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Πρόλογος Έκδοσης

Αγαπητοί συνάδελφοι, Αγαπητοί Αναγνώστες,
Στο παρόν τεύχος της Ναυτικής Επιθεώρησης δημοσιεύονται μελέτες / άρθρα που 

καλύπτουν κάποιες άγνωστες ή μη επαρκώς αναλυμένες, ωστόσο σημαντικές, πτυχές της 
ναυτικής ιστορίας. Στόχος μας είναι, με αυτό το ερμηνευτικό εργαλείο, να συμπληρωθεί η 
ιστορική εικόνα και να επεξηγηθούν καλύτερα κάποια γεγονότα που αποτελούν σημερινές 
πραγματικότητες. 

Μια τέτοια πραγματικότητα είναι, για παράδειγμα, οι στολές των στελεχών του 
ΠΝ. Από που προήλθαν; Γιατί έχουν την μορφή που έχουν σήμερα; Με απλά λόγια: τί 
είναι αυτό που φοράμε και γιατί το φοράμε; Αυτό έρχεται να εξηγήσει ο σχεδιαστής – 
ερευνητής στρατιωτικής ενδυματολογίας Νίκος Πάνος στο φυλλάδιο που συνοδεύει το 
τεύχος. 

Στο πνεύμα αυτό,  το άρθρο του Αντιναυάρχου ε.α. Αναστασίου Δημητρακόπουλου ΠΝ 
για την Γαλλική Ναυτική Αποστολή υπό τον Ναύαρχο Lejeune (Λεζέν) και την ναυπήγηση 
των τριών θωρηκτών «ΥΔΡΑ», «ΣΠΕΤΣΑΙ» και «ΨΑΡΑ» αναδεικνύει την εποχή που το 
ΠΝ, σεμνά και αθόρυβα, εκσυγχρονιζόταν και αποκτούσε ισχύ. Χωρίς αυτό το Ναυτικό 
Πρόγραμμα που πραγματοποιήθηκε στα χρόνια του Χαριλάου Τρικούπη, δεν θα υπήρχε 
η ναυτική εποποιία των Βαλκανικών Πολέμων. 

Ο Υποπλοίαρχος (ΕΦ/Ο) Παναγιώτης Γέροντας ΠΝ και ο ιστορικός ερευνητής 
Αλέξανδρος Αποστολίδης ασχολούνται με την όχι γνωστή υπόθεση της σύλληψης του 
ελληνικών συμφερόντων ατμόπλοιου «ΕΝΩΣΙΣ» από κεμαλικές κανονιοφόρους. Είναι ένα 
γεγονός που περνάει απαρατήρητο από τον σημερινό μελετητή μέσα στον ορυμαγδό των 
καταιγιστικών γεγονότων της τελευταίας φάσης της Μικρασιατικής Εκστρατείας. Από την 
άλλη όμως, η σύλληψη αυτή απασχόλησε έντονα τις ελληνικές, τις τούρκικες (κεμαλικές) 
και τις σοβιετικές αρχές, όπως επίσης τον ελληνικό και διεθνή Τύπο. Οι ενδείξεις ότι το 
εν λόγω ατμόπλοιο κουβαλούσε κάτι «πολύτιμο» είναι εντονότατες. 

Ο Πλοίαρχος (ΥΙ) Αριστείδης Διαμαντής ΠΝ, ο ιατρός Δρ. Λάζαρος Βλαδίμηρος και ο 
Αρχικελευστής (ΝΟΣ) Ιωάννης Κατσαβός ασχολούνται με την επίσης όχι γνωστή ιστορία 
του φιλέλληνα φαρμακοποιού – ιατρού Ιωάννη Ιάκωβου Μάγερ που έδρασε την περίοδο 
της Ελληνικής Επανάστασης. Ο ηρωικός φιλέλληνας προσέφερε τις υπηρεσίες του σε 
ελληνικά πολεμικά πλοία, ενώ αργότερα έπεσε ηρωικά μαχόμενος κατά την έξοδο του 



Μεσολογγίου, χωρίς η θυσία του να γίνει όσο γνωστή έπρεπε.
Ο Δημοσιογράφος Ηλίας Νταλούμης ασχολείται με τις κορβέτες τύπου Flower. Τέσσερα 

τέτοιου τύπου πλοία παραδόθηκαν στο ΠΝ επί δανεισμώ από το Βρετανικό Ναυτικό τα έτη 
1943 και 1944 και έλαβαν τα ονόματα «ΣΑΧΤΟΥΡΗΣ», «ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ», «ΚΡΙΕΖΗΣ» και «ΤΟ-
ΜΠΑΖΗΣ». Είναι πλοία τα οποία έδρασαν στον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο. Ιδιαίτερα τα «ΚΡΙΕΖΗΣ» 
και «ΤΟΜΠΑΖΗΣ» συμμετείχαν στην απόβαση της Νορμανδίας.

Στη στήλη «Ιστορικά Παραλειπόμενα» παραθέτουμε την συγκινητική ομιλία που εκφώνησε 
προς το πλήρωμα του Α/Τ «ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ» το βράδυ της Ανάστασης το Πάσχα του 1943, ο 
Αντιναύαρχος ε.α. και επίτιμος ΑΣ Γεώργιος Μόραλης (τότε Ανθυποπλοίαρχος), όταν το πλοίο 
βρισκόταν στο Newcastle της Αγγλίας κατά την προετοιμασία παραλαβής και ένταξής του στον 
ελληνικό στόλο. Το κείμενο αντικατοπτρίζει την προσμονή για την ανάσταση – απελευθέρωση 
της Πατρίδας αλλά και το ακατάβλητο ηθικό του πληρώματος. 

Στη στήλη «Αναμνήσεις από την ζωή στο ΠΝ» φιλοξενούνται δύο κείμενα για δυο λιγότερο 
γνωστά γεγονότα της ιστορίας του ΠΝ. Το πρώτο κείμενο είναι του Υποναυάρχου ε.α. Σταύρου 
Βασιλειου ΠΝ, ο οποίος μας περιγράφει τις εμπειρίες του από την επιχείρηση ρυμούλκησης 
των Α/Τ «ΤΟΜΠΑΖΗΣ», Α/Γ «ΚΩΣ» και Α/Γ «ΟΙΝΟΥΣΑΙ» από το Σηάτλ των ΗΠΑ στην Ελλάδα. Το 
δεύτερο κείμενο είναι απόσπασμα από το βιβλίο του  Αντιναυάρχου ε.α. Ιωάννη Στρατάκη ΠΝ 
«Ενθυμίσεις από το ιστορικό της ζωής μου». Στο κείμενο αυτό περιγράφεται το ταξίδι του Α/Τ 
«ΑΔΡΙΑΣ» από τον Πειραιά στην Αγγλία με σκοπό την επισκευή της κατεστραμμένης πλώρης 
του.

Στο εξώφυλλο του περιοδικού, εν όψει της μαύρης επετείου της τουρκικής εισβολής στην 
Κύπρο, απεικονίζονται δύο ήρωες του ΠΝ από τον Κυπριακό Αγώνα· ο τότε Υποπλοιάρχος 
Ελευθέριος Τσομάκης ΠΝ και ο τότε Πλωτάρχης Ελευθέριος Χανδρινός ΠΝ. Ο πρώτος βρήκε 
ηρωικό θάνατο μαζί με το πλήρωμά του ως Κυβερνήτης της τορπιλακάτου «Τ3» ενώ ο 
δεύτερος ως κυβερνήτης του  Α/Γ «ΛΕΣΒΟΣ» εξουδετέρωσε τουρκικό θύλακα και έσωσε την 
Πάφο.

Ιστορία δεν είναι μόνο τα μεγάλα γεγονότα. Δεν είναι μόνο οι επιτυχείς ή ευτυχείς για το 
Έθνος μας εκβάσεις των πραγμάτων. Η ιστορία αποτελείται από μικρές ψηφίδες που φτιάχνουν 
την πραγματική και μεγάλη εικόνα. Ιστορία είναι η εναλλαγή νικών και καταστροφών και η 
μάθηση που βγαίνει από αυτήν. Η ιστορία είναι, όπως έχει πει και ο Θουκυδίδης, κτήμα ες αεί. 
 
 

Η Επιτροπή Σύνταξης





Εκδηλώσεις
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ
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Το νέο ΑΝΣ στην πρώτη του συνεδρίαση,  υπό την νέα του σύνθεση που πραγματοποιήθηκε σύμ-
φωνα με την παράδοση στο ΠΝΜ Θ/Κ «ΑΒΕΡΩΦ».

Από αριστερά προς τα δεξιά: 
Υποναύαρχος Ευθύμιος Μικρός ΠΝ, Υπαρχηγός ΑΣ 
Υποναύαρχος Ιωάννης Κορακάκης ΠΝ, ΓΕΕΘΑ
Υποναύαρχος (ΥΙ) Κωνσταντίνος Παϊβανάς ΠΝ, Διευθυντής Διεύθυνσης Υγειονομικού ΓΕΝ
Υποναύαρχος Ιωάννης Παυλόπουλος ΠΝ, Διευθυντής Δ΄ Κλάδου ΓΕΕΘΑ
Υποναύαρχος (Μ) Κωνσταντίνος Μανωλιουδάκης ΠΝ, Γενικός Επιθεωρητής ΠΝ
Αντιναύαρχος Νικόλαος Τσούνης ΠΝ, Διοικητής ΣΕΘΑ
Αντιναύαρχος Κωνσταντίνος Καραγεώργης ΠΝ, Αρχηγός Στόλου
Αντιναύαρχος Γεώργιος Γιακουμάκης ΠΝ, Αρχηγός ΓΕΝ
Αντιναύαρχος (Μ) Μιχαήλ Καούτσκης ΠΝ, Διοικητής ΔΔΜΝ
Υποναύαρχος Βασίλειος Θεολογίτης ΠΝ, Διοικητής ΣΝΔ
Υποναύαρχος Δημοσθένης Χέλμης ΠΝ, Υπαρχηγός ΓΕΝ
Υποναύαρχος Αθανάσιος Νασόπουλος ΠΝ, Αρχιεπιστολέας ΔΔΜΝ
Υποναύαρχος Αλέξανδρος Διακόπουλος ΠΝ, Διοικητής ΔΝΕ
Υποναύαρχος (O) Χαράλαμπος Παπαδόπουλος ΠΝ, Διευθυντής Διεύθυνσης ΟΙΚ-ΟΕΠΝ ΓΕΝ
Υποναυαρχος (Μ) Νικόλαος Καφέτσης ΠΝ, Διευθυντής Διεύθυνσης Εξοπλισμών ΓΕΝ
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Από την επιμνημόσυνη δέηση που τελέστηκε στη ν. Κίναρο την 9η Μαρτίου 2016, για τους πεσόντες Αξιωματικούς του Πολεμικού 
Ναυτικού, παρουσία του Υπουργού Εθνικής Άμυνας Πάνου Καμμένου, του Αρχηγού ΓΕΕΘΑ Ναυάρχου Ευάγγελου Αποστολάκη ΠΝ 
και του Αρχηγού ΓΕΝ Αντιναυάρχου Γεωργίου Γιακουμάκη ΠΝ καθώς και συγγενών των πεσόντων Αξιωματικών.

Από το Πρόγραμμα Προληπτικής Ιατρικής που πραγματοποιήθηκε με το ΠΓΥ «ΠΡΟΜΗΘΕΥΣ» από 4 έως 11 Μαρτίου 2016, με την 
επιβαίνουσα διευρημένη Διακλαδική Υγειονομική Ομάδα, για την πρωτοβάθμια περίθαλψη των κατοίκων νησιών του Αιγαίου.
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Από τον ολιγόωρο πλου που πραγματοποιήθηκε την 25η Μαρτίου 2016, στο Σαρωνικό κόλπο με επιβαίνοντες εν αποστρατεία 
στελέχη του Πολεμικού Ναυτικού και Πολιτικούς Υπαλλήλους, στο πλαίσιο εορτασμού της επετείου 25ης Μαρτίου 1821.

Από την επίσκεψη κοινού σε πολεμικά πλοία για τον Εορτασμό της Επετείου της 25ης Μαρτίου 1821 που πραγματοποίηθηκε στον 
Πειραιά από 25 έως 27 Μαρτίου 2016.
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Από την επίσημη επίσκεψη του Αρχηγού ΓΕΝ Αντιναύαρχου Γεώργιου Γιακουμάκη ΠΝ που πραγματοποιήθηκε στις Ηνωμένες 
Πολιτείες Αμερικής από 27 έως 31 Μαρτίου 2016.

Από την τελετή ορκωμοσίας Ναυτών Β΄ ΕΣΣΟ που πραγματοποιήθηκε στο Ναυτικό Οχυρό Σκαραμαγκά την 4η Απριλίου 2016. 
Στην τελετή παρέστη ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Πάνος Καμμένος, συνοδευόμενος από τον Αρχηγό ΓΕΝ Αντιναύαρχο Γεώργιο 
Γιακουμάκη ΠΝ.
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Από την παρουσία Βετεράνων Β' Παγκοσμίου Πολέμου στη Σχολή Διοικήσεως και Επιτελών ΠΝ που πραγματοποιήθηκε στην ΣΔΕΠΝ 
την 8η Απριλίου 2016. Οι  Βετεράνοι Β΄ΠΠ Αντιναύαρχος ε.α Γεώργιος Μόραλης ΠΝ, Αντιναύαρχος ε.α Ιωάννης Στρατάκης ΠΝ και ο 
Υποναύαρχος ε.α Θεόδωρος Λυμπεράκης ΠΝ, παρουσίασαν την σταδιοδρομία τους στο Πολεμικό Ναυτικό  και μοιράστηκαν με τους 
σπουδαστές τις αναμνήσεις τους από τις ναυτικές επιχειρήσεις του Β’ ΠΠ που συμμετείχαν καθώς και την μεταστάθμευση του Στόλου 
στην Αλεξάνδρεια.



11  Ναυτική Επιθεώρηση | Τεύχος 595-Τομος 176

Από τον 4ο Μαραθώνιο δρόμο Σχολής Υποβρυχίων Καταστροφών που πραγματοποίηθηκε την 10η Απριλίου 2016. Στην κλασική δια-
δρομή με σημείο εκκίνησης τον Μαραθώνα και σημείο τερματισμού το Παναθηναϊκό Στάδιο συμμετείχαν οι εκπαιδευόμενοι του 183ου 
Σχολείου Βασικής Εκπαιδεύσεως Υποβρυχίων Καταστροφών. 

Από την τελετή απονομής πτυχίων των αποφοίτων του 183ου Σχολείου Υποβρύχιων Καταστροφών.  που πραγματοποιήθηκε την 26η 
Απριλίου 2016, στη Διοίκηση Υποβρυχίων Καταστροφών (ΔΥΚ), στο Ναυτικό Οχυρό Σκαραμαγκά. Στην τελετή παρέστησαν ο Αρχηγός 
ΓΕΕΘΑ Ναύαρχος Ευάγγελος Αποστολάκης ΠΝ, ο Αρχηγός ΓΕΝ Αντιναύαρχος Γεώργιος Γιακουμάκης ΠΝ και ο Αρχηγός Στόλου Αντι-
ναύαρχος Κωνσταντίνος Καραγεώργης ΠΝ.
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Από την ενεργοποίηση - Δοκιμαστικό Πλου της Τριήρους «ΟΛΥΜΠΙΑΣ» που πραγματοποιήθηκε την 19η Απριλίου 2016 στο Φλοίσβο 
Παλαιού Φαλήρου. Το πλήρωμα απετέλεσαν εκατόν εβδομήντα Ναυτικοί Δόκιμοι και Δόκιμοι Υπαξιωματικοί. Το  Πολεμικό Ναυτικό 
στοχεύοντας στη διατήρηση της ναυτικής μας παράδοσης, προσβλέπει στη μελλοντική οργάνωση πλόων με πληρώματα Ελλήνων 
πολιτών, προκειμένου να έρθουν σε επαφή με αυτό το ζωντανό κομμάτι της ιστορίας μας.
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Από την επίσκεψη του Πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα, του Υπουργού Εθνικής Άμυνας Πάνου Καμμένου και του Αρχηγού ΓΕΝ Αντι-
ναύαρχου Γεώργιου Γιακουμάκη ΠΝ στην Φ/Γ «ΑΔΡΙΑΣ» όπου αντάλλαξαν ευχές για την εορτή του Πάσχα με τους Αξιωματικούς, 
τους Υπαξιωματικούς και το πλήρωμα. 
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Από τον κατάπλου του Υ/Β «ΜΑΤΡΩΖΟΣ» στη ν. Μεγίστη την 12η Μαΐου 2016, στο πλαίσιο αποστολής του. 

Από την ημερίδα με θέμα "Ηγεσία και Προσωπικότητες" που έλαβε χώρα στο αμφιθέατρο του Πολεμικού Μουσείου, την 23η 
Μαΐου 2016. Ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ Ναύαρχος Ευάγγελος Αποστολάκης ΠΝ κήρυξε την έναρξη της ημερίδας ενώ ο Αρχηγός 
ΓΕΝ Αντιναύαρχος Γεώργιος Γιακουμάκης ΠΝ απηύθυνε χαιρετισμό στους προσκεκλημένους.
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Από τον αγώνα ιστιοδρομιών που διεξήχθησαν στο Φαληρικό όρμο με την επωνυμία «Παστρικάκεια 2016» από 14 έως 15 
Μαΐου  2016.
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Από την τελετή εορταμού του Αγ. Χριστοφόρου που πραγματοποιήθηκε την 9η Μαϊου 2016 εντός του Ναυτικού Οχυρού Βοτανικού.
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Από την επίσκεψη του Αρχηγού ΓΕΝ Αντιναύαρχου Γεώργιου Γιακουμάκη ΠΝ, την Τετάρτη 18η Μαΐου 2016, στη Σχολή Εθνικής 
Άμυνας (ΣΕΘΑ), όπου πραγματοποίησε ομιλία με θέμα «Προκλήσεις, Προοπτική και Στρατηγικοί Στόχοι του Πολεμικού Ναυτικού». 
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Από την τελετή για την 43η επέτειο του Κινήματος του Ναυτικού το Μάιο του 1973 που πραγματοποιήθηκε την 26η Μαΐου 2016 
στο Μουσείο Αντιδικτατορικού Αγώνα (MAA) «Α/Τ ΒΕΛΟΣ» στο χώρο του Άλσους Ελληνικής Ναυτικής Παράδοσης στο Φλοίσβο 
Φαλήρου. Στην τελετή παρέστη η Πολιτική και Στρατιωτική Ηγεσία.
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Στο πλαίσιο εκδηλώσεων «Ημέρες Θάλασσας 2016» που διοργανώθηκαν από τον Δήμο Πειραιά, η τριήρης “ΟΛΥΜΠΙΑΣ” κατέπλευσε 
στην Μαρίνα Ζέας όπου και ελλιμενίστηκε από 27 Μαΐου έως 1 Ιουνίου 2016.
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Η Γαλλική Οργανωτική  Αποστολή 
και η Ναυπήγηση των Τριών Πλωτών 
Θωρηκτών του Πολεμικού Ναυτικού 

Του Αντιναυάρχου ε.α
Αναστάσιου Δημητρακόπουλου ΠΝ
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Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1940, ει-
σήλθε στη ΣΝΔ το 1955 και αποφοίτη-
σε το 1959 ως μάχιμος Σημαιοφόρος. 
Τον Ιούνιο του 1973, υπηρετώντας ως 
ύπαρχος του αντιτορπιλικού «Λόγχη», 
συνελήφθη για συμμετοχή στο Κίνημα 
του Ναυτικού του Μαΐου 1973, τέθηκε 
σε κατάσταση αργίας διά προσκαίρου 
παύσεως, το ίδιο έτος αποστρατεύθη-
κε και επαναφέρθηκε στο Ναυτικό το 
1974 μετά την αποκατάσταση της Δη-
μοκρατίας. Φοίτησε στην ελληνική και 
τη γαλλική Ναυτική Σχολή Πολέμου και 
έλαβε πτυχίο εξειδίκευσης Επιτελούς. 
Υπηρέτησε σε πλοία επιφανείας και σε 
επιτελικές και διοικητικές θέσεις. Δια-
τέλεσε κυβερνήτης πέντε πλοίων, αρ-
χιεπιστολέας της Διοίκησης Αντιτορπι-
λικών, διευθυντής πολεμικής σχεδία-
σης στο Ανώτατο Συμμαχικό Επιτελείο 
Ευρώπης (SHAPE), διοικητής Πλοίων 
Αποβάσεως, διοικητής τού Ναυστάθ-
μου Κρήτης και διευθυντής τού Α΄ 
Κλάδου τού Γενικού Επιτελείου Ναυτι-
κού ΓΕΝ (και Επιτελάρχης της ΝΑΤΟϊ-
κής Διοίκησης Ανατολικής Μεσογείου), 
καθώς και του Β΄ Κλάδου τού Γενικού 
Επιτελείου Εθνικής Άμυνας. Έχει τι-
μηθεί με παράσημα και μετάλλια του 
Πολεμικού Ναυτικού. Αποστρατεύθηκε 
το 1991 με το βαθμό του αντιναυάρ-
χου και την περίοδο 1992-1993 ανα-
κλήθηκε στην ενέργεια για υπηρεσία 
στο υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Έχει 
συνεργαστεί με το Ελληνικό Ίδρυμα 
Ευρωπαϊκής και Εξωτερικής Πολιτι-
κής (ΕΛΙΑΜΕΠ) και έχουν δημοσιευθεί 
βιβλία του με στρατιωτικο-πολιτικά 
θέματα και σχετικά με την ιστορία του 
Ναυτικού, μεταξύ των οποίων το τε-
τράτομο Βιογραφικό Λεξικό των Απο-
φοίτων της Σχολής Ναυτικών Δοκίμων 
(Βραβείο Ακαδημίας Αθηνών, 2007) 
και το πεντάτομο Β΄ Παγκόσμιος Πό-
λεμος. Οι Πολεμιστές του Ναυτικού 
Θυμούνται...

Το Θ/Κ «ΑΒΕΡΩΦ» πρυμνοδετημένο στο λιμένα Πειραιώς 
το 1948.
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(Βασισμένο στο έργο του συγγραφέα: Ιστορία 
του Πολεμικού Ναυτικού, 1874-1912)

Πριν από την παρουσίαση των δύο αυτών συνδε-
όμενων θεμάτων είναι χρήσιμη μία πολύ σύντομη 
αναδρομή.

Ο πρώτος Στόλος της ελεύθερης, μικρής Ελ-
λάδας συγκροτήθηκε από τα πλοία του Αγώνα της 
Παλιγγενεσίας, με αξιωματικούς και πληρώματα 
τους ένδοξους ναυμάχους που με επιτυχία ανα-
μετρήθηκαν με τις ισχυρές οθωμανικές ναυτικές 
δυνάμεις. Και τα μεν πλοία ήταν ιδιαίτερα κατα-
πονημένα από τον μακρό, ηρωικό αγώνα, οι δε 
ναυμάχοι, με το ιδιότυπο πνεύμα που επικρατούσε 
στα νησιωτικά Ναυτικά, ήταν εξαιρετικά δύσκολο 
να μετατραπούν σε ένα στρατιωτικά οργανωμένο 
προσωπικό. Πολλοί ήταν αγράμματοι. Το έργο που 
αντιμετώπισαν οι πρώτοι ηγήτορες του Ναυτικού 
του νεαρού ελληνικού βασιλείου ήταν γιγαντιαίο. 
Πέρα από την επιλογή των πλοίων του Αγώνα που 
θα συγκροτούσαν τον Στόλο και των αγωνιστών 
που θα τα επάνδρωναν, έπρεπε να συσταθεί η 
ιεραρχική δομή της διοίκησής του, να δημιουρ-
γηθούν εγκαταστάσεις και υπηρεσίες διοικητικής 
μέριμνας, να συνταχθούν κανονισμοί, να υιοθετη-
θούν στολές, να συσταθούν σχολές και τόσα άλλα 
τα οποία, στο σύνολο τους, συνθέτουν ένα οργα-
νωμένο Ναυτικό. Τέλος, και εξ ίσου σοβαρό, ήταν 
να επιβληθεί η εφαρμογή τους σε ένα προσωπικό 
τελείως ξένο προς κάθε αντίληψη συστηματικής 
κρατικής οργάνωσης.

Από τα πρώτα χρόνια του ελληνικού κράτους 
(1830), συστάθηκε η επί των Ναυτικών Γραμμα-
τεία της Επικρατείας (όπως τότε ονομάζονταν τα 
υπουργεία), ενώ τη στρατιωτική διοίκησή του Ναυ-
τικού ανέλαβε το Ναυτικό Διευθυντήριο –κάτι σαν 
το μετέπειτα Γενικό Επιτελείο, χωρίς βεβαίως την 
αντίστοιχη στελέχωση και έκταση αρμοδιοτήτων– 
με πρώτο διευθυντή τον ναύαρχο του Αγώνα Αν-
δρέα Μιαούλη, τον οποίον διαδέχθηκε ο Αντώνι-
ος Κριεζής. Ιδρύθηκε, επίσης, ένας ναύσταθμος ο 
οποίος εγκαταστάθηκε στο Πόρο, αρχικώς με στοι-
χειώδη μέσα και εργαλεία και άδειες αποθήκες, 
που σχεδόν δεν δικαιολογούσαν το όνομά του.  

Την ίδια εποχή, ο ελληνικός Στόλος περιελάμ-
βανε τα ακόλουθα ιστιοφόρα σκάφη: μία κορβέτα, 
μία γαβάρα, τρεις πάρωνες (βρίκια), έξι ημιολίες, 
δύο κανονιοφόρους, τέσσερις κερκούρους (κότε-

ρα), τρεις λιβυρνίδες (βελλούδες), μία βομβάρδα, 
ένα τρεχαντήρι, μία γαλλιώτα και ένα μίστικο. Στη 
δύναμη του Στόλου περιλαμβάνονταν και δύο, χα-
ρακτηριζόμενες ως άχρηστες, ατμοκίνητες κορ-
βέτες, καθώς και μία βασιλική λέμβος. Ο Στόλος 
αυτός διαιρέθηκε σε δύο μοίρες, αυτές του Αιγαί-
ου και των δυτικών παραλίων, με μοιράρχους τον 

Ο ναύαρχος Ανδρέας Μιαούλης, ελαιογραφία (Ναυτικό 
Μουσείο Ελλάδος).

Αντώνιος Κριεζής (1796-1865).
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ναυμάχο Γεώργιο Σαχίνη και τον ένδοξο πυρπολη-
τή Κωνσταντίνο Κανάρη, αντίστοιχα.

Ένα από τα πρώτα, πολλά και άμεσα ζητήματα 
που αντιμετώπισε η Ελλάδα ήταν η καταπολέμη-
ση της πειρατείας που λυμαινόταν τα παράλια και, 
γενικώς, η αστυνόμευση των ελληνικών θαλασ-
σών. Το έργο αυτό ανατέθηκε στο Ναυτικό. Εκτός 
από την καταδίωξη των πειρατών, τα πλοία του 
Ναυτικού απασχολούνταν και για την ταχυδρομική 
συγκοινωνία και την μεταφορά του βασιλικού ζεύ-
γους, επισήμων, στρατευμάτων, υπαλλήλων του 
Δημοσίου, χρημάτων και καταδίκων, ακόμη και 
της λαιμητόμου1 και των δημίων. Όπως είναι κα-
τανοητό, αυτές οι καθαρά υπηρετικού χαρακτήρα 
ασχολίες, οι οποίες συνεχίστηκαν και τις επόμενες 
δεκαετίες, σε συνδυασμό με την κακή κατάστα-
ση των πλοίων του πρώτου Ναυτικού και  την μη 
εκτέλςεση γυμνασίων, δυσχέραιναν τη συγκρότη-
ση μάχιμης δύναμης.

Για την κάλυψη των σχετικών αναγκών, εκτός 
από την επισκευή των υπαρχόντων πλοίων, ανα-
τέθηκε στον Ναύσταθμο η ναυπήγηση μίας κορ-
βέτας, καθώς και αριθμού κανονιοφόρων και κερ-
κούρων, των οποίων το μικρό βύθισμα επέτρεπε 
την καταδίωξη των ελαφρών πειρατικών σκαφών. 
Ακολούθησαν δύο ημιολίες  και, περί τα τέλη της 
δεκαετίας του 1830, η ναυπήγηση στον Πόρο των 
εξοπλισμένων τροχήλατων ατμοπλοίων Μαξιμιλι-
ανός (180 τ.) και Όθων (430 τ.) τα οποία διέθε-
ταν και ιστία. Παράλληλα, παροπλίστηκαν αρκετά 
παλαιότερα, γερασμένα ή ελλιπώς συντηρημένα 
πλοία, ενώ δεν έλειψε και το ναυάγιο ορισμένων.

Λίγα χρόνια αργότερα, στις αρχές του 1840, ο 
Στόλος απαρτιζόταν από τις κορβέτες Λουδοβίκος 
και Αμαλία, το ατμόπλοιο Όθων, έναν πάρωνα, πέ-
ντε ημιολίες, πέντε κερκούρους, μία λιβυρνίδα, μία 
βασιλική λέμβο και τέσσερα φορτηγά, δηλαδή μία 

1  Ο αποκεφαλισμός γινόταν δημοσίως (για παράδειγμα, στο 
Πεδίο του Άρεως της Αθήνας, ή στην κεντρική πλατεία της 
Καλαμάτας), με την παρουσία πλήθους περιέργων όλων των 
ηλικιών, ακόμη και παιδιών, οι δε εφημερίδες παρείχαν λε-
πτομερή περιγραφή της όλης διαδικασίας, των κινήσεων των 
δημίων και του καταδίκου, καθώς και των αντιδράσεων του… 
φιλοθεάμονος κοινού! Από το 1892 οι εκτελέσεις έπαυσαν να 
γίνονται δημοσίως, ενώ η χρήση της λαιμητόμου στην Ελλά-
δα σταμάτησε το 1913 και από το 1917 οι θανατικές ποινές 
εκτελούνταν διά τυφεκισμού. Σημειώνεται ότι η θανατική ποινή 
στρατιωτικών γινόταν πάντα διά τυφεκισμού. Από δημοσιεύμα-
τα του τύπου τεκμαίρεται ότι οι εκτελέσεις του προσωπικού του 
Ναυτικού λάμβαναν χώραν στη νησίδα Λέρος του Ναυστάθμου.

σημαντική αύξηση μονάδων παρά τους περιορι-
σμένους οικονομικούς πόρους του βασιλείου και 
τα πενιχρά μέσα της εποχής στην Ελλάδα.

Την εντατική αυτή προσπάθεια ακολούθησε 
περίοδος κάμψης, παρόλο που υπήρξαν αρκετές 
μελέτες για νέες ναυπηγήσεις. Σε αυτές περιλαμ-
βάνονταν και μερικές καινοφανών για την εποχή 

εκείνη πλοίων, όπως της πρόωσης «διά του κοχλί-
ου του Αρχιμήδους», δηλαδή της έλικας2, αργότε-
ρα δε και κατασκευής του σκάφους από σιδηρά 
ελάσματα αντί ξυλείας. Στις περισσότερες, όμως, 
περιπτώσεις τα σχέδια έμεναν στο στάδιο της με-
λέτης, καθώς τα οικονομικά μέσα αποδεικνύονταν 
πάντα ανεπαρκή. Εξάλλου, τέτοιες ναυπηγήσεις 
στην Ελλάδα ξεπερνούσαν κατά πολύ τις τεχνικές 

2 Όταν κατέπλευσε στην Ελλάδα το πρώτο, ναυπηγημένο στην 
Αγγλία το 1845, ελικοκίνητο εμπορικό πλοίο, η επιτροπή των 
αξιωματικών του Ναυτικού που το εξέτασε, ανέφερε χαρακτη-
ριστικά, μεταξύ άλλων, ότι: «ο έλιξ της μηχανής υπάρχει υπό 
την τρόπιδα, κατά την πρύμνην, ολίγον τι εμπρός του πηδαλί-
ου».

Το ατμόπλοιο «ΟΘΩΝ» (μετέπειτα «ΑΘΗΝΑΙ»), Ναυτική 
Ελλάς, τεύχος Ιουλίου 1993.

Ο ατμοδρόμων «ΑΜΑΛΙΑ» (μετέπειτα «ΕΛΛΑΣ») (Υπηρεσία 
Ιστορίας Ναυτικού).
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δυνατότητές της. Η οικονομική στενότητα συχνά 
επεκτεινόταν ακόμη και στην αναποτελεσματική 
συντήρηση και επισκευή όσων πλοίων υπήρχαν, 
οι οποίες συνεχώς αναβάλλονταν. Μάλιστα, το 
1855, όταν ανέκυψε η ανάγκη αντικατάστασης 
των πλοίων που ασχολούνταν με την καταδίωξη 
της πειρατείας και του λαθρεμπορίου, ο υπουργός 
των Ναυτικών Δημήτριος Καλλέργης πρότεινε τον 
αφοπλισμό των μεγάλων πλοίων για την εξοικο-
νόμηση των πόρων που απαιτούνταν για την ναυ-
πήγηση κατάλληλων μικρών σκαφών. Πρέπει εδώ 
να σημειωθεί ότι ο υπουργός θεωρούσε την κατα-
δίωξη της πειρατείας ως την κύρια αποστολή του 
Στόλου και ότι η πρότασή του έγινε αποδεκτή3. Η 
άποψη αυτή εξακολούθησε να επικρατεί στις αντι-
λήψεις των ιθυνόντων και μετά δέκα έτη. Έτσι τον 
Ιανουάριο του 1864 ο υπουργός των Ναυτικών 
Αδάμ Διαμαντόπουλος, απευθυνόμενος προς την 
Εθνοσυνέλευση, υποστήριζε ότι: «του ελληνικού 
κράτους πανταχόθεν υπό θαλάσσης περιβρεχο-
μένου, έχομεν την ανάγκην μετρίων κατά μέγεθος 
πλοίων προς υπεράσπισιν των παραλίων κατά λη-
στρικών επιδρομών και προς εκτέλεσιν παντοει-
δών άλλων του Δημοσίου υπηρεσιών»4. Εξάλλου, 
η έλλειψη τεχνικών μέσων γιά την επισκευή του 
συστήματος πρόωσης και δεξαμενισμού για τον 
καθαρισμό και συντήρηση των υφάλων επέβαλλε 
την αποστολή των ατμοκίνητων πλοίων στο εξω-
τερικό, συνήθως στην Τουλώνα ή την Τεργέστη, 
πράγμα που ανέβαζε το κόστος.

Παρόλα αυτά, ναυπηγήθηκαν στην Αγγλία επτά 
ατμοημιολίες, πέντε ελικοκίνητα εμπορικά ατμό-
πλοια, τα οποία συγκρότησαν τον πρώτο στόλο της 
νεοσύστατης δημόσιας «Ελληνικής Ατμοπλοΐας», 
σε μεγάλο βαθμό επανδρωνόμενα με αξιωματι-
κούς του Ναυτικού και συντηρούμενα από αυτό, 
καθώς και μία ατμοφρεγάτα (ή κατά τον λογιο-
τατισμό της εποχής ατμοδρόμων), η Αμαλία, σε 
αντικατάσταση της συνώνυμης κορβέτας που είχε 
ήδη παροπλιστεί.

Έτσι, το 1862, μετά την εκποίηση ή διάλυση 
παλαιών πλοίων5, η δύναμη του Στόλου περιε-
λάμβανε έναν ατμοδρόμωνα, έξι ατμοημιολίες (η 

3 Βλ. ναυάρχου Δ. Φωκά, Χρονικά του Ελληνικού Β. Ναυτικού. 
1833-1873, σελ. 130.

4  Ό.π. 218
5 Τα χρόνια εκείνα, ότι υλικό τους ήταν σε καλή κατάσταση (μέχρι 

και η ξυλεία και τα καρφιά) αφαιρούνταν και αποθηκεύονταν 
στον Ναύσταθμο για να επαναχρησιμοποιηθούν.

έβδομη είχε ναυαγήσει το 1856 κατά τον πλου της 
προς την Ελλάδα), δύο κορβέτες, ένα εξοπλισμένο 
ατμόπλοιο, τρεις κερκούρους, μία βασιλική λέμβο 
και σε κακή κατάσταση (ουσιαστικά άχρηστα) τρεις 
παλαιούς πάρωνες, τέσσερις παλιές ημιολίες και 
τρεις λιβυρνίδες. Η δύναμή του δεν είχε αριθμητι-
κά αυξηθεί, αλλά σε σημαντικό βαθμό περιελάμ-
βανε σύγχρονες κατασκευές και, το κυριότερο, είχε 
πια εισέλθει στην εποχή του ατμού και της έλικας.

Τα επόμενα έτη ούτε καν λόγος έγινε για ναυ-

πήγηση νέων μονάδων, ενώ όλο συχνότερα πα-
ρουσιαζόταν η ανάγκη σοβαρών επισκευών στα 
ήδη υπάρχοντα πλοία, αρκετά από τα οποία δεν 
επιδέχονταν καν επεμβάσεων. Τόση ήταν η πα-
λαιότητα και η σαθρότητά τους. Η γύμνια, ωστό-
σο, στην οποία βρέθηκε η Ελλάδα από πλευράς 
αξιόμαχων ναυτικών δυνάμεων κατά την Κρητική 
Επανάσταση του 1866-1869, οπότε ο συγκριτικά 
πανίσχυρος τουρκικός Στόλος κυριαρχούσε στο Αι-
γαίο και περιφερόταν ανενόχλητος, αποκλείοντας 
ελληνικούς λιμένες, προκάλεσε την αφύπνιση της 
ηγεσίας. Αποτέλεσμα τούτου ήταν η παραγγελία 
στην Αγγλία μίας θωρακοβάριδος 1.774 τ. (1867, 
Βασιλεύς Γεώργιος) και στην Τεργέστη ενός θω-
ρακοδρόμωνα 2.030 τ. (1869, Βασίλισσα Όλγα), 
που απετέλεσαν τον πυρήνα του πραγματικά 

Η θωρακοβάρις «ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ» (Ναυτικό Μουσείο 
Ελλάδος).

Ο θωρακοδρόμων «ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ ΟΛΓΑ» (Ναυτικό Μουσείο 
Ελλάδος).



25  Ναυτική Επιθεώρηση | Τεύχος 595-Τομος 176

σύγχρονου Ναυτικού6, ενός ατμοπλοίου το οποίο 
μετασκευάστηκε σε οπλιταγωγό και ενός αριθμού 
τορπιλοφόρων μικρών σκαφών με επακόντια 
«τορπίλη» (ονομάστηκαν τορπιλοφόροι λέμβοι ή 
ατμάκατοι) που αποτέλεσαν τον πρώτο τορπιλικό 
στολίσκο του Ελληνικού Ναυτικού7.

Μέσα στην περίοδο 1870-1885 και παρά τα 
περιορισμένα οικονομικά μέσα, ακολούθησαν ένα 
ελαφρύ καταδρομικό (το Ναύαρχος Μιαούλης), 
τέσσερις ατμομυοδρόμωνες (οι «Ποταμοί), δύο 
ατμοβάριδες και τέσσερις κανονιοφόροι για επι-
χειρήσεις στον Αμβρακικό Κόλπο, τρείς τορπιλο-
θέτιδες (δηλαδή ναρκοθέτιδες), 18 τορπιλοβόλα, 
τρεις ατμοημιολίες και ένας αριθμός μικρών βοη-
θητικών σκαφών.

Όπως θα ανέμενε κάποιος, αρχικά, οι ναυτικοί 
κανονισμοί ήταν ελάχιστοι και ανεπαρκείς ή ατε-
λείς ως προς το περιεχόμενό τους. Τα πλοία δεν 
υπάγονταν σε σχηματισμούς, οι δε μοίρες συγκρο-
τούνταν ευκαιριακά, στις ελάχιστες περιπτώσεις 

6 Η λαϊκή φαντασία απέδιδε στον σιδηράς κατασκευής Βασιλέα 
Γεώργιο «μυθικές» ιδιότητες και έψαλλε: «Παπόρι της Ελλάδος 
είν’ ο Γεώργιος / Βυθίζει και βουλιάζει στα ρέμματα, / Σαν ρί-
χνη το κανόνι το πρώτο νούμερο / Θα τρανταχθή η Πόλις μ’ 
όλα τα τζαμιά». Παροπλίστηκε λίγο πριν από τους Βαλκανικούς 
Πολέμους.Δυστυχώς, η Βασίλισσα Όλγα, που ήταν ξύλινη, με 
επικάλυψη μεταλλικού θώρακα, παρουσίασε από την αρχή 
προβλήματα στεγανότητας λόγω της κακής ποιότητας της ξυ-
λείας που είχε χρησιμοποιηθεί και παροπλίστηκε πριν από τους 
Βαλκανικούς Πολέμους.

7  Η επακόντια τορπίλη (spar torpedo) απετελείτο από εκρηκτική 
γόμωση προσαρμοσμένη σε μακρύ κοντό που προεξείχε από 
την πλώρη του σκάφους, η οποία πυροδοτείτο με το τράβηγμα 
σχοινιού ή με κρουστικό μηχανισμό κατά την επαφή του με 
το στόχο. Χρησιμοποιήθηκε, με επιτυχία, κατά τον Αμερικανικό 
Εμφύλιο του 1861-1865. Υποκαταστάθηκε από την «αυτοκι-
νούμενη» τορπίλη που εφευρέθηκε από τον Βρετανό μηχανικό 
Robert Whitehead (1823-1905) στη δεκαετία του 1870.

που παρουσιαζόταν η ανάγκη ναυτικές μονάδες 
να επιχειρήσουν μαζί. Τα εγχειρίδια τακτικής ήταν 
ανύπαρκτα, το σηματολόγιο πρωτόγονο και τα 
γυμνάσια ναυτικής τακτικής άγνωστη πολυτέλεια. 
Όπως αναφέρει ο ναύαρχος και ακαδημαϊκός 
Στυλιανός Λυκούδης, «ο ναύαρχος όστις θα ηγείτο 
πλοίων μας, διά πρώτην φοράν συγκροτούντων 
ναυτική δύναμιν, έστω και αγελαίαν, μόνο κατ’ επί-
φασιν και προς πλήρωσιν τύπου θα ήτο αρχηγός 
και η γενικωτέρα πρωτοβουλία διοικήσεως θα 
ανήκεν εις τον Θεόν της Ελλάδος»8.

Η Γαλλική Ναυτική Αποστολή
Ένα από τα σοβαρότερα θέματα που απασχόλησαν 
τον Χαρίλαο Τρικούπη, όταν τον Μάρτιο του 1882 
ανέλαβε την πρωθυπουργία, ήταν και η αύξηση 
της μαχητικότητας των ελληνικών ενόπλων δυνά-

μεων. Γιατί πρέπει να λεχθεί ότι η ίδια κατάσταση 
στην οποία βρισκόταν το Ναυτικό επικρατούσε 
και στο Στρατό. Προκειμένου αυτές να μπορέσουν 
να ανταποκριθούν στην αποστολή για την οποία 
είχαν συγκροτηθεί χρειαζόταν μία πλήρης και εκ 
βάθρων αναδιοργάνωσή τους. Ένα τέτοιο εγχεί-

8   Υποναυάρχου Σ. Λυκούδη, Ο Ναύαρχος Lejeune και η Πρώτη 
Οργανωτική του Πολεμικού Ναυτικού μας Γαλλική Αποστολή, 
περιοδικό Ναυτική Επιθεώρησις, τεύχος 182 (Μάρτιος 1940), 
σελ. 158.

Ο πρωθυπουργός Χαρίλαος Τρικούπης.

Το καταδρομικό «ΝΑΥΑΡΧΟΣ ΜΙΑΟΥΛΗΣ» (Ναυτικό Μουσείο 
Ελλάδος).
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ρημα προϋπέθετε την μετάκληση ξένων ειδικών 
οι οποίοι, με τις εμπειρίες τους, θα εισήγαγαν τις 
ήδη δοκιμασμένες νέες οργανωτικές αρχές που 
θα καθιστούσαν πραγματικά αξιόμαχες τις ελλη-
νικές ένοπλες δυνάμεις. Στο πλαίσιο των μέτρων 
που έλαβε ο Τρικούπης ήταν και η πρόσκληση γαλ-
λικών Αποστολών για την οργάνωσή τους.

Η Αποστολή για το Ναυτικό συγκροτήθηκε στα 
τέλη του 1884 σε εφαρμογή ειδικού νόμου9, επί 
υπουργίας των Ναυτικών του αποστράτου υπο-
ναυάρχου Γεωργίου Τομπάζη. Ως σκοπός της 
πρόσληψης αναφερόταν η «μελέτη του ναυτικού 
οργανισμού του κράτους ή άλλων αντικειμένων 
αναγομένων εις την ναυτική υπηρεσίαν και προς 
εισαγωγήν εις το πολεμικόν ναυτικόν διαφόρων 
εφαρμογών». Παραδόξως, η σύμβαση για την 
πρόσληψη των μελών της Αποστολής είχε ήδη 
υπογραφεί στο Παρίσι την 19η Νοεμβρίου/1η Δε-
κεμβρίου 1884 από τον Γάλλο γερουσιαστή και 
υπουργό των Ναυτικών V.-A. Peyron και τον εκεί 
Έλληνα πρέσβυ Νικόλαο Μαυροκορδάτο. Επικεφα-

9 Νόμος, ΑΡΖ΄ της 24ης Δεκεμβρίου 1884 (π.ημ.) «Περί προσλή-
ψεως ξένων αξιωματικών του πολεμικού ναυτικού» (ΦΕΚ Α΄ 
499/1884).

λής της οριζόταν ο υποναύαρχος Laurent-Joseph 
Lejeune10, ο οποίος δεν προερχόταν από τη Σχολή 
Δοκίμων αλλά είχε καταταγεί στο Γαλλικό Ναυτικό 
ως ναύτης το 1837 και είχε ονομαστεί σημαιο-
φόρος το 1844. Είχε λάβει μέρος σε διάφορες 
αποστολές και εκστρατείες στη Μεσόγειο, τον Ατ-
λαντικό και τον Ειρηνικό και είχε τραυματιστεί στη 
διάρκεια συμπλοκής στην Ταϊτή. Είχε διατελέσει 
κυβερνήτης επτά πλοίων και διοικητής μοίρας του 
γαλλικού στόλου της Μεσογείου, ως επικεφαλής 
της οποίας είχε επισκεφθεί τον Πειραιά στα μέσα 
του 1878. Τρία χρόνια ενωρίτερα είχε προαχθεί 
σε υποναύαρχο. Μέλη της Αποστολής ήταν ο αντι-
πλοίαρχος Marie- Léon Vidal, o αρχιναυπηγός 
Adolphe-François-Eugéne Dupont, ο φροντιστής 
Pierre-Marie Preaubert και δύο κελευστές τα ονό-
ματα των οποίων δεν προσδιορίζονταν στη σύμ-
βαση. Η διάρκειά της οριζόταν τριετής και η ετήσια 
αμοιβή καθοριζόταν σε 50.000 γαλλικά φράγκα 
για τον Lejeune, σε 30.000 για τους Vidal, Dupont 
και Preaubert και σε 12.000 για τους κελευστές.

Εν πάση περιπτώσει, στις 25 Δεκεμβρίου 
1884/6 Ιανουαρίου 1885, οι Γάλλοι αξιωματικοί 
είχαν φθάσει στην Ελλάδα, ενώ στις αρχές Αυγού-
στου του 1885 (π.ημ.) αφίχθηκαν και οι κελευστές 
Verdolin και Rongeot. Στην Αποστολή, που εγκα-
ταστάθηκε σε ενοικιασμένο κτίριο στον Πειραιά11, 
διατέθηκαν από το Ναυτικό οι γαλλομαθείς υπο-
λογιστής Λεονάρδος Σεΐδας και φροντιστής Δημή-
τριος Εμμανουήλ Θεοφάνης οι οποίοι, μεταξύ των 
άλλων μετέφραζαν τα κείμενα που συνέτασσαν 
οι Γάλλοι. Επίσης, διατέθηκε ο γαλλομαθής κελευ-
στής οπλίτης Παντελής Πνευματικός, ο μετέπειτα 
και επί πολλά έτη οπλονόμος του Ναυστάθμου Σα-

10  Η αντίστοιχη για το Στρατό Ξηράς Γαλλική Αποστολή είχε επι-
κεφαλής τον στρατηγό Victor-Paul Vosseur (1831-1911). 
Να σημειωθεί ότι η Οθωμανική Αυτοκρατορία είχε ήδη από 
το 1884 μετακαλέσει στρατιωτική οργανωτική αποστολή υπό 
τον στρατηγό Colmar Freiherr von der Goltz (1843-1916), ο 
οποίος παρέμεινε στην υπηρεσία της Πύλης μέχρι το 1896. 
Επίσης, η Νέα Εφημερίς της 30ης Ιουλίου 1884 (π.ημ.), ανα-
δημοσιεύοντας πληροφορίες της Εφημερίδος της Κολωνίας, 
αναφέρει ότι «πλείστοι ανώτεροι αξιωματικοί του Γερμανικού 
Στόλου έλαβον άδειαν να μεταβώσιν εις Κωνσταντινούπολιν, 
ένθα ανατεθήσεται αυτοίς η εντολή της αναδιοργανώσεως του 
τουρκικού ναυτικού και, προ πάντων, της υπηρεσίας των τορ-
πιλλών».

11  Νέα Εφημερίς της 20ης Ιουνίου 1885 (π.ημ.). Για τη Γαλλική 
Ναυτική Αποστολή βλ. και Δ. Αντωνίου Η Γαλλική Ναυτική Απο-
στολή στη Ελλάδα (1884-1890), περιοδικό Ναυτική Επιθεώ-
ρηση, τ. 559 (Δεκέμβριος 2006-Ιανουάριος 2007).

Ο ναύαρχος Lejeune, πίνακας του Παύλου Παντελάκη 
(Ύδρα, 1914-1973) (Ναυτικό Μουσείο Ελλάδος).
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λαμίνας. Οι Γάλλοι έφεραν τη στολή του Ναυτικού 
τους και δεν είχαν διοικητική εξουσία στο Ελληνικό 
Ναυτικό, πράγμα που, όπως είναι αντιληπτό, δημι-
ούργησε στην αρχή κάποια προσκόμματα.

Από το πρωθύστερο της πρόσληψής τους 
έναντι του σχετικού Νόμου που προαναφέρθηκε, 
συνάγεται ότι είχε ήδη προκριθεί η προσφυγή στο 
Γαλλικό Ναυτικό. Εκ πρώτης όψεως αυτό μπορεί 
να ξενίσει, με δεδομένη τη γνωστή αγγλοφιλία του 
Τρικούπη και την αδιαμφισβήτητη αίγλη που περι-
έβαλλε το Βρετανικό Ναυτικό. Ωστόσο, την εποχή 
εκείνη είχαν αναπτυχθεί στενές ελληνο-γαλλικές 
σχέσεις στο εμπορικό, οικονομικό και τεχνικό επί-
πεδο, πολλοί από τους τότε ανωτέρους Έλληνες 
αξιωματικούς του Ναυτικού μας είχαν μετεκπαι-
δευθεί σε πλοία του γαλλικού στόλου, άλλοι δε, 
όπως οι Λεωνίδας Παλάσκας και Αλέξανδρος 
Κουμενάς, προέρχονταν από το Γαλλικό Ναυτικό. 
Δηλαδή, θα μπορούσε να λεχθεί, ότι επικρατούσε 
μία φυσική «ροπή» προς τις παραδόσεις και τις 
αρχές του Ναυτικού αυτού.

Η Αποστολή ανέλαβε το έργο της από τις αρχές 
του 1885, ξεκινώντας από τον κατατοπισμό της 
στα κρατούντα στο Ναυτικό και εντοπίζοντας τις 
πολλές ελλείψεις του. Ωστόσο, πολύ σύντομα φά-
νηκαν τα πρώτα σύννεφα. Όπως συνήθως συμ-
βαίνει στον τόπο μας, η εκάστοτε αντιπολίτευση 
αντιστρατεύεται σταθερά ό,τι κάνει η κυβέρνηση. 
Έτσι και στην περίπτωση της ναυτικής Αποστολής 
–αλλά και της επίσης γαλλικής στρατιωτικής– ξέ-
σπασαν ισχυρές αντιδράσεις «ως δαπανηρών και 
μη ωφελίμων, ένεκεν της στερήσεως των χρημά-
των προς διόρθωσιν των παρ’ αυτών υποδεικνυ-
ομένων ελλείψεων». Πρέπει να σημειωθεί ότι με 
αυτή τη θέση συνέπλεαν και μερικά στελέχη του 
Ναυτικού, είτε για λόγους κομματικούς, είτε ιδε-
ολογικούς, είτε ακόμη επειδή οι Γάλλοι «τάραζαν 
τα νερά».

Τον Απρίλιο του 1885, ο Τρικούπης έχασε τις 
εκλογές και τον διαδέχθηκε ο πολιτικός αντίπαλός 
του Θεόδωρος Δηλιγιάννης. Το Σεπτέμβριο του ιδί-
ου έτους, ξέσπασε η βουλγαρική επανάσταση στην 
Ανατολική Ρωμυλία, προσάρτησή της στη Βουλγα-
ρία και ο Σερβο-βουλγαρικός Πόλεμος, η επιστρά-
τευση που κήρυξε ο Δηλιγιάννης και ο διεθνής 
ναυτικός αποκλεισμός της Ελλάδας τον Απρίλιο 
του 1886. Όλα αυτά είχαν ως αποτέλεσμα την επί 
βραχύ διάστημα αναστολή των εργασιών της Απο-

στολής, οι οποίες, ωστόσο, επαναλήφθηκαν μετά 
την παραίτηση του Δηλιγιάννη και την επάνοδο του 
Τρικούπη στην πρωθυπουργία (Απρίλιος 1886).

Η διάρκεια της παραμονής της Αποστολής 
έληγε την 25η Δεκεμβρίου 1888 (π.ημ.), αλλά η 
κυβέρνηση, διά του υπουργού των Ναυτικών Γε-
ωργίου Θεοτόκη, ζήτησε την παράτασή της κατά 
δύο έτη και, ακολούθως, κατά ένα έτος ακόμη. 
Έτσι, με νέο νόμο του 189012, ο Lejeune παρέμει-
νε στην Ελλάδα, ενώ τα λοιπά μέλη της Αποστολής 
αναχώρησαν σταδιακά από το 1887. Παράλληλα, 
ο Lejeune έλαβε τον τίτλο του γενικού επιθεωρητή 
του Ναυτικού. Τελικά, ο Lejeune δεν εξάντλησε το 
χρόνο της δεύτερης παράτασης και αναχώρησε, με 
αίτησή του, στις 14/26 Σεπτεμβρίου 189013. Ειδι-
κά ο αρχιναυπηγός Dupont αναχώρησε το 1892, 
έχοντας αναλάβει την παρακολούθηση της ναυ-
πήγησης και της παραλαβής των νέων θωρηκτών 
Σπέτσαι, Ύδρα και Ψαρά, τα οποία είχε σχεδιάσει 
ο ίδιος και  περί των οποίων θα γίνει λόγος στη 
συνέχεια.

Το 1890, το Ναυτικό και οι δομές του είχαν 
τελείως αλλάξει όψη. Μέσα στο σχετικά βραχύ δι-
άστημα που μεσολάβησε από την άφιξη της Απο-
στολής, συντάχθηκε το σχέδιο μεγάλου αριθμού 

12 Νόμος ΙΑΩΙΑ΄ της 20ης Απριλίου 1890 (π.ημ.) Περί κυρώσεως 
συμβάσεως περί παρατάσεως επί εν έτος της παραμονής της 
Γαλλικής Αποστολής (ΦΕΚ Α΄ 104Α/1890).      

13  Για τα των παρατάσεων της διάρκειας της Αποστολής και άλλα 
σχετικά με αυτήν έγγραφα βλ. Γ.Α.Κ., Υπουργείον των Ναυτικών, 
θυρ. 6, φακ. 4 (1890), Αλληλογραφία με Παράγοντες Γαλλίας 
σχετικά με την Γαλλικήν Αποστολήν.

Χάρτης της Βαλκανικής Χερσονήσου.
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νομοθετημάτων τα οποία ψηφίστηκαν από τη Βου-
λή. Γενικά, μπορεί με ασφάλεια να λεχθεί ότι δεν 
υπήρξε τομέας με τον οποίο να μην ασχολήθηκε 
η Γαλλική Αποστολή, είτε καταρτίζοντας η ίδια τα 
κείμενα των νομοθετημάτων και των κανονισμών, 
είτε καθοδηγώντας τη σύνταξή τους. 

Ακόμη και με τις στολές ασχολήθηκε. Βεβαίως 
υπήρχαν διατάξεις που κανόνιζαν τις διάφορες 
στολές ανά βαθμό, ειδικότητα κ.λπ. Αλλά η περι-
γραφή τους, καθώς και των εξαρτημάτων τους 
ήταν τόσο γενικές ώστε κατέληγαν να φέρονται 
με πολλές παραλλαγές, ιδίως από τα πληρώμα-
τα. Έτσι, το 1887, με τις ενέργειες του Lejeune, 
οι στολές του κατώτερου προσωπικού αναθεω-
ρήθηκαν και τέθηκε σε εφαρμογή νέος σχετικός 
Κανονισμός14. Μάλιστα, το ίδιο έτος εκδόθηκε από 
το Εθνικό Τυπογραφείο το Λεύκωμα των Ενδυ-
μασιών των Υπαξιωματικών και Ναυτών του Πο-
λεμικού Ναυτικού, στο οποίο απεικονίζονταν με 
λεπτομέρεια οι στολές, τα διακριτικά και τα εξαρ-
τήματά τους, σε μερικά αντίτυπα επιχρωματισμένα 
με το χέρι. Την εκπόνηση αυτού του Λευκώματος 
είχε αναθέσει ο Lejeune, στον υπομηχανικό Α΄ 
τάξης και μετέπειτα διαπρεπή ζωγράφο, ιδίως επί 
ναυτικών θεμάτων, Αιμίλιο Προσαλέντη15. Είναι 
άγνωστο στους περισσοτέρους ότι ήταν αξιωμα-
τικός του Ναυτικού και ότι έφθασε στο βαθμό του 
αρχιμηχανικού Α΄τάξης (αντιπλοίαρχος).

Το Λεύκωμα αυτό απεστάλη στον διευθυντή 
του Ναυστάθμου και τους κυβερνήτες των πλοίων 
τον Δεκέμβριο του 1887 με εγκύκλιο του υπουρ-
γού των Ναυτικών Γεωργίου Θεοτόκη, με εντολή 
την ακριβή τήρησή του, δεδομένου ότι «πολλάκις 
παρετηρήσαμεν ότι οι άνδρες του Στόλου […] φέ-
ρουσιν ενδυμασίαν αντικανονικήν και ουχί ομοιό-
μορφον. Ως είναι δ’ υμίν γνωστόν, η πρώτη βάσις 
του καλώς ωργανωμένου και πειθαρχούντος σώ-
ματος είναι η ομοιόμορφος και κανονική παρά-
στασις αυτών»16.

Με το νέο αυτό Κανονισμό καθιερώθηκε, με-

14Β.Δ. της 19ης Απριλίου 1887 (π.ημ.) «Περί ιματισμού των 
πληρωμάτων του Β. Ναυτικού» (ΦΕΚ Α΄ 127/1887).

15 Υποναυάρχου Σ. Λυκούδη, Ο Ναύαρχος Lejeune και η Πρώτη 
Οργανωτική του Πολεμικού Ναυτικού μας Γαλλική Αποστολή, 
περιοδικό Ναυτική Επιθεώρησις, τεύχος 182 (Μάρτιος 1940), 
σελ. 188.

16 Εγκύκλιος με αριθ. πρωτ. 19931/18.12.1887 (π.ημ.) του 
υπουργού των Ναυτικών. Το πλήρες κείμενο της εγκυκλίου 
είναι δημοσιευμένο στον Νέον Ναυτικόν Συνέκδημον, Μέρος 
Πρώτο, Τόμο Τέταρτο, σελ. 502

ταξύ άλλων, και το «άτσεπο» φαρδύ παντελόνι 
των ναυτών. Και ήταν χωρίς τσέπες γιατί, κατά 
τον Lejeune, οι τσέπες «έκαμναν τους ναύτας να 
περιπατούν με τας χείρας εν αυταίς, τούτο δε κα-
θίστα αυτούς ραθύμους». Επίσης, για πρώτη φορά 
καθιερώθηκε τότε και η πλήρης λευκή στολή. Η 
θερινή αυτή στολή ονομάστηκε «στη γλώσσα του 
καμπουνιού» (δηλαδή αυτή των ναυτών) «τα Λεζε-
νάκια», από το όνομα του δημιουργού της.

Κλείνοντας αυτή την παρένθεση, αξίζει η ανα-
φορά σε μία νόστιμη αφήγηση, χαρακτηριστική 
του πνεύματος εκείνης της εποχής. Την οφεί-
λουμε στον ναύαρχο και ακαδημαϊκό Σπυρίδωνα 
Λυκούδη: Οι υπαξιωματικοί αρμένων του άλλοτε 
Ναυτικού μας, «ενέχοντες ιδιότητας ανθρώπου, 
πιθήκου, καραβόγατου, ψαριού και γλάρου», δυ-
σφορούσαν κατά του Lejeune επειδή «ούτος, διά 
των κανονισμών του, τους είχε βάλλει όχι “τα δύο 
πόδια σ’ ένα παπούτσι” αλλά παπούτσι σε κάθε 
πόδι. Ο φοβερώτερος εχθρός των ήτο το υπό-
δημα. Αφού, και όταν σπανιώτατα εξήρχοντο εις 
άδειαν, τα αφήρουν κατά την διαδρομήν της λέμ-
βου διά να βραχύνουν κατά τι την διάρκειαν του 

Στολές από το Λεύκωμα Στολών, έργα του Αιμιλίου Προ-
σαλέντη.
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μαρτυρίου. Επί των πλοίων πάντοτε ανυπόδητοι, 
εκεραυνώθησαν μαθόντες ότι […] έπρεπε να είναι 
“παπουτζμέν’ γκατ”. Και, όταν εις τα υποφράγματα 
ήνοιγον τους σάκκους των διά να φορέσουν τα 
όργανα του μαρτυρίου των, εξέσπων αλβανιστί εις 
οργίλην στοναχήν κατά του “Λεγένη”»17.   

Ωστόσο, το έργο της Αποστολής δεν περιορί-
στηκε στο «γραφειοκρατικό», ούτως ειπείν, μέρος. 
Αντίθετα, επεκτάθηκε και στον καθαρά «επιχειρη-
σιακό» χώρο. Συγκροτήθηκαν δύο μοίρες. Η μία 
ήταν η Προπαιδευτική Μοίρα που απαρτιζόταν από 
τον θωρακοδρόμωνα Βασίλισσα Όλγα, την θωρα-
κοβάριδα Βασιλεύς Γεώργιος και το καταδρομικό 
Ναύαρχος Μιαούλης, για την «εν όρμω» προπαί-
δευση του προσωπικού και, λόγω του χρωματι-
σμού των σκαφών της, ήταν γνωστή ως «Λευκή 
Μοίρα». Η άλλη ονομαζόταν Μοίρα Γυμνασίων και 
απετελείτο από τους ατμομυοδρόμωνες Αλφειός, 
Αχελώος, Ευρώτας και Πηνειός (την αποκαλούσαν 
και «Μοίρα των Ποταμών» ή και «Μαύρη Μοίρα» 
από το χρώμα του σκάφους των πλοίων της), για 
την «εν πλω» εκπαίδευση» και την εκτέλεση γυ-
μνασίων. Όπως αναφέρει ο ναύαρχος Σταμάτιος  
Πλατσούκας, οι ατμομυοδρόμωνες, «ως ιστιοφο-
ρούντα [πλοία], παρέσχον πλείστας και ανεκτιμή-
τους υπηρεσίας εις το Ναυτικόν, χρησιμεύσαντα 
ως το φυτώριον τόσον των ανωτέρων όσον και 
των κατωτέρων στελεχών, διά την πρακτικήν εκ-
παίδευσιν εις την ναυσιπλοΐαν, [… δεδομένου ότι 
η ιστιοπλοΐα] είναι η μάλλον εν αρμονία με αυτήν 
την ιδέαν της ναυσιπλοΐας και παραμένει πάντοτε 
[…] η μεγάλη σχολή η μορφώνουσα τους ναυτιλ-
λομένους»18. Η αλήθεια αυτή εξακολουθεί μέχρι 
τις μέρες μας και πάρα πολλά ξένα ναυτικά εξα-
κολουθούν να διαθέτουν μεγάλα εκπαιδευτικά 
ιστιοφόρα πλοία. Δυστυχώς, μετά την απώλεια 
κατά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο του ωραιότατου 
εκπαιδευτικού ιστιοφόρου μας, του νεότερου Άρη, 
δεν κατορθώσαμε ξανά να αποκτήσουμε ένα τέ-
τοιο μεταπολεμικά, αν και κάποτε μας δόθηκε η 
ευκαιρία (βλέπε την περίπτωση του ιστιοφόρου 
Ευγένιος Ευγενίδης).

17 Υποναυάρχου Σ. Λυκούδη, Ο Ναύαρχος Lejeune και η Πρώτη 
Οργανωτική του Πολεμικού Ναυτικού μας Γαλλική Αποστολή, 
περιοδικό Ναυτική Επιθεώρησις, τεύχος 182 (Μάρτιος 1940), 
σελ. 179.

18 Ανέκδοτο υποναυάρχου Σ. Πλατσούκα Ταξίδια και Πολεμικά Γε-
γονότα, σελ. 16 (Ιστορικό Αρχείο Υπηρεσίας Ιστορίας Ναυτικού, 
Αρχείο  Σ. Πλατσούκα, φάκ. 7).

Τέλος, δεν πρέπει να παραλειφθεί και η άμεση 
συνδρομή που παρέσχον οι Lejeune και Dupont 
στην απόκτηση από το Ελληνικό Ναυτικό των θω-
ρηκτών Σπέτσαι, Ύδρα και Ψαρά, για τα οποία γί-
νεται λόγος πιο κάτω.

Μια μεταβολή που ο Lejeune δεν εισήγαγε εί-
ναι η θέσπιση του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού, 
πράγμα που προκάλεσε την αντίδραση ορισμένων 
αξιωματικών, ανάμεσά τους και μερικοί από τους 
καλύτερους που διέθετε τότε το Ναυτικό. Ο ναύ-
αρχος Στυλιανός Λυκούδης αναφέρει την εξήγηση 
που φέρεται να έδωσε ο Lejeune στον Τρικούπη:
«Το Ναυτικόν σας θα είναι επί μακρά εισέτι έτη 
άωρον διά θεσμόν έχοντα εκ των πρωτίστων 
προορισμόν του την εκκαμίνευσιν των διά το 
Ναυτικόν προκρινομένων μέτρων. Θα ήμιν πο-
λύ αφελής εάν εγώ ο ίδιος εδημιούργουν και το 
μέσον της βλάβης του έργου μου. Αυτά τα οποία 
σας εισηγήθην και εθέσατε εν ισχύι πρέπει να τα 
εφαρμόσετε μετά θρησκευτικής ευλαβίας επί μιαν 
δεκαπενταετίαν τουλάχιστον.Τότε μόνον θα αρχί-
ση το Ναυτικόν σας να ωριμάζη ώστε να επιτρέ-

Στολές από το Λεύκωμα Στολών, έργα του Αιμιλίου Προ-
σαλέντη.
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πεται σκέψις περί συστάσεως Γενικού Επιτελείου. 
Εάν, όμως, βιασθήτε, θα καταστρέψετε το όλον»19.
Ο σημερινός αναγνώστης δυσκολεύεται να κατα-
νοήσει το σκεπτικό ενός τέτοιου αφορισμού. Τε-
λικά, το Γενικό Επιτελείο Ναυτικού συστάθηκε το 
1907 και η απουσία του είχε την επίπτωσή της 
στη μη αποτελεσματική χρησιμοποίηση του Στόλου 
κατά τη διάρκεια της ελληνικής επέμβασης στην 
Κρήτη του 1897 και του ατυχούς Ελληνο-τουρκι-
κού Πολέμου του ιδίου έτους20. 

Η συμβολή της Γαλλικής Οργανωτικής Απο-
στολής υπήρξε πράγματι πολύ μεγάλη. Αναφε-
ρόμενη στις 14/28 Αυγούστου 1895 στον Τρι-
κούπη, η εφημερίδα Άστυ σημείωνε ότι ένα από 
τα σπουδαιότερα που η Ελλάδα του χρωστούσε 
είναι «η μετάκλησις της ναυτικής αποστολής διά 
την οργάνωσιν ή, μάλλον, διά την ανασύνταξιν 
του ναυτικού μας. […] Έλεγεν ο μακαρίτης ναύ-
αρχος Lejeune: “Δεν ήλθον εδώ διά να σας κάμω 
ναυτικούς διότι είσθε ναυτικοί, το ηξεύρω. Ήλθον 
διά να σας συντάξω στρατιωτικώς, που δεν είσθε. 
Πρέπει να το εννοήσετε καλώς, τούτο το ναυτικόν 
σας δεν είναι πολεμικόν (votre marine n’est pas 
une marine militaire)”»21. 

