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Πρόλογος Έκδοσης 

Αγαπητοί αναγνώστες,
Στο παρόν τεύχος της Ναυτικής Επιθεώρησης γίνεται σημαντική μνεία σε 
πτυχές της στρατιωτικής ιστορίας μίας περιόδου που για την Ελλάδα ήταν 
εποχή κρίσης και διχασμού. Αυτή καλύπτει τα χρόνια από το τέλος των Βαλ-
κανικών Πολέμων μέχρι και το τέλος του Ά  Παγκοσμίου Πολέμου. Μέσα από 
την διάσταση απόψεων πρωθυπουργού Βενιζέλου και βασιλέα Κωνσταντί-
νου σχετικά με το σκόπιμο ή όχι εμπλοκής στον πόλεμο με το πλευρό των 
Αγγλογάλλων, ο ελληνικός λαός διχάζεται. Στην κορύφωση του φαινομένου 
δημιουργούνται δύο κέντρα εξουσίας στην Ελλάδα, ένα με πρωτεύουσα την 
Θεσσαλονίκη και βενιζελικό και ένα με πρωτεύουσα την  Αθήνα και βασιλι-
κό. Η Θεσσαλονίκη αμέσως οργανώνει στρατιωτικά τμήματα και τα εντάσ-
σει στους στρατιωτικούς σχηματισμούς της Αντάντ (Entente), ενώ η Αθήνα 
προσπαθεί να διατηρήσει με κάθε τρόπο την ουδετερότητα. Στην τελική φά-
ση οι Αγγλογάλλοι με επέμβαση θα διώξουν τον βασιλέα Κωνσταντίνο και 
θα επαναφέρουν τον Βενιζέλο. Οι ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις όμως, παρά 
την κρίση, ακολουθούν τον δρόμο της εξέλιξης και των επιτελικών σχεδια-
σμών. Οι δύο πρώτες μελέτες σκοπεύουν να αναδείξουν αυτές τις πτυχές.  

Ο Υποπλοίαρχος (ΕΦ/Ο) Παναγιώτης Γέροντας ΠΝ ασχολείται με την ανά-
πτυξη της Ναυτικής Αεροπορίας. Η Ναυτική Αεροπορία, ως αναπόσπαστο 
κομμάτι του Πολεμικού Ναυτικού, αρχίζει να οργανώνεται από το 1912 και 
στους Βαλκανικούς Πολέμους πραγματοποιεί την πρώτη αεροπορική επίθε-
ση ναυτικής συνεργασίας διεθνώς. Η πρώτη μεγάλη δράση της τοποθετεί-
ται στην περίοδο του Ά  Παγκοσμίου Πολέμου. Ψυχή της Ναυτικής Αεροπο-
ρίας αυτήν την εποχή είναι ο Αριστείδης Μωραϊτίνης. Οι Βρετανοί τον ονό-
μασαν “The Fearless Aviator”. Η Ναυτική Αεροπορία θα έχει σημαντική συμ-
βολή και στις επιχειρήσεις του ημέτερου Στρατού στην Μικρά Ασία παρ’ όλο 
που δεν επέπρωτο τελικά να έχει ευτυχή έκβαση η εκστρατεία…

Ο Διδάκτωρ Ιστορίας του Πανεπιστημίου Αθηνών, Καθηγητής της Σχολής 
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Εθνικής Αμύνης Ιωάννης Παπαφλωράτος, ασχολείται με τα σχέδια εκπόρ-
θησης των Δαρδανελλίων κατά τα έτη 1914 – 1915. Δέον είναι να αναφερ-
θεί ότι πριν από την επέμβαση των Συμμάχων στην Καλλίπολη το 1915/6 
υπήρχε ως επιτελικό σχέδιο στις ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις, το οποίο τε-
λικά απορρίφθηκε.

Στην συνέχεια το περιοδικό στρέφεται σε ένα σύγχρονο γεγονός, το οποίο 
εξετάζει μία άλλη πλευρά επιθετικών επιχειρήσεων, τον κυβερνοπόλεμο. Ο 
Πλωτάρχης Ιωάννης Βόρδος ΠΝ αναλύει την κυβερνοεπίθεση που εξαπέ-
λυσε η Ρωσία εναντίον της Εσθονίας. Στην εποχή της ηλεκτρονικής  πληρο-
φορίας επιβάλλεται στα κράτη να είναι επαρκώς οχυρωμένα σε τέτοιου εί-
δους επιθέσεις.

Η Αρχαιολόγος Αμαλία Καραπασχαλίδου πραγματεύεται τους αειναύτες 
της Ερέτριας. Η περιδιάβαση στην Αρχαία Ελλάδα από καιρού εις καιρόν κρί-
νεται απαραίτητη ιδίως σε εποχές που παρατηρείται μία τάση απαξίωσης της 
συνέχεια του Ελληνισμού μέσα στους αιώνες.

Ο Υποπλοίαρχος (ΕΦ/Ο) Αθανάσιος Παπαδημητρόπουλος ΠΝ πραγματεύεται  
την αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών στη μελέτη των αρχείων. Μέσα από την 
εργασία αυτή προβάλλεται ο ρόλος της ΥΙΝ ως σύγχρονου αρχειακού φορέα.

Τα στελέχη της Ναυτικής Επιθεώρησης δίνουμε μεγάλη έμφαση στην 
ιστορία. Θεωρούμε βασικό το δίδαγμα του Θουκυδίδη, ότι εφ’ όσον η φύ-
ση του ανθρώπου δεν αλλάζει, η ιστορία είναι κτήμα ες αει. Παράλληλα, 
δεν παραλείπουμε το παρόν, το οποίο κρύβει νέες προκλήσεις και νέου τύ-
που ανταγωνισμούς για τις Ένοπλες Δυνάμεις της Χώρας. Ευελπιστούμε να 
έχουμε πλησιάσει έστω και λίγο τον στόχο μας, ούτως ώστε η Ναυτική Επι-
θεώρηση να συνεχίσει να αποτελεί ένα λυσιτελές ανάγνωσμα για τα στελέ-
χη του Πολεμικού Ναυτικού..

Η Επιτροπή Σύνταξης





Εκδηλώσεις
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ
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Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Προκόπης Παυλόπουλος δέχθηκε στο Προεδρικό Μέγαρο την 2α Απριλίου 2015, τον Υπουρ-
γό Εθνικής Άμυνας Πάνο Καμμένο και την ηγεσία των Ενόπλων Δυνάμεων όπως προέκυψαν από τις ετήσιες κρίσεις του 
Μαρτίου στις Ένοπλες Δυνάμεις.

Από την παρουσία του Αρχηγού ΓΕΝ Αντιναύαρχου Ευάγγελου Αποστολάκη ΠΝ, στις Εκδηλώσεις Τιμής και Μνήμης για 
τους Πεσόντες στη Μάχη της Καλλίπολης που πραγματοποιήθηκαν την 19η Απριλίου στη ν. Λήμνο.
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Από την επίσκεψη των Ναυτικών Δοκίμων που πραγματοποιήθηκε την 26η Απριλίου 2015 στο χωριό Κάντανος Χανίων, 
το οποίο αποτελεί μνημείο αντίστασης στον αγώνα έναντι του ναζισμού κατά τη διάρκεια του Β' Παγκοσμίου Πολέμου.

Από τη συμμετοχή του Αρχηγού ΓΕΝ Ευάγγελου Αποστολάκη ΠΝ, στη Σύνοδο Αρχηγών Ευρωπαϊκών Ναυτικών CHENS 
2015 που διεξήχθη στη Νεάπολη Ιταλίας από 7 έως 8 Μαΐου 2015.
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Από τη διεξαγωγή της προγραμματισμένης σε ετήσια βάση πολυεθνικής άσκησης «Noble Dina 15», που πραγματοποιήθηκε 
από 29 Απριλίου έως 14 Μαΐου 2015, στη θαλάσσια περιοχή του Κρητικού Πελάγους και της  Ανατολικής Μεσογείου με 
τη συμμετοχή μονάδων του Πολεμικού Ναυτικού και της Πολεμικής Αεροπορίας της Ελλάδος, των ΗΠΑ και του Ισραήλ.

Την 17η Μαΐου 2015 οι εκπαιδευόμενοι του 181ου Σχολείου Βασικής Εκπαιδεύσεως Υποβρυχίων Καταστροφών, πραγ-
ματοποίησαν τον 2ο Μαραθώνιο Δρόμο της Σχολής Υποβρυχίων Καταστροφών, επί της κλασσικής διαδρομής, με σημείο 
εκκίνησης τον Μαραθώνα και τερματισμό το Παναθηναϊκό Στάδιο.
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Από τις εκδηλώσεις της επετείου Κινήματος του Ναυτικού του Μαΐου του 1973 που πραγματοποιήθηκαν στο Μουσείο 
Αντιδικτατορικού Αγώνα Α/Τ «ΒΕΛΟΣ» στο Άλσος Ελληνικής Ναυτικής Παράδοσης στη Μαρίνα του Φλοίσβου την 25η 
Μαΐου 2015, παρουσία της ΑΕ του Προέδρου της Δημοκρατίας Προκόπη Παυλόπουλου.

Από την Ημερίδα, «ΔΩΡΕΑ & ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ ΑΙΜΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΥΤΤΑΡΩΝ» που πραγματοποιήθηκε στο Ναυτικό Νο-
σοκομείο Αθηνών την 27η Μαΐου 2015, σε συνεργασία του Πολεμικού Ναυτικού με τη Μ.Μ.Μ.Ο. - Ογκολογική Μονάδα 
«ΜΑΡΙΑΝΝΑ Β. ΒΑΡΔΙΝΟΓΙΑΝΝΗ - ΕΛΠΙΔΑ» του Νοσοκομείου Παίδων «ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ». Στην ημερίδα παρέστησαν ο τ. 
Αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Άμυνας Κώστας Ήσυχος, συνοδευόμενος από τον Αρχηγό ΓΕΝ καθώς και η Πρέσβης 
Καλής Θελήσεως της UNESCO Μαριάννα Β. Βαρδινογιάννη. 
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Του Παναγιώτη Γέροντα
Υποπλοιάρχου (ΕΦ/Ο) ΠΝ

Η εισαγωγή του αεροπορικού  
όπλου στην Ελλάδα και η Ναυτική  
Αεροπορία μέχρι το τέλος  
του Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου
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Στην πλώρη του Α/Τ «ΒέλοΣ» από αριστερά ο Σημαιοφό-
ρος Α. Μωραϊτίνης, ο Ανθυποπλοίαρχος Γ. Χόρς, ο Πλω-
τάρχης Δ. Θεοχάρης και ο λοχαγός Μουτούσης (Ναυτικό 
Μουσείο της έλλάδος).

Ο Παναγιώτης Γέροντας Yποπλοίαρ-
χος (ΕΦ/Ο) ΠΝ, γεννήθηκε το 1984 
στην Αθήνα, ολοκλήρωσε τις εγκύ-
κλιες σπουδές του στο Λύκειο της 
Ευαγγελικής Σχολής Σμύρνης. Σπού-
δασε Κλασική Φιλολογία στο Πανεπι-
στήμιο Αθηνών και σήμερα υπηρετεί 
στο τμήμα ιστορικών αρχείων της 
Υπηρεσίας Ιστορίας Ναυτικού με την 
ιδιότητα του Βοηθού Τμηματάρχη. 
Ομιλεί άριστα την αγγλική (Cambridge 
Proficiency) και την ιταλική γλώσ-
σα (CELI-Perugia). Έχει ασχοληθεί 
με μεταφράσεις αρχαίων Ελλήνων 
κλασικών σε γνωστό εκδοτικό οίκο, 
ενώ σήμερα επιμελείται τα τεύχη του 
περιοδικού Ναυτική έπιθεώρηση, στο 
οποίο έχουν δημοσιευθεί άρθρα του. 
Στα φοιτητικά του χρόνια συνεργά-
στηκε με το φοιτητικό περιοδικό Κα-
λειδοσκόπιο. Ο πατέρας του ήταν εν 
αποστρατεία αξιωματικός του ΠΝ.
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Εισαγωγή
Η εισαγωγή του αεροπορικού όπλου στην Ελλάδα 
συνδέεται άμεσα με την πορεία εκσυγχρονισμού 
που ακολουθεί η χώρα από την εποχή του Κου-
μουνδούρου και μετά. Η πορεία αυτή συνεχίζεται 
με αυξομειώσεις στην ένταση μέχρι και τις παρα-
μονές των Βαλκανικών Πολέμων. 

Ο εκσυγχρονισμός αυτός στις Ένοπλες Δυνά-
μεις μεταφράζεται με τις ξένες στρατιωτικές απο-
στολές που καλούνται στην Ελλάδα προκειμένου 
να εκσυγχρονίσουν τον Στρατό και το Ναυτικό. 
Για το Ναυτικό ιδιαίτερα πρέπει να αναφερθεί η 
γαλλική αποστολή υπό τον υποναύαρχο Lejeune 
(Λεζέν), η οποία εκσυγχρόνισε το Ναυτικό σε 
όλους τους τομείς. Από τους πολιτικούς του 19ου 
αιώνα δέον είναι να τονιστεί η συνεισφορά του 
Χαρίλαου Τρικούπη.

Μετά την «πτώση» του Τρικούπη στην περίοδο 
μέχρι και το 1900 ο εκσυγχρονισμός συνεχίζε-
ται με πιο αργούς ρυθμούς λόγω της πτώχευσης 
του 1893 και της ανυπαρξίας «συνεχιστή» του 
τρικουπικού οράματος. Εν τούτοις η ήττα στον 
ελληνοτουρκικό πόλεμο του 1897 δημιούργησε 
νέους προβληματισμούς, οι οποίοι οδήγησαν στο 
Κίνημα στου Γουδή (15 Αυγούστου 1909). Από 
εκεί θα ξεκινήσει μια νέα ανανεωτική προσπάθεια 
με πρωτεργάτη τον Ελευθέριο Βενιζέλο.

Η εισαγωγή του αεροπορικού όπλου στην Ελ-
λάδα συνδέεται ακριβώς με αυτήν την τελευταία 
περίοδο του εκσυγχρονισμού του κράτους που 
θα οδηγήσει και στους νικηφόρους αγώνες των 
Βαλκανικών Πολέμων. Οι αεροπορικές δυνάμεις 
της Ελλάδος (Στρατιωτική και Ναυτική Αεροπορία) 
θα συνεχίζουν να αναπτύσσονται κατά την διάρ-
κεια των πολεμικών προσπαθειών μέχρι και την 
Μικρασιατική Εκστρατεία.

Η ανάπτυξη του αεροπορικού όπλου 
στην Ελλάδα1

α)  Η δημιουργία της Αεροπορικής Υπηρεσίας 
Στρατού

Από την πρώτη εμφάνιση του αεροπλάνου, αμέ-
σως όλα τα κράτη αποφάσισαν να το εντάξουν 
στις ένοπλες δυνάμεις τους. Η Γαλλία ήταν το 
πρώτο κράτος που ίδρυσε Αεροπορική Υπηρεσία 

1  Ιστορία της Ελληνικής Πολεμικής Αεροπορίας, Έκδοση Υπηρεσί-
ας Ιστορίας Πολεμικής Αεροπορίας, Αθήνα 1997.

Στρατού το 1909 και εμφάνισε το αεροπλάνο στα 
μεγάλα στρατιωτικά γυμνάσια του 1910. Τον ίδιο 
χρόνο ιδρύθηκε και η Στρατιωτική Αεροπορία της 
Γερμανίας και ακολούθως των άλλων Μεγάλων 
Δυνάμεων.

Η Ελλάδα γρήγορα εντάχθηκε στο σύνολο 
των κρατών που ανέπτυξαν το αεροπορικό όπλο. 
Η Ελληνική Κυβέρνηση είχε μεριμνήσει για την 
δημιουργία έργων υποδομής και ανέθεσε σε 
Γάλλους ειδικούς να εξετάσουν την δυνατότητα 
δημιουργίας Αεροπορικής Υπηρεσίας μέσα στη 
γενικότερη διάθεση εκσυγχρονισμού των Ενό-
πλων Δυνάμεων.

Η μετάκληση της γαλλικής αποστολής έγινε με 
βάση τον νόμο ΤΨΗ της 27ης Μαρτίου 1911, που 
προέβλεπε την χρησιμοποίηση δεκατριών ανω-
τέρων και κατωτέρων Γάλλων αξιωματικών με 
επικεφαλής τον υποστράτηγο Eudoux.2 Η γαλλική 
αποστολή ανέλαβε την οργάνωση του Ελληνικού 
Στρατού σε όλους τους τομείς. Η οργάνωση της 
«Ελληνικής Αεροπορίας» στηρίχθηκε στα γαλλικά 
πρότυπα και αυτό ήταν απόλυτα φυσικό γιατί η 
Γαλλία ήταν το κράτος στο οποίο το αεροπορικό 
όπλο είχε την μεγαλύτερη ανάπτυξη. Στο τέλος 
του 1911, ο Γαλλικός Στρατός αριθμούσε 200 πε-
ρίπου αεροπλάνα, ενώ το Αεροπορικό Σώμα απο-
τελούσε ολόκληρο σύνταγμα από αξιωματικούς, 
υπαξιωματικούς, μηχανικούς και οπλίτες. Ακόμη 
η Γαλλία είχε ιδρύσει αεροπορικούς σταθμούς σε 
διάφορα στρατηγικά σημεία και για την τηλεπι-
κοινωνιακή σύνδεσή τους χρησιμοποιούνταν ο 
τηλέγραφος.

Στα τέλη του 1911 το Υπουργείο Στρατιωτι-
κών καλούσε με εγκύκλια διαταγή τους αξιωμα-
τικούς που επιθυμούσαν να συμμετάσχουν στην 
Αεροπορία να υποβάλουν τις σχετικές αιτήσεις. 
Από τους εξήντα που υπέβαλαν αίτηση, μόνο 
τρεις κρίθηκαν κατάλληλοι και κατά τα μέσα του 
1911 αναχώρησαν για τη Γαλλία. Αυτοί ήταν οι 
Καμπέρος Δημήτριος υπολοχαγός πυροβολι-

2  Ο στρατηγός J.P. Eudoux (1861-1917) με τον βαθμό του υπο-
στρατήγου κατήλθε στην Ελλάδα το 1910 επικεφαλής Γάλλων 
αξιωματικών όλων των όπλων και υπηρεσιών οι οποίοι ανέλα-
βαν την αναδιοργάνωση του Ελληνικού Στρατού. Παρέμεινε ως 
το 1914 και μέσα σε αυτό το διάστημα βελτίωσε την στρατιωτι-
κή εκπαίδευση, συνέστησε ανώτατη στρατιωτική σχολή για την 
μόρφωση επιτελικών αξιωματικών και οργάνωσε τις ελληνικές 
μεραρχίες κατά το «τριαδικό σύστημα». Δεν είχε συμμετοχή στην 
πολεμική δράση κατά το 1912-3, αλλά οργάνωσε τις εφεδρείες.
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κού, Μουτούσης Μιχαήλ υπολοχαγός μηχανικού 
και ο Αδαμίδης Χρήστος ανθυπίλαρχος. Λίγους 
μήνες αργότερα τον Απρίλιο του 1912 προστέ-
θηκαν τρεις αξιωματικοί. Αυτοί ήταν οι Παπα-
λουκάς Λουκάς υπολοχαγός πεζικού, Δράκος 
Μάρκος υπολοχαγός πυροβολικού και Νοταράς 
Πανούτσος ανθυπίλαρχος. Αυτοί οι αξιωματικοί 
γράφτηκαν στην Αεροπορική Σχολή του Ανρί 
Φαρμάν που είχε την έδρα της στο αεροδρό-
μιο Etampes κοντά στο Παρίσι. Η πτητική τους 
εκπαίδευση γινόταν με πρωτόγονα αεροπλάνα 
τύπου Φαρμάν 50 ίππων, που δεν είχαν κανένα 
όργανο πτήσεως και εύκολα μπορούσαν να ανα-
τραπούν από έναν ισχυρό άνεμο ή μια αυξημένη 
κλίση.

Η πρώτη επίσημη εμφάνιση της Στρατιωτικής 
Αεροπορίας στην Ελλάδα πραγματοποιήθηκε την 
άνοιξη του 1912 στα πλαίσια των μεγάλων γυ-
μνασίων του Ελληνικού Στρατού που διεξάγονταν 
στην Αττική υπό την επίβλεψη του αρχηγού της 
γαλλικής στρατιωτικής αποστολής. Ξεχώρισε για 
τις εκπληκτικές του ικανότητες ο Δημήτριος Κα-
μπέρος, ο οποίος από τον όρμο του Παλαιού Φα-
λήρου πραγματοποίησε την πρώτη δοκιμαστική 
πτήση την 13η Μαΐου 1912 μπροστά σε πλήθος 
θεατών. Αυτή ήταν η πρώτη πτήση στρατιωτικού 
αεροπλάνου στην Ελλάδα.

Την επόμενη μέρα απογειώθηκε από το Πα-
λαιό Φάληρο με σκοπό να συμμετάσχει στις στρα-
τιωτικές ασκήσεις. Την στιγμή όμως που πλησίαζε 
στην περιοχή των ασκήσεων, ανάμεσα στα χωριά 
Καπανδρίτι και Κιούρκα Αττικής, ο κινητήρας έπα-
θε βλάβη και παρουσίασε μείωση στροφών. Ο 
κινητήρας έσβησε λίγα μέτρα πάνω από το έδα-
φος, ενώ ο Καμπέρος σώθηκε πηδώντας από το 
αεροπλάνο από ύψος 10 μέτρων επάνω σε σωρό 
από χόρτα. Οι ελαφρές ζημιές επιδιορθώθηκαν 
γρήγορα από τον ίδιο τον αεροπόρο και το αερο-
σκάφος συμμετείχε επιτυχώς στις στρατιωτικές 
ασκήσεις πραγματοποιώντας κατοπτεύσεις του 
«εχθρού» από ύψος 1.000 έως 1.500 μέτρων. 
Οι επιτυχίες για τα κατορθώματα του Καμπέρου 
απέσπασαν τα θερμά συγχαρητήρια του πρωθυ-
πουργού Βενιζέλου, υπουργών καθώς και Γάλ-
λων αξιωματικών, ενώ απασχόλησε ευρύτατα 
και τον τύπο. Ο ίδιος ο πρωθυπουργός Βενιζέλος 
ονόμασε τα πρώτα τρία στρατιωτικά αεροσκάφη 
«Δαίδαλος», «Γυψ» και «Ιέραξ». 

β)  Προς την ίδρυση της Ναυτικής Αεροπορι-
κής Υπηρεσίας

Μετά την εμφάνιση του πρώτου πολεμικού αε-
ροσκάφους κυριάρχησε η άποψη ότι θα έπρεπε 
να δημιουργηθεί ένας τύπος υδροπλάνου που θα 
στελέχωνε την Αεροπορία Ναυτικής Συνεργασίας. 
Μετά από επιμονή του υπολοχαγού Δ. Καμπέρου 
ανατέθηκε σε αυτόν η μετασκευή του αεροσκά-
φους σε υδροπλάνο. Έτσι ο «Δαίδαλος» με την 
προσθήκη δύο πλωτήρων μετετράπη σε υδροπλά-
νο και ρίχτηκε στον Φαληρικό όρμο για δοκιμές.

ο πρωτοπόρος αεροπόρος Δημήτριος Καμπέρος φορώντας 
δερμάτινη φόρμα πτήσης εποχής. Από το όνομά του βγή-
κε η έκφραση «τρελο-καμπέρος» λόγω των παράτολμων 
αεροπορικών άθλων του (Αθήνα, Μουσείο Ιστορίας Πολε-
μικής Αεροπορίας).
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Την 22α Ιουνίου 1912 ο «Δαίδαλος» ως υδρο-
πλάνο, πραγματοποίησε την πρώτη δοκιμαστική του 
πτήση υπό τα βλέμματα του πρωθυπουργού, του 
υπουργού Ναυτικών και του αρχηγού του Γενικού 
Επιτελείου Ναυτικού. Η πρώτη δοκιμαστική πτήση 
ήταν επιτυχημένη και ακολούθησαν πολλές ακόμη.

Σημαντική στιγμή ήταν όταν ο υπολοχαγός Δ. 
Καμπέρος πραγματοποίησε πτήση από το Φάληρο 
στην Ύδρα. Λίγο πριν αποθαλασσωθεί ο «Δαίδα-
λος» είχε αποπλεύσει από το Φάληρο το αντιτορπι-
λικό «Νίκη», προκειμένου να παρακολουθήσει την 
πτήση του υδροπλάνου και να προσφέρει βοήθεια 
στον χειριστή σε περίπτωση που παρουσιαζόταν 
ανάγκη. Το υδροπλάνο κατευθύνθηκε στον Πόρο, 
όπου συναντήθηκε με το αντιτορπιλικό «Νίκη» και 
από εκεί στράφηκε στην Ύδρα και μετά από σαρά-
ντα τρία λεπτά πτήσης πάνω από τα κύματα, προ-
σθαλασσώθηκε επιτυχημένα στον προλιμένα του 
νησιού. Στην συνέχεια μπήκε στο λιμάνι, όπου έγι-
νε δεκτό από το πλήθος με ξέφρενο ενθουσιασμό.

Την επόμενη μέρα το υδροπλάνο επέστρεψε 
από την Ύδρα στο Παλαιό Φάληρο ακολουθώντας 
την αντίστροφη διαδρομή. Παρά την θαλασσοτα-
ραχή και τους ισχυρούς ανέμους το υδροπλάνο 
έπειτα από πτήση 38 λεπτών με μέση ταχύτητα 
110 χιλιόμετρα την ώρα - ο Δ. Καμπέρος κατέ-
κτησε το παγκόσμιο ρεκόρ ταχύτητας υδροπλάνου 
για δύο μήνες - το υδροπλάνο προσθαλασσώθη-
κε επιτυχώς στον όρμο του Παλαιού Φαλήρου.

Μετά τις επιτυχημένες δοκιμές του υδροπλά-
νου στην Ελλάδα, ο Δ. Καμπέρος επέστρεψε στη 
Γαλλία για να συνεχίσει τις σπουδές του και να 
παρακολουθήσει τις εξελίξεις του αεροπλάνου 
και ιδιαίτερα τις προσθαλασσώσεις και αποθα-
λασσώσεις στο ανοικτό πέλαγος. 

Παράλληλα η ελληνική Κυβέρνηση άρχισε να προ-
γραμματίζει την αγορά υδροπλάνων και να εξετάζει 
την αποστολή αξιωματικών του Πολεμικού Ναυτικού 
στο εξωτερικό για την απόκτηση πτυχίου αεροπόρου.  
Έτσι το σχέδιο για την ίδρυση της Ναυτικής Αεροπορι-
κής Υπηρεσίας (Ν.Α.Υ.) τέθηκε σε εφαρμογή.

Η ανάπτυξη της στρατιωτικής και ναυτικής αερο-
πορίας δεν ολοκληρώθηκε γιατί ξέσπασαν οι Βαλ-
κανικοί Πόλεμοι, εν τούτοις και οι δύο αεροπορίες 
θα ανδρωθούν μέσα από την συμμετοχή τους στις 
επερχόμενες πολεμικές αναμετρήσεις του Έθνους.

Η πρώτη αεροπορική αποστολή Ναυτικής 
Συνεργασίας3

Η έκρηξη των Βαλκανικών Πολέμων δεν επέτρεψε 
την οργάνωση της Ναυτικής Αεροπορίας. Παρ' όλα 
αυτά απέκτησε το πρώτο υδροπλάνο τον Νοέμβριο 
του 1912. Ήταν ένα διθέσιο Astra Hydroplane που 
έφερε κινητήρα Renault 100 ίππων. Σε επίσημη τελε-
τή στο Παλαιό Φάληρο και με ανάδοχο το Υπουργείο 
Ναυτικών, το υδροπλάνο ονομάστηκε «Ναυτίλος».

Στις 21 Ιανουαρίου 1913 ένα άλλο υδρο-
πλάνο τύπου Maurice Farman Hydroplane με 
χειριστή τον υπολοχαγό Μ. Μουτούση και πα-
ρατηρητή το σημαιοφόρο Αριστείδη Μωραϊτίνη 
πραγματοποίησε επιτυχή δοκιμαστική πτήση μέχρι 
την Τένεδο. Έπειτα από αυτό ο αρχηγός Παύλος 
Κουντουριώτης αποφάσισε να χρησιμοποιήσει το 
υδροπλάνο για να κατοπτεύσει τις ναυτικές δυνά-
μεις των Οθωμανών στα Δαρδανέλλια. 

Η αποστολή αεροπορικής αναγνώρισης για λο-
γαριασμό του Ναυτικού πραγματοποιήθηκε στις 24 
Ιανουαρίου 1913. Καταρτίστηκε σχεδιάγραμμα της 
διάταξης του εχθρικού στόλου, εναντίον του οποίου 
ρίχτηκαν τέσσερις χειροβόμβες που προξένησαν 
ελαφρές ζημιές. Κατά την επιστροφή του ο κινητή-
ρας του υδροπλάνου υπέστη βλάβη με αποτέλεσμα 
την αναγκαστική προσθαλάσσωση και ρυμούλκησή 
του μέχρι τον Μούδρο από το αντιτορπιλικό «Βέλος» 
που παρακολουθούσε την πτήση.

3  1908-1944, Συνοπτική Ιστορία της Πολεμικής Αεροπορίας, 
Μουσείο Ιστορίας Πολεμικής Αεροπορίας (Μ.ΙΣ.ΠΑ.), Αθήνα 
2000. Μπελδέκος Γ., Τάγματα αριστείας και Στρατιωτικά Με-
τάλλια της Ελλάδος, Πολεμικό Μουσείο, 1991, Αεροσκάφη 
της Ελληνικής Αεροπορίας, 1912-1980, Διεύθυνση Δημοσίων 
Σχέσεων και Ενημέρωσης Γ.Ε.Α., Μπαμπούρης Επ., Το Ναυτικόν 
μας κατά τους Βαλκανικούς Πολέμους 1912-1913, Ιστορική 
μελέτη γραφείσα επί τη βάσει ημερολογίων και εκθέσεων των 
Ελληνικών και Τουρκικών Αρχείων, Αθήνα 1939.

Το μετασκευασμένο υδροπλάνο Henry Farman (με τον υπο-
λοχαγό Δ. Καμπέρο και τον νομάρχη Αθηνών Δάσιο) επι-
ταχύνει για να αποθαλασσωθεί από τον όρμο του Παλαιού 
Φαλήρου (Αθήνα, Μουσείο Ιστορίας Πολεμικής Αεροπορίας).
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Η αποστολή αυτή χαρακτηρίστηκε ως η πρώ-
τη διεθνώς ναυτικής συνεργασίας, ενώ ο ελλη-
νικός και διεθνής τύπος εξήραν το γεγονός. Το 
γεγονός σχολιάστηκε και από τον οθωμανικό τύ-
πο, πράγμα που δείχνει την εντύπωση που προ-
κάλεσε το επίτευγμα των Ελλήνων αεροπόρων.

Η ίδρυση του Ναυτικού Αεροπορικού 
Σώματος (Ν.Α.Σ.)4 και η δράση του 
στον Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο
Με τον νόμο 257/1914 συστάθηκε το Σώμα Αεροπό-
ρων Β. Ναυτικού. Στη συνέχεια εκδόθηκε κανονιστικό 
διάταγμα, το οποίο καθόριζε τα σχετικά με την κατά-
ταξη, την εκπαίδευση, την ίδρυση σχολείων, τη διά-
θρωση, την ονομασία και την διοίκηση των μονάδων 
καθώς και τις στολές του προσωπικού. Οι ιπτάμενοι 
προέρχονταν από τις τάξεις των μαχίμων αξιωματι-

4  1908-1944, Συνοπτική Ιστορία της Πολεμικής Αεροπορίας, 
Μουσείο Ιστορίας Πολεμικής Αεροπορίας (Μ.ΙΣ.ΠΑ.), Αθήνα 
2000. Ιστορία της Ελληνικής Πολεμικής Αεροπορίας, Τόμος Α΄, 
1908-1918, έκδοση Διευθύνσεως Ιστορίας Αεροπορίας, Αθήνα 
1980. Νόμος 257/ 1914 «Περί συστάσεως σώματος αεροπό-
ρων του Β. Ναυτικού», Εφημερίς της Κυβερνήσεως, τεύχος Α΄, 
Αριθμός Φύλλου 121, 2 Μαΐου 1914. Γ.Ε.Ν. Β΄, «Ελληνικόν 
Ναυτικόν», Ναυτική Επιθεώρησις, Ιανουάριος-Φεβρουάριος 
1919.

κών και από ιδιώτες αεροπόρους, οι οποίοι προσελή-
φθησαν με πενταετή υποχρέωση παραμονής.

Το 1914 άρχισε και η κατασκευή του πρώτου 
αεροδρομίου μεταξύ Σκαραμαγκά και Ελευσίνας, 
όπου θα έδρευε το Ναυτικό Αεροπορικό Σώμα 
(Ν.Α.Σ). Στο αεροδρόμιο αυτό, στη Σχολή Αερο-
πόρων του Β. Ναυτικού εκπαιδεύτηκαν από τους 
Βρετανούς οι πρώτοι αξιωματικοί του Πολεμικού 
Ναυτικού, συμπεριλαμβανομένου και του σημαι-
οφόρου Α. Μωραϊτίνη. Στην εκπαίδευση χρησιμο-
ποιούνταν το Sopwith Greek Seaplane καθώς και 
υδροπλάνα τύπου Henry Farman HF.22. Σύντομα 
η σχολή μεταφέρθηκε στο Παλαιό Φάληρο για 
διαφόρους λόγους, ένας από τους οποίους ήταν 
και η ακαταλληλότητα του εδάφους στην προη-
γούμενη τοποθεσία.

Τον Απρίλιο του 1915 εντάχθηκε για πρώτη 
φορά επίσημα στη σύνθεση του Στόλου ο αερο-
πορικός στολίσκος, ενώ συστάθηκε αεροπορικό 
τμήμα στο Υπουργείο Ναυτικών.5 Τον Σεπτέμβριο 
του 1916 ομάδα αεροπόρων με επικεφαλής τον 
ανθυποπλοίαρχο Αριστείδη Μωραϊτίνη εστάλη για 
εκπαίδευση στη Βρετανική Σχολή Αεροπορίας. Πα-
ράλληλα η προσωρινή Κυβέρνηση της Θεσσαλονί-
κης αποφάσισε με διάταγμα της 12ης Οκτωβρίου 
1916 την ίδρυση Ναυτικού Αεροπορικού Σώματος. 
Προβλεπόταν και η κατάταξη ιδιωτών με πτυχίο 
αεροπόρου. Με διάταγμα της 3ης Νοεμβρίου 1916 
κλήθησαν για κατάταξη παρατηρητές αξιωματικοί 
και ιδιώτες κάτοχοι στρατιωτικού πτυχίου αεροπό-
ρου ή της Διεθνούς Αεροπορικής Ενώσεως.

Με την ψήφιση του νόμου 788/1917 κατοχυ-
ρώθηκαν όσοι αεροπόροι είχαν καταταγεί βάσει 
των προαναφερθέντων διαταγμάτων της προσω-
ρινής Κυβερνήσεως της Θεσσαλονίκης. Η ανασυ-
γκρότηση του Σώματος ανετέθη στους Βρετανούς. 
Το Ν.Α.Σ. διοικητικά υπαγόταν στο Υπουργείο Ναυτι-
κών αλλά επιχειρησιακά στην Αεροπορική Διοίκηση 
των βρετανικών ναυτικών δυνάμεων. Οι Βρετανοί 
επικέντρωσαν τις προσπάθειές τους στην εκπαίδευ-
ση. Επειδή οι ανάγκες για προσωπικό δεν ικανοποι-
ούνταν, από το καλοκαίρι του 1917 λειτούργησε στο 
Παλαιό Φάληρο προσωρινό σχολείο αεροπορικής 
εκπαίδευσης, ενώ λίγο αργότερα αποφασίστηκε η 

5  Β. Δ. «Περί συστάσεως εις το Υπουργείον των Ναυτικών αε-
ροπορικού τμήματος», Εφημερίς της Κυβερνήσεως, Αριθμός 
Φύλλου 134, 11 Απριλίου 1915.

έπίσημα ανακοινωθέντα του Υπουργείου των Ναυτικών για 
την απόκτηση του υδροπλάνου «Ναυτίλος» καθώς και για 
τις πρώτες του επιχειρήσεις.
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αποστολή αεροπόρων στη Βρετανική Αεροπορική 
Σχολή της Ηλιούπολης στην Αίγυπτο.

Με τον νόμο 1315/1918 «Περί συγκροτήσεως 
και αναδιοργανώσεως της Ναυτικής Αεροπορικής 
Υπηρεσίας»6 η Ν.Α.Υ. αποτελούνταν από μια πτέρυ-
γα των τριών ανθυποβρυχιακών μοιρών (με τρία 
σμήνη η καθεμία), μια ανεξάρτητη αντιαεροπορι-
κή μοίρα και ένα ανεξάρτητο σμήνος εκπαίδευ-
σης καθώς και βοηθητικές υπηρεσίες. Στη Ν.Α.Υ. 
υπάγονταν η Ναυτική Αεροπορική Βάση Παλαιού 
Φαλήρου7, η Αεροπορική Βάση Καζαβιτίου Θάσου, 
η Αεροπορική Βάση στο Ρωμανό Μούδρου, η Η1 
Μοίρα με έδρα τη Θάσο, η Η2 Μοίρα με έδρα το 
Μούδρο, η Η3 Μοίρα με έδρα το Σταυρό Χαλκιδι-
κής και η Η4 Μοίρα με έδρα τα Λεγραινά. Οι Μοί-
ρες Η1, Η2 και Η3 αποτελούσαν μία Πτέρυγα. Την 
διοίκηση της Ν.Α.Υ. διατήρησε ο υποπλοίαρχος Αρ. 
Μωραϊτίνης.

6  Εφημερίς της Κυβερνήσεως, Αριθμός Φύλλου 86, 21 Απριλίου 1918.
7  «… η Αεροπορική Βάση Παλαιού Φαλήρου αφού ενισχύθηκε με 

υλικό και τεχνικά μέσα, έγινε σημαντικό κέντρο εφοδιασμού των 
Ελληνικών μοιρών, που μάχονταν στο Β. Αιγαίο. Η διπλή αυτή 
αποστολή της Βάσεως Παλ. Φαλήρου, ως κέντρου εκπαιδεύσεως 
και ανεφοδιασμού, διάρκεσε μόνο μερικούς μήνες, γιατί δεν μπο-
ρούσε να συμβάλει ουσιαστικά στις άμεσες πολεμικές ανάγκες 
του μετώπου, με αποτέλεσμα να περιπέσει σε αχρηστία. Έτσι ο 
μέχρι τότε Διοικητής της Υποπλοίαρχος Παναγιώτου μετατέθηκε 
στον Μούδρο, όπου ανέλαβε τη διοίκηση του Ελληνικού προσω-
πικού του Κέντρου Εκπαιδεύσεως Αεροπορίας Μούδρου.» Ιστορία 
της Ελληνικής Πολεμικής Αεροπορίας, Τόμος Α΄, 1908-1918, έκ-
δοση Διευθύνσεως Ιστορίας Αεροπορίας, Αθήνα 1980, σελ 87.

α) Το Ν.Α.Σ. στο Μακεδονικό Μέτωπο
Η Ναυτική Αεροπορία πριν από την είσοδο της Ελ-
λάδος στον πόλεμο ήταν εμπόλεμο σώμα με Έλληνα 
διοικητή και υπαγόταν κατά τα άλλα στην Βρετανι-
κή Αεροπορία Αιγαίου. Κατά το πρώτο στάδιο της 
δράσεώς της η Ναυτική Αεροπορία είχε δύο κυρίως 
βάσεις, τη μία στο αεροδρόμιο Ρωμανό Μούδρου 
και την άλλη στο αεροδρόμιο Καζαβιτίου Θάσου. 

Το αεροδρόμιο Καζαβιτίου διέθετε επτά μαχη-
τικά αεροπλάνα, δύο Henri Farman, τρία Sopwith 
Bomber και δύο Sopwith Fighter. Όλα τα αεροπλάνα 
ήταν παλαιά και με μικρές επιδόσεις. Οι ταχύτητές 
τους δεν περνούσαν τα 80 μίλια, ενώ τα φτερά τους 
έσπαζαν ή διπλώνονταν κάθε φορά που ξεπερνού-
σαν το όριο ταχύτητας. Στο αεροδρόμιο Μούδρου, 
όπου έδρευε και η διοίκηση του Ν.Α.Σ. υπήρχαν 26 
μαχητικά αεροπλάνα, πέντε Sopwith Fighter, τέσσερα 
Sopwith Bomber, πέντε μονοθέσια Sopwith Pup, έξι 
εκπαιδευτικά Β.Ε.-2 και Β.Ε.-2Ε, πέντε Henri Farman 
και ένα Sopwith Threeplane, τύπος αεροπλάνου διώ-
ξεως που απέτυχε στην εφαρμογή και γι' αυτό εγκα-
ταλείφθηκε. Με αυτό το τελευταίο τύπο αεροπλάνου 
πετούσε μόνο ο υποπλοίαρχος Μωραϊτίνης. Σαράντα 
τρία8 αεροπλάνα αποτελούσαν το μάχιμο αεροπορικό 
στόλο του Ναυτικού. Η Ναυτική Αεροπορία δρούσε 
στις περισσότερες αποστολές με Henri Farman, με τα 
οποία είχε και τα περισσότερα ατυχήματα.

Στο Μακεδονικό Μέτωπο η Γερμανική Αεροπο-
ρία με κύριο ορμητήριο το αεροδρόμιο Ζέρεβιτς, 
διατηρούσε την υπεροχή απέναντι στις γαλλικές και 
βρετανικές αεροπορικές δυνάμεις. Η αεροπορική 
αδυναμία των Συμμάχων στη Μακεδονία οφειλόταν 
στην προτεραιότητα που έδιναν στην κάλυψη του Δυ-
τικού Μετώπου αλλά και στην ραγδαία αύξηση της 
γερμανικής αεροπορικής δύναμης. Το νέο γερμανικό 
καταδιωκτικό Fokker αποδείχθηκε τρομερή απειλή 
και καθήλωσε τις συμμαχικές αεροπορικές δυνάμεις 
στο έδαφος για μεγάλο χρονικό διάστημα. Η γερμα-
νική υπεροχή είχε ως αποτέλεσμα την συνεχή πα-
ρενόχληση του αεροδρομίου της Θάσου, το οποίο οι 
Γερμανοί το έπληξαν πολλές φορές προκαλώντας 
πολλές ζημιές. Μέχρι το τέλος του 1916 η γερμανική 
αεροπορία είχε την υπεροχή μέχρι που οι Σύμμαχοι 
αντιπαρέταξαν τα νέου τύπου αεροσκάφη Nieuport, 

8  Συν 10 αεροπλάνα, τα οποία ευρίσκονταν στη Αεροπορική Βάση 
Παλαιού Φαλήρου.

ο Αριστείδης ΜωραΪτίνης. ο ήρωας, ο οργανωτής και η 
ψυχή της Ναυτικής Αεροπορίας. (Μουσείο Ιστορίας Πολε-
μικής Αεροπορίας)
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Spad9 (γαλλικά) και Bristol (αγγλικά) και έτσι αποκα-
ταστάθηκε η ισορροπία.

Οι εκπαιδευόμενοι Έλληνες αεροπόροι λόγω της 
γερμανικής πίεσης αναγκάστηκαν να περιορίσουν τον 
χρόνο εκπαιδεύσεώς τους και άρχισαν ταχύτατα τις 
πολεμικές επιχειρήσεις. Πέρα από όλες τις δυσκολίες 
που είχαν να αντιμετωπίσουν οι Έλληνες αεροπόροι, 
είχαν και την δυσπιστία των Άγγλων, η οποία υπερνι-
κήθηκε από τον Μωραϊτίνη, ο οποίος κατήρτισε ιδιό-
τυπο εκπαιδευτικό σύστημα, κατά το οποίο η εκπαί-
δευση των μαθητών γινόταν στο πεδίο της μάχης σε 
πραγματικές συνθήκες. Κάθε εκπαιδευτική πτήση ήταν 
και μία αποστολή. Πρώτος πήγαινε ο Μωραϊτίνης ως 
αρχηγός σχηματισμού οδηγώντας τους μαθητές στο 
πεδίο της μάχης. Το Ναυτικό Αεροπορικό Σώμα είχε 
αξιόλογες επιτυχίες στο πεδίο της μάχης και οι Έλληνες 
αεροπόροι απέσπασαν τον θαυμασμό των Συμμάχων 
καθιστώντας τους παράδειγμα προς μίμηση.

Λόγω των μεγάλων αναγκών του πολέμου ο 
Μωραϊτίνης χρησιμοποιούσε «πρωτάρηδες» σε απο-
στολές, στις οποίες οι Βρετανοί την ανέθεταν σε πι-
λότους δύο και τριών ετών. Για λόγους ασφαλείας οι 
μαθητές συνοδεύονταν από τους εκπαιδευτές τους, 
παρ’ όλο που τα αεροπλάνα δεν ήταν διπλού χειρι-
σμού. Ο μαθητής Δημ. Αργυρόπουλος μαζί με τον εκ-
παιδευτή Μελετόπουλο ως παρατηρητή βομβάρδισε 
επιτυχώς τη γέφυρα Γενήκιοϊ. Ένας άλλος μαθητής, ο 
Σκουφόπουλος κατά τη διάρκειά της εκπαίδευσής του 
βομβάρδισε το πυροβολείο της υπό βουλγαρική κατο-
χή Καβάλας. Οι μαθητές του Μωραϊτίνη βομβάρδισαν 
τους σιτοβολώνες της Κεραμωτής προκαλώντας ση-
μαντικό πρόβλημα στον εχθρό. Στόχοι των επιδρομών 
υπήρξαν η Χρυσούπολη κοντά στο Νέστο, η Δράμα και 
το ορμητήριο της Γερμανικής και Βουλγαρικής Αερο-
πορίας , το αεροδρόμιο Ζέρεβιτς.10

9  Από τα αρχικά της εταιρείας: Société Pour l’ Aviation et ses Dérivés (SPAD).
10  Στις 31 Μαρτίου του 1917 μετά από διαταγή του διοικητή του συμμα-

χικού αεροδρομίου Θάσου ο Μωραϊτίνης με αεροπλάνο Henri Farman 
και παρατηρητή τον ανθυπολοχαγό Π. Ψύχα εκτέλεσε κατοπτεύσεις 
στην Ανατολική Μακεδονία και ακολούθως έκανε νυκτερινή επιδρομή 
κατά του γερμανοβουλγαρικού αεροδρομίου Ζέρεβιτς στη Δράμα, το 
οποίο βομβάρδισε από ύψος μόλις 500 πόδια, καίγοντας τα υπόστε-
γα, όπου στεγάζονταν τα αεροπλάνα. Στη συνέχεια βομβάρδισε και το 
σιδηροδρομικό σταθμό Δράμας, όπου κατέστρεψε ολοκληρωτικά τρεις 
αμαξοστοιχίες. Παρά τα πυρά του βουλγαρικού πεζικού που ευρισκό-
ταν στη Δράμα, το αεροσκάφος επέστρεψε στη Θάσο χωρίς βλάβη. Η 
επιτυχία του Μωραϊτίνη προκάλεσε τον θαυμασμό των Άγγλων που τον 
ονόμασαν “The Fearless Aviator” («ο ατρόμητος αεροπόρος»). Ιστορία 
της Ελληνικής Πολεμικής Αεροπορίας, Τόμος Α ,́ 1908-1918, έκδοση 
Διευθύνσεως Ιστορίας Αεροπορίας, Αθήνα 1980, σελ 115.

Οι Σύμμαχοι μετά τις επιτυχείς ενέργειες της 
Ναυτικής Αεροπορίας ενέκριναν τη συγκρότηση 
πλήρους ελληνικής μονάδας, τη λεγόμενη «Μοί-
ρα Ζ», η οποία απέκτησε αργότερα υπόστεγο και 
αεροπλάνα διώξεως και βομβαρδισμού, τύπου 
Farman 155 και Bristol.

Το πρωί της 4ης Ιουνίου 1917, ελληνικά βομ-
βαρδιστικά απογειώθηκαν από τη Θάσο με απο-
στολή τον εμπρησμό των σιτηρών της πεδιάδας 
της Κεραμωτής. Σε αυτήν την αποστολή κατόπιν δι-
ώξεως από γερμανικό αεροσκάφος τύπου Fokker, 
βρήκε τον θάνατο ο χειριστής του ελληνικού βομ-
βαρδιστικού Δημ. Αργυρόπουλος, ενώ ο παρατη-
ρητής Π. Ψύχας τινάχτηκε στο νερό. Ο Ψύχας εν 
μέσω πυκνών πυρών βουλγαρικού πυροβολικού, 
κολύμπησε προς τον νεκρό Αργυρόπουλο και θε-
ωρώντας ότι έχει λιποθυμήσει, τον έδεσε σε ένα 
φτερό του αεροσκάφους ούτως ώστε να μπορεί ν’ 
αναπνέει. Αγγλικό αεροσκάφος που ερευνούσε την 
περιοχή για να τους μαζέψει όχι μόνο δεν κατά-
φερε να τους μαζέψει λόγω της θαλασσοταραχής 
αλλά και κατέπεσε στη θάλασσα.

Ο νεκρός Αργυρόπουλος βρέθηκε τελικά 
από ένα βρετανικό αντιτορπιλικό ενώ ο Ψύχας 
συνέχισε να είναι άφαντος. Τελικά περισώθηκε 
από περαστικό πλοιάριο. Ο Αργυρόπουλος ήταν 
ο πρώτος νεκρός αεροπόρος, ενώ ο Ψύχας τιμή-
θηκε για την αυτοθυσία του από την βρετανική 
διοίκηση με τον Αεροπορικό Σταυρό διακεκριμέ-
νων υπηρεσιών.

β) Επιχειρήσεις στα Δαρδανέλλια
Από το καλοκαίρι του 1917 οι επιχειρήσεις επεκτά-
θηκαν προς τα Δαρδανέλλια και τη Κωνσταντινού-
πολη. Τον Ιούνιο του 1917 οι Βρετανοί αποφάσισαν 
να βομβαρδίσουν τα Στενά του Ελλησπόντου και την 
Κωνσταντινούπολη. Γι' αυτό χρησιμοποιήθηκε ένα 
από τα μεγάλα βομβαρδιστικά Hadley Page11 με 
ορμητήριο το Μούδρο. Σύμφωνα με την αποστο-
λή τα αεροσκάφη της μοίρας θα παρενοχλούσαν 
τα πυροβολεία των Στενών, τα οποία είχαν οργα-

11  Η εταιρεία Hadley Page (Χάντλεϊ Πέιτζ) του Frederick Hadley 
Page (αργότερα Sir Frederick) παρήγαγε μια σειρά από βαρέα 
βομβαρδιστικά για το Βρετανικό Βασιλικό Ναυτικό με σκοπό να 
βομβαρδίσει τις βάσεις των γερμανικών Zeppelin. Απώτερος 
σκοπός ήταν η κατασκευή ενός βομβαρδιστικού που να μπορεί 
να βομβαρδίσει το Βερολίνο ως εκδίκηση για τον βομβαρδισμό 
που είχε υποστεί το Λονδίνο από Zeppelin. 
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νωθεί από τους Γερμανούς. Η πρώτη έξοδος του 
βομβαρδιστικού έγινε στις 24 Ιουνίου αλλά δεν είχε 
αποτέλεσμα γιατί μηχανική βλάβη το ανάγκασε να 
επιστρέψει στο Μούδρο. Η αποστολή επαναλήφθηκε 
την επομένη, ενώ οι Μωραϊτίνης, Μελετόπουλος, 
Χαλκιάς και Κωνσταντίνου εκτελούσαν πτήσεις πά-
νω από τα Στενά. Σε αυτήν την αποστολή βρήκαν το 
θάνατο ο χειριστής σημαιοφόρος Ιωάννης Χαλκιάς 
και ο παρατηρητής, επίσης σημαιοφόρος Βαρθο-
λομαίος Λάζαρης. Πιθανώς το αεροσκάφος τους 
κατέπεσε σε τουρκικό έδαφος.

Οι επιδρομές στα Δαρδανέλλια κράτησαν 
πέντε μέρες και στο διάστημα αυτό εβλήθησαν 
σημαντικότατοι στόχοι. Ο Μωραϊτίνης, ο οποίος 
ήταν και ο αρχηγός, αιφνιδίασε τα πυροβολεία 
του Τσανάκ Καλέ και χτύπησε το φρούριο και 
τα γειτονικά εργοστάσια από ύψος 250 μέτρων 
εν μέσω αντιαεροπορικών πυρών. Για τη δρά-
ση της Ναυτικής Αεροπορίας κατά τη διάρκεια 
του πενθημέρου οι Έλληνες αξιωματικοί που 
πήραν μέρος στις επιχειρήσεις, απονεμήθηκαν 
τιμητικές διακρίσεις από τον βασιλέα της Μ. 
Βρετανίας.12

.
γ) Η έξοδος του “Goeben”
Δύο γερμανικά θωρηκτά το “Goeben” («Γκαίμπεν») 
και “Breslau” («Μπρεσλάου») κατέπλευσαν στην 
Οθωμανική Αυτοκρατορία και μετονομάστηκαν σε 
“Yavuz Sultan Selim” και “Midili” αντίστοιχα. Αυτά 
τα δύο πλοία είχαν μείνει ακινητοποιημένα λόγω 
έλλειψης γαιανθράκων, διότι η Ρωσία είχε επιβά-
λει αποκλεισμό από το καλοκαίρι του 1916. Αυτός 
ο αποκλεισμός κράτησε μέχρι το τέλος του 1917, 
όταν η Σοβιετική Ένωση πλέον υπέγραψε ανακωχή 
με τις Κεντρικές Αυτοκρατορίες. Οι Γερμανοί απο-
φάσισαν τότε να διενεργήσουν έξοδο των πλοίων 
από τα Στενά για να πλήξουν τις ανθυποβρυχιακές 
συνοδείες των Συμμάχων και των πλοίων που 

12  «ΛΟΝΔΙΝΟΝ, 6.-Επίσημον της 3ης Νοεμβρίου: Κατά τας τε-
λευταίας αεροπλοϊκάς επιχειρήσεις εις Καλλίπολιν και Κων/
πολιν, εκτελεθείσας συμπράξει Ελληνικών ναυτικών μονάδων, 
ενηργήθησαν επί πέντε νύκτας επιδρομαί, αίτινες απέδωκαν 
λίαν ικανοποιητικά αποτελέσματα […]. Ο Βασιλεύς Γεώργιος 
απένειμεν εις τους Έλληνας αξιωματικούς, οίτινες μετέσχον 
της επιχειρήσεως, το δια διακεκριμένας υπηρεσίας μετάλλιον 
εις τον κ. Μωραϊτίνην και τον δια διακεκρίμενας υπηρεσίας 
σταυρόν εις τους κ.κ. Μελετόπουλον και Κωνσταντίνου. Αντα-
πόκριση των Times του Λονδίνου, την οποία δημοσίευσε με-
ταφρασμένη ο Ελεύθερος Τύπος της 7-11-1917.

ορμούσαν στον Μούδρο, ενώ το σχέδιο δράσης 
επεκτεινόταν μέχρι και τη Θεσσαλονίκη. 

Την αυγή της 20-1-1918 τα δύο θωρηκτά περ-
νούσαν τα Στενά αλλά το «Γκαίμπεν» έπεσε πάνω σε 
νάρκη των Συμμάχων και έπαθε ελαφρές ζημιές. Τα 
δύο θωρηκτά συνέχισαν την πορεία τους προς την Ίμ-
βρο, της οποίας το λιμάνι δέχθηκε τη σφοδρή επίθεση 
των δύο πλοίων. Μόνο δύο βρετανικά αντιτορπιλικά 
και τα υπόστεγα της αεροπορικής βάσεως διέφυγαν 
της καταστροφής. Παρ’ όλα αυτά το «Γκαίμπεν» εντε-
λώς αναπάντεχα έκανε στροφή 180ο πιθανότατα λό-
γω βλάβης από την πρόσκρουση σε νάρκη.

Ο Βρετανός ναύαρχος διέταξε όλες τις ναυτικές 
και αεροπορικές δυνάμεις να επιτεθούν κατά των 
δύο θωρηκτών. Ο Συμμαχικός Στόλος δεν κατάφε-
ρε να αντιδράσει λόγω του αιφνιδιασμού αλλά οι 
αεροπορικές δυνάμεις ενήργησαν άμεσα. Πρώτα 
κινητοποιήθηκε η Αεροπορία Ίμβρου με αεροσκά-
φη αναγνωρίσεως και διώξεως και στην συνέχεια 
η Αεροπορία Μούδρου με βομβαρδιστικά. Τέλος 
κατέφθασε και η Αεροπορία Θάσου. Λόγω του ότι 
ήδη τα αεροσκάφη της Ίμβρου παρενοχλούσαν το 
«Γκαίμπεν», το «Μπρεσλάου» έκανε κίνηση να τε-
θεί επικεφαλής, ούτως ώστε να απελευθερωθεί 
ο «πίσω χώρος» για να μπορούν να δράσουν τα 

ο Δημήτριος Αργυρόπουλος (Μουσείο Ιστορίας Πολεμικής 
Αεροπορίας).
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αντιαεροπορικά του Γκαίμπεν. Κατά την κίνηση αυτή 
το «Μπρεσλάου» επέπεσε σε νάρκη των Συμμάχων 
και έμεινε ακυβέρνητο. Το «Γκαίμπεν» επιχείρησε να 
πλησιάσει για να βοηθήσει το «Μπρεσλάου», αλλά 
το ακυβέρνητο πλοίο επέπεσε και σε δεύτερη νάρ-
κη ενώ αεροσκάφη και τα βρετανικά πλοία “Tiger” 
(καταδρομικό μάχης) και “Lizard” (αντιτορπιλικό) 
εμπόδιζαν την προσέγγιση. Τότε το «Μπρεσλάου» 
κατάφερε να απαγκιστρωθεί μόνο του αλλά μέσα 
στην προσπάθειά του έπεσε διαδοχικά σε τέσσερεις 
νάρκες και άρχισε να βυθίζεται. Το «Γκαίμπεν» απο-
φάσισε να επιστρέψει στα Στενά από τον συντομό-
τερο δρόμο ενώ το καταδίωκαν δεκάδες αεροπλάνα 
με επικεφαλής τον πλωτάρχη Μωραϊτίνη μέχρι την 
είσοδο των Στενών. Εκεί προς κάλυψή του «Γκαί-
μπεν» κατέφθασαν τουρκικά τορπιλοβόλα και σμή-
νος γερμανικών αεροσκαφών. Σε αυτό το σημείο 
διεξήχθη σφοδρή αερομαχία μεταξύ του Μωραϊτίνη 
και γερμανικών καταδιωκτικών, κατά την οποία κα-
τέρριψε δύο. Στη συνέχεια επέστρεψε στην Ίμβρο 
για να εφοδιαστεί σε καύσιμα και επέτρεψε άμεσα 
στη μάχη.

Πάνω ακριβώς από το σημείο που βρισκόταν 
το Γκαίμπεν ο Μωραϊτίνης δέχθηκε επίθεση σμή-
νους γερμανικών αεροσκαφών από τα οποία έριξε 
ένα. Στη συνέχεια όμως τα δύο πυροβόλα του έπα-
θαν εμπλοκή με αποτέλεσμα ό εχθρός να μπορεί 
να δράσει ανενόχλητος. Πράγματι το αεροπλάνο 
του Μωραϊτίνη βλήθηκε στο κινητήρα και αναγκά-
στηκε να επιστρέψει πάλι στην Ίμβρο. Εκεί πήρε 
ένα άλλο αεροσκάφος και πέταξε πάλι προς το 
πεδίο της μάχης και διενήργησε περιπολίες πάνω 
από τα Δαρδανέλλια για δύο ώρες μέσα σε πυκνά 
πυρά των εχθρικών επάκτιων πυροβολείων. 

