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Πρόλογος Έκδοσης 

Αγαπητοί αναγνώστες,
Όπως σε κάθε τεύχος η Ναυτική Επιθεώρηση επιχειρεί να παρουσιάσει θέμα-

τα που άπτονται σύγχρονων αλλά και ιστορικών θεμάτων με σκοπό την ενημέ-
ρωση και ανάλυση ζητημάτων που είτε δεν είναι ευρέως γνωστά είτε δεν έχουν 
αναλυθεί επαρκώς.

Αποδίδουμε πρώτιστη σημασία στο να κατανοήσουν τα στελέχη του ΠΝ αλλά 
και οι αναγνώστες - φίλοι του περιοδικού το βαρυσήμαντο ρόλο της θάλασσας για 
την ελληνική ιστορία και πραγματικότητα. Το Αιγαίο για τον ελλαδικό χώρο είναι 
το λίκνο του πολιτισμού και ο πνεύμονάς του. Από αυτό συνάγεται ότι η χώρα μας 
οφείλει να έχει ως ένα από τα πρώτα μελήματα την συντήρηση σημαντικών ναυ-
τικών δυνάμεων. Είναι σε όλους γνωστό το παράδειγμα της Βυζαντινής Αυτοκρα-
τορίας και των προβλημάτων που αυτή αντιμετώπισε όταν απώλεσε τις ναυτικές 
δυνάμεις της προς όφελος των ιταλικών πόλεων και ιδίως της Βενετίας.

Σε αυτό το πλαίσιο το παρόν τεύχος ξεκινά με την μελέτη του Λέκτορα Ναυτικής 
Ιστορίας στη Σχολή Ναυτικών Δοκίμων Δρ Ζήση Φωτάκη για την διαχρονική σημα-
σία του γεωγραφικού ελληνικού χώρου και στόλου για την ασφάλεια και συνέχιση 
του Ελληνισμού. Η εργασία αυτή περιλαμβάνει πολλούς αιώνες από την αρχαιότη-
τα έως σήμερα και συμπυκνώνει μέσα από γεωγραφικές και ιστορικές παρατηρή-
σεις την σημασία της θάλασσας, του Αιγαίου Πελάγους για τον Ελληνισμό.

Συναφής μελέτη για την σημασία των ναυτικών δυνάμεων είναι και η μελέτη 
του Διδάκτορος της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημιου Αθηνών Λάζαρου Βλαδί-
μηρου που ασχολείται με την αγωνιώδη προσπάθεια του αρχιστράτηγου της Ελ-
ληνικής Επανάστασης Θεόδωρου Κολοκοτρώνη να λάβει ναυτική βοήθεια από την 
Ύδρα προς αντιμετώπιση της επίφοβης στρατιάς του Δράμαλη που απειλούσε την 
ίδια την ύπαρξη της Επανάστασης. Πραγματικά ο ελληνικός επαναστατικός «Τρινή-
σιος Στόλος» (Ύδρα, Σπέτσες και Ψαρά) έπαιξε ίσως καθοριστικό ρόλο για την ευό-
δωση της Επανάστασης καθώς ο έλεγχος του Αιγαίου από τους επαναστάτες εμπό-
διζε τον Οθωμανικό Στόλο στο να διενεργήσει αποβάσεις στα ελληνικά εδάφη. 

Η μελέτη του Νομικού - Διεθνολόγου Ιωάννη Παπαφλωράτου ασχολείται με 
την συμμετοχή του Πολεμικού Ναυτικού στο κίνημα στο Γουδί και το αντικίνημα 
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του Υποπλοιάρχου Πολεμικού Ναυτικού Κωνσταντίνου Τυπάλδου Αλφονσάτου. Οι 
Αξιωματικοί του Ναυτικού πάντα θα αγωνιούν για την ναυτική υπεροχή στο Αιγαίο. 
Ιδίως το αντικίνημα του Τυπάλδου έγινε διότι υπήρχε η πεποίθηση στους Αξιωμα-
τικούς του Ναυτικού ότι η Κυβέρνηση δεν κάνει ό,τι είναι δυνατόν για την απόκτη-
ση ναυτικής υπεροχής απέναντι στην Οθωμανική Αυτοκρατορία.

Οι επόμενες τρεις μελέτες παρουσιάζουν όψεις του Πολεμικού Ναυτικού στον 
Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο. Συγκεκριμένα η μελέτη του Υποπλοιάρχου (ΕΦ/Ο) Αθανά-
σιου Παπαδημητρόπουλου ΠΝ ασχολείται με τον τορπιλισμό της «Έλλης» από τους 
Ιταλούς την 15η Αυγούστου του 1940. Αυτή η ενέργεια αποτελεί την κορύφωση 
μιας σειράς προκλητικών ενεργειών της Ιταλίας εναντίον της Ελλάδος. Δέον είναι 
να σημειωθεί ότι ο τορπιλισμός της Έλλης, ενός ελληνικού πολεμικού πλοίου έγι-
νε χωρίς να έχει κηρυχθεί πόλεμος μεταξύ των δύο χωρών. 

Ο Ερευνητής Ναυτικής Ιστορίας Αριστομένης Μπιλάλης ασχολείται με τα ιτα-
λικά υποβρύχια στη υπηρεσία του ελληνικού Πολεμικού Ναυτικού ενώ ο Αρχικε-
λευστής (Τ/ ΣΩΛ) Χαράλαμπος Ζαγοριανάκος ασχολείται με ζητήματα οργάνωσης 
της ελληνικής παράκτιας άμυνας στον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο.

Τέλος οι Ανθυποπλοίαρχος (Ο) Παναγιώτης Παλαιός ΠΝ και η Ερευνήτρια στο 
Κέντρο Ρωσίας, Ευρασίας & Νοτιανατολικής Ευρώπης του Παντείου Πανεπιστημί-
ου Αριστέα Αντύπα ασχολούνται με τις στρατηγικές και θεσμικές διαστάσεις των 
επιχειρήσεων ειρήνης της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα Βαλκάνια. Η μελέτη αυτή θί-
γει ένα εκ φύσεως σημαντικό ζήτημα, αυτό της δράσεως σε περιπτώσεις κρίσεων 
των ευρωπαϊκών κρατών ως σύνολο, ως Ευρώπη.

Η Ναυτική Επιθεώρηση προσπαθεί και σε αυτό το τεύχος να παρουσιάσει θέ-
ματα πρωτότυπα, έγκυρα επιστημονικά και ενδιαφέροντα με σκοπό να συνεχί-
σει να είναι το κύριο ενημερωτικό περιοδικό για τα στελέχη και τους φίλους του 
Πολεμικού μας Ναυτικού. Οποιαδήποτε παρατήρηση και πρόταση προς βελτίωση 
της ύλης του περιοδικού από τους αναγνώστες μας κρίνεται όχι μόνο θεμιτή αλ-
λά και αναγκαία.

Η Επιτροπή Σύνταξης





Εκδηλώσεις
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ
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Από την άσκηση «ΚΑΤΑΙΓΙΣ 14» η οποία διεξήχθη στην περιοχή του Αιγαίου από 02 έως 06 Ιουνίου 2014, συμμετέχοντας 
το σύνολο των μονάδων του ΠΝ, που βρίσκονται σε διαθεσιμότητα, με σκοπό τη διατήρηση, προαγωγή και βελτίωση του 
επιπέδου της επιχειρησιακής εκπαίδευσης των συμμετεχόντων, τη διατήρηση ενιαίου πνεύματος, καθώς και τη μεγιστο-
ποίηση της διακλαδικής συνεργασίας με τους άλλους κλάδους των Ενόπλων Δυνάμεων.

Τελετή Ονοματοδοσίας της Μονάδας Τεχνητού Νεφρού «Αντιναύαρχος (ΥΙ) Ζ. Δεμέστιχας ΠΝ», που πραγματοποιήθηκε 
στο ΝΝΑ την 11η Ιουνίου 2014, παρουσία του Αρχηγού ΓΕΝ Αντιναυάρχου Ευάγγελου Αποστολάκη ΠΝ.
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Από τις εκδηλώσεις που έλαβαν χώρα στην Ύδρα κατά την επίσημη επίσκεψη της Α.Θ.Π. Οικουμενικού Πατριάρχη κ.κ. 
Βαρθολομαίου, την 19η Ιουνίου 2014 παρουσία του Αρχηγού ΓΕΝ Αντιναυάρχου Ευάγγελου Αποστολάκη ΠΝ.

Εκδηλώσεις εορτασμού για την 190η Επέτειο από το ολοκαύτωμα των Ψαρών που πραγματοποιήθηκαν στη νήσο την 
21η και 22α Ιουνίου 2014. Στο πλαίσιο των εκδηλώσεων κατετέθη στεφάνι στην πλατεία Ηρώων από τον Υπαρχηγό ΑΣ 
Υποναύαρχο Νικόλαο Τσούνη ΠΝ, ως εκπρόσωπο του Αρχηγού ΓΕΝ.
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Σεμινάριο Νέων Αξιωματικών για τα κράτη-μέλη, που συμμετέχουν στην ετήσια Σύνοδο των Αρχηγών των Ευρωπαϊκών 
Ναυτικών (CHENS – Chief of European Navies Symposium). Το σεμινάριο διεξήχθη στις εγκαταστάσεις της σχολής 
Ναυτικών Δοκίμων από 23 έως 27 Ιουνίου 2014. Το κύριο θέμα του σεμιναρίου είναι η εκμετάλλευση των σελίδων 
Κοινωνικής / Επαγγελματικής Δικτύωσης από τα στελέχη και την Ηγεσία των ευρωπαϊκών Ναυτικών, ενώ συμμετέχουν 
31 νέοι Αξιωματικοί από 20 χώρες.

Πραγματοποίηση Ημερίδας στο Αμφιθέατρο της ΣΔΕΠΝ την 26η Ιουνίου 2014, με θέμα «Οι συνέπειες της κρίσης στην 
Ουκρανία. Ο ρόλος Δύσης - Ρωσίας και η θέση της Ελλάδας». Την έναρξη της Ημερίδας κήρυξε ο Διοικητής της ΔΝΕ, 
Υποναύαρχος Γεώργιος Γιακουμάκης ΠΝ.
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Εκδηλώσεις αφιερωμένες στην 179η Επέτειο από το θάνατο του Ναυάρχου Ανδρέα Μιαούλη που πραγματοποιήθηκαν 
την 28 και 29 Ιουνίου 2014 στην Ύδρα. Στις εν λόγω εκδηλώσεις παρέστη ο Αρχηγός Στόλου Αντιναύαρχος Παναγιώτης 
Λίτσας ΠΝ, ως εκπρόσωπος του Αρχηγού ΓΕΝ.

Τελετή Ορκωμοσίας Σημαιοφόρων Τάξεως 2014, που πραγματοποιήθηκε την 1η Ιουλίου 2014 στη ΣΝΔ. Τα ξίφη στους 
νέους Σημαιοφόρους επέδωσαν η Α.Ε. ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας κ.κ. Κάρολος Παπούλιας και ο Υπουργός 
Εθνικής Άμυνας Δημήτρης Αβραμόπουλος.
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Επίσκεψη Αρχηγού ΓΕΝ Αντιναυάρχου Ευάγγελου Αποστολάκη ΠΝ, στην 353 ΜΝΑΣ την 3η Ιουλίου 2014 στο πλαίσιο της 
διαδικασίας συγκρότησης / επαναπιστοποίησης της Μοίρας και ενεργοποίησης των αεροσκαφών Ρ-3Β.

Τελετή Απονομής Βραβείων Διαγωνισμού Φωτογραφίας και Μελετών Περιοδικού Ναυτικής Επιθεώρησης. Στην τελετή 
που πραγματοποιήθηκε την 15η Ιουλίου 2014 στο ΠΝΜ Θ/Κ «Γ. ΑΒΕΡΩΦ», ο Αρχηγός ΓΕΝ Αντιναύαρχος Ευάγγελος 
Αποστολάκης ΠΝ απένειμε τα βραβεία του διαγωνισμού.
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Από τον εορτασμό της Αγ. Μαρίνας που πραγματοποιήθηκε την 16η Ιουλίου 2014, στον Ιερό Ναό της ΝΒΝΕ. Στον εσπε-
ρινό παρέστη ο Αρχηγός ΓΕΝ Αντιναύαρχος Ευάγγελος Αποστολάκης ΠΝ, τα μέλη του Ανώτατου Ναυτικού Συμβουλίου 
και πλήθος παραθεριστών.
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Από το 51ο Διεθνές Ιστιοπλοϊκό Ράλλυ Αιγαίου. Ο Υφυπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού Ιωάννης Ανδριανός την 18η 
Ιουλίου 2014, επέβη επί της Κ/Φ «ΠΟΛΕΜΙΣΤΗΣ» στον όρμο Φαλήρου και έδωσε την εκκίνηση του Ιστιοπλοϊκού Αγώνα. 
Ακολούθως την 28η Ιουλίου 2014 στη ΝΔΑ, πραγματοποιήθηκε η τελετή απονομής επάθλων παρουσία του Αρχηγού ΓΕΝ 
Αντιναυάρχου Ευάγγελου Αποστολάκη ΠΝ.
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Από τον ετήσιο Θερινό Εκπαιδευτικό Πλου της ΣΝΔ, ο οποίος διήρκησε 40 ημέρες και διεξήχθη με τη Φ/Γ «ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ 
ΦΩΚΑΣ» και Α/Γ «ΛΕΣΒΟΣ». Σκοπός του ΘΕΠ είναι η απόκτηση ναυτικών γνώσεων και εμπειρίας καθώς και η προβολή 
του Πολεμικού Ναυτικού και της Ελληνικής Σημαίας στους λιμένες κατάπλου.

Από την τελετή αναχώρησης για τον ετήσιο Θερινό Εκπαιδευτικό Πλου της ΣΜΥΝ, που πραγματοποιήθηκε στο ΝΣ την 25η 
Ιουλίου 2014, παρουσία του Αρχηγού ΓΕΝ Αντιναυάρχου Ευάγγελου Αποστολάκη ΠΝ. 
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Από την τελετή Έπαρσης του Διακριτικού Σήματος Διοίκησης Αρχηγού ΓΕΝ στο ΠΝΜ Θ/Κ «Γ. ΑΒΕΡΩΦ» την 29η Ιουλίου 2014 
και των εγκαινίων της έκθεσης «Θαλασσινά τοπία» από τη συλλογή της Πινακοθήκης της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών, 
παρουσία της Αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Άμυνας Φώφης Γεννηματά, του Υπουργού Πολιτισμού Κώστα Τασούλα και 
του Υφυπουργού Εθνικής Άμυνας Ιωάννη Λαμπρόπουλου. Το εν λόγω Διακριτικό Σήμα, θα είναι μόνιμα υψωμένο στο Θ/Κ 
«Γ. ΑΒΕΡΩΦ». Το πλοίο αυτό έχει ιδιαίτερα βαρύνουσα ιστορική σημασία για τις ΕΔ και το Έθνος καθώς αποτέλεσε την 
έδρα του Ναυάρχου Π. Κουντουριώτη κατά τη διάρκεια των Βαλκανικών Πολέμων 1912-13, συμβάλλοντας καταλυτικά στη 
διαμόρφωση της νεώτερης ιστορίας της Ελλάδας ενώ συνεχίζει να αποτελεί ένα ζωντανό κύτταρο του ΠΝ.
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Από την ολοκλήρωση επιχείρησης εκκένωσης Ελλήνων και αλλοδαπών πολιτών από τη Λιβύη. Η επιχείρηση πραγματοποι-
ήθηκε από τη Φ/Γ «ΣΑΛΑΜΙΣ» με την υποστήριξη οργανικού ελικοπτέρου και κατάλληλα εξοπλισμένης ομάδος της Διοίκη-
σης Υποβρυχίων Καταστροφών. Ακολούθως με τον κατάπλου του πλοίου στο ΝΣ, ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Δημήτρης 
Αβραμόπουλος συνοδευόμενος από τον Αρχηγό ΓΕΕΘΑ Στρατηγό Μιχαήλ Κωσταράκο και τον Αρχηγό ΓΕΝ Αντιναύαρχο 
Ευάγγελο Αποστολάκη ΠΝ, επισκέφθηκε την Φ/Γ «ΣΑΛΑΜΙΣ», για να ευχαριστήσει και να συγχαρεί το πλήρωμα για την 
επιτυχή επιχείρηση εκκένωσης Ελλήνων και ξένων υπηκόων από την Τρίπολη της Λιβύης.
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Από την συναυλία που πραγματοποιήθηκε στο ΠΝΜ Θ/Κ «Γ. ΑΒΕΡΩΦ» την 10η Αυγούστου 2014, με αφορμή την αυ-
γουστιάτικη πανσέληνο. Η εν λόγω συναυλία με τίτλο «Σε μια θάλασσα με Φεγγάρια στο Βυθό» πραγματοποιήθηκε σε 
συνεργασία με τον συνθέτη Μιχάλη Κουμπιό.
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Τελετή εορτασμού Κοιμήσεως της Θεοτόκου και της 74ης επετείου από τη βύθιση του Καταδρομικού «ΕΛΛΗ» στην Τήνο. 
Στην τελετή που πραγματοποιήθηκε την 15η Αυγούστου 2014 παρέστη ο Αρχηγός ΓΕΝ, Αντιναύαρχος Ευάγγελος Αποστο-
λάκης ΠΝ. Αντίστοιχα στην τελετή εορτασμού της Παναγίας Εκατονταπυλιανής στην Πάρο κατέπλευσε η ΤΠΚ «ΔΑΝΙΟΛΟΣ», 
όπου απέδωσε τιμές άγημα του Πολεμικού Ναυτικού.ω
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Η ναυτική σημασία του ελληνικού 
γεωγραφικού χώρου και στόλου  
για την ασφάλεια και τη συνέχεια  
του Ελληνισμού, 1000 π.Χ. - 1922 μ.Χ.
Του Ζήση Φωτάκη
Λέκτορα Ναυτικής Ιστορίας στη Σχολή Ναυτικών Δοκίμων
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Η Κ/Φ «ΑΗΤΤΗΤΟΣ».

Ο Ζήσης Φωτάκης γεννήθηκε στο 
Βόλο το 1973. Υπότροφος και από-
φοιτος του Πανεπιστημίου Αθηνών 
(Πτυχίο Ιστορίας, 1995) συνέχισε τις 
σπουδές του με υποτροφία του ΙΚΥ 
στο Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης απ’ 
όπου και έλαβε μεταπτυχιακό τίτλο 
στην Οικονομική και Κοινωνική Ιστο-
ρία της Νεότερης Ευρώπης (1997) 
και διδακτορικό δίπλωμα στη Ναυτική 
Ιστορία (2003). Τόσο κατά τη διάρκεια 
των σπουδών του όσο και μετά την 
αποφοίτησή του, τιμήθηκε με ικανό 
αριθμό διακρίσεων στην Ελλάδα και 
το εξωτερικό, με σημαντικότερη τη 
βράβευση της μονογραφίας του Greek 
Naval Strategy and Policy, 1910-
1919 (Routledge, 2005) από την Ακα-
δημία Αθηνών (2009). Έχει διδάξει σε 
ΑΕΙ και ΑΣΕΙ και τον Ιούνιο του 2010 
διορίσθηκε λέκτορας Ναυτικής Ιστορί-
ας στη Σχολή Ναυτικών Δοκίμων.
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Δεδομένης της μακρόχρονης ναυτικής ιστορίας 
του ελληνισμού αλλά και του ενδιαφέροντος 
πλήθους ανθρώπων να γίνουν κοινωνοί της 
αναπόδραστη εμφανίζεται η ανάγκη της περιε-
κτικής εκφράσεώς της σε ένα σύντομο κείμενο. 
Προσπάθεια λοιπόν θα γίνει να περιγραφούν εν 
συντομία οι γεωπολιτικές πραγματικότητες που 
αντιμετώπισε ο ελληνισμός από την αρχαιότητα 
έως και το 1922 αλλά και πώς αντέδρασε σ’ αυ-
τές. Κι αυτό με την ελπίδα ότι θα γίνει κατανοητή 
η ναυτική σημασία του ελληνικού γεωγραφικού 
χώρου και στόλου αλλά και η συμβολή τους 
στην ασφάλεια και τη συνέχεια του ελληνισμού. 
Θα επιχειρηθεί επίσης να καλυφθεί καλύτερα η 
περίοδος μεταξύ της Ελληνικής Επαναστάσεως 
του 1821 και της Μικρασιατικής καταστροφής 
καθώς ίσως ποτέ άλλοτε ο Ελληνισμός δεν βρέ-
θηκε ενώπιος τόσων πολλών και μεγάλων προ-
κλήσεων. 

Η σχέση του ελληνισμού με τη θάλασσα εί-
ναι σχεδόν σύγχρονη με την παρουσία του στη 
νότια απόληξη της Χερσονήσου του Αίμου. Κι 

αυτό γιατί η θέση και η μορφολογία του ελληνι-
κού χώρου παρουσιάζουν χαρακτηριστικά που 
σε μεγάλο βαθμό εξηγούν το σημαντικό ρόλο 
που διαδραμάτισε και συνεχίζει να διαδραμα-
τίζει η θάλασσα στην ιστορία των Ελλήνων. Οι 
καθαροί ουρανοί της Μεσογείου, τα λίγα ισχυρά 
της ρεύματα και οι μέτριοι σχετικά άνεμοι προ-
σφέρονται για την ανάπτυξη της ναυτιλίας ακό-
μη και πρωτόγονων ιστιοφόρων ή κωπήλατων 
πλοιαρίων όπως αυτά της αρχαιότητας αλλά 
και των μεσαιωνικών χρόνων. Συνάμα το πο-
λυσχιδές των ελληνικών παραλίων, ο μεγάλος 
αριθμός των φυσικών λιμένων και η πολυνησία 
του ελληνικού χώρου προς την κατεύθυνση της 
Ασίας, της Δυτικής Ευρώπης και της Αφρικής 
ανέδειξαν από νωρίς τον ελληνικό γεωγραφικό 
χώρο σε κόμβο θαλάσσιων επικοινωνιών. Το 
άγονο τέλος και το ορεινό του ελληνικού εδά-
φους αλλά και ο κατακερματισμός του σε μικρές 
κοιλάδες δύσκολα προσβάσιμες από ξηράς αλ-
λά με μέτωπο στη θάλασσα ενεθάρρυναν τις 
μεταναστευτικές τάσεις των ελλήνων και συνέ-

Μινωικό πλοίο στη Θήρα επιβεβαιώνει το διαμετακομιστικό εμπόριο των Κρητών.
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τειναν στην ανάδειξη της Ελλάδας σε διεθνές 
ναυτιλιακό κέντρο.1 

Τα γεωγραφικά αυτά χαρακτηριστικά συνέ-
βαλλαν επίσης και στην ασφάλεια και τη συνέχεια 
του ελληνισμού. Κι αυτό γιατί σε αντίθεση με την 
Ιβηρική και την Ιταλική χερσόνησο που χωρίζο-
νται αποτελεσματικά από την υπόλοιπη Ευρώπη 
μέσω των Πυρηναίων και των Άλπεων, η Βαλκα-
νική χερσόνησος είναι εύκολα προσβάσιμη από 
ξηράς μέσω του Δούναβη. Το γεγονός αυτό σε 
συνδυασμό με τη στρατηγική της θέση μεταξύ 
τριών ηπείρων ενεθάρρυνε και διευκόλυνε πλή-
θος επιδρομών στη Βαλκανική με αποτέλεσμα η 
πλειοψηφία των αρχαίων λαών της να υποκύ-
ψουν και να αφανιστούν.2 Το ότι η μοίρα των Ελ-
λήνων υπήρξε διαφορετική οφείλεται μάλλον στο 
γεγονός ότι το έντονο γεωγραφικό ανάγλυφο αλ-
λά και το άγονο έδαφος της Ελλάδας καθιστούσε 

1  Stavrianos, L.S., The Balkans since 1453 (London, 2001), σελ. 
15-16.

2  Ο.π., σελ. 1-3.

έως πρόσφατα προβληματική την αποτελεσματι-
κή εισβολή και επί μακρόν κατοχή του ελληνικού 
χώρου εκτός εάν οι εισβολείς συνεπικουρούνταν 
από ναυτικές δυνάμεις. Με τη συχνή όμως ανά-
πτυξη από τους Έλληνες αποτελεσματικής ναυ-
τικής ισχύος, δηλαδή ισχύος που στόχευε στην 
προσαρμογή των ελληνικών ναυτικών δυνάμεων 
στις ιδιαιτερότητες των εκάστοτε αναμετρήσεων 
και θεάτρων επιχειρήσεων και όχι στην άκριτη 
και υπέρμετρη ισχυροποίησή τους, κατορθώθηκε 
η αποσόβηση πολλών κινδύνων και επιτεύχθηκε 
η επιβίωση και προκοπή του έθνους.

Αξίζει λοιπόν να εξετασθούν εγγύτερα κά-
ποιες, κορυφαίες, στιγμές ανάπτυξης αποτελε-
σματικής ναυτικής ισχύος από τους Έλληνες. Στη 
σκέψη πρώτα έρχεται το ναυτικό πρόγραμμα του 
Θεμιστοκλή που οξυδερκώς προβλέποντας την 
Περσική προσπάθεια για «εκδίκηση» της ήττας 
στο Μαραθώνα (490 π. Χ.) ετοίμασε τον απαραί-
τητο στόλο που διέκοψε τη θαλάσσια οδό των 
Περσών με τις πηγές ανεφοδιασμού των στην 
Ασία και αποσόβησε έτσι την Περσική κατάκτηση 

Η ζωφόρος τού Στόλου στη Θήρα με μινωικά πλοία.
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της Ελλάδας.3 Και δεν ήταν μόνο η οξύτητα της 
στρατηγικής σκέψης του Θεμιστοκλή που πρέπει 
να επισημανθεί, είναι και η επιτυχημένη τακτική 
αξιοποίηση του ελληνικού στόλου στον ιδεώδη 
χώρο των στενών της Σαλαμίνας. Είναι ακόμα 
και η ικανοποιητική απόδοση των πληρωμάτων 
του κυρίως Αθηναϊκού στόλου που σημειωτέον 
απαρτιζόταν από ελεύθερους πολίτες, που ήταν 
καλά προετοιμασμένοι για την προάσπιση της ιδι-
αίτερης πατρίδας τους, της Αθήνας, αλλά και όλου 
του ελληνισμού. Γιατί δεν πρέπει να μας διαφεύγει 
ότι όταν οι Αθηναίοι ναυμαχούσαν στη Σαλαμίνα 
το 480 π.Χ. η Αθήνα είχε ήδη αλωθεί από τους 
Πέρσες. Κι όμως τα Αθηναϊκά πληρώματα συνέχι-
σαν τον αγώνα, όπως οι απόγονοί τους στη Μέση 
Ανατολή κατά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο.4

Συνεχίζοντας το διάβα μας στις κορυφαίες 
στιγμές της ελληνικής αποτελεσματικής ναυτι-
κής ισχύος δεν μπορούμε παρά να αναφέρουμε 
την πολιτική ασφάλειας του Περικλή. Αυτή απο-

3  Σίμψας, Μ., Το Ναυτικό στην Ιστορία των Ελληνών, τομ. 1, σελ. 
187-188.

4  Ο.π., σελ. 191-200.

τελούσε συνέχεια της Θεμιστόκλειας και έγκειτο 
στην περαιτέρω ανάπτυξη του Αθηναϊκού στό-
λου αλλά και στην ολοκλήρωση των μακρών 
τειχών που κατέστησαν την Αθήνα απρόσβλητη 
από ξηράς, πραγματικό νησί με χερσαία σύνο-
ρα.5 Αξιοποιώντας την στρατηγική ιδιαιτερότητα 
της θέσης τους οι Αθηναίοι, τουλάχιστον για όσο 
διάστημα κυβερνούνταν από τον Περικλή και 
τους συνεχιστές της πολιτικής του, απέφυγαν 
τις κατά ξηρά αναμετρήσεις με εχθρούς αριθ-
μητικά και τακτικά ισχυρότερους. Αντιθέτως, 
παρενοχλούσαν το εμπόριο του αντιπάλου και 
με αμφίβιες επιχειρήσεις απείλησαν άμεσα τη 
συνοχή της Πελοποννησιακής συμμαχίας και 
την εδαφική ακεραιότητα αυτής της ίδιας της 
Σπάρτης.6 Εφάρμοσαν δηλαδή οι Αθηναίοι της 
εποχής του Περικλή την ίδια περίπου στρατηγική 
με την οποία η Αγγλία θα καταστεί κυρίαρχος 
των θαλασσών και κοσμοκράτειρα για ένα με-

5  Kagan, D., “Athenian Strategy in the Pelloponesean War”, στο 
Williamson, M., Mcgregor, K., & Bernstein, A., (eds.) The making 
of Modern Stratεgy: Rulers, States and the Conduct of War 
(New York, 1995), σελ. 54.

6  Σίμψας, τομ. 1, σελ. 217-232.

Το άγαλμα του Θεμιστοκλή στην πόλη του Πειραιά.
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γάλο και σημαντικό διάστημα της παγκόσμιας 
ιστορίας.7

Όπως και σε άλλους τομείς, οι ελληνιστικοί 
χρόνοι δεν έχουν να επιδείξουν κάποια κορύφω-
ση της ναυτικής σκέψης των Ελλήνων. Παρ’ όλα 
αυτά η σημασία της ναυτικής ισχύος συνεχίζει να 
εκτιμάται και να αποδίδει. Ο πλους του Νεάρχου 
κατά τη διάρκεια της εκστρατείας του Μεγάλου 
Αλεξάνδρου στην Ασία και η προτεραιότητα που ο 
Αλέξανδρος απέδιδε στην καταστροφή των ναυ-
τικών βάσεων του εχθρού είναι ενδεικτικές του 
πόσο πολύ εκτιμούσαν την πραγματικότητα της 
ναυτικής ισχύος οι Έλληνες της εποχής.8 Συνάμα, 
η σημαντική συμβολή των στόλων της Μασσαλί-
ας και των ελληνικών πόλεων της Κάτω Ιταλίας 
στην επικράτηση της Ρώμης έναντι της Καρχηδό-
νας καθιστά σαφές το ιδιαίτερο βάρος της ελλη-
νικής ναυτικής ισχύος καθώς έγινε αρωγός στη 

7  Η αγγλική ναυτική στρατηγική στη διαχρονία της περιγράφεται 
κατά τον καλύτερο τρόπο στο Kennedy, P.M., The Rise and Fall 
of British Naval Mastery (London, 1976).

8  Σίμψας, τομ. 1, σελ. 295-314.

θεμελίωση της λαμπρότερης ίσως αυτοκρατορίας 
που γνώρισε ποτέ ο κόσμος, της Ρωμαϊκής Αυτο-
κρατορίας.9

Η Αυτοκρατορία πάντως αυτή έμελλε να οδη-
γήσει τον ελληνικό χώρο σε παρακμή και την ελ-
ληνική ναυτιλία σε πτώση. Οι λόγοι είναι πολλοί, ο 
σημαντικότερος δε απ’ αυτούς μάλλον σχετίζεται 
με την κατασκευή της Εγνατίας οδού αλλά και άλ-
λων αυτοκρατορικών οδών στην Εγγύς και Μέση 
Ανατολή που εν πολλοίς παρέκαμψαν την Ελλάδα 
και την κατέστησαν σταδιακά σε οικονομική και 
γεωπολιτική ασημαντότητα.10 Συνέβη δηλαδή, 
τηρουμένων των αναλογιών, ότι θα συμβεί μετα-
ξύ της ανακάλυψης της Αμερικής (1492), και της 
Αγγλικής επέκτασης προς τις Ινδίες (1763) οπότε 
και η ανακάλυψη νέων ηπείρων και η παράκαμψη 
της απειλητικής Οθωμανικής Ανατολής στην επι-

9  Bernstein, A., “The Strategy of a warrior-state: Rome and the 
Wars against Carthage, 264-201 B.C.”, στο Williamson, M., 
Mcgregor, K., & Bernstein, A., (eds.) The making of Modern 
Straτegy: Rulers, States and the Conduct of War (New York, 
1995), σελ. 71, 80.

10  Stavrianos, The Balkans, σελ. 20-21.

Η αυτοκρατορία του Μεγάλου Αλεξάνδρου.
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κοινωνία της Ευρώπης με τις Ινδίες και την Άπω 
Ανατολή είχαν αρνητικό αντίκτυπο στη θέση και 
τη ναυτική σημασία του γεωγραφικού χώρου της 
Ελλάδας και του ναυτικού της κόσμου.11 

Η δυσμενής αυτή συγκυρία διήρκεσε καθ’ 
όλη την ύστερη αρχαιότητα αλλά η μεταφορά 
της πρωτεύουσας του Ρωμαϊκού κράτους από 
τη Ρώμη στην Κωνσταντινούπολη και η σταδιακή 
μετατόπιση του κέντρου βάρους της Ανατολικής 
Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας στο χώρο του Αιγαί-
ου και της Ανατολικής Μεσογείου, απόρροια της 
σταδιακής απώλειας αυτοκρατορικών εδαφών σε 
νέους εισβολείς,12 επανέφεραν στο προσκήνιο τη 
σημασία αλλά και την επικαιρότητα της ανάπτυ-
ξης αποτελεσματικής ναυτικής ισχύος από τους 
Βυζαντινούς. Τα πρώτα βήματα προς την κατεύ-
θυνση αυτή έγιναν με την ίδρυση και ανάπτυξη 
ναυστάθμων και ναυτικών ορμητηρίων σε στρα-

11  Kennedy, P.M., The Rise and Fall, σελ. 11.
12  Ευσύνοπτο υλικό σχετικά με τις βαρβαρικές επιδρομές και 

τις συνέπειές των στο Βυζάντιο βρίσκει κανείς στην Εκδοτική 
Αθηνών, Ιστορία του Ελληνικού Έθνους, (τομ. 7, Αθήνα, 1978) 
σελ. 70, 74-80, 101-104, 114-119, 127-137, 159, 162-164, 
183-185, 190-193, 207-212.

τηγικά σημεία των εκτεταμένων παραλίων της 
αυτοκρατορίας στις αρχές του όγδοου αιώνα. 
Ακολούθησε η συγκρότηση αξιόμαχου πολεμικού 
στόλου, η εφεύρεση και υιοθέτηση νέων όπλων 
ναυτικού πολέμου όπως το «υγρόν πυρ» και η 
εφαρμογή αυστηρής ναυτιλιακής νομοθεσίας που 
μεταξύ άλλων υποχρέωνε τους Σύρους και Αιγυ-
πτίους να μεταφορτώνουν τα εμπορεύματά τους 
στην Κωνσταντινούπολη πριν ξεκινήσουν για τους 
Ευρωπαϊκούς λιμένες προορισμού των.13 Κάνο-
ντας χρήση αυτής της νομοθεσίας που αποτέλεσε 
πρόδρομο των αντίστοιχων νομοθετημάτων που 
υιοθέτησε η Αγγλία κατά τον 17ο αιώνα αλλά και 
αξιοποιώντας τη σαφή υπεροχή της σε πρώτες 
ύλες υψίστης ναυτικής σημασίας όπως ο σίδηρος 
και η ξυλεία, η Βυζαντινή αυτοκρατορία γνώρι-
σε ένα όμορφο μεσουράνημα για δύο περίπου 
αιώνες. Η στρατηγικά όμως σκόπιμη ναυτιλιακή 
πολιτική του Βυζαντίου δεν είχε τη σταθερότητα 

13  Kennedy, The Rise and Fall, σελ. 37-67. Preston, R.A., Wise, 
S.F. & Werner, H.O., Men in Arms: the history of warfare and 
its interrelationships with western society (London, 1962) 
σελ. 54, 59.

Ομοίωμα βυζαντινού δρόμωνα (Ναυτικό Μουσείο Ελλάδος). 
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της μεταγενέστερης Αγγλικής με αποτέλεσμα η 
ναυτοσύνη του σταδιακά να μειωθεί, το εμπόριο 
της αυτοκρατορίας να περιέλθει στα χέρια των 
Ιταλικών πόλεων και η συνακόλουθη στροφή 
των Βυζαντινών στην αγροτική οικονομία να 
συνοδευτεί με συγκέντρωση της γης στα χέρια 
των ολίγων, κοινωνική αναταραχή και κεκαλυμ-
μένο εμφύλιο πόλεμο μεταξύ των δυνάμεων του 
κράτους και των Βυζαντινών γαιοκτημόνων. Οι 
εξελίξεις αυτές όπως ήταν φυσικό εξασθένησαν 
σημαντικά την αυτοκρατορία.14 Η εμφάνιση τέλος 
και ανάπτυξη του βαρέος πυροβολικού στα τέλη 
περίπου των μεσαιωνικών χρόνων έριξε, μεταξύ 
άλλων, και τις ισχυρότατες οχυρώσεις της Κων-
σταντινούπολης (1453).15 Και έτσι ο Ελληνισμός 
υποβλήθηκε στην κυριαρχία των Τούρκων της 
οποίας το τέρμα ήρθε τον Μάρτιο του 1821. 

Το πρωινό της 25ης Μαρτίου ξεκίνησε ο αγώ-
νας της ανεξαρτησίας του νεότερου Ελληνισμού. 
Ένας αγώνας που κάθε άλλο παρά εύκολος προ-

14  Ο.π.
15  Howard, M., War in European History (Oxford, 1977), σελ. 

14.

οιωνίζονταν. Στα τετρακόσια περίπου χρόνια της 
Τουρκοκρατίας πολλά επαναστατικά κινήματα 
έλαβαν χώρα στον Ελληνικό κόσμο αρκετά δε 
από αυτά έτυχαν και περιορισμένης υποστήρι-
ξης από χριστιανικές δυνάμεις της Ευρώπης. 
Παρ’ όλη όμως αυτή την υποστήριξη αλλά και 
τη γενναιότητα που επέδειξαν αρκετοί από τους 
υπόδουλους Έλληνες τα αποτελέσματα υπήρξαν 
ατυχή.16 Στα 1821 οι διεθνείς συνθήκες κάθε 
άλλο παρά ενθαρρυντικές ήταν για τις ελληνικές 
διεκδικήσεις. Η Ιερά Συμμαχία, το Διευθυντήριο 
αυτό των Δυνάμεων του status quo στο οποίο 
συμμετείχαν η Αγγλία, η Γαλλία, η Αυστρία, η 
Πρωσία και η Ρωσία, αντιστέκονταν σθεναρά σε 
κάθε απελευθερωτικό κίνημα. Η Ελληνική λοιπόν 
Επανάσταση, στο ξεκίνημά της είχε να αντιμετω-
πίσει την εχθρότητα της Ευρώπης και την αποφα-
σιστικότητα των Τούρκων να καταστείλουν κάθε 
επαναστατικό κίνημα. Παρ’ όλα αυτά όμως, παρ’ 
όλες τις έριδες και τους εμφυλίους που ανέκυψαν 
μεταξύ των επαναστατημένων Ελλήνων η Επα-

16  Για τα προεπαναστατικά κινήματα δες Εκδοτική Αθηνών, τομ. 
10, σελ. 311-12, 322-33, 402-16 and τομ. 11, σελ. 64-97.

Η ανατίναξη του τουρκικού δικρότου «Μπεχτάς Καπτάν» με τα 84 πυροβόλα, στις 27 Μαΐου του 1821 από τον Ψαριανό 
Δημήτριο Παπανικολή (Ελαιογραφία του Κ. Βολανάκη, Ναυτικό Μουσείο της Ελλάδος).
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νάσταση άντεξε, κράτησε έξι ολόκληρα χρόνια 
και στο τέλος ανάγκασε τις Μεγάλες Δυνάμεις 
να επέμβουν για να σταματήσουν τη μακρά αυτή 
αιματοχυσία. 

Δεν ήταν μικρό αυτό το κατόρθωμα. Αντιθέ-
τως, από το 1800 και μετά πολλά εθνικοαπελευ-
θερωτικά κινήματα έλαβαν χώρα στην Ευρώπη 
κανένα όμως δεν κράτησε και δεν απασχόλησε 
τόσο τις Μεγάλες Δυνάμεις όσο η Ελληνική Επα-
νάσταση του 1821.17 Η μεγάλη αυτή ελληνική 
επιτυχία οφείλεται σε σημαντικό βαθμό στη γεν-
ναιότητα και την αυτοθυσία των Ελλήνων επα-
ναστατών. Αλλά αν και η γενναιότητα συνήθως 
δεν έλειψε από τους Έλληνες, εν τούτοις αυτή 
καθ’ αυτή δεν μπόρεσε να επιτύχει την απελευ-

17  Μια ευσύνοπτη παρουσίαση της ιστορίας της Ελληνικής Επανα-
στάσεως του 1821 βρίσκεται στην Εκδοτική Αθηνών, τομ. 12. 
Βλ. επίσης Anderson, M.S., The Eastern Question, 1774-1923, 
(New York, 1966), σελ. 53-76.

θέρωσή τους σε παλαιότερους αγώνες κατά τη 
διάρκεια της Τουρκοκρατίας. Αν πέτυχαν οι Έλ-
ληνες αυτά που πέτυχαν κατά την Επανάσταση 
του 1821 οφείλονταν περισσότερο στο γεγονός 
ότι διέθεταν για πρώτη φορά στους Νεότερους 
Χρόνους έναν ευάριθμο εμπορικό στόλο, ο οποί-
ος μετατράπηκε σε πολεμικό για τις ανάγκες της 
Επανάστασης. Δεδομένου ότι, όπως ήδη είδαμε, 
η από θαλάσσης επικοινωνία ήταν η μόνη απο-
τελεσματική πηγή ανεφοδιασμού για εισβολείς 
στη Νότια Ελλάδα κατά τους προβιομηχανικούς 
χρόνους, το ελληνικό ναυτικό προσέφερε μεγά-
λες υπηρεσίες στον Αγώνα με το να παρενοχλεί 
συστηματικά και να διακόπτει αποτελεσματι-
κά τις τουρκικές επικοινωνίες. Όπως άλλωστε 
απέδειξε η αδυναμία του ελληνικού ναυτικού να 
αποσοβήσει το προγεφύρωμα που εγκατέστησε 
ο Ιμπραήμ στην Πελοπόννησο στις αρχές του 
1825, χωρίς τη δράση του ελληνικού ναυτικού η 
επαναστατημένη Ελλάδα θα είχε από νωρίς κα-

Το Θ/Κ «Γ. ΑΒΕΡΩΦ» στη σημερινή του θέση στο Φάληρο.
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τακλυσθεί από τουρκο-αιγυπτιακά στρατεύματα 
και η Επανάσταση θα έβρισκε μάλλον τη μοίρα 
των ελληνικών επαναστατικών κινημάτων που 
προηγήθηκαν αυτής.18 

Το τέλος όμως της Επανάστασης δεν έφερε 
την εκπλήρωση των εθνικών στόχων. Μπορεί η 
Πελοπόννησος, η Στερεά Ελλάδα και οι Κυκλά-
δες να απελευθερώθηκαν, όμως τα δύο τρίτα 
του Ελληνισμού παρέμεναν υπό Οθωμανική κυ-
ριαρχία. Φυσικό ήταν το νεοσύστατο Ελληνικό 
κράτος να ενδιαφερθεί από νωρίς για την τύ-
χη αυτών των πληθυσμών. Τα πρώτα πενήντα 
χρόνια όμως μετά την απελευθέρωση η ελληνι-
κή αλυτρωτική πολιτική θα συναντήσει μεγάλη 
αντίδραση από τη θαλασσοκράτειρα Αγγλία που 
υποστήριζε τη διατήρηση της εδαφικής ακε-
ραιότητας της Τουρκίας. Κι αυτό γιατί οι Άγγλοι 
θεωρούσαν την Οθωμανική Αυτοκρατορία ως 
ασφαλιστική δικλείδα που θα συνέβαλλε στην 
αποτροπή της καθόδου της Ρωσίας στη Μεσό-
γειο. Μια κάθοδος που αν πότε συνέβαινε απει-
λούσε να διακόψει τη γραμμή επικοινωνιών της 
Αγγλίας με την αυτοκρατορία της στις Ινδίες.19 
Προσαρμόζοντας την πολιτική της στην αντίξοη 
διεθνή συγκυρία η ελληνική πολιτεία δεν ανέ-
πτυξε ισχυρό πολεμικό ναυτικό.20 Το δυσμενές 
όμως αυτό διεθνές πλαίσιο ανατράπηκε με το 
Ρωσο-Τουρκικό Πόλεμο του 1878 και την ανε-
ξαρτητοποίηση και άλλων πέραν της Ελλάδας 
Βαλκανικών κρατών. Έχοντας υπ’ όψιν της την 
ύπαρξη και το αξιόμαχο των στρατευμάτων των 
νεοσύστατων Βαλκανικών χωρών και τα ασθε-
νή στρατηγικώς νέα σύνορα της Τουρκίας στα 
Βαλκάνια21 η κυβέρνηση Τρικούπη συνέλαβε ένα 
απλό όσο και εύστοχο σχέδιο που ενέπνευσε την 

18  Σχετικά με τις ναυτικές επιχειρήσεις κατά την Επανάσταση το 
1821 βλ. Σίμψας, τομ. 3, σελ. 203-262, & τομ. 4, σελ. 1-101

19  Reed, C. V., The British Naval Missions at Constantinople, 
1908-1914 (D.Phil. Oxford, 1995), σελ. 4-7; Driault, E., Lhè-
ritier, M., Histoire diplomatique de la Grèce de 1821 à nos 
jours (vol. 2, Paris, 1926), pp. 309-316, 328-60, 388-417; 
Εκδοτική Αθηνών, τομ.. 13, pp. 137-141, 165, 217; P.R.O., 
ADM. 116/3098, Admiralty War Staff Memorandum, 28 Oct. 
1912.

20  Η πληρέστερη χρονογραφία που αναφέρεται στη στασιμότητα 
του ελληνικού ναυτικού την περίοδο αυτή είναι η Φωκάς, Δ., 
Χρονικά του Ελληνικού Ναυτικού, 1833-1873 (Αθήνα, 1923)

21  Yasamee, F.A.K., “Abdülhamid II and the Ottoman Defence 
Problem”, Diplomacy and Statecraft, (vol. 4, no.1 1993), σελ. 
23. 

ελληνική στρατηγική μέχρι τις παραμονές των 
Βαλκανικών Πολέμων. Το σχέδιο αυτό σε γενι-
κές γραμμές προέβλεπε την ανάπτυξη ικανού 
πολεμικού στόλου που θα διέκοπτε τις τουρκι-
κές θαλάσσιες επικοινωνίες ενώ ταυτόχρονα θα 
κάλυπτε αλλά και θα επιτάχυνε την ολοκλήρωση 
της ελληνικής επιστρατεύσεως. Με την επίτευξη 
των δύο αυτών στόχων η κυβέρνηση Τρικούπη 
ανέμενε ότι σε ενδεχόμενο Ελληνο-τουρκικό πό-
λεμο ο ελληνικός στρατός θα προήλαυνε στην 
Ήπειρο και τη Μακεδονία κι ότι θα μπορούσε να 
αντισταθεί αποτελεσματικά στις τουρκικές αντε-
πιθέσεις για σχετικά μεγάλο χρονικό διάστημα. 
Αν αυτό συνέβαινε, η πιθανότητα Σερβο-Βουλ-
γαρικής επέμβασης θα καθίστατο πιθανότατη και 
η προοπτική ήττας της Τουρκίας βεβαία.22 

Η εξέλιξη του Ιταλο-Τουρκικού Πολέμου του 
1911 καθώς και του Πρώτου Βαλκανικού Πολέ-
μου του 1912-1913 επιβεβαίωσαν την ορθότη-
τα του στρατηγικού σχεδίου της κυβερνήσεως 
Τρικούπη. Κατέδειξαν επίσης με τον πλέον σαφή 
τρόπο τη σημασία της διακοπής των θαλασσίων 
επικοινωνιών των Τούρκων από τον ιταλικό και 
κατόπιν τον ελληνικό στόλο για την ευτυχή έκβα-
ση των πολεμικών επιχειρήσεων για τα ελληνικά 
όπλα.23 Με όση επιτυχία όμως και αν πολέμησε 
το ελληνικό ναυτικό κατά τους Βαλκανικούς Πο-
λέμους, όση διπλωματική ευστροφία και αν επέ-
δειξε ο τότε κυβερνήτης της χώρας Ελευθέριος 
Βενιζέλος τα εδαφικά κέρδη του πολέμου ίσως 

22  Γεννάδιος, Αρχείο Δραγούμη, Φάκελος 7/1, Further 
Correspondence respecting the Affairs of Greece, London, 
June 1886, Telegram no. 21, Rumbold προς Salisbury, Αθή-
να, 9 Ιαν. 1886; P.R.O, F.O. 32/599, Haggard προς Rosebery, 
Αθήνα, 18 Φεβρ. 1888; P.R.O, F.O. 32/607, Monson προς 
Salisbury, Aθήνα, 6 Ιουνίου 1889; Λεβίδης, Ν. Ιστορία του 
Ελληνοτουρκικού Πολέμου (Αθήνα, 1899), σελ. 42, 67, 72); 
Αργυρόπουλος, Π., Το Ναυτικό Πρόγραμμα της Ελλάδος, (Αθή-
να, 1907) σελ. 181-90; Πουρνάρας Δ., Χαρίλαος Τρικούπης: 
η ζωή και το έργον του (τομ. 2, Aθήνα, c. 1976), σελ. 141-
42, 158-61. Αναφορικά με την προσδοκία της επιμηκύνσεως 
του Πολέμου βλ. Γεννάδειος, Αρχείο Δραγούμη, Φάκελος 152, 
Brialmont-Memoire sur la défense de la Grèce, 25 Μαρτίου 
1883 & Δ.Ι.Σ, Φάκελος 1705, Έκθεσις υπό Χατζηανέστη, Επι-
τελείο Στρατιάς Θεσσαλίας, 17 Φεβ. 1897.

23  Rohde, H., Die Ereignisse zur See und das Zussamenwirken 
von Heer und Flotte im Balkankrieg 1912-1913 (Berlin, 
1914), σελ. 151-52; Demetrakopoulos, A., “The Contribution 
of the Hellenic Navy to the Allied Effort during the First 
Balkan War (1912-13)”, Acta, International Symposium 
of Military History ‘Mudros 92’ ‘Paulos Melas 92’ (Athens, 
1993), σελ. 58-59.
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να μην κατακυρώνονταν στην Ελλάδα αν τόσο 
η Αγγλία όσο και η Γερμανία δεν επιθυμούσαν 
τη χρήση του γεωγραφικού χώρου της Ελλάδας 
για την εξασφάλιση της κυριαρχίας της κεντρικής 
και ανατολικής Μεσογείου. Σε μια εποχή που ο 
ναυτικός ανταγωνισμός μεταξύ Αγγλίας και Γερ-
μανίας είχε κορυφωθεί, σε μια περίοδο που η 
κυριαρχία της Μεσογείου από τον αγγλο-γαλλι-
κό στόλο απειλούνταν από τους συμμάχους στη 
Γερμανία στόλους της Ιταλίας και της Αυστρίας η 
χρήση των ελληνικών λιμένων σε καιρό πολέμου, 
ιδιαίτερα αυτών των Ιονίων Νήσων, ήταν εύλογα 
επιθυμητή και από τους δύο συνασπισμούς.24 Ως 
αποτέλεσμα η πλειοψηφία των Μεγάλων Δυνάμε-
ων τήρησε θετική στάση έναντι των περισσοτέ-
ρων ελληνικών διεκδικήσεων και έτσι η Ελλάδα 
του 1821 διπλασιάστηκε στα 1913 και ένα σημα-
ντικό βήμα προς την πραγμάτωση της Μεγάλης 
Ιδέας συντελέσθηκε.25 Και ο στόχος της απελευ-
θέρωσης του συνόλου των Ελλήνων πλησίασε 
ακόμα περισσότερο στην επίτευξή του όταν και 
μετά τις σημαντικές υπηρεσίες που προσέφερε 
στους συμμάχους η χρήση των ελληνικών λιμέ-
νων κατά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο αλλά 
και την πανθομολογούμενη άριστη επίδοση του 
ελληνικού στόλου στη συνοδεία νηοπομπών26 
αποφασίστηκε η απόδοση στην Ελλάδα της Θρά-
κης και της Ιωνίας. Κι αν εν τέλει λόγοι πολιτικοί 
και ισορροπίας δυνάμεων ακύρωσαν την εθνική 

24  Fotakis, Z., Greece, its Navy and the Foreign Factor, Nov. 
1910-March 1919 (D.Phil. Oxford, 2003), σελ. 100-122.

25  Ενδεικτικά αναφέρουμε τα εξής έργα: Lagoe, R., Greece and 
the Great Powers: the Question of the Aegean Islands, 1912-
1914 (Ph.D. Ohio University, 1976); Kaldis, W.P., “Background 
for Conflict: Greece, Turkey, and the Aegean Islands, 1912-
1914”, The Journal of Modern History, vol. 51, no. 2 (1978), 
σελ. D1119-D1146; Gardikas-Katsiadakis, Η., Greece and 
the Balkan Imbroglio (Athens, 1996), pp. 152-157, 166-
67, 214-18, 247-268; Helmreich E.K., The Diplomacy of the 
Balkan Wars (Cambridge MA, 1938), pp. 331-340, 418-442; 
Λούλος, Κ., Η Γερμανική Πολιτική στην Ελλάδα,1897-1914 
(Αθήνα, 1990), σελ., 147-153, 168-171, 184-199, 213-27; 
Crampton, R.J., The Hollow Détente; Anglo-German Relations 
in the Balkans 1911-1914 (London, 1980), σελ. 75-166.

26  Fotakis, Z., Greece, its Navy, σελ. 270; Mediterranean Staff 
Papers relating to Naval Operations from August 1917 to 
December 1918 (1923), p. 21 στο Halpern, The Naval War in 
the Mediterranean, 1914-1918 (London, 1987), σελ. 369.

αυτή επιτυχία27 το ελληνικό πολεμικό ναυτικό και 
την ώρα ακόμα της Μικρασιατικής Καταστροφής 
πολλά προσέφερε και ακόμα μεγαλύτερα κακά 
αποσόβησε.28 

Τα όσα ανωτέρω ανεπτύχθησαν πρέπει να κα-
τέστησαν σαφές τη συχνά μεγάλη ναυτική σημα-
σία του γεωγραφικού χώρου της Ελλάδας αλλά 
και τη συμβολή του ναυτικού της στην ασφάλεια 
και τη συνέχεια του ελληνισμού. Ας μείνει λοιπόν 
αυτή η διαπίστωση ως εισαγωγικό έναυσμα για 
την εντρύφηση της ελληνικής ναυτικής ιστορίας 
από την αρχαιότητα έως και σήμερα. Μιας ιστο-
ρίας που ακόμα και οι λεπτομέρειες της διδά-
σκουν και που με τον τρόπο τους αναφέρονται 
στα μεγάλα και, εν πολλοίς, ανοιχτά ζητήματα που 
αφορούν την επιβίωση και την προκοπή του σύγ-
χρονου ελληνισμού.
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Ο Κολοκοτρώνης ζητάει επίμονα  
από την Ύδρα ναυτική δύναμη για  
να εξοντωθεί η στρατιά του Δράμαλη

Του Λαζάρου Βλαδίμηρου
Διδάκτορος της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών
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Έφιππος ανδριάντας του Κολοκοτρώνη στην Παλιά Βουλή.

Ο Λάζαρος Βλαδίμηρος γεννήθηκε 
στην Αθήνα, σπούδασε Ιατρική στο 
Πανεπιστήμιο Αθηνών και ειδικεύτη-
κε στη Μαιευτική και Γυναικολογία. Το 
1975 ανακηρύχθηκε Διδάκτωρ της 
Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου 
Αθηνών. Έχει δημοσιεύσει σε επιστη-
μονικά περιοδικά και έχει ανακοινώσει 
σε συνέδρια και ημερίδες περισσότε-
ρες από 200 επιστημονικές εργασίες 
για την Ιστορία της Ελληνικής Ιατρι-
κής. Είναι συγγραφέας 11 βιβλίων με 
ιατροϊστορικό περιεχόμενο.
Το 1998 τιμήθηκε με το Γερουλάνειο 
Βραβείο Ιστορίας της Ιατρικής για 
βιβλίο του: Το Υγειονομικό στον Ελ-
ληνοτουρκικό Πόλεμο του 1897 και 
το 2004 με το Γερουλάνειο Βραβείο 
Ιατρικής Ηθικής και Δεοντολογίας για 
βιβλίο του: Παναγιώτης Παμπούκης, 
πρωτοπόρος μικροβιολόγος ιδρυτής 
του Λυσσιατρείου. Η μελέτη του: Η 
Ιστορία της Ελληνικής Ιατρικής στη 
Σμύρνη, βραβεύτηκε το 2004 με το 
Βραβείο Αντιγόνης Αρσένη της Ένω-
σης Σμυρναίων και εκδόθηκε το 2008 
από την Ένωση Σμυρναίων.
Το 2006 ανακηρύχθηκε Επίτιμο Μέλος 
της Εταιρείας Στρατιωτικής Ιατρικής 
για τις μελέτες του πάνω στην Ιστο-
ρία της Στρατιωτικής Ιατρικής στην 
Ελλάδα.
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Μετά την συντριβή και τον θάνατο του αποστά-
τη Αλή πασά τον Ιανουάριο του 1822, οι Τούρκοι 
αποφάσισαν να δώσουν το τελειωτικό χτύπημα 
στις επαναστατικές δυνάμεις των Ελλήνων στην 
καρδιά της εξέγερσης, στον Μοριά. Για τον σκοπό 
αυτό αποδέσμευσαν μεγάλες στρατιωτικές δυνά-
μεις από το μέτωπο της Ηπείρου και ανάθεσαν 
στον πασά της Δράμας Μαχμούτ να πνίξει στο αίμα 
την εξέγερση στον Μοριά. Το μέγεθος της στρατιάς 
του Δράμαλη αποδείκνυε και την μεγάλη σημασία 
που έδωσε η Πύλη στην εκστρατεία αυτή. 

Στις 6 Ιουλίου του 1822 η μεγάλη στρατιά του 
Δράμαλη, ουσιαστικά χωρίς να συναντήσει σοβαρή 
αντίσταση στο πέρασμά της, εισέρχεται στην Πελο-
πόννησο. Η στρατιά που απειλούσε να καταπνίξει 
την Επανάσταση, αποτελείτο από 30.000 και πλέ-
ον άνδρες, από τους οποίους, περισσότεροι από 
20.000 ήταν πολεμιστές, στη μεγάλη τους ανα-
λογία ιππείς, ακολουθούμενοι από το πεζικό που 
αποτελείτο κυρίως από Αλβανούς μισθοφόρους 
και χιλιάδες βοηθητικούς, υπηρέτες, εργάτες, ιπ-
ποκόμους, γυρολόγους, τυχοδιώκτες, καθώς και 
από χιλιάδες ζώα που μετέφεραν τα εφόδια της 
στρατιάς, μαζί με κοπάδια ζώων για την διατροφή 
του στρατεύματος. Έχει γραφτεί ότι για τρεις ολό-

κληρες ημέρες περνούσε η στρατιά από τη γέφυρα 
του Σπερχειού.1

Για τα πληθυσμιακά δεδομένα της επαναστατη-
μένης Ελλάδας, αλλά και για τα πολεμικά δρώμενα 
των αρχών του 19ου αιώνα, ο αριθμός των αν-
δρών που κινητοποιήθηκε προκειμένου να αντιμε-
τωπίσει λίγες χιλιάδες ατελώς εξοπλισμένων και 
χωρίς πολεμική εμπειρία επαναστατών, κρίνεται 
ιδιαίτερα μεγάλος. Σύγχρονος Άγγλος ιστορικός 
σημειώνει χαρακτηριστικά: ‘Ο Δράμαλης διοικούσε 
τον μεγαλύτερο στρατό που είχε κάνει την εμφάνι-
σή του στην Ελλάδα από το 1715, οπότε οι Τούρ-
κοι είχαν τελικά εκδιώξει του Ενετούς… έφθαναν 
τελικά τους 20.000 μάχιμους, μια τεράστια δύ-
ναμη προκειμένου να συντρίψει μερικές χιλιάδες 
αντάρτες, ακόμα και στο Βατερλό ο Γουέλιγκτον 
και ο Ναπολέων είχαν υπό τις διαταγές τους μόνο 
70.000 άνδρες ο καθένας’.2

Κοντά στον μεγάλο αριθμό των πολεμιστών, 

1  Σάμιουελ Χάου, Ιστορική σκιαγραφία της Ελληνικής Επανάστα-
σης. Μετάφραση Ι. Χατζηεμανουήλ. Επιμέλεια, πρόλογος, σχό-
λια: Ν. Κολόμβας. Εκδόσεις Εκάτη, Αθήνα 1997, σ. 166.

2  David Brewer, Η φλόγα της ελευθερίας. Ο αγώνας των Ελλήνων 
για την ανεξαρτησία 1821- 1833. Μετάφραση Τιτίνας Σπερελά-
κη. Εκδόσεις Ενάλιος. Αθήνα 2004, σ. 209. 

Η εκστρατεία του Δράμαλη στην πεδιάδα του Άργους. Έργο του Αλέξανδρου Ησαΐα (;-1845). (Συλλογή Εθνικού Ιστορικού 
Μουσείου).
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δεν πρέπει να υποτιμηθεί και ο εξαιρετικά μεγά-
λος αριθμός των μη μάχιμων που ακολουθούσαν 
ως βοηθητικό προσωπικό τη στρατιά. Ήταν το ίδιο 
επικίνδυνοι για τους Έλληνες, όπως και οι μάχιμοι. 
Το βοηθητικό προσωπικό ελάμβανε μέρος στις δι-
ώξεις, στις σφαγές, στις λεηλασίες και στους εξαν-
δραποδισμούς των ελληνικών πληθυσμών από τα 
μέρη όπου περνούσαν, με την ίδια ακριβώς μανία 
όπως και οι πολεμιστές. 

Η εμφάνιση της στρατιάς στην Πελοπόννησο 
προκάλεσε φόβο στους κατοίκους που έτρεχαν να 
κρυφτούν και έσπειρε τον πανικό στην κυβέρνηση, 
τα περισσότερα μέλη της οποίας, κατέφυγαν για 
προστασία σε δύο γολέτες που ναυλοχούσαν έξω 
από το Ναύπλιο.

Για καλή τύχη της Ελλάδας όμως, ηγέτης των 
επαναστατημένων Ελλήνων ήταν ο Κολοκοτρώ-
νης, ενώ επικεφαλής της στρατιάς των Τούρκων ο 
υπερόπτης Δράμαλης, ο οποίος, επειδή δεν συνά-
ντησε σοβαρή αντίσταση στον δρόμο του και κα-
τέλαβε μάλιστα το σχεδόν απόρθητο κάστρο της 
Ακροκορίνθου χωρίς μάχη, θεώρησε ότι το μέγε-
θος της στρατιάς που διοικούσε θα ήταν αρκετό 
για να κάμψει την αντίσταση των Ελλήνων ώστε 
να προσκυνήσουν. Ο Άγγλος ιστορικός Douglas 
Dakin (1907-1995), ορθά παρατήρησε ότι: ‘η 
καλή τύχη του Δράμαλη αποδείχθηκε πως ήταν 
η καταστροφή του’. Από τα τέλη του Ιουνίου που 
συγκροτήθηκε στη Λάρισα η μεγάλη στρατιά του 
Δράμαλη, μέχρι την είσοδό της στην Κόρινθο και 
την κατάληψη του φρουρίου της Ακροκορίνθου, 
δηλαδή σε χρονικό διάστημα μικρότερο από δύο 
εβδομάδες, ο Δράμαλης διέσχισε μεγάλο μέρος 
της επαναστατημένης Ελλάδας χωρίς αντίσταση 
και πίστεψε ότι με τον ίδιο τρόπο θα ολοκλήρωνε 
την αποστολή του.

Όταν ο Δράμαλης έφτασε στην Κόρινθο πίστε-
ψε ότι η παρουσία και μόνο τόσο μεγάλης στρα-
τιωτικής δύναμης στο Μοριά θα ήταν αρκετή για 
να συντριβεί η επανάσταση και αγνόησε την ορθή 
συμβουλή του Γιουσούφ πασά των Πατρών, ενός 
έμπειρου και άξιου στρατιωτικού, να χρησιμοποι-
ήσει την Κόρινθο ως βάση εφοδιασμού του στρα-
τού του.3

3  D. Dakin, Ο αγώνας των Ελλήνων για την ανεξαρτησία 1821-
1833. Μετάφραση Ρένας Σταυρίδη- Πατρικίου. Μορφωτικό 
Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης. Αθήνα 1983, σ. 128.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την επιτυχία της 
αποστολής του Δράμαλη, ήταν η εξασφάλιση συ-
νεχούς ροής μεγάλων ποσοτήτων τροφίμων και 
εφοδίων για τη διατροφή των ανδρών και των 
ζώων του στρατεύματος. Από την αρχή, πριν 
ακόμα αρχίσει η αναμέτρηση, ο ιδιοφυής Κολο-
κοτρώνης κατανόησε ότι για να είναι σε θέση η 
μεγάλη στρατιά να βρίσκεται σε επιχειρησιακή 
διαθεσιμότητα, απαιτείται μεγάλος όγκος τροφί-
μων και εφοδίων. Ο Κολοκοτρώνης αντελήφθη 
ότι το μεγάλο μέγεθος της στρατιάς του Δράμαλη, 
εμπεριείχε και την αχίλλειο πτέρνα της αδυναμίας 
της. Η μεγάλη στρατιά θα αντιμετώπιζε σύντομα 
πρόβλημα τροφοδοσίας αν δεν φρόντιζε να εξα-
σφαλίσει τις γραμμές εφοδιασμού της προκειμέ-
νου να διατραφεί ο τεράστιος όγκος των ανδρών 
και των ζώων. 

Όταν ο Δράμαλης έφτασε στην Κόρινθο και 
ετοιμαζόταν να περάσει προς τον αργολικό κάμπο 
για να ενισχύσει τη φρουρά του Ναυπλίου, με δι-
αταγή του Κολοκοτρώνη οι Έλληνες άρχισαν να 
καίνε τον κάμπο για να μην βρουν νομή τα ζώα και 
να μαζεύουν από τις αποθήκες όλα τα φαγώσιμα 

Ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης. Χαρακτικό. (Συλλογή Λ.Ε. 
Β.).
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για να μην βρουν οι άνδρες του Δράμαλη πηγές 
εφοδιασμού. Όσα τρόφιμα δεν ήταν δυνατόν να 
μεταφερθούν τα κατέστρεφαν.4 

Έτσι, όταν βρέθηκε ο στρατός του Δράμαλη 
στον αργολικό κάμπο δεν υπήρχαν διαθέσιμα τρό-
φιμα και ο στρατός του άρχισε να καταναλώνει 
άγουρα φρούτα που προξενούσαν διάρροιες και 
δυσεντερίες, ενώ, από έλλειψη προνοητικότητας, 
μεγάλο μέρος των τροφίμων που είχε για την 
διατροφή του στρατού του, ο Δράμαλης το πα-
ραχώρησε στους πολιορκημένους Τούρκους του 
Ναυπλίου, με αποτέλεσμα ο στρατός και τα ζώα να 
αρχίσουν να έχουν σοβαρό πρόβλημα επιβίωσης 
στην ξερή και καμένη γη. Επιπρόσθετα, το καλο-
καίρι εκείνο, λόγω ανεπαρκών βροχοπτώσεων τα 
πηγάδια διέθεταν ελάχιστο νερό.5 

Η στρατιά του Δράμαλη βρέθηκε στις 12 Ιου-
λίου στον αργολικό κάμπο, που εκεί όμως, χά-
ρις στην προνοητικότητα του Κολοκοτρώνη, δεν 
υπήρχαν διαθέσιμα τρόφιμα και πόσιμο νερό για 
την τροφοδοσία τόσων ανθρώπων και ζώων. Ο 
Κολοκοτρώνης αντελήφθη αμέσως ότι η στρατιά 
θα ήταν αναγκασμένη να επιστρέψει στην Κόρινθο 
για να ανεφοδιαστεί. 

Κατά τα μέσα Ιουλίου οι δυνάμεις της Στερε-
άς, υπό την αρχηγία του Οδυσσέα Ανδρούτσου, 
είχαν πιάσει όλα τα περάσματα για να εμποδίσουν 
μεταφορά εφοδίων από την Λαμία προς την Κό-
ρινθο. Ο Κολοκοτρώνης κατανόησε ότι η μοναδική 
οδός εφοδιασμού του Δράμαλη τότε, ήταν ο Κο-
ρινθιακός κόλπος. Από τις τουρκικές δυνάμεις της 
Στερεάς, μέσω Πατρών και του Κορινθιακού κόλ-
που, θα ήταν εφικτή η μεταφορά, με μικρά πλοία, 
τροφίμων και εφοδίων στην στρατιά του Δράμαλη 
στην Κόρινθο.