Και μερικά χρόνια αργότερα, ο ναύαρχος των 
Βαλκανικών Πολέμων Παύλος Κουντουριώτης 
ανέφερε: «ο ναύαρχος Lejeune […] είχε πραγμα-
τικώς θέσει τας πρώτας βάσεις της ναυτικής μας 
οργανώσεως, αι οποίαι εχρησίμευσαν ως επι-
τελικαί εντολαί οιονεί, εις πάσας εκείνας, αίτινες 

19 Υποναυάρχου Σ. Λυκούδη, Ο Ναύαρχος Lejeune και η Πρώτη 
Οργανωτική του Πολεμικού Ναυτικού μας Γαλλική Αποστολή, 
περιοδικό Ναυτική Επιθεώρησις, τεύχος 182 (Μάρτιος 1940), 
σελ. 177. Κατά αναδημοσίευση εφημερίδας Άστυ της 14ης Αυ-
γούστου 1895. Βλ. και πλοιάρχου Ν. Τσαπράζη Το χρονικό του 
Στόλου από το 1831 μέχρι το 1944, περιοδικό Ναυτική Επιθε-
ώρηση, τεύχος413 (Ιανουάριος-Φεβρουάριος 1982), σελ. 42.

20Νόμος ιΓΣΚΖ΄ της 5ης Ιουνίου 1907 (π.ημ.) «Περί συστάσεως 
Γενικού Επιτελείου του Ναυτικού» (ΦΕΚ Α΄ 144/197). Πρέπει 
να διευκρινιστεί ότι οι αρμοδιότητες του τότε Γενικού Επιτελείου 
Ναυτικού, που με τη σύστασή του δεν καταργήθηκε το επιτελείο 
του υπουργείου των Ναυτικών, εστιάζονταν στο ευρύ φάσμα 
των επιχειρησιακών θεμάτων.       

21 Πλωτάρχη Ν. Τσαπράζη Το Χρονικό του Στόλου από το 1831 
μέχρι το 1844, Περιοδικό Ναυτική Επιθεώρηση, τεύχος 413 
(Ιανουάριος-Φεβρουάριος 1982).

επηκολούθησαν αυτής έκτοτε»22. Και μία ακόμη 
κρίση, προερχόμενη από αξιωματικό της Αγγλικής 
Ναυτικής Αποστολής που ακολούθησε μετά από 
δεκαπέντε χρόνια: «Το Ελληνικόν Ναυτικόν έχει εν 
αυτώ την εμπειρίαν και τας παραδόσεις. Αλλ’ από 
απόψεως της υπό των κανονισμών διαρρυθμίσε-
ώς του, παν το εν αυτώ καλόν προέρχεται από 
της παλαιάς Γαλλικής Αποστολής»23. Πραγματικά, 
εκείνο που, ακόμη και σήμερα, εντυπωσιάζει τον 
μελετητή είναι το κολοσσιαίο έργο που επιτέλεσε 
η Αποστολή μέσα σε βραχύτατο χρονικό διάστη-
μα, λαμβάνοντας υπ’ όψιν και την ολιγομελέστατη 
σύνθεσή της.

    Και εδώ ανακύπτει ένα ερώτημα: Πώς ή Ελ-

22  Από επιστολή του Π. Κουντουριώτη της 11ης Απριλίου 1930 
προς τον Γάλλο στρατηγό Paul-Joseph Bordeaux (1866-
1951), επικεφαλής της Γαλλικής Στρατιωτικής Αποστολής της 
περιόδου 1917-1918. Αθηναϊκή εφημερίδα Le Messager 
d’ Athènes, φύλλα 18ης και 19ης Ιουνίου 1938, κατά υπο-
ναύαρχο Σ. Λυκούδη στο Ο Ναύαρχος Lejeune και η Πρώτη 
Οργανωτική του Πολεμικού Ναυτικού μας Γαλλική Αποστολή, 
περιοδικό Ναυτική Επιθεώρησις, τεύχος 182 (Μάρτιος 1940), 
σσ. 155-156.

23  Αθηναϊκή εφημερίδα Le Messager d’ Athènes, φύλλο της 19ης 
Ιουνίου 1938, κατά υποναύαρχο Σ. Λυκούδη στο Ο Ναύαρχος 
Lejeune και η Πρώτη Οργανωτική του Πολεμικού Ναυτικού μας 
Γαλλική Αποστολή, περιοδικό Ναυτική Επιθεώρησις, τεύχος 
182 (Μάρτιος 1940), σελ. 182.

Ο Ναύαρχος Παύλος Κουντουριώτης.
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λάδα χρησιμοποίησε τη ναυτική της ισχύ που προ-
ήλθε από την αναβάθμιση του Ναυτικού της που 
μόλις αναφέρθηκε στον πόλεμο που ακολούθησε 
μετά από δέκα περίπου χρόνια, αυτός του 1897; 
Η απάντηση είναι ότι δεν την χρησιμοποίησε (και, 
μάλιστα, χωρίς να υπάρξει ναυτικός αντίπαλος) ή, 
κατ’ ελάχιστον, δεν την χρησιμοποίησε αποτελε-
σματικά. Οι λόγοι ήταν πολλοί και η διεξοδική ανά-
πτυξή τους αποτελεί αντικείμενο άλλου άρθρου. 
Μπορούν, ωστόσο, να συνοψιστούν σε μία άλλη 
σημαντική διάσταση του θέματος: Μετά μία πεντη-
κονταετία από τη σύσταση του ελληνικού κράτους, 
κατά την οποία το Ναυτικό παραμελήθηκε, ακο-
λούθησε μία περίοδος θεαματικής αναβάθμισής 
του με τη ναυπήγηση νέων μονάδων και με τη 
βελτίωση της οργάνωσης και της εκπαίδευσης σε 
όλα τα επίπεδα. Αλλά ο χρόνος που έκτοτε μεσο-
λάβησε έως τον πόλεμο του ’97 δεν υπήρξε αρ-
κετός για τη δημιουργία των στελεχών εκείνων τα 
οποία, αποκτώντας ενιαίο δόγμα, θα ήταν σε θέση 
να διαχειριστούν το Ναυτικό ως πολεμική μηχανή 
με αντίληψη ναυτικής στρατηγικής. ΕπιβεβαιώΘηκε
θηκε, δηλαδή, το πασίγνωστο αξίωμα ότι «στόλο 
μπορείς να συγκροτήσεις σε σύντομο χρονικό δι-
άστημα, αλλά η δημιουργία Ναυτικού θέλει πολύ 
περισσότερο χρόνο».

Η ναυπήγηση των θωρηκτών Σπέτσαι, 
Ύδρα και Ψαρά.
Το μεγαλύτερο έργο της πρωθυπουργίας Τρικούπη 
στον τομέα του ναυτικού εξοπλισμού της χώρας 
υπήρξε η ναυπήγηση των πρώτων σύγχρονων, 
βαρέων πλοίων του Ελληνικού Ναυτικού. Επρό-
κειτο για θωρηκτά, στα οποία δόθηκαν τα ονόματα 
των ιστορικών ναυτικών νήσεων Σπέτσαι, Ύδρα 
και Ψαρά24. Τα πλοία αυτά αποτελούσαν μία ενί-
σχυση που υπερέβαινε κάθε προσδοκία και άνοιγε 
νέους ορίζοντες για την πραγμάτωση των ονεί-
ρων του Έθνους, μεταξύ των οποίων και η υπο-
στήριξη επανάστασης της Κρήτης, όπως άλλωστε 

24Β.Δ. της 3ης Μαΐου 1889 (π.ημ.) «Περί ονομασίας του εν Γαλλία 
ναυπηγουμένου υπό στοιχείον C θωρηκτού [Ύδρα] του Β. Ναυ-
τικού και μετονομασίας της ατμοβάριδος Ύδρας [εις Αμβρακί-
αν]» (ΦΕΚ Α΄ 113/1889), της 26ης Σεπτεμβρίου 1889 (π.ημ.) 
«Περί ονομασίας του εν Γαλλία ναυπηγουμένου υπό στοιχείον 
Α θωρηκτού [Σπέτσαι] και μετονομασίας της ατμοβάριδος Σπέ-
τσαι [εις Ακτιον]» (ΦΕΚ Α΄ 245/1889) και 21ης Δεκεμβρίου 
1889 (π.ημ.) «Περί ονομασίας του εν Γαλλία ναυπηγουμένου 
υπό στοιχείον Β θωρηκτού [Ψαρά] και μετονομασίας του τορ-
πιλλοβόλου Ψαρά [εις Κανάρης] (ΦΕΚ Α΄ 310/1889). 

συνέβη αργότερα. Εν προκειμένω, η Τουρκία –ο 
μοναδικός την εποχή εκείνη ναυτικός αντίπαλος– 
διέθετε σημαντικό αριθμό μονάδων που, αν και 
σε αμφίβολη κατάσταση από πλευράς αξιομάχου, 
ήταν επαρκείς για να παραλύσουν τις κινήσεις του 
μικρού Ελληνικού Στόλου.

Την περίοδο 1880-1884, είχαν συνταχθεί 
διάφορες μελέτες κατασκευής θωρηκτών, βάσει 
των οποίων είχαν προκηρυχθεί δημοπρασίες για 
τη ναυπήγησή τους στο εξωτερικό. Αρχικά το εκτό-
πισμά τους προβλεπόταν να είναι 2.600 τ., για να 
αυξηθεί, σταδιακά, στους 3.000 τ., αργότερα στους 
4.000 τ. και 5.400 τ. και, τελικά, στους 6.000 τ., με 
συνεχείς, φυσικά, αυξήσεις του κόστους ναυπή-
γησής τους, ενώ ο προβλεπόμενος αριθμός τους 
έφθασε μέχρι τα έξι πλοία. Ανακατεύθηκαν διάφο-
ροι ξένοι οίκοι και αρχιναυπηγοί, επιτροπές περι-
φέρονταν επί μήνες στο εξωτερικό, νέες μελέτες 
συντάσσονταν και δημοπρασίες προκηρύσσονταν, 
με μοναδικό αποτέλεσμά την… αύξηση του όγκου 
των αρχείων του υπουργείου των Ναυτικών.

Τη λύση έδωσε η Γαλλική Ναυτική Αποστολή 
του ναυάρχου Lejeune. Η εμπεριστατωμένη έκθε-
ση του Lejeune υποβλήθηκε στο υπουργείο των 
Ναυτικών στις 24 Ιουλίου/5 Αυγούστου 1886 
(δεύτερη μακρά πρωθυπουργία Τρικούπη, υπουρ-
γός των Ναυτικών ο Γεώργιος  Θεοτόκης). Σε αυ-

Γεώργιος Θεοτόκης.
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τήν αναφερόταν ότι ο τύπος του πλοίου που προ-
τεινόταν βασιζόταν στις προϋποθέσεις τις οποίες 
είχε θέσει η κυβέρνηση και ότι αυτός πληρούσε τις 
επιθυμίες της. Και συνέχιζε παρακάτω ο Γάλλος 
ναύαρχος: «Το Ελληνικόν Ναυτικόν, αφού απο-
κτήση αριθμόν τινα θωρηκτών του υποβαλλομέ-
νου τύπου, θα ευρεθή εις καλήν θέσιν έναντι των 
πλοίων άτινα αποτελούσι τον Τουρκικόν Στόλον». 
Ένα άλλο σημείο, που εμφατικά τονιζόταν στην 
έκθεση, ήταν η μυστικότητα η οποία θα έπρεπε 
να τηρηθεί στη φάση των προπαρασκευαστικών 
ενεργειών. Τέλος, πρότεινε τη ναυπήγηση και τρι-
ών ανιχνευτικών αντιτορπιλικών για την προστα-
σία των θωρηκτών από αιφνιδιαστικές επιθέσεις 
εχθρικών τορπιλοβόλων. Για τα τρία αυτά σκάφη 
προκηρύχθηκε μεν δημοπρασία, αλλά τελικά δεν 
παραγγέλθηκαν25 .

Στην έκθεση Lejeune επισυναπτόταν η ενδε-
λεχής μελέτη του αρχιναυπηγού της Αποστολής 
Dupont. Σε αυτήν αναλύονταν όλα τα δεδομέ-
να που επηρέαζαν τα χαρακτηριστικά των νέων 
θωρηκτών, ιδίως σε αντιπαράθεση με εκείνα του 

25 Το 1892, ο πρωθυπουργός Χ. Τρικούπης κατέθεσε πρόταση στη 
Βουλή για τη ναυπήγηση τριών ανιχνευτικών πλοίων (χαρακτη-
ρίστηκαν ως «παραπληρωματικά» των θωρηκτών) με τη χρη-
σιμοποίηση του εξ 120.000 γαλλικών φράγκων κληροδοτή-
ματος του Κωνσταντίνου Ξενοκράτους. Προς τούτο συστάθηκε 
ειδική επιτροπή αποτελούμενη από τον υποναύαρχο Γεώργιο 
Σταματέλλο, τον βασιλόπαιδα πλωτάρχη Γεώργιο, τον πλοίαρχο 
Μάρκο Βότσαρη, τους αντιπλοιάρχους Ηλία Κανελλόπουλο και 
Επαμεινώνδα Κριεζή, τον αρχιμηχανικό Σοφοκλή Γιαλούση και 
τον ναυπηγό Άγγελο Αναστασίου. Η επιτροπή προέκρινε γερμα-
νικού τύπου σκάφη, ταχύτητος 18 κόμβων (Νέα Εφημερίς της 
14ης Ιουλίου και της 13ης, 16ης και 25ης Σεπτεμβρίου 1892 
(π.ημ.).

 Ωστόσο, φαίνεται να υπήρξε και προγενέστερη σκέψη για ναυ-
πήγηση ελαφρών σκαφών. Όπως προκύπτει από δημοσίευμα 
της Νέας Εφημερίδος της 19ης Φεβρουαρίου 1889 (π.ημ.), η 
κυβέρνηση είχε υιοθετήσει πρόταση του Lejeune για ναυπή-
γηση δύο πλοίων μήκους 75 μ. (τα αποκαλεί «καταδρομικά»), 
αθωράκιστων και με πολύ χαμηλό ύψος «ώστε να είναι ελάχι-
στα ορατά εις τον εχθρόν», με δύο «λεπτοφυέστατους ιστούς 
όπως εκτελείται δι’ αυτών η υπηρεσία των σημάτων» και εξο-
πλισμένων με έξι τηλεβόλα και πολλούς τορπιλοσωλήνες, οι 
μισοί από τους οποίους υποβρύχιοι. Το αυτό αναφέρεται και 
στο φύλλο της ίδιας εφημερίδας της 20ης Σεπτεμβρίου 1889 
(π.ημ.). Αλλά και στο φύλλο της 14ης Σεπτεμβρίου 1890 (π.ημ.) 
υπάρχει σχετική δημοσίευση σύμφωνα με την οποία είχαν 
υποβάλει σχέδια ανιχνευτικών στόλου (éclaireurs d’escadre) 
ναυπηγεία της Γαλλίας, της Αγγλίας και της Γερμανίας. Τέ-
λος, και τα Γ.Α.Κ. (Υπουργείον των Ναυτικών, θυρ. 7, φακ.1, 
1890, Επισκευαί και Δαπάναί) περιλαμβάνουν αλληλογραφία 
με τον υπουργό των Ναυτικών Κωνσταντίνο Κουμουνδούρο 
(1846-1924) αναφορικά με τις σχετικές επαφές με αγγλικά 
ναυπηγεία. Οικονομικοί, προφανώς, λόγοι δεν επέτρεψαν την 
υλοποίηση των ναυπηγήσεων που προαναφέρθηκαν.   

ισχυρότερου πλοίου μάχης του Τουρκικού Στόλου 
(ισχύς πυρός, βεληνεκή, θωρακίσεις, ταχύτητα, μη-
χανές, ακτίνα ενεργείας κ.λπ.). Και εδώ θα πρέπει 
να σημειωθεί ότι εκείνη την εποχή, με την εμφάνι-
ση νέου τύπου διατρητικών βλημάτων, είχε εντα-
θεί ο «ανταγωνισμός» πυροβόλου και θώρακα. 
Επιπλέον, ο Dupont επισήμαινε και την ανάγκη τα 
νέα πλοία να εμπνέουν εμπιστοσύνη στα πληρώ-
ματά τους και στον πληθυσμό της χώρας και το 
σεβασμό στους ουδετέρους, «των οποίων [πλοί-
ων] μόνον η έκδηλος δύναμις εμπνέει».

Στις 13/15 Αυγούστου 1886, υπεγράφη 
προσύμφωνο με τη γαλλική εταιρεία Forges et 
Chantiers de la Méditerranée για την κατασκευή 
τριών θωρηκτών, χωρίς την προκήρυξη διαγω-
νισμού γιατί θεωρήθηκε επιβεβλημένη η τήρηση 
μυστικότητας κατά τις διαπραγματεύσεις. Η οριστι-
κή σύμβαση υπεγράφη στις 29 Ιουνίου/11 Ιουλίου 
1887 ανάμεσα στον Έλληνα πρεσβευτή στο Παρίσι 
και μετέπειτα υπηρεσιακό πρωθυπουργό το 1895 
Νικόλαο Δηλιγιάννη και τον εκπρόσωπο των ναυ-
πηγείων. Τα Σπέτσαι και Ψαρά θα ναυπηγούνταν 
στη Χάβρη, ενώ το Ύδρα, λόγω φόρτου των ναυ-
πηγείων της αναδόχου εταιρείας, θα ναυπηγείτο, 
με υπεργολαβία, στα ναυπηγεία της Société des 
Ateliers et Chantiers de la Loire, στο Σαιν Να-
ζέρ. Τη σύμβαση συνυπέγραψε και το παρισινό 
Comptoir d’ Escompte, δεδομένου ότι το αντίτιμο 
της ναυπήγησης θα καταβαλλόταν με τη διάθεση 
27,5 εκατομ. χρυσών γαλλικών φράγκων (22,9 
για τα σκάφη και 4,6 για τον οπλισμό και συνο-
λικά με τους τόκους 33,6) από τα 135 που είχαν 
ληφθεί με δάνειο από την ελληνική κυβέρνηση. 

Το θωρηκτό «ΣΠΕΤΣΑΙ» μετά την μετασκευή του και την 
αφαίρεση του μεσαίου ιστού και την τοποθέτηση επιπλέον 
θωρακίων σε αυτά για την εγκατάσταση τηλεβόλων.
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Συγκεκριμένως, το συνολικό κόστος και για τα τρία 
πλοία προϋπολογίστηκε σε 26 εκατομμύρια χρυσά 
γαλλικά φράγκα. Η σύμβαση όριζε ότι οι πλήρεις 
δοκιμές θα λάμβαναν χώρα μετά 26 μήνες για το 
πρώτο θωρηκτό και σε 30 για τα δύο επόμενα. 
Τελικά, το κόστος ανήλθε σε 8.403.731 χρυσά 
γαλλικά φράγκα για το Σπέτσαι, 8.346.728 για 
το Ύδρα και 8.499.893 για το Ψαρά, δηλαδή ένα 
σύνολο 25.250.352 χρυσών γαλλικά φράγκων, 
κατώτερο του προϋπολογισθέντος κατά 750.000 
φράγκα. Σε αυτό το ποσό θα πρέπει να προστε-
θούν 1.752.433 δραχμές για «έξοδα επιστασίας, 
παραλαβής και ναύλα πληρωμάτων»26 (520 άν-
δρες για κάθε πλοίο, περιλαμβανομένου του επι-
τελείου του, αποτελούμενο από τον κυβερνήτη και 
15 αξιωματικούς). Το αναγκαίο προσωπικό για την 
επάνδρωσή τους συγκροτήθηκε με «αποψίλωση» 
του πληρώματος των άλλων πλοίων27 .

Τα πλοία που παραγγέλθηκαν ήταν διπλέλικα, 
είχαν εκτόπισμα 4.900 τ. και ταχύτητα 14,5 κ, που 
μπορούσε να αυξηθεί σε 17,5 κ. για μικρό χρονι-
κό διάστημα. Είχαν θωράκιση 12-30 εκατ. στην 
ίσαλο, 7,5 εκατ. στο κατάστρωμα και 35 εκατ. περί 
το μέσον. Έφεραν χαλύβδινο έμβολο, διπλό σκά-
φος και διέθεταν 118 στεγανά διαμερίσματα. Ο 

26 Απολογισμός του κατά την περίοδο 1886-1890 υπουργού των 
Ναυτικών Γ. Θεοτόκη στη Βουλή (Νέα Εφημερίς της 19ης Ιου-
λίου 1892, π.ημ.).

27Νέα Εφημερίς, φύλλα της 26ης Οκτωβρίου και της 1ης Σεπτεμ-
βρίου 1889 (π.ημ.).

οπλισμός τους ήταν τρία πυροβόλα (Canet) των 
27 εκατ., πέντε (Canet) των 15 εκατ. και τρεις 
τορπιλοσωλήνες (έναν σταθερό, επάνω από την 
ίσαλο, στην πλώρη και δύο περιστρεφόμενους 
πλευρικούς στο κατάστρωμα)28 . Τα επόμενα έτη, 
όπως θα αναφερθεί πιο κάτω, προστέθηκε αριθ-
μός ελαφρύτερων πυροβόλων.

Η εποπτεία της ναυπήγησης ανατέθηκε, με 
ειδική σύμβαση, στον Dupont, ο οποίος έπαυσε 
να αποτελεί μέλος της Γαλλικής Αποστολής και 
τέθηκε υπό τις άμεσες διαταγές του υπουργείου 
των Ναυτικών, με τον μακροσκελή τίτλο του «αρ-
χηγού της Υπηρεσίας Εποπτείας των Εμπιστευ-
θεισών εις την Βιομηχανίαν Εργασιών παρά της 
Βασιλικής Κυβερνήσεως» (κατά άλλη πηγή Chef 
du Service de la Surveillance des Travaux de la 
Construction des Cuirassés Helléniques). Παράλ-
ληλα, η κυβέρνηση τον διόρισε αποκλειστικό εκ-
πρόσωπό της για την εκτέλεση της σύμβασης και 
τον διαπίστευσε ως αντιπρόσωπο του ελληνικού 
υπουργείου των Ναυτικών στο γαλλικό αντίστοιχο. 
Ως Έλληνας βοηθός του ορίστηκε ο ανθυποναυ-
πηγός Γεώργιος Βίμπος. Για την εκχώρηση τόσο 
σημαντικών αρμοδιοτήτων σε ξένο αξιωματικό, 
και πέρα από την εκτίμηση που συγκέντρωνε ο 
Dupont, θα πρέπει να ληφθεί υπ’ όψιν και ότι την 
εποχή εκείνη υπήρχε έλλειψη Ελλήνων αξιωμα-
τικών επαρκούς πείρας και κατάρτισης για να 

28 Για τα σχέδια των Ψαρών και της Ύδρας βλ. στο ΕΛΙΑ/ΜΙΕΤ, 
αρχείο αντιναυάρχου Σ. Δούσμανη, φάκ. 10, υποφάκ. 1.

Το θωρηκτό «ΣΠΕΤΣΑΙ» σε λαϊκή ζωγραφική (Υπηρεσία Ιστορίας Ναυτικού).
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αναλάβουν την εποπτεία εκτέλεσης ενός τόσο με-
γάλου έργου. Πρέπει, επίσης, να σημειωθεί ότι το 
γαλλικό υπουργείο των Ναυτικών παρέσχε ευρεία 
συνδρομή στον Dupont, τόσο σε προσωπικό όσο 
και σε κάθε είδους διευκολύνσεις. Από τις ανα-
φορές των Dupont και Βίμπου συνάγεται ότι όλες 
οι εργασίες εκτελέστηκαν με δραστηριότητα και 
επιμέλεια και ότι χρησιμοποιήθηκαν εξαιρετικής 
ποιότητας υλικά. Σημειώνεται ότι σχετικό έγγραφο 
της Ελληνικής Κυβέρνησης αναφέρει τον Dupont 
ως «δημιουργό του τύπου (créateur du type)» των 
τριών θωρηκτών29.

Το αποτέλεσμα υπήρξε απόλυτα θετικό: Ήταν 
για την εποχή τους πλοία προηγμένης τεχνολογί-
ας, διέθεταν ισχυρό οπλισμό, είχαν ικανοποιητική 
ταχύτητα και γενικά ανταποκρίνονταν προς τις 
ανάγκες της Ελλάδας. Βεβαίως, η αντιπολίτευση 
έβαλε στην Βουλή κατ’ αυτών με σειρά επερωτή-
σεων, άλλων σοβαρού περιεχομένου και άλλων 
διασκεδαστικών, όπως ότι «τα καταστρώματα […] 
επιστρώθησαν διά σιδηροελασμάτων, επί των 
οποίων η βάδισις […] των γυμνοπόδων ναυτών 
μας εν καιρώ θέρους καθίσταται αδύνατος» και 
ζητήθηκε η επικάλυψή τους έστω και «διά κοινού 
ξύλου»30 . Όπως θα αναφερθεί πιο κάτω, τελικώς 
τοποθετήθηκε ξύλινη επίστρωση όχι, βέβαια, για 
τους λόγους που είχε επικαλεστεί ο βουλευτής 
Πόρου και Τροιζηνίας Νικόλαος Δουζίνας, αλλά 
επειδή δεν είχε εξαρχής τοποθετηθεί λόγω του 
«εσπευσμένου» απόπλου των Σπετσών από τα 
ναυπηγεία που είχαν κατασκευάσει το πλοίο. Αλλά 
και ο ίδιος ο Δηλιγιάννης δεν δίστασε να φωνάξει 
ότι «ο φορομπήχτης Τρικούπης επέταξε στη θά-
λασσα τόσα εκατομμύρια του ελληνικού λαού για 
να φέρη τρία σαπιοκάραβα, των οποίων οι θώρα-
κες είναι κατασκευασμένοι από σαρδελοκούτια», 
ενώ οι πολιτικοί οπαδοί του ωρύονταν «κάτω ο 
πετρέλαιος, κάτω τα σαρδελοκούτια».         

29 Υποναυάρχου Σ. Λυκούδη, Ο Ναύαρχος Lejeune και η Πρώτη 
Οργανωτική του Πολεμικού Ναυτικού μας Γαλλική Αποστολή, 
περιοδικό Ναυτική Επιθεώρησις, τεύχος 182 (Μάρτιος 1940), 
σελ. 190.

 Για τη ναυπήγηση των τριών θωρηκτών βλ. και πλοιάρχου Γ. 
Μεζεβίρη Το Ναυτικόν Πρόγραμμα προ Πεντηκονταετίας και η 
Γαλλική Ναυτική Αποστολή, στο περιοδικό Ναυτική Επιθεώρη-
σις, τεύχος 134 (Φεβρουάριος 1935).

30 Πρακτικά των Συνεδριάσεων της Βουλής, Περίοδος ΙΑ΄,  Σύ-
νοδος Δ΄, 9.10.1889–19.2.1890, Συνεδρίαση ΜΣΤ΄ της 20ης 
Δεκεμβρίου 1889 (π.ημ.), σσ. 275-276.

Από την εφημερίδα Καιροί της 24ης Ιανουα-
ρίου 1890 (π.ημ.) έχουμε την περιγραφή της «βά-
πτισης» των Ψαρών:
«Το θωρηκτόν είχε περικοσμηθή διά πολυαρίθ-
μων γαλλικών και ελληνικών σημαιών [… προσ-
δίδουσαι] εις το πλοίον εύθυμον θέαν ζωής και 
κινήσεως. Η αίθουσα της πρύμνης είχε επιστρωθή 
δι’ ερυθρού εριούχου, κοσμηθή δε διά σημαιών 
και δένδρων. Εν τη αιθούση ταύτη είχε σχηματι-
σθή βωμός δι’ εικόνων, σημαιών, κανδύλων και 
κλάδων. Την θρησκευτικήν τελετήν ετέλεσεν ο 
αρχιμανδρίτης Ζιγαβινός, ιερεύς της εν Μασσαλία 
εκκλησίας […]».

Και παρακάτω, το δημοσίευμα αναφέρει ότι 
ανάδοχος του πλοίου ήταν ο πρεσβευτής στο Πα-
ρίσι Νικόλαος Δηλιγιάννης και ότι ανάμεσα στους 
επισήμους που παρέστησαν ήταν ο κυβερνήτης 
της Ύδρας πλοίαρχος Μάρκος Βότσαρης ως αντι-
πρόσωπος του υπουργού των Ναυτικών, ο ναύ-
αρχος Lejeune, ο αρχιναυπηγός Dupont, ο ναυπη-
γός Γεώργιος Βίμπος και ο λογοτέχνης Δημήτριος 
Βικέλας.

Εκτός από την αντιπολιτευτική στάση στη Βου-
λή, λάβρος υπήρξε και ο «δηλιγιαννικός» τύπος , 
ο οποίος, αναλύοντας τα τεχνικά και ναυτικά χα-
ρακτηριστικά των θωρηκτών και επικαλούμενος 
επιστολές ανδρών του πληρώματος παραλαβής 
τους, τα αξιολόγησε ως «δήθεν πολεμικά πλοία 
[…], ανίκανα προς πλουν και προς πόλεμον [… τα 
οποία …] θα συνετελέσωσιν ασφαλώς εις πλήρη 
καταστροφήν του πολεμικού ημών Ναυτικού». Το 
γεγονός ότι επρόκειτο για πλοία τα οποία, όπως 
προαναφέρθηκε, είχαν σχεδιαστεί ειδικώς για τις 
ελληνικές ανάγκες και δεν ανήκαν σε μία ήδη δο-

Το θωρηκτό «ΨΑΡΑ» (Ναυτικό Μουσείο Ελλάδος).
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κιμασμένη κλάση, οδήγησε στη δημοσίευση ότι «τα 
μεγάλα του σχεδίου και της κατασκευής ελαττώ-
ματα τα καθιστούν άχρηστα και επικίνδυνα προς 
πλουν και προς πόλεμον [και ότι] ουδείς Έλλην 
αξιωματικός θα ανελάμβανε την ευθύνην παρα-
δοχής αχρήστου πλοίου». Σε άλλο δημοσίευμα 
αναφέρεται ότι «αι μηχαναί και οι υποστάται των 
τηλεβόλων έχουσι, ως φαίνεται, κατασκευασθή εκ 
μολύβδου, χάριν ευκολίας» (!). Η πολεμική κατά 
των νέων θωρηκτών κράτησε, σχεδόν καθημερι-
νώς, επί μήνες31 . Στην «φωτιά» έριξε «λάδι» και 
ένα ατύχημα που συνέβη στην Ύδρα στις αρχές 
Ιουνίου του 1890 (είχε καθελκυστεί στις 3/14 Μά-
ιου 1889): Ενώ το πλοίο έβγαινε από τη δεξαμενή 
του Σαιν Ναζέρ με τη βοήθεια πλοηγού, προσέ-
κρουσε με δύναμη στο κρηπίδωμα και, κατόπιν, σε 
ένα άλλο πλοίο. Ως αποτέλεσμα της πρόσκρουσης, 
έσπασε το πρωραίο έμβολο της Ύδρας και κατα-
κλύστηκε το πρωραίο διαμέρισμα, καθιστώντας 
την, κατά την εφημερίδα, «άχρηστον ερείπιον»!32  

Αλλά και οι δοκιμές των Σπετσών (καθελκύ-
στηκε στις 14/26 Οκτωβρίου 1889), έδωσαν λα-
βή για αρνητικά σχόλια, δεδομένου ότι κατ’ αυτές 
παρουσιάστηκε κάποιο πρόβλημα στο προωστήριο 
σκεύος και σοβαρότερη ζημιά στο μεγάλο πρυ-
μναίο πυροβόλο33 . 

Τελικά, το Σπέτσαι, με κυβερνήτη τον πλοίαρ-
χο Κωνσταντίνο Σαχτούρη, ύπαρχο τον πλωτάρχη 
Παντελή Μπούμπουλη και Α΄ μηχανικό τον μηχα-
νικό Α΄ τάξης Μιχαήλ  Καψάλη, απέπλευσε από 
το Χερβούργο στις 4/16 Οκτωβρίου 1890 χωρίς 
να επισκευαστούν οι ζημιές του και κατέπλευσε 
στον Πειραιά στις 24 Οκτωβρίου/4 Νοεμβρίου. 
Ήταν το πρώτο από τα τρία αδελφά του πλοία που 
έφθανε στην Ελλάδα. Από νωρίς το πρωί πλήθη 
κόσμου είχαν συγκεντρωθεί στον Φάληρο και τον 
Πειραιά, περιμένοντας με ανυπομονησία να δουν 
το καινούργιο πλοίο. Όταν πια στις 10 το πρωί ο 
σηματοφορικός σταθμός στην κορυφή της πειρα-
ϊκής χερσονήσου ύψωσε το συμφωνημένο σήμα, 
όλοι έσπευσαν στην Ηετωνεία ακτή του Πειραιά 
(στη δυτική πλευρά του Κεντρικού Λιμένα, μετά 
τον Προλιμένα) όπου θα έδενε το θωρηκτό, ενώ 

31 Εφημερίδα Καιροί της περιόδου Απριλίου-Νοεμβρίου 1890 
και, ειδικότερα της 17ης Απριλίου, 6ης και 19ης Ιουνίου, 23ης 
Αυγούστου, 7ης Οκτωβρίου και 5 Νοεμβρίου 1890 (π.ημ.).

32 Εφημερίδα Καιροί της 6ης Ιουνίου 1890 (π.ημ.). Βλ. και Νέα 
Εφημερίδα της 24ης Ιουλίου 1890 (π.ημ.).

33 Εφημερίδα Καιροί της 5ης Οκτωβρίου 1890 (π.ημ.).

άλλοι έβγαιναν με λέμβους να το προϋπαντή-
σουν. Συγχρόνως, έπλευσε να το συναντήσει και 
το τορπιλοβόλο 12 με τον βασιλόπαιδα Γεώργιο, 
το οποίο ακολούθησε τις Σπέτσες έως την είσοδο 
του λιμανιού. Τα πληρώματα των άλλων πλοίων 
είχαν ανέλθει στις κεραίες των ιστών και ζητω-
κραύγαζαν. Οι πανηγυρισμοί του πλήθους ήταν 
απερίγραπτοι, καθώς πρώτη φορά έβλεπαν τόσο 
μεγάλο και ισχυρό πλοίο με ελληνική σημαία. Χει-
ροκροτήματα, ζητωκραυγές, συγκίνηση και δά-
κρυα χαράς. Επικρατούσε φρενίτιδα. Όλοι ήθελαν 
να ανέβουν σε αυτό και ο Σαχτούρης, βλέποντας 
τον ενθουσιασμό του πλήθους, έδωσε την άδεια. 
Μέσα σε ελάχιστο χρόνο, όλα τα διαμερίσματα του 
πλοίου είχε γεμίσει κόσμο που θαύμαζε τα μεγάλα 
πυροβόλα και το λοιπό οπλισμό του σκάφους34 . Η 
επίσκεψη του κοινού συνεχίστηκε και την επόμενη 
μέρα με τα ίδια συναισθήματα και εντυπώσεις. Λί-
γες μέρες αργότερα, το επισκέφθηκε ο ασιλεύς με 

34 Νέα Εφημερίς της 25ης και της 26ης Οκτωβρίου 1890 (π.ημ.).

Ο Κωνσταντίνος Κουμουνδούρος ως Υπουργός των Ναυ-
τικών
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όλη τη βασιλική οικογένεια.
Ωστόσο, ακόμη και τότε, μερίδα του τύπου 

δεν έπαυσε τα εμπαθή δημοσιεύματα. Στις αρχές 
Απριλίου του 1891, μετά από δύο δοκιμαστικούς 
πλόες παρουσία επιτροπής35, το επισκευασμένο 
πλέον προωστήριο σκεύος των Σπετσών παρα-
δόθηκε από τον Γάλλο Α΄ μηχανικό Bonival στον 
Έλληνα ομόλογό του, ενώ το βεβλαμμένο εξάρ-
τημα του πρυμναίου πυροβόλου εξαρμόστηκε και 
στάλθηκε στη Γαλλία για επισκευή36. Μάλιστα, ο 
υπουργός των Ναυτικών Κωνσταντίνος Κου-
μουνδούρος, στέλεχος της μέχρι πρότινος αντιπο-
λίτευσης, ο οποίος παρακολούθησε και τους δύο 
δοκιμαστικούς πλόες, εκφράστηκε εγκωμιαστικά 
για το πλοίο και τις δυνατότητές του37. Κατά την 
επιστροφή του στον Πειραιά, το θωρηκτό πέρασε 
από τα ηρωικά ναυτικά νησιά Σπέτσες και Ύδρα 
χωρίς, όμως, να σταματήσει. Πλήθη κόσμου είχαν 
συγκεντρωθεί στις παραλίες και χαιρετούσαν το 
πλοίο, ενώ οι καμπάνες των εκκλησιών κτυπούσαν 
χαρμόσυνα38 .  

Στις 16/28 Μαΐου 1891 η Ύδρα, με κυβερνή-
τη τον Μάρκο Βότσαρη, έχοντας ήδη την ξύλινη 
επίστρωση του καταστρώματός της, απέπλευσε 
με καθυστέρηση από το Σαιν Ναζέρ και, ύστερα 
από ένδεκα μέρες, κατέπλευσε στον Πειραιά, με 
ενδιάμεση στάση στο Αλγέρι για ανθράκευση και 
παραλαβή ύδατος για τους λέβητες. Κατά την εί-
σοδό της στον Πειραιά έγινε και αυτή δεκτή με 
ενθουσιασμό από το συγκεντρωμένο πλήθος και 
από τα πληρώματα των άλλων πλοίων39.

35 Η επιτροπή αποτελείτο από τον Κυβερνήτη των Σπετσών πλοί-
αρχο Κωνσταντίνο Σαχτούρη, τον πλοίαρχο  Αντώνιο Βατσαξή, 
τον αντιπλοίαρχο Γεώργιο Μυργιαλή και τους μηχανικούς του 
Ναυτικού Δημήτριο Λαζαρίμο, Νικόλαο Νικητόπουλο και Αδάμ 
Αδάμ. Αν και με τη γάστρα ακαθάριστη, το πλοίο επέτυχε ταχύ-
τητα 16 κόμβων (Νέα Εφημερίς της 7ης Απριλίου 1991, π.ημ.). 
Για το πλήρες κείμενο της αναφοράς της επιτροπής βλ. Γ.Α.Κ., 
Υπουργείον των Ναυτικών, θυρ. 7, φακ. 1 (1891), Επισκευαστι-
καί Εργασίαι και Σχετικαί Δαπάναι, αναφορά της 10ης Απριλίου 
1891 (π.ημ.).

36 Νέα Εφημερίς της 12ης, 13ης και 31ης Μαρτίου 1891 (π.ημ.). 
Κατά συμβατική υποχρέωση, επί ένα εξάμηνο τα καθήκοντα 
Α΄ μηχανικού θα ασκούνταν από Γάλλο, καθορισμένο από το 
ναυπηγείο.

37 Νέα Εφημερίς της 21ης Μαρτίου 1891 (π.ημ.).
38 Νέα Εφημερίς της 7ης Απριλίου 1991, π.ημ.). 
39 Νέα Εφημερίς της 28ης Μαΐου 1891 (π.ημ.). Κατά την ίδια 

εφημερίδα της 19ης Μαρτίου 1891 (π.ημ.), η καθυστέρηση 
του απόπλου οφειλόταν σε δικαστική εκκρεμότητα που είχε 
ανακύψει ανάμεσα στην εταιρεία Forges et Chantiers de la 
Méditerranée και την υπεργολήπτρια εταιρεία στην οποία είχε 
ανατεθεί η ναυπήγηση της Ύδρας.

Στο μεταξύ, τα Ψαρά είχαν ήδη καθελκυστεί 
στις 11/23 Ιανουαρίου 1890). Και αυτό είχε τη 
μικρή περιπέτειά του, καθώς τον Δεκέμβριο του 
1890 ένα εμπορικό ατμόπλοιο επέπεσε επ’ αυτού 
ενώ ήταν παραβεβλημένο και στρέβλωσε δύο από 
τα πτερύγια της αριστερής έλικάς του. Το θωρη-
κτό εισήλθε στη δεξαμενή, αφαιρέθηκε η έλικα και, 
στη συνέχεια, τοποθετήθηκε νέα. Ωστόσο φαίνε-
ται ότι ο υπουργός των Ναυτικών Κουμουνδούρος 
πρέπει να βρέθηκε υπό ισχυρή πολιτική πίεση με 
τα διαδοχικά συμβάντα στα θωρηκτά, γιατί μόνο 
έτσι εξηγείται η πολύ οξεία επιστολή που αμέ-
σως απέστειλε στον κυβερνήτη της Ύδρας Μάρ-
κο Βότσαρη, ως τον αρχαιότερο κυβερνήτη των 
παραλαμβανομένων πλοίων. Σε αυτήν, η οποία 
κοινοποιείτο στον κυβερνήτη των Ψαρών, πλοί-
αρχο Μιλτιάδη Σαχτούρη και παρόλο που εκ των 
πραγμάτων τα Ψαρά δεν είχαν καμία υπαιτιότητα, 
ανέφερε: «Πιστεύομεν, αδιστάκτως, ότι εννοείτε το 
ύψος της εντολής σας και το καθήκον όπερ έχετε 
προς την Πατρίδα και το όνομά σας και ότι θέλετε 
προσπαθή, όσον εξαρτάται από σας, εις το να μη 
επαναληφθώσι τα από μακρού χρόνου επισυμβά-
ντα δυστυχήματα εις τα ατυχή ταύτα πλοία μας. 
Δεν θα πρέπει να λησμονείτε το χρήμα ο κατέβαλε 
το κράτος διά την ναυπήγησιν αυτών. Η επιστολή 
συνέχιζε μέχρι το τέλος στο ίδιο ύφος, καταλήγο-
ντας ότι το υπουργείο δεν πιστεύει ότι η προς τον 
Βότσαρη εμπιστοσύνη θα διαψευστεί40!    

Τελικά, τα Ψαρά απέπλευσαν από το Χερβούρ-
γο στις 12/24 Αυγούστου 1891, με κυβερνήτη τον 
Μιλτιάδη Σαχτούρη και Α΄ μηχανικό τον μηχανικό 
Α΄ τάξης Ιωάννη Μπούχλα41. Δύο μέρες ενωρίτε-
ρα είχε επισκεφθεί το πλοίο ιδιωτικά ο Τρικούπης 
στο Χερβούργο, ο οποίος, περιερχόμενος τους 
χώρους και τα διαμερίσματά του, ζητούσε εξηγή-
σεις για τα πάντα42. Το θωρηκτό κατέπλευσε στον 
Πειραιά μετά δεκαέξι μέρες, σταματώντας και αυτό 
στο Αλγέρι για ανθράκευση και ύδρευση. Και πάλι 
επαναλήφθηκε η ίδια πανηγυρική υποδοχή43. Λί-

40 Έγγραφο του υπουργείου των Ναυτικών με αριθ. πρωτ. 26430 
της 19ης Δεκεμβρίου 1890 (π.ημ.) στα Γ.Α,Κ., θυρ. 7, φακ. 1, 
Επισκευαί και Δαπάναι, όπου και η λοιπή αλληλογραφία σχετικά 
με το συμβάν της έλικας.

41 Ενδιαφέρον παρουσιάζει ότι εκτός από τον Μπούχλα, τα στε-
λέχη της μηχανής των Ψαρών  ήταν δύο ακόμη αξιωματικοί, 
τρεις αρχικελευστές, 4 κελευστές και 9 υποκελευστές. Ανάλογη 
δύναμη θα είχαν και τα άλλα δύο θωρηκτά.

42 Ακρόπολις της 16ης Αυγούστου 1891 (π.ημ.).
43 Νέα Εφημερίς της 22ας και 29ης Αυγούστου 1891 (π.ημ.).
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γους μήνες αργότερα, στις 8/10 Νοεμβρίου 1891,  
οικογένεια του ναυμάχου του Αγώνα Αποστόλη 
παρέδωσε στον κυβερνήτη του πλοίου τη σημαία 
της νήσου των Ψαρών που είχε χρησιμοποιηθεί 
το 1821 και την οποία φύλασσε ως οικογενειακό 
κειμήλιο44.

Ενδιαφέρον παρουσιάζει το περιεχόμενο δύο 
αναφορών που ο Μιλτιάδης Σαχτούρης υπέβαλε 
στο υπουργείο των Ναυτικών (την μία από το Αλ-
γέρι και την άλλη μόλις κατέπλευσε στον Πειραιά) 
σχετικά με την «διαγωγή» των Ψαρών και του 
προωστήριου σκεύους των κατά τον πλουν προς 
την Ελλάδα. Σε αυτές αναφέρει ότι οι μηχανές και 
οι λέβητες λειτούργησαν «λίαν ικανοποιητικώς, 
χωρίς καμμίαν έλλειψιν» και ότι οι θερμοκρασίες 
στα μηχανοστάσια ανήλθαν στους 39ο και 36ο, 
αντίστοιχα, αλλά στη Μεσόγειο έφθασαν τους 
45ο. Ο πλους στον Ατλαντικό Ωκεανό είχε γίνει 
υπό σχετικά κακές συνθήκες θάλασσας, το δε 
πλοίο ελάμβανε κλίσεις της τάξης των 14ο-16ο. 
Ένα άλλο που ανέφερε ο Σαχτούρης ήταν ότι το 
πλοίο «άκουγε» εύκολα στο πηδάλιο, ότι είχε μικρό 
κύκλο στροφής, αλλά ότι σε περίπτωση απότομων, 
μεγάλων γωνιών πηδαλίου ελάμβανε κλίσεις λό-
γω του στενού σκάφους και των βαρών πάνω 
από το κατάστρωμα. Για την αντιμετώπιση τούτου, 

44 Εφημερίδα Ακρόπολις της 9ης Νοεμβρίου 1891 (π.ημ.).

ιδίως όταν μειωνόταν το απόθεμα γαιανθράκων, 
πρότεινε την τοποθέτηση έρματος45.  

Στο μεταξύ, στις 30 Ιουνίου/12 Ιουλίου 1891, 
το Σπέτσαι απέπλευσε γιά την Τουλώνα προκει-
μένου να δεξαμενιστεί, να επισκευαστεί η βλάβη 
του πρυμναίου πυροβόλου και να τοποθετηθούν 
μερικοί επιπλέον ανεμοδόχοι για τη βελτίωση του 
αερισμού και την μείωση της θερμοκρασίας στα 
διαμερίσματα πρόωσης, καθώς και για να τοπο-
θετηθεί η ξύλινη επίστρωση του καταστρώματος46. 
Στις 9/21 Ιανουαρίου 1892, έχοντας ολοκληρώ-
σει τις εργασίες, απέπλευσε από την Τουλώνα και 
κατέπλευσε στον Πειραιά στις 13/25 του ιδίου 
μηνός47. 

Αλλά και το Ψαρά είχε αναχωρήσει από το 
Χερβούργο χωρίς ξύλινη επίστρωση του κατα-
στρώματος. Έτσι, στις 5/17 Ιουλίου 1892, απέ-
πλευσε και αυτό γιά την Τουλώνα, όπου εκτέλεσε 
ανάλογες εργασίες και εργασίες δεξαμενισμού. 

45 Αναφορές Ψαρών 251/17 Αυγούστου 1891 (π.ημ.) και 258/28 
Αυγούστου 1891 (π.ημ.) στα Γ.Α.Κ., Υπουργείον των Ναυτικών, 
θυρ. 7, φάκ. 1 (1891), Επισκευαστικαί Εργασίαι και Σχετικαί 
Δαπάναι. Αντίστοιχες αναφορές των Ύδρας και Σπετσών δεν 
εντοπίστηκαν.

46 Νέα Εφημερίς της 30ης Ιουνίου και της 19ης Αυγούστου 1891 
(π.ημ.). Σημειώνεται ότι μέχρι το 1912 που τέθηκαν σε λειτουρ-
γία οι μόνιμες δεξαμενές του Πειραιά δεν υπήρχε δυνατότητα 
δεξαμενισμού των θωρηκτών στην Ελλάδα. Μάλιστα τα «εγκαί-
νιά» τους έγιναν με τα Ψαρά τον Αύγουστο του 1912.

47 Νέα Εφημερίς της 14ηςΙανουαρίου 1892 (π.ημ.).

Επίσκεψη του πρώην πρωθυπουργού Χαριλάου Τρικούπη στο θωρηκτό «ΨΑΡΑ» τον Αύγουστο του 1891. Δεξιά του ο 
κυβερνήτης του πλοίου αντιπλοίαρχος Μιλτιάδης Σαχτούρης (Ναυτικό Μουσείο Ελλάδος).
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Από εκεί αναχώρησε μετά ενάμισι μήνα, κατά δε 
τον πλου επιστροφής στην Ελλάδα σταμάτησε στη 
Γένοβα προκειμένου να λάβει μέρος στις ναυτικές 
εορτές της πόλης48.

Πιο επάνω ελέχθη ότι μετά την παραλαβή των 
τριών θωρηκτών ο οπλισμός τους επαυξήθηκε 
με αριθμό ελαφρύτερων πυροβόλων. Ο λόγος 
ήταν να μπορούν να αντιμετωπίσουν επιτυχώς 
τα τορπιλοβόλα, τον πλέον επίφοβο για τα βαρέα 
πλοία αντίπαλο. Σε αναφορά της Διεύθυνσης Πυ-
ροβολικού των ναυπηγείων Forges et Chantiers 
de la Méditerranée του Δεκεμβρίου του 1896 ως 
κύρια αιτία για την μη εγκατάστασή τους από την 
αρχή αναφέρεται η μη ύπαρξη ταχυβόλων μέσου 
διαμετρήματος, άκαπνης πυρίτιδας κατά την επο-
χή του σχεδιασμού των θωρηκτών49. Το ζήτημα 
είχε ήδη ανακύψει από το 1892 και είχαν συσταθεί 
διάφορες επιτροπές για την εξέτασή του. Τελικά, 
τον Δεκέμβριο του 1895 η επιτροπή εισηγήθη-
κε την προσθήκη ενός ταχυβόλου των 100 χιλ. 
(Canet), οκτώ ταχυβόλων των 65 χιλ. (Canet) και 
τεσσάρων των 47 χιλ., καθώς και 12 πολυβόλων 
Hotchkiss. Η εργασία θα γινόταν σε ναυπηγείο 
στην Τουλώνα, όπου η εταιρεία διέθετε ναυπηγείο. 
Η Ύδρα κατέπλευσε στην Τουλώνα τον Ιούλιο του 
1896 και στα τέλη του ιδίου έτους κατέπλευσαν 
και τα Σπέτσαι και Ψαρά. Ωστόσο, τα δύο τελευταία 
πλοία επανέπλευσαν εσπευσμένως στην Ελλάδα 
τον Φεβρουάριο του 1897, λόγω της ελληνο-
τουρκικής κρίσης, χωρίς την εγκατάσταση των 
ταχυβόλων. Αντίθετα, η Ύδρα επέστρεψε εγκαί-
ρως με μερικώς ολοκληρωμένες τις εργασίες, 
για να λάβει μέρος στις ναυτικές επιχειρήσεις της 
Κρήτης των αρχών του 1897. Παράλληλα έγιναν 
στο πλοίο και διάφορες μετασκευές που απαιτού-
νταν για την λειτουργία και εξυπηρέτηση του νέου 
οπλισμού (πυριτιδαποθήκες, αναχορηγίες κ.λπ.). 
Οι εργασίες που δεν πρόλαβαν να εκτελεστούν 
στην Ύδρα ήταν η αφαίρεση του μεσαίου ιστού, 
η σμίκρυνση του πρυμναίου και η τοποθέτηση και 
δευτέρου θωρακίου στον πρωραίο (αυτόν της 
γέφυρας) και τον μεσαίο ιστό, υπό την παρακο-
λούθηση του ανθυποναυπηγού Παναγιώτη Πολίτη. 

48 Νέα Εφημερίς της 31ης Μαΐου, 6ης Ιουνίου και 30ης Σεπτεμ-
βρίου 1892 (π.ημ.).

49 Société Anonyme des Forges et Chantiers de la Méditerranée, 
Direction de l’Artillerie, Δεκέμβριος 1896 (ΕΛΙΑ/ΜΙΕΤ, Αρχείο Σ. 
Δούσμανη, φακ. 3).

Σημειώνεται ότι τα ταχυβόλα των 47 χιλ. θα εγκα-
θίσταντο, ανά δύο, στα θωράκια των ιστών50. Όλες 
οι εκκρεμείς εργασίες εκτελέστηκαν στην Ελλάδα 
την περίοδο 1898-1902.

Με διαταγή του υπουργού των Ναυτικών Νι-
κολάου Λεβίδη, η επιστασία της κατασκευής των 
ταχυβόλων, των δοκιμών και της παραλαβής τους 
και κάθε τι σχετικού, ανατέθηκε στον ανθυποπλοί-
αρχο Σοφοκλή Δούσμανη, ο οποίος απεστάλη προς 

50 Βλ. Δημοσιεύσεις Ανακοινούμεναι τοις Αξιωματικοίς του Πολε-
μικού Ναυτικού, έτος Β΄ (1896), τεύχος Ε΄,  σσ. 191-192 και 
λογιστή Β. Καψαμπέλη Ναυτικόν Εγκόλπιον Ημερολόγιον του 
1897 Έτους, σσ. 28-29.

 Για την μελέτη της εγκατάστασης δευτερεύοντα οπλισμού στα 
θωρηκτά είχε συσταθεί από το 1892 ειδική επιτροπή, απο-
τελούμενη από τον υποναύαρχο Γεώργιο Σταματέλλο  (ως 
πρόεδρο), τον βασιλόπαιδα πλωτάρχη Γεώργιο, τους αντι-
πλοιάρχους Ηλία Κανελλόπουλο και Επαμεινώνδα Κριεζή, τον 
ναυπηγό Άγγελο Αναστασίου και τον ταγματάρχη πυροβολικού 
Παναγιώτη Δαγκλή (Νέα Εφημερίς της 10ης Αυγούστου και 
της 13ης και 15ης Σεπτεμβρίου 1892 (π.ημ.). Τον Οκτώβριο 
του 1895 συστάθηκε νέα επιτροπή (εφημερίδα Καιροί της 
4ης Οκτωβρίου 1895, π.ημ.). Τέλος, τον Δεκέμβριο του ιδίου 
έτους, επιτροπή προεδρευόμενη από τον αρχηγό της Θωρη-
κτής Μοίρας πλοίαρχο Δημήτριο Κριεζή και αποτελούμενη από 
τους πλοιάρχους Γεώργιο Αποστόλη και Γεώργιο Μυργιαλή, 
τους αντιπλοιάρχους βασιλόπαιδα Γεώργιο, Κωνσταντίνο Χα-
τζηκυριάκο και Κωνσταντίνο Κοτζιά και τον ανθυποπλοίαρχο 
Λυκούργο Τσουκαλά, εισηγήθηκε για το καλλίτερο σύστημα 
του δευτερεύοντος οπλισμού των θωρηκτών, καθόσον, χωρίς 
τα ταχυβόλα τα πλοία αυτά ήταν «εντελώς εκτεθειμένα εις τα 
επιθέσεις των ναρκοβόλων [δηλ. των τορπιλοβόλων] και επο-
μένως άχρηστα προς ναυμαχίαν» (εφημερίδα Καιροί της 20ης 
και 22ας Δεκεμβρίου 1895, π.ημ.).  

Η Σημαία των ΨΑΡΩΝ στην επανάσταση
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τούτο στη Γαλλία51 .  
Με την πρόσκτηση των τριών αυτών θωρη-

κτών, αλλά και του Γεωργίου Αβέρωφ που ακο-
λούθησε μετά από μία εικοσαετία, το Ελληνικό 
Ναυτικό συγκρότησε τον κορμό της ναυτικής 
ισχύος του, η οποία του επέτρεψε να αντιπαρα-
ταχθεί επιτυχώς με τον Οθωμανικό Στόλο κατά 
τον Α΄ Βαλκανικό Πόλεμο. Όπως δε ανέφερε, 
μετά από μερικά χρόνια, ο μετέπειτα ναύαρχος 
Γρηγόριος Μεζεβίρης «τα τρία θωρηκτά απετέ-
λουν ενίσχυσιν του Ναυτικού υπερβαίνουσαν 
πάσαν προσδοκίαν και διανοίγουσαν νέους ορί-

51 Διαταγή Υπουργείου των Ναυτικών/Τμήμα Πυροβολικού 
25529/12 Νοεμβρίου 1896 (π.ημ.) στο ΕΛΙΑ/ΜΙΕΤ, Αρχείο 
Σ. Δούσμανη, φακ. 3, όπου βρίσκεται πληθώρα εγγράφων, 
σχεδίων και εντύπων δοκιμών των πυροβόλων 100, 65 και 
47 χιλ.

 Η ανάθεση ενός τόσο σοβαρού έργου σε ανθυποπλοίαρχο 
(και μάλιστα με εντολή του υπουργού να επικοινωνεί απευθεί-
ας μαζί του) μοιάζει σήμερα περίεργη. Ωστόσο, ο Δούσμανης 
ήταν ένας νεαρός αξιωματικός του οποίου οι ικανότητες και 
τα επαγγελματικά προσόντα είχαν ήδη αναγνωριστεί. Στον 
ίδιο παραπάνω φακ. 3 περιέχεται και μία μακροσκελής, εμπε-
ριστατωμένη αναφορά του, την οποία είχε συντάξει κατ’ εντο-
λήν του υπουργού, προκειμένου να εκφράσει τη γνώμη του 
επί αντικρουομένων απόψεων μελών των επιτροπών που, 
κατά καιρούς, είχαν ασχοληθεί με το θέμα της εγκατάστασης 
ελαφρού οπλισμού των θωρηκτών.   

ζοντες προς πραγμάτωσιν των ονείρων του 
έθνους»52. 

Στη διάρκεια των πρωθυπουργιών του Χα-
ριλάου Τρικούπη, κυρίως με την μετάκληση της  
γαλλικής οργανωτικής αποστολής –της πρώτης 
στην ιστορία του Ναυτικού– συντελέστηκε μία 
θεαματική, ριζική, αναδιοργάνωση του Ναυτικού. 
Εκσυγχρονίστηκε η ναυτική εκπαίδευση σε όλες τις 
βαθμίδες της, δημιουργήθηκαν κέντρα κατάταξης 
των νεοσυλλέκτων και σχολές υπαξιωματικών και 
ναυτοπαίδων, ιδρύθηκε η Σχολή Ναυτικών Δοκί-
μων, συγκροτήθηκε κανονικός ναύσταθμος στη 
Σαλαμίνα με σύγχρονα συνεργεία και μέσα, ψηφί-
στηκαν σχετικοί νόμοι και εκπονήθηκαν ναυτικοί 
κανονισμοί. Τέλος και σημαντικότατο, ναυπηγήθη-
καν στο εξωτερικό ή αγοράστηκαν πολλά πολεμικά 
πλοία, μεταξύ των οποίων τρία θωρηκτά και ένα 
ελαφρύ καταδρομικό.

52Πλοιάρχου Γ. Μεζεβίρη, Το Ναυτικόν Πρόγραμμα προ Πεντηκο-
νταετίας και η Γαλλική Ναυτική Αποστολή, περιοδικό Ναυτική 
Επιθεώρησις, τεύχος 134 (Φεβρουάριος 1935).

Το θωρηκτό «ΑΒΕΡΩΦ» (Ναυτικό Μουσείο Ελλάδος)
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Το ατμόπλοιο «ΕΝΩΣΙΣ» 
και η αιχμαλωσία του από 
κεμαλικές κανονιοφόρους το 1922

Των Παναγιώτη Γέροντα Υποπλοιάρχου (ΕΦ/Ο) ΠΝ,
Αλέξανδρου Αποστολίδη Ιστορικού Ερευνητή

Το λιμάνι της Τραπεζούντας σε φωτογραφία του 
1922. Διακρίνονται σε πρώτο πλάνο από αριστερά 
προς τα δεξιά: η κανονιοφόρος Aydin Reis, το ρυμουλ-
κό Alemdar και το μεταγωγικό Sahin (Langensiepen 
B. - Guleryuz A, Ottoman Steam Navy, 1828-1923, 
Conway Maritime Press)
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Ο Αλέξανδρος Αποστολίδης γεννήθη-
κε στην Αθήνα το 1976, από Πόντιους 
γονείς, απόγονους προσφύγων πρώτης 
γενιάς. Οι παππούδες του κατάγονταν 
από τα Σούρμενα του Πόντου και την Ρι-
ζούντα (Ρίζαιον). Μεγάλωσε στα Σούρ-
μενα Αττικής, που ανήκουν στον Δήμο 
Ελληνικού-Αργυρούπολης. Απόφοιτος 
Γεν. Λυκείου Ελληνικού, σπούδασε Λο-
γιστικά και Λογιστική Κόστους σε Ιδιω-
τικό ΙΕΚ. Λάτρης της Ιστορίας από παιδί, 
με έμφαση στην Ιστορία του Ποντιακού 
Ελληνισμού. Είναι μέλος της Ένωσης 
Ποντίων Σουρμένων. Διεξάγει Ιστορική 
έρευνα για λογαριασμό του Ιστορικού 
και Λαογραφικού Μουσείου της Ενώ-
σεως, το οποίο βρίσκεται στην Πλατεία 
Σουρμένων (Λεωφ. Ιασωνίδου και Χρυ-
σάνθου Τραπεζούντος), στο Δήμο Ελ-
ληνικού-Αργυρούπολης, όπου είναι και 
η έδρα του Συλλόγου. Τέλος εργάζεται 
ως ιδιωτικός υπάλληλος σε εταιρεία 
ξυλείας. Ομιλεί την αγγλική γλώσσα.

Γεννήθηκε το 1984 στην Αθήνα, ολοκλή-
ρωσε τις εγκύκλιες σπουδές του στο Λύκειο 
της Ευαγγελικής Σχολής Σμύρνης. Σπούδα-
σε Κλασική Φιλολογία στο Πανεπιστήμιο 
Αθηνών και σήμερα υπηρετεί στο τμήμα 
ιστορικών αρχείων της Υπηρεσίας Ιστορί-
ας Ναυτικού με την ιδιότητα του Βοηθού 
Τμηματάρχη. Ομιλεί άριστα την αγγλική 
(Cambridge Proficiency) καθώς και την 
ιταλική γλώσσα (CELI-Perugia).Το διάστη-
μα αυτό παρακολουθεί το μεταπτυχιακό 
πρόγραμμα «Νεώτερη και Σύγχρονη Ιστο-
ρία» του τμήματος Πολιτικής Επιστήμης 
και Ιστορίας του Παντείου Πανεπιστημίου. 
Έχει ασχοληθεί με μεταφράσεις αρχαίων 
Ελλήνων κλασικών σε γνωστό εκδοτικό 
οίκο, ενώ σήμερα επιμελείται τα τεύχη του 
περιοδικού Ναυτική Επιθεώρηση, στο οποίο 
έχουν δημοσιευτεί άρθρα του. Ακόμη ήταν 
ο συντονιστής έκδοσης της επετειακής έκ-
δοσης της Ναυτικής Επιθεώρησης  για τα 
εκατό χρόνια από τους Βαλκανικούς Πολέ-
μους με τίτλο «1912-2012, εκατό χρόνια 
από την ναυτική εποποιία των Βαλκανικών 
Πολέμων». Επίσης, ήταν ο εκπρόσωπος του 
ΠΝ στην ομάδα συγγραφής και επιμέλειας 
του Διακλαδικού Επετειολογίου που εκδό-
θηκε από την Ελληνική Επιτροπή Στρατιωτι-
κής Ιστορίας. Τέλος ήταν ο συγγραφέας του 
συνοδευτικού φυλλαδίου στην ηλεκτρονι-
κή έκδοση του Μητρώου Πλοίου του Θ/Κ 
Γεώργιος Αβέρωφ που κυκλοφόρησε από 
την ΥΙΝ. Στα φοιτητικά του χρόνια συνερ-
γάστηκε με το φοιτητικό περιοδικό Καλειδο-
σκόπιο. Ο πατέρας του ήταν εν αποστρατεία 
αξιωματικός του ΠΝ.

Το λιμάνι της Τραπεζούντας σε φωτογραφία του 
1922. Διακρίνονται σε πρώτο πλάνο από αριστερά 
προς τα δεξιά: η κανονιοφόρος Aydin Reis, το ρυμουλ-
κό Alemdar και το μεταγωγικό Sahin (Langensiepen 
B. - Guleryuz A, Ottoman Steam Navy, 1828-1923, 
Conway Maritime Press)
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Οι συγγραφείς του παρόντος άρθρου θα ήθελαν 
να ευχαριστήσουν την Ένωση Ποντίων Σουρ-
μένων για την υλική και πνευματική βοήθεια 
καθώς και την ελεύθερη πρόσβαση στο αρχείο 
που διαθέτει. Επίσης θα ήθελαν ευχαριστήσουν 
τους Zeynep Tekin και Ibrahim Arik για τις μετα-
φράσεις των τουρκικών κειμένων, όπως και την 
Καρίνα Κοκκινασίδου για  τις μεταφράσεις των 
ρωσικών κειμένων.

Γενικά
Το παρόν πόνημα ασχολείται με την περιπέτεια 
ενός ελληνικών συμφερόντων ατμοπλοίου, του 
«Ένωσις», το οποίο συνελήφθη από δύο τουρκι-
κές κανονιοφόρους έξω από το Νοβορωσσίσκ. Το 
όλο γεγονός εντάσσεται στις παράπλευρες απώ-
λειες του Μικρασιατικού πολέμου. Η κατάληψη 
εμπορικών και επιτάκτων πλοίων είναι συνήθεις 
και ταυτόχρονα σημαντικές επιχειρήσεις, οι οποίες 
επιφέρουν σημαντικές απώλειες για αυτόν που τις 
υφίσταται. Εμπορεύματα, τρόφιμα, υλικά ακόμη και 
πολεμοφόδια δεν έχουν την δυνατότητα να «φθά-
σουν στον στόχο τους» με αποτέλεσμα την παρα-
κώλυση  της πολεμικής προσπάθειας. 

Τί είναι αυτό όμως που κάνει το «Ένωσις» να 
διαφέρει από τις άλλες περιπτώσεις; Κατά κύριο 
λόγο το εμπόρευμα. Τί μετέφερε αυτό το πλοίο; 
Γιατί οι Τούρκοι το θεώρησαν σημαντική λεία; Εν 

συνεχεία οι συνέπειες. Ποιές ήταν οι αντιδράσεις 
της ελληνικής  και τουρκικής πλευράς μετά την κα-
τάληψη του εν λόγω ατμοπλοίου; Ποιός ο διεθνής 
αλλά και ο τοπικός αντίκτυπος; Τέλος, ποιά ήταν η 
έκταση που πήρε το επεισόδιο στον Τύπο και επι-
πρόσθετα ποιά θέση κατέχει στην ιστοριογραφία;

Η έρευνα προσπαθώντας να απαντήσει στα 
προηγούμενα ερωτήματα κινήθηκε πολύπλευρα: 
ερευνήθηκαν αρχεία, όπως το ιστορικό αρχείο της 
Υπηρεσίας Ιστορίας Ναυτικού και αυτό του Υπουρ-
γείου Εξωτερικών. Παράλληλα αναζητήθηκε το 
γεγονός και οι συνέπειές του στον Τύπο (ελληνικό 
και ξένο) της εποχής. Η έρευνα τέλος δεν περιορί-
στηκε μόνο σε ελληνικές πηγές αλλά επεκτάθηκε 
σε ρώσικες και τουρκικές. 

Η παρούσα εργασία θα προσπαθήσει να απα-
ντήσει όσο το δυνατόν πιο ολοκληρωμένα στα πα-
ραπάνω ερωτήματα.

Τα χαρακτηριστικά και το ιστορικό του 
πλοίου
Το ατμόπλοιο «Ένωσις» καθελκύστηκε το 1891 
από την Kockums MV στο Malmo της Σουηδίας. 
To 1891 το πλοίο μετά από επιτυχείς δοκιμές τέ-
θηκε στην υπηρεσία της εταιρείας Franz Trelleborg 
Ångfartygs Ny. AB. Το 1918 τέθηκε στην υπηρεσία 
της εταιρείας Franz Rederi  A/B Baltaic – France, 
Goteborg. Το 1920 αγοράστηκε από τον εφοπλι-

Το θέατρο των γεγονότων ο μαρτυρικός Πόντος. 
Υπόμνημα:  1. Νοβορωσσίσκ, 2. Γκελεντζίκ, 3. Ριζούντα, 4. Τραπεζούντα. (πηγή: Google maps)
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στή Γεώργιο Δρακούλη (G. A. Drakoulis). Στις 26 
Απριλίου του 1922 κατελήφθη από την τουρκι-
κή κανονιοφόρο Νο1 και αφού έκανε μία στάση 
στην Ριζούντα, μεταφέρθηκε στην Τραπεζούντα. 
Εκεί, ως κεμαλικό πλοίο πλέον, έλαβε την ονομα-
σία Trabzon. Το 1924 τέθηκε εκτός υπηρεσίας και 
οδηγήθηκε στο Gölcük. Το 1934 πουλήθηκε για 
διάλυση1.

Τα χαρακτηριστικά του πλοίου είναι τα ακό-
λουθα:
• Εκτόπισμα: 632gt, 369nt, 1200tdw.
• Διαστάσεις: L 52.3m, B 8.1m., D 3.9m.
• Υλικό σκάφους: Σίδηρος
• Μηχανή: 1 triple 3 cyl,_ihp, Kockums
• Λέβητας: 1 Scotch, Kockums
• Ταχύτητα: (1922) 8kts
• Οπλισμός: Ουδείς2.

