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Πρόλογος Έκδοσης 

Αγαπητοί αναγνώστες,
Το τεύχος αυτό της Ναυτικής Επιθεώρησης πραγματεύεται ιστορικά θέματα 

που σχετίζονται με τη ναυτική και τη γενικότερη ιστορία του τόπου μας, τα οποία 
δεν έχουν αναλυθεί ή έχουν αναλυθεί πλημμελώς.

Ο Υποπλοίαρχος (ΕΦ/Ο) Παναγιώτης Γέροντας ΠΝ, ασχολείται με τον εκσυγ-
χρονισμό του Πολεμικού Ναυτικού, στην περίοδο του Όθωνα. Σε αυτό το πόνημα 
αναλύεται η πορεία από τον «Τρινήσιο Στόλο» της Επανάστασης σε ένα οργανω-
μένο σύστημα σύγχρονου Ναυτικού. Εξετάζονται η εξέλιξη του Στόλου, του Ναυ-
στάθμου, της Διοικητικής Μέριμνας και της Ναυτικής Εκπαίδευσης. Το 1862 το 
Πολεμικό Ναυτικό ήταν τελείως διαφορετικό από αυτό του 1833, αν και απείχε 
ακόμη πόρρω από το να θεωρείται ένα σύγχρονο ευρωπαϊκό αξιόμαχο Ναυτικό.

Ο εκπαιδευτικός Κωνσταντίνος Καρατόλιος, ασχολείται με το «μυστικό όπλο» 
της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας, το θρυλικό υγρό πυρ. Το εν λόγω όπλο υπήρξε 
πολύ σημαντικός παράγοντας νίκης των βυζαντινών δυνάμεων σε καθοριστικής 
σημασίας μάχες σε στεριά και θάλασσα. Ως μία τέτοια θα μπορούσε να αναφερθεί 
η λύση της πολιορκίας της Κωνσταντινούπολης από τους Άραβες το 717 μ.Χ. Αυτή 
η απόκρουση των Αράβων ήταν το ίδιο σημαντική με αυτή των Φράγκων στο Που-
ατιέ. Παρ' όλα αυτά η εν λόγω εργασία δεν εξαντλείται σε παράθεση ιστορικών 
γεγονότων, αλλά αναζητά την ενδεχόμενη χημική σύσταση αυτού του μείγμα-
τος καθώς και τους πιθανούς τρόπους που αυτό εκτοξευόταν στους αντιπάλους.

Η μελέτη της MΠY B' βαθμού Υπουργείου Εθνικής Άμυνας Αναστασίας Τσα-
γκαράκη, εξετάζει τη δράση των Γάλλων φιλελλήνων στην Ελληνική Επανάστα-
ση του 1821. Πραγματικά ο φιλελληνισμός αποτελεί ένα ξεχωριστό κεφάλαιο της 
Επανάστασης. Οι φιλέλληνες στελέχωσαν ένοπλα τμήματα όχι μόνο κατά τη δι-
άρκεια της Επανάστασης αλλά και στη συνέχεια τον Στρατό και το Ναυτικό του 
ελεύθερου κράτους. 

Ιδίως πολλοί Γάλλοι φιλέλληνες, παρά την παλινόρθωση των Βουρβόνων ως 
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συνέπεια του Συνεδρίου της Βιέννης το 1815, συνέχισαν να εμπνέονται από τις 
αξίες της ελευθερίας των λαών και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Παράλλη-
λα η αναγέννηση του Ελληνισμού είχε συγκλονίσει την Ευρώπη ξεσηκώνοντας 
κύματα φιλελλήνων με κατεύθυνση την Ελλάδα. Αν και έχει γίνει πολύς λόγος 
για τον λεγόμενο κίβδηλο φιλελληνισμό και χωρίς να παραβλέπεται ότι αρκε-
τοί εξ αυτών ήρθαν με ιδιοτελείς σκοπούς, δεν πρέπει να παραγνωρίζεται ότι 
πολλοί έδωσαν τη ζωή τους για την Ελλάδα ή συνέδεσαν τη ζωή τους με αυτήν 
αποφασίζοντας να ζήσουν σε αυτόν τον τόπο.

Τέλος, στο πλαίσιο των Μέτρων Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης (ΜΟΕ) μεταξύ Ελ-
λάδος και Τουρκίας, στο παρόν τεύχος φιλοξενείται η μελέτη του Furkan Medar 
για τη θαλάσσια ασφάλεια στη Νοτιοανατολική Ασία. 

Στο εξώφυλλο του παρόντος τεύχους εικονίζεται ο κατάπλους του Α/Τ «ΚΟΥ-
ΝΤΟΥρΙΩΤΗΣ» στον λιμένα Πειραιώς στις 3 Νοεμβρίου του 1944 κατά την επι-
στροφή του Στόλου στην ελεύθερη πλέον Ελλάδα, ενώ στο οπισθόφυλλο εικονί-
ζεται απόσπασμα από το Ημερολόγιο Πλοίου του Θ/Κ «Γ. ΑΒΕρΩΦ» που καταγρά-
φει τον κατάπλου του Α/Τ «ΚΟΥΝΤΟΥρΙΩΤΗΣ» στον λιμένα Πειραιώς. 

Δέον να σημειωθεί ότι το Πολεμικό Ναυτικό μετέβη στη Μέση Ανατολή οργανω-
μένα ως σύστημα (πλοία, υπηρεσίες, προσωπικό) και ως τέτοιο πολέμησε στο πλευ-
ρό των Συμμάχων εναντίον του Άξονα, παρόλο που η Ελλάδα είχε καταληφθεί. Το ίδιο 
συντεταγμένα γύρισε στην Πατρίδα μεταφέροντας την εξόριστη ελληνική Κυβέρνηση.

Καταλήγοντας, θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τους συντάκτες των πα-
ραπάνω μελετών για τη συνεισφορά τους στην έκδοση του παρόντος τεύ-
χους. Ευελπιστούμε ότι η Ναυτική Επιθεώρηση θα συνεχίσει να ανταποκρίνε-
ται στις προσδοκίες των αναγνωστών της στην επιστημονική και ενημερωτι-
κή της διάσταση.

Η Επιτροπή Σύνταξης





Εκδηλώσεις
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ
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Τελετή Ορκωμοσίας 33ης Σειράς Κελευστών ΣΜΥΝ, που πραγματοποιήθηκε την 3η Σεπτεμβρίου 2014 στις εγκαταστάσεις 
της ΣΜΥΝ στον Σκαραμαγκά. Στην τελετή παρέστη ο τ. Υφυπουργός Εθνικής Άμυνας Ιωάννης Λαμπρόπουλος, συνοδευό-
μενος από τον Αρχηγό ΓΕΝ Αντιναύαρχο Ευάγγελο Αποστολάκη ΠΝ, καθώς επίσης και ο Διοικητής Ναυτικής Εκπαίδευσης 
Υποναύαρχος Γεώργιος Γιακουμάκης ΠΝ.

Από την υπογραφή αποδοχής δωρεάς σκάφους που πραγματοποιήθηκε στο Γενικό Επιτελείο Ναυτικού την 12η Σεπτεμ-
βρίου 2014. Ο Αρχηγός ΓΕΝ Αντιναύαρχος Ευάγγελος Αποστολάκης ΠΝ, συναντήθηκε με τον κ. Παναγιώτη Λασκαρίδη 
και υπέγραψαν την αποδοχή δωρεάς μηχανοκίνητου σκάφους, το οποίο θα χρησιμοποιηθεί για κάλυψη εκπαιδευτικών 
αναγκών της ΣΝΔ. Με απόφαση του ΑΝΣ, το εν λόγω σκάφος θα ονομασθεί «ΚΥΚΝΟΣ Ι».
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Από τη Συμμετοχή του Πολεμικού Ναυτικού στις εκδηλώσεις «Αρμάτα 2014» που πραγματοποιήθηκαν τη 13η και 14η 
Σεπτεμβρίου 2014 στη ν. Σπέτσες. Στις εκδηλώσεις παρέστη ο Αρχηγός Στόλου Αντιναύαρχος Παναγιώτης Λίτσας ΠΝ ως 
εκπρόσωπος του Αρχηγού ΓΕΝ. 

Από τη συμμετοχή του Πολεμικού Ναυτικού στις εκδηλώσεις της 71ης Επετείου Απελευθέρωσης της νήσου Μεγίστης 
που πραγματοποιήθηκαν τη 13η Σεπτεμβρίου 2014 στη νήσο, παρουσία του Υπαρχηγού ΓΕΝ Υποναυάρχου Παναγιώτη 
Παστουσέα ΠΝ ως εκπροσώπου του Αρχηγού ΓΕΝ.
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Τελετή εορτασμού γενέθλιας ημέρας της Διακλαδικής Διοίκησης Ειδικών Επιχειρήσεων που πραγματοποιήθηκε την 23η 
Σεπτεμβρίου 2014, στην έδρα της Διοίκησης Υποβρύχιων Καταστροφών (ΔΥΚ). Στην τελετή παρέστη ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ 
Στρατηγός Μιχαήλ Κωσταράκος, συνοδευόμενος από τον Αρχηγό ΓΕΝ Αντιναύαρχο Ευάγγελο Αποστολάκη ΠΝ. Η ΔΔΕΕ, 
η οποία υπάγεται απευθείας στον Αρχηγό ΓΕΕΘΑ, συστάθηκε πριν από δυο χρόνια με σκοπό τη διεξαγωγή διακλαδικών 
ειδικών επιχειρήσεων.

Από τις εορταστικές εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Ιερά Μονή Παναγίας Μυρτιδιώτισσας ν. Κυθήρων την 24η 
Σεπτεμβρίου 2014, στο πλαίσιο της επετείου των 150 ετών από την ένωση της Επτανήσου με την Ελλάδα. 
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Από την τελετή της 71ης επετείου βύθισης του Α/Τ «Β. ΟΛΓΑ» που πραγματοποιήθηκε την 26η Σεπτεμβρίου 2014 στη ν. 
Λέρο. Στο πλαίσιο των εκδηλώσεων παρέστησαν ο Υφυπουργός Εθνικής Άμυνας Ιωάννης Λαμπρόπουλος, συνοδευόμενος 
από τον Αρχηγό ΓΕΝ Αντιναύαρχο Ευάγγελο Αποστολάκη ΠΝ, καθώς επίσης επιζώντες από το πλήρωμα του A/Τ «Β. ΟΛΓΑ» 
και συγγενείς εκείνων που απωλέσθησαν. Παράλληλα, στη νήσο κατέπλευσαν η Φ/Γ «ΣΑΛΑΜΙΣ» και η Κ/Φ «ΑΗΤΤΗΤΟΣ».

Εορταστικές εκδηλώσεις επετείου Ναυμαχίας της Σαλαμίνας την 27η και 28η Σεπτεμβρίου 2014, με καταθέσεις στεφάνου 
στο Μνημείο Αγνώστου Στρατιώτη από τον Υπαρχηγό Στόλου Υποναύαρχο Νικόλαο Τσούνη ΠΝ, καθώς και στον τύμβο 
Σαλαμινομάχων από τον Αρχηγό Στόλου Αντιναύαρχο Παναγιώτη Λίτσα ΠΝ, οι οποίοι παρευρέθησαν ως εκπρόσωποι του 
Αρχηγού ΓΕΕΘΑ.
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Από τις τελετές καθέλκυσης του Υ/Β «ΠΙΠΙΝΟΣ» και Υ/Β «ΩΚΕΑΝΟΣ» που έλαβαν χώρα στις εγκαταστάσεις των ΕΝΑΕ στον Σκα-
ραμαγκά την 6η και 20ή Οκτωβρίου 2014 αντίστοιχα, παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας Κάρολου Παπούλια και του  
τ. Πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά, της στρατιωτικής και πολιτικής ηγεσίας.

Από τις εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Πύλο τη 19η και 20ή Οκτωβρίου 2014 για τον εορτασμό της 187ης 
επετείου της Ναυμαχίας του Ναβαρίνου. Στις εκδηλώσεις παρέστη ο Αρχηγός Στόλου Αντιναύαρχος Παναγιώτης Λίτσας 
ΠΝ, ως εκπρόσωπος του Αρχηγού ΓΕΝ.
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Από την τελετή αποφοίτησης της 10/14 Εκπαιδευτικής Σειράς Αξιωματικών Ειδικοτήτων που πραγματοποιήθηκε στη Σχολή 
Διοίκησης και Επιτελών Αξιωματικών Πολεμικού Ναυτικού (ΣΔΕΠΝ), παρουσία του Διοικητού ΔΝΕ Υποναυάρχου Γεωργίου 
Γιακουμάκη ΠΝ, ο οποίος απένειμε τα πτυχία στους αποφοιτήσαντες αξιωματικούς.

Από την τελετή επίδοσης ξιφών σε Αξιωματικούς Ειδικοτήτων που πραγματοποιήθηκε στο Κέντρο Εκπαίδευσης ΠΑΛΑΣΚΑΣ 
στον Σκαραμαγκά την 23η Οκτωβρίου 2014 από τον Αρχηγό ΓΕΝ Αντιναύαρχο Ευάγγελο Αποστολάκη ΠΝ. Στην τελετή 
παρέστησαν τα μέλη του Ανώτατου Ναυτικού Συμβουλίου, καθώς και συγγενείς και φίλοι των αξιωματικών.
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Προσπάθειες εκσυγχρονισμού  
του Πολεμικού Ναυτικού  
στην εποχή του Όθωνα

Του Παναγιώτη Γέροντα
Υποπλοιάρχου (ΕΦ/Ο) ΠΝ
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Η ατμοημιολία «ΠλΗξαύρα». Ναυπηγήθηκε το 1856-7 
στα ναυπηγεία Reid  & Co της Γλασκώβης. Ήταν ελικο-
φόρο και ναυπηγηθέν εξ ολοκλήρου από σίδηρο, όταν 
τα άλλα πολεμικά ναυτικά της εποχής χρησιμοποιούσαν 
ξύλινα ή μεικτά πλοία.

Ο Παναγιώτης Γέροντας, Υποπλοίαρ-
χος (ΕΦ/Ο) ΠΝ, γεννήθηκε το 1984 
στην Αθήνα, ολοκλήρωσε τις εγκύ-
κλιες σπουδές του στο Λύκειο της Ευ-
αγγελικής Σχολής Σμύρνης. Σπούδασε 
Κλασική Φιλολογία στο Πανεπιστήμιο 
Αθηνών και σήμερα υπηρετεί στο τμή-
μα ιστορικών αρχείων της Υπηρεσίας 
Ιστορίας Ναυτικού με την ιδιότητα του 
Βοηθού Τμηματάρχη. Ομιλεί άριστα 
την αγγλική (Cambridge Proficiency) 
καθώς και την ιταλική γλώσσα (CELI-
Perugia).Το διάστημα αυτό παρακο-
λουθεί το μεταπτυχιακό πρόγραμμα 
«Νεώτερη και Σύγχρονη Ιστορία» του 
τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και 
Ιστορίας του Παντείου Πανεπιστημίου. 
Έχει ασχοληθεί με μεταφράσεις αρ-
χαίων Ελλήνων κλασικών σε γνωστό 
εκδοτικό οίκο, ενώ σήμερα επιμελεί-
ται τα τεύχη του περιοδικού Ναυτική 
Επιθεώρηση, στο οποίο έχουν δημοσι-
ευτεί άρθρα του. Ακόμη ήταν ο συντο-
νιστής έκδοσης της επετειακής έκδο-
σης της Ναυτικής Επιθεώρησης  για τα 
εκατό χρόνια από τους Βαλκανικούς 
Πολέμους με τίτλο «1912-2012, εκα-
τό χρόνια από την ναυτική εποποιία 
των Βαλκανικών Πολέμων». Στα φοι-
τητικά του χρόνια συνεργάστηκε με το 
φοιτητικό περιοδικό Καλειδοσκόπιο. Ο 
πατέρας του ήταν εν αποστρατεία αξι-
ωματικός του ΠΝ.



16  Ναυτική Επιθεώρηση | Τεύχος 590-Τομος 174

Οι ελληνικές ναυτικές δυνάμεις μέχρι 
την περίοδο του Όθωνα
Οι ελληνικές ναυτικές δυνάμεις1 κατά τη διάρκεια 
της κυριαρχίας της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας 
στον ελλαδικό χώρο2 ακολούθησαν πορεία ενδυ-
νάμωσης λόγω πολλών παραγόντων (ναυτικών, 
πολιτικών, κοινωνικών, οικονομικών και στρατι-
ωτικών) στον ελλαδικό αλλά και στον ευρωπαϊκό 
χώρο. Συγκεκριμένα:

Πρώτον. Η άρχουσα οθωμανική τάξη με τη 
νομαδική-πολεμική προέλευσή της διακρίθηκε 
στον στρατό και στη διοίκηση, αλλά αδυνατούσε 
να ανταποκριθεί στον επιχειρηματικό τομέα, με 
αποτέλεσμα ο πλούτος της αυτοκρατορίας να συ-
γκεντρωθεί στα χέρια των υπόδουλων χριστιανι-
κών λαών -ιδίως Αρμενίων και Ελλήνων- και των 
Εβραίων. Δεύτερον. Οι πολιτικές και στρατιωτικές 
εξελίξεις, όπως η συνθήκη του Κιουτσούκ Καϊ-
ναρτζή3, με την οποία πλέον τα ελληνικά καράβια 
έπλεαν με ρωσική σημαία4, αλλά και οι Ναπολε-
όντειοι Πόλεμοι (1799-1815), κατά τη διάρκεια 
των οποίων οι Έλληνες ναυτικοί διασπούσαν τον 
ναυτικό αποκλεισμό των Άγγλων στην ηπειρωτι-
κή Ευρώπη. Αυτά οδήγησαν στη δημιουργία ενός 
εκτενούς θαλάσσιου εμπορικού δικτύου. Τέλος, η 
πειρατεία προερχόμενη κυρίως από την Αλγερία, 
Τύνιδα και Μαρόκο, συνετέλεσε στη δημιουργία 
αξιόμαχων ελληνικών πληρωμάτων για την προ-
στασία των καραβιών.

Κατά τις παραμονές του 1821 το Ελληνικό 
Ναυτικό ήταν έτοιμο να παίξει τον πολύπλευρό 

1  Με αυτόν τον όρο εννοούνται οι ναυτικές δυνάμεις οι οποίες 
έδρασαν μέσα στα πλαίσια του ιστορικού ελλαδικού χώρου.

2  Με τον όρο «ελλαδικός χώρος» εννοούνται τα εδάφη εκείνα τα 
οποία ενετάχθησαν μετά το πέρας της Ελληνικής Επανάστασης 
στο νεότευκτο ελληνικό κράτος.

3  Αυτή είχε μεγάλη σημασία διότι τότε τα εμπορικά πλοία μετατρέ-
πονταν άμεσα σε πολεμικά.

4  «Με τη Συνθήκη του Κιουτσούκ Καϊναρτζή το 1774 και με τις άλλες 
συνθήκες ρωσίας και Πύλης που ακολούθησαν, οι ραγιάδες απο-
κτήσαν το δικαίωμα να υψώνουν τη ρωσική σημαία στα καράβια 
τους. Μετά τη συνθήκη του 1779, προς ουδετέρωσιν της ρωσικής 
επιρροής, ο ευφυής και μεγαλοπρεπής στόλαρχος Χουσεΐν πασάς 
παραχώρησε ανάλογα προνόμια στις ναυτικές νήσους, καθώς και 
άδεια κατασκευής μεγαλύτερων πλοίων, αλλά κυρίως τη χρήση 
ιδιαίτερης σημαίας, από τα πλοία των νήσων, της Γραικοτουρκικής 
(τρεις οριζόντιες ζώνες, μια κυανή στο μέσον και δύο ερυθρές 
επάνω και κάτω). Λέγεται ότι ο Χουσεΐν πασάς κατήγετο από γονείς 
χριστιανούς και ότι νήπιο ακόμα είχε αρπαγεί από τους Τούρκους» 
Μαζαράκης-Αινιάν Ι.Κ., Τα Ακρόπρωρα του Εθνικού Ιστορικού Μου-
σείου, Εθνικό Ιστορικό Μουσείο, Αθήνα 2007, σ.9.

του ρόλο στην Επανάσταση, έχοντας κυρίως να 
κάνει με τα εξής: Πρώτον, την ταχεία διάδοση 
της Επανάστασης σε όλη την Ελλάδα. (Δέον να 
σημειωθεί ότι ο ελλαδικός χώρος είναι ιδιαίτερα 
εκτεταμένος, με τεράστια ακτογραμμή και πολλά 
νησιά.) Δεύτερον, την προστασία των εφοδιοπο-
μπών όπως και την προσβολή του εχθρικού στό-
λου, ο οποίος θα προσπαθούσε άμα τη εκρήξει 
της Επανάστασης να αποβιβάσει στρατό στην Πε-
λοπόννησο. Παράλληλα θα γινόταν η προσβολή 
εχθρικών νηοπομπών και ακτών μεγαλώνοντας 
έτσι το πλήγμα για τον εχθρό. Τρίτον, την προ-
στασία των ελληνικών κέντρων ναυτικής ισχύος, 
ήτοι την τεράστια ελληνική ακτογραμμή και τα 
πολυάριθμα νησιά.

Τα σημαντικότερα νησιά που με τα πλοία 
τους συγκροτούσαν τη ναυτική δύναμη της 
επαναστατημένης Ελλάδος ήταν η Ύδρα, οι 
Σπέτσες και τα Ψαρά.5 Αν και από το 1822 
είχε ιδρυθεί «Μινιστέριον των Ναυτικών»6, 
εντούτοις αυτό δεν διοικούσε πραγματικά 

5  «Ο ελληνικός "τρινήσιος" στόλος δεν ήταν ευκαταφρόνητος αριθ-
μητικά. Η αριθμητική δύναμη των τριών ναυτικών νησιών που 
είχαν επωμιστεί το βάρος του θαλάσσιου αγώνα κατά το πρώτο 
και δεύτερο έτος της Επαναστάσεως, κυμαινόταν μεταξύ 50 και 
62 πλοίων. Αναλυτικά: η Ύδρα είχε 21-26 πλοία, οι Σπέτσες 15-
20 και τα Ψαρά 14-16. Η ναυτική δύναμη σε άνδρες δεν μας είναι 
γνωστή. Είναι όμως βέβαιο πως το απαιτούμενο κάθε μήνα πο-
σό για τη° συντήρηση του στόλου ανερχόταν σε πολλές χιλιάδες 
γρόσια. Κατά μία πληροφορία [...] απαιτούνταν το ποσό του ενός 
εκατομμυρίου γροσίων κατά μήνα. [...]. Η ανάγκη για την αντιμε-
τώπιση των τεράστιων δαπανών, που απαιτούσε ο στόλος, έκανε 
τα τρία νησιά να στέλνουν αντιπροσώπους στα λοιπά νησιά για 
την είσπραξη χρημάτων. Τα εισπραττόμενα όμως ήταν ελάχιστα.» 
Μουτζούρης Ιω, Η Αρμοστεία των Νήσων του Αιγαίου Πελάγους 
στα Χρόνια της Ελληνικής Επαναστάσεως, Σύλλογος προς Διάδο-
σιν Ωφέλιμων Βιβλίων, Αθήνα 1984, σ. 10.

6  Κώνστας Π.Ε., αντιναύαρχος ε.α., Ναυτική Εποποιία του 1821 
(βάσει των Πολεμικών Ημερολογίων των Ναυμάχων του Εικο-
σιένα), Έκδοσις Αρχηγείου Ναυτικού/7ον ΕΓ, Αθήνα 1971, σ. 32.

Πολεμικές σημαίες των νησιών Ύδρα (αριστερά) και Σπέ-
τσες (δεξιά). Εθνικό Ιστορικό Μουσείο.
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το Ναυτικό, καθ' ότι τα πλοία δεν ανήκαν σε 
κάποιο «ελληνικό κράτος»7, αλλά σε ιδιώτες, 
ναυτικούς των νησιών.8 Κάθε νησί όριζε δικό 
του ναύαρχο και αντιναύαρχο. Κάθε ναύαρ-
χος είχε ανεξαρτησία από τους στόλους των 
άλλων νησιών και μόνο όταν οι στόλοι των 
τριών νησιών (Ύδρα, Σπέτσες και Ψαρά) συ-
νεργάζονταν, αναγνωριζόταν ο ναύαρχος της 
Ύδρας ως γενικός αρχηγός.9 Πρώτοι ναύαρχοι 
ορίστηκαν στην Ύδρα ο Ιάκωβος Τομπάζης, 
στις Σπέτσες ο Γκίκας Τσούπης και στα Ψαρά 
ο Νικόλαος Αποστόλης.

Ο κύριος τύπος των πλοίων της Επανα-
στάσεως ήταν ο «πάρων», κοινώς «μπρίκι».10 
Είχε κατά μέσο όρο εκτόπισμα 250 τόνων, 

7  Λαζαρόπουλος Ι, «Ιστορικαί Σημειώσεις περί του Υπουργείου 
των Ναυτικών επί της προ της εγκαθιδρύσεως της Βασιλείας 
Εποχής», Ναυτική Επιθεώρηση, τόμος 1, Αθήνα 1917.

8  «Κατ’ αρχάς τα πλοία των Ελλήνων νησιωτών ήσαν μικρά ιστι-
οφόρα, τα οποία εναυπήγουν μόνοι των, πλουτήσαντες όμως 
εν τω μεταξύ κατέφυγον εις τα ευρωπαϊκά ναυπηγεία και ιδία 
εις τα του Φιούμε, ένθα έδιδον παραγγελίας προς ναυπήγησιν 
μεγάλων σκαφών. Επίσης κατ’ αρχάς τα πλοία των νήσων, τα 
οποία ήσαν ιδιόκτητα, έπρεπε να είναι περιωρισμένα εις αριθ-
μόν, ο οποίος ωρίζετο υπό του Τουρκικού Επιτελείου. Ο Τούρκος 
όμως αρχιναύαρχος του Αιγαίου, ο Χουσεΐν-Πασσάς, κατήργησε 
το σύστημα αυτό και ούτω οι ραγιάδες των ελληνικών νήσων 
ηδύναντο πλέον να έχουν υπό την κυριότητά των όσα πλοία 
ήθελον.» ό.π., σ.31.

9  «[...]Επειδή το ναυτικόν μας είναι ηνωμένον με τα πλοία των 
άλλων δύο νήσων, να συνεργώ μετ’ αυτών εις τον κοινόν σκο-
πόν κατά την απόφασιν, ήτις θέλει γίνεται εις τα πολεμικά μας 
συμβούλια κατά καιρούς.[...].» Όρκος του εκλεχθέντος ναυάρχου 
υπό των καπεταναίων Υδριωτών.

10  Παραφθορά της αγγλικής λέξης (πανομοιότυπη στα γαλλικά) Brig.

έφερε δύο ιστούς εξαιρετικού ύψους11, με 
τέσσερα και ενίοτε πέντε τετράγωνα ιστία ο 
καθένας και ο οπλισμός του δεν ξεπερνούσε 
τα 20 πυροβόλα των 12 λίτρων. Χρησιμο-
ποιήθηκαν και μεγαλύτερα πλοία, τα οποία 
ήταν τρίστυλα, εκτοπίσματος 500 τόνων και 
καλούνταν αναλόγως του είδους τους «νά-
βες», «ναβέτες», «γαβάρες» και «πολλάκες». 
Ακόμη συνηθέστερα αναφέρεται η «γολέττα» 
αλλά και άλλοι τύποι όπως το «μπιγκραντίνι», 
το «γολεττόμπρικο» και το «μύστικο». Τα με-
γαλύτερα πλοία της Ύδρας ήταν δύο: το τρι-
κάταρτο του Τομπάζη με 20 πυροβόλα των 
12 λίτρων και το δικάταρτο του Μιαούλη με 
18 πυροβόλα των 12 λίτρων. Τα άλλα πλοία 
έφεραν 10 έως 14 πυροβόλα, συνήθως των 
9 λίτρων.

Από την άλλη, ο Οθωμανικός Στόλος δια-
τηρούνταν ετοιμοπόλεμος λόγω των συχνών 
πολέμων με τη ρωσία. Ο Οθωμανικός Στόλος 
που ναυλοχούσε στην Κωνσταντινούπολη, ανά 
πάσα στιγμή πολλαπλασιαζόταν με τη ναυπήγη-
ση σκαφών στα ναυπηγεία της Αυτοκρατορίας 
στη Σινώπη, την Κωνσταντινούπολη, τη Μυτι-
λήνη και την Αλικαρνασσό, χρησιμοποιώντας 
τις άφθονες πρώτες ύλες από τις περιοχές της 
Μικράς Ασίας και του Ευξείνου Πόντου. Μεγάλο 
πρόβλημα αντιμετώπισε το Οθωμανικό Ναυτικό 
μετά την έκρηξη της Ελληνικής Επαναστάσεως 
λόγω της έλλειψης των ελληνικών πληρωμά-
των.12

Όταν όμως ο σουλτάνος το 1824 ζήτησε τη 
βοήθεια των στόλων των υποτελών σε αυτόν 
κρατών της Βορείου Αφρικής    –Αλγερία, Τύνιδα 
και Τρίπολη– καθώς και του Πασά της Αιγύπτου 
Μεχμέτ-Αλή (Μοχάμετ Άλι), με αποτέλεσμα την 
ένωσή τους με τον σουλτανικό, τα νέα έμπειρα 
πληρώματά τους δημιούργησαν μεγάλο πρόβλημα 
στον Ελληνικό Στόλο.

Τη διοίκηση του Οθωμανικού Ναυτικού την 

11  Οι ελληνικοί πάρωνες υπερείχαν των οθωμανικών κατά την 
ταχύτητα, η οποία επιτυγχανόταν με την καλύτερη ναυπήγηση 
του σκάφους και τον καλύτερο εξαρτισμό. Οι ελληνικοί έφε-
ραν πολύ υψηλούς ιστούς με μεγάλα τετράγωνα ιστία για να 
παρουσιάζουν στον άνεμο μεγάλη επιφάνεια ιστιοφορίας. Έτσι 
αποκτούσαν μεγάλη ταχύτητα.

12  Σφυρόερας Β., Τα Ελληνικά πληρώματα του Τουρκικού στόλου, 
Αθήνα 1968.

Πολεμική σημαία των Ψαρών, Εθνικό Ιστορικό Μουσείο.
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είχε ο «Καπουδάν/Καπετάν Πασά», θα λέγαμε 
ο γενικός αρχηγός του Ναυτικού, διοριζόμενος 
από τον ίδιο τον σουλτάνο. Ήταν από τα μεγα-
λύτερα αξιώματα στην Οθωμανική Αυτοκρα-
τορία. Εκτός της αρχηγίας του στόλου, είχε και 
την επικυριαρχία στα νησιά του Αιγαίου με την 
είσπραξη των φόρων και τη στρατολόγηση των 
κληρωτών ναυτικών πληρωμάτων. Είχε υπό τις 
διαταγές του δύο υπαρχηγούς, ο μεν ένας ονο-
μαζόταν «Καπετάν Μπέης» και είχε την διοίκη-
ση κατά τη διάρκεια της ναυμαχίας τη μοίρα της 
εμπροσθοφυλακής, ο δε έτερος, ο οποίος ονο-
μαζόταν «ριαλά-Μπέης», διοικούσε την οπισθο-
φυλακή. Ο καπουδάν πασάς επόπτευε το κέντρο.

Οι Έλληνες Καπεταναίοι λοιπόν από την αρχή 
προσανατολίστηκαν στη χρησιμοποίηση ενός όπλου, 
το οποίο είχε ήδη χρησιμοποιηθεί από πιο αδύναμα 
Ναυτικά για να πλήξουν ισχυρότερα, το πυρπολι-
κό. Η πρώτη μαρτυρημένη χρήση του δε είναι στην 
αρχαιότητα, τον 5ο αι π.Χ, όταν οι Συρακούσιοι το 
χρησιμοποίησαν εναντίον του Αθηναϊκού Στόλου.13

Για την κατασκευή του χρησιμοποιούσαν πά-
ρωνες ή και μικρότερα πλοία, των οποίων ο χώ-
ρος μεταξύ του καταστρώματος και του κάτω απ’ 
αυτού υποστρώματος γεμιζόταν με πυρίτιδα και 
εμπρηστικές ύλες μαζί με τεμάχια ρητινώδους 
πεύκης για ταχεία ανάφλεξη. Στο κατάστρωμα 
επίσης τοποθετούνταν βυτία με εκρηκτικές ύλες. 
Ακόμη, σε διάφορα μέρη του πυρπολικού εναπό-
θεταν ασκούς με ρητίνη ή δοχεία με νάφθα και 
οινόπνευμα, ενώ παράλληλα άλειφαν με πίσσα, 
οινόπνευμα και θείο όλο το εσωτερικό του πλοίου.

13 Θουκυδίδης, Ζ53.

Το πυρπολικό οι Έλληνες ναυτικοί το χρησι-
μοποιούσαν όχι μόνο σε αγκυροβολημένους στό-
λους νύκτα και μέρα, αλλά και κατά τη διάρκεια 
ναυμαχιών. Μόλις ο Έλληνας ναύαρχος «έπαιρνε 
τον αέρα» από τον αντίπαλο στόλο, τότε διέτασσε 
να επιτεθούν τα πυρπολικά. Αυτά πλησίαζαν τον 
εχθρό συνοδεία μοίρας σκαφών.

Το τελευταίο στάδιο της επιθέσεως ήταν θέ-
μα αποκλειστικό της δεξιοτεχνίας του κυβερνήτη 
του πυρπολικού. Έπρεπε να πλησιάσει το εχθρικό 
πλοίο προστατεύοντας τον ίδιο και το πλήρωμά 
του από τις σφαίρες του πληρώματος του εχθρι-
κού σκάφους, να το κολλήσει και κατόπιν να ανέ-
βει αυτός και το πλήρωμά του στη ρυμουλκούμενη 
βάρκα προς διαφυγή.

Η Ελληνική Επανάσταση και λόγω της σημα-
ντικής συμμετοχής του Ελληνικού Στόλου κατέληξε 
στη δημιουργία ελληνικού κράτους.14 

Στην καποδιστριακή περίοδο τίθενται τα 

14  Για την Ελληνική Επανάσταση και ειδικότερα για τη δράση 
του Ναυτικού σε αυτήν προτείνονται τα κάτωθι: Μιαού-
λης Α.Α., Συνοπτική ιστορία των υπέρ της ελευθερίας της 
αναγεννηθείσης Ελλάδος γενομένων ναυμαχιών, Έκδο-
ση Ναύπλιο 1833. Ιστορικά ημερολόγια των Ελληνικών 
Ναυμαχιών του 1821 εκ των ημερολογίων του Ναυμά-
χου Αν. Τσαμαδού, εκδ. Ν.Δ. Πάτρας, Βιβλιοπωλείον Νότη 
Καραβία, Αθήνα 1886. Ημερολόγιον του «Φιλοκτήτου», 
ψαριανής μοιραρχίδος υπό τη σημαία του αντιναυάρχου 
Γ. Σκανδάλη (1821-1824)-ανατύπωση από το δελτίο της 
Ιστορικής και Εθνολογικής Εταιρείας 1925. Νικόδημος 
Κ., ναύαρχος, Υπόμνημα της νήσου των Ψαρών, έκδοση 
1862. Ορλάνδος Α.Κ., Ναυτικά, έκδοση 1869. Εκθέσεις 
Γάλλων και Άγγλων διοικητών των Ναυτικών Μοιρών της 
Ανατολής (Σμύρνης) περιόδου 1821-1828, οι οποίες δη-
μοσιεύθηκαν σε Ναυτική Επιθεώρηση του 1954 από τον 
υποναύαρχο Ν. Μπόταση ο οποίος συνέλεξε τα αρχεία από 
το γαλλικό Υπουργείο Ναυτικών. Γκόρντον Τ., Ιστορία της 
Ελληνικής Επαναστάσεως, τόμ. Α΄ και Β΄, εκδόσεις Μπάυ-
ρον. Φίνλεϋ Γ., Ιστορία της Ελληνικής Επαναστάσεως, τόμ. 
Α΄και Β΄, εκδόσεις α/φων Τολίδη, Αθήνα. Εφημερίδες της 
Ελληνικής Επαναστάσεως, Δημοσιεύματα της Νομαρχίας 
Αττικής, Αθήνα 1972. Αρχείον Ψαρών (εκδιδόμενον υπό 
Βασ. Βλ. Σφυρόερα) Α΄ 1821-1824. Μνημεία Ελληνικής 
Ιστορίας, Ακαδημία Αθηνών, Αθήνα 1974. Μουτζούρης 
Ιω., Η Αρμοστεία των Νήσων του Αιγαίου Πελάγους στα 
Χρόνια της Ελληνικής Επαναστάσεως, Σύλλογος προς 
Διάδοσιν Ωφέλιμων Βιβλίων, Αθήνα 1984. Σπανός Γ., Η 
Συμβολή των Ψαρών κατά το 1821, εκδόσεις Χ. Πάτση, 
Αθήνα 1958. Ιστορία του Ελληνικού Έθνους, τόμος ΙΒ΄, 
Εκδοτική Αθηνών, Αθήνα 1975, Κώνστας Π.Ε., αντιναύαρ-
χος ε.α., Ναυτική Εποποιία του 1821 (βάσει των Πολεμι-
κών Ημερολογίων των Ναυμάχων του Εικοσιένα), Έκδοσις 
Αρχηγείου Ναυτικού/7ον ΕΓ, Αθήνα 1971. Μ.Γ. Σίμψας, αρ-
χιπλοίαρχος ε.α, Ναβαρίνον, Η Ναυμαχία που θεμελίωσε 
την ελευθερία της Ελλάδος, Αθήνα 1974.

Σχεδιάγραμμα πάρωνος.
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πρώτα σπέρματα δημιουργίας ενός σύγχρονου 
Ναυτικού. Αυτή η διαδικασία εντάσσεται στη 
γενικότερη προσπάθεια του Κυβερνήτη για τη 
δημιουργία και ενδυνάμωση της κεντρικής εξου-
σίας. Σε αυτό το πλαίσιο θα συγκρουστεί με τις 
παραδοσιακές περιφερειακές δυνάμεις, τη Μάνη 
και την Ύδρα. 

Όσον αφορά το Ναυτικό, η ηγεσία του Στό-
λου, μετά την αποχώρηση του Κόχραν15 τον 
Δεκέμβριο του 1827, ρυθμίστηκε ως εξής: την 
αρχηγία της Μοίρας του Αιγαίου την είχε ο Μι-
αούλης και την αρχηγία του υπαγόμενου σε αυ-
τή Στολίσκου των Πυρπολικών, ο Κανάρης. Την 
Μοίρα Ακτών Μεσσηνίας την ανέλαβε ο Γεώρ-
γιος Σαχτούρης, ο οποίος επιφορτίστηκε με τον 
θαλάσσιο αποκλεισμό από την Πρέβεζα ως την 
Κρήτη. Την αρχηγία της Μοίρας Ευβοϊκού την 
πήρε ο Γεώργιος Σαχίνης, ενώ τη Μοίρα Κοριν-
θιακού, η οποία αργότερα ονομάστηκε Μοίρα 
Δυτικής Ελλάδος, ανέλαβε ο πλοίαρχος Άστιγξ16, 
μετά τον θάνατο αυτού ο Μπασάνος17 και τέλος 
ο Αντώνιος Κριεζής.18

15  Ο Τόμας Κόχραν ή «Κοχράνης» (Thomas Cohrane) είχε λα-
μπρή σταδιοδρομία στο βρετανικό Βασιλικό Ναυτικό με την 
αντιμετώπιση της πειρατείας καθώς και εναντίον του Γαλλικού 
Στόλου. Στη συνέχεια, όταν αποστρατεύθηκε, ασχολήθηκε με 
την πολιτική και αναγκάστηκε να εκπατρισθεί και να φύγει για 
τη Χιλή, όπου βοήθησε τους Νοτιοαμερικανούς Επαναστάτες 
να δημιουργήσουν αξιόμαχο στόλο εναντίον των Ισπανών. Με 
αυτόν τον στόλο μάλιστα κατέλαβε πολλά οχυρωμένα λιμάνια 
και πλοία των Ισπανών. Τον Μάρτιο του 1827 έφτασε στην Ελ-
λάδα. Τελικά όμως δεν κατάφερε να ανταποκριθεί στις προσ-
δοκίες των Επαναστατών και θεωρείται από την ιστοριογραφία 
αμφιλεγόμενη προσωπικότητα.

16  Φραγκίσκος Άμπνεϋ Άστιγξ (Frank Abney Hastings). Από τους 
θερμότερους φιλέλληνες. Εισηγήθηκε στην Ελληνική Κυβέρ-
νηση την αγορά του ατμόπλοιου «Καρτερία», ενώ ο ίδιος επι-
μελήθηκε τη ναυπήγησή του προσφέροντας και μέρος των 
χρημάτων από την προσωπική του περιουσία. Τραυματίστηκε 
κατά τις επιχειρήσεις στο Ανατολικό τον Μάιο του 1828 και πέ-
θανε στη Ζάκυνθο από μόλυνση της πληγής εννιά μέρες μετά.

17  «Ιταλός το γένος καν Γάλλος..» Δεληγιάννης Καν. στρατηγός, 
Απομνημονεύματα. Οι Μπασάνοι ήταν Κορσικανοί φιλέλληνες 
1. Αντόνιο (;–Ναύπλιο 1836). Όταν άρχισε η Ελληνική Επα-
νάσταση ήρθε στην Ελλάδα και διορίστηκε διοικητής μικρού 
πολεμικού στόλου στον Αμβρακικό και στον Κορινθιακό κόλπο. 
Αιχμαλωτίστηκε στην Πρέβεζα, αλλά αργότερα απελευθερώ-
θηκε. Έφτασε στο βαθμό του πλοίαρχου. 2. Πασκάλ (;–1827). 
Κατέβηκε στην Ελλάδα μόλις άρχισε η Επανάσταση και αγωνί-
στηκε κάτω από τις διαταγές του Φαβιέρου. Διακρίθηκε κυρίως 
στη μάχη του Χαϊδαρίου. Σκοτώθηκε στις 6 Μαΐου 1827, κοντά 
στους Τρεις Πύργους.

18  Ιστορία του Ελληνικού Έθνους, τόμ. ΙΒ΄, σελ.487, Εκδοτική 
Αθηνών, Αθήνα 1975.

Τον Ιανουάριο του 1828 ο Καποδίστριας συ-
γκρότησε ένα νέο όργανο, το Πολεμικό Συμβού-
λιο19, το οποίο προΐστατο του Στρατού και του Στό-
λου. Σε αυτό το Πολεμικό Συμβούλιο προήδρευε 
ο ίδιος ο Κυβερνήτης. Στη συνέχεια συστάθηκε 
το Γενικό Φροντιστήριο, που ήταν υπεύθυνο για 
τις οικονομικές υποθέσεις. Στην επιτροπή αυτή 
υπεύθυνος για το Ναυτικό ήταν ο Αλέξανδρος 
Μαυροκορδάτος20, ο οποίος ήταν και μέλος του 
Πολεμικού Συμβουλίου. 

Τον Σεπτέμβριο του 182921 καταργήθηκαν 
τα τρία τμήματα του «Πανελληνίου»22 καθώς και 
το υπαγόμενο σε αυτό Γενικό Φροντιστήριο και 
δημιουργήθηκαν έξι υπουργεία, «φροντιστήρια» 
λέγονταν τότε, μεταξύ των οποίων των Στρατιω-
τικών και Ναυτικών. Λίγο αργότερα το φροντιστή-
ριο αυτό μετονομάστηκε σε «Γραμματεία»23 ενώ 
την 1η Απριλίου του 1830 διαχωρίστηκε σε δύο 
γραμματείες, των Στρατιωτικών και των Ναυτικών. 
Γραμματέας επί των Ναυτικών παρέμεινε μέχρι 
τον Ιούλιο του 1831 ο Βιάρος Καποδίστριας και 
στη συνέχεια αντικαταστάθηκε από τον Γεώργιο 
Γλαράκη.24  

19 Γενική Εφημερίς της Ελλάδος, 25 Ιανουαρίου 1828.
20  «Για τον Μαυροκορδάτο οι προσωπικές προτιμήσεις δεν είχαν 

καμία θέση στις κρατικές υποθέσεις. Δεν ήταν ούτε δογματικός 
ούτε αφελής στο ζήτημα της αναζήτησης ξένης βοήθειας, αλ-
λά είχε ως βάση τη ρεαλιστική αρχή ότι οι δυνάμεις ενεργούσαν 
αποκλειστικά με γνώμονα το εθνικό τους συμφέρον. [...] Φαινόταν 
επίσης καθαρά ότι η Αγγλία θα έπαιζε πρωτεύοντα ρόλο στον 
τελικό διακανονισμό του ελληνικού ζητήματος. Και επειδή ο ίδιος 
(σ.σ. ο Μαυροκορδάτος) ήθελε να έχει αποφασιστική συμμετοχή 
στις τελικές διαπραγματεύσεις, έδωσε προτεραιότητα στη Βρετα-
νία σε σχέση με τη Γαλλία. Ο Μαυροκορδάτος άλλωστε είχε τις 
πιο πολλές πιθανότητες από όλους να κερδίσει την αποδοχή της 
Αγγλίας. Ήδη το 1824 η επίσημη Αγγλία τον ευνοούσε ως το κα-
λύτερο προπύργιο απέναντι στην πιθανή άνοδο του Καποδίστρια 
στην εξουσία, γεγονός που το ταύτιζε με ρωσική κυριαρχία. Επι-
πλέον ο γαμπρός του Μαυροκορδάτου Σπυρίδων Τρικούπης ήταν 
ένθερμος αγγλόφιλος». Petropoulos J., Πολιτική και Συγκρότηση 
Κράτους στο Ελληνικό Βασίλειο 1833-1843, Μορφωτικό Ίδρυμα 
Εθνικής Τραπέζης, Αθήνα 1985, τομ. Α΄ σ. 124.

21  ΛΔ΄ Ψήφισμα «Περί διοργανισμού του υπουργικού συστήμα-
τος.», Γενική Εφημερίς, 2 Νοεμβρίου 1829.

22  Το Πανελλήνιον αποτελούνταν κατά τη σύστασή του από 27 μέλη, χω-
ρισμένα σε τρία τμήματα. Στα τρία αυτά τμήματα επικεφαλής ήταν οι 
πρόβουλοι. Επειδή το Πανελλήνιον έφερνε αντιρρήσεις στις αποφάσεις 
του Κυβερνήτη, ο Καποδίστριας πρόσθεσε εννέα μέλη για να αποκτήσει 
την πλειοψηφία, ανεβάζοντας το σύνολο των μελών του σε 34.

23 Γενική Εφημερίς της Ελλάδος, 25 Ιανουαρίου 1828.
24  Η αντικατάσταση του Βιάρου με τον Γλαράκη έγινε προς κατευ-

νασμό των νησιωτών. Ο Βιάρος Καποδίστριας ήταν μισητός σε 
αυτούς. Τρικούπης Σπ., Ιστορία της Ελληνικής Επαναστάσεως, 
Αθήναι 1862, τόμ. Δ΄, σ. 215.
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Η διοίκηση του Ναυτικού οργανώνεται το 
1828. Τον Μάρτιο ιδρύεται η Υπηρεσία των Προ-
σωρινών Διευθυντών των Ναυτικών Υποθέσε-
ων του Πόρου με επικεφαλής τον Φραγκίσκο 
Άστιγξ, ενώ συνδιευθυντής ήταν ο Εμμανουήλ 
Τομπάζης. Η Υπηρεσία είχε προέλθει από την 
αναδιοργάνωση της παλαιότερης Επιτροπής 
επί των Ναυτικών Υποθέσεων, η οποία είχε συ-
σταθεί στον Πόρο τον Μάρτιο του 1827 και για 
μικρό χρονικό διάστημα ονομαζόταν Ναυτική 
Επιτροπή.25 

Τον Μάρτιο του 1829 οι αρμοδιότητες της Υπη-
ρεσίας διευρύνθηκαν26 και έγινε ένα είδος ναυαρ-
χείου με αρμοδιότητες που κάλυπταν αυτές ενός 
Αρχηγείου Στόλου και ενός ανωτάτου Ναυτικού Τε-
χνικού συμβουλίου, ενώ πριν από τη διεύρυνση οι 
ασχολίες της αφορούσαν μόνο τη διοικητική μέριμνα. 
Η επίσημη συγκρότησή της έγινε τον Οκτώβριο του 
1829 και υπεύθυνοι ορίστηκαν οι ναύαρχοι Γεώργιος 
Σαχτούρης από την Ύδρα, ο Γεώργιος Ανδρούτσος 
από τις Σπέτσες και ο Κωνσταντίνος Κανάρης από τα 
Ψαρά. Εκείνη την εποχή μετονομάστηκε σε Ναυτική 
Υπηρεσία του εν Πόρω Ναυστάθμου.27

Ακόμα και μετά τη διεύρυνση των αρμοδιοτή-
των αυτής, τα περιθώρια δράσης της ήταν πολύ 
στενά. Η Ναυτική Υπηρεσία έκανε μόνο εκθέσεις 
προς την προϊστάμενη πολιτική αρχή, η οποία και 
αυτή με τη σειρά της τις προωθούσε στον Κυβερ-
νήτη, ο οποίος ήταν ο μόνος αρμόδιος για να απο-
φασίσει.28

Εκείνη την εποχή τα πλοία του Εθνικού 
Στόλου χωρίζονταν σε τρεις κατηγορίες: πρώ-
τον, αυτά τα οποία είχαν παραγγελθεί από το 
εξωτερικό και η παραλαβή τους είχε ξεκινήσει 

25  Σίμψας Μ., αρχιπλοίαρχος ε.α, Το Ναυτικό στην ιστορία των Ελ-
λήνων, έκδοση Γ.Ε.Ν. Αθήνα 1982, τόμ. Γ΄ σ. 222, και ρούσκας 
Ιω., Πόρος. Ναύσταθμος και Εκπαιδευτήριο του Πολεμικού 
Ναυτικού. Ιστορική μελέτη για τα 100 χρόνια από την ίδρυση 
της Σχολής Ναυτοπαίδων, σήμερα Σχολής Μονίμων Υπαξιω-
ματικών Ναυτικού (Σ.Μ.Υ.Ν.), έκδοση Γ.Ε.Ν. Αθήνα 1989, σ. 14.

26 Γενική Εφημερίς, 15 Μαρτίου 1829 και Ι. Γ. ρούσκας... σ. 24.
27 ρούσκας ... σ. 24-25.
28  «Η Δ΄Εθνική των Ελλήνων Συνέλευση του Άργους (11 Ιουλί-

ου 1829) με το Δ΄ ψήφισμά της 26 Ιουλίου 1829 βοήθησε 
στην Οργάνωση Εθνικού Ναυτικού. Με το ψήφισμα αυτό, ο 
Κυβερνήτης «Ανώτατος αρχηγός των κατά ξηράν και θάλασ-
σαν δυνάμεων έχει την πληρεξουσιότητα να επιφέρη στους 
οργανισμούς κατά τους οποίους είναι ωργανισμένα τα τακτικά, 
τα ελαφρά στρατεύματα και το Ναυτικό όλας τας βελτιώσεις, 
όσας η πείρα και το συμφέρον της υπηρεσίας ήθελον υπαγο-
ρεύσει ως αναγκαίας». ρούσκας... σ. 26.

από το 1826, όπως το «Ελλάς» και το «Καρ-
τερία»· δεύτερον, αυτά τα οποία περιέρχονταν 
στο ελληνικό κράτος από αγορές στο εσωτε-
ρικό και καταλήψεις πλοίων εχθρικών ή πει-
ρατικών· και τρίτον, αυτά τα οποία είχαν ναυ-
λωθεί ή παραχωρηθεί από πλοιοκτήτες. Των 
δύο πρώτων κατηγοριών ονομάζονταν «εθνι-
κά πλοία»29 ενώ της τρίτης «πλοία εν εθνική 
υπηρεσία» και ήταν ένα είδος επιτάκτων πλοί-
ων. Δεν ήταν δυνατό να αλλάξει ο ιδιοκτήτης 
τους ούτε να χρησιμοποιηθούν σε εμπορικές 
αποστολές άνευ της αδείας αυτού. Ο Εθνικός 
Στόλος είχε την ανάγκη αυτών των σκαφών30 
λόγω των λίγων πλοίων που διέθετε εκείνη 
την εποχή.