Το «Γκαίμπεν» από την άλλη προσάραξε στα ρη-
χά του Ναγαρά και έδωσε τεράστια ευκαιρία στους 
Συμμάχους να το βάλουν αποφασιστικά αφού το 
πλοίο έμεινε καθηλωμένο για πέντε μέρες. Η Συμ-
μαχική Αεροπορία όλο το πενθήμερο επιχειρούσε 
κατά του «Γκαίμπεν» νυχθημερόν θέτοντας τελικά το 
γερμανικό θωρηκτό εκτός μάχης. Σε αυτές τις επι-
χειρήσεις συμμετείχε ολόκληρη η Ελληνική Ναυτική 
Αεροπορία. Σε αυτές τις επιχειρήσεις η Ναυτική Αε-
ροπορία έχασε τον ανθυποπλοίαρχο Σπυρ. Χάμπα, 
ο οποίος στις 8 Ιανουαρίου του 1918 με αεροπλάνο 
τύπου Sopwith Bomber διενήργησε βομβαρδισμό 
από 150 μέτρα κατά του «Γκαίμπεν» αλλά καταρρί-
φθηκε από τα επάκτια πυροβολεία.

Μετά τις επιχειρήσεις κατά των δύο γερμα-
νικών θωρηκτών, οι Σύμμαχοι κυριολεκτικά λά-
τρεψαν τον Μωραϊτίνη και τους άθλους του. Η 
Βρετανική Κυβέρνηση σε ένδειξη ευγνωμοσύνης 
του δώρησε ένα αεροσκάφος De Havilland-9, 
πάνω στο οποίο τοποθετήθηκε πλάκα που έγρα-
φε “To the Commander A. Moraitinis D.S.O.”. Οι 
επιχειρήσεις κατά των Γκαίμπεν και Μπρεσλάου 
ήταν οι πρώτες αεροσκαφών εναντίων βαρέων 
πλοίων και κατέδειξε τον σημαντικό κίνδυνο που 
διατρέχουν τα πλοία από αεροπορικές επιδρομές.

δ) Επιχειρήσεις στο Ανατολικό Αιγαίο, στα 
παράλια της Μικράς Ασίας και την Ανατολι-
κή Μακεδονία
Λίγες εβδομέδες μετά την έξοδο του Γκαίμπεν η 
Γερμανική Αεροπορία εξαπέλυσε βομβαρδισμό 
αντιποίνων ενάντια στους Συμμάχους. Βομβάρ-
δισαν την Ίμβρο καταστρέφοντας όσα υπόστεγα 
είχαν απομείνει από την επιδρομή των θωρηκτών 
καθώς και τα αεροσκάφη της Αεροπορικής Βάσης 
Λύχνων του Μούδρου, στο λιμάνι του οποίου ορ-
μούσε όλος ο Συμμαχικός Στόλος της Μεσογείου. 
Οι Σύμμαχοι απάντησαν με βομβαρδισμό των 
εχθρικών βάσεων στη Σμύρνη και τη Δράμα.

Κατά το πρώτο δεκαήμερο του Μαρτίου του 
1918 ο πλωτάρχης Μωραϊτίνης με υδροπλάνο Φαρ-
μάν προσθαλασσώθηκε νύχτα στο λιμάνι της Σμύρ-
νης απαρατήρητος, πλεύρισε το ελληνικό ατμόπλοιο 
«Κωνσταντίνος», το οποίο παρέμενε αποκλεισμένο 
στο λιμάνι της Σμύρνης περικυκλωμένο από γερμα-
νικά πολεμικά πλοία, διανυκτέρευσε στο ελληνικό 
πλοίο και στη συνέχεια, με το πρώτο φως της ημέρας 
ανυψώθηκε και βομβάρδισε το γερμανικό καταδρο-
μικό που ήταν αγκυροβολημένο δίπλα στο ελληνικό 
ατμόπλοιο. Αυτή η ενέργεια προκάλεσε σύγχυση και 
πανικό στους εχθρούς, οι οποίοι έβαλαν με τα αντι-
αεροπορικά τους όπλα χωρίς αποτέλεσμα. Ο Έλλη-
νας αεροπόρος όμως δεν πτοήθηκε και βομβάρδισε 
ανελέητα τις στρατιωτικές θέσεις και τις αποθήκες 
του εχθρού. Τέλος βγήκε στο Αιγαίο πριν οι Γερμανοί 
αεροπόροι απογειωθούν για να τον αντιμετωπίσουν.

Στην Ανατολική Μακεδονία μόνιμος στόχος 
της Ναυτικής Αεροπορίας ήταν το γερμανικό αε-
ροδρόμιο Ζέρεβιτς. Στις 21 Ιουνίου εκτελέστηκε 
αποστολή εναντίον του γερμανικού αεροδρομίου 
με αρχηγό τον Μωραϊτίνη. Ο Μωραϊτίνης οδη-
γούσε ένα αεροπλάνο Sopwith Fighter ενώ πα-
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ρατηρητής ήταν ο υποπλοίαρχος Παναγιώτου. Ο 
βομβαρδισμός του αεροδρομίου ήταν επιτυχής και 
οι Έλληνες αεροπόροι αφού φωτογράφισαν τις 
εγκαταστάσεις του Ζέρεβιτς επέστρεψαν στη Θάσο.

Στη συνέχεια διενεργήθηκε επιχείρηση κατά του 
αεροδρομίου Γαλατά, το οποίο ήταν ορμητήριο Γερ-
μανών αεροπόρων. Η επίθεση αυτή διενεργήθηκε 
από την Η2 Μοίρα υπό την αρχηγία του διοικητή της 
Μοίρας Ν. Μελετόπουλο. Το αεροσκάφος του Ν. Μελε-
τόπουλου και Γ. Μωραϊτίνη έπεσε στη θάλασσα λόγω 
μηχανικής βλάβης. Οι δύο αεροπόροι παρέμειναν όλη 
τη νύχτα πλησίον του αεροσκάφους που επέπλεε μέχρι 
που περισυλλέγησαν από βρετανικό αντιτορπιλικό. 

Κατά τα μέσα Ιουλίου απόσπασμα της Η2 Μοίρας 
εγκαταστάθηκε στο αεροδρόμιο της Καλλονής της 
Λέσβου με σκοπό την εξουδετέρωση της αεροπορί-
ας των Τούρκων, η οποία εκείνη την περίοδο διεξήγε 
έντονες επιχειρήσεις εναντίον των νησιών της Μυτι-
λήνης, της Χίου και της Σάμου. Η εγκατάσταση αυτή 
έγινε με πρωτοβουλία του Α. Μωραϊτίνη, ο οποίος τέ-
θηκε και επικεφαλής του αποσπάσματος. Η ιθύνοντες 
της εχθρικής αεροπορίας, όταν έμαθαν την άφιξη του 
αποσπάσματος, ανέστειλαν αμέσως όλες τις επιχειρή-
σεις εναντίων των νησιών του Αιγαίου. Παρ' όλα αυτά 
η Ναυτική Αεροπορία δεν περιορίστηκε σε παθητικό 
ρόλο αλλά ανέπτυξε έντονη δράση εναντίον θέσεων 
της Μ. Ασίας. Στις 20 Ιουλίου του 1918 διενήργηθηκε 
βομβαρδισμός εναντίον των αεροπορικών βάσεων 
Μαγνησίας, Σαντζάκ Καλέ καθώς και των εγκαταστά-
σεων της Σμύρνης. Στις 21 Ιουλίου επαναλήφθηκε η 
επίθεση προς τις ίδιες περιοχές, κατά τη διάρκεια της 
οποίας βομβαρδίστηκαν το αεροδρόμιο Μαινεμένης 
και η γέφυρα του δημόσιου δρόμου της Μαγνησίας, η 
οποία και καταστράφηκε. Στις επόμενες μέρες στόχος 
της Ναυτικής Αεροπορίας ήταν το αεροδρόμιο Καζα-
μίρ έξω από τη Σμύρνη, στο οποίο διενήργησε ανα-
γνώριση από πολύ χαμήλα ανάμεσα σε πυκνά πυρά 
των αντιαεροπορικών του Σαντζάκ-Καλέ. 

Στα τέλη του Ιουλίου του 1918 το σμήνος υπό 
τον Μωραϊτίνη επέστρεψε στο Μούδρο, όπου συγκε-
ντρώθηκε όλη η Η2 Μοίρα. Κατόπιν επέστρεψε από 
την Ίμβρο και το υπό τον Ν. Μελετόπουλο σμήνος. 
Στη συνέχεια η Η2 Μοίρα μεταστάθμευσε στο αερο-
δρόμιο Καζαβιτίου, όπου έδρευε η Η1 Μοίρα υπό τον 
υποπλοίαρχο Παναγιώτου. Οι δύο Μοίρες ανέλαβαν 
αποστολές βομβαρδισμού και φωτογραφήσεως στό-
χων στην περιοχή Ελευθερών, Καβάλας, Ζέρεβιτς, 
Σαρί Σαμπάν. Οι επιχειρήσεις αυτές κράτησαν μέχρι 

το τέλος του Αυγούστου. Οι Μοίρες αντιμετώπισαν 
πυκνά αντιαεροπορικά πυρά ιδίως στην περιοχή της 
Καβάλας όπου επί ένα 20λεπτο τη φωτογράφιζαν.

Η Η3 Μοίρα υπό τον Μελετόπουλο που έδρευε 
στον Σταυρό Χαλκιδικής δρούσε στην περιοχή της Δρά-
μας ενισχύοντας τον στρατηγό Νεγρεπόντη. Η Η4 υπό 
τον ανθυποπλοίαρχο Κωνσταντίνου μεταστάθμευσε 
στα Λεγραινά, απ' όπου εκτελούσε ανθυποβρυχιακές 
περιπολίες κατά μήκος των ελληνικών ακτών, από τις 
οποίες, σύμφωνα με πληροφορίες μέσω πρακτόρων, 
εφοδιάζονταν τα γερμανικά υποβρύχια.

Στις αρχές Σεπτεμβρίου του 1918 έγινε η τελέυ-
ταία επιχείρηση της Ναυτικής Αεροπορίας με στόχο 
το αεροδρόμιο του Ναγαρά. Η Βρετανική Διοίκηση 
αποφάσισε την επιχείρηση γιατί υπήρχαν πληροφο-
ρίες ότι επτά γερμανικά αεροπλάνα μεταφέρθηκαν 
σε αυτό το αεροδρόμιο. Ο πλωτάρχης Α. Μωραϊτίνης 
έστειλε δύο αεροσκάφη τύπου Φαρμαν να εξακριβώ-
σουν την πληροφορία και να βομβαρδίσουν το αερο-
δρόμιο και τα οχυρά. Το πρώτο αεροσκάφος όμως 
με χειριστή τον Φράγκου και παρατηρητή τον Τσιρι-
γώτη λόγω μηχανικής βλάβης έπεσε στη θάλασσα 
και οι Έλληνες αεροπόροι συνελήφθησαν από τους 
Τούρκους, οι οποίοι τους μετέφεραν στην Κωνστα-
ντινούπολη και τους καταδίκασαν σε θάνατο. Οι δύο 
αεροπόροι όμως γλίτωσαν την ποινή διότι είχε γίνει 
ανακωχή. Το δεύτερο αεροσκάφος έπληξε κανονικά 
τον στόχο ρίχνοντας εναντίον του 3 εκρηκτικές βόμ-
βες. Το ελληνικό αεροσκάφος διέφυγε τα αντιαερο-
πορικά πυρά και επέστρεψε στη βάση του.

Τον Σεπτέμβριο του 1918 η Ναυτική Αεροπορία 

ο Σπυρίδων Χάμπας (Μουσείο Ιστορίας Πολεμικής Αεροπορίας).
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ανανέωσε τον στόλο της με νέα αεροσκάφη τύπου 
DeHavilland-4, DeHavilland-9 και Sopwith Camel, τα 
οποία χρησιμοποιήθηκαν σε περιπολίες λίγο πριν τη 
λήξη του πολέμου. Αυτά τα αεροσκάφη παρουσίαζαν 
δυσκολίες στην προσγείωση με πολλές φορές μοιραία 
αποτελέσματα. Αυτά τα αεροσκάφη χρησιμοποιούσαν 
ηλεκτρικούς συσσωρευτές για την παροχή ηλεκτρι-
κής ενέργειας στη μηχανή και όχι γεννήτρια διότι οι 
γεννήτριες που είχαν παραχθεί από τους Άγγλους κατ' 
απομίμηση των γερμανικών Bosch αποδείχθησαν 
ελαττωματικές. Αυτό το οποίο συνέβαινε ήταν ότι κατά 
την προσγείωση του αεροσκάφους μετά την παύση 
του κινητήρα του αεροσκάφους, οι συσσωρευτές 
συνέχιζαν να δίνουν ηλεκτρικό σπινθήρα με αποτέ-
λεσμα πολλές φορές να αναφλέγεται η βενζίνη που 
είχε χυθεί λόγω θραύσματος. Τα Sopwith Camel δεν 
έλαβαν μέρος στον πόλεμο γιατί ενώ το προσωπικό 
εκπαιδευόταν σε αυτά, συνήφθη ανακωχή.

Σε δημοσίευση στη Ναυτική Επιθεώρηση13 ανα-
γράφονται τα εξής: «ΦΑΚΕΛΛΟΣ Β΄ Αεροπορικό Σώ-
μα: Πετομηχαναί 92, Ιπτάμενον, Τεχνικόν, Βοηθητικόν 
προσωπικόν 1020, Μαθητευόμενοι ιπταμένου και 
τεχνικού 148, Φονευθέντες αξιωματικοί, υπαξιωμα-
τικοί και ναύται 16. Σμήνος 1ον (Θάσου): Πολεμικαί 
ενέργειαι από Στρυμόνος εις Γκιουμουλτζίναν. Ερρί-
φθησαν 1.000 περίπου βόμβαι εις εχθρικά αερο-
δρόμια και κατασκηνώσεις. Εφονεύθησαν 70% εκ 
του Ελληνικού προσωπικού. Σμήνος 2ον (Μούδρου): 
Εξετέλεσε περί τας 150 θαλάσσιας περιπολίας. Έρ-
ριψε πλέον των 100 βομβών επί εχθρικού εδάφους. 
Σμήνος 3ον (Μύτιλήνης): Εξετέλεσεν ανιχνεύσεις και 
βομβαρδισμούς. Σμήνος 4ον (Σταυρός Χαλκιδικής): 
Εξετέλεσεν ανιχνεύσεις και βομβαρδισμούς. Συ-
νεργεία Μούδρου: Ανεφωδίασαν δι' αεροπορικών 
μηχανών την Ναυτικήν αεροπορικήν υπηρεσίαν δι' 
επισκευής του συνόλου των βεβλαμμένων Βρεττα-
νικών μηχανών και επισκευής των λοιπών».

Μετά την υπογραφή της ανακωχής με την Οθω-
μανική Αυτοκρατορία παράλληλα με την παρουσία του 
Ελληνικού Στόλου στα Στενά, στις 2 Νοεμβρίου 1918 το 
Η2 Σμήνος απογειώθηκε από το αεροδρόμιο Ρωμανού 
Μούδρου και προσγειώθηκε στο αεροδρόμιο του Αγ. 
Στεφάνου και το απόγευμα της ίδιας μέρας πραγματο-
ποίησε πτήση πάνω από την Κωνσταντινούπολη με τους 
Έλληνες αεροπόρους να κάνουν θεαματικούς ελιγμούς 

13  Γ.Ε.Ν. Β΄, «Ελληνικόν Ναυτικόν», Ναυτική Επιθεώρησις, Ιανου-
άριος-Φεβρουάριος 1919.

πάνω από την πόλη. Την τρίτη ημέρα από την άφιξη 
των Ελλήνων αεροπόρων, τούς δόθηκε άδεια να εισέλ-
θουν στην Κωνσταντινούπολη φορώντας τη συμμαχική 
στολή. Παρ’ όλα αυτά η εθνικότητά τους δεν παρέμεινε 
μυστική από τους Έλληνες της Κωνσταντινούπολης.

ε) Ο θάνατος του Α. Μωραϊτίνη
Στα τέλη Νοεμβρίου 1918 ο πλωτάρχης Μωραϊτί-
νης παρευρέθη στην Θεσσαλονίκη στην παράδο-
ση υλικού της Συμμαχικής Αεροπορίας στο ελλη-
νικό Δημόσιο. Εκεί είχε φθάσει σιδηροδρομικώς. 
Όταν ήρθε η ώρα να επιστρέψει στην Αθήνα, ο 
Γάλλος ταγματάρχης Denain του έδωσε το προ-
σωπικό του αεροσκάφος, ένα Bréguet Bré 14. Αν 
και το αεροσκάφος αυτό τού ήταν τελείως άγνω-
στο, απογειώθηκε στις 22 Δεκεμβρίου 1918 υπό 
δυσμενείς καιρικές συνθήκες. Κανείς δεν έμα-
θε για την τύχη του και οι έρευνες δεν έφεραν 
κανένα αποτέλεσμα. Ο θάνατός του θεωρήθηκε 
εθνική απώλεια και τον θρήνησε όλη η Ελλάδα.

Επίλογος
Μέσα σε μερικά χρόνια η Ναυτική Αεροπορία όχι 
μόνο οργανώνεται αλλά και συμμετέχει με επιτυ-
χία στις πολεμικές προσπάθειες της Ελλάδος στους 
Βαλκανικούς Πολέμους και στον Α΄ Παγκόσμιο 
Πόλεμο. Ιδίως η συνεισφορά της στην συμμαχική 
προσπάθεια κατά τον Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο ήταν 
πολύ σημαντική, πράγμα το οποίο αναγνωρίστηκε 
και από τους ίδιους τους Συμμάχους, ιδίως τους 
Βρετανούς. Αυτήν την περίοδο λάμπει ιδιαίτερα το 
άστρο του αξιωματικού του Ναυτικού Αριστείδη 
Μωραϊτίνη, ο οποίος αφιέρωσε τη ζωή του στην 
ανάπτυξη και άνδρωση της Ναυτικής Αεροπορίας. 

Η εποποιία όμως θα συνεχιστεί και στην Μι-
κρασιατική Εκστρατεία, όπου τα λεγόμενα «Ναυτικά 
Σμήνη» θα ακολουθούν κατά πόδας τον Ελληνικό 
Στρατό στα βάθη της Μ. Ασίας προσφέροντας πο-
λύτιμη βοήθεια με φωτογραφήσεις των εχθρικών 
θέσεων και τον βομβαρδισμό πολλών από αυτών.

Όταν ο Ελευθέριος Βενιζέλος αποφάσισε την ενο-
ποίηση των δύο αεροποριών, της Ναυτικής και της 
Στρατιωτικής σε μία ξέχωρη διοίκηση, το Υπουργείο Αε-
ροπορίας, είχε γίνει κατανοητό το πόσο χρήσιμες είναι 
οι ισχυρές αεροπορικές δυνάμεις για την προστασία της 
εδαφικής ακεραιότητας της χώρας. Η νεοσύστατη Πολε-
μική Αεροπορία ήταν έτοιμη να συνεχίσει την παράδοση 
της Στρατιωτικής και της Ναυτικής Αεροπορίας...
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Tα σχέδια για την εκπόρθηση  
των Δαρδανελλίων (1914 & 1915)

Του Ιωάννη Σ. Παπαφλωράτου
Διδάκτoρoς Ιστορίας Πανεπιστημίου Αθηνών
Καθηγητή Σχολής Εθνικής Αμύνης
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Η απόβαση των συμμαχικών στρατευμάτων  
στην Καλλίπολη την 25η Απριλίου 1915.

Ο Ιωάννης Παπαφλωράτος γεννήθηκε 
το 1973. Εισήχθη μεταξύ των πρώτων 
στη Νομική Σχολή Κομοτηνής, το 1992. 
Κατά τη διάρκεια των σπουδών του, 
εργάστηκε ως ερευνητής στο Ελληνικό 
Ίδρυμα Αμυντικής και Εξωτερικής Πο-
λιτικής (ΕΛ.Ι.ΑΜ.Ε.Π.) και η εργασία του 
υπό τον τίτλο «Οι αποφάσεις των διε-
θνών οργανισμών επί της Γιουγκοσλα-
βικής κρίσεως (ΟΗΕ, ΝΑΤΟ, Ευρωπαϊ-
κή Ένωση, Δυτικοευρωπαϊκή Ένωση), 
1991 - 1996» (η οποία εκπονήθηκε υπό 
την επίβλεψη του καθηγητή κ. Ιωάννη 
Βαληνάκη) εκδόθηκε υπό τη μορφή 
Background Paper σε 4 τόμους για τις 
διπλωματικές μας υπηρεσίες. Το 1997, 
έλαβε το πτυχίο του και την ίδια χρονιά 
μετέβη στην Ολλανδία για μεταπτυχιακές 
σπουδές. Το 1998 απέκτησε μεταπτυχι-
ακό τίτλο εξειδίκευσης στις Διεθνείς και 
Ευρωπαϊκές Σχέσεις από το Amsterdam 
School of International Relations. Το 
1999 ξεκίνησε την εκπόνηση της διεπι-
στημονικής διδακτορικής διατριβής του 
υπό την επίβλεψη του καθηγητή και ακα-
δημαϊκού κ. Κωνσταντίνου Σβολοπού-
λου. Το 2004 αναγορεύτηκε διδάκτωρ 
του Πανεπιστημίου Αθηνών με «άριστα». 
Έχει εργαστεί ως ερευνητής στην Ακαδη-
μία Αθηνών επί διετία και είναι μόνιμος 
συνεργάτης διαφόρων περιοδικών. Τον 
Ιανουάριο του 2009 ανεδείχθη τακτικός 
εταίρος κατόπιν προτάσεως του Διοικη-
τικού Συμβουλίου της «Εταιρείας των 
Φίλων του Λαού». Σήμερα, διδάσκει στη 
Σχολή Εθνικής Αμύνης (Σ.ΕΘ.Α.) και το 
Λαϊκό Πανεπιστήμιο. Τον Σεπτέμβριο του 
2009, υπήρξε διαλέκτης στο Πολυεθνι-
κό Κέντρο Εκπαιδεύσεως Επιχειρήσεων 
Υποστηρίξεως Ειρήνης του ΝΑΤΟ. Τον 
Δεκέμβριο του 2010, ετιμήθη με το βρα-
βείο Ψημμένου από την Ακαδημία Αθη-
νών για το σύγγραμμά του υπό τον τίτλο 
«Η ελληνοϊταλική κρίση του 1923 - Το 
επεισόδιο Tellini/Κερκύρας». Έχουν εκ-
δοθεί 6 βιβλία του και έχουν δημοσιευτεί 
100 περίπου άρθρα του σε εφημερίδες 
και περιοδικά. 
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Η λήξη των Βαλκανικών Πολέμων βρήκε την Ελ-
λάδα να συγκαταλέγεται μεταξύ των νικητριών 
δυνάμεων, καθώς η επικράτεια της χώρας αυξή-
θηκε από τα 63.211 τ.χλμ. στα 120.308 τ.χλμ. Ο 
πληθυσμός της έφθασε από τους 2.631.952 κατοί-
κους στους 4.718.221, μεταξύ των οποίων συμπε-
ριλαμβάνονταν «αρκετά ισχυρές μουσουλμανικές 
κοινότητες».1 Το μήκος της νέας μεθοριακής γραμ-
μής ανήρχετο σε 712 χλμ., εκ των οποίων τα 250 
χλμ ήταν προς την Αλβανία, τα 222 χλμ. προς την 
Βουλγαρία και τα 240 χλμ. προς την Σερβία. Εντού-
τοις, ήταν μάλλον ή ήττον βέβαιον ότι η Βουλγαρία 
και η Οθωμανική Αυτοκρατορία θα επεδίωκαν να 
πάρουν την revanche με την πρώτη ευκαιρία. Ιδίως 
η τελευταία προέβαλε ισχυρές ενστάσεις ως προς 
το ζήτημα των νήσων του Αιγαίου. Υπενθυμίζεται 
ότι το ζήτημα των νήσων αυτών δεν είχε διευθε-
τηθεί στις μεταπολεμικές συνθήκες ειρήνης, αν 
και αυτά είχαν απελευθερωθεί από τον ελληνικό 
στόλο.2 Ο πρωθυπουργός Ελ. Βενιζέλος είχε επι-
κεντρώσει την προσπάθειά του στο συγκεκριμένο 
θέμα αλλά συνήντησε έντονες αντιδράσεις από 
τους αντιπροσώπους ορισμένων εκ των Μεγάλων 
Δυνάμεων. Δυστυχώς, αυτοί αδυνατούσαν να ομο-
νοήσουν ως προς τις νήσους, οι οποίες επρόκειτο 
να δοθούν στην Ελλάδα. Η Υψηλή Πύλη αρνείτο 
κατηγορηματικά να δεχθεί την απώλεια των με-
γαλυτέρων εξ αυτών, καθώς και όσων βρίσκονται 
πλησίον των Δαρδανελλίων (Ίμβρος, Τένεδος, Λή-
μνος και Σαμοθράκη). 

Η ηγεσία των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων 
είχε διατάξει την εκπόνηση σχεδίων για την άμυνα 
των νήσων (από τον Σεπτέμβριο του 1913). Ελή-
φθησαν διάφορα μέτρα, ενώ έως τον Μάρτιο του 
1914 είχαν εκπονηθεί τα σχετικά σχέδια για περί-
πτωση πολέμου στην βόρεια Ελλάδα.3 Την εποχή 
εκείνη, ξεκίνησαν οι διωγμοί εις βάρος των Ελλή-
νων της Μ. Ασίας (ιδίως στις Κυδωνίες). Η κοινή 
γνώμη στην Ελλάδα εξεγέρθηκε και οι ιθύνοντες 
άρχισαν να συζητούν το ενδεχόμενο ενός πολέμου 
με την Τουρκία υπό το πρόσχημα της προστασίας 
του Μικρασιατικού ελληνισμού. Εάν η Σόφια επετί-
θετο για να προωθήσει τα μαξιμαλιστικά σχέδιά της 

1  Γεωργ. Γιαννόπουλος, Από το Νέστο ως το Σαγγάριο. Αθήνα: 
Ελληνική Ευρωεκδοτική, 1987(;), σελ. 11.

2 Ibidem, σ.σ. 12 - 13.
3  Ιωαν. Μεταξάς, Το προσωπικό του ημερολόγιο, τ. Γ΄, (Πόλεμοι 

1912 - 13). Αθήναι: Γκοβόστης, χ.χ., σ.σ. 237 - 238.

στην Μακεδονία, η Αθήνα θα ζητούσε την συνδρο-
μή του Βελιγραδίου και του Βουκουρεστίου. Φυσι-
κά, ουδείς μπορούσε να προδικάσει την απάντηση 
των δύο προαναφερθεισών κυβερνήσεων, η οποία 
απεδείχθη πως ήταν απολύτως αρνητική εκ των 
υστέρων. 

Σε κάθε περίπτωση, ο κίνδυνος μεταβολής της 
ισορροπίας στο Αιγαίο ήταν απολύτως ορατός, κα-
θώς οι Νεότουρκοι εφήρμοζαν μεθοδικά ένα ευρύ 
πρόγραμμα επανεξοπλισμού. Παρήγγειλαν σε βρε-
ταννικά ναυπηγεία ένα θωρηκτό (το «Resadiye»), 
το οποίο καθελκύστηκε την 21η Αυγούστου 1913.4 
Επίσης, διαπραγματεύονταν να αγοράσουν και 
ένα δεύτερο θωρηκτό, το οποίο κατασκευάζο-
νταν και αυτό σε βρεταννικά ναυπηγεία (το «Rio 
de Janeiro»).5 Τελικώς, την 10η Δεκεμβρίου ανα-
κοινώθηκε η αγορά του και η μετονομασία του σε 
«Sultan Osman». Έχει γραφεί ότι ο πρωθυπουρ-
γός είχε υποτιμήσει τον κίνδυνο και είχε αρνηθεί να 
προβεί πρώτος στην αγορά του «Rio de Janeiro».6 
Εντούτοις, αντελήφθη τον διαγραφόμενο κίνδυνο 
από την ενίσχυση του οθωμανικού στόλου και με-
τέβη για έναν γύρο επαφών στο εξωτερικό (από 
την 26η Δεκεμβρίου 1913 έως την 1η Φεβρουαρί-
ου 1914 - π. ημ.), ενώ ο υπουργός Ναυτικών Κων. 
Δεμερτζής άφησε να εννοηθεί ότι η κυβέρνηση θα 

4  E. Driault, Η Ελλάδα και ο Α΄ Παγκόσμιος Πόλεμος, από το κί-
νημα των Νεοτούρκων (1908) μέχρι τη Συνθήκη της Λωζάννης 
(1923). Αθήνα: Πελασγός, 1999, σελ. 227.

5  Γεωργ. Γιαννόπουλος, σ.σ. 31 - 32.
6  Επαμ. Καββαδίας, Ο ναυτικός πόλεμος του 1940 όπως τον έζη-

σα: Αναμνήσεις 2 Μαρτίου 1935 - 25 Μαρτίου 1943: Μετά 
πινάκων πλοίων και προσωπικού, επεξηγηματικών εγγράφων, 
45 φωτογραφιών εις 12 πίνακας εκτός κειμένου και 2 χαρτών. 
Αθήναι: Πυρσός, 1950, σ.σ. 23 - 24.

ο ελληνικός στόλος λίγο πριν αποπλεύσει από τον όρμο 
του Φαλήρου, την 5η οκτωβρίου 1912.
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προχωρούσε στην αγορά νέων πλοίων (τον Μάρτιο 
του 1914).7 

Την άνοιξη του 1914, οι δύο χώρες ευρίσκοντο 
πλέον σε φανερό ανταγωνισμό ως προς τους ναυ-
τικούς εξοπλισμούς, ενώ οι διμερείς σχέσεις παρέ-
μεναν τεταμένες.8 Μάλιστα, ο Τούρκος πρεσβευτής 
ήταν έτοιμος να εγκαταλείψει την Αθήνα.9 Εντού-
τοις, παρασκηνιακά ο Βενιζέλος σκεφτόταν να 
έρθει σε κάποιου είδους συμφωνία με την Υψηλή 
Πύλη (σύμφωνα με τον υπασπιστή του Μεταξά).10 
Μόνον, όμως, η Γερμανία φαινόταν διατεθειμένη 
να μεσολαβήσει υπέρ της Ελλάδος στους Νεοτούρ-
κους για την εξεύρεση μίας κοινά αποδεκτής λύ-
σης.11 Οι Αγγλογάλλοι απέκρουαν διαρρήδην κάθε 
τέτοια ενέργεια και συνέστησαν στον Κρητικό πο-
λιτικό να έρθει σε συμβιβασμό με τους Τούρκους, 
κάνοντας ακόμα και θυσίες όσο ήταν ακόμη και-
ρός.12 Το ταξίδι του πρωθυπουργού στο εξωτερικό 
κατέληξε σε πλήρη αποτυχία και ο ίδιος παρεδέχθη 
την απώλεια της βορείου Ηπείρου, κατά την επι-
στροφή του.13   

Η κατάσταση αυτή κατέστησε επιβεβλημέ-
νη την διατήρηση της ναυτικής υπεροχής στο 
Αιγαίο, ιδίως μετά την απόκτηση του «Rio de 
Janeiro» από τους Τούρκους. Δυστυχώς, όμως, 
ανευρέθησαν μόνον δύο πεπαλαιωμένα θωρη-
κτά από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Τελικώς, αυτά 
αγοράστηκαν και μετονομάστηκαν σε «Κιλκίς» 
και «Λήμνος». Επρόκειτο για μία αγορά, η οποία 
προκάλεσε πολλές συζητήσεις. Τα σκάφη διέ-
θεταν 4 πυροβόλα το καθένα, ενώ το «Rio de 
Janeiro» είχε 14. Επίσης, στοίχισαν 3.130.000 
λίρες, όταν το νεότευκτο και καλύτερα εξοπλι-
σμένο σκάφος κοστολογείτο 2.700.000 λίρες! 

7  Ιωαν. Μεταξάς, τ. Γ΄, (Πόλεμοι 1912 - 13), σελ. 227.
8  Γ. Μουρέλος, «Πληθυσμιακές ανακατατάξεις την επομένη των 

Βαλκανικών Πολέμων: η πρώτη απόπειρα ανταλλαγής των πλη-
θυσμών στην Ελλάδα και την Τουρκία», στο συλλογικό έργο 
(πρακτικά συμποσίου, το οποίο διοργανώθηκε στην Θεσσαλονί-
κη, 16 – 18 Νοεμβρίου 1988) Η ΣΥΝΘΗΚΗ ΤΟΥ ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ-
ΟΥ ΚΑΙ Η ΕΛΛΑΔΑ. Θεσσαλονίκη: ΙΜΧΑ, 1990, σ.σ. 175 – 190, 
(σ.σ. 179 – 180). 

9 E. Driault, Η Ελλάδα και ο…, σελ. 144.
10 Ιωαν. Μεταξάς, τ. Γ΄, (Πόλεμοι 1912 - 13), σ.σ. 231 - 235. 
11  Ο καθηγητής κ. Ιωαν. Μουρέλος έγραψε ότι η σύγκρουση απε-

τράπη με παρέμβαση των Μεγάλων Δυνάμεων και ιδίως της 
Γερμανίας. Βλέπε Γ. Μουρέλος, «Πληθυσμιακές ανακατατάξεις 
την επομένη…», σελ. 180.

12 Γεωργ. Γιαννόπουλος, σελ. 34.
13 Ιbidem, σελ. 35. 

Τέλος, δεν μπορούσαν να αναπτύξουν μεγάλη 
ταχύτητα με αποτέλεσμα να γίνεται λόγος για 
«πλωτές χελώνες».14 Δυστυχώς, δεν είχαν λη-
φθεί τα απαραίτητα μέτρα (επισκευής και συ-
ντηρήσεως) προκειμένου να είναι σε θέση όπως 
βρίσκονται εν πλω συνεχώς αρκετές μεγάλες 
μονάδες του στόλου.15   

Τότε, υπεβλήθη η τολμηρή πρόταση για την 
προσβολή των Στενών των Δαρδανελλίων.16 Το 
σχέδιο εκπονήθηκε από τον Αντισυνταγματάρχη 
Ιωαν. Μεταξά, ο οποίος υπέβαλε και σχετικό υπό-
μνημα. Πρόκειται για ένα πολύ σημαντικό κείμενο 
διότι παρέχει πλήθος λεπτομερειών για την οχύρω-
σή τους όσο και για την σπουδαιότητα της παράκτι-
ας άμυνας. Αυτό έχει ως εξής: 

14 Γεωργ. Γιαννόπουλος, σελ. 33.
15  Αρχικώς, υπουργός Ναυτικών ήταν ο ίδιος ο Βενιζέλος, ενώ 

κατόπιν το χαρτοφυλάκιο ανέλαβε ο δικηγόρος Κων. Δεμερ-
τζής. Απαιτήθη η παρέλευση αρκετού χρόνου έως ότου ο 
τελευταίος ενημερωθεί για τα τεκταινόμενα. Ο χρόνος αυτός 
ήταν πολύτιμος για την Ελλάδα εν όψει της επικείμενης ενί-
σχυσης του τουρκικού στόλου. 

16  Ξεν. Στρατηγός, Η Ελλάδα στη Μικρά Ασία. Αθήνα: Δημιουργία, 
1992, σ.σ. 17 - 18. 

ο πρωθυπουργός της έλλάδος έλ. Βενιζέλος (1864 – 1936).
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ΥΠΟΜΝΗΜΑ
Εάν αι μεταξύ Ελλάδος και Τουρκίας διαφοραί δεν 
δύνανται να λυθώσιν άλλως παρά μόνον δια πολέ-
μου, είναι υψίστου συμφέροντος ζήτημα να εκραγή 
ο πόλεμος εις στιγμήν καθ’ ην η Ελλάς έχει την 
ναυτικήν υπεροχήν, και δη αδιαφιλονίκητον.

Διότι η ναυτική υπεροχή της Ελλάδος καθιστά 
αδυνάτους τας ενδεχομένας ναυτικάς επιχειρήσεις 
της Τουρκίας προς κατάληψιν των διαφιλονικου-
μένων νήσων, ως και τας ουχί απιθάνους ναυτικάς 
επιδρομάς κατά ελληνικών λιμένων. Αποβάσεις 
όμως τουρκικού στρατού θεωρούμεν λίαν απιθά-
νους, και ένεκα εσωτερικής χαλαράς καταστάσεως 
του στρατού τούτου, και ένεκα της δυνατής ταχείας 
συγκεντρώσεως δια ξηράς ελληνικού στρατού εις 
τα απειλούμενα σημεία.

Αλλά μόνον η αδιαφιλονίκητος υπεροχή του ελ-
ληνικού ναυτικού, είτε εξ αρχής, είτε κατόπιν ναυ-
μαχίας, θα επιτρέψη την ταχείαν συγκέντρωσιν του 
ελληνικού στρατού εις την Ανατολικήν Μακεδονίαν.

Μόνον εάν κατορθώσωμεν τούτο καθίσταται η 
επιτυχία επιχειρήσεως του τουρκικού στρατού δια 
της Δυτικής Θράκης προς την Ανατολικήν Μακεδο-
νίαν λίαν απίθανος, και συνεπώς αμφίβολον και το 
να πειραθή τοιούτο τι η Τουρκία˙ εκεί αφ’ ετέρου 
ο ελληνικός στρατός θα ευρίσκεται εγκαίρως εις 
κατάστασιν ν’ αντιμετωπίση και ενδεχομένην επέμ-
βασιν της Βουλγαρίας.

Συνεπώς, φρονούμεν ότι έχει μέγιστον συμφέ-
ρον η Ελλάς δια την ιδίαν αυτής άμυναν να επιδιώ-
ξη αυτή τον πόλεμον κατά της Τουρκίας εις στιγμήν 
καθ’ ην ασφαλώς υπερέχει ναυτικώς, προλαμβά-
νουσα το να δεχθή πόλεμον κηρυττόμενον παρά της 
Τουρκίας, όταν αύτη ήθελεν αποκτήσει την ναυτικήν 
υπεροχήν, ή ήθελε νομίσει ότι απέκτησε ταύτην.

Ούτω επερχομένου του πολέμου, εάν η Τουρ-
κία αποφύγη την δια της Δυτικής Θράκης απόπει-
ραν και εάν περιορισθή ο πόλεμος εις καθαρώς 
ναυτικάς επιχειρήσεις, ο πόλεμος θα είναι χρονί-
ζων και εξαντλητικός.

Οι όροι θα είναι βεβαίως πολύ δυσμενέστεροι 
δια την Τουρκίαν, και εάν ένεκα του κλονισμού τον 
οποίον υπέστη εκ της ήττης της, και ένεκα της αστα-
θείας του κυβερνητικού αυτής καθεστώτος, και 
ένεκα της αμυντικής αυτής στάσεως και του ευπρό-
σβλητου των ακτών αυτής δια μικροεπιχειρήσεων.

Εν τούτοις όμως, και δια την Ελλάδα τοιούτως 
χρονίζων και εξαντλητικός πόλεμος έχει μειονεκτή-

ματα, ιδίως οικονομικής φύσεως, και μόνον η ανά-
γκη της αμύνης εαυτής ουχί μόνον τον δικαιολογεί 
αλλά και τον επιβάλλει.

Θα ήτο δυνατή, ταχεία και αποφασιστική η λήξις 
του πολέμου εάν η Ελλάς ηδύνατο να πλήξη την 
Τουρκίαν καιρίως.

Πράγματι δε καίριον πλήγμα είναι η απόβασις 
ολοκλήρου του ελληνικού στρατού εις Μ. Ασίαν και 
η εν αυτή καταστροφή των στρατιωτικών δυνάμε-
ων της Τουρκίας. Η επιχείρησις αύτη είναι τεχνι-
κώς δυνατή και στρατιωτικώς έχει πολλάς πιθα-
νότητας επιτυχίας, αλλά πολιτικώς προς το παρόν 
τουλάχιστον, αποκλείεται ένεκα της εχθρότητος της 
Βουλγαρίας και της εν τοιαύτη περιπτώσει ευκολίας 
βουλγαρικών πραξικοπημάτων κατά της Μακεδονί-
ας. Δεν δυνάμεθα δε να βασισθώμεν επί της Σερ-
βίας και της Ρουμανίας, εάν και ημείς δεν έχωμεν 
δυνάμεις δια την ιδίαν ημών άμυναν.

Εκστρατεία της Ελλάδος δια της Δυτικής Θρά-
κης προς την Κωνσταντινούπολιν θα ήτο καίριον 
πλήγμα, εάν αντετάσσετο εν Θράκη η κυρία δύ-
ναμις του τουρκικού στρατού και κατεστρέφετο. 
Παρουσιάζει όμως πολιτικάς δυσχερείας μεγίστας, 
διότι προϋποθέτει παραβίασιν της βουλγαρικής ου-
δετερότητος, συνεπώς πόλεμον και καταστροφήν 
της Βουλγαρίας˙ εις το οποίον δεν είναι, προς το 
παρόν, διόλου πιθανόν να έχωμεν συμμετόχους 
την Σερβίαν και την Βουλγαρίαν.

Κατάληψις της Κωνσταντινουπόλεως δια θα-
λάσσης, διερχομένου του στόλου δια των Δαρδα-
ναλλίων, είναι πλήγμα κατά της Τουρκίας μικρο-
τέρας σπουδαιότητος ή τα προηγούμενα. Διότι δια 
τοιαύτης ενεργείας δεν καταστρέφονται αι κύριαι 
δυνάμεις της Τουρκίας, αίτινες είναι ο κατά ξηράν 
στρατός αυτής. Δύναται δε η Τουρκία κάλλιστα να 
υπάρξη και άνευ της Θράκης και της Κωνσταντι-
νουπόλεως, και να εξακολουθήση ενεργητικώτα-
τα την αντίστασιν, κατέχουσα και χρησιμοποιούσα 
την Μ. Ασίαν. Αλλά το ηθικόν αποτέλεσμα τοιαύτης 
απωλείας επί του μουσουλμανικού πληθυσμού 
έσεται τοσούτο δεινόν, οι εκ τούτου κίνδυνοι εντά-
σεως των αποχωριστικών τάσεων των υπό την 
Τουρκίαν φυλών τόσον απειλητικαί, και το κυβερ-
νητικόν χάος τόσον μέγα, ώστε είναι πιθανώτατον 
να πειθαναγκασθή η Τουρκία εις ειρήνην επωφελή 
δια την Ελλάδα, εφ’ όσον μάλιστα η τελευταία αύτη 
δεν επιδιώξη όρους ειρήνης καταστρέφοντας τα 
πραγματικώς ζωτικά της Τουρκίας συμφέροντα.
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Επειδή δε ακριβώς ο σκοπός του πολέμου υπό 
τας παρούσας περιστάσεις είναι δια την Ελλάδα 
μόνον η εξασφάλισις των κτηθέντων και η παύσις 
του διωγμού της Ελληνικής φυλής, φρονούμεν ότι 
το εκτεθέν μέσον είναι το αρμόδιον προς ταχείαν 
τερμάτισιν του πολέμου.

Η εκβίασις των Δαρδανελλίων δια στόλου ως 
ο ελληνικός, και αν ακόμη κατορθωθή, θα εξασθε-
νίση τούτον σημαντικώς˙ επειδή δε δεν θα είναι 
δυνατή η καταστροφή των αμυνομένων την δίοδον 
πυροβολείων, η θέσις του στόλου τούτου, εισερχο-
μένου εις την Προποντίδα, εάν μάλιστα ο τουρκικός 
στόλος, αποφεύγων την μάχην, καταφύγη εις τον 
Βόσπορον, έσεται λίαν δυσχερής ένεκα του αδυνά-
του να ανεφοδιασθή.

Συνεπώς δεν αρκεί ο είσπλους μόνον εις την 
Προποντίδα˙ πρέπει και να γίνωμεν κύριοι της δι-
όδου των Δαρδανελλίων. Επειδή δε ο αγών των 
πλοίων κατά των πυροβολείων έσεται λίαν μακρός, 
εξαντλητικός δια το πυροβολικόν των πλοίων και 
λίαν αμφιβόλου εκβάσεως, έπεται ότι πρέπει τα πυ-
ροβολεία ταύτα να προσβληθώσι κατά ξηράν, δι’ 
αποβάσεως  στρατού. 

Τοιαύτη απόβασις φυσικώς δέον να γίνη μα-
κράν του πυρός αυτών και, συνεπώς, ή εις τι ση-
μείον του κόλπου του Ξηρού (παραλίων της χερ-
σονήσου της Καλλιπόλεως, ή μέχρι του κόλπου 
τούτου) ή εις τον όρμον των Μπεσικίων, ή και επ’ 
αμφοτέρων˙ εκείθεν ο στρατός θα πυροβολήση 
κατά των πυροβολείων και θα προσβάλη ταύτα 
εκ νώτων.

Δύο είναι τα κύρια σημεία της δια πυροβολείων 
αμύνης του πορθμού των Δαρδανελλίων: 

1.  Η είσοδος, προασπιζομένη υπό του συ-
μπλέγματος των πυροβολείων Σεδίλ Μπαχρ 
(ευρωπαϊκή ακτή) και Κουμ Καλεσί (ασιατι-
κή), και 

2.  Το στενόν του Ναγαρά, προασπιζόμενον υπό 
του συμπλέγματος των παρά το Κιλίτ Μπαχρ 
(ευρωπαϊκή) πυροβολείων και του συμπλέγ-
ματος των παρά το Τσανάκ Καλεσί (ασιατική 
ακτή) τοιούτων.

Μεταξύ των δύο τούτων κυρίων σημείων αμύ-
νης υπάρχουσι πυροβολεία τινά, εξ ων εν επί της 
ευρωπαϊκής ακτής, παρά τας εκβολάς του Σουάρ 
Δερέ, και τρία επί της ασιατικής. Έτερον δε επίσης 
επί της ασιατικής ακτής, όπισθεν του υψώματος 
Σαραϊτζίκ, νοτίως του Τσανάκ Καλεσί, βάλλον δι’ 

εκσκοπευτικής βολής, και συνεπώς λίαν αμφιβόλου 
αποτελεσματικότητος κατά κινουμένων πλοίων.

Βορειοανατολικώς της Μαδύτου, επί των υψω-
μάτων της ευρωπαϊκής ακτής, υπάρχουσιν έτερα 
τρία πυροβολεία βάλλοντα βομβιστικώς.

Η επιχείρησις δια του όρμου των Μπεσικίων 
και του Ασιατικού εδάφους παρουσιάζει τα εξής 
μειονεκτήματα: 

1.  Το στράτευμα το προσβάλλον εκ των νώ-
των το Κουμ Καλεσί, θα βάλλεται εκ καλής 
αποστάσεως υπό των βαρέων πυροβόλων 
του συμπλέγματος Σεδίλ Μπαχρ, χωρίς να 
δύναται ν’ ανταποκριθή εις το πυρ τούτο δια 
των πεδινών ή ορειβατικών πυροβόλων του, 
ένεκα της μεγάλης δι’ αυτά αποστάσεως.

2.  Το στράτευμα το βαδίζον προς το Τσανάκ 
Καλεσί έχει να υπερβή τον Σκάμανδρον, του 
οποίου η γέφυρα πιθανόν να καταστραφή 
υπό του εχθρού, είτα δε την περί τον Σκά-
μανδρον ελώδη πεδιάδα, ης η βατότης εν 
καιρώ χειμώνος ή κατόπιν βροχών είναι λίαν 
δυσχερής. Η οδός παρά το Τσανάκ Καλεσί 
βάλλεται υπό των πυροβολείων της αντι-
πέραν ακτής (Κιλίτ Μπαχρ), δεν υπάρχει δε 
εσωτερικωτέρα οδός βατή εις το πεδινόν 
πυροβολικόν. Ούτω, το αποβατικόν στρά-
τευμα θ’ αναγκασθή, άνευ πεδινού πυροβο-
λικού, να κάμψη ανατολικώτερον του Τσανάκ 
Καλεσί, όπως αποτελειώση την αχρήστευσιν 
αυτού και ενεργήση την των βορείως αυτού 
πυροβολείων.

3.  Δεδομένου ότι το πλείστον των πυροβολείων 
των επί των άνωθι του Κιλίτ Μπαχρ υψω-
μάτων δεσπόζουσι της Ασιατικής ακτής, ενώ 
τα πυροβολεία της ασιατικής ακτής Τσανάκ 
Καλεσί και βορείως είναι χαμηλά, έπεται 
ότι η εις αυτά προσέγγισις του αποβατικού 
στρατού υπό τα πυρά της αντιπέραν όχθης 
έσεται λίαν δυσχερής. Ούτω, και αν κατορ-
θώση ο αποβατικός στρατός να σιγήση δια 
πυρός πυροβολικού τα πυροβολεία ταύτα 
της ασιατικής ακτής, δεν δύναται και να τα 
καταλάβη, ούτε εκ της ασιατικής ακτής να 
βάλη και να εξουδετερώση τα επί της αντι-
πέραν ευρωπαϊκής παρά το Κιλίτ Μπαχρ και 
την Μάδυτον πυροβολεία, και δη τα υψηλά. 
Αφ’ ετέρου, έχει το εξής μέγα πλεονέκτημα: 
Κατά του εκ Μπεσικίων ορμωμένου αποβα-
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τικού στρατού δεν δύναται να συγκεντρωθή 
παρά μόνον η VIII τουρκική μεραρχία, και δη 
λίαν βραδέως, διότι ευρίσκεται κατανεμημένη 
εν ειρήνη εις Αϊβαλή, Μπαλούκεσερ και Πά-
νορμον. Δια την εκ των σημείων τούτων εις 
Ναγαρά συγκέντρωσιν χρειάζονται 8 ημέραι. 
Εκ Κωνσταντινουπόλεως αποστολή στρατού 
(δύο μεραρχιών) είναι δυνατή δια θαλάσσης, 
αλλά χρειάζονται περί τα 60 ατμόπλοια και 
τουλάχιστον οκτώ ημέραι δια την συγκέντρω-
σιν των ατμοπλοίων τούτων, επιβίβασιν επί 
των πλοίων και αποβίβασιν εις Ναγαρά. 

Η δι’ αποβάσεως επί της βορείας ακτής της 
χερσονήσου της Καλλιπόλεως ή εις τον μυχόν του 
κόλπου του Ξηρού επιχείρησις, προς κατάληψιν 
των πυροβολείων της ευρωπαϊκής ακτής, έχει τα 
εξής πλεονεκτήματα:  

1.  Τα περί το Κιλίτ Μπαχρ και την Μάδυτον 
υψώματα υπέρκεινται της ασιατικής ακτής. Η 
εις αυτά προσπέλασις δύναται να γίνη κεκα-
λυμμένη από των πυρών των πυροβολείων 
της ακτής ταύτης. Άλλωστε, η κατά των αντι-
πέρα υψωμάτων βολή των χαμηλών πυρο-
βολείων της ασιατικής ακτής δεν θα είναι δυ-
νατή, υψηλά δε πυροβολεία παρά το Τσανάκ 
Καλεσί υπάρχουσι μόνον δύο εν συνόλω, 
με 4 βραχέα οβιδοβόλα των 15 εκ. Κρουπ. 
Συνεπώς, η κατάληψις των επί της ευρωπα-
ϊκής ακτής υψωμάτων του Κιλίτ Μπαχρ και 
της Μαδύτου και των επ’ αυτών υψηλών 
πυροβολείων, ήτοι, Γιλδίζ (22 βαρέα πυρο-
βόλα), Πάλας (6 βαρέα πυροβόλα), Μπαμπά 
(4 βαρέα πυροβόλα), Τσιουγκιουσού (4 βα-
ρέα πυροβόλα και 5 μυδραλλιοβόλα), Τσια-
μπουρνού (4 βαρέα πυροβόλα), Κίλια δεύτε-
ροι (4 βαρέα πυροβόλα) και Τσακίλ (2 βαρέα 
πυροβόλα), απάντων στραμμένων προς την 
θάλασσαν, δύναται να γίνη σχετικώς ευκό-
λως άνευ αναμείξεως του επί της ασιατικής 
ακτής πυροβολικού. Τότε το πυροβολικόν 
του αποβατικού στρατού, εκ των υψωμάτων 
τούτων ενεργούν, δύναται να εξουδετερώ-
ση τα επί της ασιατικής ακτής απέναντι πυ-
ροβολεία, εκτός, ίσως, των προρρηθέντων 
δύο υψηλών με 4 βραχέα οβιδοβόλα, ενώ το 
πεζικόν μετά των πολυβόλων θα καταλάβη 
και αχρηστεύση τα χαμηλά πυροβολεία της 
ευρωπαϊκής ακτής.

2.  Το μικρό εύρος του ισθμού του Μπουλαΐρ 
(περί τα 5 χλμ. μεταξύ Μπουλαΐρ και Καλ-
λιπόλεως), και η στενή επιμήκης μορφή της 
χερσονήσου της Καλλιπόλεως επιτρέπει μα-
κράν αντίστασιν κατά υπερτέρων δυνάμεων 
προερχομένων εκ Θράκης. Έχει όμως και τα 
εξής μειονεκτήματα: α. Ναι μεν η εξουδετέ-
ρωσις της ομάδος πυροβολείων του Σεδίλ 
Μπαχρ είναι δυνατή δια βολής πυροβολικού 
εκ των ΝΔ της Κριθιάς υψωμάτων, άλλ’ η 
βολή εκ των υψωμάτων τούτων εναντίον 
των πυροβολείων του Κουμ Καλέ δεν είναι 
δυνατή, ένεκα της αποστάσεως, και συνε-
πώς τα τελευταία ταύτα θα παρεμποδίσω-
σι την δια πεζών κατάληψιν των πυροβο-
λείων του Σεδίλ Μπαχρ, επίσης δε και τον 
είσπλουν του στόλου, β. Η καταπολέμησις 
των πυροβολείων μεταξύ της ομάδος Κουμ 
Καλέ και της ομάδος Τσανάκ Καλεσί δεν εί-
ναι δυνατή από της ευρωπαϊκής ακτής, δια 
των πυροβολείων του αποβατικού στρατού, 
λόγω της αποστάσεως και του κεκαλυμμέ-
νου τινών εξ αυτών. Είναι δε τα πυροβολεία 
ταύτα: κατά τινας μεν πληροφορίας μόνον 
εν υψηλόν Κεφέζ ή Δάρδανος, με δύο πυ-
ροβόλα μικρά ταχυβόλα των 15 εκ. Κρουπ. 
Κατά ετέρας δε πληροφορίας προσετέθη 
και έτερον πυροβολείον εξ 9 οβιδοβόλων, 
κεκαλυμμένον όπισθεν υψώματος παρά το 
Σαραϊδζίκ ή Σαραδζελέν. Επίσης, αμφίβολοι 
πληροφορίαι παριστώσι πιθανήν ύπαρξιν 
πυροβολείου παρά το Ρούτκον, και ετέρου 
παρά τις Άσπρες Πέτρες, αλλά το τελευταί-
ον τούτο φαίνεται μάλλον ότι είναι το ήδη 
μνημονευθέν παρά την Δάρδανον. Τα πυ-
ροβολεία ταύτα δεν φαίνονται ικανά να πα-
ρακωλύσωσι τον είσπλουν του στόλου άμα 
εξουδετερωθώσι τα παρά το Κιλίτ Μπαχρ και 
Τσανάκ Καλεσί, αλλά, πάντως, θα δύνανται 
να παρενοχλήσωσιν ή και να παρακωλύσω-
σιν, ίσως, τον είσπλουν πλοίων εμπορικών ή 
μεταγωγικών και, συνεπώς, τον ανεφοδια-
σμόν του εισπλεύσαντος εις την Προποντίδα 
στόλου˙ επομένως η μη εξουδετέρωσίς των 
είναι σοβαρόν μειονέκτημα, γ. Εκ της σταθ-
μεύσεως των σωμάτων της ΙΧ τουρκικής 
μεραρχίας, ήτοι: ενός συντάγματος πεζικού, 
6 ορειβατικών και δύο πεδινών πυροβολαρ-
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χιών εις Μάδυτον, ενός συντάγματος πεζι-
κού, δύο πεδινών πυροβολαρχιών και ενός 
συντάγματος ιππικού εις Καλλίπολιν, και ενός 
συντάγματος πεζικού μεθ’ ενός συντάγματος 
ιππικού εις Περίστασιν και Μπουλαΐρ, προκύ-
πτει ότι ο εχθρός δύναται να συγκεντρώση 
τάχιστα δυνάμεις πεζικού και ιδίως πυρο-
βολικού εις το σημείον εις το οποίον έχει 
ενδείξεις ότι πρόκειται να αρχίση ή εις το 
οποίον ήρχισεν η απόβασις, και αίτινες, εάν 
φθάσωσιν εγκαίρως, θα δύνανται σοβαρώ-
τατα να δυσχεράνωσι την απόβασιν, πάντως 
δε να κερδίσωσι χρόνον. Ούτω, η φρουρά 
της Μαδύτου μόλις απέχει 16 χλμ. από το 
Κιουτσούκ Αναφάρτι, η δε της Καλλιπόλεως 
περί τα 40 χλμ. από το Κιουτσούκ Αναφάρ-
τι, αλλά μόνον 14 χλμ. από το Μπουλαΐρ. Η 
αυτή φρουρά της Καλλιπόλεως απέχει περί 
τα 30 χλμ. από τον μυχόν του κόλπου του 
Ξηρού, η δε της Περίστασης περί τα 24 χλμ. 
από τον αυτόν μυχόν. Αι λοιπαί δυνάμεις 
του Γ΄ σώματος του τουρκικού στρατού θα 
βραδύνωσιν: Ούτω, η VII μεραρχία (Ραιδε-
στός) χρειάζεται 6 ημερών πορείαν δια να 
φθάση εις Κιουσούκ Αναφάρτι και περίπου 
3 ημερών δια να φθάση εις τον μυχόν του 
κόλπου του Ξηρού. Η VIIΙ μεραρχία (Αϊβα-
λή – Πάνορμος – Μπαλούκεσερ) χρειάζεται 
περίπου 8 ημέρας δια να συγκεντρωθή εις 
Ναγαράν και, δια να διαπεραιωθή εκείθεν εις 
την χερσόνησον της Καλλιπόλεως και μετα-
βή εις Αναφάρτι ή Μπουλαΐρ, ετέρας 3 ημέ-
ρας τουλάχιστον, αν όλα τα μέσα μεταφοράς 
είναι έτοιμα. Το εν Κωνσταντινουπόλει Α΄ 
σώμα, ή μάλλον αι δύο μεραρχίαι του, δια 
να μεταφερθή δια θαλάσσης εις Καλλίπολιν 
ή Μάδυτον, χρειάζεται τουλάχιστον 6 ημέρας 
και 60 ατμόπλοια. Το δε σώμα της Αδρια-
νουπόλεως, δια να έλθη δια ξηράς εις τον 
μυχόν του κόλπου του Ξηρού, τουλάχιστον 
6 ημέρας, δ. Η ακτή από Καμπά – Τεπέ μέ-
χρι Τεπέ φυλάσσεται και δια πυροβολικού εν 
καιρώ πολέμου, ιδίως εις Καμπά – Τεπέ φαί-
νεται ότι υπάρχουν προητοιμασμέναι θέσεις 
δια πυροβόλα. Συνεπώς, εάν η εν γένει κα-
τάστασις είναι τοιαύτη, ώστε η προσοχή της 
Τουρκίας να έχη εξεγερθή και να αναμένη 
από ώρας εις ώραν επίθεσιν, ο είσπλους της 

παραπομπής εις τον κόλπον του Ξηρού θα 
αγγελθή εγκαίρως, η δε εξουδετέρωσις του 
επί του Καμπά – Τεπέ πυροβολείου θα δώση 
εις τον εχθρόν καιρόν.