Το Πλαίσιο
Η στρατιωτική και διπλωματική θέση της Ελλάδος 
τον Απρίλιο του 1922 ήταν δυσχερής. Η προέλαση 
του Ελληνικού Στρατού τον Αύγουστο του 1921 
είχε αποτύχει. Η Άγκυρα δεν είχε καταληφθεί. 
Επικρατούσε στρατιωτική στασιμότητα που ευνο-
ούσε τον Κεμάλ καθώς η Ελλάδα είχε οδηγηθεί 
σε πλήρη διπλωματική απομόνωση. Η Γαλλία είχε 
μεταστραφεί πλήρως, η Μ. Βρετανία ακολουθού-
σε επαμφοτερίζουσα στάση, η Ιταλία ήταν σαφώς 
εχθρική, ενώ, τέλος η Σοβιετική Ένωση είχε υπο-
γράψει με το κεμαλικό καθεστώς Σύμφωνο Φιλίας 
(Μάρτιος 1920), το οποίο διακανόνιζε το καθε-
στώς των Στενών χωρίς να λαμβάνει υπ’ όψη τους 
Δυτικούς  προσφέροντας παράλληλα στον Κεμάλ 
υλικο – τεχνική βοήθεια3.

Η επάνοδος του βασιλέα Κωνσταντίνου έδωσε 
την κατάλληλη αφορμή στην Γαλλία να στραφεί 
ανοικτά υπέρ του Κεμάλ. Σε αυτό συνέβαλε και ο 
οικονομικός ανταγωνισμός της χώρας αυτής με 
την Μ. Βρετανία στον χώρο της «Εγγύς Ανατο-
λής». Στα μάτια των Γάλλων, ο Ελληνικός Στρατός 
στην περιοχή εξυπηρετούσε τα συμφέροντα των 
Βρετανών. Για να εξασφαλίσει τα οικονομικά της 
συμφέροντα υπέγραψε με τον Κεμάλ το Σύμφωνο 

1 Langensiepen B. - Güleryüz. A., Ottoman Steam Navy, 1828- 
   1923, Conway Maritime Press
2 ο.π.
3 Στην θέση της Σοβιετικής Ένωσης έπαιξε καθοριστικό ρόλο και 

η συμμετοχή της Ελλάδος στην επέμβαση των Δυτικών στην 
Κριμαία με σκοπό την ανατροπή των κομμουνιστών.

της Άγκυρας (Οκτώβριος 1921) με το οποίο παρα-
χωρούσε στον Κεμάλ την Κυλικεία με αντάλλαγμα 
οικονομικές παραχωρήσεις στα εδάφη της Τουρ-
κίας4. Μέσα σε αυτήν την κατάσταση, οικονομικοί 
παράγοντες του Λονδίνου άρχισαν να ανησυχούν 
για τυχόν παραμερισμό τους από αυτή την νέα 
«μοιρασιά5».

Η Οργάνωση του Τουρκικού 
«Ανατολικού Στόλου6» και οι κεμαλικές 
κανονιοφόροι»
Η ανασυγκρότηση των τουρκικών δυνάμεων υπό 
τον Κεμάλ άρχισε να παίρνει σάρκα και οστά το 
1920. Στις 10 Ιουλίου του 1920 η Διεύθυνση 
Αμυντικών Θεμάτων (Umur-i Bahriye Μüdürlüğü) 

4 «Οι Γάλλοι με τον Κλεμανσώ στην εξουσία και με τον Ελευθέριο 
   Βενιζέλο στην Ελλάδα, δεν ήταν δυσμενώς προδιατεθειμένοι. Εν  
   τούτοις η γαλλική επιρροή στην Τουρκίαν είχεν αφήσει ζωηρά τα 
   κατάλοιπά της, τα οποία έκαμνον πολλούς Γάλλους να εξακολου
   θούν να είναι τουρκόφιλοι. Εις τούτο συνέτεινε και ο οικονομικός 
  παράγων, διότι τα 60% περίπου του οθωμανικού χρέους ευρί
  σκοντο εις γαλλικάς χείρας, καθώς και πέραν του ημίσεος των 
  εις την Τουρκίαν ξένων επενδύσεων ανήκεν εις γαλλικά συμ-
  φέροντα. Αλλ’ όταν ο Κλεμανσώ, φθίνοντος του Ιανουαρίου του 
  1920, απώλεσε την εξουσίαν και ανέλαβε την πρωθυπουργία ο 
  Millerand, οι φιλότουρκοι ενισχύθησαν. Και όταν το Νοέμβριον 
  του ιδίου έτους ο Ελευθέριος Βενιζέλος απώλεσε την εξουσίαν 
  και ο Βασιλεύς Κωνσταντίνος επανήλθεν εις τον θρόνον, οι φι
   λότουρκοι εύρον πλέον ουρανόπεμπτον πρόφασιν  ίνα βαθμηδόν 
    μεταβληθούν ις μισέλληνας.» Μαρκεζίνης Σπ., Πολιτική Ιστορία της  
     Νεωτέρας Ελλάδος, τόμος Δ΄, σελ 274, εκδ Πάπυρος, Αθήνα 1968.
5 Η Ελλάδα δεν είχε την στηρίξη της Μ. Βρετανίας αλλά του Λόυντ 
   Τζώρτζ και του κύκλου του, οι οποίοι θεωρούσαν την Ελλάδα 
   έναν ικανό δορυφόρο για τα βρετανικά συμφέροντα. ο.π., σελ 
   274.
6 Atabey F., “Turkish Sailors in the period of national struggle” 
   στο International Journal of Social Studies, No31, p 99-112, 
   Winter II, 2015.

Το ατμόπλοιο «Ένωσις» ως Trabzon στην υπηρεσία των 
Κεμαλικών
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ιδρύθηκε από το Υπουργείο Εθνικής Αμύνης. Την 
1η Μαρτίου του 1921 ο οργανισμός μετονομάστη-
κε σε Ναυτική Διεύθυνση7. Αυτή έχοντας τεράστιες 
αρμοδιότητες στεγαζόταν σε ένα πέτρινο κτήριο 
στην περιοχή Samanpazari στην Άγκυρα. Η δρά-
ση της ήταν επιτυχής οργανώνοντας την τοπική 
άμυνα, την διάθεση των εθελοντών αλλά και την 
δημιουργία ενός δικτύου πληροφοριών για τις κι-
νήσεις των εχθρικών πλοίων. Αυτό το τελευταίο 
ήταν εξόχως σημαντικό διότι ο Ελληνικός Στόλος 
εκείνη την περίοδο είχε την απόλυτη υπεροπλία. 
Διευθυντής της ήταν μέχρι τον Ιούνιο του 1923 ο 
υποπλοίαρχος Ahmet Şevket.

Κατά την διάρκεια του πολέμου ιδρύθηκαν 
ναυτικές διοικήσεις υπαγόμενες στην παραπάνω 
διεύθυνση. Αυτές ήταν η Ναυτική Αποστολή στην 
Τραπεζούντα, το Ναυτικό Απόσπασμα στην Σαμ-
ψούντα, η Ναυτική Διοίκηση Αμάσρας, το Ναυτικό 
Απόσπασμα στο Ερεκλί8 (Ereğli), η Ναυτική Διοί-
κηση του Ισμίτ9 (Izmit), η Ναυτική Εφεδρεία στο 
Φετίγιε10 (Fethiye) και το Ναυτικό Απόσπασμα στο 
Εγκιρντίρ11 (Eğirdir). Παράλληλα ιδρύθηκαν λιμε-
ναρχεία και παράκτιοι σταθμοί επιτήρησης για την 
υποστήριξη των στρατηγικών ναυτικών μεταφο-
ρών.

Σημαντικός παράγοντας της ενίσχυσης των 
κεμαλικών υπήρξε και η υποστήριξη της Σοβιετι-
κής Ενώσεως. Ήδη τον Ιούλιο του 1920 ο Κεμάλ 
έστειλε αποστολή στην Μόσχα για να εγκαταστή-
σει σχέσεις. Είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι τότε 
το κίνημα του Κεμάλ δεν είχε πάρει τον μετέπειτα 
χαρακτήρα του. Τότε φαινόταν ότι και τα δύο καθε-
στώτα αγωνίζονταν εναντίον της δυτικής ιμπερια-
λιστικής πολιτικής. Από τον Σεπτέμβριο του 1920 
ξεκίνησαν οι μεταφορές πολεμοφοδίων και χρη-
μάτων από τα ρωσικά λιμάνια στην Τραπεζούντα. 
Κάτω από αυτήν την εξέλιξη το Ναυτικό Απόσπα-
σμα στην Τραπεζούντα μετονομάστηκε σε Διοίκη-
ση Ναυτικών Μεταφορών. Με το Σύμφωνο του 
Μαρτίου του 1921 σχεδόν κάθε είδος οπλισμού 
και πολεμοφοδίων μεταφέρθηκαν στην Τουρκία. 
Η τουρκική ναυτική δύναμη όμως παρέμενε ανε-
παρκής. Στον Ανατολικό Στόλο δεν υπήρχαν άλ-

7 Ελληνική απόδοση του Naval Department Directorate.
8 Η ελληνική πόλη Ηράκλεια.
9 Η Νικομήδεια.
10 Η αρχαία ελληνική πόλη Τελμησσός.
11 Η ελληνική πόλη Ακρωτήρι.

λα πολεμικά πλοία εκτός από τις κανονιοφόρους 
Preveze και Aydinreys, αριθμώντας συνολικά 37 
πλοία (26 στην Μαύρη Θάλασσα, 11 στην θάλασ-
σα του Μαρμαρά και στο Αιγαίο). Ο υπόλοιπος 
στόλος αποτελούνταν από ρυμουλκά, ατμόπλοια 
και μεταφορικά. Τα περισσότερα από αυτά ήταν 
γηραιά και χαμηλής ταχύτητας, ενώ ουσιαστικά 
στερούνταν την απαραίτητη υποστήριξη βάσης. 
Σε πολλά από αυτά τα πλοία, το πλήρωμα αποτε-
λούνταν από ιδιώτες ή από παροπλισμένους αξιω-
ματικούς. Μόνο οι δύο παραπάνω αναφερόμενες 
κανονιοφόροι είχαν κανονικό ναυτικό πλήρωμα 
χωρίς ιδιώτες.

Οι μηχανοκίνητες κανονιοφόροι υπ’ αριθμόν 
1 και 2 αποκτήθηκαν από την Σοβιετική Ένωση 
στις 24 Σεπτεμβρίου του 1921 αλλά αναγκάστη-
καν να πλεύσουν και πάλι προς το Νοβορωσσίσκ 
λόγω τεχνικών προβλημάτων. Μετά από τέσσε-
ρεις μήνες επισκευών, στις 5 Απριλίου του 1922, 
οι κυβερνήτες και των δύο πλοίων ανέφεραν ότι 
ήταν έτοιμοι για κάθε είδους αποστολή12. Η Δοί-
κηση Ναυτικών Μεταφορών στην Τραπεζούντα 
τους ανέθεσε ως αποστολή την σύλληψη του υπό 
ελληνική σημαία ατμοπλοίου «Ένωσις», το οποίο 
θα απέπλεε από το Νοβορωσσίσκ για την Κων-
σταντινούπολη.

Το γεγονός και ο αντίκτυπος.
Η σύλληψη του πλοίου «Ένωσις» έχει ξεχωριστή 
θέση στις τουρκικές πηγές. Περιγραφή του γεγο-
νότος σε αδρές γραμμές έχουμε από τον Τούρκο 

12 Turkish General Staff Military History Archive, Box Nu. 1030, 
File Nu.78, Document Nu., 151-1, Paper Nu:40.

Οι κεμαλικές κανονιοφόροι υπ’ αριθμόν 1 και 2. Atabey 
F., “Turkish Sailors in the period of national struggle” στο 
International Journal of Social Studies, No31, Winter II, 
2015
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συγγραφέα και καθηγητή Dr. Figen Atabey13. Σύμ-
φωνα με αυτόν οι δύο κανονιοφόροι ήταν σε ανα-
μονή για το ερχομό του πλοίου το απόγευμα της 
26ης Απριλίου του 1922. Μόλις λοιπόν εθεάθη 
μαύρος καπνός κινήθηκαν προς αυτό. Εν συνεχεία 
διέταξαν το ελληνικό πλοίο να ακινητοποιηθεί 35 
μίλια από την ακτή ενώπιον των Δαρδανελλίων. Ο 
κυβερνήτης του ελληνικού πλοίου δεν υπάκουσε 
και οι Τούρκοι προς εκφοβισμό έριξαν μία προ-
ειδοποιητική βολή. Κατόπιν τούτου δεν υπήρχε 
άλλη λύση από την παράδοση. Ο κυβερνήτης της 
υπ’ αριθμόν 1 τουρκικής κανονιοφόρου εξεφώ-
νησε λόγο στο κατάστρωμα του «Ένωσις», με τον 
οποίο εγγυήθηκε την ασφάλεια του πληρώματος, 
των επιβατών και των προσωπικών τους αντι-
κειμένων. Το καταληφθέν πλοίο οδηγήθηκε στην 
Τραπεζούντα και αναδείχθηκε σε ένα από τα πιο 
ενεργά πλοία του Ανατολικού Στόλου με το όνομα 
«Trabzon»
Mία άλλη όμως τουρκική πηγή μας παρουσιάζει 
με περισσότερες λεπτομέρειες το γεγονός και κά-
πως διαφορετικά. Πρόκειται για το άρθρο του Sadi 
Borak με τίτλο «Πώς συλλάβαμε την Ένωση;»14 Σε 
αυτό το άρθρο αναφέρεται ότι ένας Τούρκος ονό-
ματι Firuz Bey, υπάλληλος του τουρκικού προξε-
νείου στο Νοβορωσσίσκ, ανέφερε το εξής:
«Αυτές τις ημέρες θα αποπλεύσει από το Νοβο-
ρωσσίσκ ένα πλοίο με ελληνική σημαία με μεγά-
λες ποσότητες από χρυσό, ασήμι και διαμάντια. Το 

13 Atabey F., “Turkish Sailors in the period of national struggle” 
στο International Journal of Social Studies, No31, p 99-112, 
Winter II, 2015.

14 Borak S., Enosis’ i Nasil Zaptettik?, Hayat Tarih Mecmuasi, 
July 1969.

πλοίο θα πλεύσει στην Ελλάδα δια μέσου Μαύρης 
Θάλασσας»
Σύμφωνα με το άρθρο οι δύο κανονιοφόροι διέ-
κοψαν εσπευσμένα τις επισκευές στην Ρωσία για 
να καταδιώξουν το ελληνικό πλοίο15. Οι δύο κε-

15 Η διαταγή είχε ως εξής : « Στον λιμένα του Νοβορωσσίσκ είναι 
αγκυροβολημένο ένα Ελληνικό πλοίο με το όνομα Ένωσις, το 
οποίο μεταξύ άλλων θα μεταφέρει μεγάλες ποσότητες χρυσού. 
Διατάσσονται τα κ/φ νο.1 και νο.2 να το κατασχέσουν, έχοντας 
υπόψη πως όλες οι ενέργειες κατάσχεσης του Ένωσις θα πρέ-
πει να είναι σύννομες με το διεθνές δίκαιο και να δοθεί ιδιαί-
τερη προσοχή σε αυτό».
Η διαταγή κατάληψης του «Ένωσις» ήρθε προς τους Κυβερνή-
τες των Κανονιοφόρων από τον Ναυτικό Διοικητή Τραπεζού-
ντας, Fahri Bey, μαζί με αυστηρούς κανόνες εμπλοκής, καθώς 
και αναλυτικές οδηγίες :

1. Δεδομένου ότι οι κανονιοφόροι δεν έφεραν οπλισμό, δι-
ατάχθηκε το πλοίο Sahin να μεταφέρει τον οπλισμό των 
κανονιοφόρων με άκρα μυστικότητα από την Τραπεζού-
ντα στο Νοβορωσσίσκ, όπου και ευρίσκοντο οι κανονιο-
φόροι.

2. Κατόπιν, θα μεταφερθούν στα κ/φ 1 και 2 με άκρα μυστι-
κότητα.

3. Δυο ημέρες πριν τον απόπλου του «Ένωσις», προκειμένου 
να μην κινήσουν υποψίες, τα κ/φ θα αποπλεύσουν του 
Νοβορωσσίσκ και θα μεταβούν στον λιμένα του Γκελε-
ντζίκ προκειμένου να περιμένουν το «Ένωσις» να κατα-
πλεύσει εκεί.

4. Κατά τον απόπλου, κάθε κ/φ θα πάρει μαζί του τροφοδο-
σία για 15 ημέρες και 2 τόνους βενζίνης για καύσιμα. 

5. Η κατάληψη θα έπρεπε να γίνει με πάσα νομιμότητα, ώστε 
να μην μπορεί να αμφισβητηθεί σε οποιοδήποτε δικαστή-
ριο κατέφευγε η Ελληνική ή ακόμα και η Σοβιετική πλευ-
ρά.

6. Προκειμένου να μην υπάρξουν ενδείξεις παραβίασης του 
Διεθνούς Δικαίου, ένα από τα 2 κ/φ θα βγάλει μαύρο κα-
πνό, προφασιζόμενο ότι έχει βλάβη, ώστε να του επιτρα-
πεί η είσοδος στο λιμάνι του Γκελεντζίκ.

7. Η κατάληψη του «Ένωσις» θα γίνει σύμφωνα με το διε-
θνές ναυτικό δίκαιο, ανεβάζοντας μόνο 4 άτομα πάνω 
στο κατάστρωμα του «Ένωσις» κατά την διενέργεια της 
κατάληψής του.

8. Αφού ολοκληρωθεί η κατάληψη, θα πάρει ρότα προς το 
Βατούμ συνοδευόμενο από τα κ/φ και 30 μίλια πρίν το 
Βατούμ θα αλλάξει πορεία προς τον πλησιέστερο Τουρκι-
κό Λιμένα.

9. Στον Τουρκικό Λιμένα που θα καταπλεύσει, θα παραλάβει 
μία διμοιρία στρατιωτών, οι οποίοι θα το συνοδεύσουν 
μέχρι την Τραπεζούντα, που είναι και ο τελικός τους προ-
ορισμός.

10. Αν συναντήσουν εχθρικό πλοίο, η εντολή είναι ξεκάθαρη: 
«Βουλιάξτε το «Ένωσις»

Οι εντολές εφαρμόστηκαν κατά γράμμα από τους κυβερνήτες 
των κ/φ. Ο κυβερνήτης της κ/φ νο.1, υποπλοίαρχος Necati, με-
τέβει στην Τραπεζούντα με το πλοίο Αlemdar, φόρτωσε τα όπλα 
στο Ατμόπλοιο Sahin και στις 18 Απριλίου έφτασε στο Νοβο-
ρωσσίσκ και με άκρα μυστικότητα μεταφόρτωσε τον οπλισμό 
από το Sahin στα κ/φ, καθιστώντας τα πλέον ετοιμοπόλεμα. 
Yüksek Lisans Tezi, Kurtuluş Savaşi Dömeninde Denizcilik 
Faaliyetleri, Ankara 2007

Το λιμάνι της Δαφνούντας στις αρχές του 20ου αιώνα
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μαλικές κανονιοφόροι εισήλθαν λοιπόν νύχτα στο 
Νοβορωσσίσκ χωρίς να γίνουν αντιληπτές ούτε 
από τους Σοβιετικούς ούτε και από το πλήρωμα 
του «Ένωσις». Οι Τούρκοι εκμεταλλευόμενοι το 
σκοτάδι προμηθεύτηκαν πυρομαχικά και καύσιμα. 
Κατόπιν απέπλευσαν από το Νοβορωσσίσκ για να 
μην γίνουν αντιληπτοί. 

Στην συνέχεια έπρεπε να αναμένουν το θή-
ραμά τους επί δύο μέρες. Υπήρχε όμως ανάγκη 
μεθόρμισης για αυτό το διάστημα. Για το λόγο αυτό 
κατέπλευσαν σε ρωσικό λιμάνι παραπλανώντας 
τις σοβιετικές αρχές ότι τάχα έπιασε φωτιά η μία 
καμινάδα της μίας κανονιοφόρου με σκοπό να λά-
βουν διήμερη άδεια παραμονής.

Στις 26 Απριλίου το «Ένωσις» απέπλευσε από 
το Νοβορωσσίσκ. Η μία κανονιοφόρος, η υπ’ αριθ-
μόν 2, παρουσίασε βλάβη, οπότε συνέχισε την κα-
ταδίωξη μόνο η υπ’ αριθμόν 1. Τριάντα πέντε μίλια 
από την ακτή το «Ένωσις» διετάχθη να σταματήσει, 
διαταγή την οποία αγνόησε.  Τότε η κανονιοφό-
ρος 1 έριξε προειδοποιητική βολή κάνοντας τον 
κυβερνήτη του ελληνικού ατμοπλοίου να παραδο-
θεί. Εν τω μεταξύ οι βλάβες στην κανονιοφόρο 
2 επιδιορθώθηκαν και έπλευσε προς την έτερη 
κανονιοφόρο. Το πλοίο οδηγήθηκε στην Τραπε-
ζούντα την 1η Μαΐου, όπου και μετονομάστηκε σε 
«Trabzon».

Μια νέα πληροφορία προστίθεται σχετικά με το 
φορτίο του πλοίου. Πρόκειται για έναν «κρυμμένο 
θησαυρό». Το ελληνικό πλοίο εκκενώθηκε αλλά 
παρά την αξία του φορτίου του, ο «μυθικός θησαυ-
ρός» δεν ανευρέθηκε. Μετά από τέσσερεις μήνες 
ο αιχμάλωτος κυβερνήτης του «Ένωσις» δέχθηκε 
να αποκαλύψει τον θησαυρό με αντάλλαγμα την 
ελευθερία του. Σύμφωνα με τις υποδείξεις του, με-
τακίνησαν τις τάβλες του κρεβατιού της καμπίνας 
του ευρίσκοντας μία μεγάλη ποσότητα από χρυσό 
και ασήμι. Κατόπιν ο πρώτος μηχανικός αποκά-
λυψε που ευρισκόταν ο υπόλοιπος θησαυρός. 
Ήταν στο μέρος αποθήκευσης του κάρβουνου στα 
ύφαλα του πλοίου. Ευρέθηκαν 11 σάκοι με χρυσό 
συνολικής αξίας 1.000.000 λιρών16.

Από ελληνικής πλευράς εξετάστηκαν ενδελε-
χώς τα αρχεία της Υπηρεσίας Ιστορίας Ναυτικού 
καθώς και του Υπουργείου Εξωτερικών.

Από πλευράς ελληνικού Πολεμικού Ναυτικού 

16 Η πηγή δεν μας ξεκαθαρίζει σε τί είδους λίρες μετράται η αξία.  
     Πιθανώτατα σε τουρκικές λίρες.

ανευρέθηκε σειρά εγγράφων που αποστέλλει ο 
διοικητής της Ναυτικής Βάσεως Κωνσταντινου-
πόλεως, αντιπλοίαρχος Σωτήριος Γιαννόπουλος 
προς τον πλοίαρχο Ιωάννη Ηπίτη, αρχηγό του 
Στόλου Α. Σε έγγραφο της 20 Απριλίου/3 Μαϊου 
192217 τον ενημερώνει ότι «ιδιωτικόν τηλεγρά-
φημα εκ Νοβορωσσίσκ, διαβιβασθέν εκ Ροστοβί-
ου και Ιασίου, υπό χρονολογίαν 17/30 Απρίλιου» 
αναφέρει ότι «Α/ον «Ένωσις» ανεχώρησε Τετάρτη 
13/26 (Απριλίου). Φήμη κυκλοφορεί ότι συνελή-
φθη υπό Τουρκικού τορπιλικού». Στο ίδιο έγγραφο 
αναφέρεται ότι το «ειρημένον ατμόπλοιον» ανήκει 
στον Γεώργιο Δρακούλη και ότι κυβερνήτης είναι ο 
Ανδρέας Φερεντίνος. Αναφέρεται ότι το πλοίο με-
τέφερε «διάφορα εμπορεύματα» και ότι είχε απο-
πλεύσει από την Κωνσταντινούπολη με προορισμό 
το Νοβορωσσίσκ στις 12/25 Μαρτίου. Η αναφορά 
καταλήγει: «έπρεπε δε να είχεν ήδη επιστρέψει».

Σε επόμενο έγγραφο του διοικητού της Ναυ-
τικής Βάσης Κωνσταντινουπόλεως προς τον αρ-
χηγό του Στόλου Α΄ με ημερομηνία 25 Απριλίου/ 
8 Μαϊου και θέμα «Πληροφορίαι περί του α/ου 
«Ένωσις» αναφέρεται σε πληροφορίες που έδωσε 
«αξιόπιστος Αρμένιος επιβάτης», ο οποίος κατέ-
φθασε στην Κωνσταντινούπολη με γαλλικό ατμό-
πλοιο. Κατ’ αυτόν λοιπόν, το ατμόπλοιο «Ένωσις» 
μετά την σύλληψή του οδηγήθηκε πρώτα στην 
Ριζούντα, όπου αποβιβάστηκαν οι «πλείστοι των 
επιβατών18» και κατόπιν στην Τραπεζούντα, όπου 
και εκρατείτο ακόμη. Στην Τραπεζούντα το ατμό-
πλοιο χρωματίστηκε ολόκληρο μαύρο «καθώς και 
η καπνοδόχος και οι λέμβοι του», ενώ το πλήρωμα 
και οι έμποροι απομονώθηκαν στην κανονιοφόρο 
«Αϊδίν». Στην δεύτερη παράγραφο του εγγράφου 
παρατίθεται μαρτυρία Τούρκου εμπόρου από την 
Τραπεζούντα, ο οποίος είπε σε ομογενή ότι «η 
Ένωσις» ευρισκόταν από 20 Απριλίου/3 Μαϊου 
«ωρμισμένη παραπλεύρως του ατμοπλοίου, όπερ 
προεκτείνει (ημιβυθισμένον) τον λιμενοβραχίο-
να της Τραπεζούντος» και ότι το πλήρωμα και οι 
έμποροι κρατήθηκαν αιχμάλωτοι. Το μεν πλήρωμα 
σε ένα καφενείο στην προκυμαία, οι έμποροι δε 
κρατήθηκαν σε έναν στάβλο και κατόπιν εστάλη-
σαν στο εσωτερικό.

Σε νέο έγγραφο του διοικητή αναφέρονται 
εκτενέστερες πληροφορίες για την σύλληψη του 

17 Υπηρεσία Ιστορίας Ναυτικού, Αρχείο 1922.
18 Πολλοί από τους οποίους ήταν πρόσφυγες.
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ελληνικού ατμόπλοιου, προερχόμενες από Έλλη-
να επιβάτη από το Νοβορωσσίσκ, ο οποίος είχε 
καταφθάσει στην Κωνσταντινούπολη με ιταλικό 
ατμόπλοιο, καθώς και Ελληνίδας επιβάτιδος του 
Ένωσις», η οποία αφέθηκε ελεύθερη από τους 
Τούρκους. Σύμφωνα με τις μαρτυρίες αυτές η 
σύλληψη του ατμοπλοίου πραγματοποιήθηκε 15 
μίλια μακριά από το Γκελεντζίκ. Σύμφωνα μάλιστα 
με την Ελληνίδα επιβάτιδα19 του «Ένωσις» η κατα-
δίωξη των δύο τουρκικών βενζινακάτων άρχισε 
«ημίσειαν ώραν μακράν του Γκελεντζίκ, όπου η 
«Ένωσις» είχεν αφήσει τον πλοηγόν». Ο διοικητής 
λαμβάνοντας υπ’ όψη ότι οι πλοηγοί παραλαμβά-
νονταν πέντε μίλια νότια του Γκελεντζίκ, υπολόγισε 
ότι κατά πάσα πιθανότητα η σύλληψη έγινε 8-10 
μίλια από την ακτή. Τα τουρκικά βενζινοκίνητα 
ήταν οπλισμένα με μικρά ταχυβόλα, ενώ τα πλη-
ρώματα έφεραν πολιτική περιβολή. 

Στο τελευταίο ευρεθέν έγγραφο του διοικητή 
για την υπόθεση (25 Απριλίου/ 8 Μαϊου), αποστέλ-
λονται συνημμένα δύο πίνακες: ο πρώτος με τα 
ονόματα του πληρώματος του «Ένωσις» κατά την 
αναχώρησή του από την Κωνσταντινούπολη την 
13η Μαρτίου του 1922, ενώ ο δεύτερος ανέφερε 
ονομαστικά όλα τα ονόματα των ελληνικών ατμο-
πλοίων που απέπλευσαν από την Κωνσταντινού-
πολη και ευρίσκονταν σε ρωσικούς λιμένες. 

Και στο αρχείο του Υπουργείου Εξωτερικών 
υπάρχει εκτενέστατη αλληλογραφία μεταξύ των 
ελληνικών αρχών (πολιτικών και στρατιωτικών). 
Ξεχωριστή θέση έχουν οι εκθέσεις, οι αναφορές 
καθώς και η αλληλογραφία των επιτετραμμένων 
του Πολεμικού Ναυτικού στην περιοχή.

19 Αρ.Πρωτ.Εμπ.93/11 (24) Μαίου 1922, Υπηρεσία Ιστορίας Ναυ-
τικού, Αρχείο 1992

Σε έγγραφο του Λιμεναρχείου Κωνσταντι-
νουπόλεως προς το Ναυτιλιακό τμήμα της Διεύ-
θυνσης του Εμπορικού Ναυτικού του Υπουργείου 
Ναυτικών20, ο λιμενάρχης  Δ. Παπαμιχαλόπουλος 
αναφέρεται στο ατμόπλοιο «Ένωσις». Όσον αφορά 
το περιστατικό της σύλληψης υπάρχει συμφωνία 
με τις τουρκικές πηγές. Ενδιαφέρον προκαλεί το 
γεγονός ότι από το πλήρωμα και τους επιβάτες 
αφέθησαν ελεύθεροι μόνο όσοι είχαν ουδέτερη 
υπηκοότητα ή προστασία κάποιας ουδέτερης χώ-
ρας. Από το πλήρωμα και τους επιβάτες μόνο 20 
πληρούσαν τις προϋποθέσεις (5 άνδρες του πλη-
ρώματος και 15 επιβάτες). Οι υπόλοιποι 13 του 
πληρώματος και οι 55 επιβάτες κρατήθηκαν ως 
αιχμάλωτοι. Γίνεται αναφορά και στο εμπόρευμα. 
Το πλοίο μετέφερε «μεγάλης αξίας πλακών χρυ-
σού και αργύρου» καθώς και διάφορα εμπορεύ-
ματα, τα οποία κρατήθηκαν από τους κεμαλικούς. 
Επίσης συνελήφθησαν και οι φορτωτές του σταλέ-
ντος φορτίου στο Νοβορωσσίσκ από τους οποίους 
αφαιρέθηκε το τίμημα του πωληθέντος φορτίου 
τους, ήτοι 15.500 λίρες.

Οι ελληνικές πηγές δείχνουν να υποβαθμί-
ζουν το μέγεθος της λείας. Για την σημαντικότητα 
της σύλληψης δέον να γίνει μία παρένθεση απο 
την τουρκική πλευρά. Πολύ αργότερα, το 1926, ο 
ίδιος ο Μουσταφά Κεμάλ απέδωσε με διάταγμα21 
χρηματική ανταμοιβή στους αξιωματικούς και τα 
πληρώματα των κανονιοφόρων που συνέλαβαν 
το «Ένωσις». Γίνεται μάλιστα ειδική μνεία στο εν 
λόγω διάταγμα σε όσους είχαν αποβιώσει, ότι δη-
λαδή την ανταμοιβή θα την ελάμβαναν οι νόμιμοι 
κληρονόμοι. Έτερη τουρκική πηγή22 κάνει εκτενέ-
στατη αναφορά στην λεία. Σύμφωνα με αυτή το 
Ναυτικό δικαστήριο της Σαμψούντας απεφάνθη 
πως η κατάληψη του «Ένωσις» έγινε σύμφωνα με 
τον Νόμο και το Διεθνές Δίκαιο, κατοχυρώνοντας 
την λεία που βρέθηκε στα αμπάρια. Αυτή περιε-
λάμβανε διάφορα εμπορεύματα, γραφομηχανές, 
δέρματα ζώων αξίας 200.000 λιρών, χαλιά από 

20Αρχείο Υπουργείου Εξωτερικών, Κεντρική Υπηρεσία, Αρ. Φα  
κέλλου 19, Αρ. Υποφακέλλου 2, Λιμεναρχείο Κωνσταντινουπό-
λεως, Αρ Πρωτ. 927/21 Οκτωβρ. 1922, Περί των συλληφθέ-
ντων μέχρι τούδε Ελληνικών Πλοίων εν τη Μαύρη Θαλάσση.

21 Atabey F., “Turkish Sailors in the period of national struggle” 
στο International Journal of Social Studies, No31, p 99-112, 
Winter II, 2015.

22Yüksek Lisans Tezi, Kurtuluş Savaşi Dömeninde Denizcilik 
Faaliyetleri, Ankara 2007, σελ 126 -129.

Η κεμαλική κανονιοφόρος Aydinreis. Atabey F., “Turkish 
Sailors in the period of national struggle” στο International 
Journal of Social Studies, No31, Winter II, 2015
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το Ιράν (Περσία), έντερα ζώων, αλλά και ζωντανά. 
Η ίδια πηγή αναφέρει ότι τέσσερεις ολόκλη-

ρους μήνες μετά την κατάληψή του ατμοπλοίου 
ήρθαν νέες πληροφορίες από ανάκριση αιχμαλώ-
του και κατόπιν νέας έρευνας βρέθηκαν στο μηχα-
νοστάσιο 11 σακιά με χρυσό και ασήμι, συνολικής 
αξίας 500.000 λιρών, όταν ολόκληρο το πλοίο 
αποτιμήθηκε στις 60.000 λίρες. Συνολικά, σύμ-
φωνα πάντα με την πηγή, η λεία της κατάληψης 
του «Ένωσις» χωρίς να υπολογίζονται τα διάφορα 
εμπορεύματα και τα χαλιά, παρά μόνο τα δέρματα 
(200.000), ανήλθε στο ποσό των 760.000 λιρών. 
Κλείνοντας την παρένθεση δέον να αναφερθεί ότι 
με απόφαση του δικαστηρίου της Σαμψούντας, 
τα πληρώματα των 2 κανονιοφόρων έλαβαν ως 
αμοιβή το ήμισυ της αξίας του πλοίου, δηλ.30.000 
λίρες, οι οποίες και διαμοιράστηκαν23.

Σύμφωνα με έτερη αναφορά του λιμενάρχη 
Κωνσταντινουπόλεως, οι αιχμάλωτοι είχαν σταλεί 
στον Όφι και από εκεί θα στέλνονταν στο Ερζι-
γκιάν24. Ακολουθεί σημαντικότατη έκθεση25 του λι-
μενάρχη. Σε αυτήν κατονομάζονται τα πέντε μέλη 
του πληρώματος, τα οποία αφέθηκαν ελεύθερα. 
Αυτοί ήταν οι Κωνσταντίνος Καλουτάς (β΄ μηχανι-
κός), Αντ. Βλησμάς (αρχιθερμαστής), Παντελής Κα-
ραγιάννης (ναύτης), Παναγ. Σιδερόπουλος (θαλα-
μηπόλος) και Πέτρος Μπόϊκος (θερμαστής). Ο τε-
λευταίος προσελήφθη στο Νοβορωσσίσκ. Επίσης 
αφέθησαν ελεύθεροι και δύο επιβάτες οι Αναστ. 
Καγγέλης και Χαρ. Ματσιάτος. Αυτοί κατάφεραν 
να αποδείξουν ότι διέθεταν «ξένη υπηκοότητα ή 
ειδικήν προστασίαν». Ο ναύτης Π. Καραγιάννης, 
του οποίου την μαρτυρία ο λιμενάρχης θεωρεί 
αξιόπιστη, περιέγραψε με λεπτομέρεια το γεγονός. 
Τα δύο κεμαλικά σκάφη προσέγγισαν το ελληνικό 
ατμόπλοιο στην παράλλαξη του φάρου της Ντού-
μπας (Doob point). Τα κεμαλικά σκάφη πλησίασαν 
και έγιναν αντιληπτά μόλις στα πενήντα μέτρα. Ένα 
από αυτά πλησίασε και αφού εξακρίβωσε το όνο-
μα του πλοίου, άναψε τα φώτα του, ενώ ο κυβερ-
νήτης του φώναξε αγγλιστί στον κυβερνήτη του 
«Ένωσις» να σταματήσει. Επειδή δεν έλαβε καμία 
απάντηση, επανέλαβε την διαταγή ρίχνοντας και 

23 ο.π.
24Η αρχαία ελληνική πόλη Αρσίγγη.
25 Αρχείο Υπουργείου Εξωτερικών, Κεντρική Υπηρεσία, Αρ.Φακέλ-

λου 19, Αρ.Υποφακέλλου 2, Ναυτική Βάση Κωνσταντινουπόλε-
ως, Αρ.Πρωτ.382/28 Μαϊου 1922

προειδοποιητική βολή. Στην συνέχεια εμφανίστηκε 
και από την άλλη πλευρά,την δεξιά, του ελληνικού 
ατμόπλοιου, το έτερο σκάφος. Μετά από ένα τέ-
ταρτο της ώρας το κεμαλικό βενζινόπλοιο, το ευ-
ρισκόμενο στα δεξιά του ελληνικού ατμοπλοίου, το 
συνέλαβε και ανέβηκε στο κατάστρωμα του «Ένω-
σις» ο Τούρκος κυβερνήτης θέτοντας πορεία προς 
Βατούμ. Υπολογίζεται ότι το πλοίο συνελήφθη 8-9 
μίλια από τις ρωσικές ακτές. 

Τα τουρκικά αυτά πλοία είχαν εισέλθει στο λι-
μάνι του Νοβορωσσίσκ επανειλημμένα κατά το δε-
καπενθήμερο που ευρισκόταν το «Ένωσις» εκεί και 
«ετέλουν εν γνώσει του πολυτίμου φορτίου, όπερ 
παρέλαβεν». Τρεις ημέρες προ του απόπλου του 
ελληνικού ατμοπλοίου είχαν αποπλεύσει χωρίς να 
επιστρέψουν, ενώ τις προηγούμενες φορές επέ-
στρεφαν αυθημερόν ή το αργότερο την επομένη. 
Τα κεμαλικά σκάφη ήταν εξοπλισμένα με ένα τα-
χυβόλο και δύο πυροβόλα. Δεν έφεραν εμφανώς 
τουρκική σημαία αλλά την ύψωσαν όταν πλησία-
σαν τις τουρκικές ακτές. Τα πληρώματά τους έφε-
ραν είδος στολής «μετά πιλίσκου του Τουρκικού 
Πολεμικού Ναυτικού», ενώ οι κυβερνήτες είχαν 
πολιτική περιβολή και καλπάκια «εκ των χρησιμο-
ποιουμένων παρά των Κεμαλικών αξιωματικών». 
Στην Τραπεζούντα, όπου οδηγήθηκε το «Ένωσις» 
ο ενεργήσας την σύλληψη και αναλαβών την δια-
κυβέρνηση Ιζζέτ φόρεσε «την Ναυτικήν στρατιωτι-
κήν στολήν του, άνευ όμως σειρίδων ενδεικτικών 
του βαθμού του».

Από τις μαρτυρίες των ανδρών του πληρώμα-
τος δεν επιβεβαιώνεται μαρτυρία γυναίκας μάρ-
τυρος26, η οποία ήταν επιβάτης, και σύμφωνα με 
αυτήν όταν τα κεμαλικά σκάφη πλησίασαν, ο κυ-
βερνήτης του «Ένωσις» συγκέντρωσε όλους τους 
αξιωματικούς και διενήργησε σύσκεψη με σκοπό 
την άμυνα του πλοίου. Τέτοια σκέψη δεν υπήρξε, 
διότι τα τουρκικά πλοία είχαν πλησιάσει πολύ κο-
ντά με στραμμένα τα πυροβόλα τους στο ελληνικό 
πλοίο. Χρόνος για τέτοια σύσκεψη δεν δόθηκε.

Η πορεία προς το Βατούμ ακολουθήθηκε κα-
τά τις 14-15 Απριλίου. Η ταχύτητα του ελληνικού 
πλοίου δεν ξέπερασε τα 4 1/2 μίλια την ώρα και 
αυτό έγινε επίτηδες από τους μηχανικούς του, οι 

26Στην έκθεση αναφέρεται το όνομα αυτής: Όλγα Ζουγανέλλη. 
Δεν ανευρέθηκε η μαρτυρία της. Αξίζει να αναφερθεί ότι και ο 
Ναυτικός Διοικητής Κωνσταντινουπόλεως αναφέρεται σε μαρ-
τυρία Ελληνίδας μάρτυρος. Βλέπε υποσημείωση 19.
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οποίοι ανέμεναν συνάντηση με κάποιο άλλο πλοίο 
«παρ’ ου ήλπιζον την απολύτρωσιν». Όταν όμως 
έφθασαν στο Βατούμ, ο Τούρκος κυβερνήτης άλ-
λαξε πορεία ακολουθώντας πλου κατά μήκος των 
ακτών του Πόντου. Την 8η μ.μ. ώρα  έφθασαν 
στον λιμένα των Αθηνών. Οι έμποροι του πλοίου, 
επειδή είχαν πληροφορίες ότι  εκείνα τα μέρη ήταν 
κατοικία «πειρατών  και παντοειδών άλλων κακο-
ποιών στοιχείων», καταθορυβήθηκαν για την ζωή 
τους και για το πολύτιμο φορτίο τους. Έπεισαν τον 
Τούρκο κυβερνήτη να τους οδηγήσει σε άλλο λι-
μάνι προσφέροντάς του 1500 χάρτινες τουρκικές 
λίρες (30.000 δραχμές) και δύο πλάκες χρυσού 
αξίας 2.500 τουρκικών λιρών (50.000 δραχμές). 
Τελικά το ελληνικό ατμόπλοιο κατέφθασε στην Ρι-
ζούντα την 10η π.μ. της 17ης Απριλίου. 

Στην προκυμαία συγκεντρώθηκε πλήθος 
Τούρκων οι οποίοι ζητωκραύγαζαν. Με διαταγή 
των τοπικών αρχών αποβιβάστηκαν όλοι οι επιβά-
τες και κάποιοι έμποροι (οι υπόλοιποι παρέμειναν 
στο πλοίο για να παρακολουθούν την τύχη του 
φορτίου), οι οποίοι οδηγήθηκαν σε κάποιο ξενο-
δοχείο προς εγκατάσταση. Σύμφωνα με την ανα-
φορά κατά την πορεία τους προς το ξενοδοχείο 
χλευάστηκαν και «κακοποιήθηκαν» από το συγκε-
ντρωμένο πλήθος. Την 2α μ.μ. της ίδιας ημέρας 
το «Ένωσις» συνοδευόμενο από τις δύο κεμαλικές 
κανονιοφόρους απέπλευσε από την Ριζούντα για 
την Τραπεζούντα, στην οποία και έφθασαν στις 7 
μ.μ. . Το πρωί της επόμενης μέρας, όταν ξύπνησε 
το ελληνικό πλήρωμα, βρήκε το «Ένωσις» βαμμέ-
νο μαύρο με την καπνοδόχο λευκή. Κατά την 6η 
πρωινή διετάχθη η εκφόρτωση των υπαρχόντων 
στο πλοίο εμπορευμάτων καθώς και «παντοειδών 
πολυτίμων αντικειμένων» παρά την διαμαρτυρία 
των εμπορών εκ των οποίων μερικοί ήταν ξένοι 
υπήκοοι. Οι άνδρες του ελληνικού πληρώματος 
και οι εναπομείναντες έμποροι μεταφέρθηκαν στο 
άλλοτε τουρκικό πολεμικό πολεμικό πλοίο «Αϊδίν», 
το οποίο ευρισκόταν αγκυροβολημένο στην είσο-
δο του λιμένα. Με το που επέβησαν στο τουρκι-
κό πλοίο, οι έμποροι υπέστησαν αυστηρή έρευνα 
κατά την οποία τους αφαιρέθηκαν τα κοσμήματα, 
τα χρηματικά ποσά καθώς και μέρος των ενδυμά-
των τους. Κατόπιν το «Αϊδίν» απέπλευσε για την 
Ριζούντα, όπου απεβίβασε το πλήρωμα και τους 
εμπόρους.

Την 20η Απριλίου επισκέφθηκε τους αιχμαλώ-

τους ο πολιτικός διοικητής της Ριζούντας ζητώ-
ντας να μάθει ποιοί από τους κρατούμενους είχαν 
ξένη υπηκοότητα. Από αυτούς μόνο πέντε άνδρες 
του πληρώματος, πέντε επιβάτες και έξι έμποροι 
αφέθησαν ελεύθεροι. Οι υπόλοιποι δεκατρεις άν-
δρες του πληρώματος, πενήντα πέντε επιβάτες και 
τρεις έμποροι συνέχισαν να κρατούνται27. Οι αιχ-
μάλωτοι αυτοί θεωρήθηκαν αιχμάλωτοι πολέμου 
και αναγκάστηκαν να τρέφονται από ό,τι είχαν πά-
νω τους καθώς και να πληρώνουν το ξενοδοχείο. 
Εξ αιτίας αυτού, έφθασαν στο σημείο να πουλή-
σουν ό,τι τους απέμεινε από τις ήδη λεηλατημένες 
αποσκευές τους. Από το αρχείο του Υπουργείου 
Εξωτερικών συνάγεται το συμπέρασμα ότι διε-
ξήχθη μεγάλος αγώνας για την ανταλλαγή των 
Ελλήνων αιχμαλώτων με εκείνους του τουρκικού 
συλληφθέντος πλοίου «Κριμ».

Την σημαντικότητα του πλοίου «Ένωσις» και 
του φορτίου του, την δεικνύει και η ελληνική 
αντίδραση. Πρώτον οι ελληνικές πολιτικές αρχές 
(Ύπατη Αρμοστεία στην Κωνσταντινούπολη) προ-

27Το ονόματα των μελών του πληρώματος που συνέχισαν να 
κρατούνται είναι τα εξής: Ανδρέας Φερεντίνος (πλοίαρχος), 
Πέτρος Πίλικας (υποπλοίαρχος), Δημ. Ρεμάνδας (ναύκληρος), 
Σπύρος Καραλούδης (ναύτης), Παναγ. Φερεντίνος (ναύτης), 
Σπυρ. Φερεντίνος (ναύτης), Γερασ. Μαγουλιάνος (ναύτης), Δημ. 
Μανωλιάς (ά μηχανικός), Νικ. Λοράντος (θερμαστής), Πετρ. 
Κελαδίτης (θερμαστής), Χρίστος Βαρύτιμος (θερμαστής), Δημ. 
Κούπαλος (μάγειρας), Γεράσιμος Νικηφορίδης (θαλαμηπόλος).

Ο αρχηγός του Στόλου Α΄Ιωάννης Ηπίτης 
(Υπηρεσία Ιστορίας Ναυτικού)
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σπαθούν να αποδείξουν στους ξένους ύπατους 
αρμοστές ότι η σύλληψη ήταν πειρατική και πα-
ράνομη ενέργεια, αιτώντας την  απελευθέρωση 
πληρώματος, των επιβατών αλλά και του φορτίου 
του. Δεύτερον η σύλληψη του τουρκικού πλοίου 
«Ινέμπολις» που έγινε ως αντίποινα για την σύλ-
ληψη του «Ένωσις». Σε σήμα του αρχηγού Στόλου 
Α΄ (αριθμ. Πρωτ. Εμπ. 305/27/4/2228) αναφέρε-
ται η σύλληψη του τουρκικού πλοίου,  ενώ έπλεε 
προς την Νικομήδεια. Κατασχέθηκε σημαντικό λα-
θρεμπόριο πολέμου. Οδηγήθηκε στην Κίο, όπου 
αφέθηκαν ελεύθεροι «γυναικόπαιδα, γέροντες 
και παιδιά», ενώ κρατήθηκαν Τούρκοι στρατεύσι-
μοι και όσοι θεωρήθηκαν ύποπτοι. Τέλος σε τηλε-
γράφημα29 του λιμενάρχη  Κωνσταντινουπόλεως  
Παπαμιχαλόπουλου στο ΓΕΝ που κοινοποιείται 
προς το Υπουργείο Εξωτερικών αναγράφεται το 
φορτίο του πλοίου:«είχε φορτίον δερμάτων ερί-
ων και χρυσόν και άργυρον 300 περίπου λιρών 
τουρκικών τίμημα εκφορτωθέντων εμπορευμά-
των Ρωσσικούς λιμένας.»

Το γεγονός όμως φαίνεται να ερέθισε και την 
συμμαχική στον Κεμάλ, σοβιετική πλευρά. Εξαι-
ρετικά ενδιαφέρουσα είναι η έκφραση δυσαρέ-
σκειας εκ μέρους της Σοβιετικής Ένωσης για την 
υπόθεση30.Εκεί αναφέρεται το γεγονός αλλά και το 
λιμάνι όπου είχαν μεθορμίσει οι δύο κανονιοφό-
ροι, το λιμάνι του Γκελεντζίκ.Παράλληλα αναφέ-
ρεται ξεκάθαρα ότι το «Ένωσις» μετέφερε από την 
Κωνσταντινούπολη στο Νοβορωσσίσκ αλεύρι και 
τρόφιμα τα οποία ανήκαν στο λαϊκό επιτροπάτο31.
Γίνεται μάλιστα έκκληση από την Λαϊκή Επιτροπή 
των Εξωτερικών Υποθέσεων προς την τουρκική 
πρεσβεία σχετικά με την εξασφάλιση του πλοίου.Η 
τουρκική πρεσβεία με την σειρά της διαβεβαιώνει 
ότι θα λάβει τα «δέοντα μέτρα» και ότι θα κρατάει 
ενήμερη την σοβιετική πλευρά. 

Οι συλλήψεις του «Ένωσις» και του «Ινέμπο-
λις» έχουν ξεχωριστή θέση στον ελληνικό και 
διεθνή τύπο, ακόμα και σε εφημερίδες πέρα του 
Ατλαντικού.

28 Αρχείο Υπουργείου Εξωτερικών, Κεντρική Υπηρεσία, Αρ.Φακέλ-
λου 19, Αρ.Υποφακέλλου 2

29Αρχείο Υπουργείου Εξωτερικών, Κεντρική Υπηρεσία, Αρ.Φακέλ-
λου 19, Αρ.Υποφακέλλου 2, Εκ Κωνσταντινουπόλεως, Αριθμ. 
Πρωτ. Εμπ. 77, Διεύθυνση Εμπορικού Ναυτικού.

30 Γκρομίκο ΑΑ., Έγγραφα της σοβιετικής εξωτερικής πολιτικής το 
1922.

31 Ελληνική απόδοση της λέξεως Commissariat.

Η σύλληψη του «Ινέμπολις» αναγράφεται ως 
γεγονός και στις εφημερίδες New York Times32 και 
Quebec Daily Telegraph33. Και οι δύο εφημερίδες 
κινούνται στην ίδια γραμμή, ότι δηλαδή το ελληνι-
κό Πολεμικό Ναυτικό κινήθηκε προς αποκλεισμό 
των ακτών της Μαύρης Θάλασσας και την σύλλη-
ψη του «Ινέμπολις» ως αντίποινα για την σύλληψη 
του  «Ένωσις» από τους κεμαλικούς. 

Σημαντικό για το θέμα των αντιποίνων είναι 
να αναφερθεί ότι ακόμα και ο βομβαρδισμός της 
Σαμψούντας από τον Ελληνικό Στόλο από τουρκική 
πηγή34 παρουσιάζεται ως αντίποινα στην σύλλη-
ψη του ελληνικού ατμοπλοίου. Συγκεκριμένα ανα-
φέρεται ότι η σύλληψη του «Ένωσις» «νευρίασε» 
τους Έλληνες. Στις ελληνικές πηγές από την άλλη 
δεν υπάρχει άμεση σύνδεση μεταξύ σύλληψης του 
«Ένωσις» και του βομβαρδισμού της Σαμψούντας 
από τον Ελληνικό Στόλο, εν τούτοις προκαλεί εντύ-
πωση ότι στον φάκελλο του αρχείου του Υπουργεί-
ου Εξωτερικών με θέμα την υπόθεση την σύλληψη 
του «Ινέμπολις» υπάρχει η έκθεση35 του Αρχηγού 
του Στόλου Α΄ Ηπίτη για τα γεγονότα του βομβαρ-
δισμού της Σαμψούντας. Δέον να αναφερθεί όμως 
ότι και προ της σύλληψης του «Ένωσις» τονιζόταν 
η ανάγκη λήψεως «ενεργότερων μέτρων» για την 
περιστολή του λαθρεμπορίου που κατευθυνόταν 
προς τον Κεμάλ. Ένα από αυτά ήταν ο βαθμιαίος 
αποκλεισμός36 των κεμαλικών ακτών.

Η υπόθεση του ελληνικού ατμοπλοίου όμως 
απασχολεί και το ελληνικό Τύπο. Στην κατάσταση 
των αιχμαλώτων του «Ένωσις» κάνει αναφορά η 
εφημερίδα «Αμάλθεια37». Οι εναπομείναντες του 
πληρώματος καθώς και οι επιβάτες συνεχίζουν 
να κρατούνται στην Ριζούντα. Η εφημερίδα ανα-
φράφει ότι «δεν πιέζονται μεν» αλλά «ευρίσκονται 
εγκάθειρκτοι». Τροφή δεν τους χορηγούταν, τους 
αφαιρέθηκαν τα χρήματα, ενώ υποχρεώθηκαν να 

32  10 Μαϊου 1922. “Flotilla Will Blockade Turkish Black Sea 
      Ports – Turkish Ship Seized”.
33  9 Μαϊου 1922.
34 Doğanay, Rahmi; İstiklal Harbinde Samsun’daki Amerikan 
    Filosu, Geçmişten Geleceğe Samsun, Samsun 2006, (Σελ. 

163-174). 
35  Αρχείο Υπουργείο Εξωτερικών, Κεντρική Υπηρεσία, 1922, Αρ.  
    Φακέλλου 10, Αρ. Υποφακέλλου 3. Περί της γενομένης επιχει-

ρήσεως κατά της Σαμψούντας, Στόλος Α΄ (Αρ. Εμπ. Πρωτ. 476/ 
2 Ιουνίου 1922.

36  Έγγραφο του ΓΕΝ προς το Υπουργείο Εξωτερικών (Αρ. Πρωτ.  
      Γ.Ε.2/245, 16 Φεβρουαρίου 1922). Αρχείο Υπουργείου Εξω 
      τερικών, Αρ. Φακέλλου 37, Αρ. Υποφακέλλου 5.
37  17(30) Μαϊου 1922.
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πωλήσουν τα υπάρχοντά τους από τις αποσκευές 
τους για να ζήσουν. Σε φύλλο της ίδιας εφημερί-
δας38 γίνεται αναφορά στην πρόθεση για ανταλ-
λαγή αιχμαλώτων μεταξύ αυτών του «Ένωσις» και 
εκείνων του «Ινέμπολις». Σημαντική είναι η ανα-
φορά της εφημερίδας39 για ένταση των νηοψιών 
εκ μέρους του Ελληνικού Στόλου. Στόχος είναι το 
λεθρεμπόριο πολέμου που ενισχύει τον Κεμάλ. 
Η δυσφορία της Σοβιετικής Ένωσης για την σύλ-
ληψη του ελληνικού ατμοπλοίου διαφαίνεται και 
σε δημοσίευμα40 της «Αμάλθειας». Συγκεκριμένα 
αναφέρει: 
...η ενταύθα σοβιετική αντιπροσωπία θεωρεί την 
απαλλαγή των κρατουμένων ως ζήτημα φιλοτι-
μίας διότι τόσον ενταύθα, όσον και στους σοβιε-
τικούς λιμένας είχον αναρτηθή πινακίδες προτρέ-
πουσαι τους ναυτιλλομένους και τους εμπόρους 
να προβώσιν εις το μετά των ρωσικών λιμέ-
νων εμπόριον υπό την προστασίαν των σοβιέτ.» 
Η εφημερίδα από την Σμύρνη αναφέρει41 τις συλ-
λήψεις τουρκικών πλοίων μεταξύ αυτών και του 
«Ινέμπολις». Οι τουρκικές πηγές χαρακτηρίζουν 
τις συλλήψεις «αντίποινα» για την σύλληψη του 
«Ένωσις».

Η υπόθεση της σύλληψης του ελληνικού ατμο-
πλοίου απασχολεί και την ελληνική εφημερίδα που 
εκδίδεται στις Η.Π.Α., «Ατλαντίς42». Η εφημερίδα 
αναφέρει ότι οι Τούρκοι θεωρούν το πλοίο «καλή 
πολεμική λεία», ενώ οι Έλληνες χαρακτηρίζουν 
την σύλληψη πειρατική και παράνομη. Το τελευ-
ταίο συμφωνεί και με τα αρχεία του Υπουργείου 
Εξωτερικών καθώς όντως γίνεται προσπάθεια να 
χαρακτηριστεί η σύλληψη πειρατική43.

Η εφημερίδα «Έθνος»44 αναγράφει ότι η Άγκυ-
ρα αποφάσισε την «απόλυση» του πληρώματος και 
των επιβατών του «Ένωσις» με αντάλλαγμα την 
απελευθέρωση του πληρώματος του «Ινέμπολις», 
ενώ σε έτερο φύλλο45 η εφημερίδα παραθέτει το 
ιστορικό της σύλληψης του ελληνικού ατμόπλοιου. 
Από την άλλη, η εφημερίδα «Ελεύθερος Τύπος46» 

38  16 Ιουνίου 1922.
39 5 (18) Ιουλίου 1922. Βλέπε και υποσημείωση 30.
40 3 (16) Μαϊου 1922.
41 30 (13) Απριλίου 1922
42 8 Μαϊου 1922.
43  Αρχείο Υπουργείου Εξωτερικών, Κεντρική Υπηρεσία, Αρ.Φα-
      κέλλου 19, Αρ. Υποφακέλλου 2.
44 19 Ιουνίου 1922.
45 29 Απριλίου 1922.
46 21 Μαϊου 1922.

αναφέρεται στην απόλυση μέρους του πληρώμα-
τος και των επιβατών με ξένη υπηκοότητα.

Η παραπάνω δειγματοληπτική θεώρηση του 
ελληνικού Τύπου δεικνεύει το ενδιαφέρον που 
προκάλεσε η υπόθεση του «Ένωσις».

Συμπεράσματα
Η υπόθεση της σύλληψης του ελληνικού ατμοπλοί-
ου «Ένωσις» ήταν ένα μικρό αλλά τελικά σημαντι-
κό γεγονός μέσα στον ορυμαγδό των εξελίξεων 
κατά την διάρκεια της τελευταίας και πιο τραγικής 
φάσης για τον Ελληνισμό της Μικρασιατικής Εκ-
στρατείας. Είναι γεγονός ότι τα μέτρα του ελληνι-
κού Πολεμικού Ναυτικού κατά του λαθρεμπορίου 
με κατεύθυνση τον Κεμάλ εντάθηκαν μετά την 
σύλληψη του ελληνικού ατμοπλοίου. Αυτό μπορεί 
να εξηγηθεί πολύ απλά με τις στρατηγικές ανάγκες 
της περιόδου, παρ’ όλα αυτά είναι βέβαιο (αποδει-
κνύεται από τις πηγές) ότι η σύλληψη του τουρκι-
κού «Ινέμπολις» έγινε στα πλαίσια αντιποίνων για 
την σύλληψη του «Ένωσις».

Τουρκικές πηγές μάλιστα το προχωρούν ακόμη 
περισσότερο. Υποστηρίζεται δηλαδή ότι ακόμη και 
ο βομβαρδισμός της Σαμψούντας έγινε στα πλαί-
σια αντιποίνων. Οι ελληνικές πηγές από την άλλη 
υποστηρίζουν ότι η εν λόγω πόλη περιείχε σημα-
ντική ποσότητα πολεμοφοδίων και πυρομαχικών. 
Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι το ελληνικό ατμόπλοιο 
ήταν μία σημαντική λεία για τον Κεμάλ. Το αποδει-
κνύουν οι πηγές και από τις δύο πλευρές καθώς 
και η έκταση που πήρε στον ελληνικό και διεθνή 
τύπο η σύλληψη. Μέχρι και οι New York Times 
ανέφεραν το γεγονός.

Στην τουρκική ιστορία η σύλληψη του «Ένω-
σις» κατέχει σημαντική θέση ως επιτυχία του εμ-
βρυακού τότε τουρκικού πολεμικού ναυτικού. Από 
την δική μας πλευρά περνά σχεδόν απαρατήρητη, 
όταν αναλογιζόμαστε την καταστροφή που ακο-
λούθησε στην Μικρά Ασία. Αυτό δεν μειώνει την 
σημασία του, μια σημασία, η οποία προέρχεται, 
εξάγεται από τις ίδιες τις πηγές.

Ως μελλοντικά πεδία έρευνας προτείνονται η  
προσπάθεια ανεύρεσης, αν υπάρχει, στις ελληνικές 
πηγές μίας άμεσης σύνδεσης του βομβαρδισμού 
της Σαμψούντας με το «Ένωσις» καθώς και η με-
λέτη των περιπετειών του Ελλήνων (πλήρωμα και 
επιβάτες) που είχαν την ατυχία να συλληφθούν και 
να κρατηθούν αιχμάλωτοι από τους κεμαλικούς.
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O Ιωάννης Ιάκωβος Μάγερ.
Ο φιλέλληνας Ελβετός φαρμακοποιός και η 
σημαντική δράση του στην Ελληνική Επανάσταση

Ιωάννη Κατσαβού
Αρχικελευστή (ΝΟΣ)

Λάζαρου Βλαδίμηρου  
Διδάκτορος Ιατρικής Σχολής και Πανεπιστημίου Αθηνών

Ελαιογραφία: "Η έξοδος του Άρη" του Κωνσταντίνου 
Βολανάκη, 1894, Ναυτικό Μουσείο

Των Αριστείδη Γ. Διαμαντή 
Πλοιάρχου (ΥΙ) ΠΝ
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Ο Αριστείδης Γ. Διαμαντής γεννήθηκε στο 
Βόλο Μαγνησίας το 1959 όπου περάτωσε 
τις βασικές εγκύκλιες σπουδές του. Σπού-
δασε Ιατρική στο Αριστοτέλειο Πανεπιστή-
μιο Θεσσαλονίκης και είναι απόφοιτος της 
Στρατιωτικής Σχολής Αξιωματικών Σωμά-
των. Ειδικεύτηκε στην Κυτταρολογία και 
είναι αριστούχος Διδάκτωρ της Ιατρικής 
Σχολής του Εθνικού Καποδιστριακού Πανε-
πιστημίου Αθηνών. Από τα μέσα της δεκα-
ετίας του 1980 τοποθετήθηκε στις τάξεις 
του Πολεμικού Ναυτικού και υπηρέτησε ως 
αξιωματικός ιατρός σε πολεμικά πλοία του 
Στόλου καθώς και στα Ναυτικά Νοσοκομεία 
της Σαλαμίνας και των Αθηνών. Έχει οργα-
νώσει και συμμετάσχει σε πολλά συνέδρια 
της ημεδαπής και αλλοδαπής και περισσό-
τερες από τριακόσιες πρωτότυπες ερευνη-
τικές του εργασίες έχουν δημοσιευτεί σε 
έγκυρα ελληνικά και ξένα επιστημονικά πε-
ριοδικά και ανακοινωθεί σε επιστημονικές 
εκδηλώσεις. Είναι συγγραφέας και επιμελη-
τής έκδοσης περισσοτέρων από δέκα πέντε 
μονογραφιών με ιατρικό και ιατροϊστορικό 
περιεχόμενο και μέλος αρκετών επιστημο-
νικών και ιατρικών εταιρειών. Σήμερα είναι 
Αντιπρόεδρος της Εταιρείας Στρατιωτικής 
Ιατρικής και Γενικός Γραμματέας της Εται-
ρείας Ναυτικής και Ταξιδιωτικής Ιατρικής. 
Από το 1994 έως το 2006 εκπροσώπησε 
το Πολεμικό Ναυτικό στη Βαλκανική Επιτρο-
πή Στρατιωτικής Ιατρικής (Balkan Military 
Medical Committee), για την τριετία 2003-
2006 διετέλεσε Γενικός Γραμματέας και το 
2007 αναγορεύτηκε Επίτιμο Μέλος της. Από 
το 2000 μέχρι σήμερα διδάσκει στη Σχο-
λή Αξιωματικών Νοσηλευτικής το μάθημα 
Ιστορία της Στρατιωτικής Ιατρικής και Νο-
σηλευτικής στην Ελλάδα και για τη διετία 
2008-2009 δίδαξε Ιστορία Ιατρικής στους 
φοιτητές της Ιατρικής Σχολής του Πανεπι-
στημίου Αθηνών ως άμισθος επιστημονι-
κός συνεργάτης του Εργαστηρίου Ιστορίας 
της Ιατρικής. Το 2001, μετά από δικές του 
ενέργειες, συγκρότησε και μέχρι σήμερα 
διευθύνει το Γραφείο Μελέτης Ιστορίας 
Ελληνικής Ναυτικής Ιατρικής του Ναυτικού 
Νοσοκομείου Αθηνών με σκοπό «τη διάσω-
ση, συλλογή, ταξινόμηση, μελέτη και έκδοση 
αρχειακού και έντυπου υλικού με κύριο θέ-
μα την ιστορική πορεία της Ελληνικής Ναυ-
τικής Ιατρικής διά μέσου των αιώνων». Για 
το επιστημονικό και συγγραφικό του έργο 
έχει τιμηθεί με πολλές διακρίσεις και επαί-
νους και το 2006 βραβεύτηκε με το «Γερου-
λάνειο Βραβείο» για το βιβλίο του «Επιτομή 
Στρατιωτικής Ιατρικής και Νοσηλευτικής 
στην Ελλάδα». Κατά τη χρονική περίοδο 
2006-2007 υπηρέτησε ως διευθυντής στο 
Ναυτικό Νοσοκομείο του Ναυστάθμου της 
Σαλαμίνας και σήμερα διευθύνει το Κυττα-
ρολογικό Εργαστήριο και τον Εργαστηριακό 
Τομέα του Ναυτικού Νοσοκομείου Αθηνών.

Ο Λάζαρος Βλαδίμηρος γεννήθηκε 
στην Αθήνα, σπούδασε Ιατρική στο 
Πανεπιστήμιο Αθηνών και ειδικεύ-
τηκε στη Μαιευτική και Γυναικολογία. 
Το 1975 ανακηρύχτηκε Διδάκτωρ 
της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστη-
μίου Αθηνών. Έχει δημοσιεύσει σε 
επιστημονικά περιοδικά και έχει ανα-
κοινώσει σε συνέδρια, περισσότερες 
από 190 εργασίες για την Ιστορία 
της Ελληνικής Ιατρικής. Έχει γράψει 
10 βιβλία για θέματα Ιστορίας της 
Ελληνικής Ιατρικής. Το βιβλίο του Το 
Υγειονομικό στον Ελληνοτουρκικό 
Πόλεμο του 1897 έλαβε το Γερου-
λάνειο Βραβείο Ιστορίας της Ιατρικής 
το 1998. Το βιβλίο του Παναγιώτης 
Παμπούκης, πρωτοπόρος μικροβιο-
λόγος ιδρυτής του Λυσσιατρείου έλα-
βε το Γερουλάνειο Βραβείο Ιατρικής 
Ηθικής και Δεοντολογίας το 2004. Η 
μελέτη του Η ιστορία της ελληνικής 
ιατρικής στη Σμύρνη έλαβε το 2004 
το Βραβείο Αντιγόνης Αρσένη της 
Ενώσεως Σμυρναίων. Η μελέτη του 
αυτή συμπληρώθηκε και επεκτάθηκε 
και το 2008 εκδόθηκε από την Ένωση 
Σμυρναίων. Το 2006 ανακηρύχτηκε 
Επίτιμο Μέλος της Εταιρείας Στρατι-
ωτικής Ιατρικής. Πρόσφατα ολοκλή-
ρωσε τη μελέτη του για τους γιατρούς 
και την Ιατρική κατά την Επανάσταση 
του 1821. Ογκώδης μελέτη που βα-
σίστηκε κυρίως σε δημοσιευμένα και 
αδημοσίευτα αρχεία καθώς και σε 
πρωτογενείς ιστορικές πηγές. Η μελέ-
τη αυτή δεν έχει δημοσιευτεί ακόμα.