Όσον αφορά την εσωτερική υπηρεσία, επί Κα-
ποδίστρια δεν θα θεσπιστεί ένας γενικός οργανι-
σμός του Ναυτικού. Ο Κυβερνήτης θα προτιμήσει να 
επεμβαίνει συνεχώς σε μικρής έκτασης ζητήματα. 
Υπήρχε ο φόβος ότι οι ριζοσπαστικές αλλαγές ενός 
γενικού οργανισμού θα έφερναν αναστάτωση στον 
ναυτικό κόσμο της χώρας.

Σε αυτήν την εποχή δεν καθορίστηκε με κα-
νονισμό ούτε η ιεραρχία ούτε ο τρόπος εξέλιξης 
των αξιωματικών. Από το Διάταγμα της μισθο-
δοσίας του Ιουνίου του 1830 φαίνεται ότι εκτός 
από τον βαθμό του ναυάρχου που είχε απονε-
μηθεί στον Μιαούλη, υπήρχαν ακόμα οι βαθμοί: 
πλοίαρχοι α΄ και β΄ τάξεως, υποπλοίαρχοι α΄ 
και β΄ τάξεως, σημαιοφόρος και δόκιμος.31 Ση-
μασία όμως έχει το γεγονός ότι πλέον το κράτος 

29  Σύμφωνα με τις εκθέσεις του Α. Μαυροκορδάτου στις Εθνοσυ-
νελεύσεις του 1829, τα εθνικά πλοία της εποχής ήταν σύνολο 
εκατόν δώδεκα, εκ των οποίων τα τριάντα έξι ευρίσκονταν στον 
Πόρο («άχρηστα διάφορα πλοία και πλοιάρια»), ενώ σε ενέργεια 
ευρίσκονταν πενήντα έξι («πολεμικά, φορτηγά ή ταχύπλοα»). Και 
από αυτά όμως που ευρίσκονται σε ενέργεια είχαν χρεία εκτε-
ταμένων επισκευών. Ο μεγάλος αριθμός εθνικών πλοίων την 
εποχή αυτή εξηγείται από το γεγονός ότι μόλις είχαν εξουδετε-
ρωθεί οι πειρατές στις Βόρειες Σποράδες και στη Γραμβούσα. Η 
έκθεση έχει αθροιστικό λάθος. Βγάζει 112 τα πλοία. 36 πλοία 
στον Πόρο συν 56 εν ενεργεία ίσον 92 πλοία. Έκθεση Α. Μαυρο-
κορδάτου προς την Δ΄ Εθνοσυνέλευση, 8 Ιουλίου 1829.

30  Για να καλυφθούν οι κρατικές ανάγκες, η Κυβέρνηση αποφά-
σισε την αγορά πλοίων από τους αγωνιστές. Συγκεκριμένα, το 
βρίκι του Ν. Αποστόλη, το βρίκι του Μπόμπολη, την κορβέτα 
του Τομπάζη, το βρίκι του Τσαμαδού και το βρίκι του Γιαννί-
τσου. Τον Οκτώβριο του 1831 τα εθνικά πλοία μειώθησαν σε 
44 μετά την καταστροφή στον Πόρο των πλοίων «Σπέτσαι», 
«Ελλάς» και «Ύδρα».

31 Αρχείον Βλαχογιάννη, Α΄, φακ. 104 (Γ.Α.Κ.).



Τεύχος 590-Τομος 174 | Ναυτική Επιθεώρηση  21

απονέμει τους βαθμούς και όχι οι δημογεροντίες 
των Νήσων. Οι βαθμοφόροι έπρεπε πλέον να 
αποκτούν τα αντίστοιχα κρατικά διπλώματα32 
ανάλογα με τον βαθμό και τη θέση τους και αυτό 
έδωσε τη δυνατότητα στο κράτος να επιλέγει το 
προσωπικό του Ναυτικού.33 Αυτή η τακτική οδή-
γησε στη δραστική μείωση των αξιωματικών, 
ιδίως μετά και τη στάση στον Πόρο. Το 1831 
υπήρχαν τρεις αντιναύαρχοι, δύο πλοίαρχοι α΄ 
τάξεως, εννέα β΄ και εκατόν πενήντα υποπλοί-
αρχοι και υπαξιωματικοί.34  

Τέλος, δεν υπήρξε νομοθετική ρύθμιση για 
τη ναυτολογία. Η Κυβέρνηση δεν είχε έλλειμμα 
πληρωμάτων λόγω της δυσμενούς οικονομικής 
συγκυρίας και της οικονομικής κρίσης που είχε 
πλήξει τα νησιά.35

Γενικά για την εποχή του Όθωνα 
και το Ναυτικό
Ο νέος βασιλιάς, όταν ήρθε στην Ελλάδα, ήταν ανή-
λικος ακόμη. Μέχρι την ενηλικίωσή του ανέλαβε η 
Αντιβασιλεία να οργανώσει ένα ανύπαρκτο κράτος. 
Πράγματι, όλες οι δομές είτε δεν υπήρχαν, είτε εί-
χαν καταστραφεί λόγω των συνεχόμενων ενόπλων 
αψιμαχιών. Εκτός αυτού, ο τοπικισμός συνέχισε να 
υπάρχει έντονος, δυσχεραίνοντας το έργο της εκά-
στοτε κεντρικής διοίκησης. Έπρεπε όλα να δημιουρ-
γηθούν από την αρχή. 

Το Ναυτικό, ως αναπόσπαστο μέρος της ελ-
ληνικής κοινωνίας, ήταν ομοίως ανύπαρκτο και 
σε καμία περίπτωση δεν μπορούσε να συγκρι-
θεί με τα σύγχρονα Ναυτικά της Δύσης. Ναύ-
σταθμος υπήρχε (από το 1828), ήταν όμως ένα 
συνονθύλευμα  από παράγκες μέσα στην πόλη 
του Πόρου. Ναυτική εκπαίδευση δεν υπήρχε, 
Διοικητική Μέριμνα επίσης. Το προσωπικό από 
την άλλη πλευρά απαρτιζόταν από αξιωματι-

32  Τα διπλώματα εισήχθησαν το 1830. Έκθεση Γλαράκη στην Ε΄ 
Εθνοσυνέλευση (20 Δεκεμβρίου 1831). 

33  Το σύστημα αυτό της επιλογής βαθμοφόρων μέσω των κρα-
τικών διπλωμάτων προκάλεσε την αντίδραση των παλαιών 
ναυμάχων και ο Καποδίστριας για να τους ηρεμήσει, διέταξε 
τον Μάρτιο του 1831 την ίδρυση του Ναυτικού Ταξιαρχικού 
Σώματος, το οποίο δεν πρόφτασε να δημιουργηθεί γιατί μεσο-
λάβησαν τα γεγονότα του Πόρου. Αυτό το Ναυτικό Ταξιαρχικό 
Σώμα θα ήταν απλά μια τιμητική εφεδρεία και δεν θα ανήκε 
στο κυρίως σώμα του Ναυτικού.

34  Έκθεση Γλαράκη στην Ε΄ Εθνοσυνέλευση (20 Δεκεμβρίου 1831).
35 Έκθεση Μαυροκορδάτου.

κούς εξαιρετικούς ναυτίλους μεν, αλλά παντε-
λώς αγράμματους. Παράλληλα, ακόμη και τα 
στοιχειωδέστερα ζητήματα, όπως το πώς συ-
μπληρώνεται ένα ημερολόγιο πλοίου, θέματα 
στολής και ιεραρχίας, απαιτούσαν εναγωνίως 
λύσεις.

Το Πολεμικό Ναυτικό παρ' όλα αυτά διακρί-
θηκε στο ότι ενστερνίστηκε ταχύτατα τις εξελί-
ξεις της νέας εποχής. Αμέσως έστειλε στελέχη 
του να σπουδάσουν σε άλλα Ναυτικά της Δύ-
σης, προκειμένου αυτοί στη συνέχεια να μετα-
λαμπαδεύσουν τις γνώσεις τους στην Ελλάδα. 
Το έπραξαν με ζήλο, αν και πολλές φορές είχαν 
απέναντί τους το συντηρητικό πνεύμα των πα-
λαιοτέρων γενεών.

Αυτή την εποχή λάμπει ιδιαίτερα το αστέρι 
του Λεωνίδα Παλάσκα, ο οποίος, αφού με δι-
κά του έξοδα σπούδασε στο Γαλλικό Ναυτικό, 
ήρθε στην Ελλάδα και πρωτοστάτησε στην ορ-
γάνωση του Ναυτικού και στην εισαγωγή της 
ατμοκίνησης.

Το Πολεμικό Ναυτικό το 1864 δεν θύμιζε σε 
τίποτα αυτό του 1833. Πολλές εξελίξεις είχαν ήδη 
γίνει. Παρ' όλα αυτά ο δρόμος για τη δημιουργία 
ενός αξιόμαχου και σύγχρονου Ναυτικού ήταν 
ακόμη μακρύς.

Ο βασιλέας Όθων.
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Διοικητική οργάνωση36

Η Αντιβασιλεία, αποσκοπώντας να οργανώσει το 
κράτος, εφάρμοσε σε όλους τους τομείς συγκε-
ντρωτικό σύστημα. Αυτό ίσχυσε και στο Ναυτικό. 
Η πρώτη λοιπόν Αρχή στο Ναυτικό ήταν η επί των 
Ναυτικών Γραμματεία, η οποία είχε τη γενική διεύ-
θυνση του Ναυτικού. Μεριμνούσε για τη βελτίωσή 
του, τη διατήρησή του, τη χρησιμοποίησή του, την 
ναυπήγηση νέων μονάδων, τη συντήρηση και τον 
εξοπλισμό όλων των πλοίων κτλ. Θα μπορούσε 
να πει κανείς ότι ήταν ένα είδος Υπουργείου των 
Ναυτικών. Άλλωστε θα μετονομαστεί σε Υπουργείο 
Ναυτικών μετά τη μεταπολίτευση του 1843. 

Το προσωπικό περιελάμβανε έναν διευθυντή, 

36  Φωκάς Δ., αντιπλοίαρχος, Χρονικά του Ελληνικού Β. Ναυτι-
κού 1833-1873, Έκδοσις Γενικού Επιτελείου Β. Ναυτικού 
1923. ρούσκας Ι.Γ., αντιπλοίαρχος, Πόρος. Ναύσταθμος και 
Εκπαιδευτήριο του Πολεμικού Ναυτικού, ΓΕΝ, Αθήνα 1989. 
Κωνσταντινίδης Τρ., υποπλοίαρχος, «Ιστορική Συμβολή εις την 
Ιστορίαν του Σύγχρονου Ελληνικού Πολεμικού Ναυτικού στα 
χρόνια της απολύτου Μοναρχίας 1833-1843», Ναυτική Επιθε-
ώρηση, τόμος 16, Αθήνα 1928. Λυκούδης Σ., «Αντιπλοιάρχου 
Δημητρίου Γ. Φωκά Χρονικά Ελληνικού Πολεμικού Ναυτικού 
(βιβλιοκρισία)», Ναυτική Επιθεώρηση, τόμος 10, Αθήνα 1923 
και Χαραλάμπους Ε., πλωτάρχης (Ο), «Η επί των π.πλοίων υπη-
ρεσία επί Βασιλείας του Όθωνος», Ναυτική Επιθεώρηση, τόμος 
25, Αθήνα 1933.

αξιωματικούς ή υπαλλήλους που επιλέγονταν ανά-
λογα με τις ανάγκες, δύο γραμματείς, έναν γραφέα 
και έναν κλητήρα. Ακριβώς από κάτω ήταν το Ναυ-
τικό Διευθυντήριο, το οποίο είχε οριστεί να εδρεύει 
στο πρώτο λιμάνι της χώρας, προσωρινά όμως στον 
Πόρο. Αποτελούνταν από το ακόλουθο προσωπικό:

1) έναν διευθυντή
 2) τρεις εφόρους, ένας του λιμένος, έναν των 
νεωρίων και έναν του προσωπικού και των 
επιθεωρήσεων.
3) έναν ελεγκτή
4) έναν προϊστάμενο του οπλοστασίου
5) έναν τροφοδότη
6) έναν ταμία
7) έναν γραμματέα της Διευθύνσεως
8) δύο λογιστές, τέσσερεις υπογραμματείς και 

τρεις αντιγραφείς για τις γραφειοκρατικές ανάγκες 
της Υπηρεσίας.

Το προσωπικό συμπληρωνόταν από τους ανα-
γκαίους επιστάτες αποθηκών. 

Στο Ναυτικό Διευθυντήριο υπάγονταν η Ναυ-
τική Οικονομία, ο Ναύσταθμος και όλοι οι αξιωμα-
τικοί και τα πληρώματα των πολεμικών πλοίων. 

Ο διευθυντής υποβοηθούνταν στα καθήκοντά 
του από τους τρεις εφόρους και τον ελεγκτή. Αυτός 
επιτηρούσε κάθε ναυπήγηση και επισκευή πλοίων, 
επαγρυπνούσε για τη συντήρηση των υπαρχόντων 
και επιστατούσε στον εφοπλισμό και αφοπλισμό 
των πλοίων. Όφειλε επίσης να επιθεωρεί τουλά-
χιστον μία φορά την εβδομάδα τον Ναύσταθμο 
για να βλέπει την πρόοδο των εργασιών. Πρέπει 
μάλιστα να τονιστεί ότι εκείνη την εποχή όλα τα 
πλοία αφοπλίζονταν και έμεναν υπό συντήρηση 
στον λιμένα και όποτε διέταζε η επί των Ναυτικών 
Γραμματεία τον απόπλου πλοίων, αυτά τότε εφο-
πλίζονταν και επανδρώνονταν. 

Καμία πληρωμή δεν γινόταν χωρίς την υπο-
γραφή του στις καταστάσεις, όπως και η προμή-
θεια υλικών ή τροφίμων και γενικά χρήσιμων 
ειδών για τον εφοπλισμό των πλοίων. Για κάθε 
προμήθεια αυτός υπέβαλλε δείγμα με την τιμή 
στην επί των Ναυτικών Γραμματεία. Ο διευθυντής 
υποχρεούνταν να υποβάλλει, μέσω της επί των 
Ναυτικών Γραμματείας, στον βασιλέα ετήσια έκ-
θεση διαγωγής όλων των αξιωματικών και υπαλ-
λήλων του Διευθυντηρίου και του Ναυστάθμου.

Υπό την προεδρία του συνερχόταν το Συμβού-
λιο του Διευθυντηρίου, το οποίο απαρτιζόταν από 

Διάταγμα του βασιλέως Όθωνα με το οποίο καθορίζεται 
η διοικητική οργάνωση του Ναυτικού (αθήνα, Εθνικό και 
Ιστορικό Μουσείο).
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τον διευθυντή, τους 3 εφόρους και τον ελεγκτή, 
ενώ χρέη γραμματέα εκτελούσε ο γραμματέας του 
Διευθυντηρίου. Σκοπός του Συμβουλίου ήταν να 
βοηθεί τον διευθυντή στα καθήκοντά του, ενώ η 
ψήφος των μελών του ήταν συμβουλευτική.     

Όταν στο Συμβούλιο επρόκειτο να συζητηθεί 
ζήτημα περί πυροβολικού ή περί τροφών, καλού-
νταν να παραστούν και οι επιφορτισμένοι ειδικά 
αυτούς τους κλάδους, των οποίων η γνώμη κα-
ταχωρούνταν στα πρακτικά. Σε περίπτωση που το 
Συμβούλιο είχε διαφορετική γνώμη από αυτή των 
«ειδικών», έπρεπε να αναφερθούν οι λόγοι της δι-
αφοροποίησης στα πρακτικά. 

Κάθε τρίμηνο ο διευθυντής υπέβαλλε στην επί 
των Ναυτικών Γραμματεία τους λογαριασμούς της 
δοσοληψίας του προς έγκριση. Προτού λήξει η τρι-
μηνία, υπέβαλλε τον προϋπολογισμό των εξόδων 
της επόμενης τριμηνίας. 

Ο έφορος λιμένος είχε υπό τη δικαιοδοσία του 
την αστυνομία του λιμένος και του Ναυστάθμου 
(βοηθούνταν στην εκτέλεση των καθηκόντων 
του από έναν υπασπιστή), όπως και τον Λόχο των 
Τεχνιτών37, τον αξιωματικό του οπλοστασίου, τον 
αρχιτεχνίτη για την κατασκευή σχοινίων, τον επι-
στάτη των τροφών, που διηύθυνε τα αρτοποιεία, 
και τον επιστάτη των αποθηκών ειδών αρμένων, 
πηδαλουχίας κτλ. 

Ο έφορος του λιμένος κρατούσε και τα κλειδιά 
της πόλεως του Ναυστάθμου στην οικία του και 
όταν το πρωί ξεκινούσαν οι εργασίες, ο ίδιος ή ο 
υπασπιστής του άνοιγε τις θύρες για να εισέλθουν 
οι εργάτες, οι τεχνίτες και οι αξιωματικοί. Το βρά-
δυ, με το πέρας των εργασιών, την έξοδο του προ-

37  Η οργάνωση του Λόχου των Τεχνιτών ήταν η πρώτη σοβαρή 
φροντίδα του γραμματέα της Επικρατείας επί των Ναυτικών 
Α.Ι. Κριεζή μέσα στα πλαίσια της δομής του ναυστάθμου του 
Πόρου. Με το από 17/29 Αυγούστου Β. Διάταγμα ιδρύθηκε 
ο Λόχος των Τεχνιτών και καθορίστηκε η δύναμή του, ώστε 
να περιλαμβάνει ένα (1) λοχαγό, τέσσερις (4) αξιωματικούς, 
είκοσι ένα (21) υπαξιωματικούς, εξήντα έξι (66) τεχνίτες και 
δέκα τρεις (13) μαθητεύοντες. Η οργανική δύναμή του καθο-
ρίστηκε σε 92 άνδρες. Ο λόχος διαιρέθηκε σε πέντε τμήματα, 
λεπτουργείο, σιδηρουργείο, κλειδοποιείο, οπλουργείο και χη-
μικά καταστήματα. Ο λόχος των Τεχνιτών ήταν ο πρόδρομος 
της μετέπειτα ιδρύσεως μηχανικού συνεργείου στο ναύσταθμο 
του Πόρου. Αυτός διατηρήθηκε μέχρι το 1858. [...] Τα πρώτα 
στελέχη του Λόχου των Τεχνιτών αποτελούσαν οι Βαυαροί, ο 
λοχαγός Κιρχμάιερ που ήταν αρχηγός του λόχου και οι ανθυ-
πολοχαγοί Σπιτς, Ελχάφεν και Άουσλερ». Τσαπράζης Ν., πλοί-
αρχος (Ο), Ο Πολεμικός Ναύσταθμος Σαλαμίνας, έκδοση ΥΙΝ 
1991, σ. 37.

σωπικού και αφού περίπολος στρατιωτών ήλεγχε 
το μέρος, μήπως κρύφθηκε κανείς μέσα για κακό 
σκοπό, όφειλε ο ίδιος να κλείσει τη θύρα και να 
ενημερώσει τον διευθυντή. 

Κατά δε τον εφοπλισμό ή αφοπλισμό πλοίου, 
διέτασσε να γίνει έκθεση εφοπλίσεως ή αφοπλί-
σεως, η οποία εγκρινόταν από τον διευθυντή και 
προσυπογραφόταν από τον ελεγκτή, αφού προη-
γουμένως την είχε καταχωρήσει στο βιβλίο των 
εξόδων προκειμένου περί εφοπλίσεων και στο 
βιβλίο εσόδων προκειμένου περί αφοπλίσεων. 
Αρμοδιότητά του ήταν και η επιτήρηση της επιβι-
βάσεως ή αποβιβάσεως με ακρίβεια των ειδών 
των αναγραφομένων στην έκθεση.

Ο έφορος του προσωπικού και των επιθεω-
ρήσεων είχε τη μέριμνα για όλα τα ζητήματα που 
αφορούσαν το προσωπικό και τη μισθοδοσία αυ-
τών από τον διευθυντή και κάτω. Δεν μπορούσε ο 
διευθυντής να διατάξει ούτε ο ταμίας να πληρώσει 
τις καταστάσεις πληρωμής, αν δεν υπογράφονταν 
προηγουμένως από αυτόν.

Είκοσι τέσσερις ώρες προ του απόπλου του 
πλοίου, έκανε επιθεώρηση του συγκροτηθέντος 
πληρώματος για να πληροφορηθεί τον αριθμό 
του πληρώματος από τον κυβερνήτη (τότε ονο-
μαζόταν διευθυντής) μέχρι και τον τελευταίο ναυ-
τόπαιδα σύμφωνα με το ναυτολόγιο. Η βεβαίωση 
της καταστάσεως αυτής χρησιμοποιούνταν ως 
βάση για την μισθοτροφοδοσία του πληρώματος, 
στην οποία αν υπήρχαν μεταβολές, αυτές έπρεπε 
να αναγράφονται στο ημερολόγιο του πλοίου. Την 
ίδια επιθεώρηση έκανε και κατά την επιστροφή 
του πλοίου. Κάθε τρίμηνο διενεργούσε έκτακτες 
επιθεωρήσεις. 

Στον έφορο του νεωρίου υπάγονταν οι κατα-
σκευές και οι επισκευές των πολεμικών πλοίων. 
Επιθεωρούσε τα καταπλέοντα και αποπλέοντα 
πλοία για να γνωρίζει αν χρήζουν επισκευής και 
ανέφερε στον διευθυντή. Σε αυτόν υπάγονταν 
όλες οι μηχανές, τα σιδηρουργεία της οπλοθήκης 
και το εργοστάσιο των πυξίδων, όπως και ο Λόχος 
των Τεχνιτών.

Ο ελεγκτής ήταν διευθυντής του Λογιστικού 
του Διευθυντηρίου και συνυπεύθυνος για την 
τήρηση του προϋπολογισμού. Καμία πληρωμή 
και παράδοση υλικού δεν γινόταν χωρίς την 
υπογραφή του.

Ο προϊστάμενος του οπλοστασίου ήταν ο 
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αξιωματικός του πυροβολικού, υπαγόμενος στον 
έφορο του λιμένος όσον αφορά την υπηρεσία, 
όσον αφορά όμως το τεχνικό μέρος υπαγόταν 
άμεσα στον διευθυντή. Βοηθούμενος από αξιω-
ματικούς των πυροβόλων είχε στην αρμοδιότητά 
του όλα εν γένει τα πυροβόλα των οπλοστασί-
ων και των πλοίων, καθώς και τα όπλα και τα 
πολεμοφόδια. Τηρούσε λεπτομερείς σημειώσεις 
των εισερχομένων και εξερχομένων υλικών και 
κατά τον αφοπλισμό των πλοίων παρελάμβανε 
το είδος του πυροβολικού συντάσσοντας ειδι-
κό πρωτόκολλο για την κατάστασή τους. Ήταν 
υπεύθυνος για την καλή συντήρηση των ειδών 
οπλισμού. 

Ο τροφοδότης προΐστατο της αποθήκης των 
τροφών και των αρτοποιείων. Το Διευθυντήριο με-
ριμνούσε για την προμήθεια και αποθήκευση των 
τροφών αναλόγως των αναγκών των πλοίων και 
του Διευθυντηρίου. Υπαγόταν στις διαταγές του 
εφόρου του λιμένος. Όταν εφοπλιζόταν ένα πλοίο, 
ο τροφοδότης έδινε τροφές όχι περισσότερες των 
τριών μηνών. Τα συνήθη είδη ήταν άλευρα, παξι-
μάδια, ξηρά όσπρια, παστά ψάρια, παστό κρέας, 
λάδι κτλ. Κατά τον αφοπλισμό παρελάμβανε τα 
υπόλοιπα και γινόταν έλεγχος των δαπανηθέντων 
βάσει των εν ενεργεία επί του πλοίου ατόμων και 
των ημερών ταξιδίου.

Ο ταμίας είχε το ένα κλειδί του ταμείου ενώ 
από ένα είχε ο διευθυντής και ο ελεγκτής. Αυτοί 
οι τρεις απάρτιζαν την επιτροπή του ταμείου. 
Ο ταμίας τηρούσε καθημερινό βιβλίο, το οποίο 
κλειδωνόταν στο ταμείο και αναγράφονταν τα 
έσοδα και τα έξοδα κατά πράξεις. Η συμπλή-
ρωσή του γινόταν ενώπιον της επιτροπής. Τη-
ρούσε και δεύτερο βιβλίο, στο οποίο καταχω-
ρούσε τις πράξεις και προσέθετε ή αφαιρούσε 
την νεότερη πράξη, ούτως ώστε το άθροισμα 
ή το υπόλοιπο να είναι το ποσό που βρισκόταν 
στο ταμείο.

Ο γραμματέας τηρούσε το πρωτόκολλο συνε-
δριάσεως του Συμβουλίου, διηύθυνε το πρωτόκολ-
λο και τη διεκπεραίωση και ήταν υπεύθυνος για την 
ευταξία του γραφείου. 

Τέλος, σε κάθε αποθήκη οριζόταν και ένας 
επιστάτης, ο οποίος ήταν υφιστάμενος του διευ-
θύνοντα την αποθήκη. Επιλεγόταν από τους πλέ-
ον ικανούς και τηρούσε τα βιβλία και τους κατα-
λόγους των υλικών της αποθήκης.

Ιεραρχία και οργάνωση38

Κατά την χρονική περίοδο της Αντιβασιλείας και 
του Όθωνα, σημαντικότατο έργο συντελέστηκε σε 
κεφαλαιώδη ζητήματα οργάνωσης του Πολεμικού 
Ναυτικού. 

Μια από τις πρώτες ασχολίες της Αντιβασιλεί-
ας, με σκοπό την οργάνωση του Ναυτικού, ήταν 
η αναθεώρηση των καταρτισθέντων επί Καποδί-
στρια καταλόγων των υπηρετούντων στο Ναυτικό. 
Άμεσα συνεστήθη επιτροπή, στην οποία ανατέθηκε 
η εξακρίβωση της προσφοράς εκάστου ναυτικού 
στην πατρίδα κατά την Παλιγγενεσία. Επί τη βάσει 
των πορισμάτων της εξεταστικής επιτροπής και 
αναλόγως του βαθμού της προσφοράς εκάστου 
στον Αγώνα, απενεμήθησαν στους εν λόγω ναυ-
τικούς του Αγώνα διάφοροι βαθμοί αξιωματικών, 
υπαξιωματικών και ναυτών. 

Επειδή όμως πολλοί, δίκαια, ζητούσαν διορι-
σμό, ενώ οι θέσεις των αξιωματικών του Πολε-
μικού Ναυτικού ήταν περιορισμένες, διορίστηκαν 
και ευθύς αμέσως τέθηκαν σε διαθεσιμότητα 
λαμβάνοντας τον αντίστοιχο μισθό. Στην πρώτη 
ονομαστική κατάσταση του προσωπικού του Ναυ-
τικού, του έτους 1833, αναφέρεται ως πρώτος 
«Διευθυντής του Ναυτικού» ο ναύαρχος Ανδρέας 
Μιαούλης. Υπάρχουν και αρκετοί αλλοδαποί Ευ-
ρωπαίοι φιλέλληνες, όπως ο Κάρολος Μπρούμε 
από τη Σαξονία, ο Δανός υποπλοίαρχος Κέστερ, ο 
Άγγλος μηχανικός Αλφόνσος Πάρις κ.ά.

Στη συνέχεια η Αντιβασιλεία προχώρησε σε ταχύ 
σχέδιο οργάνωσης του Ναυτικού. Διαίρεσε τον στόλο 
σε δύο μοίρες, την του Αιγαίου και την των Δυτικών 
Παραλίων. Οργάνωσε τον Ναύσταθμο φροντίζοντας 
για τον εφοδιασμό των αποθηκών. Ίδρυσε τον Λόχο 
των Τεχνιτών, αποτελούμενο ως επί το πλείστον από 
Βαυαρούς. Διαίρεσε τα παράλια του Κράτους σε πέ-
ντε αρχικά και ύστερα σε τέσσερις λιμενικές αρχές με 
έδρες την Ύδρα, τη Σύρο, τη Σκιάθο και το Μεσολόγγι. 
Προχώρησε στην επισκευή των πλοίων και καθόρισε 
την οργανική τους δύναμη κ.ά.   

Έγιναν προσπάθειες και για την υιοθέτηση μιας 

38  Φωκάς Δ., αντιπλοίαρχος, Χρονικά του Ελληνικού Β. Ναυτικού 
1833-1873, Έκδοσις Γενικού Επιτελείου Β. Ναυτικού 1923. 
Μιαούλης Α., Σαχτούρης Δ., Ζωχιός Γ., Μιαούλης Ν., «Υπόμνημα 
περί του Βασιλικού Ναυτικού», Ναυτική Επιθεώρηση, τόμος 
22, Αθήνα 1931 και Χαραλάμπους Ε., πλωτάρχης (Ο), «Η επί 
των π.πλοίων υπηρεσία επί Βασιλείας του Όθωνος», Ναυτική 
Επιθεώρηση, τόμος 25, Αθήνα 1933.
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κοινής στολής. Με το Β. Διάταγμα της 3ης Νοεμ-
βρίου του 1833 καθοριζόταν η στολή των αξιω-
ματικών και των ναυτών του Πολεμικού Ναυτικού. 
Οι παλαιότεροι ναυτικοί βέβαια συνέχιζαν να φο-
ρούν την παραδοσιακή νησιώτικη φορεσιά, πολλές 
φορές λόγω υπερηφάνειας. Ένα άλλο σημαντικό 
πρόβλημα ήταν η οικονομική δυσπραγία των τότε 
αξιωματικών, οι οποίοι αδυνατούσαν να αγορά-
σουν τα ξίφη και τις επωμίδες, τα οποία ήταν και 
δύσκολο να τα προμηθευτεί κανείς στην Ελλάδα. 
Το Ν. Διευθυντήριο πρότεινε να προμηθεύει τους 
Αξιωματικούς τα αναγκαία εξαρτήματα κρατώντας 
ένα αντίτιμο από τον μισθό τους. 

Στη συνέχεια υπήρξε άλλο ένα Β. Διάταγμα 
του 1852, το οποίο περιελάμβανε όλες τις προη-
γούμενες αλλαγές στις στολές του Ναυτικού των 
ετών 1842-1852. Παρ’ όλα αυτά θα περάσει 
καιρός μέχρι να επιτευχθεί η ομοιομορφία στη 
στολή των στελεχών του Πολεμικού Ναυτικού.

Όσον αφορά τη σύνταξη ημερολογίου πλοί-
ου, ο κανονισμός της Εσωτερικής Υπηρεσίας του 
1837 δεν προέβλεπε σαφώς τον τρόπο τήρησης 

αυτού. Προέβλεπε τη σύνταξη τεσσάρων ημερο-
λογίων· όμως, ιδίως στα μικρά πλοία, δεν συμπλη-
ρωνόταν κανένα λόγω της ελλείψεως εγγράμμα-
των αξιωματικών. 

Αυτή η κατάσταση οδήγησε την επί των Ναυ-
τικών Γραμματεία στο να καθορίσει το 1842 την 
τήρηση επί των πλοίων ενός μοναδικού ημερο-
λογίου. Η συγγραφή αυτού ανατέθηκε στους 
φροντιστές ή τροφοδότες με ευθύνη των διευθυ-
ντών, στην περίπτωση κατά την οποία αυτοί και οι 
υπόλοιποι αξιωματικοί του πλοίου δεν γνώριζαν 
γράμματα. Η συγγραφή του ημερολογίου για τους 
εγγράμματους αξιωματικούς ήταν υποχρεωτική.

Το 1858 δημοσιεύθηκε και το επίσημο ναυ-
τικό ονοματολόγιο, που συντάχθηκε από τους 
Παλάσκα, Κουμελά και τον καθηγητή Φίλιππο 
Ιωάννου. Μέχρι τότε γινόταν χρήση του κοινού 
ναυτικού λεξιλογίου από την εποχή της ενετι-
κής θαλασσοκρατίας, στο οποίο υπήρχαν πάρα 
πολλές ξένες λέξεις. Συν τοις άλλοις το ονομα-
τολόγιο αυτό ήταν περιορισμένο στην ιστιοφόρο 
ναυτιλία και δεν μπορούσε να ανταποκριθεί στις 
ανάγκες της νέας εποχής του ατμού. Η εργασία 
των Παλάσκα, Κουμελά, Ιωάννου ήταν γραμμέ-
νη με αρχαιοπρεπή γλώσσα, αλλά ήταν ένα ση-
μαντικό έργο, το οποίο επικράτησε στα έγγραφα 
του Ναυτικού ακόμα και στον προφορικό λόγο 
των στελεχών του.

Το 1858 αποφασίστηκε η τακτοποίηση του 
σώματος των υπαξιωματικών με την εκκαθά-
ριση από αυτό των άχρηστων και γερασμένων 
στελεχών του. Με Β. Διάταγμα του 1858 οι υπα-
ξιωματικοί χωρίζονταν σε δύο κατηγορίες, τους 
«μάχιμους» και τους «άμαχους». Οι μάχιμοι δι-
αιρούνταν σε τρεις κλάδους, των αρμένων, του 
πυροβολικού και της πηδαλουχίας, ενώ σε κάθε 
κλάδο ορίζονταν τρεις βαθμοί, του κελευστή, του 
υποκελευστή και του διόπου. Οι άμαχοι διαιρού-
νταν σε δύο κλάδους, στους οποίους υπήρχαν 
δύο βαθμοί: οι μηχανικοί-υπομηχανικοί και ξυ-
λουργοί-υποξυλουργοί. 

Το Β. Διάταγμα όριζε ότι οι μετατάξεις των 
υπαξιωματικών σε κλάδους και βαθμούς θα γίνο-
νταν από το Υπουργείο των Ναυτικών (έτσι ονο-
μάστηκε η επί των Ναυτικών Γραμματεία μετά την 
μεταπολίτευση του 1843), το οποίο θα συγκρο-
τούσε για το θέμα ειδική τριμελή επιτροπή από 
τους πλωτάρχες Παλάσκα, Σαχίνη και Κουμελά. 

Έγγραφο του Ναυτικού Διευθυντηρίου προς την επί των Ναυ-
τικών Γραμματεία στο οποίο τονίζεται ότι αρκετοί αξιωματικοί 
δεν μπορούν να προμηθευτούν τα εξαρτήματα της στολής 
τους λόγω χρηματικής απορίας. Προτείνει λοιπόν πρώτον,να 
κρατηθούν 30.000 δρχ και με αυτό το ποσό να αγοραστούν 
εξαρτήματα στολών και δεύτερον, να χορηγηθούν αυτά τα 
εξαρτήματα στους αξιωματικούς κρατώντας ένα μέρος από 
τον μισθό τους (αθήνα, Εθνικό και Ιστορικό Μουσείο).
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Η επιτροπή εξέτασε περιοδικά τους υπαξιωματι-
κούς στον Ναύσταθμο και τους κατέταξε σε κλά-
δο και βαθμό αναλόγως των ικανοτήτων τους. 
Όσοι δεν κρίθηκαν ικανοί από την επιτροπή είτε 
αποστρατεύθηκαν είτε μετετάχθησαν στον Λόχο 
των Πρεσβυτών.39

Εκπαίδευση40

Ήδη από το 1836 είχε αποφασιστεί να στα-
λούν στη στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων στην 
Αίγινα 15 μαθητές. Το Ναυτικό Διευθυντήριο 
επέλεξε για τον σκοπό αυτό 15 νέους. Οι μα-
θητές αυτοί είχαν ειδικό καθηγητή για τα ναυ-
τικά μαθήματα. 

Παράλληλα το Ναυτικό από πολύ νωρίς 
άρχισε να στέλνει νέους να σπουδάσουν στο 
εξωτερικό και σε ξένα Ναυτικά. Με δαπάνες 
της Κυβέρνησης εκπαιδεύονταν στην Αγγλία οι 
Δημήτριος Γ. Σαχτούρης, Αλέξανδρος Κουμε-
λάς (ο οποίος αρχικά ειδικεύθηκε στο Μόναχο 
στο ναυτικό πυροβολικό), ο Εμμανουήλ Ιακ. Το-
μπάζης, ενώ στον Αγγλικό Στόλο υπηρετούσε ο 
Αθανάσιος Μιαούλης αργότερα και ο αδερφός 
του Νικόλαος. Στη Γαλλία εκπαιδεύονταν οι Δη-
μήτριος Σαχίνης, Νικόλαος Δομεστίνης και Νικό-
λαος Βελτάκης, ενώ παράλληλα με αυτούς, στον 

39  «Ένα από τα έργα της (σ.σ ενν: της Αντιβασιλείας του Όθωνα) ήταν 
και η ίδρυση του σώματος των πρεσβυτών «Veterans» που όπως 
αποδεικνύεται πρέπει να ήταν η τελευταία νομοθετική εργασία 
της. Το σώμα των πρεσβυτών το πλαισίωναν γενναίοι ναυτικοί 
που και τη ζωή τους και την περιουσία τους διακινδύνευσαν ή 
θυσίασαν για την πατρίδα τους, αποκτώντας έτσι το δικαίωμα 
για διεκδίκηση κάποιας θέσης στην πολιτεία. Οι αγωνιστές αυτοί 
ήταν ναυμάχοι, άνθρωποι όλοι κάποιας προχωρημένης ηλικίας, 
άνω των 50 ετών, βετεράνοι των θαλασσινών αγώνων, χωρίς 
πόρους, σύνταξη, συνωστίζονταν κοντά στα εθνικά καταστήματα 
προσπαθώντας να αποσπάσουν καμμιά υπόσχεση για μια θέση 
ή παροχή από τους αρμόδιους συναγωνιστές, λόγω της τραγικής 
θέσης στην οποία είχαν φθάσει, γιατί τους έλειπε ακόμη και το 
καθημερινό.» Ν. Τσαπράζης πλοίαρχος (Ο), Ο Πολεμικός Ναύ-
σταθμος Σαλαμίνος, ΥΙΝ 1991, σ. 37-38.

40  Φωκάς Δ. αντιπλοίαρχος, Χρονικά του Ελληνικού Β. Ναυτικού 
1833-1873, Έκδοσις Γενικού Επιτελείου Β. Ναυτικού 1923. 
Παπαδημητρίου Χ., πλοίαρχος, «Η Εξέλιξις της Εκπαιδεύσεως 
του Ναυτικού από του 1833-1892», Ναυτική Επιθεώρηση, τό-
μος 16, Αθήνα 1928. Φακίδης Ι., αντιναύαρχος ε.α, Ιστορία της 
Σχολής Ναυτικών Δοκίμων (1845-1973), Ναυτικόν Μουσείο 
της Ελλάδος 1996. Γέροντας Π., εφ. ανθυποπλοίαρχος (Ο), «Η 
ναυτική εκπαίδευση ως παράγοντας νίκης στους Βαλκανικούς 
Πολέμους», Ναυτική Επιθεώρηση, 1912-2012 Εκατό Χρόνια 
από τη Ναυτική Εποποιία των Βαλκανικών Πολέμων, Αθήνα 
2012 και Ανώνυμος, «Η Χαραυγή της Παιδείας εις το νεώτε-
ρον Ναυτικό των Ελλήνων», Ναυτική Επιθεώρηση, τ. 97, 1973.

Γαλλικό Στόλο σπούδαζε με δικές του δαπάνες ο 
Λεωνίδας Παλάσκας.41

Το Πολεμικό Ναυτικό αμέσως κινήθηκε για 
να εισέλθει στη νέα εποχή του ατμού. Για αυτό 
τον λόγο δόθηκε βαρύτητα και στην εκπαίδευση 
των μηχανικών. Ανατέθηκε λοιπόν στον Άγγλο 
μηχανικό Αλφόνσο Πάρις η εκπαίδευση κάποιων 
σημαιοφόρων, υπαξιωματικών και ναυτών για 
να γίνουν μηχανικοί, υπομηχανικοί, θερμαστές 
και σιδηρουργοί. Ο Α. Πάρις όμως, ο οποίος είχε 
κληθεί στην Ελλάδα για τη συντήρηση των ατμό-
πλοιων «ΚΑρΤΕρΙΑΣ» και «ΕρΜΗΣ», αξίωσε αύξη-
ση μισθού και προβιβασμό. Η επί των Ναυτικών 
Γραμματεία αρνήθηκε και τόνισε ότι στηρίζεται 
στην «καλή διάθεση» και τις «φιλελληνικές δια-
θέσεις» του Α. Πάρις. Τα αποτελέσματα δυστυχώς 
δεν ήταν αξιόλογα. 

41  Λυκούδης Σ., «Ολίγα τινά δια τον μέγα του Ναυτικού μας ευ-
εργέτη τον ποτέ Λεωνίδα Χρ Παλάσκαν Πλοίαρχον του Β.Ν.», 
Ναυτική Επιθεώρηση, τόμος 36, Αθήνα 1938 και Οικονόμου 
Δ., αντιναύαρχος, «Αναμνήσεις εκ του βίου του Λεωνίδα Παλά-
σκα», Ναυτική Επιθεώρηση, τόμος 36, Αθήνα 1938.

Ο λεωνίδας Παλάσκας. Είχε όραμα για ένα σύγχρονο Ναυ-
τικό δυτικού τύπου. Δυστυχώς δεν θα ζήσει την αλλαγή 
των καιρών.
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Παράλληλα για την θεωρητική κατάρτιση του 
προσωπικού του Εμπορικού Ναυτικού ιδρύθηκαν 
με Β. Διάταγμα του 1837 έδρες ναυτικών μαθη-
μάτων στα Ελληνικά Σχολεία της Σύρου και του 
Ναυπλίου. Οριζόταν στο Β. Διάταγμα ότι κανείς 
δεν θα ελάμβανε από τούδε και εις το εξής δί-
πλωμα πλοιαρχίας, εάν δεν αποκτούσε απολυτή-
ριο από ένα από αυτά τα σχολεία. Η δαπάνη για τη 
συντήρηση αυτών των σχολείων ανατέθηκε στην 
επί των Ναυτικών Γραμματεία. 

Η σχολή όμως του Ναυπλίου, λόγω ελλείψε-
ως μαθητών, μεταφέρθηκε τον Δεκέμβριο του 
1838 στην Ύδρα, όπου γρήγορα συμπληρώθηκε 
ο αριθμός των μαθητών. Στις σχολές αυτές ζήτη-
σαν και πέτυχαν να μαθητεύσουν και αξιωματικοί 
του Πολεμικού Ναυτικού, όπως ο υποπλοίαρχος 
Ν. Σαχίνης και από το 1839 μαθήτευαν ένας υπο-
πλοίαρχος και πέντε ανθυποπλοίαρχοι κατ' έτος. 
Δυστυχώς οι σχολές αυτές δεν άργησαν να πέ-
σουν θύματα των περικοπών των δαπανών του 
ελληνικού κράτους. Λειτούργησαν μέχρι το 1843, 

οπότε καταργήθηκαν οι ναυτικές έδρες και απο-
λύθηκαν οι διδάσκαλοι, πάνω ακριβώς τη στιγμή 
κατά την οποία η επί των Εσωτερικών Γραμματεία 
ζήτησε από την επί των Ναυτικών την παράταση 
των σπουδών στα 4 έτη, ούτως ώστε οι εμπο-
ροπλοίαρχοι μετά την αποφοίτησή τους να είναι 
περισσότερο καταρτισμένοι. 

Τον Σεπτέμβριο του 1843 επαναλειτούργησε 
η σχολή στη Σύρο με διδάσκαλο τον σημαιοφό-
ρο Νικόλαο Δομεστίνη, ο οποίος είχε σπουδάσει 
στην Γαλλία με δαπάνες της Κυβέρνησης. Δίδαξε 
μέχρι το 1845 και μη υπάρχοντος αντικαταστάτη, 
η έδρα σταμάτησε να λειτουργεί και πάλι. 

Τον Ιούλιο του 1843 η επί των Ναυτικών 
Γραμματεία κάλεσε τον υποπλοίαρχο Λ. Παλάσκα 
και τον υπηρετούντα στον Αγγλικό Στόλο υπο-
πλοίαρχο Α. Κουμελά. Το 1845 οι δύο υποπλοί-
αρχοι κατήλθαν στην Ελλάδα και τοποθετήθηκαν 
αμφότεροι στον «ΛΟΥΔΟΒΙΚΟ».

Η κορβέτα «ΛΟΥΔΟΒΙΚΟΣ» καθελκύστηκε 
στον Ναύσταθμο του Πόρου, σχεδιασμένη από 

Η κορβέτα «λΟύΔΟβΙΚΟΣ». Πλοίο το οποίο όταν αγοράστηκε, θεωρήθηκε πολύ μεγάλο για τις ανάγκες του τότε Ναυτικού. 
Στην συνέχεια, λειτούργησε ως πλοίο εκπαιδευτικό. Ήταν μια από τις πρώτες προσπάθειες δημιουργίας ναυτικής σχολής 
παραγωγής αξιωματικών. αν και η προσπάθεια αυτή δεν τελεσφόρησε, εντούτοις έθεσε προβληματισμούς όσον αφορά τα 
εκπαιδευτικά ζητήματα στο Ναυτικό (αθήνα, ύπηρεσία Ιστορίας Ναυτικού).
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τον ναυπηγό του Ναυτικού Γεώργιο Τομπάζη, την 
7 Σεπτεμβρίου του 1837 και παρ’ όλο που εξε-
τέλεσε καθ’ όλα επιτυχείς δοκιμές, θεωρήθηκε 
πολύ μεγάλη για τις ανάγκες του Ναυτικού και 
παρέμεινε στον Ναύσταθμο αφοπλισμένη.

Τους τελευταίους μήνες του 1845 το 
Υπουργείο των Ναυτικών την εξόπλισε και το-
ποθέτησε επ’ αυτής ως επιτελείο τους καλύτε-
ρους διαθέσιμους αξιωματικούς με σκοπό να 
γίνει ένα εκπαιδευτικό πλοίο πρότυπο, το οποίο 
θα ταξίδευε και παράλληλα σε αυτό θα γίνο-
νταν μαθήματα σε δοκίμους. Κυβερνήτης ήταν 
ο πλοίαρχος α' τάξης ραφαήλ και ύπαρχος ο 
υποπλοίαρχος Παλάσκας.

Ο κυβερνήτης, ναυμάχος του 1821, ήταν πολύ 
δύσκολο να ενστερνιστεί τις νέες αντιλήψεις, τις οποί-
ες αντιπροσώπευε ο Λ. Παλάσκας. Έτσι δεν άργησαν 
να αρχίσουν οι συγκρούσεις. Ο κυβερνήτης υπέσκα-
πτε τον Παλάσκα με το να αθωώνει δοκίμους στους 
οποίους ο Παλάσκας ζητούσε να επιβληθεί τιμωρία. 
Λόγω αυτής της σύγκρουσης, το Ναυτικό Παιδευτή-
ριο επί του Λουδοβίκου, αν και ξεκίνησε ελπιδοφόρα, 
τελικά απέτυχε και από την αποχώρηση του Παλάσκα 
την 29η Μαΐου του 1847 υπολειτουργούσε. Αποτέ-
λεσμα τούτου ήταν ο υπουργός των Ναυτικών να 
ζητήσει με αναφορά προς τον βασιλέα το 1851 τη 
διάλυσή του, το οποίο και έγινε.

Οι δόκιμοι του Ναυτικού συνέχισαν να εκπαι-
δεύονται. Στο σχέδιο του οργανισμού της Σχολής 
των Ευελπίδων οριζόταν ότι η εκπαίδευση όλων 
των μαθητών ήταν 4 έτη, ενώ στις δύο τελευταίες 
τάξεις δινόταν ειδική εκπαίδευση στους αξιωμα-
τικούς του Πυροβολικού, του Μηχανικού και των 
Γενικών Επιτελών. Οι μαθητές, οι προοριζόμενοι 
για το Ναυτικό ονομάζονταν «υποδόκιμοι», ξεκι-
νούσαν την εκπαίδευση στην 4η τάξη και τελείω-
ναν στην 5η, οπότε πήγαιναν στο Ναυτικό. Όμως 
ούτε αυτό το σύστημα εφαρμόστηκε, οριζόμενοι 
αυτοί απευθείας δόκιμοι.

Στο πλαίσιο της εκπαίδευσης πρέπει να το-
ποθετηθεί και η πρώτη προσπάθεια έκδοσης 
ναυτικού περιοδικού. Πράγματι λοιπόν, το 1842 
ο σημαιοφόρος Γεράσιμος Ζωχιός εξέδωσε το 
περιοδικό «Πολικός Αστήρ»42, αναφερόμενο σε 
ενημερωτικά και κυρίως εκπαιδευτικά ζητήμα-
τα. Ο σκοπός του ήταν κυρίως η εκπαίδευση των 
αξιωματικών. Οι περισσότεροι όμως αξιωματι-
κοί δεν γράφτηκαν συνδρομητές είτε γιατί ήταν 
αγράμματοι, είτε γιατί δεν είχαν ενδιαφέρον για 
τη θεματολογία του περιοδικού. Στον Ζωχιό επί-
σης οφείλουμε την ίδρυση του Ναυτικού Απομα-
χικού Ταμείου καθώς και τον αρχικό καταρτισμό 
της βιβλιοθήκης του Υπουργείου των Ναυτικών.

Ο Ναύσταθμος43

Ο Ναύσταθμος είχε οικοδομηθεί προσωρινά από 
τον Μανώλη Τομπάζη το 1828 στην πόλη του 
Πόρου. Δεν ήταν τίποτε άλλο από ένα συνονθύ-
λευμα ξύλινων παραπηγμάτων, ενώ ο περίβολός 
του ήταν ένας ξύλινος φράκτης και οι γύρω ξύλι-
νες ιδιωτικές οικίες. Πάνω σε αυτές τις ιδιωτικές 
οικίες στηρίζονταν οι αποθήκες μαστιζόμενες 
από την υγρασία, ενώ τα υλικά υπέκειντο σε με-
γάλη φθορά. Στο μέσο ακριβώς του οικοπέδου 

42  «Ο Πρόδρομος της "Ν. Επιθεωρήσεως". Το πρώτον Υπηρεσι-
ακόν Ναυτικόν Περιοδικόν», Ναυτική Επιθεώρηση, τόμος 23,  
Αθήνα 1932.

43  Τσαπράζης Ν. πλοίαρχος (Ο), Ο Πολεμικός Ναύσταθμος Σαλα-
μίνος, ΥΙΝ 1991. ρούσκας Ι., αντιπλοίαρχος (Δ), Πόρος Ναύ-
σταθμος και Εκπαιδευτήριο του Πολεμικού Ναυτικού (Ιστορική 
Μελέτη για τα 100 χρόνια από την ίδρυση της Σχολής Ναυτο-
παίδων, σήμερα Σχολής Μονίμων Υπαξιωματικών (Σ.Μ.Υ.Ν.), 
Γ.Ε.Ν, Αθήνα 1989. Φωκάς Δ., αντιπλοίαρχος, Χρονικά του Ελ-
ληνικού Β. Ναυτικού 1833-1873, Έκδοσις Γενικού Επιτελείου 
Β. Ναυτικού 1923 και Παϊζής-Παραδέλης Κ. αντιναύαρχος ε.α., 
Τα πλοία του Πολεμικού Ναυτικού 1829-1999, Αστραία-Ναυ-
τικόν Μουσείο της Ελλάδος, Πειραιάς. 

Πρόγραμμα μαθημάτων της ναυτικής σχολής στον «λΟύ-
ΔΟβΙΚΟ» (αθήνα, Εθνικό και Ιστορικό Μουσείο).
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βρισκόταν το Ναυτικό Διευθυντήριο. Είχε και αυτό 
χτιστεί με χαρακτήρα προσωρινότητας πάνω σε 
πασσάλους, χωρίς θεμέλια με τσατμάδες. 

Όσο αύξαναν οι ανάγκες, τόσο προσέθεταν 
δωμάτια ακανόνιστα, τα οποία για να στηριχθούν 
είχαν τοποθετηθεί πέτρινες στήλες. Δίπλα σε αυτό 
το οίκημα του Ναυτικού Διευθυντηρίου ευρίσκονταν 
κλίβανοι, οι οποίοι είχαν κατασκευαστεί για να παρα-
σκευάζεται ο άρτος του πληρωμάτων. Όταν όμως 
εγκαταλείφθηκε αυτή η πρακτική, χρησιμοποιήθη-
καν οι κλίβανοι ως αποθήκες. Πάνω τους φτιάχτη-
καν τα καταστήματα του Ταμείου και του νεωρίου, 
ενώ από κάτω τους εγκαταστάθηκε το ραφείο, στο 
οποίο κατασκευαζόταν ο ιματισμός του Στόλου. 

