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- Η παραχώρηση στην Υπηρεσία Ιστορίας Ναυτικού 
του ψηφιακού/οπτικοακουστικού υλικού με συνεντευ-
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- Στο προηγούμενο τεύχος του περιοδικού «Ναυτική Επι-
θεώρηση» το εξώφυλλο έχει δεχθεί επεξεργασία για τις 
ανάγκες καλύτερης εμφάνισης. 



Αγαπητοί συνάδελφοι, φίλοι αναγνώστες,

Το τεύχος αυτό είναι διαφορετικό από όλα τα τεύχη της Ναυτικής Επιθεώρησης που έχουν εκ-
δοθεί από την πρώτη κυκλοφορία του περιοδικού το έτος 1917. Δημιουργήθηκε σταδιακά από τα 
τέλη Φεβρουαρίου και ολοκληρώθηκε περί τα τέλη Απριλίου 2020, για πρώτη φορά με εξ αποστά-
σεως συντονισμό και ανταλλαγή απόψεων, με ευρεία χρήση διαδικτύου (τηλεσυσκέψεις, ανταλ-
λαγή μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου κ.λπ.) καθώς η Υπηρεσία Ιστορίας Ναυτικού λόγω 
της εκδήλωσης της πανδημίας από το νέο κορωνοιό covid-19, λειτουργούσε κατά το μεγαλύτερο 
μέρος του προαναφερόμενου χρονικού διαστήματος με προσωπικό ασφαλείας, στο πλαίσιο εφαρ-
μογής καθορισθέντων από το ΓΕΝ μέτρων για τον περιορισμό της μετάδοσης του νέου κορωνοϊού 
στο προσωπικό του ΠΝ.

Η επιτροπή σύνταξης του περιοδικού δεν θα μπορούσε να μείνει αποστασιοποιημένη απέναντι 
στην παγκόσμια απειλή του covid-19, η οποία εκτός από τις απτές βιολογικές και οικονομικές επι-
πτώσεις, έχει επηρεάσει την καθημερινότητα και την ψυχολογία των ανθρώπων και θεωρήσαμε 
σκόπιμο να δημοσιεύσουμε σχετικό άρθρο του Αντιπλοιάρχου (ΥΙ) Παναγιώτη Χουντή ΠΝ, Διευθυ-
ντή της Θωρακοχειρουργικής κλινικής του Ναυτικού Νοσοκομείου Αθηνών, με θέμα ‘’Πανδημία 
Covid-19. Η νέα βιολογική απειλή’’. Το άρθρο  αναλύει αφενός θέματα που άπτονται της απειλής 
που προέρχεται από τον ιό covid-19, συναφείς επιστημονικές – ιατρικές έννοιες που ακούμε κα-
θημερινά τους τελευταίους μήνες όπως επιδημία, πανδημία, κοινό κρυολόγημα κ.ο.κ. και αφετέρου 
τα (αποτελεσματικά όπως εκ των υστέρων αποδείχτηκαν) μέτρα που (παράλληλα με την Ελληνική 
Πολιτεία) έλαβε το Πολεμικό Ναυτικό για την προστασία της υγείας των στελεχών και των οικογε-
νειών τους.  Αυτό το άρθρο με την πληροφοριακή και επιστημονική του προσέγγιση, βοηθά εκτός 
των άλλων και στην εμπέδωση της νηφαλιότητας και συγχρόνως στη θωράκιση των αναγνωστών 
μας, από τυχόν διαστρεβλωμένες ειδήσεις και πληροφορίες που πάντα ενδημούν σε περιόδους 
κρίσεων. 

Εκτός από το προαναφερόμενο άρθρο, ο αναγνώστης θα έχει την ευκαιρία ξεφυλλίζοντας τις 
σελίδες αυτού του τεύχους, να περιηγηθεί σε σημαντικές ιστορικές περιόδους που άλλαξαν καθο-
ριστικά το πρόσωπο της Ανθρωπότητας όπως το γνωρίζουμε σήμερα. Ο Δρ. Ιωάννης Παπαφλω-
ράτος αναλύει σε άρθρο του τον μεγάλο Άγγλο ηγέτη Ουϊνστον Τσώρτσιλ ως μία προσωπικότητα 
βαθειά και άρρηκτα συνδεδεμένη με την έννοια της ναυτικής ισχύος. Ο επιτελής της ΥΙΝ Ανθυ-
ποπλοίαρχος (Ε) Βλάσιος Οικονόμου ΠΝ μας ταξιδεύει μέσα από ανάλυση σε βάθος, στην ιστορία 
του Δημοκρατικού Πολιτεύματος από την Αρχαιότητα ως σήμερα. Επίσης ο Πλωτάρχης Περικλής 
Σταμπουλής ΠΝ αναλύει σε άρθρο του τις δύο νικηφόρες ναυμαχίες του Πολεμικού μας Ναυτικού, 
της Έλλης και της Λήμνου, οι οποίες έπαιξαν καθοριστικό ρόλο στην εξέλιξη του ναυτικού αγώνα 



Ακολουθείστε μας στο facebook και στη σελίδα μας 
στο διαδίκτυο για να ενημερώνεστε έγκαιρα για τις 
δραστηριότητες και τις εκδηλώσεις της ΥΙΝ

Η Επιτροπή Σύνταξης

κατά τους  Βαλκανικούς πολέμους 1912 – 1913, στην απελευθέρωση των νησιών του Αιγαίου, 
καθώς και στην επισφράγιση της εθνικής μας κυριαρχίας στο Αρχιπέλαγος. 

Η δημοσιοποίηση των πονημάτων αυτού του τεύχους ολοκληρώνονται με εκείνο του Δρ. Ιω-
άννη Σακκά, αναπληρωτή καθηγητή νεότερης και σύγχρονης ιστορίας της Μεσογείου στο Τμήμα 
Μεσογειακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Αιγαίου και μέλους ΣΕΠ στο Ελληνικό Ανοιχτό Πανε-
πιστήμιο. Στο πόνημα του με τίτλο ‘’Οι συνέπειες του Α’ ΠΠ στη Μέση Ανατολή’’ αναλύεται το πώς 
επηρεάστηκε η διαμόρφωση του καθεστώτος που διέπει τα κράτη της Μέσης Ανατολής μετά τον 
Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο. Δεν είναι ίσως τυχαίο που ένα μεγάλο μέρος των παγκόσμιων ζητημάτων, 
επικεντρώνονται σε αυτήν την ταραγμένη γειτονιά του πλανήτη, στην οποία από την αρχαιότητα 
μέχρι σήμερα αντιπαλεύει το πνεύμα της Δύσης με την Ανατολή. 

Η ύλη του περιοδικού ολοκληρώνεται με τις μόνιμές μας στήλες «Ιστορικά παραλειπόμενα», 
«Χειραψία με την Ιστορία» και «Ειδήσεις από το Περισκόπιο». Στα ιστορικά παραλειπόμενα πα-
ρατίθενται λεπτομέρειες από το Ε’ ταξίδι του Ελ. Βενιζέλου με το ελαφρύ καταδρομικό «ΕΛΛΗ», 
όπως καταγράφηκαν και αποτυπώθηκαν στο βιβλίο του τότε Κυβερνήτη του «ΕΛΛΗ» και μετέπειτα 
ναυάρχου Σταματίου Πλατσούκα,  με τίτλο ‘’Ταξίδια και Πολεμικά Γεγονότα’’, έκδοση ΥΙΝ, 2019. Η 
«Χειραψία με την Ιστορία» περιλαμβάνει όλα τα δραματικά γεγονότα που συνέβησαν στην τελευ-
ταία περιπολία και την ένδοξη βύθιση του υποβρυχίου ΤΡΙΤΩΝ, που οδήγησε στην κατάταξη του 
ηρωικού του πληρώματος, στο πάνθεον των ηρώων της ναυτικής μας ιστορίας. Το κείμενο της 
στήλης πηγάζει από τον β’ τόμο του βιβλίου του Αντιναυάρχου Δ. Φωκά με τίτλο ‘’ Έκθεσις επί της 
δράσεως του Ναυτικού κατά τον πόλεμον 1940-44’’, έκδοση ΥΙΝ, 1954.

Ολοκληρώνοντας το προλογικό αυτό σημείωμα, εν μέσω πανδημίας του Covid-19, παραθέτουμε 
απόσπασμα του επιλόγου του άρθρου του Αντιπλοιάρχου (ΥΙ) Παναγιώτη Χουντή ΠΝ, για τη νέα 
απειλή του κορωνοιού, που περιλαμβάνεται στο τεύχος αυτό: 

Το Πολεμικό Ναυτικό παρά τις δυσκολίες και τους κινδύνους από τον covid-19, θωρακισμένο 
με τα απαιτούμενα μέσα προστασίας από τον ιό, με υψηλό φρόνημα και απολαμβάνοντας τη δι-
αχρονική αγάπη, την αμέριστη συμπαράσταση και την εκτίμηση του Ελληνικού λαού, συνεχίζει 
αταλάντευτο την αποστολή του και την επιτήρηση και φύλαξη των θαλασσίων συνόρων και των 
εθνικών συμφερόντων της χώρας μας. 

Από τις γέφυρες, τα Κέντρα Πληροφοριών Μάχης και τα μηχανοστάσια των ελληνικών πολεμι-
κών πλοίων που ταξιδεύουν σε όλα τα μήκη και πλάτη των θαλασσών,

από τα βάθη της θάλασσας που διασχίζουν αθόρυβα τα ελληνικά υποβρύχια και επιχειρούν οι 
Ομάδες Υποβρυχίων Καταστροφών,

από τους ελληνικούς αιθέρες, μέσα από τους θαλάμους διακυβέρνησης των ελικοπτέρων και 
των αεροσκαφών ναυτικής συνεργασίας,

από τα έγκατα της γης, μέσα από τους Θαλάμους Επιχειρήσεων και τα Στρατηγεία Διοίκησης και  
Ελέγχου των ναυτικών δυνάμεων και των εναέριων μέσων του Πολεμικού Ναυτικού,  

από τις μοναχικές κατοικίες των φαροφυλάκων των φάρων της ελληνικής επικράτειας ,
από τις ψηλότερες βουνοκορφές των ελληνικών νησιών, που φιλοξενούν τα ναυτικά παρατη-

ρητήρια
και τέλος από τις Ναυτικές Υπηρεσίες , τους Ναυστάθμους και τα Ναυτικά Νοσοκομεία,
ένα είναι το μήνυμα που στέλνουν τα στελέχη του Πολεμικού Ναυτικού προς τον ελληνικό λαό 

για την απειλή από τον νέο κορωνοιό :
«ΕΜΕΙΣ ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΜΕ ΑΚΑΘΕΚΤΟΙ ΤΗΝ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΜΑΣ. ΕΣΕΙΣ ΠΑΡΑΜΕΙΝΕΤΕ ΑΣΦΑΛΕΙΣ 

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΝΤΑΣ ΤΟΥΣ ΕΑΥΤΟΥΣ ΣΑΣ, ΤΙΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΣΑΣ ΚΑΙ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΠΑΤΡΙΔΑΣ 
ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΣΑΣ. Η ΕΛΛΑΔΑ ΠΡΕΠΕΙ, ΚΑΙ ΘΑ ΜΕΙΝΕΙ ΟΡΘΙΑ ΟΠΩΣ ΕΜΕΙΝΕ ΜΕΧΡΙ 
ΣΗΜΕΡΑ. ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΘΑ ΤΑ ΚΑΤΑΦΕΡΟΥΜΕ».





Εκδηλώσεις
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ
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Την Τρίτη 10 Μαρτίου 2020, πραγματοποιήθηκε η πρώτη συνεδρίαση του Ανώτατου 
Ναυτικού Συμβουλίου (ΑΝΣ) υπό τη νέα του σύνθεση, επί του Θ/Κ «Γ. ΑΒΕΡΩΦ».

Η νέα σύνθεση του Ανώτατου Ναυτικού Συμβουλίου είναι η ακόλουθη:
Αντιναύαρχος  Στυλιανός Πετράκης ΠΝ,  Αρχηγός ΓΕΝ
Αντιναύαρχος  Παναγιώτης Λυμπέρης ΠΝ,  Αρχηγός Στόλου
Αντιναύαρχος  Ιωάννης Δρυμούσης,  Υπαρχηγός ΓΕΕΘΑ
Αντιναύαρχος (Μ)  Γεώργιος Μπαμπλένης,  Διοικητής ΔΔΜΝ
Υποναύαρχος  Γεώργιος Καμπουράκης ΠΝ,  Υπαρχηγός ΓΕΝ
Υποναύαρχος  Δημήτριος - Ελευθέριος Κατάρας ΠΝ,  Υπαρχηγός ΑΣ 
Υποναύαρχος  Δημήτριος Καβουλάκος ΠΝ,  Διοικητής ΑΔΙΣΠΟ
Υποναύαρχος  Φραγκίσκος Λελούδας ΠΝ,  ΓΕΕΘΑ
Υποναύαρχος  Ιωάννης Καλογερόπουλος ΠΝ,  Διοικητής ΣΝΔ
Υποναύαρχος  Χαράλαμπος Ζησιμόπουλος ΠΝ,  Διοικητής ΔΝΕ  
Υποναύαρχος  Δημήτριος Μήλας ΠΝ,  ΓΕΕΘΑ
Υποναύαρχος (Μ)  Δημήτριος Σούφρας ΠΝ,  Γενικός Επιθεωρητής ΠΝ
Υποναύαρχος (Μ)  Χαρίλαος Παπαδημητρίου ΠΝ,  Διευθυντής Διεύθυνσης Εξοπλισμών ΓΕΝ 
Υποναύαρχος (ΥΙ)  Δημοσθένης Δαμιανός ΠΝ,  Διευθυντής Διεύθυνσης Υγειονομικού ΓΕΝ
Υποναύαρχος (Ο)  Δημήτριος Ρυζιώτης ΠΝ,  Διευθυντής Οικονομικών Υπηρεσιών και 
Οικονομικού Ελέγχου ΠΝ 

Συνεδρίαση Νεοσυσταθέντος ΑΝΣ στο Θ/Κ «ΑΒΕΡΩΦ»
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Tην Πέμπτη 13 Φεβρουαρίου 2020 στη Λέσχη Αξιωματικών Ενόπλων Δυνάμεων παρουσία 
του Υπαρχηγού Στόλου Υποναυάρχου Ιωάννη Δρυμούση ΠΝ, έλαβε χώρα η τελετή βράβευσης 
Προσωπικού της 2ης Μοίρας Ελικοπτέρων Ναυτικού από την εταιρεία Sikorsky, a Lockheed 
Martin Company.

Επιδόθηκαν βραβεία για την, «Άνω των 40 χιλιάδων Ωρών Πτήσης χωρίς ατύχημα για τη 
2η ΜΕΝ» την «Αριστεία Συντηρητών» και «Επαρκούς Αποστολής Έρευνας και Διάσωσης υπό 
αντίξοες συνθήκες».
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Aπό 12 έως 22 Φεβρουαρίου 2020, διεξήχθη η προγραμματισμένη εθνική ανθυποβρυχιακή 
άσκηση “ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡ”, στη θαλάσσια περιοχή νοτιοδυτικού Αιγαίου, Μυρτώου Πελάγους, 
Κυθήρων, νότιου Κρητικού Πελάγους, Καρπάθιου Πελάγους και νοτιανατολικού Αιγαίου.

Στην ανωτέρω άσκηση συμμετείχε το σύνολο των Υποβρυχίων, Φρεγάτες, Ελικόπτερα του 
Πολεμικού Ναυτικού καθώς και Αεροσκάφη Maritime Patrol Aircrafts (MPA) των ΗΠΑ.

Η εν λόγω άσκηση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του ετήσιου προγράμματος επιχειρησιακής 
εκπαίδευσης του Πολεμικού Ναυτικού, με σκοπό τη διατήρηση και επαύξηση της επιχειρησιακής 
ετοιμότητας και μαχητικής ικανότητας των συμμετεχόντων, με έμφαση στον ανθυποβρυχιακό 
πόλεμο.
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Την Τρίτη 25 Φεβρουαρίου 2020, ο Αρχηγός ΓΕΝ Αντιναύαρχος Στυλιανός Πετράκης ΠΝ 
εγκαινίασε τις ανακαινισμένες υποδομές χειρουργείων του Ναυτικού Νοσοκομείου Κρήτης, πα-
ρουσία πολιτειακών, θρησκευτικών και τοπικών αρχών, εκπροσώπων των Ενόπλων Δυνάμεων 
και Σωμάτων Ασφαλείας, καθώς και λοιπών προσκεκλημένων.

Οι ανακαινισμένες υποδομές των χειρουργείων του Ναυτικού Νοσοκομείου Κρήτης θα συ-
ντελέσουν στην αναβάθμιση των υγειονομικών υπηρεσιών που παρέχει ο Ναύσταθμος Κρήτης.

Επιπρόσθετα, στο πλαίσιο μετάβασής του στην Κρήτη, ο Αρχηγός ΓΕΝ, επισκέφτηκε το Κέντρο 
Εκπαίδευσης Ναυτικής Αποτροπής (NATO Maritime Interdiction Operational Training Center), 
καθώς και τις εγκαταστάσεις του Ναυστάθμου Κρήτης.
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Tο Σάββατο 07 Μαρτίου 2020, πραγματοποιήθηκε εξουδετέρωση νάρκης Β’ Παγκοσμίου Πο-
λέμου από Ομάδα Εξουδετερώσεως Ναρκών (ΟΕΝ) της Διοίκησης Υποβρυχίων Καταστροφών 
(ΔΥΚ), στη θαλάσσια περιοχή του Λιμένα Λουτρακίου στη νήσο Σκόπελο.

Η επιχείρηση εκτελέστηκε υπό το συντονισμό της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας 
του Δήμου Σκοπέλου, σε συνεργασία με το Λιμενικό Σώμα - Ελληνική Ακτοφυλακή, την Ελληνι-
κή Αστυνομία καθώς και τοπικούς φορείς.
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Aπό 25 Φεβρουαρίου έως 06 Μαρτίου 2020, το Πολεμικό Ναυτικό συμμετείχε στην Άσκηση 
του ΝΑΤΟ “DYNAMIC MANTA 20”, με τη Φρεγάτα «ΑΙΓΑΙΟΝ» μετά του οργανικού της ελικο-
πτέρου (τύπου S-70B) και το Υποβρύχιο «ΚΑΤΣΩΝΗΣ», στην ευρύτερη θαλάσσια περιοχή της 
Σικελίας, Αδριατικής Θάλασσας και της κεντρικής Μεσογείου.

Η Άσκηση “DYNAMIC MANTA”, διεξάγεται υπό το ΝΑΤΟ σε ετήσια βάση, με σκοπό την εκπαί-
δευση των συμμετεχόντων στον ανθυποβρυχιακό πόλεμο υπό ρεαλιστικές συνθήκες, σε σύν-
θετα επιχειρησιακά σενάρια και περιβάλλον πολλαπλής απειλής, καθώς και την προαγωγή του 
επιπέδου της συνεργασίας των μονάδων σε συμμαχικό πλαίσιο.

Στην Άσκηση συμμετείχαν πλοία, υποβρύχια, ελικόπτερα, αεροσκάφη ναυτικής συνεργασίας 
και προσωπικό, από Γαλλία, Γερμανία, Ελλάδα, Ηνωμένο Βασίλειο, Ηνωμένες Πολιτείες Αμερι-
κής, Ισπανία, Ιταλία, Καναδά, Τουρκία καθώς και μονάδες της Συμμαχικής Ναυτικής Δύναμης 
Standing NΑΤΟ Maritime Group 2 (SNMG2).
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Την Πέμπτη 12 Μαρτίου 2020, πραγματοποιήθηκε στο Ναύσταθμο Σαλαμίνας, η τελετή παρά-
δοσης - παραλαβής καθηκόντων Υπαρχηγού Αρχηγείου Στόλου από τον Αντιναύαρχο Ιωάννη 
Δρυμούση ΠΝ στον Υποναύαρχο Δημήτριο-Ελευθέριο Κατάρα ΠΝ, παρουσία του Αρχηγού Στό-
λου Αντιναυάρχου  Παναγιώτη Λυμπέρη ΠΝ.
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Tην Δευτέρα 09 έως την Παρασκευή 13 Μαρτίου 2020, διεξήχθη η προγραμματισμένη εθνι-
κή τεχνική Άσκηση ¨ΓΡΙΠΟΣ¨ με συμμετοχή πλοίων της Διοικήσεως Ναρκοπολέμου.

Η εν λόγω Άσκηση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του ετήσιου προγράμματος επιχειρησιακής 
εκπαίδευσης του Πολεμικού Ναυτικού, με σκοπό τη διατήρηση και επαύξηση της επιχειρησιακής 
ετοιμότητας και μαχητικής ικανότητας των συμμετεχόντων, με έμφαση στη ναρκοθηρία.
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Την Παρασκευή 10 Απριλίου 2020, ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ Στρατηγός Κωνσταντίνος Φλώρος συ-
νοδευόμενος από τον Αρχηγό ΓΕΝ Αντιναύαρχο Στυλιανό Πετράκη ΠΝ επισκέφθηκε το υπό 
ένταξη στο Πολεμικό Ναυτικό Πλοίο Γενικής Υποστήριξης (ΠΓΥ) «VICTOR» στο Ναύσταθμο Σα-
λαμίνας, παρουσία του Προέδρου του Ιδρύματος «Αικατερίνη Λασκαρίδη» κ. Παναγιώτη Λα-
σκαρίδη. Το πλοίο αποτελεί μία ακόμα ευγενική δωρεά στο Πολεμικό Ναυτικό του κ. Παναγιώτη 
Λασκαρίδη, ο οποίος πρόσφατα δώρισε και το ΠΓΥ «ΑΤΛΑΣ Ι», το οποίο εντάχθηκε στο Πολεμικό 
Ναυτικό το Δεκέμβριο 2019.

Η αποδοχή της δωρεάς θα πραγματοποιηθεί το προσεχές χρονικό διάστημα, ενώ η σχετική 
τελετή ένταξης του νέου πλοίου στο Πολεμικό Ναυτικό με το όνομα «ΗΡΑΚΛΗΣ» θα ακολουθή-
σει σε δεύτερο χρόνο. Το ΠΓΥ «ΗΡΑΚΛΗΣ» θα αναβαθμίσει σημαντικά τις επιχειρησιακές δυνα-
τότητες και την υποστήριξη των αποστολών του Πολεμικού Ναυτικού.
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Την Παρασκευή 10 Απριλίου 2020, ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ Στρατηγός Κωνσταντίνος Φλώρος συ-
νοδευόμενος από τον Αρχηγό ΓΕΝ Αντιναύαρχο Στυλιανό Πετράκη ΠΝ επισκέφθηκε στο Ναύ-
σταθμο Σαλαμίνας το χώρο ελλιμενισμού των 4 Σκαφών Ανορθοδόξου Πολέμου (ΣΑΠ) MK-V, 
τα οποία παραχωρήθηκαν μεταχειρισμένα από το Αμερικανικό Ναυτικό για την κάλυψη των 
επιχειρησιακών αναγκών της Διοίκησης Υποβρύχιων Καταστροφών (ΔΥΚ).

Η μεταφορά των 4 ΣΑΠ MK-V από τις ΗΠΑ ολοκληρώθηκε τη Δευτέρα 6 Απριλίου 2020 στο 
Ναύσταθμο Σαλαμίνας, όπου θα παραμείνουν για την εκτέλεση των απαιτούμενων ελέγχων και 
εργασιών συντήρησης και επισκευής στο πλαίσιο της ενεργοποίησής τους.

Στην επίσκεψη παραβρέθηκαν ο Ακόλουθος Άμυνας των ΗΠΑ στην Ελλάδα Πλοίαρχος Τίμοθι 
Κέτερ (Timothy N. Ketter) και ο εκπρόσωπος του Γραφείου Αμυντικής Συνεργασίας (ODC) των 
ΗΠΑ στην Ελλάδα Αντιπλοίαρχος Άντονι Γκάρνερ (Anthony Garner).

Τα εν λόγω Σκάφη θα αναβαθμίσουν σημαντικά τις επιχειρησιακές δυνατότητες της ΔΥΚ.
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Την Τετάρτη 22 Απριλίου 2020, διεξήχθη συνεκπαίδευση της Φρεγάτας «ΝΑΒΑΡΙΝΟΝ» με 
μονάδες της Συμμαχικής Ναυτικής Δύναμης «Standing NΑΤΟ Maritime Group Two (SNMG2)», 
στην ευρύτερη θαλάσσια περιοχή δυτικά της Κρήτης.

Η εν λόγω συνεκπαίδευση συνέβαλε στην προαγωγή του επιπέδου της επιχειρησιακής ετοι-
μότητας, μαχητικής ικανότητας και συνεργασίας των συμμετεχόντων σε συμμαχικό πλαίσιο.
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Tην Τρίτη 28 Απριλίου 2020, πραγματοποιήθηκε πτήση του Αεροσκάφους Ναυτικών Επι-
χειρήσεων (ΑΦΝΕ) P-3B από την Ελευσίνα στη Λάρνακα Κύπρου με επιστροφή, στο πλαίσιο 
συμμετοχής του Πολεμικού Ναυτικού στην Επιχείρηση SEA GUARDIAN και εκπαίδευσης των 
ιπταμένων πληρωμάτων.

Το εν λόγω ΑΦΝΕ είναι το αεροσκάφος ενδιάμεσης λύσης του προγράμματος Εκσυγχρονι-
σμού Μέσης Ζωής (Middle Life Upgrade) και αναβάθμισης των επιχειρησιακών συστημάτων 
των ΑΦΝΕ του Πολεμικού Ναυτικού.

         Δείτε το βίντεο
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Στις 29 - 30 Απριλίου 2020 στο πλαίσιο επιχειρησιακών δρα-
στηριοτήτων των πλοίων ΑΣ, εκτελέστηκαν πυρά επιφανείας 
στην περιοχή ΠΒ Καράβια με τη συμμετοχή της Φ/Γ«ΝΑΒΑΡΙ-
ΝΟΝ», ΤΠΚ «ΝΤΕΓΙΑΝΝΗΣ» (πλοίο φωτογραφίας) και ΤΠΚ «ΜΥ-
ΚΟΝΙΟΣ».        
                Δείτε το βίντεο 
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Την Παρασκευή 01 Μαΐου 2020, πραγματοποιήθηκε εξουδετέρωση νάρκης Β’ Παγκοσμίου 
Πολέμου από Ομάδα Εξουδετερώσεως Ναρκών (ΟΕΝ) της Διοίκησης Υποβρυχίων Καταστρο-
φών (ΔΥΚ), στη θαλάσσια περιοχή του Λιμένα της Νέας Μηχανιώνας, στη Θεσσαλονίκη.

Η επιχείρηση εκτελέστηκε σε συνεργασία με το Λιμενικό Σώμα - Ελληνική Ακτοφυλακή, το 
Δήμο Νέας Μηχανιώνας και την Ελληνική Αστυνομία.

         Δείτε το βίντεο
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Την Πέμπτη 14 Μαΐου 2020, διεξήχθη προγραμματισμένη επιχειρησιακή εκπαίδευση μικρής 
κλίμακας, από τη Διοίκηση Υποβρυχίων Καταστροφών.

Η εν λόγω δραστηριότητα  πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του ετήσιου προγράμματος επι-
χειρησιακής εκπαίδευσης του Πολεμικού Ναυτικού, με σκοπό τη διατήρηση και επαύξηση της 
επιχειρησιακής ετοιμότητας και μαχητικής ικανότητας των συμμετεχόντων.

         Δείτε το βίντεο
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Από τη Δευτέρα 18 έως την Τετάρτη 20 Μαΐου 2020, διεξήχθη προγραμματισμένη εθνική 
τεχνική άσκηση μικρής κλίμακας στην ευρύτερη θαλάσσια περιοχή του Μυρτώου και νότιου 
Κρητικού πελάγους, με συμμετοχή πλοίων της Διοικήσεως Φρεγατών, Υποβρυχίων και Αερο-
σκαφών της ΠΑ.

Επιπρόσθετα, εκτελέστηκε ευρεία συνεργασία με Αεροσκάφος Ναυτικών Επιχειρήσεων P-8A 
του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ, κατόπιν έγκρισης του ΓΕΕΘΑ.

Η εν λόγω άσκηση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του ετήσιου προγράμματος επιχειρησιακής 
εκπαίδευσης μονάδων του Πολεμικού Ναυτικού, με σκοπό τη διατήρηση και επαύξηση της επι-
χειρησιακής ετοιμότητας και μαχητικής ικανότητας των συμμετεχόντων.

         Δείτε το βίντεο



Περίληψη
Η ανθρωπότητα για ακόμη μια φορά έχει 

βρεθεί στην διαδικασία αντιμετώπισης μιάς 
πανδημίας. Ο νέος ιός, Coronavirus 2019 
(Covid-19), ανήκει στην οικογένεια των 
κορωνοϊών και ανιχνεύθηκε για πρώτη φορά 
στην περιοχή Wuhan, επαρχία Hubei της Κίνας 
τον Δεκέμβριο του 2019. Παρά τις φαινομενικές 
ομοιότητες του ιού με άλλα στελέχη κορωνοϊού 
που προκαλούν αναπνευστική λοίμωξη όπως 
ο SARS έχει αποδειχθεί σήμερα πως δεν είναι 
ο ίδιος ιός. Οι κορωνοϊοί προκαλούν κυρίως 
αναπνευστικές λοιμώξεις ποικίλης σοβαρότητας 
στον άνθρωπο και τα ζώα. Το στέλεχος που 
έχει εισβάλλει στην παρούσα φάση και απειλεί 
την υγειονομική ευστάθεια της ανθρωπότητας 
είναι καινούργιος ιός. 

Εισαγωγή 
Με την ανατολή του 2020 ο πλανήτης 

άρχισε να αντιλαμβάνεται ότι κάποια αόρατη 
βιολογική απειλή έχει προσβάλλει την Κίνα 
με τη μορφή ιού. Αρχικά αδιάφορα μιάς 
και η απειλή ήταν αρκετά μακριά από εμάς, 
εύκολα θέσαμε την αιτία στις διατροφικές 
ιδιαιτερότητες των Κινέζων. Υπάρχει βέβαια 
και η ομάδα των συνωμοσιολόγων που έθεσε 
το θέμα στην τεχνητή κατασκευή του ιού 
σε μυστικά εργαστήρια από όπου ‘ξέφυγε’ 
ή ακόμη και η άποψη ότι οι ΗΠΑ για λόγους 
οικονομικού πολέμου χρησιμοποίησαν τον ιό. 
Τίποτα από τα δύο δεν αποδείχτηκε μέχρι τώρα. 
Η απειλή άρχισε να επεκτείνεται προοδευτικά 
και οι Υγειονομικές αρχές της Κίνας άρχισαν 
να επισημαίνουν πως τα πράγματα δεν ήταν 
τόσο απλά. Περί τα μέσα Ιανουαρίου 2020 
άρχισαν να έρχονται και οι πρώτες δυσοίωνες 
προβλέψεις και εικόνες. Ταχύτατη προσβολή του 
πληθυσμού, κακή πρόγνωση σε ηλικιωμένους 
και ασθενείς με χρόνια νοσήματα, προσβολή 

Πανδημία Covid-19
Η νέα βιολογική απειλή
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επαγγελματιών υγείας, δημόσιος περιορισμός 
και καραντίνα, κρατική καταστολή και άσκηση 
πρωτόγνωρων μέσων για το Ευρωπαϊκό 
γίγνεσθαι. Οι διασωληνωμένοι και οι νεκροί 
άρχισαν να ξεπερνούν τα όρια του υγειονομικού 
συστήματος της Κίνας. Στο πλαίσο αντίδρασης 
τους για τη νόσο, ενημερωθήκαμε ότι οι Κινέζοι 
δημιούργησαν νοσοκομείο για τους ασθενείς με 
λοίμωξη απο κορωνοϊό μέσα σε μία εβδομάδα. 
Εκεί άρχισε και η συνειδητότητα της Ευρώπης 
στο θέμα. Το άρθρο αυτό δεν αφορά τον 
ειδικό, αλλά τον ευρύ πληθυσμό ανεξαρτήτως 
υπόβαθρου σχετικά με την νόσο. Σκοπό έχει να 
περικλείσει όλες τις βασικές γνώσεις από τον 
ΕΟΔΥ και τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας 
και να άρει πιθανές αναληθείς ή ανακριβείς 
πληροφορίες που συχνά διαδίδονται. 

Ορισμοί σχετικά τον ιό 
και την πανδημία

Ι κορωνα-ϊός-κορωνο-ϊός ή κορων-
ιός;

''Αρχήν Σοφίας η των ονομάτων 
επίσκεψις'', σύμφωνα με τον Αντισθένη 
τον κυνικό. Πως είναι ορθότερο λοιπόν να 
ονομάζεται ο νέος ιός; Ο καθηγητής του ΕΚΠΑ 
κος Γ. Μπαμπινιώτης απαντά στο θέμα μέσα 
απο την ιστοσελίδα του.1 ‘Ο κινεζικός ιός —
μακριά από μάς— είναι σωστό να ονομάζεται 
κορων-ιός, επειδή το β΄ συνθετικό αρχίζει 
από φωνήεν (πβ. μεγαλ-έμπορος, αχυρ-
άνθρωπος, πέντ-αθλο). Επειδή όμως, αν 
γραφεί έτσι, μπορεί να προφέρεται 
με συνίζηση (συμπροφορά) τής ληκτικής 
συλλαβής κο-ρω-νιός (πβ. πα-λιός, Ρω-μιός) 
σαν να κατάγεται από την Κορώνη!..., για 
λόγους «προφύλαξης» είναι προτιμότερο 
να σχηματισθεί με το συνδετικό φωνήεν 
-ο- που έχουν τα περισσότερα σύνθετα, 
όταν το β΄ συνθετικό αρχίζει από σύμφωνο: 
κορων-ο-ϊός, όπως παιδ-ό-τοπος, ειρην-ο-
ποιός, καρδι-ο-γράφημα’ 
Συνεπώς: ορθότερο το κορωνοϊός

1 https://www.babiniotis.gr/lexilogika/leksilogika-2/467-
kinezikos-ios-koronaios-i-koronoios-i-koronios

ΙΙ Ενδημία - Ξέσπασμα - Επιδημία - 
Πανδημία

Η προσβολή του πλανήτη απο τον κορωνοϊό 
θεωρείται πανδημία. Οι όροι ενδημία, ξέσπασμα, 
επιδημία και πανδημία χρησιμοποιούνται κατά 
κανόνα για να περιγράψουν λοιμώξεις. Ο 
χαρακτηρισμός μιας κατάστασης σε κάποια από 
αυτές τις κατηγορίες, έχει να κάνει με το πόσα 
περιστατικά υπάρχουν σε αναλογία με το πόσα 
έχουμε σε συνήθεις συνθήκες, σε συγκεκριμένο 
γεωγραφικό διαμέρισμα. 

Ενδημία
Μια ενδημική κατάσταση υπάρχει σε 

ένα σχετικά σταθερό, προβλέψιμο ποσοστό 
και τα κρούσματα είναι περίπου ίδια με τον 
αναμενόμενο αριθμό. Οι προσβληθέντες μπορεί 
να αφορούν τους κατοίκους μιας πόλης, νομού 
ή και μεγαλύτερης περιοχής. Ενδημία αποτελεί 
η ελονοσία στην Αφρική, ο δάγκειος πυρετός 
σε τροπικές και υποτροπικές περιοχές και η 
ηπατίτιδα Β παγκοσμίως.

Ξέσπασμα
Ξέσπασμα ονομάζεται η κατάσταση κατά 

την οποία υπάρχει μία αύξηση του αριθμού των 
ατόμων πολύ μεγαλύτερη από την αναμενόμενη 
αύξηση. Σε αυτή την περίπτωση υπάρχουν 
πολύ περισσότερα ενδημικά κρούσματα σε 
μια περιοχή σε σύγκριση με τα αναμενόμενα. 
Οι εστίες όμως είναι σχετικά περιοριζόμενες. 
Τέτοιες περιπτώσεις περιλαμβάνουν τη χολέρα 
μετά τον σεισμό της Αϊτής το 2010, τις τροφικές 
νόσους με την Escherichiacoli που σχετίζονται 
με το μαρούλι και το βοδινό κρέας, οι 
πολλαπλές εστίες του ιού Εμπόλα σε διάφορες 
αφρικανικές χώρες καθώς και η ιλαρά όταν 
δεν υπάρχει μέριμνα για εμβολιασμό. 

Επιδημία
Η επιδημία αποτελεί ένα ξέσπασμα που 

εξαπλώνεται σε μια ευρύτερη γεωγραφική 
περιοχή. Παραδείγματα επιδημίας είναι ο ιός 
Ζίκα, που ξεκίνησε στη Βραζιλία το 2014 και 
εξαπλώθηκε στις χώρες της Λατινικής Αμερικής 
και της Καραϊβικής και η η επιδημία Έμπολα στη 
Δυτική Αφρική.
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Πανδημία
Η πανδημία είναι μια επιδημία που 

εξαπλώνεται παγκοσμίως. Η ισπανική γρίπη του 
1918, η οποία μόλυνε περισσότερο από το ένα 
τρίτο του παγκόσμιου πληθυσμού και σκότωσε 
περίπου 50 εκατομμύρια ανθρώπους, είναι 
το πιο διάσημο παράδειγμα. Υπήρξαν αρκετές 
πανδημίες γρίπης έκτοτε, όπως το 1957 και το 
1968, καθώς και ο ιός H1N1 το 2009.

Σοβαρές πανδημίες που έχουν 
καταγραφεί ιστορικά 

•	 Λοιμός των Αθηνών (430 π.Χ.) 
όταν τυφοειδής πυρετός σκότωσε τα 2/3 του 
πληθυσμού της Αθήνας σε τέσσερα χρόνια.

•	 Μαύρη πανώλη, στο 14ο αιώνα. 
Υπολογίζεται ότι οι νεκροί έφτασαν τα 75 
εκατομμύρια. Η ασθένεια προήλθε από την 
Ασία και μέσω της Μεσογείου διαδόθηκε στην 
Ευρώπη.

•	 Πανδημίες χολέρας κατά τον 19ο 
αιώνα προκάλεσαν το θάνατο δεκάδων 
εκατομμυρίων ανθρώπων.

•	 Πανδημίες γρίπης, όπως η Ισπανική 
γρίπη (1918-1920), η οποία προκάλεσε 50 
εκατομμύρια νεκρούς τους πρώτους έξι μήνες.2

Καραντίνα
Ο όρος χρησιμοποιείται συχνά ως συνώνυμο 

με την ιατρική απομόνωση, η οποία εφαρμόζεται 
σε άτομα που νοσούν από μεταδοτική ασθένεια 
και ως εκ τούτου απομονώνονται από τον υγιή 
πληθυσμό. Η λέξη καραντίνα προέρχεται από 
την ενετική παραλλαγή της ιταλικής φράσης 
quarantagiorni (σαράντα μέρες). Οι σαράντα 
μέρες αναφέρονται στην υποχρεωτική περίοδο 
απομόνωσης των πλοίων και του πληρώματος, 
κατά την επιδημία της Μαύρης πανώλης.3

Τι ακριβώς είναι ο νέος κορωνοϊός 
Covid-19;

Ο νέος κορωνοϊός (Covid-19) ανιχνεύθηκε 
πρώτη φορά το Δεκέμβριο του 2019 στην 

2 https://jamanetwork.com
3 https://el.wikipedia.org/wiki/Καραντίνα

περιοχή Γιουχάν της Κίνας και αποτελεί ένα νέο 
στέλεχος κορωνοϊού που μέχρι τώρα δεν είχε 
εμφανιστεί στον άνθρωπο. Οι περισσότεροι 
κορωνοϊοι προκαλούν ήπια αναπνευστικά 
συμπτώματα όπως αυτά του κοινού 
κρυολογήματος. Ο Covid-19 ανήκει στην 
ίδια οικογένεια ιών όπως ο ιός που προκαλεί 
Σοβαρό Οξύ Αναπνευστικό Σύνδρομο (SARS), 
αλλά δεν είναι ο ίδιος ιός.4

Υπάρχουν δεδομένα ότι στο παρελθόν 
κορωνοϊοί έχουν μεταδοθεί από ζώα σε 
ανθρώπους όπως ο SARS–CoV μεταδόθηκε 
από μοσχογαλές στην Κίνα το 2002 και ο 
MERS-CoV από καμήλες στη Σαουδική Αραβία 
το 2012. Για τον Covid-19 όλα δείχνουν ότι 
προήλθε από ζωντανό ζώο στην Κίνα. 

Ο ιός προκαλεί αναπνευστική νόσο η 
οποία μπορεί να μεταδοθεί από άνθρωπο σε 
άνθρωπο, κατόπιν στενής επαφής με ασθενή 
ή ασυμπτωματικό φορέα. Η κύρια πηγή 
μετάδοσης είναι μέσω σταγονιδίων τα οποία 
παράγονται όταν ο ασθενής βήχει ή φτερνίζεται 
ή μέσω σταγονιδίων από τη σίελο ή από τη 
ρινική κοιλότητα. 

Η επιστημονική κοινότητα δεν είναι σε 
θέση επί του παρόντος να προβλέψει, ούτε τη 
διάρκεια της πανδημίας, ούτε την εξέλιξη της. 
Με βάση την εμπειρία από την Κίνα που έχει 
περάσει από διάφορα στάδια της νόσου, καθώς 
και από τις έτερες επιδημίες από κορωνοϊούς, 
υπάρχει η πρόβλεψη ότι κατά τη διάρκεια του 
θέρους του 2020 η μετάδοση στην κοινότητα 
θα αυτοπεριοριστεί τόσο στην Ελλάδα όσο 
και σε Παγκόσμιο επίπεδο. Φαίνεται ότι οι 
υψηλότερες θερμοκρασίες ο ιός δεν επιβιώνει. 
Αυτό όμως δεν είναι σίγουρο. Επίσης κανείς 
δεν μπορεί να προβλέψει με βεβαιότητα ποια θα 
είναι η συμπεριφορά του ιού όταν το καλοκαίρι 
θα έχει πλέον περάσει. Όμως και σε αυτή την 
περίπτωση που υπάρξει λοίμωξη σε κάποιον 
ασθενή επίσης δεν μπορούμε να γνωρίζουμε 
επακριβώς τις άμεσες και τις απώτερες 
συνέπειες για την υγεία του. Ο εχθρός λοιπόν 
έχει όνομα, άλλα είναι άγνωστος. Συνιστά 
βιολογική απειλή και μάλιστα θανατηφόρα για 
τις λεγόμενες ευπαθείς ομάδες πληθυσμού. 

4 https://eody.gov.gr/en/covid-19/
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Ως ομάδα υψηλού κινδύνου χαρακτηρίζονται 
ηλικιωμένοι καθώς και άτομα οποιασδήποτε 
ηλικίας που έχουν κάποιο σοβαρό υποκείμενο 
νόσημα οξέος ή χρονίως καρδιαγγειακό 
νόσημα, πνευμονοπάθεια, σακχαρώδη διαβήτη, 
ανοσοανεπάρκεια και κακοήθη νοσήματα. 

Το γεγονός ότι ο ιός προέρχεται από 
ζώα είναι μια πιθανολόγηση. Μεταδίδεται 
σαφώς από άνθρωπο σε άνθρωπο και 
διασπείρεται στην κοινότητα. Αυτό σημαίνει 
πως σε ένα σημαντικό ποσοστό δεν υπάρχουν 
επιβεβαιωμένες πηγές μετάδοσης. 

Μετάδοση και Συμπτώματα της νόσου  
Η μετάδοση γίνεται από άνθρωπο σε 

άνθρωπο ο οποίος είναι φορέας του ιού 

ανεξάρτητα του εάν έχει ή όχι συμπτώματα. 
Σε αυτό το πλαίσιο έχουν δοθεί σαφείς 
οδηγίες από τους οργανισμούς δημόσιας 
υγείας των χωρών υπό την καθοδήγηση του 
Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (Π.Ο.Υ) σχετικά 
με την αντιμετώπιση της πανδημίας. Ένα 
από τα βασικά μέτρα που συστήνεται άμεσα, 
είναι ο περιορισμός στο σπίτι σε κάθε άτομο 
που εμφανίζει ύποπτη συμπτωματολογία. 
Είναι εύλογο ότι σε σοβαρά συμπτώματα 
του ασθενούς ή σε επιδεινούμενη κλινική 
κατάσταση π.χ. πολύ υψηλός πυρετός, δύσπνοια, 
αποπροσανατολισμός, απώλεια συνείδησης, 
ταχυκαρδία, υπόταση, αδυναμία ορθοστάτησης, 
ο ασθενής θα πρέπει να νοσηλεύεται. Τα 
συμπτώματα ευτυχώς στις περισσότερες 
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περιπτώσεις είναι ήπια και δεν διαφέρουν 
από αυτά του κοινού κρυολογήματος. Όμως 
ακριβώς επειδή τα συμπτώματα θα είναι ήπια 
και δεν θα προκαλέσουν μεγάλη ανησυχία, είναι 
πιθανό η διασπορά να είναι σε μεγάλο τμήμα 
του πληθυσμού. Εκεί ένα άτομο που θα είναι 
σε ομάδα υψηλού κινδύνου λόγω ηλικίας ή 
σοβαρής νοσηρότητας από άλλη αιτία, ενδέχεται 
να του προκαλέσει αναπνευστική ανεπάρκεια, 
αναγκαστική διασωλήνωση σε ΜΕΘ και πιθανά 
θάνατο. Τα συνηθέστερα συμπτώματα θα είναι: 
καταρροή, πονόλαιμος, πυρετός, βήχας. Οι 
σοβαρότερες εκδηλώσεις εάν εμφανιστούν 
συνιστούν δύσπνοια (δυσκολία στη αναπνοή) 
και πνευμονία. Η μετάδοση μπορεί να γίνει 
πολύ εύκολα καθώς ένα άτομο ακουμπά σε 
μία μολυσμένη επιφάνεια και στην συνέχεια 
ακουμπά στο στόμα του, τα μάτια ή την μύτη 
του. Για το λόγο αυτό είναι αναγκαία πράξη το 
σχολαστικό πλύσιμο των χεριών με νερό και 
σαπούνι πριν και μετά το φαγητό, μετά από 
βήχα ή φτάρνισμα ή μετά από φύσημα της 
μύτης, καθώς και μετά τη χρήση τουαλέτας. 
Πάντως σε γενικές γραμμές ο ιός δεν φαίνεται 
να επιβιώνει στην εξωτερική επιφάνεια από 
τρόφιμα και πακέτα που έχουν διακινηθεί σε 
ψυγεία ή θερμοκρασία δωματίου.