Ο Αρχικελευστής Ιωάννης Κατσαβός 
γεννήθηκε στο Αγρίνιο το 1974 και 
μεγάλωσε στο Μεσολόγγι, τόπο κατα-
γωγής του, όπου και ολοκλήρωσε τις 
εγκύκλιες σπουδές του το έτος 1992. 
Το 1993 κατατάχτηκε στο Πολεμι-
κό Ναυτικό ως Εθελοντής Μακράς 
Θητείας με την ειδικότητα του Νο-
σηλευτή. Κατά τη διάρκεια της στα-
διοδρομίας του υπηρέτησε σε πολε-
μικά πλοία του Στόλου καθώς και στο 
Ναυτικό Νοσοκομείο του Ναυστάθμου 
της Σαλαμίνας. Σήμερα υπηρετεί στο 
Επιτελείο του Αρχηγείου Στόλου. 
Παράλληλα με τα υπηρεσιακά του 
καθήκοντα αρθρογραφεί τακτικά σε 
έγκυρα περιοδικά ναυτικής ύλης και 
άλλα επιστημονικά έντυπα και έχει 
συμμετάσχει ως προσκεκλημένος ομι-
λητής και εισηγητής σε Επιστημονικές 
Ημερίδες και Συνέδρια επί θεμάτων 
ιστορικού περιεχομένου. Τα τελευταία 
δέκα χρόνια συνεργάζεται στενά με 
το Γραφείο Μελέτης Ιστορίας Ελληνι-
κής Ναυτικής Ιατρικής του Ναυτικού 
Νοσοκομείου Αθηνών στην εκπόνηση 
μελετών γύρω από την ναυτική ιατρι-
κή ιστορία του τόπου μας. Τα ακαδη-
μαϊκά του ενδιαφέροντα εστιάζονται, 
κυρίως, πάνω σε θέματα Στρατιωτι-
κής και Ναυτικής Ιστορίας, Ιστορίας 
Ιατρικής και Νοσηλευτικής καθώς και 
στην ανάδειξη της πλούσιας ιστορίας 
της ιδιαίτερής του πατρίδας, της Ιεράς 
Πόλεως του Μεσολογγίου. Για το συγ-
γραφικό και ερευνητικό του έργο έχει 
τιμηθεί με βραβεία και επαίνους από 
το Πολεμικό Ναυτικό καθώς και από 
άλλους πολιτιστικούς και θεσμικούς 
φορείς της χώρας μας.
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Ένας από τους πιο σπουδαίους και χρήσιμους 
ξένους που έλαβαν μέρος στον Αγώνα της 
Παλιγγενεσίας, ήταν αναμφίβολα ο Ελβετός Jo-
hann Jakob Meyer, ο Ιωάννης Ιάκωβος Μάγερ, 
γνωστός στους Μεσολογγίτες ως, ο Ζβίτσερος, 
ένας από τους σημαντικότερους φιλέλληνες 
υγειονομικούς του Αγώνα. Βέβαια δεν ήταν 
γιατρός, όπως επικράτησε να αναφέρεται στην 
ιστοριογραφία μας, και όπως ο ίδιος δήλωνε, 
αλλά φαρμακοποιός. Αυτή η διαφορά άλλωστε, 
για τα δεδομένα της εποχής μικρή σημασία είχε, 
οι φαρμακοποιοί θεωρούνταν από τους κατοίκους 
γιατροί. 

Ο Μάγερ γεννήθηκε στις 30 Δεκεμβρίου 1798 
στη Ζυρίχη. Ο πατέρας του ήταν γιατρός και ο ίδιος 
εργάστηκε από μικρός ως βοηθός φαρμακοποιού. 
Το 1817 έλαβε άδεια άσκησης του επαγγέλματος 
του φαρμακοποιού με περιορισμένη όμως ισχύ για 
ένα μόνο Καντόνι.1 Η προεπαναστατική δραστη-
ριότητα στην πατρίδα του, δείχνει να είναι άτομο 
δραστήριο και ικανό, αλλά δεν κατάφερε να στα-
θεροποιηθεί μόνιμα σε κάποια θέση. Παντρεύτηκε 
σε μικρή ηλικία για να χωρίσει μετά από δύο χρό-
νια, εργάστηκε ως βοηθός φαρμακείου, άλλαξε 
διαμονή πολλές φορές, βρέθηκε στο Παρίσι όπου 
παρακολούθησε νεκροτομές, φοίτησε για λίγο ια-
τρική στο Πανεπιστήμιο του Φράιμπουργκ για να 
αποβληθεί από εκεί για ανάρμοστη συμπεριφορά, 
δημιούργησε πολλά χρέη και τέλος, περισσότερο 
κυνηγημένος από τα χρέη του και λιγότερο από φι-
λελληνική ιδεολογία αποφασίζει να βρει την τύχη 
του στην επαναστατημένη Ελλάδα.2

Στην Ελβετία φρόντισε να έρθει σε επαφή με 
φιλελληνικούς κύκλους για να εξασφαλίσει συστα-
τικές επιστολές και κατευθύνθηκε προς το Λιβόρνο 
από όπου ξεκίνησε την κάθοδό του προς την επα-
ναστατημένη Ελλάδα, που έμελλε  να γίνει η άνο-
δός του προς το Πάνθεο της Ελληνικής Ανεξαρτη-
σίας. Δεν είναι γνωστό πότε ακριβώς ήρθε στην 
επαναστατημένη Ελλάδα. Πιθανότατα να έφτασε 
στη χώρα μας τον Ιανουάριο του 1822 με πρώτο 

1  Κ. Μακρυκώστας, Μεσολογγίτικα 1821-1826. Αθήνα 1984, 
σ. 35. Στο βιβλίο υπάρχουν πληροφορίες για τη δραστηριότητα 
του Μάγερ στην Ελβετία πριν από τη κάθοδό του στην 
Ελλάδα, αποτέλεσμα επισταμένης έρευνας του συγγραφέα σε 
εφημερίδες και αρχεία ελβετικών κρατικών υπηρεσιών εκείνης 
της περιόδου.

2  Κ. Μακρυκώστας, Μεσολογγίτικα… ό.π., σσ. 33-40. Χρίστος 
Ευαγγελάτος, Οι Φιλέλληνες. Αθήνα 1938, σσ. 26-27.

τόπο διαμονής το Μεσολόγγι.
Ο Μάγερ υπήρξε ένας από τους πολλούς 

Έλληνες και ξένους γιατρούς που υπηρέτησαν 
στον ελληνικό επαναστατικό στόλο.3 Στις αρχές 
Φεβρουαρίου του 1822, ο Μάγερ μπάρκαρε από 
το Μεσολόγγι όπου βρισκόταν, στο πλοίο ‘Άρης’ 
του Μιαούλη ως γιατρός και χειρουργός.4 Ο 
ελληνικός στόλος απέπλευσε από το Μεσολόγγι 
στις 15 Φεβρουαρίου του 1822 και συγκρούστηκε 
με τον τουρκικό στόλο στις 20 Φεβρουαρίου 
ανοιχτά της Πάτρας, στην ιστορική ναυμαχία που 
έμεινε γνωστή στην ιστοριογραφία μας ως: Η 
ναυμαχία των Πατρών. Αν και το αποτέλεσμα της 
ναυμαχίας ήταν αμφίρροπο, η ναυμαχία υπήρξε 
ιστορική, διότι συγκρούστηκαν οι στόλοι των αντι-
μαχόμενων για πρώτη φορά, και οι Έλληνες συνει-
δητοποίησαν ότι μπορούν με τα μικρά εξοπλισμένα 
εμπορικά τους πλοία, να αντιμετωπίσουν, επί ίσοις 
όροις, τα θεόρατα πολεμικά πλοία των Τούρκων.

Σε αυτή την ναυμαχία ο Μάγερ πρόσφερε 
τις πρώτες του ιατρικές υπηρεσίες στους 
επαναστατημένους Έλληνες, περιθάλποντας στο 
βρίκι ‘Αγαμέμνων’ του Αναστασίου Τσαμαδού 
(1774-1825), ένα ναύτη που είχε υποστεί έγκαυμα 

3  Λάζαρος Βλαδίμηρος, Γιατροί και Ιατρική στην Επανάσταση του 
1821. Εκδόσεις Μπαλτά Αθήνα 2014, σσ. 336-337.

4  Κ. Μακρυκώστας, Μεσολογγίτικα… ό.π., σσ. 41-43. Κυριάκος 
Σιμόπουλος, Πώς είδαν οι ξένοι την Ελλάδα του 21. Τόμος 1ος 
Αθήνα 1979, σ. 435 υποσημείωση 19. 

Ο Ιωάννης Ιάκωβος Μάγερ



55  Ναυτική Επιθεώρηση | Τεύχος 595-Τομος 176

μετά από έκρηξη ενός κανονιού κατά τη διάρκεια 
της ναυμαχίας. Το πλοίο ‘Αγαμέμνων’ δεν είχε 
γιατρό και ζήτησε γιατρό από το πλοίο ‘Άρης’ του 
Ανδρέα Μιαούλη (1769-1835). Στο ημερολόγιο 
του πλοίου ‘Αγαμέμνων’ σημειώνεται στις 20 
Φεβρουαρίου 1822: ‘Ο καπιτάν Ανδρέας επήρε 
την βάρκα και επήγε εις τον Ναύαρχον και επήρε 
τον ιατρόν διά να ιδή τον άνθρωπόν μας όπου 
ήτο καημένος, ήλθεν ο ιατρός είδεν τον άνθρωπόν 
μας, έπειτα τον επήρε μέσα εις του Ναυάρχου’.5 
Μετά από τη σύντομη υπηρεσία του στο στόλο, ο 
Μάγερ εγκαταστάθηκε οριστικά στο Μεσολόγγι. 
Εκεί, παντρεύτηκε την κόρη του πλούσιου 
προεστού της πόλης Γεωργίου Ιγγλέση. Μάλιστα, 
για να γίνει αποδεκτός από την οικογένεια Ιγγλέση, 
βαφτίστηκε Ορθόδοξος.

Με χρήματα της οικογένειας Ιγγλέση ο 
δραστήριος Ελβετός ίδρυσε στο Μεσολόγγι 
φαρμακείο.6 Το φαρμακείο του Μάγερ στο 
Μεσολόγγι, θα πρέπει να δημιουργήθηκε κατά τις 
αρχές του καλοκαιριού του 1822. Το φαρμακείο 

5  Ιστορικά Ημερολόγια των ελληνικών ναυμαχιών του 1821 
εκ των ημερολογίων του ναυμάχου Αναστασίου Τσαμαδού. Εν 
Αθήναις 1886. Αναστατική επανέκδοση Νότη Καραβία. Αθήνα 
1978, σ. 65.

6  Ιωάννης Παπαγεωργίου, Η συμβολή των Φαρμακοποιών 
εις τον Αγώνα της Ανεξαρτησίας. Αθήνα 1973, σσ. 93-94. Κ. 
Μακρυκώστας, Μεσολογγίτικα… ό.π., σσ. 44-48, 136-137. 
Φωτεινή Καραμαλούδη, Από τη Speziaria στο Φαρμακείο. 
Έκδοση περιοδικού Φαρμακευτικός Κόσμος. Αθήνα 2013, σ. 
50, 56.   

ήταν πολύ καλά εφοδιασμένο με φάρμακα και 
υγειονομικό υλικό. Ο Γερμανός αρχίατρος του 
τάγματος των φιλελλήνων Daniel Johann Elster 
(1798-1857), στο ημερολόγιό του αναφέρει ότι 
δεν διέθετε φάρμακα, και προκειμένου να καλύ-
ψει τις ανάγκες του τάγματος σε φαρμακευτικό και 
υγειονομικό υλικό, όταν βρέθηκε στο Μεσολόγγι 
προμηθεύτηκε όλα όσα χρειαζόταν από το φαρμα-
κείο του Μάγερ. ‘Στο Μεσολόγγι είχα την ευκαιρία 
να προμηθευτώ όλα τα αναγκαία από έναν κύριο 
Meyer από τη Ζυρίχη, ο οποίος είχε δημιουργήσει 
ένα ολόκληρο φαρμακείο με λεφτά της συζύγου 
του και ο οποίος είχε ασπαστεί, χάριν της συζύγου 
του, την ελληνική θρησκεία’.7 Ο αρχίατρος Elster 
σημείωσε επίσης για την προμήθεια φαρμάκων 
και υγειονομικών υλικών από το φαρμακείο του 
Μάγερ: ‘Μόνο ο διοικητής μπορούσε να καταλάβει 
ότι χωρίς τα απαιτούμενα σε ένα γιατρό υλικά, δεν 
θα μπορούσα να ακολουθήσω την εκστρατεία… Ο 
κατάλογος ήταν ήδη έτοιμος. Τον παρέδωσα και 
τα παράγγειλα αμέσως στον δόκτορα Meyer, ώστε 

7  Το τάγμα των Φιλελλήνων από το ημερολόγιο του Johann 
Daniel Elster. Μετάφραση Χρίστος Οικονόμου. Έκδοση 
Ιστορικής και Εθνολογικής Εταιρείας της Ελλάδος. Αθήνα 
2010, σ. 115. Το τάγμα των φιλελλήνων συγκροτήθηκε στην 
Κόρινθο από ξένους εθελοντές αξιωματικούς και από λίγους 
Επτανήσιους και ακολούθησε τον Αλέξανδρο Μαυροκορδάτο 
(1791-1865), στην εκστρατεία του για την υπεράσπιση της 
Δυτικής Ελλάδας. Οι περισσότεροι από το τάγμα έπεσαν 
μαχόμενοι με ηρωισμό στη μάχη του Πέτα στις 4 Ιουλίου 1822. 

Το μπρίκι του Μιαούλη.



56  Ναυτική Επιθεώρηση | Τεύχος 595-Τομος 176

στο τέλος και με πολύ κόπο, να έχω την άλλη μέρα 
τα φάρμακά μου’.8

Στο Μεσολόγγι ο Μάγερ οργάνωσε και ένα πρό-
σκαιρο νοσοκομείο για τη νοσηλεία των τραυματιών 
αγωνιστών και των ασθενών, σε μια εγκαταλειμμένη 
οικία στην παραθαλάσσια περιοχή. Όταν οι ανάγκες 
για περίθαλψη έγιναν πιο πιεστικές λόγω του μεγάλου 
αριθμού τραυματιών, ο Μάγερ και η σύζυγός του, 
δεν δίστασαν να μετατρέψουν μέρος της οικίας τους 
σε νοσοκομείο. Εκεί εργάστηκε και η ίδια η σύζυγος 
του Μάγερ προσφέροντας νοσηλευτικές υπηρεσίες 
σε ασθενείς αγωνιστές και τραυματίες καθώς και 
στους κατοίκους της πόλης του Μεσολογγίου και των 
γύρω περιοχών. Στο νοσοκομείο αυτό νοσηλεύτηκαν 
και οι πολυάριθμοι τραυματίες μετά τη μάχη του 
Πέτα. Για την αυταπάρνηση και προθυμία, που 
επέδειξε η σύζυγος του Μάγερ, στην περίθαλψη των 
τραυματιών, αποκλήθηκε από τους Μεσολογγίτες: 
‘Μάννα του Μεσολογγίου’.9

Στο σημείο αυτό θα πρέπει να κάνουμε μια επι-
σήμανση. Ο αρχίατρος Elster στο ημερολόγιό του 

8  Το τάγμα των Φιλελλήνων… ό.π., σ. 117.
9  Αριστείδης Διαμαντής, Επιτομή Ιστορίας της Στρατιωτικής 

Ιατρικής και Νοσηλευτικής στην Ελλάδα. Δεύτερη έκδοση. 
Έκδοση: Σχολής Αξιωματικών Νοσηλευτικής Αθήνα 2011, σ. 
91.

γράφει, ότι αυτός δημιούργησε νοσοκομείο στο 
Μεσολόγγι πριν από την μάχη του Πέτα. ‘Δημιούρ-
γησα ένα μικρό νοσοκομείο στο Μεσολόγγι σε ένα 
εγκαταλειμμένο σπίτι κοντά στη θάλασσα το οποίο 
είχαμε διαμορφώσει κατάλληλα και στο οποίο 
εγκαταστήσαμε τους ασθενείς, δυστυχώς επάνω 
σε σανίδες άφησα εκεί τον ασθενικό Johannsen, 
ο οποίος σε συνεργασία με τον δόκτορα Meyer θα 
έπρεπε να το φροντίζει και κατά τη διάρκεια της 
εκστρατείας’.10

Στην πραγματικότητα δεν δημιούργησε ο El-
ster το πρόσκαιρο νοσοκομείο, όπως με έπαρση 
σημείωσε στο ημερολόγιό του, αλλά ο Μάγερ. 
O Elster με το που έφτασε στην πόλη του 
Μεσολογγίου δεν γνώριζε τη γλώσσα, δεν διέθετε 
εκεί γνωριμίες, δεν είχε τα υλικά μέσα και, κυρίως 
το κύρος, ώστε να είναι σε θέση να οργανώσει 
νοσοκομείο. Όλα αυτά τα διέθετε ο Μάγερ. Ο Elster 

10  Το τάγμα των Φιλελλήνων… ό.π., σσ. 117-118. Ο Johannsen 
ήταν Δανός στρατιωτικός γιατρός που υπηρέτησε ως 
υπολοχαγός γιατρός στο τάγμα των Φιλελλήνων. Ασθένησε 
πριν από την μάχη του Πέτα από ‘νευρικό πυρετό’ και πέθανε 
στο Μεσολόγγι λίγο αργότερα.  Σύμφωνα με άλλο δημοσίευμα, 
o Δανός Friedrich Johannsen (1797-1822), ήταν φοιτητής της 
ιατρικής. Αριστέα Παπανικολάου-Κρίστενσεν, Το φιλελληνικό 
κίνημα στη Δανία. Έκδοση Ιστορικής και Εθνολογικής Εταιρείας 
της Ελλάδος. Αθήνα 2010, σ. 34.

Η έξοδος του Μεσολογγίου (λεπτομέρεια ελαιογραφίας Θεόδωρου Βρυζάκη, 1853)
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απλά συμμετείχε στη δημιουργία του νοσοκομείου 
λίγο πριν από την εκστρατεία στο Πέτα.  

Άλλωστε, ο ίδιος ο Elster στη συνέχεια του 
χρονικού του, αναφερόμενος στους τραυματίες 
της μάχης του Πέτα, έμμεσα παραδέχεται και 
σημειώνει τη σημαντική συνεισφορά του Μάγερ 
στην οργάνωση των νοσηλευτικών υπηρεσιών 
του νοσοκομείου: ‘Ο δόκτωρ Meyer που τον 
ανέφερα κάπου στα προηγούμενα, είχε σημαντικά 
ολοκληρώσει το νοσοκομείο που είχα ιδρύσει με 
την έναρξη της εκστρατείας. Με ακούραστο ζήλο 
και συνεχείς προσπάθειες, είχε καταφέρει να έχει 
ένα μεγαλύτερο σπίτι με περισσότερα και σχετικά 
καλά διατηρημένα δωμάτια. Ακόμα είχε κρατήσει 
μερικά αχυρένια στρώματα. Οι περισσότεροι όμως 
ασθενείς έμεναν ακόμα στο πάτωμα και έτσι με 
δυσκολία μπορούσαν να τους περιποιηθούν. Οι 
ασθενείς που είχα αφήσει στον δόκτορα Johann-
sen είχαν εντωμεταξύ συνέλθει αρκετά, αλλά 
δυστυχώς ο ίδιος κατά την φροντίδα τους είχε 
χάσει την υγεία του και ήταν τώρα στο κρεβάτι 
με νευρικό πυρετό, που τον ταλαιπώρησε ένα 
περίπου μήνα. Σε μας τους νεοεισαχθέντες ο 

δρ. Meyer διέθεσε από ένα ολόκληρο δωμάτιο 
στον καθένα, στο οποίο μας περιποιήθηκαν 
όσο καλύτερα επέτρεπαν τα φτωχικά μέσα που 
υπήρχαν’.11    

Ο γάμος του Ελβετού φιλέλληνα με την κόρη 
του πλούσιου προεστού της πόλης, γάμος μάλιστα 
που πραγματοποιήθηκε, αλά ελληνικά, μετά την 
απόφαση του Μάγερ να ασπαστεί την ορθόδοξη 
ομολογία και να βαπτιστεί Ορθόδοξος, η ίδρυση 
πρότυπου φαρμακείου και στη συνέχεια, η με-
τατροπή της οικίας του σε νοσοκομείο, όπου με 
αγάπη και ανιδιοτέλεια ο ίδιος και η γυναίκα του 
πρόσφεραν ιατρικές και νοσηλευτικές υπηρεσίες, 
τον έκανε γνωστό και πολύ αγαπητό στους Με-
σολογγίτες. 

Για όλους τους παραπάνω λόγους, η 
Δημογεροντία του ανέθεσε το 1823, με αφορμή 
μια θανατηφόρο επιδημία που ενέσκηψε στην 
πόλη, την ευθύνη για την προστασία της Δημόσιας 
Υγείας, ένα είδος δημοτικού γιατρού. Ο Μάγερ 
εργάστηκε για τον περιορισμό της επιδημίας, αν 
και συναντούσε συχνά την άρνηση των κατοίκων 
να εφαρμόσουν τις οδηγίες του. Έγγραφο των 
προεστών του Μεσολογγίου προς την κυβέρνηση 
το Μάιο του 1823 αναγράφει: ‘Ο τόπος πάσχει από 
μίαν επιδημίαν θανατηφόρον. Έφθασεν ημέρα να 
αποθάνωσι 19 άνθρωποι. Ημείς έχομεν διορίσει 
τον δόκτορα Μέγερ επιστάτην της εσωτερικής 
του τόπου υγείας… πλην δεν υπακούουν οι 
άνθρωποι εις τα σωτήρια και καλά. Πρέπει και το 
περί υγείας κεφάλαιον να σύρη την προσοχήν της 
Διοικήσεως’.12

Ο Μάγερ παρείχε με προθυμία τις ιατρικές του 
υπηρεσίες και εκτός Μεσολογγίου σε διάφορα 
στρατόπεδα, που δημιουργούσαν οι αγωνιστές σε 
περιοχές γύρω από το Μεσολόγγι. Σε έγγραφο, 
που απόκειται στο Αρχείο Μαυροκορδάτου, 
υπάρχει τον Ιανουάριο του 1823 η ακόλουθη 
αναφορά προς τον Μιχαήλ Σεβαστό, στενό 
συνεργάτη του Μαυροκορδάτου και διοικητή του 
Αιτωλικού: ‘Αποστέλλεται εις τα εκεί ο εξοχώτατος 
κύριος Ιωάννης Μάγερ, όστις μέλλει να επισκέπτε-

11  Το τάγμα των Φιλελλήνων… ό.π., σσ. 202-203.
12  Αρχεία της Ελληνικής Παλιγγενεσίας μέχρι της εγκαταστάσεως 

της βασιλείας. 1821-1832. Έκδοση Βουλής των Ελλήνων. 
Τόμος 11ος σ. 169 έγγραφο 151.

Η εφημερίδα 'Ελληνικά Χρονικά', που εξέδιδε ο Μάγερ στο 
Μεσολόγγι
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ται το νοσοκομείον…’.13

Στις αρχές Δεκεμβρίου του 1823 αποβιβάστηκε 
στο Μεσολόγγι ο Άγγλος συνταγματάρχης Leices-
ter Stanhope (1784-1862), σταλμένος από το 
αγγλικό φιλελληνικό κομιτάτο. Ο  Stanhope έφερε 
μαζί του εφόδια, φάρμακα και ιατρικά εργαλεία 
και είχε αποστολή να οργανώσει στην Ελλάδα 
ταχυδρομική υπηρεσία, υγειονομικούς σταθμούς 
και, κυρίως, να δημιουργήσει τις υποδομές 
προκειμένου να εκδοθούν εφημερίδες.14 Ο 
Stanhope επέλεξε ως τον πλέον κατάλληλο 
για την έκδοση εφημερίδας στο Μεσολόγγι τον 
Μάγερ. Ο Μάγερ ως εκδότης της εφημερίδας 
Ελληνικά Χρονικά συνέδεσε το όνομά του με 
την εξιστόρηση της επικής πολιορκίας. Το πρώτο 
φύλλο της ιστορικής εφημερίδας εκδόθηκε την 
1η Ιανουαρίου του 1824 και το τελευταίο στις 20 
Φεβρουαρίου του 1826. Τα Ελληνικά Χρονικά, που 
εξέδιδε ο Μάγερ, αποτελούν μια σημαντική πηγή 
για την ιστορία της πολιορκίας της Ιερής Πόλης. 
Δίκαια έχει χαρακτηριστεί ο Μάγερ ως ο πρώτος 
δημοσιογράφος της Ελλάδας. 

Το 1824 ο Μάγερ διορίστηκε μέλος της 
τριμελούς διοικητικής επιτροπής του Μεσολογ-

13  Ιστορικόν Αρχείον Αλεξάνδρου Μαυροκορδάτου. Επιμέλεια Ε. 
Πρωτοψάλτη. Έκδοση Ακαδημίας Αθηνών. Τόμος 2ος (1821-
1823), σ. 303. 

14  Για την συμβολή του Stanhope στην έκδοση της εφημερίδας 
Ελληνικά Χρονικά, καθώς και γενικότερα για τον Τύπο στον 
Αγώνα, βλέπε το εμπεριστατωμένο εισαγωγικό σημείωμα της 
Αικατερίνης Κουμαριανού στην έκδοση: Ο Τύπος στον Αγώνα. 
Επιμέλεια Αικατερίνη Κουμαριανού. Εκδόσεις ‘Ερμής’. Τόμος 
1ος Αθήνα 1971.     

γίου.15 Την άνοιξη του 1824 πέθανε στο 
Μεσολόγγι ένας Πελοποννήσιος που είχε πάει 
στην πόλη για δουλειές. Αυτός ο αιφνίδιος 
θάνατος σε συνδυασμό με την πληροφορία 
ότι και στην Γαστούνη, τόπο από τον οποίο είχε 
μεταβεί στο Μεσολόγγι  ο νεκρός, είχαν συμβεί 
αιφνίδιοι θάνατοι από κάποια επιδημία, ανάγκασε 
τον Μαυροκορδάτο να λάβει μέτρα καραντίνας, 
φοβούμενος ότι επρόκειτο για κρούσμα πανώλης. 
Στο σπίτι του νεκρού έγινε απολύμανση και τέθηκε 
φρουρά, για να μην έρθει άλλος κάτοικος σε 
επαφή  με τα αντικείμενα του νεκρού, τα οποία 
στη συνέχεια κάηκαν. Επίσης, ο Μαυροκορδάτος 
ανάθεσε στον Ιταλό γιατρό Fragisco Bruno, που 
βρισκόταν στο Μεσολόγγι ως προσωπικός γιατρός 
του Byron καθώς και στον Μάγερ, να αναλάβουν 
να πραγματοποιήσουν νεκροψία και νεκροτομή 
στο πτώμα. Η νεκροψία και η νεκροτομή έδειξε ότι 
δεν επρόκειτο για πανώλη. Ο Μάγερ υπέγραψε το 
πιστοποιητικό ως γιατρός.16 

Στην έκθεσή τους προς τη Διοίκηση, οι δύο 
εντεταλμένοι υγειονομικοί εξέθεσαν τα ευρήματα 
της νεκροψίας και της νεκροτομής, τα οποία δεν 
θα μας απασχολήσουν, σημείωσαν όμως και μία 
φράση που αξίζει να σταθούμε σε αυτή και να 
τη σχολιάσουμε. Στην έκθεσή τους οι Bruno και 
Μάγερ, έκθεση που θα πρέπει να θεωρηθεί ως 
το πρώτο ιατροδικαστικό κείμενο της νεότερης 
ιστορίας μας, σημείωσαν και την ακόλουθη 
φράση: ‘Κατά τας χημικάς δοκιμάς τας γενομένας 
εις τα υγρά τα συνηγμένα εις τον στόμαχον του 
νεκρού, δεν ευρέθη κανέν σημείον φαρμάκου’. 

Από την παραπάνω φράση καθίσταται φανερό, 
ότι ο Μάγερ είχε φροντίσει να οργανώσει και να 
εξοπλίσει το φαρμακείο του σε ικανοποιητικό βαθ-
μό. Ο δαιμόνιος Ελβετός δεν αρκέστηκε να ζητήσει 
από την πλούσια οικογένεια Ιγγλέση τα απαραί-
τητα χρήματα να ανοίξει ένα απλό κατάστημα για 
να πουλάει φάρμακα, δηλαδή ένα φαρμακοπω-
λείο. Ο Μάγερ δημιούργησε στο επαναστατημένο 
Μεσολόγγι ένα πρότυπο φαρμακείο, όπως ήταν 
τότε όλα τα οργανωμένα φαρμακεία της Ευρώ-
πης, τα οποία, εκτός από πωλήσεις φαρμάκων και 
υγειονομικών υλικών, διέθεταν και ειδικά χημικά 

15  Ιστορικόν Αρχείον Αλεξάνδρου Μαυροκορδάτου… ό.π.,  τόμος 
4ος (1824), σ. 710 έγγραφο 1720, σ. 718 έγγραφο 1728 κ. 
επ.   

16  Ο Τύπος στον Αγώνα… ό.π.,  τόμος 2ος σσ. 61-64.

Το μνημείο για τα Ελληνικά Χρονικά και τον εκδότη τους 
φιλέλληνα Ιωάννη Ιάκωβο Μάγερ στον Κήπο των Ηρώων 
στο Μεσολόγγι
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εργαστήρια για ανιχνεύσεις φαρμάκων καθώς 
και δυνατότητες ταριχεύσεων. Εκείνη την εποχή, 
όπως άλλωστε και για πολλές δεκαετίες αργότε-
ρα, μόνον οι φαρμακοποιοί κατείχαν γνώσεις και 
είχαν στα φαρμακεία τους τα απαραίτητα υλικά και 
τεχνικά μέσα προκειμένου να εκτελέσουν χημικές 
εξετάσεις για ανιχνεύσεις φαρμάκων καθώς και 
για τις ταριχεύσεις.    

Ο Μάγερ θα βρεθεί κοντά στον Byron, όταν 
ο διάσημος ποιητής αρρώστησε στο Μεσολόγγι. 
Δεν είναι βέβαιο αν τελικά ο Μάγερ έλαβε μέρος 
στις προσπάθειες των γιατρών του Byron για να 
τον θεραπεύσουν, ή στο ιατρικό συμβούλιο που 
έγινε, αλλά υπάρχουν ενδείξεις ότι έλαβε μέρος 
στη νεκροψία,17 και οπωσδήποτε, θα συνέβαλε κα-
θοριστικά στην πραγματοποίηση της ταρίχευσης, 
δεδομένου ότι, μόνον στα φαρμακεία τότε, όπως 
έχουμε ήδη σημειώσει, υπήρχαν τα μέσα και τα 
υλικά για τις ταριχεύσεις.

Τον Ιούνιο του 1825 ο Μάγερ, ως εκπρόσω-
πος των Μεσολογγιτών, μεταβαίνει στη Ζάκυνθο 
για να ζητήσει βοήθεια. Από το ηρωικό Μεσολόγ-
γι έλλειπαν τα πάντα. Είχαν ανάγκη από χρήματα, 

17  Μπάμπης Άννινος, Ιστορικά Σημειώματα. Αθήναι 1924. 
Αναστατική επανέκδοση ‘Εκδόσεις Μπάϋρον’. Αθήνα 1975, 
σ. 625. Γεράσιμος Ρηγάτος, ‘Οι γιατροί που νοσήλευσαν τον 
Byron στην Ελλάδα’. Ιστορία Εικονογραφημένη. Τεύχος 162 
Δεκέμβριος 1981, σσ. 94-102. Αριστοτέλης Σταυρόπουλος, 
‘Οι γιατροί του Byron’. Ιστορία Εικονογραφημένη. Τεύχος 168 
Ιούνιος 1982, σσ. 6-7.  

τρόφιμα, πολεμοφόδια, φάρμακα, υγειονομικά 
υλικά, εργαλεία. Ο Μάγερ μετέβη στη Ζάκυνθο 
προκειμένου να ενημερώσει αυτοπροσώπως 
τους δραστήριους Ζακυνθινούς Φιλικούς για τις 
πιεστικές ανάγκες των πολιορκημένων να προ-
μηθευτούν τα εφόδια. Η τριμελής επιτροπή που 
αποτελούσε την αρχή των Φιλικών στη Ζάκυνθο,18 
κινητοποιεί τους Φιλικούς σε ολόκληρο το νησί για 
να συγκεντρωθούν τα αναγκαία εφόδια. Ολόκληρη 
η Ζακυνθινή κοινωνία ακολουθεί τους Φιλικούς 
και συμμετέχει με ενθουσιασμό στον έρανο για το 
Μεσολόγγι. 

Άντρες και γυναίκες έλαβαν μέρος στον έρανο. 
Νεαρές Ζακυνθοπούλες γύριζαν από σπίτι σε σπίτι 
κρατώντας μεγάλα πανέρια και φώναζαν: ‘Ποιος 
έχει σφαίρες για το Μεσολόγγι;’. Ο εθνικός μας 
ποιητής Διονύσιος Σολωμός, αναφερόμενος σε 
εκείνο τον έρανο, γράφει στις σημειώσεις για 
το έργο, Η γυναίκα της Ζάκυθος: ‘Και ελαβαίνα-
νε χρήματα, πανιά για τους λαβωμένους… Και οι 
πλέον πάμφτωχοι εβγάνανε το οβολάκι τους και 
το δίνανε και εκάνανε το σταυρό τους κοιτάζοντας 

18  Η αρχή των Φιλικών στη Ζάκυνθο, γνωστή στην Ζακυνθινή 
κοινωνία και ως: Εφορία των Φιλικών ή Το Τρισυπόστατο,  
αποτελείτο τότε από τον Κόμη Διονύσιο Δε Ρώμα (1771-1857),  
και τους γιατρούς Παναγιώτη Μαρίνο Στεφάνου (1792-1864) 
και Κωνσταντίνο Δραγώνα (1780-1858). 

Το μνημείο για την Αδελφότητα των Φιλοδικαίων που ίδρυσε ο Μάγερ το 1825



60  Ναυτική Επιθεώρηση | Τεύχος 595-Τομος 176

κατά το Μισολόγγι και κλαίοντας’.19 Ο αγωνιστής 
Αρτέμιος Μίχος στα απομνημονεύματά του έγραψε, 
ότι οι Ζακυνθινοί έδιναν τα πουκάμισα και τα 
σεντόνια τους, προκειμένου να χρησιμοποιηθούν 
για επίδεσμοι των πληγωμένων.20     

Ο ιστορικός της Επτανήσου Παναγιώτης 
Χιώτης (1814-1896) ιστορεί σχετικά για τη 
μετάβαση του Μάγερ στη Ζάκυνθο: ‘Ελθών ο Μά-
γερ εις Ζάκυνθον εζήτει πολεμοφόδια, πτυάρια, 
αξίνας, πανία διά ξαντούς και ζωοτροφίας και προ 
πάντων χρήματα διά πληρωμήν των στρατιωτών. 
Προθύμως δε η επιτροπή των Ζακυνθίων 
πατριωτών επρόφθανε τας αιτήσεις’. ‘Οι πλούσιοι 
και εξαιρέτως ο ιατρός Βούτος έτρεχον εις 
άπαντα τα φαρμακοπωλεία διά ιατρικά… τα 
συναχθέντα εφόδια αποστέλλονται αλλά πόθεν να 
εισέλθωσιν;’.21 Τα εφόδια που συγκεντρώθηκαν 
από τον έρανο, καθώς και 1.500 αγγλικές λίρες, ο 
Μάγερ τα μετέφερε στο Μεσολόγγι με ένα μικρό 
ιστιοφόρο (μπόγο), κατάλληλο να διαβεί την αβαθή 
λιμνοθάλασσα.

Μετά τη Ζάκυνθο ο δραστήριος Ελβετός πρό-
σφερε και μια άλλη σημαντική υπηρεσία στο Με-
σολόγγι. Με δική του πρωτοβουλία ιδρύθηκε Η 
Αδελφότης των Φιλοδικαίων. Κατά την πολιορκία 
είχαν παρουσιαστεί καταχρήσεις από ορισμένους 
οπλαρχηγούς σε θέματα διανομής μισθοδοσίας 
και σιτηρεσίων. Αποτέλεσμα των ατασθαλιών και 
των καταχρήσεων από τους οπλαρχηγούς ήταν 
η δημιουργία αντιμαχόμενων ομάδων από τους 
Σουλιώτες, τους Στερεοελλαδίτες, τους Θεσσαλο-
μακεδόνες, τους Μεσολογγίτες. Με παρότρυνση 
ασφαλώς των μελών της Εφορίας των Ζακυνθι-
νών Φιλικών, που ήταν όλοι τέκτονες, ο Μάγερ 
πρωτοστάτησε στην ίδρυση μιας μυστικής Εται-
ρείας στο Μεσολόγγι στα πρότυπα των τεκτονικών 
στοών ή στα πρότυπα των πολύ διαδεδομένων 
τότε σε ολόκληρη την Ευρώπη, μυστικών Εταιρει-
ών. Η επιτυχία της Αδελφότητας των Φιλοδικαίων 
υπήρξε καταλυτική για την άρση των διαφωνιών και 

19  Διονύσιος Σολωμός. Ύμνος εις την Ελευθερίαν. Ελεύθεροι 
πολιορκημένοι. Η γυναίκα της Ζάκυθος. Έκδοση εφημερίδας 
Ελεύθερος Τύπος. Αθήνα χ.χ., σ. 157.

20  Α. Μίχος, Απομνημονεύματα. Απομνημονεύματα αγωνιστών 
του 21. Επιμελητής Ε. Γ. Πρωτοψάλτης. Τόμος 5ος. Αθήνα 
1956, σ. 22 υποσημείωση α.

21  Π. Χιώτης, Ιστορία του Ιονίου Κράτους από συστάσεως αυτού 
μέχρις Ενώσεως. Τόμος 1ος Ζάκυνθος 1874, σ. 553, 565.

των αντιπαραθέσεων μεταξύ των οπλαρχηγών.22

Ο αγωνιστής Νικόλαος Κασομούλης (1797-
1872), που έλαβε μέρος στην επική πολιορκία, 
στα απομνημονεύματά του, σημείωσε για την 
Αδελφότητα των Φιλοδικαίων, μεταξύ άλλων και 
τα ακόλουθα: ‘Μέσα εις ταύτην την Αδελφότητα 
δεν διεκρίνετο ‘Σουλιώτης’ και ΄Ρουμελιώτης’, 
παρά ομόνοια και αγάπη των αξιωματικών μεταξύ 
των’.23 Για την Αδελφότητα των Φιλοδικαίων 
σημείωσε στα απομνημονεύματά του ο αγωνιστής 
Σπυρομίλιος (1800-1880), ότι έφτασε να έχει κατά 
τα τέλη του 1825, δύο χιλιάδες μέλη.24

Τις ώρες που ο Μάγερ δεν ήταν απασχο-
λημένος με την σύνταξη της εφημερίδας, και 
κυρίως μετά τις 20 Φεβρουαρίου του 1826 
όπου σταμάτησε η έκδοση της εφημερίδας, 

22  Ιωάννης Κατσαβός, ‘Η αδελφότης των Φιλοδικαίων’. Τα 
Αιτωλικά. Τεύχος 19ο Ιούλιος- Δεκέμβριος 2012, σσ. 146-149.

23  Νικόλαος Κασομούλης, Ενθυμήματα Στρατιωτικά της 
Επαναστάσεως των Ελλήνων 1821-1833. Εισαγωγή και 
σχόλια Γιάννη Βλαχογιάννη. Τόμοι 1-3 Αθήναι 1939-1942. 
Αναστατική επανέκδοση Χ. Κοσμαδάκη Αθήνα (χ.χ.).  Τόμος 2ος 
σ. 139.

24  Σπυρομίλιος, Απομνημονεύματα της δευτέρας πολιορκίας του 
Μεσολογγίου 1825-1826. Εισαγωγή Ιωάννη Βλαχογιάννη. 
Απομνημονεύματα αγωνιστών του 21. Επιμελητής Ε. Γ. 
Πρωτοψάλτης. Τόμος 19ος. Αθήνα 1957, σ. 190.

Οι προμαχώνες του Μεσολογγίου
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λόγω του ανήλεούς βομβαρδισμού 
του Μεσολογγίου, με τα όπλα στο χέρι 
υπερασπιζόταν το Μεσολόγγι στον προμαχώνα 
που έφερε το όνομα του Γουλιέλμου Τέλλου, 
του διάσημου συμπατριώτη του, του μυθικού 
πρωταγωνιστή για την ανεξαρτησία της Ελβετίας. 
Ο προμαχώνας που πολεμούσε ο Ελβετός 
φιλέλληνας ήταν γνωστός στους Μεσολογγίτες 
και με την ονομασία: Η ντάπια του Δεσπότη. Ο 
Κασομούλης σημειώνει για τον προμαχώνα: ‘Εκεί 
ήτον τοποθετημένος ο Μήτζιος Κοντογιάννης και 
ο Κος Μέγερ συντάκτης των ‘Ελληνικών Χρονικών’, 
όστις είχεν λάβει στρατιωτικόν δίπλωμα τότες’.25 Η 
διατύπωση του Κασομούλη σήμαινε ότι ο Μάγερ 
είχε αναλάβει τη διοίκηση ομάδας ενόπλων.26 
Στον προμαχώνα αυτό πολεμώντας ο Μάγερ, 
τραυματίστηκε σοβαρά στον ώμο.

Ο Μάγερ, εκτός από τη σύνταξη της εφημε-
ρίδας, κατέγραφε και την ιστορία της πολιορκί-
ας. Εκτός δηλαδή από τα δημοσιογραφικά του 
καθήκοντα, αποφάσισε να γίνει και ο ιστορικός 
της πολιορκίας. Δεν ήταν εφικτό, ούτε και συνε-
τό, να δημοσιεύει στην εφημερίδα γεγονότα και 
καταστάσεις που θα είχαν αρνητικό αντίκτυπο στη 
μαχητικότητα και την ομοψυχία της φρουράς και, 
κυρίως, δεν θα έπρεπε να γράφει για τις μυστι-
κές ενέργειες των αμυνομένων, προκειμένου να 
αντιμετωπίσουν τον εχθρό ή για τις απώλειες των 
υπερασπιστών της ηρωικής πόλης. Ο Κιουταχής 
ήταν διατεθειμένος να πληρώσει αδρά σε χρήμα 
ή σε τρόφιμα, προκειμένου να αποκτήσει φύλλα 
της εφημερίδας. Για τους λόγους αυτούς ο Μάγερ 
αποφάσισε να προβεί σε μια αυτολογοκρισία στην 
εξιστόρηση των γεγονότων της πολιορκίας. Όσα 
περιστατικά θα μπορούσαν να προκαλέσουν διχό-
νοιες καθώς και κάθε πληροφορία, που θα μπο-
ρούσε να φανεί χρήσιμη στους εχθρούς, ο Μάγερ 
δεν την κατέγραφε στις σελίδες της εφημερίδας.  

Όμως, ο Μάγερ, την πληρέστερη και χωρίς 
αποσιωπήσεις καταγραφή όλων των γεγονότων 
της πολιορκίας τη σημείωνε καθημερινά σε 
χειρόγραφα. Ο Μάγερ είχε επίγνωση της μεγάλης 
αξίας των χειρογράφων του, και για τον λόγο αυτό, 

25  Ν. Κασομούλης, Ενθυμήματα Στρατιωτικά της Επαναστάσεως… 
ό.π., τόμος 2ος σ. 100.

26  Για τη μικρή στρατιωτική δύναμη που διοικούσε ο Μάγερ 
κατά τις τελευταίες ημέρες της πολιορκίας, βλ. Ν. Κασομούλης, 
Ενθυμήματα Στρατιωτικά της Επαναστάσεως… ό.π., τόμος 2ος 
σ. 203.  

τα έφερε πάντοτε μαζί του. Προς το τέλος της 
πολιορκίας, στις 30 Μαρτίου 1826, έγραψε προς 
τον εκδότη της αγγλόφωνης εφημερίδας Galignani’s 
messenger, μια επιστολή με την οποία τον ενημέ-
ρωνε για το σοβαρό τραυματισμό του στον ώμο, τις 
τραγικές ελλείψεις των πολιορκημένων, αλλά και για 
την απόφασή τους να υπερασπιστούν την πόλη μέχρι 
το τέλος, και μεταξύ άλλων, του έγραψε και τα ακό-
λουθα για το ημερολόγιο που κρατούσε καθημερινά: 
‘Είθε να μη χαθή μετ’ εμού το διήγημα της πολιορ-
κίας του Μεσολογγίου, το οποίον συνέγραψα, με 
τοιούτον σκοπόν έκαμα διάφορα αυτού αντίγραφα. 
Φροντίσατε παρακαλώ, κύριε, να καταχωρισθή εις 
μερικάς εφημερίδας η παρούσα επιστολή μου’.27 Τα 
πολύτιμα χειρόγραφα του Μάγερ, δυστυχώς χάθηκαν 
κατά την έξοδο.

Ο Μάγερ έπεσε μαχόμενος, κατά την ηρωϊκή 
έξοδο της φρουράς, το βράδυ της 10ης Απριλίου 
1826. Επαληθεύθηκε, δηλαδή, αυτό που ο ίδιος είχε 
γράψει στην επιστολή προς τον εκδότη, λίγο πριν 
την απόφαση για την έξοδο: "Η τελευταία μας ώρα 
ήγγικεν. Η ιστορία θέλει μας δικαιώσει και οι μεταγε-
νέστεροι θέλουν ελεεινολογήση την συμφοράν μας. 
Εγώ δε καυχώμαι διότι εντός ολίγου το αίμα ενός 
Ελβετού, ενός απογόνου του Γουλιέλμου Τέλλου, 
μέλλει να συμμιχθή με τα αίματα των ηρώων της 
Ελλάδος". 

27  Η επιστολή του Μάγερ δημοσιεύθηκε στην αγγλική 
εφημερίδα Galignani’s messenger που εκδιδόταν στο Παρίσι 
και αναδημοσιεύθηκε, στις 9 Ιουλίου 1826, στην ελληνική 
εφημερίδα Φίλος του Νόμου που εκδιδόταν στην Ύδρα.

Γραμματόσημο προς τιμή του Μάγερ, που εξέδωσαν τα ΕΛΤΑ 
για την επέτειο των 100 χρόνων από την ίδρυση της ΕΣΗΕΑ 
το 2014
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4 + 1
Οι Κορβέτες τύπου ''Flower'' 

Τoυ Ηλία Νταλούμη
Δημοσιογράφου
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Ο Ηλίας Νταλούμης γεννήθηκε το 
1948 στον Πειραιά, όπου και κατοι-
κεί. Σπούδασε Οικονομικά στην ΑΣΟ-
ΕΕ, Ναυτιλιακά και Δημοσιογραφία 
στο Λονδίνο. Αφού εργάστηκε επί 
20 χρόνια ως στέλεχος ναυτιλιακών 
επιχειρήσεων, «άλλαξε ρότα» κι έκα-
νε  τη δημοσιογραφία, με την οποία 
ασχολούνταν από το 1977, την κυρία 
και αποκλειστική του απασχόληση. 
Ειδικευμένος στον τομέα της Άμυνας, 
έχει συνεργαστεί με το International 
Institute for Strategic Studies του 
Λονδίνου, περιοδικά, εφημερίδες και 
ραδιοφωνικούς σταθμούς. Σήμερα 
είναι Αρχισυντάκτης στο περιοδικό 
Άμυνα και Διπλωματία και Σύμβουλος 
Έκδοσης στο περιοδικό Ναυτική Ελ-
λάς. Έχει γράψει, μαζί με άλλους, τα 
βιβλία: «Ελληνικά Αεροσκάφη από το 
1912» (1992) και «F-4. Το McDonnell 
Douglas F-4E και RF-4E Pantom II 
στην Ελληνική Αεροπορία» (2000). 
Συγγραφέας κι επιμελητής των CD 
rom: «Η Αεροπορία σήμερα» (1999) 
και «Το Ναυτικό σήμερα» (2000). Επι-
μελητής κι επικεφαλής της συγγραφι-
κής ομάδας στην έκδοση του ΓΕΝ: «Γ. 
Αβέρωφ, 100 χρόνια» (2012). Επιμε-
λητής, της επίσης έκδοσης του ΓΕΝ: 
«Η Ναυμαχία της Σαλαμίνας» (2012). 
Είναι μέλος του Ναυτικού Μουσείου 
της Ελλάδος από το 1986 και μέλος 
του Διοικητικού Συμβουλίου του από 
το 2012. 

Ο Κριεζής, με πλευρικό Κ32. Η φωτογραφία πιθανό να 
έχει τραβηχτεί στη Μ. Βρετανία.



64  Ναυτική Επιθεώρηση | Τεύχος 595-Τομος 176

Ο William Reed (Γουίλιαμ Ρίιντ) υπήρξε ένας πε-
τυχημένος ναυπηγός κι επικεφαλής ναυπηγικής 
επιχείρησης στην Μ. Βρετανία. Το παράξενο στην 
υπόθεση είναι ότι ελάχιστα στοιχεία μπορούν να 
βρεθούν γι’ αυτόν. Και είναι παράξενο επειδή 
όντας ο άνθρωπος που σχεδίασε  όχι μόνον τις 
κορβέτες τύπου Flower (Φλάουερ), αλλά και τις 
Castle (Κάσλ) και τις River (Ρίβερ). Επίσης είχε 
σχεδιάσει και πολλά φαλαινοθηρικά, κάποια από 
τα οποία χρησιμοποιήθηκαν ως ανθυποβρυχιακά 
κατά τον Α΄ Παγκ. Πόλεμο. Από το 1898, είχε γεν-
νηθεί το 1875, εργαζόταν στο ναυπηγείο Smith’s 
Dock Co. Ltd, του Middlesbrough (Μίντλσμπρο). 
Το 1909 ανέλαβε ως επικεφαλής των εγκατα-
στάσεων της εν λόγω εταιρείας στο South Bank 
(Σάουθ Μπανκ), στα περίχωρα του του Middles-
brough. Το 1917 ανέλαβε διευθυντής ολόκληρης 
της εταιρείας Smith’s Dock. Κατά τη διάρκεια του 
Α΄ Παγκ. Πολέμου είχε συνεργαστεί στενά με το 
Admiralty (Αντμίραλτι= Ναυαρχείο) ήτοι το βρετα-
νικό Γενικό Επιτελείο Ναυτικού και μάλιστα με τον 
εμβληματικό ναύαρχο Fisher (Φίσερ). Κάποια στιγ-
μή, άγνωστο πότε, του απονεμήθηκε το παράσημο/
τίτλος του OBE (Officer of British Empire  Όφισερ 
οβ Μπρίτις Εμπάιαρ= Αξιωματούχος του Τάγματος 
της Βρετανικής Αυτοκρατορίας). Ο τίτλος αυτός αν 
και αρκετά υψηλός, δεν δίνει στον κάτοχό του τη 
δυνατότητα να αποκαλείται Sir (Σερ). Και αυτό το 

λέμε επειδή στο Διαδίκτυο σε κάποιους ιστότο-
πους, προφανώς γραμμένους από μη Βρετανούς, 
ο Reed αναφέρεται ως Sir William Reed, πράγμα 
που δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα και 
μάλλον μπερδεύει τα πράγματα. Αλλά ας γυρίσου-
με στο θέμα μας.  

Με αυτές λοιπόν τις περγαμηνές που είχε ο 
William Reed, δεν είναι καθόλου παράξενο που 
στις 2 Ιανουαρίου 1939 κλήθηκε από το Admi-
ralty να παρουσιάσει την άποψή του για ένα αν-
θυποβρυχιακό σκάφος, συνοδό νηοπομπών, το 
οποίο όμως θα μπορούσε να εκτελεί και ναρκα-
λιεία. Πράγματι, μετά από λίγες ημέρες υπέβαλε 
ένα πρόχειρο σχέδιο, το οποίο εγκρίθηκε στις 27 
Φεβρουαρίου 1939. Το σχέδιο αυτό βασιζόταν σε 
ένα φαλαινοθηρικό, που είχε ναυπηγηθεί το 1936, 
φυσικά στο Smith’s Dock και λεγόταν «Southern 
Pride» (Σάουδερν Πράιντ= Καμάρι του Νότου). Τε-
λικά στις 25 Ιουλίου 1939, μόλις 37 ημέρες πριν 
αρχίσει ο Β΄ Παγκ. Πόλεμος, το Admiralty έδωσε 
την πρώτη παραγγελία για 26 πλοία που έμειναν 
στην ιστορία ως κορβέτες τύπου Flower (Φλάου-
ερ=λουλούδι).

Γιατί αυτή η ονομασία; Μα επειδή σε όλα τα 
πλοία, και ήσαν πολλά, μόνο στην Μ. Βρετανία και 
την Β. Ιρλανδία ναυπηγήθηκαν 145, δόθηκαν ονό-
ματα λουλουδιών! Απίθανο; Όχι και τόσο. Αφενός 
αυτό δεν ήταν κάτι καινούργιο για το Royal Navy. 
Και κατά τον  Α΄ Παγκ. Πόλεμο υπήρξε τύπος πλοί-
ων με την ίδια ονομασία. Ένα μάλιστα από αυτά 

Ο «Κριεζής» ως «HMS Compass Rose» K49, στην ταινία 
The Cruel Sea.
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επιβιώνει στο Λονδίνο, στον Τάμεση, με το όνομα 
«President» (Πρέζιντεντ=Πρόεδρος). Αφετέρου, 
με τον τόσο μεγάλο αριθμό πλοίων που ναυπη-
γήθηκαν κατά τη διάρκεια του Β΄ Παγκ. Πολέμου, 
τα «συνήθη» ονόματα είχαν εξαντληθεί. Και στο 
τέλος-τέλος δεν πρέπει να μας διαφεύγει ότι πλοία 
με ονόματα λουλουδιών, διαχρονικά, μόνο σπάνια 
δεν ήσαν στο Royal Navy.

Στο Ναυτικό παραχωρήθηκαν «επί δανει-
σμώ» από το Royal Navy τέσσερις κορβέτες 
Flower. Κατά σειρά παράδοσης ήσαν: HMS Peony 
Κ40, στις 24.01.1943. HMS Hyacinth Κ84, στις 
28.10.1943. HMS Coreopsis Κ32 στις 10.11.1943 
και HMS Tamarisk K216 στις 03.01.1944. Σε 
εμάς πήραν αντίστοιχα τα ονόματα: Σαχτούρης, 
Αποστόλης, Κριεζής και Τομπάζης. Οι δύο πρώτες 
παραδόθηκαν στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου, 
ενώ οι άλλες δύο στο Chatham (Τσάταμ) της ΝΑ 
Αγγλίας. Όπως είναι φυσικό ο Σαχτούρης και ο 
Αποστόλης έδρασαν στην Μεσόγειο. Αντίθετα ο 
Κριεζής με τον Τομπάζη συνόδευαν νηοπομπές 
στον Β. Ατλαντικό. Επίσης πήραν μέρος, 
«εκπροσωπώντας» το Ναυτικό, στην απόβαση στη 
Νορμανδία. Ο μεν Κριεζής μετέχοντας ως συνοδό 
πλοίο στην Assault Convoy G17, ο δε Τομπάζης 
ήταν ένα από τα πλοία συνοδείας κατά την πόντιση 
του αγωγού PLUTO. Ο PLUTO (PipeLine Under The 
Ocean= Αγωγός κάτω από τον Ωκεανό) ήταν ο 

υποθαλάσσιος αγωγός που μετέφερε καύσιμα 
από την Αγγλία στη Γαλλία για τις δυνάμεις των 
Συμμάχων. 

Δύο ακόμα αξιοσημείωτα γεγονότα που 
σχετίζονται με τις ελληνικές Flower μπορούν να 
αναφερθούν. Το πρώτο είναι ότι επί του Αποστόλη, 
κατά την καταστολή της στάσης των Ενόπλων 
Δυνάμεων στη Μέση Ανατολή, στις 23.04.1944, 
τραυματίστηκε θανάσιμα ο υποπλοίαρχος Νι-
κόλαος Ρουσσέν, ο οποίος μετείχε στο «Άγημα 
Εμβολής». Το δεύτερο αφορά τον Κριεζή. Μετά 
τον παροπλισμό του και την παράδοσή του στο 
Royal Navy, το 1952 ενώ ήταν στη Μάλτα καθ’ 
οδόν προς διάλυση στο Sunderland (Σάντερλαντ), 
πρωταγωνίστησε σε μια κινηματογραφική ταινία. 
Μια ταινία που βέβαια είχε ως θέμα τον πόλεμο, 
και ιδιαιτέρως τις νηοπομπές, στον Β. Αντλανικό. 
Ο τίτλος της είναι The Cruel Sea (Δι Κρούελ Σι= Η 
Σκληρή Θάλασσα). Ο Κριεζής «παίζει» την κορβέ-
τα HMS Compass Rose K49 το όνομα της οποίας 
είναι φανταστικό, αφορά όμως λουλούδι… Πρό-
κειται για μια καλή πολεμική ταινία, ασπρόμαυρη 
φυσικά, με πρωταγωνιστές γνωστούς Βρετανούς 
ηθοποιούς. Αξίζει κάποιος να την δει, αν και είναι 
λίγο δύσκολο να βρεθεί με ελληνικούς υπότιτλους. 

Και περνάμε στο…+1 του τίτλου μας. Πρόκειται 
για το Πλοίο Φάρων Λυκούδης. Ξεκίνησε τη ζωή 
του ως γαλλική κορβέτα La Paimpolaise. Λόγω 
όμως της κατάληψης της Γαλλίας από τους 
Γερμανούς, τελικά εντάχθηκε στο Royal Navy με το 

Ο «Σαχτούρης», εδώ με πλευρικό αριθμό 80.



66  Ναυτική Επιθεώρηση | Τεύχος 595-Τομος 176

όνομα Nasturtium K107. Με αυτό το όνομα πήρε 
μέρος στον Β΄ Παγκ. Πόλεμο, για να παροπλιστεί 
τον 10.1945. Το 1946 αγοράστηκε, μαζί με άλλα 
παροπλισμένα πλοία, από τον ΟΔΙΣΥ (Οργανισμός 
Διαχείρισης Συμμαχικού Υλικού). Του αφαιρέθηκε 
ο οπλισμός και του έγιναν κάποιες τροποποιήσεις 
ώστε να μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως ακτοπλο-
ϊκό επιβατικό. Του δόθηκε το όνομα «Χανιά» και 
εκτελούσε δρομολόγια στο Αιγαίο και κυρίως στις 
Κυκλάδες. Κάποιες  προσπάθειες που έγιναν να 
πωληθεί μέσω δημοπρασία σε ιδιώτες δεν ευδο-
κίμησαν κι έτσι συνέχισε τα δρομολόγιά του. Στις 
αρχές του 1950 παραχωρήθηκε στην Υπηρεσία 
Φάρων και στις 05.03.1950 εντάχθηκε στο Ναυ-
τικό με το όνομα Λυκούδης.

Και μια και μιλάμε για ονόματα. Για ένα Πλοίο 
Φάρων δεν υπάρχει πιο πετυχημένη ονομασία από 
αυτήν του αντιναυάρχου, ακαδημαϊκού, Στυλιανού 
Λυκούδη (1878–1958), θεμελιωτή του φαρικού 
δικτύου στις ελληνικές θάλασσες. Ο Αποστόλης 
ονομάστηκε προς τιμήν του ναυάρχου του στόλου 
των Ψαρών κατά τον Αγώνα της Ανεξαρτησίας, 
Νικολάου (Νικολή) Αποστόλη (1770–1827). Ο 
Σαχτούρης του ναυάρχου του στόλου της Ύδρας 
κατά τον Αγώνα της Ανεξαρτησίας, αντιναυάρχου 
του Ναυτικού της ανεξάρτητης Ελλάδας και  
διοικητή του Ναυστάθμου του Πόρου, Γεωργίου 
Σαχτούρη (1783–1841). Με τον Τομπάζη υπάρχει 
κάποιο πρόβλημα καθώς δεν έχει διευκρινιστεί 
ποτέ προς τιμήν ποιου από τους αδελφούς 
Τομπάζη, έχει ονομαστεί. Του ναυάρχου της 
Ύδρας Ιάκωβου (Γιακουμάκη) (1782–1829) ή του 

επί Καποδίστρια διευθυντή Ναυτικών Υποθέσεων 
δηλαδή υπουργού Ναυτικών, Εμμανουήλ (Μανόλη) 
(1784–1831). 

Τέλος έχουμε την περίπτωση του Κριεζή. 
Βεβαίως και φέρει το όνομα του αντιναυάρχου, 
γραμματέα επί των Ναυτικών και πρωθυπουργού 
του Όθωνα, Αντωνίου Κριεζή (1796–1865), 
ο οποίος υπήρξε ο πρώτος αξιωματικός του 
Ναυτικού που του απονεμήθηκε ο βαθμός του 
αντιναυάρχου. Είχε πάρει μέρος στις επιχειρήσεις 
του Αγώνα της Ανεξαρτησίας, χωρίς όμως να 
διακριθεί, τουλάχιστον όσο οι άλλοι αγωνιστές πχ 
ο επίσης Υδραίος Αναστάσιος (Αναστάσης) Τσα-
μαδός (1774–1825) που έχασε τη ζωή του κατά 
τη ναυμαχία της Σφακτηρίας, κυβερνώντας τον 
ιδιοκτησίας του θρυλικό Άρη. Ο Αντώνιος Κριεζής 
ανήκε στον «σκληρό πυρήνα» των προκρίτων 
της Ύδρας. Ήταν επικεφαλής των ομάδων που 
καταδίωξαν, συνέλαβαν και τελικά εκτέλεσαν 
τον Αντώνιο Οικονόμου, τον άνθρωπο που, 
κυριολεκτικά, έσυρε την Ύδρα στην Επανάσταση 
του 1821 και οι πάντες έχουν ξεχάσει. Ήταν επίσης 
ένας από τους ηγέτες της ανταρσίας των Υδραίων 
και Μανιατών κατά του Καποδίστρια το 1831, που 
κατέληξε στον αποδεκατισμό του Στόλου. Είναι 
προφανές λοιπόν ότι εκμεταλλεύτηκε τις θέσεις 
που κατέλαβε προκειμένου να δημιουργήσει ένα 
«θρύλο», που ανενδοίαστα έγινε αποδεκτός από 
τους κατοπινούς και τελικά καθιερώθηκε.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά  Flower
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 62.5 x 10.1 x 4.14 m. 

Ο «Αποστόλης», με πλευρικό F10, έχει μόλις αποπλεύσει από το Ναύσταθμο Σαλαμίνας. Αριστερά διακρίνονται οι 
δεξαμενές καυσίμων που βρίσκονται στο Νέο Ικόνιο.
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ΕΚΤΟΠΙΣΜΑ: 1,170 τόνοι. 
ΠΡΟΩΣΗ: 1 παλινδρομική ατμομηχανή τριπλής 
εκτόνωσης, με 2 λέβητες και ισχύ 2,750 hp. 
Έλικες: 1, Ταχύτητα: 16. 
ΟΠΛΙΣΜΟΣ*: Πυροβόλα: 1 MkI HA των 76mm/40, 
1 pom–pom των 40mm/39, 4 Oerlikon των 
20mm/70. Βόμβες βάθους: Έως 40 MkVI και 
MkVII σε 2 αφετήρες MkIX και 2 εκτοξευτές. 
RADAR*: Έρευνας αέρα: Type 290. Έρευνας 
επιφανείας: Type 268. 
SONAR*: ASDIC Type 123A. 
ΠΛΗΡΩΜΑ**: 85.
* Ο «Λυκούδης» δεν έφερε.
** 65 ο «Λυκούδης».

Στοιχεία Ελληνικών Flower
«Σαχτούρης»  
ΠΛΕΥΡΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ*: 80, F80, Κ80, Κ89, Κ40. 
ΠΡΩΗΝ: «HMS Peony» Κ40 (06.08.1940–
24.10.1943). 
ΝΑΥΠΗΓΗΣΗ: Harland & Wolff Ltd, Belfast, Β. 
Ιρλανδία, Ην. Βασίλειο. Έναρξη: 24.02.1940, 
Καθέλκυση: 04.06.1940, Ένταξη: 24.10.1943. 
Παροπλισμός: 09.1951.
«Αποστόλης»   
ΠΛΕΥΡΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ*: 28, Κ28, F10, Ρ10, Κ84. 
ΠΡΩΗΝ: HMS Hyacinth Κ84 (04.10.1940–
24.10.1943). 
ΝΑΥΠΗΓΗΣΗ: Harland & Wolff Ltd, Belfast, Β. 
Ιρλανδία, Ην. Βασίλειο. Έναρξη: 20.04.1940, 
Καθέλκυση: 19.08.1940, Ένταξη: 28.10.1943. 
Παροπλισμός: 20.01.1961.

«Κριεζής»   
ΠΛΕΥΡΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ*: F49, Κ49, Κ32. 
ΠΡΩΗΝ: «HMS Coreopsis» Κ32 (23.04.1940–
10.11.1943). 
ΝΑΥΠΗΓΗΣΗ: A & J Inglis Ltd, Glasgow, Σκοτία, 
Ην. Βασίλειο. Έναρξη: 19.09.1939, Καθέλκυση: 
23.04.1940, Ένταξη: 10.11.1943. Παροπλισμός: 
09.1951.
«Τομπάζης»   
ΠΛΕΥΡΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ*: 89, F89, C89, K216. 
ΠΡΩΗΝ: «HMS Tamarisk» K216 (26.12.1941–
11.1943). 
ΝΑΥΠΗΓΗΣΗ: Fleming & Ferguson, Paisley, Σκο-
τία, Ην. Βασίλειο. Έναρξη: 10.02.1941, Καθέλκυση: 
28.07.1941, Ένταξη: 03.01.1944. Παροπλισμός: 
31.08.1961.
«Λυκούδης»   
ΠΛΕΥΡΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ: Α481. 
ΠΡΩΗΝ: «HMS Nasturtium»3333999 K107 
(03.07.1940–10.1945), La Paimpolaise 
(25.07.1939–03.07.1940). 
ΝΑΥΠΗΓΗΣΗ: Smiths Dock Co., Ltd., South Bank–
on–Tees, Middlesbrough. Ην. Βασίλειο. Έναρξη: 
23.05.1940, Καθέλκυση: 04.07.1940, Ένταξη: 
05.03.1950. Παροπλισμός: 30.07.1973.
 
* Οι πλευρικοί αριθμοί άλλαξαν αρκετές φορές 
κατά τη διάρκεια του επιχειρησιακού βίου. Η ανα-
φορά είναι από το τέλος προς την αρχή.

Ίσως αυτή να είναι η μοναδική φωτογραφία του Λυκούδη Α481, που σώζεται. Οι εξωτερικές του διαφορές από τις 
υπόλοιπες Flower είναι εμφανείς.
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Ιστορικά
Παραλειπόμενα
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Ο Αντιναύαρχος ε.α. Γεώργιος Μόραλης ΠΝ εισήλθε στη ΣΝΔ στις 30-9-1936 και αποφοίτησε στις 26-8-1940 
ως Μάχιμος Σημαιοφόρος. Κατά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο υπηρέτησε στο αντιτορπιλικό «ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ ΟΛΓΑ» 
λαμβάνοντας μέρος στις επιχειρήσεις εκείνης της περιόδου με το οποίο και διέφυγε στη Μέση Ανατολή κατά την 
αποδημία του Στόλου. Υπηρέτησε στη συνέχεια στα αντιτορπιλικά «ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ», «ΝΑΥΑΡΙΝΟΝ» και «ΠΙΝΔΟΣ». 
Μετά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο συνέχισε τη σταδιοδρομία του σε μονάδες επιφανείας και σε ναυτικές υπηρεσίες 
ως Ναυτικός Ακόλουθος Ουάσινγκτον και Οτάβας, Ναυτικός Διοικητής Βορείου Αιγαίου και Διοικητής Ναρκοπολέμου 
παράλληλα με τα καθήκοντα του Διοικητή Υποβρυχίων. Ανέλαβε καθήκοντα Αρχηγού Κρητικού και Ιονίου Πελάγους 
και συγχρόνως Ανώτερος Διοικητής Ναυστάθμου Κρήτης. Διετέλεσε στη συνέχεια Αρχηγός Αιγαίου Πελάγους και 
Διοικητής Στόλου. Τιμήθηκε δύο φορές με τον Πολεμικό Σταυρό Γ΄ Τάξης.

Το Πάσχα του 1943 βρίσκει τον τότε Ανθυποπλοίαρχο Γεώργιο Μόραλη ΠΝ στο Newcastle της Αγγλίας, ως Αξιωματικό 
Πυροβολικού του υπό παραλαβή Α/Τ «ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ». Κατ΄εντολή του Κυβερνήτου για την ανύψωση του ηθικού 
του πληρώματος έγραψε δυο λόγια τα οποία ανέγνωσε σε Γενική Κλήση. Παραθέτουμε το πρωτότυπο το οποίο μας 
παραχωρήθη ευγενικά από τον ίδιο:

Πασχαλινή Ομιλία
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Συχνά, αναζητώντας κανείς πληροφορίες από τις «μαρτυρίες» του παρελθόντος, ανακαλύπτει 
τεκμήρια που ξεχωρίζουν για τον πληροφοριακό, αισθητικό ή άλλο τους χαρακτήρα. Μια τέτοια 
περίπτωση αποτελεί η φωτογραφία που παρουσιάζεται παραπάνω. Η ιδιαιτερότητά της έγκειται στο 
γεγονός πως απεικονίζονται τρεις γενιές αξιωματικών του Πολεμικού Ναυτικού και μάλιστα από την 
ίδια οικογένεια. Πρόκειται για τον Ναύαρχο Παύλο Κουντουριώτη (στο κέντρο της φωτογραφίας στο 
κάδρο) και τον γιο και εγγονό του μεγάλου αυτού ηγέτη των Βαλκανικών Πολέμων στο δεξιό μέρος 
της ίδιας φωτογραφίας.  