Αντιπαραβάλλοντες τα υπέρ και τα κατά δι’ 
εκάστην περίστασιν, καταλήγομεν εις το εξής 
συμπέρασμα: Επιτυχής επίθεσις προς κατάκτη-
σιν του στενού του Ελλησπόντου μόνον ως εξής 
δύναται να γίνη: 1. Ταχύτης και τελεία μυστικότης 
κατά την προπαρασκευήν και την έναρξιν της εκ-
στρατείας. Απόβασις αιφνιδιαστική. 2. Απόβασις 
των κυρίων δυνάμεων εις την χερσόνησον της 
Καλλιπόλεως ή και εις τον μυχόν του κόλπου του 
Ξηρού και άλωσις των περί το Κιλίδ Μπαχρ, την 
Μάδυτον και το παρά το Σουάν Δερέ πυροβολεί-
ων και κατασίγασις δια πυρός πυροβολικού των 
περί το Τσανάκ Καλεσί πυροβολείων. 3. Σύγχρο-
νος εις Μπεσίκια απόβασις μικράς δυνάμεως, 
ήτις θέλει επιτεθή κατά του Κουμ Καλεσί προς 
άλωσιν αυτού, ενώ, συγχρόνως, τμήμα της εν 
τη χερσονήσω κυρίας δυνάμεως θα επιτίθεται 
κατά του Σέντηλ Μπαχρ προς άλωσιν αυτού. 4. 
Ευθύς αμέσως, επίθεσις των επί της ασιατικής 
ακτής κεκαλυμμένων υψηλών πυροβολείων, είτε 
δια της αλωσάσης το Κουμ Καλέ δυνάμεως, είτε 
δια μεταβιβάσεως ετέρας εκ των περιχώρων του 
Κιλίτ Μπαχρ εις την αντιπέραν ακτήν. 5. Συγκέ-
ντρωσις, κατ’ αρχάς επαρκούς δυνάμεως, και είτα 
του όλου στρατού προς Μπουλαΐρ, ίνα αντιμετω-
πίση ενδεχομένην εν Θράκη εχθρικήν επίθεσιν. 
Τα επί της ασιατικής ακτής πυροβολεία δέον να 
καταστραφώσι.

Θα συνέδραμε, βεβαίως, πολύ την επιχείρη-
σιν εάν καθίστατο δυνατόν οι καταλαβόντες τα 
επί της ευρωπαϊκής ακτής πυροβολεία να χρη-
σιμοποιήσωσι τα εν αυτοίς πυροβόλα κατά των 
πυροβολείων της αντιπέραν ακτής. Αλλά δεν δυ-
νάμεθα να παραδεχθώμεν ότι οι Τούρκοι, απο-
χωρούντες, δεν θα αχρηστεύσωσι τα πυροβόλα 
των. Πλην τούτου, δεν έχομεν πυροβολητάς εξα-
σκημένους εις την χρήσιν τοιούτων πυροβόλων, 
και ούτε προς το παρόν είναι εύκολον να τους 
εξασκήσωμεν. Μολοντούτο, δια κάθε ενδεχό-
μενον, δέον να γίνη προς τον σκοπόν αυτόν ό,τι 
δυνατόν, εξασκουμένου οπωσδήποτε τμήματος 
του συντάγματος φρουριακών πυροβόλων Θεσ-
σαλονίκης, το οποίον να παρακολουθήση την 
εκστρατείαν.
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Όρμος αποβάσεως
Ο όρμος αποβάσεως επί της ασιατικής ακτής εί-
ναι ο των Μπεσικίων (ίδε σημείωσιν σχετικήν). 
Δεν δύναται να θεωρηθή ως πληρών πάσας τας 
προς τούτο απαιτήσεις. Εν τούτοις, απόβασις μι-
κράς δυνάμεως δεν θα παρουσιάση δυσχερείας, 
εκτός εν περιπτώσει τρικυμίας. Κατά πληροφορί-
ας εσχάτως ληφθείσας, εστάλη εκεί κινητή πυρο-
βολαρχία, πιθανώς πεδινή. Τα μέρη της αποβά-
σεως εις την χερσόνησον της Καλλιπόλεως είναι 
δύο κυρίως: 

1. Ο μυχός του κόλπου του Ξηρού, ιδίως το νο-
τιώτερον αυτού μέρος, κατάλληλος δι’ αποβάσεις 
στρατού μεγάλης δυνάμεως. Έχει το πλεονέκτημα 
ότι απέχει αρκετά από της εξόδου του Ελλησπόντου 
και συνεπώς η απόβασις δύναται να προφυλαχθή 
καλώς από επιχειρήσεως του εχθρικού στόλου. 
Έχει το μειονέκτημα ότι είναι σχετικώς πλησίον της 
Καλλιπόλεως (30 χλμ.), όπου υπάρχει και πεδινόν 
πυροβολικόν (2 πυροβολαρχίαι), αλλά τούτο, εάν 
περιορισθή να σπεύση εις τα ΒΑ της Καλλιπόλεως 
ή τα παρά το Μπουλαΐρ υψώματα και βάλη εκεί-
θεν, θα βάλη εκ μεγάλης αποστάσεως. Η Περίστα-
σις είναι επίσης σχετικά πλησίον (24 χλμ.) άλλ’ εκεί 
υπάρχει μόνον πεζικόν. Σοβαρώτερον μειονέκτημα 
είναι η εγγύτης της Ραιδεστού (3 ημερών πορεία), 
όπου σταθεμεύει η VII τουρκική μεραρχία. Συνε-
πώς, μετά το πέρας της αποβάσεως ο ελληνικός 
στρατός έχει να υποστή σφοδρόν αγώνα κατά δυ-
νάμεως κατά τι μικροτέρας των δύο μεραρχιών.

2. Οι όρμοι Άραπας ή Μερμεδιά (Ετζελμάρ) και 
Αναφάρτι ή Σούβλα, ως και μέρος του νοτίως τού-
του μεγαλυτέρου όρμου, εάν το επιτρέπωσιν αι πε-
ριστάσεις, έχουσι το μειονέκτημα ότι είναι σχετικώς 
πλησίον της εξόδου των Δαρδανελλίων, και ότι η 

Μάδυτος, όπου σταθμεύει ισχυρά δύναμις πυρο-
βολικού, είναι εγγύς (16 χλμ. μέχρι Κιουτσούκ Ανα-
φέρτι), άλλ’ έχουσι το πλεονέκτημα ότι τα μεγάλα 
κέντρα του Γ΄ σώματος στρατού (Ραιδεστός, Πε-
ρίστασις, Καλλίπολις) είναι σχετικώς μακράν, ενώ 
τα καταστρεπτέα πυροβολεία λίαν εγγύς. Έσεται δε 
ευχερής η κατάληψις του καταστρέφοντος ταύτα 
τμήματος στρατού δι’ ετέρου τμήματος προχω-
ρούντος προς τον ισθμόν του Μπουλαΐρ, πιθανώς 
μάλιστα η καταστροφή θα συντελεσθή πριν η δυνη-
θώσι να δράμωσιν αι εν Περιστάσει και Ραιδεστώ 
δυνάμεις.

Είναι δύσκολον να αποφανθή τις εκ των προ-
τέρων που είναι συμφερωτέρα η απόβασις: εις τον 
μυχόν του Ξηρού ή περί τον Αναφάρτην. Η από-
φασις, κατ’ ανάγκην, θα ληφθή ολίγον προ της 
εκστρατείας, αναλόγως της καταστάσεως: π.χ. κα-
ταστάσεως του εχθρικού στόλου, επιστρατεύσεως 
ή μη της εν Ραιδεστώ μεραρχίας, δυνάμεως και μέ-
τρων ασφαλείας της εν Μαδύτω φρουράς, βαθμού 
του δυνατού αιφνιδιασμού και ετέρων στοιχείων, 
άτινα δεν δυνάμεθα από τούδε να προβλέψωμεν.

Την όλην επιχείρησιν θα επηρεάση η κατάστα-
σις του καιρού, και συνεπώς η εποχή του έτους. 
Όλοι οι μνησθέντες όρμοι είναι, κυρίως, θερινά 
αγκυροβόλια αφύλακτα από ισχυρών νοτίων και 
βορειοανατολικών ανέμων. Οι τελευταίοι δεν ανα-
ταράττουσι μεν πολύ την θάλασσαν των όρμων 
τούτων, άλλ’ η ισχύς των θα επιβραδύνη την κίνη-
σιν των λέμβων και των φορτηγίδων. Από βορείων 
εν γένει ανέμων σχετικώς ασφαλέστερος είναι ο 
όρμος Αναφάρτι.

ΔΥΝΑΜΙΣ ΚΑΙ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΙΣ  
ΤΟΥ ΑΠΟΒΑΤΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ
Υπολογίζομεν ότι μία μεραρχία αρκεί δια την άλω-
σιν των πυροβολείων Κιλίτ Μπαχρ και Μαδύτου, 
Σεντήλ Μπαχρ και Κουμ Καλέ – το τελευταίον δι’ 
ενός συντάγματος μετά πυροβολαρχίας, αποβι-
βαζομένου εις Μπεσίκια. Η αποβίβασις, μετά της 
αλώσεως, θα διαρκέσωσι περίπου το πολύ 4 ημέ-
ρας. Κατά τον χρόνον τούτον δεν δύνανται να κα-
ταφθάσωσιν εις τον τόπον του αγώνος, πλην της 
φρουράς της Μαδύτου, ήτις θα καταβληθή ευθύς 
εξ αρχής μεμονωμένη, ειμή μόνον αι φρουραί της 
Καλλιπόλεως και της Περιστάσεως, ίσως δε και 
της Ραιδεστού. Εάν η αποβίβασις ή και η άλωσις 
των πυροβολείων βραδύνωσι κατά τι, ή η εξόρμη-

Σπάνια φωτογραφία του πολεμικού πλοίου «Sultan Osman».
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σις της φρουράς Ραιδεστού ή και η πορεία αυτής 
επιταχυνθώσι, αι εχθρικαί αύται δυνάμεις ίσως κα-
ταφθάσωσι τμηματικώς, οπότε η καταβολή αυτών 
έσεται ευχερής. Ίσως όμως συνενωθώσι πριν, οπό-
τε αποτελούσι δύναμιν κατά τι μικροτέραν των δύο 
μεραρχιών. Δεν δύναται τις δε να είναι βέβαιος ότι, 
αν αιφνιδιασθή η Τουρκία, η φρουρά αυτής θα εί-
ναι ανεπιστράτευτος˙ διότι η τήρησις της σημερινής 
επιστρατεύσεως αυτών και εν πλήρει ειρήνη επί 
μακρόν δεν είναι απίθανος. Συνεπώς, συμφέρει να 
αντιταχθώσι κατά τούτων δύο ημέτεραι μεραρχίαι. 
Και ούτω η όλη δύναμις του αποβατικού στρατού 
ανέρχεται εις εν σώμα στρατού εκ τριών μεραρ-
χιών και των μη μεραρχιακών αυτού σωμάτων, 
εφοδιοπομπήν δύο μεραρχιών, δύο σωμάτων και 
μεραρχιών, του ανεφοδιασμού εξησφαλισθησομέ-
νου δια θαλάσσης. Ήτοι εν συνόλω εις στρογγυ-
λούς αριθμούς: 

εκ  27.700 τυφεκίων
      288 σπαθών
      54 πολυβόλων
      36 ορειβατικών πυροβόλων
      36 πεδινών πυροβόλων
υλικόν δε δυνάμεως
      41.000 ανδρών
      8.300 κτηνών
      24 διτρόχων
      189 τετρατρόχων

Εάν δε αναλογισθώμεν και τα ενδεχόμενα να 
συμβώσι κατόπιν, βλέπομεν ότι η δύναμις αύτη δεν 
είναι υπερβολική. Διότι δεν αποκλείεται το ενδεχό-
μενον δυσκολιών είσπλου του στόλου δια φραγ-
μών κινητών ναρκών, καταβυθίσεων πλοίων κλπ. 
Εν τω μεταξύ δε, είτε ακόμη και μετά τον είσπλουν 
του στόλου και την εμφάνισιν αυτού προ της Κων-
σταντινουπόλεως, δεν είναι απίθανος προέλασις 
των εν Αδριανουπόλει και Κωνσταντινουπόλει δυ-
νάμεων κατά του κατέχοντος την χερσόνησον της 
Καλλιπόλεως ελληνικού στρατού, οπότε ούτος δέον 
να έχη δύναμιν αρκετήν όπως αντιταχθή. Εάν δε αι 
προελαύνουσαι αύται εχθρικαί δυνάμεις δεν επρό-
φθασαν να επιστρατευθώσιν ή επεστρατεύθησαν 
ατελώς, τότε δεν αποκλείεται και νικηφόρος κατ’ 
αυτών ελληνική εκστρατεία, οπότε ανοίγεται ο δια 
ξηράς προς την Κωνσταντινούπολιν δρόμος. Άλλ’ 
εις την περίστασιν ταύτην δέον εγκαίρως να εκ-
πεμφθώσιν εις Κω, χερσόνησον της Καλλιπόλεως, 

ανεφοδιοπομπαί και αι πυροβολαρχίαι, όπερ δεν 
παρουσιάζει δυσχερείας. 

Τα μειονεκτήματα της εκπομπής τόσον μεγάλου 
αποβατικού στρατού είναι τα εξής:

1.  Δια την μεταφοράν αυτού απαιτούνται 70 
περίπου μεταγωγικά πλοία. Δεδομένου ότι 
περί τα 22 επιβατικά δύνανται να επιταχθώ-
σιν αμέσως εις τους λιμένας του Βασιλείου 
της Ελλάδος, και αν υποτεθή ότι ευρίσκονται 
άλλα τόσα φορτηγά εις τους αυτούς λιμένας 
διαθέσιμα, απομένει να ευρεθώσιν άλλα 25 
περίπου φορτηγά, ταύτα δε, κατ’ ανάγκην, θα 
ευρεθώσι μεταξύ των εν ταξιδίω, με φορτί-
ον, ή εντός λιμένων, εν φορτώσει ή εκφορ-
τώσει. Η επίταξις και συγκέντρωσις αυτών 
θ’ απαιτήση 10 περίπου ημέρας, και τινας 
διατυπώσεις, αίτινες με όσην μυστικότητα 
και αν γίνωσι, δεν είναι απίθανον κινήσωσι 
την προσοχήν και τας υπονοίας του εχθρού. 

2.  Η συγκρότησις του στρατού τούτου, καθ’ 
οιονδήποτε τρόπον και αν γίνη, πάντως θ’ 
απαιτήση μέτρα τινά ασυνήθη και δυνάμενα 
να προσελκύσωσι την προσοχήν του αντι-
πάλου.

Η συγκρότησις του αποβατικού στρατού δύνα-
ται να γίνη κατά τρεις τρόπους: 

α. Να επιστρατευθή γενικώς εν εκ των σωμά-
των στρατού, προφανώς δε ή το Α΄ ή το Β΄, καθ’ 
όσον τα λοιπά δεν δύνανται να μετακινηθώσι, δια 
λόγους αμύνης της χώρας. Ο τρόπος ούτος είναι 
ο απλούστερος άλλ’ έχει τα εξής μειονεκτήματα: η 
επιστράτευσις θ’ απαιτήση περί τας 8 ημέρας, συν-
δυαζομένη δε και με την συγκέντρωσιν πλοίων, θα 
καταστήση καταφανή εις τον εχθρόν την πρόθεσίν 
μας. Ούτος, συνυπολογιζομένου και του χρόνου 

Το θωρηκτό «λήμνος».
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μεταφοράς δια θαλάσσης, θα έχη καιρόν να λάβη 
τα μέτρα του. 

Έτερον μειονέκτημα είναι ότι, ούτω, επιβάλλεται 
εκ των προτέρων ο αρχηγός της εκστρατείας και το 
επιτελείον του, μη όντος δυνατού να αλλαχθή την 
τελευταίαν στιγμήν ο εν ειρήνη διοικητής του σώ-
ματος στρατού, ούτε το επιτελείον του. Ενώ, δια τοι-
αύτην εκστρατείαν, πρέπει να υπάρξη τελεία ελευ-
θερία εις την εκλογήν των προσώπων τούτων. Έτε-
ρον μειονέκτημα είναι ότι, αν επακολουθήση γενική 
επιστράτευσις και συγκέντρωσις εν Μακεδονία, θα 
λείπη εντελώς μία μεγάλη στρατηγική μονάς.

β. Να επιστρατευθώσι τρεις μεραρχίαι εκ των 
Α΄ και Β΄ σωμάτων στρατού, και εκ των σωμάτων 
τούτων να συγκροτηθώσι τα μη μεραρχιακά σώ-
ματα. Ο τρόπος ούτος, υπό έποψιν εκδηλώσεως 
των προθέσεών μας, έχει τα αυτά μειονεκτήματα 
ως και ο πρώτος, επίσης δε έχει και το μειονέκτη-
μα  του σχηματισμού νέων τμημάτων στρατού εκ 
διαφόρων εν ειρήνη τοιούτων. Έχει όμως το πλεο-
νέκτημα του δυνατού της εκλογής του αρχηγού της 
εκστρατείας και του επιτελείου του, επίσης εκλογής 
των καλλιτέρων μεραρχιών, και υπό έποψιν διοική-
σεως και επιτελείων και υπό έποψιν στρατολογίας. 
Καθώς επίσης, έχει το μειονέκτημα ότι τα σώματα 
στρατού Α΄ και Β΄, συμπληρουμένου του ενός εξ 
αυτών δια μεραρχίας σχηματιζομένης εν επιστρα-
τεύσει, δύνανται να παρουσιασθώσιν, εν περιπτώ-
σει υστέρας γενικής επιστρατεύσεως, έκαστος με 
δύο μεραρχίας, και συνεπώς ο αριθμός των μεγά-
λων στρατηγικών μονάδων κατά συγκέντρωσιν εν 
Μακεδονία δεν θα ελαττωθή. 

Εις την περίπτωσιν ταύτην, το αποβατικόν σώ-
μα στρατού δύναται να συντεθή εκ της ΧΙΙΙ μεραρ-
χίας του Α΄ σώματος στρατού, της ΙΙΙ και IV του Β΄ 
σώματος και αναλόγων μη μεραρχιακών σωμάτων 
εξ αμφοτέρων των σωμάτων.

γ. Να συγκροτηθή το αποβατικόν σώμα στρα-
τού εκ του εν ειρήνη στρατού, άνευ επιστρατεύ-
σεως μονάδων. Εν τοιαύτη περιπτώσει, θα χρησι-
μοποιηθώσι τα Α΄, Β΄ και Γ΄ σώματα στρατού. Το 
Δ΄ δέον να μείνη ανέπαφον, προς προκάλυψιν από 
βουλγαρικού τολμήματος, το Ε΄ επίσης εν μέρει, και 
ένεκα ενδεχομένης απασχολήσεώς του εν Ηπείρω, 
και διότι χρήζει προς το παρόν ανασυντάξεως, και 
διότι, αποτελούμενον εκ δύο μεραρχιών, δεν προ-
σαρμόζεται εις την εν λόγω συγκρότησιν. Ούτω, εις 
τα σώματα ταύτα στρατού Α΄, Β΄ και Γ΄, έκαστον 

σύνταγμα θα σχηματίση εμπόλεμον τάγμα, εκάστη 
μεραρχία εμπόλεμον σύνταγμα, το δε σώμα ολό-
κληρον εμπόλεμον μεραρχίαν˙ αναλόγως θα σχη-
ματισθή το ορειβατικόν πυροβολικόν της μεραρχίας 
ταύτης εκ των ορειβατικών μοιρών των τριών με-
ραρχιών του σώματος στρατού. Έκαστον των τριών 
σωμάτων στρατού θα σχηματίση ανάλογον τμήμα 
εκ των μη μεραρχιακών σωμάτων.

Προς τοιαύτην συγκρότησιν προσφέρεται το Γ΄ 
σώμα στρατού, ως εκ της ήδη εν ειρήνη δυνάμεώς 
του, επαρκούς προς τον σκοπόν αυτόν. Ουχί όμως 
και τα Α΄ και Β΄ σώματα στρατού, των οποίων η 
σημερινή εν ειρήνη δύναμις είναι μικρά. Θα χρεια-
σθή όθεν κλήσις μιας ή δύο ηλικιών εις τα σώματα 
ταύτα, ως και μιας της εθνοφρουράς και εις τα τρία 
σώματα, προς σχηματισμόν των μεταγωγικών.

Ο τρόπος ούτος δεν έχει τα μειονεκτήματα 
των δύο προηγουμένων, υπό έποψιν προώρου 
εκδηλώσεως των προθέσεών μας. Προφάσεις 
δια πρόσκλησιν δύο ή τριών ηλικιών, και δη εις 
σώματα του εσωτερικού και ενόσω ο πόλεμος δεν 
έχει κηρυχθή, δύνανται να ευρεθώσι διάφοροι: 
π.χ. δήθεν ανάμιξις εις τας ταραχάς της Αλβανίας, 
ή ατέλεια δημοσίας ασφαλείας, ή μικραί ασκήσεις 
φρουρών. Αι μετακινήσεις προς συγκρότησιν των 
σωμάτων δύνανται να γίνωσι δια δεξιών τρόπων, 
εκ των προτέρων καθωρισμένων. Οπωσδήποτε, 
κάτι τι ασύνηθες δύναται να φανή, αλλά, πάντως, 
πολύ ολιγώτερον ή κατά τους δύο προηγουμένους 
τρόπους. Έχει επίσης το πλεονέκτημα πλήρους 
ελευθερίας εκλογής, όχι μόνον του αρχηγού της 
εκστρατείας και του επιτελείου του, αλλά και των 
διοικητών μεραρχιών μετά των επιτελείων των, 
ακόμη δε και των διοικητών συνταγμάτων, μοιρών 
πυροβολικού, κλπ.

Αφ’ ετέρου, έχει το μειονέκτημα ότι απογυ-
μνώνει τρία σώματα στρατού. Το μειονέκτημα 
τούτο θεραπεύεται δια προσκλήσεως ηλικιών τι-
νων εφέδρων των σωμάτων τούτων, ευθύς άμα η 
εκστρατεία εκδηλωθή, οπότε ίσως επακολουθήση 
και γενική επιστράτευσις. Αλλά πάντως τα Α΄, Β΄ 
και Γ΄ σώματα στρατού θα μειονεκτώσι και υπό 
έποψιν ποιού, και υπό έποψιν ποσού στελεχών, και 
υπό έποψιν δυνάμεως μαχητικής, και υπό έποψιν 
συνοχής αποτελεσθησόμενα εντελώς εξ εφέδρων 
– μολονότι οι έφεδροι ούτοι είναι οι πολεμισταί των 
1912 και 1913. Εάν όμως η αποβατική εκστρατεία 
επιτύχη, το μειονέκτημα τούτο αίρεται, διότι τότε 
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ανάμιξις της Βουλγαρίας αποκλείεται, και ίσως και 
η γενική επιστράτευσις καταστή περιττή.

Έτερον μειονέκτημα του τρόπου τούτου είναι 
ότι άπασαι αι μονάδες του αποβατικού στρατού, 
μέχρι και συνταγμάτων πεζικού και μοιρών πυρο-
βολικού, θα είναι νέαι, αποτελούμεναι εκ τμημάτων 
διαφόρων εν ειρήνη υφισταμένων μονάδων.

Τα μειονεκτήματα διεξαγωγής της αποβατικής 
εκστρατείας δια δυνάμεως σώματος στρατού: ήτοι 
συγκέντρωσιν μεγάλου αριθμού πλοίων, ως και 
επιστράτευσιν προς συγκρότησιν του αποβατικού 
στρατού, έστω και μικράν (ως εις τον 3ον τρόπον), 
δυνάμεθα ν’ αποφύγωμεν εάν το αποβατικόν σώ-
μα στρατού αποτελεσθή εκ δύο μεραρχιών μόνον, 
και σχετικής αναλογίας μη μεραρχιακών σωμάτων. 
Η δύναμίς του τότε έσεται, εις στρογγυλούς αριθ-
μούς: 28.500 τυφεκίων, 300 σπαθών, 36 πυροβό-
λων, 16 ορειβατικών πυροβόλων και 24 πεδινών. 
Προς συγκρότησιν αυτού θα ελαμβάνοντο η ΧΙΙΙ 
μεραρχία εκ του Α΄ σώματος στρατού και η IV του 
Β΄ σώματος στρατού δια λόγους ομοίους εκείνων 
ους προεξεθέσαμεν. Εις τας μεραρχίας ταύτας θα 
συνεκεντρούτο η αναγκαία δύναμις οπλιτών και 
κτηνών εκ του εν ειρήνη στρατού, με την πρόφασιν 
ασκήσεων˙ ίσως πρόσκλησις μιας ηλικίας δεν θα 
ήτο απρόσφορος. 

Το σπουδαιότερον όμως είναι ότι, δια την με-
ταφοράν τοιούτου στρατού δυνάμεως 27.000 
ανδρών, 5.500 κτηνών, 20 διτρόχων και 130 τε-
τρατρόχων οχημάτων, απαιτούνται μόνο 44 ατμό-
πλοια, άτινα όλα δύνανται να ευρεθώσι διαθέσιμα 
εις τους λιμένας του Βασιλείου, είτε ως επιβατικά, 
είτε ως φορτηγά μη ναυλωμένα.

Συνεπώς, η όλη παρασκευή δύναται να εκτελε-
σθή εν σχεδόν τελεία μυστικότητι.

Αλλά θεωρούμεν την δύναμιν ταύτην, δι’ ους 
εξεθέσαμεν λόγους, ανεπαρκή και συνεπώς φρο-
νούμεν ότι διακινδυνεύει ακριβώς η ταχύτης και η 
αποτελεσματικότης των επιχειρήσεων προς κατά-
ληψιν της χερσονήσου της Καλλιπόλεως, προ πα-
ντός δε η εξασφάλισις της κατοχής αυτής.

Εν τούτοις, δυνατόν να παρουσιασθή εν Τουρ-
κία κατάστασις, είτε πολιτική είτε στρατιωτική, μη 
δυναμένη να προβλεφθή από τούδε, αλλά τοιαύτη 
ώστε να καθιστά δυνατήν την επιτυχίαν και δια δύο 
μεραρχιών μόνον. Ένεκα του λόγου τούτου εμελε-
τήσαμεν και την περίπτωσιν ταύτην. 

Εις συναφείς πίνακας, καταρτισθέντας υπό του 

Τμήματος Μεταφορών, συνοδευομένους δ’ υπό 
υπομνήματος, καθορίζονται αι δι’ εκάστην περί-
πτωσιν λεπτομέρειαι της συγκροτήσεως του σώ-
ματος στρατού, της κατανομής αυτού και της κατα-
νομής των μεταγωγικών πλοίων προς επιβίβασιν, 
ο τόπος, ο χρόνος και ο τρόπος επιβιβάσεως, αι 
λεπτομέρειαι του πλου της παραπομπής, τα μέσα 
της αποβιβάσεως, ο χρόνος της αποβιβάσεως και 
αι τεχνικαί λεπτομέρειαι αυτής.

Ο τρόπος της συγκροτήσεως του αποβατικού 
στρατού συνδέεται στενώς με την εκλογήν της στιγ-
μής της ενεργείας. Συνεπώς, δέον να εξετάσωμεν 
ποία είναι η μάλλον συμφέρουσα στιγμή ενεργείας.

Εθέσαμεν ως όρον ότι η εν γένει ενέργεια δέον 
να είναι αιφνιδιαστική. Συνεπώς, εάν η αποβατική 
εκστρατεία γίνη μετά προγενεστέραν κήρυξιν του 
πολέμου, η Τουρκία, γνωρίζουσα το ασθενές αυτής 
μέρος, θα αρχίση να λαμβάνη τα μέτρα της και ού-
τω χάνεται ο αιφνιδιαστικός χαρακτήρ. Αφ’ ετέρου, 
εάν εν πλήρει ειρήνη η Ελλάς αρχίση να επιστρα-
τεύη σώμα στρατού ή διαφόρους μεραρχίας, και 
να συναθροίζη πλοία, πιθανώτατα θα κινήση την 
υποψίαν, και μάλιστα εφ’ όσον υπάρχουν σπουδαία 
αφορμαί ρήξεως. Πάντως, πρέπει η Ελλάς να έχη 
ασφαλή υπεροπλίαν κατά θάλασσαν.

Συνεπώς, πρέπει να προτιμηθή ο προεκτεθείς 
3ος τρόπος ενεργείας, να αρχίση δε η ενέργεια 
άνευ κηρύξεως πολέμου, και επομένως όλαι αι 
προπαρασκευαί να γίνωσιν εν μεγάλη μυστικότητι.

Λεπτομερέστερον, εννοούμεν ως εξής την εξέ-
λιξιν: 

Η απόφασις της αποβατικής εκστρατείας δέον 
να ληφθή τριάκοντα περίπου ημέρας προ της ενάρ-
ξεως αυτής, αμέσως δε να καταβληθή πάσα φρο-
ντίς όπως παρασταθώσιν αι σχέσεις ημών μετά της 
Τουρκίας ομαλώταται.

Μετά δέκα περίπου ημέρας, ήτοι είκοσι προ 
της ενάρξεως της εκστρατείας, κλήσις δύο περί-
που ηλικιών εις τα σώματα Α΄ και Β΄, και μιας ηλι-
κίας εθνοφρουρών εις τα σώματα Α΄, Β΄ και Γ΄. 
Πρόφασις δε, η δημοσία ασφάλεια, ή περιπλοκαί 
με την Αλβανίαν, ή ετέρα τις. Προσέλευσις, εντός 
10 ημερών.

Μετά πέντε ημέρας, ήτοι δεκαπέντε ημέρας 
προ της ενάρξεως της εκστρατείας, συνεννόησις 
μυστική μετ’ εφοπλιστών αξίων πάσης εμπιστοσύ-
νης, εχόντων ναυλωμένα πλοία τοιούτου αριθμού, 
όπως μετά των εν Πειραιεί και αλλαχού διαθεσί-
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μων, και μετά των επιβατικών τοιούτων, αποτελε-
σθή ο αριθμός των αναγκαίων δια την εκστρατείαν. 
Η συνεννόησις θα αποβλέπη όπως τα πλοία ταύτα 
ευρίσκωνται την ωρισμένην δια την επιβίβασιν 
ημέραν, ήτις είναι και η 1η της εκστρατείας, εις τους 
λιμένας της επιβιβάσεως, προς ασφάλειαν δε, είτα 
και ένεκα του ταξειδίου των, δύνανται ν’ αναμένωσι 
και ημέρας τινάς πριν, πλησίον των λιμένων τού-
των, εις όρμους μη συχναζομένους, όθεν εγκαίρως 
να πλεύσωσι προς τους λιμένας της επιβιβάσεως. 

Δώδεκα ημέρας προ της ενάρξεως της εκ-
στρατείας, αποστολή μυστικών οδηγιών προς τα 
σώματα και τας υπηρεσίας προς συγκρότησιν των 
τμημάτων του αποβατικού στρατού, εν αις να ορί-
ζεται και η ημέρα της αναχωρήσεως αυτών και η 
μετάβασίς των εις ωρισμένον λιμένα, καθώς και 
υπό τίνος διαταγάς τίθενται, χωρίς όμως να ορίζη-
ται ο περαιτέρω προορισμός των. Εν ταις οδηγίαις 
ταύταις δέον να κανονίζηται πότε θα αρχίση και η 
εν ταις φρουραίς επίταξις κτηνών προς συγκρότη-
σιν των τμημάτων τούτων.

Δέκα ημέρας προ της ενάρξεως της εκστρα-
τείας, αποστολή των ατμοφορτηγίδων εις Λήμνον.

Έξ ημέρας προ της ενάρξεως της εκστρατείας, 
διαταγή μυστική όπως παύση η αποστολή ταχυδρο-
μείου εις το εξωτερικόν.

Τρεις ημέρας προ της ενάρξεως της εκστρα-
τείας, διαταγή μυστική περί μη αποστολής κρυπτο-
γραφικών τηλεγραφημάτων, ούτε των πρεσβειών, 
ή υπόπτων τοιούτων, τα οποία όμως πάντως θα 
γίνωνται δεκτά.              

Τρεις ημέρας προ της ενάρξεως της εκστρατεί-
ας, επίταξις των διαθεσίμων πλοίων, φορτηγών και 
επιβατικών, και αποστολή τούτων εις τους λιμένας 
επιβιβάσεως. Δέον να ληφθή πρότερον φροντίς 
περί μικρών επισκευών, αν είναι αναγκαίαι. Κατά 
το διάστημα τούτο, ο στόλος δέον να είναι εν τω 
Αιγαίω εκτελών γυμνάσια.

Πρώτη ημέρα εκστρατείας: Σύγχρονος επιβί-
βασις των τμημάτων˙ τα πλοία, φορτούμενα, θα 
συγκεντρώνται, τα μεν εκ Πειραιώς, Ναυπλίου, 
Καλαμών, Πατρών και Κραστερίου εις Κάρυστον, 
τα δε εκ Καρύστου, Θεσσαλονίκης, Βόλου, και Αγ. 
Μαρίνης εις Λήμνον. Η κίνησις δέον να κανονισθή 
ούτως ώστε η εις Λήμνον συγκέντρωσις να είναι 
σύγχρονος. Τα πλοία θα σύρωσι τα προς απόβασιν 
φορτηγίδας, θα φέρωσι δε άπαν το λοιπόν απο-
βατικόν υλικόν. Η επιβίβασις και η συγκέντρωσις 

εις Λήμνον θα διαρκέση περίπου 2 ½ - 3 ημέρας. 
Συγχρόνως, ο ελληνικός στόλος θα επιτεθή κατά 
των εκτός των Δαρδανελλίων τουρκικών πολεμι-
κών και θα τα καταστρέψη, είτε δε θα αποκλείση 
στενώς τον Ελλήσποντον. Μέρος αυτού θα συνο-
δεύση τας εις Λήμνον συγκεντρουμένας ομάδας 
του μεταγωγικού στόλου.

Κατόπιν, εντός της τρίτης ημέρας της εκστρα-
τείας, ο μεταγωγικός στόλος θα διευθυνθή προς 
το σημείον της αποβάσεως, προστατευόμενος υπό 
του πολεμικού στόλου. Ο πλους θα κανονισθή, 
ώστε ο μεταγωγικός στόλος, περιπλέων ίσως βο-
ρειόθεν την Ίμβρον, να διέλθη εν νυκτί το ορατόν 
μέρος εκ των παρατηρητηρίων της χερσονήσου 
της Καλλιπόλεως, να φθάση δε εις το σημείον της 
αποβάσεως την ορισθησομένην προς τούτο ώραν. 
Θα εκλεγή δε αύτη αναλόγως των περιστάσεων 
και του καιρού. Την σήμερον φρονούμεν ότι καταλ-
ληλοτέρα έσεται το μεσονύκτιον, εάν κατορθωθή 
να φωτισθή δια προβολέων η παραλία χωρίς να 
φαίνωνται αι κινούμεναι λέμβοι ή φορτηγίδες, ή 
αν είναι σεληνοφώτιστος νυξ. Άλλως, προτιμότερον 
ολίγον τι προ της χαραυγής.

Η απόβασις εις Μπεσίκια θα αρχίση μετά την 
έναρξιν της αποβιβάσεως εις την χερσόνησον της 
Καλλιπόλεως, και όταν αύτη θεωρηθή ως εξασφα-
λισθείσα. Η απόβασις του πεζικού θ’ αρχίση αμέ-
σως δια 180 λεμβών και 60 φορτηγίδων. Εντός 
επτά ωρών δύνανται να αποβιβάσθωσιν 28.000 
άνδρες. Κατά το διάστημα τούτο θα αρμολογηθώ-
σιν αι αποβάθραι και θα γίνη δυνατή η έναρξις της 
αποβιβάσεως του πυροβολικού. Εντός εννέα ωρών 
εν συνόλω θα έχωσιν αποβιβασθή 28.000 άνδρες 
και δύο πεδιναί πυροβολαρχίαι. Η χρησιμοποίησις 
όμως των ήδη μετασκευαζομένων επί τούτω δύο 
ατμοφορτηγίδων, συντομεύει κατά πολύ την επι-
χείρησιν. Δι’ αυτών θα κατορθωθή ώστε εντός των 
πρώτων 10 ωρών ν’ αποβιβασθή ολόκληρον το 
σύνταγμα του πεδινού πυροβολικού. Εντός δε του 
πρώτου δεκατετραώρου, πλην αυτών, και ολόκλη-
ρον το αποβατικόν πυροβολικόν. Η όλη αποβίβασις 
περατούται εντός 24 ωρών. 

Τα πρώτα αποβιβασθησόμενα τμήματα, προ-
χωρούντα, θα εξασφαλίσωσι την απόβασιν των 
υπολοίπων. Η όλη επιχείρησις, από της ενάρξεως 
της επιβιβάσεως μέχρι του πέρατος της αποβιβά-
σεως, θα διαρκέση πέντε περίπου ημέρας. Κατά το 
διάστημα τούτο, θα κηρυχθή ο πόλεμος, θα κλη-



Τεύχος 592-Τομος 175 | Ναυτική Επιθεώρηση  35

θώσιν αι αναγκαίαι ηλικίαι προς συμπλήρωσιν των 
κενών και εν ανάγκη θα κηρυχθή γενική επιστρά-
τευσις. 

Τοιούτος είναι ο ασφαλέστερος τρόπος προς 
διεξαγωγήν της επιχειρήσεως. Δι’ αυτού παραβι-
άζονται πάντα τα διεθνή νόμιμα, εξασφαλίζεται 
όμως κατά το δυνατόν η νίκη. Η δε καταφορά καθ’ 
ημών ένεκα τούτου θα σιγήση ενώπιον της επιτυ-
χίας, και θα δικαιολογηθώμεν, διότι, ευρισκόμενοι 
εις κατάστασιν νομίμου αμύνης, προετιμήσαμεν να 
σωθώμεν παρά να καταστραφώμεν.

Ο τρόπος ούτος της ενεργείας προϋποθέτει την 
πλήρη κυριαρχίαν της θαλάσσης. Εάν δεν κατέχω-
μεν ταύτην, πρέπει να την αποκτήσωμεν επιτιθέ-
μενοι αιφνιδιαστικώς και καταναυμαχούντες τον 
εχθρικόν στόλον, είτα δε να επιχειρήσωμεν την 
μεταφοράν. 

Συνεπώς, η αποβίβασις θ’ αρχίση μόνον μετά 
την καταστροφήν του εχθρικού στόλου. Η επιχεί-
ρησις χάνει μεν τότε τον εντελώς αιφνιδιαστικόν 
χαρακτήρα, δεν είναι όμως και αδύνατος, λογιζο-
μένου ότι εντός τριών ημερών, μετά τας οποίας 
αρχίζει η αποβίβασις, η προετοιμασία των Τούρ-
κων έσεται μικρά. Εάν όμως τοιαύτη ενέργεια του 
στόλου κατά του εχθρού δεν είναι δυνατή ευθύς εξ 
αρχής, ή αν δεν κατορθωθή ευθύς εξ αρχής ρα-
γδαίως η καταστροφή του εχθρικού στόλου, πρό-
κειται δε να διαρκέση ο κατά θάλασσαν αγών επί 
πολύ, τότε ο αιφνιδιασμός είναι αδύνατος.

Επίσης αδύνατος είναι ο αιφνιδιασμός, εάν, δι’ 
οιονδήποτε λόγον, κηρυχθή ο πόλεμος, μετά τούτο 
δε αρχίσουν λαμβανόμενα τα προς συγκρότησιν 
του στρατού και προς μεταφορά αυτού μέτρα. Υπό 
τοιούτους όρους, δεν είναι αναγκαία η συγκρότη-
σις του αποβατικού στρατού κατά τον προεκτεθέ-
ντα τρίτον τρόπον. Είναι προτιμότερον τότε, δι’ ους 
λόγους εξηγήσαμεν να συγκροτηθή, όταν παρου-
σιασθή εν τη εξελίξει του πολέμου η κατάλληλος 
στιγμή, ο αποβατικός στρατός δι’ επιστρατεύσεως 
κατά τους προεκτεθέντας ετέρους τρόπους. 

Η επιστράτευσις και συγκέντρωσις αυτών εις 
τους λιμένας θα διαρκέση περί τας 10 ημέρας. Κα-
τά το αυτό διάστημα θα συγκεντρωθώσιν εις τους 
αυτούς λιμένας και τα μεταγωγικά πλοία. Κατά τα 
λοιπά, η εκστρατεία θα έχη την αυτήν ως προεξε-
θέσαμεν μορφήν, με διαφοράς τινάς εις τον χρό-
νον αποβιβάσεως, εάν το στράτευμα είναι εκ δύο 
μόνον μεραρχιών.

Εις συναφείς προς το παρόν πίνακας, συντα-
χθέντας υπό του Τμήματος Μεταφορών και συνο-
δευομένους υπό σχετικού υπομνήματος, καθορίζο-
νται πάσαι αι τεχνικαί λεπτομέρειαι της επιχειρήσε-
ως, κατά τους διαφόρους τρόπους συγκροτήσεως 
του στρατού.        

 
Το προαναφερθέν σχέδιο αποτελεί μία ενδελε-

χή μελέτη του ζητήματος, η οποία προέβλεπε την 
υιοθέτηση τολμηρών λύσεων για την εκπόρθηση 
ενός σημείου υψίστης γεωστρατηγικής σημασίας, 
των Στενών των Δαρδανελλίων. Εντούτοις, απα-
ραίτητη προϋπόθεση για την επιτυχή εφαρμογή 
του προαναφερθέντος σχεδίου ήταν ο απόλυτος 
αιφνιδιασμός του αντιπάλου. Ο όρος αυτός δεν 
συνέτρεχε μετά την ραγδαία επιδείνωση των διμε-
ρών σχέσεων την άνοιξη του 1914. Ως εκ τούτου, 
απέμενε η εφαρμογή του εναλλακτικού σχεδίου, 
το οποίο συνίστατο στην εκδήλωση αιφνιδιαστικής 
επιθέσεως εναντίον των δύο νεότευκτων τουρκι-
κών πλοίων, όταν αυτά θα διέσχιζαν το Αιγαίο. Το 
σχέδιο αυτό απετέλεσε το αντικείμενο μακροσκε-
λών συζητήσεων. Το βασικό του μειονέκτημα ήταν 
ο κίνδυνος σοβαρού κλονισμού των σχέσεων των 

ο Βρεταννός πολιτικός Χένρυ Άσκουϊθ (1852 – 1928).
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Αθηνών με το Λονδίνο, εάν στα πλοία επέβαιναν 
Βρεταννοί ναυτικοί. Ως εκ τούτου, εγκαταλείφθηκε 
και αυτή η ιδέα.

Εντούτοις, το πρόβλημα της μεταβολής της 
ισορροπίας στο Αιγαίο παρέμενε και το φάσμα 
ενός νέου ελληνοτουρκικού πολέμου επλανάτο 
στον ορίζοντα. Την 29η Μαΐου 1914 (π. ημ.), ο 
Βενιζέλος προέβη σε δηλώσεις στην Βουλή για 
να προετοιμάσει την κοινή γνώμη, ξαφνικά όμως 
το όλο θέμα πάγωσε. Το Βελιγράδι δήλωσε (δια 
της διπλωματικής οδού) ότι δεν θα συνέδραμε την 
Αθήνα, εάν αυτή επετίθετο πρώτη, ενώ και το Βου-
κουρέστι συνιστούσε να βρεθεί μία «φόρμουλα» 
συμβιβασμού με τους Νεοτούρκους. Ο Βενιζέλος 
απογοητεύτηκε πάρα πολύ. Η κατάσταση επιδει-
νώθηκε για τα ελληνικά συμφέροντα, καθώς πα-
ρουσιάστηκαν προσκόμματα στην αγορά των δύο 
αμερικανικών θωρηκτών. Ως εκ τούτου, ο πρω-
θυπουργός ήταν υποχρεωμένος να διαπραγμα-
τευθεί με τους Τούρκους, και δη από μειονεκτική 
θέση. Την 5η / 18η Μαΐου, η Υψηλή Πύλη υπέβαλε 
πρόταση περί ανταλλαγής πληθυσμών. Τέσσερις 
ημέρες αργότερα, ο Βενιζέλος απήντησε καταφα-
τικά, θέτοντας δύο όρους: πρώτον, η ανταλλαγή 
να έχει προαιρετικό χαρακτήρα και δεύτερον, σε 
αυτήν να συμπεριλαμβάνονται και τα μέλη της ελ-
ληνικής κοινότητος της ανατολικής Θράκης.17 Την 
10η / 23η Μαΐου, η Αθήνα διασαφήνισε τις θέσεις 
της μέσω μίας ρηματικής διακοινώσεως. Την 28η 
Ιουνίου / 11η Ιουλίου, έλαβε χώρα η πρώτη συ-
νεδρίαση της μεικτής ελληνοτουρκικής επιτροπής, 
στην Σμύρνη. Συμμετείχαν δύο αντιπρόσωποι από 
κάθε πλευρά. Οι εργασίες της διήρκεσαν επί μα-
κρόν αλλά κατά την διάρκειά τους ξέσπασε ο Α΄ 
Παγκόσμιος Πόλεμος.18

Λίγους μήνες μετά την έναρξή του, το ζήτημα 
της εκπορθήσεως των Στενών ήρθε εκ νέου στο 

17  Γ. Μουρέλος, «Πληθυσμιακές ανακατατάξεις την επομένη…»,  
σελ. 178.

18  Στην Ευρώπη, οι Μεγάλες Δυνάμεις είχαν συγκροτήσει δύο 
αντιμαχόμενα στρατόπεδα: το πρώτο περιελάμβανε την Αυ-
στροουγγαρία, την Γερμανία και την Ιταλία, ονομαζόταν Τριπλή 
Συμμαχία ή Συμμαχία των Κεντρικών Αυτοκρατοριών και η σύ-
στασή του χρονολογείτο από τον 19ο αιώνα. Το δεύτερο ήταν 
η Τριπλή ή Εγκάρδια Συνεννόηση (Triple Entente ή Entente 
Cordiale), στην οποία συμμετείχαν η Γαλλία, η Μεγ. Βρεταννία 
και η Ρωσσία. Ο συνασπισμός αυτός μορφοποιήθηκε σταδιακά. 
Η μόνη χώρα από τις προαναφερθείσες, η οποία δεν εισήλθε 
στον πόλεμο (ως όφειλε), ήταν η Ιταλία.

προσκήνιο εξ αιτίας των πιέσεων που υφίσταντο οι 
ρωσσικές δυνάμεις από τους Τούρκους στον Καύ-
κασο. Την εποχή εκείνη (τέλη 1914 – αρχές 1915), 
η Αγία Πετρούπολη δεν διέθετε επαρκείς δυνάμεις 
για να μεταφέρει στο συγκεκριμένο μέτωπο. Ως εκ 
τούτου, ζήτησε από τους Αγγλογάλλους να αναλά-
βουν κάποια πρωτοβουλία εις βάρος των Τούρκων. 
Το Λονδίνο και το Παρίσι ευρέθησαν σε δύσκολη 
θέση διότι οι Ρώσσοι τους είχαν βοηθήσει σημαντι-
κά για να αποκρούσουν την επίθεση των Γερμανών 
στο Δυτικό μέτωπο κατά τις πρώτες εβδομάδες του 
πολέμου. Πιο συγκεκριμένα, τότε, το Παρίσι υπέ-
βαλε στην Αγ. Πετρούπολη συνεχείς εκκλήσεις για 
να εκδηλώσουν κάποια επίθεση προκειμένου να 
υποχρεωθούν οι Γερμανοί όπως αποσύρουν δυ-
νάμεις από τα δυτικά. Πράγματι, ο Αρχιστράτηγος 
των ρωσσικών δυνάμεων Μέγας Δουξ Νικόλαος 
συμμερίσθηκε το αίτημα των συμμάχων του, αν και 
δεν είχε ολοκληρωθεί ακόμη η επιστράτευση των 
δυνάμεών του. Άλλαξε, λοιπόν, τα ρωσσικά σχέδια 
που προέβλεπαν την εκδήλωση επιθέσεως μόνον 

ο αρχηγός του ρωσσικού στρατού στα πρώτα στάδια του 
Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου Μεγάλος Δουξ Νικόλαος (1856 
– 1929).
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εναντίον των Αυστριακών στην ανατολική Γαλικία. 
Οι τελευταίοι ήταν σαφώς πιο αδύναμοι από τους 
Γερμανούς. Σημειωτέον ότι (σύμφωνα με τα αρχικά 
σχέδια) η επίθεση θα εκδηλωνόταν μετά την ολο-
κλήρωση της ρωσσικής επιστρατεύσεως. 

Αντιθέτως, ο Νικόλαος διέταξε επίθεση και κα-
τά των Γερμανών στην ανατολική Πρωσσία, δια-
σπώντας τις δυνάμεις του και ενώ ακόμη δεν είχε 
ολοκληρωθεί καν η επιστράτευσή τους! Ο αρχηγός 
του γερμανικού Γενικού Επιτελείου Χέλμουτ φον 
Μόλτκε, ο νεώτερος (Helmuth Johann Ludwig von 
Moltke) διέπραξε το δεύτερο σοβαρό σφάλμα του 
(μετά την απόσυρση 6 μεραρχιών από το δεξιό κέ-
ρας της επιθέσεως στην Δύση για να διασφαλίσει 
την ούτως ή άλλως βέβαιη νίκη στη Λορραίνη), 
αποσύροντας 11 μεραρχίες από το δυτικό μέτωπο, 
τις οποίες έστειλε στο αντίστοιχο ανατολικό. Κατ’ 
αυτόν τον τρόπο αλλοίωσε ουσιαστικά το αρχικό 
γερμανικό σχέδιο, το επονομαζόμενο «σχέδιο Σλή-
φεν». Οι Γερμανοί εφήρμοσαν στην εντέλεια και με 
απίστευτο (ακόμη και για τα σημερινά δεδομένα) 
συντονισμό το σχέδιό τους εναντίον των Ρώσσων 
με αποτέλεσμα να διαλύσουν κυριολεκτικώς δύο 
στρατιές του Τσάρου. Το μέγεθος της καταστροφής 
για τους Ρώσσους ήταν τέτοιο ώστε ο διοικητής 
της 2ας ρωσσικής Στρατιάς ή αλλιώς Στρατιάς 
της Βαρσοβίας Αλεξάντερ Σαμσόνωφ (Aleksandr 
Vassilievich Samsonov) αυτοκτόνησε. Οι Γερμανοί 
είχαν σώσει την ανατολική Πρωσσία, διασφαλίζο-
ντας και μία τακτική νίκη στα δυτικά αλλά έχασαν 
την ευκαιρία να κερδίσουν στον πόλεμο. 

Ως εκ τούτου, οι Αγγλογάλλοι ένιωθαν την 
υποχρέωση να συνδράμουν όσο περισσότερο  
μπορούσαν τους Ρώσσους. Προς τούτο, έλαβαν 
χώρα συνεχείς συσκέψεις, στις οποίες απεφασί-
σθη η διεξαγωγή μίας ναυτικής επιχειρήσεως με 
στόχο την εκπόρθηση των Στενών και, ει δυνατόν, 
την κατάληψη της Κωνσταντινουπόλεως, καθώς 
η Οθωμανική Αυτοκρατορία είχε συμπαραταχθεί 
με τις Κεντρικές Αυτοκρατορίες. Το παράτολμο 
αυτό σχέδιο είχε συλλάβει ο υπουργός Ναυτικών 
(πρώτος Λόρδος του βρεταννικού Ναυαρχείου) 
Ουΐνστον Τσώρτσιλ (Winston Spenser Churchill) 
και το υπέβαλε με τετρασέλιδη επιστολή του στον 
πρωθυπουργό Χέρμπερτ Χένρυ Άσκουϊθ (Herbert 
Henry Asquith), την 27η Δεκεμβρίου 1914. 

Η πρόταση του Churchill είχε δύο σκέλη: το 
πρώτο αφορούσε την απόβαση μερικών αγγλικών 

μεραρχιών στα δυτικά της Δανίας και την ταχεία 
προέλασή τους προς το Βερολίνο, γεγονός που 
θα ανάγκαζε το γερμανικό επιτελείο να αποσύρει 
στρατό από το δυτικό μέτωπο για να υπερασπισθεί 
την πρωτεύουσά του. Σημείωνε δε ότι υπήρχε το 
ενδεχόμενο οι Γερμανοί να μην προλάβουν καν 
να σώσουν το Βερολίνο, καθώς αυτό απέχει μό-
λις 160 χλμ. από το σημείο αποβάσεως. Αυτή θα 
μπορούσε να γίνει ανεμπόδιστα, επειδή (κατά τον 
Churchill) ο βρεταννικός στόλος κυριαρχούσε στην 
Βόρεια Θάλασσα. Επιπλέον, οι Ρώσσοι θα μπορού-
σαν να αποβιβάσουν στρατεύματα στα παράλια της 
Πρωσσίας, περικυκλώνοντας το Βερολίνο εξ ανα-
τολών. Το δεύτερο σχέδιο αφορούσε μία εκστρα-
τεία στα Στενά των Δαρδανελλίων. Το αρχικό πλά-
νο συνίστατο στην απόβαση στρατευμάτων στην 
χερσόνησο της Καλλίπολης, υποστηριζόμενων από 
μία ισχυρή μοίρα του βρεταννικού Ναυτικού στη 
Μεσόγειο. Αυτή θα βομβάρδιζε τις τουρκικές οχυ-
ρώσεις και θα κατέστρεφε τη μοναδική γέφυρα του 
Γαλατά που ένωνε την ευρωπαϊκή με την ασιατική 
ακτή της Κωνσταντινουπόλεως. Όσα οθωμανικά 
στρατεύματα ευρίσκοντο στην ευρωπαϊκή ακτή θα 
εγκλωβίζονταν και θα αναγκάζονταν να παραδο-
θούν. Η όλη επιχείρηση θα διαρκούσε δύο εβδομά-
δες και ενδεχομένως να οδηγούσε σε τερματισμό 
των εχθροπραξιών, τουλάχιστον στον χώρο της 
Εγγύς Ανατολής.

Το σχέδιο υπέστη πολλές τροποποιήσεις, οι 
οποίες το κατέστησαν πρακτικώς ανεφάρμοστο. 
Στην διαπίστωση αυτή κατέληξαν πολλοί ξένοι 
στρατιωτικοί αλλά και το ελληνικό Γενικό Επιτελείο. 
Αντιθέτως, ορισμένοι πολιτικοί των Αγγλογάλλων 
(προεξάρχοντος του Churchill) πίστευαν ότι υπήρ-
χαν πιθανότητες επιτυχίας του. Τότε, επανήλθε στο 
προσκήνιο το θέμα της συμμετοχής της Ελλάδος 
στον πόλεμο. Οι Αγγλογάλλοι χρειάζονταν επειγό-
ντως στρατεύματα και ο Βενιζέλος ήταν πρόθυμος 
να τους τα προσφέρει με αντάλλαγμα περιοχές της 
Μ. Ασίας.19 Αυτό συνεπαγόταν ουσιώδη μεταβολή 
της επίσημης πολιτικής, την οποία ακολουθούσε η 
χώρα από τον Αύγουστο του 1914.

Ο Κρητικός πολιτικός ήταν προσηλωμένος στο 
«όραμα» της Ιωνίας, αν και οι επικριτές του τον 

19  Βλέπε το βιβλίο υπό τον τίτλο «Η ιστορία του Ελληνικού Στρα-
τού, 1833 – 1949», τ. Α΄ (το οποίο προλογίζει ο αρχηγός 
ΓΕΕΘΑ Στρατηγός Μιχ. Κωσταράκος), στις σ.σ. 369 – 371.
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κατηγορούσαν ότι υποτιμούσε τους Βουλγάρους 
(που αποτελούσαν τον μείζονα κίνδυνο), κατά την 
συγκεκριμένη περίοδο (Φεβρουάριος – Μάρτιος 
1915).20 Εντούτοις, η κατάσταση ήταν ακόμη ρευ-
στή, καθώς ουδεμία συγκεκριμένη δέσμευση είχαν 
αναλάβει οι Αγγλογάλλοι. Πάντως, ο Κρητικός πολι-
τικός, συνεπαρμένος από το όραμα της απελευθε-
ρώσεως της Κωνσταντινουπόλεως, τηλεγράφησε 
στον Πατριάρχη, την 13η / 26η Φεβρουαρίου. «Εάν 
οι Σύμμαχοι μετά τινας εβδομάδας εισέλθωσιν εις 
την Κωνσταντινούπολιν, η Αγία Σοφία, το σύμβο-
λον τούτο της ελληνικής Ορθοδοξίας, το κτίσμα των 
αυτοκρατόρων του Βυζαντίου, όπου εστέφοντο οι 
Βασιλείς και εχειροτονούντο οι Πατριάρχαι, η ιερά 
κιβωτός ασβέστων ελπίδων και ιδεωδών δεν εί-
ναι δυνατόν ή να αποδοθή άνευ αναβολής εις τον 
χριστιανισμόν, καθαγιαζομένη εκ νέου και μετά 
αιώνας εις την Ορθόδοξον πίστην, την πίστην των 
πρώτων κτητόρων και λατρευτών αυτής».21 

Τότε, πραγματοποιήθηκαν δύο Συμβούλια του 
Στέμματος. Έχει γραφεί ότι η πρωτοβουλία της 
συγκλήσεώς τους ανήκε στον πρωθυπουργό, ο 
οποίος, αν και διέθετε την κοινοβουλευτική πλειο-
ψηφία, επιθυμούσε να έχει την άποψη ολοκλήρου 
του πολιτικού κόσμου επί ενός ζητήματος μείζω-
νος σημασίας.22 Στο πρώτο συμβούλιο, ο πρωθυ-
πουργός κατάφερε να εξασφαλίσει την συναίνεση 
της πλειοψηφίας των παρισταμένων, διευκρινί-

20  Κων. Σακελλαρόπουλος, Η σκιά της Δύσεως: η ιστορία μίας 
καταστροφής. Αθήναι: χ.ε., 1961, σ.σ. 225 - 227 (και δη υπος. 
1 της σελ. 227).

21  Δημ. Χρονόπουλος, Δημ. Γούναρης. Αθήνα: Ελλ. Ευρωεκδοτική, 
χ.χ., σ.σ. 97 – 98.

22  Θεοδ. Πάγκαλος, Τα απομνημονεύματά μου, 1897 – 1947, τ. 
Β΄. Αθήναι: Κέδρος, 1959, σελ. 37.

ζοντας ότι μόλις 35.000 άνδρες23 επρόκειτο να 
τεθούν στην διάθεση των Αγγλογάλλων, καθώς 
και ο ελληνικός στόλος.24 Συνεπλήρωσε δε ότι δεν 
θα εκηρύσσετο ο πόλεμος κατά της Αυστροουγ-
γαρίας και της Γερμανίας. Εν τούτοις, ο Βας. Κων-
σταντίνος επεφυλάχθη να απαντήσει. Δυστυχώς, οι 
εκτιμήσεις του Βενιζέλου διέρρευσαν και ξέσπασε 
θύελλα αντιδράσεων, καθώς η Αγία Πετρούπολη 
εξέφρασε την κάθετη αντίθεσή της. Σύμφωνα με 
τα ρωσσικά αρχεία,25 ο υπουργός Εξωτερικών 
του Τσάρου Σεργκέϊ Σαζόνωφ (Sergei Dmitrievich 
Sazonov) ενημέρωσε τον πρεσβευτή του στην 
Αθήνα πρίγκιπα Ελίμ Παύλοβιτς Ντεμίντωφ (Elim 
Pavlovich Demidov) ότι η τσαρική κυβέρνηση σε 
ουδεμία περίπτωση θα συναινούσε στην είσοδο 
ελληνικών στρατευμάτων μαζί με τα αντίστοιχα 
των κρατών της Συνεννοήσεως στην Κωνσταντι-
νούπολη.26 Ο Βενιζέλος έσπευσε να ενημερώσει 
προφορικά τους πρεσβευτές των δυνάμεων της 
Συνεννοήσεως, προεξοφλώντας την θετική από-
φαση του Κωνσταντίνου. 

Ο Sazonov δραστηριοποιήθηκε εντόνως. 
Έχει γραφεί ότι δήλωσε πως «για πολιτικούς 
και θρησκευτικούς λόγους η εμφάνιση της ελ-
ληνικής σημαίας στην Κωνσταντινούπολη θα 
προκαλούσε ζωηρή ανησυχία και οργή στη 
Ρωσσία».27 Υπαινίχθη την ανάμειξη της Βουλ-
γαρίας, της Ιταλίας και της Ρουμανίας, γεγο-
νός απευκταίο από την τσαρική κυβέρνηση, η 
οποία επιθυμούσε το ζήτημα να περιορισθεί 
μεταξύ των τριών Μεγάλων Δυνάμεων της Συ-
νεννοήσεως. Τέλος, ο Driault αναφέρει πως ο 
επικεφαλής της ρωσσικής διπλωματίας πίεσε 
τους Αγγλογάλλους να αναγνωρίσουν άμεσα 

23  Έχει γραφεί ότι επρόκειτο για ένα σώμα στρατού, δηλαδή 
40.000 άνδρες. Βλέπε Ιωαν. Μεταξάς, Το προσωπικό του ημε-
ρολόγιο, τ. Δ΄, (Ο Παγκόσμιος Πόλεμος). Αθήναι: Γκοβόστης, 
χ.χ., σελ. 384.

