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Ακολουθείστε μας στο facebook για να 
ενημερώνεστε έγκαιρα για τις δραστηριότητες και τις 

εκδηλώσεις της ΥΙΝ

Αγαπητοί συνάδελφοι, αγαπητοί αναγνώστες,

Η κυκλοφορία του παρόντος τεύχους συμπίπτει με το τέλος του 2017. Για αυτό, μαζί με τις ευχές μας 
για ένα νέο έτος ευτυχές και δημιουργικό, σας προσφέρουμε ως ένθετο, το ημερολόγιο του Πολεμικού 
Ναυτικού για το 2018. Είναι μια κίνηση, η οποία έγινε για πρώτη φορά πέρυσι και επαναλαμβάνεται, 
λόγω της πολύ μεγάλης αποδοχής εκ μέρους των αναγνωστών. Στο ημερολόγιο, που κοσμείται από 
σπάνιες ιστορικές φωτογραφίες από το αρχείο της ΥΙΝ, θα βρείτε και το ετήσιο επετειολόγιο του Πολε-
μικού Ναυτικού.  

Από αυτό το τεύχος εγκαινιάζουμε μια συνεργασία με τον Αυστραλό ιστορικό, συγγραφέα και αρθρο-
γράφο Jim Claven, ο οποίος ειδικεύεται στα θέματα συμμετοχής Αυστραλών και Νεοζηλανδών, σε πολε-
μικές επιχειρήσεις στον ελληνικό χώρο.  Για αρχή δημοσιεύουμε το άρθρο του με τίτλο  «Επιστροφή από 
την Κόλαση» που πραγματεύεται την αιχμαλωσία στρατιωτικού προσωπικού των Συμμαχικών Δυνάμεων 
σε στρατόπεδα συγκέντρωσης στη Θεσσαλονίκη κατά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο.

Επίσης, δημοσιεύουμε την εργασία του κ. Ε. Πουλιάση με θέμα: «Το ταξίδι του ευδρόμου «Ναύαρχος 
Μιαούλης» στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο το 1884», η οποία έλαβε το 1ο βραβείο στον διαγωνι-
σμό μελετών του περιοδικού.

Σε αυτό το τεύχος φιλοξενείται επίσης κείμενο του Πλωτάρχη Εμμανουήλ Μουρτζάκη ΠΝ, Επιτελούς 
της Ελλάδος στη UNIFIL/HQ, στο οποίο περιγράφεται το πώς η ιστορία ενός σύγχρονου ελληνικού πο-
λεμικού πλοίου, της ΤΠΚ «ΜΥΚΟΝΙΟΣ», που ευρισκόταν πρόσφατα στο Λίβανο στα πλαίσια αποστολής,  
συνδέεται με την οικογένεια του Πρέσβη της Ελλάδος στην περιοχή, κ. Θ. Πασσά και μέσω αυτής με την 
ίδια την πόλη της Βηρυτού και τις περιπέτειες των Ελλήνων στρατιωτικών που διέφευγαν στην Μέση 
Ανατολή για την συνέχιση του πολέμου κατά του Άξονα.

Ένα ακόμα δημοσίευμα σε αυτό το τεύχος αποτελεί σπάνιο ντοκουμέντο. Απόσπασμα από το ημε-
ρολόγιο του ιλάρχου Κενάν Μεσσαρέ, υιού και υπασπιστή του Αρχιστρατήγου Χασάν Ταχσίν Πασά, στο 
οποίο καταγράφεται η εντύπωση που προκάλεσε στους Οθωμανούς αξιωματούχους ο τορπιλισμός του 
θωρηκτού Φετχί Μπουλέντ από το τορπιλοβόλο 11 με κυβερνήτη τον Υποπλοίαρχο Νικόλαο Βότση.

Το ναυτικό γεγονός που εντυπωσίασε περισσότερο το τρίμηνο που μας πέρασε ήταν αναμφισβήτητα η 
μετάβαση του θρυλικού «Αβέρωφ» στη Θεσσαλονίκη και η ενθουσιώδης αλλά και συγκινητική αντίδραση 
του κοινού της Βόρειας Ελλάδος. Αρκετές σελίδες του περιοδικού μας καλύπτουν αυτό το θέμα.

Στο τεύχος αυτό δεν λείπουν φυσικά και οι μόνιμες στήλες: «Ιστορικά Παραλειπόμενα» «Αναμνήσεις 
από την ζωή στο ΠΝ» και «Ειδήσεις από το Περισκόπιο». 

Το 2017 υπήρξε για την «Ναυτική Επιθεώρηση» ένα πολύ παραγωγικό έτος. Το περιοδικό ανανέωσε 
και εξέλιξε την ύλη του, ενώ συνεχίστηκε η κυκλοφορία ενθέτων. Η χρονιά κλείνει με μία ακόμα εκδοτική 
μας κίνηση: Με την 2η έκδοση του βιβλίου «1900. Οι περιπέτειες του Παύλου Κουντουριώτη στον πρώτο 
υπερατλαντικό πλου με το Εύδρομο ΝΑΥΑΡΧΟΣ ΜΙΑΟΥΛΗΣ» των Στέφανου Μίλεση και Αντιπλοιάρχου Πα-
ναγιώτη Τριπόντικα ΠΝ. Η ενθουσιώδης υποδοχή της πρώτης έκδοσης είχε ως αποτέλεσμα την εξάντλησή 
της. Αναμένουμε και η δεύτερη έκδοση να γίνει αποδεκτή με τον ίδιο τρόπο. 

Η προσπάθειά μας για βελτίωση του περιοδικού και των εκδόσεών του θα συνεχιστεί με αμείωτο 
ρυθμό και το νέο έτος. Για αυτό το λόγο οι απόψεις και προτάσεις των αναγνωστών μας είναι όχι μόνο 
καλοδεχούμενες αλλά αναγκαίες για να συνεχίσει η «Ναυτική Επιθεώρηση» να είναι ο ισχυρός έντυπος 
δεσμός των στελεχών του Πολεμικού Ναυτικού. 

                                                                                                  Η Επιτροπή Σύνταξης. 

Όσοι επιθυμούν να λαμβάνουν ενημερώσεις για τις δραστηριότητες της ΥΙΝ μπορούν να αποστείλουν 
το email τους στο yin_istarx@navy.mil.gr.





Εκδηλώσεις
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ
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Την Πέμπτη 05 Οκτωβρίου 2017, το Θ/Κ «Γ. ΑΒΕΡΩΦ» απέπλευσε από τη μόνιμη θέση 
ελλιμενισμού του στη Μαρίνα Φλοίσβου και έπλευσε για το λιμένα Θεσσαλονίκης.

Σκοπός του πλου ήταν το Θ/Κ «Γ. ΑΒΕΡΩΦ», το «Θωρηκτό της νίκης» να βρεθεί κοντά 
στους κατοίκους της Βόρειας Ελλάδας, ώστε να έχουν την ευκαιρία να το επισκε-
φθούν και να γνωρίσουν από κοντά το ένδοξο πλοίο το οποίο συνέδεσε άρρηκτα το 
όνομά του με τη διαμόρφωση της νεότερης ελληνικής ιστορίας χωρίς ουδέποτε να 
γνωρίσει την ήττα.

Στο πλαίσιο του κατάπλου και της παραμονής του Θ/Κ «Γ. ΑΒΕΡΩΦ» στη Θεσσαλο-
νίκη, πέραν των εκδηλώσεων «ΒΟΤΣΕΙΑ 2017» και της καθιερωμένης συμμετοχής 
τμημάτων του Πολεμικού Ναυτικού στην παρέλαση της επετείου της 28ης Οκτωβρί-
ου, διοργανώθηκε σειρά εκδηλώσεων, οι οποίες μεταξύ άλλων περιελάμβαναν, επί-
σκεψη Σχολείων και ξενάγηση επί του πλοίου, συμμετοχή της μπάντας του Πολεμικού 
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Ναυτικού σε συναυλίες στον προβλήτα ελλιμενισμού του Θ/Κ «Γ. ΑΒΕΡΩΦ» και στο 
Βασιλικό Θέατρο, ιστιοπλοϊκούς αγώνες με συμμετοχή τοπικών ναυταθλητικών συλ-
λόγων, έκθεση αφιερωμένη στο Ναύαρχο Βότση, ημερίδα με θέμα “Το Τρισχιλιετές 
Μέγα της Θαλάσσης Κράτος”, και επίδειξη από Ομάδα Υποβρύχιων Καταστροφών σε 
θαλάσσιο χώρο του λιμένα Θεσσαλονίκης.

Δείτε τα βίντεο από τον πλου του Θ/Κ «Γ. ΑΒΕΡΩΦ» 
στη Θεσσαλονίκη
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Την Τετάρτη 20 Σεπτεμβρίου 2017, πραγματοποιήθηκε εκδήλωση, προς τιμήν 
των Αξιωματικών των τριών κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων και των ιδιωτών που 
συμμετείχαν στο Κίνημα του Ναυτικού το Μάιο του 1973, επί του Πλωτού Ναυτικού 
Μουσείου Θ/Κ «Γ. ΑΒΕΡΩΦ», παρουσία της η Α. Ε. Πρόεδρου της Δημοκρατίας κ. κ. 
Προκόπη Παυλόπουλου.

Η εκδήλωση συνδιοργανώθηκε με το Ναυτικό Μουσείο Ελλάδος, με την ευκαιρία 
της έκδοσης του βιβλίου «Οι άνθρωποι του Κινήματος του Ναυτικού. Μάιος 1973» 
του Αντιναύαρχου ε.α. Ιωάννη Παλούμπη ΠΝ, ενώ στο χώρο φιλοξενήθηκε έκθεση 
σκιαγραφημένων προσωπογραφιών των συμμετασχόντων στο Κίνημα, φιλοτεχνη-
μένων από το σκιτσογράφο κ. Γεώργιο Ψαρρόπουλο. 

Στην εκδήλωση παρέστησαν η Πολιτική και Στρατιωτική ηγεσία, Επίτιμοι Αρχηγοί 
ΓΕΝ και ΑΣ, τα μέλη του Ανώτατου Ναυτικού Συμβουλίου, μέλη της Ένωσης Ελλήνων 
Εφοπλιστών, οι εν ζωή καθώς και οι συγγενείς των αποθανόντων συμμετεχόντων 
στο Κίνημα του Ναυτικού.

Χαιρετισμό απηύθυναν η Α.Ε Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ.κ. Προκόπης Παυλό-
πουλος, ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας κ. Πάνος Καμμένος, ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ Ναύαρ-
χος Ευάγγελος Αποστολάκης ΠΝ, και ο Αρχηγός ΓΕΝ Αντιναύαρχος Νικόλαος Τσού-
νης ΠΝ.
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Την Πέμπτη 21 Σεπτεμβρίου 2017 πραγματοποιήθηκε η τελετή εγκαινίων αίθου-
σας διδασκαλίας στη Σχολή Ναυτικών Δoκίμων, η οποία φέρει το όνομα «Υποπλοι-
άρχος Αναστάσιος Τουλίτσης ΠΝ», σε ένδειξη τιμής προς τον ηρωικώς πεσόντα κατά 
την εκτέλεση καθήκοντος στη νήσο Κίναρο Αξιωματικό. Η αίθουσα αποτελεί δωρεά 
της κ. Άννας Μαχαίρα, συζύγου του Υποπλοίαρχου Αναστάσιου Τουλίτση ΠΝ εις μνή-
μην του.

Στη τελετή παρέστησαν ο Αρχηγός ΓΕΝ Αντιναύαρχος Νικόλαος Τσούνης ΠΝ, ο 
Αρχηγός Στόλου Αντιναύαρχος Ιωάννης Παυλόπουλος ΠΝ, μέλη του Ανώτατου Ναυ-
τικού Συμβουλίου (ΑΝΣ) και η οικογένεια του ηρωικώς πεσόντως.

Στην συνέχεια τελέσθηκε Ορκωμοσία Νεοκαταταγέντων Ναυτικών Δοκίμων, στην 
οποία χοροστάτησε ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Πειραιώς κ. Σεραφείμ και πα-
ρέστησαν συγγενείς και φίλοι των νέων Ναυτικών Δόκιμων. Συνολικά ορκίστηκαν 
σαράντα ένα (41) Ναυτικοί Δόκιμοι (37 άνδρες και 4 γυναίκες), εκ των οποίων εννέα 
(9) Κύπριοι και δύο (2) Ιορδανοί.
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Τετάρτη 04 Οκτωβρίου έως την Πέμπτη 05 Οκτωβρίου 2017, Ο Αρχηγός ΓΕΝ Αντιναύαρχος 
Νικόλαος Τσούνης ΠΝ, συνοδευόμενος από τον Αρχηγό Στόλου Αντιναύαρχο Ιωάννη Παυλό-
πουλο ΠΝ, επέβη στη φρεγάτα «ΣΑΛΑΜΙΣ» όπου ενημερώθηκε για την εξέλιξη της άσκησης 
‘’ΠΑΡΜΕΝΙΩΝ 2017’’ και παρακολούθησε δραστηριότητες επιχειρησιακής εκπαίδευσης του 
Στόλου στην περιοχή του νοτιοανατολικού Αιγαίου, στο πλαίσιο της εν λόγω άσκησης.

Η Εθνική διακλαδική άσκηση η οποία διεξήχθη από 29 Σεπτεμβρίου έως 6 Οκτωβρίου 2017 
σε ολόκληρο τον ελλαδικό χώρο, σχεδιάστηκε και διευθύνθηκε από το ΓΕΕΘΑ.

Στην άσκηση, εκτός από το ΓΕΕΘΑ, τα Γενικά Επιτελεία και τις Μείζονες Διοικήσεις με τις υπο-
τεταγμένες μονάδες, συμμετείχαν και φορείς του Πολιτικού Τομέα.
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Κύριοι σκοποί της ασκήσεως ήταν:
• Η εξέταση και αντιμετώπιση της δημιουργουμένης από τις διεθνείς εξελίξεις κατάστα-

σης, στο εγγύς και ευρύτερο περιβάλλον της χώρας μας.
• Η εφαρμογή διαδικασιών διοίκησης και ελέγχου Ενόπλων Δυνάμεων και η βελτίωση 

του επιπέδου ελέγχου και διεύθυνσης των επιχειρήσεων.
• Η εξάσκηση των Ενόπλων Δυνάμεων στη σχεδίαση και διεξαγωγή διακλαδικών επιχει-

ρήσεων καθώς και η διατήρηση και προαγωγή της μαχητικής ικανότητας τους.
• Η ενεργοποίηση του συστήματος χειρισμού κρίσεων και η εφαρμογή σχεδίων στην ορ-

γάνωση και λειτουργία υπηρεσιών Παλλαϊκής Άμυνας και Πολιτικής Σχεδίασης Έκτακτης 
Ανάγκης (ΠΑΜ-ΠΣΕΑ).

• Η ενεργός συμμετοχή και η επιχειρησιακή εκπαίδευση μονάδων Εθνοφυλακής.
• Η εφαρμογή και ο έλεγχος διαδικασιών σχεδίων επιστράτευσης και επίταξης.



Την Κυριακή 15 Οκτωβρίου 2017, ο Αρχηγός ΓΕΝ Αντιναύαρχος Νικόλαος Τσούνης 
ΠΝ παρέστη στις εορταστικές εκδηλώσεις «ΒΟΤΣΕΙΑ 2017», που διοργανώθηκαν από 
το Πολεμικό Ναυτικό, προς τιμήν του Ναύαρχου Νικόλαου Βότση, στη Θεσσαλονίκη.

Στο πλαίσιο των εκδηλώσεων ο Αρχηγός ΓΕΝ τις μεσημβρινές ώρες κατέθεσε στε-
φάνι στο άγαλμα του Ναύαρχου Βότση. Ακολούθως σήμανε την εκκίνηση των ιστι-
οπλοϊκών αγώνων, όπου συμμετείχαν τοπικοί ναυταθλητικοί σύλλογοι. Επιπρόσθετα 
τις βραδινές ώρες κήρυξε τα εγκαίνια έκθεσης για το Ναύαρχο Βότση στο Πολεμικό 
Μουσείο Θεσσαλονίκης (ΠΜΘ).

Τη νύχτα της 18ης Οκτωβρίου 1912, ο Υποπλοίαρχος Νικόλαος Βότσης Κυβερνήτης 
του «Τορπιλοβόλου 11» εισήλθε στον Θερμαϊκό κόλπο και βύθισε με τορπίλη το Θω-
ρηκτό «Φετχί Μπουλέντ» του Οθωμανικού στόλου. Η τολμηρή αυτή επίθεση, εντός 
του σημαντικότερου λιμένα της πρωτεύουσας της Μακεδονίας, που θεωρείτο απολύ-
τως ασφαλής, κατάφερε μεγάλο πλήγμα στο ηθικό του Οθωμανικού στόλου, εξυψώ-
νοντας αντιστοίχως το φρόνημα των πληρωμάτων του Ελληνικού στόλου, αλλά και 
του Ελληνικού λαού γενικότερα.

Τέλος, το Σάββατο 14 και την Κυριακή 15 Οκτωβρίου 2017, η μπάντα του Πολεμικού 
Ναυτικού παιάνισε σε δρόμους της Θεσσαλονίκης.
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Tην Τρίτη 17 έως την Παρασκευή 20 Οκτωβρίου 2017, ο Αρχηγός ΓΕΝ Αντιναύαρ-
χος Νικόλαος Τσούνης ΠΝ συμμετείχε στο 11o Περιφερειακό Συμπόσιο Θαλάσσιας 
Ισχύος (Regional SeaPower Symposium – RSS 2017), το οποίο διεξήχθη στη Βενετία.

Στο φετινό Συμπόσιο σημειώθηκε ιστορικό ρεκόρ προσέλευσης με τη συμμετοχή 
Ναυτικών από 47 χώρες του κόσμου, 39 εκ των οποίων εκπροσωπήθηκαν σε επίπε-
δο Αρχηγού. Μεταξύ των συμμετεχόντων ήταν οι Αρχηγοί των Ναυτικών των ΗΠΑ, 
Ηνωμένου Βασιλείου, Γερμανίας, Γαλλίας, Ιταλίας, Ισπανίας, Καναδά, Βραζιλίας, Ισ-
ραήλ, Ιαπωνίας και Ιράν.

Ο Αρχηγός ΓΕΝ είχε επιλεγεί εκ των διοργανωτών ως βασικός ομιλητής, συμμετέ-χο-
ντας σε κοινό πάνελ με τους Αρχηγούς των Ναυτικών των ΗΠΑ, Ηνωμένου Βασιλεί-
ου, Ιαπωνίας, Γερμανίας και Αιγύπτου, με θέμα “Maritime Capacity Building”. 

Στο πλαίσιο αυτό, στην ομιλία του αναφέρθηκε στην ανάγκη ενίσχυσης των λιγότερο 
προηγμένων Ναυτικών, προκειμένου να αναπτύξουν τις απαραίτητες δυνατότητες, 
ώστε να καταστούν ικανά να συνδράμουν στην αντιμετώπιση των κοινών απειλών.



Tην Πέμπτη 26 Οκτωβρίου 2017, τελέσθηκε η παρασημοφόρηση της Πολεμικής Ση-
μαίας του Θ/Κ «Γ. ΑΒΕΡΩΦ» με τον Ανώτερο Ταξιάρχη του Τάγματος του Σωτήρος, 
από την Α. Ε. τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας κ. Προκόπιο Παυλόπουλο επί του Θ/Κ «Γ. 
ΑΒΕΡΩΦ», εν όρμω λιμένα Θεσσαλονίκης.
 
Η Σημαία, η οποία παρασημοφορήθηκε, κυμάτιζε στο ιστό του Θ/Κ «Γ. ΑΒΕΡΩΦ» κατά 
τις νικηφόρες Ναυμαχίες της ΕΛΛΗΣ και της ΛΗΜΝΟΥ, στη διάρκεια των Βαλκανι-
κών Πολέμων, όπου το πλοίο καταναυμάχησε τον Οθωμανικό στόλο. Μετά το τέλος 
των Πολέμων, ο Ναύαρχος Παύλος Κουντουριώτης παρέδωσε τη Σημαία στο Εθνικό 
Ιστορικό Μουσείο, όπου φυλάσσεται μέχρι και σήμερα, παραμένοντας ανάμεσα στα 
ιερότερα εκθέματα.

Στην τελετή παρέστησαν ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας κ. Πάνος Καμμένος ως εκπρό-
σωπος της Κυβέρνησης, ο Αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Άμυνας κ. Δημήτριος 
Βίτσας, οι Αρχηγοί των Κοινοβουλευτικών Κομμάτων ή εκπρόσωποί τους, μέλη της 
Κυβέρνησης, του Κοινοβουλίου και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ 
Ναύαρχος Ευάγγελος Αποστολάκης ΠΝ, ο Αρχηγός ΓΕΝ Αντιναύαρχος, Νικόλαος 
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Στη συνέχεια, ακολούθησε επίδειξη μονάδων του Πολεμικού Ναυτικού, με συμμετοχή 
της φρεγάτας «ΝΑΒΑΡΙΝΟΝ», ενός ελικοπτέρου τύπου S70B Aegean Hawk, ομάδων/
σκαφών της Διοίκησης Υποβρύχιων Καταστροφών καθώς και ενός ελικοπτέρου CH-
47D Chinook του Στρατού Ξηράς, στη θαλάσσια περιοχή πλησίον της θέσης ελλιμενι-
σμού του Θ/Κ «Γ. ΑΒΕΡΩΦ». Την ανωτέρω επίδειξη παρακολούθησε πλήθος κόσμου, 
ευρισκόμενο κατά μήκος της παραλιακής οδού της Θεσσαλονίκης.

Τσούνης ΠΝ, οι Αρχηγοί των Γενικών Επιτελείων των Ενόπλων Δυνάμεων και Σω-
μάτων Ασφαλείας ή εκπρόσωποί τους, οι Θρησκευτικές, Δικαστικές και Πρυτανικές 
αρχές ή εκπρόσωποί τους καθώς και εκπρόσωποι του Επιχειρηματικού κόσμου της 
Θεσσαλονίκης.

Δείτε τα βίντεο από την παρασημοφό-
ρηση Θ/Κ Γ. ΑΒΕΡΩΦ και την επίδειξη 
μονάδων του ΠΝ στη Θεσσαλονίκη



Την Τρίτη 31 Οκτωβρίου 2017, ο Αρχηγός ΓΕΝ Αντιναύαρχος Νικόλαος Τσούνης ΠΝ 
επέδωσε «Επιβράβευση Αριστείας - Εξαίρετων Πράξεων» σε τέσσερα (4) στελέχη 
του Πολεμικού Ναυτικού, διότι πέραν και άνω των προβλεπομένων υπηρεσιακών 
τους καθηκόντων και επιπλέον του προβλεπομένου ωραρίου, η απόδοση τους υπε-
ρέβη το καλώς εννοούμενο καθήκον.

Ειδικότερα, επιδόθηκε η «Επιβράβευση Αριστείας-Εξαίρετων Πράξεων» στους:
Σημαιοφόρο (Ε) Δημήτριο Γεωργάκη ΠΝ και Μόνιμο Πολιτικό Υπάλληλο Α΄ βαθμού 
Νικόλαο Πετσάβα, που υπηρετούν στο Ναύσταθμο Κρήτης, διότι σχεδίασαν, υλοποί-
ησαν και ολοκλήρωσαν επιτυχώς την εγκατάσταση και δοκιμή του συστήματος πα-
ραμετρικής παρακολούθησης και επιτήρησης των εγκαταστάσεων και πλοίων της 
Διοίκησης και Βάσης Ταχέων Σκαφών. Με αυτόν τον τρόπο παρέχεται η δυνατότητα 
ενεργοποίησης, παρακολούθησης και επιτήρησης ζωτικών συστημάτων, εγκαταστά-
σεων και πλοίων σε πραγματικό χρόνο με ιδιαίτερα χαμηλό κόστος για το Πολεμικό 
Ναυτικό.

Ανθυπασπιστή (ΗΝ/ΡΕ) Αλέξανδρο Λάη, που υπηρετεί στην κανονιοφόρο «ΠΟΛΕΜΙ-
ΣΤΗΣ», διότι με δική του πρωτοβουλία προέβη στην επιτυχή εγκατάσταση ραντάρ 
ναυτιλίας τύπου SIMRAD καθώς και συστήματος Ναυτιλίας και Πλοήγησης (ECDIS) 
τύπου ORCA MASTER G2, επί του πλοίου, αναβαθμίζοντας το έργο του προσωπικού 
της γέφυρας και του κέντρου επιχειρήσεων.
Ανθυπασπιστή (ΗΝ/ΡΕ) Κωνσταντίνο Μαρτζίκο, που κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας 
του στην κανονιοφόρο «ΜΑΧΗΤΗΣ», με δική του πρωτοβουλία συνέταξε εμπεριστα-
τωμένη μελέτη επαύξησης των επιχειρησιακών δυνατοτήτων των κανονιοφόρων και 
εγκατέστησε το σύστημα Automatic Dependent Surveillance-Broadcast στα πλοία 
της Διοίκησης Πλοίων Επιτήρησης με εξαιρετικά χαμηλό οικονομικό κόστος για το 
Πολεμικό Ναυτικό.

Το Γενικό Επιτελείο Ναυτικού έχει καθιερώσει τα τελευταία έτη το θεσμό της επιβρά-
βευσης και της ανάδειξης της αριστείας και των εξαίρετων πράξεων των στελεχών 
του Πολεμικού Ναυτικού, ως ελάχιστη αναγνώριση στο πρόσωπό τους.
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Την Πέμπτη 2 Νοεμβρίου 2017, πραγματοποιήθηκαν στη θαλάσσια περιοχή νοτιο-
ανατολικά ν. Ρόδου, οι δραστηριότητες της ημέρας διακεκριμένων επισκεπτών (DV 
Day), της διακλαδικής άσκησης Ελλάδας – Αιγύπτου «ΜΕΔΟΥΣΑ 5», επί της Φρεγάτας 
«ΕΛΛΗ» και του Ελικοπτεροφόρου ANWAR EL SADAT.



Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Πάνος Καμμένος, συνοδευόμενος από τον Αρ-
χηγό ΓΕΕΘΑ Ναύαρχο Ευάγγελο Αποστολάκη ΠΝ και τον Αρχηγό ΓΕΝ Αντι-
ναύαρχο Νικόλαο Τσούνη ΠΝ, παρέστη στο μνημόσυνο για τους πεσόντες 
του Πολεμικού Ναυτικού που πραγματοποιήθηκε στη Ναυτική Βάση «Κανελ-
λόπουλος».
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Την Πέμπτη 21 Σεπτεμβρίου 2017, πραγματοποιήθηκε παρουσίαση με θέμα “ΚΑΡ-
ΤΕΡΙΑ, το πρώτο ατμοκίνητο πλοίο στην ιστορία που χρησιμοποιήθηκε σε πολεμικές 
επιχειρήσεις και η διαρκής παρουσία του στο Ναύσταθμο Σαλαμίνας», παρουσία Αρ-
χηγού ΓΕΝ Αντιναύαρχου Νικόλαου Τσούνη ΠΝ.

Στην παρουσίαση ο ομιλητής κ. Μιχάλης Λεφαντζής, αρχιτέκτονας μηχανικός του 
Υπουργείου Πολιτισμού, τεκμηρίωσε με επιστημονικό τρόπο ότι στο κτίριο της Κί-
νησης Λιμένος του Ναυστάθμου Σαλαμίνας, βρίσκονται οι αυθεντικοί λέβητες και 
τμήματα στήριξης των μηχανών του πλοίου, κατασκευής 1820-1825.
Σκοπός της παρουσίασης ήταν η ανάδειξη των τμημάτων του ιστορικού πλοίου “ΚΑΡ-
ΤΕΡΙΑ” το οποίο αποτέλεσε το πρώτο πλοίο παγκοσμίως με μηχανοκίνητη πρόωση, 
που έλαβε μέρος σε πολεμικές επιχειρήσεις. 

Στην παρουσίαση παρέστησαν στελέχη από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, στελέχη 
από το Υπουργείο Εξωτερικών, μέλη του ΑΝΣ καθώς και μέλη της πανεπιστημιακής 
κοινότητας.



Έκθεση Μεθ΄ Ορμής Ακαθέκτου

Η φορητή εκπαιδευτική έκθεση "Μεθ' Ορμής Ακαθέκτου", το περασμένο τρίμηνο 
συνέχισε με επιτυχία το ταξίδι της προσελκύοντας εκατοντάδες μικρούς και μεγά-
λους επισκέπτες. Μετά το Ναυτικό Μουσείο Κρήτης (Αύγουστος) φιλοξενήθηκε στη 
Σκιάθο από 11 μέχρι 17 Σεπτεμβρίου, στο πλαίσιο των εκδηλώσεων μνήμης για την 
βύθιση του υποβρυχίου «ΚΑΤΣΩΝΗΣ». Κατόπιν η έκθεση φιλοξενήθηκε στην Λέρο 
από τις 23 έως 27 Σεπτεμβρίου στο πλαίσιο των εκδηλώσεων μνήμης για τη βύθιση 
του Αντιτορπιλικού «Β. ΟΛΓΑ».
     

Από 26 έως 28 Οκτωβρίου η έκθεση παρουσιάστηκε στην Θεσσαλονίκη μέσα στο 
Αρματαγωγό «ΛΕΣΒΟΣ» στο πλαίσιο της διακλαδικής έκθεσης των Ενόπλων Δυνάμε-
ων. Τέλος από (από 14 έως 18 Νοεμβρίου) η έκθεση παρουσιάστηκε στη Ρόδο  

Επόμενοι σταθμοί: Τήνος (από 25 έως 29 Νοεμβρίου) και Σχολή Ναυτικών Δοκί-
μων (από 6 έως  8 Δεκεμβρίου). 

Φωτογραφίες από την έκθεση «Μεθ' Ορμής Ακαθέκτου». Επάνω από τη Σκιάθο και δεξιά από τη Λέρο, το 
Αρματαγωγό «ΛΕΣΒΟΣ» στη Θεσσαλονίκη και Ρόδο.





Tη Δευτέρα 13 έως την Παρασκευή 17 Νοεμβρίου 2017 ο Αρχηγός ΓΕΝ Αντιναύαρ-
χος Νικόλαος Τσούνης ΠΝ πραγματοποίησε επίσημη επίσκεψη στις Ηνωμένες Πολι-
τείες Αμερικής κατόπιν πρόσκλησης του ομολόγου του Admiral John M. Richardson 
USΝ, Chief of Naval Operations (CNO).
Πιο συγκεκριμένα, συναντήθηκε με τον Υπουργό Ναυτικού Richard Spencer, τον Αμε-
ρικανό ομόλογό του Admiral John M. Richardson USΝ και τον Αναπληρωτή Διευθυντή 
της Υπηρεσίας Άμυνας, Ασφάλειας και Συνεργασίας (Defence Security Cooperation 
Agency) Gregory Kausner.



Φωτογραφίες από τη συμμετοχή του πλοίου γενικής υποστήριξης «ΠΡΟΜΗΘΕΥΣ» 
και της επιβαίνουσας διευρυμένης διακλαδικής υγειονομικής ομάδας στο πρόγραμμα 
προληπτικής ιατρικής αναβαθμισμένης δυνατότητας για την πρωτοβάθμια περίθαλψη 
των κατοίκων νησιών του Αιγαίου, που πραγματοποιήθηκε από Τετάρτη 08 έως Τρίτη 
14 Νοεμβρίου 2017, στο πλαίσιο στήριξης των κατοίκων της νησιωτικής Ελλάδας.



Την Δευτέρα 16 Οκτωβρίου 2017, πραγματοποιήθηκε στην Αίθουσα "Αντιναυάρχου 
Δημητρίου Φωκά" της Υπηρεσίας Ιστορίας Ναυτικού διάλεξη με θέμα "Πελοπον-
νησιακός Πόλεμος, η Ναυτική του διάσταση". Μίλησαν ο καθηγητής κος Νικόλαος 
Χατζηιωακείμ και ο συγγραφέας κος Παναγιώτης Φουράκης. Συντονιστής ήταν ο 
Αντιπλοίαρχος Κλεάνθης Κυριακίδης ΠΝ. Τόσο οι εξαίρετοι διαλέκτες όσο και η ενερ-
γητική συμμετοχή του κοινού, συντέλεσαν σε μια ακόμα υψηλού επιπέδου εκδήλωση.
Σκοπός αυτών των εκδηλώσεων της ΥΙΝ είναι να αποτελέσουν πόλο έλξης για όλους 
όσους έχουν αγάπη για την Ναυτική Ιστορία και γενικότερα τον Ναυτικό Πολιτισμό.
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Τώρα στις γιορτές το καλύτερο δώρο για 
μικρούς και μεγάλους είναι ένα βιβλίο της 
Υπηρεσίας Ιστορίας Ναυτικού.

Βιβλία καλαίσθητα, άρτια επιστημονικά και 
σε χαμηλές τιμές με σκοπό η ναυτική μας 
ιστορία να γίνει προσιτή σε κάθε οικογένεια.

Διατίθενται από την ΥΙΝ, το ΠΝΜ Θ/Κ «Γ. ΑΒΕΡΩΦ», τον ΠΟΝ, το Ναυτικό 
Μουσείο Κρήτης  και στα σημεία πώλησης χαρτών της Υδρογραφικής 

Υπηρεσίας (Παπαρρηγοπούλου 2 - Πλατεία Κλαυθμώνος - Αθήνα, 
Ακτή Μουτσοπούλου 66 - Πειραιάς) 
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Όποιος επισκέπτεται τη Θεσσαλονίκη, μαγνητίζε-
ται από την εντυπωσιακή της προκυμαία. Το λι-
μάνι και ο παραλιακός πεζόδρομος έχουν γράψει 
ιστορία. Τα καλαίσθητα της κτήρια, οι εκκλησίες 
και τα αρχαία μνημεία που ξεκινούν από το κά-
στρο, σε οδηγούν στη θάλασσα.

Εδώ, 76 χρόνια πριν, χιλιάδες στρατιώ-
τες των Συμμαχικών Δυνάμεων – μετέπειτα 
αιχμάλωτοι πολέμου – βάδισαν κάτω από τα 
άγρυπνα βλέμματα των Γερμανών κατακτητών. 
Είχαν έρθει να υπερασπιστούν την Ελλάδα – 
πολλοί από την Αυστραλία και τη Νέα Ζηλανδία 
– όμως είχαν ηττηθεί. Επρόκειτο για στρατιώ-
τες που, μετά από γενναίους αγώνες ενάντια 

σε αντίξοες συνθήκες και τεχνικά ανώτερες 
δυνάμεις, δεν τους είχαν αφήσει ελεύθερους. 
Οι Γερμανοί κατακτητές τους μετέφεραν σε ένα 
από τα πιο κακόφημα στρατόπεδα συγκέντρω-
σης αιχμαλώτων πολέμου, το Dulag 183, όπως 
το ονόμαζαν οι ίδιοι, το οποίο βρισκόταν στην 
ανατολική πλευρά της Θεσσαλονίκης. Αυτό, θα 
γινόταν μετέπειτα το μεγαλύτερο στρατόπε-
δο συγκέντρωσης αιχμαλώτων πολέμου στην 
Ελλάδα, στο οποίο θα φυλακίζονταν σχεδόν 
όλοι οι στρατιώτες των Συμμαχικών Δυνάμεων, 
αναμένοντας τη μεταφορά τους στη Γερμανία.
Πέρσι, επισκέφθηκα τη Θεσσαλονίκη για να 
βρω το πρώην στρατόπεδο συγκέντρωσης 

Αιχμάλωτοι, δραπέτες και οι συνεργοί τους στο στρα-
τόπεδο αιχμαλώτων της Θεσσαλονίκης, το δεύτερο 
Παγκόσμιο Πόλεμο.

Επιστροφή από την κόλαση

Σιδηροδρομικός Σταθμός Θεσσαλονίκης – όπου έφτασαν πολλοί 
Στρατιώτες των Συμμαχικών Δυνάμεων. Προπολεμική καρτ ποστάλ. 
Πηγή: Διαδίκτυο

Του Τζιμ Κλέιβεν, Ιστορικού. Μετάφραση από την αγγλική:  Ελεάννα Μιχέλη

Ο Τζιμ Κλέιβεν είναι συγγραφέας και πτυχιούχος ιστορίας στο το Πανεπιστήμιο Μονάς, από το οποίο 
έχει αποκτήσει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης. Είναι πρώην κυβερνητικός σύμβουλος σε θέματα 
Βετεράνων, είναι γραμματέας στην Επιτροπή Μνήμης Λήμνου – Καλλίπολης, που εδρεύει στη Μελβούρ-
νη, μέλος του Συντονιστικού Συμβουλίου Μνήμης για την Μάχη της Κρήτης, στη Μελβούρνη και επίτιμο 
μέλος της Ένωσης Θεσσαλονικέων «Ο Λευκός Πύργος». Επί του παρόντος, ερευνά τις διασυνδέσεις 
ΑΝΖΑΚ με την Ελλάδα στους δύο παγκόσμιους πολέμους και πραγματοποιεί σχετικά ταξίδια μνήμης στην 
Ελλάδα. Θα ήθελε να ευχαριστήσει τον Συνταγματάρχη Παναγιώτη Τζηρίδη από το Πολεμικό Μουσείο 
Θεσσαλονίκης, για τη βοήθεια που του παρείχε στην έρευνά του, στο στρατόπεδο αιχμαλώτων πολέμου 
στην Θεσσαλονίκη. Μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον Τζιμ στο email: jimclaven@yahoo.com.au.
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και να ερευνήσω την ιστορία του. Η τοποθεσία 
του στρατοπέδου της Θεσσαλονίκης παρέμε-
νε μυστική, ωστόσο, χάρη στο Συνταγματάρχη 
Παναγιώτη Τζηρίδη από το Πολεμικό Μουσείο 
Θεσσαλονίκης, κατάφερα να εντοπίσω το στρα-
τόπεδο, ακόμα και μερικά εγκαταλελειμμένα 
καλύβια, που στέγασαν εκατοντάδες αιχμάλω-
τους Αυστραλούς και στρατιώτες των Συμμα-
χικών Δυνάμεων την περίοδο του δευτέρου 
Παγκοσμίου Πολέμου. Σήμερα, ανήκουν στη 
στρατιωτική βάση του ΝΑΤΟ.

Το παρόν άρθρο διηγείται την ιστορία του 
στρατοπέδου αυτού, των αιχμαλώτων πολέ-
μου που φυλακίσθηκαν εκεί, καθώς και όσων 
δραπέτευσαν με την αρωγή του τοπικού πλη-
θυσμού. Οι ιστορίες των αιχμαλώτων και των 
συνεργών τους του Dulag 183, όπως και οι 
ιστορίες των Ελλήνων αγωνιστών του 1941 
και της πολυετούς κατοχής της Ελλάδας, είναι 
ιστορίες πόνου, ηρωισμού και ανδρείας. Είναι 
ιστορίες που πρέπει να ειπωθούν.

Στην αιχμαλωσία
Στο τέλος της ελληνικής εκστρατείας τον Ιούνιο 
του 1941, περίπου 27.000 στρατιώτες των Συμ-
μαχικών Δυνάμεων παρέμειναν στην Ελλάδα ως 
αιχμάλωτοι πολέμου. 5.109 από αυτούς ήταν 
Αυστραλοί.

Στην Ελλάδα και την Κρήτη, οι τελικές δια-
ταγές για παράδοση δίνονταν συχνά στις ακτές 
εκκένωσης, όπως τα λιμάνια της Καλαμάτας και 
των Σφακίων. Όταν τα τελευταία πλοία μεταφο-
ράς στρατιωτών έφευγαν, εκδίδονταν διαταγές 
παράδοσης. Τα στρατεύματα άρχισαν να κατα-
στρέφουν ή να αχρηστεύσουν τα όπλα τους και 
ήρθαν σε επαφή με διακεκριμένους Γερμανούς 
για να δοθεί η διαταγή παράδοσης.

Οι στρατιώτες είχαν συχνά τη δυνατότητα, να 
προσπαθήσουν να διαφύγουν της σύλληψης και 
αυτό ήταν μία γενναία απόφαση. Ωστόσο, παρά 
την υποστήριξη και τη βοήθεια των Ελλήνων, η 
διαφυγή για πολλούς από τους στρατιώτες ήταν 
μάταιη.

Για εκείνους που έμειναν πίσω, τους κυρί-
ευαν συναισθήματα της ήττας και της αιχμαλω-
σίας. Τα απομνημονεύματα ενός εργάτη απο-
καλύπτουν συναισθήματα ενοχής και ντροπής, 
κυρίως επειδή απογοήτευσαν τους συντρόφους 

τους, συναισθήματα απόλυτης ματαιότητας. Ακό-
μη, μερικοί από αυτούς αυτοκτόνησαν.

Η στιγμή της σύλληψης θα μπορούσε να 
είναι επικίνδυνη, ωστόσο μαρτυρίες από την 
Ελλάδα αποκαλύπτουν το αντίθετο. Σε πολλές 
περιπτώσεις, οι νικητές πήραν τους ηττημένους 
αιχμαλώτους με ειρηνικές διαθέσεις. Ένας εργά-
της ανέφερε πως ένας αλεξιπτωτιστής από τους 
κατακτητές περίμενε και άφησε τους Αυστρα-
λούς να παραδώσουν τα όπλα τους πριν τους 
οδηγήσει στην αιχμαλωσία. Ένας άλλος θυμά-
ται ότι κάποιος από τους κατακτητές του έδω-
σε λίγη γαλέτα και λίγο κορν-μπιφ και σχολίασε 
ότι «αυτή ήταν μία μικρή πράξη μεγαλοψυχίας, 
συνηθισμένη σε στρατιώτες, μαχόμενους στην 
πρώτη γραμμή». Οι Γερμανοί αποκαλούσαν τους 
νέους αιχμαλώτους ως «Αυστραλέζους», με πε-
ριπαικτική διάθεση. Η εμπειρία της σύλληψης του 
νοτιοαυστραλού Ραλφ Τσέρτσις στη Μονεμβασιά 
και των συντρόφων του ήταν χαλαρή και φιλική: 

«Οι κατακτητές δεν είχαν καμία κακή πρόθε-
ση απέναντι στους πρώην εχθρούς τους, αντιθέ-
τως, τους προσέφεραν τσιγάρα για να χαλαρώ-
σουν, έγνεψαν στους Αυστραλούς να μαζέψουν 
τα λιγοστά τους πράγματα και τους συνόδεψαν 
μέχρι το λοχαγό, ο οποίος, σε σπαστά Αγγλικά, 
ανακοίνωσε τη σύλληψή τους.»

Ένας Βρετανός αξιωματικός συνελήφθη από 
έναν Γερμανό αξιωματικό έξω από την Καλαμά-
τα, μόνο και μόνο για να ανακαλύψει ότι ήταν 
γνωστοί από την προπολεμική εποχή. Ο Γερμα-
νός τον προσκάλεσε σε δείπνο – την επόμενη 
φορά που ο επικεφαλής του θα βρισκόταν σε 
άδεια! Όπως ένας αιχμάλωτος από το ΑΝΖΑΚ 
(στρατιωτικό εκστρατευτικό σώμα Αυστραλών 
και Νεοζηλανδών ) θυμάται «ήταν στρατιώτες 
της πρώτης γραμμής και μας αντιμετώπιζαν σαν 
απλούς στρατιώτες, γιατί ήξεραν πώς έχει η κα-
τάσταση.»

Διαβάζοντας τις αναφορές του Στρατού, τα 
απομνημονεύματα και τα ημερολόγια του τάγ-
ματος, φαίνεται παράξενο να συναντήσει κανείς 
αυτά τα λόγια, που χρησιμοποιούν οι κωμωδίες 
στην τηλεόραση, με την υπερβολική γερμανική 
προφορά: «για εσένα, ο πόλεμος τελείωσε.» 
Αλλά, πράγματι, αυτά τα λόγια εμφανίζονται 
πολύ συχνά, για να είναι αποκύημα της φαντα-
σίας.
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Οι εργάτες κρατούνταν στην αρχή προσω-
ρινά σε διάφορα στρατόπεδα, τα οποία δεν 
ήταν έτοιμα να δεχθούν αιχμαλώτους. Αυτά 
βρίσκονταν συνήθως κοντά σε μέρη όπου τα 
μεγάλα στρατόπεδα συγκέντρωσης στρατευμά-
των είχαν καταληφθεί, όπως στη Λαμία και τη 
Λάρισα, στην κεντρική Ελλάδα, στην Κοκκινιά 
έξω από την Αθήνα, στην Κόρινθο, το Άργος, 
το Ναύπλιο και την Καλαμάτα στην Πελοπόννη-
σο και στο Γαλατά, το Σκινέ και τα Χανιά στην 
Κρήτη. Μερικά από αυτά ήταν παλιοί στρα-
τώνες του ελληνικού στρατού ή στρατόπεδα 
για την κράτηση των Ιταλών αιχμαλώτων. Για 
το σκοπό αυτό, χρησιμο-ποιήθηκαν επίσης τα 
προαύλια σχολείων ή εξοχικές κατοικίες. Όλα 
αυτά τα στρατόπεδα είχαν κοινά χαρακτηριστι-
κά – κακές συνθήκες υγιεινής και ανεπαρκή 
τρόφιμα. Τα στρατόπεδα ήταν πρόχειρα και δεν 
ήταν πολύ ασφαλή. Πολλοί αιχμάλωτοι στρα-
τιώτες των Συμμαχικών Δυνάμεων απέδρασαν 
εύκολα από αυτές τις εγκαταστάσεις και συνα-
ντιόνταν με όσους εξαρχής είχαν διαφύγει της 
σύλληψης.

Προς το βορρά
Αργά, αλλά σταθερά, οι αιχμάλωτοι μεταφέρο-
νταν βόρεια, στη Θεσσαλονίκη. Το ταξίδι τους 
ήταν συχνά βασανιστικό, τα ταξίδια με τρένο 
διακόπτονταν από κενά στη σιδηροδρομική 
γραμμή, που οφείλονταν σε βομβαρδισμούς και 
την έλλειψη τροχαίου υλικού. Οι κουρασμένοι 
και συχνά άρρωστοι ή πληγωμένοι στρατιώτες 
έπρεπε να συνεχίσουν το ταξίδι τους – πολλές 
φορές για εκατοντάδες χιλιόμετρα – με φορτη-
γό ή ακόμη και με τα πόδια. 

Ωστόσο, όπως μεταφέρονταν βόρεια, πολ-
λοί από τους αιχμαλώτους ανέφεραν αργότερα 
την καλοσύνη του τοπικού πληθυσμού και την 
υποστήριξή τους, όταν κάποιοι από αυτούς επι-
χειρούσαν να δραπετεύσουν.

O πυροβολητής Ίαν Ράμσεϊ του 2ου Συ-
ντάγματος Πεζικού από το Τούρακ, ο οποίος 
είχε συλληφθεί στο Ναύπλιο, θυμάται πως οι 
Αυστριακοί φρουροί – αλεξιπτωτιστές προει-
δοποίησαν τον τοπικό πληθυσμό να μείνουν 
μακριά από τους αιχμαλώτους, αυτοί όταν συ-
γκεντρώνονταν στην κεντρική πλατεία του Άρ-
γους. Ωστόσο, παρά τις προειδοποιήσεις, οι Έλ-

ληνες πολίτες λυπήθηκαν τους φυλακισμένους 
συμμάχους που είχαν έρθει να υπερασπιστούν 
την Ελλάδα. Και παρά την έλλειψη τροφίμων, 
έπαιρναν μεγάλο ρίσκο να προσφέρουν κρυφά 
φαγητό στους φυλακισμένους. Ο Ίαν θυμάται 
πως μια ηλικιωμένη γυναίκα είχε ρίξει ένα καρ-
βέλι ψωμί από το παράθυρό της στους φυλακι-
σμένους, όταν αυτοί πορεύονταν στο Άργος. Το 
ψωμί κατασχέθηκε, ο αιχμάλωτος που το έπια-
σε, τιμωρήθηκε και οι Γερμανοί φρουροί απο-
μάκρυναν την ηλικιωμένη γυναίκα. Η τύχη της 
παραμένει άγνωστη. Άλλοι ήταν πιο τυχεροί στο 
να βοηθήσουν τους κουρασμένους στρατιώτες, 
όπως συνεχίζει ο Ίαν: 

«Λίγα λεπτά αργότερα, εμείς περπατούσα-
με ξανά. Όταν ήμαστε κάτω από μια υπόγεια 
διάβαση, μια νεαρή γυναίκα όρμησε από ένα 
σκοτεινό σοκάκι και έριξε ένα πακέτο τσιγάρα 
στην τσέπη μου. Μέσα σε ένα δευτερόλεπτο, 
είχε τρέξει προς το στενάκι και είχε εξαφανιστεί 
στα διπλανά σοκάκια. Οι φρουροί δεν την είχαν 
δει και, αργότερα, έγινα δημοφιλής, όντας μη 
καπνιστής, όταν μοίραζα τα τσιγάρα στους υπό-
λοιπους. Το κορίτσι είχε διακινδυνεύσει φρικτά 
και επώδυνα αντίποινα, δείχνοντας την πίστη 
της στους Συμμάχους και τη συμπάθειά της 
προς τους αιχμαλώτους. Οι Έλληνες είναι καλοί 
σύμμαχοι, πιστοί, γενναίοι και συμπονετικοί».

