναγιώτης Γκίνης, Νικό-
λαος Καραγιάννης, Αλέξανδρος Ρουμελιώτης, 
Σταύρος Τούτσης, Λεωνίδας Ζαβέρδας, Δημή-
τριος Γιοσάκης, Ηλίας Αναστασίου, Αναστάσιος 
Παναγιώτου, Εμμανουήλ Κώτσος, Ιωάννης Δι-
αμαντάκος, Γεώργιος Αλεξανδράκης, Σπυρίδων 
Κωστογιάννης, Πασχάλης Γκογκίδης, Κωνστα-
ντίνος Τσερπές, Σωτήριος Λεονάρδος, Γεώργι-
ος Μαράτος, Αναστάσιος Καλότυχος, Ανδριανός 
Ευσταθίου, Πρόδρομος Θεοχαρίδης, Μιχαήλ 
Καρβούνης, Δημήτριος Καραπάνος, Αθανάσιος 
Πάνος, Εμμανουήλ Παπαδάκης, Χαράλαμπος 
Τσιλιβίγκος, Γεώργιος Ιερομόναχος, Ιωάννης 
Ζηλιέρης, Μιχαήλ Μαγιάτης, Δημήτριος Γιαννικό-
πουλος, Παναγιώτης Αλαμάγκος, Νικόλαος Χαρι-
τάκης, Κωνσταντίνος Τσιόδουλος, Κωνσταντίνος 
Νίττας, Νεκτάριος Βιέννας, Ανδρέας Κατσαρός, 
Παναγιώτης Πνάκας, Ελευθέριος Πετρόπουλος, 
Γεώργιος Κωστόπουλος, Λάμπρος Καπέλης, 
Αριστοτέλης Δημητριάδης, Ιωάννης Βογιαντζής, 
Δημήτριος Τρύφων, Αντώνιος Συκόφιλος, Πανα-
γιώτης Φελεμέγκας, Ηλίας Νικολέτος, Δημήτριος 
Τσιαραδήμας, Γεώργιος Μέριανος, Νικήτας Γε-
ωργάς, Σπυρίδων Παπασταθάτος, Κωνσταντίνος 
Κουτσούκος, Παναγιώτης Λογοθέτης, Νικόλαος 
Διαμαντίδης, Γεώργιος Νίκου, Μηνάς Φασουλής, 
Σταύρος-Τιερύ Σκαπέτης, Χαρίλαος Χρυσικόπου-
λος, Απόστολος Κυριακός, Αναστασία Ζαγκου-
ντίνου, Ελένη Αλεξανδρή, Ζωή Αϊδίνη, Γεωργία 
Βασιλείου, Αναστασία Σεπέτη, Μαρία Φράγκου, 
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Μαργαρίτα Κούζογλου, Δήμητρα Βγενοπούλου, 
Δήμητρα Βεγιάννη, Μαρία Τατσιώκα, Δήμητρα 
Δρόσου, Στυλιανή Σιόγκα, Μαρία Χανιώτη, Τερέ-
ζα Δημητρίου, Παναγιώτα Βλαχοπούλου, Ευδοξία 
Γιαννακοπούλου, Μαρίνα Γαβριλάκη, Μαρία Τσι-
ρώνη, Μαργαρίτα Παραλίκα, Ανδριάννα Τσιλιβί-
γκου, Γιαννούλα Βουρτσάνη, Γεωργία Τζαμάκου, 
Αργυρώ Μάγκου, Στυλιανή Πανούση, Κωνσταντί-
να Αγγελάκη, Κωνσταντινιά Μάρκου, Ευφροσύνη 
Τζιόκα, Μαρία Πανταγούτσου, Σουλτάνα-Ευλα-
μπία Βερναρλή, Ελισάβετ Μόνια, Ανδρονίκη Πα-
χάκη, Γεωργία Αυγερινοπούλου, Ελένη Μπεσί-
ρη, Ανδριάνα Τρίπλη, Αναστασία Χριστοπούλου, 
Αργυρή Χαρούπα, Αικατερίνη Σταματοπούλου, 
Φλώρα Γεωργαντίδη, Φλώρα Παληκαροπούλου, 
Παρασκευή Τρίτση, Ιωάννα Στυλιανοπούλου, 
Φανή Πετροπούλου, Παρασκευή Κουτσοκώστα, 
Αποστολία Θώδου, Ευπραξία Κατσιλιάνου, Ελένη 
Κωστέτσου, Ηλιάνα-Βαρβάρα Ζωμένου, Αντωνία 
Κωνσταντινίδου, Αντωνία Μάνδυλα, Αικατερίνη 
Ρίζου, Μαρία Τσουνάκα, Ελένη Μανούσου, Μα-
ρία Φωτά, Λαμπρινή Βλάχου, Δήμητρα Μαυρο-
πούλου, Καλλιόπη Παυλίδου, Αφροδίτη Τρίμη, 
Ελευθερία Τοράκη, Μαρία Παπαγεωργίου, Κυπα-
ρισσία Κανάκη, Παρασκευή Γκραικιώτου, Κερα-
τσού Μάρκου, Παναγιώτα Ηλιοπούλου, Αφροδίτη 
Βλαχοχριστοπούλου, Αθανασία Παππά, Χαρίκλεια 
Παπαδογιάννη, Ειρήνη Παπασωτηρίου, Ευαγγε-
λία Παπαστεριάδη, Άννα Παγώνη, Αναστασία Πα-
παδοπούλου, Χρυσοβαλάντη Σιαφάκα. 

• Προάγουμε στο βαθμό του Υποπλοιάρχου 
τους παρακάτω Ανθυποπλοιάρχους Έφεδρους 
εξ Εφέδρων Οικονομικού, Ολυμπιονίκες - Πα-
γκοσμιονίκες: Σπυρίδων Γιαννιώτης, Σταυρούλα 
Ζυγούρη, Χρήστος Μελέτογλου, Ευτυχία Παππά 
- Παπαβασιλοπούλου, Ιωάννης Γαβριηλίδης, Σω-
τήριος Τράκας, Βαρβάρα Μαγνήσαλη, Ευάγγελος 
Χειμώνας. 

• Προήχθησαν στο βαθμό του Ανθυποπλοι-
άρχου οι παρακάτω Σημαιοφόροι Ειδικής Μο-
νιμότητας Χειριστές Ελικοπτέρων: Σπυρίδων 
Μπουγάς, Φώτης Δαβάκης.

• Προήχθησαν στο βαθμό του Σημαιοφόρου 
οι παρακάτω Ανθυπασπιστές Ειδικοτήτων: 
Νικόλαος Μπαγινέτας, Γεώργιος Μπακογιώργος, 
Διονύσιος Τσέκος, Ξενοφών Λιβιτσάνος, Παναγι-
ώτης Καραμανλής, Αναστάσιος Βοργιάς, Γεώργι-
ος Αρβανίτης, Μιχαήλ Κολουρίδης, Παναγιώτης 
Νίκου, Πέτρος Ζερβέας, Δημήτριος Αποστολάκης, 
Νικόλαος - Δημήτριος Μπούτσης, Χρήστος Πιπέ-
ρας, Ιωάννης Τρύφωνας, Αθανάσιος Κεφαλληνός, 
Βασίλειος Ντισλής, Φίλιππος Κατωπόδης, Αλέξαν-
δρος Ηλιάδης, Μιχαήλ Μιόβολος, Ηλίας Παππάς.

ΟΝΟΜΑΣΙΕΣ

• Ονομάζονται Μόνιμοι Σημαιοφόροι και κα-
τατάσσονται στο Πολεμικό Ναυτικό οι παρακάτω 
μαθητές/μαθήτριες που αποφοίτησαν ευδόκιμα 
από την ΣΣΑΣ, ακαδημαϊκού έτους 2012-2013:

Οικονομικού: Νικόλαος Μυλωνάς, Χρυσά-
φη Βασιλακάκη, Αικατερίνη Λεώνη, Ευστάθιος 
Λεπτουργός, Θεόδωρος Κούνης, Ελευθερία Ζερ-
βού, Ασημίνα-Ελένη Λεβέντη, Παναγιώτης Μαυ-
ρομάτης.

Υγειονομικού/Ιατροί: Παναγιώτης Παναγό-
πουλος, Νικόλαος Κάππος, Ιωάννης Βασιλόπου-
λος, Απόστολος Παπαδούδης, Σπυρίδων - Νικήτας 
Σκαράκης, Κυριακή Μαρούδα, Ιωάννης Λάππας, 
Δημήτριος Παπαποστόλου, Βασίλειος Κωνσταντί-
νου, Βασιλική Βλάχου.

Υγειονομικού/Οδοντίατρος: Παναγιώτης 
Χαχής.

Υγειονομικού/Κτηνίατροι: Αναστασία Δη-
μανοπούλου, Μαρία Στογιάννου.

Υγειονομικού/Ψυχολόγοι: Ευγενία Γρυπά-
ρη, Παναγιώτα Λειβαδίτη.

• Ονομάζονται Μόνιμοι Σημαιοφόροι και κα-
τατάσσονται στο Πολεμικό Ναυτικό οι παρακάτω 
μαθητές/μαθήτριες που αποφοίτησαν ευδόκιμα 
από την ΣΑΝ, ακαδημαϊκού έτους 2012-2013: 
Ειρήνη Κιούπκιολη, Νικόλαος Πιταροκοίλης, Σταυ-
ρούλα Παπαδημητρίου, Ιωάννης Μεϊδάνης, Βασί-
λειος Ζαλακώστας.
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ΑΥΤΟΙ ΠΟΥ ΕΦΥΓΑΝ

Ναύαρχος ε.α.
Θωμάς Κατωπόδης ΠΝ
Πατέρας του Μάχιμου Πλωτάρχη Παναγιώτη 
Κατωπόδη ΠΝ
Απεβίωσε την 10η Σεπτεμβρίου 2013. Γεννήθη-
κε το 1948 στη Λευκάδα. Το 1966 εισήλθε στη 
ΣΝΔ, το 1970 αποφοίτησε ως Σημαιοφόρος Μά-
χιμος, το 1973 προήχθη σε Ανθυποπλοίαρχο, το 
1977 σε Υποπλοίαρχο, το 1982 σε Πλωτάρχη, το 
1987 σε Αντιπλοίαρχο, το 1992 σε Πλοίαρχο, το 
1997 σε Αρχιπλοίαρχο, το 2001 σε Υποναύαρχο, 
το 2002 σε Αντιναύαρχο και το 2004 τέθηκε σε 
αποστρατεία ενώ παράλληλα του απονεμήθηκε ο 
τίτλος του Επίτιμου Αρχηγού Στόλου.
Είχε τιμηθεί με τις εξής Ηθικές Αμοιβές:
ΠΑΡΑΣΗΜΑ: Ανώτερος Ταξιάρχης του Τάγματος 
της Τιμής, Ανώτερος Ταξιάρχης του Τάγματος του 
Φοίνικος, Ταξιάρχης του Τάγματος της Τιμής, Ταξι-
άρχης του Τάγματος του Φοίνικος, Χρυσός Σταυ-
ρός του Τάγματος της Τιμής.
ΜΕΤΑΛΛΙΑ: Στρατιωτικής Αξίας Α΄ και Β΄ Τάξε-
ως.
ΔΙΑΜΝΗΜΟΝΕΥΣΕΙΣ: Αξίας και Τιμής, Ηγεσίας 
Σχηματισμού Μεγάλης Μονάδος Γ΄ και Α΄ Τά-
ξεως, Ευδοκίμου Διοικήσεως Γ΄ και Α΄ Τάξεως, 
Υπηρεσιών Αξιωματικού Επιτελούς Β΄ Τάξεως.

