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Πρόλογος Έκδοσης

Αγαπητοί αναγνώστες,
Το παρόν τεύχος ουσιαστικά αποτελεί συνένωση δύο τευχών σε ένα. Αυτό έγινε 

ώστε να επιτευχθεί η έκδοση τεσσάρων τευχών εντός του 2015 και να καλυφθεί 
το κενό το οποίο δημιουργήθηκε από την μη τήρηση των συμβατικών υποχρεώσε-
ων από την προηγούμενη εκτυπωτική εταιρεία.

Η ύλη χωρίζεται σε δύο μέρη. Το πρώτο μέρος περιέχει τις μελέτες που βρα-
βεύτηκαν στον διαγωνισμό της Ναυτικής Επιθεώρησης για το έτος 2014. Στους 
βραβευθέντες του διαγωνισμού ο Διευθυντής και το προσωπικό του περιοδικού 
εκφράζουν τα συγχαρητήριά τους και τους ευχαριστούν για τη συμμετοχή τους.

Το δεύτερο μέρος αποτελείται από μελέτες που άπτονται επί ιστορικών θεμά-
των. Οι τρεις πρώτες δημιουργούν ένα άτυπο αφιέρωμα στον Β΄ Παγκόσμιο Πό-
λεμο. 

Η εργασία του Αντιναυάρχου ε.α. Δημητρίου Λισμάνη ΠΝ με τίτλο «Το Έπος του 
’40 αναλύει μία από τις μεγαλύτερες πραγματώσεις της Νεώτερης Ελληνικής Ιστο-
ρίας». Πρόκειται για μία εξιστόρηση της ελληνικής εποποιίας στον πόλεμο κατά των 
Δυνάμεων του Άξονα. Ουσιαστικά αποτέλεσε μια μάχη στην οποία ενεπλάκησαν 
όλες οι δυνάμεις της ελληνικής κοινωνίας που βγήκε ηθικά νικήτρια ακόμα και αν 
η χώρα κατελήφθη τελικά από τις συντριπτικά υπέρτερες γερμανικές δυνάμεις.

Ακολουθεί η μελέτη του οπλογνώστη – ενδυματολόγου Γιάννη Μυλωνά με τίτ-
λο «Στολές και Διακριτικά των πληρωμάτων των ελληνικών υποβρυχίων κατά τον 
Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο». Στη σύντομη αλλά περιεκτική έκθεση αποτυπώνονται τα 
χαρακτηριστικά των στολών της περιόδου.

Τελευταία εργασία σε αυτό το άτυπο αφιέρωμα είναι η εργασία του Γιάννη Τερ-
νιώτη «Το Γερμανικό Ναυτικό στο Αιγαίο κατά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο κατά τον 
Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο». Είναι μία εξιστόρηση της πολεμικής δράσης των γερμανι-
κών ναυτικών δυνάμεων στο Αιγαίο. Η έκθεση των κινήσεων των γερμανικών δυ-
νάμεων συμβάλλει στην δημιουργία μιας πιο σφαιρικής και ολοκληρωμένης εικό-
νας της συγκεκριμένης ιστορικής περιόδου.

Τέλος, εγκαινιάζεται μία νέα στήλη με τίτλο «Ιστορικά Παραλειπόμενα», στην 
οποία θα εκτίθενται άγνωστες πτυχές της ελληνικής ναυτικής ιστορίας όπως προ-
κύπτουν από το ιστορικό αρχείο της ΥΙΝ. Στο παρόν τεύχος παρουσιάζεται η μονο-
μαχία μεταξύ των Αξιωματικών του Ναυτικού (Υποπλοίαρχοι τότε) Ε. Καββαδία και 
Ι. Χατζίσκου. Πίσω στα 1916 οι προσβολές στην τιμή πολλές φορές λύνονταν με 
τα όπλα. Μέσα από την ιστορία αυτή ζωντανεύει μία ολόκληρη εποχή. Επίσης πα-
ρατίθενται και δύο φωτογραφίες με ενδιαφέρουσα ιστορία.

Πάγιος στόχος της Ναυτικής Επιθεώρησης είναι η διατήρηση ενός υψηλού 
πνευματικού, επιστημονικού και ενημερωτικού επιπέδου ούτως ώστε να συνεχί-
σει να αποτελεί το κύριο έντυπο ενημέρωσης των στελεχών του Πολεμικού Ναυ-
τικού. Σε αυτό το πλαίσιο, κάθε παρατήρηση ή πρόταση από τους αναγνώστες εί-
ναι ευχαρίστως αποδεκτή.

                                                                              Η Επιτροπή Σύνταξης





Εκδηλώσεις
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ
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H πρώτη συνεδρίαση του νέου ΑΝΣ, υπό τη νέα του σύνθεση, που πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με την παράδοση στο 
ΠΝΜ Θ/Κ «ΑΒΕΡΩΦ» .

Από Αριστερά προς τα δεξιά:
Υποναύαρχος Αλέξανδρος Διακόπουλος ΠΝ, Διοικητής ΔΝE
Υποναύαρχος Δημοσθένης Χέλμης ΠΝ, Υπαρχηγός ΓΕΝ
Υποναύαρχος Ιωάννης Παυλόπουλος ΠΝ, ΓΕΕΘΑ
Υποναύαρχος (Μ) Κωνσταντίνος Μανωλιουδάκης ΠΝ, Γενικός Επιθεωρητής ΠΝ
Υποναύαρχος Γεώργιος Λεβέντης ΠΝ, Διοικητής ΣΝΔ
Αντιναύαρχος Νικόλαος Τσούνης ΠΝ, Διοικητής ΣΕΘΑ
Αντιναύαρχος Κωνσταντίνος Καραγεώργης ΠΝ, Αρχηγός Στόλου
Αντιναύαρχος Γεώργιος Γιακουμάκης ΠΝ, Αρχηγός ΓΕΝ
Αντιναύαρχος (Μ) Γεώργιος Χριστόπουλος ΠΝ, Διοικητής ΔΔΜΝ
Υποναύαρχος (Μ) Μιχαήλ Καούτσκης ΠΝ, ΓΕΕΘΑ
Υποναύαρχος Βασίλειος Θεολογίτης ΠΝ, ΓΕΕΘΑ
Υποναύαρχος Ιωάννης Κορακάκης ΠΝ, Υπαρχηγός ΑΣ
Υποναύαρχος (Ι) Κωνσταντίνος Παϊβανάς ΠΝ, Διευθυντής Διεύθυνσης Υγειονομικού ΓΕΝ
Υποναύαρχος Αθανάσιος Νασόπουλος ΠΝ, Αρχιεπιστολέας ΔΔΜΝ
Υποναύαρχος (Ο) Χαράλαμπος Παπαδόπουλος ΠΝ, Διευθυντής Οικονομικών Υπηρεσιών ΓΕΝ/ΟΕΠΝ 
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Από την τελετή αποκαλυπτηρίων μνημείου Υ/Β «ΠΡΩΤΕΥΣ» (Υ-3) που πραγματοποιήθηκε την 14η Ιουνίου 2015 στη ν. 
Οθωνοί, παρουσία του Διοικητού Υ/Β Πλοιάρχου Βασίλειου Κάτσικα ΠΝ. Το Υ/Β «ΠΡΩΤΕΥΣ»  βυθίστηκε αύτανδρο από 
ιταλικό πολεμικό την 29η  Δεκεμβρίου 1940, κατά τη διάρκεια περιπολίας στην Αδριατική.

Από την συμμετοχή του Πολεμικού Ναυτικού στις εορταστικές εκδηλώσεις για την 180ή Επέτειο από το θάνατο του Ναυ-
άρχου Ανδρέα Μιαούλη που πραγματοποιήθηκαν στη ν. Ύδρα την 27η και 28η Ιουνίου 2015. Στις εκδηλώσεις παρέστη ο 
τ. Αρχηγός Στόλου Αντιναύαρχος Γεώργιος Γιακουμάκης ΠΝ. 
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Τελετή ένταξης στο ΠΝ, δύο σκαφών ανορθόδοξου πολέμου. Η τελετή πραγματοποιήθηκε στην Διοίκηση Υποβρύχιων 
Καταστροφών (ΔΥΚ) στο Ναυτικό Οχυρό Σκαραμαγκά την 29η Ιουνίου 2015, παρουσία του Υπουργού Εθνικής Άμυνας 
Πάνου Καμμένου.

Τελετή ορκωμοσίας των νέων Σημαιοφόρων τάξεως 2015. Η τελετή πραγματοποιήθηκε την 3η Ιουλίου 2015 στις εγκα-
ταστάσεις της Σχολής Ναυτικών Δοκίμων (ΣΝΔ), παρουσία της ΑΕ του Προέδρου της Δημοκρατίας Προκόπη Παυλόπουλου, 
Πολιτικής και Στρατιωτικής ηγεσίας.
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52ο Διεθνές Ιστιοπλοϊκό Ράλλυ Αιγαίου. Ο τ. Αρχηγός Στόλου Αντιναύαρχος Γεώργιος Γιακουμάκης ΠΝ την 18η Ιουλίου 
2015 επέβη του Ν/ΘΗ «ΕΥΝΙΚΗ» στον όρμο Φαλήρου και έδωσε την εκκίνηση του 52ου Διεθνούς Ιστιοπλοϊκού Αγώνα. 
Ακολούθως την 27η  Ιουλίου 2015 στη ΝΔΑ, πραγματοποιήθηκε η τελετή απονομής επάθλων παρουσία του τ. Αρχηγού 
ΓΕΝ Αντιναυάρχου Ευάγγελου Αποστολάκη ΠΝ.
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Από τις τελετές αναχώρησης για τον ετήσιο Θερινό Εκπαιδευτικό Πλου της ΣΝΔ και ΣΜΥΝ, που πραγματοποιήθηκαν στον 
Πειραιά και το ΝΣ την 20ή και 27η Ιουλίου 2014 αντίστοιχα, παρουσία του Διοικητού της ΣΝΔ, Υποναυάρχου Γεωργίου 
Λεβέντη ΠΝ και του τ. Διοικητού ΔΝΕ Υποναυάρχου Κωνσταντίνου Καραγεώργη ΠΝ.
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Eκδηλώσεις για τον εορτασμό Μεταμορφώσεως του Σωτήρος και της 191ης επετείου της Ναυμαχίας της Μυκάλης που 
πραγματοποιήθηκαν στη ν. Σάμο την 6η Αυγούστου 2015 παρουσία της ΑΕ του Προέδρου της Δημοκρατίας Προκόπη 
Παυλόπουλου, του Υπουργού Εθνικής Άμυνας Πάνου Καμμένου και του τ. Αρχηγού ΓΕΝ Αντιναυάρχου Ευάγγελου Απο-
στολάκη ΠΝ.

Εκδηλώσεις για τον Εορτασμό Κοιμήσεως της Θεοτόκου στη ν. Τήνο και ν. Πάρο την 15η Αυγούστου 2015, παρουσία της 
ΑΕ του Προέδρου της Δημοκρατίας Προκόπη Παυλόπουλου, του Υπουργού Εθνικής Άμυνας Πάνου Καμμένου και του τ. 
Αρχηγού ΓΕΝ Αντιναυάρχου Ευάγγελου Αποστολάκη ΠΝ.
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Από τη συμμετοχή του Πολεμικού Ναυτικού στην 80ή επέτειο από το θάνατο του Ναυάρχου Παύλου Κουντουριώτη, «Κου-
ντουριώτεια 2015», που πραγματοποιήθηκαν στη ν. Ύδρα την 29η και 30ή Αυγούστου 2015. Στις εκδηλώσεις παρέστη, 
ως εκπρόσωπος του τ. Αρχηγού ΓΕΝ Αντιναυάρχου Ευάγγελου Αποστολάκη ΠΝ, ο Αρχιπλοίαρχος Ιωάννης Σαμαράς ΠΝ, 
καταθέτοντας στεφάνι στο μνημείο και στον τάφο του Ναυάρχου Κουντουριώτη. 
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Από την 72η επέτειο βύθισης του Υ/Β «ΚΑΤΣΩΝΗΣ» που πραγματοποιήθηκε στη ν. Σκιάθο τη 12η Σεπτεμβρίου 2015, πα-
ρουσία του Διοικητού Υποβρυχίων Πλοιάρχου Βασίλειου Κάτσικα ΠΝ. Επιπλέον, τη 12η Σεπτεμβρίου 2015 κατέπλευσε στη 
ν. Σκόπελο το Υ/Β «ΩΚΕΑΝΟΣ», κατά τη διάρκεια των εκδηλώσεων στη μνήμη του Ανθυπασπιστή Νικόλαου Καπαδούκα, 
ο οποίος έπεσε υπέρ πατρίδος την 8η Αυγούστου 1964 στην Κύπρο από τουρκικά πυρά.

Τελετή ένταξης του ΤΠΚ «ΡΙΤΣΟΣ» στο Πολεμικό Ναυτικό. Στην τελετή που πραγματοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις της 
Διοίκησης Ταχέων Σκαφών στην περιοχή του Ναυτικού Οχυρού Σκαραμαγκά την 19η Οκτωβρίου 2015, παρέστη η Πο-
λιτική και Στρατιωτική Ηγεσία.
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Παρακολούθηση δραστηριοτήτων επιχειρησιακής εκπαίδευσης από τον Αρχηγό ΓΕΝ Αντιναύαρχο Γεώργιο Γιακουμάκη ΠΝ, 
ο οποίος επέβη επί της Φ/Γ «ΝΑΒΑΡΙΝΟΝ» και παρακολούθησε δραστηριότητες επιχειρησιακής εκπαίδευσης, στο πλαίσιο 
των ασκήσεων «ΑΣΤΡΑΠΗ 3/15» και «ΟΡΜΗ 3/15».

Από την τελετή απονομής Βραβείων Διαγωνισμού Ναυτικής Επιθεώρησης Έτους 2014, που πραγματοποιήθηκε την 28η 
Σεπτεμβρίου 2015 επί του «Π.Ν.Μ. ΘΩΡΗΚΤΟ Γ. ΑΒΕΡΩΦ», παρουσία του Αρχηγού Στόλου Αντιναυάρχου Κωνσταντίνου 
Καραγεώργη ΠΝ.
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Από την απονομή διαμνημόνευσης «Αστέρα Αξίας και Τιμής» από τον ΥΕΘΑ Πάνο Καμμένο στον αποβιώσαντα Αντιναύαρχο 
ε.α. Ελευθέριο Χανδρινό, ο οποίος ως Κυβερνήτης του Α/Γ «ΛΕΣΒΟΣ» την 20ή Ιουλίου 1974, ημέρα έναρξης της τουρκικής 
εισβολής στην Κύπρο, κατάφερε να αποβιβάσει προσωπικό της ΕΛΔΥΚ (450 οπλίτες) στην Πάφο, που είχε προηγουμένως 
παραλάβει από την Αμμόχωστο για επαναπατρισμό, μετά από σφοδρό βομβαρδισμό του παρακείμενου τουρκικού θύλακα, 
προκαλώντας σύγχυση στις τούρκικες δυνάμεις. Το Α/Γ «ΛΕΣΒΟΣ» συνέχισε τον πλου του και επέστρεψε στην Ελλάδα, 
ολοκληρώνοντας επιτυχώς τη δύσκολη αποστολή του. Τη διαμνημόνευση «Αστέρα Αξίας και Τιμής» παρέλαβε η σύζυγος 
του Ελευθέριου Χανδρινού, Αμαλία Χανδρινού.
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ΝΑΒΑΡΙΝΟ 1827
Η μεγαλύτερη ναυμαχία του τέλους 
της εποχής των ιστιοφόρων

Του Γεώργιου Σκαλτσογιάννη
Συνταγματάρχoυ (ΠΒ)
Aʹ χρηματικό βραβείο ετήσιου διαγωνισμού μελετών Ναυτικής Επιθεώρησης έτους 2014
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Βολανάκης Κωνσταντίνος 
(Ηράκλειο Κρήτης 1837-Πειραιάς 1907),
Ναυμαχία Ναβαρίνου 1827, d’ après Carnerαy.
Ελαιογραφία.

Ο Γεώργιος Σκαλτσογιάννης, ο οποίος σήμε-
ρα υπηρετεί ως Διευθυντής Εκδόσεων στη 
Διεύθυνση Ιστορίας Στρατού του Γενικού Επι-
τελείου Στρατού, γεννήθηκε στην Πρέβεζα το 
1965. Αποφοίτησε από τη Στρατιωτική Σχολή 
των Ευελπίδων το έτος 1988 και το 2001 κα-
θίσταται αριστούχος απόφοιτος του τμήματος 
Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου 
Αθηνών.
Έχει διατελέσει επιστημονικός συνεργάτης της 
Ελληνικής Επιτροπής Στρατιωτικής Ιστορίας 
και υπήρξε, επί σειρά ετών, υπεύθυνος των 
διμερών σχέσεων της Διεύθυνσης Ιστορίας 
Στρατού. Έχει συμμετάσχει σε συνέδρια και 
ημερίδες στην Ελλάδα, στη Σερβία, Βουλγαρία, 
Γαλλία, Ιταλία, Γερμανία, Ισραήλ, και Ρωσία και 
έχει γράψει άρθρα για ελληνικά και ξένα περι-
οδικά και εκδόσεις.
Υπήρξε Επιστημονικός Υπεύθυνος του προ-
γράμματος «Κοινωνία της Πληροφορίας» της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης για το έργο «Ψηφιοποίη-
ση, ανάδειξη και προβολή του ιστορικού αρχεί-
ου της Διεύθυνσης Ιστορίας Στρατού».
Κύρια ερευνητικά του ενδιαφέροντα αποτε-
λούν η εφαρμογή της ψηφιοποίησης στο χώρο 
της στρατιωτικής ιστορίας και τα μεθοδολογι-
κά προβλήματα αυτής.
Από το 2010 μέχρι σήμερα έχει εκδώσει, ιδι-
ωτικώς, έξι βιβλία, ενώ άλλα δύο βρίσκονται 
υπό έκδοση από τη Διεύθυνση Ιστορίας Στρα-
τού.
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Πρόλογος
1827. Η επανάσταση στην Ελλάδα βρισκόταν 

εν τω γίγνεσθαι.
Οι Έλληνες είχαν κάνει επίσημη αίτηση για τη 

διαμεσολάβηση που προβλεπόταν από το Πρω-
τόκολλο της Πετρούπολης (1826). Οι Τούρκοι και 
οι Αιγύπτιοι ήταν φυσικά απρόθυμοι να σταματή-
σουν ενόψει της επερχόμενης νίκης τους. Έτσι, ο 
George Canning, πρωθυπουργός τότε της Βρε-
τανίας, προετοιμάστηκε για δράση και διαπραγ-
ματεύτηκε τη Συνθήκη του Λονδίνου (6 Ιουλίου 
1827) με τη Γαλλία και τη Ρωσία. Η Συνθήκη προ-
έβλεπε για άλλη μία φορά τη μεσολάβηση των 
συμμάχων με μία «ειρηνική επέμβαση ενισχυμένη 
από μια φιλική επίδειξη δύναμης».

Τον Αύγουστο του 1827 οι τρεις δυνάμεις 
προσέφεραν τη διαμεσολάβησή τους στα εμπό-
λεμα μέρη. Οι Έλληνες την αποδέχθηκαν, ενώ 
οι Τούρκοι την αρνήθηκαν. Οι συμμαχικοί στόλοι 
στην Ανατολική Μεσόγειο είχαν εντολές να πα-
ρεμποδίσουν τον ανεφοδιασμό των δυνάμεων 
του Ιμπραήμ. Ενώ εκτελούσαν αυτές τις εντολές, 
έπλευσαν στον όρμο του Ναβαρίνου, όπου βρι-
σκόταν αγκυροβολημένος ο τουρκοαιγυπτιακός 
στόλος. Δεν υπήρχε πρόθεση επίθεσης «εκτός αν 

ξεκινούσαν πρώτοι οι Τούρκοι». Υπό τις συγκεκρι-
μένες συνθήκες ήταν αναπόφευκτο να ξεκινήσει 
κάποιος.

Έπεσε ο πρώτος πυροβολισμός. Ακολούθησαν 
κι άλλοι. Η συμπλοκή γενικεύτηκε και πριν το ηλι-
οβασίλεμα της 20ής Οκτωβρίου, ο τουρκοαιγυ-
πτιακός στόλος βρισκόταν στον βυθό του κόλπου.

Ήταν η μεγαλύτερη ναυμαχία του τέλους της 
εποχής των ιστιοφόρων. 

         Αθήνα        
  Νοέμβριος 2014 

Κεφάλαιο A΄: Εισαγωγικά
«Ψάλλε Μούσα τα τρόπαια, οποία κατ’ εχθρών μας, 
έστησαν εις Νεόκαστρον πλοία των βοηθών μας.
Παράστησε την θλιβεράν σκηνήν τρομεροτάτην,
ήτις την τύχην έφερε Τουρκίας την εσχάτην,
κ’ εις τον πυθμένα έγραψε θαλάσσης της βαθείας
με χαρακτήρας αίματος τέλος της τυραννίας»

Η πολιτικοστρατιωτική κατάσταση 
στην Ελλάδα

Τον Απρίλιο του 1826, μετά την Γ΄ Εθνική 
Συνέλευση στην Πιάδα της Επιδαύρου, απο-
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φασίστηκε η διακυβέρνηση της χώρας να συ-
νεχιστεί από δύο επιτροπές: την ενδεκαμελή 
«Διοικητική Επιτροπή της Ελλάδος», η οποία θα 
αναλάμβανε τη διεξαγωγή του αγώνα και την 
«Επιτροπή της Συνελεύσεως», δεκατριών με-
λών, η οποία θα φρόντιζε για τον έλεγχο των 
δημόσιων οικονομικών και τη διαπραγμάτευση 
των φόρων μιας «αξιοπρεπούς» ειρήνης.

Η κατάσταση όμως της χώρας ήταν δυσμε-
νέστατη. Στα ελληνικά πελάγη κυριαρχούσε η 
πειρατεία και στο Ναύπλιο η αναρχία και οι εμ-
φύλιες έριδες. Αν και είχαν σταματήσει προσω-
ρινά οι εσωτερικές διαμάχες μετά την είδηση 
της πτώσης του Μεσολογγίου, στον αντίποδα 
αυτής της κατάστασης, οι συνθήκες για τη συ-
νέχιση του αγώνα δεν βελτιώθηκαν. Το δημόσιο 
ταμείο ήταν άδειο και οι δαπάνες των ελληνι-
κών στρατιωτικών δυνάμεων καλύπτονταν σε 
έναν μεγάλο βαθμό από ξένα κεφάλαια. Μετά 
τον ερχομό του Ιμπραήμ στον Μοριά, η κατά-
σταση έγινε δυσμενέστερη για τους Έλληνες και 
κατ’ επέκταση για την εξέλιξη της Επανάστασης.

Αρκετούς μήνες αργότερα η πίεση αυτή άρ-
χισε να δημιουργεί ένα είδος συσπειρώσεων 
στην ελληνική πλευρά, οι οποίες, περισσότερο 

από προσωπικές έχθρες, παρά λόγω διαστά-
σεων απόψεων σχετικών με την εξωτερική 
πολιτική, έκαναν το πρόβλημα εντονότερο. 
Παράλληλα, μια υποβόσκουσα φημολογία, ότι 
η Ελλάδα, με τον Καποδίστρια Κυβερνήτη της 
χώρας, θα εξασφάλιζε την ευνοϊκή μεταχείριση 
των Δυνάμεων, δημιούργησε ένα κλίμα αποδο-
χής του, τόσο από τη Γαλλία και τη Ρωσία όσο 
και πιθανότατα από την Αγγλία. Στις 30 Μαρτί-
ου/11 Απριλίου 1827 ο Ιωάννης Καποδίστρι-
ας εξελέγη Κυβερνήτης της Ελλάδας για επτά 
χρόνια, ενώ μέχρι την άφιξή του συγκροτήθηκε 
μια τριμελής αντικυβερνητική επιτροπή για να 
τον αναπληρώνει, αποτελούμενη από τους Γε-
ώργιο Μαυρομιχάλη, Ιωάννη Νάκο και Ιωάννη 
Μιλαΐτη. Την είδηση για την εκλογή του ο Κα-
ποδίστριας την πληροφορήθηκε κατά τα τέλη 
Απριλίου, ενώ βρισκόταν στο Παρίσι, και δύο 
μήνες αργότερα, κατά τα τέλη Ιουνίου, στην Πε-
τρούπολη, έφτασε στα χέρια του και το σχετικό 
ψήφισμα της Συνέλευσης της Τροιζήνας. Μετά 
από συζητήσεις με τον Τσάρο Νικόλαο σχετικά 
με την απομάκρυνσή του από τα καθήκοντα στη 
ρωσική υπηρεσία, την αποδοχή του αξιώματος 
του Κυβερνήτη στην Ελλάδα και τη γενικότερη 
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επικρατούσα κατάσταση, ο Καποδίστριας επι-
σκέφτηκε το Βερολίνο, το Λονδίνο και το Παρί-
σι, τόσο για να βολιδοσκοπήσει τις θέσεις των 
τριών Δυνάμεων όσο και για να εκθέσει τις δι-
κές του απόψεις και να διαπιστώσει προσωπικά 
την ανταπόκριση ή μη αυτών.

Η αποκατάσταση της δύναμης

Στην Αθήνα όμως, και ενώ συνεχιζόταν η 
προσπάθεια για την αποκατάσταση της ομό-
νοιας ανάμεσα στις ελληνικές παρατάξεις, 
δεν είχε γίνει καμία προσπάθεια για να λυθεί 
η πολιορκία της Ακρόπολης των Αθηνών από 
τους Τούρκους. Οι προσπάθειες των δύο Άγ-
γλων αρχηγών του στρατού και του στόλου, 
Sir Richard Church και Lord Thomas Cochrane, 
αντίστοιχα, αλλά και του συνόλου των ελληνι-
κών δυνάμεων να το πετύχουν, δυστυχώς δεν 
απέδωσαν τα αναμενόμενα. Με την παράδο-
ση της φρουράς της Ακρόπολης φαίνεται να 
εξαλείφεται για την Ελλάδα κάθε ελπίδα για 
ελευθερία, καθώς ο Κιουταχής θα γινόταν κύ-
ριος όλης της Στερεάς Ελλάδας και ο Ιμπραήμ 
θα συνέχιζε τις επιχειρήσεις του στον Μοριά.

Από την άλλη ο Cochrane, ελλείψει πλέον 
των απαιτούμενων κεφαλαίων, δεν κατόρθωσε 
να σταματήσει τη μέσω του οθωμανικού στό-
λου μεταφορά ενισχύσεων και εφοδίων στην 
Ανατολική Ελλάδα. Παράλληλα, ο Church, απο-
σύροντας τα στρατεύματά του από την Αττική, 
δεν ήταν επιφορτισμένος μόνο με τις επιχει-
ρήσεις για την ανακοπή του εφοδιασμού των 
δυνάμεων του Κιουταχή, αλλά και με τη ρύθ-
μιση του θέματος των εσωτερικών αναταρα-
χών μεταξύ των Πελοποννησίων προκρίτων με 
τους συντοπίτες τους Μοραΐτες οπλαρχηγούς. 
Οι συνεχείς αυτές αποτυχίες των δύο Άγγλων 
ανάγκασαν τον Ανδρέα Μιαούλη να εγκαταλεί-
ψει την υπηρεσία του στη φρεγάτα «Ελλάς» του 
Cochrane και να αναλάβει εκ νέου τη διοίκηση 
του δικού του πλοίου (μπρίκι).

Σταδιακά οι οπλαρχηγοί του Μοριά άρχισαν 
να ανακτούν τις δυνάμεις τους και να κερδί-
ζουν μερικές, έστω και μικρής σημασίας, νίκες 
εναντίον των αιγυπτιακών μονάδων, οι οποίες 
κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού δεν είχαν 
λάβει καθόλου ή σχεδόν καθόλου ενισχύσεις 

και εφόδια από την Αίγυπτο, με αποτέλεσμα, 
περίπου στα μέσα του Σεπτεμβρίου, να περιο-
ριστούν στην περιοχή μεταξύ Μεθώνης, Κορώ-
νης και Ναβαρίνου, περιμένοντας τις ενισχύ-
σεις του Μεχμέτ Αλή.

Το ελληνικό ναυτικό, το οποίο μέχρι τότε 
δεν είχε διακόψει τη δραστηριότητά του, άρχισε 
να ανακτά δυνάμεις, αν και ένα σημαντικότατο 
όπλο του –το πυρπολικό–, μετά την επέμβαση 
του αιγυπτιακού στόλου του Ιμπραήμ, έπαψε 
πλέον να είναι τόσο αποτελεσματικό στα χέρια 
των Ελλήνων. Στο μεταξύ ο Κιουταχής αδρα-
νούσε χωρίς εφόδια στην Ανατολική Ελλάδα. Ο 
Σουλτάνος είχε να αντιμετωπίσει τον φόβο πο-
λέμου με τη Ρωσία και από την άλλη ελλόχευε 
ο κίνδυνος να ξεσηκωθούν οι οπλαρχηγοί της 
Ανατολικής Ελλάδας στα νώτα του οθωμανικού 
στρατού.

Γενικά όμως η εικόνα δεν ήταν τόσο απο-
θαρρυντική για τους Έλληνες. Παρά την απο-
γοήτευση από την πτώση της Ακρόπολης και 
μολονότι ο εσωτερικός διχασμός συνεχιζόταν, 
οι Έλληνες εξακολουθούσαν να διατηρούν 
έναν μεγάλο αριθμό στρατιωτικών δυνάμεων, 
οι οποίες προοιώνιζαν ότι δε θα υπέκυπταν 
τόσο εύκολα.

Επεμβατικότητα

Μετά την ανακοίνωση της Συνθήκης του 
Λονδίνου (24 Ιουνίου/6 Ιουλίου 1827), η 
οποία έγινε αρκετά αργότερα από τον Ναύ-
αρχο Sir Edward Codrington και τον Ναύαρχο 
Κόμη Henri Daniel Gauthier de Rigny (ο Ρώσος 
ναύαρχος δεν είχε φτάσει ακόμη στην Ανατο-
λική Μεσόγειο), προς απογοήτευση αρκετών, 
η ανακωχή έγινε αποδεκτή από την ελληνική 
κυβέρνηση, αν και όλοι γνώριζαν, ότι όπως οι 
Οθωμανοί ήδη δεν είχαν αποδεχτεί τη συνθη-
κολόγηση, έτσι και οι Έλληνες δεν προτίθεντο 
να παύσουν τις εχθροπραξίες.

Εκτός από τη Ρωσία, η οποία είχε ήδη από 
το παρελθόν εκδηλώσει τη διάθεσή της για 
οριστική ρήξη με την Οθωμανική Αυτοκρατο-
ρία, οι κυβερνήσεις των δύο άλλων συμμάχων 
θα επιθυμούσαν να φτάσουν στην οριστική λύ-
ση χωρίς την εμπλοκή τους σε πόλεμο με την 
Πύλη, καθώς άλλωστε μέχρι τη Συνθήκη του 
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Λονδίνου τίποτε δε δικαιολογούσε την επέμβα-
ση των Δυνάμεων. Επιπρόσθετα, η Αγγλία και 
η Γαλλία δεν ήθελαν να επιτρέψουν στη Ρωσία, 
δρώντας μόνη της και αποφασιστικά, να επω-
φεληθεί από τα κέρδη, τα οποία θα εξασφάλιζε 
μια νικηφόρα επέμβαση κατά του Σουλτάνου, 
ενώ η πολιτική της Αυστρίας ήταν μονολιθικά 
και αμετάτρεπτα εχθρική με τον ανυποχώρη-
το Klemens Wenzel Lothar von Metternich να 
εξακολουθεί να θεωρεί ότι οι Έλληνες, ως επα-
ναστάτες κατά της νομίμου εξουσίας, έπρεπε να 
αφεθούν στην τύχη τους. 

Στις 16 Αυγούστου οι τρεις πρεσβευτές 
στην Πύλη προέβησαν σε κοινή διακοίνωση 
προς τον, αλβανικής καταγωγής, Υπουργό των 
Εξωτερικών της Πύλης Μεχμέτ Περτέφ πασά, 
θέση μη αποδεκτή από την οθωμανική πλευρά, 
η οποία θεωρούσε το θέμα καθαρά εσωτερικό 
χωρίς να επιδέχεται τη διαμεσολάβηση άλλων 
κρατών. Στις υπηρεσίες των τριών πρεσβειών 
επικρατούσε νευρικότητα, ενώ ο Σουλτάνος, 
μόλις πληροφορήθηκε όσα συνέβησαν, δήλω-
σε με οργή ότι δε θα υποχωρήσει, και αμέσως 

διέταξε μετακινήσεις στρατευμάτων και ενι-
σχύσεις των φρουρίων στον δρόμο προς την 
Κωνσταντινούπολη. Στις 31 Αυγούστου οι τρεις 
πρεσβευτές, προσερχόμενοι στον Περτέφ πασά 
για την παραλαβή της οριστικής απάντησης της 
Πύλης, δέχτηκαν την εξής δήλωση: «Η απάντη-
σίς μου η θετική, η οριστική, η αμετάβλητος, η 
αιωνία είναι ότι η Υψηλή Πύλη δεν αποδέχεται 
καμμίαν πρότασιν αφορώσαν τους Έλληνας, ότι 
θα εμμείνη εις την απόφασίν της αιωνίως, μέ-
χρι την ημέρα της κρίσεως».

Κεφάλαιο Β΄: Τα προ της ναυμαχίας
«Τα πλοία εγραμμίσθησαν όλα κατά την τάξιν
διά να εκτελέσωσι μελέτης των την πράξιν
τα όργανα τα μουσικά, σειρήνες μ’ αρμονίαν
ερέθιζαν γλυκύτατα τους άνδρας εις θυσίαν»

Το στρατιωτικό και πολιτικό παρασκήνιο

Ενώ τα γεγονότα στο διπλωματικό μέτωπο 
εξελίσσονταν, στην Ελλάδα, με τη συνεργασία 
των Church, Cochrane και Φαβιέρου σχεδιά-
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στηκαν τρεις εκστρατείες: μία στη Χίο, μία στη 
Θεσσαλία και μία στη Δυτική Ελλάδα − η τελευ-
ταία θα είχε και το προβάδισμα στην υποστήρι-
ξη του ναυτικού. Ενός ναυτικού όμως το οποίο, 
όταν υπογράφηκε η Συνθήκη, στερείτο ικανής 
οργάνωσης. Από τις ναυτικές δυνάμεις των τρι-
ών συμμάχων έπλεε τότε στα ελληνικά πελάγη 
μία μόνο μικρή μοίρα αποσπασμένη από τον 
αγγλικό στόλο της Μεσογείου που ελλιμενιζό-
ταν στη Μάλτα και λίγα γαλλικά πλοία, ενώ δεν 
υπήρχε κανένα ρωσικό. Αυτός ήταν και ένας 
από τους κυριότερους λόγους που δεν επιτεύ-
χθηκε η έγκαιρη παρεμπόδιση του απόπλου του 
αιγυπτιακού στόλου του Μεχμέτ Αλή από το λι-
μάνι της Αλεξάνδρειας κατά το μήνα Αύγουστο.

Έξι ημέρες μετά την υπογραφή της Συνθή-
κης απεστάλησαν και στους τρεις ναυάρχους, 
από τις αντίστοιχες κυβερνήσεις τους, έγγρα-
φες οδηγίες για την υλοποίηση των προβλε-
φθέντων όρων. Ο Codrington, όμως και ο De 
Rigny, ακόμη και μέχρι τις αρχές Σεπτεμβρίου 

αντιμετώπιζαν δυσκολίες στην κατανόηση του 
περιεχομένου της Συνθήκης «περί φιλικής στά-
σης και εξαναγκασμού», την οποία έπρεπε να 
τηρήσουν, και ζητώντας διευκρίνιση επί του θέ-
ματος έλαβαν απάντηση από τον Canning ότι 
«[…] η παρεμπόδιση ενισχύσεων […] στην ανά-
γκη θα επιβληθεί, όταν όλα τα άλλα μέσα εξα-
ντληθούν, με κανονιοβολισμό». Επρόκειτο, για 
άλλη μια φορά, για ένα παιχνίδι διπλωματικής 
τέχνης, και μάλιστα αγγλικής. Οι οδηγίες καθό-
ριζαν ότι οι ναύαρχοι οφείλουν να μην επιτρέ-
ψουν τη διά θαλάσσης μεταφορά στρατού και 
όπλων των Τούρκων για τη συνέχιση των επι-
χειρήσεων, αλλά αυτό έπρεπε να γίνει όχι με 
τη χρήση ένοπλης βίας, αλλά με ήπια μέσα. Η 
απάντηση δια των όπλων επιτρεπόταν μόνο σε 
υποτιθέμενη προσβολή των συμμαχικών στό-
λων. Οι ναύαρχοι, μετά τη λήψη των επίσημων 
οδηγιών, αποφάσισαν να καταπλεύσουν στο 
Ναύπλιο, προκειμένου να επικοινωνήσουν προ-
καταρκτικά με την ελληνική κυβέρνηση. Αφού 
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έπεισαν την κυβέρνηση να μεταφερθεί από το 
Ναύπλιο στην Αίγινα, απέπλευσαν του Ναυπλί-
ου στις 23 Αυγούστου, ο μεν Codrington για τη 
Σμύρνη, ο δε De Rigny για τη Μήλο, αποφεύγο-
ντας με αυτόν τον τρόπο και την επήρεια των 
διαφόρων Ελλήνων στρατιωτικών αρχηγών.

Στις 31 Αυγούστου, ημέρα λήξης της προθε-
σμίας προς την Πύλη, ο Codrington απέπλευσε 
της Σμύρνης για την επίδοση της συμμαχικής 
διακοίνωσης στο Ελληνικό Νομοθετικό Σώμα. 
Δύο ημέρες αργότερα ο κυβερνήτης της φρε-
γάτας “Cambrian”, Hamilton, ο αντιπρόσωπος 
του Ρώσου πρεσβευτή, Timoni και ο Πλοίαρ-
χος Hugon, κυβερνήτης του γαλλικού “Armide”, 
παρέδωσαν τη συμμαχική διακοίνωση, η οποία 
έγινε αυθημερόν αποδεκτή από την ελληνική 
κυβέρνηση. 

Όταν ο Codrington, μετά από αίτημά του, 
έλαβε διευκρινίσεις για τον τρόπο αντιμετώπι-
σης του τουρκοαιγυπτιακού στόλου, βρισκόταν 
έξω από την Ύδρα. Από διάφορες πηγές είχε 

πληροφορηθεί ότι ο αιγυπτιακός στόλος ήταν 
αγκυροβολημένος στο Μαρμάρι και θεώρησε 
ως τελικό του στόχο την Ύδρα, οπότε παρέμεινε 
εκεί μέχρι τις 10 Σεπτεμβρίου, με σκοπό την 
προστασία της νήσου. Αντίθετα όμως με τις 
προβλέψεις του, ο αιγυπτιακός στόλος κατευ-
θύνθηκε προς το Ναβαρίνο, όπου και εισήλθε 
στις 9 Σεπτεμβρίου. Πέντε ημέρες αργότερα, 
το βράδυ της 11ης Σεπτεμβρίου, ο Codrington 
έφτασε στο Ναβαρίνο παρακολουθώντας τον 
αιγυπτιακό στόλο, με την οδηγία ότι δεν έπρεπε 
να λάβουν μέρος σε εχθροπραξίες. Αυτό όμως 
θα ήταν πολύ δύσκολο να επιτευχθεί, αν ο 
αριθμητικά υπέρτερος τουρκοαιγυπτιακός στό-
λος αποφάσιζε οποιαδήποτε στιγμή να εξέλθει 
του Ναβαρίνου και να καταπλεύσει στην Ύδρα 
ή σε κάποιο άλλο λιμάνι, επειδή επιπρόσθετα 
δεν είχε επιτευχθεί επαφή ακόμη του αγγλικού 
με τον γαλλικό στόλο και επιπλέον λόγω του 
ότι ο ρωσικός στόλος δεν είχε ακόμη φτάσει. 
Η συσσώρευση διαφόρων πληροφοριών σχε-



24  Ναυτική Επιθεώρηση | Τεύχος 593 & 594-Τομος 175

τικά με το μέγεθος του εχθρικού στόλου και οι 
επίμονες ειδήσεις σχετικά με μελλοντική δράση 
αυτού προς την Ύδρα ή προς τον Κορινθιακό 
κόλπο ανάγκασαν τον Codrington να αναλάβει 
την πρωτοβουλία να ενημερώσει ο ίδιος τον 
Ιμπραήμ για τη θέση των συμμάχων σε πιθανή 
κίνησή του για οπουδήποτε και για ο,τιδήποτε. 
Πράγματι, από 19 Σεπτεμβρίου και μετά από μία 
σειρά συνομιλιών μεταξύ των δύο αρχηγών των 
στόλων, ο Codrington προειδοποίησε τον Ιμπρα-
ήμ για το τι επρόκειτο να συμβεί, αν επιχειρούσε 
οποιαδήποτε εκστρατεία σε οποιαδήποτε περιοχή 
της Ελλάδας.

Επαφές αντιπάλων

Στις 20 Σεπτεμβρίου, μοίρα του οθωμανικού 
στόλου απέπλευσε του Ναβαρίνου. Ο Codrington, 
ωστόσο, συνεπικουρούμενος από τον De Rigny, 
ο οποίος είχε επιστρέψει με τον στόλο του, ανά-
γκασαν τον εχθρικό στόλο να ματαιώσει την 
όποια προσπάθειά του και να επιστρέψει στο λι-

μάνι. Στις 22 Σεπτεμβρίου ο De Rigny, έπειτα από 
μακρά και φιλική συζήτηση με τον Codrington 
στο “Asia”, για την επιτυχημένη κοινή προσπάθειά 
τους, συνάντησε τον Ιμπραήμ, ο οποίος έδειξε να 
βρίσκεται σε αρκετά δύσκολη θέση, για να του 
μεταφέρει και αυτός τις θέσεις των συμμάχων.

Παρ’ όλα αυτά και για την επισημοποίηση της 
θέσης των συμμάχων, νέα συνάντηση με τον 
Ιμπραήμ έλαβε χώρα στις 25 Σεπτεμβρίου με την 
παρουσία και των δύο συμμάχων ναυάρχων συ-
νοδευόμενων από το επιτελείο τους. Ο Ιμπραήμ, 
αφού τους εξήγησε πώς αυτός βλέπει τη θέση 
του σε σχέση με τη διαμορφωθείσα κατάσταση, 
έδειξε να συμφωνεί σε γενικές γραμμές, αρκεί 
να σταματούσαν αντίστοιχα και οι εχθροπραξίες 
των Ελλήνων. Παράλληλα ο Ιμπραήμ ζήτησε την 
άδεια να στείλει άμεσα πλοία στην Κωνσταντινού-
πολη και στην Αλεξάνδρεια, για να πάρει και αυ-
τός τις σχετικές οδηγίες για τον τρόπο που έπρεπε 
να ενεργήσει.

Η στάση αυτή του Ιμπραήμ επέδρασε κα-
θησυχαστικά στους δύο ναυάρχους, οι οποίοι, 
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εκτιμώντας ότι διαθέτουν έναν τουλάχιστον 
μήνα ειρήνης μέχρι να λάβουν την τελική θέση 
του Ιμπραήμ, κατέπλευσαν, ο μεν Codrington σε 
Μάλτα και Ζάκυνθο προς ανεφοδιασμό, ενώ ο 
De Rigny στο λιμάνι της Μήλου.

Στις 30 Σεπτεμβρίου όμως ένα άλλο πε-
ριστατικό προκάλεσε την αναζωπύρωση της 
κατάστασης και όλο και περισσότεροι άντρες 
άρχισαν να συρρέουν στον στρατό του Church. 
Αιτία αποτέλεσε η καταστροφή αριθμού οθωμα-
νικών πλοίων στο λιμάνι της Ιτέας και αριθμού 
παράκτιων πυροβολείων, διαλύοντας την εγκα-
τεστημένη εκεί οθωμανική δύναμη. Ο Ιμπραήμ, 
μη γνωρίζοντας το περιστατικό αυτό, κατά τη 
διάρκεια των συναντήσεων που προηγήθη-
καν με τους δύο ναυάρχους και φοβούμενος 
τις δραστηριότητες του Στρατηγού Church και 
τον πελοποννησιακών σωμάτων για πιθανή 
κατάληψη της Πάτρας, ζήτησε την άδεια από 
τον Codrington να αποστείλει τμήματα του αι-
γυπτιακού στόλου στην Πάτρα, αίτημα το οποίο 
απορρίφθηκε αμέσως από τον Codrington. 

Αντίθετα, ο Church, στοχεύοντας στην αναζω-
πύρωση της επανάστασης στη Δυτική Ελλάδα 
και όχι στην επίθεση κατά των Πατρών, είχε 
αναστείλει τις δραστηριότητες, αφού είχε ήδη 
λάβει τη διαταγή του Codrington, με την οποία 
ο τελευταίος τού απαγόρευε να επεκτείνει τον 
πόλεμο πέρα από τον Αχελώο ποταμό.

Μετά από σχετική αλληλογραφία με την Πύ-
λη και από ένα σύνολο πληροφοριών, ο Ιμπρα-
ήμ πείστηκε ότι ήταν απόλυτα ελεύθερος να 
αναλάβει δράση, με δεδομένο ότι ο Codrington 
δε θα ήταν σε θέση να αναστείλει τη δράση των 
Ελλήνων, και αποφάσισε την αποστολή ενισχύ-
σεων και εφοδίων στην Πάτρα. Ο Ιμπραήμ, 
λαμβάνοντας αυτό υπ' όψιν και θεωρώντας ότι 
πρώτοι οι σύμμαχοι παραβαίνουν τα συμφωνη-
θέντα, επιτρέποντας στους Έλληνες να αναλά-
βουν πολεμική δράση, αποφάσισε να αναλάβει 
πρωτοβουλία και να λάβει τα κατάλληλα μέτρα. 
Ως εκ τούτου, στις 30 Σεπτεμβρίου αποστέλλει 
προς την Πάτρα ισχυρή ναυτική μοίρα με τον 
Τούρκο Υποναύαρχο Πατρονάμπεη Μουσταφά. 
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Ο Codrington, ο οποίος βρισκόταν στη Ζάκυνθο, 
μόλις ενημερώθηκε για την κίνηση αυτή από 
τον Πλοίαρχο Fellows του “Dartmouth”, έλαβε 
τα ικανά και αναγκαία μέτρα για την ανακοπή 
της εισόδου της εχθρικής μοίρας στο λιμάνι 
της Πάτρας, δίνοντας εντολή να γίνει χρήση και 
κανονιοβολισμών για να καταστήσει σαφείς τις 
προθέσεις του.

Μετά από σχετική έγγραφη απάντηση σε 
επιστολή του Codrington για την παραβίαση 
των όρων της συμφωνίας, οι Μωαμεθανοί με 
τον Πατρονάμπεη, αλλάζοντας κατεύθυνση, 
κατέπλευσαν νότια προς τον κόλπο του Να-
βαρίνου. Κατά το απόγευμα όμως της ίδιας 
ημέρας (2 Οκτωβρίου) άλλη αιγυπτιακή μοίρα, 
στην οποία βρισκόταν και ο Ιμπραήμ, είχε εκ-
πλεύσει του Ναβαρίνου και βρισκόταν δυτικά 
της Ζακύνθου με κατεύθυνση την Πάτρα. Μόλις 
το αντιλήφθηκε αυτό ο Πατρονάμπεης, άλλα-
ξε κατεύθυνση για να συναντήσει τον Ιμπραήμ. 
Ο Codrington διέταξε άμεσα την παρεμπόδιση 
του οθωμανικού στόλου με όλες τις δυνάμεις. 
Λόγω θαλασσοταραχής, ο τουρκοαιγυπτιακός 
στόλος, κατόπιν νέας προσπάθειας προσέγγι-

σης του λιμένα της Πάτρας, τελικά αναγκάστηκε 
να υποχωρήσει προς το Ναβαρίνο με αρκετή 
ταλαιπωρία και χωρίς τελικά να καταφέρει να 
φτάσει στο λιμάνι της Πάτρας.

Εν τω μεταξύ, ο Ναύαρχος De Rigny δεν 
είχε αναμιχθεί σε ο,τιδήποτε, γιατί δεν ήθελε 
να παρασυρθεί σε πολεμικές ενέργειες προτού 
έρθουν οι Ρώσοι, αν και ήταν αρκετά κοντά 
στην Ελαφόνησο. Ο Codrington, κουρασμένος 
από την όλη προσπάθεια, και ενώ παράλληλα 
διέταξε τον Cochrane να παραιτηθεί από κάθε 
προσπάθεια υποκίνησης εξεγέρσεων σε περιο-
χές που δεν ήταν προηγουμένως θέατρα πολε-
μικών επιχειρήσεων, στις 8 Οκτωβρίου έπλευσε 
προς τη Ζάκυνθο, μία ημέρα πριν από την εμ-
φάνιση του ρωσικού στόλου.

Παραμονές της σύρραξης

Στις 13 Οκτωβρίου πραγματοποιήθηκε η 
πρώτη συνάντηση μεταξύ του Codrington και 
του Ρώσου Ναυάρχου Heyden (Login Petrovich 
Geiden -Lodewijk Sigismund Gustaaf, Empire 
Count van Heyden, Lord of Reinestein), ενώ 
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την επομένη οι τρεις στόλοι συναντήθηκαν με 
κατεύθυνση το Ναβαρίνο.

Όλες όμως αυτές οι δραστηριότητες κλόνι-
σαν τον Ιμπραήμ, ο οποίος είχε συνειδητοποι-
ήσει πως ήταν πια φανερό ότι οι συμμαχικές 
δυνάμεις δεν μπλοφάριζαν και υπήρχε κίνδυ-
νος να χαθούν οι 40.000 πιστοί Μουσουλμά-
νοι του. Με αλληλογραφία του προς την Πύλη, 
αλλά προφανώς μη θέλοντας να σταματήσει 
τη βοήθειά του προς τον Σουλτάνο, αφήνο-
ντας στη μέση μια υπόθεση που είχε αναλάβει, 
εξέθεσε το δίλημμά του να εγκαταλείψει ή όχι 
τον αγώνα. Η Πύλη τού πρότεινε να συνεχίσει 
με πίστη τον αγώνα στην ξηρά, αλλά να απο-
φύγει να θέσει σε κίνδυνο τον στόλο του. Ως 
εκ τούτου, ο Ιμπραήμ αποφάσισε με ό,τι βί-
αιο μέσο είχε στη διάθεσή του να εξαπολύσει 
γενική επίθεση κατά της Μεσσηνίας και της 
Αρκαδίας. Η επίθεση αυτή είχε ολέθριες συνέ-
πειες για την περιοχή. Με διαταγή του Ιμπραήμ 
χιλιάδες Αιγύπτιοι ξερίζωναν στο διάβα τους 
ό,τι δένδρο υπήρχε. Η αντίδραση των τριών 
ναυάρχων ήταν άμεση. Αφού συνέταξαν σχε-
τικό έγγραφο, το απέστειλαν στον Ιμπραήμ 

με τον Άγγλο Συνταγματάρχη Cradock, που 
επέβαινε επί του “Dartmouth”, και το οποίο 
εισήλθε στον κόλπο του Ναβαρίνου, για να το 
παραδώσει. Ο Ιμπραήμ όμως, για να αποφύγει 
μια τέτοια συνάντηση, εξαφανίστηκε σκόπιμα 
χωρίς οι ναύαρχοι τελικά να πάρουν μια απά-
ντησή του.

Κεφάλαιο Γ΄: Η ναυμαχία
«Ο Ποσειδών ταράχθηκε, και μέσα στον 
κευθμώνα
ιστάμενος εθαύμαζε τον τρομερόν αγώνα.
τοιαύτη ήτον η σκηνή τόσον τρομεροτάτη,
οποία έφερε Τουρκών την τύχην την εσχά-
την»

Οι αντίπαλες δυνάμεις

Στις 5/17 Οκτωβρίου, όταν οι συμμαχικές 
ναυτικές μοίρες βρίσκονταν πια συγκεντρωμέ-
νες κοντά στο Ναβαρίνο και μετά από σύμφω-
νη γνώμη και των τριών ναυάρχων (ο Heyden 
είχε ήδη φτάσει στην περιοχή από τις αρχές 
του Οκτώβρη), αποφασίστηκε ότι δεν υπήρ-
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χε λόγος και εξαιτίας του καιρού να παραμέ-
νουν στην ανοιχτή θάλασσα, αλλά έπρεπε να 
εισέλθουν στον κόλπο του Ναβαρίνου και να 
υποβάλλουν εκ νέου προτάσεις στον Ιμπραήμ, 
ο οποίος και πάλι όμως δε βρέθηκε να συζη-
τήσει. Το γενικό πρόσταγμα είχε αναγνωρισθεί 
ομόφωνα στον Codrington από τις 18 Οκτω-
βρίου, ο οποίος την επομένη και σύμφωνα με 

τις πληροφορίες σχετικά με την παράταξη του 
τουρκοαιγυπτιακού στόλου, εξέδωσε οδηγίες 
σχετικά με τη διάταξη και το σχέδιο ελιγμού 
του συμμαχικού στόλου.

Μέσα στο λιμάνι του Ναβαρίνου υπήρχαν 
συνολικά 89 πλοία, που έφεραν συνολικά 
2.436 πυροβόλα, αγκυροβολημένα σε σχή-
μα πετάλου από το φρούριο του Ναβαρίνου 
μέχρι τη Σφακτηρία. Ήταν παραταγμένα σε 
τρεις διαδοχικές σειρές, από τα οποία η κύρια 
δύναμη είχε παραταχθεί στην πρώτη σειρά, 
προς τα ανατολικά του λιμανιού, από το άκρο 

του φρουρίου μέχρι το μυχό του κόλπου. Τα 
μικρότερα τουρκοαιγυπτιακά πλοία, τα οποία 
ήταν παραταγμένα στη δεύτερη και στην τρίτη 
σειρά, είχαν εντολή να βάλλουν κατά των στό-
χων δια μέσου των δημιουργούμενων κενών 
από τα πλοία της πρώτης γραμμής.

Αναλυτικότερα η σύνθεση του τουρκοαιγυ-
πτιακού στόλου ήταν:

Τα συμμαχικά πλοία, σύμφωνα με το σχέδιο, 
θα εισέρχονταν μέσα στο πέταλο ως εξής: η αγ-
γλική μοίρα στο κέντρο, ο γαλλικός στόλος δεξιά 
και ο ρωσικός στόλος αριστερά των Άγγλων και 
των Γάλλων, έτσι ώστε να βρίσκεται συμμετρικά 
έναντι του κέντρου του σχηματιζόμενου από τα 
οθωμανικά πλοία τόξου. Ο γαλλικός στόλος είχε 
επιπλέον τη διαταγή να τοποθετηθεί στα πλά-
για της πρώτης κατεχόμενης από αιγυπτιακά 
πλοία πτέρυγας και επί των οποίων παρέμεναν 
οι Γάλλοι αξιωματικοί παρά τη δήλωσή τους, ότι 
είχαν παραιτηθεί και είχαν ζητήσει να απέλθουν. 
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ά Μεταγωγικά

Αυστρ. Τουρκ.

2 0 5 12 0 0 0 0 0 19
Μοίρα

Καπετανάμπεη 
(Αλεξάνδρεια)

0 4 0 11 21 5 6 8 33 88
Μοίρα

Μωχαρέμπεη
(Αλεξάνδρεια)

0 0 2 0 1 0 0 0 0 3 Μοίρα Τύνιδος

1 0 6 7 6 0 0 0 0 20

Σύνολο 
συμπεριλαμβανομένων 

των μεταγωγικών Μοίρα
Ταχήρ Πασά (Κων/πολη)

3 4 13 30 28 5 6 0 0 89
Σύνολο

πολεμικών πλοίων

3 4 13 30 28 5 6 8 33 130
Σύνολο 

συμπεριλαμβανομένων 
των μεταγωγικών
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Αξίζει να σημειωθεί ότι ένα μέρος του αιγυπτια-
κού στόλου ήταν συγκροτημένο από νεότευκτα 
στη Μασσαλία πλοία και ήταν οργανωμένος από 
μια ομάδα εννέα Γάλλων αξιωματικών, οι οποί-
οι εγκατέλειψαν τα αιγυπτιακά πλοία μετά από 
επιστολή του De Rigny προς αυτούς. Το σύνολο 
του συμμαχικού στόλου ήταν 27 πλοία με 1.324 
κανόνια, αριθμός μικρότερος από τον αντίστοι-
χο  του τουρκοαιγυπτιακού στόλου, αλλά μεγα-
λύτερου διαμετρήματος. Στις 8/20 Οκτωβρίου, 
στις 2 μ.μ., τα συμμαχικά πλοία, με επικεφαλής 
τo “Asia” του Codrington, εισέπλευσαν τον κόλ-
πο. Το ακολουθούσαν τα βασέλα “Genoa” και 
“Albion”, οι φρεγάδες “Cambrian”, “Glasgow” και 
“Talbot”, τα μπρίκια “Rose”, “Mosquito”, “Brisk” 
και “Philomel” και το κότερο “Hind”, ενώ η φρε-
γάδα “Dartmouth”, με κυβερνήτη τον Πλοίαρχο 
Fellows, παρέμεινε κοντά στο στόμιο του κόλπου 
επιφορτισμένη με την επιτήρηση των εχθρικών 
πυρπολικών. Ακολούθησε η γαλλική μοίρα με τη 
φρεγάδα “Sirene”, τα βασέλα “Scipion”, “Trident” 
και “Breslaw”, η φρεγάδα “Armide” και οι γολέτες 
“Alcyone” και “Daphne”, και η ρωσική με τα βα-
σέλα “Azov”, “Iezekiil”, “Gangut” και “Aleksandr 
Nevskii” και τις φρεγάδες “Provornyi”, “Elena”, 
“Konstantin” και “Kastor”. 

Αναλυτικά, η δύναμη του συμμαχικού στό-
λου κατά τύπο πλοίου είχε ως εξής.

Αγγλικά: Πλοία γραμμής 3
  Φρεγάδες 4
  Μπρίκια  4
  Κότερα  1
  Σύνολο πλοίων 12

Γαλλικά:  Πλοία γραμμής 3
  Δίκροτη φρεγάδα 1
  Φρεγάδα  1
  Γολέτες  2
  Σύνολο πλοίων 7

Ρωσικά:  Πλοία γραμμής 4
  Φρεγάδες 4
  Σύνολο πλοίων 8
  
Αγγλικά  Ρωσικά  Γαλλικά
Asia  Azov  Sirene
Genoa  Iezekiil  Scipion
Albion  Gangut  Trident
Dartmouth Elena  Breslaw
Cambrian Konstantin Armide
Glasgow  Kastor  Daphne
Talbot  Aleksandr Nevskii Alcyone
Rose  Provornyi 
Mosquito  
Brisk  
Philomel  
Hind  

Η τετράωρη ναυμαχία

Η αλήθεια είναι ότι η είσοδος του συμμαχικού 
στόλου έγινε με απόλυτη ηρεμία, αλλά η τακτική 
τοποθέτηση των πλοίων δήλωνε σχηματισμό μά-
χης.

Σταδιακά και ενώ μέχρι αυτό το σημείο είχε 
ολοκληρωθεί ο είσπλους και η αρχική αγκυρο-
βολία του συμμαχικού στόλου, άρχισε να γίνεται 
εμφανής η προς μάχη προετοιμασία του εχθρι-
κού στόλου. Όταν όμως ο Fellows αντιλήφθηκε 
κίνηση των αντίπαλων πυρπολικών, απέστει-
λε μια άκατο, φέρουσα λευκή σημαία, υπό τον 
Υποπλοίαρχο Fitz-Roy, με σκοπό την αναχαίτη-
σή τους. Ο Υποπλοίαρχος όμως,  μετά από πυ-
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ρά τα οποία δέχτηκε, τραυματίστηκε θανάσιμα 
και ο Fellows αναγκάστηκε να στείλει και δεύ-
τερο πλοιάριο, προς απομάκρυνση του φλεγό-
μενου οθωμανικού πυρπολικού, το οποίο όμως 
και αυτό δέχτηκε πυρά από τα εχθρικά πλοία. 
Απόρροια αυτού του συμβάντος ήταν ο Fellows 
να ανταποδώσει τα πυρά από το “Dartmouth”, 
όπως και ο De Rigny από τη ναυαρχίδα του, τη 
“Sirene”, με αποτέλεσμα σε λίγο να γενικευθεί 
το πυρ.

Μέχρι εκείνη τη στιγμή, μόνο η μισή δύνα-
μη του συμμαχικού στόλου βρισκόταν σε θέση 
μάχης, ενώ σταδιακά το υπόλοιπο του γαλλικού 
στόλου και ολόκληρος ο ισχυρός ρωσικός στό-
λος έδιναν το παρών στη μάχη.

Το γαλλικό “Trident” δέχτηκε πυρά αμέσως 
μετά την είσοδό του στον κόλπο, ενώ την ίδια 
ώρα το “Scipion” διέτρεχε σοβαρότατο κίνδυνο.

Η ώρα πλησίαζε 3 το μεσημέρι και τα πυ-
ροβόλα στα φρούρια της εισόδου άρχισαν να 
βάλλουν πλέον εναντίον του τότε διερχομένου 
έμπροσθεν αυτών ρωσικού στόλου, ο οποίος 
κατ’ εντολή του Ναυάρχου Heyden εισέπλεε 

τον λιμένα ατάραχος από τους δεχόμενους κα-
νονιοβολισμούς.

Η δράση και των δύο στόλων εκείνη την 
ώρα ήταν μανιώδης. Το “Sirene” ναυμαχούσε 
με αγκυροβολημένη στο πλάι του αιγυπτιακή 
φρεγάδα, στην αριστερή πτέρυγα μάχονταν οι 
φρεγάδες “Cambrian”, “Glasgow”, “Talbot” και 
“Armide”, η ρωσική μοίρα κεραυνοβολούσε 
κυριολεκτικά τη μοίρα του Ταχήρ πασά, ενώ η 
ρωσική ναυαρχίδα “Azov” αντιναυμάχετο πέντε 
εχθρικά πλοία. 

Η ναυμαχία διήρκησε τέσσερις ώρες και τα 
αποτελέσματα της υπεροχής των συμμαχικών 
πυροβόλων δεν άργησαν να φανούν. 

Η εικόνα που αποκαλύφθηκε ήταν μια κα-
ταστροφή. Η πρώτη γραμμή του εχθρικού πε-
τάλου, η οποία αποτελείτο από τα ισχυρότερα 
πλοία, είχε εκλείψει. Από τη δεύτερη και την 
τρίτη σειρά όσα πλοία είχαν απομείνει ή φλέ-
γονταν ή με τεράστιες ζημιές ήταν έτοιμα να 
βυθιστούν. Από τα 89 τουρκοαιγυπτιακά πλοία 
μόνο 29 εξακολουθούσαν να πλέουν, με σο-
βαρές ζημιές όμως και αυτά, και τα οποία κα-



Τεύχος 593 & 594-Τομος 175 | Ναυτική Επιθεώρηση  31

ταβυθίστηκαν αργότερα, τα περισσότερα από 
τους ίδιους τους Τούρκους,  μετά το τέλος της 
ναυμαχίας, για να μην πέσουν στα χέρια των 
συμμάχων. Από τα συμμαχικά πλοία δεν είχε 
βυθιστεί κανένα, αλλά αρκετά είχαν υποστεί 
σοβαρές ζημιές συμπεριλαμβανομένου και 
του “Asia”. Οι απώλειες των Οθωμανών ήταν 
περίπου 8.000, ενώ των συμμάχων 176 αξι-
ωματικοί και ναύτες. Ο Ιμπραήμ έμεινε χωρίς 
στόλο και μεταξύ των χιλιάδων νεκρών της 
μάχης ήταν και όλοι οι μαθητές της στρατιω-
τικής σχολής της Αλεξάνδρειας, το άνθος του 
αιγυπτιακού στρατού.

Την επόμενη ημέρα το πρωί ο Codrington, 
αφού είχε συναντηθεί το ίδιο το βράδυ της 
ναυμαχίας με τον Ταχήρ πασά, απέστειλε στον 
Ιμπραήμ επιστολή με αυστηρότατες προειδο-
ποιήσεις ότι, αν έστω και μία βολή βληθεί από 
πλευράς του, αυτό θα σημάνει την επίσημη 
κήρυξη του πολέμου της Πύλης εναντίον των 
τριών συμμάχων δυνάμεων. Παράλληλα, με 
άλλη επιστολή του ενημέρωσε και τον Γραμμα-
τέα του βρετανικού Ναυαρχείου John Wilson 

Croker σχετικά με την πορεία των γεγονότων 
και τα αποτελέσματα της μάχης.

Τα συμμαχικά πλοία απέπλευσαν του Να-
βαρίνου στις 25 Οκτωβρίου έχοντας υποστεί 
ιδιαίτερες ζημιές, χωρίς όμως να δεχτούν κα-
θόλου πυρά από τα επίγεια πυροβολεία των 
Οθωμανών στο κλειστό στόμιο του κόλπου, 
κατευθυνόμενα τα μεν αγγλικά και ρωσικά 
προς τη Μάλτα, τα δε γαλλικά προς την Τουλόν.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄: Τα επακόλουθα
«Ο Κοδρικτών, ο Αηδήν κ’ ο Δερινής κατόπι
τας μηχανάς ενήργεισαν, οποίας η Ευρώπη
τους έδειξε να έχωσι διά τας ναυμαχίας,
και τέλος εσχημάτισαν Τουρκών τας δυστυ-
χίας»

Η ναυμαχία του Ναβαρίνου, από τακτικής 
απόψεως, δεν παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδια-
φέρον. Ουσιαστικά αποτελεί μεμονωμένες συ-
γκρούσεις αντιπάλων πλοίων που ανήκαν σε 
σχηματισμούς υπό ενιαία διοίκηση χωρίς να 
έχει να επιδείξει ιδιαίτερους ναυτικούς χειρι-
σμούς. Η αριθμητική ανωτερότητα του τουρκο-
αιγυπτιακού στόλου αντισταθμίστηκε από την 
ποιότητα, την απόλυτη σύμπνοια και την ενό-
τητα πνεύματος που χαρακτήριζαν το έμψυχο 
δυναμικό των συμμάχων. Ωστόσο, αποτελεί 
ίσως την τελευταία ναυμαχία, η οποία πραγ-
ματοποιήθηκε  καθαρά με συνθήκες του 18ου 
αιώνα –με ιστία– και δικαίως χαρακτηρίζεται 
ως η τελευταία μεγάλη ναυμαχία της εποχής 
των ιστιοφόρων.

Η νίκη των συμμάχων στο Ναβαρίνο χαι-
ρετίσθηκε με μεγάλο ενθουσιασμό από τους 
Ρώσους. Ο Τσάρος Νικόλαος τίμησε επιδεικτικά 
και τους τρεις ναυάρχους όχι μονάχα απονέμο-
ντάς τους το παράσημο του Αγίου Γεωργίου, 
αλλά και συγχαίροντάς τους με προσωπικές 
επιστολές του. Η βρετανική πλευρά όμως υπο-
δέχτηκε ψυχρά την είδηση, βάλλοντας κατά της 
πολιτικής του Canning και κατηγορώντας τον 
Codrington για παράβαση εντολών. Στις 8 Ια-
νουαρίου 1828 η κυβέρνηση των Φιλελευθέ-
ρων (Whigs) του Λόρδου Goderich (Frederick 
John Robinson, 1st Viscount Goderich), θεω-
ρούμενη ως υπεύθυνη για τη ναυμαχία, έπε-
φτε δίνοντας της θέση της στην κυβέρνηση 
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των Συντηρητικών (Tories), με πρωθυπουρ-
γό τον «σιδηρό δούκα», όπως είχαν ονομάσει 
τον Wellington (Arthur Wellesley, 1st Duke of 
Wellington), τον νικητή του Ναπολέοντα στη μά-
χη του Βατερλό. Ο Codrington όμως δεν ανεχό-
ταν τους διπλωματικούς ελιγμούς, συμπαθούσε 
τους σκλαβωμένους Έλληνες και εκείνο που 
ήθελε ήταν να τιμωρήσει τον Ιμπραήμ για την 
ανεύθυνη, όπως πίστευε, αδιαλλαξία του. Είναι 
σχεδόν βέβαιον ότι ο Codrington θα μπορού-
σε να βρει έναν ειρηνικό τρόπο να ειδοποιήσει 
τον Ιμπραήμ για την είσοδό του στον κόλπο και 
σαφώς το επιχείρημα περί κινδύνου των συμ-
μαχικών πλοίων από τις επικρατούσες στην 
ανοιχτή θάλασσα συνθήκες φάνταζε αβάσιμο. 
Οι ληφθείσες όμως οδηγίες δεν απέκλειαν τη 
συμπλοκή, όπως δεν απέκλειαν και την επίδειξη 
δύναμης, απέκλειαν όμως τη χρήση βίας. Από 
την άλλη οι οδηγίες προέβλεπαν την παρεμπό-
διση του πλου σε ανοιχτή θάλασσα, όχι όμως 
και την κατάσταση που δημιουργήθηκε στο Να-
βαρίνο. Εκείνο το οποίο μπορούμε να υποθέ-
σουμε είναι ότι ο Codrington είχε σχηματίσει την 
απόλυτη πεποίθηση ότι οι οδηγίες τού επέτρε-
παν στην ανάγκη να αναλάβει δράση, η οποία 
ενδεχομένως να οδηγούσε και σε εχθροπραξίες.

Τι ήταν όμως αυτό που προκάλεσε την ορ-
γή της επίσημης Αγγλίας για τη ναυμαχία του 
Ναβαρίνου και τον πρωτεργάτη της Ναύαρχο 
Codrington; Οι συντηρητικοί κύκλοι είχαν κατα-
λήξει στο συμπέρασμα πως η καταστροφή του 
οθωμανικού στόλου εξυπηρετούσε όχι τα αγ-
γλικά, αλλά τα ρωσικά συμφέροντα. Αφήνοντας 
λοιπόν τους Οθωμανούς στη Μαύρη Θάλασσα 
στο έλεος των ναυτικών δυνάμεων του Τσάρου 
Νικόλαου, προετοίμαζε εκείνο το οποίο ακριβώς 
ήθελε να αποφύγει με κάθε τρόπο η Αγγλία, τό-
σο με το πρωτόκολλο της Πετρούπολης όσο και 
με τη Συνθήκη του Λονδίνου, δηλαδή τον επα-
κόλουθο ρωσοτουρκικό πόλεμο. Γιατί σαφώς 
μεν η Συνθήκη αποτέλεσε προειδοποίηση, ότι 
οι ευρωπαϊκές δυνάμεις δε θα επέτρεπαν την 
επαναφορά των Ελλήνων στο προηγούμενο 
καθεστώς υποτέλειας, η ναυμαχία όμως του 
Ναβαρίνου υποχρέωνε ανυποχώρητα τις ίδιες 
δυνάμεις να υποστηρίξουν την αυτονομία των 
Ελλήνων, ως το ελάχιστο αυτού που μπορούσε 
να τους προσφερθεί.

Αντίθετα με την Αγγλία, αν και με κάποια 
επιφύλαξη από ορισμένους κύκλους, η νίκη 
των συμμαχικών στόλων στο Ναβαρίνο έγινε 
δεκτή με ενθουσιασμό από τη Γαλλία. Ο Βασι-
λιάς Κάρολος Ι΄, που έβλεπε με συμπάθεια τον 
ελληνικό αγώνα, ακολουθώντας το παράδειγ-
μα του Τσάρου Νικολάου, συγχάρηκε προσω-
πικά τους τρεις ναυάρχους του Ναβαρίνου και 
τους απένειμε το παράσημο του Αγίου Λουδο-
βίκου.

Στην Ελλάδα, μετά το τέλος της ναυμαχίας 
και την είδηση της νίκης, ατελείωτοι υπήρξαν 
οι πανηγυρισμοί και ένα παραλήρημα χαράς 
ξέσπασε παντού. Διατάχτηκε να τελεσθούν δο-
ξολογίες σε όλες τις εκκλησίες για το γεγονός. 
Εψάλη πολυχρόνιο για τους βασιλείς προστά-
τες της Ελλάδας. Ήταν η πρώτη φορά έπειτα 
από αιώνες που ακούστηκε βασιλικό πολυχρό-
νιο σε ελληνικές εκκλησίες.

Μετά τη ναυμαχία του Ναβαρίνου, ο 
Cochrane, πιστός υποστηρικτής της επέκτασης 
και διεύρυνσης των γεωγραφικών ορίων της 
επαναστατημένης Ελλάδας, έδωσε αμέσως 
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εντολή για την έναρξη της εκστρατείας στη Χίο, 
την οποία προετοίμαζε εδώ και πολύ καιρό ο 
Φαβιέρος, ενώ παράλληλα στη Δυτική Ελλάδα 
ο Church ετοίμαζε τις δικές του επιχειρήσεις. 
Τελικά και οι δύο εκστρατείες απέτυχαν, αλλά 
διατήρησαν την επαναστατική εγρήγορση των 
Ελλήνων. Ωστόσο, για την ώρα ήταν αδύνατο 
να εξασφαλιστεί μια κρίσιμη και σημαίνουσα 
στρατιωτική νίκη, η οποία θα ανάγκαζε τις Δυ-
νάμεις να επιδικάσουν τις επαρχίες της Δυτικής 
Ρούμελης στην Ελλάδα.

Η νίκη του Ναβαρίνου είχε προκαλέσει σύγ-
χυση στις Δυνάμεις και είχε αναγκάσει τους 
Τούρκους να σκληρύνουν ακόμη περισσότερο 
τη στάση τους, όχι μόνο αρνούμενοι να δουν 
τους πρεσβευτές των συμμάχων, αλλά ζητώ-
ντας επιπλέον να παραιτηθούν οι Δυνάμεις από 
κάθε άλλη ανάμειξή τους πάνω στο ελληνικό 
ζήτημα, να αποζημιώσουν τον Σουλτάνο για 
την καταστροφή του στόλου του και να ικανο-
ποιήσουν εμπράγματα την Πύλη. Η μανία της 
Πύλης ξέσπασε ακόμη και πάνω στους καθολι-
κούς Αρμένιους: δώδεκα χιλιάδες εξορίστηκαν 
από την Πόλη στην Άγκυρα λόγω της εξάρτη-
σής τους από τη Δύση.

Σε σύσκεψη, η οποία έλαβε χώρα στις 24 
Νοεμβρίου 1827 μεταξύ των συμμάχων πρε-
σβευτών και του Περτέφ πασά, η αδιάλλακτη 
στάση της Πύλης έδωσε σύντομα τέλος σε 
αυτή την προσπάθεια εξεύρεσης μιας κάποιας 
κοινής λύσης και ουσιαστικά, απορρίπτοντας 
την πρόταση για ίδρυση περιορισμένης ελληνι-
κής ηγεμονίας υπό την επικυριαρχία της, οδη-
γούσε σε ριζικότερη επίλυση του θέματος της 
δημιουργίας ανεξάρτητου ελληνικού κράτους.

Η απόρριψη των αιτημάτων των συμμά-
χων και η ένταση της οθωμανικής αδιαλλαξί-
ας οδήγησαν στη διακοπή των διπλωματικών 
σχέσεων. Στις 26 Νοεμβρίου/8 Δεκεμβρίου ο 
Γάλλος και ο Άγγλος πρεσβευτής αποχώρησαν 
από την Κωνσταντινούπολη και κατέφθασαν 
στη Σμύρνη, ελπίζοντας σε μια γρήγορη απο-
κατάσταση των σχέσεων. Στις 23 Δεκεμβρίου 
όμως, αναχώρησαν πλέον οριστικά για την 
Κέρκυρα και την Τουλόν αντίστοιχα, ενώ λίγες 
ημέρες αργότερα αποχώρησε και ο Ρώσος δι-
πλωματικός εκπρόσωπος Κόμης Ribeaupierre, 
ο οποίος, αφού διήλθε από την Αίγινα και την 

Κέρκυρα, κατευθύνθηκε βόρεια, έχοντας ως 
τελικό προορισμό του την Τεργέστη.

Εάν ο Τσάρος μπορούσε να επιβάλει τη θέ-
λησή του θα είχε χτυπήσει ακόμη και την Κων-
σταντινούπολη, όταν παράλληλα η νέα γαλλική 
κυβέρνηση πρότεινε να στείλει δυνάμεις στην 
Πελοπόννησο για να εκδιώξουν τον Ιμπραήμ. 
Από την άλλη, οι γαλλορωσικές σχέσεις δεν 
ήταν τέτοιες, που θα τους έδιναν τη δυνατό-
τητα να συμπράξουν αποκλείοντας τη Μεγάλη 
Βρετανία, της οποίας η πολιτική έγινε ακόμη 
πιο αδιάλλακτη μέχρι του σημείου ο νέος Πρω-
θυπουργός Wellington να απειλήσει με πόλεμο 
στην περίπτωση κατά την οποία οι Γάλλοι θα 
έστελναν στρατό στον Μοριά.

Η ναυμαχία του Ναβαρίνου και η ήττα του 
οθωμανικού στόλου προκάλεσαν τις έντονες 
αντιπαραθέσεις των τριών πρεσβευτών με την 
Πύλη και τελικά την αποχώρησή τους, ενώ εξ’ 
αυτού θα δινόταν το τέλος και η οριστική μορ-
φή του ζητήματος στην Ελλάδα με την έναρξη 
του ρωσοτουρκικού πολέμου του 1828.