Μερικοί κρατούμενοι άρπαζαν την ευκαιρία 
να δραπετεύσουν κατά τη μακρά πορεία βό-
ρεια. Ορισμένοι, απλά περίμεναν πίσω από τη 
φάλαγγα και έτρεχαν προς την ελευθερία. Έτσι 
ακριβώς, απέδρασε ο λοχίας από το Αυστραλι-
ανό σώμα στρατού Ρίτσαρντ Τέρνερ, γεννημέ-
νος στο Σύδνεϋ, αφού είχε συλληφθεί στα Μέ-
γαρα. Μαζί με έναν άλλο κρατούμενο, άφησε τη 
φάλαγγα, καθώς διέσχιζε μια απότομη στροφή. 
Άλλοι κρύφτηκαν όπου μπορούσαν κατά τη δι-
άρκεια σύντομων διαλειμμάτων της πορείας, 
ελπίζοντας ότι κανείς δεν θα τους αντιλαμβα-
νόταν, όταν θα ξεκινούσε ξανά η πορεία. Τρεις 
εργάτες από Νέα Νότια Ουαλία κρύφτηκαν 
σε ένα αυλάκι κατά τη διάρκεια μιας στάσης, 
κοντά στη Φλώρινα και ο ανθυπασπιστής Τό-
μας Μπόλτερ, ένας δικηγόρος γεννημένος στο 
Φράνκστον, άφησε τη φάλαγγά του κοντά στη 
Λαμία και κρύφτηκε πίσω από ένα θάμνο.

Όλοι αυτοί οι αιχμάλωτοι πολέμου κατά-
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διαρκούσε περίπου πέντε ημέρες, τα πλοία 
μεταφοράς και τα πλοία νοσοκομεία πλησία-
ζαν την ακτή, για να αποφύγουν τα Συμμαχι-
κά υποβρύχια. Κάποια ταξίδια μπορεί να ήταν 
ευχάριστα. Μια μεγάλη μερίδα ασθενών και 
τραυματιών που έφυγαν από το νοσοκομειακό 
στρατόπεδο της Κοκκινιάς, κοντά στην Αθήνα, 
στα τέλη Αυγούστου του 1941, μεταφέρθηκε 
στις αποβάθρες του Πειραιά, με τη βοήθεια των 
μεγάλων επιβατηγών λεωφορείων. Επι-βιβά-
στηκαν στο Ιταλικό πλοίο νοσοκομείο Γκρα-ντί-
σκα, λαμβάνοντας φροντίδα και φαγητό από το 
ιταλικό ιατρικό προσωπικό. Για άλλους, που τα-
ξίδεψαν στη θάλασσα, το ταξίδι ήταν λιγότερο 
ευχάριστο. Μετά τη μετακίνησή τους προς το 
λιμάνι, οι αιχμάλωτοι κρατούνταν στα αμπάρια 
κατά τη διάρκεια της νύχτας, μερικές φορές και 
για ολόκληρη τη διάρκεια του ταξιδιού, χωρίς 
καθόλου φως, και μοιράζονται το χώρο με 
αρουραίους. Το φαγητό δεν επαρκούσε – αν 
ήταν τυχεροί οι φυλακισμένοι τρέφονταν με 
κορν-μπιφ και γαλέτα κάθε μέρα. Σε άλλους 
έδιναν ωμά ψάρια από τo κατάστρωμα – «ήταν 
σαν να τάιζαν τις φώκιες», θυμάται ένας ερ-
γάτης.

φερναν να αποφύγουν τη σύλληψή τους ξανά 
– αλλά μόνο με τη βοήθεια των κατοίκων. O 
Ρίτσαρντ είχε κρυφτεί με τη βοήθεια Ελλήνων 
χωρικών, στα βουνά νότια της Θεσσαλίας. Ένας 
χωρικός, με το όνομα Καλλίνικος Ιωάννης, από 
το χωριό Λιβανάτες, του προσέφερε καταφύ-
γιο για ενάμιση χρόνο. Ο Ρίτσαρντ εντάχθηκε 
στους Έλληνες αντάρτες. Τρεις εργάτες από τη 
Νέα Νότια Ουαλία βοηθήθηκαν από χωρικούς 
σε όλη την κεντρική Ελλάδα, έως ότου Έλληνες 
αλιείς τους πήγαν από το Βόλο στη Σκιάθο, τη 
Σκύρο, τα Αντίψαρα, τη Σμύρνη και, τέλος, στη 
βρετανική Παλαιστίνη.

Τον Τόμας, τον πήρε στα χωράφια του ένας 
τοπικός αγρότης, για να εργαστεί και για αντάλ-
λαγμα του προσέφερε τροφή και καταφύγιο. 
Μετακινείτο από χωριό σε χωριό, φθάνοντας 
τελικά στην Εύβοια και από εκεί στη Σκύρο, την 
Τουρκία και πίσω στην Αίγυπτο. Κατά την από-
δρασή του, ο Τόμας βοηθήθηκε από το Σταμά-
τιο Κατσάτο στην Εύβοια και από ένα Σκυριανό 
ψαρά, τον Εμμανουήλ Βιργίλου. Παρ’ όλα αυτά, 
η συντριπτική πλειοψηφία των κρατουμένων 
παρέμενε σε αιχμαλωσία.

Όσοι ταξίδευαν στη θάλασσα, το ταξίδι τους 

Γερμανικά τεθωρακισμένα φθάνουν στην προκυμαία της Θεσσαλονίκης, Απρίλιος 1941. Bundesarchiv.
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Ακόμη και στα ταξίδια στη θάλασσα, οι αιχ-
μάλωτοι σκέφτονταν τη διαφυγή. Ο στρατιώτης 
Σαμ Στράττον του τάγματος 2/11 διηγείται πώς 
οι αιχμάλωτοι «πάντα έψαχναν την ευκαιρία για 
να πάνε στην άλλη πλευρά», όταν τα πλοία με-
ταφοράς πλησίαζαν τις ακτές στο δρόμο προς 
Θεσσαλονίκη. Ο υπολοχαγός «Σάντυ» Τόμας, 
διηγείται πως σκόπευε να πάρει τον έλεγχο του 
πλοίου, το οποίο δεν φυλασσόταν καλά, από το 
Ελληνικό πλήρωμα, όμως στη συνέχεια απο-
τράπηκε από αυτή την ενέργεια, όταν τον ενη-
μέρωσαν ότι οι Γερμανοί θα βύθιζαν το πλοίο 
– και τους ανθρώπους που επέβαιναν σε αυτό 
– εάν συνέβαινε αυτό.

Και έτσι, ταξίδεψαν βόρεια, από στεριά και 
από θάλασσα, στην κάποτε όμορφη προκυμαία 
της Θεσσαλονίκης, τη δεύτερη μεγαλύτερη 
πόλη της Ελλάδος.

Η Θεσσαλονίκη
Όταν έφτασαν, είδαν μια πόλη υπό κατοχή. Η 
Θεσσαλονίκη είχε καταληφθεί από το γερμανι-
κό στρατό, στις αρχές Απριλίου του 1941 και 
θα παρέμενε υπό κατοχή μαζί με την υπόλοιπη 
Ελλάδα, για τέσσερα ολόκληρα χρόνια. Από το 
λιμάνι της, οι Γερμανοί κινήθηκαν γρήγορα για 
να καταλάβουν πολλά από τα νησιά του βόρει-
ου και κεντρικού Αιγαίου, συμπεριλαμβανομέ-
νης της Λήμνου και της Λέσβου. Σύντομα, μετά 
το γερμανικό στρατό, θα ακολουθούσε και η 
τρομερή Γκεστάπο, καταλαμβάνοντας το πρώην 
βουλγαρικό Προξενείο.

Οι έγχρωμες φωτογραφίες του Θεόδωρου 
Σίρερ, φωτογράφου του γερμανικού στρατού, 
δεν δείχνουν τίποτα από τη σκοτεινή πλευρά 
της ζωής υπό τη γερμανική κατοχή. Όμως, η 
κατοχή «βάραινε» σε μεγάλο βαθμό τον πλη-
θυσμό. Όπως και στην υπόλοιπη Ελλάδα, ο 
τοπικός πληθυσμός θα υφίστατο τη λεηλασία 
των όποιων προϊόντων και τροφίμων μπορεί 
να είχαν, από τους Γερμανούς στρατιώτες. Ένας 
άλλος φωτογράφος του γερμανικού στρατού, ο 
Φρανζ Βέξλερ, κατέγραψε το συγκεκριμένο γε-
γονός και υπέφερε για αυτό. Σύντομα, Γερμανοί 
και άλλοι κατακτητές του Άξονα θα άρχιζαν και 
επισήμως την επίταξη των τροφίμων και των 
βασικών αγαθών. Καθώς η Ελλάδα είχε χωρι-
στεί σε ζώνες κατοχής με διαφορετικούς κατα-

κτητές, με διαφορετικούς νόμους και κανόνες, 
διακόπηκε η κανονική διανομή τροφίμων και το 
εμπόριο. Η παραγωγή τροφίμων έπεσε κατακό-
ρυφα. Σε πόλεις όπως η Αθήνα και η Θεσσαλο-
νίκη, αυτό σύντομα οδήγησε τους Έλληνες σε 
πείνα και, στη συνέχεια, σε λιμοκτονία.

Ταυτόχρονα, 48.000 πρόσφυγες κατέφυγαν 
στη Θεσσαλονίκη από τη βουλγαρική ζώνη. Μέ-
χρι τον Οκτώβριο του 1941, περίπου 100.000 
κάτοικοι τρέφονταν από τα δημοτικά συσσίτια. 
Σε όλη την Ελλάδα, εκτιμάται ότι  450.000 πο-
λίτες θα πέθαιναν από πείνα και σχετικές ασθέ-
νειες, κατά τη διάρκεια της κατοχής.

Η γερμανική κατοχή της πόλης θα είχε ως 
αποτέλεσμα το σχηματισμό μιας από τις πρώτες 
ομάδες αντίστασης στην Ελλάδα, υπό το όνο-
μα «Ελευθερία». Οι δράσεις της είχαν ως απο-
τέλεσμα να σκοτωθούν πολλοί πολίτες και να 
ενταφιαστούν στο γερμανικό στρατόπεδο συ-
γκέντρωσης, που βρίσκεται στο πρώην στρατό-
πεδο ελληνικού στρατού «Παύλος Μελάς», στα 
δυτικά της πόλης. Πολλά χωριά σε ολόκληρη 
την Μακεδονία και τη Θράκη, όπως η Κορμί-
στα, το Κλειστό, το Αμπελόφυτο και η Κυδωνία, 
υπέστησαν αντίποινα από τους Γερμανούς και 
άλλους κατακτητές του Άξονα.

Τα χρόνια της κατοχής μαρτυρούν επίσης 
τον αφανισμό της μεγάλης εβραϊκής κοινότη-
τας της πόλης. Μια κοινότητα που υπήρχε και 
άνθιζε για εκατοντάδες χρόνια, οι πρόγονοι 
της οποίας είχαν εκδιωχθεί από την Ισπανία 
τον 15ο αιώνα και η οποία διατήρησε τον χα-
ρακτηριστικό Σεφαραδίτικο πολιτισμό και την 
ισπανική γλώσσα, θα εκμηδενιζόταν σχεδόν εξ 
ολοκλήρου, μέσω των γερμανικών απελάσε-
ων, στις αρχές του 1943. Πριν από αυτό, είχαν 
υποστεί περιορισμούς, δημεύσεις περιουσιών 
και καταναγκαστική εργασία – συμπεριλαμ-
βανομένου του διαβόητου δημόσιου εξευτε-
λισμού στην πλατεία Ελευθερίας, τον Ιούλιο 
του 1942 – ο οποίος φωτογραφήθηκε για τις 
επόμενες γενιές από τις γερμανικές αρχές. Το 
μεγάλο εβραϊκό νεκροταφείο – που είχε έκταση 
πάνω από 350 στρέμματα και σε αυτό είχαν 
ενταφιαστεί εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι 
– κατεδαφίστηκε και οι επιτύμβιες στήλες του 
χρησιμοποιήθηκαν για την κατασ-κευή δρό-
μων και άλλων κατασκευών. Από μια κοινό-
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τητα των 50.000 ανθρώπων το 1943,  λιγό-
τεροι από εκατό παρέμειναν κρυμμένοι στην 
πόλη όταν απελευθερώθηκε. Οι κάτοικοι και 
οι οργανώσεις αντίστασης που προσπάθησαν 
να βοηθήσουν τους Εβραίους γείτονές τους, 
αντιμετώπισαν την απειλή αντίποινων από τους 
Γερμανούς. Το Εβραϊκό Μουσείο Θεσσαλονίκης 
είναι μια υπενθύμιση της ακμαίας κοινότητας, 
που οι Ναζί οδήγησαν σε ένα απότομο και βίαιο 
τέλος.

Η άφιξη
Χιλιάδες στρατιώτες των Συμμαχικών Δυνάμε-
ων που ήρθαν στην πόλη αφηγούνται σε πολλά 
απομνημονεύματα και συνεντεύξεις τους, πώς 
έφτασαν στον κεντρικό σιδηροδρομικό σταθμό 
της Θεσσαλονίκης, στο δυτικό άκρο της πόλης. 
Από εκεί, βάδισαν τέσσερα μίλια, κατά μήκος 
της όμορφης προκυμαίας, στον περίφημο Λευ-
κό Πύργο και προς το στρατόπεδο όπου αυτοί 
θα έμεναν. Ο Βρετανός στρατιώτης  Έρνεστ 
Τσάπμαν, του βασιλικού συντάγματος τεθω-
ρακισμένων, αφηγείται την μετάβαση από το 
σταθμό, με τους εξαντλημένους άνδρες που 
αντλούσαν δύναμη από την υπερηφάνεια τους 

και βάδιζαν σε σχηματισμό. σαν να έκαναν πα-
ρέλαση. 

Ένας πληγωμένος στρατιώτης από το ΑΝ-
ΖΑΚ, ο υπολοχαγός Γ.Μ. «Σάντυ» Τόμας από το 
23ο τάγμα της Νέας Ζηλανδίας, έγραψε για την 
άφιξή του στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης, με το 
μικρό μεταγωγικό ατμόπλοιο Κρέτα, στα τέλη 
Οκτωβ-ρίου του 1941, μαζί με 50 ασθενείς 
ΑΝΖΑΚ, οι οποίοι προέρχονταν, επίσης, από το 
νοσοκομειακό στρατόπεδο στην Κοκκινιά:

«Λίγο μετά το μεσημέρι της 30ης Οκτωβ-ρί-
ου, με το χιόνι να σκεπάζει τον Όλυμπο στα 
αριστερά μας, φτάσαμε μέχρι τον κόλπο της 
Θεσσαλονίκης, για να «δέσουμε» στο ιστορικό 
λιμάνι. Πάνω από το λιμάνι, τα πέτρινα τείχη της 
πόλης, οι πύργοι και τα φρούρια που στέκονταν 
στο λόφο, έδιναν μια μεσαιωνική ατμόσφαιρα, 
αλλά γύρω από τις αποβάθρες, τα πράγματα 
ήταν πιο μοντέρνα... Γερμανοί πεζοναύτες, από 
τους οποίους κανένας δεν φαινόταν πάνω από 
18 χρονών, παρήλαυναν στις προβλήτες... όλοι 
φαίνονταν απασχολημένοι... μας οδήγησαν 
κατά μήκος της προκυμαίας, μετά το μεγάλο 
κυκλικό πύργο της Θεσσαλονίκης, και μέσα σε 
λίγα λεπτά, βρισκόμαστε μπροστά από τις πύ-

Η προκυμαία της Θεσσαλονίκης, Δεκαετία του 1930 – όπου οι στρατιώτες των Συμμαχικών Δυνάμεων πορεύτηκαν προς το 
στρατόπεδο. Πηγή: Διαδίκτυο
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λες του στρατοπέδου αιχμαλώτων.»
Ένας άλλος Νεοζηλανδός στρατιώτης που 

έφτασε στη Θεσσαλονίκη από τη θάλασσα, 
ήταν ο ανθυπασπιστής Τζακ Ελσγόρθι από το 
16ο Απόσπασμα Ελαφράς Ύποστήριξης της 
Νέας Ζηλανδίας. Μετά από μέρες στο αμπάρι 
του πλοίου μεταφοράς το οποίο απέπλευσε από 
Αθήνα προς Θεσσαλονίκη, διηγείται ότι πολλοί 
από τους αιχμαλώτους μετά βίας μπορούσαν 
να σταθούν όρθιοι, όταν αποβιβάστηκαν στην 
προκυμαία. Οι αιχμάλωτοι υποχρεώνονταν να 
τρέχουν κατά μήκος της προκυμαίας υπό τα 
βλέμματα του τοπικού ελληνικού πληθυσμού, 
οι οποίοι είχαν διαταχθεί να παρακολουθούν 
την πομπή.  Πολυβόλα όπλα τοποθετήθηκαν σε 
κάθε διασταύρωση. Οποιοσδήποτε πολίτης  – 
άντρας ή γυναίκα –έκανε το λάθος να χαμο-
γελά, να χαιρετά ή να ρίξει λίγο φαγητό στους 
αιχμαλώτους, ξυλοκοπείται από τους Γερμα-
νούς στρατιώτες. Ένας άλλος κρατούμενος, ο 
δεκανέας Ντόναλτ Βατ από το 2/7ο τάγμα πεζι-
κού, αφηγείται πως μια γυναίκα πυροβολήθηκε 
εν ψυχρώ στο δρόμο επειδή προσπάθησε να 
δώσει στους αιχμαλώτους λίγο φαγητό, όταν 
εκείνοι διέσχιζαν την πόλη.

Όταν έφτασε στο στρατόπεδο, ο Τζακ Ελ-

σγόρθι και οι υπόλοιποι κρατούμενοι  διατάχθη-
καν να στέκονται όρθιοι κάτω από τον καυτό 
ήλιο, ενώ οι Γερμανοί  αξιωματικούς έτρωγαν 
το μεσημεριανό τους. Πολλοί φυλακισμένοι κα-
τέρρευσαν.

Το στρατόπεδο αιχμαλώτων της 
Θεσσαλονίκης – Dulag 183
Το «νέο» στρατόπεδο ονομάστηκε Dulag ή αλ-
λιώς στρατόπεδο μεταφοράς 183 και θα γινό-
ταν ένα από τα δύο στρατόπεδα που έλεγχαν 
οι Γερμανοί στην πόλη. Το άλλο, βρισκόταν στο 
χώρο του πρώην στρατοπέδου του ελληνι-
κού στρατού «Παύλος Μελάς». Το στρατόπεδο  
βρισκόταν στην ανατολική Θεσσαλονίκη, στην 
περιοχή όπου βρίσκεται σήμερα το Πολεμικό 
Μουσείο και η στρατιωτική βάση. Η περιοχή 
αποτελούσε στρατιωτική ζώνη από την Τουρ-
κοκρατία, ξεκινούσε από το λιμάνι και εκτεινό-
ταν μέχρι τους λόφους που περιβάλλουν την 
πόλη, σχηματίζοντας ένα μεγάλο ορθογώνιο.

Το στρατόπεδο ήταν πάνω από εκατό ετών, 
καθώς είχε ανεγερθεί κατά τη διάρκεια της ελ-
ληνικής επανάστασης ως στρατώνας του οθω-
μανικού στρατού και, εν συνεχεία, είχε χρησιμο-
ποιηθεί ως στρατώνας του ελληνικού στρατού, 

Το Πολεμικό Μουσείο της Θεσσαλονίκης, στο σημείο όπου βρισκόταν το πρώην στρατόπεδο αιχμαλώτων πολέμου, Dulag 
183. Φωτογραφία: Τζιμ Κλέιβεν 2016
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μετά την απελευθέρωση της πόλης, το 1913. 
Ύπάρχουν αναφορές ότι κατά τη διάρκεια του 
πρώτου Παγκόσμιου Πολέμου, η περιοχή του 
στρατοπέδου είχε χρησιμοποιηθεί ως φυλακή 
για Βρετανούς κρατούμενους.

Από το ξέσπασμα του δευτέρου Παγκοσμίου 
Πολέμου, οι ελληνικές αρχές είχαν χαρακτηρί-
σει τα κτήρια ως ακατάλληλα. Αναρωτιέται κα-
νείς τι πέρασε από το μυαλό των αιχμαλώτων 
των Συμμαχικών Δυνάμεων, όταν έφτασαν εκεί 
και αντίκρισαν τη νέα διαμονή τους – ένα σωρό 
από κατεστραμμένα κτήρια.

Το στρατόπεδο θα λειτουργούσε από το 
Μάιο μέχρι τον Νοέμβριο του 1941, και σε 
αυτό θα κρατούνταν τόσο αξιωματικοί όσο και 
άμαχοι. Τον Μάιο, το στρατόπεδο αποτελού-
ταν από 300 αιχμαλώτους της Κοινοπολιτείας, 
μαζί με 1.600 Γιουγκοσλάβους κρατούμενους. 
Οι αιχμάλωτοι ανήλθαν σε 7.000 τον Ιού-
νιο, καθώς άρχισαν να φτάνουν εκεί τα πρώ-
τα ρεύματα αιχμαλώτων από την Κόρινθο και 
την Πελοπόννησο. Αργότερα, οι αιχμάλωτοι 
που είχαν συλληφθεί στην Κρήτη και σε άλλα 
μέρη της Ελλάδος, θα εντάσσονταν και  εκεί-
νοι στο στρατόπεδο, αυξάνοντας τον πληθυσμό 
του στρατοπέδου, ώσπου έφτασε τους 12.000 
αιχμαλώτους. Η διάρκεια της παραμονής των 
κρατουμένων στο στρατόπεδο ποίκιλε, άλλοι 
έμεναν τρεις ή περισσότερους μήνες, άλλοι 
2-3 εβδομάδες, άλλοι μόνο 36 ώρες. Μερικοί 
Έλληνες αστυνομικοί και πολίτες έμειναν και 
αυτοί στο στρατόπεδο και, συγκεκριμένα, στα 
μπουντρούμια, πολλοί υπό την ποινή του θα-
νάτου, επειδή είχαν βοηθήσει τους φυλακισμέ-
νους Συμμάχους. Μετά από τους έξι μήνες της 
λειτουργίας του, το στρατόπεδο θα αποκτούσε 
τη χειρότερη φήμη.

To στρατόπεδο αιχμαλώτων πολέμου είχε 
έκταση δύο στρέμματα και αποτελείτο από 
πλινθόκτιστους στρατώνες, σειρές από παλιές 
– κυρίως ξύλινες – καλύβες στρατού, στις οποί-
ες διέμεναν οι αιχμάλωτοι και δύο τσιμεντένια 
κτίρια τα οποία χρησίμευσαν για ιατρικές υπη-
ρεσίες. Την περίμετρο του στρατοπέδου συνέ-
θεταν τοίχοι, κτήρια και ένας διπλός φράχτης 
με αγκαθωτό συρματόπλεγμα (κονσερτίνα). Η 
ασφάλεια διατηρείτο από προβολείς, περιπο-
λίες, τρία φυλάκια με σκοπό, φρουρούς στην 

είσοδο του στρατοπέδου, καθώς και στη στέγη 
ενός από τα υπόστεγα του στρατοπέδου. Μέχρι 
το τέλος του Σεπτεμβρίου, όπου ο πληθυσμός 
του στρατοπέδου είχε μειωθεί, οι Βρετανοί και 
οι αιχμάλωτοι της Κοινοπολιτείας θα στεγάζο-
νταν σε τέσσερις στρατώνες σε απόσταση 300 
μέτρων, 200 μέτρα λιγότερα δηλαδή από την 
αρχική μορφή που είχε το στρατόπεδο.

Περιπλανώμενος σήμερα στο σημείο όπου 
βρισκόταν το στρατόπεδο, είναι δύσκολο να 
φανταστεί κανείς πώς τo στρατόπεδο στέγασε 
12.000 αιχμαλώτους.

Οι συνθήκες για τους αιχμαλώτους στο 
στρατόπεδο ήταν άθλιες. Πολλοί από τους 
κρατούμενους έφτασαν εκεί, υποφέροντας 
από τραύματα από τον πόλεμο και τις στερή-
σεις εβδομάδων, στα πρόχειρα στρατόπεδα 
που έμειναν προσωρινά. Τώρα, θα έπρεπε να 
μείνουν σε ένα στρατόπεδο με ανθυγιεινές 
συνθήκες και με ανεπαρκή τρόφιμα. Σύντομα, 
πολλοί θα υπέφεραν από διάφορες ασθένει-
ες και κάποιοι θα πέθαιναν. Ο στρατιώτης Σαμ 
Στράττον από το 2/11ο τάγμα αναφέρει: «Ήταν 
ένα στρατόπεδο – κόλαση».

Η διαβίωση με τα παράσιτα
Η διαβίωση στο στρατόπεδο ήταν το λιγότερο 
ανθυγιεινή. Οι αιχμάλωτοι κοιμόντουσαν στο 
πάτωμα της καλύβας τους χωρίς κλινοσκεπά-
σματα. Οι αρχές του στρατοπέδου πολύ σπάνια 
έως ποτέ παρείχαν κουβέρτες ή κλινοσκεπά-
σματα, για να ξαπλώσουν οι αιχμάλωτοι. Κά-
ποιοι αξιωματικοί είχαν κρεβάτια αλλά, λόγω 
του συνωστισμού, ευνοήθηκε η ταχεία εξάπλω-
ση των παρασίτων και των ασθενειών στους 
αιχμαλώτους. Οι καλύβες ήταν: 

«γεμάτες βρωμιά, και είχαν ψείρες, ψύλλους 
και κοριούς. Σμήνη από μύγες και κουνούπια 
και πολλοί αρουραίοι έκαναν τον ύπνο αδύνατο 
για τους νεοφερμένους αιχμαλώτους».

Ο δεκανέας Ντόναλντ Βατ περιγράφει ότι 
τα έντομα και οι ψείρες μπήκαν στα ρούχα του 
και πέρασαν στο τριχωτό της κεφαλής του. Ο 
ανθυπασπιστής Τζακ Ελσγόρθι περιγράφει τους 
στρατώνες ως εξής:

«Το μέρος όπου κοιμηθήκαμε ήταν ένα μα-
κρύ πέτρινο κτήριο με ξύλινο πάτωμα, το οποίο 
ήταν γεμάτο με αρουραίους και με διάφορα 
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έντομα. Εμείς κοιμόμαστε στο πάτωμα και, το 
βράδυ, υπήρχε ένας συνεχής θόρυβος από 
τους άνδρες που βογκούσαν και στριφογύρι-
ζαν νευρικά. Δεν μπορούσαμε να μείνουμε ακί-
νητοι, καθώς είχαμε φαγούρα στο σώμα μας ή 
προσπαθούσαμε να διώξουμε από τα πρόσω-
πά μας κοριούς, κουνούπια, αράχνες και άλλα 
έντομα.»

O δεκανέας Ρεγκ Κινγκ του τάγματος 2/11 
θυμάται ότι υπήρχαν τόσες πολλές ψείρες που, 

όταν ένας Βρετανός στρα-
τιώτης πέθανε, το παλτό 
που είχε χρησιμοποιήσει ως 
μαξιλάρι, κυριολεκτικά με-
τακινήθηκε από μόνο του, 
στο πάτωμα. Και, παρά την 
επιδρομή των εντόμων, οι 
Γερμανοί χρησιμοποίησαν 

απολυμαντικό και ψέκασαν τους στρατώνες 
μόνο προς το τέλος του διαστήματος, κατά τη 
διάρκεια του οποίου έμεναν οι αιχμάλωτοι στο 
στρατόπεδο.

Σχεδόν κάθε στρατώνας είχε μόνο μία 
βρύση και τέσσερις τουαλέτες, για 250 περί-
που αιχμαλώτους. Οι τουαλέτες ήταν μόλις 
δύο τρύπες σε ένα τσιμεντένιο πάτωμα, πάνω 
από το οποίο οι φυλακισμένοι έπρεπε να γο-
νατίζουν. Η ισορροπία ήταν δύσκολη λόγω της 
ακαταστασίας και το βράδυ τα πράγματα ήταν 
ακόμα χειρότερα, καθώς δεν επιτρεπόταν κα-
νένα φως αναμμένο. 

Ο υπολοχαγός Γ.Μ. «Σάντυ» Τόμας θυμάται 
ότι η έλλειψη δικτύου αποχέτευσης οδήγησε 
στο να γεμίσει το στρατόπεδο από εκατομμύ-
ρια μύγες, σμήνη ολόκληρα, γύρω από τις του-
αλέτες και τα μαγειρεία, τα οποία σχημάτιζαν 
ένα άσχημο μαύρο «σύννεφο», όπου υπήρχαν 
σκουπίδια. Ταυτόχρονα, ψωριάρες γάτες μα-
ζεύονταν γύρω από το στρατώνα. Ένα τέτοιο 
περιβάλλον ήταν συνώνυμο της κακής υγιεινής 
και των ασθενειών.

Διατροφή πείνας
Μαζί με την ήδη αδύναμη κατάστασή τους και 
τις κακές συνθήκες διαβίωσης, τα ανεπαρκή 
τρόφιμα και η έλλειψη νερού, επιδείνωσαν πε-
ραιτέρω την υγεία των αιχμαλώτων. Το φαγητό 
ήταν ένα από τα χειρότερα πράγματα που οι 

αιχμάλωτοι είχαν να αντιμετωπίσουν. Η ημε-
ρήσια διατροφή τους περιλάμβανε τρία τέταρτα 
από μια γαλέτα του ιταλικού στρατού, περίπου 
100 γραμμάρια ψωμί, μερικές φορές μουχλια-
σμένο, ένα πιάτο φακές με «άρωμα» αλογίσιου 
κρέατος και δύο ζεστά ροφήματα γερμανικού 
τσαγιού «δυόσμου». O Αυστραλός αντισυνταγ-
ματάρχης γιατρός Λέσλι Λε Σουέφ, του 2/7ου 
τάγματος ασθενοφόρων της Αυστραλίας, περι-
γράφει τη μερίδα κρέατος ως «σκελετός, με το 
κρέας να έχει απογυμνωθεί από αυτό». Η ώρα 
του γεύματος περιγράφηκε από έναν κρατού-
μενο ως:

«Το κύριο γεύμα της ημέρας δόθηκε στις 
11:30 π.μ. Το ζουμί αυτό που ονομαζόταν σού-
πα, σερβιρίστηκε σε ένα μεγάλο ανοιχτό κιβώ-
τιο που χωρούσε περίπου 100 λίτρα. Το διαυ-
γές υγρό είχε μαγειρικό λίπος στην επιφάνεια 
και μερικά φασόλια στον πάτο. Εκείνος που 
σέρβιρε, ανακάτευε συνεχώς τη σούπα με την 
κουτάλα, όμως λίγοι είχαν την τύχη να βρουν 
μερικά φασόλια στη μερίδα τους».

Μερικοί κρατούμενοι ήταν τόσο πεινασμέ-
νοι, που τσακώνονταν για ένα κομμάτι ψωμί 
μπαγιά-τικο, το οποίο οι Γερμανοί φρουροί έδι-
ναν στα άλογα του στρατοπέδου. Οι αιχμάλω-
τοι έγιναν τόσο πεινασμένοι και απελπισμένοι 
εν καιρώ, που οι εργασίες στους στάβλους του 
στρατοπέδου μετατράπηκαν σε «καλή δουλειά»,  
καθώς τους δινόταν η ευκαιρία να φάνε λίγα 
πίτουρα ή σπόρους δημητριακών – ή ακόμη και 
να πιπιλίσουν κάποιο άχυρο – τα οποία προο-
ρίζονταν για τα άλογα! Ο δεκανέας Ντόναλντ 
Βατ αναφέρει ότι, ως αποτέλεσμα της κακής 
τους διατροφής, οι αιχμάλωτοι αδυνάτισαν και 
έγιναν πιο αδύναμοι από τις διατροφικές ασθέ-
νειες και τις ενοχλήσεις του εντέρου.  Μερικοί 
ακόμη φοβούνταν ότι θα ξεκινούσε ο κανιβαλι-
σμός μεταξύ των αιχμαλώτων.

Μερικοί ντόπιοι προσπάθησαν να δώσουν 
λίγο φαγητό στους αιχμαλώτους, όπως μήλα ή 
ντομάτες. Εάν τους αντιλαμβάνονταν οι Γερμα-
νοί, χτυπούσαν βάναυσα τους ντόπιους με του-
φέκια τους – είτε ήταν άνδρες είτε γυναίκες, 
ανεξαρτήτου ηλικίας. Ωστόσο αργότερα, μετά 
τον Οκτώβριο, ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, 
του οποίου ηγείτο η κα Ριάδη, ζήτησε – και 
πέτυχε – από τους Γερμανούς να διανείμουν 
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τρόφιμα στους αιχμαλώτους, και ύστερα, το 
Νοέμβριο, που το στρατόπεδο ετοιμαζόταν να 
κλείσει, δέματα του Διεθνούς Ερυθρού Σταυρού 
άρχισαν να καταφτάνουν.

Η κακή διατροφή είχε ως φυσικό επακό-
λουθο οι άνδρες να χάσουν αρκετό βάρος, να 
υποστούν υποσιτισμό και τα κρούσματα λιμού 
και της ασθένειας μπέρι-μπέρι να αυξηθούν 
κατά εκατοντάδες. Το βάρος ενός φυλακισμέ-
νου έπεσε από 76 σε μόλις 44 κιλά μέσα σε λί-
γες εβδομάδες. Και, παρά την πληθώρα κρου-
σμάτων, ο Γερμανός στρατιωτικός γιατρός του 
στρατοπέδου αρνήθηκε να αναγνωρίσει ότι οι 
αιχμάλωτοι υπέφεραν από μπέρι-μπέρι. Ωστό-
σο, η έξαρση της ελονοσίας στο στρατόπεδο 
ανάγκασε τις γερμανικές αρχές να χορηγούν 
στους αιχμαλώτους 10 γραμμάρια κινίνο, σε 
καθημερινή βάση.

Όταν το ιατρικό προσωπικό του, υπό κα-
τάληψη, 2/5ου Γενικού Νοσοκομείου της Αυ-
στραλίας έφτασε για μια σύντομη παραμονή 
36 ωρών στο στρατόπεδο το καλοκαίρι, κατέ-
γραψαν τις κακές συνθήκες υγιεινής που επι-
κρατούσαν εκεί. Κατέληξαν στο συμπέρασμα 
ότι οι μερίδες που δίνονταν στους αιχμαλώ-
τους  ήταν σε επίπεδο «λιμοκτονίας, μόνο 1200 
θερμίδων». Αυτό σε σύγκριση με τον μέσο όρο 
των 2.700 θερμίδων που κατανάλωναν οι αιχ-
μάλωτοι πολέμου σε βρετανικά στρατόπεδα. 
Πολλοί φυλακισμένοι, όπως ο λοχίας Ρον Φίλι-
πς του τάγματος 2/6, πίστευαν ότι οι Γερμανοί 
αφήνουν τους αιχμαλώτους  πεινασμένους για 
να μειώσουν τη θέλησή τους για αντίσταση και 
για να τους ελέγχουν ευκολότερα – ένα συμπέ-
ρασμα που υποστηρίζεται από τον επίσημο Αυ-
στραλό γιατρό – ιστορικό του πολέμου. 

Ταυτόχρονα με την κακή διατροφή και τις 
ασθένειες, πολλοί με βαθμό κάτω από του λο-
χία – ακόμη και μερικοί υπαξιωματικοί και αξι-
ωματικοί αψηφώντας τη σύμβαση της Γενεύης 
– είχαν την υποχρέωση να αναλάβουν κάποια 
βαριά εργασία εκτός στρατοπέδου, όπως να 
μεταφέρουν ξύλα σε αποθήκες, να ξεφορτώ-
σουν βαριά σακιά από φορτηγά-τρένα στη βοη-
θητική γραμμή του σιδηροδρομικού δικτύου, να 
σπρώχνουν βαρέλια πετρελαίου βάρους 150 
κιλών στις αποβάθρες, να καθαρίσουν τους 
στάβλους και, τέλος, να σκάβουν με αξίνες και 

φτυάρια. Ξεκινώντας στις 6 το πρωί, οι εν λόγω 
εργασίες είχαν ως αποτέλεσμα πολλοί να αρ-
ρωστήσουν. 

Οι ιατρικές υπηρεσίες 
Οι ιατρικές υπηρεσίες του στρατοπέδου παρέ-
χονταν κυρίως από το ιατρικό προσω-πικό των 
Συμμαχικών Δυνάμεων, οι οποίοι χρησιμοποι-
ούσαν ό, τι φάρμακα είχαν καταφέρει να φέ-
ρουν μαζί τους και πάλευαν να αντιμετωπίσουν 
τις ασθένειες που επικρατούσαν στο στρατόπε-
δο.

Τα δύο κτήρια που παρείχαν ιατρικές υπη-
ρεσίες βρίσκονταν στη γωνία του στρατοπέδου 
και περιβάλλονταν από τοίχο από τούβλα και 
συρματοπλέγματα. Μία καλύβα χρησιμοποιή-
θηκε ως πτέρυγα για τη δυσεντερία και το άλλο 
κτήριο εν μέρει για χειρουργικές επεμβάσεις 
και εν μέρει για ασθενείς. Αυτές οι ιατρικές 
εγκαταστάσεις είχαν αρχικά 65 κρεβάτια τον 
Μάιο, αλλά καθώς ο αριθμός των αιχμαλώτων 
αυξήθηκε, έφτασε τον Ιούνιο τις 160 κλίνες, 
ενσωματώνοντας τον κοντινότερο στρατώνα, 
ένα διώροφο κτήριο. Αυτό το νέο κτήριο χω-
ρίστηκε σε δύο κύριες πτέρυγες στο ισόγειο, 
με έξι μικρά δωμάτια και ένα δωμάτιο ιατρικής 
παρακολούθησης στον επάνω όροφο. Αρχικά, 
στελεχώθηκε από Σέρβους γιατρούς και νοση-
λευτές, οι οποίοι αντικαταστάθηκαν από βρε-
τανικό ιατρικό προσωπικό και προσωπικό της 
Κοινοπολιτείας που έφτασαν στο στρατόπεδο.

Στο νοσοκομείο έλαβαν φροντίδα πάνω 
από 3.000 ασθενείς (μια φορά 800 ασθενείς 

Οι ξύλινες καλύβες του στρατοπέδου. Φωτογραφία από την 
συλλογή του υπολοχαγού Γ.Μ. «Σάντυ» Τόμας. Αντίγραφο 
από τα απομνημονεύματά του «Τόλμα να είσαι ελεύθερος», 
Κάσελ 2010, σελ. 87.
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ταυτόχρονα) και στο δωμάτιο ιατρικής παρα-
κο-λούθησης αντιμετωπίζονταν 400 περιπτώ-
σεις καθημερινά κατά τη διάρκεια του Ιουνίου. 

Μερικοί ιστορικοί αναφέρουν ότι το στρα-
τό-πεδο είχε υψηλό ποσοστό θνησιμότητας, 
καθώς τα κάρα έφευγαν από το στρατόπεδο 
με νεκρούς κάθε μέρα. Ο λοχίας Κιθ Χούπερ 
θυμάται το θλιβερό θέαμα τεσσάρων ή πέντε 
αιχμαλώτων που πέθαιναν κάθε μέρα, κατά 
την παραμονή του στο στρατόπεδο. Ωστόσο, ο 
επίσημος Νεοζηλανδός ιστορικός του στρατο-
πέδου αιχμαλώτων πολέμου εκτιμούσε ότι οι 
θάνατοι στο στρατόπεδο περιορίζονταν σε πε-
ρίπου ογδόντα αιχμαλώτους, αναμφίβολα χάρη 
στις προσπάθειες των γιατρών αξιωματικών 
και των νοσηλευτών των Συμμαχικών Δυνάμε-
ων.

Βιαιοπραγίες και δολοφονίες
Η βιαιότητα των φρουρών και οι παραβιάσεις 
της σύμβασης της Γενεύης για τη μεταχείριση 
των αιχμαλώτων ήταν ένα χαρακτηριστικό γνώ-
ρισμα του στρατοπέδου, όπως ανέφεραν συχνά 
στα απομνημονεύματά τους οι κρατούμενοι. 

Μόλις ο ανθυπασπιστής Τζακ Ελσγόρθι 
έφτασε στη Θεσσαλονίκη,  παρατήρησε μια δια-
φορά για τους φρουρούς. Ενώ εκείνοι που είχαν 
συλλάβει και κρατούσαν τους αιχμαλώτους σε 
άλλα στρατόπεδα, στην Κρήτη, ήταν  στρατιώτες 
της πρώτης γραμμής – κάτι που δείχνει τον σε-
βασμό των αιχμαλώτων προς τους στρατιώτες 
– οι φρουροί στην Θεσσαλονίκη δεν είχαν την 
κατάλληλη σωματική διάπλαση ή ήταν αρκετά 
νέοι για να πάρουν μέρος στη μάχη. Όπως είπε 
ο ίδιος, «οι φρουροί στη Θεσσαλονίκη ήταν απο-
βράσματα δεύτερης κατηγορίας και σαδιστές, 
που εκφόβιζαν τους αιχμαλώτους». Ένας άλλος 
κρατούμενος, o υποδεκανέας Γουέλς από το 
2/6ο   τάγμα, αναφέρει ότι πυροβόλησαν ένα δι-
ψασμένο Βρετανό κρατούμενος στην προκυμαία 
που προσπάθησε να βγει από τη γραμμή για να 
πιει από ένα σωλήνα νερό. 

Στο στρατόπεδο, μερικοί φρουροί πυροβο-
λούσαν αδιακρίτως, ένας Νεοζηλανδός πυρο-
βολήθηκε χωρίς προειδοποίηση και ένας άλλος 
τραυματίστηκε επειδή, υποτίθεται, ότι βρισκόταν 
πολύ κοντά στα συρματοπλέγματα του στρατο-
πέδου. Ο στρατιώτης Ρέι Φέρχιλ του 1ου  Αυ-

στραλιανού σώματος σημάτων θυμάται ότι 
«έπεφταν πολλοί πυροβολισμοί».

Κάποιοι αξιωματικοί που προσπάθησαν να 
κοιμηθούν έξω από τις καλύβες τη νύχτα, κατά-
λαβαν ότι ήταν επικίνδυνο, καθώς θα ήταν ευ-
άλωτοι σε πυροβολισμούς από τους φρουρούς. 
Ο αριθμός των αποδράσεων είχε οδηγήσει 
τους Γερμανούς στο να γίνουν «πολεμοχαρείς», 
οι οποίοι πυροβολούσαν όταν άκουγαν τον πα-
ραμικρό θόρυβο και σε οτιδήποτε κινούταν. Τα 
πτώματα των κρατουμένων, οι οποίοι πυρο-
βολήθηκαν ενώ προσπάθησαν να διαφύγουν, 
έμεναν παρατημένα έως και τρεις ημέρες ως 
προειδοποίηση για τους άλλους, ενώ μερικά τα 
μετακίνησαν στο πεδίο ασκήσεων. 

Μία νύχτα, ένας φρουρός έριξε μια χειρο-
βομβίδα μέσα στην τουαλέτα ενός στρατώνα, 
επειδή κάποιος είχε ανάψει ένα σπίρτο και τρεις 
άνδρες τραυματίστηκαν σοβαρά. Αντί να γίνει 
επίπληξη στο φρουρό, ο διοικητής του στρατο-
πέδου τον συνεχάρη για την πράξη του.

Τουλάχιστον μία φορά, ολόκληρο το στρα-
τόπεδο διατάχθηκε να σταθεί σε σχημα-τισμό, 
από την αυγή ως το σούρουπο, με θερμοκρα-
σία 38 βαθμών Κελσίου. Οι αιχμάλωτοι από την 
ομάδα εργασίας υπόκειντο κραυγές, πράξεις 
εκφοβισμού, κλωτσιές, τους χτυπούσαν ακόμη 
και με τουφέκια.

Οι αρχές του στρατοπέδου δεν ασχολού-
νταν, ούτε έλεγχαν τέτοιες πράξεις βαρβαρό-
τητας και καθυστερούσαν επίτηδες να δώσουν 
άδεια σε αντιπροσώπους της Διεθνούς Επιτρο-
πής Ερυθρού Σταυρού ή σε κάποια άλλη, ου-
δέτερη δύναμη, για να επιθεωρήσουν το στρα-
τόπεδο.

«Ήταν μία κόλαση»
Τα απομνημονεύματα πολλών φυλακισμέ-
νων έχουν άφθονες αναφορές για το  ότι το 
στρατόπεδο έμοιαζε με κόλαση. Ένας εργάτης, 
ο υποδεκανέας Τζορτζ Μπλαντς από το 2/2ο 
τάγμα, αφηγείται ότι οι λέξεις δεν μπορούσαν 
να περιγράψουν τις φοβερές συνθήκες του 
στρατοπέδου. Με την κακή διατροφή, τις άθλιες 
συνθήκες στέγασης, την «επέλαση» των πα-
ρασίτων, τις ασθένειες  και τη βιαιότητα των 
φρουρών, κατέληξε στο συμπέρασμα ότι εάν η 
κόλαση ήταν χειρότερη από το Dulag 183, σί-
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γουρα δεν θα ήθελε να πάει εκεί. Ο στρατιώτης 
Ρέτζιναλντ Λίντλεϊ του τάγματος 2/11 έγραψε 
για το στρατόπεδο: 

«Το στρατόπεδο συγκέντρωσης στη Θεσ-σα-
λονίκη ήταν κόλαση. Μας άφηναν νηστικούς και 
δεν μπορούσαμε να περπατήσουμε. Ζούσαμε σαν 
σκυλιά και δεν μπορούσαμε να μετακινηθούμε 
στο στρατόπεδο το βράδυ, χωρίς το φόβο ότι θα 
μας πυροβολήσουν. Μερικά αγόρια πυροβολήθη-
καν. Εάν μέναμε εδώ περισσότερο, ή θα τρελαι-
νόμαστε ή θα μας σκότωναν.»

Και ο ανθυπασπιστής Τζακ Ελσγόρθι κλείνει 
την ιστορία του στρατοπέδου, λέγοντας ότι «δεν 
γνώρισε ούτε έναν άνθρωπο που να είχε να πει 
έστω ένα καλό λόγο για την Θεσσαλονίκη ή για 
τους Γερμανούς εκεί.» 

Το τέλος του στρατοπέδου και η διαφυγή 
Μέχρι το τέλος του Σεπτεμβρίου, το στρατόπεδο 
είχε ουσιαστικά αδειάσει. Εκείνοι οι οποίοι ήταν 
πολύ άρρωστοι για να μετακινηθούν, μαζί το 
ελάχιστο ιατρικό προσωπικό και μερικούς ενα-
πομείναντες αιχμαλώτους – ως επί το πλείστον 
δραπέτες που είχαν συλληφθεί ξανά στην προ-
σπάθειά τους να διαφύγουν από το στρατόπεδο 
– μεταφέρθηκαν σε τέσσερις στρατώνες, σε μια 
μικρότερη περιοχή. Το Νοέμβριο, το στρατόπε-

δο έκλεισε. 12.000 αιχμάλωτοι στρατιώ-
τες των Συμμαχικών Δυνάμεων υπέφεραν 
σε αυτό και τουλάχιστον 80 είχαν πεθάνει 
λόγω των φρικτών συνθηκών.

Καθώς το στρατόπεδο ήταν έτοιμο να 
κλείσει, ένας νέος διοικητής διορίστηκε, 
που καθιέρωσε ένα ευνοϊκότερο καθε-
στώς. Ο αντισυνταγματάρχης Λε Σουέφ 
και ένας άλλος Αυστραλός στρατιωτικός 
γιατρός επιτρεπόταν – υπό επιτήρηση – να 
επισκεφθούν την κα Ριάδη του Ελληνικού 
Ερυθρού Σταυρού στο σπίτι της στη Θεσσα-
λονίκη για πρωινό τσάι! Αργότερα, ο διοικη-
τής πήρε εκείνον και τον Αυστραλό λοχαγό 
Άρτσι Κοχρέιν σε μια επίσκεψη στο Συμμα-
χικό νεκροταφείο του πρώτου Παγκοσμίου 
Πολέμου, της πόλης. Σε αυτή την επίσκεψη, 
ο Λέσλι και ο Άρτσι χαιρέτισαν στρατιωτικά 
τον τάφο ενός πρώην Βρετανού αιχμαλώ-
του στο στρατόπεδο, που είχε πυροβοληθεί 
ενώ προσπάθησε να διαφύγει. 