Πόσιμο νερό δεν υπήρχε στον Ναύσταθμο. Αυτό 
μεταφερόταν με λέμβους από τις ακτές της Πελο-
ποννήσου, ενώ λόγω ανεπάρκειας των αποθηκών, 
αγοράστηκαν το 1834 από τους ρώσους οι απο-
θήκες, τις οποίες είχαν αναγείρει στη γνωστή μέχρι 
σήμερα τοποθεσία με την επωνυμία «ρώσικος Ναύ-
σταθμος». Αυτές όμως ευρίσκονταν μακριά από τον 
Ναύσταθμο και αυτό δημιουργούσε πολλά πρακτικά 
προβλήματα. Επίσης μακριά από τον Ναύσταθμο, 
στον ισθμό του νησιού, ήταν το Εργοστάσιο και ο 
στρατώνας του Λόχου των Τεχνιτών. Το αυτό συνέ-
βαινε και με το νεώριο του Ναυστάθμου. 

Το Νοσοκομείο και το Φαρμακείο του Ναυ-
στάθμου ευρίσκονταν σε ιδιωτικές οικίες στο κέ-
ντρο της πόλης του Πόρου, οι οποίες είχαν ενοικια-
σθεί για αυτό τον σκοπό. Ακόμη και το πυροβολικό 
ευρισκόταν εκτός του περιβόλου του Ναυστάθμου 
σε έναν ενοικιασμένο ιδιωτικό χώρο. Για την φύ-
λαξη όλων αυτών των διεσπαρμένων κτηρίων του 
Ναυστάθμου χρειαζόταν μεγάλο αριθμό ανδρών 
και μεγάλη χρηματική δαπάνη. Παρά αυτές τις δυ-
σμενείς συνθήκες, ο Ναύσταθμος κατάφερνε όχι 
μόνο να επισκευάζει τα πλοία του Στόλου, αλλά να 
ναυπηγεί κιόλας. Ήδη από το 1833 ξεκίνησε η ναυ-
πήγηση κανονιοφόρων και μέχρι το 1835 είχαν 
καθελκυστεί δώδεκα. Το 1837 καθελκύστηκε το 
ατμόπλοιο «ΜΑξΙΜΙΛΙΑΝΟΣ», ενώ στις 3 Σεπτεμ-
βρίου του ίδιου έτους η κορβέτα «ΛΟΥΔΟΒΙΚΟΣ».

Μετά από αλλεπάλληλες διαμαρτυρίες των 
διευθυντών του Ναυστάθμου, η Κυβέρνηση απο-
φάσισε να βάλει τέρμα στην προκαλούμενη εκ 
της διασποράς των κτηρίων δυσλειτουργικότητα. 
Αποφάσισε το 1846 να ιδρύσει νέο Ναύσταθμο 
και πάλι στον Πόρο, όχι στο κέντρο της πόλης, αλ-

λά στον ισθμό του νησιού. Μέχρι όμως το 1853 
είχε κτιστεί μόνο ένα κτήριο, ενώ η ενέργεια του 
Υπουργείου Εξωτερικών να ζητήσει ναυτικό αρχι-
τέκτονα από την Γαλλία έπεσε στο κενό.

Δύσκολη κατάσταση προέκυψε, όταν ο ελλη-
νικός Πολεμικός Στόλος περνούσε στην εποχή του 
ατμού και τέθηκε το ζήτημα του καθαρισμού της 
γάστρας των πλοίων, διότι ούτε νεωλκείο υπήρχε, 
ούτε δεξαμενή. Αρχικά τα πλοία στέλνονταν προς 
καθαρισμό στο εξωτερικό (Τουλόν, Μάλτα, Τερ-
γέστη κ.α). Αργότερα με την ίδρυση της εταιρείας 
«Ελληνική Ατμοπλοΐα», εγκαταστάθηκε δεξαμενή 
στη Σύρο και τα πολεμικά πλοία μεταφέρονταν 
εκεί. Εντούτοις όμως υπήρξαν παράπονα ότι το 
νεωλκείο εκείνο δεν επαρκούσε για τον καθα-
ρισμό των πολεμικών. Ένεκα αυτού το Ναυτικό 
Διευθυντήριο ενοχλούσε συνέχεια το Υπουργείο 
επισημαίνοντας την αναγκαιότητα κατασκευής 
δεξαμενής μόνο για πολεμικά πλοία. Μόλις τον 
Αύγουστο του 1860 εγκαταστάθηκε στον Ναύ-
σταθμο του Πόρου νεωλκείο και καθαρίστηκε 
πρώτη η ατμοημιολία «ΠΑΝΟΠΗ». Όλες όμως οι 
επισκευές ήταν ατελείς, διότι δεν είχε φτιαχτεί 
μέχρι το 1863 το μηχανικό Συνεργείο. Η έλλειψη 
αυτή ήταν η αιτία της αχρήστευσης σχεδόν όλων 
των λεβήτων των παλαιοτέρων ατμοημιολιών.

Η πορεία προς τον ατμό44

Το Πολεμικό Ναυτικό ευθύς εξ αρχής κινήθηκε προς 
την εποχή του ατμού. Η Ηγεσία άμεσα αντελήφθη 
ότι η ιστιοφόρος ναυτιλία ήταν πλέον παρελθόν.

Ήδη από την εποχή της Επανάστασης είχε φθά-
σει στην Ελλάδα η «ΚΑρΤΕρΙΑ» του Άστιγγος, ενώ 
δεύτερο ατμοκίνητο ήταν ο «ΕρΜΗΣ», επί του οποί-
ου επέβαινε ο Κόχραν. Από αυτά τα δύο όμως, η 
«ΚΑρΤΕρΙΑ» ήταν εντελώς άχρηστη και δεν χρησι-
μοποιήθηκε πλέον αυτή την εποχή, ενώ ο «ΕρΜΗΣ» 
έκανε δύο πλόες, με τελευταίο πλου αυτόν της Αντι-
βασιλείας στις Κυκλάδες τον Ιούνιο του 1833. 

44  Τσαπράζης Ν., πλοίαρχος (Ο), Ο Πολεμικός Ναύσταθμος Σαλα-
μίνος, ΥΙΝ 1991. ρούσκας Ι., αντιπλοίαρχος (Δ), Πόρος. Ναύ-
σταθμος και Εκπαιδευτήριο του Πολεμικού ναυτικού (Ιστορική 
Μελέτη για τα 100 χρόνια από την ίδρυση της Σχολής Ναυτο-
παίδων, σήμερα Σχολής Μονίμων Υπαξιωματικών (Σ.Μ.Υ.Ν.), 
Γ.Ε.Ν, Αθήνα 1989. Φωκάς Δ., αντιπλοίαρχος, Χρονικά του Ελ-
ληνικού Β. Ναυτικού 1833-1873, Έκδοσις Γενικού Επιτελείου 
Β. Ναυτικού 1923 και Παϊζής-Παραδέλης Κ. αντιναύαρχος ε.α., 
Τα Πλοία του Πολεμικού Ναυτικού 1829-1999, Αστραία-Ναυ-
τικόν Μουσείο της Ελλάδος, Πειραιάς.
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Στην αρχή υπήρξε η σκέψη επισκευής της «ΚΑρ-
ΤΕρΙΑΣ», δυστυχώς όμως μετά από αμφιταλαντεύ-
σεις, το πλοίο κρίθηκε άχρηστο. Αποφασίσθηκε λοι-
πόν να ναυπηγηθεί στον Πόρο νέο ατμόπλοιο και 
να χρησιμοποιηθεί η μηχανή του άχρηστου «ΕρΜΗ» 
και μάλιστα η συντήρησή της ανατέθηκε στον Άγγλο 
μηχανικό Α. Πάρις. Έτσι λοιπόν με τη μηχανή δια-
θέσιμη, παραγγέλθηκε ο λέβητας από την Αγγλία. 
Ο λέβητας είχε φθάσει στον Ναύσταθμο το 1835, 
όμως λόγω άλλων ανειλημμένων ναυπηγήσεων, 
δεν είχαν καν ξεκινήσει οι εργασίες. Αυτό προκάλε-
σε τη δυσφορία του βασιλέως, ο οποίος διέταξε να 
είναι έτοιμο το πλοίο σε τρεις μήνες. 

Στην αρχή η ευθύνη της ναυπήγησης ανετέθη 
στον αντισυνταγματάρχη ροζέν, ο οποίος υπηρε-
τούσε στον Ναύσταθμο. Ο ροζέν όμως αρνήθηκε 
την ευθύνη αυτή της ταχύτατης ναυπήγησης, οπότε 
ανατέθηκε στον Γεώργιο Τομπάζη, ο οποίος σπού-
δαζε ναυπηγική στην Αγγλία. Ο «ΜΑξΙΜΙΛΙΑΝΟΣ» 
καθελκύστηκε επιτυχώς την 2α Απριλίου του 1837. 
Δόθηκε δε αμέσως στη Γενική Διεύθυνση των ταχυ-
δρομείων, όπου παρέμεινε μέχρι και το 1841, οπότε 
και επέστρεψε στο Ναυτικό με βλάβη στη μηχανή. 
Έκτοτε παρέμεινε παροπλισμένος στον Ναύσταθμο.

Στη συνέχεια επικράτησε διχογνωμία ως προς 
τη φύση του ατμοκίνητου, αν θα είναι με τροχό ή με 
έλικα. Ήδη ο Έρικσον το 1836 είχε φτιάξει ελικοκί-
νητο ατμόπλοιο και ο Σμιτ και ο Σωβάζ συγχρόνως 
είχαν εφαρμόσει τον έλικα ως προωστήριο μέσο. 

Το 1847 το Υπουργείο των Ναυτικών ζητεί 
πληροφορίες από τον ευρισκόμενο τότε στην Αγ-
γλία πλοίαρχο Α.Α. Μιαούλη. Ο ροζέν, αφού επέ-
στρεψε στη Σουηδία, τελειοποίησε την εφεύρεση 
των Έρικσον, Σμιτ, Σωβάζ και ναυπήγησε ένα τα-
χυδρομικό ατμόπλοιο το οποίο και πρότεινε για 
αγορά στο Υπουργείο των Ναυτικών. 

Το Υπουργείο στη συνέχεια απηύθυνε στον 
Τομπάζη τις ίδιες ερωτήσεις που είχε υποβάλει 
και στον Μιαούλη, περί έλικα ή τροχού. Ο Τομπά-
ζης όμως, λόγω του γεγονότος ότι απείχε ήδη 
μεγάλο διάστημα από την Ευρώπη, δεν ήταν ενή-
μερος για τις νέες επιστημονικές εξελίξεις. Φάνη-
κε λοιπόν πολύ διστακτικός. 

Μέχρι το 1852 οι συζητήσεις δεν είχαν κατα-
λήξει σε ένα συμπέρασμα. Τότε ζητήθηκε από τον 
πρέσβη της Ελλάδος στο Παρίσι Α. Μαυροκορδάτο 
να συλλέξει λεπτομερείς πληροφορίες για την ναυ-
πήγηση στην Γαλλία ατμόπλοιου 200 ίππων, καθώς 

και το αν έπρεπε να προτιμηθεί ο έλικας ή ο τροχός. 
Ο Μαυροκορδάτος απάντησε με λεπτομερή έκθε-
ση. Σε αυτήν σαφώς αναφερόταν ότι τα ελικοφόρα 
ήταν ανώτερα από τα τροχοφόρα. Το ίδιο έτος κατέ-
πλευσε στην Ελλάδα το πρώτο ελικοφόρο εμπορικό 
ατμόπλοιο με το όνομα «ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ», 
στο οποίο κατέφθασε άμεσα επιτροπή αξιωματικών 
του Πολεμικού Ναυτικού με σκοπό να το εξετάσει.

Το 1855, μετά από πρόταση του τότε υπουρ-
γού των Ναυτικών, Αθανασίου Μιαούλη, παραγ-
γέλθηκαν πέντε ατμοκίνητες ημιολίες προς αστυ-
νόμευση των θαλασσών. Αυτή υπήρξε η αρχή της 
αντικαταστάσεως όλων των ιστιοφόρων πλοίων 
του Ελληνικού Στόλου με ατμοκίνητα. Οι ατμογο-
λέττες αυτές, όπως χαρακτηριστικά ονομάστηκαν, 
ήταν οι «ΘΕΟΥΣΑ», «ΠΑΝΟΠΗ», «ΠΛΗξΑΥρΑ» και 
«ΣΦΕΝΔΟΝΗ». Η ναυπήγησή τους ανατέθηκε σε 
δυο μεγάλες ελπίδες του Πολεμικού Ναυτικού, 
τους υποπλοιάρχους Εμμανουήλ Τομπάζη και 
Σπυρίδωνα Αθανασίου. Η «ΠΑΝΟΠΗ» ναυάγησε, 
όμως οι άλλες τρεις κατέφθασαν επιτυχώς από 
τη Γλασκώβη στην Ελλάδα και προσέφεραν τις 
υπηρεσίες τους στο Ναυτικό για πολλά χρόνια.

Ο Σ. Αθανασίου, μετά την επιτυχή ολοκλήρωση 
της πρώτης του αποστολής, ανέλαβε τη ναυπήγηση 
τριών άλλων ατμοημιολιών στην Αγγλία τα οποία 
θα ονομάζονταν «ΠΑρΑΛΟΣ», «ΣΑΛΑΜΙΝΙΑ» και 
«ΠΑΝΟΠΗ» (ομώνυμο με το πλοίο που ναυάγησε). 
Μέχρι και το 1859 είχαν καταπλεύσει και τα τρία 
πλοία στην Ελλάδα. Αυτό υπήρξε σταθμός στην 
ιστορία του ελληνικού Πολεμικού Ναυτικού, διότι όχι 
μόνο χρησιμοποιήθηκε ο έλικας ως προωστήριο μέ-
σο, αλλά και ο σίδηρος ως ναυπηγική. Μπορεί αυτά 
τα πλοία να μην ήταν μάχιμα, εντούτοις εξυπηρέτη-
σαν κρατικές ανάγκες για πολλά χρόνια.

Κορυφαία στιγμή όμως της πορείας προς τον 
ατμό ήταν η ναυπήγηση ατμοδρόμωνα (ατμοφρε-
γάτα) «ΑΜΑΛΙΑ». Ήταν το πρώτο μεγάλο πολεμικό 
πλοίο του Ελληνικού Στόλου. Ήταν ο καρπός της 
αγαστής συνεργασίας δύο εξαίρετων αξιωματικών, 
του υποναυπηγού Αθανασίου και από την πλευρά του 
Υπουργείου του Λεωνίδα Παλάσκα. Παράλληλα ζητή-
θηκαν και οι συμβουλές του πεπειραμένου ναυπηγού 
πλοιάρχου Γεωργίου Τομπάζη, ο οποίος ήταν τότε δι-
ευθυντής του Ναυστάθμου. Βοηθός του Σ. Αθανασίου 
ορίστηκε ο υποπλοίαρχος Εμμανουήλ Τομπάζης, ο 
οποίος την εποχή εκείνη διέμενε στην Αγγλία.

Η ναυπήγηση του πλοίου αυτού άρχισε το 1858 
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στην Αγγλία. Το 1860 έγινε η καθέλκυσή του στον Τάμε-
ση υπό τις επευφημίες του εκεί συγκεντρωμένου πλή-
θους, ενώ παιάνιζε η αγγλική Εθνοφυλακή. Πρώτος κυ-
βερνήτης ορίστηκε ο πλωτάρχης Λεωνίδας Παλάσκας. 
Αυτό το πλοίο σηματοδοτεί τη μετάβαση του ελληνικού 
Πολεμικού Ναυτικού στη νέα εποχή προσφέροντας τις 
υπηρεσίες του για πολλά χρόνια στο ελληνικό Πολεμικό 
Ναυτικό με την ονομασία «ΕΛΛΑΣ». Με το «ΕΛΛΑΣ» θα 
καταφθάσει στην Ελλάδα ο Γεώργιος ο Α' για να αναλά-
βει τη Βασιλεία μερικά χρόνια αργότερα.

Επίλογος
Ο βασιλιάς Όθωνας υπήρξε αληθινός φιλέλλη-
νας και πραγματικά προσπάθησε να οδηγήσει το 
Βασίλειο στη νέα εποχή. Εντούτοις δεν είχε την 
απαραίτητη πολιτική εμπειρία και ικανότητα να 
φέρει αυτό το έργο εις πέρας.

Το Βασίλειο το 1862 ήταν αρκετά διαφο-
ρετικό από αυτό του 1833, αφού πολλές με-
ταρρυθμίσεις είχαν συντελεστεί σε όλους τους 

τομείς. Όμως πολλά ήταν να γίνουν ακόμα στον 
πολιτικό, οικονομικό και στρατιωτικό τομέα. Ιδί-
ως στα στρατιωτικά, εκεί φάνηκε η αδυναμία 
του Κράτους, στα Παρκερικά και στον Κριμαϊ-
κό Πόλεμο. Εκεί, φάνηκε ότι το μικρό ελληνικό 
Βασίλειο θα αδυνατούσε να προστατεύσει τους 
υπόδουλους αδερφούς της Οθωμανικής Αυτο-
κρατορίας.

Το Πολεμικό Ναυτικό συγκεκριμένα απέκτησε 
μια διοικητική οργάνωση, πολλά σημαντικά ζητή-
ματα ιεραρχίας, προσωπικού, στολής είχαν διευθε-
τηθεί, ενώ στο τέλος της εποχής αυτής ο Ελληνι-
κός Στόλος έχει περάσει οριστικά στην εποχή του 
ατμού. Άλλα όμως σημαντικά ζητήματα παρέμεναν 
άλυτα, όπως η εκπαίδευση, ο εκσυγχρονισμός του 
Ναυστάθμου και το αξιόμαχο του Στόλου. Το Ναυ-
τικό, όπως και όλη η Ελλάδα, είχε κάνει σημαντικά 
βήματα προόδου το 1862, αλλά απείχε πόρρω από 
το να θεωρείται ένα σύγχρονο, ευρωπαϊκό, αξιό-
μαχο Ναυτικό.
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To Υγρό Πυρ και η χρήση του
από το Bυζαντινό Nαυτικό

Του Κωνσταντίνου Καρατόλιου
Εκπαιδευτικού
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Η βασιλεία του Κωνσταντίνου Δ΄ (668-685 μ.Χ.) θεωρείται 
σταθμός για τη βυζαντινή ιστορία. Στα χρόνια αυτά κατακτά 
έδαφος η αρχή της κληρονομικής διαδοχής από τον πατέρα 
στον πρωτότοκο γιο και συνδέεται με την απόκτηση της 
βασιλικής ιδιότητας από τον διάδοχο. Στα χρόνια της βασι-
λείας του αποκρούστηκαν για πρώτη φορά οι Άραβες κάτω 
από τα τείχη της Κωνσταντινουπόλεως. Ο Κωνσταντίνος 
Δ΄ στέκεται στη μέση με τη βαρύτιμη αυτοκρατορική στολή 
(ραβέννα, Άγιος απολλινάριος της Κλάσσης).

Ο Κωνσταντίνος Καρατόλιος γεν-
νήθηκε στην Αθήνα το 1982. Είναι 
απόφοιτος του Παιδαγωγικού Τμή-
ματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του 
Πανεπιστημίου Κρήτης, του Τμήμα-
τος Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και 
Ιστορίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου 
και τελειόφοιτος του Μεταπτυχιακού 
Προγράμματος «Βυζαντινές Σπουδές» 
του Τμήματος Ιστορίας - Αρχαιολογίας 
του Πανεπιστημίου Κρήτης. Έχει ερ-
γαστεί στο Βυζαντινό και Χριστιανικό 
Μουσείο Αθηνών και σε ερευνητικά 
προγράμματα του Πανεπιστημίου Κρή-
της. Διδάσκει σε σχολεία της δημόσιας 
εκπαίδευσης.
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Εισαγωγή
Το θαύμα της χιλιόχρονης Βυζαντινής Αυτο-
κρατορίας θα ήταν αδύνατο να συντελεστεί 
χωρίς τον στρατό της που της επέτρεψε να 
διατηρήσει την υπόστασή της επί τόσους αι-
ώνες. Και αυτό παρά τις συνεχείς εξωτερικές 
προκλήσεις που αντιμετώπιζε από εχθρούς 
που διέφεραν σημαντικά μεταξύ τους. Στα 
πλαίσια αυτά η ρωμαϊκή κληρονομιά ήταν το 
ίδιο σημαντική με την υιοθέτηση νέων όπλων 
και τακτικών στη μάχη. Το «υγρόν πυρ», αν 
δεν ήταν το πιο σημαντικό από τα όπλα αυ-
τά, σίγουρα είναι το όπλο που κατάφερε να 
αποκτήσει τη μεγαλύτερη φήμη όλων. Χρησι-
μοποιήθηκε καθ΄ όλη τη διάρκεια της βυζα-
ντινής αυτοκρατορίας και χάρισε περιφανείς 
νίκες στο ναυτικό της. Η χρήση του αγγίζει τα 
όρια του θρύλου και όμως σχεδόν τα πάντα 
γύρω από αυτό και τη χρήση του παραμένουν 
για εμάς θολά εξαιτίας της αοριστίας των πη-
γών που το αναφέρουν. Αναφέρεται με πλεί-
στα ονόματα όπως «ελληνικό πυρ», «θαλάσσιο 
πυρ», «σκευαστόν πυρ», «εσκευασμένο πυρ», 
«θαλάσσιον πυρ» και «μηδικόν έλαιον», όμως 
έμεινε στην ιστορία με το φοβερό, αντιφατικό 
με πρώτη ματιά, όνομα «υγρόν πυρ».

Η ιστορία του όπλου
Το όπλο βρισκόταν σε χρήση ήδη από την πρώιμη 
βυζαντινή περίοδο. Μνεία σε αυτό κάνουν ο Αμμια-
νός Μαρκελλίνος, ο Ιωάννης Μαλάλας και ο Προκό-
πιος, ενώ ο Κωνσταντίνος Πορφυρογέννητος ανα-
φέρει ότι χρησιμοποιούνταν ήδη από τα χρόνια του 
Μ. Κωνσταντίνου.1 Αξίζει να δούμε τι μνημονεύουν οι 
πηγές σχετικά με τη χρήση του όπλου πιο αναλυτικά.

Κατά την πρώτη απόπειρα κατάληψης της Κων-
σταντινούπολης από τους Άραβες κατά τα έτη 674 
- 678, όταν βασίλευε ο Κωνσταντίνος Δ ,́ φαίνεται 
ότι το υγρό πυρ χάρισε τη νίκη στους Βυζαντινούς. 
Ο Θεοφάνης στη Χρονογραφία του αποδίδει την υι-
οθέτηση του όπλου από τους Βυζαντινούς στον αρ-
χιτέκτονα Καλλίνικο από την Ηλιούπολη της Συρίας, 
ο οποίος το έθεσε στην υπηρεσία της αυτοκρατορίας 
ακριβώς για να κατακάψουν με αυτό τον αραβικό 
στόλο.2

1  ΚΟρρΕ Θ., «Ὑγρὸν πῦρ»: Ένα Όπλο της Βυζαντινής Ναυτικής 
Τακτικής, σελ. 21. 

2  DE BOOR C., Theophanis chronographia, vol. 1, 354. 13- 
17. «τότε Καλλίνικος ἀρχιτέκτων ἀπὸ Ἡλιουπόλεως Συρίας 
προσφυγὼν τοῖς Ῥωμαίοις πῦρ θαλάσσιον κατασκευάσας τὰ 
τῶν Ἀράβων σκάφη ἐνέπρησε καὶ σύμψυχα κατέκαυσεν. καὶ 
οὕτως οἱ Ῥωμαῖοι μετὰ νίκης ὑπέστρεψαν καὶ τὸ θαλάσσιον 
πῦρ εὗρον».

βυζαντινό πλοίο εξαπολύει υγρό πυρ κατά αραβικού κάτω από τα τείχη της Κωνσταντινούπολης κατά τη διάρκεια της 
πολιορκίας της από τους Άραβες το 717.



Τεύχος 590-Τομος 174 | Ναυτική Επιθεώρηση  35

Πλήθος επιφανών βυζαντινολόγων βα-
σισμένοι στο χωρίο του Θεοφάνη θεώρησαν 
ότι ο Καλλίνικος πράγματι υπήρξε ο εφευρέ-
της του μίγματος. Ανάμεσά τους βρίσκονται 
οι A. Vasiliev, G. Ostrogorsky, J. Haldon, Κ. 
Άμαντος, Δ. Ζακυθηνός και άλλοι.3 Ωστόσο η 
βεβαιότητα αυτών των ιστορικών μας κάνει 
εντύπωση αν λάβουμε υπόψη ότι ο ίδιος ο Θε-
οφάνης σε άλλο σημείο του έργου του ανα-
φέρεται σε προγενέστερη χρήση του υγρού 
πυρός, όπως θα δούμε στη συνέχεια. Επιπρό-
σθετα υπάρχει πλήθος μαρτυριών από άλλες 
πηγές που κατατείνουν στην άποψη ότι εμπρη-
στικά υγρά χρησιμοποιήθηκαν πολύ πριν από 
τους Βυζαντινούς από άλλους λαούς. Και σε 
αυτό το θέμα όμως θα επανέλθουμε στη συ-
νέχεια. 

Αλλά και η δεύτερη απόπειρα των Αράβων κα-
τά τα έτη 717 - 718 αναχαιτίστηκε από τους Βυζα-
ντινούς, σύμφωνα με τον Θεοφάνη, με τη χρήση 

3 ΚΟρρΕ Θ., op. cit., supra, υποσ. 1, σελ. 65.

του υγρού πυρός και μάλιστα δύο φορές.4 Το 941 
ήταν σειρά των ρώσων να δοκιμάσουν την ισχύ 
του όπλου όταν οι υπέρτερες δυνάμεις τους5 που 
εφόρμησαν εναντίον της Βασιλεύουσας έγιναν 
στάχτη από τη φωτιά λίγων βυζαντινών πυρφό-
ρων δρομώνων.6 Το 1043 θα δοκιμάσουν ξανά 
την ίδια τύχη όταν θα αποπειραθούν να πολιορ-
κήσουν με 400 μονόξυλα την Κωνσταντινούπολη. 
Η πυρπόληση μόλις επτά εξ αυτών στάθηκε αρκε-
τή για να τρέψει σε φυγή το σύνολο του ρωσικού 
στόλου, κατά τη διάρκεια της οποίας βρήκαν τον 
θάνατο χιλιάδες πολεμιστές.7

Χρήση του υγρού πυρός μνημονεύεται σε 
δύο ακόμα περιπτώσεις: ο Νικηφόρος Φωκάς 
το χρησιμοποίησε κατά τη διάρκεια της εκστρα-
τείας του εναντίον των Αράβων το 960 που είχε 
σαν αποτέλεσμα την απελευθέρωση της Κρή-
της8, ενώ και το 1099 στη ναυμαχία της ρόδου 

4  DE BOOR C., op. cit., supra, υποσ. 2, 396.6-15 και 397. 
9-15.«εὐδίας δὲ καταλαβούσης αὐτὰς ἐν τῷ ῥεύματι, καὶ 
τοῦ Στενοῦ μικρὸν πνεύσαντος, ὤθησεν αὐτὰς ἐπὶ τὰ ἔξω. 
ὁ δὲ εὐσεβὴς βασιλεὺς παραχρῆμα τὰς ἐμπύρους ναῦς κατ’ 
αὐτῶν ἐκπέμψας ἀπὸ τῆς ἀκροπόλεως τῇ θείᾳ συμμαχίᾳ πυ-
ριαλώτους αὐτὰς ἐποίησεν· καὶ αἱ μὲν εἰς τὰ παράλια τείχη 
ἐμπυριζόμεναι ἀπερρίφησαν, αἱ δὲ εἰς τὸν βυθὸν αὔτανδροι 
κατεποντίσθησαν, ἕτεραι δὲ μέχρι τῆς Ὀξείας καὶ Πλατείας 
νήσου λαυρίζουσαι ἀπηνέχθησαν. ἐντεῦθεν οὖν οἱ μὲν τῆς 
πόλεως θάρσος ἔλαβον, οἱ δὲ πολέμιοι μεγάλως κατέπτηξαν 
τὴν τοῦ ὑγροῦ πυρὸς ἐγνωκότες δραστικωτάτην». «μαθὼν δὲ 
δι’ αὐτῶν ὁ βασιλεὺς περὶ τῶν κρυπτομένων δύο στόλων ἐν 
τῷ κόλπῳ, σίφωνας πυρσοφόρους κατασκευάσας εἰς δρό-
μωνάς τε καὶ διήρεις τούτους ἐμβαλὼν κατὰ τῶν δύο στόλων 
ἐξέπεμψεν. τοῦ δὲ θεοῦ συνεργήσαντος διὰ τῶν πρεσβειῶν 
τῆς παναχράντου θεοτόκου ἐπιτοπίως ἐβυθίσθησαν οἱ ἐχθροί· 
καὶ λαβόντες τὰ σκῦλα οἱ ἡμέτεροι καὶ τὰς δαπάνας αὐτῶν 
μετὰ χαρᾶς καὶ νίκης ὑπέστρεψαν ἐνέργειαν».

5  Για τη συζήτηση γύρω από το μέγεθος του στόλου των ρώσων 
και τις βυζαντινές δυνάμεις όρα ΚΟρρΕ Θ., op. cit., supra, υποσ. 
1, σελ. 22, υποσημ. 12.

6  BEKKER I., Theophanes Continuatus, Ioannes Cameniata, 
Symeon Magister, Georgius Monachus. 424. 7-14 «καὶ δὴ 
πρῶτος τῷ οἰκείῳ δρόμωνι διεκπλεύσας τήν τε σύναξιν τῶν 
Ῥουσικῶν πλοίων διέλυσεν καὶ τῷ ἐσκευασμένῳ πυρὶ πλεῖστα 
κατέφλεξεν, τὰ δὲ λοιπὰ τούτων ἐτρέψατο εἰς πληγὴν καὶ φυ-
γήν· ᾧ ἀκολούθως καὶ οἱ λοιποὶ δρόμωνες καὶ αἱ τριήρεις 
ἐπεκδραμοῦσαι τελείαν εἰργάσαντο τὴν τροπήν, καὶ πολλὰ 
μὲν πλοῖα κατέδυσαν αὔτανδρα, πολλοὺς δὲ κατέστρωσαν, 
πλείστους δὲ ζῶντας συνέλαβον. οἱ περιλειφθέντες οὖν εἰς τὸ 
τῆς ἀνατολῆς μέρος εἰς τὰ Σγόρα λεγόμενα καταπλέουσιν».

7 ΚΟρρΕ Θ., op. cit., supra, υποσ. 1, σελ. 23.
8  BEKKER I., op. cit., supra, υποσ. 6, 475. 16-20. «καὶ ἐξοπλίσας 

καὶ ῥογεύσας τὸν στρατόν, καὶ τῷ μαγίστρῳ χρήματα δούς, 
ἀπεκίνησεν μετὰ τοῦ κοιτωνίτου Μιχαὴλ τοῦ ἐπιστάτου, μηνὶ 
Ἰουλίῳ ἰνδικτιῶνος πέμπτης. νῆες γὰρ ὑπῆρχον μετὰ ὑγροῦ 
πυρὸς δισχίλιαι, δρόμωνες χίλιοι, καράβια καματηρὰ σιτήσεις 
ἔχοντα καὶ ὅπλα πολεμικὰ τριακόσια ἑπτά».

Ο λέων ο Γ΄. Στέφθηκε αυτοκράτορας της βυζαντινής αυ-
τοκρατορίας το 717 και εγκαινίασε τη συριακή δυναστεία 
των Ισαύρων. απέκρουσε την αραβική επίθεση του 717 
που κατέληξε στην πολιορκία της Κωνσταντινούπολης. λό-
γω αυτής της ήττας και αυτής που ακολούθησε στην πόλη 
των Πικτάβων (Poitiers) από τους Φράγκους οι Άραβες 
απέβαλαν το όραμα της παγκόσμιας κυριαρχίας.
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το όπλο χρησιμοποιήθηκε από τους Βυζαντι-
νούς εναντίον των Πιζάνων, σύμφωνα με την 
Άννα Κομνηνή. Μάλιστα στην περίπτωση αυτή 
οι Βυζαντινοί τοποθέτησαν στις πλώρες των 
πλοίων τους χάλκινους και σιδερένιους λέοντες 
και κεφαλές από άλλα φοβερά ζώα, τα συνέ-
δεσα με τα σιφώνια που εκτόξευαν υγρό πυρ 
και το καυστικό πυρ εκτοξεύθηκε εναντίον των 
εχθρών μέσα από τα στόματά τους για να τους 
τρομοκρατήσει!9

Η χρήση του όπλου μνημονεύεται όμως και 
εναντίον στασιαστών. Η πρώτη αναφορά μάλι-
στα χρήσης υγρού πυρός στα βυζαντινά χρόνια 
αφορά ακριβώς μία περίπτωση καταστολής στά-
σης. Ο Ιωάννης Μαλάλας περιγράφει την κατα-
στροφή των πλοίων του Βιταλιανού, που είχε 
στασιάσει εναντίον του Αναστασίου Α' το 514, με 
τη βοήθεια του υγρού πυρός. Ωστόσο, στην πε-
ρίπτωση αυτή εγείρονται ερωτήματα σχετικά με 
την πιστότητα της πηγής, αφού ο Μαλάλας ακο-
λουθεί σχετικό χωρίο του Ιουλίου Αφρικανού. 
Επιπρόσθετα ο Ιωάννης Ζωναράς παραθέτει μία 
διαφορετική εκδοχή της μάχης, κατά την οποία 
τα πλοία του Βιταλιανού κάηκαν με τη χρήση κα-
τόπτρων που η εφεύρεσή τους ανάγεται στον 
Πρόκλο και τον Αρχιμήδη.10 Η μαρτυρία ωστόσο 
του Ζωναρά δεν φαίνεται πολύ αξιόπιστη εξαιτί-
ας των 6 αιώνων που μεσολαβούν ανάμεσα στα 
γεγονότα και το έργο του (ο συγγραφέας γράφει 
την Ιστορία του τον 12ο αιώνα). Πρέπει ακόμα 
να σημειωθεί, σε σχέση με τις ομοιότητες της 
περιγραφής του Μαλάλα με αυτήν του Ιουλίου 
Αφρικανού, ότι οι Βυζαντινοί παρέθεταν ακόμα 
και αυτούσια αποσπάσματα από έργα άλλων 
συγγραφέων, και αυτό αποτελούσε μάλιστα έν-
δειξη της μόρφωσής τους. Η τακτική μπορεί να 
ξενίζει τον σύγχρονο ερευνητή, αλλά πρέπει να 

9  KAMBYLIS A. et al, Annae Comnenae Alexias, De Gruyter, 
Βερολίνο- Νέα Υόρκη 2001. 11.10.5-13. «γινώσκων δὲ τοὺς 
Πισσαίους τοῦ περὶ τὴν θάλατταν πολέμου ἐπιστήμονας καὶ 
δεδιὼς τὴν μετ’ αὐτῶν μάχην, ἐν ἑκάστῃ πρῴρᾳ τῶν πλοίων 
διὰ χαλκῶν καὶ σιδήρων λεόντων καὶ ἀλλοίων χερσαίων ζῴων 
κεφαλὰς μετὰ στομάτων ἀνεῳγμένων κατασκευάσας χρυσῷ 
τὲ περιστείλας αὐτὰ ὡς ἐκ μόνης θέας φοβερὸν φαίνεσθαι, τὸ 
διὰ τῶν στρεπτῶν κατὰ τῶν πολεμίων μέλλον ἀφίεσθαι πῦρ 
διὰ τῶν στομάτων αὐτῶν παρεσκεύασε διιέναι, ὥστε δοκεῖν 
τοὺς λέοντας καὶ τἆλλα τῶν τοιούτων ζῴων τοῦτο ἐξερεύγεσθαι. 
οὕτω γοῦν ταῦτα κατασκευάσας».

10   Για τα αποσπάσματα και τη σχετική επιχειρηματολογία όρα 
ΚΟΡΡΕ op. cit., supra, υποσ.1, σελ. 62-63.

αναλογιστούμε ότι η έννοια της λογοκλοπής εί-
ναι μεταγενέστερο εφεύρημα. Τα «δάνεια» αυτά 
από έργα άλλων συγγραφέων επιλέγονταν με 
γνώμονα να ταιριάζουν με τις περιγραφές των 
γεγονότων που ήθελαν οι ίδιοι να αποδώσουν. 
Συνοψίζοντας, θα λέγαμε ότι η περιγραφή του 
Μαλάλα είναι αρκούντως αξιόπιστη για να μας 
κάνει να υποθέσουμε ότι η πρώτη χρήση του 
όπλου από τους Βυζαντινούς που μας παραδί-
δεται, έλαβε χώρα πράγματι το 514. 

Πρέπει να σημειώσουμε ακόμα ότι ο Σ. Καρ-
γάκος θεώρησε ότι όταν πρωτοχρησιμοποιήθηκε 
το όπλο εναντίον του Βιταλιανού από τους Βυ-
ζαντινούς η εφεύρεσή του είχε αποδοθεί στον 
αθηναίο φιλόσοφο Πρόκλο.11 Φαίνεται ωστόσο 
ότι ο γνωστός ερευνητής βασίζεται σε εσφαλμένη 
ανάγνωση του σχετικού χωρίου του Ζωναρά, στο 
οποίο δεν γίνεται βέβαια λόγος για το υγρό πυρ.12 

Χαρακτηριστικές είναι και οι περιπτώσεις των 
στάσεων του Στεφάνου, Αγαλλιανού και Κοσμά 
εναντίον του Λέοντα Γ' το 72713, που έχει συνδε-
θεί με τα γεγονότα της εικονομαχίας, αλλά και η 

11   ΚΑρΓΑΚΟΥ Σ.Ι., Το Βυζαντινό Ναυτικό: η επίδραση της θαλάσ-
σιας ισχύος στην ακμή και την πτώση της Βυζαντινής Αυτο-
κρατορίας, σελ. 36.

12   BUTTNER- WOBST T., Ioannis Zonarae epitomae 
historiarum libri xviii, vol. 3, 137.13-138.11. «τῶν δὲ 
Ἀγαρηνῶν τὴν ἑῴαν ληιζομένων, σπονδὰς πρὸς αὐτοὺς 
ἐποιήσατο Ἀναστάσιος. τοῦ μέντοι Θρᾳκὸς Βιταλιανοῦ 
τυραννίδι ἐπικεχειρηκότος, Μυσούς τε καὶ Σκύθας προ-
σεταιρισαμένου, καὶ ἅμα τούτοις τὰ περὶ τὴν βασιλί-
δα ληιζομένου τῶν πόλεων, ἀλλὰ μὴν καὶ στόλῳ κατ’ 
αὐτῆς ἐπελθόντος, ἀντικατέστη τούτῳ διὰ Μαριανοῦ τοῦ 
ὑπάρχου ὁ Ἀναστάσιος, καὶ ναυμαχίας γενομένης ἔκ τι-
νος μηχανῆς παρὰ Πρόκλου τοῦ πάνυ γεγενημένης (τότε 
γὰρ ἤνθει ἐπὶ φιλοσοφίᾳ καὶ ἐν τοῖς μηχανήμασι, τά τε τοῦ 
περιβοήτου ἐν τούτοις Ἀρχιμήδους ἅπαντα διελθὼν καὶ 
αὐτὸς ἐκείνοις προσεξευρών) τὸ ναυτικὸν τῶν ἐναντίων 
κατεπολεμήθη. κάτοπτρα γὰρ ᾄδεται χαλκεῦσαι πυρφόρα 
ὁ Πρόκλος, καὶ ταῦτα ἐκ τοῦ τείχους τῶν πολεμίων νεῶν 
ἀπαιωρῆσαι κατέναντι, τούτοις δὲ τῶν τοῦ ἡλίου ἀκτίνων 
προσβαλουσῶν πῦρ ἐκεῖθεν ἐκκεραυνοῦσθαι καταφλέγον 
τὸν νηίτην τῶν ἐναντίων στρατόν, καὶ τὰς νῆας αὐτάς, ὃ 
πάλαι τὸν Ἀρχιμήδην ἐπινοῆσαι ὁ Δίων ἱστόρησε, τῶν 
Ῥωμαίων τότε πολιορκούντων Συράκουσαν».

13   DE BOOR C., op. cit., supra, υποσ.2, 405 14-21 «ἐν τούτοις 
οὖν θείῳ κινούμενοι ζήλῳ στασιάζουσι κατ’ αὐτοῦ μεγάλῃ 
ναυμαχίᾳ συμφωνήσαντες Ἑλλαδικοί τε καὶ οἱ τῶν Κυ-
κλάδων νήσων Κοσμᾶν τινα συνεπόμενον ἔχοντες εἰς τὸ 
στεφθῆναι, Ἀγαλλιανὸς δέ, τουρμάρχης τῶν Ἑλλαδικῶν, 
ἡγεῖτο τῆς στρατιᾶς, καὶ Στέφανος· οἳ καὶ προσπελάσαντες 
τῇ βασιλίδι πόλει ιηʹ τοῦ Ἀπριλλίου μηνὸς τῆς ιʹ ἰνδικτιῶνος 
ἡττῶνται συμβαλόντες τοῖς Βυζαντίοις, ἐμπρησθέντων 
αὐτῶν τῶν νηῶν τῷ σκευαστῷ πυρί».
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εξέγερση του Θωμά του Σλάβου το 822, που αμ-
φότερες καταστέλλονται με χρήση υγρού πυρός.14

Η σύσταση του υγρού πυρός
Μελετητές από διάφορα επιστημονικά πεδία 
ερίζουν γύρω από το ζήτημα της σύστασης του 
υγρού πυρός. Σε αυτό συμβάλλει το γεγονός ότι 
παρά το πλήθος των αναφορών των πηγών στο 
καυστικό αυτό μείγμα, οι περιγραφές που μας πα-
ραδίδονται δεν είναι ιδιαίτερα διαφωτιστικές. Και η 
απόδοση όμως ναυμαχιών από τη βυζαντινή τέχνη 
σπάνια μας διαφωτίζει περισσότερο. Η συμβολική 
απόδοση των όσων αποδίδονται στη βυζαντινή τέ-
χνη δεν μας βοηθάει να ξεδιαλύνουμε το αίνιγμα 
του υγρού πυρός, αν και σε κάποιες περιπτώσεις 
υπάρχουν συμπεράσματα που μπορούμε να εξα-
γάγουμε από την εικονογράφηση, κυρίως των χει-
ρογράφων, που μας σώζονται.15 Φυσικά η σύστα-
ση του υγρού πυρός αποτελούσε κρατικό μυστικό 
και επομένως δεν θα μπορούσαμε να ελπίζουμε 

14   BEKKER C., op. cit., supra, υποσ. 6, 64.4-9. «καὶ ὁ 
βασιλικὸς δὲ πυρφόρος στόλος τούτοις μηδὲν ἐγνωκόσιν 
ἐκεῖσε ἐπιτεθεὶς πολλὰς μὲν αὐτάνδρους αἱρεῖ τῶν νηῶν, 
τινὰς δὲ καὶ πυρπολεῖ δυνατωτάτῃ χειρί, ὀλίγων παντελῶς 
ἔξω γενομένων τοῦ πάθους καὶ πρὸς τὸν τῶν Βλαχερνῶν 
κόλπον καταίρειν λόγον ποιουμένων πολύν, ὡς ἂν εἶεν ὁμοῦ 
τῇ κατὰ γῆν στρατιᾷ· ὃ καὶ γέγονεν».

15   ΚΟΛΙΑ Γ.Τ., Τεχνολογία και Πόλεμος στο Βυζάντιο, σελ. 20.

ότι θα ανακαλύψουμε τη σύνθεσή του σε κάποιο 
σωζόμενο βυζαντινό εγχειρίδιο.

Χαρακτηριστικά είναι όσα γράφει ο Βυζαντινός 
αυτοκράτορας του 10ου αιώνα Κωνσταντίνος Πορ-
φυρογέννητος. Ο Κωνσταντίνος ισχυρίζεται ότι το 
υγρό πυρ «από το Θεό μέσω αγγέλων στον μεγάλο 
και πρώτο χριστιανό άγιο Κωνσταντίνο (εννοεί τον 
Μέγα Κωνσταντίνο) φανερώθηκε και διδάχτηκε». 
Δείχνει τη σπουδαιότητα με την οποία περιέβαλλαν 
οι Βυζαντινοί το όπλο, αφού για την παράδοσή του 
επιστρατεύουν στον μύθο που πλέκουν τη θεϊκή προ-
έλευση και τη διαμεσολάβηση αγγέλων, για να πα-
ραδοθεί το όπλο σε έναν αυτοκράτορα έμβλημα για 
τους Βυζαντινούς.16 Ο Πορφυρογέννητος συνεχίζει 
ισχυριζόμενος ότι πολλοί επιθύμησαν να μάθουν το 
μυστικό του όπλου αυτού, αλλά ο Θεός μόνο στους 
χριστιανούς (εννοεί τους Βυζαντινούς) το παρέδωσε 
για να παρασκευάζεται στην Κωνσταντινούπολη και 
πουθενά αλλού. Μάλιστα ο αυτοκράτορας διατείνε-
ται ότι ο ίδιος ο Μ. Κωνσταντίνος έγραψε κατάρες 
πάνω στην Αγία Τράπεζα εναντίον όποιου τολμήσει 
να προδώσει το μυστικό σε άλλο έθνος. Σύμφωνα 

16   Το όνομα του Κωνσταντίνου σηματοδοτούσε για τους Βυζα-
ντινούς ένα σύμβολο ενότητας αφού ανακαλούσε στη μνήμη 
ένα κοινό ένδοξο παρελθόν. Χρησιμοποιήθηκε μάλιστα ως 
προσωνύμιο πολλών αυτοκρατόρων όπως του Κωνσταντί-
νου Πορφυρογέννητου, του Βασιλείου Α' και του Μιχαήλ Η' 
Παλαιολόγου. Βλ. και MAGDALINO, Introduction, σελ. 3.

Χρήση υγρού πυρός κατά την πολιορκία του Χάνδακα από τους βυζαντινούς. Το 961 οι βυζαντινοί υπό τον Νικηφόρο 
Φωκά κατέλαβαν την Κρήτη από τους Άραβες (ρώμη, βιβλιοθήκη βατικανού).



38  Ναυτική Επιθεώρηση | Τεύχος 590-Τομος 174

με αυτές, ο δράστης έπρεπε να μην ονομάζεται πλέ-
ον χριστιανός και να μην έχει καμία αξία και στους 
αιώνες να αναθεματίζεται, είτε αυτός είναι βασιλιάς, 
είτε πατριάρχης, είτε οποιοσδήποτε άλλος. Προέτρεπε 
μάλιστα τους πάντες να γίνουν εγγυητές της συμφω-
νίας αυτής και να παραδώσουν στον θάνατο όποιον 
αποτολμήσει μία τέτοια πράξη.17 

Στα νεότερα χρόνια αρκετοί μελετητές έχουν 
προσπαθήσει να ξεδιαλύνουν το αίνιγμα του 
υγρού πυρός βασισμένοι στα στοιχεία που έχουμε 
και στη σύγχρονη τεχνολογία. Στα τέλη του 19ου 

αιώνα ο Γάλλος χημικός Berthelot διατύπωσε τη 
θεωρία ότι ο Καλλίνικος ανέμειξε γνωστές για 
την περίοδο εμπρηστικές ύλες με το άγνωστο 
έως τότε νίτρο. Για να τεκμηριώσει την άποψή 
του βασίστηκε αφενός στο χωρίο των Ναυμα-
χικών όπου αναφέρονται καπνοί, βροντές και 
λάμψεις που συνόδευαν τη χρήση του όπλου, και 

17   MORAVCSIK G., Constantine Porphyrogenitus. De admi-
nistrando imperio, 13.73-103 « Ὡσαύτως χρή σε καὶ περὶ τοῦ 
ὑγροῦ πυρός, τοῦ διὰ τῶν σιφώνων ἐκφερομένου μεριμνᾶν 
τε καὶ μελετᾶν, ὡς εἴπερ ποτὲ τολμήσωσί τινες καὶ αὐτὸ 
ἐπιζητῆσαι, καθὼς καὶ παρ’ ἡμῶν πολλάκις ἐζήτησαν, τοιού-
τοις αὐτοὺς ἔχεις ἀποκρούεσθαι καὶ ἀποπέμπεσθαι ῥήμασιν, 
ὅτι· «Καὶ αὐτὸ ἀπὸ τοῦ <Θεοῦ> δι’ ἀγγέλου τῷ μεγάλῳ καὶ 
πρώτῳ βασιλεῖ Χριστιανῷ, ἁγίῳ Κωνσταντίνῳ ἐφανερώθη 
καὶ ἐδιδάχθη. Παραγγελίας δὲ μεγάλας καὶ περὶ τούτου παρὰ 
τοῦ αὐτοῦ ἀγγέλου ἐδέξατο, ὡς παρὰ πατέρων καὶ πάππων 
πιστωθέντες πληροφορούμεθα, ἵνα ἐν μόνοις τοῖς Χριστιανοῖς 
καὶ τῇ ὑπ’ αὐτῶν βασιλευομένῃ πόλει κατασκευάζηται, 
ἀλλαχοῦ δὲ μηδαμῶς, μήτε εἰς ἕτερον ἔθνος τὸ οἱονδήποτε 
παραπέμπηται, μήτε διδάσκηται. Ὅθεν καὶ τοῖς μετ’ αὐτὸν ὁ 
μέγας οὗτος βασιλεὺς ἐξασφαλιζόμενος περὶ τούτου ἐν τῇ 
ἁγίᾳ τραπέζῃ τῆς τοῦ Θεοῦ ἐκκλησίας ἀρὰς ἐγγραφῆναι πε-
ποίηκεν, ἵνα ὁ ἐκ τοῦ τοιούτου πυρὸς εἰς ἕτερον ἔθνος δοῦναι 
τολμήσας μήτε Χριστιανὸς ὀνομάζεται, μήτε ἀξίας τινὸς ἢ 
ἀρχῆς ἀξιοῦται· ἀλλ’ εἴ τινα καὶ ἔχων τύχῃ, καὶ ἀπὸ ταύτης 
ἐκβάληται καὶ εἰς αἰῶνας αἰώνων ἀναθεματίζηται καὶ παρα-
δειγματίζηται, εἴτε βασιλεύς, εἴτε πατριάρχης, εἴτε τις ἄλλος 
ὁ οἱοσοῦν ἄνθρωπος, εἴτε ἄρχων, εἴτε ἀρχόμενος τυγχάνοι ὁ 
τὴν τοιαύτην ἐντολὴν παραβαίνειν (90) πειρώμενος. Καὶ προ-
ετρέψατο πάντας τοὺς ζῆλον καὶ φόβον Θεοῦ ἔχοντας, ὡς 
κοινὸν ἐχθρὸν καὶ παραβάτην τῆς μεγάλης ταύτης ἐντολῆς, 
τὸν τοιοῦτον ἐπιχειροῦντα ποιεῖν ἀναιρεῖν σπουδάζειν, καὶ 
ἐχθίστῳ <καὶ> χαλεπῷ παραπέμπεσθαι θανάτῳ. Συνέβη δέ 
ποτε, τῆς κακίας ἀεὶ χώραν εὑρισκούσης, τινὰ τῶν ἡμετέρων 
στρατηγῶν δῶρα παρά τινων ἐθνικῶν πάμπολλα εἰληφότα 
μεταδοῦναι αὐτοῖς ἐκ τοῦ τοιούτου πυρός, καὶ μὴ ἀνεχομένου 
τοῦ Θεοῦ ἀνεκδίκητον καταλιπεῖν τὴν παράβασιν, ἐν τῷ 
μέλλειν αὐτὸν ἐν τῇ ἁγίᾳ τοῦ Θεοῦ εἰσιέναι ἐκκλησίᾳ πῦρ ἐκ 
τοῦ οὐρανοῦ κατελθὸν τοῦτον κατέφαγε καὶ ἀνάλωσεν. Καὶ 
ἀπὸ τότε φόβος μέγας καὶ τρόμος ἐν ταῖς ἁπάντων ἐνετέθη 
ψυχαῖς, καὶ οὐκέτι οὐδεὶς τοῦ λοιποῦ, οὔτε βασιλεύς, οὔτε 
ἄρχων, οὔτε ἰδιώτης, οὔτε στρατηγός, οὔτε ὁ οἱοσοῦν ὅλως 
ἄνθρωπος κατετόλμησέ τι τοιοῦτον ἐνθυμηθῆναι, μήτι γε καὶ 
ἔργῳ ἐπιχειρῆσαι ποιῆσαι ἢ διαπράξασθαι.»