Αυτή ήταν η επικρατούσα κατάσταση της 
διεθνούς σκηνής όταν ο Καποδίστριας αφίχθη 
στην Ελλάδα.
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Ιστορία και Γεωπολιτική
του Ανατολικού Ζητήματος
τον 19ο αιώνα

Του Ηλία Ηλιόπουλου
Διδάκτορος Φιλοσοφικής Σχολής Πανεπιστημίου Μονάχου
Bʹ χρηματικό βραβείο ετήσιου διαγωνισμού μελετών Ναυτικής Επιθεώρησης έτους 2014
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Πρόλογος – Σκοπός της εργασίας
Κατά την διάρκεια του 19ου αιώνος, το ερώ-

τημα σχετικά με την βιωσιμότητα και το μέλλον 
της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας είχε αναδειχθεί 
σε μείζον ζήτημα των διεθνών σχέσεων. Επρό-
κειτο για το λεγόμενον «Ανατολικόν Ζήτημα», το 
οποίον αφορούσε στην τύχη της αχανούς εδα-
φικής κληρονομιάς του Οσμανικού Κράτους, σε 
περίπτωση επερχόμενης αποσυνθέσεως ή και δι-
αλύσεώς του. Το Ανατολικόν Ζήτημα είχε καταστεί  
κυρίαρχο στην διπλωματική σκακιέρα της εποχής 
και απασχολούσε τα ανακτοβούλια της Ευρώπης1. 
Ο έλεγχος είτε των επιμέρους εδαφικών κτήσεων 
της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας είτε της ιδίας της 
Κεντρικής Διοικήσεως, της λεγομένης «Υψηλής 
Πύλης»2, αποτελούσε διαρκές αντικείμενο δια-
βουλεύσεων, συζητήσεων, δράσεων, στρατηγικής 
και πολιτικής εκ μέρους των μειζόνων κρατικών 
γεωστρατηγικών δρώντων της τότε ευρωπαϊκής 
και διεθνούς διπλωματίας, οι οποίες, στην παρα-
δοσιακή ιστοριογραφία και διπλωματία, αποδίδο-
νταν με τον όρο «Μεγάλες Δυνάμεις»3. 

Σκοπός αυτής της εργασίας είναι να παρου-
σιάσει το μέγα εκείνο στρατηγικό και διπλωμα-
τικό παίγνιο, το οποίον εκτυλίχθηκε στην σκα-
κιέρα του ευρυτέρου Γεωπολιτικού Χώρου ΝΑ 
Ευρώπης και Ανατολικής Μεσογείου, τις θέσεις 
αφετηρίας, τα συμφέροντα, τις επιδιώξεις και 
τις πολιτικές επιλογές των επιμέρους μειζόνων 
κρατικών γεωστρατηγικών δρώντων, αλλά και 
την θέση της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας έναντι 
όλων αυτών, εστιάζοντας κυρίως στο δεύτερον 
ήμισυ του 19ου αιώνος, οπότε και εκδηλώνεται 
πλέον ολοένα οξύτερος ο ανταγωνισμός των 
Μεγάλων Δυνάμεων περί το Ανατολικόν Ζήτη-
μα, ενώ συγχρόνως επικρατεί, σταδιακώς, στην 

1  Περί του Ανατολικού Ζητήματος όρα Anderson, M. S., The 
Eastern Question, 1774-1923. A Study in International 
Relations, London, MacMillan, 1966 

2  Για τον όρο «Υψηλή Πύλη» (ή, απλώς, «Πύλη») ως δηλωτικόν 
της κεντρικής εξουσίας του Οσμανικού Κράτους όρα Davison, 
Roderic H., Reform in the Ottoman Empire, 1856-1876, 
Princeton, Princeton University Press, 1963, σσ. 35-36 

3  Για τον όρο «Μεγάλες Δυνάμεις» όρα, μεταξύ άλλων, το θεωρού-
μενο ως κλασσικό έργο του: Kennedy, Paul, The Rise and Fall 
of the Great Powers. Economic Change and Military Conflict 
from 1500 to 2000, Random House, 1987. Επίσης Bridge, F. 
R. / Bullen, Roger, The Great Powers and the European States 
System 1814-1914, London, Pearson Education, 2005

ιδιόλεκτο της Ευρωπαϊκής Διπλωματίας ο όρος 
«Μέγας Ασθενής»4,  για να δηλώσει το Κράτος 
– «Φρουρό των Στενών» των Δαρδανελλίων και 
του Βοσπόρου. 

Συνεπώς, η ανά χείρας εργασία αποσκοπεί 
στην ορθολογική και κατά το δυνατόν αντικει-
μενική ανάλυση της γεωπολιτικής σημασίας του 
Υποσυστήματος ΝΑ Ευρώπης – Ανατολικής Με-
σογείου, βασιζομένη στο θεωρητικό και μεθο-
δολογικό οπλοστάσιο της Γεωπολιτικής και στην 
επιστημονική τεκμηρίωση της Ιστορίας. Προδή-
λως, η ανάλυση αποσκοπεί στην προσφορά αξι-
όπιστων απαντήσεων σε μία σειρά ζητημάτων, τα 
οποία εμπίπτουν στις θεματικές / υποθεματικές 
ενδιαφέροντος του Π.Ν. και των Ενόπλων Δυ-
νάμεων, εν γένει, όπως οι Διεθνείς Σχέσεις ως 
παράγων διαμορφώσεως της Εθνικής Πολιτικής 
και Στρατηγικής των επί μέρους κρατικών γεω-
στρατηγικών δρώντων, οι Εθνικοί Σκοποί και η 
διαμόρφωση Εθνικής Πολιτικής των κρατικών γε-
ωστρατηγικών δρώντων, οι διεθνείς εταιρισμοί 
και συμμαχίες ως παράγοντες για την διαμόρφω-
ση της Εθνικής Στρατηγικής των κρατικών γεω-
στρατηγικών δρώντων και, βεβαίως, η Στρατη-
γική Αξία του Χώρου ΝΑ Ευρώπης – Ανατολικής 
Μεσογείου, συμπεριλαμβανομένων ιδιαιτέρως 
των Θαλασσίων Περιοχών, όπως, κατ’ εξοχήν, ο 
υδάτινος δίαυλος Στενών Δαρδανελλίων/Βοσπό-
ρου – Αιγαίου Αρχιπελάγους.

1.  Συσχετισμός Δυνάμεων – 
Γεωστρατηγικοί Δρώντες

1.1. Γενική εικόνα
Ως «Μεγάλες Δυνάμεις» νοούνται, στην πα-

ραδοσιακή ορολογία της Διπλωματικής Ιστορίας 
και των Διεθνών Σχέσεων – κατά το μεγαλύτερο 

4  Ο όρος «Μέγας Ασθενής επί του Βοσπόρου» ή, απλώς, «Μέ-
γας Ασθενής» εισήχθη στην διπλωματική και δημοσιογραφική 
γλώσσα της Δύσεως από των μέσων του 19ου αιώνος και εξής, 
και εχρησιμοποιήθη κατά κόρον για να αποδώσει την (τελού-
σαν εις μακράν περίοδον παρακμής) Οθωμανική Αυτοκρατορία, 
μέχρι της τελικής καταργήσεως της τελευταίας και αντικαταστά-
σεώς της υπό της «Τουρκικής Δημοκρατίας» του Γαζή Μουστα-
φά Κεμάλ-Πασά (Mustafa Kemal-Pasha), του αποκληθέντος 
Ατατούρκ (Atatürk). Ο όρος «The Sick Man of the Bosphorus» 
απαντάται για πρώτη φορά, κατά πάσαν πιθανότητα, σε άρθρο 
της Βρεττανικής επιθεωρήσεως «The Spectator» χρονολογού-
μενο από 15ης Οκτωβρίου 1859.



Τεύχος 593 & 594-Τομος 175 | Ναυτική Επιθεώρηση  39

διάστημα του 19ου αιώνος –  η Μεγάλη Βρεττα-
νία, η Γαλλία, η Ρωσσία και η Αυστρία (μετέπειτα 
εξελιχθείσα σε Αυστρο-Ουγγαρία). Σε αυτές προ-
σετέθησαν αργότερα, κατά το τελευταίο τέταρτο 
του αιώνος, η Γερμανία και η Ιταλία, οι οποίες 
έκαμαν, εν τω μεταξύ, επίσης την εμφάνισή τους 
στο διεθνές διπλωματικό προσκήνιο ως διακριτοί 
εθνοκρατικοί δρώντες. 

Από πλευράς της, η Οθωμανική Αυτοκρα-
τορία κατείχε μία γεωγραφική θέση εξεχούσης 
γεωστρατηγικής σημασίας, την οποία πολλοί 
εποφθαλμιούσαν (κατά μία αξιοπερίεργη ειρω-
νεία της Ιστορίας ανιχνεύεται στο σημείο αυτό 
μία ακόμη ομοιότητα μεταξύ της Οθωμανικής 
Αυτοκρατορίας και της προκατόχου της, Βυζα-
ντινής). Έχοντας αγγίξει το ζενίθ της δόξας του 
προ πολλού, τον 17ο αι., το Οσμανικόν Κράτος 
– το οποίον, άλλοτε και επί αιώνες, είχε επιδεί-
ξει μία σχεδόν ασυγκράτητη επεκτατική ορμή, 
που το οδήγησε από τα βάθη της Ανατολής προ 
των πυλών της Βιέννης – είχε πλέον μεταβλη-
θεί σε «Δύναμη υπερασπίσεως του status quo» 
ή «Συντηρητική Δύναμη» («status-quo power» / 

«conservative power») του Διεθνούς Συστήματος 
(με την έννοια που έχει ο όρος στον διαπρεπή 
Βρεττανό ιστορικό και πατέρα της Πολιτικής Φι-
λοσοφίας των Διεθνών Σχέσεων Martin Wight)5.  

Η Οθωμανική Αυτοκρατορία ήδη μετρού-
σε επώδυνες απώλειες έναντι της Αυστρίας και 
της Ρωσσίας, συνεπεία των πολέμων του 18ου 
αι. Κυρίως, όμως, αντιμετώπιζε, προϊόντος του 
19ου αι., μιαν ολοένα και σοβαρώτερη πρόκληση: 
αυτήν η οποία προήρχετο από τις κεντρόφυγες, 
αυτονομιστικές ή και αποσχιστικές τάσεις και δια-
θέσεις ορισμένων τοπικών αρχόντων καθώς και, 
κυρίως, των λαών και εθνοτήτων που διαβιούσαν 
εντός των συνόρων της Οθωμανικής επικρατείας 
(νοουμένων, εν προκειμένω, πρωτίστως των χρι-
στιανικών εθνοτήτων της Αυτοκρατορίας: Σέρβων 
και Ελλήνων, αρχικώς, Βουλγάρων και Ρουμάνων 
μετέπειτα κ.λ.π.). 

5  Wight, Martin, “Eastern Europe”: Toynbee, Arnold / Ashton-
Gwatkin, Frank T. (Edit.), Survey of International Affairs 1939-
1946, The World in March 1939, London / New York / Toronto, 
1952, σ. 254

Οι περιοχές της Ανατολικής Ευρώπης όπως καθορίστηκαν από τη συμφωνία του Βερολίνου το 1878
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1.2. Αυστρία
Από διεθνοπολιτικής σκοπιάς, η Αυστρία, 

έχουσα εξεύρει ένα λίαν ικανοποιητικό για την 
ιδία «modus vivendi» με την Οθωμανική Αυτο-
κρατορία, με τις Συνθήκες του Κάρλοβιτς (Γερ-
μανικά: Karlowitz / Σερβικά: Sremski Karlovci) 
και του Πασσάροβιτς (Γερμανικά: Passarowitz / 
Σερβικά: Požarevac), συναφθείσες το 1699 και 
το 1718 αντιστοίχως, είχε παύσει να αποτελεί 
απειλή κατά της εδαφικής ακεραιότητος και της 
κρατικής κυριαρχίας της Αυτοκρατορίας. 

Απ’ εναντίας, υπό το κράτος των εξελίξεων 
που σημάδεψαν τα τέλη του 18ου και το λυκαυ-
γές του 19ου αι. (εδώ νοούνται η λεγομένη «Γαλ-
λική Επανάστασις» και οι Ναπολεόντειοι Πόλεμοι), 
η Αυτοκρατορία των Αψβούργων έμελλε επίσης 
να μεταβληθεί σε Δύναμη υπερασπίσεως του δι-
εθνούς εδαφικού «status quo». Ο καιρός του λε-
γομένου, στην παραδοσιακή ιστοριογραφία, «Με-
γάλου Τουρκικού Πολέμου» και του Πρίγκηπος 
Ευγενίου της Σαβοΐας (Γερμανιστί: Eugen Franz, 
Prinz von Savoyen-Carignan, Γαλλιστί: François-
Eugène de Savoie-Carignan) αποτελούσε μακρι-
νό παρελθόν. 

Τώρα, αντιθέτως, υπό την πολιτική διεύ-
θυνση του Καγκελλαρίου Μέττερνιχ (Klemens 
Wenzel Nepomuk Lothar, Fűrst von Metternich-
Winneburg zu Beilstein), η Μοναρχία των 
Αψβούργων ανεδεικνύετο εις θεματοφύλακα του 
διεθνοδικαιϊκού και διεθνοπολιτικού καθεστώτος, 
όπως αυτό καθορίσθηκε από το Συνέδριον της 
Βιέννης, μετά την αμετάκλητη ήττα του Βοναπάρ-
τη στο Βατερλώ (1815) – και, επομένως, σε πο-
λύτιμο θέσει σύμμαχο της Υψηλής Πύλης6.  

1.3. Ρωσσία
Τα ανωτέρω ίσχυαν μεν για την Βιέννη, πλην 

όμως όχι και για την Αγία Πετρούπολη. Η μεί-
ζων απειλή κατά της εδαφικής ακεραιότητος της 
Οθωμανικής Αυτοκρατορίας υπήρξε, ήδη από 
εποχής Αικατερίνης Β΄, και παρέμεινε καθ’ όλην 
την διάρκεια του 19ου αι., η «Αγία Ρωσσία» των 
Ρωμανώφ. 

Το 1812, η Ρωσσία είχε επιτύχει να καταλάβει 
τη Βεσσαραβία. Εν συνεχεία, μέσω των Συμφω-
νιών του Άκκερμαν (Akkerman, 1826) και της 
Αδριανουπόλεως (1829), κατόρθωσε να απο-
σπάσει την αναγνώριση της κυρίαρχης θέσεώς 
της στις αυτοδιοικούμενες Παραδουνάβιες Ηγε-
μονίες της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, Βλαχία 
και Μολδαβία, καθώς και στη Σερβία, αλλά και να 
επιβάλει στην Υψηλή Πύλη τη διπλωματική ανα-
γνώριση των τετελεσμένων της ναυμαχίας του 
Ναυαρίνου (1827), διανοίγουσα τον δρόμο για 
την ίδρυση ανεξαρτήτου Ελληνικού Κράτους στην 
εσχατιά της Χερσονήσου του Αίμου. Η Μεγάλη 
Ελληνική Επανάστασις του 1821 και η (μερικώς, 
έστω) θετική έκβασή της είναι κολοσσιαίας ιστο-
ρικής και γεωστρατηγικής σημασίας ορόσημον 
στην διαδρομή του Ανατολικού Ζητήματος.  

Ομοίως, το 1829, η Αγία Πετρούπολη επέτυχε 
να προσαρτήσει  το Δέλτα του Δουνάβεως, αφού 
προηγουμένως, δυνάμει της περίφημης Συνθή-
κης του Κιουτσούκ-Καϊναρτζή (Τουρκικά: Kűçűk 
Kaynarca ή Kuchuk Kainarji – ή, Βουλγαρικά, 
Kaynardzha) του 1774, είχε θέσει τα θεμέλια 
για την μελλοντική διπλωματική (και όχι μόνον) 
παρέμβασή της στα ζητήματα του νοτίου γείτονά 
της, υπό το πρόσχημα του ενδιαφέροντος για την 

6 Jelavich, Barbara, The Habsburg Empire in European Affairs, 
1814-1918, Chicago, Rand McNally, 1969

Προσωπογραφία του Καγκελαρίου της Αυστρίας Μέττερνιχ
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τύχη των ομοδόξων της, δηλαδή των ορθοδόξων 
χριστιανών υπηκόων του Σουλτάνου. Πράγματι, 
όπως γνωρίζομε κατ’ εξοχήν από την ελληνική 
περίπτωση, η Συνθήκη του Κιουτσούκ-Καϊναρτζή 
παρέσχε μια πρώτης τάξεως οιονεί κανονιστική 
νομιμοποίηση στην Ρωσσία για τον διπλωματικό 
(και, ενίοτε, στρατιωτικό) παρεμβατισμό της στα 
εσωτερικά της Υψηλής Πύλης. 

Έτσι, η επιβλητική Αυτοκρατορία που προήλθε 
από το πάλαι ποτέ Μεγάλο Δουκάτο του Κιέβου 
και, μετέπειτα, της Μοσχοβίας ανεδείχθη, από 
εποχής Μ. Αικατερίνης και Νικολάου Α΄, στον κύ-
ριο εχθρό της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας από 
γεωστρατηγικής απόψεως, επιζητούσα, αναλό-
γως της συγκυρίας και εκμεταλλευομένη την 
στρατηγική έκλειψη της Γαλλίας, την απόσπαση 
Οθωμανικών εδαφών7. 

1.4. Γαλλία
Στις αρχές του 19ου αι., συνεπεία της «Γαλ-

λικής Επαναστάσεως» και της Ναπολεοντείου 

7  Συναφώς όρα Schroeder, Paul W., The Transformation of 
European Politics 1763-1848, New York, Oxford University 
Press, 1996

Αυτοκρατορίας, η Γαλλία έμελλε να εμφανι-
σθεί, επίσης, μετά την Αυστρία και τη Ρωσσία, 
ως μία Ευρωπαϊκή Δύναμις, η οποία απέβλεπε 
στον στρατηγικό και πολιτικό έλεγχο του Οθω-
μανικού Κράτους (το οικονομικής φύσεως εν-
διαφέρον της στην Οθωμανική Ανατολή είχε 
εκδηλωθεί ήδη πολύ ενωρίς, τον καιρό των 
πρώτων Διομολογήσεων, επί βασιλείας Φρα-
γκίσκου Α΄)8.  

Παρά την αποτυχία των σχετικών (και όντως 
μεγαλεπίβολων) σχεδίων του Ναπολέοντος 
(στο στόχαστρο του οποίου ευρέθησαν κατά δι-
αστήματα η Αίγυπτος, η Πελοπόννησος και σύ-
μπας ο χώρος της σημερινής Δυτικής Ελλάδος 
και Αλβανίας, αλλά και τα ίδια τα Στενά), η Γαλ-
λία επανήλθε στο ανατολικό της πρόγραμμα το 
1830, αφού προηγουμένως είχε ανανήψει από 
το Βατερλώ και είχε επανακάμψει στη διεθνή 
σκηνή, προσαρτώντας την Αλγερία. Συγχρόνως, 
άρχισε να ασκεί επιρροή και επί της Τυνησίας, 
μιας άλλης Οθωμανικής κτήσεως. 

8  Για τον θεσμό των Διομολογήσεων μεταξύ Δυτικών Κυβερνή-
σεων και Οθωμανικής Αυτοκρατορίας – και την καταχρηστική 
εκμετάλλευσή του – όρα Davison, όπ. ανωτ.

Μια από τις δεκάδες μεγάλες σκηνές μάχης που δημιουργήθηκε κατά τα έτη μετά το Βατερλό
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Εν τούτοις, η φιλόδοξη προσπάθεια της 
Γαλλίας να οικοδομήσει μιαν ισχυρά Αίγυπτο, 
πλήρως χειραφετημένη από την Υψηλή Πύλη, 
ως δορυφόρο κράτος της Γαλλίας και να την 
χρησιμοποιήσει ως αιχμή του δόρατος της Γαλ-
λικής διεισδύσεως στην Ανατολή, με όχημα την 
δυναστεία του Μωχάμετ Αλή-Πασά (Mohammed 
Ali-Pasha), δεν εστέφθη υπό επιτυχίας. Κατόπιν 
αυτού, το ενδιαφέρον των Παρισίων εστιάσθηκε 
στην σταθεροποίηση και, ει δυνατόν, ενίσχυση 
της ήδη υφισταμένης Γαλλικής επιρροής στην 
Β. Αφρική και στην διατήρηση των ερεισμάτων, 
τα οποία είχε αποκτήσει στην Αίγυπτο – και τα 
οποία, πολύ αργότερα, θα απειλούνταν από τον 
Βρεττανικό παράγοντα. 

1.5. Μ. Βρεττανία
Από γεωπολιτικής και γεωστρατηγικής επό-

ψεως9,  ο κύριος σύμμαχος της Οθωμανικής Αυ-
τοκρατορίας, για το μεγαλύτερο τουλάχιστον διά-
στημα του 19ου αιώνος, ήτο, βεβαίως, η Μεγάλη 
Βρεττανία – εξ αντικειμένου, ως εκ της θέσεώς 
της ως κατ’ εξοχήν Ναυτικής Δυνάμεως, σε Με-
σογειακό και πλανητικό επίπεδο10.   

Πράγματι, μετά την συντριπτική και αμετάκλη-
τη ήττα του Ναπολέοντα στο Βατερλώ (1815) – 
και, συνεπώς, την αποσόβηση της απειλής μιας 
γεωπολιτικής ενοποιήσεως του Ηπειρωτικού 
Ευρωπαϊκού Χώρου, υπό την πολιτική διεύθυν-
ση της Γαλλίας – και μέχρι τέλους, σχεδόν, του 
αιώνος, η Μ. Βρεττανία δεν έπαυσε να εργάζε-
ται μεθοδικώς, προκειμένου να αποτρέψει την 
πιθανή κάθοδο της Ρωσσίας στα Στενά και την 
συνεπακόλουθη έξοδό της στο Αιγαίο και στη Με-
σόγειο, γεγονός το οποίον θα επέφερε την μετε-
ξέλιξη της μεγαλύτερης Χερσαίας-Ηπειρωτικής, 
Ευρασιατικής Δυνάμεως και σε Ναυτική Δύναμη, 
με κρίσιμες συνέπειες για τη θέση της Αγγλίας 
ως Κυριάρχου των Θαλασσών και Ηγεμονικής 
Δυνάμεως του διεθνούς συστήματος11. Εξ ου και 

9     Για μία εμπεριστατωμένη εισαγωγή στην έννοια και το περιεχό-
μενο της Γεωπολιτικής καθώς και για την διάκριση μεταξύ Γεω-
πολιτικής και Γεωστρατηγικής όρα Μάζη Ιωάννη Θ., Γεωπολιτι-
κή. Η Θεωρία και η Πράξη, Αθήνα, Παπαζήσης/ΕΛΙΑΜΕΠ, 2002

10  Συναφώς βλ. Bourne, K., The Foreign Policy of Victorian 
England, 1830-1902, Oxford, Oxford University Press, 1970

11  Όρ. Ηλιόπουλου, Ηλία, Ιστορία, Γεωγραφία και Στρατηγική της 
Ναυτικής Ισχύος, Αθήναι, Α. Α. Λιβάνης, 2010, σσ. 47-48

η (όντως εντυπωσιακή) επιμονή του Λονδίνου 
στο αξίωμα της διαφυλάξεως της εδαφικής ακε-
ραιότητος της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας (αντί 
παντός τιμήματος για τους χριστιανικούς λαούς 
της Αυτοκρατορίας), αλλά και η συνεπακόλουθη 
πολιτικοδιπλωματική και, όταν παρίστατο ανάγκη, 
στρατιωτική υποστήριξη προς την Υψηλή Πύλη.

  
2.   «Μήλον της Έριδος» και Αρχή        

της Ισορροπίας Δυνάμεων
Συν τω χρόνω, ο γεωπολιτικός και γεωοικο-

νομικός Χώρος ΝΑ Ευρώπης – Ανατολικής Μεσο-
γείου, ο οποίος συνέπιπτε, εν πολλοίς, εξ επόψε-
ως πολιτικού χάρτου, με την επικράτεια της Οθω-
μανικής Αυτοκρατορίας, καθίστατο το «Μήλον της 
Έριδος» για τις Μ. Δυνάμεις. Η προϊούσα εξασθέ-
νηση της κυριαρχικής δικαιοδοσίας της Υψηλής 
Πύλης επί συγκεκριμένων επαρχιών της επικρα-
τείας της, άλλοτε μεν οδηγούσε σε απόσπαση, 
προσάρτηση ή ανεξαρτητοποίηση Οθωμανικών 
εδαφών, άλλοτε δε κατέληγε στην αναγνώριση 
και παροχή καθεστώτος ευρείας αυτονομίας σε 
συγκεκριμένες περιφέρειες και πληθυσμούς της 
Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. 

Αυτονοήτως, το σύνθετο εκείνο διπλωματικό 
και στρατηγικό παίγνιο συνοδευόταν από αδυ-
σώπητους ανταγωνισμούς ισχύος και επιρροής 
μεταξύ των ιδίων των Μ. Δυνάμεων καθώς και 
βαθύτατη καχυποψία μεταξύ των, ακόμη και όταν 
προσποιούνταν την ανάληψη από κοινού διπλω-
ματικής πρωτοβουλίας ή την υιοθέτηση κοινών 
κανόνων του παιγνίου12 – την ανάγκην φιλοτιμίαν 
ποιούμενες, καθώς ουδεμία εκ των Δυνάμεων 
επιθυμούσε να προκαλέσει με την συμπεριφορά 
της «αντι-ηγεμονική συσπείρωση» των λοιπών 
δρώντων του συστήματος εναντίον της, γνωρίζο-
ντας ότι δεν ήταν σε θέση, μόνη αυτή, να επιβάλει 
τις βουλήσεις της σχετικά με το Ανατολικό Ζήτημα 
εναντίον ενδεχομένης συνασπισμένης δράσεως 
όλων των υπολοίπων.  

Σε γενικές γραμμές, οι δράσεις των γεω-
στρατηγικών κρατικών δρώντων της εποχής 
προσδιορίζονταν από την περιλάλητη Αρχή της 

12  Για το διεθνές σύστημα της εποχής και τη θέση των Μεγάλων 
Δυνάμεων όρα Bridge / Bullen, όπ. ανωτ. Επίσης Taylor, Alan 
J. P., Struggle for the Mastery of Europe 1848-1918, Oxford 
University Press, 1954 
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Ισορροπίας Ισχύος ή Ισορροπίας Δυνάμεων 
(«balance of power») και την ακολουθούσαν 
πιστά. Αυτό ίσως ήταν, αντικειμενικώς, και το 
δυνατό χαρτί της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας: 
ότι δηλαδή ουδεμία εκ των Μ. Δυνάμεων, χω-
ριστά, διέθετε τέτοιαν (απόλυτη) ισχύ, ώστε να 
μπορέσει να επιβάλει πλήρως την βούλησή της 
επί των υπολοίπων, με αποτέλεσμα, τουλάχιστον 
για όσο χρονικό διάστημα συνέβαινε αυτό, οι Δυ-
νάμεις να είναι υποχρεωμένες να συμφωνούν 
σε μιαν πολιτική διαφυλάξεως του «status quo» 
της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, ακριβώς επειδή 
ουδεμία εξ αυτών ήτο αρκούντως ισχυρή, ώστε 
να προβεί μονομερώς στην διάλυση της Αυτο-
κρατορίας και την υφαρπαγή των εδαφών που 
εκείνη εποφθαλμιούσε. 

Παρά ταύτα, όπως το θέλει η δυναμική των 
αντιφάσεων του Ηγεμονισμού, που απορρέουν, 
εν τέλει, από τον ίδιο τον εξόχως δυναμικό, αντι-
νομικό και, εν πολλοίς, άναρχο χαρακτήρα του δι-
εθνούς συστήματος, οι επιμέρους διαφωνίες και 
αντιθέσεις συμφερόντων και επιδιώξεων, οικο-
νομικής ή γεωστρατηγικής φύσεως, μεταξύ των 
Μ. Δυνάμεων εκλιμακούντο μέχρι του σημείου 
της ρήξεως. Τυπικό παράδειγμα, υπό την έννοια 
αυτήν, αποτελεί ο Κριμαϊκός Πόλεμος (1853-
1856)13,  όταν η Μεγάλη Βρεττανία και η Γαλλία 
έσπευσαν να προστατεύσουν δια των όπλων την 
εδαφική ακεραιότητα και την πολιτική κυριαρχία 
της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας έναντι της Ρωσ-
σικής Απειλής, προκειμένου να αποσοβήσουν το 
εφιαλτικό, για τους Αγγλο-Γάλλους, ενδεχόμενον 
μιας κυριαρχικής Ρωσσικής παρουσίας επί των 
Στενών Βοσπόρου - Δαρδανελλίων14. Κατ’ αναλο-
γίαν, το 1878, στο Βερολίνειο Συνέδριο, η Μεγά-
λη Βρεττανία ανάγκασε τη Ρωσσία σε λίαν οδυ-
νηρές υποχωρήσεις – παρά την μόλις προηγηθεί-
σα περιφανή νίκη των Ρωσσικών όπλων κατά τον 

13  Περί του Κριμαϊκού Πολέμου όρα Figes, Orlando, The Crimean 
War: A History, New York, Picador Publishing, 2010. Επίσης 
Bamgart, Winfried, The Crimean War, 1853-1856, Arnold 
Publishers, 2002. Επίσης Curtis, John Shelton, Russia’s 
Crimean War, Duke University Press, 1979

14  Κατά τον Κριμαϊκό Πόλεμο, παρά το πλευρόν των Οθωμα-
νών και των Αγγλο-Γάλλων συνετάχθη επίσης το Βασίλειον 
της Σαρδηνίας καθώς και μία Ελβετική, μία Γερμανική και μία 
Σλαυϊκή Λεγεώνα. Αντιστοίχως, από κοινού με τους Ρώσσους 
πολέμησαν μία Βουλγαρική, μία Σερβική και μία Ελληνική Λε-
γεώνα.

τελευταίον από τους τρεις «Ρωσσο-Τουρκικούς 
Πολέμους» του 19ου αιώνος – ενώ δεν δίστασε 
να απειλήσει με πόλεμο, προκειμένου να αποτρέ-
ψει μία Ρωσσική κατάληψη των Στενών15.  

3.  Η θέση της Οθωμανικής 
Αυτοκρατορίας
Από την σκοπιά της, η Υψηλή Πύλη υποχρε-

ώθηκε σε μία κατ’ ουσίαν αμυντική στάση, έχου-
σα περιέλθει, εξ επόψεως Υψηλής Στρατηγικής, 
στην φάση που αποκαλείται «Strategic Defence», 
επιχειρούσα δηλαδή πρωτίστως να προφυλαχθεί 
και να προστατεύσει την εδαφική της ακεραιότη-
τα και την πολιτική της κυριαρχία απέναντι τόσο 
στους εγνωσμένους και απροκάλυπτους εχθρούς 
(φερ’ ειπείν, η Ρωσσία) όσο και στους φερομέ-
νους ως φίλους. 

Το «Διβάνιον»16 είχε να αντιμετωπίσει τέσσε-
ρεις τύπους επιβουλής κατά της ανεξαρτησίας ή 
της εδαφικής του ακεραιότητος (ή αμφοτέρων):

 
-  Πρώτον, έπρεπε να υπερασπίσει εαυτόν 

εναντίον των Δυνάμεων εκείνων, οι οποίες, 
κατά περίσταση, επιθυμούσαν να προσαρ-
τήσουν ή να υφαρπάσουν συγκεκριμμένες 
περιοχές της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας 
(όπως π.χ. πολλάκις συνέβη με τη Ρωσσία 
– αλλά όχι μόνον: όρα την κατάληψη της 
Αλγερίας από την Γαλλία). 

-  Δεύτερον, η Υψηλή Πύλη έπρεπε να προστα-
τεύσει εαυτόν έναντι μιας Μεγάλης Δυνάμε-
ως – ή, ενίοτε, ενός εταιρισμού Δυνάμεων 
– που ίσως εκμεταλλεύονταν την δυσφορία 
ή το αίτημα εθνικής αυτοδιαθέσεως ενός ή 
περισσοτέρων εκ των υποτελών λαών της 
Αυτοκρατορίας προς ίδιον όφελος, προκει-
μένου δηλαδή να αποκτήσουν λόγους ή 
αφορμές πολιτικοδιπλωματικής παρεμβά-
σεως εις τα εσωτερικά του Οθωμανικού 
Κράτους17.  Κλασσικό παράδειγμα αποτελεί, 
εν προκειμένω, αναμφιβόλως η περίπτωση 
της Ρωσσίας, η οποία ευφυώς χρησιμοποι-

15  Ragsdale, Hugh / Ponomarev, V. N., Imperial Russian Foreign 
Policy, Woodrow Wilson Center Press, 1993, σσ. 239-240

16  «Διβάνιον» (Τουρκιστί: Divan) ονομαζόταν το Υπουργικό Συμ-
βούλιο της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. 

17  Βλ. Glenny, Misha, The Balkans: Nationalism, War, and the 
Great Powers, 1804-1999, New York, Viking, 2000
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ούσε το διπλωματικό χαρτί της προστασίας 
των ορθοδόξων χριστιανικών πληθυσμών, 
οι οποίοι στέναζαν υπό τουρκικόν ζυγόν. 
Ανάλογα ισχύουν, ωστόσο, και για άλλες 
Δυνάμεις, όπως μαρτυρεί, ιδίως, η ζωηρή 
εκδήλωση του Γαλλικού ενδιαφέροντος για 
την Συρία, την Παλαιστίνη και την Αίγυπτο, 
αλλά και για τους ρωμαιοκαθολικού δόγ-
ματος υπηκόους του Σουλτάνου, εν γένει.  

-  Τρίτον, η Υψηλή Πύλη ήταν υποχρεωμένη 
να προστατεύσει την ιδίαν την ανεξαρτησί-
αν της ως κρατικού δρώντος έναντι των Μ. 
Δυνάμεων – κυρίως, έναντι της Μ. Βρεττα-
νίας και της Ρωσσίας. Με άλλους λόγους, 
η Οθωμανική κεντρική εξουσία όφειλε να 
προστατεύσει εαυτόν από την τάση των 
μειζόνων κρατικών δρώντων της εποχής 
να επιδιώκουν, ολοένα και περισσότερο, την 
άσκηση πολιτικού/στρατηγικού ελέγχου επί 
του Οθωμανικού Κράτους συνολικώς, ελέγ-
χοντας την ίδια την κεντρική Κυβέρνηση. 

-  Τέταρτον, η Υψηλή Πύλη εκαλείτο να επι-
νοήσει και να εφαρμόσει λυσιτελείς στρα-
τηγικές διαχειρίσεως των πάσης φύσεως 
εθνικών κινημάτων 18 – εκείνων τα οποία 
εμφανίσθηκαν, κατ’ αρχάς, στην Βαλκανι-
κή Χερσόνησο αλλά, εν συνεχεία, και στις 
ασιατικές και βορειο-αφρικανικές κτήσεις 
της Αυτοκρατορίας. Είτε προσφεύγοντες 
σε στρατηγικές καταστολής, είτε δια του 
κατευνασμού, οι Οθωμανοί κρατικοί ιθύ-
νοντες επιχειρούσαν να ενεργήσουν κατά 
τρόπον ώστε να αποτραπεί η διάλυση της 
Αυτοκρατορίας εις τα εξ ων συνετέθη. Μεί-
ζονα σταθμόν και σοβαρόν προηγούμε-
νον, εν προκειμένω, απετέλεσε ασφαλώς, 
ήδη κατά το πρώτον ήμισυ του 19ου αι., η 
εγκαθίδρυση ενός ανεξαρτήτου Ελληνικού 
Κράτους στο νότιον άκρον της Χερσονήσου 
του Αίμου. 

-  Πέμπτον, τέλος, κατά το δεύτερον ήμισυ 
του 19ου αιώνα παρουσιάσθηκε – ή, ακρι-
βέστερα, επανεμφανίσθηκε οξύτερη – μία 
απειλή ποιοτικώς διάφορη των προηγουμέ-
νων: αυτή της οικονομικής καθυποτάξεως 
της Αυτοκρατορίας σε ξένα συμφέροντα, 

18  Όπ. ανωτ.

συνεπεία της προϊούσης ενσωματώσεως 
της αγοράς του Οθωμανικού Χώρου στο 
καπιταλιστικό σύστημα της εποχής. Υπεν-
θυμίζεται, εν προκειμένω, ότι οι απαρχές 
της εξαρτήσεως του Γεωοικονομικού Χώ-
ρου ΝΑ Ευρώπης – Ανατολικής Μεσογείου 
από το μητροπολιτικό Ευρωπαϊκό Κεφάλαιο 
ανάγονται στην μερκαντιλιστική πολιτική 
των Ευρωπαϊκών (Δυτικών) Δυνάμεων, οι 
οποίες ήδη περί τα τέλη του 18ου αι., ιδίως 
κατά την πεντηκονταετία προ της Ελληνικής 
Επαναστάσεως, επεδίωξαν επιτυχώς την 
διάνοιξη των αγορών του Οσμανικού Κρά-
τους. Βεβαίως, η εξέλιξη αυτή δεν προέκυ-
ψε ως κεραυνός εν αιθρία, αλλά υπήρξε το 
αποτέλεσμα μιας μακραίωνης διεργασίας, 
την απαρχή της οποίας ανιχνεύουμε αιώνες 
πριν, τον καιρό των διομολογήσεων μεταξύ 
της Υψηλής Πύλης και της Γαλλίας, και τα 
χαρακτηριστικά της οποίας καθίστανται δι-
ακριτά ήδη στις αρχές του 19ου αι19.   

Από την άλλη πλευρά, υπέρ των συμφερό-
ντων της Υψηλής Πύλης – και δη του υπ’ αριθμόν 
ένα συμφέροντος εκάστου κράτους: της επιβιώ-
σεως ως ανεξαρτήτου και κυριάρχου δρώντος 
και της περιφρουρήσεως της εδαφικής ακεραιό-
τητος – λειτουργούσε, εξ αντικειμένου, το γεγο-
νός ότι υφίστατο πλήρης ασυμφωνία μεταξύ των 
Μ. Δυνάμεων ως προς την στάση τους έναντι της 
Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και, σε περίπτωση 
διαλύσεως της τελευταίας, ως προς τον δέοντα 
εδαφικό διακανονισμό. 

Η ιστορία του Ανατολικού Ζητήματος έχει 
καταστεί περίπου παροιμιώδης για τους αλλε-
παλλήλους διαδοχικούς πολιτικοδιπλωματικούς 
συνασπισμούς, που εναλλάσσονταν με καταπλη-
κτική ευκολία. Μολονότι δε, σε γενικές γραμμές, 

19  Για την οικονομική δομή της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, 
κατά τους τελευταίους αιώνες του βίου της, καθώς και για 
τις οικονομικές σχέσεις της με την Δύση όρα (πλην του προ-
αναφερθέντος έργου του  Davison) μεταξύ άλλων: Inalcık, 
Halil / Faroqhi, S. / MacGowan, B. / Quateart, D. / Pamuk, 
S., An economic and social history of the Ottoman Empire, 
1600- 1914, vol. 2, Cambridge University Press, 1997. Επί-
σης Issawi, Charles, The economic history of Turkey 1800-
1914, Chicago, 1980. Επίσης Islamoglu-Inan, Huri (ed.) The 
Ottoman State and the World Economy, Cambridge / Paris, 
1987
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μπορούμε να ανιχνεύσουμε ως δυο διακριτούς 
πόλους, από γεωπολιτικής-γεωστρατηγικής επό-
ψεως, την Αγία Ρωσσία και την Μ. Βρεττανία, γε-
γονός είναι, ωστόσο, ότι κατά την ταραχώδη δια-
δρομή του Ανατολικού Ζητήματος δεν αποτελούσε 
καθόλου έκπληξη το να συμμαχεί ο οιοσδήποτε με 
τον οιονδήποτε έναντι του οιουδήποτε, αναλόγως 
του συμφέροντος και της περιστάσεως. 

4.  Μεταβολές του Γεωπολιτικού 
Περιβάλλοντος στο δεύτερο 
ήμισυ του 19ου αιώνος – Παλαιοί            
και Νέοι Δρώντες

4.1. Γερμανία - Ιταλία
Όσον αφορά στο γενικώτερο διεθνές διπλω-

ματικό και γεωστρατηγικό ζατρίκιον της εποχής, 
οφείλει κανείς να θυμηθεί ότι τα χρόνια μεταξύ του 
Κριμαϊκού και του Γαλλο-Πρωσσικού Πολέμου εσή-
μαναν μια περίοδο ριζικών μεταβολών στο διεθνές 
σύστημα. Πέραν του Ανατολικού Ζητήματος – που 
είχε περίπου καταστεί συνώνυμον της ιδίας της εν-
νοίας της Διπλωματίας – συνέβαιναν, πλέον, μείζο-
νος σημασίας γεγονότα στην ιδίαν την Δυτική και 
Κεντρική Ευρώπη, τα οποία απασχολούσαν ολοένα 
και περισσότερο τις Καγκελλαρίες και τα Ανακτο-
βούλια της εποχής. 

Προδήλως, η γεωπολιτική αναδιάταξη και 
πολιτική συγκρότηση του Χώρου της «Μεσευρώ-
πης» («Mitteleuropa»), με την σταδιακή τελωνεια-

κή, νομισματική, οικονομική και, εν τέλει, πολιτική 
ενοποίηση των απειράριθμων γερμανικών κρα-
τιδίων σε ένα ενιαίο και συμπαγές «Γερμανικόν 
Ράιχ» («Deutsches Reich»), το 1871, καθώς και, 
συναφώς, η γεωπολιτική αναδιάταξη και πολιτική 
ενοποίηση της Ιταλικής Χερσονήσου υπήρξαν τα 
σημαντικώτερα γεγονότα, που σηματοδότησαν την 
μεταβολή του πολιτικού χάρτου της Δυτικής και Μέ-
σης Ευρώπης της εποχής20.  

4.2. Η επάνοδος της Γαλλίας
Κατά το δεύτερον ήμισυ του 19ου αιώνα, 

η Γαλλία επέτυχε να αποκτήσει ισχυρά επιρροή 
στην Οθωμανική Κεντρική Κυβέρνηση. Άλλωστε, 
η Γαλλία ήταν η πρώτη Δυτική χριστιανική χώρα, 
η οποία, ήδη πολύ νωρίς, είχε συνάψει συμμαχική 
συνθήκη με την Οθωμανική Αυτοκρατορία: Μάλι-
στα, η περιλάλητη «Γαλλο-Τουρκική Συμμαχία», η 
οποία είχε συνομολογηθεί το 1536 μεταξύ Σουλε-
ϊμάν του αποκληθέντος Μεγαλοπρεπούς και Φρα-
γκίσκου Α΄, έχει χαρακτηρισθεί ως «η πρώτη μη 
ιδεολογική διπλωματική συνθήκη του είδους της 
μεταξύ μιας χριστιανικής και μιας μη χριστιανικής 
Αυτοκρατορίας»21.  

Αυτή την γραμμή πλεύσεως, άλλωστε, θέλησε 
να ακολουθήσει, στην εποχή του, και ο Ναπολέων 

20 Kennedy, όπ. ανωτ.
21  Kann, Robert A., A History of the Habsburg Empire, 1526-

1918, University of California Press, 1980, σ. 62

Πίνακας του Ivan Aivazovsky που αναπαριστά πολεμικά πλοία στη Μαύρη Θάλασσα πριν τον Κριμαϊκό Πόλεμο
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Βοναπάρτης, ο οποίος κατέβαλε επανειλημμένες και 
εργώδεις προσπάθειες, αποστέλλων με εμπίστους 
πληρεξουσίους του λίαν δελεαστικές προτάσεις 
προς τον Σουλτάνο Σελίμ Γ΄, απευθύνων θερμούς 
λόγους υπέρ της «Γαλλο-Τουρκικής» φιλίας και 
υποσχόμενος ενεργό Γαλλική υποστήριξη για την 
επιστροφή απολεσθέντων Οθωμανικών εδαφών, 
προκειμένου να πείσει τον Σουλτάνο ότι η Γαλλία 
αποτελούσε τον «μόνον ειλικρινή και φυσικό σύμ-
μαχο» της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας22.  

Αλλά και σχεδόν μισόν αιώνα μετέπειτα, ο πα-
ράγων εκείνος, ο οποίος υπερασπιζόταν τα Οθωμα-
νικά συμφέροντα με την μεγαλύτερη, ίσως,  ενερ-
γητικότητα στο διεθνές διπλωματικό προσκήνιο, 
ήταν ο ανεψιός του Μ. Ναπολέοντος, Ναπολέων Γ΄, 
Πρόεδρος και, εν συνεχεία, Αυτοκράτωρ της Γαλλί-
ας. Παρά το γεγονός ότι αρχικώς και επί ένα διάστη-
μα ο νεώτερος Βοναπάρτης αρέσκετο να προβάλλει 
εαυτόν ως τον προστάτη των παντοειδών εθνικών 
κινημάτων των λαών της Οθωμανικής Αυτοκρατο-
ρίας (όπως, παραδείγματος χάριν, των Ρουμάνων), 
μετά το 1860, οι Γάλλοι Πρέσβεις και Επιτετραμμέ-
νοι στην Υψηλή Πύλη καταφανώς εργάζονταν προς 
την κατεύθυνση της ενισχύσεως της Αυτοκρατορί-
ας – με παράλληλη, φυσικά, ενίσχυση της επιρροής 
των Βερσαλλιών και του Και ντ’ Ορσέ. 

Εν προκειμένω, ένας από τους παράγοντες που, 
εξ αντικειμένου, υποβοηθούσαν τις Γαλλικές επιδι-
ώξεις ήταν και το γεγονός ότι ορισμένοι Οθωμανοί 
κρατικοί ιθύνοντες, τουλάχιστον οι εμφορούμενοι 
υπό μεταρρυθμιστικής διαθέσεως, ήσαν θαυμαστές 
του Γαλλικού υποδείγματος κρατικής συγκροτήσε-
ως και του Γαλλικού πνεύματος, εν γένει, και, κατά 
συνέπειαν, προτιμούσαν να υιοθετήσουν Γαλλικά 
πρότυπα για την (τόσο αναγκαία) αναδιοργάνωση 
της Οθωμανικής δημοσίας διοικήσεως. Βεβαίως, 
δεν μπορεί κανείς εύκολα να παραβλέψει ή να υπο-
τιμήσει το γεγονός ότι και η Γαλλική πολιτική, όπως 
και εκείνη άλλων Μεγάλων Δυνάμεων, παρέμενε 
συχνά αντιφατική. Ωστόσο, δύναται με αρκετή βε-
βαιότητα να διατυπωθεί η θέση ότι κατά τη δεκαετία 
του 1870 η Γαλλία είχε αναδειχθεί σε μεγάλο δι-
πλωματικό παίκτη στην Κωνσταντινούπολη23.  

22  Karsh, Inari, Empires of the Sand: The Struggle for Mastery 
in the Middle East, 1789-1923, Harvard University Press, 
2001, σ. 141

23  Πρβλ. Priestley, Herbert Ingram, France overseas: a study of 
modern imperialism, Appleton Century, 1938

Πλην όμως, ο Γαλλο-Πρωσσικός Πόλεμος του 
1870-71, ο οποίος έληξε με την άκρως ταπεινωτι-
κή Γαλλική ήττα και την αιφνιδία όσο και περιφανή 
Γερμανική νίκη24,  επρόκειτο να περιορίσει αισθητά, 
εάν όχι να εκμηδενίσει, την Γαλλική επιρροή, τουλά-
χιστον για μια δεκαετία, στις ανατολικές υποθέσεις. 

24  Πρβλ. Howard, Michael Eliot, The Franco-Prussian War: 
the German invasion of France, 1870-1871, New York, 
MacMillan, 1961

Πίνακας του Ναπολέοντα Βοναπάρτη 
από τον Jacques Louis David
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4.3. Μ. Βρεττανία
Η στάση της Θαλασσοκρατείρας εξακολουθού-

σε πάντοτε να προσδιορίζεται από τις άτεγκτες επι-
ταγές της Γεωπολιτικής. Ο τραχύς και ασυνθηκολό-
γητος Αγγλο-Ρωσσικός γεωπολιτικός ανταγωνισμός 
και, συνεπώς, η επιτακτική ανάγκη της Αγγλίας, 
ως Ναυτικής Δυνάμεως, να αποσοβήσει με κάθε 
τρόπο και αντί παντός τιμήματος την κάθοδο/έξο-
δο της Χερσαίας/Ηπειρωτικής Δυνάμεως (ήτοι της 
Ρωσσίας) στα Στενά και, μέσω αυτών, στο Αιγαίον 
αρχιπέλαγος και στην Ανατολική Μεσόγειο – τουτέ-
στιν, στις θερμές θάλασσες του Νότου –,25  έκανε 
ακόμα και Βρεττανούς πολιτικούς άνδρες, οι οποίοι 
ήσαν εγνωσμένοι θιασώτες φιλελευθέρων ιδεών 
και υποστηρικτές (κατά τα λοιπά) των εθνικών κι-
νημάτων (φερ’ ειπείν, ο Λόρδος Πάλμερστον), να 
υιοθετούν μια τελείως διαφορετική προσέγγιση στο 
Ανατολικόν Ζήτημα, επιμένοντες απαρεγκλίτως στο 
περίφημον δόγμα της διατηρήσεως της «intégrité 
territoriale» (εδαφικής ακεραιότητος) της Οθωμα-
νικής Αυτοκρατορίας και επιδεικνύοντες εξαιρετι-
κή ετοιμότητα διπλωματικής (ή και στρατιωτικής) 
παρεμβάσεως προς ενεργό περιφρούρηση του εν 
λόγω δόγματος, οσάκις το απαιτούσε η περίσταση26.  

Είναι χαρακτηριστικόν της Αγγλικής Στρατηγικής 
ότι, όταν η Οθωμανική Αυτοκρατορία ήλθε αντιμέ-
τωπη με την κρισιμώτερη, μέχρι τότε, απειλή για την 
ιδία την ύπαρξή της – απειλή προελθούσα, και πάλι, 
από Βορρά στις αρχές της δεκαετίας του 1850 – η 
Γηραιά Αλβιών αντέδρασε δυναμικώς:27  Παρ’ όλην 
την παραδοσιακήν της καχυποψία έναντι εκστρα-
τευτικών επιχειρήσεων μακράς κλίμακος, απεφά-
σισε την αποστολή ενός εκστρατευτικού σώματος 
στην Κριμαία, στο μαλακό υπογάστριο της Ρωσσίας, 
από κοινού μετά της Γαλλίας28.  

Η πτώση του Ρωσσικού ναυστάθμου της Σε-
βαστουπόλεως (8/9 Σεπτεμβρίου 1855) και η 

25 Όρ. Ηλιόπουλου, όπ. ανωτ.
26  Για τον έντονο διεθνή παρεμβατισμό του Πάλμερστον όρα 

Seton-Watson, Robert William, Britain in Europe: 1789-1914. 
A Survey of Foreign Policy, Cambridge, Cambridge University 
Press, 1937 

27 Όπ. ανωτ., σσ. 123 κ. εξ.
28  Σχετικά με τον Κριμαϊκό Πόλεμο όρα Baumgart, Winfried, The 

Crimean War, 1853-1856, London, Arnold, 1999. Lambert, 
Andrew D., The Crimean War: British Grand Strategy, 1853-
1856, New York, Manchester University Press, 1990. Seaton, 
Albert, The Crimean War: A Russian Chronicle, London, B. T. 
Batsford, 1977

επακολουθήσασα, το 1856, συνομολόγηση της 
Συνθήκης των Παρισίων – η οποία απετέλεσε 
δεινή πολιτικοδιπλωματική και γεωστρατηγική 
ήττα της Αγίας Πετρουπόλεως και πλήρη ανα-
στροφή της νικηφόρου πορείας της, από εποχής 
των Συνθηκών Κιουτσούκ-Καϊναρτζή (1774) και 
Ουνκιάρ-Σκελεσσί (1833) – αποτελούν «τρανές 
αποδείξεις της βουλήσεως της Αγγλοσαξονικής 
Ναυτικής Δυνάμεως να αποσοβήσει, παντί τρόπω, 
την ανάδειξη της τσαρικής Ηπειρωτικής Δυνάμε-
ως σε Ναυτική Δύναμη – όπερ θα έθετε τέρμα 
στην μακραίωνη «Εποχή του Κολόμβου», η οποία 
χαρακτηρίσθηκε επί τέσσερεις αιώνες, και εξακο-
λουθεί να χαρακτηρίζεται, από την πρωτοκαθε-
δρία της Θαλάσσιας Ισχύος έναντι της Χερσαίας 
Ισχύος»29. 

Ωστόσο, μέσα στην ιδίαν την Βρεττανία, τον 
καιρό της ακμής του Κλασσικού Φιλελευθερι-
σμού, αύξαναν σταδιακώς και πληθύνονταν οι 
φωνές εκείνων των διανοουμένων, καλλιτεχνών, 
γνωμηγητόρων  και, εν τέλει, πολιτικών ανδρών, 
οι οποίοι διακατέχονταν από βαθειά αντιπάθεια 
έναντι της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, της κοι-
νωνικής δομής της, του πολιτικού της συστήμα-
τος και των πρακτικών της. Έχοντες κατά νουν 
τα Βρεττανικά πρότυπα, την εποχή που η Αλβιών 
αποτελούσε την κοιτίδα του Κοινοβουλευτισμού 
και του Φιλελευθερισμού, οι άνδρες εκείνοι πολύ 
δύσκολα μπορούσαν να αποδεχθούν τις Οθω-
μανικές μεθόδους, ακόμα και όταν τα κρατικά 
συμφέροντα επέβαλλαν να «ρίξουν νερό στο 
κρασί τους», κατά το κοινώς λεγόμενον. Ολοέ-
να και περισσότερο, αυτή η πλευρά της Αγγλικής 
κοινής γνώμης και πολιτικής – εν αντιθέσει προς 
ό,τι συνέβαινε παλαιότερα – άρχισε να θεωρεί 
το Οθωμανικό πολιτικό και κοινωνικό σύστημα 
και την ακολουθουμένη πρακτική των Οθωμανών 
κρατικών ιθυνόντων ως υπαιτίους για την κοινω-
νική και οικονομική καθυστέρηση και, εν τέλει, 
την κακοδαιμονία του «Μεγάλου Ασθενούς» στον 
Βόσπορο30.  

Κατ’ εξοχήν παράδειγμα αυτής της τάσεως 
αποτελούσε, αναμφιβόλως, ο Ουΐλλιαμ Γλάδστων 

29 Ηλιόπουλου, όπ. ανωτ., σ. 49-50
30  Για τη χρήση και το περιεχόμενο του όρου «Μέγας Ασθενής επί 

του Βοσπόρου» ή, απλώς, «Μέγας Ασθενής» όρα την σχετική 
υποσημείωση στην εισαγωγή της παρούσης εργασίας. 
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(William Gladstone)31,  ο οποίος ταχέως έμελλε 
να αναδειχθεί σε έναν από τους πρώτους Ευρω-
παίους πολιτικούς άνδρες που έδειξαν ότι γνωρί-
ζουν καλά να εκμεταλλεύονται πολιτικώς το φαι-
νόμενον, το οποίον σήμερα αποκαλείται, από τους 
επικριτές του, «θυματολογία» ή «πτωματολογία». 
Στην προκειμένη περίπτωση επρόκειτο για τις θη-
ριωδίες και τα έκτροπα που διαπράττονταν από 
Οθωμανούς εις βάρος χριστιανικών πληθυσμών, 
κυρίως της Βαλκανικής Χερσονήσου. 

Είτε υπό την αυξανομένη επήρεια των φιλε-
λευθέρων ιδεών είτε εξ αιτίας της μεταβάσεως 
από τον Κλασσικό Καπιταλισμό του «laisser faire, 
laisser passer» στον Αυτοκρατορικό Ιμπεριαλισμό 

31  Συναφώς παράβαλε: Seton-Watson, Robert William, Disraeli, 
Gladstone and the Eastern Question: A Study in Diplomacy 
and Party Politics, London, 1935 (επανέκδοση: Routledge, 
2012)

του Βενιαμίν Ντισραέλι (Benjamin Disraeli) και, 
συνεπώς, στον Οικονομικό Προστατευτισμό, η 
Βρεττανική Διπλωματία άρχισε, ιδίως κατά τις δύο 
τελευταίες δεκαετίες του 19ου αιώνος, εμφανώς 
να αφίσταται της εμμονής στο παραδοσιακό δόγ-
μα της εδαφικής ακεραιότητος της Οθωμανικής 
Αυτοκρατορίας και να μεταστρέφεται προς την 
κατεύθυνση του αμέσου, πλέον, και όχι εμμέσου 
(ήτοι εδαφικού και όχι απλώς «πολιτικού») ελέγ-
χου ορισμένων, τουλάχιστον, σημείων της Αυτο-
κρατορίας, τα οποία θεωρούσε μείζονος οικονο-
μικής ή στρατηγικής σημασίας, όπως η Αίγυπτος, 
το Σουδάν και η άρτι διανοιχθείσα Διώρυγα του 
Σουέζ. 

4.4. Από την Αυστρία στην Αυστρο-Ουγγαρία
Φυσικά, περισσότερο και από την Αγγλία, εάν 

υπήρχε μια μείζων Ευρωπαϊκή Δύναμις, η οποία 
κατ’ εξοχήν αποτελούσε τον πλέον συνεπή υπο-
στηρικτή της περιφρουρήσεως του Οθωμανικού 
Κράτους στα υφιστάμενα σύνορά του, αυτή ήτο η 
Αυτοκρατορία των Αψβούργων. 

Προδήλως, ο λόγος συνίστατο στην αντικειμε-
νική σύγκλιση – αν όχι ταύτιση – συμφερόντων 
και επιδιώξεων των δύο κρατών, δεδομένης και 
της εγγενούς αδυναμίας της ιδίας της λεγομένης 
«Καισαρο-Βασιλικής Μοναρχίας» (Kaiserliche 
und Königliche Monarchie), η οποία αντιμετώπι-
ζε, πολύ περισσότερον από τις άλλες Ευρωπαϊ-
κές Δυνάμεις, μιαν εσωτερική απειλή, παρεμφερή 
προς εκείνην που αντιμετώπιζε η Υψηλή Πύλη: 
την απειλή που προήρχετο από τις διογκούμενες 
αυτονομιστικές ή αποσχιστικές τάσεις των επιμέ-
ρους εθνοτήτων.

Επομένως, τόσο η Βιέννη όσο και η Κων-
σταντινούπολις μοιράζονταν το ίδιο θεμελιώδες 
συμφέρον στην διατήρηση πολυεθνικών αυτο-
κρατορικών σχηματισμών και εκαλούντο να αντι-
μετωπίσουν την αυτήν πρόκλησιν, προερχομένην 
από εθνικές (ή εθνοθρησκευτικές) κοινότητες και 
μειονότητες, που αμφισβητούσαν το μονοπώλιο 
εξουσίας της κεντρικής διοικήσεως, ενώ συνάμα 
ήσαν ολοένα και πιο ευεπίδεκτες στην επιρροή 
ξένων παραγόντων. Στο σημείο αυτό, βεβαίως, 
ευλόγως θα μπορούσε κανείς να ισχυρισθεί ότι 
– θεωρητικώς, τουλάχιστον – το ίδιο πρόβλημα 
αντιμετώπιζε και η Ρωσσία, στο έδαφος της οποί-
ας επίσης διαβιούσαν τόσες και τόσες εθνότητες 

Προσωπογραφία του Ουΐλλιαμ Γλάδστων από τον  George 
Frederick Wattsone
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και απαντώνταν τόσα διαφορετικά θρησκευτι-
κά δόγματα. Αλλά εδώ η στιβαρά παρουσία του 
Σλαυϊκού στοιχείου έδιδε τελικώς μία διαφορετι-
κή εικόνα. Εξ άλλου, η Βιέννη είχε υποστεί ακόμα 
μεγαλύτερη ζημία του γοήτρου της, αλλά και των 
αντικειμενικών δυνατοτήτων της, εξ αιτίας της 
στρατιωτικής ήττας της τόσο έναντι της Γαλλίας 
(1859) όσο και έναντι της Πρωσσίας (1866). 

Προσέτι, μείζονος σημασίας πολιτικό γεγονός 
υπήρξε και η δομική αναδιάρθρωση της πάλαι 
ποτέ Αυτοκρατορίας των Αψβούργων, ο μετασχη-
ματισμός της (και de jure) σε Δυαδική Μοναρχία 
(η ούτω καλουμένη «Καισαρο-Βασιλική Μοναρ-
χία»), βάσει του επελθόντος εν έτει 1867 «Συμ-
βιβασμού» (Ausgleich) μεταξύ των δύο κυρίων 
συνιστωσών εθνοτήτων της Αυτοκρατορίας (της 
Γερμανικής και της Μαγυαρικής), σύμφωνα με 
τον οποίο ο Μονάρχης ήτο πλέον Αυτοκράτωρ 
της Αυστρίας και συνάμα («in personaler Union») 
Βασιλεύς της Ουγγαρίας.

Με τον περίφημο «Διακανονισμό» του 1867 
και την αναγνώριση, κατ’ ουσίαν, στην Ουγγρική 
εθνότητα του δικαιώματος συνιδιοκτησίας και, 
συνεπώς, συγκυβερνήσεως της κοινής Αυτοκρα-
τορίας, η μέχρι τότε Αυστρία και έκτοτε Αυστρο-
Ουγγαρία είχε εξαντλήσει τα όριά της. Εξακολου-
θούσε, φυσικά, και εξακολούθησε μέχρι τον Α’ 
Παγκόσμιο Πόλεμο να συμμετέχει στα διπλωμα-
τικά – και, ενίοτε, στρατιωτικά – παίγνια στην Νο-
τιο-Ανατολική Ευρώπη, αλλά δεν μπορούσε πια 
να θεωρείται η Μεγάλη Δύναμις προγενεστέρων 
περιόδων. Είναι λίαν εύγλωττο το γεγονός ότι 
ο επί των Εξωτερικών Υπουργός της Δυαδικής 
Μοναρχίας, ο Ουγγρικής καταγωγής Κόμις Gyula 
Andrássy, απέρριψε, το 1876, την προσφορά της 
Τσαρικής Κυβερνήσεως για διανομή των Βαλκα-
νικών εδαφών της Υψηλής Πύλης μεταξύ των 
δύο Αυτοκρατοριών. Άλλωστε, στις διαδοχικές 
ήττες της έναντι των Γάλλων και των Πρώσσων, 
οφείλει να προστεθεί και να συνεκτιμηθεί και η 
άλλη μεγάλη σοβαρή συρρίκνωση της γεωστρα-
τηγικής επιρροής της Βιέννης, που προήλθε από 
την ανεξαρτητοποίηση των τμημάτων εκείνων 
της Ιταλικής Χερσονήσου, τα οποία τελούσαν 
μέχρι πρότινος υπό την κυριαρχία της, και την 
συνεπακόλουθη πολιτική ενοποίηση της Ιταλίας 
υπό την διεύθυνση του Πεδεμοντίου, επελθούσα 
τελικώς το 1870. 

4.5. Ρωσσία
Από την σκοπιά των Οθωμανών βεβαίως, ο 

υπ’ αριθμόν ένα εξωτερικός κίνδυνος παρέμενε 
πάντοτε εκείνος από Βορρά. Παρά το γεγονός ότι 
η Ρωσσική πολιτική – εν αντιθέσει προς μια ευρέ-
ως διαδεδομένη δοξασία – δεν ήταν πάντοτε, ού-
τε αδιαλείπτως και αναφανδόν, προσδιορισμένη 
από την λογική της διαλύσεως της Οθωμανικής 
Αυτοκρατορίας, γεγονός (πολλάκις διαπιστωμένο 
στην πράξη) παρέμενε ότι οι Ρωσσικές στρατιές 
μπορούσαν, ανά πάσαν ώραν και στιγμήν, να δι-
αβούν τον Προύθο ποταμό και να προχωρήσουν 
μέσω των πεδιάδων της Ανατολικής Θράκης 
προς την Κωνσταντινούπολη και τα Στενά. Και 
αυτό, αυτονοήτως, είχε καταγραφεί στην ιστορική 
μνήμη και συνείδηση των Τούρκων. 

Εν τούτοις, μετά τις τεράστιες διπλωματικές 
και στρατιωτικές επιτυχίες του Κιουτσούκ-Καϊ-
ναρτζή (1774) και της Αδριανουπόλεως (1829), 
η Αγία Ρωσσία των Ρωμανώφ επρόκειτο να 
υποστεί μια σοβαρώτατη στρατιωτική και δι-
πλωματική ήττα στον Κριμαϊκό Πόλεμο και την 
επακολουθήσασα υπογραφή της Συνθήκης των 
Παρισίων (1856), η οποία, κατ’ ουσίαν, εσήμανε 
μία θεαματική όσο και λίαν επώδυνη για την Αγία 
Πετρούπολη ακύρωση του γεωπολιτικού κεκτη-
μένου της και αναστροφή της πορείας που είχε 
εγκαινιάσει η Συνθήκη του Κιουτσούκ-Καϊναρτζή: 
την απώλεια όλων εκείνων των διπλωματικών 
και στρατηγικών ερεισμάτων που είχε, σταδια-
κώς, με περισσήν υπομονή και επιμονή, αποκτή-
σει (ή αποσπάσει) η Ρωσσία στην Οθωμανική 
επικράτεια επί μισόν και πλέον αιώνα. 

Αυτό εξηγεί και το γεγονός ότι η Ρωσσική 
διπλωματία, συντόνως και μεθοδικώς, εργαζό-
ταν, από της επομένης της συνομολογήσεως της 
Συνθήκης των Παρισίων, προς την κατεύθυνση 
της αναθεωρήσεως της τελευταίας – την οποίαν 
οι Ρώσσοι ιθύνοντες θεωρούσαν ως μία (δεινή 
μάλιστα) εθνική ήττα και ταπείνωση. Εν προκει-
μένω, ήσαν οι ρήτρες σχετικώς με την στρατηγι-
κή εξουδετέρωση («Neutralisation» στην Γαλλική, 
που την εποχή εκείνη παρέμενε η γλώσσα της δι-
εθνούς διπλωματίας) του Ευξείνου Πόντου (Μαύ-
ρη Θάλασσα) για τα Ρωσσικά συμφέροντα και την 
απώλεια της Νοτίου Βεσσαραβίας τα δύο σημεία 
της Συνθήκης, τα οποία ενοχλούσαν περισσότερο 
τους Ρώσσους. 
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Εξ άλλου, στο εσωτερικό της Ρωσσίας, σε επί-
πεδο διαμορφωτών κοινής γνώμης και παραγω-
γών πολιτικής, μπορεί κανείς να παρατηρήσει την 
εμφάνιση και διόγκωση μιας τάσεως με εμφανές 
αντι-τουρκικό πρόσημο, ανάλογης προς εκείνη που 
παρατηρήσαμε προηγουμένως μεταξύ των Άγγλων 
γνωμηγητόρων, διανοουμένων και πολιτικών. Η εν 
λόγω τάση ολοένα και περισσότερο δεν ενδυόταν 
πλέον το θρησκευτικό νομιμοποιητικό μανδύα (διά-
βαζε: προστασία των ομοδόξων - ορθοδόξων χρι-
στιανών - υποτελών του Σουλτάνου), αλλά έφερε 
το μανδύα ενός νεοεμφανισθέντος ιδεολογικοπο-
λιτικού ρεύματος: του Πανσλαυϊσμού – με άλλους 
λόγους, της ανάγκης προστασίας (εκ μέρους της 
Αγίας Πετρουπόλεως) των ομοφύλων, πλέον (όχι 
απλώς «ομοδόξων») «Σλαύων αδελφών», οι οποίοι 
διαβιούσαν υπό τον Οθωμανικό ζυγό. 

Πράγματι, μετά το 1860, ο Πανσλαυϊσμός έρχε-
ται να αντικαταστήσει το παλαιότερο «μοτίβο» περί 
προστασίας των ορθοδόξων χριστιανών, γενικώς, 
για να αναχθεί, συν τω χρόνω, σε εξαιρετικά χρή-
σιμο εργαλείο πολιτικής της Ρωσσίας έναντι της 
Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Σημειωτέον ότι η νέα 
εκείνη εκδοχή οιονεί κανονιστικής νομιμοποιήσεως 
των συμφερόντων και επιδιώξεων της Ρωσσικής 
διπλωματίας παρουσίαζε και το εξής τακτικό πλε-
ονέκτημα, τουλάχιστον στα όμματα των Ρώσσων 
ιθυνόντων: Μπορούσε, εξίσου, να χρησιμοποιη-
θεί προς την κατεύθυνση ασκήσεως επιρροής και 
ελέγχου όχι μόνον επί της Υψηλής Πύλης αλλά και 
επί της Βιέννης – λαμβανομένου υπ’ όψιν ότι και η 
Αυστρο-Ουγγαρία, από πλευράς της, επίσης είχε, 
εντός των ορίων της επικρατείας της, συμπαγείς 
Σλαυϊκούς πληθυσμούς, τους οποίους, κατά την 
αντίληψη του Πανσλαυϊσμού, επίσης «ενομιμοποι-
είτο» να προστατεύει η Ρωσσία. 

Εδώ διενοίγοντο, επομένως, σοβαρές δυνατό-
τητες ασκήσεως επιρροής της Ρωσσικής διπλω-
ματίας, πέραν των καθιερωμένων, σε μιαν εποχή 
μάλιστα, που το Ευρωπαϊκό οικοδόμημα εσείετο 
από την Αρχήν των Εθνοτήτων. Κατ’ εξοχήν εκ-
φραστής του Πανσλαυϊσμού κατέστη ο Ρώσσος 
Πρέσβυς στην Κωνσταντινούπολη, μετά το 1864, 
Νικόλαος Ιγνάτιεφ (Nikolay Pavlovich Ignatyev), ο 
οποίος εφέρετο αποφασισμένος να χρησιμοποιήσει 
την διπλωματική του ιδιότητα και θέση, προκειμέ-
νου να εφαρμόσει κατά κεραίαν μιαν ενεργό πο-
λιτική κατά μήκος των πανσλαυϊστικών δοξασιών.                       

Το πρώτο πράγμα το οποίον έθεσε ως προτεραιό-
τητα ο Ιγνάτιεφ ήταν να επιτύχει την αναθεώρηση 
της Συνθήκης των Παρισίων του 1856. Εν συνε-
χεία, τον ενδιέφερε η υλοποίηση ενός προγράμ-
ματος, που θα διασφάλιζε τον Ρωσσικό έλεγχο 
επί των Στενών και της Κωνσταντινουπόλεως, με 
παράλληλη υποστήριξη των Σλαυϊκών εθνοτήτων 
που διαβιούσαν ως υποτελείς του Σουλτάνου – και 
εδώ νοούνται, πρωτίστως, οι Βούλγαροι, την εποχή 
εκείνη. Ο λίαν δυναμικός και δραστήριος εκείνος 
διπλωμάτης αποτέλεσε καθ’ όλην την διάρκεια της 
θητείας του στην Κωνσταντινούπολη διαρκή πηγή 
προβλημάτων και λόγο ανησυχίας όχι μόνο για το  
Διβάνιον, αλλά και για τους εκπροσώπους των άλ-
λων Ευρωπαϊκών Δυνάμεων32.  

Ωστόσο, καλόν είναι να μη διαπράττει κανείς 
το μεθοδολογικό και ουσιαστικό σφάλμα της συγ-
χύσεως μεταξύ πολιτικής ή ιδεολογικής ρητορείας 
και «Realpolitik» – ή, για να το θέσουμε με όρους 
Θουκυδίδου, μεταξύ των «ες το φανερόν λεγομέ-
νων» και των «αληθεστάτων» προφάσεων και αιτι-
ών ενός ιστορικού γεγονότος. Όπερ έστι μεθερμη-
νευόμενον, στην περίπτωση που εξετάζουμε: Παρά 
τα φλογερά πανσλαυϊστικά κηρύγματα – και παρά 
τον υπερβάλλοντα ζήλο, το ταμπεραμέντο και τον 
δυναμισμό του ιδίου του Ιγνάτιεφ – η κρατούσα 
τάσις μεταξύ των Ρώσσων διπλωματών και, εν 
γένει, κρατικών ιθυνόντων ήταν, για ένα μεγάλο 
διάστημα, μάλλον υπέρ της συνεχείας της παρα-
δοσιακής πολιτικής επί του Ανατολικού Ζητήματος 
και δεν έκλινε υπέρ μιας πιο επαναστατικής ή ριζο-
σπαστικής πολιτικής. 

Αυτό πρακτικώς συνεπήγετο, για την πλειο-
νότητα των Ρώσσων ιθυνόντων της εποχής, την 
επιδίωξη αναθεωρήσεως της Συνθήκης των Παρι-
σίων, όσον αφορούσε, τουλάχιστον, σ’ εκείνους εκ 
των όρων της που καταφανώς εθεωρούντο απα-
ράδεκτοι από Ρωσσικής πλευράς, δια της διπλωμα-
τικής, παραδοσιακής μεθόδου – όχι την προσφυγή 
σε επαναστατικές μεθόδους βιαίας ανατροπής του 
διεθνούς status quo. Παρά την εχθρότητα έναντι 
του Οθωμανού γείτονά της (οφειλόμενη, εν πολ-
λοίς, σε ατέγκτους γεωπολιτικούς λόγους ή σε 

32  Για την προσωπικότητα και την δράση του Ιγνάτιεφ, ιδιαιτέρως 
δε για την διπλωματική θητεία του στην Κωνσταντινούπολη, 
όρα Meininger, Thomas A., Ignatiev and the Establishment of 
the Bulgarian Exarchate, 1864-1872, Madison, Wisconsin, 
1970 
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αυτό που ο αείμνηστος Παναγιώτης Κονδύλης θα 
ονόμαζε «μακροδεδομένα της Πολιτικής»), η Τσα-
ρική Αυτοκρατορία – εξ αιτίας, ίσως, μιας αρρήτου 
επιγνώσεως και της ιδικής της δομικής αδυναμί-
ας – παρέμενε πάντοτε μία βαθύτατα συντηρητική 
δύναμη του διεθνούς συστήματος, διαρκώς διακα-
τεχομένη, κατά βάθος, από φόβο έναντι μειζόνων 
κρίσεων, τις συνέπειες και παρενέργειες των οποί-
ων – ανοιχθέντων άπαξ των ασκών του Αιόλου 
– δεν θα μπορούσε να ελέγξει. Άλλωστε, κάπως 
έτσι, συνεπεία της εμπλοκής της σε μια γενικευμένη 
μείζονα κρίση, που ξεκίνησε ως άλλο ένα επεισόδιο 
στην Βαλκανική σκηνή, ένα καλοκαίρι της Δυτικής 
«belle époque», έμελλε να καταρρεύσει, εν τέλει, 
η Δυναστεία των Ρωμανώφ – προτού, καλά-καλά, 
κοπάσει ο απόηχος του μεγαλοπρεπούς εορτασμού 
της συμπληρώσεως 300 ετών ζωής της.

5.   Η Οθωμανική Αυτοκρατορία          
στην Μεταβλητή Γεωπολιτική Ισχύος
Όσον αφορά στην Οθωμανική Αυτοκρατορία, 

οι ηγέτες της είχαν ασφαλώς επίγνωση των κιν-
δύνων που διέτρεχε το κράτος των – κινδύνων 
προερχομένων τόσο από το εξωτερικό όσο και από 
το εσωτερικό. Κατά την διάρκεια του 19ου αιώ-
νος ανελήφθησαν επανειλημμένες προσπάθειες 
μεταρρυθμίσεως της δημοσίας διοικήσεως, του 
Στρατού και του εν γένει Οθωμανικού πολιτικού 
και κοινωνικού συστήματος. Η περίφημη περίοδος 
του λεγομένου «Μεγάλου Τανζιμάτ» («Tanzimât») 
χαρακτηρίζεται από αυτήν την τάση εκσυγχρο-
νισμού του κράτους και του συστήματος, ούτως 
ώστε η Αυτοκρατορία να μπορέσει να επιβιώσει 
του σκληρού ανταγωνισμού μεταξύ των Μεγάλων 
Δυνάμεων αλλά και να αντεπεξέλθει επιτυχώς στις 
προκλήσεις που αντιμετώπιζε στο εσωτερικό της. 
Από πλευράς της, η Δύσις – και εδώ νοείται πρωτί-
στως η Μ. Βρεττανία – ενεθάρρυνε ζωηρώς τους 
Τούρκους ιθύνοντες να προχωρήσουν στο μεταρ-
ρυθμιστικό πρόγραμμα.  

Η εν λόγω μεταρρυθμιστική προσπάθεια ήταν 
εξαιρετικά φιλόδοξο εγχείρημα – και, όπως έμελλε 
να δειχθεί, κάθε άλλο παρά εύκολο. Κατ’ αρχάς, 
κάθε μεταρρυθμιστική απόπειρα, η οποία, εκ των 
πραγμάτων, όφειλε να θίξει τον πυρήνα του Οσμα-
νικού συστήματος, δηλαδή την στρατιωτική δομή, 
προσέκρουε σε μιαν αντικειμενική δυσκολία: στο 
γεγονός ότι η Οθωμανική Αυτοκρατορία είχε, κατά 

το παρελθόν, αποτελέσει μιαν από τις μεγαλύτε-
ρες (και πλέον επίφοβες) στρατιωτικές Δυνάμεις 
της Ιστορίας και, επομένως, ήταν πολύ δύσκολο 
να θίξει κανείς – πολλώ δε μάλλον, να ακυρώσει – 
θεσμούς και δομές που, τουλάχιστον σε προγενέ-
στερες ιστορικές περιόδους, είχαν φανεί αποτελε-
σματικές, επιφέροντας στο κράτος εδάφη, πλούτη 
και δόξα και κερδίζοντας το ανάλογο κύρος. 

Κατ’ αναλογίαν, στο κοινωνικό επίπεδο, ήταν 
δύσκολο, εξ αντικειμένου, για τους Τούρκους (ή, 
για να ακριβολογούμε για τους Οθωμανούς υπη-
κόους Ισλαμικού θρησκεύματος) να αντιληφθούν, 
αίφνης, το κράτος τους ως κράτος των Μουσουλ-
μάνων και των Χριστιανών υπηκόων εξ ίσου και, 
άρα, να θεωρήσουν τους Χριστιανούς (ή άλλους 
αλλοδόξους – π.χ. Ιουδαίους) υποτελείς του Σουλ-
τάνου ως ισοτίμους προς τους Μουσουλμάνους. 
Εν τούτοις, ήσαν αυτά ακριβώς τα ζητήματα, τα 
οποία έπρεπε οπωσδήποτε να επιλυθούν, προκει-
μένου η Οθωμανική Αυτοκρατορία να έχει προο-
πτική επιβιώσεως. 