Ωστόσο, λαμβάνοντας υπ’ όψιν τις συν-
θήκες που επικρατούσαν στο στρατόπεδο, δεν 
αποτελεί έκπληξη το γεγονός ότι πολλοί φυλα-
κισμένοι επιδίωξαν να δραπετεύσουν σχεδόν 
αμέσως. Και πολλοί τα κατάφεραν – ορισμένοι 
μέσω των υπονόμων, άλλοι μέσα από τις πύ-
λες και άλλοι μέσω τρένων από τη Θεσσαλονί-
κη προς τα βόρεια, με τη βοήθεια του τοπικού 
ελληνικού πληθυσμού. Μερικοί εντάχθηκαν στα 
αναπτυσσόμενα κινήματα αντίστασης, αλλά οι 
περισσότεροι κατέφθασαν νότια, αναζητώντας 
κάποιο σκάφος – από τα φημισμένα ελληνικά 
καΐκια – για να μετακινηθούν σε όλο το Βόρειο 
Αιγαίο, πρώτα στην Τουρκία και στη συνέχεια 
στην, ελεγχόμενη από τους Συμμάχους, Μέση 
Ανατολή.

Η διαφυγή θα μπορούσε να ήταν εύκολη. 
Ένας αιχμάλωτος δραπέτευσε στην πορεία από 
το στρατόπεδο προς το σιδηρόδρομο για το 
ταξίδι στη Γερμανία. Κατά τη διάρκεια της πα-
ραμονής του στο στρατόπεδο, ο Βρετανός Τζί-
ντζερ Rickson είχε κατάφερε να κρύψει μερικά 
πολιτικά ρούχα  – έναν μπερέ και το σακάκι. 
Καθώς περπατούσε στην πόλη, ο Τζίντζερ άλ-
λαξε τα ρούχα του και βγήκε από την παράτα-
ξη των αιχμαλώτων, αναζητώντας καταφύγιο, 
χωρίς να τον αντιληφθούν οι φρουροί. Ένας 

Ο χάρτης του στρατοπέδου σύμφωνα με τον υπολοχαγό Γ.Μ. 
«Σάντυ» Τόμας. Αντίγραφο από τα απομνημονεύματά του «Τόλμα να 
είσαι ελεύθερος», Κάσελ 2010, σελ.89
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άλλος κρατούμενος τον είδε να κλείνει το μάτι, 
καθώς στηριζόταν χαλαρά σε ένα φανάρι, ενώ 
η παράταξη πορευόταν. 

Η εύρεση ενός ασφαλούς χώρου στην πόλη 
απαιτούσε τη βοήθεια των συμπονετικών ντό-
πιων κατοίκων. Ο συνταγματάρχης Λέσλι Λε 
Σουέφ αφηγείται ότι οι Έλληνες πολίτες, που 
είχαν επιφορτιστεί με τη συντήρηση του εδά-
φους ενός από τα Συμμαχικά νεκροταφεία του 
πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, είχαν κρύψει με 
επιτυχία αρκετούς αιχμαλώτους που είχαν δρα-
πετεύσει, στο νεκροταφείο. Θα επιβραβεύονταν 
από τη βρετανική κυβέρνηση για την προσφο-
ρά τους.

Ο βρετανός στρατιώτης Έρνεστ Τσάπμαν 
δραπέτευσε αρκετές φορές από τα τρένα, που 
θα τον οδηγούσαν στη Γερμανία, μόνο για να 
συλληφθεί ξανά. Θα τα κατάφερνε, επιτέλους, 
οργανώνοντας μια ομάδα διαφυγής και σκάβο-
ντας μια σήραγγα πενήντα μέτρων κάτω από 
τους στρατώνες. Ήταν η τρίτη προσπάθειά του 
να σκάψει μία σήραγγα που οδηγούσε στην 
ελευθερία και στην εμπόλεμη ζώνη, όπου δι-
έπρεπε η ελληνική αντίσταση στη βόρεια Ελ-
λάδα. Και κάθε φορά που δραπέτευε, τον βοη-
θούσαν οι ντόπιοι χωρικοί, όπως ο Χρήστος με 
το μαύρο μουστάκι, η γυναίκα του η Αμαλία και 
οι χωρικοί της Πύλης, που τον υποδέχτηκαν με 
ανοιχτές αγκάλες και μοιράστηκαν μαζί του τα 
λιγοστά τρόφιμα και τις προμήθειες που είχαν, 
κρύβοντάς τον από τους Γερμανούς.

Άλλοι δραπέτευσαν χρησιμοποιώντας το 
νερό των καταιγίδων και άλλους σωλήνες του 
στρατοπέδου. Ένας αριθμός αιχμαλώτων δι-
έφυγε μέσω του σωλήνα αποχέτευσης,  χρη-
σιμοποιώντας ένα στενό τσιμεντένιο σωλήνα, 
που είχε μήκος 200 μέτρα και τους οδήγησε 
λίγο πριν από την έξοδο, πέρα   από την περί-
μετρο του στρατοπέδου, σε έναν κοντινό κολ-
πίσκο. Όμως, ο θάνατος ενός Κύπριου κρα-
τουμένου στον αγωγό, από τις αναθυμιάσεις, 
μπλόκαρε αυτή τη διέξοδο και οι φρουροί τους 
αντιλήφθηκαν. Είκοσι με τριάντα Αυστραλοί 
κρατούμενοι διέφυγαν μέσω ενός σωλήνα που 
χρησίμευε για τα νερά της βροχής, καθώς είχε 
αποσπαστεί η προσοχή των φρουρών, από τον 
αντιπερισπασμό των Αυστραλών κρατουμένων, 
οι οποίοι έπαιζαν διπλό παιχνίδι! Δύο ή τρεις 

άνδρες κάθε φορά διέσχιζαν τον αγωγό και 
δραπέτευαν, εν τέλει. Ωστόσο, η επιτυχία τους 
τράβηξε την προσοχή άλλων φυλακισμένων 
και, στη συνέχεια, των φρουρών, οι οποίοι στα-
μάτησαν όσους προσπάθησαν να διαφύγουν, 
σκοτώνοντας όλους όσους διέσχιζαν το σωλή-
να, με πυροβόλα όπλα.

Ο Νεοζηλανδός υπολοχαγός Γ.Μ. «Σάντυ» 
Τόμας χαλάρωσε τις ενώσεις του  συρματο-
πλέγματος σε μια πύλη του στρατοπέδου, σύρ-
θηκε μέσα από ένα συρματόπλεγμα και σκαρ-
φάλωσε τον εξωτερικό τοίχο, αποκτώντας έτσι 
την ελευθερία του. Περπατώντας στην πόλη, 
τον φιλοξένησαν και τον προστάτευσαν οι ντό-
πιοι κάτοικοι και μοιράστηκαν μαζί του το φα-
γητό τους. Ο Σάντυ απέφυγε τη σύλληψη για 
πολλούς μήνες, βοηθούμενος από διάφορους 
ντόπιους και τελικά από τους μοναχούς της 
χερσονήσου της Χαλκιδικής, μέχρι να φτάσει 
στην Τουρκία. Το ίδιο έκανε και ο διοικητής 
του βρετανικού Πεζικού, Έντουαρντ Χάουελ, 
ο οποίος δραπέτευσε από ένα γερμανικό οδο-
ντιατρικό νοσοκομείο, που εξυπηρετούσε τους 
αιχμαλώτους στο στρατόπεδο. Και πάλι, αυτός 
ο δραπέτης βοηθήθηκε από τους Έλληνες χω-
ρικούς και ο καπετάνιος που τον πήρε στο καΐκι 
του, τον πήγε στη Λήμνο, την Ίμβρο και τέλος 
στα Δαρδανέλλια. 

Όμως, δύο ιστορίες Αυστραλών αιχμαλώ-
των που δραπέτευσαν απαιτούν μεγαλύτερη 
προσοχή. Ύπογραμμίζουν τον σημαντικό ρόλο 
των Ελλήνων πολιτών, οι οποίοι συνέβαλαν 
στην απόδραση των αιχμαλώτων, το συχνά 
τρομερό κόστος της βοήθειας αυτής, αλλά και 
το πώς, παρά τον πόλεμο, ένας ΑΝΖΑΚ δραπέ-
της κατάφερε να βρει την αγάπη σε μία νεαρή 
Ελληνίδα.

Ο Αυστραλός υποδεκανέας Ντάντλι «Σκιπ» 
Γουέλς, ο οποίος είχε αποτύχει να δραπετεύσει 
στην προηγούμενη προσπάθειά του μέσω των 
σωλήνων αποχέτευσης, κατάφερε να βγει από 
το στρατόπεδο ελεύθερος. Μέχρι τον Αύγου-
στο του 1941, ο Σκιπ είχε αποκτήσει μια σχε-
δόν ολοκληρωμένη στολή  Έλληνα πολίτη, από 
Έλληνες φυλακισμένους με αντάλλαγμα λίγο 
φαγητό και τις δικές του μπότες του αυστρα-
λιανού στρατού. Φορώντας τη στολή του φυ-
λακισμένου πάνω από αυτά και χωρίς να τον 
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καταλάβουν οι φρουροί, μπήκε σε μια μεγάλη 
ομάδα αιχμαλώτων, που εργάζονταν φροντί-
ζοντας τα άλογα στους στάβλους, κοντά σε μια 
εξωτερική πύλη του στρατοπέδου. Κρύφτηκε 
σε ένα στάβλο και, στη συνέχεια, πίσω από ένα 
άλογο και μια γούρνα με νερό, ο Σκιπ έβγαλε 
τη στολή του φυλακισμένου, αποκαλύπτοντας 
τα ρούχα του Έλληνα εργάτη που φορούσε από 
μέσα και βγήκε έξω από το στρατόπεδο. Οι φύ-
λακες υπέθεσαν ότι ήταν Έλληνας κάτοικος. Η 
περιήγηση στη Θεσσαλονίκη ήταν ιδιαίτερα 
επικίνδυνη για τον Ντάντλι, καθώς αν τον συ-
νελάμβαναν με πολιτικά, θα τον πυροβολού-
σαν. Έπρεπε να βρει ένα ασφαλές μέρος και 
όχι να περιφέρεται στους δρόμους. 

Ως πτηνοτρόφος από το Φράνκστον, ο Ντά-
ντλι αισθανόταν ότι θα ήταν πιο ασφαλής στο 
φτωχότερο μέρος της πόλης, οπότε κατευθύν-
θηκε στην περιοχή κοντά στο σιδηροδρομικό 
σταθμό. Αργότερα, εξηγεί τη λογική του: 

«Υπολόγισα ότι αν πήγαινα σε μια πλούσια 
περιοχή, υπήρχε περίπτωση να είχα συλληφθεί 
ξανά. Έχω διαπιστώσει ότι όσο περισσότερη 
περιουσία έχουν οι άνθρωποι, τόσο πιο πολύ 
θέλουν να την προστατεύσουν. Από την άλλη 
πλευρά, στις φτωχές περιοχές, οι άνθρωποι 
είναι πιο φιλικοί και πιο χαρούμενοι».

Μετά από περιπλάνηση δύο ωρών: 
Πήγα σε μία εύσωμη κυρία Ελληνίδα που 

καθόταν με τα δύο μικρά παιδιά της μπρο-
στά από μια σειρά από εξοχικές κατοικίες και 
της είπα: «Είμαι Αυστραλός αιχμάλωτος», και 
χωρίς καμία άλλη καθυστέρηση, με πήρε από 
το χέρι και με τράβηξε μέσα στο σπίτι, όπου 
με έβαλε σε ένα δωμάτιο. Φυσικά ήμουν λίγο 
αγχωμένος, αλλά μέσα σε ένα τέταρτο, οι Έλ-
ληνες με γέμισαν με φαγητά και ποτά και με 
αποκαλούσαν «ήρωα» - συγκεκριμένα, ένας 
Έλληνας με αποκαλούσε έτσι, επειδή είχε πάει 
στην Αμερική.

Σύντομα, οι Έλληνες «συνεργοί» του απο-
φάσισαν να μετακινηθεί ο Ντάντλι σε ένα 
ασφαλές σπίτι, όπου αυτός θα συνοδευόταν 
από τέσσερις άλλους δραπέτες, συμπεριλαμ-
βανομένου του Αυστραλού στρατιώτη Γουόλ-
τερ Σίκλεν από το 2/1ο τάγμα. Τον πήγαν στο 
σπίτι του Κώστα, στις αδελφές του Δέσποινα 
και Ελένη και στους γονείς του. Η οικογένεια 

έτρεφε τους φυλακισμένους και τους έβγαζε 
έξω κάθε μέρα, για να αποφύγουν τις περιπο-
λίες των Γερμανών και τις κατ’ οίκον έρευνες. 
Ο Ντάντλι έβαφε το πρόσωπό του με άρκευθο, 
άφησε μουστάκι και προσπάθησε να υιοθετή-
σει την ελληνική νοοτροπία για να μην τραβάει 
προσοχή, καθώς περπατούσε στους δρόμους 
της πόλης. Κατά τη διάρκεια αυτών των περι-
πάτων, έβλεπαν γερμανικές ταινίες, κατέγρα-
φαν τις κινήσεις των σκαφών στην προκυμαία 
και έμπαιναν στον πειρασμό να χαιρετήσουν 
τους πρώην συγκρατούμενούς τους, που πο-
ρεύονταν προς το σιδηροδρομικό σταθμό για 
να τους μεταφέρουν στη Γερμανία.

Όμως, όπως συμβαίνει σε πολλές περι-
πτώσεις, η ελευθερία αυτών των στρατιωτών 
πληρωνόταν με το αίμα των συνεργών τους. 
Ένας από αυτούς τους στρατιώτες στην ομάδα 
του Ντάντλι, ήταν ένας Σκωτσέζος. Είχε φυλά-
ξει μια μικρή Βίβλο, ένα δώρο από το σπίτι του. 
Μία ημέρα, παρά τους κανόνες, άφησε κατά 
λάθος τη Βίβλο στο σπίτι του Κώστα. Με μία 
τυχαία έρευνα στο σπίτι, οι Γερμανοί ανακάλυ-
ψαν τη Βίβλο – και το ότι ήταν αφιερωμένη στο 
Σκωτσέζο, μαζί με το όνομα του τάγματος στο 
οποίο υπηρετούσε και τον αύξοντα αριθμό. Οι 
Γερμανοί περίμεναν να επιστρέψει η οικογένεια 
στο σπίτι και τους συνέλαβαν. Η Ελένη το έσκα-
σε εγκαίρως, για να ειδοποιήσει τους αιχμαλώ-
τους. Αλλά ήταν πολύ αργά για τον Κώστα και 
την οικογένειά του, που εκτελέστηκαν.

Παρά αυτό το τρομερό εμπόδιο, οι Έλληνες 
συνεργοί τους βρήκαν άλλα ασφαλή καταφύ-
για και τελικά ο Ντάντλι, ο Γουόλτερ και οι υπό-
λοιποι μετακινήθηκαν από φιλικούς οδηγούς, 
νοτιοανατολικά, προς το Άγιο Όρος. Εκεί, ενώ-
θηκαν με άλλους επτά δραπέτες και συναντή-
θηκαν με έναν θρησκευόμενο ερημίτη, τον πα-
τέρα Σάββα, που τους βοήθησε να βρουν ένα 
σκάφος. Τότε ο ιερέας τους πήγε στην Ίμβρο 
και επέστρεψε για να πάρει κι άλλους δραπέ-
τες μαζί του. Στην Ίμβρο τους καλωσόρισαν και 
τους έδωσαν φαγητό. Στην Τουρκία, οι ντόπιοι 
τους πήγαν στο πεδίο της μάχης της Καλλίπο-
λης, όπου ο Ντάντλι επισκέφτηκε το Λον Πάιν, 
όπου ο πατέρας του είχε τραυματιστεί το 1915. 
Τελικά, στις 10 Οκτωβρίου, αυτή η ομάδα των 
αιχμαλώτων διέσχισε τη Συρία, που βρισκόταν 
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υπό την κατοχή των Συμμαχικών 
Δυνάμεων και τότε, ήταν πλέον 
ελεύθεροι.

Όταν επέστρεψε, ο Ντάντλι 
προτάθηκε για το Αριστείο Αν-
δρείας, για την απόδρασή του 
και τις χρήσιμες πληροφορίας 
που συγκέντρωσε σχετικά με τις 
γερμανική παράκτια άμυνα γύρω 
από τη Θεσσαλονίκη και την Εύ-
βοια, καθώς και με τις γερμα-
νικές ναυτιλιακές κινήσεις στο 
λιμάνι της Θεσσαλονίκης. Δυστυ-
χώς, στον Σκιπ δεν απονεμήθηκε 
τελικά το Στρατιωτικό Μετάλλιο, 
αλλά τιμήθηκε με την αντίστοιχη 
Διαμνημόνευση.

Ο Ντάντλι δεν θα ξεχνούσε 
ποτέ τη γενναιότητα των Ελλή-
νων που τον βοήθησαν και το 
τρομερό τίμημα της βοήθειας 
αυτής, που κάποιοι από αυτούς 
πλήρωσαν: 

«Οι Έλληνες μας βοήθη-
σαν να δραπετεύσουμε από τη 
χώρα. Μας οδήγησαν πάνω 
από τα βουνά, από το χωριό στο 
χωριό, όπου κάθε χωριό έδινε 
έναν οδηγό στον επόμενο. Μας 
έδωσαν φαγητό, οι Έλληνες ορ-
θόδοξοι ιερείς μάς προσέφεραν 
καταφύγιο και φαγητό σε εκκλη-
σίες και η αστυνομία μας προει-
δοποιούσε αν τυχόν πλησίαζαν 
οι Γερμανοί.... Οι Έλληνες ήταν 
απίστευτα ευγενικοί σε εμάς. Με 
εξέπληξε το γεγονός ότι άνθρωποι που μπορεί 
να έχαναν τα πάντα και δεν είχαν τίποτα να 
κερδίσουν, άνοιξαν την αγκαλιά τους σε εμάς».

Ένας άλλος Αυστραλός αιχμάλωτος δραπέ-
τευσε και, κατά τη διαδικασία της απόδρασής 
του, βρήκε την πραγματική αγάπη.

Δεν γνωρίζουμε πως ο στρατιώτης Χέρμπετ 
«Σλιμ» Ρίγκλι δραπέτευσε από το στρατόπεδο, 
αλλά πράγματι δραπέτευσε τον Σεπτέμβριο του 
1941. Περνώντας από τη Θεσσαλονίκη, ο Σλιμ 
κατευθύνθηκε νότια προς το απομακρυσμένο 
χωριό Ρητίνη, όπου τον φιλοξένησε η οικογέ-

νεια του δασκάλου, Ιωάννη Πα-
παδόπουλου, για 6 μήνες. Και 
ενώ η οικογένεια Παπαδοπούλου 
τον έκρυβε, ο Σλιμ γνώρισε την 
όμορφη κόρη του Ιωάννη, την 
Ξανθούλα.

Όπως και στην περίπτωση του 
Τζορτζ Τέρνερ, έτσι και ο Σλιμ, 
δεν θέλησε απλά να δραπετεύσει 
- ήθελε να συνεχίσει τον αγώνα 
ενάντια στους Γερμανούς στην 
Ελλάδα. Έτσι, εντάχθηκε στην ελ-
ληνική αντίσταση στην περιοχή 
του Όλυμπου, συμμετέχοντας σε 
διάφορες στρατιωτικές επιχειρή-
σεις. Σύντομα, κατατάχθηκε στις 
Επιχειρήσεις Ειδικών Αποστολών 
των Συμμάχων  ή αλλιώς στο 
SOE. Όπως και οι άλλοι πράκτο-
ρες που έρχονταν στην Ελλάδα 
εκείνη την εποχή, έτσι και ο Σλιμ 
λειτούργησε ως συνδετικός κρί-
κος μεταξύ της ελληνικής αντί-
στασης και του αρχηγείου των 
Συμμαχικών Δυνάμεων στο Κάι-
ρο, βοηθώντας στην προμήθεια 
όπλων και συντονίζοντας πολλές 
επιχειρήσεις – σαμποτάζ,  κατα-
στρέφοντας γέφυρες, δρόμους 
και σιδηροδρόμους. 

Όντας άρρωστος με πνευμο-
νία και ελονοσία, ο Σλιμ έφυγε 
από την Ελλάδα, συγκεκριμένα 
από το Πήλιο, την Ημέρα των 
Χριστουγέννων το 1943 και, σύ-
ντομα, έφτασε με ασφάλεια στη 

Σμύρνη. Για την προσφορά του στην αντίσταση, 
απονεμήθηκε στον Σλιμ το Ιταλικό αστέρι - το 
μετάλλιο που απονεμόταν στους στρατιώτες 
των Συμμαχικών Δυνάμεων που υπηρέτησαν 
στην ελληνική αντίσταση.

Ο Ιωάννης Παπαδόπουλος δεν στάθηκε 
τόσο τυχερός. Καθώς ο Σλιμ πήρε το δρόμο 
που οδηγούσε προς την ελευθερία, ο προστά-
της του είχε συλληφθεί, αφού τον κατέδωσε 
ένας Έλληνας πληροφοριοδότης στους Γερμα-
νούς. Εκτελέστηκε από τους Γερμανούς στις 
13 Ιανουαρίου 1944, αφήνοντας τη νεαρή 

Το ιταλικό αστέρι – απονεμήθηκε 
στον Σλιμ Ρίγκλι για την προσφορά 
του στην Ελλάδα, κατά τη διάρκεια 
της κατοχής.

Ξανθούλα και Σλιμ, Ιανουάριος 
1951, Μελβούρνη, «Το Άργος»
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οικογένειά του πάμφτωχη. Μετά την πόλεμο, 
η κόρη του Ιωάννη, η Ξανθούλα, άρχισε να μα-
θαίνει αγγλικά και θυμήθηκε τον ψηλό όμορφο 
Αυστραλό, που είχε μείνει με την οικογένειά 
της χρόνια πριν. Όπως αργότερα αναφέρει:

«Η χρονιά ήταν το 1949. Μια θυελλώδη 
νύχτα, όταν έβλεπα κάποιες οικογενειακές 
φωτογραφίες... ένα μικρό κομμάτι χαρτί έπεσε. 
Έγραφε ένα όνομα και μια διεύθυνση στο Γιά-
ραβιλ, στη Μελβούρνη. Το όνομα ήταν Χέρμπετ 
Ρίγκλι «Σλιμ», ήταν ο καλός μας φίλος από την 
Αυστραλία.»

Μετά από την παρότρυνση της μητέρας της, 
η Ξανθούλα άρχισε να αλληλογραφεί με τον 
Σλιμ και αυτό οδήγησε, τελικά, στο γάμο τους 
στην Αυστραλία, το 1951. Ο Σλιμ επέμεινε να 
γίνει ο γάμος σε μια Ελληνική Ορθόδοξη εκ-
κλησία, για να τιμήσει τη γενναία οικογένεια 
της νύφης και έμαθε Ελληνικά. Σύντομα, απέ-
κτησαν δύο παιδιά και έμειναν παντρεμένοι για 
45 χρόνια, όταν ο Σλιμ πέθανε το 1995, στην 
ηλικία των 70 ετών.

Μερικοί στρατιώτες των Συμμαχικών Δυνά-
μεων παντρεύτηκαν Ελληνίδες, που γνώ-ρισαν 
κατά τη διάρκεια του αγώνα ή όταν προσπα-
θούσαν να δραπετεύσουν. Απ ' όσο γνωρίζω, 
ο Σλιμ είναι ο μόνος δραπέτης από το στρατό-
πεδο της Θεσσαλονίκης που το έπραξε αυτό. 

Επίλογος
Την επόμενη φορά που θα επισκεφτείτε τη 
Θεσσαλονίκη και θα απολαμβάνετε τη βόλτα 
σας στην προκυμαία, σκεφθείτε τις χιλιάδες 
των αιχμαλώτων πολέμου των Συμμαχικών 
Δυνάμεων, που τους έφεραν εκεί το 1941. 
Αγωνίστηκαν δίπλα στους Έλληνες συντρό-
φους τους, αλλά επί ματαίω. Περπατήστε κατά 
μήκος της προκυμαίας στην στρατιωτική βάση 
απέναντι από το Βυζαντινό Μουσείο και σκε-
φτείτε τις ασθένειες και τη φρίκη, που υπέμει-
ναν οι αιχμάλωτοι για εβδομάδες, εντός του 
στρατοπέδου. Και σκεφθείτε όλους αυτούς που 
σκοτώθηκαν λόγω των στερήσεων.

Όμως, θυμηθείτε επίσης και εκείνους που 
κατάφεραν να ξεφύγουν. Τους αιχμαλώτους 
που, παρά τις αντιξοότητες, αρνήθηκαν να χά-
σουν τις ελπίδες τους και απέδρασαν από την 
αιχμαλωσία. Μια απόδραση αδύνατη, χωρίς τη 

βοήθεια των εκατοντάδων ντόπιων κατοίκων 
– από τους αστυνομικούς και τους ιερείς, μέ-
χρι τις νοικοκυρές, τους δασκάλους και τους 
απλούς πολίτες.

Σε όλη την Ελλάδα, οι συνέπειες της αντί-
στασης είναι εμφανείς ακόμα και σήμερα, σε 
95 μαρτυρικά χωριά, από την Μακεδονία και 
την Ήπειρο, μέχρι την Πελοπόννησο και την 
Κρήτη. Παρά τις πραγματικές απειλές, χιλιά-
δες αγωνιστές εντάχθηκαν στην αντίσταση και 
εκατοντάδες βοήθησαν τους στρατιώτες των 
Συμμαχικών Δυνάμεων να αποδράσουν και να 
επιστρέψουν στη Μέση Ανατολή.

Για όλους αυτούς τους λόγους, η ιστορία 
του στρατοπέδου αιχμαλώτων πολέμου της 
Θεσσαλονίκης, του Dulag 183 και των φυλα-
κισμένων που υπέφεραν σε αυτό, δεν πρέπει 
να λησμονηθεί. Και εκείνους που επ-έζησαν και 
εκείνους, που διέφυγαν – και αυτούς που τους 
βοήθησαν – πρέπει να τους θυμόμαστε και να 
τους τιμούμε.

Δυστυχώς σήμερα δεν υπάρχει κανένα 
μνημείο ή μαρμάρινη πλάκα, αφιερωμένα σε 
αυτούς τους γενναίους στρατιώτες και τους 
αμάχους, στο χώρο του πρώην στρατοπέδου  
αλλά ίσως πρέπει να υπάρξει.

Μνημεία αφιερωμένα στους αγνοούμενους, Πολεμικό 
Κοιμητήριο Φαλήρου, Αθήνα. Φωτογραφία: Τζιμ Κλέιβεν 
2016 



Του Ευστάθιου Πουλιάση, Ιστορικού 
Aʹ χρηματικό βραβείο ετήσιου διαγωνισμού μελετών Ναυτικής Επιθεώρησης έτους 2016
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Μιαούλης! οἷον όνομα! 
οἷος εὐοίωνος 
συμπλεκτικός σύνδεσμος, 
συνδέων τό 21 πρός τό παρόν,
 διά τε τήν ἐλευθέραν 
καί δούλην Ἑλλάδα!» 

Γ. Μαζαράκης

Η αναδίφηση στις παλαιές εφημερίδες προ-
σφέρει τη δυνατότητα στον ερευνητή να πλη-
ροφορηθεί για γεγονότα που λησμονήθηκαν 
στο πέρασμα του χρόνου αλλά και να κατανοή-
σει τις ιδιαίτερες κοινωνικοπολιτικές συνθήκες 
της εκάστοτε περιόδου. Ως τέτοιο θα μπορού-
σε να χαρακτηρισθεί και το εκπαιδευτικό ταξίδι 
που πραγματοποίησε το 1884, το εύδρομο του 
Βασιλικού Ναυτικού «Ναύαρχος Μιαούλης» σε 
λιμάνια της Ανατολικής Μεσογείου. Η ιστορία 

του συγκεκριμένου πολεμικού πλοίου, με απο-
κορύφωμα το ταξίδι του στην Αμερική το 1900, 
που πρόσφατα αναδείχθηκε με τη μελέτη των 
Στέφανου Μίλεση και Παναγιώτη Τριπόντικα, 
ενίσχυσε το ενδιαφέρον μου για την διερεύνη-
ση μιας άλλης, λιγότερο γνώστης, αλλά επίσης 
σημαντικής αποστολής του.

Εισαγωγή
Το εύδρομο του Βασιλικού Ναυτικού «Ναύ-
αρχος Μιαούλης» υπήρξε ένα από τα πλέον 
αξιόπλοα του ελληνικού στόλου στα τέλη του 
19ου αιώνα.1 Για σειρά ετών χρησιμοποιήθη-

1 Το πλοίο κατασκευάστηκε στη Γαλλία και εντάχθηκε στον 
εθνικό στόλο το 1879. Χαρακτηρίστηκε αρχικά «θωρηκτό», 
αλλά λόγω της μεγάλης ταχύτητάς του, έλαβε τον χαρα-
κτηρισμό «εύδρομον». ΜΙΛΕΣΗΣ Σ.– ΤΡΙΠΟΝΤΙΚΑΣ Π., 1900, 
Γενικό Επιτελείο Ναυτικού, Αθήνα 2015, σ.39-41. Το Β. 
Ναυτικό στο εξής θα αναγράφεται Πολεμικό Ναυτικό.

Το εύδρομο "Ναύαρχος Μιαούλης" 
(Πηγή: Ψηφιοποιημένες Συλλογές ΕΛΙΑ,)

Το ταξίδι του εύδρομου 
«Ναύαρχος Μιαούλης» στο Αιγαίο 

και την Ανατολική Μεσόγειο το 1884 
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κε για εκπαιδευτικά ταξίδια δοκίμων και άλλες 
αποστολές.2 Ανάμεσα σε αυτές, ορόσημο για τα 
ναυτικά χρονικά της Ελλάδας, αποτελεί ο διά-
πλους του Ατλαντικού ωκεανού, κατόρθωμα 
αξιοσημείωτο για την εποχή του.3

Μια άλλη λιγότερο γνωστή, για ποικίλους 
όμως λόγους ιδιαίτερα σημαντική, αποστολή 
πραγματοποίησε το «Ναύαρχος Μιαούλης» το 
1884 με κυβερνήτη τον αντιναύαρχο και υπα-
σπιστή του βασιλιά, Δημήτριο Κριεζή.4 Ύπαρχος 
διετέλεσε ο πλωτάρχης Ελευθερίου και ανώ-
τεροι αξιωματικοί οι υποπλοίαρχοι Δημήτριος 
Αργυρόπουλος, Ιωάννης Κεχαγιάς, Πάτροκλος 
Κονιάλης, Σταμάτιος Βουδούρης και Ιωάννης 
Γρίβας. Γιατρός του πλοίου ήταν ο Εμμανουήλ 
Ορλώφ και υπεύθυνος για την οικονομική δι-
αχείριση του ταξιδιού ο υποφροντιστής Ελευ-
θέριος Γκίκας. Στο επιτελείο συμμετείχαν και οι 
αντισυνταγματάρχες Παπαγεωργίου και Πέπ-
πας για τη διδασκαλία των μαθηματικών και 
των Ελληνικών αντίστοιχα. Το πλήρωμα αριθ-
μούσε συνολικά διακόσιους περίπου άνδρες, 
ανάμεσα στους οποίους συγκαταλέγονταν 12 
δόκιμοι του Πολεμικού Ναυτικού και η Μουσι-
κή του Σώματος, η οποία στη διάρκεια του εν 
λόγω ταξιδιού πραγματοποίησε την πρώτη κα-
ταγεγραμμένη εμφάνισή της.5

Στην αποστολή συμμετείχε με ειδική άδεια 
της Κυβέρνησης και ένας απεσταλμένος της 
Ιστορικής και Εθνολογικής Εταιρείας της Ελ-
λάδος, ο Γεώργιος Μαζαράκης, με σκοπό την 
περισυλλογή αρχείων της νεώτερης ελληνικής 

2 ΦΑΚΙΔΗΣ Ι., Ιστορία της Σχολής Ναυτικών Δοκίμων (1845-
1973), έκδοση Ναυτικό Μουσείο της Ελλάδας, Αθήνα 
1996, σ.70.

3 ΜΙΛΕΣΗΣ Σ.– ΤΡΙΠΟΝΤΙΚΑΣ Π, ό.π., υποσ.1.
4 Για τη συγκεκριμένη αποστολή βλ. ΖΕΡΒΟΣ Α., «Ο εκπαι-

δευτικός πλους του καταδρομικού ̈ Ναύαρχος Μιαούλης¨», 
Θαλασσινοί Απόηχοι, τχ.110, Ιούλιος – Αύγουστος 2012, 
σ.17-19.

5 Φάρος της Μακεδονίας, φ.830 (31 Μαρτίου 1884).Νέα 
Εφημερίς, φ.82 (22 Μαρτίου 1884). Για την ιστορία της 
Μουσικής του Πολεμικού Ναυτικού βλ. και ΛΟΎΖΗ Ε., «Θω-
ρηκτό Γεώργιος Αβέρωφ και Μουσική Πολεμικού Ναυτικού: 
40 χρόνια κοινής πορείας», Ναυτική Επιθεώρηση, τχ. 577, 
Ιούνιος - Ιούλιος - Αύγουστος 2011, σ.20-35. Για τους αξι-
ωματικούς που συμμετείχαν στο ταξίδι βλ. ΔΗΜΗΤΡΑΚΟ-
ΠΟΎΛΟΎ Α., Βιογραφικό λεξικό των αποφοίτων της Σ.Ν.Δ. 
(1884-1950),ΓΕΝ, Αθήνα 2006.

ιστορίας από τις περιοχές που θα επισκέπτο-
νταν το πολεμικό πλοίο. Σύμφωνα μάλιστα με 
την Ι.Ε.Ε.Ε., η πρωτοβουλία για τη διεξαγωγή 
του συγκεκριμένου πλου ανήκε στην ίδια.6

Κατά τη διάρκεια του τετράμηνου εκπαιδευ-
τικού ταξιδιού, το πλοίο επισκέφθηκε λιμάνια 
της Μακεδονίας, των νησιών του Ανατολικού 
Αιγαίου, των μικρασιατικών παράλιων, της Κύ-
πρου και της Βορείου Αφρικής. Σύμφωνα με τις 
μαρτυρίες ήταν «Πρώτην… ἀπό τῆς Ἐθνεγερσί-
ας φοράν εἰς τό διάστημα ἑξήκοντα καί τριῶν 
ἐτῶν Ἐλληνικόν πολεμικόν πρόκειται νά ἐπι-
σκεφθῇ τούς ὑπό ζυγόν ἔτι ἀδελφούς λαούς καί 
τόπους».7 Η χρονική συγκυρία ήταν ευνοϊκή για 
την επίσκεψη ενός ελληνικού πλοίου σε νησιά 
και λιμάνια της Οθωμανικής αυτοκρατορίας. 
Ήδη από το 1882 ο Χαρίλαος Τρικούπης είχε 
εγκαινιάσει, παρά τις αντιθέσεις και την αμοι-
βαία δυσπιστία, μια προσπάθεια βελτίωσης των 
σχέσεων με τη γείτονα χώρα. Η πολιτική αυτή, 
βασιζόταν τόσο στη γενικότερη απόπειρα του 
πρωθυπουργού να στραφεί προς την εσωτερι-
κή ανόρθωση της χώρας, όσο και στον αυξα-
νόμενο ανταγωνισμό με τη Βουλγαρία για τα 
εδάφη της Μακεδονίας.8

6 Δελτίον της Εβδομάδος, φ.18 (1 Ιουλίου 1884). Η Ιστορική 
και Εθνολογική Εταιρεία της Ελλάδος (στο εξής Ι.Ε.Ε.Ε.) 
ιδρύθηκε το Μάιο του 1882 και ανέπτυξε σημαντική 
δράση για τη συλλογή και διάσωση αρχειακού υλικού 
της νεώτερης ελληνικής ιστορίας. Στην προσπάθεια αυτή 
οργάνωσε κάποιες αποστολές, ανάμεσα στις οποίες 
συγκαταλέγεται και αυτή του 1884. ΝΙΚΟΛΑΟΎ Γ., «Η 
Ιστορική και Εθνολογική Εταιρεία της Ελλάδος. Τα πρώτα 
χρόνια της δράσης της (1882-1892)», Τεκμήρια Ιστορίας, 
τχ.Α΄, Αθήνα 2010, σ.11-24. Στην έκθεση πεπραγμένων 
του Διοικητικού Συμβουλίου της Ι.Ε.Ε.Ε. υπογραμμίζεται 
πως: «Παρακλήσει τοῦ κ. Γ.Μαζαράκη, ἐπιβαίνοντος τοῦ 
"Ναυάρχου Μιαούλη" ὡς ὑπολογιστοῦ, τὸ προεδρεῖον 
ἀπεδέχθη, ὅπως οὖτος παραλαμβάνῃ τὰ τυχόν ἐκ τῶν 
μερῶν, ἔνθα ἔμελλε νὰ καταπλεύσῃ ὀ Μιαούλης…
δωρηθησόμενα τῇ ἑταιρίᾳ ἀντικείμενα». Δελτίον 
Ιστορικής και Εθνολογικής Εταιρείας της Ελλάδος, τ.Β’, 
Αθήνα 1888 σ. 353.

7 ΜΑΖΑΡΑΚΗΣ Γ., Τήνος 1884, ΕΡΙΝΝΗ, Αθήνα 1999, σ.28. 
Είχε προηγηθεί η επίσκεψη του βασιλιά Όθωνα στη Σμύρ-
νη το 1833, όμως ο νεαρός τότε μονάρχης επέβαινε στην 
αγγλική φρεγάτα «Μαγαδασκάρη». Για το συγκεκριμένο τα-
ξίδι βλ. και ΚΎΡΙΑΚΙΔΗΣ Ε., «Ο βασιλεύς Όθων εν Σμύρνη», 
Εβδομάς, τχ.14 (4 Απριλίου 1892)

8 ΤΣΟΎΚΑΛΑΣ Κ., «Η ανορθωτική προσπάθεια του Χαρίλαου 
Τρικούπη», Ι.Ε.Ε.Ε., Ιστορία του ελληνικού έθνους τ.ΙΔ΄, Εκ-
δοτική Αθηνών σ. 17-20.



46  Ναυτική Επιθεώρηση | ΤΕΎΧΟΣ 601-ΤΟΜΟΣ 177

Σύμφωνα με τις ανταποκρίσεις του τύπου 
της εποχής, το «Ναύαρχος Μιαούλης» γνώρι-
σε, σε όλες τις περιοχές τις οποίες προσέγγι-
σε, θερμή υποδοχή από το ντόπιο πληθυσμό. 
Επίσης, φαίνεται πως σε όλα τα λιμάνια που 
ναυλόχησε το πλοίο, ακολουθήθηκε ένα κοινό, 
ως επί το πλείστον, πρόγραμμα δραστηριοτή-
των του πληρώματος, που περιλάμβανε εθι-
μοτυπικές συναντήσεις του πλοιάρχου και των 
αξιωματικών με τους τοπικούς αξιωματούχους, 
εμφανίσεις της Μουσικής του Πολεμικού Ναυ-
τικού, ξεναγήσεις του τοπικού πληθυσμού στο 
εύδρομο κ.α.

Η παρούσα εργασία χωρίζεται σε δυο μέρη. 
Στο πρώτο επιχειρείται η περιγραφή του ταξι-
διού του «Ναυάρχου Μιαούλη», ενώ το δεύτε-
ρο μέρος επικεντρώνεται στην αποστολή συλ-
λογής αρχείων από το νεαρό λόγιο Γεώργιο 
Μαζαράκη. Βασική πηγή της έρευνας αποτέ-
λεσε ο τύπος της περιόδου (Μάρτιος–Ιούλιος 
1884). Η μελέτη ενός τέτοιου πρωτογενούς 
υλικού παρέχει στον ερευνητή τη δυνατότητα 
«να αναγνωρίζει, ως εάν ήτο παρών, κίνητρα 
και συμπεριφορές. Να κατανοεί ακόμη τη σχέ-
ση πληροφόρησης και διαμόρφωσης της κοι-
νής γνώμης, συνεπώς τις επιδράσεις τις οποίες 
μπορεί να ασκεί η πληροφορία, θετικά ή αρνη-
τικά στις εξελίξεις παντός πεδίου..».9 Στις στήλες 
των Αθηναϊκών εφημερίδων (Αιών, Ακρόπολις, 
Εφημερίς, Νέα Εφημερίς, Καιροί, Στοά, Δελτίον 
της Εβδομάδος, Δελτίον της Εστίας κ.α.), εντο-
πίστηκαν άλλοτε σύντομες και άλλοτε εκτενέ-
στερες περιγραφές και ειδήσεις για το ταξίδι. 
Συμπληρωματικά, μελετήθηκαν και τοπικές 
εφημερίδες των περιοχών που επισκέφθηκε 
το πολεμικό πλοίο (Ερμής, Ηχώ της Τήνου, Νέα 
Σμύρνη, Σάμος, Φάρος της Μακεδονίας, Φωνή 
της Σμύρνης κ.α.) οι ανταποκρίσεις των οποίων 
δημοσιεύθηκαν και σε άλλα έντυπα.

ΜΕΡΟΣ Α΄: Περιγραφή του ταξιδιού

9 ΚΟΎΜΑΡΙΑΝΟΎ Κ., «Ελληνικός τύπος», Ιστοριογραφία της 
νεότερης και σύγχρονης Ελλάδας 1833-2002, Πρακτικά 
Δ΄ Διεθνούς συνεδρίου Ιστορίας, τ.Α΄, ΚΝΕ/ΕΙΕ, Αθήνα 
2004, σ.359-364.

Έναρξη του ταξιδιού
Σύμφωνα με το πρόγραμμα του ταξιδιού που 
δημοσιεύθηκε στον αθηναϊκό τύπο το Μάρτιο 
του 1884,το πολεμικό πλοίο θα αναχωρούσε 
από τον Πειραιά στις 18 Μαρτίου, για να επι-
σκεφθεί τα λιμάνια Θεσσαλονίκης, Καβάλας, 
Αίνου, Λήμνου, Μυτιλήνης, Σμύρνης, Χίου, Σά-
μου, Κω, Ρόδου, Αττάλειας, Ιόπης, Πορτ-Σαίτ, 
Αλεξάνδρειας και Σούδας. Για αδιευκρίνιστους 
όμως λόγους το εύδρομο «Ναύαρχος Μιαού-
λης» καθυστέρησε να αναχωρήσει.10 Απέπλευ-
σε τελικά από τον Πειραιά την Τετάρτη 21 Μαρ-
τίου.11

Στην έκθεση που συνέταξε ο απεσταλμένος 
της Ι.Ε.Ε.Ε., Γεώργιος Μαζαράκης παρατίθεται 
αναλυτική περιγραφή του απόπλου του «Μια-
ούλη» από τον Πειραιά. Πέρα από τις απαραίτη-
τες προετοιμασίες του πληρώματος, ο νεαρός 
λόγιος, αναφέρεται στην έπαρση της ελληνικής 
σημαίας υπό τους ήχους του Εθνικού Ύμνου και 
τον αποχαιρετισμό του εύδρομου από τα παρα-
πλέοντα πλοία.12

Ο διπλός εορτασμός στην Τήνο: 25η 
Μαρτίου 1884

Πρώτος σταθμός του «Ναυάρχου Μιαού-
λη» ήταν η Σύρος, όπου και κατέπλευσε στις 
22 Μαρτίου.13 Ο Γεώργιος Μαζαράκης υπο-
γράμμιζε στην έκθεσή του πως θα διέπρατ-
τε ατόπημα αν δεν σκιαγραφούσε τη Σύρο, η 
οποία ήταν «μία τῶν μεγάλων ἀρτηριῶν, δι’ὦν 
ἡ Ἑλλάς συνδέεται μετὰ τῆς Ἀνατολῆς καὶ τῆς 
Εὐρώπης». Για το λόγο αυτό ο νεαρός λόγιος 
αφιέρωσε αρκετές σελίδες στην περιγραφή 

10 Στοά, φ.66 (11 Μαρτίου 1884). Ακρόπολις, φ.715 (13 
Μαρτίου 1884). Άγνωστοι παραμένουν οι λόγοι της καθυ-
στέρησης της αναχώρησης του πλοίου και της επακόλου-
θης σύγχυσης που δημιουργήθηκε στις εφημερίδες της πε-
ριόδου. Σε επόμενο φύλλο η Στοά μετέθετε την ημερομηνία 
απόπλου του «Μιαούλη» στις 19 Μαρτίου. Στοά, αρ. φύλλου 
(18 Μαρτίου 1884). Την ίδια ημερομηνία σημείωνε και η 
Νέα Εφημερίς (φ.77–17 Μαρτίου 1884).

11 Αιών, φ.4.428 ( 21 Μαρτίου 1884).Στοά, φ.76 (21 Μαρτίου 
1884).

12 ΜΑΖΑΡΑΚΗΣ Γ., Τριών μηνών Αναμνήσεις εκ του κατά την 
Ανατολήν πλου του ευδρόμου «Ναύαρχος Μιαούλης», Μέ-
ρος Πρώτο, Αθήνα 1885, σ.3-11.

13 Αιών, φ.4.430 (24 Μαρτίου 1884).
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του τόπου, παραθέτοντας πληροφορίες για τον 
πληθυσμό, το λιμάνι και γενικότερα τον τρόπο 
διαβίωσης στο νησί. Εντύπωση προκαλεί πως 
παρά τη λεπτομερή περιγραφή του, δεν ανα-
φέρεται καθόλου στην υποδοχή των κατοίκων 
και τις δράσεις του πληρώματος κατά την διή-
μερη παραμονή τους εκεί. 14 Σε μεταγενέστερη 
δημοσιευμένη στον τύπο επιστολή σχετικά με 
την εξέλιξη του ταξιδιού, γραμμένη πιθανόν 
από τον Μαζαράκη, δίδεται η πληροφορία πως 
το πλοίο επισκέφθηκαν κατά την παραμονή του 
στη Σύρο, ο Δήμαρχος Δημήτριος Βαφειαδάκης 
και οι Πρόξενοι των Μεγάλων Δυνάμεων.15

Η επίσκεψη στη Σύρο ήταν σύντομη, καθώς 
το εύδρομο του πολεμικού ναυτικού έπρεπε να 
παρευρίσκεται στην Τήνο για τον εορτασμό της 
25ης Μαρτίου. Στο νησί αυτό συνέρρεε κάθε 
χρόνο πλήθος κόσμου για τη διπλή πανήγυρη 
του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου και της εθνι-
κής επετείου.16

Το «Ναύαρχος Μιαούλης» έφτασε στην Τήνο 
το απόγευμα της 24ης Μαρτίου. Η παρουσία 

14  ΜΑΖΑΡΑΚΗΣ Γ., ό.π., υποσ. 11, σ.12-27.
15  Αιών, φ.4.443 (7 Απριλίου 1884).
16  Ηχώ της Τήνου, φ.48 (17 Μαρτίου 1884).

στο νησί ομογενών από γειτονικές περιοχές της 
οθωμανικής αυτοκρατορίας για τη θρησκευτική 
και εθνική εορτή μετέτρεψε το πολεμικό πλοίο 
«εἰς ἄλλο προσκυνητήριον... Διότι πολλοί, πρίν 
ἤ ἀνέλθωσιν, ἠσπάσθησαν καί ἀσπάζονται τήν 
κλίμακα στευροκοπούμενοι».17 Το ίδιο βράδυ, 
παραμονή της επετείου, το πλοίο «ἐφώτιζεν ἐπί 
πολλὰς ὥρας δια τοῦ ἠλεκτρικοῦ αὐτοῦ φωτὸς 
τὴν Πόλιν ἅπασαν καὶ το ἱερόν Καθίδρυμα, ἐκ-
πέμπον οἱωνεὶ τὸ παρήγορον αὐτοῦ φῶς εἰς τοὺς 
ὑπὸ τὸν ζυγον τῆς δουλείας ἀδελφοὺς ἡμῶν, 
τοὺς ἐλθόντας ἐνταῦθα ὅτως ἀναπνευσωσι τὸν 
ἀέρα τῆς ἐλευθερίας καὶ δεηθῶσι τῆς Θεοτόκου 
Εὐαγγελίστριας ὑπέρ ἐκπληρώσεως τῶν ἐθνι-
κῶν πόθων καὶ ὑπὲρ τῆς ἑαυτῶν ἀπελευθερώ-
σεως δηλονότι καὶ τῆς ἐνώσεώς τῶν μετὰ τῆς 
κοινῆς μητρὸς Ἑλλάδος».18 Η παρουσία του πο-
λεμικού πλοίου, με το όνομα του διακεκριμένου 
ναυάρχου της ελληνικής επανάστασης, δημι-
ουργούσε στους παρευρισκόμενους στην Τήνο 
ομογενείς, την ελπίδα της απελευθέρωσης των 
αλύτρωτων περιοχών και της ολοκλήρωσης 
των εθνικών οραμάτων. 

17  ΜΑΖΑΡΑΚΗΣ Γ., ό.π., υποσ. 7, σ.38 .
18  Ηχώ της Τήνου, φ.50 (31 Μαρτίου 1884).