Πριν από τη μεγάλη νίκη στα Δερβενάκια, όταν 
ακόμα η στρατιά του Δράμαλη ήταν άθικτη, ο Κο-
λοκοτρώνης αντελήφθη τη μεγάλη στρατηγική 
σημασία που είχε ο Κορινθιακός κόλπος για τον 

4  Σπυρίδων Τρικούπης, Ιστορία της Ελληνικής Επαναστάσεως, 
τόμοι 1-4, Λονδίνο 1861. Αναστατική επανέκδοση, Αθήνα χ.χ., 
τόμος 2ος σ. 269. Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, Διήγησις συμβά-
ντων της Ελληνικής φυλής (απομνημονεύματα). Παρουσίαση 
-καταγραφή Γεωργίου Τερτσέτη, επιμέλεια - προλεγόμενα Τά-
σου Βουρνά, εκδόσεις Τολίδη, Αθήνα χ.χ., σ. 185. Αμβρόσιος 
Φραντζής, Επιτομή της Ιστορίας της αναγεννηθείσης Ελλάδος, 
τόμοι 4, Αθήναι 1839- 1841. Τόμος 2ος σσ. 213-214.

5  Σ. Τρικούπης, Ιστορία της Ελληνικής Επαναστάσεως… ό.π., τόμος 
2ος σ. 277.

ανεφοδιασμό των Τούρκων. Στις 16 Ιουλίου 1822, 
δέκα μέρες πριν από την μάχη στα Δερβενάκια, ο 
Κολοκοτρώνης έστειλε επιστολή στους προκρίτους 
της Ύδρας, των Σπετσών και των Ψαρών, δηλαδή 
στους προκρίτους των νησιών που διέθεταν ναυ-
τικές δυνάμεις, με την οποία επιστολή, ζήτησε την 
συνδρομή τους για τον απόπλου των πλοίων που 
θα περιπολούσαν στον Κορινθιακό κόλπο για να 
αποτρέψουν τον εφοδιασμό του Δράμαλη.

Πρόκειται για μια συγκλονιστική επιστολή του 
Κολοκοτρώνη, γραμμένη φυσικά από το χέρι κά-
ποιου γραμματικού του, που αποτυπώνει στο χαρτί 
και αποδεικνύει περίτρανα τη στρατιωτική ιδιοφυία 
που χαρακτήριζε τη σκέψη και τις ενέργειες του 
κορυφαίου πολέμαρχου του Αγώνα. Ο ιδιοφυής 
Μωραΐτης πολέμαρχος είδε αυτό που δεν είδε ο 
υπερφίαλος Δράμαλης. Όποιος ελέγχει με μικρές 
σχετικά ναυτικές δυνάμεις τον Κορινθιακό κόλπο, 
κρατάει στα χέρια του το κλειδί για τον ανεφοδι-
ασμό ή την εξόντωση της μεγάλης στρατιάς. Τη 
μεγάλη στρατηγική σημασία που είχε για την τελι-
κή έκβαση της αναμέτρησης ο έλεγχος του Κοριν-
θιακού κόλπου, ο Κολοκοτρώνης την κατανόησε 
από τα μέσα Ιουλίου, όταν ακόμα τίποτε δεν είχε 
κριθεί!

Στην επιστολή του ο Γέρος του Μοριά ενημε-
ρώνει τους νησιώτες ότι δεν υπάρχει ουσιαστικά 
διοίκηση και θα πρέπει να φροντίσουν οι ίδιοι, με 
δικά τους έξοδα, τον απόπλου των καραβιών. ‘Η 
δυστυχία μας επλάκωσεν από το κεφάλι, η Εθνι-
κή μας Διοίκησις, διαλυθείσα από πανικόν φόβον 
εις τ’ όνομά της και μένουσα μέχρι τούδε αργή, 
κατασταίνει το πράγμα δεινότερον’. Επίσης, ενη-
μερώνει τους προκρίτους των νησιών ότι όλοι οι 
Πελοποννήσιοι κάνουν το καθήκον τους, ‘εις πολ-
λάς επαρχίας δεν έμειναν ειμή μόνον αι γυναίκες’, 
και εναγωνίως τους ζητά να κάνουν το καθήκον 
τους και να στείλουν πλοία για να φυλαχθεί ο Κο-
ρινθιακός κόλπος. 

Γράφει ο Κολοκοτρώνης: ‘Αδελφοί, τα μόνα 
καθαυτά σωτήρια σχέδια εις ασφάλειαν της πα-
τρίδος και απάντησιν του κινδύνου δι’ αυτήν την 
περίστασιν ήσαν και είναι η κατάληψις των Δερβε-
νιών διά ξηράς, και διά θαλάσσης του Κορινθια-
κού κόλπου από ελληνικά πλοία. Έδωσεν ο Θεός 
και τα ντερβένια επιάσθησαν από τους Έλληνάς 
μας, μόνον ο Κορινθιακός κόλπος είναι ακόμη 
οπού μας φοβερίζει με τας υποψίας, αν ήτον και 
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τούτο εις το χέρι των εδικών μας Ελλήνων, και αν 
ήτον τρόπος, με τα πόδια ήθελαν πέσει οι Έλληνες 
εις την θάλασσαν, η φύσις όμως και η τύχη τούτο 
το ενδοξότερον το εφύλαξε διά τους θαλασσινούς 
αδελφούς μας, και εμοίρασε τον αγώνα. Γενναίοι 
πατριώται! Διά την ξηράν μην σας μέλει… πατριώ-
ται μην αποβλέψετε εις τους μισθούς, οικονομή-
σατε το πράγμα με την γνώσιν σας και βοηθήσατε 
εις αυτήν την δεινήν περίστασιν πατριωτικώς, μη 
σταθήτε αδιάφοροι εις αυτήν την πολλά σημαντι-
κήν διά την ιστορίαν εποχήν… 

Στη συνέχεια της επιστολής ο Κολοκοτρώ-
νης, διαβεβαιώνει τους νησιώτες ότι θα λάβουν 
τα χρήματα για τους μισθούς των πληρωμάτων 
από εκποίηση ποσότητας 500 χιλιάδων σταφίδων 
από τις περιοχές του Αιγίου και της Ακράτας, και 
καταλήγει την επιστολή: ‘είναι αναγκαιότατον και 
σωτήριον να προκαταλάβετε τον Κορινθιακόν κόλ-
πον διά να ματαιωθούν τα σχέδια του εχθρού… Ο 
πατριώτης και αδελφός Θεόδωρος Κολοκοτρώ-
νης τη 16 Ιουλίου 1822 από Άγιον Γεώργιον της 
Κορίνθου’.6 

Από τις 26 μέχρι και τις 28 Ιουλίου του 1822 
έγιναν οι σημαντικές μάχες στα Δερβενάκια, στον 
Άγιο Σώστη και στο Αγιονόρι, στα περάσματα δη-
λαδή που οι Έλληνες χτύπησαν τους Τούρκους 
του Δράμαλη που υποχωρούσαν από τον καμέ-
νο Αργολικό κάμπο προς την Κόρινθο, μάχες που 
έμειναν γνωστές στην ιστορία μας ως, ‘η νίλα του 
Δράμαλη’. 

Όταν ο Δράμαλης μετακίνησε τον στρατό του 
από την Κόρινθο προς την πεδιάδα του Άργους, 
είχε την απρονοησία να κάνει δύο μεγάλα λάθη, 
που φυσικά, του στοίχισαν και τον οδήγησαν στην 
επονείδιστη ήττα. Το πρώτο λάθος ήταν ότι, όταν 
πέρασε τα στενά δεν φρόντισε να εγκαταστήσει 
φρουρές ώστε να εξασφαλίσει την ασφαλή δίοδο 
των επικίνδυνων στενών. Το δεύτερο σημαντικό 
λάθος που έκανε, εξίσου ολέθριο με το πρώτο, 
που αποδεικνύει την απίστευτη έλλειψη προνοητι-
κότητας που τον χαρακτήριζε, δεν μετέφερε μόνο 
τις μάχιμες δυνάμεις του, αλλά μετακίνησε και ολό-
κληρη τη βοηθητική του υποδομή, τα εφόδιά του, 

6  Αρχείον Ψαρών 1821-1824. Επιμέλεια Βασίλη Σφυρόερα. Ακα-
δημία Αθηνών, Αθήνα 1974, σσ. 140-142, έγγραφο 151. Ο 
Άγιος Γεώργιος της Κορίνθου ήταν η περιοχή της Νεμέας που 
είχε στήσει το στρατηγείο του ο Κολοκοτρώνης πριν από τις 
μάχες στα στενά των Δερβενακίων. 

τις αποσκευές του, το ταμείο της στρατιάς, τους 
θησαυρούς του, προϊόντα λεηλασίας και αρπαγής 
από την Ήπειρο του Αλή πασά και από το φτωχικό 
βιός των κατοίκων της Στερεάς που πέρασε. 

Η διάβαση των στενών από την στρατιά του 
Δράμαλη δεν ήταν μετακίνηση στρατιωτικής μο-
νάδας εν καιρώ πολέμου, έμοιαζε με μετακίνη-
ση προσκυνητών που μεταβαίνουν σε μοναστήρι 
κρατώντας τις αποσκευές και τις προσφορές τους. 
Έτσι, η στρατιά του Δράμαλη, εξαιρετικά δυσκίνητη 
και χωρίς φύλαξη των στενών, έπεσε κυριολεκτικά 
στην παγίδα, ‘σαν τον ποντικό στη φάκα’, που με 
επιμέλεια και σύνεση της είχε ετοιμάσει ο Γέρος 
του Μοριά.

Η στρατιά του Δράμαλη γνώρισε την ήττα στα 
Δερβενάκια, αλλά δεν διαλύθηκε ούτε εξοντώθη-
κε. Ασφαλώς η υποχώρηση, η ήττα και η απώλεια 
των εφοδίων και των θησαυρών της στρατιάς, θα 
επέδρασσε καταλυτικά στο ηθικό του στρατού, δεν 
είχαν όμως εξοντωθεί πλήρως οι μάχιμες δυνά-
μεις του Δράμαλη στα Δερβενάκια. Το μεγαλύτερο 
μέρος της μάχιμης δύναμης του Δράμαλη επέ-
στρεψε στην Κόρινθο.

Στις διάφορες ιστορικές πηγές δεν υπάρχει 
ομοφωνία για τον συνολικό αριθμό των νεκρών 
από τις μάχες στα Δερβενάκια. Όπως χαρακτη-
ριστικά έγραψε ο υπασπιστής του Κολοκοτρώνη 
Φωτάκος (1798-1888): ‘Πόσοι δε εσκοτώθησαν 
ούτε οι Τούρκοι τους εμέτρησαν, ούτε ημείς είχα-
μεν τοιαύτας τότε φροντίδας’, και σημειώνει από 
πληροφορίες που πήρε αργότερα από Τούρκους 
αιχμαλώτους, ότι οι νεκροί έφτασαν τις 5.000.7 Ο 
αγωνιστής και ιστοριογράφος Αμβρόσιος Φρα-
ντζής (1781-1851), αναφέρει 8.000 νεκρούς και 
σημειώνει και αυτός ότι ο συνολικός αριθμός ήταν 
άγνωστος μετά τη μάχη, αλλά πήρε την πληροφο-
ρία αργότερα από αιχμαλώτους.8 Ο αγωνιστής και 
ιστοριογράφος Νικόλαος Σπηλιάδης (1785-1867), 
αναφέρει νεκρούς έως 4.000,9 ενώ ο αγωνιστής 
και ιστορικός του Αγώνα Σπυρίδων Τρικούπης 

7  Φωτάκος, (Χρυσανθόπουλος Φώτιος), Απομνημονεύματα περί 
της Ελληνικής Επαναστάσεως, τόμοι 1-2. Αθήναι 1858. Ανα-
στατική επανέκδοση: εκδόσεις Χ. Μπούρας, Αθήνα χ.χ., τόμος 
1ος σ. 377. 

8  Α. Φραντζής, Επιτομή της Ιστορίας… ό.π., τόμος 2ος σ. 229 και 
υποσημείωση.

9  Ν. Σπηλιάδης, Απομνημονεύματα συνταχθέντα διά να χρησιμεύ-
σωσιν εις την νέαν ελληνικήν Ιστορίαν. Τόμοι 3, Αθήναι 1851-
1857, τόμος 1ος σ. 421.
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(1788-1873), αναφέρει νεκρούς πάνω από 
3.000.10 Ο γραμματικός του Κολοκοτρώνη Μιχαήλ 
Οικονόμου (1798-1879), αναφέρει νεκρούς από 
τις μάχες γύρω από το Άργος και στα Δερβενάκια 
έως 2.000.11 

Ο Κολοκοτρώνης στη δεύτερη επιστολή του 
προς τους προκρίτους των νησιών, που θα παρου-
σιαστεί στη συνέχεια, γράφει για 2.000 νεκρούς 
Τούρκους στα Δερβενάκια. Η επιστολή συντάχθηκε 
μετά το τέλος της μάχης, και ασφαλώς ο αρχηγός 
θα είχε πληρέστερη και αμεσότερη πληροφόρη-
ση από τους ιστοριογράφους που έγραψαν πολλά 
χρόνια αργότερα. 

Συνολικά οι απώλειες των Τούρκων στις μά-
χες των στενών, στις αψιμαχίες που προηγήθηκαν 
στον κάμπο της Αργολίδος και στην ατελέσφορη 
για τους Τούρκους, πολιορκία του κάστρου της Λά-
ρισας του Άργους, από τις 12 έως τις 23 Ιουλίου 
του 1822, (ευφυέστατη κίνηση αντιπερισπασμού 
του Κολοκοτρώνη προκειμένου να καθυστερήσει 

10  Σ. Τρικούπης, Ιστορία της Ελληνικής Επαναστάσεως… ό.π., τό-
μος 2ος σ. 281.

11  Μ. Οικονόμου, Ιστορικά της Ελληνικής Παλιγγενεσίας ή ο Ιερός 
των Ελλήνων Αγών. Απομνημονεύματα αγωνιστών του 21. 
Επιμελητής Ε. Γ. Πρωτοψάλτης. Τόμοι 2. Αθήναι 1957, τόμος 
1ος σ. 272.

τον εχθρό ώσπου να ετοιμάσει ο ίδιος τις δυνάμεις 
του), δεν θα πρέπει να ξεπέρασαν τους 3.000 νε-
κρούς. Μεταξύ των νεκρών Τούρκων, ασφαλώς 
μεγάλος αριθμός θα αποτελείτο από τους διά-
φορους βοηθητικούς του στρατεύματος, που ως 
ελαφρά εξοπλισμένοι και συνοδεύοντας τα μετα-
γωγικά της στρατιάς θα ήταν εύκολοι στόχοι για 
τους Έλληνες αγωνιστές. Το μεγαλύτερο δηλαδή 
μέρος του μάχιμου όγκου της στρατιάς του Δρά-
μαλη επέστρεψε στην Κόρινθο.

Τα παραπάνω, ούτε κατ’ ελάχιστον δεν αμφι-
σβητούν ή υποβαθμίζουν τη μεγάλη νίκη του Κο-
λοκοτρώνη στα Δερβενάκια, απεναντίας, τονίζουν 
και επισημαίνουν τη στρατιωτική μεγαλοφυία του 
Γέρου του Μοριά, που ακόμα και μετά τη μεγάλη 
επιτυχία του, αντελήφθη ότι ο κίνδυνος για την 
Επανάσταση δεν εξέλειπε μετά τα Δερβενάκια. Η 
στρατιά, αν εφοδιαζόταν, θα συνέχιζε να αποτελεί 
θανάσιμο κίνδυνο. Έπρεπε πάση θυσία να παρα-
μείνει εγκλωβισμένη και χωρίς εφόδια.

Από την 31η Ιουλίου έως την 1η Αυγούστου 
1822, μετά από τις εντολές του Κολοκοτρώνη, οι 
δυνάμεις των Τούρκων είχαν περικυκλωθεί από 
την ξηρά. Ο Δημήτριος Υψηλάντης, ο Νικηταράς 
και ο Παπαφλέσσας έπιασαν τον ισθμό της Κορίν-
θου, αποκόβοντας την πρόσβαση προς την Στερεά 
Ελλάδα. Οι Μανιάτες και οι Τριπολιτσιώτες κατέ-
λαβαν τις διαβάσεις στα Δερβενάκια και έχτισαν 
ταμπούρια. Ο ίδιος ο Γέρος μαζί με τον Γενναίο 
Κολοκοτρώνη, τον Δημήτρη Πλαπούτα και τον Πα-
ναγιώτη Γιατράκο έπιασαν τα περάσματα από την 
Κόρινθο προς την Πάτρα κοντά στο Κιάτο. Όλες οι 
οδοί από τις οποίες θα μπορούσαν να μεταφερ-
θούν τρόφιμα και ενισχύσεις στους πολιορκημέ-
νους Τούρκους της Κορίνθου είχαν αποκλεισθεί 
από τους Έλληνες.12 

Στις 28 Ιουλίου 1822, αμέσως μετά τη μάχη 
στα Δερβενάκια, ο Κολοκοτρώνης στέλνει και δεύ-
τερη επιστολή στους προκρίτους της Ύδρας, των 
Σπετσών και των Ψαρών, τους γνωστοποιεί τη με-
γάλη νίκη: ‘Οι εχθροί… εσυνάχθησαν εις το Δερ-
βενάκι, και δοκιμάσαντες να διαβούν, απαντήθη-
σαν από ολίγους, όμως γενναίους Έλληνάς μας… 

12  Σ. Τρικούπης, Ιστορία της Ελληνικής Επαναστάσεως… ό.π., τό-
μος 2ος σσ. 284-285. Δημήτριος Φωτιάδης, Η Επανάσταση 
του 21. Τόμοι 1-4. Δεύτερη έκδοση. Εκδόσεις Ν. Βότσης. Αθή-
ναι 1977, τόμος 4ος σσ. 342-346. 

Θεόδωρος Κολοκοτρώνης. Έργο του Γερμανού ζωγράφου 
Peter von Hess (1792-1871). Ταχυδρομικό δελτάριο του 
Μεσοπολέμου.
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Εφόνευσαν υπέρ τας δύο χιλιάδας, επήραν ζώα 
και λάφυρα απερίγραπτα παντοίων ειδών, μάλιστα 
τους τζεπχανέδες των και τα τζαντίρια τους όλα… 
και τους χασνέδες τους… (Τζεπχανέδες= αποθή-
κες πυρομαχικών, τζαντίρια= σκηνές εκστρατείας, 
χασνέδες= θησαυροί), και ζητάει επίμονα από τους 
νησιώτες να συνδράμουν στέλνοντας τα πλοία για 
να ολοκληρωθεί το χτύπημα κατά του εχθρού και 
από τη θάλασσα. Διαβεβαιώνει ότι θα εγγυηθεί ο 
ίδιος για την καταβολή των μισθών των πληρωμά-
των: ‘Έχω την επιρροήν και γνωρίζω την καρδίαν 
και ψυχήν του λαού της πατρίδος μου. Σας γίνομαι 
εγγυητής της αποζημιώσεως και των κόπων σας, 
όμνυμι εις την τιμήν, ότι θέλω είσθαι ο πρώτος 
διαφεντευτής των δικαίων σας’. Στην επιστολή του 
ο Κολοκοτρώνης καταλήγει, μεταξύ άλλων, και με 
τα ακόλουθα: ‘Δεν ελπίζω να φανείτε τόσον ανάλ-
γητοι εις της πατρίδος την χρείαν’.13 

Παρά τις εκκλήσεις του Κολοκοτρώνη πολεμι-
κά πλοία δεν κινήθηκαν από τα νησιά για να απο-
κλείσουν τον Κορινθιακό κόλπο και έτσι, οι στενά 
πολιορκημένοι Τούρκοι της Κορίνθου, ενώ δεν 
κατόρθωσαν, παρά τις επανειλημμένες προσπά-
θειές τους, να διασπάσεις τις δυνάμεις των επα-
ναστατών της ξηράς, εν τούτοις, εφοδιάζονταν με 
τρόφιμα από την Πάτρα μέσω του Κορινθιακού 
κόλπου.14

Στις 23 Οκτωβρίου 1822, ο Κολοκοτρώνης με 
νέα επιστολή του προς τους προκρίτους των νησι-
ών ζητά τον απόπλου σκαφών για τον Κορινθιακό 
κόλπο. Ο μεγάλος φόβος του Κολοκοτρώνη ήταν 
να μην ενισχυθούν οι Τούρκοι της Κορίνθου από 
δυνάμεις της Στερεάς. Με αφύλακτο τον Κορινθι-
ακό κόλπο υπήρχε κίνδυνος για τις επαναστατικές 
της Πελοποννήσου να δεχθούν πλήγματα από δύο 
μεριές. Όσο υπήρχαν οι δυνάμεις των Τούρκων 
στην Κόρινθο η επανάσταση στην Πελοπόννησο 
κινδύνευε. Γράφει ο Κολοκοτρώνης στους προκρί-
τους των νησιών: ‘Δεν ηξεύρω αν ημπορεί μετά 
τον χαμόν της Πελοποννήσου να υπάρξει πλέον 
Ελλάς’. Διαβεβαιώνει και πάλι ότι θα εγγυηθεί ο 
ίδιος για την πληρωμή των μισθών των πληρωμά-
των και ζητάει τον απόπλου των πολεμικών πλοί-
ων που θα φυλάξουν τον Κορινθιακό κόλπο: ‘Να 

13  Αρχείον Ψαρών… ό.π., σσ. 146-147, έγγραφο 155.
14  Σ. Τρικούπης, Ιστορία της Ελληνικής Επαναστάσεως… ό.π., τό-

μος 2ος σ. 284.

προφθάσουν δέκα έως δώδεκα πλοία, τα οποία 
να εμψυχώσουν τα παράλια της Δυτικής Ελλάδος, 
να εισέλθουν και τον Κορινθιακόν κόλπον, ίσως 
εμποδίσουν την διάβασιν των εχθρών, και, το μέ-
γιστον, να τους εμποδίσουν τας τροφάς…’.15 

Μετά την αποστολή και της τρίτης επιστολής 
προς τους προκρίτους της Ύδρας και των άλλων 
νησιών, ο Κολοκοτρώνης αποφάσισε να συγκε-
ντρώσει τα απαιτούμενα χρήματα ο ίδιος, διενερ-
γώντας για τον σκοπό αυτό έναν έρανο. Στα Αρχεία 
του Ιερού Αγώνα απόκειται το σχετικό έγγραφο του 
εράνου που έχει τίτλο: ‘Περί συστάσεως επιτροπής 
διενεργείας εράνου προς εξοπλισμόν πολεμικών 
πλοίων εις Κορινθιακόν κόλπον και γνωστοποίη-
σις συγκεντρωθέντος ήδη προς τούτο χρηματικού 
ποσού’.

Μεγάλο ενδιαφέρον παρουσιάζει και το κεί-
μενο που αναγγέλλει τον έρανο. Στο κείμενο είναι 
φανερή η αγωνιώδης έκκληση για τη συγκέντρω-
ση των χρημάτων, αλλά, και η μεγάλη σημασία 
που απέδιδε ο Κολοκοτρώνης στην φύλαξη του 
Κορινθιακού κόλπου για την οριστική καταστροφή 
του εχθρού: ‘Κατ’ αυτήν την κρίσιμον περίστασιν, 
καθ’ ην επαπειλείται η πανωλεθρία της Ελλάδος, 
επειδή τα προσδιορισμένα δώδεκα ελληνικά πλοία, 
τα οποία εκπλέοντα διά τον Κορινθιακόν κόλπον 
μέλλει να συντελέσουν τα μέγιστα εις την κοινήν 
σωτηρίαν, είναι των αδυνάτων να εκπλεύσουν 
χωρίς να λάβουν τα μηνιαία των, εκρίθη σωτήριον 
να συνεισφέρουν αυτοπροαιρέτως όσοι αληθείς 
πατριώται, των οποίων τα ονόματα, φυλαττόμενα 
διά του παρόντος καταλόγου εις τα αρχίβια της 
Διοικήσεως, θα διαδοθούν εις τας επερχομένας 
γενεάς των Ελλήνων, οι οποίοι θα ευλογούν το 
μνημόσυνόν των, ευεργέτας του έθνους αποκα-
λούντες αυτούς. Δι’ αυτής της εναρέτου πράξεως, 
διά των συναχθησομένων χρημάτων, εκπλέουν τα 
δώδεκα πλοία και η πατρίς λυτρούται. Διορίσθησαν 
επιστάται εις την καταγραφήν ταύτην και σύναξιν 
των χρημάτων εκ μεν της Κεντρικής Διοικήσεως 
ο γερουσιαστής κύριος Αναγνώστης Κοκαράκης, 
εκ δε του εκλαμπροτάτου πρίγκιπος κυρίου Δη-
μητρίου Υψηλάντου ο φιλογενής κύριος Γεώργιος 
Αντωνόπουλος, εκ δε του γενναιοτάτου στρατη-
γού Νικήτα Σταματελοπούλου ο γραμματεύς του 
κύριος Γεώργιος Αθανασιάδης, οίτινες θα τα πλη-

15  Αρχείον Ψαρών… ό.π., σσ. 165-166, έγγραφο 174.
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ρώσουν, άμα συναχθέντα, εις τα ρηθέντα πλοία. 
Ούτος ο κατάλογος συνίσταται εις φύλλα οκτώ, 
εσφραγισμένα παρά της Διοικήσεως. Τρίπολις 25 
Οκτωβρίου 1822’.16

Στον έρανο ανταποκρίθηκαν, καταβάλλοντας 
μεγάλα ποσά, πολλοί γνωστοί οπλαρχηγοί, ανώ-
τεροι κληρικοί και πρόκριτοι του Μοριά, καθώς 
και μεγάλος αριθμός απλών αγωνιστών. Τα χρή-
ματα που συγκεντρώθηκαν συνολικά έφτασαν 
τις 18.649,35 γρόσια, ποσό ικανοποιητικό για τη 
μισθοδοσία των πληρωμάτων της μοίρας του στό-
λου που θα περιπολούσε στον Κορινθιακό κόλπο 
για να αποτρέψει τον εφοδιασμό των ανδρών του 
Δράμαλη στην Κόρινθο. 

Τα μέλη της ερανικής επιτροπής ήταν όλοι από 
το στενό περιβάλλον του Κολοκοτρώνη και των 
συνεργατών του, απόδειξη της μεγάλης σημασίας 
που απέδιδε ο Μοραΐτης πολέμαρχος στη συγκέ-
ντρωση χρημάτων για τα πλοία που θα στέλνονταν 
στον Κορινθιακό κόλπο. Ο Αναγνώστης Κοκαρά-
κης ήταν πρόκριτος από την επαρχία του Μυστρά 
και τον Ιούνιο του 1822 είχε εκλεγεί μέλος της 
Πελοποννησιακής Γερουσίας. Κατά την εισβολή 
του Δράμαλη συνεργάστηκε και αγωνίστηκε κο-
ντά στον Κολοκοτρώνη. Αργότερα, στη διάρκεια 
του εμφυλίου πολέμου, συντάχτηκε με τους αντι-
πάλους του Κολοκοτρώνη. Ο Γεώργιος Αντωνό-
πουλος από την Ανδρίτσαινα, ήταν έμπορος που 
προεπαναστατικά δραστηριοποιήθηκε με επιτυχία 
στην Τεργέστη και διέθεσε μεγάλα χρηματικά πο-
σά για τις ανάγκες της Φιλικής Εταιρείας. Από την 
Τεργέστη ακολούθησε τον Δημήτριο Υψηλάντη, 
εντάχθηκε στην ακολουθία του και έλαβε μέρος σε 
πολλές μάχες μαζί με τον Υψηλάντη. Ο Γεώργιος 
Αθανασιάδης, μακρινός συγγενής του Νικηταρά, 
είχε καταγωγή από το χωριό Λάστα της Γορτυνίας, 
αλλά γεννήθηκε στην Σμύρνη όπου εργαζόταν ο 
έμπορος πατέρας του. Με το εμπόριο ασχολήθη-
κε και ο ίδιος και εργάστηκε στην Σμύρνη, στην 
Τεργέστη και στην Ζάκυνθο, αποκτώντας μεγάλη 
περιουσία, την οποία διέθεσε για την Φιλική Εται-
ρεία της οποίας ήταν σπουδαίο και δραστήριο μέ-
λος. Όταν ξέσπασε η Επανάσταση σχημάτισε σώμα 
από 70 Ζακυνθινούς και πήγε στον επαναστατη-

16  Αρχεία της Ελληνικής Παλιγγενεσίας μέχρι της εγκαταστάσεως 
της βασιλείας. 1821-1832. Βουλή των Ελλήνων, τόμοι 1-20, 
Αθήνα 1971-1981. Τόμος 9ος σσ. 12-19 έγγραφο 14.

μένο Μοριά όπου έγινε γραμματικός του Νικηταρά 
λαμβάνοντας μέρος μαζί του σε πολλές μάχες σε 
ολόκληρη τη διάρκεια του Αγώνα.

Στον κατάλογο που αναγράφει τα ονόματα των 
συμμετασχόντων και τα ποσά που συγκεντρώθη-
καν, υπάρχει καταχωρημένη και μια συγκινητική 
αναφορά: ‘Ο στρατηγός Νικήτας, μην έχοντας με-
τρητά, βάζει το σπαθί του να σταλθή εις Ύδρα εις 
αμανάτι διά 3.000 γρόσια’. Πρόκειται για τον Νική-
τα Σταματελόπουλο, τον θρυλικό Νικηταρά (1784-
1849), που παραχώρησε ενέχυρο το σπαθί του για 
3.000 γρόσια, ποσό πολύ μεγάλο για σπαθί. Δεν 
ήταν ασφαλώς ένα απλό σπαθί, αλλά πολύτιμο 
χρυσοποίκιλτο λάφυρο από τους Τούρκους.

Τελικά, οι Υδραίοι από σεβασμό προς τον ήρωα 
των Δερβενακίων, δεν κράτησαν το πολύτιμο σπα-
θί, αλλά το επέστρεψαν στον αγνό αγωνιστή. Ση-
μειώνει ο Σπηλιάδης: ‘Οι πρόκριτοι της Ύδρας δεν 
εκράτησαν το σπαθίον του Νικηταρά, το έστειλαν 
οπίσω και τον έγραψαν να παρακινήση την Γε-
ρουσίαν να στείλη και άλλα χρήματα, διότι μετά 
ταύτα εδέησε να κινήσωσι και άλλα πλοία κατά 
των εχθρών’.17 Ο βιογράφος του Νικηταρά Δημή-
τρης Σταμέλος (1931-2005), σημειώνει και μια 
άλλη εκδοχή της απάντησης των Υδραίων, όταν 
επέστρεψαν το σπαθί στον Νικηταρά: ‘Το όπλον 
τούτο ουχί 3.000 γρόσια αξίζει, αλλά είναι ανεκτί-
μητον, πότε όμως; Όταν είναι εις τας χείρας σου, 
εις την ζώνην σου και κατακόπτει τους εχθρούς 
της πατρίδος’.18 

Μετά τον έρανο και τη συγκέντρωση των χρη-
μάτων, έγινε ο απόπλους της μοίρας του στόλου 
που θα περιπολούσε στον Κορινθιακό κόλπο. Ο 
στρατηγικός στόχος του Κολοκοτρώνη, να εγκλω-
βίσει τις τουρκικές δυνάμεις στην Κόρινθο χωρίς 
τη δυνατότητα εφοδιασμού με τρόφιμα, είχε επιτέ-
λους επιτευχθεί! Οι εναπομείναντες της στρατιάς, 
χωρίς εφόδια και τρόφιμα αποδεκατίστηκαν από 
τον λιμό και τις επιδημίες.

Όλοι οι Έλληνες και ξένοι ιστορικοί έχουν 
γράψει ότι το μεγαλύτερο μέρος της στρατιάς 
του Δράμαλη που υποχώρησε στην Κόρινθο με-
τά τις ταπεινωτικές ήττες που υπέστη στις μάχες 

17  Ν. Σπηλιάδης, Απομνημονεύματα συνταχθέντα διά να χρησι-
μεύσωσιν εις την νέαν ελληνικήν Ιστορίαν. Τόμοι 3, Αθήναι 
1851-1857, τόμος 1ος σ. 456, υποσημείωση.

18  Δ. Σταμέλος, Νικηταράς. Πρότυπο παλικαριάς και αρετής. Εκ-
δόσεις Εστία, Αθήνα 2003, σ. 346.
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στα Δερβενάκια, τελικά εξοντώθηκε από λιμό και 
λοιμό, δηλαδή από την πείνα και από την επιδη-
μία. Η επιδημία που έπληξε τους Τούρκους στην 
Κόρινθο ήταν η επιδημία που έμεινε γνωστή στην 
ιστοριογραφία μας ως ‘ο τύφος της Τριπολιτσάς’. 
Πρόκειται για την επιδημία τυφοειδούς πυρετού, 
αλλά και την επιδημία εξανθηματικού τύφου που 
εμφανίστηκαν στην Πελοπόννησο μετά την άλωση 
της Τριπολιτσάς και αφάνισαν τον πληθυσμό από 
το 1821 μέχρι το 1826. Περισσότεροι Έλληνες και 
Τούρκοι πέθαναν στο διάστημα αυτό από τις επι-
δημίες, από όσους πέθαναν σε μάχες.19

Τον χειμώνα του 1822, όταν δηλαδή ενέσκηψε 
η επιδημία τύφου στον στρατό του Δράμαλη στην 
Κόρινθο, είχε ήδη πραγματοποιηθεί ο ολοκληρω-
τικός αποκλεισμός από στεριά και θάλασσα. Οι δυ-
νάμεις του Δράμαλη παρέμειναν περικυκλωμένες 
χωρίς τρόφιμα. Σε πληθυσμό που λιμοκτονούσε, η 
επιδημία τύφου βρήκε ιδανικό έδαφος, όχι απλά 
για να εξαπλωθεί, αλλά, κυριολεκτικά, για να εξο-
ντώσει τους πάντες. 

Σε άθλια κατάσταση τα υπολείμματα της με-
γάλης στρατιάς, περίπου 3.000 άνδρες που είχαν 
επιβιώσει από την πείνα, τις κακουχίες και τις 
επιδημίες, επιχείρησαν να σπάσουν τον αποκλει-
σμό και να μετακινηθούν προς την Πάτρα, αλλά 
εγκλωβίστηκαν στην Ακράτα τον Ιανουάριο και τον 
Φεβρουάριο του 1823 και μετά από μια σειρά μα-
χών, η στρατιά που απείλησε την Επανάσταση με 
αφανισμό, εξοντώθηκε πλήρως. Από τους 30.000 
Τούρκους της στρατιάς του Δράμαλη, μόνο 1.800 
τελικά διασώθηκαν και κατέληξαν στην Πάτρα.20

Λίγες λέξεις για τους μισθούς των πληρω-
μάτων του στόλου, ‘τα μηνιαία’, όπως τα έλεγαν 
τότε, είναι απαραίτητες. Στην εποχή μας, να ζητάει 
ο πολεμιστής προκαταβολικά μισθό προκειμένου 
να επιτελέσει το καθήκον του για να υπερασπιστεί 
την πατρίδα του, θεωρείται απαράδεκτη και ανή-
θικη πράξη. Την εποχή εκείνη όμως, τα πράγματα 
ήσαν εντελώς διαφορετικά από τα σημερινά. Από 
τους Υδραίους ναυτικούς, όπως άλλωστε και από 
τους ναυτικούς από όλα τα νησιά, δεν έλλειψε ο 
πατριωτισμός και η γενναιότητα. Το απέδειξαν στα 

19  Για τις επιδημίες κατά τη διάρκεια της Ελληνικής Επανάστασης, 
βλ. Λάζαρος Βλαδίμηρος, Γιατροί και Ιατρική στην επανάσταση 
του 1821. Εκδόσεις Μπαλτά. Αθήνα 2014, σσ. 52-58.

20  Σαράντος Καργάκος, Η Ελληνική Επανάστασις του 1821. Τόμος 
3ος Αθήνα 2014, σσ. 47-50.

χρόνια της Επανάστασης, στα χρόνια της φωτιάς 
και του μπουρλότου, όταν με τα μικρά σιτοκάραβα 
τα έβαλαν με παντοδύναμους και υπέρτερους σε 
οπλισμό στόλους. Αμέτρητοι ναυτικοί μας έδωσαν 
τη ζωή τους στον Αγώνα, και ουσιαστικά, το πολε-
μικό ναυτικό της Επανάστασης συνετέλεσε καθο-
ριστικά στον αγώνα για τη λευτεριά μας. 

Η απαίτηση των πληρωμάτων για την κατα-
βολή των ‘μηνιαίων’ πριν από τον απόπλου του 
στόλου, αποτελούσε τότε μια αδήριτη ανάγκη για 
την επιβίωση των οικογενειών τους στο νησί κατά 
τους πολλούς μήνες που διαρκούσε η θαλασσινή 
εκστρατεία. Χωρίς τα χρήματα αυτά οι οικογένειες 
των ναυτικών θα λιμοκτονούσαν. Οι αγωνιστές 
του στόλου ζητούσαν με ‘αρβανίτικο πείσμα’ τα 
χρήματα για τις οικογένειές τους, δεν τα ζητούσαν 
για τον εαυτό τους. Τον εαυτό τους τον είχαν ταγ-
μένο στον αγώνα για την Ελλάδα.

Οι παραπάνω πληροφορίες που παρουσιάστη-
καν από τα Αρχεία του Ιερού Αγώνα, αθησαύριστες 
στη σύγχρονη ιστοριογραφία μας, αποτελούν άλλη 
μια επιβεβαίωση, κοντά στις τόσες άλλες, για την 
αξιομνημόνευτη στρατηγική αντίληψη του πολέ-
μου που διέθετε ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, ο 
κορυφαίος πολέμαρχος της Επανάστασης. 

Νικηταράς. Έργο του Γερμανού ζωγράφου Peter von Hess 
(1792-1871). Ταχυδρομικό δελτάριο του Μεσοπολέμου.



40  Ναυτική Επιθεώρηση | Τεύχος 589-Τομος 174

Η συμμετοχή του Πολεμικού Ναυτικού 
στο κίνημα στο Γουδί και το «αντικίνημα» 
Τυπάλδου (Οκτώβριος 1909)

Του Ιωάννη Σ. Παπαφλωράτου
Νομικού - Διεθνολόγου - Διδάκτορα Πανεπιστημίου Αθηνών
Διδάσκοντα Σ.ΕΘ.Α.
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Το Θ/Κ «ΚΙΛΚΙΣ».

Ο Ιωάννης Παπαφλωράτος γεννήθη-
κε το 1973. Εισήχθη μεταξύ των πρώ-
των στη Νομική Σχολή Κομοτηνής, το 
1992. Κατά τη διάρκεια των σπουδών 
του, εργάστηκε ως ερευνητής στο Ελ-
ληνικό Ίδρυμα Αμυντικής και Εξωτε-
ρικής Πολιτικής (ΕΛ.Ι.ΑΜ.Ε.Π.) και η 
εργασία του υπό τον τίτλο «Οι αποφά-
σεις των διεθνών οργανισμών επί της 
Γιουγκοσλαβικής κρίσεως (ΟΗΕ, ΝΑΤΟ, 
Ευρωπαϊκή Ένωση, Δυτικοευρωπαϊκή 
Ένωση), 1991 - 1996» (η οποία εκπο-
νήθηκε υπό την επίβλεψη του καθη-
γητή κ. Ιωάννη Βαληνάκη) εκδόθηκε 
υπό τη μορφή Background Paper σε 
4 τόμους για τις διπλωματικές μας 
υπηρεσίες. Το 1997, έλαβε το πτυχίο 
του και την ίδια χρονιά μετέβη στην 
Ολλανδία για μεταπτυχιακές σπουδές. 
Το 1998 απέκτησε μεταπτυχιακό τίτλο 
εξειδίκευσης στις Διεθνείς και Ευρω-
παϊκές Σχέσεις από το Amsterdam 
School of International Relations. Το 
1999 ξεκίνησε την εκπόνηση της διε-
πιστημονικής διδακτορικής διατριβής 
του υπό την επίβλεψη του καθηγητή 
και ακαδημαϊκού κ. Κωνσταντίνου 
Σβολοπούλου. Το 2004 αναγορεύτηκε 
διδάκτωρ του Πανεπιστημίου Αθηνών 
με «άριστα». Έχει εργαστεί ως ερευ-
νητής στην Ακαδημία Αθηνών επί 
διετία και είναι μόνιμος συνεργάτης 
διαφόρων περιοδικών. Τον Ιανουάριο 
του 2009 ανεδείχθη τακτικός εταίρος 
κατόπιν προτάσεως του Διοικητικού 
Συμβουλίου της «Εταιρείας των Φί-
λων του Λαού». Σήμερα, διδάσκει στη 
Σχολή Εθνικής Αμύνης (Σ.ΕΘ.Α.) και το 
Λαϊκό Πανεπιστήμιο. Τον Σεπτέμβριο 
του 2009, υπήρξε διαλέκτης στο Πο-
λυεθνικό Κέντρο Εκπαιδεύσεως Επι-
χειρήσεων Υποστηρίξεως Ειρήνης του 
ΝΑΤΟ. Τον Δεκέμβριο του 2010, ετιμή-
θη με το βραβείο Ψημμένου από την 
Ακαδημία Αθηνών για το σύγγραμμά 
του υπό τον τίτλο «Η ελληνοϊταλική 
κρίση του 1923 - Το επεισόδιο Tellini/
Κερκύρας». Έχουν εκδοθεί 6 βιβλία 
του και έχουν δημοσιευτεί 100 πε-
ρίπου άρθρα του σε εφημερίδες και 
περιοδικά. 
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Το κίνημα στο Γουδί απετέλεσε σημείο κα-
μπής στα πολιτικοστρατιωτικά δρώμενα της 
Ελλάδος, κατά την πρώτη δεκαετία του 20ου 
aιώνα. Το ζήτημα έχει απασχολήσει πολλούς 
ιστορικούς, οι οποίοι όμως παραγνωρίζουν 
τον ιδιαίτερο ρόλο των αξιωματικών και των 
υπαξιωματικών του Πολεμικού Ναυτικού στις 
εξελίξεις. Το 1909, το ίδιο έπραξαν και πολλά 
μέλη του «Στρατιωτικού Συνδέσμου», με απο-
τέλεσμα μία ομάδα ανδρών του τότε Βασι-
λικού Ναυτικού να εξεγερθεί, προβάλλοντας 
μία σειρά αιτημάτων. Τα προαναφερθέντα 
γεγονότα περιγράφονται συνοπτικά στην πα-
ρούσα εργασία. 

Η ήττα των ελληνικών δυνάμεων στον πόλεμο 
με την Οθωμανική Αυτοκρατορία (το 1897) είχε 
ως αποτέλεσμα περιορισμένες εδαφικές απώλειες 
στην Θεσσαλία αλλά και την επιβολή στην Αθή-
να της υποχρέωσης καταβολής αποζημιώσεως 
ύψους 4.000.000 τουρκικών λιρών στην Υψηλή 
Πύλη. Αυτό είχε συμβεί διότι η Ελλάδα είχε θεωρη-
θεί επιτιθέμενη και είχε σωθεί από την καταστρο-
φή με την παρέμβαση των Μεγάλων Δυνάμεων.1 
Εντούτοις, η οικονομικώς καθημαγμένη χώρα δεν 
διέθετε το ποσόν αυτό και οι Μεγάλες Δυνάμεις 
απεφάσισαν την σύσταση μίας επιτροπής, τα μέλη 
της οποίας θα ήλεγχαν τις εισπράξεις και τις δια-
θέσιμες προσόδους προς εξόφληση του δανείου 
της πολεμικής επανορθώσεως αλλά και των υπο-
λοίπων εθνικών χρεών. Το ελληνικό κράτος ετέθη 
υπό Διεθνή Οικονομικό Έλεγχο και οι κυβερνήσεις 
της περιόδου είχαν πολύ περιορισμένες δυνατότη-
τες ασκήσεως πολιτικής. Μολαταύτα, ξεκίνησε μία 
προσπάθεια ανασυγκροτήσεως από τους πρωθυ-
πουργούς Θεόδωρο Δηλιγιάννη και κόντε Γεώργιο 
Θεοτόκη. Ειδικότερα ο τελευταίος είχε επιδείξει ιδι-
αίτερο ενδιαφέρον για το Πολεμικό Ναυτικό (σ.σ. 
τότε ονομαζόταν «Βασιλικό Ναυτικό») από την 
περίοδο κατά την οποία είχε διατελέσει υπουργός 
Ναυτικών στην πέμπτη κυβέρνηση του Χαρίλαου 
Τρικούπη.2 Τότε, είχε προχωρήσει στην παραγγε-

1  Η Συνθήκη Ειρήνης υπεγράφη στην Κωνσταντινούπολη, την 22α 
Νοεμβρίου / 4η Δεκεμβρίου 1897. Βλέπε Γ. Ασπρέας, Πολιτική 
ιστορία της νεωτέρας Ελλάδος, 1821 - 1960, τ. Α΄. Αθήναι: 
Χρήσιμα βιβλία [1965], σ.σ. 278 - 282. 

2  Η πέμπτη κυβέρνηση Τρικούπη παρέμεινε στην αρχή από την 9η 
Μαΐου 1886 έως την 14η Οκτωβρίου 1890.

λία των θωρηκτών «Σπέτσαι», «Ύδρα» και «Ψαρ-
ρά», ενώ είχε μεριμνήσει για την ίδρυση ναυτικών 
σχολών και την εν γένει βελτίωση των συνθηκών 
εκπαιδεύσεως και διαβιώσεως των ανδρών του 
Πολεμικού Ναυτικού. 

Μετά τον θάνατο του Τρικούπη (την 30η 
Μαρτίου 1896), ο Θεοτόκης ανέλαβε τα ηνία του 
κόμματός του. Από το 1899 και για την επόμενη 
δεκαετία, διετέλεσε τέσσερις φορές πρωθυπουρ-
γός επί 7 και πλέον χρόνια αθροιστικά. Κατά την 
διάρκεια της θητείας του, έλαβε μία σειρά μέτρων 
για την ενίσχυση των Ενόπλων Δυνάμεων.3 Εν-
δεικτικώς αναφέρεται ότι συνήψε συμφωνίες με 
βρεταννικά και γερμανικά ναυπηγεία για την κα-
τασκευή 6 αντιτορπιλλικών, ενώ προμηθεύτηκε 
(μεταξύ άλλων) 100.000 τυφέκια Μάνλιχερ, 10 
πυροβολαρχίες και 36.000.000 φυσίγγια νέου τυ-
φεκίου.4 Επίσης, συνέστησε το «Ταμείον Εθνικού 
Στόλου» (με τον νόμο ΒΨΟΔ΄), που εξασφάλιζε 
την οικονομική βάση για την ανασυγκρότηση του 
Ναυτικού. Έχει γραφεί δε ότι «εάν των πολέμων 
(19)12 - 13 δεν προηγείτο η εργασία του Γεωργ. 
Θεοτόκη, ήτο αδύνατον η κυβέρνησις του 1910 

3  Μία συνοπτική παρουσίαση της πολιτικής του Θεοτόκη επί των 
στρατιωτικών ζητημάτων παρατίθεται στο βιβλίο του Σπ. Μελά 
υπό τον τίτλο «Άπαντα, τ. Θ΄ (η Επανάσταση του 1909)», στις 
σ.σ. 162 – 171.

4  Ιωαν. Πολιτάκος, Στρατιωτική ιστορία της νεωτέρας Ελλάδος. 
Αθήνα: ΓΕΣ, 1980, σελ. 30. 

Ο πολιτικός Θεόδωρος Δηλιγιάννης.
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να παρουσιάση τον στρατόν οίος εφάνη κατά την 
επιστράτευσιν του 1912».5 Τέλος, κατέβαλε κάθε 
δυνατή προσπάθεια για την ενίσχυση του υπόδου-
λου ελληνισμού και την ενσωμάτωση της Κρήτης 
στον εθνικό κορμό. 

Μολαταύτα, δεν κατόρθωσε να εξασφαλίσει 
την συμμαχία μίας εκ των Μεγάλων Δυνάμεων 
(και δη της Γαλλίας, της Γερμανίας ή της Μεγ. 
Βρεταννίας), γεγονός το οποίο δεν του επέτρε-
ψε να επιδείξει απτά αποτελέσματα στον τομέα 
της εξωτερικής πολιτικής. Σημειωτέον ότι στο 
στράτευμα επικρατούσε αναταραχή ήδη από το 
θέρος του 1908. Τότε, είχε αρχίσει η συγκρότηση 
διαφόρων ομάδων αντιφρονούντων, οι οποίοι 
προέβαλαν πολλά και ποικίλα αιτήματα. Κοινό 
σημείο της κριτικής τους ήταν το πρόσωπο του 
Διαδόχου του θρόνου Κωνσταντίνου και τα μέλη 
της ομάδος, που θεωρούσαν ότι τον περιέβα-
λε. Σταδιακά, μορφοποιήθηκαν δύο κινήσεις, ο 
«Στρατιωτικός Σύνδεσμος», ο οποίος αποτελείτο 
από ανώτερους αξιωματικούς και ο «Σύνδεσμος 
Υπαξιωματικών», που ήταν ο πιο δραστήριος, με 
αρχηγό τον βουλευτή Καρδίτσης Ταγματάρχη Γε-
ωργ. Καραϊσκάκη (εγγονό του ήρωα της Επανα-
στάσεως του 1821). 

Αργότερα, οι δύο αυτές κινήσεις συνενώθη-
σαν στον «Στρατιωτικό Σύνδεσμο». Ύστερα από 
αρκετές αμφιταλαντεύσεις, η αρχηγία του προα-
ναφερθέντος συνδέσμου ανετέθη στον μετριοπα-
θή Συνταγματάρχη Νικ. Ζορμπά, ο οποίος δεν είχε 
πολιτικές βλέψεις. Στα τέλη Ιουνίου του 1909, οι 
Μεγάλες Δυνάμεις δημοσιοποίησαν την πρόθεσή 
τους όπως αποσύρουν τα στρατεύματά τους από 
την Κρήτη, εντός των επομένων ημερών. Το εν-
δεχόμενο αυτό ήταν γνωστό στους Νεότουρκους, 
οι οποίοι είχαν αναλάβει τα ηνία της εξουσίας 
στην Κωνσταντινούπολη. Αυτοί χρειάζονταν μία 
επιτυχία στο διεθνές περιβάλλον προκειμένου να 
σταθεροποιηθούν στο εσωτερικό. Η Ελλάδα πα-
ρουσιαζόταν ως ο ιδανικός στόχος, καθώς εθε-
ωρείτο αδύναμη στρατιωτικώς και απομονωμένη 
διπλωματικώς. Προς τούτο, κλιμάκωσαν τις προ-
κλήσεις, χρησιμοποιώντας τον τότε προσφάτως 
αναδιοργανωθέντα από τους Βρεταννούς οθω-

5  Βικτ. Δούσμανης, Κριτική της υπό του Υπουργείου των Στρατι-
ωτικών δημοσιευθείσης πολεμικής εκθέσεως Ηπείρου (19)12 
- 13. Αθήναι: χ.ε., 1934, σελ. 5. 

μανικό στόλο.6 Επίσης, διέταξαν την συγκέντρω-
ση ισχυρών μονάδων στην Θεσσαλονίκη και την 
Σμύρνη. Τέλος, αξίωναν με επιτακτικό τρόπο την 
υποστολή της ελληνικής σημαίας στα φρούρια της 
Κρήτης και την άμεση ανάκληση όλων των Ελλή-
νων αξιωματικών από την νήσο.7 

Η κατάσταση ήταν πολύπλοκη, καθώς η ελλη-
νική κοινή γνώμη είχε αρχίσει να στρέφεται ενα-
ντίον της κυβερνήσεως εξαιτίας της πολιτικής της 
στο Κρητικό ζήτημα. Η Αθήνα δεν μπορούσε να 
αποκηρύξει το ενωτικό κίνημα (όπως ζητούσαν οι 
Νεότουρκοι) αλλά ούτε και να το αποδεχθεί, δί-
χως να διακινδυνεύσει την διεθνή απομόνωση. Ο 
Θεοτόκης προτίμησε να υποβάλει την παραίτησή 
του, αν και διέθετε άνετη κοινοβουλευτική πλειο-
ψηφία. Την 7η Ιουλίου, τον πρωθυπουργικό θώκο 
κατέλαβε ο Δημ. Ράλλης. Λίγο μετά, οι Νεότουρκοι 
απέστειλαν στην νέα κυβέρνηση μία προκλητική 
διακοίνωση τελεσιγραφικού χαρακτήρα, η οποία 
αντιμετωπίστηκε «χλιαρά» από τον πάλαι ποτέ πο-
λεμοχαρή πρωθυπουργό. Ο τελευταίος διέπραξε 

6  Αρχικώς, ο οθωμανικός στόλος αναδιοργανώθηκε από τον 
Αντιναύαρχο Σερ Ντάγκλας Γκέημπλ (Sir Douglas Gamble), με 
την συνδρομή 6 Βρεταννών αξιωματικών. Το 1910, ο Gamble 
αρρώστησε και υπέβαλε την παραίτησή του. Αντικαταστάθηκε 
από τον συμπατριώτη του Χ. Π. Ουΐλλιαμς (H. P. Williams). 

7  Οι Κρητικοί είχαν εξεγερθεί για μία ακόμη φορά, αιτούμενοι 
την ένωση της μεγαλονήσου με την Ελλάδα. Σπ. Μελάς, σ.σ. 
119 – 145. 

Ο επί σειρά ετών διατελέσας πρωθυπουργός κόντες Γε-
ωργ. Θεοτόκης.
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μία σειρά σφαλμάτων και οι Νεότουρκοι αποθρα-
σύνθηκαν. Το διεθνές κύρος της χώρας επλήγη 
και η πολιτική του προκάλεσε την οργή πολλών 
αξιωματικών. 

Στον κλάδο του Ναυτικού, είχε ήδη εκδηλωθεί 
έντονη δυσαρέσκεια για την καθυστερημένη σύ-
σταση Γενικού Επιτελείου. Αυτό συνέβη με τον νό-
μο ΓΣΚΖ΄ μόλις την 21η Ιουλίου 1907. Εντούτοις, 
ήδη από το 1904, είχε αρχίσει να γίνεται ευρέως 
λόγος για την ανάγκη ενισχύσεως του Όπλου. Η 
Επιτροπή του Ναυτικού (υπό την προεδρία του 
πρίγκιπα Γεωργίου) είχε συντάξει ένα κείμενο σχε-
τικά με την εκπόνηση ενός ναυτικού προγράμμα-
τος, το οποίο προέβλεπε την αγορά 3 θωρηκτών 
και 18 αντιτορπιλλικών. Μολαταύτα, επεκράτησε 
το λεγόμενο «σχέδιο Fournier», το οποίο προέ-
κρινε την προμήθεια αντιτορπιλλικών, ελαφρών 
καταδρομικών και υποβρυχίων.8 Δυστυχώς, το 
σχέδιο αυτό δεν ελάμβανε υπ’ όψιν την σύνθεση 

8  Το σχέδιο βασιζόταν στο δόγμα του Γάλλου Αντιναυάρχου 
François - Ernest Fournier. 

του οθωμανικού στόλου και την υπεροπλία του σε 
βαρέα σκάφη.9

Η απόφαση αυτή είχε προκαλέσει πολλές και 
ποικίλες αντιδράσεις αρκετών αξιωματικών του 
Ναυτικού καθώς και μίας μεγάλης μερίδος της 
κοινής γνώμης. Η κυβέρνηση προσήγγισε τους 
αξιωματικούς του Όπλου μέσω του βουλευτή Νικ. 
Στράτου. Ο τελευταίος άκουσε τις απόψεις τους 
και αντελήφθη την ορθότητα της επιχειρηματολο-
γίας τους. Έσπευσε δε να ενημερώσει τον πρω-
θυπουργό, ο οποίος μετέβαλε άποψη. Η απόφαση 
αυτή συνετέλεσε στην επαναφορά της ηρεμίας 
στους κόλπους του Ναυτικού. Εντούτοις, πάντο-
τε υπόβοσκε η δυσαρέσκεια εξαιτίας της εύνοιας 
την οποία επεδείκνυαν οι εκάστοτε κυβερνήσεις 
υπέρ του Στρατού Ξηράς. Πάντως, «το Ναυτικόν 

9  Κατά την δεδομένη χρονική περίοδο, η Οθωμανική Αυτοκρα-
τορία διέθετε 11 θωρηκτά, 4 αντιτορπιλλικά και 12 τορπιλλο-
βόλα.

Ο αρχηγός του Συνδέσμου Συνταγματάρχης Νικόλαος Ζορ-
μπάς.

Ο πολιτικός Δημήτριος Ράλλης.
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παρέμενε πάντοτε νομιμόφρον και βασιλόφρον».10 
Αυτό αποδεικνύεται και από το γεγονός της συμ-
μετοχής μόλις δύο αξιωματικών προερχομένων 
από τους κόλπους του στην Διοικούσα Επιτροπή 
του «Στρατιωτικού Συνδέσμου» (των Υποπλοι-
άρχων Κων. Λιόλιου και Αλεξ. Χατζηκυριάκου). 
Μολαταύτα, ο Χατζηκυριάκος (και ο Υποπλοίαρ-
χος Κων. Τυπάλδος)11 ήταν οι μόνοι εκ των αξι-
ωματικών, οι οποίοι «πρότειναν βίαια μέτρα και 
ριζικές ανατροπές».12 Η άνοδος του Ράλλη στην 
πρωθυπουργία επιτάχυνε τις εξελίξεις, καθώς 
ήταν αντιπαθής σε πολλούς αξιωματικούς. Επιπλέ-
ον δε, ο νεοδιορισθείς υπουργός Ναυτικών Αθαν. 
Μιαούλης προέβη στον διορισμό κυβερνητών των 
τορπιλλοβόλων κατ’ εκλογήν και ασχέτως αρχαι-
ότητος.13 Η επιλογή αυτή προκάλεσε τις εύλογες 
αντιδράσεις όσων παρεκάμφθησαν. 

Εντούτοις, αποφασιστική παράμετρο στην 
απόφαση για συμμετοχή και αξιωματικών του 
Ναυτικού στο υπό σχεδίαση κίνημα φαίνεται ότι 
έπαιξε ο φόβος προκλήσεως ρήξεως μεταξύ των 
δύο Όπλων. Μία μεγάλη μερίδα αξιωματικών και 
υπαξιωματικών του Στρατού φαινόταν αποφασι-
σμένη να προχωρήσει στην εκδήλωση του κινή-
ματος. Πολλοί συνάδελφοί τους προερχόμενοι από 
το Ναυτικό έκριναν ότι έπρεπε να συμμετάσχουν 
προκειμένου να λειτουργήσουν «ως αντίρροπος 
και κατασταλτική δύναμις, εν η περιπτώσει η στρα-

10  Περ. Αργυρόπουλος, σελ. 152.
11  Ο Κων. Τυπάλδος – Αλφονσάτος ήταν γόνος της γνωστής οικο-

γενείας της Κεφαλληνίας και εγγονός του Μάρκου Μπότσαρη 
(εκ μητρός). Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1873. Εισήλθε στην 
Σχολή Ναυτικών Δοκίμων, τον Σεπτέμβριο του 1887. Απεφοί-
τησε ως μάχιμος Σημαιοφόρος, τον Αύγουστο του 1891. Προ-
ήχθη σε Ανθυποπλοίαρχο, τον Ιανουάριο του 1899 και σε Υπο-
πλοίαρχο, τον Νοέμβριο του 1902. Συμμετείχε στις ναυτικές 
επιχειρήσεις, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν στα ανοικτά της 
Κρήτης, υπηρετώντας στο τορπιλλοβόλο «16». Έλαβε μέρος με 
το ίδιο σκάφος στον πόλεμο του 1897. Ακολούθως, διετέλεσε 
κυβερνήτης της κανονιοφόρου «Α» και συμμετείχε στον Μα-
κεδονικό Αγώνα. Βλέπε Αναστ. Δημητρακόπουλος, Βιογραφικό 
λεξικό των αποφοίτων της Σχολής Ναυτικών Δοκίμων, τ. Β΄. 
Αθήνα: ΓΕΝ, 2006, σ.σ. 313 - 314.

12  Σπ. Μελάς, σελ. 190. Μάλιστα, ο Χατζηκυριάκος πρότεινε την 
θανάτωση του Βασιλέως Γεωργίου και την εκδίωξη των υπο-
λοίπων μελών της βασιλικής οικογενείας. Στ. Χαρατσής, 1023 
Αξιωματικοί και 22 Κινήματα, τ. Α΄. Αθήναι: τυπ. Γ. Αργυρό-
πουλος, 1985, σελ. 33.

13  Στην θέση του αρχηγού του στολίσκου τοποθετήθηκε ο Κων. 
Τυπάλδος, ενώ κυβερνήτες οι ανθυποπλοίαρχοι Περ. Αργυ-
ρόπουλος, Αριστ. Κανάρης, Ηλ. Μαυρουδής και Δημ. Παπα-
λεξόπουλος 

τιωτική συνωμοσία εκ της φοράς των πραγμάτων 
εξετρέπετο των αρχήθεν καθωρισμένων».14 Σταδι-
ακά, μυήθηκαν στον Σύνδεσμο 132 αξιωματικοί.15 
Οι πλέον ριζοσπάστες εξ αυτών ήταν οι Υποπλοί-
αρχοι Περ. Δημούλης και Αριστ. Κανάρης, ο Ανθυ-
ποπλοίαρχος Κων. Φραγκόπουλος, καθώς και οι 
Σημαιοφόροι Δημ. Ζαλοκώστας, Βας. Ζωϊόπουλος, 
Δ. Καζάκος, Δημ. Κολιαλέξης, Δημ. Οικονόμου, Γε-
ωργ. Παπαγεωργίου και Ιωαν. Τσαμαδός. 

Ο Ράλλης πελαγοδρομούσε μεταξύ φραστικών 
απειλών για την εξάρθρωση του Συνδέσμου και 
παρασκηνιακών διαπραγματεύσεων προς ικανο-
ποίηση ενός μέρους έστω των αιτημάτων του. 
Πάντως, φαίνεται ότι ουδέποτε έπαψε να απο-
βλέπει στην δυναμική αντιμετώπισή του, γεγονός 
το οποίο αποδεικνύεται από την παραπομπή 12 
αξιωματικών σε ανακριτικό συμβούλιο προς από-
ταξη.16 Λίγο μετά, διέταξε την σύλληψη δύο αξιω-
ματικών17 εξαιτίας μίας ψευδούς πληροφορίας. Ο 

14  Περ. Αργυρόπουλος, σελ. 53. Σε άλλο σημείο, ο συγγραφεύς 
κάνει λόγο για «χαλινό», άνευ του οποίου δεν έπρεπε να μείνει 
το υπό σχεδίαση κίνημα.

15  Σπ. Μελάς, σελ. 252. 
16  Η λίστα με τους παραπεμφθέντες περιελάμβανε τα πλέον ριζο-

σπαστικά στοιχεία του Συνδέσμου, βλέπε Σπ. Μελάς, σελ. 211. 
Το γεγονός αυτό προκάλεσε την αντίδραση των κινηματιών, η 
οποία εξεφράσθη δια των στηλών της εφημερίδος Χρόνος, η 
οποία αποτελούσε το ανεπίσημο δημοσιογραφικό όργανο του 
Συνδέσμου, Βικτ. Παπακοσμάς, Ο στρατός στην πολιτική ζωή 
της Ελλάδος. Αθήνα: Εστία, 1981, σελ. 83.

17  Επρόκειτο για τον Λοχαγό Κων. Σάρρο και τον Ίλαρχο Γεωργ. 
Ταμπακόπουλο.

Το έμβλημα του «Στρατιωτικού Συνδέσμου».
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πρώτος εξ αυτών ήταν από τα ηγετικά στελέχη του 
Συνδέσμου και προσωπικός φίλος του Υπολοχα-
γού Θεοδ. Πάγκαλου, ο οποίος απεφάσισε να μην 
τον αφήσει στα χέρια της κυβερνήσεως. Την 14η 
Αυγούστου, εκμεταλλεύτηκε την θερινή ραστώνη 
και προέβη σε ένα παράτολμο εγχείρημα, αποφυ-
λακίζοντας τους δύο αξιωματικούς.18 Η ενέργεια 
αυτή εξόργισε τον πρωθυπουργό, ο οποίος διέταξε 
γενική επιφυλακή και σύλληψη πολλών αξιωματι-
κών. Τα περιθώρια είχαν στενέψει για τον «Στρατι-
ωτικό Σύνδεσμο», η ηγεσία του οποίου απεφάσισε 
να αναλάβει την πρωτοβουλία των κινήσεων. Το 
βράδυ της 14ης Αυγούστου 1909, οι κινηματίες 
κατευθύνθηκαν προς το Γουδί, όπου ευρίσκοντο οι 
εγκαταστάσεις της Φρουράς Αθηνών. Επηκολού-
θησαν τα γνωστά γεγονότα. Στην παρούσα μελέτη, 
θα γίνει μόνον μία βραχύβια αναφορά στην συμ-
μετοχή σε αυτά των ανδρών του Ναυτικού. 

Η αρχική εντολή προς τους μυημένους στον 
Σύνδεσμο αξιωματικούς του Όπλου συνίστατο στην 
συγκέντρωσή τους στο Γουδί, στις 02.00 π.μ. Θα 
προσήρχοντο κατά μόνας ή σε μικρές ομάδες των 
2 ή το πολύ των 3 ατόμων, έχοντας υπό μάλης μία 
άσπρη λινοστολή με πηλίκιο. Ο Ανθυποπλοίαρχος 
Ιωαν. Δεμέστιχας, όμως, (ο οποίος ήταν από τα 
πλέον ριζοσπαστικά στοιχεία του Συνδέσμου) δεν 
συμφώνησε και συγκέντρωσε τους άνδρες του σε 
ένα φιλικό σπίτι. Η ομάδα του απαρτιζόταν από 
υπαξιωματικούς, ναύτες και Μακεδονομάχους. Αυ-
τοί εξήλθαν σε ανοικτό χώρο με την επέλευση του 
σκότους, αδιαφορώντας για την στάθμευση ενός 

18  Θεοδ. Πάγκαλος, Τα απομνημονεύματά μου, 1897 – 1947, τ. 
Α΄. Αθήναι: Κέδρος, 1947, σ.σ. 69 – 70.

ισχυρού αποσπάσματος ανδρών της Χωροφυλα-
κής στην παρακείμενη πλατεία Εξαρχείων.19 Οι 
τελευταίοι δεν αντέδρασαν και το άγημα υπό τον 
Δεμέστιχα κινήθηκε προς το Γουδί, όπου έφθασε 
στις 03.00 π.μ. Ήταν ένα από τα πρώτα ένοπλα 
τμήματα, που έφθασαν στον χώρο. Σταδιακά, όλο 
και περισσότερα τμήματα συγκεντρώνονταν στο 
Γουδί. Αργότερα, έφθασε και ο διοικητής του 2ου 
Συντάγματος Ιππικού Συνταγματάρχης Λεανδρ. 
Μεταξάς, ο οποίος προσεπάθησε να γίνει κύριος 
της μονάδος του, μαζί με πέντε (5) αξιωματικούς. 
Αυτοί δεν είχαν προσχωρήσει στους κινηματίες. 
Αρχικώς, οι άνδρες του υπάκουσαν στον διοικητή 
τους αλλά έγιναν αντιληπτοί από το τμήμα του Δε-
μέστιχα. Ορισμένοι υπαξιωματικοί πυροβόλησαν 
για να συγκρατήσουν τους ιππείς, οι οποίοι σύντο-
μα βρέθηκαν περικυκλωμένοι από οργισμένους 
κινηματίες.20 Κατά πολλούς, η ετοιμότητα των αν-
δρών του Ναυτικού, όχι μόνον έσωσε το κίνημα 
αλλά συνετέλεσε στην αποφυγή μίας αδελφοκτό-
νου αιματοχυσίας με απρόβλεπτες εξελίξεις. 