Κατά μιαν ειρωνεία της Ιστορίας, λόγω της 
ιστορικής συγκυρίας, η προϊούσα συνειδητοποί-
ηση της ανάγκης για μεταρρυθμίσεις, και δη ρι-
ζικές και επώδυνες, του Οθωμανικού πολιτικού 

Αμπντούλ Μετζίτ Α΄
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και κοινωνικού συστήματος, συνέπιπτε χρονικώς 
με την αυξανομένη τάση μέρους, τουλάχιστον, της 
Δυτικής κοινής γνώμης, που θεωρούσε ότι οι αρ-
χές του φιλελευθερισμού θα μπορούσαν – ή και 
θα όφειλαν – να τύχουν εφαρμογής οπουδήποτε 
και αδιακρίτως. Κατ’ ακολουθίαν, οι εντεινόμενες 
πιέσεις, ιδίως από πλευράς Λονδίνου, προς την 
Υψηλή Πύλη για υιοθεσία και εισαγωγή μεταρ-
ρυθμιστικών ιδεών και πρακτικών, που έφεραν 
Δυτικό και φιλελεύθερο πρόσημο, συγκρούονταν 
με την έκδηλη αδυναμία των Οθωμανικών ιθυ-
νόντων κύκλων (αλλά και των μουσουλμάνων 
υπηκόων της αυτοκρατορίας) να αντιληφθούν και 
να αποδεχθούν την αναγκαιότητα των εν λόγω 
μεταρρυθμίσεων. 

Έναντι των παρεμβατικών τάσεων των Μεγά-
λων Δυνάμεων, οι Οθωμανοί ιθύνοντες υιοθέτη-
σαν και εφήρμοσαν μια κλασσική στρατηγική, η 
οποία κατατείνει στη μετατροπή του μειονεκτή-
ματος σε πλεονέκτημα. Ορμωμένη από σαφώς 
μειονεκτικής θέσεως έναντι της Δύσεως – τόσο 
σε υλικό-αντικειμενικό επίπεδο όσο και σ’ εκείνο 
της ιδεολογικής νομιμοποίησης ενώπιον της Ευ-
ρωπαϊκής κοινής γνώμης και του «cultural war» 
– η Οθωμανική κρατικογραφειοκρατική ελίτ γρή-
γορα αντελήφθη ότι το μόνο πραγματικό όπλο, 
το είχε στη διάθεσή της για να προστατεύσει 
τα συμφέροντά της, ήταν η εκμετάλλευση των 
σοβούντων (λανθανόντων ή απροκαλύπτων) 
ανταγωνισμών ισχύος και επιρροής καθώς και 
των αλληλοσυγκρουομένων συμφερόντων και 
επιδιώξεων μεταξύ των Μεγάλων Δυνάμεων. 

Εκ της μελέτης της Διπλωματικής Ιστορίας και 
της Στρατηγικής συνάγεται ότι το να είναι ένας 
κρατικός δρών ο ασθενέστερος σε ένα δεδομένο 
διεθνή συσχετισμό ισχύος είναι μεν, κατά κανόνα, 
μειονέκτημα, και δη σοβαρό. Ενίοτε, όμως, εάν 
ξέρει (ή μαθαίνει, στην πορεία) να εκμεταλλεύε-
ται τεχνηέντως, προς όφελός του, τις διαφορετι-
κές ή και αντιθετικές μεταξύ των επιδιώξεις των 
επιμέρους Μ. Δυνάμεων, ο ασθενής δύναται να 
επιτύχει την «αγορά χρόνου», έως ότου – με την 
επενέργεια και του πανταχού παρόντος ασταθ-
μήτου παράγοντος της Ιστορίας – ο υφιστάμε-
νος δυσμενής συσχετισμός ισχύος μεταβληθεί 
προς όφελός του, οπόταν ο μέχρι χθες ασθενής 
παίκτης του συστήματος ανακτά το πλεονέκτημα 
της στρατηγικής πρωτοβουλίας (όρα, φερ’ ειπείν, 

την περίπτωση του Μουσταφά Κεμάλ το διάστη-
μα 1919-22). Στην χειρότερη περίπτωση, πάλι, ο 
ασθενέστερος παίκτης θα έχει τουλάχιστον κατα-
φέρει να αποσπάσει μία παράταση του βίου του 
ως ανεξαρτήτου στρατηγικού δρώντος. 

Το άλλο όπλο, το οποίο είχε εις την διάθεσίν 
της, η Υψηλή Πύλη ήταν η διεθνής νομιμότης. 
Κατά κανόνα, ο κρατικός δρων εκείνος, ο οποίος 
είναι σε μειονεκτούσα θέση, είναι (ή προσποι-
είται ότι είναι) ο πιο θερμός υποστηρικτής της 
Αρχής της Νομιμότητος και της διατηρήσεως του 
διεθνούς εδαφικού και διεθνοδικαιϊκού «status 
quo», όπως γνωρίζομε από την ιστορία των Δι-
εθνών Σχέσεων και  της Διπλωματικής Ιστορίας. 

Έχουσα, από μακρού χρόνου, αφήσει πίσω 
της την εποχή των μεγάλων εδαφικών κατακτή-
σεων και έχουσα ήδη, καθ’ όλη την διάρκεια του 
18ου και του 19ου αιώνος, υποστεί μια σειρά 
ξένων επεμβάσεων και εδαφικών απωλειών, 
η Υψηλή Πύλη, την ανάγκην φιλοτιμίαν ποιησα-
μένη, είχε αναχθεί σε κατ’ εξοχήν θιασώτη της 
διατηρήσεως των υφισταμένων διεθνών συν-
θηκών. Άλλωστε, αυτές οι διεθνείς συνθήκες 
(πρωτίστως, η Συνθήκη των Παρισίων του 1856) 
ήσαν που ανεγνώριζαν την πολιτική ύπαρξη, 
ανεξαρτησία και εδαφική ακεραιότητα της Αυτο-
κρατορίας. 

Εξ άλλου, στο επίπεδο του πολιτικού προσω-
πικού (για να μιλήσουμε με σημερινή ορολογία) 
του κληθέντος να επανδρώσει το σύστημα παρα-
γωγής της εξωτερικής πολιτικής της Αυτοκρατο-
ρίας, η Υψηλή Πύλη είχε να επιδείξει, ιδίως μετα-
ξύ των ετών 1858 και 1871, ορισμένους  εξαι-
ρετικά ικανούς άνδρες: κατ’ αρχάς, τον Αλή-Πασά 
(Âli-Pasha) και τον Φουάντ-Πασά (Fuad-Pasha). 
Αμφότεροι κατείχαν το αξίωμα του Μεγάλου 
Βεζύρη (αντίστοιχον εκείνου του Πρωθυπουρ-
γού στην Δύση). Στους προαναφερθέντες πρέπει 
οπωσδήποτε να προστεθούν – λαμβανομένων 
υπ’ όψιν των πολυτίμων υπηρεσιών που παρεί-
χαν στην Αυτοκρατορία – ο βοηθός του Αλή, Κω-
στάκης Μουσούρος-Πασάς, Πρέσβυς στο Λονδί-
νο, ο οποίος και βοήθησε τα μέγιστα τον πολιτικό 
προϊστάμενό του και την Υψηλή Πύλη, ιδίως κατά 
την διεθνή διπλωματική κρίση του 1871, καθώς 
και ο Αλέξανδρος Καραθεοδωρής-Πασάς, ο 
οποίος διεδραμάτισε κρίσιμο υπέρ της Αυτοκρα-
τορίας ρόλο στο Βερολίνειο Συνέδριο του 1878. 
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Ο προαναφερθείς Κωστάκης Μουσούρος, 
φαναριωτικής καταγωγής, κατείχε το αξίωμα του 
Πρέσβεως της Υψηλής Πύλης στο Λονδίνο για 
περισσότερα από τριάντα χρόνια – με ό,τι αυτό 
συνεπάγεται για τον βαθμό εξοικειώσεώς του με 
τα πολιτικά πράγματα και το σύστημα παραγωγής 
εξωτερικής πολιτικής της Γηραιάς Αλβιώνος, το 
προσωπικό του κύρος και δίκτυο γνωριμιών και 
επιρροής κ.λ.π. Ομοίως, ο Αλέξανδρος Καραθεο-
δωρής, επίσης γόνος φαναριωτικής οικογενείας, 
διετέλεσε στέλεχος της Διπλωματικής Υπηρεσίας 
του Οσμανικού Κράτους, Ηγεμών της Σάμου, Βε-
ζύρης και Μουσίρης (Πρώτος Πληρεξούσιος του 
Σουλτάνου) κατά το Βερολίνειο Συνέδριο, όπου και 
αναθεωρήθηκε άρδην η μόλις προ ολίγων μηνών 
προηγηθείσα Συνθήκη του Αγίου Στεφάνου, η 
οποία, ως γνωστόν, ήταν δυσμενέστατη για τους 
Οθωμανούς και τους είχε επιβληθεί κυριολεκτι-
κώς υπό την απειλήν των Ρωσσικών όπλων. Ο 
Καραθεοδωρής συνέβαλε ουσιωδώς στην συνε-
κτίμηση των Τουρκικών συμφερόντων κατά την 
διαπραγμάτευση της ομώνυμης Συνθήκης (1878). 
Μετά ταύτα, ανέλαβε καθήκοντα Γενικού Διοικητού 
(Βαλή) Κρήτης. Η αξιοσημείωτα καλή Οθωμανική 

παρουσία τόσο κατά την Διάσκεψη του Λονδίνου 
για την Μαύρη Θάλασσα (1870-71) όσο και κατά 
το Βερολίνειο Συνέδριο (1878) οφειλόταν, εν πολ-
λοίς, στις εξαιρετικές ικανότητες των εν λόγω δι-
πλωματών, αλλά και στην επιμονή που επέδειξαν 
υπερασπιζόμενοι τα συμφέροντα της Οθωμανικής 
Αυτοκρατορίας. 

Επίλογος - Συμπεράσματα
Σε γενικές γραμμές δύναται να υποστηριχθεί 

ότι, κατά την διάρκεια του 19ου αιώνος, η Γεω-
πολιτική του Χώρου ΝΑ Ευρώπης – Ανατολικής 
Μεσογείου και, συνεπώς, η Ιστορία του Ανατο-
λικού Ζητήματος προσδιορίσθηκε, κατά μείζονα 
– καίτοι όχι αποκλειστικό – λόγο, από την γεω-
πολιτική σταθερά που σηματοδοτούσε ο διαρκής 
και αδυσώπητος ανταγωνισμός ισχύος μεταξύ της 
Θαλασσίας και οιονεί Ηγεμονευούσης Δυνάμεως 
Μ. Βρεττανίας και της Ηπειρωτικής Ευρασιατικής 
Δυνάμεως Ρωσσίας. Αλλά και επελθούσες σημα-
ντικές μεταβολές στην καρδιά του Ηπειρωτικού 
Ευρωπαϊκού Χώρου («Μεσευρώπη») επρόκειτο 
να επηρεάσουν το γεωπολιτικό υποσύστημα ΝΑ 
Ευρώπης – Ανατολικής Μεσογείου. 

Η Γηραιά Αλβιών και η Αγία Ρωσσία παρέμει-
ναν οι σπουδαιότεροι γεωστρατηγικοί κρατικοί 
δρώντες, οι έχοντες ζωηρά συμφέροντα και ενδι-
αφέροντα στον χώρο της Οθωμανικής Αυτοκρα-
τορίας – τουλάχιστον μέχρι το λυκόφως του 19ου 
αι., οπότε ενεφανίσθη δυναμικώς στο προσκήνιο 
ένας νέος γεωστρατηγικός δρων, η ενοποιηθεί-
σα Γερμανία, κομίζουσα την ιδική της πρόταση 
γεωπολιτικής διατάξεως του ευρυτέρου Χώρου 
(η οποία έμελλε να κωδικοποιηθεί ως «Σχέδιον 
Γραμμής Βερολίνου-Βαγδάτης» / Berlin-Baghdad-
Plan). 

Εξάλλου, η επάνοδος της Αυτοκρατορίας των 
Αψβούργων – μετά μακράν, μάλιστα, περίοδον 
προσκολλήσεως στην Αρχή της Νομιμότητος – σε 
μιαν πολιτική αποσπάσεως εδαφικών κερδών εις 
βάρος της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, αρχομέ-
νου του 20ού αι., αποτέλεσε για την Υψηλή Πύλη 
μια δυσάρεστη έκπληξη. Αλλά και οι λοιποί γεω-
στρατηγικοί δρώντες – από την παλαιόθεν δρα-
στηριοποιηθείσα στον οθωμανικό χώρο Γαλλία 
μέχρι την νεοεμφανισθείσα  Ιταλία – διεκδικούσαν 
μερίδιο επιρροής (και, προϊόντος του χρόνου: εδά-
φους) επί της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. 

Ο Αλέξανδρος Καραθεοδωρής πασάς, (1833 - 1906)
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Οι Μ. Δυνάμεις απειλούσαν την Αυτοκρατορία, 
είτε διά των όπλων, με απόσπαση εδαφών, είτε 
δι’ οικονομικών μέσων, εκμεταλλευόμενες καταλ-
λήλως τα ολοένα οξυνόμενα δημοσιονομικά προ-
βλήματα και την ασφυκτική δανειακή εξάρτηση της 
Υψηλής Πύλης, ενώ συγχρόνως, κατά περίσταση, 
έπαιζαν, ούτως ειπείν, το «χαρτί» των εθνοτήτων, 
επιχειρώντας να χρησιμοποιήσουν τα εκδηλούμενα 
εθνικά κινήματα εντός της Αυτοκρατορίας, ιδιαιτέ-
ρως δε στην Βαλκανική Χερσόνησο, προς εξυπη-
ρέτηση των δικών τους στρατηγικών σχεδιασμών. 

Ούτως εχόντων των πραγμάτων, θα μπορούσε 
να ισχυρισθεί κανείς προσφυώς, αλλά όχι αναιτί-
ως, ότι μία από τις ύστατες γραμμές αμύνης της 
Οθωμανικής Αυτοκρατορίας ήταν αυτό καθεαυτό 
το γεγονός ότι τα συμφέροντα τα Μ. Δυνάμεων 
ήταν εξόχως αλληλοσυγκρουόμενα – και αντιφα-
τική, συνεπώς, η πολιτική τους επί του Ανατολικού 
Ζητήματος. Εν πολλοίς, στην στάση των Δυνάμεων 
ως προς το Ανατολικό Ζήτημα αντικατοπτρίζονται 
οι αντινομίες του ιδίου του φαινομένου του Ιμπε-
ριαλισμού. 

Το κράτος, το οποίον, από γεωπολιτικής από-
ψεως, είχε διαδεχθεί την Βυζαντινή Αυτοκρατορία, 
ευρέθη, κατά το 19ο αι., μεταξύ δύο γιγάντων: 
της Μ. Βρεττανίας και της Ρωσσίας. Τα Στενά των 
Δαρδανελλίων και του Βοσπόρου και ο Εύξεινος 
Πόντος («Μαύρη Θάλασσα») αποτελούσαν, μακράν, 
το καλλίτερο σημείο επί του χάρτου, όπου η Γηραιά 
Αλβιών μπορούσε να αξιοποιήσει το στρατηγικό 
πλεονέκτημά της, το «μέγα της θαλάσσης κράτος», 
προκειμένου αφ’ ενός μεν να κρατεί διαρκώς την 
Ευρασιατική, Χερσαία/Ηπειρωτική Δύναμη σε θέση 
«ρουά-ματ» – μη επιτρέπουσα την έξοδο/κάθοδό 
της προς το Αιγαίον αρχιπέλαγος και την Ανατολική 
Μεσόγειο, ήγουν τις θερμές θάλασσες του Νότου 
–, αφ’ ετέρου δε να δύναται να επιχειρεί αντεπίθε-
ση, πλήττουσα το μαλακό υπογάστριο της Ρωσίας. 

Συνεκτιμωμένων των προαναφερθέντων γεω-
πολιτικών και στρατηγικών δεδομένων, η Κυβέρ-
νησις της Α. Μ. της Βασιλίσσης της Μ. Βρεττανίας 
και Ιρλανδίας και Αυτοκρατείρας των Ινδιών, Βι-
κτωρίας, χρειαζόταν μία διαρκή και αξιόπιστη δια-
βεβαίωση ότι θα μπορούσε, ανά πάσαν ώραν και 
στιγμήν, να υπολογίζει στην σύμφωνη γνώμη του 
«Φρουρού των Στενών», προκειμένου να χρησι-
μοποιήσει το στρατηγικό της «ατού» εάν παρίστατο 
ανάγκη. Η Οθωμανική Αυτοκρατορία εγνώριζε ότι 

μπορούσε να βασίζεται στην Αγγλική υποστήριξη 
έναντι του από Βορρά κινδύνου, ο οποίος παρέ-
μενε, για το μεγαλύτερο διάστημα του 19ου αι., η 
σημαντικότερη απειλή κατά της εδαφικής ακεραι-
ότητος και της ανεξαρτησίας της Υψηλής Πύλης. 

Προϊόντος του χρόνου, η Αυτοκρατορία ερχό-
ταν αντιμέτωπη με μιαν ολοένα αυξανόμενη πίεση 
εκ μέρους των Μ. Δυνάμεων, στην οποία δύσκολα 
μπορούσε να αντισταθεί. Με τον έναν ή τον άλλον 
τρόπο, τα εδάφη της κατέστησαν «μήλον της Έρι-
δος» για τις Δυνάμεις της εποχής: 

-  Η Αυστρο-Ουγγαρία και η Ρωσσία έριζαν περί 
την ΝΑ Ευρώπη (Χερσόνησος Αίμου). 

-  Η Ρωσσία και η Μ. Βρεττανία αντιμάχονταν η 
μία την άλλη για τα Στενά – αλλά, όπως έδει-
ξαν οι περιπτώσεις της Ελλάδος, την περίοδο 
1821-1863, και της Βουλγαρίας, την περίοδο 
1878-1914, και για την ΝΑ Ευρώπη. 

-  Η Μ. Βρεττανία, η Γαλλία αλλά, αργότερα, και 
η Ιταλία επεδόθησαν σε διπλωματικό αγώνα 
δρόμου για τις Βορειο-Αφρικανικές και Με-
σανατολικές κτήσεις της Αυτοκρατορίας. 

-  Η Μ. Βρεττανία και η Ρωσσία, τέλος, αντα-
γωνίζονταν μεταξύ των και για τις Ασιατικές 
Οθωμανικές κτήσεις. 

Αναπτύσσοντας εις το έπακρον τους μηχανι-
σμούς αμύνης που διέθετε έναντι της ξένης επι-
βουλής και ασκουμένη, εν τοις πράγμασιν, στην 
στρατηγική της Ισορροπίας Δυνάμεων αλλά και 
στην τακτική του «διαίρει και βασίλευε» – με αξιο-
σημείωτες μάλιστα επιδόσεις, οι οποίες συχνά δεν 
είχαν τύχει της δεούσης προσοχής από την παλαι-
ότερη βιβλιογραφία – η Οθωμανική Αυτοκρατορία 
επέτυχε να εκμεταλλευθεί τεχνηέντως το σύστημα 
εξισορροπήσεως των αντιτιθεμένων συμφερό-
ντων των Δυνάμεων. Μπορεί δε να λεχθεί ότι κατ’ 
αυτόν τον τρόπο ο «Μέγας Ασθενής» κατάφερε να 
κερδίσει, ουσιαστικά, μιαν εντυπωσιακά μακρά πα-
ράταση του βίου του. 

Παρά ταύτα, μολονότι το εν λόγω σύστημα 
μοιάζει να λειτούργησε επί μακρόν, εν τέλει απέ-
τυχε. Αργά ή γρήγορα, οι Μ. Δυνάμεις ανεκάλυψαν 
ότι θα μπορούσαν να διευθετήσουν τις μεταξύ 
των αντιθέσεις, προσχωρώντας σε μιαν αντίλη-
ψη και προχωρώντας σε μιαν πολιτική όχι πλέον 
περιφρουρήσεως της περιλάλητης (εδαφικής) 
«integrité» της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας αλλά 
διανομής των εδαφών της. Αυτή η εξέλιξη έμελλε, 
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όμως, να επέλθει πολύ αργότερα, κατά το διάστημα 
1915-17 – για να ανατραπεί, ως γνωστόν, σχεδόν 
αμέσως, από τις εν τω μεταξύ προκύψασες νέες 
συνθήκες και τον αστάθμητο παράγοντα της Ιστο-
ρίας, συνεπεία της ανατροπής της Ρωσσικής Μο-
ναρχίας και της ούτω καλουμένης «Οκτωβριανής 
Επαναστάσεως». 

Περαιτέρω, ένας επιπρόσθετος λόγος, ένεκεν 
του οποίου μείζονες Ευρωπαϊκοί γεωστρατηγικοί 
δρώντες έστρεφαν τη βουλιμία τους προς τον Χώ-
ρο ΝΑ Ευρώπης – Ανατολικής Μεσογείου, ήταν και 
επειδή εκεί μπορούσαν βασίμως να προσδοκούν 
ευκολότερα εδαφικά ή πολιτικά οφέλη ή ανταλλάγ-
ματα από ό,τι στον κυρίως Ηπειρωτικό Ευρωπαϊκό 
Χώρο. Φερ’ ειπείν, η ενοποιηθείσα Γερμανία του 
Βίσμαρκ τεχνηέντως ενθάρρυνε την μεν Γαλλία, 
μετά τη δεινή ήττα και ταπείνωση του 1870-71, να 
στρέψει την προσοχή της και τις ορέξεις της προς 
την πλευρά της Τυνησίας – ούτως ώστε να υπερβεί 
το «τραύμα» της απωλείας της Αλσατίας και της 
Λωρραίνης –, την δε Ιταλία να ασχοληθεί με την 
Αφρική, ώστε να «ξεχάσει» το ζήτημα του Τιρόλου. 

Εξ άλλου, η σχέση των Μ. Δυνάμεων έναντι 
των εθνικών κινημάτων των υποτελών λαών της 
Αυτοκρατορίας ήταν μια εξαιρετικά σύνθετη υπό-
θεση. Διαρκούντος του 19ου αιώνος, ορισμένες 
ομάδες επιρροής και διαμορφώσεως της κοινής 
γνώμης, ιδίως στην Μ. Βρεττανία αλλά και στην 
Ρωσσία, ανέπτυξαν συγκεκριμένη άποψη για το 
τι δέον γενέσθαι σχετικά με το ζήτημα των εθνο-
τήτων στην Οθωμανική Αυτοκρατορία. Ιδίως, οι 
Βρεττανοί φιλελεύθεροι και οι Ρώσοι πανσλαυϊστές 
έτειναν σταδιακώς να προτάσσουν και να αναδει-
κνύουν τις ακρότητες των Τούρκων εις βάρος των 
χριστιανών υπηκόων του Σουλτάνου (Ελλήνων και 
Βουλγάρων, κυρίως). 

Αυτονοήτως, ο ανερχόμενος τότε Φιλελευθε-
ρισμός παρείχε μία πρώτης τάξεως οιονεί κανονι-
στική/ιδεολογική νομιμοποίηση στις επιδιώξεις και 
στρατηγικές των (Δυτικών ιδίως) Δυνάμεων προς 
την κατεύθυνση είτε της οικονομικής διεισδύσεως 
στον Γεωοικονομικό Χώρο ΝΑ Ευρώπης – Ανατο-
λικής Μεσογείου είτε της αποκτήσεως πολιτικού 
ελέγχου είτε ακόμη και της καταλήψεως εδαφών. 

Ένα από τα παρεκκλήσια στο δάσος που θάφτηκαν οι τελευταίοι Ρομανόφ.
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Φυσικά, θα μπορούσε κάποιος να θεωρήσει εξό-
χως υποκριτική την στάση των Μ. Δυνάμεων (ιδι-
αιτέρως δε της φιλελευθέρας Αλβιώνος) κατά το 
τελευταίο τέταρτο του 20ου αιώνα, οι οποίες Δυ-
νάμεις ολοένα και περισσότερο εξεδήλωναν μίαν 
δυσαρέσκεια, ει μη και απέχθεια, έναντι των θε-
σμών και πρακτικών της Οθωμανικής Αυτοκρα-
τορίας – και τούτο διότι οι ίδιες εκείνες Δυνάμεις 
είχαν πολλάκις κατά το απώτατο και πρόσφατο 
παρελθόν αποδείξει, με τις ενέργειες και επιλο-
γές των, ότι ήξεραν να θέτουν σε ήσσονα μοίρα 
ανάλογες ανθρωπιστικές αξίες και ευαισθησίες, 
όταν επρόκειτο για την εξυπηρέτηση των στρατη-
γικών ή οικονομικών συμφερόντων τους, παρέ-
χοντας την ανεπιφύλακτη υποστήριξή τους προς 
τον «Μεγάλο Ασθενή», επειδή ο τελευταίος απο-
τελούσε τον «Φρουρό των Στενών». Πλην όμως, 
όλα αυτά θα αποτελούσαν ασύγγνωστη ηθικολο-
γία, μη συνάδουσα στην νηφάλια ανάγνωση μιας 
ιστορικής εποχής και στην ρεαλιστική γεωπολιτική 
ανάλυση.   

Εάν το περιλάλητο Ανατολικό Ζήτημα αποτέ-
λεσε κλειδόλιθο των σχέσεων μεταξύ της Οθω-
μανικής Αυτοκρατορίας και των μειζόνων στρατη-
γικών δρώντων καθ’ όλη τη διάρκεια του 19ου αι. 
(και επέκεινα), επιτομή του Ανατολικού Ζητήματος 
υπήρξε, ασφαλώς, το περίφημο Ζήτημα των Στε-
νών - ήτοι το ζήτημα της διευθετήσεως του νομι-
κού καθεστώτος των Στενών των Δαρδανελλίων 
και του Βοσπόρου καθώς και του Ευξείνου Πό-
ντου, μέσω πολυμερών, διεθνών διπλωματικών 
συμφωνιών (ου μην αλλά και της ερμηνείας των 
επί μέρους διατάξεων των ως άνω συμφωνιών). 
Εξεχούσης σημασίας σταθμοί της διαδρομής των 
εν λόγω ζητημάτων υπήρξαν ασφαλώς η σύναψη 
της Συνθήκης του Κιουτσούκ-Καϊναρτζή (1774), 
η συνομολόγηση της Συνθήκης της Αδριανουπό-
λεως (1829) και η επακολουθήσασα ίδρυση Ελ-
ληνικού Κράτους, δυνάμει του Πρωτοκόλλου του 
Λονδίνου του 1830, η σύναψη της Συνθήκης Ουν-
κιάρ-Σκελεσσί (1833), η υπογραφή της Συνθήκης 
των Παρισίων (1856), η συνομολόγηση της Δι-
εθνούς Συμβάσεως του Λονδίνου (1871) και το 
Βερολίνειο Συνέδριο (1878), το οποίο εσήμανε 
την επάνοδο της Ρωσσίας σε μία δυναμική πολιτι-
κή διεκδικήσεως ηγεμονικού ρόλου στο γεωπολι-
τικό υποσύστημα Ευξείνου Πόντου – Στενών – ΝΑ 
Ευρώπης – Ανατολικής Μεσογείου. 

Με την άμεσο, ενεργό και σύντονη κινητο-
ποίηση και υποστήριξη όλων ανεξαιρέτως των 
«Δυτικών» Δυνάμεων έναντι της «Ρωσσικής Άρ-
κτου», αλλά και με αρίστη αξιοποίηση του καλ-
λιτέρου δυναμικού της Διπλωματικής Υπηρεσίας 
του (χάρις στον υπερβάλλοντα ζήλο ορισμένων 
Ελληνικής καταγωγής αξιωματούχων του), ο 
περιλάλητος «Μέγας Ασθενής» του Βοσπόρου, 
κινούμενος μέσα από τις Συμπληγάδες της Ευ-
ρωπαϊκής Διπλωματίας, κατάφερε να κερδίσει 
μιαν ακόμη παράταση του βίου του - έως ότου το 
διεθνές γεωστρατηγικόν περιβάλλον έμελλε να 
σεισθεί από νέες ισχυρές τεκτονικές δονήσεις κα-
τά την δεύτερη δεκαετία του επακολουθήσαντος 
(20ού) αιώνος, οι οποίες και θα οδηγούσαν στην 
κατάρρευση της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και 
την επίλυση του Ανατολικού Ζητήματος - μερική 
μόνον επίλυση, ως συνάγεται από τις σύγχρονές 
μας εξελίξεις κατά μήκος του ευρυτέρου γεωπο-
λιτικού Χώρου του εκτεινομένου από Βοσνίας-
Ερζεγοβίνης και Κοσσυφοπεδίου μέχρι Λιβύης, 
Μεσοποταμίας και Κουρδιστάν.
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Βιώσιμη Διαχείριση Αποβλήτων στο ΠΝ. 
Τα απόβλητα ως πόρος υλικών
και ενέργειας

Του Παναγιώτη Παπαγεωργίου
Αντιπλοιάρχου ΠΝ
Γʹ χρηματικό βραβείο ετήσιου διαγωνισμού μελετών Ναυτικής Επιθεώρησης έτους 2014
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Πιλοτική Μονάδα Εξόρυξης Αποβλήτων 

Ο Αντιπλοίαρχος Παναγιώτης Παπα-
γεωργίου ΠΝ γεννήθηκε στην Αθήνα 
το 1967. Εισήλθε στην ΣΝΔ το 1985 
και αποφοίτησε ως Μάχιμος Σημαιο-
φόρος το 1989. Έχει υπηρετήσει σε 
πλοία επιφανείας στην ΔΝΑΡ, ΔΑΔ και 
ΔΦΓ, ενώ του ανατέθηκαν καθήκοντα 
Κυβερνήτου στο Ν/Α ΑΛΚΥΩΝ ως Υπο-
πλοίαρχος, στο Ν/ΘΗ ΚΑΛΛΙΣΤΩ ως 
Πλωτάρχης και στην Φ/Γ ΚΑΝΑΡΗΣ 
ως Αντιπλοίαρχος. Από το 2008 έως 
το 2012 υπηρέτησε ως Υπασπιστής 
της ΑΕ του Προέδρου της Ελληνικής 
Δημοκρατίας. Σήμερα υπηρετεί ως 
Τμηματάρχης ΓΕΝ/Α3-ΙΙΙ (ΓΕΝ/ΚΕΠΙΧ). 
Είναι απόφοιτος της Ανωτάτης Δια-
κλαδικής Σχολής Πολέμου και κατέχει 
πτυχίο Επιτελή Ναρκοπολέμου από 
την Σχολή EGUERMIN του Βελγίου. 
Είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου 
από το τμήμα Διεθνών, Ευρωπαϊκών 
και Περιφερειακών Σπουδών του 
Παντείου Πανεπιστημίου (Περιβαλλο-
ντική Διακυβέρνηση και Βιώσιμη Ανά-
πτυξη). Επίσης διαθέτει πιστοποίηση 
Εσωτερικού Επιθεωρήτη Συστημάτων 
Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία 
(TUV HELLAS).
Είναι παντρεμένος και έχει έναν γιο 
και μια κόρη.
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Εισαγωγή
Η παρούσα μελέτη εκπονήθηκε στα πλαίσια 

του προκυρηχθέντος από το ΓΕΝ διαγωνισμού 
για το περιοδικό «Ναυτική Επιθεώρηση». Κα-
τά τη σύνταξη της εν λόγω μελέτης, ελήφθη 
υπ' όψιν η εν ισχύ περιβαλλοντική πολιτική του 
ΥΠΕΘΑ όπως αυτή ενδελεχώς ανασκοπήθηκε 
τον Φεβρουάριο του 2014 και η οποία περι-
λαμβάνει το θεμελιώδες πλαίσιο για την ενσω-
μάτωση των αρχών της Βιώσιμης Ανάπτυξης 
στις δραστηριότητες των ΕΔ και την υιοθέτηση 
των κατάλληλων αρχών, μέσων και δομών για 
την συνεχή βελτίωση των στρατηγικών αυτών 
επιλογών.

Η πρόταση, που κατατίθεται, εδράζεται 
στις αρχές της Ολοκληρωμένης Διαχείρισης 
(Integrated Waste Management) των Αστικών 
Στερεών Αποβλήτων (ΑΣΑ) που παράγονται κα-
τά τις συνήθεις δραστηριότητες των ΕΔ και κατ’ 
επέκταση του ΠΝ, εντός των εγκαταστάσεων 
αυτών. 

Η σύνταξη της πρότασης υλοποιήθηκε εντός 
του πλαισίου που ορίζουν

-  οι αρχές της Βιώσιμης Διαχείρι-
σης Αποβλήτων (Sustainable Waste 
Management), 

-  τα αναγραφόμενα στο Κεφάλαιο 3, περί 
αποβλήτων, της Περιβαλλοντικής Πολιτι-
κής του ΥΠΕΘΑ (Φεβρουάριος 2014) με 
ιδιαίτερη έμφαση στην σύγχρονη ιεραρχία 
της διαχείρισης αποβλήτων : Πρόληψη – 
Επαναχρησιμοποίηση – Ανακύκλωση – 
Ανάκτηση – Διάθεση, 

-  κατά μείζονα λόγο τα νέα δημοσιονομικά 
δεδομένα της Ελληνικής Δημοκρατίας και 
κατ’ επέκταση του προυπολογισμού του 
ΓΕΝ και τέλος 

-  την εφαρμογή, όπου είναι οικονομοτεχνι-
κά εφικτό, των Βέλτιστων Διαθέσιμων Τε-
χνικών (ΒΔΤ) όπως αυτές προσδιορίζονται 
στα κείμενα αναφοράς «Best Available 
Techniques Reference Documents – 
BREFS» που έχει εκδόσει το αρμόδιο Ευ-
ρωπαϊκό Γραφείο, στην Σεβίλλη.

1. Αστικά στερεά απόβλητα 
Το ζήτημα των αποβλήτων αποτελεί επιτα-

κτικό περιβαλλοντικό, κοινωνικό και οικονομι-

κό πρόβλημα. Η αυξανόμενη κατανάλωση και 
η οικονομική μεγέθυνση της οικονομίας συνε-
χίζουν να παράγουν όλο και μεγαλύτερες πο-
σότητες αποβλήτων, ενώ απαιτούνται εντατικές 
και συστηματικές προσπάθειες για τη μείωση 
και την πρόληψή τους. Ενώ στο παρελθόν τα 
απόβλητα θεωρούνταν απορρίψιμα, σήμερα 
αναγνωρίζονται ολοένα και περισσότερο ως 
πόρος. Το γεγονός αυτό αντικατοπτρίζεται στη 
μεταστροφή της διαχείρισης αποβλήτων από 
την απόρριψή τους, στην ανακύκλωση και την 
ανάκτησή τους. 

Με την ευρύτερη έννοια του όρου ως από-
βλητο δύναται να θεωρηθεί κάθε άχρηστο ή μη 
πλέον επιθυμητό υλικό που έχει προκύψει ως 
προϊόν των δραστηριοτήτων ενός οργανισμού1. 
Δύναται δε να θεωρηθεί το απόβλητο ως ένας 
πόρος σε λάθος τόπο και σε λάθος χρόνο. Ως 
εκ τούτου το απόβλητο του ενός μπορεί να απο-
τελέσει αντικείμενο εμπορικής δραστηριότητας 
ενός άλλου και έτσι να παραγάγει εισόδημα2. 

Στην ΕΕ ως απόβλητα θεωρούνται όλα εκεί-
να τα προϊόντα που κρίνεται ότι έχουν ολοκλη-
ρώσει τον κύκλο της ζωής τους και δεν μπο-
ρούν να αξιοποιηθούν παραπέρα (DIRECTIVE 
2008/98/EC OF THE EUROPEAN PARLIAMENT 
AND OF THE COUNCIL). Με βάση τη νέα οδηγία 
πλαίσιο για τα απορρίμματα επιβάλλεται πλέον 
να γίνεται η μέγιστη δυνατή αξιοποίηση αυ-
τών λογιζομένων ως πόρων. Για το λόγο αυτό 
ο προσανατολισμός - σύμφωνα και με τη νέα 
Οδηγία Πλαίσιο για τα απορρίμματα - πρέπει 
να είναι:

-  Μείωση της ποσότητας των παραγόμενων 
αποβλήτων

-  Αύξηση της επαναχρησιμοποίησης, ανακύ-
κλωσης και ανάκτησης των υλικών ή/και

  ενέργειας
-  Ελαχιστοποίηση των υλικών που οδηγού-

νται προς ταφή
Η ευρωπαϊκή κοινωνία θεωρείται μεταξύ 

των πλέον εύπορων την τελευταία δεκαετία, 
με αυξημένα επίπεδα κατανάλωσης και παρα-
γωγής. Το 2010 κάθε πολίτης της ΕΕ παρήγαγε 

1  Securing the Future - UK Government Sustainable 
Development Strategy

2 www.nisp.org.uk/
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κατά μέσο όρο 502 κιλά αστικών αποβλήτων, 
από 304 στην Λετονία έως 760 κιλά στην Κύ-
προ3. Κατά την περίοδο αυτή, υπήρξε μια ση-
μαντική αλλαγή και μεταστροφή στον τρόπο με 
τον οποίο τα αστικά απόβλητα επεξεργάζονται. 
Η υγειονομική ταφή ήταν η πιο κοινή επιλογή 
σε ποσοστό 59% το 1999. Το 2004 το ποσοστό 
κατήλθε κάτω του 50%, ενώ μέχρι το 2009 
μειώθηκε περαιτέρω σε 38%. Το 16% των 
αστικών αποβλήτων αποτεφρώθηκε το 1999 
και το ποσοστό αυτό ανήλθε στο 20% έως το 
2009, ενώ το ποσοστό των αποβλήτων που 
ανακυκλώνονται ή κομποστοποιούνται αυξή-
θηκε από 25% σε 42% κατά την ίδια περίοδο. 

Σήμερα σε όλη την ελληνική επικράτεια, 
εκτιμάται ότι παράγονται συνολικά 5,5 εκατ. 
τόνοι απορριμμάτων ετησίως. Σύμφωνα με 
το Περιφερειακό Σχέδιο Διαχείρισης Στερεών 
Αποβλήτων Αττικής (Π.Ε.Σ.Δ.Α) (Αρ.Απόφασης 

3  Ειδική Έκθεση του Ευρωπαικού Ελεγκτικού Συνεδρίου αριθμ. 
20//2012

319/Φ.περ.Σ-Α/06/22.02.2006), η παραγωγή 
Α.Σ.Α. θεωρείται ότι ανερχόταν για το σύνο-
λο του πληθυσμού της Περιφέρειας Αττικής 
(2001) σε 1,14 Kg/κάτοικο/ημέρα, δηλαδή, σε 
4.863,15 t/ημ (μέση ημερήσια ποσότητα) και 
1.775.050 t/έτος (μέση ετήσια ποσότητα). Ση-
μαντική ποσότητα απορριμμάτων παράγεται και 
στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (16%), 
τα οποία περιλαμβάνουν κυρίως τα απορρίμμα-
τα που προέρχονται από κατοικίες καθώς και 
ένα μέρος των στερεών αποβλήτων που παρά-
γονται από εμπορικές δραστηριότητες.

Τα παραγόμενα στον χώρο του ΠΝ από-
βλητα δύνανται να καταταχθούν στα ρεύματα 
των αστικών απορριμμάτων, τα οποία αποτε-
λούν ένα ιδιαιτέρως ετερογενές συνοθύλευ-
μα υλικών που εξαρτάται από το γενικότερο 
βιοτικό επίπεδο της ελληνικής κοινωνίας, τα 
καταναλωτικά πρότυπα, την κινητικότητα των 
στελεχών, τις επιχειρησιακές δραστηριότητες 
ακόμα και από τις εποχές του έτους. Η ποιοτι-
κή ανάλυσή τους, σε πρώτη φάση κρίνεται ως 

Κατά κεφαλήν παραγωγή ΑΣΑ ανά ΚΜ της ΕΕ
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στοιχειώδης, προκειμένου να προσδιορίσει βα-
σικές ποσοστιαίες κατηγορίες υλικών σε αυτά, 
έτσι ώστε να καταρτισθεί ένα βιώσιμο σχέδιο 
διαχείρισης, επεξεργασίας και αξιοποίησής τους 
(ανακύκλωση, ανάκτηση ενέργειας).

Η ποιοτική σύσταση των απορριμμάτων εί-
ναι μια δυναμική παράμετρος που μεταβάλλεται 
τόσο τοπικά όσο και χρονικά. Τοπικά, η σύσταση 
των απορριμμάτων μπορεί να διαφοροποιείται 
έντονα από κλάδο σε κλάδο, από περιφέρεια σε 
περιφέρεια, αλλά ακόμη και μέσα στην ίδια πό-
λη από μονάδα σε μονάδα. Χρονικά, η σύσταση 
των απορριμμάτων μπορεί, επίσης, να μεταβάλ-
λεται διαχρονικά, από έτος σε έτος, από εποχή 
σε εποχή, αλλά ακόμη και από ημέρα σε ημέρα 
της εβδομάδας. Τα παραπάνω παρατηρούνται, 
γιατί υπεισέρχονται πολλοί παράγοντες που 
ξεκινούν από τις καταναλωτικές επιλογές, τις 
προτιμώμενες συσκευασίες και το σύνολο των 
δραστηριοτήτων. Για παράδειγμα, τα ελληνικά 
οργανικά απορρίμματα γενικότερα εμφανίζουν 
αύξηση του ποσοστού του ζυμώσιμου κλάσμα-
τός τους κατά τους καλοκαιρινούς μήνες, λόγω 
της αυξημένης κατανάλωσης φρούτων και νω-
πών λαχανικών.

Ακολουθώντας τις γενικότερες μεταβολές 
στη σύνθεση των απορριμμάτων από τη δεκα-
ετία του ’80 έως σήμερα πρέπει να σημειώσου-
με, σε γενικό πλαίσιο, την μείωση των ζυμώ-
σιμων υλικών και την αύξηση των πλαστικών 
και του χαρτιού.

Σύμφωνα με σύγχρονες έρευνες, ο κύριος 
όγκος των αστικών αποβλήτων σήμερα στην 
Αθήνα εξακολουθεί να αποτελείται από ζυμώ-
σιμα υλικά, αν και πλέον σε μικρότερο ποσοστό, 
ενώ αντίθετα, έχει αυξηθεί από το ένα πέμπτο 
στο ένα τρίτο η παρουσία χαρτιού και διπλα-
σιάστηκε το ποσοστό των πλαστικών, ενώ στα 
ίδια επίπεδα περίπου εκτιμάται ότι κυμαίνονται 
τα υπόλοιπα υλικά4.

Ιδιαίτερη μνεία θα πρέπει να γίνει και για 
τις επικίνδυνες ουσίες που περιέχονται συχνά 
στα αστικά στερεά απόβλητα και καταλήγουν 
ορισμένες φορές στους κοινούς πράσινους 
κάδους αποκομιδής (υδράργυρος, μόλυβδος, 

4  Ελληνική Εταιρεία Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΕΕΣΔΑ). 
Στοιχεία από τον επίσημο ιστότοπο της www.eedsa.gr

κάδμιο, χρώμιο, βρώμιο). Η έλλειψη περιβαλ-
λοντικής συνείδησης καθώς και πιθανή ελλιπής 
ενημέρωση των στελεχών έχει ως αποτέλεσμα 
να οδηγούνται τελικώς προς ταφή μαζί με το 
ρεύμα των αστικών αποβλήτων επικίνδυνα 
υλικά, τα οποία θα έπρεπε να συλλέγονται ξε-
χωριστά και να υπόκεινται σε ξεχωριστή επε-
ξεργασία.

2.  Νομοθετικό πλαίσιο διαχείρισης 
των ΑΣΑ

2.1 Το ευρωπαϊκό θεσμικό και νομικό πλαίσιο 
διαχείρισης των ΑΣΑ

Η ΕΕ προωθεί την αειφόρο και φιλική για 
το περιβάλλον διαχείριση αποβλήτων με σκο-
πό την διαφύλαξη της δημόσιας υγείας και του 
περιβάλλοντος βασιζόμενη σε τέσσερις γενικές 
αρχές: 

• την αρχή της πρόληψης: η ελαχιστοποίηση 
της παραγωγής των στερεών αποβλήτων. 

• την αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει»: η επι-
βολή προστίμων (χρηματικών ή ποινικών) σε 
όποιον προκαλεί οποιαδήποτε ζημία στο περι-
βάλλον. 

• την αρχή της προφύλαξης: η λήψη προλη-
πτικών μέτρων για την προστασία του περιβάλ-
λοντος από τη ρύπανση των αποβλήτων. 

• την αρχή της γειτνίασης: η διάθεση και δι-
αχείριση των αποβλήτων θα πρέπει να γίνεται 
όσο το δυνατόν πλησιέστερα στον τόπο παρα-
γωγής τους. 

Η πολιτική της ΕΕ για τα απόβλητα στηρί-
ζεται στην έννοια της ιεραρχίας διαχείρισης 
των αποβλήτων και θεσπίζεται κατά βάση στην 

Παραγωγή ΑΣΑ στην Ελλάδα ανά έτος, 1997-2001 [ΕΕΔΣΑ]
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Ευρωπαϊκή Οδηγία 2008/98/EC, με βάση την 
οποία οι διάφορες εναλλακτικές επιλογές δια-
χείρισης των αποβλήτων χαρακτηρίζονται από 
«βέλτιστες» ως «χείριστες» από περιβαλλοντι-
κής σκοπιάς. 

Οι επιλογές αυτές είναι: 
• Πρόληψη της δημιουργίας  αποβλήτων
• Προετοιμασία για επαναχρησιμοποίηση 

του προϊόντος 
• Ανακύκλωση ή κομποστοποίηση του προ-

ϊόντος 
• Ανάκτηση της ενέργειας μέσω θερμικής 

επεξεργασίας
• Διάθεση σε χώρο υγειονομικής ταφής 
Αυτό σημαίνει ότι, σε ένα ιδανικό πλαίσιο 

διαχείρισης, τα απόβλητα πρέπει να προλαμβά-
νονται και ό,τι δεν μπορεί να προληφθεί πρέπει 
να επαναχρησιμοποιείται, να ανακυκλώνεται 
και να ανακτάται όσο αυτό είναι εφικτό, ενώ η 
υγειονομική ταφή πρέπει να αποτελεί την έσχα-
τη λύση, αφού είναι η πιο επιβλαβής επιλογή 
για το περιβάλλον (Εικόνα 2.1). Η παραπάνω 
ιεράρχηση δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται ως 
απόλυτος κανόνας, δεδομένου ότι διαφορετικές 

μέθοδοι επεξεργασίας των αποβλήτων μπορεί 
να έχουν διαφορετικές περιβαλλοντικές επι-
πτώσεις. Συνεπώς, αν κάποια, χαμηλότερης 
θέσης στην ιεράρχηση, εναλλακτική επιλογή 
επιφέρει λιγότερες περιβαλλοντικές επιπτώ-
σεις σε συγκεκριμένες συνθήκες, πρέπει και να 
προτιμάται. Ωστόσο ο στόχος μετάβασης σε μια 
κοινωνία ανακύκλωσης και ανάκτησης σημαίνει 
μετακίνηση σε ανώτερη θέση στην ιεράρχηση, 
απομάκρυνση από την υγειονομική ταφή και 
όλο και πιο εκτεταμένη ανακύκλωση και ανά-
κτηση. Τέλος, η εισαγωγή της νέας έννοιας του 
«κύκλου ζωής» έχει ως στόχο να εξασφαλίσει 
ότι επιλέγεται η βέλτιστη, από περιβαλλοντικής 
σκοπιάς, εναλλακτική επιλογή σε κάθε συγκε-
κριμένη περίπτωση.

 
- Πρόληψη ή και μείωση των παραγόμενων 

αποβλήτων: 
Βασικό ζήτημα στην πρόληψη παραγωγής 

απορριμμάτων, αποτελεί η εκτίμηση των επι-
πτώσεων από το στάδιο της εξαγωγής πρώτων 
υλών, της επεξεργασίας, μεταποίησης, μεταφο-
ράς και χρήσης. Μέχρι σήμερα δεν υπάρχουν, 

Ιεράρχηση στην διαχείριση αποβλήτων
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σε ευρεία βάση, αναλύσεις κύκλου ζωής για 
όλων των ειδών τα προϊόντα, τις κατασκευές 
κλπ. Ήδη, όμως, έχουν ληφθεί αποφάσεις που 
υλοποιούνται είτε μέσω χρηματοδοτικών προ-
γραμμάτων (π.χ. LIFE), είτε μέσω θεσμοθέτησης 
τεχνικών προτύπων στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής Τυποποίησης (CEN). 

- Επαναχρησιμοποίηση των υλικών: 
Με βάση και την ευθύνη του παραγωγού, ο 

κατασκευαστής οφείλει να εξασφαλίζει τα μέσα, 
όχι μόνο για να περιορίσει τη δημιουργία απο-
βλήτων (με συνετή χρήση των φυσικών πόρων, 
ανανεώσιμων πρώτων υλών ή μη επικίνδυνων 
υλικών), αλλά και για τη δημιουργία προϊόντων 
ώστε να διευκολύνεται η επαναχρησιμοποίηση 
και η ανάκτησή τους.

- Ανακύκλωση και αξιοποίηση των υλικών: 
Η ανάκτηση από τα απορρίμματα αποτελεί 

τον πυρήνα κάθε αειφόρου πολιτικής διαχείρισής 
τους. Αυτό σημαίνει ότι σε περιπτώσεις όπου η 
δημιουργία τους δεν μπορεί να αποφεύγεται, θα 
πρέπει να επαναχρησιμοποιούνται ή να υποβάλ-
λονται σε διαδικασίες ανάκτησης υλικών. 

Βασική διαδικασία για την ανάκτηση των υλι-
κών, είναι ο διαχωρισμός τους στην πηγή. Αυτό 
απαιτεί τη συμμετοχή των καταναλωτών και των 
τελικών χρηστών στην αλυσίδα διαχείρισης και 
τους καθιστά περισσότερο ευαίσθητους ως προς 
την ανάγκη μείωσης της παραγωγής αποβλήτων. 

Σημαντική, επίσης, προϋπόθεση αποτελεί για 
την οικονομική βιωσιμότητα συστημάτων ανακύ-
κλωσης και η δημιουργία αγορών για τα προϊό-
ντα που θα προκύψουν. 

- Ανάκτηση ενέργειας: 
Στις περιπτώσεις που δεν είναι δυνατή η 

ανάκτηση υλικών, λόγω τεχνικών περιορισμών,  
θα πρέπει τα απόβλητα με σημαντική θερμογό-
νο δύναμη να οδηγούνται σε μονάδες θερμικής 
επεξεργασίας, με στόχο την ανάκτηση ενέργειας, 
ώστε να διατεθεί τελικώς μόνο το κλάσμα που 
δεν δύναται να αξιοποιηθεί. 

- Ασφαλής διάθεση: 
Η απόρριψη στερεών αποβλήτων σε χώρους 

διάθεσης έχει βαρύτατες επιπτώσεις στο περι-

βάλλον και θα πρέπει να επιλέγεται ως έσχατη 
λύση. 

Χρησιμοποιείται εκτενώς ως η οικονομι-
κότερη λύση, αλλά οι πρόσφατες νομοθετικές 
διατάξεις έχουν ως μεσοπρόθεσμο στόχο να 
καταλήγουν σε χώρους διάθεσης μόνο τα μη 
ανακτήσιμα και αδρανή απόβλητα. 

Προκειμένου να γίνει αποτελεσματικότερη η 
διαχείριση των αποβλήτων στην Ε.Ε. απαιτούνται 
κοινή ορολογία και ορισμός των αποβλήτων. Με 
βάση την προσπάθεια για κοινή στρατηγική στο 
θέμα της διαχείρισης των αποβλήτων, η Ευρω-
παϊκή Επιτροπή έχει υιοθετήσει τον Ευρωπαϊκό 
Κατάλογο Αποβλήτων (ΕΚΑ) με την Απόφαση 
2000/532/EC. 

Ο ΕΚΑ είναι ένας εναρμονισμένος, μη εξα-
ντλητικός κατάλογος αποβλήτων, δηλαδή κατά-
λογος ο οποίος πρόκειται ανά τακτά διαστήματα 
να αναθεωρείται και εφόσον είναι απαραίτητο, 
να ανασκευάζεται σύμφωνα με την διαδικασία 
της Επιτροπής. Ο ΕΚΑ αποτελεί σήμερα ονοματο-
λογία αναφοράς, παρέχοντας κοινή ορολογία, με 
σκοπό την αποτελεσματικότερη διαχείριση των 
αποβλήτων. 

Τα απόβλητα του ΕΚΑ που θεωρούνται επι-
κίνδυνα σημειώνονται με αστερίσκο, όπως ορίζει 
η ως άνω Απόφαση. Θα πρέπει τέλος, να τονι-
στεί ότι ένα υλικό που περιλαμβάνεται στον ΕΚΑ, 
δεν είναι απόβλητο υπό οιεσδήποτε συνθήκες. 
Ο όρος είναι δόκιμος μόνο όταν ικανοποιείται ο 
ορισμός του με βάση το άρθρο 1 της Οδηγίας 
75/442/ΕΟΚ. 

Η Οδηγία 91/689/ΕΟΚ «για τα επικίνδυνα 
απόβλητα» διατυπώνει αυστηρούς όρους και 
προϋποθέσεις για τη συλλογή, μεταφορά, αξιο-
ποίηση και διάθεση των τοξικών και επικίνδυνων 
κατηγοριών απορριμμάτων, καθώς και ειδικές 
απαιτήσεις που τα κράτη μέλη υποχρεώνονται 
να εφαρμόζουν. 

Η Οδηγία 1999/31/ΕΚ «περί υγειονομικής 
ταφής των αποβλήτων» στοχεύει στην πρόληψη 
ή στη μείωση των αρνητικών επιπτώσεων της 
ταφής αποβλήτων στο περιβάλλον και ειδικότερα 
στα επιφανειακά ύδατα, στα υπόγεια ύδατα, στο 
έδαφος, στον αέρα ή στην υγεία του ανθρώπου. 

Η Οδηγία ταξινομεί τους χώρους ταφής σε 
τρεις (3) κατηγορίες: 

- χώροι ταφής επικίνδυνων αποβλήτων 
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- χώροι ταφής μη επικίνδυνων αποβλήτων
- χώροι ταφής αδρανών αποβλήτων
Επιπροσθέτως, προβλέπει τη διαδικασία για 

τη χορήγηση αδειών εκμετάλλευσης χώρου 
ταφής και απαγορεύει τη διάθεση αποβλήτων 
όπως τα ελαστικά, τα νοσοκομειακά απόβλητα 
κ.α. Με βάση την Οδηγία, τα κράτη μέλη οφεί-
λουν να διαμορφώσουν εθνική στρατηγική για 
τη μείωση της ποσότητας των βιοαποδομήσι-
μων αποβλήτων που καταλήγει σε χώρους τα-
φής, καθώς θεσπίζονται συγκεκριμένοι ποσο-
τικοί στόχοι, ενώ με Απόφαση του Συμβουλίου 
της ΕΕ από τις 19 Δεκεμβρίου του 2002 έχουν 
πλέον θεσπισθεί κριτήρια και συγκεκριμμένη 
διαδικασία αποδοχής ενός χώρου ως Χώρου 
Ταφής σύμφωνα με το Άρθρο 16 του Παραρ-
τήματος ΙΙ της εν λόγω Οδηγίας.

2.2 Το εθνικό θεσμικό και νομικό πλαίσιο δια-
χείρισης των ΑΣΑ

Το νομικό πλαίσιο που διέπει τη διαχείριση 
των αποβλήτων στην Ελλάδα καθορίζεται σή-
μερα από:

• το Ν. 2939/2001 (ΦΕΚ 179/Α/06.08.2001) 
«Συσκευασίες και εναλλακτική διαχείριση των 
συσκευασιών άλλων προϊόντων – Ίδρυση Εθνι-
κού Οργανισμού Εναλλακτικής Διαχείρισης Συ-
σκευασιών και άλλων Προϊόντων (ΕΟΕΔΣΑΠ) 
και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε με 
το Ν. 3854/10 (ΦΕΚ 94/Α/23.06.2010) «Τρο-
ποποίηση της νομοθεσίας για την εναλλακτική 
διαχείριση των συσκευασιών και άλλων προϊ-
όντων και τον Εθνικό Οργανισμό Εναλλακτικής 
Διαχείρισης Συσκευασιών και Άλλων Προϊό-
ντων (Ε.Ο.Ε.Δ.Σ.Α.Π.) και άλλες διατάξεις» και 
το Ν.4042/2012. Με το νόμο αυτό ενσωματώ-
νεται η Οδηγία 94/62/ΕΟΚ στο Εθνικό Δίκαιο 
και καθορίζεται το πλαίσιο για την υλοποίηση 
προγραμμάτων ανακύκλωσης, επαναχρησιμο-
ποίησης, αξιοποίησης συσκευασιών και άλλων 
προϊόντων (μπαταρίες, ηλεκτρονικά, ελαστικά 
κ.α.), με τη θέσπιση συγκεκριμένων ποσοτικών 
στόχων και χρονικών ορίων για την προσέγ-
γισή τους. Ειδικότερα, τα σχετικά προεδρικά 
διατάγματα καθορίζουν περαιτέρω τους επι-
μέρους όρους για το κάθε ρεύμα αποβλήτου. 
Ως σήμερα έχουν εκδοθεί τα Π.Δ. 82/2004, 
109/2004, 115/2004, 116/2004, 117/2004 

και 15/2006 για τα ορυκτέλαια, τα ελαστικά, 
τις ηλεκτρικές στήλες και τους συσσωρευτές, 
τα οχήματα στο τέλος κύκλου ζωής τους και τα 
απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλι-
σμού, αντίστοιχα. 

• το Ν.4042/2012 (ΦΕΚ 24/Α/13-2-2012) 
«Ποινική Προστασία του περιβάλλοντος – Εναρ-
μόνιση με την Οδηγία 2008/99/ΕΚ – Πλαίσιο 
παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων – Εναρ-
μόνιση με την Οδηγία 2008/98/ΕΚ – Ρύθμιση 
θεμάτων Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας 
και Κλιματικής Αλλαγής» που ενσωματώνει στο 
εθνικό δίκαιο την οδηγία-πλαίσιο 2008/98/ΕΕ 
για τα απόβλητα,

• καθώς και από τις ειδικές προβλέψεις 
του Ν. 4014/11 (ΦΕΚ 209/Α/21-9-11) «Πε-
ριβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστη-
ριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση 
με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και 
άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Πε-
ριβάλλοντος» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Στο εθνικό δίκαιο έχουν επίσης ενσωματω-
θεί βασικές οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
για τα απόβλητα, όπως:

• η ΚΥΑ 29407/3508/2002 (ΦΕΚ 1572 B) 
«Μέτρα και όροι για την υγειονομική ταφή των 
αποβλήτων», προς ενσωμάτωση της Οδηγίας 
1999/31/ΕΚ, η οποία θέτει τους όρους και τις 
προϋποθέσεις για την εφαρμογή της υγειονο-
μικής ταφής των στερεών αποβλήτων, προς 
συμμόρφωση με τις απαιτήσεις της εν λόγω 
Οδηγίας και 

• η ΚΥΑ 22912/1117/2005 (ΦΕΚ 759 B) 
«Μέτρα και όροι για την πρόληψη και τον πε-
ριορισμό της ρύπανσης του περιβάλλοντος 
από την αποτέφρωση των αποβλήτων», προς 
ενσωμάτωση της Οδηγίας 2000/76/ΕΚ, ενώ 
έχει πλέον ισχύ ο Ευρωπαϊκός Κατάλογος Απο-
βλήτων (ΕΚΑ), σύμφωνα με το Παράρτημα της 
Απόφασης 2002/532/ΕΚ, όπως έχει τροποποι-
ηθεί και ισχύει σήμερα.

Για τη ρύθμιση επιμέρους θεμάτων έχει εκ-
δοθεί σειρά κοινών υπουργικών αποφάσεων, 
οι σημαντικότερες από τις οποίες είναι: 

1. ΚΥΑ με αρ. 50910/2727/2003 «Μέτρα 
και Όροι για τη Διαχείριση Στερεών Αποβλή-
των. Εθνικός και Περιφερειακός Σχεδιασμός 
Διαχείρισης», όπως έχει τροποποιηθεί με το Ν. 
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4042/2012. Στην ΚΥΑ αυτή καθορίζονται οι 
στόχοι και οι αρχές της διαχείρισης των στερε-
ών αποβλήτων, καθώς και οι προδιαγραφές του 
εθνικού (ΕΣΔΑ) αλλά και των περιφερειακών 
σχεδίων (ΠΕΣΔΑ) για την ολοκληρωμένη διαχεί-
ριση των αποβλήτων. Επιπλέον, καθορίζονται οι 
υπόχρεοι φορείς για τη διαχείριση των στερεών 
αποβλήτων (ΦοΣΔΑ), καθώς και μέτρα για την 
αποκατάσταση και αξιοποίηση των χώρων ανε-
ξέλεγκτης διάθεσης αποβλήτων (ΧΑΔΑ). 

2. ΚΥΑ 13588/725/2006 «Μέτρα, όροι και 
περιορισμοί για την διαχείριση επικινδύνων 
αποβλήτων σε συμμόρφωση με τις διατάξεις 
της οδηγίας 91/689/ΕΟΚ «για τα επικίνδυνα 
απόβλητα» του Συμβουλίου της 12ης Δεκεμ-
βρίου 1991», όπως έχει τροποποιηθεί με το Ν. 
4042/2012.

3. ΚΥΑ με αρ. Κ.Υ.Α. 146163//2012 «Μέτρα 
και όροι για τη Διαχείριση Αποβλήτων Υγειο-
νομικών Μονάδων 1991», που εκδόθηκε κατ' 
εξουσιοδότηση του άρθρου 38, παρ. 7 του ν. 
4042/2012. 

 
3. Η πρόταση

Η διεθνής αλλά και η ελληνική μέχρι τώ-
ρα εμπειρία (ΧΥΤΑ Άνω Λιοσίων) δείχνει ότι ο 
σχεδιασμός κεντρικών μονάδων επεξεργασίας 

αποβλήτων χωρίς συγκεκριμένα ποσοτικά και 
ποιοτικά στοιχεία για τα απόβλητα, επομένως 
χωρίς την υλοποίηση ενός απολύτως απαραίτη-
του προγράμματος μετρήσεων και αναλύσεων 
αποβλήτων, εγκυμονεί σοβαρούς κινδύνους 
αστοχίας. 

Ιδιαίτερα στην περίπτωση μελέτης για εγκα-
τάσταση μονάδας θερμικής επεξεργασίας των 
αποβλήτων με ανάκτηση ή όχι της εκλυόμενης 
ενέργειας η παραπάνω διαπίστωση είναι θε-
μελιώδους σημασίας, ένεκα κυρίως λόγω του 
κόστους, που συνεπάγεται η δημιουργία μιας 
τέτοιας υποδομής. Από την διεθνή εμπειρία κα-
τασκευής αντίστοιχων εγκαταστάσεων στην ΕΕ, 
αλλά και στις ΗΠΑ, το κόστος κυμαίνεται από 
300.000 έως 700.000 ευρώ ανά τόνο απο-
βλήτων5, ανάλογα και με την τεχνολογία που 
θα επιλεγεί, με την καύση να είναι κατά βάση η 
φθηνότερη τεχνολογία, ενώ οι λύσεις της πυ-
ρόλυσης, της αεριοποίησης και της πυρόλυσης 
πλάσματος να καθίστανται σημαντικά ακριβό-
τερες. 

5  Ε. Καλογήρου,  Αειφόρος Διαχείρηση Αποβλήτων, Τα Απόβλητα 
ως Πόρος Υλικών και Ενέργειας, Σεμινάριο του Πανεπιστημίου 
Columbia και της ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ στο ΑΙΤ, 30 Ιουνίου – 3 Ιουλίου 
2014

Επεξεργασία ΑΣΑ ανά ΚΜ της ΕΕ το 2010
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Επίσης υφίσταται απαίτηση αυξημένων πλη-
θυσμών (εφαρμογή σε μεγάλες πόλεις πληθυ-
σμού άνω των 200.000 κατοίκων ώστε να προ-
κύπτει βιωσιμότητα της εγκατάστασης)6. 

Μέσω της παρούσης εργασίας προτιμήθηκε 
η αναζήτηση λύσεων στον χώρο της Μηχανι-
κής Βιολογικής Επεξεργασίας (ΜΒΕ) ως προς 
τη διαχείριση στερεών αποβλήτων στις εγκατα-
στάσεις του ΠΝ. 

Η Μηχανική Βιολογική Επεξεργασία 
(Mechanical Biological Treatment) διαχειρίζε-
ται ως ένα βαθμό τα σύμμεικτα ΑΣΑ, απομακρύ-
νοντας μηχανικά ορισμένα συστατικά τους και 
τροποποιώντας βιολογικά κάποια, ώστε να μει-
ωθεί το υπόλειμμα, να γίνει περισσότερο σταθε-
ρό και καταλληλότερο για μελλοντικές χρήσεις. 
Ο όρος «Μηχανική Βιολογική Επεξεργασία» δεν 
περιγράφει ούτε αυθύπαρκτη τεχνολογία, ούτε 
μια και μοναδική λύση, αλλά καλύπτει τη χρήση 
αρκετών και διαφορετικών μεθόδων βιολογι-
κής και μηχανικής επεξεργασίας, οι οποίες συν-
δυάζονται σε μια ευρεία κλίμακα και με τρόπους 
ώστε να υλοποιούνται οι επιθυμητοί στόχοι. Κα-
τά συνέπεια, τα συστήματα ΜΒΕ ποικίλουν πολύ 
όσον αφορά την πολυπλοκότητα και τη λειτουρ-
γικότητά τους. Αυτή είναι και η αιτία που η ΜΒΕ 
αποτελεί ευέλικτη επιλογή για τη διαχείριση των 

6 Ομοίως

ΑΣΑ, αλλά και της σύγχυσης ταυτόχρονα που 
επικρατεί για το τι είναι ένα σύστημα ΜΒΕ και 
για ποιο σκοπό μπορεί να χρησιμοποιηθεί7. 

Ειδικότερα, σε μια προσπάθεια ορισμού της 
ΜΒΕ, μπορεί να ειπωθεί ότι: 

- Το «Μ» αντιστοιχεί σε «Μηχανικό» και ανα-
φέρεται στην ταξινόμηση, στο διαχωρισμό, τη 
μείωση του μεγέθους ακόμα και σε τεχνολογίες 
κοσκινίσματος με ποικίλους τρόπους, προκει-
μένου να διαχωριστεί (μηχανικά) μέρος των 
αποβλήτων και να οδηγηθεί προς επαναχρησι-
μοποίηση και / ή βιολογική επεξεργασία. 

- Το «Β» αντιστοιχεί σε «Βιολογική» και 
αναφέρεται σε αερόβια ή αναερόβια βιολογι-
κή επεξεργασία, η οποία μετατρέπει μέρος των 
βιοαποικοδομήσιμων αποβλήτων στην περί-
πτωση της αερόβιας επεξεργασίας σε προϊόντα 
κομπόστ και στην περίπτωση της επεξεργασίας 
με αναερόβια ζύμωση, βιοαέριο8. 

- Το «Β» μπορεί να τοποθετηθεί πριν το 
«Μ». Στην περίπτωση αυτή η επεξεργασία ανα-
φέρεται σαν ΒΜΕ. Η πιο συνήθης παραλλαγή 

7  Ν. Μουσιόπουλος, Α. Καραγιαννίδης, “Διαχείριση Απορριμμά-
των”, Πανεπιστημιακές σημειώσεις, ΑΠΘ, Θεσσαλονίκη, Ιούνιος 
2002.

8  L.F. Diaz, G.M Savage,  “Options for the mechanical-biological 
treatment of solid wastes”, Proceedings of the International 
Conference on Environmental Management, Engineering, 
Planning and Economics, 2007, pp 1531-1541.

Ποσοστό ΑΣΑ που ανακυκλώνονται και κομποστοποιούνται στις χώρες ΕΕ       Πηγή δεδομένων: Eurostat
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αυτής, είναι γνωστή σαν «βιοξήρανση», όπου 
η βιολογική επεξεργασία, ξηραίνει μερικώς τα 
απόβλητα9.

Η ΜΒΕ δύναται να προσφέρει συνδυασμούς 
πολλαπλών επιλογών μικρής κλίμακας, άμεσα 
εφαρμόσιμες λύσεις, αποκεντρωμένες, όπως 
ταιριάζει και με την φύση των εγκαταστάσεων 
του ΠΝ στον ελλαδικό χώρο (ας ληφθεί ιδι-
αίτερα υπόψη η ιδιαιτερότητα της νησιωτικής 
χώρας και ιδιαίτερα της Κρήτης), με συγκριτικά 
χαμηλό κόστος, ιδιαίτερα εαν αυτό αντιπαρατε-
θεί με τις μεθόδους της θερμικής επεξεργασίας 
των αποβλήτων, οι οποίες και δεν εξετάζονται 
στην παρούσα μελέτη λόγω απαγορευτικού κό-
στους, για την τάξη μεγέθους που αντιστοιχεί σε 
υποδομές του ΠΝ.

Υπό αυτό το πλαίσιο η παρούσα μελέτη προ-
κρίνει την επιλογή της μείωσης στην πηγή, που 
θα συνδυάζεται ακολούθως από ξήρανση του 
βιοαποικοδομήσιμου κλάσματος των οργανι-
κών αποβλήτων  (η πλέον καινοτόμος μέθοδος 
βιολογικής διαχείρισης οργανικών αποβλήτων 
σήμερα) και συστηματική ανακύκλωση των 
υπολοίπων απορριμμάτων (κατά βάση των υλι-
κών συσκευασίας, αλλά και όλων των άλλων 
ανακυκλώσιμων ρευμάτων).

Στον πίνακα που ακολουθεί φαίνεται χαρα-
κτηριστικά η κατάταξη της χώρας μας ως προς 
την ανακύκλωση και την κομποστοποίηση (μια 
εκ των βασικών βιολογικών μεθόδων διαχείρι-
σης οργανικών αποβλήτων) καθώς και τα περι-
θώρια που υπάρχουν για να προσεγγίσουμε τα 
ποσοστά των προηγμένων χωρών της ΕΕ. 

Το ΠΝ, το οποίο σαν όπλο των ελληνι-
κών ΕΔ ενστερνιζόταν πάντα και υιοθετούσε 
εμπράκτως την καινοτομία, δύναται να καταστεί 
πρωτοπόρο και στην βιώσιμη διαχείριση των 
απορριμμάτων που παράγει στα πλοία και τις 
υπηρεσίες ξηράς. Αυτό συνίσταται στην εφαρ-
μογή των κατάλληλων τεχνολογικών επιλογών 
και την συνεπή ενημέρωση και πληροφόρηση 
των στελεχών για τα περιβαλλοντικά, αλλά και 
οικονομικά οφέλη που δύνανται να προκύψουν 
από την ενεργή συμμετοχή και υποστήριξη ενός 

9  Friends of the Earth (Environmental Organization),  
“Mechanical and Biological Treatment”, 2004. Αντλήθηκε από 
www.foe.co.uk

ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης των 
παραγόμενων αποβλήτων, που άρχεται με την 
μείωσή τους στην πηγή. 

3.1 Μείωση στην πηγή
Κάθε φορά που ένα στέλεχος ή μια μονάδα 

του ΠΝ συμμετέχει σε μια ενέργεια που μειώνει 
την ποσότητα ή/και την τοξικότητα των απο-
βλήτων, που θα είχαν διαφορετικά παραχθεί, 
τότε συμμετέχει στην μείωση στην πηγή. Λόγω 
των οικονομικών και περιβαλλοντικών πλεο-
νεκτημάτων που σχετίζονται με την παραγω-
γή λιγότερων αποβλήτων, η μείωση στην πηγή 
έχει αναγνωρισθεί διεθνώς ως μια από τις πιο 
σημαντικές μεθόδους αντιμετώπισης των αυ-
ξανομένων προβλημάτων διάθεσης αποβλήτων 
και ρύπανσης. 

Σήμερα στην ΕΕ ενώ ο ρυθμός παραγωγής 
αποβλήτων συνεχίζει να αυξάνεται, το ποσο-
στό ανακύκλωσης έχει αυξηθεί μέχρι περίπου 
το 30% που δείχνει να αποτελεί οροφή επί του 
παρόντος10. Χωρίς κάποια κρατική μεσολάβηση 
είναι απίθανο να αυξηθούν πολύ περισσότε-
ρο τα ποσοστά ανακύκλωσης, δεδομένου του 
οικονομικού και περιβαλλοντικού κόστους της 

10 European Environment Agency Report No 2/2013

Ξηραντήριο της Κορεάτικης εταιρείας Gaia Corp. το οποίο 
λειτουργεί στο εργαστήριο του τμήματος Χημικών Μηχα-
νικών του ΕΜΠ
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διαχείρισης στερεών αποβλήτων όπως και των 
τεραστίων ποσοτήτων αποβλήτων που παράγο-
νται στην κοινωνία μας.

Τα τελευταία χρόνια, η μείωση στην πηγή, 
γνωστή και ως πρόληψη έχει προσελκύσει ακό-
μα μεγαλύτερη προσοχή στην ΕΕ, αλλά και στον 
υπόλοιπο κόσμο. Ο σκοπός ενός προγράμματος 
μείωσης στην πηγή είναι η μείωση της ποσό-
τητας και της τοξικότητας των αποβλήτων που 
χρήζουν διαχείρισης, με το να προληφθεί και να 
αποτραπεί η ίδια τους η παραγωγή. Συνεπώς, η 
μείωση στην πηγή διαφοροποιείται από άλλες 
μορφές διαχείρισης στερεών αποβλήτων όπως 
είναι η ανακύκλωση και η συλλογή αποβλήτων 
κήπων, καθώς εξαλείφει ή και διευκολύνει την 
ίδια την ανάγκη διαχείρισης αποβλήτων.

Σε γενικές γραμμές οι κύριες κατευθύνσεις 
για τη μείωση στην πηγή είναι:

- Μείωση ή εξάλειψη της ποσότητας ή τοξι-
κότητας των υλικών που χρησιμοποιούνται στην 
κατασκευή και συσκευασία προϊόντων.

- Επανασχεδιασμός προϊόντων για αυξη-
μένη διάρκεια ζωής, επαναχρησιμοποίηση και 
επισκευή.

- Αλλαγή των αγοραστικών αποφάσεων 
υπέρ των προϊόντων εκείνων που έχουν ελαχι-
στοποιήσει την υπολειπόμενη τοξικότητα και τα 
απόβλητα που σχετίζονται με αυτά.

- Τροποποίηση καταναλωτικών προτύπων 
και χρήσης υλικών με τέτοιο τρόπο που να ελα-
χιστοποιείται η ποσότητα και η τοξικότητα των 
παραγομένων αποβλήτων.

Η μείωση στην πηγή εμφανίζει τόσο οικονο-
μικά όσο και περιβαλλοντικά πλεονεκτήματα, τα 
οποία αφορούν κυρίως τη μείωση τόσο της ρύ-
πανσης όσο και του κόστους διαχείρισης στερε-
ών αποβλήτων και της διάθεσής τους. Επιπλέον, 
οι δραστηριότητες μείωσης στην πηγή μπορούν 
να οδηγήσουν σε αλλαγές της σύστασης των 
στερεών αποβλήτων.

Το συνολικό κόστος ενός συστήματος δια-
χείρισης στερεών αποβλήτων αναφέρεται στη 
συλλογή, επεξεργασία και διάθεση διαφόρων 
υλικών. Η μείωση στην πηγή μπορεί να μειώσει 
το κόστος διαχείρισης στερεών αποβλήτων με 
πολλούς τρόπους, κυρίως όμως με τη μείωση 
της ποσότητας των αποβλήτων προς διαχείριση, 
με το αποφευχθέν κόστος αγορών, όπως και με 
τυχόν είσπραξη των εσόδων από τη μεταπώλη-
ση των αντικειμένων.

3.2 Ξήρανση 
Η βασική ιδέα της μεθόδου συνίσταται στη 

μείωση της υγρασίας των οργανικών απο-
βλήτων μέσω της ξήρανσής τους. Η διαδικα-
σία επιτυγχάνεται μέσω συστημάτων τα οποία 
ονομάζονται ξηραντήρια. Τα ξηραντήρια είναι 
συστήματα μείωσης του όγκου των οργανικών 
απορριμμάτων και υπολειμμάτων φαγητού σε 
ποσοστό που φτάνει μέχρι και το 90%.

Τα συστήματα αυτά με την παρούσα τεχνο-
λογία στηρίζονται στη θέρμανση και την μηχα-
νική ανάδευση. Από την στιγμή που τα ποσοστά 
υγρασίας στα οργανικά απορρίμματα και στα 
απορρίμματα φαγητού είναι πολύ υψηλά (μέχρι 
και 98%), η μείωση του όγκου και του βάρους 
επιτυγχάνεται με την εξάτμιση του νερού, αφή-
νοντας ως προϊόν ξερή αποστειρωμένη βιομάζα 
που δεν μυρίζει και μπορεί να αποθηκευτεί για 
αρκετές εβδομάδες.

Το εύρος των ξηραντηρίων περιλαμβάνει 
μονάδες ικανές να διαχειριστούν από 20 κιλά 
οργανικά απορρίμματα την ημέρα μέχρι και 200 
τόνους την ημέρα. Στόχος είναι η απομάκρυνση 
όσο το δυνατόν υψηλότερων ποσοτήτων νε-
ρού στο συντομότερο δυνατό διάστημα, για να 
μειωθεί η ποσότητα και η επικινδυνότητα των 
αποβλήτων. που τελικά δύναται να οδηγηθεί εί-
τε προς ταφή είτε προς καύση για ενεργειακή 
αξιοποίηση. 

Το πρότυπο ξηραντήριο του προγράμματος DRYWASTE
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Τροφοδοτούνται από ηλεκτρική ενέργεια, 
ενώ η θέρμανση είναι δυνατόν να προέρχεται 
από φυσικό αέριο, πετρέλαιο, ηλεκτρικό ρεύμα 
ή ακόμα και από ατμό. Οι χρόνοι κατεργασίας 
όπως επίσης και το κόστος χρήσης ποικίλουν 
και εξαρτώνται από τον τύπο των απορριμμά-
των και την περιεκτικότητα αυτών σε υγρασία. 
Οι συνήθεις χρόνοι κατεργασίας κυμαίνονται 
από 5 έως 7 ώρες, και η κατανάλωση από 0,28 
έως 0,9 kW/kg.

Κατά την διάρκεια της ξήρανσης οτιδήποτε 
μη οργανικό (π.χ. πλαστικό ή αλουμίνιο) θρυμ-
ματίζεται επιτρέποντας στα οργανικά να ξηραν-
θούν, ενώ οι συσκευασίες παραμένουν διαθέ-
σιμες για ανάκτηση μέσω μιας απλής μεθόδου 
διαλογής. Το τελικό ξηρό προϊόν έχει υψηλή 
θερμιδική δύναμη για χρήση σε καυστήρες 
βιομάζας. Ενώ το προϊόν, που παράγεται από 
λαχανικά, δύναται να αποτελέσει και πρώτης 
ποιότητας ζωοτροφή.