Το εύδρομο "Ναύαρχος Μιαούλης"  (Πηγή: Ψηφιοποιημένες Συλλογές ΕΛΙΑ)
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Το πρωί της 25ης Μαρτίου οι κανονιοβολι-
σμοί του «Μιαούλη» ανήγγειλαν το χαρμόσυνο 
χαρακτήρα της ημέρας. Την Πανηγυρική Αρχιε-
ρατική λειτουργία στον ναό της Ευαγγελίστρι-
ας ακολούθησε η λιτάνευση της ιερής εικόνας 
με τη συμμετοχή της Μουσικής του πολεμικού 
ναυτικού και του υπόλοιπου πληρώματος.19

Παρά την υποδοχή που επιφύλαξαν οι κά-
τοικοι της Τήνου στο πλήρωμα του «Μιαούλη», 
έντονη υπήρξε η απογοήτευσή τους για την 
απουσία από τους εορτασμούς ενός μέλους 
της βασιλικής οικογένειας ή κάποιου άλλου 
επίσημου εκπροσώπου της ελληνικής κυβέρ-
νησης. Χαρακτηριστικό είναι το απόσπασμα της 
τοπικής εφημερίδας Ηχώ της Τήνου: «Δέον οὖν 
διὰ τούτο ἡ Κυβέρνησις νὰ ἀξιώσῃ τῆς ὑψηλῆς 
αὐτῆς προνοίας τὴν ἐκτάκτου σημαντικότητος 
Πανελλήνιον ταύτην πανήγυριν καὶ καταστή-
σῃ αὐτήν ὅσον οἱόν τε μεγαλοπρεπεστέραν καὶ 
ἐθνικωτέραν. Πρὸς τοῦτο δὲ ἀνάγκη νὰ παρευ-
ρίσκωνται εἰς αὐτήν ὁ ὑπουργός τῶν Ἐκκλησι-
αστικῶν καὶ νὰ ἀποστέλληται εἰς Τῆνον στρα-

19   Στο ίδιο.

τὸς μετὰ μουσικῆς καὶ οὐχι μόνον ἓν πολεμικὸν 
πλοῖον καὶ τοῦτο μετὰ πολλῆς δυσκολίας, ἀλλὰ 
πλειότερα, ἕν δὲ τοὐλάχιστον ἐκ τῶν μελῶν τῆς 
βασιλικῆς οἰκογενείας δέον νὰ παρευρίσκη-
ται ἐνταῦθα καὶ τιμᾷ τὴν πανελλήνιον ταύτην 
Πανήγυριν».20

Το απόγευμα της 25ης Μαρτίου το «Ναύαρ-
χος Μιαούλης» επέστρεψε και πάλι στη Σύρο, 
όπου αποβιβάσθηκε η μπάντα του Πολεμικού 
Ναυτικού και υπό τη διεύθυνση του αρχιμου-
σικού Άγγελου Καλαμά, συμμετείχε στις εκεί 
εσπερινές πανηγυρικές εκδηλώσεις που πραγ-
ματοποιήθηκαν στην κεντρική πλατεία.21 Την 
επόμενη ημέρα, το πλοίο αναχώρησε.

Η επίσκεψη στη Θεσσαλονίκη και το 
Άγιο Όρος
Κατευθυνόμενο προς τη Θεσσαλονίκη το πλοίο 
του Πολεμικού Ναυτικού ελλιμενίστηκε στη 
Σκύρο και τη Σκιάθο. Ο Γεώργιος Μαζαράκης 

20   Στο ίδιο.
21 ΜΑΖΑΡΑΚΗΣ Γ., ό.π., υποσ.7, σ81. Για τον εορτασμό της 

25ης Μαρτίου 1884 στη Σύρο βλ. και Ερμής, φ.648 (30 
Μαρτίου 1884).
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σημείωνε στην έκθεσή του πως στη Σκύρο εξε-
ρεύνησε ένα υπόγειο σπήλαιο, την ύπαρξη του 
οποίου είχε πληροφορηθεί από διήγηση ενός 
ναύτη.22 Η παραμονή στο νησί αυτό ήταν σύ-
ντομη, καθώς στις 28 Μαρτίου το πλοίο βρι-
σκόταν στην Σκιάθο. Από εκεί αναχώρησε μάλ-
λον την επόμενη ημέρα για τη Θεσσαλονίκη.23

Το «Ναύαρχος Μιαούλης», «ἐν τῶν ὡραιω-
τάτων εὔδρομων πλοίων ὄσα ποτέ κατασκευά-
σθησαν» κατά τον αρθρογράφο του Φάρου της 
Μακεδονίας, κατέπλευσε στο λιμάνι της Θεσ-
σαλονίκης την Πέμπτη 29 Μαρτίου. Μετά τον 
καθιερωμένο χαιρετισμό, διά κανονιοβολισμών 
ανάμεσα στο πλοίο και το φρούριο της πόλης, 
πλήθος κόσμου έσπευσε να το επισκεφτεί. Ο 
πλοίαρχος, μαζί με τους ανώτερους αξιωμα-
τικούς, συναντήθηκαν με το Γενικό πρόξενο 
της Ελλάδας, Πέτρο Λογοθέτη, τον Οθωμανό 
Διοικητή της πόλης, Γκαλίπ πασά και άλλους 
αξιωματούχους, μεταξύ των οποίων ήταν και 
οι Πρόξενοι των Μεγάλων Δυνάμεων. Την εθι-
μοτυπική επίσκεψη ανταπέδωσαν τις επόμενες 
ημέρες οι πολιτικές και στρατιωτικές αρχές της 
πόλης.24

Στον τύπο της εποχής παρατίθενται λεπτο-
μερώς οι δράσεις του πληρώματος κατά την 
πολυήμερη παραμονή του στη Θεσσαλονίκη. 
Το Σάββατο 31 Απριλίου, ο Πέτρος Λογοθέτης 
παρέθεσε δείπνο στον πλοίαρχο και σε άλλους 
έντεκα ανώτερους αξιωματικούς. Την Κυριακή 
1η Απριλίου η Μουσική του Πολεμικού Ναυτι-
κού πραγματοποίησε εμφάνιση στη θέση πέντε 
δέντρα (Μπες-Τσινάρ). Την επομένη, ο Δημή-
τριος Κριεζής προσκάλεσε τους Προξένους 
των Μεγάλων Δυνάμεων και άλλους επίση-
μους αξιωματούχους στο πλοίο.25 Την Κυριακή 

22 Ύπέθεσε πως επρόκειτο για παλαιό χριστιανικό ναό. 
Στους τοίχους εντόπισε πολλές ελληνικές υπογραφές, 
ανάμεσα στις οποίες και αυτήν του Κωνσταντίνου Κούμα. 
ΜΑΖΑΡΑΚΗΣ Γ., ό.π., υποσ.11, σ.92-110.      

23 Στο ίδιο. 
24 Φάρος της Μακεδονίας, φ.830 (31 Μαρτίου 1884). 
25 Φάρος της Μακεδονίας, φ.831 (4 Απριλίου 1884). Στοά, 

φ.93(7 Απριλίου 1884). Ανταποκρίσεις για την επίσκεψη 
του «Μιαούλη» στη Θεσσαλονίκη δημοσιεύθηκαν επίσης 
σε εφημερίδες του Λονδίνου και της Κωνσταντινούπολης. 
Ακρόπολις, φ.751 (22 Απριλίου 1884). Βυζαντίς, φ.2869 

του Πάσχα (8 Απριλίου 1884) η Μουσική του 
Πολεμικού Ναυτικού παιάνισε στο καφενείο 
«Φάληρο», ενώ το βράδυ ο εξέχων ομογενής 
Σταύρος Χατζη-Λαζάρου προσκάλεσε σε επί-
σημο γεύμα τον κυβερνήτη και τους ανώτερους 
αξιωματικούς του.26

Τη Δευτέρα 9 Απριλίου το «Ναύαρχος Μια-
ούλης» απέπλευσε από τη Θεσσαλονίκη κατευ-
θυνόμενο προς το Άγιο Όρος.27 Ιδιαιτέρως θε-
τική ήταν η εντύπωση που άφησε το πλήρωμα 
στους κατοίκους της πόλης,28 χωρίς να απουσι-
άζουν όμως και τα παράπονα, που αφορούσαν 
την απουσία του επιτελείου του «Μιαούλη» από 
τις ακολουθίες του Επιταφίου και της Αναστά-
σεως.

Έντονη κριτική ασκήθηκε, επίσης, στον Δη-
μήτριο Κριεζή από τον τύπο, γιατί δεν προσέγ-
γισε το πλοίο τη Μονή Ιβήρων την ώρα που 
πραγματοποιούταν από τους μοναχούς λιτα-
νεία, αλλά ούτε χαιρέτησε διά κανονιοβολι-
σμών ως είθισται, ενώ παρέπλεε κοντά.29 Στην 
Ακρόπολη δημοσιεύθηκε επιστολή διαμαρτυρί-
ας που εξέφραζε την απογοήτευση για τη στά-
ση του πλοιάρχου: «Ἡ τοιαύτη πρὰξις, ἥτις ὡς 
ἀδιαφορία ἐχαρακτηρίσθη παρὰ τῶν πατέρων, 
ἥτις ἔρρευσαν εἰς τὴν ἀποβάθραν ὅπως τὸ ὑπο-
δεχθῶσι, μεγίστην παρήγαγεν λύπην. Ξένα ξέ-
νων ἐθνικοτήτων πλοῖα διέρχονται καὶ ἀξιοῦσι 
μιᾶς ἐπισκέψεως τὴν Μονὴν τῶν Ἰβήρων, τὸ 
Ἐλληνικὸν δὲ ἐθνικὸν ἀτμόπλοιον, δὲν ἔπρεπεν 
ἄραγε… νὰ διαμείνη ἐπὶ μίαν τοὐλάχιστον ὥραν 
καὶ παρὰ τὴν Ἱ. τῶν Ἰβήρων Μονήν;». Από το 
ίδιο δημοσίευμα προκύπτει πως η επίσκεψη του 
«Μιαούλη» στο Άγιο Όρος υπήρξε ολιγόωρη και 
μάλλον περιορίστηκε στη Μονή Βατοπεδίου.30

(20 Απριλίου 1884).
26 Φάρος της Μακεδονίας, φ.832 (11 Απριλίου 1884). Νέα 

εφημερίς, φ.116 (25 Απριλίου 1884).
27   Αιών, φ.4446(12 Απριλίου 1884).
28 Φάρος της Μακεδονίας, φ.832 (11 Απριλίου 1884). Σύμ-

φωνα με την Εφημερίδα τέτοια ήταν η εντύπωση που 
προκάλεσε η παρουσία του πλοίου στο λιμάνι της Θεσσα-
λονίκης, ώστε «οἱ ἐν αὐτῆ βουλγαρίζοντες» ζήτησαν, με 
αναφορά στη Ρωσική Πρεσβεία της Κωνσταντινούπολης, 
να αποσταλεί ολόκληρος ο Ρωσικό στόλος. Εφημερίς, 
φ.117 (26 Απριλίου 1884).

29 Νέα Εφημερίς, φ.113 (22 Απριλίου 1884).
30 Ακρόπολις, φ.749(20 Απριλίου 1884).
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Καβάλα – Αίνος – Λήμνος – Μυτιλήνη
Το «Ναύαρχος Μιαούλης» μετά τη σύντομη επί-
σκεψη του στη Μονή Βατοπεδίου, φαίνεται πως 
αναχώρησε για την Καβάλα, όπου παρέμεινε 
για δυο ημέρες.31 Ο Έπαρχος, οι Πρόξενοι των 
Μεγάλων Δυνάμεων και πλήθος κόσμου από 
τις γειτονικές περιοχές ξεναγήθηκαν στο πλοίο. 
Η Μουσική του Πολεμικού Ναυτικού παιάνισε 
στην κεντρική πλατεία της πόλης. Ο πρόξενος 
της Αυστρίας, Μιχαήλ Σπόντης, που σύμφωνα 
με τον τύπο, προσωρινά διεύθυνε και το ελ-
ληνικό υποπροξενείο, διοργάνωσε χορό προς 
τιμήν του πληρώματος, το οποίο φαίνεται πως 
καταγοήτευσε με τη συμπεριφορά του το κοι-
νό.32

Από την Καβάλα το πλοίο, βάσει του αρχι-
κού προγράμματος που είχε δημοσιευθεί στις 
εφημερίδες, πρέπει να κατευθύνθηκε προς την 
Αίνο. Για την πιθανή παραμονή του «Μιαούλη» 
στη Θρακική αυτή πόλη δεν εντοπίζονται άλλες 
πληροφορίες.33 Πάντως, το Σάββατο 14 Απριλί-
ου το εύδρομο προσέγγισε τη Λήμνο. Η είσοδος 
στο λιμάνι του νησιού συνοδεύτηκε από τους 
καθιερωμένους 21 κανονιοβολισμούς -χαιρε-
τισμό- ανάμεσα στο πλοίο και το φρούριο της 
πόλης. Στην αποβάθρα είχε συγκεντρωθεί πλή-
θος κόσμου για την υποδοχή του πληρώματος. 
Την επόμενη μέρα το πλοίο ήταν επισκέψιμο 
για το κοινό, το οποίο θαύμασε «τὴν ἔκτακτον 
λαμπρότητα καὶ τὸν θαυμάσιον ἐξοπλισμὸν τοῦ 
εὐδρόμου».34 Ο κυβερνήτης μαζί με τους ανώ-
τερους αξιωματικούς αποβιβάστηκαν και συνα-
ντήθηκαν με τον Διοικητή της νήσου, τον Σαδίκ 
πασά και τον μητροπολίτη Λήμνου Ιωακείμ. 
Αργότερα την ίδια ημέρα, ανταπέδωσαν την 
επίσκεψη οι τοπικοί αξιωματούχοι και έγιναν 
δεκτοί με κάθε επισημότητα από τον πλοίαρχο. 
Ο υποπρόξενος της Ελλάδας Ιωάννης Λαμπί-
ρης διοργάνωσε γεύμα προς τιμήν του πληρώ-

31 Εφημερίς, φ.103 (14 Απριλίου 1884).
32 Εφημερίς, φ.112 (21 Απριλίου 1884). Νέα Εφημερίς, 

φ.113 (22 Απριλίου 1884).
33 Μονάχα η Στοά ανέφερε πως: «Το εὔδρομον  ναυλοχεῖ… 

εἰς Αἶνον». Στοά, φ.100 (16 Απριλίου 1884).
34 Νεολόγος, φ.4499 (20 Απριλίου 1884).

ματος. Κατά την διήμερη παραμονή στη Λήμνο, 
η Μουσική του Πολεμικού Ναυτικού εκτέλεσε 
διάφορα κομμάτια προς τέρψη των κατοίκων 
στα κεντρικά σημεία της πόλης.35

Τελευταίος σταθμός του «Ναύαρχου Μιαού-
λη» πριν πλεύσει προς τα Μικρασιατικά παράλια 
ήταν η Μυτιλήνη, όπου αγκυροβόλησε στις 18 
Απριλίου.36 Το ελληνικό πλήρωμα υποδέχτηκε ο 
Διοικητής της πόλης Κιαμήλ Βέης. Την επόμενη 
ημέρα η μπάντα του «Μιαούλη» πραγματοποίη-
σε εμφάνιση στο δημόσιο κήπο «Κιόσκι».37

Ο «Ναύαρχος Μιαούλης» στα 
Μικρασιατικά παράλια
Αφού ολοκλήρωσε την επίσκεψη σε λιμάνια της 
Μακεδονίας και σε νησιά του Β.Α. Αιγαίου, το 
εύδρομο του Πολεμικού Ναυτικού έβαλε πλώ-
ρη προς τα Μικρασιατικά παράλια. Στις εφημε-
ρίδες της εποχής σημειώνεται ότι η επικείμενη 
άφιξη του «Ναυάρχου Μιαούλη» σε περιοχές 
με έντονο ελληνικό στοιχείο, όπως οι Κυδωνιές 
και η Σμύρνη, προκάλεσε ενθουσιασμό στους 
ομογενείς.38 Στις Κυδωνιές, που θα ναυλοχούσε 
αρχικά το ελληνικό εύδρομο, κάτοικοι της πό-
λης επιβιβάστηκαν σε τρία ατμόπλοια για να το 
προϋπαντήσουν. Η προκυμαία ήταν σημαιοστο-
λισμένη και μεγάλος αριθμός συγκεντρωμένων 
ανθρώπων ανέμενε την είσοδο του πλοίου στο 
λιμάνι ζητωκραυγάζοντας.39 Ενδεικτικός του 
πανηγυρικού κλίματος που επικρατούσε ήταν ο 
χαιρετισμός που απεύθυνε ο πρόεδρος του εκ-
παιδευτικού συλλόγου των Κυδωνιών, Νικόλα-
ος Αμανίτης κατά την επίσκεψή του στο πλοίο: 
«Ἡ ἐκ τῶν ἐρειπίων τῆς καταστροφῆς τοῦ 1821 
ἀνακαινισθεῖσα πόλις, ἡ πόλις τῶν Κυδωνιατῶν, 
ἀνέθηκέ μοι τὴν ὑψηλὴν τιμὴν, ἵνα προσφωνήσω 
ὑμᾶς  τὸ ¨ὡς εὖ παρέστης¨. Εὐτυχὴς λογίζομαι, 
τῇ ὥρᾳ ταύτῃ, διερμηνεύων ἐπὶ ἑλληνικοῦ ἐδά-
φους καὶ ὑπὸ τὴν ἱερὰν τῆς ἑλληνικῆς σημαίας 

35 Στοά, φ.108 (24 Απριλίου 1884).Νέα Σμύρνη, φ.2781 (21 
Απριλίου 1884).

36 Εφημερίς, φ.110 (19 Απριλίου 1884).
37 Ακρόπολις, φ.753 (25 Απριλίου 1884).
38 Εφημερίς, φ.119 (28 Απριλίου 1884).
39 Στοά, φ.112 (28 Απριλίου 1884).Εφημερίς, φ.120 (29 

Απριλίου 1884).
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Ποίημα που απήγγειλε η κόρη του Έλληνα Πρόξενου στη Σμύρνη, Νικόλαου Γεννάδη κατά την επίσκεψη των μαθη-
τριών του Παρθεναγωγείου στο «Ναύαρχος Μιαούλης»– απόκομμα από Εφημερίς, φ.122 (1 Μαΐου 1884)

σκιὰν τὰ φιλοπάτριδα αἰσθήματα τῶν Κυδωνια-
τῶν, οἵτινες τῇ στιγμῇ ταύτῃ συγκεκινημένοι ἐκ 
μέσης καρδίας ἐνθουσιωδῶς ἀνακράζουσι. Ζήτω 
τὸ ἑλληνικόν ἔθνος! Ζήτω ἡ ἕνωσις τῆς ἑλληνι-
κῆς φυλῆς! Ζήτωσαν οἱ Βασιλεῖς! Ζήτω τὸ ἑλ-
ληνικὸν ναυτικόν! Ἐπιτευχθήτωσαν καὶ οἱ πόθοι 
τῶν ὑποδούλων Ἑλλήνων!».40

Το ίδιο βράδυ ο ελληνικής καταγωγής Πρό-
ξενος της Αυστρίας, ονόματι Σεβαστός διοργά-
νωσε επίσημο χορό προς τιμήν του κυβερνήτη 
και των αξιωματικών του «Μιαούλη». Αντίθετα, 
ο Πρόξενος της Ελλάδας, φαίνεται πως ανέθε-
σε στο γραμματέα του τα σχετικά με την υπο-
δοχή του επιτελείου του «Μιαούλη», καθώς 
σύμφωνα με την Ακρόπολη «δὲν ἤθελεν νὰ 
διαταράξη τὰ ἀλλεπάλληλα αὐτοῦ γεύματα καὶ 
τὰς συνήθεις αὐτοῦ ποταπὰς ἀσχολίας».41

Στις 22 Απριλίου το ελληνικό εύδρομο ανα-
χώρησε για την Σμύρνη, όπου και κατέπλευσε 

40 Ακρόπολις, φ.756 (28 Απριλίου 1884).
41 Ακρόπολις, φ.761 (4 Μαΐου 1884).

την ίδια ημέρα.42 Σύμφωνα με τις ανταποκρί-
σεις των εφημερίδων, η υποδοχή που επιφύ-
λασσαν οι ομογενείς της Σμύρνης ήταν, επίσης, 
λαμπρότατη. Η προκυμαία ήταν κατάμεστη από 
κόσμο, ενώ χωρικοί από τις γύρω περιοχές 
συγκεντρώθηκαν στην παραλία αναμένοντας 
την άφιξη του εύδρομου. Η είσοδος στο λιμάνι 
συνοδεύτηκε από τους εθιμοτυπικούς κανο-
νιοβολισμούς και την ανάκρουση του εθνικού 
ύμνου.43

Η ημερομηνία άφιξης του «Μιαούλη» στην 
πόλη της Ιωνίας δεν ήταν τυχαία. Την επομέ-
νη ημέρα, 23 Απριλίου το πλήρωμα συμμετείχε 
στους εορτασμούς που πραγματοποιήθηκαν 
στη Σμύρνη για την ονομαστική εορτή του Έλ-
ληνα Βασιλιά Γεώργιου Α΄. Το πρόγραμμα των 
εκδηλώσεων περιλάμβανε μεταξύ άλλων θεία 
λειτουργία στο ναό του Αγίου Γεωργίου, λιτα-
νεία στην πόλη και χορό στο Ελληνικό προξε-

42 Στοά, φ.108 (24 Απριλίου 1884).
43 Νέα Σμύρνη, φ.2782 (24 Απριλίου 1884). Ακρόπολις, 

Φ.757 (29 Απριλίου).
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νείο.44 Η ομαλή διεξαγωγή της γιορτής «ἀπέδει-
ξεν ἄπαξ ἔτι τὰ φίλια αἰσθήματα, τὰ συνδέοντα 
τὰ δύο ὅμορα Κράτη».45

Κατά την δεκαπενθήμερη παραμονή του 
εύδρομου στη Σμύρνη, ο Δημήτριος Κριεζής, 
μαζί με τους ανώτερους αξιωματικούς, επι-
σκέφθηκαν το Γενικό πρόξενο της Ελλάδας 
Νικόλαο Γεννάδη, το Νομάρχη, τον Αρχιεπίσκο-
πο Χριστουπόλεως Κύριλλο, τον αντιστράτηγο 
Σαλίχ πάσα, τους Προξένους των Μεγάλων 
Δυνάμεων και τον καθολικό αρχιεπίσκοπο της 
Σμύρνης, Ανδρέα-Πολύκαρπο Τιμόνη. Το επι-
τελείο του «Μιαούλη» πραγματοποίησε επίσης 
επισκέψεις στο κεντρικό Παρθεναγωγείο, την 
Ευαγγελική Σχολή και σε άλλα ιδρύματα της 
πόλης.

Οι εκπρόσωποι των πολιτικών, θρησκευ-
τικών και στρατιωτικών αρχών της πόλης 
επισκέφθηκαν και αυτοί με τη σειρά τους τον 
κυβερνήτη στο πλοίο, όπου έγιναν δεκτοί με 
τιμές.46 Πέρα, όμως, από τους επισήμους, «πά-
ντες ἀνεξαιρέτως οἱ κάτοικοι ἀθρόοι προθυμο-
ποιοῦνται νὰ πατήσωσι τὸν πόδα ἐπὶ τοῦ κατα-
στρώματος τοῦ Ν. Μιαούλη, νὰ τεθῶσιν ὑπὸ τὴν 
σκέπην τῆς κυανολεύκου σημαίας μας καὶ... νὰ 
φαντασθῶσιν ἐαυτοὺς ἐλευθέρους!».47

Προς τιμήν του ελληνικού πληρώματος, δι-
οργανώθηκαν γεύματα και χοροί. Από τις εκ-
δηλώσεις αυτές στον τύπο καταγράφηκαν ο 
χορός που πραγματοποιήθηκε στην Ελληνική 
Λέσχη και ένα δείπνο προς τιμήν των αξιωμα-
τικών του «Μιαούλη».48 Χορός δόθηκε, επίσης, 
και στο κατάστρωμα του πολεμικού πλοίου με 
προσκεκλημένους τα παιδιά του Ορφανοτρο-
φείου και τις μαθήτριες του Παρθεναγωγείου.49

Η Μουσική του Πολεμικού Ναυτικού πραγ-
ματοποίησε σειρά εμφανίσεων σε καφενεία και 
κήπους της πόλης.50 Η τοπική εφημερίδα «Νέα 

44 Εφημερίς, φ.119 (28 Απριλίου 1884).
45 Νέα Σμύρνη, φ.2782 (24 Απριλίου 1884).
46 Νέα Σμύρνη, φ.2783 (26 Απριλίου 1884) & φ.2787 (1 

Μαΐου 1884).
47 Εφημερίς, φ.122 (1 Μαΐου 1884).
48 Ακρόπολις, φ.758(1 Μαΐου 1884).
49  Εφημερίς, φ.122 (1 Μαΐου 1884).
50 Για τις εμφανίσεις της Μουσικής του Πολεμικού Ναυτικού 

Σμύρνη» σημείωνε πως η μπάντα του «Μια-
ούλη» αποτελούνταν από είκοσι δύο μουσικά 
όργανα και πως πέρα από τους ύμνους και τα 
εθνικά άσματα, εκτελούσε κομμάτια κλασικής 
μουσικής και βαλς.51 Το πλήρωμα του ελληνι-
κού εύδρομου είχε ακόμα την ευκαιρία να απο-
δείξει την ετοιμότητα και την άριστη κατάρτισή 
του, συμμετέχοντας στην κατάσβεση πυρκα-
γιών που ξέσπασαν σε οικήματα της πόλης.52

Τη Δευτέρα 7 Μαΐου 1884, ύστερα από 
δεκαπέντε μέρες παραμονής στο λιμάνι της 
Σμύρνης, το πλοίο αναχώρησε για την Χίο. Ο 
αποχαιρετισμός ήταν ιδιαίτερα συγκινητικός.53 
Η εφημερίδα Αρμονία συνεχάρη την Ελληνική 
Κυβέρνηση για την αποστολή του πλοίου και 
για την επιλογή των μελών του πληρώματος, 
«ἄτινα τοσοῦτον ἐπαξίως ἀντεπροσώπευσαν… 
τὸ ἑλληνικὸν βασιλικὸν ναυτικόν».54

Η παρουσία του «Μιαούλη» στα παράλια της 
Μικράς Ασίας, αποτέλεσε κεντρική είδηση στον 
αθηναϊκό τύπο της εποχής. Ο αρθρογράφος 
της Εφημερίδος σχολίαζε πως είναι «εὐτυχὲς 
τὸ ἔθνος εἰς οὖ τὴν καρδίαν ἐμφωλεύει τόση 
ἀγνὴ φιλοπατρία».55 Αρκούσε μονάχα η εμφά-
νιση του πολεμικού πλοίου για να «προκαλέση 
κῦμα ἀχαλίνωτον πατριωτισμοῦ τῶν Ἑλλήνων... 
Καὶ τὸ αἴσθημα τοῦτο τὸ τοσοῦτο βαθῦ, τοσοῦτο 
ἁγνὸν καὶ θετικόν, εἰσηγεῖται ἡμῖν τὸ πολύτιμον 
τοῦ ἠθικοῦ πλούτου, ὅστις ἀνεκμετάλλευτος 
κεῖται ἐσπαρμένος, ἀναμένων τὸν καλλιερ-
γητήν...».56 Η αδιαφορία όμως της ελληνικής 
ηγεσίας για τις περιοχές αυτές, αποτελεί ανα-
σταλτικό παράγοντα κατά τον αρθρογράφο της 
Ακρόπολης, αφού «οὔτε κὰν ἀξιοῦσι προσοχῆς 
μέρη τὰ ὁποῖα καὶ διὰ τῶν χρημάτων καὶ διὰ 
τοῦ αἵματος αὐτῶν συνεισέφερον εἰς τὴν ἐθνι-
κὴν παλιγγενεσίαν καὶ ἔνθα σήμερον εὑρίσκεται 

στη Σμύρνη βλ. Νέα Σμύρνη από φ.2783-2788.
51  Στο ίδιο.
52 Νέα Σμύρνη, φ.2788 (3 Μαΐου 1884)&φ.2791 (7 Μαΐου 

1884).
53 Ακρόπολις, φ.768 (12 Μαΐου 1884).Εφημερίς, φ.133 (12 

Μαΐου 1884).
54 Στοά, φ.128 (14 Μαΐου 1884). 
55 Εφημερίς, φ.122 (1 Μαΐου 1884).
56 Δελτίον της Εβδομάδος, φ.10 (13 Μαΐου 1884).
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συμπαγὴς ἑλληνικὸς πληθυσμὸς». Η απαξίωση 
αυτή αποδεικνύεται, σύμφωνα με την ίδια εφη-
μερίδα, και στην επιλογή των προσώπων που 
αποστέλλονται ως εκπρόσωποι του ελληνικού 
κράτους στις εν λόγω περιοχές.57

Πλέοντας προς την Κύπρο
Από τη Σμύρνη το «Ναύαρχος Μιαούλης» ανα-
χώρησε για τη Χίο. Εκεί, το επιτελείο του ελ-
ληνικού πλοίου επισκέφθηκε τις πολιτικές και 
θρησκευτικές αρχές του τόπου, οι οποίες αντα-
πέδωσαν την επίσκεψη. Το μοναδικό βράδυ 
παραμονής στο νησί, η Μουσική του Πολεμικού 
Ναυτικού παιάνισε στην παραλία, ενώ ο πλοί-
αρχος με τους αξιωματικούς γευμάτισαν στην 
οικία του ομογενή Ιωάννη Χωρέμη. 58

Στις 9 Μαΐου το πλοίο κατέπλευσε στη Σά-
μο.59 Ο Γραμματέας της Διοίκησης υποδέχθηκε 
τον πλοίαρχο, ο οποίος συναντήθηκε με τον Δι-
οικητή της νήσου, Κωνσταντίνο Αδωσίδη, τον 
αναπληρωτή Έλληνα Πρόξενο Π. Λεκάτη και άλ-

57 Ακρόπολις, φ.761 (4 Μαΐου 1884).
58 Νέα Εφημερίς, φ.135 (14 Μαΐου 1884).
59 Στοά, φ.125 (11 Μαΐου 1884).

λους αξιωματούχους. Κατά την πεν-
θήμερη παραμονή στο νησί το πλοίο 
ήταν επισκέψιμο για τους κατοίκους, 
ενώ, η μπάντα πραγματοποίησε εμ-
φανίσεις.60

Με κατεύθυνση προς τη Ρόδο, 
όπου θα παρευρισκόταν στις εκδη-
λώσεις για την ονομαστική εορτή του 
διαδόχου Κωνσταντίνου, το εύδρομο 
του Πολεμικού Ναυτικού προσέγγισε 
πρωτύτερα τα νησιά Πάτμο, Κάλυ-
μνο, Λέρο και Κω, όπου έγινε δεκτό 
παντού «ἐν συγκινήσει καὶ ἐνθουσια-
σμῷ».61 Από έκθεση σταλμένη στην 
Εφημερίδα, πιθανώς γραμμένη από 
τον Γεώργιο Μαζαράκη, πληροφο-
ρούμαστε πως στην Πάτμο το επι-
τελείο του «Μιαούλη» επισκέφθηκε 
τη Μονή του Αγίου Ιωάννου και την 
ιστορική βιβλιοθήκη της. Για την Κά-
λυμνο αναφέρεται μονάχα πως στο 

πλοίο έγιναν δεκτοί με επισημότητα ο Έλληνας 
Πρόξενος και οι πρόκριτοι του νησιού.

Στις 20 Μαΐου, το πλοίο κατέπλευσε στη 
Ρόδο, όπου και παρέμεινε για την εορτή του 
Αγίου Κωνσταντίνου. Πριν την κάθοδο προς την 
Κύπρο, το «Ναύαρχος Μιαούλης» κατέπλευ-
σε και στην Αττάλεια. Εκατοντάδες κάτοικοι 
πραγματοποίησαν επίσκεψη, ενώ ο Δημήτριος 
Κριεζής συναντήθηκε με τον Έλληνα πρόξενο 
Μιχαήλ Παρίση, τον Οθωμανό διοικητή και τον 
φρούραρχο της πόλης. 62

Η επίσκεψη στην Κύπρο
Στην Κύπρο το ελληνικό πολεμικό πλοίο προ-
σέγγισε αρχικά τη Λεμεσό και ύστερα τη Λάρ-
νακα. Οι πληροφορίες για την επίσκεψη στη 
Λεμεσό είναι λιγοστές. Στην προαναφερθείσα 
έκθεση της Εφημερίδος αναφέρεται πως ο 
κυβερνήτης συναντήθηκε με τον Άγγλο διοι-
κητή της πόλης και πως ο Δήμαρχος Χριστό-

60 Σάμος, φ.1064 (9 Μαΐου 1884).
61 Νέα Εφημερίς, φ.141 (20 Μαΐου 1884).
62 Εφημερίς, φ.162 (10 Ιουνίου 1884).

Προσφώνηση της Στυλιανής Χρ. Σεβέρη προς τον Δημήτριο Κριεζή 
κατά την επίσκεψη του τελευταίου στη Λευκωσία – απόκομμα από 
Στοά, φ.163 (18 Ιουνίου 1884)
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δουλος Καρύδης διοργάνωσε τιμητικό χορό 
για το πλήρωμα του «Μιαούλη».63 Αντίθετα, 
για την επίσκεψη στη Λάρνακα, εκτενείς ήταν 
οι ανταποκρίσεις των εφημερίδων. Διακόσιοι 
περίπου νεαροί Κύπριοι ναύλωσαν ατμόπλοιο 
για να υποδεχθούν πρώτοι το «Μιαούλη» στο 
πέλαγος. Την ημέρα της άφιξης, οι αξιωματικοί 
μαζί με τον κυβερνήτη συνάντησαν τον Διοι-
κητή της πόλης και εν συνεχεία μετέβησαν στο 
ελληνικό προξενείο, γύρω από το οποίο είχαν 
συγκεντρωθεί εκατοντάδες ομογενείς, ζητω-
κραυγάζοντας «κατ’ ἀρχὰς ὑπὲρ τοῦ βασιλέως 
Γεωργίου, τοῦ κ. Κριεζῆ κ.λ.π.» και εκφράζο-
ντας την επιθυμία της ενώσεως της Κύπρου με 
την Ελλάδα.

Κατά τη διάρκεια παραμονής του πλοίου 
στο λιμάνι της Λάρνακας, μεγάλος αριθμός 
κατοίκων επισκέφθηκαν το ελληνικό πολεμικό 
πλοίο, θεωρώντας την πράξη αυτή «ὡς ἱερὸν 
καθῆκον». Παράλληλα, ο αντισυνταγματάρχης 
Δ. Παπαγεωργίου με ολιγομελή αντιπροσωπεία 
δοκίμων πραγματοποίησαν επίσκεψη στο ελλη-
νικό σχολείο και το Παρθεναγωγείο της πόλης. 
Ο Δημήτριος Κριεζής με το επιτελείο του συνα-
ντήθηκε με τους πολιτικούς και θρησκευτικούς 
αξιωματούχους της περιοχής. Επιπλέον, με 
άμαξα ταξίδεψαν στη Λευκωσία, όπου παρακά-
θισαν σε δείπνο με το Βρετανό αρμοστή.

Από τις ανταποκρίσεις των εφημερίδων 
φαίνεται πως ήταν καθημερινές οι βραδινές 
εκδηλώσεις που διοργανώθηκαν από τους 
τοπικούς αξιωματούχους και τους διαπρεπείς 
ομογενείς της Λάρνακας προς τιμήν του πλη-
ρώματος. Ενδεικτικά αναφέρονται η εσπερίδα 
που διοργάνωσε ο Γάλλος πρόξενος και ο χο-
ρός που πραγματοποιήθηκε στο σπίτι ενός ομο-
γενούς ιατρού, το τελευταίο βράδυ διαμονής 
των Ελλήνων ναυτών στην κυπριακή πόλη.64

63  Στο ίδιο.
64  Νέα Εφημερίς, φ.165 (13 Ιουνίου 1884). Για την απαίτηση 

των Κυπρίων για ένωση με την Ελλάδα στο διάστημα της 
Αγγλικής κατοχής βλ. ΠΑΠΑΠΟΛΎΒΙΟΎ Π., «Κύπρος 1878-
1909. Η πρώτη περίοδος της Βρετανικής αποικιοκρατίας», 
Ιστορία του Νέου Ελληνισμού από το 1770-2000, Ελληνικά 
Γράμματα, Αθήνα 2000, σ.290-293.

Στην Αίγυπτο
Παρά τις αρχικές επιφυλάξεις για την επίσκε-
ψη στο Πορτ-Σάιτ, εξαιτίας των πληροφοριών 
για εμφάνιση κρουσμάτων χολέρας στην περι-
οχή, το «Ναύαρχος Μιαούλης» αγκυροβόλησε 
τελικά στο αιγυπτιακό λιμάνι.65 Τον Δημήτριο 
Κριεζή επισκέφθηκαν πρώτα οι κυβερνήτες 
των υπολοίπων πλοίων που ναυλοχούσαν στο 
λιμάνι και ύστερα ο Έλληνας Πρόξενος. Παράλ-
ληλα, κατά την εξαήμερη παραμονή του εύδρο-
μου στο Πορτ-Σάιτ, το επισκέφθηκαν πολίτες 
της τοπικής κοινωνίας «ἰδίως ἰταλοὶ καὶ αὐστρι-
ακοί», σύμφωνα με τον αρθρογράφο της Νέας 
Εφημερίδας.66 

Τελευταίος σταθμός του πολύμηνου τα-
ξιδιού του «Ναυάρχου Μιαούλη» ήταν η Αλε-
ξάνδρεια. Η παρουσία ελληνικού στοιχείου στο 
ιστορικό αυτό κέντρο κατέστησε ιδιαίτερα ση-
μαντική την επίσκεψη του εύδρομου του Πο-
λεμικού Ναυτικού. 67 Στις 10 Ιουνίου ευκατά-
στατοι ομογενείς ναύλωσαν ατμόπλοιο, για να 
υποδεχθούν πρώτοι το πλοίο στο πέλαγος. Οι 
εφημερίδες τον Αθηνών έκαναν λόγο για περί-
που διακόσιες λέμβους, κατάμεστες από κόσμο, 
που έσπευσαν να προσεγγίσουν το ελληνικό 
εύδρομο μετά την είσοδό του στο λιμάνι.68 

Εκτός από τις συνεχείς επισκέψεις ομογε-
νών στο πλοίο καθ’ όλη τη διάρκεια παραμονής 
του «Μιαούλη» στο αιγυπτιακό λιμάνι, οι αξι-
ωματικοί με τον κυβερνήτη επισκέφθηκαν τις 
πολιτικές αρχές της πόλης, το Πατριαρχείο Αλε-
ξανδρείας και σχολεία της περιοχής. Επίσης, ο 
πλοίαρχος συναντήθηκε με τον αντιβασιλέα της 
Αιγύπτου στο ανάκτορο Ras El Tin.69

65 Εφημερίς, φ.141 (20 Μαΐου 1884).
66 Νέα Εφημερίς, φ.169 (17 Ιουνίου 1884).
67 Για την ελληνική κοινότητα της Αλεξάνδρειας βλ. ΤΡΙΜΗ-

ΚΎΡΟΎ Κ., «Η νέα διασπορά. Ελληνικές παροικίες στην 
Αίγυπτο», Ιστορία του Νέου Ελληνισμού από το 1770-
2000, Ελληνικά Γράμματα, Αθήνα 2000, σ.373-382. 
ΣΟΎΛΟΓΙΑΝΝΗΣ Ε., «Μερικά για τον ελληνισμό της Αιγύπτου 
και την Τρικουπική εποχή, με ειδική αναφορά στα έτη 1867, 
1875, 1884», στο ΑΡΩΝΗ-ΤΣΙΧΛΗ Κ., ΤΡΙΧΑ Λ. (επιμ.), Ο 
Χαρίλαος Τρικούπης και η εποχή του. Πολιτικές επιδιώξεις 
και κοινωνικές συνθήκες, Παπαζήσης, Αθήνα 2000.

68 Εφημερίς, φ.168 (16 Ιουνίου 1884).Νέα Εφημερίς, φ.168 
(16 Ιουνίου 1884).

69  Εφημερίς, φ.172 (20 Ιουνίου 1884).
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Η παρουσία του «Ναυάρχου Μιαούλη» 
υπήρξε αφορμή για αρκετές εκδηλώσεις προς 
τιμήν του πληρώματος. Στις 14 Ιουνίου οι επι-
κεφαλής της ελληνικής κοινότητας της Αλεξάν-
δρειας διοργάνωσαν συμπόσιο για τους αξιω-
ματικούς του πολεμικού ναυτικού σε ξενοδοχείο 
της πόλης. Από τις εκτενείς ανταποκρίσεις των 
εφημερίδων πληροφορούμαστε πως πρόποση 
έκανε αρχικά ο Έλληνας Πρόξενος Αναστάσιος 
Βυζάντιος, υπογραμμίζοντας πως «ὁ Βασιλεὺς 
Γεώργιος πάρεστιν ὅπου Ἕλλην, διότι κατοικεῖ 
εἰς τὴν καρδίαν ἑκάστου Ἕλληνος». Το λόγο 
έλαβε επίσης ο διευθυντής της Αγγλο-Αιγυ-
πτιακής τράπεζας Γεώργιος Γούσιος, ο οποίος 
αναφέρθηκε στα κατορθώματα του ελληνικού 
στόλου. Εκ μέρους των Ελλήνων αξιωματικών 
απάντησε ο ύπαρχος Ελευθερίου. Ακολούθη-
σαν και άλλες προπόσεις υπέρ του πρωθυ-
πουργού Χαρίλαου Τρικούπη, του Βασιλιά Γε-
ώργιου Α΄ και του πληρώματος του «Μιαούλη». 
Η Μουσική του πολεμικού πλοίου διασκέδασε 
τους συνδαιτυμόνες. Επίσης, στις 16 Ιουνίου 
δόθηκε στο θέατρο Τζιτζινιά παράσταση «πρὸς 
τιμὴν τῶν ἀξιωματικῶν καὶ πρὸς ὄφελος τῶν πε-
νήτων Ἑλλήνων», του έργου του Θ. Ορφανίδη, 
«Χίος Δούλη». Στην εκδήλωση συμμετείχε και η 
μπάντα του «Μιαούλη». Δείπνα και χοροί έλα-
βαν χώρα και τις υπόλοιπες μέρες.70

Σύμφωνα με τον αρχικό σχεδιασμό του 
ταξιδιού το «Ναύαρχος Μιαούλης» μετά την 
Αίγυπτο θα κατευθυνόταν προς το λιμάνι της 
Σούδας και ύστερα θα επέστρεφε στον Πειραιά. 
Η επίσκεψη στην Κρήτη όμως αναβλήθηκε. 
Μολονότι δεν ανακοινώθηκε επίσημα ο λόγος 
της αλλαγής της προγραμματισμένης πορεί-
ας, για τον αρθρογράφο της Ακρόπολης είναι 
πιθανόν ότι έγινε «πρὸς ἀποφυγὴν ἀκαίρου 
ἀρεθισμοῦ».71 Τι είχε όμως συμβεί στην Κρήτη 
που η εμφάνιση ενός ελληνικού πολεμικού θα 

70 Στοά, φ.172 (27 Ιουνίου 1884).Για τη θεατρική παράσταση  
και τα χρήματα που συλλέχθηκαν βλ. και Νέα Εφημερίς, 
φ.168 (16 Ιουνίου 1884). 

71 Ακρόπολις, φ.795 (13 Ιουνίου 1884). Η Νέα Εφημερίς 
αναφέρει πως ο λόγος αναβολής της επίσκεψης στην 
Κρήτη ήταν υπηρεσιακός (φ.169-17 Ιουνίου 1884).

ερέθιζε τα πράγματα; Το διάστημα αυτό είχε εκ-
δηλωθεί έντονη δυσαρέσκεια των χριστιανών 
της Κρήτης κατά του Ιωάννη Φωτιάδη πασά, 
Γενικού Διοικητή της νήσου. Η κατάσταση ήταν 
ιδιαίτερα τεταμένη ανάμεσα στον Διοικητή και 
την αντιπολίτευση.72

Απολογισμός του ταξιδιού
Μετά την αλλαγή του προγράμματος, το «Ναύ-
αρχος Μιαούλης» απέπλευσε από την Αλεξάν-
δρεια για τον Πειραιά, όπου έφτασε στις 27 
Ιουνίου, ολοκληρώνοντας τη τετράμηνη περι-
οδεία του στην «Ανατολή».73 

Το ενδιαφέρον που δόθηκε στο συγκεκρι-
μένο πλου του ελληνικού εύδρομου αποδει-
κνύεται και από τις συχνά εκτενείς αναφορές 
του τύπου καθ’ όλη τη διάρκεια του ταξιδιού. 
Μολονότι η πλειονότητα των εφημερίδων έκα-
νε λόγο για ένα επιτυχημένο ταξίδι, δεν έλειψαν 
άρθρα έντονης κριτικής και σάτιρας. Στο Δελτίο 
της Εβδομάδος, και ενώ το εύδρομο ναυλοχού-
σε ακόμη στα αιγυπτιακά παράλια, τονιζόταν: 
«Πρὸς τί τάχα ἡ τοσοῦτον παραταθεῖσα ναυτικὴ 
αὕτη ἐπίδειξις; ὅπως δείξωμεν ὅτι εἴμεθα ναυ-
τικὸν ἔθνος; ἀλλὰ τοῦτο εἶναι πασίγνωστον... 
Ἐπάνελθε ταχέως ¨Ναύαρχε¨ πρὶν ἀρχίσωσιν αἱ 
εὐρωπαϊκαὶ εἰρωνεῖαι νὰ μᾶς πλήττωσι....Ἐπά-
νελθε... ὅπως διὰ τοῦ επὶ τῇ θέᾳ σοῦ ἐνθουσι-
ασμοῦ λησμονήσωμεν καὶ ἡμεῖς τὰ κοινωνικὰ 
ἡμῶν πάθη».74 Αλλά και μετά την επιστροφή 
του πλοίου στη σατυρική εφημερίδα, Ασμο-
δαιός σημειωνόταν: «ὁ ναύαρχος Μιαούλης ὁ 
περιελθὼν τὴν Ἀνατολὴν… ἐπανῆλθεν ἐκ τοῦ 
θριαμβευτικοῦ περίπλου τοῦ, μὲ τὸ πλήρωμά 
τοῦ σῶον, διότι εὐτυχῶς κανεὶς ἀξιωματικὸς ἢ 
ναύτης δὲν ἔπαθεν ἐκ τῶν σφιγκτῶν ἀδελφικῶν 
ἐναγκαλισμῶν τῶν ὑποδούλων ἀδελφῶν ἢ ἐκ 
δυσπεψίας ἐκ τῶν πολυτελεστάτων γευμάτων 
ἅτινα παρέθετον πρὸς τιμήν τῶν».75

72 Για τη διαίρεση την εποχή αυτή του χριστιανικού 
πληθυσμού της Κρήτης σε δυο παρατάξεις (Φιλελεύθεροι 
–Συντηρητικοί) βλ. ΚΑΛΛΙΒΡΕΤΑΚΗΣ Λ., «Κρήτη 1871 - 
1913», ΙΝΕ, ό.π., υποσ.69, σ. 329-331.

73 Νέα Εφημερίς, φ.179 (27 Ιουνίου 1884).
74 Δελτίον της Εβδομάδος, φ.16 (17 Ιουνίου 1884).
75 Ασμοδαιός, φ.281 (1 Ιουλίου 1884). 
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Όπως σχολίαζε δυο χρόνια αργότερα το 
1886 για ένα αντίστοιχο εκπαιδευτικό ταξίδι 
του πολεμικού πλοίου «Ελλάς» στην Ανατολή, 
ο Γ. Βαλαβανής και θα μπορούσε να περιγρά-
φει κάλλιστα την περιοδεία του «Μιαούλη» το 
1884: «Δὲν ἦσαν στόλοι τεθωρακισμένοι, δὲν 
ἦσαν φρούρια πλωτά, οὐδ’ ἄλλα τοιαῦτα, ἀλλ’ 
ἧρκει ἡ ἑλληνική μας σημαία ἐπὶ μικροῦ σκά-
φους… νὰ ἐξεγείρη τὰ πλήθη μέχρι καὶ αὐτῶν 
τῶν δακρύων. Ἔπρεπε νὰ ἤκουε τις τῶν ἐκδη-
λώσεων εἰλικρινοῦς χαρᾶς ἐκ μέρους τῶν ἁγνῶν 
ἐκείνων Ἑλλήνων τῆς Κύπρου, Ἀλεξανδρείας 
καὶ λοιπῶν, ἔπρεπε νὰ ἔβλεπέ τις τὴν συγκίνησιν 
μεθ’ ἧς οἱ νεαροὶ δόκιμοι ἐγίνοντο πανταχοῦ δε-
κτοί, ἵνα ἐννοήση τὰ ἀποτελέσματα τῆς ἐμφανί-
σεως εἰς τὰ μέρη ἐκεῖνα ἑλληνικοῦ σκάφους, ἐν 
ᾧ μορφοῦνται ἴσως πολλοὶ μέλλοντες Μιαοῦλαι 
ἤ Κανάραι!»76

ΜΕΡΟΣ Β΄: Συλλέγοντας εθνικά κειμήλια

Η αποστολή του Γεώργιου Μαζαράκη

76 Εβδομάς, φ.147 (21 Δεκεμβρίου 1886).