Ο Κουντουριώτης Θεόδωρος (καθήμενος δεξιά) ήταν γιός του Ναυάρχου των Βαλκανικών 
Πολέμων και πατέρας του Παύλου Κουντουριώτη (του τριτοετή ναυτικού δοκίμου που εικονίζεται 
μαζί στην ίδια φωτογραφία)1. Εισήλθε στη Σ.Ν.Δ. στις 17-9-1914 ως Δευτεροετής Ναυτικός Δόκιμος 
αφού μετατάχθηκε από τη Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων. Έλαβε μέρος στον Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο επί 
των Θωρηκτών «ΥΔΡΑ» και «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΒΕΡΩΦ» και στις ναυτικές επιχειρήσεις της Μικρασιατικής 
εκστρατείας επί του Θ/Κ «ΥΔΡΑ». Στο Κίνημα του Μαρτίου 1935 ανέλαβε την κυβέρνηση του Θ/Κ 
«ΑΒΕΡΩΦ» και για τη συμμετοχή του σε αυτό τέθηκε σε αποστρατεία. Κατά τον Ελληνο-ιταλικό και 
Ελληνο-γερμανικό Πόλεμο, έχοντας ανακληθεί στην ενέργεια από την εφεδρεία, διατέλεσε, ως Αντι-
πλοίαρχος, Ναυτικός Διοικητής Βορείου Αιγαίου (1940) και Χαλκίδας (1940-1941). Στη διάρκεια της 
Κατοχής, εντάχθηκε στην εθνική αντίσταση, συνελήφθη, κρατήθηκε στις φυλακές Αβέρωφ και κατα-
δικάστηκε τρις σε θάνατο αλλά η ποινή του μετριάστηκε σε ισόβια λόγω της καταγωγής του. Το 1942 
μεταφέρθηκε σε στρατόπεδο συγκέντρωσης στην Ιταλία, διέφυγε μετά τη συνθηκολόγηση της Ιταλίας 
(Σεπτέμβριος 1943) και παρουσιάστηκε στη Μέση Ανατολή. Εκεί, διετέλεσε και πάλι Κυβερνήτης του 
Θ/Κ «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΒΕΡΩΦ» κατά την επάνοδο του Στόλου στην Ελλάδα. Η μοίρα του πλοίου φαίνεται 
πως ήταν στενά συνδεδεμένη με την οικογένεια Κουντουριώτη. Στη συνέχεια ανέλαβε διάφορες 
διοικητικές θέσεις και αποστρατεύτηκε με το βαθμό του Αντιναυάρχου.  

Ο Κουντουριώτης Παύλος ήταν γιός του Θεόδωρου Κουντουριώτη και εγγονός του Ναυάρχου 
Παύλου Κουντουριώτη. Εισήλθε στη Σ.Ν.Δ. της Αλεξάνδρειας στις 25-11-1944 και αποφοίτησε στις 
25-2-1948 ως μάχιμος Σημαιοφόρος. Υπηρέτησε σε πλοία επιφανείας και επιτελικές θέσεις. Μετά 
την ανάκλησή του στην ενέργεια από την εφεδρεία διετέλεσε την περίοδο 1984-1991 Κυβερνήτης 
(Πλωτάρχης-Πλοίαρχος) του Θ/Κ «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΒΕΡΩΦ» ως Πλωτού Ναυτικού Μουσείου. 

1  Οι πληροφορίες που παρουσιάζονται και στα δύο σύντομα βιογραφικά προέρχονται από το «Βιογραφικό Λεξικό των 
Αποφοίτων της Σχολής Ναυτικών Δοκίμων, τ.1-3, του Αντιναυάρχου ΠΝ ε.α. Αναστασίου Δημητρακόπουλου.

Πόσους Κουντουριώτηδες βλέπετε στη Φωτογραφία;
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Από τον Αρχιπλοίαρχο ε.α Δημήτριο Πετρομυλωνάκη παραδόθηκαν δέκα τόμοι Ναυτικών Κωδίκων 
των ετών 1884 – 1900. Πρόκειται για μία πολύτιμη πηγή για την νομοθεσία και τις διατάξεις του 
Πολεμικού Ναυτικού εκείνα τα χρόνια.

Από τον κ. Αυγουστίνο Δουκάκη παρεδόθη οικογενειακό φωτογραφικό αρχείο σχετιζόμενο με την 
δράση του Πολεμικού Ναυτικού στο Β΄ ΠΠ.  

Τους παραπάνω ευχαριστούμε θερμά

 Δωρεές Κειμηλίων και Αρχειακού Υλικού

Από τον Κ. Ιωάννη Αλεξάνδρου Γαρδικιώτη πα-
ραδόθηκε Ελληνική Σημαία μεγάλου μεγέθους, 
η οποία κατά τα λεγόμενα του ιδίου, ήταν η 
πρώτη που υψώθηκε στο Διοικητήριο της πόλης 
Χίου κατά την απελευθέρωσή της από τις ελλη-
νικές δυνάμεις στους Βαλκανικούς Πολέμους.

Από την οικογένεια Βιτσαρά παραδόθηκε η Ελ-
ληνική Σημαία του φάρου της Σύρου, της περιό-
δου του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου. Το 1941 ενώ 
το υπόλοιπο Πολεμικό Ναυτικό κατευθυνόταν 
προς την Αλεξάνδρεια για την συνέχιση του 
Αγώνα εναντίον του Άξονα, ο φαροφύλακας 
Γεώργιος Βιτσαράς του Αλεξάνδρου παρέμεινε 
στην θέση του και στο τέλος, όταν πλέον κάθε 
αγώνας ήταν μάταιος, πήρε την Σημαία για να 
μην πέσει στα χέρια του εχθρού. 

Η Υπηρεσία Ιστορίας Ναυτικού καταβάλλει συνεχή προσπάθεια για την συγκέντρωση ιστορικών 
αρχείων και κειμηλίων του Πολεμικού Ναυτικού, με σκοπό την συντήρηση, μελέτη και κατά περί-
πτωση διάθεση / έκθεσή τους στο ευρύτερο κοινό. Παρακαλούνται θερμά όσοι έχουν στην κατοχή 
τους έγγραφα, φωτογραφίες και αντικείμενα της ιστορίας του ΠΝ, τα οποία επιθυμούν να διαθέ-
σουν για τον παραπάνω σκοπό, να τα παραδώσουν στην ΥΙΝ με την επίγνωση ότι θα τύχουν του 
απαιτούμενου σεβασμού, αγάπης και επιστημονικής αξιοποίησης. Μην ξεχνάμε ότι μια χώρα δεν 
συρρικνώνεται μόνο με απώλεια εδαφών αλλά και με απώλεια ιστορικής μνήμης.

Κατά το τελευταίο τρίμηνο παρεδόθησαν στην Υπηρεσία μας τα παρακάτω κειμήλια:
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Αναμνήσεις από 
την ζωή στο ΠΝ
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ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΡΥΜΟΥΛΚΗΣΗΣ ΤΩΝ Α/Τ «ΤΟΜΠΑΖΗΣ» 

ΚΑΙ Α/Γ «ΚΩΣ» - «ΟΙΝΟΥΣΑΙ» ΑΠΟ ΗΠΑ ΠΡΟΣ ΕΛΛΑΔΑ

Εισαγωγή - Ιστορία
Η επταετία 1974-1981 χαρακτηρίζεται από έντο-
νη εξοπλιστική δραστηριότητα στο Πολεμικό Ναυ-
τικό. Η δραστηριότητα αυτή είχε σαν κύριο ερέθι-
σμα την επιθετικότητα που είχε επιδείξει η Τουρκία 
με την εισβολή και την κατοχή, που και σήμερα 
συνεχίζεται, του 40% του εδάφους της Κυπριακής 
Δημοκρατίας. Αν και το ΠΝ βρέθηκε περισσότερο 
έτοιμο για πόλεμο, σε σχέση με τους λοιπούς κλά-
δους των Ε.Δ., αντιμετώπιζε προβλήματα με την 
παλαιότητα των κυρίων μονάδων κρούσεως και 
τον αριθμό τους για εκπλήρωση της αποστολής. Η 
Ηγεσία του Ναυτικού, από την επομένη της μετα-
πολίτευσης, παρουσίασε στην Πολιτική Ηγεσία τις 
ανάγκες για εξοπλισμούς και αύξηση της μαχητι-
κής ικανότητας του συνόλου του Ναυτικού (προ-
σωπικό και υλικό). Στην προσπάθειά της αυτή, η 
Ηγεσία είχε την χρηματική και πολιτική υποστήριξη 
του απόδημου Ελληνισμού, αλλά και του ελληνι-
κού εφοπλιστικού κόσμου. Έτσι, η πολιτική ηγεσία 
επείσθη και εγκρίθηκαν οι περισσότερες από της 
προτάσεις του ΠΝ.

Από το φθινόπωρο του 1974 άρχισε η επι-
σκευή και αναβάθμιση των οπλικών συστημάτων 
και των εντοπιστικών συσκευών των κυρίων μο-
νάδων κρούσεως και ο εμπλουτισμός των αποθε-
μάτων των αμοιβών και των πυρομαχικών. Πα-
ράλληλα, αλλά κυρίως από το 1975, άρχισε και η 
παραγγελία νέων, σύγχρονων μονάδων (ΤΠΚ, Υ/Β, 
Ε/Π, κλπ). Τα παραπάνω εξοπλιστικά προγράμματα, 
μαζί με τα αντίστοιχα προγράμματα του Σ.Ξ. και 
της Π.Α. απετέλεσαν μεγάλο  οικονομικό βάρος 
για την Κυβέρνηση και αναζητήθηκαν οικονομι-

κότερες λύσεις. Π.χ. η παραλαβή ενός αντιτορπι-
λικού από τις ΗΠΑ (από τα παροπλισμένα, τύπου 
FRAM I και ΙΙ), εκτός από το κόστος πρόσκτησης, 
που συνήθως ήταν μικρό, περιλάμβανε την εκεί 
μετάβαση προσωπικού, εκπαίδευσή του, επισκευές 
σκάφους και εξοπλισμού, συμπλήρωση ανταλλα-
κτικών, καύσιμα για δοκιμές και έξοδα του πλου 
μέχρι την Ελλάδα. Μέχρι τα μέσα του 1976 είχαν 
ήδη παραληφθεί και ενταχθεί στον Στόλο πέντε (5) 
Αντιτορπιλικά των τύπων FRAM Ι και ΙΙ (Α/Τ «ΘΕ-
ΜΙΣΤΟΚΛΗΣ», «ΜΙΑΟΥΛΗΣ», «ΚΑΝΑΡΗΣ», «ΚΟΥ-
ΝΤΟΥΡΙΩΤΗΣ» και «ΣΑΧΤΟΥΡΗΣ»). Το προσωπικό 
των παραπάνω πλοίων και το προσωπικό των 
συνεργείων των Ναυστάθμων είχαν συσσωρεύ-
σει αρκετή εμπειρία στην χρήση και την συντή-
ρηση του υλικού τους. Οι συνθήκες λοιπόν είχαν 
ωριμάσει ώστε το ΠΝ να αποτολμήσει την αλλαγή 
της διαδικασίας παραλαβής και ενεργοποιήσεως 
μονάδων του παραπάνω τύπου, ή και άλλων, με 
μεθόδους πιο οικονομικές, μέσα στα πλαίσια του 
προϋπολογισμού, που προοδευτικά γινόταν πιο 
σφικτός. Αποφασίστηκε λοιπόν η ρυμούλκηση 
πλοίων από τις ΗΠΑ στην Ελλάδα, χωρίς να επι-
βαίνει σ’ αυτά προσωπικό και ενεργοποίησή τους 
στους Ναυστάθμους (ΝΣ ή ΝΚ).

Η αρχή έγινε από μια ομάδα Αξιωματικών που 
μετέβη στις ΗΠΑ στις αρχές του 1977 και επιθε-
ώρησε αριθμό Αντιτορπιλικών τύπου FRAM και 
Αρματαγωγών διαφόρων τύπων τα οποία μπο-
ρούσαν να παραχωρηθούν από το Ναυτικό των 
ΗΠΑ. Επικεφαλής της ομάδας επιθεώρησης ήταν ο 
τότε Αρχιμηχανικός του Στόλου, Πλοίαρχος (Μ) Π. 
Παναγιωταρέας ΠΝ. Η επιλογή των αντιτορπιλικών 

Το κείμενο που ακολουθεί περιλαμβάνει τις αναμνήσεις και τις εμπειρίες του Υποναυάρχου ε.α. Σταύρου 
Βασιλείου ΠΝ, όταν το 1977 ως Υποπλοίαρχος μετέβη ως μέλος της ομάδας παραλαβής στο Σιάτλ 
των ΗΠΑ, για να συνοδεύσει ρυμουλκούμενα το Α/Τ «ΤΟΜΠΑΖΗΣ» και τα Α/Γ «ΚΩΣ» και «ΟΙΝΟΥΣΑΙ» 
μέχρι την Σούδα. Εκτίθενται αναλυτικά οι ιδιαιτερότητες και οι δυσκολίες της αποστολής αυτής για 
την επιτυχή έκβαση και ολοκλήρωσή της. Ο Υποναύαρχος ε.α. Σ. Βασιλείου ΠΝ εισήλθε στη Σ.Ν.Δ. στις 
21/9/1961 και αποφοίτησε στις 11/9/1965 ως μάχιμος Σημαιοφόρος. Υπηρέτησε σε πλοία επιφανείας 
και σε επιτελικές και διοικητικές θέσεις σε υπηρεσίες ξηράς. Εκπαιδεύθηκε σε  μονάδες του 6ου Στόλου 
των ΗΠΑ  και μετεκπαιδεύθηκε στον ανθυποβρυχιακό πόλεμο.  Από το Μοντερέυ των ΗΠΑ έλαβε με-
ταπτυχιακό δίπλωμα στην επιστήμη των ηλεκτρονικών υπολογιστών. Έχει συγγράψει διάφορα τεχνικά 
εγχειρίδια ενώ χρημάτισε καθηγητής στη Σ.Ν.Δ. και στο Ελληνικό Κέντρο Παραγωγικότητας (ΕΛΚΕΠΑ) 
ως καθηγητής πληροφορικής.     
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ήταν σχετικά ευκολότερη γιατί και ο αριθμός τους 
ήταν μεγάλος και το υλικό γνωστό ώστε να μπο-
ρεί να αναγνωριστεί η κατάστασή του. Δυσκολία 
υπήρξε με την εξεύρεση αρματαγωγών, γιατί δεν 
υπήρχαν πλέον διαθέσιμα αντίστοιχα με τα των 
τύπων που διέθετε το ΠΝ. Αποφασίστηκε να πα-
ραληφθούν για ενεργοποίηση στην Ελλάδα δύο 
αρματαγωγά κλάσεως Terebone Parish, τα οποία 
είχαν εκτόπισμα (και χωρητικότητα) τριπλάσιο των 
τύπου «ΚΡΗΤΗ», ταχύτητα 15 – 16 κόμβους και 
διάφορα άλλα πλεονεκτήματα που κρίθηκαν δελε-
αστικά. Τα αρματαγωγά είχαν και Κέντρο Πληρο-
φοριών Μάχης (ΚΠΜ), κάτι που θα τους επέτρεπε 
να χρησιμοποιούνται από το Ναυτικό σαν πλοία δι-
οικήσεως αμφιβίων επιχειρήσεων. Η παραχώρηση 
των πλοίων αυτών στο ΠΝ είχε εγκριθεί από το 
Κογκρέσο το φθινόπωρο του 1976. Aυτά ήταν τα 
«USS WHITFIELD COUNTY» (LST 1169) και «USS 
TERREL COUNTY» (LST 1157).

Πιλοτική Επιχείρηση
Μετά από σύντονες ενέργειες της Ηγεσίας του 
Ναυτικού και απ’ ευθείας επαφές του Α/ΓΕΝ, Αντι-
ναυάρχου Σ. Κονοφάου ΠΝ, τον Φεβρουάριο του 
1977 αποφασίστηκε να αρχίσει το συντομότερο 
η πρώτη επιχείρηση ρυμούλκησης των πρώτων, 
«εν αποθέσει», παραχωρούμενων μονάδων του 
Ναυτικού των ΗΠΑ. Αυτές ήταν, το αντιτορπιλικό 
«USS GURKE» (DD-783) και τα δύο (2) αρματα-
γωγά κλάσεως Terebone Parish. Τα πλοία αυτά 
βρίσκονταν στον ναύσταθμο του Bremerton, στην 
δυτική ακτή των ΗΠΑ, κοντά στην πόλη του Seat-
tle της πολιτείας Washington. Με απόφαση του 
ΑΝΣ τα υπό παραλαβή πλοία ονοματίστηκαν ως 
ακολούθως:
«USS GURKE» – Α/Τ «ΤΟΜΠΑΖΗΣ» (D-215).
«USS WHITFIELD COUNTY» – Α/Γ «ΚΩΣ» (L-116)
«USS TERELL COUNTY» – Α/Γ «ΟΙΝΟΥΣΑΙ» (L-164)

Η πολιτεία Washington βρίσκεται στο βο-
ρειοδυτικό άκρο των ΗΠΑ και συνορεύει με τον 
Καναδά. Λόγω του απόμακρου της θέσεως του 
Bremerton και της ανάγκης πλου των υπό πα-
ραλαβή πλοίων σε δύο ωκεανούς (Ειρηνικό και 
Ατλαντικό) υπήρχε ανάγκη αυτά να ρυμουλκηθούν 
από ρυμουλκά ανοικτής θαλάσσης με πεπειραμένα 
σε ανάλογες επιχειρήσεις πληρώματα. Από αξιό-
πιστες πηγές, δηλαδή απόστρατους Αξιωματικούς 
του ΠΝ που εργάζονταν στον όμιλο των εταιρει-

ών του εφοπλιστή Γιάννη Λάτση, έγινε γνωστό στο 
ΓΕΝ ότι η εταιρεία αυτή είχε στο πρόσφατο πα-
ρελθόν εκτελέσει παρόμοιες επιχειρήσεις ρυμουλ-
κώντας παροπλισμένα αρματαγωγά του US Navy 
στην περιοχή του λιμανιού της Τζέντα (Geddah), 
στην Σαουδική Αραβία. Εκεί μετασκεύαζε τα πλοία 
αυτά σε πλωτά ξενοδοχεία, όπου διέμενε το, τεχνι-
κό κυρίως, προσωπικό της εταιρείας, το οποίο ερ-
γαζόταν στα έργα κατασκευής του λιμένα. Έτσι, το 

ΓΕΝ απευθύνθηκε στην παραπάνω εταιρεία για να 
αναλάβει την επιχείρηση της ρυμούλκησης. Στην 
εταιρεία του «μπάρμπα Γιάννη» που εκτελούσε τα 
έργα στην Τζέντα Διευθυντής ήταν τότε ο πρώην 
Α/ΓΕΝ, Ναύαρχος Κ. Μαργαρίτης ΠΝ, ο οποίος με-
σολάβησε θετικά στο αίτημα του ΠΝ. Αποτέλεσμα 
των προσπαθειών αυτών ήταν ο όμιλος Λάτση να 
προσφέρει την ρυμούλκηση δωρεάν.

Επόμενο στάδιο ήταν η συγκρότηση της ομά-
δας παραλαβής και συνοδείας των πλοίων μέχρι 
την Ελλάδα. Αποφασίστηκε σαν επικεφαλής της 
ομάδας να είναι ο Αρχιμηχανικός του Στόλου, 
Πλοίαρχος (Μ) Πιέρος Παναγιωταρέας ΠΝ. Επίσης, 
θα μετείχε ο ορισθείς από το ΑΝΣ, Κυβερνήτης του 
Α/Τ «ΤΟΜΠΑΖΗΣ» (πρώην USS GURKE) Αντιπλοί-
αρχος Γ. Σίδερης ΠΝ και ομάδα πέντε Υπαξιωματι-
κών διαφόρων ειδικοτήτων, με εμπειρία στα πλοία 
τύπου FRAM I. Επιπλέον, αναζητήθηκε μάχιμος κα-
τώτερος Αξιωματικός, ο οποίος, μαζί με έναν από 
τους παραπάνω Υπαξιωματικούς, θα συνόδευε τα 
πλοία σ«δα. Ο Αξιωματικός αυτός έπρεπε να προ-
έρχεται από Α/Τ του τύπου και να είναι εθελοντής 
για την επιχείρηση. Η συνοδεία των πλοίων κατά 
τον πλου προς την Ελλάδα ήταν απαραίτητη για 
λόγους που θα εξηγηθούν στη συνέχεια.  Για λό-

Άφιξη Ομάδος της Διώρυγας του Παναμά.
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γους οικονομίας οι ορισθέντες από την Ηγεσία Κυ-
βερνήτες των δύο αρματαγωγών αποφασίστηκε 
ότι δεν ήταν απαραίτητο να μετέχουν στην ομάδα 
παραλαβής.

Απόφαση
Ήταν τέλη Φεβρουαρίου, ήμουν τότε Αξιωματικός 
Επιχειρήσεων στο επιτελείο του Α/Τ «ΘΕΜΙΣΤΟ-
ΚΛΗΣ» και γυρίζαμε από άσκηση. Στο πλοίο υπηρε-
τούσα ήδη 3½ χρόνια και αισθανόμουν πολύ άνε-
τα. Μέσα στα σήματα που είδα ήταν και αυτό του 
ΓΕΝ που ζητούσε επιθυμίες για Αξιωματικό εθε-
λοντή που θα κάλυπτε την παραπάνω απαίτηση. 
Με διάθεση χιούμορ απευθύνθηκα στον Ύπαρχο 
Πλωτάρχη Α. Ανδρέου ΠΝ, ενώ ήμασταν στο καρέ 
και του δήλωσα ότι σκοπεύω να δηλώσω επιθυ-
μία για συμμετοχή, παρακαλώντας τον να το πει 
στον Κυβερνήτη να δούμε αντιδράσεις. Συνέχισα 
να ετοιμάζω διάφορες ενέργειες για εργασίες που 
έπρεπε να γίνουν στο πλοίο μετά τον κατάπλου 
μας στον ΝΣ. Ήμουν αρκετά απασχολημένος, όταν 
αντιλήφθηκα τον Ύπαρχο να επιστρέφει από την 
Γέφυρα στο καρέ και να γελά. Τον ρώτησα τι συμ-
βαίνει και πήρα την απάντηση ότι μόλις ο Κυβερ-
νήτης άκουσε την επιθυμία μου απάντησε μπρο-
στά σε όλους τους παρευρισκόμενους «ουδείς 
αναντικατάστατος». Αν και η υπόθεση ξεκίνησε 
σαν αστείο, δεν είχα πλέον καμία εναλλακτική από 
το να συντάξω το σήμα επιθυμίας για συμμετοχή 
στην αποστολή. Ο Κυβερνήτης εκ των υστέρων 
μου είπε «πού πας βρε παιδάκι μου;». Στην σύζυγό 
μου το ανακοίνωσα σαν τετελεσμένο. 

Εκτός από εμένα είχαν δηλώσει επιθυμία και 
άλλοι δύο (2) συνάδελφοι. Η επιλογή μου έγινε 
μετά από δύο ημέρες. Σε μία περίπου εβδομά-
δα παρέδωσα στο πλοίο, έκανα το παραδοσιακό  
κέρασμα στους συναδέλφους και στη συνέχεια 
παρουσιάστηκα στο ΓΕΝ. Εκεί ενημερώθηκα, όσο 
μπορούσα, για τις απαιτήσεις της επιχείρησης από 
τον κλάδο των Επιχειρήσεων του ΓΕΝ και ήμουν 
έτοιμος για αναχώρηση. Ένας ακόμα τομέας για 
τον οποίο προετοιμάστηκα και μελέτησα την σχε-
τική βιβλιογραφία ήταν τα σχετικά με τον Διεθνή 
Κανονισμό προς Αποφυγή Συγκρούσεων στη Θά-
λασσα (έκδοση 1972), ιδιαίτερα τα αναφερόμενα 
στο Γ’ μέρος της έκδοσης, σχετικά με την ρυμούλ-
κηση (Φανοί και Σήματα). Επιπλέον, ανέτρεξα στην 
Σύμβαση της Γενεύης «Περί ανοικτών θαλασσών», 

του 1958,  (άρθρο 8.2). Εκεί έλυσα πολλές απορί-
ες για τον ρόλο που μου έμελλε να παίξω κατά την 
διάρκεια του πλου, συνοδεύοντας τα ρυμουλκού-
μενα πλοία. Η όλη ομάδα παραλαβής των πλοίων 
αναχώρησε αεροπορικώς την 6η Μαρτίου. Πήραμε 
μαζί μας τον κατάλληλο φόρτο φιαλών ούζο και 
κονιάκ για τα «εθιμοτυπικά» δώρα στους ανθρώ-
πους κλειδιά. Ένα πρόβλημα που διαπιστώσαμε 
αργά, εν πτήσει προς ΗΠΑ, ήταν ότι ο μόνος που 
είχε διεθνές δίπλωμα οδήγησης ήμουν εγώ. Έτσι, 
η μετακίνησή μας στην περιοχή Bremerton – Se-
attle θα ήταν σχετικά προβληματική.

Παραλαβή Πλοίων – Ύψωση Ελληνικής 
Σημαίας – Προετοιμασία Ρυμούλκησης
Προσγειωθήκαμε στο Α/Δ της Tacoma, που εξυπη-
ρετεί την πόλη του Seattle και αμέσως νοικιάσαμε 
ένα μικρό λεωφορείο που μας πήγε μέχρι το παν-
δοχείο στο Bremerton, κοντά στην ομώνυμη βάση, 
όπου επρόκειτο να μείνουμε τις πρώτες ημέρες, 
μέχρι την επίσημη παραλαβή των πλοίων. Από 
το πρωί της επομένης νοικιάσαμε αυτοκίνητο, το 
οποίο χρεώθηκα σαν οδηγός. Αμέσως μετά, φο-
ρέσαμε τις στολές και αρχίσαμε τις επίσημες επι-
σκέψεις. Πρώτον επισκεφτήκαμε τον Διοικητή της 
βάσεως, όπου ακολούθησε σύντομη αλληλοενη-
μέρωση για το πρόγραμμα των κινήσεων που θα 
ακολουθούσαν. Από την πλευρά των Αμερικανών 
ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες ασφαλείας (άδειες 
εισόδου του συνόλου των μελών της ομάδας πα-
ραλαβής, κλπ). Στην βάση του Bremerton υπήρχε 
περιοχή όπου ναυλοχούσαν και πυρηνικά Υ/Β και 
αυτή ήταν απαγορευμένη. Η είσοδός μας θα ήταν 
δυνατή μόνο κατά την διάρκεια των ωρών εργα-
σίας, εκτός αν υπήρχε προηγούμενη συνεννόηση. 
Από την δική μας πλευρά ζητήθηκε να οριστικο-
ποιηθεί η ημερομηνία ύψωσης της Ελληνικής Ση-
μαίας, μετά την τελική επιθεώρηση των πλοίων. Η 
επιθεώρηση αυτή ήταν απαραίτητη προκειμένου 
να διαπιστωθούν τυχόν ελλείψεις υλικού, το οποίο 
θα προσπαθούσαμε να εξασφαλίσουμε από το 
USN προτού παραληφθούν τα πλοία. Η ημερομη-
νία ύψωσης της σημαίας θα ήταν και η ημερομη-
νία επίσημης παραλαβής, παρουσία του Ναυτικού 
Ακολούθου Ουάσινγκτον (ΝΑΟ). 

Από την πρώτη μας «επιθεώρηση» διαπιστώ-
θηκε ότι τα πλοία και το υλικό τους βρίσκονταν 
σε καλή κατάσταση. Υπήρχαν βέβαια μερικές ελ-
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λείψεις που με την πειθώ, κυρίως του Πλοίαρχου 
Παναγιωταρέα, καλύφθηκαν, σχεδόν στο σύνολό 
τους. Επιπλέον, έγινε μετάγγιση σ’ αυτά 120 τόνων 
πετρελαίου στον «ΤΟΜΠΑΖΗ» για υποβοήθηση της 
ευστάθειας και συμπλήρωση μίας πετρελαιακά-

του που έλλειπε. Ο οπλισμός των Αρματαγωγών 
(πυροβόλα) βρισκόταν στερεωμένος στον χώρο 
αρμάτων και η συναρμολόγηση θα γινόταν με την 
ενεργοποίηση στην Ελλάδα. Ένας παράγοντας που 
μας εμπόδιζε στις εργασίες μέσα στα πλοία ήταν 
οι εξαιρετικά χαμηλές θερμοκρασίες που επικρα-
τούσαν και μας ανάγκαζαν να ανεβαίνουμε στο 
κατάστρωμα ανά μία ώρα για να ζεσταθούμε. Επι-
πλέον, προμηθευτήκαμε από το Navy Exchange 
ζεστά ρούχα. Στα διαλλείματα της εργασίας στα 
πλοία (καταγραφή αναγκαίων εργασιών, κλπ) 
είχαμε την ευκαιρία να επισκεπτόμαστε τα πλοία 
μουσεία που βρίσκονταν στην βάση. Το πιο σημα-
ντικό από αυτά ήταν το θωρηκτό NEW JERSEY. Το 
πλοίο αυτό μετά από 13 χρόνια ενεργοποιήθηκε 
ξανά και εκσυγχρονίστηκε σε πλατφόρμα εκτό-
ξευσης στρατηγικών βλημάτων εναντίον στόχων 
ξηράς. Έλαβε ενεργό μέρος στις επιχειρήσεις του 
πρώτου πολέμου κατά του Ιράκ (1991 – 1992).

Στις 16 Μαρτίου έφτασε στο Bremerton ο 
ΝΑΟ, Πλοίαρχος Α. Τριανταφυλλίδης ΠΝ, και την 
επομένη (17/3) πραγματοποιήθηκε η ύψωση της 
Ελληνικής σημαίας στα πλοία. Αμέσως μετά, με 
την βοήθεια ρυμουλκών του Ναυτικού των ΗΠΑ, 
τα πλοία μεθόρμισαν σε προβλήτα του εμπορικού 
λιμανιού του Seattle. Η μεθόρμιση αυτή κράτησε 

τρείς περίπου ώρες. Τα πλοία ήταν πλέον περι-
ουσία του ΠΝ και από την πρώτη ημέρα άρχισε η 
φύλαξή τους από το προσωπικό της ομάδας παρα-
λαβής. Το υπόλοιπο προσωπικό διέμενε σε ενδιαι-
τήσεις σε βάση του Ναυτικού, στην περιοχή Sand 
Point, που απείχε 6 χλμ από το λιμάνι. Η μετακίνη-
ση γινόταν κάθε ημέρα από τον μοναδικό οδηγό 
της ομάδας. Μετά την μετακίνηση του προσωπικού 
άρχιζαν τα δρομολόγια για προμήθεια υλικών και 
άλλου εξοπλισμού που ήταν απαραίτητα για την 
προετοιμασία των πλοίων για ρυμούλκηση. 

Προφανώς, οι πέντε Υπαξιωματικοί δεν επαρ-
κούσαν για την εκτέλεση των εργασιών, στον δια-
τιθέμενο χρόνο μέχρι τον απόπλου. Έτσι, μέσω της 
Διεύθυνσης του λιμανιού, εξασφαλίσαμε από τα 
τοπικά Συνδικάτα 30 περίπου τεχνικούς, οι οποίοι 
ανέλαβαν την αφαίρεση όλων των ανθρωποθυ-
ρίδων, σε όλα τα πλοία, την αντικατάσταση των 
τσιμούχων και τις σκουριασμένες βίδες / παξιμά-

δια. Στην συνέχεια έγινε Ballasting με γλυκό νερό, 
ώστε τα πλοία να αποκτήσουν το προβλεπόμενο 
βύθισμα και να μην υπάρχει κλίση, σε συμμόρφω-
ση με τα προβλεπόμενα για την ρυμούλκηση. Επι-
πλέον, εκτελέστηκαν και οι ακόλουθες εργασίες:
- Στερέωση των πηδαλίων σε θέση 0.
- Στερέωση των αξόνων ώστε να είναι ακίνητοι 
κατά τον πλου.
- Εγκατάσταση μικρών φωτοβολταϊκών συστημά-
των φόρτισης συσσωρευτών.
- Εγκατάσταση φώτων ρυμουλκήσεως και καλω-
διακή σύνδεσή τους με τους συσσωρευτές.
- Εγκατάσταση / στερέωση αντλιών τύπου P-250 
με σωληνώσεις για τυχόν εξάντληση 
υδάτων (σε κατάσταση ανάγκης εν πλω).

Παραλαβή πλοίων στο Bremetron. Από αριστερά προς τα 
δεξιά: Πρόεδρος, Πλοίαρχος (Μ) Π. Παναγιωταρέας ΠΝ, 
Αμερικανός Διοικητής Βάσεως, Πλοίαρχος Α. Τριανταφυλ-
λίδης ΠΝ (ΝΑΟ).

Από αριστερά προς τα δεξιά: Πρόεδρος, Πλοίαρχος (Μ) Π. 
Παναγιωταρέας ΠΝ, Πλοίαρχος Α. Τριανταφυλλίδης ΠΝ 
(ΝΑΟ), Υποπλοίαρχος Σ. Βασιλείου ΠΝ.
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- Στερέωση πυροσβεστήρων για αντιμετώπιση 
πυρκαγιάς.

Ειδικά για τα φώτα της ρυμούλκησης, σύμ-
φωνα με τον Διεθνή Κανονισμό προς Αποφυγή 
Συγκρούσεως, τοποθετήσαμε πλοϊκά και φανό 
κορώνης και στα τρία πλοία. Επίσης, τοποθετήσα-
με και μαύρη μπάλα ρυμούλκησης στα τρία πλοία 
(για την ημέρα). Κατά την διάρκεια εκτέλεσης των 
παραπάνω εργασιών κατέπλευσαν στο λιμάνι τα 
δύο ρυμουλκά του Λάτση, τα οποία επρόκειτο να 
εκτελέσουν την ρυμούλκηση. Ήταν τα Νο 9 (εκτο-
πίσματος 290 τόνων) και No 20 (450 τόνων). Αυ-
τά παρέβαλαν δίπλα στα πλοία μας και όπως ήταν 
φυσικό, αύξησαν για εμάς το αίσθημα ασφάλειας 
με το επιπλέον προσωπικό που θα παρέμενε κο-
ντά. Το σύνολο του πληρώματος των ρυμουλκών 
αυτών αποτελείτο από Έλληνες. Υπήρχε επιπλέον 
και αρχιπλοίαρχος της εταιρείας, που θα είχε την 
ευθύνη του συντονισμού της επιχείρησης ρυμούλ-
κησης. Ειδικότερα, το Ρ/Κ 20, που διέθετε δύο ανέ-
μες με συρματόσχοινο, θα ρυμουλκούσε τα «ΚΩΣ» 
και «ΟΙΝΟΥΣΑΙ», ενώ το Ρ/Κ 9 θα ρυμουλκούσε το 
«ΤΟΜΠΑΖΗΣ».

Τα ρυμουλκά είχαν πλεύσει στο Seattle μέσω 
Ελλάδας και ειδικά το Νο 9 είχε σοβαρή βλάβη σε 
έμβολο της μίας μηχανής. Έτσι, παρά το γεγονός 
ότι τα πλοία μας ήταν σχεδόν έτοιμα για να ρυ-
μουλκηθούν, προέκυψε καθυστέρηση μίας εβδο-
μάδας για να επισκευαστεί η βλάβη, τα πληρώματα 
των πλοίων εκμεταλλεύθηκαν την καθυστέρηση 
αυτή για ψώνια και λίγη καλοπέραση. Η περιοχή 
του Seattle είναι μια από αυτές στις οποίες προ-
ωθήθηκαν ομάδες από τους πρώτους Έλληνες 
μετανάστες, στα τέλη του 19ου αιώνα. Η πολιτεία 
της Washington είναι από τις τελευταίες που εν-
σωματώθηκαν στο κράτος των ΗΠΑ. Αρχικά, εκεί 
βρίσκονταν άποικοι από Γαλλία και Ρωσία, αλλά 
δεν αποτελούσαν αποικία των χωρών αυτών. Μα-
ζί με τους Έλληνες μετακινήθηκαν εκεί και πολλοί 
Σκανδιναβοί. Με την Ελληνική παροικία δεν είχα-
με πολλές επαφές, εκτός από τα 2-3 νυκτερινά 
κέντρα (μπουζουκάδικα) και τον προμηθευτή μας 
για υλικά εργασιών των πλοίων. Ο καιρός ήταν 
γενικά καλός, παρά τις βροχές που είναι πολλές 
στην περιοχή. Έτσι, στον χρόνο που μας περίσσεψε, 
λόγω της καθυστέρησης για επισκευής του Ρ/Κ, 
κάναμε διάφορες εκδρομές στην γύρω περιοχή 
(μέχρι και στο Βανκούβερ του Καναδά) και παρα-

κολουθήσαμε διάφορες αθλητικές και καλλιτεχνι-
κές εκδηλώσεις. 

Με τα λίγα χρήματα που είχαν περισσέψει από 
τις αμοιβές των εργατών που προσλάβαμε και 
τα υλικά που χρειάστηκαν, αγοράσαμε ορισμένα 
σκεύη για τον μεσόδομο του «ΤΟΜΠΑΖΗ», σακάκια 
ισχυρού ψύχους για το προσωπικό της Γέφυρας 
και μπαταρίες για τα φώτα ασφαλείας. Οι τελευταί-
ες εργασίες που χρειάστηκε να γίνουν αφορούσαν 
στα συστήματα ρυμούλκησης ανάγκης. Αυτά ήταν, 

για κάθε πλοίο, ένα μεγάλο πλαστικό μπαλόνι, συν-
δεδεμένο με σχοινί με την καδένα ρυμούλκησης, 
για την περίπτωση που κοπεί το συρματόσχοινο 
ρυμούλκησης και χρειαστεί να γίνει επανασύνδε-
ση εν πλω. Επιπλέον, τοποθετήθηκαν εξωτερικές 
ανεμόσκαλες για να μπορέσουμε να ανέβουμε στα 
πλοία για αντιμετώπιση οποιουδήποτε προβλήμα-
τος κατά την ρυμούλκηση (αποκοπή συρματόσχοι-
νου, εισροή υδάτων, βλάβη φώτων, κλπ). Με όλα 
και με όλα φθάσαμε στην Μ. εβδομάδα και σαν 
ημερομηνία αναχώρησης ορίστηκε η Τετάρτη, 6 
Απριλίου. Την παραμονή λοιπόν πήγαμε όλοι μαζί 
(ομάδα παραλαβής και πληρώματα Ρ/Κ) για συνε-
στίαση σε ένα τοπικό εστιατόριο και στην συνέχεια 
χωριστήκαμε για να αποχαιρετίσει ο καθ’ ένας τις 
γνωριμίες του στην τοπική κοινωνία… 

Α΄ Σκέλος Πλου (Seattle – Panama)
Ο απόπλους από το λιμάνι του Seattle έγινε στις 
9 το πρωί. Πρώτα έγινε η πρόσδεση των πλοίων 
στα Ρ/Κ, με την βοήθεια ρυμουλκού του λιμανιού. 
Ειδικά για τα αρματαγωγά η πρόσδεση ήταν πιο 
περίπλοκη, γιατί το κάθε ένα πλοίο προσδέθηκε 
με διαφορετικό συρματόσχοινο. Στην τελική διά-

Στο λιμένα Seattle. Από αριστερά προς τα δεξιά: Υποπλοί-
αρχος Σ. Βασιλείου ΠΝ, Αντιπλοίαρχος Γ. Σίδερης ΠΝ.
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ταξη το κάθε πλοίο ερυμουλκείτο ανεξάρτητα, με 
συρματόσχοινο διαφορετικού μήκους έτσι ώστε 
το συρματόσχοινο του δεύτερου πλοίου να περνά 
κάτω από το πρώτο πλοίο. Η διάταξη αυτή ήταν 
δυνατόν να υιοθετηθεί γιατί το Ρ/Κ 20 είχε δύο 
παράπλευρα τύμπανα (καρούλια) συρματόπλεγμα 
που διέθεταν ξεχωριστό μηχανισμό περιστροφής. 
Με τον τρόπο αυτό και σε συνδυασμό με το γεγο-
νός ότι στα ρυμουλκούμενα πλοία δεν επέβαινε 
προσωπικό, θα αποφεύγαμε πολλά προβλήματα 
σε περίπτωση κακοκαιρίας. Στο Ρ/Κ 20 επιβαίνει 
και ο Αρχιπλοίαρχος της εταιρείας, που είναι υπεύ-
θυνος για την επιχείρηση ρυμούλκησης. Είναι ο  
Δημοσθένης Σερεμετάκης. Μαζί μου είναι και το 
άλλο στέλεχος του ΠΝ, ο Ανθυπασπιστής (Μηχ) 
Γιώργος Πουλάκος, βοηθός μου για θέματα ελέγ-
χου βλαβών στα τρία πλοία.

Στην φάση αυτή της επιχείρησης, μιας και θα 
είχα αρκετό ελεύθερο χρόνο, αποφάσισα να αρ-
χίσω να κρατώ ημερολόγιο. Η καμπίνα μου ήταν 
αυτή του Κυβερνήτη εν πλω, δίπλα στην Γέφυρα 
και στο γραφείο χαρτών. Είχα δικό μου γραφείο 
και μπορούσα να γράφω και να διαβάζω. 
Σημ. του συντάκτη: «Μέσα στο κείμενο παρεμ-
βάλλονται αποσπάσματα από το προσωπικό μου 
ημερολόγιο σε πλάγια γραφή» 

Τετάρτη, 6 Μαρτίου 1977
Είναι 1 το μεσημέρι και έχω πιεί ήδη δύο 
μπύρες μετά το φαγητό. Δεν ξέρω καλά κα-
λά γιατί ήπια. Ίσως για να κάνω κάτι διαφο-
ρετικό από τις άλλες ημέρες. Πράγματι, λό-
γω δουλειάς, ποτέ δεν πίνω το μεσημέρι.

Το καράβι, τι καράβι; Το καρυδότσουφλο των 

300 τόνων ταξιδεύει ήρεμα με 115 στροφές, 
χωρίς κανένα κούνημα, κόντρα στο ρεύμα. Αι-
σθάνομαι ένα τρέμουλο που θαρρείς έχει σκοπό 
να σε νανουρίζει. Το έμβολο της μηχανής, για 
το οποίο παρατείναμε την παραμονή μας στο 
Seattle, δουλεύει σαν καλο-κουρδισμένο ρολόι 
της εποχής 1930. Ίσως το έμβολο να ήταν ένα 
παιγνίδι της μοίρας. Ίσως πάλι να ήταν κάτι που 
εξωτερίκευσε τις επιθυμίες των ανθρώπων.

Πόσοι άραγε προσευχήθηκαν να φτιαχτεί το 
έμβολο και πόσοι όχι. Ο καθένας βέβαια από την 
σκοπιά του. Ο Γεράσιμος, που είναι ο Ύπαρχος στο 
καράβι, προσευχήθηκε να φτιαχτεί. Δεν θα μπο-
ρούσα όμως να πω τίποτα για τους περισσότερους 
από τους άλλους. Περνούσαν καλά. Πληρώθηκαν 
την πρώτη του μηνός και ενόσω είχαν ακόμη την 
τσέπη γεμάτη μπορούσαν και γλεντούσαν τις μι-
κρές αφροδίτες των καμπαρέ και των χαμαιτυπεί-
ων. Όταν το χρήμα τελειώσει όλοι θα κλειστούν 
μέσα, εφόσον δεν πρόλαβαν ή δεν μπόρεσαν να 
σπιτωθούν, ή ακόμη όταν η μικρή σταματήσει να 
ενδιαφέρεται για τον απένταρο ναυτικό, που γι’ 
αυτήν είναι ίσως και ο μοναδικός πόρος ζωής. 
Κανείς βέβαια δεν σκέπτεται τον ταλαίπωρο, που 
αφού ξόδεψε και την τελευταία του δεκάρα, ακόμη 
και δανεική, για να ευχαριστήσει την μικρή, έχει 
κι’ αυτός την ανάγκη να αισθανθεί μια ζεστασιά.

Η ομίχλη που έχει απλωθεί παντού κρύβει 
κάθε τι πάνω από την στεριά. Κρύβει ακόμη και 
τους πολύ ψηλούς ουρανοξύστες της πόλης. Είναι 
βολικό. Δεν πρέπει φεύγοντας να μας μένει η εικό-
να του ωραίου που μικραίνει στον ορίζοντα. Είναι 
σαν να νυχτώνει και περιμένουμε να ξημερώσει 
για να ξαναδούμε την ποικιλία των κτηρίων και 

Στο λιμένα Seattle. Ο Ανθυπασπιστής (ΜΗΧ) Γ. Πουλάκος ατενίζει τον ρυμουλ-
κούμενο «ΤΟΜΠΑΖΗ»
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των μικρών σπιτιών που γεμίζουν την παραλία.
Η ομάδα έσπασε. Χαιρετιστήκαμε το πρωί πο-

λύ απλά, ενώ τα δάκρυα έτρεχαν αόρατα, εσωτε-
ρικά και φαινόντουσαν έτσι πιο βαριά. Αυτοί θα 
είναι στην πατρίδα πολύ πιο γρήγορα. Φεύγουν 
σήμερα κιόλας με το αεροπλάνο. Θα προλάβουν 
όλοι τους την μαγειρίτσα. Θα δώσουν λαμπριάτι-
κη χαρά στα σπίτια τους. Θα γυρίσουν την σού-
βλα, ενώ οι πέτσες θα κρέμονται και θα ποτί-
ζουν με υγρό λίπος το ξερό χώμα της πατρίδας.

Η ιστορία όμως αρχίζει σήμερα, κάπως πα-
ράξενα. Μέσα σε ένα ρυμουλκό 300 τόνων που 
πηγαίνει, προς το παρόν έναν κόμβο πίσω, γιατί το 
ρεύμα είναι πολύ ισχυρό και του παίρνει όλη την 
δύναμη και κάτι παραπάνω. Άσχημο το συναίσθη-
μα να παλεύεις με αντίθετο ρεύμα 6 κόμβων και να 
χάνεις συνεχώς. Σε λίγο θα αλλάξει η φορά του και 
θα μας πηγαίνει. Το βράδυ θα έχουμε φθάσει στο 
Port Angeles, το τελευταίο αμερικανικό λιμάνι του 
πορθμού Juan de Fuca (από τον θαλασσοπόρο 
Ιωάννη Φωκά). Εκεί θα αποβιβάσουμε τον πιλότο 
και θα χάσουμε κάθε σύνδεσμο με την στεριά. Το 
Ρ/ 20 βρίσκεται μπροστά μας 2-3 μίλια και κάπου 
– κάπου μιλάμε στο ραδιοτηλέφωνο. Ο μαρκόνης 
δεν μπορεί να πιάσει Αθήνα λόγω αποστάσεως 
και παρεμβολής της αμερικανικής ηπείρου. Εξ’ 
άλλου η περιοχή εδώ λέγεται ότι έχει κακή λήψη.

…
Κάτι συμβαίνει. Δεν μπορούμε να κάνου-

με πάνω από 6 κόμβους και δεν υπάρχει καμιά 
εξήγηση. Το 20 έχει κόψει ταχύτητα και κάνει 
7,5 κόμβους. Είναι τώρα 12 μίλια μπροστά μας. 
Ο «ΤΟΜΠΑΖΗΣ» πηγαίνει μία δεξιά, μία αριστερά 
πίσω μας και αυτό μας κόβει μάλλον τον δρόμο. Ο 
πιλότος βγήκε και έχουμε ελαττώσει ταχύτητα για 
να στερεωθεί καλύτερα το συρματόσχοινο στην  
ανέμη. Έχουμε μπει σε πυκνή ομίχλη και κάθε 
ένα λεπτό σημαίνουμε ΜΙΑ ΜΑΚΡΑ – ΔΥΟ ΒΡΑ-
ΧΕΙΕΣ. Αυτό συνεχίστηκε όλο το βράδυ.Το πρωί 
επιτέλους μπήκε, διαλύθηκε η ομίχλη και έχουμε 
φως. Είναι 7 το πρωΐ. Παίρνουμε πορεία νότια 
ενώ είχαμε φτάσει σε μέγιστο πλάτος 48 30’. Η 
σχεδίαση προβλέπει να πλέουμε παράλληλα με τις 
Αμερικανικές ακτές, σε απόσταση μέχρι 10 Ν.Μ.

Βγαίνοντας από το στενό Juan de Fuca πέσαμε 
σε Gale και άνεμους δυτικούς. Έτσι, ο «ΤΟΜΠΑ-
ΖΗΣ» στρέφει συνεχώς προς τον άνεμο / κυματι-
σμό. Η αντίστασή του μας φρενάρει συνεχώς και η 

προχώρησή μας επιβραδύνεται. Η κατάσταση αυτή 
συνεχίστηκε σε όλο το σκέλος του πλου μέχρι την 
διώρυγα του Παναμά. Ο κυματισμός ήταν συνέ-
χεια, άλλοτε μικρός, άλλοτε ισχυρός από δυσμάς. 
Αυτό έκανε το ρυμούλκιο να έχει μια συνεχή γωνία 
30 – 45 μοίρες δεξιότερα της πορείας του Ρ/Κ. Αν 
και αναπτύσσουμε πλήρη ισχύ πρόσω, η ωριαία 
προχώρησή μας παρέμενε μεταξύ 4 – 5,5 μίλια. 
Το Ρ/Κ 20 παρέμενε συνεχώς μπροστά μας και 
ελάττωνε συνεχώς ταχύτητα. Η παραπάνω κατά-
σταση δημιούργησε ένα σοβαρό πρόβλημα με την 
επιχείρηση. Το Ρ/Κ 20, εφόσον συνέχιζε να κινείται 
με κανονική ταχύτητα απομακρύνονταν συνεχώς 
και η απόσταση από εμάς σύντομα έφτασε τα 20 
μίλια. Δυστυχώς όμως ρυμουλκούσε πολεμικά 
πλοία που σύμφωνα με το Διεθνές Ναυτικό Δίκαιο 
έπρεπε να συνοδεύονται από Αξιωματικό. Συγκε-
κριμένα: «Ως Πολεμικό πλοίο νοείται το σκάφος 
εκείνο το οποίο ανήκει στις ένοπλες δυνάμεις 
μιας πολιτείας υπό την διοίκηση αξιωματικού το-
ποθετούμενου από την Κυβέρνηση του κράτους, 
του οποίου φέρει την σημαία και επανδρωμένο 
με πλήρωμα υπό στρατιωτική πειθαρχία». Όσο τα 
τρία πλοία παρέμεναν κοντά, η προϋπόθεση «υπό 
την διοίκηση αξιωματικού» τηρείτο. Με συνεχείς 
συνεννοήσεις με τον αρχιπλοίαρχο του Λάτση κα-
τάφερνα η απόστασή μας να παραμείνει οπτική για 
να υπάρχει συνεχής κάλυψη των νομικών προϋ-
ποθέσεων σε όλη την διάρκεια της επιχείρησης. 
Εξ άλλου, εγώ είχα μαζί μου και τον φάκελο με τα 
έγγραφα ιδιοκτησίας των πλοίων από το ΠΝ, τα 
οποία συντάχθηκαν με την παράδοσή τους από το 
Ναυτικό των ΗΠΑ.    

Ο κακός καιρός που συναντήσαμε την πρώτη 
ημέρα του πλου κράτησε δύο ημέρες. Στην συνέ-
χεια παρέμεινε η αποθαλασσιά (swell). Αυτό γινό-
ταν σε όλη την διάρκεια του πλου μέχρι την διώ-
ρυγα του Παναμά. Είχαμε συνέχεια κυματισμό από 
την δεξιά πλευρά (δυτικά), ο οποίος ενισχύονταν 
συχνά από διερχόμενα μετεωρολογικά συστήματα. 
Ένα σοβαρό πρόβλημα που αντιμετωπίζαμε ήταν η 
κατάσταση του συρματόσχοινου. Η συνεχής έντο-
νη τριβή του στην κουπαστή του ρυμουλκού, σε 
συνδυασμό με την όχι καλή ποιότητά του, είχαν 
σαν αποτέλεσμα να σπάνε κλώνοι του και να αδυ-
νατίζει. Σαν προσωρινή λύση βρήκαμε την ανά 
εξάωρο ελάττωση ταχύτητας και λασκάρισμα 2 – 
3 μέτρων συρματόσχοινου, ώστε να μην τρίβεται 
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συνεχώς στο ίδιο σημείο και να αποφεύγουμε την 
φθορά του. Ευτυχώς υπήρχε και αμοιβό συρματό-
σχοινο, αλλά η αντικατάσταση θα έπρεπε να γίνει 
εν όρμω (στον Παναμά).

Κυριακή, 10 Απριλίου1977
Τι απλά και τι ωραία γιορτάσαμε την Ανάσταση. 
Ένας – ένας εμφανίστηκαν στη γέφυρα, ξυρι-
σμένοι, αλλαγμένοι και με κάτι καθαρό, όλοι χα-
μογελαστοί. Το 20 είναι 1000 υάρδες δεξιά μας 
και πλέει παράλληλα κατάφωτο. Φόρεσα κι’ εγώ 
καθαρά ρούχα και σακάκι. Από τις παρά τέταρτο 
είχαν αρχίσει οι ανταλλαγές ευχών με τον Δήμο 

(Αρχιπλοίαρχο), τον Αντρέα Μπούφη (Κυβερνήτη 
του 20) και άλλους από το πλήρωμα του γειτονι-
κού πλοίου. Στις 12 ακριβώς αρχίσαμε να σφυρά-
με με την μπουρού και ανάψαμε όλα τα φώτα του 
καταστρώματος. Προβολείς, κλπ. Μετά τις ευχές 
κατεβήκαμε για φαγητό.
Ο Σοφοκλής (Κυβερνήτης) είχε κανονίσει όλο το 
πλήρωμα να γευματίσει στο καρέ των Αξιωματι-
κών. Έτσι κι’ έγινε. Η μαγειρίτσα θαυμάσια και τα 
μεζεδάκια προσεγμένα. Ο μάγειρας και ο καμα-
ρότος είχαν εθελοντική βοήθεια από πολλούς. Τα 
αυγά όλα βαμμένα και έπεσε τσούγκρισμα μέχρις 
και το τελευταίο. Μετά μείναμε για ώρα στο τραπέ-
ζι τραγουδώντας και χορεύοντας με τη συνοδεία 
λαϊκών ασμάτων. Στις 2 το πρωί ήταν πλέον όλοι 
κουρασμένοι και πήγαμε για ύπνο, γιομάτοι με 
μπύρα και με ζεστή καρδιά. 
…

Η μικρή προχώρηση που είχαμε παρέτεινε την 

διάρκεια του πλου προς Παναμά και ορισμένα από 
τα τρόφιμα άρχισαν να λιγοστεύουν. Ψωμί παρα-
σκεύαζε πλέον ο μάγειρας. Χρειαζόμαστε όμως 
και γλυκό νερό. Πρώτη προτεραιότητα δώσαμε 
στις ανάγκες της μηχανής και παρά την προο-
δευτικά αυξανόμενη θερμοκρασία (πλέαμε προς 
νότο), αναγκαστήκαμε να περιορίσουμε το μπάνιο 
ανά 4 ημέρες. Για ξύρισμα ούτε κουβέντα. Όλοι 
είχαμε αφήσει γενειάδα. Ευτυχώς υπήρχε πόσι-
μο νερό σε μπουκάλια, ή πίναμε κρύα μπύρα. Με 
καύσιμο δεν αντιμετωπίζαμε πρόβλημα. Έπρεπε 
όμως να καλύψουμε την κατανάλωση που είχαμε 
για λόγους ασφαλείας και ευστάθειας σου σκά-
φους. Το παράξενο ήταν ότι ενώ το Ρ/Κ 9 ήταν 
πολύ μικρότερο σε εκτόπισμα από το 20, ταξίδευε 
πολύ καλύτερα σε θαλασσοταραχή. Όταν ξεκίνησε 
την «ζωή» του λειτουργούσε σαν ναυαγοσωστι-
κό ανοικτής θαλάσσης. Ανήκε αρχικά σε καναδική 
εταιρία και ήταν σε υπηρεσία από το 1952 στον 
βόρειο Ατλαντικό.

Περίμενα εδώ κοντά στον ισημερινό το κλίμα 
να είναι υγρό, οι μέρες όμως και οι νύκτες παρα-
μένουν γλυκές. Νομίζει κανείς ότι βρίσκεται στην 
πατρίδα. Καθαρό μπλε το χρώμα του ουρανού, κα-
θαρή η θάλασσα, καθαρή, χωρίς ομίχλες και ένα 
μικρό κυματάκι ίσα ίσα να μας θυμίζει ότι είμαστε 
πάνω σε καράβι και όχι σε παραθαλάσσιο κέντρο. 
Τα λίγα σύννεφα, ψηλά, αραιά σπαρμένα μαλα-
κώνουν τον δυνατό ήλιο που πέφτει επάνω μας 
με γωνία 80ο.

Τα βιβλία που έχω πάρει από την Ελλάδα μου 
κράτησαν συντροφιά μέχρι τώρα. Εδώ και δύο 
μέρες άρχισα πλέον να διαβάζω από αυτά που 
αγόρασα στο Seattle. Από τα πρώτα δύο που γεύ-
τηκα φαίνεται ότι έκανα καλές επιλογές σε θέματα.

Το ραδιοφωνάκι μου σταμάτησε να πιάνει αμε-
ρικάνικους, τρελούς σκοπούς και μου κάνουν πια 
συντροφιά οι μεξικάνοι σπήκερ και οι χαρούμενες 
μελαμψές τραγουδίστριες «όμπρε – όμπρε».

 Όσο πλέαμε σε μικρότερα πλάτη η θερμο-
κρασία ανέβαινε και η καμπίνα μου ζεσταινόταν 
περιφερειακά. Δεν είχα ούτε κλιματιστικό ούτε καν 
ανεμιστήρα. Η ενδυμασία όλων αναγκαστικά ήταν 
πλέον μαγιό την ημέρα, μάλλινες κάλτσες και πα-
ντελόνι την νύκτα. Ευτυχώς τα περισσότερα από 
τα παραπάνω προβλήματα περιορίστηκαν όταν 
συναντηθήκαμε με το Ρ/Κ 7. Ήταν ένα μικρό σχετι-
κά Ρ/Κ, 190 τόνων. Αυτό ήταν προγραμματισμένο 

Tα Α/Γ «ΚΩΣ» και «ΟΙΝΟΥΣΑΙ»
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να μας βρει στην διώρυγα του Παναμά, αλλά η 
μικρή μας προχώρηση οδήγησε στην απόφαση να 
συνενωθεί με την ομάδα στον Ειρηνικό. Η συνέ-
νωση έγινε ανοικτά των ακτών της Μεξικανικής 
Καλιφόρνιας (Baha California). Το περιμέναμε 
σαν δώρο γιατί μας ανεφοδίασε με καύσιμα, γλυ-
κό νερό, τρόφιμα και δένοντας μπροστά από το 
Ρ/Κ 9 αύξησε την προχώρησή μας σημαντικά. Στην 
υπόλοιπη διαδρομή μας προς Παναμά κάναμε 7 
μίλια την ώρα! Η επιχείρηση του ανεφοδιασμού 
σε καύσιμα και γλυκό νερό από το Ρ/Κ 7 πραγμα-
τοποιήθηκε με την μέθοδο πρώρα-πρίμα. Παρά τις 
φωνές των πληρωμάτων κατά την πρόσδεση και 
σύνδεση των μανικών, τα πληρώματα των πλοίων 
έδειχναν την ναυτοσύνη τους κάτω από συνθή-
κες θαλασσοταραχής. Είναι όλοι Έλληνες, πολλά 
χρόνια στην θάλασσα και έχουν συνεργαστεί ξανά 
στο παρελθόν. 

Σε όλη την διάρκεια του πλου προς Παναμά 
είχα τηλεφωνική επικοινωνία με το γραφείο του 
ΝΑΟ και ενημέρωνα για την θέση μας, την κατά-
σταση των πλοίων και την αναμενόμενη άφιξή μας 
στην διώρυγα. Έτσι, δεν υπήρξε κανένα πρόβλημα 
με τον κατάπλου μας στην Balboa (πόλη του Πα-
ναμά και είσοδος της διώρυγας από την πλευρά 
του Ειρηνικού). Επίσης, λίγο προτού καταπλεύσου-

με στον Παναμά είχαμε και επαφή με την Αθήνα 
(μέσω Αθήνα Ράδιο). Είχα την ευκαιρία να μιλήσω 
με το σπίτι μου για πρώτη φορά μετά τον απόπλου 
μας από το Seattle. Το ίδιο και πολλοί από το πλή-
ρωμα. Στον ασύρματο, περιμένοντας την σύνδεσή 
μας για τηλεφώνημα, μέσω Αθήνα Ράδιο, το πλή-
ρωμα του Ρ/Κ 9 συνέταξε τους παρακάτω στίχους:
«Επτά, εννιά και είκοσι καράβια ηρωικά
Από το Seattle φέρνουνε τρία πολεμικά.

Τα πάνε στην πατρίδα μας και εις την ναυτουριά
να κλείσουν τους μεμέτηδες μέσα στα στενά.
Μεγάλα κύματ’ αψηφούν, τρέχουν όσο μπορούν
της γαλανής πατρίδας μας τα χρώματα να δουν.
Το Σαν Φραντσίσκο προσπερνούν μα δεν προλά-
βανε να βγουν.
Στον Παναμά εφτάσανε, ήρθανε και αράξανε.

Μέσα εις τον Ατλαντικό τους πιάνει άξαφνα καιρός
Μέσα σε κύματα βουνά, αντέχουν όλοι τους … 
θεριά. και στην πατρίδα τους σιμά τους φέρνει ο 
άνεμος με μιά και όλ’ η χώρα, καθαρά, φοράει 
ρούχα γιορτινά» 

Στο πρώτο σχεδιάγραμμα (Εικόνα 1, βλ. Πα-
ράρτημα) απεικονίζεται το ίχνος της διαδρομής 
που ακολουθήσαμε στο πρώτο σκέλος του πλου, 
μαζί με τις ημερομηνίες που βρισκόμαστε στα διά-
φορα κομβικά σημεία αυτού. Όπως είναι φανερό, 
ακολουθήσαμε πορεία κοντά στις ακτές και με τα 
κιάλια χαζεύαμε τα μέρη στην στεριά (Σαν Φρα-
ντζίσκο, Λος Άντζελες, Ακαπούλκο, κλπ). 

Διάπλους Διώρυγας Παναμά
Στον Παναμά φθάσαμε στις 3 Μαΐου, γύρω στις 10 
το πρωί. Ρυμουλκά της διώρυγας πήραν τα «ΚΩΣ» 
- «ΟΙΝΟΥΣΑΙ» και τα έδεσαν στην αριστερή (δυτι-
κή) πλευρά της διώρυγας, στο Explosive Anchor-
age. Εκεί τα πήγαν κατόπιν εντολής του επιθεω-
ρητή της διώρυγας, ο οποίος όταν ανέβηκε πάνω 
στο πλοίο ζητούσε τα σχέδια των Α/Γ, τα χαρτιά 
ιδιοκτησίας και άλλα στοιχεία. Ενώ είχα δώσει όλα 
αυτά τα στοιχεία στον Σερεμετάκη, που επέβαινε 
στο 20 και αυτός του τα έδωσε για έλεγχο, ο επι-
θεωρητής φαίνεται ότι ήθελε κάτι άλλο… Το πρό-
βλημα λύθηκε όταν ο Σερεμετάκης τηλεφώνησε 
στον Fernie, τον πράκτορα του Λάτση στον Πανα-
μά. Εγώ πήρα τηλέφωνο τον Έλληνα προξενικό 
Λιμενάρχη (Πλωτάρχη Λεοντή του Λ.Σ.). Ο τύπος 
σταμάτησε να φέρνει δυσκολίες. Εγώ παρέμεινα 
με τον «ΤΟΜΠΑΖΗ» και δέσαμε στην δεξιά πλευρά 
του λιμανιού (ανατολική). Μαζί μας, στην προβλή-
τα 18 του λιμανιού, παρέβαλε το Α/Γ «ΟΙΝΟΥΣΑΙ». 
Εκεί μας περίμενε εκπρόσωπος του Αμερικανικού 
στρατού και δεν είχαμε κανένα πρόβλημα (είχα 
βέβαια φορέσει στολή). Σύνδεσμός μας ήταν ο 
ελληνοαμερικάνος Συνταγματάρχης Κορωναίος, 
που υπηρετούσε στη Αμερικανική πρεσβεία. Μαζί 

Ανεφοδιασμός εν πλω.
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ήταν και ο Προξενικός Λιμενάρχης, μαζί με έναν 
υπάλληλο του Προξενείου. Με αυτούς ρύθμισα τα 
τυπικά σχετικά με την παραμονή μας στη περιοχή 
της διώρυγας και το καθεστώς των πλοίων. 

Η περιοχή της ζώνης της διώρυγας του Πανα-
μά και η γειτονεύουσα ξηρά αποτελούσαν Αμερι-
κανικό έδαφος και ό έλεγχός της ήταν κάτω από 
στρατιωτική Διοίκηση. Οι δύο πλευρές της διώ-
ρυγας ενώνονται οδικώς με μία τεράστια σε μή-
κος και ύψος γέφυρα. Κάτω από αυτήν μπορούν 
να περνούν και τα πολύ ψηλά πλοία. Στην δεξιά 
πλευρά (που παραβάλαμε) βρίσκεται η Balboa, η 
κυρίως πόλη του Παναμά. Από την άλλη πλευρά 
είναι ζούγκλα και ορισμένες στρατιωτικές εγκατα-
στάσεις του αμερικανικού στρατού και οι προβλή-
τες της βάσεως του USN, Rodman. Μπαίνοντας 
στο λιμάνι συναντήσαμε ελληνικά πλοία και ένα 
μεγάλο πετρελαιοφόρο του Νιάρχου. Είχαν όλοι 
βγει στο κατάστρωμα και μας χαιρετούσαν καθώς 
αντιπλέαμε. Οι θερμοκρασίες που επικρατούν εί-
ναι γύρω στους 40ο C. Η υγρασία πολύ υψηλή. 
Μαζί με τον Ανθυπασπιστή Πουλάκο ανεβήκαμε 
στα «ΤΟΜΠΑΖΗΣ» – «ΟΙΝΟΥΣΑΙ» για έλεγχο της 
κατάστασης των πλοίων. Στον «ΤΟΜΠΑΖΗ» είχε 
κοπεί ο πλωτήρας του συστήματος ρυμούλκησης 
ανάγκης και η σημαία είχε γίνει κουρέλι. Είχαμε 
άλλη σημαία και την αλλάξαμε αμέσως. Τον πλω-
τήρα ανέλαβε να αλλάξει το πλήρωμα του Ρ/Κ. Στο 
«ΟΙΝΟΥΣΑΙ» η σημαία ήταν κι’ αυτή χάλια και την 
αλλάξαμε. Επίσης, στον ρόμβο ρυμούλκησης είχε 
κοπεί το σκοινί από την μία άκρη. Ευτυχώς ο ρόμ-
βος παρέμενε στην θέση του και με αντικατάσταση 
του σκοινιού το πρόβλημα αποκαταστάθηκε. Στο 
λιμάνι υπάρχει σημαντική παλίρροια (περίπου 18 
πόδια διαφορά). Για τον λόγο αυτό τοποθετήθηκαν 
τρία άτομα σαν «βατσιμάνηδες» σε κάθε καράβι, 
οι οποίοι πρόσεχαν τους κάβους και τις κλίμακες 
προς τον προβλήτα. 

Με τους Πλοιάρχους των Ρ/Κ, τον Αρχιπλοί-
αρχο και τον Προξενικό Λιμενάρχη καταστρώσα-
με το πρόγραμμα διέλευσης των πλοίων από την 
διώρυγα. Η διαδικασία δεν μπορούσε να γίνει σε 
λιγότερο από τρεις ημέρες γιατί ο κανονισμός της 
διώρυγας, ειδικά για πολεμικά πλοία ενός κρά-
τους, προβλέπει ότι δεν μπορεί να διέρχεται πάνω 
από ένα πλοίο την ημέρα, όταν το άθροισμα του 
εκτοπίσματος, μαζί με ένα ακόμη, υπερβαίνει τους 
5000 τόνους. Αν είμαστε π.χ. 10 ναρκαλιευτικά, 

θα περνούσαμε όλα σε μια μέρα. Αποφασίσαμε 
λοιπόν να φύγει την επομένη το «ΟΙΝΟΥΣΑΙ», να 
ακολουθήσει το «ΤΟΜΠΑΖΗΣ» και την τρίτη ημέ-
ρα να περάσει το «ΚΩΣ» και να αποπλεύσουμε 
κατ’ ευθείαν. Αυτό το πρόγραμμα δώσαμε στον 
πράκτορα του Λάτση και στον Πρ. Λιμενάρχη για 
έγκριση από τις Αρχές της Διώρυγας. Απαραίτητη 
προϋπόθεση θα ήταν το κάθε πλοίο να συνοδεύε-
ται κατά τον διάπλου, είτε από εμένα είτε από τον 
Πουλάκο. Ο σύνδεσμός μας με τις Αμερικανικές 
Αρχές έβγαλε άδειες στον Πουλάκο και εμένα για 
είσοδο στην Αμερικανική βάση και ακολούθησαν 
οι σχετικές κοινωνικές προσκλήσεις στα σπίτια των 
Λεοντή και Κορωναίου για φαγητό και γνωριμία 
με τις οικογένειές τους. Η φιλοξενία και των δύο 
ήταν συγκινητική.