24  Ο Driault υπεστήριξε ότι ακόμη και οι Θεοτόκης και Ράλλης 
ετάχθησαν υπέρ της συμμετοχής της Ελλάδος στον πόλεμο, Ε. 
Driault, Ο Βασιλεύς Κωνσταντίνος, θρύλος και ιστορία. Αθήναι: 
τυπ. Πρωΐας, 1930, σ.σ. 76 – 77.

25  Αυτά δημοσιεύτηκαν υπό τον τίτλο «Constantinople et les 
détroits, documents secrets de l’ ancien ministère des 
affaires étrangères de Russie», υπό την επιμέλεια πανεπιστη-
μιακών καθηγητών, το 1932.

26  Constantinople et les détroits, documents secrets de l’ ancien 
ministère des affaires étrangères de Russie, v. II. Paris: Les 
éditions internationales, 1932, p. 100, τηλεγράφημα (878) 
Sazonov προς Demidov, χ.ημ.

27 Ε. Driault, Η Ελλάδα και ο…, σελ. 165.

ο εμπνευστής του σχεδίου για την εκστρατεία της 
Καλλίπολης υπουργός Ναυτικών ουΐνστον Τσώρτσιλ.  
Η αποτυχία της επιχειρήσεως τον σημάδεψε επί μακρόν.
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τις διεκδικήσεις της χώρας του επί της Κων-
σταντινουπόλεως και των Στενών.28 

Οι εξελίξεις αυτές διαφοροποίησαν ριζικά το 
σκηνικό στην Αθήνα, όπου συνεκλήθη το β΄ Συμ-
βούλιο του Στέμματος, την 20η Φεβρουαρίου / 5η 
Μαρτίου. Ο Κωνσταντίνος ανεφέρθη στην κάθετη 
άρνηση της Πετρουπόλεως, ενώ ο Βενιζέλος δεν 
έδειξε να την θεωρεί οριστική.29 Το γεγονός, όμως, 
είχε γείρει την πλάστιγγα εις βάρος της συμμετοχής 
της Ελλάδος στην επιχείρηση των Δαρδανελλίων. 
Τότε, ο πρωθυπουργός έπαιξε το τελευταίο χαρτί 
του, κάνοντας λόγο μόνον για 1 μεραρχία, την οποία 
θα προσέφερε η Ελλάς. Ακολούθως, το Γενικό Επι-
τελείο υπέβαλε την εισήγησή του. Συντάκτης της 
ήταν ο Αντισυνταγματάρχης Μεταξάς, ο οποίος είχε 
αναλάβει προσωρινώς τα καθήκοντα του αρχηγού 
του Επιτελείου, αντικαθιστώντας τον Δούσμανη. Ο 
τελευταίος είχε τεθεί σε διαθεσιμότητα.30 Ο Μεταξάς 
εκτιμούσε ότι η επιχείρηση των Αγγλογάλλων θα 
αποτύγχανε, καθώς είχε απωλεσθεί το στοιχείο του 
αιφνιδιασμού. Υπενθυμίζεται ότι οι Βρεταννοί είχαν 
βομβαρδίσει το φρούριο του Κουμ-Καλέ, τον Οκτώ-
βριον του 1914. Ως εκ τούτου, προειδοποίησαν 
τους Τούρκους, οι οποίοι οχύρωσαν την περιοχή το 
επόμενο πεντάμηνον. Τούτο επεσήμανε ο Μεταξάς, 
ο οποίος εκτιμούσε ότι οι Αγγλογάλλοι θα έπρεπε να 
οργανώσουν και μία χερσαία επιχείρηση με πολυ-
άριθμο στρατό στην Θράκη, καθώς οι Τούρκοι ήταν 
σε θέση να συγκεντρώσουν 150.000 με 200.000 
άνδρες προ της Κωνσταντινουπόλεως. Το πλήρες 
κείμενο έχει ως εξής.     

ΥΠΟΜΝΗΜΑ
Κύριε Πρόεδρε,
Η στρατιωτική επιχείρησις, την οποίαν μοι εκάματε 
την τιμήν να μοι ανακοινώσητε σήμερον ως υμετέ-
ραν απόφασιν, συνοψίζεται ως εξής:

Να αποστείλωμεν εν σώμα στρατού, όπως, εν 
συμπράξει μετά Γαλλοαγγλικών στρατευμάτων, 
καταλάβη τα Δαρδανέλλια και ενδεχομένως επι-
χειρήση εκείθεν κατά της Κωνσταντινουπόλεως. 
Να τηρήσωμεν τα τέσσερα έτερα σώματα στρατού 
διαθέσιμα δι’ ενδεχόμενον πόλεμον κατά της Βουλ-
γαρίας, εάν αύτη επέμβη καθ’ ημών. Εν περιπτώ-

28 Ibidem, σελ. 166.
29 Δημ. Χρονόπουλος, σ.σ. 106 – 107.
30 Ιωαν. Μεταξάς, τ. Δ΄, (Ο Παγκόσμιος Πόλεμος), σελ. 384.

σει τοιούτου πολέμου, να χρησιμοποιήσωμεν και το 
σώμα τούτο κατά της Βουλγαρίας, είτε εκ Θράκης 
δι’ Αδριανουπόλεως ή δια Γκιουμουλτζίνας, εάν η 
εκβίασις των Δαρδανελλίων ήθελεν επιτύχει, είτε, 
εάν αύτη απετύγχανε, δια μεταφοράς του εις Μακε-
δονίαν, όπου τότε θα μετεφέρετο και το όλον μέρος 
του συμμετέχοντος εις την επιχείρησιν αγγλογαλ-
λικού στρατού.

Τα στοιχεία άτινα επιδρώσιν εις την ιδικήν μου 
γνώμην είναι δύο: Εν πολιτικόν: η στάσις της Βουλ-
γαρίας και της Ρουμανίας. Και εν στρατιωτικόν : η 
δύναμις του μέλλοντος να μετάσχη εις την επιχεί-
ρησιν Αγγλογαλλικού Στρατού.

Ως προς το πρώτον ουδεμίαν έχομεν, όχι εγ-
γύησιν άλλ’ ούτε καν ένδειξιν ότι η Βουλγαρία δεν 
θα στραφή δι’ όλων της των δυνάμεων καθ’ ημών. 
Τουναντίον, και αι εθνικαί αυτής βλέψεις και το 
στρατιωτικόν αυτής συμφέρον την παρορμώσιν εις 
τούτο˙ πλην τούτου, θα ωθηθή παρά της Αυστρίας 
και της Γερμανίας, μεθ’ ών πολιτικώς ευρίσκεται εις 
μεγάλην συνάφειαν, σχεδόν εις σύμπραξιν, όπως 
επιτεθή καθ’ ημών. Αλλά και έτερόν τι θα συντείνη 
: το ότι δηλαδή η επιχείρησις αύτη Άγγλων, Γάλλων 
και Ελλήνων προς κατάληψιν της Κωνσταντινουπό-
λεως δεν είναι βεβαίως ευάρεστος εις την ρωσσι-
κήν ψυχήν· και η Βουλγαρία, συντείνουσα εις την 
ματαίωσιν αυτής, θ’ αντεπεκρίνετο εις ενδόμυχον 
ρωσσικήν επιθυμίαν, συνεπώς, και το ρωσσόφιλον 
αίσθημα μεγάλης μερίδος του βουλγαρικού λαού 
θα ευρίσκετο, δια την περίπτωσιν ταύτην, εν αρμο-
νία προς την επίσημον πολιτικήν της βουλγαρικής 
κυβερνήσεως. Ούτω δε η Βουλγαρία, μη επιτιθεμέ-
νη κατά της Σερβίας, αλλά κατά της Ελλάδος, προς 
κατάληψιν της ανατολικής Μακεδονίας, και στρατι-
ωτικώς δεν θα εζημίου τα ρωσσικά συμφέροντα.

Άλλως θα είχε το πράγμα εάν η Ρωσσία ανε-

ο Ρώσσος υπουργός έξωτερικών Σεργκέϊ Σαζόνωφ 
(1860 – 1927).
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λάμβανε να συγκρατήση εν καιρώ την Βουλγαρίαν 
δι’ αποβάσεως ισχυρού στρατού της εις Βάρναν ή 
Πύργον. Αλλά περί τούτου ούτε σκέψις γίνεται. 

Περί δε της Ρουμανίας ουδεμίαν έχομεν ένδει-
ξιν ότι θα επέμβη κατά της Βουλγαρίας υπέρ ημών. 
Ως πολλάκις μοι επανελάβατε, η στάσις αυτής είναι 
λίαν αμφίβολος και ουδόλως δυνάμεθα να στηρι-
ζώμεθα επ’ αυτής. 

Συνεπώς, η Βουλγαρία θα δύναται να διαθέση 
καθ’ ημών το όλον του στρατού αυτής. 

Υπό τοιούτους όρους, είναι φανερά η μεγάλη 
δι’ ημάς σημασία του ποσού των αγγλογαλλικών 
δυνάμεων, αίτινες θα συμμετάσχωσιν εις την επι-
χείρησιν. 

Αλλά και δι’ έτερον σπουδαιότατον λόγον έχει 
μεγάλην σημασίαν το ποσόν τούτο: δηλαδή δια την 
επιτυχίαν αυτής ταύτης της κατά των Δαρδανελλί-
ων επιχειρήσεως. Διότι η επιχείρησις αύτη, αποτυγ-
χάνουσα, και ως είναι επόμενον, κατόπιν αγώνων 
και φθορών και απωλειών, καθιστά εκ τούτου λίαν 
προβληματικόν το αξιόμαχον του ούτως αποτυχό-
ντος ημετέρου σώματος στρατού, ουχί μόνον από 
έποψιν ηθικού, αλλά και υλικώς, καθώς και του 
συμμετέχοντος Αγγλογαλλικού Στρατού. Συνεπώς, 
η χρησιμοποίησις αυτών εν Μακεδονία μικράν 
ωφέλειαν θα παράσχη, και αν ακόμη γίνη έγκαι-
ρος η μεταφορά αυτών, όπερ, ως θα εκθέσω, είναι 
σχεδόν αδύνατον. Εάν δε ο αγών προς κατάληψιν 
των Δαρδανελλίων λάβη χρονίζοντα χαρακτήρα, 
θα είναι απολύτως αδύνατος η απόσπασις εκείθεν 
δυνάμεων, και δη ολοκλήρου σώματος στρατού.

Ώστε, η επιτυχία της επιχειρήσεως καθίσταται 
ζωτικώτατον δια την ύπαρξιν της Ελλάδος ζήτημα. 
Και αφού αι παρ’ ημών δια την επιχείρησιν διατι-
θέμεναι δυνάμεις δεν δύνανται να υπερβώσι το εν 
σώμα στρατού, είναι σπουδαιότατον να γνωρίζωμεν 
προ πάσης αποφάσεως τί δυνάμεις θα διαθέσωσιν 
η Αγγλία και η Γαλλία, και ν’ αποφασίσωμεν την συμ-
μετοχήν μόνον εάν αι δυνάμεις αύται είναι επαρκείς. 

Αλλά τοιαύτην προσυνεννόησιν μοι εδηλώσα-
τε ότι θεωρείτε δια πολιτικούς λόγους ασύμφορον, 
και ότι συνεπώς δέον να αρκεσθώμεν εις τας δυ-
νάμεις, τας οποίας κατά την κρίσιν αυτών, ήθελον 
διαθέσει η Αγγλία και η Γαλλία, και ότι αι δυνάμεις 
αύται, προς το παρόν, είναι τρεις μεραρχίαι ευρω-
παϊκής βεβαίως συνθέσεως, ήτοι περίπου 36 τάγ-
ματα πεζικού, μετ’ αναλόγων λοιπών όπλων. 

Υπό τοιούτους όρους, θεωρώ ότι η επιχείρησις 

αύτη είναι ασύμφορος στρατιωτικώς, και δύναται 
να επιφέρη προ παντός εν Μακεδονία, στρατιω-
τικήν καταστροφήν, ήτις να θέση, ου μόνον εις το 
παρόν αλλά και εις το μέλλον, την Ελλάδα, εκπο-
δών από παντός πολιτικού υπολογισμού, ακόμη 
και των φίλων της, και κατά πάσαν πιθανότητα να 
καταστρέψη δια παντός και την ακεραιότητα του 
κράτους.

Δια τούτο λαμβάνω το θάρρος να εκθέσω την 
αντίθετον προς υμάς γνώμην μου, καίτοι ευρίσκο-
μαι προ ληφθείσης αποφάσεως, και να δικαιολο-
γήσω την γνώμην μου ταύτην. 

Δύο είναι αι επόψεις, υφ’ ας θα εξετάσω το 
ζήτημα: Πρώτον, υπό την έποψιν του αγώνος κα-
τά της Βουλγαρίας. Και δεύτερον, υπό την έποψιν 
αυτής ταύτης της κατά των Δαρδανελλίων επιχει-
ρήσεως.

1. Ως πολλάκις, και προφορικώς και εγγράφως, 
εξέθεσα υμίν, η αριθμητική υπεροχή του βουλγαρι-
κού στρατού επί του ελληνικού είναι τοιαύτη, ώστε, 
εν περιπτώσει πολέμου, επιβάλλεται η συγκέντρωσις 
ολοκλήρου του ελληνικού στρατού εν τη ανατολική 
Μακεδονία. Διότι, προκειμένου να συνάψη τις αγώνα 
μετά ετέρου κράτους, δέον να συνάψη τούτον μεθ’ 
όλων του των δυνάμεων, και να συγκεντρώση ταύ-
τας εις το κύριον θέατρον του πολέμου, εκεί όπου 
θα συναντήση τας κυρίας εχθρικάς δυνάμεις, και να 
αγωνισθή κατ’ αυτών αποφασιστικώς. Η αρχή αύτη, 
επικυρωθείσα υπό της ιστορίας δια μέσου των αιώ-
νων, ορθή και αν ακόμη δεν επρόκειτο να παλαίσω-
μεν καθ’ ολοκλήρου του βουλγαρικού στρατού, είναι 
επιβεβλημένη ήδη, ότε, ως προεξέθεσα, θα έχωμεν, 
εν περιπτώσει πολέμου, ολόκληρον τον βουλγαρι-
κόν στρατόν εναντίον μας. Συνεπώς, η απόσπασις, 
εκ του στρατού μας τούτου, του ενός πέμπτου, και δη 
ενός των καλλιτέρων τμημάτων του, εξασθενεί αυ-
τόν επικινδύνως. Ήδη, προκειμένου να παλαίσωμεν 
μετά ολοκλήρου του ελληνικού στρατού κατά ολο-
κλήρου του βουλγαρικού, εν αναλογία 135 ταγμάτων 
ημετέρων κατά 240 εχθρικών, είμεθα υποχρεωμένοι 
να στηριχθώμεν επί ταχυτέρας συγκεντρώσεως, επί 
διαχωρισμού των εχθρικών δυνάμεων, ένεκα της 
ορεινής φύσεως του θεάτρου των επιχειρήσεων, και 
επί ταχέων ελιγμών εκ μέρους ημών και συνεπώς θα 
επιδιώξωμεν στρατηγικώς την απόκρουσιν της επι-
θέσεως. Αλλά, δια να παλαίσωμεν εν αναλογία 108 
ταγμάτων κατά 240 εχθρικών, δεν βλέπω δια τίνος 
τρόπου θα επετυγχάνωμεν το αυτό αποτέλεσμα. Εις 
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το μειονέκτημα τούτο προστίθεται ότι το σώμα όπερ 
θα λείψη είναι κατ’ ανάγκην το Ε΄ Σώμα Στρατού, και 
συνεπώς εν εξ εκείνων, άτινα θα μετεφέροντο εις 
Μακεδονίαν το ταχύτερον. Εκ τούτων προκύπτει ότι 
και το σχέδιον της συγκεντρώσεως, στηριζόμενον 
επί παρουσίας εν Μακεδονία πέντε σωμάτων στρα-
τού, θα μεταβληθή - και συνεπώς και το σχέδιον της 
εκστρατείας. Νομίζω δε ότι, εκ των προτέρων, άμα 
τη αρχή της εκστρατείας, θα καθίστατο αναγκαία η 
εκκένωσις του ανατολικού τμήματος της Μακεδονίας. 
Ταύτα πάντα θα διηυκόλυναν τας εχθρικάς επιχειρή-
σεις, πάντως δε θα κατελήγομεν εις μάχην με δυνά-
μεις υποδιπλασίας των εχθρικών. Εκτός εάν, προς 
αποφυγήν τοιαύτης μάχης, ης προφανές το αποτέ-
λεσμα, υπεχωρούμεν, κατ’ αρχάς όπισθεν του Αξιού, 
είτα δε ίσως και περαιτέρω.

Υπό τοιούτους όρους, έρχεται το ζήτημα της 
συνδρομής του εις Δαρδανέλλια αποσταλέντος 
σώματος στρατού δια τας κατά της Βουλγαρίας επι-
χειρήσεις. Οι ευνοϊκώτεροι δι’ ημάς όροι, υφ’ ους 
δύναται τούτο να συμβή, είναι εάν εκβιασθώσι τα 
Δαρδανέλλια και αλωθή η Κωνσταντινούπολις. Τό-
τε, το σώμα τούτο - ίσως ενισχυόμενον και υπό Αγ-
γλογαλλικών δυνάμεων - θα εστρέφετο προς την 
Αδριανούπολιν ή προς την Γκιουμουλτζίναν, όπως 
εκείθεν δράση κατά της Βουλγαρίας. Ασχέτως 
προς τον χρόνον, όστις θα εχρειάζετο δια την νέ-
αν ταύτην επιχείρησιν, φρονώ αδιστάκτως ότι δεν 
θα επέσυρεν εφ’ εαυτό εχθρικάς δυνάμεις πρώτης 
γραμμής. Η Βουλγαρία θα ηρκείτο να το συγκρατή-
ση εφ’ όσον το δυνατόν περισσότερον χρόνον δια 
τμημάτων εθνοφρουρών, ωχυρομένων και αγω-
νιζομένων εν τω ιδίω εδάφει, επιβραδύνουσα την 
προέλασιν αυτού, μέχρις ου, δι’ ολοκλήρου αυτής 
του στρατού της πρώτης γραμμής (240 ταγμάτων), 
καταφέρει το κύριον και αποφασιστικόν κτύπημα 
κατά του εν Μακεδονία ελληνικού στρατού. Τότε 
θα ηδύνατο να στρέψη και κατά του μεμονωμένου 
σώματος τας αναγκαίας δυνάμεις, και να το κατα-
στρέψη. Αι εν τω μεταξύ ενδεχομένως δυνάμεναι 
να έλθωσι προς βοήθειαν ημών αγγλογαλλικαί 
δυνάμεις θα έφθαναν αργά, μετά την έκβασιν των 
αποφασιστικών μαχών. Αλλά, πλην τούτων, δέον 
να έχωμεν υπ’ όψιν μας και το ότι, εν τοιαύτη περι-
πτώσει, ο τουρκικός στρατός θα είναι στρατός συμ-
μαχικός της Βουλγαρίας, και επομένως το τουρκι-
κόν σώμα της Αδριανουπόλεως, μεθ’ ετέρων ίσως 
τουρκικών δυνάμεων, θα ηδύνατο αυτό να καλύψη 

την Βουλγαρίαν, ανεφοδιαζόμενον, εξ αυτής, και ν’ 
αντιταχθή τελεσφόρως κατά της προελάσεως του 
ημετέρου εν Θράκη σώματος.

Και τούτο κατά την ευνοϊκωτέραν περίπτω-
σιν. Άλλ’ υπάρχουσι και έτεραι περιπτώσεις. Εάν η 
Βουλγαρία εκήρυσσε γενικήν επιστράτευσιν καθ’ ην 
στιγμήν εγίνετο η ημετέρα απόβασις και το ημέτερον 
αποβατικόν σώμα ευρίσκετο εν αγώνι; Η εκ νέου τότε 
επιβίβασις, θα καθίστατο αδύνατος και θα ισοδυνάμη 
προς καταστροφήν ημών τε και των Αγγλογάλλων. 
Άλλωστε, πόσον χρόνον, υπό τοιούτους όρους, θα 
διήρκη η επιβίβασις, η μεταφορά και αποβίβασις 
εις Μακεδονίαν; Τουλάχιστον δεκαπέντε ημέρας, 
εάν ολόκληρος ο μεταγωγικός στόλος του σώματος 
στρατού έμενεν εις την διάθεσίν του. Άλλ’ ο μεταγω-
γικός ούτος στόλος αποτελείται εξ 70 περίπου πλοί-
ων· και τότε τι θα έμενε δια την επιστράτευσιν και 
μεταφοράν του λοιπού στρατού; Εάν δεν ενηργείτο 
επιβίβασις συνολική του σώματος τούτου, αλλά με-
ταφορά μόνον, συνεπώς τμηματικώς διαδοχική, τότε 
εις ποίαν θέσιν θα ευρεθή το σώμα τούτο, εάν εν 
τω μεταξύ οι Τούρκοι, επωφελούμενοι της βαθμιαίας 
εξασθενήσεώς του, αναλάβωσι την επίθεσιν;

Πλείσται δε άλλαι δυσχερέστεραι περιπτώσεις 
δύνανται να παρουσιασθώσι, τας οποίας - είναι πε-
ριττόν να απαριθμήσω και εκθέσω. Ουδείς εγγυά-
ται ότι η απόβασις είναι δυνατή εις την χερσόνησον 
της Καλλιπόλεως. 

Υπό τοιούτους όρους, έρχεται το ζήτημα της 
συνδρομής εις Δαρδανέλλια …ίσως δ’ επιβάλω-
σι ταύτην αι περιστάσεις εις την ασιατικήν ακτήν. 
Τότε, το σώμα τούτο στρατού μετά των συμμαχι-
κών δυνάμεων θα εισχωρήσωσιν εις το ασιατικόν 
έδαφος. Εν τοιαύτη περιπτώσει, ουδείς δύναται να 
γίνη λόγος περί εγκαίρου επανόδου αυτού εις την 
Μακεδονίαν. 

Αλλά και αν υποθέσωμεν ότι το σώμα τούτο, ού-
τως ή άλλως, κατορθώνει να επανέλθη εις την Μα-
κεδονίαν, θα έλθη πάντως πολύ αργά. Υπολογίζω ότι, 
εάν ο ελληνικός στρατός δεν υποχωρήση όπισθεν 
του Άξιού, αι αποφασιστικαί μάχαι θα δοθώσι περί-
που μεταξύ 20 και 25 ημερών από της κηρύξεως 
γενικής επιστρατεύσεως εν Βουλγαρία. Εάν ήδη υπο-
λογίσωμεν τον απαιτούμενον χρόνον όπως το σώμα 
τούτο, αποσπώμενον από του εχθρού, επανέλθη εις 
την ακτήν, την επιβίβασιν αυτού, την μεταφοράν, την 
αποβίβασιν και την πορείαν προς το πεδίον του αγώ-
νος, βλέπομεν ότι υπό τους ευνοϊκωτέρους όρους, η 
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εμφάνισις αυτού εις το πεδίον του αγώνος δεν δύνα-
ται να επέλθη παρά μετά τας αποφασιστικάς μάχας.

2. Ήδη, μένει προς εξέτασιν η πιθανότης της 
επιτυχίας της κατά των Δαρδανελλίων επιχειρή-
σεως. Εξέθεσα ήδη διατί το ζήτημα τούτο είναι 
σπουδαίον και ζωτικόν δι’ ημάς. Η αποτυχία, και 
αν ακόμη περιωρίζετο όχι εις την απόκρουσιν της 
αποβάσεως, αλλά εις παρεμπόδισιν της εισελάσε-
ως εις το εσωτερικόν, και συνεπώς εις χρόνισιν 
του αγώνος, φρονώ ότι θα ήρκη όπως πεισθή η 
Βουλγαρία προς επέμβασιν. 

Περί της σημερινής οχυρώσεως των ακτών της 
χερσονήσου της Καλλιπόλεως και τας ασιατικής ανα-
τολικής ακτής των Δαρδανελλίων προς απόκρουσιν 
αποβάσεως δεν έχομεν από τίνος σαφείς πληρο-
φορίας. Ήδη από του παρελθόντος θέρους ήρχισεν 
αμυντική εργασία εκ μέρους των Τούρκων, ήτις δυ-
νάμεθα να παραδεχθώμεν ότι συνεχίσθη από της ει-
σόδου της Τουρκίας εις τον πόλεμον. Ώστε δυνάμεθα 
να είμεθα βέβαιοι ότι η επιτυχία της αποβάσεως, και 
μόνον από αυτής της απόψεως, έσεται αμφίβολος. 
Αλλά, πλην τούτου, υπάρχουσιν ήδη και μεγάλαι δυ-
νάμεις τουρκικού στρατού διαθέσιμοι προς αντιμετώ-
πισιν τοιαύτης αποβατικής επιχειρήσεως.

Υπάρχουσι διαθέσιμα :
Το 1ον Σώμα Στρατού (Κωνσταντινούπολις)
Το 2ον Σώμα Στρατού (Αδριανούπολις)
 Το 3ον Σώμα Στρατού (χερσόνησος Καλλιπό- 
                λεως)
 Το 4ον Σώμα Στρατού εκ δύο μεραρχιών (εις 
Σμύρνην, Πάνορμον και Μπαλίκεσερ)
 Το 5ον Σώμα Στρατού, (ήτοι) τουλάχιστον μία 
μεραρχία (έναντι Κων/πόλεως)
Το 6ον Σώμα Στρατού (Τσατάλτζα)
Έν όλω τουλάχιστον 15 μεραρχίαι. Εάν εκ τού-

των διατεθώσι κατά του αποβατικού στρατού 8 
μεραρχίαι, ήτοι περί τας 80.000 - 85.000 πεζικού 
μετ’ αναλόγων λοιπών όπλων, είναι προφανές ότι 
εν σώμα ελληνικού στρατού, ήτοι 27.000 (άνδρες) 
πεζικού, μετά τριών ευρωπαϊκών μεραρχιών, ήτοι 
36.000 (άνδρες) πεζικού, εν όλω 63.000 (άνδρες) 
πεζικού, είναι εντελώς ανεπαρκής δύναμις.

Πλην τούτου, και μετά την εκβίασιν των Δαρδα-
νελλίων δεν τελειώνει η εκστρατεία. Η εμφάνισις 
του στόλου προ της Κωνσταντινουπόλεως δεν θα 
άρη την αντίστασιν του τουρκικού στρατού. Αι εν 
Θράκη δυνάμεις αυτού, περί τας 12 τουλάχιστον 
μεραρχίαι, στηριζόμεναι επί της Βουλγαρίας θα δυ-

νηθώσι να παρατείνωσι την αντίστασιν επί μακρόν, 
και πιθανώτατα θα κατανικήσωσι τας ανεπαρκείς 
ημών δυνάμεις.

Καθίσταται όθεν απαραίτητον όπως, ευθύς εξ 
αρχής της εκστρατείας διατεθώσιν αι απαιτούμε-
ναι δυνάμεις εκ μέρους των Συμμάχων, αίτινες θα 
εξασφαλίσωσι την επιτυχίαν αυτής. Συγχρόνως 
να μελετηθή, από κοινού και λεπτομερώς, η όλη 
επιχείρησις, ήτις να εκτελεσθή τότε μόνον όταν η 
επιτυχία θεωρηθή εξησφαλισμένη. 

Προσθέτω ότι, εκ των μέχρι τούδε μέτρων των 
Συμμάχων κατά των Δαρδανελλίων, φαίνεται ότι 
ουδόλως εμελετήθη η επιχείρησις αύτη και ότι πο-
λύ υπετιμήθη ο εχθρός.

Εάν, παρά τας γνώμας μου ταύτας, θεωρηθή 
επιβεβλημένον όπως συμμετάσχωμεν, νομίζω ότι 
δύο μέτρα, θα ηλάττουν κατά τι τους κινδύνους, ους 
μέλλει να διατρέξη η Ελλάς.

1ον) Η συμμετοχή της Ρωσσίας, εάν η Βουλγα-
ρία και μόνον επιστρατευθή, δι’ αποστολής ρωσσι-
κού στρατού εις Βάρναν και Πύργον.

2ον) Η εκ μέρους των Άγγλων και (των) Γάλ-
λων διάθεσις των απαιτουμένων δυνάμεων, κα-
τόπιν συνεννοήσεως μετά της Ελλάδος, και η από 
κοινού μελέτη της όλης επιχειρήσεως, προ πάσης 
αναλήψεως αυτής.

Αθήναι, τη 17η Φεβρουάριου 1915
 

(Υπογραφή)  
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΕΤΑΞΑΣ 

Αν και υπάρχουν διαφορετικές εκδοχές ως προς 
τα ακριβή περιστατικά,31 το βέβαιον είναι ότι το εμπε-
ριστατωμένο υπόμνημα του Μεταξά έπαιξε καθορι-
στικό ρόλο στην οριστική απόρριψη της προτάσεως 
του πρωθυπουργού για συμμετοχή της Ελλάδος στην 
εκστρατεία των Δαρδανελλίων. Την 21η Φεβρουαρίου 
/ 6η Μαρτίου, ο Βενιζέλος υπέβαλε την παραίτησή του, 
αναφέροντας ως αιτία την απόρριψη από τον Βασιλέα 
της προτάσεως περί συμμετοχής της Ελλάδος στην 
προαναφερθείσα εκστρατεία. Αυτή ξεκίνησε με κανονι-
οβολισμό των τουρκικών θέσεων, την 19 Φεβρουαρί-
ου 1915. Οι Γερμανοί, όμως, είχαν μεριμνήσει για την 
οργάνωση της αμύνης και την πόντιση ναρκών. Έως τα 

31  Λεων. Παρασκευόπουλος, Αναμνήσεις, 1896 - 1920, τ. Α΄. 
Αθήναι: Πυρσός, 1933, σ.σ. 215 – 216 και 218.
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μέσα Μαρτίου, οι Τούρκοι παρέμεναν αλώβητοι. Τότε, 
σχεδιάσθηκε μία γενική επίθεση των Αγγλογάλλων, η 
οποία θα επέτρεπε σε τέσσερα θωρηκτά να περάσουν 
τα Στενά και να θέσουν μεταξύ δύο πυρών τα τουρκι-
κά πολυβολεία. Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε την 
19η Μαρτίου και είχε τραγικά αποτελέσματα για τους 
Αγγλογάλλους. Δύο θωρηκτά βούλιαξαν, ένα τρίτο 
εγκαταλείφθηκε και ένα άλλο υπέστη σοβαρές ζημιές. 
Ο υπόλοιπος στόλος αναγκάσθηκε να υποχωρήσει σε 
σημείο έξω από το βεληνεκές των τουρκικών πυρο-
βόλων. Λίγες εβδομάδες αργότερα, επτά (7) μεραρχίες 
απαρτιζόμενες από Αυστραλούς και Νεοζηλανδούς 
(με επικεφαλής Βρεταννούς αξιωματικούς) απεβιβά-
σθησαν σε πέντε σημεία της χερσονήσου της Καλλίπο-
λης. Εκεί, τους ανέμεναν έξι (6) τουρκικές μεραρχίες), 
οι οποίες τους προξένησαν μεγάλες απώλειες. Αν και 
εστάλησαν επιπλέον ενισχύσεις, η εκστρατεία δεν ήταν 
δυνατόν να έχει αίσια έκβαση, όπως είχε προβλέψει 
ο Μεταξάς. Την 19η Δεκεμβρίου 1915, τα στρατεύ-
ματα της Κοινοπολιτείας (Αυστραλοί και Νεοζηλανδοί) 
ξεκίνησαν να αποχωρούν για να τους ακολουθήσουν 
οι υπόλοιπες μονάδες των επιτιθεμένων, έως την 9η 
Ιανουαρίου 1916. Η εκστρατεία διήρκεσε συνολικά επί 

324 ημέρες και ήταν μία από τις μεγαλύτερες απο-
τυχίες των κρατών της Συνεννοήσεως, στον πόλεμο.  
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«Κυβερνοεπίθεση στην Εσθονία. 
Επιπτώσεις στο σχεδιασμό  
της Εθνικής Ασφάλειας»

Του Ιωάννη Βόρδου
Πλωτάρχη ΠΝ
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Μνημείο του Στρατιώτη έλευθερωτή «Χάλκινος Στρατιώ-
της» στο Ταλίν έσθονίας.

Ο Πλωτάρχης Ιωάννης Βόρδος ΠΝ γεννή-
θηκε στις 7 Αυγούστου 1971 στον Πειραιά. 
Το 1990 εισήλθε στη Σχολή Ναυτικών 
Δοκίμων από όπου αποφοίτησε το 1994 
ως μάχιμος Αξιωματικός ΠΝ. Είναι διπλω-
ματούχος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και 
Μηχανικός Η/Υ ΕΜΠ. Έχει παρακολουθήσει 
μεταπτυχιακές σπουδές (MS) στην Επιστή-
μη Υπολογιστών στο Naval Postgraduate 
School. Διαθέτει πιστοποίηση Διερεύνησης 
Συμβάντων Η/Υ (Forensic Analyst – GCFA) 
και πιστοποίηση στις Βασικές Αρχές Ασφά-
λειας Η/Υ (Security Essential – GSEC) από 
τον οργανισμό GIAC. Έχει υπηρετήσει στη 
Φ/Γ «ΥΔΡΑ», στα Υ/Β «ΝΗΡΕΥΣ», «ΠΟ-
ΝΤΟΣ», «ΠΟΣΕΙΔΩΝ», στη ΔΥ, στη ΝΔΑ, στο 
Ν/Α «ΑΥΡΑ» (ως κυβερνήτης) και στο ΓΕΝ/
Α4 (Διεύθυνση Επικοινωνιών – Πληροφορι-
κής). Είναι παντρεμένος και έχει δύο κόρες.
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Τον Μάιο του 2007 η Εσθονία χτυπήθηκε από 
μία σειρά πολιτικά υποκινούμενων κυβερνοεπι-
θέσεων. Κακόβουλες αλλοιώσεις ιστοσελίδων 
που εμπεριείχαν πολιτικά μηνύματα στοχοποί-
ησαν τις ιστοσελίδες πολιτικών κομμάτων. Κυ-
βερνητικοί και εμπορικοί οργανισμοί υπέφεραν 
από διαφορετικά είδη επιθέσεων αποστέρησης 
παροχής υπηρεσιών (DoS)1 ή διανεμημένες 
επιθέσεις αποστέρησης παροχής υπηρεσιών 
(DDoS).2 Μεταξύ των στόχων ήταν κυβερνητικά 
πρακτορεία και υπηρεσίες, σχολεία, τράπεζες, 
πάροχοι διαδικτύου, τηλεοπτικά δίκτυα και ιδι-
ωτικοί ιστότοποι. 

Οι επιθέσεις ξεκίνησαν στις 27 Απριλίου, την 
ημέρα που η Εσθονία απομάκρυνε από το κέντρο 

1  DoS – επίθεση Denial of Service, όπου ένας εξυπηρετητής 
υπερφορτώνεται με άσχετες αιτήσεις ή πακέτα πληροφορίας 
με αποστολέα ένα συγκεκριμένο τερματικό.

2  Μία διανεμημένη επίθεση αποστέρησης παροχής υπηρεσι-
ών (distributed denial-of-service attack - DDoS) έχει τα ίδια 
αποτελέσματα με την απλή DoS, αλλά οι αιτήσεις ή τα πακέτα 
πληροφοριών προέρχονται από πολλούς διαφορετικούς απο-
στολείς, που σε πολλές περιπτώσεις συμμετέχουν εν αγνοία 
τους (ζόμπι).

της πρωτεύουσας Ταλίν ένα σοβιετικό μνημείο.3 Κο-
ρυφαία στελέχη της Εσθονίας κατηγόρησαν την 17 
Μαΐου 2007 τις Ρωσικές αρχές για ανάμειξη στις 
κυβερνοεπιθέσεις που έπληξαν τη χώρα, λόγω δι-
αφωνίας με τη Μόσχα σχετικά με την απομάκρυν-
ση του μνημείου του Β' Παγκοσμίου Πολέμου στο 
Ταλίν.4 Η Ρωσία αντέκρουσε άμεσα τις κατηγορίες. 

Σύμφωνα με πληροφορίες, στις επιθέσεις 
συμμετείχαν τουλάχιστον ένα εκατομμύριο υπο-
λογιστές εν αγνοία τους (ζόμπι) εναντίον των δι-
κτυακών τόπων της Εσθονικής κυβέρνησης, του 
τραπεζικού συστήματος και των ΜΜΕ, εξαναγκά-
ζοντας την προσωρινή διακοπή της λειτουργίας 
τους. Με το εξαιρετικό σύστημα ηλεκτρονικής δι-
ακυβέρνησης και τραπεζικών εργασιών, η Βαλ-
τική δημοκρατία ήταν και είναι εξαιρετικά προηγ-
μένη στη χρήση του διαδικτύου.

Οι ζημιές που υπέστη η Εσθονία ως αποτέλε-
σμα του πρωτοφανούς κύματος κυβερνοεπιθέ-

3  Για κυβερνοεπίθεση κατηγορεί τη Μόσχα η Εσθονία, 18/5/2007, 
Διαθέσιμο στο http://news.in.gr/world/article/?aid=802799.

4  Η Εσθονία πλήχτηκε από μαζική ηλεκτρονική επίθεση, 
18/05/2007, Διαθέσιμο στο http://www.setimes.com/cocoon/
setimes/xhtml/el/features/setimes/features/2007/05/18/
feature-01.

Η γεωγραφία της περιοχής (https://www.blendspace.com/lessons/zz9KSM3M0ubytg/1)
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σεων εκτιμούνται σε δεκάδες εκατομμύρια ευρώ 
όπως ανέφερε η εφημερίδα The Guardian την 
18η Μαΐου 20075.

Η Εσθονία, μέλος της ΕΕ και του ΝΑΤΟ από 
το 2004, κάλεσε αμφότερους τους οργανι-
σμούς να θεσπίσουν μέτρα προς απόκριση στις 
κυβερνοεπιθέσεις. Ζήτησε επίσης από τις Βρυ-
ξέλλες να συζητήσουν το θέμα κατά τη διάρ-
κεια της συνόδου ΕΕ-Ρωσίας, την 19η Μαΐου 
στη Σαμάρα.

Η κατάσταση στην Εσθονία  
πρίν την επίθεση
Πολιτικό Πλαίσιο της επίθεσης
Στις 26 και 27 Απριλίου του 2007, η Εσθονία βίω-
σε δύο νύχτες πρωτοφανών ταραχών στους δρό-
μους του κέντρου του Ταλίν, την πρωτεύουσά της, 

5  Ian Traynor, Web attackers used a million computers, says 
Estonia, The Guardian, 18/5/2007, Διαθέσιμο στο http://
www.guardian.co.uk/technology/2007/may/18/news.
russia.

από τη ρωσική μειονότητα.6 Οι ταραχές ξέσπασαν 
σε απάντηση στην κυβερνητική απόφαση να αφαι-
ρεθεί ένα μνημείο σοβιετικής-εποχής του Δεύτε-
ρου Παγκόσμιου Πολέμου (ΒΠΠ). Η απόφαση αυτή 
συνοδεύτηκε από την έντονη λεκτική αντίθεση της 
κυβέρνησης της Ρωσίας και από μια σειρά προπα-
γανδιστικών άρθρων στα ρωσικά και διεθνή μέ-
σα7, που κατηγορούσαν την Εσθονία ότι «δοξάζει 
το ναζισμό» και για «ξαναγράψιμο της ιστορίας». 

Το εν λόγω μνημείο, το κύριο τμήμα του οποίου 
ήταν ένας χάλκινος στρατιώτης ύψους 2 μέτρων, 
τοποθετήθηκε στο κεντρικό Ταλίν το 1947 ως μνη-
μείο νίκης του σοβιετικού στρατού επί της ναζιστικής 

6  Η Εσθονία έχει μια αρκετά μεγάλη εθνική ρωσική μειονότητα: 
από τον πληθυσμό 1.34 εκατομμυρίων, 344.000 είναι ρωσικής 
προέλευσης. (Στατιστικές Εσθονία. Στατιστική βάση δεδομένων. 
Πληθυσμός από το φύλο, την εθνική υπηκοότητα και το νο-
μό, την 1η Ιανουαρίου 2007.pub.stat.ee/px-web.2001/Dialog/
statfile1.asp). 

7  E.g. Kosachev, Konstantin. ‘An insult to our war dead’. The 
Guardian, 6 Mar 2007. Διαθέσιμο στο http://www.guardian.
co.uk/commentisfree/2007/mar/06/comment.secondworldwar.

Σχηματική παράσταση επίθεσης DDoS (http://www.helpsec.net/malware-infected-home-routers-used-to-launch-ddos-
attacks)
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Γερμανίας στο ΒΠΠ.8 Ενώ στις αρχές της δεκαετίας 
του 1990 πολλά αγάλματα και μνημεία (σοβιετικά 
σύμβολα) σε όλη την Εσθονία αφαιρέθηκαν, ο χάλ-
κινος στρατιώτης, ως μάλλον ουδέτερο παράδειγμα 
των μνημείων σοβιετικής-εποχής, παρέμεινε άθικτο, 
και για χρόνια στάθηκε σε ένα μικρό πάρκο δίπλα 
σε μια κεντρική διασταύρωση χωρίς πρόκληση ανη-
συχίας. Στις επετείους του ΒΠΠ που γιορτάστηκαν 
στο παρελθόν από τη Σοβιετική Ένωση, εκείνοι που 
τιμούσαν τη μνήμη των απωλειών τους στον πόλε-
μο έβαζαν λουλούδια στην περιοχή. Εντούτοις, τα 
τελευταία χρόνια, αυτά τα γεγονότα άρχισαν όλο και 
περισσότερο να μετατρέπονται σε πιο προκλητικές 
συγκεντρώσεις ομάδων που ήταν ανοιχτά εχθρι-
κές προς το εσθονικό κράτος.9 Καθώς η περιοχή 
έγινε σημείο συνάθροισης για τους εθνικιστές, μια 
δημόσια συζήτηση προέκυψε για την μετακίνηση 
του μνημείου. Στις αρχές της άνοιξης του 2007, η 
κυβέρνηση της Εσθονίας ανήγγειλε την έναρξη των 
προπαρασκευαστικών εργασιών για την μετακίνη-

8  Kaasik, Peeter. ‘Common grave for and a memorial to Red 
Army soldiers on Tõnismägi, Tallinn. Historical statement’.
Estonian Foundation for the Investigation of Crimes Against 
Humanity, 2006. Διαθέσιμο στο http://www.valitsus.ee/brf/
failid/ajalooline_oiend_2006_en.pdf.

9  ‘Politsei viis Eesti lipu lehvitaja minema’. Delfi.ee, 9 May 2006. 
Διαθέσιμο στο: http://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/
article.php?id=12845410.

ση του χάλκινου στρατιώτη.10 Οι εργασίες ξεκίνησαν 
στις 26 Απριλίου. 

Το βράδυ της 26ης Απριλίου, χίλιοι άνθρωποι 
μαζεύτηκαν στη νέα θέση του μνημείου για να κα-
ταδείξουν τη διαφωνία τους ενάντια στην αφαίρεση 
του μνημείου. Αργότερα, η αρχικά ήρεμη διαμαρτυρία 
κλιμακώθηκε σε βία ενάντια στην αστυνομία και στη 
συνέχεια σε οδομαχίες με εκτεταμένες λεηλασίες 
κτηρίων και άλλες ιδιοκτησίες στο κεντρικό Ταλίν. Η 
αστυνομία συνέλαβε 1.300 άτομα περίπου, εκατό 
άτομα τραυματίστηκαν στις ταραχές, και ένα άτομο 
πέθανε. Το κατ' εκτίμηση ποσό ζημίας που προκλή-
θηκε άμεσα από τις οδομαχίες ήταν περίπου 70 εκα-
τομμύρια Kroons (περίπου € 4,5 εκατομμύρια).11 Η 
κυβέρνηση έλαβε μια γρήγορη απόφαση να μετακι-
νηθεί το άγαλμα πριν από την αρχικά αναγγελθείσα 
ημερομηνία, κατά τη διάρκεια της νύχτας της 27ης 
Απριλίου. Το άγαλμα μεταφέρθηκε αρχικά σε μια μη 
ανακοινωθείσα θέση, και στις 30 Απριλίου στο στρα-
τιωτικό νεκροταφείο του Ταλίν.12 

10  Rand, Erik. ’Ansip: pronkssõdur viiakse Tõnismäelt minema’.
Postimees, 29 March 2007. Διαθέσιμο στο:http://www.epl.ee/
artikkel/380087.

11  Ojala, Agnes. Pronksiöö hinda mõõdetakse sadades 
miljonites. Äripäev 10.07.2007.

12  Pronkssõdur avati taas rahvale vaatamiseks. Postimees 
Online, 30 April 2007. Διαθέσιμο στο http://www.postimees.
ee/300407/esileht/siseuudised/258058.php.

ο Χάλκινος Στρατιώτης στην αρχική του θέση (http://www.360pano.eu/bronze_soldier/)
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Η απόφαση της μετακίνησης μετέτρεψε τις οδο-
μαχίες του Ταλίν σε ταραχές στον κυβερνοχώρο όταν 
το βράδυ της Παρασκευής, 27 Απριλίου, ιστοσελίδες 
των εσθονικών κυβερνητικών ιδρυμάτων και οι πύ-
λες ειδήσεων δεχτήκαν ένα κύμα κυβερνοεπιθέσεων. 
Οι επιθέσεις ενάντια στις ιστοσελίδες του δημόσιου 
και του ιδιωτικού τομέα διήρκεσαν, σε φάσεις ποικί-
λης έντασης, για περισσότερο από τρεις εβδομάδες. 
Η κρίση άρχισε να υποχωρεί στις 19 Μαΐου παράλλη-
λα με την εκτόνωση της πολιτικής έντασης μεταξύ της 
Εσθονίας και της Ρωσίας για το ζήτημα του χάλκινου 
στρατιώτη. Κάποιες παρενέργειες ήταν ακόμα αισθη-
τές στο τέλος της 11ης Μαΐου 2007.

 
Εσθονία ως κοινωνία των πληροφοριών 
Για να γίνει αντιληπτή η σημασία που είχαν οι 
κυβερνοεπιθέσεις την Άνοιξη του 2007 ενάντια 
στην εσθονική διακυβέρνηση και την κοινωνία 
συνολικά, χρειάζεται μία εισαγωγή σχετικά με το 
ρόλο της τεχνολογίας πληροφοριών και επικοι-
νωνιών στη χώρα.13 

13 Δεδομένα του 2007.

Η εξέλιξη των υπηρεσιών διαδικτύου 
στην Εσθονία 
Το μικρό μέγεθος του πληθυσμού (1,3 εκατομ-
μύριο κάτοικοι), οι περιορισμένοι πόροι, και η 
χαμηλή πυκνότητα του πληθυσμού προκάλεσαν 
την Εσθονία να ψάξει αποδοτικά μέσα για να πα-
ρασχεθούν οι δημόσιες υπηρεσίες στους κατοί-
κους της χωρίς απαίτηση σπατάλης πόρων από 
το κράτος. 

Η πρόοδος της Εσθονίας ως ηλεκτρονική χώ-
ρα χρονολογείται από τα μέσα της δεκαετίας του 
'90. Οι πρώτες οντότητες που εισήγαγαν και προ-
ώθησαν τις βασισμένες στο Διαδίκτυο υπηρεσίες 
ήταν οι εμπορικές τράπεζες, οι οποίες ήταν πρό-
θυμες να διευρύνουν την αγορά και να φθάσουν 
στις μόλις και μετά βίας εποικημένες αγροτικές 
περιοχές.14 Υψηλής ποιότητας λύσεις τεχνολογίας 
πληροφοριών ακολούθησαν από τότε σε άλλους 

14  Tikk, Eneken; Oorn, Reet. ‘Legal and Policy Evaluation: 
International Coordination of Prosecution and Prevention of 
Cyber Terrorism.’ In ‘Responses to Cyber Terrorism’. COE DAT, 
2008. Pp. 89-103.

Συγκεντρώσεις πληθυσμού που μιλά ρώσικα την έσθονία (https://en.wikipedia.org/wiki/Russians_in_Estonia) 
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βιομηχανικούς κλάδους. Οι τραπεζικές εργασί-
ες Διαδικτύου έχουν επικρατήσει (το 2007, 95% 
όλων των τραπεζικών διαδικασιών γίνονταν 
ηλεκτρονικά). Οι εφαρμογές κινητής τηλεφωνίας 
όπως κράτηση και πληρωμή χώρου στάθμευσης 
και εισιτήρια δημόσιων μεταφορών εξελίχθηκαν 
και κέρδισαν δημοτικότητα.15 Υπάρχουν διάφορες 
επιτυχημένες περιπτώσεις στον εσθονικό τομέα 
της τεχνολογίας επικοινωνιών και πληροφοριών, 
όπως Skype, Regio και Mobi Solutions.16 

Για σχεδόν μια δεκαετία, ήταν για την 
Εσθονία πρωταρχική πολιτική διακυβέρνησης 
η χρήση της τεχνολογίας πληροφοριών για να 
αυξήσει τη διοικητική ικανότητα του δημόσιου 
τομέα και για να εξασφαλίσει ένα καινοτόμο 

15  Arthur D. Little Global M-Payment Update 2005. Διαθέσιμο 
στο: http://www.3mfuture.com/articles_epayment/Global_M-
Payment-Report_Update_Arthur_D_ Little_2005.pdf. P. 17.

16  Taliharm, Anna-Maria. 'Estonia 2007: A Possible Model For 
Cyberterrorism?' Stockholms Universitet, 2008

και κατάλληλο περιβάλλον διαβίωσης για τους 
πολίτες. 

Το νομοθετικό έδαφος για τη διαδεδομένη 
κυβέρνηση-προς-πολίτη χρήση ηλεκτρονικών 
υπηρεσιών τοποθετήθηκε από τη μεταρρύθμιση 
του διοικητικού νόμου του 2000-2002, με το 
οποίο οι ηλεκτρονικές πράξεις έγιναν ίσες με τις 
γραπτές πράξεις στις διοικητικές διαδικασίες.17 Οι 
ψηφιακές υπογραφές ήδη από το 2000 είχαν τη 
ίδια νομική αξία με τις χειρόγραφες υπογραφές.18 

17  Administrative Procedure Act (RT I 2001, 58, 354), passed 
6 June 2001, entered into force 1 January 2002. See Art 
5 section 6; Art 14, Art 25-27, Art 55. Διαθέσιμο στο http://
www.legaltext.ee/et/andmebaas/paraframe.asp?loc=text&lk
=et&sk=en&dok=X40071K3.htm&query=haldusmenetluse
&tyyp=X&ptyyp=RT&pg=1&fr=no.

18  Digital Signatures Act (RT I 2000, 26, 150), passed 8 March 
2000, entered into force 15 December 2000 . See Art 3. Δια-
θέσιμο στο http://www.legaltext.ee/et/andmebaas/paraframe.
asp?loc=text&lk=et&sk=en&dok=X30081K5.htm&query=dig
itaalallkirja&tyyp=X&ptyyp=RT&pg=1&fr=no.

ο Χάλκινος Στρατιώτης και το ΤΑλΙΝ την εποχή των επεισοδίων (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Tallinn_
Bronze_Soldier_-_Protests_-_26_April_2007_night_-_025.jpg)
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Πρόσβαση και υποδομή Διαδικτύου 
Μέχρι το 2007, το 98% του εσθονικού εδάφους 
διέθετε πρόσβαση στο Διαδίκτυο. Με τεχνολογίες 
σταθερής γραμμής, ευρυζωνικές, WiMax, WiFi  
και κινητής τηλεφωνίας, το Διαδίκτυο φθάνει στο 
μεγαλύτερο μέρος του εδάφους της χώρας και 
παραλείπει μόνο μερικές μικρές περιοχές λόγω 
των δυσμενών για τη ραδιομετάδοση ιδιαιτερο-
τήτων των περιοχών αυτών. Η διείσδυση της κι-
νητής τηλεφωνίας πλησίαζε το 100% το 2007. 
Σχεδόν το 50% του πληθυσμού 16-74 ετών χρη-
σιμοποιούσε το Διαδίκτυο το 2007. Οι οικογένειες 
που διέθεταν προσωπικούς υπολογιστές στο σπίτι 
έφταναν το 53% και εκείνοι που είχαν πρόσβαση 
στο Διαδίκτυο στο σπίτι, έφταναν το 48%.19

 
Κυβερνητικές ηλεκτρονικές υπηρεσίες 
Με τη δημιουργία και την ανάπτυξη του εθνικού 
ληξιαρχείου το 1992 άρχισε η εποχή των κυ-
βερνητικών ψηφιακών βάσεων δεδομένων και 
των κρατικών συστημάτων πληροφοριών στην 
Εσθονία. Μέχρι το 2007, τα κρατικά συστήματα 
πληροφοριών και οι βάσεις δεδομένων ήταν ανα-
πτυγμένα σε εθνικό επίπεδο. Το 2007, επίσης, το 
σύστημα διοίκησης κρατικών πληροφοριών απο-
τελούταν από περισσότερα από 150 συστήματα 
πληροφοριών δημόσιου τομέα, τα οποία παρεί-
χαν συνολικά περισσότερες από 1.000 διαφορε-
τικές ηλεκτρονικές υπηρεσίες. 

Περισσότεροι από 450 οργανισμοί του δη-
μόσιου τομέα και 30.000 επιχειρηματίες χρησι-
μοποιούσαν το επίπεδο ανταλλαγής δεδομένων 
(ο «Χ-δρόμος») καθημερινά, μέσω της κρατικής 
διαδικτυακής πύλης eesti.ee, ενώ πάνω από 
500.000 πολίτες είχαν χρησιμοποιήσει ηλεκτρο-
νικές υπηρεσίες του δημόσιου τομέα μέσω του Χ-
δρόμου. Ο αριθμός ατόμων που διέθεταν ψηφια-
κή υπογραφή είχε φθάσει σε 70.000 μοναδικούς 
υπογράφοντες το 2007. Το έτος 2008, το 80% 
των δηλώσεων φόρου εισοδήματος φυσικών 
προσώπων υποβλήθηκαν ηλεκτρονικά. 

Στις εκλογές των τοπικών κυβερνητικών συμ-
βουλίων που πραγματοποιήθηκαν τον Οκτώβριο 
του 2005, η Εσθονία ήταν η πρώτη χώρα στον 

19  Implementation Plan 2007-2008 of the Estonian Information 
Society Strategy. Διαθέσιμο στο http://www.riso.ee/en/
information-policy/policy-document/implementation_plan.

κόσμο που χρησιμοποίησε ψηφοφορία μέσω Δι-
αδικτύου.20 Περίπου το 90% των συμμετεχόντων 
στις εθνικές εξετάσεις του γυμνασίου έλαβε τα 
αποτελέσματα των διαγωνισμών τους μέσω SMS 
το 2007. 

Η υψηλή διαθεσιμότητα των δημόσιων ηλε-
κτρονικών υπηρεσιών και η ευρεία δυνατότητα 
πρόσβασης στο Διαδίκτυο που ο εσθονικός πλη-
θυσμός απολάμβανε, είχε ως αρνητική παρενέρ-
γεια, ότι η χώρα αποτελούσε και αποτελεί έναν 
ελκυστικότερο στόχο για κυβερνοεπιθέσεις. Η 
εξάρτηση του πληθυσμού από ευπρόσιτες on-
line υπηρεσίες έχει καταστήσει την κοινωνία πιο 
τρωτή στις μεγάλης κλίμακας διακοπές της διαθε-
σιμότητας στην πρόσβαση Διαδικτύου. 

Η χρονική/τεχνική ανάλυση  
της επίθεσης
Οι φάσεις της επίθεσης
Οι επιθέσεις είχαν δύο ευδιάκριτες διαφο-
ρετικές φάσεις, κάθε μια αποτελούμενη από 
διάφορα κύματα κορύφωσης της έντασης. Η 
πρώτη φάση πραγματοποιήθηκε από τις 27 
έως τις 29 Απριλίου και αξιολογήθηκε ως συ-
ναισθηματικά υποκινούμενη, δεδομένου ότι οι 
επιθέσεις ήταν σχετικά απλές και οποιοσδήπο-
τε συντονισμός εμφανίστηκε κυρίως σε τυχαία 
βάση. Η δεύτερη και καλύτερα συντονισμένη 
φάση της επίθεσης διήρκησε από τις 30 Απρι-
λίου έως τις 18 Μαΐου. Ήταν περιπλοκότερη, 

20  EurActiv. ‘Estonia first country in the world to introduce 
internet voting’. 12 October 2005. Διαθέσιμο στο  http://
www.euractiv.com/en/egovernment/estonia-countryworld-
introduce-internet-voting/article-145735.

ο Χάλκινος Στρατιώτης στη νέα του θέση
http://www.360pano.eu/bronze_soldier/
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και παρατηρήθηκε χρήση μεγάλου αριθμού 
botnets21 και επαγγελματικού συντονισμού. 
Ειδικότερα, σαφής συσχετισμός παρατηρήθη-
κε μεταξύ των πολιτικά σημαντικών ημερο-
μηνιών και της ενδυνάμωσης των επιθέσε-
ων. 

Φάση Ι –συναισθηματική απάντηση (27 έως 
29 Απριλίου) 
Η πρώτη επίθεση ενάντια στους κυβερνητι-
κούς ιστοχώρους αναφέρθηκε τη νύχτα της 
27ης Απριλίου 2007.22 Επιθέσεις έλαβαν 
χώρα επίσης τις επόμενες ημέρες όταν τα 
on-line μέσα ενημέρωσης έφεραν ειδήσεις 
για τις οδομαχίες και τη γενικότερη πολιτική 
κατάσταση. Αρχικά, οι επιθέσεις πραγματο-
ποιήθηκαν με σχετικά απλά μέσα, κερδίζο-

21  Ένα botnet είναι μία ομάδα προγραμμάτων διασυνδεδεμέ-
νων μέσω Διαδικτύου που επικοινωνούν με άλλα παρεμφε-
ρή προγράμματα ώστε να εκτελέσουν κάποιες διεργασίες. 
Αυτές μπορεί να είναι τόσο απλές όσο ο έλεγχος ενός δι-
αύλου IRC, ή μπορεί να χρησιμοποιούνται για την αποστολή 
spam email ή για συμμετοχή σε επιθέσεις DDoS.Η λέξη 
botnet προέρχεται από τη σύνθεση των λέξεων robot και 
network.

22  Almann, Lauri. Presentation at the Conference Board 
of Canada conference ‘Cyber Security: Proactive 
Defence of Critical Systems and Information’. 5 Nov 
2008.

ντας έτσι τον τίτλο «οδομαχίες».23 Στα διά-
φορα ρωσόφωνα φόρουμ του Διαδικτύου, 
παρουσιάστηκαν προσκλήσεις και παράσχο-
νταν οδηγίες για εκτόξευση εντολών ping 
(απλές εντολές για να ελεγχθεί η διαθεσι-
μότητα των στοχοποιημένων υπολογιστών) 
με συγκεκριμένες παραμέτρους στη γραμμή 
εντολών των MS-Windows. Αργότερα, εκτε-
λέσιμα αρχεία τύπου .bat διατέθηκαν στους 
χρήστες ώστε να τα αντιγράψουν στους 
υπολογιστές τους και έπειτα να τα "τρέξουν" 
πραγματοποιώντας αυτοματοποιημένες αι-
τήσεις ping.24 

Αυτό αποτελεί μία απλή επίθεση αποστέρη-
σης παροχής υπηρεσιών  (επιθέσεις DoS), οι 
οποίες συντονισμένες ήταν αποτελεσματικές 
στη παρενόχληση των στόχων τους. Οι επιθέ-

23  The title given to the initial phase of the incident by Hillar 
Aarelaid, head of CERT Estonia. See Finn, Peter.’Cyber 
Assaults on Estonia Typify a New Battle Tactic,’Washington 
Post, 19 May 2007. Διαθέσιμο στο http://www.
washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2007/05/18/
AR2007051802122.html.