Την αποστολή της περισυλλογής «ἐγγρά-
φων ἰδιωτικῶν ἤ δημοσίων, σχετιζομένων πρός 
τήν Ἐπανάστασιν τοῦ 21, εἰ δυνατόν δέ καί δη-
μοτικῶν ᾀσμάτων» από τις περιοχές που θα 
επισκεπτόταν το «Ναύαρχος Μιαούλης», ανέ-
λαβε ως απεσταλμένος της Ι.Ε.Ε.Ε., ο Γεώρ-
γιος Μαζαράκης,77 διδάκτορας της Νομικής 
σχολής και στην ομάδα των libres penseurs 
(ελεύθερων στοχαστών) της εποχής. Ήταν το 
πρώτο παιδί του στρατιωτικού αρχιάτρου Ιω-
άννη Μαζαράκη και της Αγανίκης Αινιάνος, 
κόρης του Γεώργιου Αινιάν.78 Για τη σπουδαι-
ότητα του έργου που ανέλαβε, η Νέα Εφημε-
ρίς σημείωνε: «Ἐκτὸς τῆς ἐθνικῆς καὶ ἱερᾶς 
ἀποστολῆς, ἥν ὑπηρετεῖ ὁ Μιαούλης...ἔχομεν 
νὰ σημειώσωμεν καὶ ἐτέραν ὄντως πολύτιμον 
ὑπηρεσίαν, συνδεομένην πρὸς τὰς ἐνδόξους 

ἀναμνήσεις καὶ τὸ παρελθὸν τοῦ ἔθνους. 
Ὁ ἐν αὐτῷ λόγιος καὶ εὐπαίδευτος νέος κ. 
Γεώργ. Μαζαράκης, ὡς ἀντιπρόσωπος τῆς 
ἐνταῦθα ἱστορικῆς καὶ ἐθνολογικῆς ἑται-

ρίας, ἀποκομίζει ἀπὸ πάσης ἑλληνικῆς χώρας, 
ἥν ἐπισκέπτεται ὁ Μιαούλης, ει τι ἐθνικὸν δια-
σωζόμενον κειμήλιον...Ἐν γένει δ'ἐλπίζεται, ὅτι 
ἔσται σπουδαιοτάτη καὶ πολύτιμος ἡ συμβολὴ, 
ἥν θέλει νὰ παράσχει τῇ ἐθνολογικῇ ἐταιρίᾳ ὁ 
ἀκούραστος καὶ εὐφυὴς ἀντιπρόσωπος αὐτῆς 
κ. Μαζαράκης, μέλλων νὰ πλουτίσῃ αὐτὴν διὰ 
σπανίων ἐθνικῶν καὶ ἱστορικῶν μνημείων».79

Σύμφωνα με όσα ο ίδιος αναφέρει στην 

77 ΜΑΖΑΡΑΚΗΣ Γ, Τριών μηνών, ό.π., υποσ.11, σ.117.
78 Ο Γεώργιος Μαζαράκης, εργάστηκε αργότερα στο ελληνικό 

Προξενείο της Κωνσταντινούπολης. Πέθανε σε νεαρή 
σχετικά ηλικία. ΜΑΖΑΡΑΚΗΣ Γ, Τήνος 1884, ό.π., υποσ.7.  Ο 
αδελφός του Αλέξανδρος, Μακεδονομάχος και μετέπειτα 
αρχηγός ΓΕΣ σημείωνε στα απομνημονεύματά του για τον 
Γεώργιο: «παρὰ τὰ φυσικὰ αὐτοῦ καὶ ἐπίκτητα προσόντα, 
εὐφυΐαν, ζωηρότητα, ἐγκυκλοπαιδικὴν μόρφωσιν, 
πατριωτισμόν, δὲν κατέλαβε δυστυχῶς ποτὲ τὴν θέσιν 
ποὺ τοῦ ἥρμοζεν, ἕνεκα κυρίως ἀνωμαλιῶν τινων τοῦ 
χαρακτῆρος του, μὴ θελήσας ἐγκαίρως νὰ ταχθῇ ὑπὸ 
πειθαρχίαν καὶ νὰ ἀκολουθήσῃ ὡρισμένον στάδιον». 
ΜΑΖΑΡΑΚΗΣ-ΑΙΝΙΑΝ Α., Απομνημονεύματα, Ίκαρος, Αθήνα 
1948, σ. 4. Για τον πατέρα του Ιωάννη Μαζαράκη βλ. «Ο Γεν. 
Αρχίατρος του στρατού Ιωάννης Μαζαράκης», Ημερολόγιο 
Σκόκου,τ.16, Αθήνα 1901, σ.110-112. Για την μητέρα 
του Αγανίκη Αινιάν βλ. Φυσιογνωμιαι τινες Αρσακειάδων, 
Επ’ ευκαιρία της εκατονταετηρίδος της Φιλεκπαιδευτικής 
Εταιρείας (1836-1936), σ.23-26.

79 Νέα Εφημερίς, φ.129 (8 Μαΐου 1884)

Ο στρατιωτικός αρχίατρος Ιω. Μαζαράκης 
(Πηγή: Κωνστ. Φ. Σκόκου, Εθνικόν Ημερολόγιον του έτους 
1901, τ. 16ος, Αθήνα 1901)
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έκθεσή του, η αποστολή ήταν ιδιαίτερα επιτυ-
χημένη, καθώς συνέλεξε, 681 έγγραφα, 180 
αντικείμενα και 281 βιβλία. Συνολικά δηλαδή 
1142 ιστορικά κειμήλια.80 Ο αντίστοιχος απο-
λογισμός στον τύπο της περιόδου ήταν μάλλον 
υπερβολικός, καθώς η Εφημερίς υπολόγιζε 
τα συλλεχθέντα σε 6000 έγγραφα σχετικά με 
την ελληνική επανάσταση και «πλῆθος ἀρχαίων 
ἑλληνικῶν, ρωμαϊκῶν καὶ βυζαντινῶν νομισμά-
των, μετάλλια, ἀγαλμάτια πήλινα...καὶ διάφορα 
ὅπλα».81

Αξίζει να αναφερθούν οι δωρεές εκείνες 
που απασχόλησαν τον τύπο της περιόδου. Στο 
Δελτίον της εβδομάδος σημειωνόταν ότι «ἐκτὸς 
τῶν ἄλλων δωρημάτων διαφόρων ἀξιοτίμων 
ἀνδρῶν, τῇ ἐνεργείᾳ τοῦ φιλοπάτριδος νέου κ. 
Γεωργίου Μαζαράκη ἡ ἑταιρία προσεκτήσατο: 
τὸ εἰς τὸν Ρήγαν ἀφιερωμένον σπανιώτατον σύ-
γραμμα… ¨Νομαρχία ἤτοι λόγος περὶ Ἐλευθε-

80 Γεώργιος Μαζαράκης, Τριών μηνών, ό.π., υποσ.11, σ.122
81 Εφημερίς, φ.184 (2 Ιουλίου 1884).

ρίας¨ (1806)».82 Παράλληλα, η Στοά προσέθετε 
πως: «Ὁ ἐν Σύρῳ κ. Γκιώνης, Ὑδραῖος, ἐδώρη-
σεν… βιβλίον πολύτιμον καὶ σπανιώτατον τὴν 
Ἑλληνικὴν Νομαρχίαν… ἐκδοθὲν ἐν Ἰταλίᾳ κατὰ 
τὰς ἀρχὰς τοῦ αἰῶνος ἀνωνύμως. Μέχρι τοῦδε 
ἧτο γνωστὸν ὅτι ὑπῆρχεν ἐν μόνον ἀντίτυπον 
τοῦ βιβλίου τούτου, τὸ ἐν τῇ βιβλιοθήκῃ τοῦ κ. 
Παύλου Λάμπρου».83 

Ο Γεώργιος Μαζαράκης συγκέντρωσε ακό-
μη αρκετά βιβλία και χάρτες. Οι εφημερίδες 
επικεντρώθηκαν κυρίως στο αντίτυπο της «Φυ-
σικής Απάνθισμα» του Ρήγα Φερραίου, στην 
εξάτομη «Ιστορία του μετά Ρωσίας και Τουρ-
κίας πολέμου κατά το 1763», στο εγχειρίδιο 
«Πολεμικής Τέχνης» του Γεώργιου Παπαζώλη, 
την πολυσέλιδη «Ιστορία της Κύπρου» συγγρα-
φείσα από τον αρχιμανδρίτη Κυπριανό και άλλα 
εκκλησιαστικά συγγράμματα.84 Πέρα από τα πα-

82 Δελτίον της Εβδομάδος, φ.6 (8 Απριλίου 1884). 
83 Στοά, φ.129 (15 Μαΐου 1884). Αξίζει να επισημανθεί πως 

σύμφωνα με τον Γ. Μαζαράκη και τις εφημερίδες της 
εποχής, συγγραφέας της Ελληνικής Νομαρχίας θεωρούταν 
τότε ο Ιωάννης Κωλέττης. Άποψη που η σύγχρονη ιστορική 
έρευνα έχει απορρίψει. Ανωνύμου του Έλληνος, Ελληνική 
Νομαρχία. Ήτοι λόγος περί ελευθερίας, Σχόλια- εισαγωγή Γ. 
Βαλέτας, εκδ.4, Αποσπερίτης, Αθήνα 1982.

84 Εφημερίς, φ.184 (2 Ιουλίου 1884). Πιο συγκεκριμένα, ο 
πλήρης τίτλος του έργου του Ρήγα Βελεστινλή ήταν: Φυσι-
κής απάνθισμα δια τους αγχίνους και φιλομαθείς Έλληνας 
εκ της Γερμανικής και Γαλλικής διαλέκτου ερρανισθέν παρά 
Ρήγα Βελεστινλή Θετταλού. Ούτινος αναλώμασιν εξεδόθη, 
προς ωφέλειαν των ομογενών. Εν Βιέννη, εκ της Τυπο-
γραφίας του Ευγενούς Τραττνερ, 1790. Βλ. ΚΙΤΡΟΜΗΛΙΔΗΣ 
Π., Νεοελληνικός Διαφωτισμός, ΜΙΕΤ, Αθήνα 2009, σ.288-
335. Για το έργο «Διδασκαλίαν της πολεμικής τέχνης», το 
οποίο ήταν μετάφραση εκ ρωσικού, ο Μαζαράκης συμπλη-
ρώνει στην έκθεσή του πως ήταν «υπό του Οφικκιάλου 
της Αρτιλερίας εν Ρωσσία, Γ. Παπαζώλη- του αναστα-
τώσαντος τον Μορέαν επί Αικατερίνης- χάριν των ομοε-
θνών αυτού στραυτευομένων υπό την αυτήν Μοναρχίαν 
(1756)». ΜΑΖΑΡΑΚΗΣ Γ., ό.π., υποσ.11, σ.121 . Φαίνεται 
πως ο Μαζαράκης κάνει λάθος στη χρονολογία έκδοσης 
του συγγράμματος το οποίο εκδόθηκε το 1765. ΡΟΤΖΩΚΟΣ 
Ν., Εθναφύπνιση και Εθνογένεση: Ορλωφικά και ελληνική 
ιστοριογραφία, Βιβλιόραμα, Αθήνα 2007, σ.42. Τέλος, σχε-
τικά με το έργο του αρχιμανδρίτη Κυπριανού Κουριοκουρί-
τη πρόκειται για την: Ιστορία χρονολογική της νήσου Κύ-
πρου, Ερανισθείσα εκ διαφόρων ιστορικών και συντεθείσα 
απλή φράσει υπό του αρχιμανδρίτου Κυπριανού, αρχομένη 
από του κατακλυσμού μέχρι του παρόντος. Εν η προσετέθη 
και η περί της Αυτονομίας της Ιεράς Εκκλησίας των Κυπρί-
ων Έκθεσις του αοιδίμου αρχιεπισκόπου Κυρίου Φιλοθέου, 
άμα και περί ενδόξων Ανδρών και Αγίων Κυπρίων. Ενετίη-
σιν: Παρά Νικολάω Γλυκεί τω εξ Ιωαννίνων, 1788. Το έργο 
επανεκδόθηκε στη Λάρνακα το 1880. Ιστορία της Κύπρου. 

Αγανίκη Αινιάν
(Πηγή: Α.Γ.Γ., Φυσιογνωμιαι τινες Αρσακειάδων 1836-
1936, Αθήνα 1936)
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ραπάνω, στο παράρτημα της έκθεσης του Μα-
ζαράκη καταγράφονται επίσης ένα αντίτυπο της 
Παλαιάς Διαθήκης του 1750, όλα τα φύλλα της 
εφημερίδας «Συνταγματικός Έλλην» (1861), η 
εργασία του Τ. Νερούτσου για τις αιγυπτιακές 
αρχαιότητες, διάφορες συλλογές χαρτών κ.α.85

Όσον αφορά τα ιστορικά έγγραφα που 
συγκέντρωσε ο απεσταλμένος της Ι.Ε.Ε.Ε., οι 
αναφορές στον τύπο επικεντρώνονται στο ότι 
σημαντικός αριθμός από αυτά ήταν σχετικά με 
την ελληνική επανάσταση: «ἔγγραφα ἀφορῶ-
ντα εἰς τὸν ἀγῶνα τοῦ 1821, τῶν κατὰ καιροὺς 
προσωρινῶν Κυβερνήσεων, ὁμοίως δὲ ἰδιόγρα-
φοι ἐπιστολαὶ τῶν ἡρώων τῆς γενεᾶς ἐκείνης 
τοῦ Κολοκοτρώνη, τοῦ Βότσαρη, τοῦ Κανάρη, 
Μιαούλη κ.λ.π».86 Ιδιαίτερη μνεία γινόταν στις 
εφημερίδες της εποχής για τη δωρεά σώματος 
επιστολών αγωνιστών της ελληνικής επανά-
στασης από τον πρώην Νομάρχη Ε. Ευγενίδη,87 
καθώς και για τη δωρεά εγγράφων της ίδιας 
περιόδου από έναν κάτοικο της Χίου ονόματι 
Αναγνωστόπουλος. Η ανεύρεση, στη συλλογή 
εγγράφων που δώρισε ο τελευταίος, επιστολής 
του ναυάρχου Ανδρέα Μιαούλη προς τον Ιω-
άννη Γκούρα επισημάνθηκε από την Στοά που 
δημοσίευσε και σχετικό απόσπασμα: «Ἀδελφέ, 
θάρρος λοιπὸν καὶ οι Τοῦρκοι εἶναι πάντοτε 
Τοῦρκοι, δηλαδὴ δειλοὶ, ἀνόητοι καὶ μικρόψυ-
χοι. Θάρρος καὶ ἐντὸς ὀλίγου τὰ ὀνόματα των 
ὑπὲρ πατρίδος ἀγωνιζομένων ἔσονται ἀθάνα-
τα».88 

Στον κατάλογο των συλλεγέντων αρχείων 
που επισυνάπτει ο Γεώργιος Μαζαράκης στο 
τέλος των Αναμνήσεων του ταξιδιού, συγκα-
ταλέγονται μεταξύ άλλων έγγραφα του Ιωάννη 

Συγγραφείσα μεν εν ετει 1788 υπό του Αρχιμανδρίτου Κυ-
πριανου Κυπρίου. Νυν δε βελτιωθείσα κατά το λεκτικόν και 
συνοψισθείσα υπό Θεόδουλου Κωνσταντινίδου. Εκδιδούται 
υπό Π. Ουσμιάνη. Εν Λάρνακι Κύπρου. Εκ του Τυποραφείου 
Τ. Μασκάλκη και Σας. 1880. Επίσης εντοπίζεται λάθος στη 
χρονολογία έκδοσης που παραθέτει ο Μαζαράκης 1780, 
καθώς το έργο κυκλοφόρησε το 1788. Βλ. επίσης ΚΙΤΡΟ-
ΜΗΛΙΔΗΣ Π, ό.π., σ.118-122.

85 ΜΑΖΑΡΑΚΗΣ Γ, Τριών μηνών, ό.π., υποσ.11, σ.121-122.
86 Εφημερίς, φ.184 (2 Ιουλίου 1884).
87 Εφημερίς, φ. 137 (16 Μαΐου 1884).
88 Στοά, φ.141 (6 Ιουνίου 1884). Εφημερίς, φ.158 (6 Ιουνίου 

1884). 

Γκούρα και του Φαβιέρου, ανέκδοτα άσματα 
σχετικά με την Ελληνική Επανάσταση και πο-
λυάριθμα έγγραφα των περιοχών που επισκέ-
φθηκε το «Ναύαρχος Μιαούλης».89

Το αίτημα για τη διάσωση και ανάδειξη των 
αρχείων του πρόσφατου παρελθόντος παρέμε-
νε ενεργό ολόκληρο τον 19ο αιώνα στην ελ-
ληνική κοινωνία. Η πεποίθηση πως χωρίς την 
έκδοση, ακόμη και των λιγότερο σημαντικών 
εγγράφων της περιόδου, ήταν αδύνατη η συγ-
γραφή μιας ολοκληρωμένης ιστορίας της ελ-
ληνικής επανάστασης, ενθάρρυνε τους πολίτες 
να προβαίνουν σε δωρεές οικογενειακών αρ-
χείων, συνεισφέροντας έτσι στη διάσωση της 
ιστορικής μνήμης του έθνους. Επιπροσθέτως, 
ενίσχυε το ενδιαφέρον για την αναζήτηση των 
γραπτών τεκμηρίων και την έκδοση τους.90

Ο νεαρός απεσταλμένος φαίνεται να συνέ-
λεξε αυτοβούλως και διάφορα αντικείμενα για 

89 ΜΑΖΑΡΑΚΗΣ Γ, Τριών μηνών, ό.π., υποσ.11, σ.117-119.
90 Αιών, φ.4.436 (31 Μάρτιου 1884)

Εξώφυλλο της ιστορία της Κύπρου του αρχιμανδρίτη 
Κυπριανού. 
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το Μουσείο της Εταιρείας.91 Η δημοσίευση του 
κατάλογου των ιστορικών αυτών κειμηλίων, 
από την εφημερίδα Αιών, παρότι επικρίθηκε ως 
ελλιπής από τον Μαζαράκη, αποτελεί σημαντι-
κή πηγή για τα συλλεχθέντα κατά τη διάρκεια 
του πλου του «Μιαούλη».92 Ανάμεσα σε αυτά 
εντοπίζονται αρχαία ελληνικά, ρωμαϊκά και 
βυζαντινά νομίσματα, αναμνηστικά μετάλλια, 
πήλινα αγαλματίδια, όπλα Ελλήνων αγωνιστών 
του 1821 και η κεφαλή μιας μούμιας.93 Ιδιαίτε-
ρη αναφορά γινόταν από τον αρθρογράφο της 
Εφημερίδος στη δωρεά τεσσάρων τηλεβόλων 
που προσέφερε ο «ἐπιζῶν ἀγωνιστῆς πλοίαρ-
χος Ι. Γαρόφαλος».94 Ορισμένα από τα παραπά-
νω αντικείμενα, επειδή δεν ήταν σχετικά με την 
ιστορική περίοδο γύρω από την οποία δραστη-
ριοποιούταν η Ι.Ε.Ε.Ε., παραχωρήθηκαν αργότε-
ρα στην Αρχαιολογική Εταιρεία.95

Ο Μαζαράκης τέλος, εκτός από την αναζή-
τηση αρχειακού υλικού, φρόντισε να συνδέσει 
«τὴν Ἑταιρίαν πρὸς ὅλην τὴν Ἀνατολην δι’ 135 
ἀντιπροσώπων, ἐκλεγέντων ὑπ’ ἐμοῦ... Συνέδε-

91 ΜΑΖΑΡΑΚΗΣ Γ, Τριών μηνών, ό.π. ,υποσ.11, σ.117.
92 Αιών, φ.4498-99 (12-13 Ιουνίου 1884). Αντίστοιχα, βλ. 

Δελτίον της Εστίας, τχ.439&441.
93 Εφημερίς, φ.184 (2 Ιουλίου 1884).
94 Εφημερίς, φ. 137 (16 Μαΐου 1884).
95 Δ.Ι.Ε.Ε.Ε, ό.π., υποσ.6, σ.346,357. 

σα αὐτήν μετὰ διαφόρων ἐν τῇ Ἀνατολῇ Συλλό-
γων καὶ Σωματείων... Προέβην εἰς δημοσιεύμα-
τα εν διαφόροις κατὰ τόπους ἐφημερίσιν, ὅπως 
καταστήσω ἁπανταχοῦ γνωστόν τὸ ὄνομα καὶ 
τὸν σκοπόν τῆς Ἑταιρίας. Ἐν γένει δ’ ἐξετέλε-
σα πᾶν ὅ,τι ἠ δυνάμην πρὸς τὸ συμφέρον, τὴν 
φήμην καὶ τὴν ἔξαρσιν τοῦ ἠθικοῦ τοῦ Σωματεί-
ου γοήτρου».96 

Η ρήξη με την Εταιρεία
Παρά τη συλλογή σημαντικών αρχείων και ιστο-
ρικών κειμηλίων, τους μήνες που ακολούθησαν 
την επιστροφή του «Ναύαρχου Μιαούλη», ξέ-
σπασε μια έντονη αντιπαράθεση, που φαίνεται 
να έφθασε έως τη δικαστική αίθουσα, ανάμεσα 
στον απεσταλμένο της Ι.Ε.Ε.Ε., Γεώργιο Μαζα-
ράκη και το προεδρείο της Εταιρείας. Στα πρα-
κτικά της γενικής συνέλευσης της I.E.E.E., που 
πραγματοποιήθηκε στις 9 Ιουνίου 1885, έναν 
περίπου χρόνο μετά την ολοκλήρωση του ταξι-
διού, αναφέρεται πως o Μαζαράκης αφηγήθη-
κε την εμπειρία του, παρουσίασε τους κόπους 
και τις δαπάνες που έκανε και εξέφρασε τα πα-
ράπονα του σχετικά με την αργοπορία έκδοσης 
απόδειξης παραλαβής των όσων συνέλεξε και 

96 ΜΑΖΑΡΑΚΗΣ Γ, Τριών μηνών, ό.π., υποσ.11, σ.122-123. 

Καρτ ποστάλ - μεγένθυνση - ΕΛΛΑΣ - το εύδρομον «ΜΙΑΟΥΛΗΣ»
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κατέθεσε στην Εταιρεία. Στην ίδια συνεδρίαση, 
ο τότε πρόεδρος της Ι.Ε.Ε.Ε., Τιμολέων Φιλήμο-
νας επισήμανε στον νεαρό λόγιο «ὅτι ἐκλέξας 
ἄλλο στάδιον διεκδικήσεως τῶν ἀπαιτήσεων 
αὐτοῦ, τὰ δικαστήρια…. εἰς οὐδεμίαν δύναται 
νὰ προβῇ ἀπόφασιν, ἀφ’οὗ περὶ τῆς ὑποθέσεως 
ἀπόκειται τῇ δικαιοσύνῃ, ν’ ἀποφασίσῃ». Επι-
προσθέτως, ο αντιπρόεδρος Σπύρος Λάμπρος, 
θεωρώντας «περιττόν ν’ ἀνασκευάσῃ ἀνακρι-
βεῖς βεβαιώσεις τοῦ κ. Μαζαράκη» διευκρίνισε 
μονάχα πως η καθυστέρηση της έκδοσης της 
απόδειξης παραλαβής των δωρηθέντων οφει-
λόταν σε ατέλειες της κατατεθείσας έκθεσής 
του.97

Η διαμάχη συνεχίστηκε το επόμενο διάστη-
μα μέσα από τις εφημερίδες. Ο Αιών ανέλαβε 
την υπεράσπιση της Ι.Ε.Ε.Ε., ενώ οι Καιροί τά-
χθηκαν με το μέρος του Γεώργιου Μαζαράκη. 
Μετά την περιληπτική δημοσίευση των πεπραγ-
μένων της προαναφερθείσας συνεδρίασης 
στην εφημερίδα Αιών, οι Καιροί της 12ης Ιου-
νίου επισήμαιναν πως «αἱ ὑπηρεσίαι τοῦ φιλο-
τίμου νέου κάκιστα ἠμείφθησαν» και επομένως, 
«ἡ πειραχθεῖσα εὐλόγως φιλοτιμία καὶ ἡ ἐκτε-
θειμένη εἰς δυσαρέστους ὑπονοίας ὑπόληψις 
τοῦ κ. Μαζαράκη ὑπεχρέουν αὐτὸν νὰ ἐγείρῃ, 
ὄν ἤγειρε πάταγον, ἀφοῦ μάλιστα οἱ ἀπέναντι 
αὐτοῦ εὐθοινόμενοι προέβησαν ἀτόπως μέχρις 
ἀρνήσεως τῆς ἀξίας τῆς συλλογῆς καὶ τῆς χρη-
στότητος τοῦ συλλεγέως».98 Την ίδια ημέρα ο 
ανώνυμος αρθρογράφος του Αιώνα αντεπιτέ-
θηκε υπογραμμίζοντας πως ο Μαζαράκης δεν 
είχε εντολή για τις δαπάνες που έκανε. Συμβού-
λευε δε τον συνάδελφο του στους Καιρούς να 
μην «παρέχῃ τὰς στήλας εἰς ἀπολογίαν πράξεων 
ἀμφιβόλου ἀγνότητος».99

Στις κατηγορίες απάντησε ο ίδιος ο Μα-
ζαράκης με επιστολή που δημοσιεύθηκε στην 
εφημερίδα Καιροί στις 13 Ιουνίου. Σε αυτήν 
απηύθυνε ορισμένες ερωτήσεις προς τον πρό-
εδρο της Ι.Ε.Ε.Ε. Αναρωτιόταν μεταξύ άλλων 

97 Δ.Ι.Ε.Ε.Ε., ό.π., υποσ.6, σ.346.
98 Καιροί, φ.221 (12 Ιουνίου 1885).
99 Αιών, φ. 4.498 (12 Ιουνίου 1885).

γιατί αφού έλαβε άδεια από την Εταιρεία για 
τη συλλογή εγγράφων κατά τη διάρκεια του 
πλου του «Μιαούλη», ο πρόεδρος της Εταιρείας 
ισχυρίστηκε το αντίθετο στο δικαστήριο. Εν συ-
νεχεία, ξεκαθάριζε δημόσια πως τον απασχο-
λούσε αποκλειστικά το ηθικό μέρος της αγωγής 
του και όχι τα χρήματα, τα οποία σε περίπτωση 
που τα λάμβανε θα τα δώριζε στην Ι.Ε.Ε.Ε. Ύπο-
στήριζε δε πως εν γνώση της Εταιρείας δαπά-
νησε χρήματα και ολοκλήρωνε την παρέμβασή 
του με διάφορες υπόνοιες για το Διοικητικό 
Συμβούλιο.100

Η αντιπαράθεση μεταξύ του Γεώργιου Μα-
ζαράκη και της Ι.Ε.Ε.Ε. μετατράπηκε παράλληλα 
και σε διαμάχη των συντακτών των δυο εντύ-
πων με εκατέρωθεν κατηγορίες.101 Την ένταση 
αυτή αντιλήφθηκε ο Μαζαράκης. Στη δεύτερη 
επιστολή του, που δημοσίευσαν οι Καιροί στις 
16 Ιουνίου, επισήμαινε ότι επιθυμούσε να απαλ-
λάξει τον συντάκτη της συγκεκριμένης εφημε-
ρίδας από «ὀχληρῶν συζητήσεων καὶ ἀντεγκλή-
σεων μετὰ συναδέλφου σας». Στη δημόσια αυτή 
παρέμβαση του ο Μαζαράκης διατύπωνε και 
πάλι ορισμένα ερωτήματα, αυτή τη φορά προς 
τον αρθρογράφο του Αιώνα. Αναρωτιόταν κατά 
πόσο ήταν «δίκαιον καὶ ἀνδρικὸν νὰ σχηματι-
σθῇ un esprit de corps μεταξύ τῶν δημοσιογρά-
φων οὕτως ώστε… νὰ προσβάλλωσι τὴν τιμὴν 
παντὸς πολίτου…προσπαθῶσι δὲ ν’ἀφαιρῶσιν 
ἀπὸ τὸν προσβαλλὸμενον πᾶν μέσον ἀπολο-
γίας». Ακόμη, συλλογιζόταν αν ήταν έντιμη η 
άρνηση της Ι.Ε.Ε.Ε. να εκδώσει έντυπο παρα-
λαβής των αντικειμένων που συγκέντρωσε και 
να δημοσιοποιήσει ελλιπή κατάλογο αυτών, γε-
γονός που θα μπορούσε να θίξει την υπόληψή 
του απέναντι σε κάποιους δωρητές. Αντίστοιχα 
ζητούσε απάντηση για τη μη έκδοση απόδειξης 
παραλαβής των 670 εγγράφων που παρέδω-
σε στην Εταιρεία. Το γράμμα ολοκληρωνόταν 
με την απορία αν ήταν δίκαιο «οἱ διευθύνοντες 
ἑταιρίαν σπουδαιοτάτης σημασίας καὶ διὰ τοῦ 

100 Καιροί, φ.222 (13 Ιουνίου 1885).
101 Βλ. ενδεικτικά Καιροί, φ.223-225 (14-16 Ιουνίου 1885) 

και Αιών, φ.4498-99 (12-13 Ιουνίου 1884).
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κύρους αὐτῆς περιβαλλόμενοι, νὰ προσπαθῶσι 
δι’ ἀτελῶν δημοσιευμάτων, δι’ ἐπιμέμπτου σιω-
πῆς, διὰ σκοπίμου ἀποκρύψεως τῆς ἐκθέσεώς 
μου ἐπὶ ὁλόκληρον ἔτος, διὰ τῆς ἀποστολῆς 
εὐχαριστηρίων πρὸς τοῦς δι΄ἐμοῦ δωρητάς…
διὰ δημοσιεύσεως ψευδῶν πρακτικῶν συνεδρι-
άσεως δῆθεν τοῦ συμβουλίου…καὶ διὰ σκαδα-
λωδῶν κατ’ἐμοῦ ὑπαινιγμῶν νὰ προσπαθῶσι, 
λέγω, διὰ τοιούτων καὶ παραπλησίων ἀνηθίκων 
μέσων νὰ διασύρωσι τὴν ὑπόληψιν ἐνὸς μέλους 
αὐτῆς, εἰλικρινῶς καὶ δραστηρίως ὑπὲρ αὐτῆς 
ἐργασθέντος;».102

Ανεξαρτήτως της τελικής έκβασης της πα-
ραπάνω διαμάχης, γεγονός είναι πως ο Γεώρ-
γιος Μαζαράκης κατόρθωσε να συλλέξει σημα-
ντικό αριθμό αρχείων και ιστορικών κειμηλίων, 
που παρέδωσε, σύμφωνα με τη μαρτυρία του, 
στην Ι.Ε.Ε.Ε., εμπλουτίζοντας έτσι τις συλλογές 
της.

Επίλογος
Ο άγνωστος εν πολλοίς πλους του «Ναύ-

αρχου Μιαούλη» το 1884, εν καιρώ ειρήνης, 
αποτελεί μια σημαντική στιγμή για την ιστορία 
του Πολεμικού Ναυτικού. Μέσα από τη διήγηση 
των κυριότερων συμβάντων του τετράμηνου 
ταξιδιού αναδείχθηκε η ναυτοσύνη, η ετοιμό-
τητα και το ήθος του πληρώματος. Η συγκυρία 
ήταν ιδιαίτερα ευνοϊκή για την πραγματοποίηση 
ενός τέτοιου ταξιδιού, καθώς η πολιτική συμφι-
λίωσης με την Οθωμανική αυτοκρατορία που 
ακολουθούσε ο Χαρίλαος Τρικούπης την περίο-
δο εκείνη, επέτρεπε την επίσκεψη και υποδοχή 
ενός ελληνικού πολεμικού πλοίου στα λιμάνια 
της γείτονας χώρας. Παράλληλα, οι εφημερίδες 
της εποχής, παρά τη φαινομενική αντίθεση, επι-
σήμαιναν καθ’ όλη τη διάρκεια του ταξιδίου την 
επιθυμία απελευθέρωσης των ομογενών και 
ένωσης με την Ελλάδα. Αρκετές ήταν οι αναφο-

102 Καιροί, φ.225 (16 Ιουνίου 1885). Παρατηρείται πως αντί 
για 180 αντικείμενα που σημειώνονται στο παράρτημα 
της έκθεσης του Γ. Μαζαράκη, στην επιστολή του 
αναφέρει 134, από τα οποία υπογραμμίζει, στην λίστα 
που δημοσιεύθηκε στον Αιώνα, δεν συγκαταλέχτηκαν 44. 
Αντίστοιχα, τα 681 έγγραφα της έκθεσης μειώθηκαν στην 
επιστολή σε 670.

ρές που ταύτιζαν τη μελλοντική επίτευξη των 
εθνικών πόθων με τη συμμετοχή του συγκεκρι-
μένου εύδρομου, το οποίο θα απεδείκνυε πως 
επάξια φέρει το όνομα του Ναύαρχου της ελ-
ληνικής επανάστασης.103 Όπως χαρακτηριστικά 
σχολίαζε στην αρχή του ταξιδιού ο Γεώργιος 
Μαζαράκης: «Εἴθε, τό περί ἡμᾶς ἀναντιρρήτως 
πτερυγίζον τήν στιγμήν ταύτην πνεῦμα τοῦ Γί-
γαντος ἐκείνου Ναυάρχου βοηθοῦν ἀναδείξῃ 
μίαν ἡμέραν ἐφάμιλλον ἑαυτοῦ καί τό ὁμώνυ-
μον αὐτῷ τοῦτο σκάφος».104

Επιπροσθέτως, η εξέταση του εν λόγω 
ταξιδιού ανέδειξε τη σημασία που δόθηκε τις 
πρώτες δεκαετίες του ελεύθερου βίου του ελ-
ληνικού κράτους στην ανεύρεση και διάσω-
ση των αρχείων της πρόσφατης ιστορίας του 
έθνους. Ιδιωτικές και δημόσιες πρωτοβουλίες 
πραγματοποιήθηκαν την περίοδο αυτή με σκο-
πό την έκδοση εγγράφων σχετικών κυρίως με 
την ελληνική επανάσταση. Η αντίληψη πως χω-
ρίς τη συνολική δημοσίευση όλων των σχετι-
κών εγγράφων, θα ήταν αδύνατη η συγγραφή 
μιας πλήρους ιστορίας για την Επανάσταση του 
1821, σε συνδυασμό με το αίσθημα «συνει-
σφοράς» για τη διατήρηση της εθνικής μνήμης 
ενίσχυσαν το ενδιαφέρον για την αναζήτηση 
και έκδοση αρχείων.105

Τέλος, παρά τις προσωπικές διαφωνίες 
που προέκυψαν μεταξύ των μελών της Ι.Ε.Ε.Ε., 
η επιτυχημένη συγκέντρωση σπάνιων εγγρά-
φων και πολύτιμων ιστορικών κειμηλίων από 
τον Γεώργιο Μαζαράκη, εμπλούτισε σημαντι-
κά τις συλλογές της Εταιρείας. Επιπροσθέτως, 
αναδείχθηκε, ανεξαρτήτως του εμπνευστή του 
ταξιδιού, μια ελάχιστα γνωστή σύμπραξη της 
Ι.Ε.Ε.Ε. με το Πολεμικό Ναυτικό. 

Βιβλιογραφία - Πηγές
Αιών - Ακρόπολις - Ασμοδαιός - Βυζαντίς - 
Δελτίον της Εβδομάδος - Δελτίον της Εστίας 
-Εβδομάς - Ερμής (Σύρου) - Εφημερίς - Ηχώ 

103 Ενδεικτικά βλ. Εφημερίς, φ.112 (21 Απριλίου 1884).
104 ΜΑΖΑΡΑΚΗΣ Γ, ό.π., υποσ. 11, σ.11.
105 Ενδεικτικά βλ. Αιών, φ.4.436 (31 Μάρτιου 1884).
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«... Μετά τήν ὑποχώρησίν μας εἰς τήν 
γραμμήν Βαρδαρίου, ὁ ἀναβρασμός εἰς τήν 
Θεσσαλονίκην εἶχε φτάσει στό κατακόρυ-
φον, τά δέ διαβήματα τῶν ξένων πρός τον 
Βαλήν (τόν Γενικόν Διοικητήν) ἐγένοντο 
ἐντονώτερα.

᾿Εντολῇ τοῦ πατρός μου, εἶχα φθάσει 
εἰς τό Διοικητήριον ἀργά τήν νύκτα, διά νά 
ἀναφέρω εἰς τόν Βαλήν Ναζίμ πασάν (τόν 
ἐγνώριζα  ἀπό τήν ἐποχήν πού ἦτο Βαλής 
εἰς τό Χαλέπι) ὅτι τά διαβήματα τῶν Προ-

ξένων καί ὁ ἀπειλητικός μᾶλλον καί καθ’ 
ὅλα ἀπρεπής τόνος ἑνός ἐξ αὐτῶν, εἶχαν 
προξενήσει ὀδυνηράν ἐντύπωσιν καί ζω-
ηρόν ἀναβρασμόν εἰς τόν στρατόν, λόγῳ 
τῆς αὐθαιρέτου ἀναμίξεως καί ἐπεμβάσε-
ως τῶν ξένων εἰς τά τοῦ οἴκου μας.

᾿Εκεῖ πού συζητούσαμε ἥσυχα – ἥσυχα, 
παρουσίᾳ καί τοῦ Φρουράρχου, ἡ συνομι-
λία μας διεκόπη ἀπό ἕναν ἐκκωφαντικόν 
καί τρομακτικόν κρότον πού εδόνησεν 
ὅλην τήν πόλιν.

Τό Διοικητήριον ἐτράνταξε... ῏Ηταν δέ 

Ο τορπιλλισμός τοῦ θωρηκτοῦ 
Φετχί Μπουλέντ

Απεικόνιση του κατορθώματος του 
Βότση. Συλλογή Γιάννη Μέγα

Στις 13 Οκτωβρίου 1912 ο Υποπλοίαρχος Νικόλαος Βότσης κατόρθωσε με το Τορπιλοβόλο 11 να ει-
σέλθει στον λιμένα της Θεσσαλονίκης χωρίς να γίνει αντιληπτός και να τορπιλίσει το Θωρηκτό Φετχί 
Μπουλέντ. Το κείμενο που ακολουθεί αποτελεί απόσπασμα από τα απομνημονεύματα του ιλάρχου Κενάν 
Μεσσαρέ, υιού και υπασπιστή του Αρχιστρατήγου Χασάν Ταχσίν Πασά, Στρατιωτικού Διοικητή της πόλης. 
Το πρωτότυπο κείμενο, γραμμένο απευθείας από τον Μεσαρέ στην ελληνική γλώσσα φυλάσσεται στο 
Μουσείο Μακεδονικού Αγώνος. Ευχαριστούμε θερμά τον κ. Βασίλειο Νικόλτσιο, διευθυντή του Μουσείου 
για την παραχώρηση τόσο του κειμένου όσο και της εικονογράφησής του.
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τέτοια ἡ κατάπληξίς μας καί τό ξάφνιασμα, 
πού ἐμείναμε ὅλοι μέ τό στόμα ἀνοικτόν 
καί τήν πνοήν κρατημένην.

Καμμιά πυριτιδαποθήκη θά ἀνετινάχθη, 
ἐσκέφθηκα πρός στιγμήν, ἀλλ’ ἀντήχησε 
εὐθύς τό κουδούνισμα τοῦ τηλεφώνου καί 
ἔστρεψα τά μάτια μου πρός τό γραφεῖον 
τοῦ Βαλῆ. ᾿Εκεῖνος  ἅρπαξε τό ἀκουστικόν 
καί συγκρατήσας μίαν κραυγήν, μέ μάτια 
κλειστά καί κάτωχρος ἐψιθύρισε:
«᾿Ετορπιλλίσθη τό Φετχί Μπουλέντ...»

Καί λέγων αὐτά ἔμεινε ἀκίνητος κυττά-
ζων τώρα, σχεδόν  σάν τρελλός, τό ἀκου-
στικόν πού ἐκρατοῦσε ἀκόμα εἰς τά χέρια 
του.

Εἶναι τελείως ἀνέκφραστον ἐκεῖνο πού 
ἄκουσα ἐκείνην τήν στιγμήν καί θά μοῦ 
μείνει ἀξέχαστον ὅσα χρόνια κι ἄν ζήσω.

Σχεδόν μέσα εἰς τόν λιμένα... Μά ἦτο 
ἀπίστευτον... Καί τό Μεγάλο Καραμπου-
ροῦν; Καί τά ναρκοπέδια; Καί ὁ ΠΡΟΒΟ-
ΛΕΥΣ τῶν ὀχυρῶν; Καί τόσα ἄλλα ἀμυ-
ντικά μέσα; Καί ἐν τούτοις, ἕνα μικρόν 
Τορπιλλοβόλον ἔγραφε μίαν ἀπό τίς λα-
μπρότερες σελίδες τοῦ ῾Ελληνικοῦ Πολε-
μικοῦ Ναυτικοῦ μέ τό ἐκπληκτικόν ὅσο καί 
τολμηρόν κατόρθωμά του.

Τό Φετχί Μπουλέντ ἦταν μία παλαιά 
φρεγάτα ἀνακαινισθεῖσα εἰς Κωνσταντι-
νούπολιν τό 1902 ἀπό εἰδικά συνεργεῖα 
τῶν ναυπηγείων «᾿Ανσάλντο», ὅπου εἶχε 
ἀνακαινισθῆ καί τό «Μεσουντιέ», τό μόνον 
ὑπολογίσιμον πολεμικόν τοῦ Τουρκικοῦ 
στόλου πρό τῆς ἀγορᾶς τῶν δύο παλαιῶν 
γερμανικῶν θωρηκτῶν «Τουργούτ Ρέϊς» 
καί «Μπαρμπαρός Χαϊρεδδίν», σχεδόν 
ἀχρήστων σκαφῶν πού δέν ἠμπόρεσαν νά 
ἀναμετρηθοῦν μέ τό «᾿Αβέρωφ» καί νά κα-
τακτήσουν τήν κυριαρχίαν τοῦ Αἰγαίου. 

Τό τορπιλλισθέν σκάφος χωρητικό-
τη-τος 1.500 τόννων, μέ μείζονα ταχύτητα 

10 κόμβων καί φέρον ὁπλισμόν 4 τηλεβό-
λων τῶν 150, ἐναυλοχοῦσεν εἰς Θεσσαλο-
νίκην ἀπό διετίας ὡς ἀκταιωρός καί ἦταν 
ἀγκυροβολημένον εἰς μικράν ἀπόστασιν 
ἀπό τοῦ κυματοθραύστου. ῾Εκατόν ἀξιω-
ματικοί καί ναῦται ἀπο-τελοῦσαν τό πλή-
ρωμά του. Δέν εἶχε καμμίαν μαχητικήν 
ἀξίαν καί τό μόνον πού θά ἠμποροῦσε νά 
προσφέρη εἰς μίαν ἀπελπισμένην ἀντίστα-
σιν εἰς τά πρόθυρα τῆς Θεσσαλονίκης ἦταν 
τά τέσσερα τηλεβόλα του, πού ἐν ἐσχάτῃ 
ἀνάγκῃ, θά ἠμποροῦσαν νά παρενοχλή-
σουν τήν διάβασιν τοῦ Γαλλικοῦ Ποταμοῦ. 
Καί τό ῾Ελληνικόν ᾿Επιτελεῖον, ὀρθώτατα 
σκεπτόμενον, εἶχεν ἀποφασίσει τήν ἀπο-
σόβησιν τοῦ ἐνδεχομένου τούτου διά τῆς 
καταβυθίσεως τοῦ πολεμικοῦ.

Πῶς εἰσέπλευσε τό τορπιλλοβόλον 
τοῦ Βότση τό ὁποῖο – ὡς ἐγνώσθη ἐκ τῶν 
ὑστέρων – ἐπέβλεπεν ἕως ἐκείνη τήν στιγ-
μήν εἰς ᾿Ελευθεροχώριον τήν ἀποβίβασιν 
ἐφοδίων δια τά ἀπό Σαραντα-πόρου πρός 
Γιάννινα προελαύνοντα ῾Ελληνικά στρα-
τεύματα, πῶς ἐπέτυχε διελθόν ὑπέρ τά 
ἀβαθῆ τοῦ Βαρδαρίου καί δίχως να γίνῃ 
ἀντιληπτόν ἀπό τά ὀχυρά τοῦ Καραμπου-
ροῦν νά πλησιάσῃ τό εἰς μικράν ἀπόστασιν 
ἀπό τοῦ κυματοθραύστου ὁρμοῦν πολεμι-
κόν, πῶς ἐξαπέλυσε κατόπιν ὁλοταχῶς και 
ἄνωθεν τῶν πρό τοῦ Καραμπουροῦν ναρ-
κῶν και ἐξηφανίσθη εἰς τό σκότος; Αὐτά τα 
ἐδιηγήθησαν οἱ γράψαντες τήν περιφανῆ 
καί λαμπράν σελίδα κυβερνήτης, ἀξιω-
ματικοί και ναῦται τοῦ θρυλικοῦ πλέον 
τορπιλλοβόλου «11» καί δέν πιστεύω νά 
ὑπάρχῃ ῾Ελλην πού νά τά ἀγνοῇ.

῾Ο Νικόλαος Βότσης ἐξαπέστειλε τήν 
τορπίλην ἐκ σχετικῶς μικρᾶς ἀποστάσε-
ως καί ἐπέτυχε πλήρως τόν σκοπόν του. 
῾Η ἀγωνία τοῦ καραβιοῦ δέν διήρκεσε 
παρά μόνον μερικά λεπτά. ῞Οσοι δέ ἐκ τοῦ 



πληρώματος δέν ἐκοιμῶντο ἐκείνην τήν 
στιγμήν, ἐρρίφθησαν εἰς τήν θάλασσαν καί 
διεσώθησαν κολυμβῶντες ἤ περισυνελέ-
γησαν ἀπό τάς λέμβους τῆς τροχοφόρου 
θαλαμηγοῦ «Φουάτ», ὴγκυροβολημένης 
ἔμπροσθεν τοῦ Λευκοῦ Πύργου. ῞Οσοι 
ἐκοιμῶντο τήν ὥραν τῆς ἀνατινάξεως – 
11:30μ.μ – καθώς καί μερικοί ἀξιωματικοί 
και ναῦται καί ὁ ἰμάμης (ἱερεύς) τοῦ πλοί-
ου, ἐπνίγησαν. 

Μόλις εἴχαμε συνέλθει ἀπό τό φρι-
κτόν τράνταγμα, ἤνοιξε ξαφνικά ἡ θύρα 
τοῦ γραφείου τοῦ Βαλῆ καί ἕνας ναύτης 
μουσκεμένος και ἔξαλλος, μέ τα μάτια ὀρ-
θάνοικτα ἀκόμη ἀπό τόν τρόμον, ἐμπῆκε 
μέσα κραυγάζων:
«Μᾶς βουλιάξανε τό καράβι, Μπέη μπα-
μπά...» (οἱ Τοῦρκοι ναῦται μετεχειρίζοντο 
αὐτήν τήν λέξιν ἀποτεινόμενοι εἰς τούς κυβερ-
νήτας τῶν πλοίων ἤ σέ ἀνωτέρους). «Πάει τό 
σπίτι μας... Συμφορά πού μᾶς βρῆκε...»

᾿Ετουρτούριζε, ὁ ἄμοιρος, τό νερό 

ἔσταζε ἀκόμη ἀπό τά ροῦχα του. Δέν εἶχε 
πνοήν πια καί δέν τοῦ βαστοῦσαν τά πό-
δια του. ᾿Εσωριάσθηκε κάτω κλαίοντας μέ 
λυγμούς. Και ἐνῶ οἱ προστρέξαντες κλη-
τῆρες τόν ἐπεριποιοῦντο, τά μάτια του ἅρ-
παξαν τό φῶς τοῦ προβολέως τοῦ Καρα-
μπουροῦν πού διέσχιζε τώρα βιαστικά τό 
σκότος, ἐρευνῶν τά ἀβαθῇ εἰς τάς ἐκβολάς 
τοῦ Βαρδαρίου καί τήν γραμμήν τῶν ναρ-
κῶν ἀπό όπου ἐξέπλευσε ὁλοταχῶς ὁ Βό-
τσης, βασισθείς μέ ὀρθότητα καί ψυχραι-
μίαν εἰς τό μικρόν βύθισμα τοῦ καχεκτικοῦ 
σκάφους του.