Την ιδία ώρα, η κατάσταση στον Ναύσταθμο 
παρέμενε συγκεχυμένη. Ο Τυπάλδος είχε προτείνει 
στον Αργυρόπουλο την συμμετοχή του στολίσκου 
των τορπιλλοβόλων στο κίνημα αλλά ο τελευ-
ταίος αρνήθηκε να συναινέσει.21 Ως εκ τούτου, ο 
καθ’ ύλην αρμόδιος υπουργός Μιαούλης δεν είχε 
σαφή εικόνα για τις προθέσεις των αξιωματικών 

19  Σημειωτέον ότι η κυβέρνηση Ράλλη είχε μετακινήσει εσπευ-
σμένα στο κέντρο της πρωτευούσης περισσότερους από 400 
χωροφύλακες προς διασφάλιση της τάξεως. Σπ. Μελάς, σελ. 
252. 

20  Ibidem, σ.σ. 279 – 280.
21  Περ. Αργυρόπουλος, σελ. 56.

Ο πολιτικός Νικόλαος Στράτος. Ο στρατιωτικός και πολιτικός Θεόδωρος Πάγκαλος.
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του Όπλου και διέταξε την μεταφορά ενός αγήμα-
τος από τον Ναύσταθμο στην πρωτεύουσα. Αυτό 
απαρτιζόταν από ένα τάγμα, οι άνδρες του οποίου 
τελούσαν υπό την διοίκηση του Αντιπλοιάρχου Ιω-
αν. Δαμιανού. «Οι αξιωματικοί του αγήματος εδή-
λωσαν ότι όχι μόνον δεν θα προσέβαλλον τους εν 
Γουδί επαναστάτας, αλλ’ εζήτουν όπως το άγημα 
προσχωρήση εις το κίνημα. Ο Δαμιανός ετήρησε 
τούτο μακράν και εν απραξία».22 Ο Ζορμπάς δίνει 
μία διαφορετική εκδοχή των γεγονότων. «Η Κυ-
βέρνησις είχε διατάξει ναυτικόν άγημα ν’ ανέλ-
θη εις Αθήνας ίνα χρησιμοποιηθή κατά του Σ.Σ., 
ο διοικών όμως τούτο Πλοίαρχος Δαμιανός, συ-
ναντηθείς την πρωΐαν της 15ης μετά περιπολίας 
ιππικού του Σ.Σ. επί της οδού Φαλήρου, εδήλωσεν 
ότι τίθεται μετά του αγήματος εις τας διαταγάς του 
αρχηγού του Συνδέσμου».23 

Τελικώς, η κυβέρνηση απεφάσισε να συμ-
βιβαστεί και ήρθε σε διαπραγματεύσεις με τους 
κινηματίες. Οι τελευταίοι αξίωναν την παραίτηση 
του Ράλλη και την παροχή αμνηστίας σε όσους 
αξιωματικούς συμμετείχαν στο κίνημα. Η δεύτερη 
αξίωση δεν μπορούσε να γίνει ευκόλως αποδεκτή 
σε αντίθεση με την πρώτη, η οποία αποτελούσε 
μονόδρομο, καθώς ο Ράλλης δεν διέθετε επαρ-
κείς στρατιωτικές δυνάμεις να αντιτάξει στους 
κινηματίες και ούτε επιθυμούσε να εκτελέσει το 

22  Ibidem, σελ. 67.
23  Νικ. Ζορμπάς, Απομνημονεύματα, η επανάσταση του Γουδί 

(1909). Αθήνα: Μέτρον, 2005, σελ. 36.

πρόγραμμά τους.24 Ο Βασιλεύς Γεώργιος επεδίωξε 
τον σχηματισμό κυβερνήσεως από τον επικεφαλής 
του τρίτου σε δύναμη κοινοβουλευτικού κόμματος 
Κυριακ. Μαυρομιχάλη. Αυτός θα μεριμνούσε για 
την εξασφάλιση ψήφου ανοχής από τους βουλευ-
τές του κόμματος του Θεοτόκη, το οποίο κατείχε 
την πλειοψηφία. Η πραγματική ισχύς, όμως, ευ-
ρίσκετο ανά χείρας των κινηματιών. Οι τελευταίοι 
είχαν ήδη δημοσιοποιήσει το πρόγραμμά τους δια 
του Τύπου. Σχετικά με το Πολεμικό Ναυτικό, αυτό 
ανέφερε τα εξής: 

............................................................................................................

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΣ  
ΤΩΝ ΚΑΤΑ ΞΗΡΑΝ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΑΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ

............................................................................................................
2ον Σύντομος παρασκευή ναυτικού

1.  Προμήθεια ενός θωρηκτού νέου 10.000 τόν-
νων τουλάχιστον και οκτώ τορπιλλοβόλων των 
150 τόννων τουλάχιστον.

2.  Επισκευή των τριών θωρηκτών εσπευσμένη 
και εκ των ενόντων και πρόχειρος, ει δυνατόν, 
βελτίωσις του πυροβολικού των δια της αντικα-
ταστάσεως των εκ κοινής πυρίτιδος γεμισμάτων 
δι’ ακάπνου.

3.  Προμήθεια του αναγκαιούντος Υλικού Πυροβο-
λικού των τορπιλλών.

............................................................................................................

24  Ibidem, σελ. 39.

Ο Ναύσταθμος της Σαλαμίνος. 
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4ον Κανονική οργάνωσις του στρατού  
της θαλάσσης

1.  Αντικατάστασις των παλαιών μαχίμων πλοίων 
δια νέων, συμφώνως προς τας βλέψεις του 
Ναυτικού, συμπλήρωσις του τορπιλλικού Στό-
λου, ανανέωσις του στολίσκου δια τον Αμβρα-
κικόν κόλπον και συμπλήρωσις των αναγκών 
του Ναυστάθμου, όπως καταστή επαρκής προς 
εξυπηρέτησιν του Στόλου.

2.  Απαλλαγή εκ των αχρήστων πλοίων και υλι-
κών και περιορισμός των θαλαμηγών εις μίαν 
μόνον δια την αποκλειστικήν υπηρεσίαν του 
Βασιλέως.

3.  Απαλλαγή του Ναυτικού, ει δυνατόν, εκ των πο-
λιτικών υπουργών.

4.  Αυστηρά οικονομία και περισυλλογή των δι-
αφόρων εν γένει υπηρεσιών του Ναυτικού, 
ώστε η ήδη υπό του προϋπολογισμού οριζομέ-
νη δαπάνη δια το Υπουργείον των Ναυτικών να 
εξυπηρετή τας ανάγκας τας τακτικάς του νέου 
Στόλου.

5.  Μετάκλησις ξένων οργανωτών δι’ απάσας τας 
υπηρεσίας του Στόλου.

............................................................................................................
Ο Μαυρομιχάλης ενημέρωσε τον Ζορμπά ότι 

αποδεχόταν το πρόγραμμα του Συνδέσμου και του 
ζήτησε να του υποδείξει τα πρόσωπα τα οποία θα 
ανελάμβαναν τα στρατιωτικά χαρτοφυλάκια. Αυτό 
των Ναυτικών ανετέθη στον Δαμιανό. Η εξουσία 
του Συνδέσμου παγιώθηκε και πολλοί έσπευσαν 

να γίνουν μέλη του. Ο Τύπος των Αθηνών επε-
κρότρησε το κίνημα σε αντίθεση με μία μεγάλη 
μερίδα των επαρχιακών εφημερίδων.25 Αντιθέτως, 
ο ευρωπαϊκός Τύπος «έδειξε γενικά επικριτική δι-
άθεση, αναφέροντας το στρατιωτικό πραξικόπημα 
ως αντιδραστικό, ονομάζοντάς το κακή απομίμηση 
του Κινήματος των Νεοτούρκων».26 Λίγες ημέρες 
μετά την εκδήλωση του κινήματος, απεμακρύνθη-
σαν του στρατεύματος ο Διάδοχος Κωνσταντίνος 
και οι πρίγκιπες Γεώργιος, Νικόλαος, Ανδρέας και 
Χριστόφορος.27 Η χώρα κινδύνευε, όμως, να πε-
ριπέσει στο χάος, καθώς η κυβέρνηση Μαυρομι-
χάλη κλυδωνιζόταν επικίνδυνα, προσπαθώντας 
αφ’ ενός να ικανοποιήσει τα αιτήματα του Συνδέ-
σμου, αφ’ ετέρου να αποφύγει μία πολιτική κρίση 
στο Κοινοβούλιο, όπου την πλειοψηφία διέθεταν 
ακόμη οι βουλευτές του Θεοτόκη. Πολλά από τα 
νομοσχέδια κινούντο προς την σωστή κατεύθυνση 
αλλά υπήρχαν και διάφορα παντελώς άσχετα με 
το πρόγραμμα του Συνδέσμου. 

Στις Ένοπλες Δυνάμεις είχαν προκληθεί μεγά-
λες ανακατατάξεις, καθώς σχεδόν όλοι οι κινηματί-
ες προήχθησαν, ενώ οι αντιφρονούντες παρεπέμ-
φθησαν σε ανακριτικά συμβούλια. Όσοι δεν ήταν 
μέλη του Συνδέσμου και όσοι υποσκελίζονταν 
ήταν δυσαρεστημένοι, ενώ απογοητευμένοι δήλω-
ναν και πολλοί κατώτεροι αξιωματικοί εξ αιτίας της 
τακτικής της κυβερνήσεως, η οποία προσπαθούσε 
(μέσα από πολιτικές κινήσεις) να φαλκιδεύσει το 
πρόγραμμα του Συνδέσμου. Σταδιακά, άρχισε να 
εκδηλώνεται η έντονη δυσφορία πολλών αξιωμα-
τικών και υπαξιωματικών του Ναυτικού, οι οποίοι 
έβλεπαν για πολλοστή φορά τον Στρατό Ξηράς να 
λαμβάνει την μερίδα του λέοντος στις νέες προ-
μήθειες. Συν τοις άλλοις, η συνεχής προβολή των 
συναδέλφων τους του Στρατού ώθησε πολλούς 
αξιωματικούς του Ναυτικού να ισχυριστούν ότι 
καταβαλλόταν μία προσπάθεια υποτίμησης της 
συνεισφοράς τους στην κοινή προσπάθεια για την 
ανόρθωση της χώρας.

25  Ημερολόγιον Πρίγκιπος Νικολάου, (επιμ. Κων. Σταματόπουλου). 
Αθήνα: Φερενίκη, 2011, σ.σ. 111, 229 και 236, Βικτ. Παπακο-
σμάς, σ.σ. 118 και 290 – 291.

26  Βικτ. Παπακοσμάς, σελ. 115.
27  Έχει γραφεί ότι ο Γεώργιος είχε σκεφθεί να παραιτηθεί αλλά 

μετέβαλε άποψη και με την παρέμβαση ξένων διπλωματών. 
Βλέπε ενδεικτικά Ημερολόγιο Πρίγκιπος Νικολάου, σ.σ. 171 
– 172, 191 και 224.

Ο Βασιλεύς Γεώργιος Α΄.
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Πάντως, υπήρχαν και συγκεκριμένα περιστατι-
κά τα οποία προκάλεσαν την αντίδραση αρκετών 
αξιωματικών του Ναυτικού, ιδίως όσων ήταν μέ-
λη του Συνδέσμου. Ένα εξ αυτών συνίστατο στην 
αντιμετώπιση όσων συμμετείχαν στα γεγονότα 
της 15ης Αυγούστου. Αυτοί υπηρετούσαν στον 
Ναύσταθμο και την Υποβρύχια Άμυνα. Μετά την 
επιστροφή στις θέσεις τους, αντιμετώπισαν τις 
ύβρεις και τους προπηλακισμούς του διοικητή 
Πλωτάρχη Ιωαν. Ηπίτη, ενώ υπάρχουν μαρτυρίες 
και για ξυλοδαρμούς.28 Ο Τυπάλδος, ιθύνων νους 
του Συνδέσμου στο Ναυτικό, ζήτησε ματαίως από 
τον Ζορμπά να τον τοποθετήσει στην Υποβρύχια 
Άμυνα για να προστατέψει όσους αξιωματικούς 
ήταν μέλη του Συνδέσμου. Αυτό δεν έγινε αλλά 
αντιθέτως η οργάνωση έκανε δεκτούς ως μέλη 
όλους όσους αντιτίθονταν σε αυτήν προ της εκ-
δηλώσεως του κινήματος. Επιπλέον, ο Τυπάλδος 
και οι ομοϊδεάτες του εξέφρασαν την οργή τους 
για την συμμετοχή του Περ. Αργυρόπουλου στην 
κατάρτιση των νομοσχεδίων, που αφορούσαν το 
Ναυτικό. Αν και ήταν από τους πρώτους αξιωματι-
κούς του Όπλου οι οποίοι μυήθηκαν στον Σύνδε-
σμο, χαρακτηριζόταν για την μετριοπάθειά του και 
τον σεβασμό του προς το πρόσωπο του Διαδόχου 
Κωνσταντίνου. Η στάση του αυτή προκαλούσε 
την αντίδραση των ριζοσπαστικών στοιχείων του 
Συνδέσμου. Το σημαντικότερο, όμως, επιχείρημα 
ήταν το γεγονός της συγγένειάς του με τον πρω-
θυπουργό (καθώς είχε νυμφευθεί την θυγατέρα 
του Ευφροσύνη). Ως εκ τούτου, γινόταν ευρέως 
λόγος για ευνοιοκρατία. 

Το χειρότερο, ίσως, όλων ήταν ότι η επιλογή 
του Δαμιανού για την θέση του υπουργού Ναυ-
τικών αποδεικνυόταν συν τω χρόνω προβλημα-
τική. Ήταν αυστηρός, λεπτολόγος και αυταρχικός 
(«Μετερνίχο» τον αποκαλούσαν) με αποτέλεσμα 
να δημιουργεί συχνά προστριβές. Επιπλέον, δια-
κρίνονταν για την αναβλητικότητά του στην λήψη 
αποφάσεων και γινόταν ευρέως λόγος για τον 
κίνδυνο μη ολοκληρώσεως της αγοράς του «Αβέ-
ρωφ» από τα ιταλικά ναυπηγεία. Πάντως, άλλοι 
αξιωματικοί οι οποίοι συνεργάστηκαν μαζί του 
έδωσαν μία τελείως διαφορετική εικόνα. «Η νε-
ωτέρα Ελλάς σπανίως ανέδειξε χαρακτήρας ων 
υπόδειγμα ήτο ο Ιωαν. Δαμιανός. Χαρακτήρ ακέ-

28  Σπ. Μελάς, σελ. 334. 

ραιος με βασικάς αμεταβλήτους αρχάς. Πατριώτης 
αθόρυβος· ευγενέστατος τους τρόπους άνευ επι-
δείξεως· ολιγόλογος και βαθυστόχαστος ήκιστα δε 
φιλόδοξος ιδιαιτέρως εξετιμάτο παρ’ ανωτέρων 
και κατωτέρων εν τω Ναυτικώ και τη κοινωνία. 
Αλλά το κύριον αυτού χαρακτηριστικόν ήτο άκρα 
αυτού εν παντί ατομική ανιδιοτέλεια».29 Τέλος, στο 
επίκεντρο της κριτικής ευρέθη και ο αρχηγός του 
Στόλου Πλοίαρχος Ιωάννης Μιαούλης. Ο τελευταί-
ος είχε διακριθεί ιδιαιτέρως κατά τον πόλεμο του 
1897 αλλά στερείτο τεχνικής μορφώσεως. Ως εκ 
τούτου, πολλοί αξιωματικοί τον θεωρούσαν ακα-
τάλληλο για την θέση την οποία κατείχε. 

Σταδιακά, άρχισαν να πυκνώνουν οι συσκέψεις 
μεταξύ διαφόρων κατωτάτων αξιωματικών, κα-
θώς και των αρχικών μελών του Συνδέσμου. Σε 
αυτές, επαναλαμβανόταν συνεχώς το αίτημα για 
αποστράτευση τόσο του Μιαούλη όσο και των εξα-
δέλφων του πρωθυπουργού Πλοιάρχων Ηλία και 
Πέτρου Μαυρομιχάλη.30 Οι απόψεις αυτές εξωτε-
ρικεύονταν μέσω του Τυπάλδου, ο οποίος εξέφρα-
ζε ανοικτά την ανησυχία του τόσο για την πορεία 
του μεταρρυθμιστικού έργου του Συνδέσμου όσο 
και για την κατάσταση του Όπλου. Κατηγορούσε 
δε ανοικτά τον Δαμιανό για αναβλητικότητα στην 
λήψη αποφάσεων και συμβιβασμούς με το παλαιό 

29  Περ. Αργυρόπουλος, σ.σ. 66 – 67.
30  O Στ. Χαρατσής αμφισβητεί την συγγένεια των δύο Πλοιάρχων 

με τον πρωθυπουργό, γράφοντας ότι ακόμη και αν αυτή υφί-
στατο ήταν πολύ μακρινή, καθώς αναγόταν πριν το 1700. Στ. 
Χαρατσής, τ. Α΄, σελ. 323 (υπος. 14).

Ο πολιτικός Κυριακούλης Μαυρομιχάλης.
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καθεστώς.31 Την 12η Οκτωβρίου,32 γνωστοποίη-
σε στην Διοικούσα Επιτροπή του «Συνδέσμου» τα 
αιτήματα της ομάδος του, τα οποία συνίσταντο α. 
στην αποστράτευση όσων ανώτερων αξιωματι-
κών δεν προήρχοντο από την Σχολή Ναυτικών 
Δοκίμων (εξαιρουμένων των Πλοιάρχων Πετρ. 
Γκίνη, Ιωαν. Δαμιανού και Παυλ. Κουντουριώτη) 
με παράλληλη κατάργηση των θέσεών τους, ώστε 
να μην θεωρηθεί ότι απώτερος στόχος ήταν η κα-
τάληψη από τους ιδίους των κενών θέσεων και β. 
στην μετάκληση ξένων αξιωματικών για την εκ-
παίδευση των Ελλήνων αξιωματικών. Τέλος, έκανε 
ευθέως νύξη για παραπομπή στο συμβούλιο προς 
απόταξη του Αντιπλοιάρχου Ιωαν. Βρατσάνου, των 
Πλωταρχών Κ. Σαράφη και Θ. Σέρρου, καθώς και 
του Σημαιοφόρου Θ. Γαλάνη, οι οποίοι δεν είχαν 
μεταβεί στο Γουδί, αν και ήταν εκ των πρώτων 
μελών του Συνδέσμου.33 

31  Σημειωτέον ότι οι περισσότεροι εκ των ανωτέρων αξιωματικών 
είχαν σπεύσει να γίνουν μέλη του Συνδέσμου μετά την επικρά-
τηση του κινήματος, ενώ έως τότε τηρούσαν επιφυλακτική, 
αν όχι εχθρική στάση απέναντί του. Αυτό έγινε με την ανοχή 
του Δαμιανού και προκάλεσε τις έντονες αντιδράσεις εντίμων 
αξιωματικών, όπως ο Τυπάλδος. Σπ. Μελάς, σελ. 334.

32  Έχει γραφεί ότι ο Τυπάλδος επεσκέφθη αυτοπροσώπως τα 
μέλη της Διοικούσης Επιτροπής, την 11η Οκτωβρίου. Την 
επομένη, ο Λοχαγός Γουβέλης του απήντησε ότι η Επιτροπή, 
επιθυμώντας να τον ικανοποιήσει, ανελάμβανε την εκκαθά-
ριση του προσωπικού του Ναυτικού. Βλέπε Στ. Χαρατσής, τ. 
Α΄, σελ. 42.

33  Στ. Χαρατσής, τ. Α΄, σελ. 41. Επίσης, ο συγκεκριμένος συγγρα-
φέας αναφέρει ότι ο Τυπάλδος αξίωσε και την παραπομπή με 
το ερώτημα της απόταξης του Πλωτάρχη Ηπίτη διότι δεν έλαβε 
υπ’ όψιν του το διάταγμα περί αμνηστίας και κακομεταχειρίστη-
κε δύο εκ των συμμετασχόντων στο κίνημα στο Γουδί. 

Το πρώτο αίτημα προκάλεσε έντονες αντι-
δράσεις, καθώς συνεπαγόταν την κατάργηση των 
θέσεων και την αποστράτευση 1 Υποναυάρχου, 7 
Πλοιάρχων και 12 Αντιπλοιάρχων. Κατά συνέπεια, 
τα μέλη της Διοικούσης Επιτροπής του Συνδέ-
σμου αρνήθηκαν να το ικανοποιήσουν, δηλώνο-
ντας στον Τυπάλδο ότι το αίτημα αυτό δεν είχε 
συμπεριληφθεί στο πρόγραμμα της οργανώσεως 
και δεν μπορούσε να υιοθετηθεί εκ των υστέρων. 
Ταυτόχρονα, επεχείρησαν να αμβλύνουν τις εντυ-
πώσεις, εκφράζοντας την έκπληξή τους για την μη 
συμμετοχή αξιωματικών του Ναυτικού – μελών 
της οργανώσεως στην κατάρτιση νομοσχεδίων, τα 
οποία αφορούσαν το Όπλο. Δεσμεύτηκαν δε να 
ενημερώσουν άμεσα τον υπουργό. Ο Κεφαλλο-
νίτης αξιωματικός δεν έμεινε ικανοποιημένος και 
μετέβη στον Ζορμπά, την επομένη. 

Η συνάντηση προμηνυόταν θυελλώδης αλλά 
ο αρχηγός του Συνδέσμου απέφυγε να απορρίψει 
τα αιτήματα του Τυπάλδου, αντιλαμβανόμενος την 
σοβαρότητα του θέματος. Μάλιστα, του ζήτησε να 
μεταβούν από κοινού στον Δαμιανό, στον οποίο 
θα εισηγείτο την ικανοποίησή τους.34 Αρχικώς, ο 
τελευταίος ζήτησε χρόνο για να συμβουλευθεί τον 
Αργυρόπουλο, αλλά η πρότασή του αυτή συνάντη-
σε τις έντονες αντιδράσεις τόσο του Τυπάλδου όσο 
(κυρίως) του Ζορμπά. Ο υπουργός υπεχώρησε και 
υποσχέθηκε ότι θα έφερνε στην Βουλή ένα νομο-
σχέδιο προς ψήφιση, με το οποίο θα μειωνόταν το 
όριο ηλικίας των Πλοιάρχων τόσο ώστε τον επό-
μενο χρόνο να αποστρατεύονταν οι περισσότεροι 
εξ όσων ζητούσε η ομάδα Τυπάλδου. Σχετικά με 
τους Αντιπλοιάρχους, ο Δαμιανός πρότεινε την σύ-
σταση επιτροπών κρίσεων, καθώς το όριο ηλικίας 
τους δεν επέτρεπε να αποστρατευθούν άμεσα. 
Σημείωσε δε με νόημα ότι μεταξύ των 12 Αντι-
πλοιάρχων, οι οποίοι είχαν τεθεί στο στόχαστρο 
του Τυπάλδου και των συν αυτώ, περιλαμβάνο-
νταν και δύο συγγενείς του ιδίου του Μαυρομι-
χάλη (οι εξάδελφοί του Πέτρος και Ηλίας). Τέλος, 
υπαινίχθηκε ότι θα υπέβαλε την παραίτησή του σε 
περίπτωση κατά την οποία η κυβέρνηση δεν υιο-
θετούσε τις προτάσεις του.35 Μάλιστα, δεν δίστασε 

34  Βικτ. Παπακοσμάς, σελ. 136.
35  Ο υπουργός Ναυτικών προσέθεσε ότι εάν παραιτείτο ο ίδιος 

ήταν πολύ πιθανό να επακολουθούσε η «πτώση» όλης της 
κυβερνήσεως, βλέπε Σπ. Μελάς, σ.σ. 338 και Στ. Χαρατσής, 
τ. Α΄, σελ. 43.

Ο μετέπειτα Αντιναύαρχος (και Πρόεδρος της Δημοκρατίας) 
Παύλος Κουντουριώτης.
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να συντάξει και ένα σχετικό κείμενο με τις θέσεις 
του, ικανοποιώντας σχετικό αίτημα του αρχηγού 
του Συνδέσμου. 

Οι δύο αξιωματικοί απεχώρησαν δυσαρε-
στημένοι και ο Ζορμπάς εξέφρασε στον Τυπάλδο 
την συμπαράστασή του προς τα δίκαια αιτήματα 
της ομάδος του. Εντούτοις, του τόνισε ότι η ικα-
νοποίησή τους μπορούσε να γίνει μόνον δια της 
νομίμου οδού, καθώς οιαδήποτε άλλη κίνηση θα 
είχε ενδεχομένως ολέθριες συνέπειες στην συνο-
χή του «Συνδέσμου». Άφησε δε να υπονοηθεί ότι 
θα προκαλούσε την πτώση της κυβερνήσεως στην 
Βουλή προκειμένου να απαλλαγούν από τον Δαμι-
ανό. Επρόκειτο για έναν σαφή υπαινιγμό περί εν-
δεχομένης προσπάθειας προσεγγίσεως του Θεο-
τόκη, ο οποίος διέθετε ακόμη την κοινοβουλευτική 
πλειοψηφία. Ο Κεφαλλονίτης αξιωματικός, όμως, 
απέρριπτε διαρρήδην οιαδήποτε συνεργασία με 
το «σάπιο παρελθόν», το οποίο είχε καταλύσει το 
κίνημα της 15ης Αυγούστου. Η τελευταία φρά-
ση του Ζορμπά τον έπεισε ότι ο μετριοπαθής και 
«συμβιβαστικός» αρχηγός του Συνδέσμου έψαχνε 
μία αφορμή για την επαναφορά της χώρας στην 
ομαλότητα και την υπαγωγή των στρατιωτικών 
υπό τον έλεγχο του Κοινοβουλίου. Ήταν δε αποφα-
σισμένος να μην προσφέρει ένα τέτοιο «άλλοθι» 
στην ηγεσία του Συνδέσμου. 

Την 15η Οκτωβρίου, μετέβη στην οικία Ζυμ-
βρακάκη (επί της οδού Ιουλιανού), όπου συνεδρί-
αζε η Διοικούσα Επιτροπή του Συνδέσμου για να 
ζητήσει όπως λαμβάνεται υπ’ όψιν πλέον και η 
γνώμη των κατωτέρων αξιωματικών. Εντούτοις, 
συνάντησε την αντίδραση ορισμένων εκ των με-
λών της Επιτροπής, που του ζήτησαν να μην βά-
ζει εμπόδια στο έργο της κυβερνήσεως. Αυτή είχε 
εφαρμόσει το μεγαλύτερο μέρος του προγράμ-
ματος του Συνδέσμου, σημειώνοντας επιτυχία σε 
όλους τους τομείς. Ο Τυπάλδος εξοργίστηκε και 
τους κατηγόρησε ότι αυτοί επενέβαιναν διαρκώς 
στο έργο της κυβερνήσεως, φθάνοντας μέχρι του 
σημείου να αποφασίζουν ακόμη και για τις μετα-
θέσεις των ανθυπολοχαγών. Η φράση του αυτή 
προκάλεσε την οργή των λοιπών παρισταμένων, 
οι οποίοι τον κάλεσαν πειθαρχήσει στις αποφάσεις 
της Επιτροπής, η οποία είχε οργανώσει το κίνημα. 
Τότε, ο παρορμητικός Κεφαλλονίτης δήλωσε ότι 
«την επανάσταση την έκαμα και εγώ. Δεν αναγνω-
ρίζω κανένα ανώτερο δικαίωμα στην Επιτροπή»! 

Στην αίθουσα προεκλήθη σάλος, ο φίλος του Ίλαρ-
χος Ζυμβρακάκης ήταν έξαλλος36 και πολλοί ήταν 
έτοιμοι να κινηθούν εναντίον του. Αλλά και ο Τυ-
πάλδος είχε απωλέσει την ψυχραιμία του. Κτύπησε 
το χέρι στο τραπέζι και είπε: «Αφού είναι έτσι… οι 
αξιωματικοί του Ναυτικού και εγώ θα πάρουμε τα 
αιτήματά μας με το σπαθί μας».37

Επρόκειτο για μία σαφή απειλή, η οποία προ-
κάλεσε την παρέμβαση του Ζορμπά. Ο Τυπάλδος 
αντελήφθη το λάθος του και προσπάθησε να ανα-
σκευάσει αλλά η φράση του είχε σοκάρει το σύ-
νολο των παρισταμένων. Ο Ζορμπάς φρόντισε να 
τον απομακρύνει της αιθούσης, ζητώντας του να 
συμβουλευτεί τους ομοϊδεάτες για το όνομα του 
νέου υπουργού Ναυτικών. Πολλοί κατηγόρησαν 
τον αρχηγό του Συνδέσμου επειδή δεν διέταξε την 
σύλληψη του Κεφαλλονίτη αξιωματικού για να κα-
ταστείλει την ανταρσία εν τη γενέσει της. Η στάση 
του, όμως, ερμηνεύεται εάν αναλογιστεί κανείς τον 
ήπιο χαρακτήρα του και την επιθυμία του όπως 
αποφευχθεί πάση θυσία η αιματοχυσία. Την ίδιο 
βράδυ, στον Ναύσταθμο άρχισε να κυκλοφορεί 
μία προκήρυξη, οι συντάκτες της οποίας καλούσαν 
τους ναύτες να συμπαραταχθούν με τους ανώτε-
ρους αξιωματικούς (εναντίον των κατωτέρων). Ο 
Τυπάλδος διέταξε την άμεση σύλληψη και φυλάκι-
ση των διακινητών. Ταυτόχρονα, έβαλε δικούς του 
ανθρώπους να φρουρούν τις πυριτιδαποθήκες του 

36  Ο Ζυμβρακάκης έλεγε εκ των υστέρων ότι έπρεπε να μαχαι-
ρώσει τον Τυπάλδο! Βλέπε Περ. Αργυρόπουλος, σελ. 77.

37  Σπ. Μελάς, σελ. 340. 

Ο ποιητής Ανδρέας Καρκαβίτσας.
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Ναυστάθμου.38 Τέλος, διέταξε όπως ετοιμαστούν 
για τον απόπλου δύο τορπιλλοβόλα, τα οποία θα 
αναχωρούσαν δήθεν για εκπαίδευση των θερμα-
στών, το επόμενο πρωϊνό. 

Την ιδία ώρα, συνεκαλείτο εκτάκτως η Διοι-
κούσα Επιτροπή, η οποία απεφάσισε ομοφώνως 
την διαγραφή του Τυπάλδου από τον Σύνδεσμο 
και την σύλληψη τόσο αυτού όσο και των ομοϊδε-
ατών του. Αμέσως μετά, ενημερώθηκαν ο πρω-
θυπουργός, ο υπουργός Ναυτικών και ο αρχηγός 
του Στόλου. Ο τελευταίος κινητοποίησε τους ανώ-
τερους αξιωματικούς και κατέβηκαν όλοι μαζί στο 
Κερατσίνι για να εξασφαλίσουν την υποστήριξη 
των πληρωμάτων, όπερ και εγένετο.39 Στην Αθή-
να, ο πρωθυπουργός διέταξε την άμεση σύλληψη 
του Τυπάλδου, την φρούρηση όλων των σταθμών 
του Ηλεκτρικού της γραμμής Αθηνών – Πειραιώς 
και την εγκατάσταση αποσπάσματος ανδρών της 
Χωροφυλακής στον λιμένα προς παρεμπόδιση 
της μετακινήσεως αξιωματικών του Ναυτικού. Ο 
Ζορμπάς φόρεσε την στολή εκστρατείας και μετέ-

38  Έχει γραφεί ότι το βράδυ της 15ης Οκτωβρίου ο Τυπάλδος 
είχε στο πλευρό του 25 αξιωματικούς και 200 περίπου ναύτες. 
Βικτ. Παπακοσμάς, σελ. 138.

39  Νωρίς το πρωί, τηλεγράφησε στον υπουργό ότι «πάντες οι 
υπ’ εμέ αξιωματικοί και υπαξιωματικοί αναμένουν διαταγάς, 
όπως ενεργήσουν κατά των στασιαστών». Λίγο μετά, έφθασε 
η απάντηση, η οποία ανέφερε τα εξής. «Να λάβετε παν επιβαλ-
λόμενον μέτρον προς προστασίαν των υπό τας διαταγάς σας 
σκαφών. Εις περίπτωσιν δε καθ’ ην παν ήπιον μέτρον ήθελε 
μείνει άνευ αποτελέσματος, να μην διστάσετε να πράξετε ότι το 
καθήκον σας υπαγορεύει». Κατόπιν, εστάλησαν αντίγραφα των 
διαταγών, οι οποίες είχαν εκδοθεί για τον Στρατό και έκαναν 
ευθέως λόγο για συντριβή των στασιαστών. 

βη στο Ρουφ, όπου εγκατέστησε το αρχηγείο του. 
Μόνον ο Δαμιανός έδειχνε να έχει κλονιστεί αλ-
λά ανέκτησε την αυτοκυριαρχία του εξαιτίας των 
παραινέσεων του Αργυρόπουλου.40 Οι δύο τους 
μετέβησαν στο Υπουργείο Ναυτικών και έδωσαν 
τις σχετικές διαταγές προς τους διαφόρους αξιω-
ματικούς. 

Εντός των επομένων ωρών, η φρουρά των 
Αθηνών ανέλαβε την φύλαξη των περιοχών, όπου 
θα μπορούσε να κάνει απόβαση ο Τυπάλδος. Προς 
φρούρηση της πρωτευούσης, διετάχθη η άμεση 
μεταφορά του συντάγματος, το οποίο ήταν εγκα-
τεστημένο στην Χαλκίδα. Πράγματι, οι άνδρες του 
έφθασαν στην Αθήνα τις πρώτες πρωϊνές ώρες 
της επομένης. Επίσης, το σύνταγμα, το οποίο 
έδρευε στο Ναύπλιο μετακινήθηκε σιδηροδρομι-
κώς στα Μέγαρα και έθεσε υπό τον έλεγχό του την 
οδό Αθηνών – Ελευσίνος. Τέλος, η Χωροφυλακή 
ανέλαβε την φρούρηση της οδού η οποία οδηγού-
σε στο Τατόϊ. 

Το πρωΐ της 16ης Οκτωβρίου, η Αττική ήταν 
ανάστατη. Όλοι έβλεπαν τις στρατιωτικές προετοι-
μασίες αλλά δεν εγνώριζαν εναντίον ποίου εστρέ-
φοντο. Το «μυστήριο» ελύθη μετά την δημοσιο-
ποίηση της κάτωθι ανακοινώσεως της Διοικούσης 
Επιτροπής του Συνδέσμου. 

«Ο Υποπλοίαρχος του Πολεμικού Ναυτικού 
Κων. Τυπάλδος, μέλος του “Στρατιωτικού Συνδέ-
σμου”, παρά τον παρ’ αυτού δοθέντα όρκον τιμής, 
ηξίωσε παρά του “Συνδέσμου” όπως επιτύχη την 

40  Περ. Αργυρόπουλος, σελ. 78.

Το αντιτορπιλλικό «Ασπίς».
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επιβολήν αυτού τη Κυβερνήσει προς παραδοχήν 
νομοθετημάτων σκοπούντων την εκκαθάρισιν δή-
θεν του Ναυτικού. Μη αναμένων δε την υποβολήν 
κατ’ αυτάς παρά του αρμοδίου υπουργού των παρ’ 
αυτού καταρτισθέντων νομοσχεδίων, εδήλωσεν 
ρητώς προς τον “Στρατιωτικόν Σύνδεσμον” την 
θέλησιν αυτού, όπως ούτος διορισθή υπουργός, 
ίνα καταλληλότερον συντάξη τα αναγκαία νομο-
θετήματα και ίνα προβή ούτος εις την καταδίωξιν 
εννόμως ορισμένων αξιωματικών του Ναυτικού 
και συνάμα, εδήλωσεν, ότι, εάν η αξίωσίς του αύτη 
δεν εκπληρωθή εντός 24 ωρών θέλει επιτεθή δι’ 
ης δυνάμεως εν τη Υποβρυχίω Αμύνη διατίθησι 
κατά του Εθνικού Στόλου και καταστρέψει αυτόν, 
γινόμενος δε κατόπιν κύριος της καταστάσεως, 
εγκαθιδρύσει εις το κράτος εξουσίαν.

Εις τας αξιώσεις του ταύτας ο “Στρατιωτικός 
Σύνδεσμος” δεν ενείδε μόνον φρενοπάθειαν του 
ρηθέντος Υποπλοιάρχου, αλλά και επείσθη ότι 
έτεραι ωθήσεις εκ μέρους ξένων προς τον Στρα-
τόν προσώπων εξεμεταλλεύθησαν ταύτην και 
συνέτειναν όπως ούτος αποφασίση την κατά του 
Εθνικού Στόλου επίθεσιν και την κατά των καθε-
στώτων στάσιν του. Και ενώ τοιαύτα ο Υποπλοίαρ-
χος ούτος εσκέπτετο και απεφάσιζε, προσεπάθει 
διαβουκολών και τους λοιπούς αξιωματικούς του 
Ναυτικού, να υποκλέψη την συγκατάθεσιν αυτών, 
ως εργαζομένους δήθεν προς εκκαθάρισιν των 
ανωτέρων στελεχών του Ναυτικού. Ο “Στρατι-
ωτικός Σύνδεσμος” προ της προδοτικής ταύτης 
διαγωγής του Υποπλοιάρχου τούτου, παμψηφεί 
απεφήνατο, όπως διαγραφή του καταλόγου των 

μελών του αμέσως και αποκηρυχθή συνάμα δε 
παραδοθή εις την εξουσίαν, ως καταγγελθείς αυτή 
επί εσχάτη προδοσία». 

Σκοπός των συντακτών της προαναφερθείσης 
ανακοινώσεως δεν ήταν ο σεβασμός στην αλήθεια 
αλλά η εξασφάλιση της υποστήριξης της κοινής 
γνώμης. Ως εκ τούτου, παραποιήθηκαν ηθελημένα 
τα πραγματικά περιστατικά. Πάντως, ακόμη και τα 
μέλη του Συνδέσμου ένιωθαν μπερδεμένα διότι 
γνώριζαν τις αγνές προθέσεις του Τυπάλδου. Η 
σύγχυση έγινε ακόμη μεγαλύτερη εξαιτίας της 
στάσεως την οποία τηρούσε το ανεπίσημο όργανο 
του Συνδέσμου, η εφημερίδα Χρόνος. Αυτή δημο-
σίευσε ένα πεζό ποίημα του Ανδρέα Καρκαβίτσα 
(γνωστού στελέχους του Συνδέσμου) υπό τον τίτ-
λο «Το σάλπισμα» στην θέση του κυρίου άρθρου. 
Αυτός ένιωθε απογοητευμένος από τις εξελίξεις 
και τασσόταν υπέρ μίας νέας εξεγέρσεως. Ως εκ 
τούτου, πολλοί πίστεψαν ότι ο Καρκαβίτσας ήταν 
μυημένος στο νέο κίνημα, φήμη η οποία ουδέποτε 
επιβεβαιώθηκε. Το ίδιο συνέβη και με τους Αποστ. 
Αλεξανδρή και Νικ. Στράτο, οι οποίοι εφέροντο ως 
αναμεμειγμένοι.41 

Ο Τυπάλδος αντελήφθη την πραγματική στά-
ση του Ζορμπά, όταν έμαθε για τις προετοιμασίες 
των θωρηκτών. Αμέσως, έστειλε ένα πολυάριθμο 
άγημα (υπό τον Σημαιοφόρο Ιωαν. Τσαμαδό) στην 
Υποβρύχια Άμυνα, ενώ ο ίδιος κατέλαβε το διοικη-

41  Σπ. Μελάς, σελ. 351. Αργότερα, ο ίδιος ο Τυπάλδος παραδέχθη-
κε ότι «είχε δεχθεί την επίσκεψη του Στράτου, του Αλεξανδρή 
και του Ιωάννη Τσιριμώκου», Βικτ. Παπακοσμάς, σελ. 139.

Το αντιτορπιλλικό «Βέλος».
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τήριο του Ναυστάθμου και συνέλαβε τον επικεφα-
λής Υποναύαρχο Δημ. Βουδούρη.42 Σημειωτέον ότι 
ο τελευταίος είχε διαφωνήσει τόσο με την τοπο-
θέτηση του Τυπάλδου στην θέση του αρχηγού της 
Υποβρυχίου Αμύνης όσο και με την χορήγηση σε 
αυτόν όπλων και πυρομαχικών προς εκγύμναση 
των ανδρών του.43 Μετά, διέταξε τους ομοϊδεάτες 
του να θέσουν υπό τον έλεγχό τους τα αντιτορ-
πιλλικά, οι κυβερνήτες των έλειπαν στην Αθήνα. 
Πράγματι, εντός βραχέος χρονικού διαστήματος, 
τα σκάφη κατελήφθησαν. Σε αυτά τοποθέτησε 
αξιωματικούς, οι οποίοι συμμερίζονταν τις από-
ψεις του.44 Η φρούρηση του Ναυστάθμου και της 
Υποβρυχίου Αμύνης ανετέθη στους προαναφερ-
θέντες Σημαιοφόρους Καζάκο, Κανάρη, Τσαμαδό 
και Φραγκόπουλο, τον Ανθυπίατρο Χ. Ζουμή και 
τον ναυπηγό Γ. Θεοφιλάτο.45 Επίσης, ο Σημαιοφό-

42  Έχει γραφεί ότι ο Βουδούρης είχε αντιληφθεί τις προεργασίες 
για την εκδήλωση του κινήματος. Διον. Κόκκινος, Ιστορία της 
Νεωτέρας Ελλάδος, τ. Β΄. Αθήνα: Μέλισσα, 1970, τ. Β΄, σελ. 
852.

43  Περ. Αργυρόπουλος, σελ. 76.
44  Επρόκειτο για τους Ανθυποπλοιάρχους Περ. Δημούλη, Ιωαν. 

Δεμέστιχα, Αριστ. Κανάρη, Περ. Ρεδιάδη και τους Σημαιο-
φόρους Δημ. Ζαλοκώστα, Βας. Ζωϊόπουλο, Δημ. Κολιαλέξη, 
Δημ. Λούνδρα, Δημ. Μελετόπουλο, Γεωργ. Μπούμπουλη και 
Δημ. Οικονόμου. Εξ αυτών, ο Δεμέστιχας εθεωρείτο ο πλέον 
δυναμικός και ανέλαβε Ύπαρχος στο «Σφενδόνη». Σε αυτό το 
σκάφος επρόκειτο να επιβιβαστεί και ο Τυπάλδος. 

45  Κατόπιν πιέσεων του Τυπάλδου, προσεχώρησαν στο κίνημά 
του οι Ύπαρχοι του «Βέλους» και της «Ασπίδος» Υποπλοίαρχοι 
Βρας. Κλεομένης και Δημ. Ζώρας. Στ. Χαρατσής, τ. Α΄, σελ. 45. 
Υπάρχει, όμως και διαφορετική εκδοχή των γεγονότων. Βλέπε 
Σπ. Μελάς, σ.σ. 352 – 353. 

ρος Γεωργ. Παπαγεωργίου διετάχθη να καταλάβει 
την νησίδα Λέρο πλησίον του Ναυστάθμου, όπου 
φυλάσσονταν τα πυρομαχικά. Κατ’ αυτόν τον 
τρόπο, οι κινηματίες απέκτησαν τον πλήρη έλεγ-
χο των αντιτορπιλλικών («Ασπίς», «Βέλος», «Θύ-
ελλα», «Ναυκρατούσα» και «Σφενδόνη»). Τέλος, 
ο Τυπάλδος έστειλε στον υπουργό Ναυτικών το 
εξής τηλεγράφημα: «Κατόπιν των κακόπιστων και 
κακοβούλων μέτρων της Κυβερνήσεως αναγκά-
ζομαι να λάβω μέτρα αμύνης. Την υπόθεσιν του 
ναυτικού ζητήματος διαχειρίζεται ο αρχηγός του 
Στρατιωτικού Συνδέσμου και μετ’ αυτού πρέπει η 
Κυβέρνησις να συνενοηθή. Πάσαν επιθετικήν κίνη-
σιν θα αποκρούσω δια των αντιτορπιλλικών».46 

Αρκετοί κατώτεροι αξιωματικοί (25 από τους 
50 οι οποίοι είχαν υπογράψει το αρχικό υπόμνη-
μα προς τον Δαμιανό) συμπαρετάχθησαν με τον 
Τυπάλδο. Το επόμενο δίωρο και οι δύο πλευρές 
ετήρησαν στάση αναμονής. Στις 17.00 μ.μ., η κυ-
βέρνηση κινήθηκε πρώτη, εγκαθιστώντας τμήματα 
του πεζικού και του πυροβολικού στα υψώματα τα 
οποία βρίσκονται απέναντι από τον Ναύσταθμο. 
Επίσης, η μοίρα των θωρηκτών (με επικεφαλής 
τα «Ψαρρά») ξεκίνησε για να εισέλθει στον Ναύ-
σταθμο προκειμένου να αποτρέψει την προβολή 
οιασδήποτε αντιστάσεως με τον όγκο πυρός που 
διέθετε. Πάντως, έχει εκφρασθεί και η άποψη ότι 
πρώτος κινήθηκε ο Τυπάλδος, ο οποίος προσεπά-

46  Έχει γραφεί ότι επρόκειτο περί τελεσιγράφου, βλέπε Θεοδ. 
Πάγκαλος, τ. Α΄, σελ. 103.

Το αντιτορπιλλικό «Θύελλα».
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θησε να διαβεί τον δίαυλο μεταξύ Ναυστάθμου 
και Αττικής στο διάστημα μεταξύ 16.00 - 16.30 
μ.μ..47 Οι θιασώτες της απόψεως αυτής υποστη-
ρίζουν η πρωτοβουλία των κινήσεων ανήκε στον 
Κεφαλλονίτη αξιωματικό. Κατ’ αυτούς, πρώτος 
έβαλε ο Ανθυποπλοίαρχος Δημούλης, στρεφόμε-
νος κατά του θωρηκτού «Ύδρα». Τότε, τα θωρηκτά 
ανταπέδωσαν τα πυρά, προσπαθώντας όμως να 
προξενήσουν τις λιγότερες δυνατές ζημιές στα 
αντιτορπιλλικά. 

Ο Τυπάλδος αντελήφθη τον κίνδυνο και επιβι-
βάστηκε εσπευσμένα στο αντιτορπιλλικό «Σφενδό-
νη» για να κινηθεί προς την είσοδο του Ναυστάθ-
μου. Έστειλε δε σήμα προς άλλα δύο σκάφη (το 
«Θύελλα» και το «Ναυκρατούσα») όπως σπεύσουν 
να τον συνδράμουν. Αμέσως μετά, κατέστησε σα-
φείς τις προθέσεις του, βάλλοντας μία άσφαιρη 
κανονιά με ταχυβόλο. Φυσικά, αυτό δεν κλόνισε 

47  Ο Πάγκαλος κάνει λόγο για ενημέρωση των στασιαστών από 
τον Μιαούλη ότι απαγορευόταν οιαδήποτε κίνησή τους προς 
ανατολάς. Ήταν δε αποφασισμένος να κτυπήσει όποιο σκά-
φος απεπειράτο να παρακούσει τις διαταγές του. Ο Τυπάλδος 
απήντησε αρνητικά, αξιώνοντας την αποχώρηση του θωρη-
κτού «Ψαρρά» για να αφεθεί ελεύθερη η δίοδος. Βλέπε Θεοδ. 
Πάγκαλος, τ. Α΄, σελ. 104. Σημειωτέον ότι οι Αργυρόπουλος 
και Παπακοσμάς συμφωνούν με την προαναφερθείσα εκδοχή 
των γεγονότων.

τους διοικητές των τριών θωρηκτών («Ύδρα»,48 
«Σπέτσαι» και «Ψαρρά»), τα οποία συνέχισαν την 
κίνησή τους. Στόχος του Μιαούλη ήταν να υπο-
χρεώσει τον Τυπάλδο όπως χρησιμοποιήσει πρώ-
τος ένσφαιρα πυρά για να παρουσιάσει εαυτόν 
αμυνόμενο. Πράγματι, λίγο μετά, το «Σφενδόνη» 
έβαλε με καταιγιστικά πυρά, ακολουθούμενο από 
τα άλλα δύο αντιτορπιλλικά. Τα θωρηκτά μείωσαν 
την ταχύτητά τους, ενώ στο «Ψαρρά» (που ήταν η 
ναυαρχίδα) υψώθηκε το κόκκινο σήμα. Σύντομα, τα 
θωρηκτά ανταπέδωσαν τα πυρά, κάνοντας χρήση 
όλων των όπλων τα οποία διέθεταν. 

Επηκολούθησε μία ναυμαχία, η οποία διήρκεσε 
επί ένα τέταρτο της ώρας. Αυτή είχε ως αποτέλε-
σμα να υποστούν σοβαρές ζημιές το νοσοκομείο 
και τα περισσότερα κτίρια του Ναυστάθμου, ενώ 
πολλά μικρά οικήματα είχαν γκρεμιστεί. Το «Σφεν-
δόνη» έπλεε με δυσκολία, έχοντας δεχθεί ένα βλή-
μα, το οποίο του προξένησε μεγάλο ρήγμα. Τα νε-
ρά εισέρεαν στο σκάφος και οι ναύτες μάταια προ-
σπαθούσαν να τα βγάλουν με αντλίες. Ο Τυπάλδος 
το προσάραξε στα ανοικτά, κοντά στον δίαυλο για 
να αποτρέψει την βύθισή του. Πίσω του έπλεε το 
«Ναυκρατούσα», το οποίο είχε υποστεί ελαφρότε-
ρες ζημιές. Στην κουβέρτα του πρώτου σκάφους, 

48  Έχει γραφεί ότι η αρχική πρόθεση του Τυπάλδου ήταν να θέσει 
υπό τον έλεγχό του το θωρηκτό «Ύδρα», επί του οποίου επέ-
βαιναν πολλοί από τους συνωμότες αλλά απέτυχε. Εντούτοις, 
αυτή η πληροφορία δεν επιβεβαιώνεται από τις διαθέσιμες 
πηγές. Περ. Αργυρόπουλος, σελ. 78 και Διον. Κόκκινος, τ. Β΄, 
σελ. 852.

Το θωρηκτό «Ψαρρά».



56  Ναυτική Επιθεώρηση | Τεύχος 589-Τομος 174

κείτονταν τα άψυχα κουφάρια των νεκρών, ενώ οι 
τραυματίες εκλιπαρούσαν για βοήθεια. Οκτώ νε-
κροί και πέντε τραυματίες είχαν βάψει με το αίμα 
τους τα νερά του Ναυστάθμου.49 

Μετά την δύση του ηλίου, τα θωρηκτά ανέ-
κρουσαν πρύμναν, κατευθυνόμενα προς την Πει-
ραϊκή, δίχως να επιτύχουν την είσοδό τους στον 
Ναύσταθμο.50 Εντούτοις, είχαν κλονίσει το ηθικό 
του αντιπάλου τους. Πολλοί ναύτες εγκατέλειψαν 
τους στασιαστές, ενώ 14 αξιωματικοί παρεδό-
θησαν οικιοθελώς.51 Στις 20.00 μ.μ., ο Τυπάλδος 
κάλεσε τους εναπομείναντες αξιωματικούς σε σύ-
σκεψη στο Διοικητήριο του Ναυστάθμου. Αν και 
τα πολεμοφόδια επαρκούσαν, τα τρόφιμα είχαν 
τελειώσει. Πολλοί θεώρησαν βέβαιη την ήττα, εάν 
επαναλαμβανόταν η ναυμαχία, το επόμενο πρωϊνό. 
Επιπλέον, οι περισσότεροι δεν ήθελαν να εκθέσουν 
σε νέους κινδύνους τα μέλη των οικογενειών τους 

49  Ο Τυπάλδος κάνει λόγο (στην έκθεσή του) για έξι νεκρούς, 
ενώ ο Αργυρόπουλος (σελ. 79) για επτά νεκρούς και τέσσερις 
τραυματίες.

50  Έχει γραφεί ότι ο Τυπάλδος έκανε και μία δεύτερη απόπειρα 
να διασπάσει τον κλοιό και να διαβεί το στενό, στις 21.30 μ.μ. 
Εντούτοις και αυτή απέτυχε. Βλέπε Θεοδ. Πάγκαλος, τ. Α΄, σελ. 
104 και Βικτ. Παπακοσμάς, 138. 

51  Βικτ. Παπακοσμάς, σελ. 138.

που διαβιούσαν στην περιοχή του Ναυστάθμου. 
Η μόνη λύση που απέμενε ήταν η εκκένωση των 
σκαφών και η διαφυγή στα παρακείμενα όρη της 
Μεγαρίδος, εν αναμονή των εξελίξεων στην πρω-
τεύουσα. Πολλοί εκ των στασιαστών ήλπιζαν σε 
κλονισμό της κυβερνήσεως και σε ξεσηκωμό της 
κοινής γνώμης. 

Οι επικεφαλής του κινήματος,52 κατέφυγαν 
στην παραλία των Μεγάρων. Από εκεί, πορεύ-
θησαν προς το όρος Πατέρας. Το επόμενο τριή-
μερο, περιπλανήθηκαν στην περιοχή ντυμένοι με 
πολιτικά ρούχα, δίχως να έχουν αποφασίσει για 
τις μελλοντικές κινήσεις τους. Τελικώς, η έλλειψη 
τροφίμων και η άγνοια των τεκταινομένων στην 
Αθήνα τους ώθησε στην απόφαση να στείλουν 
τους Δεμέστιχα, Ζαλοκώστα και Κολιαλέξη στην 
πρωτεύουσα. Οι εναπομείναντες χωρίστηκαν σε 
δύο ομάδες: η πρώτη αποτελείτο από τους Ζουμή, 
Ζωϊόπουλο, Καζάκο και Οικονόμου και τα μέλη 
της στράφηκαν προς το Σάλεσι (ή Κακοσάλεσι),53 
ενώ ο Δημούλης και ο Τυπάλδος κατευθύνθηκαν 

52  Κατ’ αλφαβητική σειρά, οι Δεμέστιχας, Δημούλης, Ζαλοκώ-
στας, Ζουμής, Ζωϊόπουλος, Καζάκος, Κολιαλέξης, Οικονόμου 
και Τυπάλδος.

53  Από το 1927 έως και σήμερα, ο οικισμός ονομάζεται Αυλώ-
νας. 

Το θωρηκτό «Ύδρα».
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προς την Αθήνα. Στην οδό Κηφισιάς, όμως, οι δύο 
τελευταίοι συνελήφθησαν από στρατιωτική περί-
πολο. Αρχικώς, ενεκλείσθησαν στις φυλακές Αβέ-
ρωφ και κατόπιν μετήχθησαν (συνοδεία μίας ίλης 
ιππικού) στις φυλακές Συγγρού, όπου οδηγήθηκαν 
σε ειδικά διαμορφωμένα κελλιά.54 

Η κοινή γνώμη δεν τους είχε στηρίξει αλλά 
αντιθέτως εστράφη εναντίον τους, παρασυρόμενη 
από τον Τύπο. Η κυβέρνηση παρέπεμψε την υπόθε-
ση στην Δικαιοσύνη.55 Μετά την ολοκλήρωση των 
ανακρίσεων, εξεδόθη βούλευμα, με το οποίο ο Τυ-
πάλδος (ως αρχηγός της στάσεως), οι Δεμέστιχας, 
Δημούλης, Αρ. Κανάρης, Κλεομένης, Ρεδιάδης (ως 
διευθύνοντες αυτοπροσώπως τις επιχειρήσεις) και 
οι Ζαλοκώστας, Ζουμής, Ζωϊόπουλος, Ζώρας, Θε-
οφιλάτος, Καζάκος, Λ. Κανάρης, Κολιαλέξης, Λούν-
δρας, Μελετόπουλος, Μπούμπουλης, Οικονόμου, 
Παπαγεωργίου, Τσαμαδός και Φραγκόπουλος (ως 
συμμετέχοντες) παραπέμπονταν να δικασθούν στο 
Κακουργιοδικείο. Τα αδικήματα ήταν κακουργη-
ματικής φύσεως για τις δύο πρώτες ομάδες και 
πλημμεληματικού χαρακτήρα για όσους ανήκαν 
στην τρίτη ομάδα. Η δίκη τους προσδιορίστηκε για 
τον Φεβρουάριο του 1910. 

Ο έγκλειστος στις φυλακές Τυπάλδος αντελή-
φθη τις διαθέσεις της κοινής γνώμης. Απεφάσισε, 
λοιπόν, να παραμερίσει τον εγωϊσμό του και απο-
τάνθηκε απευθείας στον Ζορμπά, ο οποίος ήξερε 
τα πραγματικά κίνητρά του. Του έστειλε την παρα-
κάτω επιστολή, η οποία παρέμεινε στην αχλή της 
ιστορίας επί μακρόν.

Κύριε Συνταγματάρχα,

Από της τελευταίας συνεντεύξεώς μας της 
15ης Οκτωβρίου, διετέλουν εν αγνοία παντε-
λεί της εξελίξεως της υποθέσεως ήτις κατέ-
ληξεν εις τα γεγονότα της 16ης Οκτωβρίου. 
Απομονωθείς εν Ναυστάθμω μετ’ ευαρίθμων 
αξιωματικών, ενόμιζον, ότι ευρίσκομαι αντι-
μέτωπος άλλων αξιωματικών ενεργούντων 
είτε αυτοβούλως, είτε κατόπιν διαταγών της 
Κυβερνήσεως, εναντίον μου και των περί εμέ 
αξιωματικών, οίτινες, παρά πάσαν διαφωνί-
αν εν ταις λεπτομερείαις, εθεωρούμεν εαυ-

54  Σπ. Μελάς, σελ. 356.
55  Βικτ. Παπακοσμάς, σελ.140.

τούς, ως ενεργούντας δια το συμφέρον του 
Σ. Συνδέσμου. Ήδη εξ όσων αντελήφθην, εκ 
των διηγήσεων των επισκεπτομένων με συ-
ναδέλφων, δεν δύναμαι άλλως να εξηγήσω 
τα συμβεβηκότα, ειμή ως καθαράν παρεξή-
γησιν των προθέσεών μου εκ μέρους του Σ. 
Συνδέσμου. Εν πάση περιπτώσει δεν διστάζω 
ν’ απευθυνθώ προς υμάς ζητών δικαιοσύνην. 
Εγώ και οι περί εμέ αξιωματικοί, ενομίσαμεν, 
ότι ενεργούμεν κατά το πνεύμα των αρχών, 
τας οποίας καθιέρωσε η επανάστασις της 
15ης Αυγούστου. Εάν επλανήθημεν και υπερ-
βασία τις εγένετο, δίκαιον είναι να κριθώμεν 
υπό της δικαιοσύνης της επαναστάσεως και 
ουχί υπό της κοινής δικαιοσύνης,56 ήτις εις 
τα πρόσωπα ημών θα δικάση αυτήν ταύτην 
την επανάστασιν· και δεν διστάζω να τεθώ, 

56  Η κυβέρνηση είχε αποφασίσει την παραπομπή των κατηγορου-
μένων σε ποινικό δικαστήριο και όχι σε έκτακτο στρατοδικείο 
με το σκεπτικό ότι η ανταρσία ήταν απόρροια του κινήματος 
στο Γουδί. Η συμμετοχή στο τελευταίο είχε χαρακτηριστεί ως 
(πολιτικό και όχι στρατιωτικό) παράπτωμα και αυτό αποδει-
κνυόταν από την χορηγηθείσα αμνηστία. «Επίσης, αν παρα-
πέμπονταν σε στρατοδικείο – που φυσικά θα αποτελείτο από 
ανώτερους αξιωματικούς - οι κατηγορούμενοι θα μπορούσαν 
να ισχυριστούν ότι όλοι στρατοδίκες ήταν προκατειλημμένοι 
εναντίον τους». Το σκεπτικό αυτό ανέλυσε ο ίδιος ο πρωθυ-
πουργός στους πρεσβευτές της Αυστροουγγαρίας και της Μεγ. 
Βρεταννίας, οι οποίοι τον επεσκέφθησαν. Βλέπε Βικτ. Παπακο-
σμάς, σ.σ. 140 και 295 (υπος. 60). 

Ο πολιτικός Χαράλαμπος Βοζίκης.
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εγώ και οι οπωσδήποτε συμμετασχόντες εις 
τα γεγονότα της 16ης Οκτωβρίου υπό την 
αυστηράν κρίσιν των συναδέλφων μας του 
Σ. Συνδέσμου, οίτινες θα θελήσωσιν, ελπίζω, 
να λάβωσιν υπ’ όψιν τας αγαθάς ημών προ-
θέσεις, χωρίς ν’ αποβλέψωσιν εις την υπερ-
βασίαν, εις ην προέβημεν.

Μετά σεβασμού
(υπογρ.) Κ. Τυπάλδος

Εν τω μεταξύ, το κίνημα είχε εκφυλιστεί και 
ο Σύνδεσμος είχε αρχίσει να χάνει το κύρος του 
με αποτέλεσμα πολλοί να αντιμετωπίζουν πλέον 
με συμπάθεια τον «ρομαντικό» Τυπάλδο και τους 
ομοϊδεάτες του. Αυτό ίσχυε πρωτίστως μεταξύ 
των συναδέλφων τους αξιωματικών του Ναυτι-
κού. Σταδιακά, το ρεύμα συμπάθειας γιγαντώθηκε 
και πολλοί έφθασαν μέχρι του σημείου να μιλή-
σουν στον Ζορμπά. Ο τελευταίος, όμως, έμεινε 
ασυγκίνητος, καθώς είχε δεσμευθεί δημοσίως 
ότι δεν θα παρενέβαινε στην Δικαιοσύνη. Επι-
πλέον, δεν επιθυμούσε να έρθει σε σύγκρουση 
με την κοινή γνώμη που απαιτούσε την καταδίκη 
των στασιαστών εξ αιτίας των καταστροφών τις 
οποίες είχε υποστεί ο Στόλος. Σταδιακά, όμως, 
ακόμη και ο έως τότε εχθρικός Τύπος άρχισε να 
υιοθετεί χαμηλότερους τόνους, ενώ και ορισμένοι 

πολιτικοί (όπως ο Χαρ. Βοζίκης) ετάχθησαν παρά 
τω πλευρώ των στασιαστών. Μάλιστα, ο προα-
ναφερθείς πολιτικός μετέφερε στον Βασιλέα και 
ένα υπόμνημα του Τυπάλδου, με το οποίο ο τε-
λευταίος εξιστορούσε τα γεγονότα από την 15η 
Αυγούστου και μετά. Ο Γεώργιος ήταν πάντοτε 
υπέρ του κατευνασμού των παθών και υπεστή-
ριξε διακριτικά τους στασιαστές. Το ίδιο έπραξαν 
και αρκετοί αξιωματικοί του Στρατού Ξηράς (οι 
οποίοι θεώρησαν το ζήτημα εσωτερική υπόθεση 
του Συνδέσμου) με αποτέλεσμα ο Μαυρομιχάλης 
να απομείνει δίχως ερείσματα στο συγκεκριμένο 
ζήτημα. Τελικώς, μετά την παραίτησή του, η νέα 
κυβέρνηση υπό τον Στεφ. Δραγούμη προχώρη-
σε στην χορήγηση αμνηστίας προς όλους όσους 
συμμετείχαν στο κίνημα της 16ης Οκτωβρίου 
1909, όπως αναγραφόταν χαρακτηριστικά στο 
Βασιλικό Διάταγμα της 25ης Ιανουαρίου 1910.57 

57  Λίγο μετά, το Ναυτικό τιμώρησε με τριετή άδεια «προς τελειο-
τέραν εκπαίδευσιν» τους Δεμέστιχα, Δημούλη, Αριστ. Κανάρη, 
Κλεομένη, Παπαγεωργίου, Ρεδιάδη, Τυπάλδο και Φραγκόπου-
λο (με Βασιλικό Διάταγμα της 28ης Ιανουαρίου 1910). Επί-
σης, επέβαλε διετή «άδεια» στους Ζώρα, Ράλλη και Ροζάκη 
και άδεια ενός έτους στους Ζωϊόπουλο και Μελετόπουλο. Στον 
Μπούμπουλη «χορηγήθηκε» εξάμηνη άδεια, ενώ στους Ζαλο-
κώστα, Καζάκο, Κανάρη, Κολιαλέξη, Λούνδρα, Οικονόμου και 
Τσαμαδό τρίμηνη άδεια και άδεια ασθενείας. Τέλος, τιμωρήθη-
καν και ορισμένοι άλλοι με ελαφρότερες ποινές. 

Το θωρηκτό «Σπέτσαι»
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Ταυτόχρονα, ζήτησε από τον Κεφαλλονίτη αξιω-
ματικό να αναχωρήσει στο εξωτερικό προς απο-
κατάσταση της διασαλευθείσης τάξεως. Πράγματι, 
αυτό συνέβη για βραχύ χρονικό διάστημα, καθώς 
ο Τυπάλδος έλαβε μέρος και στους δύο Βαλκανι-
κούς Πολέμους.58 

Σύντομα, επανήλθε η ομαλότητα και το Πολε-
μικό Ναυτικό συνέχισε αδιατάρακτα την πορεία 
του. Εντός του επομένου τριμήνου, απεστρατεύ-
θησαν όσοι είχαν τεθεί στο στόχαστρο του Τυ-
πάλδου, ενώ σταδιακά ικανοποιήθηκαν όλα τα 
αιτήματά του.59 Πάντως, οι απόψεις διΐστανται 
σχετικά με την επίδραση του κινήματος στις με-
τέπειτα εξελίξεις. Ο Ζορμπάς έγραψε ότι έβλαψε 
«σπουδαίως» το κίνημα του 1909.60 Αντιθέτως, ο 
Πάγκαλος υποστηρίζει ότι η συγκεκριμένη κίνηση 
«υπήρξε λίαν ωφέλιμος δια την γενικήν εξέλιξιν 
της Επαναστάσεως. Η εντός ολίγων ωρών κατά-
πνιξις αυτού ηύξησε τεραστίως το γόητρον του 
Σ.Σ. και συνέτεινε σοβαρώς εις την συνοχίν των 
μελών αυτού».61 Εντούτοις, είναι αδιαμφισβήτητο 
γεγονός ότι διασαλεύθηκε σφόδρα η τάξη και η 
πειθαρχία, ενώ έκτοτε άρχισαν οι συνεχείς πα-
ρεμβάσεις των Ενόπλων Δυνάμεων στις πολιτι-
κές εξελίξεις της χώρας. Λίγο μετά, έφθασε στην 
Ελλάδα η βρεταννική αποστολή υπό τον Λάϊονελ 
Τάφφνελ (Lionel Grand Tuffnel), η οποία συνε-
τέλεσε (για πολλούς αποφασιστικά) στην αναδι-
οργάνωση του Όπλου. Τον Οκτώβριο του 1912, 
το Βασιλικό Ναυτικό ήταν εκ νέου έτοιμο για να 
εκπληρώσει την αποστολή του και να αποκτήσει 
τον πλήρη έλεγχο του Αιγαίου, τον οποίο διατηρεί 
έως και σήμερα. 

58  Ο Τυπάλδος εξελίχθηκε κανονικά στην επετηρίδα, φθάνοντας 
μέχρι τον βαθμό του υποναυάρχου (το 1920). Κατόπιν, διετέ-
λεσε υπουργός Ναυτικών και μετά τοποθετήθηκε στην θέση 
του αρχηγού του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού, όπου παρέμεινε 
επί πενταετία (1926 - 1931). Τότε, αποστρατεύτηκε με τον 
βαθμό του αντιναυάρχου. 

59  Στ. Χαλάτσης, τ. Α΄, σ.σ. 47 – 48.
60  Νικ. Ζορμπάς, σελ. 72. 
61  Θεοδ. Πάγκαλος, σελ. 106.
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Ο τορπιλισμός της «Έλλης»

Του Αθανασίου Παπαδημητρόπουλου
Υποπλοιάρχου (ΕΦ/Ο) ΠΝ
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Ο τορπιλισμός της «ΕΛΛΗΣ» στο λιμάνι της Τήνου (Ελαιο-
γραφία του Λέοντα Καλογερόπουλου).