24  Randel, Tarmo. CERT Eesti tegevuse aastakokkuvõte (CERT-
EE Annual Report;). Estonian Informatics Centre, 2007; 
Evron, Gadi. ‘Battling Botnets and Online Mobs. Estonia’s 
Defence Efforts during the Internet War’. Georgetown 
Journal of International Affairs, Winter/Spring 2008, p 
121-126.

Η κρατική διαδικτυακή πύλη eesti.ee



Τεύχος 592-Τομος 175 | Ναυτική Επιθεώρηση  53

σεις συντονίστηκαν επίσης μέσω της Άμεσης 
Συνομιλίας Διαδικτύου (IRC).25

Το Pinging ακολουθήθηκε σύντομα από κακό-
βουλες ερωτήσεις Ιστού, οι οποίες χρησιμοποιή-
θηκαν μαζικά κυρίως εναντίων των ιστοσελίδων 
της κυβέρνησης και των μέσων μαζικής ενημέ-
ρωσης. Γενικά, οι αρχικές επιθέσεις στις 27 και 
28 Απριλίου ήταν απλές, χωρίς συντονισμό και 
εύκολα αντιμετωπίσιμες. 

Φάση ΙΙ –κύρια επίθεση (30 Απριλίου έως 
τις 18) Μαΐου 
Στη δεύτερη φάση, πιο περίπλοκες και καλύτερα 
συντονισμένες επιθέσεις εμφανίστηκαν σε τέσσε-
ρα σημαντικά κύματα. Έναντι της αρχικής συναι-
σθηματικής απάντησης, η φάση ΙΙ χαρακτηρίστηκε 
από περισσότερα botnets. 

Εκτός από το πιο υψηλό επίπεδο και τον κα-
λύτερο συντονισμό της επίθεσης, υιοθετήθηκε 
πάλι το αρχικό μοντέλο χρησιμοποίησης φόρουμ 
Διαδικτύου για να διανεμηθούν οδηγίες και οι λί-
στες των στόχων. Οι οδηγίες ήταν συνήθως πολύ 
απλές, κατά συνέπεια δεν απαιτούνταν προηγμέ-
νες τεχνικές γνώσεις ή ικανότητες. Ένας υπολο-
γιστής με σύνδεση στο Διαδίκτυο ήταν επαρκής 

25  Ottis, Rain. Overview of Events, 30 April 2007. CCD COE 
Activation Team, TDCCIS.

για να συμμετέχει κανείς. Οι προσκλήσεις διανε-
μήθηκαν για να συντονίσουν τις επιθέσεις προ-
κειμένου να παραχθεί μεγαλύτερος ταυτόχρονος 
όγκος ερωτημάτων/αιτήσεων για την υψηλότερη 
επίδραση ενάντια στους στόχους.26 

Στόχοι επίθεσης 
Οι πρωταρχικοί στόχοι (και επίσης αυτοί που 
αντιμετώπισαν τις σημαντικότερες επιπτώσεις) 
ήταν οι δίαυλοι διανομής πληροφοριών τόσο της 
κυβέρνησης όσο και του ιδιωτικού τομέα, αλλά 
και ιστοσελίδες του επιχειρηματικού τομέα, συ-
γκεκριμένα, οι τράπεζες. Η εργασία των ζωτικής 
σημασίας βάσεων δεδομένων, των συστημάτων 
ή των καταλόγων του δημόσιου και ιδιωτικού το-
μέα δεν διακόπηκε, αλλά υπήρξαν επιθέσεις που 
κατευθύνθηκαν στην εθνική υποδομή Διαδικτύου. 
Επίσης, ο αριθμός έκτακτης ανάγκης 112 στοχο-
ποιήθηκε έτσι ώστε να αποκλειστούν οι κλήσεις.27

Οι στόχοι για την κυβερνοεπίθεση ήταν κυρί-

26  Ottis, Rain. Overview of Events, 2 May 2007. CCD COE 
Activation Team, TDCCIS.

27  Estland im Visier: Ist ein Internetangriff der Ernstfall?.
Frankfurter Allgemeine Zeitung, 18.06.2007, Nr. 138 /Seite 
6. Available at: http://www.faz.net/s/RubDDBDABB9457A43
7BAA85A49C26FB23A0/Doc~E7CCF88CEFB6F467BB8D75
A400C07B959~ATpl~Ecommon~Scontent.html; Ottis, Rain. 
Overview of Events, 7 May 2007. CCD COE Activation Team, 
TDCCIS.

Διαδικτυακό άρθρο της εποχής (http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2007/05/18/
AR2007051802122.html)
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ως εξυπηρετητές ιδρυμάτων που είναι αρμόδιοι 
για την εσθονική υποδομή Διαδικτύου, κυβερνη-
τικοί και πολιτικοί στόχοι, υπηρεσίες που παρέ-
χονται από τον ιδιωτικό τομέα, προσωπικοί και 
τυχαίοι στόχοι. 

Επισημαίνεται ότι, δεν στοχοποιήθηκαν τα πα-
ραδοσιακά κρίσιμα συστήματα υποδομής, όπως 
τα συστήματα πληροφορικής που υποστηρίζουν 
τα συστήματα μεταφορών και ενέργειας. 

Μεταξύ των εξυπηρετητών που επισημάν-
θηκαν ως στόχοι (με τις οδηγίες που δίνονταν 
στο πώς να επιτεθούν) ήταν το εθνικό DNS που 
λειτουργούσε υπό το ίδρυμα Χημείας Βιολογίας 
και Φυσικής (το αρμόδιο ίδρυμα για την εσθο-
νική ονοματοδοσία ιστοχώρου), το EENet, το 
οποίο διαχειρίζεται τους εξυπηρετητές πυρήνα 
Διαδικτύου για τα εσθονικά κυβερνητικά και 
εκπαιδευτικά ιδρύματα και επίσης οι εξυπηρε-
τητές DNS που διαχειρίζονταν οι πάροχοι δια-
δικτύου.28 

Κυβερνητικοί και πολιτικοί στόχοι των επι-
θέσεων μεταξύ άλλων ήταν η Κυβέρνηση, ο 
Πρωθυπουργός, ο Πρόεδρος, το Κοινοβούλιο, 
το Λογιστήριο του Κράτους. όλα τα υπουργεία, 

28   Eneken Tikk & others. International Cyber-Incidents: Legal 
Considerations. CCD COE, Talin 2010. Διαθέσιμο στο http://
www.ccdcoe.org/publications/books/legalconsiderations.pdf. 

εκτός από το εσθονικό Υπουργείο πολιτισμού, 
οι κρατικές αντιπροσωπείες (π.χ. το εσθονικό 
συμβούλιο αστυνομίας), το Κόμμα Μεταρρύθ-
μισης.29 

Το CERT-EE30 επιβεβαίωσε ότι οι επίμονες 
επιθέσεις ενάντια στα επίσημα κανάλια επικοινω-
νιών της εσθονικής κυβέρνησης διήρκεσαν καθ' 
όλη τη διάρκεια της περιόδου μεταξύ 27 Απριλίου 
και 9 Μαΐου. 

Προέλευση των επιθέσεων 
Σύμφωνα με το CERT-EE, οι επιθέσεις προήλθαν 
κυρίως, αν όχι αποκλειστικά, από πηγές έξω από 
την Εσθονία. Ο κακόβουλος σκοπός της δικτυα-
κής κίνησης ήταν εμφανής από την έναρξη του 
γεγονότος, σύμφωνα με τους εκπροσώπους του 

29  A 20-year-old Tallinn resident Dmitri Galushkevich was 
convicted for attacking the Reform Party website by DoS 
attack. (See ‘Rahutuste ajal Reformierakonna kodulehte 
rünnanud noormees sai trahvi.’ Postimees, 23 Jan 2008. 
Διαθέσιμο στο http://www.postimees.ee/250108/esileht/
krimi/307821.php.). 

30  CERT - Computer Emergency Response Team: Ομάδα Άμε-
σης Αντίδρασης Συμβάντων Υπολογιστών Οι ομάδες αυτές 
αποτελούν εργαλείο για την προστασία των κρίσιμων πλη-
ροφοριακών υποδομών. Κάθε χώρα που είναι συνδεδεμένη 
στο διαδίκτυο πρέπει να διατηρεί ένα CERT. Αυτό πέρα από 
τις δυνατότητες αντίδρασης σε συμβάντα ασφαλείας πρέπει 
να λειτουργεί σαν ο κύριος πάροχος υπηρεσιών ασφαλείας 
για την κυβέρνηση και τους πολίτες. CERT-EE: Εσθονικό CERT.

Η ιστοσελίδα του έσθονικού Δικτύου Έρευνας και Τεχνολογίας EENet 
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σελίδες Διαδικτύου. Πρόκειται για το αποκαλούμενο 
πατριωτικό hacking.33 Καθώς η ένταση γύρω από το 
χάλκινο στρατιώτη υποχώρησε, αυτός ο τύπος δια-
μαρτυρομένων σίγησε, αν και μερικοί ενθουσιώδεις 
επιτιθέμενοι συνέχισαν περισσότερο.34 Η μεταστροφή 
από τις απλές συναισθηματικές επιθέσεις στη χρήση 
botnet ήταν βαθμιαία και όχι απότομη. 

Ιδιαίτερα στην πρόωρη «συναισθηματική» 
φάση, μερικοί επιτιθέμενοι ήταν αναγνωρίσιμοι 
από τις διευθύνσεις IP που είχαν. 

33  Πατριωτικό hacking ή Patriotic hacking είναι ένας όρος για 
το hacking ή cracking H/Y, όπου οι πολίτες ή οι υποστηρικτές 
μιας χώρας (παραδοσιακά βιομηχανικών χωρών της Δύσης, 
αλλά όλο συχνότερα πια από αναπτυσσόμενες χώρες) εκτε-
λούν απόπειρα τέλεσης επιθέσεις κατά θεωρούμενων ως 
εχθρών της χώρας. Διαθέσιμο στο https://en.wikipedia.org/
wiki/Patriotic_hacking.

34  Ottis, Rain. Overview of Events, 3 May 2007. CCD COE 
Activation Team, TDCCIS.

CERT.31 Οι πληροφορίες που αντιπαραβλήθηκαν 
από την Arbor Networks έδειξαν ότι οι επιθέσεις 
είχαν παγκόσμια προέλευση και όχι από συγκε-
κριμένες τοποθεσίες. Σύμφωνα με το Εθνικό Κέ-
ντρο Πληροφορικής (State Informatics Centre), 
είχαν εμπλακεί υπολογιστές από 178 χώρες.32 

Ένα μεγάλο μέρος των επιτιθεμένων ήταν πλήθη 
που επηρεάστηκαν από εθνικιστικά/πολιτικά συναι-
σθήματα πραγματοποίησαν τις επιθέσεις σύμφωνα 
με τις οδηγίες που δέχτηκαν στα φόρουμ και τις ιστο-

31  Tiks, Oliver (ed.) ‘Pahatahtlikud küberründed Eesti 
vastutulevad välismaalt’. Postimees Online, 29 April 2007. 
Διαθέσιμο στο http://www.tarbija24.ee/110507/esileht/
siseuudised/257862.php.

32  Clover, Charles. ‘Kremlin-backed group behind Estonia 
cyber blitz’. Financial Times, 11 March 2009. Διαθέσιμο στο 
http://www.ft.com/cms/s/0/57536d5a-0ddc-11de-8ea3-
0000779fd2ac.html?nclick_check=1.

Παράδειγμα πατριωτικού hacking (http://www.ehackingnews.com/2013/11/central-bank-of-india-hacked-by.html)
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Μερικοί από αυτούς ήταν Ρώσοι, συμπεριλαμ-
βανομένων μερικών περιπτώσεων όπου η διεύ-
θυνση IP που είχε εμπλοκή στην επίθεση άνηκε 
σε ρωσικά κρατικά ιδρύματα.35 Εντούτοις, οι ρω-
σικές αρχές αρνήθηκαν οποιοδήποτε εμπλοκή και 
εμπειρογνώμονες ασφάλειας δικτύων σημείω-
σαν επίσης τη δυνατότητα των επιτιθεμένων να 
υποκλέπτουν διευθύνσεις IP και επισήμαναν την 
έλλειψη «στοιχείων για το ποιος είναι πίσω από 
τις επιθέσεις που προέρχονται υποθετικά από τη 
Μόσχα».36

Μερικοί αναγνωρισμένοι hacker εντοπί-
στηκαν: ένας από αυτούς ήταν ο Konstantin 

35  Traynor, Ian. ‘Russia accused of unleashing cyberwar to 
disable Estonia.’ The Guardian, 17 May 2007. Διαθέσιμο στο 
http://www.guardian.co.uk/world/2007/may/17/topstories3.
russia.

36  Millman, Rene. ‘DDoS attacks on Estonia ‘not from Kremlin’’. 
ITPro. 1 June 2007. Διαθέσιμο στο http://www.itpro.
co.uk/114570/ddos-attacks-on-estonia-not-from-kremlin.

Goloskokov, ένας κομισάριος της ρωσικής ομά-
δας νεολαίας Nashi, ένας νέος σπουδαστής IT 
από το Ταλίν, ο Dmitri Galushkevich, που καυχή-
θηκε ότι επιτέθηκε επιτυχώς στην ιστοσελίδα του 
Κόμματος Μεταρρύθμισης και που καταδικάστηκε 
αργότερα για αυτή την επίθεση.37

Αποτελέσματα των επιθέσεων 
Τα αποτελέσματα είχαν άμεση οικονομική αλλά 
και ευρύτερη κοινωνική επίδραση. Δεδομένου 
ότι πολλοί τομείς του εμπορίου και της βιομηχα-
νίας στηρίζονταν στην υποδομή ICT και τα ηλε-
κτρονικά κανάλια επικοινωνίας στην καθημερινή 
λειτουργία τους, η υπερφόρτωση των κεντρικών 
υπολογιστών ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, των 

37  Yasmann, Victor. Monument Dispute With Estonia Gets Dirty. 
Russia Report May 8, 2007. Radio Free Europe/Radio Liberty, 
8 May 2007. Διαθέσιμο στο http://www.rferl.org/content/
Article/1347550.html.

ο τρόπος δράσης του σκουληκιού Stuxnet (http://spectrum.ieee.org/telecom/security/the-real-story-of-stuxnet)
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συσκευών δικτύων και των εξυπηρετητών δι-
κτύου των παρόχων υπηρεσιών Διαδικτύου δεν 
είχαν επιπτώσεις μόνο στις μεγάλες οντότητες 
όπως οι τράπεζες, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης 
και τα κυβερνητικά ιδρύματα, αλλά και στις μικρο-
μεσαίες επιχειρήσεις των οποίων οι καθημερι-
νές επιχειρησιακές δραστηριότητες ήταν σοβαρά 
εξασθενισμένες. Οι κυβερνοεπιθέσεις είχαν έτσι 
μια αισθητή επίδραση στη λειτουργία της εθνικής 
οικονομίας. Οι επιθέσεις είχαν επιπρόσθετα και 
μια κοινωνική επίδραση. Λόγω των κυβερνητικών 
ηλεκτρονικών μεταρρυθμίσεων των πρόσφατων 
ετών, οι μη-ηλεκτρονικοί κυβερνητικοί δίαυλοι 
επικοινωνίας και τα μέσα διάδοσης των πληρο-
φοριών είχαν μειωθεί κατά ένα μεγάλο μέρος. 
Επίσης σημαντική ήταν η αλλαγή στις συνήθειες 
των χρηστών που πλέον αναζητούσαν πληρο-
φορίες κυρίως on-line. Λόγω μη διαθεσιμότητας 
των κυβερνητικών ιστοσελίδων και το υπερβολι-
κό spamming των επίσημων διευθύνσεων ηλε-
κτρονικού ταχυδρομείου, η κανονική επικοινωνία 
με την κυβέρνηση εξασθένισε για τους πολίτες. 
Από το νόμο, οι κρατικές αρχές είναι υποχρεω-
μένες να διαχειρίζονται τα ηλεκτρονικά υποβλη-
θέντα έγγραφα ή την αλληλογραφία με τον ίδιο 
τρόπο με τα χειροκίνητα κατατεθειμένα έγγραφα 
που υποβάλλονται στα Υπουργεία.38

Επειδή ο αποκλεισμός των κυβερνητικών 
ιστοσελίδων ήταν προσωρινός εκτιμήθηκε ότι οι 
κυβερνοεπιθέσεις κατά των κυβερνητικών ιστο-
σελίδων δεν ήταν σημαντικές, ενώ γενικότερα 
δεν επέφεραν σημαντικά καθημερινά προβλήμα-
τα στον πληθυσμό.

Τελευταίο αλλά όχι ασήμαντο, οι επιθέσεις εί-
χαν επιπτώσεις επίσης στη ροή πληροφοριών του 
έθνους προς τον εξωτερικό κόσμο. Οι μεγάλοι δι-
εθνείς/περιφερειακοί οργανισμοί μέσων μαζικής 
ενημέρωσης δεν έχουν τους σταθμούς ή τους 
αντιπροσώπους τους στην Εσθονία. Η εσθονική 
κυβέρνηση στηρίζεται στα online μέσα μαζικής 
ενημέρωσης για να διανείμει τις πληροφορίες, 
και αυτές χρησιμοποιούνται ευρέως από τα διε-
θνή μέσα. Στην πραγματικότητα, τα τοπικά μέσα 

38  Administrative Procedure Act, § 5 (6). Διαθέσιμο στο: http://
www.legaltext.ee/et/andmebaas/tekst.asp?loc=text&dok=X
40071K3&keel=en&pg=1&ptyyp=RT&tyyp=X&query=hald
usmenetluse.

ενημέρωσης της εσθονικής κυβέρνησης ήταν 
μεταξύ των πρώτων στόχων. Και πάλι όμως, οι 
άμεσες ζημιές που προκλήθηκαν από αυτό είναι 
δύσκολο να υπολογιστούν. 

Η επίδραση στην Εθνική Ασφάλεια
Η κυβερνοασφάλεια έχει εξελιχθεί γρήγορα από 
έναν τεχνικό όρο σε μια στρατηγική έννοια. Η πα-
γκοσμιοποίηση και το Διαδίκτυο έχουν δώσει στα 
άτομα, στις οργανώσεις και στα έθνη απίστευτη 
νέα δύναμη, βασισμένη στη συνεχώς αναπτυσσό-
μενη τεχνολογία δικτύων. Για τον καθέναν –σπου-
δαστές, στρατιώτες, κατάσκοποι, προπαγανδιστές, 
hacker και τρομοκράτες - η συλλογή πληροφορι-
ών, οι επικοινωνίες, η συλλογή κεφαλαίων και οι 
δημόσιες σχέσεις έχουν μεταλλαχθεί και έχουν 
ψηφιοποιηθεί.  

Κατά συνέπεια, όλες οι πολιτικές και στρατι-
ωτικές συγκρούσεις έχουν τώρα μια κυβερνοδι-
άσταση, το μέγεθος και ο αντίκτυπος της οποίας 
είναι δύσκολο να προβλεφθούν, ενώ οι μάχες 
που δίνονται στον κυβερνοχώρο μπορεί να είναι 
σημαντικότερες από τα γεγονότα που πραγματο-
ποιούνται στο έδαφος. Όπως με την τρομοκρατία, 
οι hacker έχουν βρει επιτυχία στην χρήση μέσων 
μαζικής ενημέρωσης. Ενώ παράλληλα, όπως με 
τα όπλα μαζικής καταστροφής, είναι δύσκολο να 
ανταποδώσεις μια ασύμμετρη επίθεση.  

Τα σημαντικά επιτεύγματα της κυβερνοκατα-

Σχέδιο Προστασίας έθνικών Κρίσιμων Υποδομών 
ΗΠΑ (http://www.dhs.gov/national-infrastructure-
protection-plan)
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σκοπείας χρησιμεύουν για να καταδείξουν την 
υψηλή επιστροφή της επένδυσης που έχουμε στο 
hacking υπολογιστών. Το αρχικό κόστος είναι χα-
μηλό, και οι παραδοσιακές μορφές κατασκοπείας, 
όπως η ανθρώπινη κατασκοπεία, είναι πιο επικίν-
δυνες. Το hacking υπολογιστών παράγει ελεύθε-
ρη έρευνα και ανάπτυξη δεδομένων και πρόσβα-
ση σε ευαίσθητες επικοινωνίες. Οι εθνικοί ηγέτες, 
που αντιμετωπίζουν συχνά την κυβερνοκατασκο-
πεία στην παγκόσμια σκηνή, ανησυχούν.39  

Η χρήση και κατάχρηση των υπολογιστών, 
των βάσεων δεδομένων, και των δικτύων που 
συνδέουν αυτά για να επιτευχθούν οι στρατιωτι-
κοί σκοποί ήταν γνωστή στη Σοβιετική Ένωση από 
τις αρχές της δεκαετίας του '80 ως Στρατιωτική 
Τεχνολογική Επανάσταση (ΣΤΕ-ΜΤR). Μετά από 
τον πόλεμο του Κόλπου του 1991, η Επανάστα-
ση στις Στρατιωτικές Υποθέσεις (Revolution in 
Military Affairs -RMA) του Πενταγώνου των ΗΠΑ 
είναι ένας επίσης συναφές όρος.40 Μια κυβερνο-
επίθεση δεν είναι αυτοσκοπός, αλλά ένα ισχυρό 

39  Cody, E. (13 Sep 2007) “Chinese Official Accuses Nations of 
Hacking,” Washington Post.

40  Mishra, S. (2003) “Network Centric Warfare in the Context of 
Operation Iraqi Freedom,” Strategic Analysis 27(4) 546-562.

μέσο για μια ευρεία ποικιλία απολήξεων, όπως 
η προπαγάνδα, η κατασκοπεία, η αποστέρηση 
υπηρεσιών, η καταστροφή κρίσιμης υποδομής. Η 
φύση μιας απειλής εθνικής ασφάλειας δεν έχει 
αλλάξει, αλλά το Διαδίκτυο έχει παράσχει έναν 
νέο μηχανισμό παράδοσης που μπορεί να αυξή-
σει την ταχύτητα, την κλίμακα, και τη δύναμη μιας 
επίθεσης.  

Οι δεκάδες των πραγματικών παγκόσμιων 
παραδειγμάτων, από τις ΗΠΑ στη Ρωσία, από τη 
Μέση Ανατολή στην Άπω Ανατολή, αποδεικνύ-
ουν ότι οι τρωτότητες και οι αδυναμίες του Δια-
δικτύου έχουν απτές πολιτικές και στρατιωτικές 
επιπτώσεις. Δεδομένου ότι το Διαδίκτυο γίνεται 
ισχυρότερο και καθώς η εξάρτησή μας από αυτό 
αυξάνεται, οι κυβερνοεπιθέσεις μπορούν να εξε-
λιχθούν από τοπικές αψιμαχίες και να διαδραμα-
τίσουν έναν καθοριστικό ρόλο στις μελλοντικές 
συγκρούσεις.  

Το 1948, ο Hans Morgenthau έγραψε ότι η 
εθνική ασφάλεια εξαρτάται από την ακεραιότη-
τα των συνόρων ενός έθνους και των ιδρυμά-
των του.41 Σήμερα, η στρατιωτική εισβολή και 

41  Morgenthau, H.J. (1948) Politics among nations: the struggle 
for power and peace (A. A. Knopf) 440.

έθνικός μήνας αφύπνισης κυβερνοασφάλειας στις ΗΠΑ οκτ 2014.
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οι τρομοκρατικές επιθέσεις παραμένουν ο πιο 
σοβαρός τρόπος να απειληθεί η ασφάλεια ενός 
αντιπάλου. Εντούτοις, δεδομένου ότι οι εθνικές 
κρίσιμες υποδομές, συμπεριλαμβανομένων όλων, 
από τις εκλογές έως την ηλεκτρική ενέργεια, είναι 
ηλεκτρονικές και συνδεμένες με το Διαδίκτυο, οι 
αρμόδιοι για το σχεδιασμό της εθνικής ασφάλει-
ας θα πρέπει επίσης να ανησυχήσουν και για τις 
κυβερνοεπιθέσεις.  

Είναι γεγονός ότι οι μεγάλες, σύνθετες υπο-
δομές είναι ευκολότερο να διαχειριστούν με 
υπολογιστές και κοινά λειτουργικά συστήματα, 
εφαρμογές και πρωτόκολλα δικτύων. Αλλά αυτή 
η ευκολία έρχεται με ένα κόστος. Η συνδεσιμό-
τητα σε αυτήν την περίοδο είναι πιο ανεπτυγμένη 
από την ασφάλεια και αυτό κάνει το Διαδίκτυο και 
τους χρήστες αυτού τρωτούς στις επιθέσεις. Ενώ 
ο αριθμός των συσκευών που συνδέονται με το 
Διαδίκτυο κάθε ημέρα αυξάνει με υψηλό ρυθμό 
σε αριθμό και είδος, παράλληλα και ανάλογα αυ-
ξάνουν κάθε μήνα και οι προσθήκες στην κοινή 
βάση δεδομένων τρωτοτήτων και ευπαθειών 
(CVE).42 Αυτά συνδυάζονται για να δημιουργή-
σουν αυτό που οι hacker καλούν την εκτεταμένη 
«επιφάνεια επίθεσης». Οι hacker τείνουν να είναι 
δημιουργικοί άνθρωποι, και είναι σε θέση να εκ-
μεταλλευτούν την πολυπλοκότητα για να βρουν 
τρόπους να διαβάσουν, να διαγράψουν, ή/και να 
τροποποιήσουν πληροφορίες χωρίς να έχουν κα-
τάλληλη εξουσιοδότηση.  

Ένα παράδοξο του κυβερνοπεδίου μάχης είναι 
ότι μεγάλοι και μικροί παίχτες έχουν πλεονεκτή-
ματα. 'Ετσι ενώ τα έθνη με μεγάλη δυναμική στην 
τεχνολογία ΙΤ εκμεταλλεύονται την ανώτερη υπο-
λογιστική τους ισχύ και το εύρος ζώνης τους, οι 
μικρές χώρες ακόμη και οι μεμονωμένοι hacker 
εκμεταλλεύονται τη ενισχυτική δύναμη του Δι-
αδικτύου για να επιτεθούν σε έναν ισχυρότερο 
συμβατικό εχθρό. Επιπλέον, τα εξαρτημένα από 
το Διαδίκτυο έθνη, όπως η Εσθονία, είναι ένας 
στόχος-πειρασμός επειδή έχουν περισσότερα να 
χάσουν όταν «πέφτει» το δίκτυο.  

Στον κυβερνοπόλεμο, η επίγεια απόσταση με-
ταξύ των αντιπάλων μπορεί να είναι άσχετη επει-
δή ο καθένας είναι γείτονας με τον άλλο στον 

42  “Common Vulnerabilities and Exposures List,” The MITRE 
Corporation: http://cve.mitre.org/.

κυβερνοχώρο. Το υλικό, το λογισμικό και το εύρος 
ζώνης διαμορφώνουν το τοπίο, και όχι τα βουνά, 
οι κοιλάδες, ή οι υδάτινες οδοί. Τα ισχυρότερα 
όπλα δεν είναι βασισμένα στη δύναμη, αλλά τη 
λογική και την καινοτομία.  

Σήμερα, το σημαντικότερο πλεονέκτημα ενός 
επιτιθεμένου παραμένει ο βαθμός ανωνυμίας 
του. Οι έξυπνοι hacker κρύβονται μέσα στη διε-
θνή αρχιτεκτονική του Διαδικτύου. Καθοδηγούν 
τις επιθέσεις μέσω των χωρών με τις οποίες η 
κυβέρνηση του θύματος έχει περιορισμένη δι-
πλωματική σχέση ή δεν έχει συνεργασία επιβο-
λής νόμου. Θεωρητικά, ακόμη και μια σημαντική 
κυβερνοσύγκρουση θα μπορούσε να γίνει ενά-
ντια σε έναν άγνωστο αντίπαλο. Σε περίπτωση 
μιας εθνικά κατευθυνόμενης κυβερνοεπίθεσης, 
δεν υφίσταται ουσιαστική διεθνής συνεργασία. 
Το πρόβλημα της ανωνυμίας είναι αρκετά σο-
βαρό καθώς αυξάνει τις καταστρεπτικές πιθα-
νότητες κυβερνοεπιθέσεων σε εθνικές κρίσιμες 
υποδομές.

Η κυβερνοάμυνα πάσχει από το γεγονός ότι 
οι παραδοσιακές δεξιότητες ασφάλειας οριακά 
επαρκούν στην υπεράσπιση των δικτύων υπο-
λογιστών και είναι δύσκολο να διατηρηθεί το 
προσωπικό με εμπορική τεχνική πείρα. Οι ταλα-
ντούχοι επιστήμονες υπολογιστών προτιμούν πιο 
ενδιαφέρουσες και καλύτερα αμειβόμενες θέσεις 
στον ιδιωτικό τομέα.  

Κατά συνέπεια, σε τεχνικό επίπεδο μπορεί να 
είναι δύσκολο ακόμη και να αντιληφθεί κάποιος 
ότι δέχεται κυβερνοεπίθεση. Σε πολιτικό επίπε-
δο, η άυλη φύση του κυβερνοχώρου μπορεί να 
κάνει τον υπολογισμό της νίκης, της ήττας και 
των απωλειών μάχης μια ιδιαίτερα υποκειμενική 
επιχείρηση. Και με τα σημερινά δεδομένα , δεν 
υπάρχει ακόμα αρκετή πείρα για να συμβαδίσει 
με την απειλή.  

Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα παραπάνω, η 
τρέχουσα ισορροπία δύναμης ευνοεί τον επιτιθέ-
μενο. Αυτό έρχεται σε αντίθεση με την ιστορική 
αντίληψη των εχθροπραξιών, στην οποία ο αμυ-
νόμενος απολαμβάνει παραδοσιακά ένα πλεονέ-
κτημα λόγω της γνώσης του τόπου. Επομένως, 
πολλές κυβερνήσεις μπορεί να καταλήξουν στο 
συμπέρασμα ότι για το εγγύς μέλλον, η καλύτερη 
κυβερνοάμυνα είναι μια καλή επίθεση. Επειδή, 
πρώτον, οι κυβερνοεπιθέσεις μπορεί να απαιτη-
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θούν για να υπερασπίσουν την πατρίδα και δεύ-
τερον, είναι ένας ισχυρός και μερικές φορές απο-
τρεπτικός τρόπος να προβληθεί η εθνική ισχύς.  

Μπορεί μια κυβερνοεπίθεση να αποτελέσει 
σοβαρή απειλή για την εθνική ασφάλεια; Οι 
υπεύθυνοι για τη λήψη αποφάσεων είναι ακόμα 
αβέβαιοι. Τα διεθνή παραδείγματα είναι ακό-
μη ολιγάριθμα, πολλές πληροφορίες βρίσκο-
νται έξω από τη δημοσιότητα, δεν έχει υπάρξει 
κανένας πόλεμος μεταξύ δύο πρώτης τάξεως 
στρατιωτικών δυνάμεων στην εποχή του Δια-
δικτύου και οι περισσότερες οργανώσεις είναι 
ακόμα αβέβαιες για την κατάσταση της κυβερ-
νοασφάλειάς τους.  

Το 2010, το σκουλήκι (worm) Stuxnet θα 
μπορούσε να ολοκληρώσει αυτό που πέντε έτη 
ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας Ηνω-
μένων Εθνών δεν μπόρεσαν: να παρενοχλήσει 
την ανάπτυξη πυρηνικής βόμβας από το Ιράν.43 
Αν αληθεύει, μισό megabyte κώδικα υπολογι-
στών αντικατέστησε τις αεροπορικές επιδρομές 
από την ισραηλινή Πολεμική Αεροπορία. Μέχρι 
ενός ορισμένου βαθμού, η ευπάθεια του Διαδι-
κτύου σε τέτοιες θεαματικές επιθέσεις θα πα-
ράσχει έναν ισχυρό πειρασμό για τα έθνη-κράτη 
να εκμεταλλευθούν το hacking υπολογιστών ως 
μία υψηλής απόδοσης επένδυση.  

Εάν οι κυβερνοεπιθέσεις διαδραματίσουν 
έναν καθοδηγητικό ρόλο στους μελλοντικούς 
πολέμους, και η μάχη γίνεται κατά ένα μεγάλο 
μέρος μέσω της κατεχόμενης υποδομής ΙΤ, εί-
ναι δυνατόν οι διεθνείς συγκρούσεις να είναι πιο 
σύντομες και να κοστίζουν λιγότερες ζωές. Μια 
νίκη στον κυβερνοχώρο και μόνο θα μπορούσε 
να διευκολύνει τη μεταπολεμική διπλωματία, την 
οικονομική ανάκαμψη, και τη συμφιλίωση. Ένας 
τέτοιος πόλεμος θα ικανοποιούσε τον ίδιο τον 
Sun Tzu, ο οποίος υποστήριξε ότι οι καλύτεροι 
ηγέτες μπορούν να επιτύχουν τη νίκη πριν γίνει 
απαραίτητη η μάχη.44 

Από όλα τα παραπάνω, οι κυβερνοεπιθέσεις 
εμφανίζονται ικανές να έχουν στρατηγικές συνέ-
πειες και επομένως, πρέπει να αντιμετωπιστούν 

43  Falkenrath, R.A. (26 Jan 2011) “From Bullets to Megabytes,” 
The New York Times.

44  Sawyer, R.D. (1994) Sun Tzu: Art of War (Oxford: Westview 
Press).

σοβαρά από τους σχεδιαστές της εθνικής ασφά-
λειας. Σε εθνικό επίπεδο και επίπεδο οργανισμού, 
μια καλή αφετηρία είναι η συστηματική διαχείριση 
κινδύνου, συμπεριλαμβανομένης της αντικειμενι-
κής αξιολόγησης της απειλής και της προσεκτικής 
κατανομής των πόρων. 

Οι σχετικές ερωτήσεις που πρέπει να απαντη-
θούν περιλαμβάνουν:  

• Ποια είναι η κρίσιμη υποδομή μας;  
•  Εξαρτάται αυτή από την τεχνολογία πληρο-
φοριών;  

• Συνδέεται με το Διαδίκτυο;  
•  Η απώλειά της θα αποτελούσε μια απειλή 
εθνικής ασφάλειας; 

•  Μπορούμε να την εξασφαλίσουμε (την κρί-
σιμη υποδομή) ή αν δεν γίνεται αυτό, να την 
πάρουμε offline;

Δεδομένου ότι η εξάρτηση από την τεχνολογία 
ΙΤ και το Διαδίκτυο αυξάνονται, οι κυβερνήσεις 
πρέπει να κάνουν τις ανάλογες επενδύσεις στην 
ασφάλεια δικτύων, την αντιμετώπιση συμβάντων, 
την τεχνική κατάρτιση και τη διεθνή συνεργασία.  

Εντούτοις, επειδή η κυβερνοασφάλεια έχει 
εξελιχθεί από έναν τεχνικό όρο σε μια στρατηγική 
έννοια, και επειδή οι κυβερνοεπιθέσεις μπορούν 
να έχουν επιπτώσεις στην εθνική ασφάλεια σε 
στρατηγικό επίπεδο, οι παγκόσμιοι ηγέτες πρέ-
πει να κοιτάξουν πέρα από τον τακτικό χώρο. Η 
αναζήτηση για τη στρατηγική κυβερνοασφάλειας 
περιλαμβάνει όλους τους πόρους ενός έθνους-
κράτους.

Σε αυτό το πλαίσιο αξίζει να σημειωθεί 
ότι στην περίπτωση της Εσθονίας η εμπειρία 
της κυβερνοεπίθεσης αποτέλεσε ένα σημαντι-
κό μάθημα και δεδομένης της τεχνολογικής 
ανάπτυξης της χώρας αποτέλεσε μία ευκαιρία 
για ανάπτυξη. Ένα χρόνο μετά την κυβερνοε-
πίθεση δημιουργήθηκε το Συνεργατικό Κέντρο 
Αριστείας Κυβερνοάμυνας (NATO Cooperative 
Cyber Defence Centre of Excellence).45 Σε 
ενεστώτα χρόνο η Εσθονία λαμβάνει σημα-
ντικές χρηματοδοτήσεις για τις παρεχόμενες 
υπηρεσίες (τεχνογνωσία, εκπαίδευση και εξά-
σκηση) στον τομέα της κυβερνοάμυνας  τό-

45  Σχετικά με το CCDCOE. Διαθέσιμο στο https://ccdcoe.org/
about-us.html.
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σο σε επίπεδο συμμαχίας, όσο και σε εθνικό 
επίπεδο.46   

ΕΠΙΛΟΓΟΣ
Η κυβερνοεπίθεση στην Εσθονία το 2007 κα-
τέδειξε για πρώτη φορά παγκοσμίως μία σειρά 
προβληματισμών που έκτοτε απασχολούν τους 
ηγέτες των κρατών και των διεθνών οργανι-
σμών, αναφορικά με την διαρκώς αυξανόμενη 
κυβερνοαπειλή και τις επιπτώσεις της στην Εθνι-
κή Ασφάλεια. 

Η επίδραση αυτής της απειλής στην εύρυθμη 
λειτουργία μίας χώρας αποτελεί μία άμεση συ-
νάρτηση της τεχνολογικής/διαδικτυακής ανάπτυ-
ξης αυτής. Όσο μεγαλύτερη είναι η τεχνολογική 
διείσδυση, τόσο καταστροφικότερη μπορεί να 
αποδειχθεί μία κυβερνοεπίθεση.

Παρόλα αυτά, η επίθεση στην Εσθονία δεν 
αποτέλεσε το χαρακτηριστικότερο παράδειγμα 
καταστροφικότητας. Δεν επηρεάστηκαν οι κρί-
σιμες υποδομές της χώρας και οι πατριώτες 
hacker περιορίστηκαν στη δημιουργία εντυ-
πώσεων με την επίδειξη δύναμης προκαλώ-
ντας κυρίως ψυχολογική πίεση και οικονομικές 
ζημιές. Αντίθετα, επιθέσεις όπως εκείνη με 
το σκουλήκι (worm) Stuxnet καταδεικνύουν 
την πραγματική διάσταση της απειλής, όπου ο 
στόχος αποτελούσε σημαντικό παράγοντα της 
Εθνικής Ασφάλειας της χώρας.

Κατά συνέπεια, όλες οι πολιτικές και στρα-
τιωτικές συγκρούσεις έχουν αποκτήσει πλέ-
ον μια κυβερνοδιάσταση, το μέγεθος και ο 
αντίκτυπος της οποίας είναι δύσκολο να προ 

46  Estonia, Raytheon Sign Cyber Defense Deal. Διαθέσιμο στο 
http://www.defensenews.com/story/defense/policy-budget/
cyber/2015/04/02/estonia-cyber-raytheon-defense-
industrial-cooperation/70823422/.

βλεφθεί και οι μάχες που θα δίνονται στον 
κυβερνοχώρο μπορεί να είναι σημαντικότερες 
από τα γεγονότα που πραγματοποιούνται στο 
έδαφος.

Οι κυβερνοεπιθέσεις εμφανίζονται ικανές 
να έχουν στρατηγικές συνέπειες και επομένως, 
πρέπει να αντιμετωπιστούν σοβαρά από τους 
σχεδιαστές της Εθνικής Ασφάλειας. Σε εθνικό 
επίπεδο, αν και η Ελλάδα δεν διαθέτει τεχνολο-
γική διείσδυση ανάλογη της Εσθονίας, θα πρέπει 
να γίνει μία συστηματική διαχείριση του κινδύ-
νου, συμπεριλαμβανομένης της αντικειμενικής 
αξιολόγησης της απειλής και της προσεκτικής 
κατανομής των πόρων. Στη συνέχεια πρέπει να 
γίνουν οι ανάλογες επενδύσεις στην ασφάλεια 
δικτύων, την αντιμετώπιση συμβάντων, την τε-
χνική κατάρτιση, και τη διεθνή συνεργασία. 

Ο κίνδυνος έχει γίνει αντιληπτός στις Ελ-
ληνικές Ένοπλες Δυνάμεις ήδη από το 2006 οι 
οποίες προχώρησαν στη δημιουργία της Διεύ-
θυνσης Κυβερνοάμυνας – ΔΙΚΥΒ στο ΓΕΕΘΑ. 
Η ενέργεια αυτή από μόνη της κατέδειξε το 
πνεύμα ανησυχίας που επικρατεί στην ηγεσία 
των Ενόπλων Δυνάμεων. Η ΔΙΚΥΒ σε συνερ-
γασία με τις αντίστοιχες δομές των υπολοίπων 
Γενικών Επιτελείων (ΓΕΣ, ΓΕΝ, ΓΕΑ), αλλά και 
άλλους φορείς της χώρας (ΕΛ.ΑΣ., ΕΥΠ, ΑΕΙ-
ΤΕΙ) έχει αναλάβει ένα σημαντικό αριθμό δρά-
σεων για την προάσπιση της κυβερνασφάλει-
ας της χώρας.

Εν κατκλείδι μπορούμε να συμπεράνουμε ότι 
ο κυβερνοπόλεμος και κυρίως η κυβερνοάμυνα 
είναι υπόθεση όλων των πολιτών.
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Ερέτρια και Ιστιαία -  
η τάξη των αειναυτών στην Εύβοια

Της Αμαλίας Ανέστη Καραπασχαλίδου
Επίτιμης Εφόρου Αρχαιοτήτων
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Σφίγγες αντωπές με πάνθηρα

Η Αμαλία Ανέστη Καραπασχαλίδου 
είναι γέννημα θρέμμα Χαλκιδέα, από 
Μικρασιάτες γονείς (Προκόπι Καππα-
δοκίας).
Πτυχιούχος του Ιστορικού - Αρχαιολο-
γικού Τμήματος της Φιλοσοφικής Σχο-
λής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου 
Θεσσαλονίκης.
Ανασκαφές σε: Εύβοια, Σκύρο, Βοιω-
τικές Ακτές, Ακραίφνιο Θηβών και τε-
λευταία στη συστηματική της Αμαρύν-
θου. Συμμετοχή σε Συνέδρια.
Υπηρέτηση: Θ΄Εφορεία Αρχαιοτή-
των και ΙΑ΄Εφορεία Αρχαιοτήτων 
(ΙΑ΄ΕΠΚΑ). Νυν επίτιμη Έφορος Αρχαι-
οτήτων.
Δημοσιεύσεις: Σε αρχαιολογικά κ.ά. 
περιοδικά, στα Ανθρωπολογικά και 
Αρχαιολογικά Χρονικά της Ευβοϊκής 
Αρχαιοφίλου Εταιρείας, στα ΑΕΜ της 
Ε.Ε.Σ., στο Τοπικό Τύπο κ.ά.
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Η Εύβοια με το επίμηκες σχήμα της, διό και 
Μάκρις ή Μάκρα αποκαλούνταν κατοικήθηκε 
από τα πολύ πρώιμα χρόνια συνεχώς και αδι-
αλείπτως, διαδραματίζοντας σημαντικό ρόλο 
στα πολιτιστικά και οικονομικά δρώμενα της 
Αρχαιότητας.

Οι πόλεις Χαλκίδα, Ερέτρια, Κύμη, Κά-
ρυστος (στα νότια του νησιού) και Ιστιαία - 
Ωρεός αλλά και Αιδηψός (στο βόρειο τμήμα) 
ανέπτυξαν σημαντική δράση και τέσσερις από 
αυτές: Χαλκίδα - Ερέτρια - Κάρυστος - Ιστιαία 
έκοψαν νομίσματα.

Η Χαλκίδα σύμφωνα με τους αρχαίους 
συγγραφείς θεωρούνταν μητρόπολη της Εύ-
βοιας ή Ελλοπιήας. «Χαλκίς οπισθοκόμων 
μητρόπολις Ελλοπιήων» (Νόννος, βιβλ. 13, 
στιχ. 165).

Από κοινού με την άλλη μεγάλη Ευβοϊκή 
πόλη Ερέτρια, οργάνωσαν τους δύο μεγάλους  
Αποικισμούς (Α΄ και Β΄) αφού προηγήθηκαν 
ναυτικές - εμπορικές αποδράσεις οι λεγόμε-
νοι ναυτικοί σταθμοί ή εμπόρια στην Ανατολή 
(Al Mina, Ταρτούς, Ναύκρατις, Αντάραδος), 
που είχαν διερευνητικό χαρακτήρα.

Οι αποικισμοί στους οποίους συμμετείχαν 
και άλλες πόλεις και νησιά κατευθύνθηκαν 
προς τα Μικρασιατικά παράλια, τον Εύξεινο 
Πόντο, τη Μακεδονία - Χαλκιδική, τη Ν. Ιταλία 
και Σικελία (Magna Grecia), τη Νότια Γαλλία 
και τη Βόρεια Ισπανία.

Οι λόγοι που τους οδήγησαν σε αυτή τους 
την δραστηριότητα, που διέκοψαν οι περί-
φημοι Ληλαντικοί Πόλεμοι, ήταν: οικονομικοί 
(έλλειψη γης, ακτημοσύνη), δυσαρέσκεια από 
τα επικρατούντα καθεστώτα δηλ. πολιτικοί, 
φυσικά το ανήσυχο πνεύμα των Ευβοέων και 
η αναζήτηση του κασσίτερου (οι διαδρομές 
αυτές είναι γνωστές διεθνώς ως διαδρομές 
σε αναζήτηση του κασσίτερου ή tin routes).  
Ο κασσίτερος ως γνωστόν ήταν απόλυτα 
απαραίτητος για την πρόσμειξή του με άλλα 
μέταλλα ώστε να είναι ανθεκτικά, προκειμέ-
νου για την κατασκευή αγγείων, όπλων κ.ά. 
αντικειμένων.

Η Ερέτρια, σύμφωνα και με δύο επιγρα-
φές τις αριθ. 909 του 3ου π.Χ. αι. και 923 
του 5ου π.Χ. αι. διέθετε την τάξη των Αειναυ-
τών. Για την πιθανή ύπαρξη αυτών στην πόλη 
της Χαλκίδας, δεν μαρτυρείται επιγραφικά.

Στη Βόρεια Εύβοια η Ιστίαια (της Αρχαι-
ότητας) έχει σχέση με τους Αειναύτες λόγω 
της ενασχόλησής της με τα ναυτικά πράγμα-
τα, όπως προκύπτει και από την επιγραφή 
923.

Άλλωστε και το όνομά της Ιστιαία σημαί-
νει ιστό δηλ. κατάρτι πλοίου ή ιστίον δηλ. πα-
νί πλοίου, κατά συνέπεια ναυτική δράση (βλ. 
νεών κατάλογο Β537).

Σε νομίσματα της πόλης που χρονολογού-
νται μεταξύ 313 και 146 π.Χ. χαρακτηριστι-
κή είναι η παράσταση της νύμφης Ιστιαίας 
η οποία εικονίζεται καθισμένη σε πλοίο να 
κρατά τρόπαιο, ως ανάμνηση ναυτικής νίκης.

Ο θεσμός των Αειναυτών υπήρχε και 
εκτός Ευβοίας στη Μίλητο. 

Κατά τον Πλούταρχο οι ισχυροί Μιλήσι-
οι «Εβουλεύοντο επί των πλοίων πόρρω της 
γης». Ο Ησύχιος από την πλευρά του μας 
παραδίδει: «Αειναύται, αρχής όνομα παρά 
Μιλησίοις», τους θεωρεί δηλ. άρχοντες της 
Μιλήτου.

Ορισμένοι ερευνητές πρεσβεύουν ότι οι 

Αργυρό νόμισμα έρετρίας με το χταπόδι ή τη σουπιά.
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Αειναύται είναι οι αιώνιοι ναύται ή οι συνε-
χώς ερέσσοντες, οι κωπηλάτες.

Στην Ερέτρια αποδίδεται και μία περίο-
δος θαλασσοκρατίας, γύρω στα 505 - 490 
π.Χ.

Ο λεγόμενος Ερετρικός νόμος γραμμένος 
βουστροφηδόν (βλ. Γ. Αν. Παπαβασιλείου, ΑΕ 
1913) αποτελεί την αρχαιότερη μαρτυρία για 
τα ναυτικά πράγματα των Ερετριέων και ίσως 
είναι η αρχαιότερη για τα ναυτικά πράγματα 
εν γένει. Στην παράγραφο την σχετική με τη 
ναυσιπλοΐα αναφέρεται ζώνη από το ακρω-
τήριο Κέναιο ή Κήναιο, μέχρι τους Πεταλιούς.

Μία άλλη μαρτυρία για την ενασχόληση 
των Ερετριέων με τη θάλασσα είναι η λατρεία 
του ήρωα Ναυστόλου, του προστάτη των δι-
αρκώς πλεόντων Ερετριέων.

Η αριθ. 256 επιγραφή - όρος ιερού, προ-
έρχεται από την Ερέτρια (βρέθηκε εντός των 
τειχών) και σχετίζεται με το Ιερό του Ναυστό-
λου, χρονολογείται δε στον 4ο π.Χ. αι. Επειδή 
δε ο όρος αυτός: HOΡOS ΙΕΡΟ / ΝΑΥΣΤΟΛΟ 
βρέθηκε κοντά στο ναό της Ίσιδας (Ισείο) ο 
Ν. Παπαδάκης διατυπώνει την υπόθεση ότι 
ενδεχομένως η λατρεία της Ίσιδας να αντικα-
τέστησε τη λατρεία του Ναυστόλου.

Οι Ερετριείς ενδιαφέρονταν για την κυρι-
αρχία των θαλάσσιων οδών, για τον έλεγχο 
των συγκοινωνιών, αλλά και για την άσκηση 
του εμπορίου.

Ο θεσμός των Αειναυτών διήλθε διάφορα 
στάδια, αναλόγως της χρονικής περιόδου εί-
χε και πολιτικό χαρακτήρα. Ρόλο έπαιζαν και 
οι φυλές. Στην Ιστίαια μάλιστα πάνω από τους 
Δήμους ήταν οι φυλές.

Ανώτατη αρχή στην Ερέτρια - κατά τον 

M. Holleaux - ήταν οι Πρόβουλοι, οι οποίοι 
πιθανότατα υπήρχαν και στην Ιστιαία και στην 
Κάρυστο. Η Ιστιαία αναπτύχθηκε και ακολού-
θησε παράλληλη πορεία με την Ερέτρια.

Ο καθηγητής Π. Θέμελης θεωρεί ως πι-
θανή την ύπαρξη φυλής Μακισ(σ)τίδος στην 
Ερέτρια με βάση την επιγραφή: «Μακισ(σ)τίδι 
φυλή». Ανάλογη προς την Μηκιστίδα φυλή 
ήταν και η φυλή Αβαντίς της Χαλκίδας.

Οι Peek και Wallace μας παραδίδουν: 
«Μήκιστον δήμος Ιστιαίας», ενώ στον προξε-
νικό κατάλογο αρθ. 1189 της Ιστιαίας μνημο-
νεύεται το τοπικό όνομα Μηκίστιος.

Ως μία δεύτερη φυλή (για την Ερέτρια) 
οι Π. Θέμελης και Ν. Κοντολέων δέχονται 
αυτήν των Αειναυτών. Η φυλή αυτή περιε-
λάμβανε το ναυτικό και ίσως τον εμπορικό 
- τεχνικό πληθυσμό της πόλης, που βοήθη-
σε κατά κύριο λόγο στην αλματώδη εξέλιξη 
της Ερετρίας, ώστε να θεωρείται μία από τις 
πλέον σημαντικές ναυτικές δυνάμεις κατά τον 
8ο - 6ο π.Χ. αι.

Μία τρίτη, φυλή ήταν η Αροτρία, η οποία 
περιελάμβανε τον αγροτικό πληθυσμό.  Οι 
μέχρι τώρα τρεις προαναφερθείσες φυλές 
αντιστοιχούσαν σε τρία καίρια σημεία της 
πόλης της Ερέτριας, τις τρεις Συνοικίες, δηλ. 
την Δυτική πύλη, το Ναό του Δαφνηφόρου 
Απόλλωνος και το λιμάνι.

Πιο συγκεκριμένα η Συνοικία του λιμανι-
ού θα ανήκε στους Αειναύτες, ή του Δαφνη-
φόρου Απόλλωνος στη φυλή του αγροτικού 
πληθυσμού (την Αροτρία), ενώ η γύρω από 
την Δυτική πύλη στην Μακιστίδα φυλή.

Από την σημαντική επιγραφή του Ερμή 
των Αειναυτών πληροφορούμαστε τα ονόμα-
τα των: Τιμανδρίδη, Τιμαρχίδη και Σκύθη, επί 
της αρχής των οποίων ιδρύθηκε ο Ερμής των 
Αειναυτών.  Ο επίτιμος Γεν. Έφορος Αρχαιο-
τήτων και Γενικός Γραμματεύς της εν Αθήναις 
Αρχαιολογικής Εταιρείας ταυτίζει, την αρχή 
των τριών αυτών ανδρών προς την συναρχία 
των πολεμάρχων.

Την επιγραφή αυτή συσχέτισε με την Ερ-
μαϊκή στήλη αριθ. 1436 από την Ερέτρια ο 
συνάδελφος Αγγ. Σωτ. Ριτσώνης Αρχαιολόγος 
και την τοποθετεί χρονολογικά στα τέλη του 
5ου π.Χ. αι.  

Χάραγμα πλοίου από την Αμάρυνθο.
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Νόμος της Αρχαϊκής εποχής για την κατασκευή νομισμάτων. έρέτρια - 525 π.Χ.
Αρχαιολογικό Μουσείο έρέτριας.
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ΥΠΟΜΝΗΜΑ

1. Συνοικία Δυτικής Πύλης
2. Συνοικία του λιμανιού
3. Συνοικία του Δαφνηφόρου Απόλλωνος - Αροτρία
4. Ισείο: Λατρεία Ναυστόλου και  Ίσιδος
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«Αρχείο Ελληνοτουρκικού Πολέμου 1897» 
Η αλληλογραφία μεταξύ Υπουργείου 
Ναυτικών (Υπουργός Ν. Λεβίδης) 
και αρχηγού Ανατολικής Μοίρας 
(Πλοιάρχου Κ. Σαχτούρη)
Του Αθανασίου Παπαδημητρόπουλου
Υποπλοιάρχου (ΕΦ/Ο) 
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Χαρακτηριστικό δείγμα του Ιστορικού και φωτογραφικού 
αρχείου της ΥΙΝ (Σύνθεση Σημαιοφόρος (έ) Γ. Μαστρογε-
ωργίου ΠΝ).

Ο Υποπλοίαρχος (ΕΦ/Ο) Αθανάσιος 
Παπαδημητρόπουλος ΠΝ γεννήθηκε 
στην Αθήνα. Είναι απόφοιτος του τμή-
ματος Φιλολογίας του Πανεπιστημίου 
Κρήτης ενώ το διάστημα αυτό παρα-
κολουθεί μεταπτυχιακές σπουδές στο 
Τμήμα Ιστορίας του Ιονίου Πανεπιστη-
μίου στην Κέρκυρα στο ΠΜΣ Ιστορική 
Έρευνα, Διδακτική και Νέες Τεχνολογί-
ες. Είναι μέλος της Ελληνικής Αρχεια-
κής Εταιρείας και συνεργάζεται με 
διάφορους αρχειακούς φορείς, ελλη-
νικούς αλλά και ξένους. Υπηρετεί στην 
Υπηρεσία Ιστορίας Ναυτικού στο Τμή-
μα Ιστορικών Αρχείων και Ναυτικών 
Περιοδικών ως υπεύθυνος του Ιστο-
ρικού Αρχείου ενώ παράλληλα ασχο-
λείται με την επιμέλεια του περιοδικού 
Ναυτική Επιθεώρηση στο οποίο και 
αρθρογραφεί. Ομιλεί την Αγγλική και 
Γαλλική γλώσσα. Είναι παντρεμένος 
και έχει έναν υιό και μία κόρη.
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Εισαγωγή
Στην παρούσα εργασία επιχειρείται να αναδει-
χθεί η αξία και η σημασία των αρχείων στην 
ιστορική έρευνα και η συμβολή τους στην τεκ-
μηρίωση των ιστορικών γεγονότων και την 
ενίσχυση των συμπερασμάτων που εξάγο-
νται. Στην έρευνα και αξιοποίηση των αρχείων 
σήμερα οι ερευνητές διαθέτουν ένα πλήθος 
εργαλείων που προσφέρουν οι νέες τεχνολο-
γίες και που επιτρέπουν την ευχερέστερη και 
αποτελεσματικότερη διαχείριση των ιστορικών 
πληροφοριών. Χωρίς αυτό να συνεπάγεται την 
αντικατάσταση του ερευνητή από έναν ηλε-
κτρονικό υπολογιστή, εντούτοις οι δυνατότητες 
που διανοίγονται στην ιστορική έρευνα σήμερα, 
χάρη στην τεχνολογία και τις εφαρμογές της, 
πολλαπλασιάζονται. 

Με αφορμή και την ψηφιοποίηση μέρους 
του ιστορικού αρχείου της ΥΙΝ που πραγματο-
ποιείται αυτό το διάστημα και που η ολοκλήρω-
σή του προβλέπεται βάσει της σχετικής σύμβα-
σης ανάθεσης και υλοποίησης του έργου στις 
31 Οκτωβρίου 2015, γίνεται αντιληπτό πως ο 

ρόλος των νέων τεχνολογιών στην αρχειακή 
έρευνα είναι πολύ σημαντικός. Και τούτο γιατί 
μετά την παράδοση του έργου, ο ερευνητής θα 
έχει τη δυνατότητα μέσα από μία φιλική προς 
το χρήστη εφαρμογή να αναζητήσει τα αρχεία 
εκείνα που θα έχουν αναρτηθεί στο διαδίκτυο, 
χωρίς να απαιτείται η φυσική του παρουσία ή 
το άνοιγμα των αρχειακών κουτιών.

Το αρχείο που θα παρουσιαστεί φυλάσσε-
ται στο αρχειοστάσιο του ιστορικού αρχείου της 
Υπηρεσίας Ιστορίας Ναυτικού που εδρεύει στο 
Ναυτικό Οχυρό Βοτανικού στο Δήμο Αθηναίων 
στην οδό Μαρκόνι 20 πλησίον  του σταθμού 
του μετρό (στάση Ελαιώνας) και η πρόσβαση 
γίνεται κατόπιν ραντεβού κατά τις εργάσιμες 
ώρες από Δευτέρα έως Παρασκευή, πλην των 
επίσημων αργιών του κράτους και των εορτών 
των Ενόπλων Δυνάμεων. Περισσότερες πλη-
ροφορίες δίνονται στον ακόλουθο ιστότοπο: 
http://www.hellenicnavy.gr/hosted/yin/home.
html. Είναι καταλογογραφημένο σε επίπεδο 
φακέλου με τα εξής χαρακτηριστικά: «Αρχείο 
1897, Κουτί 1, Φάκελος 1».

Χώρος φύλαξης αρχείου ΥΙΝ.
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Τμήμα Ψηφιοποίησης-Μικροφωτογράφησης ΥΙΝ

Κεντρικό σύστημα αποθήκευσης ηλεκτρονικού αρχείου ΥΙΝ
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Για τη διαχείριση και ανάδειξη των ιστορικών 
πληροφοριών που εμπεριέχονται στο εν λόγω αρ-
χείο χρησιμοποιήθηκε το στατιστικό πακέτο spss 
στην έκδοση 20. Αποτελεί ένα ολοκληρωμένο στα-
τιστικό πακέτο που επιτρέπει στο χρήστη του να δι-
αχειριστεί ένα πλήθος δεδομένων τόσο ποσοτικών 
όσο και ποιοτικών. Αναπτύχθηκε στο Πανεπιστήμιο 
Stanford της Καλιφόρνιας το 1965 και από τότε 
έχει σημειώσει τεράστια εξέλιξη αποκτώντας πε-
ρισσότερες δυνατότητες, προσαρμοζόμενο παράλ-
ληλα στις εξελίξεις των υπολογιστικών συστημά-
των και αξιοποιώντας τις ολοένα και μεγαλύτερες 
και ταχύτερες υπολογιστικές τους ικανότητες.1   

Για τις ανθρωπιστικές επιστήμες η αξιοποί-
ηση του εν λόγω «εργαλείου» αποτελεί ένα 
πολύτιμο σύμμαχο και αρωγό που επιτρέπει τη 
διαχείριση πολλών και διαφορετικών δεδομέ-
νων με απότοκο τη διασφάλιση των συμπερα-
σμάτων της έρευνας. Για την παρούσα εργασία 
η χρήση του στατιστικού πακέτου επέτρεψε 
την ανάδειξη στοιχείων που είχαν ένα ιδιαί-
τερο ενδιαφέρον ιστορικά ή αποτύπωναν μία 
διαφοροποίηση στην εξέλιξη των γεγονότων 
συνδεδεμένη με ευρύτερες προεκτάσεις και 
προσεγγίσεις των πληροφοριών που αναδει-
κνύονταν από το συγκεκριμένο αρχείο.  