Ξυπνοῦσε τό Καραμπουροῦν. ᾿Αλλά 
πόσο ἀργά; Καί τί τραγική ἐιρωνεία. Τό 
ἀπροσδόκητον καί συγκλονιστικόν γεγο-
νός μοῦ εἶχε θολώσει τό μυαλό. Γλύστρη-
σα μέ τρόπον καί δίχως νά ἀποχαιρετήσω 
κανέναν.

῾Ο ναῦτης ἦταν ξαπλωμένος εἰς τόν δι-
άδρομον καί μέ ἐκοίταζε μέ ἕνα ὑγρό καί 
βουρκωμένο βλέμμα γεμᾶτο παράπονα 
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καί φρίκην. ᾿Αγαποῦσε τό καράβι του καί 
το ἐκλαιγε. Θρηνοῦσε καί τούς   συναδέλ-
φους του.
- «Μά πῶς δέν τό ἀντιληφθήκατε ἐγκαίρως;» 
τοῦ εἶπα.
- «Μήπως ξέρω καί ἐγώ ὁ ἄμοιρος; ῞Οταν τό 
αντελήφθηκε ἡ βάρδια, ἦταν πιά πολύ ἀργά 
καί ἡ τορπίλη μᾶς ἐπληξε σάν ἀστραπή. Οὔτε 
καί κατάλαβα πῶς βρέθηκα στήν θάλασσα».

Δέν ἐνθυμοῦμαι καλά πῶς ἔφτασαν 
στόν σιδηροδρομικόν σταθμόν καί κατό-
πιν εἰς τό Κερτζαλάρ. ῏Ηταν ἀδύνατο νά 
συνέλθω καί τα μηνίγγια μου χτυποῦσαν 
δυνατά σάν να ἤθελαν νά σπάσουν τό 
κρανίον. ῞Οταν ἔφθασα στο Στρατηγεῖον, 
ὁ πατέρας μου, πού μόλις εἶχε ξαπλώσει, 
μέ ἔνοιωσε καί ἐξύπνησε γιά νά μήν ξανα-
κλείσῃ μάτι.

Δέν μοῦ ἐπήγαινε ἡ καρδιά νά τόν πι-
κράνω μέ τό τραγικόν καί ἀπίστευτον συμ-
βάν, ἀλλ’ ἡ ταραχή μου δέν τοῦ διέφυγε 
καί ἠρώτησε ἀνήσυχος:

- «Μά τί ἔχεις; Κάτι θά συνέβη καί μοῦ τό 
κρύβεις...»
- «῎Ε λοιπόν, μάθε ὅτι προ ὀλίγων ὡρών, ἕνα 
῾Ελληνικόν τορπιλλοβόλον εῖσέπλευσε καί 
ἐβούλιαξε τό Φετχί Μπουλέντ...».
Τινάχθηκε ὁλόκληρος. Αὐτό δέν τό περίμε-
νε...
- «Πῶς εἶπες; ᾿Ετορπιλλίσθη; Καί τό Κα-
ραμπουροῦν; Μά πῶς εἶναι δυνατόν, παιδί 
μου; Θά τρελλαθῶ...»

Τοῦ τά ἐξήγησα ὅλα λεπτομερῶς. ᾿Εσι-
ώπησε καί δέν έβγαλε μιλιά, ἐστήριξε τό 
κεφάλι του ἀνάμεσα εἰς τά χέρια του καί 
ἔμεινε μέχρι πρωΐας σέ βαθεῖα συλλογή. 
Πονοῦσα πού τόν ἔβλεπα ἔτσι, ἀλλά καί τί 
μποροῦσα νά κάμω; Δέν ὑπῆρχε ἀμφιβο-
λία: Τό πᾶν εἶχε χαθεῖ γιά μᾶς! ...»



Ο Πλωτάρχης Εμμανουήλ Μουρτζάκης ΠΝ γεννήθηκε στο Ηράκλειο Κρήτης το 1979. Αποφοίτησε από την ΣΝΔ το 
2002 ως Μάχιμος Σημαιοφόρος και είναι κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος Σπουδών του Τμήματος Ψηφιακών 
Συστημάτων Πανεπιστημίου Πειραιά, Master of Science in Electrical and Computer Engineering NPS Monterey 
USA California και κάτοχος Μεταπτυχιακού Diploma του Τμήματος Διπλωματικών και Γεωπολιτικών Σπουδών του 
CEDES. Γνωρίζει Αγγλικά και Ιταλικά. Την παρούσα περίοδο υπηρετεί ως Επιτελής της Ελλάδος στη UNIFIL/HQ στο 
Τμήμα Ναυτικών Επιχειρήσεων του Διακλαδικού Κέντρου Πληροφοριών και Επιχειρήσεων της UNIFIL, JOC/NOC. 

Του Εμμανουήλ Μουρτζάκη, Πλωτάρχη ΠΝ
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Μπαίνοντας κάποιος στο εσωτερικό μιας Πυ-
ραυλακάτου του Πολεμικού Ναυτικού (ΠΝ) 
όπως η ΤΠΚ «ΜΎΚΟΝΙΟΣ» (P22), σίγουρα θα 
εκπλαγεί από την στενότητα του χώρου αλλά 
και την εργονομία του. Μικροί χώροι, γεμάτοι 
συσκευές, καλώδια και σωληνώσεις από τα 
δίκτυα του πλοίου, τοποθετημένοι όλοι με επι-
μέλεια και προσοχή από τον κατασκευαστή για 
να καλύψει τις ανάγκες του πλοίου και των αν-
θρώπων του. Ανάγκες επιχειρησιακές αλλά και 
ανθρώπινες για τους Αξιωματικούς και το πλή-
ρωμα. Πέρα από τον οπλισμό και τα Η/Ν συστή-
ματα  τίποτα σχεδόν δεν έχει αλλάξει από την 
δεκαετία του ’70 όταν κατασκευάσθηκε μαζί 
με τις υπόλοιπες ΤΠΚ τύπου La Combattante 

III στην Γαλλία, στα ναυπηγεία CMN. Ειδικά η 
ΤΠΚ «ΜΎΚΟΝΙΟΣ» καθελκύστηκε στις 5 Μαίου 
1977 και παρελήφθη από τον (τότε) Πλωτάρχη 
Λ. Παληογιώργο.

Μετά την ονοματοδοσία του πλοίου, η 
"νονά" του, δώρισε στον κυβερνήτη μια ασημέ-
νια εικόνα του Αγίου Νικολάου μαζί με τις ευ-
χές της να είναι καλοτάξιδο. Η εν λόγω εικόνα 
βρίσκεται ακόμα τοποθετημένη στο Διαμέρισμα 
Κυβερνήτου με την αφιέρωση στο κάτω μέρος 
«Αθηνά Μ. Πασσά» και τη χρονολογία 5 Μαίου 
1977.  

Έπειτα από σαράντα έτη, η ΤΠΚ «ΜΎΚΟ-
ΝΙΟΣ» βρέθηκε στην Βηρυττό για την καθιε-
ρωμένη επιθεώρηση (COE Inspection), πριν 

Η ΤΠΚ «ΜΥΚΟΝΙΟΣ» στην Βυρητό, 
μία απρόσμενη συνάντηση

Επιθεώρηση της ΤΠΚ «ΜΥΚΟΝΙΟΣ» από τον Υπονάυαρχο (Τ) 
Μ.Πασσά Π.Ν, (από το οικογενειακό αρχείο της οικογένειας 
Πασσά). 
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αναλάβει τον τομέα περιπολίας της στην ΑΜΟ 
(Area of Maritime Operations) ως μέλος της 
MTF (Maritime Task Force)1  της UNIFIL. O 
κατάπλους του πλοίου έγινε ένα ηλιόλουστο 
πρωινό του Οκτωβρίου στην κεντρική απο-
βάθρα του Λιμένα Βυρηττού. Εκεί περίμεναν 
για να επιβιβασθούν πολιτικό και στρατιωτικό 
προσωπικό της UNIFIL αλλά και ο Πρέσβης 
της Ελλάδας στο Λίβανο συνοδευόμενος από 
τον Έλληνα επιτελή στη UNIFIL/HQ. Μετά τον 
καθιερωμένο Ελληνικό καφέ οι τρεις τους 
(κυβερνήτης, επιτελής και ο Πρέσβης) κάθι-
σαν στο Διαμέρισμα Κυβερνήτου για μια πιο 
εμπιστευτική συζήτηση. 

Κατά την συζήτηση όμως κάτι αναπάντεχο 
συνέβη. Ο πρέσβης σηκώθηκε, κοίταξε την ει-
κόνα προσεκτικά και βουρκωμένος ξανακάθισε 
χωρίς να πει κουβέντα. Ακολούθησαν μερικά 

1  Η MTF αποτελείται συνολικά από επτά (7) πλοία προερχόμενα 
από την Ελλάδα, την Γερμανία, την Τουρκία, την Ινδονησία, 
την Βραζιλία (η οποία αυτή την περίοδο έχει και την διοίκηση) 
και το Μπαγκλαντές

Συζήτηση στο Διαμέρισμα Κυβερνήτου παρουσία του τότε Α/ΓΕΝ Αντιναυάρχου Σ. Κονοφάου ΠΝ3 και του Αντιπλοιάρχου τότε 
Ιωάννη Παλούμπη ΠΝ, Διοικητού Ναυτικού κλιμακίου ΧΕΡΒΟΥΡΓΟΥ (από το οικογενειακό αρχείο της οικογένειας Πασσά).

Αρχείο Μ. Πασσά Ο Πασσάς (δεξιά) με τον Αρβανιτάκη 
(στη μέση) και έναν Εβραίο της ομάδας στο Τσεσμέ.
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To ΤΠΚ «ΜΥΚΟΝΙΟΣ» εν πλώ

λεπτά σιγής και αμηχανίας. Φυσικά η έκπληξη 
και η απορία ήταν έκδηλη από τους άλλους δύο 
παριστάμενους καθώς δεν γνώριζαν την αιτία 
της  απότομης αλλαγής των συναισθημάτων 
του υψηλού καλεσμένου. Την λύση του μυστη-
ρίου έδωσε ο ίδιος ο Πρέσβης. Η κυρία Αθηνά 
Μ. Πασσά ήταν η μητέρα του και ανάδοχος του 
πλοίου, η οποία έφυγε από τη ζωή το 1997! 
Παρά το γεγονός ότι ήταν γνωστό το επίθετο 
του Πρέσβη, σε κανένα 

πάνω στο κατάστρωμα της ΤΠΚ «ΜΎΚΟ-
ΝΙΟΣ». Όμως οι εκπλήξεις δεν σταμάτησαν 
εδώ. Ύπεύθυνος για την εκπόνηση των τεχνι-
κών προδιαγραφών των ΤΠΚ ήταν ο Ναύαρ-
χος (Τ). Μ. Πασσάς ΠΝ2 πατέρας του πρέσβη. 
Έτσι λοιπόν η σύνδεση της «ΤΠΚ ΜΎΚΟΝΙΟΣ» 
υπήρξε πλήρης, και εκ μητρός αλλά και εκ 
πατρός. 

Αλλά αυτό3 που πραγματικά έκανε αί-

2 http://www.hellenicnavy.gr/el/istoria/60-gr/organosi/geniko 
-epiteleio-naftikou/143-2013-09-09-09-44-56

3 http://www.hellenicnavy.gr/el/viografika/206-2015-03-23-
19-16-51/1064-konofaos,-spiridon.html

σθηση είναι η ιστορία που μας διηγήθηκε ο 
πρέσβης και ο τρόπος σύνδεσης της με την 
Βυρηττό. Κατά την διάρκεια της γερμανικής 
κατοχής πολλοί Έλληνες διέφυγαν στη Μέση 
Ανατολή για να συνεχίσουν τον αγώνα κατά 
των φασιστικών δυνάμεων. Μεταξύ αυτών 
ήταν και ο Μ. Πασσάς, τότε Ναυτικός Δόκι-
μος. Αφού πέρασε με καΐκι το Αιγαίο Πέλα-
γος μετά από ενα περιπετειώδες ταξίδι έφτα-
σε στα Μικρασιατικά παράλια όπου γεύτηκε 
την παραδοσιακή Τουρκική φιλοξενία σε ένα 
μπουντρούμι. Στο βιβλίο "Β΄ Παγκόσμιος Πό-
λεμος. Οι πολεμιστές του Ναυτικού Θυμού-
νται"4 του Ναυάρχου Δημητρακόπουλου ο 
ίδιος γράφει" Κατά κακή μας τύχη, έξω από 
τη Χίο, άρπαξε φωτιά ο σάκκος ενός Εβραί-
ου που ήταν ριγμένος πάνω στη μηχανή. 
Από μακριά μας αντιλήφθηκε ένα γερμανι-
κό περιπολικό και έστρεψε προς το μέρος 

4 Πεντάτομο έργο «Β΄ Παγκόσμιος Πόλεμος - Οι πολεμιστές 
του Ναυτικού θυμούνται ...» (Ναυτικόν Μουσείον της Ελλά-
δος, Πειραιάς 2011) του  Αντιναύαρχου Π.Ν. ε.α. κ. Αναστά-
σιο Κ. Δημητρακόπουλο
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Φωτογραφία από την τελετή ύψωσης Σημαίας στην ΤΠΚ «ΜΥΚΟΝΙΟΣ» όπου διακρίνεται ο Υποναύρχος (Τ) Μ. Πασσάς Π.Ν 
(από το οικογενειακό αρχείο της οικογένειας Πασσά).

μας" με αποτέλεσμα να ρίξουν το  καΐκι  σε 
ακτή διαφορετική από αυτή που είχαν αρχικά 
σχεδιάσει. Μετά από παρέμβαση του Έλληνα 
προξένου αποφυλακίσθηκε για να συνεχίσει 
το ταξίδι του προς την Αλεξάνδρεια της Αιγύ-
πτου και αφού εν τω μεταξύ είχε εφοδιαστεί 
με Κυπριακό διαβατήριο.

Αρχικά ταξίδεψε προς Συρία και συγκεκρι-
μένα για το Χαλέπι το οποίο τότε ήταν υπό 
Βρετανικό έλεγχο. Από το Χαλέπι και μετά 
από επτά – οκτώ ημέρες ανακρίσεων από 
τους Βρεταννούς για να εξακριβωθούν η 
ταυτότητα και λεπτομέρειες του ταξιδίου του 
προωθήθηκε στην Βυρηττό. Εκεί ήταν ναυ-
λοχούμενο το πλοίο συνοδείας υποβρυχίων 
Κορινθία. Εν συνεχεία πέρασε στην Αλεξάν-

δρεια και στις 8 Ιανουαρίου του 1944 πα-
ρουσιάσθηκε στην εκεί Σχολή Δοκίμων περί-
που τρείς μήνες από την ημέρα που ξεκίνησε 
το ταξίδι του από την Αθήνα.
Κατά ένα λοιπόν περίεργο τρόπο η Βυρηττός 
υπήρξε ένα σημείο ένωσης και συνάντησης 
της οικογένειας Πασσά. Η μητέρα "νονά" του 
πλοίου, ο πατέρας που συνέβαλλε στη σχεδί-
αση του και τον εξοπλισμό του και η πόλη της 
Βηρυττού (το λεγόμενο "Παρίσι της Ανατο-
λής" πριν τον εμφύλιο) που συνέδεσε το πα-
ρελθόν με το παρόν. Ένα σημείο συνάντησης 
της ιστορίας του Πολεμικού Ναυτικού, της οι-
κογενειακής μνήμης αλλά και του παρόντος 
και μέλλοντος της καθ΄ήμάς Ανατολής.
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Το Θωρηκτό «Γ. ΑΒΕΡΩΦ» αποτελεί το μοναδικό πολεμικό πλοίο  στην παγκόσμια ναυτική 
ιστορία που συνδέθηκε για σχεδόν μισό αιώνα με τα πεπρωμένα ενός έθνους. Συνέβαλε 

αποφασιστικά στο διπλασιασμό της Ελλάδας και συνέδεσε άρρηκτα το όνομά του με τη δια-
μόρφωση ιστορικών γεγονότων, τα οποία ξεπερνούν σε εμβέλεια τα στενά εθνικά σύνορα, 
χωρίς ουδέποτε να γνωρίσει την ήττα.

Καθελκύστηκε στις 12 Μαρτίου 1910 στα ναυπηγεία του Λιβόρνο της Ιταλίας και παραδό-
θηκε στη χώρα μας στις 15 Μαΐου 1911. Την 1η  Σεπτεμβρίου του ίδιου χρόνου κατέπλευσε 
στο Φάληρο και έγινε δεκτό με ενθουσιασμό από τον ελληνικό λαό. Πρωταγωνίστησε στους 
νικηφόρους Βαλκανικούς Πολέμους 1912 – 1913, επιφέροντας καθοριστικά πλήγματα στον 
Οθωμανικό Στόλο, με αποτέλεσμα να επιτύχει την ουσιαστική αδρανοποίησή του, καθηλώνο-
ντάς τον εντός των στενών των Δαρδανελίων.

Τον Οκτώβριο του 1918 το «ΑΒΕΡΩΦ» ύψωσε την ελληνική σημαία στην Κωνσταντινού-
πολη, καθώς η χώρα μας ήταν μία από τις νικήτριες δυνάμεις του Α' Παγκοσμίου Πολέμου. 
Συμμετείχε στη Μικρασιατική Εκστρατεία, μεταφέροντας στρατεύματα και παραλαμβάνο-
ντας τους πρόσφυγες μετά τη  διάσπαση του μετώπου. Στον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο συμ-
μετείχε κατά κύριο λόγω σε προστασία νηοπομπών στον Ινδικό Ωκεανό, ενώ κατά την 
απελευθέρωση της χώρας μας από τα στρατεύματα κατοχής, μετέφερε την εξόριστη ελ-
ληνική κυβέρνηση στην Αθήνα, αγκυροβολώντας πανηγυρικά  με τον υπόλοιπο Στόλο στο 
φαληρικό όρμο, το απόγευμα της 16ης  Οκτωβρίου 1944. Την 31η  Μαρτίου 1947 συμ-
μετείχε στην τελετή παράδοσης των Δωδεκανήσων στην Ελλάδα, μεταφέροντας στη Ρόδο 
τον Αντιναύαρχο Περικλή Ιωαννίδη, ο οποίος ανέλαβε τα καθήκοντα του πρώτου διοικητή  
των Δωδεκανήσων. 

Το 1952 διατάχθηκε ο παροπλισμός του, ενώ το 1984 ρυμουλκήθηκε από τον Πόρο 
στη Μαρίνα Ζέας αρχικά, καταλήγοντας τελικά στο Φάληρο, όπου άρχισαν οι εργασίες 
αποκατάστασής του και μετατροπής του σε Πλωτό Ναυτικό Μουσείο. Το μέγεθος της 
δαπάνης για τη συντήρησή του από το 1985 μέχρι σήμερα είναι ιδιαίτερα υψηλό και σε 
μεγάλο ποσοστό καλύφθηκε  από δωρεές, οι σημαντικότερες των οποίων είναι της Κυ-
πριακής Δημοκρατίας, της οικογένειας Λάτση, του Ιδρύματος Αικατερίνης Λασκαρίδη και 
του Ιδρύματος Ωνάση.

Μετά από πάροδο εβδομήντα δύο ετών αποφασίστηκε να πραγματοποιηθεί ο διάπλους 
του Αιγαίου από το πλοίο σύμβολο του των αγώνων του λαού μας, σε ένα εμβληματικό 
ταξίδι με προορισμό τη Θεσσαλονίκη, στο πλαίσιο των εορταστικών εκδηλώσεων απελευ-
θέρωσης της Θεσσαλονίκης, της εθνικής επετείου του 1940 και των «ΒΟΤΣΕΙΩΝ 2017». 

Για την υλοποίηση του εν λόγω εγχειρήματος απαιτήθηκε η πραγματοποίηση εργασιών 
επισκευής και συντήρησης του πλοίου στα Ναυπηγεία Σκαραμαγκά επί τρίμηνο (Απρίλιος 

Το θρυλικό Θ/Κ «Γ. ΑΒΕΡΩΦ» επισκέπτεται τη  
Θεσσαλονίκη 72 Χρόνια μετά



έως Ιούνιος 2017).  Οι εργασίες εστιάστηκαν στη συντήρηση καταστρωμάτων, στεγανών 
και υφάλων, καθώς και στην αναβάθμιση εσωτερικών και εξωτερικών τμημάτων του πλοί-
ου.  Μεγάλο ποσοστό της δαπάνης που απαιτήθηκε για την υλοποίηση των εν λόγω ερ-
γασιών, καθώς και για τη μεθόρμηση του Θωρηκτού στη Θεσσαλονίκη καλύφθηκε μέσω 
χορηγιών.

Την 5η Οκτωβρίου 2017, ακριβώς εκατόν πέντε έτη από την ημερομηνία ορόσημο η 
οποία οριοθετεί την είσοδο της χώρας μας στον  Α΄ Βαλκανικό Πόλεμο, μέσω του  απόπλου 
του ελληνικού Στόλου από το Φάληρο, το Θωρηκτό «ΑΒΕΡΩΦ» συνοδευόμενο από τη Φρε-
γάτα «ΚΑΝΑΡΗΣ», διέπλευσε εκ νέου το Αιγαίο, με τη βοήθεια ρυμουλκών. 

 Η ναυαρχίδα όλων των Ελλήνων, έχοντας ως πλήρωμα πενήντα στελέχη του Πολεμικού 
Ναυτικού για τη στελέχωση των βαρδειών εν πλω,  προκάλεσε  αισθήματα συγκίνησης και 
υπερηφάνειας στους κατοίκους των νησιών του Αιγαίου που παρέπλεε, κατά τη διάρκεια 
του πενηντάωρου πλου, που είχε ως κατάληξη τη συμπρωτεύουσα. Κατά την προσέγγιση 
του ΑΒΕΡΩΦ στον προβλήτα παραβολής του Οργανισμού Λιμένος Θεσσαλονίκης υδάτινες 
αψίδες από παραπλέοντα ρυμουλκά, καθώς και άλλα σκάφη ναυταθλητικών συλλόγων και 
ιδιωτών συνόδευαν τιμητικά το Θωρηκτό.

Συγκινητική υπήρξε  η εκδήλωση των συναισθημάτων αγάπης και συμπαράστασης όχι 
μόνο των πολιτών της Θεσσαλονίκης αλλά και ολοκλήρου της Βορείου Ελλάδας με την 
οποία περιέβαλαν το «ΑΒΕΡΩΦ». Άλλωστε, ο αριθμός των επισκεπτών του, που ξεπερνάει 
τις εβδομήντα επτά χιλιάδες άτομα σε διάστημα ενός μηνός, είναι ενδεικτικός της απήχησης 
και της ευρύτατης αποδοχής που χαίρει  το Θωρηκτό της νίκης στην ιστορική συνείδηση 
του Έθνους.  

Τα ίδια ακριβώς συναισθήματα βίωσαν όλα τα στελέχη του Πολεμικού Ναυτικού, που 
έλαβαν μέρος σε  δράσεις που διοργανώθηκαν στη συμπρωτεύουσα τον Οκτώβριο του 
2017. Συγκεκριμένα η Μπάντα του Πολεμικού Ναυτικού πραγματοποίησε δύο συναυλίες 
στον προβλήτα ελλιμενισμού του Θωρηκτού «ΑΒΕΡΩΦ» και στο Βασιλικό Θέατρο αντίστοι-
χα. Επίσης πραγματοποίησε επιδείξεις με σχηματισμούς σε πλατείες και πεζόδρομους της 
συμπρωτεύουσας, με σκοπό τη στενότερη διασύνδεση του Πολεμικού Ναυτικού  με την 
τοπική κοινωνία. Επιπροσθέτως στο Αρματαγωγό «ΛΕΣΒΟΣ» φιλοξενήθηκε  διακλαδική έκ-
θεση με κειμήλια από την πολεμική δράση του Έθνους κατά την περίοδο του Β΄ Παγκοσμίου 
Πολέμου.

Πλέον των ανωτέρω διοργανώθηκε στη Λέσχη Αξιωματικών Φρουράς Θεσσαλονίκης 
Ημερίδα με τίτλο “Το Τρισχιλιετές Μέγα της Θαλάσσης Κράτος”, έκθεση στο Πολεμικό Μου-
σείο αφιερωμένη στο Ναύαρχο Βότση, καθώς και ιστιοπλοϊκοί αγώνες με συμμετοχή τοπι-
κών ναυταθλητικών συλλόγων. 

Τέλος, την 26η Οκτωβρίου 2017 η Αυτού Εξοχότης ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας παρα-
σημοφόρησε την ιστορική Πολεμική Σημαία του Θωρηκτού με τον ανώτερο Ταξιάρχη του 
Τάγματος του Σωτήρος για τη συνολική και διαχρονική προσφορά του «ΑΒΕΡΩΦ» στους 
κατά θάλασσα αγώνες των Ελλήνων. Ακολούθως πραγματοποιήθηκε εντός του λιμένος της 
Θεσσαλονίκης επίδειξη Μονάδων του Πολεμικού Ναυτικού με τη συμμετοχή της Φρεγάτας 
«ΝΑΒΑΡΙΝΟΝ», σκαφών ανορθοδόξου πολέμου και  ομάδας της Διοίκησης Υποβρύχιων 
Καταστροφών, καθώς και ενός Ελικοπτέρου S-70Β-6.

Η αθρόα συμμετοχή του κόσμου στις προαναφερόμενες δράσεις, καθώς και η εγκαρδιότητα  
που επέδειξε ο λαός της συμπρωτεύουσας προς τα στελέχη του Πολεμικού Ναυτικού έχει ως 
σημείο αναγωγής το δύσκολο και ιδιαίτερα απαιτητικό έργο που καλούνται να επιτελέσουν, 
ενισχύοντας τους άρρηκτους δεσμούς της ελληνικής κοινωνίας με το Πολεμικό Ναυτικό.



Η παρασημοφόρηση της Σημαίας του 
«Γ. ΑΒΕΡΩΦ» στην Θεσσαλονίκη

Στις 27 Οκτωβρίου 2017 στη Θεσσαλονίκη, έλαβε χώρα τελετή παρασημοφόρησης της Ση-
μαίας του θωρακισμένου καταδρομικού «Γ. ΑΒΕΡΩΦ» από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας 
κο Προκόπη Παυλόπουλο. Η ιστορία της συγκεκριμένης σημαίας που χρησιμοποιήθηκε στην 
τελετή έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Πρόκειται για σημαία που παρέδωσε ο Ναύαρχος Κουντου-
ριώτης στο Εθνικό και Ιστορικό Μουσείο τον Αύγουστο του 1913, μόλις δηλαδή επέστρεψε το 
«ΑΒΕΡΩΦ» από τους Βαλκανικούς Πολέμους. Όπως εξηγεί ο ίδιος στην επιστολή που δημο-
σιεύουμε, δεν πρόκειται για την μεγάλη μεταξωτή πολεμική σημαία που σκόπευε να σηκώσει 
σε περίπτωση ναυμαχίας. Είναι η «κάθ’ εκάστην χρησιμοποιουμένη» και για αυτό το λόγο 
είναι μικρή σε μέγεθος και όχι «επιδεικτική». Κατά την ναυμαχία της Έλλης, αμέσως μετά την 
έναρξη των πρώτων τουρκικών πυρών και αμέσως πριν ανταποδώσει ο ελληνικός στόλος 
το πυρ, διετάχθη ο Κελευστής Οιακιστής (σηματωρός) Κατιντζάρης να την υποστείλει και να 
επάρει την μεγάλη, αλλά δεν πρόλαβε γιατί έπεσε νεκρός από εχθρικά θραύσματα. Λόγω 
της επιτυχούς για τα Ελληνικά Όπλα έκβαση της Ναυμαχίας της Έλλης, ο Ναύαρχος Παύλος 
Κουντουριώτης είχε επηρμένη την «γούρικη» Σημαία και στην δεύτερη, επίσης νικηφόρα, 
Ναυμαχία της Λήμνου. 

Ιστορικά 
Παραλειπόμενα





Σύμφωνα με το ιστορικό αρχείο της Υπηρεσίας Ιστορίας Ναυτικού (Ημερολόγιο Πλοίου του 
θωρηκτού «Γ. ΑΒΕΡΩΦ»), στις 27 Φεβρουαρίου 1945 καταγράφεται η τελευταία επίσκεψη 
του θωρηκτού στη Θεσσαλονίκη. Στην εφημερία «Εμπρός»  της ημέρας εκείνης δημοσιεύεται 
λεπτομερής αναφορά στην επίσκεψη εκείνη. 

Επισημαίνουμε ότι ο εν λόγω πλους στη Θεσσαλονίκη έγινε αμέσως μετά την Απελευθέ-
ρωση με σκοπό την αναπτέρωση του ηθικού του πληθυσμού. Το πλοίο μετέφερε τον Αντι-
βασιλέα Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και πάσης Ελλάδος Δαμασκηνό, συνοδευόμενο από τον Υφυ-
πουργό Ναυτικών και πλήθος επισήμων στην Θεσσαλονίκη. Αυτό ήταν το προτελευταίο ταξίδι 
του «Γ. ΑΒΕΡΩΦ» πριν παροπλισθεί, με το τελευταίο να πραγματοποιείται στις 14 / 15 Μαΐου 
1945 στην Ρόδο.

Το θρυλικό θωρηκτό επέπρωτο να επισκεφθεί την πόλη της Θεσσαλονίκης 72 χρόνια μετά…

Η επίσκεψη του Θ/Κ «Γ. ΑΒΕΡΩΦ» 
στη Θεσσαλονίκη πριν από 72 χρόνια





Αναμνήσεις από
την ζωή στο ΠΝ

«... Στις 30 Σεπτεμβρίου του 1939 έκλεινα τα 16 
μου χρόνια. Κατά τις εννέα το πρωί μπήκαμε σε 
ένα ταξί μαζί με την μητέρα μου και ξεκινήσαμε 
για τον Πειραιά. Θα ήταν περίπου 10 όταν περά-
σαμε την πόρτα της Σχολής Δοκίμων. Θα έπρεπε 
να νοιώθω σαν θριαμβευτής. Προσπάθειες και 
κόποι και αγωνίες ενός ολόκληρου χρόνου με 
είχαν φέρει κοντά στον πολυπόθητο σκοπό. Και 
όμως δεν ένοιωθα τίποτε άλλο από αγωνία για 
το τί με περίμενε μέσα σ' αυτό το παλιό κτίριο με 
τις γκρίζες πέτρες. Δεν ήμουν εκείνη την στιγμή 
παρά ένα φοβισμένο παιδί πού αποχωριζόταν 

οριστικά από το σπίτι του. Τί θα πρέπει όμως να 
αισθανόταν ή μητέρα μου πού με τον άντρα της 
εξόριστο, πήγαινε να παραδώσει στο Ναυτικό 
το μοναχοπαίδι της; Φθάσαμε στο Γραφείο του 
Αξιωματικού Ύπηρεσίας πού μας δέχθηκε με την 
ευγένεια πού χαρακτηρίζει τους Αξιωματικούς 
του Ναυτικού.

Κυρία μου είπε στην μητέρα μου, από αυτή 
τη στιγμή τον γυιό σας τον αναλαμβάνουμε εμείς. 
Χτύπησε το κουδούνι και διέταξε να έρθει ο Δό-
κιμος Ύπηρεσίας. Εμφανίστηκε σε λίγο ένας κο-
ντούλης σβέλτος Δόκιμος. Ματάλα, μου είπε ό 

ΣΧΟΛH ΔΟΚIΜΩΝ 
η Πρώτη Τάξη - οι Πρώτες Ημέρες
Η φοίτηση στην Σχολή Ναυτικών Δοκίμων (ΣΝΔ) για όλους τους Αξιωματικούς που αποφοιτούν 
από αυτή είναι ούτως ή άλλως μια πολύ σημαντική περίοδος της ζωής τους. Πόσο μάλλον όταν 
κατά την διάρκεια της φοίτησής τους είχαν συμβεί και σημαντικά ιστορικά γεγονότα. Το κείμενο 
που ακολουθεί είναι απόσπασμα από το εξαίρετο βιβλίο του Αντιπλοιάρχου Δημητρίου Ματάλα 
«Μικρό Χρονικό Μεγάλου Πολέμου»
Ο Αντιπλοίαρχος (ε.α.) Δημήτριος Ματάλας εισήλθε στην ΣΝΔ το 1939 και το 1942 διέφυγε 
στην Μέση Ανατολή όπου συμπλήρωσε την εκπαίδευσή του στην ΣΝΔ της Αλεξάνδρειας από 
όπου αποφοίτησε το 1943 ως Μάχιμος Σημαιοφόρος. Κατά την διάρκεια του Πολέμου υπηρέ-
τησε στα πλοία «ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ ΟΛΓΑ» (ήταν επιζών από την βύθιση του από γερμανικά αεροσκάφη 
στο Λακκί της Λέρου), «ΣΠΕΤΣΑΙ», «ΚΡΙΕΖΗΣ» (συμμετείχε στην υποστήριξη της απόβασης στη 
Νορμανδία) και «ΠΙΠΙΝΟΣ». Για την πολεμική του δράση τιμήθηκε 2 φορές με τον Πολεμικό 
Σταυρό Γ’ Τάξεως.
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Αξιωματικός, αποχαιρέτησε την μητέρα σου. Ένα 
βιαστικό φιλί στο μάγουλο και αμέσως μετά μια 
εντολή στο Δόκιμο Ύπηρεσίας: Κουρή παράλα-
βε το Δόκιμο Ματάλα. Έλα μαζί μου μου είπε ό 
Κουρής. Έριξα ένα τελευταίο βλέμμα στην μητέρα 
μου και νομίζω πώς τα μάτια της ήταν θαμπά.

Μόλις βγήκαμε από το γραφείο του Αξιωμα-
τικού ο Δόκιμος υπηρεσίας μου είπε: Εδώ δεν 
περπατάνε, τρέχουν. Τρέχα λοιπόν. Και τρέχοντας 
με οδήγησε στο κουρείο. Μόλις μπήκαμε άρχισε 
να φωνάζει. Που είναι οι κουρείς; Αφού δεν εί-
ναι εδώ οι κουρείς θα σε κουρέψει ο Κουρής. 
Και παίρνοντας στο χέρι μια μηχανή με κούρεψε 
γουλί. Πριν προλάβω να πενθήσω για την ωραία 
μου χωρίστρα βρέθηκα χωρίς να το καταλάβω 
στην ιματιοθήκη. Εκεί με συνοδεία πάντα τις 
φωνές του Κουρή γδύθηκα και φόρεσα αμέσως 
την στολή. Στη συνέχεια ό φωνακλάς με πήγε  
στο θάλαμο, μου έδειξε το κρεββάτι μου καθώς 
και το μπαούλο μέσα στο οποίο βρισκόντουσαν 
και όλα τα προσωπικά είδη πού χορηγούσε η 
Σχολή, και μισή ώρα μετά την παρουσίαση μου 
βρισκόμουν ντυμένος και έτοιμος να αρχίσω 
εκπαίδευση. Έμαθα πώς να χαιρετάω, πώς ν' 
απευθύνομαι στους ανωτέρους και ακόμα πλη-
ροφορήθηκα ότι όταν με ρωτούσε κανένας ανώ-
τερος Δόκιμος τι είμαι έπρεπε να απαντήσω ότι 
είμαι ένας μούλος βρωμερός, μιαρός και απαίσι-
ος. Κατά τις δώδεκα το μεσημέρι με ανεβάσανε 
πάλι στο θάλαμο και με διέταξαν να φορέσω το 
μπανιερό μου. Τότε είδα για πρώτη φορά πολ-
λούς δοκίμους μαζί και ανάμεσα σ' αυτούς και 
μερικούς συμμαθητές μου. Μου έκανε εντύπω-
ση το ύφος τους.   Ήταν όλοι τους σαν αποβλα-
κωμένοι. Προσπάθησα να πλησιάσω κανέναν 
από τους συμμαθητές μου για να μιλήσω μαζί 
του, αλλά το μόνο πού  πέτυχα ήταν να πάρω 
μια ψιθυριστή απάντηση: Μην μιλάς, μόνον τρέ-
χα. Τρέχοντας λοιπόν κατεβήκαμε στο λιμανάκι 
της Σχολής και πέσαμε στο νερό. Εκεί διάφοροι 
άγνωστοι τύποι με πλησίαζαν και χωρίς να τους 
έχω κάνει τίποτα μου τραβούσαν πατητές. Στην 
αρχή το πήρα το πράγμα στο αστείο, αλλά υστέ-
ρα από λίγο αγανάκτησα. Όταν λοιπόν με πλησί-
ασε ένας μικροκαμωμένος για να με βουλιάξει, 
καθώς ήμουν αρκετά γεροδεμένος και καλός 
κολυμβητής, του δίνω μια και τον στέλνω στον 
πάτο. Ε, αυτό ήτανε. Μόλις βγήκε επάνω έβα-

λε τις φωνές. Ο ΄΄μούλος με βούλιαξε΄΄. Όλη 
η Σχολή έπεσε απάνω μου και ασφαλώς θα με 
είχαν πνίξει αν δεν ακουγόταν το σφύριγμα πού 
σήμαινε το τέλος του κολυμβήματος. Για καλή 
μου τύχη το τραπέζι μου ήταν εκείνο πού κα-
θόταν και ό Αξιωματικός Ύπηρεσίας, πού δεν 
λεγόταν Αξιωματικός Ύπηρεσίας αλλά Αξιωμα-
τικός Φυλακής. Την ώρα λοιπόν που στα άλλα 
τραπέζια οι πρωτοετείς δοκίμαζαν τα  διάφορα  
κοκτέηλ που τους ετοίμαζαν οι τεταρτοετείς, εγώ 
χάρη στην παρουσία του Αξιωματικού Φυλακής 
έτρωγα το φαγάκι μου, που δεν ήταν καθόλου 
άσχημο. Μετά το φαγητό όλοι οι Δόκιμοι είχαν 
μια ώρα για ανάπαυση. Αυτό φυσικά δεν ίσχυε 
για τους «μούλους». Για μας τις ημέρες εκείνες 
δεν υπήρχε τίποτε άλλο από την νίλα. Αυτό το 
παλιό έθιμο  των Στρατιωτικών Σχολών υποτίθε-
ται ότι  έχει σαν σκοπό να καταφέρει μέσα στον 
ελάχιστο χρόνο να μετατρέψει τους μαλθακούς 
εφήβους σε σωστούς άντρες και συγχρόνως 
να τους ισοπεδώσει. Και δεν υπάρχει αμφιβο-
λία ότι και οι δύο κύριοι σκοποί της νίλας πε-
τυχαίνουν συνήθως. Επειδή όμως την νίλα δεν 
έκαναν τίποτα μεστωμένοι άντρες αλλά νεαροί 
πού ό μεγαλύτερος δεν περνούσε τα 21 χρόνια, 
γινόντουσαν και πολλά παρατράγουδα. Ποτέ δεν 
μπόρεσα να εξηγήσω τι εκπαιδευτική σκοπιμό-
τητα εξυπηρετούσε το ξύλο. Ύπήρχε ένα ηλίθιο 
ζώον ο τεταρτοετής Λ.Σ. πού έβαζε τους πρωτο-
ετείς στη γραμμή και τους τάραζε στα σκαμπίλια. 
Για μένα είχε δοθεί διαταγή να μη με κτυπούν 
στο πρόσωπο λόγω της πρόσφατης περιπέτειας 
μου με την εγχείρηση. Ο Λ.Σ. μου έκανε ειδική 
περιποίηση με μια σανίδα με την οποία με είχε 
κυριολεκτικά μαυρίσει στο ξύλο. Δεν θα ξεχάσω 
ένα κοντοπίθαρο τεταρτοετή μηχανικό τον Β.Α. 
που από κόμπλεξ κυνηγούσε τους ψηλούς πρω-
τοετείς και σηκωνόταν στις μύτες των ποδιών 
του για να τους χτυπήσει στο πρόσωπο. Αυτοί οι 
δυο τύποι πού ανέφερα δεν αποτελούσαν ευ-
τυχώς τον κανόνα. Ή νίλα είχε και αρκετή δόση 
χιούμορ, σε σημείο πού πολλές φορές και εμείς 
τα θύματα ξεκαρδιζόμαστε στα γέλια. Ένας από 
τους πιο συμπαθητικούς τεταρτοετείς ήταν ό αρ-
χηγός των μηχανικών ο Τζέκος ο Ρεβίδης.

Ύπηρεσιακός, έξυπνος, χαριτωμένος και 
καλόκαρδος κατάφερνε να μας κάνη να πε-
ριμένουμε με αγωνία την ήμερα που θα ήταν 



δόκιμος υπηρεσίας γιατί τότε ξέραμε ότι δεν θα 
είχαμε το τρομερό κυνηγητό που υφιστάμεθα 
από τους άλλους Δοκίμους Ύπηρεσίας.

Αρχηγός της Σχολής, ο Κελευστής, ήταν ο 
Γιώργος Δροσινός. Ο Κελευστής δεν ανακατευ-
όταν με την νίλα. Ήταν τυπικός, άψογος, απρό-
σιτος και με πολλή δόση ναρκισσισμού. Πάντως 
τον θαυμάζαμε όλοι.

Ένας άλλος βαθμοφόρος ήταν ο Σπύρος ο 
Μουρίκης, πού με τις φωνές και την επιφανει-
ακή του ψυχρότητα προσπαθούσε να κρύψει 
την καλή του καρδιά. Ήμουν ένας από τους λί-
γους πού τον είχαν καταλάβει από την αρχή και 
παρά τις ατέλειωτες τιμωρίες πού είχα φάει απ' 
αυτόν, τον συμπαθούσα, και τώρα που έχουν 
περάσει τόσα χρόνια από τότε εξακολουθώ να 
τον συμπαθώ και να τον εκτιμώ. Η κάθε τάξη 
στην Σχολή είχε τον Αξιωματικό επιτηρητή της. 
Ο δικός μας ήταν ό μακαρίτης Ανθυποπλοίαρχος 
τότε Μηχανικός Μανώλης Ψύχας. Πειραιώτης, 
με το καπέλο πάντα στραβά και λίγο μάγκικο 
ύφος, έδειξε από την αρχή την προτίμηση του 
προς ορισμένους συμμαθητές μου και την αντι-
πάθεια του προς άλλους και ανάμεσα σ' αυτούς 
και εμένα. Έχουν περάσει 38 χρόνια από τότε 
και σήμερα μπορώ κάπως να τον δικαιολογήσω 

τον μακαρίτη Ψύχα. Γιατί δεν ήμουν δα και κανέ-
να αγγελούδι. Τότε όμως μου είχε δημιουργηθεί 
ένα φοβερό παράπονο και ένα αίσθημα αδικίας 
πού δεν δίσταζα να εκδηλώνω. Πιστεύω ότι δεν 
ήμουν διαφορετικός από τα άλλα παιδιά στις γε-
νικές πάντοτε γραμμές. Είχα όμως πάντοτε ένα 
αυθορμητισμό πού με έκανε ανίκανο να κρύβω 
τις σκέψεις μου όποιες και αν ήταν. Και για κακή 
μου τύχη δεν μπόρεσα να αλλάξω από τότε. Αυτή 
ή ντομπροσύνη όπως την πίστευα τότε μου βγή-
κε σε κακό. Όταν ένας τεταρτοετής μου ανέθεσε 
μια μέρα να του διεκπεραιώσω μια προσωπική 
δουλειά πού εγώ έκρινα σαν ταπεινωτική δεν δί-
στασα να βγάλω γλώσσα και να πω ότι ήλθα στο 
Ναυτικό για να υπηρετήσω την πατρίδα και όχι 
τους τεταρτοετείς. Και την δουλειά δεν την έκα-
να τελικά, άλλα από εκείνη την στιγμή η τετάρτη 
τάξη με είχε γράψει στου διαβόλου τα κατάστιχα. 
Με αποτέλεσμα εγώ ο πρώτος μαθητής να γίνω 
ο τακτικότερος πελάτης της φυλακής. Τις πρώ-
τες πέντε εβδομάδες δεν υπήρχε ποινολόγιο για 
τους πρωτοετείς. Οι ποινές ήταν προφορικές και 
είχαν σαν επακόλουθο μόνο την σωματική τα-
λαιπωρία.

Κατά τις 20 Οκτωβρίου βγήκαμε στρατιω-
τικό περίπατο. Δηλαδή με την στολή του Ναύτη 
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μπήκαμε στη γραμμή και πήγαμε βαδίζοντας 
μέχρι το Πασαλιμάνι. Εκεί μας είπαν ότι έχουμε 
2 ώρες άδεια. Ό συμμαθητής μου ο Αντώνης ο 
Μπάδρας πού καθόταν εκεί κοντά μας κάλεσε 
στο σπίτι του. Εκεί η μητέρα του μας μπούκω-
σε στα γλυκά ενώ οι χαριτωμένες αδελφές του 
με το πιάνο και το τραγούδι δημιούργησαν στο 
άψε σβήσε μια ατμόσφαιρα γλεντιού πού όσο 
σύντομο και αν ήταν θα μου μείνει αξέχαστο.

Στις αρχές Νοεμβρίου έγινε η ορκωμοσία, 
στην οποία δεν πήρα μέρος γιατί δεν είχα κλεί-
σει ακόμη τα 17 χρόνια, πού απαιτούσε ό Νό-
μος. Πάντως, μετά την ορκωμοσία όλοι ανεξαι-
ρέτως οι πρωτοετείς βγήκαμε στην πρώτη μας 
έξοδο με την πρώτη στολή και το σπαθάκι. Αχ 
αυτό το σπαθάκι. Πόσοι και πόσοι δεν πήγαν 
στο Ναυτικό γι' αυτό και μόνο. Αισθανόμουν ότι 
πετούσα. Όλες οι ταλαιπωρίες της νίλας είχαν 
ξεχαστεί. Ό κόσμος ήταν δικός μου. Περπατού-
σα στην Αθήνα με το σπαθάκι. Αυτό έφθανε για 
να σβήσει όλες τις πίκρες μου. Έφθασα στο σπί-
τι όπου με περίμεναν ή μητέρα μου καθώς και 
ό πάππους με την γιαγιά. Ό πατέρας μου ήταν 
πάντα εξόριστος.

Μετά τα απαραίτητα: πόσο σου πάει η στολή 
πόσο μεγάλωσες έγινες σωστός άντρας κλπ., 
φρόντισα να χαρτζηλικωθώ και ξεκίνησα για 
να διασκεδάσω με τον τρόπο πού συνηθίζουν 
οι ψημένοι ναυτικοί. Πριν μπω στην Σχολή, 
υστέρα από ατέλειωτη πολιορκία είχα κατα-
φέρει να συνδεθώ με μία γειτονοπούλα μου. 
Εννοείται ότι ό σύνδεσμος περιοριζόταν σε ολι-
γόλεπτες συναντήσεις σε καμία γωνία μακριά 
από τα βλέμματα μαμάδων και μπαμπάδων. 
Τώρα όμως τα πράγματα είχαν αλλάξει. Ήμουν 
κοτζάμ Δόκιμος. Με ύφος λοιπόν δεκαπέντε 
Ναυάρχων πηγαίνω στο σπίτι της κοπέλας και 
κτυπάω το κουδούνι. Μου ανοίγει την πόρτα ή 
γιαγιά της. Τι θέλετε με ρωτάει. Εγώ αναιδέστα-
τα της λέω: Είμαι ό Ντίμης ο Ματάλας και θέλω 
να δω την Ζ.  Η γυναικούλα τα έχασε. Πριν προ-
λάβει όμως να με εξαποστείλει εμφανίστηκε η 
Ζ. στην οποία ανακοίνωσα ότι σε μισή ώρα θα 
περάσω να την πάρω για να βγούμε έξω και να 
πάει να ετοιμαστεί.

Πραγματικά σε μισή ώρα ή Ζ. με το καλό της 
φουστάνι ήταν έτοιμη και λίγο αργότερα κάνα-
με την θριαμβευτική μας είσοδο στον Κινημα-

τογράφο. Έτσι γλεντάγαμε εμείς. Αυτός ό μήνας 
πού πέρασε έως την πρώτη μας έξοδο ήταν ή 
περίοδος που αρχίσαμε να γνωριζόμαστε μετα-
ξύ μας οι συμμαθηταί. Είμαστε 23 μάχιμοι όταν 
μπήκαμε στη Σχολή, και σ' αυτούς προστέθηκε 
ό Τάσσος Γκορτζής πού είχε μείνει στην ίδια 
τάξη τον προηγούμενο χρόνο. Σύμφωνα με τον 
κανονισμό της Σχολής άμα ένας δόκιμος έμενε 
στην ίδια τάξη πήγαινε στο τέλος. Ειδικά όμως 
για την πρώτη τάξη πήγαινε επί κεφαλής και 
γινόταν αρχηγός. Έτσι το αστράκι του αρχηγού 
το φόρεσε ο μακαρίτης ο Τάσσος και όχι εγώ 
πού είχα μπει πρώτος.