Υποναύαρχος ε.α.
Δημήτριος Λιούμης ΠΝ
Απεβίωσε την 17η Σεπτεμβρίου 2013. Γεννήθηκε 
το 1942 στην Αθήνα. Το 1960 εισήλθε στη ΣΝΔ, 
το 1964 αποφοίτησε ως Σημαιοφόρος Μάχιμος, 
το 1967 προήχθη σε Ανθυποπλοίαρχο, το 1971 
σε Υποπλοίαρχο, το 1976 σε Πλωτάρχη, το 1982 
σε Αντιπλοίαρχο, το 1987 σε Πλοίαρχο, το 1992 
σε Αρχιπλοίαρχο, το 1994 σε Υποναύαρχο και τον 
ίδιο χρόνο τέθηκε σε αποστρατεία. 
Στις 13.1.1968, του εκφράστηκε η άκρα ευαρέ-
σκεια του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας για τις 
καταβληθείσας, υπό λίαν αντιξόους καιρικάς συν-
θήκας, εμμόνους και τελεσφόρους προσπαθείας 

προς διάσωσιν ναυαγών του ατμοπλοίου «ΔΗΜΗ-
ΤΡΙΟΣ» (στην περιοχή της νησίδας Γραμβούσα, ως 
Ύπαρχος του αντιτορπιλικού «ΙΕΡΑΞ»).
Είχε τιμηθεί με τις εξής Ηθικές Αμοιβές:
ΠΑΡΑΣΗΜΑ: Ταξιάρχης του Τάγματος του Φοίνι-
κος, Ταξιάρχης του Τάγματος της Τιμής, Ανώτερος 
Ταξιάρχης του Τάγματος του Φοίνικος.
ΜΕΤΑΛΛΙΑ: Στρατιωτικής Αξίας Β΄ και Α΄ Τάξε-
ως.
ΔΙΑΜΝΗΜΟΝΕΥΣΕΙΣ: Ηγεσίας Σχηματισμού Με-
γάλης Μονάδος Γ΄ Τάξεως, Ευδοκίμου Διοικήσε-
ως Β΄ και Α΄ Τάξεως, Υπηρεσιών Αξιωματικού 
Επιτελούς Β΄ Τάξεως

Υποναύαρχος (Μ) ε.α.
Αναστάσιος Δεσύλλας ΠΝ
Απεβίωσε την 1η Σεπτεμβρίου 2013. Γεννήθηκε 
το 1938 στη Θεσσαλονίκη. Το 1956 εισήλθε στη 
ΣΝΔ, το 1960 αποφοίτησε ως Σημαιοφόρος Μη-
χανικός, το 1963 προήχθη σε Ανθυποπλοίαρχο, 
το 1967 σε Υποπλοίαρχο, το 1972 σε Πλωτάρ-
χη. Το 1973 ως Διευθυντής Μηχανών του Αντι-
τορπιλικού «ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ» και Αρχιμηχανικός 
του Στολίσκου Αντιτορπιλικών, συνελήφθη για 
τη συμμετοχή του στο αντιδικτατορικό Κίνημα 
του Ναυτικού του Μαΐου 1973, αποφυλακίστη-
κε στις 21.08.1973 με τη χορήγηση της γενικής 
αμνηστίας και αποτάχθηκε στις 25.10.1973. Στις 
13.08.1974 μετά την αποκατάσταση της Δημο-
κρατίας επαναφέρθηκε στην ενεργό υπηρεσία 
και αποστρατεύθηκε ως Πλωτάρχης. Αναδρομι-
κά προήχθη το 1978 σε Αντιπλοίαρχο, το 1983 
σε Πλοίαρχο, το 1988 σε Αρχιπλοίαρχο, το 1990 
σε Υποναύαρχο και τον ίδιο χρόνο λογίστηκε σε 
αποστρατεία. Το 2001 του απονεμήθηκε ο τίτλος 
του Επίτιμου Υποναύαρχου για τη συμμετοχή του 
στο Κίνημα του Ναυτικού του Μαΐου 1973 και 
τη φυλάκισή του στη διάρκεια της δικτατορίας 
(1967-1974). 
Είχε τιμηθεί με τις εξής Ηθικές Αμοιβές:
ΠΑΡΑΣΗΜΑ: Χρυσός Σταυρός του Τάγματος του 
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Φοίνικος, Ταξιάρχης του Τάγματος της Τιμής.
ΜΕΤΑΛΛΙΑ: Στρατιωτικής Αξίας Δ΄ Τάξεως.

Αρχιπλοίαρχος (Μ) ε.α.
Κωνσταντίνος Βέρρης ΠΝ
Απεβίωσε τη 12η Σεπτεμβρίου 2013. Γεννήθη-
κε το 1942 στο Μύτικα - Ακαρνανίας. Το 1958 
εισήλθε στη ΣΝΔ, το 1962 αποφοίτησε ως Ση-
μαιοφόρος Μηχανικός, το 1965 προήχθη σε Αν-
θυποπλοίαρχο, το 1969 σε Υποπλοίαρχο, το 1974 
σε Πλωτάρχη, το 1981 σε Αντιπλοίαρχο και το 
1986 τέθηκε σε αποστρατεία. Το 1987 προήχθη 
(αναδρ.) σε Αρχιπλοίαρχο.
Είχε τιμηθεί με τις εξής Ηθικές Αμοιβές:
ΠΑΡΑΣΗΜΑ: Χρυσός Σταυρός του Τάγματος 
του Φοίνικος, Ταξιάρχης του Τάγματος του Φοί-
νικος.

Αρχιπλοίαρχος (Ο) ε.α.
Ηλίας Ηλιάδης ΠΝ
Απεβίωσε την 9η Οκτωβρίου 2013. Γεννήθη-
κε το 1925 στην Αθήνα. Ως πτυχιούχος της 
Ανώτατης Σχολής Οικονομικών και Εμπορικών 
Επιστημών το 1945 εισήλθε στη ΣΝΔ ως Δόκι-
μος Σημαιοφόρος, το 1946 αποφοίτησε ως Ση-
μαιοφόρος Οικονομικός, το 1948 προήχθη σε 
Ανθυποπλοίαρχο, το 1952 σε Υποπλοίαρχο, το 
1957 σε Πλωτάρχη, το 1961 σε Αντιπλοίαρχο, 
το 1968 σε Πλοίαρχο, το 1973 σε Αρχιπλοίαρχο 
και το 1975 τέθηκε σε αποστρατεία. Υπηρετώ-
ντας στα Ναρκαλιευτικά («ΛΕΡΟΣ» - «ΠΑΤΜΟΣ» 
- «ΚΑΡΤΕΡΙΑ») (1949-1950) στο βαθμό του 
Ανθυποπλοιάρχου, έλαβε μέρος στην εκκαθά-
ριση των ελληνικών θαλασσών από τις Νάρκες 
του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου. Κατά την κατοχή, 
εντάχθηκε στην Πανελλήνια Ένωση Αγωνιζό-
μενων Νέων (ΠΕΑΝ) ως μέλος συλλογής πλη-
ροφοριών και στη συνέχεια, στις δυνάμεις του 
ΕΔΕΣ. 
Είχε τιμηθεί με τις εξής Ηθικές Αμοιβές:
ΠΑΡΑΣΗΜΑ: Αργυρός Σταυρός του Τάγματος του 
Γεωργίου, Χρυσός Σταυρός του Τάγματος του Γε-
ωργίου, Ταξιάρχης του Τάγματος του Φοίνικος, 
Ταξιάρχης του Τάγματος της Τιμής.
ΜΕΤΑΛΛΙΑ: Εξαιρέτων Πράξεων, Στρατιωτικής 
Αξίας Δ΄, Γ,΄ και Β΄ Τάξεως.

Αντιπλοίαρχος (Ε) ε.α.
Παναγιώτης Δημητρόπουλος ΠΝ
Απεβίωσε την 4η Ιουνίου 2013. Γεννήθηκε το 
1934 στο Λυκότροφο - Μεσσηνίας. Το 1956 
κατετάγη στο ΠΝ ως Υποκελευστής Β΄, το 1960 
προήχθη σε Υποκελευστή Α΄, το 1964 προήχθη 
σε Κελευστή, το 1968 σε Ανθυπασπιστή, το 1974 
σε Σημαιοφόρο, το 1977 σε Ανθυποπλοίαρχο, το 
1981 σε Υποπλοίαρχο, το 1986 σε Πλωτάρχη, το 
1987 σε Αντιπλοίαρχο και τον ίδιο χρόνο τέθηκε 
σε αποστρατεία.

Αντιπλοίαρχος (Ε) ε.α.
Σωτήριος Σιαμανδούρας ΠΝ
Απεβίωσε την 31η Ιανουαρίου 2013. Γεννήθηκε 
το 1939 στη Βοιωτία. Το 1954 κατετάγη στο ΠΝ 
ως μαθητευόμενος Ναύτης, το 1956 ονομάσθηκε 
Ναύτης Α΄, το 1958 προήχθη σε Δίοπο, το 1962 
σε Υποκελευστή Β΄, το 1966 σε Υποκελευστή Α΄, 
το 1969 σε Αρχικελευστή, το 1975 σε Ανθυπα-
σπιστή, το 1980 σε Σημαιοφόρο, το 1983 σε Αν-
θυποπλοίαρχο, το 1987 σε Υποπλοίαρχο, το 1988 
σε Πλωτάρχη, το 1989 σε Αντιπλοίαρχο και τον 
ίδιο χρόνο τέθηκε σε αποστρατεία.

Αντιπλοίαρχος (Ε) ε.α.
Γεώργιος Βλασσάς ΠΝ
Απεβίωσε τη 10η Οκτωβρίου 2013. Γεννήθηκε το 
1968 στην Αθήνα. Το 1983 κατετάγη στη ΣΜΥΝ 
ως Δόκιμος Κελευστής, το 1986 προήχθη σε Κε-
λευστή, το 1988 σε Επικελευστή, το 1991 σε Αρ-
χικελευστή, το 1997 σε Ανθυπασπιστή, το 2004 
σε Σημαιοφόρο, το 2007 σε Ανθυποπλοίαρχο, το 
2010 σε Υποπλοίαρχο, το 2012 σε Πλωτάρχη, το 
2013 σε Αντιπλοίαρχο και τον ίδιο χρόνο τέθηκε 
σε αποστρατεία. 