Περιγραφή του Αρχείου – μέγεθος 
υπόστρωμμα 
Το αρχείο αυτό παραμένει ανέκδοτο προς το 
παρόν ενώ έχει ξεκινήσει η μεταγραφή του με 
σκοπό την έκδοση και δημοσίευσή του μετά την 
ολοκλήρωση της μεταγραφής και το σχολιασμό 
των γεγονότων που αναφέρονται σε συνάρτη-
ση με τις ευρύτερες οικονομικές, κοινωνικές, 
πολιτικές και διεθνείς συνθήκες στις οποίες 
αυτά εντάσσονται. Η κατάσταση του υλικού εί-
ναι αρκετά καλή αλλά η γραφή του κειμένου 
χαρακτηρίζεται μέτρια για τη μεταγραφή της.  

1  Για την εξοικείωση με τις νέες τεχνολογίες και την αξιοποίησή 
τους στην ιστορική έρευνα θα ήθελα να ευχαριστήσω από τη 
θέση αυτή τους καθηγητές μου στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα 
του Ιονίου Πανεπιστημίου και ιδιαίτερα τους Πέτρο Πιζάνια, 
ομότιμο καθηγητή Ιστορίας του Ιονίου Πανεπιστημίου και τέως 
Διευθυντή του μεταπτυχιακού προγράμματος «Ιστορική Έρευνα, 
Διδακτική και Νέες Τεχνολογίες» και Κώστα Αγγελάκο, Αναπλη-
ρωτή Καθηγητή του Ιονίου Πανεπιστημίου και νυν Διευθυντή 
του μεταπτυχιακού προγράμματος, καθηγητή Παιδαγωγικών, 
καθώς και το σύνολο του διδακτικού προσωπικού.

Αποτελείται από 195 χειρόγραφες σελίδες 
μεγέθους Α4 που εμπεριέχουν την αλληλογραφία 
μεταξύ του Υπουργείου Ναυτικών και της Ανατο-
λικής Μοίρας του Ελληνικού Στόλου κατά τη δι-
άρκεια του ελληνοτουρκικού πολέμου του 1897.2 

2  Λανθασμένα ο πόλεμος αυτός έχει χαρακτηριστεί «ατυχής». Πιο 
κατάλληλος θα ήταν ο όρος δυστυχής λόγω και των συνεπειών 
του. 

Κουτί φύλαξης του Αρχείου 1897
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Χρονικά εκτείνεται από τις 6 Απριλίου 1897 μέχρι 
τις 25 Οκτωβρίου 1897.3 Από αυτές μεταγράφη-
καν μέχρι στιγμής 50 επιστολές που αναδεικνύ-
ουν μία συγκεκριμένη πτυχή των γεγονότων που 
έλαβαν χώρα κατά τον ελληνοτουρκικό πόλεμο 
του 1897 και που περιγράφουν τα όσα διεξή-
χθησαν στο θαλάσσιο μέτωπο του πολέμου και 
ειδικότερα στη θάλασσα του Αιγαίου Πελάγους 
και τις παράκτιες περιοχές της.

Περιγραφή του Αρχείου – ιστορική 
ένταξή του
Είναι αλήθεια πως σε πρώτο επίπεδο ανάγνωσης και 
μελέτης των εν λόγω αρχείων οι πληροφορίες που 
παρουσιάζονταν ήταν στενά συνυφασμένες με τη 

3  Οι ημερομηνίες εδώ ακολουθούν τη χρονολόγηση της εποχής 
των γεγονότων με βάση το παλαιό ημερολόγιο. 

δράση της Ανατολικής Μοίρας του Ελληνικού Στόλου 
και μόνο σε επίπεδο γεγονότων. Η σύνδεσή τους όμως 
με το ιστορικό υπόβαθρο της εποχής, τα πρόσωπα και 
τα γεγονότα που προηγήθηκαν αλλά και αυτά που 
ακολούθησαν, οδήγησε σε μια βαθύτερη θεώρησή 
τους και συμπλήρωση-ενίσχυση των όσων συντελού-
νταν πολυεπίπεδα μέσα στην ελληνική κοινωνία αλλά 
και στις διεθνείς συνθήκες όπως διαμορφώνονταν 
εκείνη την περίοδο.4 Έτσι, ενδιαφέρον παρουσιάζει η 
διαφωνία και η σύγκρουση του Αρχηγού της Ανατο-
λικής Μοίρας πλοιάρχου Κωνσταντίνου Σαχτούρη με 
τον Υπουργό των Ναυτικών Νικόλαο Λεβίδη για τις 
ενέργειες και τη δράση των ελληνικών πλοίων που 

4  Προτιμάται εδώ ο όρος διαμορφώνονταν και όχι διαμορφώθη-
καν μιας και οι όποιες συνθήκες διαμορφώνονται ιστορικά, σε 
κάθε επίπεδο της ανθρώπινης δράσης, δεν είναι στατικές αλλά 
δυναμικές και υπό συνεχή εξέλιξη.  

Φάκελος του Αρχείου 1897
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οι πρώτες σελίδες του Αρχείου 1897
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ο Γεώργιος Α΄.
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Γραφική αναπαράσταση του συνόλου των τηλεγραφημάτων ανά ημέρα.

Γραφική αναπαράσταση του συνόλου των τηλεγραφημάτων ανά ημέρα.
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έπιστολές Ν. λεβίδη προς Κ. Σαχτούρη ανά ημέρα

έπιστολές Ν. λεβίδη προς Κ. Σαχτούρη ανά ημέρα
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έπιχειρήσεις κανονιοβολισμού ανά τόπο
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αποτυπώνει τις ιδεολογικές διεργασίες που συντελού-
νταν μέσα στην ελληνική κοινωνία της περιόδου και  
που θα καταλήξει στην παύση και δίκη του πρώτου 
και την αντικατάστασή του από τον ανακληθέντα στην 
ενεργό υπηρεσία με το βαθμό του υποναυάρχου Γε-
ώργιο Σταματέλο. Αναφορικά με αυτή τη διαφωνία και 
το υπόβαθρό της θα εμβαθύνουμε παρακάτω κατά την 
ανάλυση του συγκεκριμένου αρχείου.

Οι πρωταγωνιστές του Αρχείου
Ας δούμε όμως τα πρόσωπα που εμφανίζονται 
περισσότερο στο συγκεκριμένο αρχείο. Ξεκινάμε 
με τον αρχηγό της Ανατολικής Μοίρας πλοίαρχο 
Κωνσταντίνο Σαχτούρη. Πατέρας του ήταν ο Γεώρ-
γιος Σαχτούρης, ο αγωνιστής του 1821 που έλαβε 
μέρος σε πολλές ναυμαχίες κατά τον αγώνα της 
ανεξαρτησίας. Γεννήθηκε στην Ύδρα το 1835 και 

στον ελληνοτουρκικό πόλεμο του 1897 φέροντας 
το βαθμό του πλοιάρχου ήταν αρχηγός της Ανα-
τολικής Μοίρας του ελληνικού στόλου. Κατηγορή-
θηκε για απραξία και αδράνεια και οι κατηγορίες 
εις βάρος του διοχετεύτηκαν από τον σημαιοφόρο 
Ι. Κόκορη με τη μεθόδευση και τη συνεργασία της 
«Εθνικής Εταιρείας», το ρόλο της οποίας θα αναλύ-
σουμε παρακάτω. Ο Βασιλιάς Γεώργιος διέταξε την 
άμεση ανάκλησή του και την αντικατάστασή του από 
τον υποναύαρχο Γεώργιο Σταματέλο που ανακλή-
θηκε γι’ αυτό τον λόγο στην ενεργό υπηρεσία. Στο 
διάστημα που μεσολάβησε από την απομάκρυνση 
του Σαχτούρη (15/4/1897) μέχρι την ανάληψη κα-
θηκόντων από το Σταματέλο χρέη διοικητή ανέλαβε 
ο «αρχαιότερος» των πλοιάρχων Ι. Βώκος. 

Ειδικότερα από την τελευταία επιστολή του Σα-
χτούρη προς τον  Υπουργό των Ναυτικών Λεβίδη 
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γίνεται αντιληπτό πως ανάμεσά τους υπάρχει μία 
εντελώς διαφορετική οπτική και προσέγγιση των 
γεγονότων. Φαίνεται πως η στάση αυτή του Σαχτού-
ρη είναι πιο ρεαλιστική και ανταποκρίνεται καλύτερα 
στις υπάρχουσες καταστάσεις ενώ αυτή του Λεβίδη 
πηγάζει από το ιδεολογικό πλαίσιο-τον εθνικιστικό 
παροξυσμό-που είχε διαμορφωθεί στους κόλπους 
της «Εθνικής Εταιρείας». Οι διαταγές που στέλνονται 
από το Υπουργείο των Ναυτικών θέτουν σε κίνδυνο 
το έμψυχο και άψυχο υλικό της Ανατολικής Μοίρας 
του στόλου χωρίς να λαμβάνουν υπόψη τους κανένα 
πλαίσιο τακτικής με αποτέλεσμα ο στόλος να προ-
βαίνει σε αναποτελεσματικούς κανονιοβολισμούς 
τουρκικών φρουρίων (Καραμπουρνού), ξοδεύοντας 
άσκοπα πυρομαχικά ενώ δεν υπάρχει γνώση και 
εκτίμηση των δυνατοτήτων και των ρόλων που είναι 
ικανά να επιτελέσουν τα διαφόρων τύπων πλοία της 
Ανατολικής Μοίρας του στόλου. Έτσι, η επιμονή για 
παράδειγμα της αποστολής των τορπιλοβόλων και 
της χρήσης τους, μη γνωρίζοντας τις αντοχές τους 
στο διάστημα 12-15 Απριλίου 1897, οδηγεί στην 
πρόκληση ζημιών στους λέβητες και στις μηχανές 
των σκαφών αυτών αλλά και στη δομική τους κα-
τασκευή με κίνδυνο ακόμη και τη βύθισή τους λόγω 
των εξαιρετικά δυσμενών καιρικών συνθηκών που 
δεν επέτρεπαν την επιχειρησιακή αξιοποίησή τους. 
Άλλοτε πάλι η αποστολή ναυτικών αποβατικών αγη-
μάτων για την καταστροφή των τροφίμων και των 
εφοδίων σε περιοχές που εγκαταλείπονταν από τους 
ελληνικούς πληθυσμούς και την προώθηση των 
τουρκικών στρατευμάτων θα οδηγήσει στο θάνατο 
του ανθυποπλοιάρχου Αντωνιάδη, κυβερνήτη του 
τορπιλοβόλου 11 και δυο ναυτών στις 11 Απριλίου 
1897 στη Σκάλα Λεπτοκαρυάς.5

5  Το παρελθόν του Λεβίδη είναι γνωστό. Η προκλητική και επιπόλαιη 
στάση του στα στρατιωτικά ζητήματα είχε φανεί και προηγουμένως 
όταν είχε δώσει εντολή στο Ράινεκ, επικεφαλής της μοίρας πλοίων που 
μετέβησαν στην Κρήτη τέλος Ιανουαρίου 1897, να μη χαιρετήσει την 
τουρκική σημαία. Αντίθετα, ο πρωθυπουργός Δηλιγιάννης είχε ορίσει 
σαφώς να χαιρετήσει την τουρκική σημαία και να έρθει σε συνεννο-
ήσεις με τον τούρκο αρχηγό. Πάντως, στο Υπουργείο Ναυτικών δεν 
υπήρχε την περίοδο αυτή γραφείο επιφορτισμένο με επιχειρησιακές 
μελέτες μετά από παρεμβάσεις των υπασπιστών του βασιλιά που θε-
ωρούσαν πως έτσι θα έχαναν μερίδιο της εξουσίας και του κύρους 
τους. Η πολιτική κατάσταση στην Ελλάδα την περίοδο αυτή αποτυπώ-
νεται χαρακτηριστικά στις στρατιωτικές ενέργειες και τις διπλωματικές 
κινήσεις που παρουσιάζουν μια προχειρότητα και μια σπασμωδικότη-
τα, προϊόν περισσότερο της εσωτερικής κατάστασης της χώρας, μιας 
εθνικιστικής έξαρσης που φυσικό ήταν να οδηγήσει σε περιπέτειες και 
στους σκληρούς όρους συνθηκολόγησης μετά τη λήξη του πολέμου 
με την επιβολή του Διεθνούς Οικονομικού Ελέγχου.

Ο Σαχτούρης από την πλευρά του για να 
μπορέσει να αποδείξει την ορθότητα των 
ενεργειών του κατήγγειλε τον σημαιοφόρο Ι. 
Κόκορη για ψευδείς εις βάρος του κατηγορίες 
αλλά η διαδικασία που ακολουθήθηκε οδή-
γησε στην αθώωση του Κόκορη. Με αφορμή 
αυτό ο Σαχτούρης ζήτησε την παραδειγματι-
κή καταδίκη του και έτσι η υπόθεσή του εκ-
δικάστηκε από το Ναυτοδικείο. Οι εις βάρος 
του κατηγορίες κατέρρευσαν και ειδικότερα 
αναφορικά με την μεταστάθμευση του στό-
λου κοντά στις Σποράδες, δεν ήταν μία κίνηση 
άσκοπη, όπως είχε κατηγορηθεί, αλλά στη-
ριζόταν στον κίνδυνο ναυτικού αποκλεισμού 
του Σαρωνικού από τις Μεγάλες Δυνάμεις και 
στην αμεσότερη αντιμετώπιση του τουρκικού 
στόλου όταν θα διέσχιζε τα Δαρδανέλια.6 Η 
υπόθεση αυτή προκάλεσε το ενδιαφέρον του 
τύπου (ελληνικού και ξένου) και χαρακτηρί-
στηκε ως «Δίκη του Ναυτικού».7 Η αθώωση 
του Σαχτούρη οδήγησε στην ανάκλησή του και 
στην προαγωγή του σε υποναύαρχο. 

Ο Νικόλαος Λεβίδης γεννήθηκε στην Αθήνα 
το 1848 και πέθανε το 1842. Ήταν νομικός και 
πολιτικός. Σπούδασε νομική και φιλολογία και 
εκλεγόταν βουλευτής Αττικής από το 1881 έως 
το 1920. Το 1895 ανέλαβε καθήκοντα Υπουρ-
γού Ναυτικών ενώ νωρίτερα είχε γίνει μέλος 
της «Εθνικής Εταιρείας». Ως δικηγόρος υπερα-
σπίστηκε τους στρατιωτικούς εκείνους που επι-
τέθηκαν στα γραφεία της εφημερίδας και την 
οικεία του Βλάση Γαβριηλίδη, εκδότη της εφη-
μερίδας «Ακρόπολις». Μετά τον ελληνοτουρ-
κικό πόλεμο θα συμμετάσχει στην κυβέρνηση 
του Γεωργίου Θεοτόκη ως Υπουργός Δικαιο-
σύνης το 1903 και ως Υπουργός Εσωτερικών 
το 1908. Διετέλεσε πρόεδρος της Βουλής δύο 
φορές. Η προσωπική του βιβλιοθήκη βρίσκεται 
στο Φιλολογικό Σύλλογο «Παρνασσός». 

6  Υπήρχε άλλωστε και η προηγούμενη εμπειρία του ναυτικού αποκλει-
σμού που είχε επιβληθεί από τις ευρωπαϊκές δυνάμεις στις 26 Απρι-
λίου 1886 όταν η κυβέρνηση Δηλιγιάννη αρνήθηκε να σταματήσει 
τις στρατιωτικές προετοιμασίες κατά της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. 

7  Περισσότερα μπορεί να δει κανείς στις μαρτυρίες των εμπλεκο-
μένων σε αυτή την υπόθεση: Ι. Κόκορης, «Η Δίκη του Ναυτικού 
εν τη δίκη Κόκορη Σαχτούρη», Αθήνα, 1898 και Κ. Σαχτούρης, 
«Υπόμνημα του πλοιάρχου Κ. Γ. Σαχτούρη περί της ενεργείας της 
Ανατολικής Μοίρας κατά το υπό την αρχηγίαν του εξαήμερον 
διάστημα του πολέμου», Αθήνα, 1898.
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Σχολιασμός διαγραμμάτων
Από τα παραπάνω διαγράμματα μπορεί κανείς 
να δει όχι μόνο το πλήθος των τηλεγραφημά-
των και τον αριθμό αυτών που ανταλλάχτηκαν 
μεταξύ Λεβίδη και Σαχτούρη ανά ημέρα αλλά 
μπορούν να εξαχθούν χρήσιμα στοιχεία που 
αποτυπώνονται και στα γεγονότα που περι-
γράφονται στα εν λόγω τηλεγραφήματα. Οι 
κορυφώσεις ή μειώσεις στις επιστολές που 
ανταλλάσσονταν από τους δύο πρωταγωνιστές 
του αρχείου έχουν να κάνουν με τα γεγονό-
τα που διαδραματίζονταν και τη διαφαινόμενη 
σύγκρουση Λεβίδη-Σαχτούρη με κατάληξη την 
παύση του δεύτερου από τα καθήκοντά του. 
Έτσι, η κορύφωση της αλληλογραφίας στις 
9/4/1897 συνδέεται με την επιμονή του Λεβίδη 
για κανονιοβολισμό του Καραμπουρνού και την 
αντίθετη άποψη του Σαχτούρη. Διαφοροποίηση 
έντονη στο πλήθος των επιστολών υπάρχει στο 
διάστημα από 11/4/1897-13/4/1897 όπου ο 
Σαχτούρης με ένα καταιγισμό τηλεγραφημάτων 

δηλώνει την αποτυχημένη τακτική του Λεβίδη 
και τους κινδύνους που αυτή εγκυμονεί ενώ η 
μειωμένη παραγωγή επιστολών από την πλευ-
ρά του Λεβίδη δείχνει την απόφασή του για 
αντικατάσταση πλέον του Σαχτούρη, επηρεα-
σμένος βέβαια από το ιδεολογικό πλαίσιο της 

«Εθνικής Εταιρείας» που μέσα από έναν 
έντονα εθνικιστικό λόγο ήταν διατεθειμένη 
να ρισκάρει τα πάντα και να παρασυρθεί σε 
ένα πόλεμο με την Οθωμανική Αυτοκρατορία 
παντελώς αδικαιολόγητο μα απάνω απ’ όλα 
εντελώς απροετοίμαστη και με κινήσεις παρα-
συρμένες από ένα εθνικιστικό μένος και έναν 
αλυτρωτικό φανατισμό.    

Οι περιοχές δράσης της Ανατολικής 
Μοίρας
Αναφορικά με τις κινήσεις της Ανατολικής 
Μοίρας, τα μέρη στα οποία αναλαμβάνει 
δράση δηλώνονται από τη σχετική αλληλο-
γραφία Λεβίδη- Σαχτούρη ενώ σημειώνονται 

έξώφυλλο έφημερίδας Σκριπ 20-2-1898.
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 ΦέΚ Σύστασης έπιτροπής οικονομικού έλέγχου.
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Χαρίλαος Τρικούπης.

και οι αντίστοιχες ενέργειες-δράσεις που 
συντελούνται κατά τη διάρκεια του πολέμου. 
Ειδικότερα οι περιοχές που εμφανίζονται πε-
ρισσότερο στο συγκεκριμένο αρχείο είναι οι 
ακόλουθες: 

Πρέβεζα, Αμβρακικός, Πηνειός, Πλαταμώ-
νας, Αικατερίνη, Βόλος, Σκιάθος, Ωρεοί, Ήπει-
ρος, Θεσσαλία, Τσάγεζι, Ραψάνη,  Καραμπουρ-
νού, Αιγάνη, Κρήνη, Πυργετός, Λεπτοκαρυά, 
Σκάλα Λεπτοκαρυάς, Κύθηρα, Πόρος. 

Χαρακτηριστικά τα γεγονότα και οι τόποι 
δράσης τους φαίνονται στα παρακάτω δια-
γράμματα. Από αυτά ξεχωρίζει η περιοχή του 
«Καραμπουρνού» και ως γεγονός ο «κανονιο-
βολισμός», κάτι που αποτυπώνεται αντίστοιχα 
και από τα γεγονότα που εμφαίνονται μέσα από 
την επιστολογραφία Λεβίδη-Σαχτούρη. Επιπλέ-
ον, αυτό δηλώνεται και από το γράφημα που 
αποτυπώνει τη χρήση των πλοίων ανά τύπο 
σκάφους αφού τα κανόνια των Θωρηκτών ήταν 
τα πλέον κατάλληλα για μακρινότερες και ισχυ-
ρότερες βολές. 

Το ιστορικό πλαίσιο των γεγονότων:

α) Εισαγωγή
Αλλάζοντας τώρα επίπεδο και φεύγοντας από 
τα ίδια τα γεγονότα που περιγράφονται, αξί-
ζει να αναλύσουμε το ευρύτερο πλαίσιο στο 
οποίο αυτά εντάσσονται για να αντιληφθούμε 
καλύτερα και σφαιρικότερα τις πτυχές τους. Ο 
πόλεμος αυτός που διήρκησε λίγο περισσό-
τερο από 30 ημέρες έληξε με την υπογραφή 
της συνθήκης ανακωχής, μετά από παρέμβα-
ση των Μεγάλων Δυνάμεων με τα οθωμανικά 
στρατεύματα να έχουν καταλάβει τη Θεσσαλία. 
Ακολούθησαν διαπραγματεύσεις μεταξύ των 
εμπολέμων που κατέληξαν στην υπογραφή 
της συνθήκης στις 20 Σεπτεμβρίου του 1897. 
Προβλεπόταν η αποχώρηση των οθωμανικών 
στρατευμάτων από τη Θεσσαλία με την προ-
σάρτηση ενός μικρού τμήματος και η αποζη-
μίωση από την Ελλάδα με την καταβολή ενός 
υψηλότατου τιμήματος. 
Το γεγονός αυτό οδήγησε στην επιβολή του 
Διεθνούς Οικονομικού Ελέγχου στην Ελλάδα 
όπου για την εξόφλησή του εκχωρήθηκαν 
στην Επιτροπή του Διεθνούς Οικονομικού 
Ελέγχου τα μονοπώλια άλατος, πετρελαίου, 
σπίρτων, παιγνιόχαρτων, τσιγαρόχαρτου, σμύ-
ριδας Νάξου, ο φόρος κατανάλωσης καπνού, 
τα τέλη χαρτοσήμου και οι δασμοί του τελω-
νείου Πειραιά. 

β)  Η πολιτική κατάσταση  
στο Ελληνικό κράτος (1880-1897)

Στο σημείο αυτό θα πρέπει να μεταφερθού-
με αρκετά χρόνια πίσω από τα γεγονότα  του 
1897 για να δούμε το τι προηγήθηκε, ποιες 
καταστάσεις είχαν διαμορφωθεί στο εσωτε-
ρικό και στο εξωτερικό και πως συνετέλεσαν 
στα γεγονότα που περιγράφονται στο συγκε-
κριμένο αρχείο. Μετά το Συνέδριο του Βερο-
λίνου θα ξεκινήσουν επαφές μεταξύ Ελλάδας 
και Οθωμανικής Αυτοκρατορίας για τη διευθέ-
τηση των μεταξύ τους συνόρων. Στις επαφές 
αυτές προβλεπόταν και η μεσολάβηση των 
Μεγάλων Δυνάμεων για την επίτευξη της κα-
ταλληλότερης λύσης. Μετά από διαπραγματεύ-
σεις προτάθηκε στην Ελλάδα η προσάρτηση 
της Θεσσαλίας πλην της Ελασσόνας και από 
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την Ήπειρο η περιοχή της Άρτας. Αν και τα 
εδάφη αυτά ήταν αρκετά λιγότερα από αυτά 
που είχαν προταθεί αρχικά στο συνέδριο του 
Βερολίνου, ξεπερνούσαν αρκετά τις προσδο-
κίες που θα μπορούσε να έχει κανείς αναλογι-
ζόμενοι βέβαια και τους συσχετισμούς, όπως 
διαμορφώθηκαν κατά τη διάρκεια της κρίσης 
του Ανατολικού Ζητήματος στα τέλη της δεκα-
ετίας του 1870.8 

Η ενσωμάτωση των νέων περιοχών θα 
προκαλέσει αντιδικίες στο εσωτερικό της χώ-
ρας αναφορικά με το κατά πόσο ήταν επιτυ-
χής η διαπραγμάτευση ή αν θα μπορούσαν να 
είχαν κερδηθεί περισσότερα εδάφη, όπως θα 
εκφραστούν μέσα από την κριτική του Χαρίλα-
ου Τρικούπη από την πλευρά της αντιπολίτευ-
σης απέναντι στον πρωθυπουργό της χώρας 
τότε Αλέξανδρο Κουμουνδούρο. Έτσι, το Δε-

8  Για περισσότερα βλ. Κ. Κωστής, «Τα κακομαθημένα παιδιά της 
Ιστορίας, Η διαμόρφωση του νεοελληνικού κράτους 18ο – 21ο 
αιώνα», Αθήνα, εκδόσεις Πόλις, 2013, σελ. 437-438.

κέμβρη του 1881 ο Τρικούπης θα κερδίσει τις 
εκλογές λαμβάνοντας μάλιστα τη στήριξη βου-
λευτών που είχαν εκλεγεί στις περιοχές που 
είχαν μόλις προσαρτηθεί από την κυβέρνηση 
Κουμουνδούρου. Μετά το θάνατό του το 1883 
θα τον διαδεχθεί ο Θεόδωρος Δηλιγιάννης 
και έτσι σε πολιτικό επίπεδο θα κυριαρχήσει 
ο δικομματισμός ανάμεσα στην τρικουπική και 
δηλιγιαννική παράταξη.9 Τα κόμματα αυτά θα 
αργήσουν να αποκτήσουν σύγχρονους όρους 
και το στοιχείο αυτό θα αποτυπωθεί στις με-
τακινήσεις βουλευτών από το ένα κόμμα στο 
άλλο. 

Ο Χαρίλαος Τρικούπης ως πρωθυπουργός 
της χώρας μέχρι το 1885 θα θέσει σε εφαρ-
μογή το σχέδιό του για μεταρρυθμίσεις και 
εκσυγχρονισμό της χώρας. Αναφορικά με την 
εξωτερική πολιτική θα πρέπει να τη δούμε μέ-
σα στο πλαίσιο της διαμόρφωσης και εξέλιξης 

9 Κ. Κωστής, ο.π. σελ. 440-441.

Γελοιογραφία για το Ναυτικό Αποκλεισμό του 1886.
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Το έμβλημα της «έθνικής έταιρείας».

του πολύπλοκου ανατολικού ζητήματος.10 Για 
την Ελλάδα ανοίγονται δύο δρόμοι. Είτε θα συ-
νεννοηθεί και θα συμπράξει με την Οθωμανική 
Αυτοκρατορία για να αντιμετωπίσει το «σλαβικό 
κίνδυνο» είτε θα συνεργαστεί με τους σλαβι-
κούς πληθυσμούς για να στραφεί εναντίον της 
Οθωμανικής Αυτοκρατορίας.11 

Μάλιστα, ο αναβρασμός και οι αναταραχές 
στη Βαλκανική Χερσόνησο θα καθορίσουν και 
τις ενέργειες του ελληνικού κράτους, όπως 
βέβαια αυτές θα επηρεαστούν και από εσω-
τερικά ζητήματα που θα δούμε παρακάτω. Οι 
προσεγγίσεις που θα προταθούν θα είναι δι-
αφορετικές μεταξύ τους και θα αποτυπωθούν 
στην κοινωνική και πολιτική ζωή του τόπου. Η 
πολιτική του Τρικούπη σε αυτό το ζήτημα θα 
ακολουθήσει την οδό της ψύχραιμης προσέγγι-
σης των εξωτερικών ζητημάτων, ανεπηρέαστη 
από συναισθηματικές εξάρσεις, στερεότυπα και 
κατάλοιπα του παρελθόντος, όσο αυτό βέβαια 
ήταν δυνατό ενώ των αντιπάλων του θα υπο-

10  Για μια συνολική θεώρηση του Ανατολικού Ζητήματος βλ. 
Εδουάρδος Ντριό, Το Ανατολικό Ζήτημα, Από τις αρχές του έως 
τη συνθήκη των Σεβρών τ.1-2, μτφ. Λίνα Σταματιάδη, εκδόσεις 
Ιστορητής, Αθήνα, 2000. 

11  Κ. Κωστής, ο.π σελ. 445. Για μια διαφορετική αλλά ενδιαφέ-
ρουσα θεώρηση του Ανατολικού Ζητήματος και της θέσης της 
Ελλάδας βλ. Μαρξ και Ένγκελς, Η Ελλάδα, η Τουρκία και το 
Ανατολικό Ζήτημα, μτφρ. Παν. Κονδύλης, Αθήνα, Γνώση, 1985 
ιδιαίτερα την εισαγωγή αλλά και ολόκληρο το βιβλίο.

στηρίξει την τακτική των εξεγέρσεων στα υπό 
διεκδίκηση εδάφη. Κύριος κατήγορος της πο-
λιτικής του Τρικούπη θα αναδειχθεί ο Αλέξαν-
δρος Κουμουνδούρος.12 

Για την οργάνωση του στρατού ο Τρικού-
πης θα απευθυνθεί στη Γαλλία τη στιγμή που 
η Αγγλία δεν ήταν πρόθυμη για κάτι τέτοιο αν 
και διάκειτο φιλικά προς την Ελλάδα ενώ η Γερ-
μανία είχε αναλάβει την ανασυγκρότηση του 
οθωμανικού στρατού. Παρά τις προσπάθειες 
των Γάλλων και την ομολογούμενη βελτίωση 
του ελληνικού στρατού παρέμεναν ουσιώδη 
προβλήματα και κυρίως θέματα προσωπικού.13 

Το 1885 πρωθυπουργός της χώρας γίνεται 
ο Θεόδωρος Δηλιγιάννης που είχε συγκεντρώ-
σει όλους εκείνους που ήταν δυσαρεστημένοι 
με την πολιτική του Τρικούπη ή αντιστέκονταν 
στον εκσυγχρονισμό της χώρας. Η εξωτερική 
πολιτική που ακολούθησε ήταν αποτυχημένη 
και αυτό φάνηκε από την πρόκληση του ναυτι-
κού αποκλεισμού της χώρας από τους στόλους 
της Γαλλίας, Αγγλίας, Γερμανίας, Αυστρίας και 
Ιταλίας. 

Το 1886 θα αναλάβει προσωρινά πρω-
θυπουργός ο Τρικούπης ενώ θα κερδίσει τις 
εκλογές του 1887 και θα παραμείνει πρωθυ-
πουργός ως το 1890. Το διάστημα αυτό ο Τρι-
κούπης θα επιχειρήσει να ρυθμίσει το ζήτημα 
της συμμετοχής των αξιωματικών στις βουλευ-
τικές εκλογές επιδιώκοντας να σταματήσει τη 
διαδικασία αναπαραγωγής της ελίτ εκείνης που 
αναδείχθηκε από τον αγώνα της Ανεξαρτησίας 
και που διαχειριζόταν τα πολιτικά και στρατιω-
τικά πράγματα. Ένας άλλος στόχος του ήταν να 
διαλύσει τις οργανώσεις εκείνες, τα διάφορα 
«εθνικά σωματεία» που δρούσαν στον ελληνι-
κό χώρο, επηρέαζαν τη σκέψη και τον προσα-
νατολισμό των ανθρώπων και διαμόρφωναν 
με αυτό τον τρόπο την εξωτερική πολιτική του 
ελληνικού κράτους. Ο Τρικούπης πίστευε δικαι-
ολογημένα πως η εξωτερική πολιτική θα πρέπει 
να διαμορφώνεται από ένα εθνικό κέντρο και 
αυτό ήταν η ελληνική κυβέρνηση. 

12  Για περισσότερα για την εξωτερική πολιτική του Χ. Τρικούπη 
βλ. Ν. Μαρωνίτη, Πολιτική Εξουσία και «Εθνικό Ζήτημα» στην 
Ελλάδα, 1880-1910, Εκδόσεις Αλεξάνδρεια, Αθήνα, 2009, 
σελ. 140-144.

13 Κ. Κωστής, ο.π σελ. 456-459.
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Στη συνέχεια ο Τρικούπης θα παραμείνει 
στην πρωθυπουργία της χώρας μέχρι το 1895 
με μικρά διαστήματα απουσίας. Το σημαντικό 
εκσυγχρονιστικό του πρόγραμμα δεν θα αντέξει 
και θα διακοπεί από την κήρυξη πτώχευσης το 
1893. 

Το 1896 πεθαίνει και στην πρωθυπουργία 
της χώρας θα βρεθεί ο Θ. Δηλιγιάννης από το 
Μάιο του 1895 μέχρι και τον Απρίλιο του 1897 
που θα σημαδευτεί από τον ελληνοτουρκικό 
πόλεμο.  

γ) Τo εξωτερικό πλαίσιο
Μια άλλη παράμετρος που θα πρέπει να τεθεί, 
αποτελεί η γειτνίαση, μετά την πρόσκτηση της 
Θεσσαλίας με τη Μακεδονία. Τα κοινά σύνορα 
με την περιοχή και η δράση των βουλγαρι-
κών ενόπλων σωμάτων σε συνδυασμό με την 
κατάσταση στην Ανατολική Ρωμυλία δημιουρ-
γούσαν μία ακόμη εστία έξαρσης των ελληνι-
κών διεκδικήσεων τις οποίες καπηλεύονταν 
οι διάφορες αυτές «εθνοσωτήριες ομάδες» 

που θεωρούσαν αυτονόητο να διαχειρίζονται 
και να καθορίζουν την εξωτερική πολιτική 
ενός κράτους αγνοώντας βασικά στοιχεία 
της διαμόρφωσης των διεθνών σχέσεων και 
της ορθής αξιολόγησης των εθνικών συμφε-
ρόντων. 
Το ζήτημα αυτό επέτειναν και οι εγειρόμε-
νες διεκδικήσεις στην περιοχή και άλλων 
πληθυσμιακών ομάδων όπως των Ρουμά-
νων και των σλαβόφωνων πληθυσμών. Στη 
Μακεδονία για την ενίσχυση των ελληνικών 
πληθυσμών θα αποσταλούν κρυφά και συχνά 
ανεπίσημα από το ελληνικό κράτος στρατι-
ωτικοί και άλλες ένοπλες στρατιωτικές ομά-
δες. Οι δράσεις αυτές θα αποτελέσουν πάλι 
αντικείμενο προβολής και διαχείρισης των 
διαφόρων «εθνοσωτήριων» ομάδων που θα 
θελήσουν να υποκαταστήσουν το ρόλο του 
κράτους και να κερδίσουν την εύνοια της κοι-
νής γνώμης.

Στο γεγονός αυτό θα πρέπει να προστεθεί 
και το ζήτημα της Κρήτης που τελούσε σε ανά-

Το Θωρηκτό «ΥΔΡΑ».
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λογη βάση με τα όσα αναφέρθηκαν σε σχέση 
με το ζήτημα της Μακεδονίας. Στην Κρήτη η 
κατάσταση έχει να κάνει με τις συγκρούσεις 
των χριστιανικών και των οθωμανικών πλη-
θυσμών που επηρέαζαν και τις σχέσεις ελλη-
νικού κράτους και Οθωμανικής Αυτοκρατορί-
ας. Τα πράγματα θα ενταθούν τον Ιανουάριο 
του 1897, μετά και τα γεγονότα που έλαβαν 
χώρα στην Κρήτη και την εκμετάλλευσή τους 
από τις «εθνοσωτήριες ομάδες» με προεξέ-
χουσα την «Εθνική Εταιρεία» που θα δούμε 
λίγο παρακάτω. Κάτω από την πίεση που 
ασκούσε και τα ερείσματα που είχε αποκτήσει 
σε μεγάλη μερίδα του πληθυσμού και σε δι-
άφορες κοινωνικές τάξεις συμπαρέσυρε την 
ελληνική κυβέρνηση και το Βασιλιά Γεώργιο 
Α΄ στην ανάληψη δράσης υπό το φόβο μάλι-
στα και ενός γενικότερου λαϊκού ξεσηκωμού. 
Στην κίνηση αυτή πρέπει να προσμετρηθεί και 
η αντίδραση της αντιπολίτευσης, όπως εκδη-
λώθηκε από τον Δημήτριο Ράλλη, τον μετέπει-
τα πρωθυπουργό.

Έτσι, αποφασίζεται η αποστολή μοίρας 
ελληνικών πλοίων με επικεφαλής τον Ράινεκ 
την οποία αποτελούν το Θωρηκτό Ύδρα, το 
Μυκάλη, ο Μιαούλης και ο Αλφειός. Στις 27 
Ιανουαρίου στέλνονται έξι τορπιλοβόλα με 
επικεφαλής τον πρίγκιπα Γεώργιο. Από τον 
τρόπο που στήθηκε η επιχείρηση και τη με-
τέπειτα δράση των πλοίων του στόλου φαί-
νεται πως οι αποφάσεις που λαμβάνονταν 
προέρχονταν από τρία διαφορετικά κέντρα. 
Το πρώτο ήταν ο βασιλιάς και οι υπασπιστές 
του, το άλλο ο πρωθυπουργός Δηλιγιάννης 
και το τρίτο ο υπουργός ναυτικών Λεβίδης 
μέλος της «Εθνικής Εταιρείας». 

δ) Η Εθνική Εταιρεία
Περνώντας στη δράση της περιβόητης 
«Εθνικής Εταιρείας» θα δούμε πως ο ρόλος 
της στον ελληνοτουρκικό πόλεμο του 1897 
ήταν κάτι παραπάνω από καταλυτικός. Ήταν 
μία μυστική οργάνωση που συστάθηκε το 
1894, αρχικά από κατώτερους αξιωματικούς 
του στρατού ενώ στη συνέχεια η βάση των 
μελών τη διευρύνθηκε, με σκοπό την ενί-
σχυση των εθνικών διεκδικήσεων αναγνω-
ρίζοντας ότι η πολιτική εξουσία ήταν ανε-

παρκής για να στηρίξει και να προωθήσει τα 
εθνικά ζητήματα. 

Ήταν οργανωμένη κατά τα πρότυπα της Φι-
λικής Εταιρείας αλλά είχε παρερμηνεύσει κατά 
πολύ τους σκοπούς της ή μάλλον τους είχε ερ-
μηνεύσει με βάση το δικό της ιδεολογικό πλαί-
σιο και τον εθνικιστικό παροξυσμό που την 
τροφοδοτούσε ιδεολογικά και πρακτικά, όπως 
θα δούμε παρακάτω. Μέσα σε διάστημα δύο 
ετών θα πολλαπλασιαστούν τα μέλη της ενώ 
παραρτήματά της θα λειτουργήσουν και σε άλ-
λες πόλεις του ελληνικού κράτους. Μέλη της 
θα γίνουν, πέραν των στρατιωτικών, δικαστι-

Γελοιογραφία που αναπαριστά τον Βλάση Γαβριηλίδη.
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Γελοιογραφία για το τέλος του ελληνοτουρκικού πολέμου του 1897 και την επιβολή του διεθνούς οικονομικού 
ελέγχου.
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κοί, καθηγητές, κλπ αλλά και διανοούμενοι και 
καλλιτέχνες με πιο αντιπροσωπευτικούς τον 
Ανδρέα Καρκαβίτσα, τον Γρηγόριο Ξενόπουλο, 
τον Νικόλαο Λύτρα, τον Κωστή Παλαμά, τον 
Νικόλαο Πολίτη κ.α. Η μυστική της οργάνωση 
και η πίστη σε μία αόρατη αρχή που την κα-
θοδηγεί, οδήγησε στην επέκταση της δράσης 
της και στις ελληνικές παροικίες του εξωτερι-
κού, εξασφαλίζοντας όχι μόνο δύναμη από το 
πλήθος των μελών της αλλά και οικονομική 
στήριξη για να επιβάλει τα σχέδιά της. 

Από τα αρχεία της «Εθνικής Εταιρείας»  
που έχουν σωθεί και από άλλες καταγραφές 
υπολογίζεται πως το 1896 είχαν συσταθεί 56 
παραρτήματα σε διάφορες ελληνικές πόλεις 
και 83 υποοργανώσεις στις ελληνικές κοινό-
τητες του εξωτερικού. 

Τα μέλη της υπολογίζονταν τότε σε 3.185. 
Πρόεδρός της ένα χρόνο πριν τον πόλεμο εί-
χε αναλάβει ο ιστορικός και καθηγητής Σπ. 
Λάμπρος χωρίς αυτό να είναι γνωστό στη 
μεγάλη μάζα των μελών της. Η σφραγίδα 
της «Εθνικής Εταιρείας» έφερε στο άνω ημι-
κύκλιο των 16άκτινο ισόκερο σταυρό με τη 
φράση από κάτω «ΕΝ ΤΟΥΤΩ ΝΙΚΑ». Στο κάτω 
ημικύκλιο έφερε χιαστί δύο ξίφη μεταξύ των 
γραμμάτων ΕΕ και κάτω από αυτά τη φράση 
«Η ΑΝΩΤΑΤΗ ΑΡΧΗ».  

Συγκέντρωνε χρήματα από τα μέλη της 
με σκοπό την αγορά σύγχρονου οπλισμού 
για το στράτευμα. Σταδιακά απέκτησε ολοένα 
και πιο έντονη παρουσία στην πολιτική ζωή 
του τόπου όχι μόνο λόγω των καίριων θέσε-
ων που κατείχαν τα μέλη της στην κρατική 
διοίκηση αλλά και με τα συλλαλητήρια και 
τις άλλου είδους δράσεις που αναλάμβανε 
όπως θα δούμε παρακάτω ή με τη διοργά-
νωση μνημόσυνων για όσους είχαν σκοτωθεί 
σε διάφορες εξεγέρσεις στη Μακεδονία και 
την Ήπειρο.     

Χαρακτηριστική στιγμή στη «μεγαλόπνοη» 
δράση της υπήρξε η καταστροφή των γρα-
φείων της εφημερίδας «Ακρόπολις» στις 20 
Αυγούστου 1884, όλου του τυπογραφικού 
εξοπλισμού της αλλά και η ρίψη στο δρόμο 
του οικιακού εξοπλισμού, των αρχείων και 
των βιβλίων από των επάνω όροφο των γρα-
φείων που στεγαζόταν η εφημερίδα και ήταν 

η οικεία του εκδότη της εφημερίδας Βλάση 
Γαβριηλίδη.14 Ευτυχώς, ο ίδιος και η οικογέ-
νειά του απουσίαζαν εκείνη τη στιγμή από το 
σπίτι τους.

Ο Βλάσης Γαβριηλίδης, εκδότης της Ακρό-
πολης, ξεχώριζε για το μαχητικό του λόγο και 
για το νεωτεριστικό του πνεύμα που δικαιο-
λογημένα τον έφερνε σε διαρκή σύγκρουση 
και αντιπαράθεση με τα κακώς κείμενα της 
σύγχρονής του ελληνικής πραγματικότητας 
και τα έντονα προβλήματα της ελληνικής κοι-
νωνίας όπου η ύπαρξη οργανώσεων τύπου 
«Εθνικής Εταιρείας» αποτελούν το χαρακτη-
ριστικότερο δείγμα παρακμής και υστέρησης 
από ένα σύγχρονο και ευνομούμενο κράτος. 

14  Ο Βλάσης Γαβριηλίδης γεννήθηκε στην Κωνσταντινούπολη, 
γιος του χρυσοχόου Γαβριήλ Γαβριηλίδη. Αποφοίτησε από τη 
Μεγάλη του Γένους Σχολή και σπούδασε πολιτικές επιστήμες 
και φιλοσοφία στο Πανεπιστήμιο της Λειψίας, με υποτροφία 
του Γεωργίου Σίνου. Στο χώρο των Γραμμάτων πρωτοεμφανί-
στηκε μετά την επιστροφή του στην Κωνσταντινούπολη από τις 
σελίδες του περιοδικού Επτάλοφος, όπου δημοσίευσε μελέτες 
για την αρχαία ελληνική τραγωδία και το θεατρικό έργο του 
William Shakespeare. Την ίδια χρονιά (1868) εξέδωσε την 
εφημερίδα Ομόνοια, η οποία στη συνέχεια συγχωνεύτηκε με 
την εφημερίδα Νεολόγος. Με αφορμή δημοσίευση άρθρου 
του σχετικά με την καταπίεση της ελληνικής κοινότητας από 
την οθωμανική διοίκηση στην Πόλη, στην εφημερίδα Μεταρ-
ρύθμισις –την οποία εξέδωσε μετά την Ομόνοια – διώχτηκε 
από το Σουλτάνο Αβδούλ Χαμίτ Β΄ και καταδικάστηκε ερήμην 
σε θάνατο. Ο Γαβριηλίδης κατέφυγε κρυφά στην Αθήνα, όπου 
από το 1877 πέρασε το υπόλοιπο της ζωής του. Συνεργάτης 
αρχικά στην Εφημερίδα των Συζητήσεων και στη συνέχεια 
εκδότης του σατιρικού περιοδικού Ραμπαγάς (από κοινού με 
τον Κλεάνθη Τριανταφύλλου), ακολούθησε λίγο αργότερα μο-
ναχική πορεία εκδίδοντας το περιοδικό Μη Χάνεσαι του οποίου 
συνέχεια υπήρξε η εφημερίδα Ακρόπολις, η οποία στάθηκε 
πρωτοποριακή για την εποχή της τόσο ως προς την εμφάνισή 
της, όσο και ως προς την ύλη της. Μέσα από τις σελίδες της 
Ακροπόλεως ο Γαβριηλίδης προσπάθησε να προβάλλει την 
αγάπη του για την πατρίδα του και παράλληλα το θαυμασμό 
του για τα ευρωπαϊκά πολιτιστικά επιτεύγματα. Ο ριζοσπαστι-
σμός του και οι συχνά ακραίες θέσεις του εναντίον θεσμών 
και προσώπων προκάλεσαν αντιδράσεις με αποκορύφωμα την 
καταστροφή των γραφείων της Ακρόπολης το καλοκαίρι του 
1894 από ομάδα της Φρουράς Αθηνών και στη σύλληψή του 
το Νοέμβριο του 1904. Διώχτηκε κατά τη διάρκεια του εθνικού 
διχασμού. Μετά το 1915 άρχισαν οι οικονομικές δυσκολίες. 
Πέθανε το 1920 από καρκίνο στα γραφεία της Ακρόπολης. 
Για περισσότερα βιογραφικά στοιχεία του Βλάση Γαβριηλίδη 
βλ. Γιαλουράκης Μανώλης, «Γαβριηλίδης Βλάσης», Μεγάλη 
Εγκυκλοπαίδεια της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας 5. Αθήνα, Χάρη 
Πάτση, χ.χ., Λαμπρίας Τάκης, «Γαβριηλίδης Βλάσης», Παγκόσμιο 
Βιογραφικό Λεξικό 2. Αθήνα, Εκδοτική Αθηνών, 1984 και Συ-
ναδινός Θ.Ν., «Γαβριηλίδης Βλάσιος», Μεγάλη Ελληνική Εγκυ-
κλοπαίδεια 8. Αθήνα, Πυρσός, 1929. (Πηγή: Αρχείο Ελλήνων 
Λογοτεχνών, Ε.ΚΕ.ΒΙ.).
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Είχε χαρακτηριστεί ως αναρχικός και συχνά 
τον αποκαλούσαν έτσι λόγω του προοδευτι-
κού πνεύματός του. Εκείνο όμως που αποτέ-
λεσε την κορύφωση του παραλογισμού ήταν 
η μη προφυλάκιση κανενός εκ των υπαιτίων 
και η αθώωσή τους μετέπειτα από το Στρατο-
δικείο. Επικεφαλής της ομάδας των δικηγόρων 
των 86 κατηγορούμενων αξιωματικών ήταν ο 
γνωστός μας μετέπειτα Υπουργός Ναυτικών Ν. 
Λεβίδης και ένα από τα πιο ισχυρά μέλη της 
«Εθνικής Εταιρείας», φανατικός υπέρμαχος 
των σκοπών και των επιδιώξεών της. Φαίνε-
ται λοιπόν πως όλα δένουν αρμονικά μέσα σε 
ένα ιστορικό πλαίσιο και πως τίποτα δεν είναι 
τυχαίο αλλά τα γεγονότα λαμβάνουν χώρα μέ-
σα σε μία καθαρά αιτιοκρατική σχέση που τα 
διαμορφώνει.15   

Με την ανακίνηση του Κρητικού Ζητήμα-
τος η «Εθνική Εταιρεία» βρήκε την κατάλληλη 
στιγμή για να επιβάλει τη δύναμή της αλλά 
και να προωθήσει τους στόχους και τις επι-
διώξεις της. Έτσι, όπως είδαμε συνοπτικά και 
παραπάνω, με την άφιξη των ειδήσεων για 
τις σφαγές στην Κρήτη και το θρησκευτικό 
φανατισμό εναντίον των χριστιανικών πλη-
θυσμών του νησιού, άρχισαν να διασπείρουν 
διάφορα φανταστικά σενάρια και να μεγεθύ-
νουν το ζήτημα σε βαθμό που καμία σχέση 
να μην έχει με την πραγματικότητα. Η κυβέρ-
νηση όμως του Θ. Δηλιγιάννη, χωρίς να έχει 
υποψιαστεί το πόσο ισχυρή είχε καταστεί η 
οργάνωση αυτή, τους στόχους και τη δράση 
της, βρέθηκε προ εκπλήξεως και θεωρώντας 
αδύνατο να την πλήξει σε αυτή τη στιγμή, πα-
ρασύρθηκε σε μία παρελκυστική πολιτική που 
ουσιαστικά οδήγησε στην έκρηξη του ελλη-
νοτουρκικού πολέμου του 1897 που κακώς 
έχει μείνει στην ιστορία ως «ατυχής» αλλά θα 
του ταίριαζαν άλλα καταλληλότερα επίθετα για 
να τον χαρακτηρίσουν. Παρασυρμένη σε αυτή 
τη διελκυστίνδα με την «Εθνική Εταιρεία» θα 
αναγκαστεί, υπό το βάρος των πιέσεών της, να 
αποστείλει στην Κρήτη τον Α. Ράινεκ, ως αρ-

15  Για περισσότερα για το περιστατικό αυτό και την επίθεση ενα-
ντίον της εφημερίδας «Ακρόπολις» και του ιδιοκτήτη της βλ. 
Γιάννης Ν. Γιανουλόπουλος, «Η ευγενής μας τύφλωσις...», Εξω-
τερική πολιτική και «Εθνικά Θέματα» Από την Ήττα του 1897 
Έως τη Μικρασιατική Καταστροφή», Αθήνα, 2003, σελ. 4-21.

χηγό της Θωρηκτής Μοίρας και τον Πρίγκιπα 
Γεώργιο ως αρχηγό μοίρας από έξι τορπιλο-
βόλα, τα με αριθμό 1-6 στην Κρήτη. Στις 28 
Μαρτίου 1897 ένοπλο σώμα από 2.600 άτομα 
πέρασε την ελληνοτουρκική μεθόριο στη Θεσ-
σαλία και επιτέθηκε κατά τουρκικών θέσεων 
δίνοντας μία ακόμη αφορμή για την κήρυξη 
του πολέμου από την πλευρά της Οθωμανι-
κής Αυτοκρατορίας. Η επιζήμια «Εθνική Εται-
ρεία» διαλύθηκε το 1899 αφού παρέδωσε τον 
οπλισμό που διέθετε καθώς και το ποσό των 
300.000 δραχμών που είχε συγκεντρώσει 
από τις εισφορές των μελών της.

Ο ελληνοτουρκικός πόλεμος  
του 1897 - μία αποτίμηση    
Αν και δεν είναι το ζητούμενο της παρούσας 
εργασίας η εξαντλητική ανάλυση του ιστορι-
κού πλαισίου στο οποίο εντάσσονται τα γε-
γονότα που εξιστορούνται στο προς μελέτη 
αρχείο, αξίζει να κλείσουμε με μία σύνοψη-
αποτίμηση του ελληνοτουρκικού πολέμου 
του 1897. Ουσιαστικά δηλώνει την αδυναμία 
της πολιτικής ζωής του τόπου αλλά και της 
κοινωνίας στην οποία αυτή διαμορφώνεται, 
μέσα σε μία διαλεκτική σχέση όπου η μία 
επηρεάζει την άλλη, να μετασχηματιστεί, να 
διαμορφώσει σύγχρονους όρους πολιτικής 
δράσης αλλά και να ανταποκριθεί στα αιτή-
ματα και τις ανάγκες της κοινωνίας και της 
εποχής της.  

Σε συνάρτηση με το αρχείο μας, αυτό 
εκφράζεται μέσα από τη σύγκρουση Λεβί-
δη-Σαχτούρη, σύγκρουση που αποτυπώνει 
τα ιδεολογικά ρεύματα και τις ιδιαιτερότητες 
της τότε κοινωνίας. Η σύγκρουση αυτή είναι 
σύγκρουση πολιτική που αποκτά προεκτάσεις 
σχετικές με την άσκηση της εξωτερικής πο-
λιτικής, τους επιδιωκόμενους στόχους αλλά 
και τη μεθόδευση του τρόπου κατάκτησής 
τους. Έτσι, την περίοδο αυτή η πολιτική του 
ελληνικού κράτους διαμορφώνεται από την 
κυβέρνηση Δηλιγιάννη, την «Αυλή» του Βα-
σιλιά Γεώργιου του Α΄ αλλά και την «Εθνική 
Εταιρεία» όπου η κάθε πλευρά προσπαθεί, 
ανάλογα με τα ερείσματα που διαθέτει, να 
επιβάλει τη δική της άποψη στην πολιτική του 
ελληνικού κράτους δημιουργώντας ένα έντο-
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να συγκρουσιακό πλαίσιο επιζήμιο από κάθε 
άποψη για τη διαχείριση των ζητημάτων εκεί-
νων που απασχολούσαν την κοινωνία τότε εί-
τε είχαν να κάνουν με την εξωτερική πολιτική 
είτε με εσωτερικά ζητήματα οργάνωσης και 
λειτουργίας του κράτους. 

Απότοκος των παραπάνω διεργασιών 
εμφανίζεται ο ελληνοτουρκικός πόλεμος 
του 1897 που σε κάθε περίπτωση δεν ήταν 
ατυχής αλλά ατυχής είναι ο χαρακτηρισμός 
αυτός που του αποδίδεται λανθασμένα. Το 
αν εδώ θα πρέπει να συμπεριλάβουμε και τη 
ρευστή κατάσταση στα εξωτερικά ζητήματα 
του ελληνικού κράτους σε συνδυασμό με τις 
ευρύτερες αλλαγές που σημειώνονταν τότε 
στη Βαλκανική Χερσόνησο αποτελεί μία ση-
μαντική παράμετρό αλλά κυρίως θα πρέπει 
να δούμε τις τάσεις και τις στάσεις που δι-
αμορφώνονταν εντός της ελληνικής κοινω-
νίας και της πολιτικής ζωής και με αυτή την 
οπτική να κρίνουμε και τις θέσεις που δια-
μορφώθηκαν. 
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ΑΠΟΣΤΡΑΤΕΙΕΣ

• Τέθηκε σε αυτεπάγγελτη αποστρατεία ως 
Ευδοκίμως Τερματίσας τη σταδιοδρομία του  ο 
Αντιναύαρχος Μάχιμος Παναγιώτης Λίτσας, δι-
ατηρώντας τον τίτλο του Επίτιμου Αρχηγού Στόλου.

• Τέθηκε σε αυτεπάγγελτη αποστρατεία ως 
Ευδοκίμως Τερματίσας τη σταδιοδρομία του  ο 
Αντιναύαρχος Μάχιμος Αλέξανδρος Θεοδοσί-
ου, διατηρώντας τον τίτλο του Επίτιμου Υπαρχη-
γού Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας.

• Τέθηκε σε αυτεπάγγελτη αποστρατεία ως 
Ευδοκίμως Τερματίσας τη σταδιοδρομία του  ο 
Αντιναύαρχος Μάχιμος Αθανάσιος Μακρής, 
διατηρώντας τον τίτλο του Επίτιμου Υπαρχηγού 
Επίτιμου Διευθυντού Δ΄ Κλάδου Γενικού Επιτε-
λείου Εθνικής Άμυνας.

• Τέθηκε σε αυτεπάγγελτη αποστρατεία ως 
Ευδοκίμως Τερματίσας τη σταδιοδρομία του  ο 
Αντιναύαρχος Μάχιμος Παναγιώτης Παστου-
σέας, διατηρώντας τον τίτλο του Υπαρχηγού Γε-
νικού Επιτελείου Ναυτικού.

• Τέθηκε σε αυτεπάγγελτη αποστρατεία ως 
Ευδοκίμως Τερματίσας τη σταδιοδρομία του  ο 
Αντιναύαρχος Μηχανικός Δημήτριος Κωνστα-
ντόπουλος, διατηρώντας τον τίτλο του Επίτιμου 
Διευθυντού Γ΄ Κλάδου Γενικού Επιτελείου Εθνι-
κής Άμυνας.

• Τέθηκε σε αυτεπάγγελτη αποστρατεία ως 
Ευδοκίμως Τερματίσας τη σταδιοδρομία του ο 
Αντιναύαρχος Οικονομικός Δημήτριος Μπα-
λόπουλος, διατηρώντας τον τίτλο του Επίτιμου 
Διευθυντού Οικονομικών Υπηρεσιών και Οικονο-
μικής Επιθεώρησης Πολεμικού Ναυτικού. 

• Τέθηκε σε αυτεπάγγελτη αποστρατεία ως Ευ-
δοκίμως Τερματίσας τη σταδιοδρομία του ο Αντι-
ναύαρχος Υγειονομικού/Ιατρός Ευάγγελος Νε-

ονάκης, διατηρώντας τον τίτλο του Επίτιμου Διευ-
θυντού Υγειονομικού Γενικού Επιτελείου Ναυτικού. 

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

Μάχιμοι: Νικόλαος Λεμονής, Κωνσταντίνος 
Γιαλούσης, Σπυρίδων Πολλάλης, Γεώργιος Σάγος, 
Μιχαήλ Παναγιωτόπουλος, Μενέλαος Κόντης.

Μηχανικός: Δημήτριος Τσάκωνας, Εμμανου-
ήλ Στελιουδάκης.

Υγειονομικού/Ιατροί: Παναγιώτης Δημάκος, 
Ευθύμιος Σταυρόπουλος.

Υγειονομικού/Νοσηλευτικής: Ιωάννα Δια-
μαντάκη-Κούτσου.

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

Μάχιμοι: Ευστάθιος Γρυπάρης, Κωνσταντί-
νος Μονιός, Σπυρίδων Σταυρόπουλος, Ευάγγελος 
Μαρίνος, Αναστάσιος Χαϊδεμενάκος.

Μηχανικοί: Διονύσιος Καψοκέφαλος, Ιωάν-
νης Αγγελόπουλος.

Υγειονομικού/Ιατροί: Σπυρίδων Δημητρί-
ου, Ευάγγελος Σπυρόπουλος, Γεώργιος Πεχλιβα-
νίδης, Δημήτριος Δαυίδης, Ηλίας Χατζημιχάλης.

Υγειονομικού/Οδοντίατρος: Εμμανουήλ 
Αναστασάκης. 