Τις πρώτες ημέρες ο Νίκος ο Δραγγάρης 
που είχε έλθει τρίτος επιλαχών έπαθε οξείς 
ρευματισμούς και έφυγε. Λίγες μέρες αργότερα 
τον ακολούθησε όχι όμως για λόγους υγείας 
και ο Πρωτόπαπας. Ποτέ δεν τους ξαναείδαμε 
ούτε ακούσαμε τίποτα γι΄ αυτούς τους δύο. Οι 
μηχανικοί ήσαν 8 και σ΄ αυτούς προστέθηκε ο 
Γιάγκος ο Πετρόπουλος που είχε μείνει από την 
προηγούμενη τάξη και φυσικά είχε γίνει αρχη-
γός. Πάντως οι 22 μάχιμοι και 9 μηχανικοί που 
είμασταν αποτελούσαμε την μεγαλύτερη τάξη 
που είχε μπει μέχρι τότε στην Σχολή. Μια τόσο 
μεγάλη ομάδα νέων ήταν φυσικό να παρουσιά-
ζει μεγάλη ποικιλία χαρακτήρων. Πάντως είχα-
με πολλούς χαρακτηριστικούς τύπους. Πρώτος 
και καλύτερος ο Αντώνης ο Μπάρδας. Καλόκαρ-
δος, ρομαντικός σκανταλιάρης και παραπονιά-
ρης, του άρεσε να πειράζει τους άλλους, άλλα 
νομίζω περισσότερο να πειράζουν τον ίδιο. Ο 
Περικλής ο Σούτζος ήταν ένας θεοπάλαβος και 
φιλόδοξος. Αυτός κατέληξε στο παραπέτασμα 
και νομίζω ότι ζει ακόμη στην Πολωνία, όπου 
τον οδήγησε η εμμονή του σε κοσμοθεωρίες 
που πίστευε ότι θα τον βοηθούσαν να πραγμα-
τοποιήσει τα φιλόδοξα και ανεδαφικά του όνει-
ρα. Αχώριστος με τον Σούτζο ήταν ο Βίκτωρ ο 
Χατζηνικολής που ήταν ο καλοπερασάκιας της 
παρέας και δεν εννοούσε με κανένα τρόπο να 
χαλάσει την ζαχαρένια του. Ο Γιάννης ο Κακκα-
βάς ήταν το πραγματικό ζιζάνιο στην τάξη και ο 
τακτικότερος πελάτης του ποινολογίου. Ο Τάκης 
ο Καρανδρέας ήταν ο τύπος του νομοταγούς 
δοκίμου απέφευγε κάθε τι που θα μπορούσε 
να τον κάνει να τιμωρηθεί, χωρίς αυτό να τον 
κάνει κακό συνάδελφο. Κάθε άλλο...»
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2 Νοεμβρίου 
Συνεδρίασε η εκτελεστική επιτροπή του υφυ-
πουργείου αμυντικών προγραμμάτων (SSM) 
η οποία έλαβε αποφάσεις για 22 αμυντικά 
προγράμματα συνολικού ύψους περίπου 5 
δις δολαρίων, υπό την προεδρία του πρω-
θυπουργού Μπιναλί Γιλντιρίμ. Μεταξύ των 
προγραμμάτων περιλαμβάνονται: α) Ανάπτυ-
ξη του εθνικού μεγάλου βεληνεκούς αντιαε-
ροπορικού και αντιπυραυλικού συστήματος, 
β) έξυπνα πυρομαχικά, γ) εκσυγχρονισμός 
αρμάτων, δ) συστήματα παρεμβολών και 
ηλεκτρονικού πολέμου, ε) εκσυγχρονισμός, 
ανάπτυξη, παραγωγή επιθετικών και γενικής 
χρήσης ελικοπτέρων και στ) συνέχιση της εγ-

χώριας ναυπήγησης  ναυτικών πλατφορμών 
και άλλων πλοίων και εγχώριας κατασκευής 
των συναφών οπλικών συστημάτων και αι-
σθητήρων τους. Τα ποσοστά συμμετοχής της 
εγχώριας βιομηχανίας είναι πολύ υψηλά ενώ 
συμβάλλουν αποφασιστικά στην ανεξαρτη-
σία των Τουρκικών Ενόπλων Δυνάμεων από 
προμηθευτές του εξωτερικού και ιδιαιτέρως 
στην αποτροπή πολιτικών πιέσεων. Ιδιαίτερη 
μνεία πραγματοποίησε ο Τούρκος πρωθυ-
πουργός στην προσπάθεια κάποιων χωρών 
να περιορίσουν τις αμυντικές προμήθειες της 
χώρας. Η Τουρκία υλοποιεί με συνέπεια σει-
ρά εξοπλιστικών προγραμμάτων μεταξύ των 
οποίων εντάσσεται το νέο εγχώριας ανάπτυ-

O πύραυλος επιφανείας-επιφανείας Atmaca είναι ένα 
από τα πολλά υποσχόμενα νέα τουρκικά προγράμμα-
τα εγχώριας ανάπτυξης για το Τουρκικό Ναυτικό. 

Τουρκία
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Ειδήσεις από 
το Περισκόπιο
Σύνταξη ειδήσεων: Ιωάννης Σ. Θεοδωράτος

ξης Κ/Β επιφανείας-επιφανείας Atmaca. Στα 
τέλη Οκτωβρίου πραγματοποιήθηκε επιτυχή 
δοκιμή του εν λόγω όπλου, η οποία κοινο-
ποιήθηκε στο πλαίσιο του 8ου Σεμιναρίου 
Ναυτικών Συστημάτων, που έλαβε χώρα 
στην Άγκυρα, από Τούρκους αξιωματικούς 
του Ναυτικού. O βάρους 800 κιλών Atmaca 
έχει εμβέλεια 200 χλμ και φέρει κεφαλή 200 
κιλών. Κατά την πτήση προς τον στόχο κα-
θοδηγείται μέσω INS/GPS, ενώ στην τελική 
φάση χρησιμοποιεί ενεργό αισθητήρα ρα-
ντάρ. Ο πύραυλος αναμένεται να ενταχθεί 
επιχειρησιακά στις μονάδες του Στόλου έως 
τις αρχές του 2019. Η προϊστορία του ανάγε-
ται στο 2005 όταν το Τουρκικό Ναυτικό κα-
θόρισε τις επιχειρησιακές απαιτήσεις προς το 
SSM και στη συνέχεια ξεκίνησε η σχεδίαση 
και ανάπτυξή του τρία χρόνια αργότερα. 

15 Νοεμβρίου 
Το Βρετανικό Ύπουργείο Άμυνας αποκάλυ-
ψε το δυνητικό τουρκικό ενδιαφέρον για την 
αγορά του ελικοπτεροφόρου  HMS Ocean, 
το οποίο θα τεθεί εκτός υπηρεσίας το 2018. 
Στο πλαίσιο κοινοβουλευτικού ελέγχου απο-
καλύφθηκε ότι μετά τον παροπλισμό του 
σκάφους, το οποίο σήμερα είναι επικεφα-
λής της SNMG2 δύο χώρες έχουν εκφρά-
σει την πρόθεσή τους να το αγοράσουν και 
συγκεκριμένα η Βραζιλία και η Τουρκία. Το 

ύψος της πώλησης κυμαίνεται περί τα 100 
εκατομμύρια λίρες. Ωστόσο το τουρκικό αί-
τημα υποδεικνύει την ικανοποίηση πιεστικής 
επιχειρησιακής απαίτησης εκ μέρους του 
Τουρκικού Ναυτικού, γεγονός που προκαλεί 
εύλογα ερωτήματα. Όπως είναι γνωστό η 
Τουρκία ήδη ναυπηγεί το πρώτο πλοίο αμφι-
βίων επιχειρήσεων «Anadolu» από το οποίο 
θα επιχειρούν ελικόπτερα και αεροσκάφη 
καθέτου αποπροσνήωσης (VSTOL) με ορίζο-
ντα παραλαβής μετά το 2021. Φαίνεται ότι 
η τουρκική κυβέρνηση ενδιαφέρεται έντονα 
να προμηθευτεί ένα σκάφος παλαιότερου 
τύπου αλλά άκρως αξιόμαχο, όπως το HMS 
«Ocean», από το οποίο μπορούν να επιχει-
ρούν επιθετικά και μεταφορικά ελικόπτερα 
και μπορεί να μεταφέρει αμφίβιες δυνάμεις 
με τον εξοπλισμό τους. 

7 Νοεμβρίου 
Ένα νέο προηγμένο μη επανδρωμένο υπο-
βρύχιο με την ονομασία Orca απόρροια 
του προγράμματος Extra Large Unmanned 
Undersea Vehicle (XLUUV), αναπτύσσει η 
Lockheed Martin. Το Αμερικανικό Ναυτικό 
προκήρυξε διαγωνισμό δύο φάσεων, στο 

ΗΠΑ
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πλαίσιο συμβολαίου ύψους 43,2 εκατ. δολα-
ρίων, με σκοπό την δοκιμή συνολικά εννέα 
μεγάλου μεγέθους, μεγάλης εμβέλειας, αυ-
τόνομων σκαφών, δυνατότητας να φέρουν 
διάφορα επίπεδα εξοπλισμού για υποθα-
λάσσιες επιχειρήσεις. Τα σκάφη τύπου Orca 
θα επιχειρούν αυτόνομα χωρίς προσωπικό 
εκτελώντας ποικιλία αποστολών (από άφεση 
φορτίων, εδραίωση επικοινωνιών κ.α.). Με 
την ολοκλήρωση της αποστολής τα σκάφη 
θα επιστρέφουν στη βάση τους ή θα περι-
συλλέγονται από τις ναυτικές μονάδες των 
ΗΠΑ. Τα τελευταία χρόνια το Αμερικανικό 
Ναυτικό δίδει ιδιαίτερη βαρύτητα και ενδι-
αφέρον στην ανάπτυξη μη επανδρωμένων 
υποβρύχιων συστημάτων, τα οποία μπορούν 
να επιχειρούν σε επικίνδυνα περιβάλλοντα 
αυξημένου κινδύνου, χωρίς να απαιτείται πα-
ρουσία ανθρώπου. 

13 Σεπτεμβρίου 
Σε επίσημη τελετή στη Χάιφα του Ισραήλ 
στις εγκαταστάσεις των ναυπηγείων Israel 
Shipyards παρουσία του Κυπρίου υπουργού 
Αμύνης Χριστόφορου Φωκαϊδη, καθελκύ-
στηκε το πρώτο πλοίο ανοικτής θαλάσσης 

που αποκτήθηκε μέσω διακρατικής συμφω-
νίας από την Κυπριακή Δημοκρατία. Σημειώ-
νεται ότι εντός του 2017 θα ολοκληρωθούν 
ακόμη δύο διαγωνισμοί που αφορούν στην 
προμήθεια δύο νεότευκτων ναυτικών μονά-
δων ανοικτής θαλάσσης συν δύο ταχυπλόων 
περιπολικών. H Κύπρος είχε προχωρήσει το 
2013 σε μια πρώτη συμφωνία ύψους 100 
εκατομμυρίων δολαρίων με το Ισραήλ, βάσει 
της οποίας θα ναυπηγούντο αρχικά δύο με-
γάλα OPV (Offshore Patrol Vessels), η οποία 
όμως δεν έλαβε την έγκριση της Βουλής. Δυο 
χρόνια αργότερα υπεγράφη συμφωνία για 
την προμήθεια τεσσάρων σκαφών (ένα συν 
τρία). Το Ρ61 θα παραδοθεί τον Δεκέμβριο 
και συνιστά το πρώτο ουσιαστικό βήμα της 
Κύπρου προς την συγκρότηση μιας ναυτικής 
δύναμης σκαφών επιφανείας, για την προ-
στασία των ακτών και των εθνικών συμφε-
ρόντων στην κυπριακή ΑΟΖ. Στο πλαίσιο αυ-
τής της προσπάθειας ξεκινά η αρχική φάση 
εργασιών διαπλάτυνσης και εκβάθυνσης της 
εισόδου του λιμανιού στη Ναυτική Βάση «Ευ-
άγγελος Φλωράκης» στο Μαρί, προκειμένου 
να μπορούν να ελλιμενιστούν σκάφη μεγάλου 
εκτοπίσματος. Ως γνωστόν λόγω της συμ-
μετοχής στη νέα Ευρωπαϊκή Αρχιτεκτονική 
Άμυνας και Ασφάλειας σε συνδυασμό με την 
απόκτηση νέων μονάδων, σχεδιάστηκαν και 
υλοποιούνται τα απαραίτητα έργα υποδομής.  
Όπως δήλωσε χαρακτηριστικά ο Χριστ. Φω-

Καλλιτεχνική απεικόνιση του XLUUV Orca.

Κύπρος
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καϊδης: «Είναι η πρώτη φάση του έργου που 
αφορά την επέκταση της Βάσης, προκειμένου 
να εξυπηρετεί τις ανάγκες σκαφών ανοικτής 
θαλάσσης, βάσει του εξοπλιστικού προγράμ-
ματος ….Θέλουμε να φέρουμε την Ευρώπη 
κοντά. Να φέρουμε την Ευρώπη στην Κύπρο 
με παρουσία στο νησί και σε αυτό το πλαίσιο 
είμαστε έτοιμοι να διαθέσουμε και υποδομές, 
όπως είναι η ναυτική βάση, για την Κοινή Ευ-
ρωπαϊκή Πολιτική Άμυνας και Ασφάλειας». 
Το μήκους 62 μέτρων και εκτοπίσματος 430 
τόνων σκάφος, αποτελεί εξέλιξη της επιτυχη-
μένης κλάσης Sa’ar 4 και Sa’ar 4.5.Yπηρε-
τείται από πλήρωμα 30 ανδρών και μπορεί 
να αναπτύξει μέγιστη ταχύτητα 32 κόμβων. 
Επιπλέον μπορεί να μεταφέρει και ομάδα ει-
δικών δυνάμεων. Στον οπλισμό του περιλαμ-
βάνονται δύο σταθεροποιημένα τηλεχειριζό-
μενα πολυβόλα Raphael Typhoon των 7,62 
χλστ, σύστημα διοίκησης και ελέγχου, ραντάρ 
έρευνας, ενώ μπορεί να φέρει και κατευθυ-
νόμενα βλήματα συν άλλους προηγμένους 
αισθητήρες εφόσον απαιτηθεί.

23 Οκτωβρίου 
Τρία νέα υποβρύχια κλάσης Dolphin της 
ThyssenKrupp Marine Systems θα αποκτή-

Ισραήλ

Η σημαία της Κυπριακής Δημοκρατίας κυματίζει στο P61 που 
ναυπηγήθηκε και καθελκύστηκε στις εγκαταστάσεις των Israel 
Shipyards στη Χάιφα.  

σει το Ισραηλινό Ναυτικό, μετά από συμφω-
νία της γερμανικής κυβέρνησης με το εβρα-
ϊκό κράτος και παρά το δυσμενές κλίμα που 
υπάρχει λόγω των σοβαρών καταγγελιών για 
διαφθορά. Η κυβέρνηση Νετανιάχου, η οποία 
δέχεται ισχυρή πίεση για το θέμα των υπο-
βρυχίων, αποφάσισε την ενίσχυση του υπο-
βρύχιου στόλου με επιπλέον μονάδες (σ.σ. 
Ηδη υπηρετούν έξι σκάφη τύπου Dolphin) 
αποδεχόμενη ωστόσο σειρά ρητρών. Μία 
από τις οποίες προβλέπει ακόμη και την ακύ-
ρωση της συμφωνίας ύψους 3 δις δολαρίων, 
εάν αποδειχθεί εμπλοκή Ισραηλινών κυβερ-
νητικών στην υπόθεση που ερευνά ο γενικός 
εισαγγελέας στο Τελ Αβίβ. Σημειώνεται ότι ο 
συγκεκριμένος τύπος υποβρυχίων αναερόβι-
ας πρόωσης χρησιμοποιείται από το Ισραήλ 
ως μέρος της στρατηγικής του τριάδας, κα-
θώς τα σκάφη φέρουν ειδική διαμόρφωση 
για να μπορούν να εκτοξεύσουν υποβρυχίως 
πυραύλους cruise, οι οποίοι ενδέχεται να φέ-
ρουν πυρηνική κεφαλή.    
  



Αυτοί που έφυγαν

Αποστρατείες-Ονομασιές

Εκδηλώσεις - Αποστολές

Νέες Εκδόσεις

Συνδρομές
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Αυτοί που έφυγαν

Αποστρατείες-Ονομασιές

Εκδηλώσεις - Αποστολές

Νέες Εκδόσεις

Συνδρομές
Δελτίο
Ενημέρωσης



  ΑΥΤΟΙ ΠΟΥ ΕΦΥΓΑΝ

Υπεύθυνο για το περιεχόμενο: ΓΕΝ/Β3

Αντιναύαρχος (Μ) ε.α.
Νικόλαος Διαμαντόπουλος ΠΝ
Απεβίωσε την 13η Σεπτεμβρίου 2017. Γεννή-
θηκε το 1948 στο Ν. Κορινθίας. Το 1966 εισήλ-
θε στη ΣΝΔ ως Ναυτικός Δόκιμος και το 2005 
τέθηκε σε αποστρατεία.

Αρχιπλοίαρχος ε.α.
Νικόλαος Παρασκευόπουλος ΠΝ
Απεβίωσε την 29η Αυγούστου 2017. Γεννήθη-
κε το 1954 στο Ν. Αττικής. Το 1973 εισήλθε 
στη ΣΝΔ ως Ναυτικός Δόκιμος και το 2004 τέ-
θηκε σε αποστρατεία.

Αρχιπλοίαρχος (Μ) ε.α.
Φίλιππος Ζωϊδάκης ΠΝ
Απεβίωσε την 4η Σεπτεμβρίου 2017. Γεννήθη-
κε το 1932 στο Ν. Αττικής. Το 1950 εισήλθε 
στη ΣΝΔ ως Ναυτικός Δόκιμος και το 1978 τέ-
θηκε σε αποστρατεία.

Αρχιπλοίαρχος (Μ) ε.α.
Παύλος Μακρής ΠΝ
Απεβίωσε την 29η Σεπτεμβρίου 2017. Γεννή-
θηκε το 1939 στο Ν. Αττικής. Το 1956 εισήλθε 
στη ΣΝΔ ως Ναυτικός Δόκιμος και το 1984 τέ-
θηκε σε αποστρατεία.

Αρχιπλοίαρχος (Ο) ε.α.
Σταύρος Τσαγκαράκης ΠΝ
Απεβίωσε την 14η Νοεμβρίου 2017. Γεννήθη-
κε το 1932 στη Σαλαμίνα Ν. Αττικής. Το 1957 
εισήλθε στη ΣΝΔ και το 1987 τέθηκε σε απο-
στρατεία 

Αρχιπλοίαρχος (ΥΙ) ε.α.
Σταύρος Παπαθεοφάνους ΠΝ
Απεβίωσε την 9η Νοεμβρίου 2017. Γεννήθη-
κε το 1921 στο Ν. Κορινθίας. Το 1952 εισήλθε 
στο ΠΝ ως Σημαιοφόρος Ιατρός, επιτυχών σε 
διενεργηθέντα διαγωνισμό και το 1987 τέθηκε 
σε αποστρατεία.

Αρχιπλοίαρχος (Δ) ε.α.
Στέφανος Ποζιάδης ΠΝ
Απεβίωσε την 4η Νοεμβρίου 2017. Γεννήθηκε 
το 1928 στο Ν. Ημαθίας. Το 1950 εισήλθε στο 
ΠΝ ως μόνιμος Αρχικελευστής Διδάσκαλος και 
το 1983 τέθηκε σε αποστρατεία.

Αρχιπλοίαρχος (ΥΙ) ε.α.
Δημήτριος Μαρινόπουλος ΠΝ
Απεβίωσε την 13η Οκτωβρίου 2017. Γεννήθη-
κε το 1935 στο Ν. Αττικής. Το 1953 εισήλθε 
στη Στρατιωτική Ιατρική Σχολή και το 1986 τέ-
θηκε σε αποστρατεία.

Πλοίαρχος (Μ) ε.α.
Αντώνιος Ιακωβάκης ΠΝ
Απεβίωσε την 3η Νοεμβρίου 2017. Γεννήθηκε 
το 1942 στο Ν. Καρδίτσας. Το 1960 εισήλθε 
στη ΣΝΔ ως Ναυτικός Δόκιμος και το 1986 τέ-
θηκε σε αποστρατεία.

Αντιπλοίαρχος (Ο) ε.ε.
Ιωάννης Σιδέρης ΠΝ
Απεβίωσε την 7η Οκτωβρίου 2017. Γεννήθηκε 
το 1976 στο Ν. Αττικής. Το 1994 εισήλθε στη 
ΣΣΑΣ και τον τελευταίο χρόνο υπηρετούσε στο 
ΚΕΦΝ.

Αντιπλοίαρχος (ΥΙ) ε.ε.
Αχιλλέας Γιακουμάκης ΠΝ
Απεβίωσε την 26η Σεπτεμβρίου 2017. Γεννή-
θηκε το 1970 στο Ν. Αττικής. Το 1989 εισήλθε 
στη ΣΣΑΣ και τον τελευταίο χρόνο υπηρετούσε 
ΝΝΑ.

Αντιπλοίαρχος (Ε) ε.α.
Γεώργιος Χαλακατεβάκης ΠΝ
Απεβίωσε την 8η Νοεμβρίου 2017. Γεννήθη-
κε το 1937 στο Ν. Χανίων ν. Κρήτης. Το 1953 
κατετάγη στο ΠΝ ως Ναυτόπαις και το 1988 
τέθηκε σε αποστρατεία.
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Εκ μέρους του Πολεμικού Ναυτικού 
εκφράζονται τα πιο ειλικρινή συλλυπητήρια

προς τις οικογένειες και τους συγγενείς των 
εκλιπόντων.

Ευχόμεθα ο Πανάγαθος να τους προσφέρει 
παρηγορία και δύναμη ψυχής.

Αντιπλοίαρχος (Ε) ε.α.
Απόστολος Στασινός ΠΝ
Απεβίωσε την 1η Σεπτεμβρίου 2017. Γεννήθη-
κε το 1943 στο Ν. Άρτας. Το 1958 κατετάγη 
στο ΠΝ ως μαθητής τεχνίτης και το 1993 τέθη-
κε σε αποστρατεία.

Αντιπλοίαρχος (Ε) ε.α.
Μύρων Προγουλάκης ΠΝ
Απεβίωσε την 20η Νοεμβρίου 2017. Γεννήθη-
κε το 1955 στο Ν. Πειραιώς. Το 1970 εισήλθε 
στη ΣΔΎΝ ως ναυτόπαις και το 2005 τέθηκε σε 
αποστρατεία.

Αντιπλοίαρχος (Ε) ε.α.
Χρήστος Κουταβούλης ΠΝ
Απεβίωσε την 16η Νοεμβρίου 2017. Γεννήθη-
κε το 1959 στο Ν. Ιωαννίνων. Το 1976 εισήλ-
θε στη ΣΔΎΝ ως Δόκιμος Ύπαξιωματικός και το 
2008 τέθηκε σε αποστρατεία.

Πλωτάρχης (Ε) ε.α.
Φίλιππος Αθανίτης ΠΝ
Απεβίωσε την 5η Νοεμβρίου 2017. Γεννήθηκε 
το 1929 στο ν. Λευκάδος. Το 1946 κατετάγη 
στο ΠΝ Ναύτης Ηλεκτροτεχνίτης και το 1982 
τέθηκε σε αποστρατεία.

Πλωτάρχης (Ε) ε.α.
Σωτήριος Γκίνης ΠΝ
Απεβίωσε την 17η Αυγούστου 2017. Γεννήθη-
κε το 1932 στο Ν. Αττικής. Το 1947 κατετάγη 
στο ΠΝ ως ναυτόπαις και το 1980 τέθηκε σε 
αποστρατεία.

Υποπλοίαρχος (Ε) ε.α.
Εμμανουήλ Γαϊτανάκης ΠΝ
Απεβίωσε την 23η Οκτωβρίου 2017. Γεννήθη-
κε το 1934 στη ν. Κρήτη. Το 1949 κατετάγη 
στο ΠΝ ως ναυτόπαις και το 1979 τέθηκε σε 
αποστρατεία.

Υποπλοίαρχος (Ε) ε.α.
Νικόλαος Κοροβέσης ΠΝ
Απεβίωσε την 2α Σεπτεμβρίου 2017. Γεννήθη-
κε το 1961 στο Ν. Βοιωτίας. Το 1982 εισήλθε 
στη ΣΜΎΝ ως Δόκιμος Ύπαξιωματικός και το 
2010 τέθηκε σε αποστρατεία.

Ανθυποπλοίαρχος (ΦΑΡ) ε.α.
Κωνσταντίνος Πορταράκης ΠΝ
Απεβίωσε την 2α Σεπτεμβρίου 2017. Γεννήθη-
κε το 1938 στη ν. Κρήτη. Το 1962 κατετάγη στο 
ΠΝ και το 1991 τέθηκε σε αποστρατεία.

Ανθυποπλοίαρχος (Ε) ε.α.
Βασίλειος Ηλιόπουλος ΠΝ
Απεβίωσε την 19η Νοεμβρίου 2017. Γεννήθη-
κε το 1956 στο Ν. Μεσσηνίας. Το 1971 εισήλθε 
στη ΣΔΎΤΕΝ ως μαθητής τεχνίτης και το 1997 
τέθηκε σε αποστρατεία.

Ανθυποπλοίαρχος (Ε) ε.α.
Δημήτριος Γιαννακός ΠΝ
Απεβίωσε την 14η Νοεμβρίου 2017. Γεννήθη-
κε το 1959 στο Ν. Λακωνίας. Το 1975 εισήλθε 
στη ΣΔΎΤΕΝ ως μαθητής τεχνίτης και το 2001 
τέθηκε σε αποστρατεία.

Σημαιοφόρος  (Ε) ε.α.
Γεώργιος Πίκουλας ΠΝ
Απεβίωσε την 11η Αυγούστου 2017. Γεννήθη-
κε το 1932 στη ν. Κέρκυρα. Το 1951 κατετάγη 
στο ΠΝ ως ναυτόπαις και το 1980 τέθηκε σε 
αποστρατεία.

Σημαιοφόρος  (Ε) ε.α.
Νεκτάριος Γκιώνης ΠΝ
Απεβίωσε την 10η Οκτωβρίου 2017. Γεννήθη-
κε το 1943 στο Ν. Αττικής. Το 1957 κατετάγη 
στο ΠΝ ως ναυτόπαις και το 1985 τέθηκε σε 
αποστρατεία.

Σημαιοφόρος  (Ε) ε.α.
Κωνσταντίνος Νταλάπας ΠΝ
Απεβίωσε την 11η Νοεμβρίου 2017. Γεννήθη-
κε το 1947 στο Ν. Αχαΐας. Το 1961 κατετάγη 
στο ΠΝ ως ναυτόπαις και το 1990 τέθηκε σε 
αποστρατεία.



ΑΠΟΣΤΡΑΤΕΙΕΣ - ΟΝΟΜΑΣΙΕΣ

Υπεύθυνο για το περιεχόμενο: ΓΕΝ/Β3

• Τέθηκε σε αποστρατεία μετά από αίτησή 
του ο Πλοίαρχος (Μ) Πέτρος Κλητορά-
κης

• Τέθηκαν σε αποστρατεία μετά από αίτη-
σή τους οι παρακάτω Αντιπλοίαρχοι:
Μάχιμος: Χαράλαμπος Ορφανουδάκης
Μηχανικός: Αναστάσιος Γαραντζιώτης
Υγειονομικού/Ιατρός: Γεώργιος Σιδη-
ράς

• Τέθηκε σε αποστρατεία μετά από αίτησή 
του ο Πλωτάρχης (Μ) Παναγιώτης Χα-
τζηγιάννης

• Τέθηκε σε αυτεπάγγελτη αποστρατεία 
λόγω συμπλήρωσης της απαιτούμενης 
συντάξιμης υπηρεσίας ο Πλωτάρχης (Ε) 
Γεώργιος Έξαρχος

• Τέθηκαν σε αποστρατεία μετά από αίτη-
σή τους οι παρακάτω Πλωτάρχες (Ε): 
Κωνσταντίνος Χρυσίνας, Ιωάννης Γιώτης

• Τέθηκαν σε αποστρατεία μετά από αί-
τησή τους οι παρακάτω Υποπλοίαρχοι  
Υγειονομικού / Ιατροί: Αθανάσιος Αλε-
ξίου, Αικατερίνη Γιανναδάκη

• Τέθηκε σε αυτεπάγγελτη αποστρατεία ο 
Ανθυποπλοίαρχος Βασίλειος Λιακώνης

• Τέθηκε σε αποστρατεία μετά από αίτησή 
του ο Ανθυποπλοίαρχος (Ε) Δημήτριος 
Φίλιος

• Τέθηκαν σε αποστρατεία μετά από αίτη-
σή τους οι παρακάτω Ανθυπασπιστές: 
Πέτρος Μάργαρης (ΗΝ/ΣΝ), Δημήτριος 

Ανδριόπουλος (ΜΗΧ), Απόστολος Φούρ-
λης (ΜΗΧ), Αντωνία Τσάκωνα (ΔΙΑΧ)

ΟΝΟΜΑΣΙΕΣ

• Ονομάζονται Μόνιμοι Σημαιοφόροι, και 
κατατάσσονται στο Πολεμικό Ναυτικό οι 
παρακάτω μαθητές οι οποίοι αποφοίτη-
σαν ευδόκιμα από την ΣΣΑΣ:
Οικονομικού: Ευάγγελος Παπαχρήστου, 
Παναγιώτης-Χρήστος Κυρμπάτσος, Χρή-
στος Κοίλιας, Γλαύκος Συρράκος, Ευάγ-
γελος Μπίκης 
Υγειονομικού/Ιατροί: Γεώργιος Δεσί-
πρης, Αριστείδης Λαδουκάκης, Αλέξαν-
δρος - Κύρος Μπογιατζής, Στυλιανός 
Σαλτερής, Σπυρίδων Πέππας, Βασιλική 
Θεοχάρη, Μαρία - Ιωάννα Αντωνοπού-
λου, Παναγιώτης Στρατιώτης
Υγειονομικού/Οδοντίατρος: Ιωάννης 
Κανέλλος
Υγειονομικού/Φαρμακοποιός: Ιωάννα 
Κωνσταντίνου

• Ονομάζονται Μόνιμοι Σημαιοφόροι, 
Σώματος Υγειονομικού / Νοσηλευτικής 
και κατατάσσονται στο Πολεμικό Ναυτικό 
οι μαθητές: Μιχαέλα Γαλάνη-Γρίβα, Χρή-
στος Γιδόπουλος, οι οποίοι αποφοίτησαν 
ευδόκιμα από την ΣΑΝ.

• Ονομάζεται Μόνιμος Κελευστής ο Δό-
κιμος Υπαξιωματικός (ΗΛ) Γεώργιος 
Κατσούλης
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ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ - ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ

Υπεύθυνο για το περιεχόμενο: ΓΕΝ/Α3

1. Συμμαχικές – Διακρατικές Ασκήσεις

• Aπό την 04 έως την 07 Σεπτεμβρίου πραγ-
ματοποιήθηκαν συνεκπαιδεύσεις (PASSEX), 
μεταξύ μονάδων του ΠΝ (Φ/Γ ΣΑΛΑΜΙΣ στις 
04 και  07 Σεπτεμβρίου, Φ/Γ ΚΟΎΝΤΟΎΡΙΩΤΗΣ 
και ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ στις 05 και 06 Σεπτεμβρί-
ου), και της μόνιμης Νατοϊκής Δύναμης SNMG 
2, αποτελούμενης από τα πολεμικά πλοία 
HMS DUNCAN (Hνωμένο Βασίλειο) και FGS 
LUEBECK (Γερμανία), στη θαλάσσια περιοχή 
του Κεντρικού Αιγαίου.

• Την 10 Σεπτεμβρίου, διεξήχθη η άσκηση 
Έρευνας - Διάσωσης «ΣΑΛΑΜΙΣ 06/17» με 
συμμετοχή από ελληνικής πλευράς του ΤΠΚ 
«ΣΙΜΙΤΖΟΠΟΎΛΟΣ» και μονάδων των Κυπρι-
ακών Ενόπλων Δυνάμεων στη θαλάσσια πε-
ριοχή νοτίως Ν. Κύπρου.Την 13 Σεπτεμβρίου, 
πραγματοποιήθηκε συνεκπαίδευση (PASSEX), 
μεταξύ της Φ/Γ «ΚΟΎΝΤΟΎΡΙΩΤΗΣ», και της 
δεύτερης Μοίρας Επιχειρήσεων (Τ.U 02) της 
μόνιμης Νατοϊκής Δύναμης SNMG 2.

• Από 29 Σεπτεμβρίου έως 06 Οκτωβρίου 
διεξήχθη η διακλαδική άσκηση  ΄΄ΠΑΡΜΕΝΙ-
ΩΝ 17΄΄ με την συμμετοχή  του συνόλου των 
πλοίων ΑΣ σε ενέργεια και όλων των Ναυτικών 
Διοικήσεων του ΠΝ.

• Από 01 έως 13 Οκτωβρίου διεξήχθη η συμ-
μαχική άσκηση «BRILLIANT MARINER 17», με 
συμμετοχή μονάδων της Μόνιμης Δύναμης του 
ΝΑΤΟ SNMG-2 Φ/Γ «ΛΗΜΝΟΣ» και μονάδων 
της Μόνιμης Αντιναρκικής Δύναμης του ΝΑΤΟ 
SNMCMG-2  Ύ/Γ – Ω/Κ HMS ENTERPRISE (Ηνω-
μένο Βασίλειο), ΝΘΗ TCG EDREΜIT (Τουρκία) 
και ΝΘΗ CROTONE (Ιταλία) στη θαλάσσια πε-
ριοχή Κεντρικής Μεσογείου.

• Την 08 Οκτωβρίου, πραγματοποιήθηκε συ-
νεκπαίδευση (PASSEX), μεταξύ της Φ/Γ «ΝΑΒΑ-

ΡΙΝΟΝ» και του πολεμικού πλοίου ROS REGELE 
FERDINAND (Ρουμανία), στη θαλάσσια περιοχή 
βόρεια Στενού Καφηρέα.

• Την 09 Οκτωβρίου, πραγματοποιήθηκε συ-
νεκπαίδευση (PASSEX FLYEX), μεταξύ του  Ε/Π 
ΠΝ-53 (SH 70B) και του πλοίου της Μόνιμης 
Νατοϊκής  Δύναμης SNMG-2 / Τ.U 01, στη θα-
λάσσια περιοχή Ν. Κέας, Ν. Άνδρου και Καρύ-
στου.

• Από 16 έως 18 Οκτωβρίου, διεξήχθη η δια-
κρατική άσκηση έρευνας και διάσωσης, ασύμ-
μετρων απειλών και προστασίας θαλασσίου 
περιβάλλοντος «ΝΕΜΕΣΙΣ 2017», με συμμε-
τοχή μονάδων από Κύπρο, Γαλλία, Ηνωμένο 
Βασίλειο και Ισραήλ. Από ελληνικής πλευράς 
συμμετείχαν η Φ/Γ ΑΔΡΙΑΣ με Ο/Γ Ε/Π, Ομάδα 
Ανορθόδοξου Πολέμου (ΟΑΠ 6) και το ΤΠΚ «ΣΙ-
ΜΙΤΖΟΠΟΎΛΟΣ» στη θαλάσσια περιοχή  Λάρνα-
κας – Λεμεσού.

• Από 17 έως 18 Οκτωβρίου διεξήχθη, η 
άσκηση «ΠΕΡΙΣΚΟΠΙΟ 20/17» με συμμετοχή 
των Ύ/Β «ΩΚΕΑΝΟΣ», Φ/Γ «ΚΑΝΑΡΗΣ» και ΠΑΤ 
ΑΡΑΧΘΟΣ», στη θαλάσσια περιοχή νοτίως Ν. 
Ύδρας.

• Από 29 Οκτωβρίου έως 04 Νοεμβρίου, 
διεξήχθη η διακρατική άσκηση «MEDUSA 
5/17» μεταξύ του Ελληνικού και του Αιγυπτι-
ακού ΠΝ στη θαλάσσια περιοχή ανατολικά Ν. 
Ρόδου. Από ελληνικής πλευράς συμμετείχαν 
οι μονάδες Φ/Γ ΕΛΛΗ – «ΣΑΛΑΜΙΣ» - «ΛΗ-
ΜΝΟΣ», Α/Γ «ΙΚΑΡΙΑ» - «ΡΟΔΟΣ», Ύ/Β «ΠΙΠΙ-
ΠΝΟΣ», ΤΠΚ «ΡΙΤΣΟΣ» - «ΚΑΒΑΛΟΎΔΗΣ», Κ/Φ 
«ΑΗΤΤΗΤΟΣ», τρία (3) Ο/Γ Ε/Π, ΟΑΠ/ΔΎΚ, ΎΚΤ, 
ΣΑΠ/ΔΎΚ, ενώ οι συμμετέχουσες μονάδες του 
Αιγυπτιακού στόλου, ήταν το ελικοπτεροφόρο  
ENS ANOYAR EL SADAT, η Φ/Γ ENS TAHYA 
MISR, τα ΤΠΚ ENS ZECRY και  ENS FAHMY και 
το Y/B ENS S41.
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• Από 06 έως 10 Νοεμβρίου, διεξήχθη στη 
περιοχή Σαρωνικού, Παγασητικού Κόλπου και 
Κεντρικού Αιγαίου, η άσκηση ΑΙΓΙΑΛΟΣ 2/17, 
με συμμετοχή των Α/Γ «ΡΟΔΟΣ», «ΧΙΟΣ» και 
«ΙΚΑΡΙΑ».

2.Επισκέψεις Ξένων Αντιπροσωπειών
Ουδέν.

3.Συμμαχικές - Πολυεθνικές Επιχειρήσεις
α. Επιχείρηση UNIFIL MAROPS    

• Από 11 Αυγούστου έως 10 Σεπτεμβρίου το 
ΤΠΚ ΡΙΤΣΟΣ συμμετείχε στην επιχείρηση, στη 
θαλάσσια περιοχή Λιβάνου. Την 10 Σεπτεμβρί-
ου αντικαταστάθηκε από το ΤΠΚ «ΣΙΜΙΤΖΟΠΟΎ-
ΛΟΣ».

• Από 11 Σεπτεμβρίου έως 15 Οκτωβρίου το 
ΤΠΚ  «ΣΙΜΙΤΖΟΠΟΎΛΟΣ» συμμετείχε στην επι-
χείρηση, στη θαλάσσια περιοχή Λιβάνου. Την 
15 Οκτωβρίου αντικαταστάθηκε από το ΤΠΚ 
«ΜΎΚΟΝΙΟΣ».

β. Επιχείρηση  SEA GUARDIAN

• Το ΠΝ συμμετέχει στην επιχείρηση «SEA 
GUARDIAN» με 1 ΤΠΚ ή Κ/Φ καθ’ όλο το έτος 
(με έδρα το ΝΣ υπό 8ωρη ετοιμότητα) και με 
1 Ύ/Β εν πλω ανά δίμηνο και για 15 ημέρες. 
Συμμετέχουσες μονάδες:

• Από 01 Σεπτεμβρίου έως 31 Οκτωβρίου, εν 
όρμω ΝΣ, με το ΤΠΚ «ΚΑΒΑΛΟΎΔΗΣ».

• Από 18 έως 24 Αυγούστου το ΠΓΎ «ΠΡΟ-
ΜΗΘΕΎΣ», στο πλαίσιο συμμετοχής του στο  
ΘΕΠ της ΣΝΔ, συμμετείχε στην επιχείρηση «SEA 
GUARDIAN», σε ρόλο «Associated Support», 
στη Κεντρική Μεσόγειο.

• Από 04 Αυγούστου έως 19 Αυγούστου το 
Ύ/Β  «ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΗΣ» συμμετείχε στην επι-
χείρηση «SEA GUARDIAN», σε ρόλο DIRECT 
SUPPORT, στη Κεντρική Μεσόγειο.

• Από 04 έως 20 Σεπτεμβρίου το Ύ/Β «ΑΜ-

ΦΙΤΡΙΤΗ» συμμετείχε στην επιχείρηση σε ρόλο 
«Associated Support», παράλληλα με την συμ-
μετοχή του στην επιχείρηση «EUNAVFORMED 
OP. SOPHIA».

• Από 09 έως 10 Σεπτεμβρίου το ΤΠΚ «ΣΙΜΙ-
ΤΖΟΠΟΎΛΟΣ», και από 10 έως 11 Σεπτεμβρίου 
το ΤΠΚ «ΡΙΤΣΟΣ», στα πλαίσια της επιχείρησης 
«UNIFIL MAROPS», κατά τους πλόες προς και 
από την Κύπρο αντίστοιχα, συμμετείχαν στην 
επιχείρηση, σε  ρόλο «Αssociated Support».

• Από 19 Σεπτεμβρίου έως 04 Οκτωβρίου η 
Φ/Γ «ΚΟΎΝΤΟΎΡΙΩΤΗΣ» συμμετέχει στην επι-
χείρηση, σε ρόλο «Αssociated Support», στην 
Ανατολική Μεσόγειο.

• Εξειδικευμένο ιπτάμενο προσωπικό του ΠΝ 
επιβαίνει σε Α/ΦΗ της ΠΑ για εκτέλεση αποστο-
λών «AIS SWEEP» στο πλαίσιο της επιχείρησης 
.Τον Σεπτέμβριο διεξήχθησαν τέσσερις (4) απο-
στολές σε ρόλο  «Αssociated Support», και μια 
(1)  σε ρόλο «Direct Support».

• Από 13 έως 14 Οκτωβρίου το ΤΠΚ «ΣΙΜΙ-
ΤΖΟΠΟΎΛΟΣ», και από 14 έως 15 Οκτωβρίου 
το ΤΠΚ «ΜΎΚΟΝΙΟΣ», στα πλαίσια της επιχεί-
ρησης «UNIFIL MAROPS», κατά τους πλόες 
προς και από την Κύπρο αντίστοιχα, συμμε-
τείχαν στην επιχείρηση ,σε ρόλο «Αssociated 
Support».

• Από 15 έως 19 Οκτωβρίου η Φ/Γ «ΑΔΡΙ-
ΑΣ», από 18 έως 19 Οκτωβρίου το ΤΠΚ «ΣΙ-
ΜΙΤΖΟΠΟΎΛΟΣ» στο πλαίσιο συμμετοχής τους 
σε διακρατική άσκηση έρευνας και διάσωσης, 
ασύμμετρων απειλών και προστασίας θαλασ-
σίου περιβάλλοντος «ΝΕΜΕΣΙΣ 2017», συμμε-
τείχαν στην επιχείρηση ,σε ρόλο «Αssociated 
Support».

• Από 18 έως 19 Οκτωβρίου το ΠΓΎ «ΠΡΟ-
ΜΗΘΕΎΣ», στο πλαίσιο ανεφοδιασμού των 
πλοίων της επιχείρησης  «SEA GUARDIAN» σε 
θαλάσσια περιοχή «SAN PAOLO» ανατολικής 
Μεσογείου, σε  ρόλο «Αssociated Support».
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• Εξειδικευμένο ιπτάμενο προσωπικό του ΠΝ 
επιβαίνει σε Α/ΦΗ της ΠΑ για εκτέλεση αποστο-
λών «AIS SWEEP» στο πλαίσιο της επιχείρησης 
.Τον Σεπτέμβριο διεξήχθησαν τρεις (3) αποστο-
λές σε ρόλο «Αssociated Support», και μια (1) 
σε ρόλο «Direct Support».

γ. Συμμετοχή σε Μόνιμες Ναυτικές Δυνάμεις 
ΝΑΤΟ

• SNMG-2:
• Από 17 Φεβρουαρίου 2016, η Δύναμη 

SNMG-2 διεξάγει περιπολίες στη Θαλάσσια πε-
ριοχή του Α. Αιγαίου, στο πλαίσιο της Νατοϊκής 
δραστηριότητας “NATO’S SUPPORT TO ASSIST 
WITH THE REFUGGEE AND MIGRANT CRISIS IN 
THE AEGEAN SEA’’.

• Οι παρακάτω μονάδες συμμετείχαν/συμ-
μετέχουν στην Νατοϊκή Συμμαχική Δύναμη 
«SNMG-2. 

• Από 10 Ιουλίου έως 10 Αυγούστου 17, 
το ΤΠΚ «ΔΑΝΙΟΛΟΣ» συμμετείχε  στην Νατοϊκή 
Δύναμη SNMG-2. Tην 11 Αυγούστου αντικατα-
στάθηκε από το ΤΠΚ «ΚΡΎΣΤΑΛΛΙΔΗΣ».

• Από 11 Αυγούστου έως 06 Σεπτεμβρίου, 
το ΤΠΚ «ΚΡΎΣΤΑΛΛΛΙΔΗΣ». συμμετείχε στην 
Δύναμη. Την 07 Σεπτεμβρίου αντικαταστάθηκε 
από το ΤΠΚ «ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΎΛΟΣ».

• Από 12 Σεπτεμβρίου έως 14 Οκτωβρίου, 
το ΤΠΚ «ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΎΛΟΣ», συμμετείχε στην 
Δύναμη. Την 15 Οκτωβρίου αντικαταστάθηκε  
από το ΤΠΚ «ΔΑΝΙΟΛΟΣ».

• Οι παρακάτω μονάδες στο πλαίσιο υπο-
στήριξης ανωτέρω επιχείρησης, επιχείρη-
σαν-ουν υπό την τακτική διοίκηση του Διοικητή 
SNMG-2 ως ακολούθως:

• Από 12 Ιουλίου έως 16 Αυγούστου, το 
ΝΘΗ «ΕΎΡΩΠΗ».

• Από 17 Αυγούστου έως 08 Σεπτεμβρί-
ου, το ΝΘΗ «ΚΑΛΛΙΣΤΩ».

• Από 03 Αυγούστου έως 22 Αυγούστου, 
η Κ/Φ «ΑΗΤΤΗΤΟΣ».

• Από 23 Αυγούστου έως 05 Σεπτεμβρί-
ου, η Κ/Φ «ΚΑΣΟΣ».

• Από 06 Σεπτεμβρίου έως 12 Σεπτεμβρί-
ου, η Κ/Φ «ΠΟΛΕΜΙΣΤΗΣ».

• Από 08 Σεπτεμβρίου έως 18 Οκτωβρί-
ου, η Κ/Φ «ΑΗΤΤΗΤΟΣ».

• Από 13 Σεπτεμβρίου έως 18 Οκτωβρί-
ου, η Κ/Φ «ΝΑΎΜΑΧΟΣ».

• Από 19 Σεπτεμβρίου έως 01 Νοεμβρί-
ου, η Κ/Φ «ΜΑΧΗΤΗΣ».

• Από 19 Οκτωβρίου έως 29 Οκτωβρίου, 
η Κ/Φ «ΚΑΣΟΣ».

• Από 03 Νοεμβρίου, το ΝΘΗ «ΚΑΛΛΙ-
ΣΤΩ».

• Από 29 Οκτωβρίου, η Κ/Φ «ΠΟΛΕΜΙ-
ΣΤΗΣ».

• Από 09 Σεπτεμβρίου έως 14 Οκτωβρίου, η 
Φ/Γ «ΛΗΜΝΟΣ» συμμετείχε στην δεύτερη επι-
χειρησιακή Μονάδα (TU.02) της Μόνιμης Δύνα-
μης του ΝΑΤΟ SNMG-2, η οποία επιχειρεί στη 
ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου. Τη συγκε-
κριμένη μονάδα αποτελούσαν, εκτός της Φ/Γ 
«ΛΗΜΝΟΣ», το Αντιτορπιλικό ΗΜS DUNCAN 
(Hνωμένο Βασίλειο), από 8 Ιουλίου έως 17 
Σεπτεμβρίου, το Αντιτορπιλικό HMS DIAMOND 
(Ηνωμένο Βασίλειο) από 17 Σεπτεμβρίου 
έως 29 Οκτωβρίου, η Φρεγάτα LA FAYETTE 
(ΓΑΛΛΙΑ) από 10 Σεπτεμβρίου έως 01 Οκτω-
βρίου, οι Φρεγάτες BLAS DE LEZO (ΙΣΠΑΝΙΑ) 
από 22 Σεπτεμβρίου έως 27 Οκτωβρίου και 
BARBAROS (ΤΟΎΡΚΙΑ) από 27 Σεπτεμβρίου, η 
Φρεγάτα DRAZKI (BΟΎΛΓΑΡΙΑ) από 31 Οκτω-
βρίου και το Ελικοπτεροφόρο OCEAN (Ηνωμέ-
νο Βασίλειο) από 29 Οκτωβρίου.

• Στην Δύναμη SNMG-2 συμμετέχουν-χαν 
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τα κάτωθι πλοία:

• FGS BRANDENBURG ( Πλοίο έδρας Διοι-
κητού), Γερμανίας, από 01 Απριλίου έως 28 
Αυγούστου, όπου και αντικαταστάθηκε από το 
FGS LUEBECK Γερμανίας.