Τα συστήματα αυτά προτείνονται ως ιδανική 
λύση, με μικρό κόστος, για τις μονάδες του ΠΝ 
(ναύσταθμοι, ναυτικά νοσοκομεία, λέσχες εστία-
σης, θέρετρα) όπου ο βασικός όγκος των απορ-
ριμμάτων συνίσταται από οργανικά απόβλητα.

Στο σημείο αυτό χρήζει ιδιαίτερης αναφο-
ράς το πρωτοποριακό και καινοτόμο πρόγραμ-
μα DRYWASTE του ΕΜΠ, το οποίο εισήγαγε για 
πρώτη φορά στα ελληνικά δεδομένα την τεχνο-
λογία του οικιακού ξηραντηρίου και πώς αυτό 
συνδέθηκε με την πολιτική της ΕΕ σε θέματα 
διαχείρισης αποβλήτων. 

Η πολιτική διαχείρισης των οργανικών 
αποβλήτων (bio-waste) της ΕΕ αποσκοπεί στην 
μείωση των περιβαλλοντικών και υγειονομικών 
επιπτώσεων από τα οργανικά απόβλητα καθώς 
και στην βελτίωση της ευρωπαϊκής αποδοτικό-
τητας των πόρων (resource efficiency). Ο μα-

κροπρόθεσμος στόχος της ΕΕ είναι η μετατροπή 
της σε κοινωνία ανακύκλωσης με ταυτόχρονη 
αποφυγή δημιουργίας αποβλήτων, ενώ όπου 
αυτά είναι αναπόφευκτα να χρησιμοποιούνται, 
κατά το δυνατόν, ως πόροι.

Σκοπός των εφαρμοζόμενων πολιτικών εί-
ναι η επίτευξη ακόμα υψηλότερων ποσοστών 
ανακύκλωσης και η ελαχιστοποίηση χρήσης 
φυσικών πόρων. Τελικά η κατάλληλη πολιτι-
κή διαχείρισης των αποβλήτων αποδεικνύεται 
«κλειδί» για την επίτευξη της αποδοτικότητας 
των πόρων και την βιώσιμη ανάπτυξη των ευ-
ρωπαϊκών κοινωνιών.

Το πρόγραμμα DRYWASTE, αποτέλεσε 
ένα συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα LIFE+ 
(LIFE08 ENV/GR/000566) που «έτρεξε» από 
τον Ιανουάριο 2010 έως τον Ιούνιο 2012 (30 
μήνες) με εταίρους το ΕΜΠ και τον Δήμο Πα-
πάγου – Χολαργού. Επιδίωξη του “DRYWASTE” 
ήταν ο σχεδιασμός, η ανάπτυξη, η εξέταση, η 
βελτιστοποίηση και η αξιολόγηση ενός καινο-
τόμου συστήματος οικιακής ξήρανσης, του βιο-
αποδομήσιμου κλάσματος των οικιακών οργα-
νικών απορριμμάτων, προκειμένου να επέλθει 
σημαντική μείωση της μάζας και του όγκου 
αυτών, στην πηγή.

Το τελικό ξηρό υπόλοιπο, χωρίς την περιε-
χόμενη υγρασία και με την αδρανοποίηση των 
παθογόνων οργανισμών λόγω της έλλειψης 
αυτής, μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την παρα-
γωγή πράσινης ενέργειας, γεγονός που έρχε-
ται σε πλήρη συμφωνία με την περιβαλλοντική 
Ευρωπαϊκή κοινοτική νομοθεσία, αποφέροντας 
πολλαπλά οφέλη σε περιβαλλοντικό, κοινωνικό 
και οικονομικό επίπεδο. 

Η προστιθέμενη αξία του προγράμματος 
DRYWASTE έγκειται στην ουσιαστική συμβολή 
του στους επιδιωκόμενους στόχους της ΕΕ σε 

Φωτογραφίες από απόβλητα εισαγωγής – προϊόν εξαγωγής κατόπιν ξήρανσης
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ό,τι αφορά την διαχείριση αποβλήτων. Η ανά-
πτυξη της συγκεκριμμένης τεχνολογίας επιτυγ-
χάνει την μείωση του όγκου και της μάζας των 
οργανικών οικιακών αποβλήτων στην πηγή και 
ταυτόχρονα μετατρέπει τα οργανικά απόβλητα 
σε ένα αποξηραμένο υπόλειμμα, το οποίο έχει 
το δυναμικό να χρησιμοποιηθεί ως βιομάζα για 
παραγωγή προϊόντων περαιτέρω προστιθέμε-
νης αξίας. Θα πρέπει στο σημείο αυτό να επιση-
μανθεί ότι η αποξηραμένη μάζα έχει κατά μέσο 
όρο, θερμογόνο δύναμη 4.200Kcal/kg, που την 
καθιστά ισότιμη με το ξύλο και το χαρτί. Επί-
σης δύναται να κατεργασθεί μέσω αναερόβιας 
χώνευσης δεδομένου ότι το δυναμικό βιομε-
θανίου (BMP) που διαθέτει (408.97 m3 CH4 
/ tn TS) είναι άνωθεν του μέσου όρου άλλων 
γνωστών οργανικών απορριμμάτων (κτηνοτρο-
φικά, κήπου, βιομηχανίας τροφίμων κλπ). Τέλος 
η βιοκαταλυτική επεξεργασία της για παραγωγή 
βιοαιθανόλης είναι εφικτή, καθώς τα ποσοστά 
υδρογονανθράκων και κυτταρίνης (23 - 24% 
και 17.2% αντίστοιχα) είναι υψηλότερα από την 
αποξηραμένη μάζα που προκύπτει με έτερες 
συμβατικές μεθόδους ξήρανσης11.

Κατ' αναλογία οι ίδιες ιδιότητες/δυνατότητες 
προκύπτουν και για την παραγόμενη αποξηρα-
μένη μάζα από ξηραντήρια μεγαλύτερης κλίμα-
κας όπως αυτό της Εικόνας 3.3.

11  Development and demonstration of an innovative household 
dryer for the treatment of organic waste “DRYWASTE” 
(LIFE08 ENV/GR/000566), FINAL REPORT, 16/04/2014

Επιπρόσθετα στο σημείο αυτό οφείλεται και 
μια αναφορά στο πρόγραμμα BIOWASTE που 
εκκίνησε στον Δήμο Αθηναίων με διαλογή στην 
πηγή των βιοαποβλήτων και κομποστοποίησή 
τους. Στο εν λόγω πρόγραμμα συμμετέχουν ήδη 
πιλοτικά και μονάδες των ΕΔ. Πιο συγκεκριμένα 
στις 7 Ιουλίου 2014 ξεκίνησε η διαλογή βιοα-
ποβλήτων από τα μαγειρεία δύο (2) μεγάλων 
στρατιωτικών νοσοκομείων (401ΓΝΣΑ και Ναυ-
τικό Νοσοκομείο Αθηνών). Ακολούθως, στις 8 
Ιουλίου 2014 ξεκίνησε η διαλογή βιοαποβλή-
των από τα μαγειρεία του Γενικού Επιτελείου 
Αεροπορίας (ΓΕΑ) και του Γενικού Επιτελείου 
Ναυτικού (ΓΕΝ).

Αυτό σημαίνει ότι όλα τα υπολείμματα τρο-
φών που περισσεύουν καθημερινά από τις κου-
ζίνες των παραπάνω μονάδων (μαγειρεμένα ή 
ωμά) θα συλλέγονται σε καφέ κάδο που έχει 
διατεθεί ακριβώς επί σκοπού, για να οδηγηθούν 
προς κομποστοποίηση12.

Το ΠΝ με την συμμετοχή του σε αυτήν την 
πιλοτική δράση αποδεικνύει εμπράκτως την 
μακρά περιβαλλοντική του ευαισθησία και την 
αναζήτηση σύγχρονων τεχνολογικών εφαρμο-
γών, που αναβαθμίζουν τον ρόλο του ως προς 
την ενίσχυση των εθνικών στόχων, που σχετί-
ζονται με την διαχείριση των αποβλήτων. Η τυ-
χόν επιλογή τοποθέτησης, σε μια ή περισσότε-
ρες μονάδες του, ξηραντηρίων δύναται μελλο-

12  http://www.biowaste.gr/site/news/topothetisi-kafe-
stratiotikes/ προσπελάσιμο την 07/08/14

Μονάδα που συνδυάζει ξηραντήριο με boiler παραγωγής ζεστού νερού
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ντικά να αποτελέσει πεδίο περαιτέρω έρευνας 
και ανάπτυξης και να αναδείξει πιθανώς νέες 
δυνατότητες συνέργειας με τους κατά τόπους 
φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης ή άλλους ορ-
γανισμούς και σε βάθος χρόνου να οδηγήσει, 
δια της συνθέσεως, σε μια πλέον βέλτιστη δια-
χείριση των ΑΣΑ με κοινό όφελος για το ΠΝ και 
την κοινωνία, αναδεικνύοντας επιπλέον και μια 
ακόμα συνιστώσα του κοινωνικού έργου που 
πολυδιάστατα προσφέρει το ΠΝ.

3.3 Ανακύκλωση
Αναφορικά με την εναλλακτική διαχείριση 

των συσκευασιών και την ανακύκλωσή τους 
δεν κρίνεται σκόπιμο να γίνει εκτενής περιγρα-
φή τους στην παρούσα μελέτη, καθώς οι ΕΔ και 
ειδικότερα το ΠΝ είναι στο σύνολό τους εξοικι-
ωμένοι με την συγκεκριμμένη διαδικασία. Πιο 
συγκεκριμένα πριν ακόμα την εφαρμογή του 
Ν.2939/2001 (ΦΕΚ 179Α/6-8-2001) «Εναλλα-
κτική Διαχείριση των συσκευασιών και άλλων 

προϊόντων» το ΠΝ διενεργούσε με θεσμοθετη-
μένες και ελεγχόμενες διαδικασίες σχετικά με 
τα απόβλητα συσκευασιών, ήδη προγράμματα 
ανακύκλωσης χαρτιού και αλουμινίου13. Σήμερα 
τα απόβλητα αυτά συλλέγονται ή εκποιούνται 
μέσω αδειοδοτημένων εταιρειών για περαιτέ-
ρω αξιοποίησή τους ή παραδίδονται μέσω των 
γνωστών μπλε κάδων σε γειτονικούς Δήμους 
που εφαρμόζουν προγράμματα ανακύκλωσης.

Ο ανασχεδιασμός της ανακύκλωσης και η 
ενίσχυσή της γίνονται δε εξαιρετικά επίκαιρα 
ζητήματα σήμερα με δεδομένη την δημόσια 
διαβούλευση, που κατά το τρέχον διάστημα εί-
ναι σε εξέλιξη. Αυτή αφορά το νομοσχέδιο που 
προωθείται από το ΥΠΕΚΑ με θέμα την ενί-
σχυση της ανακύκλωσης και τη βελτίωση της 
διαχείρισης των αποβλήτων με βάση τις κατευ-
θύνσεις που τίθενται στο νέο Εθνικό Σχεδιασμό 
Διαχείρισης Αποβλήτων (ΕΣΔΑ) και τις προτά-

13 Περιβαλλοντική Πολιτική ΥΠΕΘΑ, Ιούνιος 2007

Τοποθέτηση καφέ κάδου στο 401ΓΣΝΑ στα πλαίσια προγράμματος BIOWASTE
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σεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την αναθε-
ώρηση του Ευρωπαϊκού νομοθετικού πλαισίου 
για τα απόβλητα και την ανακύκλωση.

Τα τελευταία 10 χρόνια η Ελλάδα με την 
οργάνωση και λειτουργία των Συστημάτων 
Εναλλακτικής Διαχείρισης (ΣΕΔ) από τους ίδιους 
τους υπόχρεους παραγωγούς και εισαγωγείς 
συσκευασιών και άλλων προϊόντων (με βάση 
την αρχή «της διευρυμένης ευθύνης του παρα-
γωγού»), έχει παρουσιάσει σημαντική πρόοδο 
στην ανακύκλωση.

Παρ’ όλα αυτά, σε ορισμένα ειδικά ρεύματα 
αποβλήτων, και παρά τους σημαντικούς πό-
ρους, με τη μορφή ετήσιων εισφορών αλλά και 
συσσωρευμένων αποθεματικών, που έχουν στη 

διάθεσή τους τα ΣΕΔ, η χώρα υπολείπεται των 
ποσοτικών στόχων ανακύκλωσης που έχουν τε-
θεί με βάση τις Ευρωπαϊκές Οδηγίες. Ενδεικτικά 
αναφέρεται ότι για τις συσκευασίες και για το 
έτος 2012 επιτεύχθηκε ανάκτηση 58,60% του 
συνόλου αποβλήτων συσκευασίας έναντι του 
στόχου 60% (έτος στόχος 2011), ενώ για το 
γυαλί 54,7% έναντι του στόχου 60% και για 
τα μέταλλα 38,2% έναντι 50%. Επιπλέον, έως 
το 2020, η ανακύκλωση του χαρτιού, γυαλιού, 
πλαστικών και μετάλλων που προέρχονται από 
τα αστικά απόβλητα πρέπει να ανέλθει στο 50% 
κατά βάρος. Οι στόχοι αναμένεται να αυξηθούν 
περαιτέρω σύμφωνα με τις σχετικές νομοθε-
τικές προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η 
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διαπραγμάτευση των οποίων είναι σε εξέλιξη. 
Η μη επίτευξή τους έχει ως συνέπεια να οδη-
γούνται για τελική διάθεση σε ΧΥΤΑ μεγαλύτε-
ρες του σχεδιαζόμενου ποσότητες αποβλήτων, 
οδηγώντας τους ΧΥΤΑ σε πρόωρο κορεσμό και 
εντείνοντας τα χρόνια προβλήματα που παρα-
τηρούνται στη διαχείριση των αποβλήτων στη 
χώρα μας. 

Στο σημείο αυτό πρέπει δε να  επισημανθεί 
το γεγονός, ότι βασική προϋπόθεση για επιτυχή 
ανακύκλωση είναι η μέριμνα για το διαχωρισμό 
των αποβλήτων στην πηγή. 

Επίσης χρήζει περαιτέρω έρευνας η εξέ-
ταση σύναψης άμεσης συνεργασίας του ΠΝ με 

τα κατά τόπους ΚΔΑΥ για απευθείας μεταφορά 
των συλλεχθέντων προς ανακύκλωση ρευμά-
των στερεών αποβλήτων (ουσιαστικά για το 
περιεχόμενο των μπλε κάδων).  

 
4. Επίλογος 

Εαν τα ΑΣΑ δεν συλλεγούν, υποβληθούν 
σε επεξεργασία και διατεθούν με τον κατάλλη-
λο τρόπο, αποτελούν απειλή για την δημόσια 
υγεία και μπορούν να προκαλέσουν αρνητικές 
περιβαλλοντικές επιπτώσεις στην ατμόσφαιρα 
(μέσω των αερίων του θερμοκηπίου), στο έδα-
φος (μέσω στραγγισμάτων λόγω παράνομης 
απόρριψης ή λόγω ανεπαρκούς ελέγχου των 
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ΧΥΤΑ) και στα ύδατα (μέσω της γειτνίασης των 
υδάτων με τα απόβλητα και της διείσδυσης 
των τελευταίων σε υδροφόρους ορίζοντες ή 
επιφανειακά ύδατα), καθώς και προβλήματα με 
οσμές. 

Η υιοθέτηση της παρούσας πρότασης δι-
αχείρισης των αστικών στερεών αποβλήτων 
από το ΠΝ βελτιώνει έναν ικανό αριθμό των 
ανωτέρω περιβαλλονικών ζητημάτων. Τα κυρι-
ότερα εξ αυτών αφορούν τη μειωμένη ανάγκη 
για φυσικούς πόρους, τη λιγότερη ενέργεια και 
ρύπανση από αποφυγή κατεργασίας/επανεπε-
ξεργασίας υλικών, καθώς και μια σημαντική 
μείωση στην ποσότητα των υλικών που στέλ-
νονται σε ΧΥΤΑ. 

Είναι δε γνωστό ότι θερμοκηπιακά αέρια, 
όπως ΝΟΧ, CΌ2 και CΗ4 απελευθερώνονται 
στην ατμόσφαιρα όταν καταναλώνεται ενέργεια 
για την εξόρυξη πρώτων υλών, τη μεταφορά 
και την επεξεργασία τους, την κατασκευή προϊ-
όντων και την μεταφορά τους, όπως και τελικά 
την συλλογή και διάθεση των υπολειμμάτων 
όταν τελειώσει η ωφέλιμη διάρκεια ζωής του 
προϊόντος. Οι εκπομπές των θερμοκηπιακών 
αερίων αυξάνονται επίσης όταν κόβονται δέ-
ντρα για την παραγωγή χαρτιού, όπως και όταν 
τα απόβλητα αποσυντίθενται σε χώρους διάθε-
σης. Η επιλογή δε της μείωσης στην πηγή, των 
ΑΣΑ, αναγνωρίζεται ότι έχει σημαντική δυνατό-
τητα μείωσης των εκπομπών θερμοκηπιακών 
αερίων εδώ και δεκαετίες 14. 

Εν κατακλείδι, το ΠΝ προχωρώντας προς 
την κατεύθυνση μιας βιώσιμης διαχείρισης των 
αποβλήτων που παράγει, δύναται να καταστεί 
σημαντικός αρωγός της ελληνικής πολιτείας ως 
προς τους εθνικούς στόχους αναφορικά με την 
διαχείριση των απορριμμάτων και να συμβάλ-
λει ουσιαστικά στον μετριασμό της κλιματικής 
αλλαγής.   

14 Σχέδιο Δράσης Κλιματικής Αλλαγής των ΗΠΑ του 1993
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Επετειακό αφιέρωμα 75 ετών
το έπος του ’40

Του Δημήτριου Λισμάνη
Αντιναυάρχου ε.α.
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Το «Βασίλισσα Όλγα» του Αντώνη Μιλάνου. Τέμπερα σε 
χαρτί 40 Χ 60 εκ. Το θρυλικό αντιτορπιλικό με την συμμε-
τοχή του στο Β' Παγκόσμιο, έγινε σύμβολο ηρωισμού και 
θυσίας του Έλληνα Ναυμάχου.

Γεννήθηκε στον Πειραιά από γονείς Υδραίους. 
Αποφοίτησε από τη Σχολή Ναυτικών Δοκίμων 
το 1955.
Ως αξιωματικός φοίτησε στις προβλεπόμενες 
Σχολές του Πολεμικού Ναυτικού, στη Ναυτική 
Σχολή Πολέμου και σε Σχολές του εξωτερι-
κού (U.S. Fleet Gunnery School, U.S. Naval 
Gun Fire Control System, U.S.Naval Guided 
Missile School, U.S. Industrial College of 
the Armed Forces, U.S.Naval War College - 
Master's with Distinction). Του απονεμήθη-
καν τα Πτυχία Επιτελούς και Ναυτικής Πυρο-
βολικής.
Υπηρέτησε σε πλοία του Στόλου ως Αξιω-
ματικός Πυροβολικού, Ύπαρχος, Επιστολέας 
και Κυβερνήτης, καθώς και σε Αμερικανικό 
αντιτορπιλικό κατευθυνόμενων βλημάτων, ως 
Missile Fire Control Officer, στο 2o Αμερικανι-
κό Στόλο του Ατλαντικού και στον 6ο της Με-
σογείου. Τοποθετήθηκε ως κυβερνήτης στο 
πλοίο του τότε Βασιλέως. Υπηρέτησε στο Επι-
τελείο Διοίκησης του Ναυστάθμου Σαλαμίνας 
και στη Διακλαδική Διεύθυνση Επιχειρήσεων 
του Πεδίου Βολής Κρήτης. Διετέλεσε Διοικη-
τής της Ναυτικής Σχ. Πολέμου και Διευθυντής: 
Οπλικών Συστημάτων του ΓΕΝ, Πολιτικής 
και Ναυτικής Σχεδίασης του ΓΕΝ, του Κλά-
δου Α' Επιχειρήσεων ΓΕΝ (και Επιτελάρχης, 
Commander Eastern Mediterranean), καθώς 
και Υπαρχηγός του ΓΕΝ.
Δίδαξε στη Σχολή Ναυτ. Δοκίμων και τη Ναυτ. 
Σχολή Πολέμου. Τοποθετήθηκε ως Ναυτικός 
Ακόλουθος στην Ουάσιγκτων (και Εθνικός 
Αντιπρόσωπος, Supreme Allied Command 
Atlantic). Εκπροσώπησε το Π. Ναυτικό σε 
Συνέδρια στο Στρατηγείο του NATO στις Βρυ-
ξέλλες.
Τιμήθηκε με παράσημα και μετάλλια του 
Πολ. Ναυτικού, καθώς και με τα U.S. Navy 
Unit Commendation Ribbon, U.S. Navy Com-
mendation Medal for Military Merit, U.S. 
Medal of the Legion of Merit.
Σειρά μελετών του έχουν δημοσιευθεί και 
βραβευθεί. Ιστορική έρευνά του τιμήθηκε με 
το Βραβείο της Ακαδημίας Αθηνών 1999.
Αποστρατεύθηκε το 1986 με το βαθμό του 
Αντιναυάρχου.
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Ιδιαίτερη τιμή και ευγνωμοσύνη αξίζουν σε 
όλες εκείνες τις ηρωικές ψυχές, τους Έλληνες 
πολεμιστές, οι οποίοι πάνω στα βουνά της Ηπεί-
ρου και τις ελληνικές θάλασσες δημιούργησαν 
το Έπος του ’40, το έπος των Ελλήνων. Αυτούς 
που έδωσαν την ζωή και την ψυχή τους για να 
υπερασπισθούν την ελευθερία και την αξιοπρέ-
πεια, αυτούς που προτίμησαν «μάλλον τελευτάν 
ή μη καλώς ζην».

Δεν προάσπισαν μόνο την πατρίδα μας, πρό-
σφεραν πολύτιμη υπηρεσία σ’ όλη την ανθρω-
πότητα. Ο μεγάλος Γάλλος ποιητής, Αντρέ Ζιντ, 
βραβείο Νόμπελ, έγραφε το εξής χαρακτηριστικό 
στις 31 Δεκεμβρίου του 1940: «Ξαναδώσατε σ’ 
ολόκληρη την ανθρωπότητα εμπιστοσύνη, θαυ-
μασμό, αγάπη κι ελπίδα για τον άνθρωπο». 

Οι μαχητές μας αντιμετώπισαν ένα στρατό 
δυνατό και ένα στόλο τεράστιο και υπερίσχυ-
σαν. Ήταν μια φυσική συνέπεια μιας δύναμης 
του πνεύματος του Έλληνα φαντάρου και ναύτη, 
δύναμης ψυχικής και ευλογημένης από τον Θεό.

«Τον Οκτώβριο του ’40» – λέει η λαϊκή Μού-
σα – «βρόντησαν της Πίνδου οι κορφές, αντιλά-
λησαν τα καταράχια και ως τα άστρα έφτασαν 
οι ιαχές: Αέρα! Εμπρός παιδιά, η Παναγιά μαζί 
μας». 

Δέκα λεπτά πριν από τις τρεις το πρωί της 
28ης Οκτωβρίου του 1940, ο Ιταλός πρέσβης 
στην Αθήνα, συνοδευόμενος από τον στρατιω-
τικό ακόλουθο και τον διερμηνέα της Ιταλικής 
Πρεσβείας, έφθασε στο σπίτι του Έλληνα πρω-
θυπουργού στην Κηφισιά. Ο σκοπός χωροφύ-
λακας χτύπησε το κουδούνι της πόρτας και ο 
πρωθυπουργός με τη ρόμπα άνοιξε και υπο-
δέχθηκε από την είσοδο υπηρεσίας τον Ιταλό 
επίσημο επισκέπτη. Μόλις εισήλθαν στο σαλόνι 
και κάθισαν, ο Γκράτσι, όπως διηγείται ο ίδιος, 
χωρίς εισήγηση και περιστροφές είπε στον Με-
ταξά ότι η κυβέρνησή του τού ανέθεσε να του 
κάνει μία ανακοίνωση και ταυτοχρόνως του 
έδωσε το κείμενο του τελεσιγράφου. Ο πρόε-
δρος της Ελληνικής κυβέρνησης άρχισε να το 
διαβάζει. Το τελεσίγραφο, αφού εξέθετε διαφό-
ρους στρατηγικούς λόγους, ανέφερε ότι η Ιτα-
λία κατέληξε στην απόφαση να ζητήσει από την 
ελληνική Κυβέρνηση το δικαίωμα να καταλάβει 
με τις ένοπλες δυνάμεις της ορισμένα στρατηγι-
κά σημεία του ελληνικού εδάφους. Για το λόγο 

αυτό ζητούσε από την ελληνική Κυβέρνηση να 
μην εναντιωθεί και να μην παρεμποδίσει την 
ελεύθερη διέλευση των ιταλικών στρατευμάτων, 
ενώ ενημέρωνε ιταμά ότι η κίνηση αυτή είχε ήδη 
διαταχθεί να γίνει στις 6 το πρωί και ότι εάν τα 
ιταλικά στρατεύματα συναντούσαν αντίσταση, 
αυτή θα εκάμπτετο με τα όπλα.

Όταν ο Μεταξάς τελείωσε την ανάγνω-
ση, συνεχίζει τη διήγηση ο Γκράτσι, με κοίταξε 
κατάματα και με φωνή συγκινημένη μου είπε: 
“Alors c’ est la guerre!” (Λοιπόν, έχουμε πόλε-
μο!). Η απάντηση αυτή του Έλληνα Πρωθυπουρ-
γού στον μεγάλο και ισχυρό αντίπαλο συνδύαζε 
εξίσου πολύ μυαλό και μεγάλη ψυχή. Το μυαλό 
ήταν η καλή πολεμική προετοιμασία των χρόνων 
που είχαν προηγηθεί, η οποία ενίσχυε το ηθικό 
και τόνωνε την αυτοπεποίθηση. Και όπως λένε 
οι ειδικοί, η επιστράτευση του 1940 ήταν η κα-
λύτερα οργανωμένη στη νεοελληνική ιστορία. Η 
ψυχή από την άλλη, ήταν η άνανδρη βύθιση της 
«Έλλης», δυόμισι μήνες νωρίτερα, που την είχε 
φορτίσει με πάθος και συγκίνηση. Είχε πληγω-
θεί η αξιοπρέπεια ενός λαού, που τον έπνιγε η 
αδικία. Γι' αυτό οι Έλληνες αγκάλιασαν το «όχι» 
τόσο θερμά, λίγες ώρες αργότερα, που το έκα-
ναν πράξη ως στρατός και συμμέτοχος ο άμαχος 
πληθυσμός. Μπορούμε να μιλούμε λοιπόν για 
μια κυρίαρχη εθνική ομοθυμία. Μπορούμε να μι-
λούμε για αγώνα «περί πάτρης». Ο Εμμανουέλε 
Γκράτσι έγραψε αργότερα στα «Απομνημονεύ-
ματά» του: «Το έγκλημα της Τήνου είχε γι’ απο-
τέλεσμα, για να μην πω πως έκαμε το θαύμα, να 
δημιουργηθεί σ’ όλη την Ελλάδα μια απόλυτη 
ενότητα ψυχών…». Να, που ο παράγων πίστη 
στην εποποιία αυτή βεβαιωνόταν πρώτα πρώτα 
από τον ίδιο τον αντίπαλο. 

Και συνεχίζει ο απρόσκλητος νυχτερινός επι-
σκέπτης του Μεταξά: «Ο Μεταξάς με συνόδευ-
σε έως την εξώπορτα. Στο κατώφλι μού είπε: 
“Vous ètes le plus forts” (Είσθε οι ισχυρότεροι).
Τότε ο Γκράτσι ένιωσε ντροπιασμένος. Η αναν-
δρία που του είχαν αναθέσει να εκφράσει, του 
ανέβηκε μονομιάς στο πρόσωπο. Ο ηλικιωμένος 
άνθρωπος που στεκόταν εκεί μπροστά του και το 
έθνος του, είχαν προτιμήσει, την υπέρτατη τούτη 
στιγμή, το δρόμο της θυσίας παρά την ατίμωση. 

Ο Ιωάννης Μεταξάς έγραψε στο προσωπικό 
του ημερολόγιο:
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«28 Οκτωβρίου, Δευτέρα. Νύκτα στις τρεις 
με ξυπνούν, ο Τραυλός. Έρχεται ο Grazzi, - Πό-
λεμος! – Ζητώ αμέσως Νικολούδη, Μαυρουδή, - 
Αναφέρω Βασιλέα. – Καλώ Πάλαιρετ (Βρετανός 
πρέσβης) και ζητώ βοήθειαν Αγγλίας. Κατεβαίνω 
5. Υπουργικόν Συμβούλιον – Βασιλεύς. Περιφο-
ρά μαζί του. Φανατισμός του Λαού αφάνταστος. 
– Μάχαι εις σύνορα Ηπείρου, - Βομβαρδισμοί! 
Σειρήνες. – Αρχίζουμε και τακτοποιούμεθα. Ο 
Θεός βοηθός!». Η πίστη των Ελλήνων εκφραζό-
μενη διά στόματος πρωθυπουργού. 

Με το πρώτο χάραμα της ανατολής της 
28ης Οκτωβρίου ο εχθρός περνούσε τα σύνορά 
μας και ο ελληνικός στρατός, κατά την ιστορική 
φράση του πρώτου ανακοινωθέντος του Γενικού 
Στρατηγείου, «ημύνετο του πατρίου εδάφους».

Το Ελληνικό Πολεμικό Ναυτικό ξαναζούσε 
την ηρωική παράδοση της δόξας και του μονα-
δικού παγκόσμιου προνομίου να μην έχει υπο-
στείλει ποτέ τη σημαία στην τρισχιλιετή ιστορία 
του. Στον πόλεμο του ’40 κανένα πλοίο του 
στόλου μας δεν καταλήφθηκε ούτε παραδόθη-
κε. Η χώρα μας κατακτήθηκε στη στεριά, αλλά 
Πατρίδα εξακολουθούσαμε να έχουμε ζωντανή 
και μαχόμενη στις θάλασσες, με την ελληνική 
σημαία να κυματίζει ελεύθερη. Είναι παράδοση 
της ναυτικής μας ιστορίας που έρχεται από τα 
βάθη των αιώνων. Από τότε, όταν το 480 π.Χ. 
οι Πέρσες πυρπόλησαν την Αθήνα και τα γυναι-
κόπαιδα των Αθηναίων εγκατέλειψαν την πόλη 
τους κι έφυγαν, ενώ ο αθηναϊκός στόλος μαζί 
με τους συμμαχικούς ετοιμάζονταν να ναυμα-
χήσουν στην Σαλαμίνα. Τότε, όταν ο Κορίνθιος 
ναύαρχος Αδείμαντος θέλοντας να προσβάλει 
τον Θεμιστοκλή  τον αποκάλεσε «άπολιν», και 
ο Θεμιστοκλής είπε τη χαρακτηριστική φράση: 
«Πόλις δ’ ημίν εστί μεγίστη των Ελληνίδων, αι 
διακόσιαι τριήρεις αι πεπληρωμέναι…» (Πατρίδα 
μας είναι η ισχυρότερη των ελληνικών, οι δια-
κόσιες ετοιμοπόλεμες τριήρεις).

Αυτό κάναμε και το 1940. Ο στόλος μας, 
αποτελώντας την ίδια την πατρίδα μας, πο-
λέμησε σε όλο τον πόλεμο, πέντε χρόνια, στο 
πλευρό των συμμάχων. Συμμετείχε σε ναυμα-
χίες και αποβατικές επιχειρήσεις στις ελληνικές 
θάλασσες και τα νησιά μας, στην Αδριατική, τη 
Μεσόγειο, την Ερυθρά Θάλασσα, τον Ατλαντικό, 
τον Ινδικό ωκεανό. Υπέστη τρομακτικές απώλει-

ες από την εχθρική αεροπορία, τα εχθρικά υπο-
βρύχια και τις ύπουλες νάρκες, σε ανθρώπινες 
ζωές και καταστροφές σε βάσεις και εγκαταστά-
σεις – υπέρτατες θυσίες για την ελευθερία της 
σκλαβωμένης πατρίδας. Πολλά πλοία μας και 
υποβρύχια χάθηκαν μαχόμενα, αύτανδρα ή πα-
ρασύροντας στο άψυχο κουφάρι τους δεκάδες 
ανθρώπους στους υγρούς τάφους των σκοτει-
νών βυθών. Είναι φρικτό να δίνεις την ζωή σου 
για τους πολλούς και να μην υπάρχει άνθρωπος 
να σε βρει, χώμα να σε σκεπάσει. 

Όσο κι αν ο αγώνας για την άμυνα της πα-
τρίδας προβλεπόταν σκληρός και άνισος, η εί-
δηση της κήρυξης του πολέμου εκείνο το φθι-
νοπωρινό πρωινό φλόγισε τις ψυχές του λαού, 
μικρών και μεγάλων, απ’ άκρου εις άκρον της 
Χώρας. Μικρό παιδί, θυμάμαι το ξάφνιασμα, 
νωρίς το πρωί στην Πειραιώτικη γειτονιά, από 
εκείνο τον παράξενο συριγμό της σειρήνας, τον 
«συναγερμό», με τα εκνευριστικά τσιρίγματα και 
τα φοβερά μουγκρητά που σούβλιζαν τα αφτιά 
και σκορπούσαν τον τρόμο του θανάτου που 
ζύγωνε. Όσοι τα ζήσαμε, θυμόμαστε τις νύχτες 
φρίκης που περνούσαμε στοιβαγμένοι κάτω σε 
σκοτεινά και βρώμικα υπόγεια, τα υποτυπώδη 

Αφίσα του 1940 (Κώστα Γραμματόπουλου)
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καταφύγια που μας έδιναν την ψευδαίσθηση της 
ασφάλειας. 

Εκείνο το πρωινό του Οκτωβρίου, άνοιξαν 
τα παράθυρα των σπιτιών, οι πόρτες κι οι γεί-
τονες βγήκαν έξω στο δρόμο. Ο ένας ρωτούσε 
τον άλλον, τι είναι, τι είναι;  «Πόλεμος!» έλεγαν 
κάποιοι, «πόλεμος!, πόλεμος!» επαναλάμβαναν 
κι οι άλλοι, κι έτσι διαδόθηκε στη γειτονιά η νέα 
(για εμάς τους μικρούς) αυτή λέξη. Το φορτι-
σμένο κλίμα που δημιουργήθηκε, φαίνεται πως 
ερέθισε και τα πιτσιρίκια που βγήκαμε στους 
δρόμους της γειτονιάς κι αρχίσαμε να τρέχουμε 
και να κυνηγάει το ένα το άλλο. Μια ηλικιωμένη 
γειτόνισσα, η κυρά Μιμίκα, μας έβαλε τις φωνές: 
«Μην κάνετε παλαβά τώρα μέσα στο δρόμο, να 
προσέχετε γιατί τα αυτοκίνητα θα τρέχουν πολύ 
και θα σας χτυπήσουν, δεν θα προσέχουν». Είχε 
δίκιο η απλή εκείνη γυναίκα, φορτηγά αυτοκίνη-
τα βαμμένα με χακί χρώματα και ακαταλαβίστικα 
σχέδια παραλλαγής άρχισαν να πηγαινοέρχονται 
σαν δαιμονισμένα κουβαλώντας βαρέλια καυσί-
μων από τις πετρελαϊκές εταιρίες του Πειραιά. 

Η αντεπίθεση στην ιταλική εισβολή και οι 
αλλεπάλληλες νικηφόρες επιχειρήσεις πρόσφε-
ραν τη βάση για την εξύμνηση του ελληνικού 
ηρωισμού και της αυτοθυσίας. Η συμμετοχή 
των αμάχων, από τις ζαλικωμένες γυναίκες της 
Πίνδου, τις εθελόντριες νοσοκόμες της πρώτης 
γραμμής, έως τους εθελοντές των αστικών κέ-
ντρων, έμειναν στην ιστορία ως σύμβολα δόξας 
της εποποιίας του ’40. Οι Ηπειρώτισσες συγκί-
νησαν όλον τον κόσμο. Αυτό-επιστρατεύθηκαν 
μόνες τους, αντικατέστησαν τα μεταγωγικά του 
στρατού στα κατσάβραχα των βουνών, όπου και 
τα μουλάρια αρνιόντουσαν να προχωρήσουν και 
ανέλαβαν αυτές να κουβαλήσουν στην πλάτη 
πυρομαχικά, εφόδια και τρόφιμα στους μαχο-
μένους.

Διανοούμενοι και άνθρωποι του πνεύματος, 
της τέχνης, της εκκλησίας, κάνουν κάτι περισσό-
τερο από το χρέος τους. Συμμετέχουν προσω-
πικώς στο μέτωπο και προσπαθούν να βρεθούν 
εμπρός από την ευψυχία του Ελληνικού Λαού, 
να τον δυναμώσουν με το παράδειγμά τους και 
το λόγο τους. 

Οι τρόποι με τους οποίους εκδηλώνονταν οι 
στρατιωτικές επιχειρήσεις και η πολεμική μαχη-
τικότητα από τους αξιωματικούς, τους στρατι-

ώτες και ναύτες, άγγιζαν το θαύμα. Μία θεία 
κόρη στρατηγεύει πάντα τους μεγάλους πολέ-
μους των Ελλήνων. Η Αθηνά παρέστεκε τους 
ήρωες στην Ιλιάδα. Η Θεοτόκος έσωσε την Πόλη 
από την πολιορκία των Περσών και των Αβά-
ρων το 626 μ.Χ. Τότε που σ’ ένα λαμπρό Ναό 
Της, στις Βλαχέρνες, ο λαός της Βασιλεύουσας 
έψαλλε όρθιος ύμνο (γι' αυτό λέγεται ’’ακάθι-
στος ύμνος’’) σε Ιερή Αγρυπνία. Και κάποια στιγ-
μή, ένας μοναχός, ο Όσιος Ανδρέας μαζί με τον 
μαθητή του Επιφάνιο, είδαν την Κυρία Θεοτόκο 
να εισέρχεται από την κεντρική πύλη του ναού. 
Την συνόδευαν ο άγιος Ιωάννης ο Πρόδρομος 
κι ο άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος. Προχώρησε 
στο σολέα, γονάτισε και με δάκρυα προσευχό-
ταν. Στη συνέχεια εισήλθε στο Ιερό του Ναού, 
όπου φυλασσόταν το μαφόριό Της. Το πήρε και 
το άπλωσε επάνω από τον εκκλησιαζόμενο λαό, 
σαν να ήθελε να τον διαβεβαιώσει πώς πάντα 
θα τον σκεπάζει. 

Αυτό το περιστατικό ο λαός μας το ζούσε την 
κάθε ώρα στο διάβα της ιστορίας του. Ο Σπύρος 
Μελάς γράφει στο έργο του «Η δόξα του ’40»: 
«…Ο φαντάρος πιστεύει, τέλος, στην Παναγία. 
Είναι η μόνη γυναικεία μορφή που κυκλοφορεί 
σε χιλιάδες εικονίτσες στο μέτωπο. Είναι μικρο-
γραφίες της Μεγαλόχαρης της Τήνου, διαβασμέ-
νες στην εκκλησία, κρεμασμένες στο λαιμό των 
παλικαριών. Στις δύσκολες στιγμές, φέρνουν το 
χέρι στο στήθος κι εγγίζουν αυτό το φυλαχτό, μ' 
ενδόμυχη παράκληση, να κάμη το θαύμα Της…».

Και ο Νικηφόρος Βρεττάκος, παρών στο 
΄40, με στίχους αρρενωπούς, περιγράφει τούτη 
τη μεταφορά του μικρού εικονίσματος της Θεο-
τόκου στις τσέπες των στρατιωτών, στο ποίημά 
του «Ένας στρατιώτης μουρμουρίζει στο Αλ-
βανικό μέτωπο», ως εξής: «Μεταφέραμε / την 
Παναγιά με το γαρούφαλλο, ασίκισσα / που μας 
σκεπάζει τα πόδια, πριν απ' το χιόνι / που μας 
διπλώνει στη μπόλια της, πριν απ' το θάνατο».

Τη λέξη θαύμα δεν διστάζει να χρησιμοποι-
ήσει κι ο Γιώργος Σεφέρης στις «Μέρες Γ', 16 
Απριλίου 1934 – 14 Δεκεμβρίου 1940». Ο τό-
μος κλείνει με τη διαπίστωση: «Το γύρισμα του 
κύκλου έφερε τον ελληνικό λαό σε μια από τις 
πιο υψηλές στιγμές του… Υπάρχει τριγύρω μου 
ένα ανώνυμο θαύμα, που κανείς πριν δεν το 
υποψιαζότανε…».
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Ακόμη, ο Παναγιώτης Κανελλόπουλος, ο 
οποίος πήγε εθελοντής στρατιώτης κι αυτός στο 
μέτωπο, σημειώνει: «…Και ήταν θαύμα η απο-
τελεσματική αντίστασή μας στην επιδρομή του 
Μουσολίνι και η σειρά των λαμπρών νικών μας 
πέρα και από τη Βόρεια Ήπειρο. Πού πρέπει ν’ 
αποδοθεί το θαύμα αυτό; Οι στρατιώτες μας το 
απέδωσαν στην Παναγία, «τη υπερμάχω στρα-
τηγώ…».

Η ίδια πίστη συνέχει και το Ναυτικό μας. Έχου-
με μία μαρτυρία από τον Ύπαρχο του υποβρυχίου 
«Τρίτων» Ιωάννη Μασουρίδη στη διάρκεια μιας 
πολεμικής αποστολής το ’40: 

«…Αποφασίζω να πάω στο πρωραίο και 
πρυμναίο στεγανά διαμερίσματα, να δω πώς 
αντιδρούν και να τους εμψυχώσω. Πηγαίνοντας 
βλέπω τον υποκελευστή Σ. Πατσουλίνο, ωραίο 
παλικάρι, βλάσφημος, άφοβος εκτός της πεθε-
ράς του, καθισμένον πάνω στην αντλία, που ήτο 
υπεύθυνος χειριστής και τον ακούω να μονολογεί 
με την Παναγία και να λέει: ‘Παναγία μου, πρέπει 
να μας γλυτώσεις, γιατί εμείς κάνουμε ιερό πόλε-
μο για την Πατρίδα μας και για την προσβολή που 
μας κάνανε οι Ιταλοί στην Τήνο ανήμερα της γιορ-
τής σου, και υπόσχομαι να μην ξαναβλαστημήσω 
και να μην κάνω κακό’. Μέχρι τις 14:40 επηκο-
λούθησε απηνής δίωξις του υποβρυχίου υπό των 
εχθρικών αντιτορπιλλικών, με σωρείαν βομβών 
βάθους. Αλλά χάρις στην Παναγία, το υποβρύχιο 
διεσώθη…» (‘Η Παναγία της Τήνου στον αγώνα 
του '40’, του Αλέκου Ε. Φλωράκη, Αθήνα 1990).

Και ένα άλλο περιστατικό με το θρυλικό υπο-
βρύχιο «Παπανικολής». Η εφημερίδα «Εθνικός 
Κήρυξ» της Νέας Υόρκης, της 3ης Ιανουαρίου 
1941 γράφει: «Πριν εκκινήσει από την βάσιν του 
το υποβρύχιον Παπανικολής, ο κυβερνήτης εκά-
λεσε τους 38 άνδρες του πληρώματος και τους 
είπε ότι το εγχείρημα είναι εξαιρετικώς επικίνδυ-
νον. Εδήλωσε δε ότι εάν υπάρχουν διστάζοντες 
να εκτεθούν εις τον θάνατον, είναι ελεύθεροι 
να αποχωρήσουν. Κανείς δεν ζήτησε να εξαι-
ρεθεί. Όλοι ομοφώνως έλαβαν την απόφασιν 
να αποθάνουν. Πριν αναχωρήσουν μετάλαβαν 
των αχράντων μυστηρίων και επικαλέσθησαν 
την βοήθειαν της Μεγαλόχαρης, καθώς και του 
Αγίου Νικολάου».

Είναι γνωστό ότι το υποβρύχιο «Παπανικο-
λής» με κυβερνήτη τον πλωτάρχη Μίλτωνα Ια-
τρίδη είχε γίνει ο φόβος και ο τρόμος των Ιτα-
λών ναυτικών. Βυθίζοντας πολλά ιταλικά πλοία, 
έγινε ο μεγάλος τιμωρός της ύπουλης επίθεσης 
κατά της «Έλλης» στην εορτή της Μεγαλόχαρης. 
Ουδέποτε επλήγη από τον εχθρό και συνέχι-
σε την ηρωική δράση σε όλη τη διάρκεια του 
πολέμου. Ένα λαϊκό ποίημα λέει: «Αχ δως’ μου 
Βαγγελίστρα μου καρδιά να περιμένω,/ την προ-
σβολή που σούκαμαν οι άναντροι Ιταλοί,/ εγώ 
να την ξεπλύνω,/ με το μικρό καράβι μου, τον 
Παπανικολή». 

Ωστόσο, ο πόλεμος του ’40 δεν ήταν εύκο-
λος για τους Έλληνες. Οι συνθήκες στο μέτωπο 
ήσαν φοβερά δύσκολες και τραγικές. Πολλές 

«Παναγιά η Γοργόνα» (Ζωής Σκιαδαρέση)
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φορές οι φαντάροι μας πολεμούσαν νηστικοί, 
δύο και τρεις ημέρες. «Με εχθρό τον καιρό, το 
χιόνι και την ψείρα, οι Έλληνες μαχητές προχω-
ρούν εν μέσω του συνεχούς ήχου των βλημά-
των του Ιταλικού ορειβατικού πυροβολικού και 
μόνο η Παναγιά σκέπαζε με το μοφόρι της τον 
στρατό μας», γράφει ένας Έλληνας δημοσιογρά-
φος στην εφημερίδα «Ελεύθερον Βήμα» στις 29 
Νοεμβρίου1940.

Και όταν, μετά από αγώνες τεσσάρων ετών, 
η Ελευθερία επανήλθε στην παλιά της πατρίδα, 
ο λαός της Κρήτης, που κι αυτός αγωνίσθηκε 
παραδειγματικά κατά των Γερμανών, τη θεώ-
ρησε θεϊκό δώρο. Λέει ένα δημοτικό τραγούδι 
του νησιού:

«Από τα Γεροσόλυμα έφυγ’ ένα καράβι.
Στην πρύμνη έκατς’ ο Χριστός, 

στη πλώρη η Παναγία
κι ο Μιχαήλ Αρχάγγελος έπιασε το τιμόνι

κι ο Αϊ – Νικόλας στέκε ορθός 
με το σταυρό στο χέρι.

Και σκίζανε τη θάλασσα, στην Κρήτη εκατεβήκα
κι εδιώξανε τσι Γερμανούς…

Εσαγηνέψανε οι καιροί κι επάψαν οι ανέμοι.
Πάψαν και σένα οι στράτες σου, Χίτλερ, 

απού την Κρήτη,
στην Κρήτη μπλιό σου δεν πατείς…».

Η απήχηση στον κόσμο όλο του ελληνικού 
«όχι», όταν δεκατέσσερις ήδη ευρωπαϊκές χώ-
ρες είχαν υποκύψει στη βία, υπήρξε καταπλη-
κτική. Οι αρχηγοί ξένων κρατών, πρωθυπουρ-
γοί, υπουργοί της Ευρώπης, Αμερικής, Καναδά, 
Νότιας Αφρικής έτρεξαν να εκδηλώσουν το 
θαυμασμό τους για την υπερήφανη στάση της 
Ελλάδας και τις απίστευτες νίκες, τη μία μετά 
την άλλη.

 Ο πρωθυπουργός της Μεγ. Βρετανίας, Ου-
ίνστων Τσόρτσιλ, γράφει στο βιβλίο του για τον 
Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο: 

«Ο Ελληνικός Στρατός έδειξε εξαίρετη ικα-
νότητα στον πόλεμο, στα βουνά της Αλβανίας, 
νικώντας και υπερφαλαγγίζοντας τον αντίπαλο. 
Για αρκετούς μήνες είκοσι-επτά Ιταλικές μεραρ-
χίες καθηλώθηκαν από δέκα-έξι Ελληνικές με-
ραρχίες. Η αξιόλογη Ελληνική αντίσταση στην 
Αλβανία εμψύχωσε πολύ τα άλλα Βαλκανικά 

κράτη και καταρράκωσε το γόητρο του Μου-
σολίνι».

Να και μερικά από τα πολλά ενθουσιώδη 
σχόλια του ξένου τύπου: «Ήρχισαν ήδη κατα-
φαινόμεναι υπό μορφήν επιθετικού πνεύματος 
αι πρώται ελληνικαί επιχειρήσεις». «Η Ελλάς έχει 
δικαίωμα να συγχαίρει εαυτήν διά την πάλην 
της κατά υπερπενταπλασίου εχθρού». «Η ελλη-
νική στάσις αποτελεί υπέροχον απήχησιν του 
Μαραθώνος και των Θερμοπυλών». «Ο Βύρων 
θα ήτο υπερήφανος δια την Ελλάδα του». «Η 
Ελλάς, δια της ευτόλμου ορμής σας, υπερέβη 
πάσας τας προηγουμένας επιτυχίας σας». 

Ο τότε υπέρ πάντων αγών υπήρξε καθο-
ριστικός για τη σύγχρονη φυσιογνωμία μας: η 
επιλογή του λαού μας να ενταχθεί στον πόλεμο 
για την αποτροπή των σκοτεινών δυνάμεων της 
ευρωπαϊκής ιστορίας και να μπορέσει να συμ-
μετάσχει αργότερα στις τύχες του σύγχρονου 
κόσμου. Αυτού του κόσμου που δεν είναι ούτε 
και σήμερα χωρίς αντιφάσεις, ούτε και σήμερα 
χωρίς δυσκολίες.

Ο πνευματικός πυρήνας της έξαρσης του ’40 
ήταν το αγωνιστικό φρόνημα των πολλών, που 
αν και γνώριζαν ότι ο αντίπαλος ήταν ισχυρότε-
ρος και πως οι Μήδοι θα διαβούνε, πολέμησαν. 
Εκεί πάνω στα κακοτράχαλα βουνά της Αλβανί-
ας οι λίγοι, χάρις σε εμπνευσμένους ηγήτορες, 
όπως ο στρατηγός Χαράλαμπος Κατσιμήτρος, 
ο Διοικητής της 8ης Μεραρχίας Ηπείρου, ανέ-
τρεψαν τους πολλούς εισβολείς, καταρράκωσαν 
την αναιδή έπαρση της Ρώμης, ακύρωσαν στην 
πράξη τα σχέδια του Γενικού Στρατηγείου της 
Αθήνας για σύμπτυξη και έδειξαν στην υποταγ-
μένη Ευρώπη, μέσα στο ζοφερό 1940, ότι ο 
Άξων – ή τουλάχιστον ο ένας σύμμαχός του – 
δεν είναι αήττητος. Οι άνδρες μας στην Ήπειρο 
δεν επήγαν εκεί να πολεμήσουν μόνο για τη δι-
άσωση της τιμής των όπλων. 

Το έπος της Αλβανίας δημιουργήθηκε από 
τον στρατηγό Κατσιμήτρο, τους άξιους της Πα-
τρίδας ηγήτορες της Δυτικής Μακεδονίας και 
τους φαντάρους μας. Έμειναν εκεί, δεν υπο-
χώρησαν, όπως διετάχθησαν, αισθάνθηκαν ότι 
κάποιος θέλησε να πνίξει την Πατρίδα τους και 
μονομιάς ξύπνησε η φύση τους, έσφιξαν τα δό-
ντια και πολέμησαν, μάτωσαν, πείσμωσαν και 
νίκησαν. Ίσως, όταν ο Καβάφης έγραφε τον στί-
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χο «όταν οι Έλληνες θα θέλουν να καυχηθούν, 
τέτοιους βγάζει το έθνος μας, θα λένε» να τον 
έγραψε και γι’ αυτούς. 

Τα γεγονότα που διαδραματίσθηκαν στα ελ-
ληνικά στρατιωτικά επιτελεία, τις πρώτες ημέρες 
της Ιταλικής επίθεσης, είναι καταπληκτικά. Το 
βράδυ της δεύτερης κιόλας ημέρας του πολέ-
μου, της 30ής Οκτωβρίου, το Γεν. Στρατηγείο με 
Αρχιστράτηγο τον Αλέξανδρο Παπάγο, έστειλε 
στον Μέραρχο της Ηπείρου τηλεγραφική δια-
ταγή: «Παρακαλώ έχητε πάντοτε υπ’ όψη σας…
προσπάθειαί σας διά διεκδίκησιν εθνικού εδά-
φους Ηπείρου, δεν πρέπει να σας ανάγωσιν εις 
φθοράν μέσων…». Ο Διοικητής της Μεραρχίας 
δεν μετέβαλε καθόλου τις αρχικές του αποφά-
σεις και παρέμεινε σταθερά στις θέσεις του γύ-
ρω από την άμυνα κοντά στα σύνορα.

Κατά τη διάρκεια της νύχτας, εστάλη και νέα 
τηλεγραφική διαταγή από το Γεν. Στρατηγείο 
της Αθήνας στη Μεραρχία που καθόριζε να μη 
φθείρει τις δυνάμεις της κοντά στα σύνορα, αλ-
λά να κινηθεί για να καλύψει το Μέτσοβο και 
την Αιτωλοακαρνανία. Και μετά τη λήψη αυτής 
της διαταγής, ο υποστράτηγος Χαράλαμπος Κα-
τσιμήτρος δεν μεταβάλλει τις αποφάσεις του. 
Εμμένει σταθερά στην αρχική του απόφαση και 
ετοιμάζεται με τα μέσα που έχει και τις ηθικές 
δυνάμεις της μεραρχίας του να αναμετρηθεί με 
τον αντίπαλό του, βέβαιος ότι θα αποκρούσει 
την επίθεσή του.

Στις 30 Οκτωβρίου οι Ιταλοί προχωρούσαν 
σα μια ανοιγμένη βεντάλια στα χώματά μας μέ-
σα από τα σύνορα της πατρίδας μας. Θα νόμιζε 
κανένας πως οι Ιταλοί έκαναν τις πρώτες μέρες 
αγώνα δρόμου, ότι τίποτα δεν τους σταματούσε 
πια κι ότι έτρεχαν μόνο για να προφθάσουν γρή-
γορα να καταλάβουν τα Γιάννενα. Αυτό εκφρά-
ζανε εκείνα τα υπεροπτικά λόγια του φανφα-
ρόνου Ιταλού στρατηγού Βισκόντι Πράσκα, που 
με τόση χαρά βεβαίωνε τη Ρώμη: «Tre giorni 
Gianina dopo Preveza. Tutto sette giorni» (Σε 
τρεις μέρες Γιάννενα, μετά Πρέβεζα. Σύνολο 
εφτά μέρες). Δεν ήταν όμως τόσο εύκολος ο 
περίπατος των Ιταλών κι άδικα χάρηκε ο στρα-
τηγός τους. Οι Ιταλοί δεν άργησαν να ξαφνια-
στούν από την ορμή των Ελλήνων στρατιωτών 
και του πυροβολικού τους, να χάσουν τη φόρα 
και την όρεξη για κάθοδο στα Γιάννενα και στον 

κάμπο της Πρέβεζας, που αρκετοί απ’ αυτούς τα 
είδαν μόνο σαν αιχμάλωτοι!

Θυμάμαι ένα συγγενή μας – αξιωματικό του 
πυροβολικού στο μέτωπο – να μας διηγείται αρ-
γότερα τις προσπάθειες που έκαναν τα ελληνικά 
τμήματα για να ελαττώσουν τη διαφορά ισχύος 
με τα εχθρικά, εκμεταλλευόμενα κάθε ευκαι-
ρία. Μας εξιστορούσε ένα περιστατικό όταν η 
μονάδα πυροβολικού στην οποία υπηρετούσε, 
προετοιμαζόταν από μακρινή απόσταση να 
αιφνιδιάσει ιταλική φάλαγγα αρμάτων με βολές 
ακριβείας στο στενότερο σημείο της διαβάσε-
ώς της. Τούτο επιτεύχθηκε, η εχθρική δύναμη 
υπέστη ζημίες και το κυριότερο, όλη η εχθρική 
φάλαγγα ακινητοποιήθηκε, χωρίς να μπορέσει 
ούτε να προχωρήσει ούτε να απομακρυνθεί και 
εγκλωβίσθηκε, κάτω από τις ζητωκραυγές των 
φαντάρων μας.       

Την ίδια ημέρα, 30 Οκτωβρίου, η Μεραρχία 
μας εκδίδει ημερήσια διαταγή, που δεν μπο-
ρούσε παρά να είναι αντάξια των ηρωικών της 
παραδόσεων: «Από σήμερον η μεραρχία κατέχει 
την οργανωμένη τοποθεσία δι’ όλων των δυ-
νάμεών της. Επί της τοποθεσίας αυτής θα δο-
θή ο αποφασιστικός αγών προς τον εχθρόν. Ο 
αγών θα διεξαχθή μετά πείσματος και επιμονής 
ακαταβλήτου. Άμυνα κρατερά επί των θέσεών 
μας μέχρις εσχάτων. Ουδεμία ιδέα εις ουδένα 
να υπάρχη περί υποχωρήσεως…» (Χαράλαμπου 
Κατσιμήτρου, ‘Η Ήπειρος προμαχούσα. Η δράσις 
της VIIΙ μεραρχίας κατά τον πόλεμον 1940-41’, 
Αθήναι, 1954).

Την επομένη ημέρα, 31 Οκτωβρίου 1940, 
νέα διαταγή του Γεν. Επιτελείου Στρατού ζητού-
σε τη σύμπτυξη της Μεραρχίας. Μέραρχος και 
επιτελάρχης δεν υπάκουσαν πάλι στη διαταγή. 
Οι στρατιώτες της μεραρχίας, γενναία Ηπειρω-
τόπουλα, διατράνωναν την απόφασή τους να 
πολεμήσουν και με θυελλώδη αντεπίθεση στο 
ύψωμα Γκραμπάλα το κατέλαβαν από τους Ιτα-
λούς. Ένας τάπητας νεκρών σκέπασε τη γη πάνω 
στο ύψωμα. 

Αυτόν τον Μέραρχο, τον στρατηγό Κατσιμή-
τρο, είχα την τύχη να συναντήσω, απρόσμενα, 
και να μιλήσω μαζί του. Ήταν μια μέρα στις αρ-
χές της δεκαετίας του ’60. Πέρασα μπροστά από 
το καφενείο «Η Ελλάς» στην πλατεία Πλαστήρα 
του Παγκρατίου, όπου ο πατέρας μου έπινε κα-
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φέ με έναν άλλον ηλικιωμένο κύριο. «Ο κύριος 
ξέρεις ποιος είναι;», μου λέει ο πατέρας μου. 
«Είναι ο στρατηγός που αντιμετώπισε τους Ιτα-
λούς το ’40 πάνω στην Ήπειρο». Με έκπληξη 
στρέφω και τον κοιτάω, κι αυτός με ένα γλυκό 
μειδίαμα κούνησε με συγκατάνευση το κεφάλι 
του. Πήρα αμέσως καρέκλα και κάθισα. Λιγομί-
λητος ο στρατηγός και πολύ σεμνός. Με τα λίγα 
λόγια του, μού είπε πολλά. Κρατούσα στο χέρι 
μου, τότε, το βιβλίο «Στρατηγική» του υποναυ-
άρχου Παναγιώτη Ε. Κώνστα (έκδοση 1951). 
Ζήτησε να το δει, το ξεφύλλισε αρκετά, με πα-
ρεκάλεσε να του το δανείσω και μου ανέφερε 
τη σημαντική βοήθεια των δύο αντιτορπιλλικών 
μας που βομβάρδισαν τις εχθρικές θέσεις στις 
Σαγιάδες της Ηπείρου, τις πρώτες ημέρες της 
ιταλικής επίθεσης. Ως γνωστόν, σε ένα από τα 
πλοία αυτά, κυβερνήτης ήταν ο αντιπλοίαρχος 
τότε Παναγιώτης Κώνστας. Ο στρατηγός Κατσι-
μήτρος, Διοικητής της 8ης Μεραρχίας Ηπείρου, 
ήταν ο άνθρωπος που περισσότερο από κάθε 
άλλον Έλληνα ένιωσε τη σημασία της συνδρο-
μής του Πολεμικού μας Ναυτικού τις πρώτες 
εκείνες δύσκολες ημέρες στο μέτωπο της Αλ-
βανίας.

Ήταν τότε, όταν το αριστερό της ελληνικής 
παράταξης πιεζόταν σκληρά από τις ιταλικές δυ-
νάμεις, οι οποίες προήλαυναν κατά μήκος της 
Ηπειρωτικής ακτής. Το Γενικό Στρατηγείο ζήτησε 
επειγόντως από το Γεν. Επιτελείο Ναυτικού να 
ανακουφισθούν οι ελληνικές δυνάμεις με βοή-
θεια από τη θάλασσα. Και σαν ανταπόκριση στο 
αίτημα αυτό διετέθησαν τα αντιτορπιλλικά «Ψα-
ρά» (κυβερνήτης αντιπλοίαρχος Κώνστας) και 
«Σπέτσες» (κυβερνήτης αντιπλοίαρχος Ασημά-
κης). Σύμφωνα με την έκθεση του αρχαιοτέρου 

κυβερνήτη αντιπλοιάρχου Κώνστα, σκοπός της 
επιχείρησης εκείνης ήταν η ηθική ενίσχυση του 
αριστερού των πιεζόμενων ελληνικών στρα-
τευμάτων και η εκδήλωση στενής συνεργασίας 
Στρατού και Στόλου. Επίσης η κατάδειξη ότι ο 
ελληνικός Στόλος δύναται να κινείται ελεύθερα 
και να επιχειρεί και στο στενό Κερκύρας, πα-
ρά την κατοχή από τον εχθρό της Ηπειρωτικής 
ακτής και τη σοβαρή απειλή από εχθρικά πλοία 
επιφανείας και υποβρύχια. Επιπλέον ο σκοπός 
περιλάμβανε και την πρόκληση ζημιών στον 
εχθρό, όπου τούτο ήταν δυνατόν. Η όλη επιχεί-
ρηση της  αιφνιδιαστικής παρουσίας των ελλη-
νικών πλοίων στα ναρκοθετημένα Ηπειρωτικά 
παράλια και η επιδρομή τους κατά του δεξιού 
του εχθρικού μετώπου, με δυσμενέστατες και-
ρικές συνθήκες, διεξήχθη με άψογο τρόπο και 
αξιοσημείωτο θάρρος και απέσπασε την ικανο-
ποίηση του Γενικού Στρατηγείου. 

Λίγες ημέρες μετά τις πρώτες επιχειρήσεις 
στο μέτωπο, στις 9 Νοεμβρίου του 1940, γρά-
φει στο ημερολόγιό του ο Γιώργος Θεοτοκάς: 
«Ο εχθρός δε μας ήξερε. Ποτέ δε φαντάστηκε 
την κρυμμένη δύναμη του μικρού ομίλου των 
ανθρώπων που ζούσαν πλάι του…Νόμισε πως 
είχε να κάμει μ’ ένα κρατίδιο χωρίς τιμή, χωρίς 
παράδοση και χωρίς νου, έτοιμο να διαλυθεί και 
να πουληθεί με την πρώτη φοβέρα. Ο εχθρός 
σκέφτηκε μονάχα πως ήτανε δέκα φορές ισχυ-
ρότερος από εμάς. Δεν ήξερε τα Εικοσιένα και 
τα εκατόν πενήντα χρόνια των απελευθερωτι-
κών μας αγώνων, δεν ήξερε το Σολωμό, τον 
Κάλβο, τον Κοραή, τον Ψυχάρη, τους πυρπο-
λητές, τους ευζώνους. Τώρα αρχίζει να μας 
μαθαίνει…».

Σήμερα, οι ιστορίες του Δευτέρου Παγκοσμί-
ου Πολέμου, αφιερώνουν λίγες μόνον σειρές 
στον Ελληνο-ιταλικό Πόλεμο. Η Ελλάδα είναι 
κράτος μικρό. Γι’ αυτό ο θαυμασμός των άλλων 
κρατών κράτησε λίγο. Γι’ αυτό και η ευρωπαϊκή 
ιστοριογραφία ιεραρχεί τον πόλεμο αυτόν μόνο 
κατά το μέγεθος της υλικής του διάστασης.

Για εμάς, σαν έθνος, σαν λαό, έχει βαθειά 
σημασία. Το ’40 πραγματοποιήθηκε η εξιλέω-
ση του ελληνικού λαού. Με τη μαχητικότητα 
και την αυταπάρνησή τους οι μαχόμενοι στα 
βουνά της Ηπείρου και τις ελληνικές θάλασσες 
θέλησαν να δείξουν πρώτα στον ίδιο τους τον 

Ο Διοικητής της 8ης Μεραρχίας Ηπείρου Χαράλαμπος Κα-
τσιμήτρος (στο μέσο), με τον επιτελάρχη αντισυνταγματάρ-
χη Δρίβα και τον διοικητή πυροβολικού συνταγματάρχη 
Μαυραγάνη.
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εαυτό και μετά στους άλλους ότι ήσαν πολύ 
πιο άξιοι απ’ ό,τι έδειχναν τα γεγονότα που 
προηγήθηκαν της ιταλικής επίθεσης, δηλαδή 
η εξαντλητική αντιπαράθεση βενιζελικών και 
φιλοβασιλικών το 1916, η Μικρασιατική Κατα-
στροφή το ’22, η εκτέλεση των Έξι, και μετά οι 
κύκλοι της εκδίκησης και της αντεκδίκησης, τα 
πραξικοπήματα. Αυτός ο λαός ξέρει ότι, κατά 
βάθος, είναι ικανός να ανατρέψει καταστροφι-
κές γι' αυτόν καταστάσεις, αν χρειαστεί.

Έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον η χαρακτηριστι-
κή περιγραφή των πρώτων σκηνών της ιταλι-
κής επίθεσης από έναν Έλληνα στρατιώτη, τον 
τραυματία Χρήστο Λεβέντη, ο οποίος βρισκόταν 
σε φυλάκιο των συνόρων. 

«Ήμουνα στα σύνορα από τις 23 Αυγού-
στου. Όλοι-όλοι στο φυλάκιο καμιά τριανταριά 
άντρες. Ερχόντανε πολλοί Ιταλοί από το αντι-
κρυνό δικό τους και κουβεντιάζαμε. ‘Μπου-
όνο μαντζαρία;’ Μας ρωτούσανε. ‘Μπουόνο 
– μπουόνο’ τους απαντούσαμε. ‘Εμείς πολλά 
αεροπλάνα, σεις νιέντε’ μας πικάρανε. ‘Γκρέκο 
παλικάρι!’ τους λέγαμε μεις.

Λόγο με λόγο πιασθήκαμε στα χέρια. Γίνη-
κε ανάκριση, από μας ένας αξιωματικός, από 

αυτούς δυό. Οι δικοί μας όλο μας κυνήγαγαν 
να μην απαντάμε στους Ιταλούς, γιατί αυτοί ζη-
τούσανε «αιτίες».

Τρεις μέρες πριν από τον πόλεμο, είδαμε 
πέντε λόχους Ιταλούς να κάμνουν γυμνάσια 
στον κάμπο, με όλμους, πολυβόλα και κανό-
νια, που είχανε καμουφλάρει με κλαδιά. Εγώ τα 
'βλεπα όλα γιατί ήμουν παρατηρητής. Την Κυρι-
ακή ήλθε ένας λόχος στην Πυραμίδα και παρα-
τάχθηκε σε θέση μάχης. Ειδοποιήσαμε αμέσως 
το φυλάκιο πως οι Ιταλοί είναι στα σύνορα. 
Διαταγή: Να βγει περίπολο να δει τι κάνουν. 
Βγήκαμε, ανεβήκαμε σ’ ένα ύψωμα και περιμέ-
ναμε. Οι Ιταλοί γυρίσανε πίσω. ‘Πόλεμος;’ τους 
ρωτούσαμε. ‘Δεν ξέρουμε’ μας λέγανε.

Την άλλη μέρα τα χαράματα, γέμισε απ' αυ-
τούς ο κάμπος. Μπροστά είχανε Αλβανούς, που 
τους δείχνανε τον δρόμο. Ερχόντουσαν κρυφά 
να μας αιφνιδιάσουν. ‘Αέρα’ τους φωνάξαμε, 
μόλις τους αντιληφθήκαμε. Εκείνοι προχωρού-
σανε. Το φυλάκιό μας πήρε διαταγή να τραβη-
χτεί προς τα πίσω κι εμείς οι παρατηρητές να 
μείνουμε στη θέση μας. Τα χαράματα οι Ιταλοί 
χουμίξανε. Εμείς δεν τους κλωτσήσαμε, αλλά 
κάναμε πίσω, από λόφο σε λόφο.

Ο Αρχηγός του Στόλου  υποναύαρχος Κωνστ. Αλεξανδρής, επί  του ναρκαλιευτικού «Καρτερία», επιτηρεί  την παράδοση 
του Ιταλικού Στόλου, 16 Σεπτεμβρίου 1943.
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‘Σταθήτε εντό, να σας πούμε!’, μας φωνάζανε. 
Αέρα!, τους απαντούσαμε. Αρχίσανε να μας κτυ-
πάνε. Εκεί πληγώθηκα κι εγώ. Με πήγαν οι σύ-
ντροφοί μου σ' ένα χειρουργείο στο ποτάμι. Ώσπου 
να φτάσω στα Γιάννινα, οι δικοί μας τους πήρανε 
φαλάγγι. Τι τα θέλετε!. Αυτουνών δεν τους το λέει 
η καρδιά. Θα τους πετάξουμε στη θάλασσα και να 
με θυμόσαστε…».  

Ως μία ελάχιστη απότιση τιμής στη μνήμη των 
706 Ελλήνων ναυτικών οι οποίοι θυσίασαν την 
ζωή τους στο θαλάσσιο εκείνο αγώνα, αναφέρο-
νται κάποια περιστατικά:

---Υποβρύχιο «Πρωτεύς». Κυβερνήτης, πλω-
τάρχης Μιχαήλ Χ΄΄κωνσταντής. 

Βυθίσθηκε αύτανδρο στις 29 Δεκεμβρίου 1940 
στην Αδριατική θάλασσα, ανατολικά του Μπρίντι-
ζι, από εμβολισμό του ιταλικού τορπιλλοβόλου 
«Αntares». Είχε προηγηθεί τορπιλλική προσβολή 
του υποβρυχίου εναντίον ιταλικής νηοπομπής με 
αποτέλεσμα την βύθιση του ιταλικού οπλιταγωγού 
«Sardegna» που μετέφερε ενισχύσεις στον εχθρό. 
Απωλέσθησαν οι 48 άνδρες του υποβρυχίου. 

Αφιέρωση σε απολεσθέντα από τη μητέρα του:
Νικολαράκος Κυριάκος του Χρήστου

Αρχικελευστής – Μηχανικός

Σκοτώθηκε στο υποβρύχιο «Πρωτεύς»
«Στης Αλβανίας τα νερά

στης θάλασσας τα σπλάχνα
εργάζεται ο Κούλης μου
και δε θυμάται Μάννα. 

 Η ΜΑΝΝΑ ΣΟΥ».

Υποβρύχιο «Κατσώνης». Κυβερνήτης, αντιπλοί-
αρχος Βασίλης Λάσκος.

Βυθίσθηκε στις 14 Σεπτεμβρίου 1943, ανοικτά 
της Σκιάθου, μετά από ηρωικό αγώνα με γερμανική 
κορβέτα. Απωλέσθησαν συνολικά 32 άνδρες, 15 
αιχμαλωτίσθηκαν και τρεις διέφυγαν κολυμπώ-
ντας.

Αφιέρωση στη μνήμη του κυβερνήτη Βασίλη 
Λάσκου:

«…Σκέψου, αδερφέ μου,
Πλοίαρχοι πόσοι κει, στα βάθη,

Στέκουν
τώρα

στο τιμόνι
πιστοί στα καταποντισμένα σας καράβια.

Και ‘πρόσω, πρόσω…’ θα κραυγάζουν μόνοι…».
(Στέφανου Μπολέτση, απόσπασμα από την 

συλλογή «Ραψωδία» 1940-1946).

Το υποβρύχιο «Παπανικολής» βυθίζει τα ιταλικά μεταγωγικά «Linguria» και «Lombardia», 24 Δεκεμβρίου 1940 (Λαϊκή 
εικόνα).  
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Η Πατρίδα ανακοινώνει την απώλεια ναύτη 
στην οικογένειά του:

«Φωστιέρης Γεώργιος
Δίοπος – τεχνίτης

Σκοτώθηκε στις 11 Ιουλίου 1944 
στη Μέση Ανατολή

ΒΑΣΙΛΙΚΟΝ ΝΑΥΤΙΚΟΝ              46130
ΑΡΧΗΓΟΣ ΣΤΟΛΟΥ

ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΑΡΧΗΓΟΥ
Προς την

Οικογένειαν του Ρουσσέτου Φωστιέρη
Μετά βαθυτάτης θλίψεως σας γνωρίζομεν 

τον θάνατον του αειμνήστου Γεωργίου Φωστι-
έρη, Διόπου, επισυμβάντα την 11.7.44 εν τη 

εκτελέσει του καθήκοντος, εν καιρώ πολέμου, 
όπερ εξετέλει μετ' αφοσιώσεως, θάρρους και 

πατριωτισμού.
Η μνήμη του θα μείνει ζωντανή εις τας 

ψυχάς των συμπολεμιστών του και συναδέλ-
φων του και αιωνία εις όλους τους Έλληνας. 
Η Πατρίς εις ένδειξιν αναγνωρίσεως της συμ-

μετοχής του μέχρι του θανάτου του εις τον 
αγώνα δια απελευθέρωσίν της, ελάξευσε το 

όνομά του εις την πλάκαν των υπέρ Πατρίδος 
πεσόντων, την εντοιχισθείσαν εις Μητρόπολιν 

Αλεξανδρείας.
Η θυσία του εις τον βωμόν της Πατρίδος 

οφείλει να πληροί δι’ υπερηφάνων αισθημά-
των τας καρδίας υμών και να σας παρηγορή 

εις το βαρύ πένθος σας.
Μετά τιμής

Ο Αρχηγός Στόλου
Αντιναύαρχος Πέτρος Βούλγαρης».

Ο Οκτώβριος φέρνει πάντα στην εθνι-
κή μνήμη το Έπος του 1940. Ανακαλεί ιερές 
μαρτυρίες έξαρσης, ηρωισμού και πίστης ενός 
μικρού λαού, του λαού μας, που κυριολεκτικά 
ξάφνιασαν τον κόσμο. Εχθροί και φίλοι και αδι-
άφοροι παρακολουθούσαν τον αγώνα εκείνο 
στα κακοτράχαλα βουνά της Ηπείρου και της 
Αλβανίας με κατάπληξη. Ήταν τότε, που ο Στρα-
τής Μυριβήλης έγραφε: 

«Μόνο ένας οργανισμός πλημμυρισμένος 
από τη χαρά και τη δόξα της ζωής έχει τη δύ-
ναμη να ορμά προς τη θυσία με τόσο κέφι» (15 
Νοεμβρίου 1940).

Καθώς κυλούν οι καιροί, η αισιοδοξία γίνεται 
ολοένα δυσκολότερη. Ας (προσ)ευχηθούμε να 
μη μας απολείψει ποτέ!

Σήμερα, ανεβαίνουμε πάλι δύσκολα βουνά, 
μιας οικονομίας παραλυμένης και μιας κοινω-
νίας σε κρίση αξιών, αλλά πάλι αγαντάρουμε, 
πεισμώνουμε, γιατί είμαστε ο ίδιος λαός. Και 
προχωράμε με το κεφάλι ψηλά, χωρίς να χά-
σουμε πάλι το κέφι, γιατί είμαστε ο ίδιος λαός. 
Δεν μπορούμε να κάνουμε διαφορετικά, είμαστε 
χρεωμένοι τη θυσία του ’40 και θα τραβήξουμε 
πάλι μπροστά με το χαμόγελο στα χείλη. 

Βιβλιογραφία
-   Churchill Winston, “The Second World War” (an 

abridged edition), Castel – London, 1959.
- “Η Καθημερινή”, “28 Οκτωβρίου 1940 – 70 χρό-

νια μετά”, ειδική έκδοση, 28 Οκτωβρίου 2010.
- Ιστορική και Εθνολογική Εταιρεία της Ελλάδος, 

“Το Έπος του ’40 – Λαϊκή Εικονογραφία”, Αθήνα 
1987.

- Λισμάνη Δημητρίου, πλωτάρχου Β.Ν., “Η Ναυτική 
Παράδοση των Ελλήνων”, Α΄ Βραβείο διαγωνι-
σμού Ν. Επιθεωρήσεως -1968, έκδοση “Ναυτική 
Επιθεώρησις” Nοέμ.- Δεκέμ. 1968.

- Μινώτου Σπύρου, “Η Εποποιΐα του 40 – 41” 
(όπως τη ζήσανε και μου αφηγήθηκαν οι ηρωικοί 
τραυματίες όλων των μαχών), Αθήνα 1981.

- Παΐζη – Παραδέλη Κωνσταντίνου, αντιναυάρχου 
ε.α., “Hρώων Πεσόντων Πολεμικού Ναυτικού 
στους Πολέμους 1940-1945”, ανάτυπο συλλο-
γής ναυτικών εκδόσεων, Ναυτική Επιθεώρηση, 
Σεπτ.-Οκτ. 1990.

- Παπαδάκη Β. Π., Πρέσβεως της Ελλάδος, “Διπλω-
ματική Ιστορία του Ελληνικού Πολέμου 1940-
1945”, Αθήναι, 1956.

- Σπυροπούλου Μερόπης Ν., “Στην Εποποιΐα του 
1940 – 1941 με πίστη. Αποσπάσματα από γρα-
πτές μαρτυρίες”, Αθήνα 2009.

- Φωκά Δημητρίου Γ., αντιναυάρχου, «Έκθεσις επί 
της Δράσεως του Β. Ναυτικού κατά τον Πόλεμον 
1940-1944», έκδοσις Ιστορικής Υπηρεσίας Β.Ν., 
Αθήναι, 1953.