Ο Υποπλοίαρχος (ΕΦ/Ο) Αθανάσιος 
Παπαδημητρόπουλος ΠΝ γεννήθηκε 
στην Αθήνα. Είναι απόφοιτος του τμή-
ματος Φιλολογίας του Πανεπιστημίου 
Κρήτης ενώ το διάστημα αυτό παρα-
κολουθεί μεταπτυχιακές σπουδές στο 
Τμήμα Ιστορίας του Ιονίου Πανεπιστη-
μίου στην Κέρκυρα στο ΠΜΣ Ιστορική 
Έρευνα, Διδακτική και Νέες Τεχνολο-
γίες. Είναι μέλος της Ελληνικής Αρ-
χειακής Εταιρείας και συνεργάζεται 
με διάφορους αρχειακούς φορείς, 
ελληνικούς αλλά και ξένους. Υπηρετεί 
στην Υπηρεσία Ιστορίας Ναυτικού στο 
Τμήμα Ιστορικών Αρχείων και Ναυτι-
κών Περιοδικών ως υπεύθυνος του 
Ιστορικού Αρχείου ενώ παράλληλα 
ασχολείται με την επιμέλεια του περιο-
δικού Ναυτική Επιθεώρηση στο οποίο 
και αρθρογραφεί. Ομιλεί την Αγγλική 
και Γαλλική γλώσσα. Είναι παντρεμέ-
νος και έχει έναν υιό και μία κόρη.
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Πρόλογος 
Μέσα στην ελληνική ιστορία μπορεί κανείς να 
ανασύρει γεγονότα που αναδεικνύουν τον ηρω-
ισμό και την αυτοθυσία των Ελλήνων. Άλλα πάλι 
δηλώνουν την αδυναμία και το φόβο του εχθρού 
να αντιπαρατεθεί στα ίσα απέναντι στα ελληνικά 
στρατεύματα. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο εντάσσε-
ται η προκλητική και άνανδρη ταυτόχρονα επίθεση 
των Ιταλών εναντίον του εύδρομου καταδρομικού 
«Έλλη». Το ελληνικό πλοίο βρισκόταν αγκυροβο-
λημένο έξω από το λιμάνι της Τήνου στις 15 Αυ-
γούστου για να τιμήσει με την παρουσία του την 
εορτή της Κοίμησης της Θεοτόκου όταν δέχθηκε 
το απρόσμενο και ύπουλο χτύπημα του ιταλικού 
υποβρυχίου «Delfino». Το γεγονός αυτό μπορεί 
κάλλιστα να αντιμετωπιστεί ως εγκληματική ενέρ-
γεια μιας και δεν υπήρχε επίσημα ελληνοϊταλική 
πολεμική σύρραξη. 

Ιστορικό Πλαίσιο - Τα γεγονότα που 
προηγήθηκαν και οι προκλήσεις των 
Ιταλών 
Το καλοκαίρι του 1940 η Ευρώπη συγκλονίζε-
ται από τον πόλεμο που διεξάγει η Γερμανία. Στο 
πλευρό της βρίσκεται και η Ιταλία που στις 10 Ιου-
νίου 1940 κηρύσσει τον πόλεμο κατά της Γαλλίας 
και της Μ. Βρετανίας και στις 20 Ιουνίου εισβάλλει 
στη νοτιοανατολική Γαλλία χωρίς να σημειώσει 
κάτι αξιόλογο καθώς συναντά ισχυρή αντίσταση. 
Από τα μέσα του Ιουλίου ο Χίτλερ ζητά από το επι-

τελείο του να εκπονήσει σχέδιο για την εισβολή 
στη Μ. Βρετανία. Στις 2 Αυγούστου ο αρχηγός της 
Luftwaffe Χέρμαν Γκαίρινγκ εξέδωσε διαταγή με 
το κωδικό όνομα «Ημέρα του Αετού». Περιελάμβα-
νε ένα χτύπημα από αέρα που θα ισοπέδωνε τις 
Βρετανικές Δυνάμεις και θα καθιστούσε ευκολό-
τερη μία εισβολή στο έδαφος της Μεγάλης Βρε-
τανίας. Η κωδική ονομασία της Επιχείρησης ήταν 
«Θαλάσσιος Λέων».

Ο Μουσολίνι από την πλευρά του επεδίωκε να 
παρουσιάσει αξιόλογες επιτυχίες για να αναβαθμί-
σει το γόητρό του απέναντι στο Χίτλερ. Θεωρούσε 
τα Βαλκάνια και την Μεσόγειο ως πεδίο δράσης 
(mare nostrum) και ανάπτυξης των ιταλικών συμ-
φερόντων. Για να επιτεθεί στην Ελλάδα ανέμενε 
μια αντίδραση που θα του έδινε το περιθώριο να 
της κηρύξει τον πόλεμο. Στο πλαίσιο αυτό εκδη-
λώνονται οι ιταλικές προκλήσεις. «Προκαλέστε με 
κάθε τρόπο αυτούς τους άθλιους Έλληνες. Κάντε 
τους με κάθε κόστος να απαντήσουν και μετά τσα-
κίστε τους. Καμία δύναμη δεν μπορεί να αντισταθεί 
στη νέα Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία μας…», έλεγε χα-
ρακτηριστικά ο Μουσολίνι. Η Ελλάδα δεν απαντά 
στις προκλήσεις αυτές και ο Μουσολίνι θεωρεί 
πως όσο περνά ο καιρός, τα χρονικά περιθώρια 
για να διεκδικήσει την περιοχή της νοτιοανατολι-
κής Μεσογείου στενεύουν επικίνδυνα. Υπάρχει και 
ο φόβος απέναντι στα συμφέροντα των Γερμα-
νών και των Σοβιετικών που έχουν βλέψεις στην 
περιοχή της Βαλκανικής Χερσονήσου. Επιπλέον, 

Το εύδρομο καταδρομικό «ΕΛΛΗ» (Φωτογραφικό Αρχείο ΥΙΝ).
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στο γεωπολιτικό στρατηγικό παιχνίδι εισέρχονται 
και οι Άγγλοι που κατέχουν την Αίγυπτο και θα 
μπορούσαν να ελέγξουν εύκολα την ανατολική 
Μεσόγειο και ειδικότερα το Αιγαίο Πέλαγος. Η 
Ελλάδα είχε αποδεχθεί την αγγλογαλλική στήριξη 
απέναντι σε ενδεχόμενη επίθεση από τις δυνάμεις 
του Άξονα τον Απρίλιο του 1939 και είχε αρνηθεί 
να ανανεώσει το Ελληνοϊταλικό Σύμφωνο Φιλίας-
Συνεργασίας τον Σεπτέμβριο του 1939. Φαίνεται 
πάντως πως η σύγκρουση των ελληνικών και των 
ιταλικών συμφερόντων είναι βαθύτερη και έχει τις 
ρίζες της στον Α΄ Παγκόσμιο πόλεμο και τη Μικρα-
σιατική Εκστρατεία αναφορικά με τις διεκδικήσεις 
Ελλήνων και Ιταλών στην ευρύτερη περιοχή της 
νοτιοανατολικής Μεσογείου. Έτσι, οι προκλήσεις 
του Μουσολίνι λαμβάνουν σάρκα και οστά. 

Στις 12 Ιουλίου 1940 δέχονται αεροπορική 
επίθεση το βοηθητικό πλοίο φάρων «Ωρίων» και 
το αντιτορπιλικό «Ύδρα» ανοιχτά της Γραμβούσας 
στην Κρήτη. Οι προκλητικές αυτές ενέργειες των 
Ιταλών θα συνεχιστούν και θα κλιμακωθούν ακόμη 

περισσότερο. Στις 30 Ιουλίου τα αντιτορπιλικά «Βα-
σιλεύς Γεώργιος» και «Βασίλισσα Όλγα» και δύο 
ελληνικά υποβρύχια ενώ βρίσκονταν στον όρμο 
της Ναυπάκτου, ιταλικό αεροπλάνο έρριψε εναντί-
ον τους τέσσερις βόμβες χωρίς να πετύχει το στό-
χο του και διέφυγε με μεγάλη ταχύτητα προς νότο. 
Η κορύφωση των προκλήσεων συνεχίζεται με το 
βομβαρδισμό της ακτοφυλακίδας Α5 την ώρα που 
έπλεε μεταξύ Σαλαμίνας και Αίγινας1. Ανάλογες 
πιέσεις ασκούνται και σε διπλωματικό επίπεδο με 
την Ιταλία να προσπαθεί να εμπλέξει την Ελλάδα 
σε γεγονότα που θα δήλωναν μια σαφή στήριξη 
των Άγγλων στο Αιγαίο ενώ η προπαγάνδα συνε-
χίζεται και με τη διάδοση ψευδών ειδήσεων από 
τα ιταλικά μέσα ενημέρωσης2. Το διπλωματικό πα-

1  Για περισσότερα στοιχεία δες Αντιναυάρχου Δ. Φωκά, «Έκθε-
σις επί της Δράσεως του Β. Ναυτικού κατά τον πόλεμο 1940-
1944», τ. Α΄, Έκδοση Ιστορικής Υπηρεσίας Β.Ν, Αθήνα 1953, 
σελ. 46-52 και Ημερολόγιο Πολέμου ΓΕΝ, τ.1, 1939-1940, 
παρ.110 και 111.

2  Ο.π. Αντιναυάρχου Δ. Φωκά, τ. Α΄, σελ. 51-52.

Ο Α. Χίτλερ μαζί με το Μ. Μουσολίνι κατά τη συνάντησή τους στο Μόναχο τον Ιούνιο 1940.
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ρασκήνιο της εποχής φαίνεται από την έκδοση των 
διπλωματικών εγγράφων του 1939 και 1940 από 
το Βασιλικό Υπουργείο Εξωτερικών3.

Το γεγονός του τορπιλισμού  
της «Έλλης» 15 Αυγούστου 1940
Το πρωινό της 15ης Αυγούστου 1940 στην Τήνο 
τίποτα δεν προδήλωνε τα όσα θα επακολουθού-
σαν. Πλήθος κόσμου, όπως κάθε χρόνο, είχε συ-
γκεντρωθεί για να τιμήσει τη Μεγαλόχαρη. Στον 
όρμο του νησιού βρίσκεται αγκυροβολημένο το 
εύδρομο καταδρομικό «Έλλη» του Πολεμικού 
Ναυτικού σε μια απόσταση περίπου 550 μέτρων 
από το λιμάνι της Τήνου4. Η «Έλλη» ναυπηγήθηκε 
το 1912-1913 στις Η.Π.Α. και προοριζόταν για το 
κινεζικό ναυτικό που όμως ακύρωσε την παραγ-
γελία. Αγοράστηκε από την ελληνική κυβέρνηση 
το 1914 ως «Fei–Hung» και μετονομάστηκε σε 
«Έλλη» προς τιμή της ομώνυμης ναυμαχίας των 

3  Για περισσότερα δες «Διπλωματικά Έγγραφα, Η Ιταλική Επίθεσις 
κατά της Ελλάδος», Βασιλικόν Υπουργείον Εξωτερικόν, Αθήνα, 
1940. 

4  Ο.π. Ημερολόγιο Πολέμου ΓΕΝ, τ.1, παρ.126.

Βαλκανικών Πολέμων. Μετασκευάστηκε ριζικά 
στη Γαλλία μεταξύ των ετών 1925 και 1927. Συμ-
μετείχε στον Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο και στη Μικρα-
σιατική Εκστρατεία. Είχε μήκος 98μ. πλάτος 12μ. 
και βύθισμα 4,3μ. Το εκτόπισμά της ήταν 2115 
τόνοι. Η ταχύτητά της έφτανε τους 26 κόμβους, το 
1940 έπεσε στους 18 κόμβους, και έφερε τρεις 
έλικες για την πρόωσή της. Στον οπλισμό της πε-
ριλαμβάνονταν 3 πυροβόλα των 152 χιλ. , 2 πυ-
ροβόλα των 66 χιλ. , 2 πυροβόλα των 40 χιλ. και 2 
Τ/Σ των 19 ιντσών. Είχε τη δυνατότητα μεταφοράς 
100 ναρκών5.

Η αποστολή του πλοίου στο νησί είχε διπλό 
χαρακτήρα. Από τη μια μεριά θα τιμούσε την εορτή 
της Παναγίας ανήμερα του Δεκαπενταύγουστου 
στην Τήνο και από την άλλη είχε σκοπό να τονώ-
σει το ηθικό των Ελλήνων στις τραγικές καταστά-
σεις που συγκλόνιζαν την Ευρώπη την περίοδο 
εκείνη. Χωρίς η Ελλάδα να έχει εμπλακεί ακόμη 
στον πόλεμο που διεξαγόταν γινόταν ολοένα και 
περισσότερο αντιληπτό πως δεν θα μπορούσε να 

5  Τα στοιχεία για τα χαρακτηριστικά του πλοίου προέρχονται από 
την ιστοσελίδα του Πολεμικού Ναυτικού www.hellenicnavy.gr. 

Το Α/Τ «ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ ΟΛΓΑ» (Φωτογραφικό Αρχείο ΥΙΝ).
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αποφύγει την εμπλοκή της ύστερα και από τις προ-
κλήσεις που κλιμακώνονταν εναντίον της. 

Το πρωινό της ίδιας ημέρας ένα αεροπλάνο 
εμφανίστηκε στον ουρανό του νησιού και κανείς 
δεν απέδωσε ιδιαίτερη σημασία στο γεγονός αυτό. 
Άλλοι μάλιστα από το πλήθος το θεώρησαν ελλη-
νικό, σύμφωνα με μαρτυρία αυτοπτών μαρτύρων, 
βγάζοντας το καπέλο και κουνώντας τα μαντίλια 
τους ενώ λίγοι ήταν αυτοί που διέκριναν τα χαρα-
κτηριστικά του και το αναγνώρισαν ως ιταλικό6. 
Στις 8:25 ένας τρομακτικός θόρυβος συντάραξε 
το πλοίο. Το πλήθος έντρομο κοίταξε προς το πέ-
λαγος. Έβλεπε το πλοίο μέσα στους καπνούς. Εικό-
να συγκλονιστική για το πλήθος που τη χαρά του 
διαδέχτηκε ο φόβος και ακόμη πιο συνταρακτική 
για το πλήρωμα που επέβαινε στην «Έλλη». Η τορ-
πίλη που έπληξε την «Έλλη» χτύπησε τον λέβητα 
του πλοίου που ήταν σε ενέργεια με αποτέλεσμα 
την έκρηξή του. Στη δεξιά πλευρά του πλοίου δη-
μιουργήθηκε μια κάθετη ρωγμή που στην ίσαλο 
γραμμή είχε διάμετρο γύρω στα δέκα εκατοστά 
ενώ πάνω από το σημείο της έκρηξης σχηματί-
στηκε μια οπή δύο περίπου μέτρων μεταξύ των 
δύο καπνοδόχων.

6  Τη μαρτυρία αυτή τη βεβαιώνει ο κ. Γιώργος Αμιραλής που την 
εποχή εκείνη ήταν μαθητής Δημοτικού και βρισκόταν στο λι-
μάνι. 

Από το ιταλικό υποβρύχιο «Delfino» είχαν εξα-
πολυθεί άλλες δύο τορπίλες προς τα επιβατηγά 
«Έσπερος» και «Έλση». Σύμφωνα με μαρτυρίες της 
εποχής, ορισμένοι από το πλήθος που βρισκόταν 
στα καταστρώματα των πλοίων διέκριναν έντρομοι 
τις τορπίλες να πλησιάζουν και πάγωσαν στη θέα 
τους. Ευτυχώς η μια διήλθε δίπλα από την πλώρη 
του «Έσπερου» και η άλλη κάτω από τα ύφαλα 
της «Έλσης». Η δεύτερη τορπίλη καρφώθηκε στο 
λιμενοβραχίονα. Από την έκρηξη πετάχτηκαν πέ-
τρες και θραύσματα μέσα σ’ ένα πίδακα νερού που 
υψώθηκε αρκετά μέτρα πάνω από το νερό7. Από 
τη δεύτερη αυτή έκρηξη μια γυναικά, αρμενικής 
καταγωγής, έχασε τη ζωή της από ανακοπή καρδι-
άς. Ήταν ευτύχημα που δεν υπήρξαν άλλα θύματα 
και όλο το συγκεντρωμένο πλήθος ευχαριστούσε 
την Παναγία για την σωτηρία τους. Η άλλη τορπί-
λη προσέκρουσε στο λιμενοβραχίονα και αυτή με 
μικρότερα αποτελέσματα από τη δεύτερη καθώς 
καρφώθηκε στον πυθμένα της θάλασσας8.

Η κατάσταση πάνω στην «Έλλη» είναι τραγική. 
Όσοι βρίσκονταν στο κατάστρωμα κοντά στο ση-
μείο που χτύπησε η μοιραία τορπίλη τινάχτηκαν 
στον αέρα και άλλοι βρέθηκαν στη θάλασσα ενώ 

7  Τη μαρτυρία αυτή δίνει ο αυτόπτης μάρτυρας Γ. Μαλλιάρης που 
βρισκόταν στο λιμάνι της Τήνου. 

8  Τη μαρτυρία αυτή δίνει ο αυτόπτης μάρτυρας Γ. Αμιραλής.

Το Α/Τ «ΥΔΡΑ» (Φωτογραφικό Αρχείο ΥΙΝ).
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άλλοι προσέκρουσαν με βία πάνω στο κατάστρω-
μα. Εν τω μεταξύ το πλοίο είχε λάβει κλίση 10-
15 μοιρών ενώ υποστηρίχθηκε ότι είχε κοπεί στα 
δύο9. Τα θύματα από τον τορπιλισμό της «Έλλης» 
υπήρξαν τρεις υπαξιωματικοί και έξι ναύτες. Πε-
ρισσότεροι ήταν οι τραυματίες από τους οποίους 
άλλοι έφεραν βαρύτερα και άλλοι ελαφρύτερα 
τραύματα. Οι προσπάθειες του κυβερνήτη του 
πλοίου επικεντρώνονται τώρα στην περισυλλο-
γή των τραυματιών και τη διάσωση του πλοίου. 
Κάθε προσπάθεια για άμυνα από του πλοίου θα 
απέβαινε μάταιη καθόσον ο εχθρός δεν φαινόταν. 
Το πλοίο είχε μείνει χωρίς ατμοκίνητα ή ηλεκτρο-
κίνητα μέσα για την εξάντληση των υδάτων. Ευ-
τυχώς η βύθισή του ήταν αργή, γεγονός που έδινε 
τα χρονικά περιθώρια για την προσάραξή του στα 
αβαθή.

Κάτι τέτοιο δεν μπορούσε όμως να πραγματο-

9  Την άποψη αυτή λαμβάνουν τόσο ο Ναύαρχος Ε. Καββαδίας 
στην έκθεση που συνέταξε προς το Υ.Ν. μετά το τέλος του πολέ-
μου όσο και ο Αντιναύαρχος Δ. Φωκάς, ο.π. τ. Α΄, σελ.53. 

ποιηθεί με ιδία μέσα και η ρυμούλκηση του πλοίου 
θα έπρεπε να γίνει από τα πλοία που βρίσκονταν 
στο λιμάνι της Τήνου. Το μόνο διαθέσιμο ήταν ο 
«Έσπερος» που θα μπορούσε σχετικά γρήγορα να 
σηκώσει την πίεση στους λέβητές του. Τα άλλα 
πλοία είχαν σβήσει τους λέβητες και αδυνατού-
σαν να προστρέξουν άμεσα σε ρυμούλκηση. Ο 
«Έσπερος» απάντησε στην έκκληση του κυβερνή-
τη της «Έλλης». Η «Έλλη» είχε πάρει πια μεγαλύτε-
ρη κλίση και η ανατροπή ή η βύθισή της γινόταν 
ολοένα και πιο πιθανή. Ο πλοίαρχος Χατζόπουλος 
διέταξε την εκκένωση του πλοίου και παρέμει-
νε ο ίδιος μαζί με λίγους αξιωματικούς επί του 
πλοίου. Ο «Έσπερος» έφτασε και μαζί με τη βοή-
θεια ενός μικρότερου βενζινόπλοιου προσέδεσε 
την «Έλλη». Τα ρυμούλκια με τις πρώτες κινήσεις 
του «Έσπερου» αποκόπηκαν καθόσον την «Έλλη» 
συγκρατούσε η άγκυρά της. Η αποκοπή ή ανέλ-
κυσή της ήταν αδύνατη αφού δεν λειτουργούσαν 
τα συστήματα του πλοίου μετά τη διάρρηξη των 
ατμοσωλήνων και τη διακοπή παροχής ηλεκτρι-
κού ρεύματος. Επιπλέον, από την έκρηξη είχαν 

Από την είσοδο του Κ/Δ «ΕΛΛΗ» στο λιμάνι της Τήνου απόγευμα της 14ης Αυγούστου 1940 (Φωτογραφικό Αρχείο ΥΙΝ).
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χαθεί τα εργαλεία του πλοίου και η αποκρίκωση 
της άγκυρας ήταν αδύνατη μιας και το φρεάτιο 
ήταν πλήρες ύδατος χωρίς αυτό να μπορεί να 
αντληθεί λόγω της κακής κατάστασης του πλοίου. 
Ίδια αποτελέσματα έφεραν και οι επόμενες προ-
σπάθειες του «Έσπερου» ενώ μαύρος καπνός και 
φωτιές τύλιγαν το πολεμικό πλοίο από την ανά-
φλεξη του πετρελαίου. Η πλώρη του ήταν ήδη μι-
σοβυθισμένη. 1 ώρα και 55΄ λεπτά μετά από τον 
άνανδρο τορπιλισμό του πήρε μεγαλύτερη κλίση 
και τυλιγμένο στις φλόγες άρχισε να βυθίζεται. 
Τότε οι αξιωματικοί του πλοίου τράβηξαν με το 
ζόρι τον κυβερνήτη στην άκατο του πλοίου αφού 
ήταν μάταιο να παραμείνουν άλλο πάνω στο σκά-
φος. Οι χειρισμοί του πλοιάρχου Χατζόπουλου και 
των αξιωματικών συνέβαλαν στο να διασωθούν 
και να απεγκλωβιστούν οι τραυματίες, κυρίως οι 
μηχανικοί και οι θερμαστές του πλοίου.

Συνέπειες – Αντίκτυπος από τη βύθιση 
της «Έλλης»
Με τη γνωστοποίηση του τορπιλισμού και τη βύθι-
ση της «Έλλης» το Υπουργείο Ναυτικών εξέδωσε 
ανακοίνωση στην οποία ανέφερε: 

«Με βαθειάν λύπην αγγέλλομεν την απώ-
λειαν του ευδρόμου Έλλη, ηγκυροβολημένου 
εις όρμον Τήνου, όπου είχε καταπλεύσει προς 
απόδοσιν τιμών εις την θαυματουργόν εικό-
ναν της Θεομήτορος. Σημαιοστόλιστον εβλή-
θη δια τορπιλλών αγνώστου εθνικότητος 
υποβρυχίου…»

15 Αυγούστου 1940 

Το Υπουργείο Εξωτερικών από την πλευρά του 
εξέδωσε την παρακάτω ανακοίνωση:

«Χθές πρωίαν, περί ώραν 8:30, το σκάφος 
του ημετέρου πολεμικού στόλου «Έλλη», ενώ 
ευρίσκετο ηγκυροβολημένον εν μεγάλω ση-
μαιοστολισμώ, και εις απόστασιν 800 περίπου 
μέτρων έξωθεν του λιμενοβραχίονος Τήνου, 
όπου είχεν μεταβή επ’ ευκαιρία της μεγάλης 
θρησκευτικής εορτής της Παναγίας, ετορπιλ-
λίσθη αιφνιδίως παρ’ υποβρυχίου αγνώστου 
εθνικότητος ευρισκομένου εν καταδύσει. Τρεις 
τορπίλλαι εξεσφενδονίσθησαν κατά της «Έλ-
λης», εκ των οποίων η μία έπληξε το πλοίον 
εις το μέσον, αι δε δύο άλλαι ηστόχησαν του 
σκοπού των και εξερράγησαν επί του λιμενο-
βραχίονος. Το υποβρύχιον παρέμεινεν εν κα-
ταδύσει και εξηφανίσθη. Η τορπίλλη η οποία 
έπληξε την «Έλλην» εξερράγη κάτωθεν ακρι-
βώς του εν ενεργεία λεβητοστασίου. Εκ της 
εκρήξεως ο εν ενεργεία λέβης του πλοίου 
εξερράγη. Ωσαύτως η καύσιμος υγρά ύλη του 
πλοίου εξεχύθη και ανεφλέγη. Τούτου αποτέ-
λεσμα υπήρξεν ότι το πλοίον εστερήθη παντός 
μέσου προώσεως. Το πλήρωμα του προσεπά-
θησε παρ’ όλα ταύτα να το ρυμουλκήση εις τα 
αβαθή με την βοήθειαν των αγκυροβολημέ-
νων εις τον λιμένα εμπορικών πλοίων. Ατυχώς 
τα ρυμούλκια εθραύσθησαν και η πυρκαϊά η 
οποία μετεδόθη εις το εσωτερικόν του πλοίου 
εξηνάγκασε το πλήρωμα να το εγκαταλείψη 
αφού εξήντλησε παν μέσον προς διάσωσίν 
του. Ο κυβερνήτης και οι αξιωματικοί αφήκαν 

Σκιτσογραφία του Κ/Δ «ΕΛΛΗ», Ημερολόγιο ΓΕΝ 1991.
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τελευταίοι το σκάφος φλεγόμενον, το οποίον 
και εβυθίσθη την 9:45. Τα θύματα ανέρχονται 
εις ένα νεκρόν, τον κελευστήν μηχανικόν Πα-
πανικολάου, και 29 τρυαματίας. Μεταξύ του 
αστικού πληθυσμού που ευρίσκετο επί της 
προκυμαίας τινές εμωλωπίσθησαν, μία δε 
γυνή αρμενικής καταγωγής απέθανεν εκ συ-
γκοπής.

Μέχρι της ώρας ταύτης ουδέν στοιχείον 
περί της εθνικότητος του επιτεθέντος υποβρυ-
χίου κατωρθώθη να εξακριβωθή». 

Η είδηση του τορπιλισμού και της βύθισης της 
«Έλλης» ανακοινώθηκε στον Πρωθυπουργό της 
χώρας Ι. Μεταξά και στο ΓΕΝ. Ο Πρωθυπουργός 
μετά το συμβάν επικοινώνησε με τον κυβερνήτη 

της «Έλλης» από το τηλεγραφείο της Τήνου και 
ενημερώθηκε για τα γεγονότα που διαδραματί-
στηκαν. Απέστειλε τηλεγράφημα στην Τήνο με το 
οποίο ζήτησε να συνεχιστεί η τελετή κανονικά. Σε 
σύσκεψη με τον Αρχηγό του Ναυτικού αποφασί-
στηκε να μην αποδοθούν ακόμη ευθύνες στην 
Ιταλία καθόσον δεν υπήρχαν απτές αποδείξεις. 
Ο Αρχηγός Στόλου, Υποναύαρχος Ε. Καββαδίας, 
ειδοποιήθηκε τηλεφωνικά από το Διευθυντή της 
τότε Διεύθυνσης Ραδιοτηλεγραφικής Υπηρεσίας 
Ναυτικού (Δ.Ρ.Υ.Ν.) για τον τορπιλισμό της «Έλλης». 
Άμεσα έδωσε εντολή στον «Αετό» που ήταν στην 
Μήλο να σπεύσει στην Τήνο και έθεσε τα πλοία του 
Ναυστάθμου Σαλαμίνος σε πολεμική ετοιμότητα. 

Με εντολή του Πρωθυπουργού κλήθηκε ενώ-
πιον του Αρχηγού Ναυτικού ο Ναυτικός ακόλου-

Η τορπιλική επίθεση του Υ/Β «DELFINO» στο λιμάνι της Τήνου (Φωτογραφικό Αρχείο ΥΙΝ).
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θος της Ιταλίας Μορίν. Δήλωσε την άγνοιά του για 
το γεγονός και εξέφρασε την έκπληξή του. Διαβε-
βαίωσε πως το υποβρύχιο που έπληξε την «Έλλη» 
δεν ήταν ιταλικό αλλά και πως πίσω από τη βύθιση 
του ελληνικού πλοίου βρίσκονταν οι Άγγλοι που 
επεδίωκαν να εκθέσουν την Ιταλία. 

Το πρόβλημα που έπρεπε να αντιμετωπιστεί 
τώρα ήταν η ασφαλής μεταφορά του πληρώμα-
τος της «Έλλης» και των 10.000 περίπου προσκυ-
νητών. Στην Τήνο αποφασίστηκε να πλεύσουν τα 
Α/Τ «Β. Γεώργιος» και «Β. Όλγα»10. Το πρωί της 
16ης Αυγούστου απέπλευσαν για την Τήνο ενώ 
στη διαδρομή τους δέχθηκαν κοντά στη Ν. Γιούρα 
γύρω στις 10:00 η ώρα την επίθεση δύο αερο-
σκαφών χωρίς να μπορούν να διακριθούν καθαρά 
τα χαρακτηριστικά τους, αν και προηγουμένως είχε 
ενημερωθεί ο ιταλός Ναυτικός Ακόλουθος Μορίν 
για τις κινήσεις των ελληνικών πλοίων, όπως και 
είχε ζητήσει κατά τη συνάντησή του με τον Πρω-

10  Ο Α.Σ. Υποναύαρχος Ε. Καββαδίας επέβαινε στο Β. Όλγα για 
να συντονίσει την όλη επιχείρηση και για να συλλέξει τα απα-
ραίτητα στοιχεία για τη σύνταξη του πορίσματος για τη βύθιση 
της Έλλης. Στο Β. Γεώργιος επέβαινε ο Ανώτατος Διοικητής 
Αντιτορπιλικών (Α.Δ.Α.), ο.π. Ημερολόγιο Πολέμου ΓΕΝ, τ. 1, 
παρ. 134.

θυπουργό και τον Α/ΓΕΝ. Στην Τήνο κατέπλευσαν 
πριν το μεσημέρι και αμέσως ο Αρχηγός Στόλου, 
Υποναύαρχος Ε. Καββαδίας, διέταξε να επιβιβαστεί 
το πλήθος στα επιβατηγά πλοία. Παράλληλα, ζήτη-
σε και του έφεραν τα θραύσματα από τις τορπίλες 
που εξεράγησαν στο λιμενοβραχίονα όπου από τα 
στοιχεία που έφεραν ήταν εύκολο να αναδειχθεί η 
ταυτότητά τους11. Η ιταλική προέλευση των τορ-
πιλών έγινε γνωστή στον Πρωθυπουργό, ο οποί-
ος ζήτησε «απόλυτη εχεμύθεια» λόγω «υψίστων 
εθνικών συμφερόντων». 

Μετά το μεσημέρι της 16ης Αυγούστου ο κό-
σμος και το πλήρωμα της «Έλλης» είχε επιβιβασθεί 
στα επιβατηγά πλοία τα οποία κατά τον απόπλου 
τους τοποθετήθηκαν σε διπλή γραμμή μετώπου 
με συνοδεία των δύο αντιτορπιλικών. Τα αντιτορ-
πιλικά κινούνταν επιμελώς με μεγάλη ταχύτητα 
επιτελώντας ελιγμούς γύρω από τα εμπορικά με 
μεγάλη ταχύτητα ώστε να τα προστατεύσουν από 
μια υποβρύχια επίθεση. Περί τις 20:00 της ίδιας 
ημέρας εισήλθαν στον Σαρωνικό και πλησιάζο-
ντας προς τον Πειραιά διέλυσαν τη γραμμή πα-
ράταξης και τα αντιτορπιλικά βρέθηκαν στα νώτα 

11  Ο.π. Αντιναυάρχου Δ. Φωκά, τ. Α΄, σελ.57.

Ναυαγοί του Κ/Δ «ΕΛΛΗ» στο προαύλιο της Παναγίας Τήνου-15/8/1940 (Φωτογραφικό Αρχείο ΥΙΝ).
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των εμπορικών πλοίων με τους προβολείς τους 
ριγμένους προς τη θάλασσα για τον εντοπισμό τυ-
χόν υποβρυχίου. Ο πλους στέφθηκε με επιτυχία 
και το πλήρωμα της «Έλλης» μαζί με το πλήθος 
των προσκυνητών αποβιβάστηκαν στον Πειραιά. 
Οι βαρέως τραυματισμένοι παρελήφθησαν από 
νοσοκομειακά αυτοκίνητα και μεταφέρθηκαν στο 
Ναυτικό Νοσοκομείο Πειραιά ενώ οι ελαφρά τραυ-
ματίες και το πλήρωμα της Έλλης επιβιβάστηκαν 
στο βοηθητικό πλοίο «Πάραλος» που τους μετέφε-
ρε στο Ναύσταθμο12. 

Τα γεγονότα από τη σκοπιά των Ιταλών
Η ταυτότητα του ιταλικού υποβρυχίου που βύθισε 
την «Έλλη» έγινε επίσημα γνωστή μετά το τέλος 
του πολέμου13. Είχαν βέβαια προηγηθεί οι προ-
σπάθειες του περιοδικού «Ναυτική Ελλάς» να συ-

12  Ηλία Ι. Ρουμάνη, «Ο Τορπιλισμός της «Έλλης» και το Έπος του 
1940-1941», σελ. 110-111 εκδόσεις Τήνος, Αθήνα 2002.

13  E. Grazzi, Il Principio della Fine- L’ Impresa di Grecia, De 
Vecchi, Mussolini Vero, Περιοδικό Tempo, 1960, Επιστολή 
Aicardi στην Εφημερίδα Nazione της Φλωρεντίας, 19 Απρι-
λίου 1960.

γκεντρώσει πληροφορίες για το γεγονός14. Επρό-
κειτο για το ιταλικό «Delfino» με κυβερνήτη τον 
Υποπλοίαρχο τότε Giuseppe Aicardi που εξόρμησε 
για τον σκοπό αυτό από τη ναυτική βάση Παρθένι 
της Λέρου το βράδυ της 14ης Αυγούστου. Αφορμή 
αποτέλεσε ο χαρακτηρισμός στα απομνημονεύμα-
τα του ιταλού Διοικητή Δωδεκανήσων, Κόμη De 
Vecchi, με τίτλο “Mussolini Vero” ως «ατυχούς» 
του τορπιλισμού της «Έλλης» και σημειώνει τον 
αντίκτυπο που είχε σε διεθνές επίπεδο. Ο κυβερ-
νήτης του ιταλικού υποβρυχίου ενοχλημένος από 
το χαρακτηρισμό του De Vecchi απάντησε με επι-
στολή του στην εφημερίδα “Nazione” της Φλω-
ρεντίας στο τεύχος που δημοσιεύθηκε στις 19 
Απριλίου 196015.

Στην επιστολή αυτή ο Aicardi δικαιολογεί την 
ενέργειά του αυτή. Απ’ όλους τους κυβερνήτες των 
υποβρυχίων που ήταν συγκεντρωμένοι στη Λέρο 

14  Περ. «Ναυτική Ελλάς», τ. 154, Αύγουστος 1945, σελ.3-4.
15  Για περισσότερα δες Κ. Παΐζη-Παραδέλη, Ο τορπιλισμός του 

ευδρόμου «Έλλη» όπως τον είδε ο κυβερνήτης του Ιταλικού 
Υ/Β Delfino, Τεύχος 570 (αναδημοσίευση από Τεύχος 465), 
Περιοδικό Ναυτική Επιθεώρηση, σελ. 99 κ.ε. 

Τεμάχιο της τορπίλης που έπληξε το Κ/Δ «ΕΛΛΗ» (Φωτογραφικό Αρχείο ΥΙΝ).
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ο Aicardi επιλέχθηκε να φέρει εις πέρας την απο-
στολή. Ο De Vecchi κάλεσε στο γραφείο του τον 
Aicardi και του υπέδειξε τη χειρόγραφη επιστολή 
του Αρχηγού του Ιταλικού Ναυτικού. Ο Aicardi βε-
βαιώνει πως δεν γινόταν διάκριση μεταξύ πολεμι-
κών και εμπορικών πλοίων στη διαταγή. Σχεδίασε 

τη διαδρομή προς το στόχο και τη διαφυγή του 
ώστε να αποκρύψει την ταυτότητά του. Φθάνοντας 
έξω από το λιμάνι της Τήνου αναζητούσε τρόπο να 
θέσει σε εφαρμογή το σχέδιό του. Από το περισκό-
πιο του Delfino παρατήρησε ένα μεγάλο πλοίο να 
κινείται προς το Βορρά και άλλα δύο να βρίσκονται 

Ο Ε. Βενιζέλος με τον κυβερνήτη του Κ/Δ «ΕΛΛΗ» Σ. Πλατσούκα κατά τον πλου προς τη Γαλλία για την προετοιμασία της 
συνθήκης των Σεβρών το 1918 (Φωτογραφικό Αρχείο ΥΙΝ).
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εντός του λιμένος (προφανώς ο «Έσπερος» και η 
«Έλση»). Εκτοξεύει από την πλώρη μια τορπίλη 
και πλήττει την «Έλλη» στη μέση ανάμεσα στις 
δύο καπνοδόχους. Η έκρηξη συντάραξε το πλοίο 
το οποίο σηκώθηκε στον αέρα και δημιούργησε 
ένα τεράστιο ρήγμα. Στη συνέχεια στρέφει το υπο-
βρύχιο αριστερά και από την πρύμνη εξαπολύει 
δύο τορπίλες προς το εσωτερικό του λιμανιού. 
Το άνοιγμα είναι μικρό και η ορατότητα δεν δίνει 
ακρίβεια στο στόχο. Η πρώτη τορπίλη αστοχεί και 
χτυπά το λιμενοβραχίονα τινάσσοντας νερό και 
πέτρες ενώ η δεύτερη θεωρεί πως έχει βρει το 
στόχο της χωρίς να γνωρίζει ότι έχει αστοχήσει και 
αυτή εξαιτίας του πίδακα νερού που παρατήρησε 
από το περισκόπιο του Delfino. Αμέσως μετά θέτει 
σε εφαρμογή το σχέδιο διαφυγής του. Καταδύεται 
και λαμβάνει πορεία προς τη Σύρο. Ευτυχώς μέσα 
στο λιμάνι δεν βρίσκεται αγκυροβολημένο κανένα 
πλοίο και το γεγονός αυτό παραξενεύει τον Aicardi. 
Λαμβάνει έπειτα διαταγή να επιστρέψει στη βάση 
του και έτσι διακόπτεται η αποστολή του.

Ο Aicardi αναφορικά με τον De Vecchi δηλώ-
νει απορημένος που χαρακτηρίζει μετέπειτα ως 
«ατυχές γεγονός» τη βύθιση της «Έλλης», όπως 
αναφέρεται από τη δημοσίευση των απομνημο-
νευμάτων του στο περιοδικό “Tempo” αρχές του 
1960 με τίτλο “Mussolini Vero”. Ο Aicardi υπο-
στηρίζει πως ο De Vecchi ήταν τότε ένθερμος 
υποστηρικτής της αποστολής και είχε αφήσει 
να εννοηθεί ότι η εντολή για τη δράση αυτή εί-
χε έρθει από πολύ ψηλά υπονοώντας τον ίδιο το 
Μουσολίνι. Στη διαταγή που έλαβε δεν γινόταν 

καμία διάκριση για το αν θα έπρεπε να χτυπήσει 
εμπορικά ή πολεμικά μόνο πλοία. Ίσως, θεωρεί, 
θα ήταν επιτυχής εάν είχαν χτυπηθεί περισσότερα 
πλοία ή εάν υπήρχαν περισσότεροι νεκροί, ακόμη 
και προσκυνητές, αφού οι Έλληνες είχαν ταχθεί 
με το μέρος των Άγγλων παρόλο που υπήρχε η 
φήμη πως ο τορπιλισμός της «Έλλης» μπορεί να 
ήταν προβοκάτσια των Άγγλων ώστε να αναγκα-
σθεί η Ελλάδα να εισέλθει στον πόλεμο. Ωστόσο, 
από τη στιγμή του χτυπήματος, για τους Έλληνες 
ήταν σχεδόν βέβαιος ο υπεύθυνος της άνανδρης 
αυτής επίθεσης16. Ως θετικό στοιχείο της επίθεσης 
ο Aicardi αναφέρει την προσωρινή ανάσχεση της 
ελληνικής ναυσιπλοΐας στο Αιγαίο.

Ο De Vecchi χαρακτηρίζεται από τον ίδιο ως 
άνδρας θαρραλέος, γεμάτος αγάπη για την πατρί-
δα του, αγνός και έντιμος17. Αγνοούσε όμως, τις 
τεχνικές του πολέμου με αποτέλεσμα να θέτει σε 
κίνδυνο τα ιταλικά σκάφη. Χαρακτηριστικά σημειώ-
νει πως ο De Vecchi, όταν επέστρεφε ένα υποβρύ-
χιο από μια αποστολή, έσπευδε να το συναντήσει 
επιβαίνοντας σ’ ένα “MAS” (ειδικό ανθυποβρυχι-
ακό σκάφος). Πλησίαζε με αυτό το ιταλικό υπο-
βρύχιο και επιβιβαζόταν σ’ αυτό. Η αγωνία όμως 
του πληρώματος ήταν μεγάλη ώσπου να διακρίνει 
την εθνικότητα του σκάφους ή να επικοινωνήσει μ’ 
αυτό. Επιπλέον, τα ιταλικά σκάφη σταματημένα γί-
νονταν εύκολος στόχος για τα διερχόμενα αγγλικά 
πλοία. Ένας κυβερνήτης ενός ιταλικού υποβρυχίου 
είχε πει στον Aicardi πως παραλίγο να χτύπαγε 
με το πυροβόλο ένα ιταλικό MAS καθώς έτρεχε 
κατά πάνω τους χωρίς να έχει επικοινωνήσει μαζί 
τους.

Ο Aicardi συνοψίζοντας αναλαμβάνει τις ευ-
θύνες του για τον τορπιλισμό της «Έλλης» και το 
παραλίγο χτύπημα στα επιβατηγά πλοία εντάσσο-
ντάς τα στο πλαίσιο των διαταγών που έπρεπε να 
εκτελέσει. Λυπάται μόνο για το θάνατο της γυναί-
κας στο μόλο του λιμανιού της Τήνου καθώς θα 
πρέπει να έπασχε από την καρδιά της αφού δεν 
χτυπήθηκε από τα θραύσματα που προξένησε η 
έκρηξη. Το γεγονός αυτό τον γέμισε θλίψη όταν το 

16  Ο.π. Αντιναυάρχου Δ. Φωκά, τ. Α΄, σελ.55-57, 59. Κανείς στην 
Ελλάδα δεν είχε την παραμικρή αμφιβολία για την εθνικότητα 
του υποβρυχίου λόγω και της προγενέστερης συμπεριφοράς 
της Ιταλίας. 

17  Επιστολή Guiseppe Aicardi στην Εφημερίδα Nazione της Φλω-
ρεντίας, 19 Απριλίου 1960.

Το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας «Ασύρματος».
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πληροφορήθηκε ενώ η ανάμνηση αυτή συχνά τον 
στενοχωρεί όταν ανακαλείται στο μυαλό του. Δεν 
δείχνει να αντιλαμβάνεται τον κίνδυνο να χαρακτη-
ριστεί η ενέργειά του αυτή ως εγκληματική καθώς 
επιτέθηκε σε καιρό ειρήνης όχι μόνο σε πολεμικό 
πλοίο αλλά και εναντίον επιβατηγών πλοίων που 
γλίτωσαν λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών κάτω 
από τις οποίες εξαπολύθηκαν οι εναντίον τους 
ιταλικές τορπίλες. Εντάσσει τις πράξεις του μέσα 
στο πλαίσιο των καθηκόντων που αναλαμβάνει 
ένας αξιωματικός και των διαταγών που καλείται 
να ακολουθήσει.

Συμπεράσματα– 
Προεκτάσεις του Γεγονότος 
Ο τορπιλισμός της «Έλλης» στις 15 Αυγούστου 
1940 ανέδειξε αυτό που όλοι στην Ελλάδα διέ-
βλεπαν. Η Ελλάδα δεν θα μπορούσε να παραμείνει 
αμέτοχη στα γεγονότα που διαδραματίζονταν στον 
ευρωπαϊκό χώρο αλλά και ευρύτερα καθώς τα μέ-
τωπα των συγκρούσεων συνεχώς επεκτείνονταν. 
Λόγω της θέσης της η εμπλοκή της ήταν βεβαία 
και αυτό που απόμενε ήταν η εκλογή στρατοπέδου 
αναλόγως των προσδοκιών και των επερχόμενων 
ωφελειών από τη νίκη. Η τακτική και οι προκλη-
τικές ενέργειες της Ιταλίας με αποκορύφωση τον 
τορπιλισμό της «Έλλης» δεν φόβισαν τους Έλληνες 
αλλά αντίθετα τους ενδυνάμωσαν για τον αγώ-
να που επρόκειτο να αναλάβουν. Άλλωστε παρά 
την τηρηθείσα σιγή από την ελληνική κυβέρνηση, 
όλοι ήταν βέβαιοι για τους δράστες της άνανδρης 
αυτής επίθεσης που πλήρωσαν βέβαια το τίμημα 
μέσα από τις βαριές τους ήττες, όταν ήρθαν αντι-
μέτωποι με τα ελληνικά στρατεύματα18. 

Αναδείχθηκε όμως, και κάτι άλλο. Ο κίνδυνος, 
οι απειλές και οι εχθρικές ενέργειες είναι στοιχεία  

18  Ο Grazzi στο βιβλίο του “Il Principio della Fine-L’ Impresa di 
Grecia”, επιβεβαιώνει με σαφήνεια την ιταλική ευθύνη για το 
γεγονός του τορπιλισμού της Έλλης και την καταδικάζει εντο-
νότατα. Υποστηρίζει πως έφερε τα ακριβώς αντίθετα αποτε-
λέσματα από τα αναμενόμενα. Η ελληνική κοινωνία γέμισε με 
οργή απέναντι στο δράστη που ήταν σίγουρη η ταυτότητά του 
και συσπειρώθηκε σε τέτοιο βαθμό ώστε να είναι έτοιμη να 
αναλάβει έναν αγώνα μέχρις εσχάτων. 

που οπλίζουν την εθνική ομοψυχία, την σφυρηλα-
τούν και καθιστούν αδύνατη οποιαδήποτε επιβου-
λή εναντίον της χώρας μας. Μέσα στη μακραίωνη 
πορεία του ελληνισμού τέτοια γεγονότα απαντώ-
νται συχνά. Θα πρέπει από αυτά να αντλούμε δύ-
ναμη και να παραδειγματιζόμαστε για το μέλλον. 
Άλλωστε, όπως είχε πει και ο Μιγκέλ Ντε Θερ-
βάντες: «Η ιστορία είναι θεματοφύλακας μεγάλων 
πράξεων, μάρτυρας του παρελθόντος, παράδειγμα 
και δάσκαλος για το παρόν και μεγάλος σύμβου-
λος για το μέλλον».
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Ιταλικά υποβρύχια στην υπηρεσία  
του Ελληνικού Πολεμικού Ναυτικού

Του Αριστομένη Μπιλάλη
Ερευνητή της Ναυτικής Ιστορίας
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Ναυπηγικό σχέδιο (1943) του Υ/Β «ΜΑΤΡΩΖΟΣ» πριν τη 
μετασκευή του (Αρχείο ΥΙΝ).

Ο Αριστομένης Μπιλάλης γεννήθηκε 
στην Αθήνα το 1974. Το 1997 απο-
φοίτησε από το Αμερικάνικο Κολλέγιο 
της Ελλάδος με πτυχίο σε Διοίκηση 
Επιχειρήσεων. Υπηρέτησε τη θητεία 
του στο Πολεμικό Ναυτικό το 1997-99 
και έκτοτε εργάζεται στον κλάδο των 
φαρμακευτικών εταιριών. Ασχολείται 
συστηματικά με την έρευνα της ναυ-
τικής ιστορίας και ανήκει στην ομάδα 
δοίκησης του ιστότοπου nautilia.gr ως 
αρμόδιος για τα ιστορικά θέματα.  Έχει 
γράψει διάφορα άρθρα σε γνωστά 
ναυτιλιακά περιοδικά και συνεργά-
στηκε για την έκδοση του λευκώματος 
"Αρόδο: λιμάνια, πορθμεία και βαρκά-
ρηδες της Άνδρου".
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Το μοναδικό ιταλικής προέλευσης υποβρύχιο που 
υπηρέτησε στις τάξεις του ελληνικού ΠΝ ήταν το 
«ΜΑΤΡΩΖΟΣ». Ωστόσο και το ιταλικό υποβρύχιο 
«BALILLA» περιήλθε έστω και πρόσκαιρα στο 
ναυτικό μας, έχοντας ήδη υποβιβαστεί σε ένα 
βοηθητικό ρόλο.

Υποβρύχιο-7 «ΜΑΤΡΩΖΟΣ»
Από τις αρχές της δεκαετίας του 1930 έως το 
1942 το ιταλικό Πολεμικό Ναυτικό παρέλαβε 59 
υποβρύχια παράκτιων πλοών της κλάσης 600. Τα 
υποβρύχια αυτά είχαν ναυπηγηθεί με γνώμονα 
τους περιορισμούς που έθεταν οι τότε ισχύου-
σες συνθήκες της Ουάσιγκτον και του Λονδίνου 
που όριζαν ότι το μέγιστο εν πλω εκτόπισμα των 
παράκτιων υποβρυχίων δεν έπρεπε να ξεπερνά 
τους 600 τόνους. Τα σκάφη της κλάσης 600 χω-
ρίστηκαν σε πέντε υποομάδες και η καθεμία από 
αυτές έφερε το όνομα του πρώτου σκάφους της 
που ναυπηγήθηκε.

Στις 31 Αυγούστου 1935 τοποθετήθηκε στις 
εσχάρες των Cantieri Riuniti de l’Anreitico στο 
Monfalcone η τρόπιδα του πρώτου υποβρυχίου 
της τρίτης υποομάδας της κλάσης 600, η οποία 
υποομάδα θα αριθμούσε δέκα σκάφη. Το σκάφος 
καθελκύσθηκε στις 3 Μαΐου 1936 λαμβάνοντας 
το όνομα PERLA (Μαργαριτάρι). 

Το «PERLA» εντάχθηκε στο ιταλικό Πολεμικό 
Ναυτικό στις 8 Ιουλίου 1936 και σύντομα απέ-
πλευσε για ένα εκπαιδευτικό ταξίδι στην ανατο-
λική Μεσόγειο. Το 1938 το «PERLA» στάλθηκε 
στη βάση της Μασάουα της τότε ιταλικής Ερυ-
θραίας και από το Δεκέμβριο έως τον Ιανουάριο 
του 1939 πραγματοποίησε μια περιπολία στα 
ανοιχτά της επίσης ιταλικής Σομαλίας. Την άνοιξη 
του ίδιου έτους πραγματοποίησε ένα ταξίδι στον 
Ινδικό Ωκεανό μαζί με το αδελφό του «GEMMA» 
προκειμένου να διαπιστώσουν τη συμπεριφορά 
των σκαφών κατά την περίοδο των μουσώνων. 
Τα αποτελέσματα ήταν απογοητευτικά καθώς τα 

Το Υ/Β «ΜΑΤΡΩΖΟΣ» κατά τη διάλυσή του. Τα χαρακτηριστικά σημάδια στο κύτος του μαρτυρούν ότι πριν οδηγηθεί στο 
διαλυτήριο είχε παραμείνει για ένα διάστημα ημιβυθισμένο - ίσως λόγω διαρροών στο αγκυροβόλιο παροπλισμού του. 
(Φωτογραφία Κ. Μεγαλοκονόμου/συλλογή Α. Μπιλάλη).
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δυο σκάφη δεν μπορούσαν να δράσουν στην επι-
φάνεια ενώ έγινε αντιληπτός ο κίνδυνος διαρ-
ροής χλωρομεθανίου ενός άχρωμου και άοσμου 
τοξικού αερίου που χρησίμευε ως ψυκτικός πα-
ράγοντας στο σύστημα κλιματισμού του υποβρυ-
χίου και η εισπνοή του οποίου προκαλεί τοξικές 
επιδράσεις στο νευρικό σύστημα.

Κατά την έκρηξη του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου 
το PERLA προετοιμαζόταν στη Μασάουα για να 
διεξάγει επιχειρήσεις στην Ερυθρά Θάλασσα. Στις 
19 Ιουλίου 1940 το «PERLA» αναχώρησε από τη 
ναυτική βάση της Ερυθραίας για μια περιπολία 
στο κόλπο της Tadjoura. Από την επομένη πα-
ρουσιάστηκε ένα πρόβλημα στον εξαερισμό του 
υποβρυχίου με αποτέλεσμα να ανεβαίνει η θερ-
μοκρασία στο εσωτερικό του συνεχώς και ανεξέ-
λεγκτα. Η κατάσταση επιδεινώθηκε όταν παρου-
σιάστηκε διαρροή δηλητηριώδους χλωρομεθανί-
ου. Ο κυβερνήτης του συνέχισε προς την περιοχή 
της περιπολίας αλλά σύντομα είχε να αντιμετω-
πίσει τις ψυχολογικές μεταπτώσεις μεγάλου μέ-
ρους του πληρώματος. Η θερμοκρασία έφτασε 
στο εσωτερικό του σκάφους τους 68ο βαθμούς 
κελσίου προκαλώντας στο πλήρωμα παραισθή-
σεις και απρόβλεπτες συμπεριφορές σε σημείο 
που χρειάστηκε να δέσουν ορισμένους καθώς 
βρίσκονταν σε ντελίριο. Τελικά το σκάφος έλαβε 
διαταγή να επιστρέψει στη βάση του αλλά κατά 
τον πλου δέχτηκε την επίθεση της βρετανικής κα-
νονιοφόρου «SHOREHAM». Αφού διέφυγε από τις 
βόμβες βυθού το «PERLA» αναδύθηκε αλλά κα-
τόπιν προσάραξε σε αβαθή ενός κοραλλιογενούς 

υφάλου στη Dancalia. Εκεί το ακινητοποιημένο 
υποβρύχιο έγινε στόχος του βρετανικού αντιτορ-
πιλικού «KINGSTON». Το πλήρωμα προσπάθησε 
να το αντιμετωπίσει κάνοντας χρήση του πυροβό-
λου αλλά αυτό μετά τη δεύτερη βολή παρουσίασε 
εμπλοκή. Μη έχοντας άλλη δυνατότητα άμυνας 
ο κυβερνήτης διέταξε την εγκατάλειψη του σκά-
φους ενώ ο ίδιος παρέμεινε μαζί με δυο ναύτες 
που αρνήθηκαν να τον αφήσουν μόνο του στο 
σκάφος. Ο ένας από αυτούς σκοτώθηκε από τα 
συνεχιζόμενα βρετανικά πυρά. Στη βοήθεια του 
προσαραγμένου σκάφους έσπευσαν ιταλικά αε-
ροσκάφη που ανάγκασαν το βρετανικό αντιτορ-
πιλικό να υποχωρήσει. Κατόπιν έφθασαν ιταλικά 
πολεμικά που κατάφεραν να αποκολλήσουν το 
υποβρύχιο και να το ρυμουλκήσουν στη Μασά-
ουα. Άλλα 14 μέλη από το πλήρωμα του «PERLA» 
έχασαν τη ζωή τους εξαιτίας της δηλητηρίασης, 
μερικοί κατά την προσπάθεια τους να εγκαταλεί-
ψουν το προσαραγμένο υποβρύχιο.

Το υποβρύχιο υπέστη τις απαραίτητες επι-
σκευές με νέο κυβερνήτη τον Υποπλοίαρχο Bruno 
Napp. Η έκβαση των στρατιωτικών επιχειρήσεων 
στην ανατολική Αφρική είχε πάρει πλέον άσχημη 
τροπή για τις ιταλικές δυνάμεις. Ήταν σαφές ότι 
τα ιταλικά πολεμικά σκάφη που παραμέναν στην 
Ερυθρά θα βρίσκονταν σύντομα αντιμέτωπα με 
τις συμμαχικές δυνάμεις. Έτσι αποφασίστηκε να 
επιχειρηθεί η διαφυγή των υποβρυχίων προς το 
ναύσταθμο του Μπορντό στην κατεχόμενη Γαλ-
λία κάνοντας τον περίπλου της Αφρικής. Πρώτο 
αναχώρησε στις 05.30’ την 1η Μαΐου το «PERLA». 

To ιταλικό Υ/Β «PERLA» (Αρχείο ΥΙΝ).
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Για το μικρό σκάφος που δεν είχε σχεδιαστεί για 
ωκεάνιους πλόες το εγχείρημα είχε επιπλέον 
δυσκολίες. Η χωρητικότητα των δεξαμενών πε-
τρελαίου και νερού απαιτούσαν να γίνουν δυο 
ανεφοδιασμοί εν πλω, οι οποίοι εναποτέθηκαν σε 
γερμανικά πλοία που διέφευγαν του συμμαχικού 
αποκλεισμού. Τις επόμενες ημέρες αναχώρησαν 
για τον ίδιο προορισμό τα ωκεανοπόρα υποβρύ-
χια «ARCHIMEDE», «GALILEI», «FERRARIS», και 
«GUGLIELMOTTI», τα οποία χάρι στις δυνατότη-
τες τους μπορούσαν να ολοκληρώσουν το ταξίδι 
κάνοντας ένα μόνο ανεφοδιασμό. Η διαταγή που 
έλαβαν οι κυβερνήτες των υποβρυχίων ήταν να 
αποφύγουν οποιαδήποτε επίθεση κατά τον πλου 
τους.

Όμως αμέσως μετά τον απόπλου το «PERLA» 
εντοπίστηκε τρεις φορές από βρετανικά αεροσκά-
φη και υποχρεώθηκε να καταδυθεί για να αποφύ-
γει τις επιθέσεις τους. Τελικά ο Napp αποφάσισε 
να παραμείνει σε βάθος 40 μέτρων μέχρι που η 
κάλυψη της νύχτας θα επέτρεπε τη διαφυγή του 
προς νότο. Οι πρώτες τέσσερις ημέρες βρήκαν το 
υποβρύχιο να εναλλάσσεται μεταξύ καταδύσεων 
και πλου επιφανείας και μόνο μετά την έξοδο του 
από τον κόλπο του Άντεν μπόρεσε να πλεύσει 
με σχετική ασφάλεια στην επιφάνεια. Το PERLA 
ακολούθησε διαφορετική πορεία από τα υπόλοι-
πα διαφεύγοντα ιταλικά υποβρύχια προκειμένου 
να ανεφοδιαστεί μια επιπλέον φορά. Έτσι έπλευσε 
ανατολικά της Μαδαγασκάρης με αποτέλεσμα να 

εκτεθεί επί σειρά ημερών σε εξαιρετικά δυσμε-
νείς καιρικές συνθήκες με κύματα που έφταναν 
τα 7 με 8 μέτρα.

Το «PERLA» έφτασε στις 25 Μαρτίου στο προ-
καθορισμένο σημείο ανεφοδιασμού του, περί τα 
200 μίλια νότια της Μαδαγασκάρης, αλλά δεν 
βρήκε ίχνος του σκάφους ανεφοδιασμού. Αυτό 
που δεν γνώριζε ο Napp ήταν ότι είχε καταπλεύ-
σει σε μια περιοχή 120 μίλια πιο μακριά από την 
προκαθορισμένη, εξαιτίας λάθος στοιχείων που 
του είχαν δοθεί από την ιταλική διοίκηση. Το υπο-
βρύχιο παρέμεινε επί τρεις ημέρες στριφογυρίζο-
ντας στην περιοχή μέχρι που τα επίπεδα καυσίμου 
και νερού έφτασαν σε κρίσιμα χαμηλά επίπεδα. 
Έτσι αναγκάστηκε να εκπέμψει σε ανοιχτή συχνό-
τητα προκειμένου να έρθει σε επαφή με το σκά-
φος ανεφοδιασμού. Αυτό πραγματικά έλαβε το 
σήμα και έσπευσε προς το ιταλικό υποβρύχιο. Το 
γερμανικό πλοίο δεν ήταν άλλο από το περίφημο 
«πειρατικό» «ATLANTIS» που είχε σπείρει τον όλε-
θρο στις συμμαχικές μεταφορές. Προσέγγισε το 
ιταλικό σκάφος, φέροντας το παραπλανητικό όνο-
μα ΤΑΜΕΣΗΣ, στις 18.00’ της 28ης Μαρτίου και 
ο Γερμανός κυβερνήτης Bernhardt Rogge έμεινε 
έκπληκτος από αυτό που συνάντησε. 

Ο μόνος χάρτης πλοήγησης ήταν πρόχειρα 
σχεδιασμένος σε ένα πίνακα στον μπουλμέ, ενώ 
το πλήρωμα του έδωσε την εντύπωση ότι ήταν 
απογοητευμένο και χωρίς μαχητικό πνεύμα. Τα 
δυο σκάφη προσδέθηκαν τα ξημερώματα της 
επόμενης ημέρας και οι μάνικες ανεφοδιασμού 
πετρελαίου και νερού κατέβηκαν στο υποβρύχιο 
ενώ παράλληλα ανεφοδιάστηκε με τροφές, τσιγά-
ρα, τους απαραίτητους χάρτες και άλλα εφόδια. 
Στις 14.00’ η επιχείρηση είχε ολοκληρωθεί και ο 
Rogge πρότεινε στον Napp να δράσουν από κοι-
νού με το υποβρύχιο να προσεγγίζει τις παράκτιες 
περιοχές της Νότιας Αφρικής ενώ το «ATLANTIS» 
θα κατέστρεφε τα σκάφη που θα παρέπλεαν στα 
πιο ανοιχτά. Ωστόσο ο Napp είχε λάβει σαφείς 
διαταγές για αποφυγή επιθετικής δράσης και έτσι 
το «PERLA» έβαλε ρότα προς το Ακρωτήριο της 
Καλής Ελπίδος. Ταξίδεψε σε αρκετή απόσταση 
από τις νοτιοαφρικανικές ακτές για να αποφύγει 
τυχόν συμμαχικά πλοία και παρόλα αυτά καταδύ-
θηκε δυο φορές όταν συνάντησαν παραπλέοντα 
πλοία. Το «PERLA» συνέχισε τον πλου του στον 
Ατλαντικό και προς το δεύτερο προκαθορισμένο 

Γράφημα με την πορεία των τεσσάρων ιταλικών υποβρυ-
χίων. Με διακεκομμένη γραμμή απεικονίζεται η πορεία του 
Υ/Β «PERLA».
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σημείο ανεφοδιασμού. Όταν έφτασε σε αυτό, στις 
20 Απριλίου, και πάλι δεν εντόπισε το σκάφος 
ανεφοδιασμού και έτσι παρέμεινε για δυο ημέρες 
άπραγο μέχρι που κατέφυγε σε ραδιοεκπομπές. 
Το γερμανικό πλοίο που ανταποκρίθηκε ήταν το 
πετρελαιοφόρο «NORTHMARK» το οποίο και κα-
τέπλευσε στις 16.50 στις 22 Απριλίου και έδωσε 
στο PERLA νέες συντεταγμένες όπου θα γινόταν 
ο ανεφοδιασμός. Πραγματικά την αυγή της επό-
μενης ημέρας τα δυο σκάφη συναντήθηκαν και ο 
ανεφοδιασμός έγινε σε διάρκεια οχτώ ωρών. Κα-
τόπιν το «PERLA» πήρε βόρεια κατεύθυνση πλέ-
οντας σε καλές καιρικές συνθήκες. Στις 7 Μαΐου 
και ενώ το σκάφος έπλεε δυτικά των Κανάριων 
Νήσων παρουσιάστηκαν προβλήματα στους κι-
νητήρες. Χρειάστηκαν τρείς ημέρες προσπαθειών 
των μηχανικών για να επαναλειτουργήσουν φυ-
σιολογικά οι δυο κινητήρες. Επιτέλους, το πρωινό 
της 20ης Μαΐου το «PERLA» έφτασε τις εκβολές 
του ποταμού Gironde που οδηγεί στο Μπορντό. 
Καλυπτόμενο πλέον από τις γερμανικές δυνάμεις 
το υποβρύχιο έδεσε στις 14.45’ στον κατεχόμενο 
ναύσταθμο τερματίζοντας ένα ταξίδι που διήρ-
κησε 81 ημέρες και κατά το οποίο διανύθηκαν 
13.100 ναυτικά μίλια. Για το επιτυχές εγχείρημα ο 
Napp τιμήθηκε με το χάλκινο μετάλλιο της Στρα-
τιωτικής Τιμής.

Το 1941-42 ανακατασκευάστηκε ο πυργίσκος 
των περισσότερων ιταλικών υποβρυχίων προκει-
μένου να ελαττωθεί το μέγεθος του και να πα-
ρουσιάζει μικρότερο στόχο στην επιφάνεια. Έτσι 
και το «PERLA» απέκτησε ένα μικρότερο πυργίσκο 
που έφερε σε αυτόν των γερμανικών υποβρυχί-
ων τύπου VIIC. Μετά από τέσσερις μήνες αδρά-
νειας στο Μπορντό, το «PERLA» αναχώρησε στις 
20 Σεπτεμβρίου για να επιστρέψει στη Μεσόγειο. 
Στο στενό του Γιβραλτάρ το υποβρύχιο εντοπίστη-
κε από βρετανικά πολεμικά και υπέστη επίθεση με 
βόμβες βυθών για περισσότερες από 12 ώρες. 
Ωστόσο κατάφερε να ξεγλιστρήσει και να φθάσει 
στο Κάλιαρι στις 3 Οκτωβρίου. 

Με νέο κυβερνήτη, το «PERLA» εντάχθηκε 
ξανά σε επιχειρήσεις στην Ανατολική Μεσόγειο. 
Από τις 12 έως 23 Φεβρουαρίου πραγματοποί-
ησε περιπολία στις ακτές της Κυρηναϊκής, από 
τις 29 Μαρτίου έως 9 Απριλίου στα νοτιοδυτικά 
της Γαύδου και στις 10 με 24 Μαΐου στα ανοιχτά 
της Τυνησίας. Στις 11 Μαΐου 1942 το υποβρύ-

χιο εξαπέλυσε δυο τορπίλες ενάντια της μεγάλης 
βρετανικής ναρκοθέτιδος «HMS WELSHMAN» αλ-
λά χωρίς να την πετύχει. Στις 6 Ιουλίου 1942 το 
«PERLA» αναχώρησε για μια περιπολία στην πε-
ριοχή της Κύπρου με νέο κυβερνήτη τον Πλωτάρ-
χη Gioacchino Ventura. Τρείς ημέρες αργότερα 
εντόπισε στα ανοιχτά της Βηρυτού τη βρετανική 
κορβέτα «HMS HYACINTH» (μετέπειτα ελληνική 
«ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ») και επιτέθηκε εναντίον της με δυο 
τορπίλες. Και πάλι όμως δεν βρήκε το στόχο του 
με αποτέλεσμα η κορβέτα να εξαπολύσει με τη 
σειρά της επίθεση με βόμβες βυθού. Οι ζημιές 
που προκάλεσε στο υποβρύχιο ήταν τέτοιες που ο 
κυβερνήτης διέταξε την ανάδυση του και κατόπιν 
την εγκατάλειψή του. Προτού προλάβει το ιταλικό 
πλήρωμα να ανοίξει τους κρουνούς κατάκλισης 
και να αυτοβυθίσει το «PERLA», ένα άγημα από 
το «HYACINTH» επιβιβάστηκε σε αυτό και ανέ-
λαβε τον έλεγχο του υποβρυχίου. Το «PERLA» 
ρυμουλκήθηκε από το «HYACINTH» στη Βηρυτό 
και κατόπιν στο Πορτ Σάιδ όπου έμεινε για μήνες 
δεμένο χωρίς πλήρωμα έχοντας λάβει από τους 
Βρετανούς το διακριτικό P.712. Το πιο σημαντικό 
απόκτημα για τους βρετανούς ήταν οι κώδικες 
αποκρυπτογράφησης της ιταλικής ναυτικής διοί-
κησης που βρέθηκαν στο υποβρύχιο και με τους 
οποίους παρακολουθούσαν τις ιταλικές επικοινω-
νίες για τις επόμενες έξι εβδομάδες.

Στις 30 Οκτωβρίου 1942 τέθηκε στο ελληνικό 
Πολεμικό Ναυτικό από τους Άγγλους το ερώτημα 
κατά πόσο θα ήταν πρόθυμο να επανδρώσει το 
συλληφθέν «PERLA», χωρίς αυτό να επηρεάσει 
την μελλοντική παραχώρηση σύγχρονων υπο-
βρυχίων στο ΠΝ. Αν και η ελληνική πλευρά ήταν 
καταρχάς επιφυλακτική τελικά αποδέχτηκε την 
παραχώρηση του υποβρυχίου, αφού πρώτα διε-

Το Υ/Β «PERLA» κατά την άφιξή του στο Μπορντό.
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ξήχθησαν επιθεωρήσεις. Το Νοέμβριο του 1942 
ξεκίνησε η διαδικασία παραλαβής του σκάφους 
και στις 5 Δεκεμβρίου υψώθηκε σε αυτό η ελληνι-
κή σημαία και του δόθηκε το όνομα «ΜΑΤΡΩΖΟΣ» 
προς τιμήν των πυρπολητών Λέκκα και Ιωάννη 
Ματρόζου που έδρασαν κατά την ελληνική επα-
νάσταση. Επιλέχτηκε τότε η γραφή του ονόματος 
του σκάφους με Ω αντί του ορθού Ο και του δό-
θηκε το διακριτικό Υ-7. 