Σε περίπτωση που κάποιος έχει έρθει σε 
επαφή με επιβεβαιωμένο κρούσμα θα πρέπει 
να βρεθεί σε συνθήκες απομόνωσης για 14 
ημέρες και να παρακολουθεί στενά την υγεία 
του. 

Η αυστηρή απομόνωση ατόμων ή ομάδων 
τα οποία έχουν μεν εκτεθεί στον ιο αλλά δεν 
έχουν εμφανίσει συμπτώματα, έχει ως σκοπό 
την αποφυγή της διασποράς. Η χρονική 
διάρκεια αυτής της απομόνωσης, είναι ίση με 
το χρόνο επώασης της νόσου, δηλαδή το χρόνο 
ανάμεσα στην τελευταία έκθεση και στο χρόνο 
εμφάνισης των συμπτωμάτων. Στην περίπτωση 
του Covid-19 είναι 14 ημέρες. Θεωρητικά, 
πάντα τα άτομα που εξήλθαν της απομόνωσης, 
δεν μπορούν να μεταδώσουν την νόσο. 

Εάν έρθετε σε επαφή με κρούσμα 
Covid-19

Ως επαφή με κρούσμα Covid- 19 ορίζεται 
η επαφή ενός ανθρώπου που δεν έχει 

συμπτώματα και είχε επαφή ή ενδέχεται να 
είχε επαφή με άτομο θετικό στον Covid-19. 
Στην περίπτωση επαφής με κρούσμα Covid-19, 
ο πολίτης θα πρέπει να παρακολουθεί 
προσεκτικά τα συμπτώματα του και κυρίως 
να θερμομετρείται, από την ημέρα που έγινε 
αντιληπτή η επαφή, μέχρι και για 14 ημέρες 
και σε αυτό το διάστημα θα πρέπει όπως 
προαναφέρθηκε να είναι σε απομόνωση. 

Αυτό πρακτικά σημαίνει πως δεν θα δέχεται 
επισκέψεις και εάν πρόκειται για άτομο που 
χρήζει βοήθειας, θα πρέπει να το υποστηρίζει 
ένα άλλο άτομο που δεν θα ανήκει σε ομάδα 
υψηλού κινδύνου. Εάν στην οικία διαμένουν 
και άλλα άτομα της αυτής οικογένειας, θα 
πρέπει ο ασθενής ή ο δυνητικός φορέας 
να παραμένει σε ξεχωριστό δωμάτιο και οι 
αποστάσεις των κινήσεων να απέχουν πάντα 
κατά τουλάχιστον δύο μέτρα από αυτόν. Μέσα 
στο σπίτι δεν θα πρέπει να υπάρχει επαφή 
μεταξύ των ατόμων και του παθόντα. Η 
διαμονή του ύποπτου περιστατικού, θα πρέπει 
να είναι σε ένα καλά αεριζόμενο δωμάτιο 
χώρο ο οποίος θα διατεθεί αποκλειστικά και 
μόνο για το άτομο αυτό. Οι χώροι της οικίας 
που θα φιλοξενηθεί θα πρέπει επίσης να είναι 
και αυτοί καλά αεριζόμενοι. Πριν και μετά 
από κάθε επαφή με το άτομο αυτό, θα πρέπει 
να γίνεται πολύ σχολαστικό πλύσιμο των 
χεριών με νερό και σαπούνι. Επίσης το ίδιο 
θα πρέπει να γίνεται και πριν και μετά από την 
προετοιμασία φαγητού, πριν από το φαγητό 
και μετά από την τουαλέτα. Στις περιπτώσεις 
αυτές, καλό είναι εκτός από το νερό και το 
σαπούνι, να γίνεται και χρήση αλκοολούχου 
αντισηπτικού διαλύματος. Εννοείται ότι σε 
περίπτωση βήχα ή φταρνίσματος, το στόμα 
και η μύτη μας θα πρέπει να καλύπτονται 
με τον αγκώνα μας ή να φέρουμε μάσκα. 
Οποιοδήποτε υλικό χρησιμοποιήθηκε για 
κάλυψη της μύτης και του στόματος θα πρέπει 
να απορρίπτεται αν είναι μιας χρήσης, ενώ σε 
περίπτωση πολλαπλών χρήσεων (πχ πάνινη 
μάσκα) θα πρέπει να πλένεται σχολαστικά 
σε τακτική βάση πριν χρησιμοποιηθεί ξανά. 
Κατά τη φροντίδα του ατόμου ύποπτου για 
Covid-19 θα πρέπει να αποφεύγεται η επαφή 
με τα σωματικά υγρά του, σάλιο, πτύελα και 
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κόπρανα. Θα πρέπει πάντα να εφαρμόζονται, 
για τον επισκέπτη, γάντια μιας χρήσης και να 
ακολουθεί σχολαστικό πλύσιμο των χεριών 
και αλκοολούχο αντισηπτικό διάλυμα ως 
αναφέρθηκε προηγουμένως. Οποιοδήποτε 
δυνητικά μολυσμένο αντικείμενο όπως 
πιάτα, ποτήρια, μαχαιροπήρουνα, πετσέτες, 
σεντόνια θα πρέπει να πλένονται σε υψηλή 
θερμοκρασία με νερό και σαπούνι προτού 
επαναχρησιμοποιηθούν. Οι επιφάνειες και 
τα αντικείμενα του δωματίου θα πρέπει 
να καθαρίζονται και να απολυμαίνονται 
καθημερινά με απορρυπαντικό ή σαπούνι, στη 
συνέχεια ξέπλυμα και μετά απολύμανση με 
διάλυμα οικιακής χλωρίνης σε αναλογία 1 προς 
10. Η τουαλέτα θα πρέπει να απολυμαίνεται 
με τον ίδιο τρόπο. 

Ομάδες υψηλού κινδύνου 
Ως ομάδα υψηλού κινδύνου χαρακτη-

ρίζονται ηλικιωμένοι καθώς και άτομα 
οποιασδήποτε ηλικίας που έχουν κάποιο 
σοβαρό υποκείμενο νόσημα οξέος ή χρονίως 
καρδιαγγειακό νόσημα, πνευμονοπάθεια, 
σακχαρώδη διαβήτη, ανοσοανεπάρκεια και 
κακοήθη νοσήματα. Τα άτομα αυτά θα πρέπει 
να εμφανίσουν ιδιαίτερη προσοχή στην πιστή 
εφαρμογή όλων των οδηγιών της πολιτείας 
όπως αυτές εκπορεύονται από την Γενική 
Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας με έμφαση 
σε συγκεκριμένα σημεία. Θα πρέπει να 
αποφύγουν οποιαδήποτε επαφή με άτομα με 
συμπτωματολογία λοίμωξης του αναπνευστικού 
συστήματος, ακόμη και ήπια. Θα πρέπει 
επίσης να αποφευχθούν όλα τα ταξίδια. Να 
εφαρμόζεται σε κάθε περίπτωση η σχολαστική 
υγιεινή των χεριών όπως περιγράφηκε 
παραπάνω και να μην γίνεται επαφή των 
χεριών με την περιοχή του προσώπου (μάτια, 
μύτη και στόμα) καθώς αποτελεί μέγιστο 
κίνδυνο άμεσης επαφής με τους βλεννογόνους 
και εισπνοής του ιού που ενδεχομένως έχει 
βρεθεί στα χέρια ενός ανθρώπου από κάτι 
που έχει πιάσει ή ακουμπήσει. Η φαρμακευτική 
αγωγή την οποία λαμβάνουν για τα χρόνια 
προβλήματα που αντιμετωπίζουν, θα πρέπει 
να συνεχίσει να λαμβάνεται κανονικά, χωρίς 
καμία διακοπή και σε περίπτωση οιασδήποτε 

απορίας ή προβλήματος να γίνεται επικοινωνία 
με τον θεράποντα ιατρό για διευκρινήσεις. Δεν 
θα πρέπει τα άτομα αυτά να επισκέπτονται 
ασθενείς και νοσηλευτικά ιδρύματα παρά 
μόνο για πολύ σοβαρούς λόγους. Σε εμφάνιση 
συμπτωμάτων στο αναπνευστικό, θα πρέπει να 
γίνεται επικοινωνία με τον θεράποντα ιατρό 
τους. 

Νόσηση στα παιδιά
Παρά το γεγονός ότι τα παιδιά έχουν τις 

ίδιες πιθανότητες να μολυνθούν από τον 
Covid-19, έχουν πολύ μικρότερες πιθανότητες 
να εμφανίσουν σοβαρά συμπτώματα σε 
σχέση με έναν ενήλικα. Σε μελέτη βέβαια 
από Αμερικανούς και Κινέζους επιστήμονες, 
διαπιστώθηκε ότι τα παιδιά κάτω των δέκα ετών 
που εκτίθενται στον ιό, έχουν σχεδόν τον ίδιο 
κίνδυνο να μολυνθούν και αυτά, όσο έχουν και 
οι μεγαλύτεροι άνθρωποι. Από τα μικρά παιδιά 
που περιλαμβάνονταν στην ομάδα των στενών 
επαφών των ασθενών, το 7% διαγνώστηκαν 
στη συνέχεια με τον ιό, έναντι 8% μεταξύ των 
ατόμων μεγαλύτερης ηλικίας. Η μελέτη βρήκε 
επίσης ότι όσοι ζουν στο ίδιο σπίτι με κάποιον 
που έχει κολλήσει τον κορωνοϊό και συνεπώς 
έχουν έλθει σε στενή επαφή μαζί του, έχουν 
περίπου έξι φορές μεγαλύτερη πιθανότητα 
να μολυνθούν και αυτοί, σε σύγκριση με 
όσους είχαν επαφή με τον ασθενή, αλλά 
δεν συμβίωναν μαζί του. Συνεπώς η πρώτη 
σαφής ένδειξη είναι ότι τα παιδιά είναι εξίσου 
ευάλωτα με τους ενηλίκους και το γεγονός 
ότι δεν έχουν εμφανιστεί μαζικά κρούσματα 
σε παιδιά οφείλεται αφ’ ενός στο γεγονός ότι 
τα σχολεία είναι κλειστά και αφ ετέρου ότι εν 
γένει τα συμπτώματα των παιδιών είναι ήπια. 
Τα παιδιά βέβαια δεν έχουν την πιθανότητα να 
νοσήσουν σοβαρά αλλά παρόλα αυτά έχουν 
την ίδια πιθανότητα να μεταδώσουν την νόσο 
στις υπόλοιπες ομάδες πληθυσμού και κυρίως 
στις ευπαθείς ομάδες. Αυτή η μελέτη αποτελεί 
και το βασικό επιχείρημα για το κλείσιμο 
των σχολείων ως αποτελεσματικό μέτρο 
περιορισμού της νόσου. 5

5 https://www.hopkinsallchildrens.org/Patients-Families/
Coronavirus-(COVID-19)
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Ύποπτα κρούσματα και ταξινόμηση 
τους 

Κατά τη διάρκεια της πορείας της επιδημίας 
οι ορισμοί όσον αφορά τα ύποπτα κρούσματα 
ενδέχεται να τροποποιηθούν. Με βάση τις μέχρι 
τώρα οδηγίες του ΕΟΔΥ και του Ευρωπαϊκού 
Κέντρου Ελέγχου Νοσημάτων (ECDC- European 
Center of Disease Prevention and Control) ως 
ύποπτα κρούσματα είναι: Οι ασθενείς με οξεία 
λοίμωξη του αναπνευστικού (αιφνίδια έναρξη 
νόσου, με τουλάχιστον ένα από τα συμπτώματα: 
βήχα, φαρυγγαλγία, δύσπνοια), με ή χωρίς 
ανάγκη νοσηλείας και τουλάχιστον ένα από τα 
παρακάτω επιδημιολογικά κριτήρια, εντός των 
τελευταίων 14 ημερών πριν από την έναρξη 
των συμπτωμάτων: στενή επαφή με πιθανό 
ή επιβεβαιωμένο κρούσμα λοίμωξης από 
Covid- 19 ή ιστορικό ταξιδιού σε περιοχές όπου 
θεωρείται ότι υπάρχει συνεχιζόμενη μετάδοση 
λοίμωξης από Covid-19 στην κοινότητα. Επίσης 
εργασία ή επίσκεψη σε δομή παροχής φροντίδας 
υγείας όπου αντιμετωπίζονταν ασθενείς με 
λοίμωξη από Covid-19. Τα περιστατικά σε σχέση 
με την θετικότητα ή μη του εργαστηριακού 
test χαρακτηρίζονται ως ‘αδιευκρίνιστο’ 
εάν δεν έχουμε αποτελέσματα, ‘θετικό’ στην 
περίπτωση που υπάρχει μεν θετικότητα με 
εργαστηριακή μέθοδο ανίχνευσης ιών που 
ανήκουν στους κορωνοϊους άλλα όχι ειδικά 
για τον Covid-19, ‘επιβεβαιωμένο κρούσμα’ 
και άτομο με ‘εργαστηριακά επιβεβαιωμένη 
λοίμωξη’ ανεξάρτητα από την παρουσία 
κλινικών συμπτωμάτων και σημείων. Με τον 
όρο ‘στενή επαφή’ ονομάζεται ένα άτομο με 
διαμονή στην ίδια οικία με ασθενή με λοίμωξη 
από Covid-19, επίσης σε στενή επαφή με άτομο 
ή σε κλειστό χώρο με άτομο με λοίμωξη. Επίσης 
επαγγελματίας υγείας ή άτομο που παρείχε 
άμεση φροντίδα σε ασθενή με λοίμωξη από 
Covid-19 ή σε εργαστήριο που διαχειρίζεται 
κλινικά δείγματα ασθενών με λοίμωξη. Στην ίδια 
κατηγορία ανήκουν και συνταξιδιώτες στο ίδιο 
αεροσκάφος σε απόσταση δύο σειρών σε κάθε 
κατεύθυνση από ασθενή με λοίμωξη Covid-19, 
άτομα που ταξίδευαν μαζί ή φρόντισαν τον 
ασθενή καθώς και μέλη του πληρώματος. 
Ακόμη και όλοι οι επιβάτες της πτήσης μπορεί να 
θεωρηθούν στενές επαφές. 

Πότε γίνεται έλεγχος για τον Covid-19
Από τις οδηγίες το ΕΟΔΥ έχει γίνει 

κατανοητό πλέον ότι εάν κάποιος παρουσιάσει 
συμπτώματα κυρίως βήχα, πυρετό, δυσκολία 
στην αναπνοή αφ’ ενός το πρώτο βήμα είναι 
η απόλυτη απομόνωση και αφ’ ετέρου να 
γίνεται επικοινωνία με τον προσωπικό ιατρό 
ενός εκάστου. Σε έλεγχο για πιθανό θετικό 
περιστατικό υποβάλλονται, ασθενείς με Σοβαρή 
Οξεία Λοίμωξη του Αναπνευστικού που χρήζουν 
νοσηλείας ή που ήδη νοσηλεύονται.

•	 Όσοι είναι νοσηλευόμενοι ή 
φιλοξενούμενοι σε μονάδες ηλικιωμένων 
ή χρονίως πασχόντων που εκδηλώνουν 
οξεία λοίμωξη του αναπνευστικού με τα ίδια 
συμπτώματα. 

•	 Το προσωπικό υπηρεσιών υγείας που 
εκδηλώνουν οξεία λοίμωξη του αναπνευστικού 
με πυρετό. 

•	 Οι ηλικιωμένοι (> 70 έτη) ή άτομα 
με σοβαρή χρόνια υποκείμενη νόσο (π.χ. 
χρόνια πνευμονοπάθεια, χρόνια καρδιαγγειακό 
νόσημα, σακχαρώδης διαβήτης, σοβαρή 
ανοσοκαταστολή, κακοήθη νοσήματα) που 
εκδηλώνουν οξεία λοίμωξη του αναπνευστικού 
με πυρετό και βήχα ή δύσπνοια. 

Θα πρέπει επίσης να γίνει κατανοητό ότι 
όταν ο εργαστηριακός έλεγχος για Covid-19 
είναι αρνητικός, σημαίνει ότι ο ιός αυτός δεν 
ανιχνεύεται στο δείγμα. Αυτό μπορεί να συμβεί 
στα αρχικά στάδια της νόσου. Στη συμπτωματι-
κή φάση και όσο η νόσος εξελίσσεται ο εργα-
στηριακός έλεγχος μπορεί να θετικοποιηθεί. Σε 
περίπτωση ασθενή με συμπτωματολογία συμ-
βατή με λοίμωξη από νέο κορωνοϊό Covid-19, 
ο οποίος υποβλήθηκε σε εργαστηριακό έλεγ-
χο και είναι αρνητικός, η νόσος αποδίδεται σε 
άλλο αίτιο και όχι σε Covid-19. Δεν αποκλείεται 
λοιπόν κάποιος να έχει λοίμωξη από Covid-19 
και να έχει αρνητική εξέταση. 

Η μάσκα και ο ρόλος της
Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό 

Υγείας, (Π.Ο.Υ-W.H.O) η χρήση μάσκας 
συνιστάται σε άτομα που εμφανίζουν 
αναπνευστικά συμπτώματα (βήχα ή φτέρνισμα) 
ή σε ασθενείς με ήπια συμπτώματα και 
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υποψία λοίμωξης με Covid-19 ή σε άτομα 
που φροντίζουν ασθενείς για τους οποίους 
υπάρχει η υποψία λοίμωξης με Covid-19. 
Συγκεκριμένα οι μάσκες είναι αποτελεσματικές 
όταν χρησιμοποιούνται σε συνδυασμό με συχνό 
σχολαστικό πλύσιμο των χεριών με σαπούνι 
και νερό και αλκοολούχο διάλυμα. Επίσης εάν 
κάποιος φορά μια μάσκα θα πρέπει να γνωρίζει 
πώς να τη χρησιμοποιήσει και να την απορρίψει 
με τον σωστό τρόπο.6

Οι ειδικοί τονίζουν ότι η λανθασμένη 
χρήση μάσκας είναι δυνητικά επικίνδυνη 
για την υγεία του γενικού πληθυσμού. Για το 
θέμα αυτό ο Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας 
Υγείας (ΕΟΔΥ) και ο ΠΟΥ (WHO) τονίζουν ότι 
αφ΄ενός ο τρόπος της εφαρμογής της απλής 
χειρουργικής μάσκας είναι ένας και αποτελεί 
ένα φυσικό φραγμό σε υγρά και μεγάλα 
σταγονίδια του αναπνευστικού. Η μάσκα θα 
πρέπει να εφαρμόζεται σε κάθε περίπτωση 
που υπάρχει λοίμωξη του αναπνευστικού, σε 
κάθε άτομο που φροντίζει ασθενή με λοίμωξη 
αναπνευστικού καθώς και σε περιπτώσεις 
επίσκεψης σε χώρους παροχής υπηρεσιών 

6 https:/ /www.who.int/emergencies/diseases/novel-
coronavirus-2019/advice-for-public/when-and-how-to-
use-masks

υγείας στην διάρκεια της πανδημίας.

Πως εφαρμόζεται σωστά η μάσκα
Αρχικά θα πρέπει να επιλεγεί το σωστό 

μέγεθος μάσκας. Πριν από την εφαρμογή 
της θα πρέπει να έχουν ακολουθηθεί οι 
ίδιες συνθήκες υγιεινής που αναφέρθηκαν. 
Η εφαρμογή της μάσκας θα πρέπει να είναι 
σταθερή στο πρόσωπο ώστε να καλύπτει 
πλήρως τη μύτη, το στόμα και το πηγούνι χωρίς 
να αφήνει κενά. Στην ράχη της μύτης υπάρχει 
συνήθως ένα μεταλλικό στοιχείο το οποίο θα 
πρέπει να πιέζεται για καλύτερη εφαρμογή της 
μάσκας. Αρχικά η μάσκα ασφαλίζεται με τα 
κορδόνια στο πίσω μέρος της κεφαλής και του 
λαιμού. Εάν πρόκειται για μάσκα με ελαστικούς 
βρόχους αυτοί θα διέλθουν πίσω από τα αυτιά. 
Η μάσκα καλό θα είναι να μην έχει επαφή με 
τα χέρια μας αφού την τοποθετήσουμε, αλλιώς 
θα πρέπει να πλένονται σχολαστικά εάν συμβεί 
και την ακουμπήσουμε. Για να αφαιρέσουμε 
τη μάσκα λύνουμε πρώτα τα κάτω κορδόνια 
και μετά τα επάνω. Εάν πρόκειται για μάσκα 
με ελαστικούς βρόχους αφαιρούμε τη μάσκα 
και από τους δύο βρόχους μαζί. Τη μάσκα την 
απορρίπτουμε σε ειδικό κάδο για μολυσματικά 
αντικείμενα. Στη συνέχεια εφαρμόζουμε 
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την ίδια σχολαστική υγιεινή για τα χέρια 
μας όπως αναφέρθηκε. Τη μάσκα δεν την 
επαναχρησιμοποιούμε σε καμιά περίπτωση 
εάν είναι μιας χρήσης. Σε περίπτωση που είναι 
πολλαπλών χρήσεων θα πρέπει να πλένεται 
σχολαστικά σε υψηλή θερμοκρασία προτού την 
χρησιμοποιήσουμε ξανά. 

Η χρήση γαντιών δεν ενδείκνυται σε καμία 
περίπτωση από το γενικό πληθυσμό. Τα γάντια 
χρησιμοποιούνται αποκλειστικά από τους 
επαγγελματίες υγείας και από όσους φροντίζουν 
άτομα με λοίμωξη από Covid-19. Ο λόγος είναι 
απλός. Στην περίπτωση που χρησιμοποιούνται 
γάντια υπάρχει σχετική χαλάρωση των 
διαδικασιών σχολαστικού ελέγχου και 
προσοχής που αφορούν την καθημερινότητα 
μας διότι υπάρχει η ψευδαίσθηση ότι με τα 
γάντια είμαστε προφυλαγμένοι. Όμως κάτι 
τέτοιο δεν ισχύει. Τα γάντια έρχονται σε επαφή 
και αποικίζονται με τον ιο όπως και τα χέρια μας. 
Τα γάντια όμως δυνητικά μπορεί να σχιστούν 
ή να έχουν οδούς μη ορατές, με αποτέλεσμα 
να κινδυνεύουμε πολύ περισσότερο από όσο 
χωρίς γάντια. Κατά μέσο όρο ακουμπάμε το 
πρόσωπο μας από 3 έως 25 φορές ανά ώρα. 
Φανταστείτε να γίνεται ασυναίσθητα αυτό ενώ 
φοράμε τα ίδια γάντια. Σε αντίθετη περίπτωση 

τα χέρια μας είναι εφικτό να τα πλένουμε όσο 
πιο συχνά. Δεν υπάρχει ο ψευδής εφησυχασμός 
που προσφέρει η χρήση γαντιών. 

Είναι ασφαλής η λήψη πακέτων ή 
δεμάτων από περιοχές με κυκλοφορία 
του ιού στην κοινότητα;

Ο ιός δεν επιβιώνει για μεγάλο χρονικό 
διάστημα σε επιφάνειες. Συνεπώς ο κίνδυνος 
μετάδοσης του μέσα από προϊόντα και πακέτα 
που έχουν ταξιδέψει για ημέρες μέσα σε 
θερμοκρασία περιβάλλοντος είναι μικρή. Οι 
ιοί αυτοί μεταδίδονται με σταγονίδια και με το 
αναπνευστικό. 

Θεραπεία – Εμβολιασμός
Δεν υπάρχει ειδική θεραπεία για τη νόσο. 

Η θεραπεία είναι συμπτωματική με στόχο την 
ανακούφιση των συμπτωμάτων. (π.χ. πυρετός, 
δυσκολία στην αναπνοή). Εχουν παρόλα αυτά γίνει 
αρκετές μελέτες και γίνονται καθημερινά ακόμη 
με σκοπό να αποδειχθεί δραστικότητα φαρμάκων 
έναντι του Covid-19. Στην εμπειρική θεραπεία 
σήμερα χρησιμοποιούνται αντιιϊκά: ιντερφερόνη 
α (IFN-α) υπό μορφή εισπνοών, lopinavir/
ritonavir, φωσφορική χλωροκίνη, ριμπαβιρίνη 
και arbidol (ευρέως φάσματος αντιιϊκό).



ΤΕΎΧΟΣ 611-ΤΟΜΟΣ 180 | Ναυτική Επιθεώρηση  37

Εμβόλιο έναντι του ιού
Δεν υπάρχει προς το παρόν διαθέσιμο 

εμβόλιο για το COVID-19, γι΄αυτό έχει μεγάλη 
σημασία η έγκαιρη διάγνωση και η εφαρμογή 
μέτρων πρόληψης της διασποράς της νόσου. 
Φαρμακευτικές εταιρείες σε όλο τον κόσμο 
βρίσκονται σε φάση κλινικών δοκιμών για 
την παρασκευή αποτελεσματικού εμβολίου. Η 
βασική στρατηγική εμβολιασμού έγκειται στην 
έγχυση ιϊκών αντιγόνων στον οργανισμό, ώστε 
να ενεργοποιηθεί η ανοσιακή απόκριση από 
πλευράς του οργανισμού και στη συνέχεια η 
ανοσιακή μνήμη. Το αποτέλεσμα θα είναι να 
‘θυμάται’ ο οργανισμός την έκθεση του στο 
αντιγόνο του ιού και σε περίπτωση επαφής 
με τον ιο να αντιδράσει δυναμικά και να τον 
καταπολεμήσει. Επίσης δοκιμάζεται η έγχυση 
κατακερματισμένου γενετικού υλικού του ιού 
στον οργανισμό, το οποίο θα χρησιμοποιήσει 
τους μηχανισμούς του για να παράξει τις 
πρωτεϊνες του ιού και στην συνέχεια να 
ακολουθήσει η ίδια διαδικασία απάντησης 
του οργανισμού. Με άλλο τρόπο αυτό γίνεται 
προσπάθεια να επιτευχθεί μέσω ασθενών 
που έχουν ιαθεί. Έτσι εφ όσον έχουν ήδη 
αντισώματα στον οργανισμό τους είναι εφικτό 
να τα χρησιμοποιήσουμε ως φάρμακο για τους 
βαρέως πάσχοντες. 

Χλωροκίνη
Η χλωροκίνη έχει χρησιμοποιηθεί με 

επιτυχία στην ελονοσία και σε ορισμένες 
ρευματικές παθήσεις. Στην παρούσα φάση έχει 
δείξει ενθαρρυντικά αποτελέσματα σύμφωνα 
με μελέτη η οποία δημοσιεύθηκε πρόσφατα 
μετά από μελέτη στην Κίνα. Η φωσφορική 
χλωροκίνη μείωσε τη διάρκεια της λοίμωξης, 
μείωσε τις ημέρες της παρουσίας του ιού στο 
αίμα, βελτίωσε την πνευμονική λειτουργία και 
βελτίωσε την έκβαση της πνευμονίας σε σχέση 
με εικονικό φάρμακο σε δείγμα 100 ασθενών. 
Ο διευθυντής του Μεσογειακού Ινστιτούτου 
Μολυσματικών Ασθενειών της Μασσαλίας και η 
διεθνής επιστημονική κοινότητα είναι αισιόδοξη 
για τις αντιφλεγμονώδεις και αντιικές ιδιότητες της 
χλωροκίνης. Η χλωροκίνη είναι ένα σχετικά φτηνό 
φάρμακο και άμεσα διαθέσιμο σε όλο τον κόσμο.

 

Απαντήσεις σε αναληθείς ή 
ανακριβείς απόψεις σχετικά με 

τον Covid-197

Τα 5G δίκτυα κινητής τηλεφωνίας 
δεν μπορούν να εξαπλώσουν τον 
COVID-19

Οι ιοί δεν ταξιδεύουν σε ραδιοκύματα/
δίκτυα κινητής τηλεφωνίας. Ο Covid-19 
εξαπλώνεται σε πολλές χώρες που δεν έχουν 
5G δίκτυα κινητής τηλεφωνίας.Το COVID-19 
μεταδίδεται μέσω σταγονιδίων αναπνοής όταν 
ένα μολυσμένο άτομο βήχει, φτερνίζεται ή 
μιλάει.

Εκθέτοντας τον εαυτό σας στον ήλιο 
ή σε θερμοκρασίες υψηλότερες από 
25οC δεν εμποδίζει τη νόσο του 
κορωνοϊού(COVID-19)

Για την μόλυνση με COVID-19 δεν έχει 
σημασία πόσο ηλιόλουστη ή ζεστή είναι η 
ημέρα. Χώρες με ζεστό καιρό έχουν αναφέρει 
κρούσματα COVID-19. Για να προστατεύσετε 
τον εαυτό σας, βεβαιωθείτε ότι καθαρίζετε τα 
χέρια σας συχνά και καλά και αποφύγετε να 
αγγίζετε τα μάτια, το στόμα και τη μύτη σας.

Μπορείτε να αποθεραπευτείτε από τη 
νόσο του κορωνοϊού (COVID-19) 
Η λοίμωξη με τον ιό δεν σημαίνει ότι 
θα το έχετε για μια ζωή.

Οι περισσότεροι από τους ανθρώπους 
που νοσούν από COVID-19 μπορούν να 
αποθεραπευτούν πλήρως. Οι περισσότεροι 
ασθενείς αναρρώνουν χάρη στην υποστηρικτική 
φροντίδα και μόνο. Ορισμένοι χρήζουν και 
νοσηλείας. 

Τα πιο κοινά συμπτώματα του COVID-19 
είναι ο ξηρός βήχας, η κόπωση και ο πυρετός. 
Μερικοί άνθρωποι μπορεί να αναπτύξουν πιο 
σοβαρές μορφές της νόσου, όπως η πνευμονία. 
Ο καλύτερος τρόπος για να επιβεβαιώσετε εάν 
έχετε τον ιό που παράγει τη νόσο COVID-19 
είναι με εργαστηριακό έλεγχο.  Δεν μπορείτε 
να το επιβεβαιώσετε με αυτή την άσκηση 

7 https:/ /www.who.int/emergencies/diseases/novel-
coronavirus-2019/advice-for-public/myth-busters
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αναπνοής, η οποία μπορεί ακόμη και να είναι 
επικίνδυνη.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Εάν είσαι σε θέση να κρατήσεις 
την αναπνοή σου για 10 δευτερόλεπτα ή 
περισσότερο χωρίς βήχα ή αίσθημα δυσφορίας 
δεν σημαίνει ότι είστε ελεύθεροι από τη νόσο 
του coronavirus (COVID-19) ή οποιαδήποτε 
άλλη ασθένεια των πνευμόνων. 

Ο κρύος καιρός και το χιόνι δεν 
μπορούν να σκοτώσουν το νέο 
coronavirus.

Δεν υπάρχει κανένας λόγος να πιστεύουμε 
ότι ο κρύος καιρός μπορεί να σκοτώσει το 
νέο κορωνοϊό ή άλλες ασθένειες. Η κανονική 
θερμοκρασία του ανθρώπινου σώματος 
παραμένει γύρω στους 36,5°C έως 37°C, 
ανεξάρτητα από την εξωτερική θερμοκρασία ή 
τις καιρικές συνθήκες. Ο πιο αποτελεσματικός 
τρόπος για να προστατευτείτε από τον νέο 
κορωνοϊό είναι ο σχολαστικός καθαρισμός των 
χεριών σας όπως αναφέρθηκε ήδη. 

Η λήψη θερμού λουτρού δεν αποτρέπει 
τη νέα ασθένεια coronavirus

Με ένα ζεστό μπάνιο δεν σημαίνει ότι 
δεν θα νοσήσετε από COVID-19. Η κανονική 
θερμοκρασία του σώματός σας παραμένει 
γύρω από 36.5°C σε 37°C, ανεξάρτητα από 
τη θερμοκρασία του λουτρού ή του ντους σας. 
Στην πραγματικότητα, λαμβάνοντας ένα ζεστό 
μπάνιο με εξαιρετικά ζεστό νερό μπορεί να 
είναι επιβλαβής, καθώς μπορεί να σας κάψει. 
Ο καλύτερος τρόπος για να προστατευτείτε 
από το COVID-19 είναι να καθαρίζετε συχνά τα 
χέρια σας. Με αυτόν τον τρόπο εξαλείφετε τους 
ιούς που μπορεί να είναι στα χέρια σας και να 
αποφύγετε τη μόλυνση που θα μπορούσε να 
συμβεί από τότε αγγίζοντας τα μάτια, το στόμα 
σας, και τη μύτη.

Ο νέος κορωνοϊός δεν μπορεί να 
μεταδοθεί μέσω τσιμπημάτων 
κουνουπιών.

Μέχρι σήμερα δεν υπάρχουν πληροφορίες 
ούτε στοιχεία που να δείχνουν ότι ο νέος 
κορωνοϊός θα μπορούσε να μεταδοθεί από 
τα κουνούπια. Ο νέος κορωνοϊός είναι ένας 

αναπνευστικός ιός που εξαπλώνεται κυρίως 
μέσω σταγονιδίων που παράγονται όταν ένα 
μολυσμένο άτομο βήχει ή φτερνίζεται, ή μέσω 
σταγονιδίων σάλιου ή απαλλαγής από τη μύτη. 

Είναι τα στεγνωτήρια χεριών 
αποτελεσματικά στη θανάτωση του 
νέου coronavirus?

Όχι. Τα αυτόματα στεγνωτήρια χεριών 
δεν είναι αποτελεσματικά στη θανάτωση 
του Covid-19. Για να προστατευτείτε από 
τον ιό, θα πρέπει να καθαρίζετε συχνά τα 
χέρια σας σχολαστικά με σαπούνι και νερό. 
Μόλις καθαριστούν τα χέρια σας, πρέπει να 
τα στεγνώσετε είτε με πετσέτα είτε με θερμό 
στεγνωτήρα αέρα.

Μπορεί ένας λαμπτήρας υπεριώδους 
απολύμανσης να σκοτώσει τον νέο 
κορωνοϊό;

Οι λαμπτήρες UV δεν πρέπει να 
χρησιμοποιούνται για την αποστείρωση των 
χεριών ή άλλων περιοχών του δέρματος, 
καθώς η υπεριώδης ακτινοβολία μπορεί να 
προκαλέσει σοβαρό ερεθισμό του δέρματος

Πόσο αποτελεσματικοί είναι οι 
θερμικοί σαρωτές στην ανίχνευση 
ανθρώπων που έχουν μολυνθεί με το 
νέο κορωνοϊό;

Οι θερμικοί σαρωτές είναι αποτελεσματικοί 
στην ανίχνευση των ανθρώπων που έχουν 
αναπτύξει πυρετό (δηλαδή έχουν υψηλότερη 
από την κανονική θερμοκρασία του σώματος), 
λόγω της μόλυνσης με το νέο κορωνοϊό.
Ωστόσο, δεν μπορούν να ανιχνεύσουν άτομα 
που έχουν μολυνθεί, αλλά δεν είναι ακόμη 
άρρωστοι με πυρετό. 

Μπορεί ο ψεκασμός αλκοόλ ή χλωρίου 
σε όλο το σώμα σας σκοτώσει το νέο 
κορωνοϊό;

Όχι. Ψεκασμός αλκοόλ ή χλώριο σε όλο 
το σώμα σας δεν θα σκοτώσει τους ιούς που 
έχουν ήδη εισέλθει στο σώμα σας. Ο ψεκασμός 
τέτοιων ουσιών μπορεί να είναι επιβλαβής 
για τα ρούχα ή τους βλεννογόνους (π.χ. 
μάτια, στόμα). Πρέπει να γνωρίζετε ότι τόσο 



ΤΕΎΧΟΣ 611-ΤΟΜΟΣ 180 | Ναυτική Επιθεώρηση  39

το αλκοόλ όσο και το χλώριο μπορεί να είναι 
χρήσιμα για την απολύμανση των επιφανειών, 
αλλά πρέπει να χρησιμοποιούνται σύμφωνα με 
τις κατάλληλες συστάσεις.

Τα εμβόλια κατά της πνευμονίας σας 
προστατεύουν από το νέο κορωνοϊό;

Όχι. Τα εμβόλια κατά της πνευμονίας, όπως 
το πνευμονιοκοκκικό εμβόλιο και το εμβόλιο 
αιμόφιλου γρίπης Τύπου Β (Hib), δεν παρέχουν 
προστασία από τον νέο κορωνοϊό.

Ο ιός είναι τόσο νέος και διαφορετικός που 
χρειάζεται το δικό του εμβόλιο. Οι ερευνητές 
προσπαθούν να αναπτύξουν ένα εμβόλιο κατά 
του Covid-19. 

Μπορεί εάν κάποιος ξεπλένει τακτικά 
τη μύτη με ορό βοηθήσει στην πρόληψη 
της μόλυνσης με το νέο κορωνοϊό?

Όχι. Δεν υπάρχουν στοιχεία ότι η τακτική 
έκπλυση της μύτης με ορό έχει προστατεύσει 
τους ανθρώπους από τη μόλυνση με το νέο 
κορωνοϊό.Υπάρχουν κάποια περιορισμένα 
στοιχεία ότι η τακτική έκπλυση της μύτης με 
αλατούχο ορίζοντα μπορεί να βοηθήσει τους 
ανθρώπους να ανακάμψουν πιο γρήγορα από 
το κοινό κρυολόγημα. 

Μπορεί η κατανάλωση σκόρδου να 
βοηθήσει στην πρόληψη της μόλυνσης 
με το νέο κορωνοϊό?

Το σκόρδο είναι μια υγιεινή τροφή που 
μπορεί να έχει κάποιες αντιμικροβιακές 
ιδιότητες. Ωστόσο, δεν υπάρχουν στοιχεία 
από την τρέχουσα επιδημία ότι η κατανάλωση 
σκόρδου έχει προστατεύσει τους ανθρώπους 
από το νέο κορωνοϊό.

Μήπως ο νέος κορωνοϊός επηρεάζει 
μόνο τους ηλικιωμένους;

Οι άνθρωποι όλων των ηλικιών μπορούν 
να μολυνθούν από τον νέο κορωνοϊό. Οι 
ηλικιωμένοι, και τα άτομα με προϋπάρχουσες 
ιατρικές παθήσεις (όπως το άσθμα, ο διαβήτης, 
οι καρδιακές παθήσεις) φαίνεται να είναι πιο 
ευάλωτα στο να αρρωστήσουν σοβαρά από 
τον ιό.

Ο ΠΟΥ συμβουλεύει ανθρώπους όλων των 

ηλικιών να λάβουν μέτρα για να προστατευθούν 
από τον ιό, για παράδειγμα ακολουθώντας 
την καλή υγιεινή των χεριών και την καλή 
αναπνευστική υγιεινή.

Είναι τα αντιβιοτικά αποτελεσματικά 
στην πρόληψη και τη θεραπεία του 
νέου κορωνοϊού?

Όχι, τα αντιβιοτικά δεν λειτουργούν 
ενάντια στους ιούς, μόνο τα βακτηρίδια.Ο 
νέος κορωνοϊός είναι ιός και ως εκ τούτου, τα 
αντιβιοτικά δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται 
ως μέσο πρόληψης ή θεραπείας.Ωστόσο, εάν 
νοσηλεύεστε για το Covid-19, μπορεί να λάβετε 
αντιβιοτικά επειδή είναι πιθανή μια επιπλέον 
λοίμωξη από κάποιο βακτήριο. 

Η αντιμετώπιση του Covid-19 στο 
Πολεμικό Ναυτικό

Το Πολεμικό Ναυτικό ακολουθώντας τη 
γραμμή του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας 
Υγείας και της χώρας μας ευρύτερα, έλαβε 
έγκαιρα μέτρα πρόληψης και αντιμετώπισης 
του κορωνοϊού, με αποτέλεσμα την μέχρι 
σήμερα εμφάνιση ιδιαίτερα μικρού αριθμού 
κρουσμάτων στο προσωπικό και τις οικογένειες 
του. 

Ειδικότερα τα μέτρα ξεκίνησαν να 
εφαρμόζονται από τα μέσα Φεβρουαρίου 
2020 και περιλάμβαναν μεταξύ άλλων:

 · Καθορισμό κατάλληλης ιατρικής ομάδας 
αρμόδιας για τη διαχείριση κρουσμάτων αλλά 
και εφαρμογής μέτρων πρόληψης του κορω-
νοϊού, με επικεφαλής ανώτατο αξιωματικό του 
Γενικού Επιτελείου Ναυτικού. 

 · Ενεργοποίηση από το Ναυτικό Νοσοκο-
μείο Αθηνών σε επίπεδο εικοσιτετράωρης-συ-
νεχούς λειτουργίας, τηλεφωνικής γραμμής 
ενημέρωσης και λήψης οδηγιών για την αντι-
μετώπιση του κορωνοϊού. 

-  Έκδοση λεπτομερών οδηγιών με γενι-
κές οδηγίες προφύλαξης από τη νόσο. Κατά την 
εξέλιξη της πανδημίας ακολούθησε:

-  Συνεχής επικαιροποίηση και εφαρμο-
γή νέων μέτρων, σύμφωνα με τις ιατρο-φαρ-
μακευτικές και επιστημονικές εξελίξεις αντιμε-
τώπισής της. 
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 · Έκδοση ενημερωτικών αναλυτικών 
οδηγιών ψυχικής διαχείρισης της επιδημίας 
από οικογένειες και παιδιά, σχετιζόμενες με 
τον πολυήμερο εγκλεισμό του συνόλου του 
πληθυσμού στα σπίτια του, προερχόμενες από 
επιστημονικά συμπεράσματα σχετικής έρευνας 
από ομάδα της Ιατρικής Σχολής του Εθν. Καπο-
διστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.  

 · Έκδοση οδηγιών προς το προσωπι-
κό και τους γιατρούς για την ορθή διαχείριση 
κρούσματος εντός και εκτός της Υπηρεσίας.

 · Λειτουργία Ναυτικών Υπηρεσιών και 
μονάδων (πλην Ναυτικού Νοσοκομείου Αθη-
νών και επιχειρησιακών σχηματισμών),με μει-
ωμένο προσωπικό. Για το υπόλοιπο προσωπικό 
εφαρμογή (όπου αυτό είναι εφικτό) εργασία 
από το σπίτι. Πλήρης εκμετάλλευση δυνατότη-
τας διατιθέμενων υποδομών πληροφοριακών 
συστημάτων υποστήριξης συνεργατικών εργα-
λείων και απομακρυσμένης εργασίας κατά τη 
λειτουργία των Ναυτικών Υπηρεσιών και μονά-
δων. 

 · Συνεχείς έλεγχοι από αρμόδιο κλιμάκιο 
ΓΕΝ για αυστηρή τήρηση ατομικών μέτρων υγι-
εινής-επάρκειας/χρήσης όπου απαιτείται των 
ατομικών μέσων προστασίας (μάσκες-γάντια) 
και απολύμανσης. 

 · Προσωρινή αναστολή ακαδημαϊκής εκ-
παίδευσης με φυσική παρουσία-αξιοποίηση με-
θόδων εκπαίδευσης εξ’ αποστάσεως.

 · Προσωρινή διακοπή σταδιοδρομικών 
σχολείων-εξειδίκευσης–επιμόρφωσης στελε-
χών.

 · Απαγόρευση εκτέλεσης τελετών σε 
κλειστούς χώρους. Εκτέλεση τελετών μόνον 
σε εξωτερικούς/ανοικτούς χώρους και με τους 
ελάχιστους δυνατούς συμμετέχοντες.

 · Προσωρινή αναστολή αντιπροσωπει-
ών–συμμετοχής σε εκπαιδεύσεις- αδειών στο 
εξωτερικό.

 · Απαγόρευση συγκεντρώσεων προσω-
πικού-συμμετοχή σε εθιμοτυπικές εκδηλώσεις.

 · Αναστολή στρατιωτικών παρελάσεων. 
 · Χορήγηση αδειών ειδικού σκοπού για 

βοήθεια των εργαζόμενων γονέων και του 
προσωπικού που ανήκει στις ευπαθείς ομάδες 
πληθυσμού. 

 · Απαγόρευση διάθεσης προσωπικού-μέ-
σων και εγκαταστάσεων στο πλαίσιο κοινωνι-
κών δραστηριοτήτων του Π.Ν. 