• FGS LUEBECK Γερμανίας, (Πλοίο έδρας 
Διοικητού), από 28 Αυγούστου. έως 31 Οκτω-
βρίου όπου και αντικαταστάθηκε από το FGS 
FRANKFURT ΑΜ ΜΑΙΝ Γερμανίας.

• FGS FRANKFURT ΑΜ ΜΑΙΝ Γερμανίας, 
(Πλοίο έδρας Διοικητού), από 31 Οκτωβρίου.

• ΑLS ORIKU, (Αλβανία), από 21 Νοεμβρίου 
16.

• ΤΠΚ ΚΟYCEGIZ (Tουρκία), από 20 Ιουλίου 
έως 16 Αυγούστου.

• Περιπολικό  KUSADASI  (Τουρκία), από 16 
Αυγούστου έως 12 Σεπτεμβρίου.

• Περιπολικό KARSIYAKA  (Τουρκία), από 12 
Σεπτεμβρίου έως 09 Οκτωβρίου.

• Περιπολικό KUMKALE (Τουρκία), από 09 
Οκτωβρίου έως 05 Νοεμβρίου.

• Περιπολικό KAS (Τουρκία), από 05 Νοεμ-
βρίου.

• SNMCMG-2:
Ουδέν.

• Συμμετοχή σε Αποστολές Ευρωπαϊκής Ενώ-
σεως

• Από 04 έως 20 Σεπτεμβρίου το Ύ/Β 
«ΑΜΦΙΤΡΙΤΗ» συμμετείχε στην επιχείρηση 
«EUNAVFORMED OP. SOPHIA», στην θαλάσσια 
περιοχή Ιονίου και Λιβυκού Πελάγους.

4. Κοινωνική προσφορά των Ενόπλων 
Δυνάμεων
α. Αποστολές Εσωτερικού – Εξωτερικού:

• Από 14 έως 30 Σεπτεμβρίου,  διατέθηκαν 
προσωπικό και Μέσα του ΠΝ, για την αντιμετώ-
πιση της θαλάσσιας ρύπανσης, λόγω διαρροής 
πετρελαίου ύστερα από ναυτικό ατύχημα, στην 
ευρύτερη περιοχή Σαρωνικού Κόλπου.

• Από 10 έως 17 Οκτωβρίου, διεξήχθη το 
Πρόγραμμα Προληπτικής Ιατρικής Αναβαθμι-
σμένης Δυνατότητας σε νήσους του Αν. Αιγαίου 
(Ν. Σαμοθράκη, Ν. Λέσβος,  Ν. Οινούσσες, Ν. 
Φούρνοι, N. Σάμος). Για την ανωτέρω δράση 
είχε διατεθεί το ΠΓΎ «ΠΡΟΜΗΘΕΎΣ» και μια Δι-
ακλαδική Ύγειονομική ομάδα συνολικά έντεκα 
(11) Ιατρών και Νοσηλευτών(Ακτινολόγος,Ο-
δοντίατρος,Καρδιολόγος, Χειρουργός, Ωτορινο-
λαρυγγολόγος, Ορθοπεδικός, Οφθαλμίατρος, 
Παθολόγος, Νοσηλευτής,  Βοηθ. Νοσηλευτή, 
Βοηθ. Μικροβιολόγου και Βοηθ. Ακτινολόγου), 
η οποία επέβαινε  επί του πλοίου.

• Την 30 Οκτωβρίου διατέθηκε το ΤΠΚ «ΚΡΎ-
ΣΤΑΛΛΙΔΗΣ», για την μεταφορά της Ιερής Εικό-
νας Παναγιάς Χοζοβιώτισσας, από το λ. Πει-
ραιά σε ν. Αμοργό.

β. Κατάσβεση πυρκαγιών – Περιπολίες – Επι-
τήρηση

• Την 15 Αυγούστου, στο πλαίσιο ενεργοποί-
ησης σχεδίου αντιμετώπισης φυσικών κατα-
στροφών «ΔΕΎΚΑΛΙΩΝ», διατέθηκαν τριάντα 
άτομα (ανά δέκα από ΝΣ, ΔΕΝ, ΚΕΠΑΛ), μαζί 
με οχήματα,  για συνδρομή στην κατάσβεση της 
μεγάλης δασικής πυρκαγιάς στην περιοχή της 
βορειοανατολικής Αττικής.

• Καθημερινή συμμετοχή σε Περιπολίες – Επι-
τήρηση με μέσα (οχήματα) και προσωπικό σε 
περιοχές υψηλής επικινδυνότητας, η οποία και 
ολοκληρώθηκε την 31 Οκτωβρίου.

δ. Έρευνα – Διάσωση - Αεροδιακομιδές

• Την 19 Αυγούστου, το Ε/Π ΠΝ 59 συμμε-
τείχε σε έρευνα αγνοούμενου κολυμβητή στην 
θαλάσσια περιοχή στενού Σαλαμίνας – Μεγά-
ρων.
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• Την 02 Σεπτεμβρίου,διατέθηκε Ε/Π S-70 για 
μεταφορά ασθενούς από το κρουαζιερόπλοιο 
«MEIN SCHIFF 1», που έπλεε στη θαλάσσια πε-
ριοχή ΝΔ Πελοποννήσου, στο Α/Δ  Καλαμάτας.

• Την 11 Σεπτεμβρίου, διατέθηκε το ΤΠΚ 
«ΡΟΎΣΣΕΝ», κατόπιν αιτήματος του ΕΚΑΒ, για 
μεταφορά ασθενούς από τη ν. Αίγινα στον λι-
μένα του Πειραιά.

• Την 12 Σεπτεμβρίου, διατέθηκε το Ε/Π S70, 
για συμμετοχή του σε επιχείρηση Ε-Δ δύο (2) 
ατόμων στην ευρύτερη περιοχή του Πάπιγκου  
Ιωαννίνων.

• Την 21 Σεπτεμβρίου, διατέθηκε ΕΠ S70B, 
για  μεταφορά ασθενούς από το εμπορικό 
πλοίο Μ/V MAERSK PEARL( σημαίας Σιγκαπού-
ρης),  το οποίο έ-πλεε  δυτικά ν. Κύθνου, στο 
Α/Δ Ελευσίνας.

• Την 21 Σεπτεμβρίου, διατέθηκε ΕΠ S70B, 
για μεταφορά ασθενούς από το κρουαζιερό-
πλοιο BRAEMAR (σημαίας Μπαχάμες),  το οποίο 
έπλεε  δυτικά ν. Χίου, στο Α/Δ Ελευσίνας.

• Τις απογευματινές ώρες της 7ης Οκτωβρί-
ου διατέθηκε το Ε/Π ΠΝ-59  για μεταφορά (η 
οποία τελικά δεν εκτελέστηκε) ασθενούς με 
καρδιακό επεισόδιο από την περιοχή των Λευ-
κών Ορέων Κρήτης.

• Τις βραδινές ώρες 7ης με ξημερώματα 8ης  
Οκτωβρίου διατέθηκε το Ε/Π ΠΝ-59 για εντο-
πισμό και διάσωση δύο αλιέων στην θαλάσσια 
περιοχή Αλκυονίδων νήσων.

• Την 12 Οκτωβρίου διατέθηκε το Ε/Π ΠΝ-53 
για παραλαβή ασθενούς με καρδιακό επεισόδιο 
από κρουαζιερόπλοιο στην θαλάσσια περιοχή 
ανατολικά Ν. Κυθήρων.

• Την 14 Οκτωβρίου, διατέθηκε Ε/Π S70 για 
συνδρομή του σε Ε-Δ δύο αγνοουμένων Ελ-
βετών  επιβαινόντων  σε κανό, σε θαλάσσια 
περιοχή βορειοα-νατολικά Ν. Κέρκυρας.

• Την 17 Οκτωβρίου, διατέθηκε Ε/Π S70 για 
συνδρομή του σε Ε-Δ για εντοπισμό ναυαγού, 
σε  θαλάσσια περιοχή Τρίκκερι Ν. Μαγνησίας.

• Την 19 Οκτωβρίου, διατέθηκε Ε/Π S70 για 
συνδρομή του σε Ε-Δ για τυχόν εντοπισμό ναυ-
αγών πνευστής λέμβου σε θαλάσσια περιοχή 
δυτικά Κυθήρων.

• Την 30 Οκτωβρίου διατέθηκε Ε/Π S70 εκτέ-
λεσε για συνδρομή του σε Ε-Δ στη θαλάσσια 
περιοχή Νοτιοδυτικά Πύλου, όπου και παρέλα-
βε επιβάτιδα ιστιοπλοϊκού σκάφους, η οποία 
είχε απολέσει τις αισθήσεις της.

5. Εκδηλώσεις – Επισκέψεις

• Στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για την Κοί-
μηση της Θεοτόκου  και την επέτειο μνήμης 
του τορπιλισμού του Κ/Δ «ΕΛΛΗ», κατέπλευσαν 
από 14 έως και 15 Αυγούστου στην νήσο Τή-
νο, εκτός του Α/Γ «ΡΟΔΟΣ», η Φ/Γ «ΕΛΛΗ» και 
το ΤΠΚ «ΣΙΜΙΤΖΟΠΟΎΛΟΣ». Στις εκδηλώσεις 
παρευρέθηκε και ο Αρχηγός ΓΕΝ, ο οποίος κα-
τέθεσε στεφάνι τόσο στο κενοτάφιο των πε-
σόντων του  Κ/Δ «ΕΛΛΗ», όσο και στον υγρό 
τάφο του πλοίου (με ρίψη από το ΤΠΚ «ΣΙΜΙ-
ΤΖΟΠΟΎΛΟΣ»), ενώ ένοπλα αγήματα από τα 
πληρώματα των πλοίων απέδιδαν τιμές, υπό 
τους ήχους τμήματος της μπάντας του Πολε-
μικού Ναυτικού.

• Στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για την Κοί-
μηση της Θεοτόκου, το ΝΘΗ «ΚΑΛΛΙΣΤΩ» κα-
τέπλευσε από 14 έως και 15 Αυγούστου στην 
νήσο Πάρο. Στις εκδηλώσεις, που πραγματο-
ποιήθηκαν στον Ι.Ν Παναγίας της Εκατονταπυ-
λιανής, παρευρέθησαν ο Διευθυντής Δ Κλά-
δου ΓΕΝ, ως εκπρόσωπος του Αρχηγού ΓΕΝ, 
άγημα Αποδόσεως τιμών από το πλήρωμα του 
πλοίου, και τμήμα της μπάντας του Πολεμικού 
Ναυτικού

• Την 20 Αυγούστου, στο πλαίσιο εορτασμού 
της παγκόσμιας ημέρας Φάρων, επισκέφτηκαν 
τους 23 Φάρους Ελληνικής Επικράτειας συνο-
λικά 11.000 πολίτες.
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• Την 23 Αυγούστου, πραγματοποιήθηκε Λι-
τανεία στον Ι.Ν. Φανερωμένης Σαλαμίνος, με 
την συμμετοχή Αντιπροσωπίας Αξιωματικών, 
Αγήματος, και  Τμήματος Μουσικής ΠΝ.

• Την23 Αυγούστου πραγματοποιήθηκε Τουρ-
νουά Ακρόπολης Αγώνες Καλαθοσφαίρισης 
στο ΟΑΚΑ . με την συμμετοχή Τμήματος Μου-
σικής ΠΝ.

• Από 05 έως 15 Σεπτεμβρίου η Κ/Φ «ΝΙΚΗ-
ΦΟΡΟΣ», στο πλαίσιο της προσφοράς του ΎΠΕ-
ΘΑ στο κοινωνικό σύνολο, διατέθηκε για την 
μεταφορά θεατρικής ομάδας, η οποία πραγ-
ματοποίησε παραστάσεις στις νήσους Σάμο, 
Φούρνοι, Ικαρία , Λειψοί,  Κάλυμνο, Χάλκη  και 
Κάρπαθο.

• Την 03 Σεπτεμβρίου, η Κ/Φ «ΜΑΧΗΤΗΣ» 
κατέπλευσε στην Ν. Κάλυμνο για συμμετοχή 
στις εορταστικές εκδηλώσεις «193ης επετείου 
ΝΑΎΜΑΧΙΑΣ του ΓΕΡΟΝΤΑ». Ο Κυβερνήτης του 
πλοίου, ως εκπρόσωπος Αρχηγού ΓΕΝ, ένοπλο 
άγημα και αντιπροσωπεία πληρώματος συμ-
μετείχαν σε δοξολογία- επιμνημόσυνη δέηση 
και κατάθεση στεφάνου στο Ηρώο Ναυμάχων. 
Ακολούθως πραγματοποιήθηκε ρίψη στεφάνου 
στη θάλασσα εντός Ν. Καλύμνου. Στην τελετή 
παρέστη  και ο Διοικητής Ναυτικού Σταθμού 
Κω.

• Από 09 έως 10 Σεπτεμβρίου, η Φ/Γ «ΣΠΕ-
ΤΣΑΙ» κατέπλευσε στη Ν. Σπέτσαι, στο πλαίσιο 
συμμετοχής της στις εορταστικές εκδηλώσεις 
για την Επέτειο της Ναυμαχίας Σπετσών «ΑΡ-
ΜΑΤΑ 2017»,όπου και πραγματοποιήθηκαν οι 
κάτωθι εθιμοτυπικές εκδηλώσεις:

• Την 13 Σεπτεμβρίου, το ΤΠΚ «ΒΟΤΣΗΣ», με-
τά την επιβίβαση επισήμων και στρατιωτικής 
μπάντας, απέπλευσε από λιμένα Ρόδου και κα-
τέπλευσε σε λιμένα Ν. Μεγίστης, στο πλαίσιο 
συμμετοχής της στις εορταστικές εκδηλώσεις 
για την 74η επέτειο της απελευθέρωσης της 
νήσου. Το πλοίο επισκέφθηκαν, μεταξύ άλλων, 
ο Ύφυπουργός Ναυτιλίας και Νησιώτικης Πο-
λιτικής και ο Αρχηγός ΓΕΣ.

• Από 05 έως 15 Σεπτεμβρίου η Κ/Φ «ΝΙΚΗ-
ΦΟΡΟΣ», στο πλαίσιο της προσφοράς του ΎΠΕ-
ΘΑ στο κοινωνικό σύνολο, διατέθηκε για την 
μεταφορά θεατρικής ομάδας, η οποία πραγ-
ματοποίησε παραστάσεις στις νήσους Σάμο, 
Φούρνοι, Ικαρία, Λειψοί,  Κάλυμνο, Χάλκη  και 
Κάρπαθο.

• Από 16 έως 17 Σεπτεμβρίου, το Ύ/Β «ΩΚΕ-
ΑΝΟΣ» συμμετείχε στις κάτωθι εορταστικές 
εκδηλώσεις:

• Εκδήλωση μνήμης Ανθυπασπιστή (ΑΡΜ) Ν. 
Καραδούκα στην ν. Σκόπελο.

• 210η Επέτειος Μνήμης Ύψωσης 1ης Ελλη-
νικής σημαίας στην ν. Σκιάθο.

• 74η  Επέτειος βύθισης Ύ/Β «ΚΑΤΣΩΝΗΣ» 
στην ν. Σκιάθο.

• Στις ανωτέρω εκδηλώσεις παρέστη και ο 
Διοικητής Ύποβρυχίων, ως εκπρόσωπος του 
Αρχηγού ΓΕΝ, ο οποίος και κατέθεσε στεφάνι 
στο μνημείο πεσόντων του Ύ/Β «ΚΑΤΣΩΝΗΣ».

• Την 20 Σεπτεμβρίου πραγματοποιήθηκε, 
στον όρμο Φλοίσβου, εκδήλωση προς τιμή 
των συμμετεχόντων  στο Κίνημα του Ναυτικού. 
Στην τελετή παρέστησαν η Α.Ε ΠτΔ, ο Ύπουργός 
Εθνικής Αμύνης, οι αρχηγοί ΓΕΕΘΑ και ΓΕΝ και 
λοιποί επίσημοι.

• Από 22 έως 24 Σεπτεμβρίου πραγματο-
ποιήθηκαν εορταστικές εκδηλώσεις για την 
επέτειο της Ναυμαχίας της Σαλαμίνας «Σαλα-
μίνια 2017» στον Τύμβο Σαλαμινομάχων. Στις 
εκδηλώσεις παραβρέθησαν μεταξύ άλλων  ο 
Διοικητής ΔΔΜΝ, ο Διευθυντής Γ΄ Κλάδου ΓΕΝ 
και ο Διοικητής ΝΣ. Πραγματοποιήθηκε πλους 
της Τριήρους «ΟΛΎΜΠΙΑΣ» με πλήρωμα  τους 
προσκόπους Σαρωνικού. Αποδόθηκαν τιμές 
από αγήματα και την Μπάντα του ΠΝ, ενώ 
πραγματοποιήθηκε και εθελοντική συγκέντρω-
ση τροφίμων για την ενίσχυση των οικονομικά 
ασθενέστερων κοινωνικών ομάδων Δήμου 
Σαλαμίνας.
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• Την 23 Σεπτεμβρίου το ΤΠΚ «ΚΑΒΑΛΟΎ-
ΔΗΣ», συμμετείχε στις εορταστικές εκδηλώσεις 
της Παναγίας Μυρτιδιώτισσας στη ν. Κύθηρα, 
όπου στην τελετή παρέστη ο Κυβερνήτης πλοί-
ου, ως εκπρόσωπος Αρχηγού ΓΕΝ, με ένοπλο 
άγημα.

• Από 23 έως 24 Σεπτεμβρίου, πραγματοποι-
ήθηκαν στην Ιτέα οι εορταστικές εκδηλώσεις 
συμπλήρωσης 190 ετών από την Ναυμαχία της 
Αγκάλης όπου έλαβε χώρα την 17η Σεπτεμβρί-
ου 1827. Στην εν λόγω εκδήλωση παρέστη ο 
Διευθυντής ΔΕΔΗΣ/ΓΕΝ ως εκπρόσωπος του 
Αρχηγού ΓΕΝ.

• Από 25 έως 26  Σεπτεμβρίου, η Φ/Γ «ΝΙΚ. 
ΦΩΚΑΣ» και η Κ/Φ «ΑΡΜΑΤΩΛΟΣ»  κατέπλευ-
σαν στο λιμένα Λακκί ν. Λέρου στο πλαίσιο 
συμμετοχής τους στην  74η Επέτειο Βύθισης 
του Α/Τ «ΟΛΓΑ». Στην εν λόγω εκδήλωση πα-
ρέστησαν ο ΎΕΘΑ,  συνοδευόμενος από τους 
Αρχηγούς ΓΕΝ και Στόλου, καθώς και τον Διοι-
κητή ΑΣΔΕΝ, θρησκευτικές και πολιτικές αρχές 
Ν. Λέρου. Κυβερνήτης πλοίου, αντιπροσωπεία, 
τμήμα μπάντας ΠΝ και ένοπλα αγήματα συμμε-
τείχαν στις ανωτέρω εκδηλώσεις.

• Την 27 Σεπτεμβρίου, ο Ύπουργός Εθνικής 
Αμύνης, συνοδευόμενος από τους Αρχηγούς 
ΓΕΕΘΑ και ΓΕΝ, μετέβη στη νήσο Κίναρο, όπου 
και παραβρέθηκε στην  τελετή αποκαλυπτηρί-
ων του μνημείου για τους πεσόντες  του αε-
ροπορικού ατυχήματος που έλαβε χώρα στην 
νήσο, τον Φεβρουάριο του 2016.

• Από 07 έως 08 Οκτωβρίου, το ΤΠΚ «ΓΡΗ-
ΓΟΡΟΠΟΎΛΟΣ» κατέπλευσε στη Μύρινα ν. Λή-
μνου, όπου ο κυβερνήτης και αντιπροσωπεία 
του πληρώματος του πλοίου συμμετείχαν στις 
εορταστικές εκδηλώσεις για την 105η επέτειο 
της απελευθέρωσης της νήσου.

• Την 8η Οκτωβρίου το ΠΝΜ Θ/Κ Γ. «Αβέ-
ρωφ» κατέπλευσε στο λιμένα Θεσσαλονίκης, 
όπου πραγματοποιείται επισκεπτήριο κοινού.

• Την 15 Οκτωβρίου, ο Αρχηγός ΓΕΝ παρέστη 

στις εορταστικές εκδηλώσεις «ΒΟΤΣΕΙΑ 2017» 
που διοργανώθηκαν από το ΠΝ προς τιμήν του 
Ναυάρχου Νικόλαου Βότση στη Θεσσαλονίκη.

• Την 17 Οκτωβρίου, το ΤΠΚ «ΓΡΗΓΟΡΟ-
ΠΟΎΛΟΣ», διατέθηκε για την μεταφορά Ιερής 
Εικόνας Παναγιάς Χοζοβιώτισσας, από λιμένα 
Αιγιάλης  ν. Αμοργού  στον λιμένα Πειραιά.

• Την 18 Οκτωβρίου η Φ/Γ «ΝΑΒΑΡΙΝΟΝ»  
κατέπλευσε στο λιμένα Πύλου Μεσσηνίας, 
όπου και συμμετείχε στις εορταστικές εκδη-
λώσεις της 190ης επετείου της Ναυμαχίας του 
Ναβαρίνου, έως την 20 Οκτωβρίου.

• Την 18 Οκτωβρίου η Κ/Φ «ΑΗΤΤΗΤΟΣ» 
κατέπλευσε στη ν. Αγίου Ευστρατίου, όπου ο 
κυβερνήτης και αντιπροσωπεία του πληρώμα-
τος του πλοίου συμμετείχαν στις εορταστικές 
εκδηλώσεις για την 105η επέτειο της απελευ-
θέρωσης της νήσου.

• Από 24 έως 30 Οκτωβρίου, πραγματοποιή-
θηκε ο Χειμερινός Εκπαιδευτικός Πλους (ΧΕΠ) 
των ΣΝΔ και ΣΜΎΝ με το Φ/Γ «ΝΑΒΑΡΙΝΟΝ» - 
Α/Γ «ΛΕΣΒΟΣ» και το Α/Γ «ΧΙΟΣ» αντίστοιχα. Τα 
πλοία κατέπλευσαν την 25 και 24 Οκτωβρί-
ου αντίστοιχα, στο λιμένα Θεσσαλονίκης, στα 
πλαίσια συμμετοχής τους στις εορταστικές εκ-
δηλώσεις  εθνικής επετείου 28ης Οκτωβρίου. 
Την 27 Οκτωβρίου πραγματοποιήθηκαν επί 
των πλοίων (1950 στη Φ/Γ «ΝΑΒΑΡΙΝΟΝ») 
και (1800 στο Α/Γ «ΛΕΣΒΟΣ») επισκεπτήρια 
κοινού, στα οποία προσήλθαν συνολικά  3750 
άτομα.

• Στα πλαίσια παραμονής του Θ/Κ «Γ. ΑΒΕ-
ΡΩΦ» στο λιμένα Θεσσαλονίκης, για συμμε-
τοχή του στις  εορταστικές εκδηλώσεις 26ης, 
28ης Οκτωβρίου,  την 26 Οκτωβρίου, πραγμα-
τοποιήθηκε παρασημοφόρηση της Πολεμικής 
Σημαίας του Θ/Κ «Γ. ΑΒΕΡΩΦ», με τον Ανώτε-
ρο Ταξιάρχη του Τάγματος του Σωτήρος, από 
την Α.Ε  Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Στην τελετή 
παρέστησαν ο κ. ΎΕΘΑ, ο κ. ΑΝΎΕΘΑ και εκπρό-
σωποι της Πολιτειακής, Πολιτικής και Στρατιω-
τικής Ηγεσίας.
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• Από 27 έως 29 Οκτωβρίου, στα πλαίσια των 
εορταστικών εκδηλώσεων για την εθνική επέ-
τειο της  28ης Οκτωβρίου,  η Φ/Γ «ΨΑΡΑ», το 
ΤΠΚ «ΝΤΕΓΙΑΝΝΗΣ» και το  Ύ/Β «ΜΑΤΡΩΖΟΣ» 
κατέπλευσαν στο λιμένα Πειραιά. Πραγματο-
ποιήθηκαν  και τις τρεις ημέρες επί των πλοί-
ων επισκεπτήρια κοινού, στα οποία προσήλθαν 
συνολικά 10.578 άτομα (4.397 στη Φ/Γ ΨΑΡΑ, 
4692 στο ΤΠΚ «ΝΤΕΓΙΑΝΝΗΣ» και 1489 στο 
Ύ/Β «ΜΑΤΡΩΖΟΣ»), ενώ την 29 Οκτωβρίου 
έλαβε χώρα ρεπορτάζ τηλεοπτικού σταθμού 
στα ελλιμενιζόμενα πλοία.

• Από 27 έως 28 Οκτωβρίου, η Κ/Φ «ΜΑΧΗ-
ΤΗΣ» κατέπλευσε στο λ. Μύρινα ν. Λήμνου στο 
πλαίσιο συμμετοχής στις εορταστικές εκδηλώ-
σεις Επετείου 28ης Οκτωβρίου.

• Την 30 Οκτωβρίου διατέθηκε το ΤΠΚ «ΚΡΎ-
ΣΤΑΛΛΙΔΗΣ», για την μεταφορά της Ιερής Εικό-
νας Παναγιάς Χοζοβιώτισσας, από το λ. Πει-
ραιά σε ν. Αμοργό.

• Από 10 έως 11 Νοεμβρίου, το ΠΠ «ΣΤΑ-
ΜΟΎ» συμμετείχε στις εορταστικές εκδηλώσεις 
για την 105η επέτειος της Απελευθέρωσης της 
Νήσου Χίου.

• Την 16 Οκτωβρίου πραγματοποιήθηκε η 
τελετή ονοματοδοσίας και ένταξης στο ΠΝ του 
νεότευκτου Βοηθητικού πλοίου Βάσεως (ΒΒ) 
«ΔΗΜΗΤΡΙΑΣ». Η τελετή έλαβε χώρα στις εγκα-
ταστάσεις του ναυπηγείου «ΣΠΑΝΟΠΟΎΛΟΣ» 
στο Πέραμα, όπου παρέστησαν ο Αρχηγός ΓΕΝ 
και λοιποί προσκεκλημένοι.

• Από 10 έως 13 Οκτωβρίου, ο κ. Α/ΓΕΝ 
πραγματοποίησε επίσημη επίσκεψη στο Κου-
βέιτ, όπου και συμμετείχε στο Συνέδριο OPV 
Middle East 2017.

• Από 17 έως 20 Οκτωβρίου, διεξήχθη 
στη Βενετία, το 11ο Περιφερειακό Συμπό-
σιο Θαλάσσιας Ισχύος (Regional Seapower 
Symposium-RSS), με συμμετοχή του Διευθυ-
ντή Α1/ΓΕΝ στο πλαίσιο συνοδείας κ. Α/ΓΕΝ.

• Την 18 Οκτωβρίου, ο Διοικητής Y/B NATO 
(Commander Submarines NATO - CSN), Rear 
Admiral Andrew Lennon USN συναντήθηκε στο 
ΓΕΝ με Ύ/ΓΕΝ και ΔΚΑ, στο πλαίσιο επίσκεψης 
του στην Ελλάδα, από 17 έως 20 Οκτωβρίου.

• Από 22 έως 24  Οκτωβρίου, ο κ. Α/ΓΕΝ 
πραγματοποίησε επίσημη επίσκεψη στο στο 
Ισραήλ.

6. Διάφορα Θέματα

• Από 20 Ιουλίου έως 30 Αυγούστου, το ΠΓΎ 
«ΠΡΟΜΗΘΕΎΣ» συμμετείχε στο θερινό εκπαι-
δευτικό πλου της ΣΝΔ.

• Από 27 Ιουλίου έως 21 Αυγούστου, το Α/Γ 
ΡΟΔΟΣ συμμετείχε στο θερινό εκπαιδευτικό 
πλου της ΣΜΎΝ.

• Από 17 έως 19 Σεπτεμβρίου, διεξήχθη ο 
7ος  Κύκλος  Συνομιλιών με το Ισραηλινό Ναυ-
τικό που έλαβε χώρα στο Ισραήλ.

• Από 20 έως 22 Σεπτεμβρίου, διεξήχθη 
στο ΑΛΣ - ΕΛ. ΑΚΤ, η Εθνική Άσκηση  Naval 
Cooperation & Guidance for Shipping 
(NCAGS), με την επωνυμία «ΜΙΝΩΑΣ 17», με 
συμμετοχή επιτελών ΓΕΝ και ΑΛΣ - ΕΛ. ΑΚΤ και 
της ευ-ρύτερης ναυτιλιακής κοινότητας.

• Για τον μήνα Σεπτέμβριο, πραγματοποιήθη-
καν, με μέριμνα ΑΣ/ΔΕΠΑ, επιχειρησιακές αξιο-
λογήσεις πλοίων ως ακολούθως:

• Ύ/Β «ΜΑΤΡΩΖΟΣ», ΕΜΑ από 4 έως 6 Σε-
πτεμβρίου, καθως και ΒΕΜΙ από 12 έως 13 
Σεπτεμβρίου, στο πλαίσιο ασκήσεως ΠΕΡΙΣΚΟ-
ΠΙΟ 18/17.

• ΠΓΎ «ΠΡΟΜΗΘΕΎΣ», ΕΜΑ από 11 έως 13 
Σεπτεμβρίου, και ΠΕΜΙ από 19 έως 20 Σεπτεμ-
βρίου 17.

• Α/Γ «ΙΚΑΡΙΑ», ΕΜΑ από 18 έως 20 Σεπτεμ-
βρίου 17.
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• Από 29 Σεπτεμβρίου έως 12 Νοεμβρίου, 
πραγματοποιήθηκαν με μέριμνα ΑΣ/ΔΕΠΑ, Επι-
χειρησιακές Αξιολογήσεις, ως ακολούθως:

• ΠΤΜ «ΚΕΦΑΛΗΝΙΑ», ΕΜΑ στις 2, 5 και 13 
Οκτωβρίου, καθώς και ΒΕΜΙ στις 17 Οκτωβρί-
ου.

• Ύ/Β «ΩΚΕΑΝΟΣ», ΕΜΑ στις 13 Οκτωβρίου 
και ΒΕΜΙ από 17 έως 18 Οκτωβρίου.

• ΝΘΗ «ΕΎΡΩΠΗ», ΕΜΑ στις 23 και 26 
Οκτωβρίου.

• ΤΠΚ «ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΎΛΟΣ», ΕΜΑ στις 25 
Οκτωβρίου, EΛΚΎΑ στις 07 Νοεμβρίου και ΠΕ-
ΜΙ στις 08 Νοεμβρίου.

ΕΞΟΥΔΕΤΕΡΩΣΗ ΠΥΡΟΜΑΧΙΚΩΝ
ΑΠΟ ΟΜΑΔΕΣ ΥΠΟΒΡΥΧΙΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ

α.α ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗ

1 22 / 8 / 2017 Στη θαλάσσια περιοχή Μάνδρας, Ν. Ξάνθης

2 23 / 8 / 2017 Στη θαλάσσια περιοχή Μαύρο Λιθάρι, Αναβύσσου

3 19 έως 20 / 9 / 2017 Στη θαλάσσια περιοχή Κάτω Φανών ν. Χίου

4 06 / 10 / 2017 Στη θαλάσσια περιοχή Δρυμώνας ν. Λέρου

5 20 έως 21 / 10 / 2017 Στη θαλάσσια περιοχή όρμου Βατάτσας Ηγουμενίτσας

6 30 / 10 / 2017 Στη θαλάσσια περιοχή Καλαμιού ν. Κρήτης



ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

Στο πεδίο των Διεθνών Σχέσεων και της Στρατηγικής Ανάλυσης 
απαντάται πολυάριθμη βιβλιογραφία αναφορικά με την αρχαία περίοδο. 
Αναντίστοιχα και παρά την μακραίωνη ιστορική διαδρομή, στην μελέτη 
της Βυζαντινής Ύψηλής Στρατηγικής παρατηρείται κενό. “Η Βυζαντινή 
Ύψηλή Στρατηγική” καλύπτει αυτό το κενό και δίνει στον αναγνώστη του 
την δυνατότητα  να έρθει σε επαφή τόσο με τον χώρο των στρατηγικών 
όσο και των βυζαντινών σπουδών. 
 Ο συγγραφέας στην προσπάθειά του να οικοδομήσει ένα θεωρητικό 
πλαίσιο ανάλυσης της υψηλής στρατηγικής αναλύει διαδοχικά τις 
έννοιες της διεθνούς πολιτικής, της υψηλής στρατηγικής στον πόλεμο 
και των μακροσκοπικών υψηλών στρατηγικών. Τα μειονεκτήματα και τα 
πλεονεκτήματα των μακροσποπικών υψηλών στρατηγικών αναλύονται 
μέσα από τις πτυχές της υψηλής στρατηγικής στον πόλεμο. Ενώ 

περνώντας από το χώρο του ιδεατού στην κονίστρα της διεθνούς πολιτικής διαπιστώνουμε ,μέσα 
από παραδείγματα, ότι εν τοις πράγμασι επικρατούν οι μεικτές μακροσκοπικές στρατηγικές.  

Ιδιαίτερης αξίας είναι τα δύο κεφάλαια που αναφέρονται στην μετάβαση απο την Ρώμη στο 
Βυζάντιο αλλά και στην κατάρρευση του 11ου αιώνα. Παρά την εγγενή δυσκολία που παρουσιάζει 
η ανάλυση μεταβατικών περιόδων, ο συγγραφέας αναζητεί και βρίσκει τους αιτιακούς παράγοντες 
της αλλαγής. Η μελέτη της μετάβασης από την Ρώμη στο Βυζάντιο καταδεικνύει αφενός μεν την 
ιστορική συνέχεια και διαδοχή και αφετέρου την διακριτότητα μεταξύ Δυτικής και Ανατολικής 
Αυτοκρατορίας. Ο συνδυασμός  της οικονομικής ευρωστίας της Ανατολής, της αλλαγής ηγεσίας και 
του πλέγματος των εξωτερικών απειλών θα μετατοπίσουν το κέντρο βάρους της Αυτοκρατορίας 
ανατολικά με την αλλάγη πρωτεύουσας να σηματοδοτεί την μετάβαση. Αντίστοιχα, η  κατάρρευση 
του 11ου αιώνα είναι, κατά τον συγγραφέα, προϊόν εσωστρέφειας και αμέλειας επί των εξωτερικών 
θεμάτων της Αυτοκρατορίας. 

Το κύριο σώμα του βιβλίου ξεκινάει με μια γεωπολιτική ανάλυση του διεθνούς περιβάλλοντος του 
Βυζαντίου στις απαρχές του 6ου αιώνα. Ακολούθως, παρατίθενται σπονδυλωτά έξι διαφορετικές 
περίοδοι της Βυζαντινής ιστορίας (α. Η υψηλή στρατηγική του Ιουστινιανού: 6ος αιώνας- β. Ο 
μεγάλος Βυζαντινοπερσικός Πόλεμος του 603-628- γ. Η αραβική έκρηξη: 603-628- δ. Οι λύσεις 
των εικονομάχων- ε. Η άνοδος της βυζαντινής ηγεμονίας: 843-959- στ.Το αποκορύφωμα της 
βυζαντινής ηγεμονίας: 959-1025). Κατά περίοδο γίνεται αρχικά η αντίστοιχη ιστορική εισαγωγή 
και ακολουθεί η στρατηγική ανάλυση. Ο συγγραφέας εφαρμόζοντας το θεωρητικό του μοντέλο 
στο εργαστήριο της Βυζαντινής ιστορίας αναλύει διαδοχικά, ανά περίοδο, τον διεθνή καταμερισμό 
ισχύος (στρατιωτικής και οικονομικής), την υψηλή στρατηγική, το  σύστημα αξιών, τις στρατηγικές 
εξισορρόπησης και κατευνασμού. Ειδικώς για το κοινό της Ναυτικής Επιθεώρησης, ιδιαίτερο 
ενδιαφέρον παρουσίαζουν οι αναφορές στο βυζαντινό ναυτικό και στην βυζαντινή ναυτική 
στρατηγική. Πέρα από τα ξεχωριστά εδάφια περί ναυτικής στρατηγικής, πλείστες όσες αναφορές 
υπάρχουν στο σύνολο του βιβλίου καθόσον ο συγγραφέας θεωρεί την ναυτική στρατηγική 
αναπόσπαστο κομμάτι της στρατιωτικής στρατηγικής. 

ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΥΨΗΛΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ
6ος - 11ος ΑΙΩΝΑ
Παπασωτηρίου Χαράλαμπος, Συγγραφεύς 



Ο στόχος του συγγραφέα φαντάζει διττός. Καταρχήν, δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στο στοιχείο 
της διαχρονικότητα. Το στοιχείο της διαχρονικότητας απαντάται τόσο στην στάση του ανθρώπου 
έναντι του πολεμικού κινδύνου όσο και στην εφαρμογή των μακροσκοπικών υψηλών στρατηγικών 
στο άναρχο πεδίο των διεθνών σχέσεων. Στην περίπτωση του Βυζαντίου, η μακροβιώτητα της 
βυζαντινής ισχύος αποδείκνυει ακράδαντα την σημασία της διαχρονικότητας των  μακροσκοπικών 
υψηλών στρατηγικών. Δευτερευόντως, ο συγγραφέας εστιάζει στην σημασία και την αξία της 
υψήλης στρατηγικής αυτής καθέ αυτής. Το Βυζάντιο κατώρθωσε να επιβιώσει για μια μακραίωνη 
περίοδο υπό καθεστώς συγκριτικής μειονεξίας δείγμα περίτεχνης υψηλής στρατηγικής. 

Επιπρόσθετα, οι Βυζαντινοί μετήλθαν διαφορετικά μείγματα βραχυπρόθεσμων στρατηγικών 
επιδεικνύοντας εξαιρετική προσαρμοστικότητα και ευελιξία. Το κλειδί ωστόσο για την πολύχρονη 
επιβίωση βρίσκεται στην προσήλωση στις μακροπρόθεσμες στρατηγικές. Ενώ η δυνατότητα αυτή 
κάθε άλλο παρά τυχαία είναι, αφού αποτελεί προϊόν υψηλής κρατικής οργάνωσης και πολύχρονης 
πολιτικής παράδοσης. 

Το βιβλίο εισάγει τον αναγνώστη στις βασικές έννοιες των Διεθνών Σχέσεων και της Στρατηγικής 
Ανάλυσης και ταυτόχρονα του προσφέρει ένα θεωρητικό μοντέλο ικανό να χρησιμοποιηθεί στην 
στρατηγική ανάλυση και αλλών περιπτώσεων. Η εφαρμογή του θεωρητικού μοντέλου στην 
Βυζαντινή ιστορία, εμβαθύνει τις ιστορικές γνώσεις, καλλιεργεί την αναλυτική σκέψη και απλοποιεί 
την κατανόηση του θεωρητικού σχήματος. Πρόκειται σίγουρα για ένα έργο με διαχρονικό χαρακτήρα 
ιδιαίτερα χρήσιμο τόσο στην επιστημονική όσο και στην επιστημική κοινότητα της Άμυνας. 

      

      Ύποπλοίαρχος Ιωάννης Κοράκης ΠΝ 
ISBN13: 9789607803108
Εκδότης: ΠΟΙΟΤΗΤΑ
Χρονολογία Έκδοσης:Μάιος 2011
Αριθμός σελίδων: 328 

Το τρίμηνο που πέρασε έγιναν οι ακόλουθες δωρεές βιβλίων στην Υπηρεσία Ιστορίας Ναυ-
τικού:
• Ο κ. Ευθύμιος  Χαραλαμπίδης το βιβλίο «Οι Μεγάλες Ναυμαχίες» του Joffrin Laurent.
• Ο κ. Νικόλαος Π. Σοϊλεντάκης το βιβλίο «1943» 
• Ο κ. Στέφανος Μίλεσης το βιβλίο «Πειραϊκός Χρονογράφος» 
• Ο Πλωτάρχης (Ο) ε.α. Στέφανος Κορτέσσας το βιβλίο «Το Ολοκαύτωμα των Σουλιω-

τών στο Σέλτσο» του συγγραφέα Αριστείδη Γ. Σχισμένου.    
     

     Τους παραπάνω ευχαριστούμε θερμά.



Δωρεά Ιστορικού Αρχείου 
Δρ. Αθανάσιου Γκέρτσου στο Πολεμικό Ναυτικό

Την Τρίτη 07 Νοεμβρίου 2017 ο Δρ. Αθανάσιος Γκέρτσος παρέδωσε το ιστορικό του 
αρχείο, περιόδου 1897, στον Αρχηγό ΓΕΝ Αντιναύαρχο Νικόλαο Τσούνη ΠΝ, προς φύλα-
ξη και περαιτέρω εκμετάλλευση από την Υπηρεσία Ιστορίας Ναυτικού (ΥΙΝ).

Ο δρ. Αθανάσιος Γκέρτσος είναι Χημικός Μηχανικός, Διδάκτωρ του Πολυτεχνείου 
Ζυρίχης και πρώην Πρόξενος της Ελλάδας στη Ζυρίχη. Το ανωτέρω αρχείο αφορά σε 
εξήντα (60) πρωτότυπα έγγραφα του αρχείου του Υπουργού των Ναυτικών του 1897 
Νικόλαου Λεβίδη. Συγκεκριμένα τα χρονολογημένα έγγραφα αναφέρονται στην περίοδο 
Ιανουαρίου-Μαρτίου 1897, δηλαδή αμέσως πριν την έναρξη του πολέμου. Το εν λόγω 
αρχείο αποκτήθηκε από τον Δρ. Γκέρτσο, το 2016, σε δημοπρασία οίκου του Μονάχου. 

Η συνέχεια του αντίστοιχου αρχείου, που αφορά στην περίοδο του πολέμου του 1897, 
βρίσκεται στην ΥΙΝ. Το γεγονός αυτό συνεπικουρούμενο από το ρόλο και το έργο το οποίο 
επιτελείται στην ΥΙΝ για τη διατήρηση και προβολή της ιστορίας του ΠΝ καθώς και από το 



άνοιγμα των Αρχείων της ΥΙΝ στους ερευνητές προς επιστημονική/ιστορική αξιοποίηση 
οδήγησε τον Δρ. Γκέρτσο στην απόφαση να δωρίσει το ανωτέρω αρχείο του στο Πολεμι-
κό Ναυτικό, θεωρώντας την ΥΙΝ ως το φυσικό χώρο διατήρησης του αρχείου.

Το τρίμηνο που πέρασε έγιναν οι ακόλουθες δωρεές αρχειακού υλικού στην Υπηρεσία Ιστορίας Ναυ-
τικού:
• O κ. Γεώργιος Βλάχος και  Ανθυποπλοίαρχος (Ε) Αχιλλέας Σακελλαρίου ΠΝ μας παρέδωσαν 

αντίγραφα προσωπικού φωτογραφικού αρχείου σχετιζόμενο με τα ελικόπτερα του ΠΝ.  
• Η κ. Τζούλια Παπαδοπούλου δώρισε αντίγραφα φωτογραφικού αρχείου  του παππού της, 

Απόστολου Πουτάκογλου, Υπαξιωματικού του ΠΝ.
     
      Τους παραπάνω ευχαριστούμε θερμά.

Άλλες δωρεές Αρχειακού Υλικού 



Ετήσιος Διαγωνισμός Μελετών και 
Φωτογραφίας Περιοδικού 

«Ναυτική Επιθεώρηση» Έτους 2016 

Την Τρίτη 19 Σεπτεμβρίου 2017, ο Υπαρχηγός ΓΕΝ Υποναύαρχος Ιωάννης Παξιβανάκης ΠΝ, 
παρέστη στην τελετή απονομής των βραβείων του διαγωνισμού μελετών και φωτογραφίας 
του περιοδικού Ναυτική Επιθεώρηση, η οποία πραγματοποιήθηκε στην Αίθουσα ΄΄Αντιναύ-
αρχος Δημήτριος Φωκάς΄΄ της Υπηρεσίας Ιστορίας Ναυτικού.
Οι νικητές που ανέδειξε ο φετινός διαγωνισμός ανά κατηγορία είναι:

Βραβεία Μελετών

Το Α΄ Βραβείο στον Ιστορικό Ευστάθιο Πουλιάση για τη μελέτη με θέμα: 
«Το ταξίδι του ευδρόμου «Ναύαρχος Μιαούλης» στο Αιγαίο και την Ανα-
τολική Μεσόγειο το 1884».

Στο πλαίσιο της τελετής απονεμηθήκαν από τον Διευθυντή της Υπηρεσίας Ιστορίας Ναυτικού 
Πλοίαρχο Λεωνίδα Τσιαντούλα ΠΝ, τιμητικοί έπαινοι στους Αντιπλοίαρχο (Ε) ε.α. Γεώργιο Βα-
σιλάκη ΠΝ, Θεοφάνη Μάριο Κοτζαμπόπουλο (Ιστορικό) και Μελέτη Δέσκο (Βιβλιοθηκονόμο), 
για την πολύτιμη εθελοντική πρόσφορα τους στη λειτουργία και βελτίωση της Υπηρεσίας 
Ιστορίας Ναυτικού.

Το Β΄ Βραβείο στον Πλοίαρχο (Μ) Πάνο Καπασάκη ΠΝ και στον Μη-
χανολόγο/Μηχανικό Νικόλαο Χαïδεμενόπουλο για τη μελέτη με θέμα: 
«Επισκόπηση της διάβρωσης σε πλοία και εγκαταστάσεις του Ελληνι-
κού Πολεμικού Ναυτικού»

Το Γ΄ Βραβείο στον Αντιπλοίαρχο Ευάγγελο Εκατομμάτη ΠΝ για τη 
μελέτη με θέμα: «Το υφιστάμενο και εξελισσόμενο νομικό καθεστώς 
έρευνας, εκμετάλλευσης και ναυσιπλοΐας στο βόρειο πόλο. Κλιματική 
αλλαγή περιβάλλον και γεωπολιτικός ανταγωνισμός».



Α΄ Χρηματικό Βραβείο στη φωτογραφία  με 
θέμα: «Ψαράς στη Νέα Αρτάκη της Εύβοιας», 
του Αρχικελευστή (Τ/ΕΛΣ) Όθων Μάλλιαρη. 

Β΄ Χρηματικό Βραβείο στην φωτογραφία με 
θέμα: «Αναρροφήσεις, Άνδρος» του 
Πλωτάρχη (Μ) Κωνσταντίνου Τζέλλου ΠΝ

Γ΄ Χρηματικό Βραβείο στην φωτογραφία με θέμα: 
«Ηλιοβασίλεμα-Μάνη, Λιμένι» του 
Αντιπλοιάρχου (Ε) Σπυρίδωνα Ζαχαριουδάκη ΠΝ

Βραβεία Φωτογραφίας



ΣTOIXEIA  ΣYNΔPOMHTH
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THΛ.:  .........................................................................................................................................................................................................

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

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

AITHΣH EΓΓPAΦHΣ ΣYNΔPOMHTH

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 ΠΝ. διενεργείται σύμφωνα με 
το έγγραφο ΓΕΝ/ΔΕΔΗΣ Φ.800/05/05 από 6 Σεπτεμβρίου 2005. Η 
εγγραφή ιδιωτών, νομικών προσώπων και πολιτικού προσωπικού 
Π.Ν., υλοποιείται ως ακολούθως: Οι ενδιαφερόμενοι καταθέτουν 
την ετήσια συνδρομή τους στον λογαριασμό 437.00.2001.000022  
Alpha Τράπεζας (χωρίς χρέωση εξόδων κατάθεσης) IΒΑΝ GR 
0601404370437002001000022, δηλώνοντας στην κατάθεση αυτή 
τα στοιχεία τους και αποστέλλουν την παρακάτω αίτηση επισυνάπτο-
ντας την απόδειξη της κατάθεσης συνδρομής τους, στην ακόλουθη 
διεύθυνση: ΦΑΞ και e-mail της ΥΙΝ.

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

   ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΝΑΥΤΙΚΟΥ

   ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ

ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ 
ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ



Κυκλοφόρησε από την   Υπηρεσία 
Ιστορίας Ναυτικού  η β΄ έκδοση του  
βιβλίου "1900. Οι περιπέτειες του 
Παύλου Κουντουριώτη στον πρώτο 
υπερατλαντικό πλού με το Εύδρομο 
Ναύαρχος Μιαούλης" των Αντιπλοι-
άρχου Παναγιώτη Τριπόντικa ΠΝ 
και Στέφανου Μίλεση. 

Διατίθεται από την ΥΙΝ, το ΠΝΜ 
Θ/Κ «Γ. ΑΒΕΡΩΦ», τον ΠΟΝ, το 
Ναυτικό Μουσείο Κρήτης και στα 
σημεία πώλησης χαρτών της Υδρο-
γραφικής Υπηρεσίας (Παπαρρηγο-
πούλου 2 - Πλατεία Κλαυθμώνος 
- Αθήνα, Ακτή Μουτσοπούλου 66 - 
Πειραιάς.