Πλωτάρχης (Ε) ε.α.
Γεώργιος Λαμπράκος ΠΝ
Παλαίμαχος Β΄ΠΠ
Απεβίωσε την 29η Οκτωβρίου 2013. Γεννήθηκε το 
1934 στην Αράχωβα. Το 1930 κατετάγη στο Κ.Π. 
ως Δόκιμος Υπαξιωματικός, το 1937 προήχθη σε 
Υποκελευστή Β΄, το 1940 σε Υποκελευστή Α΄, το 
1945 σε Κελευστή και τον ίδιο χρόνο σε Αρχικε-
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λευστή, το 1954 σε Σημαιοφόρο, το 1957 σε Ανθυ-
ποπλοίαρχο, το 1961 σε Υποπλοίαρχο, το 1966 σε 
Πλωτάρχη και το 1967 τέθηκε σε αποστρατεία.

Πλωτάρχης (Ε) ε.α.
Ανάργυρος Χρήστου ΠΝ
Απεβίωσε τη 12η Σεπτεμβρίου 2013. Γεννήθηκε 
το 1934 στην Ερμούπολη ν. Σύρου. Το 1955 κα-
τετάγη στο ΠΝ ως Δίοπος, το 1958 προήχθη σε 
Υποκελευστή Β΄, το 1962 σε Υποκελευστή Α΄, το 
1966 σε Κελευστή, το 1970 σε Ανθυπασπιστή, το 
1974 σε Σημαιοφόρο, το 1977 σε Ανθυποπλοί-
αρχο, το 1982 σε Υποπλοίαρχο, το 1985 σε Πλω-
τάρχη και τον ίδιο χρόνο τέθηκε σε αποστρατεία. 

Πλωτάρχης (Ε) ε.α.
Αχιλλεύς Πάκος ΠΝ
Απεβίωσε την 26η Νοεμβρίου 2013. Γεννήθηκε 
το 1942 στα Ιωάννινα. Το 1958 κατετάγη στο ΠΝ 
ως μαθητευόμενος Ναύτης. Το 1962 ονομάσθηκε 
Δίοπος, το 1966 προήχθη σε Υποκελευστή Β΄, το 
1969 σε Επικελευστή, το 1972 σε Αρχικελευστή, 
το 1978 σε Ανθυπασπιστή, το 1984 σε Σημαιο-
φόρο, το 1987 σε Ανθυποπλοίαρχο, το 1988 σε 
Υποπλοίαρχο, το 1989 σε Πλωτάρχη και το 1993 
τέθηκε σε αποστρατεία.

Πλωτάρχης (Ε) ε.α.
Χαράλαμπος Δούκας ΠΝ
Απεβίωσε την 5η Νοεμβρίου 2013. Γεννήθηκε το 
1944 στη Φθιώτιδα. Το 1958 κατετάγη στο ΠΝ 
ως Ναυτόπαις, το 1962 ονομάσθηκε Δίοπος, το 
1965 προήχθη σε Υποκελευστή Β΄, το 1969 σε 
Επικελευστή, το 1972 σε Αρχικελευστή, το 1977 
σε Ανθυπασπιστή, το 1983 σε Σημαιοφόρο, το 
1986 σε Ανθυποπλοίαρχο, το 1987 σε Υποπλοί-
αρχο, το 1990 σε Πλωτάρχη και τον ίδιο χρόνο 
τέθηκε σε αποστρατεία.

Πλωτάρχης (Ε) ε.α.
Παναγιώτης Κανιός ΠΝ
Απεβίωσε τη 13η Οκτωβρίου 2013. Γεννήθηκε το 
1947 στη Φωκίδα. Το 1961 κατετάγη στο ΠΝ ως 
Ναυτόπαις, το 1964 προήχθη σε Δίοπο, το 1967 

σε Κελευστή, το 1970 σε Επικελευστή, το 1973 
σε Αρχικελευστή, το 1979 σε Ανθυπασπιστή, το 
1984 σε Σημαιοφόρο, το 1987 σε Ανθυποπλοί-
αρχο, το 1988 σε Υποπλοίαρχο, το 1990 σε Πλω-
τάρχη και τον ίδιο χρόνο τέθηκε σε αποστρατεία.

Υποπλοίαρχος (Ε) ε.α.
Κωνσταντίνος Ζιάκος ΠΝ
Απεβίωσε τη 19η Νοεμβρίου 2013. Γεννήθηκε 
το 1936 στα Ιωάννινα. Το 1952 κατετάγη στο 
ΠΝ ως Ναυτόπαις, το 1955 ονομάσθηκε Ναύ-
της Πρότακτος, το 1959 προήχθη σε Υποκελευ-
στή Β΄, το 1963 σε Υποκελευστή Α΄, το 1967 σε 
Κελευστή, το 1970 σε Ανθυπασπιστή, το 1974 
σε Σημαιοφόρο, το 1977 σε Ανθυποπλοίαρχο, 
το 1982 σε Υποπλοίαρχο και το 1987 τέθηκε σε 
αποστρατεία.

Ανθυποπλοίαρχος (Ε) ε.α.
Αντώνιος Τσιπουρίδης ΠΝ
Απεβίωσε την 1η Νοεμβρίου 2013. Γεννήθηκε 
το 1944 στην Αθήνα. Το 1957 κατετάγη στο ΠΝ 
ως Ναυτόπαις, το 1960 ονομάσθηκε Δίοπος, το 
1963 προήχθη σε Υποκελευστή Β΄, το 1967 σε 
Υποκελευστή Α΄, το 1970 σε Αρχικελευστή, το 
1976 σε Ανθυπασπιστή, το 1981 σε Σημαιοφόρο, 
το 1984 σε Ανθυποπλοίαρχο και το 1985 τέθηκε 
σε αποστρατεία.

Ανθυποπλοίαρχος (Ε) ε.ε.
Δημήτριος Γιοσάκης ΠΝ
Απεβίωσε τη 17η Νοεμβρίου 2013. Γεννήθηκε το 
1970 στον Πειραιά. Το 1989 εισήλθε στη ΣΜΥΝ, 
το 1990 αποφοίτησε ως Δόκιμος Κελευστής, το 
1994 προήχθη σε Κελευστή και τον ίδιο χρόνο σε 
Επικελευστή, το 1997 σε Αρχικελευστή, το 2003 
σε Ανθυπασπιστή, το 2009 σε Σημαιοφόρο και το 
2013 σε Ανθυποπλοίαρχο. Τον τελευταίο χρόνο 
υπηρετούσε στο ΝΝΑ. 

Σημαιοφόρος (M) ε.α.
Αλέξανδρος Κεφαλλωνίτης ΠΝ
Απεβίωσε την 29η Νοεμβρίου 2013. Γεννήθηκε 
το 1934 στην Αθήνα. Το 1952 εισήλθε στη ΣΝΔ, 
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το 1956 αποφοίτησε ως Σημαιοφόρος Μηχανικός 
και το 1960 τέθηκε σε αποστρατεία.

Σημαιοφόρος (Ε) ε.α.
Κίμων Καβάζης ΠΝ
Απεβίωσε τη 13η Σεπτεμβρίου 2013. Γεννήθηκε 
το 1940 στη Σαλαμίνα - Αττικής. Το 1956 κα-
τετάγη στο ΠΝ ως μαθητευόμενος Ναύτης, το 
1960 προήχθη σε Δίοπο, το 1964 σε Υποκελευ-
στή Β΄, το 1967 σε Υποκελευστή Α΄, το 1970 
σε Αρχικελευστή, το 1976 σε Ανθυπασπιστή, το 
1982 σε Σημαιοφόρο και τον ίδιο χρόνο τέθηκε 
σε αποστρατεία.

Σημαιοφόρος (Ε) ε.α.
Αναστάσιος Ζόμπολας ΠΝ
Απεβίωσε την 3η Οκτωβρίου 2013. Γεννήθηκε το 
1944 στην Καλλιθέα - Μεσσηνίας. Το 1958 κατε-
τάγη στο ΠΝ ως Ναυτόπαις, το 1962 προήχθη σε 
Δίοπο, το 1965 σε Υποκελευστή Β΄, το 1968 σε 
Επικελευστή, το 1971 σε Αρχικελευστή, το 1977 

σε Ανθυπασπιστή, το 1979 σε Σημαιοφόρο και 
τον ίδιο χρόνο τέθηκε σε αποστρατεία.

Ανθυπασπιστής (ΤΟΡΠ) ε.α.
Νικόλαος Ματθαίου
Απεβίωσε τη 12η Νοεμβρίου 2013. Γεννήθηκε το 
1932 στην Αθήνα. Το 1950 κατετάγη στον Πόρο 
ως Ναύτης Πρότακτος, το 1951 προήχθη σε Ναύ-
τη Α΄, το 1954 σε Δίοπο, το 1957 σε Υποκελευ-
στή Β΄, το 1961 σε Υποκελευστή Α΄, το 1965 σε 
Κελευστή, το 1968 σε Ανθυπασπιστή και το 1972 
τέθηκε σε αποστρατεία.

Κελευστής (ΤΗΛ) ε.ε.
Κωνσταντίνος Χρυσούλας
Απεβίωσε τη 19η Οκτωβρίου 2013. Γεννήθη-
κε το 1982 στον Εξαπλάτανο του Ν. Πέλλας. 
Το 2003 κατετάγη στο ΚΕ.ΠΑΛ ως Ναύτης, το 
2004 προήχθη σε Δίοπο και το 2009 σε Κελευ-
στή. Τον τελευταίο χρόνο υπηρετούσε στο ΠΓΥ 
«ΠΡΟΜΗΘΕΥΣ». 

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 Από 17 έως 19 Σεπτεμβρίου 2013, στο πλαίσιο 
επιχειρησιακής εκπαίδευσης πραγματοποιήθηκαν 
οι ασκήσεις «AΣΤΡΑΠΗ 2/13» και «3/13», «ΟΡΜΗ 
2/13» και «3/13», «ΒΡΟΝΤΗ 1/13» και «ΔΕΛΦΙΝΙ 
13», με συμμετοχή μονάδων ΑΣ.
n Την 11η Σεπτεμβρίου, την 30ή Οκτωβρίου και 
22α Νοεμβρίου 2013, το ΠΓΥ «ΠΡΟΜΗΘΕΥΣ» 
εκτέλεσε εν πλω ανεφοδιασμό των μονάδων της 
δύναμης SNMG-2 στη θαλάσσια περιοχή βόρεια 
της Κρήτης. 
n Από 04 έως 13 Νοεμβρίου 2013, διεξήχθη η 
διακρατική άσκηση «ΑΡΙΑΔΝΗ 2013», με συμμε-
τοχή σκαφών του Πολεμικού Ναυτικού και της 
Νατοϊκής δύναμης SNMCG-2 στη θαλάσσια περι-
οχή Πατραϊκού κόλπου και Ιονίου πελάγους.
n Από 22 έως 30 Νοεμβρίου 2013, διεξήχθη η 
διακρατική άσκηση «NUSRET 2013» με συμμε-
τοχή σκάφους του Πολεμικού Ναυτικού και της 
Νατοϊκής δύναμης SNMCMG2, στη θαλάσσια πε-
ριοχή κόλπου Ξηρού και των Δαρδανελίων. 