αφετέρου στην πληροφορία της Άννας Κομνηνής 
ότι οι Βυζαντινοί μπορούσαν να κατευθύνουν το 
μείγμα αυτό εναντίον των εχθρών.18 Ο Γερμανός 
ερευνητής H. Diels αποδέχτηκε την άποψη του 
Berthelot και προσέθεσε ότι το μείγμα θα έπρεπε 
να θεωρηθεί πρόδρομος της πυρίτιδας.19 Με την 
ίδια άποψη θα συνταχτούν αργότερα οι μελετητές 
C. Zenghelis και L.W. Barnard.20

Μία δεύτερη άποψη που διατυπώθηκε συνέδεε 
το υγρό πυρ με τον ασβέστη. Η άποψη αυτή πρω-
τοδιατυπώθηκε το 1914 και εισηγητής της υπήρξε 
ο  βρετανός H.W.L. Hime. Ο Hime, εστιάζοντας στο 
γεγονός ότι το υγρό πυρ φέρεται να αναφλεγόταν 
με την επαφή του με το νερό, κατέληξε ότι κά-
τι τέτοιο θα μπορούσε να δικαιολογηθεί μόνο με 
την ύπαρξη ασβέστη στο μείγμα. Υποστηρικτής της 
άποψης αυτής υπήρξε και ο E.O. von Lippman.21 

Νεότερες έρευνες, που έγιναν κατά το δεύτερο 
ήμισυ του 20ού αιώνα, υποστηρίζουν ότι και οι δύο 
παλαιότερες απόψεις ευσταθούσαν. Ο M. Marcier, ο 
R.J. Forbes και η E. Davidson υποστήριξαν ότι το μείγ-
μα πρέπει να περιείχε τόσο νάτριο όσο και ασβέστη 
αναμεμειγμένο με άλλα υλικά, και κυρίως με νάφθα. 
Οι παραπάνω μελετητές ισχυρίστηκαν μάλιστα ότι το 
μείγμα που χρησιμοποιούνταν δεν ήταν πάντοτε στα-
θερό αλλά ποίκιλλε και ότι αυτό δικαιολογεί το πλήθος 
των ονομάτων με τα οποία το όπλο μας παραδίδεται.22

Μια ακόμα ομάδα μελετητών, τέλος, που απο-
τελείται από τον βυζαντινολόγο J. Haldon και τον 
φυσικό Byrne, αλλά και τον J.R. Partington, που 
εργάστηκε αυτόνομα από τους άλλους δύο, υπο-
στηρίζει ότι το βασικό στοιχείο του υγρού πυρός 
ήταν το αργό πετρέλαιο.23

Ο βυζαντινολόγος Θ. Κορρές, του οποίου η ερ-
γασία μπορεί να θεωρηθεί ως η πιο πλήρης στις 
μέρες μας, καταλήγει στα εξής συμπεράσματα σε 
σχέση με τη φύση του υγρού πυρός: υπάρχουν δι-
αφορετικά μείγματα που μας παραδίδονται κάτω 
από τον γενικό όρο «υγρόν πυρ». Το κοινό τους 
στοιχείο είναι ότι ως βασικό συστατικό είχαν τη 
νάφθα αλλά και το θειάφι μαζί με άκαυστο ασβέ-
στη. Μπορούσαν ωστόσο να προστεθούν και άλλα 

18  ΚΟρρΕ Θ., op. cit., supra, υποσ. 1, σελ. 26-27. 
19  ΚΟρρΕ Θ., op. cit., supra, υποσ. 1, σελ. 27-28.
20  ΚΟρρΕ Θ., op. cit., supra, υποσ. 1, σελ. 28.
21  ΚΟρρΕ Θ., op. cit., supra, υποσ. 1, σελ. 28-29.
22  ΚΟρρΕ Θ., op. cit., supra, υποσ. 1, σελ. 29-31.
23  ΚΟρρΕ Θ., op. cit., supra, υποσ. 1, σελ. 32-33.
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συστατικά όπως η ρητίνη και το κοινό λάδι, ή άλ-
λα μείγματα που ως στόχο θα είχαν να κάνουν το 
υγρό πυρ πιο βραδύκαυστο. Θεωρεί ακόμα ότι το 
μείγμα δεν θα μπορούσε να αυτοαναφλεγεί, αφού 
μεταξύ άλλων κάτι τέτοιο θα το καθιστούσε επικίν-
δυνο για τους χρήστες του, αλλά χρειαζόταν φωτιά 
ή κάποια χημική αντίδραση για την ανάφλεξή του.24

Η εκτόξευση του υγρού πυρός
Ακόμα όμως και αν λύναμε το ζήτημα του μίγ-
ματος που αποτελούσε το υγρό πυρ, αίνιγμα θα 
εξακολουθούσε να παραμένει ο τρόπος εκτόξευ-
σής του. Ο όρος «σιφών» που χρησιμοποιούν οι 
πηγές έχει ερμηνευτεί ποικιλοτρόπως και έχει 
προκαλέσει έντονη αντιπαράθεση ανάμεσα στους 
μελετητές.

Ο H.W. Hime θεώρησε ότι ο «σιφών» ήταν 
κάποια αντλία με τη βοήθεια της οποίας εκτοξευ-
όταν νερό μαζί με το ασβεστούχο μείγμα και ότι η 
πυροδότηση πραγματοποιούνταν από την ένωση 
του νερού με τον ασβέστη. Ο E.O. Lippman διατύ-
πωσε την άποψη ότι ο ρόλος της αντλίας αυτής θα 
ήταν να δημιουργεί πίεση ούτως ώστε το μείγμα 
να εκτοξεύεται μέσω μακριών μεταλλικών σωλή-
νων. Περί αντλίας που βοηθάει στην εκτόξευση 
του υγρού πυρός κάνουν ακόμα λόγο ο R.J. Forbes  
και ο J.R. Partington.25

24  ΚΟρρΕ Θ., op. cit., supra, υποσ. 1, σελ. 81.
25  ΚΟρρΕ Θ., op. cit., supra, υποσ. 1, σελ. 37-39.

Από την άλλη πλευρά ο C. Zenghelis και ο M. 
Marcier υποστηρίζουν ότι η εκτόξευση ήταν το απο-
τέλεσμα της ωστικής δύναμης που προκαλούσε η 
πυροδότηση κάποιας μορφής πυρίτιδας.26 Διατυπώ-
θηκε όμως και μία τρίτη άποψη που ως θιασώτη εί-
χει την E. Davidson. Σύμφωνα με την αυτήν, το υγρό 
πυρ φυλασσόταν μέσα σε σωλήνες σφραγισμένους 
με ρητίνη. Η ρητίνη έλιωνε μόλις θερμαινόταν και 
το υγρό του σωλήνα εκτοξευόταν με θόρυβο ενα-
ντίον των εχθρών. Ενδιαφέρον παρουσιάζει ότι η 
E. Davidson χρησιμοποίησε μια πηγή με την οποία 
δεν είχαν ασχοληθεί οι προγενέστεροι μελετητές, 
το Yngvar’s Saga, μια σκανδιναβική εξιστόρηση των 
ταξιδιών του Σουηδού πρίγκηπα Yngvar, η δράση 
του οποίου τοποθετείται στο πρώτο μισό του ενδέ-
κατου αιώνα. Σύμφωνα με την πηγή αυτή, ο πρίγκι-
πας και οι άντρες του δέχτηκαν επίθεση από Βυζα-
ντινούς εφοδιασμένους με υγρό πυρ. Η περιγραφή 
της μάχης μιλάει καθαρά για μια εστία πάνω στην 
οποία θερμαίνονταν οι σωλήνες που περιείχαν 
το υγρό πυρ, γεγονός που οδήγησε την Davidson 
στη θεωρία της. Ανάμεσα στα άλλα, μάλιστα, 
υποστήριξε το ενδεχόμενο να θερμαίνονταν οι 
σωλήνες με το υγρό πυρ πάνω σε άλλα σκάφη 
και να μεταφέρονταν στα πυρφόρα πλοία κατά τη 
διάρκεια της ναυμαχίας27, ενδεχόμενο το οποίο 
μας φαίνεται ανεφάρμοστο στην πράξη.

26  ΚΟρρΕ Θ., op. cit., supra, υποσ. 1, σελ. 39-40.
27  ΚΟρρΕ Θ., op. cit., supra, υποσ. 1, σελ. 43-46.

Η ρωσική εκστρατεία του ηγεμόνα του Κιέβου το 941 μ.Χ., η οποία κατέληξε στα τείχη της Κωνσταντινουπόλεως, οδήγησε 
τα ρωσικά πλοία σε ολοκληρωτική καταστροφή λόγω του υγρού πυρός.
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Οι J. Haldon και ο M. Byrne, τέλος, ανέ-
πτυξαν μία συνδυαστική θεωρία, σύμφωνα με 
την οποία για την εκτόξευση του υγρού πυρός 
χρειαζόταν τόσο η θερμότητα όσο και η ύπαρξη 
αντλίας.28

Η χρήση του στη θάλασσα
Για να κατανοήσουμε πλήρως το όπλο θα πρέπει 
να γνωρίσουμε τη σύστασή του και τον τρόπο 
χρήσης του, αλλά και κάτω από ποιες συνθήκες 
γινόταν η χρήση του. Φαίνεται, λοιπόν, ότι το 
υγρό πυρ χρησιμοποιούνταν από τους Βυζαντι-
νούς κυρίως στη θάλασσα. Οι τρεις πρώτες ανα-
φορές σε αυτό, που προέρχονται από τον Μα-
λάλα και τον Θεοφάνη, είδαμε ότι αφορούν την 
πυρπόληση των πλοίων του Βιταλιανού και του 
αραβικού στόλου κατά την πρώτη και τη δεύτε-
ρη απόπειρά τους να καταλάβουν την Βασιλεύ-
ουσα. Οι περιγραφές που έπονται χρονολογικά 
αφορούν ως επί το πλείστον τον κατά θάλασσα 
πόλεμο και φτάνουν μέχρι και τη στερνή βυζα-
ντινή αναφορά του όπλου, που παραδίδεται από 
τον Φραντζή, και αφορά τα χρόνια της Άλωσης 
της Κωνσταντινούπολης από τους Τούρκους.29 
Θα άξιζε λοιπόν να δούμε λίγο πιο αναλυτικά 
τις επιχειρησιακές δυνατότητες του βυζαντινού 
ναυτικού και τις τακτικές που οι Βυζαντινοί με-
ταχειρίζονταν, για να μπορούμε να εκτιμήσουμε 
την πραγματική συμβολή του υγρού πυρός στις 
μάχες στη θάλασσα.

Σχετικά με τον βυζαντινό στόλο οι πληροφορί-
ες μας αφορούν κυρίως τη Μέση και την Ύστερη 
περίοδο, χωρίς όμως να στερούμαστε εντελώς 
πληροφορίες για την Πρώιμη Βυζαντινή περίοδο. 
Το Βυζαντινό Ναυτικό φαίνεται ότι υπήρξε συνε-
χιστής των αντίστοιχων της Αρχαίας Ελλάδας και 
της ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Βασιζόμενοι στη 
σχετική πληροφορία του Ζώσιμου συμπεραίνουμε 
ότι κατά την πρώιμη περίοδο ο βυζαντινός στόλος 
απαρτιζόταν κυρίως από μικρά και ευέλικτα πλοία 
με μία σειρά κουπιών. Τον 6ο αιώνα βέβαιη είναι 
η χρήση των ταχύτατων δρομώνων που μεταχει-
ρίζονταν τα πανιά αλλά σε περίπτωση ανάγκης 
το πλήρωμα τους κατέφευγε και στη χρήση των 
κουπιών. Μέχρι τον 10ο αιώνα προστέθηκαν νέοι 

28  ΚΟρρΕ Θ., op. cit., supra, υποσ. 1, σελ. 43-46.
29  ΚΟρρΕ Θ., op. cit., supra, υποσ. 1, σελ. 83.

τύποι πλοίων όπως τα χελάνδια, οι πάμφυλοι, τα 
ουσιακά, τα δρομώνια, οι γαλέρες και άλλα, τα 
οποία πλαισίωναν τους δρόμωνες, που εξακο-
λουθούσαν να είναι σε χρήση.30

Τα δρομώνια ήταν μικρά και γρήγορα πλοία. 
Χρησίμευαν κυρίως στο να μεταφέρουν μηνύ-
ματα.31 Τα χελάνδια ήταν ένας συνδυασμός πο-
λεμικού πλοίου με μεταφορικό και στη σύλληψή 
του οδήγησε η ανάγκη για ένα πλοίο που θα 
μπορούσε ταυτόχρονα να μάχεται και να μετα-
φέρει βαριά φορτία. Μπορούσαν να μεταφέρουν 
μέχρι 12 ίππους ενώ ήταν και πυρφόρα. Τα χε-
λάνδια αναφέρονται πρώτη φορά από το Θεο-
φάνη τον 8ο αιώνα.32 Βελτιωμένος τύπος του 
χελανδίου ήταν τα ουσιακά. Μεταγωγικά πλοία 
που ήταν όμως ταυτόχρονα και εξοπλισμένα για 
μάχη ήταν και τα καματηρά, που μπορούσαν να 
μεταφέρουν ακόμα και πολιορκητικές μηχανές. 
Οι πάμφυλοι ήταν μικρότερα σε διαστάσεις 
πλοία και το πλήρωμά τους αποτελούσαν επίλε-
κτοι πολεμιστές.33 Πάμφυλος ήταν η ναυαρχίδα 
του βυζαντινού στόλου κατά τον 10ο αιώνα.34 
Το «βασιλικόν πλώιμον», δηλαδή ο στόλος των 
Βυζαντινών, αποτελούνταν και από άλλους τύ-
πους πλοίων, όπως οι μονήρεις γαλέρες, που 
ρόλος τους ήταν να περιπολούν για να αποτρέ-
πουν καταδρομικές επιχειρήσεις του εχθρού, και 
τα σανδάλια, που ήταν πεντάκωπες βάρκες που 
λειτουργούσαν ως βοηθητικά σκάφη.35

Το κύριο πλοίο που χρησιμοποιούσαν όμως οι 
Βυζαντινοί στις ναυμαχίες τους ήταν ο δρόμωνας. 
Τους δρόμωνες τους συναντάμε με παραλλαγές 
στον τύπο και στις διαστάσεις του, αλλά γενικά 
μπορούμε να πούμε ότι ήταν πλοίο ελαφρύ και ευ-
κίνητο. Μπορούσε να διαθέτει δύο ή τρεις ιστούς 
και δύο ή τρεις σειρές κουπιών. Οι διαστάσεις του 
μπορούσαν να φτάσουν τα 55μ. σε μήκος και τα 
6μ. σε πλάτος. Το πλήρωμά του αποτελούσαν 100 
έως 300 άνδρες διακρινόμενοι σε κωπηλάτες και 
πολεμιστές. Ωστόσο, κατά τη διάρκεια της μάχης 
οι κωπηλάτες είχαν επίσης επικουρικό πολεμικό 

30  ΚΟρρΕ Θ., op. cit., supra, υποσ. 1, σελ. 84.
31  ΚΟρρΕ Θ., op. cit., supra, υποσ. 1, σελ. 84-85.
32  KARAPLI K., Shalandi- Chelandion, σελ. 31. 
33   ΣΑΚΕΛΛΙΑΔΗ Β., Οι ναυτικές δυνάμεις των Βυζαντινών, σελ. 

51-52.
34  ΚΑρΓΑΚΟΥ Σ.Ι., op. cit., supra, υποσ. 11, σελ. 30.
35  ΣΑΚΕΛΛΙΑΔΗ Β., op. cit., supra, υποσ. 33, σελ. 51.
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ρόλο.36 Οι δρόμωνες μπορούσαν να εκτοξεύσουν 
υγρό πυρ από πολλά σημεία. Στην πλώρη και την 
πρύμνη διέθεταν μεταλλικά «σιφώνια» για αυτή τη 
δουλειά, ενώ διέθεταν επίσης εκτοξευτήρες όπως 
καταπέλτες και βαλλίστρες που χρησίμευαν επίσης 
για την εκτόξευση του καυστικού υγρού. Ενδιαφέ-
ρον παρουσιάζει η πληροφορία των «Ναυμαχι-
κών» ότι από το ξυλόκαστρο37 που ήταν στερε-
ωμένο στο κατάρτι μπορούσαν να εκτοξεύσουν 
εναντίον παραπλέοντων πλοίων όχι μόνο υγρό 
πυρ, πέτρες και μεταλλικά αντικείμενα, αλλά ακό-
μα και πήλινα δοχεία που περιείχαν φίδια, σαύρες 
και σκορπιούς!38

Για να αποκτήσουμε μια πληρέστερη εικόνα 
για τον τρόπο χρήσης του υγρού πυρός κατά τη 
διάρκεια μιας ναυμαχίας θα πρέπει να ανατρέ-
ξουμε στα σχετικά κεφάλαια του Λέοντος ΣΤ'.39 
Σύμφωνα με αυτά, ο ναύαρχος έπρεπε από πριν 
να μπορεί να προβλέψει τις καιρικές συνθήκες 
που θα επικρατούσαν και με τη βοήθεια κατασκό-
πων να εκτιμήσει το πλήθος και τους τύπους των 
εχθρικών πλοίων.

Στη συνέχεια παρέτασσε τα πλοία του για 
μάχη ενώ ο ίδιος βρισκόταν στο μέσο της πα-
ράταξης. Όσο οι δύο στόλοι βρίσκονταν μακριά 
οι Βυζαντινοί έβαλλαν εναντίον των εχθρών με 
καταπέλτες και βαλλίστρες. Το υγρό πυρ χρησι-
μοποιούνταν όταν οι δύο στόλοι προσέγγιζαν 
ο ένας τον άλλον. Ωστόσο η χρήση του υγρού 
πυρός αποφευγόταν όταν επικρατούσε τρικυμία, 
αντίθετος άνεμος ή κατά τη διάρκεια κυκλωτι-
κών κινήσεων, αφού αυτό θα έθετε σε κίνδυνο 
τα φίλια πλοία. Η ιδανική συνθήκη πυρπόλησης 
εχθρικών πλοίων προϋπέθετε την αποκοπή τους 
από τον υπόλοιπο στόλο. Όταν αυτό δεν ήταν δυ-
νατό, τότε αναλάμβανε ειδική μοίρα πυρφόρων 
δρομώνων που διείσδυε στην αμυντική γραμμή 
του αντιπάλου. Η τελική φάση της ναυμαχίας ήταν 
όταν τα πλοία πλεύριζαν και οι άνδρες μάχονταν 
εκ του σύνεγγυς.40

36  ΣΑΚΕΛΛΙΑΔΗ Β., op. cit., supra, υποσ. 31, σελ. 50-51.
37   Για τα ξυλόκαστρα και τα μικρότερά τους ψευδοπάτια βλ. 

CHRISTIDES V., Burdj- Xylokastron (Castle) σελ. 33.
38  ΚΟρρΕ Θ., op. cit., supra, υποσ. 1, σελ. 86.
39   Τα κεφάλαια του Λέοντα Στ' μαζί με τα υπόλοιπα κείμενα που 

απαρτίζουν τα λεγόμενα «Ναυμαχικά» έχουν συγκεντρωθεί σε 
μία εύκολα προσβάσιμη έκδοση με απόδοση στα νέα ελληνικά 
στο: ΛΕΟΝΤΟΣ ΣΤ' et al., Ναυμαχικά.

40  ΚΟρρΕ Θ., op. cit., supra, υποσ. 1, σελ. 86-89.

Εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι παρόλο 
που διαθέτουμε μερικές δεκάδες αναφορές για 
το υγρό πυρ, από αυτές λίγες μόνο αφορούν 
μάχες σε ξηρά. Η πρώτη περίπτωση αφορά κα-
τάληψη βυζαντινού πολεμικού υλικού από τους 
Βουλγάρους το έτος 812 στη Μεσημβρία. Ανά-
μεσα στη λεία των Βουλγάρων ξεχωρίζουν 36 
χάλκινοι σιφώνες εκτόξευσης υγρού πυρός και 
αρκετή ποσότητα εμπρηστικού υγρού. Ωστόσο το 
όπλο δεν χρησιμοποιήθηκε κατά τη διάρκεια της 
μάχης από τους Βυζαντινούς αλλά ούτε από τους 
Βουλγάρους στων οποίων την κατοχή περιήλθε. 
Αυτό μας οδηγεί στο συμπέρασμα ότι η παρουσία 
του υγρού πυρός στη Μεσημβρία συνδέεται με 
το γεγονός ότι η τελευταία ήταν ναυτική βάση και 
κέντρο ανεφοδιασμού του στόλου και δεν προο-
ριζόταν για μάχες στην ξηρά.41

Το 904 κατά την Άλωση της Θεσσαλονίκης 
από τους Άραβες έχουμε χρήση του όπλου και 
από τις δύο πλευρές. Οι μεν Βυζαντινοί επιχει-
ρούν να κατακάψουν με αυτό τα αραβικά πλοία 
εκτοξεύοντάς το από τα τείχη της πόλης, οι δε 
Άραβες πυρπολούν με αυτό τμήμα των τειχών 
της Θεσσαλονίκης που είχε επιδιορθωθεί πρό-
χειρα με ξύλα.42

Η επόμενη περίπτωση αφορά την πληροφο-
ρία του Ιωάννη Σκυλίτζη ότι το 1004 ο Βασίλειος 
Β' εκτόξευσε εναντίον της παραδουνάβιας βουλ-
γαρικής πόλης Βιδίνης υγρό πυρ. Είναι πολύ πι-
θανό ότι η εκτόξευση αυτή έγινε από βυζαντινά 
πλοιάρια που έπλεαν στον Δούναβη.43 Πενήντα 
χρόνια αργότερα, το 1054, κατά τη μάχη του Μα-
τζικέρτ οι Βυζαντινοί πυρπόλησαν με το καυστι-
κό υγρό τις ξύλινες πολιορκητικές μηχανές των 
Τούρκων.44

Η τελευταία αναφορά σχετίζεται με τα γεγονό-

41  ΚΟρρΕ Θ., op. cit., supra, υποσ. 1, σελ. 99-100.
42  ΚΟρρΕ Θ., op. cit., supra, υποσ. 1, σελ. 100-103.
43  ΚΟρρΕ Θ., op. cit., supra, υποσ. 1, σελ. 104-105.
44   BEKKER I., Michaelis Attaliotae historia, 46.20-47.6 «ἀλλ’ ὁ 

πάντα δυνάμενος καὶ μετασκευάζων πρὸς τὸ συμφέρον θε-
ός, ὁ τὸ Χριστιανικὸν φῦλον περιέπων ἀεί, τινὶ τῶν Λατίνων 
ἰσχὺν καὶ βουλὴν ὑπερτέραν ἐννοίας ἐνέπνευσε· καὶ λαβὼν 
οὗτος ἄγγος τι φέρον ἔνδον τοῦ Μηδικοῦ πυρὸς συσκευήν, 
τῆς τοῦ ἄστεως πύλης δρομαῖος ἐξήλασε, καὶ καθιεὶς ἑαυτὸν 
εἰς μέσους τοὺς ἐναντίους, πῦρ τε τῷ στόματι τοῦ ἄγγους 
ἐναπερείσας, τοῦτο συντρίβει πρὸς τὸ μηχάνημα. καὶ αὐτίκα 
πῦρ ἀναφθὲν ἅπαν ἐξέληξε καὶ κατενεμήσατο· συνήρτηντο 
γὰρ αὐτῷ καί τινα πέπλα, τὰς ἀπὸ τὼν τειχῶν ἀποτειχίζοντα 
προσβολάς».
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τα της Άλωσης της Πόλης από τους Τούρκους και 
παραδίδεται από τον Φραντζή. Σύμφωνα με αυτή 
όταν ο Μωάμεθ διέταξε τους στρατιώτες του να 
σκάψουνε στοές κάτω από τα τείχη της Βασιλεύ-
ουσας οι Βυζαντινοί τους αντιλήφθηκαν, έσκαψαν 
δικές τους στοές και περιέλουσαν τους Τούρκους 
με υγρό πυρ.45

Ανακεφαλαιώνοντας, βλέπουμε ότι οι λι-
γοστές πηγές που κάνουν λόγο για ύπαρξη 
υγρού πυρός στην ξηρά είτε δεν μας μιλούν 
για χρησιμοποίησή του αλλά μιλούν μόνο για 
την παρουσία του (όπως στην περίπτωση της 
Μεσημβρίας), είτε στη χρήση του εμπλέκονται 
με τον έναν ή τον άλλο τρόπο πλοία (όπως στις 
περιπτώσεις της Θεσσαλονίκης και της Βιδί-
νης), είτε αφορούν πυρπόληση ξύλινων πολι-
ορκητικών μηχανών ή ξύλινου τείχους (όπως 
στις περιπτώσεις της Θεσσαλονίκης και του 
Μαντζικέρτ). Αξίζει να σημειωθεί ότι τόσο στις 
περιπτώσεις του Μαντζικέρτ και της Θεσσαλο-
νίκης, όσο και στην περίπτωση της Άλωσης της 
Κωνσταντινούπολης, που είναι η μόνη που δεν 
εμπίπτει στις παραπάνω περιπτώσεις, οι συγ-
γραφείς τονίζουν ότι η χρήση του υγρού πυ-
ρός είναι ένα «τέχνασμα» που πηγάζει από την 
έμπνευση του επικεφαλής των Βυζαντινών που 
δίνει κάθε φορά τη διαταγή. Εύλογα προκύπτει 
το συμπέρασμα ότι το υγρό πυρ δεν χρησιμο-
ποιήθηκε από τους Βυζαντινούς ή εναντίον των 
Βυζαντινών σε μάχες στην ξηρά παρά μόνο σε 
ειδικές περιστάσεις και εκεί πάντοτε για να 
πυρποληθούν ξύλινες κατασκευές. Φαίνεται 
πως η δυνατότητα του όπλου να κατακαίει ξυ-
λεία και μάλιστα από κοντινή απόσταση καθό-
ρισε και το πεδίο χρήσης του, περιορίζοντάς το 
κυρίως στον θαλάσσιο πόλεμο.

Γνώριζαν άλλοι λαοί το υγρό πυρ;
Το ότι το υγρό πυρ κατείχε εξέχουσα θέση ανά-
μεσα στα ναυμαχικά όπλα των Βυζαντινών εί-
ναι αδιαμφισβήτητο. Ενδιαφέρον όμως θα είχε 
να εξετάσουμε αν το όπλο αυτό ή κάποιο άλλο 
παρεμφερές εμπρηστικό μείγμα γνώριζαν και 
χρησιμοποιούσαν και άλλοι λαοί, είτε πριν από 
τους Βυζαντινούς είτε ταυτόχρονα με αυτούς. Στα 
πλαίσια αυτά μια αναφορά του Προκοπίου ότι οι 

45 ΚΟρρΕ Θ., op. cit., supra, υποσ. 1, σελ.107.

Πέρσες γνώριζαν τη νάφθα μάς βάζει σε σκέ-
ψεις.46 ‘Άλλωστε η ίδια η λέξη «νάφθα» φαίνεται 
ότι προέρχεται από τη συνένωση των περσικών 
λέξεων «na» και «ptha» που σημαίνουν αντίστοι-
χα «έλαιον» και «πυρ».47 

Αν ανατρέξουμε στις προγενέστερες των Βυ-
ζαντινών πηγές, θα δούμε ότι ήδη ο Πλίνιος ο 
Πρεσβύτερος τον 1ο αι. μ.Χ. αναφέρεται σε ένα 
επεισόδιο του Μιθριδατικού πολέμου (74 π.Χ.) 
κατά το οποίο οι κάτοικοι των Σαμόσατων υπε-
ρασπίστηκαν τα τείχη τους ενάντια στον Λούκου-
λο κάνοντας χρήση μιας «εύφλεκτης λάσπης», η 
οποία όταν εκτοξευόταν εναντίον των εχθρών 
τούς κατέκαιε. Μάλιστα η «λάσπη» αυτή, σύμ-
φωνα με την πηγή, φούντωνε με το νερό αντί 
να σβήνει. Χρήση του ίδιου μείγματος έγινε και 
κατά την πολιορκία της Τιγρανόκερτας το 69 π.Χ. 
από τον Λούκουλο, σύμφωνα με τον Δίωνα Κάσ-
σιο. Το ίδιο διαβάζουμε και από τον Ηρωδιανό 
σε σχέση με την πολιορκία της Ακυληίας από τον 
Μαξιμίνο Α' την ίδια περίοδο. Επιπλέον ο Ιούλιος 
Αφρικανός τον 3ο αι. παραθέτει συνταγή για την 
παρασκευή ενός μείγματος το οποίο αναφλεγό-
ταν με την έκθεσή του στον ήλιο. Ο Vegetius 
τον 4ο αι. κάνει λόγο για «μια σιδερένια κεφαλή 
τυλιγμένη με στουπί νοτισμένο με εμπρηστικές 
ουσίες». Στα τέλη του ίδιου αιώνα ο Αμμιανός 
Μαρκελλίνος κάνει λόγο για ένα παχύρρευστο 
είδος ελαίου από την Περσία που ονομάζεται 
νάφθα.48

Τη χρήση του υγρού πυρός φαίνεται να 
γνώριζαν και οι Πέρσες κατά τη διάρκεια του 
βυζαντινοπερσικού πολέμου των ετών 550- 
551. Ο Προκόπιος αναφέρει ότι οι Πέρσες 
εκτόξευσαν αγγεία κατά των Βυζαντινών γεμι-
σμένα με θείο, άσφαλτο και νάφθα με τα οποία 
πυρπόλησαν τις βυζαντινές πολιορκητικές μη-
χανές.49

Ο M. Marcier διατείνεται όμως ότι και οι 
Άραβες χρησιμοποίησαν εμπρηστικά μείγματα 
από τον 8ο αιώνα και μετά. Βασιζόμενος σε 
αραβικές πηγές υποστηρίζει ότι το 782 μ.Χ. 
εκτόξευσαν νάφθα με καταπέλτες εναντίον της 

46  ΚΟρρΕ Θ., op. cit., supra, υποσ. 1, σελ. 60.
47  ΚΑρΓΑΚΟΥ Σ.Ι., op. cit., supra, υποσ. 11, σελ. 35.
48  ΚΟρρΕ Θ., op. cit., supra, υποσ. 1, σελ. 60-62.
49  ΚΟρρΕ Θ., op. cit., supra, υποσ. 1, σελ. 64.



Τεύχος 590-Τομος 174 | Ναυτική Επιθεώρηση  43

πόλης Narbad στην Ινδία που βρισκόταν υπό 
πολιορκία. Με τον ίδιο τρόπο εξανάγκασαν την 
Ηράκλεια της Κιλικίας να παραδοθεί το έτος 
806. Μάλιστα φαίνεται ότι συγκροτήθηκε ένα 
σώμα ειδικό για την εκτόξευση της νάφθας 
σε πόλεμο σε ξηρά ή θάλασσα, με την επω-
νυμία «naffatin».50 Αλλά και κατά τη διάρκεια 
των Σταυροφοριών οι Άραβες έκαναν χρήση 
του όπλου που οι δυτικοί ονόμαζαν «ελληνικό 
πυρ», και με τη βοήθειά του κατέκαψαν κατά 
την πολιορκία της Τύρου από τον Βαλδουίνο 
της Βουλώνης (1111-1112) τις πολιορκητικές 
του μηχανές. Το ίδιο έπραξαν οι Άραβες και κα-
τά την πολιορκία της Άκρας από τον ριχάρδο 
τον Λεοντόκαρδο το 1191.51 

Η γνώση του όπλου αυτού τόσο από τους 

50  ΚΟρρΕ Θ., op. cit., supra, υποσ. 1, σελ. 60.
51  ΚΟρρΕ Θ., op. cit., supra, υποσ. 1, σελ. 68.

Βυζαντινούς όσο και από τους εχθρικούς γει-
τονικούς λαούς τους, όπως ήταν οι Άραβες, δεν 
πρέπει να μας κάνει εντύπωση. Και αυτό παρά τις 
εργώδεις προσπάθειες των Βυζαντινών να κρα-
τήσουν το υγρό πυρ μυστικό. H γειτνίαση και ο 
ανταγωνισμός των δύο δυνάμεων που μεταφρα-
ζόταν σε πλήθος μαχών, πολλών αιχμαλώτων και 
καταλήψεις πολεμικού υλικού της μιας δύναμης 
από την άλλη, ήταν παράγοντες που δεν ευνοού-
σαν τη μονοπώληση όπλων και τακτικών.52 Στα 
πλαίσια αυτά γνωρίζουμε για την ύπαρξη ακόμα 
και αντιπυρικών στολών που είχαν εφεύρει οι 
Άραβες για την αντιμετώπιση του υγρού πυρός53, 
οι οποίες βέβαια αποτελούν εκπληκτική σύλληψη 
για τα δεδομένα της εποχής. 

52   CHRISTIDES V. et al., Shini- Dromon, σελ. 25, ΚΟρρΕ, op. cit., 
supra, υποσ. 1, σελ. 70.

53  ΚΟΛΙΑ Γ.Τ.,  op. cit., supra, υποσ.15, σελ. 20.

Χειροβομβίδες υγρού πυρός, 10ου και 12ου αιώνα, από το Φρούριο των Χανίων (Εθνικό και Ιστορικό Μουσείο αθήνας).
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Η γνώση όμως των εμπρηστικών μειγμάτων 
φαίνεται ότι ήταν παλαιότερη και από τους Βυζα-
ντινούς και από τους Άραβες. Κατά πόσο τα εκρη-
κτικά μείγματα της ρωμαϊκής εποχής μπορούν να 
ταυτιστούν με το υγρό πυρ είναι αβέβαιο, όμως η 
πολεμική παρακαταθήκη που κληροδότησε η ρώ-
μη στο Βυζάντιο, που περιλαμβάνει και τα μείγμα-
τα αυτά, δεν μπορεί να αμφισβητηθεί. Μπορούμε 
να πιθανολογήσουμε, χωρίς να αναλαμβάνουμε 
μεγάλο ρίσκο, ότι οι Βυζαντινοί εξέλιξαν και τε-
λειοποίησαν τα μείγματα αυτά. Ο καθηγητής του 
Πανεπιστημίου Αθηνών Τ. Κόλιας χαρακτηρίζει το 
υγρό πυρ ως «κατεξοχήν τεχνολογικό επίτευγμα 
των Βυζαντινών». Δεν παραγνωρίζει τη συνει-
σφορά άλλων λαών στην ανακάλυψη των καυστι-
κών υγρών, αλλά ορθά παρατηρεί ότι αυτό που 
το κατέστησε τόσο σημαντικό συγκρινόμενο με 
τις παλαιότερες εμπρηστικές ύλες είναι η ιδιότητα 
του υγρού πυρός να μη σβήνει όταν έρχεται σε 
επαφή με το νερό, αλλά και ο νέος τρόπος εκτό-
ξευσής του. Στα πλαίσια αυτά ο Καλλίνικος μπορεί 
να μην ήταν εφευρέτης του υγρού πυρός αλλά 
υπήρξε κατά πάσα πιθανότητα ο άνθρωπος που 
το κατέστησε πιο αποτελεσματικό. Μάλιστα φαί-
νεται ότι η εξέλιξή του ήταν μια συνεχής διαδικα-
σία που κατόρθωσε να το καταστήσει ένα όπλο 
καταλυτικό για την έκβαση των μαχών, ειδικά σε 
ό,τι αφορά τις ναυμαχίες. Σε αυτό κατατείνει και η 
σημείωση του Λέοντος Στ' ότι στα χρόνια του κα-
τασκευάστηκαν για πρώτη φόρα «χειροσίφωνα» 
που χειρίζονταν οι «σιφωνάτορες» στη μάχη εκ 
του σύνεγγυς.54 Η πληροφορία είναι σημαντική 
γιατί επιβεβαιώνει την άποψή μας ότι υπήρχε μία 
συνεχής προσπάθεια βελτίωσης του όπλου από 
τους Βυζαντινούς. Άλλωστε σήμερα γνωρίζουμε 
ότι η κατηγορία για μια υποτιθέμενη στατικότη-
τα που είχε αποδοθεί παλαιότερα στον υλικό και 
πνευματικό βίο των Βυζαντινών δεν ευσταθεί. Οι 
Βυζαντινοί αντιλαμβάνονταν ότι η επινοητικότητα 
ήταν ιδιαίτερα σημαντική σε σχέση με τον πόλε-
μο και τις τακτικές του, αφού μία νέα μέθοδος ή 
ένα νέο όπλο έδινε συγκριτικά πλεονεκτήματα σε 
όποιον το κατείχε και ανάγκαζε τον αντίπαλο να 
προσαρμοστεί στον νέο τρόπο πολέμου που του 
επιβαλλόταν.55

54 ΚΟΛΙΑ Γ.Τ., op. cit., supra, υποσ.15, σελ.20.
55  ΚΟΛΙΑ Γ.Τ., op. cit., supra, υποσ.15, σελ. 18-19.

Συμπέρασμα
Τα εκρηκτικά μείγματα προϋπήρχαν των Βυζα-
ντινών. Οι ρωμαίοι τα γνώρισαν κατά τη διάρκεια 
των πολέμων τους και τα κληροδότησαν στους 
Βυζαντινούς. Εκείνοι με τη σειρά τους τα τελει-
οποίησαν και τα ενέταξαν στην πολεμική τακτική 
τού κατά θάλασσα κυρίως πολέμου. Ο Καλλίνι-
κος φαίνεται ότι δεν υπήρξε μεν ο εφευρέτης του 
όπλου, η συνεισφορά του όμως υπήρξε μεγάλη 
με το να καταστήσει το υγρό πυρ αποτελεσματι-
κότερο. Από την εποχή που αναφέρεται στο όπλο 
ο Ιωάννης Μαλάλας για πρώτη φορά, μέχρι την 
τελευταία αναφορά από τον Φραντζή εννιάμισι 
αιώνες αργότερα, το όπλο συνέχιζε να εξελίσσε-
ται και να βελτιώνεται. 

Δεν φαίνεται να υπήρξε μία αλλά πολλές 
συνταγές υγρού πυρός. Η νάφθα, ο ασβέστης, 
το πετρέλαιο είναι κάποια από τα στοιχεία που 
έχουν προταθεί για τη σύστασή του. Εκτοξευ-
όταν είτε από τους δρόμωνες με τη βοήθεια 
μεταλλικών σωλήνων ή αντλιών, είτε με βαλλι-
στικές μηχανές, είτε με το χέρι μέσα σε δοχεία 
που έσπαζαν. Το υγρό πυρ υπήρξε ένα όπλο που 
έκρινε σε πολλές περιπτώσεις την έκβαση μα-
χών και ναυμαχιών και απέτρεψε σε κρίσιμες 
στιγμές για την Αυτοκρατορία την άλωση της 
πρωτεύουσάς του από τους εχθρούς.
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Οι Γάλλοι Φιλέλληνες  
στον Αγώνα της Ανεξαρτησίας

Της Αναστασίας Τσαγκαράκη
ΜΠΥ Β' βαθμού Υπουργείου Εθνικής Άμυνας



Τεύχος 589-Τομος 174 | Ναυτική Επιθεώρηση  47

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
• Υποψήφια Διδάκτωρ στο Τμήμα Γαλ-
λικής Γλώσσας και Φιλολογίας (στον 
τομέα ελληνογαλλικών στρατιωτικών 
σχέσεων του 19ου αιώνα). 
• Kάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώ-
ματος της ίδιας σχολής (στον τομέα 
των ελληνογαλλικών στρατιωτικών 
σχέσεων του 19ου αιώνα). Βαθμός: 
ΑΡΙΣΤΑ (9,6) 
• Απόφοιτος του Τμήματος Γαλλικής 
Γλώσσας και Φιλολογίας του ΕΚΠΑ 
(έτος αποφοίτησης 1997) 
• Απόφοιτος του τμήματος δίγλωσσης 
επαγγελματικής μετάφρασης του Γαλλι-
κού Ινστιτούτου Αθηνών σε συνεργασία 
με το Centre Européen de Formation à 
la Traduction Professionnelle (τριετής 
φοίτηση – έτος απόκτησης 1998).

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ:
Η Αναστασία Τσαγκαράκη εργάζεται 
από το 1993 στο Υπουργείο Εθνικής 
Άμυνας ως Μόνιμη Υπάλληλος. Το 
1997 με την αναγνώριση του πτυχίου 
της  έλαβε την ειδικότητα Μεταφρα-
στών Γαλλικής Γλώσσας. Για πολλά 
έτη εργάστηκε στο τμήμα Διεθνών 
Σχέσεων (σχέσεις με ΕΕ και ΝΑΤΟ) 
της Γενικής Δνσης Εξοπλισμών του 
Υπουργείου Άμυνας. Από το Σεπτέμ-
βριο του 2008 ως σήμερα, εργάζεται 
ως μεταφράστρια γαλλικής και αγ-
γλικής γλώσσας, στη Δνση Διεθνών 
Σχέσεων της Γενικής Διεύθυνσης Πο-
λιτικής Εθνικής Άμυνας και Διεθνών 
Σχέσεων του Υπουργείου. 

ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ: Ομιλεί άπταιστα την 
Αγγλική, την Γαλλική, την Ιταλική και 
πολύ καλά την Ισπανική Γλώσσα.

Έγχρωμη γαλλική γκραβούρα που παριστάνει τους Έλληνες 
ως σταυροφόρους (Γεννάδειος βιβλιοθήκη).
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Όταν το 1821 ξέσπασε η Ελληνική Επανάστα-
ση, δόθηκε η εντύπωση ότι επρόκειτο για μια 
επανάσταση που είχε προβλεφθεί από καιρό και 
απαντούσε στις επιθυμίες της ευρωπαϊκής κοι-
νής γνώμης.1 Ήδη από τα τέλη του 18ου αιώνα, 
εποχή που άρχισαν να επισκέπτονται την Ελλά-
δα οι πρώτοι Ευρωπαίοι περιηγητές, η Ελλάδα 
αποτελούσε τμήμα της Οθωμανικής Αυτοκρατο-
ρίας που βρισκόταν στην «εξωτική Ανατολή». Στη 
συνείδησή τους όμως, οι Ευρωπαίοι περιηγητές 
δεν ταύτιζαν ποτέ την Ελλάδα με την Οθωμανι-
κή Αυτοκρατορία. Οι Έλληνες διαφοροποιούνταν 
από τους κατακτητές τους λόγω της γλώσσας 
τους, της θρησκείας τους και κυρίως λόγω της 
κλασικής τους κληρονομιάς. Κατά συνέπεια, στις 
προσωπικές τους αναμνήσεις που συγγράφουν 
πριν από το ξέσπασμα της Επανάστασης, ανα-
ζητούν το όραμα της Αρχαίας Ελλάδας μέσω 

1  DRIAULT Édouard et LHÉRITIER Michel, Histoire diplomatique 
de la Grèce, de 1821 à nos jours, tome 1er, Paris, Les presses 
universitaires de France, 1925, σελ. 155.

των ερειπίων που αντικρίζουν και επιδιώκουν 
να συνδέσουν τα αρχαία υψηλά ιδανικά με τη 
σύγχρονη και λυπηρή εικόνα της Ελλάδας που 
στενάζει υπό τον οθωμανικό ζυγό. Η γαλλική 
περιηγητική λογοτεχνία της εποχής αντανακλά 
με τον πιο εύλογο τρόπο τον ιδεολογικό διχασμό 
των ταξιδιωτών της εποχής από τη στιγμή που 
η μιζέρια και η φτώχεια που συναντούσαν διέ-
ψευδαν οικτρά την ιδανική εικόνα για την Ελλά-
δα που θεωρούσαν ότι θα συναντήσουν, εικόνα 
που είχαν καλλιεργήσει βασιζόμενοι αποκλειστι-
κά στην κλασική τους μόρφωση. Και ακριβώς 
αυτό, το πάθος αυτών των φωτισμένων θαυμα-
στών της Κλασικής Ελλάδας και η επιθυμία τους 
να ξαναδούν την Ελλάδα «έτσι όπως έπρεπε να 
είναι» βρίσκεται στη βάση του φιλελληνικού κι-
νήματος που άρχισε να αναπτύσσεται στην Ευ-
ρώπη στα τέλη του 18ου αιώνα.2 

2  Από την εισαγωγή του βιβλίου της ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΥ Όλγας, Ιδανικά 
ταξίδια. Η Ελλάδα στη γαλλική ταξιδιωτική λογοτεχνία, 1550-
1821, Αθήνα, ΜΙΕΤ, 2003.

Γερμανική λαϊκή γκραβούρα με σκηνές από την μάχη στη μονή Σλατίνας. Συνοδεύεται από επιγραφή στα γερμανικά που 
λέει «Διήμερη ηρωϊκή μάχη 97 Ελλήνων εναντίον 1.500 Τούρκων στη μονή Σλατίνας της βλαχίας, την 25η-26η Ιουλίου 
1821». Κατά τον Φιλήμονα η μάχη διήρκεσε τρεις μέρες και οι Τούρκοι ήταν πολύ λιγότεροι (Γεννάδειος βιβλιοθήκη).



Τεύχος 590-Τομος 174 | Ναυτική Επιθεώρηση  49

Από την άλλη μεριά, το έργο και η επαναστα-
τική δράση του ρήγα, ο οποίος είχε οραματιστεί 
τη δημιουργία μιας «Βαλκανικής Ομοσπονδί-
ας», αντικατοπτρίζουν το επαναστατικό πνεύμα 
που βασίλευε στην Ευρώπη. Ευνοημένη από 
τις συνθήκες, η ελληνική διασπορά της ρωσίας 
προχωρά στη σύσταση της «Φιλικής Εταιρείας», 
ενός μυστικού συνασπισμού με σκοπό την προ-
ετοιμασία της Επανάστασης σε όλη τη βαλκανική 
χερσόνησο, ξεκινώντας από τις Παραδουνάβι-
ες Ηγεμονίες. Ο επικεφαλής της, ο Αλέξανδρος 
Υψηλάντης, έδωσε το σύνθημα του ξεσηκωμού 
στο Ιάσιο στις 25 Φεβρουαρίου 1821. Ακο-
λουθώντας τις επαναστάσεις στην Ιταλία και 
την Ισπανία –που ήταν όμως εντελώς διαφο-
ρετικού χαρακτήρα– η Ελληνική Επανάσταση 
έλαβε αρχικά την καταδίκη των ευρωπαϊκών 
διπλωματικών κύκλων αλλά την έγκριση των 
φιλελεύθερων ανθρώπων του πνεύματος.3 Για 
τους οπαδούς του «Διαφωτισμού» η Ελληνική 
Επανάσταση αποτελούσε την τέλεια ευκαιρία για 
την «αναγέννηση» της Ελλάδας, του λίκνου του 
πολιτισμού. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, ο Φιλελλη-
νισμός υποκινούμενος αρχικά από φιλανθρωπι-
κά και ρομαντικά αισθήματα, συνδέθηκε άμεσα 
με την Ελληνική Επανάσταση καλύπτοντας την 
περίοδο από το 1821 έως το 1829.

Στην πορεία του το φιλελληνικό κίνημα γνώ-
ρισε διάφορες φάσεις. Από την άνοιξη του 1821 
μέχρι το τέλος του 1822, ο ευρωπαϊκός τύπος 
παρακολουθεί στενά τα γεγονότα στην Ελλάδα. 
Τα βιβλία και τα φυλλάδια για το «ελληνικό ζή-
τημα» πολλαπλασιάζονται. Αρχίζουν να δημι-
ουργούνται έρανοι με συνδρομές φιλελλήνων. 
Κυρίως όμως από όλες τις χώρες φεύγουν 
εθελοντές για να πολεμήσουν στο πλευρό των 
Ελλήνων. Η πλειονότητά τους προέρχεται από τη 
Γερμανία και τη Γαλλία, όπου δημιουργήθηκαν 
Επιτροπές για να τους συντονίσουν. Επιτροπές 
δημιουργήθηκαν και στην Ελβετία. Ανάμεσά τους 
φεύγουν και πολλοί Γάλλοι για να πολεμήσουν 
στην Ελλάδα. Οι εθελοντές γίνονται όλο και πε-
ρισσότεροι και οργανώνονται όλο και καλύτερα. 
Στις 22 Νοεμβρίου 1822, φεύγει από τη Μασ-
σαλία, λιμάνι του Φιλελληνισμού, η μεγαλύτερη 

3  DRIAULT Édouard et LHÉRITIER Michel, ο.π. σελ. 118, 124-126, 
195-196.

αποστολή αποτελούμενη από 132 εθελοντές, εκ 
των οποίων οι 95 Γερμανοί.4

Το σύνολο των Φιλελλήνων που έλαβαν 
μέρος στην Ελληνική Επανάσταση ανέρχεται 
σε 1.200 άτομα περίπου. Ανατρέχοντας στις λί-
στες επιβίβασης των αρχείων της Αστυνομίας 
της Μασσαλίας, βρίσκουμε πολλούς εθελοντές 
Γερμανούς (γύρω στους 280) και Γάλλους (γύ-
ρω στους 220), περίπου 60 Ιταλούς, 50 Ελβε-
τούς, γύρω στους 20 Αμερικάνους και ομάδες 
πιο περιορισμένες Πολωνών, Δανών, Ισπανών 
και Σουηδών. Περίπου μια εκατοντάδα Άγγλοι 
φτάνουν στην Ελλάδα ακολουθώντας άλλη δι-
αδρομή. Από όλους αυτούς, γύρω στους 300 
είναι στρατιωτικοί ή πρώην στρατιωτικοί όλων 
των βαθμών. Η πλειονότητα είναι νέοι και μάλι-
στα πολύ νέοι: από τους 581 για τους οποίους 
γνωρίζουμε την ηλικία, 418 είναι κάτω των 30 
ετών, 10 είναι μεταξύ 14 και 17 ετών, 61 είναι 
μεταξύ 18 και 20 ετών και οι λοιποί 163 κυμαί-
νονται μεταξύ 30 και 56 ετών.5 Από τους 1.200, 
περίπου 300 βρήκαν τραγικό θάνατο στην Ελ-
λάδα, εκ των οποίων οι 60 ή 61 είναι Γάλλοι. 
Οι περισσότεροι πέθαναν από τις αρρώστιες και 
τις κακουχίες παρά από τη συμμετοχή τους στον 
Αγώνα.6 

Την ίδια στιγμή στην Ελλάδα γεννιέται η 
ιδέα αλλά και η ανάγκη για τη δημιουργία ενός 
ελληνικού τακτικού στρατού. Μέχρι εκείνη τη 
στιγμή όλες οι επιχειρήσεις διεξάγονταν απο-
κλειστικά από τα άτακτα στρατεύματα. Οι ευ-
ρωπαϊκοί στρατοί –και κυρίως ο γαλλικός και 
ο βαυαρικός– οι οποίοι επιχειρούσαν ήδη στην 
Ευρώπη και διέθεταν μακροχρόνια πείρα, απο-
τελούσαν τα καλύτερα παραδείγματα για την 
οργάνωση ενός Ελληνικού Τακτικού Στρατού 
εκ του μηδενός. Εξάλλου, Έλληνες αξιωματικοί 
που είχαν εκπαιδευτεί στις στρατιωτικές σχολές 
της Ευρώπης και είχαν ήδη υπηρετήσει στους 

4  BARAU Denys, «La mobilisation des philhellènes en faveur de 
la Grèce, 1821-1829», σελ. 43 σε CAMBRÉZY L, LASSAILLY-
JACOB V., Populations réfugiées. De l’exil au retour, Paris, IRD, 
2001, (coll. colloques et séminaires), σελ. 37-76. 