 · Προσωρινή αναστολή σε διεθνείς δια-
κρατικές ασκήσεις.

 · Καθημερινή απολύμανση εγκαταστάσε-
ων–μέσων μεταφοράς προσωπικού (οχήματα 
και πλοία).

 · Εφαρμογή συνταγογραφήσεων μέσω 
ηλεκτρονικής πλατφόρμας για αποφυγή μετα-
κινήσεων των ασθενών και άσκοπης προσέ-
λευσης τους στα Ναυτικά Νοσοκομεία για το 
σκοπό αυτό.

 · Προσωρινή αναστολή επισκεπτηρίων, 
λειτουργίας εξωτερικών ιατρείων, ειδικών Τμη-
μάτων, τακτικών χειρουργείων και οδοντιατρεί-
ων σε Ναυτικά Νοσοκομεία. 

 · Προσωρινή αναστολή λειτουργίας θε-
ρέτρων, διάθεσης παραθεριστικών οικημάτων 
και φάρων για αναψυχή.

 · Δημιουργική διαχείριση του ελεύθερου 
χρόνου παιδιών και γονέων στο σπίτι, μέσω του 
ιστότοπων του Π.Ν (www.hellenicnavy.gr) και 
ακολούθως του ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΙΔΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙ-
ΔΑΣ ΠΑΙΔΙΩΝ (ΚΕΦΑ) που έχει θεσπίσει το Π.Ν, 
στο πλαίσιο της συνεχούς υποστήριξης των παι-
διών και των οικογενειών τους. Με δεδομένες 
τις δύσκολες συνθήκες του εγκλεισμού στο σπί-
τι λόγω της πανδημίας και για την διευκόλυνση 
και ανακούφιση της ψυχικής πίεσης, καθώς και 
τη συμπαράσταση σε όλη την οικογένεια, ο επι-
σκέπτης στον ιστότοπο του ΚΕΦΑ έχει τη δυνα-
τότητα ενημέρωσης από την ανάρτηση άρθρων, 
προτάσεων και ιδεών από επιστημονική-ιατρική 
ομάδα της Διεύθυνσης Υγειονομικού του ΓΕΝ, για 
δημιουργική διαχείριση του ελεύθερου χρόνου 
παιδιών και γονέων στο σπίτι.

ΕΠΙΛΟΓΟΣ 
Το Πολεμικό Ναυτικό παρά τις δυσκολίες 

και τους κινδύνους από τον covid-19, 
θωρακισμένο με τα απαιτούμενα μέσα 
προστασίας από τον ιό, με υψηλό φρόνημα 
και απολαμβάνοντας τη διαχρονική αγάπη, την 
αμέριστη συμπαράσταση και την εκτίμηση του 
Ελληνικού λαού, συνεχίζει αταλάντευτο την 
αποστολή του και την επιτήρηση και φύλαξη 
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των θαλασσίων συνόρων και των εθνικών 
συμφερόντων της χώρας μας. Το προσωπικό 
του ως υποσύνολο του ελληνικού πληθυσμού, 
αντιμετωπίζει με αισιοδοξία, ψυχραιμία και 
αυτοπεποίθηση την εξέλιξη της πανδημίας, 
προσδοκώντας ότι με την ομόνοια, την 
αλληλοκατανόηση και την αλληλοϋποστήριξη 
που ήδη έχει επιδείξει ο έλληνας, θα σταθούμε 
όρθιοι και σ’ αυτή τη τρικυμία. Το αποδείξαμε 
άλλωστε ως χώρα, αφού η Ελλάδα αποτελεί 
παράδειγμα προς μίμηση στον τομέα ορθής, 
έγκαιρης και αποτελεσματικής αντιμετώπισης 
του covid-19, σε παγκόσμιο επίπεδο.

Από τις γέφυρες, τα Κέντρα Πληροφοριών Μά-
χης και τα μηχανοστάσια των ελληνικών πολεμι-
κών πλοίων που ταξιδεύουν σε όλα τα μήκη και 
πλάτη των θαλασσών,

από τα βάθη της θάλασσας που διασχίζουν 
αθόρυβα τα ελληνικά υποβρύχια και επιχειρούν οι 
Ομάδες Υποβρυχίων Καταστροφών,

από τους ελληνικούς αιθέρες, μέσα από τους 
θαλάμους διακυβέρνησης των ελικοπτέρων και 
των αεροσκαφών ναυτικής συνεργασίας,

από τα έγκατα της γης, μέσα από τους Θαλά-
μους Επιχειρήσεων και τα Στρατηγεία Διοίκησης 
και Ελέγχου των ναυτικών δυνάμεων και των 
εναέριων μέσων του Πολεμικού Ναυτικού,  

από τις μοναχικές κατοικίες των φαροφυλάκων 
των φάρων της ελληνικής επικράτειας,

από τις ψηλότερες βουνοκορφές των ελληνι-
κών νησιών, που φιλοξενούν τα ναυτικά παρατη-
ρητήρια

και τέλος από τις Ναυτικές Υπηρεσίες, τους 
Ναυστάθμους και τα Ναυτικά Νοσοκομεία,

ένα είναι το μήνυμα που στέλνουν τα στελέχη 
του Πολεμικού Ναυτικού προς τον ελληνικό λαό 

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
Ο Αντιπλοίαρχος Ιατρός Παναγιώτης Γ. Χουντής γεννήθηκε στην Καλαμάτα το 1970. Απο-
φοίτησε από την ΣΣΑΣ το 1995 και υπηρέτησε διαδοχικά στο ΝΝΑ, τη Φ/Γ Μακεδονία, τη 
Φ/Γ Ψαρά και το ΝΝΣ. Ειδικεύθηκε στη Χειρουργική Θώρακος στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός 
και μετεκπαιδεύθηκε στην Καρδιοχειρουργική τα νοσοκομεία Mount Sinai και Lenox Hill της 
Νέας Υόρκης. Υπηρέτησε ως Επιμελητής στο ΝΝΑ και ως Τμηματάρχης Θεραπευτηρίου στη 
ΣΝΔ (2012-2014). Είναι Διδάκτωρ της Ιατρικής Σχολής ΔΠΘράκης στην Ογκολογία του Θώ-
ρακα με θέμα ‘Μελέτη της έκφρασης της πρωτεϊνης S100 και συσχετισμός της με άλλα μο-
ριακά μονοπάτια που συμμετέχουν στην καρκινογένεση, σε ασθενείς με μη -μικροκυτταρικό  
καρκίνο του πνεύμονα’ (2013) και απόφοιτος της 9ης Διαδικτυακής σειράς ΣΕΘΑ (2019). 
Είναι υποψήφιος Master του Πανεπιστημίου του Plymouth στο πρόγραμμα ‘International 
security and Applied strategy’. Από το 2014 είναι Διευθυντής της Θωρακοχειρουργικής Κλι-
νικής του ΝΝΑ. Έχει πλήθος ανακοινώσεων σε Ελληνικά και Διεθνή συνέδρια και 41 πλήρεις 
δημοσιεύσεις σε Ιατρικά περιοδικά με Impact factor (Pubmed/Medline).

για την απειλή από τον νέο κορωνοιό :

«ΕΜΕΙΣ ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΜΕ ΑΚΑΘΕΚΤΟΙ 
ΤΗΝ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΜΑΣ. ΕΣΕΙΣ ΠΑΡΑΜΕΙΝΕΤΕ 
ΑΣΦΑΛΕΙΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΝΤΑΣ ΤΟΥΣ ΕΑΥΤΟΥΣ 
ΣΑΣ, ΤΙΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΣΑΣ ΚΑΙ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ 
ΤΗΣ ΠΑΤΡΙΔΑΣ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΣΑΣ. 
Η ΕΛΛΑΔΑ ΠΡΕΠΕΙ, ΚΑΙ ΘΑ ΜΕΙΝΕΙ ΟΡΘΙΑ 
ΟΠΩΣ ΕΜΕΙΝΕ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ. ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ 
ΘΑ ΤΑ ΚΑΤΑΦΕΡΟΥΜΕ».

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το άρθρο αυτό συντάχτηκε 
κατά τη δύσκολη περίοδο της καραντίνας που 
εφαρμόστηκε στη χώρα μας από τέλη Μαρτίου 
έως αρχές Μαΐου 2020 και περιλαμβάνει τα 
μέχρι τότε στοιχεία και εξελίξεις που αφορούν 
στην πανδημία από τον ιό covid-19. H θετική 
εξέλιξη στην πορεία της (χαμηλής) μετάδοσης 
του νέου κορωνοιού στη χώρα μας, οδήγησε 
στη συνέχεια, στην αποδέσμευση ορισμένων 
περιοριστικών μέτρων που εφαρμόστηκαν 
στον πληθυσμό και στη σταδιακή επάνοδο 
στην κανονικότητα (υπό όρους όμως και 
περιορισμούς, καθώς αφενός η απειλή δεν 
εξαλείφθηκε και αφετέρου δεν διατίθεται ακόμη 
φαρμακευτική αγωγή για την αντιμετώπισή 
της).

Ιδιαίτερες ευχαριστίες στη Διοίκηση και στο 
επιτελείο της ΥΙΝ, για τη συνδρομή τους στη 
συγκέντρωση των απαιτούμενων στοιχείων για 
τη συγγραφή του τελευταίου κεφαλαίου του 
άρθρου αυτού, που αφορά στην αντιμετώπιση 
της απειλής του νέου κορωνοιού από το 
Πολεμικό Ναυτικό



Ο Sir Winston Leonard Spencer Churchill 
γεννήθηκε στο παλάτι Blenheim, στο 
Oxfordshire της Αγγλίας, την 30η Νοεμβρίου 
1874. Ήταν απόγονος των δουκών του 
Marlborough, μίας αριστοκρατικής οικογενείας 
στρατιωτικών και πολιτικών, που συνεστήθη, 
το 1702. Ο πατέρας του, Λόρδος Randolph 
Churchill, ήταν μέλος του Κοινοβουλίου, όπως 
και ο παππούς του John Spencer Churchill. 
Η μητέρα του, Jenny Jerome, ανήκε σε μία 
πλούσια αμερικανική οικογένεια. Ο πατέρας 
της Leonard ήταν τραπεζίτης και ιδιοκτήτης της 
εφημερίδος The New York Times. 

Σε ηλικία 2 ετών, ο μικρός Ουΐνστον 
μετακόμισε μαζί με την υπόλοιπη οικογένειά 
του στο Δουβλίνο. Μετά από 4 χρόνια, απέκτησε 
έναν νεότερο αδερφό, που ονομάστηκε Jack. 
Αρχικώς, είχε ιδιωτικό δάσκαλο και βρισκόταν 
υπό την φροντίδα της νταντάς Elizabeth 
Everest. Το 1881, όμως, πήγε εσωτερικός σε 

οικοτροφείο. Το γεγονός αυτό τον αποξένωσε 
πολύ από τους γονείς του, ιδίως από τον πατέρα 
του, με τον οποίο ουδέποτε είχε καλές σχέσεις. 
Στο σχολείο δεν είχε καλές επιδόσεις και η 
συμπεριφορά του ήταν μάλλον προβληματική. 
Δύο χρόνια αργότερα, άλλαξε σχολείο και 
πήγε στη Σχολή Brunswick στο Hove, όπου 
βελτιώθηκαν οι επιδόσεις του. Ωστόσο, η 
συμπεριφορά του παρέμεινε προβληματική. 

Τον Απρίλιο του 1888, εισήλθε στην 
αριστοκρατική Σχολή Harrow, όπου έδειξε για 
πρώτη φορά την αγάπη του για την ιστορία, 
ενώ άρχισε να συγγράφει ποιήματα και άλλα 
κείμενα. Εντούτοις, ο πατέρας του ήταν κάθετα 
αντίθετος, καθώς ήθελε να σκληραγωγηθεί 
για να ακολουθήσει στρατιωτική σταδιοδρομία. 
Κατά βάθος, είναι αμφίβολο κατά πόσον ο 
νεαρός Ουΐνστον ονειρευόταν μία καριέρα 
αξιωματικού. Μολαταύτα, έδωσε δύο φορές 
εξετάσεις αλλά απέτυχε να εισαχθεί στην 

ΟΥΪΝΣΤΟΝ ΤΣΩΡΤΣΙΛ: 
Η ζωή και η δράση ενός 

θιασώτη της ναυτικής ισχύος 
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Βασιλική Στρατιωτική Ακαδημία Sandhurst. 
Τελικώς, το πέτυχε με την τρίτη προσπάθεια 
και ξεκίνησε τις σπουδές του, τον Σεπτέμβριο 
του 1893. Απεφοίτησε σε καλή σειρά, τον 
Δεκέμβριο του 1894. Ήταν πλέον αξιωματικός 
του Ιππικού.

Στις αρχές του επόμενου χρόνου, πέθανε 
ο πατέρας του και λίγο μετά κατετάγη στο 
4ο Σύνταγμα Ουσάρων. Χρησιμοποίησε τις 
διασυνδέσεις της οικογενείας του για να σταλεί 
στην Κούβα, όπου οι γηγενείς πολεμούσαν 
για την ανεξαρτησία τους από την ισπανική 
κυριαρχία. Από εκεί, έστελνε ανταποκρίσεις 
σε μία εφημερίδα του Λονδίνου επί δίμηνο. 
Κατόπιν, πήγε στην Αμερική, για την οποία 
ένιωθε μεγάλο θαυμασμό. Στα τέλη του 1896, 
ο Churchill έφθασε στην Ινδία, όπου παρέμεινε 
επί 1,5 χρόνο, πολεμώντας εναντίον της φυλής 
των Παστούν.

Συνέχισε να στέλνει ανταποκρίσεις στον 
αγγλικό Τύπο, οι οποίες αργότερα εκδόθηκαν 
και σε βιβλίο. Αυτό σημείωσε εμπορική 
επιτυχία και τον έστρεψε προς την συγγραφή. 
Εκείνη την εποχή, αφιέρωσε τον εαυτό του 
και στην ανάγνωση μεγάλων συγγραφέων, 
όπως του Πλάτωνα, του Δαρβίνου και του 
οικονομολόγου Adam Smith, τις ιδέες 
του οποίου θαύμαζε. Σκοπός του ήταν να 
καλύψει τα κενά στην γενικότερη παιδεία, 
που αντιλαμβανόταν και ο ίδιος ότι είχε. Αν 
και υπεστήριζε τις φιλελεύθερες ιδέες στην 
οικονομία, αποδοκίμαζε μετά βδελυγμίας τις 
απόψεις του κόμματος των Φιλελευθέρων για 
την παραχώρηση αυτονομίας στους Ιρλανδούς. 
Τέλος, απεχθανόταν τις σουφραζέτες,1 το 
κίνημα των οποίων χαρακτήριζε «γελοίο». 

Αξίζει να σημειωθεί ότι στις επιστολές προς 
την μητέρα και τον αδερφό του καταδίκαζε 
τις σφαγές αμάχων και τραυματιών, οι οποίες 
ελάμβαναν χώρα στην Ινδία. Μολαταύτα, 
οι αναφορές στην δράση των ανδρών του 
βρεταννικού στρατού «εξαφανίστηκαν» όταν 
οι ανταποκρίσεις του εκδόθηκαν σε βιβλίο. 
Κατόπιν, συμμετείχε στο εκστρατευτικό σώμα 
του Νείλου υπό τον Λόρδο Herbert Kitchener. 

1 Σουφραζέτες ονομάζονταν οι γυναίκες που διεκδικούσαν το 
δικαίωμα ψήφου για το φύλο τους, προ της ψηφίσεως του 
σχετικού νόμου στην Μεγ. Βρεταννία, το 1928.

Εξ αρχής, ο Βρεταννός Λόρδος δεν τον 
συμπάθησε, καθώς πίστευε ότι ο Churchill 
ήθελε να αποκτήσει δόξα, φήμη και μετάλλια, 
δίχως να κοπιάσει. Πάντως, και ο νεαρός 
αξιωματικός αντιπαθούσε τον αρχηγό του, τον 
οποίο επέκρινε για τις βάρβαρες μεθόδους που 
χρησιμοποιούσε κατά των αντιπάλων του.

Κατά τη διάρκεια της παραμονής του στην 
περιοχή, ο Churchill διατήρησε την ιδιότητα του 
ανταποκριτή, περιέγραψε δε την εκστρατεία του 
βρεταννικού στρατού σε ένα πολύ ενδιαφέρον 
βιβλίο υπό τον τίτλο «Ο πόλεμος του ποταμού» 
(Τhe River War). Ένιωθε, όμως, ότι η ζωή του 
στρατιωτικού δεν τον ενδιέφερε. Άλλωστε, 

Το ανάκτορο Blenheim, όπου γεννήθηκε ο Churchill 

Ο Churchill σε ηλικία 6 ετών, το 1881
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μπορούσε να εξασφαλίσει αρκετά χρήματα 
μέσω της συγγραφής. Οι στόχοι του ήταν 
υψηλότεροι και απεφάσισε να ασχοληθεί με 
τα κοινά. Αρχικώς, έθεσε υποψηφιότητα σε 
μία αναπληρωματική εκλογή στο Όλνταμ, όπου 
έχασε για λίγες ψήφους. Το γεγονός αυτό δεν 
τον απογοήτευσε αλλά τον πείσμωσε. 

Λίγο πριν από το ξέσπασμα του Δευτέρου 
Πολέμου των Μπόερς (που ήταν Ολλανδοί 
άποικοι εγκατεστημένοι στον νότο της 
αφρικανικής ηπείρου)2, ο Churchill πήγε στην 
νότια Αφρική για να καλύψει δημοσιογραφικά 
τις εξελίξεις για τις εφημερίδες Daily Mail και 
The Morning Post. Κατά τις πρώτες ημέρες του 
πολέμου, ο συρμός στον οποίο επέβαινε έπεσε 
σε ενέδρα του εχθρού και ο ίδιος, αμυνόμενος, 
αιχμαλωτίσθηκε. Κινδύνευσε να εκτελεστεί 
ως πράκτορας, με μεσολάβηση όμως του 
Louis Botha (ηγέτη των Μπόερς και μετέπειτα 
πρωθυπουργού της Νοτιοαφρικανικής 
Ενώσεως), διασώθηκε και φυλακίστηκε στην 
Πρετόρια. Τον Δεκέμβριο του ιδίου έτους, 
κατόρθωσε να δραπετεύσει και να κατευθυνθεί 
προς το Ντέρμπαν. Επέστρεψε στην πατρίδα του 
ως ήρωας πολέμου και με υψηλή δημοφιλία, 
την οποία εξαργύρωσε στην κάλπη. Το 1900, 
κατήλθε εκ νέου υποψήφιος στο Όλνταμ και 
κέρδισε με την ίδια διαφορά σε ψήφους, με την 
οποία είχε χάσει την προηγούμενη φορά!

2 Ο Πρώτος Πόλεμος των Μπόερς διήρκησε από την 20η Δε-
κεμβρίου 1880 έως την 23η Μαρτίου 1883, ενώ ο Δεύτερος 
Πόλεμος των Μπόερς ξεκίνησε την 11η Οκτωβρίου 1899 
και έληξε την 31η Μαΐου 1902. 

Είχε εκλεγεί με το ψηφοδέλτιο των 
Συντηρητικών, αν και θεωρούσε τον εαυτό του 
φιλελεύθερο εκ πεποιθήσεως. Η συγγραφική 
του ικανότητα του είχε ήδη αποφέρει έσοδα 
10.000 λιρών, γεγονός που τον κατέστησε εν 
πολλοίς αλαζόνα. Είναι γνωστό ότι πίστευε πως 
εδικαιούτο τα καλύτερα που είχε να προσφέρει 
η ζωή. Σε ηλικία 15 ετών, έπειτα από ένα ταξίδι 
με το τρένο, έγραψε: «Δεν θα ταξιδέψω ξανά 
στην 2η θέση, το ορκίζομαι».

Επέστρεψε στην νότια Αφρική και 
συμμετείχε στην λύση της πολιορκίας του 
Λέϊντυσμιθ της Πρετόρια. Στις ανταποκρίσεις 
του, κατέκρινε την σκληρή αντιμετώπιση των 
Μπόερς και πρότεινε τον σύντομο τερματισμό 
των εχθροπραξιών. Μετά την επιστροφή του 
στην Αγγλία, απεφάσισε να παραιτηθεί από τις 
τάξεις των Ενόπλων Δυνάμεων.

Τότε, οι βουλευτές δεν ελάμβαναν μισθό 
και ως εκ τούτου έκανε μία σειρά περιοδειών 
στο εσωτερικό και τις Ηνωμένες Πολιτείες, στις 
οποίες μιλούσε για τις πολεμικές εμπειρίες 
του. Μάλιστα, στην Αμερική συνήντησε τόσο 
τον Πρόεδρο William McKinley όσο και τον 
Αντιπρόεδρο Theodore Roosevelt. Επίσης, πήγε 
στον Καναδά, το Παρίσι, την Μαδρίτη και το 

Η Βασιλική Στρατιωτική Ακαδημία Sandhurst

Ο Churchill φορώντας στολή των Ουσάρων, το 1895
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Γιβραλτάρ. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, συγκέντρωσε 
αρκετά χρήματα. 

Τον Φεβρουάριο του 1901, εκφώνησε τον 
πρώτο του λόγο στην Βουλή των Κοινοτήτων. 
Εξ αρχής, ο Churchill έκανε καλή εντύπωση, 
καθώς προετοίμαζε με επιμέλεια τις ομιλίες 
και τις παρεμβάσεις του. Εντούτοις, είχε ένα 
ελάττωμα, το οποίο σε συνδυασμό με μία 
ψυχολογική αναστολή, δεν του επέτρεπε να 
αγγίξει το άριστο, όπως άλλοι συνάδελφοί 
του. Δεν μπορούσε να αυτοσχεδιάσει. Ετάχθη 
κατά της αυξήσεως των δαπανών για τον 
στρατό. Προτιμούσε να διατεθούν κονδύλια 
για το Πολεμικό Ναυτικό, εκτιμώντας ότι αυτό 
θα έδινε την νίκη σε έναν ενδεχόμενο πόλεμο. 
Στο θέμα αυτό, βρήκε υποστήριξη από τους 
Φιλελεύθερους. Το 1904, οι Συντηρητικοί 
διχάστηκαν για την επιβολή ή μη δασμολογίου 
σε ξένα προϊόντα. Ο Churchill δεν αντιμετώπισε 
κανένα δίλημμα και ως οπαδός του Adam 
Smith ετάχθη με την φιλελεύθερη πτέρυγα. 
Μάλιστα, δεν δίστασε να ταχθεί ανοικτά με το 
κόμμα των Φιλελευθέρων, επιτιθέμενος στην 
ηγεσία των Συντηρητικών. Επιπλέον, αρνήθηκε 
να ψηφίσει έναν νόμο, που περιόριζε την 
μετανάστευση Εβραίων στην Μεγ. Βρεταννία. 

Η ηγεσία του κόμματος ανταπέδωσε τα πυρά, 
εγκαταλείποντας την αίθουσα όταν εκείνος 
έπαιρνε τον λόγο. Λίγο μετά, η τοπική οργάνωση 
του κόμματος ανακοίνωσε πως δεν επρόκειτο 
να τον υποστηρίξει εκ νέου. 

Ως εκ τούτου, υποχρεώθηκε να αλλάξει 
εκλογική περιφέρεια για να εκλεγεί, αυτή την 
φορά με το ψηφοδέλτιο των Φιλελευθέρων. 
Ήταν πλέον βουλευτής του ΒΔ Μάντσεστερ, 
ενώ την ιδία περίοδο έλαβε μία μεγάλη 
προκαταβολή για την έκδοση της βιογραφίας 
του πατέρα του. Στην νέα Βουλή, ανέλαβε 
για πρώτη φορά χαρτοφυλάκιο, αυτό του 
υφυπουργού Αποικιών στην κυβέρνηση των 
Φιλελευθέρων. Ήταν ένα πολύ σημαντικό 
αξίωμα, από το οποίο θα ευρίσκετο συνεχώς 
στην επικαιρότητα. 

Το 1906, ταξίδεψε στην ηπειρωτική 
Ευρώπη, παρέα με τον φίλο του Lionel de 
Rothschild. Στο Βερολίνο, έγινε δεκτός από τον 
Αυτοκράτορα Γουλιέλμο Β΄. Το 1907, πήγε στην 
Γαλλία, την Ιταλία, την Μάλτα και την Κύπρο για 
να καταλήξει στο Άντεν της σημερινής Υεμένης. 
Μετά την επιστροφή του στην Αγγλία, συνέταξε 
μία μακροσκελή αναφορά, στην οποία επέκρινε 

Ο Νοτιοαφρικανός πολιτικός Louis Botha, ο οποίος παρε-
νέβη υπέρ του Churchill

Ο Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών William McKinley, 
τον οποίο συνάντησε ο Churchill, κατά το ταξίδι του στην 
Αμερική, το 1900
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την πολιτική της χώρας του στην μεγαλόνησο, 
τον ελληνικό χαρακτήρα της οποίας είχε 
διαπιστώσει ιδίοις όμμασι. Τέλος, πήγε στην 
Κένυα και την Ουγκάντα. 

Το 1908, τοποθετήθηκε επικεφαλής της 
Διευθύνσεως Εμπορίου (President of the 
Board of Trade) στην κυβέρνηση του Herbert 
Henry Asquith. Κατ’ ουσίαν, ήταν άτυπος 
υπουργός Βιομηχανίας και Εμπορίου, γεγονός 
που πιστοποιείται από την συμμετοχή του 
στο Υπουργικό Συμβούλιο. Επρόκειτο για 
έναν σαφώς αναβαθμισμένο ρόλο, αν και με 
λιγότερη δημοσιότητα. Τον Απρίλιο του 1908, 
απέτυχε να επανεκλεγεί στο Μάντσεστερ και 
άλλαξε εκ νέου εκλογική περιφέρεια για να 
εξασφαλίσει την εκλογή του. Αυτή την φορά 
κατήλθε υποψήφιος στο Νταντή της Σκωτίας, 
που ήταν προπύργιο των Φιλελευθέρων. 

Τον Αύγουστο του 1908, νυμφεύτηκε την 
Clementine Hozier, με την οποία απέκτησε 
5 παιδιά. Την εποχή εκείνη, κορόϊδευε όσους 
θεωρούσαν αναπόφευκτο έναν πόλεμο με την 
Γερμανία. Μάλιστα, το φθινόπωρο του 1909, 
επισκέφθηκε εκ νέου την Γερμανία, όπου 
παρακολούθησε τα ετήσια γυμνάσια της στρατού 
της. Σύμφωνα με έναν εκ των βιογράφων του, 
διένυε μία φιλογερμανική περίοδο, καθώς 

θαύμαζε το σύστημα κοινωνικής προνοίας της, 
πτυχές του οποίου επεχείρησε να εφαρμόσει 
και στην χώρα του. Εν τω μεταξύ, είχε ανακύψει 
έντονη διαφωνία μεταξύ της Βουλής των 
Λόρδων και της Βουλής των Κοινοτήτων, που 
οδήγησε σε έκτακτες εκλογές, από την 15η 
Ιανουαρίου έως την 10η Φεβρουαρίου του 
1910. Οι Φιλελεύθεροι πέτυχαν μία οριακή 
νίκη και ο Churchill επανεξελέγη άνετα. Αμέσως 
μετά, ετάχθη κατά της Βουλής των Λόρδων, της 
οποίας πρότεινε την διάλυση. Τότε, πολλοί τον 
κατηγόρησαν για προδοσία της τάξεώς του και 
απέκτησε ορκισμένους εχθρούς στον χώρο 
των Συντηρητικών. 

Ακολούθως, ανέλαβε το χαρτοφυλάκιο 
των Εσωτερικών. Είχε πλέον υπό τον έλεγχό 
του την Αστυνομία και τις φυλακές. Έθεσε σε 
εφαρμογή ένα μεταρρυθμιστικό πρόγραμμα, 
διαχωρίζοντας τους ποινικούς από τους 
πολιτικούς κρατουμένους. Προσπάθησε ακόμη 
και να δημιουργήσει μία βιβλιοθήκη σε κάθε 
σωφρονιστικό κατάστημα. Τα μέτρα που έλαβε 
υπέρ των κρατουμένων, χαρακτηρίστηκαν 
πρωτοποριακά για την εποχή τους και αύξησαν 
την δημοτικότητά του. Εντούτοις, είχε απέναντί 
του τις σουφραζέτες, οι οποίες τον θεωρούσαν 

Ο Churchill την πρώτη φορά που έθεσε υποψηφιότητα σε 
εκλογές

Ο Κάϊζερ Γουλιέλμος Β΄ και ο Churchill, το 1906
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ορκισμένο εχθρό τους και διοργάνωναν 
διαδηλώσεις εναντίον του. Τον Νοέμβριο του 
1910, ο υποστηρικτής τους Hugh Franklin 
(εβραϊκού θρησκεύματος), του επετέθη με 
μαστίγιο, κατηγορώντας τον για αστυνομική 
βία κατά των σουφραζετών. Γενικότερα, όμως, 
η πολιτική του αντιμετωπίστηκε από τους 
Συντηρητικούς ως υπερβολικά επιεικής έναντι 
των διαδηλωτών. Αντιθέτως, οι Φιλελεύθεροι 
τους κατηγορούσαν για κατάχρηση εξουσίας εκ 
μέρους των αστυνομικών. 

Ο Churchill ήθελε να απεμπλακεί από την 
διελκυστίνδα. Αυτό κατέστη εφικτό εξαιτίας 
των εξελίξεων στο διεθνές περιβάλλον, 
καθώς η Γερμανία και η Γαλλία ευρέθησαν 
στα πρόθυρα πολέμου λόγω της κρίσεως στο 
Αγαδίρ. Το Λονδίνο συμπαρατάχθηκε με το 
Παρίσι, καταδικάζοντας αυτό που θεωρούσε 
«γερμανική επιθετικότητα». Ο Churchill ετάχθη 
υπέρ της σκληρής γραμμής, προτείνοντας (σε 
περίπτωση αποτυχίας των γαλλογερμανικών 
διαπραγματεύσεων) τον σχηματισμό συμμαχίας 
με το Παρίσι και την Αγία Πετρούπολη. 
Επιπλέον, έπρεπε να παρασχεθούν εγγυήσεις 
ανεξαρτησίας στο Βέλγιο, την Δανία και την 
Ολλανδία, σε περίπτωση γερμανικής επιθέσεως. 
Οι απόψεις του προκάλεσαν αίσθηση, ενώ και 

ο ίδιος παραδέχθηκε ότι η κρίση τον έκανε να 
εκτιμήσει περισσότερο την ανάγκη για ενίσχυση 
της βρεταννικής ναυτικής ισχύος. 

Τον Οκτώβριο του 1911, οι απόψεις του τον 
έφεραν επικεφαλής του βρεταννικού Πολεμικού 
Ναυτικού, ως Πρώτο Λόρδο του Ναυαρχείου. 
Τα επόμενα χρόνια, επικέντρωσε τις 
προσπάθειές του στην ναυτική προπαρασκευή 
της χώρας του. Προς τούτο, επισκέφθηκε 
πλοία και ναυτικές εγκαταστάσεις, ενισχύοντας 
το ηθικό των στελεχών. Πληροφορήθηκε το 
ναυτικό πρόγραμμα της Γερμανίας και δήλωσε 
πως για κάθε πλοίο που θα κατασκευαζόταν 
στο Β΄ Ράϊχ οι Βρεταννοί όφειλαν να 
ναυπηγούν δύο. Κατόρθωσε να εξασφαλίσει 
τις υψηλότερες στην ιστορία της χώρας του 
δαπάνες για το Πολεμικό Ναυτικό, εν καιρώ 
ειρήνης. Εισηγήθηκε αυξήσεις των αποδοχών 
των στελεχών του Πολεμικού Ναυτικού και 
διευκολύνσεις στην κατάταξη νέων ανδρών. 
Συν τοις άλλοις, ενθάρρυνε την κατασκευή 
υδροπλάνων και την εκπόνηση μελετών για την 
αξιοποίηση του νέου όπλου του αεροπλάνου 
στον θαλάσσιο αγώνα. 

Ο Churchill ήταν θιασώτης της ευγονικής. 
Προς τούτο, συμμετείχε στο διεθνές συνέδριο 
ευγονικής, που διοργάνωσε η Βρεταννική 
Εταιρεία Ευγονικής στο Λονδίνο, το 1912. 
Το κύριο θέμα συζητήσεων μεταξύ των 
συνέδρων ήταν «η ανάγκη στείρωσης των 
κοινωνικών σκουπιδιών», δηλαδή όσων 

Ο Churchill με την Clementine Hozier

Ο παρ’ ολίγον δολοφόνος του Churchill Hugh Franklin
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εθεωρούντο διανοητικά κατώτεροι από τα μέλη 
των ανώτερων τάξεων. «Η αναπαραγωγή των 
διανοητικά ασθενέστερων αποτελεί τρομακτικό 
κίνδυνο για την φυλή μας», έγραφε ο Churchill 
στον τότε πρωθυπουργό της χώρας του, 
καλώντας τον να αναλάβει άμεσα δράση, όπως 
πρόσταζε η «ηθική» της ευγονικής που κέρδιζε 
έδαφος στον αγγλοσαξονικό κόσμο.

Η πολιτική του άρχισε να προκαλεί 
την δυσφορία πολλών στελεχών των 
Φιλελευθέρων, οι οποίοι (μεταξύ άλλων) 
θεωρούσαν υπερβολικά τα κονδύλια που 
εδίδοντο για τους ναυτικούς εξοπλισμούς. Τον 
Δεκέμβριο του 1913, ο Churchill απείλησε 
να παραιτηθεί εάν δεν εγκρινόταν από το 
Κοινοβούλιο η πρότασή του για την ναυπήγηση 
4 νέων πολεμικών σκαφών. Η απειλή του 
απέτρεψε την καταψήφιση του σχετικού 
νομοσχεδίου. Εντούτοις, πολλοί βουλευτές 
του έθεταν συνεχώς προσκόμματα. Τον Ιούνιο 
του 1914, κατόρθωσε με μεγάλη δυσκολία 
να πείσει την Βουλή των Κοινοτήτων, όπως 
εγκρίνει την διασφάλιση του 51% των κερδών 
από την πώληση του πετρελαίου της Αγγλο-
Περσικής Εταιρείας Πετρελαίου (πρόδρομου της 
σημερινής BP) υπέρ του Πολεμικού Ναυτικού. 
Σημειωτέον ότι την προηγούμενη χρονιά είχε 
διαπραγματευθεί με την συγκεκριμένη εταιρεία 
ένα τριετές πρόγραμμα εκσυγχρονισμού του 

βρεταννικού στόλου μέσω 
της αντικαταστάσεως των 
ατμολεβήτων από αντίστοιχους 
π ε τ ρ ε λ α ι ο κ ί ν η τ ο υ ς . 
Επρόκειτο για μία σημαντική 
πρωτοβουλία, που συνάντησε 
σοβαρές αντιδράσεις 
δεδομένων των τεράστιων 
αποθεμάτων σε κάρβουνο 
που διέθετε η Μεγ. Βρεταννία. 
Επίσης, προσπάθησε να 
αποδεσμεύσει την χώρα 
του από την εξάρτηση της 
Standard Oil και της Royal 
Dutch Shell. 

Η πολυπραγμοσύνη 
του Churchill τον ωθούσε 
συχνά να υπεισέρχεται σε 
θέματα, που δεν άπτοντο 

των αρμοδιοτήτων του και δη στον τομέα της 
εξωτερικής πολιτικής. Μία τέτοια περίπτωση 
αφορούσε την πατρίδα μας. Πιο συγκεκριμένα, 
οι Βρεταννοί ήρθαν σε επαφή με τον νέο 
αστέρα της ελληνικής πολιτικής σκηνής, 
τον Ελ. Βενιζέλο, τον Νοέμβριο του 1912. Ο 
πρωθυπουργός της Ελλάδος είχε ήδη δώσει 
δείγματα ιδιαίτερης εκτιμήσεως της βρεταννικής 
πολιτικής.3 Μάλιστα, το 1905, μετά την λήξη 
του κινήματος στο Θέρισσο, ο Βενιζέλος ήρθε 
στην Αθήνα, όπου τον επεσκέφθη ο Γεωργ. 
Φιλάρετος. Ο τελευταίος έγραψε, μεταξύ άλλων, 
τα εξής για την συνομιλία του με τον Κρητικό 
πολιτικό. «Όταν τω ανέπτυξα τας γνώμας μου, 
εν σχέσει προς τας επιμόνους προσπαθείας της 
Αγγλίας, ίνα καταλάβη εν Κρήτη τουλάχιστον 
τον κόλπον της Σούδας, εξεπλάγην ακούσας 
αυτού λέγοντος ταύτα: 

-Μα δεν νομίζετε ότι θα ήτο προτιμότερον 
να λάβη η Αγγλίαν τον κόλπον της Σούδας εάν 
ενωθή η Κρήτη μετά της Ελλάδος;

-Όχι βεβαιότατα, έσπευσα να τω απαντήσω. 
Όλως τουναντίον…».4 

3 Ο κ. Κων. Σταματόπουλος κάνει λόγο για στενές σχέσεις του 
Κρητικού πολιτικού τόσο με την βρεταννική πρεσβεία των 
Αθηνών όσο και με το βρεταννικό προξενείο των Χανίων, 
βλέπε Ημερολόγιο Πρίγκιπος Νικολάου, σελ. 79. 

4 Γεωργ. Φιλάρετος, Σημειώσεις από του 75ου υψώματος 
(1848 - 1923) : Οδοιπόρου αναμνηστική επιστολή. Αθήναι: 

Ο Ελευθέριος Βενιζέλος, κατά την περίοδο του Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου (Πηγή: 
Φωτογραφικό αρχείο του Πολεμικού Μουσείου Αθηνών)
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Οι πρώτες κρούσεις έγιναν από τον υπουργό 
Οικονομικών David Lloyd George προς τον 
φίλο του νεαρό δικηγόρο Σερ Τζων Σταυρίδη.5 
Ο τελευταίος ήταν υψηλόβαθμος διπλωμάτης 
στην ελληνική πρεσβεία του Λονδίνου και 
προσωπικός φίλος του Βενιζέλου. Οι Βρεταννοί 
φαίνεται ότι πρότειναν την παροχή λιμενικών 
διευκολύνσεων προς τον στόλο τους στην 
Κεφαλλονιά με αντάλλαγμα την παραχώρηση 
της Κύπρου στην Ελλάδα. Τα περισσότερα 
στοιχεία για την «περίεργη» αυτή υπόθεση 
εμπεριέχονται στο ημερολόγιο του Σταυρίδη. 

Την 18η Νοεμβρίου του 1912, ο Lloyd 
George ανέφερε πως ο Churchill αναζητούσε 
κάποιο λιμάνι στον Αδριατική προκειμένου να 
αξιοποιηθεί ως ναυτική βάση. Ο τελευταίος 
είχε ευρεία γεωπολιτική αντίληψη. Την περίοδο 
εκείνη, η Ιταλία ήταν επισήμως σύμμαχος 
της Αυστροουγγαρίας και της Γερμανίας. Ως 
εκ τούτου, η Αδριατική θα αποτελούσε μία 
αποκλεισμένη θαλάσσια ζώνη για το βρεταννικό 
ναυτικό σε περίπτωση πολέμου. Επιπλέον, η 
Ρώμη θα αποκτούσε το πρώτο σκάφος τύπου 
dreadnought πολύ σύντομα, ενώ η Βιέννη 
έως τις αρχές του 1915. Τα προαναφερθέντα 
γεγονότα θα άλλαζαν δραματικά την ισορροπία 
δυνάμεων στη Μεσόγειο, όπου ο αυστριακός 

χ.ε., 1924 – 1928, σελ. 483. 
5 Περισσότερα στοιχεία για τον Σερ Τζων Σταυρίδη αναγρά-

φονται από τον M. Llewellyn-Smith, Το όραμα της Ιωνίας. 
Αθήνα: ΜΙΕΤ, 2002, σελ. 52. 

στόλος είχε ήδη κάνει την εμφάνισή του με 
αφορμή τους Βαλκανικούς Πολέμους. 

Ο Lloyd George εσημείωσε ότι η ιδέα ανήκε 
στον Churchill και εκείνος απλώς συμφωνούσε 
με αυτήν, δείχνοντας ότι δεν επιθυμούσε να 
δεσμευτεί. Εντούτοις, την επόμενη στιγμή 
προχώρησε ένα βήμα παραπέρα, κάνοντας 
λόγο για την παραχώρηση της Κύπρου ως 
αντάλλαγμα για κάποιο από τα νησιά του Ιονίου 
Πελάγους. Τότε, ο Σταυρίδης αντελήφθη τη 
σοβαρότητα του ζητήματος και επιφυλάχθηκε 
να μεταφέρει τις βρεταννικές προτάσεις στην 
ελληνική κυβέρνηση.6

Ο Churchill δεν φοβόταν την σύγκρουση 
στον Ατλαντικό ή σε μια ανοικτή θάλασσα 
αλλά εάν αυτή επρόκειτο να συμβεί στη 
Μεσόγειο, η κατάσταση περιπλεκόταν, καθώς 
ενδεχομένως να μην επαρκούσε η βρεταννική 
ισχύς. Προς τούτο, καθίστατο επιτακτική ανάγκη 
η συνεργασία με την άλλη μεγάλη ναυτική 
δύναμη της Μεσογείου, τη Γαλλία.7 Τελικώς, 

6 John Koumoulides, Cyprus, the Enosis Struggle and Greece: 
Sir John Stavridis and the British Offer of 1915, περ. JΟUR-
NAL OF MODERN HELLENISM, v. 4 (1987), σελ. 101. 

7 Αξίζει να σημειωθεί ότι τις απόψεις αυτές συμμερίζονταν 
και άλλοι Βρεταννοί ιθύνοντες, π.χ. ο πρεσβευτής στη Μα-
δρίτη (και μετέπειτα στην Βιέννη) Sir Maurice William Er-
nest de Bunsen είχε δηλώσει χαρακτηριστικά: «Δεδομένων 
των βλέψεων της Γερμανίας επί της Μ. Ασίας, η κατάσταση 
μπορεί να γίνει ανησυχητική για την Αγγλία, καθώς η Μάλτα 
διαθέτει παλαιές οχυρώσεις ανίκανες να αντισταθούν στα 
σύγχρονα όπλα», βλ. Ε. Driault – M. Lheritier, Histoire di-
plomatique de la Grèce de 1821 à nos jours. Paris, χ.ε., 

Στρατεύματα των κρατών της Συνεννοήσεως σε ακτή των Δαρδανελλίων.
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συνήφθη μία άτυπη ναυτική συμμαχία μεταξύ 
των δύο χωρών το 1912. 8

Το απόγευμα της 18ης Νοεμβρίου, ο Lloyd 
George κανόνισε μία συνάντηση του Σταυρίδη 
με τον Churchill, στην Βουλή των Κοινοτήτων. 
Προηγουμένως, ο υπουργός Ναυτικών μίλησε 
με τον ομόλογό του των Οικονομικών και του 
έκανε λόγο για τα σχέδιά του -τα οποία είχαν 
την έγκριση του Παρισιού- περί αποκλεισμού 
των στόλων της Αυστροουγγαρίας και της 
Ιταλίας στην Αδριατική σε μία ενδεχόμενη 
πολεμική σύρραξη. Απαραίτητη προϋπόθεση 
ήταν η εξασφάλιση ενός λιμένος, στον οποίο 
θα ναυλοχούσαν δέκα (10) έως είκοσι (20) 
τορπιλλοβόλα και αντιτορπιλικά, καθώς και 
μερικά υποβρύχια. Τέλος, ο Churchill ανέφερε 
τον λιμένα του Αργοστολίου.9 Κατόπιν, τόνισε 
στον Έλληνα συνομιλητή του ότι δεν επρόκειτο 
για παραχώρηση της νήσου. «Σημειώστε αυτό 
που θα Σας πω: δεν ομιλώ για εκχώρηση ούτε 
καν για εκμίσθωση, και ούτε ένας κάτοικος 
δεν θα αλλάξει εθνικότητα ή πατρίδα, ενώ η 
σημαία θα παραμείνει ελληνική. Αυτό το οποίο 
ζητώ είναι η χρήση και μόνον η χρήση, δηλαδή 
όποτε η βρεταννική κυβέρνηση θα το θεωρεί 
αναγκαίο, εν καιρώ πολέμου ή ειρήνης, να έχει 
το δικαίωμα να χρησιμοποιήσει το Αργοστόλι ως 
λιμάνι, ως ναυτική βάση για τον στόλο της, με 
όποιον τρόπο αυτή θεωρεί καλύτερο», δήλωσε 
χαρακτηριστικά. Οι απόψεις διΐστανται σχετικά 

1925-26, p.p. 67-68. 
8 Randolph Churchill, Winston Churchill, The Young States-

man, 1901-1914. London: Heinemann, 1967, p.p. 590, 
597.

9 Βλέπε και M. Llewellyn-Smith, σελ. 20. 

με το κατά πόσον ο Βρεταννός υπουργός έκανε 
λόγο για την κατασκευή ναυστάθμου, όπως 
υπεστήριξε ο Βενιζέλος ή όχι.10 Πάντως, είναι 
αδιαμφισβήτητο γεγονός ότι θα 
πραγματοποιούνταν ορισμένα οχυρωματικά 
έργα, το κόστος των οποίων θα αναλάμβανε 
το Λονδίνο. Τέλος, ο Churchill επέμεινε 
στην τήρηση απόλυτης μυστικότητος για τις 
διαπραγματεύσεις.