2.  Επισκέψεις Ξένων Αντιπροσωπειών

n Τη 19η Σεπτεμβρίου 2013, εξαμελής υψηλό-
βαθμη κινεζική αντιπροσωπεία, με επικεφαλής 
τον Πολιτικό Διευθυντή του Κινεζικού Ναυτικού 
επισκέφθηκε το ΓΕΝ, στο πλαίσιο του προγράμ-
ματος στρατιωτικής συνεργασίας, επιπέδου ΠΝ, 
των δύο χωρών.
n Από 06 έως 08 Οκτωβρίου 2013, πραγματο-
ποιήθηκε επίσκεψη του Υπαρχηγού Ισραηλινού 
Ναυτικού στην Αθήνα.
n Από 12 έως 15 Νοεμβρίου 2013, πραγματο-
ποιήθηκε επίσκεψη τουρκικής αντιπροσωπείας, 
στο πλαίσιο των ΜΟΕ 2013.
 
3.  Συμμετοχή σε Μόνιμες Ναυτικές 

Δυνάμεις ΝΑΤΟ
Ουδέν.

4.  Συμμετοχή σε Αποστολές 
Ευρωπαϊκής Ενώσεως

Ουδέν.

5.  Κοινωνική προσφορά των Ενόπλων 
Δυνάμεων

α.  Αποστολές Εσωτερικού - Εξωτερικού
n Από 09 έως 21 Σεπτεμβρίου 2013, το ΠΓΥ 
«ΠΡΟΜΗΘΕΥΣ» συμμετείχε στο πρόγραμμα Ανα-
βαθμισμένης Προληπτικής Ιατρικής, με σκοπό 
την κάλυψη πρωτοβάθμιας περίθαλψης των 
κατοίκων μικρονήσων (Κυκλάδων, ανατολικού 
Αιγαίου και Δωδεκανήσων). Στο πλοίο επέβη δια-
κλαδική ομάδα ιατρών αποτελούμενη από Γενικό 
Χειρουργό, Παθολόγο, Καρδιολόγο, Γυναικολόγο, 
Ακτινολόγο, Οφθαλμίατρο, Παιδίατρο, Μικροβιο-
λόγο και Οδοντίατρο, καθώς επίσης και 4 νοση-
λευτές. Το πλοίο επισκέφθηκε τα νησιά Γαύδο, 
Ανάφη, Αμοργό, Δονούσα, Σχοινούσσα, Αγαθο-
νήσι, Ίο και Σίκινο όπου εξετάσθηκαν συνολικά 
342 άτομα. 
n Από 10 έως 16 Σεπτεμβρίου 2013, πραγματο-
ποιήθηκε το Πρόγραμμα Προληπτικής Ιατρικής, 
με συμμετοχή σωματείου «Ανοιχτή Αγκαλιά» στην 
Κάσο και στη Χάλκη. Η Κ/Φ «ΑΡΜΑΤΩΛΟΣ» διατέ-
θηκε για τη μεταφορά της ομάδος ιατρών Σωμα-
τείου «Ανοιχτή Αγκαλιά» (συνολικά 23 ατόμων), 
τη 14η Σεπτεμβρίου 2013 μετέφερε ανωτέρω 
ομάδα από το λιμένα Κάσου στο λιμένα Χάλκης 
και τη 16η Σεπτεμβρίου 2013, από το λιμένα Χάλ-
κης στο λιμένα Ρόδου. 
n Τη 17η Σεπτεμβρίου 2013, η Υ/Φ «ΚΕΡΚΙΝΗ» 
διατέθηκε για υδροδότηση της Ι.Μ. Φανερωμένης 
στη Σαλαμίνα. 
n Από 12 έως 21 Οκτωβρίου 2013 πραγματο-
ποιήθηκε το Πρόγραμμα Προληπτικής Ιατρικής, 
με συμμετοχή διακλαδικής ομάδος ακτινολόγου, 
καρδιολόγου και οφθαλμίατρου και ιατρών σω-
ματείου «Ανοιχτή Αγκαλιά» (σύνολο 25 άτομα), 
στις νήσους Ικαρία, Φούρνοι και Λειψοί. 
n Την 14η Νοεμβρίου 2013, η Κ/Φ «ΠΟΛΕΜΙ-
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ΣΤΗΣ» διατέθηκε για διακομιδή ασθενούς από τη 
Λέρο στη Σάμο. 
n Από 22α Νοεμβρίου έως 04 Δεκεμβρίου 2013, 
το ΠΓΥ «ΠΡΟΜΗΘΕΥΣ» συμμετείχε στο πρόγραμ-
μα Αναβαθμισμένης Προληπτικής Ιατρικής νήσων 
Ανατολικού Αιγαίου. Στο πλοίο επέβη διακλαδική 
ομάδα ιατρών αποτελούμενη από Γενικό Χειρουρ-
γό, Ειδικό Παθολόγο, Βιοπαθολόγο Καρδιολόγο, 
Γυναικολόγο, Ακτινολόγο, Οφθαλμίατρο, Παιδία-
τρο, Μικροβιολόγο και Οδοντίατρο, καθώς επίσης 
και νοσηλευτές. Από 23 έως 24 Νοεμβρίου 2013, 
πλοίο κατέπλευσε στον όρμο Φρύ Κάσου όπου 
εξετάστηκαν συνολικά 20 κάτοικοι.
n Την 25η Νοεμβρίου 2013, το ΤΠΚ «ΜΑΡΙΔΑ-
ΚΗΣ» διατέθηκε για διακομιδή ασθενούς από τη 
Σύμη στη Ρόδο. 

β.  Κατάσβεση πυρκαγιών - Περιπολίες - 
Επιτήρηση

n Την 28η Αυγούστου 2013, κατόπιν αιτήματος 
Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, διατέθηκε από το 
Ναύσταθμο Κρήτης, προσωπικό και μέσα για συν-
δρομή σε κατάσβεση πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε 
στην περιοχή Γεράνια Χανίων Ν. Κρήτης. 
n Tην 11η Οκτωβρίου 2013, κατόπιν αιτήματος 
Λιμεναρχείου Σούδας Χανίων διατέθηκε από το 
Ναύσταθμο Κρήτης προσωπικό και μέσα για συν-
δρομή σε κατάσβεση πυρκαγιάς, που εκδηλώθη-
κε σε ανελκυσμένο πλοίο σε προβλήτα πλησίον 
ναυτικών εγκαταστάσεων. 
n Tη 16η Οκτωβρίου 2013, κατόπιν αιτήματος 
Πολιτικής Προστασίας και ΠΥ διατέθηκε από το 
Ναύσταθμο Κρήτης προσωπικό και μέσα για συν-
δρομή σε κατάσβεση πυρκαγιάς, που εκδηλώθη-
κε στην περιοχή Βλητέ Χανίων πλησίον Ναυτικού 
Οχυρού.

6.  Εκδηλώσεις - Επισκέψεις

n Την 30ή Αυγούστου 2013, η ΑΝΥΕΘΑ κ. Φώφη 
Γεννηματά επισκέφθηκε τον Ναύσταθμο Σαλαμί-
νας (ΝΣ) και το ΠΓΥ «ΠΡΟΜΗΘΕΥΣ», για ενημέ-
ρωση από τον Αρχηγό ΓΕΝ, Αρχηγό Στόλου και 
το Διευθυντή Υγειονομικού ΑΣ, για τις δυνατότη-
τες του πλοίου στο πλαίσιο συμμετοχής του σε 
πρόγραμμα πρωτοβάθμιας περίθαλψης ακριτικών 
νήσων ανατολικού Αιγαίου και Δωδεκανήσων.
n Από 31 Αυγούστου έως 01 Σεπτεμβρίου 2013, 