Τα χαρακτηριστικά του υποβρυχίου σύμφωνα 
με το ελληνικό μητρώο του ήταν:

Εκτόπισμα: 677 τόνοι εν πλω / 857 τόνοι εν 
καταδύσει. 

Διαστάσεις: μέγιστο μήκος: 60,18 μ., μέγιστο 
πλάτος: 6,45 μ., μέσο βύθισμα: 4 μ.

Προωστήρια δύναμη: 2 πετρελαιοκινητήρες 
FIAT συνολικά 1400 ίππων / 2 ηλεκτροκινητήρες 
CRDA συνολικά 800 ίππων // διπλέλικο.

Μέγιστη ταχύτητα: 15,5 κόμβοι εν πλω / 7,5 
κόμβοι εν καταδύσει.

Αυτονομία: εν πλω 2.500 μίλια με 12 ταχύ-
τητα κόμβων / εν καταδύσει 74 μίλια με ταχύτητα 
4 κόμβων.

Μέγιστο βάθος κατάδυσης: 80 μέτρα.
Οπλισμός: 6 τορπιλοσωλήνες (4 πρωραίοι 

και 2 πρυμναίοι) των 533 χιλιοστών, 1 πυροβόλο 
Vickers των 100/47 mm χιλιοστών και 3 πολυ-
βόλα Breda των 13,2 χιλιοστών.

Πλήρωμα: 5 αξιωματικοί, 12 υπαξιωματικοί 
και 29 ναύτες.

Λόγω της εγκατάλειψής του, το σκάφος χρει-
αζόταν εκτεταμένες επισκευές για να επανέλθει 
σε ενεργό δράση. Το έργο της επανενεργοποίη-
σης του με κυβερνήτη τον Υποπλοίαρχο Ιωάννη 
Μασουρίδη δυσχέρανε η απώλεια των σχεδίων 
και των εγχειριδίων του σκάφους. Στις 30 Οκτω-
βρίου 1943 έγιναν οι πρώτες εν πλω δοκιμές του 
«ΜΑΤΡΩΖΟΣ» και οχτώ ημέρες αργότερα έγινε η 
πρώτη κατάδυση. Όπως αναφέρει ο τότε ύπαρχος 
του Ανθυποπλοίαρχος Ευάγγελος Κουρής, «Για να 
βρούμε τα δίκτυα και τα καλώδια, τα ακολουθού-
σαμε με το δάκτυλο. Στις πρώτες δοκιμές εν πλω, 
στις προσβάσεις του Πορτ Σάιδ, κόλλησαν τα εξα-
εριστικά κάποιου θαλασσέρματος και κατεβαίναμε 
με κλίση 22ο προς το βυθό. Ευτυχώς οι χειρισμοί 
του κυβερνήτη υπήρξαν επιτυχείς και γλυτώσαμε 
τα χειρότερα».

Το πλοίο μετά από πρόχειρες επισκευές μετέ-
βη στη Βηρυτό τον Μάρτιο του 1943 και εντάχθη-
κε στον εκεί 1ο στολίσκο υποβρυχίων. Το σκάφος 
παρέμεινε υπό επισκευή μέχρι το Νοέμβριο του 
1943 και με την ολοκλήρωση των εργασιών 
πραγματοποίησε δυο δοκιμαστικούς πλόες.

Στις 19 Μαρτίου αναχώρησε από το Πορτ Σά-
ιδ για την πρώτη του περιπολία η οποία είχε ως 
κύριο στόχο την αξιολόγηση της λειτουργίας του  
υλικού. Το «ΜΑΤΡΩΖΟΣ» έφθασε στις 25 Μαρτίου 
κοντά στις νήσους Στροφάδες στο Ιόνιο και εκτέ-
λεσε περιπολία δυτικά της Πελοποννήσου. Κατά 
τη διάρκεια μιας νυκτερινής κατάδυσης πλησί-

Το Υ/Β «PERLA» αιχμάλωτο των Βρετανών στη Βηρυτό.
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To Υ/Β «ΜΑΤΡΩΖΟΣ» στο Πορτ Σάιδ κατά την περίοδο γενικής επιθεώρησης και επισκευής του (αρχείο ΥΙΝ).
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ον των ακτών της Πελοποννήσου απωλέσθηκε 
ο ναύτης Ι. Λαζαρίδης. Αν και δεν αποκλείσθη-
κε το ενδεχόμενο του ατυχήματος επικράτησε η 
άποψη ότι ο ναύτης σκόπιμα έπεσε στη θάλασσα 
για να κολυμπήσει ως την ακτή επωφελούμενος 
της ήρεμης θάλασσας. Ωστόσο τις περισσότερες 
ημέρες επικράτησε κακοκαιρία και αυτή σε συν-
δυασμό με την έλλειψη ραντάρ δεν επέτρεψαν 
τον εντοπισμό κάποιου στόχου. Έτσι το πρωί 
της 2ας Απριλίου το υποβρύχιο κατέπλευσε στη 
Μάλτα όπου είχε στο μεταξύ μεταφερθεί η έδρα 
του ελληνικού στολίσκου υποβρυχίων. Εκεί έγινε 
γνωστό στη βρετανική Διοίκηση Υποβρυχίων ότι 
το «ΜΑΤΡΩΖΟΣ» είχε κινηθεί εκτός του προκαθο-
ρισμένου τομέα που είχε οριοθετηθεί, κάτι που 
ήταν επικίνδυνο για την ασφάλεια του σκάφους 
και του πληρώματος μιας και θα μπορούσε να 
είχε στοχοποιηθεί από άλλα συμμαχικά υποβρύ-
χια που δεν γνώριζαν την ύπαρξή του εκεί. Στην 
αναφορά του βρετανικού συνδέσμου που επέβαι-
νε στο σκάφος διατυπωθήκαν αρνητικές κρίσεις 
για την μη τήρηση των ορίων της περιπολίας από 

τον κυβερνήτη αλλά ταυτόχρονα εκφράστηκε η 
ικανοποίηση για το ηθικό του πληρώματος και τη 
μέριμνα του προς το υλικό που εξασφάλισε την 
επαναλειτουργία του υποβρυχίου η οποία κρίθηκε 
από τους Βρετανούς ως επιτυχής. Επίσης, προέ-
κυψαν κάποια ερωτήματα ως προς την επαρκή 
αποθηκευτική ικανότητα των μπαταριών του σκά-
φους ενώ η κουζίνα και η ψυκτική χάλασαν και το 
περισκόπιο επιθέσεως παρουσίασε δυσλειτουργί-
ες που μπορούσαν να αντιμετωπιστούν μόνο με 
εξειδικευμένη επισκευή. Τέλος, καταγράφηκαν 
ορισμένα από τα χρόνια προβλήματα του σκάφους 
όπως ότι ο έντονος διατοιχισμός προκαλούσε τη 
διαρροή οξέος από τις μπαταρίες καθώς και ότι 
η κατάδυση του υποβρυχίου σε τέτοιες καιρικές 
συνθήκες γινόταν με δυσκολία.

Στο μεταξύ, σε συνέχεια του κινήματος που εί-
χε εξελιχτεί και ήδη κατασταλεί στην Αλεξάνδρεια, 
o Διοικητής Υποβρυχίων Πλοίαρχος Σ. Τσιριμώκος 
ανακοίνωσε στις 24 Απριλίου στο Βρετανό Ναυτι-
κό Διοικητή της Μάλτας ότι αρνείτο να υπηρετήσει 
υπό το νέο Αρχηγό Στόλου Π. Βούλγαρη αλλά και 

Κατά τον πλου του Υ/Β «ΜΑΤΡΩΖΟΣ» από το Πορτ Σάιδ στη Βηρυτό (αρχείο ΥΙΝ).
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ότι ήταν πρόθυμος να συνεχίσει τον αγώνα υπό 
βρετανική διοίκηση. Οι Βρετανοί συνέλαβαν τον 
Τσιριμώκο και το μεγαλύτερο μέρος των πληρω-
μάτων των εκεί ευρισκόμενων υποβρυχίων, συ-
μπεριλαμβανομένου και του «ΜΑΤΡΩΖΟΣ», αποβι-
βάστηκαν σε ένδειξη διαμαρτυρίας. Τις επόμενες 
μέρες περί τους μισούς επέστρεψαν στα σκάφη 
και οι υπόλοιποι μεταφέρθηκαν κρατούμενοι σε 
στρατόπεδα στην Αίγυπτο. Υπό αυτές τις συνθή-
κες μέλη του πληρώματος του «ΜΑΤΡΩΖΟΣ» με-
ταφέρθηκαν στο υποβρύχιο «ΠΙΠΙΝΟΣ» που κιν-
δύνευε να περιέλθει σε βρετανικό έλεγχο αν δεν 
παρουσιαζόταν ετοιμοπόλεμο. Εντός του Μαΐου 
το «ΜΑΤΡΩΖΟΣ» επανδρώθηκε πλήρως και στις 
15 Ιουνίου αναχώρησε για περιπολία στις νότι-
ες ακτές της Πελοποννήσου. Το σκάφος έφθασε 
μετά από δυο ημέρες στην περιοχή και αντικατέ-
στησε το υποβρύχιο «ΝΗΡΕΥΣ». Το «ΜΑΤΡΩΖΟΣ» 
παρέμεινε, με τα προαναφερθέντα τεχνικά προ-
βλήματα να παραμένουν, επί οχτώ ημέρες στις 
προσβάσεις του Λακωνικού και του Μεσσηνια-
κού κόλπου χωρίς όμως να συναντήσει κάποιον 
αξιόλογο στόχο. Επέστρεψε στις 29 Ιουνίου στη 
Μάλτα και τον Αύγουστο κατέπλευσε στον υπό 
συμμαχική κατοχή ιταλικό ναύσταθμο στον Τάρα-
ντα όπου διεξήχθησαν οι απαραίτητες επισκευές 
στο περισκόπιο από Ιταλούς της κατασκευάστριας 
εταιρίας. 

Το «ΜΑΤΡΩΖΟΣ» απέπλευσε από τη Μάλτα για 
την τρίτη περιπολία του στις 14 Σεπτεμβρίου. Το 
υποβρύχιο περιπόλησε επί δυο ημέρες στα νότιο-
ανατολικά της Ρόδου ωστόσο διατάχθηκε να επι-
στρέψει για ανεφοδιασμό στη βάση του πριν την 
προκαθορισμένη ημερομηνία, μιας και οι ανάγκες 
για περιπολίες είχαν μετατοπιστεί σε πιο βόρειες 
περιοχές. Έτσι το «ΜΑΤΡΩΖΟΣ» κατέπλευσε στη 
Μάλτα στις 24 Σεπτεμβρίου.

Πραγματικά, στις 3 Οκτωβρίου 1944 το ΜΑ-
ΤΡΩΖΟΣ αναχώρησε από τη Μάλτα για να εκτελέ-
σει πολεμική περιπολία στην περιοχή της Χίου. Οι 
Γερμανοί είχαν ήδη ξεκινήσει την υποχώρησή τους 
από τα ελληνικά νησιά και οι νηοπομπές που σχη-
μάτιζαν αποτελούσαν ένα δυνητικό στόχο. Κατά 
τις πρωινές ώρες στις 8 του μήνα, στα βόρεια της 
Ικαρίας συνάντησε νηοπομπή αποτελούμενη από 
πέντε μικρά πλοία. Τα πλοία ήταν το τσιμεντόπλοιο 
«ACHILLES», το «PAUL» και το μότορσιπ «HORST»1 
συνοδευόμενα από τις ακτοφυλακίδες GK.91 και 

1  Τo ACHILLES (1.150 κ.ό.χ.) είχε κατασκευασθεί το 1944 στο Πέ-
ραμα με χρήση τσιμέντου ενώ το PAUL (212 κ.ό.χ.) είχε μάλλον 
ναυπηγηθεί το 1944 στα Αμπελάκια από ξυλεία. Το HORST (212 
κ.ό.χ.) είχε ναυπηγηθεί το 1938 στη Γερμανία για ποτάμιους 
πλόες και είχε πλεύσει το 1943 μέσω του Δούναβη στη Μαύρη 
Θάλασσα και κατόπιν στο Αιγαίο.

Ο ύπαρχος Ε. Κουρής, ο κυβερνήτης Ι. Μασουρίδης και ο ανθυποπλοίαρχος Α. Ιωάννου στον πυργίσκο του Υ/Β «ΜΑΤΡΩ-
ΖΟΣ» (αρχείο ΥΙΝ).
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GD.922 και είχε αποπλεύσει από τη Λέρο με προο-
ρισμό τη Θεσσαλονίκη. Καθώς υπήρχε εντολή των 
βρετανών να γίνεται αναγνώριση του στόχου πριν 
την επίθεση για να αποφευχθεί τυχόν πλήγμα σε 
σκάφη που μετέφεραν τρόφιμα στον πληθυσμό 
των νησιών, το «ΜΑΤΡΩΖΟΣ» πλησίασε και έκα-
νε σήμα αναγνώρισης. Τότε δέχθηκε τα πυρά των 
εχθρικών σκαφών και το υποβρύχιο ανταπέδωσε 
στις 06.20’ κάνοντας χρήση του πυροβόλου και 
των πολυβόλων που διέθετε. Από τα εχθρικά πυρά 
το «ΜΑΤΡΩΖΟΣ» υπέστη μικρές ζημιές (κόπηκε η 
κεραία του ασυρμάτου και καταστράφηκαν μερι-
κές σανίδες του καταστρώματος) ενώ τα συνοδά 
προσπαθούσαν να θέσουν το υποβρύχιο μεταξύ 
διασταυρούμενων πυρών. Μετά την 29η βολή το 
κοίλο του πυροβόλου του ΜΑΤΡΩΖΟΣ υπερθερ-
μάνθηκε με αποτέλεσμα να διασταλεί ο κενός 
κάλυκας της τελευταίας βολής και να μην μπορεί 
να αφαιρεθεί. Στις 06.45’ αναδύθηκε πλησίον του 

2 Tα GK.91 και GD.92 ήταν τύπου Kriegsfischkutter (εξοπλισμένου 
αλιευτικού). Το πρώτο ανήκε στην γερμανική ναυτική δύναμη 
της Κρήτης (GK=Griechenland, Kreta) ενώ το δεύτερο στων 
Δωδεκανήσων.

«ΜΑΤΡΩΖΟΣ» το βρετανικό υποβρύχιο «VIVID». Ο 
Υποπλοίαρχος Μασουρίδης αντάλλαξε τις πληρο-
φορίες για όσα διαδραματίζονταν στο βρετανικό 
υποβρύχιο. Ο στόχος του ήταν να συνεννοηθεί 
με το «VIVID» προκειμένου να διενεργήσουν από 
κοινού τορπιλική επίθεση στη νηοπομπή. Ωστόσο 
πρώτού γίνει αυτή η συνεννόηση το βρετανικό 
υποβρύχιο καταδύθηκε. Το «ΜΑΤΡΩΖΟΣ» κινήθηκε 
προς βορά προκειμένου να αποκόψει τη διαφυγή 
της νηοπομπής και να την περιορίσει στο χώρο 
όπου ανέμενε να γίνει επίθεση από το «VIVID»3. 
Θεωρώντας πως η νηοπομπή είχε διαφύγει4 και 
μη μπορώντας να εκπέμψει και να λάβει σήμα-
τα, το «ΜΑΤΡΩΖΟΣ» συνέχισε τον πλου του και το 
μεσημέρι έδεσε στο λιμάνι της Χίου όπου έγιναν 
και οι απαραίτητες επισκευές. Ο κυβερνήτης του Ι. 
Μασουρίδης που είχε εν τω μεταξύ προαχθεί σε 

3  Το VIVID θεώρησε ότι το μέγεθος των σκαφών δεν απαιτούσε 
τη χρήση τορπιλών και παρακολούθησε τη νηοπομπή μέχρι να 
βεβαιωθεί ότι καταστράφηκε από μονάδες επιφανείας που προ-
σέτρεξαν στην περιοχή. 

4  Η νηοπομπή δέχθηκε την ίδια μέρα επίθεση τριών βρετανικών 
τορπιλακάτων με αποτέλεσμα να απωλεσθούν και τα τρία με-
ταγωγικά σκάφη στα βορειοδυτικά της Χίου.

Ο ύπαρχος Ε. Κουρής εν αναμονή παραβολής στον πυργίσκο του Υ/Β «ΜΑΤΡΩΖΟΣ» (αρχείο ΥΙΝ).
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Πλωτάρχη προτάθηκε από τον Ανώτερο Διοικητή 
Υποβρυχίων Π. Αντωνόπουλο για ηθική αμοιβή 
«δια το επιδειχθέν υπ’ αυτού επιθετικόν πνεύ-
μα». Στις 11 Οκτωβρίου το υποβρύχιο συνέχισε 
την περιπολία του κινούμενο από τα βόρεια των 
Σποράδων έως τον κόλπο της Κασσάνδρας, χωρίς 
όμως να εντοπίσει κάποιο πιθανό στόχο. Έχοντας 
ολοκληρώσει την περιπολία του, το «ΜΑΤΡΩΖΟΣ» 
έπλευσε στις 16 Οκτωβρίου στη Μυτιλήνη αλλά 
αναχώρησε την ίδια μέρα. Το υποβρύχιο έπλευσε 
προς νότο κατά μήκος της ελληνοτουρκικής συ-
νοριογραμμής και διέπλευσε το στενό της Κω εν 
πλω με το φως της ημέρας με αποτέλεσμα να γί-
νει αντιληπτό από τα γερμανικά φυλάκια τα οποία 
όμως δεν έβαλαν εναντίον του. Στη συνέχεια το 
σκάφος έπλευσε παράλληλα με την ανατολική 
ακτή της Ρόδου και συνέχισε την πορεία του προς 
δυσμάς πλέοντας στα νότια της Κρήτης.

Στις 22 Οκτωβρίου το υποβρύχιο κατέπλευσε 
στην Μάλτα και μετά από μια εβδομάδα αναχώ-
ρησε με προορισμό τον απελευθερωμένο Πειραιά 
όπου έφτασε στις 1 Νοεμβρίου. Εξαιτίας των κα-
ταστροφών που είχε υποστεί ο Ναύσταθμος Σα-
λαμίνος, το «ΜΑΤΡΩΖΟΣ» παρέβαλε στο βοηθη-
τικό «ΚΟΡΙΝΘΙΑ» το οποίο ήταν αγκυροβολημένο 
στα ανοιχτά της Ψυττάλειας.

Κατά τη διάρκεια του πολέμου το υποβρύ-
χιο «ΜΑΤΡΩΖΟΣ» διένυσε υπό ελληνική σημαία 
10.576 μίλια σε 1.896 ώρες πλου. Εξαιτίας των 
τεχνικών δυσκολιών που συναντούσε το πλήρω-
μα του, το «ΜΑΤΡΩΖΟΣ» τέθηκε στις 17 Απριλίου 
1945 σε κατάσταση εφεδρείας και συντήρησης 
και το επόμενο έτος  διαγράφηκε από τη δύνα-
μη του στόλου. Το Ναυτικό εξάλλου παρέλαβε το 
1945-46 από τους Βρετανούς πέντε υποβρύχια, 
κάτι που επέτρεψε τον παροπλισμό των παλαι-
ότερων και λιγότερο αξιόμαχων υποβρυχίων. 
Το παροπλισμένο «ΜΑΤΡΩΖΟΣ» εκποιήθηκε για 
διάλυση ως παλαιοσίδερα και ρυμουλκήθηκε το 
1954 στο διαλυτήριο.

«Balilla»: Το άγνωστο υποβρύχιο  
του Ελληνικού Πολεμικού Ναυτικού
Η κατασκευή του υποβρυχίου «BALILLA» ξεκίνησε 
στις 12 Ιανουαρίου 1925 στα ναυπηγεία Odero-
Terni στη La Spezia, καθελκύσθηκε στις 20 Φε-
βρουαρίου 1927, ολοκληρώθηκε στις 21 Ιουλίου 
1928 και παραδόθηκε στο ιταλικό Π.Ν. Ήταν το 
πρώτο σκάφος της ομώνυμης κλάσης που αποτε-
λείτο από τέσσερα υποβρύχια, τα πρώτα που πα-
ρέλαβε το ιταλικό ΠΝ μετά τον Α’ Παγκόσμιο Πόλε-
μο. Τα διπλού τοιχώματος σκάφη είχαν εκτόπισμα 

Μια από τις λιγοστές φωτογραφίες του σκάφους ως Υ/Β «ΜΑΤΡΩΖΟΣ» (αρχείο ΥΙΝ).
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1.427 τόνων (1.874 σε κατάδυση), μήκος 86,75 
μέτρα και πλάτος 7,8 και χαρακτηρίστηκαν ως 
oceanici, δηλαδή ωκεανοπόρα. Είχαν κατασκευ-
αστεί για να εκτελούν αποστολές μεγάλων απο-
στάσεων και αποδείχτηκαν καλοτάξιδα, με καλές 
συνθήκες ενδιαίτησης για τα 77 μέλη του πληρώ-
ματος τους, αλλά αργά στην κατάδυση και στους 
χειρισμούς. Το καθένα τους ήταν εξοπλισμένο με 
έξι τορπιλοσωλήνες (4 πρωραίους και 2 πρυμναί-
ους) των 21 ιντσών και ένα πυροβόλο των 4,7 
ιντσών τοποθετημένο στο κατάστρωμα μπροστά 
από τον πυργίσκο. Στην επιφάνεια μπορούσε να 
κινηθεί με ταχύτητα 17 μιλίων, ενώ σε κατάδυση η 
μέγιστα ταχύτητα έφτανε τα 9 μίλια. Μπορούσε δε 
να καταδυθεί μέχρι βάθους 100 μέτρων.

Το «BALILLA» επιλέχθηκε για να συμμετάσχει 
σε ταξίδια επίδειξης της ιταλικής σημαίας εκτός 

της Μεσογείου κατά τα οποία τα πληρώματα 
τους κερδίσανε πολύτιμες εμπειρίες ωκεανοπλο-
ΐας. Συγκεκριμένα το 1930 το «BALILLA» και το 
αδελφό του ANTONIO SCIESA ταξίδεψαν μέχρι 
την Αμβέρσα. Τον Μάρτιο του 1933 μαζί με το 
αδελφό του «MILLELIRE» και δυο κανονιοφόρους 
στάλθηκαν στο μέσο του Ατλαντικού προκειμένου 
να υποστηρίξουν την υπερατλαντική πτήση που 
πραγματοποίησαν τα υδροπλάνα του Στρατηγού 
Italo Balbo. Τα υποβρύχια πρόσφεραν μετεωρο-
λογικά στοιχεία, χρησίμευσαν ως πομποί σήματος 
για να κατευθύνουν τα αεροσκάφη στην σωστή 
πορεία και θα πρόσφεραν άμεση βοήθεια σε 
περίπτωση κάποιου ατυχήματος. Παράλληλα το 
γεγονός αποτέλεσε μια ευκαιρία για να πραγμα-
τοποιήσουν τα δυο σκάφη δοκιμές των συστημά-
των τους και σειρά ασκήσεων.

Ο Ανθυποπλοίαρχος Αλέξανδρος Λούης στο περισκόπιο του Υ/Β «ΜΑΤΡΩΖΟΣ». Διατέλεσε κυβερνήτης του υποβρυχίου το 
διάστημα Απρίλιος – Ιούνιος 1945 (αρχείο Χ. Λούη).
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Το Φεβρουάριο του 1937, στα πλαίσια της 
ιταλικής εμπλοκής στον ισπανικό εμφύλιο πόλε-
μο, το «BALILLA» πραγματοποίησε μια περιπολία 
στην περιοχή Almeria - Malaga, αλλά ήδη το σκά-
φος είχε αρχίσει να παρουσιάζει προβλήματα που 
μειώνανε την πολεμική του ετοιμότητα. Κατά τη 
διάρκεια ασκήσεων στα ανοιχτά της Pola στις 16 
Μαρτίου 1940 υπέστη ζημιές όταν συγκρούστηκε 
με το ιταλικό φορτηγό ατμόπλοιο «ALBACHIARA». 
Η ιταλική κήρυξη πολέμου προς τη Βρετανία και τη 
Γαλλία, τoν Ιούνιο του 1940, βρήκε το «BALILLA» 
να έχει τη βάση του στο Πρίντεζι και ακολούθως 
πήρε μέρος σε τρείς αποστολές χωρίς σημαντικά 
επιτεύγματα. Η πρώτη το έφερε στις 12 Ιουνίου 
1940 στα νότια της Κέρκυρας όπου όμως έγινε 
αντιληπτό από αεροσκάφος που του επιτέθηκε 
και του προκάλεσε ζημιές υποχρεώνοντας το 
επιστρέψει στη βάση του. Επειδή για την επίθεση 
αυτή δεν υπάρχει καμία αναφορά από ελληνικής 
ή βρετανικής πλευράς, είναι πολύ πιθανό η επί-
θεση να έγινε από ιταλικό αεροσκάφος που εκτί-
μησε ότι επρόκειτο για εχθρικό υποβρύχιο. Ένα 

μήνα αργότερα το «BALILLA» αναχώρησε από 
το Πρίντεζι για μια επιθετική περιπολία μεταξύ 
Αλεξάνδρειας και Ακρωτηρίου Κριού αλλά η αδι-
αθεσία του κυβερνήτη του διέκοψε την αποστολή. 
Στις 10 Αυγούστου το υποβρύχιο έπλευσε στα νό-
τια της Κρήτης, χωρίς όμως να εντοπίσει κάποιο 
στόχο μέχρι που επέστρεψε στη βάση του στις 16 
Αυγούστου.

Καθώς το «BALILLA» και το αδελφό του 
«MILLELIRE» παρουσίαζαν πλέον σημάδια κό-
πωσης, στάλθηκαν στην ιταλική ναυτική βάση 
της Pola για να χρησιμεύσουν ως εκπαιδευτι-
κά. Τελικά το «BALILLA» παροπλίστηκε στις 28 
Απριλίου 1941 και μετετράπηκε σε δεξαμενή 
πετρελαίου λαμβάνοντας το διακριτικό G.R.247. 
Την ίδια μετασκευή υπέστη ταυτόχρονα και το 
«MILLELIRE» που έλαβε το διακριτικό G.R.248 
(G.R. = Galleggiante Rifornimento, δηλαδή πε-
τρελαιοφορτηγίδα λιμένος). Από τα σκάφη αφαι-
ρέθηκαν ο πυργίσκος, οι κύριες και οι βοηθητικές 
μηχανές, οι προπέλες, ο οπλισμός και οτιδήποτε 
περιττό για τη νέα τους χρήση, μέχρι που απέ-

Το Υ/Β «ΜΑΤΡΩΖΟΣ» μαζί με ένα άγνωστο υπό διάλυση πλοίο (Φωτογραφία Κ. Μεγαλοκονόμου/συλλογή Α. Μπιλάλη).



88  Ναυτική Επιθεώρηση | Τεύχος 589-Τομος 174

μεινε ένα κούφιο κέλυφος. Το κύτος κατόπιν 
χωρίστηκε σε υδατοστεγή διαμερίσματα για να 
λειτουργήσουν ως δεξαμενές και η πλώρη δι-
αμορφώθηκε με τρόπο που να επιτρέπει τη ρυ-
μούλκηση του με ταχύτητα ως 18 μιλίων. Έτσι 
το υποβρύχιο μετετράπηκε σε μια φορτηγίδα 
μεταφορικής ικανότητας 1.030 τόνων υγρών 
καυσίμων. 

Οι εργασίες στο «BALILLA» ολοκληρώθηκαν 
στις αρχές Μαΐου 1942 και κατόπιν πραγματο-
ποιήθηκαν δοκιμές ρυμούλκησης του σκάφους. 
Τον επόμενο μήνα μεταφέρθηκε στο Πρίντεζι, 
αλλά ενώ ο αρχικός σκοπός ήταν να καταλήξει 
στη Μεσσήνη της Σικελίας, αποφασίστηκε να ρυ-
μουλκηθεί στη Βεγγάζη της Λιβύης. Η νικηφόρα 
πορεία των δυνάμεων του Άξονα στην βόρεια 
Αφρική είχε δημιουργήσει αυξημένες ανάγκες 
εφοδιασμού των δυνάμεων τους. Το σκάφος 
προσέγγισε διαδοχικά σε Κεφαλονιά, Πειραιά 
και Σούδα για να φθάσει στη Βεγγάζη στις 10 
Αυγούστου 1942. Το φθινόπωρο του 1942 ξεκί-
νησε η συμμαχική προέλαση προς τα δυτικά και 
το G.R.247 μεταφέρθηκε κατόπιν στον Πειραιά. 
Τον Απρίλιο του 1943 πραγματοποίησε ένα ταξίδι 
στη Σούδα. Την Πρωτομαγιά το πρώην «BALILLA» 
αναχώρησε ρυμουλκούμενο από τον Πειραιά για 
τη Χαλκίδα όπου έφθασε την επομένη. Σκοπός 
της μετακίνησης του έμφορτου με πετρέλαιο σκά-
φους ήταν η υποστήριξη του ιταλικού αντιτορπιλι-
κού «TURBINE» το οποίο συμμετείχε σε μεγάλης 
κλίμακας επιχείρηση εναντίον των ανταρτών που 
δρούσαν στην περιοχή. Μετά από αυτή την απο-
στολή το πρώην υποβρύχιο θα μεταφερόταν στο 
Βόλο, ωστόσο φαίνεται ότι παρέμεινε στη Χαλκί-
δα. Αν και τα μετέπειτα χνάρια του σκάφους χάνο-
νται, μπορούμε να υποθέσουμε με ασφάλεια ότι 
μετά την ιταλική συνθηκολόγηση το Σεπτέμβριο 
του 1943 περιήλθε στον έλεγχο των Γερμανών 

και ότι με την αποχώρηση τους τον Οκτώβριο του 
1944 οι ίδιοι βυθίσαν το σκάφος για να εμποδί-
σουν την πρόσβαση στο λιμάνι.

Με την απελευθέρωση της περιοχής το ναυά-
γιο αποτέλεσε ελληνική λεία πολέμου. Ο Ναυτικός 
Διοικητής Χαλκίδος αναφέρει στην έκθεση κατά-
σχεσης του ότι το σκάφος διέθετε πριν τη βύθιση 
του πλήρωμα έξι ανδρών και ότι έφερε ένα πο-
λυβόλο. Μιας και προηγουμένως βρισκόταν στο 
έλεγχο των  αρχών κατοχής και χρησίμευε για 
στρατιωτικούς σκοπούς, κρίθηκε ότι αποτελούσε 
δικαιώματι πολέμου (jure belli) λεία πολέμου χω-
ρίς να χρειάζεται να αποφασίσει για την τύχη του 
το δικαστήριο λειών πολέμου.

Το ναυάγιο ανελκύστηκε από συνεργείο του 
Οργανισμού Ανελκύσεως Ναυαγίων και παραχω-
ρήθηκε στο ελληνικό Πολεμικό Ναυτικό. Σε έκθε-
ση του Ο.Α.Ν. αναφέρει σχετικά «παραχωρήθησαν 
εις το Βασιλικόν Ναυτικόν … εν υποβρύχιον ανελ-
κυσθέν εις Χαλκίδα και χρησιμοποιούμενον ήδη 
ως πλωτή δεξαμενή πετρελαίου». Το υποβρύχιο 
συμπεριλαμβάνεται στον κατάλογο των ανελκυ-
σθέντων ναυαγίων που συνέταξε περί το 1950 
ο Αντιπλοίαρχος Ιωάννης Μελισσηνός5, ο οποίος 
σημειώνει ότι το ναυάγιο βρισκόταν στη βόρεια 
πλευρά του Ευβοϊκού και ότι διαλύθηκε για παλιο-
σίδερα. Η έως τώρα έρευνα δεν απέδωσε κάποιο 
στοιχείο για το αν το πρώην «BALILLA» χρησιμο-
ποιήθηκε ως δεξαμενή ελαίων και από το Ελλη-
νικό ΠΝ. Όσο για το ιταλικό ΠΝ, έχοντας χάσει τα 
ίχνη του σκάφους μετά το 1943, το διέγραψε από 
τη δύναμη του στις 18 Οκτωβρίου 1946. Όμως 
το 1946 το «BALILLA» απασχόλησε  το ελληνικό 
ΠΝ και την κοινή γνώμη καθώς δημοσιεύτηκε ότι 

5  Στο βιβλίο του «Το Ναυτικό στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο 
- Η συνολική προσφορά της Ελληνικής Εμπορικής Ναυτιλίας 
(Ιστιοφόρου και Ατμοπλόου) 1940-1945»

Σχέδιο του G.R.247, πρώην Υ/Β «BALILLA» (U.S.M.M.).
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ένας πρώην μηχανικός του παραδέχτηκε πως αυ-
τό ήταν το ιταλικό υποβρύχιο που είχε τορπιλίσει 
το καταδρομικό «ΕΛΛΗ» στην Τήνο. Σύντομα έγινε 
γνωστό ότι το υποβρύχιο που είχε διαπράξει τον 
άνανδρο τορπιλισμό ήταν το «DELFINO» και έτσι 
το «BALILLA» επέστρεψε και πάλι στη λήθη του 
χρόνου. Κάθε περαιτέρω στοιχείο για την μετα-
πολεμική χρήση του πρώην «BALILLA» είναι ευ-
πρόσδεκτο και μπορεί να σταλεί στο ηλεκτρονικό 
ταχυδρομείο historicwrecks@gmail.com
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Η κατασκευή του οχυρού της Πέρδικας 
Αιγίνης και η δράση του  
στο Β' Παγκόσμιο Πόλεμο

Του Χαράλαμπου Ζαγοριανάκου
Αρχικελευστή (Τ/ΣΩΛ)
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Πολυβολείο του Ναυτικού Οχυρού Πέρδικας Αιγίνης.

Ο Αρχικελευστής (Τ/ΣΩΛ) Χαράλαμπος 
Ζαγοριανάκος γεννήθηκε στην Αθήνα 
το 1984. Αποφοίτησε το 2004 από την 
Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών Ναυ-
τικού (ΣΜΥΝ). Το 2009 αποφοίτησε 
από το τμήμα Μεθοδολογίας, Ιστορίας 
και Θεωρίας της Επιστήμης στο Εθνικό 
και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθη-
νών ενώ σήμερα έχει ολοκληρώσει το 
πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών 
στην Ιστορία και Φιλοσοφία Επιστή-
μης και Τεχνολογίας (ΙΦΕΤ) του Κα-
ποδιστριακού Πανεπιστήμιου Αθηνών 
και Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. 
Υπηρετεί στην ΝΣ/ΔΤ ενώ παράλληλα 
διδάσκει από το 2009 το μάθημα της 
Ναυτικής Ιστορίας στην ΣΜΥΝ.
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Εισαγωγή
Οι αρχές του 20ού αιώνα, βρίσκουν την Ελλάδα 
βαθιά τραυματισμένη από τους μακροχρόνιους 
πολέμους. Η τεχνολογική ανάπτυξη ήταν σχεδόν 
ανύπαρκτη σε σχέση με τις άλλες ευρωπαϊκές 
χώρες ενώ η ιστορία του κατασκευαστικού το-
μέα, αρχίζει ουσιαστικά με την καταστροφή της 
Σμύρνης, όπου οι κρατικές υπηρεσίες, οι ιδιωτι-
κοί κοινωνικοί φορείς, και οι διεθνείς οργανώ-
σεις συντονίστηκαν για την αντιμετώπιση των 
σύνθετων προβλημάτων, κυρίως της στέγασης 
των προσφύγων. Η επιταγή για ανασυγκρότηση 
σε κάθε τομέα της ελληνικής κοινωνίας, επέφε-
ρε όπως ήταν φυσικό πολλές αλλαγές και στην 
άμυνα του κράτους, ενώ η βαριά ατμόσφαιρα που 
επικρατούσε στο ευρωπαϊκό πολιτικό σκηνικό, 
ενίσχυε αυτή την επιταγή.

Το 1936 με την ανάληψη της αρχής από τον 
Ι. Μεταξά, και με τη σαφή του προειδοποίηση για 
έναν νέο επερχόμενο πόλεμο, ξεκινά επίσημα 
η προπαρασκευαστική περίοδος του Ναυτικού 
γι΄αυτόν τον πόλεμο, επικεντρωμένη κυρίως στις 
οχυρωματικές κατασκευές για την ενίσχυση της 
άμυνας της Ελλάδας.

Ένα από τα πιο σημαντικά οχυρά στο Σαρω-
νικό Κόλπο είναι εκείνο της Πέρδικας Αιγίνης. Η 
κατασκευή του οχυρού ολοκληρώθηκε έπειτα από 
δύο εργολαβίες, του μηχανικού Τζιρμπίνου και της 
κατασκευαστικής εταιρείας Τέκτων Α.Ε.. Τα κόστη 
των υλικών, υπερέβησαν αρκετές φορές τον αρχι-
κό προϋπολογισμό της κατασκευής, ενώ τα τεχνι-
κά προβλήματα τόσο της κατασκευής όσο και της 
επάνδρωσης του οχυρού αποτέλεσαν υπέρβαση 
για το Βασιλικό Ναυτικό.

Παρά την ετοιμότητα του οχυρού στο Β’ Πα-
γκόσμιο πόλεμο, τα τεχνικά προβλήματα που αντι-
μετώπισε κατά την ιταλική επίθεση ήταν αρκετά, 
ενώ με την τελική παράδοσή του στη γερμανική 
κατοχή το 1941, δεν δόθηκε η ευκαιρία να αξι-
οποιήσει το βαρύ πυροβολικό που διέθεται στη 
θέση αυτή.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1o
Η ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΚΤΙΑΣ ΑΜΥΝΑΣ

Η Διεθνής κατάσταση
Η Ευρώπη εξήλθε από τον Πρώτο Παγκόσμιο Πό-
λεμο βαθιά τραυματισμένη. Τεράστιες οι ανθρώπι-

νες απώλειες και οι υλικές καταστροφές, χαώδεις 
οι οικονομικές συνέπειες. Αυτή η συσσωρευμένη 
συμφορά που κληροδότησε ο πόλεμος, επέφερε 
και σημαντική μείωση της παραγωγής, έλλειψη 
πρώτων υλών, ανεργία και μια γενική δυσφορία, 
φαινόμενα τα οποία ούτε οι συνθήκες ειρήνης, ού-
τε η Κοινωνία των Εθνών μπόρεσαν να άρουν ή 
τουλάχιστον να απαλύνουν.

Η Αμερική επανερχόταν σε απομονωτική πο-
λιτική, ενώ η Ιαπωνία εκδήλωνε τάσεις ηγεμονίας 
στον Ειρηνικό και αντιτασσόταν τα συμφέροντα 
των ΗΠΑ. Η Αγγλία χαλάρωνε τους ευρωπαϊκούς 
της δεσμούς, η Ιταλία θεωρούσε ότι είχε αδικη-
θεί από τις συνθήκες ειρήνης, ενώ το καθεστώς 
της Ρωσίας άρχισε να διάκειται εχθρικά προς την 
ευρωπαϊκή μεταπολεμική τάξη. Οι δε ηττημένες 
χώρες, ειδικά η Γερμανία, είχαν φτάσει σε σημείο 
απόγνωσης διψώντας για εκδίκηση και επανόρ-
θωση.

Και ενώ η κατάσταση εξελισσόταν σ’ αυτή τη 
θολή ατμόσφαιρα, το 1933 αρχίζουν να διαγρά-
φονται οι πρώτοι άμεσοι κίνδυνοι ενός νέου πολέ-
μου, με την ανάληψη της αρχής στη Γερμανία από 
το Χίτλερ, γεγονός σταθμός στην Παγκόσμια Ιστο-
ρία. Το ίδιο φθινόπωρο, η Γερμανία αποχωρεί από 
την Κοινωνία των Εθνών επιδεικτικά, ενώ από το 
Μάρτιο του 1935, η γερμανική πολιτική εκδηλώ-
νεται χωρίς καμία επιφύλαξη, επανιδρύοντας τη 
Γερμανική Πολεμική Αεροπορία, επαναφέροντας 
τη στρατιωτική θητεία και αρχίζοντας τον πυρε-
τώδη εξοπλισμό του Ράιχ.

Επιπλέον η σύναψη συμφώνου ειρήνης της 
Γαλλίας με τη Σοβιετική Ρωσία, την Πολωνία και 
την Τσεχοσλοβακία, επέφερε ως αποτέλεσμα της 
κραυγή της Γερμανίας, η οποία ισχυριζόμενη ότι 
ασκείται πολιτική κύκλωση εναντίον της, κατήγγει-
λε τη συνθήκη του Λοκάρνο (Μάρτιος 1936) και 
κατέλαβε την αφοπλισμένη παραρρήνειο ζώνη. 
Νέα αναταραχή στη διεθνή κατάσταση πρόσθεσε 
και ο Ισπανικός Εμφύλιος, με τη Γερμανία και την 
Ιταλία να στηρίζουν απροκάλυπτα τη δικτατορία 
του Φράνκο. Η στήριξη αυτή κατέληξε λίγο αρ-
γότερα σε υπογραφή συμφώνου Άξονα Βερολί-
νου-Ρώμης το Νοέμβριο του 1936 με πομπώδεις 
γιορτές και μεγαλειώδεις παρελάσεις που επιδεί-
κνυαν την απαράμιλλη ισχύ του αναγεννημένου 
γερμανικού στρατού και διαφήμιζαν την Ιταλική 
πολεμική δύναμη.



Τεύχος 589-Τομος 174 | Ναυτική Επιθεώρηση  93

Η διπλωματική θέση της Ελλάδας
Όσον αφορά στην κατάσταση της Ελλάδας, καθ’ 
όλη τη διάρκεια του μεσοπολέμου, η πολιτική 
της ήταν απόλυτα φιλειρηνική με διάθεση ανά-
πτυξης και ενίσχυσης στενών φιλικών σχέσεων 
προς όλες τις κατευθύνσεις. Η Ελλάδα επεδίωκε 
να επουλώσει τις βαθιές πληγές που είχε υποστεί 
από τον πόλεμο, τον οποίο είχε υποχρεωθεί να 
συνεχίσει μέχρι το 1922, με την τραγική κατάληξη 
της Μικρασιατικής καταστροφής. Το έργο της ήταν 
να αντιμετωπίσει το προσφυγικό δράμα και προς 
αυτό είχε στρέψει όλες της τις φροντίδες.

Επιπλέον, η προσήλωσή της ήταν αυστηρά 
στραμμένη στο σύμφωνο της Κοινωνίας των 
Εθνών, στο οποίο στήριζε και όλες της τις ελπίδες 
σ’ ένα ειρηνικό μέλλον, ιδιαίτερα με τις γειτονικές 
χώρες. Με την Ιταλία, οι σχέσεις είχαν οξυνθεί σο-
βαρά το 1923 εξαιτίας του επεισοδίου Τελλίνι1 και 
της Ιταλικής επιχείρησης κατά της Κέρκυρας. Με 
τη δε Τουρκία, τις χώριζαν προαιώνιοι αγώνες και 
μεγάλη έχθρα. Ο πρώτος σταθμός αποφασιστικής 
πολιτικής της ελληνικής κυβέρνησης σημειώνεται 
το Σεπτέμβριο του 1928 στη Ρώμη, με την υπο-
γραφή της «Συνθήκης φιλίας, συνδιαλλαγής και 
δικαστικού κανονισμού» μεταξύ Ελλάδας και Ιτα-
λίας, πενταετούς ισχύος. 

Τον Οκτώβριο του 1930 ο Ελευθέριος Βενι-
ζέλος υπογράφει και στην Άγκυρα τη συνθήκη με 
την Τουρκία, οραματιζόμενος τη θεμελίωση νέας 
περιόδου φιλίας και γειτονικής συνεννόησης2. Η 
συνθήκη αυτή ανανεώθηκε το 1936 και είχε ισχύ 
μέχρι τον Απρίλιο του 1941, ενώ συμπληρώθηκε 
και το 1933 μ’ ένα ακόμα σύμφωνο εγκάρδιας 

1  Οι Ιταλοί, οι οποίοι πατρονάριζαν τους Αλβανούς και ακο-
λουθούσαν μία πολιτική αντίθετη με τα συμφέροντα του 
ελληνισμού, ανέλαβαν επικεφαλής της διαχαράξεως της 
ελληνοαλβανικής μεθορίου. Την 27η Αυγούστου 1923, τα 
μέλη της ιταλικής αντιπροσωπείας (με επικεφαλής τον Στρα-
τηγό Enrico Tellini) δολοφονήθηκαν πλησίον των συνόρων, 
εντός, όμως, της ελληνικής επικράτειας. Παπαφλωράτος, Η 
Ελληνοϊταλική Κρίση του 1923, σελ. 7-9.

2  Τη Συνθήκη συνόδευε και Πρωτόκολλο σύμφωνα με τα 
οποία τα δύο κράτη υποχρεώνονταν στο να μην προβούν 
σε καμία παραγγελία αγορά ή ναυπήγηση μονάδων Πολε-
μικού Ναυτικού «άνευ αμοιβαίας, ενός μηνός ενωρίτερον, 
ειδοποιήσεως». Μ’ αυτό τον τρόπο, όπως αναγράφηκε στο 
Πρωτόκολλο, παρέχεται η ευκαιρία στις δύο Κυβερνήσεις 
να προλάβουν ενδεχομένως τον μεταξύ των δύο κρατών 
ανταγωνισμό σε ναυτικούς εξοπλισμούς. Φωκας Έκθεσίς 
επί της Δράσεως του Ναυτικού κατά τον πόλεμο 1940-44, 
σελ. 6.

συνεννόησης μεταξύ των δύο κρατών, το οποίο 
εγγυόταν αμοιβαία το απαραβίαστο των κοινών 
τους συνόρων και αφορούσε κυρίως στην κοινή 
άμυνα από βουλγαρική επίθεση.

Επιπλέον η Ελλάδα συνδέθηκε το 1934 με το 
Σύμφωνο Βαλκανικής Συνεννόησης με την Ρουμα-
νία, την Τουρκία και τη Γιουγκοσλαβία. Οι όροι του 
συμφώνου είχαν ως αποτέλεσμα τις αντιρρήσεις 
από μέρους της Ελλάδας και τη δυσπιστία των 
Βαλκανικών χωρών προς την ίδια, έτσι η λύση 
δόθηκε από τον Ιωάννη Μεταξά το 1936, ακρι-
βώς αμέσως μετά την ανάληψη της αρχής στην 
Ελλάδα, ο οποίος καθόρισε ακριβώς τις ελληνικές 
υποχρεώσεις προς το σύμφωνο. Όπως θα δούμε 
και παρακάτω, ο Μεταξάς είχε εκτιμήσει την πι-
θανότητα ενός επικείμενου πολέμου και ήθελε να 
προλάβει τη στήριξη των γειτονικών χωρών σε 
μια πιθανή επίθεση κατά της Ελλάδας.

Το επιτελικό πρόγραμμα της Ελλάδας 
και η επάκτιος άμυνα
Όπως είδαμε, τα δικτατορικά καθεστώτα, είχαν 
επιβληθεί εκείνη την εποχή σε όλη την Κεντρική 
και Ανατολική Ευρώπη. Το γεγονός αυτό, ώθησε 
τον Ιωάννη Μεταξά στο να επιχειρήσει να ανα-
λάβει την εξουσία της Ελλάδας με επιτυχή απο-
τελέσματα. Κατάργησε οποιοδήποτε δημοκρατικό 
πρόσκομμα, αναλαμβάνοντας την πλήρη διακυ-
βέρνηση της χώρας, τέσσερα χρόνια πριν την κή-
ρυξη του πολέμου. Με την επιτελική του μόρφωση, 
έστρεψε όλο του το ενδιαφέρον προς τις ένοπλες 
δυνάμεις. Ως επίσημη ημέρα έναρξης προετοιμα-
σίας του Ναυτικού για τον επερχόμενο πόλεμο, 
μπορεί να θεωρηθεί ένα απόγευμα του φθινοπώ-
ρου του 19363, κατά το οποίο είχε συνέλθει Ανώ-
τατο Ναυτικό Συμβούλιο4 από τον Ιωάννη Μεταξά, 

3  Δεν μπορεί να εξακριβωθεί ακριβώς η ημερομηνία, αλλά 
σύμφωνα με τον Ε. Καββαδία «Ενθυμούμεθα όλοι όμως 
ότι ήτο αρκετά μετά την 4η Αυγούστου και Φθινόπωρον», 
Καββαδίας, Ο Ναυτικός Πόλεμος του 1940 όπως τον έζησα, 
σελ 103.

4  Το Συμβούλιο αποτελούταν από τα εξής μέλη: Αντιστράτη-
γος Ι. Παπαβασιλείου: Υφυπουργός Ναυτικών, Αντιναύαρχος 
Οικονόμου: Α.Γ.Ε.Ν., Υποναύαρχος Α.Σακελλαρίου: Αρχηγός 
Στόλου, Πλοίαρχος Ε. Καββαδίας: Ανώτερος Διοικητής 
Υποβρυχίων, Πλοίαρχος Χ. Δελλαγραμμάτικας: Επόπτης 
Ναυτικής Εκπαίδευσης, Πλοίαρχος Χ Κονιάλης: Γενικός Δι-
ευθυντής Υπουργείου Ναυτικών, Πλοίαρχος Π. Ιωαννίδης: 
Αρχηγός Βασιλικού Ναυστάθμου. Καββαδίας, Ο Ναυτικός 
Πόλεμος του 1940 όπως τον έζησα, σελ 104.
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λίγους μήνες δηλαδή μετά την εγκατάσταση της 
δικτατορίας. Στο Συμβούλιο, ο Αντιναύαρχος Οικο-
νόμου, ρώτησε τον Πρωθυπουργό ποια θα ήταν η 
εξωτερική πολιτική της Κυβέρνησης και εάν προ-
έβλεπε πόλεμο. Η απάντηση του Πρωθυπουργού 
ήταν η εξής: «Αυτό που θα σας πω δε θα το ανα-
κοινώσετε σε κανέναν. Προβλέπω πόλεμο μεταξύ 
Αγγλικού και Γερμανικού συγκροτήματος. Πόλεμο 
πολύ χειρότερο από τον προηγούμενο. Στον πόλε-
μο αυτό, θα κάνω ό, τι μπορώ για να μην εμπλακεί 
η Ελλάδα αλλά αυτό θα είναι δυστυχώς αδύνατο. 
Και επαναλαμβάνω και πάλι, αυτό προπαντός να 
μην εξέλθει της αίθουσας αυτής. Είναι περιττό να 
σας πω ότι η θέση μας στη σύρραξη αυτή, θα είναι 
στο πλευρό της Αγγλίας»5.

Μετά την παραπάνω δήλωση, διεγράφη και η 
Ναυτική πολιτική της Ελλάδας, προορισμένη να πο-
λεμήσει ως σύμμαχος της Αγγλίας. Η πρώτη σκέψη, 
λοιπόν, ήταν η άμυνα των ελληνικών ακτών, αφ’ 
ενός διότι είναι πολυνησιακή χώρα και αφ’ ετέρου 
οι ακτές θα βοηθούσαν περισσότερο τα λιγοστά 
πλοία που είχαν απομείνει στον ελληνικό ναυτικό 
στόλο. Τα νησιά και τα ακρωτήρια, επέτρεπαν την 
εγκατάσταση παρατηρητηρίων, σταθμών εφοδια-
σμού, αεροδρομίων και σημείων απόκρυψης για 
μικρά σκάφη, ώστε κανένα εχθρικό πλοίο να μην 
μπορεί να εισέλθει χωρίς να γίνει αντιληπτό και 
έτσι να προσβάλλεται από κάθε μεριά.

Ήδη από την 9/11/1935 Μόνιμη Εγκυκλίου 
του Υπουργείου Ναυτικών, συνεστήθη η «Ανω-
τέρα Διοίκηση Τοπικής Αμύνης» (Α.Δ.Τ.Α) υπό τη 
δικαιοδοσία της οποίας υπήχθη η Επάκτιος και 
η Αντιαεροπορική Άμυνα. Οι ακτές του κράτους 
κατανεμήθηκαν στις εξής «Ναυτικές Αμυντικές 
Περιοχές» (Ν.Α.Π.) ως εξής: 1. Δυτικής Ελλάδας 
(με έδρα την Πάτρα) 2.Κρήτης (Χανιά) 3. Νοτίου 
Αιγαίου (Πειραιάς) 4. Ευβοίας (Χαλκίδα) 5. Βορείου 
Αιγαίου (Θεσσαλονίκη) 6. Ανατολικών Νήσων (Χί-
ος) Αναλυτικά το σχέδιο οργάνωσης της παράκτιας 
άμυνας φαίνεται στο Χάρτη (Χάρτης Ι). Η Α.Δ.Τ.Α. 
στην οποία τοποθετήθηκαν, εξειδικευμένοι στο 
πυροβολικό και στις οχυρώσεις, αξιωματικοί και 
πολιτικοί μηχανικοί, επελήφθη αμέσως του έργου 
της. 

Το όλο έργο της παρακτίου άμυνας, είχε τε-
λειώσει κατά την παραμονή του Ελληνοϊταλικού 

5  Ο.π.

πολέμου. Το σύνολο των δαπανών για τις επάκτιες 
οχυρώσεις δεν υπερέβαινε το ποσό των 288 εκα-
τομμυρίων δραχμών. Πιστώσεις διετέθησαν από 
το Ταμείο Εθνικού Στόλου και κάποια άλλα εκτός 
προϋπολογισμού6. Επιπλέον για τα επάκτια οχυ-
ρά, χρησιμοποιήθηκαν πυροβολικά κυρίως από 
το θωρηκτό «Λήμνος» και άλλων παροπλισμένων 
πλοίων αλλά και πυροβόλα απ’ το εύδρομο «Έλλη» 
κατά τη μετασκευή του. 

Επιπλέον για την οχύρωση του Θερμαϊκού 
κόλπου, χρησιμοποιήθηκαν τα ήδη εγκατεστημένα 
εκεί πυροβόλα του τουρκικού θωρηκτού «Φετήχ-
Μπουλέντ». Ακόμα, από το εξωτερικό έγινε προμή-
θεια Α/Α πυροβόλων, οργάνων Διεύθυνσης Βολής, 
προβολέων και άλλων αναγκαίων μηχανημάτων

Στο κεφάλαιο που ακολουθεί, περιλαμβάνεται 
επιγραμματικά η οργάνωση παράκτιας άμυνας 
στο Σαρωνικό κόλπο, αλλά και πιο αναλυτικά η 
οργάνωση του Βόρειου Οχυρού Αιγίνης στη θέση 
Πέρδικα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2o
Η ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΧΥΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 
ΣΤΗΝ ΠΕΡΔΙΚΑ ΑΙΓΙΝΗΣ

2.1.  Το σχέδιο οχύρωσης  
του Σαρωνικού κόλπου

Τη συγκρότηση και τον οπλισμό των οχυρών του 
Σαρωνικού, Πατραϊκού και Ευβοϊκού κόλπου, ανέ-
λαβε ο Αντιναύαρχος Οικονόμου, αμέσως μετά τη 
μυστική δήλωση του Μεταξά στο Ανώτατο Ναυτικό 
Συμβούλιο.

Το σχέδιο για την ενίσχυση της παράκτιας 
άμυνας στο Σαρωνικό κόλπο, προέβλεπε την κα-
τασκευή α) Βόρειου Οχυρού στον Τούρλο Αιγίνης, 
β) Νοτίου Οχυρού στον Πύργο Αιγίνης, γ)Οχυρό 
στις Φλέβες7, δ) Πυροβολείο Πούντας8 και ε) Πυ-
ροβολείο Κεράμου. Για την καλύτερη οργάνωση, 
όσον αφορά στις οχυρωματικές κατασκευές που 
θα διατελούνταν στην Αίγινα, όρισε υπεύθυνο τον 
Υποναύαρχο Ράλλη, ο οποίος εκείνη την περίοδο 
διατελούσε Διευθυντής της Ανώτερης Διοίκησης 
Τοπικής Άμυνας.

6  Εκθ. Πεπραγμένων Α.Δ.Π.Α. Πλοιάρχου Βανδώρου, σελ 32-36
7  Νησίδα του Αργοσαρωνικού. Βρίσκεται στα βόρεια του Σα-

ρωνικού κόλπου, ανατολικά της Αίγινας και νότια της Βου-
λιαγμένης.

8  Βρίσκεται στον Πόρο Αττικής.
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Ως επί το πλείστον, τα έργα άρχισαν άμεσα, 
ενώ τα οχυρά βρέθηκαν σε ικανοποιητικό βαθμό 
ετοιμότητας κατά την έκρηξη του Β’ Παγκοσμίου 
Πολέμου, εκτός από ελάχιστες λεπτομέρειες που 
συμπληρώθηκαν κατά την παραμονή του Ελληνο-
ϊταλικού πολέμου.

2.2.  Το σχέδιο του πυροβολείου  
στην Πέρδικα

2.2.1. Τοπογραφικές μελέτες
Σύμφωνα με το Αρχείο Υπηρεσίας Ιστορίας του 
Ναυτικού, όσον αφορά στο Νότιο Οχυρό στη θέ-
ση Πύργος, ο Ράλλης γνωστοποίησε στον Οικο-
νόμου, ότι ύστερα από αναγνώριση της περιοχής 
στα ΝΑ άκρα της Αίγινας, η Περιοχή Πέρδικα 
εμφανιζόταν πλεονεκτικότερη του Πύργου για 
τους εξής λόγους: α) Η θέση Πύργος λόγω του 
μεγάλου υψομέτρου της θα είχε μεγάλα απυ-
ρόβλητα στα εγκατασταθησόμενα πυροβόλα, 
ενώ οι θέσεις των πυροβόλων στην Πέρδικα θα 
παρείχαν εξαιρετικά μικρότερα, β) η θέση στον 

Πύργο, δεν προσέφερε ευνοϊκή κορυφογραμμή 
για προκάλυψη του πυροβολείου από την πίσω 
μεριά γ) η θέση των πυροβόλων στην Πέρδικα 
θα έμενε αφανής από τα εχθρικά πλοία και δ) 
ήταν εγγύτερη προς το σημείο του κυρίου προ-
ορισμού του πυροβολείου γιατί προστάτευε το 
δίαυλο Μέθανα-Πέρδικα.

Επιπλέον, ο Υποναύαρχος πρότεινε την εγκατά-
σταση των πυροβόλων 7’’ και 3’’ από το θωρηκτό 
Λήμνος στα πυροβολεία που θα κατασκευάζονταν 
για να εκπληρώσουν τους εξής προορισμούς: α) το 
πυροβόλο των 7’’ θα παρεμπόδιζε από απόσταση 
να πλησιάσουν τα πλοία το πεδίο των ναρκών, ενώ 
εκείνο των 3’’, αρχικά θα προασπιζόταν αμέσως 
το πεδίο, και δευτερευόντως θα εκτελούσε βολές 
φωτιστικών βλημάτων, ή βολές απόκρουσης κατά 
τυχόν απόβαση.

Τέλος, η Α.Δ.Τ.Α. έστειλε τοπογραφικό διά-
γραμμα της περιοχής, αλλά και σχεδιάγραμμα 
στο οποίο φαίνονταν οι τομείς βολής των πυρο-
βόλων, τα απυρόβλητα, καθώς και τα στοιχεία Δι-
εύθυνσης Βολής και προβολέων.(Χάρτης Ι,ΙΙ, ΙΙΙ) 

Χάρτης οργάνωσης παράκτιας και αντιαεροπορικής άμυνας.



96  Ναυτική Επιθεώρηση | Τεύχος 589-Τομος 174

Επιπλέον, δήλωνε καθ’ όλα έτοιμη να ξεκινήσει τα 
απαραίτητα και αναγκαία έργα αυτών των πυρο-
βολείων και ζητούσε την έγκριση των 4.000.000 
δραχμών9.

Το σχέδιο προέβλεπε:
3 πυροβόλα των 7’’/45 Αμ. (του θωρηκτού 

«Λήμνος»)
3 ταχυβόλα των 3’’/50 Αμ. (του θωρηκτού 

«Λήμνος»)
3 πολυβόλα Α/Α Τα 40/39
1 Προβολέας φορητός Α/Α και επιφάνειας των 

150 ε/μ
1 Σταθμό Διεύθυνσης Βολής για τα πυροβόλα 

των 7’’/45 Αμ.
1 Σταθμό Διεύθυνσης Βολής για τα ταχυβόλα 

3’’/50 Αμ.
Ηπιυπόγειες προασπισμένες πυριταποθήκη και 

βληματαποθήκη10

9  Αρ. Πρ. 216 στο Α.Δ.Π.Α. «Πυροβολείον Πέρδικας»
10  Αρ. 1521 στο Α.Δ.Π.Α. «Σχέδιο Ανεγέργεως οχυρού εις Πέρ-

δικαν»

Ο Οικονόμου από το Γ.Ε.Ν. ενέκρινε εντός 5 
ημερών την αλλαγή της θέσης ζητώντας λεπτο-
μερή προϋπολογισμό των δαπανών.

2.2.2. Προϋπολογισμός Δαπανών
Η έγκριση της δαπάνης για τα υπό εκτέλεση έργα, 
ανήλθε στις 3.500.000 δραχμές, με ένα επιπλέον 
έργο προς συμπλήρωση του οχυρού, με προβλε-
πόμενη έναρξη εργασιών το 1938-9, ώστε να μην 
επιβαρυνθεί το Δημόσιο εκείνη την περίοδο. Το 
συμπληρωματικό έργο, θα ανερχόταν, το μέγιστο, 
στα 1.800.000 δραχμές.

Όσον αφορά στους προβολείς, εγκρίθηκε 
το ποσό 200.000 δραχμές για την κατασκευή 
κρύπτης και για το προσωπικό στην περιοχή του 
Πύργο.11

Ένα επιπλέον κονδύλι εγκρίθηκε για τα εξής 
αναγόμενα στο οχυρό Πέρδικας στις 8.200.000 
δραχμές: όργανα και τηλεφωνικό δίκτυο Δ.Β. και 

11  Εκθ. Πεπραγμένων Α.Δ.Π.Α. Πλοιάρχου Βανδώρου 
30/06/1941

Χάρτης ΙΙ: Τοπογραφικό Διάγραμμα Πέρδικας με τις τελικές θέσεις των εγκαταστάσεων.
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εγκατάστασή τους (7.250.000 δραχμές), ηλε-
κτρομηχανές και εξαρτήματα Κ.Η.Σ. (500.000) 

Αεροθλιπτική (250.000) και μηχανήματα αερι-
σμού μάχης (200.000). τα παραπάνω όργανα και 

Χάρτης ΙΙΙ: Τομείς βολής των πυροβολείων3’’, απυρόβλητα Σ.Δ. Βολής και προβολέων.
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μηχανήματα αγοράστηκαν από το εξωτερικό με 
έγκριση την 9η Ιουνίου 1937.12

12  Αρ. Πρ. Ι89/907 στο παλαιό αρχίο Α.Δ.Π.Α. «Εγκρίσεις δι’ 
αποπεράτωσιν ΠΕΡΔΙΚΑΣ»

2.2.3.  Τεχνικές και εργασιακές 
προδιαγραφές

Μετά την τοπογραφική μελέτη στην οποία υπε-
βλήθη η περιοχή της Πέρδικας καθώς και την 
απόφαση για τον προϋπολογισμό των δαπανών 
των έργων, το Υπουργείο Ναυτικών επέβαλε σε 
όλες τις συνεργαζόμενες Α.Ε. ανάδοχους έργων, 

Χάρτης ΙV: Απυρόβλητα θέσεων πυροβολείων 7’’.
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να υπογράψουν ένα συμφωνητικό, σύμφωνα με 
το οποίο θα εξυπηρετούσαν την ασφάλεια και τη 
μυστικότητα των έργων.

Για την επίτευξη αυτών, οι Α.Ε. όφειλαν μετά 
την υπογραφή της σύμβασης να προβούν σε εξο-
νυχιστική εξέταση του ποιού του προσωπικού των 
συνεργαζόμενων γραφείων, αλλά και να απομα-
κρύνουν κάθε εργάτη ο οποίος δεν ενέπνεε από-
λυτη εμπιστοσύνη από εθνικής άποψης. Όσοι, δε, 
πληρούσαν τα παραπάνω κριτήρια, υποχρεώνο-
νταν με τη σειρά τους να βεβαιώσουν εγγράφως 
τη συνεργαζόμενη Α.Ε. ότι ήταν Έλληνες «διαπνε-
όμενοι υπό αγνού Πατριωτισμού και αυστηρώς 
εχέμυθοι».13

Μετά τον έλεγχο και την πρόσληψη των ερ-
γατών, οι εταιρείες ήταν υποχρεωμένες να υπο-
βάλλουν ονομαστική κατάσταση του προσωπικού 
στην οποία αναγραφόταν η θέση και ο βαθμός του 
καθενός, από τον πιο υψηλά ιστάμενο μέχρι και 
το κατώτατο υπηρετικό όργανο που θα απασχο-
λούταν στις εργασίες της οχύρωσης της θέσης 
Πέρδικα.

Επιπλέον, οι εταιρείες, υποχρεώθηκαν να υπο-
βάλλουν υπέυθυνη δήλωση για τη φύλαξη των 
σχεδίων των έργων και των λοιπών απόρρητων 
στοιχείων καθώς και ότι όριζαν ονομάστικά έναν 
υπεύθυνο ο οποίος θα προστάτευε όλα τα απόρ-
ρητα έγγραφα σ’ ένα κιβώτιο ασφαλείας, ενώ σε 
περίπτωση κλοπής ενός από αυτά, θα αποδιδόταν 
η κατηγορία περί προδοσίας της Πατρίδας σ’ εκεί-
νον αλλά και στην εταιρεία.

Πριν ξεκινήσουν τα έργα, όλοι οι προσλη-
φθέντες εργαζόμενοι αιτήθηκαν ειδικού δελτίου 
ταυτότητας, το οποίο ελεγχόταν κατά την είσοδο 
και έξοδό τους στους χώρους του εργοταξίου. Το 
προσωπικό παρέμεινε αυστηρά αμετάβλητο μέχρι 
τη λήξη των έργων προκειμένου να αποφευχθούν 
διαρροές.

Ιδιαίτερη προσοχή απαιτήθηκε για την επιλογή 
εργοδηγών και επιστατών, οι οποίοι ευθύνονταν 
για τον έλεγχο των εγκεκριμένων εργατών καθη-
μερινά, όσον αφορά στην ώρα προσέλευσής τους, 
την ασφάλειά τους, αλλά και την ακριβή εκτέλεση 
της εργασίας τους ώστε να μην προέκυπτε βλάβη 
στα έργα. Σε τέτοια περίπτωση ο εργάτης τιμω-

13  Αρ. 30 στο Α.Δ.Π.Α. «Κανονισμός Εργοληψιών εν Αμυντικαί 
Ζώναις (Κ.Ε.Α.Ζ)»

ρούνταν στο Ναυτοδικείο με την κατηγορία Εθνική 
Ζημία.

Όλοι οι εργαζόμενοι ήταν υποχρεωμένοι να 
σιτίζονται και να διανυκτερεύουν στην Εργατική 
Εστία Αιγίνης και σε καμία περίπτωση υπαίθρια. 
Επιπλέον, σε περίπτωση ατυχήματος, το Υπουργείο 
είχε μεριμνήσει επιμελώς, τουλάχιστον για την 
πρόχειρη νοσηλεία. Κοντά στα εργοτάξια, φρό-
ντισε να εγκαταστήσει παραπήγματα Μαγειρείου, 
Κοιτωνισμού, Νοσηλείας. Το τελευταίο περιείχε και 
Φαρμακείο τύπου Ερυθρού Σταυρού, καθώς και 
ερμάριο φαρμάκων.