Στις 4 Μαΐου το πρωί απέπλευσε το «ΟΙΝΟΥ-
ΣΑΙ», στο οποίο επέβαινε ο Πουλάκος. Μπροστά το 
ρυμουλκούσε το Ρ/Κ 20 και στην πρύμη του ήταν 
δεμένο ένα μικρό Ρ/Κ της διώρυγας για ασφάλεια 
και καλύτερο χειρισμό του ρυμουλκίου. Ο Πουλά-
κος, μετά την διέλευση της διώρυγας θα γύριζε 
πίσω για να συνοδεύσει την Τρίτη ημέρα το «ΚΩΣ». 
Δυστυχώς τα πράγματα δεν εξελίχθηκαν σύμφω-
να με τον προγραμματισμό μας και αναγκάστηκε 
να περάσει την νύκτα 4ης  προς 5ης Μαΐου πάνω 

Στον πορθμό του Παναμά
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στο «ΟΙΝΟΥΣΑΙ». Οι της διώρυγας το παρέβαλαν 
σε έναν προβλήτα μέσα στην ζούγκλα, 10 χιλιό-
μετρα πριν από το λιμάνι του Colon, ενώ το Ρ/Κ 
20 πήγε για εργασίες συντήρησης σε άλλο μέρος, 
μακριά. Φυσικό είναι ότι το πλοίο δεν μπορούσε 
να μείνει αφύλακτο στην μέση του πουθενά, παρά 
το γεγονός ότι υπήρχαν και φύλακες. Κατά την δι-
άρκεια της 4ης Μαΐου αντικαταστάθηκε το συρμα-
τόσχοινο ρυμούλκησης του Ρ/Κ 9 που είχε φθαρεί 
στον Ειρηνικό. Επίσης, αντικαταστάθηκαν και τρία 
κλειδιά της καδένας ρυμούλκησης του ΤΟΜΠΑΖΗΣ 
τα οποία είχαν φθαρεί υπερβολικά από την τριβή 
τους με το πλωριό όκιο. (Και αυτό είχε φθαρεί αλ-
λά δεν μπορούσαμε να το αλλάξουμε).

Ο Συνταγματάρχης Κορωναίος μου έκανε ξε-
νάγηση στην πόλη του Παναμά και πήγαμε και στο 
μουσείο της διώρυγας. Εκεί αισθάνθηκα μεγάλη 
συγκίνηση και υπερηφάνεια. Ο πρώτος πλοηγός 
της διώρυγας ήταν Έλληνας. Το όνομά του φά-
νταζε σε μία πινακίδα στην είσοδο του μουσείου. 
Ο ίδιος έχει φτιάξει σε μικρογραφία ένα δίμετρο 
μοντέλο ιστιοφόρου που δώρισε στο μουσείο. 
Πραγματικό έργο τέχνης με όλες τις λεπτομέρειες. 
Πέθανε σε ηλικία 85 χρόνων, αφού είχε εκπαιδεύ-
σει πολλούς νέους πιλότους για να τον διαδεχθούν 
στη δουλειά. 

Την επομένη (5 Μαΐου) πέρασε το «ΤΟΜΠΑ-
ΖΗΣ», στο οποίο επέβαινα, μαζί με το Ρ/Κ 9, ένα 
Ρ/Κ της διώρυγας και πλοηγό. Υπάρχουν τρεις δε-
ξαμενές για να ανέβει το πλοίο στο επίπεδο της 
λίμνης που αποτελεί το μεγαλύτερο μέρος της 
διώρυγας και άλλες τρεις για να κατέβει. Η διάρ-
κεια του πλου από άκρου σ’ άκρο είναι 9 ώρες. 
Ο αριθμός των πλοίων που περνούν κάθε ημέρα 
εξαρτάται από την στάθμη του νερού στην λίμνη. 
Την περίοδο αυτή έχουν ελαττώσει τον αριθμό 
των πλοίων / ημέρα, λόγω των μειωμένων βρο-
χοπτώσεων. Κατά την διάρκεια του διάπλου του 
«ΤΟΜΠΑΖΗΣ» υπήρξαν 4 περίοδοι 30λεπτης μπό-
ρας, την οποία διεδέχετο έντονη ηλιοφάνεια που 
στέγνωνε τα πάντα στο πλοίο. Κοντά στην έξοδο 
από την διώρυγα είδα το σημείο όπου ήταν παρα-
βεβλημένο το «ΟΙΝΟΥΣΑΙ». Πραγματική ζούγκλα, 
στην μέση του πουθενά. 

Πέμπτη, 5 Μαΐου 1977
Περάσαμε και την Τρίτη δεξαμενή, την οποία έχουν 
λέει κτίσει πιο μακριά από τις άλλες δύο, γιατί το 

έδαφος δεν μπορούσε να κρατήσει το βάρος τρι-
ών συνεχόμενων δεξαμενών. Δεξιά και αριστερά 
μας, σ’ όλη την διαδρομή, υπάρχει παρθένα βλά-
στηση. Ζούγκλα. Υπάρχει ένας δρόμος από κάθε 
πλευρά της διώρυγας για να γίνεται ο έλεγχος και 
η φύλαξή της από τις δυνάμεις ασφαλείας. Από 

την δεξιά μας πλευρά υπάρχει και σιδηροδρομική 
γραμμή. Κάπου – κάπου βλέπουμε τζιπ του αμε-
ρικανικού στρατού να περνούν με ταχύτητα πε-
ριπολίας.

Μετά από διαδρομή 3 ωρών μπήκαμε στο 
φαρδύ μέρος της διώρυγας, την λίμνη του Πανα-
μά. Το νερό της είναι πόσιμο και από ό,τι λένε πολύ 
καθαρό, με πολλές θεραπευτικές ιδιότητες. Είναι 
κυρίως βρόχινο, χωρίς πολλά άλατα. Τα γύρω πε-
τρώματα, μετά από αιώνες, έχουν δώσει ό,τι είχαν 
και δεν είχαν, και τώρα, όπως πέφτει το νερό, έτσι 
μένει. Στην λίμνη υπάρχουν αλιγάτορες, φίδια και 
νοστιμότατα ψάρια, τα οποία βέβαια ψαρεύουν μό-
νο οι Αμερικάνοι, στους οποίους ανήκει η περιοχή.
 Στο βόρειο άκρο της διώρυγας, στο Colon, το Ρ/Κ 
9 αγκυροβόλησε και το «ΤΟΜΠΑΖΗΣ» παρέμεινε 
δεμένο από πίσω. Εκεί παραμείναμε μέχρι τον 
απόπλου από την περιοχή της διώρυγας. Χάρις 
στην συνδρομή του Πλωτάρχη Λεοντή παραλά-
βαμε τον Πουλάκο από την ζούγκλα (ΟΙΝΟΥΣΑΙ) 
και αποφάσισα να αφήσω το πλοίο στην φύλαξη 
των ανθρώπων που είχαμε προσλάβει επί τούτου. 
Ειδικά τα δύο Α/Γ ήταν καλά ασφαλισμένα (πόρτες, 
κλπ) και δεν κινδύνευε το υλικό. Τελευταίο πέρασε 
την διώρυγα, την 6η Μαΐου, το «ΚΩΣ». Το συνό-
δευε το Ρ/Κ 7. Έφθασε στην Colon το απόγευμα 
και μόλις έδεσε πίσω από το 20 (πρίμα από το 

Στον πορθμό του Παναμά
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«ΟΙΝΟΥΣΑΙ», που είχε προσδεθεί από πριν) ανα-
χώρησε η λάντζα που είχαμε νοικιάσει, μαζί με τον 
Λιμενάρχη και τον πράκτορα της εταιρείας. Ευτυ-
χώς δεν υπήρξε κανένα πρόβλημα από καιρό, ή 
με τις κινήσεις πρόσδεσης των πλοίων και έτσι 
περί ώρα 6 το απόγευμα απέπλευσε όλη η ομάδα.                  
Στο δεύτερο σχεδιάγραμμα (Εικόνα 2, βλ. παράρ-
τημα) απεικονίζεται ο χάρτης της διώρυγας του 
Παναμά.

Σκέλος Πλου (PANAMA – GIBRALTAR)
Κατά την διάρκεια του απόπλου του Ρ/Κ 9 κάηκε ο 
εργάτης της άγκυρας όταν αυτή είχε ανασπασθεί. 
Τα τελευταία μέτρα της καδένας τα ανεβάσαμε με 
το παλάγκο χειροκίνητο. Στην συνέχεια δεν υπήρξε 
ανάγκη να αγκυροβολήσουμε. Η επισκευή έγινε 
εν πλω από τον ασυρματιστή – ηλεκτρολόγο με 
περιέλιξη του κινητήρα, μία εβδομάδα μετά τον 

απόπλου και αφού παραλάβαμε χάλκινο σύρμα 
περιέλιξης και άλλα αμοιβά που μας έφερε το Ρ/Κ 
7 από το Πουέρτο-Ρίκο. Η πρόσδεση του 7 στην 
πλώρη μας για αύξηση της ταχύτητας έγινε με την 
βοήθεια του πρυμιού εργάτη, με ενδιάμεσες μπα-
στέκες. 

Ο πλους μέχρι το Πουέρτο-Ρίκο κράτησε μία 
εβδομάδα. Περάσαμε βόρεια του νησιού και αρι-
στερά μας αφήσαμε την Δομινικανή Δημοκρατία. 
Η απόσταση Παναμά – Πουέρτο Ρίκο είναι περίπου 
1200 ν.μ. Το ευχάριστο είναι ότι ο καιρός και το 
κύμα ερχόταν από πρώρα και σαν αποτέλεσμα η 
ταχύτητά το Ρ/Κ έχει αυξηθεί πολύ (το ΤΟΜΠΑΖΗΣ 
δεν φέρνει αντίσταση). Επιπλέον, το Ρ/Κ 7, δεμέ-
νο στην πρώρα του 9 δίνει επιπλέον προχώρηση. 
Κατά τον πλουν προς Γιβραλτάρ τα πλοία τηρήθη-
καν σε μεταξύ τους αποστάσεις μέχρι 20 ν.μ., με 

ελάττωση στροφών, ή με την βοήθεια του 7. Το 
20 παρουσίασε βλάβη στην μία μηχανή και έμενε 
συνεχώς πίσω.

Μελετώντας τους μετεωρολογικούς χάρτες για 
την εποχή, σε συνεννόηση με τους άλλους Πλοι-
άρχους και τον Αρχιπλοίαρχο, αποφασίστηκε και 
ακολουθήθηκε ορθοδρομικός πλους στο σκέλος 
του Ατλαντικού γιατί αυτή την εποχή βορειότερα 
επικρατούσαν σχετικά καλοί καιροί. Βέβαια αυτό 
ξεκίνησε μετά την παράλλαξη του Puerto Rico. 
Αρχικά, ακολουθήθηκε πορεία 060ο και στο ύψος 
των Αζορών δεξιότερα, περίπου 090ο μέχρι το Γι-
βραλτάρ. Ο Ατλαντικός, σε όλη την περιοχή είναι 
γεμάτος φύκια, πολύ μεγάλα, σαν δένδρα, που 
εκινούντο δίπλα μας με την κατεύθυνση του Golf 
Stream. Το ρεύμα μας έδινε επιπλέον ταχύτητα. 
Κάθε ημέρα διανύαμε 170 – 200 ν.μ. Συντροφιά 
μας κρατούσαν αγέλες 4-5 καρχαριών, οι οποί-
οι εκινούντο πρίμα του κάθε Ρ/Κ (30 μέτρα) και 
ετρέφοντο από τα αποφάγια των πλοίων. Στις 22 
Μαΐου επισκευάστηκε η βλάβη στην μηχανή του 
Ρ/Κ 20 και όλα τα πλοία έπλευσαν πλέον μαζί. 
Στην πορεία μας συναντούσαμε συνεχώς ελληνικά 
πλοία, τα οποία, μη γνωρίζοντας ότι τα πολεμικά 
δεν έχουν πλήρωμα, κατέβαζαν την σημαία και 
χαιρετούσαν. Οι χαιρετισμοί από το VHF ακολου-
θούσαν. Δεν υπάρχουν στεριές στο σκέλος για 
το Γιβραλτάρ και έτσι η θέση της ομάδας έβγαινε 
κάθε μέρα με στίγματα από τα αστέρια. Ανατολή, 
δύση, μεσημβρινή διάβαση, κλπ. Θυμήθηκα και 
πάλι την αστρονομική ναυτιλία, με εξάντα, χρονό-
μετρο, κλπ. Όταν είχε συννεφιά, παθαίναμε στε-
ρητικό σύνδρομο. Δυστυχώς, μόνο ο Κυβερνήτης 
και ο Ύπαρχος (Γραμματικός) ξέρουν να κατεβά-
ζουν αστέρια. Στην βάρδια του Ανθυποπλοίαρχου 

Στον πορθμό του Παναμά

Προετοιμασία απόπλου από Παναμά
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(4 – 8), που είχε δίπλωμα «ευεργετικό»,  χωρίς 
τις ανάλογες επαγγελματικές γνώσεις, ενίσχυα την 
βάρδια, κυρίως κατεβάζοντας αστέρια.

Τετάρτη, 25 Μαΐου1977
Από το πρωΐ ο καιρός έχει γυρίσει και τον έχουμε 
από πρύμα. Μας δίνει πολύ δρόμο. Το μεσημέ-
ρι βγάλαμε μέση ταχύτητα 8,25 κόμβους για το 
24ωρο που πέρασε. Κάναμε συνολικά 198 ν.μ. 
Ευχάριστο γεγονός. Ήλθε επίσης το πράσινο φώς 
από το ΓΕΝ να πάμε στην Σούδα. Ίσως να είμαστε 
εκεί στις 10 Ιουνίου. Ο καιρός προβλέπεται καλός 
και τα πλοία κινούνται γρήγορα.

Το 7 αποφασίστηκε να μην πιάσει τελικά στην 

Ceuta, ούτε για νερό, ούτε για πετρέλαιο. Εφό-
σον πάρουμε από αυτό πετρέλαιο, θα μας φθάσει 
μέχρι την Σούδα. Το νερό θα πρέπει να το προσέ-
ξουμε πολύ. Ίσως το στερηθούμε για καθαρότητα 
και πόσιμο. Έχουμε τσίμα – τσίμα και το πολύ που 
μπορούν να μας δώσουν τα άλλα δύο πλοία είναι 
8 – 10 τόνους. Ελπίζω να μην χρειαστεί να αλλη-
λοστραγγιστούμε. Εδώ αποφασίσαμε να κάνου-
με αυστηρή οικονομία, η οποία μεταφράζεται σε 
απλυσιά και βρώμικα ρούχα. Υπάρχει βέβαια και 
νερό μεταλλικό, σε μπουκάλια, που θα αρχίσουμε 
να χρησιμοποιούμε, όταν φθάσουμε στην Μεσό-
γειο. Προβλέπεται να είμαστε στο Γιβραλτάρ στις 

2 Ιουνίου, δηλαδή την άλλη Πέμπτη. Στο δωμάτιό 
μου έχω φυλάξει, μέσα σε ένα μπουγέλο, αρκετό 
φρέσκο νερό για την περίπτωση που το κόψουν.

Ο καιρός είναι πολύ ευχάριστος. Από το μεση-
μέρι μας κάνει μικρές, δροσιστικές βροχούλες, μι-
κρής διάρκειας. Μας δροσίζουν και μας ξεπλένουν 
το καράβι από την αλμύρα που είχε συσσωρευτεί 
τόσες μέρες. Αύριο θα είμαστε στο ύψος των Αζό-
ρων και ήδη μας καλύπτει το HIGH που μόνιμα 
επικρατεί στην περιοχή.

Την 3η Ιουνίου αφήσαμε αριστερά μας τον 
βράχο του Γιβραλτάρ και μπήκαμε στην Μεσόγειο. 
Η πυκνότητα των πλοίων στην περιοχή του στενού 
ήταν μεγάλη με αντίστοιχη ετοιμότητα στη Γέφυ-
ρα. Η επαφή μου με τον Θ. Επιχειρήσεων του ΓΕΝ 
καθημερινή. Κάθε μεσημέρι ανέφερα το στίγμα 
μας στον ΑΦΕ Ο πλους στην Μεσόγειο ήταν τελεί-
ως διαφορετικός απ’ αυτόν στον Ατλαντικό. Κατ’ 
αρχάς ο καιρός. Δεν συναντήσαμε καθόλου ούτε 
άνεμο, ούτε κύμα. Η κατάσταση θαλάσσης ήταν 
από ήρεμη έως λιπαρά γαλήνη. Ο άνεμος ασθενής 
δυτικός από πρίμα.

Καταπλεύσαμε στην Σούδα στις 11 Ιουνίου. 

Περίπου 10 ν.μ. έξω από τον όρμο της Σούδας μας 
προϋπάντησαν δύο Ρ/Κ του Ναυτικού με προσω-
πικό από τα πληρώματα των πλοίων που φέρνα-
με. Το προσωπικό αυτό ανέβηκε πάνω στα πλοία 
προκειμένου να βοηθήσει κατά την παραβολή σε 
προβλήτες του ΝΚ. Επέβην στο «ΤΟΜΠΑΖΗΣ» για 
να συντονίσω την παραβολή και το δέσιμο. Στην 
πρύμη του κάθε πλοίου έδεσε ένα Ρ/Κ του ΝΚ για 
να βοηθήσει με τους χειρισμούς. Από την παρα-
μονή του κατάπλου, με τα τελευταία αποθέματα 
γλυκού νερού, πλύθηκαν τα πλοία (Ρ/Κ), καθαρί-
στηκε το προσωπικό και έγινε γενική κουρά και 
ξύρισμα. Το πλήρωμα διάλεξε καθαρά ρούχα, ενώ 

Μπάνιο εν πλω στον Ατλαντικό Ωκεανό Κοντά στο Γιβραλτάρ
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ο Ανθυπασπιστής Πουλάκος και εγώ ετοιμάσαμε 
τις καλοκαιρινές στολές που είχαμε πάρει μαζί και 
ξυρίσαμε τις γενειάδες, που εκείνη την εποχή ήταν 
απαγορευμένες. 

Στην κύρια προβλήτα του ΝΚ είχε προετοιμα-
στεί ο χώρος για την παραβολή του «ΤΟΜΠΑΖΗΣ» 
και ανέμενε, παραταγμένο, το πλήρωμα του πλοί-
ου με επικεφαλής τον Κυβερνήτη, Αντιπλοίαρχο Γ. 
Σίδερη ΠΝ. Σ’ αυτόν παρέδωσα το πλοίο συγκινη-
μένος, αφού κατέβηκα πρώτος από την κλίμακα 
και φίλησα το έδαφος. Στην συνέχεια το πλοίο επι-
θεώρησε η Ηγεσία του ΠΝ, με πρώτον τον Α/ΓΕΝ, 
Αντιναύαρχο Σ. Κονοφάο ΠΝ. Το βράδυ η Ηγεσία 
παρέθεσε δεξίωση για τα πληρώματα όλων των 
Ρ/Κ και μετά από τους αποχαιρετισμούς, την επο-
μένη αναχώρησα με την σύζυγό μου, που είχε κα-
τεβάσει το αυτοκίνητό μας στην Σούδα, για Αθήνα.

Κυβερνήτες των τριών πλοίων παρέλαβαν 
αντίστοιχα οι, Αντιπλοίαρχος Γ. Σίδερης ΠΝ – Α/Τ 
«ΤΟΜΠΑΖΗΣ», Πλωτάρχης Γ. Πάντζαρης ΠΝ – Α/Γ 
«ΚΩΣ» και Πλωτάρχης Κ. Μητάκος ΠΝ – Α/Γ «ΟΙ-
ΝΟΥΣΑΙ». Από την επομένη του κατάπλου άρχισαν 

στον ΝΚ οι εργασίες ενεργοποιήσεως των πλοίων. 
Οι ημερομηνίες επιχειρησιακής αποδόσεώς τους 
στον Στόλο φαίνονται στον Πίνακα 1. Στο τρίτο και 
τέταρτο σχεδιάγραμμα (Εικόνες 3 και 4, βλ. πα-
ράρτημα) απεικονίζονται τα ίχνη της διαδρομής 
που ακολουθήσαμε στο δεύτερο σκέλος του πλου, 
στον Ατλαντικό και στην Μεσόγειο αντίστοιχα, μαζί 
με τις ημερομηνίες που βρισκόμαστε στα διάφορα 
κομβικά σημεία αυτού. 

Απολογισμός
Η επιχείρηση της ρυμούλκησης των τριών πλοίων 
από τις ΗΠΑ στην Ελλάδα, χωρίς πλήρωμα και η 
ενεργοποίησή τους στον ΝΚ συνέβαλε στην εξοι-

κονόμηση σημαντικών κονδυλίων από τον προ-
ϋπολογισμό του εξοπλιστικού προγράμματος του 
ΠΝ. Αποτέλεσμα ήταν να επαναληφθεί μετά από 
διαγωνισμό και ανάθεση και άλλης παρόμοιας 
επιχείρησης το 1977. Με αυτήν ρυμουλκήθηκαν 
τρία ακόμη Αντιτορπιλικά, τύπου FRAM I, από την 
ανατολική ακτή των ΗΠΑ. Υπεύθυνος και συνοδός 
των πλοίων αυτών ήταν ο τότε Υποπλοίαρχος Δ. 
Δήμιτσας ΠΝ. Βέβαια οι συνθήκες που ίσχυαν για 
τα πλοία του τύπου που παραλήφθηκαν (τύπου 
Gearing) παρουσιάζονταν ευνοϊκές για το ΠΝ, αφ’ 
ενός λόγω της ύπαρξης ευάριθμου προσωπικού 
με εμπειρία στον χειρισμό των πλοίων, αφ’ ετέ-
ρου λόγω της ύπαρξης υποδομών συντήρησης, 
επισκευής και ανταλλακτικών γι’ αυτά στους Ναυ-
στάθμους. Σε περίπτωση που η ίδια μεθοδολογία 
εφαρμόζονταν για πλοία τύπου, που δεν υπήρχε 

ήδη σε ενέργεια στο ΠΝ, είναι αμφίβολο αν θα 
επετύγχανε. Εξάλλου, ακόμη και για νέους τύπους 
που απέκτησε το ΠΝ και μερικά από αυτά ναυ-
πηγήθηκαν στην Ελλάδα, τουλάχιστον το πρώτο 
ναυπηγήθηκε στην χώρα ναυπηγήσεως. 

Η εμπειρία που αποκτήθηκε από την ρυμούλ-
κηση των «ΤΟΜΠΑΖΗΣ», «ΚΩΣ» και «ΟΙΝΟΥΣΑΙ» 
απετέλεσε καλό προηγούμενο για το ΠΝ και παρα-
μένει σαν βάση για τυχόν μελλοντική εφαρμογή. 
Προσωπικά προσέθεσα πολλά στις επαγγελματι-
κές γνώσεις μου και μου δόθηκε η ευκαιρία να 
χρησιμοποιήσω πολλές από τις γνώσεις μου στα 
προηγούμενα χρόνια σε πλοία του ίδιου τύπου, 
αλλά και άλλες γνώσεις που είχα να ανακαλέσω 
από την ΣΝΔ (νομικά θέματα). Η παραμονή μου 
για 66 ημέρες στο Ρ/Κ 9 και ο συγχρωτισμός μου 
με τα πληρώματα των άλλων Ρ/Κ ήταν μια ακόμη 
εμπειρία για το πως σκέπτονται και λειτουργούν 

Προετοιμασία κατάπλου στη Σούδα

Επιθεώρηση πλοίου από την Ηγεσία του ΠΝ
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στο συγκεκριμένο τομέα του ΕΝ.
Ποτέ δεν μετάνιωσα για την, αρχικά παρορμη-

τική, απόφασή μου να δηλώσω επιθυμία εθελο-
ντικής συμμετοχής στην επιχείρηση της ρυμούλ-
κησης. Πάντοτε, όσο και αν αυτό ίσως σοκάρει, 
έβαζα πρώτα την αγάπη μου για το Ναυτικό και 
μετά για οτιδήποτε άλλο. Πίστευα ότι ήμουν ο κα-
τάλληλος και δεν πισωγύρισα. Ο Θεός με βοήθησε 
να δικαιωθώ. Τέτοιες ευκαιρίες λίγες φορές πα-
ρουσιάζονται στην καριέρα ενός Αξιωματικού του 
Ναυτικού και όταν δεν τις αρπάξεις, ίσως να μην 
ξανάρθουν ποτέ και να μείνουν σαν απωθημένα. 

Παρόν και Μέλλον
Το ΠΝ σήμερα διανύει μια δύσκολη περίοδο. Δεν 
είναι η πρώτη φορά στην ιστορία της νεώτερης 
Ελλάδας. Υπήρξαν περίοδοι μεγάλης υποβάθμισης 
στο παρελθόν. Η προσπάθεια του προσωπικού, 
που θεωρεί το ΠΝ σπίτι του, πρώτη οικογένεια, 
κρατάει τα πλοία και την όλη υποδομή του Ναυτι-

κού σε ικανοποιητική κατάσταση λειτουργικότητας, 
παρά τα οικονομικά προβλήματα. Οι μονάδες του 
Στόλου είναι σύγχρονες και επιχειρησιακά έτοιμες. 
Αλλά… Το μέλλον παρουσιάζεται δύσκολο, κυρί-
ως λόγω έλλειψης επαρκών εθνικών οικονομικών 
πόρων.

Σε παρόμοιες περιόδους στο παρελθόν εφαρ-
μόστηκαν επαναστατικές μέθοδοι από Αξιωμα-
τικούς του Ναυτικού και από γνωστούς Έλληνες 
ευεργέτες. Κράτησαν το Ναυτικό αξιόμαχο και 
συνέβαλαν στην ενδυνάμωση και στον εκσυγ-
χρονισμό των μονάδων. Τα πρώτα παραδείγματα 
στην ιστορία συναντάμε στην αρχαία Αθήνα, όπου 

ο κάθε πλούσιος πολίτης ναυπηγούσε και σε πε-
ρίπτωση πολέμου επάνδρωνε τριήρεις για τον 
Αθηναϊκό στόλο. Στη συνέχεια, πολύ πρόσφατα, 
στον απελευθερωτικό αγώνα, πλούσιοι Υδραίοι, 
Σπετσιώτες, Χίοι, Ψαριανοί και άλλοι καπεταναί-
οι, έδωσαν τα πλοία τους για τον επαναστατικό 
στόλο, ο οποίος συνέβαλλε καθοριστικά στην νίκη 
και την απελευθέρωση της Ελλάδος. Στις αρχές 
του περασμένου αιώνα, ο Αβέρωφ και όχι μόνο, 
συνέβαλλε οικονομικά στην ενίσχυση του Στόλου 
που επέτυχε την απελευθέρωση των νησιών του 
Αιγαίου και την νίκη στους Βαλκανικούς πολέμους. 
Μετά την μεταπολίτευση (1974) και για το επόμε-
νο χρονικό διάστημα, ο εφοπλιστικός κόσμος, αλλά 
και ελληνικές παροικίες του εξωτερικού (κυρίως 
της Αμερικής) βοήθησαν οικονομικά το Ναυτικό σε 
πρόσκτηση μονάδων και παρεμφερείς υπηρεσί-
ες. Η προσφορά ρυμούλκησης των «ΤΟΜΠΑΖΗΣ» 
– «ΚΩΣ» – «ΟΙΝΟΥΣΑΙ» εντάσσεται σε αυτές τις 
ενέργειες.

Πιστεύω ότι και σήμερα υπάρχουν «μεγάλοι» 
Έλληνες, οι οποίοι θα μπορούσαν να βοηθήσουν 
στην διατήρηση του Στόλου ετοιμοπόλεμου, συμ-
βάλλοντας οικονομικά στην επιχειρησιακή πα-
ρουσία του στον ζωτικό για την πατρίδα χώρο. Οι 
εφοπλιστές, μεγάλοι βιομήχανοι, ακόμη και οι ελ-
ληνικές κοινότητες του εξωτερικού, θα μπορούσαν 
να υιοθετήσουν με την ιδιότητα του «χορηγού» με-
μονωμένες μονάδες του στόλου. Ειδικότερα, θα 
μπορούσε μία ελληνική κοινότητα του εξωτερικού 
να αναλάβει π.χ. για έναν χρόνο τα λειτουργικά 
έξοδα μίας φρεγάτας. 

Ίσως τα παραπάνω να φαίνονται παράξενα. 
Ζούμε όμως σε παράξενους καιρούς και δεν πρέ-
πει να ξεχνάμε ότι πρώτη προτεραιότητα είναι η 
διατήρηση ισχυρού Ναυτικού. Αξίζει να τολμάμε 
και να δοκιμάζουμε για την επίτευξη αυτού του 
σκοπού. Ισχυρό Ναυτικό σημαίνει ειρήνη.

«Εις οιωνός άριστος, 
αμύνεσθαι περί πάτρης»  

Από τη ρυμούλκηση του Α/Τ «ΤΟΜΠΑΖΗΣ»



91  Ναυτική Επιθεώρηση | Τεύχος 595-Τομος 176

Όνομα USN Πλευρικός 
Αριθμός

Όνομα ΠΝ Πλευρικός 
Αριθμός

Ύψωση 
Σημαίας

Επιχειρ. 
Έτοιμο

Παροπλισμός 

USS GURKE DD 783 Α/Τ ΤΟΜΠΑΖΗΣ D-215 17-3-1977 3-7-1977 15-9-1997

USS 
WHITFIELD 
COUNTY

LST 1169 Α/Γ ΚΩΣ L-116 17-3-1977 Αυγ. 1977 2001

USS 
TERELL 

COUNTY

LST 1157 Α/Γ ΟΙΝΟΥΣΑΙ L-164 17-3-1977 Δεκ. 1977 20-3-2003

Όνομα Πλοίαρχος

ΕΝΝΕΑ ΣΟΦΟΚΛΗΣ ΚΑΛΑΒΡΕΖΟΣ

ΕΙΚΟΣΙ ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΠΟΥΦΗΣ

ΕΠΤΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  …

Αρχιπλοίαρχος  ΛΑΤΣΗ, Επικεφαλής ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΣΕΡΕΜΕΤΑΚΗΣ

Εικόνα. 1

Εικόνα. 3

Στοιχεία Ρυμουλκών

Στοιχεία Πλοίων και Ημερομηνίες

Εικόνα. 4

Εικόνα. 2
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Στο Επιτελείο του Αρχηγού Στόλου στην Αλε-
ξάνδρεια υπήρχε μεγάλη κίνηση. Πλήθος κόσμου 
πηγαινοερχόταν• όλοι ετοιμάζονταν για την επι-
στροφή στην πατρίδα. Παρουσιάστηκα στον αρχι-
επιστολέα πλοίαρχο Ι. Τούμπα. Μετά το «καλωσό-
ρισες» και τις σχετικές φιλοφρονήσεις, πληροφο-
ρήθηκα ότι είχα τοποθετηθεί στο «ΑΔΡΙΑΣ».

Μετέφερα τη βαλίτσα μου στο μισό αυτό πλοίο, 
που του έλειπε όλο το τμήμα του απ’ τη Γέφυρα 
κι εμπρός και εγκαταστάθηκα σ’ ένα απ’ τα ερει-
πωμένα δωμάτιά του. Κυβερνήτης ήταν ακόμη ο 
πλοίαρχος Τούμπας και υπήρχε και μία μικρή ομά-
δα πληρώματος, όση χρειαζόταν για να μπορεί το 
πλοίο να τεθεί σε κίνηση και να ταξιδεύσει.

Φρόντισα να προμηθευτώ το ταχύτερο δυνατό 
καμιά πενηνταριά χρυσές λίρες, με νόμιμο φυσικά 
τρόπο, για ν’ αντιμετωπίσω μια έκτακτη κατάσταση 
στην Ελλάδα, εάν χρειαζόταν, κατά την επιστροφή 
μου εκεί.

Δεν αργήσαμε. Σε μια δυο μέρες κατέφθασε ο 
κυβερνήτης πλοίαρχος Τούμπας συνοδευόμενος 
από μερικούς ανώτερους αξιωματικούς επιβάτες• 
μου ανέθεσε την πλοήγηση του πλοίου και χωρίς 
να χάσουμε χρόνο αποπλεύσαμε για τον Πειραιά 
ακολουθώντας το αντιτορπιλικό «ΚΡΗΤΗ». Στο 
πλοίο γυροπυξίδα δεν υπήρχε. Μία μαγνητική 

πυξίδα μόνο στη Γέφυρα, η οποία έδειχνε ανεκτά 
τη σωστή κατεύθυνση ύστερα από ρύθμιση που 
της έγινε για να εξουδετερωθούν οι επιδράσεις 
διαφόρων κρεμασμένων εδώ κι εκεί σιδερολαμα-
ρίνων που άφησε η έκρηξη της νάρκης. Ο καιρός 
πάντως ήταν καλός και χωρίς εμπόδιο καταπλεύ-
σαμε στο Φαληρικό δέλτα, με καταφανή, στα πρό-
σωπα όλων μας, τα σημάδια έξαψης και χαράς.

Την επομένη συγκροτήθηκε απ’ τον «ΑΔΡΙΑ» κι 
από ένα δύο άλλα πλοία που εν τω μεταξύ κατέ-
πλευσαν στο Φάληρο ένα μικρό άγημα. Ο υπόγειος 
Ηλεκτρικός λειτούργησε αποκλειστικά για μας και 
μετέφερε το άγημα στην Ομόνοια. Βγήκαμε απ’ τον 
Ηλεκτρικό και στην οδό Σταδίου άρχισε ο σχημα-
τισμός του αγήματος με πόλο εμένα στο αριστερό 
μέρος της πρώτης γραμμής. Βλέποντάς με όμως 
στη θέση αυτή, κάποιος αυτόκλητος που μετέφερε 
ένα στεφάνι μ’ έκρινε ως τον καταλληλότερο για 
να το παραλάβω και χωρίς να με ρωτήσει το άφη-
σε στα χέρια μου κι εξαφανίστηκε.

Από κει βαδίσαμε σε παράταξη ως τον «Άγνω-
στο Στρατιώτη» στο Σύνταγμα, όπου μαζί με το 
προσκύνημα μας καταθέσαμε και το στεφάνι που 
μετέφερα στα χέρια απ’ την Ομόνοια. Το τι έγινε 
ώσπου να φθάσουμε στον «Άγνωστο» δε λέγεται. 
Το πλήθος έπεφτε στις γραμμές μας, μας αγκάλια-

Το κείμενο που ακολουθεί είναι απόσπασμα από το βιβλίο του Αντιναυάρχου ε.α. Ιωάννη Στρατάκη ΠΝ 
με τίτλο «Ενθυμήσεις από το ιστορικό της ζωής μου». Στο βιβλίο αυτό, εκτός των άλλων ενδιαφερόντων 
στοιχείων που παρουσιάζονται, γίνεται αναφορά στον τελευταίο πλου του «ΑΔΡΙΑ» από την Ελλάδα στην 
Αγγλία μετά την απελευθέρωση της χώρας. Το ταξίδι αυτό αποτελεί ένα μοναδικό ναυτικό κατόρθωμα 
καθώς ο «ΑΔΡΙΑΣ», με αποκομμένη την πλώρη του και ύστερα από πρόχειρες επισκευές, έπλευσε με δικές 
του δυνάμεις και χωρίς συνοδεία από τον Πειραιά στην Αγγλία. Ο Ανθυποπλοίαρχος (τότε) Ι. Στρατάκης ΠΝ, 
ύπαρχος του πλοίου, με κυβερνήτη τον Πλωτάρχη Π. Σπυρομήλιο ΠΝ ανέλαβαν να φέρουν εις πέρας το 
δύσκολο αυτό εγχείρημα. Ο «ΑΔΡΙΑΣ» θα μετέβαινε στην Αγγλία για να του τοποθετηθεί νέα πλώρη. Τελικά, 
η νέα πλώρη που είχε κατασκευαστεί γι’ αυτό τον σκοπό δεν τοποθετήθηκε και αντ’ αυτού παραδόθηκε 
επί δανεισμώ ένα από τα ομοίου τύπου αντιτορπιλικά του Βρετανικού Ναυτικού. Η παράδοση έγινε στη 
Μάλτα περί τα μέσα του 1945 και το παραληφθέν πλοίο ονομάστηκε «ΑΔΡΙΑΣ».
Ο Αντιναύαρχος ε.α. Ιωάννης Στρατάκης ΠΝ εισήλθε στη Σ.Ν.Δ. την 1-10-1937 και λόγω του πολέμου 
αποφοίτησε στις 31-10-1940 ως μάχιμος Σημαιοφόρος. Κατά τη διάρκεια του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου  
υπηρέτησε σε σμήνος ναυτικής συνεργασίας της Πολεμικής Αεροπορίας. Τον Απρίλιο του 1941 μετατέθηκε 
στο αντιτορπιλικό «ΑΕΤΟΣ» με το οποίο κατήλθε στη Μέση Ανατολή κατά την αποδημία του Στόλου. Στη 
Μέση Ανατολή υπηρέτησε στα αντιτορπιλικά «ΑΕΤΟΣ» και «ΜΙΑΟΥΛΗΣ» και στο Υ/Β «ΝΗΡΕΥΣ». Κατά το 
τέλος του 1944 παρέλαβε Ύπαρχος του «ΑΔΡΙΑ» με το οποίο μετέβη στην Αγγλία. Συνέχισε τη σταδιοδρομία 
του σε μονάδες επιφανείας και υπηρεσίες ξηράς και αποστρατεύτηκε με το βαθμό του Αντιναυάρχου. 
Ίδρυσε και διεύθυνε ναυτιλιακή εταιρεία. Τιμήθηκε τρεις φορές με τον Πολεμικό Σταυρό Γ΄ Τάξης και με 
το Μετάλλιο Εξαιρέτων Πράξεων. 

ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΤΟΥ«ΑΔΡΙΑ» ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΤΟ ΛΟΝΔΙΝΟ
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ζε, μας φιλούσε, μας ρωτούσε για την τύχη συγ-
γενών τους. Ανάμεσα σε όλους, να και ο μικρός 
αδελφός μου Κλέων, με κοντό παντελονάκι. Έτσι 
έμαθα από πρώτο χέρι ότι οι γονείς μου ήταν καλά 
στην υγεία τους και με την ευκαιρία του έδωσα 
τις πενήντα χρυσές λίρες να τις παραδώσει στη 
μητέρα.

Ασφαλώς ήταν πολύ νωρίς για να βγάλω συ-
μπέρασμα πώς ήταν η ζωή στην Αθήνα. Πάντως 
στο κέντρο της πρωτεύουσας οι άνθρωποι φαί-
νονταν να μη βιάζονται. Δεν έμοιαζε να είχαν να 
πάνε κάπου, στη δουλειά τους, αν είχαν. Τριγυρ-
νούσαν άσκοπα. Αυτοκίνητα δεν κυκλοφορούσαν. 
Κάπου-κάπου, αν συναντούσες ένα, ήταν γεμάτο 
ασφυκτικά, με πολλούς στοιβαγμένους επιβάτες 
να κρέμονται απ’ έξω. Το αυτί μου έπιανε συχνά 
συνθήματα «αριστερά». Κάθε τόσο άκουγες ρή-
τορες που από μπαλκόνια, στο κέντρο της πόλης, 
μ’ ένα χωνί στο χέρι εκφωνούσαν λογύδρια, που 
απευθύνονταν σε μικρά, πολύ μικρά ακροατήρια. 

Παρέμενα τοποθετημένος στον τραυματισμέ-
νο, χωρίς πλώρη «ΑΔΡΙΑ», που βρισκόταν πλαγιο-
δετημένος σε μια απ’ τις προβλήτες του λιμενίσκου 
Αγίου Γεωργίου. Το μισό αυτό πλοίο υπολειτουρ-
γούσε• αλλά αυτό δεν με εμπόδισε να προσκα-
λέσω σε γεύμα το φίλο και συμμαθητή μου απ’ 
τη Σ.Ν.Δ. μηχανικό Ανδρέα Σακελλαρίου. Δεν είχε 
φύγει με το στόλο στη Μέση Ανατολή• παρέμεινε 
στην Αθήνα, φοίτησε στο Πολυτεχνείο, πήρε το δί-
πλωμα του Μηχανολόγου-Ηλεκτρολόγου και τώρα 

εργαζόταν στον Ηλεκτρικό Αθήνα-Πειραιά.
Στην πρόσκληση μου τον συνόδευαν εκτός απ’ 

τη σύζυγό του και οι δύο εξαδέλφες του, οι αδελ-
φές δεσποινίδες Μαρία και Λέλα Κανιάρη, που η 
τελευταία, δεκαοκτώ ετών τότε, θα γινόταν αργό-
τερα η αγαπημένη σύζυγός μου. Δε θα ξεχάσω 
με πόση βιασύνη και ορμή οι προσκεκλημένοι μου 
έπεσαν όλοι στο βούτυρο που υπήρχε στο τραπέζι 
για άλειμμα στις φέτες του ψωμιού.

Στο Πολεμικό Ναυτικό (τότε Βασιλικό Ναυτικό 
- Β.Ν.) μετά τη γερμανική κατοχή τα πάντα στην 
Ελλάδα βρίσκονταν σε κατάσταση διάλυσης. Έπρε-
πε όλα ν’ αρχίσουν απ’ την αρχή. Η εγκατάσταση, 
η μορφή της Διοίκησης, η οργάνωση, η χρηματο-
δότηση. Κυβέρνηση δεν υπήρχε. Στις τσέπες μας 
είχαμε μόνο χάρτινες λίρες, νόμισμα των στρατι-
ωτικών δυνάμεων της Μεγάλης Βρετανίας. Γινόταν 
δεκτό γιατί κανείς δεν ήξερε τι άλλο μπορούσε να 
κάνει. Όλοι ήλπιζαν. Μεγάλα προβλήματα για την 
ηγεσία του Ναυτικού μας. Σ’ εμένα το νεαρό αν-
θυποπλοίαρχο δεν έπεφτε λόγος. Και όμως σκε-
φτόμουν πολλά. Για το Ναυτικό, για το μέλλον μου.

Σ’ αυτή τη συγκεχυμένη κατάσταση καταφθά-
νει μια μέρα στο πλοίο ο πλωτάρχης Π. Σπυρο-
μήλιος μ’ ένα χαρτί στο χέρι. Μου λέει: «Είμαι ο 
κυβερνήτης του πλοίου κι εσύ ο ύπαρχος. Χωρίς 
καθυστέρηση να κάνουμε ένα πλήρωμα και να 
αποπλεύσουμε για το Newcastle της Αγγλίας. Μας 
περιμένουν να συγκολλήσουν το πρωραίο τμήμα 
του πλοίου που έχουν ήδη κατασκευάσει, σε αντι-

Το Α/Τ «ΑΔΡΙΑΣ» με αποκομμένη την πλώρη
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κατάσταση αυτού που έχει καταστραφεί κατά την 
πρόσκρουση του πλοίου στο ναρκοπέδιο έξω απ’ 
την Κάλυμνο - ας μη χάνουμε χρόνο».

Εκείνη την ημέρα καιγόμουν στον πυρετό από 
μία κρίση αμυγδαλών. Δεν μπορούσα όμως να 
κάνω κι αλλιώς. Καταπιάστηκα με το θέμα, βοή-
θησα και σε λίγες μέρες, περί τα τέλη Οκτωβρίου 
1944, ο «ΑΔΡΙΑΣ» χωρίς πλώρη απέπλευσε για 
την Αγγλία. Πλέαμε χωρίς συνοδεία, με μία μαγνη-
τική πυξίδα αμφισβητούμενης ακρίβειας, με ελλι-
πή οργανική δύναμη, αλλά αρκετούς επιβάτες που 
επιζητούσαν την ευκαιρία, καθώς δεν υπήρχαν 
ακόμη συγκοινωνίες, να μεταβούν για ιδιωτικούς 
λόγους στην Αγγλία με στρατιωτικό μέσο.

Πρώτος μας σταθμός ήταν η Μάλτα. Εκτός απ’ 
τον εφοδιασμό μας σε καύσιμα και απαραίτητων 
άλλου είδους υλικών, έπρεπε σε κάθε εν τω με-
ταξύ σταθμό να εκτελούμε εργασίες στεγανοποί-
ησης των ελασμάτων που κάλυπταν το πρωραίο 
κάθετο τμήμα, εκεί που το πλοίο ήταν κομμένο. 
Η εργασία αυτή γινόταν στην εσωτερική πλευρά 
των ελασμάτων. Ευτυχώς, μεταξύ των επιβατών 
υπήρχαν 2-3 ναυπηγοί, έφεδροι αξιωματικοί του 
Πολεμικού Ναυτικού, που γύριζαν στην Αγγλία για 
ν’ απολυθούν. Αυτή η εργασία επαναλήφθηκε και 
στις δύο επόμενες προσεγγίσεις στο Αλγέρι και 
στο Γιβραλτάρ.

Η άφιξη μας στη Βαλέτα ήταν λίγο περιπετειώ-
δης. Ενώ, σύμφωνα με το στίγμα αναμετρήσεως, 

έπρεπε να είχε ήδη φανεί το νησί, κάτι τέτοιο δε 
συνέβαινε. Με φώναξαν στη Γέφυρα για να βοη-
θήσω. Το πρόβλημα ήταν κάπως δύσκολο• άγνω-
στα ρεύματα προφανώς είχαν παρασύρει το πλοίο. 
Αλλά υπήρξα τυχερός• φάνηκε ο ήλιος έστω για 
λίγο και πρόλαβα, παίρνοντας ένα ύψος, να υπολο-
γίσω τη θέση του πλοίου σ’ έναν γεωμετρικό τόπο 
ευθείας γραμμής. Βρήκαμε σύντομα τη Μάλτα.

Στο Αλγέρι, τη δεύτερη προσέγγιση του ταξι-
διού μας, τα πράγματα εξελίχθηκαν ομαλά. Στο 
Γιβραλτάρ όμως αναγκαστήκαμε να παρατείνουμε 
λιγάκι την παραμονή μας. Οι εργασίες στεγανοποί-
ησης στο πρωραίο μπουλμέ έπρεπε να γίνουν όσο 
το δυνατόν καλύτερα. Θα διαπλέαμε τον Βισκαϊκό, 
όπου ο καιρός συχνά είναι πολύ σκληρός. Αλλά 
μας καθυστερούσε και η εξέλιξη της καταστάσεως 
στην Ελλάδα, που την παρακολουθούσαμε απ’ το 
ραδιόφωνο. Το Δεκέμβριο του 1944 τα πράγματα 
στην Αθήνα αγρίεψαν, με αποτέλεσμα να ξεσπάσει 
σύγκρουση των κομμουνιστών με τις ισχνές κυ-
βερνητικές δυνάμεις που υποστηρίζονταν απ’ τις 
λίγες αγγλικές στρατιωτικές μονάδες που βρίσκο-
νταν στην Ελλάδα. Στην Αθήνα έφτασε ο πρωθυ-
πουργός της Αγγλίας Τσόρτσιλ για να εποπτεύσει 
την κατάσταση προσωπικά. Ο Άγγλος στρατηγός 
Σκόμπυ πολεμούσε πλέον για να αποφευχθεί η 
κατάληψη των Αρχών απ’ τους κομμουνιστές 
αντάρτες.

Στο πλοίο η κατάσταση φαινομενικά έδειχνε 

Ημερολόγιο πλοίου της 17ης Νοεμβρίου 1944                                 
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ήσυχη, αλλά έχοντας την πείρα πρόσφατων ανα-
ταραχών που συνέβησαν στο Ναυτικό, με ανησυ-
χούσε η σιωπή που επικρατούσε γενικά στο πλοίο, 
όπως και κάτι μικροψίθυροι και ύποπτες ματιές 
που μου τράβηξαν την προσοχή. Αποφασίσαμε με 
τον κυβερνήτη ότι δε θα έπρεπε να ξεκινήσουμε 
για την Αγγλία, εάν προηγουμένως δεν ξεκαθα-
ρίζαμε την κατάσταση. Θα ήταν απερισκεψία ν’ 
αφήναμε να εκδηλωθεί ανταρσία στον «ΑΔΡΙΑ», 
στην Αγγλία, μέσα στο χώρο του ναυπηγείου, την 
ώρα που εκείνοι θα μας τοποθετούσαν δωρεάν 
μία ολόκληρη πλώρη στο πλοίο. Με μυστικότητα 
καταρτίσαμε έναν κατάλογο των ανεπιθύμητων 
ατόμων του προσωπικού, υπόπτων δημιουργίας 
ταραχών και στάσεων και ζητήσαμε τη βοήθεια 
των Αγγλικών Αρχών. Βρισκόμαστε ακόμη σε κα-
τάσταση πολέμου και ως σύμμαχοι με δυνατότητες 
είχαν την υποχρέωση να μας βοηθήσουν. Όπως 
κι έγινε.

Έτσι, μετά την απαλλαγή του πλοίου απ’ τους 
ανεπιθύμητους, που υπάρχει πιθανότητα μερικοί 
να είχαν συμπεριληφθεί στον κατάλογο ίσως άδι-
κα, το πλοίο απέπλευσε. Ο καιρός ήταν ευνοϊκός 
και σε λίγες ημέρες, στα μέσα Δεκεμβρίου 1944, ο 
«ΑΔΡΙΑΣ» έδενε σε μία προβλήτα του ναυπηγείου 
Wallsend on Tyne του Newcastle ασφαλής και με 
πλήρωμα πειθαρχημένο.

Στο ναυπηγείο η κατασκευή της πλώρης είχε 
τελειώσει, δεν υπήρχε όμως διαθέσιμη δεξαμενή 

για να μπει το πλοίο και ν’ αρχίσουν οι εργασίες 
της συγκόλλησης. Στους δεξαμενισμούς προτε-
ραιότητα είχαν πλέον τα εμπορικά πλοία, τα οποία 
μετέφεραν στο Δυτικό μέτωπο τα εφόδια των 
στρατιών των οποίων η προώθηση γινόταν με 
ταχύτερο ρυθμό του αναμενόμενου. Η μη προβλε-
πόμενη καθυστέρηση που προκλήθηκε στο πρό-
γραμμα δεξαμενισμού του πλοίου θα κρατούσε για 
μεγάλο διάστημα και η συμβουλή του ναυπηγείου 
ήταν η επ’ αόριστο αναβολή της εργασίας. Κατό-
πιν τούτου αποφασίστηκε, μέχρι λήψης της τελικής 
απόφασης, να παραμείνουμε στο πλοίο εγώ, ο Β’ 
μηχανικός και πέντε ναύτες για τη φύλαξη του και 
στοιχειώδη συντήρηση, ο δε κυβερνήτης με τους 
αξιωματικούς και το υπόλοιπο πλήρωμα να επι-
στρέψουν στην Ελλάδα.

Η τελική απόφαση άργησε να παρθεί. Δε γνω-
ρίζω γιατί υπήρξε αυτή η καθυστέρηση. Φαντά-
ζομαι σημαντικό ρόλο να έπαιξε ο δισταγμός της 
εγκατάλειψης μιας κατασκευής που είχε ήδη κο-
στίσει σημαντικό ποσό. Η πλώρη που ήταν έτοιμη 
θα είχε ίσως κοστίσει όσο η μισή αξία του πλοίου. 
Έπρεπε τώρα να πεταχτεί. Τελικώς παραδόθηκε 
στο Ελληνικό Ναυτικό επί δανεισμώ ένα απ’ τα εν 
ενεργεία ομοίου τύπου αντιτορπιλικά του Βρετανι-
κού Ναυτικού. Η παράδοση έγινε στη Μάλτα περί 
τα μέσα του 1945 και το παραληφθέν πλοίο ονο-
μάστηκε «ΑΔΡΙΑΣ». 

Ημερολόγιο πλοίου της 20ης Δεκεμβρίου 1944                                 
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Μεταβολές Αξιωματικών 
Ανθυπασπιστών - Υπαξιωματικών

Αυτοί που έφυγαν

Εκδηλώσεις - Αποστολές

Ανακοινώσεις Τύπου

Νέες Εκδόσεις

Διατιθέμενες Εκδόσεις Ναυτικού

Επετειολόγιο

Συνδρομές
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Μεταβολές Αξιωματικών 
Ανθυπασπιστών - Υπαξιωματικών

Αυτοί που έφυγαν

Εκδηλώσεις - Αποστολές

Ανακοινώσεις Τύπου

Νέες Εκδόσεις

Διατιθέμενες Εκδόσεις Ναυτικού

Επετειολόγιο

Συνδρομές

Δελτίο
Ενημέρωσης
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ΑΠΟΣΤΡΑΤΕΙΕΣ

• Τέθηκε σε αυτεπάγγελτη αποστρατεία ως 
ευδοκίμως ταρματίσας τη σταδιοδρομία του ο 
Αντιναύαρχος Μάχιμος Γεώργιος Λεβέντης

• Τέθηκε σε αυτεπάγγελτη αποστρατεία ως 
ευδοκίμως ταρματίσας τη σταδιοδρομία του 
ο Αντιναύαρχος Μηχανικός Γεώργιος Χρι-
στόπουλος, διατηρώντας τον τίτλο του επίτι-
μου Διοικητή Διοίκησης Διοικητικής Μέριμνας 
Ναυτικού

• Προήχθη στο βαθμό του Αντιναυάρχου ο 
Υποπλοίαρχος Μάχιμος Αναστάσιος  Του-
λίτσης, ο οποίος απεβίωσε την 11 Φεβρουα-
ρίου 2016, κατά την εκτέλεση υπηρεσίας και 
τέθηκε σε αυτεπάγγελτη αποστρατεία ως ευδο-
κίμως τερματίσας τη σταδιοδρομία του.

• Προήχθη στο βαθμό του Αντιναυάρχου 
ο Υποπλοίαρχος Μάχιμος Κωνσταντίνος 
Πανανάς ο οποίος απεβίωσε την 11 Φεβρου-
αρίου 2016 κατά την εκτέλεση υπηρεσίας και 
τέθηκε σε αυτεπάγγελτη αποστρατεία ως ευδο-
κίμως τερματίσας τη σταδιοδρομία του.

• Τέθηκαν σε αυτεπάγγελτη αποστρατεία ως 
ευδοκίμως ταρματίσαντες την σταδιοδρομία 
τους οι παρακάτω  Υποναυάρχοι:
Μάχιμοι: Ιωάννης Σαμαράς, Αναστάσιος Τσερ-
κέρογλου, Περικλής Ρουκάς, Πέτρος Νασόπου-
λος, Λουκάς Κάτσικας, Ευάγγελος Μαυρεδάκης
Οικονομικού: Γεώργιος Πούλιος

• Τέθηκαν σε αυτεπάγγελτη αποστρατεία ως 
ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία 
τους οι παρακάτω Αρχιπλοίαρχοι Οικονομικοί: 
Κωνσταντίνος Καλκανδής, Γεώργιος Ζιάκας

• Τέθηκαν σε αυτεπάγγελτη αποστρατεία ως 
ευδοκίμως ταρματίσαντες την σταδιοδρομία 
τους οι παρακάτω Αρχιπλοίαρχοι Μηχανικοί: 
Αντώνιος Κοντοπίδης, Αναστάσιος Καρακάσης, 
Γεώργιος Σπάθης

• Προήχθη στο βαθμό του Πλοιάρχου ο 
Ανθυπασπιστής Ειδικοτήτων Ελευθέριος 
Ευαγγέλου ο οποίος απεβίωσε την 11 Φε-
βρουαρίου 2016 κατά την εκτέλεση υπηρεσίας 
και τέθηκε σε αυτεπάγγελτη αποστρατεία ως 
ευδοκίμως τερματίσας τη σταδιοδρομία του.

• Τέθηκε σε αποστρατεία μετά από αίτησή του 
ο Αντιπλοίαρχος Μάχιμος Δημήτριος Λυμπε-
ράκης

• Τέθηκε σε αποστρατεία μετά από αίτηση του 
o  Αντιπλοίαρχος Μηχανικός  Γεώργιος Χα-
τζηχρήστος

• Τέθηκε σε αυτεπάγγελτη αποστρατεία ο 
Αντιπλοίαρχος (Ε) Απόστολος Κοκκώνης

• Προήχθησαν στο βαθμό του Αντιπλοιάρ-
χου και τέθηκαν σε αποστρατεία οι παρακάτω  
Πλωτάρχες (Ε): Σάββας Ψυρρόπουλος

• Τέθηκε σε αυτεπάγγελτη αποστρατεία ο  
Πλωτάρχης (Ε): Γεώργιος Χατζηνικολάου

• Προήχθη στο βαθμό του Αντιπλοιάρχου ο 
Πλωτάρχης (Ε) Χρήστος Βιλλίωτης, ο οποίος 
απεβίωσε ευρισκόμενος στην ενεργό υπηρε-
σία, προαγωγή λογιζομένη από 06 Ιανουαρίου 
2016, ημερομηνία που είναι η προηγούμενη 
του θανάτου του

• Τέθηκε σε αυτεπάγγελτη αποστρατεία ως 
ευδοκίμως τερματίσας την σταδιοδρομία του ο 
Πλωτάρχης (Ε) Ευάγγελος Ντούλας

• Τέθηκαν σε αποστρατεία μετά από αίτησή 
τους οι παρακάτω Υποπλοίαρχοι:
Μάχιμοι: Κωνσταντίνος Κυριακόπουλος, Αλέ-
ξανδρος Ρετσίνας
Μηχανικός: Στέφανος Ηγουμενίδης

• Τέθηκε σε αποστρατεία μετά από αίτηση του ο 

ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ - ΑΝΘΥΠΑΣΠΙΣΤΩΝ - ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ
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Ανθυποπλοίαρχος Υγειονομικού / Ιατρός 
Αντώνιος  Μανωλάκης 

• Τέθηκε σε αποστρατεία μετά από αίτησή του 
ο Ανθυποπλοίαρχος (Ε) Σταύρος Κάντας

• Τέθηκαν σε αποστρατεία μετά από αίτησή 
τους με το βαθμό του Σημαιοφόρου οι παρακά-
τω Ανθυπασπιστές (ΜΗΧ): Παναγιώτης Βερ-
γάκης, Θεολόγος Ραπτόπουλος 

• Τέθηκε σε αυτεπάγγελτη αποστρατεία με το 
βαθμό που φέρει ο Ανθυπασπιστής (ΗΝ/ΑΥ) 
Τιμόθεος Ηλιόπουλος, αποστρατεία λογιζομένη 
από 9 Αυγούστου 2015 ημερομηνία κατά την 
οποία απεβίωσε

ΠΡΟΑΓΩΓΕΣ

• Προήχθη στο βαθμό του Αντιναυάρχου ο 
Υποναύαρχος Μηχανικός Μιχαήλ Καούτσκης

• Προήχθησαν στο βαθμό του Υποναυάρχου 
οι παρακάτω Αρχιπλοίαρχοι:
Μάχιμοι: Ευθύμιος Μικρός
Μηχανικοί: Νικόλαος Καφέτσης 

• Προήχθησαν στο βαθμό του Αρχιπλοιάρ-
χου οι παρακάτω Πλοίαρχοι:
Μάχιμοι: Βασίλειος Κάτσικας, Ρεϋμόνδος-Στέ-
φανος Σαλβετάς, Βελισσάριος Παππάς, Γεώργι-
ος Καμπουράκης, Δημήτριος-Ελευθέριος Κατά-
ρας, Δημήτριος Καβουλάκος, Ανδρέας Βέττος, 
Φραγκίσκος Λελούδας
Μηχανικοί: Κωνσταντίνος Κολοκούρης
Οικονομικού: Κωνσταντίνος Δαρμής, Αλέξαν-
δρος Αβριωνίδης
Υγειονομικού/Ιατρός: Δήμος-Δημήτριος Μι-
τσηκώστας

• Προήχθησαν στο βαθμό του Αντιπλοιάρ-
χου οι παρακάτω Πλωτάρχες: 
Μηχανικοί: Δημήτριος Μπεθάνης, Ιωάννης 
Παπαμάρκος
Υγειονομικού/Ιατροί: Κωνσταντίνος Βασι-
λειάδης, Βασίλειος Καλέντζος, Χαράλαμπος 
Μαρτίνος

• Προήχθη στο βαθμό του Πλωτάρχη ο Υπο-
πλοίαρχος Υγειονομικού/Ιατρός Αθανάσιος 
Τσαρτσάλης

• Προήχθη στο βαθμό του Υποπλοιάρχου 
ο Ανθυποπλοίαρχος Υγειονομικού/Ιατρός 
Ανδρέας Παναγιωτόπουλος, Χρήστος Μπαρκο-
λιάς, Γεώργιος Παναγάκης

• Προήχθησαν στο βαθμό του Ανθυπο-
πλοιάρχου οι παρακάτω Σημαιοφόροι (Ε): 
Χρήστος Μπενετάτος, Μιχαήλ Παΐδας, Ηλίας 
Κάρρος, Βασίλειος Πανταζόπουλος, Γεώργιος 
Κωστάκης, Χαρίλαος Αγγελίδης, Εμμανουήλ 
Κυπραίος, Γεώργιος Παπαμανώλης, Αναστά-
σιος Πλειαδάκης, Παναγιώτης Μπίλλιας, Αλέ-
ξανδρος Τουζλαντζής, Παρασκευάς Αντωνίου, 
Δημήτριος Φράγκος, Ιωάννης Χατζηιωάννου, 
Ηλίας Κύρκος, Σπυρίδων Μαρκέτος, Γεώργιος 
Μαρκαντώνης, Μιχαήλ Γεωργέλλης, Μιχαήλ 
Τζινιέρης, Ευστάθιος Παναγόπουλος, Δημήτρι-
ος Σταθαράς, Ευάγγελος Καντιάνης, Βασίλειος 
Τσιριμώκος, Δημήτριος Ικίμης, Βασίλειος Πρα-
ματιώτης

• Προήχθησαν στο βαθμό του Ανθυπασπι-
στή οι παρακάτω Αρχικελευστές ΕΜΘ: Ευ-
στράτιος Ψαθάς (ΜΗΧ), Γεώργιος Βρακάς  (ΗΛ/
ΗΤ), Γεώργιος Θεοδοσάκης (ΕΣΧ), Κωνσταντί-
νος Νταλαγιάννης (ΣΗΜ), Ιωάννης Μελέντης (Τ/
ΠΒ), Αρμούντης Αδαμάντιος (ΨΥΚ), Παναγιώτης 
Ξαγοράρης (ΕΦ/ΜΕΚ), Νικόλαος Αξυπόλυτος 
(ΕΣΧ), Βλάσιος Μαργαρώνης (Τ/ΠΒ), Εμμανου-
ήλ Κοκλιώτης (ΨΥΚ), Μιχαήλ Μούχλας (ΨΥΚ), 
Λάμπρος Σολδάτος (Τ/ΠΒ), Μιχαήλ Σκύβαλος 
(ΤΗΛ), Στέφανος Ακρίδας (ΔΙΑΧ), Μενέλαος 
Μαρίνης (ΑΡΜ), Νέστωρ Δημητρόπουλος (Τ/
ΠΒ), Ιωάννης Ανδριανός (ΞΥΛ), Ιωάννης Κε-
χαγιάς (Τ/ΠΒ), Παντολέων Μπαρούχος (ΕΦ/
ΜΕΚ), Γεώργιος Ραλλιάς (ΔΙΑΧ), Παναγιώτης 
Νικολόπουλος (ΣΥΓΚ), Απόστολος Καλαντζής 
(ΣΗΜ), Ελευθέριος Βιλλιώτης (ΞΥΛ), Νικήτας 
Σκοπελίτης (ΣΥΓΚ), Αναστάσιος Γαργουλάκης 
(ΨΥΚΤ), Ιωάννης Βαρβατές (ΕΦ), Γεώργιος 
Συμεωνίδης (ΕΦ/ΜΕΚ), Χρήστος Χατζηγεωρ-
γιάδης (ΗΝ/ΣΝ), Αριστείδης Χατζηγεωργιάδης 
(ΗΝ/ΣΝ), Αντώνιος Φερεντίνος (ΨΥΚ), Κωνστα-
ντίνος Δαναλιάς (ΞΥΛ), Χαρίδημος Μαράτος (Τ/
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ΠΒ), Ιωάννης Παπαδάτος (ΗΛ/ΗΤ), Αντώνιος 
Αλογάκος (ΤΗΛ), Γεώργιος Κλωνάρης (ΨΥΚ), 
Ισίδωρος Τσάπελης (ΔΙΑΧ), Απόστολος Γκαρ-
νάρας (Δ/ΥΛ), Κωνσταντίνος Τσιαμάς (ΤΗΛ), 
Χρυσοβαλάντης Παπαμάρκος (ΣΗΜ), Ευάγγελος 
Κόκκινος (ΤΗΛ), Γεώργιος Μαυρομμάτης (ΞΥΛ), 
Ευστάθιος Αγαπητός (Δ/ΥΛ), Μιχαήλ Καπετάνιος 
(ΕΦ/ΜΕΚ), Ιωάννης Τελεώνης (ΜΗΧ), Μεφσούτ 
Φραντζή Πρόδρομος (Δ/ΥΛ), Γεώργιος Κοντο-
γεωργής (ΕΦ), Γεώργιος Γαβριήλ (ΕΦ/ΜΕΚ), 
Νεκτάριος Δρίτσας (Δ/ΥΛ), Γεώργιος Καλογιά-
νης (ΕΦ), Κωνσταντίνος Νάννος (ΕΦ/ΜΕΚ), 
Σταμάτιος Μαλέλλης (ΔΙΑΧ), Ράλλιος Μαρίνος 
(ΞΥΛ), Θεόδωρος Σιφναίος (ΤΗΛ), Ανδρέας 
Νικητάκης(ΔΙΑΧ), Δημήτριος Σύρος (ΣΥΓΚ), Φί-
λιππος Βραμπάκης(Τ/ΠΒ), Διονύσιος Καραλέκας 
(ΗΝ/ΡΕ), Γεώργιος Μπούζας (ΣΥΓΚ), Δημήτριος 
Γραμμάτικας (ΣΥΓΚ), Χρήστος Ράνιος (Δ/ΥΛ), Ιω-
άννης Κουρουκλής (ΜΗΧ), Αντώνιος Μαλλής 
(ΕΦ/ΜΕΚ), Ιωάννης Τσενικλής (ΗΝ/ΣΝ), Γεώργι-
ος Μαστρογιαννάκης (ΕΦ), Δημήτριος Μπέτσης 
(ΔΙΑΧ), Παύλος Οζίνης (ΕΦ), Αναστάσιος Φου-
ρίκης (ΞΥΛ), Νικόλαος Γεωργίου (ΤΗΛ), Ιωάννης 
Νικολόπουλος (Δ/ΥΛ), Εμμανουήλ Νταρίφας (Τ/
ΠΒ), Κωνσταντίνος Τσαμπάς (ΕΦ/ΜΕΚ), Ευάγγε-
λος Τσεβάς (ΣΥΓΚ), Δημήτριος Στολτίδης (ΞΥΛ), 
Ανάργυρος Αγγελής(ΕΦ/ΜΕΚ), Μέγας Καρα-
μπίνης (ΜΕΚ), Βασίλειος Καραθανάσης (ΑΡΜ), 
Αχιλλέας Μπούτσης (ΜΗΧ), Γεώργιος Ισταμα-
τίδης (ΕΦ/ΜΕΚ), Αντώνιος Λεωτσάκος (ΤΗΛ), 
Δημήτριος Φόβος (Δ/ΥΛ), Ιωάννης Ορνάκης 
(Τ/ΠΒ), Δημήτριος Βακάλης (ΔΙΑΧ), Σπυρίδων 
Γκόμπλιας (Δ/ΥΛ), Γεώργιος Ξεπαπαδάκος (Δ/
ΥΛ), Ιωάννης Μπακαούκας (ΗΛ/ΗΤ), Σπυρίδων 
Βόρρης (ΔΙΑΧ), Κωνσταντίνος Παναγιώτου (Δ/
ΥΛ), Παναγιώτης Πρίντζιος (ΕΦ/ΜΕΚ), Νικόλαος 
Ντελής (ΣΥΓΚ), Βασίλειος Γαλάνης (ΔΙΑΧ), Κων-
σταντίνος Αμαξόπουλος (Δ/ΥΛ), Χαράλαμπος 
Δημητρούλης (ΣΥΓΚ), Παναγιώτης Δημοπάνος 
(ΗΝ/ΣΝ), Αθανάσιος Κατσιγιάνης (ΑΡΜ), Γεώρ-
γιος Πετρουτσάς (Δ/ΥΛ), Θρασύβουλος Ταγκό-
πουλος (Τ/ΠΒ), Παναγιώτης Κόλλιας (ΔΙΑΧ), 
Σωτήριος Παππάς (Δ/ΥΛ), Χαρίδημος Συριανός 
(ΗΝ/ΔΒ), Γεώργιος Παπαδημητρίου (ΕΦ/ΜΕΚ), 
Σπυρίδων Χαραλάμπους (Τ/ΠΒ), Βασίλειος Χα-
ραλαμπόπουλος (Δ/ΥΛ), Εμμανουήλ Πυροβολά-
κης (ΕΦ/ΜΕΚ), Σωτήριος Τσακλάνος (ΕΣΧ), Γε-
ώργιος Παπανδρεόπουλος (ΗΝ/ΑΥ), Γρηγόριος 

Βίτσιος (ΕΦ/ΜΕΚ), Γεώργιος Καραμπίνης (ΣΗΜ), 
Δημήτριος Καπίρης (ΞΥΛ), Ιωάννης Κρουστά-
λης (ΞΥΛ), Ευάγγελος Παπαδάκης (ΜΗΧ), Εμ-
μανουήλ Αγγελιουδάκης ΗΛ/ΗΤ), Σταμάτιος 
Μασσάρος (ΑΡΜ), Θεόφιλος Ξανθόπουλος (ΗΝ/
ΡΕ), Αναστάσιος Ρούγκας (ΑΡΜ), Ηλίας Μαρα-
γκούτης (ΗΝ/ΔΒ), Νικήτας Συμιακός (ΗΝ/ΡΕ), 
Ιωάννης Τζούλας (ΜΗΧ), Γεώργιος Χατζηφω-
τιάδης (ΜΗΧ), Λουκάς Καλλιγέρης (ΗΝ/ΑΥ), Δη-
μήτριος Φίλιος (ΗΝ/ΔΒ), Μιχαήλ Τσαλατσάνης 
(ΜΗΧ), Γεώργιος Καραμπαντελάκης (ΗΝ/ΡΕ), 
Φίλιππος Παπαθεοχάρης (ΑΡΜ), Παναγιώτης 
Σαραντόπουλος (ΑΡΜ), Νικόλαος Σαμολαδάς 
(ΑΡΜ), Δημήτριος Χατζόβουλος (ΜΗΧ), Νικό-
λαος-Γεράσιμος Γεωργάτος (ΑΡΜ), Παναγιώτης 
Χλούπης (ΗΛ/ΗΤ), Κωνσταντίνος Πατραμάνης 
(ΗΛ/ΗΤ), Χρήστος Τσακίρογλου (ΗΛ/ΗΤ), Κων-
σταντίνος Φέκας (ΗΛ/ΗΤ), Παναγιώτης Λαύκας 
ΗΝ/ΔΒ), Νικόλαος Δεμένεγας (ΗΝ/ΣΝ), Ευάγ-
γελος Συκάς (ΗΝ/ΣΝ), Αναστάσιος Χαρόβας 
(ΗΝ/ΣΝ), Μάριος Μηλιώνης (ΗΝ/ΑΥ), Ανδρέας 
Γκίκας (ΗΛ/ΗΤ), Σπυρίδων Λαπιέρης (ΗΛ/ΗΤ), 
Αρτέμιος Μενδρινός (ΗΛ/ΗΤ), Γεώργιος Τόλιας 
(ΗΝ/ΡΕ), Δημήτριος Πετεινός (ΗΛ/ΗΤ), Ιωάννης 
Μπατζάκης (ΗΝ/ΔΒ), Γεώργιος Σγούρδας (ΗΛ/
ΗΤ), Ιωάννης Οικονομίδης (ΑΡΜ), Γεώργιος 
Μαραγκάκης (ΔΙΑΧ), Ιωάννης Ορφανίδης (ΕΦ/
ΜΕΚ), Μιχαήλ Αγριτέλλης (ΕΦ), Ιωάννης Μαρ-
μαράς (ΜΗΧ), Νικόλαος Αλαφογιάννης (ΗΝ/ΡΕ), 
Εμμανουήλ Τσιλεδάκης (Δ/ΥΛ), Παναγιώτης Τσι-
γκούνης (ΑΡΜ), Γεώργιος Λουκάς (Τ/ΠΒ) 
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ΑΥΤΟΙ ΠΟΥ ΕΦΥΓΑΝ

Αντιναύαρχος ε.α.
Άγγελος Δαμιράλης ΠΝ
Επίτιμος Β΄ Υπαρχηγός Γενικού Επιτελείου 
Εθνικής Αμύνης
Παλαίμαχος Β΄ΠΠ
Απεβίωσε την 16η Μαρτίου 2016. Γεννήθηκε το 
1928 στην Αθήνα. Την 03.10.1944 ετάχθη εις Μ. 
Ανατολήν ως Ναύτης και την 25.11.1944 εισήλθε 
στη ΣΝΔ. Το 1948 αποφοίτησε ως Σημαιοφόρος 
Μάχιμος, το 1951 προήχθη σε Ανθυποπλοίαρχο, 
το 1955 σε Υποπλοίαρχο, το 1960 σε Πλωτάρχη, 
το 1964 σε Αντιπλοίαρχο, το 1970 σε Πλοίαρχο, το 
1975 σε Αρχιπλοίαρχο, το 1977 σε Υποναύαρχο, 
το 1978 σε Αντιναύαρχο και το 1984 τέθηκε σε 
αποστρατεία. Το 1979 του απενεμήθη ο τίτλος 
του Επιτίμου Β΄ Υπαρχηγού Γενικού Επιτελείου 
Εθνικής Αμύνης.
Είχε τιμηθεί με τις εξής Ηθικές Αμοιβές: 
ΠΑΡΑΣΗΜΑ: Αργυρός Σταυρός του Τάγματος 
του Φοίνικος, Χρυσός Σταυρός του Τάγματος 
του Φοίνικος, Χρυσός Σταυρός του Τάγματος του 
Γεωργίου, Ταξιάρχης του Τάγματος του Φοίνικος
ΜΕΤΑΛΛΙΑ: Εξαιρέτων Πράξεων, Στρατιωτικής 
Αξίας Δ΄, Γ΄, και Β΄ Τάξεως, Ελληνοϊταλογερμανικού 
Πολέμου Β΄.