Ο Σταυρίδης έσπευσε να διαβεβαιώσει 
τον συνομιλητή του για τη συγκατάθεση 
της ελληνικής κυβερνήσεως και ζήτησε 
επιπλέον την υποστήριξη του Λονδίνου 
στην Συνδιάσκεψη της Ειρήνης (ιδίως για τα 
ζητήματα της Θεσσαλονίκης και των νήσων 
του Αιγαίου). Τότε, παρενέβη ο Lloyd George, 
ο οποίος είπε ότι θα ήταν δύσκολο για τους 
Βρεταννούς να υποστηρίξουν διπλωματικά τις 
επιδιώξεις των Αθηνών, διότι οι Ρώσσοι ήταν 
αντίθετοι με την παραχώρηση στην Ελλάδα 
των νήσων που βρίσκονται στην έξοδο των 
Δαρδανελλίων. Ερώτησε δε τον Churchill 
πώς θα δικαιολογούσε στην κοινή γνώμη την 
εκχώρηση της Κύπρου, εφ’ όσον η πρόθεση 
όλων ήταν η τήρηση αυστηρής μυστικότητος. 
Ο Σταυρίδης υπενθύμισε το προηγούμενο των 
Ιονίων Νήσων αλλά ο Βρεταννός υπουργός 
Οικονομικών ανταπάντησε ότι οι εποχές πλέον 
δεν ήταν οι ίδιες. 

Ο Churchill δεν φάνηκε να ανησυχεί για την 
κοινή γνώμη και προσπάθησε να ελαφρύνει 
την ατμόσφαιρα, διηγούμενος τις αναμνήσεις 

10 Ο M. Llewellyn-Smith ουδεμία νύξη κάνει περί κατασκευής 
ναυστάθμου, βλέπε σελ. 54 κ.ε. 

Τουρκικό κανόνι Krupp βάλει κατά των στρατευμάτων των 
κρατών της Συνεννοήσεως στα Δαρδανέλλια.

Το βρεταννικό πλοίο «Irresistible», το οποίο βυθίστηκε 
κατά την αποτυχημένη επιχείρηση των δυνάμεων της Συ-
νεννοήσεως στα Στενά των Δαρδανελλίων
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από την επίσκεψή του στην Κύπρο. Προσέθεσε 
δε ότι εάν εναπόκειτο σε αυτόν, θα φρόντιζε 
να αποδοθεί δικαιοσύνη, υπονοώντας την 
ένωση της Κύπρου με το ελληνικό βασίλειο. 
Σημειωτέον ότι και οι δύο Βρεταννοί πολιτικοί 
αξίωσαν την προσωπική δέσμευση του 
Έλληνα διπλωμάτη περί της τήρησης απόλυτης 
μυστικότητας επί του θέματος, τουλάχιστον 
μέχρις ότου ο πρωθυπουργός Αsquith 
και ο υπουργός Εξωτερικών Lord Edward 
Grey έδιδαν τη συγκατάθεσή τους. Οι δύο 
τελευταίοι συμφώνησαν για τη συνέχιση 
των διαπραγματεύσεων και ο Lloyd George 
ζήτησε από τον Σταυρίδη να αναμένει μέχρι τη 
διευθέτηση όλων των λεπτομερειών. Έως τότε, 
δεν θα έπρεπε να ενημερωθεί ούτε ο Βενιζέλος! 
Μετά τη λήξη των εχθροπραξιών, ο Έλληνας 
διπλωμάτης θα πήγαινε στην Αθήνα για να 
πληροφορήσει τον Έλληνα πρωθυπουργό δια 
ζώσης. 

Οι Βρεταννοί επεδίωξαν τη μετάβαση του 
Βενιζέλου στην πρωτεύουσά τους, προφανώς 
για να ξεκινήσουν απευθείας διαπραγματεύσεις 
σχετικά με το συγκεκριμένο ζήτημα. Φρόντισαν 
δε να το καταστήσουν σαφές τόσο στον 
πρεσβευτή της Ελλάδος στο Λονδίνο Ιωάννη 
Γεννάδιο όσο και στον Σταυρίδη. Μάλιστα, 
την 29η Νοεμβρίου, ο Βρεταννός υπουργός 
Οικονομικών είπε στον τελευταίο ότι ήταν 
ζήτημα ζωής ή θανάτου για την Αθήνα η άφιξη 
του Βενιζέλου στον βρεταννική πρωτεύουσα, 
όπου θα αποφασιζόταν η τύχη της Βαλκανικής 
χερσονήσου.

Επηκολούθησαν σχοινοτενείς διαπραγμα-

τεύσεις, κατά τις οποίες διεφάνη αφ’ ενός η 
βούληση των Βρεταννών να αποσυνδέσουν 
το θέμα από την τύχη της Κύπρου, γεγονός το 
οποίο απέρριπτε ο πρωθυπουργός της Ελλάδος 
αφ’ ετέρου η προσπάθειά τους για την αποφυγή 
δεσμεύσεως με κάποια ευρωπαϊκή χώρα 
(no continental commitment). Μολαταύτα, 
θα μπορούσε να συναφθεί ένα διμερές 
ελληνοβρεταννικό σύμφωνο, όπως ακριβώς 
είχε γίνει και με τη Γαλλία (δηλαδή κατά το 
πρότυπο της Εγκάρδιας Συνεννοήσεως). 
Μάλιστα, σε μία επίσημη συνάντηση, 
παρίστατο και ο Churchill, o οποίος ανέπτυξε 
το σχέδιο περί του Αργοστολίου, τονίζοντας 
τη γεωστρατηγική σπουδαιότητα του λιμένος 
του. Ο Βενιζέλος δεν είχε αντιρρήσεις, αλλά 
έπρεπε να εξετάσουν το θέμα από πλευράς 
Διεθνούς Δικαίου. Οι Βρεταννοί πρότειναν τη 
δημοσιοποίηση του ζητήματος, πρόταση την 
οποία απεδέχθη ο Κρητικός πολιτικός υπό τον 
όρο ότι θα επακολουθούσε η υπογραφή μίας 
γενικότερης συμφωνίας. 

Ο Churchill δήλωσε με ευγένεια ότι ήταν 
πρόθυμος να συζητήσει και αυτό το θέμα, υπό 
τον όρο ότι δεν θα συγχεόταν με το ζήτημα του 
Αργοστολίου. Το πρώτο αφορούσε και τα άλλα 
δύο μέλη της Εγκάρδιας Συνεννόησης, κατά 
τον Βρεταννό υπουργό, ενώ το ζήτημα του 
Αργοστολίου ήταν αυστηρά ελληνοβρεταννική 
υπόθεση. Ο Βενιζέλος υπεχώρησε και ο 
Churchill δεσμεύτηκε να συζητήσει το θέμα με 
τους ομολόγους του στο Υπουργικό Συμβούλιο. 
Αν και η συνάντηση διεξήχθη σε καλό κλίμα, 
εντύπωση προκάλεσε η σιωπή των υπολοίπων 
Βρεταννών αξιωματούχων.

Γαλλικό πλοίο αιχμαλωτισθέν από τους Τούρκους στα Δαρ-
δανέλλια, το 1915

Πτώματα Αυστραλών και Νεοζηλανδών μεταφέρονται με 
βάρκα στα ύδατα των Δαρδανελλίων.
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Μολαταύτα, η ελληνική κυβέρνηση 
δεν στάθμισε σωστά την παράμετρο αυτή 
και αφέθηκε να κυριευθεί από υπέρμετρη 
αισιοδοξία. Ο Churchill αντελήφθη την ελληνική 
«ευφορία» και έσπευσε να «συμβουλεύσει» 
μετ’ επιτάσεως τον Έλληνα πρωθυπουργό 
όπως ακυρώσει την παραγγελία ενός μεγάλου 
θωρηκτού στα γερμανικά ναυπηγεία Vulcan. 
Ταυτόχρονα, ο Βρεταννός πολιτικός δεν έπαψε 
να εκθειάζει τη σπουδαιότητα του ελληνικού 
ναυτικού και να υπερτονίζει τον ρόλο που 
θα μπορούσε να παίξει στο πλευρό των 
Αγγλογάλλων, εάν οι τελευταίοι εμπλέκονταν 
σε μία μείζονα σύρραξη. 

Την 5η Ιανουαρίου 1913, έλαβε χώρα 
η επόμενη συνάντηση μεταξύ του Lloyd 
George, του Βενιζέλου και του Σταυρίδη. Ο 
Βρεταννός υπουργός δήλωσε ότι ο Churchill 
επεξεργαζόταν ένα ευρύτερο σχέδιο, το 
οποίο θα έθετε υπ’ όψιν των Γάλλων. Αν και 
δεν γνώριζε λεπτομέρειες, προσπάθησε να 
εκμαιεύσει την άδεια του πρωθυπουργού 
της Ελλάδος προκειμένου αυτό να συζητηθεί 
κατά την επικείμενη μετάβαση του Βρεταννού 
υπουργού Ναυτικών στο Παρίσι. Έκανε δε 

αόριστα λόγο για μία γενικότερη συμμαχία, η 
οποία θα άλλαζε τις ισορροπίες στη Μεσόγειο. 
Κατ’ ουσίαν, όμως, δεν ήταν σε θέση να 
επιδείξει τίποτα το χειροπιαστό στους Έλληνες 
συνομιλητές του. Ως εκ τούτου, και η συνάντηση 
αυτή απέβη άκαρπη.

Δύο ημέρες αργότερα, οι συνομιλίες 
επανελήφθησαν παρουσία των Churchill και 
πρίγκιπα Louis Alexander of Battenberg11. Σε 
αυτήν, διαπιστώθηκε ότι το σχέδιο το οποίο είχε 
επεξεργασθεί ο Βρεταννός υπουργός Ναυτικών 
δεν αφορούσε την υπόθεση της Κεφαλληνίας, 
αλλά το ελληνικό Πολεμικό Ναυτικό! Το γεγονός 
αυτό πιθανότατα εξόργισε τους Έλληνες 
αξιωματούχους. Πάντως, είναι βέβαιον ότι 
σύντομα η συζήτηση επικεντρώθηκε στο θέμα 
του Αργοστολίου και τη συνεννόηση με τη 
Γαλλία. Ο Churchill εξέφρασε την βεβαιότητά 
του για τη θετική ανταπόκριση των Γάλλων 
στη σύμπραξη των Ελλήνων με την «Εγκάρδια 
Συνεννόηση». 

Κατά το προσεχές διάστημα, η προσοχή 
όλων εστιάστηκε στις διαπραγματεύσεις για 

11 Κατά τη διάρκεια του Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου (το 1917), 
το άλλαξε από Battenberg σε Mountbatten.

Το Αργοστόλι σε carte-postale της δεκαετίας το 1910
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τον τερματισμό του Βαλκανικού Πολέμου. Την 
αυτή περίοδο, ο Churchill μετέβη στη γαλλική 
πρωτεύουσα, όπου είχε επαφές τόσο με τον 
Γάλλο ομόλογό του Théophile Delcassé όσο 
και με άλλους Γάλλους αξιωματούχους. Την 29η 
Ιανουαρίου, επανελήφθησαν οι αγγλοελληνικές 
συνομιλίες αλλά ο Churchill είχε μεταβάλει 
πλέον απόψεις επί του θέματος. Το ζήτημα της 
παραχωρήσεως του Αργοστολίου έπρεπε να 
αποτελέσει τμήμα μίας γενικότερης συμφωνίας, 
η οποία θα ήταν φανερή αλλά θα εμπεριείχε 
και ορισμένα μυστικά άρθρα.12 Ήταν προφανές 
ότι οι Γάλλοι είχαν συντελέσει καθοριστικά στην 
αλλαγή πολιτικής από μέρους του Βρεταννού 
πολιτικού, ο οποίος έσπευσε να διασκεδάσει 
τις εντυπώσεις, σημειώνοντας ότι το Παρίσι 
ήταν πρόθυμο να αποδεχθεί την ένταξη 
της Ελλάδος στην «Εγκάρδια Συνεννόηση». 
Επιπλέον, επέδωσε στον Έλληνα πρωθυπουργό 
ένα αντίγραφο του υπομνήματος, το οποίο 
είχε δώσει στους Γάλλους σχετικά με τον 
μελλοντικό ρόλο του ελληνικού ναυτικού. 
Μάλιστα, φοβούμενος ενδεχόμενη διαρροή 
του εγγράφου, είχε αφαιρέσει την ένδειξη ότι 
αυτό προήρχετο από το Βρεταννικό Ναυαρχείο. 
Εκάλεσε δε τον Βενιζέλο να ασκήσει όλη του 
την επιρροή στους στρατιωτικούς για την 
πιστή εφαρμογή του. Προφανώς, διέβλεπε τις 
αντιδράσεις που θα ξεσπούσαν στην Αθήνα, 
εάν ετίθετο σε εφαρμογή ένα πρόγραμμα 
ναυπηγήσεως «μικρών και ευέλικτων 
σκαφών», εγκαταλειπόταν δηλαδή το έως τότε 
δόγμα της αποκτήσεως θωρηκτών (επί του 
οποίου εδράστηκε και η αγορά του «Αβέρωφ»). 

Yπενθυμίζεται ότι ήδη από το 1904, είχε 
αρχίσει να γίνεται ευρέως λόγος για την 
ανάγκη ενισχύσεως του Πολεμικού Ναυτικού 
προκειμένου να είναι εις θέσιν όπως αποκτήσει 
και διατηρήσει τον έλεγχο του Αιγαίου 
Πελάγους. Μάλιστα, είχε συσταθεί και μία 
επιτροπή, η οποία τελούσε υπό την προεδρία 
του πρίγκιπα Γεωργίου. Αυτή είχε συντάξει ένα 
κείμενο σχετικά με την εκπόνηση ενός ναυτικού 
προγράμματος, το οποίο προέβλεπε την 
αγορά 3 θωρηκτών και 18 αντιτορπιλλικών. 

12 Γ. Πικρός, Ο Βενιζέλος και το Κυπριακό. Αθήνα: Φιλιππότης, 
1980, σελ. 7. 

Μολαταύτα, επεκράτησε το λεγόμενο «σχέδιο 
Fournier», το οποίο προέκρινε την προμήθεια 
αντιτορπιλλικών, ελαφρών καταδρομικών και 
υποβρυχίων.13 Στους κύκλους των αξιωματικών 
του Ναυτικού υπήρχε η αίσθηση ότι το σχέδιο 
αυτό δεν ελάμβανε υπ’ όψιν την σύνθεση 
του οθωμανικού στόλου και την υπεροπλία 
του σε βαρέα σκάφη, καθώς οι Τούρκοι 
διέθεταν 11 θωρηκτά, 4 αντιτορπιλλικά και 12 
τορπιλλοβόλα.

Η απόφαση της κυβερνήσεως είχε ληφθεί 
με παρέμβαση του Βας. Γεωργίου Α΄ και είχε 
προκαλέσει πολλές και ποικίλες αντιδράσεις. 
Αξιόλογα άρθρα είχαν δημοσιευθεί στον 
Τύπο,14 ενώ ο εισηγητής της μειοψηφίας κατά 
την συζήτηση επί του προϋπολογισμού του 
έτους 1907 (βουλευτής Παροναξίας) Πετρ. 
Πρωτοπαπαδάκης είχε προβεί σε εκτενή 
αναφορά στο προαναφερθέν κείμενο της 
Επιτροπής του Ναυτικού (ενστερνιζόμενος 
κατ’ ουσίαν το περιεχόμενό του).15 Η 
κυβέρνηση περιήλθε σε δύσκολη θέση και ο 
πρωθυπουργός Γεωργ. Θεοτόκης (ο οποίος 
ουδέποτε υπήρξε φανατικός υποστηρικτής 
του «σχεδίου Fournier») προσήγγισε τους 
αξιωματικούς του Όπλου μέσω του βουλευτή 
Νικ. Στράτου. Ο τελευταίος άκουσε τις απόψεις 
τους και πείσθηκε για την ορθότητα της 
επιχειρηματολογίας τους. Έσπευσε δε να 
ενημερώσει τον πρωθυπουργό, ο οποίος 
μετέβαλε άποψη. 

Αργότερα, ο Κρητικός πολιτικός περιέγραψε 
τα τεκταινόμενα στην αγγλική πρωτεύουσα σε 
ένα μνημόνιό του προς τον τότε (δηλαδή το 
1931) πρεσβευτή της Μεγ. Βρεταννίας στην 
Αθήνα Sir Patrick William Maule Ramsay. Σε 
αυτό, ανέφερε ότι αποδεχόμενος το βρεταννικό 
σχέδιο είχε δηλώσει στους συνομιλητές του 
πως «εν περιπτώσει γενικού ευρωπαϊκού 
πολέμου, εάν είμαι κυβερνήτης της Ελλάδος, 
θα τάξω αυτήν παρά το πλευρόν της Μεγάλης 
Βρεταννίας». Προσέθεσε δε επί λέξει «προτιμώ 

13 Το σχέδιο βασιζόταν στο δόγμα του Γάλλου Αντιναυάρχου 
François-Ernest Fournier. 

14 Βλ. Γαβριηλίδης, «Οι κουρασμένοι και οι ακούραστοι», 
εφημ. Ακρόπολις, 16/4/1907.

15 Αλεξ. Οικονόμου, Πετρ. Πρωτοπαπαδάκης, 1859 - 1922. 
Αθήνα: τυπ. Μ. Φραγκούλη, 1972, σ.σ. 121 – 123.
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εις αντάλλαγμα της Κύπρου, να παραχωρήσω 
από του καιρού της ειρήνης τον λιμένα του 
Αργοστολίου εις την αγγλικήν κυριαρχίαν 
με την επιφύλαξιν, υπέρ της Ελλάδος, της 
κυριαρχίας των εντός του λιμένος πόλεων και 
του δικαιώματος της ελευθέρας χρήσεως του 
λιμένος εν καιρώ ειρήνης».16

Το επόμενο διάστημα, το θέμα ατόνισε. 
Προς τούτο, ο Βενιζέλος πήγε στο Λονδίνο για 
να συναντήσει τον Lord Grey. Προς μεγάλη 
του έκπληξη, ο επικεφαλής της βρεταννικής 
διπλωματίας υπήρξε απολύτως αρνητικός διότι 
«θεωρούσε πρόωρη την εξέταση ενός χωριστού 
διακανονισμού αυτού του είδους μεταξύ των 
Δυνάμεων». Ο Βενιζέλος ζήτησε τουλάχιστον 
την εγγύηση των Μεγάλων Δυνάμεων για την 
ελληνική κατοχή των νήσων του Αιγαίου, αλλά 
ο Lord Grey αρνήθηκε εκ νέου, συστήνοντάς 
του να αποταθεί στο Βερολίνο! Οι Βρεταννοί 
ιθύνοντες είχαν μεταβάλει απόψεις. Ο Lloyd 
George και ο Churchill έκριναν περιττή κάθε 
συζήτηση επί του ζητήματος. O τελευταίος, 
όμως, πρότεινε να συναντηθούν πάλι τον 
Ιούλιο ή τον Αύγουστο για να χρυσώσει το 
χάπι. Είχε αποδειχθεί ότι επρόκειτο μάλλον 
για μία προσωπική ιδέα του Churchill, η οποία 
ξεπεράστηκε από την τότε τρέχουσα πολιτική 
επικαιρότητα.

Οι ενέργειες του Bρεταννού πολιτικού 
έμελλε να επηρεάσουν αποφασιστικά το 
ελληνικό γίγνεσθαι, και δη λίαν συντόμως. 
Ήταν αυτός που συνέλαβε το σχέδιο για 
την διεξαγωγή μίας ναυτικής επιχειρήσεως 
με στόχο την εκπόρθηση των Στενών των 
Δαρδανελλίων και, ει δυνατόν, την κατάληψη 
της Κωνσταντινουπόλεως στο πλαίσιο του 
Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου. Σημειωτέον ότι ο 
Churchill υπήρξε το πιο ένθερμο μέλος του 
Υπουργικού Συμβουλίου για την συμμετοχή 
της Μεγ. Βρεταννίας στον πόλεμο. Πολλοί 
του επεσήμαναν ότι υπήρξε θαυμαστής του 
γερμανικού πολιτισμού και τους απαντούσε 
πως «ο έξυπνος άνθρωπος αλλάζει απόψεις, 
ο βλάκας ποτέ». Κινητοποίησε εγκαίρως τον 
βρεταννικό στόλο και μετέβη προσωπικά στην 
Αμβέρσα, συντελώντας στην καθυστέρηση της 

16 Γ. Πικρός, σελ. 9. 

παραδόσεώς της στους Γερμανούς, γεγονός 
που είχε ως αποτέλεσμα την σωτηρία χιλιάδων 
Βέλγων αξιωματικών και οπλιτών. 

Το προαναφερθέν σχέδιο υπέστη πολλές 
τροποποιήσεις, οι οποίες το κατέστησαν 
πρακτικώς ανεφάρμοστο. Στην διαπίστωση 
αυτή κατέληξαν πολλοί ξένοι στρατιωτικοί αλλά 
και το ελληνικό Γενικό Επιτελείο. Η επιχείρηση 
των Αγγλογάλλων ξεκίνησε με κανονιοβολισμό 
των τουρκικών θέσεων, την 19 Φεβρουαρίου 
1915. Οι Γερμανοί, όμως, είχαν μεριμνήσει 
για την οργάνωση της άμυνας και την πόντιση 
ναρκών. Έως τα μέσα Μαρτίου, οι Τούρκοι 
παρέμεναν αλώβητοι. Τότε, σχεδιάστηκε 
μία γενική επίθεση των Αγγλογάλλων, η 
οποία θα επέτρεπε σε τέσσερα θωρηκτά να 
περάσουν τα Στενά και να θέσουν τα τουρκικά 
πολυβολεία μεταξύ δύο πυρών. Η επιχείρηση 
πραγματοποιήθηκε την 19η Μαρτίου και είχε 
τραγικά για τους Αγγλογάλλους αποτελέσματα. 
Δύο θωρηκτά βούλιαξαν, ένα τρίτο 
εγκαταλείφθηκε και ένα άλλο υπέστη σοβαρές 
ζημιές. Ο υπόλοιπος στόλος αναγκάστηκε να 
υποχωρήσει σε σημείο έξω από το βεληνεκές 
των τουρκικών πυροβόλων. 

Μολαταύτα, ο Churchill επέμεινε να 
συνεχισθεί η επιχείρηση την επόμενη 
ημέρα. Την 25η Απριλίου, επτά μεραρχίες 
απαρτιζόμενες από Αυστραλούς και 
Νεοζηλανδούς (με επικεφαλείς Βρεταννούς 
αξιωματικούς)17 απεβιβάσθησαν σε πέντε 
σημεία της χερσονήσου της Καλλίπολης. Εκεί, 
τους ανέμεναν έξι τουρκικές μεραρχίες υπό τον 
Εσάτ Πασά (άλλοτε διοικητή των Ιωαννίνων) 
και τον Γερμανό Στρατηγό Otto Liman von 
Sanders. Οι επιτιθέμενοι αποδεκατίστηκαν, ενώ 
δύο θωρηκτά τους βυθίστηκαν από γερμανικό 
υποβρύχιο (το U–21) και ένα τρίτο από τουρκικό 
τορπιλλοβόλο που επάνδρωναν Γερμανοί. 
Στην Μεγ. Βρεταννία προκλήθηκε σάλος και 
ο ισχυρός άνδρας του Πολεμικού Ναυτικού 
Ναύαρχος John Arbuthnot Fisher υπέβαλε την 
παραίτησή του. 

Ο Churchill περιήλθε σε δύσκολη θέση. Αν 
και η εκστρατεία είχε αποτύχει, επέμεινε στην 

17 Οι δυνάμεις αυτές συγκροτούσαν τα ANZAC (Australian 
and New Zealand Army Corps).
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παραμονή των στρατευμάτων στην χερσόνησο 
και στην ενίσχυσή τους.18 Πράγματι, δύο 
ακόμη μεραρχίες ενίσχυσαν τις δυνάμεις τους 
αλλά οι Τούρκοι διατήρησαν την αριθμητική 
υπεροχή συγκεντρώνοντας πολύ περισσότερες 
μεραρχίες. Ο επικεφαλής του εκστρατευτικού 
σώματος Αντιστράτηγος Sir Ian Standish 
Monteith Hamilton ζήτησε ενισχύσεις, οι 
οποίες δεν του δόθηκαν, καθώς όλοι στο 
Λονδίνο είχαν συναίσθηση της αποτυχίας. Η 
εκστρατεία διήρκεσε συνολικά επί 324 ημέρες 
και ήταν μία από τις μεγαλύτερες αποτυχίες 
των κρατών της Συνεννοήσεως, στον πόλεμο. 
Αργότερα, οι δυνάμεις αυτές μετεφέρθησαν 
στην Θεσσαλονίκη, γεγονός που συνετέλεσε 
καθοριστικά στον εθνικό διχασμό των Ελλήνων.

Εν τω μεταξύ, όμως, είχε γίνει 

18 Ο Αλεξ. Μαζαράκης – Αινιάν έγραψε χαρακτηριστικά ότι «η 
αγγλική στρατηγική δεν υπήρξε ποτέ μεγαλοφυής. Αντικα-
τέστησε συχνά την σύλληψιν με την επιμονήν και την υπο-
μονήν. Εις την περίστασιν αυτήν εφάνη κατωτέρα πάσης 
κρίσεως». Αλεξ. Μαζαράκης – Αινιάν, Απομνημονεύματα. 
Αθήναι: Ίκαρος, 1948, σελ. 182. 

ανασχηματισμός στην Μεγ. Βρεταννία και είχε 
δημιουργηθεί μία κυβέρνηση συνασπισμού. Οι 
Συντηρητικοί έθεσαν ως όρο για την συμμετοχή 
τους σε αυτήν την απομάκρυνση του Churchill. 
Ο τελευταίος προσπάθησε επί ματαίω να 
αποτρέψει την εξέλιξη αυτή. Μάλιστα, δεν 
κατάφερε ούτε να διορισθεί στην θέση του 
κυβερνήτη της βρεταννικής ανατολικής 
Αφρικής, δείγμα του πόσο είχε προκαλέσει 
την αγανάκτηση της κοινής γνώμης. Ο ίδιος 
θεωρούσε ότι αδικήθηκε. Είχε καταβάλει 
κάθε δυνατή προσπάθεια για την νίκη των 
βρεταννικών δυνάμεων από την αρχή του 
πολέμου.

Έως τότε, είχε κατορθώσει να επιβάλει 
θαλάσσιο αποκλεισμό στην Γερμανία, ενώ 
το βρεταννικό Ναυτικό είχε μεταφέρει με 
ασφάλεια 120.000 άνδρες στην Γαλλία. 
Επιπλέον, είχε προτείνει να γίνουν επιχειρήσεις 
στην βορειοδυτική Γερμανία. Η στρατηγική 
του αντίληψη συνίστατο στην αξιοποίηση της 
ναυτικής υπεροχής της χώρας του για την 
πλήρη κατανίκηση της Γερμανίας. Επί μακρόν, 
η ηγεσία του Βασιλικού Ναυτικού εξέταζε την 
διεξαγωγή μίας επιχειρήσεως στην Βαλτική 
Θάλασσα. Ο Churchill υιοθέτησε την ιδέα, 
εκτιμώντας ότι η επιτυχής διεξαγωγή της θα 
καθιστούσε δύσκολη για τους Γερμανούς την 
προμήθεια μεταλλευμάτων από την Σουηδία. 

Επιπλέον, σκέφτηκε να ζητήσει την 
συνεργασία των Ρώσσων, οι οποίοι θα 
αποβίβαζαν στρατεύματα κατά μήκος των 
ακτών της Πομερανίας, που είχαν σκληρή άμμο 
επί 10 χλμ. Αυτές απέχουν μόλις 90 μίλια από 
το Βερολίνο. Στο πνεύμα αυτό, έγραψε στον 
επικεφαλής των ρωσσικών δυνάμεων στο 
ανατολικό μέτωπο Μεγάλο Δούκα Νικολάϊ 
Νικολάγιεβιτς, την 19η Αυγούστου 1914. 
Οι προτάσεις του Churchill απεδείχθησαν 
μη εφαρμόσιμες λόγω σειράς πρακτικών 
ζητημάτων που ανέκυψαν, κατεδείκνυαν όμως 
την στρατηγική αντίληψή του και την βαθειά 
εκτίμηση που έτρεφε για τον ρόλο του ναυτικού. 

Τότε, εξετάστηκε το ενδεχόμενο να 
καταληφθεί μία νήσος κοντά στις γερμανικές 
ακτές. Το ενδεχόμενο αυτό είχε εξεταστεί και 
προπολεμικά, με επίκεντρο την Ελιγολάνδη αλλά 
είχε απορριφθεί. Ο Churchill επιθυμούσε την 

Ο Βρεταννός Ναύαρχος John Arbuthnot Fisher
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εκ νέου εξέταση της διεξαγωγής μίας τέτοιας 
επιχειρήσεως, εκτιμώντας ότι η κατάληψη μίας 
νήσου θα αποτελούσε μόνιμη πηγή κινδύνων 
για το εχθρικό ναυτικό αλλά και θα ενθάρρυνε 
τους Βρεταννούς, καθώς θα αναβίωνε το παλαιό 
επιθετικό πνεύμα του Βασιλικού Ναυτικού. 
Προς τούτο, εξετάστηκαν και διάφορες άλλες 
νήσοι (πέραν της Ελιγολάνδης) όπως οι Sylt και 
Borkum. Ο Churchill επιθυμούσε η κατάληψή 
τους να συνδυαστεί με την πόντιση ναρκών 
αλλά και με περιπολίες πλοίων του στόλου 
(Μεγάλη Αρμάδα), ενδεχόμενο με το οποίο 
δεν συμφωνούσε ο επικεφαλής του Ναύαρχος 
John Jellicoe.

Το επόμενο διάστημα, ασχολήθηκε με 
την ζωγραφική και μετά ζήτησε να σταλεί 
στην Γαλλία, όπερ και εγένετο. Προήχθη 
σε αντισυνταγματάρχη και πήγε στο δυτικό 
μέτωπο, όπου παρέμεινε επί 3,5 μήνες. 
Επιστρέφοντας, εκφώνησε έναν λόγο στην 
Βουλή των Κοινοτήτων υπέρ της ενισχύσεως του 
Πολεμικού Ναυτικού. Η ήττα στα Δαρδανέλλια 
τον κατεδίωκε, καθώς οι Συντηρητικοί και ο 
φιλικός τους Τύπος ανακινούσαν συνεχώς το 
θέμα. Επιπλέον, υπήρχαν και οι συγγενείς των 
200.000 και πλέον Βρεταννών θυμάτων της 
επιχειρήσεως, που δεν ξεχνούσαν τον ρόλο του 
Churchill σε αυτήν. Ο τελευταίος αναγκαζόταν 
να απολογείται διαρκώς και κάθε ομιλία του στο 
Κοινοβούλιο, όσο εμπεριστατωμένη κι αν ήταν, 
καλυπτόταν από το θέμα των Δαρδανελλίων. Η 
(απαλλακτική για τον ίδιο) απόφαση της ειδικής 
επιτροπής που συνεστήθη για την διερεύνηση 

της υποθέσεως εξεδόθη 
πολύ αργά για να αλλοιώσει 
την παγιωμένη εικόνα στην 
κοινή γνώμη.

Τον Οκτώβριο του 1916, 
τα ηνία της κυβερνήσεως 
ανέλαβε ο φίλος του Lloyd 
George, o οποίος έστειλε τον 
Churchill να επιθεωρήσει το 
δυτικό μέτωπο (τον Μάϊο 
του 1917). Η κατάσταση 
ήταν κρίσιμη, καθώς 
είχαν αρχίσει να ξεσπούν 
ανταρσίες. Τον Ιούλιο, 
ανέλαβε επικεφαλής του 

Υπουργείου Εφοδιασμού. Ανέπτυξε πολυσχιδή 
δράση και κατάφερε ακόμη και να λύσει μία 
απεργία σε εργοστάσιο. Επίσης, επεσκέφθη το 
μέτωπο και ανέπτυξε καλές διαπροσωπικές 
σχέσεις με πολλούς Γάλλους αξιωματούχους. 
Τέλος, υπερψήφισε ένα νομοσχέδιο που έδινε 
δικαίωμα ψήφου υπό προϋποθέσεις στις 
γυναίκες.

Μετά τον τερματισμό των εχθροπραξιών, 
ετάχθη εναντίον της επιβολής σκληρών όρων 
στην Γερμανία και κατά της διαλύσεως των 
Ενόπλων Δυνάμεών της, εκτιμώντας ότι θα 
μπορούσαν να αποτελέσουν ανάχωμα στην 
σοβιετική πλημμυρίδα. Αρχικώς, κατόρθωσε 
να πείσει το διχασμένο βρεταννικό Υπουργικό 
Συμβούλιο για την συνέχιση της αναμείξεως 
στον ρωσσικό εμφύλιο.19 Αργότερα, όμως, 
συνέστησε στον Lloyd George να αποσύρει 
τα βρεταννικά στρατεύματα από την ρωσσική 
επικράτεια και να διακόψει την βοήθεια προς 
τους Λευκούς, αν και ήταν ορκισμένος εχθρός 
των Μπολσεβίκων, τους οποίους θεωρούσε 
τους χειρότερους τύραννους στην ιστορία 
της ανθρωπότητας. Είχε αφουγκρασθεί 
σωστά τις διαθέσεις της βρεταννικής κοινής 
γνώμης, που δεν ήθελε νέες πολεμικές 
περιπέτειες. Επανεξελέγη βουλευτής στις 
πρώτες μεταπολεμικές εκλογές και ανέλαβε 
πολιτικός προϊστάμενος του Στρατού και της 
Αεροπορίας. Από την θέση αυτή, αντιτάχθηκε 

19 D. Wright, Churchill’s Secret War with Lenin. British and 
Commonwealth Military Intervention in the Russian Civil 
War, 1918-20. Solihull: Helion and Company, 2017.

O Αμερικανός πολιτικός Franklin Delano Roosevelt
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επανειλημμένως στην αποστολή και τις 
επιχειρήσεις του Ελληνικού Στρατού στην 
Μ. Ασία, προβλέποντας την ήττα του.20 
Προειδοποίησε δε προς τούτο και τον Βενιζέλο. 
Τον Μάϊο του 1921, υπέβαλε την πρόταση 
να εγκαταλειφθεί η Σμύρνη στους Τούρκους 
και η Αθήνα να εμπιστευθεί τον διπλωματικό 
αγώνα στους Βρεταννούς. Λίγο μετά, έφθασε 
μέχρι του σημείου να προτείνει στο Υπουργικό 
Συμβούλιο τον αποκλεισμό της Σμύρνης για 
τα ελληνικά πλοία σε περίπτωση που η Αθήνα 
απέρριπτε την διαμεσολάβηση των ξένων! 
Μετά την διάσπαση του μετώπου, όμως, όταν οι 
κεμαλικοί απείλησαν τις θέσεις των Βρεταννών 
στα Στενά, υποστήριξε την τήρηση σκληρής 
στάσεως απέναντί τους.

Κατά την διάρκεια του αγώνα των Ιρλανδών 
για ανεξαρτησία, υπήρξε ο εμπνευστής και 
ένθερμος υποστηρικτής των παρακρατικών 
ομάδων (Black-and-Tans),21 που ευθύνονταν 
για πολλές επιθέσεις κατά αμάχων. Μάλιστα, 
λέγεται ότι υιοθέτησε την ιδέα για την 
χρήση δηλητηριωδών αερίων κατά των 
Ιρλανδών. Εντούτοις, κάποιοι άλλοι μελετητές 
υποστηρίζουν ότι πρότεινε να χρησιμοποιηθούν 
κατά των Κούρδων της Μεσοποταμίας, οι οποίοι 
αντιτάσσονταν στην επέκταση της βρεταννικής 
κυριαρχίας στην περιοχή.22 Πάντως, την αυτή 
περίοδο, είναι βέβαιον ότι πρότεινε όπως το 
βόρειο και κεντρικό Ιράκ αποδοθούν στο υπό 
διαμόρφωση νέο τουρκικό κράτος.23

Από τον Φεβρουάριο του 1921, είχε 
αναλάβει υπουργός Αποικιών, ενώ τον επόμενο 
μήνα διοργανώθηκε η πρώτη έκθεση έργων 
ζωγραφικής του, στο Παρίσι. Στο πλαίσιο των 
καθηκόντων του, ταξίδεψε στην Μ. Ανατολή και 
διευθέτησε το πολιτικό σύστημα στα ευρισκόμενα 
υπό βρεταννική εντολή αραβικά κράτη. Πολλοί 
θεωρούν ένα από τα σοβαρότερα λάθη του, 
το ότι εξανάγκασε σε συμβίωση παραδοσιακά 

20 Βλέπε Η ιστορία του Ελληνικού Στρατού, 1833-1949, τ. Α΄. 
Αθήνα: Σάκκουλας, 2014, σελ. 553. 

21 Η επίσημη ονομασία τους ήταν «Royal Irish Constabulary 
Special Reserve».

22 R. Μ. Douglas, «Did Britain Use Chemical Weapons in Man-
datory Iraq?» στο The Journal of Modern History, vol. 81, 
no. 4 (December 2009), p.p. 859–887 και Martin Gilbert, 
Churchill: A Life. London: Heinemann, 1991, p.p. 424-425.

23 Martin Gilbert, p. 428.

εχθρικούς λαούς (Σουνίτες Μουσουλμάνους 
Κούρδους, Σουνίτες Μουσουλμάνους Άραβες 
και Σιΐτες Μουσουλμάνους) κάτω από μία 
ενιαία ηγεσία στο Ιράκ.24 Πήγε και στην 
Παλαιστίνη, όπου αρνήθηκε να ικανοποιήσει το 
αίτημα των Αράβων κατοίκων για περιορισμό 
της εγκαταστάσεως Εβραίων στην περιοχή, 
καθώς συμφωνούσε με τις βασικές αρχές 
των σιωνιστών.25 Μολαταύτα, υποχρεώθηκε 
να συναινέσει στο αίτημα αυτό, μετά από 
την εξέγερση στην Χάϊφα. Πάντως, είναι 
αδιαμφισβήτητο ότι δεν έτρεφε συμπάθεια 
για τους Άραβες. Λέγεται ότι είπε για όσους 
κατοικούσαν στην Παλαιστίνη πως ένα σκυλί 
που ζει σε στάβλο δεν μπορεί να ισχυρίζεται 
ότι είναι ιδιοκτήτης του στάβλου. Τέλος, 
αναμείχθηκε ενεργά στον ιρλανδικό εμφύλιο, 
τροφοδοτώντας με όπλα την παράταξη του 
Michael Collins.

Στις εκλογές του Νοεμβρίου 1922, 
κυριολεκτικά συντρίφτηκε, καταλαμβάνοντας 
την 4η θέση. Το γεγονός αυτό τον σόκαρε και 
τον ώθησε να εγκατασταθεί στις Κάννες για 
το επόμενο εξάμηνο. Εκεί, ασχολήθηκε με την 
ζωγραφική και την συγγραφή των αναμνήσεών 
του από τον Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο. Τον 
Δεκέμβριο του 1923, απέτυχε εκ νέου να 
εκλεγεί στην έδρα του Leicester. Προς μεγάλη 
απογοήτευσή του, σχηματίστηκε μία κυβέρνηση 
των Εργατικών. Το γεγονός αυτό τον ώθησε 
να κατέλθει εκ νέου ως υποψήφιος, δίχως την 
στήριξη κάποιου κόμματος, για την έδρα στην 
περιοχή του Αβαείου του Westminster, τον 
Μάρτιο του 1924. Δυστυχώς γι’ αυτόν, απέτυχε 
για τρίτη συνεχόμενη φορά. 

Έκτοτε, έκοψε τους δεσμούς του με τους 
Φιλελεύθερους, επαναπροσεγγίζοντας τους 
Συντηρητικούς, με τους οποίους κατήλθε 
υποψήφιος στο Έππινγκ, κατά τις βουλευτικές 
εκλογές του Οκτωβρίου του ιδίου έτους. Αυτή 
την φορά το αποτέλεσμα ήταν θετικό για τον 
ίδιον. Μάλιστα, οι Συντηρητικοί σχημάτισαν 

24 Βλέπε Chr. Catherwood, Iράκ, το ολίσθημα του Τσώρτσιλ. 
Αθήνα: Γκοβόστης, 2009. 

25 Martin Gilbert, p. 435. «Σιωνισμός» αποκαλείται το κίνημα 
με στόχο την δημιουργία ενός εβραϊκού κράτους στην αρ-
χαία κοιτίδα των εβραίων στην «γη των Ιουδαίων» (Παλαι-
στίνη).
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κυβέρνηση και ο νέος πρωθυπουργός Stanley 
Baldwin τον διόρισε Υπουργό Οικονομικών, αν 
και ουδέποτε έως τότε είχε ασχοληθεί με τον 
συγκεκριμένο τομέα.

Διατήρησε την θέση αυτή έως το 1929. 
Ήταν μία θητεία γεμάτη συγκρούσεις, απεργίες 
και κοινωνική ένταση, επειδή εφήρμοσε 
μέτρα λιτότητας σε πολλούς τομείς, που τον 
κατέστησαν αντιδημοφιλή. Ήταν η πρώτη και 
τελευταία φορά στην ζωή του που εισηγήθηκε 
τον περιορισμό των δαπανών για το Πολεμικό 
Ναυτικό, καθώς δεν διαφαινόταν νέος πόλεμος 
στον ορίζοντα, ενώ έπρεπε να εξασφαλισθούν 
πόροι για να αυξηθούν οι συντάξεις χηρείας. 
Πολλοί του καταλογίζουν μεγάλα λάθη, που 
κόστισαν στο αποθεματικό χρυσού της χώρας. 
Μάλιστα, ο γνωστός οικονομολόγος John 
Maynard Keynes πίστευε ότι αυτό ήταν ένας 
σημαντικός παράγοντας για την επακόλουθη 
μεγάλη οικονομική ύφεση.

Στις αρχές του 1927, επεσκέφθη την 
Μάλτα, την Ρώμη, την Αθήνα και το Παρίσι. 
Στην Ιταλία, συνάντησε τον νέο ισχυρό άνδρα 
Benito Mussolini, με τον οποίο ανέπτυξε 
φιλικές σχέσεις. Μάλιστα, δήλωσε πως εάν 
ήταν Ιταλός είχε την βεβαιότητα ότι «θα ήμουν 
ολόψυχα μαζί Σας από την αρχή μέχρι το τέλος 
στον θριαμβευτικό σας αγώνα ενάντια στις 
κτηνώδεις ορέξεις και τα πάθη του λενινισμού» 
(Had I been an Italian, I am sure I would have 
been wholeheartedly with you from start to 
finish in your triumphant struggle against the 
bestial appetites and passions of Leninism).26

Επανεξελέγη στις εκλογές του 1929, 

26 Martin Gilbert, p. 480. Το απόσπασμα δημοσιεύτηκε και 
στην εφημερίδα The Times, την 21η Ιανουαρίου 1927.

αλλά το κόμμα του ηττήθηκε. Ως εκ τούτου, 
δεν ανέλαβε κάποιο χαρτοφυλάκιο και 
αφιέρωσε πολύ χρόνο στην συγγραφή και 
τα ταξίδια. Μετέβη στον Καναδά και τις 
Ηνωμένες Πολιτείες, όπου έδωσε μία σειρά 
διαλέξεων. Συνάντησε τον μεγαλοεκδότη 
William Randolph Hearst, ο οποίος τον 
έπεισε να γράφει για μία εκ των εφημερίδων 
του. Πήγε στο Χόλυγουντ, όπου γνώρισε τον 
Charlie Chaplin. Μετά την επιστροφή του στην 
Αγγλία, αντιμετώπισε με οργή την απόφαση 
της κυβερνήσεως των Εργατικών για την 
παραχώρηση καθεστώτος Κτήσεως στην 
Ινδία. Την θεώρησε το πρώτο στάδιο για να 
ζητήσουν οι Ινδοί πλήρη ανεξαρτησία από 
την Μεγ. Βρεταννία. Μάλιστα, υπό το πρίσμα 
αυτό, έδωσε και μία ομιλία στην British Empire 
Society, τον Δεκέμβριο του 1930. Έκτοτε, 
ανέλαβε μία πραγματική σταυροφορία εναντίον 
του Mahatma Gandhi και των απόψεών του 
περί «μη βίας» και «παθητικής αντιστάσεως». Οι 
απαξιωτικές κρίσεις του για τον Ινδό πολιτικό 
και οι προτροπές για δυναμική αντιμετώπιση 
των Ινδών που εξέφραζε δημοσίως τον 

Ο γνωστός οικονομολόγος John Maynard Keynes

Ο μεγαλοεκδότης William Randolph Hearst
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αποξένωσαν έτι περαιτέρω από πολλούς 
Φιλελεύθερους και Εργατικούς. Αν και αρκετοί 
Συντηρητικοί τον υποστήριξαν, παραιτήθηκε 
από το σκιώδες Υπουργικό Συμβούλιο του 
κόμματος εις ένδειξη διαμαρτυρίας για την 
«ήπια» πολιτική των Συντηρητικών επί του 
συγκεκριμένου θέματος. Πάντως, η στάση του 
επικροτήθηκε στις εκλογές του Οκτωβρίου 
1931, όταν διπλασίασε τις ψήφους του στο 
Έππινγκ.