Για τον έλεγχο των παραπάνω και την κανο-
νικότητα της λειτουργίας του, υπεύθυνοι ήταν ο 
επόπτης Μηχανικός αλλά και οι απεσταλμένοι επι-
στάτες. Ευθύνη τους ήταν η επάρκεια των υπνω-
τηρίων και των απαραίτητων ξύλινων κρεβατιών, 
των εστιατορίων, και των τραπεζιών και εδράνων, 
καθώς και για την επάρκεια νοσηλείας σε περί-
πτωση πολλαπλών ατυχημάτων σε ταυτόχρονα 
διαστήματα. Επιπλέον μεριμνούσαν καθημερινά 
για τη στεγανότητα αυτών των παραπηγμάτων σε 
περίπτωση βροχής, καθώς και για την κατασκευή 
και καθαριότητα στοιχειωδών αποχωρητηρίων.

Ο Μηχανικός και οι επιστάτες λογοδοτούσαν 
στο Διαχειριστή (Δ.Α.Ζ.) ο οποίος ήταν όργανο 
του Υπουργείου και φρόντιζε να ενημερώνει το 
τελευταίο για τυχούσα παραμέληση των αρμο-
διοτήτων των υφισταμένων του14. Στις επιπλέον 
υποχρεώσεις του Διαχειριστή εντάσσονταν και οι 
έγκαιρες και ακριβείς εκτελέσεις πληρωμής του 
προσωπικού.

Στο Διαχειριστή εκτός από τον Μηχανικό, λογο-
δοτούσαν επίσης οι τροφοδότες, όσον αφορά στην 
ποιότητα και επάρκεια των τροφών, την ποσότητα 
των μερίδων καθώς και την τιμή της, αλλά και την 
επάρκεια των σκευών, τραπεζιών και εστιατορίων.

Για τις ακόμα ασφαλέστερες συνθήκες εργα-
σίας, οι εργαζόμενοι υπεβλήθησαν σε Υγειονομι-
κές εξετάσεις πριν την έναρξη των εργασιών, ενώ 
καθημερινές επισκέψεις εκτελούσαν καθημερινά 
ένας Υγειονομικός Ιατρός και ένας Επιθεωρητής 
Εργασίας από τα αντίστοιχα Υπουργεία.

14  Σε περίπτωση κορεσμού χωρητικότητας των υπνωτηρίων, 
ο Δ.Α.Ζ. υποχρεωνόταν να το αναφέρει άμεσα και τηλε-
γραφικά στο αρμόδιο τμήμα του Υπουργείου. (Κανονισμός 
εργοληψιών Εν Α. Ζώναις (Κ.Ε.Α.Ζ.)
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Όσον αφορά στην ασφάλεια του χώρου, τοπο-
θετούνταν Ναύτες ως ειδικοί σκοποί σε όλες τις 
εισόδους του χώρου, απεσταλμένοι από το Ναύ-
σταθμο, όλο το 24ωρο. Επιπλέον το προσωπικό 
δεν μπορούσε να εξέλθει από το χώρο εργασίας 
σε καμία περίπτωση χωρίς ειδική άδεια από το 
Διαχειριστή, ενώ οι ώρες έναρξης και λήξης της 
εργασίας καθώς και σίτισης και ανάπαυσης τηρού-
νταν αυστηρά οι ίδιες για όλους καθημερινά, ώστε 
να μην αδικείται κανένας εργαζόμενος.

Μετά τη λήξη της καθημερινής εργασίας, γινό-
ταν η παράδοση του εργοταξίου στο Νυχτοφύλα-
κα, ο οποίος σε καμία περίπτωση δεν μπορούσε 
να εισέλθει εντός του χώρου, εκτός από την περί-
πτωση νυκτερινής εφόδου του Διαχειριστή και του 
ειδικού σκοπού.

Τέλος, όσον αφορά στις πληρωμές του προ-
σωπικού, αυτή γινόταν κάθε εβδομάδα ή κάθε 
15ήμερο, εντός τριών ημερών από τη λήξη της 
εξοφλητέας περιόδου. Επιπλέον τις ημέρες των 
πληρωμών, στο εργοτάξιο εισέρχονταν ναύτες 
που εκτελούσαν χρέη ταχυδρόμου, για να παρα-
λάβουν τα χρήματα προς ταχυδρομική αποστολή 
στις οικογένειες των εργατών. Όπως θα δούμε και 
σε επόμενο κεφάλαιο στα αναλυτικά έξοδα των 
έργων, σε κανένα δεν περιλαμβάνεται κόστος για 
το εργατικό δυναμικό. Οι πληρωμές του εργατικού 
δυναμικού επιβάρυναν το Υπουργείο και όχι τις 
συνεργαζόμενες εταιρείες.

2.3.  Η εργολαβία του μηχανικού 
Τζιρμπίνου: 1937

Όλες οι παραπάνω ενέργειες, είχαν λήξει μέχρι 
την 5η Σεπτεμβρίου 1936. Στις 12 Οκτωβρίου ο 
Υπουργός των Ναυτικών Ι. Παπαβασιλείου, υπέ-
γραψε τη σύμβαση κατασκευής οχυρωματικών 
έργων στην Πέρδικα Αιγίνης, με το μηχανικό Α. 
Τζιρμπίνο. Η επιλογή του εργολάβου έγινε μετά 
από διαγωνισμό που διεξήχθη με απόφαση του 
Ελληνικού Δημοσίου προκειμένου να ενισχυθεί η 
παράκτια άμυνα κοντά στην πρωτεύουσα.

Η σύμβαση προέβλεπε τα εξής:
Την κατασκευή δύο πυροβολείων 7’’, το κα-

θένα από τα οποία θα περιελάμβανε υπόβαθρο 
πυροβόλου, πυριταποθήκη και βληματαποθήκη 
(το τρίτο πυροβολείο θα τοποθετούνταν λίγο αρ-
γότερα).

Την κατασκευή δύο πυροβολείων 3’’ το κα-

θένα από τα οποία θα περιελάμβανε υπόβαθρο 
πυροβόλου και πυριταποθήκη.

τη μεταφορά των παραπάνω πυροβόλων από 
το Ναύσταθμο στην Πέρδικα.

την κατασκευή πολυβολείου με δύο πολυβόλα, 
το καθένα απ’ τα οποία θα περιελάμβανε υπόβα-
θρο πολυβόλου και κρύπτες φυσιγγίων.

Καταφύγιο πολυβολείου-παρατηρητηρίου
Στρατώνα 40 ανδρών
Οδικό δίκτυο από την παραλία μέχρι τα πυ-

ροβολεία.
Ο εργολάβος ήταν υποχρεωμένος να προβεί 

σε έναρξη εργασιών 3 ημερών από την υπογραφή 
της σύμβασης, να έχει παραδώσει το έργο εντός 
εννέα μηνών, καθώς και να μην αναθεωρήσει 
καμία τιμή στα υλικά ή στο κόστος εργασίας που 
είχε ήδη συμφωνηθεί από τα δύο υπογεγραμμένα 
μέρη15.

Οι εργασίες για την κατασκευή του έργου κα-
θώς και η περάτωση του, έλαβαν χώρα εντός του 
προβλεπόμενου χρόνου που επέβαλε ο Υπουργός. 
Στα επόμενα μέρη του κεφαλαίου, αναλύονται οι 
εργασίες που διενεργήθηκαν για την περάτωση 
του έργου, τα υλικά που χρησιμοποιήθηκαν γι’ αυ-
τό, καθώς και τα κόστη τους.

2.3.1. Ποιότητα υλικών
Όλα τα υλικά που χρησιμοποιήθηκαν ήταν εξαιρε-
τικής ποιότητας. Άλλωστε, το αρμόδιο Υπουργείο, 
επισήμαινε εμφανώς στον εργολάβο, τη σπουδαι-
ότητα του έργου, στέλνοντας επιβλέποντες υπαλ-
λήλους στην Πέρδικα καθ’ όλη τη διάρκεια των 
έργων. Όσον αφορά, συγκεκριμένα, στα χρησιμο-
ποιούμενα υλικά:

Το τσιμέντο ήταν τύπου LAND ή ερυθρού 
κύκλου (υψηλής αντοχής) και προερχόταν από 
Ελληνικές Βιομηχανίες απ’ τις οποίες εξαιρέθη-

15  Αξιοσημείωτο είναι το άρθρο 12 της σύμβασης, το οποίο 
υποχρέωνε τον μηχανικό με απόλυτη μυστικότητα, η πα-
ράβαση της οποίας από μέρους του Τζιριμπίνου ή του 
προσωπικού του, θα ενέπιπτε στη διάταξη του κοινού ποι-
νικού νόμου «περι προδοσίας κατά της Πατρίδας». Αρ. Πρ. 
456 του Α.Δ.Π.Α «Πρακτικά Εργολαβίας μηχανικού Τζιρμπίνου 
1937» σελ. 7.
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κε εξ’ αρχής η εταιρεία ΧΑΛΥΨ16, η άμμος που 
ήταν καθαρή από θαλάσσιες ή χημικές προσμί-
ξεις, ενώ τα χαλίκια συγκεκριμένης διαμέτρου 
(0,5-3 cm για τα σιδηροπαγή, και έως 7 cm για 
τα απλά σκυροδέματα), θαλάσσια, ή λατομείου, 
επίσης καθαρά, το νερό που χρησιμοποιήθηκε 
για την παρασκευή και τη διαβροχή του σκυρο-
δέματος, ήταν αυστηρά «γλυκό» αποκλείοντας 
έτσι τη χρήση θαλάσσιου ύδατος σε καμία πε-
ρίπτωση, ο σίδηρος που χρησιμοποιήθηκε είχε 
αντοχή 3700 gr/cm2 και ήταν ποιότητας ST. 
37x12 (DIN 1962).

2.3.2. Δαπάνες έργων 
Τα πυροβόλα 7’’ φορτώθηκαν από το Ναύσταθ-
μο και ξεφορτώθηκαν σε κατάλληλη θέση επί της 
ακτής της Πέρδικας. Ρυμουλκά φορτηγίδες, γερα-
νοί και άλλα μηχανήματα του εργολάβου για τη 
μεταφορά στην ακτή, κόστισαν 75.000 δραχμές. 
Επίσης η μεταφορά του από την ακτή στη θέση 
εγκατάστασης και εντός των προβλεπόμενων 
για κάθε πυροβόλο λεκανών, γινόταν μέσω της 
διανοιγμένης οδού η κεκλιμένων επιπέδων, ενώ 
κόστισε 32.000 δραχμές. Για την εγκατάσταση του 
βάθρου απαιτήθηκαν χαλύβδινες και ξύλινες πλά-
κες, οι οποίες αγοράστηκαν και προσκομίστηκαν 
στο εργοτάξιο, μόνο τις τελευταίες μέρες πριν την 
ολοκλήρωση του έργου. Η δαπάνη για την εγκατά-

16  Σύμφωνα με το άρθρο 2 των προδιαγραφών τεχνικών 
όρων της σύμβασης, η τιμή τσιμέντου της εταιρείας ΧΑΛΥΨ 
ήταν υψηλή σε σχέση με τις άλλες Ελληνικές εταιρείες. Αρ. 
Πρ. 714 του Α.Δ.Π.Α.«Δια την κατασκευήν οχυρωματικών 
έργων εις την θέσιν Πέρδικα (Αιγίνης)’».

σταση του βάθρου και την οριζοντίωση της βάση 
πάνω στην οποία εγκαταστάθηκε το πυροβόλο, 
κόστισε 5.000 δραχμές επιπλέον.

Αντίστοιχα η μεταφορά ενός πυροβόλου 3’’ 
στοίχισε 12.500 δραχμές, η μεταφορά του από 
το Ναύσταθμο ως την ακτή της Πέρδικας 4.500 
δραχμές, ενώ η αντίστοιχη εγκατάσταση του βά-
θρου και η οριζοντίωση της βάση κόστισε 2.000 
επιπλέον.

Στο σύνολικό κόστος μεταφοράς των πυρο-
βόλων, συμπεριλαμβανόταν και η τιμή της ασφά-
λειας των πυροβόλων από την αγγλική εταιρείας 
LLOYDS. 

Ενδιαφέρον παρατηρείται και στο κόστος 
και για τη λεκάνη, του πολυβόλου, όπου για τα 
2 πολυβόλα 7’’, οι εκσκαφές, οι σωληνώσεις, το 
σκυρόδεμα και τα εργατικά, κόστισαν στο κράτος 
50.000 δραχμές.

Αξίζει να σημειωθεί ότι για την καλύτερη οχύ-
ρωση της Αίγινας, ο εργολάβος ανέλαβε κατόπιν 
εντολής του Υποναύαρχου Ράλλη, να μεταφέρει 
και να εγκαταστήσει στην κορυφή της Αίγινας δύο 
δίδυμους πύργους των 12’’/45 επίσης από το πα-
ροπλισμένο «Λήμνος», ολικού βάρους 900 τόνων 
το καθένα. Το έργο υπήρξε δυσχερέστατο, ενώ η 
επιτυχής πραγματοποίησή του, αποτέλεσε άθλο 
για την Ελλάδα και τίτλο τιμής για το Ναυτικό αλλά 
και για την ελληνική βιομηχανία.17

Οι εργασίες για την κατασκευή της οδού από 
την ακτή της Πέρδικας μέχρι τα πυροβολεία διήρ-
κεσαν 3 μήνες. Οι εκσκαφές γαιών με εκρηκτικά, 

17  Αρ. πρ. 87 του Α.Δ.Π.Α. στο παλιό απόρρητο αρχείο Α.Δ.Π.Α.

ΕΡΓΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΤΑ ΤΕΜΑΧΙΟ ΣΥΝΟΛΟ

Πυροβολείο 7’’ 2 714.362 1.428.724

Πυροβολείο 3’’ 3 319.827 959.481

Μεταφορά πυροβόλων 1 281.000 281.000

Λεκάνες πολυβόλων πυροβολείου 2 50.000 50.000

Καταφύγιο πολυβολείου 1 294.800 294.800

Οδικά έργα 1 110.145 110.145

Στρατώνας 40 ανδρών 1 271.863 271.863

ΣΥΝΟΛΟ 3.396.013
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οι ξηρολιθοδομές, οι λιθοδομές, οι εκθαμνώσεις 
κόστισαν 110.145 δραχμές, ενώ ο στρατώνας 
κόστισε 271.863. Τέλος, οι κατασκευές του κα-
ταφύγιου του πολυβολείου, κόστισαν 294.800 
δραχμές18.

2.4.  Η Εργολαβία της «ΤΕΚΤΩΝ Α.Ε.»: 
1939

Στις 22 Μαΐου, και πολύ αργότερα από την ολο-
κλήρωση των έργων υπό την εποπτεία του μηχα-
νικού Τζιριμπίνου στην Πέρδικα, η Α.Δ.Π.Α. εξέθεσε 
σε μειοδοτικό διαγωνισμό μια δεύτερη κατασκευή, 
η οποία περιελάμβανε τα εξής έργα:

α) Σταθμός Διεύθυνσης Βολής 7’’ 
β) Σταθμός Διεύθυνσης Βολής 3’’
γ) Κρύπτη προβολέα
δ) Εργασίες προστασίας των υπαρχόντων έρ-

γων από διάβρωση
ε)Π αρατηρητήριο Μ.Β.
στ) Αντλιοστάσιο ενός φρέατος
Σύμφωνα με την προκήρυξη του διαγωνισμού, 

ο εργολάβος θα έπρεπε να έχει πτυχίο 4ης τάξης, 
άδεια ασκήσεως επιτηδεύματος, πιστοποιητικό 
ότι ανήκει στην Εργοληπτική Οργάνωση καθώς 
κι πιστοποιητικό Τ.Ε.Ε. και ότι έχει εκπληρώσει τις 
υποχρεώσεις του προς αυτό για το έτος 1939-40. 
Επιπλέον, η προκήρυξη περιελάμβανε έναν ενδει-
κτικό προϋπολογισμό, του ύψους των 1.800.000 
δραχμών19. Στις 31 του ίδιου μήνα, επέκτεινε τον 
προϋπολογισμό στα 1.900.000.20

Στις 7 Ιουνίου του ίδιου έτους, η οικοδομική 

εταιρεία «Τέκτων», υπέγραψε την ανάληψη των 
παραπάνω έργων. Ενδιαφέρον παρατηρείται στο 
ότι πολλές εταιρείες έκαναν προσφορές μικρότε-

18  Αρ. πρ. 462 του Α.Δ.Π.Α. «Πρακτικόν Επιτροπής Ελέγχου Δια τα 
Έργα Ι (Ν.Ο.Α.) 20/08/1938».

19  Αρ. πρ. 478 στο Α.Δ.Π.Α «Πρόσκληση συμμετοχής εις δη-
μοπρασίαν».

20  Αρ. πρ. 3219 στο παλαιό αρχείο Α.Δ.Π.Α «Περίληψη περί συ-
μπλήρωσης τιμολογίου “Νέων έργων ΙΙ”».

ρες του προϋπολογισμού, αλλά ο διαγωνισμός δό-
θηκε στην «Τέκτων» η οποία προσέφερε έκπτωση 
12% του αρχικού προϋπολογισμού21.Η έκπτωση 
δεν έγινε ποτέ, παρά ξέφυγε κατά πολύ εκτός προ-
ϋπολογισμού.

2.4.1. Ποιότητα υλικών
Οι τοπογραφικές μελέτες είχαν ήδη γίνει, όταν 
επιλέχθηκε η Πέρδικα έναντι του Πύργου, ως πλε-
ονεκτικότερη θέση εγκατάστασης οχυρωματικών 
έργων. Τα υλικά που χρησιμοποιήθηκαν ήταν ίδι-
ας ποιότητας με εκείνη της πρώτης εργολαβίας. 
Μερικές διαφορές που μπορούμε να διακρίνουμε 
είναι οι εξής:

Το τσιμέντο ήταν τύπου PORTLAND προερχό-
μενο από Ελληνικές Βιομηχανίες από την Ελευ-
σίνα, το Βόλο ή τη Δραπετσώνα, από εργοστάσια 
του συνεταιρισμού Γενικής Εταιρείας Σιμέντων, ο 
σίδηρος που χρησιμοποιήθηκε είχε αντοχή 3700 
gr/cm2 και ήταν ποιότητας ST. 37x12 (DIN 1962), 
η ποιότητά των εξακριβωνόταν επίσης μέσω ελέ-
χγου, ώστε να ανταποκρίνεται στους Κανονισμούς 
δοκιμών του Α.Δ.Π.Α. ενώ όλα τα υλικά που χρη-
σιμοποιήθηκαν για τις ηλεκτρικές και υδραυλικές 
εγκαταστάσεις, υπόκεινταν κι αυτά σε έλεγχο, 
αφού πρώτα εγκρίνονταν από το Υπουργείο. Τέ-
λος, η προέλευσή τους ήταν αυστηρά ελληνική και 
πληρούσαν τους γερμανικούς κανονισμούς22.

2.4.2. Δαπάνες
Α. Σταθμός Διεύθυνσης Βολής 3’’

Τέλος, οι μεταφορές, τα υλικά και οι κατα-
σκευές, για τις πρόσθετες εργασίες προστασίας 
των υπαρχόντων έργων από διάβρωση κόστισαν 
763380 δραχμές, για το Παρατηρητήριο 228100, 

21  Αρ. πρ.78 στο παλαιό αρχείο Α.Δ.Π.Α. «Προσφορά “Τέκτων” 
εις δημοπρασίαν».

22  Αρ. Πρ. 3214 στο παλαιό αρχείο ΑΔΠΑ «Πρακτικά Εργολαβίας 
“Τέκτων Α.Ε.” (1939-1940)», σελ. 10.

ΕΡΓΑ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

Σταθμός Διεύθυνσης Βολής 3’’ 1 61390 61390

Σταθμός Διεύθυνσης Βολής 7’’ 1 1408310 1408310

 Κρύπτες προβολέων 2 200005 400010
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και για το Αντλιοστάσιο ενός φρέατος 30490. Το 
συνολικό κόστος επομένως ανέρχεται 2174680 
δραχμές, πολύ περισσότερο δηλαδή του αρχικού 
προϋπολογισμού.23

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3o:
Η ΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΟΧΥΡΟΥ ΚΑΤΑ  
ΤΟ Β’ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΟΛΕΜΟ
Όλες οι εργασίες τόσο στο οχυρό της Πέρδικας, 
όσο και στα άλλα οχυρά του Σαρωνικού είχαν τε-
λειώσει πριν την ιταλική επίθεση. Ο πρωτεύων και 
δευτερεύων οπλισμός είχε εγκατασταθεί, καθώς 
και οι προβολείς και τα διάφορα μέσα συνεννό-
ησης, και κατόπιν επιτυχών δοκιμών βρίσκονταν 
σε λειτουργία. Διάφορες εργασίες εξακολούθησαν, 
βέβαια, να εκτελούνται και μετά την ιταλική επί-
θεση, αλλά αφορούσαν κυρίως στη συμπλήρωση 
του ήδη υπάρχοντος οπλισμού.

Στις 4 Οκτωβρίου το 1940, ο Αντιναύαρ-
χος Οικονόμου, επιθεώρησε όλα τα οχυρά της 
ΝΑΠ3, μεταξύ των οποίων και το οχυρό της 
Πέρδικας. Οι εργασίες που είχαν συντελεστεί 
στο οχυρό ήταν λίαν ικανοποιητικές, η Α/Α άμυ-
να όμως ήταν ασθενέστατη, αφού αποτελούταν 
μόνο από τρία πολυβόλα, τα οποία στερούνταν 
μάλιστα και μεταλλικών ταινιών για τη λειτουρ-
γικότητά τους.

Ένα ακόμα πρόβλημα που εντόπισε ο Οικο-
νόμου, ήταν η πληρότητα του οχυρού. Η χωρητι-
κότητά του ανερχόταν στα 323 άτομα (συμπερι-
λαμβανομένων 105 από το Στρατό Ξηράς), αλλά 
το προσωπικό υφίσταντο αρκετά κενά και έπρεπε 
να αυξηθεί τουλάχιστον κατά 50 άτομα. Ακόμα, 
πρότεινε την επίταξη τριών αγροτικών οικίσκων, 
κατάλληλων για τη στέγαση των ανδρών του πο-
λυβολείου και του Σ.Ξ.

Ένα επιπλέον ζήτημα που έχρηζε άμεσης επί-
λυσης ήταν η θέση της εκκλησίας κοντά στο οχυ-
ρό. Ο τρούλος της εκκλησίας ήταν ορατός ακόμα 
και από τον Πόρο, έτσι η κατεδάφιση του τρούλου 
φάνηκε σαν μια καλή άμεση επίλυση του προβλή-
ματος, αλλά με διατήρηση του ναού. Το κτίσμα 
θα εξυπηρετούσε τόσο στον εκκλησιασμό των 
ανδρών όσο και στο στρατωνισμό τους, αλλά και 
στην πρόχειρη αποθήκευση υλικών. Ακόμα, για την 

23  Αρ. πρ. 3429 στο παλαιό αρχείο ΑΔΠΑ «Πρακτικόν Επιτροπής 
Ελέγχου Δια τα Νέα Έργα ΙΙ (Ν.Ο.Α.) 15/08/1940».

απόκρυψη του ναού, πρότεινε να βαφτεί εξωτερι-
κά στα χρώματα παραλλαγών.

Ο δρόμος για την Αίγινα αν και είχε τελειώσει, 
το ζήτημα της μεταφοράς δεν είχε επιλυθεί. Απαι-
τούνταν ο εφοδιασμός του οχυρού με τουλάχιστον 
μία μοτοσυκλέτα, το καλύτερο δυνατό από τη Χω-
ροφυλακή της περιοχής, της οποίας η συμβολή σε 
περίπτωση επιστράτευσης θα ήταν απαραίτητη στο 
οχυρό. Η χρήση ιστιοφόρου για τη συγκοινωνία 
του οχυρού, ήταν ένα ακόμα ζήτημα που έπρεπε 
να λυθεί ριζικά όπως και για τα υπόλοιπα οχυρά 
του Σαρωνικού, γιατί τα έξοδα ενοικίασής τους για 
ένα χρόνο, ανέρχονταν περίπου στην αξία αγοράς 
τους.

Για όλα τα παραπάνω ζητήματα, ο Οικονόμου 
έκρινε απαραίτητη τη διάθεση 10.000 δραχμών 
για τη συντήρηση κάθε πυροβολείου, και 2.000-
4.000 για αγορές σκευών και κλινοσκεπασμάτων 
για κάθε οχυρό, αφού παρατήρησε ότι σ’ αυτό 
υστερούσαν σχεδόν όλα τα οχυρά της ΝΑΠ3. Τέ-
λος, έκρινε σκόπιμο να αποφευχθεί η οποιαδήποτε 
μετακίνηση των αξιωματικών από τα οχυρά, διότι 
θα είχε άμεσο αντίκτυπο στην ετοιμότητά τους24.

Το πρωί της 28ης Οκτωβρίου του 1940, ο 
πλοίαρχος Γ. Παγκάρας παρέλαβε τη διοίκηση του 
συγκροτήματος των οχυρών του Σαρωνικού, ενώ 
στο Ν.Ο.Α. προΐσταντο ο Υποπλοίαρχος Ρίτσος.

Το οχυρό είχε επανδρωθεί κάτω του προβλε-
πόμενου αριθμού οργανικών θέσεων για τις πο-
λεμικές ανάγκες, και το ολιγάριθμο των αξιωμα-
τικών δεν επέτρεπε τη συγκρότηση στοιχειώδους 
επιτελείου προς υποβοήθηση της διοίκησης. Έτσι 
ο διοικητής αναγκαζόταν να αναθέτει σε πολλούς 
από τους αξιωματικούς διπλά καθήκοντα. Οι υπα-
ξιωματικοί ήταν κατά ένα μεγάλο μέρος έφεδροι, 
πολλοί εκ των οποίων ήταν αποξενωμένοι από 
την ειδικότητά τους και στερούνταν διοικητικών 
και εκπαιδευτικών ικανοτήτων.

Ο διοικητής του συγκροτήματος των οχυρών 
του Σαρωνικού, επιδόθηκε με ζήλο στην οργάνω-
ση, την εκπαίδευση και το συντονισμό της συνερ-
γασίας των τριών οχυρών και έλαβε όλα τα μέτρα 
για την αξιοποίηση του έμψυχου και του άψυχου 
υλικού του. Εκπόνησε ειδικό σηματολόγιο για τη 

24  Αρ. Πρ. 248 στο Αρχείο Γενικής Επιθεώρησης Β.Ν.: «Επι-
θεώρηση ΝΑΠ3 4/10/1940».
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μεταξύ των οχυρών και της ΝΑΠ 3 συνεννόηση, 
καθώς και ειδικό εγκόλπιο, το οποίο διέγραφε τα 
καθήκοντα των βαθμοφόρων στα οχυρά.

Μια επιπλέον δυσχέρεια στη λειτουργία του 
οχυρού της Πέρδικας πρόσθετε το ζήτημα της 
ύδρευσης, την οποία προκαλούσε η έλλειψη μετα-
φορικών μέσων και υδροβυτίου. Η έλλειψη ύδα-
τος προκαλούσε πολλές ανησυχίες με το συνεχή 
σοβαρό κίνδυνο πυρκαγιάς, προκαλούμενη είτε 
τυχαία είτε από εχθρική επίθεση.

Σε όλη τη διάρκεια του πολέμου, δε δόθηκε η 
ευκαιρία να χρησιμοποιηθεί το βαρύ πυροβολικό 
του οχυρού. Χρησιμοποιήθηκαν μόνο τα ενεργά 
Α/Α μέσα του οχυρού εναντίον των διερχόμενων 
ή επιτιθέμενων κατ’ αυτών αεροσκαφών, αραιά 
κατά τη διάρκεια του ελληνοϊταλικού πολέμου, 
συχνότερα κατά τη γερμανική επίθεση. Κατά την 
αντιαεροπορική αυτή δράση, αναφέρεται από το 
διοικητή Ν.Ο.Α. η κατάρριψη εχθρικού βομβαρδι-
στικού τη νύχτα της 7/4/41. Επίσης σημειώθηκε 
από το διοικητή του συγκροτήματος η καταστροφή 
τριών ακόμα εχθρικών αεροσκαφών στο Β.Ο.Α. 
(Τούρλο).

H εξέλιξη των πολεμικών γεγονότων μετά τη 
γερμανική επίθεση και οι σφοδρές επιθέσεις της 
εχθρικής αεροπορίας σε όλη την περιοχή μεταξύ 
του Πειραιά και της Αίγινας, επέφεραν στα οχυρά 
σοβαρή μείωση του ηθικού, το οποίο προσπαθού-
σαν να τονώσουν και ο διοικητής του συγκροτήμα-
τος, Υποπλοίαρχος Ν. Ρίτσος και οι επιμέρους προ-
ϊστάμενοι. Από την 18/04/41 έως την 23/04/41 
υπήρχαν συνεχείς αεροπορικές επιθέσεις καθ’ όλη 
τη διάρκεια της μέρας. Όλες αυτές τις μέρες, κανέ-
νας αξιωματικός ή ναύτης δεν έδειξε απειθαρχία 
ή δειλία, αλλά εκτελούσαν “με ζήλο και αυταπάρ-
νηση το καθήκον προς την πατρίδα”.25

Την 23/04/41, διοικητής ανέλαβε ο Αντιπλοί-
αρχος Τρ. Κωνσταντινίδης, ως αρχαιότερος μάχι-
μος αξιωματικός, ενώ την 26/4/41 μεταβιβάσθηκε 
από το ΓΕΝ διαταγή αχρήστευσης του οπλισμού 
και καταστροφής των κλείστρων των πυροβόλων 
επιφάνειας και των πυριτίδων τους. Την ίδια νύχτα 
μεταδόθηκε κι άλλη διαταγή για τη συμπληρωμα-
τική καταστροφή των πυροβόλων, των οργάνων 
χειρισμού και των μέσων Διεύθυνσης Βολής.

Κατόπιν πολύωρης, μεθοδικής και σκληρής 

25  Έκθεση Πεπραγμένων Υποπλοίαρχος Ν. Ν. Ρίτσος 24/04/41

εργασίας ολόκληρου του προσωπικού των οχυ-
ρών του Σαρωνικού, έγιναν οι διαταχθείσες αχρη-
στεύσεις. Στο οχυρό της Πέρδικας, τα πυρομαχικά, 
τα κλείστρα και οι πυρίτιδες καταποντίσθηκαν σε 
βαθιά ύδατα, ενώ μεγάλο μέρος του πυροβολι-
κού συνετρίβη με μηχανικά μέσα. Η καταστροφή 
συνεχίστηκε καθ’ όλη την 27/4/41 ενώ από τις 
καταστροφές, σύμφωνα με διαταγές του κέντρου, 
εξαιρέθηκαν τα ενεργά Α/Α μέσα, απ’ όλα τα οχυρά 
του Σαρωνικού.

Την καταστροφή του πολεμικού υλικού επακο-
λούθησαν οι απολύσεις των εφέδρων αξιωματι-
κών και υπαξιωματικών, αν και κάποιοι παρέμειναν 
εθελούσια. Συνολικά στα οχυρά του Σαρωνικού 
παρέμειναν οι διοικητές, οι υποδιοικητές, το μόνιμο 
προσωπικό των αξιωματικών και υπαξιωματικών 
και περίπου 180 ναύτες στρατεύσιμοι ή μη26.

Εν τω μεταξύ, το οχυρό των Φλεβών είχε δι-
αλυθεί πλήρως, κατόπιν απευθείας οδηγίας του 
Ναυάρχου Οικονόμου. Τα οχυρά Β.Ο.Α. και Ν.Ο.Α. 
διαλύθηκαν οριστικά στις 6 Μαΐου και παρέμε-
νε σ’ αυτά μια μικρή δύναμη χωροφυλάκων για 
φρούρηση. Ο διοικητής του Ν.Ο.Α., Υποπλοίαρχος 
Μαράγκης, έμεινε μέχρι της οριστικής παραλαβής 
του οχυρού από τους Γερμανούς, στους οποίους 
και το παρέδωσε στις 17 Μαΐου 194127.

Συμπεράσματα
Η δράση του ΝΟΑ στο Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, κρί-
νεται μάλλον μηδενική, αφού η μόνη του επιτυχία 
ήταν η κατάρριψη ενός εχθρικού αεροσκάφους 
λίγο πριν την παράδοσή του στους Γερμανούς. Η 
συμβολή της ΑΔΠΑ, του ΓΕΝ και των εταιρειών κα-
θώς και η μεταξύ τους συνεργασία, είναι σίγουρα 
αναμφίβολες, και μάλλον αυτές είναι εκείνες που 
αναδεικνύονται περισσότερο στη διαδικασία κατα-
σκευής του οχυρού, παρά το ίδιο το οχυρό.

Το οχυρό της Πέρδικας, δεν ήταν παρά μόνο 
ένα δείγμα του συνολικού έργου για την οργά-
νωση της παράκτιας άμυνας. Σύμφωνα με όσα 
ειπώθηκαν παραπάνω, δεν μπορούμε εύκολα να 
κρίνουμε αν τελικά οι κατασκευαστικές εργασίες, 
οι δημόσιες δαπάνες, οι δυσκολίες που έπρεπε να 
αντιμετωπιστούν προκειμένου το οχυρό να είναι 
σε ετοιμότητα για τον επερχόμενο πόλεμο, αντα-

26  Φωκάς, 519 
27  Έκθεση Πεπραγμένων Αγ. Μαράγκης 10/6/1941
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ποκρίθηκαν στις προσδοκίες του. Σε μια εποχή 
που η τεχνολογική πρόοδος, το οδικό δίκτυο και 
οι μεταφορές στην Ελλάδα βρίσκονταν σε πρώιμο 
στάδιο, η μεταφορά όλου αυτού του υλικού που 
χρησιμοποιήθηκε στα έργα, αποτέλεσε για το Ελ-
ληνικό Ναυτικό και τις συνεργαζόμενες εταιρείες 
πραγματικό άθλο.
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σκευήν οχυρωματικών έργων εις την θέσιν Πέρδι-
κα (Αιγίνης)».

Αρ. Πρ. 456 στο παλαιό Α.Δ.Π.Α. «Πρακτικά Εργολαβίας 
μηχανικού Τζιρμπίνου 1937».

Αρ. Πρ. 87 στο αρχείο Α.Δ.Π.Α. στο παλιό απόρρητο αρ-
χείο Α.Δ.Π.Α.

Αρ. Πρ. 462 στο αρχείο Α.Δ.Π.Α. «Πρακτικόν Επιτροπής 
Ελέγχου Δια τα Έργα Ι (Ν.Ο.Α.) 20/08/1938».

Αρ. Πρ. 478 στο Α.Δ.Π.Α «Πρόσκληση συμμετοχής εις 
δημοπρασίαν».

Αρ. Πρ. 3219 στο παλαιό αρχείο Α.Δ.Π.Α «Περίληψη περί 
συμπλήρωσης τιμολογίου “Νέων έργων ΙΙ”».

Αρ. πρ.78 στο παλαιό αρχείο Α.Δ.Π.Α. «Προσφορά “Τέ-
κτων” εις δημοπρασίαν».

Αρ. 3031 στο Α.Δ.Π.Α. «Γενικοί όροι σύμβασης Δια τα νέα 
Έργα ΙΙ εις Περδικαν».

Αρ. Πρ. 3214 στο παλαιό αρχείο ΑΔΠΑ «Πρακτικά Εργο-
λαβίας “Τέκτων Α.Ε.” (1939-1940).

Αρ. πρ. 3429 στο παλαιό αρχείο ΑΔΠΑ «Πρακτικόν 
Επιτροπής Ελέγχου Δια τα Νέα Έργα ΙΙ (Ν.Ο.Α.) 
15/08/1940».

Αρ. Πρ. 248 στο Αρχείο Γενικής Επιθεώρησης Β.Ν.: «Επι-
θεώρηση ΝΑΠ3 4/10/1940».

ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΑΝΩΤΕΡΑΣ 
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΑΡΑΚΤΙΟΥ ΑΜΥΝΑΣ

Έκθεση Πεπραγμένων ΑΔΠΑ Υποπλοίαρχου Ν. Ν. Ρίτσος 
24/04/41.

Έκθεση Πεπραγμένων ΑΔΠΑ Αγ. Μαράγκης 10/6/1941.
Εκθ. Πεπραγμένων Α.Δ.Π.Α. Πλοιάρχου Βανδώρου 

30/06/1941.
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Επιχειρήσεις Ειρήνης της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης στα Βαλκάνια: Στρατηγικές  
και Θεσμικές Διαστάσεις
Του Παναγιώτη Παλαιού
Ανθυποπλοιάρχου (Ο) ΠΝ

Της Αριστέας Αντύπα
Ερευνήτριας στο Κέντρο Ρωσίας, Ευρασίας & Νοτιανατολικής Ευρώπης του Παντείου Πανεπιστημίου

Από την υπογραφή της συνθήκης του Μάαστριχτ.
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Η Αριστέα Αντύπα γεννήθηκε τον 
Ιανουάριο του 1982 στην Αθήνα. Οι 
σπουδές της είναι οι ακόλουθες:
ΜSc σε Ευρωπαϊκά ζητήματα στο 
Université Robert Schuman στο Στρα-
σβούργο 
• ΜSc στην Παγκόσμια Ασφάλεια στο 
Université Montesquieu Bordeaux IV
• MSc στις Διεθνείς Σχέσεις & Στρα-
τηγικές Σπουδές στο Πάντειο Πανεπι-
στήμιο
• Γαλλική Φιλολογία στο Καποδιστρια-
κό Πανεπιστήμιο Αθηνών.
Στα πλαίσια των σπουδών της έχει 
εργαστεί στη Μονάδα Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου στη Μόνιμη Ελληνική 
Αντιπροσωπεία στις Βρυξέλλες καθώς 
και σε πολλές ερευνητικές ομάδες. 
Σήμερα είναι ερευνήτρια στο Κέντρο 
Ρωσίας, Ευρασίας & Νοτιανατολικής 
Ευρώπης του Πάντειου Πανεπιστημί-
ου.

Ο Ανθυποπλοίαρχος (Ο) Παναγιώ-
της Παλαιός ΠΝ γεννήθηκε στις 23 
Οκτωβρίου του 1984 στην Αθήνα. Το 
2003 εισήλθε στο οικονομικό τμήμα 
της Στρατιωτικής Σχολής Αξιωματικών 
Σωμάτων (Σ.Σ.Α.Σ) από όπου αποφοί-
τησε το 2007. Το ίδιο έτος ολοκλή-
ρωσε και τις σπουδές του στο τμήμα 
Οικονομικών Επιστημών (ειδίκευση 
στην Οικονομική Πολιτική) του Αρι-
στοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλο-
νίκης. Έχει παρακολουθήσει μεταπτυ-
χιακό πρόγραμμα (MA) στις Διεθνείς 
Σχέσεις και Στρατηγικές Σπουδές στο 
Πάντειο Πανεπιστήμιο και μεταπτυ-
χιακό πρόγραμμα (Mphil) στην Οικο-
νομική Πολιτική στο Καποδιστριακό 
Πανεπιστήμιο Αθηνών. Συγγράφει την 
διδακτορική του διατριβή στα Δημόσια 
Οικονομικά με αντικείμενο «Πολιτικά 
μοντέλα για τα ελλείμματα του προϋ-
πολογισμού», στο τμήμα Οικονομικών 
Επιστημών του Καποδιστριακό Πα-
νεπιστήμιο Αθηνών. Έχει υπηρετήσει 
στην Φ/Γ «Σπέτσαι>, Φ/Γ «Ψαρά», και 
στην Βάση Υποβρυχίων. Υπηρετεί στη 
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών 
του ΓΕΝ.
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Η ιστορία της ΕΕ ως παράγοντας εξωτερικής 
πολιτικής και πολιτικής ασφάλειας είναι σχετικά 
βραχεία. Μόλις με την Συνθήκη του Μάαστριχτ 
(1992) τα τότε 12 κράτη-μέλη αποφάσισαν να 
επεκτείνουν τις πολιτικές που αφορούσαν στην 
κοινή αγορά, με την καθιέρωση σε διακυβερνητική 
βάση μιας Κοινής Εξωτερικής Πολιτικής και Πολι-
τικής Ασφάλειας (ΚΕΠΠΑ)1. Με σκοπό την προώ-
θηση της δυνατότητας αυτόνομης δράσης/ενερ-
γούς συμμετοχής σε θέματα διεθνούς ειρήνης και 
ασφάλειας δημιουργείται η ΕΠΑΑ (ως μέρος της 
ΚΕΠΠΑ) με απόφαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλί-
ου στην Κολωνία το 1999. Στα επόμενα Ευρω-
παϊκά Συμβούλια επιτεύχθηκε αξιόλογη πρόοδος 
σε θεσμικό, επιχειρησιακό και στρατηγικό επίπεδο. 
Η συμφωνία Berlin-Plus που συνάπτει με το ΝΑ-
ΤΟ, το 2003, της δίνει το δικαίωμα πρόσβασης 
στην υποδομή της Ατλαντικής Συμμαχίας. Την ίδια 
χρονιά η ΕΕ υιοθετεί την Ευρωπαϊκή Στρατηγική 
Ασφάλειας με την οποία προσδιόρισε τον δικό της 
τρόπο πρόσληψης των απειλών και την στρατηγική 
για την αντιμετώπιση τους.

Μόνο μέλη του NATO Μέλη  
και των δύο οργανισμών
Πριν τη δημιουργία της ΕΠΑΑ η έλλειψη ενός στρα-
τιωτικού βραχίονα ήταν εμφανής και περιόριζε την 
ΕΕ στην χρήση εργαλείων ήπιας πολιτικής (soft 
power). Η ΕΠΑΑ είχε αρχικά σαν προσανατολισμό 
την χρήση στρατιωτικών μέσων για την διαχείρι-
ση εξωτερικών κρίσεων. Η εμφάνιση της όμως 
συνέπεσε χρονικά και με μία μεγάλη αλλαγή στο 
παγκόσμιο περιβάλλον ασφάλειας. Η εσωτερική 
ασφάλεια επανέρχεται στο προσκήνιο εξαιτίας 
των τρομοκρατικών επιθέσεων και των φυσικών 
καταστροφών. Η ύπαρξη προβλημάτων στην εσω-
τερική ασφάλεια σήμανε και την κατάργηση των 
διαχωριστικών γραμμών ανάμεσα σε εσωτερική 
και εξωτερική ασφάλεια. Άρα έμμεσα η ΕΠΑΑ θα 
μπορούσε να διαδραματίσει διπλό ρόλο καθώς οι 
δυο πολιτικές αλληλοεπηρεάζονται. 

Μπόρεσε η ΕΠΑΑ να φέρει εις πέρας το διπλό 
αυτό ρόλο; Ποια είναι τα προβλήματα με τα οποία 
ήρθε αντιμέτωπη μέχρι σήμερα και πως μπορεί να 

1  Η ΚΕΠΠΑ παρέχει το θεσμικό πλαίσιο για τη διαμόρφωση και 
εφαρμογή όλων των πτυχών της κοινής εξωτερικής πολιτικής 
και πολιτικής ασφάλειας των κρατών μελών της ΕΕ.

τα αντιμετωπίσει στο μέλλον; Θα καταφέρει η ΕΕ 
να εδραιώσει τη θέση της και να αναπτύξει περαι-
τέρω το συγκεκριμένο προφίλ πολιτικής ασφάλει-
ας συνδυάζοντας στενά πολιτικά και στρατιωτικά 
εργαλεία; Είναι σε θέση να ανταπεξέλθει στην 
προβλεπόμενη αύξηση των επιχειρήσεων; Αυτά 
είναι μερικά από τα ερωτήματα που θα επιχειρή-
σουμε να απαντήσουμε. 

Στρατιωτική & Μη Στρατιωτική 
Διαχείριση Κρίσεων 
Παρά την γρήγορη ανάπτυξη του στρατιωτικού 
μηχανισμού διαχείρισης κρίσεων υπήρξε ανά-
γκη για την ανάπτυξη και πολιτικών εργαλείων 
για την αντιμετώπιση κρίσεων (civilian crisis 
management). Η μη-στρατιωτική διαχείριση κρί-
σεων είναι η επέμβαση με πολιτικό προσωπικό σε 
μια κρίση η οποία μπορεί να είναι βίαια, ή όχι, με 
επιδίωξη να εμποδιστεί η περαιτέρω κλιμάκωση 
της και να υποβοηθηθεί η επίλυση της. Πιο συ-
γκεκριμένα, τον Ιούνιο του 2003, στο ευρωπαϊκό 
Συμβούλιο στη Φέιρα αποφασίστηκαν τεσσάρων 
ειδών πολιτικές: αστυνόμευση2, ενίσχυση του κρά-
τους δικαίου, δημόσια διοίκηση και πολιτική προ-
στασία και το 2004 προστέθηκαν από το Συμβού-
λιο της Ευρώπης η παρατήρηση (monitoring) και 
η προστασία των Εκπροσώπων της ΕΕ. Οι δυνα-
τότητες της Ένωσης στους τομείς αυτούς μπορούν 
να χρησιμοποιούνται είτε στο πλαίσιο αυτόνομων 
αποστολών υπό τη διοίκηση και τον έλεγχο της 
ΕΕ, είτε στο πλαίσιο επιχειρήσεων που διεξάγο-
νται από διεθνείς οργανισμούς, όπως ο ΟΗΕ. Στην 
πράξη, η πρώτη επιχείρηση διαχείρισης κρίσης της 
ΕΕ, στο πλαίσιο της ΕΠΑΑ ήταν η μη στρατιωτική, 
Αστυνομική Αποστολή στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη (Ια-
νουάριος 2003).

Από τις 23 επιχειρήσεις ΕΠΑΑ που πραγματο-
ποιήθηκαν από το 2003 έως το 2009, έξι ήταν 
στρατιωτικής φύσης, δεκατέσσερις μη-στρατιω-
τικής φύσης και τρεις μικτές. Αν και η ανάπτυξη 
επιχειρήσεων πολιτικής διαχείρισης κρίσεων θε-
ωρείται ευκολότερη από την στρατιωτική, στην 
πραγματικότητα συμβαίνει το αντίθετο. Το σημείο 
κλειδί στον στρατιωτικό πεδίο είναι οι πόροι και η 
πολιτική βούληση, ενώ η εμπειρία, οι αρχές και οι 

2  Οι πιο επιτυχημένες πολιτικές: η αστυνόμευση και η δημόσια 
διοίκηση και πολιτική προστασία. 
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πρακτικές που απαιτούνται είναι συνήθως διαθέσι-
μα στα περισσότερα κράτη-μέλη. Επίσης, υπάρχει 
και η συμβολή του ΝΑΤΟ που είναι σημαντική. 

Η κατάσταση διαφέρει στο μη-στρατιωτικό 
πεδίο, καθώς το πρόβλημα εδώ δεν εντοπίζεται 
αποκλειστικά στη βούληση και τους πόρους, αλλά 
στην ικανότητα και τον σχεδιασμό. Επιπλέον, στο 
μη στρατιωτικό πεδίο η όποια διαδικασία μεταρ-
ρύθμισης σε εθνικό επίπεδο είναι πιο χρονοβόρα. 
Η ανάγκη πολιτισμικής προσαρμογής, οργάνωσης 
και συνεργασίας μεταξύ του προσωπικού που 
επανδρώνει αυτές τις ομάδες έχει μεγαλύτερη ση-
μασία. Η διαδικασία ανάπτυξης μιας μη-στρατιω-
τικής επιχείρησης εμποδίζεται και από το γεγονός 
ότι εμπλέκονται σ’ αυτήν και οι τρεις πυλώνες της 
ΕΕ και περισσότερα εθνικά υπουργεία. Η ύπαρξη 
ενδο-θεσμικών συγκρούσεων μεταξύ Επιτροπής 
και Συμβουλίου και ενδεχόμενες ενστάσεις της 
Επιτροπής δυσκολεύουν ακόμη περισσότερο την 
ανάπτυξη επιχειρήσεων πολιτικής διαχείρισης. 

Στον τομέα αυτό η ΕΕ υπερέχει των ΗΕ και των 
ΗΠΑ καθώς είναι ο μόνος οργανισμός που δια-
θέτει τόσα πολλά μέσα και ο μόνος που έχει την 
δυνατότητα να τα συντονίζει τόσο σε στρατιωτικές 
όσο και μη στρατιωτικές κοινές δράσεις. Σύμφω-

να με τον Peter Vigo Jakobsen3, αν η ΕΕ θέλει 
να διατηρήσει αυτό το επίπεδο πρέπει να δώσει 
μεγαλύτερη έμφαση στην πολιτική διαχείριση. 
Άλλοι βέβαια συγγραφείς μιλάνε για την ανάγκη 
συνδυασμένης χρήσης και ανάπτυξης και των δυο 
δυνατοτήτων (στρατιωτικών και μη) καθώς στην 
ουσία η διαφορά είναι τεχνική, με την έννοια ότι 
στην πράξη οι μη-στρατιωτικές επιχειρήσεις έχουν 
ανάγκη στρατιωτικής υποστήριξης, ενώ οι στρατι-
ωτικές επιχειρήσεις ακολουθούνται συχνά από μη- 
στρατιωτικές ή από αναπτυξιακά και υποστηρικτικά 
προγράμματα.

Διαδικασία Λήψης Αποφάσεων4 
Σε περίπτωση κρίσης:

Σε περίπτωση που η επιχείρηση αποφασιστεί 
ετοιμάζεται μια Κοινή Δράση από την Επιτροπή και 
ένα λεπτομερές επιχειρησιακό σχέδιο. Διορίζεται 
ο επικεφαλής της αποστολής και τα κράτη-μέλη 

3  Jakobsen, Peter Viggo (2006) The ESDP and Civilian Rapid 
Reaction: Adding Value is Harder than Expected, in European 
Security, 15:3, 299-321.

4  Hazelzet H. Human Rights Aspects of EU Crisis Management 
Operations: From Nuisance to Necessity, International 
Peacekeeping, Vol.13, No4, December 2006, pp.565-565.

Ελικόπτερο της EUFOR σε επιχειρήσεις στη Βοσνία Ερζεγοβίνη.
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Policy Unit or
Situation Center 

εντοπίζουν  
την κρίση 

Με αίτημα των 
United Nations ή με 
πρωτοβουλία ενός 
Κράτους Μέλους

Commission EU Presidency

Political-Security
Committee (PSC)
ζητά συμβουλή   

από:

High Representa-
tive for Common 

Foreign and Security 
Policy (CFSP)

Civil aspects of 
Crisis Management 

(CIVCOM)

Politico-Military  
Group (PMG)

External Relations
Councillors

(financial aspect  
of CFSP)

Το Council Secretariat σχεδιάζει την 
επιχείρηση & συντονίζει συνεργάτες,  

πολιτικο-στρατιωτικά όργανα και δομές

Εντωμεταξύ το Κέντρο Επιχειρήσεων 
(Situation Center) συνεχίζει σε καθημερινή 
βάση τις αναφορές για την κατάσταση, ενώ

Τα Κράτη-Μέλη συζητούν τους τρόπους 
συνεισφοράς τους & η Επιτροπή ψάχνει  

για τους απαιτούμενους πόρους 

Ειδική αποστολή επί τόπου  διερευνά πιθανά 
ρίσκα και προτείνει τον κατάλληλο  

τύπο επιχείρησης

Τελικά το PSC επανεξετάζει τις αναφορές  
και τις προτάσεις και συστήνει στο Συμβούλιο 

την υλοποίηση ή  όχι, μιας στρατιωτικής  
ή μη-στρατιωτικής  επιχείρησης.
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υλοποιούν την συνεισφορά τους. Μέσα σε πέντε 
μέρες από την απόφαση του Συμβουλίου, η ΕΕ βρί-
σκεται στον χώρο δράσης. Παράλληλα σχεδιάζεται 
και μια στρατηγική απεμπλοκής, ώστε τα ΗΕ ή κά-
ποια τοπική οργάνωση να μπορεί στο άμεσο μέλ-
λον να αναλάβει την διεύθυνση της επιχείρησης. 
Πριν μερικά χρόνια μια τέτοια άμεση αντίδραση 
έμοιαζε μακρινό όνειρο. 

Καθορισμός του όρου «Εξωτερική 
Κρίση»
Καθώς ο αριθμός των κρίσεων είναι απεριόρι-
στος, η ΕΕ προβαίνει σε μια επιλογή του τι αποτε-
λεί μια κατάλληλη για επέμβαση κρίση. Οι κρίσεις 
θα πρέπει να είναι μικρές, διαχειρίσιμες, σχετικά 
«ασφαλείς». Ο τόπος όπου συμβαίνουν, η ένταση 
και η πρόσκληση από τις τοπικές αρχές είναι κα-
θοριστικοί παράγοντες για τη λήψη της απόφασης 
επέμβασης. Παράλληλα, επειδή η αποτυχία δεν 
είναι ανεκτή, γίνεται πολύ προσεκτική μελέτη των 
περιπτώσεων που θα υπάρξει επέμβαση.

Παράγοντες που οδηγούν  
σε Επέμβαση: 
Το γεγονός ότι η ΕΕ έχει αναμειχθεί δραστικά σε 
κάποιες κρίσεις, ενώ σε άλλες όχι, γεννά πλήθος 
ερωτημάτων. Σε μια προσπάθεια να εντοπίσουμε 
τους παράγοντες που την οδηγούν κάθε φορά στη 
λήψη της απόφασης επέμβασης, καταλήξαμε σε 
τρείς: τα συμφέροντα, οι νόρμες και οι θεσμοί.5

Α. Συμφέροντα 
Το συμφέρον είναι ένα σημαντικός παράγοντας 
επέμβασης και ιδιαίτερα για ένα παγκόσμιο παίκτη, 
όπως η ΕΕ, που πρέπει να διαδραματίζει ενεργό 
ρόλο στο διεθνές στερέωμα. Για παράδειγμα, στην 
περίπτωση της επέμβασης στα Βαλκάνια η ΕΕ ανέ-
λαβε την ευθύνη για την ασφάλεια στην περιοχή, 
καθώς αυτή είναι ευρωπαϊκό έδαφος. Γίνονται εύ-
κολα λοιπόν αναγνώσιμα τα ρεαλιστικά κίνητρα της 
επιχείρησης. Άλλοτε, η απόφαση επέμβασης σε πε-
ριοχές όπου η ΕΕ δεν έχει ουσιαστικά συμφέροντα 
ως Ενιαία Πολιτική Οντότητα, μπορεί να οφείλεται 
στα ειδικά συμφέροντα κάποιων κρατών-μελών. Σ’ 

5  Hazelzet H. Human Rights Aspects of EU Crisis Management 
Operations: From Nuisance to Necessity, International 
Peacekeeping, Vol.13, No4, December 2006, pp.568-569.

αυτή την περίπτωση υπερισχύει το εθνικό συμφέ-
ρον έναντι του κοινοτικού. Βέβαια, ο παράγοντας 
συμφέρον δεν μπορεί πάντοτε να ενεργοποιή-
σει όλες τις επεμβάσεις της Ένωσης, καθώς ενώ 
υπάρχουν περιπτώσεις με ξεκάθαρους διμερείς 
δεσμούς, ή οικονομικά και στρατηγικά οφέλη, παρ’ 
όλα αυτά η ΕΕ δεν επεμβαίνει, ούτε μέσω στρατι-
ωτικής, ούτε μέσω πολιτικής επιχείρησης. 

Β. Νόρμες
Οι επεμβάσεις της ΕΕ σε περιοχές όπως το Σουδάν 
και το Άσεχ, που δεν είναι ούτε μεγάλοι εμπορικοί 
συνεργάτες της Ένωσης, αλλά ούτε στρατηγικής 
σημασίας περιοχές, μπορεί να δικαιολογηθούν 
από την ανάγκη για δημιουργία ενός ασφαλέ-
στερου διεθνούς περιβάλλοντος. Είναι γεγονός 
ότι ορισμένες επιχειρήσεις έχουν αρνητική σχέση 
κόστους οφέλους και συνεπώς γίνεται δύσκολη η 
ερμηνεία τους αποκλειστικά μέσα από τις νόρμες 
και τα συμφέροντα, που είναι αναγκαίες αλλά όχι 
επαρκείς εξηγήσεις. Έτσι λοιπόν θα εξετάσουμε 
ένα τρίτο κριτήριο, τους θεσμούς.

Γ. Θεσμοί 
Για να κατανοήσει κανείς τις αποφάσεις της ΕΕ 
πρέπει να κατανοήσει τους θεσμούς και την διαδι-
κασία λήψης αποφάσεων: είναι ευκολότερη η συμ-
φωνία λήψης θετικών και όχι αρνητικών μέτρων. 
Η επέμβαση αποτελεί λοιπόν την τελευταία από 
τις επιλογές, δεδομένου του ότι μια χώρα μπορεί 
να μπλοκάρει μια τέτοιου είδους πρωτοβουλία. Κι 
ακόμη είναι ευκολότερη η εμπλοκή της ΕΕ σε πε-
ριοχές που ήδη βρίσκεται το ΝΑΤΟ ή τα ΗΕ, ή μετά 
από αίτημα για βοήθεια από τα ίδια τα ΗΕ, καθώς 

Το ευρωπαϊκό κοινοβούλιο στο Στρασβούργο.
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μ’ αυτό τον τρόπο ενισχύεται η νομιμοποίηση της 
ενέργειας. 

Αυτό που γίνεται φανερό είναι ότι ο συνδυα-
σμός των τριών αυτών παραγόντων φαίνεται να 
μπορεί να εξηγήσει καλύτερα τις επεμβάσεις της 
ΕΕ. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η επέμβα-
ση στο Άσεχ, όπου η περίοδος μετά το τσουνάμι 
προσέφερε ένα παράθυρο ευκαιρίας για επίλυση 
μιας μακροχρόνιας σύγκρουσης. Φυσικά η περιο-
χή ήταν στρατηγικής σημασίας (εμπόριο κλπ) και 
τουλάχιστον ένα κράτος-μέλος είχε ιστορικούς 
δεσμούς με την χώρα. Επιπλέον, η Ινδονησία δεν 
ήταν αρνητική στην επέμβαση της ΕΕ, ιδιαίτερα 
στα πλαίσια μιας συνεργασίας με την ASEAN. 

Σε άλλες περιπτώσεις όπου η ΕΕ δεν επενέβη, 
φαίνεται ότι ο «συνδυασμός» νορμών, συμφερό-
ντων και θεσμών δεν ήταν επαρκής γι αυτό, ή 
ότι οι συνθήκες δεν ήταν ώριμες για μια διεθνή 
επέμβαση. 

Προβλήματα Εφαρμογής της ΕΠΑΑ
Η ΕΕ δείχνει να έχει την βούληση να δώσει υπό-
σταση στην ΕΠΑΑ και να δοκιμάσει τις δυνατότητες 

της. Παρ’ όλα αυτά, πολλά είναι τα προβλήματα 
που εντοπίζονται στην οργάνωση και διεξαγωγή 
των επιχειρήσεων. Η έλλειψη στρατηγικής συ-
ναίνεσης ανάμεσα στα κράτη-μέλη σχετικά με το 
που, το πώς, το πότε και το γιατί θα αναληφθεί 
μια επιχείρηση περιορίζει την αποτελεσματικότητα 
της προσπάθειας και τον διεθνή ρόλο της Ένωσης. 
Περαιτέρω, το γεγονός ότι η ΕΕ δεν έχει αυτόνο-
μη στρατιωτική υποδομή την καθιστά δέσμια σε 
μεγάλο βαθμό της θέλησης και της πρωτοβουλί-
ας των μεγάλων κρατών-μελών της όσο και της 
υλικοτεχνικής υποδομής του ΝΑΤΟ. Επιπλέον, οι 
ανταγωνισμοί και οι αποκλίσεις ανάμεσα στις πο-
λιτικές των πυλώνων, οι δυσκολίες διάκρισης κα-
θηκόντων Επιτροπής και Συμβουλίου, η αδυναμία 
ταχείας αντίδρασης και οι ανεπαρκείς μηχανισμοί 
χρηματοδότησης και διανομής των διατεθειμένων 
πιστώσεων, καθιστούν δυσκολότερο το όποιο εγ-
χείρημα. Παράλληλα, εντοπίζονται και πολιτικά 
ζητήματα. Μέχρι πρόσφατα το Ε.Κοινοβούλιο δεν 
είχε αρμοδιότητα άσκησης κοινοβουλευτικού ελέγ-
χου σε στρατιωτικές αποστολές που εντάσσονται 
στα πλαίσια της ΕΠΑΑ.

Τα κράτη μέλη της ASEAN.
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Παρά την ανάγκη, η ΕΕ δεν έχει επεξεργαστεί 
ένα πλέγμα πολιτικών με τις οποίες τα στρατιωτικά 
και μη στρατιωτικά μέσα θα συνδυάζονται μεταξύ 
τους σε στρατιωτικές και μη στρατιωτικές επιχει-
ρήσεις ειρήνης κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να προ-
ωθούνται αφενός η επίλυση συγκρούσεων και η 
επιβολή, ή, η διατήρηση της ειρήνης και ταυτόχρο-
να οι απαραίτητες οικονομικές και πολιτικές μεταρ-
ρυθμίσεις, η οικοδόμηση δημοκρατικών θεσμών 
και η προστασία των ανθρώπινων δικαιωμάτων6

H μεταρρυθμιστική Συνθήκη της Λισαβόνας 
η οποία τέθηκε σε ισχύ την 1η Δεκεμβρίου 2009 
εισάγει στις υφιστάμενες συνθήκες-οι οποίες 
παραμένουν σε ισχύ- μια σειρά καινοτομιών και 
τροποποιήσεων που επηρεάζουν το πεδίο της 
εξωτερικής πολιτικής και ασφάλειας της Ένωσης. 
Μεταξύ άλλων: καταργείται η ανά εξάμηνο άσκηση 
της προεδρίας από τα κράτη-μέλη και δημιουρ-
γείται θέση Προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβου-
λίου με θητεία 2,5 ετών, η ΕΠΑΑ μετονομάζεται 
σε ΚΠΑΑ (Κοινή Πολιτική Ασφάλειας και Άμυνας) 
και καθορίζεται με μεγαλύτερη σαφήνεια ο ρόλος 
της, διευρύνονται οι αποστολές και το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο αποκτά καθοριστικό ρόλο στη δια-

6 Ibid. 

μόρφωση της εξωτερικής πολιτικής και ασφάλει-
ας της Ένωσης. Η γνώμη του ΕΚ ζητείται τακτικά 
για τις κύριες πτυχές και τις βασικές επιλογές της 
πολιτικής ασφάλειας και άμυνας της Ένωσης. 

Περιπτωσιολογική Εξέταση  
(Case Study)

A.  EUPM-EU Policy Mission  
(Βοσνία Ερζεγοβίνη)

Η EUPM (European Union Policy Mission) ξεκίνησε 
την 1/1/2003 και ολοκληρώθηκε τον Δεκέμβριο 
του 2009. Είναι η πρώτη πολιτική επιχείρηση δι-
αχείρισης κρίσεων (civilian crisis management) 
υπό το καθεστώς της ESDP. Συμμετείχαν 531 
στελέχη της αστυνομίας με 400 ακόμα άτομα ως 
προσωπικό υποστήριξης. Το κόστος ανήλθε στα 
38 εκατομμύρια Ευρώ εκ των οποίων τα 20 προ-
ήλθαν από τον προϋπολογισμό της ΕΕ. Τα κεντρικά 
της επιχείρησης βρίσκονταν στο Σεράγεβο. Σκοπός 
της ήταν η εγκαθίδρυση αστυνομικών υπηρεσιών 
που θα ανταποκρίνονται στα διεθνή πρότυπα7.

7 Antonio Missiroli (2003), “The European Union: Just a Regional 
Peacekeeper?”, European Foreign Affairs Review, 8: σελ 493-
503.

Στρατιώτες και Αξιωματικοί της EURFOR.
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Ακολουθήθηκε πολιτική αυξημένης αστυνό-
μευσης (hard policing). Η χρήση πολιτικών αυξη-
μένης αστυνόμευσης που στηρίζονται μόνο στην 
τεχνολογία, στην επιτήρηση και στην διαχείριση 
πληροφοριών ενέχει τον κίνδυνο να αυξήσει τις 
διαχωριστικές γραμμές αστυνομίας και πολιτών. 
Αρχικά βέβαια ενδέχεται να απαιτούνται ενισχυμέ-
να αστυνομικά μέτρα για να ελεγχθεί η κατάσταση. 
Όμως στην συνέχεια πρέπει να υπάρχει σταδιακή 
αποκλιμάκωση με εδραίωση της πεποίθησης ότι 
η ασφάλεια είναι αναγκαία συνθήκη για την ευη-
μερία. Οι τοπικές ανάγκες πρέπει να λαμβάνονται 
υπόψη και όχι να επιβάλλεται ένα μοντέλο. Οι ντό-
πιοι συχνά ξέρουν καλύτερα τις ιδιαίτερες ανάγκες 
τους και μπορούν να αποτελέσουν αξιόπιστη συ-
μπληρωματική πηγή δεδομένων για την σχεδίαση 
της στρατηγικής της αποστολής της ΕΕ. Η παραπά-
νω λογική ονομάζεται «limited reform agenda» 
και στοχεύει στην ενίσχυση συνεργατικών πολιτι-
κών σε αποστολές της ΕΕ καθώς και στην ενδυνά-
μωση του κοινωνικού στοιχείου και των τοπικών 
πρωτοβουλιών8. Η επιχείρηση φανέρωσε σημαντι-
κό χάσμα ανάμεσα στις διακηρυγμένες προθέσεις 
της ΕΕ και σε αυτά που εφαρμόστηκαν στην πράξη. 
Η επιχειρησιακή αποτελεσματικότητα της αστυνο-

8 Michael Merlingen και Rasa Ostrauskaite (2005), “Power/
Knowledge in International Peacebuilding: The Case of the EU 
Police Mission in Bosnia”, Alternatives, 30: 297-323.

μικής δύναμης ήταν άμεσα εξαρτημένη από την 
διάθεση των κρατών μελών να προσφέρουν τους 
απαραίτητους πόρους. Τελικά έγινε σαφές ότι η 
εξάρτηση αυτή ήταν τροχοπέδη στην επιχειρησι-
ακή επιτυχία9.

Β. CONCORDIA (Σκόπια)
Η επιχείρηση CONCORDIA στα Σκόπια διήρκησε 
από 31 Μαρτίου έως 10 Δεκεμβρίου 2003. Απο-
τελεί την πρώτη στρατιωτική αποστολή της ΕΕ. 
Στόχος της ήταν η εγκαθίδρυση ενός σταθερού και 
ασφαλούς περιβάλλοντος στο οποίο θα εφαρμο-
ζόταν η συμφωνία της Οχρίδας. Η Γαλλία διαδρα-
μάτισε κυρίαρχο ρόλο επιβεβαιώνοντας την αντί-
ληψη ότι συχνά οι επιχειρήσεις της ΕΕ βρίσκονται 
υπό τον έλεγχο ενός κράτους-μέλους. Ο προϋπο-
λογισμός ανήλθε στα 6,2 εκατομμύρια Ευρώ και 
συμμετείχαν συνολικά 13 κράτη μέλη και 14 μη 
μέλη της ΕΕ. Σημαντική υπήρξε η βοήθεια του ΝΑ-
ΤΟ ενώ η επιχείρηση ήταν ένα ουσιαστικό τεστ για 
την στρατηγική συνεργασία ΝΑΤΟ-ΕΕ στα πλαίσια 
του Berlin Plus.10 Σε τελική ανάλυση η Concordia 
υπήρξε σταθμός καθώς χαρακτηρίστηκε από την 

9 Ε. Φακιολάς και Ν. Τζιφάκης (2008), «Οι αστυνομικές αποστο-
λές της ΕΕ στα Δυτικά Βαλκάνια: Μία συστηματική αποτίμηση», Το 
βήμα των κοινωνικών επιστημών, (ΙΔ): 53, σελ.175.
10 Antonio Missiroli (2003), “The European Union: Just a Re-
gional Peacekeeper?”, European Foreign Affairs Review, 8: σελ 
493-503.

Το διακριτικό σήμα της EULEX στο Κόσοβο.
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στρατηγική και συμβολική της σημασία.11 Αφενός 
κάλυψε το κενό εξουσίας που εμφανίστηκε εξαι-
τίας της απόφασης των ΗΠΑ να έχουν μειωμένη 
παρουσία στα Βαλκάνια, αφετέρου σήμαινε την 
βαθύτερη ανάμειξη της ΕΕ στα διεθνή δρώμενα.