90  Ναυτική Επιθεώρηση | Τεύχος 593 & 594-Τομος 175

Το Γερμανικό Ναυτικό στο Αιγαίο κατά 
τον  B' ΠΠ η σκιά της σβάστικας πάνω  
από τις ελληνικές θάλασσες 
Μέρος Α΄: Απρίλιος 1941 - Νοέμβριος 1943

Του Γιάννη Τερνιώτη
Μηχανικού Αεροσκαφών
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Το ελληνικό υποβρύχιο «Τρίτων» ζωγραφισμένο στη γέφυ-
ρα του καταδιωκτικού UJ 2102. Το γερμανικό καταδιωκτικό 
βύθισε το Τρίτων βόρεια του στενού του Καφηρέα κοντά 
στις ακτές της Εύβοιας. Η διάτρητη σημαία του Τρίτωνα που 
πρόλαβαν οι Γερμανοί να πάρουν από τον πυργίσκο, επι-
στράφηκε στο Ελληνικό Ναυτικό τριάντα χρόνια αργότερα 
από τον ίδιο τον κυβερνήτη του καταδιωκτικού πλοίαρχο 
Gero Kleiner.

O  Γιάννης  Τερνιώτης  γεννήθηκε το 
1952 στην Αθήνα και είναι απόφοιτος 
του Λυκείου Ευαγγελικής Σχολής Ν. 
Σμύρνης. Σπούδασε Μηχανικός Αερο-
σκαφών και υπηρέτησε στη συνέχεια 
από το 1972 έως το 1976 στις Δυ-
νάμεις Τεθωρακισμένων του Ε.Σ (Ελ-
λάδα και Κύπρο). Εργάστηκε κατόπιν 
σαν μηχανικός α/φών στην Ολυμπια-
κή Αεροπορία, όπου από το 1989 του 
ανατέθηκαν καθήκοντα Επιθεωρητού 
Ποιοτικού Ελέγχου Συντήρησης Αερο-
σκαφών. Συμμετείχε εκτός των άλλων 
σαν εκπρόσωπος της ΟΑ, στην Επιτρο-
πή Διερεύνησης δυστυχήματος του 
κυβερνητικού α/φους Falcon 900 SX-
ECH (το 1999) και ως εμπειρογνώμων 
στην Ελλάδα της εταιρίας BOEING, 
για το δυστύχημα της HELIOS Airlines 
Β737-300 5Β-DBY (το 2005). Από το 
1995, αρθρογραφεί τακτικά σε περι-
οδικές εκδόσεις Στρατιωτικής, Ναυ-
τικής και Αεροπορικής Ιστορίας, ενώ 
προσφέρει ακόμα υπηρεσίες Quality 
Management σε αεροπορική εταιρία 
στην Ελλάδα.
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Τον Φεβρουάριο του 1941, δύο μήνες 
πριν από τη γερμανική εισβολή στην Ελλάδα, 
η Ανώτατη Διοίκηση του Γερμανικού Ναυτικού 
(Oberkommando der Kriegsmarine - OKM) ανέ-
θεσε στον ναύαρχο Καρλ Γκέοργκ Σούστερ τα 
καθήκοντα του Admiral Z (Ναυάρχου Ζ), με έδρα 
τη Βουλγαρία. Ο Σούστερ είχε ήδη υπηρετήσει ως 
ναυτικός διοικητής στη Γαλλία, όπου ήταν υπεύθυ-
νος για την προετοιμασία της αμφίβιας απόβασης 
που σχεδίαζαν να πραγματοποιήσουν οι Γερμανοί 
στη Βρετανία. Καθώς άρχισαν να συγκεντρώνο-
νται στη Βουλγαρία, οι αεροπορικές, τεθωρακισμέ-
νες και μηχανοκίνητες δυνάμεις της Wehrmacht 
για να επιτεθούν εναντίον της Ελλάδας και της 
Γιουγκοσλαβίας, η αποστολή του Γερμανού ναυ-
άρχου ήταν ξεκάθαρη: να προετοιμάσει και να συ-
ντονίσει τα λιγοστά διαθέσιμα στην περιοχή πλωτά 
μέσα που θα χρησιμοποιούσαν οι εισβολείς για την 
κατάληψη των νησιών του Αιγαίου και της Κρήτης.

Ο ναύαρχος Σούστερ έφθασε στη Σό-
φια στις 31 Μαρτίου 1941 και ανέλαβε τα νέα 
του καθήκοντα. Στο επιτελείο του ανήκαν ο 
Marinebefehlshaber A (επικεφαλής αξιωματικός 

Ναυτικού Α), υπεύθυνος για την περιοχή του Αιγαί-
ου, και ο Marinebefehlshaber Β για τη Μαύρη θά-
λασσα αντίστοιχα. Ο υποναύαρχος Χανς-Χούμπερτ 
φον Στος, επιφορτισμένος με την εκτέλεση των 
ναυτικών επιχειρήσεων στην Ελλάδα, ήταν ήδη 
στη Βουλγαρία από τις 10 Μαρτίου. Λίγες ημέρες 
μετά την έναρξη της εισβολής στην Ελλάδα και την 
κατάληψη της Θεσσαλονίκης που ακολούθησε, ο 
φον Στος εγκαταστάθηκε στο κτίριο της Ναυτικής 
Διοίκησης Βόρειας Ελλάδας στις 13 Απριλίου και 
μέχρι το τέλος του ίδιου μήνα μετακινήθηκε στην 
Αθήνα. 

Το μείζον πρόβλημα του Γερμανικού Ναυτικού 
(Kriegsmarine) στην περιοχή του Αιγαίου, ήταν 
τα λιγοστά έως ελάχιστα διαθέσιμα πλωτά μέσα 
για τις ανάγκες των αμφίβιων επιχειρήσεων που 
σχεδιάζονταν να πραγματοποιηθούν. Παράλληλα, 
το Ιταλικό Βασιλικό Ναυτικό (Regia Marina) ήταν 
απρόθυμο να εμπλέξει τις μεγάλες μονάδες του 
στην ανατολική Μεσόγειο, λόγω της παρουσίας  
του Βρετανικού Στόλου. Έτσι, αναπόφευκτα, οι Γερ-
μανοί στράφηκαν στην επίταξη όσων μεγάλων και 
μικρών αλιευτικών σκαφών βρέθηκαν στα ελληνι-
κά λιμάνια, καθώς και κάθε άλλου είδους πλωτών 
μέσων, όπως π.χ. φορτηγίδες, ρυμουλκά, θαλα-
μηγούς, αλλά και πολεμικά σκάφη του Ελληνικού 
Ναυτικού τα οποία δεν μπόρεσαν να διαφύγουν, 
ή είχαν εγκαταλειφθεί εξαιτίας των ζημιών που 
είχαν υποστεί.

Στις 14 Απριλίου τμήματα της 164 και της 50ής 
Μεραρχίας Πεζικού χρησιμοποίησαν επιταγμένα 
αλιευτικά σκάφη (στα οποία επέβαιναν και άνδρες 
του Γερμανικού Ναυτικού) που ρυμουλκούσαν με-
γάλες φουσκωτές λέμβους και κατέλαβαν, μετά 
από μικρές αψιμαχίες, τα νησιά Θάσο και Σαμο-
θράκη. Στις 24 Απριλίου οι γερμανικές δυνάμεις 
με καΐκια από το λιμάνι του Βόλου αποβιβάστηκαν 
στη βόρεια Εύβοια. 

Ο επόμενος σημαντικός στόχος των Γερμανών 
στο Αιγαίο ήταν η νήσος Λήμνος, λόγω της στρα-
τηγικής θέσης της στην είσοδο των στενών των 
Δαρδανελίων. Για την επιχείρηση αυτή οι δυνάμεις 
του Kriegsmarine στο Αιγαίο χρησιμοποίησαν ένα 
από τα διαθέσιμα πλοία του εμπορικού ναυτικού 
που έπλεε στην περιοχή. Επρόκειτο για το φορ-
τηγό πλοίο "Delos", που ανήκε σε μια γερμανική 
ναυτιλιακή εταιρία, το οποίο είχε αποκλειστεί στη 
Μεσόγειο μετά την έναρξη του πολέμου. Οι Γερ-

Χάρτης κατανομής των γερμανικών περιφερειακών διοι-
κήσεων για τον έλεγχο του Αιγαίου, μετά την κατάληψη της 
Ελλάδας το 1941.
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μανοί χρησιμοποίησαν αρχικά έναν λόχο του 382 
Συντάγματος της 164 Μεραρχίας Πεζικού, ο οποί-
ος με οκτώ καΐκια από τη Σαμοθράκη αποβιβάσθη-
κε στην περιοχή Πουρνιές στις βόρειες ακτές της 
Λήμνου. Στο "Delos", με κυβερνήτη τον πλωτάρχη 
Μπίερμαν, επιβιβάστηκε στην Καβάλα το ΙΙ/382 
Τάγμα Πεζικού, τμήμα του οποίου αποβιβάσθηκε 
με λέμβους επίσης στις Πουρνιές για να ενισχύσει 
το γερμανικό προγεφύρωμα και έπειτα οι υπό-
λοιπες δυνάμεις στον Μούδρο. Οι λιγοστές βρε-
τανικές δυνάμεις που στάθμευαν στο νησί είχαν 
ήδη υποχωρήσει, ενώ ένας ελληνικός λόχος της 
φρουράς παραδόθηκε, έπειτα από μικρές τοπικές 
μάχες διάρκειας μερικών ωρών. 

Στο μεταξύ με παρόμοιες επιχειρήσεις και με 
τη χρησιμοποίηση δύο ακόμα μικρών φορτηγών 
πλοίων, του "Νοrburg" και του "Ithaka", το 440 
Σύνταγμα της 164 Μεραρχίας Πεζικού κατέλαβε 
τις επόμενες ημέρες τα νησιά Μυτιλήνη και Χίο. 
Η Μήλος προσήλκυσε το ενδιαφέρον των Γερμα-
νών λόγω της στρατηγικής θέσης της στο κέντρο 
του Αιγαίου, επειδή η Luftwaffe επιθυμούσε να 
κατασκευάσει εκεί ένα αεροδρόμιο για προσγει-
ώσεις ανάγκης. Πριν από την αποβίβαση της μο-
νάδας του γερμανικού Μηχανικού με το αλιευτικό 
"Βησσαρίων", έγινε μία αναγνώριση στη Μήλο από 
ένα απόσπασμα 120 ανδρών, με επικεφαλής τον 
ανθυποπλοίαρχο Άλμπερτ Όστερλιν με το επίσης 
αλιευτικό σκάφος "Αγία Μαρίνα". Ο Όστερλιν ήταν 
πριν από τον πόλεμο αξιωματικός του Εμπορικού 
Ναυτικού και είχε επιστρατευθεί από το 1940, 

ενώ από τον Απρίλιο του 1941 τοποθετήθηκε στο 
επιτελείο του υποναυάρχου φον Στος. Ο ανθυπο-
πλοίαρχος και οι άνδρες του αποβιβάστηκαν στην 
περιοχή του Αδάμαντα της Μήλου όπου επρόκει-
το να κατασκευαστεί το γερμανικό αεροδρόμιο. 
Στη συνέχεια εξερευνώντας το νησί, ο Όστερλιν 
ανακάλυψε σε έναν κόλπο το μεγάλο ξύλινο καΐκι 
"Αγία Τριάς". Έκπληκτοι οι Γερμανοί, βρήκαν στο 
εσωτερικό του 125 Βρετανούς και πολλούς Έλ-
ληνες στρατιωτικούς που προσπαθούσαν με τον 
τρόπο αυτό να φθάσουν στην Κρήτη. Όλοι τους 
παραδόθηκαν αμέσως χωρίς αντίσταση.

Στη Μάχη της Κρήτης
Μετά την ολοκλήρωση της κατάληψης της 

ηπειρωτικής Ελλάδας στο τέλος του Απριλίου 
1941, οι γερμανικές δυνάμεις επιτάχυναν τις προ-
ετοιμασίες για την επιχείρηση "Merkur" ("Ερμής"), 
δηλαδή την κατάληψη της Κρήτης. Τα σχέδιά τους 
προέβλεπαν τη ρίψη ή τη μεταφορά με αεροσκάφη 
Ju 52 και ανεμόπτερα εφόδου DFS 230, 8.000 
περίπου αλεξιπτωτιστών του XΙ Fliegerkorps (XI 
Αεροπορικού Σώματος) κατά την πρώτη ημέρα της 
επιχείρησης. Θα ακολουθούσε αμέσως η μεταφο-
ρά 6.300 ανδρών των Ορεινών Δυνάμεων του 
στρατηγού Ρίγκελ, εφοδίων και βαρέων όπλων 
δια θαλάσσης και η αποβίβασή τους στις περιοχές 
Μάλεμε και Ηρακλείου. 

Η σημασία που απέδιδαν οι Γερμανοί στις 
θαλάσσιες μεταφορές ενισχύσεων προς το νησί 
και ο ρόλος που θα διεδραμάτιζε το προσωπικό 

Επιβίβαση γερμανικών στρατευμάτων τα οποία προορίζονται να μεταφερθούν στη Λήμνο, στο ατμόπλοιο "Delos", τον 
Απρίλιο του 1941 στην Καβάλα 
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του Kriegsmarine ήταν καθοριστικά στοιχεία για 
την επιτυχία της επιχείρησης αυτής. Η έναρξη της 
εισβολής στην Κρήτη, η οποία ήταν αρχικά προ-
γραμματισμένη για τις 15 Μαΐου, αναβλήθηκε για 
λίγες ημέρες. Αιτία ήταν η καθυστέρηση της άφι-
ξης ενός πλοίου, που μετέφερε από λιμάνι της Ιτα-
λίας ποσότητες βενζίνης που χρειάζονταν για τη 
λειτουργία της μεγάλης αεροπορικής αρμάδας της 
Luftwaffe, η οποία συγκεντρωνόταν ήδη στα Ελ-
ληνικά αεροδρόμια. Το πλοίο αυτό, πλέοντας από 
τον Κορινθιακό προς τον Πειραιά, εγκλωβίστηκε 
στον ισθμό της Κορίνθου από τα συντρίμμια της 
εκεί ανατιναγμένης γέφυρας. Για τον απεγκλωβι-
σμό του χρειάστηκε να έλθουν από τη Γερμανία 
αεροπορικώς ειδικά συνεργεία δυτών, τα οποία 
εκκαθάρισαν τον βυθό της διώρυγας από τα με-
γάλα εμπόδια, μέχρι τις 17 Μαΐου.

Στις 20 Μαΐου άρχισε η επιχείρηση "Μerkur" 
με την προσγείωση των αεραγημάτων του Συ-
ντάγματος Εφόδου στο Μάλεμε και τις ρίψεις των 
αλεξιπτωτιστών του 3ου Συντάγματος στα Χανιά, 
του 2ου Συντάγματος στο Ρέθυμνο και του 1ου 
Συντάγματος στο Ηράκλειο. Όμως, παρά τον μεγά-

λο αριθμό των ανδρών που μετέφεραν στο νησί 
κατά την πρώτη ημέρα της εισβολής, οι Γερμανοί 
υπέστησαν μεγάλες απώλειες, ενώ μέχρι τις πρώ-
τες νυκτερινές ώρες η κατάσταση γι’ αυτούς ήταν 
ιδιαίτερα κρίσιμη εφόσον είχαν αποτύχει να κατα-
λάβουν τους αντικειμενικούς τους στόχους.

Όλα εξαρτώντο πλέον από την άφιξη των ενι-
σχύσεων από τη θάλασσα. Ο ναύαρχος Σούστερ 
ήταν ήδη στην Αθήνα προετοιμάζοντας τις από 
θαλάσσης μεταφορές, ενώ ο πλωτάρχης Χάιν-
ριχ Μπάρτελς από το επιτελείο του, οργάνωσε τη 
συγκέντρωση του Leichtflotille 1 (1ου Ελαφρού 
Στολίσκου) από 25 επιταγμένα αλιευτικά σκάφη 
διαφόρων μεγεθών και ενός μικρού ατμόπλοιου 
στον Πειραιά για τη μεταφορά 2.300 ανδρών των 
Ορεινών Κυνηγών προς το Μάλεμε. Εξάλλου 38 
ακόμα παρόμοια μικρά σκάφη συγκεντρώθηκαν 
στα λιμάνια της Χαλκίδας, του Λαυρίου και των 
Μεγάρων για τη μεταφορά 4.000 ανδρών της 
Μεραρχίας Ορεινών Κυνηγών, εφοδίων και βα-
ρέων όπλων προς την περιοχή του Ηρακλείου 
(Leichtflotille 2). Μερικά από αυτά τα αλιευτικά 
σκάφη εξοπλίστηκαν με ελαφρά αντιαεροπορι-

Άφιξη του υποβρυχίου U-596 στον ναύσταθμο της Σαλαμίνας, στα τέλη του 1941.
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κά όπλα και, εκτός από τα μικρά αποσπάσματα 
ανδρών του Γερμανικού Ναυτικού που τα επάν-
δρωσαν, παρέμειναν οι κυβερνήτες και μερικοί 
ακόμα άνδρες από τα ελληνικά πληρώματά τους. 
Επικεφαλής του Leichtflotille 1 τέθηκε ο αντιπλοί-
αρχος Ντε Βαντίερ, έχοντας ως βοηθό του τον 
ανθυποπλοίαρχο Όστερλιν, ενώ για τη συνοδεία 
του στολίσκου διατέθηκε το ιταλικό τορπιλοβόλο 
"Lupo". Στον Leichtflotille 2 τέθηκε επικεφαλής ο 
αντιπλοίαρχος Λιπίνσκι, ο οποίος επέβαινε στο ιτα-
λικό τορπιλοβόλο της συνοδείας τους "Sagittario".

Παρόλο που στη συγκρότηση των σκαφών 
του δεύτερου στολίσκου σημειώθηκε αργοπορία, 
ο πρώτος γερμανικός στολίσκος απέπλευσε από 
το λιμάνι του Πειραιά στις 19 Μαΐου και κατά τα 
μεσάνυκτα είχε προσεγγίσει τη Μήλο. Οι άνδρες 
των Ορεινών Δυνάμεων είχαν αρχίσει να δυσφο-
ρούν περιορισμένοι στα βρώμικα ξύλινα αμπάρια 
και στα καταστρώματα των ελληνικών καϊκιών 
που έπλεαν με μικρή ταχύτητα κυρίως με τα πα-
νιά ή με την προσθήκη μιας μικρής μηχανής, κλυ-
δωνιζόμενα από τη θαλασσοταραχή. Στο μεταξύ, 
αργά τις απογευματινές ώρες της ίδιας ημέρας, 

ένα βρετανικό αναγνωριστικό αεροσκάφος εντό-
πισε τις κινήσεις της γερμανικής νηοπομπής στο 
Αιγαίο και ενημέρωσε τη διοίκηση του Στόλου 
Μεσογείου, τα σκάφη του οποίου διατάχθηκαν να 
λάβουν τις ακόλουθες θέσεις: η Δύναμη "Α" του 
υποναυάρχου Ρόουλινκς, η οποία αποτελείτο από 
τα θωρηκτά "Warspite" και "Valiant" και συνοδευ-
όταν από οκτώ αντιτορπιλικά, θα έσπευδε δυτικά 
της Κρήτης, σε επιφυλακή για πιθανή επέμβαση 
του Ιταλικού Στόλου. Η Δύναμη "D" του υποναυάρ-
χου Γκλήνι, η οποία περιελάμβανε τα καταδρομικά 
"Dido", "Azax" και "Orion", καθώς και τέσσερα αντι-
τορπιλικά, θα έπρεπε να σπεύσει στο Αιγαίο κατά 
μήκος των νότιων ελληνικών παραλίων, ερευνώ-
ντας για τη γερμανική νηοπομπή. Η Δύναμη "C" του 
υποναυάρχου Κινγκ με τα καταδρομικά "Naiad" και 
"Perth" και τέσσερα ακόμα αντιτορπιλικά, θα έπρε-
πε να πλεύσει επίσης προς το Αιγαίο διαμέσου των 
στενών της Κάσου. Τέλος, δύο ακόμα βρετανικά 
καταδρομικά, το "Fiji" και το "Gloucester", ανέλα-
βαν περιπολία νοτιοδυτικά της Κρήτης. 

Την επόμενη νύκτα ο Leichtflotille 1 συνέχιζε 
να πλέει προς νότο με αντίθετο άνεμο, ο οποίος 

Ο ναύσταθμος της Σαλαμίνας μετά την κατάληψή του από τους Γερμανούς. Στο κέντρο της φωτογραφίας διακρίνεται το 
αντιτορπιλικό "Βασιλεύς Γεώργιος" μέσα στην πλωτή δεξαμενή, ενώ αριστερά τα δύο μισοβυθισμένα παλαιά θωρηκτά 
"Λήμνος" και "Κιλκίς" 
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επιβράδυνε περισσότερο τα βαρυφορτωμένα 
καΐκια. Ενώ ξημέρωνε η 21η Μαΐου, οι επικε-
φαλής από τα καταστρώματα μπορούσαν με τα 
κιάλια να διακρίνουν στον μακρινό ορίζοντα τις 
κορυφές των βουνών της Κρήτης. Τότε ακριβώς 
η Luftwaffe, με επείγοντα σήματα, ενημέρωσε τη 
γερμανική ναυτική διοίκηση για την παρουσία των 
βρετανικών πολεμικών σκαφών στην περιοχή 
τους και έτσι ο ναύαρχος Σούστερ διέταξε να επι-
στρέψει η νηοπομπή στη Μήλο. 

Με το πρώτο φως της ημέρας εκατοντάδες 
βομβαρδιστικά αεροσκάφη της Luftwaffe και της 
Ιταλικής Αεροπορίας άρχισαν να εκτελούν σαρω-
τικές επιδρομές από τα αεροδρόμια της νότιας Ελ-
λάδας και της Δωδεκανήσου, εναντίον των πλοίων 
του Βρετανικού Ναυτικού στο Αιγαίο. Οι σφοδροί 
αεροπορικοί βομβαρδισμοί συνεχίστηκαν καθ' όλη 
τη διάρκεια της ημέρας προκαλώντας τη βύθιση 
ενός αντιτορπιλικού και αρκετές ζημιές σε άλλα 
σκάφη. 

Παράλληλα ο αργοπορημένος δεύτερος 
γερμανικός στολίσκος είχε αποπλεύσει και κα-
τευθυνόταν προς τις ακτές της Κρήτης. Κατά το 

μεσημέρι της 21ης Μαΐου η γερμανική διοίκηση, 
εφησυχασμένη από τις σφοδρές επιδρομές της 
Luftwaffe εναντίον του Βρετανικού Στόλου, διέτα-
ξε τον πρώτο στολίσκο να πλεύσει και πάλι προς 
νότο. Είχε πλέον καταστεί σαφές ότι ήταν αδύνατο 
η νηοπομπή να φθάσει στην Κρήτη πριν νυκτώσει 
και με αεροπορική κάλυψη. Ωστόσο άνδρες και 
εφόδια έπρεπε με κάθε τρόπο να αποβιβαστούν 
στην περιοχή του Μάλεμε, όπου η κατάσταση δια-
γραφόταν πολύ κρίσιμη για τους Γερμανούς αλε-
ξιπτωτιστές.

Λίγο πριν από τα μεσάνυκτα ο γερμανικός 
στολίσκος είχε αρχίσει να προσεγγίζει την Κρήτη, 
πλέοντας 30 περίπου χιλιόμετρα βόρεια από τις 
ακτές του Μάλεμε. Επάνω στα καΐκια και στα μικρά 
σκάφη οι επικεφαλής των στρατιωτικών τμημά-
των ήλεγχαν για τελευταία φορά τους χάρτες των 
ακτών στις οποίες θα επιχειρούσαν. Την ίδια στιγ-
μή στις ακτές οι Γερμανοί σηματωροί ετοίμαζαν 
τους φανούς καθοδήγησης, περιμένοντας ανυ-
πόμονα την απόβαση. Τότε ξαφνικά, χωρίς καμία 
προειδοποίηση, ξέσπασε η καταστροφή! Η νύκτα 
έγινε ημέρα από τις φωτοβολίδες που εξαπολύ-

Συγκέντρωση επιταγμένων καϊκιών σε ελληνικό λιμάνι, κατά την προετοιμασία μεταφοράς εφοδίων και στρατευμάτων 
προς την Κρήτη, τον Μάιο του 1941 



Τεύχος 593 & 594-Τομος 175 | Ναυτική Επιθεώρηση  97

θηκαν και τις δέσμες των προβολέων που "σπά-
θιζαν" το σκοτάδι επάνω από τη θάλασσα, ενώ με 
βρυχηθμό μηχανών και εκπυρσοκροτήσεις πυρο-
βόλων και πολυβόλων, τρία βρετανικά καταδρομι-
κά και τέσσερα αντιτορπιλικά του ναυάρχου Γκλήνι 
που καιροφυλακτούσαν, κινήθηκαν εναντίον της 
γερμανικής νηοπομπής. Από τις πρώτες στιγμές 
της επίθεσης τα καΐκια σταμάτησαν τις μηχανές και 
κατέβασαν τα πανιά τους, ελπίζοντας ότι με αυτόν 
τον τρόπο, αθόρυβα, θα κατόρθωναν με τις μικρές 
σιλουέτες τους να περάσουν απαρατήρητα.

To ιταλικό τορπιλοβόλο "Lupo" που συνόδευε 
τη νηοπομπή, ανέπτυξε ταχύτητα και δημιουργώ-
ντας ταυτόχρονα προπέτασμα καπνού ώστε να 
προσφέρει στα καΐκια την ευκαιρία να διαφύγουν, 
επιτέθηκε με αυτοθυσία εναντίον των βρετανικών 
σκαφών, εξαπολύοντας δύο τορπίλες και βάλλο-
ντας εναντίον τους με τα πυροβόλα του. Αμέσως 
όμως δέχθηκε έναν καταιγισμό βλημάτων από 
τα pom-pom του "Dido" και μία ομοβροντία από 
τα πυροβόλα του "Ajax", με αποτέλεσμα να ανα-
γκασθεί να αποσυρθεί έχοντας υποστεί μεγάλες 
ζημιές. 

Τα βρετανικά πλοία συνέχισαν ανενόχλητα 
πλέον να ερευνούν με τους προβολείς τους τη 
σκοτεινή θάλασσα. Κάθε λίγο, όταν το φως κάποι-
ου προβολέα εντόπιζε ένα καΐκι, ακολουθούσαν 
ομοβροντίες των πυροβόλων, οι οποίες το με-
τέτρεπαν σύντομα σε φλεγόμενα συντρίμμια. Τα 
πλοία του Γκλήνι εμβόλιζαν κόβοντας στη μέση τα 
μικρά σκάφη, την ώρα που ένα πλήθος Γερμανών 
στρατιωτών αγωνιούσε, προσπαθώντας να κρα-
τηθεί στην επιφάνεια της θάλασσας, επάνω στην 
οποία είχε αρχίσει να απλώνεται ένα στρώμα πε-
τρελαίου από τα ναυάγια. Επί δύο ώρες σχεδόν 
οι Βρετανοί συνέχιζαν να καταδιώκουν και να 
βυθίζουν τα περισσότερα καΐκια της νηοπομπής. 
Αργότερα, όταν τα πολεμικά άρχισαν να αποσύρο-
νται προς τα δυτικά, στην επιφάνεια της θάλασσας 
απέμειναν τα συντρίμμια των ναυαγίων που καίγο-
νταν ακόμα πριν βυθιστούν οριστικά. 

Εξίσου αποτυχημένη υπήρξε και η από-
πειρα των Γερμανών να προσεγγίσουν με τον 
Leichtflotille 2 τις ακτές της Κρήτης. Αρχικά ο προ-
ορισμός της νηοπομπής ήταν το Ηράκλειο, αλλά 
λόγω της καταστροφής του πρώτου στολίσκου, τα 
γερμανικά σκάφη διατάχθηκαν να κατευθυνθούν 
στην περιοχή του Μάλεμε. Το πρωί της 22ας Μαΐ-

ου η νηοπομπή έπλεε νότια της Μήλου, οι δε Γερ-
μανοί ήλπιζαν ότι τα βρετανικά πλοία θα δίσταζαν 
να παραμείνουν στο Αιγαίο κατά τη διάρκεια της 
ημέρας λόγω της παρουσίας της Luftwaffe. 

Η ναυτική δύναμη του ναυάρχου Κινγκ όμως, 
η οποία είχε ενισχυθεί την προηγούμενη ημέρα 
με τα καταδρομικά αντιαεροπορικής προστασίας 
"Carlisle" και "Calcuta", είχε παραμείνει στην πε-
ριοχή. 

Κατά τις 08.30' οι Βρετανοί επεσήμαναν τα 
προπορευόμενα καΐκια της νηοπομπής και επιτέ-
θηκαν εναντίον τους. Οι Γερμανοί πανικοβλήθη-
καν εμπρός στο ενδεχόμενο νέας καταστροφής, 
έκαναν μεταβολή και προσπάθησαν να διαφύγουν 
προς βορρά. Τότε το τορπιλοβόλο "Sagittario" 
παρεμβλήθηκε θαρραλέα ανάμεσα σε διώκτες 
και θύματα δημιουργώντας πυκνό προπέτασμα 
καπνού και προσπάθησε να προσελκύσει επάνω 
του τα πυρά των Βρετανών. Όμως σε αυτή την 
περίπτωση τα γεγονότα εξελίχθηκαν διαφορετι-
κά. Τα πλοία του Βρετανικού Στόλου είχαν μείνει 
εκτεθειμένα στο Αιγαίο υπό το φώς της ημέρας 
και πολύ γρήγορα άρχισαν να υφίστανται τις ανη-
λεείς εκδικητικές επιθέσεις δεκάδων γερμανικών 
αεροσκαφών. 

Μετά την αποτυχία των δύο γερμανικών νη-
οπομπών να προσεγγίσουν τις ακτές της Κρήτης 
και να ενισχύσουν τις δυνάμεις που μάχονταν 

Ο απόπλους προς την Κρήτη ενός επιταγμένου καϊκιού, 
φορτωμένου με ορεινούς κυνηγούς της 5ης Γερμανικής 
Ορεινής Μεραρχίας
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στο νησί, ο ναύαρχος Σούστερ διέταξε, στις 24 
Μαΐου, την πραγματοποίηση της επιχείρησης 
"Argonautenzug" (Αργοναύτης). Επρόκειτο για 
την προσπάθεια μεταφοράς στην Κρήτη από τον 
Πειραιά δύο ελαφρών αρμάτων Panzer II, της 
5ης Μεραρχίας Πάντσερ. Τα δύο άρματα φορ-
τώθηκαν σε μία ξύλινη φορτηγίδα, την οποία 
ρυμουλκούσε το επιταγμένο ελληνικό ρυμουλκό 
"Κένταυρος" και υπό τη διοίκηση του ανθυπο-
πλοιάρχου Όστερλιν απέπλευσαν από τον Πει-
ραιά. Η φορτηγίδα, την οποία οι Γερμανοί είχαν 
ονομάσει "Κιβωτό του Νώε", και το ρυμουλκό 
έπλευσε προς τα νότια πλέοντας κατά μήκος των 
ακτών της Πελοποννήσου, υπό την απειλή μιας 
εχθρικής αεροπορικής επίθεσης ή προσβολής 
από τα βρετανικά σκάφη. Στις 26 Μαΐου έφθα-
σαν στον όρμο Καψάλι των Κυθήρων, ενώ το 
απόγευμα της 28ης Μαΐου τα δύο άρματα απο-
βιβάστηκαν στην ακτή του Καστελίου Χανίων. Τα 
άρματα αυτά συμμετείχαν ενεργά στις τελευταίες 
μάχες στο νησί, καταστέλλοντας την αντίσταση 
των δυνάμεων οπισθοφυλακών δυνάμεων της 
Βρετανικής Κοινοπολιτείας, ενώ μέχρι την 1η 
Ιουνίου ολοκληρώθηκε η κατάληψη ολόκληρης 
της Κρήτης. 

Το Αιγαίο ξαναγίνεται πεδίο πολεμικών 
συγκρούσεων

Μετά την έναρξη της επίθεσης εναντίον της 
Σοβιετικής Ένωσης, τον Ιούνιο του 1941, το ενδι-
αφέρον του Γερμανικού Ναυτικού επικεντρώθηκε 
στις επιχειρήσεις που διεξάγονταν στην περιοχή 
της Μαύρης θάλασσας, ενώ στη Σόφια οργανώθη-
κε το Marinengruppen Kommando Sud (Ναυτική 
Διοίκηση Νότου), με διοικητή πάλι τον ναύαρχο 
Σούστερ. Στην κατεχόμενη Ελλάδα οι Ιταλοί δια-
τήρησαν τον ναυτικό επιχειρησιακό έλεγχο του 
νοτιοανατολικού Αιγαίου και του Ιονίου πελάγους, 
ενώ ο υποναύαρχος Στος στην Αθήνα, κατένειμε 
σε τέσσερις περιφερειακούς διοικητές τον έλεγχο 
των ελληνικών θαλασσών, ως εξής:

α)  Seekommandat Attika (Nαυτικός Διοικητής 
Αττικής), με έδρα τον Πειραιά, πλοίαρχος 
Μπρινκ-Μέγιερ.

β)  Seekommandat Saloniki (Ναυτικός Διοικη-
τής Θεσσαλονίκης), με έδρα τη Θεσσαλονί-
κη, αντιπλοίαρχος φον Φαλκεφρίεντ.

γ)  Seekommandat Lemnos (Ναυτικός Διοικη-

τής Λήμνου), με έδρα τη Λήμνο, πλοίαρχος 
φον Κόπελοβ.

δ)  Seekommandat Kreta (Ναυτικός Διοικητής 
Κρήτης), με έδρα τα Χανιά, πλοίαρχος Χάιν.

Στο μεταξύ στη βόρεια Αφρική η εμπλοκή, από 
τις αρχές του 1941, των δυνάμεων του Afrika 
Korps αναχαίτισε τη βρετανική επίθεση στη Λιβύη, 
αλλά και απεσόβησε την κατάρρευση των ιταλικών 
στρατευμάτων. Ο νέος κύκλος των πολεμικών συ-
γκρούσεων που άρχισε στο αφρικανικό μέτωπο, 
απαίτησε την αύξηση του ρυθμού ανεφοδιασμού 
των στρατευμάτων του Άξονα από τα ιταλικά και 
τα ελληνικά λιμάνια, υπό την κάλυψη των σκαφών 
του Ιταλικού Ναυτικού. Λόγω όμως της ταυτόχρο-
νης έναρξης της δράσης των βρετανικών υποβρυ-
χίων στο Αιγαίο, το Γερμανικό Ναυτικό προκειμέ-
νου να υποστηρίξει τις νηοπομπές ανεφοδιασμού 
προς την Αφρική και να συνοδεύσει τα πλοία που 
μετέφεραν ποσότητες πετρελαίου από τη Ρουμα-
νία διαμέσου του Βοσπόρου, επιδόθηκε, για μία 
ακόμα φορά, στην προσπάθεια συγκέντρωσης 
κάθε είδους σκαφών στον ελλαδικό χώρο. Οι 
αρχές κατοχής ανέφεραν την ύπαρξη στα ελλη-
νικά λιμάνια 800 περίπου σκαφών (πολεμικών, 
εμπορικών, θαλαμηγών, αλιευτικών, ρυμουλκών, 
ακάτων, φορτηγίδων κλπ.) και αποφασίστηκε η 
χρησιμοποίηση 105 από αυτά, τα περισσότερα 
μετά από τον εφοδιασμό με νέες μηχανές, αλλά 
και τον εξοπλισμό τους με αντιαεροπορικά όπλα 
και ανθυποβρυχιακό εξοπλισμό.

Τα περισσότερα από αυτά τα σκάφη εντάχθη-
καν στους Kustenschutzfldtille (KS-Flottille) - στο-
λίσκους παράκτιας άμυνας, των τεσσάρων περι-
φερειακών ναυτικών διοικήσεων στις περιοχές 
του Αιγαίου και χρησιμοποιήθηκαν για περιπολία, 
ανθυποβρυχιακό αγώνα, ναρκοθέτηση και ναρκα-
λιεία. Τα μικρότερα σκάφη χαρακτηρίζονταν από 
κωδικά ψηφία (GA, GM, GL και GK) και αριθμούς. 
Το ψηφίο "G" αντιστοιχούσε στο Griechenland (Ελ-
λάδα) και τα επόμενα ως εξής: "A" (Attika), στην 
περιφερειακή ναυτική διοίκηση Αττικής, "M" στη 
Μακεδονία, "L" στη Λήμνο και "K" στην Κρήτη.

Στο μεταξύ τα βρετανικά πολεμικά πλοία και 
τα αεροσκάφη της RAF, με ορμητήριο τη Μάλτα, 
προκαλούσαν μεγάλες απώλειες στις νηοπομπές 
του Άξονα που κατευθύνονταν στη βόρεια Αφρική. 
Αναγνωρίζοντας την κρισιμότητα της κατάστασης 
που δημιουργήθηκε εξαιτίας των σημαντικών ελ-
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λείψεων σε καύσιμα και εφόδια για τις επιχειρή-
σεις στις οποίες είχε εμπλακεί το Afrika Korps, το 
Γερμανικό Ανώτατο Επιτελείο αποφάσισε την ανα-
στολή των αεροπορικών επιδρομών που διεξήγε 
το X Flieger Korps (10ο Αεροπορικό Σώμα) στη 
βόρεια Αφρική και τη διάθεση των αεροσκαφών 
του για την αποτελεσματική συνοδεία των νηο-
πομπών που έπλεαν προς τα λιμάνια της Λιβύης. 

Για τον ίδιο σκοπό επίσης το Γερμανικό Ναυ-
τικό διέταξε την αποστολή ενός αριθμού υποβρυ-
χίων διαμέσου των στενών του Γιβραλτάρ στη 
Μεσόγειο. Τα U-Boote που εισήλθαν στη Μεσό-
γειο από το φθινόπωρο του 1941, θα επιχειρού-
σαν στο εξής έχοντας βάσεις στους ναυστάθμους 
της Τουλών και της Μασσαλίας στη Γαλλία, τη Λα 
Σπέτσια στην Ιταλία, την Πόλα στη Σλοβενία και 
στη Σαλαμίνα. Μετά την κατάληψη της Ελλάδας οι 
εγκαταστάσεις που διατηρούσε στη Σαλαμίνα το 
Ελληνικό Βασιλικό Ναυτικό τέθηκαν στην υπηρε-
σία της γερμανικής περιφερειακής Ναυτικής Διοί-
κησης Αττικής. Μετά την εκκαθάριση των εγκατα-
στάσεων του ναυστάθμου από τα συντρίμμια και 
τα ναυάγια που είχαν προκαλέσει οι βομβαρδισμοί 
της Luftwaffe, κατασκευάστηκαν εκεί αποθήκες 
τορπιλών, ναρκών, καυσίμων και άλλων εφοδίων.

Στη Σαλαμίνα επίσης τον Σεπτέμβριο του 1941, 
σχηματίστηκε ο 23. Unterseeboote-Flottille (23oς 
Στολίσκος Υποβρυχίων), με διοικητή τον αντιπλοί-
αρχο Φριτς Φράουενχάϊμ. Στον στολίσκο αυτόν 
εντάχθηκαν τα U-Boote U-331, U-559, U-79, 
U-371, U-97, U-75 και U-557, τα οποία έφθασαν 
σταδιακά στην Ελλάδα μέχρι το τέλος του 1941.

Τα γερμανικά υποβρύχια του 23ου Στολίσκου 
από την Σαλαμίνα σημείωσαν με τη δράση τους 
στη Μεσόγειο κατά τους επόμενους μήνες αξιό-
λογες επιτυχίες, βυθίζοντας το βρετανικό θωρη-
κτό «Barham» 31.000 t (U-331 με κυβερνήτη τον 
υποπλοίαρχο Χανς-Ντήτριχ φον Τιζενχάουζεν στις 
25 Νοεμβρίου 1941), το καταδρομικό "Galatea" 
5.220 t (U-557 με κυβερνήτη τον υποπλοίαρχο 
Όττο Πάουλσεν στις 14 Δεκεμβρίου 1941) και με-
ρικά ακόμα συμμαχικά εμπορικά σκάφη. Το 1942 
ακολούθησε η άφιξη στην Ελλάδα και άλλων U-
Boote, ενώ από τον Μάιο του ίδιου έτους ο 23ος 
Στολίσκος εντάχθηκε στη δύναμη του 29ου, ο 
οποίος από τη Λα Σπέτσια διατήρησε τον επιχειρη-
σιακό έλεγχο όλων των γερμανικών υποβρυχίων 
που δρούσαν στη Μεσόγειο μέχρι το τέλος του Β' 
ΠΠ.

Μία ακόμα αξιόλογη ναυτική μονάδα (το ση-
μαντικότερο πολεμικό σκάφος στην υπηρεσία του 
Γερμανικού Ναυτικού) που έδρασε στη Μεσόγειο, 
ήταν το πρώην ελληνικό αντιτορπιλικό «Βασιλεύς 
Γεώργιος». Το πλοίο αυτό είχε υποστεί σημαντικές 
ζημιές από τους βομβαρδισμούς της Luftwaffe 
(ρήγμα 6x4 m στην αριστερή πλευρά του σκάφους 
του και διάφορες άλλες ζημιές) κατά τη γερμανι-
κή εισβολή στην Ελλάδα και είχε ρυμουλκηθεί για 
επισκευές στον ναύσταθμο της Σαλαμίνας στις 14 
Απριλίου 1941. Μετά όμως από δεύτερο σφοδρό-
τερο αεροπορικό βομβαρδισμό του ναυστάθμου, 
κατά τη διάρκεια των εργασιών αποκατάστασης 
των ζημιών στο αντιτορπιλικό μέσα σε πλωτή δε-
ξαμενή στις 23 Απριλίου, η δεξαμενή μαζί με το 

Το αντιτορπιλικό «Hermes» (πρώην «Βασιλεύς Γεώργιος») στη Σούδα, το 1942.
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πλοίο βυθίστηκαν και εγκαταλείφθηκαν εκεί κατά 
την αποδημία του Ελληνικού Στόλου. 

Λίγες ημέρες αργότερα οι Γερμανοί ολοκλή-
ρωσαν την κατάληψη της ηπειρωτικής Ελλάδας 
και αξιολόγησαν το μισοβυθισμένο ελληνικό αντι-
τορπιλικό ως ένα πολύτιμο λάφυρο, επιδιώκοντας 
την πάση θυσία ανέλκυση και πανενεργοποίησή 
του. Για τον σκοπό αυτό χρησιμοποίησαν τα ελ-
ληνικά συνεργεία, το προσωπικό και τα μέσα που 
διέθετε ο ναύσταθμος της Σαλαμίνας, επιτυγχά-
νοντας την ανέλκυση του πλοίου στις 11 Ιουνίου 
1941 και στη συνέχεια ολοκλήρωσαν σε χρόνο 
ρεκόρ την επισκευή των ζημιών, τις οποίες είχε 
υποστεί. 

Έτσι στις 19 Ιουλίου οι εργασίες επισκευής και 
οι τροποποιήσεις στον οπλισμό του αντιτορπιλικού 
ολοκληρώθηκαν και υψώθηκε η γερμανική ση-
μαία. Το «Βασιλεύς Γεώργιος» ονομάστηκε αρχικά 
ZG-3 και στη συνέχεια «Hermes», ενώ κυβερνήτης 
του τοποθετήθηκε ο αντιπλοίαρχος Γιοχάνεσον. 
Το πλοίο αυτό στη συνέχεια προσέφερε πολύ-
τιμες υπηρεσίες στο Γερμανικό Ναυτικό κατά τη 
διάρκεια του Β' ΠΠ, συμμετέχοντας στη συνοδεία 
νηοπομπών στο Αιγαίο και προς τη βόρεια Αφρι-
κή, καθώς και σε επιχειρήσεις ανθυποβρυχιακής 
έρευνας και ναρκοθέτησης. 

Από το καλοκαίρι του 1941 η δράση των βρε-
τανικών και των ελληνικών υποβρυχίων στο Αι-

γαίο, προκάλεσε ανησυχίες στη γερμανική ναυτική 
διοίκηση και απώλειες σε έμψυχο υλικό. Αποκορύ-
φωμα αυτής της δράσης ήταν ο τορπιλισμός από 
το υποβρύχιο «Proteus» του ατμόπλοιου «Ithaka» 
κοντά στη Μήλο, στις 10 Νοεμβρίου 1941. Το 
«Ithaka» μετέφερε 507 αδειούχους Γερμανούς 
στρατιωτικούς, οι περισσότεροι από τους οποίους 
σκοτώθηκαν ή πνίγηκαν στο ναυάγιο.

Σε αυτή τη χρονική περίοδο στο Αιγαίο, το Γερ-
μανικό και το Ιταλικό Ναυτικό δεν διέθεταν πολε-
μικά πλοία εξοπλισμένα με συσκευές ηχοβολισμού 
(sonar) για ανθυποβρυχιακή έρευνα, όμως οι Γερ-
μανοί προσπάθησαν και πάλι, χρησιμοποιώντας 
λάφυρα και επιταγμένα σκάφη, να καλύψουν αυτό 
το κενό. Τα σκάφη αυτά εξοπλίστηκαν με πυροβό-
λα των 88 mm και των 20 mm, καθώς και εκτο-
ξευτήρες βομβών βυθού, τα οποία εντάχθηκαν 
στον 21. U-Jagd-Flottille (21ο Ανθυποβρυχιακό 
Στολίσκο), υπό τις διαταγές του πλωτάρχη Γκόντερ 
Μπραντ. 

Μερικά από αυτά ήταν το ελληνικό ρυμουλκό 
«Έρθα» (UJ-2105), το ναρκαλιευτικό «Στρυμών» 
(UJ-2101), η επιταγμένη θαλαμηγός «Μπριγκίτα» 
του εφοπλιστή Ευγενίδη (UJ-2102), το μικρό επι-
βατικό πλοίο «Μήλος» (UJ-2107) και τρεις ακό-
μα μικρές ελληνικές ναρκοθέτιδες, η «Τένεδος» 
(UJ-2106), η «Κοργιαλένιος» (UJ-2110) και η 
"Πάραλος" (UJ-2103). Χρησιμοποιήθηκαν επίσης 

Διέλευση της ναρκοθέτιδας "Bulgaria" από τη διώρυγα της Κορίνθου 
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δύο βρετανικά ναρκαλιευτικά, τα οποία περισυλ-
λέγησαν μισοβυθισμένα μετά τη Μάχη της Κρήτης 
στη Σούδα, το «Darvik» (UJ-2104) και το «Widnes» 
(UJ-2109). 

Ο 21ος Ανθυποβρυχιακός Στολίσκος άρχισε να 
επιχειρεί εναντίον των συμμαχικών υποβρυχίων 
που δρούσαν στο Αιγαίο, από τις αρχές του 1942. 
Συνέπεια της δράσης των γερμανικών σκαφών 
ήταν το Ελληνικό Βασιλικό Ναυτικό να απωλέσει 
δύο υποβρύχιά του: την 16η Νοεμβρίου 1942, το 
πλήρωμα του γερμανικού πλέον αντιτορπιλικού 
«Hermes» το οποίο συνόδευε το πετρελαιοφόρο 
«Cereno» και το ατμόπλοιο «Alba Julia», επεσήμα-
νε βολή τορπίλης εχθρικού υποβρυχίου εναντίον 
της νηοπομπής που έπλεε νότια της Εύβοιας. Το 
"Hermes» αμέσως εκτέλεσε έναν κύκλο ερευνώ-
ντας τη θαλάσσια περιοχή, εντόπισε τη θέση του 
ελληνικού υποβρυχίου «Τρίτων», το οποίο είχε 
πραγματοποιήσει την τορπιλική επίθεση και ανέ-
θεσε την καταδίωξή του στο επίσης συνοδό σκά-
φος UJ-2102, ενώ το αντιτορπιλικό συνέχισε να 
πλέει νοτιοδυτικά προστατεύοντας τη νηοπομπή. 
Το UJ-2102 (πρώην θαλαμηγός «Μπριγκίτα») με 
κυβερνήτη τον υποπλοίαρχο Γκέρο Κλάϊνερ, άρ-
χισε την καταδίωξη του «Τρίτωνα» και επί πέντε 
ώρες, έπειτα από τέσσερις επιθέσεις εναντίον του, 
εξαπέλυσε 50 περίπου βόμβες βυθού εναντίον 
του και ανάγκασε τελικά το κτυπημένο υποβρύ-
χιο σε ανάδυση. Ο κυβερνήτης του, υποπλοίαρχος 
Κοντογιάννης, διέταξε τότε την προσβολή του γερ-
μανικού σκάφους με το πυροβόλο και τα αντιαε-
ροπορικά όπλα του υποβρυχίου, αλλά το UJ-2102 
πρόλαβε, εξαπολύοντας σαρωτικά πυρά εναντίον 
του ελληνικού πληρώματος, να το εμβολίσει δύο 
φορές. Το «Τρίτων» τελικά βυθίστηκε παρασύρο-
ντας στον θάνατο 23 άνδρες, ενώ 30 ακόμα μέλη 
του πληρώματός του αιχμαλωτίστηκαν. 

Στη δεύτερη περίπτωση, στις 14 Σεπτεμβρίου 
1943, το UJ-2101 κατά τη διάρκεια συνοδείας μι-
ας μικρής νηοπομπής που έπλεε από την Θεσσα-
λονίκη προς τον Πειραιά, επεσήμανε στη θαλάσ-
σια περιοχή στα βόρεια των ακτών της Σκιάθου 
τη σιλουέτα ενός υποβρυχίου που καταδυόταν. Ο 
κυβερνήτης του γερμανικού σκάφους, υποπλοίαρ-
χος Φριτς Φόλχαϊμ, διέταξε επίθεση εναντίον του 
με βόμβες βυθού, οι οποίες ανάγκασαν το υπο-
βρύχιο να αναδυθεί. Στη συνέχεια ακολούθησε 
μία σύντομη μονομαχία πυροβολικού μεταξύ των 

δύο σκαφών και μετά ο εμβολισμός και η βύθιση 
του υποβρυχίου. Επρόκειτο για το «Κατσώνης», ο 
κυβερνήτης του οποίου αντιπλοίαρχος Λάσκος και 
31 ακόμα άνδρες του πληρώματός του σκοτώθη-
καν, ενώ 15 επέζησαν. 

Το Γερμανικό Ναυτικό, συνεχίζοντας τις προ-
σπάθειες για την εύρεση μεγάλων σκαφών για να 
τα χρησιμοποιήσει στις επιχειρήσεις του Αιγαίου, 
έλαβε το φθινόπωρο του 1941 από τη Βουλ-
γαρία το ατμόπλοιο «Bulgaria». Στο πλοίο αυτό 
εκτελέστηκαν εκτεταμένες τροποποιήσεις με 
προσθήκες οπλισμού και κατάλληλων εφοδίων 
στον ναύσταθμο της Σαλαμίνας, όπου μετατρά-
πηκε σε ναρκοθέτιδα και ανέλαβε υπηρεσία τον 
Μάρτιο του 1942. Μία ακόμα σημαντική ναυτική 
μονάδα που χρησιμοποιήθηκε από το Γερμανικό 
Ναυτικό στο Αιγαίο ήταν το «Drache», ένα σχετι-
κά νεότευκτο σκάφος υποστήριξης υδροπλάνων 
του Γιουγκοσλαβικού Ναυτικού. Το πλοίο αυτό 
χρησιμοποιήθηκε αρχικά από τη Luftwaffe για 
τη μεταφορά προσωπικού και εφοδίων του Χ. 
Αεροπορικού Σώματος στην Κρήτη. Τον Απρίλιο 
του 1942, το «Drache» παραχωρήθηκε στο Γερ-
μανικό Ναυτικό και μετατράπηκε σε ναρκοθέτιδα 

Ένα ελικόπτερο αναγνώρισης FI 282 "Kolibri" απονηώνεται 
από το κατάστρωμα του "Drache", για μία ανθυποβρυχιακή 
αποστολή στο Αιγαίο το 1943  
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με παράλληλη τοποθέτηση εξοπλισμού ανθυπο-
βρυχιακού πολέμου σε ναυπηγείο της Τεργέστης. 
Το σκάφος αυτό με το αντιτορπιλικό «Ηermes», 
αναδείχτηκαν ως οι σημαντικότερες ναυτικές 
μονάδες που χρησιμοποιήθηκαν από τους Γερ-
μανούς στο Αιγαίο. Εκτός από τις δεκάδες απο-
στολές ναρκοθέτησης που πραγματοποίησε σε 
διάφορες θαλάσσιες περιοχές της Ελλάδας, το 
«Drache» εφοδιάστηκε επίσης με ένα ελικόπτε-
ρο FI 282 Kolibri, το οποίο επιχειρούσε από το 
μεγάλο κατάστρωμα της πρύμνης του πλοίου και 
χρησιμοποιήθηκε σε αρκετές ανθυποβρυχιακές 
περιπολίες στο Αιγαίο. 

Για τις ανάγκες της μεταφοράς εφοδίων και 
προσωπικού μεταξύ των νησιών του Αιγαίου, 
εκτός από τα λιγοστά ατμόπλοια που διέθετε, το 
Γερμανικό Ναυτικό χρησιμοποίησε επίσης έναν 
αριθμό επιταγμένων μικρών μότορσιπς. Το 1942 
για να καλυφθούν οι ανάγκες μεταφοράς οχημά-
των, μεγάλων πυροβόλων και τεθωρακισμένων, 
οι Γερμανοί ανέθεσαν σε ναυπηγείο του Παλέρμο 
τη συναρμολόγηση 20 Marinefahrprame-MFP 
(Φορτηγίδων Ναυτικού) από προκατασκευασμέ-
να τμήματα που έφθαναν στην Ιταλία σιδηροδρο-
μικώς από τη Γερμανία.

Στη συνέχεια οι μηχανοκίνητες αποβατικές 
φορτηγίδες διατέθηκαν για τη μεταφορά εφοδί-
ων προς τη βόρεια Αφρική και κατόπιν ένα άλλο 
ναυπηγείο στη Βουλγαρία ανέλαβε τη συναρμο-
λόγηση πλοιαρίων του τύπου αυτού, που προορί-
ζονταν για να χρησιμοποιηθούν στις επιχειρήσεις 
στη Μαύρη θάλασσα και για να αποσταλούν στο 
Αιγαίο διαμέσου των στενών του Βοσπόρου. Τα 
προκατασκευασμένα τμήματα των φορτηγίδων 
MFP προέρχονταν από εργοστάσια της Γερμανίας, 
της Ολλανδίας και του Βελγίου και έφθαναν στη 
Βουλγαρία με οδικά, σιδηροδρομικά και πλωτά 
μέσα, τα οποία χρησιμοποιούσαν ποταμούς της 
κεντρικής Ευρώπης και τελικά έπλεαν κατά μήκος 
της διαδρομής προς τις εκβολές του Δούναβη. Με 
τον τρόπο αυτόν έφθασαν στη Μεσόγειο κατά τα 
επόμενα χρόνια 17 E-Boote (τορπιλάκατοι), 18 R-
Boote (περιπολικά σκάφη) διαφόρων τύπων και 
40 περίπου εξοπλισμένες μηχανοκίνητες φορτη-
γίδες MFP.

Aς σημειωθεί εδώ ότι λόγω των διεθνών 
συνθηκών που ίσχυαν περί της απαγόρευσης 
του διάπλου πολεμικών σκαφών από τα στενά 
του Βοσπόρου κατά τον Β' ΠΠ, αλλά και εξαιτίας 
της συνεχιζόμενης τουρκικής ουδετερότητας, τον 

Δεκέμβριος του 1941, ο διοικητής του 23ου Στολίσκου Υποβρυχίων, αντιπλοίαρχος Φράουενχαϊμ, υποδέχεται τον κυβερ-
νήτη του U-331 στη Σαλαμίνα, μετά την επιτυχία της βύθισης του βρετανικού θωρηκτού HMS «Barham».
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Φεβρουάριο του 1942 οι πρώτες τέσσερις φορ-
τηγίδες MFP που προορίζονταν για τις ανάγκες 
του Γερμανικού Ναυτικού στο Αιγαίο, πέρασαν 
από τον Βόσπορο έχοντας αποσυναρμολογημένα 
τα πυροβόλα τους και φέροντας ονομασίες εμπο-
ρικών σκαφών: «Trabzone" (F-123), «Meganon» 
(F-124), «Trabya» (F-129) και «Cavalla» (F-131). 
Τα πλοιάρια αυτά εντάχθηκαν στις δυνάμεις του 
12. KS-Flottille (12ου Στολίσκου Παράκτιας Αμυ-
νας) στον Πειραιά και προσέφεραν πολύτιμες 
υπηρεσίες κατά τα επόμενα χρόνια μεταφέροντας 
επάκτια πυροβόλα, εφόδια και συστήματα ραντάρ 
σε νησιά του Αιγαίου, προσεγγίζοντας στα προκα-
θορισμένα σημεία των ακτών όπου θα ετοποθε-
τούντο από τις κατοχικές δυνάμεις. 

Οι επόμενες τέσσερις φορτηγίδες MFP έφθα-
σαν διαμέσου του Δούναβη στη Βουλγαρία συ-
ναρμολογημένες και διέπλευσαν τον Βόσπορο 
τον Ιανουάριο του 1943 με τα ονόματα: «Athos» 
(F 308), «Karpathos» (F 327), «Atalia» (F 330) και 
«Mersin» (F 370). Ακολούθησε η αποστολή προς 
το Αιγαίο οκτώ ακόμα φορτηγίδων, οι οποίες συ-
ναρμολογήθηκαν στη Βουλγαρία. Αυτή τη φορά 
όλα τα πλοιάρια έφεραν ελληνικές ονομασίες (με 
λατινικά στοιχεία): «Moudros» (F 331), «Volos» (F 

336), «Chalkis» (F 338), "Tynos" (F 494), «Naxos» 
(F 495), «Paros» (F 496), «Andros» (F 497) και 
"Stylis (F 532). 

Συνολικά οι Γερμανοί κατά τη διάρκεια του πο-
λέμου μετέφεραν και χρησιμοποίησαν στο Αιγαίο 
16 φορτηγίδες MFP, κατανεμημένες ανάμεσα 
στους τέσσερις στολίσκους παράκτιας άμυνας. 

Στη Μάχη της Δωδεκανήσου
Πριν ακόμα την ανατροπή της φασιστικής 

κυβέρνησης και της σύλληψης του Μουσολίνι 
στις 5 Ιουλίου 1943, το Γερμανικό Επιτελείο εί-
χε αρχίσει τις προετοιμασίες για το ενδεχόμενο 
κατάρρευσης της Ιταλίας. Έτσι στην Ελλάδα και 
ιδίως στην κατεχόμενη Ρόδο, εκτός από τους 
7.000 άνδρες, τα άρματα και τα τεθωρακισμένα 
της Sturmdivision «Rhodos» (Μεραρχία Εφόδου 
“Ρόδος”) που συγκεντρώθηκαν σταδιακά, μετα-
φέρθηκαν επιπλέον 1.500 Γερμανοί ως φρουρά 
στο νησί της Καρπάθου. Τα στρατεύματα αυτά εί-
χαν λάβει διαταγές να αφοπλίσουν οποιαδήποτε 
ιταλική μονάδα επέλεγε να μην ταχθεί στο πλευρό 
της Γερμανίας, για τη συνέχιση του πολέμου ενα-
ντίον των Συμμάχων. Την ίδια περίοδο, η βρε-
τανική υπηρεσία πληροφοριών εκτιμούσε λαν-

Το πρώην ιταλικό αντιτορπιλικό «Francesco Crispi» και το τορπιλοβόλο «Solferino», τα οποία μετά την παράδοσή τους στο 
Γερμανικό Ναυτικό μετονομάστηκαν σε ΤΑ 15 και ΤΑ 18 αντίστοιχα.
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θασμένα όμως, ότι οι γερμανικές δυνάμεις στην 
περιοχή θα μπορούσαν να εξουδετερωθούν, με 
τη βοήθεια των αριθμητικά ανώτερων ιταλικών 
στρατευμάτων στα Δωδεκάνησα.

Στις 8 Σεπτεμβρίου 1943 ημέρα της ιταλι-
κής συνθηκολόγησης, οι Ιταλοί στρατιώτες της 
φρουράς στο Καστελόριζο παραδόθηκαν αυ-
θόρμητα σε ένα μικρό βρετανικό απόσπασμα 
που αποβιβάστηκε εκεί. Την επόμενη νύκτα ο 
ταγματάρχης λόρδος Τζέλικο έπεσε με αλεξί-
πτωτο στη Ρόδο, μεταφέροντας μήνυμα του αρ-
χηγού του επιτελείου Μέσης Ανατολής, σε μία 
προσπάθεια να πεισθεί ο Ιταλός διοικητής του 
νησιού ναύαρχος Καμπιόνι, να εξουδετερώσει 
τα γερμανικά στρατεύματα που στάθμευαν εκεί. 
Ο Καμπιόνι επέδειξε προθυμία να συνεργαστεί 
με τους Βρετανούς, οι Γερμανοί όμως κινήθηκαν 
ταχύτατα. Παρά την αριθμητική υπεροχή της Ιτα-
λικής Μεραρχίας “Regina”, η οποία φρουρούσε 
τη Ρόδο, η Sturmdivision «Rhodos» του υπο-
στράτηγου Κλέεμαν κατόρθωσε σύντομα (μετά 
από μικρή κατά τόπους αντίσταση) να εξουδετε-
ρώσει τις μονάδες των Ιταλών και να επιβάλλει 
την κυριαρχία της στο νησί. Η Ρόδος για την ώρα 
είχε χαθεί. Τα πολύτιμα αεροδρόμια του νησι-
ού θα χρησιμοποιούντο από τη Luftwaffe, κατά 
τους επόμενους κρίσιμους μήνες των πολεμικών 
συγκρούσεων. Για την RAF, οι πλησιέστερες αε-
ροπορικές βάσεις ήταν 500 km μακρύτερα στην 
Κύπρο! Αυτό ήταν το “πρελούδιο” για την κατα-
στροφή που θα ακολουθούσε.

Παρά την απώλεια της Ρόδου, οι Βρετανοί 
δεν εγκατέλειψαν τις βλέψεις τους στο Νοτιοα-
νατολικό Αιγαίο και επικεντρώθηκαν στις προ-
σπάθειες για την κατάληψη της Κω, της Λέρου 
και της Σάμου. Το μόνο αεροδρόμιο στα νησιά 
αυτά βρισκόταν τότε στην Αντιμάχεια της Κω, 
ενώ υπήρχαν επίσης και δύο πρόχειρα πεδία 
προσγείωσης στη Λάμπη και τις Αλυκές. Στις 14 
Σεπτεμβρίου, μικρές ομάδες βρετανικών ειδικών 
δυνάμεων αποβιβάστηκαν στο νησί και έγιναν 
δεκτές με ενθουσιασμό από τους Έλληνες κα-
τοίκους, αλλά και την πλειοψηφία της ιταλικής 
φρουράς. Ακολούθησε τις επόμενες ημέρες η 
άφιξη στην Κω των καταδιωκτικών Spitfire της 
7ης Νοτιοαφρικανικής Μοίρας (SAAF), η ρίψη 
μίας δύναμης βρετανών αλεξιπτωτιστών, ενώ 
με πολεμικά σκάφη μεταφέρθηκε επίσης στο 

νησί το 1ο Τάγμα Durham Light Infantry και 
ένα απόσπασμα του Συντάγματος της RAF. Τις 
ίδιες ημέρες επίσης, άλλες βρετανικές δυνάμεις 
της 234ης Ταξιαρχίας Πεζικού από τη Μάλτα, 
αποβιβάστηκαν στη Λέρο και στη Σάμο, όπου 
έπεσε αργότερα με αλεξίπτωτα προς ενίσχυση 
της φρουράς και ο Ελληνικός Ιερός Λόχος (στις 
30 Οκτωβρίου). Παντού τα ιταλικά στρατεύματα 
συνεργάστηκαν με τους Βρετανούς, πιστεύοντας 
ότι περισσότερες και καλύτερα εξοπλισμένες 
άλλες συμμαχικές ενισχύσεις θα ακολουθού-
σαν, για να αποτρέψουν τις πιθανές γερμανικές 
επιθετικές προσπάθειες για την κατάληψη των 
νησιών.

Στο μεταξύ ο Ιταλός επικεφαλής των κατο-
χικών στρατευμάτων στην Ελλάδα, στρατηγός 
Βεκιαρέλι, αγνοώντας τις μυστικές διαπραγ-
ματεύσεις του στρατάρχη Μπαντόλιο με τους 
Συμμάχους, παραδόθηκε στους Γερμανούς. Το 
Γερμανικό Πολεμικό Ναυτικό που από το 1941 
στερείτο μεγάλων ναυτικών μονάδων στην 
Ανατολική Μεσόγειο, περιοριζόμενο να χρησι-
μοποιεί μικρά περιπολικά και ανθυποβρυχιακά 
σκάφη, τορπιλακάτους, αποβατικές φορτηγίδες 
και ελάχιστα μεγαλύτερα σκάφη (κυρίως λάφυ-
ρα από το Γαλλικό, το Γιουγκοσλαβικό αλλά και 
το Ελληνικό Ναυτικό), θεώρησε την περίσταση 
αυτή ιδανική για την απόκτηση των μέσων που 
χρησιμοποιούσαν οι μέχρι τότε σύμμαχοί τους 
στις ελληνικές θάλασσες. Έτσι στον Πειραιά, άν-
δρες του 21 UJ-Flotille (21ου Ανθυποβρυχιακού 
Στολίσκου), υποστηριζόμενοι από καταδρομείς 
του Συντάγματος «Brandenburg», ανάγκασαν 
τους κυβερνήτες των ιταλικών αντιτορπιλικών 
«Francesco Crispi» και «Turbine», καθώς και των 
τορπιλοβόλων «San Martino» και «Calatafimi», 
να παραδώσουν τα σκάφη τους. Την ίδια τύχη 
είχαν στο λιμάνι της Σούδας και τα τορπιλο-
βόλα «Solferino» και «Castelfidardo» τα οποία 
καταλήφθηκαν επίσης από τους Γερμανούς. Τα 
σκάφη αυτά εντάχθηκαν στον 9.Τ-Flotille (9ο 
Στολίσκο Τορπιλοβόλων) του Γερμανικού Ναυ-
τικού, όπου υπηρέτησαν με τους κωδικούς TA 
14, TA 15, TA 16, TA 17, TA 18 και TA 19. Τα 
σκάφη αυτά ήταν σχετικά παλαιά, κατασκευής 
από το 1917 – 1927 και σε μέτρια μηχανική 
κατάσταση. Για τον λόγο αυτό, μερικοί Ιταλοί από 
τα πρώην πληρώματα κλήθηκαν να συνδράμουν 
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την ενεργοποίησή τους, ενώ ζητήθηκαν επειγό-
ντως να σταλούν από την Γερμανία πληρώμα-
τα του Kriegsmarine για την επάνδρωσή τους. 
Τέλος οι Γερμανοί εξασφάλισαν για τη ναυτική 
τους δύναμη στο Αιγαίο την ιταλική ναρκοθέτιδα 
«Francesco Morosini», η οποία εντάχθηκε στον 
21 UJ-Flottile.

Η Επιχείρηση «EISBAER»
Την ίδια χρονική περίοδο, με τις συμμαχικές 

δυνάμεις, οι οποίες συγκεντρώθηκαν για τις 
αναμενόμενες επιχειρήσεις στο νοτιοανατολικό 
Αιγαίο, συντάχθηκαν κυρίως οι ναυτικές μονά-
δες του Βρετανικού και του Ελληνικού Βασιλικού 
Ναυτικού με έξι αντιτορπιλικά, δέκα υποβρύχια 
των Νο 1 και Νο 10 Στολίσκων και δεκάδες μι-
κρότερα περιπολικά και βοηθητικά σκάφη. Οι 
Βρετανοί παρέταξαν επίσης περί τα 280 αερο-
σκάφη διαφόρων τύπων για να δράσουν στο 
Αιγαίο από βάσεις της Κύπρου, (συμπεριλαμβα-
νομένων και των Spitfire της 7ης Μοίρας SAAF 
από την Κω). Την αρχική δύναμη αποτέλεσαν 
τα δικινητήρια βαριά εξοπλισμένα μαχητικά μα-
κράς ακτίνας δράσης Bristol Beaufighter των 
Μοιρών 252 και 227, τα οποία έφθασαν στην 
Κύπρο στις 9 Σεπτεμβρίου 1943. Από το νησί 
επίσης επιχειρούσαν τα Beaufighter των Μοι-
ρών 46 και 89, που στάθμευαν στη Λευκωσία 
και στη Λακατάμια. Οι αεροπορικές δυνάμεις αυ-
τές ενισχύθηκαν αργότερα κατά την εξέλιξη των 
επιχειρήσεων από αεροσκάφη της Αμερικανικής 
Στρατιωτικής Αεροπορίας (USAAF) και της Διοί-
κησης Βορειοδυτικής Αφρικής της RAF, τα οποία 
εξορμούσαν από αεροδρόμια της Αιγύπτου.

Οι Γερμανοί από την πλευρά τους για να 
εδραιώσουν την αεροπορική τους κυριαρχία πά-
νω από το Αιγαίο, συγκέντρωσαν στην Ελλάδα 
το καλοκαίρι και το φθινόπωρο του 1943, τις 
δυνάμεις του Χ Αεροπορικού Σώματος του 4ου 
Αεροπορικού Στόλου (X Fliegerkorps, Luftflotte 
4) του πτεράρχου Γκάϊσλερ με τις παρακάτω μο-
νάδες: την II, την III και την  IV Σμηναρχία της 
27ης Πτέρυγας Δίωξης (JG-27) με αεροσκάφη 
Bf 109 G, την 11η Μοίρα της ZG 26 με δικι-
νητήρια μαχητικά Bf 110, την I και II Σμηναρ-
χία βομβαρδιστικών Stuka St.G 3 και την 13η 
Μοίρα της  St.G 151. Επίσης, διατέθηκαν ακόμα 
οι δυνάμεις βομβαρδιστικών Ju 88 και Ju 188 

της Πτέρυγας LG 1 και LG 51, καθώς και της III 
Σμηναρχίας με He 111.

Οι πρώτες γερμανικές αντιδράσεις εναντίον 
της βρετανικής παρουσίας στην Κω άρχισαν να 
εκδηλώνονται από τις 17 Σεπτεμβρίου, με τα-
κτικές αεροπορικές επιδρομές εναντίον στρα-
τιωτικών εγκαταστάσεων και του αεροδρομίου 
του νησιού. Ταυτόχρονα λόγω της συντριπτικής 
αεροπορικής υπεροχής της Luftwaffe, τα σκά-
φη του Βρετανικού και του Ελληνικού  Ναυτικού 
περιπολούσαν και ανεφοδίαζαν τις συμμαχικές 
φρουρές στα Δωδεκάνησα μόνο κατά τη διάρ-
κεια της νύκτας, ενώ την ημέρα αποσύρονταν 
συχνά σε όρμους στα γειτονικά τουρκικά παρά-
λια ή επέστρεφαν στην Αλεξάνδρεια. 

Κατά τις νυκτερινές ώρες της 23ης Σεπτεμ-
βρίου, το βρετανικό αντιτορπιλικό «Eclipse», 
επιτέθηκε εναντίον μίας μικρής γερμανικής νη-
οπομπής νότια της Ρόδου. Τη νηοπομπή απο-
τελούσαν τα μεταγωγικά πλοία «Donizetti» και 
«Dithmarschen», τα οποία ήταν φορτωμένα 
με χιλιάδες Ιταλούς αιχμαλώτους και το τορ-

Η γερμανική ναρκοθέτις «Drache» σε κόλπο της Καλύμνου 
στις 16 Οκτωβρίου 1943.
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πιλοβόλο TA 10 (πρώην σκάφος του Γαλλικού 
Ναυτικού, του τα συνόδευε). Από τα πυρά του 
«Eclipse» τα δύο μεταγωγικά βυθίστηκαν, ενώ το 
τορπιλοβόλο προσάραξε φλεγόμενο στις νότιες 
ακτές της Ρόδου. Από τα πληρώματα των σκα-
φών δεν υπήρξαν επιζώντες. Η τραγωδία αυτή 
ανάγκασε τους Γερμανούς να επιταχύνουν τις 
προετοιμασίες για την ανακατάληψη της Δωδε-
κανήσου. Στα πλαίσια αυτά, στις 26 Σεπτεμβρίου 
η Luftwaffe ενέτεινε τις αεροπορικές επιδρομές 
εναντίον της Κω, αλλά και της Λέρου. Στο Λακκί 
βομβαρδίστηκαν και βυθίστηκαν το θρυλικό ελ-
ληνικό αντιτορπιλικό «Βασίλισσα Όλγα» και το 
βρετανικό «Intrepid», τα οποία είχαν αγκυροβο-
λήσει εκεί. Το τραγικό πλήγμα αυτό, κόστισε τη 
ζωή σε 70 Έλληνες ναυτικούς (μεταξύ αυτών 
και του κυβερνήτη του σκάφους).

Στο μεταξύ από τις 24 Σεπτεμβρίου ο Γερμα-
νός υποστράτηγος Μύλλερ, διοικητής της 22ας 
Μεραρχίας Πεζικού στην Κρήτη, έλαβε εντολές 
για την κατάληψη της Κω και της Λέρου. Τα 
γερμανικά σχέδια προέβλεπαν πρώτα επίθεση 
εναντίον της Κω (επιχείρηση «Eisbaer»= «Πολική 
Άρκτος»). Για την επιτυχία της επιχείρησης αυτής, 
καθοριστική θα ήταν η συμμετοχή των πολεμι-
κών και μεταγωγικών σκαφών που χρησιμο-
ποιούσε το Γερμανικό Ναυτικό στο Αιγαίο, αφού 
προβλέπονταν τρεις αποβατικές ενέργειες, σε 
διαφορετικά σημεία των ακτών του νησιού. Τις 
στρατιωτικές δυνάμεις, οι οποίες διατέθηκαν για 
τις αποβάσεις αυτές, αποτελούσαν δύο τάγματα 
πεζικού της 22ας Μεραρχίας, δύο ελαφρές πυ-
ροβολαρχίες, ένας λόχος Μηχανικού, καθώς και 
ένα τάγμα του 440ου Συντάγματος Γρεναδιέρων, 
το οποίο στάθμευε κατά τη διάρκεια της κατοχής 
στη Χίο και τη Λέσβο. Λίγο αργότερα στις απο-
βατικές δυνάμεις προστέθηκαν δύο λόχοι της 
Μεραρχίας Ειδικών Δυνάμεων “Brandenburg”. 
Ο ένας λόχος θα έπεφτε με αλεξίπτωτα για να 
καταλάβει την περιοχή του αεροδρομίου της 
Αντιμάχειας, ενώ ο δεύτερος ήταν ένα απόσπα-
σμα των Kustenjagerabteilung (Παράκτιων Κυ-
νηγών), μονάδα που είχε συγκροτηθεί για διε-
ξαγωγή αμφιβίων επιχειρήσεων και διέθετε τρία 
ταχύπλοα σκάφη επίθεσης (Sturmboote). 

Τα τμήματα του II./16 Τάγματος Γρεναδιέρων 
της 22ας Μεραρχίας Πεζικού, που θα συμμε-
τείχαν στην επιχείρηση, επιβιβάστηκαν την 1η 

Οκτωβρίου από το λιμάνι του Ηρακλείου στο 
μεταγωγικό πλοίο «Citta di Savona» και στις 
αποβατικές φορτηγίδες (MFP) F-336 και F-338. 
Επίσης από τη Σούδα επιβιβάστηκαν το II./65 
Τάγμα Γρεναδιέρων, οι μονάδες ορειβατικού και 
αντιαεροπορικού πυροβολικού και ο λόχος μη-
χανικού στα μεταγωγικά «Catharine Schiaffino», 
«Kari» και «Trapani», καθώς και στις αποβατικές 
φορτηγίδες F-123, F-129, F-308, F-370, F-496 
και F-532. Τέλος το III./440 Τάγμα Γρεναδιέρων, 
μεταφέρθηκε πρώτα στον Πειραιά όπου μετε-
πιβιβάστηκε στο πλοίο «Ingeborg» και στο απο-
βατικό F-497. Έπειτα, σαν μία μικρή νηοπομπή 
απέπλευσαν από τον Πειραιά κατευθυνόμενα 
προς το κεντρικό Αιγαίο, συνοδευόμενο από τις 
ναρκοθέτιδες «Drache» και «Bulgaria», καθώς 
και από τα ανθυποβρυχιακά σκάφη UJ-2110 και 
UJ-2111. Προς το ίδιο σημείο κατευθύνθηκε και 
η νηοπομπή, η οποία απέπλευσε από τη Σούδα, 
με συνοδεία το UJ-2192 και UJ-2101 και από 
το Ηράκλειο με το UJ-2109.

Οι τρεις νηοπομπές συναντήθηκαν την αυγή 
της 2ας Οκτωβρίου στα ανοικτά της Νάξου, όπου 
έφθασαν μερικές ώρες αργότερα και τα τρία 
Sturmboote των Kustenjager του συντάγματος 
«Brandenburg», όπως και μερικά μικρά περιπο-
λικά σκάφη (τύπου R και GA). Επικεφαλής των 
σκαφών της συνοδείας ήταν ο πλωτάρχης δρ 
Μπράντ, διοικητής του 21ου Στολίσκου Ανθυπο-
βρυχιακών Σκαφών που υπηρετούσε στο Αιγαίο, 
ο οποίος επέβαινε στο «Drache». Το ίδιο σκάφος 
χρησιμοποίησαν στη συνέχεια και ο υποστράτη-
γος Μύλλερ και το επιτελείο του. 

Παρά την επισήμανση των γερμανικών σκα-
φών από βρετανικό αναγνωριστικό αεροσκάφoς 
το μεσημέρι της 2ας Οκτωβρίου, η νηοπομπή 
συνέχισε να κατευθύνεται προς την Κω. Η τύχη 
χαμογέλασε κατά την εκτέλεση της επιχείρησης 
αυτής στους Γερμανούς. Παρά το γεγονός ότι κα-
τά τις νυκτερινές ώρες κυριαρχούσαν στο Αιγαίο 
τα συμμαχικά αντιτορπιλικά που περιπολούσαν, 
την νύκτα της 2/3 Οκτωβρίου 1943, η κατάστα-
ση ήταν διαφορετική. Τα περισσότερα Βρετανικά 
αντιτορπιλικά είχαν αποσυρθεί από την θάλασσα 
της Δωδεκανήσου και έπλεαν προς τη Μάλτα για 
να συνοδεύσουν τα θωρηκτά «King George» και 
«Howe». Στην περιοχή της Κάσου δρούσαν μόνο 
τα ελληνικά αντιτορπιλικά «Μιαούλης» και «Θε-



Τεύχος 593 & 594-Τομος 175 | Ναυτική Επιθεώρηση  107

μιστοκλής» και το Βρετανικό «Aldenham». Όμως, 
τα σκάφη αυτά αντιμετώπιζαν έλλειψη καυσί-
μων και αντί να διαταχθούν να πλεύσουν προς 
αναζήτηση της εχθρικής νηοπομπής την οποία 
είχε επισημάνει νωρίτερα η RAF, αποσύρθηκαν 
για ανεφοδιασμό στην Αλεξάνδρεια!