Υγειονομικού/Νοσηλευτικής: Καλλιόπη 
Θωμάκου-Ηλιοπούλου, Χαρίκλεια Λούκου-Νεο-
νάκη, Ευαγγελία Δασκαλάκη.

• Τέθηκε σε αυτεπάγγελτη αποστρατεία ως 
ευδοκίμως τερματίσας τη σταδιοδρομία του 
Πλοίαρχος (Ε) Αντώνιος Κουλίζος.

• Τέθηκαν σε αυτεπάγγελτη αποστρατεία ως 
ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους οι 
παρακάτω Αντιπλοίαρχοι (Ε): Βασίλειος Μπού-
νταλης, Ευάγγελος Πέππας, Κυριάκος Βενιζέλος

ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ - ΑΝΘΥΠΑΣΠΙΣΤΩΝ - ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ
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• Προήχθη στο βαθμό του Πλωτάρχη και 
τέθηκε σε αποστρατεία ο Υποπλοίαρχος (Ε) 
Ευστράτιος Γιουσμάς, προαγωγή λογιζομένη από 
16 Νοεμβρίου 2014, ημερομηνία η οποία είναι η 
προηγούμενη του θανάτου του.

• Τέθηκε σε αποστρατεία ο Υποπλοίαρχος 
Υγειονομικού/Ιατρός Σάββας Βλάχος. 

• Τέθηκε σε αποστρατεία μετά από αίτησή της 
η Υποπλοίαρχος (Ε) Βασιλική Αγγέλη. 

• Τέθηκε σε αποστρατεία μετά από αίτησή της η 
Ανθυποπλοίαρχος (Ε) Φλώρα Παληκαροπούλου. 

• Τέθηκε σε αυτεπάγγελτη αποστρατεία ο Αν-
θυπασπιστής (ΔΙΑΧ) Βησσαρίων Παππάς.

• Τέθηκε σε αποστρατεία μετά από αίτησή της 
με το βαθμό του Ανθυπασπιστή η Αρχικελευ-
στής ΕΜΘ (ΔΙΑΧ/ΧΤ) Μαρία Μήτρου.

• Τέθηκε σε αποστρατεία μετά από αίτησή της 
η Αρχικελευστής ΕΜΘ (ΣΗΜ) Ευρυδίκη Παπα-
βαρσάμη. 

• Τέθηκε σε αποστρατεία μετά από αίτησή του 
με το βαθμό του Επικελευστή ο Κελευστής 
ΕΠ.ΟΠ (ΕΦ) Χρυσόστομος Χοβαρδάς.

• Τέθηκε σε αποστρατεία μετά από αίτησή 
του ο Κελευστής ΕΠ.ΟΠ (ΑΡΜ) Κωνσταντίνος 
Σταλίκας.

ΠΡΟΑΓΩΓΕΣ

• Προήχθησαν στο βαθμό του Αντιναυάρχου 
οι παρακάτω Υποναύαρχοι Μάχιμοι: Γεώργιος 
Γιακουμάκης, Σπυρίδων Δημητρίου.

• Προήχθησαν στο βαθμό του Υποναυάρχου 
οι παρακάτω Αρχιπλοίαρχοι:

Μάχιμοι: Δημοσθένης Χέλμης, Ιωάννης Παυ-
λόπουλος, Βασίλειος Θεολογίτης Αθανάσιος Να-
σόπουλος.

Μηχανικοί: Μιχαήλ Καούτσκης.
Οικονομικού: Χαράλαμπος Παπαδόπουλος.
Υγειονομικού/Ιατρός: Κωνσταντίνος Παϊβανάς.

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

Μάχιμοι: Περικλής Ρουκάς, Πέτρος Νασό-
πουλος, Σταύρος Μπάνος, Ιωάννης Παξιβανάκης, 
Λουκάς Κάτσικας, Ευάγγελος Μαυρεδάκης, Πανα-
γιώτης Λυμπέρης, Παναγιώτης Χατζάκης, Ιωάν-
νης Δρυμούσης Ιωάννης Κοντούλης.

Μηχανικοί: Γεώργιος Μπαμπλένης, Δημήτρι-
ος Σούφρας.

Υγειονομικού/Ιατρός: Δημοσθένης Δαμια-
νός.

• Προήχθησαν στο βαθμό του Πλοιάρχου οι 
παρακάτω Αντιπλοίαρχοι:

Μάχιμοι: Αθανάσιος Ράπτης, Χαράλαμπος 
Θύμης, Ιωάννης Παπακωνσταντίνου, Χρήστος 
Ντεγιάννης, Σπυρίδων Λαγάρας, Δημήτριος Ξι-
φαράς, Λεωνίδας Αναγνωστόπουλος, Νικόλαος-
Ευγένιος Μπάδρας, Πέτρος Στελλάκης, Φώτιος 
Μπότσας, Θεοχάρης Χατζόπουλος, Χαράλαμπος 
Πεγκλίδης.

Μηχανικοί: Κωνσταντίνος Κυριακού, Αντώ-
νιος Βαρελάς, Δημήτριος Μοναχός, Βασίλειος 
Λουκοβίτης.

Οικονομικού: Ιωάννης Τσολτής, Μιχαήλ 
Σούκας, Κωνσταντίνος Τσάκωνας.

Υγειονομικού/Ιατρός: Μιχαήλ Μπουρλάκης.
Υγειονομικού/Νοσηλευτικής: Σπυριδούλα 

Σιγάλα, Αθηνά Αργυράκου, Ζωή Γατζώγια.

• Προήχθη στο βαθμό του Πλωτάρχη η Υπο-
πλοίαρχος Οικονομικού Αθανασία Αλεξούδη.

• Προήχθησαν στο βαθμό του Υποπλοιάρχου 
οι παρακάτω Ανθυποπλοίαρχοι:

Μάχιμος: Σωτήριος Διαμαντάκος.
Οικονομικού: Δημήτριος Καραμάνης, Ευ-

δοκία Δασκάλου, Γεώργιος Νιώτης, Κωνσταντί-
νος Κρικώνης, Πέτρος Καραγκούνης, Βασίλειος 
Φούρλας, Αλέξανδρος-Μάριος Πράττας, Σταύρος 
Γεργεριτάκης, Αργυρούλα Τσιμπού, Ευθύμιος Κα-
ρακάσης, Γεώργιος Κατωπόδης, Δήμητρα Ανα-
γνώστου, Κωνσταντίνος Καραγιάννης, Λάμπρος 
Κωτούλας, Ευάγγελος Μπιμπούδης, Βασίλειος 
Καρατζάς.

• Προήχθη στο βαθμό του Πλωτάρχη ο Υπο-
πλοίαρχος (Ε) Γεώργιος Βαϊραμάκης.
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ΑΥΤΟΙ ΠΟΥ ΕΦΥΓΑΝ

Αντιναύαρχος ε.α.
Νικόλαος Δοντάς ΠΝ
Απεβίωσε την 29η Μαρτίου 2015. Γεννήθηκε 
το 1923 στην Αθήνα. Το 1948 ως στρατεύσι-
μος οπλίτης και πτυχιούχος της Νομικής Σχο-
λής του Πανεπιστημίου Αθηνών εισήλθε στη 
ΣΝΔ, το 1950 αποφοίτησε ως Σημαιοφόρος 
Οικονομικός, το 1951 προήχθη σε Ανθυπο-
πλοίαρχο, το 1955 μετατάχθηκε στο Σώμα της 
Ναυτικής Δικαιοσύνης και προήχθη σε Υπο-
πλοίαρχο, το 1964 σε Πλωτάρχη, το 1968 σε 
Αντιπλοίαρχο, το 1971 μετατάχθηκε στο κοινό 
(διακλαδικό) Σώμα Δικαστικών Συμβούλων και 
προήχθη σε Δικαστικό Σύμβουλο Α΄ Τάξεως, 
το 1976 σε Αναθεωρητή Γ΄ Τάξεως, το 1977 
σε Αναθεωρητή Β΄ Τάξεως το 1979 σε Ανα-
θεωρητή Α΄ Τάξεως και τον ίδιο χρόνο τέθηκε 
σε αποστρατεία. 
Είχε τιμηθεί με τις εξής Ηθικές Αμοιβές:
ΠΑΡΑΣΗΜΑ: Αργυρός Σταυρός του Τάγματος 
τους Φοίνικος, Χρυσός Σταυρός του Τάγμα-
τος του Φοίνικος, Ταξιάρχης του Τάγματος του 
Φοίνικος, Ταξιάρχης του Τάγματος του Γεωρ-
γίου Α΄.
ΜΕΤΑΛΛΙΑ: Στρατιωτικής Αξίας Β΄, Γ΄ και Δ΄ 
Τάξεως.

Αντιναύαρχος ε.α.
Ιωάννης Θεοφιλόπουλος ΠΝ
Απεβίωσε την 19η Μαΐου 2015. Γεννήθηκε το 
1936 στο Ν. Μεσσηνίας. Το 1954 εισήλθε στη 
ΣΝΔ, το 1958 αποφοίτησε ως Σημαιοφόρος 
Μάχιμος, το 1961 προήχθη σε Ανθυποπλοίαρ-
χο, το 1966 σε Υποπλοίαρχο, το 1970 σε Πλω-
τάρχη, το 1974 σε Αντιπλοίαρχο, το 1982 σε 
Πλοίαρχο, το 1985 σε Αρχιπλοίαρχο, το 1988 
σε Υποναύαρχο, το 1989 σε Αντιναύαρχο και το 
1992 τέθηκε σε αποστρατεία.
Είχε τιμηθεί με τις εξής Ηθικές Αμοιβές:
ΠΑΡΑΣΗΜΑ: Ανώτερος Ταξιάρχης του Τάγμα-
τος της Τιμής, Ανώτερος Ταξιάρχης του Τάγ-
ματος του Φοίνικος, Ταξιάρχης του Τάγματος 
της Τιμής, Χρυσός Σταυρός του Τάγματος του 

Γεωργίου του Β΄, Χρυσός Σταυρός του Τάγμα-
τος του Φοίνικος.
ΜΕΤΑΛΛΙΑ: Στρατιωτικής Αξίας Α΄, Β΄, Γ΄ και 
Δ΄ Τάξεως, Αντιδικτατορικού Αγώνος. 
ΔΙΑΜΝΗΜΟΝΕΥΣΕΙΣ: Ηγεσίας Σχηματισμού Με-
γάλης Μονάδος Α΄, Ευδοκίμου Διοικήσεως Α΄, 
Υπηρεσιών Αξιωματικού Επιτελούς Β΄, Παράσημο 
Α΄ Τάξεως Τιμίου Σταυρού Αποστόλου και Ευαγ-
γελιστού Μάρκου από Πατριάρχη Αλεξανδρείας.

Αντιναύαρχος ε.α.
Αναστάσιος Ζωγράφος ΠΝ
Απεβίωσε την 16η Μαΐου 2015. Γεννήθηκε το 
1927 στην Αθήνα. Το 1945 εισήλθε στη ΣΝΔ, 
το 1949 αποφοίτησε ως Σημαιοφόρος Μάχι-
μος, το 1952 προήχθη σε Ανθυποπλοίαρχο, το 
1956 σε Υποπλοίαρχο, το 1961 σε Πλωτάρχη, 
το 1967 σε Αντιπλοίαρχο, το 1972 σε Πλοί-
αρχο, το 1977 σε Αρχιπλοίαρχο, το 1979 σε 
Υποναύαρχο, το 1980 σε Αντιναύαρχο και τον 
ίδιο χρόνο τέθηκε σε αποστρατεία.
Είχε τιμηθεί με τις εξής Ηθικές Αμοιβές:
ΠΑΡΑΣΗΜΑ: Αργυρός Σταυρός Β΄ Τάξεως του 
Φοίνικος, Χρυσός Σταυρός Β΄ Τάξεως του Γε-
ωργίου, Σταυρός Ταξιαρχών Β΄ Τάξεως του 
Φοίνικος.
ΜΕΤΑΛΛΙΑ: Στρατιωτικής Αξίας Β΄, Γ΄ και Δ΄ 
Τάξεως.

Υποναύαρχος ε.α.
Κωνσταντίνος Έξαρχος ΠΝ
Απεβίωσε την 12η Μαρτίου 2015. Γεννήθηκε 
το 1931 στον Πειραιά. Το 1949 εισήλθε στη 
ΣΝΔ, το 1953 αποφοίτησε ως Σημαιοφόρος 
Μάχιμος, το 1956 προήχθη σε Ανθυποπλοίαρ-
χο, το 1960 σε Υποπλοίαρχο, το 1966 σε Πλω-
τάρχη, το 1969 σε Αντιπλοίαρχο, το 1975 σε 
Πλοίαρχο, το 1979 σε Αρχιπλοίαρχο, το 1983 
σε Υποναύαρχο και τον ίδιο χρόνο τέθηκε σε 
αποστρατεία. Το καλοκαίρι του 1953 μετείχε 
στην παροχή αρωγής προς τους σεισμοπαθείς 
των Ιονίων Νήσων και ως Διοικητής Ακταιω-
ρών (1957-1958 Ανθυποπλοίαρχος) μετείχε 
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στην εκκαθάριση του ναρκοπεδίου του Βορείου 
Στενού ν. Κερκύρας.
Είχε τιμηθεί με τις εξής Ηθικές Αμοιβές:
ΠΑΡΑΣΗΜΑ: Χρυσός Σταυρός του Τάγματος 
του Φοίνικος, Χρυσός Σταυρός του Τάγματος 
του Γεωργίου, Ταξιάρχης του Τάγματος του 
Φοίνικος.
ΜΕΤΑΛΛΙΑ: Στρατιωτικής Αξίας Γ΄ και Δ΄ Τά-
ξεως.

Αρχιπλοίαρχος (Μ) ε.α.
Προκόπιος Κάτρης ΠΝ
Απεβίωσε την 3η Μαΐου 2015. Γεννήθηκε το 
1938 στο Ν. Δράμας. Το 1955 εισήλθε στη 
ΣΝΔ, το 1958 αποφοίτησε ως Σημαιοφόρος 
Μηχανικός, το  1962 προήχθη σε Ανθυποπλοί-
αρχο, το 1966 σε Υποπλοίαρχο, το 1971 σε 
Πλωτάρχη, το 1975 σε Αντιπλοίαρχο, το 1982 
σε Πλοίαρχο, το 1985 σε Αρχιπλοίαρχο και τον 
ίδιο χρόνο τέθηκε σε αποστρατεία.
Είχε τιμηθεί με τις εξής Ηθικές Αμοιβές:
ΠΑΡΑΣΗΜΑ: Χρυσός Σταυρός του Τάγματος του 
φοίνικος, Ταξιάρχης του Τάγματος της Τιμής.
ΜΕΤΑΛΛΙΑ: Στρατιωτικής Αξίας Δ΄, Γ΄ και Β΄ 
Τάξεως.

Πλοίαρχος ε.α.
Γεώργιος Δεληγιάννης ΠΝ
Απεβίωσε την 19η Μαΐου 2015. Γεννήθηκε το 
1920 στην Αθήνα. Το 1947 εισήλθε στο ΠΝ, 
ως έφεδρος Αρχικελευστής και ακολούθως τον 
ίδιο χρόνο προήχθη σε Σημαιοφόρο Χημικό και 
τον ίδιο χρόνο σε Ανθυποπλοίαρχο, το 1951 σε 
Υποπλοίαρχο, το 1956 σε Πλωτάρχη, το 1960 
σε Αντιπλοίαρχο, το 1965 σε Πλοίαρχο και το 
1976 τέθηκε σε αποστρατεία.
Είχε τιμηθεί με τις εξής Ηθικές Αμοιβές:
ΠΑΡΑΣΗΜΑ: Αργυρός Σταυρός του Τάγματος 
του Γεωργίου Β΄, Χρυσός Σταυρός του Τάγμα-
τος του Γεωργίου του Β΄, Ταξιάρχης του Τάγ-
ματος του Γεωργίου.
ΜΕΤΑΛΛΙΑ: Στρατιωτικής Αξίας Β΄, Γ΄ Τάξεως 
και Αναμνηστικό μετάλλιο Ιταλογερμανικού Πο-
λέμου Β΄.

Αντιπλοίαρχος (Ε) ε.α.
Σταύρος Παπαδομαρκάκης ΠΝ
Απεβίωσε την 19η Μαΐου 2015. Γεννήθηκε 

το 1934 στην Αθήνα. Το 1955 κατετάγη στο 
ΠΝ, ως Υποκελευστής Β΄, το 1960 προήχθη 
σε Υποκελευστή Α΄, το 1964 σε Κελευστή, το 
1967 σε Ανθυπασπιστή, το 1973 σε Σημαιοφό-
ρο, το 1976 σε Ανθυποπλοίαρχο, το 1980 σε 
Υποπλοίαρχο, το 1985 σε Πλωτάρχη, το 1989 
σε Αντιπλοίαρχο και τον ίδιο χρόνο τέθηκε σε 
αποστρατεία.

Αντιπλοίαρχος (Ε) ε.α.
Βασίλειος Τσιμπέρης ΠΝ
Απεβίωσε την 7η Μαρτίου 2015. Γεννήθηκε το 
1940 στη Δρυμαία - Φθοιώτιδος. Το 1958 κα-
τετάγη στο ΠΝ ως Δίοπος, το 1962 προήχθη σε 
Υποκελευστή Β΄, το 1966 σε Υποκελευστή Α΄, 
το 1969 σε Αρχικελευστή, το 1975 σε Ανθυ-
πασπιστή, το 1980 σε Σημαιοφόρο, το 1983 σε 
Ανθυποπλοίαρχο, το 1987 σε Υποπλοίαρχο, το 
1988 σε Πλωτάρχη, το 1993 σε Αντιπλοίαρχο 
και το ίδιο χρόνο τέθηκε σε αποστρατεία.

Αντιπλοίαρχος (Ε) ε.α.
Θεοχάρης Συμεωνίδης ΠΝ
Απεβίωσε την 31η Μαρτίου 2015. Γεννήθη-
κε το 1949 στο Ν. Φλωρίνης. Το 1966 κατε-
τάγη στο ΠΝ, ως μαθητής τεχνίτης, το 1968 
προήχθη σε Ναύτη Α΄, το 1970 ονομάσθη-
κε Δόκιμος Κελευστής, το 1971 προήχθη σε 
Μόνιμο Κελευστή, το 1974 σε Επικελευστή, 
το 1977 σε Αρχικελευστή, το 1983 σε Ανθυ-
πασπιστή, το 1987 σε Σημαιοφόρο, το 1990 
σε Ανθυποπλοίαρχο, το 1994 σε Υποπλοί-
αρχο, το 1999 σε Πλωτάρχη, το 2001 σε 
Αντιπλοίαρχο και τον ίδιο χρόνο τέθηκε σε 
αποστρατεία.

Πλωτάρχης (Ε) ε.α.
Βασίλειος Αναστασιάδης ΠΝ
Παλαίμαχος Β΄ΠΠ
Απεβίωσε την 24η Απριλίου 2015. Γεννήθηκε 
το 1920 στο Ν. Καβάλας. Το 1938 κατετάγη 
στο ΠΝ, ως Ναύτης, το 1942 προήχθη σε Δίοπο 
και Υποκελευστή Β΄, το 1944 σε Υποκελευστή 
Α΄, το 1952 σε Κελευστή, το 1956 σε Αρχι-
κελευστή, το 1960 σε Σημαιοφόρο, το 1963 
σε Ανθυποπλοίαρχο, το 1967 σε Υποπλοίαρχο, 
το 1971 σε Πλωτάρχη και το 1973 τέθηκε σε 
αποστρατεία.



100  Ναυτική Επιθεώρηση | Τεύχος 592-Τομος 175

Πλωτάρχης (Ε) ε.α.
Μιλτιάδης Λαθούρας ΠΝ
Απεβίωσε την 26η Μαρτίου 2015. Γεννήθηκε 
το 1924 στο Αλιβέρι-Ευβοίας. Το 1950 κατε-
τάγη στο ΠΝ, ως Αρχικελευστής Διδάσκαλος, 
το 1958 προήχθη σε Σημαιοφόρο, το 1961 σε 
Ανθυποπλοίαρχο, το 1966 σε Υποπλοίαρχο, 
το 1974 σε Πλωτάρχη και το 1979 τέθηκε σε 
αποστρατεία.

Πλωτάρχης (Ε) ε.α.
Δημήτριος Πουλάκος ΠΝ
Απεβίωσε την 20η Μαΐου 2015. Γεννήθηκε το 
1928 στο Ν. Μεσσηνίας. Το 1946 κατετάγη στο 
ΠΝ, ως Ναυτόπαις, το 1948 ονομάσθηκε Ναύ-
της Α΄, το 1949 προήχθη σε Δίοπο, το 1952 
προήχθη σε Υποκελευστή Β΄, το 1955 σε Υπο-
κελευστή Α΄, το 1960 σε Κελευστή, το 1964 
σε Αρχικελευστή, το 1969 σε Σημαιοφόρο, το 
1971 σε Ανθυποπλοίαρχο, το 1974 σε Υπο-
πλοίαρχο, το 1980 σε Πλωτάρχη και τον ίδιο 
χρόνο τέθηκε σε αποστρατεία.

Πλωτάρχης (Ε) ε.α.
Δημήτριος Παϊπέτης ΠΝ
Απεβίωσε την 6η Μαΐου 2015. Γεννήθηκε το 
1934 στη ν. Κέρκυρα. Το 1950 κατετάγη στο 
ΠΝ, ως Ναυτόπαις, το 1955 ονομάσθηκε Ναύ-
της Α΄ και τον ίδιο χρόνο προήχθη σε Δίοπο, 
το 1958 σε Υποκελευστή Β΄, το 1962 σε Υπο-
κελευστή Α΄, το 1967 σε Κελευστή, το 1971 
σε Αρχικελευστή, το 1974 σε Σημαιοφόρο, το 
1977 σε Ανθυποπλοίαρχο, το 1981 σε Υπο-
πλοίαρχο, το 1984 σε Πλωτάρχη και τον ίδιο 
χρόνο τέθηκε σε αποστρατεία.

Yποπλοίαρχος (Ε) ε.α.
Εμμανουήλ Παγώνης ΠΝ
Παλαίμαχος Β΄ΠΠ
Απεβίωσε την 21η Απριλίου 2015. Γεννήθη-
κε το 1924 στον Πόρο - Τροιζηνίας. Το 1939 
κατετάγη στο ΠΝ, ως Ναυτόπαις, το 1940 ονο-
μάσθηκε Ναύτης πρότακτος και κατόπιν απο-
φάσεως παρετάθη μέχρι πέρατος πολέμου η 
παραμονή του στο Πολεμικό Ναυτικό. Το 1945 
προήχθη σε Ναύτη, το 1948 ονομάσθηκε Ναύ-
της Α΄, το 1951 προήχθη σε Υποκελευστή Β΄, 
το 1955 σε Υποκελευστή Α΄, το 1962 σε Κε-

λευστή, το 1966 σε Αρχικελευστή, το 1970 σε 
Σημαιοφόρο, το 1971 σε Ανθυποπλοίαρχο, το 
1974 σε Υποπλοίαρχο και τον ίδιο χρόνο τέθη-
κε σε αποστρατεία.  

Yποπλοίαρχος (Ε) ε.α.
Εμμανουήλ Φωκιανός ΠΝ
Απεβίωσε την 31η Μαΐου 2015. Γεννήθηκε το 
1933 στη Νέα Μάκρη-Αττικής. Το 1947 κατε-
τάγη στο ΠΝ, ως Ναυτόπαις, το 1950 ονομά-
σθηκε Ναύτης Β΄ και ακολούθως Ναύτης Α΄, 
το 1951 ονομάσθηκε Δίοπος, το 1955 προήχθη 
σε Υποκελευστή Β΄, το 1958 σε Υποκελευστή 
Α΄, το 1962 σε Κελευστή, το 1966 σε Αρχικε-
λευστή, το 1970 σε Σημαιοφόρο, το 1971 σε 
Ανθυποπλοίαρχο, το 1974 σε Υποπλοίαρχο και 
το 1978 τέθηκε σε αποστρατεία.

Yποπλοίαρχος (Ε) ε.α.
Νικόλαος Γρίβας ΠΝ
Απεβίωσε την 16η Μαρτίου 2015. Γεννήθηκε 
το 1942 στο Ν. Μεσσηνίας. Το 1958 κατετάγη 
στο ΠΝ, ως μαθητευόμενος Ναύτης, το 1962 
ονομάσθηκε Δίοπος, το 1966 προήχθη σε Υπο-
κελευστή Β΄, το 1969 προήχθη σε Επικελευ-
στή, το 1972 σε Αρχικελευστή, το 1978 σε Αν-
θυπασπιστή, το 1984 σε Σημαιοφόρο, το 1988 
σε Ανθυποπλοίαρχο, το 1989 σε Υποπλοίαρχο 
και το 1990 τέθηκε σε αποστρατεία.

Yποπλοίαρχος (Ε) ε.ε.
Εμμανουήλ Σκλαβάκης ΠΝ
Απεβίωσε την 28η Απριλίου 2015. Γεννήθηκε 
το 1967 στην Αθήνα, το 1987 κατετάγη στο 
ΠΝ, ως Δίοπος, το 1990 προήχθη σε Κελευστή, 
το 1993 σε Επικελευστή, το 1996 σε Αρχικε-
λευστή, το 2002 σε Ανθυπασπιστή, το 2008 σε 
Σημαιοφόρο, το 2011 σε Ανθυποπλοίαρχο και 
το 2013 σε Υποπλοίαρχο. Τον τελευταίο χρόνο 
υπηρετούσε στο ΚΕ ΠΑΛΑΣΚΑ. 

Ανθυποπλοίαρχος (Ε) ε.α.
Αθανάσιος Παπαδημητρίου ΠΝ
Απεβίωσε την 8η  Μαρτίου 2015. Γεννήθηκε 
το 1942 στο Ψάρι - Κορινθίας. Το 1955 κατε-
τάγη στο ΠΝ ως Ναυτόπαις, το ίδιο χρόνο ονο-
μάσθηκε Ναύτης Β΄, το 1959 Ναύτης Α΄ και 
τον ίδιο χρόνο προήχθη σε Δίοπο, το 1961, σε 
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Εκ μέρους του Πολεμικού Ναυτικού εκφράζονται τα πιο ειλικρινή συλλυπητήρια
προς τις οικογένειες και τους συγγενείς των εκλιπόντων.

Ευχόμεθα ο Πανάγαθος να τους προσφέρει παρηγορία και δύναμη ψυχής.

Υποκελευστή Β΄, το 1966 σε Υποκελευστή Α΄, 
το 1969 σε Αρχικελευστή, το 1974 σε Ανθυ-
πασπιστή, το 1979 σε Σημαιοφόρο, το 1982 σε 
Ανθυποπλοίαρχο και το 1985 τέθηκε σε απο-
στρατεία.

Ανθυποπλοίαρχος (ΦΑΡ) ε.α.
Γεώργιος Μουλός ΠΝ
Απεβίωσε την 25η Μαΐου 2015. Γεννήθηκε το 
1950 στη ν. Κύθηρα. Το 1974 κατετάγη στο 
ΠΝ, ως Δίοπος Φάρων, το 1976 προήχθη σε 
Κελευστή, το 1979 σε Επικελευστή, το 1982 
σε Αρχικελευστή, το 1988 σε Ανθυπασπιστή, το 
1995 σε Σημαιοφόρο, το 2004 σε Ανθυποπλοί-
αρχο και τον ίδιο χρόνο τέθηκε σε αποστρατεία.

Ανθυποπλοίαρχος (Ε) ε.α.
Καριοφύλλης Καϊτατζής ΠΝ
Απεβίωσε την 11η Απριλίου 2015. Γεννήθηκε 
το 1962 στον Πειραιά. Το 1976 εισήλθε στη 
ΣΔΥΤΕΝ, ως Δόκιμος Κελευστής, το 1981 προ-
ήχθη σε Κελευστή, το 1984 σε Επικελευστή, το 
1987 σε Αρχικελευστή, το 1993 σε Ανθυπα-
σπιστή, το 2000 σε Σημαιοφόρο, το 2003 σε 
Ανθυποπλοίαρχο και τον ίδιο χρόνο τέθηκε σε 
αποστρατεία.

Σημαιοφόρος (Ε) ε.α.
Χρήστος Αυλωνίτης ΠΝ
Απεβίωσε την 21η Μαΐου 2015. Γεννήθηκε το 
1942 στην Αθήνα. Το 1958 κατετάγη στο ΠΝ, 
ως Ναυτόπαις, το 1961 ονομάσθηκε Δίοπος, το 
1965 προήχθη  σε Υποκελευστή Β΄, το 1968 

σε Επικελευστή, το 1971 σε Αρχικελευστή, το 
1977 σε Ανθυπασπιστή, το 1983 σε Σημαιοφό-
ρο και το 1984 τέθηκε σε αποστρατεία.

Ανθυπασπιστής (ΜΗΧ) ε.α.
Δημήτριος Ρουσόπουλος 
Απεβίωσε την 1η Μαΐου 2015. Γεννήθηκε το 
1944 στο Γαλατά Πόρου. Το 1959 κατετάγη 
στο ΠΝ, ως Ναυτόπαις, το 1962 ονομάσθηκε 
Δόκιμος Κελευστής, το 1968 προήχθη σε Επι-
κελευστή, το 1971 σε Αρχικελευστή, το 1984 
σε Ανθυπασπιστή και το 1989 τέθηκε σε απο-
στρατεία.

Αρχικελευστής (ΗΛ) ε.α
Χρήστος Φαγωγένης 
Απεβίωσε την 12η Μαρτίου 2015. Γεννήθηκε 
το 1929 στην ν. Κέρκυρα. Το 1947 κατετάγη 
στο ΠΝ, ως Ναύτης πρότακτος, το 1948 προή-
χθη σε Ναύτη Α΄, το 1950 σε Δίοπο, το 1953 
σε Υποκελευστή Β΄, το 1956 σε Υποκελευστή 
Α΄, το 1961 σε Κελευστή, το 1965 σε Αρχι-
κελευστή και το 1967 τέθηκε σε αποστρατεία.

Αρχικελευστής (ΣΥΓΚ) ε.α.
Παύλος Φλαμούρης
Απεβίωσε την 18η Απριλίου 2015. Γεννήθηκε 
το 1956 στο Ν. Σερρών. Το 1971 εισήλθε στη 
ΣΔΥΤΕΝ, ως Δόκιμος Υπαξιωματικός, το 1974 
ονομάσθηκε Δόκιμος Κελευστής, το 1976 προ-
ήχθη σε Μόνιμο Κελευστή, το 1980 σε Επικε-
λευστή, το 1984 σε Αρχικελευστή και το 1991 
τέθηκε σε αποστρατεία.
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ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ - ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ

1.  Συμμετοχή σε Συμμαχικές - 
Διακρατικές Ασκήσεις

n Την 17η Απριλίου 2015, η Φ/Γ «KOYNTOYΡΙΩΤΗΣ» 
και η ΤΠΚ «ΚΑΒΑΛΟΥΔΗΣ» συμμετείχαν σε συνερ-
γασία PASSEX, με την Φ/Γ «HMAS ANZAC», το ΠΓΥ 
«ΗMAS SUCCESS» και την Φ/Γ «HMNZ TE KAHA» του 
Ναυτικού της Αυστραλίας και Νέας Ζηλανδίας στην 
περιοχή θάλασσας Καρπάθου.

n Την 21η Απριλίου 2015, η Φ/Γ «ΝΑΒΑΡΙΝΟΝ»,  
συμμετείχε σε συνεργασία PASSEX με το Π/Φ «ΗMAS 
SUCCESS» του Ναυτικού της Αυστραλίας στη θαλάσ-
σια περιοχή Βορείου και Κεντρικού Αιγαίου πελάγους.

n Την 28η Απριλίου 2015, η ΤΠΚ «ΛΑΣΚΟΣ» συμ-
μετείχε σε συνεργασία (PASSEX) με το Π/Φ «ΗMAS 
SUCCESS» (Αυστραλία) στη θαλάσσια περιοχή Καρ-
παθίου πελάγους.

n Από 29 Απριλίου έως 14 Μαΐου 2015, διεξήχθη 
η διακρατική άσκηση «NOBLE DINA 2015» με συμ-
μετοχή του ΠΝ με την Φ/Γ «ΣΠΕΤΣΑΙ» - ΤΠΚ «ΚΡΥ-
ΣΤΑΛΛΙΔΗΣ» - Υ/Β «ΤΡΙΤΩΝ» - Ε/Π - Α/Φ, τα «USS 
LABOON» - «USNS P3» (ΗΠΑ) και τα «INS LAHAV» 
- «ΙNS KESHET» - «INS DOLFIN» - «INS TANIN» - «INS 
ROMACH» (ΙΣΡΑΗΛ), στην ευρύτερη θαλάσσια περιο-
χή Κρήτης - Αν. Μεσογείου - Δυτικά Ισραήλ. 

n Την 5η Μαΐου 2015, η Φ/Γ «ΕΛΛΗ»  συμμετείχε σε 
συνεργασία (PASSEX) με την  Φ/Γ «HMAS ANZAC» (Αυ-
στραλία) στη θαλάσσια περιοχή Μυρτώου  πελάγους.

n Από 10 έως 27 Μαΐου 2015, διεξήχθη, στο ΚΕΝΑΠ 
(Ναύσταθμος Σούδας) και στη θαλάσσια περιοχή 
Ανατολικής και Κεντρικής Μεσογείου, η διακρατική 
άσκηση «PHOENIX EXPRESS 15».

  

2.  Επισκέψεις Ξένων Αντιπροσωπειών

n Από 17 έως 20 Απριλίου 2015, ο Αρχηγός Ναυ-
τικού της Αυστραλίας πραγματοποίησε επίσημη επί-
σκεψη στην Ελλάδα κατόπιν προσκλήσεως Αρχη-
γού ΓΕΝ. Την 17η Απριλίου 2015, πραγματοποίησε 
επίσκεψη στο ΓΕΝ και στο ΑΣ όπου επέβη στην Φ/Γ 
«ΣΑΛΑΜΙΣ», στο Υ/Β «ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΗΣ», και στο ΤΠΚ 

«ΤΡΟΥΠΑΚΗΣ». Παράλληλα μετέβη στην ν. Λήμνο 
όπου συμμετείχε στις εκδηλώσεις τιμής και μνήμης  
των πεσόντων της μάχης της Καλλίπολης (ΑΝΖΑC).   

n Την 27η Απριλίου 2015 πραγματοποιήθηκε επί-
σκεψη του Βρετανού First Sea  Lord στην Αθήνα 
(Admiral Sir George Zambellas) και συνάντηση με 
τον Α/ΓΕΝ.

3.  Συμμαχικές - Πολυεθνικές Επιχειρήσεις

α. Επιχείρηση UNIFIL MAROPS  

n Από 4 Φεβρουαρίου έως 11 Μαρτίου, το ΤΠΚ 
«ΜΠΛΕΣΣΑΣ» συμμετείχε στην επιχείρηση «UNIFIL 
MAROPS» στη θαλάσσια περιοχή Λιβάνου. Την 11 
Μαρτίου 2015, αντικαταστάθηκε από το ΤΠΚ «ΔΑΝΙ-
ΟΛΟΣ». Τα πλοία στους πλόες από και προς ν. Κύπρο 
συνέδραμαν στην  επιχείρηση «ΑCTIVE ENDEAVOR».

n Από 11 Μαρτίου έως 16 Απριλίου 2015, το ΤΠΚ 
«ΔΑΝΙΟΛΟΣ» συμμετείχε στην επιχείρηση «UNIFIL 
MAROPS» στη θαλάσσια περιοχή Λιβάνου. Την 16η 
Απριλίου 2015, αντικαταστάθηκε από το ΤΠΚ «ΞΕ-
ΝΟΣ». Τα δύο πλοία στους πλόες από και προς Κύ-
προ συνέδραμαν παράλληλα και στην επιχείρηση 
«ΑCTIVE ENDEAVOR».

n Από 16 Απριλίου έως 26 Μαΐου 2015, το ΤΠΚ 
«ΞΕΝΟΣ» συμμετείχε στην επιχείρηση «UNIFIL 
MAROPS» στη θαλάσσια περιοχή Λιβάνου. Την 26η 
Μαΐου 2015, αντικαταστάθηκε από το ΤΠΚ «ΓΡΗΓΟ-
ΡΟΠΟΥΛΟΣ». Τα δύο πλοία στους πλόες από και προς 
Κύπρο συνέδραμαν παράλληλα και στην επιχείρηση 
«ΑCTIVE ENDEAVOR».

β. Επιχείρηση ACTIVE ENDEAVOUR (ΟΑΕ)

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

n  Από 29 Ιανουαρίου έως 4 Aπριλίου 2015, με 
το ΤΠΚ «ΡΟΥΣΣΕΝ» εν όρμω ΝΣ.
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n  Από 4 έως 30 Aπριλίου 2015, με το ΤΠΚ «ΣΙ-
ΜΙΤΖΟΠΟΥΛΟΣ» εν όρμω ΝΣ.

n  Από 01 έως 21 Μαΐου 2015, με το ΤΠΚ «ΔΑ-
ΝΙΟΛΟΣ» εν όρμω ΝΣ.

n  Από 22 Μαΐου έως 26 Ιουνίου 2015, με το 
ΤΠΚ «ΣΙΜΙΤΖΟΠΟΥΛΟΣ» εν όρμω ΝΣ.

γ.  Συμμετοχή σε Μόνιμες Ναυτικές Δυνάμεις 
ΝΑΤΟ

Από 16 Φεβρουαρίου έως 2 Μαρτίου 2015, η Φ/Γ 
«ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗΣ» συμμετείχε στη μόνιμη ναυ-
τική δύναμη του ΝΑΤΟ SNMG-2 (Standing NΑΤΟ 
Maritime Group 2) στη θαλάσσια περιοχή Αν. Μεσο-
γείου και Αιγαίου.

δ.  Συμμετοχή σε Αποστολές Ευρωπαϊκής  
Ενώσεως

Ουδέν

4.  Κοινωνική προσφορά  
των Ενόπλων Δυνάμεων

α. Αποστολές Εσωτερικού – Εξωτερικού 

n Από 27 Φεβρουαρίου 2015 έως 1 Μαρτίου 2015, 
στο πλαίσιο κατάπλου της Φ/Γ «ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗΣ» 
με πλοία της μόνιμης ναυτικής δύναμη του ΝΑΤΟ 
SNMG-2 στο λιμένα Πειραιά, πραγματοποιήθηκε 
επισκεπτήριο κοινού.

n Από 14 έως 19 Μαρτίου 2015, πραγματοποιήθηκε  
πρόγραμμα Προληπτικής Ιατρικής  σε νήσους Ιονίου, 
με συμμετοχή του ΤΠΚ «ΒΟΤΣΗΣ» και διακλαδικής 
ομάδας τριών ιατρών, με σκοπό την κάλυψη των 
αναγκών προληπτικής ιατρικής και πρωτοβάθμιας 
περίθαλψης των κατοίκων νησιών Ιονίου. Στο πλαί-
σιο του ανωτέρω προγράμματος, το ΤΠΚ «ΒΟΤΣΗΣ» 
κατέπλευσε την 14η Μαρτίου σε ν. Αντίπαξοι, όπου 
εξετάστηκαν 4 κάτοικοι, την 15η Μαρτίου σε ν. Παξοί, 
όπου εξετάσθηκαν 75  κάτοικοι, την 18η Μαρτίου 
2015 σε ν. Οθωνούς, όπου εξετάστηκαν 34 κάτοικοι, 
και την 19η Μαρτίου 2015 σε ν. Ερεικούσα, όπου 
εξετάστηκαν 36 κάτοικοι.

n Από 24η Μαρτίου έως 2 Απριλίου 2015, διατέ-

θηκε η Υ/Φ «ΚΑΛΛΙΡΟΗ» για υδροδότηση Δήμου ν. 
Μεγίστης με 2.000 τόνους νερό.

n Από 27 έως 28 Μαρτίου 2015, διατέθηκε η Φ/Γ 
«ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ» για συμμετοχή σε εορταστικές εκ-
δηλώσεις Παναγίας Θεοσκέπαστης δήμου ν. Άνδρου. 
Την 28η Μαρτίου 2015 κυβερνήτης πλοίου, αντι-
προσωπεία πληρώματος καθώς και ένοπλο άγημα 
συμμετείχαν στις ανωτέρω εκδηλώσεις. Πραγματο-
ποιήθηκε επίσης επίσκεψη στο πλοίο και ομιλία στο 
σύνολο του πληρώματος του Μητροπολίτη Άνδρου 
- Τήνου - Μυκόνου.

n Από 28 Μαρτίου έως 5 Απριλίου 2015, διατέθηκε 
η Υ/Φ «ΠΡΕΣΠΑ» για υδροδότηση Δήμου ν. Κιμώλου 
με 2.000 τόνους νερό.

n Από 7 έως 18 Απριλίου, διατέθηκε η Υ/Φ «ΚΑΛ 
ΛΙΡΟΗ» για υδροδότηση Δήμου ν. Μεγίστης με 2.000 
τόνους νερό. 

n Στο πλαίσιο εφαρμογής προγράμματος Προληπτι-
κής Ιατρικής σε σύμπραξη – συνεργασία του ΠΝ με 
το Σωματείο «ΑΝΟΙΚΤΗ ΑΓΚΑΛΙΑ», την 23η Απριλίου 
2015, διατέθηκε η Κ/Φ «ΝΙΚΗΦΌΡΟΣ» για μεταφορά 
σωματείου (27 ατόμων) από ν. Ικαρία στις ν. Φούρνοι.

n Στο πλαίσιο εφαρμογής προγράμματος Προληπτι-
κής Ιατρικής σε σύμπραξη – συνεργασία του ΠΝ με 
το Σωματείο «ΑΝΟΙΚΤΗ ΑΓΚΑΛΙΑ», την 25η Απριλίου 
2015, διατέθηκε η Κ/Φ «ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ» για μεταφορά 
του σωματείου (27 ατόμων) από λιμένα ν. Φούρνων 
σε λιμένα ν. Λειψών και την 28η Απριλίου 2015, από 
λιμένα ν. Λειψών σε λιμένα ν. Κω.

n Από 1 έως 9 Μαΐου 2015, πραγματοποιήθηκε το 
πρόγραμμα Προληπτικής Ιατρικής αναβαθμισμένης 
δυνατότητας σε νήσους βορείου και ανατολικού Αι-
γαίου και Κυκλάδων με συμμετοχή του ΠΓΥ «ΠΡΟ-
ΜΗΘΕΥΣ» και διακλαδικής ομάδας 10 ιατρών και 2 
νοσηλευτών, με σκοπό την κάλυψη αναγκών προλη-
πτικής ιατρικής και πρωτοβάθμιας περίθαλψης των 
κατοίκων. Στα πλαίσια του ανωτέρω προγράμματος, 
το ΠΓΥ «ΠΡΟΜΗΘΕΥΣ» κινήθηκε ως ακολούθως:

n  Από 30 Απριλίου έως 1 Μαΐου 2015, κατέ-
πλευσε στη ν. Άγιο Ευστράτιο, όπου εξετάστη-
καν συνολικά 43 κάτοικοι.

n  Από 2 έως 03 Μαΐου 2015, κατέπλευσε στις 
ν. Οινούσαι, όπου εξετάστηκαν συνολικά 133 
κάτοικοι.
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n  Από 04 έως 05 Μαΐου 2015, κατέπλευσε στη ν. 
Ψαρά, όπου εξετάστηκαν συνολικά 50 κάτοικοι.

n  Από 05 έως 06 Μαΐου 2015, κατέπλευσε στις 
ν. Αρκούς, όπου εξετάστηκαν συνολικά 3 κά-
τοικοι.

n  Από 7 έως 08  Μαΐου κατέπλευσε στη ν. Δο-
νούσα, όπου εξετάστηκαν συνολικά 40 κάτοικοι.       

β. Κατάσβεση πυρκαγιών – Περιπολίες –  
Επιτήρηση

n Την 10η Απριλίου 2015, διατέθηκαν από ΥΝΤΕΛ 
κατόπιν αιτήματος Δήμου ν. Λέρου, τρία άτομα προ-
σωπικό και ένα πυροσβεστικό όχημα για συνδρομή 
σε κατάσβεση πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε σε οικία 
στην περιοχή Παντέλι.      

γ. Έρευνα – Διάσωση

n Την 28η Φεβρουαρίου 2015, Ε/Π S-70 (ΠN-57) 
διατέθηκε για διάσωση και μεταφορά ασθενούς 
μέλους πληρώματος του δεξαμενόπλοιου «RΑΥ G», 
ιταλικής σημαίας, από τη θαλάσσια περιοχή βόρεια ν. 
Άνδρου σε Ε/Δ της ΑΣΔΕΝ. 

n Την 8η Μαρτίου 2015, διατέθηκε ένα Ε/Π S-70 
(ΠN-59) σε επιχείρηση Έρευνας-Διάσωσης ενός 
αγνοούμενου στη θαλάσσια περιοχή όρμου Σχοινιά.

n Την 24η Μαρτίου 2015, Ε/Π S-70 (ΠN-57) δια-
τέθηκε συμμετείχε σε επιχείρηση Έρευνας/Διάσω-
σης βυθιζόμενου αλιευτικού στη θαλάσσια περιοχή 
Ύδρας – Δοκού.

n Την 6η Απριλίου 2015, Κ/Φ «ΜΑΧΗΤΗΣ» συμμετεί-
χε σε επιχείρηση Ε-Δ στη θαλάσσια περιοχή βόρειο 
- ανατολικά ν. Σύμης.

n Την 6η  Μαΐου 2015, διατέθηκε το ΤΠΚ «ΣΙΜΙΤΖΟ-
ΠΟΥΛΟΣ» για συνδρομή σε επιχείρηση Έρευνας-Διά-
σωσης κινδυνεύοντας σκάφους με 35 επιβαίνοντες 
στη θαλάσσια περιοχή νότια ν. Κάσου.

n Την 9η Μαΐου 2015, διατέθηκε ένα Ε/Π S-70 
(ΠN-51) σε επιχείρηση Έρευνας-Διάσωσης στη 
περιοχή Τζουμέρκα Ιωαννίνων. Το Ε/Π εκτέλεσε 
διάσωση  τραυματισμένου ορειβάτη σε υψόμετρο 
2.000 μέτρων και μεταφορά του στο Α/Δ Ιωαν-
νίνων. 

δ. Αεροδιακομιδές

n Την 7η Μαΐου 2015, διατέθηκε ένα Ε/Π S-70 (ΠN-
57) σε επιχείρηση Διάσωσης ενός Ελβετού υπηκόου, ο 
οποίος μεταφέρθηκε από το κρουαζιερόπλοιο «COSTA 
DELEZIOSA» (σημαίας Ιταλίας) στο Α/Δ  Ελευσίνας.

5. Εκδηλώσεις – Επισκέψεις

n Την 6η Μαρτίου 2015 και στο πλαίσιο εκδηλώσε-
ων εορτασμού 67ης επετείου Ενσωμάτωσης Δωδε-
κανήσων διατέθηκαν, η Κ/Φ «ΝΑΥΜΑΧΟΣ» στο λιμέ-
να ν. Αγαθονησίου και το ΤΠΚ «ΞΕΝΟΣ» στο λιμένα ν. 
Μεγίστης καθώς και το ΠΠ «ΑΝΤΩΝΙΟΥ» στο λιμένα 
ν. Φαρμακονησίου.

n Την 25η Μαρτίου 2015, στο πλαίσιο εορταστικών 
εκδηλώσεων Εθνικής επετείου συμμετείχαν: 

n  Τα Ε/Π ΑΒ-212 ΠΝ-28, ΠΝ-23 τα Ε/Π S-70 
ΠΝ-53, ΠΝ-59 και ΠΝ-61 στην παρέλαση στην 
πόλη των Αθηνών.

n  To K/Φ «ΤΟΛΜΗ» στο λιμένα Μύρινας  ν. Λή-
μνου με συμμετοχή αγήματος προσωπικού 
πλοίου στην παρέλαση.

n  Το ΤΠΚ «ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΣ»  στο λιμένα ν. Με-
γίστης με συμμετοχή προσωπικού πλοίου στην 
δοξολογία, στην κατάθεση στεφάνου και στην 
παρέλαση.    

n Από 27 Μαρτίου έως 3 Απριλίου 2015, πραγμα-
τοποιήθηκε η επίσκεψη κ. Α/ΓΕΝ στις ΗΠΑ συνοδεύ-
οντας τον ΥΕΘΑ και τον Αρχηγό ΓΕΕΘΑ, στα πλαίσια 
των εορτασμών της ομογένειας για την Εθνική επέ-
τειο 25ης Μαρτίου.

n Την 9η Απριλίου 2015, ο Πρόεδρος της Δημοκρα-
τίας συνοδευόμενος από τον κ. ΥΕΘΑ, τον κ. ΥΦΕΘΑ, 
τους Αρχηγούς ΓΕΕΘΑ, ΓΕΝ, ΓΕΣ , ΓΕΑ και Διοικητές 
ΑΣΔΕΝ και 88 ΣΔΙ επισκέφθηκαν την Κ/Φ «ΑΡΜΑΤΩ-
ΛΟΣ» στο λιμένα Μύρινας ν. Λήμνου για ανταλλαγή 
ευχών στο πλαίσιο εορτής του ΠΑΣΧΑ. 

n Από 13 έως 18 Απριλίου 2015, o κ. Α/ΓΕΝ συ-
νοδεύοντας τον κ. ΑΝΥΕΘΑ, μετέβηκαν  στο Rio De 
Janeiro (Βραζιλία) στο πλαίσιο συμμετοχής τους στην 
έκθεση LAAD-20015.

n Από 17 έως 20 Απριλίου 2015, κατέπλευσε στο 
λιμένα Πειραιά το ΠΓΥ «SHALATIN»  σε Λ. Πειραιά, 
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στο πλαίσιο εκπαιδευτικού πλου της Σχολής Ναυτι-
κών Δοκίμων της Αιγύπτου.

n Από 18 έως 20 Απριλίου 2015, η Φ/Γ «ΝΑΒΑ-
ΡΙΝΟΝ», η Κ/Φ «ΑΡΜΑΤΩΛΟΣ» και το Π/Φ «ΗMAS 
SUCCESS» του Ναυτικού της Αυστραλίας κατέπλευ-
σαν στο λιμένα Μύρινας ν. Λήμνου για συμμετοχή 
στις εκδηλώσεις της 100ής επετείου εκστρατείας της 
Καλλίπολης  (ANZAZ). Στην ανωτέρω  εκδηλώσεις 
παρέστη και ο Αρχηγός ΓΕΝ.

n Την 26η Απριλίου 2015, το ΤΠΚ «ΤΡΟΥΠΑΚΗΣ» κα-
τέπλευσε στο λιμένα Πάχης Μεγάρων  για συμμετοχή 
στην εορταστικές εκδηλώσεις μνήμης βύθισης του 
Α/Τ «ΨΑΡΑ»  την 20ή Απριλίου 1941. Στην ανωτέρω 
τελετή παρέστη και ο κ. Α/ΓΕΝ.        

n Από 6 έως 8 Μαΐου 2015, ο κ. Α/ΓΕΝ συμμετείχε 
στη σύνοδο Αρχηγών Ναυτικών Ευρωπαϊκών Χωρών 
(CHENS) που πραγματοποιήθηκε στη Νάπολη Ιταλίας. 

n Από 7 έως 12 Μαΐου 2015, η Φ/Γ «ΣΠΕΤΣΑΙ» και 
το ΤΠΚ «ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΔΗΣ, και από 10 έως 12 Μαΐου 
2015 το Υ/Β «ΤΡΙΤΩΝ» κατέπλευσαν στο λιμένα Χά-
ιφα Ισραήλ στο πλαίσιο συμμετοχής τους στην δια-
κρατική άσκηση «NOBLE DINA  2015».

n Την 11η Μαΐου 2015, το ΤΠΚ «ΞΕΝΟΣ» κατέπλευ-
σε στο λιμένα Βηρυτού  στο πλαίσιο συμμετοχής του 
στην επιχείρηση «UNIFIL MAROPS» όπου το επισκέ-
φθηκε ο Αρχηγός Λιβανικού Ναυτικού.

n Από 15 έως 16 Μαΐου και από 24 έως 25 Μαϊ, 
στο πλαίσιο συμμετοχής στην άσκηση «PHOENIX 
EXPRESS 15», η Φ/Γ «ΑΔΡΙΑΣ» κατέπλευσε στο λιμέ-
να Αυγούστα Ιταλίας.    

n Από 19  έως 21 Μαΐου,  ο κ. Α/ΓΕΝ συμμετείχε 
στο International Military Defense Exhibition (IMDEX  
ASIA 15) που διεξήχθη στη Σιγκαπούρη.  

n Την 21 Μαΐου, το ΤΠΚ «ΚΑΒΑΛΟΥΔΗΣ» κατέπλευσε 
στο λιμένα Καμάρες ν. Σίφνου, όπου και συμμετείχε 
στις εορταστικές εκδηλώσεις Παναγίας Χρυσοπηγής. 
Αντιπροσωπεία του πλοίου συμμετείχε στην  Δοξολο-
γία Ιερού Ναού και στη λιτανεία, ενώ το πλοίο επισκέ-
φτηκαν οι Μητροπολίτες Ιωαννίνων, Γρεβενών και 
Σύρου- Σίφνου, ο Δήμαρχος Σίφνου και ο Έπαρχος 
Κυκλάδων.

n Την 24 Μαΐου 2015 διατέθηκε η ΤΠΚ «ΜΑΡΙΔΑ-
ΚΗΣ» για μεταφορά Ιερού Σκηνώματος Αγ. Βαρβάρας 
από τον λιμένα του Πειραιά στο ΝΣ.

6. Διάφορα Θέματα

n Από 30 Μαρτίου έως 03 Απριλίου, πραγματοποι-
ήθηκε η Εθνική Άσκηση «ΑΙΓΙΑΛΟΣ» στην θαλάσσια 
περιοχή Σαρωνικού κόλπου και κεντρικού Αιγαίου.

n Από 27 έως 30 Απριλίου 2015, διεξήχθη η άσκη-
ση «ΓΡΙΠΟΣ 2/15» με συμμετοχή μονάδων ΑΣ (ΝΘΗ), 
στη θαλάσσια περιοχή κόλπου Μεγάρων - ν. Αίγινας.

n Από 27 έως 30 Απριλίου 2015, διεξήχθη η άσκη-
ση «ΑΣΤΡΑΠΗ 2/15» με συμμετοχή μονάδων ΑΣ (Φ/Γ, 
ΠΓΥ, Υ/Β, ΤΠΚ, Ε/Π),  στη θαλάσσια περιοχή Σαρωνι-
κού κόλπου, Μυρτώου - Δυτικού Αιγαίου πελάγους 
και Κυκλάδων.

n Την 15 Μαΐου 2015, στο πλαίσιο επιχειρησιακής 
εκπαίδευσης πραγματοποιήθηκαν  βολές δύο (2) 
Κ/Β EXOCET MM-38 από τα ΤΠΚ «ΠΕΖΟΠΟΥΛΟΣ» 
και ΤΠΚ «ΛΑΣΚΟΣ» και ενός (1) Κ/Β PENGUIN MK2-
MOD-3 από τη ΤΠΚ «ΣΙΜΙΤΖΟΠΟΥΛΟΣ» στη θαλάσσια 
περιοχή Πεδίου Βολής Κρήτης, με επιτυχή αποτελέ-
σματα και στις τρεις περιπτώσεις. Τις παραπάνω βο-
λές παρακολούθησε, επί της Φ/Γ «ΨΑΡΑ», ο κ. Α/ΓΕΝ, 
συνοδευόμενος από τον Αρχηγό Στόλου.

ΕΞΟΥΔΕΤΕΡΩΣΗ ΠΥΡΟΜΑΧΙΚΩΝ ΑΠΟ ΟΜΑΔΕΣ ΥΠΟΒΡΥΧΙΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ

α.α ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗ

1 06-03-2015 Στο λιμένα Πατρών

2 01-03-2015 Στο λιμένα Ρεθύμνου ν. Κρήτης

3 19-04-2015 Στη θαλάσσια περιοχή Καρνάγιου Μούδρου ν. Λήμνου
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Βολή Κ/Β βλήματος EXOCET MM-38 από ΤΠΚ «ΠέΖοΠοΥλοΣ»

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



Τεύχος 592-Τομος 175 | Ναυτική Επιθεώρηση  107

διεξάγεται στην περιοχή Μυρτώου η άσκηση «ΑΣΤΡΑ-
ΠΗ 2/15» με συμμετοχή φρεγατών, πυραυλακάτων, 
υποβρυχίων, ελικοπτέρων και ομάδων της ΔΥΚ. Πα-
ράλληλα, μονάδες της ασκήσεως συμμετέχουν και 
στην άσκηση ‘’ΗΝΙΟΧΟΣ 15’’ της ΠΑ. Στο πλαίσιο της 
ασκήσεως «ΑΣΤΡΑΠΗ 2/15» σήμερα, Τρίτη 28 Απρι-
λίου 2015, ο Αρχηγός ΓΕΝ, Αντιναύαρχος Ευάγγελος 
Αποστολάκης ΠΝ, επέβη στη φρεγάτα «ΝΑΒΑΡΙΝΟΝ», 
συνοδευόμενος από τον Αρχηγό Στόλου Αντιναύαρχο 
Γεώργιο Γιακουμάκη ΠΝ, και παρακολούθησε δραστη-
ριότητες επιχειρησιακής εκπαίδευσης καθώς και πυρά 
πλοίων στο Πεδίο Βολής Καράβια.

Η Μπάντα του Πολεμικού Ναυτικού 
στο Ζάππειο για τα 70 χρόνια της 
νίκης στο Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο

Την 9η Μαΐου 2015, 
η Μπάντα του Πολε-
μικού Ναυτικού συμ-
μετείχε σε συναυλία, η 
οποία πραγματοποιή-
θηκε στο πλαίσιο των 
εορταστικών εκδηλώ-
σεων, με αφορμή την 
εβδομηκοστή επέτειο 

της νίκης στο Β' Παγκόσμιο Πόλεμο. Η εν λόγω εκ-
δήλωση οργανώθηκε από τη Συντονιστική Επιτροπή 
Ρώσων συμπατριωτών της Ελλάδας και πραγματοποι-
ήθηκε στον προαύλιο χώρο του Ζαππείου Μεγάρου.

Εορτασμός Αγίων Κωνσταντίνου 
και Ελένης Προστατών Τμήματος 
Πυρομαχικών ΝΣ/ΔΝΟ

Από τον Εορτασμό  
Αγίων Κωνσταντίνου 
και Ελένης Προστατών 
Τμήματος Πυρομαχικών 
ΝΣ/ΔΝΟ που πραγματο-
ποιήθηκε την 21η Μαΐ-
ου 2015 και Συνεορτα-

σμού Ημέρας Θεμελίωσης του Ν. Σαλαμίνας με 
Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών ΠΝ (κλιμακίου  
Σαλαμίνας).

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΤΥΠΟΥ

Επίσκεψη Αρχηγού ΓΕΝ στη ΣΕΘΑ
Από το Γενικό Επιτελείο Ναυτι-
κού ανακοινώνεται ότι την 24η 
Απριλίου 2015, ο Αρχηγός ΓΕΝ, 
Αντιναύαρχος Ευάγγελος Απο-
στολάκης ΠΝ, επισκέφθηκε τη 
Σχολή Εθνικής Άμυνας (ΣΕΘΑ), 
όπου πραγματοποίησε ομιλία 
με θέμα «Προκλήσεις, Προοπτι-

κή και Στρατηγικοί Στόχοι του Πολεμικού Ναυτικού».

Παρουσία Αρχηγού ΓΕΝ στην 
εκδήλωση Μνήμης για τη Βύθιση  
του Αντιτορπιλικού «ΨΑΡΑ»

Από το Γενικό Επιτε-
λείο Ναυτικού ανα-
κοινώνεται ότι την 
Κυριακή 26 Απριλί-
ου 2015, ο Αρχηγός 
ΓΕΝ Αντιναύαρχος 
Ευάγγελος Αποστο-

λάκης ΠΝ, παρέστη στην εκδήλωση Μνήμης της 
βύθισης του Αντιτορπιλικού «ΨΑΡΑ». Η εκδήλωση 
πρα-γματοποιήθηκε στον όρμο Πάχης Μεγάρων, 
με τη συμμετοχή του ΤΠΚ «ΤΡΟΥΠΑΚΗΣ». Το Αντι-
τορπιλικό «ΨΑΡΑ» βυθίσθηκε μαχόμενο, την Κυρι-
ακή του Πάσχα στις 20 Απριλίου του 1941, στην 
περιοχή του κόλπου των Μεγάρων, όπου ήταν 
αγκυροβολημένο με άλλα πλοία του Στόλου, από 
επίθεση Γερμανικών βομβαρδιστικών με συνολι-
κές απώλειες 37 άνδρες του πληρώματος.