Υποναύαρχος ε.α.
Ιωάννης Παπαδάκης ΠΝ
Παλαίμαχος Β΄ΠΠ
Απεβίωσε την 25η Μαΐου 2016. Γεννήθηκε το 
1925 στην Αθήνα. Την 01.08.1942 εισήλθε εν Μ. 
Ανατολή και ετάχθη στη ΣΝΔ. Το 1947 αποφοίτησε 
ως Σημαιοφόρος Μάχιμος, το 1950 προήχθη σε 
Ανθυποπλοίαρχο, το 1954 σε Υποπλοίαρχο, το 
1959 σε Πλωτάρχη, το 1966 σε Αντιπλοίαρχο, το 
1969 σε Πλοίαρχο, το 1974 σε Αρχιπλοίαρχο, το 
1976 σε Υποναύαρχο και τον ίδιο χρόνο τέθηκε σε 
αποστρατεία. Είχε προυπηρεσία στο στρατό ξηράς 
στη Μ. Ανατολή από 8 Φεβρουαρίου 1942 έως 1 
Οκτωβρίου 1942
Είχε τιμηθεί με τις εξής Ηθικές Αμοιβές: 
ΠΑΡΑΣΗΜΑ: Αργυρός Σταυρός του Τάγματος 
του Φοίνικος, Αργυρός Σταυρός του Τάγματος 

του Γεωργίου, Χρυσός Σταυρός του Τάγματος του 
Γεωργίου, Ταξιάρχης του Τάγματος του Φοίνικος
ΜΕΤΑΛΛΙΑ: Στρατιωτικής Αξίας Β.Ν, 
Ελληνοιταλογερμανικού πολέμου Β΄, Εξαιρέτων 
Πράξεων, Στρατιωτικής Αξίας Β΄, Γ΄, και Δ΄ Τάξεως, 

Αρχιπλοίαρχος ε.α.
Λυμπέρης Λιβερίου ΠΝ
Απεβίωσε την 16η Μαίου 2016. Γεννήθηκε το 
1961 στην Θεσσαλονίκη. Το 1979 εισήλθε στην 
ΣΝΔ, το 1983 αποφοίτησε ως Σημαιοφόρος 
Μάχιμος, το 1986 προήχθη σε Ανθυποπλοίαρχο, 
το 1990 σε Υποπλοίαρχο, το 1995 σε Πλωτάρχη, 
το 2000 σε Αντιπλοίαρχο, το 2008 σε Πλοίαρχο, το 
2013 σε Αρχιπλοίαρχο και τον ίδιο χρόνο τέθηκε 
σε αποστρατεία.
Είχε τιμηθεί με τις εξής Ηθικές Αμοιβές: 
ΠΑΡΑΣΗΜΑ: Χρυσός Σταυρός του Τάγματος του 
Φοίνικος, Χρυσός Σταυρός του Τάγματος της Τιμής,   
Ταξιάρχης του Τάγματος του Φοίνικος, Ταξιάρχης 
του Τάγματος της Τιμής
ΜΕΤΑΛΛΙΑ: Στρατιωτικής Αξίας Β΄ Τάξεως, 
Ευδοκίμου Διοικήσεως Β΄ Τάξεως, Υπηρεσιών 
Αξιωματικών Επιτελούς Β΄

Αρχιπλοίαρχος (Ο) ε.α.
Φαίδων Φρούζης ΠΝ
Απεβίωσε την 4η Μαΐου 2016. Γεννήθηκε το 
1926 στο Ηράκλειο ν. Κρήτης. Το 1953 εισήλθε 
στο ΠΝ ως Δόκιμος Σημαιοφόρος Οικονομικός 
επιτυχών σε διενεργηθέντα διαγωνισμό, Το 
1955 αποφοίτησε από την σχολή Δόκιμων 
Σημαιοφόρων Οικονομικών ως Σημαιοφόρος, 
το 1956 προήχθη σε Ανθυποπλοίαρχο, το 1960 
σε Υποπλοίαρχο, το 1966 σε Πλωτάρχη, το 
1970 σε Αντιπλοίαρχο, το 1976 σε Πλοίαρχο, 
το 1979 σε Αρχιπλοίαρχο και τον ίδιο χρόνο 
τέθηκε σε αποστρατεία.
Είχε τιμηθεί με τις εξής Ηθικές Αμοιβές: 
ΠΑΡΑΣΗΜΑ: Χρυσός Σταυρός του Τάγματος 
του Φοίνικος, Χρυσός Σταυρός του Τάγματος 
του Γεωργίου, Ταξιάρχης του Τάγματος του 
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Φοίνικος, 
ΜΕΤΑΛΛΙΑ: Στρατιωτικής Αξίας Γ΄ και Δ΄ 
Τάξεως

Πλοίαρχος (Μ) ε.α.
Νικόλαος Κοφτόρης ΠΝ
Απεβίωσε την 31η Μαρτίου 2016. Γεννήθηκε το 
1944 στην Αθήνα. Το 1961 εισήλθε στην ΣΝΔ, το 
1966 αποφοίτησε ως Σημαιοφόρος Μηχανικός, 
το 1969 προήχθη σε Ανθυποπλοίαρχο, το 1974 
σε Υποπλοίαρχο, το 1979 σε Πλωτάρχη, το 1984 
σε Αντιπλοίαρχο, το 1988 σε Πλοίαρχο και τον 
ίδιο χρόνο τέθηκε σε αποστρατεία.
Είχε τιμηθεί με τις εξής Ηθικές Αμοιβές: 
ΠΑΡΑΣΗΜΑ: Χρυσός Σταυρός του Τάγματος της 
Τιμής, Ταξιάρχης του Τάγματος του Φοίνικος
ΜΕΤΑΛΛΙΑ: Στρατιωτικής Αξίας Β΄ Τάξεως

Πλοίαρχος (Ο) ε.α.
Φώτης Λάζαρης ΠΝ
Απεβίωσε την 10η Μαρτίου 2016. Γεννήθηκε 
το 1925 στην Αθήνα. Το 1953 εισήλθε στο 
ΠΝ ως Δόκιμος Σημαιοφόρος Οικονομικός 
επιτυχών σε διενεργηθέντα διαγωνισμό, Το 
1955 αποφοίτησε από την σχολή Δόκιμων 
Σημαιοφόρων Οικονομικών ως Σημαιοφόρος, 
το 1956 προήχθη σε Ανθυποπλοίαρχο, το 1960 
σε Υποπλοίαρχο, το 1966 σε Πλωτάρχη, το 1972 
σε Αντιπλοίαρχο, το 1978 σε Πλοίαρχο και τον 
ίδιο χρόνο τέθηκε σε αποστρατεία.
Είχε τιμηθεί με τις εξής Ηθικές Αμοιβές: 
ΠΑΡΑΣΗΜΑ: Χρυσός Σταυρός του Τάγματος 
του Φοίνικος, Χρυσός Σταυρός του Τάγματος 
του Γεωργίου
ΜΕΤΑΛΛΙΑ: Στρατιωτικής Αξίας Γ΄ και Δ΄ 
Τάξεως

Αντιπλοίαρχος (Ε) ε.α.
Διονύσιος Κασιμάτης ΠΝ
Απεβίωσε την 23η Μαρτίου 2016. Γεννήθηκε 
το 1930 στην Καλαμάτα. Το 1946 κατετάγη 
στο ΠΝ ως Ναύτης Β΄ (Τ/ΣΙΔΗΡ), το 1950 
προήχθη σε Δίοπο, το 1953 σε Υποκελευστή 
Β΄, το 1956 σε Υποκελευστή Α΄, το 1960 σε 
Κελευστή, το 1964 σε Αρχικελευστή, το 1971 

σε Ανθυπασπιστή, το 1971 σε Σημαιοφόρο και 
τον ίδιο χρόνο σε Ανθυποπλοίαρχο, το 1975 σε 
Υποπλοίαρχο, το 1981 σε Πλωτάρχη, το 1984 
σε Αντιπλοίαρχο και τον ίδιο χρόνο τέθηκε σε 
αποστρατεία.

Αντιπλοίαρχος (Ε) ε.α.
Νικόλαος Ροβίθης ΠΝ
Απεβίωσε την 18η Μαίου 2016. Γεννήθηκε το 
1930 στο Ν. Λασηθίου ν. Κρήτης. Το 1949 κατε-
τάγη στο ΠΝ ως Δίοπος (Α/Υ), το 1950 προήχθη 
σε Υποκελεύστη Β’, το 1953 σε Υποκελευστή Α’, το 
1957 σε Κελευστή, το 1961 σε Αρχικελευστή, το 
1965 σε Σημαιοφόρο, το 1968 σε Ανθυποπλοίαρ-
χο, το 1972 σε Υποπλοίαρχο, το 1977 σε Πλωτάρ-
χη, το 1982 σε Αντιπλοίαρχο και τον ίδιο χρόνο 
τέθηκε σε αποστρατεία

Αντιπλοίαρχος (Ε) ε.α.
Βασίλειος Σουρίλας ΠΝ
Απεβίωσε την 16η Μαίου 2016. Γεννήθηκε το 
1933 στο Στρέφιο ν. Μεσσηνίας. Το 1954 κατε-
τάγη στο ΠΝ ως Δίοπος εθελοντής Διαχειριστής, 
το 1958 προήχθη σε Υποκελεύστη Β’, το 1962 σε 
Υποκελευστή Α’, το 1966 σε Κελευστή, το 1969 σε 
Ανθυπασπιστή, το 1974 σε Σημαιοφόρο, το 1977 
σε Ανθυποπλοίαρχο, το 1982 σε Υποπλοίαρχο, το 
1986 σε Πλωτάρχη, το 1988 σε Αντιπλοίαρχο και 
τον ίδιο χρόνο τέθηκε σε αποστρατεία.

Αντιπλοίαρχος (Ε) ε.α.
Ιωάννης Μπρούμας ΠΝ
Απεβίωσε την 24η Μαρτίου 2016. Γεννήθηκε 
το 1934 στο Ν. Μεσσηνίας. Το 1955 κατετάγη 
στο ΠΝ ως Δίοπος (ΔΙΑΧ), το 1959 προήχθη σε 
Υποκελευστή Β΄, το 1963 σε Υποκελευστή Α΄, το 
1967 σε Κελευστή, το 1972 σε Ανθυπασπιστή, 
το 1977 σε Σημαιοφόρο, το 1980 σε 
Ανθυποπλοίαρχο, το 1984 σε Υποπλοίαρχο, το 
1987 σε Πλωτάρχη, το 1989 σε Αντιπλοίαρχο και 
τον ίδιο χρόνο τέθηκε σε αποστρατεία.

Αντιπλοίαρχος (Ε) ε.α.
Γεώργιος Στρατηδάκης ΠΝ
Απεβίωσε την 28η Μαρτίου 2016. Γεννήθηκε 
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το 1946 στον Ν. Ρεθύμνου ν. Κρήτης. Το 1963 
κατετάγη στο ΠΝ μαθητευόμενος ναύτης (Τ/
ΛΕΜΒ), το 1969 προήχθη σε Κελευστή, το 1972 
σε Επικελευστή, το 1975 σε Αρχικελευστή, το 
1981 σε Ανθυπασπιστή, το 1985 σε Σημαιοφό-
ρο, το 1988 σε Ανθυποπλοίαρχο, το 1989 σε 
Υποπλοίαρχο, το 1994 σε Πλωτάρχη, το 1998 σε 
Αντιπλοίαρχο και τον ίδιο χρόνο τέθηκε σε απο-
στρατεία.

Αντιπλοίαρχος (Ε) ε.α.
Γεώργιος Γιαννάκης ΠΝ
Απεβίωσε την 16η Απριλίου 2016. Γεννήθηκε το 
1948 στη Σκεπαστή Β. Εύβοιας. Το 1962 κατετάγη 
στο ΠΝ ως Ναυτόπαις, το 1965 προήχθη σε Δίο-
πο, το 1967 σε Κελευστή, το 1970 σε Επικελευστή, 
το 1973 σε Αρχικελευστή, το 1979 σε Ανθυπασπι-
στή, το 1984 σε Σημαιοφόρο, το 1987 σε  Ανθυ-
ποπλοίαρχο, το 1988 σε Υποπλοίαρχο, το 1997 σε 
Πλωτάρχη, το 1997 σε Αντιπλοίαρχο και τον ίδιο 
χρόνο τέθηκε σε αποστρατεία.

Αντιπλοίαρχος (Ε) ε.α.
Γεώργιος Νέζης ΠΝ
Απεβίωσε την 16η Απριλίου 2016. Γεννήθηκε το 
1952 στην Αθήνα. Το 1971 κατετάγη στο ΠΝ ως 
Δίοπος (ΗΝ/ΣΝ), το 1973 προήχθη σε Κελευστή, το 
1976 σε Επικελευστή, το 1979 σε Αρχικελευστή, το 
1990 σε Ανθυπασπιστή και Σημαιοφόρο, το 1993 
σε Ανθυποπλοίαρχο, το 1997 σε Υποπλοίαρχο, το 
2002 σε Πλωτάρχη, το 2006 σε Αντιπλοίαρχο και 
τον ίδιο χρόνο τέθηκε σε αποστρατεία.

Πλωτάρχης (Ε) ε.α.
Σπυρίδων Νικολάου ΠΝ
Απεβίωσε την 6η Απριλίου 2016. Γεννήθηκε το 
1932 στην Κάρυστο Ν. Ευβοίας. Το 1947 κατετάγη 
στη ΠΝ ως Ναυτόπαις, το 1949 αποφοίτησε από 
τη Σχολή Ναυτοπαίδων ως Ναύτης Β΄ (Η/Λ), το 
1950 ονομάσθηκε Ναύτης Α΄, το 1951 προήχθη 
σε Δίοπο, το 1954 προήχθη σε Υποκελευστή 
Β΄, το 1957 σε Υποκελευστή Α΄, το 1961 σε 
Κελευστή, το 1965 σε Αρχικελευστή, το 1969 
σε Σημαιοφόρο, το 1971 σε Ανθυποπλοίαρχο, το 
1974 σε Υποπλοίαρχο, το 1979 σε Πλωτάρχη και 
το 1980 τέθηκε σε αποστρατεία. 

Πλωτάρχης (Ε) ε.α.
Ανάργυρος Ταμπάκης ΠΝ
Απεβίωσε την 21η Μαρτίου 2016. Γεννήθηκε 
το 1935 στον Πειραιά. Το 1956 εισήλθε στο 
ΠΝ ως μόνιμος Υποκελευστής Β΄ (ΔΙΑΧ), το 
1960 προήχθη σε Υποκελευστή Α΄, το 1964 σε 
Κελευστή, το 1968 σε Ανθυπασπιστή, το 1974 
σε Σημαιοφόρο, το 1977 σε Ανθυποπλοίαρχο, το 
1981 σε Υποπλοίαρχο, το 1985 σε Πλωτάρχη και 
τον ίδιο χρόνο τέθηκε σε αποστρατεία.

Πλωτάρχης (Ε) ε.α.
Νικόλαος Κορακιανίτης ΠΝ
Απεβίωσε την 18η Απριλίου 2016. Γεννήθηκε το 
1944 στη Κέρκυρα. Το 1960 κατετάγη στο ΠΝ ως 
μαθητευόμενος Ναύτης (Τ/ΤΟΡΠ), το 1964 ονομά-
σθηκε Δίοπος, το 1967 προήχθη σε Κελευστή το 
1971 σε Επικελευστή, το 1974 σε Αρχικελευστή, 
το 1980 σε Ανθυπασπιστή, το 1984 σε Σημαιο-
φόρο, το 1987 σε Ανθυποπλοίαρχο, το 1988 σε 
Υποπλοίαρχο, το 1989 σε Πλωτάρχη και τον ίδιο 
χρόνο τέθηκε σε αποστρατεία. 

Υποπλοίαρχος (Ε) ε.α.
Αλέξανδρος Γραμμένος ΠΝ
Παλαίμαχος Β΄ΠΠ
Απεβίωσε την 26η Σεπτεμβρίου 2015. Γεννή-
θηκε το 1916 στην ν. Κέρκυρα. Το 1936 κατε-
τάγη στο Κ.Π. ως πρότακτος πυροβολητής, το 
1941 ονομάσθηκε Δίοπος και κατήλθε εις Μ. 
Ανατολήν προερχόμενος εξ Ελλάδος επί του Υ/Β 
«ΤΡΙΤΩΝΟΣ», το 1942 ονομάσθηκε Υποκελευστής 
Β΄, το 1944 Υποκελευστής Α΄, το 1952 προήχθη 
σε Κελευστή, 

Υποπλοίαρχος (Ε) ε.α.
Περικλής Ντζελέπης ΠΝ
Απεβίωσε την 7η Μαΐου 2016. Γεννήθηκε το 
1931 στο Ίσωμα Πάτρας  ν. Αχαίας. Το 1950 
κατετάγη στο ΠΝ. ως Ναύτης πρότακτος. Το 1954 
ονομάσθηκε Υποκελευστής Β΄ Πυροβολητής, 
Το 1960 προήχθη σε Υποκελευστή Α΄, το 
1964 προήχθη σε Αρχικελευστή, το 1965 σε 
Ανθυπασπιστή, το 1969 σε Σημαιοφόρο, το 1972 
σε Ανθυποπλοίαρχο, το 1976 σε Υποπλοίαρχο και 
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το 1977 τέθηκε σε αποστρατεία

Υποπλοίαρχος (Ε) ε.α.
Αναστασία Αναστασιάδου ΠΝ
Απεβίωσε την 5η Μαρτίου 2016. Γεννήθηκε το 
1963 στην ν. Κέρκυρα. Το 1982 κατετάγη στο ΠΝ 
ως  Δίοπος (ΤΗΛ), το 1984 προήχθη σε Κελευστή, 
το 1987 σε Επικελευστή, το 1990 σε Αρχικε-
λευστή, το 1997 σε Ανθυπασπιστή, το 2003 σε 
Σημαιοφόρο, το 2006 σε Ανθυποπλοίαρχο,   το 
2008 σε Υποπλοίαρχο και τον ίδιο χρόνο τέθηκε 
σε αποστρατεία.

Υποπλοίαρχος (Ε) ε.α.
Ιωάννης Ψαρράς ΠΝ
Απεβίωσε την 4η Μαΐου 2016. Γεννήθηκε το 1966 
στη Θεσσαλονίκη. Το 1983 εισήλθε στη ΣΜΥΝ. Το 
1984 ονομάσθηκε Δόκιμος Κελευστής, το 1986 
προήχθη σε Κελευστή, το 1988 σε Επικελευστή, 
το 1991 σε Αρχικελευστή, το 1997 σε Ανθυπα-
σπιστή, το 2004 σε Σημαιοφόρο, το 2007 σε 
Ανθυποπλοίαρχο, το 2010 σε Υποπλοίαρχο και 
τον ίδιο χρόνο τέθηκε σε αποστρατεία.

Υποπλοίαρχος (Ε) ε.α.
Χρήστος Αλεξανδράκης ΠΝ
Απεβίωσε την 4η Απριλίου 2016. Γεννήθηκε το 
1970 στην Αθήνα. Το 1987 εισήλθε στη ΣΜΥΝ 
ως Δόκιμος Κελευστής (Τ/Τ), το 1990 προήχθη σε 
Κελευστή, το 1992 σε Επικελευστή, το 1996 σε Αρ-
χικελευστή, το 2002 σε Ανθυπασπιστή, το 2008 
σε Σημαιοφόρο, το 2011 σε Ανθυποπλοίαρχο, το 
2012 σε Υποπλοίαρχο και το ίδιο έτος τέθηκε σε 
αποστρατεία.

Ανθυποπλοίαρχος (Ε) ε.α.
Γεώργιος Σταυρόπουλος  ΠΝ
Απεβίωσε την 16η Μαΐου 2016. Γεννήθηκε το 
1931 στον Ν. Αχαΐας. Το 1948 κατετάγη στο ΠΝ ως 
Ναύτης μαθητής (Τ/ΣΙΔΗΡ). Το 1950 ονομάσθηκε 
Ναύτης Α΄, το 1952 προήχθη σε Δίοπο, το 1955 
ονομάσθηκε Υποκελευστής Β΄, το 1958 προήχθη 
σε Υποκελευστή Α΄, το 1962 σε Κελευστή, το 
1967 σε Ανθυπασπιστή, το 1974 σε Σημαιοφόρο, 

το 1977 σε Ανθυποπλοίαρχο και το 1978 τέθηκε 
σε αποστρατεία.

Ανθυποπλοίαρχος (Ε) ε.α.
Δημήτριος Ζωγράφου ΠΝ
Απεβίωσε την 15η Απριλίου 2016. Γεννήθηκε 
το 1932 στην Αθήνα. Το 1948 κατετάγη στο ΠΝ 
ως μαθητευόμενος Ναύτης (Τ/ΧΑΛΚ), το 1949 
ονομάσθηκε Ναύτης Α΄, το 1952 προήχθη σε 
Δίοπο, το 1955 ονομάσθηκε Υποκελευστής Β΄, το 
1959 προήχθη σε Υποκελευστή Α΄, το 1964 σε 
Κελευστή, το 1969 σε Ανθυπασπιστή, το 1974 σε 
Σημαιοφόρο το 1977 σε Ανθυποπλοίαρχο και το 
1979 τέθηκε σε αποστρατεία.

Ανθυποπλοίαρχος (Ε) ε.α.
Αθανάσιος Πασπαλιάρης ΠΝ
Απεβίωσε την 16η Μαΐου 2016. Γεννήθηκε το 
1935 στη Δάφνη Αττικής. Το 1955 κατετάγη στο 
ΠΝ ως Υποκελευστής Β΄ (ΜΗΧ), το 1959 προή-
χθη σε Υποκελευστή Α΄, το 1963 σε Κελευστή, το 
1967 σε Αρχικελευστή, το 1973 σε Σημαιοφόρο 
το 1975 σε Ανθυποπλοίαρχο και το 1977 τέθηκε 
σε αποστρατεία.

Ανθυποπλοίαρχος (Ε) ε.α.
Αριστείδης Σιμάκης ΠΝ
Απεβίωσε την 6η Μαΐου 2016. Γεννήθηκε το 
1935 στο Ν. Μαγνησίας. Το 1950 κατετάγη 
στο ΠΝ ως ναύτης μαθητής τεχνίτης. Το 1952 
ονομάσθηκε Ναύτης Α’ (ΞΥΛ). Το 1954 προήχθη 
σε Δίοπο, το 1959 σε Υποκελευστή Β΄, το 1962 σε 
Υποκελευστή Α΄, το 1966 σε Κελευστή, το 1969 
σε Ανθυπασπιστή, το 1975 σε Σημαιοφόρο το 
1977 σε Ανθυποπλοίαρχο και το 1980 τέθηκε σε 
αποστρατεία.

Σημαιοφόρος (Ε) ε.α.
Χρήστος Γιαννουλάκης ΠΝ
Απεβίωσε την 17η Απριλίου 2016. Γεννήθηκε 
το 1940 στο Ν. Ρεθύμνου ν. Κρήτης. Το 1956 
κατετάγη στο ΠΝ ως μαθητευόμενος Ναύτης, 
το 1960 ονομάσθηκε Δίοπος (ΕΦΑΡ), το 1964 
προήχθη σε Υποκελευστή Β΄, το 1968 σε 
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Υποκελευστή Α΄, το 1967 σε Επικελευστή, το 1970 
σε Αρχικελευστή, το 1976 σε Ανθυπασπιστή, το 
1982 σε Σημαιοφόρο και το 1985 τέθηκε σε απο-
στρατεία.

Σημαιοφόρος (Ε) ε.α.
Θεόδωρος Σωτηρόπουλος ΠΝ
Απεβίωσε την 30η Μαρτίου 2016. Γεννήθηκε το 
1943 στις Βρύσες Μεσσηνίας. Το 1957 κατετάγη 
στον Πόρο ως Ναυτόπαις (ΜΗΧ), το 1960 προήχθη 
σε Δίοπο, το 1963 σε Υποκελευστή Β΄, το 1967 
σε Υποκελευστή Α΄, το 1970 σε Αρχικελευστή, το 
1976 σε Ανθυπασπιστή, το 1978 σε Σημαιοφόρο 
και τον ίδιο χρόνο τέθηκε σε αποστρατεία.

Σημαιοφόρος (Ε) ε.α.
Άγγελος Τερεζάκης ΠΝ
Απεβίωσε την 16η Απριλίου 2016. Γεννήθηκε το 
1951 στο Ν. Χανίων ν. Κρήτης. Το 1971 κατετάγη 
στο ΠΝ ως Δίοπος (ΤΗΛ), το 1973 προήχθη σε 
Κελευστή, το 1976 σε Επικελευστή, το 1979 σε 
Αρχικελευστή, το 1985 σε Ανθυπασπιστή, το 
1989 σε Σημαιοφόρο και το 1991 τέθηκε σε απο-
στρατεία.

Σημαιοφόρος (Ε) ε.α.
Νικόλαος Τζωρτζας ΠΝ
Απεβίωσε την 25η Μαΐου 2016. Γεννήθηκε το 
1964 στον Ν. Φωκίδος. Το 1982 εισήλθε στη 
ΣΜΥΝ ως Δόκιμος Υπαξιωματικός (MHX), το 
1983 ονομάσθηκε Δόκιμος Κελευστής, το 1985 
προήχθη σε Κελευστή, το 1987 σε Επικελευστή, 
το 1990 σε Αρχικελευστή, το 1996 σε Ανθυπασπι-
στή, το 2030 σε Σημαιοφόρο και τον ίδιο χρόνο 
τέθηκε σε αποστρατεία.

Ανθυπασπιστής (ΣΗΜ)  ε.α.
Μιχαήλ Αρβανίτης ΠΝ
Απεβίωσε την 12η Μαΐου 2016. Γεννήθηκε το 
1935 στην Αθήνα. Το 1950 κατετάγη στο ΠΝ ως 

Ναύτης, το 1957 προήχθη σε Υποκελευστή Β΄, το 
1961 σε Υποκελευστή Α΄,  το 1965 σε Κελευστή, 
το 1968 σε Ανθυπασπιστή και το 1974 τέθηκε σε 
αποστρατεία. 

Ανθυπασπιστής (ΠΥΡ) ε.α.
Ιωάννης Παπαχρήστου
Παλαίμαχος Β΄ΠΠ
Απεβίωσε την 17η Μαρτίου 2016. Γεννήθηκε το 
1925 στο Γαλατά Τροιζηνίας - Πόρου. Το 1939 
κατετάγη στο Κ.Π ως ναυτόπαις, το 1941 κατήλθε 
εις Μέσην Ανατολήν προερχόμενος εξ Ελλάδος επί 
του «ΑΒΕΡΩΦ». Το 1943 προήχθη σε Δίοπο (ΠΥΡ), 
το 1945 σε Υποκελευστή Α΄, το 1955 προήχθη σε 
Κελευστή, το 1963 σε Αρχικελευστή, το 1983 σε 
Σημαιοφόρο και το 1985 τέθηκε σε αποστρατεία. 

Ανθυπασπιστής (Ρ/Ε) ε.α.
Σοφοκλής Ράπτης ΠΝ
Απεβίωσε την 22α Μαρτίου 2016. Γεννήθηκε το 
1953 στον Ν. Σερρών. Το 1971 εισήλθε στη ΣΔΥΝ, 
ως Δόκιμος Υπαξιωματικός, το 1973 προήχθη σε 
Κελευστή, το 1976 σε Επικελευστή, το 1979 σε 
Αρχικελευστή, το 1984 σε Ανθυπασπιστή και το 
1989 τέθηκε σε αποστρατεία.

Αρχικελευστής (ΜΗΧ) ε.α.
Σταύρος Δουζίνας
Απεβίωσε την 19η Φεβρουαρίου 2016. Γεννήθηκε 
το 1966 στην Ραφήνα Ν. Αττικής. Το 1982 
εισήλθε στη ΣΜΥΝ ως Δόκιμος Υπαξιωματικός, το 
1983 ονομάσθηκε Δόκιμος Κελευστής, το 1985 
προήχθη σε Κελευστή, το 1988 σε Επικελευστή, 
το 1993 σε Αρχικελευστή και το 1998 τέθηκε σε 
αποστρατεία.

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

W Από 14 Φεβρουαρίου έως 04 Μαρτίου 2016, 
το Υ/Β «ΠΙΠΙΝΟΣ» συμμετείχε στην Συμμαχική 
΄Ασκηση «DYNAMIC MANTA» στη θαλάσσια πε-
ριοχή δυτικά Ιονίου – νότια Σικελίας. Την 18η Φε-
βρουαρίου 2016 κατέπλευσε στον λιμένα Κατά-
νιας Ιταλίας στο πλαίσιο εν λόγω ασκήσεως.

W Από 02 έως 11 Μαρτίου 2016, η Φ/Γ «ΕΛΛΗ», 
το Ν/ΘΗ «ΕΥΝΙΚΗ» - «ΚΑΛΛΙΣΤΩ» και η Κ/Φ «ΠΟ-
ΛΕΜΙΣΤΗΣ» συμμετείχαν στην άσκηση «ΑΡΙΑΔΝΗ» 
2016, που διεξήχθη στη περιοχή Ιονίου Πελάγους 
και ΒΑ ακτών Πελοποννήσου, μαζί με τα πλοία 
της δύναμης SNMCMG-2 (TCG «CEZAYIRLI GAZI 
HASAN PASA», Ν/ΘΗ «EDREMIT» (Τουρκία), Ν/ΘΗ 
«TAMBRE» (Ισπανία), τα  Ν/ΘΗ «CAPRICORNE» 
(Γαλλία), Ν/ΘΗ SEGURA (Ισπανία), Ν/Α DIMITRIE 
NICOLESCU (Ρουμανία) και Παρατηρητών από την 
Αίγυπτο, Κατάρ, ΗΑΕ, Ρουμανία και Βουλγαρία.

W Από 30 Μαρτίου έως 17 Απριλίου 2016, διε-
ξήχθη η διακρατική άσκηση «NOBLE DINA  2016» 
με συμμετοχή του ΠΝ με την Φ/Γ «ΨΑΡΑ» (Ο/Γ Ε/Π 
ΚΑΙ ΟΑΠ/ΔΥΚ) - ΤΠΚ «ΡΙΤΣΟΣ» - Υ/Β «ΑΜΦΙΤΡΙΤΗ» 
- τα USS «PORTER» (ΗΠΑ) και τα INS «LAHAV»- 
«KESHET»- «ROMACH» (ΙΣΡΑΗΛ), στην ευρύτερη 
θαλάσσια περιοχή Κρήτης- Αν. Μεσογείου-Δυτικά 
Ισραήλ.

W Την 21η Απριλίου η Φ/Γ «ΕΛΛΗ» διεξήγαγε 
PASSEX με την Φ/Γ  «FREDERICTON» Καναδά στην 
περιοχή Κεντρικού Αιγαίου.    
  
WΑπό 09 έως 15 Μαΐου 2016, διεξήχθη στη θα-
λάσσια περιοχή Ανατολικής Μεσογείου και Αιγύ-
πτου, η διακρατική άσκηση «ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ 16», 
με συμμετοχή  της Φ/Γ «ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ ΦΩΚΑΣ», του 
Υ/Β «ΠΟΣΕΙΔΩΝ», οργανικό Ε/Π και Ομάδος Ανορ-
θόδοξου Πολέμου της ΔΥΚ. Συμμετείχαν επίσης 
μονάδες και επιτελείς από την Αίγυπτο.

WΑπό 14 έως 27 Μαΐου 2016, διεξάγεται στο 
ΚΕΝΑΠ (Κέντρο Εκπαιδεύσεως Ναυτικής Αποτροπής) 

και στη θαλάσσια περιοχή κεντρικής Μεσογείου, η δια-
κρατική άσκηση «PHOENIX EXPRESS» με συμμετοχή της 
Φ/Γ «ΕΛΛΗ», δεκαμελούς (10) ομάδος ΜΥΑ (Μονάδος 
Υποβρυχίων Αποστολών) του ΛΣ επί της Φ/Γ, οκταμε-
λούς  (8)  ομάδος Επιχείρησης Ναυτικής Αποτροπής της 
ΔΥΚ και μονάδων από ΗΠΑ, ΙΤΑΛΙΑ, ΑΛΓΕΡΙΑ, ΜΑΡΟΚΟ

2.  Επισκέψεις Ξένων Αντιπροσωπειών
                
W Την 04 Μαρτίου ο Διοικητής SNMG 2, Γερμανός Υπο-
ναύαρχος Jorg KLEIN επισκέφθηκε  το ΓΕΕΘΑ και είχε 
συνομιλίες σχετικά με θέματα που αφορούν την δρα-
στηριότητα της δύναμης SNMG 2/ ΝΑΤΟ για την αντιμε-
τώπιση των προσφυγικών / μεταναστευτικών ροών στο 
Αιγαίο.   
   

3.  Συμμαχικές - Πολυεθνικές Επιχειρή-
σεις 

α.  Επιχείρηση UNIFIL MAROPS    
W Από 04 Φεβρουαρίου έως 05 Μαρτίου 2016, 
η Κ/Φ «ΑΗΤΤΗΤΟΣ» συμμετείχε στην επιχείρηση 
«UNIFIL MAROPS» στη θαλάσσια περιοχή Λιβά-
νου. Την 05 Μαρτίου  αντικαταστάθηκε από το ΤΠΚ 
«ΡΟΥΣΣΕΝ». Τα δύο πλοία κατά το  πλου τους από 
και προς Κύπρο, αντίστοιχα, συνέδραμαν παράλλη-
λα στην επιχείρηση «ΑCTIVE ENDEAVOR» σε ρόλο 
΄΄Αssociated Support΄ .́

W Από 05 Μαρτίου έως 13 Απριλίου 2016, το ΤΠΚ 
«ΡΟΥΣΣΕΝ» συμμετείχε στην επιχείρηση «UNIFIL 
MAROPS» στη θαλάσσια περιοχή Λιβάνου. Την 13 
Απριλίου, αντικαταστάθηκε από το ΤΠΚ «ΜΠΛΕΣΣΑΣ».  
Τα δύο πλοία κατά το  πλου τους από και προς Κύπρο, 
αντίστοιχα συνέδραμαν παράλληλα στην επιχείρη-
ση στην επιχείρηση «ΑCTIVE ENDEAVOR» σε ρόλο 
΄΄Αssociated Support΄ .́

W
 
Από 13 Απριλίου έως 18 Μαΐου 2016, το ΤΠΚ 

«ΜΠΛΕΣΣΑΣ» συμμετέχει στην επιχείρηση «UNIFIL 
MAROPS», στη θαλάσσια περιοχή Λιβάνου.  
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β.  Επιχείρηση ACTIVE ENDEAVOUR(OAE)
W Το ΠΝ συμμετέχει στην επιχείρηση ΟΑΕ με 1
ΤΠΚ ή Κ/Φ καθ’ όλο το έτος (με έδρα το ΝΣ υπό 
12ωρη ετοιμότητα). 
Συμμετέχουσες μονάδες:
• Από 01 έως 29 Φεβρουαρίου, με το ΤΠΚ «ΓΡΗ        
ΓΟΡΟΠΟΥΛΟΣ» εν όρμω ΝΣ.
• Από 01 Μαρτίου  έως 01 Απριλίου , με το ΤΠΚ 
«ΜΠΛΕΣΣΑΣ» εν όρμω ΝΣ.                
• Από 01 Απριλίου  έως 15 Μαΐου , με το ΤΠΚ 
«ΚΑΒΑΛΟΥΔΗΣ» εν όρμω ΝΣ.   
             
W Το ΠΝ συμμετέχει στην επιχείρηση ΟΑΕ με 1 Υ/Β 
εν πλω ανά δίμηνο και για 15 ημέρες.   
Συμμετέχουσες μονάδες:
• Από 13 Φεβρουαρίου έως 03 Μαρτίου 2016, 
το Υ/Β «ΤΡΙΤΩΝ» συμμετείχε στην  Διασυμμαχική 
Επιχείρηση «ACTIVE ENDEAVOUR» σε ρόλο Direct 
Support, στη θαλάσσια περιοχή νοτιοανατολικού 
Αιγαίου – Δυτικά Κύπρου. 
• Από 09 έως 30 Μαΐου 16, το Υ/Β «ΜΑΤΡΩ-
ΖΟΣ»  συμμετέχει στην επιχείρηση ΟΑΕ σε ρόλο 
΄΄DIRECT SUPPORT΄΄, στη περιοχή της Ανατολι-
κής Μεσογείου.

γ.  Συμμετοχή σε Μόνιμες Ναυτικές Δυνάμεις 
ΝΑΤΟ

W Από τις 17 Φεβρουαρίου η Δύναμη SNMG-2 
διεξάγει περιπολίες στη θαλάσσια περιοχή του 
Α. Αιγαίου, στο πλαίσιο της νατοϊκής δραστηριό-
τητας ΄΄NATO’S SUPPORT TO ASSIST WITH THE 
REFUGEE AND MIGRANT CRISIS IN THE AEGEAN 
SEA΄΄. 

W Από 05 Φεβρουαρίου έως 07 Μαρτίου 2016, το 
Φ/Γ «ΣΑΛΑΜΙΣ» συμμετείχε στην Νατοϊκή Συμμαχι-
κή Δύναμη «SNMG-2». Την 18 Απριλίου αντικατα-
στάθηκε από την Φ/Γ «ΣΠΕΤΣΑΙ» που θα συμμετέ-
χει στην Δύναμη έως 02 Ιουνίου. 

W Από 11 Απριλίου η Κ/Φ «ΑΗΤΤΗΤΟΣ» και η Κ/Φ 
«ΚΡΑΤΑΙΟΣ» στο πλαίσιο υποστήριξης ανωτέρω 
επιχείρησης, βρίσκονται υπό την τακτική διοίκηση 
του Διοικητή SNMG-2. Την 11 Μαΐου αντικατα-
στάθηκαν  από τις Κ/Φ «ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ» και ΝΘΗ 
«ΚΑΛΛΙΣΤΩ».

W Στην Δύναμη SNMG-2 συμμετέχουν-χαν τα κά-
τωθι  πλοία :
• Γενικής Υποστήριξης FGS «BONN», Γερμανίας 
(Πλοίο έδρας Διοικητού).
• Γενικής Υποστήριξης HMS «CARDIGAN BAY», 
Μεγάλης Βρετανίας (από 11 Μαΐου)
• Φ/Γ HNLMS «VAN AMSTEL», Ολλανδίας (από 14 
Μαρτίου).
• Φ/Γ TCG «GOKOVA», Τουρκίας (από 18 Μαρτί-
ου). 
• Γενικής Υποστήριξης HMS «FORT VICTORIA», 
Μεγάλης Βρετανίας ( από 7 Απριλίου έως 11 Μα-
ΐου ).
• Κ/Β  FS «L’ ADROIT», Γαλλίας (από 18 έως 30 
Απριλίου και 07 έως 10 Μαΐου).
• Φ/Γ  «FREDERICTON», Καναδά (έως 4 Απριλίου).
• Γενικής Υποστήριξης «MOUNTS BAY», Μεγάλης 
Βρετανίας (έως 7 Απριλίου).
• Φ/Γ «COMMANDANT BOUAN», Γαλλίας ( από 13 
Μαρτίου έως 8 Απριλίου).
• Φ/Γ ΤCG BARBAROS,Τουρκία (έως 16 Μαρτίου)   

4.  Κοινωνική προσφορά των Ενόπλων 
Δυνάμεων 

α.  Αποστολές Εσωτερικού - Εξωτερικού
W Από 03 έως 11 Μαρτίου, διατέθηκε το ΠΓΥ 
«ΠΡΟΜΗΘΕΥΣ»  στο πλαίσιο υλοποίησης Προ-
γράμματος Προληπτικής Ιατρικής Αναβαθμισμέ-
νης Δυνατότητας σε νήσους του Αν. Αιγαίου. Για 
την ανωτέρω δράση επέβη στο πλοίο Διακλαδική 
Υγειονομική ομάδα εννέα (9) Ιατρών (Παθολόγος, 
Ακτινολόγος, Οδοντίατρος, Καρδιολόγος, Γυναικο-
λόγος, Ουρολόγος, Χειρουργός, δύο (2) Βοηθ. Νο-
σηλευτή, Βοηθ. Μικροβιολόγου και Βοηθ. Ακτινο-
λόγου).  Στο πλαίσιο του ανωτέρω προγράμματος, 
το ΠΓΥ «ΠΡΟΜΗΘΕΥΣ» κινήθηκε ως ακολούθως:
• Από 04 έως και 05 Μαρτίου 2016, κατέπλευσε 
στη ν. Σαμοθράκη, όπου εξετάστηκαν συνολικά 79 
κάτοικοι.
• Από 06 έως 07 Μαρτίου 2016, κατέπλευσε 
στην ν. Αγ. Ευστρατίου, όπου εξετάστηκαν συνο-
λικά 15 κάτοικοι.
• Την 08 Μαρτίου 2016, κατέπλευσε στη ν. Οι-
νούσσες, όπου εξετάστηκαν συνολικά 43 κάτοικοι.
• Την 09 Μαρτίου 2016, κατέπλευσε στη ν. Ψαρά, 
όπου εξετάστηκαν συνολικά 39 κάτοικοι.
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• Την 10η Μαρτίου 2016, κατέπλευσε στη ν. 
Φούρνοι, όπου εξετάστηκαν συνολικά 48 κάτοικοι.   

W Στο πλαίσιο συμμετοχής του ΠΝ στο πρόγραμμα 
Προληπτικής Ιατρικής σε σύμπραξη με σωματείο 
«Ανοιχτή Αγκαλιά» σε νήσους νοτιοανατολικού Αι-
γαίου Τήλο και Νίσυρο διατέθηκαν για μεταφορά 
ομάδος  (16 ιατρών) και φαρμακευτικού υλικού 
το ΠΠ «ΑΝΤΩΝΙΟΥ» την 15η Απριλίου 2016 από 
λιμένα ν. Κω σε λιμένα ν. Τήλου, το ΤΠΚ «ΠΕΖΟ-
ΠΟΥΛΟΣ» την 18 Απριλίου από λιμένα ν. Τήλου σε 
λιμένα ν. Νίσυρου και την 22α Απριλίου 2016 το 
ΠΠ «ΑΝΤΩΝΙΟΥ» από λιμένα ν. Νισύρου σε λιμένα 
ν. Κω.
         
β.  Έρευνα - Διάσωση 
W Tην 11 Μαρτίου 2016, το οργανικό Ε/Π της Φ/Γ 
«ΝΑΒΑΡΙΝΟ» ΠΝ-56 (S-70), στο πλαίσιο επιχείρη-
σης Έρευνας – Διάσωσης, συμμετείχε στις έρευ-
νες για τον εντοπισμό αγνοούμενου ανθρώπου 
στη θάλασσα, στη θαλάσσια περιοχή Μαγγανίτη 
ν. Ικαρίας.

W Tην 10η Απριλίου 2016, διατέθηκε Ε/Π του ΠΝ 
S-70 για συμμετοχή σε επιχείρηση Έρευνας - Δι-
άσωσης για τον εντοπισμό αγνοούμενου υποβρύ-
χιου αλιέα στη θαλάσσια περιοχή ν. Πόρου. Το Ε/Π 
εντόπισε τον ανωτέρω σε βραχώδη ακτή και εν 
συνεχεία μεταφέρθηκε με πλοίο Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ  στο 
λιμένα Πόρου.

W Tην 19η Απριλίου 2016, διατέθηκε Ε/Π S-70 
του ΠΝ για συμμετοχή σε επιχείρηση Έρευνας - 
Διάσωσης για τον εντοπισμό αγνοούμενου αλι-
έα στη θαλάσσια περιοχή ν. Γραμβούσας Χανίων 
ν.Κρήτης.
      
5.  Εκδηλώσεις - Επισκέψεις

W Την 29η Φεβρουαρίου 2016, πραγματοποιή-
θηκε εθιμοτυπική επίσκεψη αντιπροσωπείας πλη-
ρώματος Κ/Φ «ΑΗΤΤΗΤΟΣ» στον Σεβασμιότατο 
Μητροπολίτη Λεμεσού Κ. Αθανάσιο.

W Την 07 Μαρτίου 2016  μονάδες του Π.Ν συμ-
μετείχαν στις εορταστικές εκδηλώσεις για την εν-
σωμάτωση των Δωδεκανήσων με τη  Ελλάδα ως 
ακολούθως:

• Αντιπροσωπείες των πληρωμάτων των Κ/Φ 
«ΝΑΥΜΑΧΟΣ» και ΠΠ «ΑΝΤΩΝΙΟΥ» παρευρέθησαν 
στις εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στη ν. 
Κω.
• Ο Κυβερνήτης του ΤΠΚ «ΔΑΝΙΟΛΟΣ» παρέστη 
στην επίσημη δοξολογία και τελετή που πραγμα-
τοποιήθηκε στη ν. Μεγίστη.

W Την 09 Μαρτίου  2016 ο ΥΕΘΑ, συνοδευόμε-
νος από τους  Αρχηγούς ΓΕΕΘΑ και ΓΕΝ, παρέστη 
στην επιμνημόσυνη δέηση που πραγματοποιήθηκε 
στη ν. Κίναρο για τους πεσόντες του αεροπορικού 
ατυχήματος του Ε/Π ΠΝ 28.

W Στο πλαίσιο εορταστικών εκδηλώσεων Εθνικής 
επετείου 25ης Μαρτίου διατέθηκαν :

• Από 25 έως 27 Μαρτίου 2016 η Φ/Γ «ΚΑΝΑ-
ΡΗΣ», το ΤΠΚ «ΡΙΤΣΟΣ» και το Υ/Β «ΩΚΕΑΝΟΣ»  στο 
λιμένα Πειραιώς, όπου : 
• Την 25η πραγματοποιήθηκε και από τα 3 πλοία 
εθιμοτυπικός πλους στον Σαρωνικό κόλπο με επι-
βαίνοντες απόστρατους στρατιωτικούς και συντα-
ξιούχους πολιτικούς υπαλλήλους του ΠΝ.
• Από 26 έως 27 Μαρτίου 2016,  πραγματοποιή-
θηκε επισκεπτήριο κοινού στα πλοία, με συνολικά 
3.859 επισκέπτες (1560 στην Φ/Γ «ΚΑΝΑΡΗΣ», 
1349 στο ΤΠΚ «ΡΙΤΣΟΣ» και 950 στο Υ/Β «ΩΚΕ-
ΑΝΟΣ»).
• Tα Ε/Π S-70 ΠΝ-54,59 και AB-212 ΠΝ 30 για 
συμμετοχή στην επίσημη στρατιωτική παρέλαση 
της πόλης των Αθηνών. 
• Την 25η Μαρτίου 2016, αντιπροσωπείες των 
πληρωμάτων των ΤΠΚ «ΡΟΥΣΣΕΝ», «ΔΑΝΙΟΛΟΣ» 
και ΠΠ «ΑΝΤΩΝΙΟΥ» για συμμετοχή στις εκδηλώ-
σεις σε Λευκωσία, ν. Μεγίστη και ν. Κω αντίστοιχα.

W Από 26 Μαρτίου 2016 έως 01 Απριλίου 2016 
πραγματοποιήθηκε Επίσημη Επίσκεψη Α/ΓΕΝ στις 
ΗΠΑ κατόπιν πρόσκλησης του ομολόγου του.

W Την 04 Απριλίου 2016, επισκέφτηκε την Φ/Γ «ΑΙ 
ΓΑΙΟΝ» ο Σεβασμιότατος Αρχιεπίσκοπος Σιναίου κκ 
Δαμιανός συνοδευόμενος από Πατέρες της Μονής. 
Επισκέφτηκαν επίσης τον Ιερό Ναό Αγ. Νικολάου 
Ναυστάθμου Σαλαμίνος και τον Διοικητή Ναυστάθ-
μου Σαλαμίνας.
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W Από 07 έως 12 Απριλίου 2016, η Φ/Γ «ΨΑΡΑ», 
η ΤΠΚ «ΡΙΤΣΟΣ» και από 10 έως 12 Απριλίου 
2016 το Υ/Β «ΑΜΦΙΤΡΙΤΗ» κατέπλευσαν στο λιμέ-
να Χάιφα Ισραήλ στο πλαίσιο ασκήσεως «NOBLE 
DINA  2016».Την 8η Απριλίου 2016, Κυβερνήτες 
και αντιπροσωπείες πλοίων επισκέφθηκαν τους 
Αγίους Τόπους και το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων. 
Από 14 έως 15 Απριλίου, η Φ/Γ «ΨΑΡΑ», και η ΤΠΚ 
«ΡΙΤΣΟΣ»  κατέπλευσαν στο λιμένα Χάιφα Ισραήλ 
στο πλαίσιο απενημέρωσης ασκήσεως «NOBLE 
DINA  2016» παρουσία Υ/ΑΣ και Διοικητού Ναυ-
στάθμου Χάιφα.

W Την 17η Απριλίου 2016, επισκέφθηκε την Φ/Γ 
«ΑΙΓΑΙΟΝ» στον όρμο Μπατσί ν. Άνδρου,  ο Σεβα-
σμιότατος Μητροπολίτης Σύρου –Τήνου - Μυκόνου 
και Δυτικών Κυκλάδων κκ Δωρόθεος Β. συνοδευ-
όμενος από τον Δήμαρχο και Λιμενάρχη Άνδρου

W Την 27η Απριλίου 2016, ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ, 
συνοδευόμενος από τον Διοικητή ΑΣΔΕΝ, επισκέ-
φτηκε τις ΠΝΒ Σύρου και Κυριαμαδίου, καθώς και 
τις στρατιωτικές μονάδες και εγκαταστάσεις στις 
νήσους Κάρπαθο,Στρογγυλή,Μεγίστη (όπου μετα-
ξύ των άλλων επισκέφθηκε την ΤΠΚ «ΚΡΥΣΤΑΛΛΙ-
ΔΗΣ»),Ρω,Σύμη και Καλόλιμνο.

W Την 27η Απριλίου 2016, ο Αρχηγός ΓΕΝ, συνο-
δευόμενος από τον Αρχηγό Στόλου, επισκέφτηκε 
τις νήσους Σαμοθράκη – Λέσβο - Χίο καθώς και 
τα ελλιμενισμένα ΠΠ (Κ/Φ «ΑΗΤΤΗΤΟΣ» και ΠΠ 
«ΣΤΑΜΟΥ» στη ν. Χίο,  ΠΠ «ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ» και ΠΠ 
«ΤΟΞΟΤΗΣ» στη ν. Λέσβο).

W Την 01 Μαρτίου 2016, στο πλαίσιο εορτασμού 
του Άγιου Πάσχα, ο Πρωθυπουργός, συνοδευ-
όμενος από τον ΥΕΘΑ και τον Αρχηγό ΓΕΝ, επι-
σκέφθηκε την Φ/Γ «ΑΔΡΙΑΣ», η οποία βρισκόταν 
αγκυροβολημένη στο Μπατσί ν. Άνδρου. Κατά την 
διάρκεια της επίσκεψης, έγινε ξενάγηση των επι-
σήμων σε διάφορους χώρους του πλοίου καθώς 
και ανταλλαγή ευχών με μέλη του πληρώματος.

W Την 08 Μαΐου, το ΤΠΚ «ΡΟΥΣΣΕΝ» κατέπλευσε 
στο λιμένα Πάχης Μεγάρων  για συμμετοχή στην 
εορταστικές εκδηλώσεις μνήμης βύθισης του Α/Τ 
«ΨΑΡΑ» την 20η Απριλίου 1941. Στην ανωτέρω 
τελετή παρέστη και ο Αρχηγός ΓΕΝ.

W Από 10 έως 12 Μαΐου η Φ/Γ «ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ 
ΦΩΚΑΣ» κατέπλευσε στο λιμένα Αλεξάνδρειας 
Αιγύπτου, στο πλαίσιο της διακρατικής άσκησης 
«ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ 16».Την 10η Μαΐου 2016 ο 
Αρχηγός Στόλου, συνοδευόμενος από τον Κυ-
βερνήτη πλοίου, πραγματοποίησε εθιμοτυπικές 
επισκέψεις στις τοπικές πολιτικές και στρατι-
ωτικές αρχές. Την ίδια ημέρα αντιπροσωπεία 
πληρώματος πραγματοποίησε επίσκεψη στο Ελ-
ληνορθόδοξο Πατριαρχείο  Αλεξάνδρειας, ενώ 
απογευματινές ώρες παρατέθηκε δεξίωση επί 
του πλοίου.
     
6.  Διάφορα Θέματα
          
W Από την 21η Ιουλίου 14 πλοία συνολικά, 3 
Κ/Φ και 5 ΠΠ διεξάγουν περιπολίες στο ανατο-
λικό Αιγαίο στο πλαίσιο συνδρομής του ΠΝ στο 
ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ για τον έλεγχο των προσφυγικών/με-
ταναστευτικών ροών και στο πλαίσιο ετοιμότητας 
Έρευνας – Διάσωσης. Από 20 Φεβρουαρίου 2016, 
επιπλέον 2 Κ/Φ συμμετέχουν στην ανωτέρω απο-
στολή.

W Την  03 και 04 Μαρτίου 2016, διατέθηκε Ε/Π 
S-70 από την Φ/Γ «ΣΑΛΑΜΙΣ» για την μεταφορά 
του Διοικητή της SNMG2 από το FGS «BONN» στο 
Στρατηγείο Διοίκησης Ανατολικής Μεσογείου και 
αντίστροφα.      
           
W Την  10η  Μαρτίου, διατέθηκε Ε/Π S-70  για την 
μεταφορά του Διοικητή  MARCOM από την Στρα-
τηγική Διοίκηση Ανατολικής Μεσογείου στο FGS 
«BONN» και αντίστροφα.   
    
W Από 15 έως 17 Μαρτίου 2016, ο Διευθυντής Δι-
ευθύνσεως Α1/ΓΕΝ συμμετείχε στην Ετήσια Σύνο-
δο της Διευθύνουσας Επιτροπής (Steering Group) 
της Πρωτοβουλίας ADRION, η οποία διεξήχθη στη 
Ρώμη.

W
 Από 29 έως 31 Μαρτίου 2016, διεξήχθη η 

άσκηση «ΑΣΤΡΑΠΗ 1/16» στην θαλάσσια περι-
οχή Αιγαίου με συμμετοχή των Φ/Γ «ΝΑΒΑΡΙ-
ΝΟΝ», «ΨΑΡΑ», «ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ ΦΩΚΑΣ», «ΣΠΕΤ-
ΣΑΙ», «ΚΑΝΑΡΗΣ», «ΑΙΓΑΙΟΝ», «ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩ-
ΤΗΣ», Υ/Β «ΜΑΤΡΩΖΟΣ».  
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W Από 04 έως 08 Απριλίου 2016, διεξήχθη η 
άσκηση «ΑΙΓΙΑΛΟΣ 2/16» στην θαλάσσια περιοχή 
Σαρωνικού - Παγασητικού και Ανατολικού Αιγαίου 
με συμμετοχή των Α/Γ «ΙΚΑΡΙΑ» - Α/Γ «ΡΟΔΟΣ» - 
Α/Γ «ΛΕΣΒΟΣ».

W Από 11 έως 14 Απριλίου 2016 διεξήχθη η 
άσκηση «ΑΣΤΡΑΠΗ 4/16» στην θαλάσσια περιοχή 
Μυρτώου-Σαρωνικού και Κυκλάδων με συμμε-
τοχή των Φ/Γ «ΕΛΛΗ» -Φ/Γ «ΝΑΒΑΡΙΝΟΝ» - Φ/Γ 
«ΑΔΡΙΑΣ» -  Φ/Γ «ΚΑΝΑΡΗΣ» - Φ/Γ «ΑΙΓΑΙΟΝ» - 
ΠΓΥ «ΠΡΟΜΗΘΕΥΣ» -ΤΠΚ «ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΔΗΣ» -Υ/Β 
«ΩΚΕΑΝΟΣ». Ανωτέρω πλοία ταυτόχρονα συμμε-
τείχαν και στην διακλαδική άσκηση «ΗΝΙΟΧΟΣ 16».

W Από 17 έως 20 Απριλίου 2016, διεξήχθη η 
άσκηση «ΟΡΜΗ 3/16» με συμμετοχή των ΤΠΚ 
«ΣΤΑΡΑΚΗΣ», ΤΠΚ «ΣΙΜΙΤΖΟΠΟΥΛΟΣ», ΤΠΚ «ΓΡΗ-
ΓΟΡΟΠΟΥΛΟΣ», ΤΠΚ «ΠΕΖΟΠΟΥΛΟΣ»,  ΤΠΚ «ΚΡΥΣ-
ΤΑΛΛΙΔΗΣ», ΤΠΚ «ΡΟΥΣΣΕΝ», ΤΠΚ «ΚΑΒΑΛΟΥΔΗΣ» 
και ΤΠΚ «ΡΙΤΣΟΣ» στην ευρύτερη θαλάσσια περιο-
χή βόρειου - κεντρικού και  νοτιανατολικού Aιγαίου 
Πελάγους.

W Από 10 - 15 Απριλίου διεξήχθη στην Βενετία 
από Ιταλικό Ναυτικό Ευρωπαϊκό Σεμινάριο για Νέ-
ους Αξιωματικούς (ESYO 16 ) με συμμετοχή δυο 
(2)  Αξιωματικών.

W Από 20 έως 21 Απριλίου διεξήχθη στο HQ 
MARCOM συνέδριο ΝΑΤΟ Maritime  Operational 

Commanders’ Conference (MOCC 2016)  , σε επί-
πεδο Αρχηγών Στόλου με συμμετοχή Δ/Α1.

W Την 21η Απριλίου διατέθηκε Ε/Π S-70 του ΠΝ 
για τη μεταφορά του Επιτελάρχη (COS) της Διοί-
κησης Ναυτικών Δυνάμεων του ΝΑΤΟ (MARCOM) 
από το Ε/Δ της ΣΔΑΜ στη FGS  «BONN», στη θα-
λάσσια περιοχή νότια της ν. Λέσβου.

W Την 22α Απριλίου 2016 διεξήχθη Σύσκεψη 
΄΄Wider Mediterranean Community Stategy΄΄ 
(WHC) – V – RMTC  η οποία διοργανώθηκε  από το 
Ιταλικό Ναυτικό στη Ρώμη με συμμετοχή Επιτελή 
Δ/Α1.

W Την 27η Απριλίου 20016 διατέθηκε το ΠΠ 
«ΑΝΤΩΝΙΟΥ» για τη μεταφορά των Διοικητών 80 
ΑΔΤΕ και Ναυτικού Σταθμού Κω από τη ν. Κω στη 
ν. Καλόλιμνο και αντίστροφα.

W Την 01 Μαΐου διατέθηκε Ε/Π SH-70 για την με-
ταφορά του Πρωθυπουργού, του ΥΕΘΑ και του 
Αρχηγού ΓΕΝ, από το Ε/Δ Μαραθώνα  στην Φ/Γ 
«ΑΔΡΙΑΣ», η οποία βρισκόταν στο Μπατσί ν. Άν-
δρου, και αντίστροφα.

α.α ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗ

1 08-04-2016 Στη θαλάσσια περιοχή Ανάβυσσου Παλαιάς Φώκαιας.

2 Από 11 έως 13-04-2016 Στη θαλάσσια περιοχή ν. Πάτροκλου  Σαρωνικού.

3 Από 10 έως 11-05-2016 Στη θαλάσσια περιοχή Μαλλίων Δήμου Χερσονήσου Ηρακλείου Ν.Κρητης

ΕΞΟΥΔΕΤΕΡΩΣΗ ΠΥΡΟΜΑΧΙΚΩΝ
ΑΠΟ ΟΜΑΔΕΣ ΥΠΟΒΡΥΧΙΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ
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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΤΥΠΟΥ

Στόλου (ΑΣ), του Κέντρου Εκπαίδευσης Παλάσκας 
(ΚΕΠΑΛ) και της Σχολής Μονίμων Υπαξιωματικών 
Ναυτικού (ΣΜΥΝ), ενημερωτικές παρουσιάσεις με 
θέμα τη δωρεά μυελού των οστών, από το Σύλ-
λογο «Όραμα Ελπίδας», στοχεύοντας στην ευαι-
σθητοποίηση των στελεχών του στον τομέα της 
εθελοντικής προσφοράς. Επιπλέον, της ενημέρω-
σης ακολούθησε εγγραφή και δειγματοληψία εθε-
λοντών δοτών από τον προαναφερθέντα Σύλλογο, 
όπου η μεγάλη συμμετοχή των στελεχών ανέδει-
ξε την επιτυχία της εν λόγω δράσης. Αντίστοιχη 
πρωτοβουλία έχει προγραμματιστεί να πραγ-
ματοποιηθεί προσεχώς, στις εγκαταστάσεις της 
Σχολής Ναυτικών Δοκίμων (ΣΝΔ), με συμμετοχή 
Ναυτικών Δοκίμων. Η ανωτέρω δράση αποτελεί 
συνέχεια αντίστοιχης, η οποία είχε πραγματοποιη-
θεί σε εγκαταστάσεις του Πολεμικού Ναυτικού, το 
τελευταίο δίμηνο του 2014.

Άσκηση «NOBLE DINA 2016»
Από το Γενικό Επιτελείο Ναυτικού ανακοινώνε-
ται ότι από 30 Μαρτίου έως 14 Απριλίου 2016 

διεξήχθη η προγραμματισμένη, σε ετήσια βάση, 
πολυεθνική άσκηση «Noble Dina 2016» με τη 
συμμετοχή μονάδων του Πολεμικού Ναυτικού 
και της Πολεμικής Αεροπορίας της Ελλάδος, των 
ΗΠΑ και του Ισραήλ. Η άσκηση έλαβε χώρα στην 
ευρύτερη θαλάσσια περιοχή Βορείου και Νοτίου 
Κρητικού Πελάγους και Ανατολικής Μεσογείου, 
ενώ περιελάμβανε και εν όρμω δραστηριότητες 
στις εγκαταστάσεις του ΚΕΝΑΠ στην Κρήτη και 
του Ναυστάθμου στην Χάιφα. Σκοπός της άσκησης 
ήταν η ανάπτυξη του επιπέδου της συνεργασίας 

Άσκηση «ΑΡΙΑΔΝΗ 2016»                                                                                           
Από το Γενικό Επιτελείο Ναυτικού ανακοινώνεται 

ότι από 4 έως 11 Μαρτίου 2016 διεξήχθη στις 
προσβάσεις του Πατραϊκού κόλπου και στην ευρύ-
τερη περιοχή του Ιονίου Πελάγους  η πολυεθνική 
άσκηση Ναρκοπολέμου «ΑΡΙΑΔΝΗ 2016», που δι-
οργανώθηκε από το Πολεμικό Ναυτικό σε ετήσια 
βάση. Στην άσκηση συμμετείχε η φρεγάτα «ΕΛΛΗ», 
τα ναρκοθηρευτικά  «ΚΑΛΛΙΣΤΩ», και «ΕΥΝΙΚΗ», η 
κανονιοφόρος «ΠΟΛΕΜΙΣΤΗΣ», το Γαλλικό πλοίο 
«CAPRICORNE», το Ισπανικό πλοίο SEGURA, το 
Ρουμανικό  πλοίο «DIM NICOLESCU» η μόνι-
μη αντιναρκική δύναμη του ΝΑΤΟ SNMCMG-2 
(Standing NATO Mine Counter Measures Group 
2) αποτελούμενη από τα Τουρκικά πλοία C.G. 
«HASANPASA», «EDREMIT» και το Ισπανικό πλοίο 
«TAMBRE» καθώς και στοιχεία της ΔΥΚ.