5 Στο ίδιο σελ. 52.
6  ΤρΑÏΜΠΕρ Ερρίκου, Αναμνήσεις από την Ελλάδα, 1822-1828, 

ανέκδοτο χρονικό του Αγώνος, Αθήναι, 1960 σελ. 137. Τον 
ίδιο αριθμό δέχεται και η Λουκία ΔρΟΥΛΙΑ στο «Χρονολόγιο της 
Επανάστασης» σε Επτά Ημέρες Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ, 23 Μαρτίου 
1997 σελ. 4.
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εν λόγω στρατούς, έτρεξαν ευθύς αμέσως με-
τά το ξέσπασμα της Επανάστασης να προσφέ-
ρουν τις υπηρεσίες και τις γνώσεις τους στην 
επαναστατημένη πατρίδα. Κατά τρόπο ανάλογο, 
κατέφθασαν και οι ξένοι αξιωματικοί οι οποίοι 
ονομάστηκαν «Φιλέλληνες» και οι οποίοι εντά-
χθηκαν στον Ελληνικό Στρατό που είχε άτυπα 
μόλις σχηματιστεί, αποτελώντας τις περισσότε-
ρες φορές ξεχωριστά τάγματα. Ανάμεσά τους 
βρίσκουμε μεγάλο αριθμό διακεκριμένων αξι-
ωματικών ή και απλών στρατιωτών Γάλλων, οι 
οποίοι έχοντας τεθεί σε «αργία» ή «εκτός υπη-
ρεσίας» μετά το πέρας των ναπολεόντειων πο-
λέμων, βρέθηκαν ξαφνικά χωρίς απασχόληση, 
καταδικασμένοι στην αδράνεια ή εκδιώχθηκαν 
για πολιτικούς λόγους. Για όλους αυτούς τους 
αξιωματικούς ο μικρός τότε Ελληνικός Στρατός 
αποτέλεσε μια νέα ευκαιρία για απασχόληση 
και προσωπική διάκριση στο πεδίο της μάχης. 

Μέσα σε αυτό το ιδιαίτερα σύνθετο πλαίσιο, ο 
ρόλος των Γάλλων αξιωματικών στην οργάνωση 
του Ελληνικού Τακτικού Στρατού κατά τα πρώτα 
έτη της Επανάστασης και μέχρι το 1831, έτος της 
δολοφονίας του Κυβερνήτη, παρουσιάζει ιστορι-
κό ενδιαφέρον. Η συμβολή τους στον Αγώνα, είτε 
πρόκειται για αποτέλεσμα προσωπικής ορμής, 

είτε αποτελεί καρπό ενός συγκεκριμένου πολι-
τικού σχεδίου της κυβέρνησής τους, παραμένει 
αδιαμφισβήτητα σημαντική. Οι οργανωτικές τους 
προσπάθειες, παρά τις αντιδράσεις που συνάντη-
σαν οι ίδιοι, είχαν μεγάλο αντίκτυπο στη μετέπειτα 
ελληνική στρατιωτική παράδοση και έθεσαν τις 
βάσεις για τη δημιουργία του αυστηρά ιεραρχη-
μένου Στρατού ξηράς. Ορισμένα από τα στοιχεία 
αυτής της επιρροής διατηρήθηκαν και κατά τη 
βασιλεία του Όθωνα και κάποια από αυτά παρα-
μένουν ζωντανά μέχρι και σήμερα. 

Οι «παλαιοί» Γάλλοι Φιλέλληνες στον 
πρώτο Ελληνικό Στρατό και στο Τάγμα 
των Φιλελλήνων (1821-1824)
Κατά τα πρώτα χρόνια της Επανάστασης, η συμ-
μετοχή Φιλελλήνων στον Αγώνα της Ανεξαρ-
τησίας ήταν, όπως προειπώθηκε, αποτέλεσμα 
προσωπικής τους πρωτοβουλίας. Οι πρώτοι Φι-
λέλληνες, οι οποίοι ονομάστηκαν στη συνέχεια 
και «παλαιοί Φιλέλληνες» για να ξεχωρίζουν 
από τους υπόλοιπους που κατέφθασαν οργα-
νωμένοι από Φιλελληνικές Επιτροπές ή έπειτα 
από εντολή της κυβέρνησής τους, το έκαναν από 
προσωπική τους φιλοδοξία ή από ρομαντικά αι-
σθήματα. Για τον λόγο αυτό δεν ήταν όλοι στρα-
τιωτικοί, αλλά κυρίως άτομα της αστικής τάξης 
όπως έμποροι και μαθητές κυριευμένοι από εν-
θουσιασμό και φιλελληνικά συναισθήματα. 

Η συμμετοχή των Γάλλων αξιωματικών στον 
Ελληνικό Στρατό εντοπίζεται ήδη πριν από τη 
δημιουργία του επίσημου ελληνικού κράτους, 
όταν ακόμα δεν είχε συγκροτηθεί Ελληνικός 
Στρατός με εθνικό και θεσμοθετημένο χαρακτή-
ρα. Ως γνωστόν ο πρώτος στρατός που δημι-
ουργήθηκε- εκτός ελληνικού εδάφους- αλλά για 
τους σκοπούς της Επανάστασης ήταν ο «Ιερός 
Λόχος» του Αλέξανδρου Υψηλάντη, έμπνευση 
του Μεγάλου Διδασκάλου του Γένους Γεννάδιου, 
ο οποίος στρατός καταστράφηκε στο Δραγατσάνι 
τον Ιούνιο του 1821. Σε αυτόν γνωρίζουμε την 
ύπαρξη ενός Γάλλου αξιωματικού ο οποίος συ-
νέβαλε στη διάσωση του Αλέξανδρου Υψηλάντη 
από βέβαιο θάνατο την τελευταία στιγμή.7

7  ΣΑΚΚΑ Γεωργίου, Ο Ιερός Λόχος, Αθήνα, 1973, σελ. 191-192 
και ΓΑΤΟΠΟΥΛΟΥ Δημητρίου, Αλέξανδρος Υψηλάντης, ο εθνικός 
ήρως του Εικοσιένα, Αθήνα, Ελευθερουδάκης, 1940 σελ. 64-65.

Ο Ιωάννης Καποδίστριας.
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Ακολούθως ο Δημήτριος Υψηλάντης θα 
ιδρύσει στην Καλαμάτα τον πρώτο σε ελληνικό 
έδαφος Τακτικό Στρατό, επικεφαλής και εκπαι-
δευτή του οποίου θα ορίσει τον Γάλλο Συνταγμα-
τάρχη Baleste (Παλέσσα ή Παλάσσα στα ελληνι-
κά), ενώ επικεφαλής του Πυροβολικού θα θέσει 
έναν άλλο Γάλλο Συνταγματάρχη, τον Olivier 
Voutier. Από όλους τους Γάλλους Φιλέλληνες, ο 
Baleste είναι αδιαμβισφήτητα εκείνος που βρί-
σκεται στην απαρχή της ελληνικής στρατιωτικής 
ιστορίας. Άνδρας γενναίος και ευγενής, καταγό-
ταν από τη Μασσαλία και ήταν πρώην Ταγμα-
τάρχης του ναπολεόντειου στρατού.8 Ο πατέρας 
του ήταν έμπορος και έμενε στα Χανιά.9 Ο υιός 
του, τον οποίο ο ίδιος ο Σπηλιάδης ονομάζει «ο 
Έλλην Παλάσσας», μιλούσε ελληνικά, καθώς είχε 

8  ΔΙΑΜΑΝΤΗ Κωνσταντίνου, Δημήτριος Υψηλάντης (1793-1832), 
Μέρος Πρώτον, Αθήναι, 1966, σελ. 46 και RAYBAUD Maxime, 
dans ses Mémoires sur la Grèce, Tome I, Paris, Tournachon-
Molin libraire, 1824, σελ. 424-425.

9  ΣΠΗΛΙΑΔΟΥ Νικολάου, Απομνημονεύματα, Τόμος Α’, Αθήναι, εκδ. 
Παναγιώτου-Φ. Χριστοπούλου, 1972, σελ. 169-170.

ζήσει 6 χρόνια στα Χανιά και οι Κρητικοί τον 
θεωρούσαν συμπατριώτη τους.10

Ο Baleste ανέλαβε αρχικά χρέη εκπαιδευτού 
του ελληνικού στρατεύματος, αμέσως μετά την 
άφιξή του στα Βέρβενα τον Ιούλιο του 1821, κι 
έπειτα ακολούθησε τον Στρατό στην Καλαμάτα, 
όπου ο Υψηλάντης τού ανέθεσε την οργάνωση 
και τη διοίκηση. Για τον λόγο αυτό ο Υψηλάντης 
ο ίδιος τον προήγαγε σε Συνταγματάρχη:

Ο δε Παλέσσας, άμα τη αφίξει, περί τα τέλη 
Ιουνίου εις Καλαμάς, του προειρημένου πλοίου 
και αποβιβάσει τα εν αυτώ εις την πόλιν ταύτην, 
ήρχισεν, ως παρηγγέλθη υπό του Υψηλάντου, να 
διοργανίζη τακτικόν σώμα, κατατάττων εθελο-
ντάς, ενδύων αυτούς με ιματίδιον τζόχινον, πα-
νταλόνιον πάνινον και πίλον, εν είδει σκούφιας, 
μετά εθνοσήμου τριχρώου, και οπλίζων με λογ-
χοφόρον τουφέκιον και την αναγκαίαν αποσκευ-
ήν, απάντων εκ μελανού χρώματος· επομένως 
δια των μετ’αυτού ελθόντων Φιλελλήνων εξή-
σκει αυτούς εις τα γαλλικά πεζικά γυμνάσια […]. 
Προς δε, κατά πρότασιν του Παλέσσα ωνόμασεν 
ο Υψηλάντης τους εις τους λόχους αναγκαίους 
αξιωματικούς, ήτοι λοχαγούς, υπολοχαγούς και 
ανθυπολοχαγούς.11

Οι άνδρες αυτοί, τους οποίους ο Baleste εκ-
παίδευε κατά τα «ευρωπαϊκά πρότυπα», επρό-
κειτο να αποτελέσουν τον πυρήνα του πρώτου 
συντάγματος του Ελληνικού Στρατού που φιλο-
δοξούσε να δημιουργήσει ο Υψηλάντης. 

Ο Συνταγματάρχης Olivier Voutier είναι ένας 
άλλος γνωστός Φιλέλληνας που έφτασε στην 
Ελλάδα για προσωπικούς λόγους. Το όνομά του 
έχει συνδεθεί περισσότερο με την ανακάλυψη 
της Αφροδίτης της Μήλου12 παρά με την υπη-
ρεσία του στον Ελληνικό Τακτικό Στρατό. Ο πα-
τέρας του τον ώθησε να καταταγεί στο Γαλλικό 
Βασιλικό Ναυτικό σε ηλικία μόλις 15 ετών. Όταν 
ξέσπασε η Ελληνική Επανάσταση ο «κ. Voutier», 
όπως τον αποκαλούν οι συνάδελφοί του, «είχε 

10 Στο ίδιο σελ. 214-215.
11  ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ Σ. Χρήστου, Ιστορία των κατά την Ελλην. Επανά-

στασιν εκστρατειών και μαχών και των μετά ταύτα συμβάντων, 
ων συμμετέσχεν ο Τακτικός Στρατός, από του 1821 μέχρι του 
1833, εν Αθήναις, εκ του τυπογραφείου Κ. Αντωνιάδου, 1874, 
(2η έκδοση), σελ. 21.

12  Βλ. επ’αυτού: ΧΑΛΚΟΥΤΣΑΚΗ Μ. Γιάννη, Η ιστορία της Αφροδί-
της της Μήλου, Αθήνα, 1988.

Ο κορσικανικής καταγωγής Γάλλος αξιωματικός βαλέστ 
(Γεννάδειος βιβλιοθήκη).
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μόλις χάσει ένα πολύ αγαπητό του πρόσωπο, γε-
γονός που έκανε τη ζωή του απαίσια. Αποκομ-
μένος από όλους τους δεσμούς του, […] έφυγε 
για να πολεμήσει [στην Ελλάδα] υπό τη χριστι-
ανική σημαία: επιζητούσε τον θάνατο μαζί με 
λίγη δόξα».13 

Ο Voutier αναχώρησε από τη Μασσαλία την 
1η Αυγούστου 1821, μέσω ενός πλοίου που με-
τέφερε όπλα και πολεμοφόδια, πλοίο το οποίο 
είχε ναυλώσει ο Σκοτσέζος Φιλέλληνας Συνταγ-
ματάρχης Thomas Gordon. Αρχικά, πήγε στην 
Ύδρα και από εκεί σταδιακά στην Καλαμάτα για 
να φτάσει στο στρατόπεδο του Υψηλάντη. Μόλις 
έφτασε εκεί, εντύπωση του προκάλεσε η ένδεια 
των στρατιωτών, οι περισσότεροι των οποίων 
ήταν ντυμένοι με κουρέλια και οπλισμένοι με 
χαλασμένα τουφέκια, ενώ άλλοι δεν είχαν παρά 
μόνο ξιφολόγχες τις οποίες είχαν κατασκευάσει 
μόνοι τους. Φτάνοντας στον Υψηλάντη τον βρή-
κε, όπως οι περισσότεροι από τους Φιλέλληνες, 

13  VOUTIER Olivier, Mémoires du Colonel Voutier, sur la guerre 
actuelle des grecs, Paris, Bossange frères libraires, 1823, 
σελ. 19. Τα παραθέματα στο παρόν άρθρο από γαλλική βιβλι-
ογραφία είναι σε μετάφραση της γράφουσας.

στερούμενο εξωτερικής ομορφιάς αλλά προικι-
σμένο με ιδιαίτερη μόρφωση και κυρίως αγνό 
πατριώτη. Ο Voutier, που κατατάσσει τον εαυτό 
του ανάμεσα «στους πρώτους ξένους αξιωματι-
κούς που ήρθαν στην Ελλάδα», ανέλαβε όπως 
λέει «τη διεύθυνση των εργασιών» του Πυροβο-
λικού για την πολιορκία της Τριπολιτσάς14, ενώ 
αργότερα συμμετείχε στην πολιορκία της Ακρο-
ναυπλίας και της Κορίνθου.15 

Ο Voutier, που έχαιρε του σεβασμού της Ελ-
ληνικής Κυβέρνησης, ανήκει σε αυτή τη μικρή 
κατηγορία των Φιλελλήνων που «βρήκαν τους 
Έλληνες πιο άξιους συμπόνιας παρά περιφρόνη-
σης, και οι οποίοι δεν είδαν στα ελαττώματα του 
εξευτελισμού τους παρά μονάχα νέους λόγους 
για να απεχθάνονται τους βάρβαρους κατακτη-
τές τους».16 Σε αντίθεση με πολλούς συμπατριώ-
τες του, κατανοεί πλήρως τις διαφορές ανάμεσα 
στους Έλληνες και τους Τούρκους, τα δεινά που 
υπέστη το ελληνικό έθνος και τους λόγους που 
το οδήγησαν στην Επανάσταση. Στα Απομνημο-
νεύματα που συγγράφει, περιγράφει την ιστο-
ρική διαδρομή των Ελλήνων και τους λόγους 
που επέβαλαν τη δημιουργία των Κλεφτών, ενώ 
ταυτόχρονα εμφανίζεται βαθύτατα θρήσκος. Στη 
σελίδα 49 του έργου του γράφει: 

Πέρασαν τέσσερις αιώνες υποφέροντας 
στην υποδούλωση, και τους κρίνουμε με αυστη-
ρότητα, αντί να μας προκαλεί εντύπωση που, 
κάτω από παρόμοιες συνθήκες, θα ήταν αδύ-
νατο να διατηρήσουν οποιαδήποτε αρετή. Δεν 
φοβάμαι ότι θα παρεξηγηθώ από κανέναν που 
θα έκρινε χωρίς συμπόνια. Ίσως, κανένας άλλος 
λαός δεν θα είχε επιβιώσει μετά από τόσες βα-
ναυσότητες. Η ισχυρή και καρτερική τους πίστη 
ήταν για αυτούς η σανίδα σωτηρίας. 

Κατ’ ανάλογο τρόπο δικαιολογεί τις ωμό-
τητες του πολέμου λέγοντας πως στην ουσία 
δεν ήταν τίποτε άλλο από φρικτές αντεκδική-
σεις που διέπρατταν οι δύο πλευρές, κατακρίνει 
όμως «την αρπακτικότητα των αρχηγών» και την 
«τάση για λαφυραγωγία των στρατιωτών» ως 
τακτικές που εμποδίζουν τους θησαυρούς των 
πολιορκημένων Τούρκων να φτάσουν στο δημό-

14 Βλ. στο ίδιο σελ. 67, σελ. 69 κ.ε.
15 Στο ίδιο σελ. 188.
16 Στο ίδιο σελ. (x) της Εισαγωγής.

Ο Δημήτριος ύψηλάντης.



Τεύχος 590-Τομος 174 | Ναυτική Επιθεώρηση  53

σιο ταμείο και να βοηθήσουν τον Αγώνα.17 Εντύ-
πωση εξάλλου προκαλεί και η περιγραφή που 
παραθέτει της αγνής και αφελούς αντίδρασης 
του πληθυσμού στο πέρασμα των Φιλελλήνων 
από τα χωριά. Γράφει χαρακτηριστικά: 

Δεν θα ξεχάσω σε όλη μου τη ζωή τη χαρά 
και τον ενθουσιασμό του πληθυσμού της Αργο-
λίδας, που έτρεχε μπουλούκι μπροστά μας. Οι 
γυναίκες, προσκυνώντας στη γη, έκαναν αμέ-
τρητους σταυρούς, βλέποντάς μας ως αγγέλους 
που ήρθαν από τον ουρανό για να τις σώσουν. 
Οι άνδρες, οπλισμένοι και παραταγμένοι στοιχη-
δόν, μας χαιρετούσαν με πυροβολισμούς από τα 
τουφέκια τους και μας επευφημούσαν δυνατά.18 

Ο Voutier είναι επίσης συγγραφέας και ενός 
άλλου βιβλίου που αναφέρεται στην Ελλάδα.19 
Πρόκειται για μια συλλογή που έγραψε και η οποία 
εκδόθηκε «υπέρ της Ελλάδας», δηλαδή προκειμέ-
νου τα έσοδα από την έκδοσή της να διατεθούν 
υπέρ του Αγώνα. Η συλλογή αυτή, εκτός των άλ-
λων, περιλαμβάνει και μία μελέτη που εξετάζει τις 

17 Στο ίδιο σελ. 91-92.
18 Στο ίδιο σελ. 171.
19  VOUTIER Olivier, Lettres sur la Grèce, notes et chants 

populaires, extraits du portefeuille du colonel Voutier, Paris, 
Firmin Didot et autres, 1826.

δυσκολίες που αντιτίθεντο στη δημιουργία τακτι-
κών στρατευμάτων στην Ελλάδα, καθώς επίσης 
και ορισμένες μεταφράσεις ελληνικών παραδοσι-
ακών τραγουδιών στρατιωτικού περιεχομένου. Το 
σημαντικότερο όμως κομμάτι της συλλογής είναι 
η «Μελέτη σχετικά με τα τακτικά στρατεύματα 
της Ελλάδας», όπου παρουσιάζεται η πεποίθηση 
ότι το είδος του πολέμου που είχαν υιοθετήσει 
οι Έλληνες, δηλαδή ο ανταρτοπόλεμος, πόλεμος 
που βασίζεται στη γνώση των μέσων και των 
συνηθειών του αντιπάλου, «δεν απαιτεί άλλου 
είδους στρατιώτες παρά τα Παλικάρια», καθώς 
επίσης και ότι «η λευτεριά των Ελλήνων εξαρ-
τάται περισσότερο από τον πόλεμο στη θάλασσα 
παρά από τον πόλεμο στην ηπειρωτική χώρα».20 
Οι σκέψεις αυτές του Voutier κρίνονται ιδιαίτερα 
σημαντικές από τη στιγμή που δημοσιοποιούνται 
στη Γαλλία σε μια περίοδο όπου ο συμπατριώτης 
του Φαβιέρος παλεύει στην Ελλάδα για τον σχη-
ματισμό ενός Τακτικού Σώματος το οποίο μάλιστα 
χρηματοδοτεί η Γαλλική Κυβέρνηση. Δεν θα πρέ-
πει να μας παραξενεύουν όμως, καθώς εντάσσο-
νται στο γενικότερο πλαίσιο των αμφιβολιών που 
ενίοτε εξέφραζαν διάφοροι Φιλέλληνες σχετικά 

20 Στο ίδιο σελ. xiii-xxxi.

Ο φιλέλληνας Olivier Voutier έμεινε γνωστός για την αφροδίτη της Μήλου.
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με τη χρησιμότητα που θα μπορούσε να έχει ένας 
τακτικός στρατός στην Ελλάδα και τη δυνατότητα 
αφομοίωσης των ατάκτων στρατευμάτων από το 
Τακτικό Σώμα. Όπως και να έχει όμως, η μελέτη 
αυτή του Voutier είναι ενδεικτική του γεγονότος 
ότι ακόμα και Φιλέλληνες αξιωματικοί παραδέχο-
νταν την άποψη ότι οι κλέφτες και οι αρματολοί 
ήταν οι καλύτερα προσαρμοσμένοι πολεμιστές 
στη μορφολογία του ελληνικού εδάφους και απο-
τελούσαν τους ιδανικούς αγωνιστές ενάντια σε 
έναν εχθρό με μεγάλη αριθμητική υπεροχή. 

Στην περίοδο της διακυβέρνησης του Μαυ-
ροκορδάτου, ο Voutier προήχθη σε Αντισυνταγ-
ματάρχη και ανέλαβε ως ένας από τους υπασπι-
στές του, μαζί με τον Maxime Raybaud και τον 
François Graillard.21 Τον Νοέμβριο του 1826, 

21  Απόφαση υπ’αριθμ. 102 του Προέδρου του Εκτελεστικού με 
ημερ. 10 Μαΐου 1822, η οποία μνημονεύεται στο ΖΟΥΒΑ Πα-
ναγή, Η οργάνωσις τακτικού στρατού κατά τα πρώτα έτη της 
Επαναστάσεως του 1821, Αθήναι, 1969 σελ. 70 και σελ. 108 
αντίστοιχα. 

ο Voutier συμμετείχε με τον προαναφερόμενο 
Raybaud σε μια αποτυχημένη αποστολή στην 
Αταλάντη υπό την καθοδήγηση του Ιωάννη Κω-
λέττη.22 Πέθανε στις 18 Απριλίου του 1877, στις 
Hyères. Η επιτύμβια στήλη του αναφέρει ότι εί-
ναι «ήρωας της Ελληνικής Ανεξαρτησίας».23 

Συνολικά, στο στράτευμα που είχε οργανω-
θεί από το Δημήτριο Υψηλάντη και αριθμούσε 
γύρω στα 300 με 500 άτομα, γνωρίζουμε από 
ιστορικές μαρτυρίες την ύπαρξη 43 Φιλελλή-
νων.24 Εκτός από τον Baleste, ο οποίος θα βρει 
ιδιαίτερα τραγικό θάνατο στην Κρήτη, και τον 
Voutier, συναντάμε και τον Maxime Raybaud 
ο οποίος συγκαταλέγεται ανάμεσα στους πιο 
σεβαστούς και στους πιο αντικειμενικούς στις 
κρίσεις τους Φιλέλληνες. Ο Maxime Raybaud 
έφυγε από τη Μασσαλία με ένα πλοιάριο από 
την Ύδρα, φορτωμένο με όπλα και πολεμοφόδια, 
το οποίο είχε ναυλώσει ο Μαυροκορδάτος, στον 
οποίο τον είχαν παρουσιάσει λίγες μέρες πριν 
από την αναχώρηση.25 Όταν έφτασε στο στρα-
τόπεδο, ο Raybaud εντάχθηκε στο σώμα του 
Thomas Gordon μαζί με πολλούς άλλους Γάλ-
λους, Άγγλους και Έλληνες.26 Ο ίδιος ο Raybaud 
ήταν αξιωματικός του Πυροβολικού. 

Στο δίτομο έργο του Αναμνήσεις από την 
Ελλάδα, του οποίου Έλληνες και ξένοι ιστορικοί 
αναγνωρίζουν την αντικειμενικότητα, δεν πα-
ραβλέπει να περιγράψει, όπως οι περισσότεροι 
άλλωστε από τους σύγχρονούς του, την επιρροή 
που ασκούσε ο Υψηλάντης στο στράτευμα κα-
θώς και τη λαφυροθηρία των οπλαρχηγών, με 
εξαίρεση «τον γενναίο Νικήτα». Επιπλέον, δικαι-
ολογεί τη διαμάχη ανάμεσα στους τακτικούς και 
στους ατάκτους και την αποδίδει στα συμφέρο-
ντα των οπλαρχηγών.27

Ο Raybaud συνέχισε τη στρατιωτική του δι-

22 ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ Σ. Χρήστου, ο.π. έκδοση 1910, σελ. 203.
23  Βλ. LEMAIRE Jean, Autour d’Olivier Voutier, Συμπόσιο της 

«Société Hyéroise d’Histoire et d’Archéologie», 16 Νοεμβρί-
ου 2010, διαθέσιμο στην ιστοσελίδα http://lashha.perso.sfr.fr, 
όπου πορτρέτο του Σ/χη Voutier και φωτογραφία του τάφου 
του και του εγγονού του το 1986. 

24  Βλ. επιστολή σε ΑΝΝΙΝΟΥ Μπάμπη, «Οι Φιλέλληνες του 1821», 
Ιστορικά Σημειώματα, Εν Αθήναις, Τυπογραφείον «Εστία», 
1925, σελ. 206-207.

25 RAYBAUD Maxime, ο.π. σελ. 269.
26 Στο ίδιο σελ. 409.
27  Εννοεί τον Νικήτα Σταματελόπουλο. Βλ. στο ίδιο σελ. 495 και 

σελ. 456-458 αντίστοιχα.

απομνημονεύματα από την Ελληνική Επανάσταση του 
Maxime Raybaud. 
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αδρομή στην Ελλάδα, υπό την προστασία του 
Μαυροκορδάτου τον οποίο υπηρέτησε ως υπα-
σπιστής. Εξαιτίας ενός τυχαίου γεγονότος δεν 
έλαβε μέρος στη καταστροφική για το Σώμα 
των Φιλελλήνων μάχη του Πέτα και γλίτωσε τον 
θάνατο. Μετά την ήττα στο Πέτα και τη διάλυ-
ση του «Τάγματος των Φιλελλήνων», στα τέλη 
του 1822, πήρε την απόφαση να επιστρέψει στη 
Γαλλία.28 Παρ' όλα αυτά επέστρεψε στην Ελλάδα 
το 1825, συνοδεύοντας εθελοντές και πολεμο-
φόδια για τον Αγώνα. Το 1826, σύμφωνα με 
τις σημειώσεις του Henri Fornèsy, έλαβε μέρος 
στη μάχη του Χαϊδαρίου, όπου τραυματίστηκε 
από εκπυρσοκρότηση της καραμπίνας του.29 Το 
1828, ακολούθησε ύστερα από αίτησή του το 
εκστρατευτικό σώμα του στρατηγού Maison στον 

28  Στο ίδιο, Τόμος ΙΙ, σελ. 315 και 461.
29  FORNÈSY Henri, Le monument des philhellènes, «Catalogue 

nominatif des philhellènes qui ont quitté la Grèce», no 95, 
1860, χειρόγραφο υπ’αριθμ. 1697, Εθνική Βιβλιοθήκη. 

Μωριά, αναλαμβάνοντας το ρόλο του επίσημου 
τυπογράφου του σώματος.30 Με τη βοήθεια της 
τυπογραφικής μηχανής που είχε φέρει και την 
οποία εγκατέστησε τελικά στην Πάτρα, εξέδωσε 
τη γαλλόφωνη εφημερίδα Le Courrier d’Orient, 
εφημερίδα εβδομαδιαία, πολιτική, εμπορική και 
λογοτεχνική, μία από τις πρώτες της Πάτρας και 
την πρώτη γαλλόφωνη σε ελεύθερο έδαφος. Η 
εφημερίδα αυτή κυκλοφόρησε μέχρι το τέλος 
του 1829 και έκτοτε αντικαταστάθηκε από την 
εφημερίδα Le Courier de la Grèce.31 

Ο ταγματάρχης Maurice Persat είναι ένας 
άλλος αξιωματικός Γάλλος, «ημι-αμειβόμενος» 
του οποίου η περίπτωση είναι πολύ ενδιαφέ-

30  ΘΕΜΕΛΗ-ΚΑΤΗΦΟρΗ Δέσποινα, Το Γαλλικό Ενδιαφέρον για 
την Ελλάδα στην Περίοδο του Καποδίστρια 1828-1831, Αθή-
να, εκδ. Επικαιρότητα, 1987, σελ. 85.

31  Βλ. σχετικά: ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Γεώργιος, «Αι εφημερίδες 
Courrier d’Orient-Le Courrier de la Grèce», Δελτίον της Ιστο-
ρικής και Εθνολογικής Εταιρείας της Ελλάδος, τόμ. 21, 1978, 
σελ. 469-497. 

Μνημείο υπέρ των Γάλλων Φιλελλήνων στο Ναύπλιο (1903).
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ρουσα. Για αυτόν ο Henri Fornèsy γράφει ότι 
ήταν «πρώην λοχαγός του ιππικού στη Γαλλία» 
με «χαρακτήρα ανήσυχο και περιπετειώδη».32 
Ταξίδευε και αυτός με το πλοίο που είχε ναυ-
λώσει ο Thomas Gordon, μαζί με τον Voutier 
τον οποίο ονομάζει ως «ένα από τους Γάλλους 
Φιλέλληνες της πρώτης στιγμής», καθώς και με 
άλλους Έλληνες οι οποίοι έρχονταν στην Ελλάδα 
προκειμένου να καταταγούν στο Στρατό.

Κατά συνέπεια, στα Απομνημονεύματά του 
περιγράφει την ίδια πορεία μέχρι την άφιξή του 
στο στρατόπεδο της Καλαμάτας. Μονάχα ο τόνος 
της περιγραφής του είναι εντελώς διαφορετικός 
από εκείνον του Voutier, τον οποίο δεν παραλεί-
πει να κριτικάρει ειρωνικά αρκετές φορές.33 Όσον 
αφορά τον Υψηλάντη, αναφέρει ότι τους επεφύ-

32  FORNÈSY Henri, Le monument des philhellènes, «Catalogue 
nominatif des philhellènes qui ont quitté la Grèce», no 88, 
1860, χειρόγραφο υπ’αριθμ. 1697, Εθνική Βιβλιοθήκη.

33  Βλ. PERSAT Maurice, Mémoires du Commandant Persat, 1806 
à 1844, Paris, Plon-Nourrit & Co, 1910, σελ. 80, 83 και 87.

λαξε θερμή υποδοχή και ότι μόλις έφτασαν όλο 
το στρατόπεδο πήρε τα όπλα για να τους χαιρετί-
σει με πυροβολισμούς που διήρκησαν σχεδόν μια 
ώρα ως ένδειξη χαράς και ευγνωμοσύνης. Γρά-
φει σχετικά: «Αλλά παρόλο που έλειπαν από τον 
Πρίγκιπα τα δώρα της φύσης, είχε άλλα χαρίσμα-
τα πολύ ανώτερα στην ψυχή και στα συναισθήμα-
τα, καθώς είχε μια γενναιότητα καθαρά γαλλική, 
αν και πιο εξεζητημένη, και ο πατριωτισμός του 
ήταν αληθινός και χωρίς δόλο. Ήταν επίσης πολύ 
ανώτερος στη μόρφωση από όλους τους Έλληνες 
που είχα γνωρίσει στην Ελλάδα».34

Αυτό που κρατάμε από τα Απομνημονεύ-
ματά του είναι η περιγραφή των παλικαριών 
(«pallikares»), δηλαδή των ασκεριών του Κο-
λοκοτρώνη, του Πέτρου Μαυρομιχάλη και του 
Γιατράκου, λέγοντας ότι οι πολεμιστές ήταν οπλι-
σμένοι με τουφέκια χωρίς ξιφολόγχη και μερικοί 
από αυτούς διέθεταν γιαταγάνια και πιστόλες.35 
Αναφέρει επίσης τα ονόματα πλήθους άλλων 
Γάλλων Φιλελλήνων που βρίσκονταν στο στρα-
τόπεδο εκείνη την εποχή, όπως ο Delavillasse, ο 
Blondel και ο Raybaud36, ο Margeski37, ο Justin, 
ο Guilbert, ο Delaurey, ο Eustache Micolon, ο 
Monier, ο Volguemont και ο Chauvassagne.38 
Ο Υψηλάντης, μετά την πολιορκία του Ναυπλί-
ου, «είχε την καλοσύνη» να ονομάσει τον Persat 
ταγματάρχη και πρώτο υπασπιστή του. Ονόμασε 
επίσης τους κυρίους Chauvassagne, Eustache 
Micolon και Delaurey υπασπιστές του.39 

Παρ' όλα αυτά, μετά την αναχώρηση του 
Baleste και πολλών άλλων Φιλελλήνων, κυ-
ρίως Γερμανών που εγκατέλειψαν την Ελλάδα 
εκείνη την εποχή, δίνει και αυτός την παραί-
τησή του και αναχωρεί για τη Γαλλία μαζί με 
άλλους Γάλλους, μεταξύ των οποίων οι Justin, 
Guilbert, Delaurey, Eustache Micolon κτλ.40 
Επίσης, ο Paulet και ο Vidal.41 Ο λόγος της ανα-
χώρησής του είναι η γνωριμία του και η σύνδε-
σή του με μια Τουρκάλα που ονομαζόταν Adélé. 

34 Στο ίδιο σελ. 81.
35 Στο ίδιο σελ. 82.
36 Στο ίδιο σελ. 87.
37 Στο ίδιο σελ. 93.
38  Στο ίδιο σελ. 94. Βλ. επίσης, RAYBAUD Maxime, ο.π., Τόμος 

ΙΙ, σελ. 23.
39 PERSAT Maurice, ο.π. σελ. 98.
40 Στο ίδιο σελ. 104.
41 Στο ίδιο σελ. 108.

Οι αναμνήσεις του ταγματάρχη Persat.
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για τους Φιλέλληνες γράφει ότι ήταν «Φιλέλληνας 
του 1822. Έχαιρε καλής φήμης σαν στρατιώτης. 
Έφερε το βαθμό του Συνταγματάρχη στα άτακτα 
στρατεύματα».45 Αποτελεί ιδιάζουσα περίπτωση 
Φιλέλληνα καθώς κατάφερε να υιοθετήσει τα έθι-
μα και τις συνήθειες των ατάκτων πολεμιστών 
και έγινε και ο ίδιος ένας γενναίος αρματολός. Ο 
Maxime Raybaud γράφει για αυτόν τα εξής: 

Η επιτυχία αυτή οφείλεται σε μεγάλο μέρος 
στο γενναίο Delavillasse, ο οποίος, επικεφαλής 
μερικών άτακτων Μωραϊτών, εισχώρησε πρώ-
τος στην πόλη και κατεδίωξε τον εχθρό μέχρι 
έξω από τα τείχη του φρουρίου. Όντας ικανοποι-
ημένος λίγο, από τις υπηρεσίες στις οποίες θα 
έπρεπε να περιοριστεί με τους στρατιώτες του, 
ημιτακτικούς, σχεδόν πάντα δυσαρεστημένους, 
υποσιτισμένους και κακοπληρωμένους, ο Αξιω-
ματικός αυτός αποφάσισε, λίγες εβδομάδες μετά 
την επιστροφή του Υψηλάντη στην Τριπολιτσά, να 
εγκαταλείψει το Τάγμα του Baleste για να πάει 
λίγο έξω από την Πάτρα. Λόγω της γενναιότητάς 
του γρήγορα συγκέντρωσε γύρω του μια εκατο-
στή από τους αρματολούς της Αχαΐας. Εγκαταλεί-
ποντας τη στολή του για να ντυθεί με τα ρούχα 
των κλεφτών, τα κατεξοχήν ρούχα του πολέμου, 
ακολουθούσε σε όλους τους τομείς τα έθιμα των 
νέων πολεμικών συντρόφων του, μοιραζόταν 
μαζί τους τις δυσκολίες, τις στερήσεις, ακόμα και 
αυτή την ολοκληρωτική απουσία καθαριότητας 
που χαρακτηρίζει τον τρόπο ζωής τους.  

Και εξηγεί ότι «σε αυτήν την εύκολη εγκατά-
λειψη των πολιτισμένων συνηθειών προς χάρη 
τόσο σκληρών εθίμων, κρύβεται ίσως μια μεγα-
λύτερη αξία από εκείνη που μπορούμε εξαρχής 
να φανταστούμε, αξία που γίνεται κατανοητή 
καλύτερα αν αναλογιστούμε ότι είναι ο μόνος 
ξένος που κατάφερε να προσαρμοστεί σε αυτό 
τον τρόπο ζωής».46 

45  FORNÈSY Henri, Le monument des philhellènes, «Catalogue 
nominatif des philhellènes qui ont quitté la Grèce», no 68, 
1860, χειρόγραφο υπ’αριθμ. 1697, Εθνική Βιβλιοθήκη.

46  RAYBAUD Maxime, ο.π. Τόμος II, σελ. 39. Χαρακτηριστικό της 
ένδειας της εποχής είναι επιστολή του Delavillasse προς τον 
Ιωάννη Κωλέττη, Υπουργό Πολέμου, με την οποία ζητά να του 
αποστείλει «φάρμακο από καπνό και ένα υποκάμισο γαλλικό ή 
αλβανικό». Αρχείο Ιωάννη Κωλέττη Τόμος Α’, Μέρος Πρώτο, 
Αύγουστος 1788-Ιούνιος 1824, Ακαδημία Αθηνών, Αθήνα, 
1996, σελ. 215-216. έγγρ. υπ’αριθμ. 250, 28 Απριλίου/10 
Μαΐου 1822. 

Έχοντας χάσει την οικογένειά της, προσπαθεί 
να τη σώσει και την παίρνει μαζί του. Απο-
γοητευμένος από την τύχη που τον περίμενε 
στην Ελλάδα, φεύγει παίρνοντας μαζί του την 
Adélé. Όταν φτάνει στη Μασσαλία, προσπαθεί 
να μεταπείσει ένα μεγάλο αριθμό φιλελλήνων 
οι οποίοι ετοιμάζονταν να φύγουν για την Ελ-
λάδα και μαρτυρά ότι δέχτηκε και απειλές κατά 
της ζωής του για την πράξη του αυτή. Την ίδια 
στιγμή εκφράζει επίσημα την επιθυμία του να 
παντρευτεί την Adélé την οποία ονομάζει εις το 
εξής με το γαλλικό «Adèle». 

Σύμφωνα με τη μαρτυρία του, φαίνεται ότι οι 
Φιλέλληνες διατηρούσαν σχέσεις με Τουρκάλες γυ-
ναίκες τις οποίες στη συνέχεια πουλούσαν.42 Ο ίδιος 
επιστρέφει εντούτοις στην Ελλάδα δύο φορές, μία 
φορά αφού επανεντάχθηκε στον Γαλλικό Στρατό το 
1828-1829 με το εκστρατευτικό σώμα του Μωριά 
και μία, κατά το 1831-1833, ως μέλος εκστρατευτι-
κού σώματος το οποίο είχε σταλεί για να βοηθήσει 
στη διατήρηση της τάξης, μετά το χάος που δημιουρ-
γήθηκε έπειτα από τη δολοφονία του Κυβερνήτη και 
μέχρι την άφιξη του Όθωνα. Στο ενδιάμεσο διάστημα, 
συμμετείχε στην κατάκτηση της Αλγερίας.43

Μια τελευταία εικόνα που θα πρέπει να ανα-
φέρουμε εδώ είναι –σε αντίθεση με το ό,τι συ-
νήθως πιστεύεται– η δραματική κατάσταση στην 
οποία βρισκόταν μεγάλος αριθμός από τους φι-
λέλληνες που έφτασαν στην Ελλάδα, και οι οποί-
οι πλήττονταν από τις στερήσεις και τη μιζέρια. 
Γράφει επ’αυτού: «Οι περισσότεροι από τους Φι-
λέλληνες ήρθαν στην Ελλάδα χωρίς χρήματα και 
χωρίς όπλα, και εκείνο τον καιρό δεν υπήρχαν 
ούτε ταμεία ούτε καταστήματα. Βλέπαμε επομέ-
νως στις υπαίθριες αγορές Έλληνες να πουλούν 
τα ρούχα και τα υποκάμισα αυτών που δεν εί-
χαν τίποτε, ενώ εκείνοι που είχαν φέρει όπλα τα 
πουλούσαν επίσης, για να αγοράσουν ψωμί».44

Ιδιαίτερη μνεία θα πρέπει να γίνει επίσης 
στον Φιλέλληνα Delavillasse, για τον οποίο ο 
Maxime Raybaud εκφράζει τα θερμότερα αι-
σθήματα. Ο Henri Fornèsy στις σημειώσεις του 

42  Έτσι, μιλώντας για τον Voutier, γράφει: «είχε, είναι αλήθεια, 
μια Τουρκάλα γυναίκα, όπως και οι περισσότεροι φιλέλληνες 
και νομίζω ότι δεν την πούλησε όπως έκαναν οι υπόλοιποι», 
Στο ίδιο σελ. 87.

43 BARAU Denys, ο.π. σελ. 53.
44 PERSAT Maurice, ο. π. σημείωση (1) σελ. 93.
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«Ο αξιωματικός αυτός, για μάρτυρες των 
λαμπρών πράξεών του δεν είχε παρά ανθρώ-
πους που τον ξέχασαν: πάρα πολλές φορές, 
είδε να πέφτουν Τούρκοι από τα χτυπήματά 
του, όμως αφήνει στους φίλους του τη φρο-
ντίδα να το καταστήσουν γνωστό στην κοι-
νή γνώμη».47 Και πράγματι, φαίνεται ότι ο 
Hyacinthe Delavillasse συνέχισε τη δράση 
του στην Ελλάδα και πιο συγκεκριμένα στη 
ρούμελη για πολλά χρόνια. Το γεγονός αυτό 
αποδεικνύεται από επιστολή που απέστειλε 
προς τον Υπουργό Πολέμου στις 31 Μαΐου/12 
Ιουνίου 1830 και η οποία διατηρείται στα Γε-
νικά Αρχεία του Κράτους. Με την επιστολή του 
αυτή, ζητά από τον Υπουργό να επιτρέψει την 
κατάταξή του στο «Τυπικόν Σώμα» το οποίο εί-
χε οργανώσει ο Στρατηγός Gerard, σώμα που 
συγκέντρωσε μεγάλο αριθμό πρώην ατάκτων 
πολεμιστών.48 

Ακολούθως ο αριθμός των Φιλελλήνων 
θα αυξηθεί, ώστε θα αποτελέσουν ιδιαίτερο 
Τάγμα με επίτιμο αρχηγό τον Μαυροκορδά-
το. Δημιουργείται το πρώτο Σύνταγμα Πεζικού 
βάσει νόμου της Συνελεύσεως της Επιδαύρου 
1822, στο οποίο επιβάλλεται επίσημα ο γαλ-
λικός Στρατιωτικός Κώδικας, ελλείψει ελληνι-
κού, και η γαλλική ποινική νομοθεσία. Αξίζει 
να αναφέρουμε εδώ ότι η χρήση της γαλλι-
κής στρατιωτικής και ποινικής νομοθεσίας 
στην Ελλάδα ήταν ιδιαίτερα διαδεδομένη. Ο 
Χρήστος Βυζάντιος, εκτός από ιστοριογράφος 
του Τακτικού Σώματος, είναι ο αξιωματικός 
εκείνος που πρώτος συγκέντρωσε τη γαλλι-
κή στρατιωτική νομοθεσία που εφαρμόζονταν 
τότε στον Ελληνικό Στρατό και την εξέδωσε 
σε μια συλλογή.49 Ένας άλλος Στρατοδίκης, ο 
Πέτρος Κυράλης, μεταφράζοντας μια «Συλ-
λογή ζητημάτων του Στρατιωτικού Δικαίου» 
του Chenier θα επισημάνει στον πρόλογο του 
έργου του, απευθυνόμενος προς τον Βασιλέα 
Όθωνα, την ανάγκη αναθεώρησης της γαλλι-
κής στρατιωτικής νομοθεσίας που εφαρμοζό-
ταν στην Ελλάδα για 50 χρόνια χωρίς τροπο-

47 RAYBAUD Maxime, ο.π. Τόμος I, σημείωση σελ. 258.
48  ΓΑΚ, Γραμματεία Στρατιωτικών, Φ. 12, επιστολή της 31 Μαΐ-

ου/12 Ιουνίου 1830.
49  ΒΥΖΑΝΤΙΟΣ Χρήστος, Συλλογή Στρατιωτικών Νόμων και Διατά-

ξεων. Από το 1821 μέχρι του 1853, Αθήνα, χ. ε, 1853.

ποιήσεις, ενώ στη Γαλλία η ίδια νομοθεσία είχε 
επικαιροποιηθεί και ανανεωθεί.50 

Επίσης, νομιμοποιήθηκε η κατάταξη των Φι-
λελλήνων οι οποίοι κέρδισαν δύο βαθμούς και 
ίδια δικαιώματα με τους Έλληνες. Συνολικά στην 
Κόρινθο εκείνη την εποχή υπηρετούσαν 300 Φι-
λέλληνες, εκ των οποίων οι 56 ήταν Γάλλοι.51 
Άλλοι επιφανείς Φιλέλληνες ήταν, εκτός των 
προαναφερομένων, ο François Graillard και ο 
Louis-Stanislas Daniel, οι οποίοι υπηρέτησαν 
ως υπασπιστές του Δημήτριου Υψηλάντη.  

Ο François Graillard (1793-1863), Φρα-
γκίσκος Γκραιγιάρ στα ελληνικά, λοχαγός του 
Επιτελείου του Μαυροκορδάτου, ήταν ένας από 
τους Γάλλους Φιλέλληνες που εγκαταστάθηκαν 
μόνιμα στην Ελλάδα.52 Ήταν αξιωματικός του 
Μηχανικού, απόφοιτος της Στρατιωτικής Σχο-
λής του Παρισιού και υιός Συνταγματάρχη του 
Γαλλικού Στρατού. Έχοντας τεθεί σε διαθεσιμό-
τητα μετά το 1820, έφτασε στο Άργος στις 20 
Νοεμβρίου 1821, αφού αποβιβάστηκε αρχικά 
στην Καλαμάτα μαζί με άλλους Γάλλους: τον 
Chauvassaigne, τον Micolon, τον Delorey (ή 
Delaurey), τον Paulet (νεαρό χειρούργο από το 
Nancy) και τον Volgemuth.53 Συμμετείχε σε μία 
αποστολή στην Αθήνα μαζί με τον Raybaud54 
και έλαβε μέρος και στην άλωση του Μεσο-
λογγίου, τον Οκτώβριο του 1822, μαζί με τους 
Daniel, Renecke και Brengeri.55 Το 1823 έφυγε 
μαζί με τον Daniel για τη Γαλλία, έχοντας πά-
ρει παρατεταμένη άδεια, όμως ξαναγύρισε το 
1824 στο Μεσολόγγι, προτού φύγει εκ νέου για 
τη Γαλλία, πάλι μαζί με τον Daniel. Είχε σταλεί 
αυτή τη φορά, όμως, από τον Δημήτριο Υψηλά-
ντη με σκοπό να κινητοποιήσει τους φιλελληνι-
κούς κύκλους του Παρισιού προς όφελος του 

50  ΚΥρΑΛΗΣ Π. Εγχειρίδιον των Πολεμικών Συμβουλίων ή Συλλο-
γή ζητημάτων του Στρατιωτικού Δικαίου, Μεταφρασθέν εκ του 
Γαλλικού, Εν Αθήναις, 1851. 

51 ΖΟΥΒΑ Παναγή, ο.π. σελ. 65.
52  Σχετικά με τη ζωή του και τις πολιτικές του ιδέες για την ανά-

πτυξη της Ελλάδος βλ. ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Χαρίκλεια, Ο Σαιν-
σιμονιστής François Graillard περί των ελληνικών πολιτικών 
πραγμάτων, ανάτυπον εκ του 22ου τόμου του Δελτίου Ιστο-
ρικής και Εθνολογικής Εταιρείας της Ελλάδος, Αθήναι, 1979, 
σελ. 368-394.

53 RAYBAUD Maxime, ο.π. Τόμος ΙΙ σελ. 23 και 43.
54 Στο ίδιο σελ. 232.
55 Στο ίδιο σελ. 459.
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ζητήματος της Ελλάδας.56 Και αυτό γιατί τόσο ο 
Υψηλάντης όσο και ο Κωλέττης δεν είχαν αποδε-
χτεί το Ψήφισμα Υποτέλειας προς την Αγγλία και 
εργάζονταν για την ενδυνάμωση της γαλλικής 
επιρροής στην Ελλάδα, συνεπικουρούμενοι από 
τους Γάλλους εθελοντές που εξυπηρετούσαν τα 
συμφέροντα της γαλλικής διπλωματίας. Όταν 
επέστρεψε στην Ελλάδα, πήρε μέρος στη μάχη 
στους Μύλους όπου τραυματίστηκε. Συνέχισε να 
υπηρετεί στον Στρατό του Δημητρίου Υψηλάντη 
και λέγεται μάλιστα ότι τέθηκε επικεφαλής ενός 
κινήματος τον Δεκέμβριο του 1826 που σκοπό 
είχε την εγκαθίδρυση στρατιωτικής κυβέρνησης 
υπό τον Υψηλάντη.57 Κατά την καποδιστριακή 
περίοδο, υπηρέτησε ως αρχηγός Επιτελών στο 
Στράτευμα της Ανατολικής Ελλάδας και συμμε-
τείχε στη μάχη των Θηβών αλλά και στης Πέτρας 
το 1829. Κατά την περίοδο της διακυβέρνησης 

56 ΣΠΗΛΙΑΔΟΥ Νικολάου, ο.π., τόμος Β’, σελ. 237. 
57 ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Χαρίκλεια, ο.π., σελ. 372. 

του Αυγουστίνου Καποδίστρια, ανέλαβε τη μυ-
στική αποστολή να διαβιβάσει στον Στρατηγό 
Guéhéneuc παράκληση των φιλογαλλικών κύ-
κλων του Ναυπλίου, για πρόταση Γάλλου μονάρ-
χη ο οποίος θα αναλάμβανε το στέμμα της Ελ-
λάδας.58 Η αποστολή αυτή ήταν ιδιαίτερα σημα-
ντική, καθώς έλαβε χώρα σε μία περίοδο όπου, 
μετά την παραίτηση του Δούκα Λεοπόλδου του 
Σαξ-Κόμπουργκ, πραγματοποιούνταν διαρκείς 
συσκέψεις στο Λονδίνο, όπου υποστηρίζονταν 
δύο υποψηφιότητες για το στέμμα της Ελλάδας, 
αυτή του Βυρτεμβεργιανού Πρίγκιπα Παύλου και 
αυτή του Όθωνα της Βαυαρίας. Μετά την ανα-
χώρηση του Αυγουστίνου Καποδίστρια, ο λοχα-
γός Graillard ανέλαβε, ύστερα από εισήγηση του 
Υψηλάντη, τη διοίκηση του Τακτικού Στρατού.59 

Κατά την περίοδο της βασιλείας του Όθωνα, 
ο Graillard ονομάστηκε αρχηγός του στρατιωτι-
κού οίκου του βασιλιά και στη συνέχεια τέθηκε 
επικεφαλής της πρώτης Εθνικής Χωροφυλακής 
που ο ίδιος οργάνωσε σύμφωνα με τα γαλλικά 
πρότυπα τον Ιούνιο του 1833.60 Έμεινε σε αυτή 
τη θέση μέχρι το 1834, αλλά τέθηκε γρήγορα 
σε διαθεσιμότητα πιθανότατα λόγω των σαινσι-
μονιστικών του ιδεών, τις οποίες η Αντιβασιλεία 
φυσικά δεν ενέκρινε. Ανέλαβε και πάλι χρέη 
διοικητού της Χωροφυλακής για ένα σύντομο 
διάστημα, το 1848.  

Αυτό που είναι πιο σημαντικό αδιαμφισβήτητα, 
είναι η προσπάθειά του να συμβάλει στην ανάπτυξη 
της ελληνικής κοινωνίας, την οποία είχε μελετήσει 
κατά τη διάρκεια της μακροχρόνιας παραμονής του 
στην Ελλάδα. Ο καρπός των σκέψεών του με τίτλο 
Υπόμνημα σχετικά με τον νόμο για την ανάπτυξη 
του σύγχρονου ελληνικού πολιτισμού υπεβλήθη 
στον Όθωνα, λίγο πριν αναλάβει τα καθήκοντά 
του ως μονάρχης, προκειμένου να το λάβει υπόψη 
για τη διακυβέρνηση του νέου ελληνικού κράτους. 