η Κ/Φ «ΜΑΧΗΤΗΣ» διατέθηκε για συμμετοχή στις 
εθιμοτυπικές εκδηλώσεις στο πλαίσιο 78ης επε-
τείου από το θάνατο Ναυάρχου ΠΑΥΛΟΥ ΚΟΥ-
ΝΤΟΥΡΙΩΤΗ «ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΕΙΑ 2013» στη Ύδρα. 
Στις ανωτέρω εκδηλώσεις κατατέθηκαν στεφάνια 
εκ μέρους του Αρχηγού ΓΕΝ, από τον Διοικητή 
Υπηρεσίας Φάρων (ΥΦ) στο μνημείο ταφής του. 
Στις εκδηλώσεις συμμετείχαν ο Κυβερνήτης, 
αντιπροσωπεία πληρώματος και ένοπλο άγημα 
12 ατόμων.
n Την 01 Σεπτεμβρίου 2013, η Κ/Φ «ΑΗΤΤΗΤΟΣ» 
διατέθηκε για συμμετοχή στις εθιμοτυπικές εκδη-
λώσεις της 189ης Ναυμαχίας του Γέροντα στην 
Κάλυμνο. Στις εν λόγω εκδηλώσεις συμμετείχαν 
ο Κυβερνήτης, αντιπροσωπεία πληρώματος και 
ένοπλο άγημα. 
n Από 07 έως 08 Σεπτεμβρίου 2013, η Φ/Γ 
«ΑΔΡΙΑΣ» συμμετείχε στις εορταστικές εκδη-
λώσεις επετείου της Ναυμαχίας των Σπετσών 
(ΑΡΜΑΤΑ 2013). Στις εκδηλώσεις συμμετείχε ο 
Αρχηγός Στόλου ως εκπρόσωπος του Αρχηγού 
ΓΕΝ, ο οποίος κατέθεσε στεφάνι στο μνημείο του 
Σπετσιώτη Πυρπολητή Κ. Μπαρμπάτση, ενώ έριξε 
έτερο στεφάνι στη θάλασσα. 
n Την 13η Σεπτεμβρίου 2013, η Κ/Φ «ΑΡΜΑΤΩ-
ΛΟΣ» διατέθηκε για συμμετοχή στις εορταστικές 
εκδηλώσεις για την 70ή επέτειο απελευθέρωσης 
της Μεγίστης. Στις εκδηλώσεις συμμετείχε ο Kυ-
βερνήτης ως εκπρόσωπος του ΠΝ, ο οποίος κατέ-
θεσε στεφάνι στο μνημείο πεσόντων, καθώς και 
αντιπροσωπεία του πληρώματος του πλοίου.
n Από 12 έως 15 Σεπτεμβρίου 2013, το Υ/Β 
«ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΗΣ» διατέθηκε για συμμετοχή στις 
εορταστικές εκδηλώσεις για την 70ή επέτειο της 
βυθίσεως του Υ/Β «ΚΑΤΣΩΝΗΣ», καθώς και στις 
εκδηλώσεις για την 206η επέτειο από την ύψωση 
της πρώτης Ελληνικής Σημαίας στη Σκιάθο. Στις 
εκδηλώσεις συμμετείχε ο Διοικητής Διοικήσεως 
Υποβρυχίων, ως εκπρόσωπος του Αρχηγού ΓΕΝ, 
ο οποίος κατέθεσε στεφάνι στο μνημείο πεσό-
ντων.
n Από 25 έως 27 Σεπτεμβρίου 2013, η Φ/Γ 
«ΥΔΡΑ» διατέθηκε για συμμετοχή στις εορταστικές 
εκδηλώσεις 70ής επετείου βυθίσεως Α/Τ «ΒΑΣΙ-
ΛΙΣΣΑ ΟΛΓΑ» στη Λέρο. Στις ανωτέρω εκδηλώσεις 
παρευρέθηκαν ο κ. ΥΦΕΘΑ, Αρχηγός ΓΕΝ και Αρ-
χηγός Στόλου. Συμμετείχε επίσης ο Κυβερνήτης 
και αντιπροσωπεία πληρώματος της Φ/Γ. 
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n Την 08 Οκτωβρίου 2013, η Κ/Φ «ΤΟΛΜΗ» 
διατέθηκε για συμμετοχή στις εορταστικές εκδη-
λώσεις εορτασμού 101ης απελευθέρωσης της 
Λήμνου στη Μύρινα. Στις εκδηλώσεις συμμετείχε 
ο Κυβερνήτης και αντιπροσωπεία από το πλήρω-
μα του πλοίου.
n Από 14 έως 20 Οκτωβρίου 2013, η Κ/Φ «ΑΗΤ-
ΤΗΤΟΣ» διατέθηκε για συνοδεία στον Ιστιοπλοϊκό 
Αγώνα «Cretan Union Cup», ο οποίος διεξήχθη 
στο πλαίσιο των εορταστικών εκδηλώσεων για 
τα 100 χρόνια από την Ένωση της Κρήτης με την 
Ελλάδα.
n Από 18 έως 20 Οκτωβρίου 2013, η Φ/Γ «ΚΑ-
ΝΑΡΗΣ» διατέθηκε για συμμετοχή στις εορταστι-
κές εκδηλώσεις 186ης Επετείου Ναυμαχίας Να-
βαρίνου στην Πύλο. Στις ανωτέρω εκδηλώσεις 
παρευρέθηκε ο Αρχηγός Στόλου, ο οποίος κατέ-
θεσε στεφάνι στο Ηρώο των Τριών Ναυμάχων ως 
εκπρόσωπος του Αρχηγού ΓΕΝ. Ο κυβερνήτης και 
αντιπροσωπεία της Φ/Γ συμμετείχαν στις ανωτέ-
ρω εκδηλώσεις. Κατά τη διάρκεια παραμονής στο 
λιμένα Πύλου πραγματοποιήθηκε επισκεπτήριο 
κοινού στο πλοίο (1.100 άτομα περίπου). 
n Την 20ή Οκτωβρίου 2013, η διατέθηκε Κ/Φ 
«ΜΑΧΗΤΗΣ» για μεταφορά της Ιερής Εικόνας 
Χοζοβιώτισας από το λιμένα Κατάπολα Αμοργού 
στο λιμένα Πειραιά. Κατά τον κατάπλου στο λιμέ-
να Πειραιά το πλοίο συμμετείχε στις εκδηλώσεις 
υποδοχής της Ιεράς Εικόνας. Την 29η Οκτωβρίου 
2013 διατέθηκε η ΤΠΚ «ΣΙΜΙΤΖΟΠΟΥΛΟΣ» για την 
επιστροφή της εικόνας.
n Από 24 έως 29 Οκτωβρίου 2013, πραγματο-
ποιήθηκε ο χειμερινός εκπαιδευτικός πλους της 
ΣΝΔ και ΣΜΥΝ με τα Α/Γ «ΙΚΑΡΙΑ» και Α/Γ «ΣΑ-
ΜΟΣ», αντίστοιχα. Τα εν λόγω αρματαγωγά μαζί 
με τη Φ/Γ «ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ» και το Υ/Β «ΠΑΠΑ-
ΝΙΚΟΛΗΣ», κατέπλευσαν στη Θεσσαλονίκη για 
συμμετοχή στις εορταστικές εκδηλώσεις εθνικής 
επετείου 28ης Οκτωβρίου. Κατά τη διάρκεια πα-
ραμονής των πλοίων στο λιμένα Θεσσαλονίκης 
πραγματοποιήθηκε επισκεπτήριο κοινού. 
n Tην 6η Νοεμβρίου 2013, ο Αρχηγός ΓΕΝ συμ-
μετείχε στο σεμινάριο Θαλάσσιας Ασφάλειας στο 
Αμπού Ντάμπι / Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. 
n Από 07 έως 12 Νοεμβρίου 2013, ο Αρχηγός 
ΓΕΝ πραγματοποίησε επίσημη επίσκεψη στην Κί-
να για συνομιλίες με την Ηγεσία του Κινεζικού 
Ναυτικού.

n Την 10 και 11 Νοεμβρίου 2013, πραγματοποι-
ήθηκαν στη Χίο εκδηλώσεις για την 101η επέτειο 
απελευθέρωσης της νήσου, στις οποίες συμμε-
τείχε το ΠΠ «ΠΗΓΑΣΟΣ» με αντιπροσωπεία προ-
σωπικού. Επίσης, παρέστη ο Διοικητής της ΣΝΔ ο 
οποίος πραγματοποίησε κατάθεση στεφάνου στο 
Ηρώο, ως εκπρόσωπος του Αρχηγού ΓΕΝ. 

7.  Διάφορα Θέματα

n Από 05 έως 06 Σεπτεμβρίου 2013, ο Αρχηγός 
ΓΕΝ επισκέφθηκε τον Ναύσταθμο Κρήτης, καθώς 
επίσης και τις μονάδες της Ναυτικής Δυνάμεως 
του Ηνωμένου Βασιλείου «COUGAR 13». Κατά τη 
διάρκεια της επισκέψεώς του, συναντήθηκε με 
τον Πρέσβη του Ηνωμένου Βασιλείου στην Ελλά-
δα, τον Διοικητή της εν λόγω Δυνάμεως και τον 
Διοικητή της 3ης Ταξιαρχίας Πεζοναυτών. 
n Την 17 Σεπτεμβρίου 2013, η ΑΝΥΕΘΑ κ. Φώφη 
Γεννηματά, συνοδευόμενη από τον Αρχηγό ΓΕΝ, 
μετέβη στη Σχοινούσα και επισκέφθηκε τη Φ/Γ 
«ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ ΦΩΚΑΣ», με σκοπό την επικοινωνία 
με το πλήρωμα και την ενημέρωσή της ως προς 
τις επιχειρησιακές δυνατότητές του. Ακολούθως 
επισκέφθηκε το ΠΓΥ «ΠΡΟΜΗΘΕΥΣ», όπου ενη-
μερώθηκε για την εξέλιξη του Προγράμματος 
Αναβαθμισμένης Προληπτικής Ιατρικής. 
n Από 30 Σεπτεμβρίου έως 04 Oκτωβρίου 2013, 
διεξήχθη η διακλαδική άσκηση «ΠΑΡΜΕΝΙΩΝ 
13» με συμμετοχή του συνόλου των μονάδων 
του ΑΣ.
n Από 05 έως 10 Οκτωβρίου 2013, ο Αρχηγός 
ΓΕΝ πραγματοποίησε επίσκεψη στην Αυστραλία 
για συμμετοχή σε σύνοδο για την παρακολούθη-
ση της θαλάσσιας ασφάλειας.
n Τη 16η Οκτωβρίου 2013, διεξήχθη η δια-
κλαδική άσκηση «ΠΥΡΠΟΛΗΤΗΣ», παρουσία του 
κ. Πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά, στην οποία 
συμμετείχαν Πλοία, Υ/Β, Ε/Π του ΑΣ και Ομάδες 
Υποβρυχίων Καταστροφών. Την άσκηση παρακο-
λούθησε η Πολιτική και Στρατιωτική Ηγεσία, μετα-
ξύ των οποίων η ΑΝΥΕΘΑ, ο ΥΦΕΘΑ, οι Αρχηγοί 
ΓΕΕΘΑ, ΓΕΣ, ΓΕΝ, ΓΕΑ, ΑΣ και ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ.
n Από 11 έως 15 Οκτωβρίου 2013, κατέπλευ-
σε στο λιμένα Πειραιά η Μόνιμη Αντιναρκική Δύ-
ναμη του ΝΑΤΟ (Standing NATO Mine Counter 
Measures Group 2 - SNMCMG2), στο πλαίσιο 
προγραμματισμένης επίσκεψης. 
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n Aπό 22 έως 23 Οκτωβρίου 2013, διεξήχθη η 
άσκηση «ΑΣΤΡΑΠΗ 4/13», με συμμετοχή μονά-
δων του ΑΣ στη θαλάσσια περιοχή του Μυρτώου 
Πελάγους. 
n Από 01 έως 04 και από 10 έως 12 Νοεμβρί-
ου 2013, στο πλαίσιο της ασκήσεως «ΑΡΙΑΔΝΗ 
2013», κατέπλευσε στο λιμένα Πάτρας η Νατοϊκή 
αντιναρκική δύναμη SNMCMG2, ενώ από 14 έως 
19 Νοεμβρίου, αγκυροβόλησε στον όρμο Γαυρίου 
Άνδρου.
n Από 04 έως 08 Νοεμβρίου 2013, διεξήχθη η 
εθνική άσκηση «ΑΙΓΙΑΛΟΣ 2/13», με συμμετοχή 
Αρματαγωγών καθώς και μονάδων ΣΞ και ΠΑ, 
στη θαλάσσια περιοχή κεντρικού Αιγαίου.
n Από 15 έως 20 Νοεμβρίου 2013, διεξήχθη 
η άσκηση «ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡ 2/13» της Διοίκησης 
Υποβρυχίων, στη θαλάσσια περιοχή ΝΔ Αιγαίου 
και Μυρτώου Πελάγους. 

n Από 19 έως 20 Νοεμβρίου 2013, διεξήχθη η 
άσκηση «ΑΣΤΡΑΠΗ 5/13», σε συνδυασμό με την 
άσκηση της ΠΑ «ΑΝΤΑΙΟΣ ΙΙΙ», στη θαλάσσια πε-
ριοχή Μυρτώου Πελάγους.
n Από 23 έως 26 Νοεμβρίου 2013, διεξήχθη 
η άσκηση «ΟΡΜΗ 4/13» της Διοίκησης Ταχέ-
ων Σκαφών, στη θαλάσσια περιοχή Μυρτώου, 
Κρητικού Πελάγους και Κυκλάδων. Η ανωτέρω 
άσκηση διεξήχθη σε συνδυασμό με την άσκηση 
«ΘΑΛΑΣΣΙΟΣ ΓΡΥΠΑΣ 13», η οποία πραγματο-
ποιήθηκε στο ΠΒΚ την 25η Νοεμβρίου και κατά 
την οποία εκτελέστηκαν βολές Κατευθυνόμενων 
Βλημάτων επιφανείας - επιφανείας PENGUIN 
από 2 ΤΠΚ και αέρος - επιφανείας MAVERIC από 
Α/Φ της ΠΑ (F-16 και F-4). Ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ 
συνοδευόμενος από τους Αρχηγούς ΓΕΝ και ΓΕΑ 
παρακολούθησαν εν λόγω βολές από τη Φ/Γ 
«ΑΔΡΙΑΣ».