Στο μεταξύ η γερμανική ναυτική δύναμη είχε 
φθάσει στα ανοικτά της Κω, περί τις 04:00 της 
3ης Οκτωβρίου. Αρχικά στη βόρεια ακτή του νη-
σιού δυτικά από το Μαρμάρι, πραγματοποιήθηκε 
η αποβίβαση των πρώτων τμημάτων. Ο αιφνι-
διασμός ήταν απόλυτος και σε σύντομο χρονικό 
διάστημα το προγεφύρωμα της απόβασης είχε 
δημιουργηθεί. 

Το ίδιο επιτυχημένη, παρά τα προβλήματα 
που προκάλεσε στα πλοιάρια η θαλασσοταραχή 
που επικρατούσε, ήταν η απόβαση που πραγμα-
τοποίησαν οι Γερμανοί στην νοτιοανατολική ακτή 
του νησιού (στο ύψος των Θερμών), όπως και 
στα ανατολικά του Κεφάλου, στον κόλπο της Κα-
μάρας. Πραγματοποιήθηκε επίσης και η ρίψη των 
δυνάμεων των αλεξιπτωτιστών “Brandenburg”, 
οι οποίοι ενεπλάκησαν σε σκληρές αλλά σύντο-

μες μάχες στην περίμετρο του αεροδρομίου της 
Αντιμάχειας, με δύο λόχους ιταλικού πεζικού.

Στο μεταξύ η μοναδική ελπίδα βοηθείας για 
την υπεράσπιση του νησιού ήταν τα Beaufighter 
από την Κύπρο. Με το πρώτο φως της ημέρας, 
τα μαχητικά της 46 και 227 Μοίρας της RAF, 
άρχισαν να καταφθάνουν πάνω από τις ακτές 
της απόβασης. Παρά τα σφοδρά αντιαεροπορικά 
πυρά, που εξαπολύθηκαν εναντίον τους από τα 
γερμανικά πλοία, τα αεροσκάφη επιτέθηκαν με 
ρουκέτες και πολυβόλησαν τα αποβατικά σκάφη 
και τα μεταγωγικά πλοία που ήταν αγκυροβολη-
μένα στα ανοικτά. Οι επιθέσεις της RAF επανα-
λήφθηκαν και κατά τη διάρκεια της ημέρας, από  
τα μαχητικά της 252, της 46 και 227 Μοίρας. 
Κάθε φορά τα Beaufighter έπρεπε να περνούν 
“δια πυρός και σιδήρου” διαμέσου του φράγμα-
τος αντιαεροπορικού πυρός, το οποίο δημιουρ-
γούσαν τα πυροβόλα των γερμανικών σκαφών, 
πληρώνοντας το τίμημα των επιθέσεών τους 
με καταρρίψεις, απώλειες στα πληρώματα και 
σοβαρές ζημιές. Μετά τις 07:00 πάνω από τον 
αποβατικό στόλο προστέθηκαν για προστασία 

Γερμανικά εξοπλισμένα αποβατικά σκάφη, φορτωμένα υλικό και εφόδια για τις επιχειρήσεις κατάληψης των νησιών του 
νοτιοανατολικού Αιγαίου.
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και μονοκινητήρια υδροπλάνα Arado 196, που 
απέτρεπαν με τον ισχυρό οπλισμό που διέθεταν 
τις απόπειρες επίθεσης των Βρετανών χειρι-
στών. Την τελική επιδρομή της ημέρας, πραγ-
ματοποίησαν τρία Beaufighter της 227 Μοίρας 
και ένα της 46ης, αργά τις απογευματινές ώρες. 
Φθάνοντας στην περιοχή της απόβασης στο 
Μαρμάρι, βρήκαν τα γερμανικά πλοία τυλιγμέ-
να από ένα προπέτασμα γκρίζου καπνού, ενώ 
συγχρόνως τρία Bf 109 G, τα οποία περιπολού-
σαν υψηλότερα, επιτέθηκαν εναντίον τους. Απο-
φεύγοντας με ελιγμούς τα εχθρικά μαχητικά, τα 
Beaufighter προσπάθησαν πετώντας χαμηλά και 
ανάμεσα στους καπνούς, να πλήξουν όσα απο-
βατικά σκάφη μπορούσαν να διακρίνουν. Όμως, 
περιορίστηκαν σε μερικές μόνο βολές με τα πυ-
ροβόλα τους από μεγάλη απόσταση, λόγω των 
σφοδρών πυρών αντιαεροπορικών όπλων, τα 
οποία τους ανάγκασαν τελικά να εγκαταλείψουν 
την προσπάθεια και να επιστρέψουν στην Κύπρο.

Παρά τις συχνές αεροπορικές επιδρομές της 
RAF, ο υποστράτηγος Μύλερ και το επιτελείο του 
αποβιβάστηκαν στην ακτή του Μαρμαρίου στις 
10:00 και συντόνισαν από την ξηρά τις επιθετι-
κές ενέργειες των ανδρών τους στο νησί. Αργά 
το απόγευμα της ίδιας ημέρας, ο Βρετανός στρα-
τιωτικός διοικητής των συμμαχικών δυνάμεων 
στην Κω αντισυνταγματάρχης Κένυον, διέταξε 
την αναδίπλωση των τμημάτων του προς το 
εσωτερικό του νησιού. Η μάχη της Κω είχε πλέον 
κριθεί. Οι Γερμανοί κατόρθωσαν την 3η Οκτω-
βρίου να αποβιβάσουν το σύνολο των δυνάμεων 
και των εφοδίων τους στο νησί. Κατά τη διάρ-
κεια της νύκτας που ακολούθησε, ο αποβατικός 
στόλος και η συνοδεία του, αποχώρησαν από 
την περιοχή προς το κεντρικό Αιγαίο. Τέσσερα 
μόνο αποβατικά σκάφη τύπου MFP παρέμειναν 
αγκυροβολημένα βαθιά μέσα σε ένα κόλπο της 
Ψερίμου, σε βοήθεια των μαχομένων τμημάτων 
στην Κω, ενώ την επόμενη ημέρα έπλευσαν 
προς το λιμάνι της πόλης.

Το πρωϊνό της 4ης Οκτωβρίου, μετά από ένα 
αεροπορικό βομβαρδισμό των βρετανικών και 
των ιταλικών θέσεων, οι Γερμανοί κατέλαβαν 
το αεροδρόμιο της Αντιμάχειας και την πόλη της 
Κω. Η τελευταία αντίσταση των αμυνομένων στο 
νησί, σημειώθηκε στο νοτιοδυτικό άκρο του στην 
περιοχή του Κεφάλου τις μεσημβρινές ώρες. 

Μετά την κατάληψη της Κω, ελάχιστοι Βρετανοί 
στρατιωτικοί κατόρθωσαν να την εγκαταλείψουν 
με πλοιάρια προς τη γειτονική Τουρκία. Ο αντι-
συνταγματάρχης Κένυον αιχμαλωτίστηκε, όπως 
επίσης 1.388 Βρετανοί και 3.145 Ιταλοί της 
φρουράς. Οι απώλειες των Βρετανών στη μάχη 
ήταν 65 νεκροί, ενώ οι Γερμανοί απώλεσαν μόνο 
14 άνδρες!

Οι επόμενες κινήσεις 
στη «Σκακιέρα» του Αιγαίου

Καθώς μετά την πτώση της Κω, άρχισαν να 
συγκεντρώνονται στην περιοχή περισσότερες 
μονάδες του συμμαχικού ναυτικού, ο υποστρά-
τηγος Μύλλερ πίεσε τους ανωτέρους του, για να 
αρχίσει άμεσα η επιχείρηση για την κατάληψη 
της Λέρου. Όμως, η επικεφαλής του Γερμανικού 
Ναυτικού στο Αιγαίο ναύαρχος Λάνγκε, συνέ-
στησε να καθυστερήσει η επίθεση μέχρι τις 9 
Οκτωβρίου, με σκοπό να φθάσει στα Δωδεκά-
νησα μία νηοπομπή με το ατμόπλοιο «Όλυμπος» 
και τις αποβατικές φορτηγίδες MFP F-308, 
F-327, F-336, F-394, F-496 και F-552, με τις 
οποίες μεταφερόταν το ΙΧ./999 (9ο Τάγμα του 
999ου Συντάγματος Πεζικού). Η νηοπομπή αυ-
τή απέπλευσε από τον Πειραιά το πρωί της 6ης 
Οκτωβρίου, με την συνοδεία του ανθυποβρυχια-
κού σκάφους UJ-2111 και εναερία κάλυψη από 
υδροπλάνα Arado 196. Πλέοντας στο κεντρικό 
Αιγαίο τις νυκτερινές ώρες, τα γερμανικά πλοία 
δέχθηκαν αρχικά επίθεση με τορπίλες και κα-
τόπιν επίθεση με πυρά πυροβόλου από το βρε-
τανικό υποβρύχιο «Unruly» που τα επεσήμανε. 
Τα βρετανικά πυρά προκάλεσαν εκτεταμένες 
ζημιές και πυρκαγιές στο «Όλυμπος» και σε 
ένα αποβατικό σκάφος, αλλά το «Unruly» ανα-
γκάστηκε να καταδυθεί και να διαφύγει, όταν 
έσπευσε εναντίον του το UJ-2111. Προσπαθώ-
ντας να συγκροτηθεί και πάλι η νηοπομπή, στις 
04:50 δέχθηκε την επίθεση των καταδρομικών 
«Sirius» και «Penelope», καθώς και των αντι-
τορπιλικών «Faulknor» και «Fury». Τα βρετανι-
κά σκάφη κυνήγησαν με μανία βάλλοντας από 
απόσταση μερικών εκατοντάδων μέτρων και 
βύθισαν όλα τα γερμανικά αποβατικά εκτός από 
το F-496 το οποίο κατέφυγε με μεγάλες ζημιές 
στην Αστυπάλαια. Την επόμενη ημέρα η γερμα-
νική ναρκοθέτις «Bulgaria» που έπλεε προς το 
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νότιο Αιγαίο μεταφέροντας το Χ./999 (10ο Τάγ-
μα του 999ου Συντάγματος), επισημάνθηκε και 
πάλι από το υποβρύχιο «Unruly» που συνέχιζε 
την περιπολία του στα ελληνικά νερά. Το πλοίο 
δέχθηκε δύο πλήγματα τορπιλών, που το έκοψαν 
στη μέση και το βύθισαν σε λιγότερο από δύο 
λεπτά! Κοντά του έπλευσε σε λίγο η ναρκοθέ-
τις «Drache», η οποία όμως ήταν έμφορτη από 
νάρκες και δεν τόλμησε να σταματήσει για να 
διασώσει ναυαγούς. Όμως, από τις αερακάτους 
και τα περιπολικά σκάφη του Γερμανικού Ναυ-
τικού που έσπευσαν στα σημεία των βυθίσεων, 
περισυλλέγησαν από τη θάλασσα περίπου 1.250 
άνδρες του 999ου Συντάγματος και από τα μέλη 
των πληρωμάτων.

Αλλά και τα άλλα γερμανικά σκάφη που πα-
ρέμειναν στην περιοχή της Κω, υπέστησαν ανά-
λογες απώλειες. Κατά τις νυκτερινές ώρες της 
17ης Οκτωβρίου, το βρετανικό αντιτορπιλικό 
«Hursley» και το ελληνικό «Μιαούλης», ανακά-
λυψαν με τους προβολείς τους το F-338 και το 
UJ-2109, τα οποία ήταν αγκυροβολημένα μέσα 
σε ένα όρμο της Καλύμνου και τα βύθισαν με 
τα πυροβόλα τους. Στις 19 Οκτωβρίου ανάλογη 
τύχη είχε και το F-330, το οποίο πυρπολήθηκε 
και βυθίστηκε σε μία ακτή βόρεια του λιμανιού 
της Κω. Την επόμενη νύκτα οι βρετανικές τορ-
πιλάκατοι MTB 307, 309 και 315, επιτέθηκαν 
με τορπίλες και βύθισαν τα γερμανικά αποβα-
τικά F-123 και F-131 κοντά στην παραλία του 
Μαρμαρίου.

Καθώς τα σκάφη του Γερμανικού Ναυτικού 
αποδεκατίζονταν από τις επιθέσεις του συμμαχι-
κού στόλου στο Αιγαίο, ο υποστράτηγος Μύλλερ 
αναγκάστηκε να αναβάλει την επίθεση εναντίον 
της Λέρου, σε αναμονή ενισχύσεων σε άνδρες, 
αλλά κυρίως σε κατάλληλα αποβατικά μέσα. Στο 
μεταξύ οι Γερμανοί προσπάθησαν να αναχαιτί-
σουν την δράση των βρετανικών και ελληνικών 
πολεμικών που όργωναν τη θάλασσα της Δωδε-
κανήσου τις νύκτες, με την πόντιση νέων ναρ-
κοπεδίων. Το επίτευγμα αυτό πραγματοποιήθηκε 
από το πλήρωμα της «Drache» κατά τη διάρκεια 
μερικών νυκτών του Οκτωβρίου. Η ναρκοθέτις 
αυτή κατόρθωσε παρά τις περιπολίες των συμ-
μαχικών σκαφών να ποντίσει ένα μεγάλο ναρ-
κοπέδιο στα ανατολικά της Καλύμνου. Μέσα στο 
ναρκοπέδιο αυτό στις 22 Οκτωβρίου, βυθίστηκε 

το βρετανικό αντιτορπιλικό «Hurworth», ενώ η 
έκρηξη μίας ακόμα νάρκης απέκοψε την πλώ-
ρη του ελληνικού αντιτορπιλικού «Αδρίας» που 
έσπευσε σε βοήθειά του. Δύο νύκτες αργότερα 
στα θύματα των υποθαλάσσιων θανάσιμων 
όπλων που πόντισε το «Drache», προστέθηκε 
και το αντιτορπιλικό «Eclipse», το οποίο μετέφε-
ρε 200 στρατιώτες, ενισχύσεις για τη Λέρο. Το 
πλοίο βυθίστηκε παρασύροντας, στον υγρό τάφο 
του 135 στρατιώτες και πολλά από τα μέλη του 
πληρώματος.

Το επόμενο χρονικό διάστημα μέχρι τα τέ-
λη του Οκτωβρίου 1943, οι Γερμανοί χρησι-
μοποιώντας ένα μικρό τμήμα αλεξιπτωτιστών 
“Brandenburg” και αερομεταφερόμενες δυνά-
μεις 100 ανδρών τους με υδροπλάνα JU 52, 
κατέλαβαν μετά από βομβαρδισμό με Stukas την 
Αστυπάλαια, όπου αιχμαλώτισαν 100 Βρετανούς 
και 670 Ιταλούς στρατιώτες της φρουράς της. 
Επίσης, το 3ο Τάγμα του 1ου Συντάγματος (ΙΙΙ./1. 
Jg Rgt) Καταδρομέων Brandenburg επιβιβάστη-
κε στον Πειραιά στο μεταγωγικό πλοίο «Gertrud», 
το οποίο έπλευσε με την συνοδεία του UJ 2102 
και της εξοπλισμένης με δύο αντιαεροπορικά 
πυροβόλα των 88 mm μηχανοκίνητης φορτη-
γίδας MAL 12 (Marineartillerieleichter) προς 
τη Σάμο. Όμως, η κατάληψη του νησιού αυτού 
(επιχείρηση “Zwischenspiel”) ματαιώθηκε προ-
σωρινά, όταν η MAL 12 έπαθε μεγάλες ζημιές 
από τη θαλασσοταραχή και το «Gertrud» δέχθη-
κε την επίθεση ενός βρετανικού υποβρυχίου στις 
29 Οκτωβρίου, στα ανοικτά της Μυκόνου.

Στις 7 Οκτωβρίου επίσης, ένα απόσπασμα 54 
ανδρών της Sturmdivision «Rhodos», αποβιβά-
στηκε από το επιταγμένο ιστιοφόρο «Esperia» 
και το μότορσιπ «Parma» και κατέλαβε τη Σύμη. 
Κατά τη διάρκεια του ίδιου μήνα, τα γερμανικά 
μεταγωγικά «Trapani» και «Kari» κατόρθωσαν 
να ξεγλυστρήσουν ανάμεσα από τα συμμαχικά 
πλοία και μετέφεραν στην Κω το ΧΙ./999 (11ο 
Τάγμα του 999ου Συντάγματος Πεζικού). Όμως 
κατά την επιστροφή τους στον Πειραιά, το «Kari» 
βυθίστηκε από τις τορπίλες του βρετανικού υπο-
βρυχίου «Torbay», ενώ το «Trapani» που κατέ-
φυγε στην Κάλυμνο για προστασία, πυρπολήθη-
κε και ανατράπηκε κοντά στο λιμάνι του νησιού 
από τα πυρά των αντιτορπιλικών «Penn» και 
«Sirius».
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Η Μάχη της Λέρου
Από τις αρχές του Οκτωβρίου 1943, με στόχο 

την πραγματοποίηση της επιχείρησης «Taifun» 
για την κατάληψη της Λέρου, οι Γερμανοί προ-
σπάθησαν να ενισχύσουν τις δυνάμεις του απο-
βατικού στόλου τους στο Αιγαίο. Για το σκοπό αυ-
τό μεταφέρθηκαν σιδηροδρομικώς από τη Γερ-
μανία σε συναρμολογούμενα τμήματα, αποβατι-
κοί άκατοι Μηχανικού (Pionierlandungsboute) 
PiLb. Μέχρι τις 2 Νοεμβρίου είχαν μεταφερθεί 
στον Πειραιά και στο Λαύριο δεκατρείς άκατοι 
PiLb του 780ου Pionierlandungskompanie (Αμ-
φίβιου Λόχου Μηχανικού). Τα μικρά σκάφη αυτά 
είχαν μεταφορική ικανότητα 20 t (δηλαδή όσο 
ενός μέσου άρματος) και εξοπλίστηκαν για τις 
επιχειρήσεις στο Αιγαίο με δύο αντιαεροπορικά 
πυροβόλα των 20 mm το κάθε ένα. Σε λιμάνια 
και όρμους της Αττικής συγκεντρώθηκαν επίσης 
εννέα άκατοι μεταφοράς πεζικού (I - Boote) 
της Ειδικής Διοίκησης - Μεταφορών (Sonder 
Kommando - Fahre) της Luftwaffe, δύο άκατοι 
επίθεσης (Sturmboote) και ένα μικρό σκάφος – 
πλωτό συνεργείο.

Στις ακάτους αυτές επιβιβάστηκε το 2ο 
Τάγμα Κυνηγών του 22ου Συντάγματος της 
Luftwaffe (II./Luftwaffejagerregiment 22) και η 
νηοπομπή απέπλευσε τελικά από τα λιμάνια του 
Λαυρίου και του Πόρτο Ράφτη τις απογευματι-
νές ώρες της 5ης Νοεμβρίου. Για συνοδεία της 
διατέθηκαν τα περιπολικά και ανθυποβρυχιακά 
σκάφη UJ-2102, UJ-2110, R-34, R-194, R-195, 
R-210, R-21, GA-42, GA-44 και GA-45, καθώς 
και εναέριες περιπολίες μαχητικών Bf 109 G και 
υδροπλάνων Ar 196. Έτσι άρχισε η …. “Παιδική 
Σταυροφορία”, όπως βάπτισαν την προσπάθειά 
τους οι Γερμανοί στρατιώτες, λόγω του μικρού 
εκτοπίσματος των σκαφών που έπαιρναν μέρος 
στην επιχείρηση, αλλά και του τρόπου που κι-
νούντο μέσα στο Αιγαίο: Η νηοπομπή έπλεε μόνο 
κατά τη διάρκεια της ημέρας (όταν υπήρχε εναέ-
ρια κάλυψη από φίλια αεροσκάφη), χωρίς όμως 
να αποφεύγει τις συχνές αεροπορικές επιδρομές 
από τα Beaufighter της RAF, που προκαλούσαν 
στα γερμανικά σκάφη ζημιές με τα πυρά τους 
και απώλειες στους άνδρες που μεταφέρονταν. 
Τις νυκτερινές ώρες η νηοπομπή διαλυόταν και 
τα σκάφη κατέφευγαν σε ερημικές ακτές των 
ελληνικών νησιών και βραχονησίδων. Εκεί πα-

ρηλλαγμένα με δίκτυα και μουσαμάδες τα πλη-
ρώματά τους περίμεναν με το χέρι στην σκαν-
δάλη για να αμυνθούν, αν επισημαίνονταν από 
τα συμμαχικά αντιτορπιλικά που περιπολούσαν, 
σαρώνοντας θάλασσα και ακτές με τους προ-
βολείς τους.

Μετά από πολλές περιπέτειες αλλά και απώ-
λειες από τις επιθέσεις του εχθρού στις περιοχές 
της Πάρου και της Αμοργού, η νηοπομπή έφθασε 
στην περιοχή μεταξύ Κω και Καλύμνου, όπου είχε 
συγκεντρωθεί και ο υπόλοιπος αποβατικός στό-
λος του υποστρατήγου Μύλλερ. Για την προσπά-
θεια κατάληψης της Λέρου (επιχείρηση “Taifun”), 
οι Γερμανοί είχαν στην διάθεσή τους το σύνολο 
σχεδόν των χερσαίων δυνάμεων που είχαν πά-
ρει μέρος στην επίθεση εναντίον της Κω, το 2ο 
Τάγμα του 22ου Συντάγματος της Luftwaffe που 
είχε μόλις φθάσει από την Αττική, το 1ο Τάγμα 
του 2ου Συντάγματος Αλεξιπτωτιστών που θα 
ρίπτονταν στη Λέρο και ένα λόχο Kustenjager  
των καταδρομέων “Brandenbourg”. Λόγω των 
πολυάριθμων εγκατεστημένων επάκτιων πυρο-
βολαρχιών στο νησί, ο Μύλλερ και το επιτελείο 

Αναπαραγωγή πρόχειρου γερμανικού χάρτη, όπου σημει-
ώνονται τα σημεία απόβασης στην επιχείρηση κατάληψης 
της Λέρου.
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του είχαν αποφασίσει να πραγματοποιηθούν 
αποβάσεις σε τρία επιλεγμένα σημεία των ανα-
τολικών και ένα των δυτικών ακτών της Λέρου, 
όπου τα τμήματα δεν θα μπορούσαν να βληθούν 
από τα ιταλικά επάκτια πυροβόλα.  Απέναντί τους 
οι Γερμανοί είχαν να αντιμετωπίσουν τις δυνά-
μεις του βρετανού ταξιάρχου Τίνλεη (το 2ο Τάγ-
μα Royal Irish Fusiliers, το μεγαλύτερο τμήμα 
του 4ου Τάγματος Τυφεκιοφόρων Buffs και το 
1ο Τάγμα του King’s Own Royal Regiment), ένα 
απόσπασμα Βρετανών καταδρομέων του SBS 
και του LRDG, ένα τάγμα του 10ου Συντάγματος 
Πεζικού της Μεραρχίας “Regina” και τα πληρώ-
ματα του Ιταλικού Ναυτικού, που επάνδρωναν 
τα πολυάριθμα επάκτια και αντιαεροπορικά πυ-
ροβολεία του νησιού. Οι δυνάμεις αυτές δοκιμά-
ζονταν ήδη από τους σφοδρούς αεροπορικούς 
βομβαρδισμούς της Luftwaffe, οι οποίοι είχαν 
αρχίσει από τα τέλη του Σεπτεμβρίου και είχαν 
ενταθεί πολύ, τις τελευταίες ημέρες πριν από την 
γερμανική επίθεση.

Επικεφαλής του γερμανικού αποβατικού στό-
λου ήταν και πάλι ο πλωτάρχης Μπραντ. Εκτός 
από τα ανθυποβρυχιακά και περιπολικά πλοιά-
ρια, για την προστασία των αποβατικών σκαφών 
το Γερμανικό Ναυτικό εξασφάλισε επίσης δύο 
τορπιλακάτους (την S-55 και S-64) και το υπο-
βρύχιο U-565, το οποίο κατά τη διάρκεια μίας 
περιπολίας του νότια της Κω στις 7 Νοεμβρίου, 
είχε βυθίσει το βρετανικό υποβρύχιο «Simoon». 
Ακόμα, σε προσπάθεια ισοστάθμισης της παρου-
σίας πολυαρίθμων συμμαχικών αντιτορπιλικών 
στα Δωδεκάνησα είχαν διαταχθεί να πλεύσουν  
ολοταχώς από τον ναύσταθμο Σαλαμίνας προς 
το νοτιοανατολικό Αιγαίο, τα τορπιλοβόλα TA 14, 
TA 15, TA 17 και TA 19. 

Τις νυκτερινές ώρες της 10/11 Νοεμβρίου 
σε μία προσπάθεια καταστροφής του εχθρικού 
αποβατικού στόλου, τα βρετανικά αντιτορπι-
λικά «Petard», «Roukwood» και το πολωνι-
κό «Krakowiak», προσέγγισαν και επιτέθηκαν 
εναντίον των γερμανικών σκαφών που ήταν 
στο εσωτερικό του λιμανιού της Καλύμνου. Τα 
συμμαχικά πλοία έβαλλαν περίπου 1.500 βλή-
ματα διαφόρων διαμετρημάτων εναντίον των 
ανθυποβρυχιακών UJ-2101 και UJ-2102, τα 
οποία προσπάθησαν να καλυφθούν πίσω από το 
ναυάγιο του μισοβυθισμένου μεταγωγικού πλοί-

ου “Trapani”. Σε λίγο σαν “από μηχανής θεός” 
εμφανίστηκε στον ουρανό ένα βομβαρδιστικό 
αεροσκάφος Dornier  Do  217 της 12./KG 100 
εξοπλισμένο με τηλεκατευθυνόμενες βόμβες 
HS 293, το οποίο εντόπισε στο σεληνόφως τα 
βρετανικά σκάφη. Μία από τις τηλεκατευθυ-
νόμενες βόμβες, που εξαπολύθηκε, έπληξε τη 
γέφυρα του «Rockwood» και παρ’ όλο που δεν 
εξερράγη, το άφησε ακυβέρνητο, αναγκάζο-
ντας τα άλλα σκάφη να διακόψουν την επίθεση 
για να το ρυμουλκήσουν. Το ίδιο αποτυχημένη 
ήταν και η ανάλογη απόπειρα την ίδια νύκτα, 
για να βληθούν άλλα γερμανικά σκάφη μέσα 
στο λιμάνι της Κω, από τα βρετανικά αντιτορ-
πιλικά «Beaufort», «Faulknor» και το ελληνικό 
«Πίνδος”.

Οι Γερμανοί σχεδίαζαν να πραγματοποι-
ήσουν τις αποβατικές προσπάθειές τους στις 
03:30, την αυγή της 12ης Νοεμβρίου, για να 
προλάβουν τα σκάφη τους να επιστρέψουν σε 
ασφαλή σημεία. Για τον σκοπό αυτό οι ναυτι-
κές δυνάμεις χωρίστηκαν σε δύο ομάδες. Στην 
δυτική ομάδα με επικεφαλής τον ανθυποπλοί-
αρχο Χανς Γιούργκεν Βάϊσενμπορν εντάχθηκαν 
οι αποβατικές φορτηγίδες F-123, F-129, F-331 
και τα I- Boote  I-0-9 και I-0-91, επί των οποί-
ων επέβαινε το II. Τάγμα του 16ου Συντάγμα-
τος Γρεναδιέρων υπό την διοίκηση του λοχα-
γού Ασόφφ. Τα αποβατικά αυτά συνόδευαν το 
R-210, το UJ-2101 και το UJ-2102. Στην ανα-
τολική ομάδα συμμετείχαν τα αποβατικά F-370, 
F-497, εννέα άκατοι PiLb και τα I-0-93 και I-0-

Χάρτης της Κω όπου αναφέρονται τα σημεία απόβασης 
στο νησί. 
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94 με επικεφαλής τον ανθυποπλοίαρχο Κάμπεν, 
ο οποίος επέβαινε στο R-195, ενώ για συνοδεία 
διατέθηκε και το UJ-2110. Η ομάδα των σκα-
φών αυτών μετέφερε τα αποβατικά τμήματα 
του 1ου Λόχου Kustenjager, του II. Τάγματος 
του 65ου Συντάγματος Γρεναδιέρων και του III. 
Τάγματος του 440 Συντάγματος Γρεναδιέρων. 
Οι υπόλοιπες μονάδες, όπως και το πυροβολι-
κό και τα αντιαρματικά όπλα, θα έφθαναν στο 
νησί με το δεύτερο αποβατικό κύμα στον κόλπο 
Άλιντα.

Ο γερμανικός αποβατικός στόλος απέπλευ-
σε αργά το βράδυ της 11ης Νοεμβρίου από την 
Κάλυμνο, το λιμάνι και το Μαστιχάρι της Κω. 
Στα ανοικτά της Καλύμνου τα σκάφη της δυτικής 
ομάδας συναντήθηκαν με το βρετανικό ναρ-
καλιευτικό BMYS-72, το πλήρωμα του οποίου 
παραπλάνησε με φωτεινά σήματα ο ανθυπο-
πλοίαρχος Βάϊσενμπορν και το σκάφος αιχμα-
λωτίστηκε με ελάχιστη χρήση πυρών. Στη γέ-
φυρά του οι Γερμανοί βρήκαν ανέπαφους τους 
κώδικες επικοινωνιών, που χρησιμοποιούσε το 
συμμαχικό ναυτικό. Περισσότερο επεισοδιακός 
ήταν ο πλους της ανατολικής ομάδας, τα σκάφη 
της οποίας αρχικά συναντήθηκαν με ένα αλιευ-
τικό σκάφος, το πλήρωμα του οποίου συνελή-
φθη για λόγους ασφαλείας. Στη συνέχεια ο στο-
λίσκος του ανθυποπλοίαρχου Κάμπεν δέχθηκε 
την επίθεση ενός μεμονωμένου αεροσκάφους, 
το οποίο εξαπέλυσε εναντίον τους μερικές βόμ-
βες, όμως χωρίς επιτυχία. Μεταξύ τις 03:15 και 
04:00 τα ξημερώματα της 12ης Νοεμβρίου τα 
σκάφη της συνοδείας ενεπλάκησαν σε ανταλλα-
γή πυρών με την βρετανική τορπιλάκατο MTB 
195 και το ML 456, όπως και αργότερα την 
αυγή με την ιταλική τορπιλάκατο MAS 555, η 
οποία κατάφερε να διαφύγει με ζημιές στον 
κόλπο Κρυφού της Λέρου. Οι εμπλοκές αυτές με 
τον εχθρό, καθυστέρησαν την εκδήλωση των 
γερμανικών αποβατικών προσπαθειών στο νη-
σί, μέχρι τις πρώτες πρωϊνές ώρες.

Η πρώτη μεγάλη αντίδραση των ιταλικών 
επάκτιων πυροβολαρχιών από τη Λέρο εκδη-
λώθηκε εναντίον του στολίσκου αποβατικών 
σκαφών της δυτικής ομάδας. Οι πυροβολαρχίες 
“Ducci” στο Κατσούνι και από τον Άγιο Γεώργιο 
στη Σκουμπάρδα, επεσήμαναν τον γερμανικό 
σχηματισμό που έπλεε, με σκοπό να πραγματο-

ποιήσει απόβαση στον κόλπο της Γούρνας και 
κατόρθωσαν να τον αναχαιτίσουν, αναγκάζο-
ντάς τον να αποχωρήσει προσωρινά από την 
περιοχή. Η ανατολική ομάδα σκαφών, περι-
πλέοντας το νότιο άκρο του νησιού, χωρίστηκε 
σε τρία τμήματα. Τα πρώτα πυρά εναντίον των 
αποβατικών ρίχθηκαν από την ιταλική επάκτια 
πυροβολαρχία No 127 στο Μεροβίγλι. Στη συ-
νέχεια γύρω στις 06:00 και κάτω από συνεχή 
πυρά, οι Γερμανοί άρχισαν την προσέγγιση στα 
τρία προεπιλεγμένα σημεία απόβασης των ανα-
τολικών ακτών της Λέρου. Στα βόρεια, τα απο-
βατικά πλοιάρια που μετέφεραν το III./GR 440, 
δέχθηκαν σφοδρά πυρά από την πυροβολαρχία 
No 899 στο Μπλεφούτη και αναγκάστηκαν να 
γυρίσουν πίσω προς το Φαρμακονήσι, ενώ ένα 
σκάφος βυθίστηκε κοντά στη νησίδα Στρογγύ-
λη. Στο κεντρικό τμήμα του νησιού, τμήματα του 
ΙΙ./GR 65 υπό τη διοίκηση του ταγματάρχη φον 
Σάλντερν αποβιβάστηκαν σε απόκρημνα σημεία 
των ακτών στις Βαγιές, στην Άνω και Κάτω Ζύ-
μη και στον όρμο του Κρυφού και ενεπλάκησαν 
σε σκληρή μάχη προσπαθώντας να καταλά-
βουν την κορυφή του όρους Κλειδί, όπου ήταν 
εγκατεστημένη η ιταλική πυροβολαρχία “Ciano”. 
Νοτιότερα στην Άσπρη Πούντα και το Απετίκι, 
αποβιβάστηκαν οι Kustenjager του υπολοχα-
γού Χάνς Σλάντλιχ, οι οποίοι αναρριχήθηκαν και 
εξουδετέρωσαν την εκεί εγκατεστημένη ιταλική 
πυροβολαρχία.

Επίσης γύρω στις 12:30, έπεσαν σε μία 
παράτολμη επιχείρηση και με αντίξοες καιρι-
κές συνθήκες ισχυρού ανέμου, οι πρώτοι 400 
Γερμανοί αλεξιπτωτιστές, οι οποίοι κατόρθωσαν 
παρά τις απώλειες, που υπέστησαν, να δημιουρ-
γήσουν ένα προγεφύρωμα και να αποκόψουν το 
νησί στα δύο.

Η μάχη της Λέρου συνεχίστηκε με ιδιαίτερη 
σκληρότητα και με αμφίβολο αποτέλεσμα για 
τους αντιμαχόμενους και τις επόμενες ημέρες. 
Κατά τη διάρκειά τους, παρά την εξουδετέρωση 
του συνόλου σχεδόν των επάκτιων πυροβολεί-
ων από τους βομβαρδισμούς της Luftwaffe και 
τη δράση των αποβατικών τμημάτων, το Γερμα-
νικό Ναυτικό απώλεσε δύο αποβατικές φορτη-
γίδες MFP, οκτώ αποβατικές ακάτους PiLb, ένα 
Sturmboote και δύο I-Boote. Παρά το γεγονός 
αυτό, οι Γερμανοί συνέχισαν καθημερινά τις 
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αποστολές εφοδίων προς τα μαχόμενα τμήματα 
στο νησί, όπως και την μεταφορά τραυματιών 
από αυτό.

Τελικά, από τις πρωϊνές ώρες της 16ης Νο-
εμβρίου οι δυνάμεις του ταγματάρχη φον Σάλ-
ντερν επιτέθηκαν, εναντίον της περιοχής του 
βρετανικού σταθμού διοίκησης στο Μεροβίγλι 
από τα βόρεια και ανατολικά, με την υποστήριξη 
των Stukas της Luftwaffe, που σφυροκοπούσαν 
συστηματικά κάθε εστία εχθρικής αντίστασης. 
Στις 17:30 το απόγευμα, ένα γερμανικό τμήμα 
εισήλθε πυροβολώντας στο αρχηγείο του τα-
ξιάρχου Τίλνεη και τον αιχμαλώτισε. Λίγο αρ-
γότερα παραδόθηκε και ο Ιταλός στρατιωτικός 
διοικητής ναύαρχος Μασκέρπα, ενώ στις 18:30 
μεταδόθηκε διαταγή στις ιταλο-βρετανικές δυ-
νάμεις για την παύση του πυρός. Με τη διαταγή 
της παράδοσης, δεν συμμορφώθηκαν μόνο οι 
καταδρομείς του LRDG του αντισυνταγματάρχη 
Γκάϊ Πρέντεργκαστ και του SBS του ταγματάρχη 
Τζέλικο, οι οποίοι με βάρκες που βρήκαν κατέ-
φυγαν στα γειτονικά τουρκικά παράλια. Στο νη-
σί αιχμαλωτίστηκαν από τους Γερμανούς 3.000 
βρετανοί και 5.000 ιταλοί στρατιωτικοί.

Το επόμενο πρωί, το πρώτο σκάφος του 
Γερμανικού Πολεμικού Ναυτικού, η τορπιλάκα-
τος S-54, εισήλθε μέσα στο Λακκί. Στην είσοδο 
του λιμανιού κυμάτιζε ήδη μία μεγάλη λευκή 
σημαία, ενώ λίγο αργότερα κατέφθασαν και τα 
ανθυποβρυχιακά σκάφη UJ-2101 και UJ-2102. 
Η κατάληψη της Λέρου στοίχισε στους Γερμα-
νούς 246 νεκρούς και 162 αγνοούμενους, ενώ 
σκοτώθηκαν επίσης 347 Βρετανοί και 87 Ιταλοί 
στρατιωτικοί.

Ο Επίλογος της εκστρατείας 
στα Δωδεκάνησα

Στις 22 Νοεμβρίου μία μεγάλη νηοπομπή, 
στην οποία συμμετείχαν όλα τα διαθέσιμα UJ-
Boote, τα αποβατικά MFP και τα R-Boote, απέ-
πλευσε από το Λακκί φέροντας ένα γερμανικό 
εκστρατευτικό σώμα με στόχο τη Σάμο. Στο νησί 
αυτό υπήρχαν ακόμα δύο τάγματα πεζικού της 
ιταλικής Μεραρχίας “Cuneo”, ενώ είχαν μόλις 
διαταχθεί να αποχωρήσουν οι Βρετανικές δυνά-
μεις και οι άνδρες του ελληνικού Ιερού Λόχου. 
Παρά την μικρή αντίσταση που προέβαλλαν οι 
Ιταλοί τοπικά, η Σάμος κατελήφθη με ευκολία.

Οι Γερμανοί είχαν πλέον εδραιώσει την 
κυριαρχία τους στο Αιγαίο. Το ερώτημα ήταν 
όμως, εάν οι λιγοστές διαθέσιμες ναυτικές μο-
νάδες του Γερμανικού Ναυτικού θα επαρκού-
σαν στο εξής, για να ανεφοδιάζουν τις πολυ-
άριθμες αποκομμένες φρουρές στα μικρά και 
μεγάλα νησιά του Αιγαίου, κάτω από την διαρκή 
και αυξανόμενη πίεση του Βρετανικού και Ελλη-
νικού Βασιλικού  Ναυτικού και της συμμαχικής 
αεροπορίας;

Ευχαριστήρια σημείωση
Εκφράζουμε θερμές ευχαριστίες για την 

ευγενική και γενναιόδωρη παραχώρηση των 
περισσοτέρων από τις φωτογραφίες που χρη-
σιμοποιήθηκαν στο παρόν άρθρο, από το αρχείο 
του P. Schenk,  διαμέσου του Κωνσταντίνου  Κο-
γιόπουλου, ιατρού και γνωστού ιστορικού συγ-
γραφέα – ερευνητή από την Κω. Οι  υπόλοιπες 
προέρχονται από άλλες πηγές, καθώς και από το 
αρχείο του υπογράφοντος.
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Του Γιάννη Μυλωνά
Ειδικού ενδυματολόγου - οπλογνώστη του Πολεμικού Μουσείου

Στολές & διακριτικά των πληρωμάτων 
των ελληνικών υποβρυχίων
κατά τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο



Τα υποβρύχια Κατσώνης (Υ-1) 
και Παπανικολής (Υ-2) στον Ναύσταθμο Σαλαμίνας

Ο Γιάννης Μυλωνάς γεννήθηκε στα 
Ιωάννινα και από πολύ μικρή ηλικία 
άρχισε να σχεδιάζει στρατιωτικές στο-
λές και όπλα. 
Ερευνητής της εξέλιξης των στρατιω-
τικών στολών (ελληνικών και ξένων) 
και των όπλων από τον 17ο αιώνα 
μέχρι σήμερα, εργάστηκε για εικο-
σιτέσσερα χρόνια (1987-2011) στο 
Πολεμικό Μουσείο της Αθήνας ως 
ειδικός ενδυματολόγος και οπλογνώ-
στης, υπεύθυνος για την τεκμηρίωση, 
συμπλήρωση και τοποθέτηση στον 
εκθεσιακό χώρο των ιστορικών στο-
λών, τεκμηρίωση και ταξινόμηση του 
οπλισμού του Πολεμικού Μουσείου 
Αθηνών και των Παραρτημάτων του. 
Σχεδίασε το έμβλημα της Ελληνικής 
Αστυνομίας, στολές, σήματα, δια-
κριτικά βαθμού κλπ. Eικονογράφησε 
τον Κανονισμό Στολής του Ελληνικού 
Στρατού και φιλοτέχνησε σειρές πι-
νάκων με θέμα τις ελληνικές στρα-
τιωτικές στολές διαφόρων περιόδων 
για ιδιωτικές συλλογές και δημόσιους 
οργανισμούς όπου και εκτίθενται, π.χ.  
στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, Γενικό 
Επιτελείο, Στρατιωτική Σχολή Ευελπί-
δων, Μουσείο Χωροφυλακής κ. ά.
Έγραψε διάφορα βιβλία, μεταξύ άλ-
λων: «Le Uniformi delle due Guerre 
Mondiali» (εκδ. Mondadori Milano), 
“Ιστορία των Στολών της Στρατιωτι-
κής Σχολής Ευελπίδων 1829-1991», 
“Όπλα των Βαλκανικών Πολέμων 
1912-1913”, “Οι Εύζωνοι»,, «Ο Εύ-
ελπις», «Οι στολές των Βαλκανικών 
Πολέμων 1912-1913», «Sabres and 
swords of the Balkan States» και 
«Bayonets of the Balkan States» 
(έκδ. Russian Knights, Moscow), «Εν-
θυμήματα Βαλκανικών Πολέμων».
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Εισαγωγή
Στο παρόν άρθρο παρουσιάζουμε τις στο-

λές που έφεραν τα πληρώματα των ελληνικών 
υποβρυχίων κατά τη διάρκεια του Β' Παγκοσμίου 
Πολέμου. Δεν είναι δυνατόν όμως να μην ανα-
φερθούμε, έστω και συνοπτικά, στη δράση των 
υποβρυχίων που διέθετε εκείνη την περίοδο το 
Ελληνικό Ναυτικό.

Κατά την κήρυξη του Ελληνοϊταλικού πολέ-
μου, την 28η Οκτωβρίου 1940, το Ελληνικό Βα-
σιλικό Ναυτικό διέθετε έξι, γαλλικής κατασκευής, 
υποβρύχια. Από αυτά, το «Κατσώνης» Υ-1 και το 
«Παπανικολής» Υ-2 είχαν κατασκευαστεί στα 
ναυπηγεία Gironde και Loire, αντιστοίχως, μεταξύ 
των ετών 1925 και 1927 και είχαν τα παρακάτω 
τεχνικά χαρακτηριστικά: 

Διαστάσεις: 62,5 m μήκος, 5,3 m ύψος, 3,6 
m πλάτος.

Εκτόπισμα: 576 t στην επιφάνεια και 775 t 
σε κατάδυση.

Πρόωση: 2 πετρελαιοκινητήρες 1.300 hp - 2 
ηλεκτροκινητήρες 1.000 hp.

Ταχύτητα: 14 kts στην επιφάνεια και 9 kts 
σε κατάδυση.

Οπλισμός: 6 τορπιλοβλητικοί σωλήνες των 
21 in, 1 πυροβόλο των 100 mm και δύο αντιαε-
ροπορικά πολυβόλα των 13,2 mm.

Πλήρωμα: 30 άνδρες.
Τα άλλα τέσσερα, το «Πρωτεύς» Υ-3, το «Νη-

ρεύς» Υ-4, το «Τρίτων» Υ-5 και το «Γλαύκος» Υ-6, 
είχαν ναυπηγηθεί επίσης στη Γαλλία, στα ναυπη-
γεία Loire, μεταξύ των ετών 1927 και 1930. Τα 
τεχνικά τους χαρακτηριστικά ήταν: 

Διαστάσεις: 68,6 m μήκος, 5,7 m ύψος, 4,1 
m πλάτος.

Εκτόπισμα: 790 t στην επιφάνεια, 960 t σε 
κατάδυση.

Πρόωση: 2 πετρελαιοκινητήρες 1.420 hp - 2 
ηλεκτροκινητήρες 1.200 hp.

Ταχύτητα: 14 kts στην επιφάνεια, 8,5 kts σε 
κατάδυση.

Οπλισμός: 8 τορπιλοβλητικοί σωλήνες των 
21 in, 1 πυροβόλο των 100 mm και 1 πυροβόλο 
των 40 mm.

Πλήρωμα: 41 άνδρες.
Το 1942 παραχωρήθηκε από τους Βρετα-

νούς στο Βασιλικό Ναυτικό το ιταλικό υποβρύχιο 
"Perla" που είχε καταληφθεί στη Μεσόγειο από τη 
βρετανική κορβέτα HMS «Hyacinth» (μετέπειτα 
"Αποστόλης"). Το υποβρύχιο εντάχτηκε στον Ελ-
ληνικό Στόλο με το όνομα «Ματρώζος» Υ-7. Τα 
τεχνικά του χαρακτηριστικά ήταν:

Διαστάσεις: 60 m μήκος, 6,4 m ύψος, 4,4 m 
πλάτος.

Εκτόπισμα: 618 t στην επιφάνεια, 855 t σε 
κατάδυση.

Πρόωση: 2 πετρελαιοκινητήρες 1.350 hp - 2 
ηλεκτροκινητήρες 800 hp.

Υποβρύχιο «Πρωτεύς»
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Ταχύτητα: 14 kts στην επιφάνεια, 8,5 kts σε 
κατάδυση.

Οπλισμός: 6 τορπιλοβλητικοί σωλήνες των 
21 in, 1 πυροβόλο των 100 mm και δύο αντιαε-
ροπορικά πολυβόλα των 13 mm.

Πλήρωμα: 45 άνδρες.
To 1943 οι Βρετανοί παραχώρησαν ένα ακό-

μη υποβρύχιο στο Βασιλικό Ναυτικό, το «Πιπίνος» 
Υ-8, πρώην HMS «Veldt» P-71, τύπου V με τα 
ακόλουθα τεχνικά χαρακτηριστικά: 

Διαστάσεις: 62,5 m μήκος, 4,9 m ύψος, 3,9 
m πλάτος.

Εκτόπισμα: 545 t στην επιφάνεια, 740 t σε 
κατάδυση.

Πρόωση: 2 πετρελαιοκινητήρες 615 hp, 2 
ηλεκτροκινητήρες 825 hp.

Tαχύτητα: 13 kts στην επιφάνεια, 9 kts σε 
κατάδυση.

Οπλισμός: 4 τορπιλοβλητικοί σωλήνες των 
21 in, 1 πυροβόλο των 3 in και 2 αντιαεροπορικά 
πολυβόλα.

Πλήρωμα: 37 άνδρες.

Η δράση των υποβρυχίων
Το «Κατσώνης» (Υ-1) κατά τον Ελληνοϊταλι-

κό πόλεμο 1940-41, πραγματοποίησε τέσσερις 
πολεμικές περιπολίες με κυβερνήτη τον υπο-
πλοίαρχο Αθ. Σπανίδη. Στις 31 Δεκεμβρίου 1940 
βύθισε το ιταλικό φορτηγό «Quindo» κοντά στις 
ακτές της Γιουγκοσλαβίας. Mετά την κατάληψη 
της Ελλάδας κατέφυγε στη Μέση Ανατολή. Στις 2 
Ιουλίου 1942 βυθίστηκε λόγω βλάβης στο λιμάνι 
του Πορτ Σάιντ. Μετά από μακροχρόνια επισκευή 
άρχισε πάλι την πολεμική του δράση με κυβερ-
νήτη τον αντιπλοίαρχο Β. Λάσκο. Στις 2 Απριλίου 
1943 βύθισε μία ιταλική ναρκοθέτιδα στο Γύ-
θειο, στις 5 του ιδίου μήνα ένα εμπορικό 1.500 
t έξω από την Κύθνο και στις 29 Μαΐου 1943 
ένα ακόμη φορτηγό 1.000 t κοντά στη Σκιάθο. Το 
«Κατσώνης» βυθίστηκε στις 14 Σεπτεμβρίου στην 
περιοχή της Σκιάθου μετά από ηρωική μάχη με 
μία γερμανική κορβέτα. Σκοτώθηκε ο κυβερνήτης 
Β. Λάσκος και 31 άνδρες του πληρώματος, αιχ-
μαλωτίστηκαν 15, ενώ ο ύπαρχος υποπλοίαρχος 
Ηλ. Τσουκαλάς και δύο υπαξιωματικοί διέφυγαν 
κολυμπώντας.

Ο κελευστής-πυροβολητής Κ. Τζάνος και ο ναύτης-πυροβολητής Πατεράκης σε άσκηση πυροβόλου του υποβρυχίου "Πι-
πίνος" (Υ-8). Αγγλία, τέλος του 1943 (φωτ. αρχείο Πολεμικού Μουσείου).
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Το «Παπανικολής» (Υ-2) από την έναρξη του 
Ελληνοϊταλικού πολέμου μέχρι την κατάληψη της 
Ελλάδας, πραγματοποίησε τέσσερις πολεμικές 
περιπολίες με κυβερνήτη τον πλωτάρχη Μ. Ια-
τρίδη. Στις 23 Δεκεμβρίου 1940 βύθισε ένα πε-
τρελαιοκίνητο φορτηγό και την επομένη το οπλι-
ταγωγό «Firenze» 3.952 t. Μετά την κατάληψη 
της Ελλάδας κατέφυγε στη Μέση Ανατολή. Με 
κυβερνήτη τον υποπλοίαρχο Ρουσσέν, βύθισε ένα 
φορτηγό 8.000 t έξω από το λιμάνι Αλίμνια της 
Δωδεκανήσου. Βύθισε επίσης έναν αριθμό γερ-
μανικών και ιταλικών ιστιοφόρων και αιχμαλώτι-
σε ένα από αυτά 220 t. Παροπλίστηκε το 1945, ο 
δε πυργίσκος του διατηρήθηκε αρχικά στη Βάση 
Υποβρυχίων και στη συνέχεια τοποθετήθηκε στο 
Ναυτικό Μουσείο στον Πειραιά, όπου βρίσκεται 
μέχρι σήμερα.

Το «Πρωτεύς» (Υ-3) στις 29 Δεκεμβρίου 
1940, με κυβερνήτη τον πλωτάρχη Μ. Χατζηκων-
σταντή, επιτέθηκε σε προστατευμένη με πλοία συ-
νοδείας ιταλική νηοπομπή, 75 km ανατολικά του 
Μπρίντιζι και βύθισε το οπλιταγωγό "Sardegna" 
11.452 t. Εντοπίστηκε όμως και εμβολίστηκε από 
το ιταλικό τορπιλοβόλο "Antares" με αποτέλεσμα 
να βυθιστεί αύτανδρο.

Το «Νηρεύς"» (Υ-4) κατά τη διάρκεια του Ελ-
ληνοϊταλικού πολέμου 1940-41 έλαβε μέρος σε 
τέσσερις πολεμικές περιπολίες με κυβερνήτη τον 
πλωτάρχη Βρ. Ρώτα και σε 12 ακόμη πολεμικές 
περιπολίες από τη Μέση Ανατολή με κυβερνή-
τη τον πλωτάρχη Α. Ράλλη. Στις 24 Σεπτεμβρί-
ου 1942 βύθισε το ιταλικό οπλιταγωγό "Fiume" 
1.500 t και στις 25 του ιδίου μήνα ένα μεγάλο 
ιταλικό ιστιοφόρο. Ακολούθησαν και άλλα μικρό-
τερα ιστιοφόρα. Χρησιμοποιήθηκε σε αποστολές 
κομάντο και για τη μεταφορά προσωπικού που 
φυγαδευόταν από την κατεχόμενη Ελλάδα. Το 
1947 παροπλίστηκε και το 1952 εκποιήθηκε.

Το «Τρίτων» (Υ-5) κατά τη διάρκεια του πολέ-
μου 1940-41, πραγματοποίησε πέντε πολεμικές 
περιπολίες με κυβερνήτη τον πλωτάρχη Δ. Ζέπο 
και στις 24 Ιανουαρίου 1941 πιθανώς βύθισε 
το ιταλικό υποβρύχιο «Neghelli». Στις 23 Μαρ-
τίου 1941 βύθισε το επιβατηγό «Carnia» 5.451 
t, 55 km ανατολικά του ακρωτηρίου Γκάλο του 
Μπρίντιζι. Στις 23 Απριλίου 1941 κατέφυγε στην 
Αλεξάνδρεια. Από τη Μέση Ανατολή πραγματο-
ποίησε επτά πολεμικές περιπολίες και ένα ταξίδι 

ανεφοδιασμού της Μάλτας. Με κυβερνήτη τον 
υποπλοίαρχο Ε. Κοντογιάννη βυθίστηκε στις 16 
Νοεμβρίου 1942, κοντά στον Καφηρέα, μετά 
από σκληρή μάχη με το γερμανικό περιπολικό 
UJ-2101. Απωλέστηκαν 23 άνδρες, αιχμαλωτί-
στηκαν 30, μεταξύ των οποίων και ο κυβερνήτης 
και διέφυγαν κολυμπώντας δύο.

Το «Γλαύκος» (Υ-6) δεν έλαβε μέρος στον 
πόλεμο 1940-41 λόγω της συνεχιζόμενης επι-
σκευής του. Με κυβερνήτη τον υποπλοίαρχο Κ. 
Εγκολφόπουλο, κατέπλευσε στην Αλεξάνδρεια 
στις 23 Απριλίου 1941. Από τη Μέση Ανατολή 
πραγματοποίησε δύο πολεμικές περιπολίες με 
κυβερνήτη τον πλωτάρχη Β. Αρσάνογλου. Στις 21 
και 22 Ιουνίου 1941 βύθισε με το πυροβόλο του 
δύο πετρελαιοκίνητα των 40 t και στις 10 Νο-
εμβρίου 1941, το γερμανικό φορτηγό «Norburg» 
2.392 t κοντά στη Σούδα. Βυθίστηκε στις 4 Απρι-
λίου 1942, ενώ ήταν αγκυροβολημένο για επι-

Πλήρωμα υποβρυχίου του Ελληνικού Βασιλικού Ναυτικού 
το 1942. Αριστερά απεικονίζεται ένας ανθυποπλοίαρχος 
με χακί στολή υπηρεσίας Μ1939 battle dress, πίσω από 
το πολυβόλο, ένας ναύτης με πουλόβερ και τον μπερέ της 
στολής εργασίας, στο κέντρο, ο κυβερνήτης με τον βαθμό 
του αντιπλοιάρχου και δεξιά, ένας ναύτης Α' - τορπιλητής. 
Πίσω τους, επάνω στη γέφυρα, διακρίνονται άλλα μέλη του 
πληρώματος (σχέδιο Γιάννης Μυλωνάς).
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σκευή στο λιμάνι της Μάλτας από αεροπορική 
επιδρομή. Ο κυβερνήτης του Β. Αρσάνογλου είχε 
φονευθεί ένα μήνα πριν κατά τη διάρκεια μιας 
άλλης αεροπορικής επιδρομής. 

Το «Ματρώζος» (Υ-7) με κυβερνήτη τον υπο-
πλοίαρχο Ι. Μασουρίδη, ξεκίνησε για την πρώτη 
πολεμική του περιπολία στις 19 Μαρτίου 1943. 
Μέχρι το τέλος του 1944 πραγματοποίησε συνο-
λικά τέσσερις πολεμικές περιπολίες. Παροπλίστη-
κε το 1945 και το 1946 εκποιήθηκε.

Το «Πιπίνος» (Υ-8) στις 9 Αυγούστου 1944, 
με κυβερνήτη τον υποπλοίαρχο Κ. Λούνδρα, βύ-
θισε στο λιμάνι της Σάμου το ιταλικό αντιτορπιλικό 
«Calatafimi» και το πρώην ελληνικό ανεφοδια-
στικό φάρων "Ωρίων". Επεστράφη στο Βρετανικό 
Ναυτικό το 1959.

Οι στολές των πληρωμάτων
Οι αξιωματικοί, οι υπαξιωματικοί και οι ναύτες 

που επάνδρωναν τα ελληνικά υποβρύχια, φορού-
σαν τις στολές που καθιερώθηκαν με τον κανονι-
σμό στολών του Βασιλικού Ναυτικού του 1939. 
Χαρακτηριστικό έμβλημα που τους διέκρινε από 
τους άλλους άνδρες του Βασιλικού Ναυτικού ήταν 
ένα μεταλλικό υποβρύχιο «εν ημικαταδύσει» που 

έφεραν στο αριστερό μέρος του στήθους τους. Το 
υποβρύχιο των αξιωματικών είχε μήκος 65 mm, 
ενώ των υπαξιωματικών και των ναυτών 50 mm. 
Επίσης το υποβρύχιο των αξιωματικών και των 
υπαξιωματικών ήταν επίχρυσο, ενώ των ναυτών 
επάργυρο.

Οι ιδιαίτερα αντίξοες συνθήκες διαβίωσης 
στον στενό χώρο των υποβρυχίων και με δεδο-
μένη την έλλειψη καθαριότητας, ανάγκαζαν τα 
πληρώματα να φορούν τις στολές τους όπως 
εξυπηρετούντο κάθε φορά κάνοντας διάφορους 
συνδυασμούς που τους επέτρεπαν να τις αντιμε-
τωπίζουν.

Η χειμερινή στολή υπηρεσίας των 
Αξιωματικών και των Υπαξιωματικών

Πηλήκιο: Οι αξιωματικοί και οι υπαξιωματικοί 
έφεραν ναυτικό πηλήκιο κατασκευασμένο από 
σκούρο μπλε, σχεδόν μαύρο, μάλλινο ύφασμα 
(ερέα). Το υποσιάγωνο ήταν κατασκευασμένο από 
γυαλιστερό μαύρο δέρμα και στερεωνόταν με δύο 
μικρά επίχρυσα ναυτικά κουμπιά. Το γείσο των κα-
τωτέρων αξιωματικών και υπαξιωματικών ήταν 
κατασκευασμένο από μαύρο γυαλιστερό δέρμα. 
Το γείσο των ανωτέρων αξιωματικών ήταν κα-

Δεξαμενισμός του υποβρυχίου «Τρίτων» (Υ-5) στο Πορτ Σάιντ τον Αύγουστο του 1941. Ο ύπαρχος υποπλοίαρχος Ι. Μασου-
ρίδης και ο ανθυποπλοίαρχος Χ. Σολιώτης με βρετανικού τύπου λευκές θερινές στολές (φωτ. αρχείο Πολεμικού Μουσείου).
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λυμμένο από μαύρο λεπτό μάλλινο ύφασμα και 
ήταν διακοσμημένο με χρυσοκέντητους κλάδους 
φύλλων δρυός για τους μάχιμους και τους μηχα-
νικούς, ενώ των ανωτέρων αξιωματικών των άλ-
λων κλάδων ήταν διακοσμημένο με χρυσοκέντη-
το επίρραμμα πλάτους 12 mm. Tο πηλήκιο των 
αξιωματικών είχε εμπρός το εθνόσημο, το οποίο 
αποτελείτο από μια επίχρυση μεταλλική άγκυρα 
σε οβάλ γαλάζιο τσόχινο φόντο που περιβαλλό-
ταν από δύο χρυσοκέντητους κλάδους φύλλων 
δάφνης. Ο κάθε κλάδος είχε έξι φύλλα. Στο εθνό-
σημο των υπαξιωματικών κάθε κλάδος είχε μό-
νο δύο φύλλα δάφνης. Τέλος, το άνω διάζωμα 
του πηληκίου είχε κάλυμμα από λευκό ύφασμα 
"γραμμωτού πικέ".  

Χιτώνιο: Το χιτώνιο υπηρεσίας των αξιωματι-
κών και των υπαξιωματικών ήταν ένα σταυρωτό 
σακάκι, κατασκευασμένο από μπλε σκούρο, σχε-
δόν μαύρο, μάλλινο ύφασμα (ερέα). Το χιτώνιο 
κούμπωνε με οκτώ επίχρυσα ναυτικά κουμπιά 
τοποθετημένα σε δύο σειρές. Τα κουμπιά είχαν 
ανάγλυφα στο στέμμα και την άγκυρα και ναυ-
τικό σχοινί στην περίμετρο. Στο αριστερό μέρος 
του στήθους υπήρχε ένα εσωτερικό τσεπάκι και 
κάτω από την κάθε πλευρά μία εσωτερική τσέπη 
χωρίς καπάκι, ενώ πίσω υπήρχαν δύο ανοίγματα. 
Το χιτώνιο των υπαξιωματικών δεν είχε τσεπάκι 
στο αριστερό μέρος του στήθους ούτε τα ανοίγ-
ματα πίσω. 

Χλαίνη: Η χλαίνη των αξιωματικών και των 
υπαξιωματικών ήταν κατασκευασμένη από βαρύ 
μάλλινο ύφασμα σκούρου μπλε, σχεδόν μαύρου, 
χρώματος. Ο γιακάς ήταν ανοικτός, φαρδύς και 
αναδιπλωμένος. Η χλαίνη κούμπωνε με οκτώ 
επίχρυσα ναυτικά κουμπιά τοποθετημένα σε δύο 
σειρές. Είχε δύο εσωτερικές τσέπες με καπάκια 
αριστερά και δεξιά από τη μέση. Πίσω, στη μέση, 
είχε μισή υφασμάτινη ζώνη που στερεωνόταν με 
δύο επίχρυσα ναυτικά κουμπιά και στο κάτω μέ-
ρος άνοιγμα με τρία μικρά επίχρυσα ναυτικά κου-
μπιά. Οι αξιωματικοί και οι αρχικελευστές έφεραν 
τα διακριτικά του βαθμού τους επάνω σε σκληρές 
μαύρες επωμίδες, ενώ οι κελευστές στους βραχί-
ονες. Υπήρχε και βραχεία χλαίνη, η οποία διέφερε 
από τη μακρά στο μήκος και δεν είχε ζώνη πίσω 
και κουμπιά στο άνοιγμα.

Στολή εργασίας των αξιωματικών (φόρμα): Οι 
αξιωματικοί έφεραν ολόσωμη φόρμα εργασίας 

κατασκευασμένη από φαιό ύφασμα. Η φόρμα 
άνοιγε εμπρός και κούμπωνε με μία σειρά από έξι 
επίχρυσα ναυτικά κουμπιά. Είχε δύο εξωτερικές 
τσέπες στο στήθος και δύο σχισμές (εσωτερικές 
τσέπες) στις πλευρές. Στη μέση είχε ζώνη από 
το ίδιο ύφασμα με απλή μεταλλική πόρπη. Στους 
ώμους της φόρμας ήταν ραμμένα τα διακριτικά 
βαθμού των αξιωματικών, επάνω σε μαλακές 
μαύρες επωμίδες. Η φόρμα εργασίας φερόταν με 
το πηλήκιο χωρίς το λευκό του κάλυμμα. Τη φόρ-
μα φορούσαν μόνο οι μηχανικοί αξιωματικοί στα 
πλοία και σε ώρα εργασίας, ενώ οι μάχιμοι, όταν 
επιθεωρούσαν αποθήκες και μηχανές πλοίων.

Διακριτικά βαθμών: Γύρω από το κάτω άκρο 
των μανικιών (περιχειρίδες) ήταν τοποθετημένα 
τα διακριτικά βαθμού των αξιωματικών κατα-
σκευασμένα από χρυσές ταινίες (γαλόνια) πα-
ράλληλα τοποθετημένες. Η ανώτερη ταινία των 
διακριτικών των μαχίμων αξιωματικών και των 
μηχανικών σχημάτιζε έναν κύκλο. Μία ταινία 
πλάτους 14,2 mm έδειχνε τον βαθμό του σημαι-
οφόρου, δύο του ανθυποπλοιάρχου, τρεις, από 
τις οποίες η μεσαία είχε πλάτος 7 mm, του υπο-
πλοιάρχου, τρεις του πλωτάρχη, τέσσερις, από τις 
οποίες η δεύτερη από πάνω ταινία είχε πλάτος 7 
mm, του αντιπλοιάρχου και τέσσερις του πλοιάρ-
χου. Οι χρυσές ταινίες των μηχανικών και των 
αξιωματικών των κλάδων ήταν ραμμένες επά-
νω σε ύφασμα που είχε το διακριτικό χρώμα του 
κλάδου στον οποίο ανήκαν. Το χρώμα ήταν σκού-
ρο βυσσινί βελούδο για τους μηχανικούς, μαύρο 
βελούδο για τους ναυπηγούς, ανοικτό βυσσινί βε-
λούδο για τους ηλεκτρολόγους μηχανικούς, κόκ-
κινο βελούδο για τους ιατρούς, πράσινο βελούδο 
για τους φαρμακοποιούς, σκούρα κόκκινη τσόχα 
για τους οικονομικούς κλπ. 

Στις περιχειρίδες των μανικιών είχαν και οι 
αρχικελευστές (με βάση τη σημερινή ιεραρχία 
ήταν ανθυπασπιστές) τα διακριτικά του βαθμού 
τους. Δύο χρυσές ταινίες, από τις οποίες η επάνω 
είχε πλάτος 6 mm και η κάτω 8 mm, έδειχναν τον 
βαθμό του αρχικελευστή Α'. Στο μέσον της επάνω 
ταινίας υπήρχε ορθή γωνία κατασκευασμένη από 
ταινία 6 mm. Μία ταινία πλάτους 8 mm με ορθή 
γωνία από την ίδια ταινία στο μέσον της, έδει-
χνε τον βαθμό του αρχικελευστή Β'. Οι κελευστές 
έφεραν τα διακριτικά του βαθμού τους στο μέσον 
κάθε βραχίονα. Τα διακριτικά ήταν χρυσές ταινίες 
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που σχημάτιζαν Λ. Δύο ταινίες πλάτους 14 mm 
έδειχναν τον βαθμό του κελευστή (σημ. επικελευ-
στής), δύο ταινίες από τις οποίες η επάνω είχε 
πλάτος 14 mm και η κάτω 8 mm, έδειχναν τον 
βαθμό του υποκελευστή Α', μία ταινία 14 mm, τον 
βαθμό του υποκελευστή Β' και τέλος μία ταινία 
8 mm, τον βαθμό του δόκιμου υποκελευστή. Οι 
αρχικελευστές είχαν χρυσοκέντητα τα διακριτικά 
της ειδικότητάς τους, τοποθετημένα επάνω από 
τη γωνία του διακριτικού του βαθμού τους, ενώ 
οι κελευστές μέσα στο Λ που σχημάτιζαν τα δια-
κριτικά του βαθμού τους.

Με το χιτώνιο έφεραν λευκό υποκάμισο με 
μαύρη γραβάτα ή μάλλινο λευκό πουλόβερ με 
ψηλό αναδιπλωμένο γιακά. Το πουλόβερ των 
υπαξιωματικών ήταν μπλε σκούρο.

Παντελόνι: Το παντελόνι ήταν μακρύ, κατα-
σκευασμένο από το ίδιο με το χιτώνιο ύφασμα.

Υποδήματα: Τα υποδήματα ήταν σκαρπίνια ή 
ημιάρβυλα από μαύρο δέρμα.

Γάντια: Τα γάντια ήταν από καφέ δέρμα και 
μαύρα μάλλινα πλεκτά για το κρύο. 

Διακριτικά ειδικότητας
Αρμενιστής: άγκυρα 
Διαχειριστής: δύο γραφίδες χιαστί 
Δύτης: κράνος δύτη 
Εσχαρεύς (μάγειρας): δικτυωτό πλέγμα σε κύκλο 
Ηλεκτριστής: τρίπτερος έλικα με κεραυνούς 
Μηχανικός: τρίπτερος έλικα 
Ναρκίτης: κύκλος σε σχήμα θαλάσσιας νάρκης με 
άγκυρα στο κέντρο του 
Οπλίτης: κυνηγετικό κέρας 
Πηδαλιούχος: άγκυρα με τιμόνι 
Πυροβολητής: κανόνι 
Τηλεγραφητής: κύκλος με άγκυρα στο κέντρο του 
και τρεις κεραυνούς εκατέρωθεν 
Ραδιογωνιομέτρης: όμοιο με του τηλεγραφητή και 
ένα τρίγωνο από πάνω 
Υδροφωνητής: όμοιο με του τηλεγραφητή και 
έναν κύκλο από πάνω 
Σηματωρός: σημαιάκια χιαστί
Σκοπευτής: κανόνια χιαστί 
Τηλεμέτρης: κανόνι με κύκλο 
Τορπιλητής: τορπίλη
Τεχνίτης: τρίγωνο και διαβήτης 
Τεχνίτης τορπιλών: τορπίλη και διαβήτης κλπ.
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H θερινή στολή των Αξιωματικών και 
των Υπαξιωματικών

Χιτώνιο: Το χιτώνιο ήταν κατασκευασμένο 
από λευκό βαμβακερό ύφασμα με όρθιο κλειστό 
περιλαίμιο (κολάρο) και κούμπωνε με μία σειρά 
από πέντε ναυτικά κουμπιά. Στο στήθος είχε δύο 
απλές εξωτερικές τσέπες χωρίς καπάκια. Το χιτώ-
νιο των αξιωματικών είχε δύο σχισμές στο πίσω 
μέρος, ενώ των υπαξιωματικών δεν είχε. Οι αξι-
ωματικοί και οι αρχικελευστές έφεραν τα διακρι-
τικά του βαθμού τους επάνω σε σκληρές μαύρες 
επωμίδες. Οι κελευστές επάνω στους βραχίονες.

Παντελόνι: Το παντελόνι ήταν μακρύ, κα-
τασκευασμένο από το ίδιο με το χιτώνιο λευκό 
ύφασμα.

Υποδήματα: Τα υποδήματα ήταν σκαρπίνια 
από λευκό δέρμα.

Η στολή υπηρεσίας των ναυτοδιοπών
Πιλίσκος: Οι δίοποι και οι ναύτες έφεραν 

βρετανικού τύπου λευκό πιλίσκο. Ο πιλίσκος εί-
χε μαύρη μεταξωτή ταινία που είχε τυπωμένα με 
χρυσό τα γράμματα ΒΠ (Βασιλικό Πλοίο) και το 
όνομα του πλοίου. Ο πιλίσκος είχε υποσιάγωνο 
από μάλλινη ταινία πλάτους 25 mm.

Χιτώνιο: Οι δίοποι και οι ναύτες έφεραν το 
χαρακτηριστικό ναυτικό χιτώνιο (μπελαμάνα). 
Το χειμερινό χιτώνιο ήταν κατασκευασμένο από 
σκούρο μπλε μάλλινο ύφασμα. Ήταν εφαρμοστό 
στο σώμα και κάλυπτε τους γλουτούς. Το θερινό 
χιτώνιο, όμοιο με το χειμερινό, ήταν κατασκευα-
σμένο από λευκό βαμβακερό ύφασμα. Τα διακρι-
τικά βαθμού φέρονταν στο μέσον κάθε βραχίονα. 
Οι δίοποι έφεραν διακριτικό όμοιο με τους κε-
λευστές και οι ναύτες Α' όμοιο με τους υποκε-
λευστές Β', αλλά κατασκευασμένα από κόκκινη 
ταινία. Μέσα στη γωνία των διακριτικών τους 
έφεραν το διακριτικό ειδικότητας, το ίδιο με των 
υπαξιωματικών, αλλά κόκκινο. Οι ναύτες Β' έφε-
ραν στο μέσον κάθε βραχίονα το διακριτικό της 
ειδικότητάς τους.

Με το χιτώνιο έφεραν το περιλαίμιο (κολα-
ρίνα) από μπλε σκούρο ύφασμα, που είχε τρεις 
λευκές ταινίες. Επίσης έφεραν μαύρο μαντήλι 
από βαμβακερό ύφασμα και ένα λευκό κορδόνι 
(λιγαδούρα) μήκους 1 m και διαμέτρου 5 mm.

Κάτω από το χιτώνιο φορούσαν μία λευκή 
μάλλινη χνουδωτή φανέλα με κοντά μανίκια και 

τετράγωνο άνοιγμα στον λαιμό, το οποίο είχε 
μπλε σκούρο παράρραμμα (φυτίλι). Έφεραν επί-
σης για το κρύο μάλλινο μπλε σκούρο πουλόβερ 
με ψηλό αναδιπλωμένο κολάρο.

Παντελόνι: To παντελόνι είχε χαρακτηριστικό 
κούμπωμα και ήταν φαρδύ κάτω. Το χειμερινό 
ήταν κατασκευασμένο από σκούρο μπλε μάλλινο 
ύφασμα, ενώ το θερινό από λευκό βαμβακερό.

Υποδήματα: Ημιάρβυλα από μαύρο δέρμα.
Χλαίνη (επενδύτης): Ήταν βραχεία, κατασκευ-

ασμένη από βαρύ μπλε σκούρο μάλλινο ύφασμα. 
Ο γιακάς ήταν φαρδύς, ανοικτός και αναδιπλω-
μένος. Η χλαίνη κούμπωνε με δύο σειρές από 
τέσσερα μαύρα κοκκάλινα κουμπιά. Τα κουμπιά 
είχαν ανάγλυφη άγκυρα με στέμμα. Κάθε πλευρά 
είχε μία εσωτερική τσέπη με καπάκι. Στη χλαίνη, οι 
ναυτοδίοποι δεν έφεραν κανένα διακριτικό.

Στολή εργασίας των υπαξιωματικών και των 
ναυτοδιόπων (φόρμα): Η φόρμα των υπαξιωματι-
κών ήταν όμοια με εκείνη των αξιωματικών, αλλά 
κατασκευασμένη από σκούρο μπλε ύφασμα. Οι 
αρχικελευστές έφεραν μαύρες μαλακές επωμίδες 
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με τα διακριτικά του βαθμού τους, ενώ οι άλλοι 
υπαξιωματικοί δεν έφεραν διακριτικά βαθμού. Με 
τη φόρμα έφεραν το πηλήκιο χωρίς το λευκό του 
κάλυμμα. Οι ναυτοδίοποι έφεραν την ίδια με τους 
υπαξιωματικούς μπλε σκούρα φόρμα εργασίας. Η 
φόρμα τους κούμπωνε με έξι μαύρα κοκκάλινα 
κουμπιά και στη θέση της ζώνης είχαν ραμμένες 
στη μέση δύο λωρίδες από το ίδιο ύφασμα που 
δενόταν σε φιόγκο πίσω. Με τη φόρμα έφεραν 
λευκό πιλίσκο ή έναν μαύρο μπερέ εργασίας. Η 
φόρμα δεν είχε κανένα διακριτικό.

Στη Μέση Ανατολή τα πληρώματα εφοδιάστη-
καν και με βρετανικά υλικά. Οι αξιωματικοί έφε-
ραν χακί βρετανικές στολές υπηρεσίας Μ1939 
battle dress με τα διακριτικά του βαθμού τους σε 
μαύρες περαστές επωμίδες και επενδύτες τύπου 
μοντγκόμερι (duffle coat) από βαρύ χακί-κρεμ 
μάλλινο ύφασμα.  Έφεραν επίσης βρετανικού τύ-

που θερινές στολές με λευκά ή χακί κοντομάνικα 
υποκάμισα και κοντά παντελόνια. Είναι αξιοση-
μείωτο ότι σε όλες τις φωτογραφίες της περιό-
δου 1941-44, οι αξιωματικοί και οι άνδρες των 
υποβρυχίων δεν φέρουν στο στήθος τους το με-
ταλλικό υποβρύχιο, χαρακτηριστικό διακριτικό της 
ειδικότητάς τους, όπως αναφέρει ο κανονισμός 
στολής του 1939. Επίσης η ταινία στον πιλίσκο 
των ναυτών δεν έγραφε το όνομα του πλοίου, 
αλλά Β.ΝΑΥΤΙΚΟΝ, προφανέστατα για την από-
κρυψη πληροφοριών από τον εχθρό.

Βιβλιογραφία
(1) Κανονισμός Στολών Βασιλικού Ναυτικού 1939, ΓΕΒΝ.
(2) Κ. Παΐζη-Παραδέλη, αντιναυάρχου ε.α.: ΤΑ ΠΛΟΙΑ 

ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ 1829-1999, Αθήνα, 
Εκδόσεις Αστραία.
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Ιστορικά
Παραλειπόμενα
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Στο πλουσιότατο ιστορικό αρχείο του Πολεμικού Ναυτικού υπάρχει ένας θησαυρός από έγγραφα 
και φωτογραφίες, εντελώς ασυνήθιστα από πλευράς θεματολογίας και περιεχομένου και άγνωστα 
στο ευρύ κοινό. Από αυτό το τεύχος της «Ναυτικής Επιθεώρησης» ξεκινά μια νέα τακτική στήλη, η 
οποία στοχεύει στο να παρουσιάζει αυτά τα μικρά «διαμάντια», που αν και κινούνται στο περιθώριο 
της επίσημης ιστορικής αφήγησης, είναι εξίσου πολύτιμα και διδακτικά.