Την ίδια περίοδο, κυκλοφόρησε η 
αυτοβιογραφία του. Τότε, λέγεται ότι είπε την 
παροιμιώδη φράση «η ιστορία θα είναι καλή 
μαζί μου διότι σκοπεύω να την γράψω εγώ». 
Ταξίδεψε δύο φορές στις Ηνωμένες Πολιτείες 
(όπου είχε ένα τροχαίο ατύχημα) και στις 
Μπαχάμες, διευρύνοντας αριστοτεχνικά τον 
κύκλο των επαφών του. Τον Αύγουστο του 
1932, επεσκέφθη το Βέλγιο, την Ολλανδία και 
την Γερμανία. Τότε, φαίνεται ότι πληροφορήθηκε 
για τις αντισημιτικές απόψεις του Adolf Hitler, 
γεγονός που τον ανησύχησε βαθύτατα. Λέγεται, 
ότι επεχείρησε να τον συναντήσει δύο φορές 
αλλά ο Γερμανός πολιτικός δεν πήγε στα 
ραντεβού. 

Μετά την επιστροφή του στην Αγγλία, 
αρρώστησε βαρειά αλλά ξέφυγε τον κίνδυνο. 
Κατά την διάρκεια της αναρρώσεώς του, ο 
Γερμανός καγκελλάριος Franz von Papen ζήτησε 
την άδεια των νικητών του Α΄ Παγκοσμίου 
Πολέμου για τον επανεξοπλισμό της χώρας 

του. Ο Churchill, που είχε υιοθετήσει εκ νέου τις 
παλαιές αντιγερμανικές απόψεις του, αντέδρασε 
με σφοδρότητα συμπαρατασσόμενος με τον, 
εβραϊκού θρησκεύματος, υπουργό Εξωτερικών 
John Allsebrook Simon. 

Έκτοτε, δεν έπαψε να κρούει τον κώδωνα 
τον κινδύνου για την γερμανική αναθεωρητική 
πολιτική, συχνά όμως με τόσο βίαιο τρόπο 
ώστε πολλοί έκαναν λόγο για «αντιγερμανικές 
εμμονές». Παρέθετε δε στοιχεία για την 
γερμανική πολεμική ισχύ (όπως π.χ. αυτά για 
την Luftwaffe), που αργότερα αποδεικνύονταν 
ανακριβή. Από την άλλη πλευρά, μισούσε τον 
κομμουνισμό και ετάχθη υπέρ του Στρατηγού 
Francisco Franco Bahamonde στον ισπανικό 
εμφύλιο. Προέκρινε την συνεργασία με την 
Γαλλία, ενώ συχνά-πυκνά, επαινούσε Mussolini, 
θεωρώντας τον απαραίτητο σύμμαχο στον 
αγώνα κατά της Γερμανίας και της Σοβ. 
Ενώσεως. Στο πλαίσιο αυτό, επέκρινε την 
ιταλική εισβολή στην Αβησσυνία, ετάχθη όμως 
εναντίον της επιβολής κυρώσεων στην Ρώμη. 

Αν και ο Churchill δεν ήταν ο μόνος πολιτικός 
που ανησυχούσε για την γερμανική πολεμική 
αναδιοργάνωση, ήταν ο πλέον προβεβλημένος 
και αυτός που την είχε αναγάγει σε κύριο θέμα 
της πολιτικής του, επί πολλά έτη. Κατά συνέπεια, 
ένα άρθρο του, το οποίο δημοσιεύθηκε 
στην εφημερίδα Evening Standard την 17η 
Σεπτεμβρίου 1937, έχει προκαλέσει εύλογα 

Ο Churchill με τον Charlie Chaplin

Ο Αdolf Hitler
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μεγάλες συζητήσεις έως σήμερα. Αυτό φέρει 
τον τίτλο «Friendship with Germany» (Φιλία 
με την Γερμανία). Σε αυτό, ο Churchill έγραφε, 
μεταξύ άλλων, τα εξής: «Μπορεί κανείς να 
αντιπαθεί το σύστημα του Hitler, αλλά να 
θαυμάζει το πατριωτικό του επίτευγμα. Εάν η 
χώρα μας είχε ηττηθεί (σ.σ. στον Α΄ Παγκόσμιο 
Πόλεμο), θα ήλπιζα να βρίσκαμε κάποιον τόσο 
θαυμάσιο σαν αυτόν ώστε να επαναφέρει την 
ανδρεία μας και να μας οδηγήσει στη θέση που 
μας αρμόζει ανάμεσα στα έθνη». Προσέθετε 
δε το πόσο απογοητευμένος ένιωθε επειδή ο 
γερμανικός Τύπος τον θεωρούσε εχθρό της 
Γερμανίας. Αντιθέτως, η Μεγ. Βρεταννία υπήρξε 
ανέκαθεν φιλόξενη απέναντι στους πρόσφυγες, 
συμπεριλαμβανομένων των Γερμανών. 
Επισήμαινε δε πως ο μέσος Βρεταννός πολίτης 
θα υποστήριζε μία φιλία με τη Γερμανία, 
μολονότι απεχθανόταν την αντιμετώπιση 
των Εβραίων, των Προτεσταντών ή των 
Καθολικών από τους Ναζί. Σε κάθε περίπτωση, 
δήλωνε απερίφραστα ότι δεν επικροτούσε μία 
ενδεχόμενη οικονομική βοήθεια προς το Γ΄ 
Ράϊχ τη στιγμή που αυτό εφοδιαζόταν με νέα 
όπλα και ζητούσε από τον Hitler να γίνει ο 
«άνθρωπος της ειρήνης». Ορισμένοι μελετητές 
εκτιμούν ότι ήταν μία τελευταία, απέλπιδα 
προσπάθεια για να νουθετήσει το Βερολίνο. 

Πάντως, την ιδία περίοδο, δήλωσε πως: «Δεν 
θα προσποιηθώ ότι εάν έπρεπε να διαλέξω 
ανάμεσα στον κομμουνισμό και τον ναζισμό θα 
επέλεγα τον κομμουνισμό».

Υπήρξε σφοδρός πολέμιος της πολιτικής 
του κατευνασμού, την οποία ακολουθούσε 
ο πρωθυπουργός Neville Chamberlain. Λίγο 
πριν από την Συνδιάσκεψη του Μονάχου 
(τέλη Σεπτεμβρίου του 1938), έγραψε ότι 
η βρεταννική κυβέρνηση είχε να διαλέξει 
μεταξύ πολέμου ή καταισχύνης. Εάν διάλεγε 
το δεύτερο, τελικώς θα κατέληγε και πάλι στον 
πόλεμο λίγο αργότερα, τον οποίο θα διεξήγαγε 
υπό δυσμενέστερους όρους.27 Μολαταύτα, 
ελάχιστοι τον εμπιστεύονταν. Έχει γραφεί ότι 
υπήρχε μία διάχυτη αίσθηση πως, παρά τις 
αδιαμφισβήτητες ικανότητές του, του έλειπε η 
ορθή κρίση και η σταθερότητα στις απόψεις.

Τελικώς, μετά την λήξη του βρεταννικού 
τελεσιγράφου την 3η Σεπτεμβρίου 1939, η 
Γερμανία και η Μεγ. Βρεταννία ευρέθησαν εκ 
νέου σε εμπόλεμη κατάσταση, περίπου 20 έτη, 
μετά την λήξη του προηγούμενου παγκοσμίου 
πολέμου. Επιβεβαιώθηκε, λοιπόν, πλήρως η 
ρήση του Γάλλου Στρατάρχη Ferdinand Foch ότι 
«η Συνθήκη των Βερσαλλιών (σ.σ. με την οποία 
τερματιζόταν ο Α΄ Παγκόσμιος Πόλεμος) δεν 
είναι τίποτα περισσότερο από μία εικοσαετής 
ανακωχή». Ο Churchill ανέλαβε και πάλι 
καθήκοντα Πρώτου Λόρδου του Ναυαρχείου. 
Οι αξιωματικοί έλαβαν αμέσως το μήνυμα: 

«Winston is back», δηλ. ο Ουΐνστον επέστρεψε. 
Την 11η Σεπτεμβρίου, έλαβε ένα συγχαρητήριο 

27 Richard Langworth, Churchill in his own Words. Ebury 
Press, 2008, p.p. 256-257.

Ο Βρεταννός πολιτικός John Allsebrook Simon

Ο Βρεταννός πολιτικός Neville Chamberlain



ΤΕΎΧΟΣ 611-ΤΟΜΟΣ 180 | Ναυτική Επιθεώρηση  61

τηλεγράφημα από τον Αμερικανό Πρόεδρο 
Roosevelt και απήντησε, υπογράφοντας 
ως «Naval person», δηλ. ο άνθρωπος του 
Ναυτικού. 

Χαρακτηριστικό του πως αντιμετώπιζε 
τα ουδέτερα κράτη είναι η περίπτωση του 
πλοίου ανεφοδιασμού «Altmark».28 Αυτό 
μετέφερε Βρεταννούς ναυτικούς, οι οποίοι 
είχαν αιχμαλωτιστεί από το γερμανικό θωρηκτό 
«τσέπης» Graf Spee και ετοιμαζόταν να εισέλθει 
στα χωρικά ύδατα της Νορβηγίας. Η Συνθήκη της 
Χάγης του παρείχε το δικαίωμα της αβλαβούς 
διελεύσεως, καθώς δεν ήταν πολεμικό πλοίο 
αλλά βοηθητικό σκάφος, το οποίο έφερε τη 
σημαία του γερμανικού εμπορικού ναυτικού. 

28 Martin A. Doherty, «The Attack on the Altmark: A Case 
Study in Wartime Propaganda» στο Journal of Contem-
porary History, vol. 38, 2 (2003), p.p. 187-200, Willi 
Frischauer - Robert Jackson, The Navy’s Here, the Alt-
mark Affair. London: Victor Gollancz, 1955 και Janusz 
Piekałkiewicz, Der Zweite Weltkrieg mit Vorwort von Se-
bastian Haffner. Düsseldorf: Εcon, 1985.

Οι νορβηγικές Αρχές διενήργησαν αυτοψία στο 
πλοίο τρεις φορές, δίχως να ανακαλύψουν την 
ύπαρξη των αιχμαλώτων και του επέτρεψαν 
να συνεχίσει την πορεία του κατά μήκος των 
νορβηγικών ακτών. Εντούτοις, το γερμανικό 
πλοίο συνοδευόταν «διακριτικά» από μονάδες 
του νορβηγικού ναυτικού. 

Ο Churchill εθεώρησε ότι παρουσιαζόταν 
μία λαμπρή ευκαιρία για την επίτευξη μίας 
εύκολης νίκης προς ανόρθωση του ηθικού 
του λαού του. Άλλωστε, ο ίδιος είχε γράψει 
προ ολίγων εβδομάδων: «Ο τελικός δικαστής 
είναι η συνείδησή μας… Μικρές χώρες δεν 
πρέπει να δέσουν τα χέρια μας, όταν εμείς 
πολεμούμε για τα δικαιώματά τους και για 
την ελευθερία τους. Το γράμμα του νόμου δεν 
πρέπει, στην υπέρτατη ανάγκη, να εμποδίσει 
εκείνους που έχουν επιφορτιστεί με την 
προάσπιση της ελευθερίας και την ενίσχυσή 
της…. Περισσότερο ο ανθρωπισμός παρά η 
νομιμότητα πρέπει να είναι ο οδηγός μας». 
Η μακιαβελική αυτή αντίληψη εφαρμόσθηκε 
στην περίπτωση του «Altmark». Ο Churchill 
προσωπικά διέταξε το καταδρομικό «Cossack» 
να σπεύσει στην περιοχή, να παραβιάσει τα 
χωρικά ύδατα της ουδέτερης Νορβηγίας και να 
επιτεθεί στο γερμανικό πλοίο προκειμένου να 
απελευθερώσει τους Βρεταννούς αιχμαλώτους. 
Οι Γερμανοί υπέκλεψαν τα σχετικά σήματα του 
βρεταννικού Ναυαρχείου και ειδοποίησαν το 
Όσλο. 

Το τελευταίο διέταξε τα δύο πλοία του που 
έπλεαν στην περιοχή να κρατήσουν μακρυά 
από το «Altmark» την βρεταννική ναυτική 

Ο Γάλλος Στρατάρχης Ferdinand Foch

Το «Graf von Spee»
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μοίρα (καθώς το «Cossack» συνοδευόταν από 
έξι αντιτορπιλλικά). Ο Γερμανός πλοίαρχος 
κατέφυγε σε ένα φιορδ για να διανυκτερεύσει 
με μεγαλύτερη ασφάλεια. Στις 22.00 μ.μ. της 
16ης Φεβρουαρίου, όμως, το βρεταννικό 
καταδρομικό διέσπασε τον νορβηγικό κλοιό, 
εισήλθε στο φιορδ και επετέθη στο «Altmark». 
Επηκολούθησε ολιγόλεπτη συμπλοκή κατά 
την οποία οι Βρεταννοί σκότωσαν επτά 
Γερμανούς, (ναύτες και αξιωματικούς), οι 
οποίοι προσπάθησαν να τους αντισταθούν 
και τραυμάτισαν οκτώ. Μάλιστα, δεν δίστασαν 
να στοχεύσουν εναντίον όσων είχαν πέσει 
στη θάλασσα για να σωθούν!29 Οι Βρεταννοί 
χρησιμοποίησαν περίτεχνα το συμβάν για να 
ανυψώσουν το ηθικό στο εσωτερικό της χώρας 
τους. Η φράση «The Navy is here» (Το Πολεμικό 
Ναυτικό είναι εδώ) κυκλοφορούσε ευρέως. Και 
αυτό οφειλόταν αδιαμφισβήτητα στον Churchill.

Πάντως, οι Γερμανοί κατηγόρησαν 
επανειλημμένως τους Βρεταννούς ότι 
κατ’ εντολήν του Churchill καταπατούσαν 
συστηματικά το Διεθνές Δίκαιο, εξοπλίζοντας, 
μεταξύ άλλων, εμπορικά πλοία και 
παραβιάζοντας την ουδετερότητα διαφόρων 
κρατών.30 Κλασσικό παράδειγμα ήταν η 
Νορβηγία, την οποία έσπευσαν να καταλάβουν 

29 H βρεταννική, σαφώς ωραιοποιημένη, εκδοχή του συμβά-
ντος παρατίθεται συνοπτικά στο B. Ash, Η μάχη της Νορβη-
γίας. Αθήνα: Οργανισμός Πολεμικών Εκδόσεων, 1964, σ.σ. 
45-47.

30 Βλέπε το βιβλίο υπό τον τίτλο Νυρεμβέργη 1945. Αθήνα: 
Εurobooks, 2010.

λίγο πριν από τους Αγγλογάλλους. Η αποτυχία 
αυτή αποτέλεσε την θρυαλλίδα των εξελίξεων 
στο Λονδίνο. Ύστερα από ένα έντονο 
παρασκήνιο,31 ο Chamberlain παραιτήθηκε 
και ο Churchill ανέλαβε την πρωθυπουργία, 
την 10η Μαΐου 1940. Αναμφίβολα, ήταν ο 
πλέον κατάλληλος για την θέση αυτή. Κατά 
πολλούς, όλη η έως τότε σταδιοδρομία του 
αποτελούσε μία προετοιμασία για την ηγεσία 
του στον συγκεκριμένο πόλεμο. Την ιδία 
ώρα που πολλοί Βρεταννοί αξιωματούχοι 
ερωτοτροπούσαν με την ιδέα να αποδεχθούν 
κάποια από τις προτάσεις του Hitler για την 
υπογραφή μίας έντιμης ειρήνης, η ρητορική 
του Churchill ενθάρρυνε τους Βρεταννούς (που 
τότε πολεμούσαν δίχως συμμάχους) για έναν 
αγώνα μέχρι εσχάτων. Το πρώτο του διάγγελμα 
ως πρωθυπουργού είχε ως ακολούθως: 

«Δεν έχω τίποτε να σας προσφέρω εκτός 
από αίμα, μόχθο, δάκρυα και ιδρώτα. Έχουμε 
μπροστά μας ένα μαρτύριο της πιο οδυνηρής 
μορφής. Έχουμε μπροστά μας πολλούς, 
πολλούς μήνες αγώνα και πόνου. Ρωτάτε: «Ποια 
είναι η πολιτική μας;». Μπορώ να πω ότι είναι το 
να διεξαγάγουμε πόλεμο από θαλάσσης, ξηράς 
και αέρος, με όλες τις εσωτερικές μας δυνάμεις 
και μ’ όλη τη δύναμη που μπορεί να μας δώσει 

31 Το παρασκήνιο της ανόδου του Churchill στην πρωθυπουρ-
γία περιγράφεται ανάγλυφα στο βιβλίο του John Lukacs 
υπό τον τίτλο «Πέντε ημέρες στο Λονδίνο – Μάϊος 1940: οι 
ημέρες που έκριναν την έκβαση του Β΄ Παγκοσμίου Πολέ-
μου».

To «Altmark»

Οι σωροί των μελών του πληρώματος του «Altmark», που 
σκοτώθηκαν κατά την συμπλοκή
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ο Θεός. Να διεξαγάγουμε πόλεμο εναντίον 
μίας τερατώδους τυραννίας, που κανείς ποτέ 
δεν την έχει υπερβεί στο σκοτεινό, αξιολύπητο 
κατάλογο της ανθρώπινης εγκληματικότητας… 
Ρωτάτε: «Ποιος είναι ο σκοπός;». Μπορώ ν’ 
απαντήσω με μία λέξη. Είναι η νίκη. Νίκη με 
κάθε κόστος, νίκη παρ’ όλο τον τρόμο, νίκη 
όσο μακρύς και σκληρός κι αν είναι ο δρόμος. 
Γιατί χωρίς νίκη, δεν υπάρχει επιβίωση. Αυτό 
πρέπει να γίνει κατανοητό. Καμμία επιβίωση για 
την Βρεταννική Αυτοκρατορία, καμία επιβίωση 
για όλα όσα αντιπροσωπεύει η Βρεταννική 
Αυτοκρατορία».

Πάντως, η αλήθεια είναι ότι ο ίδιος 
αμφέβαλε βάσιμα για τις πιθανότητες νίκης 
επί των Γερμανών και υπέφερε συχνά από 
κρίσεις μελαγχολίας κατά την διάρκεια του 
πολέμου, όπως π.χ. μετά την παράδοση της 
Σιγκαπούρης στους Ιάπωνες, τον Φεβρουάριο 
του 1942.32 Θέλοντας να εξασφαλίσει την 
ευρύτερη δυνατή συναίνεση, σχημάτισε μία 
κυβέρνηση συνασπισμού, στην οποία έλαβαν 
μέρος πολιτικοί πολλών απόψεων, πλην των 
ακροαριστερών και των ακροδεξιών. Αν και 
ήλεγχε το Κοινοβούλιο, ουδέποτε το αγνόησε 
αλλά αντιθέτως το χρησιμοποίησε ως όργανο 
για να περνάει μηνύματα στον λαό. Κατ’ αυτόν 
τον τρόπο, απεφεύχθησαν οι εσωτερικές 
έριδες του Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου. Κύριο 
χαρακτηριστικό της πολιτικής του ήταν η έντονη 
ανάμειξή του στις στρατιωτικές υποθέσεις. Εξ 
αρχής, προσπάθησε να ενισχύσει την θαλάσσια 
ισχύ της χώρας του και ήταν αποφασισμένος 
να επιτύχει την νίκη με κάθε κόστος, 
αδιαφορώντας για τις πρόνοιες του νόμου και 
τα διεθνή θέσφατα. 

Ο Churchill ήταν ένθερμος πατριώτης 
και είχε μία ρομαντική αντίληψη για το 
μεγαλείο της πατρίδος του, έμελε όμως να 
διαψευστεί οικτρά, μεταπολεμικά. Πίστευε 
στον ιστορικό της ρόλο στην ανθρωπότητα 
και ήταν αποφασισμένος να προβεί σε κάθε 
προσωπική θυσία, να συμμαχήσει ακόμη και με 
τον διάβολο για να τον προασπίσει. Αν και ήταν 
66 ετών, διέθετε αδιαμφισβήτητη ζωτικότητα, 

32 Churchill Taken from the Diaries of Lord Moran: The Strug-
gle for Survival 1940–1965. Boston: Houghton Mifflin 
Company, 1966, p. 29.

την οποία έθεσε στην υπηρεσία της χώρας 
του. Κατά την διάρκεια του πολέμου, ταξίδευε 
συνεχώς, διανύοντας 100.000 μίλια (160.000 
χλμ)! Αμέσως, ενέπνευσε με θάρρος τους 
συμπατριώτες του. Οι ειδήσεις, όμως, από το 
μέτωπο ήταν συνεχώς δυσάρεστες. Ο εχθρός 
είχε υπερκεράσει την γραμμή Μαζινό. Πήγε 
ο ίδιος στην Γαλλία, ελπίζοντας να ανακόψει 
την γερμανική πλημμυρίδα. Έφθασε δε μέχρι 
του σημείου να προτείνει την ένωση των 
δύο χωρών για να κρατήσει την Γαλλία στον 
πόλεμο, (την 16η Ιουνίου 1940). 

Τους επόμενους μήνες, όλοι ανέμεναν μία 
γερμανική επίθεση στο μητροπολιτικό έδαφος. 
Ο Βρεταννός πρωθυπουργός προειδοποίησε 
το Κοινοβούλιο, συστήνοντας ψυχραιμία, 
αυτοπεποίθηση και περιφρόνηση του κινδύνου. 
Λίγο πριν ξεκινήσει η περίφημη «μάχη της 
Αγγλίας», δήλωσε τα εξής: «θα πολεμήσουμε 
σε θάλασσες και ωκεανούς, θα πολεμήσουμε 
με μεγαλύτερη εμπιστοσύνη στους αιθέρες, 
θα υπερασπίσουμε το νησί μας, ό,τι και να μας 
κοστίσει, θα πολεμήσουμε στους διαδρόμους 
προσγείωσης, θα πολεμήσουμε στα χωράφια 
και στους δρόμους, θα πολεμήσουμε στους 
λόφους. Δεν θα παραδοθούμε ποτέ!». 

Ο Churchill κατά την διάρκεια του πολέμου
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Γενικότερα, ο Churchill χρησιμοποίησε 
συχνά την ρητορική του δεινότητα για να 
εμψυχώσει φίλους και συμμάχους, κατά την 
διάρκεια του Β΄ Παγκόσμιου. Μετά τις πρώτες 
νίκες του Ελληνικού Στρατού επί των Ιταλών, 
φέρεται να είπε: «Στο εξής δεν θα λέμε ότι 
οι Έλληνες πολεμούν σαν ήρωες, αλλά ότι 
οι ήρωες πολεμούν σαν Έλληνες». Σήμερα, 
πολλοί υποστηρίζουν ότι η πατρότητα της 
φράσης ανήκει στον Νοτιοαφρικανό Στρατηγό 
Jan Smuts ή στον Βρεταννό βουλευτή Francis 
Noel-Baker. Τότε, όμως, όλοι πίστεψαν ότι 
επρόκειτο για λόγια του ιδίου του Βρεταννού 
πρωθυπουργού. Πάντως, είναι βέβαιον ότι 
αμέσως μετά την εκδήλωση της ιταλικής 
επιθέσεως, ο Churchill απέστειλε το εξής 
τηλεγράφημα προς τον πρωθυπουργό Μεταξά: 
«...Ο τρόπος με τον οποίον ο ελληνικός 
λαός, υπό την αξίαν εμπιστοσύνης ηγεσίαν 
Σας, αντιμετώπισε τους κινδύνους και τις 
προκλήσεις των τελευταίων μηνών, κατέκτησε 
τον θαυμασμόν του βρετανικού λαού δια την 
Ελλάδα. Αι αρεταί αυταί θα ενισχύσουν τον 
ελληνικόν λαόν και κατά την παρούσαν στιγμήν 
της δοκιμασίας. Θα σας παράσχωμεν την 
δυνατήν βοήθειαν μαχόμενοι εναντίον κοινού 
εχθρού και θα μοιρασθώμεν την κοινήν νίκην».

Εξ ίσου εγκωμιαστικές αναφορές για τους 
Έλληνες έκανε και μετά την Μάχη της Κρήτης,33 

33 Ο Churchill έγραψε στα Απομνημονεύματά του: «Η αντί-
σταση στην Κρήτη προκάλεσε την καταστροφή επίλεκτων 

για την έκβαση της 
οποίας κατηγορήθηκε 
σφόδρα στην 
πατρίδα του. Πολλοί 
την συνέκριναν με 
την αποτυχημένη 
επιχείρηση για την 
εκπόρθηση των 
Δαρδανελλίων στον Α΄ 
Παγκόσμιο Πόλεμο, ενώ 
το βρεταννικό Ναυτικό 
υπέστη μεγάλες 
απώλειες, έχοντας 9 
πλοία βυθισμένα, 13 με 
σοβαρές ζημιές και άλλα 
10 με ελαφρύτερες. Είχε 

ήδη αναγνωρίσει εγκαίρως την σπουδαιότητα 
της Κρήτης, αναφέροντας ότι «το να χάσουμε 
την Κρήτη λόγω ανεπαρκών δυνάμεων, αυτό 
θα ήταν έγκλημα», την 7η Νοεμβρίου 1940. 
Προς τούτο, είχε σπεύσει να την ενισχύσει. Οι 
δυνάμεις αυτές απεδείχθησαν ανεπαρκείς, 
όπως συνέβη και με τα στρατεύματα, που έστειλε 
στην ηπειρωτική Ελλάδα. Αυτά, όχι μόνον δεν 
κατόρθωσαν να σταματήσουν τους Γερμανούς, 
αλλά απεσπάσθησαν από το μέτωπο της βορ. 
Αφρικής σε μία κρίσιμη περίοδο. Μολαταύτα, 
την 23η Μαΐου 1941, ο ίδιος είχε στείλει στο 
βρεταννικό Στρατηγείο στην μεγαλόνησο ένα 
μήνυμα, που ξεκινούσε με την φράση «Η μάχη 
της Κρήτης πρέπει να κερδηθεί». 

Αργότερα, ο Βρεταννός πρωθυπουργός 
ένιωσε την ανάγκη να απολογηθεί εκτενώς στα 
Απομνημονεύματά του, σημειώνοντας: «Ο λαός 

γερμανικών δυνάμεων, που θα μπορούσαν να παίξουν κε-
φαλαιώδη ρόλο στα μεταγενέστερα γεγονότα της Μέσης 
Ανατολής. Η απώλεια ορισμένων εκ των ικανοτέρων Γερ-
μανών πολεμιστών απομάκρυνε το τρομερό όπλο των αλε-
ξιπτωτιστών από κάθε περαιτέρω συμμετοχή στα γεγονότα 
που διεδραματίσθησαν στη Μέση Ανατολή. Στην Κρήτη, ο 
Goering επέτυχε μία Πύρρειο νίκη, διότι με τις δυνάμεις 
που σπατάλησε εκεί θα μπορούσε εύκολα να κατακτήσει 
την Κύπρο, τη Συρία, το Ιράκ και ίσως ακόμη και την Περ-
σία. Τα στρατεύματα που έχασε στη Κρήτη, ήταν ακριβώς 
εκείνα που εχρειάζοντο δια να κατακτήσουν ευρείες δια-
φιλονικούμενες περιοχές, όπου δεν θα συναντούσαν σο-
βαρή αντίσταση. Διέπραξε την ανοησία να αφήσει να του 
ξεφύγουν αυτές οι μεγάλες ευκαιρίες, με το να θυσιάσει τις 
αναντικατάστατες αυτές δυνάμεις σε έναν θανάσιμο αγώνα 
που διεξαγόταν συχνά σώμα με σώμα από τους Κρητικούς, 
τους Μαορί και τους Νεοζηλανδούς».

Το πρωτοσέλιδο της εφημερίδος Evening Standard την επαύριο της κηρύξεως του ελλη-
νοϊταλικού πολέμου
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της Κρήτης, ανεξαρτήτως πολιτικής ιδεολογίας, 
γένους ή ηλικίας είχε λάβει τα όπλα κατά των 
Γερμανών, σκότωνε με πρωτόγονα μέσα και 
ρίχτηκε στη μεγάλη μάχη, τη μάχη της ζωής ή 
θανάτου, με μία ανήκουστη και αξιοθαύμαστη 
αυτοθυσία. Οι απώλειές μας ανήλθον σε 13.000 
περίπου νεκρούς, τραυματίες και αιχμαλώτους. 
Σε αυτούς πρέπει να προστεθούν 2.000 ακόμη 
ναύτες. Μετά τον πόλεμο, περισσότεροι από 
4.000 τάφοι Γερμανών καταμετρήθηκαν 
στην περιοχή του Μάλεμε και του κόλπου 
της Σούδας και άλλοι 1.000 στο Ρέθυμνο 
και το Ηράκλειο. Πέραν αυτών, υπάρχει και 
ο πολύ μεγάλος και άγνωστος αριθμός των 
Γερμανών, οι οποίοι πνίγηκαν στη θάλασσα. 
Επιπλέον, εκατοντάδες έχουν ριχθεί από τους 
Κρητικούς σε ξεροπήγαδα που τα σκέπασαν 
για να μην ανακαλυφθούν και πολλούς έχουν 
θάψει σε τάφους που ουδέποτε ανευρέθησαν. 
Συνολικά, σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, 
ο αριθμός των νεκρών και των τραυματιών 
υπερέβη τις 15.000 άνδρες. Χάθηκαν 170 
οπλιταγωγά αεροπλάνα, πολλά καταδιωκτικά 
και ανεμόπτερα και αρκετό πολεμικό υλικό. Το 
τίμημα ήταν πολύ βαρύ για τη νίκη τους…».

Οι δύσκολες στιγμές συνεχίστηκαν, καθώς 
στα χέρια των δυνάμεων του Άξονα περιήλθαν 
η βορ. Αφρική, η Μαλαισία και εκτεταμένες 
περιοχές στην Άπω Ανατολή. Οι επικρίσεις 
(κυρίως στο εσωτερικό της χώρας) ήταν 
πολλές. Σύμφωνα με τον στενό συνεργάτη του, 
αρχηγό του Αυτοκρατορικού Γενικού Επιτελείου 
Στρατηγό Alan Brooke, «ο Winston είχε δέκα 
ιδέες κάθε μέρα, από τις οποίες μία ήταν καλή, 
αλλά δεν ήξερε ποια ήταν». Μολαταύτα, εκείνος 
έμεινε αταλάντευτος στην στρατηγική του, για 
ολοκληρωτική νίκη αρχικώς επί της Γερμανίας 
και μετά επί της Ιαπωνίας. 

Ο Βρεταννός ηγέτης πίστευε ότι οι Ηνωμένες 
Πολιτείες ήταν ο απαραίτητος σύμμαχος στην 
προσπάθεια για την κατανίκηση της Γερμανίας, 
είτε εμπλέκονταν επίσημα στον πόλεμο είτε όχι. 
Ο ίδιος είχε άριστες σχέσεις με τον Αμερικανό 
Πρόεδρο (όπως προαναφέρθηκε), γεγονός που 
διεφάνη τόσο από τον νόμο «Εκμισθώσεως 
και Δανεισμού» (Lend-Lease)34 όσο και από 

34 Επρόκειτο για το Νομοσχέδιο HR 1776, που υποβλήθηκε 

την διακήρυξη της Χάρτας του Ατλαντικού35, 
ενέργειες που υποδήλωναν μία σιωπηρή 
συμμαχία μεταξύ των δύο κρατών. Μετά την 
γερμανική επίθεση κατά της Σοβ. Ενώσεως 
(επιχείρηση «Barbarossa»), προστέθηκε και 
ο Joseph Stalin. Κατά τις πρώτες ημέρες της 
προαναφερθείσης επιχειρήσεως, ο Churchill 
είχε δηλώσει ότι ήταν σαν να μπαίνεις σε ένα 
σκοτεινό δωμάτιο, στο οποίο δεν ξέρεις τι 
έχεις να αντιμετωπίσεις. Προσέθεσε δε ότι αν 
ο Hitler εισέβαλε στην κόλαση, θα προέβαινε 
σε τουλάχιστον μία ευμενή αναφορά για τον 
Διάβολο στην Βουλή των Κοινοτήτων. Τελικώς, 
η Σοβ. Ένωση απεδείχθη ένα ανυπέρβλητο 

από τον Πρόεδρο Roosevelt και εγκρίθηκε από την νο-
μοθετική εξουσία για να γίνει ο Νόμος 77-11 της 11ης 
Μαρτίου 1941. Ο νόμος αυτός επέτρεπε την εκμίσθωση, 
τον δανεισμό ή την παραχώρηση κάθε είδους υλικού εκ 
μέρους των Ηνωμένων Πολιτειών σε σύμμαχα κράτη, με 
αντάλλαγμα «ό,τι ο Πρόεδρος κρίνει σκόπιμο». Το νομο-
σχέδιο ξεσήκωσε θύελλα αντιδράσεων αλλά τελικώς έγινε 
νόμος του κράτους. Η πρώτη χώρα που ωφελήθηκε ήταν 
η Μεγ. Βρεταννία, ενώ δεύτερη ήταν η Ελλάδα στην οποία 
παραχωρήθηκε υλικό για το πυροβολικό. Δυστυχώς, αυτά 
ουδέποτε παρελήφθη, καθώς η χώρας μας κατελήφθη από 
τις δυνάμεις του Άξονα. 

35 Επρόκειτο για το αποτέλεσμα της διήμερης συναντήσε-
ως μεταξύ του Roosevelt και του Churchill, την 9η και την 
10η Αυγούστου 1941. Ανακοινώθηκε λίγες ημέρες μετά 
και προέβλεπε οκτώ σημεία για τις μελλοντικές ρυθμίσεις 
παγκοσμίως. Κατ’ ουσίαν, όμως, αποτελούσε μία πολεμική 
προπαρασκευή για την συμμετοχή των Αμερικανών στον 
πόλεμο κατά του Άξονα. 

Ο Βρεταννός Στρατηγός Alan Brooke
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εμπόδιο για τον έως τότε αήττητο γερμανικό 
στρατό και τους συμμάχους του. 

Αν και ουδέποτε απέσυρε τις επικρίσεις του 
για τον κομμουνισμό (είναι γνωστή η φράση 
του «όποιος δεν είναι σοσιαλιστής έως τα 
30, δεν έχει καρδιά, όποιος είναι σοσιαλιστής 
μετά τα 30, δεν έχει μυαλό»), ο Churchill 
δήλωσε ευθύς εξ αρχής ότι ο κίνδυνος που 
αντιμετώπιζε η Ρωσσία (όπως ονόμασε την 
τότε Σοβ. Ένωση) ήταν κίνδυνος και για την 
χώρα του και ως εκ τούτου προσφέρθηκε να 
της παράσχει κάθε δυνατή βοήθεια. Μάλιστα, 
δεν δίστασε να δηλώσει για τον Stalin σε μία 
εορταστική πρόποση: «βαδίζω σε αυτόν τον 
κόσμο με μεγαλύτερο κουράγιο και ελπίδα 
όταν έχω μία σχέση φιλίας και οικειότητας με 
αυτόν τον μεγάλο άνδρα που η φήμη του έχει 
εξαπλωθεί όχι μόνο σε όλη τη Ρωσσία, αλλά σε 
ολόκληρο τον κόσμο». 

Τα επόμενα χρόνια, κατέβαλε κάθε δυνατή 
προσπάθεια για την διατήρηση αυτής της 

συμμαχίας, στην οποία προσήλκυσε και την 
Γάλλια υπό τον Charles de Gaulle. Κατά την 
διάρκεια του πολέμου, δεν δίστασε να λάβει 
μία σειρά από αποφάσεις, όπως η βύθιση 
του γαλλικού στόλου που ναυλοχούσε στην 
βορ. Αφρική για να μην πέσει στα χέρια των 
Γερμανών, οι διαταγές για την κατάληψη της 
Ισλανδίας, της Μαδαγασκάρης, της Συρίας 
κ.α. κρατών, γεγονότα που τον κατέστησαν 
αντιπαθή σε πολλούς. Μάλιστα, αρκετοί έκαναν 
λόγο για κυνισμό ή ακόμη και για αμοραλισμό. 
Ορισμένοι θεώρησαν απτή απόδειξη των 
προαναφερθέντων χαρακτηρισμών το 
μοίρασμα του μεταπολεμικού κόσμου, με την 
υπογραφή σε μία χαρτοπετσέτα της λεγομένης 
«συμφωνίας των ποσοστών» με τον Stalin στην 
Διάσκεψη της Μόσχας, την 9η Οκτωβρίου 1944. 

Σύμφωνα με την αυτοβιογραφία του, ο 
Churchillλ πρότεινε η Σοβιετική Ένωση να έχει 
90% επιρροή στη Ρουμανία και 75% στην 
Βουλγαρία, ενώ το Ηνωμένο Βασίλειο να έχει 
90% επιρροή στην Ελλάδα. Επίσης, πρότεινε 
όπως στην Ουγγαρία και την Γιουγκοσλαβία 
έχουν και οι δύο Μεγάλες Δυνάμεις από 50% 
επιρροή. Κατόπιν, έγραψε τη συμφωνία με 
μπλε μολύβι σε μία χαρτοπετσέτα, την οποία 
έδωσε στον Stalin. Ο τελευταίος την ενέκρινε 
και του την επέστρεψε. «Δεν θα θεωρηθεί 
πολύ κυνικό εάν φανεί πως διευθετήσαμε τη 
μοίρα εκατομμυρίων ανθρώπων, με έναν τόσο 
“πρόχειρο” τρόπο; Ας κάψουμε το χαρτί», είπε 
ο Βρεταννός πρωθυπουργός. «Όχι, κράτα το», 
του απάντησε ο Σοβιετικός ηγέτης. 

Ως προς την Ελλάδα, οι χειρισμοί του 
έχουν προκαλέσει έντονες αντιδράσεις. Ήταν 
ο εμπνευστής της αποτυχημένης επιχειρήσεως 
καταλήψεως των Δωδεκανήσων, μετά την 
συνθηκολόγηση των Ιταλών, το 1943.36 
Οι Αμερικανοί διαφωνούσαν αλλά εκείνος 
προωθούσε με επιμονή μία Συμμαχική επέμβαση 
στα Βαλκάνια, την οποία δεν υπoστήριζαν ούτε 
καν οι περισσότεροι Βρεταννοί στρατηγοί. 
Σύμφωνα με τον προαναφερθέντα Στρατηγό 
Brooke, ο Churchill απεχθανόταν το γεγονός 
ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έπαιρναν την 

36 Α. Rogers, Churchill’s Folly: The Battles for Kos and Leros, 
1943. Stroud: The History Press, 2017.

Ο Σοβιετικός ηγέτης Joseph Stalin
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πρωτοκαθεδρία των Συμμαχικών δυνάμεων, 
που μέχρι πρότινος κατείχε η Μεγ. Βρεταννία, 
και ήθελε να δημιουργήσει ένα νέο «μέτωπο 
στο οποίο οι δάφνες της νίκης θα ήταν όλες 
δικές μας». Τελικώς, η επιχείρηση «Έπαινος» 
κατέληξε σε περηφανή νίκη των Γερμανών, την 
απώλεια 5.000 Βρεταννών και άλλων τόσων 
Ιταλών, καθώς και την καταστροφή πολλών 
Συμμαχικών πλοίων και αεροπλάνων. 

Έντονη ήταν η ανάμειξή του και στο 
ελληνικό πολιτικό γίγνεσθαι. Στήριξε 
επανειλημμένως τον πρωθυπουργό της 
εξόριστης ελληνικής κυβερνήσεως Γεωργ. 
Παπανδρέου. Μολαταύτα, δήλωσε ότι δεν 
τον απασχολούσε η μορφή του πολιτεύματος 
αλλά μόνον να αποφεύγει η διαίρεση επ’ 
αυτού εν όψει του κοινού Συμμαχικού αγώνα. 
Δήλωσε στον πρωθυπουργό Εμμ. Τσουδερό, 
την 10η Δεκεμβρίου 1943: «Ημείς μαχόμεθα 
δια τας ελευθερίας των λαών και εξ άλλου 
εκ παραδόσεως δεν αναμιγνυόμεθα εις τον 
τρόπον που θέλουν να διοικηθούν. Επομένως 
δεν θα επέμβωμεν κατ’ ουδένα τρόπον εις την 
Ελλάδα δια να σας επιβάλωμεν τούτο ή εκείνο 
το πολίτευμα. Θέλετε να κάμετε δημοκρατίαν; 

Δύνασθε να το κάμετε. Αλλά προσέξατε! 
Διότι κατά την διάρκειαν του πολέμου, αυτού 
του είδους αι συζητήσεις απασχολούν την 
προσοχήν σας και σας διαιρούν, ενώ ο εχθρός 
είναι εις την χώραν σας. Ο Βασιλεύς είναι μέγας 
φίλος του Roosvelt, του (Βρεταννού Βασιλέως) 
Γεωργίου Στ΄. Εγώ τον γνωρίζω από πολλών 
ετών, καθώς και ο Στρατάρχης (Jan Christian) 
Smuts. Θα είμεθα οι αρχηγοί των νικητών 
κρατών. Ο Βασιλεύς Γεώργιος δύναται να 
επικοινωνήση μαζί μας με μεγάλην ευκολίαν 
και να μεσολαβήση δια τας υποθέσεις σας. 
Διατί να χάσητε την ευκαιρίαν αυτήν; Ακούσετέ 
με! Έχετε καιρόν μετά τον πόλεμον να κάμετε 
ότι θέλετε εις την χώραν σας από απόψεως 
πολιτεύματος. Τώρα, ως φίλος σας λέγω, δεν 
είναι καιρός!».

Εντούτοις, πίεσε ασφυκτικά τον Παπανδρέου 
για την επάνοδο του Γεωργίου Β΄ στην Ελλάδα 
μαζί με την εξόριστη ελληνική κυβέρνηση προ 
της διεξαγωγής του δημοψηφίσματος για την 
μορφή του πολιτεύματος. Χαρακτηριστικός 
είναι ο διάλογος μεταξύ των δύο ανδρών 
στην Νεάπολη της Ιταλίας, την 8η Οκτωβρίου 
1944.37 Τελικώς, επεκράτησε η άποψη του 
Αχαιού πολιτικού. Λίγο μετά, όμως, ο Churchill 
ενεπλάκη ενεργά στην δίνη των Δεκεμβριανών. 
Είναι γνωστό το τηλεγράφημά του προς 
τον Αντιστράτηγο Sir Ronald Scobie, με το 
οποίο του έδιδε πλήρη ελευθερία δράσεως 
προς επιβολή της βρεταννικής πολιτικής.38 Ο 
Βρεταννός πρωθυπουργός δεν δίστασε να 
έρθει και στην Αθήνα, εν μέσω της γερμανικής 
αντεπιθέσεως στις Αρδέννες, τα Χριστούγεννα 
του έτους εκείνου. Συμμετείχε δε στην πρώτη 
εκ των δύο συσκέψεων που έλαβαν χώρα για 
τον τερματισμό της αιματοχυσίας. Λίγο μετά, 
ήρθε σε σύγκρουση με τον Γεώργιο, ο οποίος 
ηρνείτο να διορίσει Αντιβασιλέα. 

Πολλές επικρίσεις δέχθηκε η πολιτική του 
και στην Ινδία.39 Αυτή είχε ως αποτέλεσμα να 
προκληθεί λιμός στην Βεγγάλη, που στοίχισε 

37 Βλέπε Γεώργιος Παπανδρέου, πολιτική βιογραφία, 1915-
1964. Αθήνα: Λειμών, 2018, σ.σ. 195-199.

38 Γεώργιος Παπανδρέου, σ.σ. 498-499.
39 Μ. Mukherjee, Churchill’s Secret War: the British Empire 

and the Ravaging of India during World War II. New York: 
Basic Books, 2010.

Το χαρτί της συμφωνίας των ποσοστών
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την ζωή σε 4.300.000 ανθρώπους. Αυτό 
συνέβη επειδή το Λονδίνο ιδιοποιήθηκε ένα 
μεγάλο μέρος της γεωργικής παραγωγής 
της Ινδίας για να μην πέσει στα χέρια των 
Ιαπώνων, καθώς ο Churchill θεωρούσε βεβαία 
την εισβολή των στρατευμάτων του Τόκυο 
στην περιοχή. Κατ’ εντολήν του, εφαρμόστηκε 
η πολιτική της «καμμένης γης» και εκατομμύρια 
κάτοικοι παρέμειναν αβοήθητοι, ενώ μεγάλες 
ποσότητες σιτηρών που προορίζονταν για την 
Ινδία κατέληξαν σε αποθήκες στην Αίγυπτο για 
να τροφοδοτήσουν το σχέδιο του Βρεταννού 
πρωθυπουργού για την εισβολή στα Βαλκάνια. 