ΕΞΟΥΔΕΤΕΡΩΣΗ ΠΥΡΟΜΑΧΙΚΩΝ ΑΠΟ ΟΜΑΔΕΣ ΥΠΟΒΡΥΧΙΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ

α.α ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗ

1 28-08-2013 Στη θαλάσσια περιοχή oρμίσκου Γιαλούρα Σίφνου

2 29 έως 31-08-2013
Στις θαλάσσιες περιοχές Οφρυνίου Καβάλας και Σκάλας Ραχωνίου - 
Bαθύ Θάσου

3 02 έως 03-09-2013
Στις θαλάσσιες περιοχές Μούντας (Λουτράκι) Σκάλας Κεφαλληνίας 
και Αράξου

4 09 έως 10-09-2013 Στη θαλάσσια περιοχή Πτελεού Μαγνησίας

5 19-09-2013 Στη θαλάσσια περιοχή Αγία Άννα Νάξου

6 26 έως 28-09-2013
Στις θαλάσσιες περιοχές Φάρου και Καστρί βόρειου Ευβοϊκού 
κόλπου

7 18-10-2013 Στη θαλάσσια περιοχή παραλία Βαρέα Μεγάρων

8 22-10-2013 Στη θαλάσσια περιοχή Τσουγκριά Σκιάθου

9 25-10-2013 Στη θαλάσσια περιοχή Πλάκες Μαγνησίας

10 15-11-2013 Στη θαλάσσια περιοχή Χαμόλια Πόρτο Ράφτη Αττικής
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Σύμη, Κ/Φ «Κραταιός» του Υποπλοιάρχου Π. Πετράκου ΠΝ.

ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ
Ετήσια Συνδρομή Εσωτερικού

•  Στρατιωτικό προσωπικό ε.ε., ε.α. 
και πολιτικό προσωπικό Πολεμικού Ναυτικού 10€

•  Ιδιώτες & νομικά πρόσωπα 12€
Ετήσια Συνδρομή Εξωτερικού 40 Δολ. ΗΠΑ

Η εγγραφή των νέων στελεχών του Π.Ν. διενεργείται σύμφωνα 
με το έγγραφο ΓΕΝ/ΔΕΔΗΣ Φ.800/05/05 από 6 Σεπτεμβρίου 
2005. Η εγγραφή ιδιωτών, νομικών προσώπων και πολιτικού 
προσωπικού Π.Ν. υλοποιείται ως ακολούθως: Οι ενδιαφερό-
μενοι παρακαλούνται να καταθέσουν την ετήσια συνδρομή 
τους στον λογαριασμό 437.00.2001.000022 Εμπορικής - 
Alpha 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.

ΣTOIXEIA ΣYNΔPOMHTH

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

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

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

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

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

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

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

ΑΡ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ:  ...........................................................................................................................................................

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.

AITHΣH EΓΓPAΦHΣ ΣYNΔPOMHTH
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Ναύσταθμο Σαλαμίνας το Πλοίο Γενικής Υπο-
στήριξης (ΠΓΥ) «Προμηθεύς» στο πλαίσιο του 
Προγράμματος Προληπτικής Ιατρικής Αναβαθμι-
σμένης Δυνατότητας με σκοπό την κάλυψη των 
αναγκών προληπτικής ιατρικής και πρωτοβάθμι-
ας περίθαλψης των κατοίκων των μικρών νησιών 
του Ανατολικού Αιγαίου και των Δωδεκανήσων. 
Το ΠΓΥ «Προμηθεύς» διαθέτει μια πλήρη θερα-
πευτική μονάδα, εξοπλισμένη με χειρουργείο, 
μονάδα εντατικής θεραπείας, θάλαμο ασθενών, 
ακτινολογικό - μικροβιολογικό εργαστήριο και 
οδοντιατρείο. Στο πλοίο επιβαίνει μια διευρυμένη 
διακλαδική ομάδα αποτελούμενη από 9 ιατρούς 
των ακόλουθων ειδικοτήτων: Γενικός Χειρουργός 
(ΣΞ), Παθολόγος (ΣΞ), Καρδιολόγος (ΠΑ), Γυναι-
κολόγος (ΠΝ), Ακτινολόγος (ΠΝ), Οφθαλμίατρος 
(ΠΝ), Παιδίατρος (ΠΝ), Μικροβιολόγος (ΠΝ), Οδο-
ντίατρος (ΠΝ), καθώς επίσης και 4 νοσηλευτές. 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΤΥΠΟΥ

Επίσκεψη ΥΦΕΘΑ Θανάση Δαβάκη 
στα Μετοχικά Ταμεία Ναυτικού και 
Αεροπορίας
Επίσκεψη στα Μετοχικά Ταμεία Ναυτικού και Αε-
ροπορίας (ΜΤΝ και ΜΤΑ) πραγματοποίησε την 
5η Σεπτεμβρίου 2013, ο Υφυπουργός Εθνικής 
Άμυνας Θανάσης Δαβάκης, όπου παρουσία των 
Αρχηγών ΓΕΝ Αντιναυάρχου Ευάγγελου Απο-
στολάκη ΠΝ, ΓΕΑ Αντιπτεράρχου (Ι) Ευάγγελου 
Τουρνά και των Υπαρχηγών ΓΕΝ Υποναυάρχου 
Παναγιώτη Παστουσέα ΠΝ και ΓΕΑ Υποπτεράρχου 

(Ι) Γεωργίου Δριτσάκου, ενημερώθηκε εκτενώς 
για την παρούσα οικονομική κατάσταση των Τα-
μείων και τις προοπτικές τους. Ο πρόεδρος του 
ΜΤΝ, Αντιναύαρχος ε.α. Μιλτιάδης Κανάρης ΠΝ και 
ο αντιπρόεδρος του ΜΤΑ Υποπτέραρχος ε.α. Ιω-
άννης Βογιατζής, παρουσίασαν στον Υφυπουργό 
αναλυτικά τα οικονομικά στοιχεία του τρέχοντος 
οικονομικού έτους, όπου αποτυπώνεται η επιτυχής 
προσπάθεια χρηστής διαχείρισης των πόρων των 
δύο Μετοχικών Ταμείων. Επίσης παρουσιάστηκαν 
οι προτάσεις των Διοικήσεων των δύο Μετοχικών 
Ταμείων για τη διασφάλιση της βιωσιμότητάς τους, 
με ταυτόχρονη ενίσχυση του μηχανισμού είσπρα-
ξης των θεσμοθετημένων πόρων τους.

Πρόγραμμα Προληπτικής Ιατρικής 
Αναβαθμισμένης Δυνατότητας 
Με οδηγίες της Αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής 
Άμυνας Φώφης Γεννηματά, απέπλευσε από το 
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Ο πλους έχει σχεδιασθεί να διαρκέσει έως τις 
23 Σεπτεμβρίου και οι ενδιάμεσοι σταθμοί είναι 
η Γαύδος, η Ανάφη, η Αμοργός, το Αγαθονήσι, η 
Δονούσα, η Σχοινούσα, η Ηρακλειά, η Ίος και η 
Σίκινος.

Επίσκεψη αντιπροσωπείας του 
Ισραηλινού Πολεμικού Ναυτικού
Από το Γενικό Επιτελείο Ναυτικού ανακοινώνεται 
ότι από 6 έως 8 Οκτωβρίου 2013, έλαβε χώρα 
προγραμματισμένη επίσκεψη στην Αθήνα αντι-
προσωπείας του Ισραηλινού Πολεμικού Ναυτικού 

με επικεφαλής τον Υπαρχηγό Ναυτικού, Υποναύ-
αρχο Yaron Levi. Στο πλαίσιο της επισκέψεως, η 
αντιπροσωπεία συναντήθηκε με τον Υπαρχηγό 
ΓΕΝ, Υποναύαρχο Παναγιώτη Παστουσέα ΠΝ και 
συζητήθηκαν διμερή θέματα αμοιβαίου ενδιαφέ-
ροντος. Επιπρόσθετα, η εν λόγω αντιπροσωπεία 
μετέβη στο Ναύσταθμο Σαλαμίνας όπου και επι-

σκέφθηκε Μονάδες του Αρχηγείου Στόλου και 
συναντήθηκε με τον Υπαρχηγό ΑΣ, Υποναύαρχο 
Σπυρίδωνα Κονιδάρη ΠΝ.

Ολοκλήρωση Επισκέψεως  
Αρχηγού ΓΕΝ στην Αυστραλία 
Από το Γενικό Επιτελείο Ναυτικού ανακοινώνεται 
ότι από 07 έως 09 Οκτωβρίου 2013, o Αρχηγός 
ΓΕΝ Αντιναύαρχος Ευάγγελος Αποστολάκης ΠΝ, 
επισκέφθηκε την Αυστραλία κατόπιν προσκλήσε-
ώς του από τον Αρχηγό του Πολεμικού Ναυτικού 
της Αυστραλίας, Αντιναυάρχου Ray Griggs, στις 
Διεθνείς εκδηλώσεις επ’ ευκαιρία του εορτασμού 
των 100 ετών από την είσοδο του Αυστραλιανού 
Στόλου στο Σίδνεϊ. Οι εκδηλώσεις κορυφώθηκαν 
με την επιθεώρηση του Στόλου –International 
Fleet Review– στην οποία συμμετείχαν 39 πο-
λεμικά πλοία από 18 κράτη. Παράλληλα, στο 
πλαίσιο των εκδηλώσεων στο Σίδνεϊ, ο Αρχηγός 
ΓΕΝ συμμετείχε στο Διεθνές Συνέδριο Sea Power 
Conference 2013 με θέμα «Ναυτική Διπλωματία 
και Προβολή της Θαλάσσιας Ισχύος: Η Χρησιμό-
τητα του Ναυτικού στην Εποχή της Ναυτιλίας» κα-
θώς και σε έκθεση αμυντικού υλικού. Η διεθνής 
προσέλευση στις εν λόγω εκδηλώσεις ήταν μεγά-
λη, καθώς συμμετείχαν εκπρόσωποι 39 κρατών, 
εκ των οποίων 21 Αρχηγοί Ναυτικών. Στο περι-
θώριο των εκδηλώσεων, ο Αρχηγός ΓΕΝ είχε την 
ευκαιρία να συναντηθεί με ομολόγους του και να 
συζητήσει διμερή θέματα. Επιπρόσθετα, στο πλαί-
σιο της επισκέψεως ο Αρχηγός ΓΕΝ συναντήθηκε 
με τον Αρχιεπίσκοπο Αυστραλίας, Σεβασμιώτατο 
κ.κ. Στυλιανό, με την Κυβερνήτη της πόλης του 
Σίδνεϊ, professor Marie Bashir, καθώς και με συλ-
λόγους της Ελληνικής Κοινότητας.
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Συμμετοχή του Πολεμικού Ναυτικού 
στην 101η Επέτειο Απελευθέρωσης 
της ν. Λήμνου 
Την 8η Οκτωβρίου 2013, πραγματοποιήθη-
καν στη νήσο Λήμνο εκδηλώσεις για την 101η 
επέτειο από την απελευθέρωση της νήσου. Στο 
πλαίσιο του εορτασμού, κατέπλευσε στο νησί η 

Κανονιοφόρος «Τόλμη» και κατετέθη στεφάνι 
στο χώρο του ηρώου πεσόντων από τον Αρ-
χιπλοίαρχο (Μ) Γεώργιο Χριστόπουλο ΠΝ, ο 
οποίος παρέστη ως εκπρόσωπος του κ. Αρχη-
γού ΓΕΝ.