Ο Διευθυντής Σύνταξης

Πρωτόκολλα μονομαχίας μεταξύ Αξιωματικών του ΠΝ
Στο αρχείο του αείμνηστου Ναυάρχου Επαμεινώνδα 

Καββαδία, το οποίο έχει παραδοθεί από τον ίδιο στην Υπη-
ρεσία Ιστορίας Ναυτικού, μέσα στο πλήθος ιστορικών εγ-
γράφων και φωτογραφιών υπάρχουν και τρία ιδιαίτερα έγ-
γραφα. Πρόκειται για τα χειρόγραφα «πρωτόκολλα μονομα-
χίας». Ως φαίνεται, τον Μάιο του 1916 ο τότε Υποπλοίαρχος 
Καββαδίας και ο τότε Υποπλοίαρχος Δημήτριος Χατζίσκος 
ήρθαν αντιμέτωποι «δι’ ασήμαντον αφορμήν» σε μονομαχία 
με πιστόλια, γεγονός όχι εντελώς ασυνήθιστο για την εποχή 
εκείνη. Ο λόγος (συνοπτικά) ήταν ότι ο Χατζίσκος (υπηρετών 
ως Επιτελής στον Ναύσταθμο Σαλαμίνος) αρνήθηκε με έντο-
νο τρόπο να παραχωρήσει λέμβο στον Καββαδία (Κυβερνήτη 
του Ναυκρατούσα) για μετάβασή του από τον Ναύσταθμο 
στο Πέραμα. Αποτέλεσμα αυτού ήταν ο Καββαδίας, ως προ-
σβεβλημένος, να ζητήσει ικανοποίηση δια των όπλων από 
τον Χατζίσκο, ακολουθώντας το τυπικό μιας μονομαχίας, δη-
λαδή την γραπτή γνωστοποίηση της πρόσκλησης, την  μεσο-
λάβηση μαρτύρων για εξεύρεση λύσης (δίχως αποτέλεσμα), 
τον λεπτομερή καθορισμό των όρων διεξαγωγής της μονο-
μαχίας και τέλος την καταγραφή των αποτελεσμάτων αυτής. 
Όλα αυτά περιλαμβάνονται σε τρία επίσημα πρωτόκολλα, το 
κείμενο των οποίων παρατίθεται στο τέλος του άρθρου.

Χρήσιμες, πιστεύουμε είναι και οι ακόλουθες λεπτομέρει-
ες αναφορικά με τα βιογραφικά των εν λόγω Αξιωματικών. 
Ο Επαμεινώνδας Καββαδίας ήταν κατά μία τάξη αρχαιότερος 
του Δημήτριου Χατζίσκου. Οι δύο Αξιωματικοί ήταν αντίστοι-
χα 30 και 28 ετών την χρονιά του συμβάντος. Ο Καββαδίας 
είχε μια μακρά σταδιοδρομία στο ΠΝ φτάνοντας ως Αρχη-
γός Στόλου (1939-1942) και Υφυπουργός Ναυτικών (1943). 
Στην διάρκεια της σταδιοδρομίας του έλαβε μέρος στους 
Βαλκανικούς Πολέμους και στην Μικρασιατική Εκστρατεία. 

Η σταδιοδρομία του Χατζίσκου υπήρξε επίσης περιπε-
τειώδης, αλλά και τραγικά σύντομη. Ήταν ο Ύπαρχος του 
τορπιλλοβόλου 11, το οποίο με Κυβερνήτη τον Βότση βύθισε 
το τούρκικο θωρηκτό Fethi-y-Boulend. Κατά τη διάρκεια της Μικρασιατικής Εκστρατείας φονεύθηκε βαλ-
λόμενος από τις τουρκικές ακτές, ενώ ήταν Κυβερνήτης του Αντιτορπιλικού «ΝΙΚΗ».

ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΠΑΡΑΛΕΙΠΟΜΕΝΑ

Δ. Χατζίσκος

Ο Ε. Καββαδίας ως Αρχηγός Στόλου (1939-1942)



Τεύχος 593 & 594-Τομος 175 | Ναυτική Επιθεώρηση  127

Πρωτόκολλο 1ο
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Μεταγραφή κειμένου 1ου Πρωτοκόλλου

Συνελθόντες σήμερον την 5η Μαΐου 1916 επί της Ναυκρατούσης αφ’ ενός μεν οι κ.κ. Αλεξ. Σα-
κελλαρίου και Γεώργιος Στράτος υποπλοίαρχοι ως μάρτυρες του κ. Επαμεινώνδα Καββαδία υποπλοι-
άρχου, αφ’ ετέρου δε οι κ.κ Ιωάν. Τσαμαδός και Δημ. Οικονόμου υποπλοίαρχοι ως μάρτυρες του κ. 
Δημ. Χατζίσκου υποπλοιάρχου προς επίλυσιν της μεταξύ των πελατών των αναφυείσης διαφοράς 
κατελήξαμεν εις τα εξής:

Οι μάρτυρες του κ. Καββαδία εδηλωσαν ότι ζητούσιν ικανοποίησιν δια την απευθυνθείσαν προς 
τον πελάτην των επιστολήν, εκ μέρους του κ. Χατζίσκου θεωρούντες ότι ο πελάτης των απ’ αρχής 
μέχρι τέλους του επεισοδίου ουδεμίαν έδωκεν αφορμήν, όπως προκαλέση την προσβολήν εκ μέρους 
του κ. Χατζίσκου.

Οι μάρτυρες του κ. Χατζίσκου εδήλωσαν ότι αναγνωρίζοντες την προσγενομένην προσβολήν επί 
τον κ. Καββαδίαν δια της γραφείσης επιστολής, τίθενται εις την διάθεσιν των μαρτύρων του τελευταίου, 
όπως δώσωσιν ικανοποιήσιν. Οι μάρτυρες του κ. Καββαδία επέμειναν θεωρούντες ότι ο πελατης των 
ουδεμίαν απολύτως έδωκεν αφορμήν  εις την γένεσιν του επεισοδίου και συνεπώς ζητούσι πλήρη 
αίτησιν συγγνώμης εκ μέρους του κ. Χατζίσκου ως λύσιν συμβιβαστικήν.

Οι μάρτυρες του Χατζίσκου απήντησαν ότι όσον αφορά την γένεσιν του επεισοδίου δεν θεωρούσι 
υπεύθυνον τον πελάτη των, επαναλαμβάνοντες ότι αναγνωρίζουσι την προσβολήν, δια την οποίαν 
όμως δεν παρα[δέχονται την] προτεινομένην συμβιβαστικήν λύσιν. Οι μάρτυρες του Καββαδία, κατόπιν 
της διαφωνίας περί την αντίληψιν της γενέσεως του επεισοδίου προτείνουσι όπως διαιτησία κανονίση 
την διαφοράν της αντιλήψεως ταύτης, θεωρούντες το σημείον τούτο ουσιώδες δια την τελικήν έκβα-
σιν της διαφοράς. Οι μάρτυρες του Χατζίσκου θεωρούσι ότι δεν συντρέχει λόγος προς διαιτησίαν του 
ζητήματος της γενέσεως του επεισοδίου μη επιδεχομένου κρίσιν διαιτητικήν, ως επουσιώδους όντως.

Κατόπιν των ανωτέρω, ευρεθέντες προ διαφωνίας, διακόπτομεν την συνεδρίασιν, μη δυνάμενοι 
να προχωρήσομεν εις την επίλυσιν της διαφοράς.

Το παρόν συνετάχθη εις διπλούν, υπογραφέν αρμοδίως. 

Εν Ναυστάθμω τη 5η Μαΐου 1916

Οι μάρτυρες του κ. Καββαδία
Οι μάρτυρες του κ. Χατζίσκου
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Μεταγραφή κειμένου 2ου Πρωτοκόλλου

Συνελθόντες σήμερον την 7η Μαΐου 1916 εν Ναυστάθμω αφενός μεν οι μάρτυρες του κ. Ε. Καββαδία υπο-
πλοίαρχοι κ.κ. Γ. Ράλλης και Ι. Χαλκιόπουλος, αφετέρου δε οι μάρτυρες του κ. Χατζίσκου υποπλοίρχοι Κ.Κ. Ι Τσα-
μαδός και Δ. Οικονόμου προς επίλυσιν της μεταξύ των πελατών των αναφυείσης διαφοράς εσκέφθησαν τα εξής.

Οι μάρτυρες του κ. Καββαδία έχοντες υπ’ όψιν το πρωτόκολλον της 5ης Μαΐου 1916 το συνταχθέν υπό των 
καταθεσάντων την εντολήν μαρτύρων του Κ. Καββαδία και των μαρτύρων του κ. Χατζίσκου και μη επιμένοντες 
εις το ζήτημα της διαδικασίας προβαίνουσιν εις την περαιτέρω συζήτησιν, έχοντες πάντοτε την αντίληψιν ότι ο 
πελάτης των δεν έδωκεν αφορμήν εις την γέννεσιν του επεισοδίου.

Από κοινού οι μάρτυρες αποφαίνονται ότι υφίσταται προσβολή, ότι προσβεβλημένος είναι ο υποπλοίαρχος 
Καββαδίας και ότι η προσβολή είναι 2ου βαθμού.

Οι μάρτυρες του κ. Καββαδία έχοντες την γνώμην εκ της εκθέσεως των γεγονότων υπό του πελάτου των, ότι 
το επεισόδιον το προκληθέν υπό του κ. Χατζίσκου έλαβε χώρα μετά την τελειωτικώς αποταθείσαν φράσιν του κ. 
Καββαδία την βαρείαν αυτού μορφήν δια της επιστολής του κ. Χατζίσκου προτείνουσιν ως λύσιν συμβιβαστικήν 
την αίτησιν συγγνώμης εκ μέρους του κ. Χατζίσκου αδικήσαντος τον κ. Καββαδίαν απ’ αρχής μέχρι τέλους. Η 
λύση αύτη θεωρείται υπ’ αυτών η αρμόζουσα διότι ως φαίνεται ουδέν χώριζε μέχρι της στιγμής τον κ. Χατζί-
σκον από του πελάτου αυτών, ούτε η ουσία του επεισοδίου ηδύνατο να τους χωρήση και καθ’ ο σύμφωνα προς 

Οι μάρτυρες του κ. Χατζίσκου δεν αποδέχονται την λύσιν ταύτην διότι συμφώνως προς των εντολών των, 
ο υποπλοίαρχος κ. Καββαδίας είπεν εις τον πελάτην των φράσιν εκληφθήσαν παρ’ αυτού ως ειρωνικήν, εις 
απάντησιν δε αυτού «Πρόσεχε τι μου λες» Ο υποπλοίαρχος κ. Καββαδίας απήντησεν είναι δικαίωμά μου να σου 
στείλλω ή να μην σου στείλλω βάρκα και τέλος εδήλωσεν εις τον πελάτην αυτών «Αυτόν τον τρόπον μεταχειρί-
ζομαι προς όλους τους αξιωματικούς (και αν δεν σου αρέση) – διαγράφονται οι εντός της παρενθέσεως πέντε 
λέξεις- εισελθών δε εις το δωμάτιόν του έκλεισε παταγωδώς την θύρα προς αυτόν. Τ’ ανωτέρω θεωρούσιν 
ως προκαλέσαντα την προσβολήν και δεν θεωρούσιν τον πελάτην των υπαίτιον αυτής.

Οι μάρτυρες του κ. Καββαδία δηλούσιν ότι διατηρούσι την αντίληψίν των ότι ο υποπλοίαρχος κ. Χατζίσκος 
ηδίκησεν απ’ αρχής μέχρι τέλους. 

Μη γενομένης δεκτής της προταθείσης συμβιβαστικής λύσεως, οι μάρτυρες του κ. Καββαδία ζήτησαν την 
επίλυσιν της διαφοράς δια των όπλων.

Οι μάρτυρες του κ. Χατζίσκου τίθενται εις την διάθεσιν των μαρτύρων του κ. Καββαδία. 
Η μονομαχία θα λάβη χώραν παρά την θέσιν «Δαφνί» τη 6η και 30 πμ της 10ης Μαΐου ημέραν Τρίτην.
Οι μάρτυρες του κ. […] (πελά)της των ορίζει όπλον το πιστόλιον […] παραγγέλματος ορίζουσι δύο βολάς και 

χρόνον […] ημίσεως δευτερολέπτου από του Πυρ μέχρι του τρία. (Σημ: H φθορά του εγγράφου δεν επιτρέπει 
την ανάγνωση. Πιθανότατα ομιλεί για τους μάρτυρες του καλούμενου σε μονομαχία Χατζίσκου, οι οποίοι παρα-
δοσιακά επιλέγουν τα όπλα με τα οποία αυτή θα διεξαχθεί).

Οι μάρτυρες από κοινού ορίζουσι απόστασιν 35 βημάτων. 
Πάσα αφλογιστία θεωρείται ως βολή.
Οι μάρτυρες θα φροντίσωσι περί εξευρέσεως πιστολιών εντελώς αγνώστων εις τους αντιπάλους.
Η γέμισις των πιστολιών θα γίνη επί τόπου. 
Το έδαφος θα εκλεγή υπό των μαρτύρων και αι θέσεις θα ορισθώσι δια κλήρου. 
Οι αντίπαλοι προ του πυροβολισμού θα τηρώσι τα πιστόλια κάθετα προς το έδαφος. 
Απεφασίσθη από κοινού όπως τα μεν πιστόλια γεμισθώσιν υπό του υποπλοιάρχου κ. Δ. Οικονόμου επί πα-

ρουσία των λοιπών μαρτύρων, η δε μονομαχία διευθυνθή παρά του υποπλοιάρχου κ. Δ. Τσαμαδού.
Οι αναγραφόμενοι ανωτέρω όροι ανεγνώσθησαν τοις αντιπάλοις και εγένοντο δεκτοί υπ’ αυτών.
Το παρόν συνετάχθη εις διπλούν υπογραφέν αρμοδίως.
Εν Ναυστάθμω τη 7η Μαίου 1916

Οι μάρτυρες του κ. Καββαδία
Οι μάρτυρες του κ. Χατζίσκου
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Μεταγραφή κειμένου 3ου Πρωτοκόλλου
Ενώπιον των υπογεγραμμένων μαρτύρων έλαβεν χώραν εις τας 6. 30 π.μ. εις θέσιν «Δαφνί» με-

ταξύ των Καββαδία υποπλοιάρχου και Χατζίσκου υποπλοιάρχου, μονομαχία δια πιστολίου συμφώνως 
προς τους όρους τους προηγουμένως διατυπωθέντας εν τω πρωτοκόλλω την ημερομηνίαν 7η Μαΐου 
υπογεγραμμένον και δεκτόν εκατέρωθεν. 

Ως είχε συμφωνηθή ό κ. Τσαμαδός υποπλ. διηύθυνε την μονομαχίαν.

Η πρώτη βολή υπήρξεν άνευ αποτελέσματος.

Η δευτέρα βολή του υποπλοιάρχου Χατζίσκου βάλοντος κατά του υποπλοιάρχου Καββαδία εύρε 
τον υποπλοίαρχο Καββαδία εις το μέσον της δεξιάς κνήμης προξενήσασα αμυχήν.

Εφ ω συνετάχθη το παρόν εις διπλούν.
Εν Αθήναις τη 10η Μαΐου 1916

Οι μάρτυρες του κ. Καββαδία
Ο μάρτυρες του κ. Χατζίσκου.

Αναμνηστικές φωτογραφίες Ναυτών του Αβέρωφ:

Φωτογραφία ενός Τούρκου και δύο Ελλήνων ναυτών, τραβηγμένη 
στο «Ελληνικόν Φωτογραφείον Κωνσταντινίδου» στην Κωνσταντι-
νούπολη (Γαλατά) τον Μάρτιο του  1919. Είναι η περίοδος που το 
«Αβέρωφ» έχει καταπλεύσει στην Κωνσταντινούπολη συμμετέχοντας 
στις επιχειρήσεις των συμμάχων. Η αφιέρωση στο πίσω μέρος της 
φωτογραφίας γράφει (με την παλαιά Οθωμανική γραφή): «Αναμνη-
στικό από την στρατιωτική μου ζωή. Ομερ τσαούς. Με τον φίλο και 
αδελφό μου Ματούλ Παντελίογλου». Πιθανότατα πρόκειται για συ-
νάντηση του τούρκου διόπου (çavuş) με τον παλιό του φίλο Σταμάτη 
(Ματούλ) Παντελίογλου, Έλληνα από την Κωνσταντινούπολη (καθή-
μενος), ο οποίος επιστρέφει στην Πόλη με το πλοίο των νικητών.

Μόλις τρία χρόνια μετά, ο ναύτης Σιαφάκας στέλ-
νει στους οικείους του τη φωτογραφία του με 
την συγκλονιστική αναγραφή: «Δεν μας ενίκησαν 
οι Τουρκοι. Μας πρόδωσαν οι Σύμμαχοι. Σμύρνη 
1922»



Μεταβολές Αξιωματικών 
Ανθυπασπιστών - Υπαξιωματικών

Αυτοί που έφυγαν

Εκδηλώσεις - Αποστολές

Συνδρομές

Ανακοινώσεις Τύπου

Νέες Εκδόσεις

Διατιθέμενες Εκδόσεις Ναυτικού

Επετειολόγιο



Μεταβολές Αξιωματικών 
Ανθυπασπιστών - Υπαξιωματικών

Αυτοί που έφυγαν

Εκδηλώσεις - Αποστολές

Συνδρομές

Ανακοινώσεις Τύπου

Νέες Εκδόσεις

Διατιθέμενες Εκδόσεις Ναυτικού

Επετειολόγιο

Δελτίο
Ενημέρωσης
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ΑΠΟΣΤΡΑΤΕΙΕΣ

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

Μάχιμος: Παναγιώτης Σταυρόπουλος
Μηχανικός: Θρασύβουλος Αναστασίου
Οικονομικού: Κωνσταντίνος Σκαλτσής 

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

Μάχιμοι: Γεώργιος Βλυσσίδης, Σπυρίδων 
Καραχότζας

Μηχανικός: Γεώργιος Δεσύπρης
Υγειονομικού/Ιατρός: Σάββας Ιωαννίδης, 

Παύλος Βαβάσης 
Υγειονομικού/Νοσηλευτικής: Άννα Χω-

ματά, Μαρία Παναγάκου

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

Μάχιμοι: Βασίλειος Λάλης, Νικόλαος Κων-
σταντίνου, Ιωάννης Τζάνος

Μηχανικοί: Αντώνιος Ρημικής, Χρήστος Κα-
τσούλης, Νικόλαος Παναγόπουλος

Οικονομικού: Γεώργιος Μπάλτος

• Προήχθη στο βαθμό του Αντιπλοιάρχου 
και τέθηκε σε αποστρατεία μετά από αίτησή του 
ο Πλωτάρχης Μάχιμος Γεώργιος Σεφέρος

• Προήχθη στο βαθμό του Αντιπλοιάρχου 
και τέθηκε σε αποστρατεία μετά από αίτησή του 
ο Πλωτάρχης (Ε) Κοσμάς Νάνος

• Προήχθη στο βαθμό του Αντιπλοιάρ-
χου και τέθηκε σε αυτεπάγγελτη αποστρατεία 
ο Πλωτάρχης Μηχανικός Σταύρος Τζιμέας, 
αποστρατεία λογιζομένη από 10 Ιουνίου 2015, 
ημερομηνία κατά την οποία απεβίωσε

• Προήχθη στο βαθμό του Αντιπλοιάρχου 
και τέθηκε σε αυτεπάγγελτη αποστρατεία ο 

Πλωτάρχης (Ε) Ιωάννης Φωτιάδης, προαγωγή 
λογιζομένη από 01 Νοεμβρίου 2014, ημερομη-
νία κατά την οποία απεβίωσε

• Προήχθη στο βαθμό του Αντιπλοιάρχου 
και τέθηκε σε αυτεπάγγελτη αποστρατεία ο 
Πλωτάρχης (Ε) Γεώργιος Κατσιφής

• Προήχθησαν στο βαθμό του Αντιπλοι-
άρχου και τέθηκαν σε αποστρατεία μετά από 
αίτησή τους οι παρακάτω Πλωτάρχες (Ε): Ιω-
άννης Κουρούπης, Αθανάσιος Καλαντζής, Κων-
σταντίνος Αγγελόπουλος, Ιωάννης Σηφάκης, 
Ευστράτιος Καραπαναγιώτης, Γεώργιος Λιβάνι-
ος, Σπυρίδων Τσιλιμπάρης, Σωτήριος Καράμπε-
λας, Φώτιος Καρβούνης, Ελευθέριος Ιωαννίδης 
Κωνσταντίνος Χαραλαμπόπουλος, Παναγιώτης 
Ζαφειρίου, Βασίλειος Νικολέτος

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

Μάχιμος: Νικόλαος Δομουχτσίδης
Μηχανικός: Χρήστος Λύκος

• Τέθηκαν σε αυτεπάγγελτη αποστρατεία 
ως ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία 
τους οι παρακάτω Πλωτάρχες (Ε): Ευάγγελος 
Γιαννακός, Γεώργιος Τσιλιμπάρης, Γεωργία Κα-
ρανικολάου

• Τέθηκαν σε αυτεπάγγελτη αποστρατεία οι 
παρακάτω Πλωτάρχες (Ε): Χρήστος Δασκαλά-
κης, Γεώργιος Βαϊραμάκης

• Προήχθησαν στο βαθμό του Πλωτάρχη 
και τέθηκαν σε αποστρατεία μετά από αίτησή 
τους οι παρακάτω Υποπλοίαρχοι (Ε): Λεωνί-
δας Πασχαλούδης, Μιχαήλ Κίτσος, Δημήτριος 
Νεσκάκης, Σωκράτης Αντωνίου, Αναστάσιος 
Πόγκας, Ευστάθιος Τριανταφύλλου

ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ - ΑΝΘΥΠΑΣΠΙΣΤΩΝ - ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ
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• Προήχθη στο βαθμό του Πλωτάρχη και τέ-
θηκε σε αυτεπάγγελτη αποστρατεία ο Υποπλοί-
αρχος (Ε)  Εμμανουήλ Σκλαβάκης, αποστρατεία 
λογιζομένη από 28 Απριλίου 2015, ημερομηνία 
κατά την οποία απεβίωσε

• Τέθηκε σε αυτεπάγγελτη αποστρατεία η 
Πλωτάρχης (Ε) Κωνσταντίνα Κωστοπούλου

• Τέθηκε σε αποστρατεία μετά από αίτησή του 
ο Υποπλοίαρχος Μάχιμος Μάριος Φακιολάς

• Τέθηκαν σε αποστρατεία μετά από αίτησή 
τους οι παρακάτω Υποπλοίαρχοι (Ε): Κωνστα-
ντίνος Ντράνος, Αναστασία Χρυσανθοπούλου

• Προήχθη στο βαθμό του Υποπλοιάρχου και 
τέθηκε σε αποστρατεία ο Ανθυποπλοίαρχος (Ε) 
Κωνσταντίνος Λιάρος

• Τέθηκαν σε αποστρατεία μετά από αίτησή 
τους οι παρακάτω Ανθυποπλοίαρχοι (Ε): Άν-
να Γιαλλελή, Βασίλειος Γεωργίου, Ελευθέριος 
Ποντικέρης, Δημήτριος Τσιαραδήμας, Ιάκωβος 
Ζυγούκης

• Τέθηκε σε αποστρατεία μετά από αίτησή του 
ο Σημαιοφόρος (Ε) Σεραφείμ Καφάλας

• Τέθηκαν σε αποστρατεία μετά από αίτησή 
τους οι παρακάτω Ανθυπασπιστές: Δέσποινα 
Δημητριάδη (ΔΙΑΧ/ΗΥ), Χρυσούλα Τσολάκογλου 
(ΔΙΑΧ/ΗΥ), Αθανασία Χατζή (ΤΗΛ)

• Τέθηκαν σε αποστρατεία μετά από αίτησή 
τους με το βαθμό του Ανθυπασπιστή οι παρακά-
τω  Αρχικελευστές ΕΜΘ: Μαρία Κωστοπούλου 
(Β/ΑΚΤ), Παύλος Θεοδοσιάδης (ΤΗΛ)

• Τέθηκε σε αυτεπάγγελτη αποστρατεία με το 
βαθμό του Ανθυπασπιστή ο Αρχικελευστής 
ΕΜΘ (ΤΗΛ) Νικόλαος Νίτσας

• Προήχθη στο βαθμό του Ανθυπασπιστή 
ο Αρχικελευστής ΕΜΘ (ΗΛ/ΗΤ) Χαράλαμπος 
Κυριαζής, προαγωγή λογιζομένη από 27 Μαΐου 
2015, ημερομηνία η οποία είναι η προηγούμενη 
του θανάτου του.

• Τέθηκαν σε αποστρατεία μετά από αίτησή 
τους με το βαθμό του Επικελευστή οι παρακά-
τω Κελευστές ΕΠ.ΟΠ: Χρήστος Μίαρης (ΜΗΧ), 
Αλέξανδρος Μπόρσης (ΜΗΧ)

• Τέθηκε σε αυτεπάγγελτη αποστρατεία ο 
Επικελευστής ΕΜΘ (Τ/ΨΥΚΤ) Νικόλαος Ζωνα-
ρόπουλος 

ΠΡΟΑΓΩΓΕΣ

• Προήχθη στο βαθμό του Αρχιπλοιάρχου 
οι παρακάτω Πλοίαρχοι:

Μηχανικοί: Ιωάννης Δανιήλ
Οικονομικού: Απόστολος Ζιώγας

• Προήχθησαν στο βαθμό του Πλοιάρχου οι 
παρακάτω Αντιπλοίαρχοι:

Μάχιμοι: Μιχαήλ Δεμέστιχας, Κωνσταντίνος 
Καράμπελας, Γεώργιος Κατσούλης

Μηχανικοί: Παναγιώτης Αφεντουλίδης, Αν-
δρέας Παπανακλής

Οικονομικού: Παναγιώτης Γιανακκάκος, Γε-
ώργιος Σκρέκας, Λάμπρος Πρεβενίου, Ιωάννης 
Κυριαζής, Δημήτριος Τζάφος

Υγειονομικού/Ιατροί: Ιωάννης Σταυριανό-
πουλος, Εμμανουήλ Καβαλαράκης, Παναγιώτης 
Μπίσιας, Σταμάτιος Μαυρίκος

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

Μηχανικοί: Λεβεντάκης Μιχαήλ, Κυριάκος 
Πούτος, Σταύρος Στρατάκος, Γεώργιος Βαρελάς, 
Τηλέμαχος Κατσικάς, Αθανάσιος Μίχας, Θεμιστο-
κλής Νικολακάκης, Ανδρέας Κρίτσας, Χαράλα-
μπος Σπυρόπουλος, Σωτήριος Γιαννακός, Γεώρ-
γιος Κοκκινόπουλος, 

Υγειονομικού/Ιατροί: Νεκτάριος Βουδικλά-
ρης, Νικόλαος Ζίας, Βαλντεμάρ Βιλτσίνσκι

Υγειονομικού/οδοντίατροι: Γεώργιος Σιά-
μος, Ανδρέας Ταπίνης

• Προήχθησαν στο βαθμό του Αντιπλοιάρ-
χου οι παρακάτω Πλωτάρχες (Ε): Κωνσταντί-
νος Προκόπης, Ιωάννης Βαρώνος, Χαράλαμπος 
Σασών, Βασίλειος Ηλιόπουλος
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• Προήχθη στο βαθμό του Αντιπλοιάρχου 
ο Πλωτάρχης κατ' Απονομή Ολυμπιονίκης 
Βαλέριος Λεωνίδης

• Προήχθησαν στο βαθμό του Πλωτάρχη οι 
παρακάτω Υποπλοίαρχοι:

Μάχιμοι: Ιωάννης Κιζάνης, Ιωάννης Κορ-
νάρος, Ιορδάνης Μαντζούρης, Νικόλαος Παπα-
ϊωάννου, Γεώργιος Βογιατζής, Γεώργιος Ρεπα-
ντής, Δημήτριος Βογιατζής, Κωνσταντίνος Κόκ-
καλης, Αλέξανδρος Δρίβας, Βασίλειος Λέρης, 
Λάμπρος-Ορφέας Κανδύλης, Σωτήριος Μπί-
σκος, Αντώνιος Ξηρός, Αναστάσιος Τζαβάρας, 
Αθανάσιος Γκότσης, Προκόπιος Κρούγιος, Νικό-
λαος Κουρμουλής, Κοσμάς Δράκος, Ευστάθιος 
Πασσάς, Ιωάννης Βλάχος, Χρήστος Δρούγκας, 
Ευριπίδης-Δημήτριος Κατσαούνης, Νικόλαος 
Σπυρόπουλος, Γεώργιος Γεννησαριώτης, Παύ-
λος Βόρρης, Κωνσταντίνος Τριαντάφυλλος, Γε-
ώργιος Παπαδόπουλος, Κωνσταντίνος Τζάλας, 
Γεώργιος Λαϊάκης, Αντώνιος Χατζέλης, Ιωάννης 
Δημητρίου, Νικόλαος Καμίτσης, Ευστάθιος Χα-
σίδης.

Μηχανικοί: Κωνσταντίνος Παπαγιαννάκης, 
Χαράλαμπος Μπίλλιας, Δημήτριος Λιάκουρης, 
Βασίλειος Μούτουπας, Δημήτριος Παυλάκης, 
Ελευθέριος Μάνος, Γεώργιος Καραβάς, Κων-
σταντίνος Μπακόπουλος, Δημήτριος Χριστόπου-
λος, Γεώργιος Γεωργής, Γεώργιος Παντζούρης

Υγειονομικού/Οδοντίατρος: Σπυρίδων 
Φλωράτος

• Προήχθησαν στο βαθμό του Πλωτάρχη οι 
παρακάτω Υποπλοίαρχοι (Ε): Χρήστος Δασκα-
λάκης, Γεώργιος Κατσιφής

• Προήχθη στο βαθμό του Υποπλοιάρχου ο 
Ανθυποπλοίαρχος Ειδικής Μονιμότητας Χει-
ριστής Ε/Π Σαράντος Βλαχογιάννης

• Προήχθη στο βαθμό του Υποπλοιάρχου η 
Ανθυποπλοίαρχος (Ε) Μαρία Ελευθερίου

• Προήχθη στο βαθμό του Ανθυποπλοίαρ-
χου ο Σημαιοφόρος Υγειονομικού / Φαρμα-
κοποιός Στυλιανός Γκορτσαλής

• Προήχθησαν στο βαθμό του Ανθυποπλοι-
άρχου οι παρακάτω Σημαιοφόροι (Ε): Παύλος 
Γαλάκος, Χαρίλαος Τσίκος

• Προήχθη στο βαθμό του Σημαιοφόρου ο 
Ανθυπασπιστής (ΑΡΜ) Παναγιώτης Κουτίβας

ΟΝΟΜΑΣΙΕΣ

• Ονομάζονται Μόνιμοι Σημαιοφόροι και 
κατατάσσονται στο Πολεμικό Ναυτικό οι παρακά-
τω Ναυτικοί Δόκιμοι που αποφοίτησαν ευδόκιμα 
από τη ΣΝΔ το έτος 2015:

Μάχιμοι:  Χρήστος Αναστασίου, Ανδρέ-
ας Σουρίδης, Γεώργιος Μενεξές, Κωνσταντίνος 
Κούτος, Κωνσταντίνος Σωτηρόπουλος, Νικόλαος 
Κασσάρας, Γεώργιος Τσιότσιος, Κωνσταντίνος 
Βλαχογιάννης, Στυλιανός Πατάπης, Αθανάσιος 
Μητρόπουλος, Απόστολος Κουραμπής, Μιχάλης 
Μεϊμάρογλου, Κωνσταντίνος Χατζόπουλος, Γεώρ-
γιος Μιαούλης, Άγγελος Πούλιος, Βασίλειος Πικέ-
ας, Χριστίνα Αθανασίου-Αναγνώστου, Γεώργιος 
Παπαγεωργίου, Ειρήνη Παπαντωνίου, Στέφανος 
Μπακαλάκος, Ανέστης Ηλιάδης, Χρήστος Κούκης, 
Αλέξιος Ταυλαρίδης, Κωνσταντίνος Ζουλάκης, 
Ναπολέων Βλαστάρης, Παναγιώτα Καμπούρη, 
Νικόλαος Νικολόπουλος, Γεώργιος Κουκουλομ-
μάτης, Κωνσταντίνος Μποβιάτσης, Ανδρέας-Χρί-
στος Σαββάκης, Αριστομένης Μητσέας, Γεώργιος 
Πατατανές, Νικόλαος Καραμουσαδάκης, Μιχαήλ 
Πρέντζας, Περικλής Κιτσάκης, Τρύφων Κοσμάς, 
Παναγιώτης Θεοδωράκης

Μηχανικοί: Θωμάς Τσιλιγιάννης, Βασίλειος 
Αποστολίδης, Αντώνιος-Πέτρος Βαβούλης, Βασι-
λική Μαρίνου, Θωμάς Πιλάκης, Δημήτριος Σγου-
ρομάλλης, Ιωάννης Φτούλης, Θωμάς Βενάρδος, 
Νικόλαος Λαζαρίδης, Κωνσταντίνος Πάνης, Ιωάν-
νης Αλιμπινίσης, Βασίλειος Καλόγηρος, Ελευθε-
ρία Κώστα, Ιωάννης Γιαννίκος

• Ονομάζεται Μόνιμος Σημαιοφόρος και 
κατατάσσεται στο Πολεμικό Ναυτικό ο μαθητής 
Υγειονομικού/Φαρμακοποιός Σπυρίδων Κάλ-
λης που αποφοίτησε ευδόκιμα την ΣΣΑΣ το έτος 
2015.
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ΑΥΤΟΙ ΠΟΥ ΕΦΥΓΑΝ

Υποναύαρχος (Ο) ε.α.
Ιωάννης Λαμπίρης ΠΝ
Απεβίωσε την 10η Ιουλίου 2015. Γεννήθηκε το 
1928 στη ν. Χάλκη. Το 1950 εισήλθε στη ΣΝΔ, το 
1952 ονομάσθηκε Σημαιοφόρος Οικονομικός, το 
1955 προήχθη σε Ανθυποπλοίαρχο, το 1957 σε 
Υποπλοίαρχο, το 1962 σε Πλωτάρχη, το 1969 σε 
Αντιπλοίαρχο, το 1975 σε Πλοίαρχο, το 1978 σε Αρ-
χιπλοίαρχο, το 1980 σε Υποναύαρχο και το 1983 
τέθηκε σε αποστρατεία.
Είχε τιμηθεί με τις εξής Ηθικές Αμοιβές:
ΠΑΡΑΣΗΜΑ: Χρυσός Σταυρός του Τάγματος του 
Φοίνικος, Χρυσός Σταυρός του Γεωργίου του Β΄, 
Ταξιάρχης του Τάγματος του Φοίνικος, Ανώτερος 
Ταξιάρχης του Τάγματος του Φοίνικος
ΜΕΤΑΛΛΙΑ: Στρατιωτικής Αξίας Α΄, Γ΄ και Δ΄ Τά-
ξεως

Αρχιπλοίαρχος (Μ) ε.α.
Ανδρέας Χοζός ΠΝ
Απεβίωσε την 19η Ιουλίου 2015. Γεννήθηκε το 1940 
στο Ν. Αχαΐας. Το 1958 εισήλθε στη ΣΝΔ, το 1962 
ονομάσθηκε Σημαιοφόρος Μηχανικός, το 1965 προ-
ήχθη σε Ανθυποπλοίαρχο, το 1969 σε Υποπλοίαρχο, 
το 1974 σε Πλωτάρχη, το 1980 σε Αντιπλοίαρχο, το 
1985 σε Πλοίαρχο, το 1988 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 του Φοίνικος, Τα-
ξιάρχης του Τάγματος του Τάγματος της Τιμής
ΜΕΤΑΛΛΙΑ: Στρατιωτικής Αξίας Β΄ Τάξεως

Αρχπλοίαρχος (Ο) ε.α.
Διονύσιος Κορομάντζος ΠΝ
Απεβίωσε την 29η Ιουλίου 2015. Γεννήθηκε το 1934 
στην Αθήνα. Το 1955 εισήλθε στη ΣΝΔ, το 1956 ονο-
μάσθηκε Σημαιοφόρος Οικονομικός, το 1958 προή-
χθη σε Ανθυποπλοίαρχο, το 1965 σε Υποπλοίαρχο, 
το 1969 σε Πλωτάρχη, το 1974 σε Αντιπλοίαρχο, το 
1982 σε Πλοίαρχο, το 1984 σε Αρχιπλοίαρχο και τον 
ίδιο χρόνο τέθηκε σε αποστρατεία.
Είχε τιμηθεί με τις εξής Ηθικές Αμοιβές:

ΠΑΡΑΣΗΜΑ:  Χρυσός Σταυρός του Ταγμάτος του 
Φοίνικος, :  Χρυσός Σταυρός του Ταγμάτος του Γε-
ωργίου, Ταξιάρχης Τάγματος της Τιμής
ΜΕΤΑΛΛΙΑ: Στρατιωτικής Αξίας Β΄, Γ΄, και Δ΄ Τά-
ξεως

Αρχιπλοίαρχος (ΥΙ) ε.α.
Δημήτριος Ισαακίδης ΠΝ
Απεβίωσε την 7η Ιουνίου 2015. Γεννήθηκε το 1917 
στον Πειραιά. Το 1945 εισήλθε στο Β. Ναυτικό ως 
Σημαιοφόρος Ιατρός, το 1948 προήχθη σε Ανθυ-
ποπλοίαρχο, το 1949 σε Υποπλοίαρχο, το 1954 σε 
Πλωτάρχη, το 1963 σε Αντιπλοίαρχο, το 1969 σε 
Πλοίαρχο, το 1972 σε Αρχιπλοίαρχο και τον ίδιο χρό-
νο τέθηκε σε αποστρατεία.
Είχε τιμηθεί με τις εξής Ηθικές Αμοιβές:
ΠΑΡΑΣΗΜΑ: Στρατιωτικής Αξίας Γ΄ Τάξεως, Αργυ-
ρός Σταυρός του Τάγματος του Γεωργίου του Α΄, Τα-
ξιάρχης του Τάγματος του Γεωργίου του Α΄, Χρυσός 
Σταυρός του Τάγματος του Φοίνικος, Ταξιάρχης του 
Τάγματος του Φοίνικος
Εξαίρετων Πράξεων

Πλοίαρχος ε.α.
Ηλίας Ζαχαρόπουλος ΠΝ
Απεβίωσε την 22α Αυγούστου 2015. Γεννήθηκε το 
1967 στην Αθήνα. Το 1987 εισήλθε στη ΣΝΔ, το 
1991 αποφοίτησε ως Σημαιοφόρος Μάχιμος, το 
1994 προήχθη σε Ανθυποπλοίαρχο, το 1998 σε 
Υποπλοίαρχο, το 2004 σε Πλωτάρχη, το 2011 σε 
Αντιπλοίαρχο, το 2013 σε Πλοίαρχο και τον ίδιο χρό-
νο τέθηκε σε αποστρατεία.
Είχε τιμηθεί με τις εξής Ηθικές Αμοιβές:
ΠΑΡΑΣΗΜΑ: Χρυσός Σταυρός του Τάγματος του 
Φοίνικος, Χρυσός Σταυρός του Τάγματος της Τιμής
ΜΕΤΑΛΛΙΑ: Στρατιωτικής Αξίας Γ΄ και Β΄ Τάξεως

Αντιπλοίαρχος ε.α.
Κωνσταντίνος (Μ) Μαραβέας ΠΝ
Απεβίωσε την 27η Ιουνίου 2015. Γεννήθηκε το 
1934 στην Τρίπολη. Το 1951 εισήλθε στην ΣΝΔ, 
το 1955 αποφοίτησε ως Σημαιοφόρος Μηχανικός, 
το 1958 προήχθη σε Ανθυποπλοίαρχο, το 1962 σε 
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Υποπλοίαρχο, το 1967 σε Πλωτάρχη, το 1971 σε 
Αντιπλοίαρχο και το 1973 τέθηκε σε αποστρατεία.
Είχε τιμηθεί με τις εξής Ηθικές Αμοιβές:
ΠΑΡΑΣΗΜΑ: Χρυσός Σταυρός του Τάγματος του 
Φοίνικος, Χρυσός Σταυρός του Τάγματος του Γεωρ-
γίου του Β΄.
ΜΕΤΑΛΛΙΑ:: Στρατιωτικής Αξίας Γ΄ και Δ΄ Τάξεως

Αντιπλοίαρχος (ΦΑΡ) ε.α.
Ιωάννης Ιορδανίδης ΠΝ
Απεβίωσε την 12η Ιουνίου 2015. Γεννήθηκε το 
1932 στον Πόρο Τροιζηνίας. Το 1947 κατετάγη στο 
ΠΝ, ως Ναυτόπαις, το 1949 προήχθη σε Ναύτη Α΄, 
το 1951 σε Δίοπο, το 1954 σε Υποκελευστή Β΄, το 
1957 σε Υποκελευστή Α΄, το 1961 σε Κελευστή, το 
1965 σε Αρχικελευστή, το 1969 σε Σημαιοφόρο, το 
1972 σε Ανθυποπλοίαρχο, το 1979 σε Υποπλοίαρχο, 
το 1981 σε Πλωτάρχη, το 1982 σε Αντιπλοίαρχο, και 
το ίδιο χρόνο τέθηκε σε αποστρατεία.

Αντιπλοίαρχος (Ε) ε.α.
Γεώργιος Κυπριώτης ΠΝ
Απεβίωσε την 10η Αυγούστου 1015. Γεννήθηκε το 
1933 στη ν. Κέρκυρα. Το 1948 κατετάγη στο ΠΝ, 
ως Ναυτόπαις, το 1951 ονομάσθηκε Ναύτης Α΄, 
το 1953 προήχθη σε Δίοπο, το 1956 σε Υποκελευ-
στή Β΄, το 1959 σε Υποκελευστή Α΄, το 1963 σε 
Κελευστή, το 1968 σε Ανθυπασπιστή, το 1974 σε 
Σημαιοφόρο, το 1977 σε Ανθυποπλοίαρχο, το 1981 
σε Υποπλοίαρχο, το 1983 σε Πλωτάρχη, το 1984 
σε Αντιπλοίαρχο και τον ίδιο χρόνο τέθηκε σε απο-
στρατεία. 

Αντιπλοίαρχος (Ε) ε.α.
Γεώργιος Σύκας ΠΝ
Απεβίωσε την 16η Ιουνίου 2015. Γεννήθηκε το 
1938 στην Ερέτρια – Ευβοίας. Το 1956 εισήλθε στο 
ΠΝ, ως Μόνιμος Υποκελευστής Β΄, το 1961 προήχθη 
σε Υποκελευστή Α΄, το 1965 σε Κελευστή, το 1968 
σε Ανθυπασπιστή, το 1974 σε Σημαιοφόρο, το 1977 
σε Ανθυποπλοίαρχο, το 1981 σε Υποπλοίαρχο, το 
1986 σε Πλωτάρχη το 1991 σε Αντιπλοίαρχο και 
τον ίδιο χρόνο τέθηκε σε αποστρατεία.

Αντιπλοίαρχος (Ε) ε.α.
Κωνσταντίνος Πεφάνης ΠΝ
Απεβίωσε την 1η Ιουνίου 2015. Γεννήθηκε το 1951 
στον Πειραιά. Το 1968 εισήλθε στη ΣΔΥΜΝ. Το 1971 

προήχθη σε Κελευστή, το 1974 σε Επικελευστή, το 
1977 σε Αρχικελευστή, το 1983 σε Ανθυπασπιστή, 
το 1987 σε Σημαιοφόρο, το 1990 σε Ανθυποπλοί-
αρχο, το 1994 σε Υποπλοίαρχο, το 1999 σε Πλω-
τάρχη, το 2001 σε Αντιπλοίαρχο και τον ίδιο χρόνο 
τέθηκε σε αποστρατεία.

Αντιπλοίαρχος (Ε) ε.α.
Κωνσταντίνος Παπαδάς ΠΝ
Απεβίωσε την 6η Ιουνίου 2015. Γεννήθηκε το 1951 
στη Σαλαμίνα. Το 1970 κατετάγη στο ΠΝ, ως Ναυ-
τόπαις και τον ίδιο χρόνο προήχθη σε Κελευστή, το 
1974 σε Επικελευστή, το 1977 σε Αρχικελευστή, το 
1983 σε Ανθυπασπιστή, το 1987 σε Σημαιοφόρο, το 
1990 σε Ανθυποπλοίαρχο, το 1994 σε Υποπλοίαρ-
χο, το 2001 σε Πλωτάρχη, το 2002 σε Αντιπλοίαρχο 
και τον ίδιο χρόνο τέθηκε σε αποστρατεία.

Πλωτάρχης (Μ) ε.ε.
Σταύρος Τζιμέας ΠΝ
Απεβίωσε την 10η Ιουνίου 2015. Γεννήθηκε το 
1972 στην Αθήνα. Το 1991 εισήλθε στη ΣΝΔ, το 
1995 αποφοίτησε ως Σημαιοφόρος Μηχανικός, το 
1998 προήχθη σε Ανθυποπλοίαρχο, το 2003 σε 
Υποπλοίαρχο και το 2010 σε Πλωτάρχη. Τον τελευ-
ταίο χρόνο υπηρετούσε στο ΝΣ/ΔΚ.
Είχε τιμηθεί με τις εξής Ηθικές Αμοιβές:
ΠΑΡΑΣΗΜΑ: Χρυσός Σταυρός του Τάγματος του Φοί-
νικος, Χρυσός Σταυρός του Τάγματος της Τιμής
ΜΕΤΑΛΛΙΑ: Στρατιωτικής Αξίας Γ΄ και Β΄ Τάξεως
ΔΙΑΜΝΗΜΟΝΕΥΣΕΙΣ: Ευδοκίμου Διοικήσεως Γ΄ 
τάξεως, Συμμετοχής σε Ειρηνευτική αποστολή

Πλωτάρχης (Ε) ε.α.
Δημήτριος Χελιώτης ΠΝ
Απεβίωσε την 21η Ιουνίου 2015. Γεννήθηκε το 
1929 στον Πειραιά. Το 1951 εισήλθε στο ΠΝ, ως 
Μόνιμος Υποκελευστής Β΄, το 1955 προήχθη σε 
Υποκελευστή Α΄, το 1956 σε Κελευστή, το 1961 σε 
Αρχικελευστή, το 1965 σε Σημαιοφόρο, το 1968 σε 
Ανθυποπλοίαρχο, το 1971 σε Υποπλοίαρχο, το 1977 
σε Πλωτάρχη και το 1980 τέθηκε σε αποστρατεία.

Πλωτάρχης (Ε) ε.α.
Ελευθέριος Μεγαλογέννης ΠΝ
Απεβίωσε την 2α Ιουλίου 2015. Γεννήθηκε το 1941 
στην ν. Κέρκυρα. Το 1956 κατετάγη στο ΠΝ, ως 
Ναυτόπαις, το 1959 ονομάσθηκε Δίοπος, το 1962 



Τεύχος 593 & 594-Τομος 175 | Ναυτική Επιθεώρηση  143

προήχθη σε Υποκελευστή Β΄, το 1966 σε Υποκε-
λευστή Α΄, το 1969 σε Αρχικελευστή, το 1975 σε 
Ανθυπασπιστή, το 1980 σε Σημαιοφόρο, το 1983 
σε Ανθυποπλοίαρχο, το 1987 σε Υποπλοίαρχο, το 
1988 σε Πλωτάρχη και το 1990 τέθηκε σε απο-
στρατεία.

Πλωτάρχης (Ε) ε.α.
Νικόλαος Θέμελης ΠΝ
Απεβίωσε την 10η Ιουνίου 2015. Γεννήθηκε το 
1943 στο Επισκοπικό Ιωαννίνων. Το 1960 κατε-
τάγη στο ΠΝ, ως Ναυτόπαις, το 1964 ονομάσθηκε 
Δίοπος, το 1967 προήχθη σε Μόνιμο Κελευστή, το 
1974 σε Επικελευστή, το 1980 σε Ανθυπασπιστή, 
το 1984 σε Σημαιοφόρο, το 1987 σε Ανθυπο-
πλοίαρχο και τον ίδιο χρόνο σε Υποπλοίαρχο, το 
1989 σε Πλωτάρχη και τον ίδιο χρόνο τέθηκε σε 
αποστρατεία.

Πλωτάρχης (Ε) ε.α.
Κωνσταντίνος Τριανταφύλλου ΠΝ
Απεβίωσε την 4η Ιουνίου 2015. Γεννήθηκε το 
1929 στο Ν. Καβάλας. Το 1946 κατετάγη στο ΠΝ 
ως Ναύτης Β΄ και ακολούθως ονομάσθηκε Ναύ-
της Α΄, το 1950 προήχθη σε Δίοπο, το 1953 σε 
Υποκελευστή Β΄, το 1958 σε Υποκελευστή Α΄, το 
1962 σε Κελευστή, το 1966 σε Ανθυπασπιστή,  
το 1971 σε Σημαιοφόρο και τον ίδιο χρόνο σε 
Ανθυποπλοίαρχο, το 1975 σε Υποπλοίαρχο, το 
1981 σε Πλωτάρχη και τον ίδιο χρόνο τέθηκε σε 
αποστρατεία.

Πλωτάρχης ε.α.
Δημήτριος Ζωήτος ΠΝ
Απεβίωσε την 29η Ιουνίου 2015. Γεννήθηκε το 
1941 στην Αθήνα. Το 1958 εισήλθε στην ΣΝΔ, το 
1962 αποφοίτησε ως Σημαιοφόρος Μάχιμος, το 
1965 προήχθη σε Ανθυποπλοίαρχο, το 1969 σε 
Υποπλοίαρχο, το 1974 σε Πλωτάρχη και το 1978 
τέθηκε σε αποστρατεία.
Είχε τιμηθεί με τις εξής Ηθικές Αμοιβές:
ΠΑΡΑΣΗΜΑ: Χρυσός Σταυρός του Τάγματος του 
Φοίνικος

Πλωτάρχης (Ε) ε.α.
Κωνσταντίνος Κομονταχάκης ΠΝ
Απεβίωσε την 9η Ιουλίου 2015. Γεννήθηκε το 
1960 στο Ηράκλειο ν. Κρήτης. Το 1973 εισήλθε 

στη ΣΔΥΝ, ως Δόκιμος Κελευστής, το 1978 προ-
ήχθη σε Κελευστή, το 1981 σε Επικελευστή, το 
1984 σε Αρχικελευστή, το 1990 σε Ανθυπασπιστή 
το 1994 σε Σημαιοφόρο, το 1997 σε Ανθυποπλοί-
αρχο, το 2001 σε Υποπλοίαρχο, το 2004 σε Πλω-
τάρχη και τον ίδιο χρόνο τέθηκε σε αποστρατεία.

Υποπλοίαρχος (Μ) ε.α.
Θεόδωρος Ιατρόπουλος ΠΝ
Απεβίωσε την  11η Ιουνίου 2015. Γεννήθηκε το 
1927 στην Αθήνα. Το 1945 εισήλθε στη ΣΝΔ, το 
1948 αποφοίτησε ως Σημαιοφόρος Μηχανικός, 
το 1951 προήχθη σε Ανθυποπλοίαρχο, το 1955 
σε Υποπλοίαρχο και το 1956 τέθηκε σε αποστρα-
τεία.
Είχε τιμηθεί με τις εξής Ηθικές Αμοιβές:
ΜΕΤΑΛΛΙΑ: Ελληνοϊταλογερμανικού Πολέμου Β΄, 
Εθνικής Αντίστασης

Υποπλοίαρχος (Ε) ε.α.
Γεώργιος Χαριτάκης ΠΝ
Απεβίωσε την 11η Ιουλίου 2015. Γεννήθηκε το 
1941 στο Ηράκλειο ν. Κρήτης. Το 1957 κατετάγη 
στο ΠΝ, ως Ναυτόπαις, το 1965 προήχθη σε Υπο-
κελευστή  Β΄, το 1968 σε Επικελευστή, το 1972 
σε Αρχικελευστή, το 1977 σε Ανθυπασπιστή, το 
1983 σε Σημαιοφόρο, το 1987 σε Ανθυποπλοίαρ-
χο, το 1988 σε Υποπλοίαρχο και το 1989 τέθηκε 
σε αποστρατεία.

Υποπλοίαρχος (Ε) ε.α.
Νικόλαος Αρβανίτης ΠΝ
Απεβίωσε την 6η Ιουνίου 2015. Γεννήθηκε το 
1965 στην Αθήνα. Το 1982 εισήλθε στη ΣΜΥΝ, 
ως Δόκιμος Κελευστής, το 1985 προήχθη σε Κε-
λευστή, το 1987 σε Επικελευστή, το 1990 σε Αρ-
χικελευστή, το 1996 σε Ανθυπασπιστή, το 2003 
σε Σημαιοφόρο, το 2006 σε Ανθυποπλοίαρχο, το 
2007 σε Υποπλοίαρχο και τον ίδιο χρόνο τέθηκε 
σε αποστρατεία.

Ανθυποπλοίαρχος (Ε) ε.α.
Ανδρέας Πανιτσίδης ΠΝ
Απεβίωσε την 17η Ιουνίου 2015. Γεννήθηκε το 
1938 στις Μουριές Κιλκίς. Το 1955 κατετάγη στο 
ΠΝ ως Ναυτόπαις, το 1958 ονομάσθηκε Ναύτης 
Β΄, το 1959 Ναύτης Α΄ και τον ίδιο χρόνο προ-
ήχθη σε Δίοπο, το 1961 σε Μόνιμο Υποκελευστή 
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Β΄, το 1966 σε Υποκελευστή Α΄, το 1970 σε Αρ-
χικελευστή, το 1974 σε Ανθυπασπιστή, το 1979 
σε Σημαιοφόρο, το 1982 σε Ανθυποπλοίαρχο και 
το 1984 τέθηκε σε αποστρατεία.  

Ανθυποπλοίαρχος (Ε) ε.α.
Γεώργιος Παπανικολάου ΠΝ
Απεβίωσε την 19η Ιουνίου 2015. Γεννήθηκε το 
1938 στην Τακτικούπολη Τροιζηνίας. Το 1952 
κατετάγη στο ΠΝ, ως Ναυτόπαις, το 1955 ονομά-
σθηκε Ναύτης Β΄, το 1956 ονομάσθηκε Ναύτης 
Α΄ και Δίοπος, το 1959 προήχθη σε Υποκελευστή 
Β΄, το 1963 σε Υποκελευστή Α΄, το 1968 σε Αρ-
χικελευστή, το 1970 σε Ανθυπασπιστή, το 1975 
σε Σημαιοφόρο, το 1977 σε Ανθυποπλοίαρχο και 
τον ίδιο χρόνο τέθηκε σε αποστρατεία.

Ανθυποπλοίαρχος (Ε) ε.α.
Ιωάννης Φιλιππίδης ΠΝ
Απεβίωσε την 8η Αυγούστου 2015. Γεννήθηκε το 
1943 στο Ν. Κιλκίς. Το 1957 κατετάγη στο ΠΝ, 
ως Ναυτόπαις, το 1960 ονομάσθηκε Δίοπος, το 
1963 προήχθη σε Υποκελευστή Β΄, το 1967 σε 
Υποκελευστή Α΄, το 1970 σε Αρχικελευστή, το 
1976 σε Ανθυπασπιστή, το 1981 σε Σημαιοφόρο, 
το 1984 σε Ανθυποπλοίαρχο και το 1985 τέθηκε 
σε αποστρατεία.  

Σημαιοφόρος (Ε) ε.α
Βασίλειος Τσαντάς
Απεβίωσε την 22α Ιουνίου 2015. Γεννήθηκε το 
1935 στην Αθήνα. Το 1951 κατετάγη στο ΠΝ, ως 
Ναυτόπαις, το 1953 προήχθη σε Ναύτη Α΄, το 
1955 σε Δίοπο, το 1959 σε Υποκελευστή Β΄, το 
1962 σε Υποκελευστή Α΄, το 1966 σε Κελευστή, 
το 1969 σε Ανθυπασπιστή, το 1978 σε Σημαιο-
φόρο και τον ίδιο χρόνο τέθηκε σε αποστρατεία.

Σημαιοφόρος (Ε) ε.α.
Ανάργυρος Χειρόπουλος ΠΝ
Απεβίωσε την 28η Ιουλίου 2015. Γεννήθηκε το 
1945 στο Ν. Φωκίδος. Το 1959 κατετάγη στον 
Πόρο ως Ναυτόπαις, το 1962 ονομάσθηκε Δί-

οπος, το 1966 προήχθη σε Υποκελευστή Β΄, το 
1969 σε Επικελευστή, το 1972 σε Αρχικελευστή, 
το 1978 σε Ανθυπασπιστή, το 1982 σε Σημαιο-
φόρο και τον ίδιο χρόνο τέθηκε σε αποστρατεία. 

Σημαιοφόρος (Ε) ε.α.
Βασίλειος Παπασωτηρίου ΠΝ
Απεβίωσε την 30η Ιουνίου 2015. Γεννήθηκε το 
1948 στις Πλαταιές Βοιωτίας. Το 1963 κατετά-
γη στο ΠΝ, ως Ναυτόπαις, το 1966 προήχθη σε 
Δίοπο, το 1969 σε Κελευστή, το 1972 σε Επικε-
λευστή, το 1975 σε Αρχικελευστή, το 1982 σε 
Ανθυπασπιστή, το 1986 σε Σημαιοφόρο και το 
1989 τέθηκε σε αποστρατεία.

Σημαιοφόρος (Ε) ε.α.
Πέτρος Καραδελίογλου ΠΝ
Απεβίωσε την 16η Ιουνίου 2015. Γεννήθηκε το 
1955 στην Αθήνα. Το 1970 εισήλθε στο ΠΝ, ως 
Δόκιμος Υπαξιωματικός, το 1973 ονομάσθηκε Δό-
κιμος Κελευστής, το 1975 προήχθη σε Κελευστή 
το 1978 σε Επικελευστή, το 1981 σε Αρχικελευ-
στή, το 1987 σε Ανθυπασπιστή και το 1993 τέθη-
κε σε αποστρατεία.

Σημαιοφόρος (Ε) ε.α.
Νικόλαος Μπούτσης ΠΝ
Απεβίωσε την 12η Αυγούστου 2015. Γεννήθηκε 
το 1956 στη Σαλαμίνα. Το 1972 εισήλθε στη ΣΔΥ-
ΤΕΝ, ως Δόκιμος Υπαξιωματικός, το 1977 προ-
ήχθη σε Κελευστή, το 1980 σε Επικελευστή, το 
1984 σε Αρχικελευστή, το 1990 σε Ανθυπασπι-
στή, το 1998 σε Σημαιοφόρο και τον ίδιο χρόνο 
τέθηκε σε αποστρατεία.

Αρχικελευστής (ΗΝ/ΑΥ)
Τιμόθεος Ηλιόπουλος ε.ε.
Απεβίωσε την 10η Αυγούστου 2015. Γεννήθηκε 
το 1986 στην Αθήνα. Το 2003 εισήλθε στη ΣΜΥΝ, 
ως Δόκιμος Υπαξιωματικός, το 2005 προήχθη σε 
Κελευστή, το 2008 σε Επικελευστή και το 2011 
σε Αρχικελευστή. Τον τελευταίο χρόνο υπηρετού-
σε στο Φ/Γ «ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ».

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

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

1. Συμμαχικές – Διακρατικές Ασκήσεις

n Από 27 έως 29 Μαΐου η ΤΠΚ «ΞΕΝΟΣ» συμ-
μετείχε στη νατοϊκή άσκηση ΄΄ ΑΡΓΟΝΑΥΤΗΣ 
15΄΄που διεξήχθη στη θαλάσσια περιοχή Κύ-
πρου. 
n Από 7 έως 11 Ιουνίου η ΤΠΚ «ΜΠΛΕΣΣΑΣ» 
συμμετείχε στην Διακρατική άσκηση ΄΄ADRION 
LIVEX 15΄΄, η οποία διεξήχθη στις προσβάσεις 
Δυρραχίου. Στην άσκηση συμμετείχαν πλοία από 
την Κροατία,  Ιταλία, Αλβανία και Μαυροβούνιο.
n Από 3 έως 23 Ιουνίου το Ν/Θ «ΚΑΛΛΙΣΤΩ» 
συμμετείχε στη συμμαχική άσκηση ΄΄ΙΤΑLΙΑΝ 
ΜΙΝΕΧ΄΄ που διεξήχθη στην περιοχή της Τυρρη-
νικής και Λιγουρίας θάλασσας.
n Την 1 Ιουλίου η ΤΠΚ «ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΣ»  συμ-
μετείχε στην διακρατική άσκηση Έρευνας και Διά-
σωσης ́ ΄ΝΕΜΕΣΙΣ 15΄΄, που πραγματοποιήθηκε 
στην θαλάσσια περιοχή της Κύπρου.
n Από 8 έως 11 Ιουλίου η Κ/Φ «ΑΗΤΤΗΤΟΣ» έλα-
βε μέρος στη Βουλγαρική άσκηση μικρής κλίμα-
κας ́ ΄BREEZE 15΄΄, με συμμετοχή μονάδων της 
Βουλγαρίας, ΗΠΑ, Ιταλίας, Τουρκίας καθώς και 
πλοίων της SNMG-1 και SNMCMG-2, στις προ-
σβάσεις λιμένα Βάρνας/Δυτική Μαύρη θάλασσα.
n Από 17 έως 24 Ιουλίου η ΤΠΚ «ΔΑΝΙΟΛΟΣ» 
έλαβε μέρος στην πολυεθνική άσκηση ΄΄SEA 
SHIELD 15΄΄, με συμμετοχή μονάδων της Ρου-
μανίας, Βουλγαρίας, Ουκρανίας, Τουρκίας, ΗΠΑ 
καθώς και πλοίων της SNMG-1.
n Το ΝΘΗ «ΚΑΛΛΙΣΤΩ», στo πλαίσιo συμμετοχής 
του στη Μόνιμη Ναυτική Αντιναρκική Δύναμη του 
ΝΑΤΟ ΄΄SNMCMG-2΄΄, πραγματοποίησε τις πα-
ρακάτω συνεκπαιδεύσεις:

n  Aπό 01 έως 02 Σεπτεμβρίου με μονάδες 
του Κροατικού Ναυτικού στις προσβάσεις 
του λιμένα Σπλιτ.

n  Από 08 έως 10 Σεπτεμβρίου με μονάδες 
του Πολεμικού Ναυτικού του Μαυροβουνί-
ου στις προσβάσεις του λιμένα Μπαρ.  

n  Από 15 έως 17 Σεπτεμβρίου  με μονάδες 
του Πολεμικού Ναυτικού της Αλβανίας στις 
προσβάσεις Αυλώνος. 

n Από 12 έως 22 Σεπτεμβρίου, το Υ/Β «ΠΟΣΕΙ-
ΔΩΝ» συμμετείχε στη διασυμμαχική άσκηση με 
την επωνυμία ΄΄DYNAMIC MANTA 2015΄΄ η 
οποία διεξήχθη στην περιοχή Ioνίου και νοτιοα-
νατολικά Σικελίας. Από 23 έως 24 Σεπτεμβρίου, 
το πλοίο κατέπλευσε στο λιμένα Κατάνια Ιταλίας.     
n Την 24η Σεπτεμβρίου 15, το RHIB ΠΝ (ΝΚ) 
συμμετείχε σε συνεργασία ΄΄PASSEX΄΄, στην 
περιοχή προσβάσεων Σούδας, με τη Φ/Γ του 
Ισπανικού Ναυτικού ESPS «VICTORIA».
n Την 15η Οκτωβρίου, η Φ/Γ «ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ ΦΩ-
ΚΑΣ»  συμμετείχε σε συνεργασία PASSEX με το 
Α/Τ USS «W. CHURCHILL» του Ναυτικού των ΗΠΑ, 
στην περιοχή Αστυπάλαιας.
n Από 20 Οκτωβρίου έως 05 Νοεμβρίου, το Υ/Β 
«ΑΜΦΙΤΡΙΤΗ»  συμμετείχε στην Διασυμμαχική 
Άσκηση ΄΄TRIDENT JUNCTURE 15΄΄ που  διε-
ξήχθη στη θαλάσσια περιοχή δυτικά στενού Γι-
βραλτάρ.
n Από 21 έως 27 Οκτωβρίου, το ΝΘΗ «ΚΑΛ-
ΛΙΣΤΩ» συμμετείχε στην Διακρατική άσκηση 
΄΄NUSRET 15΄΄, η οποία διεξήχθη στην θαλάσ-
σια περιοχή κόλπου Ξηρού Τουρκίας.
n Την 26 Οκτωβρίου, η Φ/Γ «ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗΣ», 
οι ΤΠΚ «ΣΙΜΙΤΖΟΠΟΥΛΟΣ» και  ΤΠΚ «ΜΠΛΕΣΣΑΣ», 
και η Κ/Φ «ΠΟΛΕΜΙΣΤΗΣ» πραγματοποίησαν 
συνεκπαίδευση με τις μονάδες του Πολεμικού 
Ναυτικού του Ισραήλ ΤΠΚ ΙΝS «YAFO» και INS 
«TARSHISH», στη θαλάσσια περιοχή Σαρωνικού 
κόλπου και Μυρτώου πελάγους.
n Την 29η Οκτωβρίου, η Κ/Φ «ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ» 
πραγματοποίησε συνεκπαίδευση με την Κορβέτα 
HORIA «MACELLARIU» του Ρουμανικού Πολεμι-
κού Ναυτικού στη θαλάσσια περιοχή Κεντρικού 
Αιγαίου.
n Την 13η Νοεμβρίου, η Φ/Γ «ΕΛΛΗ» πραγματο-
ποίησε συνεκπαίδευση με την Νατοϊκή Δύναμη 
SNMG2, αποτελούμενη από τη Φ/Γ «HAMBURG» 
(Γερμανία) και τη Φ/Γ «DRAZKI» (Βουλγαρία), στη 
θαλάσσια περιοχή ν. Σαντορίνης. 
n Την 16η Νοεμβρίου, η ΤΠΚ «ΣΙΜΙΤΖΟΠΟΥ-
ΛΟΣ» πραγματοποίησε συνεκπαίδευση με τo A/T 
«DUNCAN» του Βρετανικού  Πολεμικού Ναυτικού 
στη θαλάσσια περιοχή Μυρτώου Πελάγους. 
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2. Επισκέψεις Ξένων Αντιπροσωπειών

n Την 17η Νοεμβρίου, αντιπροσωπεία του Γε-
νικού Επιτελείου Ναυτικού Τουρκίας, πραγμα-
τοποίησε επίσκεψη στο ΓΕΝ για συνομιλίες, στο 
πλαίσιο Οικοδόμησης Μέτρων Εμπιστοσύνης 
μεταξύ των Πολεμικών Ναυτικών Ελλάδος και 
Τουρκίας.          

3.  Συμμαχικές - Πολυεθνικές 
Επιχειρήσεις

α. Επιχείρηση UNIFIL MAROPS   
n Από 26 Μαΐου έως 8 Ιουλίου η ΤΠΚ «ΓΡΗ-
ΓΟΡΟΠΟΥΛΟΣ» συμμετείχε στην εν λόγω επι-
χείρηση στη θαλάσσια περιοχή Λιβάνου, ενώ 
από τις 8 Ιουλίου αντικαταστάθηκε από την Κ/Φ 
ΚΡΑΤΑΙΟΣ, η οποία συμμετείχε στη επιχείρηση 
έως την 6η Αυγούστου. Από 7 έως 9 Ιουλίου, 
τα δύο πλοία κατά τον πλου τους από και προς 
Κύπρο συνέδραμαν παράλληλα και στην επιχεί-
ρηση ΄΄ΑCTIVE ENDEAVOR΄΄.
n Από 8 Ιουλίου έως 6 Αυγούστου η Κ/Φ «ΚΡΑ-
ΤΑΙΟΣ» συμμετείχε στην επιχείρηση ενώ την 6η 
Αυγούστου αντικαταστάθηκε από την Κ/Φ «ΜΑ-
ΧΗΤΗΣ», η οποία συμμετείχε στην επιχείρηση 
έως την 9η  Σεπτεμβρίου.
n Από 06 Αυγούστου έως 09 Σεπτεμβρίου, η 
Κ/Φ «ΜΑΧΗΤΗΣ» συμμετείχε στην επιχείρηση 
΄΄UNIFIL MAROPS΄΄ στη θαλάσσια περιοχή 
Λιβάνου. Στις 09 Σεπ αντικαταστάθηκε από την 
ΤΠΚ «ΔΑΝΙΟΛΟΣ», η οποία συμμετείχε στην επι-
χείρηση έως τις 21 Οκτωβρίου. Από 08 έως 
10 Σεπτεμβρίου, τα δύο πλοία κατά τον πλου 
τους από και προς Κύπρο αντίστοιχα συνέδρα-
μαν παράλληλα και στην επιχείρηση ΄΄ΑCTIVE 
ENDEAVOR΄΄ σε ρόλο ΑSSOCIATED SUPPORT.                      
n Από 09 Σεπτεμβρίου έως 21 Οκτωβρίου, η 
ΤΠΚ «ΔΑΝΙΟΛΟΣ» συμμετείχε στην επιχείρηση 
΄΄UNIFIL MAROPS΄΄ στη θαλάσσια περιοχή 
Λιβάνου. Στις 21 Οκτωβρίου, αντικαταστάθηκε 
από την ΤΠΚ «ΤΡΟΥΠΑΚΗΣ», η οποία συμμετείχε 
στην επιχείρηση έως τις 25 Νοεμβρίου. Από 20 
έως 22 Οκτωβρίου, τα δύο πλοία κατά τον πλου 
τους από και προς Κύπρο αντίστοιχα συνέδρα-
μαν παράλληλα και στην επιχείρηση ΄΄ΑCTIVE 
ENDEAVOR΄΄ σε ρόλο ΑSSOCIATED SUPPORT.

n Από 21 Οκτωβρίου έως 25 Νοεμβρίου, η 
ΤΠΚ «ΤΡΟΥΠΑΚΗΣ» συμμετείχε στην επιχείρηση 
«UNIFIL MAROPS» στη θαλάσσια περιοχή Λιβά-
νου. Στις 25 Νοεμβρίου, αντικαταστάθηκε από 
την ΤΠΚ «ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΔΗΣ», η οποία θα συμμε-
τέχει στην επιχείρηση έως τις 28 Δεκεμβρίου. 
Από 24 έως 26 Νοεμβρίου, τα δύο πλοία κατά 
τον πλου τους από και προς Κύπρο αντίστοιχα 
συνέδραμαν παράλληλα και στην επιχείρηση 
΄΄ΑCTIVE ENDEAVOR΄΄ σε ρόλο ΑSSOCIATED 
SUPPORT.

β. Επιχείρηση  ACTIVE ENDEAVOUR (ΟΑΕ)
n Από 22 Μαΐου έως 28 Ιουνίου συμμετείχε η 
ΤΠΚ «ΣΙΜΙΤΖΟΠΟΥΛΟΣ».  
n Από 28 Ιουνίου έως 1 Αυγούστου συμμετείχε 
η ΤΠΚ «ΛΑΣΚΟΣ».
n Από 20 Ιουλίου έως 5 Αυγούστου συμμετείχε 
το Υ/Β «ΑΜΦΙΤΡΙΤΗ» στη θαλάσσια περιοχή νοτι-
οανατολικά Κρήτης – Καρπάθου.
n Το ΠΝ συμμετέχει στην 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 01 Αυγούστου έως 31 Οκτωβρίου, η 

ΤΠΚ «ΡΟΥΣΣΕΝ» εν όρμω ΝΣ.
n  Από 01 έως 10 Νοεμβρίου 15, η ΤΠΚ «ΣΙ-

ΜΙΤΖΟΠΟΥΛΟΣ» εν όρμω ΝΣ.
n  Από 10 έως 30 Νοεμβρίου 15, η ΤΠΚ 

«ΣΤΑΡΑΚΗΣ» εν όρμω ΝΣ.                           
n  Στις 24 Νοεμβρίου, απέπλευσε από ΝΣ το 

Υ/Β «ΩΚΕΑΝΟΣ» για συμμετοχή στην επι-
χείρηση ΟΑΕ σε ρόλο DIRECT SUPPORT 
από 27 Νοεμβρίου έως 13 Δεκεμβρίου 
στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου. 

        
γ.  Συμμετοχή σε Μόνιμες Ναυτικές Δυνά-

μεις ΝΑΤΟ
n Από 24 Αυγούστου, το Ναρκοθηρευτικό ΚΑΛ-
ΛΙΣΤΩ συμμετέχει στη Μόνιμη Ναυτική Αντιναρκι-
κή Δύναμη του ΝΑΤΟ SNMCMG-2 (Standing NRF 
Mine-Counter Measures Group 2), στη θαλάσσια 
περιοχή της Μεσογείου.
n Από 25 Αυγούστου έως 02 Οκτωβρίου, το 
ΝΘΗ «ΚΑΛΛΙΣΤΩ» συμμετείχε στη Μόνιμη Ναυ-
τική Αντιναρκική Δύναμη του ΝΑΤΟ SNMCMG-2 
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(Standing NRF Mine-Counter Measures 
Group 2), αποτελούμενη από τα Τουρκικά ΤCG 
«SOKULLU» «MEHMET PASA», ΤCG «AKCAKOCA», 
το Γερμανικό FGS «WEILHEIM», και το Ιταλικό ITS 
«CHIOGGIA», η οποία επιχείρησε στη θαλάσσια 
περιοχή της Μεσογείου. Στο πλαίσιο της συμ-
μετοχής του το πλοίο κατέπλευσε στους κάτωθι 
λιμένες:

n  Από 27 έως 31 Αυγούστου στον λιμένα 
Σπλιτ Κροατίας.

n  Aπό 04 έως 08 Σεπτεμβρίου στον λιμένα 
BAR Μαυροβουνίου. 

n  Aπό 11 έως 15 Σεπτεμβρίου στον λιμένα 
Αυλώνα Αλβανίας.

n  Aπό 18 έως 20 Σεπτεμβρίου στον λιμένα 
Τάραντα Ιταλίας.

n  Aπό 24 έως 25 Σεπτεμβρίου στον λιμένα 
Κατάνια Ιταλίας

n  Από 01 έως 03 Οκτωβρίου 15 στον λιμένα 
Τραπάνι Ιταλίας 

n  Την 06 Οκτωβρίου 15 κατέπλευσε στο ΝΣ, 
περατούμενης της αποστολής του.

δ.  Συμμετοχή σε Αποστολές Ευρωπαϊκής 
Ενώσεως

n Από 27 Σεπτεμβρίου έως 18 Οκτωβρίου 15, 
το Υ/Β «ΠΡΩΤΕΥΣ» συμμετείχε στη Ναυτική Δύ-
ναμη της ΕΕ με την επωνυμία ΄΄EUNAVFOR MED 
2015΄΄ για την αντιμετώπιση της παράνομης 
μετανάστευσης, σε ρόλο ASSOCIATED SUPPORT 
στην περιοχή κεντρικής Μεσογείου.   

4.  Κοινωνική προσφορά των Ενόπλων 
Δυνάμεων

α. Αποστολές Εσωτερικού – Εξωτερικού 

n  Από 5 έως 15 Ιουνίου, διατέθηκε η Υ/Φ 
«ΚΑΛΛΙΡΡΟΗ» για υδροδότηση της Μεγί-
στης.

n  Από 9 έως 11 Ιουνίου, διατέθηκε η Υ/Φ 
«ΠΡΕΣΠΑ» για υδροδότηση της Κιμώλου.

n  Από 9 έως 14 Ιουνίου, διατέθηκε η Υ/Φ 
«ΚΕΡΚΙΝΗ» για υδροδότηση της Κιμώλου.

n  Την 12 Ιουνίου διατέθηκε η Υ/Φ «ΣΤΥΜΦΑ-
ΛΙΑ» για υδροδότηση της Κιμώλου. 

n  Την 24 Ιουλίου διατέθηκε η Υ/Φ «ΚΑΛΛΙΡ-
ΡΟΗ» για υδροδότηση της Κιμώλου.

n  Από 30 έως 31 Ιουλίου διατέθηκε η Υ/Φ 
«ΣΤΥΜΦΑΛΙΑ» για υδροδότηση της Ύδρας.

n  Την 24 Αυγούστου διατέθηκε η Υ/Φ «ΚΕΡ-
ΚΙΝΗ» για υδροδότηση της Ι.Μ. Φανερω-
μένης Σαλαμίνος.

n Στο πλαίσιο διεξαγωγής δημοψηφίσματος της 
5ης Ιουλίου το Πολεμικό Ναυτικό συμμετείχε ως 
ακολούθως: 

n  Την 3 Ιουλίου διατέθηκε ένα Ε/Π για τη 
μεταφορά εκλογικού υλικού από τον Μα-
ραθώνα προς Σύρο, Αντίπαρο, Ίο, Σίκινο, 
Φολέγανδρο, Κίμωλο και Σίφνο. 

n  Την 3 Ιουλίου διατέθηκε ένα Ε/Π για τη 
μεταφορά εκλογικού υλικού από τη Σύρο 
προς Δονούσα, Κουφονήσια, Σχοινούσα, 
Ηρακλειά, Αμοργό και Ανάφη.

n  Την 3 Ιουλίου διατέθηκε ένα Ε/Π για τη 
μεταφορά δικαστικού αντιπροσώπου από 
την Αστυπάλαια προς Κάλυμνο. 

n  Την 3 Ιουλίου διατέθηκε ένα Ε/Π για τη 
μεταφορά εκλογικού υλικού, από τον Μα-
ραθώνα προς Σύρο και Άνδρο. 

n  Την 4 Ιουλίου διατέθηκε η Κ/Φ «ΑΡΜΑ-
ΤΩΛΟΣ» για τη μεταφορά εκλογικού υλι-
κού, από τη Λέσβο προς Λήμνο και Άγιο 
Ευστράτιο. 

n  Στις 4 Ιουλίου διατέθηκε η Κ/Φ «ΜΑΧΗΤΗΣ» 
για τη μεταφορά εκλογικού υλικού και δι-
καστικού αντιπροσώπου από τη Λέρο προς 
Αρκιούς. 

n  Από 27 Ιουνίου έως 3 Ιουλίου, διατέθηκε 
το Ν/ΘΗ «ΚΑΛΥΨΩ» ως πλοίο συνοδείας 
και επιβίβασης επιτροπής Διεθνούς Ιστι-
οπλοϊκού Αγώνα ΄΄KYKLADES REGATTA 
2015΄΄ που διεξήχθη στην θαλάσσια πε-
ριοχή Κέας - Πάρου - Αμοργού και Κου-
φονησίων.

n Από 03 έως 13 Σεπτεμβρίου,  διατέθηκε το Α/Γ 
«ΛΕΣΒΟΣ»  στο πλαίσιο υλοποίησης αποστολής 
προληπτικής ιατρικής – κοινωνικής προσφοράς 
των ΕΔ (πραγματοποίηση θεατρικών-μουσικών 
παραστάσεων και εργαστηρίων ζωγραφικής)  σε 
ακριτικά νησιά ανατολικού Αιγαίου. Για τις ανω-
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τέρω δράσεις επέβησαν στο πλοίο Διακλαδική 
Υγειονομική ομάδα εννέα Ιατρών (Ειδικοτήτων: 
Παθoλόγου, Χειρουργού, Διαιτολόγου, Γυναικο-
λόγου, Ουρολόγου, Καρδιολόγου, Παιδιάτρου, 
Οδοντιάτρου και Νοσηλευτή) καθώς και είκοσι 
τρεις φοιτητές/φοιτήτριες του Εθνικού Καποδι-
στριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και της Ανω-
τάτης Σχολής Καλών Τεχνών και συνοδοί αυτών. 
Στο πλαίσιο του ανωτέρω προγράμματος το Α/Γ 
«ΛΕΣΒΟΣ» κατέπλευσε στους κάτωθι λιμένες:

n  Την 04 Σεπτεμβρίου  στο Αγαθονήσι, όπου 
εξετάστηκαν συνολικά 21 κάτοικοι και 1 
μετανάστης από Συρία.

n  Από 05 έως 06 Σεπτεμβρίου στη Λέρο, 
όπου εξετάστηκαν συνολικά 37 κάτοικοι 
και 11 μετανάστες από Συρία.   

n  Την 07 Σεπτεμβρίου,  στους Λειψούς, όπου 
εξετάστηκαν συνολικά 50 κάτοικοι. Πραγ-
ματοποιήθηκε επισκεπτήριο 35 μαθητών 
στο πλοίο. 

n  Από 08 έως 09 Σεπτεμβρίου στη Νίσυρο, 
όπου εξετάστηκαν συνολικά 34 κάτοικοι.   

n  Την 10 Σεπτεμβρίου στην Τήλο, όπου εξε-
τάστηκαν συνολικά 68 κάτοικοι.    

n  Από 11 έως 12 Σεπτεμβρίου, στην Αστυ-
πάλαια, όπου εξετάστηκαν συνολικά  93 
κάτοικοι.