58 Στο ίδιο σελ. 373.
59 Βλ. παρακάτω.
60  Για τη δημιουργία της Χωροφυλακής με βάση τους αντίστοι-

χους γαλλικούς κανονισμούς βλ. ΑΝΤΩΝΙΟΥ Σ. Κωνσταντίνου, 
Ιστορία Ελληνικής Βασιλικής Χωροφυλακής 1833-1967, Τό-
μος Α’, εκδ. Οίκος Χρηματιστήριον του βιβλίου Γ. Λαδιάς κ’ ΣΙΑ 
ΕΠΕ, Αθήνα, 1964, σελ. 67-104. Η μετάφραση των κανονι-
σμών στα ελληνικά και γερμανικά ανετέθη στον Ταγματάρχη 
Σκαρλάτο Σούτσο. Βλ. επίσης, ΚΤΕΝΙΑΔΗ Σ. Νικολάου, Ελληνική 
Χωροφυλακή, Ιστορικαί Σελίδες, Τόμος πρώτος, 2η έκδοσις, 
Αθήναι, 1960, σελ. 71-80.

Η λίστα Φιλελλήνων του Στρατηγού Μακρυγιάννη.
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Δυστυχώς, οι προτάσεις του, αρκετά προοδευτικές, 
δεν εισακούστηκαν.61 Ο Graillard ανέλαβε έκτοτε 
άλλες κατώτερες θέσεις. Πέθανε στην Κηφισιά, 
στις 9 Μαΐου 1863 φέροντας τον βαθμό του Αρχι-
στρατήγου εν αποστρατεία και έχοντας αποκτήσει 
την ελληνική υπηκοότητα. 

Ο συμπατριώτης του, Louis Stanislas Daniel, 
καταγόταν από την Beauvais, ήταν αξιωματικός 
του Γαλλικού Στρατού, ημι-αμειβόμενος στην αρχή 
και στη συνέχεια τέθηκε σε αποστρατεία το 1821. 
Ήρθε στην Ελλάδα το 1821 μαζί με τον François 
Graillard και κατατάχθηκε στον Ελληνικό Στρατό 
υπό τις διαταγές του Στρατηγού Normann. Πολέ-
μησε στο Μεσολόγγι τον Οκτώβριο του 1822 και 

61  ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Χαρίκλεια, ο.π., σελ. 387. Το Υπόμνημα βρί-
σκεται στο ίδιο, σελ. 395 κ.ε. Υφίσταται όμως και μία άλλη 
εκδοχή του στην Εθνική Βιβλιοθήκη, στο Τμήμα Χειρογράφων 
με ταξιθετικό αριθμό 3159 και τίτλο: Μελέτη επί των Ηθών 
των Νέων Ελλήνων.

στο Πέτα. Στη συνέχεια, πέρασε στην υπηρεσία του 
Υψηλάντη και συμμετείχε στις προαναφερθείσες 
προσπάθειες, μαζί με τον Graillard, για την ενίσχυ-
ση της γαλλικής επιρροής στην Ελλάδα. Έφερε τον 
τίτλο του υπασπιστή στο Στράτευμα του Υψηλάντη 
στην Ανατολική Ελλάδα αλλά εγκατέλειψε τη δρά-
ση του στις 24 Ιουνίου 1829. Πέθανε στο Ναύπλιο 
στις 21 Δεκεμβρίου 1829 (ή σύμφωνα με μία άλλη 
εκδοχή, πέθανε το 1831, από λοιμό).62  

Μετά την καταστροφή του Τάγματος των 
Φιλελλήνων στο Πέτα τον Ιούλιο του 1822 και 
μέχρι το 1825 που θα αναλάβει την αρχηγία 
του Στρατού ένας άλλος Φιλέλληνας, ο Κάρο-
λος Φαβιέρος, το Τακτικό Σώμα σχεδόν θα δια-
λυθεί λόγω έλλειψης πόρων και οι άνδρες του 
θα ενσωματωθούν στα άτακτα στρατεύματα. 

62  ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Χαρίκλεια, ο.π. σημείωση υπ’αριθμ. 2, σελ. 
370-371.

Κάρολος Φαβιέρος.
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«Η Ελλάς Ευγνωμονούσα» του Θεόδωρου βρυζάκη (1858).
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Οι Γάλλοι Φιλέλληνες στον Τακτικό 
Στρατό υπό τον Κάρολο Φαβιέρο και 
οι Αξιωματικοί της Γαλλικής Στρατιάς 
του Μωριά (1825-1831)
Ο βαρόνος Charles-Nicolas Fabvier ή Φαβιέ-
ρος, ο πιο γνωστός Γάλλος Φιλέλληνας στρα-
τιωτικός, βρισκόταν στην Ελλάδα ήδη από τον 
Δεκέμβριο του 1824 σε μυστική αποστολή 
της Γαλλικής Κυβέρνησης με το ψευδώνυμο 
Borel ή Morel.63 Το 1825, μετά την καταστρο-
φή της Πελοποννήσου από τον Ιμπραήμ, η ελ-
ληνική κυβέρνηση θα του αναθέσει επίσημα 
τη διοργάνωση του Στρατού. Ο Φαβιέρος θα 
φέρει μαζί του ένα δεύτερο κύμα Φιλελλή-
νων, οι περισσότεροι από τους οποίους ήταν 
πρώην στρατιωτικοί και όχι ρομαντικοί ιδεα-
λιστές. Πρόκειται πλέον για ανοικτή επιβολή 
της γαλλικής επιρροής στον Στρατό. Εν μέσω 
αντιδράσεων από τους Έλληνες αξιωματικούς 
–πολλοί από τους οποίους είχαν εκπαιδευτεί 
στη Γαλλία– θα αναπτύξει εντυπωσιακά το 
Στράτευμα προσπαθώντας να παρέχει τα ανα-
γκαία ώστε να μη λιποτακτούν οι στρατιώτες, 
βοηθούμενος αποκλειστικά από τις συνδρομές 
της «Ελληνικής Εταιρείας του Παρισιού». Για 
την καλύτερη οργάνωσή του θα μεταφέρει το 
Στράτευμα στα Μέθανα, σε χώρο που θα ονο-
μαστεί Τακτικούπολη. Στις μέρες του ο Τακτι-
κός Στρατός θα φτάσει τους 4.000 άνδρες.64 
Η εκπαίδευσή τους βασιζόταν στον γαλλικό 
κανονισμό εκστρατείας του 1818 και ακολου-
θούνταν η γαλλική ιεραρχία βαθμών που δεν 
προϋπέθετε χρονικό διάστημα παραμονής σε 
κάθε βαθμό, αλλά την προαγωγή ύστερα από 
κένωση της θέσης. 

Παράλληλα, το 1825 θα λειτουργήσει στο 
Ναύπλιο εργοστάσιο επισκευής τυφεκίων και 
πυροβόλων υπό τον Γάλλο αξιωματικό P. L. 
Arnauld, με υλικά που είχε φέρει ο ίδιος από 
τη Γαλλία65, ενώ θα συγκροτηθεί και Στρατιω-

63  ST-CLAIR William, That Greece might still be free: The 
Philhellenes in the War of Independence, vol. 1, Oxford 
University Press, 1972, σελ. 247.

64   ΓΕΣ/ΔΙΣ, Ιστορία του Ελληνικού Στρατού, 1821-1997, Αθή-
να, ΔΙΣ, 1997, σελ. 10 και ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ Σ. Χρήστου, ο.π., σελ. 
100-101, 139.

65  ΓΕΣ/ΔΙΣ, ο.π., σελ. 10 και ΑΝΝΙΝΟΥ Μπάμπη, «Οι Φιλέλληνες 
του 1821», ο.π., σελ. 238.

τικό Νοσοκομείο στα Αμπελάκια από τον Γάλλο 
ιατρό Étienne-Maurice Bailly, ο οποίος θα είναι 
υπεύθυνος και για τη διανομή της στρατιωτι-
κής και οικονομικής βοήθειας από τη Γαλλία. Ο 
Bailly, μαζί με τον ανιψιό του Félix Blondeau, 
θα επιτύχει τη διάσωση πάνω από 30.000 ατό-
μων από ασθένειες και θα συμβάλει στη συ-
στηματική οργάνωση της ιατρικής εκπαίδευσης 
στην Ελλάδα.66 Οι Γάλλοι γιατροί και φαρμακο-
ποιοί που δραστηριοποιούνταν εκείνη την επο-
χή στον Ελληνικό Στρατό και για τους οποίους 
έχουμε πληροφορίες είναι 1767, ενώ συνολικά 
γνωρίζουμε τα ονόματα 48 Γάλλων στρατιω-
τικών που υπηρετούσαν στον Τακτικό στρατό 
υπό τον Φαβιέρο.68 Η εκπαίδευση των στρα-
τιωτικών θα ανατεθεί στον Γάλλο αξιωματικό 
Maillet ή Mayes, ο οποίος θα ιδρύσει εντός 
του Στρατεύματος ένα «Σχολείο Διοίκησης» 
(École d’Administration) διδάσκοντας το Γαλ-
λικό Σύστημα Επιμελητείας του Στρατού.69 Μέσα 
σε αυτό το Τακτικό Σώμα, εντάχθηκε και ένα 
μικρό Σώμα Ιππικού υπό τη Διοίκηση του Γάλ-
λου Επίλαρχου Angely Régnault-de-St-Jean, ο 
οποίος είχε φέρει από τη Γαλλία τα μέσα που 
ήταν αρχικά απαραίτητα για τη συγκρότηση του 
Σώματος.70 

Ο Φαβιέρος θα συμμετάσχει με το Τακτικό 
Σώμα σε διάφορες πολεμικές επιχειρήσεις, άλ-
λες επιτυχημένες άλλες όχι, η σπουδαιότερη εκ 

66  Για το φιλελληνικό έργο και τη ζωή του Bailly βλ. ΠρΟΒΑΤΑ 
Δέσποινα, Bailly Étienne-Marin 1796-1837, ένας σαινσιμονι-
στής στην επαναστατημένη Ελλάδα, Αθήνα, εκδ. Σοκόλη, 2008.

67  Βλ. ΠΟΥρΝΑρΟΠΟΥΛΟΥ Κ. Γεωργίου, Ιατρική και Ιατροί κατά 
την Εθνεγερσίαν (Ανάτυπον από το περιοδικόν ΝΕΑ ΕΣΤΙΑ, 
Χριστούγεννα 1970, τεύχος 1043), Αθήναι 1970, και κυρίως 
σελ. 13. 

68  Με βάση όλους τους καταλόγους στο έργο του FORNÈSY Henri, 
Le monument des philhellènes, 1860, χειρόγραφο υπ’αριθμ. 
1697, Εθνική Βιβλιοθήκη.  

69  Για τη μέθοδο διδασκαλίας που ακολουθούσε βλ. ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ 
Σ. Χρήστου, ο.π., σελ. 94-95.

70  Ο Auguste Régnault (ή Régnaud) de St-Jean d’Angely όπως 
είναι το πλήρες όνομά του προερχόταν από οικογένεια με ευ-
γενική καταγωγή. Μετά την ήττα στην Κάρυστο όπου το Σώμα 
του έχασε είκοσι περίπου άνδρες καθώς και τη φημισμένη 
σημαία του, την οποία είχαν κεντήσει Φιλελληνίδες κόρες στο 
Παρίσι και είχε επιδοθεί στον ίδιο λίγο πριν την αναχώρηση 
του από τη Γαλλία, βαθιά λυπημένος, υπέβαλε την παραίτησή 
του και έφυγε για τη χώρα του. Εκεί συνέχισε την καριέρα 
του φτάνοντας μέχρι τον βαθμό του Στρατάρχη: ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ Σ. 
Χρήστου, ο.π., σελ.120-121 και ΑΝΝΙΝΟΥ Μπάμπη, «Οι Φιλέλ-
ληνες του 1821», ο.π., σελ. 150. 
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των οποίων είναι η επιχείρηση για την άρση του 
αποκλεισμού της Ακροπόλεως από τους Τούρ-
κους το 1826. Θα αποχωρήσει εν μέσω θλίψης 
από την Ελλάδα το 1827, αλλά θα επανέλθει 
με τη Στρατιά του Μωριά το 1828 ζητώντας να 
του δοθεί πλήρης ελευθερία δράσης από τον 
Κυβερνήτη. Τελικά, θα αναχωρήσει και πάλι, αυ-
τή τη φορά οριστικά, κατόπιν διαφωνίας με τον 
Κυβερνήτη.71 

Η άφιξη της Γαλλικής Στρατιάς του Μωριά 
υπό τον Γάλλο Στρατηγό Maison τον Αύγου-
στο του 1828 θα αποτελέσει την πιο ξεκά-
θαρη έκφραση επιβολής της γαλλικής πολι-
τικής στα ελληνικά πράγματα. Σε εκτέλεση 
του πρωτοκόλλου του Λονδίνου του 1828 
θα αποβιβαστεί στην Πελοπόννησο η Γαλλι-
κή Στρατιά του Στρατηγού Maison αποτελού-
μενη από 15.000 άτομα, έργο της οποίας θα 
είναι η εκκένωση της Πελοποννήσου από τα 
αιγυπτιακά στρατεύματα και η αποκατάστασή 
της. Με την άφιξη τής, η γαλλική κυβέρνηση 
θα υποβάλει στον Κυβερνήτη αίτημα για την 
οργάνωση του Ελληνικού Στρατού με γαλλική 
οικονομική βοήθεια της τάξεως των 100.000 
φράγκων το μήνα, υπό την προϋπόθεση ότι ο 
Διοικητής θα είναι Γάλλος, αλλά και ο διαχει-
ριστής της βοήθειας. Έργο επίσης του Γάλλου 
Διοικητού θα είναι και η εκπόνηση σχεδίου για 
την απορρόφηση των ατάκτων και την «τακτι-
κοποίησή» τους.72 Μετά από συμφωνία με τον 
Κυβερνήτη, τον Ιούλιο του 1829, διορίστηκε 
τελικά επικεφαλής του Στρατεύματος ο Συ-
νταγματάρχης Camille-Alphonse Trézel73 και 
η Επιμελητεία του Στρατού ανατέθηκε στον 
αξιωματικό Saint Martin. 

Τα ποσά που δαπανήθηκαν επίσημα από τη 
γαλλική κυβέρνηση για την οργάνωση και συ-
ντήρηση του Τακτικού Στρατού ανέρχονται για 

71  Για τα διάφορα στάδια των σχέσεων του Καποδίστρια και 
του Κάρολου Φαβιέρου καθώς και την αλληλογραφία τους, 
βλ. ΛΟΥΚΑΤΟΣ Σπυρίδων, «Ιω. Καποδίστριας και Καρ. Φα-
βιέρος», Μνημοσύνη, τόμος Β’, Αθήνα, 1968-1969, σελ. 
217-277. 

72  ΜΠΑΛΩΤΗ ξένη, Μαιζών, ένας Μεγάλος Φιλέλληνας, Αθήνα, 
Ελληνική Ευρωεκδοτική, 1993, σελ. 195. Για τις λεπτομέρειες 
της συμφωνίας βλ. ΚρΕΜΜΥΔΑΣ Βασίλης, «Ο Γαλλικός στρα-
τός στην Πελοπόννησο», Πελοποννησιακά, τόμος ΙΒ’, Αθήνα, 
1976-1977, σελ. 87.

73 Γενική Εφημερίς της Ελλάδος, αρ. 56, 22 Ιουλίου 1829.

την τριετία 1828-1830 σε 6.623.960 φράγκα.74 
Όμως, η παροχή οικονομικής βοήθειας θα στα-
ματήσει απότομα τον Ιούλιο του 1830, μετά τις 
πολιτικές αναταραχές στη Γαλλία και την αλλαγή 
του καθεστώτος. Παρ' όλα αυτά οι Γάλλοι, και 
παρά την πίεση των Άγγλων, θα πετύχουν την 
παραμονή μέρους της Στρατιάς (5.000 από τις 
14.000 άνδρες) στην Πελοπόννησο και μετά την 
εκκένωσή της. Επιθυμία του Κυβερνήτη ήταν η 
χρήση των στρατευμάτων αυτών προς απελευ-
θέρωση της Εύβοιας και της Στερεάς. Το Σώμα 
αυτό μετονομάστηκε απροκάλυπτα σε «Ταξιαρ-
χία Κατοχής του Μωρέως»75 ενώ παράλληλα με 
διαταγή του Συνταγματάρχη Trézel εντάχθηκαν 
στον Ελληνικό Στρατό συνολικά 151 ή 156 Γάλ-
λοι αξιωματικοί.76 Ο Συνταγματάρχης Pellion 
ορίστηκε Αρχηγός του Γενικού Επιτελείου, ο αξι-
ωματικός Saint Martin παρέμεινε Στρατιωτικός 
Επιμελητής, ο Auguste Guerin διορίστηκε Στρα-
τιωτικός Υποεπιμελητής, ο Pourchet ανέλαβε το 
οπλοστάσιο, ενώ επίσης θεσμοθετήθηκε μόνιμο 
στρατοδικείο το οποίο εφάρμοζε επισήμως τον 
γαλλικό στρατιωτικό ποινικό κώδικα. Οι στολές 
του Στρατού ήταν ίδιες με τις γαλλικές, το σύ-
στημα προαγωγής επίσης. Ο Saint Martin, όπως 
και ο Mayes πρωτύτερα, οργάνωσε «Σχολή Διοί-
κησης» όπου Έλληνες αξιωματικοί, γνώστες της 
γαλλικής γλώσσας, διδάσκονταν την εφαρμογή 
του γαλλικού συστήματος λογιστικότητας και 
επιμελητείας. Οι αξιωματικοί αυτοί έδιναν όρκο 
στον Γάλλο προϊστάμενό τους, φορούσαν στολές 
όμοιες με των Γάλλων οικονομικών υπαλλήλων 
και συνέτασσαν τους λογαριασμούς στη γαλλι-
κή γλώσσα. Έτσι, «άπας ο Ελληνικός τακτικός 
στρατός τακτοποιηθείς κατ’ουδέν διέφερε του 
γαλλικού», όπως θα σημειώσει ο Χρήστος Βυ-
ζάντιος.77 Τέλος, εφαρμόστηκε η υποχρεωτική 
στρατολογία και θεσπίστηκε ο θρησκευτικός όρ-
κος για λόγους πειθαρχίας (ύστερα από πρόταση 
του Συνταγματάρχη Trézel).

Εκτός από τους ανωτέρω, θα φτάσουν στην 
Ελλάδα στα τέλη του 1827 κατόπιν αιτήσεως του 
Κυβερνήτη και υπόδειξης του Γάλλου Υπουργού 

74  ΛΟΥΚΟΣ Χρήστος, Η αντιπολίτευση κατά του Κυβερνήτη Ιω. 
Καποδίστρια 1828-1831, Αθήνα, Θεμέλιο, 1988, σελ. 64-65.

75 ΘΕΜΕΛΗ-ΚΑΤΗΦΟρΗ Δέσποινα, ο.π., σελ. 66.
76 Στο ίδιο, σελ. 67.
77 ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ Σ. Χρήστου, ο.π., σελ. 304-305.
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Άμυνας, ο μηχανικός Σταμάτης Βούλγαρης και 
οι απόφοιτοι της Γαλλικής Πολυτεχνικής Σχολής 
Auguste-Théodore Garnot, ο γεωγράφος Jean-
Pierre-Eugène-Félic Peytier και ο Jean-Henri 
Pauzié-Banne, προκειμένου να βοηθήσουν 
στην αρχιτεκτονική αναδόμηση της χώρας.78 Ο 
Σταμάτης Βούλγαρης, αξιωματικός του Γαλλικού 
Στρατού μαζί με τον Garnot, θα καταρτίσουν το 
πολεοδομικό σχέδιο της Τριπολιτσάς και της Κο-
ρίνθου που ο Garnot θα ολοκληρώσει μόνος. 
Ο Βούλγαρης θα εκπονήσει το νέο σχέδιο της 
Πάτρας και μέρος του σχεδίου του Ναυπλίου.79 
Ο Peytier θα μείνει γνωστός στην Ελληνική Ιστο-
ρία για τους χάρτες της Πελοποννήσου αλλά και 
για το λεύκωμά του, ενώ ένας άλλος μηχανικός, 
ο Audoy, θα υπολογίσει με λεπτομέρεια όλα τα 
άυλα και υλικά μέσα που ήταν απαραίτητα για τη 
διάνοιξη της διώρυγας της Κορίνθου.80 Ο Garnot 
θα τεθεί επικεφαλής του Σώματος Οχυρωματο-
ποιίας και Αρχιτεκτονικής, το οποίο συστάθηκε 
το 1829 και αποτελείτο από 20 μόλις μέλη, 

78  ΘΕΜΕΛΗ-ΚΑΤΗΦΟρΗ Δέσποινα, ο.π., σελ. 44 και ΜΠΑΛΩΤΗ 
ξένη, ο.π., σελ. 186.

79  KARDAMITSI-ADAMI Maro, «Les études des architectes Grecs 
en France: modèles, approches, influences», ανακοίνωση στο 
Συμπόσιο του «Fondation Hellénique de Paris», σελ. 2-3 δι-
αθέσιμη στην ιστοσελίδα: http//www.fondation-hellenique.fr.

80  Υπόμνημα του Audoy στο Στρατηγό Maison, 11 Δεκεμβρίου 
1828, στο ΚρΕΜΜΥΔΑΣ Βασίλης, ο.π., σελ. 95.

εκ των οποίων οι 12 αξιωματικοί, όλοι υψηλά 
αμειβόμενοι και με σπουδές στη Γαλλία, όπως 
και ο Εμμανουήλ Μανιτάκης και ο Εμμανουήλ 
Καλέργης. Ένας άλλος αξιωματικός του σώμα-
τος αυτού, ο Ιωάννης Γενησαρλής, θα εγκατα-
στήσει κατά το διάστημα 1870-1875 το πρώτο 
σύστημα υδροδότησης στην Ελλάδα, φέρνοντας 
τους σωλήνες αποκλειστικά από τη Γαλλία.81 Τον 
Garnot θα αντικαταστήσει μετά την αποχώρησή 
του το 1830 ο Αριστείδης Βαλλιάνος. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι μέχρι το 1878 ο 
όρος «μηχανικός» ήταν κοινός τόσο για τον 
στρατιωτικό όσο και για τον πολιτικό μηχανικό. 
Ο πρώτος που χρησιμοποίησε τον όρο «πολιτι-
κός μηχανικός» ήταν ο Τηλέμαχος Βλασσόπου-
λος το 1859, ο οποίος σε άρθρο του συγκρίνει 
τις σχολές αρχιτεκτονικής της Γαλλίας και της 
Ελλάδας καταλήγοντας στο συμπέρασμα ότι 
η εκπαίδευση που παρεχόταν στο Σώμα Οχυ-
ρωματοποιίας και Αρχιτεκτονικής του Στρατού 
ήταν ανώτερη από εκείνη που παρεχόταν σε 
αντίστοιχες σχολές του Παρισιού. Ο διαχωρι-
σμός μεταξύ πολιτικού και στρατιωτικού μη-
χανικού θα καθιερωθεί μετά το 1878 με τη 
σύσταση Σώματος Πολιτικών Μηχανικών που 
υπαγόταν στην Υπηρεσία Δημοσίων Έργων του 
Υπουργείου Εσωτερικών.82  

Τον Ιανουάριο του 1829 εξάλλου, ο Henri 
Pauzié θα υποβάλει σχέδιο νόμου στον Κυβερ-
νήτη για τη δημιουργία Κεντρικού Πολεμικού 
Σχολείου (σημερινή Στρατιωτική Σχολή Ευελπί-
δων) στα πρότυπα της Γαλλικής Πολυτεχνικής 
Σχολής του Παρισιού. Το σχέδιο θα εγκριθεί και 
ο Pauzié θα αναλάβει τη διοίκηση της Σχολής. 
Τα μαθήματα που διδάσκονταν στη Σχολή ήταν 
πολύ εξειδικευμένα και για τη διδασκαλία τους 
χρησιμοποιούνταν εγχειρίδια απευθείας στα 
γαλλικά ή μεταφράσεις γαλλικών κανονισμών 
προσαρμοσμένων στα ελληνικά δεδομένα. Η θέ-
ση της γαλλικής γλώσσας ήταν εξέχουσα εκείνη 
την εποχή και η εκμάθησή της θεωρείτο απαραί-
τητη και επιβεβλημένη σε τέτοιο βαθμό, ώστε το 

81  ASSIMACOPOULOU Fotini, CHATZIS Konstantinos et MAVRO-
GONATOU Georgia, «Implanter les “ponts et chaussées” 
européens en Grèce: Le rôle des ingénieurs du corps du 
génie, 1830-1880», στο Quaderns d’Història de l’Enginyeria, 
Volum X, 2009, σελ. 331-350.

82 ASSIMACOPOULOU Fotini κ.α., ο.π., σελ. 333 και 337.

Στολές του Πεζικού 1832.
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1832 μαθητής της Σχολής θα απευθύνει γράμμα 
προς τον Έλληνα Διοικητή της Σχολής γραμμένο 
στη γαλλική γλώσσα. Η ύλη των γαλλικών μα-
θημάτων τότε ήταν διπλάσια από την αντίστοιχη 
των ελληνικών.83  

Τέλος, τον Οκτώβριο του 1829 συγκροτή-
θηκε το «Σώμα των Ακολούθων», με νέους 
εκπαιδευόμενους από τα παιδιά των οπλαρ-
χηγών, τα οποία υπηρετούσαν στο Σώμα αυ-
τό ως αξιωματικοί. Το σώμα αυτό είχε αρχικά 
ορισθεί να συγκροτηθεί από 20 άτομα, όμως 
τελικά το σχέδιο δεν στέφθηκε με επιτυχία.84 
Επιπλέον, τον Νοέμβριο του 1829, ο Στρατη-
γός Trézel αντικαταστάθηκε από τον Στρατηγό 
Gerard, ο οποίος επιφορτίστηκε με σχέδιο από 
τη Γαλλία για την «τακτικοποίηση» των ατά-
κτων. Ο Στρατηγός Gerard θεωρείται πατέρας 
του «Τυπικού Τάγματος», που επέβαλλε τη 
συνεκπαίδευση τακτικών και ατάκτων στρατι-
ωτών ως μέσο για τη στρατιωτική κατάρτισή 
τους. Και το σχέδιο αυτό σταδιακά ναυάγησε.85 

Εκτός των ανωτέρω, ένας άλλος Γάλλος 
αξιωματικός με σημαντικό έργο ο οποίος δεν 
είναι πολύ γνωστός, ήταν ο Στρατηγός Dentzel 
ο οποίος έδρασε στη ρούμελη (στη Στρατιά της 
Δυτικής Ελλάδας) αρχικά μαζί τον Άγγλο Στρα-
τάρχη Church και στη συνέχεια αντικαθιστώντας 
τον, έχοντας υπό τις διαταγές του και άλλους 
Γάλλους αξιωματικούς. Ο Dentzel στην προσπά-
θειά του να καταπολεμήσει τις οικονομικές απά-
τες στον Στρατό, εισηγήθηκε στον Κυβερνήτη 
μια σειρά από προτάσεις, ανάμεσα στις οποίες 
συγκαταλέγονται και η ανάγκη για την έκδο-
ση ταυτότητας και ατομικού μητρώου για τους 
Στρατιωτικούς, πρόταση που εφαρμόστηκε.86 Ο 
Αξιωματικός αυτός πέθανε στη Βόνιτσα από λοι-
μώδη ασθένεια το 1829.

83  ΚΑΣΤΑΝΗΣ Ανδρέας, Η Στρατιωτική Σχολή των Ευελπίδων κα-
τά τα πρώτα χρόνια της λειτουργίας της 1828-1834, Αθήνα, 
Ελληνικά Γράμματα, 2000, σελ. 99.

84  Για τα ονόματα των «Ακολούθων» (Attachés) και τα μαθήματα 
που διδάσκονταν οι εκπαιδευόμενοι, βλ. στο ίδιο, σελ. 63-68.

85  Για το «Τυπικόν Τάγμα» και την ιστορία του, βλ. ΒΑΚΑΛΟΠΟΥ-
ΛΟΣ Απόστολος, Τα Ελληνικά Στρατεύματα του 1821, Θεσσα-
λονίκη, εκδ. Βάνιας, 1991, σελ. 273-279.

86  Βλ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Ι. Στέφανου, «Η οργάνωση του στρατού 
της Δυτικής Στερεάς Ελλάδας επί Καποδίστρια», Ανάτυπον από 
τα Ελληνικά, τόμος 18ος, Θεσσαλονίκη, Εταιρεία Μακεδονικών 
Σπουδών, 1964, σελ. 154-157 για τον Dentzel, τη δράση του 
και την αλληλογραφία του με τον Καποδίστρια.

Τέλος, ακόμα ένας άλλος Γάλλος αξιωμα-
τικός της ίδιας περιόδου, ο Auguste-Hilarion 
Touret, έπειτα υπασπιστής του Βασιλιά Όθωνα 
και φρούραρχος Αθηνών, θα εργαστεί για τη 
δημιουργία του πυροσβεστικού σώματος στην 
Αθήνα, το 1850, με βάση γαλλικούς κανονι-
σμούς. Και εκείνος θα αφήσει την τελευταία 
του πνοή στην Αθήνα και μάλιστα στον Πει-
ραιά, εν πλω από τη συγκίνησή του κατά την 
επιστροφή του από τη Γαλλία ύστερα από τα-
ξίδι που πραγματοποίησε για λόγους υγείας.87 
Ο Αντισυνταγματάρχης Hilarion Touret είναι 
γνωστός για τη λίστα των Φιλελλήνων που 
συνέταξε και η οποία περιέχει τα ονόματα 276 
ανδρών που πέθαναν για την Ελλάδα. Μέσα σε 
αυτά τα ονόματα βρίσκουμε 61 Γάλλους.88 Με 
μέριμνα του ιδίου κατασκευάστηκε το 1841 
στην καθολική εκκλησία της Μεταμόρφωσης 
του Σωτήρα στο Ναύπλιο, μνημείο το οποίο 
φέρει τα ονόματα των Φιλελλήνων που πέθα-

87  Ίδιες πληροφορίες στο ΑΝΝΙΝΟΥ Μπάμπη, «Οι Φιλέλληνες 
του 1821», ο.π., σελ. 154-155 και «Αι Αθήναι κατά το 1850», 
ο.π., σελ. 331. Επίσης βλ. Δρ. ρΟΥΣΣΟΥ-ΜΗΛΙΔΩΝΗ Ν. Μάρκου, 
Επιτρόπου Καθολικής Εκκλησίας Ναυπλίου, «Auguste Hilarion 
Touret 1797-1858», σε Ναυπλιακά Ανάλεκτα, VII, Έκδοση Δή-
μου Ναυπλιέων, Δεκέμβριος 2009, σελ. 233-235.

88 ΤρΑÏΜΠΕρ Ερρίκου, ο.π., σελ. 137.

Επιστολή του Κυβερνήτη Καποδίστρια σχετικά με την 
επιθεώρηση του στρατεύματος από τον Γάλλο Στρατηγό 
Gerard (ΓαΚ, Γραμματεία Στρατιωτικών, Φακ. 120).
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ναν εξαιτίας του πολέμου ή λόγω αρρώστιας, 
την εθνικότητά τους, τον τόπο και την ημε-
ρομηνία θανάτου τους.89 Ο Μπάμπης Άννινος, 
στο έργο του «οι Φιλέλληνες του 1821», μετα-
φέρει τη λίστα του Touret.90 Ο Ελβετός αξιω-
ματικός Henri Fornèsy το 1860, συμπλήρωσε 
τη λίστα αυτή και τη δημοσίευσε στο έργο του 
Το μνημείο των Φιλελλήνων (Le Monument 
des Philhellènes). Το έργο αυτό περιέχει μια 
λίστα με τα ονόματα 286 Φιλελλήνων που πέ-
θαναν στην Ελλάδα, από το 1821 ως το 1860, 
καθώς και μια δεύτερη λίστα η οποία περιέχει 
τα ονόματα 121 Φιλελλήνων που ήρθαν στην 
Ελλάδα αλλά αναχώρησαν πριν το 1860, και 
τέλος μια τρίτη, η οποία περιέχει τα ονόματα 
των Φιλελλήνων που ήρθαν στην Ελλάδα κατά 
τη διάρκεια του πολέμου και παρέμειναν σε 
αυτή ακόμα και μετά το 1860. Η λίστα αυτή 
δεν περιέχει παρά μονάχα 16 ονόματα.91 Και 
οι τρεις αυτές λίστες, οι οποίες περιέχουν ένα 
σύνολο 423 ονομάτων, δημοσιεύθηκαν στα 
ελληνικά, στον πρώτο τόμο της εφημερίδας 
ΕΒΔΟΜΑΣ που κυκλοφορούσε στην Αθήνα μέ-
χρι το 1891.92 Πέραν των ανωτέρω, ο Στρα-
τηγός Μακρυγιάννης είναι επίσης γνωστό ότι 

89  Βλ. επ’αυτού: Δρ. Μάρκος Ν.ρΟΥΣΣΟΣ-ΜΗΛΙΔΩΝΗΣ, «Το μνη-
μείο των Φιλελλήνων στο Ναύπλιο», περιοδικό Σύγχρονα Βή-
ματα, τεύχος 68, Αθήνα, 1991, σελ. 224-254. 

90  ΑΝΝΙΝΟΥ Μπάμπη, «Οι Φιλέλληνες του 1821», ο.π., σελ. 131-
250 (κατάλογος σελ. 245-250). Σε αυτό το έργο ο Μπάμπης 
Άννινος μεταγράφει –στα ελληνικά– μεγάλο μέρος των πλη-
ροφοριών που αφορούν τους Φιλέλληνες όπως αυτές ανα-
φέρονται στο χειρόγραφο του Henri Fornèsy, το οποίο είχε 
αναμφίβολα λεπτομερώς μελετήσει. 

91  Οι κατάλογοι αυτοί καθώς και «πληροφορίες για την ταφή 
και τα εγκαίνια του Μνημείου του Φιλελλήνων που πραγμα-
τοποιήθηκε στην καθολική εκκλησία του Ναυπλίου στις 4/16 
Ιουλίου 1842, προς τιμήν των Φιλελλήνων που πέθαναν για 
την Ανεξαρτησία της Ελλάδας» βρίσκονται ενωμένοι σε ένα 
τόμο και αποτελούν τα μέρη του έργου του FORNÈSY Henri, 
Le monument des philhellènes, 1860, έργο χειρόγραφο που 
βρίσκεται στο Tμήμα Χειρογράφων της Εθνικής Βιβλιοθήκης 
με ταξιθετικό αριθμό 1697. Ένα άλλο χειρόγραφο του Fornèsy, 
το οποίο όμως δεν είναι ευρέως γνωστό είναι: «l’Histoire du 
corps régulier de la Grèce depuis sa première organisation 
en 1821 jusque 1831» (δηλ. η Ιστορία του τακτικού σώματος 
της Ελλάδας από την οργάνωσή του το 1821 μέχρι το 1831) 
που αποτελεί στην ουσία μετάφραση του ομότιτλου έργου του 
Χρήστου Βυζαντίου. Αποτελείται από 210 σελίδες και εκτίθεται 
στο ίδιο τμήμα της Βιβλιοθήκης, με αριθμό 1736.

92  «Οι Φιλέλληνες», Εφημερίδα ΕΒΔΟΜΑΣ, εκδιδομένη «κατά Κυ-
ριακήν», Έτος Α’ (1884), Τόμος Α’ αρ. 1, χ.ημ., ως και αρ. 27, 
2 Σεπτεμβρίου 1884.

συνέταξε μια λίστα η οποία περιέχει τα ονόμα-
τα 390 Φιλελλήνων.93

Μετά την άνοδο του βασιλιά Λουδοβίκου 
Φίλιππου στον θρόνο της Γαλλίας το 1830, στα-
μάτησε η βοήθεια που μέχρι τότε απέστελλε η 
Γαλλική Κυβέρνηση και άλλαξε άρδην η στάση 
των Γάλλων αξιωματικών, οι οποίοι άρχισαν να 
διατυπώνουν κατηγορίες κατά του Κυβερνήτη. 
Θα ακολουθήσει η δολοφονία του Κυβερνήτη, 
η αποχώρηση των περισσοτέρων Γάλλων και η 
εμπλοκή ορισμένων από αυτών στη διαδικασία 
διαλεύκανσης της δολοφονίας.94 Την αρχηγία 
του Τακτικού Σώματος θα αναλάβει τότε προσω-
ρινά ο «παλαιός Φιλέλληνας» François Graillard, 
μέχρι την άφιξη του Όθωνα και εν μέσω ταρα-
χώδους κλίματος. 

Είναι σαφές ότι οι Γάλλοι Φιλέλληνες που 
έδρασαν στον πρώτο Ελληνικό Στρατό δεν εξα-
ντλούνται σε αυτούς που παρουσιάστηκαν πα-

93  Για τον κατάλογο, βλ. Στρατηγού ΜΑΚρΥΓΙΑΝΝΗ, Απομνημο-
νεύματα, Τόμος Β΄, Αθήνα, εκδ. Βεργίνα, χ.ημ., σελ. 554. Ο 
κατάλογος φέρει τον τίτλο «Η Ελλάς ευγνωμονούσα γράφει 
εις την πλάκα της Αθανασίας τα ονόματα των αγωνισθέντων 
υπέρ της Ελευθερίας της Φιλελλήνων».  

94  ΑΣΠρΕΑ Γεωργίου, Πολιτική Ιστορία της Νεωτέρας Ελλάδος 
(1821-1912), Αθήνα, εκδ. Χρήσιμα βιβλία, 1930, σελ. 102.

Auguste Hilarion Touret.
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ραπάνω. Τα ονόματά τους είναι πολλά για να 
χωρέσουν σε ένα μικρό άρθρο. Το έργο τους 
και η δράση τους σε αυτή τη δύσκολη δεκαετία 
από το 1821 ως το 1831 χωρά περισσότερη 
ανάλυση και σχολιασμό. Η συμβολή τους όμως 
στην οργάνωση του Τακτικού Στρατού είχε ση-
μαντικές συνέπειες στην ελληνική στρατιωτική 
παράδοση. Μέσω της δράσης των γαλλικών 
Φιλελληνικών Εταιρειών κατά την περίοδο 
1824-1828, αλλά κυρίως μέσω της κατάτα-
ξης Γάλλων αξιωματικών στον Ελληνικό Στρα-
τό κατά την καποδιστριακή περίοδο, ο μικρός 
Ελληνικός Τακτικός Στρατός θα διαποτιστεί από 
το γαλλικό στρατιωτικό πνεύμα και θα οργανω-
θεί «κατά γαλλικό τρόπο». Από τη μια πλευρά 
ο Συνταγματάρχης Φαβιέρος κι από την άλλη 
οι αξιωματικοί του Εκστρατευτικού Σώματος 
του Μωριά, όλοι τους, οδηγούμενοι άλλοτε από 
προσωπικές φιλοδοξίες και άλλοτε ενεργώντας 
ως εκτελεστικά όργανα της κυβέρνησής τους, 
θα εμπλακούν ασυνείδητα ή εκούσια στην προ-
σπάθεια της χώρας τους να αυξήσει την επιρροή 
που ασκούσε στο μικρό ελληνικό κράτος και θα 
αφήσουν το αποτύπωμά τους στην οργάνωση 
του Στρατού στους βασικούς τομείς: στρατιωτική 
νομοθεσία, κανονισμοί εκπαιδεύσεως, τρόπος 
προαγωγής, στολές, στρατιωτικός εξοπλισμός, 
ακόμα και αυτή η Στρατιωτική Σχολή, θα φέρουν 

γαλλικά χαρακτηριστικά. Κατά συνέπεια, το ελ-
ληνικό έθνος θα δεχθεί στα πρώτα του βήματα 
τη γαλλική επιρροή, μαζί και ο Στρατός κατά τα  
αρχικά στάδια της οργάνωσής του.

Η προσπάθεια αυτή εξυπηρετούσε βέβαια 
τα συμφέροντα της γαλλικής διπλωματίας, της 
οποίας το ενδιαφέρον για την Ελλάδα και ει-
δικότερα για τον Μωριά είχε από καιρό εκδη-
λωθεί. Έτσι, η Γαλλία θα ακολουθήσει για την 
Ελλάδα τακτική παρόμοια με εκείνη που είχε 
ακολουθήσει στην περίπτωση της Αιγύπτου και 
επιπλέον θα υποδείξει και Γάλλο υποψήφιο μο-
νάρχη για τον ελληνικό θρόνο. Στο τέλος, όμως, 
το σχέδιο αυτό θα αποτύχει. Μονάχα η γαλλική 
στρατιωτική παράδοση θα παραμείνει ζωντα-
νή στους κόλπους του Ελληνικού Στρατού, που 
έκτοτε θα αναδιοργανωθεί πολλές φορές. Μέ-
σα στα επόμενα χρόνια, οι τακτικές γαλλικές 
στρατιωτικές αποστολές που θα ακολουθήσουν 
θα διατηρήσουν ζωντανή τη γαλλική επιρροή 
στην οργάνωση του Στρατεύματος, καλλιεργώ-
ντας σε απόλυτο βαθμό το δόγμα «Ελλάς–Γαλ-
λία, συμμαχία».95 

95  Σύνθημα που κυριάρχησε στις σχέσεις μεταξύ Ελλάδος-
Γαλλίας μετά το 1974 και επανέλαβε ο Πρόεδρος της 
Γαλλικής Δημοκρατίας Νικολά Σαρκοζί μιλώντας στην 
Ελληνική Βουλή τον Ιούνιο του 2008 (Βλ. http://www.
amb-grece.fr).
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An effective initiative for Maritime 
Security in Southeast Asia

TĞM.FURKAN MEDAR’IN ÖZGEÇMİŞ VE İLETİŞİM BİLGİLERİ

ReCAAP1

Furkan MEDAR2

1. Introduction 
Exploitation of seas is almost as old as hu-
man history. As seas are formerly used just 
for transportation, it has become an important 
facility for trade. Rules and regulations in inter-
national maritime laws have been developed 
based on common experiences generated for 
centuries. Although technology is rapidly and 
continuously being expanded in today’s mari-
time world, security at sea could not be de-

1  Regional Cooperation Agreement on Combating Piracy and 
Armed Robbery against Ships in Asia.

2 Ensign, Instructor of Maritime Law, Turkish Naval Academy.

veloped as much as security on land. As ap-
proximately 70% of world trade consists of 
seaborne trade, it is understandable why in-
terests of illegal organisations that desire to 
benefit from this economic circulation recently 
increase. 

One important reason of why prevalence of 
piracy and armed robbery against ships cannot 
be decreased is closely related to the lack of 
successful regional cooperation. Regional Co-
operation Agreement on Combating Piracy and 
Armed Robbery against Ships in Asia (ReCAAP) 
is considered to be one of the best examples 
on regional cooperation to foster safety of in-
ternational maritime transportation. Thus, this 
paper aims to present an introduction of Re-
CAAP, summarize the environment and circum-
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stances before and after ReCAAP and explain 
interventions to incidents around the Malacca 
Strait by means of ReCAAP Information Shar-
ing Centre.

2.  Some Facts about Malacca  
Strait

Chokepoints are geographically narrow, but 
widely used straits or channels utilised ac-
tively as global sea routes. They have a vi-
tal importance for global energy lines, as 
high volume of oil is traded and transported 
through those narrow channels or straits. The 
Malacca Strait, providing a corridor between 
Indian Ocean and South China Sea, and thus 
linking Indian and Pacific Oceans, is consid-
ered to be one of the most strategic choke-
points in the World (Figure 1 and Figure 2). It 
has a crucial importance for seaborne trade, 
as it provides a connection between the con-
tinent of America and Asian and Middle East 
countries. 

Malacca Strait is 960 km long and its 

Ens.Furkan Medar was born in Istan-
bul in 1990. He obtained his Bach-
elor’s Degree in Law from Bahcesehir 
University in 2013. After graduation 
from Law School, he joined the Navy 
as Instructor of Maritime Law in 
2013. 
Ens.Medar took English Profficiency 
courses in Washington DC/USA be-
tween 2008-2009. He still continues 
his Master’s Degree in Maritime Law 
at Kocaeli University.
E-Mail: fmedar@dho.edu.tr

Figure 1. Strait of Malacca
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width varies between 2.8 km and 70 km3. 
According to the recent statistics, an esti-
mated 15 million barrels of oil is carried by 
tankers daily through the strait4, number of 
vessels passing through the Malacca Strait 
is about 90.000 per year which constitutes 
about half of all commercial maritime vessels 
around the world. Moreover, almost half of 
the world’s petroleum trade5, almost 60% of 
the world’s liquid natural gas trade, and more 
than 30% of the world’s merchandise trade 
passes through the Malacca Strait.6 Intensity 
of seaborne trade circulation and vulnerabil-
ity of existing maritime security measures 
around the Strait caused an increase in the 
number of illegal organisations in this region. 
Moreover, due to its geographical narrowness, 
closeness to several other channels, and hav-
ing several small islands or islets nearby, the 
Malacca Strait is tempting maritime terror-
ists and open to piracy and armed robbery 
attacks. Amongst all important sea lines, Ma-
lacca Strait is the region, which has been at-
tacked the most often by pirates in Southeast 
Asia. 

3  Tetsuo Kotani (2009). “Antipiracy measures: Japan’s 
experience in the Malacca Strait and its implications for 
the Horn of Africa”, Paper presented at the Legal Expert’s 
Workshop on Maritime Piracy in the Horn of Africa, https://
www.usnwc.edu/getattachment/49c55dbb-d2a3-4c8a-a013-
b8d72ee36beb/Kotani.aspx (29.06.2014).

4 J oshua Ho (May 2011), “Indian Ocean Region: Critical sea 
lanes for energy security”, RSIS Commentaries, Nanyang 
Technological University, Singapore.

5  Pirates in the Strait of Malacca, http://factsanddetails.com/
asian/cat63/sub412/item2592.html (29.06.2014).

6  Ada Suk Fung Ng (2011), “A maritime security framework for 
fighting piracy”, Working Paper ITLS-WP-11-21.

3. Piracy around Malacca Strait
The history of cooperation about maritime 
security in the South Asian region does not 
have a long history. Pirate attacks have had 
a growth in this region, notably, since the be-
ginning of 1990s. The first invincible incident 
occurred in 1992 against a fuel tanker.7 The 
International Maritime Bureau, an arm of the 
Paris-based International Chamber of Com-
merce, reported that in 2003 there were 
170 pirate attacks in the region, one of the 
world's busiest sea lines.8 As piracy incidents 
showed a considerable increase in Southeast 
Asian region, in particular the Malacca Strait, 
the companies operating in the shipping in-
dustry and several international maritime or-
ganisations started to seek effective solutions 
against the threat of piracy. Several countries 
sent their naval assets to the region to pro-
tect merchant shipping from attacks. Several 
national and international governmental insti-
tutions and organisations launched coopera-
tion projects and established dedicated expert 
teams to enhance the situation and recover 
their burden. 

The primary cooperation attempts were 
not enough to struggle with growing piracy 
and armed robbery against ships in Southeast 
Asia. Especially after 9/11 terrorist attacks in 
New York, USA realized the importance of co-
ordination about maritime and air safety with 
other countries. Thus, USA initiated cooperative 
actions against terrorist attacks all around the 
world to avoid possible terrorist attacks in the 
future.9 As Southeast Asian region is of criti-
cal importance also to the USA, USA launched 
a Regional Maritime Security Initiative (RMSI) 
in 2004 to share intelligence about maritime 
security with Asian countries and to deploy pa-

7  Kashyap (2013), “Combating piracy and maritime terrorism: 
Strategic response of ASEAN”, Journal of Politics & Governance, 
2 (3/4), p.251.

8  Indonesia, Malaysia, Singapore Launch Coordinated Patrol of 
Malacca Strait, http://yaleglobal.yale.edu/content/indonesia-
malaysia-singapore-launch-coordinated-patrol-malacca-strait 
(19.06.2014).

9  Sofia Kax (2012), “Regional cooperation as part of the solution 
to piracy – The importance of ReCAAP in Southeast Asia”, 
Unpublished Master’s Thesis, Lund University, Sweden.

Figure 2. Malacca Strait as a strategic sea line for global 
merchant shipping.
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trol around the Malacca Strait against piracy or 
terrorist incidents.10 

On the other hand, instead of using foreign 
assistance, Malaysia, Indonesia and Singapore 
initiated a cooperative action and established 
a “Trilateral Coordinated Patrol” in July 2004 to 
protect Malacca Strait against piracy. This ini-
tiative was named as MALSINDO and consisted 
of three countries’ military forces to deal with 
piracy and armed robbery against ships.11 In the 
scope of MALSINDO, each navy committed to 
providing between five and seven ships to pa-
trol the Malacca Strait. They also established 
a communication line to better coordinate the 
operation, particularly when a vessel from one 
of the countries is in pursuit of pirates.

Conflicts on territorial waters have always 
worked in favor of pirates. Pirates consciously 
navigate on borders of territorial waters to 
avoid intervention of coastal country. They shift 
to other country’s waters to avoid from being 
caught. When forces of a country chase a pi-
rate ship up to another’s territorial waters, they 
can attack that pirate ship only if the coastal 
state endorses an official permission, which 
may take a very long time. Otherwise, it will be 
regarded as intervening in the internal affairs 
of a country. 

4. ReCAAP
Similar to other attempts to prevent piracy, af-
ter growing incidents of piracy and armed rob-
bery against ships, and murders during pirate 
attacks, Japan brought forward a suggestion of 
a regional cooperation among Asian countries 
in ASEAN Summit which is an annual meet-
ing held by the member of the Association of 
Southeast Asian Nations in 1999.12 Other Asian 
countries supported this proposal of Japan and 

10  Nong Hong & Adolf K.Y. Ng (2010), “The international legal 
instruments in addressing piracy and maritime terrorism: A 
critical review”, Research in Transportation Economics, 27, p.57.

11  Indonesia, Malaysia, Singapore Launch Coordinated Patrol of 
Malacca Strait, http://yaleglobal.yale.edu/content/indonesia-
malaysia-singapore-launch-coordinated-patrol-malacca-
strait (19.06.2014).

12  Joshua Ho (2009), “Combating piracy and armed robbery in 
Asia: The ReCAAP Information Sharing Centre (ISC)”, Marine 
Policy, 33, p.432-434.

Regional Cooperation Agreement on Combat-
ing Piracy and Armed Robbery against Ships in 
Asia (ReCAAP) was established by 16 countries’ 
signatures on 11 November 2004. After long 
negotiations and some revisions, ratifications 
from participating countries were authorized 
and the agreement was put into force on Sep-
tember 4th, 2006.

The Regional Cooperation Agreement on 
Combating Piracy and Armed Robbery against 
Ships in Asia (ReCAAP) was among the first mul-
tilateral government-to-government initiatives 
to establish a cooperative action to fight against 
illegal organisations, piracy and armed robbery 
at sea in Asia. Today, there are 19 participat-
ing countries of ReCAAP, which are Australia, 
Bangladesh, Brunei, Cambodia, China, Denmark, 
India, Japan, South Korea, Laos, Myanmar, Neth-
erlands, Norway, Philippines, Singapore, Sri Lan-
ka, Thailand, the United Kingdom and Vietnam.13

In Agreement Preamble, topics agreed by all 
the participating countries are listed, some of 
which are presented below.14

➢  Taking precautions about safety of ves-
sels and crews as indicated in 1982 Unit-
ed Nations Convention on the Law of the 
Sea (UNCLOS)

➢  Cooperation concerning intervention in 
piracy and armed robbery against ships

➢  Continuation of arranging meetings, in 
which ReCAAP was being formulated

➢  Deliberating about IMO Resolutions re-
lated to ReCAAP

➢  Focusing on capacity building 
In general terms, the agreement is composed 

of 5 sections and 22 articles. In the first section 
entitled as “Introduction”, ‘piracy’ and ‘armed rob-
bery against ships’ were defined as utilised by dif-
ferent sources.15 Introduction section also includes 
some obligatory rules and regulations. In the sec-

13  About ReCAAP, http://www.recaap.org/AboutReCAAPISC.aspx 
(17.06.2014).

14 ReCAAP Preamble.
15  Piracy is defined in accordance with Article 101 of the 1982 

United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS). 
Armed robbery against ships is defined in accordance with 
the Code of Practice for the Investigation of Crimes of Piracy 
and Armed Robbery against Ships, IMO Assembly Resolution 
A.1025(26).
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ond section entitled “Information Sharing Center 
(ISC)”, includes formulation of ISC as the main 
component of ReCAAP, and defines location, or-
ganisation, financial resourcing and its operational 
execution. Section 3 gives details on the process of 
sharing information and requesting cooperation. 
Section 4 clarifies context of cooperation, such 
as extradition, mutual legal assistance, capacity 
building, cooperative arrangements, and protec-
tion measures for ships. In the last section (Section 
5) entitled “Final Provisions”, dispute settlement, 
signature and entry into force, and withdrawal pro-
cedure are clearly described.