Άσκηση «ΑΣΤΡΑΠΗ 2/15» 
Παρακολούθηση Δραστηριοτήτων 
Επιχειρησιακής Εκπαίδευσης  
από τον Αρχηγό ΓΕΝ 

Από το Γενικό Επιτελείο 
Ναυτικού ανακοινώνε-
ται ότι από 27 έως 30 
Απριλίου 2015, στο πλαί- 
σιο της ετήσιας προγραμ- 
ματισμένης επιχειρησιακής 
εκπαίδευσης του Στόλου, 
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ΝΕΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ

ΣΑΡΑΝΤΟΣ Ι. ΚΑΡΓΑΚΟΣ
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Το κείμενο, που ακολουθεί, αφορά στην πα-
ρουσίαση του πονήματος του Πλοιάρχου (ΥΙ) 
Αριστείδη Γ. Διαμαντή ΠΝ, με τίτλο “Ναύαρχος 
Παύλος Κουντουριώτης (1855-1935): Μια 
ψυχογραφική προσέγγιση”, που εξέδωσε η 
Υπηρεσία Ιστορίας Ναυτικού του Γενικού Επι-
τελείου Ναυτικού και παρουσίασε ο καθηγητής 
ιστορικός-συγγραφέας κ. Σαράντος Καργάκος 
την Κυριακή 4 Μαΐου στο Πολιτιστικό Κέντρο 
Παπάγου (ΠΟ.ΚΕ.ΠΑ.) στο πλαίσιο της προβολής 
του συγγραφικού έργου των Αξιωματικών των 
Ενόπλων Δυνάμεων από την Πνευματική Εστία 
Παπάγου.

Κάποιοι, που απεχθάνονται τις εθνικές 
εξάρσεις και αναπάλσεις, είχαν την κρυφή ελ-
πίδα, ότι τα εκατό χρόνια από την έναρξη και τη 
λήξη των Βαλκανικών πολέμων θα περάσουν 
στα μουγγά, αλλά γελάστηκαν φρικτά. Επί μία 
διετία σε όλες τις πόλεις (με θλιβερή εξαίρεση 
τους δήμους Αθηνών και Θεσσαλονίκης), σε 
όλα τα χωριά, από τις τοπικές και στρατιωτικές 
αρχές, από συλλόγους, συνδέσμους και λοιπά 
σωματεία έγιναν περίλαμπρες εκδηλώσεις, για 
να προβληθεί και να τιμηθεί το μεγάλο εκείνο 
γεγονός, που αποτελεί το ευτυχέστερο κεφά-
λαιο της νεώτερης ελληνικής ιστορίας: εντός 
10μήνου, ήτοι από  τις 5 Οκτωβρίου του 1912 
ως τις 10 Αυγούστου 1913, η Ελλάς διπλασιά-
στηκε εδαφικά και πληθυσμιακά.

Παράλληλα με τις εκδηλώσεις, εκδόθηκε 
μια εκατοντάδα βιβλίων, ημερολογίων, λευκω-
μάτων, που όλα αναφέρονται ολικά (όπως το 
ημέτερο “Η Ελλάς κατά Βαλκανικούς πολέμους 
1912-1913”, που κυκλοφορήθηκε τον Νοέμ-
βριο του 1913) ή μερικά στα στρατιωτικά ή 
πολιτικά γεγονότα εκείνης της θριαμβευτικής 
περιόδου. Κάποια αναφέρονται ειδικά στους 
πρωταγωνιστές, στρατιωτικούς ή πολιτικούς. 
Στην κατηγορία αυτή εντάσσεται και το σήμερα 
παρουσιαζόμενο βιβλίο του παλαιού μου μαθη-
τή και σήμερα λαμπρού θεράποντα του Ασκλη-
πιού κ. Αριστείδη Διαμαντή.

Ο κ. Διαμαντής, επειδή συμβαίνει, εκτός από 
φιλίστωρ, να είναι και γιατρός του Πολεμικού 
Ναυτικού, επέλεξε σε μια κομψή έκδοση να μας 
παρουσιάσει τη ζωή και τη δράση του ναυάρ-
χου Παύλου Κουντουριώτη.

Ο Παύλος Κουντουριώτης, γόνος της επι-
φανέστερης υδραϊκής οικογένειας, υπήρξε ο 
αρχιτέκτονας των κατά θάλασσα νικών μας 
κατά την κρίσιμη φάση της ελληνοτουρκικής 
συγκρούσεως. Αλλ’ είναι χρέος μας να τονίσου-
με, ότι παρά την αναδιοργάνωση του στρατού, 
είναι αμφίβολο αν οι Βούλγαροι θα μας δέχο-
νταν στην Βαλκανική Συμμαχία, παρότι ήταν γι’ 
αυτούς μια λεόντειος συμμαχία, αν δεν είχα-
με το ισχυρό «ατού» της ναυτικής παρουσίας. 
Τόσον αυτοί όσον και οι Σερβομαυροβούνιοι 
είχαν ανάγκη του ελληνικού πολεμικού αλλά 
και εμπορικού στόλου. Χωρίς τον ελληνικό στό-
λο οι Τούρκοι θα μπορούσαν να μεταφέρουν 
στρατεύματα από πολλά σημεία  της απέραντης 
αυτοκρατορίας τους σε διάφορα πολεμικά μέ-
τωπα, οπότε η νίκη των Συμμάχων θα ήταν 
αμφίβολη. Ο ελληνικός στόλος με την απελευ-
θέρωση των νησιών του Αρχιπελάγους και των 
νησιών του βορείου Αιγαίου, κυρίως όμως με 
τις θριαμβευτικές νίκες κατά τις ναυμαχίες της 
Έλλης και την Λήμνου συνέβαλε καθοριστικά 
όχι μόνο στο θρίαμβο των ελληνικών αλλά και 
των συμμαχικών όπλων. Αν σκεφθούμε το τι 
αναστάτωση προκάλεσε το θωρηκτό ‘Χαμηδιέ’ 
στα συμμαχικά επιτελεία, που ξέφυγε από τα 
Στενά, αρκεί για να καταδειχθεί το μέγεθος της 
ελληνικής ναυτικής συμβολής στον εγκλωβισμό 
εντός των Στενών του τουρκικού στόλου και, 
κατά συνέπεια, στην πολεμική του αχρήστευση. 
Όσο κι αν οι περισσότερες και κρισιμώτερες 
μάχες εκ μέρους των Συμμάχων δόθηκαν στη 
στεριά, η τελική νίκη είναι, αλλού κατά μικρό κι 
αλλού κατά μεγάλο ποσοστό, άρωμα θαλάσσης.

Οι νίκες σ’ έναν πόλεμο δεν είναι αποτέ-
λεσμα αριθμητικών μεγεθών αλλά και της 
ορθής επιλογής καλών πολεμικών ηγετών. Ο 
Κουντουριώτης έγινε αρχηγός του στόλου κατά 
τις παραμονές των Βαλκανικών πολέμων και 
προήχθη σε ναύαρχο στις 5 Οκτωβρίου 1912, 
ημέρα ενάρξεως του πολέμου. Ήταν τότε 57 
ετών. Ο Βενιζέλος, ως υπουργός του πολέ-
μου, γνώριζε την προηγούμενη ναυτική δράση 
του στις μάχες της Κρήτης και της Θεσσαλίας 
κι  ακόμη τον πρώτο διάπλου του Ατλαντικού 
από το ελληνικό εύδρομο ‘Ανδρέας Μιαούλης’ 
το 1901 υπό τη διεύθυνση του τότε αντιπλοι-
άρχου Κουντουριώτη. Αλλ’ αυτό που εξετίμησε 
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περισσότερο ο δαιμόνιος Κρητικός στο πρόσω-
πο του Κουντουριώτη ήταν η τόλμη. Όσο κι αν 
ο στόλος μας είχε ενισχυθεί με την αγορά του 
θωρηκτού  ‘Αβέρωφ’, ελάχιστα πράγματα θα 
πραγματοποιούσε, αν εφάρμοζε μια δειλή τα-
κτική σαν αυτή των Ιταλών στον Β΄ Παγκόσμιο 
πόλεμο, με αποτέλεσμα ν’ αφήσουν την κυρι-
αρχία της Αν. Μεσογείου στον τολμηρό Κάν-
νινγκαμ. Ο Βενιζέλος ήθελε ναύαρχο με ψυχή 
πυρπολητή και τον βρήκε στο πρόσωπο του 
Κουντουριώτη. Κι ο Κουντουριώτης δικαίωσε 
τις προσδοκίες του.

Δεν θα επεκταθώ στην όλη πολεμική και 
πολιτική δράση του Παύλου Κουντουριώτη, 
την οποία καταγράφω στα βιβλία μου για  τους 
Βαλκανικούς πολέμους και για τον πόλεμο στη 
Μικρασία.  Εξ άλλου εκτενέστερη αναφορά 
γίνεται στο σήμερα παρουσιαζόμενο βιβλίο. 
Όπως ακούσατε, ο συγγραφέας είναι στρατι-
ωτικός γιατρός. Προ μηνός, στις 6 Απριλίου, 
στο χώρο αυτό, παρουσιάζοντας το βιβλίο του 
ταξιάρχου Νοταρίδη για το στρατηγό Στανωτά, 
είχα πει καυστικά, πως αν δεν υπήρχαν στον 
καιρό μας κάποιοι προικισμένοι γιατροί και 
στρατιωτικοί τόσο η λογοτεχνία μας, κυρίως η 
ποίηση, όσο και η ιστορία μας θα κινούνταν σε 
επίπεδα πολύ χαμηλά. Διότι οι πανεπιστημιακές 
ιστορικές σχολές λειτουργούν σε λυκοφωτικές 
αποχρώσεις, κάποιοι δε πανεπιστημιακοί έχουν 
βαλθεί να ξεθεμελιώσουν την ελληνική ιστορία, 
για να γίνουν αρεστοί σε κάποια ξένα κέντρα 
εξουσίας ή πρακτορικά επιστημονικά-δήθεν-
ιστορικά ινστιτούτα. Κάποιοι μάλιστα εκτίθε-
νται και ως υποψήφιοι στις τωρινές δημοτικές 
εκλογές.

Ο κ. Διαμαντής δούλεψε με μεθοδολογία 
ιατρική, που είναι η καλύτερη για τη συγγραφή 
ιστορίας. Άλλωστε, ο κορυφαίος των ιστορικών 
όλων των εποχών, ο Θουκυδίδης, είχε μαθη-
τεύσει κοντά στον Ιπποκράτη κι έτσι μπόρεσε 
να μας δώσει, δια της περιγραφής της πιο τρα-
γικής εμφύλιας συγκρούσεως κατά την αρχαι-
ότητα, την παθολογία του πολέμου. Ο κ. Δια-
μαντής, όπως και ο Θουκυδίδης, ξεκινά ab ovo 
(=εκ του ωού), δηλαδή από την αρχή, δίνοντας 
μας το «ιστορικό» του βιογραφούμενου προσώ-
που. Ο Παύλος Κουντουριώτης δεν βγήκε από 
το πουθενά, ούτε ήταν κατασκευή μιας ένδοξης 

προγονικής κληρονομιάς. Από δόκιμος β΄ τά-
ξεως το 1874, σε ηλικία 19 ετών είχε πλούσια 
ναυτική δράση μέχρι να φθάσει στα τρόπαια 
των Βαλκανικών. Του καταλογίσθηκε, ιδιαίτερα 
από Άγγλους αξιωματικούς του ναυτικού αλόγι-
στος τόλμη. Αλλά ο Νέλσων, αν ήταν στη θέση 
του Κουντουριώτη, θα έπραττε το ίδιο. 

Ο κ. Διαμαντής μας έχει δώσει, ως κυττα-
ρολόγος, την κυτταρική σύσταση του ναυάρ-
χου, ο οποίος αφού επί 41 χρόνια διέπρεψε 
στη θάλασσα, ακολούθως στις 15 Οκτωβρίου 
1915 μετέσχε της πολιτικής ως υπουργός των 
Ναυτικών στην Κυβέρνηση Σκουλούδη, με τον 
οποίο διεφώνησε και παραιτήθηκε. Το επόμενο 
έτος με τον Ελευθέριο Βενιζέλο και τον Πα-
ναγιώτη Δαγκλή, τον επιτελάρχη των Βαλκα-
νικών, σχημάτισαν την τριανδρία που ηγήθηκε 
του κινήματος της Εθνικής Αμύνης με έδρα τη 
Θεσσαλονίκη. Η Τριανδρία ενέταξε την Ελλάδα 
στο πλευρό των Συμμάχων, με αποτέλεσμα με-
τά τη νίκη τα όρια της Ελλάδος να εκταθούν ως 
τα πρόθυρα της βασιλεύουσας και να της πα-
ρασχεθεί δικαίωμα κατοχής στην περιοχή της 
Σμύρνης. Δεν θέλω να σταθώ στο τι θα γινόταν 
αν στο τιμόνι της πολιτικής εξουσίας βρισκόταν 
ο Βενιζέλος και μετά τις εκλογές της 20ης Νο-
εμβρίου 1920 λέγω απλώς τούτο: ο Κουντου-
ριώτης θα είχε τον πρώτο λόγο στα ναυτικά 
ζητήματα και ο στόλος μας θα εχρησιμοποιείτο 
ως όπλο και όχι ως μέσο μεταφοράς. Στα ελλη-
νικά επιτελεία δεν υπήρχε κανείς ναυτικός, δεν 
υπήρξε καμιά ναυτική πολεμική δράση. Ούτε 
για αντιπερισπασμό. Πιστεύεται ότι τον πόλεμο 
τον χάσαμε στη στεριά και όντως τον χάσαμε, 
γιατί ο αντίπαλος μας τράβηξε σαν μαγνήτης 
πολύ βαθειά, ενώ έπρεπε εμείς να τον τραβή-
ξουμε προς τη θάλασσα, ώστε να έχουμε και 
την επικουρία του στόλου, Τον Κεμάλ έπρεπε να 
τον συντρίψουμε στις ακτές και όχι στις μακρι-
νές φωλιές του. Τα τρισένδοξα άστη της Ιωνίας 
θα ήσαν απρόσβλητα από κάθε τουρκική απει-
λή, αν βρίσκονταν κάτω από την προστατευτι-
κή ομπρέλα του στόλου. Ακόμη κι όταν ήλθε 
το ρήγμα κι άρχισε η υποχώρηση, αν ο στόλος 
είχε χρησιμοποιηθεί ως όπλο, θα μπορούσαμε 
μόνο με δύο παλαιά πολεμικά σκάφη να κρατή-
σουμε τη Χερσόνησο της Ερυθραίας, ώστε να 
αποφευχθούν οι συνέπειες του «συνωστισμού» 
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στο «Και» της Σμύρνης, η σφαγή αμάχων του 
εσωτερικού και η αιχμαλωσία μονάδων του 
ελληνικού στρατού, όπως η εντελώς αδικαιο-
λόγητη παράδοση της στρατιάς του Οδεμησίου 
υπό τη διοίκηση ενός συνταγματάρχη χαμηλών 
προσόντων. Ας μη αναφέρω όνομα.

Δυστυχώς, ο Παύλος Κουντουριώτης που 
θα μπορούσε να δώσει στο στόλο μας (ο Κε-
μάλ δεν είχε ούτε σκούνα) πολεμικό προσανα-
τολισμό, ήταν παροπλισμένος και περιορισμέ-
νος στην άσκηση ενός φιλανθρωπικού έργου. 
Αλλά το πάθος του διχασμού ήταν τέτοιο που 
μαγκουροφόροι παλληκαράδες εισόρμησαν  
στα γραφεία του και άπλωσαν χείρα βέβηλη 
κατά του ευπατρίδη ναυάρχου. Μετά την τραγι-
κή καταστροφή και μετά την απομάκρυνση του 
Γεωργίου Β΄ ο Κουντουριώτης για δεύτερη φο-
ρά ανέλαβε καθήκοντα αντιβασιλέως, αξίωμα 
το οποίο εκράτησε μέχρι το Μάρτιο του 1926. 
Όταν, όμως, ο ατάσθαλος στρατηγός Θεόδωρος 
Πάγκαλος κήρυξε δικτατορία, ο Κουντουριώτης 
διαμαρτυρήθηκε, παραιτήθηκε και αποσύρθηκε 
στο αρχοντικό του στην Ύδρα. Όταν ο Πάγκα-
λος ανατράπηκε, ο Κουντουριώτης επανήλθε 
στην προεδρία της Δημοκρατίας. Τότε έγινε και 
η δεύτερη απόπειρα δολοφονίας εναντίον του 
έξω από το Δημαρχείο Αθηνών. Τον Μάιο του 
1929 εξελέγη τακτικός πρόεδρος της δημοκρα-
τίας αλλά για λόγους υγείας παραιτήθηκε τον 
Δεκέμβριο του 1929 και άρχισε να προετοιμά-
ζεται για το μεγάλο και τελευταίο ταξίδι προς το 
νησί των Μακάρων (1935). Ο λαός, τιμώντας 
τον ηρωισμό, τον πατριωτισμό, το δημοκρατικό 
ήθος και την άσπιλη από ηθική άποψη ζωή του 
τίμησε με έντονη παρουσία την ταφή του.

Αυτά, τα κάπως λησμονημένα από τους πα-
λαιούς και αγνοημένα από τους νέους, θέλησε 
να καταγράψει ο ιατρός και ιστορικός κ. Διαμα-
ντής. Που για μένα είναι άξιος επαίνου. Διότι 
η βιογραφία είναι ο πιο δύσκολος τομέας της 
ιστοριογραφίας. Δεν αρκεί να ξέρεις τα γεγο-

νότα, δεν αρκεί να είσαι αντικειμενικός έναντι 
αυτών, χρειάζεται κάτι που δύσκολα μπορεί να 
διαθέτει και ο πιο επιμελής ερευνητής ιστορι-
κός. Εννοώ την ψυχογραφική διεισδυτικότητα. 
Ο κ. Διαμαντής –ίσως σ’ αυτό τον βοήθησε η 
ιατρική του κατάρτιση– μας έδωσε μια εξαίρετη 
ψυχογραφία του ναυάρχου, πέρα απ’ όσα μας 
έχουν παραδοθεί από την προφορική παράδο-
ση. Στηριγμένος απόλυτα σε πηγές και έγκυρες 
μαρτυρίες εικονογραφεί μια προσωπικότητα 
που εκπέμπει ευγένεια και λαμπρότητα, έναν 
τύπο τέλειου ευπατρίδη, που μπορούσε στις 
κρίσιμες στιγμές να είναι τραχύς κι αποφασιστι-
κός και στις ήρεμες στιγμές τέλειος τύπος «τζέ-
ντλεμαν», όπως θα έλεγαν οι Άγγλοι. Οφείλω 
εδώ να τονίσω ότι η ψυχογραφία είναι ένα πο-
λύ δύσκολο συγγραφικό είδος και αν ο συγγρα-
φέας δεν έχει συναίσθηση του μέτρου μπορεί 
να οδηγήσει τη συγγραφή είτε στην τραγωδία 
είτε στην κωμωδία. Από την άποψη αυτή ο Στέ-
φαν Τσβάιχ στέκεται ακόμη ο μεγάλος μας δά-
σκαλος. Στη γραμμή αυτής της ισορροπίας των 
μαρτυριών αλλά και των προσωπικών ψυχομε-
τρήσεων στέκεται και ο κ. Αρ. Διαμαντής, που 
μας δίνει ένα διαμάντι ιστορικής συγγραφής.

Κλείνοντας, θα ήθελα να σταθώ στην ενάρ-
γεια του λόγου, τη σαφήνεια και την ακρίβεια 
της κάθε προτάσεως. Μπαίνοντας σήμερα στην 
αίθουσα, κάποιος κύριος μου είπε ότι ο κ. Δια-
μαντής έγινε δεξιοτέχνης της γραφής γιατί είχε 
εμένα δάσκαλο στην έκθεση. Το αντιστρέφω: 
αν έγινα καλός δάσκαλος τούτο οφείλεται στο 
ότι είχα σπουδαίους μαθητές. Κι αν σήμερα κα-
μαρώνω για κάτι, αυτό δεν είναι το δικό μου 
έργο αλλά τα έργα των σπουδαίων μαθητών 
μου που υπήρξαν οι καλύτεροι δάσκαλοί μου. 
Γι’ αυτό οφείλω ένα ευχαριστώ στο γιατρό Δι-
αμαντή για τα όσα έκανε στο χώρο της ιατρι-
κής και για τα όσα προσφέρει στο χώρο της 
ιστορίας.
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Έργο LIFE 11/ENV/GR/938/MECM:
Σύστημα διαχείρισης ενέργειας και πιλοτικά έργα  
για την εξοικονόμηση ενέργειας στα ελληνικά στρατόπεδα

Το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας συμμετέχει, σε 
συνεργασία με το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών 
και Εξοικονόμησης Ενέργειας, στο έργο LIFE 11/
ENV/GR/938/ MECM (military energy and carbon 
management). Το έργο αφορά την ανάπτυξη 
ενός συστήματος διαχείρισης ενέργειας σύμφω-
να με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 50001:2011 και 
την κατασκευή επιδεικτικών - πιλοτικών έργων 

σε τρία στρατόπεδα των Ενόπλων Δυνάμεων. 
Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε € 
1.355.218,00 εκ των οποίων τα € 552.609,00 
χορηγούνται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. 
Οι στόχοι του προγράμματος είναι:

•  Η εκπαίδευση του προσωπικού των ενό-
πλων δυνάμεων στην εξοικονόμηση ενέρ-
γειας



Τεύχος 592-Τομος 175 | Ναυτική Επιθεώρηση  113

•  Ο ναύσταθμος Κρήτης στη Σούδα
• Η 110 Πτέρυγα Μάχης στη Λάρισα.

ΠΙΛΟΤΙΚΑ ΕΡΓΑ
1. Στο στρατόπεδο «Τριανταφυλλίδη» έχει ανα-
βαθμιστεί κατά τη διάρκεια του 2014 ο περιμε-
τρικός φωτισμός. Συγκεκριμένα:

•  Aντικαταστάθηκαν 43 φωτιστικά σώματα 
νατρίου 400W με νέα σώματα led (ισχύος 
150W, φωτεινότητας 15.000 LU και μέ-
σης διάρκειας ζωής 50.000 ώρες) στους 
υφιστάμενους ιστούς

•  Αντικαταστάθηκαν 6 ιστοί φωτισμού με 
νέους και τοποθετήθηκαν 22 επιπλέον, με 
φωτιστικά σώματα led όμοια με τα παρα-
πάνω

•  Τοποθετήθηκαν 37 ενεργειακά αυτόνο-
μοι ιστοί φωτισμού με λάμπες led (ισχύος 
30W, φωτεινότητας 3.000 LU) οι οποίοι 
ηλεκτροδοτούνται από φωτοβολταϊκά 
στοιχεία (μονοκρυσταλλικό πυρίτιο, ισχύος 
120 Wp). Η ενέργεια που παράγεται από 
τα φωτοβολταϊκά αποθηκεύεται σε συσ-
σωρευτές 150 Ah.

•  Αντικαταστάθηκαν 3 προβολείς ιωδίνης 
ισχύος 700 W με προβολείς led (ισχύος 
250W, φωτεινότητας 20.000 LU)

2. Στο ναύσταθμο Κρήτης έχει περατωθεί (το 
2013) η πρώτη φάση των πιλοτικών παρεμ-
βάσεων. Τοποθετήθηκαν 40 ηλιακοί συλλέ-
κτες (συνολικής επιφάνειας 80 m²), 2 boilers 
(τριπλής ενέργειας, χωρητικότητας 2.000 lt 
έκαστο) και αυτοματισμοί για την παροχή ζε-
στού νερού χρήσης στη λέσχη υπαξιωματικών 
στόλου Κρήτης. Στην επόμενη φάση (2015) θα 
γίνουν αντίστοιχες παρεμβάσεις σε δύο πολυ-
κατοικίες διαμονής του προσωπικού του ναυ-
στάθμου.
3. Στην 110 Πτέρυγα Μάχης ολοκληρώθηκε το 
Φεβρουάριο του 2015 η ενεργειακή αναβάθμι-
ση του κτηρίου διαμονής προσωπικού «Ερμής». 
Συνοπτικά, έγιναν οι παρακάτω εργασίες:

•  Τοποθετήθηκε θερμομόνωση στις εξωτε-
ρικές τοιχοποιίες

•  Αντικαταστάθηκαν τα κουφώματα με νέα 
αλουμινίου με θερμοδιακοπή

•  Ανακατασκευάστηκε η υγρομόνωση στην 
οροφή

•  Η προώθηση των ανανεώσιμων πηγών 
ενέργειας στις στρατιωτικές εγκαταστά-
σεις 

•  Η βελτίωση της περιβαλλοντικής και ενερ-
γειακής απόδοσης των ενόπλων δυνάμεων

•  Η εξοικονόμηση πόρων από τη μείωση 
της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας 
και καυσίμων

•  Η διάδοση του προγράμματος σε άλλους 
ενδιαφερόμενους φορείς, τόσο στην Ελ-
λάδα όσο και στο εξωτερικό

Τα στρατόπεδα εφαρμογής του προγράμματος είναι:
•  Το στρατόπεδο «Τριανταφυλλίδη» στην 

Ξάνθη
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•  Τοποθετήθηκε μπόιλερ τριπλής ενέργειας 
με ηλιακούς συλλέκτες

Εκτιμάται ότι οι παραπάνω παρεμβάσεις θα 
βελτιώσουν το περιβαλλοντικό αποτύπωμα του 
κτηρίου και θα συμβάλουν στην εξοικονόμηση 
ενέργειας. 

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Επιπρόσθετα, στα τρία στρατόπεδα εφαρ-
μογής του προγράμματος έχει τεθεί σε 
εφαρμογή ένα σύστημα διαχείρισης ενέρ-
γειας, βασισμένο στο πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 
ISO 50001:2011. Σε κάθε στρατόπεδο έχει 
οριστεί ένας ενεργειακός υπεύθυνος συνε-
πικουρούμενος από μία ομάδα, αρμόδια για 
την εφαρμογή του προγράμματος. Οι κύριοι 
δείκτες παρακολούθησης του προγράμματος 
είναι οι ακόλουθοι:

•  Η κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας
• Η κατανάλωση καυσίμων για θέρμανση 
•  Η κατανάλωση καυσίμων για κίνηση οχη-

μάτων

Βασιζόμενοι στην αντίληψη πως οτιδήποτε 
μετριέται μπορεί να βελτιωθεί, οι ενεργειακοί 

υπεύθυνοι τηρούν αναλυτικά στοιχεία για όλες 
τις παραπάνω καταναλώσεις. 

Αναφορικά με την κατανάλωση ηλεκτρικού 
ρεύματος, βρίσκεται σε εξέλιξη η τοποθέτηση 
μετρητών στους ηλεκτρολογικούς πίνακες των 
κτηρίων. Οι μετρητές αποστέλλουν τις καταγρα-
φές τους στο διαδίκτυο καθιστώντας, με τον 
τρόπο αυτό, δυνατή την παρακολούθηση της 
κατανάλωσης από απόσταση. Τα στοιχεία ταξι-
νομούνται ανά χρονική περίοδο (π.χ. ανά μήνα, 
ή ανά έτος). Η σύγκριση της κατανάλωσης της 
παρούσας περιόδου με τις προηγούμενες οδη-
γεί σε χρήσιμα συμπεράσματα σε ό,τι αφορά την 
εξοικονόμηση ενέργειας. Τα παραπάνω στοιχεία 
μπορούν να χρησιμεύσουν για την αξιολόγηση 
των παρεμβάσεων στα κτήρια. Για παράδειγμα, 
μετριέται η κατανάλωση ρεύματος πριν γίνει 
μία θερμομόνωση και μετά την τοποθέτησή της. 
Από τη διαφορά μεταξύ των δύο καταναλώσεων 
προκύπτει η εξοικονόμηση ενέργειας, η οποία 
συνεπάγεται οικονομία χρημάτων. Οι μετρήσεις 
χρησιμοποιούνται για να τεθούν στόχοι στους 
ενεργειακούς υπεύθυνους για ποσοστιαία μεί-
ωση της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας και 
καυσίμων σε ετήσια βάση.
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Το έργο περιλαμβάνει και άλλες δράσεις για 
την εξοικονόμηση. Ενδεικτικά αναφέρονται:

•  Διαλέξεις στους οδηγούς για τη συμβολή 
της οικονομικής οδήγησης στην εξοικονό-
μηση καυσίμων

•  Η παρακίνηση του κοινού για τη χρήση 
ποδηλάτων σε κοντινές αποστάσεις

•  Η βελτίωση της ενεργειακής συμπεριφο-
ράς των χρηστών κτηρίων και οχημάτων

•  Η τακτική συντήρηση καυστήρων, κλιματι-
στικών συσκευών και οχημάτων

•  Η ενθάρρυνση πρωτοβουλιών για τη με-

ταφορά συναδέλφων προς την ίδια κατεύ-
θυνση με τη χρήση ενός ιδιωτικού αυτο-
κινήτου, όπως και για τη χρήση υπηρεσι-
ακών οχημάτων από ομάδες που έχουν 
κοινό προορισμό

Ανακεφαλαιώνοντας, το πρόγραμμα Life 
αποτελεί μία ωφέλιμη επένδυση για το περι-
βάλλον, την εξοικονόμηση ενεργειακών πόρων 
και την εκπαίδευση του προσωπικού.

      
Χολαργός, 17 Απριλίου 2015

Η επιτροπή επικοινωνίας του έργου



Διατιθέμενες Εκδόσεις Ναυτικού από ΥΙΝ

Α/Α  ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ/ΤΙΤΛΟΣ  EΤΟΣ ΕΚΔΟΣHΣ/ΕΠΑΝΕΚΔΟΣΗΣ  ΤΙΜΗ
  1.   Τα νέα όπλα και η στρατηγική και τακτική χρησιμοποίησή των ............................................ 1959  ...........................2,93€
  Αντιναυάρχου ε.α. Γρ. Μεζεβίρη ΠΝ
  2.   Ιστορικό περί φάρων των Ελληνικών ακτών ............................................................................................................... 5,50€
  Σ. Λυκούδη
  3.   Πολεμικός Ναύσταθμος Σαλαμίνος........................................................................................... 1992  ...........................4,40€
  Υποναυάρχου (ο) ε.α. Ν. Γ. Τσαπράζη ΠΝ
  4.   Ανθολογία Θαλασσινής Ποιήσεως............................................................................................. 1996  .........................11,74€
  Υποναυάρχου (ο) ε.α. Δ. Γιακουμάκη ΠΝ
  5.   Το Πολεμικό Ναυτικό στην Ελληνική Τέχνη .............................................................................. 1996  .........................11,74€
  Υποναυάρχου (ο) ε.α. Δ. Γιακουμάκη ΠΝ
  6.   Θαλασσινά χαρακτικά ............................................................................................................... 1996  ...........................5,87€
  Υποναυάρχου (ο) ε.α. Δ. Γιακουμάκη ΠΝ
  7.   χρονικά του Ελληνικού Β. Ναυτικού 1833 – 1873................................................................. 1923/2007  ......................7,00€
  Αντιναυάρχου ε.α. Δ.. Φωκά ΠΝ
  8.   Η θαλάσσια δύναμις εις την ιστορία της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας ............................... 1957/2006  ......................9,00€
  Ναυάρχου ε.α. Κ. Α. Αλεξανδρή ΠΝ
  9.   Ο Στόλος του Αιγαίου 1912 – 13. Έργα και ημέραι............................................................... 1940/2006  .......................7,00€
  Αντιναυάρχου ε.α. Δ. .Φωκά ΠΝ
10.   Το Ναυτικό στην Ιστορία των Ελλήνων (4τομο) ................................................................... 1982/2007  ....................73,00€
  Αρχιπλοιάρχου (ο) ε.α. Μ. Σίμψα ΠΝ
11.   Βιογραφικό Λεξικό των Αποφοίτων ΣΝΔ
  Τόμοι 1-2, οι τάξεις Εισόδου 1884-1950....................................................................................... 2006 .........................15,00€
  Τόμος 3, οι τάξεις Εισόδου 1951-1973 ......................................................................................... 2006 ...........................8,50€
  Αντιναυάρχου ε.α. Α. Δημητρακόπουλου ΠΝ
12.   Ιστορικό Φωτογραφικό Λεύκωμα Σχολής Ναυτοπαίδων........................................................ 2007  ................................8€
  ΣΔΥΝ – ΣΜΥΝ 1946 – 2000 Ε. Σφακτού
13.   Υδραίοι Πρόδρομοι και Ναυμάχοι του ’21................................................................................. 2008  ................................7€
  Αντιναυάρχου ε.α. Δ. Λισμάνη ΠΝ
14.   Θ/Κ Γ. ΑΒΕΡΩΦ χρονικό του θωρηκτού της νίκης του....................................................... .B΄ Εκδ. 1999 ........................15€
  Νίκου Α. Σταθάκη
15.   Λεύκωμα φωτογραφιών των Αποφοίτων της .......................................................................... 2009  ...........................8,50€
  Σχολής Ναυτικών Δοκίμων (1884-1973)
  Αντιναυάρχου ε.α. Α. Δημητρακόπουλου ΠΝ
16.   Υποβρύχιον «Υ-1 Λ. Κατσώνης»................................................................................................Ε ΄ Εκδ.  .........................11,00€
  Πλοιάρχου ε.α. Ηλία Π. Τσουκαλά ΠΝ
17.   Η Μεσόγειος και η στρατηγική της σημασία ............................................................................ 1957  ...........................2,93€
  Αντιναυάρχου ε.α. Γρ. Μεζεβίρη ΠΝ
18.  «Θ/Κ Γ. Αβέρωφ 100 χρόνια»....................................................................................................... 2011................................ 5€
 YIN - Ναυτική Επιθεώρηση
19.  1912-2012, Εκατό χρόνια από την Ναυτική Εποποιία των Βαλκανικών Πολέμων ............... 2012................................ 5€
 YIN - Ναυτική Επιθεώρηση

20.   Ιστορία της Μπάντας του Πολεμικού Ναυτικού................................... ................................... 2012  ...........................5,50€
  Υποπλοιάρχου (Ε) ΠΝ ε.α. Αντωνίου Ζερβού
21.   «Ναύαρχος Παύλος Κουντουριώτης (1855-1935) μια ψυχογραφική προσέγγιση ................ 2013  ......... ......................5€
  Πλοιάρχου (ΥΙ) Αριστείδη Γ. Διαμαντή ΠΝ

Σημ: Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως επικοινωνήσουν με ΥΙΝ (τηλ. 210-3484 236-237-233, fax 210-3484
234 και e-mail yin1935@gmail.com). Οι εκδόσεις με α/α 2,3 διατίθενται και από το ΤΕΣ (τηλ: 210-3829 575).

Aνωτέρω εκδόσεις διατίθενται και από NBNE (ΘAN) κατά τους θερινούς μήνες.



Διατιθέμενες Εκδόσεις Ναυτικού από ΠΟΝ

  Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ ΤΙΜΗ
  1.   Θωρηκτό Αβέρωφ ............................................................ ..................Ν. Σταθάκης....................................... .................. 15€
  2.   Η δράση του ΠΝ κατά ................................................... .....................Δ. Φωκάς ............................................ ................. 15€
  τον Πόλεμο του 1940-44 (Δίτομο)
  3.   Ο Ναύαρχος Δ. Κακουλίδης ΠΝ.................................... .....................Ν. Νικολαΐδης..................................... .................. 10€
  4.   Ναβαρίνον......................................................................... ...................Μ. Σίμψας ............................................ .................. 3€
  5.   Το ΠΝ στη δικτατορία (1967-1974)................................ .................... Α. Κακαράς........................................... .................. 7€
  6.   3000 χρόνια ελληνική ...................................................... ................... Α. Διαμαντής ...................... ................................. 29€
  Ναυτική Ιατρική (πανόδετο)
  7.   3000 χρόνια ελληνική ....................................................... .................. Α. Διαμαντής ...................... ................................. 20€
  Ναυτική Ιατρική (κανονική έκδοση)
  8.   Αμόνι και αρμύρα ............................................................. ..................Ν. Σταθάκης....................................... .................. 15€
  9.   Βότσαλα - Ι ........................................................................ ...................Ν. Σταθάκης....................................... .................. 12€
10.   Βότσαλα - ΙΙ ....................................................................... ..................Ν. Σταθάκης....................................... .................. 12€
11.   Βότσαλα - ΙΙΙ...................................................................... ...................Ν. Σταθάκης....................................... .................. 12€
12.   Βότσαλα - ΙV ...................................................................... ..................Ν. Σταθάκης....................................... .................. 15€
13.   Πορτραίτα......................................................................... ...................Ν. Σταθάκης....................................... .................. 16€
14.   Επιστροφή ........................................................................ ...................Ν. Σταθάκης....................................... .................. 12€
15.   Πολιτιστική Οδύσσεια στην Κίνα το 1994....................... ..................Ν. Σταθάκης....................................... .................. 12€
16.   Βαλκανικοί Πόλεμοι, ........................................................ ................... I. Παλούμπης ..................................... ................. 70€
  ο Ναυτικός Αγώνας 1912-13 ............................................ .................. (Ναυτ. Μουσείο Ελλάδας)
17.   Ελληνικά φτερά στην Κύπρο ........................................... .................. Γ. Δ. Μήτσαινας ................................. ................. 20€
18.   Λεύκωμα στολών ΠΝ ..................................................... ..................... ΓΕΝ/ΔΕΔΗΣ ....................................... .................. 1,5€
19.   Λεύκωμα ΣΜΥΝ ............................................................... .................... ΣΜΥΝ ................................................. .................. 17€
20.   χρονικά του Ελληνικού Β. Ναυτικού ............................... ..................Δ. Φωκάς ............................................. .................. 7€
21.   Η θαλάσσια δύναμις εις την ............................................ .................. Κ. Α. Αλεξανδρής .................................. ................. 9€
  ιστορία της Βυζ. Αυτοκρατορίας
22.   Η ρίμα του παλιού ναυτικού ........................................... ..................Μ. Πέρρας......................................... .................. 3,5€
23.   Ο Στόλος του Αιγαίου 1912-1913. ................................... ..................Δ. Φωκάς ............................................. .................. 7€
  Έργα και ημέραι
24.   Το Ναυτικό στην ιστορία των Ελλήνων (4τομο) ............. ..................Μ. Σίμψας .......................................... .................. 73€
25.   Βιογραφικό Λεξικό των Αποφοίτων ΣΝΔ ....................... .................. Α. Δημητρακόπουλος
  Tόμοι 1-2, οι Τάξεις Eισόδου 1884 – 1950...................................................................................... ..................................... 15€
  Tόμος 3, οι Τάξεις Eισόδου 1951 – 1973 ..................................................................................... ..................................... 8,50€
26.   Ιστορικό Φωτογραφικό Λεύκωμα Σχολής...................... ................... Ε. Σφακτός .......................................... .................  8€
  Ναυτοπαίδων – ΣΔΥΝ – ΣΜΥΝ 1946 – 2000
27.   Υδραίοι Πρόδρομοι και Ναυμάχοι του ’21 ...................... ..................Δ. Λισμάνης ......................................... .................. 7€
28.   Aρμενίζοντας τα πέλαγα των ναυτικών ......................... ..................M. Mάστρακας ................................. ................... 15€
 αναμνήσεων
29.   Ιστορικόν περί Φάρων των Eλληνικών Aκτών................ .................. Σ. Λυκούδης ................................... ................... 5,50€
30.  Ιστορία της ΣΝΔ μετά συναφών γεγονότων, 1971 - 2010 ...............Μ. Μάστρακας ..................................................... 15€ 
31.   «Ναύαρχος Παύλος Κουντουριώτης (1855-1935)  ........................... Α. Διαμαντής  ................................... ......................5€
  μια ψυχογραφική προσέγγιση

Σημ: Η έκδοση με α/α 24, 26, 27, 28 διατίθεται από ΕΑΑΝ. Η έκδοση με α/α 27 διατίθεται και στο Σ.Α./ΣΜΥΝ. 
Το α/α 4 διατίθεται και από το ΤΕΣ.
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ΕΠΕΤΕΙΟΛΟΓΙΟ ΠΟΛΕΜΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ
ΙΟΥΝΙΟΥ - ΙΟΥΛΙΟΥ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

2/6/1943. Καταστροφή εχθρικής νηοπομπής. Το αντιτορπιλικό «Β. ΟΛΓΑ» μαζί με το αγγλικό «JERVIS» κα-
ταστρέφουν εχθρική νηοπομπή στο ακρωτήρι «SPARTIVENTO». Ιδίως το Α/Τ «Β. ΟΛΓΑ» με τους επιδέξιους 
χειρισμούς του κυβερνήτη του Πλωτάρχη Μπλέσσα αποφεύγει τον εμβολισμό ιταλικού αντιτορπιλικού και με τα 
πυροβόλα της σαρώνει την γέφυρα του εχθρικού πλοίου, το οποίο τελικά βυθίστηκε από το «JERVIS».

5/6/1827. Αποτυχία ναυτικής εκστρατείας στην Αλεξάνδρεια. Ο Κόχραν με τον ελληνικό στόλο (δύναμη περίπου 
38 πλοίων και πυρπολικών) επιχείρησε παράτολμα να πλήξει τον τουρκοαιγυπτιακό στόλο στην έδρα του, στην 
Αλεξάνδρεια. Το σχέδιο ήταν αρκετά φιλόδοξο, όμως απέτυχε εξαιτίας λανθασμένων ενεργειών.

6/6/1944. Απόβαση των συμμάχων στην Νορμανδία. Οι σύμμαχοι αποβιβάζονται στη Νορμανδία και πλήττουν 
θανάσιμα τις δυνάμεις του Άξονα. Από το πολεμικό ναυτικό συμμετείχαν οι κορβέτες «ΚΡΙΕΖΗΣ» και «ΤΟΜΠΑΖΗΣ» 
με Κυβερνήτες τους Πλωτάρχες Δ. Κιοσσέ και Ι. Παναγιωτόπουλο αντίστοιχα.

7/6/1822. Εκδίκηση Κ. Κανάρη. Ο Κ. Κανάρης με τα πυρπολικά του πυρπολεί την οθωμανική ναυαρχίδα του 
Αλβανού Αλή Ζαδέ, του αποκαλούμενου και Καρά Αλή. Ο ωμότατος στόλαρχος είχε προχωρήσει σε εκτεταμένες 
σφαγές και λεηλασίες στο νησί της Χίου.

7/6/1824. Η Καταστροφή της Κάσου. Ο αιγυπτιακός στόλος υπό τον Ισμαήλ Γιβραλτάρ αποβίβασε τρεις χιλιάδες 
Αλβανούς οι οποίοι την ερήμωσαν.

11/6/1835. Θάνατος Ναυάρχου Α. Μιαούλη. Απεβίωσε ο θρυλικός Ναύαρχος Α. Μιαούλης το απόγευμα της 
Κυριακής της 11ης Ιουνίου του 1835 στην οδό Αιόλου 9 κοντά στην εκκλησία της Αγίας Ειρήνης σε ακτή του 
Πειραιά, η οποία από τότε ονομάστηκε «Ακτή Μιαούλη».

11/6/1943. Κατάληψη νησιών Παντελαρία και Λαμπιδούσας. Αγγλική ναυτική δύναμη καταλαμβάνει το νησί 
Παντελαρία. Την επομένη καταλαμβάνεται και η Λαμπιδούσα. Στην ναυτική δύναμη συμμετείχε και το αντιτορπι-
λικό «Β.ΟΛΓΑ». Οι καταλήψεις των νησιών αυτών ήταν το πρώτο βήμα για την απόβαση στην Ιταλία. 

14/6/1942. Ηρωισμός Ανθυποπλοίαρχου Τρουπάκη. Το υποβρύχιο «ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΗΣ» (Κυβερνήτης Αντιπλοί-
αρχος Α. Σπανίδης) βυθίζει στο Πόρτο Κάγιο αγκυροβολημένο ιστιοφόρο 70 τόνων. Η κατάληψη του ιστιοφόρου 
έγινε με λέμβο στην οποία ήταν επικεφαλής ο Ανθυποπλοίαρχος Τρουπάκης. Ο Τρουπάκης οδήγησε το ιστιοφόρο 
έξω από το λιμένα όπου το καταβύθισε με εμβολισμό ο αναμένων «ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΗΣ».

21/6/1824. Το ολοκαύτωμα των Ψαρών. Οι Οθωμανοί έπλευσαν προς το νησί, αποβιβάστηκαν στο βόρειο 
τμήμα του και κατευθύνθηκαν προς την πόλη των Ψαρών, όπου έγινε και η ηρωική ανατίναξη της πυριτιδαπο-
θήκης στη χερσόνησο Παλαιόκαστρο την αποκαλούμενη έκτοτε και «Μαύρη Ράχη». Ακολούθησαν σφαγές και 
λεηλασίες στο νησί.

26/6/1913. Απελευθέρωση της πόλης της Καβάλας. Το αντιτορπιλικό «ΔΟΞΑ» καταπλέει στον όρμο της Καβά-
λας και καταλαμβάνει την πόλη. Καταλυτικό ρόλο έπαιξε το τέχνασμα του Π. Κουντουριώτη, με το οποίο παρα-
πλάνησε τους Βούλγαρους ότι προετοιμάζει απόβαση με την προ ημερών παρουσία του θωρηκτού «ΥΔΡΑ» και 
άδειων μεταγωγικών, τρέποντας έτσι σε φυγή τον βουλγαρικό στρατό από την Καβάλα.

3/7/1824. Ναυμαχία στα ανοικτά της Χίου. Ναυμαχία στα ανοικτά της Χίου όπου ο ελληνικός στόλος υπό τον 
Ναύαρχο Α. Μιαούλη νίκησε τον Οθωμανικό Στόλο. Σκοπός του ελληνικού στόλου ήταν η ανακατάληψη των Ψα-
ρών, η οποία απέτυχε λόγω οργανωτικών λαθών. Το νησί θα παραμείνει υπό τούρκικη κυριαρχία μέχρι το 1912.

5/7/1821. Απόπειρα απόβασης των Τούρκων στη Σάμο. Δύναμη τριάντα έξι πλοίων κανονιοβολεί τη Σάμο και 
επιχειρεί απόβαση. Η δύναμη από τριακόσιους άνδρες υφίσταται πανωλεθρία.

6/7/1827. Ιουλιανή Σύμβαση. Υπογράφεται από τις Μεγάλες Δυνάμεις η συνθήκη του Λονδίνου (Ιουλιανή Σύμ-
βαση) η οποία προετοίμασε το έδαφος για την Ναυμαχία του Ναυαρίνου. Συγκεκριμένα σκοπός ήταν η διακοπή 
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των εχθροπραξιών μεταξύ Ελλάδας και Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Οι Μεγάλες Δυνάμεις αποφασίζουν πλέον 
να συμμετάσχουν ενεργά στην ελληνική υπόθεση που αποτελούσε την πιο επικίνδυνη πλευρά του γενικότερου 
«Ανατολικού Ζητήματος».

10/7/1943. Απόβαση Συμμάχων στη Σικελία. Έναρξη αποβάσεως των συμμαχικών δυνάμεων στην Σικελία. Πα-
ραδόξως το Ιταλικό Ναυτικό παραμένει αδρανές. Στην επιχείρηση συμμετείχαν τα ακόλουθα πλοία του Ελληνικού 
Στόλου: το «Β.ΟΛΓΑ» με Κυβερνήτη τον Πλωτάρχη Μπλέσσα, το «ΠΙΝΔΟΣ» με Κυβερνήτη τον Πλωτάρχη Φοίφα, το 
«ΚΑΝΑΡΗΣ» με Κυβερνήτη τον Πλωτάρχη Δαμηλάτη, το «ΜΙΑΟΥΛΗΣ» με Κυβερνήτη τον Πλωτάρχη Νικητιάδη, το 
«ΣΑΧΤΟΥΡΗΣ» με Κυβερνήτη τον Αντιπλοίαρχο Μανωλάτο και το «ΑΔΡΙΑΣ» με Κυβερνήτη τον Αντιπλοίαρχο Τούμπα.

11/7/1913. Απελευθέρωση Αλεξανδρούπολης. Απελευθέρωση Αλεξανδρούπολης (Δεδέαγατς) από το θωρη-
κτό «ΑΒΕΡΩΦ» και το αντιτορπιλικό «ΙΕΡΑΞ».

12/7/1940. Προκλητικές αεροπορικές επιθέσεις Ιταλών. Ανεπιτυχείς αεροπορικές επιθέσεις των Ιταλών κατά 
του βοηθητικού πλοίου «ΩΡΙΩΝ» και του αντιτορπιλικού «ΥΔΡΑ» στον κόλπο Κισσάμου Κρήτης. Αυτή η ενέργεια 
αποτελεί μέρος της προκλητικής στάσης των Ιταλών με απώτερο σκοπό την διεξαγωγή πολέμου στην Ελλάδα.

12/7/1943. Ελληνικό πλοίο στο καταληφθέν λιμάνι της Αυγούστα. Το αντιτορπιλικό «ΚΑΝΑΡΗΣ» με Κυβερνήτη 
τον Πλωτάρχη Δαμηλάτη πρώτο εισπλέει στο λιμάνι της Αυγούστας, το οποίο ήταν το πρώτο λιμάνι των Ιταλών 
που καταλήφθηκε. Αποβιβάζει άγημα, βάλλεται από πυροβόλα ξηράς και ανταπαντά στη βολή.

16/7/1899. Διαθήκη Γ. Αβέρωφ. Δημοσιεύεται στο Ελληνικό Προξενικό Δικαστήριο της Αλεξάνδρειας η δια-
θήκη του Γ. Αβέρωφ. Το καταληφθέν κληροδότημά του για την ναυπήγηση καταδρομικού πλοίου θα το λάβει το 
Ταμείο Εθνικού Στόλου (ΤΕΣ), το οποίο ιδρύθηκε με τον νόμο ΒΨΟΔ΄/1900 επί κυβερνήσεως Θεοτόκη. Με τα 
χρήματα των κληροδοτημάτων ο Θεοτόκης στην τελευταία του διακυβέρνηση θα είναι σε θέση να αγοράσει έξι 
αντιτορπιλικά τύπου Θυέλλης το 1906.

16/7/1940. Το πρωί της 16 Ιουλίου του 1940 τέσσερα από τα ελληνικά υποβρύχια που βρίσκονταν αγκυρο-
βολημένα στον όρμο της Ιτέας εντός του Κορινθιακού, δέχονται επίθεση εκ μέρους Ιταλικών βομβαρδιστικών, 
προερχομένων εκ Δωδεκανήσου. Από αυτήν την επιδρομή δεν προκλήθηκαν ζημιές ή θύματα.

20/7/1827. Κατάληψη εχθρικών πλοίων. Ο Κόχραν με την φρεγάτα «ΕΛΛΑΣ» και ο Τόμας με τον «ΣΩΤΗΡΑ» 
συλλαμβάνουν έξω από την Γλαρέντζα μια αιγυπτιακή κορβέττα και μια τυνησιακή γολέττα. Τα δύο αυτά πλοία 
αφού επισκευάστηκαν, πήραν τα ονόματα «ΥΔΡΑ» και «ΑΘΗΝΑΙΔΑ» αντίστοιχα.

20/7/1974. Τουρκική εισβολή στην Κύπρο. Ο Τουρκικός Στρατός εισέβαλε στην Κύπρο και κατέλαβε το τρία 
τοις εκατό του νησιού. Ακόμα και σήμερα η «πράσινη γραμμή» αποτελεί το τελευταίο «τοίχος» στην σύγχρονη 
Ευρώπη.

21/7/1907. Ίδρυση του ΓΕΝ. Το ΓΕΝ συνεστήθη αρχικά επί Βασιλέως Γεωργίου Α’ με νόμο της 21ης Ιουλίου 
του 1907 και στην συνέχεια την 12η Νοεμβρίου του ίδιου έτους με έκδοση Βασιλικού Διατάγματος κυρώθηκε 
ο πρώτος οργανισμός του.

21/7/1943. Συμπλοκή του αντιτορπιλικού «ΑΔΡΙΑΣ» (Κυβερνήτης Αντιπλοίαρχος Ι. Τούμπας) με τρεις εχθρικές 
τορπιλακάτους έξω από το λιμάνι της Αυγούστας. Σε αυτήν τη συμπλοκή υπήρξαν αρκετοί νεκροί και τραυματίες.

30/7/1940. Απρόκλητη αεροπορική επίθεση των Ιταλών εναντίον των αντιτορπιλικών «Β. ΟΛΓΑ» και «Β. ΓΕ-
ΩΡΓΙΟΥ» και δύο υποβρυχίων που ήταν αγκυροβολημένα στην Ναύπακτο. 

1/8/1831. Πυρπόληση ελληνικού στόλου υπό τον Μιαούλη. Ο Ναύαρχος Μιαούλης κατά την διάρκεια της κα-
τάληψης του Πόρου και του εθνικού στόλου από τους Υδραίους στασιαστές και ενώ έχει γίνει αποκλεισμός από 
ρωσικά πλοία, διέταξε να πυρποληθούν η φρεγάτα «ΕΛΛΑΣ», οι κορβέττες «ΥΔΡΑ» και «ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ» καθώς 
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και το ατμοκίνητο «ΚΑΡΤΕΡΙΑ». Με το θάρρος ενός Μυκονιάτη ναύτη και ενός στρατιώτη σώθηκαν η «ΚΑΡΤΕΡΙΑ» 
και ο «ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ». Ο Μιαούλης προέβη στην πυρπόληση πλοίων του Ελληνικού Στόλου στα πλαίσια επανα-
στατικής δράσης κατά του Καποδίστρια που ήρθε σε αντίθεση με τα υδραίικα συμφέροντα.

8/8/1884. Εγκαίνια της Σχολής Ναυτικών Δοκίμων. Εγκαίνια των εγκαταστάσεων της ΣΝΔ στην είσοδο του 
Πειραιά μετά την δωρεά του Π. Βασσάνη. Ο κανονισμός λειτουργίας της Σχολής καταρτίστηκε από τον Πλωτάρχη 
Ηλία Κανελλόπουλο.

9/8/1944. Τορπιλισμός ιταλικού αντιτορπιλικού. Το υποβρύχιο «ΠΙΠΙΝΟΣ» με Κυβερνήτη τον Υποπλοίαρχο Κ. 
Λούνδρα βυθίζει στο Καρλόβασι της Σάμου το ιταλικό αντιτορπιλικό «CALATAFIMI» κλάσεως «CURTATORE», το 
οποίο έπλεε υπό γερμανική σημαία και ήταν επανδρωμένο  από γερμανικό προσωπικό. Στην συνέχεια επιχειρεί 
να βυθίσει και το μικρό φορτηγό «ΩΡΙΩΝ», πλοίο εφοδιασμού των ελληνικών φάρων. Ο «ΩΡΙΩΝ» επλήγη αλλά 
εξακολούθησε να επιπλέει.

11/8/480 π.Χ. Ναυμαχία του Αρτεμισίου. Η Ναυμαχία του Αρτεμισίου ήταν στην πραγματικότητα  μια σειρά 
ναυμαχιών (11 έως 14 του μήνα) μεταξύ των Ελλήνων και των Περσών που διεξήχθησαν παράλληλα με τη 
μάχη των Θερμοπυλών και παρόλο που δεν είχαν οριστική έκβαση οι Πέρσες υπέστησαν σοβαρές απώλειες.

15/8/1940. Τορπιλισμός της «ΕΛΛΗΣ». Οι Ιταλοί τορπιλίζουν το αντιτορπιλικό «ΕΛΛΗ» στην Τήνο. Το γεγονός 
αυτό καθώς και η αεροπορική επίθεση κατά του επιβατηγού «ΦΡΙΝΤΩΝ» στο Μπάλι της Κρήτης αποκορύφωσαν 
μια σειρά προκλητικών ιταλικών ενεργειών προς την Ελλάδα.

15/8/1944. Απόβαση των Συμμάχων στη Νότια Γαλλία. Στην αποβατική επιχείρηση συμμετείχαν τα ελληνικά 
αντιτορπιλικά «ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ» με Κυβερνήτη τον Πλωτάρχη Σαρρή, «ΚΡΗΤΗ» με Κυβερνήτη τον Πλωτάρχη 
Θεοφανίδη, «ΝΑΥΑΡΙΝΟ» με Κυβερνήτη τον Αντιπλοίαρχο Νεόφυτο και «ΠΙΝΔΟΣ» με Κυβερνήτη τον Πλωτάρχη 
Φοίφα καθώς και τα αρματαγωγά «ΛΗΜΝΟΣ» με Κυβερνήτη τον Πλωτάρχη Λέστο, «ΣΑΜΟΣ» με Κυβερνήτη τον 
Πλοίαρχο Λάππα, «ΧΙΟΣ» με Κυβερνήτη τον Πλωτάρχη Τετεμπίλη.

16/8/1940. Αεροπορική επίθεση Ιταλών. Αεροπορική προσβολή των αντιτορπιλικών «Β. ΓΕΩΡΓΙΟΣ» και «Β. 
ΟΛΓΑ» από ιταλικά αεροσκάφη, ενώ έπλεαν στην Τήνο για να συνοδεύσουν από εκεί νηοπομπή πλοίων, όπου 
επέβαιναν προσκυνητές που πήγαιναν στον Πειραιά.

22/8/1943. Τορπιλισμός γερμανικού υποβρυχίου. Το αντιτορπιλικό «ΠΙΝΔΟΣ» (κυβερνήτης Πλωτάρχης Φoί-
φας) βυθίζει το γερμανικό υποβρύχιο U-458 κατά τη διάρκεια νηοπομπής από τη Μάλτα στις Συρακούσες.

24/8/1824. Ναυμαχία του Πορθμού Κω-Αλικαρνασσού. Ήταν το προοίμιο της μεγάλης Ναυμαχίας του Γέροντα. 
Ελληνικός στόλος υπό τον Ναύαρχο Α. Μιαούλη επιχειρεί να αιφνιδιάσει τον τουρκοαιγυπτιακό στόλο υπό τον 
Χοσρέφ πασά. Η ναυμαχία δεν είχε αποφασιστικό αποτέλεσμα.

26/8/1827. Κατάληψη πλοίων τουρκοαιγυπτιακού στόλου. Ο τουρκοαιγυπτιακός στόλος εισέρχεται στον κόλπο 
της Πύλου. Η γολέττα «ΑΣΠΑΣΙΑ» του Α. Σωτηρίου κατασκόπευε επί έντεκα μέρες τον εχθρικό στόλο και κατάφερε 
να καταλάβει δύο φορτηγά, ένα με τούρκικη και ένα με γαλλική σημαία.

29/8/1824. Η Ναυμαχία του Γέροντα. Ελληνικός στόλος υπό τον Ναύαρχο Α. Μιαούλη καταναυμάχησε τον 
τουρκοαιγυπτιακό έξω από τον κόλπο του Γέροντα.

31/8/1922. Καταστροφή της Σμύρνης. Ο εμπρησμός της Σμύρνης, η σφαγή των κατοίκων από τους Τούρκους 
και ο μαρτυρικός θάνατος του Μητροπολίτη Χρυσοστόμου προκάλεσαν την γενική συγκίνηση του Ελληνισμού.

31/8/1923. Κατάληψη Κέρκυρας από τον Μουσολίνι. Ο Μουσολίνι με αφορμή την δολοφονία στη Κακαβιά της 
Ηπείρου του Ιταλού Στρατηγού Tellini και τεσσάρων συνοδών του, βομβάρδισε και κατέλαβε την Κέρκυρα. Τον 
Σεπτέμβριο του 1923 ο ιταλικός στρατός άφησε την Κέρκυρα μετά από διακανονισμό του ζητήματος.
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