Πρόσφατα, ο Ινδός πολιτικός και διπλωμάτης 
Shashi Tharoor συνέκρινε τον Churchill με τον 
Hitler.40 Κατ’ αυτόν, ο Churchill έδωσε εντολή 
στις εφοδιοπομπές που έφταναν από την 
Αυστραλία να μην αφήσουν τρόφιμα στην Ινδία 
και να τα μεταφέρουν προληπτικά στην Ευρώπη 
για το ενδεχόμενο μίας μελλοντικής κατάληψης 
της Ελλάδας και της Γιουγκοσλαβίας, το 
1943. Μάλιστα, υπενθύμισε πως ο Βρεταννός 
πολιτικός είχε γράψει: «Μισώ τους Ινδούς. 
Είναι κτήνη με μια κτηνώδη θρησκεία. Οι ίδιοι 
προκάλεσαν τον λιμό αφού γεννοβολάνε σαν 

40 Βλέπε Shashi Tharoor, Inglorious Empire, What the British 
Did to India. London: Hurst Publishers, 2017.

κουνέλια».
Οι τρεις Μεγάλες Συμμαχικές Δυνάμεις (με 

τους ανεξάντλητους πόρους και το τεράστιο 
ανθρώπινο δυναμικό) ήταν αδύνατον να 
χάσουν τον πόλεμο, όπως είχε διαφανεί ήδη 
από τα τέλη του 1942. Μολαταύτα, ο Churchill 
επέμεινε στην άνευ όρων παράδοση του εχθρού, 
γεγονός που δεν άφηνε στους Γερμανούς άλλη 
επιλογή από το να αγωνιστούν μέχρι εσχάτων 
στο πλευρό του Hitler. Επιπλέον, ο Βρεταννός 
πρωθυπουργός ήταν ένθερμος υποστηρικτής 
των μαζικών αεροπορικών βομβαρδισμών 
της Γερμανίας, που κατά πολλούς συνιστούσαν 
όχι απλώς πολιτιστική γενοκτονία αλλά και 
εγκλήματα πολέμου, ιδίως στις περιπτώσεις 
του Αμβούργου, της Δρέσδης και της Λειψίας.41 
Οι Αμερικανοί έθεσαν ως προτεραιότητα 
τον βομβαρδισμό βιομηχανικών, ναυτικών, 
σιδηροδρομικών και πετρελαϊκών στόχων, την 
ιδία ώρα που οι Βρεταννοί βομβάρδιζαν συχνά 
πυκνοκατοικημένες πόλεις, μη φειδόμενοι των 
πολιτιστικών τους μνημείων, μόνο και μόνον 
για να κάμψουν το ηθικό των αντιπάλων τους. 

Παρά το γεγονός ότι ο Churchill ήταν ο 
αδιαμφισβήτητος ηγέτης του βρεταννικού 
λαού, δεν θεωρήθηκε κατάλληλος για να 
κυβερνήσει την χώρα, μεταπολεμικά. Αν 
και οι προεκλογικές περιοδείες του ήταν 
θριαμβευτικές, είχε απομακρυνθεί από την 
ψυχή του λαού και επεδείκνυε σημάδια 
της γνωστής αλαζονείας του. Οι Εργατικοί 
κατήλθαν στις εκλογές της 5ης Ιουλίου 1945 με 
ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα κοινωνικών και 
οικονομικών μεταρρυθμίσεων, με αποτέλεσμα 
να κερδίσουν με μεγάλη διαφορά. Ήταν δε η 
πρώτη φορά που κατέκτησαν την αυτοδυναμία 
στην Βουλή. Ο θριαμβευτής του πολέμου είχε 
καταποντιστεί στην ίδια του την χώρα! Το 
γεγονός αυτό τον συνέτριψε ψυχολογικά. Ένας 
Αμερικανός δημοσιογράφος (ο Ralph McAllister 
Ingersoll) έγραψε χαρακτηριστικά: «όπου κι αν 
πήγα στο Λονδίνο, οι άνθρωποι εθαύμαζαν την 
ζωτικότητα του Churchill… Μου έλεγαν ότι δεν 
ήξεραν τι θα έκανε η Βρεταννία χωρίς αυτόν. 
Τον εσέβοντο βαθειά. Αλλά κανείς δεν ένιωθε 

41 Βλέπε A. G. Grayling, Ανάμεσα στις νεκρές πόλεις. Αθήνα: 
Κασταλία, 2006. 

Ο Ινδός πολιτικός και διπλωμάτης Shashi Tharoor
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ότι έπρεπε να παραμείνει στην πρωθυπουργία, 
μεταπολεμικά. Ήταν απλώς ο κατάλληλος 
άνθρωπος για την συγκεκριμένη δουλειά 
στον σωστό χρόνο».42 Έκτοτε, ο Churchill 
ηγήθηκε της αξιωματικής αντιπολιτεύσεως, 
επικεντρώνοντας την προσοχή του στα 
διεθνή θέματα. Πρότεινε, λοιπόν, να ενωθεί 
η χώρα του με τις Ηνωμένες Πολιτείες για να 
αντιμετωπίσουν από κοινού τους Σοβιετικούς, 
ενώ υπεστήριξε την ένωση των ευρωπαϊκών 
κρατών. 

Η περίοδος αυτή σημαδεύτηκε από την ομιλία 
του στο Φούλτον του Μιζούρι, όπου επανέλαβε 
μία φράση που είχε πρωτοδιατυπώσει ο 
Ρώσσος λόγιος Vasili Vasilievitch Rozanov (το 
1918) για την επανάσταση των Μπολσεβίκων. 
Αυτός έγραψε στο βιβλίο του υπό τον τίτλο «Η 
Αποκάλυψη της Εποχής μας»: «Με κλαγγές, 
με κρότους και τριγμούς, ένα σιδηρούν 
παραπέτασμα πέφτει στην ιστορία της 
Ρωσσίας». Την 5η Μαρτίου 1946, ο Churchill 
δήλωσε: «Από το Στετίνο στην Βαλτική μέχρι 
την Τεργέστη στην Αδριατική Θάλασσα ένα 
σιδηρούν παραπέτασμα πέφτει πάνω στην 
ευρωπαϊκή ήπειρο. Πίσω από τη γραμμή αυτή 
βρίσκονται όλες οι πρωτεύουσες των παλαιών 
κρατών της κεντρικής και της ανατολικής 
Ευρώπης - Βαρσοβία, Βερολίνο, Πράγα, Βιέννη, 
Βουδαπέστη, Βελιγράδι, Βουκουρέστι και 
Σόφια. Όλες αυτές οι φημισμένες πόλεις και 
οι πληθυσμοί που τις περιβάλλουν, βρίσκονται 
σε αυτό που πρέπει να ονομάσω σοβιετική 
σφαίρα… Τα κομμουνιστικά κόμματα, που ήταν 
πολύ μικρά σε αυτές τις χώρες της ανατολικής 
Ευρώπης, έχουν καταλάβει εξέχουσα θέση και 
δύναμη δυσανάλογη με την αριθμητική τους 
ισχύ και αποσκοπούν στο να επιβάλουν παντού 
τον ολοκληρωτικό τους έλεγχο». 

Μείωσε την διαφορά των Συντηρητικών 
από τους Εργατικούς στις εκλογές του 1950 
και κέρδισε αυτές του 1951, ελέω του 
εκλογικού συστήματος, καθώς έλαβε 230.000 

42 «Everywhere I went in London people admired [Churchill’s] 
energy, his courage… People said they didn’t know what 
Britain would do without him. He was obviously respected. 
But no one felt he would be Prime Minister after the war. 
He was simply the right man in the right job at the right 
time». Ralph McAllister Ingersoll, Report on England. New 
York: Simon and Schuster, 1940, p. 127. 

ψήφους λιγότερες από τους αντιπάλους του. 
Ανέλαβε την πρωθυπουργία για τελευταία 
φορά σε ηλικία 77 ετών. Ήταν εμφανώς 
καταβεβλημένος και προσέφερε θέσεις στους 
Φιλελευθέρους, ελπίζοντας να διευρύνει την 
μικρή πλειοψηφία που είχε στην Βουλή των 
Κοινοτήτων. Ενδιαφερόταν ελάχιστα για τις 
εσωτερικές υποθέσεις και διατηρούσε τις 
δυνάμεις του για τα μείζονα διεθνή ζητήματα. 
Αμέσως, επισκέφθηκε τις Ηνωμένες Πολιτείες 
και τον Καναδά. Δεσμεύτηκε να διατηρήσει 
στρατεύματα στην ηπειρωτική Ευρώπη, καθώς 
και στον πόλεμο της Κορέας. Αντιμετώπισε 
εξέγερση στην Κένυα και αναταραχή στην 
Μαλαισία. Το 1953, είδε με χαρά την ομαλή 
διαδοχή στον βρεταννικό θρόνο και έλαβε το 
Βραβείο Νόμπελ Λογοτεχνίας. Ταυτόχρονα, 
όμως, η ήδη επιβαρημένη υγεία του, 
κλονιζόταν έτι περαιτέρω. Κατά την διάρκεια 
του πολέμου, έπαθε καρδιακή προσβολή και 
δύο φορές πνευμονία, ενώ ακολούθησαν ένα 
αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο (το 1949) και 
μία εγκεφαλική συμφόρηση (το 1953), από την 
οποία ανένηψε εντυπωσιακά γρήγορα, αν και 
είχε υποστεί μερική παράλυση. Ως γνωστόν, 
ήταν μανιώδης καπνιστής και χρόνιος πότης σε 
βαθμό εθισμού, κατά περιόδους. 

Οι κρίσεις στο διεθνές περιβάλλον 
ξεσπούσαν με εντεινόμενο ρυθμό. Αν και η 
αγγλοαμερικανική συνεργασία επισφραγίστηκε 
στο Ιράν (με την ανατροπή του πρωθυπουργού 
Μοχάμεντ Μοσαντέκ) και την Αίγυπτο (με την 
συμφωνία για την σταδιακή απομάκρυνση των 
βρεταννικών στρατευμάτων από το Σουέζ), 
ήταν φανερό ότι υπήρχε διάσταση απόψεων 
επί διαφόρων ζητημάτων. Το 1955, ο Churchill 
ενέκρινε την κατασκευή της βόμβας υδρογόνου 
για να ενισχύσει την διαπραγματευτική 
του θέση. Ήταν μία από τις τελευταίες του 
αποφάσεις ως πρωθυπουργού, καθώς λίγο 
μετά παραιτήθηκε (την 5η Απριλίου). Συνολικά, 
διετέλεσε πρωθυπουργός επί 9 έτη.

Τα επόμενα χρόνια, συνέχισε να συγγράφει 
και έλαβε πληθώρα τιμητικών διακρίσεων. 
Συχνά-πυκνά, πήγαινε κρουαζιέρες με την 
θαλαμηγό του Αριστ. Ωνάση «Χριστίνα». 
Η βασίλισσα Ελισάβετ Β΄ πρότεινε να 
δημιουργήσει γι’ αυτόν και την οικογένειά του 
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το δουκάτο του Λονδίνου, αλλά ως κληρονομικό 
τίτλο δεν το δέχθηκε, αφού ο γιος του δεν ήθελε 
να κληρονομήσει τον τίτλο. Την 24η Ιανουαρίου 
1965, απεβίωσε από καρδιακή προσβολή που 
προκάλεσε εγκεφαλική θρόμβωση στο Λονδίνο. 
Ο θάνατός του συνέπεσε την ίδια ημέρα, αλλά 
70 χρόνια αργότερα, με αυτόν του πατέρα του. 
Η κηδεία του λέγεται ότι ήταν η μεγαλύτερη που 
έγινε την εποχή εκείνη, καθώς παρευρέθησαν 
ηγέτες περίπου 100 κρατών. 

Είναι δύσκολο να γίνει μία αντικειμενική 
αποτίμηση της πολυσχιδούς δράσεώς του. 
Ήταν ικανός ανταποκριτής, καλός συγγραφέας, 
δεινός ρήτορας και είχε αδιαμφισβήτητες 
διοικητικές ικανότητες. Ήταν θιασώτης της 
ναυτικής ισχύος, ενώ λάτρευε την πολιτική, για 
την οποία δήλωσε ότι «είναι συναρπαστική όπως 
ο πόλεμος, αλλά πιο επικίνδυνη. Στον πόλεμο 
μπορεί να σκοτωθείς μία φορά, στην πολιτική 
πολλές». Εκεί, όμως, που οι περισσότεροι λένε 
ότι διακρίθηκε ήταν ως πολεμικός ηγέτης. Είχε 
προσωπική γενναιότητα, ήξερε να εμπνέει και 
να ενθαρρύνει, ενώ ήταν ρεαλιστής και καλός 
διαπραγματευτής. Από την άλλη πλευρά, ήταν 
κυνικός, άλλαζε συχνά γνώμη, είχε εμμονές 
και περιφρονούσε την ζωή όσων θεωρούσε 
φυλετικά και εθνικά κατώτερους. Στην εποχή 
του, γνώρισε την παγκόσμια αναγνώριση 
και καταξίωση, σήμερα όμως αρκετοί τον 
κατηγορούν για την χρήση χημικών όπλων 
σε πειραματικό επίπεδο στη Μέση Ανατολή 
και για εγκλήματα πολέμου. Πάντως, το 2002, 
ανεδείχθη «η μεγαλύτερη προσωπικότητα 
της Βρεταννίας όλων των αιώνων», σε 

ψηφοφορία που 
διοργάνωσε το BBC και 
στην οποία συμμετείχαν 
περισσότεροι του 
1.000.000 τηλεθεατών. 
Σε κάθε περίπτωση, 
απέκτησε φανατικούς 
θαυμαστές και φίλους 
αλλά και ορκισμένους 
εχθρούς, όπως όλες οι 
μεγάλες προσωπικότητες 
της ιστορίας. 
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Οι προβολές του Δημοκρατικού 

Πολιτεύματος είναι η βασική ιδέα της εν λόγω 
μελέτης. Λέγοντας, προβολές ουσιαστικά 
υπονοείται, η κυκλικότητα της ιστορίας, δηλαδή 
ότι, τα γεγονότα τα οποία διαδραματίστηκαν 
κάποια στιγμή στο παρελθόν, σε συγκεκριμένη 
χρονολογική στιγμή και τόπο, θα επαναληφθούν 
με την  ίδια ή ανάλογη μορφή στη σύγχρονη 
πραγματικότητα. Επομένως, οι νεότερες 
γενιές εάν κατορθώσουν και αντιληφθούν 
τις διδαχές των παρελθόντων ιστορικών 
χρόνων, ενδεχομένως να καταφέρουν να 
υπερπηδήσουν τα τυχόν προβλήματα και να 
αδράξουν τις ευκαιρίες που θα τους δοθούν.

Η Δημοκρατία λοιπόν, πρωτοεμφανίστηκε, 
γιατί οι συνθήκες το επέτρεψαν, στην αρχαία 
Αθήνα κατά την διάρκεια του 6ου και 5ου αιώνα 
π.Χ.  Πρωτοστάτησε ως μορφή πολιτεύματος 
και αντικατέστησε τα αυταρχικά και 

απολυταρχικά συστήματα που επικρατούσαν 
έως τότε. Η  βασικότερη προϋπόθεση 
επικράτησης της Δημοκρατίας ως σύστημα 
ήταν το σταδιακό πέρασμα και η πορεία της 
από τις προγενέστερες φάσεις της. Αυτές οι 
προγενέστερες φάσεις δεν θα μπορούσαν να 
είναι άλλες από αυτές, α) προ-αντιπροσώπευση 
και β) αντιπροσώπευση. Κάθε μία από τις 
φάσεις της δημοκρατικής ολοκλήρωσης απαιτεί 
συγκεκριμένες ‘’προδιαγραφές’’. Ουσιαστική, 
σε αυτό το στάδιο ήταν, η εννοιολόγηση της 
ελευθερίας και η περιγραφή των μορφών της. 

Μετά την ολοκλήρωση της εφαρμογής 
των δύο προγενέστερων κατηγοριών της 
Δημοκρατίας, αυτό που απομένει είναι η 
εδραίωση και εφαρμογή του πολιτικού 
συστήματος. Για να γίνει όμως αντιληπτό αυτό 
το φαινόμενο, κρίνεται σχεδόν απαραίτητος ο 
διαχωρισμός του ελληνικού κόσμου σε δύο 
τεράστιες κατηγορίες. Η πρώτη κατηγορία 

Οι προβολές του Δημοκρατικού Πολιτεύματος 
από την Αρχαιότητα στο σήμερα. Οι διαδικασίες 

και τα στάδια δημιουργίας και εξέλιξης 
του Δημοκρατικού πολιτεύματος
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είναι, α) το κρατοκεντρικό σύστημα με 
ανθρωποκεντρική μορφή και β) το οικουμενικό 
κοσμοσύστημα με ανθρωποκεντρική μορφή. Το 
μεν πρώτο επικεντρώνεται στη σπουδαιότητα 
του δημοκρατικού τρόπου διακυβέρνησης εντός 
των τειχών της πόλης-κράτους (π.χ. αρχαία 
Αθήνα), το δε δεύτερο ‘’απομακρύνεται’’ από τα 
στενά όρια της πόλης-κράτος και ξεδιπλώνεται 
σε ολόκληρη την οικουμένη, έχοντας ως βασικό 
του πυλώνα την οικονομική διαχείριση. 

Χάρη σε αυτή τη μεθόδευση, ως ανωτέρω, 
το πολίτευμα της Δημοκρατίας συνεχίζει να 
διαδίδει τα ευεργετικά του δεδομένα σε όλο 
τον γνωστό τότε κόσμο. Είναι σημαντικό να 
αναφέρουμε ότι, ο βασικότερος διαμεσολαβητής 
για την διάδοση της Δημοκρατίας ήταν ο Μ. 
Αλέξανδρος, ο οποίος μέσω της δεκάχρονης 
εκστρατείας του, ουσιαστικά μεταλαμπάδευσε 
τις ιδέες του πολιτεύματος, σε κοινωνίες που 
έως τότε διαβιούσαν ως υπήκοοι-δούλοι 
σε χώρες με απολυταρχικά και βασιλικά 
καθεστώτα (π.χ. Περσία με τον βασιλιά Δαρείο 
Α΄). 

Οι διάδοχοι του Μ. Αλεξάνδρου, ως 
συνεχιστές των πολιτικών δεδομένων 
εφάρμοσαν, όσο βέβαια ήταν δυνατό, τις 
ιδέες του πολιτεύματος. Επειδή όμως η 
χρονολογική εξέλιξη της ιστορίας δεν είναι 
δυνατόν να ανακοπεί, μετά από την ελληνιστική 
εποχή έχουμε την εμφάνιση της Ρωμαϊκής 
Αυτοκρατορίας. Πλέον σε αυτή τη  ιστορική 
στιγμή το σκηνικό που έως τότε επικρατούσε 
αλλάζει. Μέχρι τότε η γεωγραφική περιοχή 
που στεγάζονταν η Δημοκρατία ήταν τόσο 
η περιοχή του ελλαδικού χώρου όσο και οι 
κτήσεις του Μ. Αλεξάνδρου προς την ανατολή. 
Με την Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία υφίσταται 
μεταφορά των ιδεολογιών προς την δύση και 
πιο συγκεκριμένα στην περιοχή της Ιταλίας 
και ιδιαίτερα της αρχαίας Ρώμης. Μόνο όταν η 
Ρώμη αναβαθμίζεται και γίνεται Αυτοκρατορία, 
αναγνωρίζεται και εφαρμόζεται η δημοκρατία 
ως οικουμενική ανθρωποκεντρική μορφή. 

Η Ρώμη δεν ήταν όμως δυνατόν αν 
επικρατήσει αιώνια, και μετά την διάσπασή 
της σε δυτική και ανατολική, πραγματοποιείται 
η ίδρυση μιας νέας αυτοκρατορίας, αυτής της 
Βυζαντινής. Πραγματοποιείται έτσι θα λέγαμε, 

επαναφορά των ιδεών της Δημοκρατίας από 
την δύση προς τα πάτρια εδάφη, την ανατολή 
και τον ελληνικό γεωγραφικό χώρο. Επομένως 
είναι ευκολότερο τώρα πλέον οι ιδέες του 
Δημοκρατικού Πολιτεύματος να εφαρμοστούν, 
διότι βρίσκονται σε χώρο όπου εθιμικά διαθέτει 
ανάλογες μνήμες. 

Η ιστορική εξέλιξη όμως είναι ασταμάτητη, 
η Βυζαντινή αυτοκρατορία μετά από 1100 
περίπου χρόνια ποικιλόμορφης ζωής, 
καταστρέφεται. Οι αυτοκρατορίες διαλύονται, 
αλλά οι ιδέες του πολιτεύματος διατηρούνται. 
Η Οθωμανική Αυτοκρατορία είναι πλέον στο 
προσκήνιο, σε αντικατάσταση της Βυζαντινής. 
Σε αυτή όμως την ιστορική στιγμή, οι ιδέες 
της Δημοκρατίας δεν διαδίδονται μέσω του 
κράτους, αλλά μόνο μέσα από εθιμικούς 
κανόνες και προσωπικές μνήμες των πολιτών 
της. Δεν υφίστανται πια ‘’κοσμόπολη’’ αλλά 
‘’κοσμοπολίτες’’ που διαφυλάττουν ως 
‘’θησαυρό’’ της δημοκρατικές ιδέες. 

Αυτές οι δημοκρατικές ιδέες ήταν η αφορμή 
που το ελληνικό έθνος επαναστάτησε ώστε 
να γεννήσει εκ νέου ένα ελληνικό κράτος. Η 
κοσμόπολη και η ανθρωποκεντρική αφοσίωση 
θα αναγεννήσουν από τις στάχτες του το 
νεόδμητο ελληνικό κράτος. Και εκεί που ήταν 
βέβαιο ότι, και πάλι οι ιδέες της δημοκρατικής 
ολοκλήρωσης θα απαλλάξουν και θα 
βοηθήσουν το ελληνικό κράτος να εφαρμόσει 
για πολλοστή φορά την κεντρική ιδέα της 
κυκλικής ιστορίας, συνέβη το απροσδόκητο. 
Δυστυχώς, η μη πλήρης εφαρμογή των 
αρχέγονων ιδεών έστω και για μία φορά 
μπορεί να οδηγήσει στην μη συνέχισή τους. 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η Αθηναϊκή δημοκρατία χρειάσθηκε 

περίπου 120 χρόνια για να οικοδομηθεί 
σταδιακά. Τα βασικά θεμέλια της οικοδομής τα 
έθεσε ο Σόλων και την στέγη τοποθέτησαν ο 
Κλεισθένης και ο Περικλής. Μεσολάβησαν, α) η 
εποχή του Πεισίστρατου που, αν και τύραννος, 
άφησε -άθικτους- να λειτουργήσουν οι θεσμοί 
του Σόλωνα, β) η καταστατική μεταρρύθμιση του 
Κλεισθένη που δεν ήταν θεσμική αλλά τεχνική. 
Δεν έθιξε, δηλαδή, τους θεσμούς του Σόλωνα, 
αλλά επέφερε, απλώς, ουσιαστικές αλλαγές 
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στην κατανομή των κοινωνικών ομάδων που 
κατοικούσαν την Αττική. Οι απλές πάντα, αλλά 
ορθολογικές λύσεις, έχουν βάσεις στερεές και, 
σχεδόν πάντα, δημιουργούν μακροβιότατα 
σταθερά πλαίσια. 

Η Αθηναϊκή Δημοκρατία, είχε ως βασικό 
της γνώρισμα τον ανθρωποκεντρισμό, τις 
κοινωνίες, δηλαδή, που συγκροτούνται με 
βασικό υπόβαθρο την ελευθερία. Στηρίχθηκε 
και εδραιώθηκε έχοντας ως κυρίαρχο 
πρόταγμα της τον άνθρωπο και την κυριαρχία 
των ελευθερίων του. Ήταν ισχυρή υπέρμαχος 
της ατομικής, της κοινωνικής και της πολιτικής 
ελευθερίας. Μόνο μέσω αυτών των ελευθεριών 
θα μπορέσει να υπάρξει Δημοκρατία. Οι ισχυρές 
αυτές βάσεις του Ελληνικού Κοσμοσυστήματος 
μικρής κλίμακας, δεν έπαψαν να υπάρχουν, 
συνέχισαν την πορεία τους εξελισσόμενες σε 
Κοσμοπολιτεία και σε Κοσμόπολη, κατά την 
διάρκεια της ιστορικής εξέλιξης. Οι βάσεις της 
Δημοκρατίας βοήθησαν τις κοινωνίες, μέσω 
τον ανθρώπων οι οποίοι είχαν εντρυφήσει σε 
αυτή, να οδηγήσουν στη μετάβαση προς την 
νεοτερικότητα. Ίσως τελικά ένα πολίτευμα όπως 
η Δημοκρατία, με έδρα την Αθήνα, να είναι αυτό 
που ίσως κάποτε, μέσω της κυκλικότητας της 
ιστορίας, να  βοηθήσει τις σύγχρονες κοινωνίες 
να ανακαλύψουν σε ποια φάση του ελληνικού 
ανθρωποκεντρικού συστήματος βρίσκονται. 

Κεφάλαιο 1ο: 
«ΠΟΡΕΙΑ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ»

Σόλων ο Αθηναίος (περ. 639 π.Χ. - 
559 π.Χ.)

Ο Σόλωνας υπήρξε ένας ευπατρίδης 
Αθηναίος πολίτης χωρίς και όμως να 
συγκαταλέγεται μεταξύ των πλουσίων. Οι 
ξεχωριστές αρετές και ικανότητές του και γενικά 
η ζωή του και η δράση του τον είχαν αναδείξει 
σε προσωπικότητα με μεγάλο κύρος και γόητρο. 
Γι’ αυτό οι Αθηναίοι του ανέθεσαν εν λευκώ το 
αξίωμα του επώνυμου άρχοντα (594/3 π.Χ.) με 
σκοπό να εξισορροπήσει και να εξομαλύνει τη 
δραματική κατάσταση που είχαν δημιουργήσει 
οι κοινωνικές και οικονομικές ανισότητες και 
αντιπαλότητες μεταξύ των πλουσίων αφενός 
και των φτωχών αφετέρου. Όπως, μας λέει 
«η Αθηναίων πολιτεία» του Αριστοτέλη (κεφ. 
5-12), ο Σόλωνας ανέλαβε την εξουσία, έδωσε 
στον λαό την ελευθερία του. Εισήγαγε νέο 
πολίτευμα και θέσπισε νέους νόμους και έτσι 
οι Αθηναίοι έπαυσαν να χρησιμοποιούν τους 
νόμους του Δράκοντα, εκτός από εκείνους που 
αναφέρονταν σε φόνο. 

Φαίνεται ότι τα εξής τρία στοιχεία του 
πολιτεύματος του Σόλωνα είναι τα πιο 
δημοκρατικά: το πρώτο και σπουδαιότερο, 
η εφαρμογή του νόμου της «Σεισάχθεια», 
η απαγόρευση, δηλαδή, του δανεισμού με 
υποθήκευση του σώματος: το «μή δανείζειν επί 
τοις σώμασιν», δεύτερον το να έχει ο καθένας 
το δικαίωμα να υπερασπίζεται δικαστικά αυτούς 
που αδικούνται: το «εξ είναι ο βουλομένω 
τιμωρείν υπέρ των αδικουμένων» και τρίτον, το 
οποίο έδωσε πολύ μεγάλη δύναμη στον λαό, το 
δικαίωμα έφεσης ενώπιον του δικαστηρίου της 
Ηλιαίας: «η εις το δικαστήριον έφεσις». Διότι, 
όταν ο λαός έχει το πάνω χέρι στις ψηφοφορίες, 
γίνεται κυρίαρχος και της πολιτείας.1

Σύμφωνα με τη νομοθεσία του Σόλωνα 
οι άρχοντες έπρεπε να αναδεικνύονται στο 
αξίωμά τους με κλήρωση από κατάλογο 
προεκλεγμένων, τους οποίους θα επέλεγε 
κάθε φυλή. Ο Σόλωνας θέσπισε Βουλή από 

1 Αριστοτέλης «Αθηναίων Πολιτεία», εκδόσεις Ζήτρος, Αθήνα, 
2009, σελ.35.

Σόλων ο Αθηναίος (περ. 639 π.Χ. - 559 π.Χ.)
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τετρακόσια μέλη, δηλαδή εκατό από κάθε φυλή, 
ενώ τη Βουλή του Αρείου Πάγου την κατέστησε 
υπεύθυνη για την τήρηση των νόμων, και έτσι 
παρέμεινε θεματοφύλακας του πολιτεύματος. 
Ο Άρειος Πάγος επόπτευε τις περισσότερες και 
σημαντικότερες υποθέσεις της πολιτείας και είχε 
απόλυτη εξουσία να τιμωρεί τους παραβάτες του 
νόμου. Δίκαζε, επίσης, όσους συνωμοτούσαν για 
την ανατροπή της Δημοκρατίας μετά από νόμο 
του Σόλωνα περί καταγγελίας κατά συνωμοτών. 
Βλέποντας, ο Σόλωνας, ότι η πολιτεία συχνά 
υπέφερε από εσωτερικές αναταραχές 
και ότι μερικοί πολίτες από αδιαφορία άφηναν 
τα πράγματα στην τύχη τους εισήγαγε για 
την αντιμετώπισή τους ειδικό νόμο: «όποιος, 
όταν η πόλη σπαράσσεται από εσωτερικές 
συγκρούσεις, δεν πάρει τα όπλα και δεν 
ταχθεί με τη μία ή την άλλη παράταξη, θα χάνει τα 
πολιτικά του δικαιώματα και δεν θα συμμετέχει 
στη δημόσια ζωή».2

«Στον απλό λαό έδωσα», λέει ο Σόλωνας, 
«τόσα δικαιώματα όσα του χρειάζονται». 
«Για εκείνους που είχαν δύναμη και ήταν 
θαυμαστοί για τον πλούτο και τούς φρόντισα 
να μην πάθουν τίποτε το ανάρμοστο. Στάθηκα 
ανάμεσά τους κρατώντας δυνατή ασπίδα και 
δεν επέτρεψα σε κανέναν άδικα να νικήσει». 
Και συνεχίζει: «Ο λαός θα ακολουθούσε 
πολύ πρόθυμα τους ηγέτες αν δεν του 
άφηναν υπερβολική ελευθερία ή αν δεν τον 
καταπίεζαν υπερβολικά». Το πολίτευμα του 
Σόλωνα ήταν τιμοκρατικό, αφού το πολιτικά 
αξιώματα απονέμονταν με οικονομικά κριτήρια: 
«εκάστοις ανάλογον τω μεγέθει του τιμήματος 
αποδίδούς την αρχήν».3 Γι’ αυτό και οι φορείς 
των δημοσίων αξιωμάτων δεν ήταν έμμισθοι, 
πράγμα που δυσκόλευε τη συμμετοχή των 
φτωχών στη δημόσια διοίκηση. Οι πολίτες 
διακρίνονταν σε τέσσερις κατηγορίες με βάση 
το εισόδημά τους:

1. Πεντακοσιομέδιμνοι, 
2. Τριακοσιομέδιμνοι ή Ιππείς
3. Διακοσιομέδιμνοι ή ζευγίτες και 
4. Θήτες. 

2 Αριστοτέλης «Αθηναίων Πολιτεία», εκδόσεις Ζήτρος, Αθήνα, 
2009, σελ.36.

3 Αριστοτέλης «Αθηναίων Πολιτεία», εκδόσεις Ζήτρος, Αθήνα, 
2009, σελ.37.

Πάντως οι μεταρρυθμίσεις του Σόλωνα, όσο 
και αν δεν ικανοποίησαν καμία παράταξη, επειδή 
αφενός θεωρήθηκαν πολύ ριζοσπαστικές από 
τους πλούσιους και αριστοκράτες που έχαναν 
κάποια προνόμια και έβλεπαν να περιορίζεται η 
οικονομική τους δύναμη, και αφετέρου δεν 
θεωρήθηκαν αρκετά ριζοσπαστικές από 
τους φτωχούς, επειδή πάρα την επιβολή 
του ευεργετικού γι’ αυτούς νόμου της 
Σεισάχθειας δεν ικανοποίησε το αίτημά τους 
για γενικό αναδασμό και επειδή έβλεπαν ότι 
οι πλούσιοι διατήρησαν βασικά την πολιτική 
και οικονομική τους δύναμη και υπεροχή, 
γεφύρωσαν οπωσδήποτε το χάσμα που χώριζε 
τους πλούσιους από τους φτωχούς και έθεσαν 
τα θεμέλια της Δημοκρατίας, όσο και αν δεν 
υπήρξαν επαναστατικές, όπως ανέμενε η 
δημοκρατική παράταξη, αφού πράγματι η 
πολιτεία συνέχισε να είναι τιμοκρατική. Ο 
Σόλωνας, θα μπορούσαμε ίσως να πούμε, 
υπήρξε ένας ευπατρίδης κεντρώος δημοκράτης. 

Η μεταρρύθμιση του Σόλωνα (592/1 π.Χ) 
δεν είχε σκοπό να εγγυηθεί την ελευθερία, 
αλλά να προστατεύσει την ιδιοκτησία και να 
την κάνει λιγότερο τρωτή στη «φιλαργυργία» 
και την αρπακτικότητα των πλουσίων.4 Αυτήν 
ακριβώς τη δυσαρέσκεια από τον συντηρητικό 
χαρακτήρα της δημοκρατικής μεταρρύθμισης 
του Σόλωνα εκμεταλλεύθηκε ο Πεισίστρατος 
και κατάφερε να έλθει στην εξουσία. Ο 
Σόλωνας συνέβαλε αποφασιστικά, ώστε να 
δημιουργηθεί στους πολίτες η συνείδηση ότι η 
ευημερία της πόλεως-πολιτείας εξαρτάται από 
την μετριοπαθή, υπεύθυνη και δίκαιη στάση και 
η συμπεριφορά όλων των μελών της.

Τυραννία Πεισίστρατου (561 π.Χ.- 527 
π.Χ.)

Ο Πεισίστρατος, αν και στην ιστορία έχει 
μείνει γνωστός ως τύραννος, υπήρξε μια 
πολύπλευρη προσωπικότητα προικισμένη με 
εξαιρετικά προσόντα δημοκρατικές ευαισθησίες, 
αφού μάλιστα υπήρξε αρχηγός του κόμματος 
των ‘’ιδακρίων’’, δηλαδή των ορεινών, που 
θεωρούνταν κατεξοχήν δημοκρατικό κόμμα, 

4 Γεώργιος Κοντογιώργης, «Η Δημοκρατία ως ελευθερία», 
εκδόσεις Πατάκη, Αθήνα, 2007, σελ.208
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το κόμμα του απλού λαού, με τη βοήθεια του 
οποίου κατέλαβε την Ακρόπολη και συγχρόνως 
την εξουσία τριάντα δύο χρόνια μετά τη 
νομοθεσία του Σόλωνα. Την εξουσία την άσκησε 
με σεβασμό στις μεταρρυθμίσεις του Σόλωνα, 
δηλαδή ‘’δημοκρατικά’’. Σχετικά με τον τρόπο 
διακυβέρνησης του ο Πεισίστρατος, φρόντιζε 
να υπάρχει πάντοτε ειρήνη και ησυχία. Πολλές 
φορές συνήθιζαν να λένε εγκωμιαστικά ότι 
η τυραννίδα του Πεισίστρατου έμοιαζε με τη 
χρυσή εποχή του Κρόνου.5 

Αξιοσημείωτο είναι ότι ο Πεισίστρατος δεν 
ανέλαβε ο ίδιος κανένα ιδιαίτερο αξίωμα. Η 
ουσιαστική εξουσία που ασκούσε του επέτρεπε 
να αναθέτει τα δημόσια αξιώματα στους 
οπαδούς του και στους συγγενείς του.6 Με αυτή 
τη φιλολαϊκή πολιτική ο Πεισίστρατος πετύχαινε 
δύο στόχους. Πρώτον οι φτωχοί γεωργοί 
ζούσαν διασκορπισμένοι στην ύπαιθρο με 

5 Αριστοτέλης «Αθηναίων Πολιτεία», εκδόσεις Ζήτρος, Αθήνα, 
2009, σελ.38.

6 Glaude Mosse, «Ιστορία μιας Δημοκρατίας, Αθήνα, Από τις 
αρχές ως τη μακεδονική κατάκτηση», εκδόσεις ΜΙΕΤ, Αθήνα, 
1983, σελ.31.

σχετική ευμάρεια και, δεύτερον, δεν είχαν ούτε 
την επιθυμία, αλλά ούτε και ελεύθερο χρόνο 
να ασχοληθούν με τα κοινά. Με την πολιτική 
αυτή απέτρεπε ενδεχόμενες οργανωμένες 
κοινωνικές και πολιτικές αντιδράσεις. Είναι 
γεγονός ότι με την πολιτική του ο Πεισίστρατος 
περιόρισε τη δύναμη των αριστοκρατών, 
ευνόησε και ενίσχυσε τις ασθενέστερες τάξεις 
και κατόρθωσε, ώστε να δημιουργηθεί μια 
συνείδηση αλληλεγγύης μεταξύ των πολιτών 
και ένας εθισμός σεβασμού των νόμων, 
γεγονότα, όπως αποδείχθηκε, πολύ σημαντικά 
για τις πολιτικές εξελίξεις που οδήγησαν 
στην εμπέδωση και στην ολοκλήρωση της 
Δημοκρατίας με τον Κλεισθένη.

Κλεισθένης οδηγός προς την 
Δημοκρατία (570 π.Χ. - 508 π.Χ.) 

Οι ιστορικές μας πηγές για τις 
μεταρρυθμίσεις του Κλεισθένη αναφέρονται 
αποκλειστικά από τον «Ηρόδοτο» και από την 
«Αθηναίων πολιτεία» του Αριστοτέλη. Σύμφωνα 
λοιπόν με αυτές τις πηγές ο Κλεισθένης, από 
το γένος των Αλκμεωνιδών, συγκρούστηκε 
για την κατάληψη της πολιτικής εξουσίας με 
τον Ισαγόρα, προστάτη των τυράννων, το 510 
π.Χ. αμέσως μετά την κατάλυση της τυραννίας 
του Ιππία (ένας από τους δυο υιούς του 
Πεισίστρατου). Από τη σύγκρουση αυτή νικητής 
τελικά εξήλθε ο Κλεισθένης, αφού κατάφερε 
να κερδίσει την υποστήριξη της δημοκρατικής 
παράταξης εξαγγέλλοντας τις πολιτικές του  
μεταρρυθμίσεις. Ο λαός αναγνώρισε τον 
Κλεισθένη ως αρχηγό και προστάτη του, 
γιατί οι Αλκμεωνίδες υπήρξαν οι κυριότεροι 
συντελεστές της εκδίωξης των τυράννων 
και πρόβαλαν αντίσταση για μακρό διάστημα 
εναντίον της τυραννίας. 

Ο Κλεισθένης έγινε αρχηγός των 
δημοκρατικών τον τέταρτο χρόνο μετά την 
εκδίωξη των τυράννων, όταν επώνυμος 
άρχοντας ήταν ο Ισαγόρας, και έκανε τις 
ακόλουθες μεταρρυθμίσεις:

α) χώρισε τον πληθυσμό σε δέκα φυλές, 
αντί τεσσάρων που ήταν μέχρι τότε, επειδή 
ήθελε να του αναμείξει, για να αποκτήσουν έτσι 
περισσότεροι πολιτικά δικαιώματα, 

β) αύξησε τα μέλη της Βουλής από 

Πεισίστρατος (561 π.Χ. - 527 π.Χ.)
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τετρακόσια (4x100) σε πεντακόσια (10x50),
γ) διαίρεσε την Αθήνα κατά δήμους 

σε τριάντα μέρη, δέκα για την «πόλη» και τα 
«περίχωρα», δέκα για τα «παράλια» και δέκα 
για τα «μεσόγεια», και ονόμασε τις ομάδες 
αυτές των δήμων «τριττύες» για κάθε φυλή, 
έτσι ώστε κάθε φυλή να μετέχει σε όλες τις 
περιοχές. Όρισε να είναι συνδημότες όσοι 
κατοικούν στον ίδιο δήμο, ώστε να μην 
μπορούν να διακρίνουν τους καινούργιους 
πολίτες ονομάζοντας τους με το πατρώνυμο 
τους, αλλά να τους ονομάζουν με το όνομα του 
δήμου τους. Γι’ αυτό και έβαζαν οι Αθηναίοι στο 
όνομά τους και το όνομα του δήμου τους. 

Μετά από αυτές τις αλλαγές το πολίτευμα 
έγινε πιο δημοκρατικό από εκείνο του Σόλωνα. 
Ανάμεσα στους νέους νόμους που θεσπίσθηκαν 
από τον Κλεισθένη ξεχωρίζει ο νόμος περί 
εξοστρακισμού, που εφαρμόσθηκε για πρώτη 
φορά δύο χρόνια μετά τη νίκη των Ελλήνων 
εναντίον τον Περσών στον Μαραθώνα 
(Αύγουστος/Σεπτέμβριος 490 π.Χ.). Ο νόμος 
αυτός θεσπίσθηκε από δυσπιστία έναντι των 
ισχυρών, από φόβο δηλαδή, μήπως κάποιοι 
άνθρωποι εκμεταλλευτούν το μεγάλο κύρος 
τους και καταλάβουν την εξουσία χωρίς 
δημοκρατικές διαδικασίες. Ο εξοστρακισμός 
ήταν βέβαια και ένα μέσο για να απαλλαγούν 

κάποιοι από έναν ισχυρό ανταγωνιστή τους 
ή και μία διέξοδος του φθόνου προς τον 
υπερέχοντα. Από τον Κλεισθένη διευρύνθηκε η 
ανάδειξη των αρχόντων με κλήρωση.

Ένα από τα σημαντικότερα στοιχεία των 
μεταρρυθμίσεων του Κλεισθένη ήταν η 
διεύρυνση της Δημοκρατίας με την παροχή του 
δικαιώματος του πολίτη σε πολλούς ξένους, 
μέτοικους και δούλους, για να αποδειχθεί 
έτσι πιο φιλελεύθερος και δημοκρατικός από 
τον Περικλή, ο οποίος περιόρισε το δικαίωμα 
του πολίτη μόνο σε εκείνους, των οποίων και 
ο πατέρας και η μητέρα ήταν Αθηναίοι. Είναι 
προφανές ότι με το μέτρο αυτό η Εκκλησία 
του Δήμου απέκτησε μεγαλύτερη δύναμη. Δεν 
υπάρχει αμφιβολία ότι ο Κλεισθένης επιδίωξε 
αλλά και πέτυχε την επικράτηση κοινωνικής 
γαλήνης. 

Άλλη μεγάλη επιδίωξή του υπήρχε η 
αποτροπή -στο μέτρο του δυνατού- σχηματισμού 
ισχυρής ολιγαρχικής παράταξης. Εντούτοις, και 
μετά τη μεταρρύθμιση του εξακολουθούσαν να 
έχουν πρόσβαση στα μεγάλα αξιώματα μόνο 
πολίτες των ανωτέρων κοινωνικών τάξεων. 
Η βάση των μεταρρυθμίσεων του Κλεισθένη 
υπήρξε το τεχνητό φυλετικό σύστημα του, στο 
οποίο αναφέρθηκε ήδη με συντομία. Βάσει 
αυτού του συστήματος η Αττική διαιρέθηκε σε 
τρία διαμερίσματα: στην πόλη, στα παράλια και 
στα μεσόγεια. Κάθε διαμέρισμα διαιρέθηκε σε 
δέκα τμήματα που ονομάσθηκαν τριττύες. Τρεις 
τριττύες (από τρία διαφορετικά διαμερίσματα) 
αποτελούσαν μία φυλή. Κατά συνέπεια από 
τις τριάντα τριττύες προέκυψαν οι δέκα 
φυλές. Κάθε φυλή περιλάμβανε λοιπόν τρεις 
τριττύες από τα τρία διαφορετικά γεωγραφικά 
διαμερίσματα και κάθε μία τριττύς αποτελούσε 
το ένα τρίτο μιας φυλής, όπως δηλώνει και 
το όνομά της. (Έτσι θέλησε ο Κλεισθένης να 
διασπάσει τις συμπαγείς γεωγραφικές μάζες 
πολιτών που αποτελούσαν οι τέσσερις φυλές, 
οι φατρίες και τα γένη του προηγούμενου 
πολιτικοθρησκευτικού και κοινωνικού 
συστήματος). Κάθε τριττύς περιλάμβανε 
έναν ορισμένο αριθμό δήμων. Κάθε δήμος 
περιλάμβανε τους κατοίκους μιας ορισμένης 
τοπικής κοινότητας. 