Μεταφορά της εικόνας της Παναγίας 
Χοζοβιώτισσας Αμοργού 
Την 20ή Οκτωβρίου 2013, διατέθηκε η Κανονι-
οφόρος «Μαχητής» για τη μεταφορά της εικόνας 
της Παναγίας Χοζοβιώτισσας από την Αμοργό 
στον Πειραιά, στο πλαίσιο των εορταστικών εκδη-
λώσεων του Αγίου Δημητρίου του Μυροβλήτου, 

με σκοπό να τεθεί σε προσκύνημα στον φερώνυ-
μο Ιερό Ναό Πειραιώς.

Συμμετοχή του Πολεμικού Ναυτικού 
στις εορταστικές εκδηλώσεις 
απελευθέρωσης της νήσου Χίου
Την 10η και 11η Νοεμβρίου 2013, πραγματο-
ποιήθηκαν στη ν. Χίο εκδηλώσεις για τα 101 έτη 
από την απελευθέρωση του νησιού, στις οποίες 
παρέστη ο Διοικητής της Σχολής Ναυτικών Δο-
κίμων Υποναύαρχος Ιωάννης Μαΐστρος ΠΝ, ως 
εκπρόσωπος του Αρχηγού ΓΕΝ. Στις εκδηλώσεις 
συμμετείχε επιπρόσθετα και αντιπροσωπεία του 
ΠΠ «Πήγασος». Στο πλαίσιο των εκδηλώσεων 
πραγματοποιήθηκε επιμνημόσυνη δέηση και κα-
τάθεση στεφάνου, από το Διοικητή της ΣΝΔ.

Επίσκεψη σπουδαστών της Σχολής 
Εθνικής Ασφάλειας και της Σ.ΔΙ.ΕΠ.Π.Α 
στο Αρχηγείο Στόλου 
Την 13η Νοεμβρίου 2013, σπουδαστές της 
Σχολής Εθνικής Ασφάλειας, καθώς επίσης και 
σπουδαστές της Σχολής Διοίκησης και Επιτελών 
της Πολεμικής Αεροπορίας (Σ.ΔΙ.ΕΠ.Π.Α.), επι-
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σκέφτηκαν το Αρχηγείο Στόλου (ΑΣ), όπου τους 
υποδέχτηκε ο Αρχηγός Στόλου, Αντιναύαρχος Πα-
ναγιώτης Λίτσας ΠΝ. Σκοπός της επίσκεψης ήταν 
η ενημέρωση των σπουδαστών σχετικά με την 
αποστολή, οργάνωση και λειτουργία του ΑΣ και η 
ξενάγησή τους σε Μονάδες του Στόλου.

Επίσκεψη Αντιπροσωπείας  
Τουρκικού Γενικού Επιτελείου 
Ναυτικού 
Τη 13η Νοεμβρίου 2013, στο πλαίσιο της υλο-
ποίησης των συμφωνηθέντων Μέτρων Οικοδό-
μησης Εμπιστοσύνης (ΜΟΕ) Ελλάδας - Τουρκίας 
έτους 2013, αντιπροσωπεία του Τουρκικού Γε-

νικού Επιτελείου Ναυτικού επισκέφθηκε το ΓΕΝ. 
Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, ο επικεφαλής 
της τουρκικής αντιπροσωπείας έγινε δεκτός από 
τον Αρχηγό ΓΕΝ, Αντιναύαρχο Ευάγγελο Αποστο-
λάκη ΠΝ και συναντήθηκε με τον Υπαρχηγό ΓΕΝ, 
Υποναύαρχο Παναγιώτη Παστουσέα ΠΝ.

Παρακολούθηση άσκησης  
«Θαλάσσιος Γρύπας 2013»
Την 25η Νοεμβρίου 2013, ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ 
Στρατηγός Μιχαήλ Κωσταράκος συνοδευόμενος 
από τους Αρχηγούς ΓΕΝ Αντιναύαρχο Ευάγγελο 
Αποστολάκη ΠΝ και ΓΕΑ Αντιπτέραρχο (Ι) Ευάγ-
γελο Τουρνά, επιβιβάστηκε στη Φ/Γ «ΑΔΡΙΑΣ» από 
όπου και παρακολούθησε την άσκηση «Θαλάσσιος 
Γρύπας 2013». Κατά τη διάρκεια της άσκησης, η 
οποία διεξήχθη στο Πεδίο Βολής Κρήτης, εκτελέ-
στηκαν με απόλυτη επιτυχία βολές εναντίον πλω-
τού στόχου βλημάτων επιφανείας - επιφανείας 
PENGUIN ΜΚ-2 MOD3 από ΤΠΚ του ΠΝ και αέρος 
- επιφανείας AGM-65 MAVERICK από αεροσκάφη 
F-16 και F-4 της ΠΑ. Δεν εκτελέστηκαν προγραμ-
ματισμένες βολές AGM 114 K1 HELLFIRE από AH-
64DHA και AH-64Α+ (APACHE) καθώς και GBU-12 
από αεροσκάφη F-16 λόγω βύθισης του στόχου. 
Οι βολές αυτές θα επαναπρογραμματιστούν και θα 
εκτελεστούν το προσεχές διάστημα.



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.  Ο Στόλος του Αιγαίου 1912 – 13. Έργα και ημέραι............................................................... 1940/2006  .......................7,00€
	 Αντιναυάρχου	ε.α.	Δ.	.Φωκά	ΠΝ
11.  Το Ναυτικό στην Ιστορία των Ελλήνων (4τομο) ................................................................... 1982/2007  ....................73,00€
	 Αρχιπλοιάρχου	(ο)	ε.α.	Μ.	Σίμψα	ΠΝ
12.  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
13.  Ιστορικό Φωτογραφικό Λεύκωμα Σχολής Ναυτοπαίδων........................................................ 2007  ................................8€
	 ΣΔΥΝ	–	ΣΜΥΝ	1946	–	2000	Ε.	Σφακτού
14.  Υδραίοι Πρόδρομοι και Ναυμάχοι του ’21................................................................................. 2008  ................................7€
	 Αντιναυάρχου	ε.α.	Δ.	Λισμάνη	ΠΝ
15.  «Εχθρός ενόψει»....................................................................................................................1954/2008  ... .........................15€
	 Αντιναυάρχου	ε.α.	Ι.	Τούμπα	ΠΝ
16.  Θ/Κ Γ. ΑΒΕΡΩΦ χρονικό του θωρηκτού της νίκης του....................................................... .B΄	Εκδ.	1999 ........................15€
	 Νίκου	Α.	Σταθάκη
17.  Λεύκωμα φωτογραφιών των Αποφοίτων της .......................................................................... 2009  ...........................8,50€
 Σχολής Ναυτικών Δοκίμων (1884-1973)
	 Αντιναυάρχου	ε.α.	Α.	Δημητρακόπουλου	ΠΝ
18.  Υποβρύχιον «Υ-1 Λ. Κατσώνης»................................................................................................Ε ΄	Εκδ.	 .........................4,00€
	 Πλοιάρχου	Ηλία	Τσουκαλά
19.  Η Μεσόγειος και η στρατηγική της σημασία ............................................................................ 1957  ...........................2,93€
	 Αντιναυάρχου	ε.α.	Γρ.	Μεζεβίρη	ΠΝ
20.  «Tα Eλληνικά Yποβρύχια» .......................................................................................................... 2010  ..............................70€
	 Aντιναυάρχων	ε.α.	Tιμόθεου	Γ.	Mασούρα	και	Θωμά	Π.	Kατωπόδη	Π.N.,	Eπίτιμων	Aρχηγών	Στόλου
21. «Θ/Κ Γ. Αβέρωφ 100 χρόνια»....................................................................................................... 2011................................ 5€
 YIN	-	Ναυτική	Επιθεώρηση
22. 1912-2012, Εκατό χρόνια από την Ναυτική Εποποιία των Βαλκανικών Πολέμων ............... 2012................................ 5€
 YIN	-	Ναυτική	Επιθεώρηση

23.  Ιστορία της Μπάντας του Πολεμικού Ναυτικού................................... ................................... 2012  ...........................5,50€
	 Υποπλοιάρχου	(Ε)	ΠΝ	ε.α.	Αντωνίου	Ζερβού
24.  «Ναύαρχος Παύλος Κουντουριώτης (1855-1935) μια ψυχογραφική προσέγγιση ................ 2013  ......... ......................5€
	 Πλοιάρχου	(ΥΙ)	Αριστείδη	Γ.	Διαμαντή	ΠΝ

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 ...................................................... ...................Α.	Διαμαντής	...................... ................................. 29€
 Ναυτική Ιατρική (πανόδετο)
 7.  3000 χρόνια ελληνική ....................................................... ..................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€ 
32.  «Ναύαρχος Παύλος Κουντουριώτης (1855-1935)  ...........................Α.	Διαμαντής	 ................................... ......................5€
 μια ψυχογραφική προσέγγιση

Σημ: Η	έκδοση	με	α/α 24, 26, 27, 28 διατίθεται	από	ΕΑΑΝ. Η	έκδοση	με	α/α 27 διατίθεται	και	στο	Σ.Α./ΣΜΥΝ. 
Το	α/α 4 διατίθεται	και	από	το	ΤΕΣ.
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ΕΠΕΤΕΙΟΛΟΓΙΟ ΠΟΛΕΜΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ - ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ

2/12/1868. Ελληνοτουρκική συμπλοκή. Το ατμόπλοιο «ΕΝΩΣΙΣ» (σημαντικό πλοίο όσον αφορά τη 
μεταφορά πολεμοφοδίων κατά τη διάρκεια της κρητικής επανάστασης του 1866) αντάλλαξε πυρά στα 
ανοικτά της Σύρου με τουρκικά πολεμικά, επικεφαλής των οποίων ήταν ο Άγγλος Χόβαρτ, και κατόρ-
θωσε χάρη στην ετοιμότητα του Πλοιάρχου Ν. Σουρμελή να καταφύγει στο λιμάνι της Ερμουπόλεως.

3/12/1912. Η Ναυμαχία της Έλλης. Ιστορική νίκη του Ελληνικού Ναυτικού κατά του Οθωμανικού 
(Τουρκικού) που κρίθηκε στην έμπνευση του Ναυάρχου Π. Κουντουριώτη ο οποίος διοικούσε το θω-
ρηκτό «ΑΒΕΡΩΦ». Ο κυβερνήτης ύψωσε επί του «ΑΒΕΡΩΦ» το σήμα ότι καθιστά την κίνησή του 
ανεξάρτητη, το διεθνές «Ζ», αύξησε την ταχύτητα στα 20 μίλια και όρμησε ακάθεκτος με συγκλίνουσα 
πορεία στον εχθρό.

5/12/1943. Άφιξη αντιτορπιλικού «ΑΔΡΙΑΣ» στην Αλεξάνδρεια. Το αντιτορπιλικό «ΑΔΡΙΑΣ» χωρίς 
πλώρη μετά από την αποκοπή της από νάρκη, εισέρχεται στο λιμάνι της Αλεξάνδρειας. Ολόκληρος ο 
Συμμαχικός Στόλος αποδίδει τιμές στο ένδοξο αντιτορπιλικό που «αρνήθηκε να πεθάνει».