4.1.  ReCAAP Information Sharing 
Centre

Information Sharing Centre (ISC) is the main or-
gan of ReCAAP. It is actively used for incident re-
porting and information sharing among partici-
pating countries. The main purpose of ReCAAP 
ISC is described as follows “…is hereby estab-
lished to promote close cooperation among the 
Contracting Parties in preventing and suppress-
ing piracy and armed robbery against ships.” in 
Section 2 of the subject agreement. 

ReCAAP ISC is a communication and coordi-
nation centre, which collects and sends data to 
previously determined Focal Points about piracy 
or armed robbery against ships continuously on 
24/7 basis. By means of Focal Points ReCAAP 
ISC allows each participating country immedi-
ately to know the location of pirates which will 
possibly try to attack a ship. Focal Points are 
controlled by different governmental authori-
ties in each country. Important information is 
rapidly exchanged among Focal Points through 
a secured web-based platform, which is called 
Information Network System (IFN). According 
to the ReCAAP Agreement, when a participat-
ing country requests data about any incident 
from others, sharing information is obligatory.16 
Besides all, ReCAAP ISC also promulgates warn-
ings to vessels having pirates in close surround-
ing and being under possible threat.

16  Miha Hribernik (2013), “Countering maritime piracy 
and robbery in Southeast Asia: The role of the ReCAAP 
agreement”, European Institute for Asian Studies, p.5.

In piracy and armed robbery incidents, the 
most important point is speed. In most inci-
dents, pirates leave the ships they attack be-
fore coast guard or marine police come to the 
scene. Because of the weakness or the lack of 
regional information sharing, coastal country 
was usually aware of the situation after a sub-
stantial amount of time from the attack. From 
this viewpoint, ReCAAP ISC closes a significant 
gap in this region by providing timely informa-
tion and ensuring prompt interventions against 
pirates. 

To sum up, ReCAAP Information Sharing 
Center makes it possible to;

1.  Exchange information among Focal Points 
by means of Information Network System 
(IFN) to prevent piracy and armed robbery 
against ships,

2.  Share experience and find solutions to 
conflicts among participating countries,

3.  Save timely and correct statistics consist-
ently about incidents,

4.  Develop capability of combined interven-
tion by participating countries against 
piracy,

5.  Work closely in coordination with interna-
tional organisations and cooperate with 
them on behalf of participating countries.

The center is mainly composed of the 
Governing Council and the Secretariat.17 The 
Governing Council is composed of one rep-
resentative from each participating country. 
The Governing Council meets at least once a 
year, decides policies concerning all the mat-
ters of the Center and adopts its own rules of 
procedures. The Governing Council takes its 
decisions by consensus.18 The Executive Direc-
tor who is selected by the Governing Council 
heads the Secretariat. The Executive Director 
is responsible for the administrative, opera-
tional and financial matters of the Center in 
accordance with the policies as determined by 
the Governing Council and the provisions of Re-
CAAP agreement.19

17 ReCAAP Agreement Article 4/3.
18 ReCAAP Article 4/4-5-6.
19 ReCAAP Article 4/7-8-9.
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5.  Strengths and Weaknesses  
of ReCAAP

As a regional multilateral government-to-gov-
ernment initiative, ReCAAP has many strengths 
in its operations. First, ReCAAP requires each 
participating country identify and designate fo-
cal points, which would act as the national point 
of information exchange. The focal point of each 
country has some pre-identified roles, some of 
which are (1) to manage the piracy and armed 
robbery incidents within its territorial waters, (2) 
to act as a point of contact, and thus to facilitate 
exchange of important information with the ISC, 
(3) to smooth the application and enforcement 
of its own country’s laws through investigations, 
and (4) to coordinate surveillance and patrol-
ling activities for piracy and armed robbery with 
neighboring countries.20 Furthermore, since the 
focal points can be the relevant country’s Coast 
Guard, Marine Police, Naval Forces or Port Au-
thorities, it may be effortless and straightforward 
for ReCAAP ISC to initiate the required procedures 
for inter-agency cooperation.

Second, ReCAAP is an all-encompassing 
organisation from the start. Besides govern-
ments, shipping communities and companies 
dealing with seaborne trade also bear the 
burden of negative consequences of piracy 
and armed robbery against ships. Therefore, 
governments are not the only ones who have 
the required expertise on how to deal with this 
issue. Being aware of this matter, ReCAAP also 
initiates cooperative arrangements with rele-
vant organisations other than the governments. 
These organisations include non-governmental 
organisations, research institutes, etc. Some of 
the partner organisations of ReCAAP include 
the Asian Ship-Owners’ Forum (ASF), the Baltic 
and International Maritime Council (BIMCO), 
the International Maritime Organisation (IMO), 
and the International Independent Tanker Own-
ers’ Organisation (INTERTANKO).21

20  Joshua Ho (2009), “Combating piracy and armed robbery in 
Asia: The ReCAAP Information Sharing Centre (ISC)”, Marine 
Policy, 33, p.432-434.

21  Joshua Ho (2009), “Combating piracy and armed robbery in 
Asia: The ReCAAP Information Sharing Centre (ISC)”, Marine 
Policy, 33, p.432-434.

On the other hand, ReCAAP has some limita-
tions in practice. First, it does not have an ac-
tive operational role. It receives relevant data 
and information from the focal points accord-
ing to a pre-identified procedure and thus this 
procedure may create a considerable delay in 
reporting and more importantly in deploying 
responsible forces to prevent piracy incidence. 
Second, according to the Safety of Life at Sea 
(SOLAS) convention, all ships are required to 
have security alert systems on board and it is 
mandatory to send security alert to designated 
authorities in case of an incidence. Neverthe-
less, ReCAAP is not one of the authorities which 
ships are required to send alert in the first place. 
Thus, ReCAAP receives information from the lo-
cal authorities and a significant delay may oc-
cur. As timeliness of a response against a se-
curity threat has a crucial importance, delay of 
exchanging information because of some proce-
dural issues limits the effectiveness of ReCAAP 
to some extent.

6. Situation after ReCAAP
Although establishment of ReCAAP is very ef-
fective as being an inclusive international mul-
tilateral initiative in the region, statistics also 
show the positive influence of ReCAAP in prac-
tice. After ReCAAP was effectuated, number of 
incidents of piracy and armed robbery against 
ships in the Southeast Asian region has shown 
a considerable decline since 2003. According 
to the official reports and recorded informa-
tion provided by International Bureau of the 
International Chamber of Commerce, number 
of incidents in the relevant region dropped 
from 170 in 2003 to 54 in 200822 (Please also 
see Figure 3 below). Although, one important 
reason of this decline might be the political 
and economic stability of the regional coun-
tries, establishment of ReCAAP is considered 
the main component and reason underlying 
this influence in the region.

22  Fumio Ota (2012), “Lessons learned by the Japanese Navy 
and Coast Guard from maritime security operations”, In 
F.Bora Uzer (Ed.), Maritime Security and Defense against 
Terrorism, p.93-102.
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However, the number of incidents has 
shown a slight increase in 2011 and 2012 
(Figure 3). One possible reason for this in-
crease might be the financial crisis experi-
enced by regional countries after 2008.23 The 
resources of ReCAAP participating countries 
are limited and thus their contribution grad-
ually decreased. Nevertheless, unlike other 
dangerous regions, such as West Africa, 
there is a considerable maritime situational 
awareness by means of ReCAAP ISC, and this 
mechanism is still the most important ini-
tiative to promptly organize a combined as-
sistance for a merchant vessel under piracy 
attack.

It is also significant that the chance of 
being successful in a piracy attack while the 
merchant ship is proceeding at full speed is 
considerably lower in the Southeast Asian 
region than in the other part of the World. 
Merchant vessels, therefore, should focus 
their attention and plan to implement their 

23  Sascha Pristrom, Kevin X. Li, Zaili Yang & Jin Wang (2013). 
“A study of maritime security and piracy”, Maritime Policy & 
Management: The Flagship Journal of International Shipping 
and Port Research, 40(7), p.675-693.

preventive measures while the ship is at an-
chor or in port.24

7. Conclusions
It is an obvious reality that the most prev-
alent threat today for maritime security is 
piracy and armed robbery against ships. It 
has been mentioned that the crucial point 
as for incidents of piracy and armed rob-
bery against ships is the weakness or vul-
nerability of security for seaborne trade. As 
aforementioned above, it is clear from recent 
examples of piracy in the subject region that 
a country cannot easily cope with terrorist 
organisations at sea by itself. In order to pre-
vent piracy and armed robbery against ships, 
there are two vital measures: effective re-
gional cooperation and sharing intelligence 
immediately. 

While statistics and official reports show 
that the situation in some areas, such as 
Malacca Strait and Southeast Asian region, 

24  Sascha Pristrom, Kevin X. Li, Zaili Yang & Jin Wang (2013). 
“A study of maritime security and piracy”, Maritime Policy & 
Management: The Flagship Journal of International Shipping 
and Port Research, 40(7), p.675-693.

Figure 3. Number of Piracy Attacks in the Southeast Asian Region by Year.
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have improved to some extent, most of the 
passage ways and transportation lines in 
the World have been and will be insecure for 
some time. Districts suffered most from pi-
racy, including neighboring countries of Gulf 
of Aden and Gulf of Guinea, Bangladesh, 
West and East Africa and in particular the 
region close to Somalia, even South Ameri-
ca, have been experiencing considerable in-
creases in the number of piracy incidents. 
Lessons learned from this collaborative fight 
against piracy and armed robbery against 
ships by means of this multilateral coopera-
tive initiative, i.e. ReCAAP, should be carefully 
examined and adapted to the other regions 
to make them more secure for merchant 
shipping and seaborne trade. Thus, it would 
be very beneficial to analyze how South-
east Asian countries succeeded to generate 
a coordinated action to fight against illegal 
organisations at sea and to instigate new in-
ternational initiatives to deal with piracy and 
maritime terrorist activities.
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ΑΠΟΣΤΡΑΤΕΙΕΣ

• Προήχθη στο βαθμό της Αρχιπλοιάρχου και 
τέθηκε σε αυτεπάγγελτη αποστρατεία η Πλοίαρ-
χος Υγειονομικού/Νοσηλευτικής Αικατερίνη Κα-
βιδοπούλου, προαγωγή λογιζομένη από 4 Ιουνίου 
2014, ημερομηνία που είναι η προηγούμενη του 
θανάτου της. 

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

Μάχιμοι: Χρήστος Ούτος, Ζαχαρίας Βρούβας.
Υγειονομικού/Ιατροί: Χρήστος Μπίσιας, Κων-

σταντίνος Παπαδημητρίου.
Υγειονομικού/Νοσηλευτικής: Αναστασία Κούση.

• Τέθηκε σε αποστρατεία μετά από αίτησή του 
ο Αντιπλοίαρχος (Μ) Αριστομένης Χρυσοσπάθης.

• Τέθηκε σε αυτεπάγγελτη αποστρατεία ο Πλω-
τάρχης (Ε) Γεώργιος Δημητροκάλης.

• Προήχθησαν στο βαθμό του Πλωτάρχη και 
τέθηκαν σε αποστρατεία μετά από αίτησή τους οι 
παρακάτω Υποπλοίαρχοι (Ε): Βαρύτιμος Βαρύτι-
μος, Σπυρίδων Αναργύρου, Δημήτριος Χατζόβου-
λος, Λάζαρος Κουτσόπουλος, Γεώργιος Αλικάκος, 
Νικόλαος Παραγυιός, Γεώργιος Μπουγέλης, Σωτή-
ριος Γκόνης.

• Τέθηκε σε αυτεπάγγελτη αποστρατεία ως ευ-
δοκίμως τερματίσας τη σταδιοδρομία του ο Υπο-
πλοίαρχος Μάχιμος Κυριάκος Λιατάκης.

• Τέθηκε σε αποστρατεία μετά από αίτησή του ο 
Υποπλοίαρχος (Μ) Νικόλαος Κατσώρης.

• Τέθηκαν σε αποστρατεία μετά από αίτησή τους 
οι παρακάτω Υποπλοίαρχοι (Ε): Άγγελος Φίλος, 
Αντώνιος Κελέσης.

• Προήχθη στο βαθμό του Υποπλοιάρχου και 

τέθηκε σε αποστρατεία μετά από αίτησή του ο Αν-
θυποπλοίαρχος (Ε), Κομνηνός Κοτσιλίτης.

• Τέθηκαν σε αυτεπάγγελτη αποστρατεία ως 
ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους οι 
παρακάτω Ανθυποπλοίαρχοι (Ε): Άγγελος Μέξης, 
Θωμάς Φιλιππούσης.

• Τέθηκαν σε αποστρατεία μετά από αίτησή τους 
οι παρακάτω Ανθυποπλοίαρχοι (Ε): Σταυρούλα 
Χιλίαρχου, Δημήτριος Λαγός, Στυλιανή Σιόγκα, Χα-
ρίκλεια Παπαδόγιαννη, Χρήστος Παχής, Απόστολος 
Αναγνωστάκης.

• Τέθηκαν σε αποστρατεία μετά από αίτησή τους 
οι παρακάτω Σημαιοφόροι (Ε): Χριστόφορος Γάρ-
διας, Ευάγγελος Μήτσος.

• Τέθηκε σε αυτεπάγγελτη αποστρατεία η Ανθυ-
πασπιστής (ΔΙΑΧ/ΧΤ) Άννα Βαλαγκούτη.

• Τέθηκε σε αποστρατεία μετά από αίτησή του ο 
Ανθυπασπιστής (ΜΟΥΣ) Νικόλαος Αθανασόπουλος.

• Τέθηκε σε αυτεπάγγελτη αποστρατεία η Αρχι-
κελευστής ΕΜΘ (ΔΙΑΧ) Αικατερίνη Καραδημήτρη.

ΠΡΟΑΓΩΓΕΣ

• Προήχθησαν στο βαθμό του Αρχιπλοιάρχου 
οι παρακάτω Πλοίαρχοι:

Μάχιμοι: Ιωάννης Παρτσαλίδης, Ιωάννης Κο-
στρίβας.

Μηχανικοί: Ιωάννης Μωραΐτάκης.

• Προήχθησαν στο βαθμό του Πλοιάρχου οι 
παρακάτω Αντιπλοίαρχοι:

Μάχιμοι: Ιωάννης Σαρηγιάννης, Γεώργιος 
Σταυρόπουλος.

Μηχανικοί: Ιωάννης Κεκάκος.

ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ - ΑΝΘΥΠΑΣΠΙΣΤΩΝ - ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ
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• Προήχθησαν στο βαθμό του Αντιπλοιάρχου 
οι παρακάτω Πλωτάρχες:

Μηχανικοί: Βασίλειος Νίκου, Βασίλειος Παπαλι-
άκος, Σπυρίδων Κίντζιος, Αναστάσιος Γαραντζιώτης.

Υγειονομικού/Ιατροί: Ιωάννης Ζαχαρόπου-
λος, Κωνσταντίνος Κουζούνιας, Δημήτριος Μπού-
τσης, Σπυρίδων Σγούρος, Αντώνιος Σερέτης, Θεο-
φάνης Γρέντζελος, Παναγιώτης Χουντής, Αχιλλέας 
Γιακουμάκης, Χριστόδουλος Γεωργούλιας, Κωνστα-
ντίνος Μπουγούλιας.

• Προήχθησαν στο βαθμό του Πλωτάρχη οι 
παρακάτω Υποπλοίαρχοι:

Μάχιμοι: Δημήτριος Μέγας, Ελευθέριος Πανα-
γιωτίδης.

Υγειονομικού/Ιατρός: Μαρίνα Κωνσταντίνου.

• Προήχθησαν στο βαθμό του Πλωτάρχη οι πα-
ρακάτω Υποπλοίαρχοι (Ε): Γεώργιος Γελασάκης, 
Αναστάσιος Τσιναρίδης, Αθανάσιος Νάννος, Γεώρ-
γιος Λιβάνιος, Σπυρίδων Τσιλιμπάρης.

• Προήχθησαν στο βαθμό του Πλωτάρχη οι 
παρακάτω Υποπλοίαρχοι Ειδικής μονιμότητας 
Χ/Ε: Μανούσος Τραχαλάκης, Ευάγγελος Χάγιας.

• Προήχθησαν στο βαθμό του Υποπλοιάρχου 
οι παρακάτω Ανθυποπλοίαρχοι: 

Μάχιμοι: Δημήτριος Αγγελής, Ευάγγελος Σκου-
μής, Χαράλαμπος Μουζάκης, Ιωάννης Φούκης.

Μηχανικοί: Ιωάννης Μυλωνάς, Βασιλική Κα-
τσαντώνη.

Υγειονομικού/Ιατροί: Βασίλειος-Στέφανος 
Καλλές, Φώτιος Παπαγεωργίου, Μιχαήλ Ιωακειμί-
δης, Αθανάσιος Καλογερόπουλος, Ορέστης Καββα-
δάς. 

Υγειονομικού/Οδοντίατρος: Σταματίνα Πασ-
σαλίδου.

Υγειονομικού/Φαρμακοποιός: Βάιος Τσανάκας.

• Προήχθησαν στο βαθμό Υποπλοιάρχου οι 
παρακάτω Ανθυποπλοίαρχοι (Ε): Κωνσταντίνος 
Κωστόπουλος, Αικατερίνη Κυριάκη.

• Προήχθησαν στο βαθμό του Υποπλοιάρχου 
οι παρακάτω Ανθυποπλοίαρχοι Ειδικής μονιμό-
τητας Χ/Ε: Παναγιώτης Λαλόπουλος, Πολυχρόνης 
Ψάλτης.

• Προήχθησαν στο βαθμό του Ανθυποπλοιάρ-
χου οι παρακάτω Σημαιοφόροι:

Οικονομικού: Ευανθία Κομπορόζου, Αλέξιος 
Μπιρμπίλης, Αγγελική Κυμιωνή, Σταυρούλα Γιαλε-
λή, Νικόλαος Μωΰσάκος, Χριστίνα Κοντογιάννη, 
Δημήτριος Τομπέας, Σπυρίδων Τερεζάκης, Ιωάννης 
Αδαλής. 

Υγειονομικού/Ιατροί: Γεώργιος Διάκος, Νικό-
λαος Ζάΐος, Χριστόδουλος Δημάκης, Χαράλαμπος 
Χαραλάμπους, Αικατερίνη Λέτσικα, Βασίλειος Μα-
κρής, Δήμητρα Καββούρη.

Υγειονομικού/Ψυχολόγος: Αγγελική Τσιλιώτη.
Υγειονομικού/Νοσηλευτικής: Βασιλική Αντω-

νοπούλου, Βασιλική Κολοκάθη, Θεοδώρα Οικονόμου, 
Αλέξανδρος Ζεϊμπέκης, Χαράλαμπος Καρανάσιος.

• Προήχθησαν στο βαθμό του Ανθυποπλοιάρ-
χου οι παρακάτω Σημαιοφόροι (Ε): Παναγιώτης 
ροστάν, Γεώργιος Ζίγκιρης, Ιωάννης Μαχαίρας, 
Γεώργιος Καπνιάς, Βασίλειος Μπρέκης, Λεωνίδας 
Μπεκύρας, Νεκτάριος Τσιτωνάκης, Χρήστος Κουτέ-
λας, Νικόλαος Δημουλάς, Εμμανουήλ Χανιωτάκης, 
ξενοφώντας Σακελλαρίου, Μιλτιάδης Σουλδάτος, 
Γρηγόριος Αλεξίου, Πλούταρχος Κολοφώτης, Γεώρ-
γιος ράπτης, Κωνσταντίνος Λυμπερόπουλος, Χρή-
στος Γεωργούλης, Δημήτριος Μύρκος, Ευάγγελος 
Μενούνος, Απόστολος Κασκαράς, Ιωάννης Πίσσας, 
Λεωνίδας Τζάνης, Θεόδωρος Αδαμόπουλος, Ευ-
άγγελος Νάκης, Νικόλαος Μήτσιος, Κωνσταντίνος 
Κωνσταντίνου, Ιωάννης Λίτινας, Χρήστος Ιορδανί-
δης, Αντώνιος Σταματούκος, Θωμάς Παπαγεωργί-
ου, Ελευθέριος Σταμπάμπας, Ιωάννης Μανιατάκος, 
Μιχαήλ Τζεφεράκος, Αλέξανδρος Nαλμπάνης, Σπύ-
ρος Κοντζαναστασόγλου, Χρήστος Μαραγκάκης, 
Παναγιώτης Φιλόπουλος, Χρήστος Κούτκιας, Ανα-
στάσιος Τσακάλης, Νεκτάριος Γιωτάκης, Σπυρίδων 
Κασκαράς, Φώτιος Αθανασόπουλος, Βασίλειος 
Καρκαλέτσης, Παντελεήμων  Θανασιάς, Γεώργι-
ος Μουρκόγιαννης, Δημήτριος Γεωργακόπουλος, 
Νικόλαος Μπουτάκογλου, Νικόλαος Μπολολιάς, 
Νικόδημος Παρακάτης, Δημήτριος Μητσόπουλος, 
Βασίλειος Πασχάλης, Γεώργιος Παναγόπουλος, 
Δημήτριος Ευαγγελόπουλος, Νικόλαος Ματθαίου, 
Δημήτριος Βέργος, Συμεών Θεοδοσίου, Δημήτριος 
Πιπέρος, Γεώργιος Μπακαράς, Παναγιώτης Χά-
λας, Κωνσταντίνος Κούντριας, Γεώργιος Χωρίκης, 
Ελευθέριος Μαρούγκας, Δημήτριος Μπούτρος, 
Παντελεήμων Κάμπριας, Αντώνιος Τσεπελίδης, Πα-
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ναγιώτης Μούρτος, Σταύρος Καντάς, Ιωάννης Δελη-
κάρης, Αλέξανδρος Τσάλτας, Κωνσταντίνος Μανω-
λιάς, Γεώργιος Χατζηδάκης, Εμμανουήλ Λυγηρός, 
Αναστάσιος Καζάνης, Δημήτριος Δημητρόπουλος, 
Θεόδωρος Αποστολόπουλος, Θωμάς Φερεντίνος, 
Δημήτριος Μπουρίτης, Χρυσόστομος Φελεμέγκας, 
Άγγελος Βατίκαλος, Δημήτριος ρονιώτης, Γεώργι-
ος Μπέλλος, Σπυρίδων Γεωργίου, Δημήτριος Δαν-
δουλάκης, Αντώνιος Χαλκέας, Παναγιώτης Λύρας, 
Δημήτριος Βιθυνός, Νικόλαος Τσινιδέλος, Αντώνιος 
Φράγκος, Ιωάννης Οικονόμου, Αθανάσιος Νούτσος, 
Σταύρος Αποστόλου, Μανώλης Κουμπής, Άγγελος - 
Ιωάvvης Χατζόπουλος, Νικόλαος Σκρεπετός, Ιωάν-
νης Ακριώτης, Ιωάννης Μαργιολακιώτης, Βασίλειος 
Νταβός, Μιχαήλ Χατζηγιάννης, Γεώργιος Κωλλέτης, 
Νεκτάριος Γεωργιάδης, Μάριος Λουκάτος, Παύλος 
Σιούλας, Νικόλαος Πρέκας, Βασίλειος Αδάμ, Γεώργι-
ος Αργυρόπουλος, Δημήτριος Χριστοδούλου, Γεώρ-
γιος Ιωαννίδης, Κωνσταντίνος Σαράφογλου, Ιωάν-
νης Μπαλάσκας, Ευάγγελος Λάνης, Πέτρος Τσιτσό-
πουλος, Στυλιανός Ιωαννίδης, Δημήτριος Κουλάς, 
Δημήτριος Φραγκάκη, Γεώργιος Κιτζής, Άγγελος 
Πραχαλιάς, Βασίλειος Κορύζης, Δημήτριος Κυρ-
τάτας, Παναγιώτης Αλεξανδρόπουλος, Ευάγγελος 
Πουλάκης, Δημήτριος Λαζόπουλος, Κωνσταντίνος 
Παυλίδης, Δημήτριος Χατζόβουλος, Παναγιώτης-
Σταύρος ξενάκης, Σωτήριος Σπυρόπουλος, Αλέ-
ξανδρος Μυλωνάκης, Παναγιώτης Λύκος, Αστέριος 
Γκατζιώνης, Κωνσταντίνος Μαμούρας, Λεονάρδος 
Μάτσαλης, Βασίλειος Ατματσίδης, Μιχαήλ Μπο-
λουδάκης, Χρήστος Γεωργίου, Μιχαήλ Καούνης, 
Βασίλειος Πέζος, Ευάγγελος Αλεξάκης, Αλέξαν-
δρος Βλαστός, Βασίλειος Γεωργίου, Κωνσταντίνος 
Μεταξάς, Μιχαήλ Πατσουλάκης, Αντώνιος Πασσάς, 
Παναγιώτη Κωνσταντάρας, Γεράσιμος Κουκουλάς, 
Ιωάννης Μόλβαλης, Βλάσιος Χατζημελετιάδης, Αλέ-
ξανδρος Στέρπης, Δημήτριος Παπακωνσταντίνου, 
Γεράσιμος Κορακιανίτης, Φώτης Παυλόπουλος, Αλ-
κιβιάδης Καλοειδάς, Νικόλαος Χατζηκωνσταντίνου, 
Γρηνόριος Κουτσίδης, Νικόλαος Κλειδής, Παναγιώ-
της Πάνου, Κωνσταντίνος Καρανδρέας, Παναγιώτης 
Βασιλάκης, Γαβριήλ Τσεσμεζή, Κωνσταντίνος Κανά-
ρης, Αλέξανδρος Μαλισιόβας, Νικόλαος Καρυώτης, 
Ιωάννης Χειράκης, Δημήτριος Περούλιας, Στυλιανός 
Μητσιώτης, Παρασκευάς Νίτσος, Βασίλειος Γερο-
ντιώτης, Αναστάσιος Αρβανίτης, Στέφανος Φακίνος, 
Αντώνιος  Αμερικάνος, Αχιλλέας Σακελλαρίου, Πα-
ναγιώτης Μπούτιβας, Γρηγόριος Τζίνος, Τρύφωνας 

Παπαντωνίου, Ιωάννης Κομνηνός, Νικόλαος Ακτύ-
πης, Ευάγγελος Κυράννας, Παναγιώτης Καρβουνι-
άρης, Νικόλαος Γεωργιακάκης, Νικόλαος Πανταζής, 
Νικόλαος Κονιδάρης, Ευάγγελος Κρανιδιώτης, Χρή-
στος Αρφάνης, Παναγιώτης Σκαρναβής, Χρήστος 
Μουρκούσης, Αργύριος Βασιλικής, Ευθύμιος Θεο-
δοσιάδης, Αθανάσιος Κοτσαρίνης, Ιωάννης Αντω-
νάκης, Αριστοτέλης Τσάκας-Αμπατζής, Παναγιώτης 
Ζαχαράτος, Παναγιώτης Πάστρας, Σταματούλα Αρ-
τεμάκη, Παναγιώτα Κεχαγιόγλου, Ανδριάνα Τόμπα, 
Ευθυμία Μπασδέκη, Ευθαλία Καρυτοπούλου.

• Προήχθησαν στο βαθμό του Ανθυποπλοιάρ-
χου οι παρακάτω Σημαιοφόροι Ειδικής μονιμό-
τητας Χ/Ε: Βασίλειος Κάμτσης, Ιωάννης Ζαχαράκης.

• Προήχθη στο βαθμό του Ανθυποπλοιάρχου 
η Σημαιοφόρος Παγκοσμιονίκης Αναστασία Πα-
παθανασίου.

ΟΝΟΜΑΣΙΕΣ

• Ονομάζονται Μόνιμοι Σημαιοφόροι και κα-
τατάσσονται στο Πολεμικό Ναυτικό οι παρακάτω 
μαθητές/τριες που αποφοίτησαν ευδόκιμα από τη 
ΣΣΑΣ, ακαδημαϊκού έτους 2013-2014:

Οικονομικού: Ευαγγελία Ζαρκάδα, Δήμητρα 
Μπασδέκη, Ανδρέας Καράτσης, Κωνσταντίνα-Ειρή-
νη Μπουραζάνα, Ηλιάνα Ταυρή, Απόστολος Γκατζάς, 
Γρηγόριος Τσιακούμης, Νικόλαος Τσαλαβούρας, Ιω-
άννης Καλαϊτζής.

Υγειονομικού/Ιατροί: Αλεξάνδρα Κοντού-
λα, Ματθαίος Δαγιάσης, Ευαγγελία Παλατσίδη 
Γεώργιος Φέστας, Πέτρος Αναγνωστόπουλος, 
Αντώνιος Μαρτίνος, Λεωνίδας Κολιαστάσης, Ευ-
θυμία Ασημακοπούλου, Νικόλαος Τάσης, Ιωάννης 
Τσουκνίδας.

Υγειονομικού/Φαρμακοποιός: Αθανασία 
Μάλαμα.

• Ονομάζονται Μόνιμοι Σημαιοφόροι και κα-
τατάσσονται στο Πολεμικό Ναυτικό οι παρακάτω 
μαθητές/τριες που αποφοίτησαν ευδόκιμα από τη 
ΣΑΝ, ακαδημαϊκού έτους 2013-2014: Σοφία-Αση-
μίνα Γαβάθογλου, Έλενα-Μπριγκίτε Ζυγούλη, Στα-
ματίνα Σαράγια, Απόστολος-Χαράλαμπος Αποστο-
λάκης, Αγγελική Παγουλάτου.
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ΑΥΤΟΙ ΠΟΥ ΕΦΥΓΑΝ

Αρχιπλοίαρχος ε.α.
Στυλιανός Πανάγος ΠΝ
Απεβίωσε την 12η Οκτωβρίου 2014. Γεννήθη-
κε το 1956 στην Αθήνα. Το 1975 εισήλθε στη 
ΣΝΔ, το 1979 αποφοίτησε ως Σημαιοφόρος 
Μάχιμος, το 1982 προήχθη σε Ανθυποπλοί-
αρχο, το 1986 σε Υποπλοίαρχο, το 1991 σε 
Πλωτάρχη, το 1997 σε Αντιπλοίαρχο, το 2003 
σε Πλοίαρχο, το 2008 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 Τιμής, Ταξιάρχης τους Τάγματος της Τιμής, 
Ταξιάρχης του Τάγματος του Φοίνικος.
ΜΕΤΑΛΛΙΑ: Στρατιωτικής Αξίας Γ΄, και Β΄ Τά-
ξεως.
ΔΙΑΜΝΗΜΟΝΕΥΣΕΙΣ: Ευδοκίμου Διοικήσεως 
Γ΄ και Β΄ Τάξεως, Ηγεσίας Μεγάλης Μονάδος 
Γ΄ Τάξεως, Υπηρεσίας σε Επιτελείο Β΄ Τάξεως.

Αντιπλοίαρχος (Ε) ε.α.
Κυριάκος Βασιλειάδης ΠΝ
Απεβίωσε την 18η Νοεμβρίου 2014. Γεννή-
θηκε το 1939 στη ν. Κρήτη. Το 1955 κατετάγη 
στο ΠΝ, ως Ναυτόπαις, το 1959 προήχθη σε 
Δίοπο, το 1961 σε Υποκελευστή Β΄, το 1965 
σε Υποκελευστή Α΄, το 1968 σε Αρχικελευ-
στή, το 1974 σε Ανθυπασπιστή, το 1979 σε 
Σημαιοφόρο, το 1982 σε Ανθυποπλοίαρχο, το 
1986 σε Υποπλοίαρχο, το 1987 σε Πλωτάρχη, 
το 1990 σε Αντιπλοίαρχο, και τον ίδιο χρόνο 
τέθηκε σε αποστρατεία.

Αντιπλοίαρχος (Ε) ε.α.
Ιωάννης Λέττας ΠΝ
Απεβίωσε την 2α Οκτωβρίου 2014. Γεννήθη-
κε το 1940 στο Καρδαρίτσιο Ηλείας. Το 1955 
κατετάγη στο ΠΝ, ως Ναύτης, το 1959 ονο-
μάσθηκε Δίοπος, το 1963 προήχθη σε Υπο-
κελευστή Β΄, το 1966 σε Υποκελευστή Α΄, το 
1969 σε Αρχικελευστή, το 1975 σε Ανθυπα-
σπιστή, το 1981 σε Σημαιοφόρο, το 1984 σε 

Ανθυποπλοίαρχο, το 1987 σε Υποπλοίαρχο και 
Πλωτάρχη, το 1990 σε Αντιπλοίαρχο και τον 
ίδιο χρόνο τέθηκε σε αποστρατεία.

Αντιπλοίαρχος (Ε) ε.α.
Βασίλειος Παππάς ΠΝ
Απεβίωσε την 16η Σεπτεμβρίου 2014. Γεννήθηκε 
το 1932 στην Αθήνα. Το 1953 κατετάγη στο ΠΝ, 
ως Μόνιμος Υποκελευστής Β΄, το 1958 προή-
χθη σε Υποκελευστή Α΄, το 1962 σε Κελευστή, 
το 1965 σε Ανθυπασπιστή, το 1968 σε Σημαιο-
φόρο, το 1971 σε Ανθυποπλοίαρχο, το 1975 σε 
Υποπλοίαρχο, το 1981 σε Πλωτάρχη, το 1988 σε 
Αντιπλοίαρχο και το 1992 τέθηκε σε αποστρατεία.

Αντιπλοίαρχος (Ε) ε.α.
Νικόλαος Κάρμπος ΠΝ
Απεβίωσε την 12η Οκτωβρίου 2014. Γεννήθη-
κε το 1938 στην ν. Κέρκυρα. Το 1956 κατετά-
γη στο ΠΝ, ως Ναύτης πρότακτος μουσικός, το 
1960 ονομάσθηκε Δίοπος, το 1963 προήχθη 
σε Υποκελευστή Β΄, το 1967 σε Υποκελευστή 
Α΄, το 1970 σε Αρχικελευστή, το 1976 σε Αν-
θυπασπιστή, το 1981 σε Σημαιοφόρο, το 1985 
σε Ανθυποπλοίαρχο, το 1989 σε Υποπλοίαρχο, 
το 1991 σε Πλωτάρχη και Αντιπλοίαρχο και 
τον ίδιο χρόνο τέθηκε σε αποστρατεία.

Πλωτάρχης (Ε) ε.α.
Χαράλαμπος Βελιανίτης ΠΝ
Απεβίωσε την 30ή Οκτωβρίου 2014. Γεννήθη-
κε το 1929 στην ν. Κέρκυρα. Το 1947 κατετά-
γη στο ΠΝ, ως Ναύτης, το 1953 προήχθη σε 
Δίοπο, το 1955 σε Υποκελευστή Β΄,  το 1957 
σε   Υποκελευστή Α΄, το 1961 σε Κελευστή, το 
1965 σε Αρχικελευστή, το 1969 σε Σημαιοφό-
ρο, το 1972 σε Ανθυποπλοίαρχο, το 1978 σε 
Υποπλοίαρχο, το 1982 σε Πλωτάρχη και τον 
ίδιο χρόνο τέθηκε σε αποστρατεία.

Πλωτάρχης (Ε) ε.α.
Αθανάσιος Καραγεώργος ΠΝ
Απεβίωσε την 2α Νοεμβρίου 2014. Γεννήθηκε 
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το 1939 στη Στυλίδα Φθιώτιδος. Το 1958 κα-
τετάγη στο ΠΝ, ως Υποκελευστής Β΄, το 1962 
προήχθη σε Υποκελευστή Α΄, το 1966 σε Κε-
λευστή, το 1969 σε Ανθυπασπιστή, το 1974 σε 
Σημαιοφόρο, το 1977 σε Ανθυποπλοίαρχο, το 
1982 σε Υποπλοίαρχο, το 1984 σε Πλωτάρχη 
και τον ίδιο χρόνο τέθηκε σε αποστρατεία.

Πλωτάρχης (Ε) ε.α.
Αθανάσιος Ζέρβας ΠΝ
Απεβίωσε την 20η Σεπτεμβρίου 2014. Γεννή-
θηκε το 1942 στην Αργολίδα. Το 1958 κατε-
τάγη στο ΠΝ, ως μαθητής τεχνίτης, το 1967 
προήχθη σε Μόνιμο Κελευστή, το 1971 σε 
Επικελευστή, το 1974 σε Αρχικελευστή, το 
1980 σε Ανθυπασπιστή, το 1984 σε Σημαιο-
φόρο, το 1987 σε Ανθυποπλοίαρχο και Υπο-
πλοίαρχο (αναδρ.), το 1988 σε Πλωτάρχη και 
τον ίδιο χρόνο τέθηκε σε αποστρατεία. 

Πλωτάρχης (Ε) ε.α.
Νικόλαος Μπέλος ΠΝ
Απεβίωσε την 16η Οκτωβρίου 2014. Γεννή-
θηκε το 1943 στη Λάρισα. Το 1958 κατετάγη 
στο ΠΝ, ως μαθητευόμενος Ναύτης, το 1962 
ονομάσθηκε Δίοπος, το 1965 προήχθη σε 
Υποκελευστή Β΄, το 1968 σε Επικελευστή, το 
1971 σε Αρχικελευστή και Ανθυπασπιστή, το 
1983 σε Σημαιοφόρο, το 1986 σε Ανθυπο-
πλοίαρχο, το 1987 σε Υποπλοίαρχο, το 1989 
σε Πλωτάρχη και τον ίδιο χρόνο τέθηκε σε 
αποστρατεία.

Υποπλοίαρχος (ΥΙ) ε.α.
Ευστάθιος Λαγάνης ΠΝ
Απεβίωσε την 20η Σεπτεμβρίου 2014. Γεννή-
θηκε το 1924 στην Αρεόπολη Λακωνίας. Το 
1952 κατετάγη στο ΠΝ, ως Σημαιοφόρος Ια-
τρός, το 1953 προήχθη σε Ανθυποπλοίαρχο, 
το 1957 σε Υποπλοίαρχο και το 1965 τέθηκε 
σε αποστρατεία.
Είχε τιμηθεί με τις εξής Ηθικές Αμοιβές:
ΠΑΡΑΣΗΜΑ: Στρατιωτικής Αξίας Δ΄ Τάξεως. 

Υποπλοίαρχος (Ε) ε.α.
Βασίλειος Δαγκλής
Απεβίωσε την 18η Νοεμβρίου 2014. Γεννή-
θηκε το 1947 στον Πόρο Τροιζηνίας. Το 1960 

κατετάγη στο ΠΝ, ως Ναυτόπαις, το 1963 ονο-
μάσθηκε Δίοπος, το 1966 προήχθη σε Υποκε-
λευστή Β΄, το 1969 σε Επικελευστή, το 1972 
σε Αρχικελευστή, το 1978 σε Ανθυπασπιστή, 
το 1984 σε Σημαιοφόρο, το 1987 σε Ανθυπο-
πλοίαρχο και Υποπλοίαρχο και το 1989 τέθηκε 
σε αποστρατεία.

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

Υποπλοίαρχος (Ε) ε.α.
Γεώργιος Κυπραίος ΠΝ
Απεβίωσε την 11η Νοεμβρίου 2014. Γεννήθη-
κε το 1970 στην ν. ρόδο. Το 1988 κατετάγη 
στη ΣΜΥΝ, ως Δόκιμος Κελευστής, το 1990 
προήχθη σε Κελευστή, το 1992 σε Επικελευ-
στή, το 1995 σε Αρχικελευστή, το 2001 σε Αν-
θυπασπιστή, το 2008 σε Σημαιοφόρο, το 2011 
σε Ανθυποπλοίαρχο και Υποπλοίαρχο και τον 
ίδιο χρόνο τέθηκε σε αποστρατεία.

Υποπλοίαρχος (Ε) ε.ε.
Ευστράτιος Γιουσμάς ΠΝ
Απεβίωσε την 11η Νοεμβρίου 2014. Γεννή-
θηκε το 1968 στην Αθήνα. Το 1986 κατετάγη 
στη ΣΜΥΝ, το 1987 προήχθη σε Δόκιμο Κε-
λευστή, το 1989 σε Κελευστή, το 1991 σε Επι-
κελευστή, το 1994 σε Αρχικελευστή, το 2000 
σε Ανθυπασπιστή, το 2007 σε Σημαιοφόρο, 
το 2010 σε Ανθυποπλοίαρχο και το 2012 σε 
Υποπλοίαρχο. Τον τελευταίο χρόνο υπηρετού-
σε στην ΒΤΣ.

Ανθυποπλοίαρχος (Ε) ε.α.
Κωνσταντίνος Γκούζος ΠΝ
Απεβίωσε την 11η Νοεμβρίου 2014. Γεννήθη-
κε το 1941 στη Μεσσηνία. Το 1957 κατετάγη 
στο ΠΝ, ως Ναυτόπαις, το 1960 ονομάσθηκε 
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Δίοπος, το 1965 προήχθη σε Υποκελευστή Β΄, 
το 1968 σε Επικελευστή, το 1977 σε Ανθυπα-
σπιστή, το 1982 σε Σημαιοφόρο, το 1985 σε 
Ανθυποπλοίαρχο και τον ίδιο χρόνο τέθηκε σε 
αποστρατεία.

Ανθυποπλοίαρχος (Ε) ε.α.
Ελευθέριος Κιμιγκέλης ΠΝ
Απεβίωσε την 22α Σεπτεμβρίου 2014. Γεννή-
θηκε το 1953 στον Πόρο Τροιζηνίας. Το 1966 
κατετάγη στο ΠΝ, ως Ναυτόπαις, το 1970 ονο-
μάσθηκε Κελευστής Δόκιμος, το 1972 προ-
ήχθη σε Κελευστή, το 1975 σε Επικελευστή, 
το 1978 σε Αρχικελευστή, το 1984 σε Ανθυ-
πασπιστή, το 1988 σε Σημαιοφόρο, το 1991 
σε Ανθυποπλοίαρχο και το 1993 τέθηκε σε 
αποστρατεία.

Σημαιοφόρος (Ε) ε.α.
Παύλος Χαρίτος ΠΝ
Απεβίωσε την 29η Σεπτεμβρίου 2014. Γεν-
νήθηκε το 1938 στο Κοντόσταυλο Κορινθίας. 
Το 1953 κατετάγη στο ΠΝ, ως Ναυτόπαις, το 
1956 ονομάσθηκε Ναύτης Β΄, το 1957 Ναύ-
της Α΄ και τον ίδιο χρόνο ονομάσθηκε Δίο-
πος, το 1959 προήχθη σε Υποκελευστή Β΄, το 
1964 σε Υποκελευστή Α΄, το 1967 σε Κελευ-
στή, το 1971 σε Αρχικελευστή, το 1972 σε 
Ανθυπασπιστή, το 1977 σε Σημαιοφόρο και το 
1978 τέθηκε σε αποστρατεία.

Σημαιοφόρος (Ε) ε.α.
Μιχαήλ Μποζίκης ΠΝ
Απεβίωσε την 31η Οκτωβρίου 2014. Γεννή-
θηκε το 1944 στην ν. Κέρκυρα. Το 1958 κα-
τετάγη στο ΠΝ, ως Ναυτόπαις, το 1962 ονο-
μάσθηκε Δίοπος, το 1965 προήχθη σε Υποκε-
λευστή Β΄, το 1968 σε Επικελευστή, το 1971 
σε Αρχικελευστή, το 1977 σε Ανθυπασπιστή, 
το 1984 σε Σημαιοφόρο και το 1985 τέθηκε 
σε αποστρατεία.

Ανθυπασπιστής (Ε) ε.α.
Γεώργιος Αναστασάκης
Απεβίωσε την 12η Νοεμβρίου 2014. Γεννή-
θηκε το 1960 στα Χανιά ν. Κρήτης. Το 1974 
κατετάγη στη ΣΔΥΤΕΝ, ως Δόκιμος Υπαξιωμα-
τικός, το 1977 ονομάσθηκε Δόκιμος Κελευ-
στής, το 1979 προήχθη σε Κελευστή, το 1982 
σε Επικελευστή, το 1986 σε Αρχικελευστή και 
Ανθυπασπιστή και το 1994 τέθηκε σε απο-
στρατεία.

Κελευστής (ΦΑΡ) ε.ε.
Παύλος Σεβασλίδης
Απεβίωσε την 5η Νοεμβρίου 2014. Γεννήθηκε 
το 1976 στο Σιδηρόκαστρο Σερρών. Το 2003 
κατετάγη στο ΚΕ.ΠΑΛ ως Ναύτης, το 2004 
προήχθη σε Δίοπο και το 2009 σε Κελευστή. 
Τον τελευταίο χρόνο υπηρετούσε στους "ρΑΔΙΟ-
ΦΑρΟΥΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ". 

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

Ευχόμεθα ο Πανάγαθος να τους προσφέρει παρηγορία και δύναμη ψυχής.
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ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ - ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ

1.  Συμμετοχή σε Συμμαχικές – 
Διακρατικές Ασκήσεις

n Από 7 έως 10 Σεπτεμβρίου 2014, η Φ/Γ «ΑΙ-
ΓΑΙΟΝ» και το Υ/Β «ΠΟΣΕΙΔΩΝ» εκτέλεσαν συ-
νεκπαίδευση με τη δύναμη επιχειρήσεων του Ην. 
Βασιλείου «UTKF COUGAR 14».

n Από 11 έως 22 Σεπτεμβρίου 2014, το Ν/
ΘΗ «ΕΥρΩΠΗ» στο πλαίσιο συμμετοχής του στη 
Μόνιμη Ναυτική Αντιναρκική Δύναμη του ΝΑ-
ΤΟ SNMCMG-2 (Standing NRF Mine - Counter 
Measures Group 2), συμμετείχε στην άσκηση 
«SPANISH MINEX».

n Την 11η Οκτωβρίου 2014, το Υ/Β «ΠΟΣΕΙ-
ΔΩΝ» κατέπλευσε στην Καρθαγένη Ισπανίας, στο 
πλαίσιο συμμετοχής του στη συμμαχική άσκηση 
«NOBLE MARINER 14».

n Την 1η Οκτωβρίου 2014, διεξήχθη η διασυμ-
μαχική άσκηση «RAMSTEIN GUARD 14», στην 
περιοχή του Αιγαίου, με συμμετοχή των Φ/Γ «ΣΑ-
ΛΑΜΙΣ», Φ/Γ «ΝΑΒΑρΙΝΟΝ», Φ/Γ «ΝΙΚΗΦΟρΟΣ 
ΦΩΚΑΣ», Α/Φ της ΠΑ και συμμαχικών.

n Από 16 έως 24 Οκτωβρίου 2014, το Ν/ΘΗ «ΕΥ-
ρΩΠΗ» στο πλαίσιο συμμετοχής του στη Μόνιμη 
Ναυτική Αντιναρκική Δύναμη του ΝΑΤΟ SNMCMG-2 
(Standing Naval Mine - Counter Measures Group 
2), συμμετείχε στη συμμαχική άσκηση «NOBLE 
MARINER 14», η οποία διεξήχθη στη θαλάσσια πε-
ριοχή νοτίως Ισπανίας - δυτικά Γιβραλτάρ.

n Από 13 έως 26 Οκτωβρίου 2014, το Υ/Β «ΠΟ-
ΣΕΙΔΩΝ», συμμετείχε στη συμμαχική άσκηση 
«NOBLE MARINER 14».

n Από 06 έως 17 Νοεμβρίου 2014, η Φ/Γ «ΑΔρΙ-
ΑΣ», το Ν/ΘΗ «ΚΑΛΥΨΩ», Ν/ΘΗ «ΚΑΛΛΙΣΤΩ» και 
η Κ/Φ «ΚΑΣΟΣ» συμμετείχαν στην άσκηση «ΑρΙ-
ΑΔΝΗ 14».

n Την 12η Νοεμβρίου 2014, η ΤΠΚ «ΔΑΝΙΟ-
ΛΟΣ» συμμετείχε σε άσκηση ενεργοποίησης της 
μονάδας ετοιμότητας (stby unit) της επιχείρησης 
«ACTIVE ENDEAVOUR».

2. Επισκέψεις Ξένων Αντιπροσωπειών

n Την 9η Σεπτεμβρίου 2014, ο Διοικητής του 
Μαυροβούνιου Ναυτικού πραγματοποίησε επί-
σκεψη στη ΔΤΣ, τη ΣΝΔ και συναντήθηκε με τον 
Αρχηγό ΓΕΝ. Την 10η Σεπτεμβρίου 2014, πραγ-
ματοποίησε επίσκεψη στο ΠΝΜ Θ/Κ «Γ. ΑΒΕρΩΦ».

n Την 16η Οκτωβρίου 2014, ο Διοικητής της 
Διακλαδικής Διοίκησης Συμμαχικών Δυνάμε-
ων Νεαπόλεως (COM JFC) και Διοικητής των 
Ναυτικών Δυνάμεων των ΗΠΑ σε Ευρώπη και 
Αφρική (COM US NAVEUR-NAVAF), Ναύαρχος 
Mark E. Ferguson USN, στο πλαίσιο της επίσημης 
επισκέψεώς του στην Ελλάδα, συναντήθηκε με 
τον Αρχηγό ΓΕΝ και στη συνέχεια επισκέφθηκε 
το Αρχηγείο Στόλου, καθώς και τα Υ/Β «ΠΑΠΑΝΙ-
ΚΟΛΗΣ» - ΤΠΚ «ρΟΥΣΣΕΝ». Την 23η Οκτωβρίου, 
συνοδευόμενος από τον Αρχηγό ΓΕΝ, επισκέφθη-
κε το Κέντρο Εκπαίδευσης Ναυτικής Αποτροπής 
(ΚΕΝΑΠ) στην Κρήτη.

3.  Διασυμμαχικές / Πολυεθνικές 
Επιχειρήσεις / Ν. Δυνάμεις

α. Eπιχείρηση UNIFIL MAROPS

n Από 23 Ιουλίου έως 27 Αυγούστου 2014, η 
ΤΠΚ «ΜΠΛΕΣΣΑΣ».

n Aπό 27 Αυγούστου έως 08 Οκτωβρίου 2014, 
η ΤΠΚ «ΣΙΜΙΤΖΟΠΟΥΛΟΣ».

n Aπό 08 Οκτωβρίου έως 19 Νοεμβρίου 2014, 
η ΤΠΚ «ΚΑΒΑΛΟΥΔΗΣ».

n Από 19 Νοεμβρίου 2014, η ΤΠΚ «ρΟΥΣΣΕΝ».

β. Επιχείρηση ACTIVE ENDEAVOUR (ΟΑΕ) 

n Από 1 έως 31 Αυγούστου 2014, η ΤΠΚ «ΣΙΜΙ-
ΤΖΟΠΟΥΛΟΣ».

n Από 01 έως 30 Σεπτεμβρίου 2014, η ΤΠΚ «ΔΑ-
ΝΙΟΛΟΣ».

n Από 1 έως 22 Νοεμβρίου 2014, το Υ/Β «ΠρΩ-
ΤΕΥΣ». 
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γ.  Συμμετοχή σε Μόνιμες Ναυτικές Δυνάμεις 
ΝΑΤO

n Από 18 Αυγούστου έως 30 Νοεμβρίου 2014, 
το ΝΘΗ «ΕΥρΩΠΗ» συμμετείχε στη Μόνιμη Ναυ-
τική Αντιναρκική Δύναμη του ΝΑΤΟ SNMCMG-2 
(Standing NRF Mine - Counter Measures Group 2).

δ. Σ υμμετοχή σε Αποστολές Ευρωπαϊκής 
Ενώσεως

Ουδέν.