Στους ανωτέρω λιμένες πραγματοποιήθηκαν 
εκδηλώσεις δημιουργικής απασχόλησης των 
παιδιών, θεατρικές και μουσικές παραστά-
σεις από ομάδα φοιτητών καθώς και ενημε-
ρώσεις για θέματα αθλητισμού από ομάδα 
ολυμπιονικών.

n  Από 10 έως 20 Σεπτεμβρίου, πραγματο-
ποιήθηκε πρόγραμμα Προληπτικής Ιατρι-
κής του σωματείου ΄΄Ανοιχτή Αγκαλιά΄΄ 
σε νήσους του βορειοανατολικού Αιγαίου. 
Από 14 έως 15 Σεπτεμβρίου, διατέθηκε το 
Κ/Φ ΤΟΛΜΗ για τη μεταφορά του σωμα-
τείου (23 ιατρών) από τα Ψαρά στη Λήμνο.

n  Από 07 έως 16 Σεπτεμβρίου διατέθηκε το 
Υ/Φ «ΠΡΕΣΠΑ» για υδροδότηση της Ρω και 
της Μεγίστης.

n  Στις 19 Σεπτεμβρίου διατέθηκε το ΠΠ 
«ΤΟΞΟΤΗΣ», στο πλαίσιο διεξαγωγής των 
Βουλευτικών Εκλογών, για τη μεταφορά 

δικαστικού αντιπροσώπου από τη Χίο στη 
Λέσβο.           

n  Από 06 έως 12 Οκτωβρίου η Υ/Φ «ΣΤΥΜ-
ΦΑΛΙΑ»  διατέθηκε για υδροδότηση Δήμου 
Μεγίστης.  

n Στο πλαίσιο συμμετοχής του ΠΝ στο πρό-
γραμμα Προληπτικής Ιατρικής σε σύμπραξη με 
το Σωματείο ΄΄Ανοικτή Αγκαλιά΄΄ στις ν. Σύμη 
και Χάλκη, την 16 Οκτωβρίου διατέθηκε η Κ/Φ 
«ΚΡΑΤΑΙΟΣ» για μεταφορά 12 ιατρών του σωμα-
τείου από τη Ρόδο στη Σύμη. Στις 21 Οκτωβρίου 
διατέθηκε η Κ/Φ ΤΟΛΜΗ, για τη μεταφορά 12 
ατόμων του ανωτέρω σωματείου από τη Σύμη 
στη Χάλκη και στις 24 Οκτωβρίου διατέθηκε η 
ίδια Κ/Φ για την μεταφορά από την ν. Χάλκη στη 
ν. Ρόδο.
n Στο πλαίσιο συμμετοχής του ΠΝ στο πρό-
γραμμα Προληπτικής Ιατρικής σε σύμπραξη με 
το Σωματείο ΄΄Ανοικτή Αγκαλιά΄΄, την 18 Νο-
εμβρίου διατέθηκε η Φ/Γ «ΕΛΛΗ» για μεταφορά 
20 ιατρών και νοσηλευτών του ανωτέρω σωμα-
τείου, καθώς και μεταφορά ιατροφαρμακευτικού 
υλικού από ν. Αστυπάλαια σε ν. Ανάφη. Την 19 
Νοεμβρίου διατέθηκε η Κ/Φ «ΤΟΛΜΗ» για μετα-
φορά σωματείου από ν. Ανάφη σε ν. Αστυπάλαια. 
            
β.  Κατάσβεση πυρκαγιών – Περιπολίες – 

Επιτήρηση
n Ουδέν
       
γ. Έρευνα – Διάσωση
n Στις 4 Ιουνίου διατέθηκε Ελικόπτερο για συμ-
μετοχή σε επιχείρηση Έρευνας Διάσωσης δύο (2) 
αγνοουμένων, μελών πληρώματος Ρώσικου Κα-
ταδρομικό «MOSKVA» στην ευρύτερη θαλάσσια 
περιοχή Καρύστου-Σαρωνικού κόλπου. 
n Στις 9 Ιουνίου διατέθηκε το ΠΠ «ΤΟΞΟΤΗΣ» 
και το ΠΠ «ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ» για συμμετοχή σε 
επιχείρηση Έρευνας Διάσωσης κινδυνεύουσας 
λέμβου με επιβαίνοντες παράνομα εισερχόμενα 
πρόσωπα στη θαλάσσια περιοχή νοτιοανατολικά 
Λέσβου.
n Στις 18 Ιουνίου διατέθηκε η Κ/Φ «ΑΡΜΑΤΩ-
ΛΟΣ» για συμμετοχή σε επιχείρηση Έρευνας 
Διάσωσης πέντε (5) ατόμων προσαραγμένου 
ιστιοπλοϊκού ονόματος «ΒΙΕΝ» στις προσβάσεις 
λιμένα Σιγρίου. 
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n Στις 6 Ιουλίου διατέθηκε ένα Ε/Π για συμμε-
τοχή σε επιχείρηση Έρευνας Διάσωσης αγνοού-
μενου κολυμβητή στην θαλάσσια περιοχή Ανα-
βύσσου.
n Στις 23 Ιουλίου διατέθηκε ένα Ε/Π για συν-
δρομή σε επιχείρηση Έρευνας Διάσωσης δύο 
(2) ατόμων, επιβαινόντων σε πολιτικό Ε/Π, που 
εκτέλεσε αναγκαστική προσθαλάσσωση στη θα-
λάσσια περιοχή Αυλάκι στο Πόρτο Ράφτη Αττικής. 
n Στις 19 Αυγούστου διατέθηκε ένα Ε/Π σε 
επιχείρηση Έρευνας και Διάσωσης αγνοούμε-
νης, η οποία επέβαινε στο επιβατικό πλοίο C/S 
«MAGNIFICA» σημαίας Παναμά στην θαλάσσια 
περιοχή μεταξύ Κύθνου – Χίου κατόπιν.
n Στις 7 Ιουλίου διατέθηκε η Κ/Φ «ΜΑΧΗΤΗΣ» 
για συμμετοχή σε επιχείρηση Έρευνας Διάσω-
σης τριάντα δύο (32) ατόμων που επέβαιναν σε 
πνευστή λέμβο μεταξύ νήσων Αγαθονησίου και 
Φαρμακονησίου.
n Στις 25 Ιουλίου διατέθηκε το ΠΠ «ΑΝΤΩΝΙΟΥ» 
για συμμετοχή σε επιχείρηση Έρευνας Διάσωσης 
σαράντα έξι (46) ατόμων που επέβαιναν σε πνευ-
στή λέμβο, στη θαλάσσια περιοχή Κω.
n Στις 20 Αυγούστου διατέθηκε το ΠΠ «ΑΝΤΩ-
ΝΙΟΥ» για συμμετοχή σε επιχείρηση Έρευνας 
Διάσωσης πενήντα τεσσάρων (54) ατόμων που 
επέβαιναν σε πνευστή λέμβο, στη θαλάσσια πε-
ριοχή Κω.
n Απο 25 έως 26 Αυγούστου διατέθηκε η ΤΠΚ 
«ΜΠΛΕΣΣΑΣ» και ένα Ε/Π για συμμετοχή σε επιχεί-
ρηση Έρευνας Διάσωσης αγνοούμενου, ο οποίος 
επέβαινε στο εμπορικό πλοίο «ΗΙSTRIA AMBRA» 
σημαίας Λιβερίας, στη θαλάσσια περιοχή μεταξύ 
Ρόδου και Καρπάθου.
n Στις 30 Αυγούστου διατέθηκε ένα Ελικόπτερο 
για συμμετοχή σε επιχείρηση Έρευνας Διάσωσης 
αγνοούμενου κολυμβητή, στη θαλάσσια περιοχή 
Αλίμου Αττικής.
n Στο πλαίσιο συνδρομής του ΠΝ στο έργο ΛΣ-
ΕΛ.ΑΚΤ για την αποτροπή συμβάντων παράνομης 
μετανάστευσης και στο πλαίσιο ετοιμότητας Έρευ-
νας – Διάσωσης:        
       

n  Στις 06 Σεπτεμβρίου, το Κ/Φ «ΤΟΛΜΗ» συμ-
μετείχε σε επιχείρηση Έρευνας και Διάσω-
σης πλευστής λέμβου, με επιβαίνοντες 53 
Παράνομα Εισερχόμενα Πρόσωπα (ΠΕΠ), 
στη θαλάσσια περιοχή βόρεια Λέσβου.

n  Στις 13 Σεπτεμβρίου, το Κ/Φ «ΑΗΤΤΗΤΟΣ» 
συμμετείχε σε επιχείρηση Έρευνας – Διάσω-
σης βυθισμένου σκάφους με 150 επιβαίνο-
ντες ΠΕΠ, στη θαλάσσια περιοχή  Φαρμα-
κονησίου.  

n  Στις 19 Σεπτεμβρίου, το ΠΠ «ΤΟΞΟΤΗΣ» 
συμμετείχε σε έρευνα - διάσωση, αγνοού-
μενων ΠΕΠ στη θαλάσσια περιοχή ανατολι-
κά Λέσβου.          

n  Στις 20 Σεπτεμβρίου, το Κ/Φ «ΤΟΛΜΗ» και 
ΠΠ «ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ» συμμετείχαν σε έρευνα - 
διάσωση αγνοούμενων ΠΕΠ, στη θαλάσσια 
περιοχή νοτιοανατολικά Λέσβου.

n  Στις 21 Σεπτεμβρίου, το Ε/Π S-70 ΠΝ-59 
συμμετείχε σε έρευνα - διάσωση, αγνοού-
μενου ανθρώπου στη θαλάσσια περιοχή  
Βασιλικά Σαλαμίνας.

             
δ. Αεροδιακομιδές
n Στις 26 Ιουνίου διατέθηκε ένα Ελικόπτερο για 
συμμετοχή σε επιχείρηση Έρευνας Διάσωσης 
τραυματισμένου ανεμοπτεριστή ιαπωνικής υπη-
κοότητας στην ορεινή περιοχή των Δελφών. 
n Στις 19 Σεπτεμβρίου, το Ε/Π S-70 ΠΝ-59  κατό-
πιν αιτήματος ΕΚΣΕΔ, διατέθηκε για διάσωση ενός 
ασθενούς ΠΕΠ Συριακής καταγωγής από  Νορ-
βηγικό  πλοίο της FRONTEX ΄΄SIEM PILOT΄΄, το 
οποίο έπλεε ογδόντα ναυτικά μίλια ΝΔ Καλαμάτας. 
Ο ασθενής μεταφέρθηκε στο Α/Δ Καλαμάτας.

ε. Περιβάλλον
n Το Πολεμικό Ναυτικό στο πλαίσιο της Περι-
βαλλοντικής Πολιτικής του ΥΠ.ΕΘ.Α, συμμετείχε 
στην Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος (5 Ιουνί-
ου) καθαρίζοντας και αναβαθμίζοντας ακτές της 
ελληνικής επικράτειας, δίνοντας ιδιαίτερη έμφα-
ση στις νησιωτικές περιοχές της χώρας μας. Κα-
τά τη διάρκεια του τρέχοντος έτους διατέθηκαν 
εκατόν σαράντα τρία (143) άτομα και δεκαπέντε 
(15) οχήματα για τον καθαρισμό των ακόλουθων 
ακτών:

n  ΑΚΤΗ ΠΑΤΡΩΝ
n  ΚΑΜΑΡΙΩΤΙΣΣΑ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ
n  ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΗ ΑΚΤΗ ΠΟΛΗΣ ΡΟΔΟΥ
n  ΑΚΤΗ ΕΟΤ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
n  ΚΟΛΠΟΣ ΒΑΘΕΟΣ ΣΑΜΟΥ
n  ΑΜΜΟΓΛΩΣΣΑ ΚΩ
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n  ΚΑΛΑΜΙΤΣΑ ΣΚΥΡΟΥ
n  ΑΚΤΗ ΜΠΕΛΛΑ ΒΙΣΤΑ ΧΙΟΥ
n  ΑΚΤΗ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΛΗΜΝΟΥ
n  ΑΚΤΗ ΚΑΣΠΑΚΑ ΛΗΜΝΟΥ
n  ΑΚΤΗ ΠΛΑΖ ΘΕΡΕΤΡΟΥ ΠΟΡΟΥ
n  ΑΚΤΗ ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΠΟΡΟΥ
n  ΜΕΡΙΚΙΑ ΛΕΡΟΥ
n  ΠΑΡΑΛΙΑ ΣΟΥΔΑΣ ΚΡΗΤΗ
n  ΑΓΚΑΘΩΠΕΣ ΣΥΡΟΥ
n  ΑΚΤΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ
n  ΑΚΤΗ ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ

στ.  Συνδρομή σε Καταστάσεις Φυσικών                     
Καταστροφών 

n Την 23 Ιουνίου, διατέθηκε προσωπικό και 
πυροσβεστικά οχήματα, για συνδρομή στην κα-
τάσβεση πυρκαγιάς μικρής έκτασης που εκδη-
λώθηκε στην περιοχή Αγροκηπίου Χανίων. 
n Την 14 και 15 Ιουλίου διατέθηκε προσω-
πικό δώδεκα (12) ατόμων και τεσσάρων (4) 
πυροσβεστικών οχημάτων για συνδρομή στην 
κατάσβεση δύο πυρκαγιών που εκδηλώθηκαν 
σε δασικές εκτάσεις πλησίον Ναυτικού Οχυρού 
Σκαραμαγκά. 
n Την 5 Αυγούστου διατέθηκε προσωπικό και 
πυροσβεστικά οχήματα για συνδρομή στην κα-
τάσβεση πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε σε δασική 
έκταση στο Κάτω Σούλι Αττικής.  
n Την 26 Αυγούστου διατέθηκε προσωπικό 
επτά (7) ατόμων και δύο (2) πυροσβεστικά οχή-
ματα, στην κατάσβεση πυρκαγιάς στην περιοχή 
Καλάμι Χανίων.

ζ. Υγειονομική Υποστήριξη
n Στις 4 Ιουνίου στο πλαίσιο εφαρμογής προ-
γράμματος προληπτικής ιατρικής σε σύμπραξη  
με το σωματείο ΄΄ΑΝΟΙΧΤΗ ΑΓΚΑΛΙΑ΄΄, δια-
τέθηκε η Κ/Φ «ΤΟΛΜΗ» για μεταφορά ομάδος 
ιατρών σωματείου είκοσι οκτώ (28) ατόμων 
από τον λιμένα Αλεξανδρούπολης στον λιμένα 
Καμαριώτισα Σαμοθράκης.

5. Εκδηλώσεις – Επισκέψεις

n Στις 7 Ioυνίου η Κ/Φ «ΑΗΤΤΗΤΟΣ» συμμετείχε 
στις εορταστικές εκδηλώσεις 191ης Επετείου 
Ολοκαυτώματος στην Κάσο.

n Στις 14 Ioυνίου η ΤΠΚ «ΜΠΛΕΣΣΑΣ» συμμετεί-
χε στις εορταστικές εκδηλώσεις των Εγκαινίων 
Μνημείου Υ/Β ΠΡΩΤΕΥΣ στους Οθωνούς, 
n Στις 27 έως 28 Ιουνίου η Φ/Γ «ΣΠΕΤΣΑΙ» συμ-
μετείχε στις εορταστικές εκδηλώσεις της 180ης 
Επετείου του θανάτου του Ναύαρχου Ανδρέα 
Μιαούλη στην Ύδρα.
n Στις 11 έως 12 Ιουλίου, η Φ/Γ «ΨΑΡΑ» συμ-
μετείχε στις εορταστικές εκδηλώσεις της 191ης 
Επετείου ολοκαυτώματος στα Ψαρά.
n Στις 18 Ιουλίου το Ν/Θ «ΕΥΝΙΚΗ» συμμετείχε 
στην έναρξη του 52ου Διεθνούς Ιστιοπλοϊκού 
Ράλλυ Αιγαίου 2015. Στον αγώνα συμμετείχαν 
τα Ιστιοφόρα του Πολεμικού Ναυτικού «ΣΟΡΟ-
ΚΟΣ» και «ΜΑΪΣΤΡΟΣ» με πληρώματα από τη 
Σχολή Ναυτικών Δοκίμων και τη Σχολή Μονίμων 
Υπαξιωματικών Ναυτικού αντίστοιχα.
n Στις 6 Αυγούστου η Κ/Φ «ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ» συμ-
μετείχε στις εορταστικές εκδηλώσεις της Μετα-
μορφώσεως του Σωτήρος και στην 191η Επέ-
τειο της Ναυμαχίας Μυκάλης.
n Στις 15 Αυγούστου η Φ/Γ «ΕΛΛΗ», το Α/Γ «ΡΟ-
ΔΟΣ» η ΤΠΚ «ΣΤΑΡΑΚΗΣ» και το Ρ/Κ «ΤΙΤΑΝ» 
συμμετείχαν στις εορταστικές εκδηλώσεις Κοι-
μήσεως της Θεοτόκου καθώς και της 75ης Επε-
τείου από τη βύθιση του Καταδρομικού «ΕΛΛΗ» 
στην Τήνο.
n Στις 14 και 15 Αυγούστου η ΤΠΚ «ΡΟΥΣΣΕΝ» 
συμμετείχε στις εορταστικές εκδηλώσεις Κοιμή-
σεως της Θεοτόκου στον όρμο Παροικιάς Πά-
ρου.
n Από 29 έως 30 Αυγούστου το Ν/Θ «ΕΥΝΙ-
ΚΗ» συμμετείχε στις εορταστικές εκδηλώσεις 
της 80ής Επετείου από τον θάνατο Ναυάρχου 
Κουντουριώτη στην Ύδρα. 
n Στις 30 Αυγούστου η ΤΠΚ «ΠΕΖΟΠΟΥΛΟΣ» 
συμμετείχε στις εορταστικές εκδηλώσεις της 
191ης Επετείου Ναυμαχίας του Γέροντα στην 
Κάλυμνο.
n Στις 04 Σεπτεμβρίου, στο πλαίσιο συμμετοχής 
του Ν/ΘΗ «ΚΑΛΛΙΣΤΩ» στην Ναυτική Αντιναρκική 
Δύναμη του ΝΑΤΟ SNMCMG-2 και κατάπλου του 
πλοίου στο λιμένα BAR, ο Κυβερνήτης του πλοί-
ου πραγματοποίησε επίσκεψη στο Δήμαρχο της 
πόλης και στο Αρχηγείο Διοίκησης Ναυτικού του 
Μαυροβουνίου. Στις 06 Σεπτεμβρίου μαθητές 
του NATO ́ ΄DEFENSE COLLEGE΄΄ (NDC), συνο-
δευόμενοι από τον Διευθυντή Δ' Κλάδου ΓΕΕΘΑ 
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και τον Διοικητή  SNMCMG-2, επισκέφθηκαν το 
πλοίο για παρουσίαση / επίδειξη των αντιναρκι-
κών δυνατοτήτων πλοίου.
n Στις 12 και 13 Σεπτεμβρίου, η ΤΠΚ «ΡΟΥΣ-
ΣΕΝ» συμμετείχε στις εορταστικές εκδηλώσεις 
΄΄ΑΡΜΑΤΑ 15΄΄ στις Σπέτσες. Στην ανωτέρω 
εκδήλωση παρέστη ο Αρχηγός Στόλου, ως εκ-
πρόσωπος του Αρχηγού ΓΕΝ, ο οποίος και κατέ-
θεσε στεφάνι στο μνημείο πεσόντων και έρριψε 
έτερο στο θαλάσσιο χώρο. 
n Στις 12-13 Σεπτεμβρίου το Υ/Β «ΩΚΕΑΝΟΣ» 
συμμετείχε στις κάτωθι εορταστικές εκδηλώσεις: 

n  Εκδήλωση μνήμης Ανθυπασπιστή (ΑΡΜ) Ν. 
Καπαδούκα στη Σκόπελο.

n  208η Επέτειος Μνήμης Ύψωσης 1ης Ελλη-
νικής σημαίας στη Σκιάθο.

n  72η Επέτειος βύθισης Υ/Β «ΚΑΤΣΩΝΗΣ» 
στη Σκιάθο.

Στις ανωτέρω εκδηλώσεις παρέστη και ο 
Διοικητής Υποβρυχίων, ως εκπρόσωπος του 
Αρχηγού ΓΕΝ, ο οποίος κατέθεσε στεφάνι 
στο μνημείο πεσόντων Υ/Β ΚΑΤΣΩΝΗΣ.

n Στις 13 Σεπτεμβρίου, η ΤΠΚ «ΜΠΛΕΣΣΑΣ» κα-
τέπλευσε στη Μεγίστη όπου και συμμετείχε στις 
εορταστικές εκδηλώσεις της 72ης επετείου απε-
λευθέρωσης της νήσου.
n Στις 16 Σεπτεμβρίου η Φ/Γ «ΚΑΝΑΡΗΣ» κα-
τέπλευσε στον όρμο ΣΝΔ, στο πλαίσιο τελετής  
παράδοσης – παραλαβής Αρχηγού ΓΕΝ.
n Στις 17 Σεπτεμβρίου ο Αρχηγός ΓΕΝ επέβη 
στη Φ/Γ «ΝΑΒΑΡΙΝΟ», για να παρακολουθήσει 
τις ασκήσεις ΄΄ΑΣΤΡΑΠΗ 3/15΄΄ και ΄΄ΟΡΜΗ 
3/15΄΄.
n Στις 26  Σεπτεμβρίου η Φ/Γ «ΨΑΡΑ» και η Κ/Φ 
«ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ» κατέπλευσαν στο λιμένα Λακκί 
Λέρου στο πλαίσιο συμμετοχής τους στην 72η 
επέτειο βύθισης του Α/Τ «ΟΛΓΑ». Στην εν λόγω 
εκδήλωση παρέστησαν ο ΥΕΘΑ συνοδευόμενος 
από τον Αρχηγό ΓΕΝ. Κυβερνήτες πλοίων, αντι-
προσωπείες και ένοπλα αγήματα συμμετείχαν 
στις ανωτέρω εκδηλώσεις. 
n Στις 29 Σεπτεμβρίου ο ΥΕΘΑ συνοδευόμενος 
από τον Αρχηγό ΓΕΝ παρέστη στις εορταστικές 
εκδηλώσεις για την επέτειο της Ναυμαχίας της 
Σαλαμίνας που πραγματοποιήθηκαν στα Αμπε-
λάκια ν. Σαλαμίνας.

n Στις  05 Οκτωβρίου ο ΥΕΘΑ, συνοδευόμενος 
από τον Αρχηγό ΓΕΝ, επέβη στην Φ/Γ «ΣΠΕΤΣΑΙ» 
και το «Α/Γ ΡΟΔΟΣ» στο πλαίσιο διεξαγωγής δια-
κλαδικής άσκησης ΄΄ΠΑΡΜΕΝΙΩΝ 15΄΄. 
n Στις 07 Οκτωβρίου ο ΑΝΥΕΘΑ, συνοδευόμε-
νος από  τον Αρχηγό ΓΕΝ, επέβη στο Α/Γ ΙΚΑΡΙΑ, 
στο πλαίσιο διεξαγωγής διακλαδικής άσκησης 
΄΄ΠΑΡΜΕΝΙΩΝ 15΄΄.
n Από 07 έως 08 Οκτωβρίου η Κ/Φ «ΟΡΜΗ» 
κατέπλευσε στο λιμένα Μύρινας για συμμε-
τοχή στις εορταστικές εκδηλώσεις της 103ης 
επετείου της απελευθέρωσης νήσου Λήμνου. 
Ο Κυβερνήτης, αντιπροσωπεία πληρώματος 
και ένοπλο άγημα συμμετείχαν στην  απόδοση 
τιμών στο ηρώο πεσόντων και στην μαθητική 
παρέλαση.
n Στις 13 Οκτωβρίου ο Αρχηγός ΓΕΝ πραγματο-
ποίησε επίσκεψη στον ΝΚ και στο ΚΕΝΑΠ, κατά 
την οποία ενημερώθηκε επί θεμάτων αρμοδι-
ότητάς του.
n Στις 18 Οκτωβρίου 15 στο πλαίσιο των εορ-
ταστικών εκδηλώσεων της 103ης επετείου της 
απελευθέρωσης του Αγ. Ευστρατίου, διατέθηκε 
η Κ/Φ «ΟΡΜΗ» για την μεταφορά επισήμων από 
τη Λήμνο στον Άγ. Ευστράτιο. Ο Κυβερνήτης και 
αντιπροσωπεία πλοίου συμμετείχαν στις ανω-
τέρω εκδηλώσεις.
n Από 18 έως 20 Οκτωβρίου στο πλαίσιο των 
εορταστικών εκδηλώσεων της 188ης επετείου 
της Ναυμαχίας του Ναβαρίνου, η Φ/Γ «ΝΑΒΑ-
ΡΙΝΟΝ» κατέπλευσε στο λιμένα Πύλου Μεσση-
νίας. Στην εκδήλωση παραβρέθηκε ο Αρχηγός 
Στόλου, ως εκπρόσωπος του Αρχηγού ΓΕΝ. Ο 
Κυβερνήτης του πλοίου, αντιπροσωπεία πλη-
ρώματος καθώς και ένοπλο άγημα συμμετείχαν 
στην δοξολογία του Μητροπολιτικού Ναού Κοι-
μήσεως Θεοτόκου, στην κατάθεση στεφάνων 
και στην παρέλαση. Πραγματοποιήθηκε επισκε-
πτήριο κοινού στο πλοίο (600 επισκέπτες).
n Από 24 έως 29 Οκτωβρίου 15, πραγματο-
ποιήθηκε ο χειμερινός εκπαιδευτικός πλους 
της ΣΝΔ και ΣΜΥΝ με το Α/Γ «ΣΑΜOΣ» και το 
Α/Γ «ΡΟΔΟΣ» αντίστοιχα. Ανωτέρω πλοία μαζί 
με το ΤΠΚ «ΡΟΥΣΣΕΝ» και το Υ/Β «ΠΙΠΙΝΟΣ», 
κατέπλευσαν, από 26 έως 28 Οκτωβρίου στον 
λιμένα Θεσσαλονίκης, στο πλαίσιο συμμετοχής 
στις εορταστικές εκδηλώσεις της εθνικής επε-
τείου της 28ης Οκτωβρίου. Στις 27 Οκτωβρίου 
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πραγματοποιήθηκαν επί των πλοίων επισκεπτή-
ρια κοινού, όπου προσήλθαν συνολικά 6.000 
άτομα (3.700 στο ΤΠΚ «ΡΟΥΣΣΕΝ», 1.200 στο 
Α/Γ «ΣΑΜOΣ» και 1.100 στο Α/Γ «ΡΟΔΟΣ»).
n Από 28 έως 29 Οκτωβρίου η ΤΠΚ «ΡΟΥΣ-
ΣΕΝ» κατέπλευσε στο λιμένα Χαλκίδος, στο 
πλαίσιο των  εορταστικών εκδηλώσεων της 
εθνικής επετείου της 28ης Οκτωβρίου. Στις 29 
Οκτωβρίου πραγματοποιήθηκε και επισκεπτήριο 
κοινού κατά το οποίο προσήλθαν 407 άτομα.
n Στις 14 Νοεμβρίου μαθητές του Ενιαίου Γυ-
μνασίου - Λυκείου Αστυπάλαιας πραγματοποί-
ησαν επίσκεψη στη Φ/Γ «ΕΛΛΗ», στον λιμένα 
Αστυπάλαιας, όπου και ξεναγήθηκαν στο πλοίο.
n Στις 16 Νοεμβρίου ο ΑΝΥΕΘΑ, συνοδευό-
μενος από τον Αρχηγό ΓΕΝ, πραγματοποίησε 
επίσκεψη στον Ναύσταθμο Σαλαμίνας. Μεταξύ 
άλλων ο ΑΝΥΕΘΑ επισκέφθηκε το Αρχηγείο 
Στόλου, την Φ/Γ «ΝΑΒΑΡΙΝΟ», το Υ/Β «ΩΚΕΑ-
ΝΟΣ», την ΤΠΚ «ΡΙΤΣΟΣ» καθώς και διάφορες 
υπηρεσίες και εγκαταστάσεις του Ναυστάθμου

6. Διάφορα Θέματα

n Από 7 έως 12 Ιουνίου πραγματοποιήθηκε  
η άσκηση ΄΄ΚΑΤΑΙΓΙΣ 15΄΄ στην περιοχή του 
Αιγαίου, στην οποία συμμετείχε το σύνολο των 
μονάδων του Πολεμικού Ναυτικού.
n Από 4 έως 7 Αυγούστου η Φ/Γ «ΣΠΕΤΣΑΙ», 
συμμετείχε στις εκδηλώσεις εγκαινίων νέας 
διώρυγας Σουέζ, εκτελώντας πανηγυρική διέ-
λευση, ενώ κατά τον πλου της συμμετείχε στην 
επιχείρηση ΄΄ACTIVE ENDEAVOUR΄΄ σε ρόλο 
ΑSSOSIATED SUPPORT στη θαλάσσια περιοχή 
ανατολικής Μεσογείου.
n Από τις 18 Ιουλίου, συνολικά 3 Κ/Φ και 5 ΠΠ 
διεξάγουν περιπολίες στο ανατολικό Αιγαίο στο 
πλαίσιο συνδρομής του ΠΝ στο ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ για 
την αποτροπή συμβάντων παράνομης μετανά-
στευσης και στο πλαίσιο ετοιμότητας Έρευνας 
- Διάσωσης.    
n Από 16 έως 18 Σεπτεμβρίου διεξήχθη η 
άσκηση ΄΄ΑΣΤΡΑΠΗ 3/15΄΄ στη θαλάσσια πε-
ριοχή του κεντρικού Αιγαίου, με συμμετοχή 6 
Φ/Γ, 1 ΠΓΥ, 2 Υ/Β και  3 Ε/Π. 
n Από 16 έως 18 Σεπτεμβρίου, διεξήχθη η 
άσκηση ́ ΄ΟΡΜΗ 3/15΄΄ στη θαλάσσια περιοχή 

Μυρτώου πελάγους και Κυκλάδων, με συμμε-
τοχή 9 ΤΠΚ.
n Από 17 έως και 18  Σεπτεμβρίου, διεξήχθη-
σαν στο ΓΕΕΘΑ οι Διμερείς Συνομιλίες Επισκό-
πησης Αμυντικής Σχεδίασης της χώρας μας με 
αντιπροσωπεία ΝΑΤΟ.
n Από 31 Σεπτεμβρίου έως 09 Οκτωβρίου δι-
εξήχθη η διακλαδική άσκηση ΄΄ΠΑΡΜΕΝΙΩΝ 
15΄΄ με την συμμετοχή πλοίων του ΑΣ και όλων 
των Ναυτικών Διοικήσεων του ΠΝ.
n Στις 14 Οκτωβρίου, στο πλαίσιο επιχειρησια-
κής εκπαίδευσης πραγματοποιήθηκαν βολές Κ/Β 
στο ΠΒΚ Κρήτης όπως παρακάτω:

n  Έξι (6) Κ/Β EXOCET MM-38, από ΤΠΚ 
«ΤΡΟΥΠΑΚΗΣ» (2), ΤΠΚ «ΜΠΛΕΣΣΑΣ» (2) 
και ΤΠΚ «ΠΕΖΟΠΟΥΛΟΣ» (2), κατά στόχου 
επιφανείας.

n  Ένα (1) Κ/Β SEA SPARROW από Φ/Γ «ΘΕ-
ΜΙΣΤΟΚΛΗΣ», κατά επερχόμενου βλήματος 
EXOCET. 

n  Έξι (6) Κ/Β PENGUIN MK2-MOD-3 από 
ΤΠΚ «ΣΙΜΙΤΖΟΠΟΥΛΟΣ» (3) και ΤΠΚ  «ΚΑ-
ΒΑΛΟΥΔΗΣ» (3), κατά στόχου επιφανείας. 

Τις παραπάνω βολές παρακολούθησε, επί 
της Φ/Γ «ΣΠΕΤΣΑΙ», ο ΥΕΘΑ συνοδευόμενος 
από τους Αρχηγούς ΓΕΕΘΑ, ΓΕΝ και ΣΤΟΛΟΥ.

n Από 21 έως 23 Οκτωβρίου ο Αρχηγός ΓΕΝ 
μετέβη στη Βενετία, στο πλαίσιο διεξαγωγής του 
10ου Regional Seapower Symposium (RSS).
n Από 25 έως 27 Οκτωβρίου, διεξήχθη στο 
Βουκουρέστι, ο 8ος Κύκλος Συνομιλιών μεταξύ 
των Πολεμικών Ναυτικών Ελλάδος και Ρουμα-
νίας. 
n Aπό 03 έως 06 Νοεμβρίου, διεξήχθη η άσκη-
ση ΄΄ΝΗΡΙΗΣ/ΛΑΙΛΑΨ 15΄΄ στη θαλάσσια περι-
οχή Κυκλάδων και Κρητικού πελάγους, με συμ-
μετοχή των Φ/Γ «ΣΠΕΤΣΑ»Ι, Φ/Γ «ΑΙΓΑΙΟΝ», Φ/Γ 
«ΑΔΡΙΑΣ», Φ/Γ «ΨΑΡΑ», Φ/Γ «ΝΑΒΑΡΙΝΟΝ», Φ/Γ 
«ΕΛΛΗ», ΤΠΚ «ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΔΗΣ», ΤΠΚ «ΚΑΒΑΛΟΥ-
ΔΗΣ», ΤΠΚ «ΡΟΥΣΣΕΝ», ΠΓΥ «ΠΡΟΜΗΘΕΥΣ», Υ/Β 
«ΠΙΠΙΝΟΣ» και Υ/Β «ΠΡΩΤΕΥΣ». 
n Από την 04 έως 06 Νοεμβρίου αντιπροσω-
πεία ΓΕΝ, με επικεφαλής τον Αρχιπλοίαρχο Κ. 
Γιαλούση ΠΝ (JFC) και Δ/Α1/ΓΕΝ, συναντήθηκε 
με αντιπροσωπεία το ΠΝ των ΗΠΑ στην Νεάπο-
λη Ιταλίας στο πλαίσιο Navy to Navy Staff Talks. 
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α.α ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗ

1 01-03/07/2015 Στη θαλάσσια περιοχή παραλίας Λούρου Μεσολογγίου

2 07-08/07-2015 Στη θαλάσσια περιοχή τρεις Βάγιες Αμμουδαράς Μαλεβιζίου Ν. Ηρακλείου ν. Κρήτης

3 15-16/07/2015 Στη θαλάσσια περιοχή Βλυχάδας ν. Φούρνων Ικαρίας

4 17-07-2015 Στην παραλία Μαράθι Ν. Χανίων ν. Κρήτης

5 22-23/07/2015 Στην παραλία Ριζόμυλου  Ν. Μεσσηνίας

6 27-07-2015 Στη θαλάσσια περιοχή Μπουρνώντα Βόρειου Ευβοϊκού κόλπου

7 29-30/07/2015 Στη θαλάσσια περιοχή Λουτρακίου Κορινθίας

8 04-08-2015 Στη θαλάσσια περιοχή βορείως Εγγλεζονησίου, βορείου Ευβοϊκού κόλπου

9 04-05/08/2015 Στη θαλάσσια περιοχή λίμνης Βουλιαγμένης Κορινθίας

10 07-08-2015 Στη θαλάσσια περιοχή Αγ. Μηνά Φωκίδος, παραλία Μακρύγιαλου

11 11-12/08/2015 Στη θαλάσσια περιοχή Σπάσματα (Μηνιές), ν. Κεφαλληνίας

12 12-13/08/2015 Στη θαλάσσια περιοχή Αμπούλα, ν. Ζακύνθου

13 19-20/08/2015 Στη θαλάσσια περιοχή ν. Αλοννήσου

14 01-09-2015 Στη θαλάσσια περιοχή Κάτω Στάλου (Κακιά Σκάλα) Χανίων Κρήτης.

15 19-20/08/2015 Στη θαλάσσια περιοχή ν. Αλοννήσου

16 27-28/08/2015 Στη θαλάσσια περιοχή Μόλος Μαρμάρων ν. Πάρου

17 28-08-2015 Στη θαλάσσια περιοχή Βαρέα Μεγάρων

18 08-09-2015 Στη θαλάσσια περιοχή oικισμών Χάνια - Σπηλιά Ν. Φωκίδος.

19 09-09-2015 Στη θαλάσσια περιοχή Αμουδαράς  Μαλεβιζίου Ν. Ηρακλείου.

20 09-09-2015 Στη θαλάσσια περιοχή Βαρέα Μεγάρων Ν. Αττικής.

21 17-09-2015 Στη θαλάσσια περιοχή Αγ. Ιωάννη στις Λιβανάτες Ν. Φθιώτιδος.

22 24-09-2015 Στη θαλάσσια περιοχή Νέας Περάμου Ελευσίνας.

23 19-21/10/2015 Στη θαλάσσια περιοχή Ύψος ν. Κέρκυρας και Πρασούδι Ηγουμενίτσας.

24 10-11-2015
Στη θαλάσσια περιοχή Κατάκολου Ηλείας στη θέση Πηγάδια και στην παραλία Λογάδια της 
ν. Λήμνου.

25 24-11-2015 Στη θαλάσσια περιοχή Πλαταμώνα Ν. Πιερίας.

26 25-11-2015 Στη θαλάσσια περιοχή Πρασούδι Ηγουμενίτσας.

ΕΞΟΥΔΕΤΕΡΩΣΗ ΠΥΡΟΜΑΧΙΚΩΝ ΑΠΟ ΟΜΑΔΕΣ ΥΠΟΒΡΥΧΙΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ

n Από 12 έως 13 Νοεμβρίου ο Αρχηγός ΓΕΝ 
συμμετείχε στο Συνέδριο Θαλάσσιας Ασφάλειας 
(Maritime Security Conference) στη Λευκωσία, 
το οποίο διοργανώθηκε από το Υπουργείο Άμυ-
νας της Κύπρου και τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό 
Άμυνας (European Defence Agency – EDA). 
n Από 16 έως 19 Νοεμβρίου το ΠΝ συμμε-
τείχε στην ετήσια Σύσκεψη (VRMTC and  T-RM 
Experts στη Ρώμη Ιταλίας με τον Τμηματάρχη 
Επιχειρήσεων ΑΣ/ΚΕΠΙΧ
n Aπό 17 έως 26 Νοεμβρίου διεξήχθη η δια-

κρατική άσκηση ΜΝΕΧ-15/SP. Το ΓΕΝ συμμετεί-
χε με ενεργοποίηση Deployed NCAGS Element 
(DNE) στις εγκαταστάσεις ΠΟΣΚΕΣΘΑΜ και συμ-
μετοχή επιτελών ΓΕΝ-ΛΣ-Αλλοδαπών Αξιωματι-
κών και επιτελούς ΥΥ στην Ισπανία (Καρθαγένη).
n Από 18 έως 19 Νοεμβρίου, διεξήχθη στο 
Ταλίν Εσθονίας η ετήσια σύσκεψη των εθνικών 
συνδέσμων (Command Planning Conference – 
CPC) της Συνόδου CHENS (Chiefs of European 
Navies) με συμμετοχή επιτελούς ΓΕΝ.
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Α΄ Χρηματικό Βραβείο «Λίγο πριν το άναμμα του φάρου -  Ακρωτήριο Γουρούνι Σκοπέλου» 
του Υποπλοιάρχου (Ε) Αθανασίου Νικολάου ΠΝ    

Βραβεία ετήσιου διαγωνισμού φωτογραφίας έτους 2014
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Α΄ Έπαινος «Το Υ/Β ΠΟΣΕΙΔΩΝ S-116 κατά την 
συμμετοχή του στην άσκηση NOBLE MARINER 
2014» του Πλωτάρχη Δημητρίου Ε. Παπαγρη-
γοράκη ΠΝ   

Β΄ Έπαινος «Δύσκολο το ψάρεμα» 
του Ευστάθιου Γενιτσαρίδη.  

Β΄ Χρηματικό Βραβείο: «Ο Προβλήτας», 
του Αρχικελευστή (Τ/ΕΛΣ) Όθων Μάλλιαρη    

Γ΄ Χρηματικό Βραβείο: «Λίμνη Καστοριάς» 
του Γεωργίου Μπαλαδάκη   
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αναγκαστική προσθαλάσσωση στην περιοχή 
Πόρτο Ράφτη (Αυλάκι) Αττικής. Οι διασωθέντες 
μεταφέρθηκαν σώοι στον Διεθνή Αερολιμέ-
να «Ελ. Βενιζέλος», όπου παρελήφθησαν από 
ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

 
Τελετή Απονομής Πτυχίων 
των Αποφοίτων του 182ου Σχολείου 
Υποβρύχιων Καταστροφών 
Την 10η  Σεπτεμβρίου 2015, πραγματοποιήθη-
κε η τελετή απονομής πτυχίων των αποφοίτων 
του 182ου Σχολείου Υποβρύχιων Καταστρο-
φών, στη Διοίκηση Υποβρυχίων Καταστροφών 
(ΔΥΚ), στο Σκαραμαγκά. Στην τελετή παρέστη-
σαν ο Αναπληρωτής Υπουργός Ναυτιλίας Χρή-
στος Ζώης, ο τ. Αρχηγός ΓΕΝ, Αντιναύαρχος 
Ευάγγελος Αποστολάκης ΠΝ, συνοδευόμενος 
από τον τ. Αρχηγό Στόλου, Αντιναύαρχο Γεώρ-
γιο Γιακουμάκη ΠΝ, ο Γενικός Γραμματέας του 

Υπουργείου Εθνικής Άμυνας Ιωάννης Ταφύλ-
λης καθώς και ο Αρχηγός του Λ.Σ – ΕΛ. - ΑΚΤ, 
Αντιναύαρχος Λ.Σ Αθανάσιος Αθανασόπουλος. 
Από το Σχολείο αποφοίτησαν τέσσερα στελέχη 
του Πολεμικού Ναυτικού (εκ των οποίων ένας 
Οπλίτης Βραχείας Ανακατάταξης - ΟΒΑ), έξι 
στελέχη του Στρατού Ξηράς και ένα στέλεχος 
του Λιμενικού Σώματος.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΤΥΠΟΥ

Εορτασμός της Αγ. Μαρίνας 
στον Ιερό Ναό της ΝΒΝΕ
Την 16η Ιουλίου 2015, πραγματοποιήθηκε ο 
εορτασμός της Αγ. Μαρίνας, στον Ιερό Ναό της 
Ναυτικής Βάσης Νοτίου Ευβοϊκού (ΝΒΝΕ). Στον 
εσπερινό παρέστη ο τ. Αρχηγός ΓΕΝ Αντιναύαρ-
χος Ευάγγελος Αποστολάκης ΠΝ, τα μέλη του 
Ανώτατου Ναυτικού Συμβουλίου και μεγάλος 
αριθμός από παραθεριστές.

 

Συμμετοχή Ελικοπτέρου
του ΠΝ σε Επιχείρηση Ε-Δ
23 Ιουλίου 2015, μετά από σχετικό αίτημα του 
Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Δι-
άσωσης (ΕΚΣΕΔ), ελικόπτερο (τύπου AEGEAN 
HAWK) του Πολεμικού Ναυτικού, συμμετέχο-
ντας σε επιχείρηση έρευνας και διάσωσης, 
περισυνέλεξε δύο άτομα που επέβαιναν σε 
ελικόπτερο πολιτικού τύπου, το οποίο εκτέλεσε 
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Λειτουργία Παιδικής Χαράς στον ΠΟΝ 
Το Πολεμικό Ναυτικό στο πλαίσιο της βελτίω-
σης της μέριμνας προς τα στελέχη του, εγκαι-
νίασε τη λειτουργία παιδικής χαράς στον προ-
αύλιο χώρο του Προμηθευτικού Οργανισμού 

Ναυτικού (ΠΟΝ) στον Βοτανικό. Η Παιδική Χαρά 
εγκαινιάστηκε την 19η Σεπτεμβρίου 2015 από 
τον Υπαρχηγό ΓΕΝ, Υποναύαρχο Δημοσθένη 
Χέλμη ΠΝ.

 
Εορταστικές Εκδηλώσεις Επετείου 
Ναυμαχίας Σαλαμίνας 
Την 29η Σεπτεμβρίου 2015, ο Υπουργός Εθνι-
κής Άμυνας κ. Πάνος Καμμένος, συνοδευόμε-

νος από τον Αρχηγό ΓΕΝ Αντιναύαρχο Γεώργιο 
Γιακουμάκη ΠΝ, παρέστη στις εορταστικές εκ-
δηλώσεις για την επέτειο της Ναυμαχίας της 
Σαλαμίνας. Μετά τη Δοξολογία στον Ιερό Ναό 
Εισοδίων Θεοτόκου Αμπελακίων Σαλαμίνας, 
πραγματοποιήθηκε ρίψη στεφάνων στον Αρ-
χαίο Λιμένα και ακολούθησε στρατιωτική και 
μαθητική παρέλαση.

 
Εορτασμός της 188ης Επετείου 
της Ναυμαχίας του Ναβαρίνου 
Την 19η και την 20ή Οκτωβρίου 2015 πραγμα-
τοποιήθηκαν στην Πύλο εορταστικές εκδηλώ-
σεις για την 188η επέτειο της Ναυμαχίας του 
Ναβαρίνου παρουσία του Αρχηγού Στόλου Αντι-
ναυάρχου Κωνσταντίνου Καραγεώργη ΠΝ ως 
εκπροσώπου του Αρχηγού ΓΕΝ Αντιναυάρχου 

Γεωργίου Γιακουμάκη ΠΝ. Στο πλαίσιο των εκ-
δηλώσεων στο λιμένα της Πύλου κατέπλευσε η 
Φρεγάτα «ΝΑΒΑΡΙΝΟΝ» και η Μπάντα του Πο-
λεμικού Ναυτικού πραγματοποίησε συναυλία.
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ΝΕΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ

Η παρακάτω Βιβλιοπαρουσίαση πραγματοποιήθηκε από τον Κ. Καταγά, Αντιναύαρχο ΠΝ ε.α. στις 
15 Οκτωβρίου 2015, στο Πλωτό Ναυτικό Μουσείο «Γ. Αβέρωφ»
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Με αφετηρία τους Υποπλοιάρχους και Ανθυ-
ποπλοιάρχους που ήταν το επιτελείο του Κου-
ντουριώτη επί του Ευδρόμου «Ν. Μιαούλης» 
σε αυτόν τον ιστορικό και σημαντικό πλου το 
1900, οι αντίστοιχοι βαθμοί αξιωματικών του 
ΠΝ το 2000 άρχιζαν την τέταρτη γενεά από 
εκείνους του 1900.

Παρόλον ότι μερικοί από εκείνο το επιτελείο 
δημοσίευσαν τις εμπειρίες και τις αναμνήσεις 
τους αρκετά χρόνια μετά το κατόρθωμά τους, 
είναι αλήθεια πως ο ιστορικός αυτός πλους 
αναφερόταν ως φήμη με συγκεχυμένες τις 
λεπτομέρειες του ταξιδιού που έβγαιναν από 
εκείνες τις αποσπασματικές δημοσιεύσεις 
αναμνήσεων στον τύπο κυρίως της δεκαετίας 
του 1930, όπως θα ιδεί ο αναγνώστης του 
βιβλίου.

Όσο σημαντικός και ιστορικός ο υπερατλα-
ντικός πλους του Ευδρόμου, ήταν κάτι που 
είχε συντελεσθεί σε καιρό ειρήνης. Ο επικός, 
ο ηρωικός ναυτικός αγώνας των Βαλκανικών 
που ακολούθησε και τα ηρωικά κατορθώμα-
τα της γενιάς εκείνων των υποπλοιάρχων και 
ανθυποπλοιάρχων του 1900, Κυβερνητών 
πλέον και αξιωματικών των πλοίων του  Στό-
λου του Αιγαίου του 1912/13 υπό τον Ναύ-
αρχο Κουντουριώτη, τον παλαιό Αντιπλοίαρχο 
Κυβερνήτη του Ευδρόμου, γέμισαν με δόξα 
την επίσημη ιστορία του ΠΝ  και  άφησαν στην 
λησμονιά ή μάλλον σε μια θρυλική φήμη αυ-
τόν τον πρώτο υπερατλαντικό πλου και την 
σημασία του.

Έτσι, λησμονήθηκαν οι δύσκολες συνθή-
κες (μετά τον ατυχή πόλεμο του 1897) υπό 
τις οποίες ελήφθη η απόφαση για τον πλου. 
Λησμονήθηκε η πράγματι επίμονη, συγκινη-
τική  προσπάθεια της πολιτικής ηγεσίας για 
την υλοποίηση μιας αποστολής που αποτελεί 
αποκλειστικό προνόμιο του Πολεμικού Ναυτι-
κού ενός ναυτικού έθνους, αυτής που λέγεται 
στην γλώσσα της Ναυτικής Στρατηγικής «Ναυ-
τική παρουσία» (Naval Presence) και η οποία 
περιλαμβάνει και την επίδειξη της Σημαίας σε 
ναυτικά κράτη ακόμη και απόμακρα, εκεί που 
υπάρχει εθνικό ενδιαφέρον.

Συγκεκριμένα, με την εν λόγω αποστολή, 
σε κράτη στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, 
στα αχνάρια του Κολόμβου στον νέο κόσμο, 

ιδιαίτερα στις ΗΠΑ που ήδη ανδρωνόταν μια 
ελληνική Ομογένεια που ζητούσε να ιδεί και 
να χαιρετίσει με δάκρυα χαράς την επίσημη 
Ελληνική Σημαία της φτωχής γενέτειρας γης 
για την οποία σε όλους τους αιώνες της ιστο-
ρίας μας οι ξενιτεμένοι Έλληνες αισθανόμαστε  
το μήνυμα που μας έχει αφήσει ο Όμηρος με 
την  φωνή του Οδυσσέα: «Άλλο απ' τη γη μου 
πιο γλυκό δεν ξέρω εγώ στον κόσμο» (Ου τοι 
έγω γε ης γαίης δύναμαι γλυκερώτερον άλ-
λο ιδέσθαι), όπως ακριβώς την φώναξε στον 
Αλκίνοο.

Λησμονήθηκε βέβαια και η προσπάθεια για 
την προετοιμασία του πλοίου, η θρυλική επι-
μονή του Κουντουριώτη (κύριο γνώρισμα του 
χαρακτήρα του, που μετουσιώθηκε αργότερα 
κατά τα καθήκοντα του Αρχηγού Στόλου στην 
εμμονή στον αντικειμενικό σκοπό ώστε πλέον 
να λέγεται ως αρχή του πολέμου ο αντικει-
μενικός σκοπός και η εμμονή σε αυτόν). Με 
αυτήν οδήγησε και τους Αξιωματικούς και το 
πλήρωμά του στην προετοιμασία για τον από-
πλου προς τους μακρινούς του προορισμούς.

Η πιο βαθειά λησμονιά όμως ήταν αυτή 
που σκέπασε την επιτυχία του ταξιδιού. Λη-
σμονήθηκαν οι αποσπασματικές περιγραφές 
από Αξιωματικούς του πλοίου σε εφημερίδες 
της κατοπινής εποχής με τα συμβάντα, τα 
απρόοπτα και τους κινδύνους του ωκεάνιου 
πλου και τις λεπτομέρειες της θερμής υποδο-
χής του πλοίου στις χώρες της επίσκεψής του 
και ιδιαίτερα αυτές στα λιμάνια προσέγγισης 
των ΗΠΑ, Φιλαδέλφεια, Νέα Υόρκη, Βοστώνη, 
μερικές από τις οποίες θα αναφερθούν στην 
συνέχεια.

Άξιζε λοιπόν να ανασυρθεί από την λη-
σμονιά αυτό το ιστορικό ταξίδι του 1900 και 
να ζωντανέψει η θολή ανάμνηση που είχαν 
αφήσει οι δημοσιεύσεις των Αξιωματικών του 
πλοίου, δεκαετίες μετά την εκτέλεσή του και 
τα άρθρα και οι αναμνηστικές περιγραφές σε 
λεπτομέρειες του ταξιδιού από ομογενείς ή 
άλλες αρχές του εξωτερικού.

Αυτήν την πεποίθηση για το ζωντάνεμα της 
ανάμνησης του ιστορικού ταξιδιού θεώρησαν 
ως χρέος οι συγγραφείς, Πλωτάρχης Παναγι-
ώτης Τριπόντικας ΠΝ μέχρι πρότινος Κυβερ-
νήτης και Διευθυντής του ανεκτίμητου αυτού 
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Πλωτού Μουσείου, Θωρακισμένου Καταδρο-
μικού «Γεώργιος Αβέρωφ» της νεώτερης 
ναυτικής μας ιστορίας  και ο άξιος δημοσιο-
γράφος και συγγραφέας κ. Στέφανος Μίλεσης, 
οι οποίοι εργάστηκαν με ζήλο, με κέφι, και 
μεθοδικά για να παρουσιάσουν το ταξίδι.

Στην εισαγωγή τους στο βιβλίο περιγρά-
φουν με λεπτομέρεια το πως προχώρησαν 
στην καταγραφή και τεκμηρίωση του ταξιδιού, 
πως εργάστηκαν ως ερευνητές. Ως σύνοψη 
αυτής της έρευνας που ειλικρινά με εντυπω-
σίασε όταν μου την γνωστοποίησαν (και είμαι 
βέβαιος πως θα εντυπωσιάσει και τους ανα-
γνώστες) θα ήθελα να αναφέρω:

Ερεύνησαν και βρήκαν όχι μόνο όλες τις δη-
μοσιεύσεις των αξιωματικών του «Μιαούλη» 
για τον πλου στον ελληνικό τύπο της εποχής 
του ταξιδιού και των δεκαετιών μετά από αυ-
τό, αλλά και στον ομογενειακό τύπο των ΗΠΑ 
και των χωρών που επισκέφθηκε το πλοίο. 
Ανέτρεξαν φωτογραφικά αρχεία σε Μουσεία 
και ιδιωτικές συλλογές που τεκμηρίωναν τις 
δημοσιεύσεις των αξιωματικών του «Μιαού-
λη». Βρήκαν την σύνθεση του πληρώματος 
του πλοίου, κατέγραψαν αναφορές των ελ-
ληνικών και ξένων αρχών για το ταξίδι, για 
την υποδοχή του πλοίου στα λιμάνια, για τις 
άριστες εντυπώσεις που άφησε παντού, για 
τους επαίνους των αρχών, για τις συγκινητικές 
εκδηλώσεις της ομογένειας στις ΗΠΑ.

Όλο αυτό το υλικό που συγκέντρωσαν (κεί-
μενα, διατάγματα, φωτογραφίες, επιστολές, 
αφηγήσεις μιας εποχής που απέχει περισσό-
τερο από ένα αιώνα από σήμερα), όλα τεκ-
μήρια που επαληθεύουν τις δημοσιογραφικές 
δημοσιεύσεις των πρωταγωνιστών, το έβαλαν 
προσεκτικά στην ολοκληρωμένη αφήγηση του 
ταξιδιού παρουσιάζοντας πλέον ολόκληρο τον 
πλου και τα συμβάντα του εν πλω και εν όρ-
μω από την αρχή, την προετοιμασία για την 
αποστολή, τον απόπλου του πλοίου από τον 
Πειραιά μέχρι τον μετά ένα περίπου τετράμηνο 
επανάπλου του στην Ελλάδα.

Έτσι, στο κείμενο του βιβλίου ξαναζωντα-
νεύει με σειρά ημερολογιακή ο πλους. Όχι 
όμως με την μορφή του συνήθους συνοπτι-
κού υπηρεσιακού ημερολόγιου πλοίου, αλλά 
με ελεύθερη και γλαφυρή αφήγηση τόσο των 

εν πλω στον Ωκεανό και από λιμάνι σε λιμά-
νι συμβάντων και καταστάσεων όσο και των 
εκδηλώσεων και υποδοχής στα λιμάνια επι-
σκέψεως. Λίγα λόγια για αυτές τις αφηγήσεις:

Εν πλω
Η αφήγηση των εν πλω ναυτιλιακών συνθη-

κών και καταστάσεων, πολλών ήρεμων, αλλά 
και αρκετών με θύελλες και κυκλώνες στους 
οποίους πραγματικά κινδύνεψε ο «Μιαούλης», 
δείχνει στον σημερινό ναυτιλλόμενο  και το 
πώς ωκεανοπλοούσαν τα πλοία της εποχής 
εκείνης του 1900.  Έτσι, αυτή η αφήγηση  γεν-
νά τον θαυμασμό για την άριστη ναυτική κα-
τάρτιση και γνώση που είχαν όλοι οι λαμπροί 
εκείνοι αξιωματικοί που πλαισίωναν την ψυχή 
αυτής της αποστολής, το υπόδειγμά τους, τον 
Κυβερνήτη τους Παύλο Κουντουριώτη. Χαρα-
κτηριστική είναι,  για παράδειγμα,   η χρησιμο-
ποίηση του βαρόμετρου που υποκαθιστούσε 
τα σημερινά ακριβέστατα  μετεωρολογικά, η 
γνώση των ωκεάνιων ρευμάτων (όπως του 
golf stream) για τα οποία χρησιμοποιούσαν το 
θερμόμετρο θαλάσσης, και θαυμαστή η εγρή-
γορση για την αντιμετώπιση των απρόοπτων 
κινδύνων και καταστάσεων στον ωκεανό και 
στις προσεγγίσεις στα άγνωστα λιμάνια. Όλα 
τα αναφερόμενα στο κείμενο του βιβλίου για 
την ωκεανοπλοΐα αλλά και την άψογη ναυτι-
κή εμφάνιση του «Μιαούλη» στα λιμάνια που 
επισκέφθηκε, συνιστούν  απόδειξη της ναυ-
τοσύνης και της πολυαίωνης θαλασσινής μας 
Παράδοσης που διδασκόταν πια στην νέα Σχο-
λή Ναυτικών Δοκίμων στον Πειραιά από το 
1884, πρώτοι απόφοιτοι της οποίας ήταν όλοι 
σχεδόν οι Αξιωματικοί του «Μιαούλη», όπως 
τονίζουν οι συγγραφείς και παραπέμπουν και  
στις μετέπειτα εξαίρετες σταδιοδρομίες τους 
στο ΠΝ και στην ελληνική κοινωνία.

Εν όρμω
Η αφήγηση των γεγονότων και εκδηλώ-

σεων στα λιμάνια επίσκεψης αρχίζει και συ-
νοδεύεται με την περιγραφή των λιμανιών, 
των χωρών και της ιστορίας τους. Αυτές οι 
περιγραφές θυμίζουν εκείνες του πρώτου 
περιηγητού της ιστορίας, του αρχαίου μας 
Παυσανία. Για κάθε λιμάνι  και χώρα παρου-
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σιάζεται η ιστορία του, τα μνημεία του, τα έθι-
μα και ο χαρακτήρας των κατοίκων από καλά 
προετοιμασμένη μελέτη κατά το εκπαιδευτικό 
πρόγραμμα του πλοίου. Η παράδοση αυτή συ-
νεχίζεται και σήμερα και την θυμούνται όλοι, 
αξιωματικοί και υπαξιωματικοί, από τα εκπαι-
δευτικά ταξίδια των Δοκίμων και των μαθη-
τών των Σχολών Υπαξιωματικών. Ακολουθούν 
οι προσωπικές εντυπώσεις των τυχερών πε-
ριηγητών του «Μιαούλη» για τα παράξενα 
που είδαν παρουσιασμένες στο βιβλίο με την 
χάρη των ίδιων των αφηγητών. Οι συγγρα-
φείς προσθέτουν και στοιχεία που έχει κατα-
γράψει η ιστορία για προσωπικότητες όπως 
του Thomas Edison, ο οποίος καλωσόρισε 
την ομάδα επισκέψεως στο γραφείο του, για 
την ιστορία του φιλέλληνα ιατρού του αγώνα 
του 1821 Σαμουήλ Χάου κατά την συγκινητική 
συνάντηση της χήρας του Ιουλίας Χάου στην 
Βοστώνη. Ο ερευνητικός ζήλος των συγγρα-
φέων ανακάλυψε και το ΒΔ που εκδόθηκε 
και το κείμενο που γράφτηκε και συνόδεψε 
τον λίθο της Ακρόπολης που στάλθηκε για το 
μνημείο του Οβελίσκου στην Ουάσιγκτον (Το 
θαυμάσιο κείμενο θα το βρείτε στην σελίδα 
199 του βιβλίου).

Κορυφαίες και ξεχωριστής σημασίας οι εκ-
δηλώσεις στα τρία λιμάνια των ΗΠΑ. Τα δά-
κρυα χαράς και υπερηφάνειας των ομογενών 
μας ήταν το σφράγισμα της πλήρους επιτυχίας 
της αποστολής. Η επιτυχία έγινε ακόμη πιο ση-
μαντική από την θερμή υποδοχή των αρχών 
των ΗΠΑ με κορωνίδα την απρόσμενη και 
ασυνήθιστη για επισκέψεις ξένων πολεμικών 
πλοίων υποδοχή του Κυβερνήτη του «Μιαού-
λη» στον Λευκό Οίκο. Τα λόγια του Προέδρου 
McKinley στον Παύλο Κουντουριώτη που 
έχουν διασωθεί στην αφήγηση και η παρά-
φραση της φράσης του Θεμιστοκλή ειπωμένη 
από τον γνώστη της αρχαίας μας Ναυτικής 
ιστορίας Υπουργό των Ναυτικών των ΗΠΑ 
στην αρχαία μας χρυσογλώσσα, αυτό το «Ουκ 
εώσιν ημάς καθεύδειν τα των προγόνων σας 
τρόπαια» μαρτυρούν την μεγάλη επιτυχία αυ-
τής της αποστολής.

Παραφράζοντας και εμείς τα λόγια μιας 
άλλης προσφώνησης, αυτής του Ελ. Βενιζέ-
λου προς τον Ναύαρχο Κουντουριώτη και τα 

πληρώματα του Στόλου του Αιγαίου κατά τον 
κατάπλου του Στόλου στην Θεσσαλονίκη τον 
Μάιο του 1913 μετά το πέρας των επιχειρή-
σεων του Α' Βαλκανικού Πολέμου, που έλεγαν 
«Υπερέβητε τας προσδοκίας της πατρίδος»,  
μπορούμε να πούμε πως η αποστολή αυτή του 
«Μιαούλη» με εκείνο τον Κυβερνήτη, αξιωμα-
τικούς και πλήρωμα, υπερέβη τις προσδοκίες 
του Ναυτικού και της πατρίδας.

Κλείνοντας αυτήν την αναφορά για το πε-
ριεχόμενο του βιβλίου και για τη σημασία του 
ξαναζωντανέματος αυτού του ιστορικού πλου, 
θέλω να εκφράσω τα θερμά μου συγχαρητή-
ρια για την ιδέα τους να τον βγάλουν από την 
λησμονιά. Εξ ίσου άξια είναι τα συγχαρητήρια 
για την εξαίρετη εργασία τους που απαίτησε 
μεθοδική ιστορικά έρευνα, αλλά και για την 
εξαίρετη παρουσίασή της σε αυτήν την έκδο-
ση. Άξιος ο κόπος τους.

Τους ευχαριστώ επίσης για την Τιμή που 
μου έκαμαν να μου ζητήσουν να διαβάσω 
μαζί τους το πρωτόλειο και να προλογίσω 
και εγώ την έκδοση. Για μένα η ιστόρηση του 
υπερατλαντικού πλου προκάλεσε και ιδιαίτερη 
συγκίνηση, γιατί είχα την Τιμή να είμαι Κυβερ-
νήτης του μικρού Αντιτορπιλικού «Ιέραξ» που 
μαζί με το αδελφό πλοίο «Αετός» (με Κυβερ-
νήτη τον αείμνηστο Αντιπλοίαρχο Αθ. Καντά), 
διαπλεύσαμε τον Ατλαντικό το 1972 σε εκ-
παιδευτικό ταξίδι των Ναυτικών Δοκίμων με 
τελικούς προορισμούς λιμάνια της Βραζιλίας 
και της Αργεντινής. Τα σκάφη (αν και μικρά 
και ηλικιωμένα) ήταν βέβαια ικανότερα του 
«Μιαούλη» για τέτοιο πλου  και τα ναυτιλιακά 
βοηθήματα του 1972 ήταν πολύ διαφορετικά 
από εκείνα του 1900. Ο ωκεανός όμως και η 
αίσθηση της απεραντοσύνης του ήταν ο ίδιος 
με τα απρόοπτά του και τις θύελλες (καταχεί-
μωνο ο Αύγουστος στην Αργεντινή). Ίδια όμως 
ήταν και η ναυτοσύνη μας. Όμοια και η συγκί-
νησή μας από τα δάκρυα χαράς και υπερηφά-
νειας των ομογενών μας που συναντήσαμε 
στις χώρες που επισκεφθήκαμε. Όμοια και τα 
συναισθήματα της υπερηφάνειάς μας για την 
επίδειξη της Σημαίας μας και την υποδοχή μας 
από την Φιλελληνική  Νότια Αμερική. Ανάμεσα 
σε αυτά τα όμοια και η θαλασσινή παραδοσι-
ακή τελετή της διάβασης του Ισημερινού (η 
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οποία στον πλου του «Μιαούλη» έγινε για την 
διάβαση του τροπικού του Καρκίνου).

Αυτονόητη η ωφέλεια, αλλά και η χαρά και 
συγκίνηση από το διάβασμα του βιβλίου από 
τα στελέχη του ΠΝ, από τους Ναυτικούς Δο-
κίμους και μαθητές των Σχολών Υπαξιωμα-
τικών, τους εν ενεργεία και αποστρατεία συ-
ναδέλφους. Θα βρουν υποδείγματα ηγεσίας, 
αφοσιώσεως στο καθήκον και συμπεριφο-
ρών, υποδείγματα ναυτοσύνης, άσκησης και 
τήρησης της Ναυτικής μας Παράδοσης, αλλά 
και πολλές περιπτώσεις όμοιες με εκείνες που 
έχουν ζήσει εν πλω και εν όρμω  σε παρόμοια 
ταξίδια.

Χρήσιμο όμως, και οπωσδήποτε χαριτω-
μένο, και απολαυστικό θα είναι το βιβλίο και 
σε όλους τους Έλληνες που έχουν γνώση και 
αγάπη για την Ναυτική μας Παράδοση και 
Ιστορία. Αναμνηστικό ιδιαίτερο θα είναι επίσης 
στους σημερινούς απογόνους των ομογενών 
μας  των χωρών που επισκέφθηκε ο «Μιαού-
λης». Τέλος για όλους μας σημαντικό, ως μια 
ανάταση στις καταστάσεις που ζούμε.

Καθώς η μεγάλη μας Εμπορική Ναυτιλία 
έχει κάνει όλη την παγκόσμιο ναυτιλιακή κοι-
νότητα να προσδιορίζει την Ελλάδα ως Πα-
ραδοσιακή Ναυτιλιακή Δύναμη «Traditional 
Maritime Power» μας λένε, και δεδομένου ότι 
το βιβλίο αυτό υπενθυμίζει αυτήν την Ναυτι-
κή μας Παράδοση στο ΠΝ,  καλό θεωρώ να 
κλείσω με τα λόγια του μεγάλου εθνικού μας 
Ποιητή, του Παλαμά  που  είναι χαραγμένα 
στο βάθρο του μνημείου του Ναύτη,  εκεί στον 
Ναύσταθμο της Κρήτης για να θυμίζει και να 
τονίζει την σημασία που δίνει το Ναυτικό μας 
στις Παραδόσεις του:

«Γνώμες καρδιές όσοι Έλληνες
ότι είστε μην ξεχνάτε

δεν είστε από τα χέρια σας
μονάχα, ΟΧΙ. Χρωστάτε

και σε όσους ήρθαν, πέρασαν
θα ΄ρθούνε θα περάσουν.  
Κριτές θα μας δικάσουν
οι αγέννητοι, οι νεκροί»
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Διατιθέμενες Εκδόσεις Ναυτικού από ΥΙΝ

Α/Α  ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ/ΤΙΤΛΟΣ  EΤΟΣ ΕΚΔΟΣHΣ/ΕΠΑΝΕΚΔΟΣΗΣ  ΤΙΜΗ

 1.  Πολεμικός Ναύσταθμος Σαλαμίνος........................................................................................... 1992  ...........................4,40€
	 Υποναυάρχου	(ο)	ε.α.	Ν.	Γ.	Τσαπράζη	ΠΝ

 2.  Ανθολογία Θαλασσινής Ποιήσεως............................................................................................. 1996  .........................11,74€
	 Υποναυάρχου	(ο)	ε.α.	Δ.	Γιακουμάκη	ΠΝ

 3.  Το Πολεμικό Ναυτικό στην Ελληνική Τέχνη .............................................................................. 1996  .........................11,74€
	 Υποναυάρχου	(ο)	ε.α.	Δ.	Γιακουμάκη	ΠΝ

 4.  Θαλασσινά χαρακτικά ............................................................................................................... 1996  ...........................5,87€
	 Υποναυάρχου	(ο)	ε.α.	Δ.	Γιακουμάκη	ΠΝ

 5.  χρονικά του Ελληνικού Β. Ναυτικού 1833 – 1873................................................................. 1923/2007  .......................7,00€
	 Αντιναυάρχου	ε.α.	Δ..	Φωκά	ΠΝ

 6.  Η θαλάσσια δύναμις εις την ιστορία της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας ............................... 1957/2006  ......................9,00€
	 Ναυάρχου	ε.α.	Κ.	Α.	Αλεξανδρή	ΠΝ

 7.  Ο Στόλος του Αιγαίου 1912 – 13. Έργα και ημέραι............................................................... 1940/2006  .......................7,00€
	 Αντιναυάρχου	ε.α.	Δ.	.Φωκά	ΠΝ

 8.  Το Ναυτικό στην Ιστορία των Ελλήνων (4τομο) ................................................................... 1982/2007  ....................73,00€
	 Αρχιπλοιάρχου	(ο)	ε.α.	Μ.	Σίμψα	ΠΝ

 9.  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

10.  Ιστορικό Φωτογραφικό Λεύκωμα Σχολής Ναυτοπαίδων........................................................ 2007  ................................8€
	 ΣΔΥΝ	–	ΣΜΥΝ	1946	–	2000	Ε.	Σφακτού

11.  Υδραίοι Πρόδρομοι και Ναυμάχοι του ’21................................................................................. 2008  ................................7€
	 Αντιναυάρχου	ε.α.	Δ.	Λισμάνη	ΠΝ

12.  Θ/Κ Γ. ΑΒΕΡΩΦ χρονικό του θωρηκτού της νίκης του....................................................... .B΄	Εκδ.	1999 ........................15€
	 Νίκου	Α.	Σταθάκη

13.  Υποβρύχιον «Υ-1 Λ. Κατσώνης»................................................................................................Ε ΄	Εκδ.	 .........................11,00€
	 Πλοιάρχου	ε.α.	Ηλία	Π.	Τσουκαλά	ΠΝ

14. «Θ/Κ Γ. Αβέρωφ 100 χρόνια»....................................................................................................... 2011................................ 5€ 
 YIN	-	Ναυτική	Επιθεώρηση

15.  1912-2012, Εκατό χρόνια από την Ναυτική Εποποιία των Βαλκανικών Πολέμων ................ 2012.............................5,50€

 YIN	-	Ναυτική	Επιθεώρηση

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

Σημ:	Οι	ενδιαφερόμενοι	παρακαλούνται	όπως	επικοινωνήσουν	με	ΥΙΝ (τηλ. 210-3484 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
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

5/1/1913. Η ναυμαχία της Λήμνου. Η ναυμαχία έληξε με νίκη των Ελλήνων. Ήταν η δεύτερη νικηφόρα 
ναυμαχία του A' Βαλκανικού πολέμου, η οποία και επισφράγησε την απόλυτη κυριαρχία των Ελλήνων 
στο Αιγαίο.
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5/1/1941. Τρίτη Επιδρομή ελληνικών αντιτορπιλικών «Β.ΟΛΓΑ», «Β.ΓΕΩΡΓΙΟΥ», «ΣΠΕΤΣΑΙ», «ΨΑ-
ΡΑ» υπό τον Υποναύαρχο Ε. Καββαδία στο «Ontranto». Οι επιδρομές αυτού του τύπου δεν έκαναν 
σπουδαίες ζημιές στον εχθρό, αλλά ανύψωσαν το ηθικό του ελληνικού Πολεμικού Ναυτικού.

9/1/1941. Τορπιλισμός ιταλικού υποβρυχίου «ΝΕGHELLI». Το υποβρύχιο «ΤΡΙΤΩΝ» με Κυβερ-
νήτη τον Πλωτάρχη Δ. Ζέππο τορπιλίζει το ιταλικό υποβρύχιο «ΝΕGHELLI». 

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

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

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

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

31/1/1996. Το ελικόπτερο ΠΝ 21 με πλήρωμα τους Αντιπλοίαρχο Χ. Καραθανάση Π.Ν., Αντι-
πλοίαρχο Π. Βλαχάκο Π.Ν. και Σημαιοφόρο Ε. Γιαλοψό Π.Ν. κατέπεσε στην περιοχή των Ιμίων, 
ενώ εκτελούσε αναγνωριστική αποστολή πάνω από τις νησίδες Ίμια κατά την διάρκεια ελληνο-
τουρκικής πολιτικοστρατιωτικής κρίσης. 

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

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

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

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

18/2/1828. Έναρξη προσπάθειας καταστολής της πειρατείας. Ο Μιαούλης με το δίκροτο «ΕΛ-
ΛΑΣ», την κανονιοφόρο «ΦΙΛΕΛΛΗΝΙΣ» και μια ένοπλη τράτα αποπλέει από τον Πόρο για να 

ΕΠΕΤΕΙΟΛΟΓΙΟ ΠΟΛΕΜΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ
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καταλάβει ορμητήριο πειρατών στις Βόρειες Σποράδες. Μέσα σε λίγες μέρες οι πειρατές παρα-
δόθηκαν αμαχητί.

20/2/1822. Η Ναυμαχία των Πατρών. Η πρώτη πραγματικά εκ παρατάξεως ναυμαχία προ 
των Πατρών μεταξύ του ελληνικού επαναστατικού στόλου και του Οθωμανικού διεξαχθείσα 
αποκλειστικώς και μόνο με το πυροβολικό και μάλιστα εκ του συστάδην. Ο Οθωμανικός Στόλος 
επωφελούμενος το σκοτάδι, εγκαταλείπει το πεδίο της μάχης και βρίσκει καταφύγιο στο λιμάνι 
της Ζακύνθου που την κατείχαν οι Άγγλοι.

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

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

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

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

ΕΠΕΤΕΙΟΛΟΓΙΟ ΠΟΛΕΜΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ
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Από τη συμμετοχή της Φ/Γ «ΣΠΕΤΣΑΙ» στην 180η Επέτειο από το θάνατο του Ναυάρχου Ανδρέα Μιαούλη στη ν. Ύδρα την 
27η και 28η Ιουνίου 2015

ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ
Ετήσια Συνδρομή Εσωτερικού

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

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

Η εγγραφή των νέων στελεχών του Π.Ν. διενεργείται σύμφωνα 
με το έγγραφο ΓΕΝ/ΔΕΔΗΣ Φ.800/05/05 από 6 Σεπτεμβρίου 
2005. Η εγγραφή ιδιωτών, νομικών προσώπων και πολιτικού 
προσωπικού Π.Ν. υλοποιείται ως ακολούθως: Οι ενδιαφερό-
μενοι παρακαλούνται να καταθέσουν την ετήσια συνδρομή 
τους στον λογαριασμό 437.00.2001.000022 Εμπορικής - 
Alpha Τράπεζας (χωρίς χρέωση εξόδων κατάθεσης) IΒΑΝ GR 
9701200300000000083737115, δηλώνοντας στην κατάθεση 
αυτή τα στοιχεία τους και να αποστείλουν την παρακάτω αίτη-
ση επισυνάπτοντας την απόδειξη της κατάθεσης συνδρομής 
τους, στην ακόλουθη διεύθυνση, ΦΑΞ και e-mail της ΥΙΝ.

ΣTOIXEIA ΣYNΔPOMHTH

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

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

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

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

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

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

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

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

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΝΑΥΤΙΚΟΥ

«ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ»
ΜΑΡΚΟΝΙ 20 – ΒΟΤΑΝΙΚΟΣ
104 47 ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛ: 210-3484 243 ΦΑΞ: 210-3484 234
e-mail: yin1935@gmail.com

Η επανεγγραφή/διαγραφή των συνδρομητών υλοποιείται 
κατόπιν αίτησης των ενδιαφερομένων στην ΥΙΝ εντός του 
μηνός Οκτωβρίου, για τη συνδρομή του επόμενου έτους.

AITHΣH EΓΓPAΦHΣ ΣYNΔPOMHTH