Γ. EULEX Kosovo (Κόσοβο) 
Η επιχείρηση ξεκίνησε στις 9 Δεκέμβριο 2008. 
Αποστολή της ήταν η εμπέδωση κλίματος εμπι-
στοσύνης ανάμεσα στον τοπικό πληθυσμό και τις 
αστυνομικές αρχές.12 Η επιχείρηση στόχευε μεταξύ 
άλλων στην εφαρμογή των μέχρι τότε συμφωνι-
ών για το Κόσοβο, στην οργάνωση της αστυνο-
μίας, της δικαιοσύνης καθώς και ενός Διεθνούς 
Γραφείου που θα είχε βοηθητικό ρόλο. Στον τομέα 
του δικαστικού σώματος ο στόχος ήταν να φτάσει 
στα επίπεδα των αντίστοιχων διεθνών.

Η βασική φιλοσοφία είναι ότι η ΕΕ θα πρέπει 
να εκπαιδεύσει, να επιτηρήσει αλλά οι τοπικές αρ-
χές θα πρέπει ουσιαστικά να διοικήσουν το κράτος 
τους. Μόνο σε περιπτώσεις που οι τοπικές αρχές 
αδυνατούν να εξασφαλίσουν την τάξη η ΕΕ θα 
επέμβει έχοντας και εκτελεστική εξουσία. Στον το-
μέα της δικαιοσύνης συναντούμε την μεγαλύτερη 
πρόκληση. Ειδικότερα οι τομείς των δικαιωμάτων 
ιδιοκτησίας, εγκληματικές ενέργειες πρώην πολι-
τικών και κυβερνητικών υπαλλήλων και τα δικαι-
ώματα της σερβικής μειονότητας αποτελέσαν τα 
σημεία που δόθηκε η μεγαλύτερη σημασία. Όσο 
αφορά την αστυνομία διαπιστώθηκε ότι η τοπική 
KPS λειτουργούσε ικανοποιητικά. Η ΕΕ θα ανα-
λάμβανε θέματα όπως διαδηλώσεις, οργανωμένο 
έγκλημα, εγκλήματα πολέμου, διεθνικά εγκλήματα, 
συνοριακός έλεγχος, διαφθορά, έλεγχος επενδύ-
σεων και διασφάλιση ανθρωπίνων δικαιωμάτων. 
Στην πολιτική διοίκηση έγινε προσπάθεια για δημι-
ουργία πολιτικού φορέα διοίκησης σε στρατηγικό 
επίπεδο με ευθύνη την διοίκηση πολιτικών κρί-
σεων. Ο επικεφαλής της ESDP θα ήταν υπόλογος 
στον τοπικό διοικητή πολιτικών επιχειρήσεων της 
ΕΕ, ο οποίος με την σειρά του θα ήταν υπόλογος 
έναντι της ΕΕ για υποθέσεις παραβίασης ανθρω-

11 Ε. Φακιολάς και Ν.Τζιφάκης (2006) «Οι ειρηνευτικές στρατι-
ωτικές επιχειρήσεις της ΕΕ στα Δυτικά Βαλκάνια: Το κενό “βού-
λησης-εφαρμογής”», Ελληνική επιθεώρηση πολιτικής επιστήμης, 
28: 85-107.
12 T. Zehetner (2007), “Waiting in the Wings-The civilian ESDP 
mission in Kosovo”, European Security Review, 33: σελ 1-6. 

πίνων δικαιωμάτων από μέλη της αποστολής. Ο 
νέος πολιτικός φορέας θα βρίσκεται εκτός της 
στρατιωτικής αλυσίδας της αποστολής της ESDP 
και θα λειτουργεί παράλληλα με αυτόν.

Στον τομέα της συνεργασίας με το ΝΑΤΟ οι 
πολιτικές αποστολές της ΕΕ ήταν εκτός του επί-
σημου διαλόγου ανάμεσα στα δύο μέρη. Υπήρξε 
ανάγκη συνεννόησης μεταξύ KFOR (NATO) και 
της επιχείρησης της ΕΕ καθώς και ανάγκη για 
ανταλλαγή πληροφοριών. Η KFOR είχε καταστή-
σει σαφές ότι η μετάβαση του ελέγχου από την 
επιχείρηση UNMIK των Ηνωμένων Εθνών στην ΕΕ 
δεν θα επηρέαζε το δικό της ρόλο και επομένως 
οι δύσκολες υποθέσεις ασφάλειας θα συνέχιζαν 
να αναλαμβάνονται από αυτή. Η μεταβίβαση του 
στρατιωτικού ρόλου από το ΝΑΤΟ στην ΕΕ θα γι-
νόταν αργότερα και αφού προηγουμένως ομαλο-
ποιούταν η κατάσταση.13

Η ΕΕ θέλησε να βοηθήσει ώστε τελικά οι ίδι-
οι οι Κοσοβάροι να αναλάβουν την εξουσία στα 
χέρια τους. Η περίπτωση του Κοσόβου δείχνει 

13 T. Zehetner (2007), “Waiting in the Wings-The civilian ESDP 
mission in Kosovo”, European Security Review, 33: σελ 1-6. 

Οι τομείς ευθύνης της KFOR.
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πως η ανθρωπιστική διαχείριση κρίσεων (crisis 
management) μπορεί να χρησιμοποιηθεί παράλ-
ληλα και για προώθηση πολιτικών ισχύος (power 
politics). 

Προτάσεις Αντιμετώπισης  
των Προβλημάτων
Καθώς προβλέπεται ότι θα υπάρξει αύξηση της 
ανάγκης για επεμβάσεις της ΕΕ και κατ’ επέκταση 
της εμπλοκής, απαιτείται:

−  Η συμμετοχή σε αυξημένης δυσκολίας επι-
χειρήσεις, ώστε να φανεί ο δυναμικός ρόλος 
της ΕΕ., για παράδειγμα: η αποσταθεροποί-
ηση στη Μέση Ανατολή, το πυρηνικό πρό-
γραμμα του Ιράν, η τρομοκρατία. Και αυτό 
γιατί η ΕΕ έχει κατηγορηθεί ότι αποφεύγει να 
αναλάβει κάποιο ρίσκο, καθώς έχει διαχει-
ριστεί μόνο κρίσεις που έχουν περάσει στην 
φάση της αποκλιμάκωσης, δηλαδή αποστο-
λές καταδικασμένες να επιτύχουν.

−  Ισχυρή & ενιαία Πολιτική Βούληση εντός της 
ΕΕ

−  Συνοχή και ισορροπία μεταξύ πολιτικών και 
στρατιωτικών μέσων. Προς αυτή την κα-
τεύθυνση θα βοηθήσουν, ενδεικτικά, i) ένα 

κέντρο επιχειρήσεων ii) η Ενίσχυση του ρό-
λου του Οργανισμού Ευρωπαϊκής Άμυνας 
(European Defence Agency).

−  Αξιοποίηση της εμπειρίας από παλαιότερες 
αποστολές

−  Βελτίωση της συνεργασίας με άλλους δρώ-
ντες και ιδιαίτερα με το ΝΑΤΟ και με ΗΠΑ 
(λόγω έλλειψης κοινής προσέγγισης και 
ανταγωνισμού) & προσδιορισμός του οργα-
νωτικού πλαισίου και των κριτηρίων συμ-
μετοχής μη κρατών-μελών και μάλιστα μη 
ευρωπαϊκών στις επιχειρήσεις της ΕΠΑΑ.

−  Συνεργασία μεταξύ των πυλώνων και των 
θεσμικών οργάνων (ήδη αρχίζουν να υπάρ-
χουν μηχανισμοί που συμβάλλουν προς αυ-
τή την κατεύθυνση όπως ο μηχανισμός Civ-
Mil Cell και ο μηχανισμός Crisis Response 
Coordination)

−  Αλλαγή του μηχανισμού χρηματοδότησης και 
αποδοτικότερη αξιοποίηση των υπαρχόντων 
πόρων14. Το ΕΚ έχει ζητήσει την σύνταξης 

14  Η ΕΕ έχει ετήσιο στρατιωτικό προϋπολογισμό 180 δις. ευρώ, 
δεύτερος μετά τις ΗΠΑ και όσος το άθροισμα της Κίνας, της 
Ρωσίας, της Ιαπωνίας, της Σαουδικής Αραβίας, της Ινδίας και 
της Ν. Κορέας μαζί.

Στρατιώτες της KFOR.
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ριοχές (ATALANTA) αποτελεί σημαντική παρα-
καταθήκη για το μέλλον.

Παρά τις όποιες αδυναμίες και ανεπάρκειες 
θα ήταν λάθος να μείνουμε σ’ αυτές καθώς η ΕΕ 
έχει αποδείξει ότι μπορεί να είναι ένας ικανός και 
αξιόπιστος παίκτης σε διεθνές επίπεδο. Η ανά-
πτυξη μιας ευρωπαϊκής στρατηγικής κουλτούρας 
θα μπορούσε να συμβάλει στη περαιτέρω συνερ-
γασία με ταυτόχρονη ανάπτυξη των μηχανισμών 
για την διατήρηση της ειρήνης, την οικοδόμηση 
δημοκρατικών θεσμών και την προστασία των 
ανθρώπινων δικαιωμάτων, τόσο στις στρατιωτι-
κές όσο και στις μη στρατιωτικές επεμβάσεις της 
Ε.Ε. 

Εάν η Ευρώπη επιθυμεί να έχει ουσιαστική 
συμβολή στις διεθνείς εξελίξεις και να λογίζεται 
ως ισχυρός δρών, τότε οφείλει να προχωρήσει 
άμεσα σε μία διαδικασία στενότερης συνεργα-
σίας μεταξύ των κρατών μελών. Τα ερωτήματα 
που προκύπτουν από μία τέτοια διαδικασία είναι 
πολλά. Το κυριότερο όμως είναι το πόση εθνική 
κυριαρχία είναι διατεθειμένα να παραχωρήσουν 
ή να μην παραχωρήσουν τα έθνη κράτη.

μιας Λευκής Βίβλου για θέματα Ασφάλειας 
και Άμυνας προκειμένου να καθοριστεί μιας 
σαφής στρατηγική για τους αμυντικούς πό-
ρους και τη χρήση τους.

Συμπεράσματα
Παρά τα όποια προβλήματα είναι γεγονός ότι 
η Ευρώπη προχωρεί με σταθερά βήματα προς 
την απόκτηση κοινής άμυνας και αξιόπιστου μη-
χανισμού ασφάλειας. Μια πορεία βέβαια που 
χαρακτηρίζεται πολλές φορές από μια διάστα-
ση ανάμεσα στις προθέσεις και τις ικανότητες 
της ΕΕ, καθώς ενώ οι πρώτες τείνουν να προ-
σλάβουν υπερεθνικό χαρακτήρα εξαρτώνται 
άμεσα από τις δεύτερες που παραμένουν δι-
ακυβερνητικές. Αυτό αποτελεί και τον πυρήνα 
της απόστασης ικανοτήτων-προσδοκιών, που 
δημιουργεί ένα κενό. Ένα κενό που τα τελευταία 
χρόνια, βέβαια, μοιάζει να αμβλύνεται καθώς 
υπάρχουν αρκετά επιτυχημένα παραδείγματα 
της ικανότητας της ΕΕ για πρωτοβουλίες. Η 
εμπειρία που έχει αποκομίσει έως τώρα από 
τις επιχειρήσεις στα Βαλκάνια και σε άλλες πε-

Το έμβλημα του NATO και οι σημαίες των κρατών μελών του.
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ΑΠΟΣΤΡΑΤΕΙΕΣ

• Τέθηκαν σε αυτεπάγγελτη αποστρατεία ως 
ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους 
οι παρακάτω Αρχιπλοίαρχοι:

Μάχιμοι: Γεράσιμος Παρίσης.
Μηχανικοί: Παναγιώτης Πέττας. 

• Τέθηκε σε αποστρατεία μετά από αίτησή τους 
οι παρακάτω Αρχιπλοίαρχοι Μάχιμοι: Χρήστος 
Παπαδημητρίου, Φίλιππος Ανδριανός.

• Προήχθησαν στο βαθμό του Πλοιάρχου και 
τέθηκαν σε αποστρατεία μετά από αίτησή τους 
οι παρακάτω Αντιπλοίαρχοι Μάχιμοι: Κωνστα-
ντίνος Αθανασιάς, Ιωάννης Ανύσης, Παναγιώτης 
Πέτρου.

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

Μάχιμοι: Λουκάς Κοτρώτσος, Παναγιώτης 
Γκιόκας, Δημήτριος Δαλακλής.

Μηχανικοί: Νικόλαος Μπεκιάρης, Ευάγγελος 
Αδάμ.

Οικονομικού: Παναγιώτης Παπαδάτος.

• Τέθηκαν σε αυτεπάγγελτη αποστρατεία 
ως ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία 
τους οι παρακάτω Αντιπλοίαρχοι (Ε): Γεώρ-
γιος Μπεκιαρίδης, Αντώνιος Παπασωτηρίου, 
Νικήτας Καλαφατάς, Ιωάννης Βαρδάκης, Πανα-
γιώτης Αγριανίτης, Ρήγας Χρυσοχού, Γεώργιος 
Λορεντζάτος, Αθανάσιος Λαϊβεράς, Ευάγγελος 
Πρίντζιος, Παναγιώτης Ανδριανός, Ματθαίος 
Λάππας, Γεώργιος Κουτσούμπεης, Κωνσταντίνος 
Διαμαντόπουλος.

• Προήχθη στο βαθμό του Αντιπλοιάρχου και 
τέθηκε σε αυτεπάγγελτη αποστρατεία ο Πλωτάρ-
χης (Ε) Γεώργιος Κατρόπουλος.

• Προήχθησαν στο βαθμό του Αντιπλοιάρ-
χου και τέθηκαν σε αποστρατεία μετά από αίτη-

σή σους οι παρακάτω Πλωτάρχες (Ε): Γεώρ-
γιος Ρόδης, Γεράσιμος Μελισσαράτος, Ιωάννης 
Τσιλιγιάννης, Βασίλειος Λίντας, Δημήτριος Χολής, 
Νικόλαος Βλάσσης, Κωνσταντίνος Μήτσουρας, 
Δημήτριος Μυτουλάκης, Νικόλαος Κακούρης, 
Σπυρίδων Μπαρμπαλιός, Γεώργιος Ζαφειράκης, 
Παναγιώτης Γκογκάκης, Ιωάννης Νέλλος, Ιωάν-
νης Παραμύθας, Χαράλαμπος Σολωμός, Γεώργιος 
Ζελενίτσας, Αδαμάντιος Ανδρικόπουλος, Ιωάννης 
Γαβριλάκης, Γεώργιος Ράτσικας, Εμμανουήλ Σαμ-
ψάκης, Ιωάννης Παναγιωτάκης, Γεράσιμος Λύκος, 
Γεώργιος Σεργεντάνης, Γεώργιος Νικολακάκης, 
Αναστάσιος Τσοπανίδης, Σπυρίδων Νικολακάκης, 
Ιωάννης Ζαχαρός, Ευστράτιος Στυλιανάκης, Φί-
λιππος Γιαννόπουλος, Ιωάννης Γερογιάννης, Δη-
μήτριος Δρυγούτης, Νικόλαος Πολυχρονάκης.

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

Μάχιμοι: Βασίλειος Διαλέτης, Γεώργιος Ορ-
φανάκης.

Μηχανικοί: Χαράλαμπος Σουλτάτης.

• Τέθηκαν σε αυτεπάγγελτη αποστρατεία ως 
ευδοκίμως τερματίσασες τη σταδιοδρομία τους οι 
παρακάτω Πλωτάρχες (Ε): Ασήμω Βλασσοπού-
λου, Θεοδώρα Πάνου.

• Τέθηκε σε αυτεπάγγελτη αποστρατεία η 
Πλωτάρχης (Ε): Αντωνία Χατζή.

• Προήχθησαν στο βαθμό του Πλωτάρχη και 
τέθηκαν σε αποστρατεία μετά από αίτησή τους οι 
παρακάτω Υποπλοίαρχοι (Ε): Αικατερίνη Λέκκα, 
Παναγιώτης Αργυρός.

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

Μάχιμοι: Νικόλαος Κωστάκης.
Υγειονομικού/Νοσηλευτικής: Κυριακή Μή-

τσιου.

ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ - ΑΝΘΥΠΑΣΠΙΣΤΩΝ - ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ
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• Τέθηκε σε αυτεπάγγελτη αποστρατεία ο 
Υποπλοίαρχος (Ε) Χρήστος Σταυρουλιδάκης.

• Τέθηκε σε αποστρατεία μετά από αίτησή του 
ο Υποπλοίαρχος (Ε) Ιωάννης Αγλαΐνης.

• Τέθηκαν σε αποστρατεία μετά από αίτησή 
τους οι παρακάτω Υποπλοίαρχοι (Ε): Κωνστα-
ντίνος Ψυχαράκης, Γεώργιος Ανδρουλιδάκης, Μι-
χαήλ Βαρκάς, Ελευθέριος Νιέρρης.

• Τέθηκαν σε αποστρατεία μετά από αίτησή 
τους οι παρακάτω Ανθυποπλοίαρχοι (Ε): Δημή-
τριος Γερονίκος, Ευαγγελία Παπαστεριάδη.

• Τέθηκε σε αποστρατεία μετά από αίτησή του 
ο Σημαιοφόρος (Ε) Ιωάννης Λελεδάκης.

• Τέθηκε σε αποστρατεία μετά από αίτησή του 
με το βαθμό του Ανθυπασπιστή ο Αρχικελευ-
στής (ΜΗΧ) Χαράλαμπος Μάραντος.

• Τέθηκε σε αυτεπάγγελτη αποστρατεία με το 
βαθμό του Ανθυπασπιστή ο Αρχικελευστής 
ΕΜΘ (ΜΗΧ) Ιωάννης Σούκουλης.

• Τέθηκαν σε αποστρατεία μετά από αίτησή 
τους με το βαθμό του Ανθυπασπιστή οι παρα-
κάτω Αρχικελευστές ΕΜΘ: Γεώργιος Καντάρης 
(ΜΗΧ), Ευάγγελος Περιορής (ΑΡΜ).

• Προήχθη στο βαθμό του Ανθυπασπι-
στή και τέθηκε σε αυτεπάγγελτη αποστρατεία 
ο Αρχικελευστής ΕΜΘ (ΗΝ/ΔΒ) Απόστολος 
Παπαδημητρίου, αποστρατεία λογιζομένη από 
16 Μαΐου 2014, ημερομηνία κατά την οποία 
απεβίωσε.

• Τέθηκε σε αποστρατεία μετά από αίτησή του 
με το βαθμό του Αρχικελευστή ο Επικελευστής 
ΕΜΘ Δήμος-Δημήτριος Μαθηνός.

ΠΡΟΑΓΩΓΕΣ

• Προήχθη στο βαθμό του Αρχιπλοιάρχου 
ο Πλοίαρχος Υγειονομικού/Ιατρός Γρηγόριος 
Τότος.

• Προήχθησαν στο βαθμό του Πλοιάρχου οι 
παρακάτω Αντιπλοίαρχοι:

Μάχιμοι: Νικόλαος Φώσκολος, Σταύρος Τη-
λιακός, Κωνσταντίνος Βλάχος, Γεώργιος Φλώρος, 
Θεόδωρος Μικρόπουλος, Παναγιώτης Άνθης, 
Στυλιανός Δημόπουλος, Στυλιανός Παπαδάκης, 
Βασίλειος Ευσταθίου, Δημήτριος Δημητρίου, Βα-
σίλειος Ασημακόπουλος, Αναστάσιος Μιχέλης, Νι-
κόλαος Φίλιας, Κωνσταντίνος Αρβανιτίδης, Γεώρ-
γιος Ζαχαράκος, Δημήτριος Κουμούτσος, Αντώ-
νιος Καλαβρουζιώτης, Ευστράτιος Φυντικάκης, 
Βασίλειος Λάλης, Ηλίας Κουπλάκης, Αντώνιος 
Γαβανάς, Ευάγγελος Εκατομμάτης, Παναγιώτης 
Μαρκόπουλος, Κωνσταντίνος Δαούλας, Ιωάννης 
Μαστρογιαννίδης, Αντώνιος Γαρράς, Βασίλειος 
Κουτσουπής, Δημήτριος Κατσούρας, Νεκτάριος 
Γώγος, Βασίλειος Καραλής, Βασίλειος Σταθούλιας, 
Αντώνιος Πεφάνης, Γεώργιος Μπήτος, Γεώργιος 
Δεληπέτρος, Δημήτριος Κότσης, Κωνσταντίνος 
Βαρουξής, Παύλος Κούφαλης.

Μηχανικοί: Πιέρρος Κοντοδιός, Δημήτριος 
Χατζημιχαήλ, Θεοφάνης Πολύχρονος, Σιλβέστρο 
Τιμοθέου, Κωνσταντίνος Μουσώνης, Πάνος Κα-
πασάκης, Μιχαήλ Ζαμπάρτας, Γεώργιος Γραμμέ-
νης, Κωνσταντίνος Κατσούλης.

Οικονομικού: Αντώνιος Τσεσμετζής, Ευστά-
θιο Παπαλιάκο.

Υγειονομικού/Ιατροί: Ευάγγελος Μπαλά-
σκας, Βασίλειος Γκρίνιας, Κωνσταντίνος Παππάς.

Υγειονομικού/Νοσηλευτικής: Μαρίνα Ανυ-
φαντάκη, Ευαγγελία Δασκαλάκη, Μαρία-Ασπασία 
Καγιαλάρη, Ευαγγελία Αγγελοπούλου, Χρυσή Κο-
λοκοτρώνη, Άννα Δρίβα, Αθηνά Τζιούρα, Ευαγγε-
λία Καραγκιούζη, Ελένη Παπάλα.

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

Μάχιμοι: Σωτήριος Παπαθεοδωσίου, Αρι-
στείδης Καλφούτζος, Ιωάννης Τζάνος, Γεώργι-
ος Λυμπέρης, Ιωάννης Λειβαδάρος, Ιωάννης 
Κανδηράκης, Λεωνίδας Φουντάνας, Αριστοτέ-
λης Βαρσαμίδης, Θεόδωρος Πισκιουλόπουλος, 
Εμμανουήλ Ζουμπούλης, Γεώργιος Τρίκολλος, 
Νικόλαος Λαζάκης, Χρήστος Μιχαλίτσης, Σταύρος 
Κλαδάκης, Βασίλειος Μπούρας, Ιωάννης Παναγι-
ώτου, Ευθύμιος Δομάζος.

Μηχανικοί: Νικόλαος Μαρκογιαννάκης, 
Κωνσταντίνος Άγας, Κωνσταντίνος Βατικιώτης, 
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Αντώνιος Ρημικής, Κωνσταντίνος Θαλασσινός, 
Ιωάννης Χατζηϊωαννίδης, Σωτήριος Αλοίμονος, 
Εμμανουήλ Αναγνωστόπουλος, Σπυρίδων Σά-
πκας, Γεώργιος Σφακιανάκης Αναστάσιος Βλα-
ζάκης, Ευάγγελος Δήμου, Στυλιανός Τζιμής, 
Αθανάσιος Παρίσης, Απόστολος Δημητρίου, 
Γεώργιος Παπακωνσταντίνου, Ιωάννης Καρα-
σαρίνης.

• Υγειονομικού/Ιατροί: Ανάργυρος Λεμονής, 
Φρειδερίκος Σωτηρίου, Εμμανουήλ Κωνσταντά-
κης, Αχιλλέας Ψηφής, Αθανάσιος Θεοδώρου.

• Υγειονομικού/Νοσηλευτικής: Βασιλική 
Ρόκα, Μαρία-Χριστίνα Δημητρακουλάκου, Αλεξία 
Πατερομιχελάκη, Βασιλική Μπούνταλη, Καλλιόπη 
Καπετανάκη.

• Προήχθησαν στο βαθμό Πλωτάρχη οι πα-
ρακάτω Υποπλοίαρχοι:

Μάχιμοι: Κωνσταντίνος Σπυρίδης, Γεώρ-
γιος Κατσούλης, Αθανάσιος Δρίβας, Δημήτριος 
Λεκκάκος, Μιχαήλ Ποθητός, Κωνσταντίνος Βο-
σκάκης, Γεώργιος Χρυσαϊδός, Βασίλειος Βλάχος, 
Δημήτριος Γρεβενίτης, Θεόδωρος Μπουγιουκλής, 
Νικόλαος Δαραδήμος, Αριστείδης Τσελεπής, Γε-
ώργιος Καλαϊτζίδης, Αντώνιος Κουμέλης, Σπυρί-
δων Μαζαράκης, Αλέξανδρος Τάκης, Αθανάσιος 
Οικονομίδης, Δημήτριος Χονδροκούκης, Κων-
σταντίνος Μπούρος, Νικόλαος Μπεκατώρος, Γε-
ώργιος Τηλιάς, Δημήτριος Ακριβός, Αλέξανδρος 
Κολιός, Ιωάννης Μαρκαντωνάκης, Γεώργιος 
Πολυχρόνης, Ανδρέας Κουρεμένος, Γεώργιος 
Λαδόπουλος, Κωνσταντίνος Μιχαήλ, Ιωάννης 
Καγιογλίδης, Γεώργιος Καπνίσης, Παναγιώτης 
Σιγάλας, Δημήτριος Πόθος, Δημήτριος Αυγέρης, 
Αθανάσιος Κουκιάσας, Θεόδωρος Πέτρου, Εμ-
μανουήλ Μουστακάκης, Φίλιππος Γκάζας, Διονύ-
σιος Καπανδρίτης, Ηλίας Σαϊβανίδης, Σπυρίδων 
Κεντρωτάς, Κωνσταντίνος Παγώνης, Δημοσθέ-
νης Μαραγκουδάκης, Στέφανος Διρχαλίδης, 
Βασίλειος Σελλάς, Παναγιώτης Καρατζαφέρης, 
Σπυρίδων Ορφανός, Ιωάννης Ανανίας, Κωνστα-
ντίνος Φώτης, Δημήτριος Μπάγιας, Κωνσταντί-
νος Τριαντάφυλλος, Στυλιανός Μαδεντζίδης, Μι-
χαήλ Κάλπης, Νικόλαος Γαλουζής, Κωνσταντίνος 
Παναγιωτόπουλος, Αντώνιος Τσαγκαρόπουλος, 
Ηλίας Τόγκας.

Μηχανικοί: Κυριάκος Αυγουλέας, Δημήτριος 
Παναγιωτίδης, Αλέξανδρος Μιχέλης, Ευστάθιος 

Λεκκάκος, Ιορδάνης Κούσης, Δημήτριος Λιαρά-
κος, Νικόλαος Πρατικάκης, Βασίλειος Μπύρος, 
Κωνσταντίνος Καραπατάκης, Ιωάννης Αλεξαν-
δρόπουλος, Γεώργιος Λύκος, Γεώργιος Παπα-
νικολάου, Χρήστος Χατζηκανέλλος, Ιωάννης 
Καλύβας, Δημήτριος Σαγίρης, Σωτήριος Νηφά-
κος, Στυλιανός Κουτουλάκης, Γεώργιος Χαρτο-
μαντζίδης, Αθανάσιος Τσούτσας, Κωνσταντίνος 
Ζαχαράτος.

Οικονομικοί: Γεώργιος Παναγιωτόπουλος.
Υγειονομικού/Ιατροί: Κανέλλος Γιακουμά-

κης, Παναγιώτης Γκερμπεσιώτης, Γεώργιος Κανά-
κης, Κωνσταντίνος Τσιμπώνης, Ιωάννης Καπέλ-
λος, Τριαντάφυλλος Γιαννακόπουλος, Αναστασία 
Κελεμτζή, Βασίλειος Γενίτσαρης.

Υγειονομικού/Οδοντίατροι: Χρυσούλα 
Χατζηλιά, Σοφία Παπαδανιήλ, Ασπασία Καραπα-
τάκη.

Υγειονομικού/Νοσηλευτικής: Βασιλική 
Μαράκα, Βιολέτα Ναυπακτίτη.

• Προήχθησαν στο βαθμό του Πλωτάρχη 
οι παρακάτω Υποπλοίαρχοι (Ε): Γεώργιος Κα-
τρόπουλος, Αντωνία Χατζή, Παναγιώτα Πολίτου, 
Κλεοπάτρα Αποστόλου, Διονυσία Γιατρά, Χριστίνα 
Κάραλη, Γεωργία Μπουτσικάρη, Σοφία Κωνστα-
ντινίδου, Αγγελική Μπαστούνη, Νικόλαος Εξαρ-
χόπουλος, Χρήστος Οικονόμου, Αθανάσιος Τσα-
κλάνος, Ηλίας Κατσιάβελος.

• Προήχθη στο βαθμό του Πλωτάρχη η Υπο-
πλοίαρχος κατ’ απονομή Ολυμπιονίκης Μαρία 
Γεωργάτου.

• Προήχθησαν στο βαθμό του Υποπλοιάρχου 
οι παρακάτω Ανθυποπλοίαρχοι:

Μάχιμοι: Ιωάννης Οικονομόπουλος, Πανα-
γιώτης Πατσιούρης, Χρήστος Νούκας, Αντώνιος 
Λιώνης, Παναγιώτης Μέλλος, Δημήτριος Αραμπα-
τζής, Παντελής Γραμβουσάκης, Αθανάσιος Ρέντζι-
ος, Δημήτριος Παπανικολάου, Χρήστος Κλειάσιος, 
Γεώργιος Μπέκελης, Καλλιόπη Πορόγλου, Ιωάν-
νης Παράσχο, Παναγιώτης Κουτραφούρης, Γεώρ-
γιος Καλλιώρας, Νικόλαος-Παύλος Ματζώρος, 
Δημήτριος Αθανασίου, Άγγελος Βλαμόπουλος, 
Γεώργιος-Μιχαήλ Μανίκας, Αφένδρα Οικονόμου, 
Δημήτριος Αναγνωστόπουλος, Νικόλαος Ψόχιος, 
Επαμεινώνδας Μιχαλάκης, Κυριάκος Καραναγνώ-
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στης, Χρήστος Μπάλιας, Σπυρίδων Νικολές, Στυλι-
ανός Καϊμαξής, Ελευθέριος Καράπας, Αθανάσιος 
Κατσαβός, Ηλίας Χρυσουλάκης, Κωνσταντίνος 
Μελλές, Γεώργιος Πάλλας, Κυριάκο Λιατάκη.

Μηχανικοί: Χρήστος Μαρράς-Γκιόκας, Θω-
μάς Γκουντής, Αναστασία Ψωμαδέλλη, Γεώργιος 
Νυχάς, Γεώργιος Χατζής, Χαράλαμπος Ζησιμάτος, 
Ιωάννης Λαζάρου, Μιχαήλ Σιτζίμης, Σοφιανός Ρι-
ζόπουλος, Γεώργιος Τσιανάκας, Ηλίας Λιακόπου-
λος, Χρήστος Τσακίρης, Κωνσταντίνος Μπαντού-
νας, Αλέξανδρος Νικολάκης, Δημήτριος Ιορδάνης, 
Θεοδόσιος Παπαδημητράκης.

Υγειονομικού/Ψυχολόγοι: Θωμά Μαυρομ-
μάτη, Μαρία Σφουγγάρη, Πασχαλιά Μπουρβάνη, 
Ελένη Κοσμίδη, Ελένη Καραβάνα, Σωτήριο Γάκη-
Βλάχο, Στυλιανή-Ιουλία Παπακωνσταντίνου, Μαρία 
Γκιργκένη, Αθανασία Λιάκου, Ελευθέριος Βάλης.

• Προήχθησαν στο βαθμό του Υποπλοιάρχου 
οι παρακάτω Ανθυποπλοίαρχοι Ολυμπιονίκες – 
Παγκοσμιονίκες: Στεργιανή Πανταζή, Αριστεί-
δης Γρηγοριάδης.

• Προήχθησαν στο βαθμό του Ανθυποπλοι-
άρχου οι παρακάτω Σημαιοφόροι: 

Μάχιμοι: Δημήτριος Καρίκογλου, Παναγιώτης 
Καφετζόπουλος, Δημήτριος Χατζής, Αθανάσιος 
Λάμπρου, Κωνσταντίνα-Χρυσούλα Κομηνού, Γε-
ώργιος Κουγιουμουτζής, Γεώργιος Μιχαηλίδης, 
Νικόλαος Αγριακονίτης, Αριστείδης Βασιλάκης, 
Θεοδώρα Πάτρα, Νικόλαος Ζωσιμάδης, Ευάγγε-
λος Σκούπας, Παρασκευάς Νάσσος, Αικατερίνη 
Κοντομανώλη, Ευθύμιος Καλυβίτης, Γεώργιος-
Μάρκος Χαλαστάρας, Γεάσιμος Καραναγνώστης, 
Νικόλαος Ισπανόπουλος.

Μηχανικοί: Αντώνιος Σακελλαρίου, Πέτρος 
Σιρίτογλου, Θωμάς Πέτρου, Δημήτριος Μπικάκης, 
Θεοφάνης Πατέλης, Αλέξανδρος-Γεώργιος Ξυ-
πολιάς, Δημήτριος Βλαχοδήμος, Χρήστος Κόμνος, 
Αλέξανδρος Χριστοδούλου, Χαράλαμπος Σωτη-
ρόπουλος.

• Προήχθησαν στο βαθμό του Ανθυποπλοι-
άρχου οι παρακάτω Σημαιοφόροι (Ε): Πάτρο-
κλος Δρούλιας, Θωμάς Φιλιππούσης.

ΟΝΟΜΑΣΙΕΣ

• Ονομάζονται Μόνιμοι Σημαιοφόροι και 
κατατάσσονται στο Πολεμικό Ναυτικό οι παρακά-
τω μαθητές / μαθήτριες που αποφοίτησαν ευδό-
κιμα από τη ΣΝΔ κατά την περίοδο Ακαδημαϊκού 
έτους 2014:

Μάχιμοι: Οδυσσέας Πατεράκης, Γεώργιος 
Κουτσικάκης, Ευάγγελος Τσακαλάμγας, Γεώργι-
ος Μαραζάς, Ιωάννης Στάθαινας, Πολυχρόνης 
Χρηματόπουλος, Αστεριάδης Σακκάς, Άννα Πε-
τροπούλου, Γεώργιος Πανάκιας, Δημήτριος Λου-
ίζος, Δημήτριος Τσίγκας, Γεώργιος Μπαστούνης, 
Παύλος Βλαχοσπύρος, Χριστίνα-Ελένη Λαζάρου, 
Αιμίλιος Σταματελόπουλος, Γεώργιος Βαφειάδης, 
Σεραφείμ Λουκάς, Νικόλαος Θάνος, Ειρήνη Ευθυ-
μίου, Νικόλαος Κοντζιάς, Ιωάννης Κωνσταντινί-
δης, Δημήτριος Λιόλιος, Νικόλαος Γιαννόπουλος, 
Γεώργιος Τσουτσουράκης, Παναγιώτης Μυλωνάς, 
Κωνσταντίνος Τσουλακίδης, Ιωάννης Μπέλεσης, 
Μιχαήλ Νταγκουνάκης, Χρυσόστομος Καραμιχα-
λάκης, Δημήτριος Ελευσινιώτης, Γεώργιος Πα-
πανδρέου, Εμμανουήλ Λεμονιάς, Ευάγγελος Λάτ-
τας, Νικόλαος Λιάκος, Επιφάνιος Σωτηρόπουλος, 
Γεράσιμος Λειβαδάς, Σπυρίδων Πιτούλης, Αθα-
νάσιος Συναπίδης, Βασίλειος Χατζημπαρούτης, 
Δημήτριος Κουτσούλης.

Μηχανικοί: Παναγιώτης-Ραφαήλ Αθανα-
σόπουλος, Αλέξανδρος Καλομοίρης, Νικόλαος 
Ξένης, Γεώργιος Παναγιώταρος, Θεοφανεία Κα-
ράτση, Ευάγγελος Καρυώτης, Ιωάννης-Νικόλαος 
Βαμβακούσης, Παναγιώτης Καλπαξής, Ευάγγελος 
Τσαντήρας, Χρήστος Αποστόλου, Ευάγγελος Κα-
πράλος, Νικόλαος Αντωνόπουλος, Κλεοπάτρα Κα-
γιοπούλου, Ιωάννης Κυριακίδης, Ιωάννης Μπεζα-
ντάκος, Μάρκος Παππάς, Φώτιος Κανατάς.

• Ονομάζονται Μόνιμοι Σημαιοφόροι και 
κατατάσσονται στο Πολεμικό Ναυτικό οι παρα-
κάτω μαθητές που αποφοίτησαν ευδόκιμα από 
τη ΣΣΑΣ κατά την περίοδο Ακαδημαϊκού έτους 
2012-2013:

Οικονομικού: Σπυρίδων Σαμπάνης.
Υγειονομικού/Ιατρός: Μιχαήλ-Αριστοτέλης 

Ξιφαράς.
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ΑΥΤΟΙ ΠΟΥ ΕΦΥΓΑΝ

Αντιναύαρχος ε.α.
Νικόλαος-Ευάγγελος Θεοφανίδης Νικοδή-
μου ΠΝ
Γιός του Μιχαήλ Θεοφανίδη-Νικοδήμου (ΑΜ-
222) και πατέρας του Μάχιμου Αντιπλοιάρ-
χου Γεωργίου Θεοφανίδη-Νικοδήμου
Απεβίωσε την 15η Ιουλίου 2014. Γεννήθηκε 
το 1933 στην Αθήνα. Το 1949 εισήλθε στην 
ΣΝΔ και αποφοίτησε το 1953 ως Σημαιοφόρος 
Μάχιμος, το 1956 προήχθη σε Ανθυποπλοί-
αρχο, το 1960 σε Υποπλοίαρχο, το 1965 σε 
Πλωτάρχη, το 1969 σε Αντιπλοίαρχο, το 1973 
σε Πλοίαρχο, το 1982 σε Αρχιπλοίαρχο και τον 
ίδιο χρόνο σε Υποναύαρχο, το 1985 τέθηκε σε 
αποστρατεία.
Είχε τιμηθεί με τις εξής Ηθικές Αμοιβές:
ΠΑΡΑΣΗΜΑ: Χρυσός Σταυρός του Τάγματος του 
Φοίνικος, Χρυσός Σταυρός του Τάγματος του Γε-
ωργίου, Ταξιάρχης του Τάγματος του Φοίνικος, 
Ταξιάρχης του Τάγματος του Τιμής, Ανώτερος Τα-
ξιάρχης του Τάγματος του Τιμής.
ΜΕΤΑΛΛΙΑ: Στρατιωτικής Αξίας Δ΄, Γ΄ και Α΄ 
Τάξεως.

Αντιναύαρχος ε.α.
Μιλτιάδης Κανάρης ΠΝ
Απεβίωσε την 11η Ιουνίου 2014. Γεννήθηκε το 
1955 στον Κορυδαλλό-Αττικής. Το 1972 εισήλ-
θε στη ΣΝΔ και αποφοίτησε το 1976 ως Σημαι-
οφόρος Μάχιμος, το 1979 προήχθη σε Ανθυπο-
πλοίαρχο, το 1983 σε Υποπλοίαρχο, το 1988 σε 
Πλωτάρχη, το 1992 σε Αντιπλοίαρχο, το 1999 σε 
Πλοίαρχο, το 2004 σε Αρχιπλοίαρχο, το 2006 σε 
Υποναύαρχο και τον ίδιο χρόνο τέθηκε σε απο-
στρατεία, το 2008 του απενεμήθη ο βαθμός του 
Αντιναυάρχου.
Είχε τιμηθεί με τις εξής Ηθικές Αμοιβές:
ΠΑΡΑΣΗΜΑ: Χρυσός Σταυρός του Τάγματος του 
Φοίνικος, Χρυσός Σταυρός του Τάγματος της Τι-
μής, Ταξιάρχης του Τάγματος του Φοίνικος, Ταξι-
άρχης του Τάγματος του Τιμής.
ΜΕΤΑΛΛΙΑ: Στρατιωτικής Αξίας Γ΄, Β΄ και Α΄ 
Τάξεως.

ΔΙΑΜΝΗΜΟΝΕΥΣΕΙΣ: Ευδοκίμου Διοικήσεως 
Γ΄ και Α΄ Τάξεως, Υπηρεσιών Αξιωματικού Επι-
τελούς Β΄ Τάξεως.

Αντιναύαρχος (Μ) ε.α.
Σπυρίδων Κοκκίνης ΠΝ
Απεβίωσε την 13η Αυγούστου 2014. Γεννήθηκε 
το 1951 στο Ναύπλιο. Το 1969 εισήλθε στη ΣΝΔ 
και αποφοίτησε ως Σημαιοφόρος Μηχανικός. Το 
1976 προήχθη σε Ανθυποπλοίαρχο, το 1981 σε 
Υποπλοίαρχο, το 1985 σε Πλωτάρχη, το 1989 
σε Αντιπλοίαρχο, το 1995 σε Πλοίαρχο, το 2001 
σε Αρχιπλοίαρχο, το 2005 σε Υποναύαρχο, το 
2006 σε Αντιναύαρχο και τον ίδιο χρόνο τέθηκε 
σε αποστρατεία. Στις 22.12.1992, του εκφρά-
στηκε η ικανοποίηση του Αρχηγού ΓΕΝ, επειδή 
ως μέλος επιτροπής, έφερε εις πέρας το σοβαρό 
και πολύπλοκο έργο της εκπόνησης επιτελικής 
μελέτης για τον προσδιορισμό των αναγκαίων 
απαιτήσεων για υποστήριξη των νέων Ε/Π S70-
B6, με αποτέλεσμα να εξασφαλισθεί η επιτυχής 
ένταξή των στο Ναυτικό και η ταχεία και πλήρης 
αξιοποίησή των. Επίσης στις 06.08.2001, του 
εκφράστηκε η ικανοποίηση του Αρχηγού ΓΕΝ για 
την πληρότητα της επιτελικής μελέτης με αντικεί-
μενο τη συντήρηση και αναβάθμιση του φαρικού 
δικτύου.
Είχε τιμηθεί με τις εξής Ηθικές Αμοιβές:
ΠΑΡΑΣΗΜΑ: Ταξιάρχης του Τάγματος της Τιμής, 
Ταξιάρχης του Τάγματος του Φοίνικος.
ΜΕΤΑΛΛΙΑ: Στρατιωτικής Αξίας Β΄ Τάξεως.
ΔΙΑΜΝΗΜΟΝΕΥΣΕΙΣ: Ευδοκίμου Διοικήσεως Α΄ 
Τάξεως, Ηγεσίας Μεγάλης Μονάδος Γ΄ Τάξεως, 
Υπηρεσίας σε Επιτελείο Β΄ Τάξεως.

Υποναύαρχος (Ο) ε.α.
Σπυρίδων Πανώριος ΠΝ
Απεβίωσε την 16η Αυγούστου 2014. Γεννήθηκε 
το 1934 στον Πειραιά. Το 1959 εισήλθε στη ΣΝΔ, 
και αποφοίτησε ως Οικονομικός Σημαιοφόρος, το 
1962 προήχθη σε Ανθυποπλοίαρχο, το 1966 σε 
Υποπλοίαρχο, το 1973 σε Πλωτάρχη, το 1978 σε 
Αντιπλοίαρχο, το 1984 σε Πλοίαρχο, το 1988 σε 
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Αρχιπλοίαρχο, το 1991 σε Υποναύαρχο και τον 
ίδιο χρόνο τέθηκε σε αποστρατεία. Το 1994 ανα-
κλήθηκε στην ενέργεια και το 2003 επαναφέρθη-
κε στην εφεδρεία. Ήταν πτυχιούχος της Νομικής 
Σχολής Αθηνών.
Είχε τιμηθεί με τις εξής Ηθικές Αμοιβές:
ΠΑΡΑΣΗΜΑ: Τάγματος Αριστείας του Φοίνικος, 
Ταξιάρχης του Τάγματος του Φοίνικος, Ταξιάρχης 
του Τάγματος του Τιμής, Διάσημο Αριστείας του 
Φοίνικος.
ΜΕΤΑΛΛΙΑ: Στρατιωτικής Αξίας Δ΄, Β΄ και Α΄ 
Τάξεως.
ΔΙΑΜΝΗΜΟΝΕΥΣΕΙΣ: Πολυετούς Υπηρεσίας 
Αξιωματικών Σωμάτων - Κοινών Σωμάτων Α΄ 
Τάξεως, Ηγεσίας Σχηματισμού Μεγάλης Μονάδος 
Γ΄ Τάξεως, Υπηρεσιών Αξιωματικού Επιτελούς Β΄ 
Τάξεως, Ευδοκίμου Διοικήσεως Β΄ Τάξεως, Ευ-
δοκίμου Διοικήσεως Α΄ Τάξεως.

Αρχιπλοίαρχος ε.α.
Χρήστος Πασιφακάκης ΠΝ
Παλαίμαχος Β΄ ΠΠ
Απεβίωσε την 23η Ιουλίου 2014. Γεννήθηκε το 
1922 στην Αθήνα. Το 1939 εισήλθε στη ΣΝΔ και 
ως δευτεροετής Δόκιμος απήλθε σε επ΄ αόριστο 
άδεια στις 07.04.1941, την επομένη του γερμα-
νικού σφοδρού βομβαρδισμού του Πειραιά, κατά 
τον οποίο το κεντρικό κτίριο τη ΣΝΔ υπέστη σοβα-
ρές ζημιές. Διέφυγε από την κατεχόμενη Ελλάδα 
και στις 09.06.1941 παρουσιάστηκε στη Μέση 
Ανατολή. Αρχικά τοποθετήθηκε στο Α/Τ «ΑΕΤΟΣ» 
και ακολούθως συνέχισε τις σπουδές του στη 
ΣΝΔ που στην αρχή λειτουργούσε στο Θ/Κ «ΑΒΕ-
ΡΩΦ» και από το Νοέμβριο του 1942 σε εγκα-
ταστάσεις ξηράς στην Αλεξάνδρεια αποφοίτησε 
δε την 01.02.1943 ως Σημαιοφόρος Μάχιμος. 
Προήχθη σε Ανθυποπλοίαρχο στις 23.07.1945, 
σε Υποπλοίαρχο στις 19.08.1949 και σε Πλω-
τάρχη στις 10.08.1951. Αποστρατεύθηκε δε με 
αίτησή του στις 31.05.1953 ως Πλωτάρχης ε.α. 
Στις 15.11.1974 ανακλήθηκε στην ενέργεια με 
το βαθμό του Πλωτάρχη. Προήχθη αναδρομικά 
σε Αντιπλοίαρχο από 22.12.1960 και σε Πλοί-
αρχο από 24.09.1967. Λογίσθηκε δε σε απο-
στρατεία από 29.06.1970 ως Πλοίαρχος ε.α. Στις 
19.12.1981 προήχθη σε Αρχιπλοίαρχο και στις 
31.01.1982 επαναφέρθηκε στην εφεδρεία. Υπη-
ρέτησε σε πλοία επιφανείας και σε Επιτελικές και 

Διοικητικές θέσεις. Στη Μέση Ανατολή, μετά την 
αποφοίτησή του από τη ΣΝΔ υπηρέτησε στο Θ/Κ 
«ΑΒΕΡΩΦ» και τα Α/Τ «ΑΔΡΙΑΣ», «ΣΠΕΤΣΑΙ» και 
«ΣΑΛΑΜΙΣ» μετέχοντας στις συμμαχικές επιχει-
ρήσεις στη Μεσόγειο και Βόρειο Ατλαντικό, πε-
ριλαμβανομένων αυτών της Δωδεκανήσου (Σε-
πτέμβριος-Νοέμβριος 1943). Ήταν Αξιωματικός 
του Α/Τ «ΑΔΡΙΑΣ» και υπηρετούσε στο εν λόγω 
πλοίο, κατά το συμβάν αποκοπής της πλώρης του 
μετά από πρόσκρουση σε νάρκη (22.10.1943). 
Είχε τιμηθεί με τις εξής Ηθικές Αμοιβές:
Στις 15.01.1944 με το Μετάλλιο Εξαίρετων Πρά-
ξεων για την θαυμάσιο ψυχραιμία που επέδειξε 
παραμείνας ακλόνητος εις στην θέση του παρά τον 
άμεσο κίνδυνο ανατροπής του πλοίου, εκτέλεσε 
άριστα άπασες τις διαναχθείσας κινήσεις αποτέ-
λεσμα των οποίων ήτο ήρεμος άφιξης του πλοίου 
εις όρμο και ασφαλής προσάραξη του σε αβαθή 
και ως εκ τούτου η διάσωσής του (πρόσκρουση 
του «ΑΔΡΙΑΣ» σε νάρκη στις 22.10.1943).
Στις 15.01.1944 με τον Πολεμικό Σταυρό Γ΄ Τά-
ξεως επειδή παρέμεινε υπό σκληρές συνθήκες 
επί 39 ημέρες επί του Α/Τ «ΑΔΡΙΑΣ» του οποίου η 
πρώρα είχε ανακοπεί εκ προσκρούσεως επί νάρ-
κης, διατήρησε ακμαιότατο και υπέροχο ηθικό και 
επέδειξε εξαιρετική ικανότητα με αποτέλεσμα να 
δυνηθεί το πλοίο κατόπιν προχείρου επισκευής, 
να πλεύση σε συμμαχικό λιμένα διάνυσαν 730 
ν.μ εξ΄ ων 230 εντος εχθρικών περιοχών, υπό 
την απειλή επιθέσεως εχθρικής αεροπορίας άνευ 
αντιπάλου και εχθρικών πλοίων επιφανείας.
Είχε τιμηθεί με τις εξής Ηθικές Αμοιβές:
ΠΑΡΑΣΗΜΑ: Αργυρός Σταυρός του Τάγματος του 
Φοίνικος, Πολεμικός Σταυρός Γ΄ Τάξεως, Χάλκι-
νος Σταυρός Ν. Αγώνος.
ΜΕΤΑΛΛΙΑ: Εξαίρετων Πράξεων για την επιδει-
χθείσα εργατικότητα ανωτέρα αντίληψη καθήκο-
ντος και ευδοκίμου υπηρεσίας στον κύκλο των 
ενεργειών του, Στρατιωτικής Αξίας Γ΄ Τάξεως, 
Αναμνηστικό Μετάλλιο Ιταλογερμανικού Πολέμου.

Αρχιπλοίαρχος (Μ) ε.α.
Νικόλαος Πολλάλης ΠΝ
Παλαίμαχος Β΄ ΠΠ
Απεβίωσε την 7η Αυγούστου 2014. Γεννήθηκε 
το 1928 στον Πειραιά. Το 1945 εισήλθε στη ΣΝΔ 
της Αλεξάνδρειας και αποφοίτησε το 1948 ως 
Σημαιοφόρος Μηχανικός, το 1951 προήχθη σε 
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Ανθυποπλοίαρχο, το 1955 σε Υποπλοίαρχο, το 
1960 σε Πλωτάρχη, το 1964 σε Αντιπλοίαρχο, το 
1970 σε Πλοίαρχο, το 1976 σε Αρχιπλοίαρχο και 
τον ίδιο χρόνο τέθηκε σε αποστρατεία..
Είχε τιμηθεί με τις εξής Ηθικές Αμοιβές:
ΠΑΡΑΣΗΜΑ: Αργυρός Σταυρός του Τάγματος του 
Φοίνικος, Χρυσός Σταυρός του Τάγματος του Φοί-
νικος, Χρυσός Σταυρός του Τάγματος του Γεωργί-
ου, Ταξιάρχης του Τάγματος το Φοίνικος.
ΜΕΤΑΛΛΙΑ: Στρατιωτικής Αξίας Δ΄ και Γ΄ Τάξε-
ως, Ελληνοιταλογερμανικού πολέμου 1941-45.

Αρχιπλοίαρχος (Ο) ε.α.
Μενέλαος Βαρυπάτης ΠΝ
Απεβίωσε την 5η Ιουλίου 2014. Γεννήθηκε το 
1959 στην Αθήνα. Το 1985 εισήλθε στη ΣΝΔ και 
αποφοίτησε το 1986 ως Σημαιοφόρος Οικονο-
μικός, το 1988 προήχθη σε Ανθυποπλοίαρχο, το 
1992 σε Υποπλοίαρχο, το 1997 σε Πλωτάρχη, το 
2001 σε Αντιπλοίαρχο, το 2008 σε Πλοίαρχο, το 
2011 σε Αρχιπλοίαρχο και τον ίδιο χρόνο τέθηκε 
σε αποστρατεία.
Είχε τιμηθεί με τις εξής Ηθικές Αμοιβές:
ΠΑΡΑΣΗΜΑ: Χρυσός Σταυρός του Τάγματος του 
Φοίνικος, Χρυσός Σταυρός του Τάγματος της Τι-
μής, Ταξιάρχης του Τάγματος του Φοίνικος.
ΜΕΤΑΛΛΙΑ: Στρατιωτικής Αξίας Β΄ Τάξεως.
ΔΙΑΜΝΗΜΟΝΕΥΣΕΙΣ: Ευδοκίμου Διοικήσεως 
Β΄ Τάξεως.

Αρχιπλοίαρχος (M) ε.α.
Xρήστος Γκίκας ΠΝ
Απεβίωσε την 20η Ιουλίου 2014. Γεννήθηκε το 
1963 στη Νίκαια-Αττικής. Το 1982 εισήλθε στη 
ΣΝΔ και αποφοίτησε το 1987 ως Σημαιοφόρος 
Μηχανικός, το 1990 προήχθη σε Ανθυποπλοίαρ-
χο, το 1994 σε Υποπλοίαρχο, το 1999 σε Πλω-
τάρχη, το 2005 σε Αντιπλοίαρχο, το 2010 σε 
Πλοίαρχο, το 2012 σε Αρχιπλοίαρχο και το 2013 
τέθηκε σε αποστρατεία.
Είχε τιμηθεί με τις εξής Ηθικές Αμοιβές:
ΠΑΡΑΣΗΜΑ: Χρυσός Σταυρός του Τάγματος του 
Φοίνικος, Χρυσός Σταυρός του Τάγματος της Τι-
μής, Ταξιάρχης του Τάγματος του Φοίνικος
ΜΕΤΑΛΛΙΑ: Στρατιωτικής Αξίας Γ΄ και Β΄ Τάξε-
ως, Ευδοκίμου Υπηρεσίας Γ΄, Υπηρεσιών Αξιω-
ματικού Επιτελούς Β΄, Συμμετοχής σε Ειρηνευτική 
Αποστολή.

Πλοίαρχος (Μ) ε.α.
Αριστείδης Αλεξανδρίδης ΠΝ
Απεβίωσε την 16η Αυγούστου 2014. Γεννήθηκε 
το 1965 στο Βόλο. Το 1983 εισήλθε στη ΣΝΔ και 
αποφοίτησε το 1988 ως Σημαιοφόρος Μηχανι-
κός, το 1991 προήχθη σε Ανθυποπλοίαρχο, το 
1995 σε Υποπλοίαρχο, το 2000 σε Πλωτάρχη, το 
2006 σε Αντιπλοίαρχο, το 2009 σε Πλοίαρχο και 
τον ίδιο χρόνο τέθηκε σε αποστρατεία.
Είχε τιμηθεί με τις εξής Ηθικές Αμοιβές:
ΠΑΡΑΣΗΜΑ: Ταξιάρχης του Τάγματος Αριστείας 
του Φοίνικος, Χρυσός Σταυρός του Τάγματος Αρι-
στείας της Τιμής.
ΜΕΤΑΛΛΙΑ: Στρατιωτικής Αξίας Β΄ Τάξεως.
ΔΙΑΜΝΗΜΟΝΕΥΣΕΙΣ: Ευδοκίμου Διοικήσεως Γ΄ 
Τάξεως, Υπηρεσίας σε Επιτελείο Β΄ Τάξεως.

Πλοίαρχος (Ο) ε.α.
Πέτρος Λεμονίδης ΠΝ
Απεβίωσε την 17 Ιουλίου 2014. Γεννήθηκε το 
1948 στη Βυρώνεια Σερρών. Το 1971 εισήλθε 
στη ΣΝΔ και αποφοίτησε το 1972 ως Σημαιοφό-
ρος Οικονομικός, το 1974 προήχθη σε Ανθυπο-
πλοίαρχο, το 1978 σε Υποπλοίαρχο, το 1983 σε 
Πλωτάρχη, το 1989 σε Αντιπλοίαρχο, το 1996 
σε Πλοίαρχο και τον ίδιο χρόνο τέθηκε σε απο-
στρατεία.
Είχε τιμηθεί με τις εξής Ηθικές Αμοιβές:
ΠΑΡΑΣΗΜΑ: Χρυσός Σταυρός του Τάγματος του 
Φοίνικος, Χρυσός Σταυρός του Τάγματος της Τι-
μής, Ταξιάρχης του Τάγματος του Φοίνικος, Ταξι-
άρχης του Τάγματος της Τιμής.
ΜΕΤΑΛΛΙΑ: Στρατιωτικής Αξίας Γ΄ και Β΄ Τάξε-
ως, Ευδοκίμου Διοικήσεως.

Πλοίαρχος (ΥΝ) ε.ε.
Αικατερίνη Καβιδοπούλου ΠΝ
Απεβίωσε την 5η Ιουνίου 2014. Γεννήθηκε το 
1961 στη ν. Σάμο. Το 1985 εισήλθε στη ΣΑΝ και 
αποφοίτησε το 1985 ως Σημαιοφόρος του Σώ-
ματος Υγειονομικού Αδελφών Νοσοκόμων, το 
1989 προήχθη σε Ανθυποπλοίαρχο, το 1993 σε 
Υποπλοίαρχο, το 1999 σε Πλωτάρχη, το 2003 σε 
Αντιπλοίαρχο και το 2011 σε Πλοίαρχο. Το τελευ-
ταίο χρόνο υπηρετούσε στο Ναυτικό Νοσοκομείο 
Αθηνών.
Είχε τιμηθεί με τις εξής Ηθικές Αμοιβές:
ΠΑΡΑΣΗΜΑ: Χρυσός Σταυρός του Τάγματος του 
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Φοίνικος, Χρυσός Σταυρός του Τάγματος της Τι-
μής, Ταξιάρχης του Τάγματος του Φοίνικος.
ΜΕΤΑΛΛΙΑ: Στρατιωτικής Αξίας Γ΄ και Β΄ Τάξε-
ως.
ΔΙΑΜΝΗΜΟΝΕΥΣΕΙΣ: Πολυετούς Υπηρεσίας Γ΄ 
και Β΄ Τάξεως.

Αντιπλοίαρχος (Ε) ε.α.
Βασίλειος Παππάς ΠΝ
Απεβίωσε την 16η Ιουνίου 2014. Γεννήθηκε το 
1932 στην Αθήνα. Το 1953 κατετάγη ΠΝ, ως 
Μόνιμος Υποκελευστής Β΄, το 1958 προήχθη 
σε Υποκελευστή Α΄, το 1962 σε Κελευστή, το 
1965 σε Ανθυπασπιστή, το 1968 σε Σημαιοφό-
ρο, το 1971 σε Ανθυποπλοίαρχο, το 1975 σε 
Υποπλοίαρχο, το 1981 σε Πλωτάρχη, το 1988 
σε Αντιπλοίαρχο και το 1992 τέθηκε σε απο-
στρατεία.

Αντιπλοίαρχος (Ε) ε.α.
Σπυρίδων Καββαδίας ΠΝ
Απεβίωσε την 12η Ιουλίου 2014. Γεννήθηκε το 
1933 στη ν. Κέρκυρα. Το 1954 κατετάγη στο ΠΝ, 
ως Μόνιμος Υποκελευστής Β΄, το 1957 προή-
χθη σε Υποκελευστή Α΄, το 1961 σε Κελευστή, 
το 1965 σε Αρχικελευστή και τον ίδιο χρόνο σε 
Ανθυπασπιστή, το 1969 σε Σημαιοφόρο, το 1972 
σε Ανθυποπλοίαρχο, το 1976 σε Υποπλοίαρχο, το 
1982 σε Πλωτάρχη, το 1988 σε Αντιπλοίαρχο και 
τον ίδιο χρόνο τέθηκε σε αποστρατεία.

Αντιπλοίαρχος (Ε) ε.α.
Δημήτριος Σκιαδόπουλος ΠΝ
Απεβίωσε την 16η Αυγούστου 2014. Γεννήθηκε 
το 1937 στην ν. Κέρκυρα. Το 1954 κατετάγη στο 
ΠΝ, ως μαθητευόμενος Ναύτης, το 1956 ονομά-
σθηκε Ναύτης Α΄, το 1958 προήχθη σε Δίοπο, το 
1962 σε Υποκελευστή Β΄, το 1965 σε Υποκελευ-
στή Α΄, το 1968 σε Αρχικελευστή, το 1974 σε 
Ανθυπασπιστή, το 1979 σε Σημαιοφόρο, το 1982 
σε Ανθυποπλοίαρχο, το 1986 σε Υποπλοίαρχο, το 
1987 σε Πλωτάρχη, το 1989 σε Αντιπλοίαρχο και 
τον ίδιο χρόνο τέθηκε σε αποστρατεία.

Αντιπλοίαρχος (Ε) ε.α.
Στυλιανός Κυπριώτης ΠΝ
Απεβίωσε την 20η Ιουνίου 2014. Γεννήθηκε το 
1943 στον Πειραιά. Το 1964 κατετάγη στο ΠΝ, ως 

Ναύτης, το 1966 ονομάσθηκε Επίκουρος Σημαι-
οφόρος, το 1968 προήχθη σε Ανθυποπλοίαρχο, 
το 1991 σε Υποπλοίαρχο, το 1999 σε Πλωτάρχη, 
το 2004 σε Αντιπλοίαρχο και το 2005 τέθηκε σε 
αποστρατεία.

Πλωτάρχης (Ε) ε.α.
Νικόλαος Σταυριανόπουλος ΠΝ
Απεβίωσε την 22α Ιουνίου 2014. Γεννήθηκε το 
1937 στη Μεσσηνία. Το 1952 κατετάγη στο ΠΝ, 
ως μαθητής, το 1954 ονομάσθηκε Ναύτης Α΄ και 
το 1956 Δίοπος, το 1960 προήχθη σε Υποκελευ-
στή Β΄, το 1964 σε Υποκελευστή Α΄, το 1967 σε 
Κελευστή, το 1970 σε Ανθυπασπιστή, το 1977 
σε Σημαιοφόρο, το 1980 σε Ανθυποπλοίαρχο, το 
1984 σε Υποπλοίαρχο, το 1985 σε Πλωτάρχη και 
τον ίδιο χρόνο τέθηκε σε αποστρατεία.

Πλωτάρχης (Ε) ε.α.
Ιωάννης Λαζάρου ΠΝ
Απεβίωσε την 30η Αυγούστου 2014. Γεννήθηκε 
το 1944 στον Πόρο-Τροιζηνίας. Το 1944 κατετά-
γη στο ΠΝ, ως Ναυτόπαις, το 1961 ονομάσθηκε 
Δίοπος, το 1964 προήχθη σε Υποκελευστή Β΄, το 
1968 σε Επικελευστή, το 1971 σε Αρχικελευστή, 
το 1977 σε Ανθυπασπιστή, το 1982 σε Σημαιο-
φόρο, το 1985 σε Ανθυποπλοίαρχο, το 1987 σε 
Υποπλοίαρχο και Πλωτάρχη ενώ παράλληλα τον 
ίδιο χρόνο τέθηκε σε αποστρατεία.

Υποπλοίαρχος (Ε) ε.α.
Παναγιώτης Φασουλής ΠΝ
Παλαίμαχος Β΄ΠΠ
Απεβίωσε την 1η Ιουλίου 2014. Γεννήθηκε το 
1914 στη Σαλαμίνα-Αττικής. Το 1935 κατετά-
γη στο κ. Προγυμναστήριο ως Ναύτης, το 1938 
προήχθη σε Δίοπο, το 1941 σε Υποκελευστή Β΄ 
και τον ίδιο χρόνο κατήλθε στη Μέση Ανατολή 
προερχόμενος εξ Ελλάδος επιβαίνων του Υ/Β 
«ΝΗΡΕΥΣ», το 1945 σε Υποκελευστή Α΄, το 1947 
σε Κελευστή, το 1951 σε Υποκελευστή Α΄, το 
1954 σε Αρχικελευστή, το 1960 σε Σημαιοφόρο, 
το 1963 σε Ανθυποπλοίαρχο, το 1965 τέθηκε σε 
αποστρατεία και του απενεμήθη ο βαθμός του 
Υποπλοιάρχου.
Είχε τιμηθεί με τις εξής Ηθικές Αμοιβές:
ΠΑΡΑΣΗΜΑ: Εξαιρέτων Πράξεων 1η Απονομή, 
Εξαιρέτων Πράξεων 2η Απονομή, Σταυρός Αγώ-
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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.

νος Πολεμικού Ναυτικού, Ελληνοιταλογερμανικού 
Πολέμου 1940-1941 και 1941-1945.
ΜΕΤΑΛΛΙΑ: Ευδοκίμου Υπηρεσίας Α΄ και Β΄ Τά-
ξεως.

Υποπλοίαρχος (Ε) ε.α.
Χρήστος Πάνου ΠΝ
Απεβίωσε την 10η Σεπτεμβρίου 2014. Γεννήθηκε 
το 1955 στον Πόρο-Τροιζηνίας. Το 1968 κατετά-
γη στη ΣΔΥΝ, ως Ναυτόπαις, το 1971 προήχθη σε 
Δόκιμο Κελευστή, το 1973 σε Κελευστή, το 1977 
σε Επικελευστή, το 1980 Αρχικελευστή, το 1985 
σε Ανθυπασπιστή, το 1992 σε Σημαιοφόρο, το 
1995 σε Ανθυποπλοίαρχο, το 2000 σε Υποπλοί-
αρχο και το 2001 τέθηκε σε αποστρατεία.

Υποπλοίαρχος (Ε) ε.α.
Παντελής Πουλής ΠΝ
Απεβίωσε την 19η Ιουνίου 2014. Γεννήθηκε το 
1957 στην Ιεράπετρα ν. Κρήτης. Το 1972 κατετά-
γη στο ΠΝ, ως Ναυτόπαις, το 1975 ονομάσθηκε 
Δόκιμος Κελευστής, το 1977 προήχθη σε Κελευ-
στή, το 1981 σε Επικελευστή, το 1985 σε Αρχι-
κελευστή, το 1992 σε Ανθυπασπιστή, το 1998 
σε Σημαιοφόρο, το 2001 σε Ανθυποπλοίαρχο, το 
2006 σε Υποπλοίαρχο και το ίδιο χρόνο τέθηκε 
σε αποστρατεία.

Ανθυποπλοίαρχος (Ε) ε.α.
Βασίλειος Κατέχης ΠΝ
Παλαίμαχος Β΄ΠΠ
Απεβίωσε την 15η Ιουλίου 2014. Γεννήθηκε το 
1919 στην ν. Κέρκυρα. Το 1938 κατετάγη στο 
Κ.Π., ως πρότακτος μουσικός, το 1941 ονομά-
σθηκε Δίοπος, το 1944 προήχθη σε Υποκελευ-
στή Β΄ και τον ίδιο χρόνο σε Υποκελευστή Α΄, το 
1954 σε Κελευστή, το 1962 σε Αρχικελευστή και 
το 1966 τέθηκε σε αποστρατεία και του απενεμή-
θη ο βαθμός του Ανθυποπλοιάρχου.

Σημαιοφόρος (Ε) ε.α.
Αθανάσιος Παρασκευάς ΠΝ
Απεβίωσε την 15η Ιουνίου 2014. Γεννήθηκε το 

1944 στο Γυμνό Ευβοίας. Το 1958 κατετάγη το 
ΠΝ, ως Ναυτόπαις, το 1961 προήχθη σε Δίοπο, 
το 1966 σε Υποκελευστή Β΄, το 1968 σε Επικε-
λευστή, το 1972 σε Αρχικελευστή, το 1978 σε 
Ανθυπασπιστή, το 1984 σε Σημαιοφόρο και τον 
ίδιο χρόνο τέθηκε σε αποστρατεία. 

Σημαιοφόρος (Ε) ε.α.
Αναστάσιος Δαγκλής ΠΝ
Απεβίωσε την 17 Αυγούστου 2014. Γεννήθηκε το 
1944 στον Πόρο-Αττικής. Το 1958 κατετάγη στο 
ΠΝ, ως Ναυτόπαις, το 1961 ονομάσθηκε Δίοπος, 
το 1964 προήχθη σε Υποκελευστή Β΄, το 1967 
σε Επικελευστή, το 1971 σε Αρχικελευστή, το 
1977 σε Ανθυπασπιστή, το 1982 σε Σημαιοφόρο 
και το 1984 τέθηκε σε αποστρατεία.