Έτσι, ο Κλεισθένης τοποθετώντας 

Κλεισθένης (570 π.Χ. - 508 π.Χ.)
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στη θέση των φατριών τους δήμους και 
στη θέση των παραδοσιακών φυλών (με 
φυλετικά-γενεαλογικά κριτήρια) τις δικές του 
τεχνητές φυλές που βασίζονταν σε δήμους, 
αντικατέστησε σε πολιτικό επίπεδο την 
αιματοσυγγένεια με την εντοπιότητα. Μέσα σε 
κάθε δήμο που περιλάμβανε κάθε συντοπίτη, 
ανεξάρτητα από την όποια προέλευση του, 
αριστοκρατική ή λαϊκή, παλαιά Αθηναϊκή ή 
καινούργια, συγχωνεύθηκαν και εξισώθηκαν 
ετερόκλητα στοιχεία. Κορυφαία, όμως, 
επαναστατική πρωτοτυπία του Κλεισθένη 
υπήρξε η ανάθεση στην Εκκλησία του Δήμου 
της εξουσίας να αποφασίζει κυριαρχικά για όλα 
τα ζητήματα με αποτέλεσμα την καθιέρωση της 
λαϊκής κυριαρχίας. Αυτή υπήρξε η μεγαλύτερη 
δημοκρατική κατάκτηση των Αθηναίων και κατ’ 

επέκταση της ανθρωπότητας.
Οι μεταρρυθμίσεις του Κλεισθένη 

περιόρισαν σαφώς το πολιτικό βάρος της 
αριστοκρατικής και ολιγαρχικής τάξης -χωρίς 
βεβαίως και να εξαλείψουν το προβάδισμα 
τους στην άσκηση της εξουσίας- και αύξησαν 
το πολικό βάρος της δημοκρατικής παράταξης. 
Οι νέες φυλές δεν επηρεάζονται πλέον από 
τις παραδοσιακές αριστοκρατικές οικογένειες 
και από τοπικά συμφέροντα, αφού δεν ίσχυε 
η ένταξη των κατοίκων σε φυλές, φατρίες 
και γένη με αριστοκρατικά, αιματοσυγγένεια, 
θρησκευτικά και τοπικιστικά κριτήρια. Αυτά 
βεβαίως δεν σημαίνουν ότι έπαυσαν να 
υπάρχουν οικονομικές και κοινωνικές 
ανισότητες με τις αυτονόητες πολιτικές τους 
συνέπειες. Το βέβαιο πάντως είναι ότι το 

Οι 10 φυλές της Αθήνας (πηγή: http://eleftheriskepsii.blogspot.com/2011/11/blog-post_3897.html)
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πολίτευμα με τις μεταρρυθμίσεις του Κλεισθένη 
βελτιώθηκε και έγινε, όπως ήδη ελέχθη, 
σαφώς δημοκρατικότερο σε σχέση με εκείνο 
του Σόλωνα. 

Χαρακτηριστικό στο σημείο αυτό είναι το 
γεγονός ότι, τώρα γίνεται πλέον λόγος για 
ισηγορία και ισονομία, όσο και αν αυτό σε 
καμιά περίπτωση δεν σημαίνει ίσα δικαιώματα 
των πολιτών όλων των κοινωνικών τάξεων. 
Δημιουργήθηκαν νέα πολιτικά ήθη και νέες 
αξίες που έδωσαν νέο περιεχόμενο στην 
πολιτική ζωή. Τα προβλήματα της πολιτείας 
έγιναν υπόθεση όλου του λαού. Η συμμετοχή 
των απλών πολιτών στην πολιτική ζωή με 
τη θεσμική κατοχύρωση που τους παρείχε το 
πολίτευμα τους έδωσε πολιτική οντότητα και τη 
συνείδηση του υπεύθυνου και ενεργού πολίτη. 
Τη θέση των φατριών την παίρνουν οι δήμοι 
και τη θέση της αριστοκρατικής ή ολιγαρχικής 
εξουσίας την παίρνει η πανίσχυρη Εκκλησία του 
Δήμου. Και αυτό λέγεται ασφαλώς θρίαμβος 
της Δημοκρατίας7.

Συνοψίζοντας, θα μπορούσαμε να 
αναφέρουμε ότι, οι βασικές αρχές στις 
οποίες στηρίχθηκε το μοντέλο της Αθηναϊκής 
δημοκρατίας ήταν τέσσερις: α) η ισότητα, β) η 
κλήρωση, γ) η αμοιβή ως πολιτική μισθοφορία 
και δ) η συμμετοχή. Θα αναφερθούμε με 
συντομία σε καθεμία από αυτές. Σε γενικές 
γραμμές, όλοι οι Αθηναίοι πολίτες, ανεξαρτήτως 
καταγωγής και εισοδήματος, είχαν τα ίδια 
δικαιώματα και τις ίδιες υποχρεώσεις μέσα 
στην κοινότητα, επομένως υπάρχει επικράτηση 
της ισότητας. Ως δεύτερη αρχή αναφέρθηκε 
αυτή της κλήρωσης, επομένως η ανάθεση 
όλων των δημόσιων αρμοδιοτήτων γινόταν 
σε γενικές γραμμές με κλήρωση, σε τέτοιο 
βαθμό που αυτός ο τρόπος επιλογής κατέληγε 
ως σήμα κατατεθέν της Δημοκρατίας. Η αμοιβή 
ως αρχή έλαβε αρκετά μεγάλη διάσταση 
κατά την διάρκεια εκτέλεσης των δημοσίων 
καθηκόντων. Προκειμένου, λοιπόν όλοι οι 
Αθηναίοι πολίτες να έχουν ίσες ευκαιρίες ως 
προς την εκτέλεση των δημόσιων καθηκόντων 
τους, εφαρμόστηκε ο πολιτικός μισθός. Έτσι, 

7 Αριστοτέλης «Αθηναίων Πολιτεία», εκδόσεις Ζήτρος, Αθήνα, 
2009, σελ.40

και ο απλός αγρότης, όταν εκλέγονταν σε 
μια δημόσια θέση για συγκεκριμένο χρονικό 
διάστημα, η πολιτεία των αντάμειβε, τόσα 
χρήματα, όσα ‘’έχανε’’ από την μη εκτέλεση 
της εργασίας του. Τέλος, η τελευταία αρχή, 
αυτή της συμμετοχής, συνδέεται άμεσα με την 
προηγούμενη αρχή, αυτή της αμοιβής.8 

Κεφάλαιο 2ο:
«ΠΡΟ-ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ, 

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ & Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ»

Ανάλυση της προ-αντιπροσώπευσης 
και καθορισμός του αντιπροσω-
πευτικού συστήματος Δημοκρατίας

Σε αυτό το σημείο της έρευνας  θα 
επιχειρήσουμε να κάνουμε μια εισαγωγή 
στις έννοιες, του προ-αντιπροσωπευτικού 
και του αντιπροσωπευτικού συστήματος της 
Δημοκρατίας. Τα δυο αυτά συστήματα μπορούν 
να θεωρηθούν, και είναι, τα δύο βασικά στάδια 
που πρέπει να διαβεί η Δημοκρατία, ώστε να 
εδραιωθεί και να αναδειχθεί. Είναι έννοιες, που 
ενδεχομένως, δεν έχουν αναλυθεί με τέτοιο 
τρόπο ώστε, να αναδεικνύουν τη σπουδαιότητα 
τους κατά την διαδικασία εδραίωσης και 
θεσμοθέτησης του Δημοκρατικού Πολιτεύματος. 

Συνεχίζοντας λοιπόν θα επιχειρήσω να 
παρουσιάσω τις κάθετες τομές στις οποίες 
θα χωρίσουμε την ιστορική περίοδο από 
την προ-Σόλωνα περίοδο (7ος π.Χ) έως την 
Ελληνική Επανάστασή του 1821. Σε όλη αυτή 
την ιστορική περίοδο θα θεωρήσουμε ως 
δεδομένο ότι το ελληνικό στοιχείο κατάφερε 
και διατήρησε τα ουσιαστικά του ιδεώδη. Έτσι, 
το Ανθρωποκεντρικό Κοσμοσύστημα9 αυτή 

8 Ουμπέρτο Έκο, «Αρχαία Ελλάδα, Πολιτική, Οικονομική και 
Κοινωνική Ιστορία, Μέρος Α΄», Εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα, 
Αθήνα, 2018, σελ. 238

9 Ανθρωποκεντρικό Κοσμοσύστημα: Απαντάται 
συγκροτημένο στη μικρή κλίμακα και στη μεγάλη κλίμακα. 
Το ανθρωποκεντρικό ή ελληνικό Κοσμοσύστημα μικρής 
κλίμακας έχει ως υπόβαθρο το φυσικό επικοινωνιακό 
περιβάλλον, ως θεμελιώδη κοινωνία την πόλη, ενώ 
διαθέτει περιορισμένο γεωγραφικό βάθος. Το αποκαλώ 
επίσης ελληνικό, διότι συγκροτήθηκε από τον ελληνισμό, 
ο οποίος διατήρησε την ανθρωποκεντρική του ηγεσία 
έως το τέλος, παρόλο ότι εντάχθηκαν κατά καιρούς σ’ 
αυτό και άλλοι λαοί, ορισμένοι από τους οποίους μάλιστα 
το ηγεμόνευσαν εν όλω ή εν μέρει. Το ελληνικό ή 
ανθρωποκεντρικό Κοσμοσύστημα μικρής κλίμακας διένυσε 
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η ιστορική περίοδο χωρίζεται σε δυο κύριες 
δομές, αυτή του Κρατοκεντρικού συστήματος 
(από την Κρητομυκηναική εποχή έως τον 
Αλέξανδρο)10 και εκείνη του Οικουμενικού 
Κοσμοσυστήματος11 (από την μετά  Αλεξάνδρου 
εποχή έως την Ελληνική επανάσταση).

Το πρώτο σύστημα, αυτό δηλαδή του 
Κρατοκεντρισμού διαμοιράζεται σε τρεις 
επιμέρους κατηγορίες, α) αυτή πριν από τον 
Σόλωνα εποχή, β) αυτή μετά τον Σόλωνα και 
γ) στη τελευταία, αυτή του Κλεισθένη. Ενώ 
το δεύτερο σύστημα, αυτό του Οικουμενικού 
Κοσμοσυστήματος, κατηγοριοποιείται σε άλλες 
τρεις φάσεις, α) αυτή μετά τον Αλέξανδρο, β) 

μία ολοκληρωμένη εξελικτική διαδρομή, η οποία διακρίνεται 
σε δυο φάσεις: την κρατοκεντρική και την οικουμενική.
Το ανθρωποκεντρικό (ή εθνοκεντρικό) Κοσμοσύστημα 
μεγάλης κλίμακας προήλθε από τη μετακένωση των 
παραμέτρων του ανθρωποκεντρικού Κοσμοσυστήματος 
μικρής κλίμακας στην ευρωπαϊκή δεσποτεία. Η ανασύνταξη 
του ανθρωποκεντρικού Κοσμοσυστήματος στη βάση της 
μεγάλης κλίμακας επέτρεψε σ’ αυτό να επιβληθεί στο 
σύνολο του πλανήτη. Η φάση που διέρχεται σήμερα είναι 
η πρώτο-ανθρωποκεντρική, εδράζεται δηλαδή στη βασική, 
την ατομική ελευθερία. Εξού και είναι επίσης κρατοκεντρικά 
συντεταγμένο. (Γεώργιος .Κοντογιώργη, «Η ελληνική 
δημοκρατία του Ρήγα Βελεστινλή», Εκδόσεις Παρουσία, 
Αθήνα, 2008, σελ. 267-273).

10 Γεώργιος Κοντογιώργης, «Η Δημοκρατία ως ελευθερία», 
εκδόσεις Πατάκη, Αθήνα, 2007, σελ.138

11 Γεώργιος Κοντογιώργης, «Η Δημοκρατία ως ελευθερία», 
εκδόσεις Πατάκη, Αθήνα, 2007, σελ. 140

εκείνη της Ρωμαϊκής – Βυζαντινής εποχής και 
γ) εκείνη, της περιόδου της Τουρκοκρατίας 
και της Ελληνικής επανάστασης. Από τις 
δυο κύριες δομές θα επιλέξω την πρώτη, 
αυτή του Κρατοκεντρικού συστήματος 
και μέσω αυτού θα προβώ στην ανάλυση 
τόσο του προ-αντιπροσωπευτικού, όσο και 
του αντιπροσωπευτικού συστήματος της 
Δημοκρατίας.

Η Προ-αντιπροσώπευση ως την αρχική 
φάση της δημοκρατικής ολοκλήρωσης  

Το Προ-αντιπροσωπευτικό σύστημα της 
Δημοκρατίας, είναι το αρχικό στάδιο της 
δημοκρατικής ολοκλήρωσης. Το σύστημα αυτό 
αφορά μια συναγόμενη συνάντηση της κοινωνία 
με την πολιτική, η οποία είναι εξωθεσμική 
και οπωσδήποτε μη δεσμευτική. Σε αυτή την 
φάση της δημοκρατικής ολοκλήρωσης, οι 
ελευθερίες που απαντώνται είναι ουσιαστικά 
μόνο, αυτή της ατομικής ελευθερίας. Οι 
άλλες δύο, της κοινωνικής και της πολιτικής 
ελευθερίας, ουσιαστικά δεν υφίσταται. Το 
Προ-αντιπροσωπευτικό είναι το σύστημα που 
διατείνεται ότι είναι Αντιπροσωπευτικό, χωρίς 
εντούτοις να ενσωματώνει κανένα από τα 
στοιχεία της Αντιπροσωπευτικής αρχής. Οι 
ιδιότητες τόσο του εντολέα (αυτός που δίνει 
την εντολή) όσο και του εντολοδόχου (αυτός 

Ανθρωποκεντρικό Κοσμοσύστημα
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που εκτελεί την εντολή) κατέχονται από τους 
φορείς του κράτους/συστήματος12, οι οποίοι 
οικειοποιούνται έννοιες όπως το έθνος, το 
γενικό ή το δημόσιο συμφέρον, δηλώνουν ότι τις 
αντιπροσωπεύουν, εναπόκειται όμως σ’ αυτούς 
να ορίσουν το περιεχόμενο τους. Με τον τρόπο 
αυτό, οι φορείς του κράτους αντιπαρέρχονται 
την κοινωνία και, κατ’ επέκταση, την ευθύνη 
τους να αντιπροσωπεύουν το συμφέρον 
της και φυσικά να ακολουθούν τη βούληση 
της. Η κοινωνία των πολιτών στο Προ-
αντιπροσωπευτικό σύστημα είναι υπήκοος 
στο κράτος, δεν συγκροτεί πολιτική κοινωνία. 
Άλλωστε και οι φορείς του κράτους δεν 
υπέχουν ευθύνη έναντι της κοινωνίας ούτε 
ελέγχονται από αυτήν. Παράδειγμα Προ-
αντιπροσωπευτικού πολιτικού συστήματος είναι 
εκείνο της εποχής μας.13

Πριν όμως συνεχίσουμε στην ανάλυση 

12 Κράτος/Σύστημα: Το κράτος που ενσαρκώνει με όρους 
ιδιοκτησίας το πολιτικό σύστημα. Παράδειγμα τέτοιου 
κράτους είναι αυτό της νεοτερικότητας. Αντιπαραβάλλεται 
στην κοινωνία/σύστημα. Κράτος/σύστημα είναι και η 
δεσποτεία, όμως σ’ αυτό η ιδιοκτησία του δεσπότη 
περιλαμβάνει και την κοινωνία.(Γεώργιος .Κοντογιώργη, 
«Η ελληνική δημοκρατία του Ρήγα Βελεστινλή», Εκδόσεις 
Παρουσία, Αθήνα, 2008, σελ. 267-273)

13 Γεώργιος .Κοντογιώργη, «Η ελληνική δημοκρατία του Ρήγα 
Βελεστινλή», Εκδόσεις Παρουσία, Αθήνα, 2008, σελ. 267-
273

του Προ-αντιπροσωπευτικού συστήματος, 
κρίνεται απαραίτητη η παρουσίαση και 
ανάλυση των ελευθεριών. Τι είναι ελευθερία, 
λοιπόν; Απαντώντας, θα ορίσουμε ως 
έννοια της ελευθερίας την αυτονομία, ως το 
γινόμενο της αυτοκαθοριστικής δυνατότητας 
του ανθρώπου. Κατά τούτο, η ελευθερία 
τοποθετείται στον αντίποδα της (αναγκαστικής 
ή εθελουσίας) εξάρτησης, δηλαδή της 
εξουσίας, και διαφοροποιείται θεμελιωδώς 
από το δικαίωμα. Η αυτονομία αντίκειται στην 
ετερονομία, προσδιορίζει δηλαδή το άτομο που 
δεν εξαρτάται από την βούληση ενός άλλου, 
που αυτοκαθορίζεται και διαχειρίζεται το ίδιο 
τη ζωή του «ως βούλεται».14 

Στο πλαίσιο αυτό, ένα άλλο σημαντικό 
σημείο στο οποίο είναι αναγκαίο να 
αναφερθούμε αφορά ειδικότερα στη διάσταση 
μεταξύ «ελευθερίας» και «δικαιώματος». Η 
ελευθερία καλύπτει το πεδίο της ανθρώπινης 
αυτονομίας. Το δικαίωμα, από την άλλη, 
οριοθετεί την περίμετρο της βιούμενης (π.χ. της 
ατομικής) ελευθερίας ή, αλλιώς, τους όρους 
της ετερονομίας (π.χ. κοινωνικό και πολιτικό 
πεδίο), έτσι ώστε να μην πλήττει την ελευθερία 
που αναγνωρίζει το σύστημα. Όπου κυριαρχεί 

14 Γεώργιος Κοντογιώργης, «Η Δημοκρατία ως ελευθερία», 
εκδόσεις Πατάκη, Αθήνα, 2007, σελ. 142

Η Προ-αντιπροσώπευση ως την αρχική φάση της δημοκρατικής ολοκλήρωση
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το δικαίωμα, ουσιαστικά καταπατάται ο ορισμός 
της ελευθερίας.15 

Ορίζοντας λοιπόν τα είδη των ελευθερίων 
θα αναφέρουμε ότι: Η «ατομική ελευθερία» 
αφορά στην προσωπική αυτονομία του 
ανθρωπίνου όντος στον ιδιωτικό του βίο, ή 
ακόμα στο πεδίο της κοινωνικής και πολιτικής 
του δράσης. Η «κοινωνική» ελευθερία καλύπτει 
τις περιοχές δράσης του ατόμου στο πεδίο 
της κοινωνίας, εκεί όπου συμβάλλεται με 
το υποσύστημα, όπως στην περίπτωση της 
«εξαρτημένης» εργασίας, με πρόσημο τη 
συμμετοχή του στα κοινωνικό-οικονομικά 
αγαθά. Ενώ τέλος, η «πολιτική ελευθερία», από 
την πλευρά της, ορίζει το καθεστώς αυτονομίας 
του ατόμου εκεί όπου συναντάται με το σύνολο 
της κοινωνίας.16

Συνεχίζοντας, σας προτρέπω να δημιουργή-
σουμε ένα υποτιθέμενο σχεδιάγραμμα στο 
μυαλό μας, θα μας βοηθήσει να κατανοήσουμε 
το Προ-αντιπροσωπευτικό στάδιο. Έχουμε έτσι, 
δύο υποτιθέμενους κύκλους, ο ένας αφορά 
και περιέχει το Κράτος-Πολιτικό σύστημα, 
ενώ ο δεύτερος τα άτομα μιας κοινωνίας. 
Αναφερόμαστε, λοιπόν, δε δύο διαφορετικούς 
κύκλους, οι οποίοι δεν έχουν καμία ενωτική 
τάση.  Ο πρώτος κύκλος έχει συγκεντρώσει 
όλες τις εξουσίες, κατ’ επέκταση απουσιάζει η 
έννοια της ελευθερίας, ενώ ο δεύτερος, αυτός 
της κοινωνίας, δεν προϋποθέτει ότι τα μέλη της 
πρέπει να συνασπισθούν σε ‘’δήμο’’, επομένως 
η μόνη ελευθερία που διατίθεται είναι αυτή 
της ατομικής ελευθερίας με τάσεις ιδιώτευσης. 
Η απουσία συγκεντρωτικής ενότητας στον 
δεύτερο κύκλο, θέτει την παρουσία της 
κοινωνίας εκτός πολιτικού συστήματος. Η μη 
συλλογικότητα της κοινωνίας επιτρέπει στο 
πολιτικό σύστημα να λειτουργεί αυτόβουλα. Το 
Προ-αντιπροσωπευτικό σύστημα, εμπεριέχει 
ως οργανικό συστατικό τη συγκρότηση της 
καθολικής πολιτικής αρμοδιότητας με βάση την 
κυρίαρχη ή αυτόνομη εξουσία, η οποία οφείλει 
απλώς να νομιμοποιείται από την υπήκοο 

15 Γεώργιος Κοντογιώργης, «Η Δημοκρατία ως ελευθερία», 
εκδόσεις Πατάκη, Αθήνα, 2007, σελ. 143

16 Γεώργιος Κοντογιώργης, «Η Δημοκρατία ως ελευθερία», 
εκδόσεις Πατάκη, Αθήνα, 2007, σελ. 144

κοινωνία των πολιτών.17 
Το Προ-αντιπροσωπευτικό σύστημα, δεν 

μπορεί να χαρακτηριστεί ως δημοκρατικό, για 
το απλούστατο λόγο ότι η ίδια η φύση του θα 
προβάλει ως θεμέλιο τη διαφοροποιημένη 
πολιτική εξουσία. Η απουσία επικοινωνίας 
μεταξύ των δύο κύκλων, οδηγεί στην αυτεξούσια 
επιλογή αποφάσεων, για καθένα από αυτούς. Ο 
πρώτος κύκλος σχεδιάζει, υλοποιεί αποφάσεις 
κατ’ εντολή του πολιτικού συστήματος, δίχως 
να λαμβάνει υπόψη τις γνώμες του δεύτερου. Η 
πολιτική απόφαση εκλείπει από την γνώμη του 
κοινωνικού συνόλου. Το κριτήριο που ισχύει για 
να τεκμηριώσει λοιπόν, την διακυβέρνηση των 
λίγων –πρώτος κύκλος- , είναι ότι οι κυβερνήτες 
είναι ‘’ειδήμονες’’, οι ‘’αρμόδιοι’’. Οι ‘’αρμόδιοι’’ 
αποφασίζουν βάσει του συμφέροντος των 
ολίγων και πράττουν αναλόγως. Αντιθέτως 
η κοινωνία -δεύτερος κύκλος-  απουσιάζει 
παντελώς από την ‘’αρμοδιότητα’’ των 
αποφάσεων. Κάθε αντίδραση της κοινωνίας 
θεωρείται ‘’μη αρμόδια’’ για το πολιτικό 
σύστημα. 

Επιχειρώντας να θέσουμε το Προ-
αντιπροσωπευτικό σύστημα εντός ιστορικής 
περιόδου, θα λέγαμε ότι εντάσσεται στη προ-
Σόλωνα εποχή (περ. 7ος π.Χ), κατά την διάρκεια 
της οποίας η Αθηναϊκή κοινωνία διαβιούσε 
υπό το καθεστώς ολιγαρχικών καθεστώτων, 
περίοδος κατά την οποία η διακήρυξη των 
νόμων τελούσε υπό αμφισβήτηση. 

Η Αντιπροσώπευση η επόμενη φάση 
της δημοκρατικής ολοκλήρωσης

Η Αντιπροσώπευση απαντάται ως το 
επόμενο στάδιο της δημοκρατικής εξέλιξης. 
Πλέον, σε αυτή τη φάση της δημοκρατικής 
ολοκλήρωσης, το νοητό σχέδιο με τους 
κύκλους, όπως επιχειρήσαμε να περιγράψουμε 
στην προηγούμενη ενότητα διαφοροποιείται. 
Στη φάση της Αντιπροσώπευσης, η παρουσία 
της κοινωνίας θεσμοθετείται στο πολιτικό 
σύστημα. Η κοινωνία γίνεται μέρος του 
πολιτικού συστήματος. Για να επιτευχθεί αυτό, 
πρέπει να συνασπισθεί σε Δήμο, (έχοντας στη 

17 Γεώργιος Κοντογιώργης, «Η Δημοκρατία ως ελευθερία», 
εκδόσεις Πατάκη, Αθήνα, 2007, σελ. 119-120
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κατοχή της όλες τις ελευθερίες), δηλαδή να 
λάβει την υπόσταση ως θεσμός και έπειτα 
να συγκεντρώσει τις ιδιότητες του εντολέα 
(αυτός που δίνει την εντολή), ενώ το πολιτικό 
σύστημα την ιδιότητα του εντολοδόχου (αυτός 
που εκτελεί την εντολή). Οι βασικότερες 
αρμοδιότητες του εντολέα (αυτός που δίνει την 
εντολή), σε αυτή την φάση της, δημοκρατίας 
είναι, α) το ελέγχειν (έλεγχος πράξεων), β) 
ευθύνειν (αναζήτηση ευθυνών, γ) εντολεύειν 
(δίνει εντολές).

Περιγράφοντας, το Αντιπροσωπευτικό 
σύστημα με την μέθοδο των κύκλων, θα 
επιχειρήσουμε να αναδείξουμε τις βασικές 
διαφορές με το προηγούμενο σύστημα, αυτό της 
Προ-αντιπροσώπευσης. Βασική και αναγκαία 
προϋπόθεση για την αντιπροσωπευτική φάση 
της Δημοκρατίας είναι η κοινωνία να έχει 
συνασπισθεί σε Δήμο. Μόνο τότε επιτρέπεται στη 
κοινωνία ως σύνολο να διεισδύσει στο πολιτικό 
σύστημα. Έτσι, η κοινωνία ως Δήμος εισέρχεται 
εντός του κύκλου του πολιτικού συστήματος. 
Δεν πραγματοποιείται απόλυτη ταύτιση των 
κύκλων, αλλά μερική αλληλοκάλυψη. Εδώ, 
αίρεται η απόλυτη πολιτική κυριαρχία του 
κράτους (πολιτικό σύστημα), πλέον, ο Δήμος 
(οι συνασπισμένοι πολίτες) έχουν ελευθερίες 
και δικαιώματα στις λήψεις των αποφάσεων, 
λαμβάνοντας μέρος ως εντολοδόχοι (αυτός 
που εκτελεί την εντολή). Στο Αντιπροσωπευτικό 
σύστημα η πολιτική ελευθερία συνίσταται 

στη συμμετοχή του πολίτη στις αποφάσεις. 
Για οποιαδήποτε απόφαση της κοινωνίας 
(Δήμος), το κράτος είναι υποχρεωμένο να την 
εκπληρώσει, δίχως να παρεκκλίνει από αυτή. Ο 
έλεγχος είναι άμεσος και σύντομος.18

Σε αυτό το σημείο και διαβάζοντας 
κάποιος την παραπάνω παράγραφο, θα έθετε 
το εξής ερώτημα: Στη σημερινή εποχή της 
μεγάλης οικουμενικής κλίμακας, θεωρητικά 
στη πλειοψηφία των πολιτικών συστημάτων 
επικρατεί η Αντιπροσωπευτική Δημοκρατία, για 
ποιο λόγο οι πολίτες δεν έχουν τα αντίστοιχα 
δικαιώματα ως εντολείς; Η απάντηση δεν 
είναι ιδιαίτερα εύκολη εάν ακολουθήσουμε 
τις σημερινές αντιλήψεις για την Δημοκρατία. 
Απαντώντας, στο ερώτημα –το οποίο θα 
αναλυθεί εκτενέστερα στη συνέχεια της 
παρούσης-, θα λέγαμε ότι, η κυριότερη 
αφορμή μη ύπαρξης Αντιπροσώπευσης στη 
Δημοκρατία είναι η μη συγκέντρωση της 
κοινωνίας σε Δήμο. Οι περισσότεροι από τους 
πολίτες, έχοντας στη κατοχή τους ως μόνη 
ελευθερία την ατομική, απουσιάζει η κοινωνική 
και η πολιτική ελευθερία, θεωρούν ότι είναι 
πλήρως ελεύθεροι. Η κατάκτηση της μοναδικής 
ελευθερίας (ατομικής ελευθερίας) οδηγεί τον 
πολίτη σε κατάσταση ιδιώτευσης, συμπεριφορά 
δηλαδή, προς όφελος του ατομικού του 

18 Γεώργιος Κοντογιώργης, «Η Δημοκρατία ως ελευθερία», 
εκδόσεις Πατάκη, Αθήνα, 2007, σελ. 154

Η Αντιπροσώπευση η επόμενη φάση της δημοκρατικής ολοκλήρωσης
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κέρδους και όχι της κοινωνίας. Έτσι, χάριν 
της ιδιώτευσης η κοινωνία δεν κληρονομεί 
την ιδιότητα του εντολέα (αυτός που δίνει 
την εντολή), αλλά παραμένει ως απλός 
θεατής, μέσω της εκλογικής διαδικασίας των 
αποφάσεων του πολιτικού συστήματος. Ενώ, 
παρέχεται η εντύπωση στον πολίτη ότι ‘’δίνει’’ 
την εντολή του στο πολιτικό σύστημα, μέσω της 
εκλογικής διαδικασίας, ουσιαστικά δεν πράττει 
κάτι ξεχωριστό από το να επικυρώνει τις 
αποφάσεις του εκάστοτε πολιτικού συστήματος. 

Επιχειρώντας να αντικατοπτρίσουμε το 
Αντιπροσωπευτικό σύστημα μέσα στον ιστορικό 
χρόνο θα μπορούσαμε να το κατατάξουμε στην 
περίοδο του Σόλωνα (περ. 639 - 559 π.Χ) και 
μετά από αυτήν. Αναφέραμε ότι ήταν περίοδος 
στην οποία η κοινωνία διαβιούσε μέσα σε 
κατοχυρωμένο νομικό καθεστώς, απαλλαγμένη 
από αυταρχικά και ολιγαρχικά καθεστώτα. 
Τότε και μόνο τότε ο άνθρωπος κατέκτησε την 
ατομική ελευθερία και δεν ήταν υποχείριο στο 
εκάστοτε πολιτικό σύστημα.  

Η φάση της δημοκρατικής ολοκλή-
ρωσης

Η δημοκρατική, λοιπόν, ολοκλήρωση είναι 
ένας από τους σκοπούς που πραγματεύεται η 
εν λόγω μελέτη. Στη συγκεκριμένη ενότητα θα 
επιχειρηθεί η παρουσίαση του σκοπού αυτού, 
με κυρίαρχη ιστορική περίοδο αυτή της αρχαίας 
Αθήνας (5ος π.Χ). Πρέπει να υπενθυμίσουμε 

ότι, για να πραγματοποιηθεί, τεθεί σε ισχύ 
η Δημοκρατία, θα πρέπει απαραιτήτως να 
έχουν διαβεί και τα δύο προηγούμενα πολιτικά 
συστήματα, αυτά της Προ-αντιπροσώπευσης 
και της Αντιπροσώπευσης. Πότε όμως έχουμε 
Δημοκρατία; Απαραίτητα προϋπόθεση, όπως 
και στην Αντιπροσώπευση, είναι η κοινωνία 
να έχει συνασπισθεί σε Δήμο (έχοντας στη 
κατοχή της όλες τις ελευθερίες). Η κοινωνία 
κατέχει καθολική πολιτική αρμοδιότητα, 
δηλαδή αποφασίζει για τις κεντρικές θεμέλιες 
αποφάσεις που καθορίζουν την πολιτική. Σε 
αυτή την φάση, θα μπορούσαμε να πούμε ότι, 
δεν υφίστανται κύκλοι, υπάρχει ένας κεντρικός 
κύκλος στον οποίο τόσο η πολιτική εξουσία, όσο 
και η κοινωνία βρίσκονται σε απόλυτη ταύτιση. 

Επιχειρώντας να δώσουμε έναν ορισμό 
για την Δημοκρατία, θα μπορούσαμε να πούμε 
ότι, είναι η πολιτεία που θεραπεύει σωρευτικά 
την καθολική (ατομική, κοινωνική και πολιτική) 
ελευθερία. Εξού και προκρίνει τη διαφοροποίηση 
του (οικονομικού, πολιτικού κ.λπ.) συστήματος 
από την ιδιοκτησία και την απόδοση του στους 
συντελεστές του. Εν προκειμένω, το πολιτικό 
σύστημα, αντί του κράτους, το επενδύεται η 
κοινωνία, η οποία συγκροτημένη σε Δήμο ασκεί 
την καθολική πολιτική αρμοδιότητα. Η κοινωνία 
της Δημοκρατίας είναι πολιτική κοινωνία.19

19 Γεώργιος Κοντογιώργης, «Η ελληνική δημοκρατία του Ρήγα 
Βελεστινλή», Εκδόσεις Παρουσία, Αθήνα, 2008, σελ. 267-

Η φάση της δημοκρατικής ολοκλήρωσης       
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Δύο είναι οι βάσεις του δημοκρατικού 
πολιτεύματος, α) η κυριαρχία του Λαού και 
β) η διάκριση των εξουσιών. Η πρώτη βάση 
πρέπει να θεωρηθεί, εν μέρει, τουλάχιστον, 
ως πλάσμα και τούτο επειδή, για να μπορεί 
να υπάρξει κυριαρχία του λαού της οποίας 
φορέας είναι ο κάθε πολίτης ατομικά, θα 
έπρεπε να μην κατανέμεται η από την λαϊκή 
αυτήν κυριαρχία προερχόμενη εξουσία σε 
πλειοψηφία και μειοψηφία, αφού η πρώτη 
ασκεί εξουσία ενώ η δεύτερη ελάχιστο παίζει 
ρόλο στην διάπλαση και εφαρμογή της 
πολιτικής. Ο λαός είναι αδιαιρέτως κυρίαρχος, 
επομένως η μειοψηφία θα έπρεπε να ασκεί, 
και αυτή, το απορρέον από την κυριαρχία της 
δικαίωμα να μετέχει στην χάραξη της πολιτικής 
και την λήψη αποφάσεων συμμετέχοντας στην 
διακυβέρνηση της κοινωνίας. Δύο, ίσως, είναι 
οι προσφερόμενοι τρόποι προς θεραπεία του 
πράγματος. Ο πρώτος, χιμαιρικός, θα ήταν να 
συμμετέχει η μειοψηφία στην κυβέρνηση κατά 
ποσοστό ανάλογο των προτιμήσεων του λαού. 
Ο δεύτερος, πρακτικός αλλά δυσεφάρμοστος, 
θα ήταν να απαιτείται για την ψήφιση ενός 
νόμου, ένας αριθμός ψήφων ανώτερος κατά χ 
μονάδες από όσες διαθέτει η απόλυτη ή σχετική 
πλειοψηφία. 

Αν ο πρώτος τρόπος είναι εντελώς χιμαιρικός, 
ο δεύτερος δεν θα ήταν σε μια κοινωνία 
όπου θα κυριαρχούσε η υψηλοφροσύνη 
και όπου το εθνικό ή συνολικό συμφέρον 
θα είχε προβάδισμα επί του κομματικού. 
Στην σύγχρονη Ελλάδα έχουμε δοκιμάσει 
οικονομικές κυβερνήσεις -βραχύβιες- αλλά που 
αντιμετώπισαν με κάποια επιτυχία δύσκολες 
καταστάσεις. Θα άξιζε να καλλιεργηθούν ιδέες 
προς την κατεύθυνση της συνεργασίας των 
πολιτικών παρατάξεων, οι οποίες, άλλωστε, με 
την τεχνική πρόοδο έχουν μειωμένα περιθώρια 
επιλογής και συχνά οι μεταξύ τους διαφορές 
είναι ρητορικές χωρίς ουσιαστικό περιεχόμενο.

Στην αρχαία Αθήνα μπορούσε να 
εφαρμοσθεί ένα τέτοιο σχήμα αφού κόμματα 
δεν υπήρχαν, όμοια με τα σύγχρονα πολιτικά 
κόμματα. Υπήρχαν, όμως-και διατηρήθηκαν σε 
όλη την διαδρομή του καθεστώτος -παρατάξεις. 

273

Οι πλούσιοι και ευγενείς που δεν έπαυσαν 
να θεωρούν την ολιγαρχία ως το καλύτερο 
πολίτευμα, και οι μέσοι και πένητες (κύρια μάζα 
του λαού) που ήταν δημοκρατικοί. Η ανάμιξη 
των δύο μερίδων στην διακυβέρνηση της 
χώρας δεν εμποδιζόταν από το τιμοκρατικό 
στοιχείο που υπήρχε ως κριτήριο για ορισμένα 
μόνο αξιώματα, όπου μπορούσαν να μετέχουν 
μόνο πλούσιοι και εύποροι, Πεντακοσιομέδημνοι 
ή ιππείς, εκλεγόμενοι Ελληνοταμίαι, ταμίες της 
Αθηνάς, ταμίες των άλλων θεών καθώς και 
ταμίες επί των στρατιωτικών και των θεωρικών. 
Βουλευτής μπορούσε να είναι και ο πενέστερος 
θήτης, αφού εκτός από την «δοκιμασία» δεν 
χρειαζόταν τίποτε άλλο για να αναδειχθεί ως 
βουλευτής όποιος είχε κληρωθεί από την φυλή 
του. 

Το δεύτερο αξίωμα -η αυστηρή διάκριση των 
εξουσιών- κατ’ επίφαση μόνο εφαρμοζόταν, 
αφού η Βουλή (εκτελεστική εξουσία) είχε 
και νομοθετικές αρμοδιότητες, ο Δήμος δε 
είχε (κατ’ εξαίρεση) δικαστικές αρμοδιότητες 
εκτός των νομοθετικών και διοικητικών. 
Η Εκκλησία του Δήμου συχνά ενεργούσε 
ανακρίσεις, ή τις ανέθετε στην Βουλή, για 
εγκλήματα στρεφόμενα κατά της  δημόσιας 
ασφαλείας. Παραπέμποντας την εκδίκαση 
μιας υπόθεσης στα δικαστήρια, ο Δήμος 
διόριζε πέντε συνηγόρους ή συνδίκους που 
υποστήριζαν την κατηγορία του Δήμου ενώπιον 
του Δικαστηρίου. Ήταν, δηλαδή, ‘’εισαγγελείς’’ 
οι μόνοι οι οποίοι υπήρχαν τότε, διοριζόμενοι 
κάθε φορά ειδικά για μια υπόθεση. Θεσμός 
εισαγγελέως, δηλαδή δημοσίου κατήγορου δεν 
υπήρχε και ο κάθε πολίτης είχε το δικαίωμα να 
καταγγείλει άλλον πολίτη που παρανομούσε, 
είτε το αδίκημα ήταν ποινικό είτε ήταν αστικό.20

Κεφάλαιο 3ο: 
«Η ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ»

Μια ερμηνεία ως προς την πορεία της 
Δημοκρατίας

Η προσπάθεια μελέτης της Δημοκρατίας, 
θεωρήθηκε από πολλούς μελετητές μη 

20 Άγγελος Σ. Βλάχος, «Η οικοδόμηση της Δημοκρατίας», 
εκδόσεις Παπαδήμα, Αθήνα, 1999, σελ.71
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εφαρμόσιμη.  Ο λόγος που συνέβη κάτι 
τέτοιο μπορούμε να πούμε ότι εστιάζεται 
στον λάθος χρόνο της τοποθέτησης της. 
Είναι αρκετοί εκείνοι που θεώρησαν ότι η 
Δημοκρατία ‘’τελείωσε’’ με τον Μ. Αλέξανδρο, 
δίνοντας ένα οριστικό τέλος στην περίοδο της 
‘’ανθρωποκεντρικής’’21 ολοκλήρωσης εντός 
της πόλης – κράτους. Αντιθέτως, η μελέτη της 
Δημοκρατίας έχει σημασία διότι μας επιτρέπει 
να ανακαλύψουμε τόσο τις έννοιες στις οποίες 
στηρίχθηκε (π.χ. μορφές ελευθερίας), όσο και 
το ακριβής σημείο εμφάνισής της εντός της 
ιστορίας.

Στο σημείο αυτό, θα επιχειρήσω να θέσω 

21 Ανθρωποκεντρισμός: Ορίζει τις κοινωνίες που 
συγκροτούνται με υπόβαθρο την ελευθερία (Γεώργιος 
.Κοντογιώργη, «Η ελληνική δημοκρατία του Ρήγα 
Βελεστινλή», Εκδόσεις Παρουσία, Αθήνα, 2008, σελ. 267-
273)

ένα ερώτημα σχετικό με την Δημοκρατία. 
Γιατί, υπάρχουν μελετητές που θεωρούν ότι 
η Δημοκρατία είναι μη εφαρμόσιμη; Μήπως, 
-απαντώντας στο ερώτημα-, υπάρχουν στη 
σύγχρονη εποχή διάφορες σχολές προσέγγισης 
των κοινωνικών και πολιτικών φαινομένων, 
που αδυνατούν να κατανοήσουν το παρελθόν 
και συνάμα να προσαρμόσουν τις σκοπιμότητες 
της εποχής. Μήπως, θεωρείται ότι στη σύγχρονη 
εποχή, η Δημοκρατία δεν μπορεί να εφαρμοστεί 
λόγω μεγέθους της κοινωνίας, ή λόγω 
αντίληψης της ως μη επιθυμητή ιδεολογία; 

Οι ανωτέρω αναφορές ουσιαστικά δεν 
αρμόζουν με τον τίτλο του κεφαλαίου, 
εισάγουν, απλώς, κάποια καίρια ερωτήματα τα 
οποία θα μας βοηθήσουν να κατανοήσουμε την 
πορεία της Δημοκρατίας μετά από την περίοδο 
της ακμής της, αυτή δηλαδή του 5ου π.Χ.

Πορεία της Δημοκρατίας μετά τον Πελοποννησιακό πόλεμο (431-404 π.Χ) (πηγή: http://arxontoula.weebly.com/
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Πορεία της Δημοκρατίας μετά τον 
Πελοποννησιακό πόλεμο 
(431-404 π.Χ)

Ο Πελοποννησιακός Πόλεμος ήταν η 
μεγαλύτερη στρατιωτική σύγκρουση μεταξύ 
της Δηλιακής Συμμαχίας (υπό την ηγεσία της 
Αθήνας) και της Πολεποννησιακής Συμμαχίας 
(υπό την ηγεσία της Σπάρτης) που έλαβε 
χώρα την περίοδο 431-404 π.Χ., και έληξε με 
αποφασιστική νίκη των Σπαρτιατών και την 
παράδοση της Αθήνας. Τα αποτελέσματα του 
Πελοποννησιακού Πολέμου, ήταν ολέθρια για 
την Αθηναϊκή Δημοκρατία, ενώ ευεργετικά 
για την ολιγαρχική Σπάρτη. Θεωρητικά, 
λοιπόν, ο πόλεμος αυτός δεν κρίθηκε μόνο 
μέσω των στρατηγικών αποφάσεων και τη 
δύναμη των στρατευμάτων, αλλά από τις 
πολιτικές αποφάσεις των εκάστοτε αρχηγών. 
Δηλαδή, θα μπορούσαμε να χαρακτηρίσουμε 
τον Πελοποννησιακό Πόλεμο, ως τον πρώτο 
πολιτικό και ταξικό πόλεμο, έναν πολιτικό-
πολιτισμικό πόλεμο.

Ήταν μια μάχη μεταξύ της Δημοκρατίας και 
της Ολιγαρχίας. Το πρώτο πολιτικό σύστημα, 
αυτό της Δημοκρατίας, ήταν το ‘’νεότερο’’ σε 
σχέση, βέβαια, πάντοτε με την Ολιγαρχία, και 
ως συνέπεια αυτού ήταν το καθετί παλιό να 
επιθυμεί την κατάκτηση του νέου. Ουσιαστικά, 
το ‘’ελληνικό κρατοκεντρικό’’22 σύστημα, 
αυτό στο οποίο αναπτύχθηκε η Δημοκρατία, 
περιστοιχίζονταν από ‘’δεσποτείες’’23 πολιτικά  

22 Κρατοκεντρισμός/Οικουμένη: Οι δυο εξελικτικές 
φάσεις του ανθρωποκεντρικού κοσμοσυστήματος. 
Στον κρατοκεντρισμό το σύνολο κοσμοσύστημα γίνεται 
αντιληπτό ως το άθροισμα των θεμελιωδών κοινωνιών 
του οι οποίες συγκροτούνται σε κράτη. Τα κράτη αυτά 
επικοινωνούν πολιτικά, συνθέτοντας μία στοιχειώδη 
έννομη τάξη, της οποίας το κανονιστικό πλαίσιο βασίζεται 
στις σχέσεις ηγεμονίας, δηλαδή στη δύναμη. Στην 
οικουμένη, που ακολουθεί, το σύνολο κοσμοσύστημα 
διατηρεί τις θεμελιώδεις κρατικές κοινωνίες, προστίθεται 
όμως η υπερκείμενη μητροπολιτική πολιτεία, η οποία 
λειτουργεί εναρμονιστικά στο σύνολο κοσμοσύστημα 
ή σε ένα ευρύτατο πεδίο, που εγγράφει στην επικράτεια 
της. Κρατοκεντρικό είναι το στάδιο της εποχής της πόλης- 
κράτους και η σημερινή εθνοκεντρική περίοδος του κόσμου. 
Μοναδικό ιστορικό παράδειγμα οικουμένης αποτέλεσε το 
ελληνικό, το οποίο εκτείνεται από τον 4ο αιώνα π.Χ. έως 
τις παρυφές του 20ού αιώνα. (Γεώργιος .Κοντογιώργη, 
«Η ελληνική δημοκρατία του Ρήγα Βελεστινλή», Εκδόσεις 
Παρουσία, Αθήνα, 2008, σελ. 267-273).

23 Δεσποτεία: Ορίζει τις κοινωνίες που συγκροτούνται 

συστήματα άλλων πόλεων-κρατών, που πολλές 
φορές αναζητούσαν αφορμές εισχώρησης 
εντός αυτής.  Μία από τις αιτίες, λοιπόν, του 
Πελοποννησιακού Πολέμου ήταν και αυτή 
η προσπάθεια καταπάτησης του νεόδμητου 
πολιτικού συστήματος. 