Ευαισθητοποίηση Στελεχών στη Δωρεά Μυ-
ελού των Οστών
Το Πολεμικό Ναυτικό στο πλαίσιο της κοινωνικής 

του προσφοράς, διοργάνωσε από 10 έως 23 
Μαρτίου 2016 στις εγκαταστάσεις του Αρχηγείου 
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των συμμετεχόντων σε επιχειρησιακό και τακτικό/
τεχνικό επίπεδο σε αντικείμενα:
- Πολέμου Επιφανείας
- Ανθυποβρυχιακού Πολέμου, με χρήση και Αερο-
σκαφών Ναυτικής Συνεργασίας
- Αεράμυνας
- Διοικητικής Μέριμνας, με χρήση και των οργανι-
κών Ελικοπτέρων
- Ηλεκτρονικού Πολέμου και Επικοινωνιών
- Επιχειρήσεων Ναυτικής Αποτροπής
- Επιχειρήσεις Έρευνας-Διάσωσης (SAR - CSAR)
Στην άσκηση συμμετείχαν οι ακόλουθες δυνάμεις:
Ελλάδα: 1 Φρεγάτα με το οργανικό της ελικόπτερο, 
1 Ταχύ Περιπολικό Κατευθυνομένων Βλημάτων, 1 
Υποβρύχιο και 2 ζεύγη μαχητικών αεροσκαφών
ΗΠΑ: 1 Αντιτορπιλικό και 1 Αεροσκάφος Ναυτικής 
Συνεργασίας
Ισραήλ: 3 Κορβέτες, 2 Υποβρύχια, 1 Αεροσκάφος 
Ναυτικής Συνεργασίας, 2 Μεταγωγικά Αεροσκάφη, 
4 Τακτικά Μεταγωγικά Ελικόπτερα και 1 ζεύγος 
μαχητικών αεροσκαφών.

Ομιλίες Αρχηγού ΓΕΝ στο Προσωπικό του 
Πολεμικού Ναυτικού
Από το Γενικό Επιτελείο Ναυτικού ανακοινώνεται 
ότι συνεχίζεται ο κύκλος προσωπικών επαφών 

του Αρχηγού ΓΕΝ 
Αντιναύαρχου Γεώρ-
γιου Γιακουμάκη ΠΝ 
με στελέχη του Πολε-
μικού Ναυτικού που 
εγκαινιάστηκε με την 
ομιλία στους Αρχι-
πλοιάρχους την Πα-
ρασκευή 15 Απριλίου 

2016 και συνεχίστηκε την 21η Απριλίου 2016, με 
την ομιλία στους Πλοιάρχους και Αντιπλοιάρχους. 
Ο κύκλος των επαφών θα συνεχιστεί με ενημερώ-
σεις και στο υπόλοιπο προσωπικό του Πολεμικού 
Ναυτικού μέχρι τον βαθμό του ΕΠ. ΟΠ.

Σκοπός των ομιλιών του Αρχηγού ΓΕΝ είναι η ενη-
μέρωση των στελεχών του Πολεμικού Ναυτικού 
για την παρούσα κατάσταση, τις προκλήσεις που 
αντιμετωπίζουμε, τις δράσεις που θα αναλάβου-
με για να ανταποκριθούμε επιτυχώς την επόμενη 
δεκαετία καθώς και η προσωπική επαφή με το 
προσωπικό.

Χορηγία της Εταιρείας «ΤΙΤΑΝ» στο Πολεμικό 
Ναυτικό 
Το Πολεμικό Ναυτικό εκφράζει τις ευχαριστίες του 
προς την εταιρεία «ΤΙΤΑΝ», η οποία προσέφερε 
στο Αρχηγείο Στόλου, υπό μορφή δωρεάς, μεγάλη 
ποσότητα ενσακκισμένου τσιμέντου. Λαμβανόμε-
νης υπόψη της οικονομικής συγκυρίας της εποχής 
μας, η εν λόγω χορηγία συμβάλλει κατά τρόπο 
ουσιαστικό στην ολοκλήρωση αναγκαίων έργων 
συντήρησης υποδομών του Αρχηγείου Στόλου.

Επίσκεψη Αρχηγού ΓΕΝ στις νήσους Σαμο-
θράκη, Λέσβο, Χίο και σε Πολεμικά Πλοία
Από το Γενικό Επιτελείο Ναυτικού ανακοινώνεται 
ότι την M. Τετάρτη 27 Απριλίου 2016 ο Αρχηγός 

ΓΕΝ, Αντιναύαρχος Γεώργιος Γιακουμάκης ΠΝ συ-
νοδευόμενος από τον Αρχηγό Στόλου Αντιναύαρ-
χο Κωνσταντίνο Καραγεώργη ΠΝ, επισκέφθηκε τις 
νήσους Σαμοθράκη, Λέσβο και Χίο, όπου με την 
ευκαιρία των Αγίων Ημερών του Πάσχα, αντάλ-
λαξε ευχές με το προσωπικό των Ναυτικών Σταθ-
μών καθώς και με τα πληρώματα των πολεμικών 
πλοίων, που ελλιμενίζονται στα εν λόγω νησιά στο 
πλαίσιο αποστολής τους.

Εκδήλωση Μνήμης για τη Βύθιση του Αντι-
τορπιλικού Ψαρά
Από το Γενικό Επιτελείο Ναυτικού ανακοινώνεται 
ότι την Κυριακή 8 Μαΐου 2016, πραγματοποιήθηκε 
η εκδήλωση Μνήμης για τη βύθιση του Αντιτορ-
πιλικού «ΨΑΡΑ» στον όρμο Πάχης Μεγάρων. Στην 
εκδήλωση παρέστη ο Αρχηγός ΓΕΝ Αντιναύαρχος 
Γεώργιος Γιακουμάκης ΠΝ και στο πλαίσιο της 
εκδήλωσης κατέπλευσε στην Πάχη Μεγάρων, το 
ΤΠΚ «ΡΟΥΣΣΕΝ». Το Αντιτορπιλικό «ΨΑΡΑ» βυθί-
σθηκε μαχόμενο, την Κυριακή του Πάσχα στις 20 
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Απριλίου του 1941, στην περιοχή του κόλπου των 
Μεγάρων, όπου ήταν αγκυροβολημένο με άλλα 
πλοία του Στόλου, από επίθεση Γερμανικών βομ-
βαρδιστικών με συνολικές απώλειες 37 ανδρών 
του πληρώματος.

Εκδηλώσεις για τον Εορτασμό της 75ης 
Επετείου της Μάχης της Κρήτης
Από το Γενικό Επιτελείο Ναυτικού ανακοινώνεται 

ότι ο Αρχηγός ΓΕΝ Αντιναύαρχος Γεώργιος Για-
κουμάκης ΠΝ παρέστη στις εκδηλώσεις για τον 
εορτασμό της 75ης Επετείου της Μάχης της Κρή-
της από την Παρασκευή 20 έως την Κυριακή 22 
Μαΐου 2016. Την Παρασκευή 20 Μαΐου 2016, ο 
Αρχηγός ΓΕΝ παρέστη σε εκδήλωση που πραγμα-

τοποιήθηκε στο φρούριο ΦΙΡΚΑ στα Χανιά, όπου 
και βραβεύτηκε από τον Σεβασμιότατο Μητροπο-
λίτη Κυδωνίας και Αποκορώνου, κ.κ. Δαμασκηνό.

Επίσκεψη Υπουργού Άμυνας Ηνωμένου 
Βασιλείου στο Ναύσταθμο Κρήτης
Το Σάββατο 21 Μαΐου 2016 ο Υπουργός Άμυνας 

του Ηνωμένου Βασιλείου κ. Michael Fallon επισκέ-
φθηκε τις εγκαταστάσεις του Ναυστάθμου Κρή-
της και ενημερώθηκε για την λειτουργία του. Τον 
Υπουργό Άμυνας του Ηνωμένου Βασιλείου υποδέ-
χθηκαν ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ Ναύαρχος Ευάγγελος 
Αποστολάκης ΠΝ και ο Αρχηγός ΓΕΝ Αντιναύαρχος 
Γεώργιος Γιακουμάκης ΠΝ.

Σύσταση Γραφείου Στήριξης Οπλιτών
Στο πλαίσιο μέριμνας προσωπικού Στρατευμένης 
Θητείας, σας γνωρίζεται η σύσταση και λειτουργία 
Γραφείου Στήριξης Οπλιτών. Σκοπός της λειτουργί-
ας του εν λόγω γραφείου θα είναι η στήριξη των 
οπλιτών κατά τη διάρκεια της θητείας τους με:
α. Καταγραφή και αξιολόγηση τηλεφωνικών – εγ-
γράφων ή μέσω e-mail παραπόνων / καταγγελι-
ών οπλιτών.
β. Παροχή συναισθηματικής / ψυχολογικής στήρι-
ξης.
Τα στοιχεία επικοινωνίας με το Γραφείο Στήριξης 
Οπλιτών, καθ’ όλη τη διάρκεια του εικοσιτετραώ-
ρου είναι τα ακόλουθα:
α.Τηλεφωνική γραμμή επικοινωνία : 2106557856
β. Γραμμή FAX: 2106551249
γ. E-mail: gso@navy.mil.gr
Η λειτουργία του Γραφείου Στήριξης Οπλιτών δεν 
τροποποιεί, καταργεί ή με οποιοδήποτε τρόπο 
επηρεάζει τις διαδικασίες ιεραρχικής προώθησης 
αναφορών παραπόνων και το χειρισμό τους κατά 
τις κείμενες διαδικασίες.
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Επέτειος σήμερα του Κινήματος του Ναυτικού 
και θα προσπαθήσω να ανταποκριθώ στην τιμή να 
απευθυνθώ στο σεβαστό ακροατήριο. Όμως είναι 
πιο βαρύ το χρέος να τιμήσουμε και να θυμηθού-
με τους συναδέλφους που απουσιάζουν σήμερα!! 
Δεν θα τους ονοματίσω, αλλά σας διαβεβαιώ ότι 
τους έχουμε μέσα στην καρδιά μας και όπως λένε: 
«Κάποιος δεν πεθαίνει, όσο υπάρχουν ζωντανοί 
που τον θυμούνται»!! 

Για τους νεότερους που η δεκαετία του ’60 εί-
ναι μακρινή, θα δώσω περιληπτικά ένα περίγραμ-
μα ώστε να γίνουν αντιληπτές ο πολιτικοστρατιω-
τικές συνθήκες της εποχής.

• Στην δεκαετία του ΄60, είχε αρχίσει η ανά-
πτυξη και η επούλωση των πληγών από τον 
καταστροφικό Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο και τον 
ακόμη πιο καταστροφικό Εμφύλιο που ακο-
λούθησε. Τα πάθη του παρελθόντος αμβλύ-

νονται και το μέλλον φαντάζει ελπιδοφόρο. 
Παράλληλα και η Ευρώπη καλπάζει στην 
ανάπτυξη και ο σπόρος της Ενωμένης Ευ-
ρώπης με τη Συνθήκη Άνθρακα και Χάλυβα 
φέρνει κοντά ακόμα και τους προαιώνιους 
εχθρούς Γάλλους και Γερμανούς.

• Η Κύπρος ανακηρύσσεται ανεξάρτητο 
κράτος μετά τις Συμφωνίες Ζυρίχης και 
Λονδίνου. Στο Αιγαίο επικρατούν ήρεμα 
νερά.   

• Από τα μέσα της 10ετίας όμως ο σπόρος 
της διχόνοιας – ελληνικό μικρόβιο – 
αναπτύχθηκε πάλι και ενισχύθηκε από την 
σύγκρουση Βασιλέως – Πρωθυπουργού. 
Αυτή η κατάσταση αποσταθεροποιεί το 
Πολιτικό Σύστημα. Αυτή η αποσταθεροποίηση 
εντείνεται και από προβοκατόρικες ενέργειες 
στο κέντρο της Αθήνας και των μεγάλων 

ΤΟ ΚΙΝΗΜΑ ΤΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΤΟΝ ΜΑΪΟ ΤΟΥ 1973

Ομιλία 
Άγγελου Χρυσικόπουλου

Επίτιμου Αντιναυάρχου ΠΝ
26 Μαΐου 2016
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πόλεων.
• Διαφαίνεται ότι σχεδιάζεται εκτροπή. Επίορ-

κοι Συνταγματάρχες είχαν οργανωθεί παρα-
σκηνιακά και δεν εντοπίστηκαν έγκαιρα από 
τους προϊσταμένους τους. Αυτή η χούντα 
των Συνταγματαρχών εκτελεί το πραξικόπη-
μα της 21ης Απριλίου 1967 και πιάνει στο 
ύπνο τον Βασιλέα, όλους του πολιτικούς Αρ-
χηγούς και τους Στρατηγούς.  

Ας δούμε τι έχασε η Ελλάδα από την εγκαθί-
δρυση της δικτατορίας :

1ον  - Απομονώθηκε πολιτικά, διπλωματικά και 
στρατηγικά από την Ευρώπη και εκδιώχθηκε από 
το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο.

2ον – Απομονώθηκε από την Ευρώπη σε 
μια εποχή ανακατατάξεων και ανάπτυξης, 
αποστερούμενη της δυνατότητας να επηρεάσει τις 
εξελίξεις.

3ον – Οι συλλήψεις, οι εξορίες και τα 
βασανιστήρια επανέφεραν μνήμες του 
παρελθόντος, αναβιώνοντας το διχασμό άλλων 
εποχών.

4ον – Η απόσυρση της μεραρχίας «ΜΕΝΕΛΑΟΣ» 
από την Κύπρο – είχε σταλεί από την πολιτική 
ηγεσία το 1964 μετατρέποντας το νησί σε 
απόρθητο φρούριο – και η διάβρωση της Εθνικής 
Φρουράς  με χουντικά στοιχεία, οδήγησαν στο 
πραξικόπημα κατά του Μακαρίου, την Τουρκική 
εισβολή και κατοχή μεγάλου μέρους της 
Νήσου. Αποτέλεσμα να παγιδευτεί η Εθνική μας 
στρατηγική για 40 και πλέον χρόνια.

Σημαντικό όμως ήταν και το τίμημα για τις  
Ένοπλες Δυνάμεις:
• Μεγάλος αριθμός αξιωματικών αποστρατεύθη-
κε, αποστερώντας τις Ε. Δ. από ικανά στελέχη.
• Κατώτεροι Αξιωματικοί ακόμα και Υπαξιωματικοί 
συνέλαβαν ή κατέδιδαν ανωτέρους τους, καταπα-
τώντας κάθε έννοια στρατιωτικής πειθαρχίας και 
σε αρκετές περιπτώσεις βασανίζοντας συναδέλ-
φους.
• Ο απλός πολίτης και δικαιολογημένα, συνέδεσε 
τις Ε.Δ. με τη χούντα και έτσι χάθηκε ένα μεγάλο 
μέρος της εμπιστοσύνης και του σεβασμού του 
πολίτη για τις Ε.Δ.
  Το Ναυτικό από την αρχή και στην συντριπτική 
του πλειοψηφία ήταν, όχι μόνο απέναντι 
στο Πραξικόπημα, αλλά και η ίδια η χούντα 
γνωρίζοντας ότι έχει έναν ιδεολογικό αντίπαλο, 

φρόντισε με στοχευμένες αποστρατείες να 
αποστερήσει το Ναυτικό από τη φυσική του ηγεσία. 
Στις 7 Μαϊου 1967 – μετά από 15 ημέρες δηλα-
δή – γίνονται έκτακτες κρίσεις και οι πρώτες απο-
στρατείες. Πραγματική σφαγή !!   
• Στις 13 Δεκεμβρίου 1967 εκδηλώνεται το 

αντικίνημα του Βασιλέως. Αποπλέει όλος 
ο Στόλος. Όλοι ανεξαρτήτως ιδεολογικής 
και πολιτικής τοποθέτησης, συμμετέχουν 
αρκεί να ανατραπεί η χούντα. Ο Βασιλεύς 
πείθεται από ορισμένους Στρατηγούς ότι 
ελέγχουν τις μονάδες της Βόρειας Ελλάδος 
και σπεύδει στην περιοχή. Αποδεικνύεται ότι οι 
μονάδες δεν ελέγχονται και συλλαμβάνονται 
οι Στρατηγοί. Το αντικίνημα αποτυγχάνει, 
ο Βασιλεύς διαφεύγει οικογενειακώς στη 
Ρώμη και ο Στόλος επαναπλέει στους 
Ναυστάθμους. Οι Ναύαρχοι και οι Διοικητές 
συλλαμβάνονται, προπηλακίζονται στο 
ΓΕΕΘΑ από «εξαγριωμένους» Λοχαγούς και 
αποστρατεύονται με συνοπτικές διαδικασίες.  

• Το καλοκαίρι του 1969 γνωστοποιείται ότι 
στην άσκηση μεγάλης κλίμακος «ΘΡΙΑΜΒΟΣ» 
θα επιβιβαστούν στο Α/Τ «ΛΟΓΧΗ» και σε 
τορπιλλακάτους το σύνολο σχεδόν της 
Κυβέρνησης και οι πρωτεργάτες της 21ης 
Απριλίου. Ο Διοικητής Ταχέων Σκαφών, 
Πλοίαρχος Σούλης, ενημερώνει περιορισμένο 
αριθμό Αξιωματικών με πρόθεση να σχεδιαστεί 
η σύλληψη των επιβαινόντων. Όμως μαζί με 
την Κυβέρνηση επιβιβάσθηκε μεγάλος αριθμός 
της ασφαλείας του Παπαδόπουλου και έτσι το 
σχέδιο εγκαταλείπεται.  

• Όμως ο σπόρος της αντίδρασης έχει θεριέψει. 
Μυημένα στελέχη επανδρώνουν θέσεις κλειδιά. 
Στις τοποθετήσεις προσωπικού του ΓΕΝ, στα 
γραφεία Επιχειρήσεων και προγραμματισμού 
ασκήσεων, στις Διευθύνσεις του Ναυστάθμου. 
Έτσι το 1972 οι Κυβερνήτες των Α/Τ, Ύπαρχοι 
και Πρώτοι Μηχανικοί είναι μυημένοι στο κίνημα 
και η μύηση επεκτείνεται στα Ταχέα Σκάφη και 
τα Υποβρύχια, ακόμη και σε νεώτερα στελέχη 
που συμμετέχουν με ενθουσιασμό. Προσεγγί-
ζεται ο Ευάγγελος Αβέρωφ, ο οποίος αποδέχε-
ται αμέσως τον ρόλο του πολιτικού Συμβούλου, 
αναλαμβάνοντας και τις επαφές με τους αυτοε-
ξόριστους Βασιλέα και Καραμανλή. Οι συμμετέ-
χοντες υπογράφουμε έναν όρκο ότι επιθυμού-
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με την αποκατάσταση της Δημοκρατίας και την 
δημιουργία Οικουμενικής Κυβέρνησης για την 
επαναφορά της ομαλότητος στην πατρίδα μας.

• Γίνονται μυστικές συσκέψεις των Αξιωματικών 
για τον καθορισμό των λεπτομερειών, την 
σύνταξη της Διαταγής Επιχειρήσεων και του 
Σχεδίου Δράσεως. Ως ημερομηνία εκδηλώσεως 
του κινήματος ορίζεται η 3η Απριλίου 1973, 
που έχει προγραμματισθεί μεγάλης κλίμακος 
άσκηση και αρκετά πλοία του Στόλου θα είναι εν 
πλω. Ιδανική περίπτωση. Όμως γνωστοποιείται 
ότι ο Α/ΓΕΝ Ναύαρχος Μαργαρίτης θα επιβεί 
για παρακολούθηση της άσκησης. Το Κίνημα 
αναβάλλεται, επειδή ορισμένα πλοία είναι 
σε επισκευή και για να αποφευχθεί πιθανή 
σύλληψη του Α/ΓΕΝ. Χάνεται η καλύτερη 
ευκαιρία!! Με τέτοιες «ευαισθησίες» δεν 
εκδηλώνονται κινήματα.Νέα ημερομηνία 
ορίζεται η 23η Μαΐου 1973.

Το Σχέδιο του Κινήματος

Το Σχέδιο - Διαταγή Επιχειρήσεων- για 
το Κίνημα προβλέπει απόπλου των πλοίων, 
αποκλεισμό του λιμένος του Πειραιά, του 
αεροδρομίου του Ελληνικού, Εθνικών οδών σε 
θέσεις προσβάσιμες από θαλάσσης και κατάπλους 
στη Σύρο. Η Σύρος επελέγη γιατί είχε εξασφαλιστεί 
ανεφοδιασμός σε καύσιμα από τις Πετρελαϊκές 
εγκαταστάσεις της ΣΕΚΑ του Βαρδινογιάννη. Στη 
συνέχεια άσκηση πιέσεως στο καθεστώς για να 
παραδώσει την εξουσία σε Οικουμενική Κυβέρ-
νηση.    

Επειδή το Α/Τ «ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ» δεν έχει μυη-
θεί, αλλά διαθέτει ισχυρό πομπό με ραδιοφωνικές 
συχνότητες, αποφασίζεται η συγκρότηση αγήμα-
τος από Μαχίμους και Μηχανικούς Αξιωματικούς 
και η κατάληψη του πλοίου.

Την τελευταία εβδομάδα προ της 23ης Μαΐου, 
υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις και ορισμένες 
κινήσεις, που δημιουργούν βάσιμες υποψίες ότι 
το Κίνημα έχει προδοθεί. Γίνεται η τελική σύσκεψη 
για την λήψη των οριστικών αποφάσεων.

Το Χρονικό της 22ας - 23ης Μαΐου  1973

• Τα Α/Τ «ΑΣΠΙΣ» - «ΘΥΕΛΛΑ», είναι στους σημα-
ντήρες του Ναυστάθμου Σαλαμίνας, τα Α/Τ «ΝΑΥ-

ΑΡΙΝΟ» - «ΣΦΑΝΔΟΝΗ» και ΤΠΚ «ΝΑΥΣΙΘΟΗ» 
παραβεβλημένα στον προβλήτα του ΤΜΗΜΑΤΟΣ 
ΚΙΝΗΣΕΩΣ, το Α/Τ «ΠΑΝΘΗΡ» εν πλω, το Α/Τ «ΒΕ-
ΛΟΣ» και Ταχέα Σκάφη στην Κρήτη στο πλαίσιο 
συμμετοχής σε Νατοϊκή άσκηση.
• Τις απογευματινές ώρες δίδεται το σύνθημα 
«ΣΟΦΟΚΛΗΣ» ότι το Κίνημα ακυρώνεται.
• Μεσάνυχτα ο Αρχηγός Στόλου Ναύαρχος Αρα-
πάκης έρχεται στον προβλήτα και με καλεί (ύπαρ-
χος στο Α/Τ «ΣΦΕΝΔΟΝΗ») να του εξηγήσω για-
τί είμαστε «ένδον» με αφή λεβήτων και ημίωρη 
ετοιμότητα απόπλου. Του επιδεικνύω τα εγκριτι-
κά σήματα του Στόλου – είχαμε φροντίσει με τη 
δικαιολογία ελέγχου υλικού να εξασφαλίσουμε 
σχετική έγκριση – διατάσσει απενεργοποίηση και 
αποχωρεί.
• Περί ώραν 01.30 καταφθάνουν οι Κυβερνήτες 
που είχαν εντολή να παρουσιαστούν στον Α.Σ. Ο 
Κυβερνήτης μου Αντιπλοίαρχος Μάλλιαρης φο-
ράει στολή και πριν αναχωρήσει μου παραδίδει 
όλα τα έγγραφα του Κινήματος με εντολή να τα 
κάψω. Τα καίμε στις ντουσιέρες των Αξιωματικών 
μαζί με τους Υποπλοιάρχους Λουμάκη και Μαλάμο.
• Έχουν αρχίσει οι συλλήψεις της ομάδος του 
Α/Τ «ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ» και περί ώραν 03.00 συλ-
λαμβάνεται στο σπίτι του ο Πλωτάρχης Τάσος 
Δεσύλλας με το πιστόλι στον Κρόταφο. Η γυναίκα 
του, τηλεφωνεί στον Περικλή Ραζηκότσικα – 
οικογενειακός φίλος, Αξιωματικός Υποβρυχίων 
στον πόλεμο φίλος και συμμαθητής του Α/
ΓΕΝ Ναυάρχου Μαργαρίτη. Στις 07.30 το πρωϊ 
βρίσκεται στο γραφείο του Α/ΓΕΝ, ο οποίος του 
επιδεικνύει έναν δακτυλογραφημένο πίνακα με 
τις επικείμενες συλλήψεις. Διαβάζει και τα ονόματα 
Θεοφιλόπουλος – Χρυσικόπουλος, μας γνωρίζει 
και μας ενημερώνει ότι επίκειται η σύλληψή μας, 
που πραγματοποιείται μετά λίγες ώρες. Το Κίνημα 
όχι απλά είχε προδοθεί, αλλά πρέπει να υπήρχε 
«εφιάλτης» που δεν κατέστη δυνατόν να εντοπι-
σθεί, ακόμη και από την Επιτροπή που συστήθηκε 
μετά την Μεταπολίτευση για την εξακρίβωση των 
συνθηκών προδοσίας του Κινήματος.
• Περί ώραν 10.00 οι Κυβερνήτες μεταφέρο-
νται στην ΕΣΑ και ακολουθούν πολλές συλ-
λήψεις. Γεμίζουν τα κελλιά του ΕΑΤ/ΕΣΑ, του 
ΚΕΣΑ, του Βοτανικού, ακόμη και τα υπόγεια του 
ΓΕΝ. Συνελήφθησαν Αξιωματικοί του Στρατού 
Ξηράς και της Πολεμικής Αεροπορίας που είχαν 
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μυηθεί και είναι γνωστή η ιστορία του Σπύρου 
Μουστακλή που συνελήφθη μαζί με τον δικό μας 
Λεωνίδα Βασιλικόπουλο και έμεινε ανάπηρος από 
τα βασανιστήρια. Συλλαμβάνονται και πολιτικά 
πρόσωπα και φυσικά, μεταξύ αυτών και ο 
Ευάγγελος Αβέρωφ.

Αντιτορπιλλικό «ΒΕΛΟΣ»

Κυβερνήτης ο Αντιπλοίαρχος Νίκος Παππάς, 
απουσιάζει σήμερα, αλλά είναι εδώ το «ΒΕΛΟΣ». 
Ενημερώνεται στην Κρήτη για την ακύρωση του 
κινήματος, αλλά και από το ΓΕΝ του συνιστούν 
να προσέχει γιατί υπάρχουν περίεργες κινήσεις. 
Αποπλέει και συναντά την Νατοϊκή δύναμη. Έχει 
πάρει τις αποφάσεις του. Ζητά από τον Τούρκο 
Διοικητή ανεφοδιασμό εν πλω για να έχει πλήρη 
φόρτο καυσίμων, αποσπάται και πλέει προς 
Ιταλία. Αγκυροβολεί στο FIUMICINO της Ρώμης. Ο 
αιφνιδιασμός είναι πλήρης και εκδηλώνονται 
κινήσεις πανικού από το καθεστώς.  

Ο Πρέσβης της Ελλάδος στη Ρώμη και Αξιω-
ματικοί του Στρατηγείου της Νεαπόλεως σπεύδουν 
με την ελπίδα να μεταπείσουν τον Κυβερνήτη και 
να περισώσουν τα προσχήματα. Μάταιος κόπος. Ο 
Κυβερνήτης και 31 μέλη του πληρώματος αποβι-
βάζονται και ζητούν πολιτικό άσυλο. Ο Αντιπλοί-
αρχος Νίκος Παππάς δίνει συνέντευξη σε όλα τα 
διεθνή μέσα ενημέρωσης και τα δίκτυα τηλεορά-
σεως. Και : 

• Καταγγέλλει ότι Έλληνες Αξιωματικοί έχουν 
συλληφθεί και βασανίζονται στην ΕΣΑ.

• Καταγγέλλει ότι οι Ε.Δ. δεν συντάσσονται με 
τους πραξικοπηματίες, καταρρίπτοντας το μύ-
θο ότι οι Ε.Δ. στηρίζουν το καθεστώς.

Είναι ενδεικτικά τα σκίτσα και τα πρωτοσέλιδα 
της εποχής που είναι ανηρτημένα στο καρρέ 
των Αξιωματικών του Α/Τ «ΒΕΛΟΣ» και είναι 
χαρακτηριστικό το σκίτσο με το άγαλμα του 
Παπαδόπουλου που γκρεμίζεται από το «ΒΕΛΟΣ». 
Ο εξωτερικός παράγων και το ΝΑΤΟ ασκούν 
έντονες πιέσεις. Σταματούν οι συλλήψεις 
και στις 22 Αυγούστου 1973 – μετά ένα 
ψευτοδημοψήφισμα – δίνεται Γενική Αμνηστία. 
Αποφυλάκιση των συλληφθέντων και μαζί με 
αυτούς αποφυλακίζονται εκατοντάδες πολιτικοί 
κρατούμενοι.

Στις 4 Σεπτεμβρίου περνάμε στις εγκαταστά-

σεις της Ναυτικής Σχολής Πολέμου στο Βοτανικό, 
πειθαρχικό με το ερώτημα της Αποτάξεως. Σε μία 
αίθουσα οι Μάχιμοι και σε άλλη οι Μηχανικοί. 
Απόταξη «παμψηφεί» η ετυμηγορία, στέρηση του 
βαθμού και μετάπτωση στην κατηγορία «Ναύτης 
άνευ ειδικότητος», κατακρατούν τα βιβλιάρια 
υγείας και για να ολοκληρωθεί η γελοιότητα  μας 
διαγράφουν και από την ΑΟΟΑ. Λες και όλη μας η 
έγνοια τότε ήταν τα οικόπεδα του ΑΟΟΑ.        
 Θα ήθελα ειδικά να απευθυνθώ στους 
εν ενεργεία συναδέλφους μας. Άντρες και γυ-
ναίκες και να τους διαβεβαιώσω ότι το Κίνημα 
του Ναυτικού του Μαΐου του 1973, ήταν ένα 
πατριωτικό Κίνημα. Βασιλικοί, αντιβασιλικοί και 
στελέχη διαφόρων πολιτικών πεποιθήσεων, 
συνασπίστηκαν με μοναδικό σκοπό την 
αποκατάσταση της Δημοκρατικής Νομιμότητας. 
Το Κίνημα του Ναυτικού έμεινε μακριά από τα 
κομματικά δρώμενα και τη νομή της εξουσίας. Οι 
Αξιωματικοί του Κινήματος στη Μεταπολίτευση 
διατάχθησαν να επανέλθουν στην ενεργό 
υπηρεσία και χρησιμοποιήθηκαν έντονα στα 
πρώτα δύσκολα χρόνια της Μεταπολίτευσης και 
μέχρι την εδραίωση της Δημοκρατίας.
 Το Κίνημα του Ναυτικού δεν είναι γνω-
στό στο ευρύ κοινό, ίσως γιατί χωρίς να υποτι-
μήσω τους φοιτητικούς αγώνες της Νομικής και 
του Πολυτεχνείου, δεν παρήλασε με λάβαρα στη 
Σταδίου και το Σύνταγμα. Δεν τα χρειαζόμαστε.       

Προτρέπω λοιπόν τους εν ενεργεία Συναδέλ-
φους να διατηρήσουν το πνεύμα του Κινήματος 
του Ναυτικού, όχι σαν επέτειο, αλλά σαν παρα-
καταθήκη μαζί με όλες τις άλλες παρακαταθήκες 
που συνιστούν τις παραδόσεις του Ναυτικού μας!!
Στο Αιγαίο, στην Κύπρο και στην Ανατολική 
Μεσόγειο οι προκλήσεις είναι κρίσιμες και ζωηρές. 
 

Ξέρουμε ότι περνάτε δύσκολα! Σταθείτε όρ-
θιοι και δυνατοί στα δύσκολα και εμείς θα σας 
καμαρώνουμε!!
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ΝΕΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ

Βιβλιοκριτική από τον 
Υποπλοίαρχο (ΕΦ/Ο) Α. Παπαδημητρόπουλο ΠΝ, Υπεύθυνο Ιστορικού Αρχείου ΥΙΝ         
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Το νέο συγγραφικό δημιούργημα του Αντιναυάρχου ΠΝ ε.α. Α. Δημητρακόπουλου «Ιστορία του 
Πολεμικού Ναυτικού 1874-1912», έκδοση του Ναυτικού Μουσείου της Ελλάδας, έρχεται να καλύψει 
ένα μεγάλο κενό στη ναυτική μας ιστορία. Μπορεί η περίοδος μέχρι το 1873 να έχει φωτιστεί κυρίως 
από το έργο του ναυάρχου και ακαδημαϊκού Δ. Φωκά, το μετέπειτα όμως χρονικό διάστημα παρουσιάζει 
σημαντικά κενά και έχει εκτεθεί αποσπασματικά1. 

Η χρονική περίοδος που διατρέχει το νέο αυτό πόνημα παρουσιάζει σημαντικά γεγονότα συνδεδεμένα 
με την εξέλιξη και την πορεία του ελληνικού κράτους. Το διάστημα από το 1874 μέχρι το 1912 εμπεριέχει 
τις εξελίξεις και τις τομές εκείνες που συντελέστηκαν προτού η Ελλάδα εισέλθει στους Βαλκανικούς 
Πολέμους. Η οικονομική κατάρρευση του 1893, ο ελληνοτουρκικός πόλεμος του 1897, η επιβολή του 
Διεθνούς Οικονομικού Ελέγχου το 1898, το κίνημα του Στρατιωτικού Συνδέσμου το 1909 και η ανάληψη 
της πρωθυπουργίας από τον Ελευθέριο Βενιζέλο το 1911 αποτελούν ορισμένες μόνο πτυχές των 
γεγονότων εντός των οποίων παρουσιάζεται η ιστορία του Πολεμικού Ναυτικού κατά την περίοδο αυτή. 

Τα γεγονότα που προβάλλονται δεν περιορίζονται στους πολέμους και τις ναυτικές επιχειρήσεις 
αλλά φωτίζονται και άλλες πτυχές, προσφέροντας έτσι στον αναγνώστη μία σφαιρικότερη εικόνα. 
Περιλαμβάνονται στοιχεία μοναδικά που αφορούν την οργάνωση και τους κανονισμούς, τη δομή 
διοίκησης των δυνάμεων, τους εξοπλισμούς, τη διοικητική μέριμνα, το προσωπικό και την εκπαίδευση, 
τις στολές, τα οικονομικά θέματα, τη δικαστική και την υγειονομική υπηρεσία, τα διάφορα ταμεία, την 
υδρογραφία και τους φάρους. Όλα αυτά τεκμηριώνονται μέσα από ένα πλήθος αρχείων και άλλων πη-
γών που αποτυπώνουν με τον πιο εναργή τρόπο τη μεθοδολογία και το σύστημα με το οποίο εργάστηκε 
ακούραστα ο συγγραφέας για να ενισχυθούν ιστορικά τα γεγονότα που πραγματεύεται. Οι πίνακες 
και τα ευρετήρια που παρατίθενται συμβάλλουν στην ευχερέστερη διαχείριση των ιστορικών αυτών 
πληροφοριών.

Το νέο αυτό σύγγραμμα αποτελείται από δύο τόμους. Η διάκριση αυτή της ύλης δεν είναι μόνο 
χρονική αλλά και λειτουργική καθώς εξυπηρετεί τον αναγνώστη στο να διαχειριστεί ευχερέστερα τις 
πολλές και ποικίλες ιστορικές πληροφορίες που παραθέτει. Έτσι, ο πρώτος τόμος καλύπτει τα γεγονότα 
μέχρι το 1909 ενώ ο δεύτερος ξεκινά με το Κίνημα του Στρατιωτικού Συνδέσμου το 1909 και φτάνει 
μέχρι το 1912. 

1  Αντιπλοιάρχου Δ. Φωκά, Χρονικά του Ελληνικού Β. Ναυτικού. 1833-1873, Γενικό Επιτελείο Ναυτικού, Αθήνα, 1923.
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Επιστολές 
Αναγνωστών

*
Το πρόσφατα δημοσιευμένο άρθρο  “Τα Ναυ-
τικά Οχυρά Αίγινας”  του  Δ. Γκαλών  στη Ν.Ε., 
τεύχος 594, μας έδωσε την ευκαιρία για μία  

ακόμα επίσκεψη “προσκύνημα” στην ιστορική 
αυτή τοποθεσία των Ναυτικών Οχυρών στην 
Νότια Αίγινα.  Ο γράφων, έχει ήδη επιμεληθεί 
στη διάρκεια τις δεκαετίας του 2000, τριών 
δημοσιεύσεων στις σελίδες  του περιοδικού 
«Στρατιωτική Ιστορία», σχετικά με τις οχυρώ-
σεις αυτές στην περιοχή της Πέρδικας και πάντα 
διατηρεί ζωηρό το ενδιαφέρον για το μέλλον 
αλλά και την διάσωση αυτών των σπάνιων για 
την Ελλάδα ιστορικών εγκαταστάσεων.

Η παρατηρησή μου σχετικά με τα αξιόλογα 
ιστορικά στοιχεία που παραθέτει ο κος Γκαλών, 
αφορά τα βαρέα επάκτια πυροβόλα που είχαν 
εγκαταστήσει οι γερμανικές κατοχικές δυνάμεις 
στην περιοχή και συγκεκριμένα για τον τύπο αλ-
λά και το διαμέτρημα των πυροβόλων αυτών 
(σύμφωνα με το άρθρο, 4 πυροβόλα των 150 

mm είχαν εγκατασταθεί στο Ν.Ο. νότιας Αίγινας 
). Όμως, η επιτόπια έρευνα στην περιοχή έδειξε 
ότι διασώζονται οι κατασκευασμένες από μπε-

τόν συνολικά έξι (6) όμοιων θέσεων  περιφε-
ρειακά οχυρωμένων για εγκατάσταση βαρέων 
πυροβόλων, αλλά με διαμέτρημα 155 mm. Το 
διαμέτρημα αυτό αντιστοιχούσε σε πυροβόλα 
γαλλικής κατασκευής από την εποχή του Α’ΠΠ 
(Puteaux), τα οποία μετά  την κατάληψη της 
Γαλλίας  εντάχθηκαν σαν λάφυρα στο γερ-
μανικό οπλοστάσιο με την ονομασία 15,5 cm 
Kanone 418 (f) και χρησιμοποιήθηκαν κυρίως 
στις παράκτιες οχυρώσεις τους στο “Τοίχος του 
Ατλαντικού” αλλά και σε άλλες κατεχόμενες πε-
ριοχές της Ευρώπης.

Απόδειξη για το ανωτέρω συμπέρασμα απο-
τελούν τα εξής στοιχεία:

α)  Ο τρόπος κατασκευής και συγκεκριμένα 
η βάση στήριξης (πρόσδεσης για την απόσβε-
ση της οπισθοδρόμησης λόγω της ανάκρου-
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σης μετα τη βολή), με τις ιδιαίτερου σχήματος  
πακτωμένα στο μπετόν σημείων αγκίστρωσης 
της πλατφόρμας έδρασης του τροχήλατου κι-
λίβαντα κάθε πυροβόλου, (για σύγκριση ο ανα-
γνώστης μπορεί να ανατρέξει στις αντίστοιχες 
φωτογραφίες  εποχής που παρατίθενται, αλλά 
και στις αντίστοιχες της διασωθείσας  από την 
καταστροφή της γερμανικής επάκτιας πυροβο-
λαρχίας “Moltke” στη νήσο Jersey στη Μάγχη) .

β) Από το 2008 
είχε επισημανθεί 
και είχαν δημο-
σιευθεί ανάλογες 
φωτογραφίες, από 
έναν σχεδόν πλήρη 
σωλήνα πυροβόλου 
Puteaux (από τον 
οποίο έχει αποκο-
πεί μεταπολεμικά 
ένα τμήμα από το 
εμπρόσθιο τμήμα 
της κάνης του με 

πυρσό), να βρίσκεται μισοκαλυμένος από τη 
βλάστηση στο εσωτερικό μιας από τις οχυρω-
μένες θέσεις στην νότια Αίγινα!! Επάνω στην 
περιοχή του κλείστρου, όπως διακρίνεται και 
στην φωτογραφία, υπάρχει η εγχάρακτη ονο-
μασία του κατασκευαστή και η χρονολογία κα-
τασκευής του: “ Puteaux  1919 “ !

Με μεγάλη χαρά και ανακούφιση, ο γράφων 
διαπίστωσε κατα την επισκεψή του στη περι-
οχή του Νότιου Ναυτικού Οχυρού Αίγινας στα 
τέλη του παρελθόντος Απριλίου, ότι το μονα-
δικό αυτό για την Ελλάδα  ιστορικό απομεινάρι 
του Β’ΠΠ, εξακολουθεί να παραμένει στο ίδιο 
σημείο, παρά τις προφανείς καταστροφές αλλά 
και τους βανδαλισμούς που έχουν  υποστεί οι 

διασωθείσες οχυρώσεις μεταπολεμικά αλλά και 
στη διάρκεια των τελευταίων ετών.

Σήμερα, που σύμφωνα τουλάχιστον από τις 
πινακίδες σήμανσης που έχουν τοποθετηθεί,  
η περιοχή των Ναυτικών Οχυρών στην Νότια 
Αίγινα παραμένει ως: «Ιδιοκτησία του Ταμείου 
Εθνικού Στόλου», η περισυλλογή απο το σημείο 
αυτό και η διάσωση αυτού του σπάνιου και 
ιστορικού πυροβόλου είναι επιβεβλημένη και 
μάλιστα το συντομότερο δυνατόν! Το ίδιο και η 
διατήρηση / συντήρηση και φύλαξη όλων των 
ιστορικών οχυρώσεων της περιοχής.

Ο γράφων θέτει εαυτόν και τις υπηρεσίες 
του στην διάθεση του ΠΝ σαν επίκουρος στο 
ανάλογο έργο, ανά πάσαν στιγμή.

Γιάννης Τερνιώτης                                                                                                            

Απάντηση Διευθυντού Σύνταξης:
Αγαπητέ κ. Τερνιώτη, σας ευχαριστούμε θερ-
μά για την εμπεριστατωμένη επιστολή και σας 
διαβεβαιώνουμε ότι η ανάδειξη της ιστορικής 
αξίας των Ναυτικών Οχυρών της Αίγινας είναι 
θέμα που απασχολεί σοβαρά το Πολεμικό Ναυ-
τικό. Εκτιμούμε ιδιαίτερα την προσφορά σας για 
συνδρομή και θα έρθουμε σε επαφή μαζί σας 
όταν απαιτηθεί.

*
Στο τεύχος 594 (Δεκέμβριος 2015-Ιανουάριος-
Φεβρουάριος 2016) της Ναυτικής Επιθεώρη-
σης και στην πράγματι εμπεριστατωμένη μελέτη 
του κ. Δ. Γκαλών για «Τα Ναυτικά Οχυρά Αιγί-
νης» θα ήθελα να σχολιάσω τα παρακάτω στην 
παράγραφο που αφορά το ναρκοπέδιο Αιγίνης 
Φλεβών και τα πλοία που βυθίστηκαν από πρό-
σκρουση σε νάρκες.

Γράφει ο κ. Γκαλών:
«Την τύχη των πλοίων της νηοπομπής «Ν/1» 
δεν είχε όμως το από το Βασιλικό Ναυτικό επί-
τακτο περιπολικό - ναυαγοσωστικό «ΜΙΜΗΣ»....
Τις πρωινές ώρες της 29.03.1941 το «ΜΙΜΗΣ» 
(κυβερνήτης Ηλίας Δεγιάννης) πραγματοποιού-
σε περιπολία μεταξύ Τούρλου και του μέσου του 
φράγματος ναρκών, επιτηρώντας το ναρκοπέ-
διο, όταν από άγνωστη αιτία «παραπλανηθέν 
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προσέκρουσε εις νάρκην και εβυθίσθη αύταν-
δρον.»

Εδώ σωστά επισημαίνει ο κ. Γκαλών στην υπο-
σημείωση 27:
«Αν και η αναφορά του Ημ. Πολ (Υ.Ι.Ν.) δηλώνει 
ευθαρσώς οτι το «ΜΙΜΗΣ» βυθίστηκε αύταν-
δρο, άλλες πηγές αναφέρουν ότι υπήρξαν 23 
απώλειες και ότι σώθηκαν τέσσερις από τους 
συνολικά 27 άνδρες του πληρώματος.»

Αν ανατρέξουμε στην «Έκθεση επί της δράσεως 
του ναυτικού κατά τον πολεμον 1940-1944», 
του αντιναυάρχου Δ. Φωκά Τ. Α’ στη σελίδα  
513 γράφει:
«Την δευτέραν νύκτα της επαγρυπνήσεως το 
μόλις επισκευασθέν ναυαγοσωστικόν ΜΙΜΗΣ, 
ενώ περιεπόλει έσωθεν του φράγματος του Σα-
ρωνικού, ανετινάχθη και εβυθίσθη προσκρού-
σαν προφανώς επί νάρκης. Διεσώθησαν μόνον 
5 εκ των 25 ανδρών του πληρώματός του.»

Η παράγραφος αυτή της Εκθέσεως του ναυάρ-
χου Δ. Φωκά επιβεβαιώνει την παρατήρηση του 
κ. Γκαλών ότι το πλοίο δεν απωλέσθη αύταν-
δρον όπως εσφαλμένα πρέπει να συμπεράνου-
με αναγράφεται στο Ημ. Πολ. (ΥΙΝ) και ίσως η 
ΥΙΝ πρέπει να εντοπίσει και να διορθώσει αυτή 
την εγγραφή. 
Μια δεύτερη όμως πηγή για τα πραγματικά γε-
γονότα που αφορούν την βύθιση του «ΜΙΜΗΣ» 
αναφέρεται στο Τεύχος 982 Αυγούστου 2015 
του Περιοδικού «ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΣ» που εκδίδει 
η ΕΑΑΝ.
Στη σελίδα 60 δημοσιεύεται άρθρο του κ. Άρη 
Μπιλάλη με τίτλο «Η Απώλεια του Ναυαγοσω-
στικού «ΜΙΜΗΣ» και στη σελίδα 61 γράφει:

«Στις 20:00 το βράδυ της 28ης Μαρτίου το 
«ΜΙΜΗΣ» αναχώρησε για τη δεύτερη περιπο-
λία του. Κυβερνήτης του «ΜΙΜΗΣ» στη μοιραία 
αποστολή ήταν ο Γεώργιος Κιάφας και το πλή-
ρωμά του αποτελούνταν από 27 άτομα, 15 του 
Εμπορικού Ναυτικού και 12 του Πολεμικού. Ο 
επικεφαλής του πληρώματος του Π.Ν. έφεδρος 
Σημαιοφόρος Ηλίας Ντεγιάννης, είχε τοποθε-
τήσει οπτήρες τόσο στην πλώρη όσο και στην 
πρύμνη ενώ ο ίδιος είχε παραμείνει στη γέφυρα 

του σκάφους. Μισή ώρα μετά τα μεσάνυχτα το 
«ΜΙΜΗΣ» έπλεε στη βόρεια πλευρά του ναρ-
κοπεδίου (έσωθεν του φράγματος, όπως ανα-
φέρει και ο Φωκάς) σε ήρεμη θάλασσα και με 
καλή ορατότητα. Το σκάφος είχε λάβει πορεία 
βορειοανατολική και βρισκόταν στο Ακρωτήριο 
Τούρλος της Αίγινας όταν ακούστηκε ένας υπό-
κωφος κρότος. Από λάθος χειρισμό το ναυα-
γοσωστικό είχε εισέλθη εντός του ναρκοπεδί-
ου με αποτέλεσμα την πρόσκρουσή του σε μια 
νάρκη....

Και στη σελίδα 62:
Από τα 27 μέλη του πληρώματος μόνο πέντε 
κατάφεραν να φθάσουν στη σωσίβια λέμβο που 
επέπλευσε μετά τη βύθιση. Ο ένας από αυτούς 
αργότερα κατέληξε στο Ναυτικό Νοσοκομείο 
Πειραιά. ...
Ένας από τους τέσσερις διασωθέντες ήταν ο 
Σημαιοφόρος Ντεγιάννης ο οποίος κατά την 
κατοχή έδρασε σε αντιστασιακή οργάνωση και 
εκτελέστηκε από τους Γερμανούς, όταν τον συ-
νέλαβαν να στέλνει σήματα με ασύρματο στη 
Μέση Ανατολή.  

Αφορμή για αποστολή αυτού του μηνύματος 
υπήρξε η εσφαλμένη αναφορά του κ. Γκαλών 
στον κυβερνήτη του «ΜΙΜΗΣ». 
Δεν ήταν ο Ηλίας Δεγιάννης όπως γράφει αλλά 
ο Γεώργιος Κιάφας.

Και με την ευκαιρία αναφοράς στον Σημαιοφό-
ρο Ηλία Ντεγιάννη να θυμηθούμε έναν ακόμα 
ήρωα του Πολεμικού Ναυτικού τιμηθέντα μετά 
θάνατον με το Χρυσούν Αριστείον Ανδρείας. 
(Βιογραφικό Λεξικό των Αποφοίτων της Σχόλης 
Ναυτικών Δοκίμων, Τ. 2, σελ. 136) 

Νίκος Μανταδάκης
  

Aπάντηση Διευθυντού Σύνταξης:
Κύριε Ναύαρχε,

σας ευχαριστούμε θερμά για τις πολύτιμες 
επισημάνσεις/διορθώσεις σας αναφορικά με το 
δημοσιευθέν στο περασμένο τεύχος της «Ναυτι-
κής Επιθεώρησης» άρθρο του κ. Δ. Γκαλών για 
«Τα Ναυτικά Οχυρά Αιγίνης». Το άρθρο αυτό πι-
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στεύουμε ότι αγγίζει ένα πολύ ενδιαφέρον μέ-
ρος της ιστορίας του ΠΝ και μάλιστα της όχι και 
τόσο γνωστής στο ευρύ κοινό.

Σχετικά με τα σημεία που εντοπίσατε, θα ήθε-
λα να σας αναφέρω ότι μετά από έρευνά μας, 
διαπιστώσαμε ότι στο Πολεμικό Ημερολόγιο του 
ΠΝ αναγράφεται όντως αύτανδρη βύθιση του 
Ν/Γ «ΜΙΜΗΣ», παραθέτοντας παράγραφο από 
την Αναφορά Πεπραγμένων του Ναυτικού Δι-
οικητού Οχυρών Αιγίνης. Όμως ανατρέχοντας 
στην εν λόγω Αναφορά Πεπραγμένων διαπι-
στώσαμε ότι ο Ναυτικός Διοικητής δεν μιλά για 
αύτανδρη βύθιση του πλοίου. Εικάζουμε, επο-
μένως ότι πρόκειται για εσφαλμένη μεταφορά 
των στοιχείων από την Αναφορά Πεπραγμένων 
στο (25τομο) Πολεμικό Ημερολόγιο. Αναφορικά 
με τον Hλία Ντεγιάννη (και όχι Δεγιάννη, όπως 
σωστά επισημάνατε), όντως συμφωνα με τα 
στοιχεία μας υπήρξε «επικεφαλής του πληρώ-
ματος του ΠΝ» και όχι Κυβερνήτης του επίτακτου 
πλοίου. 

Με σεβασμό

Πλοίαρχος Λ. Τσιαντούλας ΠΝ
Διευθυντής Υπηρεσίας Ιστορίας Ναυτικού

*
Κύριε Πλοίαρχε,

Ευχαριστώ για την απάντηση και τις διευκρινή-
σεις που οπωσδήποτε φωτίζουν τι πραγματι-
κά συνέβη με τη βύθιση του ΜΙΜΗΣ, ασήμαντο 
ίσως γεγονός μέσα στη δίνη του πολέμου.

Το οποίο όμως έφερε στο φως ανακρίβειες 
που αν μη τι άλλο δείχνουν με πόση «καχυπο-
ψία» πρέπει να «διαβάζει» κανείς τα επίσημα 
ντοκουμέντα και όσο μπορεί να τα διασταυρώ-
νει.

Εδώ θα ήθελα να συγχαρώ τον κ. Γκαλών, ο 
οποίος διαβάζοντας στο Πολεμικό Ημερολόγιο τα 
περί της βυθίσεως του ΜΙΜΗΣ, δεν αρκέστηκε σε 
αυτά τα στοιχεία αλλά φαίνεται πως προχώρησε 
σε έρευνα που τον οδήγησε να εκφράσει την αμ-
φιβολία του για το αν απωλέσθη αύτανδρον, στο 
άρθρο του.

Το δεύτερο σημείο για το ποιός ήταν κυβερ-
νήτης (ή μάλλον Πλοίαρχος αφού επρόκειτο 
περί στελέχους του Ε.Ν.) στο «ΜΙΜΗΣ» ομολο-
γώ ότι δεν θα το ενετόπιζα, αν δεν είχα διαβά-
σει πρόσφατα στη ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ εκείνο το 
ωραίο άρθρο του κ. Μπιλάλη για το «ΜΙΜΗΣ».

Ότι ο Η. Ντεγιάννης επέβαινε του πλοίου 
ως επικεφαλής του πληρώματος του Π.Ν. μου 
έφερε στη μνήμη παράλληλες περιπτώσεις την 
περίοδο 1950 - 60 όποτε νεαροί Σημαιοφόροι 
απεσπόντο στα ΘΟΑ (παλιά ναρκαλιευτικά τύ-
που BYMS) με πλήρωμα επίτακτο προσωπικό 
και εκτελούσαν περιπολίες για λογαριασμό της 
«ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ» στα 
ανατολικά νησιά του Αιγαίου για την προστασία 
των ψαράδων και έλεγχο του λαθρεμπορίου. 
(Τα Δωδεκάνησα τότε είχαν ιδιαίτερο τελωνιακό 
καθεστώς).
Οι ...γηραιότεροι θα τα θυμούνται, ένα στάδιο 
πριν αρχίσουν οι περιπολίες τύπου «ΞΙΦΙΑΣ» 
που ασφαλώς θα θυμούνται και οι νεώτεροι.

Νίκος Μανταδάκης
 
*
Κύριε Διευθυντά,

Μετά την ευμενή ανταπόκριση που δώσατε 
στην προηγούμενη επιστολή μου, θα σας απα-
σχολήσω με ένα ακόμη σχόλιο στο  άρθρο «Τα 
υποβρύχια τύπου U και V» του Δημοσιογράφου 
κ. Η. Νταλούμη, που περιλαμβάνεται στο τεύχος 
591 της Ναυτικής Επιθεώρησης.

Στη λεζάντα της φωτογραφίας της σελίδος 
55 γράφεται:
«Τα υποβρύχια «Αργοναύτης» Υ15, ....Η παράτα-
ξη των πληρωμάτων είναι απόδειξη ότι η φω-
τογραφία τραβήχτηκε κατά τη διάρκεια κάποιας 
τελετής.

Αξιοσημείωτα είναι δύο στοιχεία:
(1) Το χρώμα, που είναι γκρίζο, όπως και 

των πλοίων επιφανείας.
(2) Η λευκή κάθετη γραμμή στους πυργί-

σκους, αγνώστου συμβολισμού». 

Η ίδια φωτογραφία (σε μεγαλύτερες  λίγο 
διαστάσεις) είναι και στο κάτω μέρος της σε-
λίδος 79 του δεύτερου τόμου της έκδοσης «Τα 
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Ελληνικά Υποβρύχια» του Ναυτικού Μουσείου 
της Ελλάδος.

Και εκεί μνημονεύεται ότι η φωτογραφία 
είναι τραβηγμένη κατά την τελετή ένταξης του 
Υ/Β «ΠΟΣΕΙΔΩΝ» (Αμερικανικής κατασκευής) 
στο Πολεμικό Ναυτικό το 1958.

Για τα δύο στοιχεία που αναφέρονται στη λεζά-
ντα της σελ. 55 της Ν.Ε. αξίζει να διευκρινισθεί 
ότι:
(1) Για το χρώμα, όπως γράφεται στην έκδοση 
«Τα Ελληνικά Υποβρύχια», η αλλαγή σε μαύρο 
έγινε μετά τον Β΄ ΠΠ.
(2) Για τη λευκή κάθετη γραμμή στα πλευρά 

του πυργίσκου των Υ/Β, η εξήγηση είναι μάλ-
λον απλή. Πρόκειται για μια πάνινη «ποδιά» στο 
πίσω μέρος της σκαλιέρας που ενώνει τον πυρ-
γίσκο με το κατάστρωμα για να μην λερώνεται 
το χρώμα του πυργίσκου από τα υποδήματα του 
προσωπικού που χρησιμοποιεί την εξωτερική 
σκάλα. (Φωτογραφία σελίδος 62, δεύτερου τό-
μου της έκδοσης «Τα Ελληνικά Υποβρύχια»)

Και σε μια άλλη φωτογραφία πάλι στον ίδιο 
τόμο, στη σελ.60, η λευκή ποδιά είναι μαύρη.

Νίκος Μανταδάκης
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Ο Νικόλαος Πάνος γεννήθηκε στην Αθήνα το 1961, όπου δραστηριοποιείται ως εφαρ-
μοσμένος καλλιτέχνης από το 1982. Η σχεδιαστική του κατάρτιση περιλαμβάνει σπουδές 
ζωγραφικής σύνθεσης, σχεδίου και χρώματος στο σπουδαστήριο του ζωγράφου Βασίλη 
Κορκόβελου (1976-1979), στην –τότε–  Σχολή Εφαρμοσμένων Διακοσμητικών Τεχνών 
Βακαλό (με καθηγητή ενδυματολογίας τον Πέτρο Ζουμπουλάκη), αποφοιτώντας από το 
τμήμα Γραφιστικών Εφαρμογών (1979-1982), Product Design στο Ontario College of 
Art & Design (1988-1989) και Βιομηχανικό Σχέδιο στο Κολλέγιο Βακαλό (1989-1990). 
Κομβικό σημείο στην επαγγελματική ενασχόλησή του εδικά με την στρατιωτική και ναυ-
τική ενδυματολογία, απετέλεσε η εικονογράφηση του Κανονισμού Στολών του ΠΝ. 1986 
κατά την διάρκεια της στρατιωτικής του θητείας 1984-1986 (ΗΝ/ΔΒ αποσπασμένος 
από το Α/Τ «ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ» στο Γραφείο Θεμάτων Οργανώσεως Ναυτικού  του ΓΕΝ το 

1985). Από τότε, έχει σχεδιάσει και εικονογραφήσει για διάφορες εκδοτικές εταιρείες στην Ελλάδα και στο 
εξωτερικό, 42 εκδόσεις ιστορικών θεμάτων, ενώ παράλληλα, δραστηριοποιείται και ως ειδικός σύμβουλος 
σε θέματα στρατιωτικής ενδυματολογίας, σε συνεργασία πάντα με ελληνικά και ξένα μουσειακά ιδρύματα, 
για συλλογές και εκθέσεις, καθώς και για εταιρείες κινηματογραφικών/τηλεοπτικών παραγωγών. Σε αυτό 
το πλαίσιο, επιμελήθηκε θέματα στολών και ηθικών αμοιβών στο Μουσείο Σ.Σ.Ε. το 2009, ενώ το 2012, 
σχεδίασε και επιμελήθηκε θέματα αντιγράφων στολών του ΠΝ. για την έκθεση στο Π.Ν.Μ. «Θ/Κ Γ. Αβέρωφ» 
(στο πλαίσιο του εορτασμού των 100 ετών από την έναρξη Βαλκανικών Πολέμων).

Το παρόν τεύχος της Ναυτικής Επιθεώρησης 
συνοδεύεται από ένθετο φυλλάδιο, στο οποίο 
απεικονίζονται παραστατικά από τον σχεδιαστή 
– ερευνητή στρατιωτικής ενδυματολογίας Νίκο 
Πάνο οι στολές του Πολεμικού Ναυτικού κατά 
την διάρκεια του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου και 
περιγράφονται με ιστορικό ερμηνευτικό τρόπο. 
Αναδεικνύεται η εξέλιξη των στολών σε σχέση 
και με τις εθνικές, τις διεθνείς πολιτικές συνθή-
κες αλλά και τις ειδικές ανάγκες. Από αυτήν την 
θεώρηση εξάγεται και η σημασία του κάθε μικρού 
στοιχείου της στολής. Η στολή τελικά είναι κάτι 
προέκυψε από χρόνια προσαρμογής και αλλαγών. 

Η Στολή του Ναυτικού «κουβαλά» μέσα της 
ως ιστορικό φορτίο την ίδια την νέα ελληνική 
ιστορία. Από αυτήν την γνώση συνεπάγεται και 
ο σεβασμός προς την Στολή και τις ιδιαιτερότη-
τές της. Το εν λόγω ένθετο έρχεται να επεξηγή-
σει στα στέλεχη του Ναυτικού το τί φοράει και 
γιατί το φοράει. Η ιστορία έρχεται να επεξηγή-
σει την σημερινή και καθημερινή κατάσταση.

ΣΤΟΛΕΣ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ
ΚΑΤΑ ΤΟΝ Β΄ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΟΛΕΜΟ

1940-1944
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Διατιθέμενες Εκδόσεις Ναυτικού από ΥΙΝ
α/α  ΣΥΓΓραΦεαΣ/ΤιΤΛόΣ  EΤόΣ εΚΔόΣHΣ/εΠανεΚΔόΣΗΣ 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.  ό 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

Θ/Κ αΒερΩΦ, μητρώο Πλοίου................................................................................................................... 2015.......................5,00€
 
Σημ: Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως επικοινωνήσουν με Υιν (τηλ. 210-3484 233, fax 210-3484
234 και e-mail yin_naftep@navy.mil.gr). 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.

 α/α  ΣΥΓΓραΦεαΣ/ΤιΤΛόΣ   
  1.  Τα νέα Όπλα και η στρατηγική και τακτική χρησιμοποίησής τους.

 Αντιναυάρχου ε.α. Γ. Μεζεβίρη ΠΝ

 2.  Τα Πορίσματα του ναυτικού Πολέμου της μεσογείου 1939-1945
 Αντιναυάρχου ε.α. Γ. Μεζεβίρη ΠΝ

 3.  Η μεσόγειος και η Στρατηγική της Σημασία
   Αντιναυάρχου ε.α. Γ. Μεζεβίρη ΠΝ

Εξαντλημένες Εκδόσεις Διαθέσιμες σε Ψηφιακή Μορφή στο 
www.hellenicnavy.gr ➔ Έντυπα Εκδόσεις ➔ Ιστορικά Βιβλία

Διατιθέμενες Ψηφιακές Εκδόσεις Ναυτικού από ΥΙΝ
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Διατιθέμενες Εκδόσεις Ναυτικού από ΠΟΝ

 α/α ΤιΤΛόΣ ΣΥΓΓραΦεαΣ ΤιμΗ
 1.  Θωρηκτό αβέρωφ ............................................................ ..................Ν. Σταθάκης....................................... .................. 15€
 2.  Η δράση του Πν κατά ................................................... .....................Δ. Φωκάς ............................................ ................. 15€
 τον Πόλεμο του 1940-44 (Δίτομο)
 3.  ό 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 όδύσσεια 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.  ό Στόλος του αιγαίου 1912-1913. ................................... ..................Δ. Φωκάς ............................................. .................. 7€
 Έργα και ημέραι
24.  Το ναυτικό στην ιστορία των ελλήνων (4τομο) ............. ..................Μ. Σίμψας .......................................... .................. 73€
25.  Βιογραφικό Λεξικό των αποφοίτων ΣνΔ ....................... ..................Α. Δημητρακόπουλος
 Tόμοι 1-2, οι Τάξεις Eισόδου 1884 – 1950...................................................................................... ..................................... 15€
 Tόμος 3, οι Τάξεις Eισόδου 1951 – 1973 ..................................................................................... ..................................... 8,50€
26.  ιστορικό Φωτογραφικό Λεύκωμα Σχολής...................... ...................Ε. Σφακτός .......................................... .................  8€
 ναυτοπαίδων – ΣΔΥν – ΣμΥν 1946 – 2000
27.  Υδραίοι Πρόδρομοι και ναυμάχοι του ’21 ...................... ..................Δ. Λισμάνης ......................................... .................. 7€
28.  Aρμενίζοντας τα πέλαγα των ναυτικών ......................... ..................M. Mάστρακας ................................. ................... 15€
 αναμνήσεων
29.  ιστορικόν περί Φάρων των Eλληνικών Aκτών................ ..................Σ. Λυκούδης ................................... ................... 5,50€
30. ιστορία της ΣνΔ μετά συναφών γεγονότων, 1971 - 2010 ...............Μ. Μάστρακας ..................................................... 15€ 

31.  «ναύαρχος Παύλος Κουντουριώτης (1855-1935)  ...........................Α. Διαμαντής  ................................... ......................5€
 μια ψυχογραφική προσέγγιση

Σημ: Η έκδοση με α/α 24, 26, 27, 28 διατίθεται από εααν. Η έκδοση με α/α 27 διατίθεται και στο Σ.α./ΣμΥν. 
Το α/α 4 διατίθεται και από το ΤεΣ.
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ΕΠΕΤΕΙΟΛΟΓΙΟ ΠΟΛΕΜΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ
ΙΟΥΝΙΟΥ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

20/7/1974. Στις 20 Ιουλίου του 1974 το αρματαγωγό «Λέσβος» με Κυβερνήτη τον Πλωτάρχη Ελευθέ-
ριο Χανδρινό σφυροκοπεί επί δύο ώρες το φρούριο της Πάφου στην Κύπρο, τον τουρκικό θύλακα Μούτ-
ταλου. Το αποτέλεσμα είναι η πλήρης εξουδετέρωση των ισχυρών εχθρικών δυνάμεων. Στη συνέχεια, ο 
Χανδρινός εκτιμώντας σωστά τον κίνδυνο προσβολής του πλοίου του από την Τουρκική Αεροπορία, αντί 
να πλεύσει προς δυσμάς στη Ρόδο, ακολουθεί νοτιοδυτική πορεία προς τις λυβικές ακτές παραπλανώντας 
τους Τούρκους που ήδη είχαν εξέλθει προς αναζήτησή του. Η μελετημένη αυτή κίνηση του Χανδρινού 
διασώζει το πλοίο του και παράλληλα δημιουργεί σύγχυση στο Τουρκικό Γενικό Επιτελείο με αποτέλεσμα 
να βυθιστεί από την Τουρκική Αεροπορία το αντιτορπιλικό Kocatepe και να χαθούν 13 Αξιωματικοί και 
64 άνδρες του πληρώματός του. Εκτός από το Kocatepe, άλλα δύο τουρκικά αντιτορπιλικά, το Adatepe 
και το M. Fevzi Cakmak, υφίστανται σοβαρές και μικρότερες ζημιές αντίστοιχα.

20/7/1974. Ο Υποπλοίαρχος Ελευθέριος Τσομάκης, Διοικητής της Ναυτικής Βάσης στη Κερύνεια το 
1974, το πρωί του Σαββάτου της 20ης Ιουλίου 1974 βγαίνει με δύο τορπιλακάτους, τις Τ1 και Τ3, για 
να αντιμετωπίσει τον Τουρκικό Στόλο σε μία επιχείρηση αυτοκτονίας. Η Τουρκική Αεροπορία χτύπησε 
πρώτα την Τ1, η οποία έπαθε σοβαρές ζημιές με αποτέλεσμα να αναγκαστεί να προσαράξει. Ο Τσομά-
κης, ο οποίος ήταν κυβερνήτης της Τ3, απτόητος πήρε θέση βολής, όταν χτυπήθηκε από την Τουρκική 
Αεροπορία και από τα πυροβόλα εχθρικού αντιτορπιλικού. Πέθαναν όλοι οι επιβαίνοντες του πλοίου εκτός 
από έναν, τον Αρχικελευστή Διονύσιο Μαγέτο.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

31/8/1923. Κατάληψη Κέρκυρας από τον Μουσολίνι. Ο Μουσολίνι με αφορμή την δολοφονία στη 
Κακαβιά της Ηπείρου του Ιταλού Στρατηγού Tellini και τεσσάρων συνοδών του, βομβάρδισε και κατέλαβε 
την Κέρκυρα. Το
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ΣTOIXEIA  ΣYNΔPOMHTH

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

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

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

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

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

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

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

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

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 σύμ-
φωνα με το έγγραφο ΓΕΝ/ΔΕΔΗΣ Φ.800/05/05 από 6 Σε-
πτεμβρίου 2005. Η εγγραφή ιδιωτών, νομικών προσώπων 
και πολιτικού προσωπικού Π.Ν. υλοποιείται ως ακολούθως: 
Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να καταθέσουν την ετή-
σια συνδρομή τους στον λογαριασμό 437.00.2001.000022  
Alpha Τράπεζας (χωρίς χρέωση εξόδων κατάθεσης) IΒΑΝ GR 
061404370437002001000022, 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.

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΝΑΥΤΙΚΟΥ

«ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ»
ΜΑΡΚΟΝΙ 20 – ΒΟΤΑΝΙΚΟΣ
104 47 ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛ: 210-3484 243 ΦΑΞ: 210-3484 234
e-mail: yin_naftep@navy.mil.gr

Η επανεγγραφή/διαγραφή των συνδρομητών υλοποιείται 
κατόπιν αίτησης των ενδιαφερομένων στην ΥΙΝ εντός του 
μηνός Οκτωβρίου, για τη συνδρομή του επόμενου έτους.

A ITHΣH EΓΓPAΦHΣ ΣYNΔPOMHTH

Ανακοίνωση:
Στο πλαίσιο περιστολής των λειτουργικών εξόδων έκδοσης - διανομής του περιο-
δικού «Ναυτική Επιθεώρηση» θα θέλαμε να ενημερώσουμε τους κκ συνδρομητές 
που είναι εν ενεργεία στελέχη του ΠΝ ότι από το επόμενο τεύχος (Ιουνίου-Ιουλίου-
Αυγούστου 2016) το περιοδικό «Ναυτική Επιθεώρηση» θα αποστέλλεται υπηρεσιακά 
απ΄ ευθείας στις υπηρεσίες που αυτοί υπηρετούν αντί της μέχρι σήμερα αποστολής 
του μέσω ΕΛΤΑ στις οικίες τους. Για όλους τους υπόλοιπους συνδρομητές θα εξα-
κολουθήσει ο μέχρι τώρα τρόπος διανομής.

Η Επιτροπή Σύνταξης
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