Αρχικελευστής (ΤΗΛ) ε.ε.
Αθηνά Ευσταθίου
Απεβίωσε την 28η Ιουλίου 2014. Γεννήθηκε το 
1972 στη Σαλαμίνα-Αττικής. Το 1989 κατετάγη 
στο ΠΝ, ως Δίοπος, το 1991 προήχθη σε Κελευ-
στή, το 1999 σε Επικελευστή και το 2007 σε Αρ-
χικελευστή. Τον τελευταίο χρόνο υπηρετούσε στο 
Αρχηγείο Στόλου.

Αρχικελευστής (ΔΙΑΧ) ε.α.
Παναγιώτης Ρωμηός
Απεβίωσε την 13η Αυγούστου 2014. Γεννήθηκε 
το 1953 στην Αθήνα. Το 1973 κατετάγη στο ΠΝ, 
Μόνιμος Κελευστής, το 1978 προήχθη σε Επικε-
λευστή, το 1982 σε Αρχικελευστή και το 1988 
τέθηκε σε αποστρατεία.

Ανθυπασπιστής (ΗΛ) ε.α.
Χρήστος Δεληγιάννης ΠΝ
Απεβίωσε την 27η Ιουνίου 2014. Γεννήθηκε το 
1952 στην Κομοτηνή-Ροδόπης. Το 1967 κατετά-
γη στο ΠΝ, ως Ναυτόπαις, το 1970 ονομάσθηκε 
Δόκιμος Κελευστής, το 1972 προήχθη σε Κελευ-
στή, το 1975 σε Επικελευστή, το 1978 σε Αρχι-
κελευστή, το 1984 σε Ανθυπασπιστή και το 1988 
τέθηκε σε αποστρατεία.
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ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ - ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ

1.  Συμμετοχή σε Συμμαχικές – 
Διακρατικές Ασκήσεις

n Από 12 Μαΐου έως 4 Ιουνίου 2014, η Φ/Γ «ΝΑ-
ΒΑΡΙΝΟ» συμμετείχε στην Διασυμμαχική άσκηση 
«PHOENIX EXPRESS 14», η οποία διεξήχθη στην 
περιοχή της κεντρικής Μεσογείου. Σε εν λόγω 
άσκηση συμμετέχουν επίσης μονάδες από τα πο-
λεμικά Ναυτικά της Κροατίας, Αλγερίας, Ιταλίας, 
Λιβύης, Λιθουανίας, Μάλτας, Μαρόκου, Τυνησίας, 
Τουρκίας και ΗΠΑ.

n Από 07 έως 14 Ιουνίου 2014, η ΤΠΚ «ΡΟΥΣ-
ΣΕΝ» συμμετείχε στην Διακρατική άσκηση 
«ADRION LIVEX 14», η οποία διεξήχθη στην 
θαλάσσια περιοχή Σπλιτ Κροατίας. Στην άσκηση 
συμμετείχαν 4μελή ομάδα εκπαιδευτών από ΚΕ-
ΝΑΠ, 8μελή ομάδα νηοψιών από ΔΥΚ και πλοία 
από την Κροατία, Ιταλία, Αλβανία, Σλοβενία και 
Μαυροβούνιο.

n Από 04 έως 13 Ιουλίου 2014, η Κ/Φ «ΜΑΧΗ-
ΤΗΣ» συμμετείχε στη Διακρατική άσκηση «BREEZE 
14» που διεξήχθη στη θαλάσσια περιοχή Μαύρης 
Θάλασσας. Στην εν λόγω άσκηση συμμετείχαν 
ναυτικές μονάδες από Βουλγαρία, Ιταλία, Ρουμα-
νία, Τουρκία και η δύναμη SNMCMG-2.

2. Επισκέψεις Ξένων Αντιπροσωπειών

n Από 10 έως 13 Ιουνίου 2014, διεξήχθησαν 
συνομιλίες με αντιπροσωπεία του Γερμανικού 
Ναυτικού στο ΓΕΝ.

n Από 06 έως 08 Ιουλίου 2014, πραγματοποι-
ήθηκε στην Αθήνα επίσκεψη του Αρχηγού ΓΕΝ 
του Ισραήλ.

n Από 07 έως 09 Ιουλίου 2014, πραγματοποι-
ήθηκε επίσκεψη στην Ελλάδα των ισραηλινών 
ΤΠΚ INS SUFA και INS KIDON. Εν λόγω πλοία 
κατέπλευσαν στο Ναύσταθμο Σαλαμίνας (ΝΣ), 
ενώ κατά την παραμονή τους συμμετείχαν σε 
εκπαιδευτικές δραστηριότητες στις εγκαταστά-
σεις ΝΣ.

3.  Διασυμμαχικές / Πολυεθνικές 
Επιχειρήσεις / Ν. Δυνάμεις

α. Από 31 Ιουλίου έως 02 Αυγούστου 2014, η 
Φ/Γ «ΣΑΛΑΜΙΣ», με οργανικό Ε/Π και μια ομάδα 
Υ/ΚΤ, συμμετείχε στην επιχείρηση απομάκρυνσης 
Ελλήνων και αλλοδαπών πολιτών από την Λιβύη. 
Συνολικά επιβιβάσθηκαν στο πλοίο 186 πολίτες 
(77 Έλληνες, 78 Κινέζοι, 12 Κύπριοι, 10 Βρετα-
νοί, 7 Βέλγοι, 1 Ρώσος και 1 Αλβανός).

β. Επιχείρηση UNIFIL MAROPS 

Από τον Μάιο έως τον Αύγουστο στην επιχεί-
ρηση συμμετείχαν οι Κ/Φ «ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ», ΤΠΚ 
«ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΣ», ΤΠΚ «ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΔΗΣ», ΤΠΚ 
«ΜΠΛΕΣΣΑΣ» και ΤΠΚ «ΣΙΜΙΤΖΟΠΟΥΛΟΣ». 

γ. Επιχείρηση ACTIVE ENDEAVOUR (ΟΑΕ)

Το ΠΝ συμμετέχει στην επιχείρηση ΟΑΕ με 1 
ΤΠΚ ή Κ/Φ καθ’ όλο το έτος (με έδρα το ΝΣ υπό 
12ωρη ετοιμότητα) και με ένα (1) Υ/Β εν πλω ανά 
δίμηνο και για 15 ημέρες. 

δ.  Συμμετοχή σε Μόνιμες Ναυτικές 
Δυνάμεις ΝΑΤΟ

Από 18 Αυγούστου 2014, το ΝΘΗ «ΕΥΡΩΠΗ» 
συμμετέχει στη Μόνιμη Ναυτική Αντιναρκική Δύ-
ναμη του ΝΑΤΟ SNMCMG-2 (Standing NRF Mine-
Counter Measures Group 2), η οποία επιχειρεί 
κυρίως στη θαλάσσια περιοχή της Μεσογείου. 

ε.  Συμμετοχή σε Αποστολές Ευρωπαϊκής 
Ενώσεως

Ουδέν 

4.  Κοινωνική προσφορά των Ενόπλων 
Δυνάμεων

α. Αποστολές Εσωτερικού – Εξωτερικού 

n Στο πλαίσιο διεξαγωγής Ευρωεκλογών και 
επαναληπτικών Δημοτικών και Περιφερειακών 
εκλογών την 25η Μαΐου 2014, για την μεταφορά 
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δικαστικών αντιπροσώπων και εκλογικού υλικού 
διατέθηκαν τα κάτωθι πλοία: 

n Την 26η Μαΐου 2014, η ΤΠΚ «ΔΑΝΙΟΛΟΣ» από 
ν. Σύρο στην ν. Μήλο, στην ν. Κίμωλο, στη ν. Σίφνο 
και ν. Σέριφο.

n Την 26η Μαΐου 2014, η Κ/Φ «ΚΡΑΤΑΙΟΣ» από 
λιμένα Μύρινας ν. Λήμνου στο λιμένα Μυτιλή-
νης.

n Από 16 έως 27 Ιουνίου 2014, πραγματοποι-
ήθηκε το πρόγραμμα Προληπτικής Ιατρικής ανα-
βαθμισμένης δυνατότητας σε νήσους Κυκλάδων, 
με συμμετοχή του ΠΓΥ «ΠΡΟΜΗΘΕΥΣ» και διευ-
ρυμένης διακλαδικής ομάδας οκτώ (8) Ιατρών 
και τεσσάρων (4) Νοσηλευτών, με σκοπό την 
κάλυψη των αναγκών προληπτικής ιατρικής και 
πρωτοβάθμιας περίθαλψης των κατοίκων νησιών 
Αιγαίου ως ακολούθως:

n Την 18η Ιουνίου 2014, πλοίο κατέπλευσε στην 
ν. Δονούσα, όπου εξετάστηκαν συνολικά είκοσι 
(20) κάτοικοι. 

n Την 19η Ιουνίου 2014, πλοίο κατέπλευσε στις 
ν. Κουφονήσια, όπου εξετάσθηκαν συνολικά τρι-
άντα (30) κάτοικοι.

n Από 20η έως 22 Ιουνίου, πλοίο κατέπλευσε 
στην ν. Ανάφη όπου εξετάσθηκαν συνολικά είκοσι 
τρείς (23) κάτοικοι.

n Από 22η έως 23 Ιουνίου, πλοίο κατέπλευσε 
στις ν. Σχοινούσας- ν. Ηρακλειάς όπου εξετάσθη-
καν συνολικά πενήντα τρείς (53) και εννέα (9) 
κάτοικοι αντίστοιχα.

n Από 24 έως 25 Ιουνίου, πλοίο κατέπλευσε 
στην ν. Σίκινο όπου εξετάσθηκαν συνολικά είκοσι 
τρείς (23) κάτοικοι.

n Από 28 Ιουνίου έως 05 Ιουλίου 2014, διατέ-
θηκε η Κ/Φ «ΠΟΛΕΜΙΣΤΗΣ» ως πλοίο συνοδείας 
και επιβίβασης επιτροπής Διεθνή Ιστιοπλοϊκού 
αγώνα «CYCLADES REGATA 14» (Φάληρο-Σύρος-
Σέριφος-Μήλος-Βουλιαγμένη). 

n Την 15η και 17η Ιουλίου 2014, το ΠΠ «ΚΥ-
ΚΝΟΣ» κατέπλευσε στο λιμένα ν. Αγαθονησίου 
στο πλαίσιο εφαρμογής προγράμματος προλη-
πτικής ιατρικής με συμμετοχή ιατρού από το Σ.Ξ.

n Από 18 έως 28 Ιουλίου, η Κ/Φ «ΠΟΛΕΜΙΣΤΗΣ» 

συμμετείχε στο 51ο διεθνές ιστιοπλοϊκό «ΡΑΛΛΥ 
ΑΙΓΑΙΟΥ» ως πλοίο συνοδείας και επιβίβασης επι-
τροπής. Στον εν λόγω αγώνα συμμετέχουν και 
ιστιοπλοϊκά του ΠΝ, Ι/Φ ΣΟΡΟΚΟΣ με μαθητές της 
ΣΝΔ και Ι/Φ ΖΕΦΥΡΟΣ με μαθητές της ΣΜΥΝ. Τα 
σκέλη διαδρομής του αγώνα είναι ΦΑΛΗΡΟ-ΜΗ-
ΛΟΣ-ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑ-ΙΟΣ-ΣΟΥΝΙΟ.

n Από 02 έως 08 Αυγούστου 2014, διατέθηκε η 
Υ/Φ «ΣΤΥΜΦΑΛΙΑ» για υδροδότηση νήσων Μεγί-
στης, Ψερίμου και Φαρμακονησίου.

n Από 04 έως 11 Αυγούστου 2014, η ΤΠΚ «ΒΟ-
ΤΣΗΣ» συμμετείχε στον ιστιοπλοϊκό αγώνα «26η 
Ιστιοπλοϊκή Εβδομάδα Ιονίου», ως πλοίο συνοδεί-
ας και επιβίβασης επιτροπής αγώνων. Τα σκέλη 
του αγώνα ήταν Κέρκυρα-Πρέβεζα-Αργοστόλι-
Ζάκυνθος-Αστακός. 

n Την 19η Αυγούστου 2014, κατόπιν αιτήματος 
του Δήμου Αμοργού, διατέθηκε το Υ/Φ «ΔΟΙΡΑ-
ΝΗ» για υδροδότηση με πόσιμο νερό της ν. Αμορ-
γού. 

n Την 19η Αυγούστου 2014, στο πλαίσιο εφαρ-
μογής του προγράμματος προληπτικής ιατρικής 
σε νήσους του ανατολικού Αιγαίου, διατέθηκε η 
Κ/Φ «ΚΡΑΤΑΙΟΣ» για μεταφορά ιατρού από τη ν. 
Ρόδο στη ν. Τήλο, καθώς και το ΠΠ «ΑΝΤΩΝΙΟΥ» 
για μεταφορά ιατρού από τη ν. Κω στη ν. Νίσυ-
ρο.

n Την 21η Αυγούστου 2014, κατόπιν αιτήματος 
του Δήμου Σαλαμίνος, διατέθηκε το Υ/Φ «ΚΕΡ-
ΚΙΝΗ» για υδροδότηση με πόσιμο νερό της Ι.Μ 
Φανερωμένης Σαλαμίνος.

n Την 21η Αυγούστου 2014, στο πλαίσιο εφαρ-
μογής του προγράμματος προληπτικής ιατρικής 
σε νήσους του ανατολικού Αιγαίου, διατέθηκε η 
Κ/Φ «ΜΑΧΗΤΗΣ» για μεταφορά ιατρού από τη ν. 
Τήλο στη ν. Σύμη, καθώς και το ΠΠ ΑΝΤΩΝΙΟΥ για 
μεταφορά ιατρού από τη ν. Νίσυρο στη ν. Κω.

β.  Κατάσβεση πυρκαγιών - Περιπολίες - 
Επιτήρηση

n Την 03 Ιουλίου 2014, διατέθηκε από ΝΒΝΕ 
ένα υδροφόρο όχημα με δύο άτομα προσωπικό 
για συνδρομή σε πυρκαγιά στην περιοχή παλιού 
λατομείου Διομήδης πλησίον Αγίας Μαρίνας Ανα-
τολικής Αττικής, κατόπιν αιτήματος ΠΥ. 
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n Την 04 Ιουλίου 2014, διατέθηκε από ΥΝΤΕΛ 
ένα πυροσβεστικό όχημα και οχτώ άτομα προ-
σωπικό για συνδρομή σε πυρκαγιά στην περι-
οχή Τσιγκουνιά ν. Λέρου, κατόπιν αιτήματος ΑΤ 
Λέρου.

n Την 13η Ιουλίου 2014, διατέθηκε από Κ.Ε. 
ΠΑΛΑΣΚΑΣ προσωπικό 20 ατόμων για συνδρομή 
σε πυρκαγιά στην περιοχή Κερατέας ν. Αττικής, 
κατόπιν αιτήματος ΠΥ.

n Την 06 Αυγούστου 2014, διατέθηκε από ΝΣ 
ένα υδροφόρο όχημα, ένα τζιπ και δεκατρία άτο-
μα για συνδρομή σε πυρκαγιά στην περιοχή Κα-
νάκια ν. Σαλαμίνας, κατόπιν αιτήματος ΠΥ.

n Την 17η Αυγούστου 2014, διατέθηκε από ΝΝ/
ΔΚ/ΝΑΤΟ ένα μικρό πυροσβεστικό όχημα και δύο 
μεγάλα πυροσβεστικά οχήματα, με πλήρωμα 
δύο ατόμων έκαστο, για συνδρομή σε πυρκαγιά 
στο χωριό Στέρνες περιοχής Μαραθίου (πλησίον 
εγκαταστάσεων ΝΝ/ΔΚ/ΝΑΤΟ), κατόπιν αιτήματος 
ΠΥ.

n Την 18η Αυγούστου 2014, διατέθηκε από ΝΚ/
ΔΔ ένα πυροσβεστικό όχημα, με πλήρωμα τεσ-
σάρων ατόμων, για συνδρομή σε πυρκαγιά στην 
περιοχή Μεγάλα Χωράφια (ανατολικά Σούδας), 
κατόπιν αιτήματος ΠΥ.

n Την 19η Αυγούστου 2014, διατέθηκε από 
ΥΝΤΕΛ ένα πυροσβεστικό όχημα, μία καμιονέτα 
και άγημα 10 ατόμων (2 Αξιωματικοί, 5 Υπαξι-
ωματικοί και 3 Ν/Δ), για συνδρομή σε πυρκαγιά 
στην περιοχή Μπλεφούτη ν. Λέρου, κατόπιν αιτή-
ματος του Δήμου Λέρου.

γ. Έρευνα - Διάσωση 
n Την 20η Ιουνίου 2014, το Ε/Π SH-70 ΠΝ-54 
συμμετείχε στην επιχείρηση Έρευνας- Διάσωσης 
αγνοούμενου αθλητού ιστιοσανίδας στην ευρύτε-
ρη περιοχή Αργοσαρωνικού.

n Την 28η Ιουνίου 2014, η Φ/Γ «ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩ-
ΤΗΣ» συμμετείχε σε επιχείρηση έρευνας- διάσω-
σης ιστιοφόρου σε κίνδυνο, με επιβαίνοντες 82 
ΠΕΠ, στη θαλάσσια περιοχή νότια ν. Ρόδου.

n Την 05 Ιουλίου 14, η Φ/Γ «ΣΑΛΑΜΙΣ» και η 
Κ/Φ «ΚΑΣΟΣ» συμμετείχαν σε επιχείρηση έρευ-
νας - διάσωσης του ακυβέρνητου ιστιοφόρου 
«FOREVER YOUNG» στη θαλάσσια περιοχή νότια 

ν. Χάλκης - Ρόδου. Η Κ/Φ «ΚΑΣΟΣ» ρυμούλκησε 
ανωτέρω σκάφος ασφαλώς σε λιμένα νότια ν. 
Ρόδου.

n Την 11η Ιουλίου 2014, το ΠΠ «ΚΥΚΝΟΣ» και 
ένα Ε/Π S-70 συμμετείχαν σε επιχείρηση έρευνας 
- διάσωσης βυθιζόμενης λέμβου, με επιβαίνοντες 
37 ΠΕΠ, στη θαλάσσια περιοχή βορειοδυτικά ν. 
Σάμου. 

n Την 31η Ιουλίου 2014, διατέθηκε ένα Ε/Π S-70 
(ΠΝ-56) για συμμετοχή σε επιχείρηση Έρευνας-
Διάσωσης βυθιζόμενης λέμβου από εισροή υδά-
των με 3 επιβαίνοντες, στη θαλάσσια περιοχή 
δυτικά ν. Αγ. Γεωργίου.

n Την 18η Αυγούστου 2014, διατέθηκε ένα Ε/Π 
S-70 (ΠN-56) για συμμετοχή σε επιχείρηση Έρευ-
νας-Διάσωσης σε δύο περιπτώσεις αγνοούμενων 
κολυμβητών, μίας κολυμβήτριας στη θαλάσσια 
περιοχή νοτίως ν. Τήνου και ενός κολυμβητή στη 
θαλάσσια περιοχή όρμου Γιαννίτσι ν. Ευβοίας.

n Την 22α Αυγούστου 2014, διατέθηκε η ΚΦ 
«ΜΑΧΗΤΗΣ» για συμμετοχή σε επιχείρηση Έρευ-
νας - Διάσωσης αγνοούμενων Παρανόμως Εισερ-
χομένων Προσώπων, από φλεγόμενο ιστιοφόρο 
«RUTH», σημαίας Τουρκίας, στη θαλάσσια περιοχή 
ανατολικά ν. Τήλου.

δ. Αεροδιακομιδές
n Την 26η Ιουλίου 2014, διατέθηκε ένα Ε/Π S-70 
(ΠΝ-56) για διάσωση και μεταφορά ασθενή επι-
βάτη από το κρουαζιερόπλοιο «MEIN SCHIFF 3», 
που έπλεε δυτικά ν. Παξών, σε νοσοκομείο Κέρ-
κυρας. 

n Την 11η Αυγούστου 2014, διατέθηκε ένα Ε/Π 
S-70 (ΠΝ-52) για διάσωση και μεταφορά ασθενή 
μέλος πληρώματος του πλοίου «KARREM ALLAH» 
(σημαίας Λιβάνου), που έπλεε νότια ακρωτηρίου 
Ταινάρου, στο Α/Δ Καλαμάτας. 

n Την 14η Αυγούστου 2014, διατέθηκε ένα Ε/Π 
S-70 (ΠN-60) για διάσωση και μεταφορά μέλους 
πληρώματος (τουρκικής υπηκοότητας) του πλοί-
ου «CANSU-D» (σημαίας Μάλτας), το οποίο έπλεε 
νοτιοδυτικά Πελοποννήσου, στο Α/Δ Καλαμάτας.

5. Εκδηλώσεις – Επισκέψεις

n Την 29η Μαΐου 2014, η Κ/Φ «ΚΑΣΟΣ» συμμε-
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τείχε στις εορταστικές εκδηλώσεις για τον εορτα-
σμό της ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΧΡΥΣΟΠΗΓΗΣ Ν. Σίφνου.

n Την 30η Μαΐου 2014, το Υ/Β «ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΗΣ» 
κατέπλευσε στον όρμο Φαλήρου στο πλαίσιο συμ-
μετοχής στο 51ο παγκόσμιο συνέδριο Υποβρυχί-
ων και εν συνεχεία στο λιμένα Πειραιά όπου και 
δόθηκε η δυνατότητα στο κοινό να το επισκεφτεί. 
Κατά την παραμονή του πλοίου, το επισκέφτηκαν 
περί τους 1300 πολίτες.

n Την 19η Ιουνίου 2014, η Φ/Γ «ΥΔΡΑ» κατέ-
πλευσε στην ν. Ύδρα, στο πλαίσιο τελετής υπο-
δοχής του Οικουμενικού Πατριάρχου κ.κ Βαρθο-
λομαίου.

n Από 19 έως 22 Ιουνίου 2014, ένα (1) Ε/Π ΑΒ-
212 του ΠΝ συμμετείχε στην Αεροπορική εκδή-
λωση «KAVALA AIRSEA SHOW 2014» που διεξή-
χθη στην ομώνυμη πόλη.

n Από 21 έως 22 Ιουνίου 2014, η Φ/Γ «ΝΙΚΗ-
ΦΟΡΟΣ ΦΩΚΑΣ» κατέπλευσε στη ν. Ψαρά, για 
συμμετοχή στις εορταστικές εκδηλώσεις 190ης 
επετείου Ολοκαυτώματος Ψαρών. Στις ανωτέρω 
εκδηλώσεις συμμετείχε ο Υπαρχηγός Στόλου και 
αντιπροσωπεία πληρώματος.

n Την 24η Ιουνίου 2014, ο Υπουργός Εθνικής 
Άμυνας, συνοδευόμενος από τους Αρχηγό ΓΕΕΘΑ 
και Αρχηγό ΓΕΣ, επισκέφτηκε την Κ/Φ «ΑΡΜΑΤΩ-
ΛΟΣ» στο λιμένα ν. Αγαθονησίου. Κατά τη διάρκεια 
της επισκέψεως πραγματοποιήθηκε ξενάγηση σε 
χώρους του πλοίου και σύντομη παρουσίαση των 
δυνατοτήτων και της αποστολής πλοίου. 

n Την 28η Ιουνίου 2014, κατέπλευσε στη ν. 
Ύδρα η ΤΠΚ «ΔΑΝΙΟΛΟΣ με σκοπό τη συμμετοχή 
στις εορταστικές εκδηλώσεις «Μιαούλια 2014» 
(179ης επετείου από το θάνατο του Ανδρέα Μι-
αούλη). Στις ανωτέρω εκδηλώσεις παρευρέθηκε 
ο Αρχηγός Στόλου και συμμετείχε η μπάντα του 
ΠΝ.

n Από 08 έως 10 Ιουλίου 2014, Αρχηγός ΓΕΝ 
πραγματοποίησε επίσημη επίσκεψη στην Γαλλία 
κατόπιν προσκλήσεως του Γάλλου ομολόγου 
του.

n Την 17η Ιουλίου 2014, η Κ/Φ «ΑΡΜΑΤΩΛΟΣ» 
συμμετείχε στις εορταστικές εκδηλώσεις για την 
Επέτειο των 102 χρόνων από την απελευθέρωση 

της ν. Ικαρίας. Στις εν λόγω εκδηλώσεις εκ μέρους 
του ΠΝ συμμετείχε ο Κυβερνήτης, αντιπροσωπεία 
του πληρώματος και άγημα αποδόσεως τιμών.

n Την 18η Ιουλίου 2014, ο Υφυπουργός Αθλητι-
σμού Ι. Ανδριανός επέβη στην Κ/Φ «ΠΟΛΕΜΙΣΤΗΣ» 
εν όρμω Φαλήρου, στο πλαίσιο εκκίνησης του 
51ου διεθνές ιστιοπλοϊκού «ΡΑΛΛΥ ΑΙΓΑΙΟΥ».

n Την 28η Ιουλίου 2014, πραγματοποιήθηκε στη 
ΝΔΑ η τελετή λήξης και απονομής επάθλων του 
51ου διεθνούς ιστιοπλοϊκού αγώνα «ΡΑΛΛΥ ΑΙ-
ΓΑΙΟΥ», παρουσία Αρχηγού ΓΕΝ και του Αρχηγού 
ΑΣ.

n Από 05 έως 06 Αυγούστου 2014, η Κ/Φ «ΝΙ-
ΚΗΦΟΡΟΣ» συμμετείχε στις εορταστικές εκδη-
λώσεις της 190ης επετείου της Ναυμαχίας της 
Μυκάλης, στο λιμένα Πυθαγορείου ν. Σάμου.

n Την 05 Αυγούστου 2014, ο Υπουργός Εθνικής 
Άμυνας συνοδευόμενος από τον Αρχηγό ΓΕΕΘΑ 
και Αρχηγό ΓΕΝ επισκέφτηκε τη Φ/Γ «ΣΑΛΑΜΙΣ» 
για να συγχαρεί το πλήρωμά της, που συμμετείχε 
στην επιχείρηση απομάκρυνσης ελλήνων και αλ-
λοδαπών πολιτών από τη Λιβύη.

n Από 14 έως 15 Αυγ 14, η ΤΠΚ «ΔΑΝΙΟΛΟΣ» 
κατέπλευσε στο λιμένα Παροικιάς ν. Πάρου, στο 
πλαίσιο συμμετοχής σε εορτασμό Κοιμήσεως της 
Θεοτόκου. 

n Από 23 έως 24 Αυγούστου 2014, η Κ/Φ «ΑΗΤ-
ΤΗΤΟΣ» συμμετείχε στις εορταστικές εκδηλώσεις 
της 79ης επετείου από το θάνατο του Ναυάρχου 
Παύλου Κουντουριώτη στη ν. Ύδρα.

6. Διάφορα Θέματα 
n Από 02 Ιουνίου έως 06 Ιουνίου 2014, διεξή-
χθη η άσκηση «ΚΑΤΑΙΓΙΣ 14» στην περιοχή του 
Αιγαίου στην οποία συμμετείχε το σύνολο των 
μονάδων του Πολεμικού Ναυτικού. Την 02 Ιουνί-
ου, ο Αρχηγός ΓΕΝ επισκέφτηκε το κέντρο επιχει-
ρήσεων του ΑΣ για ενημέρωση επί της διεξαγω-
γής της άσκησης και εν συνεχεία συνοδευόμενος 
από τον Αρχηγό Στόλου επέβη σε Φ/Γ «ΣΑΛΑΜΙΣ» 
για παρακολούθηση μέρος αυτής. Την 05 Ιουνί-
ου 2014 Αρχηγός ΓΕΕΘΑ συνοδευόμενος από 
τον Αρχηγό Στόλου επέβη σε Α/Γ «ΛΕΣΒΟΣ» και 
Φ/Γ «ΣΑΛΑΜΙΣ» για παρακολούθηση μέρους της 
άσκησης.
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ΕΞΟΥΔΕΤΕΡΩΣΗ ΠΥΡΟΜΑΧΙΚΩΝ ΑΠΟ ΟΜΑΔΕΣ ΥΠΟΒΡΥΧΙΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ

α.α ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗ

1 30-6-2014 Στη θαλάσσια περιοχή Πλακών Μαγνησίας

2 01-07-014 Στη θαλάσσια περιοχή Σκοτίνας Πιερίας

3 03-07-2014 Στη θαλάσσια περιοχή πλησίον λιμένα Ιερισσού Χαλκιδικής

4 10-07-2014 Στη θαλάσσια περιοχή λιμένα Μαραθίου Κρήτης

5 07-08-2014 Στη θαλάσσια περιοχή Καριανής Καβάλας

6 11-08-2014 Στη θαλάσσια περιοχή ν. Τραγονήσι συμπλέγματος ν. Πεταλιών 
Ευβοϊκού

7 13-08-2014 Στη θαλάσσια περιοχή Λαζαρέτο Μονεμβασιάς

8 13-08-2014 Στη θαλάσσια περιοχή Αραχωβίτικων Ρίου Αχαΐας  

9 21-08-2014 Στη θαλάσσια περιοχή ν. Ποντικονήσι συμπλέγματος Πεταλιών 
Ευβοϊκού   

n Από 23 έως 27 Ιουνίου 2014, διεξήχθη στη 
ΣΝΔ το Σεμινάριο Νέων Αξιωματικών Ευρωπαϊ-
κών Ναυτικών2014 (ESYO) (European Seminar 
for Young Officers). 

n Από 18 Ιουλίου 2014, 3 Κ/Φ και 5 ΠΠ διεξά-
γουν περιπολίες στο ανατολικό Αιγαίο στο πλαίσιο 
συνδρομής του ΠΝ στο ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ. στην αποτρο-
πή συμβάντων παράνομης μετανάστευσης και 
στο πλαίσιο ετοιμότητας Έρευνας-Διάσωσης.

n Από 21 Ιουλίου έως 30 Αυγούστου 2014, 
πραγματοποιήθηκε ο Θερινός Εκπαιδευτικούς 
Πλους της ΣΝΔ με συμμετοχή των Φ/Γ «ΝΙΚΗ-
ΦΟΡΟΣ ΦΩΚΑΣ» και Α/Γ «ΛΕΣΒΟΣ», στην περιοχή 
κεντρικής και δυτικής Μεσογείου.

n Από 25 Ιουλίου έως 16 Αυγούστου 2014, πραγ-
ματοποιήθηκε ο Θερινός Εκπαιδευτικός Πλους 
ΣΜΥΝ, με συμμετοχή του Α/Γ «ΙΚΑΡΙΑ», στην περι-
οχή κεντρικής και ανατολικής Μεσογείου.
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Από τη διεξαγωγή της άσκησης «Καταιγίς 14».

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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εξελίσσεται χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα καθώς 
δεν έχει εντοπιστεί κάποια σημαντική αστοχία, η 
οποία θα είχε σαν συνέπεια την παρεμπόδιση της 
ομαλής συνέχισης του έργου. Με το πέρας της 
διαδικασίας φορτίσεως, θα ολοκληρωθεί ο λει-
τουργικός έλεγχος όλων των συστημάτων των 
Υ/Β προκειμένου να εκτελεστούν ή να επαναλη-
φθούν, κατά περίπτωση, οι δοκιμές αποδοχής εν 
όρμω (Harbor Acceptance Tests - HAT).

Oρκωμοσία νέων Αξιωματικών ΣΣΑΣ
Την 13η Ιουνίου 2014, πραγματοποιήθηκε η τε-
λετή ορκωμοσίας νέων Αξιωματικών Υγειονομι-
κού, Οικονομικού και Στρατολογικού - Στρατιω-
τικών Νομικών Συμβούλων, στις εγκαταστάσεις 
της Στρατιωτικής Σχολής Αξιωματικών Σωμάτων 
(ΣΣΑΣ) στη Θεσσαλονίκη. Στην τελετή παρέστησαν 
η Αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Άμυνας κα 

Φώφη Γεννηματά, η οποία και απένειμε τα ξίφη, 
ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ Στρατηγός Μιχαήλ Κωσταρά-
κος, ο Ειδικός Γραμματέας του ΥΠΕΘΑ κ. Αντώνιος 
Οικονόμου, αντιπροσωπείες Αξιωματικών των ΕΔ 
καθώς και εκπρόσωποι των Θρησκευτικών και 
Πρυτανικών Αρχών. Από τη Σχολή αποφοίτησαν 
21 Αξιωματικοί εκ των οποίων ένας Αξιωματικός 
Ελληνοκύπριος και μία Αξιωματικός από την Αλ-
βανία και οι οποίοι κατανέμονται ως εξής:
•  14 στο Στρατό Ξηράς (5 ιατροί, 2 κτηνίατροι, 3 

φαρμακοποιοί, 3 οδοντίατροι, 1 ψυχολόγος).
•  2 στο Πολεμικό Ναυτικό (1 ιατρός και 1 οικο-

νομικός).

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΤΥΠΟΥ

Επίσκεψη Επιτελών του Γερμανικού 
Πολεμικού Ναυτικού στο ΓΕΝ 
Την 12η Ιουνίου 2014, έλαβε χώρα στο Γενικό 
Επιτελείο Ναυτικού, προγραμματισμένη συνά-
ντηση μεταξύ αντιπροσωπειών του ΠΝ και του 
Γερμανικού Πολεμικού Ναυτικού, όπου συζητή-

θηκαν διμερή θέματα αμοιβαίου ενδιαφέροντος. 
Στο πλαίσιο της επισκέψεως, η αντιπροσωπεία 
συναντήθηκε με τον Υπαρχηγό ΓΕΝ, Υποναύαρχο 
Παναγιώτη Παστουσέα ΠΝ.

Επίσκεψη Αρχηγού ΓΕΝ στα ΕΝΑΕ
Από το Γενικό Επιτελείο Ναυτικού ανακοινώνεται 
ότι την 12η Ιουνίου 2014, ο Αρχηγός ΓΕΝ, Αντι-
ναύαρχος Ευάγγελος Αποστολάκης ΠΝ, επισκέ-
φθηκε τα Ναυπηγεία Σκαραμαγκά και ενημερώ-
θηκε από τα στελέχη του Πολεμικού Ναυτικού και 
τους εργαζόμενους των ΕΝΑΕ για την πρόοδο των 
εργασιών ολοκλήρωσης των Υποβρυχίων (Υ/Β). 
O έλεγχος λειτουργίας των συστημάτων των Υ/Β 
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•  1 στην Πολεμική Αεροπορία (ιατρός).
•  2 στο Σώμα Στρατολογικού-Στρατιωτικών Νο-

μικών Συμβούλων.

Μουσική Εκδήλωση στο Άλσος 
Ελληνικής Ναυτικής Παράδοσης 
Την 21η Ιουνίου 2014 και ώρα 19:30 πραγματο-
ποιήθηκε στο Άλσος Ελληνικής Ναυτικής Παράδο-
σης, εντός του περιβάλλοντος χώρου μεταξύ του 
ΠΝΜ Θ/Κ «Γ. ΑΒΕΡΩΦ» και του ΜΑΑ Α/Τ «ΒΕΛΟΣ», 
μουσική εκδήλωση η οποία τελεί υπό την αιγίδα 
του ΓΕΝ και συνδιοργανώνεται από το ΠΝΜ Θ/Κ 

«Γ. ΑΒΕΡΩΦ» και το Ίδρυμα Άλσους Ελληνικής 
Ναυτικής Παράδοσης (ΙΔ.ΑΛ.ΕΛ.ΝΑ.Π.). Η εκδή-
λωση στην οποία θα συμμετέχει η Μπάντα του 
ΠΝ, πραγματοποιείται στο πλαίσιο του εορτασμού 
της Ευρωπαϊκής ημέρας μουσικής, με ελεύθερη 
είσοδο για το κοινό.

Μουσική εκδήλωση της Μπάντας  
του ΠΝ στο Μετρό Συντάγματος 
Την 21η Ιουνίου 2014 από τις 12:00 έως 
τις 13:00, η Μπάντα του ΠΝ πραγματοποίησε 
μουσική εκδήλωση στην Αίθουσα Πολλαπλών 
Χρήσεων του Μετρό στο Σύνταγμα, στο πλαίσιο 

του εορτασμού της Ευρωπαϊκής Ημέρας Μου-
σικής. 

Συμμετοχή Κανονιοφόρου σε 
Επιχείρηση Έρευνας Διάσωσης 
Από το Γενικό Επιτελείο Ναυτικού ανακοινώνεται 
ότι πρωινές ώρες της 5ης Ιουλίου 2014, η κα-
νονιοφόρος «ΚΑΣΟΣ» ανέλαβε καθήκοντα Τακτι-
κού Διοικητή σε επιχείρηση Έρευνας Διάσωσης 
κινδυνεύοντος ιστιοπλοϊκού με έναν επιβαίνοντα 
στη θαλάσσια περιοχή δυτικά της ν. Ρόδου. Η 
κανονιοφόρος ρυμούλκησε το εν λόγω ιστιο-

πλοϊκό σε περιοχή πλησίον της ν. Ρόδου, όπου 
μεσημβρινές ώρες το παρέδωσε σε αλιευτικό 
σκάφος. 

Επίσκεψη του Αρχηγού Ναυτικού  
του Ισραήλ 
Από το Γενικό Επιτελείο Ναυτικού ανακοινώνεται 
ότι ο Αρχηγός Ναυτικού του Ισραήλ, Αντιναύαρχος 
Ram Rutberg, πραγματοποίησε επίσημη επίσκεψη 
στην Ελλάδα από 6 έως 7 Ιουλίου 2014, κατόπιν 
προσκλήσεως του Αρχηγού ΓΕΝ, Αντιναυάρχου 
Ευάγγελου Αποστολάκη ΠΝ. Κατά τη διάρκεια της 
παραμονής του, ο Αρχηγός Ναυτικού του Ισραήλ 



Τεύχος 589-Τομος 174 | Ναυτική Επιθεώρηση  137

συζήτησε θέματα αμοιβαίου ενδιαφέροντος με 
τον Αρχηγό ΓΕΝ και ενημερώθηκε για τις εξελί-
ξεις και δραστηριότητες του Πολεμικού Ναυτικού. 
Επιπρόσθετα, επισκέφθηκε το Αρχηγείο Στόλου, 
όπου και επέβη σε πολεμικά πλοία. Παράλληλα, 
στο πλαίσιο της εν λόγω επισκέψεως, τα πλοία 
του Ναυτικού του Ισραήλ «INS SUFA» και «INS 
KIDON» από 7 έως 8 Ιουλίου 2014 μεθόρμισαν 
στο Ναύσταθμο Σαλαμίνας, όπου τα πληρώματα 
θα έχουν την ευκαιρία να εκπαιδευτούν σε αντι-
κείμενα ελέγχου βλαβών (Ε/Β) στον προσομοιωτή 
της Σχολής Ε/Β του ΚΕΠΑΛ. Επίσης την 9 Ιουλίου 
2014 έχει προγραμματιστεί η εκτέλεση συνεκ-
παίδευσης εν πλω με μονάδες του Στόλου στην 
περιοχή Μυρτώου.

Επίσημη Επίσκεψη Αρχηγού ΓΕΝ  
στη Γαλλία
Από το Γενικό Επιτελείο Ναυτικού ανακοινώνε-
ται ότι ο Αρχηγός ΓΕΝ, Αντιναύαρχος Ευάγγελος 
Αποστολάκης ΠΝ, πραγματοποίησε επίσημη επί-
σκεψη στη Γαλλία από 8 έως 10 Ιουλίου 2014 
κατόπιν προσκλήσεως του Αρχηγού του Ναυτι-
κού της Γαλλίας, Ναυάρχου BernardRogel. Κατά 
τη διάρκεια της επισκέψεώς του, ο Αρχηγός ΓΕΝ 
είχε την ευκαιρία να συζητήσει με το Γάλλο ομό-

λογό του θέματα αμοιβαίου ενδιαφέροντος και 
να ενημερωθεί επί των εξελίξεων και των δρα-
στηριοτήτων του Ναυτικού της Γαλλίας. Επιπρό-
σθετα, επισκέφθηκε τη Διοίκηση Ειδικών Δυνά-
μεων του Γαλλικού Ναυτικού (Forcemaritimedes 
Fusiliersmarinset Commandos-FORFUSCO) στη 
Lorient, όπου ενημερώθηκε για τις δυνατότητες 
της εν λόγω διοικήσεως, ενώ παρακολούθησε και 
επίδειξη ανακατάληψης πλοίου. Επίσης, ο Αρχη-
γός ΓΕΝ συναντήθηκε με τον Πρέσβη της Ελλά-
δας στη Γαλλία, κ. Θεόδωρο Πασσά.

Αποφοίτηση 11ης Εκπαιδευτικής 
Σειράς Ανώτατης Διακλαδικής Σχολής 
Πολέμου (ΑΔΙΣΠΟ)
Την 11η Ιουλίου 2014 πραγματοποιήθηκε στην 
Ανώτατη Διακλαδική Σχολή Πολέμου (ΑΔΙΣΠΟ) 
στη Θεσσαλονίκη, η τελετή αποφοίτησης των 

σπουδαστών της 11ης Εκπαιδευτικής Σειράς. Tα 
πτυχία επιδόθηκαν στους αποφοίτους της Σχο-
λής από τον Υφυπουργό Εθνικής Άμυνας κ. Ιω-
άννη Λαμπρόπουλο. Στην τελετή παρευρέθησαν 
ο Παναγιώτατος Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης 
κ.κ. Άνθιμος, ο Υπαρχηγός ΓΕΕΘΑ Αντιναύαρχος 
Αλέξανδρος Θεοδοσίου ΠΝ, ο Διοικητής του Γ΄ 
Σώματος Στρατού καθώς και εκπρόσωποι Πολι-
τικών, Πρυτανικών και Στρατιωτικών Αρχών και 
Σωμάτων Ασφαλείας. Από τη Σχολή αποφοίτησαν 
συνολικά 254 αξιωματικοί, εκ των οποίων 116 
του ΣΞ, 38 του ΠΝ, 78 της ΠΑ, 1 Κοινών Σωμά-
των, 1 από την Ελληνική Αστυνομία, 1 από το 
Πυροσβεστικό Σώμα, 1 από το Λιμενικό Σώμα, 
11 από την Κυπριακή Δημοκρατία, 3 από την Αλ-
βανία, 1 από Αρμενία, 1 από Βοσνία-Ερζεγοβίνη, 
1 από τη Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας και 1 από 
ΠΓΔΜ.
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Υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας 
μεταξύ του Πολεμικού Ναυτικού και 
του Ιδρύματος Μείζονος Ελληνισμού 
Από το Γενικό Επιτελείο Ναυτικού ανακοινώνεται 
ότι την Τρίτη 15 Ιουλίου 2014 υπογράφηκε στο 
ΠΝΜ Θ/Κ «Γ. ΑΒΕΡΩΦ», Μνημόνιο Συνεργασίας 
μεταξύ του Πολεμικού Ναυτικού και του Ιδρύμα-
τος Μείζονος Ελληνισμού, από τον Αρχηγό ΓΕΝ, 
Αντιναύαρχο Ευάγγελο Αποστολάκη ΠΝ, και την 
Αντιπρόεδρο του Ιδρύματος κυρία Σοφία Εφραί-
μογλου. Μέσω του εν λόγω Μνημονίου προβλέ-
πεται να υλοποιηθεί ένας μεγάλος αριθμός δρά-
σεων, μερικές εκ των οποίων είναι:

• Ο από κοινού, σχεδιασμός και συμμετοχή 
σε προγράμματα της Ε.Ε., του Ε.Σ.Π.Α. και της 
UNESCO.
• Οι από κοινού, παρεμβάσεις για την ανάπτυξη 
και βελτίωση της πνευματικής και πολιτιστικής 
κληρονομιάς και της ανάδειξης της ιστορίας και 
του ρόλου του Πολεμικού Ναυτικού.
• Η ανάδειξη μνημείων και γεγονότων μέσω 
της εικονικής πραγματικότητας, αποσκοπώντας 
μεταξύ άλλων και στη διεθνή αξιοποίηση των 
δυνατοτήτων, που παρέχει η ψηφιακή τεχνολογία 
με στόχο την παρουσία και την προβολή του Π.Ν 
εντός και εκτός Ελλάδας.
• Η συνεργασία στην ανάπτυξη του θεσμού της 
«Δια Βίου Εκπαίδευσης Επιμόρφωσης και Κατάρ-
τισης» σε θέματα κοινού ενδιαφέροντος με χρη-
ματοδότηση από το ΕΣΠΑ.

Παγκόσμια Ημέρα Φάρων 
Την 17η Αυγούστου 2014 εορτάστηκε η Παγκό-
σμια Ημέρα Φάρων, που είχε ως σκοπό την ενη-
μέρωση των πολιτών αναφορικά με την προσφο-
ρά των Φαροφυλάκων, καθώς και την ανάδειξη 
της σημασίας των Φάρων και των υπολοίπων 

ναυτιλιακών βοηθημάτων στη Ναυσιπλοΐα. Στο 
πλαίσιο του εν λόγω εορτασμού, ήταν επισκέψι-
μοι από το κοινό οι ακόλουθοι Φάροι:

 α.  Αλεξανδρούπολης
 β.  Κακής Κεφαλής Ευβοίας
 γ.  Ακρ. Μαλέα Λακωνίας
 δ.  Ακρ. Ταίναρο Λακωνίας
 ε.  Κοκκινόπουλο Ψαρρών
 στ.  Κόπραινας Άρτας
 ζ.  Καστρί Οθονών
 η.  Κόρακα Πάρου
 θ.  Μουδάρι Κυθήρων
 ι.  Ντάνα Πόρου
 ια.  Σίγγρι Μυτιλήνης
 ιβ.  Τρίκκερι Μαγνησίας

Αεροδιακομιδή Τραυματία  
με Ελικόπτερο του ΠΝ
Από το Γενικό Επιτελείο Ναυτικού ανακοινώνεται 
ότι πρωινές ώρες της 27ης Αυγούστου 2014, 
ελικόπτερο του ΠΝ (τύπου S-70B Aegean Hawk) 
διενήργησε αεροδιακομιδή τραυματία Τουρκικής 
υπηκοότητας, μέλους του πληρώματος του εμπο-
ρικού πλοίου «ALTAMIRA» (με σημαία Λιβερίας), 
το οποίο έπλεε στα όρια των FIR Αθηνών και 
Μάλτας, στο αεροδρόμιο της Καλαμάτας.
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Διατιθέμενες Εκδόσεις Ναυτικού από ΥΙΝ

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

20.  Ιστορία της Μπάντας του Πολεμικού Ναυτικού................................... ................................... 2012  ...........................5,50€
	 Υποπλοιάρχου	(Ε)	ΠΝ	ε.α.	Αντωνίου	Ζερβού
21.  «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.  Επιστροφή ........................................................................ ...................Ν.	Σταθάκης....................................... .................. 12€
15.  Πολιτιστική Οδύσσεια στην Κίνα το 1994....................... ..................Ν.	Σταθάκης....................................... .................. 12€
16.  Βαλκανικοί Πόλεμοι, ........................................................ ................... I.	Παλούμπης	..................................... ................. 70€
 ο Ναυτικός Αγώνας 1912-13 ............................................ .................. (Ναυτ.	Μουσείο	Ελλάδας)
17.  Ελληνικά φτερά στην Κύπρο ........................................... ..................Γ.	Δ.	Μήτσαινας	................................. ................. 20€
18.  Λεύκωμα στολών ΠΝ ..................................................... .....................ΓΕΝ/ΔΕΔΗΣ	....................................... .................. 1,5€
19.  Λεύκωμα ΣΜΥΝ ............................................................... ....................ΣΜΥΝ	................................................. .................. 17€
20.  χρονικά του Ελληνικού Β. Ναυτικού ............................... ..................Δ.	Φωκάς	............................................. .................. 7€
21.  Η θαλάσσια δύναμις εις την ............................................ ..................Κ.	Α.	Αλεξανδρής	.................................. ................. 9€
 ιστορία της Βυζ. Αυτοκρατορίας
22.  Η ρίμα του παλιού ναυτικού ........................................... ..................Μ.	Πέρρας......................................... .................. 3,5€
23.  Ο Στόλος του Αιγαίου 1912-1913. ................................... ..................Δ.	Φωκάς	............................................. .................. 7€
 Έργα και ημέραι
24.  Το Ναυτικό στην ιστορία των Ελλήνων	(4τομο)	............. ..................Μ.	Σίμψας	.......................................... .................. 73€
25.  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€
26.  Ιστορικό Φωτογραφικό Λεύκωμα Σχολής...................... ...................Ε.	Σφακτός	.......................................... .................  8€
 Ναυτοπαίδων – ΣΔΥΝ – ΣΜΥΝ 1946 – 2000
27.  Υδραίοι Πρόδρομοι και Ναυμάχοι του ’21 ...................... ..................Δ.	Λισμάνης	......................................... .................. 7€
28.  Aρμενίζοντας τα πέλαγα των ναυτικών ......................... ..................M.	Mάστρακας	................................. ................... 15€
 αναμνήσεων
29.  Ιστορικόν περί Φάρων των Eλληνικών Aκτών................ ..................Σ.	Λυκούδης	................................... ................... 5,50€
30. Ιστορία της ΣΝΔ μετά συναφών γεγονότων, 1971 - 2010 ...............Μ.	Μάστρακας ..................................................... 15€ 

31.  «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
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6/9/1827. Αποτυχία κατάληψης Βασιλαδίου. Αποτυχία του ελληνικού επαναστατικού στόλου υπό τον 
Κόχραν να καταλάβει το Βασιλάδι έξω από το Μεσολόγγι.

7/9/1828. Αποχώρηση Ιμπραήμ από την Ελλάδα. Μετά την ναυμαχία του Ναβαρίνου ακολουθεί συμ-
φωνία μεταξύ Ιμπραήμ και Δεριγνύ για την αποχώρηση του πρώτου από την Ελλάδα.

8/9/1822. Η Ναυμαχία στο κόλπο του Αργολικού. Ο ελληνικός στόλος υπό τον Ναύαρχο Α. Μιαούλη 
αποτρέπει τον οθωμανικό στόλο του Μεχμέτ πασά από το να εφοδιάσει την πολιορκούμενη φρουρά 
του Ναυπλίου.

11/9/1943. Παράδοση ιταλικού στόλου. Παραδίδεται ο ιταλικός στόλος στον Ναύαρχο Sir Andrew 
Cunningham και στον Στρατηγό Eisenhower στην Μάλτα. Στην συνοδεία των παραδοθέντων πλοίων 
συμμετείχαν και τα αντιτορπιλικά «Β.ΟΛΓΑ» και «ΑΔΡΙΑΣ».

14/9/1943. Βύθιση υποβρυχίου «ΚΑΤΣΩΝΗΣ». Το Υποβρύχιο «ΚΑΤΣΩΝΗΣ» βυθίζεται από γερμανική 
κορβέττα δίπλα στη Σκιάθο μετά από ηρωική αναμέτρηση με τον διώκτη του. Μεταξύ των πολλών που 
απωλέστηκαν είναι και ο Κυβερνήτης Υποπλοίαρχος Β. Λάσκος. Ο Ύπαρχος Υποπλοίαρχος Τσουκαλάς 
καθώς και οι υπαξιωματικοί Τσίγγρος και Αντωνίου κατάφεραν να ξεφύγουν κολυμπώντας και να 
φθάσουν στη Μέση Ανατολή για να συνεχίσουν τον αγώνα τους για την πατρίδα.

15/9/1922. Επανάσταση στην Αθήνα. Τα πρώτα τμήματα του επαναστατημένου ελληνικού στρατού 
μπήκαν στην Αθήνα. Η επανάσταση του 1922 έγινε ως αντίδραση στην Μικρασιατική Καταστροφή.

16/9/1943. Απελευθέρωση Καστελόριζου. Το αντιτορπιλικό «ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗΣ» (κυβερνήτης Αντι-
πλοίαρχος Ε. Μπαλτατζής) αποβιβάζει άγημα στο Καστελόριζο και υψώνει την ελληνική σημαία.

16/9/1943. Απόδοση τιμών ιταλικού στόλου στον Έλληνα Α.Σ. Ο αρχηγός του συμμαχικού στόλου 
Ανατολικής Μεσογείου Ναύαρχος Sir Andrew Cunningham που επέβαινε στο αγγλικό ναρκαλιευτικό 
«DURBY» μαζί με τον Έλληνα Αρχηγό Στόλου Υποναύαρχο Αλεξανδρή που επέβαινε στο ναρκαλιευτικό 
«ΚΑΡΤΕΡΙΑ», εξέπλευσαν από την Αλεξάνδρεια, πέρασαν μπροστά από τον ηττημένο ιταλικό στόλο ο 
οποίος απέδιδε τις νενομισμένες τιμές.

17/9/1827. Καταστροφή τουρκικής μοίρας. Ο Άστιγξ με τα πλοία «ΣΩΤΗΡ» και «ΚΑΡΤΕΡΙΑ» καταστρέ-
φει τουρκική μοίρα στη Σκάλα των Σαλώνων (Ιτέα).

21/9/1828. Επιτυχία ελληνικού στόλου στον Αμβρακικό. Ελληνικός στολίσκος στα πλαίσια συνδυασμέ-
νης επιχείρησης στρατού ξηράς και ναυτικού εισέρχεται στον Αμβρακικό, αιχμαλωτίζει 43 πλοιάρια και 
βυθίζει τουρκική κανονιοφόρο. Ο αρχηγός του στρατού Τσωρτς σε αναφορά του στον Καπποδίστρια 
εξήρε τον ηρωισμό του ναυτικού. Το ναυτικό αυτό κατόρθωμα στερέωσε την θέση των ελληνικών 
στρατευμάτων στην περιοχή του Αμβρακικού και αναπτέρωσε το ηθικό των κατοίκων των πέριξ περι-
οχών, που έσπευδαν ήδη να καταταγούν στις εκεί μονάδες του ελληνικού στρατού.

24/9/1942. Το Υποβρύχιο «ΝΗΡΕΥΣ» με Κυβερνήτη τον Πλωτάρχη Αλέξανδρο Ράλλη το απόγευμα 
της 24ης Σεπτεμβρίου του 1942, ενώ βρισκόταν σε περιπολία μεταξύ Σύμης και Ρόδου, εντόπισε 
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και επιτέθηκε με δύο τορπίλλες κατά του ιταλικού επιβατηγού S/S FIUME 1500 τόνων. Σύμφωνα με 
πληροφορίες της Βρετανικής Υπηρεσίας Πληροφοριών το πλοίο εκτελούσε παράλληλα με τα τακτικά 
δρομολόγιά του και στρατιωτικές μεταφορές μεταξύ Ρόδου και λοιπών Δωδεκανήσων. Τη συγκεκρι-
μένη μέρα, σύμφωνα με τις πληροφορίες, μετέφερε τετρακόσιους περίπου Ιταλούς Αξιωματικούς και 
στρατιώτες και μικρό αριθμό πολιτών από τη Σύμη στη Ρόδο.

26/9/1943. Βύθιση αντιτορπιλικού «Β.ΟΛΓΑ». Το αντιτορπιλικό «Β.ΟΛΓΑ» βυθίζεται στο Λακί της Λέρου 
από εχθρικό σμήνος αεροσκαφών. Βρίσκουν τον θάνατο ο Κυβερνήτης Γ. Μπλέσσας και ο Ύπαρχος 
Γρηγορόπουλος.

29/9/480. Ναυμαχία της Σαλαμίνας. Ο ενωμένος στόλος των ελληνικών πόλεων-κρατών έπειτα 
από ευφυές στρατήγημα του Θεμιστοκλή κατατρόπωσε τον περσικό στόλο. Ο Θεμιστοκλής έδωσε την 
ψευδή εικόνα στον Πέρση Βασιλέα Ξέρξη, ότι θέλει να προδώσει τους Έλληνες, με αποτέλεσμα να 
αναγκαστεί ο περσικός στόλος να ναυμαχήσει σε ασύμφορη για τους Πέρσες περιοχή.

8/10/1912. Απελευθέρωση της Λήμνου από τον Ελληνικό Στόλο. Έμπνευση του Ναυάρχου Κουντου-
ριώτη που συνετέλεσε στον αποκλεισμό του οθωμανικού (τουρκικού) στόλου στα Δαρδανέλλια με 
αποτέλεσμα την απελευθέρωση των νησιών του Ανατολικού Αιγαίου από τον Ελληνικό Στόλο.

16/10/1943. Επιτυχής επιχείρηση αντιτορπιλικού «ΜΙΑΟΥΛΗΣ». Το αντιτορπιλικό «ΜΙΑΟΥΛΗΣ» μαζί 
με το αγγλικό αντιτορπιλικό «HURSLEY» επιτίθενται κατά εχθρικής νηοπομπής στους ορμίσκους Βαθύ 
και Ακτή Καλύμνου και καταστρέφουν ένα εξοπλισμένο πλοίο 1000 περίπου τόνων, μια τορπιλάκατο 
(E BOAT) και ένα σκάφος αποβάσεως ( F BOAT).

16/10/1944. Θριαμβευτική επιστροφή του Ελληνικού Στόλου. Ο Ελληνικός Στόλος επιστρέφει θριαμ-
βευτικά στο λιμάνι του Πειραιά. Μια μέρα μετά η ναυαρχίδα «ΑΒΕΡΩΦ» με κυβερνήτη τον Θ. Κουντου-
ριώτη, γιο του Ναυάρχου Π. Κουντουριώτη, επί της οποίας επέβαιναν ο Αρχηγός Στόλου Αντιναύαρχος 
Βούλγαρης και ο Πρωθυπουργός Γ. Παπανδρέου, καταπλέει στο Φαληρικό όρμο.

17/10/1863. Άφιξη Βασιλιά Γεώργιου Α’. Προσορμίζεται στον Πειραιά ο ατμοδρωμόνας «ΕΛΛΑΣ» 
(πρώην «ΑΜΑΛΙΑ») που με κυβερνήτη τον Δημήτριο Σαχτούρη φέρνει τον Βασιλιά Γεώργιο Α΄ στην 
Ελλάδα ύστερα από περιοδεία στη Ρωσία, Αγγλία και Γαλλία.

18/10/1912. Βύθιση του Φετίχ Μπουλέν. Το τορπιλοβόλο 11 υπό τον Βότση βυθίζει στη Θεσσαλονίκη 
το τουρκικό θωρηκτό Φετιχ Μπουλέν.

18/10/1912. Απελευθέρωση Ίμβρου, Θάσου και Αγ. Ευστρατίου. Κατά τη διάρκεια του Α’ Βαλκανικού 
Πολέμου ο Ελληνικός Στόλος απελευθερώνει διαδοχικά τα νησιά Ίμβρο, Θάσο και Άγιο Ευστράτιο.

19/10/1912. Απελευθέρωση της Σαμοθράκης. Η Σαμοθράκη απελευθερώνεται από τον Ελληνικό 
στόλο και προσαρτάται στην Ελλάδα 2 χρόνια αργότερα.

20/10/1827. Η Ναυμαχία του Ναβαρίνου. Ο ενωμένος συμμαχικός στόλος (Αγγλία-Γαλλία-Ρωσία) 
συντρίβει τον τουρκοαιγυπτιακό θέτοντας τις βάσεις της πολιτικής ανεξαρτησίας της Ελλάδος.
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ΕΠΕΤΕΙΟΛΟΓΙΟ ΠΟΛΕΜΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ - ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

20/10/1968. Η τορπιλάκατος «ΗΝΙΟΧΟΣ», η οποία ήταν ένα από τα πλοία που αποτέλεσαν τον πρώτο 
Στολίσκο τορπιλακάτων του Ναυτικού, διερχομένη τις νοτιοδυτικές ακτές της Αίγινας προσάραξε και 
ναυάγησε. Δεν υπήρξαν θύματα.

22/10/1912. Απελευθέρωση της νήσου Ψαρά. Το αντιτορπιλικό «ΙΕΡΑΞ» υπό τον Αντιπλοίαρχο Βρατσά-
νο απελευθερώνει τα Ψαρά ύστερα από μικρής εκτάσεως συμπλοκή με την τοπική τουρκική φρουρά.

22/10/1943. Πρόσκρουση αντιτορπιλικού «ΑΔΡΙΑΣ» σε νάρκη. Κατά τη διάρκεια επιχειρήσεων στην 
περιοχή της Καλύμνου, το αντιτορπιλικό «ΑΔΡΙΑΣ» προσκρούει σε νάρκη και αποκόπτεται η πλώρη. 
Ο κυβερνήτης Αντιπλοίαρχος Ι. Τούμπας αρνείται να διατάξει εγκατάλειψη πλοίου και κατορθώνει να 
φτάσει στις τουρκικές ακτές, στον όρμο του Γκιουμουσλούκ (Gumishlu) της αρχαίας Μύνδου.

24/10/1912. Απελευθέρωση της Τενέδου. Το θωρηκτό «ΑΒΕΡΩΦ» υπό τον Π. Κουντουριώτη απε-
λευθερώνει την Τενέδο. Η Τένεδος αξιοποιήθηκε ως αγκυροβόλιο ή καταφύγιο των περιπολούντων 
πλοίων.

28/10/1940. Το ιστορικό «ΟΧΙ» στις ιταλικές απαιτήσεις. Ο Ελληνικός Στρατός αμύνεται του πατρίου 
εδάφους, ενώ το Γενικό Επιτελείο Ναυτικού διατάσσει τη πόντιση ναρκών και τον άμεσο απόπλου των 
υποβρυχίων.

30/10/1918. Η ανακωχή του Μούδρου. Η ανακωχή του Μούδρου με την οποία μικτή συμμαχική 
μοίρα του ελληνικού, αγγλικού και γαλλικού στόλου εισήλθε ως νικητής στα στενά των Δαρδανελλίων 
και αγκυροβόλησε στην Κωνσταντινούπολη τον Νοέμβριο του 1918. Στην ελληνική μοίρα συμπερι-
λαμβανόταν και η ιστορική ναυαρχίδα θωρηκτό «ΑΒΕΡΩΦ» που έγινε δεκτή με ενθουσιασμό από τους 
Έλληνες της Κωνσταντινουπόλεως.

31/10/1940. Βομβαρδισμός ακτών Ηπείρου. Τα αντιτορπιλικά «ΨΑΡΑ», με κυβερνήτη τον Αντιπλοίαρ-
χο Π. Κώνστα, και «ΣΠΕΤΣΑΙ», με Κυβερνήτη τον Αντιπλοίαρχο Β. Ασημάκη, ενεργούν τολμηρό βομβαρ-
δισμό των παραλίων και της ενδοχώρας της περιοχής Koνισπόλεως - Φιλιατών - Σαγιάδας.

2/11/1912. Απελευθέρωση του Αγίου Όρους από τον Ελληνικό Στόλο. H Βουλγαρική κατοχή του Αγίου 
Όρους θα σήμαινε τον εκσλαβισμό του και τον εκμηδενισμό των 17 ελληνικών μονών, που μοιραίως 
θα υπετάσσοντο στον υφιστάμενο τους εκεί σλαβικό πυρήνα.

4/11/1912. Απελευθέρωση της Ικαρίας από το αντιτορπιλικό «ΘΥΕΛΛΑ». Ο ελληνικός πληθυσμός είχε 
επαναστατήσει και είχε διώξει την τούρκικη φρουρά από το νησί ήδη από την 17η Ιουλίου του 1912.

6/11/1996. Η τραγωδία του «ΚΩΣΤΑΚΟΣ». Η πυραυλάκατος «ΚΩΣΤΑΚΟΣ» βυθίζεται στα Αυλάκια της 
Σάμου αφού προσέκρουσε σε αυτήν το πλοίο «ΣΑΜΑΙΝΑ». Τέσσερα άτομα παρασύρθηκαν με τη βύθισή 
της. Το πλοίο ανελκύσθη στις 15 Μαρτίου του 1997, αλλά δεν κρίθηκε οικονομικά σκόπιμη η επισκευή 
και ενεργοποίησή του.

8/11/1912. Απελευθέρωση της Μυτιλήνης. Ο Ελληνικός Στόλος (4 θωρηκτά, 3 αντιτορπιλικά, 2 τορ-
πιλοβόλα) φθάνει στην πόλη της Μυτιλήνης και την καταλαμβάνει αναίμακτα αποβιβάζοντας αγήματα. 
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Ένα μήνα αργότερα ολοκληρώνεται η κατάληψη της ενδοχώρας του νησιού και υπογράφεται πρωτό-
κολλο παράδοσης του τουρκικού στρατού.

9/11/1912. Τορπιλισμός τουρκικής κανονιοφόρου στις Κυδωνιές. Το τορπιλοβόλο 14 υπό τον Υπο-
πλοίαρχο Αργυρόπουλο τορπιλίζει τουρκική κανονιοφόρο στις Κυδωνιές.

10/11/1941. Το υποβρύχιο «ΓΛΑΥΚΟΣ» με Κυβερνήτη τον Πλωτάρχη Β. Αρσλάνογλου περί το λυκό-
φως της 10ης Νοεμβρίου 1941, ευρισκόμενο βορείως των Χανίων, επιτέθηκε με δύο τορπίλλες και 
βύθισε το γερμανικό φορτηγό S/S NORBURG 2.392 τόνων.

12/11/1912. Απελευθέρωση της Χίου. Ελληνικές δυνάμεις αποβιβάζονται στην πρωτεύουσα της Χίου 
και την καταλαμβάνουν. Οι συμπλοκές στα περίχωρα όμως συνεχίζονται μέχρι και τις 21/12/1912 όταν 
και το σύνολο της τουρκικής φρουράς παραδίδεται.

14/11/1940. Πρώτη καταδρομική επιχείρηση στο στενό του Οτράντο. Πρώτη καταδρομική επιχείρηση 
του στολίσκου των αντιτορπιλλικών στο στενό του Οτράντο. Τα αντιτορπιλικά «Β.ΓΕΩΡΓΙΟΣ», «Β.ΟΛΓΑ», 
«ΨΑΡΑ», «ΥΔΡΑ» υπό τον Αρχηγό Στόλου Υποναύαρχο Ε. Καββαδία εξετέλεσαν επιτυχώς τα καθήκοντά 
τους παρά τις δυσχέρειες. Παρ’ όλο που δεν εβλήθησαν εχθρικοί στόχοι, η επιχείρηση προκάλεσε τον 
θαυμασμό και συνετέλεσε στο να ανυψωθεί το γόητρο του ελληνικού Βασιλικού Ναυτικού. Οι προη-
γούμενες επιχειρήσεις του Βασιλικού Ναυτικού ήταν πολύ σημαντικές, είχαν όμως να κάνουν κυρίως 
με μεταφορές στρατιωτικών σωμάτων. Επικρατούσε η εντύπωση στην κοινή γνώμη ότι το Βασιλικό 
Ναυτικό παρέμενε αδρανές στις προκλήσεις του αγώνα.

15/11/1972. Η τραγωδία του «ΜΕΡΛΙΝ». Βυθίστηκε το οχηματαγωγό «ΜΕΡΛΙΝ» 3 μίλια νότια του 
λιμανιού του Πειραιά, όταν συγκρούστηκε με το γιγάντιο δεξαμενόπλοιο «WORLD HERO». Συμπαρασύ-
ρονται συνολικά 44 άτομα από το πλήρωμα.

16/11/1942. Το ηρωικό τέλος του υποβρυχίου «ΤΡΙΤΩΝ». Η τελευταία περιπολία και το ηρωικό τέλος 
του υποβρυχίου «ΤΡΙΤΩΝ» με Κυβερνήτη τον Υποπλοίαρχο Ε. Κοντογιάννη στην περιοχή του Καφηρέως. 
Μετά από επίθεση του υποβρυχίου κατά εχθρικής νηοπομπής γίνεται αντιληπτό και καταδιώκεται από 
εχθρικό πλοίο το οποίο το αναγκάζει να αναδυθεί και κατόπιν το εμβολίζει. Από το πλήρωμα χάθηκαν 
πολλοί άνδρες. Οι Υπαξιωματικοί Ν. Μαρουλάς και Δ. Παπαδημητρίου διέφυγαν κολυμπώντας.

24/11/1845. Ίδρυση προδρόμου Σχολής Ναυτικών Δοκίμων. Με Διάταγμα αποφασίστηκε η προπαί-
δευση δοκίμων στο «ΛΟΥΔΟΒΙΚΟ», κορβέττα η οποία είχε ναυπηγηθεί στον Πόρο το 1838, αλλά είχε 
παροπλιστεί αμέσως γιατί θεωρήθηκε πολύ μεγάλη για τις δυνατότητες του Ναυτικού. Επρόκειτο για 
τον πρόδρομο της Σχολής Ναυτικών Δοκίμων. Εμπνευστές ήταν ο Λ. Παλάσκας και ο Α. Κουμελάς οι 
οποίοι υπηρέτησαν στο γαλλικό και αγγλικό ναυτικό αντίστοιχα. 
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