15/12/1827. Κατάληψη Βασιλαδίου. Το πλοίο «ΚΑΡΤΕΡΙΑ» υπό τον Άστιγγα κανονιοβολεί και ακολού-
θως καταλαμβάνει το οχυρό του Βασιλαδίου.

15/12/1942. Βύθιση ιταλικού υποβρυχίου «UARSCIEK». Το αντιτορπιλικό «ΟΛΓΑ» σε συνεργασία με 
το αγγλικό αντιτορπιλικό «PETARD» βυθίζουν το ιταλικό υποβρύχιο «UARSCIEK», συλλαμβάνοντας 3 
αξιωματικούς, 4 υπαξιωματικούς και 21 ναύτες.

16/12/1940. Δεύτερη επιδρομική ενέργεια των αντιτορπιλικών «ΨΑΡΑ», «ΣΠΕΤΣΑΙ» και «ΚΟΥΝΤΟΥ-
ΡΙΩΤΗ» υπό τον Αρχηγό Στόλου Ε. Καββαδία. Και πάλι δεν εντοπίστηκε εχθρικός στόχος.

22/12/1940. Δράση υποβρυχίου «ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΗΣ». Το υποβρύχιο «ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΗΣ» συλλαμβάνει το 
πλήρωμα του ιταλικού πετρελαιοκίνητου «ΑΝΤΟΙΝΕΤΤΑ» το οποίο στη συνέχεια βυθίζει. Εκεί ο κυβερ-
νήτης Πλωτάρχης Ιατρίδης, βρίσκει μια πάρα πολύ σημαντική απόρρητη διαταγή που είχε εκδοθεί πριν 
από δύο μέρες και περιείχε οδηγίες πλου νηοπομπής από το Πρίντεζι προς Αυλώνα, κατά της οποίας 
θα επιτεθεί στις 24/12/1940.

2/1/1913. Προσβολή του ευδρόμου «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ». Το τουρκικό καταδρομικό «HAMIDIYE» διαφεύγο-
ντας της προσοχής του Ελληνικού Στόλου που επιτηρούσε την έξοδο των Δαρδανελλίων, έφτασε στη 
νήσο Σύρο και έβαλε κατά του ευδρόμου «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ».

5/1/1850. Έναρξη Βρετανικού Ναυτικού αποκλεισμού του Πειραιά. Ισχυρός Αγγλικός Στόλος υπό 
τον Ναύαρχο Parker ενήργησε αποκλεισμό του Πειραιά και έμμεσα της Σύρου, της Κορίνθου και των 
Πατρών. Η ενέργεια αυτή αποσκοπούσε στην πίεση της ελληνικής κυβέρνησης να αποδεχθεί αγγλικές 
απαιτήσεις, που είχαν να κάνουν με χρηματικές αποζημιώσεις του ελληνικού κράτους στους Άγγλους 
υπηκόους Πατσίφικο και Φίνλευ. Είναι τα λεγόμενα «Παρκερικά».
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5/1/1913. Η ναυμαχία της Λήμνου. Η ναυμαχία έληξε με νίκη των Ελλήνων. Ήταν η δεύτερη νικηφόρα 
ναυμαχία του A' Βαλκανικού πολέμου η οποία και επισφράγισε την απόλυτη κυριαρχία των Ελλήνων 
στο Αιγαίο.

5/1/1941. Τρίτη Επιδρομή ελληνικών αντιτορπιλικών «Β. ΟΛΓΑ», «Β. ΓΕΩΡΓΙΟΣ», «ΣΠΕΤΣΑΙ», «ΨΑΡΑ» 
υπό τον Υποναύαρχο Ε. Καββαδία στο «Ontranto». Οι επιδρομές αυτού του τύπου δεν έκαναν σπου-
δαίες ζημιές στον εχθρό, αλλά ανύψωσαν το ηθικό του ελληνικού Πολεμικού Ναυτικού.

9/1/1941. Τορπιλισμός ιταλικού υποβρυχίου «ΝΕGHELLI». Το υποβρύχιο «ΤΡΙΤΩΝ» με Κυβερνήτη τον 
Πλωτάρχη Δ. Ζέππο τορπιλίζει το ιταλικό υποβρύχιο «ΝΕGHELLI». 

12/1/1889. Έναρξη λειτουργίας Σχολής Ναυτοπαίδων. Η σχολή Ναυτοπαίδων αποτελεί τον πρόδρομο 
της μετέπειτα Σχολής Μονίμων Υπαξιωματικών Πολεμικού Ναυτικού (ΣΜΥΝ).

16/1/1829. Κατόρθωμα Ανδρέα Τενεκέ. Στολίσκος υπό τον Α. Τενεκέ κυριεύει δύο τούρκικες κανονι-
οφόρους στο λιμάνι της Πρέβεζας.

21/1/1944. Απόβαση στο «Anzio» της Ιταλίας. Στην επιχείρηση αυτή του Συμμαχικού Στόλου έλαβαν 
μέρος τα αντιτορπιλικά «ΚΡΗΤΗ» και «ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ» καθώς και τα αρματαγωγά «ΣΑΜΟΣ», «ΛΗΜΝΟΣ» 
και «ΧΙΟΣ». Η απόβαση αυτή στην Ιταλία έγινε για να πλευροκοπηθεί η αμυντική γραμμή αντίστασης 
των Γερμανών.

24/1/1913. Η πρώτη πολεμική επιχείρηση υδροπλάνου. Το υδροπλάνο «ΝΑΥΤΙΛΟΣ» με επιβαίνοντες 
τους Λοχαγό Μουτούση και Σημαιοφόρο Μωραϊτίνη, επιχειρεί πάνω από τα Δαρδανέλια και βάλλει κατά 
πλοίων του τουρκικού στόλου, με χειροβομβίδες.

31/1/1996. Πτώση ελικοπτέρου ΠΝ 21. Το ελικόπτερο ΠΝ 21 με πλήρωμα τους Αντιπλοίαρχο Χ. 
Καραθανάση ΠΝ, Αντιπλοίαρχο Π. Βλαχάκο ΠΝ και Σημαιοφόρο Ε. Γιαλοψό ΠΝ κατέπεσε στην περιοχή 
των Ιμίων κατά τη διάρκεια αναγνωριστικής αποστολής στα Δ. Ίμια.

2/2/1826. Ο Φραγκίσκος Άμπνεϋ Άστιγξ με το πολεμικό πλοίο «ΚΑΡΤΕΡΙΑ» φθάνει στα Αμπελάκια 
της Σαλαμίνας. Είναι η πρώτη ναυτική επιχείρηση ενός πλοίου, που θα εμπλακεί σε πολλές ένδοξες 
επιχειρήσεις του Αγώνα.

3/2/1830. Το Πρωτόκολλο του Λονδίνου. Με τα πρωτόκολλα της 3ης Φεβρουαρίου του 1830 η 
διάσκεψη του Λονδίνου διακήρυξε την πολιτική ανεξαρτησία της Ελλάδας, καθιστώντας την μια νέα 
πολιτική, στρατιωτική και διπλωματική οντότητα στην Ευρώπη.

3/2/1897. Απόβαση Ελλήνων στην Κρήτη. Αποβιβάζεται στα σύνορα των επαρχιών Κυδωνίας και 
Κισσάμου της Κρήτης ο Τιμολέων Βάσσος με δύναμη 1.500 ανδρών. Ο Τ. Βάσσος εκτελούσε διαταγή 
του Βασιλιά Γεωργίου Α' στα πλαίσια της επανάστασης που είχε ξεσπάσει στο νησί.
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9/2/1897. Βομβαρδισμός Ακρωτηρίου Κρήτης. Το ελληνικό στρατόπεδο στο Ακρωτήρι της Κρήτης 
βομβαρδίζεται από τα πλοία των Μεγάλων Δυνάμεων. Οι Μ.Δ. ήθελαν να διώξουν τον Τ. Βάσσο και 
το εκστρατευτικό του σώμα από το νησί. Ο αντίκτυπος από τη φοβερή πράξη των πλοίων των Μ.Δ. 
προκάλεσε διαδηλώσεις διαμαρτυρίας σε όλη την Ευρώπη.

18/2/1828. Έναρξη προσπάθειας καταστολής της πειρατείας. Ο Μιαούλης με το δίκροτο «ΕΛΛΑΣ», την 
κανονιοφόρο «ΦΙΛΕΛΛΗΝΙΣ» και μια ένοπλη τράτα αποπλέει από τον Πόρο για να καταλάβει ορμητήριο 
πειρατών στις Βόρειες Σποράδες. Μέσα σε λίγες μέρες οι πειρατές παραδόθηκαν αμαχητί.

20/2/1822. Η Ναυμαχία των Πατρών. Η πρώτη πραγματικά εκ παρατάξεως ναυμαχία προ των Πα-
τρών μεταξύ του ελληνικού επαναστατικού στόλου και του Οθωμανικού διεξαχθείσα αποκλειστικώς 
και μόνο με το πυροβολικό και μάλιστα εκ του συστάδην. Ο Οθωμανικός Στόλος επωφελούμενος από 
το σκοτάδι εγκαταλείπει το πεδίο της μάχης και βρίσκει καταφύγιο στο λιμάνι της Ζακύνθου που την 
κατείχαν οι Άγγλοι.

23/2/1941. Το υποβρύχιο «ΝΗΡΕΥΣ» με κυβερνήτη τον Πλωτάρχη Βρ. Ρώτα επιτίθεται επιτυχώς 
εναντίον εχθρικής νηοπομπής που φυλασσόταν από δύο αντιτορπιλικά. Αφού βύθισε τουλάχιστον ένα 
εμπορικό, στη συνέχεια κατάφερε να ξεφύγει από την καταδίωξη των αντιτορπιλικών.

27/2/1828. Οθωμανικός στολίσκος εμφανίζεται μεταξύ Τσεσμέ και Χίου και ύστερα από ναυμαχία με 
τον Ελληνικό Στόλο αναγκάζει τα ελληνικά πλοία να αποχωρήσουν.

28/2/1828. Εκκένωση της Χίου. Ο Φαβιέρος και ο Ναύαρχος Α. Μιαούλης με το Δίκροτο «ΕΛΛΑΣ» εκ-
κενώνουν τη Χίο. Σκοπός ήταν η διάσωση των κατοίκων της Χίου από επερχόμενη τουρκική εισβολή.

28/2/1862. Επανάσταση κατά του Βασιλιά Όθωνα. Ξεσπάει επανάσταση στην Ερμούπολη της Σύρου 
κατά του Βασιλιά Όθωνα. Πολιορκήθηκε το Νομαρχιακό Μέγαρο, άνοιξαν οι φυλακές και οι αποθήκες 
των πολεμοφοδίων και ακόμη κατελήφθησαν τα δύο ατμόπλοια «ΚΑΡΤΕΡΙΑ» και «ΌΘΩΝ». Ο Όθωνας 
όμως έστειλε στο νησί το πλοίο «ΑΜΑΛΙΑ» (κυβερνήτης Λ. Παλάσκας) με τον 4ο λόχο υπό τον λοχαγό 
Τσίρο. Η Επανάσταση εξουδετερώθηκε μετά από αιματηρές μάχες στις οποίες πέθαναν σημαντικοί 
ηγέτες των επαναστατών.