4.  Κοινωνική προσφορά των Ενόπλων 
Δυνάμεων

α. Αποστολές Εσωτερικού – Εξωτερικού 

n Από 18 Ιουλίου 2014, 3 Κ/Φ και 5 ΠΠ διεξά-
γουν περιπολίες στο ανατολικό Αιγαίο στο πλαίσιο 
συνδρομής του ΠΝ στην αποτροπή συμβάντων 
παράνομης μετανάστευσης και στο πλαίσιο ετοι-
μότητας Έρευνας-Διάσωσης.

n Από 27 έως 28 Αυγούστου 14, διατέθηκε το 
Α/Γ «ρΟΔΟΣ» για μεταφορά 220 Παρανόμως Ει-
σερχομένων Προσώπων από τις ν. Σάμο, Χίο και 
Λέσβο στη Νέα Καρβάλη Καβάλας.

n Από 2 έως 12 Σεπτεμβρίου 2014, πραγματο-
ποιήθηκε το πρόγραμμα Προληπτικής Ιατρικής 
αναβαθμισμένης δυνατότητας σε νήσους Δωδε-
κανήσων, με συμμετοχή του ΠΓΥ «ΠρΟΜΗΘΕΥΣ» 
και διευρυμένης διακλαδικής ομάδας 8 ιατρών 
και 4 νοσηλευτών, με σκοπό την κάλυψη των 
αναγκών προληπτικής ιατρικής και πρωτοβάθμι-
ας περίθαλψης των κατοίκων νησιών Αιγαίου. Το 
πρόγραμμα του πλοίου είχε ως εξής:  

n 3 Σεπτεμβρίου 2014 στη ν. Κάσο, όπου εξετά-
στηκαν συνολικά 20 κάτοικοι.

n 4 Σεπτεμβρίου 2014 στη ν. Κάρπαθο, όπου 
εξετάσθηκαν συνολικά 40 κάτοικοι

n 6 Σεπτεμβρίου 2014 στη ν. Μεγίστη, όπου εξε-
τάσθηκαν συνολικά 63 κάτοικοι.

n 7 Σεπτεμβρίου 2014 στη ν. Χάλκη, όπου εξετά-
σθηκαν συνολικά 8 κάτοικοι.

n 8 Σεπτεμβρίου 2014 στη ν. Τήλο, όπου εξετά-
σθηκαν συνολικά 14 κάτοικοι.

n 9 Σεπτεμβρίου 2014 στη ν. Νίσυρο, όπου εξε-
τάσθηκαν συνολικά 23 κάτοικοι.

n 10 και 11 Σεπτεμβρίου 2014 στη ν. Αστυπά-
λαια, όπου εξετάσθηκαν συνολικά 99 κάτοικοι. 

n Από 5 έως 9 Σεπτεμβρίου 14, διατέθηκε το Υ/Φ 
«ΚΑΛΛΙρΟΗ» για υδροδότηση της  ν. Μεγίστης.

n Την 11η Σεπτεμβρίου 2014, στο πλαίσιο 
εφαρμογής προγράμματος προληπτικής Ιατρι-
κής στις νήσους ανατολικού Αιγαίου, διατέθηκε 
το ΤΠΚ «ρΟΥΣΣΕΝ» για μεταφορά του σωματεί-
ου «Ανοικτή Αγκαλιά» από τη ν. Κάρπαθο στη ν. 
Κάσο και την 14η Σεπτεμβρίου 2014, από τη ν. 
Κάσο στη ν. Κάρπαθο.

n Από 13 έως 14 Σεπτεμβρίου 2014, διατέθηκε 
το Α/Γ «ρΟΔΟΣ» για μεταφορά 400 παρανόμως 
εισερχομένων προσώπων από τη ν. Σάμο στην 
Ελευσίνα.

n Από 19 έως 20 Σεπτεμβρίου 2014, διατέθηκε 
το Α/Γ «ΙΚΑρΙΑ» για μεταφορά 415 Παρανόμως 
Εισερχομένων Προσώπων από τις ν. Λέσβο (146) 
και Σάμο (269) στην Ελευσίνα. 

n Από 26 Σεπτεμβρίου έως 08 Οκτωβρίου 2014, 
διατέθηκαν το Φ/Θ «ΘΕΤΙΣ», το ρ/Κ «ΙΑΣΩΝ» και 
ομάδα Υποβρυχίων Καταστροφών (8 ατόμων), 
στο πλαίσιο συνδρομής του ΠΝ σε υποβρύχιες 
έρευνες/ανασκαφές στη θαλάσσια περιοχή ν. 
Αντικυθήρων. 

n Στο πλαίσιο συμμετοχής του ΠΝ στο πρό-
γραμμα Προληπτικής Ιατρικής σε συνεργασία 
με το σωματείο «Ανοιχτή Αγκαλιά» για τη μετα-
φορά ομάδας ιατρών διατέθηκαν:

n Την 15η Οκτωβρίου 2014, η Κ/Φ «ΑΗΤΤΗΤΟΣ» 
από ν. Ικαρία σε ν. Φούρνοι.

n Την 18η Οκτωβρίου 2014, η Κ/Φ «ΚρΑΤΑΙ-
ΟΣ» από ν. Φούρνοι σε ν. Λειψούς.

n Την 21η Οκτωβρίου 2014, η Κ/Φ «ΚρΑΤΑΙΟΣ» 
από ν. Λειψούς σε ν. Κω.

n Την 10η Νοεμβρίου 2014, στο πλαίσιο συμ-
μετοχής του ΠΝ στο πρόγραμμα Προληπτικής 
Ιατρικής σε συνεργασία με το σωματείο «Ανοιχτή 
Αγκαλιά», διατέθηκε η Φ/Γ «ΝΙΚΗΦΟρΟΣ ΦΩΚΑΣ» 
για μεταφορά δεκαμελούς ομάδας ιατρών από τη 
ν. Αστυπάλαια στη ν. Ανάφη.
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n Από 11 έως 20 Νοεμβρίου 2014, πραγματοποι-
ήθηκε το πρόγραμμα Προληπτικής Ιατρικής ανα-
βαθμισμένης δυνατότητας σε νήσους νοτιοανα-
τολικού Αιγαίου και Δωδεκανήσων, με συμμετοχή 
του ΠΓΥ «ΠρΟΜΗΘΕΥΣ» και διακλαδικής ομάδας 
10 ιατρών και 2 νοσηλευτών, με σκοπό την κάλυ-
ψη αναγκών προληπτικής ιατρικής και πρωτοβάθ-
μιας περίθαλψης των κατοίκων ως ακολούθως:

n Την 12η και 13η Νοεμβρίου 2014, κατέπλευ-
σε στη ν. Κάσο, όπου εξετάστηκαν συνολικά 34 
κάτοικοι.

n Την 14η Νοεμβρίου 2014, κατέπλευσε στη 
ν. Μεγίστη, όπου εξετάστηκαν συνολικά 4 κά-
τοικοι.

n Την 15η Νοεμβρίου 2014, κατέπλευσε στη ν. 
Σύμη, όπου εξετάστηκαν συνολικά 44 κάτοικοι.

n Την 16η Νοεμβρίου 2014, κατέπλευσε στη ν. 
Χάλκη, όπου εξετάστηκαν συνολικά 16 κάτοικοι.

n Την 17η Νοεμβρίου, κατέπλευσε στη ν. Νίσυρο, 
όπου εξετάστηκαν συνολικά 30 κάτοικοι.

n Την 18η και 19 Νοεμβρίου, κατέπλευσε στη 
ν. Αμοργό, όπου εξετάστηκαν συνολικά 78 κά-
τοικοι.

n Από 19 έως 20 Νοεμβρίου 2014, διατέθηκαν 
οι Υ/Φ «ΚΑΛΛΙρΟΗ» και Υ/Φ «ΠρΕΣΠΑ» για υδρο-
δότηση της ν. Κιμώλου.

β.  Κατάσβεση πυρκαγιών - Περιπολίες - 
Επιτήρηση

n Την 30ή Αυγούστου 2014, διατέθηκε από ΝΚ 
ένα πυροσβεστικό όχημα με τρία άτομα προσω-
πικό για συνδρομή σε πυρκαγιά που εκδηλώθηκε 
στην περιοχή Αμυγδαλοκεφαλίου νομού Χανίων. 

n Την 23η Σεπτεμβρίου 2014, διατέθηκε από 
ΝΚ ένα πυροσβεστικό όχημα με δύο άτομα προ-
σωπικό για συνδρομή σε πυρκαγιές που εκδη-
λώθηκαν στις περιοχές Σεβρόνας και Βαθύ Πη-
γάδι νομού Χανίων.

n Την 25η Σεπτεμβρίου 2014, διατέθηκαν από 
ΝΚ δύο πυροσβεστικά οχήματα για συνδρομή σε 
κατάσβεση πυρκαγιάς σε κτίριο (εστιατόριο) στο 
Μαράθι νομού Χανίων.

n Την 30ή Σεπτεμβρίου 2014, διατέθηκαν από 
ΝΣ ένα πυροσβεστικό όχημα, ένα υδροφόρο όχη-
μα, ένα τζιπ και 14 άτομα προσωπικό, για συν-
δρομή σε πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στην περι-
οχή ξένου ν. Σαλαμίνας.

n Την 4η Οκτωβρίου 2014, διατέθηκαν από ΝΣ 
ένα πυροσβεστικό όχημα, ένα υδροφόρο όχημα, 
ένα τζιπ και 14 άτομα προσωπικό για συνδρομή 
σε πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στην περιοχή Μπι-
ζάνι ν. Σαλαμίνας.

n Την 18η Οκτωβρίου 2014, διατέθηκε από 
ΥΝΤΕΛ ένα πυροσβεστικό όχημα με 4 άτομα προ-
σωπικό, για συνδρομή σε πυρκαγιά που εκδηλώ-
θηκε στην περιοχή Γούρνα ν. Λέρου.

γ. Έρευνα - Διάσωση 

n Την 25η Αυγούστου 2014, διατέθηκε το ΠΠ 
«ΚΥΚΝΟΣ» για συμμετοχή σε επιχείρηση Έρευ-
νας - Διάσωσης και περισυλλογής παρανόμως 
εισερχομένων προσώπων έπειτα από ανατροπή 
της πνευστής λέμβου στην οποία επέβαιναν, στη 
θαλάσσια περιοχή βορείως ν. Σάμου. Υπό του 
πλοίου περισυλλέγησαν δύο άτομα.

n Την 15η Σεπτεμβρίου 2014, διατέθηκε η Κ/Φ 
«ΑρΜΑΤΩΛΟΣ» για συμμετοχή σε επιχείρηση 
Έρευνας - Διάσωσης και περισυλλογής παρα-
νόμως εισερχομένων προσώπων, έπειτα από 
ανατροπή της πνευστής λέμβου στην οποία επέ-
βαιναν, στη θαλάσσια περιοχή βορειοδυτικά ν. Λέ-
σβου. Από του πλοίου περισυλλέγησαν 40 άτομα 
τα οποία αποβίβασε στο λιμένα Σίγρι ν. Λέσβου.

n Την 6η Οκτωβρίου 2014, το ΠΠ «ΤΟξΟΤΗΣ» 
περισυνέλεξε 32 παρανόμως εισερχόμενα πρό-
σωπα στη θαλάσσια περιοχή νοτιοανατολικά ν. 
Λέσβου, έπειτα από ανατροπή της πνευστής λέμ-
βου στην οποία επέβαιναν.

n Την 7η Οκτωβρίου 14, το ΠΠ «ΑΝΔρΟΜΕΔΑ» 
περισυνέλεξε 12 παρανόμως εισερχόμενα πρό-
σωπα στη θαλάσσια περιοχή νότια ν. Λέσβου, 
έπειτα από ανατροπή της πνευστής λέμβου στην 
οποία επέβαιναν.

n Την 17η Οκτωβρίου 2014, διατέθηκε η Κ/Φ 
«ΝΙΚΗΦΟρΟΣ» για συμμετοχή σε επιχείρηση 
Έρευνας - Διάσωσης σκάφους που βρισκόταν σε 
δυσχερή θέση με επιβαίνοντες παρανόμως εισερ-
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χόμενα πρόσωπα, στη θαλάσσια περιοχή 30 ν.μ. 
νοτιοανατολικά ν. ρόδου.

n Την 23η Οκτωβρίου 2014, το ΤΠΚ «ΚΑΒΑΛΟΥ-
ΔΗΣ» συμμετείχε σε επιχείρηση Έρευνας - Διά-
σωσης δύο ατόμων που επέβαιναν σε πολιτικό 
αεροσκάφος, στη θαλάσσια περιοχή  45 ν.μ νοτι-
οανατολικά Λάρνακας Κύπρου.

n Την 25η Οκτωβρίου 2014, η Φ/Γ «ΑΙΓΑΙΟΝ» 
διατέθηκε για συμμετοχή σε επιχείρηση Έρευνας 
- Διάσωσης σκάφους που βρισκόταν σε δυσχε-
ρή θέση με επιβαίνοντες παρανόμως εισερχό-
μενα πρόσωπα, στην περιοχή βορειοανατολικά 
ν. Αστυπάλαιας. Υπό πλοίου περισυλλέγησαν 12 
άτομα.

n Την 19η και 20η Νοεμβρίου 2014, διατέθηκε 
Ε/Π S-70 για συμμετοχή σε επιχείρηση Έρευνας 
- Διάσωσης του αγνοούμενου ιστιοπλοϊκού «ΘΑ-
ΛΑΣΣΟΜΑΧΟΣ» με έναν επιβαίνοντα, στην περιο-
χή δυτικά ν. Κύθνου.

n Την 22η Νοεμβρίου 2014, το ΠΠ «ΤΟξΟΤΗΣ» 
διατέθηκε για συμμετοχή σε επιχείρηση Έρευνας 
- Διάσωσης νότια ν. Λέσβου.

δ. Αεροδιακομιδές

n Την 27η Αυγούστου 2014, διατέθηκε ένα Ε/Π 
S-70 (ΠN-56) για διάσωση και μεταφορά μέλους 
πληρώματος (τουρκικής υπηκοότητας) του πλοί-
ου «Μ/V ALTAMIRA», σημαίας Λιβερίας, το οποίο 
έπλεε στη θαλάσσια περιοχή νοτιοδυτικά Πελο-
ποννήσου, στο αεροδρόμιο Καλαμάτας. 

n Την 20ή Σεπτεμβρίου 2014, διατέθηκε ένα Ε/Π 
S-70 (ΠN-52) για μεταφορά τραυματία από πε-
ριοχή του Ολύμπου στο 424 Γενικό Στρατιωτικό 
Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης.

n Την 26η Οκτωβρίου 2014, διατέθηκε Ε/Π 
S-70 (ΠN-60) για μεταφορά ασθενή (βρετα-
νικής υπηκοότητας) από το κρουαζιερόπλοιο 
«ΝAUTICA», το οποίο έπλεε νοτιοδυτικά Πελο-
ποννήσου, στο Α/Δ Καλαμάτας.

5. Εκδηλώσεις – Επισκέψεις

n Από 27 έως 28 Αυγούστου 2014, η Φ/Γ «ΝΙ-
ΚΗΦΟρΟΣ ΦΩΚΑΣ» και το Α/Γ «ΛΕΣΒΟΣ» στο 
πλαίσιο του ΘΕΠ/ΣΝΔ κατέπλευσαν στην Πάτρα, 

ενώ την 27η Αυγούστου 2014 πραγματοποιήθη-
κε επισκεπτήριο επί των πλοίων.

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.

n Από 13 έως 14 Σεπτεμβρίου 2014, το ΤΠΚ «ΔΑΝΙ-
ΟΛΟΣ» κατέπλευσε στο λιμένα ν. Σπετσών, στο πλαί-
σιο συμμετοχής επετείου ναυμαχίας ΣΠΕΤΣΩΝ "Αρ-
ΜΑΤΑ 2014". Στην ανωτέρω εκδήλωση παρέστη ο 
Αρχηγός Στόλου, ως εκπρόσωπος του Αρχηγού ΓΕΝ, 
ο οποίος κατέθεσε στεφάνι στο μνημείο πεσόντων.

n Την 13η και 14η Σεπτεμβρίου 2014, το Υ/Β 
«ΠρΩΤΕΥΣ» κατέπλευσε στις ν. Σκόπελο και Σκιά-
θο, στο πλαίσιο συμμετοχής σε εκδηλώσεις μνή-
μης για τη βύθιση του Υ/Β «ΚΑΤΣΩΝΗΣ» (Υ-1) και 
μνήμης ΑΝΘΣΤΗ (ΑρΜ) Ν. ΚΑρΑΔΟΥΚΑ, αντίστοιχα.

n Την 13η Σεπτεμβρίου 2014, το Κ/Φ «ΜΑΧΗ-
ΤΗΣ» κατέπλευσε στη ν. Μεγίστη, στο πλαίσιο 
συμμετοχής σε εκδήλωση για την 71η επέτειο 
απελευθέρωσης της νήσου. Στην εν λόγω εκδή-
λωση παρέστη ο Υπαρχηγός ΓΕΝ, ως εκπρόσω-
πος του Αρχηγού ΓΕΝ.

n Από 16 έως 19 Σεπτεμβρίου 2014, ο Αρχη-
γός ΓΕΝ συμμετείχε στο 21ο συμπόσιο ISS 2015 
(International Sea Power Symposium) στη Βιρ-
τζίνια των ΗΠΑ.

n Την 24η Σεπτεμβρίου 2014, διατέθηκε το ΤΠΚ 
«ΜΠΛΕΣΣΑΣ» για συμμετοχή στις εκδηλώσεις 
εορτασμού Παναγίας Μυρτιδιώτισσας Κυθήρων. 
Για τις ανωτέρω εκδηλώσεις διατέθηκε και τμήμα 
μουσικής ΠΝ (13 άτομα).

n Από 25 έως 26 Σεπτεμβρίου 2014, η Φ/Γ 
«ΣΑΛΑΜΙΣ» και η Κ/Φ «ΑΗΤΤΗΤΟΣ» κατέπλευσαν 
στο λιμένα Λακκί ν. Λέρου στο πλαίσιο των εκ-
δηλώσεων της 71ης Επετείου Βύθισης του Α/Τ 
«Β. ΟΛΓΑ». Στην εν λόγω εκδήλωση παρέστησαν 
ο ΥΦΕΘΑ Ι. Λαμπρόπουλος συνοδευόμενος από 
τον Αρχηγό ΓΕΝ.

n Από 26 έως 28 Σεπτεμβρίου 2014, ένα Ε/Π 
S-70 και ένα Ε/Π ΑΒ-212 καθώς και ομάδα Υπο-
βρυχίων Καταστροφών, συμμετείχαν στη διεθνή 
αεροπορική επίδειξη «Athens Flying Week 2014», 
η οποία πραγματοποιήθηκε στο Α/Δ Τατοΐου.
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n Την 1η Οκτωβρίου 2014, ο Αρχηγός ΓΕΝ συνο-
δευόμενος από τον Αρχηγό Στόλου, επέβη στα Α/Γ 
«ρΟΔΟΣ», ΤΠΚ «ΜΠΛΕΣΣΑΣ», Κ/Φ «ΚΑΣΟΣ», Κ/Φ «ΜΑ-
ΧΗΤΗΣ» και Π/ΦΑ «ΚΑρΑΒΟΓΙΑΝΝΟΣ», για παρακο-
λούθηση επιχειρησιακών δραστηριοτήτων τους στο 
πλαίσιο της διακλαδικής ασκήσεως «ΠΑρΜΕΝΙΩΝ 
'14», ενώ στη συνέχεια επισκέφτηκε τον ΝΑΣΣΚΥ.

n Στο πλαίσιο διεθνούς φόρουμ «Εβδομάδα ρω-
σίας στα Ιόνια Νησιά» το ρωσικό Κ/Δ MOSKVA 
κατέπλευσε στην Κεφαλληνία από 30 Σεπτεμ-
βρίου έως 03 Οκτωβρίου 2014, καθώς και στη 
Ζάκυνθο από 03 έως 06 Οκτωβρίου 2014. Είχαν 
προηγηθεί οι ακόλουθες επισκέψεις:
(1) Κέρκυρα 26-28 Σεπτεμβρίου 
(2) Λευκάδα 28-30 Σεπτεμβρίου

n Την 6η Οκτωβρίου 2014, πραγματοποιήθηκε η 
τελετή καθέλκυσης του Υ/Β «ΠΙΠΙΝΟΣ» στα ναυπη-
γεία Σκαραμαγκά, παρουσία Πρωθυπουργού, ΥΕΘΑ, 
ΑΝΥΕΘΑ, ΥΦΕΘΑ και Αρχηγών ΓΕΕΘΑ, ΓΕΝ, ΓΕΑ, ΓΕΣ.

n Την 8η Οκτωβρίου 2014, η Κ/Φ «ΝΑΥΜΑΧΟΣ» 
κατέπλευσε στη Μύρινα ν. Λήμνου, στο πλαίσιο 
των εορταστικών εκδηλώσεων της 102ης Επε-
τείου της ν. Λήμνου.

n Την 15η Οκτωβρίου 2014, ο ΥΕΘΑ συνοδευ-
όμενος από τον Αρχηγό ΓΕΝ και Αρχηγό Στόλου 
επισκέφθηκε το Αρχηγείο Στόλου, τη Φ/Γ «ΣΠΕ-
ΤΣΑΙ», το Υ/Β «ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΗΣ», το Ν/ΘΗ «ΚΑΛΥ-
ΨΩ», το ΤΠΚ «ρΟΥΣΣΕΝ» καθώς και εγκαταστά-
σεις του επισκευαστικού τομέα ΝΣ.

n Την 15η Οκτωβρίου 2014, ο Αρχηγός του ΛΣ/
ΕΛ.ΑΚΤ. πραγματοποίησε εθιμοτυπική επίσκεψη 
στο ΠΠ «ΤΟξΟΤΗΣ», εν όρμω Μυτιλήνης.

n Από 18 έως 20 Οκτωβρίου 2014, η Φ/Γ «ΑΙ-
ΓΑΙΟΝ» κατέπλευσε στο λιμένα Πύλου Μεσσηνίας 
για συμμετοχή σε εορταστικές εκδηλώσεις 107ης 
επετείου Ναυμαχίας του Ναβαρίνου. Στην εν λό-
γω εκδήλωση παραβρέθηκε ο Αρχηγός Στόλου, ο 
οποίος κατέθεσε στεφάνι στο Ηρώο Τριών Ναυ-
άρχων ως εκπρόσωπος Αρχηγού ΓΕΝ. Πρόγραμ-
μα εκδηλώσεων πλοίου ως ακολούθως:

n Επίσκεψη στο πλοίο του ΥΦΕΘΑ, του Μητρο-
πολίτη Μεσσηνίας, του Διοικητή ομάδος πλοίων 
ρωσικού Ναυτικού, Κυβερνήτη της Κ/Β SAMUN 
και του βοηθού Στρατιωτικού Ακολούθου της 
Πρεσβείας ρωσικής Ομοσπονδίας στην Αθήνα.

n Δεξίωση στο πλοίο υπό του ΑΣ, στην οποία παρα-
βρέθηκαν οι Πρέσβεις της ρωσικής Ομοσπονδίας και 
του Ην. Βασιλείου στην Αθήνα, μετά των Ακολούθων 
Άμυνας, εκπρόσωποι της Πρεσβείας Γαλλίας και θρη-
σκευτικών, πολιτικών, στρατιωτικών τοπικών αρχών, 
καθώς και αντιπροσωπείες των συνορμούντων ρω-
σικών πλοίων (Κ/Β SAMUN και ρ/Κ ΜΒ31).

n Κυβερνήτης πλοίου, αντιπροσωπεία πληρώμα-
τος καθώς και ένοπλο άγημα συμμετείχαν στις 
εθιμοτυπικές εκδηλώσεις εορτασμού και στην 
παρέλαση.

n Πραγματοποιήθηκε επισκεπτήριο κοινού στο 
πλοίο (1600 επισκέπτες).

n Την 20ή Οκτωβρίου 2014, πραγματοποιήθη-
κε η τελετή καθέλκυσης του εκσυγχρονισμένου 
Υ/Β «ΩΚΕΑΝΟΣ» στα ναυπηγεία Σκαραμαγκά, 
παρουσία της ΑΕ Προέδρου της Δημοκρατίας, 
του ΥΕΘΑ, της ΑΝΥΕΘΑ και των Αρχηγών ΓΕΕ-
ΘΑ, ΓΕΝ, ΓΕΑ και ΓΕΣ.

n Από 25 έως 28 Οκτωβρίου 2014, η Φ/Γ «ΝΑ-
ΒΑρΙΝΟΝ», το Α/Γ «XIOΣ», το Α/Γ «ΣΑΜΟΣ» και το 
Υ/Β «ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΗΣ» κατέπλευσαν στη Θεσσαλο-
νίκη για συμμετοχή στις εορταστικές εκδηλώσεις 
εθνικής επετείου 28ης Οκτωβρίου. Κατά τη δι-
άρκεια παραμονής πλοίων στο λιμένα Θεσσαλο-
νίκης πραγματοποιήθηκαν επισκεπτήρια κοινού. 

n Από 24 έως 29 Οκτωβρίου 2014, το ΤΠΚ «ΔΑ-
ΝΙΟΛΟΣ» και το Υ/Β «ΠΟΝΤΟΣ» κατέπλευσαν στον 
Πειραιά στο πλαίσιο προβολής σημαίας ΠΝ. Κατά 
τη διάρκεια παραμονής πλοίων στο λιμένα Πει-
ραιώς πραγματοποιήθηκαν επισκεπτήρια κοινού.

n Την 30ή Οκτωβρίου 2014, ο ΥΕΘΑ μαζί με τον 
Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ, συνοδευόμενοι από 
τον Αρχηγό ΓΕΕΘΑ και τους Αρχηγούς των Γενι-
κών Επιτελείων, μετέβησαν στη Φ/Γ «ΣΑΛΑΜΙΣ» 
από όπου παρακολούθησαν μέρος της άσκησης 
«ΠΥρΠΟΛΗΤΗΣ 8/14».

n Από 10 έως 11 Νοεμβρίου 2014, το ΠΠ «ΣΤΑ-
ΜΟΥ» συμμετείχε στις εορταστικές εκδηλώσεις 
102ης επετείου απελευθέρωσης της ν. Χίου.

n Από 13 έως 14 Νοεμβρίου 2014, ο Αρχηγός ΓΕΝ 
πραγματοποίησε επίσκεψη στο Ην. Βασίλειο όπου 
συναντήθηκε με τον Διοικητή MARCOM (NATO Allied 
Maritime Command) και τον Βρετανό ομόλογό του.
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ΕΞΟΥΔΕΤΕΡΩΣΗ ΠΥΡΟΜΑΧΙΚΩΝ ΑΠΟ ΟΜΑΔΕΣ ΥΠΟΒΡΥΧΙΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ

α.α ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗ

1 01-09-2014 Στη θαλάσσια περιοχή Καλλικράτειας Χαλκιδικής

2 04-09-014 Στη θαλάσσια περιοχή Πρασούδι  Ηγουμενίτσας

3 15-09-2014 Στη θαλάσσια περιοχή Κουλούρι ν. Λέρου

4 17-09-2014 Στη θαλάσσια περιοχή Πηγάδια ν. Καρπάθου

5 18-09-2014 Στις θαλάσσιες περιοχές  ακρωτήρι Βρασίδας Νέας Περάμου 
Καβάλας και Τρεις Βάγιες Αμμουδάρας Ηρακλείου ν. Κρήτης

6 23-09-2014 Στη θαλάσσια περιοχή Ύψου ν. Κέρκυρας

7 26-09-2014 Στη θαλάσσια περιοχή κόλπου Νέα Χώρα ν. Χανίων

8 17-10-2014 Στη θαλάσσια περιοχή Λιμανάκι Περάματος Αττικής

9 30-10-2014 Στη θαλάσσια περιοχή Βελανιδιάς Σκανδάλης Λήμνου

10 06-11-2014 Στην παραλία  Αγίων Αποστόλων Νοτίου Ευβοϊκού

n Την 15η Νοεμβρίου 2014, η ΑΝΥΕΘΑ συνο-
δευόμενη από τον Αρχηγό ΓΕΝ, πραγματοποίησε 
επίσκεψη στο ΠΓΥ «ΠρΟΜΗΘΕΥΣ» στη ν. Σύμη, 
στο πλαίσιο διεξαγωγής προγράμματος Προλη-
πτικής Ιατρικής αναβαθμισμένης δυνατότητας σε 
νήσους ανατολικού Αιγαίου και Δωδεκανήσων. 

n Την 15η Νοεμβρίου 2014, στο λιμένα Πατρών 
πραγματοποιήθηκε επισκεπτήριο κοινού στη Φ/Γ 
ΑΔρΙΑΣ (1700 επισκέπτες).

n Την 20ή Νοεμβρίου 2014, ο ΥΕΘΑ συνοδευόμενος 
από τον Αρχηγό ΓΕΕΘΑ και Αρχηγό ΓΕΝ, επισκέφθηκε 
το Αρχηγείο Στόλου και το Ναύσταθμο Σαλαμίνας, κα-
θώς και την Φ/Γ «ΣΠΕΤΣΑΙ», το ΤΠΚ «ΔΑΝΙΟΛΟΣ», το 
Υ/Β «ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΗΣ» και συνεργεία του Ναυστάθμου.

n Από 24 έως 27 Νοεμβρίου 2014, πραγματοποι-
ήθηκε επίσημη επίσκεψη του Αρχηγού ΓΕΝ στο Ισ-
ραήλ, όπου έχει συναντήσεις με τον ομόλογό του.

6. Διάφορα Θέματα 

n Την 30ή Αυγούστου 2014, ολοκληρώθηκε το 
ΘΕΠ/ΣΝΔ, στο οποίο συμμετείχαν η Φ/Γ «ΝΙΚΗ-
ΦΟρΟΣ ΦΩΚΑΣ» και το Α/Γ «ΛΕΣΒΟΣ».

n Την 16η και 18η Σεπτεμβρίου 2014, διεξή-
χθησαν οι ασκήσεις «ΟρΜΗ 4/14 και 5/14» στη 

θαλάσσια περιοχή Σαρωνικού κόλπου και με τη 
συμμετοχή μονάδων της ΔΤΣ.

n Από 29 Σεπτεμβρίου έως 02 Οκτωβρίου 2014, 
διεξήχθη η διακλαδική άσκηση «ΠΑρΜΕΝΙΩΝ 
‘14», στην περιοχή Αιγαίου πελάγους, με συμμε-
τοχή του συνόλου των σε ενέργεια Ναυτικών Μο-
νάδων (ΠΠ και Ε/Π) του ΑΣ, μονάδων της ΔΔΜΝ 
και Ανεξάρτητων Υπηρεσιών.

n Την 21η Οκτωβρίου 2014, έλαβε χώρα στο 
ΓΕΝ ο 7ος Κύκλος Συνομιλιών με το Ναυτικό Ην. 
Βασιλείου. 

n Την 30ή Οκτωβρίου 2014, πραγματοποιή-
θηκε στην περιοχή Σαρωνικού η Διακλαδική 
Άσκηση "ΠΥρΠΟΛΗΤΗΣ 8/14" με συμμετοχή 
Φ/Γ, ΤΠΚ, Κ/Φ, Υ/Β, ΠΤΜ και Ε/Π του Στόλου.

n Από 16 έως 20 Νοεμβρίου 2014, διεξήχθη 
η άσκηση "ΑΙΓΙΑΛΟΣ 14" με συμμετοχή των Α/Γ 
«ΣΑΜΟΣ», Α/Γ «ΛΕΣΒΟΣ», Α/Γ «ΧΙΟΣ», Α/Γ «ΙΚΑ-
ρΙΑ», Α/Γ «ρΟΔΟΣ» και μονάδων του Σξ και της 
ΠΑ, στην περιοχή του κεντρικού Αιγαίου.

n Από 24 έως 29 Οκτωβρίου 2014, πραγματο-
ποιήθηκε οι χειμερινοί εκπαιδευτικοί πλόες των 
ΣΝΔ και ΣΜΥΝ, με τα Φ/Γ «ΝΑΒΑρΙΝΟΝ» - Α/Γ 
«XIOΣ» και Α/Γ «ΣΑΜΟΣ», αντίστοιχα.
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από τη συμμετοχή της ΤΠΚ «ξΕΝΟΣ» στην επιχειρησιακή εκπαίδευση μονάδων του Στόλου, ‘’αΣΤραΠΗ 2/14’’ και ‘’ΟρΜΗ 
2/14’’.

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: yin_naftep@navy.mil.gr

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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τη συμμετοχή της Φρεγάτας «ΑΙΓΑΙΟΝ» και του 
Υποβρυχίου «ΠΟΣΕΙΔΩΝ», εκτέλεσε συνεκπαίδευ-
ση με τη Δύναμη «COUGAR 14», του Πολεμικού 
Ναυτικού του Ην. Βασιλείου, σε ένα ευρύ φάσμα 
τεχνικών αντικειμένων στην περιοχή Ιονίου. Την 
10η Σεπτεμβρίου 2014, ο Αρχηγός ΓΕΝ, Αντιναύ-
αρχος Ευάγγελος Αποστολάκης ΠΝ, επέβη του 
«HMS BULWARK», πλοίο διοικήσεως της Δύνα-
μης, προκειμένου να παρακολουθήσει φάση της 
εν λόγω συνεκπαιδεύσεως. Κατά τη διάρκεια της 
παραμονής του στο πλοίο, ο Αρχηγός ΓΕΝ συ-
ναντήθηκε με το Διοικητή της Δυνάμεως, Αρχι-
πλοίαρχο J.P. Kyd RN, καθώς και τον Ταξίαρχο 
C.R. Stickland OBE, Διοικητή της 3ης Ταξιαρχίας 
Πεζοναυτών.

Διαδερμική Εμφύτευση Αορτικής 
Βαλβίδας από το Ναυτικό Νοσοκομείο 
Αθηνών 

Το Ναυτικό Νοσοκομείο 
Αθηνών (ΝΝΑ) κατόπιν 
έγκρισης του Κεντρι-
κού Συμβουλίου Υγείας 
(ΚΕ.Σ.Υ), έλαβε πιστοποί-
ηση για τη διενέργεια 
επεμβάσεων Διαδερμι-
κής Εμφύτευσης Αορτι-

κής Βαλβίδας. Πρόκειται για μια νέα πρωτο-
ποριακή μέθοδο αντικατάστασης της αορτικής 
βαλβίδας χωρίς χειρουργική τομή, δεδομένου 
ότι η εμφύτευση γίνεται διαδερμικά και ο 
ασθενής δεν υφίσταται γενική αναισθησία. Τα 
πρώτα περιστατικά θα αντιμετωπιστούν στα 
τέλη Σεπτεμβρίου.

Παρακολούθηση Ασκήσεως 
«ΠΑΡΜΕΝΙΩΝ 2014» 
Από το Γενικό Επιτελείο Ναυτικού ανακοινώ-
νεται ότι την 1η Οκτωβρίου 2014, ο Αρχηγός 
ΓΕΝ, Αντιναύαρχος Ευάγγελος Αποστολάκης  ΠΝ 
συνοδευόμενος από τον Αρχηγό Στόλου, Αντι-
ναύαρχο Παναγιώτη Λίτσα ΠΝ, παρακολούθησε 
επιχειρησιακές δραστηριότητες ναυτικών μονά-

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΤΥΠΟΥ

Επίσκεψη Διοικητή του Ναυτικού 
του Μαυροβουνίου
Από το Γενικό Επιτελείο Ναυτικού ανακοινώνεται ότι 
την 9η Σεπτεμβρίου 2014, o Αρχηγός ΓΕΝ, Αντιναύ-
αρχος Ευάγγελος Αποστολάκης ΠΝ, συναντήθηκε 
με το Διοικητή του Ναυτικού του Μαυροβουνίου, 

Πλοίαρχο Darko Vukovic, στο πλαίσιο προγραμ-
ματισμένης επισκέψεώς του στην Ελλάδα. Κατά τη 
διάρκεια της παραμονής του, ο Διοικητής του Ναυ-
τικού του Μαυροβουνίου θα επισκέπτονταν επίσης 
τη Σχολή Ναυτικών Δοκίμων (ΣΝΔ), τη Διοίκηση 
Ταχέων Σκαφών (ΔΤΣ), εγκαταστάσεις και συνερ-
γεία του Ναυστάθμου Σαλαμίνας (ΝΣ) στην περιοχή 
Αμφιάλης καθώς και το ΠΝΜ Θ/Κ «Γ. ΑΒΕρΩΦ».

Συνεκπαίδευση ΠΝ με Δύναμη 
«COUGAR 14» - Παρακολούθηση 
Δραστηριοτήτων από Α/ΓΕΝ 
Από το Γενικό Επιτελείο Ναυτικού ανακοινώνεται 
ότι την 9η και 10η Σεπτεμβρίου 2014, το ΠΝ με 
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δων, στο πλαίσιο της ασκήσεως «ΠΑρΜΕΝΙΩΝ 
2014». Ειδικότερα, ο Αρχηγός ΓΕΝ επέβη στο 
Α/Γ «ρΟΔΟΣ», στις Κ/Φ «ΚΑΣΟΣ» και «ΜΑΧΗ-
ΤΗΣ», στο ΠΦΑ «ΚΑρΑΒΟΓΙΑΝΝΟΣ» και στην ΤΠΚ 
«ΜΠΛΕΣΣΑΣ», ενώ στη συνέχεια επισκέφθηκε 
εγκαταστάσεις του Ναυτικού Σταθμού Σκύρου 
(ΝΑΣΣΚΥ).

Επίσκεψη τ. ΥΕΘΑ Δ. Αβραμόπουλου 
στο Αρχηγείο Στόλου και σε Πολεμικά 
πλοία στο Ναύσταθμο Σαλαμίνος 
Ο τ. Υπουργός Εθνικής Άμυνας Δημήτρης Αβρα-
μόπουλος επισκέφθηκε σήμερα το πρωί το Αρ-
χηγείο Στόλου, στο Ναύσταθμο Σαλαμίνας και 
στη συνέχεια μετέβη σε πολεμικά πλοία. Επίσης, 
ο κ. Αβραμόπουλος επισκέφθηκε τον ναυπηγοε-

πισκευαστικό τομέα του Ναυστάθμου, στις εγκα-
ταστάσεις της Διοικήσεως Διοικητικής Μερίμνης 
Ναυτικού, όπου ενημερώθηκε για τις εργασίες 
επισκευής και συντήρησης μονάδων του Στόλου. 
Τον τ. Υπουργό Εθνικής Άμυνας συνόδευαν ο 
Αρχηγός ΓΕΝ Αντιναύαρχος Ευάγγελος Αποστο-
λάκης ΠΝ και ο Αρχηγός Στόλου Αντιναύαρχος 
Παναγιώτης Λίτσας ΠΝ.

Επίσκεψη Σπουδαστών Ανθυπασπιστών 
Β' Σειράς 2014, στη Βουλή 
των Ελλήνων 
Εκπαιδευτική επίσκεψη των σπουδαστών του 
Σχολείου Γενικής Επιμόρφωσης Ανθυπασπιστών 
Β’ Σειράς 2014 στη Βουλή των Ελλήνων την 14η 
Νοεμβρίου 2014, συνοδεία του Τμηματάρχη της 
Σχολής Πυροβολικού Πλωτάρχη Π. Ανδριώτη ΠΝ 

και του Διοικητή του ΚΕ ΠΑΛΑΣΚΑΣ Πλοιάρχου Π. 
Σινάνογλου ΠΝ.

Ολοκλήρωση ανέγερσης μνημείου του 
Υ/Β «ΠΡΩΤΕΥΣ» (Υ-3) στο ακριτικό 
νησί των Οθωνών
Ολοκληρώθηκε η ανέγερση του μνημείου του 
Υ/Β «ΠρΩTEΥΣ» (Υ-3) στο ακριτικό νησί των 
Οθωνών, τα εγκαίνια του οποίου θα πραγμα-
τοποιηθούν το καλοκαίρι του 2015. Άμεση η 
ανταπόκριση και η βοήθεια του Πολεμικού Ναυ-

τικού να παραχωρήσει μια τορπίλη και ένα τορ-
πιλοσωλήνα για να εμπλουτισθεί ο χώρος του 
μνημείου.
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ΒΡΑΒΕΥΣΗ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΥ (ΥΙ)

Ο Πλοίαρχος (ΥΙ) Αριστείδης Διαμαντής Π.Ν. βραβεύθηκε από την Ακαδημία Αθηνών  
την 19η Δεκεμβρίου 2014, για το βιβλίο του «Ναύαρχος Π. Κουντουριώτης  

(1855-1935): μία ψυχογραφική προσέγγιση».



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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2/12/1868. Ελληνοτουρκική συμπλοκή. Το ατμόπλοιο «ΕΝΩΣΙΣ» (σημαντικό πλοίο όσον αφορά την 
μεταφορά πολεμοφοδίων κατά τη διάρκεια της κρητικής επανάστασης του 1866) αντάλλαξε πυρά στα 
ανοικτά της Σύρου με τουρκικά πολεμικά, επικεφαλής των οποίων ήταν ο Άγγλος Χόβαρτ, και κατόρ-
θωσε χάρη στην ετοιμότητα του Πλοιάρχου Ν. Σουρμελή να καταφύγει στο λιμάνι της Ερμουπόλεως.

3/12/1912. Η Ναυμαχία της Έλλης. Ιστορική νίκη του Ελληνικού Ναυτικού κατά του Οθωμανικού 
(Τουρκικού) που κρίθηκε στην έμπνευση του Ναυάρχου Π. Κουντουριώτη ο οποίος διοικούσε το θω-
ρηκτό «ΑΒΕρΩΦ». Ο κυβερνήτης ύψωσε επί του «ΑΒΕρΩΦ» το σήμα ότι καθιστά την κίνησή του 
ανεξάρτητη, το διεθνές «Ζ», αύξησε την ταχύτητα στα 20 μίλια και όρμησε ακάθεκτος με συγκλίνουσα 
πορεία στον εχθρό.

5/12/1943. Άφιξη αντιτορπιλικού «ΑΔρΙΑΣ» στην Αλεξάνδρεια. Το αντιτορπιλικό «ΑΔρΙΑΣ» χωρίς 
πλώρη μετά από την αποκοπή της από νάρκη, εισέρχεται στο λιμάνι της Αλεξάνδρειας. Ολόκληρος ο 
Συμμαχικός Στόλος αποδίδει τιμές στο ένδοξο αντιτορπιλικό που «αρνήθηκε να πεθάνει».

15/12/1827. Κατάληψη Βασιλαδίου. Το πλοίο «ΚΑρΤΕρΙΑ» υπό τον Άστιγγα κανονιοβολεί και ακολού-
θως καταλαμβάνει το οχυρό του Βασιλαδίου.

15/12/1942. Βύθιση ιταλικού υποβρυχίου «UARSCIEK». Το αντιτορπιλικό «ΟΛΓΑ» σε συνεργασία με 
το αγγλικό αντιτορπιλικό «PETARD» βυθίζουν το ιταλικό υποβρύχιο «UARSCIEK», συλλαμβάνοντας 3 
αξιωματικούς, 4 υπαξιωματικούς και 21 ναύτες.

16/12/1940. Δεύτερη επιδρομική ενέργεια των αντιτορπιλικών «ΨΑρΑ», «ΣΠΕΤΣΑΙ» και «ΚΟΥΝΤΟΥ-
ρΙΩΤΗ» υπό τον Αρχηγό Στόλου Ε. Καββαδία. Και πάλι δεν εντοπίστηκε εχθρικός στόχος.

22/12/1940. Δράση υποβρυχίου «ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΗΣ». Το υποβρύχιο «ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΗΣ» συλλαμβάνει το 
πλήρωμα του ιταλικού πετρελαιοκίνητου «ΑΝΤΟΙΝΕΤΤΑ» το οποίο στην συνέχεια βυθίζει. Εκεί ο κυβερ-
νήτης Πλωτάρχης Ιατρίδης βρίσκει μια πάρα πολύ σημαντική απόρρητη διαταγή που είχε εκδοθεί πριν 
από δύο μέρες και περιείχε οδηγίες πλου νηοπομπής από το Πρίντεζι προς Αυλώνα κατά της οποίας 
θα επιτεθεί στις 24/12/1940.

2/1/1913. Προσβολή του ευδρόμου «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ». Το τουρκικό καταδρομικό «HAMIDIYE» διαφεύγο-
ντας της προσοχής του Ελληνικού Στόλου που επιτηρούσε την έξοδο των Δαρδανελλίων, έφτασε στη 
νήσο Σύρο και έβαλε κατά του ευδρόμου «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ».

5/1/1850. Έναρξη βρετανικού ναυτικού αποκλεισμού του Πειραιά. Ισχυρός Αγγλικός Στόλος υπό τον 
Ναύαρχο Parker ενήργησε αποκλεισμό του Πειραιά και έμμεσα της Σύρου, της Κορίνθου και των Πα-
τρών. Η ενέργεια αυτή αποσκοπούσε στην πίεση της ελληνικής κυβέρνησης να αποδεχθεί αγγλικές 
απαιτήσεις, που είχαν να κάνουν με χρηματικές αποζημιώσεις του ελληνικού κράτους στους Άγγλους 
υπηκόους Πατσίφικο και Φίνλευ. Είναι τα λεγόμενα «Παρκερικά».

5/1/1913. Η ναυμαχία της Λήμνου. Η ναυμαχία έληξε με νίκη των Ελλήνων. Ήταν η δεύτερη νικηφόρα 
ναυμαχία του A' Βαλκανικού πολέμου η οποία και επισφράγισε την απόλυτη κυριαρχία των Ελλήνων 
στο Αιγαίο.

5/1/1941. Τρίτη επιδρομή ελληνικών αντιτορπιλικών «Β.ΟΛΓΑ», «Β.ΓΕΩρΓΙΟΥ», «ΣΠΕΤΣΑΙ», «ΨΑρΑ» 
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υπό τον Υποναύαρχο Ε. Καββαδία στο «Ontranto». Οι επιδρομές αυτού του τύπου δεν έκαναν σπου-
δαίες ζημιές στον εχθρό, αλλά ανύψωσαν το ηθικό του ελληνικού Πολεμικού Ναυτικού.

9/1/1941. Τορπιλισμός ιταλικού υποβρυχίου «ΝΕGHELLI». Το υποβρύχιο «ΤρΙΤΩΝ» με Κυβερνήτη τον 
Πλωτάρχη Δ. Ζέππο τορπιλίζει το ιταλικό υποβρύχιο «ΝΕGHELLI». 

12/1/1889. Έναρξη λειτουργίας Σχολής Ναυτοπαίδων. Η σχολή Ναυτοπαίδων αποτελεί τον πρόδρομο 
της μετέπειτα Σχολής Μονίμων Υπαξιωματικών Πολεμικού Ναυτικού (ΣΜΥΝ).

16/1/1829. Κατόρθωμα Ανδρέα Τενεκέ. Στολίσκος υπό τον Α. Τενεκέ κυριεύει δύο τούρκικες κανονι-
οφόρους στο λιμάνι της Πρέβεζας.

21/1/1944. Απόβαση στο «Anzio» της Ιταλίας. Στην επιχείρηση αυτή του Συμμαχικού Στόλου έλαβαν 
μέρος τα αντιτορπιλικά «ΚρΗΤΗ» και «ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ» καθώς και τα αρματαγωγά «ΣΑΜΟΣ», «ΛΗΜΝΟΣ» 
και «ΧΙΟΣ».Η  απόβαση αυτή στην Ιταλία έγινε για να πλευροκοπηθεί η αμυντική γραμμή αντίστασης 
των Γερμανών.

24/1/1913. Η πρώτη πολεμική επιχείρηση υδροπλάνου. Το υδροπλάνο «ΝΑΥΤΙΛΟΣ» με επιβαίνοντες 
τους Λοχαγό Μουτούση και Σημαιοφόρο Μωραϊτίνη,  επιχειρεί πάνω από τα Δαρδανέλλια και βάλει 
κατά πλοίων του τουρκικού στόλου, με χειροβομβίδες.

31/1/1996. Πτώση ελικοπτέρου ΠΝ 21. Το ελικόπτερο ΠΝ 21 με πλήρωμα τους Αντιπλοίαρχο Χ. Κα-
ραθανάση Π.Ν., Αντιπλοίαρχο Π. Βλαχάκο Π.Ν. και Σημαιοφόρο Ε. Γιαλοψό Π.Ν. κατέπεσε στην περιοχή 
των Ιμίων κατά τη διάρκεια αναγνωριστικής αποστολής στα Δ. Ίμια.

2/2/1826. Ο Φραγκίσκος Άμπνεϋ Άστιγξ με το πολεμικό πλοίο «ΚΑρΤΕρΙΑ» φθάνει στα Αμπελάκια 
της Σαλαμίνας. Είναι η πρώτη ναυτική επιχείρηση ενός πλοίου, που θα εμπλακεί σε πολλές ένδοξες 
επιχειρήσεις του Αγώνα.

3/2/1830. Το Πρωτόκολλο του Λονδίνου. Με τα πρωτόκολλα της 3ης Φεβρουαρίου του 1830 η 
διάσκεψη του Λονδίνου διακήρυξε την πολιτική ανεξαρτησία της Ελλάδας καθιστώντας την μια νέα 
πολιτική, στρατιωτική και διπλωματική οντότητα στην Ευρώπη.

3/2/1897. Απόβαση Ελλήνων στην Κρήτη. Αποβιβάζεται στα σύνορα των επαρχιών Κυδωνίας και 
Κισσάμου της Κρήτης ο Τιμολέων Βάσσος με δύναμη 1500 ανδρών. Ο Τ. Βάσσος εκτελούσε διαταγή 
του Βασιλιά Γεωργίου Α' στα πλαίσια της επανάστασης που είχε ξεσπάσει στο νησί.

9/2/1897. Βομβαρδισμός Ακρωτηρίου Κρήτης. Το ελληνικό στρατόπεδο στο Ακρωτήρι της Κρήτης 
βομβαρδίζεται από τα πλοία των Μεγάλων Δυνάμεων. Οι Μ.Δ. ήθελαν να διώξουν τον Τ. Βάσσο και 
το εκστρατευτικό του σώμα από το νησί. Ο αντίκτυπος από την φοβερή πράξη των πλοίων των Μ.Δ. 
προκάλεσε διαδηλώσεις διαμαρτυρίας σε όλη την Ευρώπη.

18/2/1828. Έναρξη προσπάθειας καταστολής της πειρατείας. Ο Μιαούλης με το δίκροτο «ΕΛΛΑΣ», την 
κανονιοφόρο «ΦΙΛΕΛΛΗΝΙΣ» και μια ένοπλη τράτα αποπλέει από τον Πόρο για να καταλάβει ορμητήριο 
πειρατών στις Βόρειες Σποράδες. Μέσα σε λίγες μέρες οι πειρατές παραδόθηκαν αμαχητί.
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20/2/1822. Η Ναυμαχία των Πατρών. Η πρώτη πραγματικά εκ παρατάξεως ναυμαχία προ των Πα-
τρών μεταξύ του ελληνικού επαναστατικού στόλου και του Οθωμανικού διεξαχθείσα αποκλειστικώς 
και μόνο με το πυροβολικό και μάλιστα εκ του συστάδην. Ο Οθωμανικός Στόλος επωφελούμενος το 
σκοτάδι εγκαταλείπει το πεδίο της μάχης και βρίσκει καταφύγιο στο λιμάνι της Ζακύνθου που την 
κατείχαν οι Άγγλοι.

23/2/1941. Το υποβρύχιο «ΝΗρΕΥΣ» με κυβερνήτη τον Πλωτάρχη Βρ. ρώτα επιτίθεται επιτυχώς 
εναντίον εχθρικής νηοπομπής που φυλασσόταν από δύο αντιτορπιλικά. Αφού βύθισε τουλάχιστον ένα 
εμπορικό, στη συνέχεια κατάφερε να ξεφύγει από την καταδίωξη των αντιτορπιλικών.

27/2/1828. Οθωμανικός στολίσκος εμφανίζεται μεταξύ Τσεσμέ και Χίου και ύστερα από ναυμαχία με 
τον Ελληνικό Στόλο αναγκάζει τα ελληνικά πλοία να αποχωρήσουν.

28/2/1828. Εκκένωση της Χίου. Ο Φαβιέρος και ο Ναύαρχος Α. Μιαούλης με το Δίκροτο «ΕΛΛΑΣ» εκ-
κενώνουν την Χίο. Σκοπός ήταν η διάσωση των κατοίκων της Χίου από επερχόμενη τουρκική εισβολή.

28/2/1862. Επανάσταση κατά του Βασιλιά Όθωνα. ξεσπάει επανάσταση στην Ερμούπολη της Σύρου 
κατά του Βασιλιά  Όθωνα. Πολιορκήθηκε το Νομαρχιακό Μέγαρο, άνοιξαν οι φυλακές και οι αποθήκες 
των πολεμοφοδίων και ακόμη καταλήφθησαν τα δύο ατμόπλοια «ΚΑρΤΕρΙΑ» και «ΌΘΩΝ». Ο Όθωνας 
όμως έστειλε στο νησί το πλοίο «ΑΜΑΛΙΑ» (κυβερνήτης Λ. Παλάσκας) με τον 4ο λόχο υπό τον λοχαγό 
Τσίρο. Η Επανάσταση εξουδετερώθηκε μετά από αιματηρές μάχες στις οποίες πέθαναν σημαντικοί 
ηγέτες των επαναστατών.
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