Ευτυχώς, όμως, οι προσπάθειες των 
δεσποτικών καθεστώτων να περιορίσουν ή 
ακόμα να αποδυναμώσουν πλήρως την ισχύ 
της Δημοκρατίας δεν τελεσφόρησαν. Αφορμή 
για αυτή την αποτυχία δεν θα μπορούσε να 
είναι άλλη από την ανάληψη και συνέχιση της 
πολιτικής δύναμης του αρχαίου κόσμου, από ένα 
βασίλειο, αυτό της Μακεδονίας. Το παράδοξο της 
περιόδου είναι ότι, ενώ η Μακεδονική δυναστεία 
(808 π.Χ.–167 π.Χ) συνέχισε και προώθησε 
το ‘’ελληνικό κρατοκεντρικό’’ σύστημα μικρής 
κλίμακας, εφαρμόζοντας σε μεγάλο βαθμό την 
ιδεολογία που είχε υιοθετήσει από την πόλης-
κράτος της Αθήνας, τα δεσποτικά καθεστώτα 
συνέχισαν να εξελίσσονται απτόητα καθ΄ όλη 
την χρονολογική διαδρομή. Προσπαθώντας, 
να απεικονίσουμε την εξέλιξη αυτή θα λέγαμε 
ότι, στην «αρχαιότητα24» και πόσο μάλλον στον 

με γνώμονα το ανήκειν των μελών τους στον κύριο 
του συστήματος με όρους ιδιοκτησίας. Η ιδιωτική 
δεσποτεία αποδίδει το τυπικό φέουδο, ενώ η κρατική 
δεσποτεία απαρτίζεται από πολλά ιδιαίτερα δεσποτικά 
πεδία (π.χ. φέουδα) και, ενδεχομένως, στοιχειώδεις 
ανθρωποκεντρικούς θύλακες, που διασφαλίζουν την 
εσωτερική τους επικοινωνία. Ο κεντρικός δεσπότης είναι 
ο υπερκείμενος κύριος/ιδιοκτήτης του όλου. (Γεώργιος 
Κοντογιώργη, «Η ελληνική δημοκρατία του Ρήγα 
Βελεστινλή», Εκδόσεις Παρουσία, Αθήνα, 2008, σελ. 267-
273).

24 «Αρχαιότητα»: Ο όρος σε εισαγωγικά. Η νεοτερική 
ιστοριογραφία αποδίδει με τον όρο αυτόν τον ελληνικό 
κόσμο ιδίως της κρατοκεντρικής εποχής και, υπό μία έννοια, 
την ελληνιστική και τη ρωμαϊκή οικουμένη. Με τον τρόπο 
αυτό εκτιμά ότι διαχωρίζει το παρελθόν από τη νεότερη 
εποχή, με ενδιάμεσο σταθμό τον Μεσαίωνα, στον οποίο 
ταξινομεί επίσης το Βυζάντιο. Η κοσμοσυστημική προσέγγιση 
του εξελικτικού γίγνεσθαι απορρίπτει τη διατύπωση αυτή, 
επειδή είναι κενή περιεχομένου, ανιστορική και κυρίως έχει 
ιδεολογική φόρτιση. Η περιοδολόγηση της ιστορίας γίνεται 
αντιληπτή ως μία κοσμοσυστημική ενότητα με εξελικτικό 
βάθος, από τις απαρχές της ελληνικής πόλης έως τις 
παρυφές του 20ού αιώνα. Η μετακένωση των παραμέτρων 
του ελληνικού κοσμοσυστήματος στην Εσπερία και η 
ώσμωση τους με το πεδίο της δεσποτείας αποτελεί μεν 
τη βάση της μετάβασης στη νεότερη εποχή, δεν αναιρεί 
όμως το γεγονός ότι το ανθρωποκεντρικό ή ελληνικό 
κοσμοσύστημα εξακολούθησε να αποτελεί μία δεσπόζουσα 
πραγματικότητα μέχρι την οριστική ανθρωποκεντρική 
αναδιαμόρφωση των κοινωνιών με πρόσημο τη μεγάλη 
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«ελληνικό κόσμο25» έως τις παρυφές του 19ου 
αιώνα μ.Χ., υφίστανται δυο παράλληλα ‘’πολιτικά 
συστήματα’’, αυτό της δεσποτείας και αυτό του 
ελληνικού Κρατοκεντρικού συστήματος με 
ανθρωποκεντρικές όψεις το οποίο στην περίοδο 
των Ελληνιστικών χρόνων μετεξελίχθηκε 
σε ‘’Οικουμενικό κοσμοσύστημα’’26 μεγάλης 
κλίμακας.

Τι είναι, όμως αυτό που δημιουργεί την 
μετάβαση από τον Κρατοκεντρισμό στο 
Οικουμενικό σύστημα. Ο Πελοποννησιακός 
Πόλεμος είχε ιδιαίτερη σημασία, ως κεντρική 
υπόθεση του ελληνικού κοσμοσυστήματος, 
σε αντίθεση με τον Τρωικό πόλεμο και τις 
Περσικές επεμβάσεις. Επομένως, ο πόλεμος 
αυτός σχετίζεται άμεσα με την μετάβαση στην 
οικουμένη. Ο Αλκιβιάδης μετά την διαφυγή του 
στη Σπάρτη εξήγησε το στρατηγικό σχέδιο των 
Αθηναίων, να μεταβούν στη Μεγάλη Ελλάδα 
(νότια Ιταλία, Σικελία), και να κυκλώσουν την 
Πελοπόννησο με απώτερο σκοπό τους την 
ένταξή της στο οικουμενικό σύστημα.

κοσμοσυστημική κλίμακα, στη διάρκεια του 19ου και ιδίως 
του 20ού αιώνα. (Γεώργιος .Κοντογιώργη, «Η ελληνική 
δημοκρατία του Ρήγα Βελεστινλή», Εκδόσεις Παρουσία, 
Αθήνα, 2008, σελ. 267-273).

25 Ελληνικός Κόσμος: Περιέχει τα εξής βασικά 
χαρακτηριστικά: α) Κοινή συλλογικότητα (ίδιο έθνος, β) 
Ανθρωποκεντρισμός με όρους ελευθερίας, γ) Συγκρότηση 
κοινωνιών με όρους της πόλης, δ) Το μέγεθος της 
ανθρωποκεντρικής πόλης είναι συγκεκριμένο και όχι 
τεράστιο. (Γεώργιος .Κοντογιώργη, «Η ελληνική δημοκρατία 
του Ρήγα Βελεστινλή», Εκδόσεις Παρουσία, Αθήνα, 2008, 
σελ. 267-273).

26 Κρατοκεντρισμός/Οικουμένη: Οι δυο εξελικτικές 
φάσεις του ανθρωποκεντρικού κοσμοσυστήματος. 
Στον κρατοκεντρισμό το σύνολο κοσμοσύστημα γίνεται 
αντιληπτό ως το άθροισμα των θεμελιωδών κοινωνιών 
του οι οποίες συγκροτούνται σε κράτη. Τα κράτη αυτά 
επικοινωνούν πολιτικά, συνθέτοντας μία στοιχειώδη 
έννομη τάξη, της οποίας το κανονιστικό πλαίσιο βασίζεται 
στις σχέσεις ηγεμονίας, δηλαδή στη δύναμη. Στην 
οικουμένη, που ακολουθεί, το σύνολο κοσμοσύστημα 
διατηρεί τις θεμελιώδεις κρατικές κοινωνίες, προστίθεται 
όμως η υπερκείμενη μητροπολιτική πολιτεία, η οποία 
λειτουργεί εναρμονιστικά στο σύνολο κοσμοσύστημα 
ή σε ένα ευρύτατο πεδίο, που εγγράφει στην επικράτεια 
της. Κρατοκεντρικό είναι το στάδιο της εποχής της πόλης-
κράτους και η σημερινή εθνοκεντρική περίοδος του κόσμου. 
Μοναδικό ιστορικό παράδειγμα οικουμένης αποτέλεσε το 
ελληνικό, το οποίο εκτείνεται από τον 4ο αιώνα π.Χ. έως 
τις παρυφές του 20ού αιώνα. (Γεώργιος .Κοντογιώργη, 
«Η ελληνική δημοκρατία του Ρήγα Βελεστινλή», Εκδόσεις 
Παρουσία, Αθήνα, 2008, σελ. 267-273).

Πορεία της Δημοκρατίας την εποχή του 
Μ. Αλεξάνδρου και στα Ελληνιστικά 
χρόνια (323 π.Χ – 30 π.Χ)

Το Οικουμενικό κοσμοσύστημα (Κοσμό-
πολη)27, λοιπόν, ξεκινάει την πορεία του μετά 
τον Πελοποννησιακό Πόλεμο. Είναι σημαντικό 
να πούμε ότι, δεν καταργεί το σύστημα των 
πόλεων, τις εντάσσει εντός της κοσμόπολης και 
συνθέτει σύστημα πόλεων με κεντρική εξουσία. 
Η κοσμόπολη, θα μπορούσαμε να αναφέρουμε 
ότι, ξεκίνησε την πορεία της από την εποχή 
του Φιλίππου (382 π.Χ. - 336 π.Χ.) και του Μ. 
Αλεξάνδρου (Ιούλιος 356 π.Χ. - 10 Ιουνίου 
323 π.Χ) έως τον 19ο αιώνα, διατηρώντας 
ως βασικό της στοιχείο, τα δημοκρατικά 
ιδεώδη με πλήρη χορήγηση των ελευθεριών. 
Ο συνεχιστής του ελληνικού ανθρωπιστικού 
κοσμοσυστήματος Φίλιππος της Μακεδονίας, 
δεν κυριάρχησε ως μονάρχης σε μοναρχία, 
δηλαδή με όρους επέκτασης της Μακεδονίας 
στην υπόλοιπη επικράτεια και στα πρότυπα των 
δεσποτικών καθεστώτων, αλλά ως στρατηγός 
– αυτοκράτορας. 

Κατά την διάρκεια κυριαρχίας του Μ. Αλεξάνδρου 
και κατόπιν στους ελληνιστικούς χρόνους, ενώ 
σε πολλές πόλεις κυριαρχούσε η μοναρχία, το 
πολιτικό σύστημα ήταν δημοκρατικό, εφόσον 
βέβαια εντός των πόλεων υπήρχε η ελευθερία 
σε πλήρη ανάπτυξη. Ο Μ. Αλέξανδρος, εντός της 
επικράτειας του λειτούργησε ενοποιητικά, ενώ 
στην εκστρατεία του στην Ασία απελευθερωτικά, 
γι’  αυτό και θεοποιήθηκε σε εκείνα τα μέρη 
ενσωματώνοντας το ανθρωποκεντρικό γίγνεσθαι. 
Η περίοδος των ελληνιστικών χρόνων οικοδόμησε, 
λοιπόν τον οικουμενισμό ο οποίος ολοκληρώθηκε 
στη συνέχεια των ιστορικών χρόνων. Με τον 
όρο οικουμενισμό, ουσιαστικά, εννοούμε την 
δημιουργία συμπολιτειών – ενώσεων (πόλεις – 
κράτη) ως αντιστάθμισμα στους συσχετισμούς 
δύναμης. Σε αυτή την φάση υπάρχει συνεχόμενη 
διαμόρφωση των πόλεων, καθώς επίσης και 
αλλαγές στο οικονομικό επίπεδο.

27 Κοσμόπολη: Περίοδος νέας ωριμότητας για την πόλη. Εδώ 
ο άνθρωπος οργανώνεται πέρα από το κράτος στηριζόμενος 
σε δύο πυλώνες, α) αυτό της πόλης και β) της κεντρικής 
πολιτείας πέραν της πόλης. (Γεώργιος .Κοντογιώργη, «Η 
ελληνική δημοκρατία του Ρήγα Βελεστινλή», Εκδόσεις 
Παρουσία, Αθήνα, 2008, σελ. 267-273).
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Τα οικονομικά συστήματα στο 
ανθρωποκεντρικό Κοσμοσύστημα

Τα οικονομικά συστήματα, που προσιδιάζουν 
στο Ανθρωποκεντρικό κοσμοσύστημα, 
σε συνάφεια με τα στάδια της ανάπτυξης 
του, είναι: Πρώτον, εκείνο που αποδίδει το 
σύστημα στην ιδιοκτησία και υποβάλλει τον 
φορέα της εργασίας στην εξουσία του. Είναι 
το σύστημα που ορίζει την κοινωνία της 
(εξαρτημένης) εργασίας. Δεύτερον, εκείνο 
που απορρίπτει τον πολίτη από την οικονομική 
διαδικασία, μεταβάλλοντας τον σε συντελεστή 
της πολιτικής εργασίας, μέσω της οποίας 
συμμετέχει στην αναδιανομή του οικονομικού 
προϊόντος. Είναι η κοινωνία της (οικονομικής) 
σχόλης, που αντισταθμίζεται με την έννοια της 
πολιτικής μισθοφορίας. Η οικονομική εργασία 
αξιολογείται ως περιθωριακή και συντρέχουσα 
ως εργασία-εμπόρευμα. Το Τρίτο κατά σειρά 
οικονομικό σύστημα επανεντάσσει τον πολίτη 
στην παραγωγική διαδικασία, πλην όμως το 
οικονομικό (υπό-)σύστημα, εκεί όπου δεν 
παρεμβάλλεται το κεφάλαιο, διαφοροποιείται 
από την ιδιοκτησία και περιέρχεται στους 
συντελεστές του (στους φορείς της εργασίας), 
ενώ όταν συμμετέχει επίσης το κεφάλαιο στη 
συγκρότηση του, η εργασία αποτιμάται ως 
κεφάλαιο και ο φορέας της εγγράφεται στο 

σύστημα ως εταίρος. Είναι η εταιρική οικονομία 
που συνάδει με την εταιρική κοινωνία στο 
σύνολο της. Το πρώτο, η κοινωνία της 
(εξαρτημένης) εργασίας, απαντάται στις μέρες 
μας και στην ομόλογη πρώτο-ανθρωποκεντρική 
εποχή της πόλης-κράτους. Το δεύτερο, είναι 
το οικονομικό σύστημα της δημοκρατίας της 
κρατοκεντρικής εποχής. Το τρίτο εμφανίζεται 
σταδιακά συγχρόνως με την ανάπτυξη της 
μετα-κρατοκεντρικής οικουμένης και, παρόλο 
ότι προσιδιάζει σε όλα τα πολιτικά συστήματα, 
εναρμονίζεται μάλλον με τη δημοκρατική 
πολιτεία. Είναι το οικονομικό σύστημα, υπό το 
οποίο έζησε ο ελληνισμός καθ’ όλη τη διάρκεια 
της οικουμένης και είχε κατά νουν ο Ρήγας.28

Στο πολιτικό επίπεδο, η «πολιτική 
μισθοφορία»29 εκλείπει, δηλαδή η αναδιανομή 
του οικονομικού προϊόντος δια της συμμετοχής 
του δήμου στην πολιτική λειτουργία (εργασία). 
Η πολιτική μισθοφορία θα αποτελέσει το 
καίριο πρόταγμα της Δημοκρατίας κατά 
την Κρατοκεντρική φάση του ελληνικού 

28 Γεώργιος .Κοντογιώργη, «Η ελληνική δημοκρατία του Ρήγα 
Βελεστινλή», Εκδόσεις Παρουσία, Αθήνα, 2008, σελ. 267-
273    

29 «Cosmosystème -Cosmosystem- Κοσμοσύστημα» 
http://contogeorgis.blogspot.com/search?q=πολιτική+μι-
σθοφορία,, ανακτήθηκε την 03 Νοεμβρίου 2018

Πορεία της Δημοκρατίας την εποχή του Μ. Αλεξάνδρου και στα Ελληνιστικά χρόνια (323 π.Χ – 30 π.Χ) (πηγή: https://www.
unban.gr)
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κοσμοσυστήματος. Για την ελληνιστική εποχή, 
λοιπόν, αποτέλεσμα της Δημοκρατίας είναι 
η λειτουργία της πόλης χωρίς οικονομική 
εξάρτηση. Με τη τροποποίηση της πολιτικής 
μισθοφορίας, ουσιαστικά πραγματοποιείται 
απαγόρευση της διατάραξης του φορολογικού 
συστήματος. Ο Μ. Αλέξανδρος προωθεί την 
Δημοκρατία -αυτοκυβέρνηση των πόλεων-, 
με αυτό το σύστημα όμως, εκλείπει η ένταση 
συμμετοχής στην Εκκλησία του Δήμου, η 
οποία έχει ως επακόλουθο την αποσύνδεση 
της κοινωνικής ελευθερίας από την πολιτική. 
Οι αρχές–αξιώματα ανατίθενται σε αυτούς 
που έχουν τα οικονομικά αξιώματα, αφού 
έχει αποσυνδεθεί η πολιτική από τον μισθό. 
Αποτέλεσμα, όλων αυτών είναι, η δημιουργία 
εσωτερικής ισορροπίας, παύση των εντάσεων 
και μεταφορά ατόμων προς την Ασία. Για 
παράδειγμα, στην Βακτριανή δημιουργήθηκαν 
πάνω από χίλιες ελληνικές πόλεις, οι οποίες 
αποτελούσαν τον μοχλό μεταβολής των 
δεσποτικών κοινωνιών της περιοχής σε 

ανθρωποκεντρικές, διαδίδοντας  έτσι  τα 
δημοκρατικά ιδεώδη στις δεσποτικές πόλεις της 
Ασίας. Αυτός, είναι και ένας από τους λόγους 
που ο Μ. Αλέξανδρος έχαιρε τόσο μεγάλου 
σεβασμού από τις ‘’κατακτημένες’’ πόλεις της 
Ασίας.

Αυτή η οικονομική πολιτική οδήγησε στην 
δημιουργία της εταιρικής οικονομίας εντός της 
κοσμόπολης, όπως αυτή παρουσιάστηκε στην 
προηγούμενη ενότητα (ενότητα 3.3.1), θέτοντας 
σε κατάργηση την εξαρτημένη εργασία (εργασία 
από ένα δούλο) και κατ’ επέκταση στη μεταβολή 
των ηγεμονικών καθεστώτων. Ως συνέπεια στο 
πολιτικό σύστημα ήταν, η διατήρηση τόσο της 
ατομικής, όσο και της κοινωνικής ελευθερίας, 
θέτοντας έτσι, υπό τροποποίηση τους όρους 
του Δήμου. Οι συντεχνίες οδηγούνται στην 
συλλογή των επαγγελμάτων, θέτοντας με 
αυτό τον τρόπο το Ολιγαρχικό καθεστώς σε 
σύγκλιση με την Δημοκρατία. Απλοποιώντας, 
την ανάλυση μας, θα μπορούσαμε να 
πούμε ότι, τόσο οι οικονομικές, όσο και οι 

Χάρτης Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας (πηγή: https://el.wikipedia.org/wiki)
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πολιτικές μεταρρυθμίσεις του Μ. Αλεξάνδρου, 
οδήγησαν στον εκδημοκρατισμό και στον 
ανθρωποκεντρικό εκπολιτισμό των περιοχών 
που κατέκτησε.

Πορεία της Δημοκρατίας την εποχή 
της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας 
(27 π.Χ. – 476 μ.Χ.)
Η δυτική Μεσόγειος έμεινε Κρατοκεντρική, με 
αποτέλεσμα η Ρώμη να επιβάλει την αλλαγή 
σε αυτή την πλευρά του Ανθρωποκεντρικού 
συστήματος. Η Ρώμη είχε ολιγαρχικά 
χαρακτηριστικά, εφαρμόζοντας λεηλατικές 
πρακτικές στις περιοχές που κατακτούσε. Αυτή 
η πολιτική λεηλασίας της Ρώμης άρχισε να 
αλλάζει τότε που παραλίγο να εκλείψει, λόγω 
των πολεμικών συγκρούσεων που έλαβε μέρος. 
Στη ναυμαχία του «Άκτιου»30 (2 Σεπτεμβρίου 
31 π.Χ.), αν είχε επικρατήσει η Κλεοπάτρα, η 
Ρώμη θα είχε οδηγηθεί στον εξελληνισμό. Η 
επικράτηση, όμως, του Οκταβιανού οδήγησε σε 
ολιγαρχική πραγματικότητα η οποία αποτέλεσε 
την εναρμονιστική βάση της Κοσμόπολης. Η 
πολιτική της Ρώμης συνεχίστηκε με τάσεις προς 
την καταπίεση, με επαναστάσεις καθώς, και 
εξέγερση των ολιγαρχικών. Για την αντιμετώπιση 
τέτοιων καταστάσεων έπρεπε να ακολουθηθεί 
ένα προηγούμενο πολιτικό σύστημα το οποίο 
είχε δράσει με χαρακτηριστική επιτυχία, αυτό 
λοιπόν, το παράδειγμα δεν ήταν άλλο από το 
πρότυπο των Σελευκιδών. Η δυναστείας των 
Σελευκιδών, μακεδονικής καταγωγής, που 
κυβέρνησε την Ασία, από το 305 π.Χ. έως 64 
π.Χ., η οποία ακολουθώντας τα πρότυπα του 
γενάρχη της, του Μ. Αλεξάνδρου, κατάφερε 
να διατηρήσει τα πρότυπα της Αθηναϊκής  

30 Η Ναυμαχία του Άκτιου (2 Σεπτεμβρίου 31 π.Χ.) ήταν 
ναυτική αναμέτρηση ανάμεσα στον Οκταβιανό από τη 
μια πλευρά και τον Μάρκο Αντώνιο και το ναυτικό της 
Κλεοπάτρας από την άλλη, που έγινε στο Άκτιο, λίγο έξω 
από τη σημερινή πόλη της Πρέβεζας. Η ναυμαχία ήταν 
συνέπεια του εμφύλιου πόλεμου ανάμεσα στον Γάιο 
Οκτάβιο και τον Μάρκο Αντώνιο, που διεκδικούσαν, μετά 
τη δολοφονία του Καίσαρα, την εξουσία στο απέραντο 
κράτος της Ρώμης. Τελείωσε με την ήττα του Αντώνιου 
και της Κλεοπάτρας και τη διαφυγή τους.( http://www.
mixanitouxronou.gr/i-navmachia-pou-i-kleopatra-afise-
ton-antonio-akalipto-ke-aftos-poulise-ton-stolo-tou-i-
niki-tou-oktavianou-pou-simane-to-telos-tis-romaikis-d-
imokratias-ke-tin-aftoktonia-tou-antoniou-ke-tis-kle/) 
ανακτήθηκε την 4 Νοεμβρίου 2018.

Δημοκρατίας έως τα απομακρυσμένα μέρη 
της ανατολής, εφαρμόζοντας το σύστημα 
Οικουμενική κοσμοπολιτείας της Αθήνας.

Η Ρώμη ισοδυναμεί με ολιγαρχική πόλη 
και με έντονα τα αγροτικά χαρακτηριστικά. 
Όταν η Ρώμη κατέκτησε τον ελληνικό κόσμο, 
λεηλάτησε τον πλούτο της, με συνέπεια 
την καταστροφή των πόλεων. Αποτέλεσμα, 
των ενεργειών αυτών ήταν, οι κάτοικοι των 
πόλεων να μεταπέσουν σε θεσμούς δουλείας. 
Η λεηλατημένη πόλη, με  κατοίκους δούλους, 
ήταν η ‘’μαγική’’ συνταγή της Ρώμης, ώστε να 
καταπατήσει την εθνική αναφορά της περιοχής. 
Σε αυτή την φάση της ιστορίας, υπάρχει μια πολύ 
σημαντική διαφορά ως προς τον προσδιορισμό 
των εννοιών. Ο δούλος στην αρχαία Αθήνα 
δεν ενέχει θέση σύγκρισης με τον δούλο της 
Ρωμαϊκής εποχής. Ο ‘’δούλος’’ της αρχαίας 
Αθήνας, δεν στερούταν ελευθερίας, παρά 
μόνο πολιτικών δικαιωμάτων, σε αντίθεση με 
τον δούλο της Ρώμης, ο οποίος σε καθεστώς 
δεσποτείας, όπως εξάλλου κυριαρχούσε εκείνη 
την εποχή, στερούταν κάθε ελευθερία, ήταν 
δηλαδή, δέσμιος του εκάστοτε αφεντικού του 
κάθε φεουδάρχη-γαιοκτήμονα. Στη Ρώμη οι 
‘’πολίτες’’ χαρακτηρίζονταν ως δούλοι και όχι 
ως πολίτες.31

Το βασικότερο, λοιπόν, πρόταγμα της εποχής 
ήταν, η εξέγερση των δούλων από το καθεστώς 
της δουλείας. Χαρακτηριστικό παράδειγμα 
αποτελεί η εξέγερση του ‘’Σπάρτακου’’32. Από 
την δική της πλευρά, η Ρώμη για να αποφύγει 
την εξέγερση των δούλων, ενίσχυσε την 
πολιτική της Ολιγαρχίας, επιφέροντας ισχυρές 
επιπτώσεις στο πολιτειακό σύστημα των πόλων. 
Οι πόλεις, όμως, της Ρώμης προσαρμόζονται, 
και οδηγούμενες από το πρότυπο της 
Αθήνας, μετατρέπονται σε εταιρικές, δηλαδή, 

31 Γεώργιος Δ. Κοντογιώργης,  «Το Ελληνικό Κοσμοσύστημα, 
η Κρατοκεντρική περίοδος της πόλης», Τομ. Α΄, εκδόσεις Ι. 
Σιδέρης, Αθήνα, 2006, σελ. 251.

32  Σπάρτακος: Ήταν επαναστάτης θρακικής καταγωγής, 
που ηγήθηκε μεγάλης επανάστασης δούλων και άλλων 
κοινωνικώς καταπιεσμένων ατόμων εναντίον των 
Ρωμαίων. Σχεδόν όλες οι γνώσεις μας για τον Σπάρτακο 
περιορίζονται στα γεγονότα της επανάστασης που ηγήθηκε 
(73 π.Χ. – 71 π.Χ.), γνωστής και ως Επανάσταση του 
Σπάρτακου ή Επανάσταση των Μονομάχων.[Λεκάκης Γε-
ώργιος (http://www.spartakos.eu/parousiasi/istoria-spar-
takou/)], ανακτήθηκε την 4 Νοεμβρίου 2018.
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συμπίπτουν στο οικονομικό σύστημα της 
ελληνικής κοσμόπολης, ακολουθώντας έτσι σε 
μεγάλο ποσοστό τα πρότυπα της οικουμενικής 
ανάπτυξης, στερώντας την ανάπτυξη των 
ολιγαρχικών πολιτικών καθεστώτων.

Με αυτές τις πολιτικές εξελίξεις, η Ρώμη 
οδηγείται σε δύο ουσιαστικές φάσεις: α) 
την Ρωμαϊκή πολιτεία (ολιγαρχική εκδοχή 
Ρώμης- Res  Publica), και β) την Αυτοκρατορία 
(Αυτοκράτορας ισοδύναμος με Αρχηγό Στρατού 
που υπερβαίνει το κράτος). Αναλύοντας 
τώρα τις δύο ανωτέρω φάσεις της Ρωμαϊκής 
Αυτοκρατορίας, θα δούμε ότι, για την 
Ρωμαϊκή πολιτεία οι ολιγάρχες (συγκλητικοί), 
λειτουργούσαν ως άρχουσα τάξη θεσμικά 
κατοχυρωμένη, ενώ διαχειρίζονταν την 
εισπρακτική οικονομία.  Στο δεύτερο σκέλος, 
αυτό της Αυτοκρατορίας, το κεντρικό σύστημα 
φεύγει από την Ρώμη και από την σύγκλητο. 
Είναι η περίοδος της ηγεμονίας, όπου το 
αποσπάται το κεντρικό πολιτικό σύστημα από 
την Ρώμη, ισορροπεί και ανοίγεται προς τον 
ελληνικό κόσμο. Ο ελληνικός κόσμος, έτσι, 
απογειώνεται και παράλληλα αναπτύσσονται 
οι πόλεις. Ο ελληνικός κόσμος είναι και πάλι 
στο προσκήνιο, με έντονη αμφισβήτηση 
προς την Ρώμη. Σημαντικό επιστέγασμα 
αυτής της διαδικασίας είναι η εμφάνιση του 
Χριστιανισμού, ως ιδεολογία με οικουμενικές 
αναφορές. Έχουμε την τάση επαναφοράς 
του κοινωνικού προβλήματος στον δήμο και 
προσπάθεια επίλυσης από αυτόν (λόγου χάρη, 
εκκλησία στη Χριστιανική θρησκεία – εκκλησία 
του δήμου).

Η Ρωμαϊκή εποχή θεωρητικά εντάσσεται 
στο σύστημα της οικουμένης και μάλιστα 
στην πλήρη οικουμενική περίοδο. Διαφαίνεται 
η παγίωση της οικουμενικής κοσμόπολης 
(σύνθεσης πόλεων με την μητρόπολη). Οι 
μητροπόλεις χαρακτηρίζονται από τα ιδιαίτερα 
δεσποτικά τους χαρακτηριστικά, ενώ η οι 
ελληνικές πόλεις διαβιούν στα πλαίσια της 
ανθρωποκεντρικής ολοκλήρωσης. Οι πόλεις 
της «ανατολικής» οικουμένης χαρακτηρίζονται 
από την αρχή της εταιρικής και χρηματιστικής 
οικονομίας.

Στην πραγματικότητα όμως, έχουμε την 
δημιουργία της ανάγκης μετεγκατάστασης 

της Ρώμης σε νέα τοποθεσία, αυτή του 
‘’Βυζαντίου’’33. Η Ρώμη τείνει να χωριστεί σε 
δύο μέρη, αυτό της ανατολής (Βυζάντιο) και 
σε εκείνο της δύσης (Ρώμη). Πλέον, η ανατολή 
είναι αυτή που πρωτοστατεί στην παραγωγή 
του πλούτου και στην ανάπτυξη της σκέψης, σε 
αντίθεση με τη  δύση που λειτουργεί παρασιτικά, 
μένοντας στεγνή από ιδεολογίες και σκέψεις.34 

Πορεία της Δημοκρατίας την εποχή 
της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας
(330 μ.Χ. – 1453 μ.Χ.) 

Βυζαντινή Αυτοκρατορία (ή Ανατολική 
Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία) ονομάστηκε το κράτος, 
που αρχικά καταλάμβανε το γεωγραφικό 
χώρο της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας με 
πρωτεύουσα την Κωνσταντινούπολη (πρώην 
Βυζάντιο), και με χρονικά όρια 1123 ετών, 
που (συμβατικά) αρχίζουν από τα εγκαίνια 
της Κωνσταντινούπολης στις 11 Μαΐου 330 
μ.Χ. και φτάνουν ως την άλωσή της από τους 
Οθωμανούς Τούρκους, στις 29 Μαΐου του 
1453.

Τα γεωγραφικά όρια της αυτοκρατορίας 
αυτής, στο εκτεταμένο χρονικό διάστημα της 
ζωής της άλλαξαν πολλές φορές, αλλά στο 
μεγαλύτερο τμήμα του, περιελάμβανε την 
Ιταλική χερσόνησο, τα Βαλκάνια, τη Μικρά 
Ασία, τη Συρία, την Παλαιστίνη, την Αίγυπτο, τη 
σημερινή Τυνησία καθώς και μικρό τμήμα της 
Ιβηρικής χερσονήσου. Η εξέλιξη αυτή αποτελεί 
της ύστερη φάση της ρωμαϊκής ιστορίας, που 
διαμορφώθηκε υπό την επιρροή του ελληνικού 
πολιτισμού και της ελληνικής γλώσσας, της 
χριστιανικής πίστης και της ελληνορωμαϊκής 
πολιτικής θεωρίας, μετά από μετάθεση 
του πολιτικού κέντρου του κράτους στην 

33 Βύζας ο Μεγαρεύς ήταν ο πρώτος οικιστής του Βυζαντίου. 
Επικεφαλής μιας αποικιακής επιχείρησης που είχε οργανώ-
σει η πόλη των Μεγάρων, οδήγησε τους Μεγαρείς αποίκους 
στην περιοχή του Βοσπόρου. Εκεί οι Μεγαρείς ίδρυσαν μια 
νέα πόλη, στην οποία έδωσαν το όνομα του ιδρυτή της, το 
Βυζάντιο. Σύμφωνα με τον Στράβωνα (64Π.Χ.-23 μ.Χ.), οι 
Μεγαρείς έφτασαν εκεί υπακούοντας σ’ ένα χρησμό, που 
είχαν λάβει από το μαντείο των Δελφών. [Σακκέτος Άγγελος 
(https://www.sakketosaggelos.gr/Article/10320/)], ανακτή-
θηκε την 4 Νοεμβρίου 2018.

34 Γεώργιος Δ. Κοντογιώργης, «Το Ελληνικό Κοσμοσύστημα, 
η Κρατοκεντρική περίοδος της πόλης», Τομ. Α΄, εκδόσεις Ι. 
Σιδέρης, Αθήνα, 2006, σελ. 57.
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εξελληνισμένη και ελληνόφωνη Ανατολή.35

Συνεχίζοντας, θα μπορούσαμε να 
αναφέρουμε ότι, και στο Βυζάντιο 
δημιουργήθηκαν σημαντικές αλλαγές ως προς 
την δημοκρατική συνέχεια και ολοκλήρωση. 
Στο επίπεδο των πόλεων (9ος–10ος αιώνας) 
πραγματοποιήθηκαν όλες οι αλλαγές, δηλαδή, 
κατάργηση των δήμων παλαιάς κοπής, υπάρχει 
αναδιάταξη της οικονομίας της κοινωνίας με 
βάση την εταιρική οικονομία, στα πρότυπα 
του οικουμενικού συστήματος. Η Δημοκρατία, 
ουσιαστικά, μεταφέρεται στις επιχειρήσεις, το 
«κεφάλαιο» ως εταίρος και όχι ως εξωτερικός 
συμβαλλόμενος αναπτύσσει τις κοινωνικές 
δράσεις σε συλλογικές δράσεις. Η πολιτεία 
από το μέρος της, επιβάλει τους νόμους των 
εταιρικών συστημάτων (κάθε εταιρικό σύστημα 
ισοδύναμο με τον Δήμο).

Επομένως, το ελληνικό παράδειγμα, η 
Δημοκρατία, διαδραμάτισε σημαίνοντα ρόλο. 
Πραγματοποιείται, προσπάθεια από όσους 

35 Νίκος Μπαλάσκας, «https://sites.google.com/site/nikosm-
palaskasalimedon/istoria/2-istoria-tes-mesaionikes-ella-
das/2-byzantine-periodos---eisagoge», ανακτήθηκε την 5 
Νοεμβρίου 2018 

υπερβαίνουν το κράτος, μέσω της πολιτειακής 
αλλαγής, να λάβουν τις απαιτούμενες οδηγίες 
από την κοσμόπολη (έννομος επιστασία). Η 
Κοσμόπολη εδώ, εναρμονίζει, ρυθμίζει και 
διαφυλάττει την τάξη ως το κέντρο του πολιτικού 
συστήματος. Για την περίπτωση του Βυζαντίου, 
το οποίο από τη μια εξομοιώνεται με την 
ιστορία της νομισματικής οικονομία, δηλαδή με 
ένα σύστημα που τοποθετείται στον αντίποδα 
της φεουδαρχίας, και από την άλλη ταξινομείται 
ως Μεσαίωνας, δηλαδή ως φεουδαρχία. 
Είναι, επομένως, προφανές ότι η περίπτωση 
του Βυζαντίου εγείρει και άλλα πολυσήμαντα 
ζητήματα, όπως εκείνο  της θρησκείας και των 
διακριτών της διαφοροποιήσεων με εκείνη του 
δυτικού Μεσαίωνα.36

Το Βυζάντιο, ως ύστερο, προσδένεται 
στην δυτικοευρωπαϊκή περιοδολόγηση ως 
Μεσαίωνας όπως και οι μετέπειτα χρόνοι 
στο διατακτικό της δυτικής μετάβασης 
από το δεσποτικό στο ανθρωποκεντρικό 

36 Γεώργιος Δ. Κοντογιώργης, «Το Ελληνικό Κοσμοσύστημα, 
η Κρατοκεντρική περίοδος της πόλης», Τομ. Α΄, εκδόσεις Ι. 
Σιδέρης, Αθήνα, 2006, σελ. 28. 

Χάρτης Βυζαντινής Αυτοκρατορίας (πηγή: https://slideplayer.gr/slide/2788940/)
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κοσμοσύστημα. Τέλος, το Βυζάντιο ως 
κοσμόπολη αποτελεί όντως την πλέον 
ολοκληρωμένη εκδοχή κοσμοπολιτείας όσον 
αφορά στο ανθρωποκεντρικό υπόβαθρο της 
Μητρόπολης, αλλά και την εν γένει συνάφεια 
της τελευταίας με το σύστημα των πόλεων. 
Εντούτοις, η φυγοκεντρική δυναμική του 
συστήματος των πόλεων ουδέποτε θα εκλείψει. 
Τούτο μαρτυρεί η αδυναμία της Μητρόπολης –
του κεντρικού «κράτους»- να ανασυγκροτήσει 
την βυζαντινή κοσμόπολη μετά την κατάλυση 
της το 1204, από την 4η Σταυροφορία.37

Κεφάλαιο 4ο: 
«Η ΠΟΡΕΙΑ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΣΑ ΕΔΡΑΙΩΣΗΣ 

ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ»

Ο ρόλος της ταυτότητας στη διατήρηση 
της Δημοκρατία 

Πριν ξεκινήσουμε την ανάλυση μας, είναι 
απαραίτητο να διευκρινίσουμε ότι ευθύς εξαρχής 
το ζήτημα της ταυτότητας, και συνακόλουθα 
της αυτογνωσίας, αποτελεί μια έννοια άρρηκτα 
συνδεδεμένη με το ανθρωποκεντρικό γεγονός 
και πιο συγκεκριμένα με τη συγκρότηση του 
κοινωνικού ανθρώπου με όρους ελευθερίας. 
Ο άνθρωπος διαλογίζεται για το «είναι» 
του, για την ύπαρξη του, για την κοινωνική 
του υπόσταση, για τον «άλλον», μόνο από τη 
στιγμή που βιώνει ένα καθεστώς ατομικής, 
κατ’ ελάχιστον, ελευθερίας. Και τούτο διότι 
τα ερωτήματα αυτά, μολονότι υπαρκτά, τα 
εγείρει, με όρους κοινωνικής αυτογνωσίας, 
η πραγματικότητα της ανθρωποκεντρικά 
διατεταγμένης κοινωνίας και οι συνάδουσες 
προς αυτή διανοητικές επεξεργασίες.38

Η συνάντηση της ταυτότητας με την 
ελευθερία συντελείται το μεν εντός του όλου, 
το δε σε αναφορά με το ανήκειν στο όλον. 
Η διάκριση  αυτή που ανάγεται στις δύο 
καταστατικές εκδηλώσεις της ελευθερίας έχει 
ως αφετηρία, το πρώτον της πρόληψης του 

37 Γεώργιος Δ. Κοντογιώργης,  «Το Ελληνικό Κοσμοσύστημα, 
η Κρατοκεντρική περίοδος της πόλης», Τομ. Α΄, εκδόσεις Ι. 
Σιδέρης, Αθήνα, 2006, σελ. 44.

38 Γεώργιος Δ. Κοντογιώργης,  «Το Ελληνικό Κοσμοσύστημα, 
η Κρατοκεντρική περίοδος της πόλης», Τομ. Α΄, εκδόσεις Ι. 
Σιδέρης, Αθήνα, 2006, σελ. 279.

ατόμου ως «εγώ», δηλαδή ως οντότητας που 
σταθμίζεται ως άθροισμα του όλου, και το 
δεύτερον το άτομο ως συστατικό συντελεστή 
του όλου.39 

Αναπόφευκτα, η συγκρότηση των ελληνικών 
κοινωνιών με όρους ανθρωποκεντρικού 
κοσμοσυστήματος θα δημιουργήσει ερωτήματα 
σχετικά με την ταυτότητα τους. Το ζήτημα της 
ταυτότητας δημιουργήθηκε από τη στιγμή 
που ο υποστασιοποιημένος με πρόσημο την 
ελευθερία Έλληνας άνθρωπος άρχισε να 
διερωτάται για τα νέα φαινόμενα που γέννησε 
το ανθρωποκεντρικό γεγονός, για τη θέση και 
τον ρόλο του σ’ αυτά και, κατ’ επέκταση, τη σχέση 
του με τον σύνοικο ή τον όμορο «άλλον».40 Εν 
ολίγοις, ο άνθρωπος αναζητεί να βρει πού 
ανήκει. Θέτοντας ερώτημα θα ρωτούσαμε, όλοι 
ψάχνουν για την ταυτότητά τους; Η απάντηση 
είναι, «όχι», μόνο οι ελεύθεροι κάνουν τέτοιες 
αναζητήσεις.  

Τελικά, η έννοια της ταυτότητας στον 
ελληνισμό έχει οικοδομηθεί σε περισσότερα 
επάλληλα επίπεδα: α) το πολιτισμικό, και β) το 
πολιτικό, με γνώμονα την ελευθερία (ατομική 
ταυτότητα άρρηκτα δεμένη με πολιτισμικά 
στοιχεία σε ατομική ελεύθερη βάση. Το δεύτερο 
μέρος της ταυτότητας υποδιαιρείται στις 
ακόλουθες μορφές: α) την ατομική ελευθερία, 
β) την εθνική ελευθερία, γ) την κοινωνική 
ελευθερία, δ) την πολιτική ελευθερία και ε) την 
συλλογική ελευθερία. Ο ρόλος της ταυτότητας, 
έχει κυρίως εγγενές χαρακτηριστικό, δεν 
αποτελεί απλά μια επινόηση της εποχής. Είναι 
γεγονός ότι οι ανθρωποκεντρικές κοινωνίες 
συγκροτούνται βάσει της ταυτότητας.  Ο 
ελληνικός κόσμος αναγνωρίζει τα κοινά 
στοιχεία, τα οποία διαφοροποιούνται και 
υπερτονίζονται ή υποβιβάζονται διαχρονικά, 
σε όλο το πέρασμα του ανθρωποκεντρικού 
συστήματος από τη μικρή (κρατοκεντρική) 
στη μεγάλη (οικουμενική) κλίμακα. Είναι 
χαρακτηριστική η άποψη του Ρήγα Βελεστινλή 

39 Γεώργιος Δ. Κοντογιώργης,  «Το Ελληνικό Κοσμοσύστημα, 
η Κρατοκεντρική περίοδος της πόλης», Τομ. Α΄, εκδόσεις Ι. 
Σιδέρης, Αθήνα, 2006, σελ. 280.

40 Γεώργιος Δ. Κοντογιώργης,  «Το Ελληνικό Κοσμοσύστημα, 
η Κρατοκεντρική περίοδος της πόλης», Τομ. Α΄, εκδόσεις Ι. 
Σιδέρης, Αθήνα, 2006, σελ. 283
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(1757 – 1787)41, που λέει ότι όλοι οι Βαλκάνιοι 
είναι Έλληνες με κοινή στέγη.

Με πιο τρόπο, από πολιτικής πλευράς, 
εκδηλώθηκε η συλλογικότητα στο ελληνικό 
κοσμοσύστημα; Απαντώντας στο ερώτημα θα 

41 Ρήγας Βελεστινλής ή Ρήγας Φεραίος (το πραγματικό του 
όνομα ήταν Αντώνιος Κυριαζής, 1757 - 24 Ιουνίου 1798) 
υπήρξε ο πρωτεργάτης και πρόδρομος του νεοελληνικού 
διαφωτισμού και ο κήρυκας και πρωτομάρτυρας της 
Επανάστασης του 1821. Οραματίσθηκε την επανάσταση 
εναντίον της οθωμανικής τυραννίας, στο πλαίσιο όμως 
της κοινής σύμπραξης όλων των συνυπόδουλων λαών 
της Βαλκανικής, της Μικράς Ασίας και της Μεσογείου. 
Πίστεψε και εργάσθηκε σθεναρά για την εγκαθίδρυση μίας 
«Ελληνικής Δημοκρατίας».[Θανάσης Χρήστου (http://www.
pemptousia.gr/2011/05/rigas-velestinlis-1757-1798/)], 
ανακτήθηκε την 5 Νοεμβρίου 2018.

λέγαμε ότι, οι  Έλληνες θεώρησαν ότι έχουν κοινά 
στοιχεία, τα οποία μπορούν να αναπτυχθούν σε 
‘’συνέργειες’’  (για παράδειγμα οι αμφικτιονίες), 
όμως δεν επεδίωξαν την στέγαση τους σε ένα 
έθνος, αλλά σε μια μικρότερη κοινωνία, την 
πόλη και αυτό πραγματοποιήθηκε λόγω του 
ελληνικού γεωγραφικού χώρου, αλλά και λόγω 
των επιλογών της ελευθερίας.42 

Ο ρόλος του Έθνους ως ταυτότητα στη 
συνείδηση της κοινωνίας

Η συνεκτική αιτία του ελληνικού κόσμου 
δεν ήταν άλλη από την έννοια του ‘’έθνους’’, 

42  Γεώργιος Κοντογιώργης, «Η Δημοκρατία ως ελευθερία», 
εκδόσεις Πατάκη, Αθήνα, 2007, σελ. 531

Χάρτα του Ρήγα (πηγή: https://m.naftemporiki.gr/story/661190)
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Χάρτης Επανάστασης 1821 (πηγή: https://www.ekdoseis alexandros.gr/product)
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θα λέγαμε ότι είναι η ταυτοτική συνείδηση 
της κοινωνίας. Ως εκ τούτου απαντάται 
μόνο σε ανθρωποκεντρικά συντεταγμένες, 
δηλαδή ελεύθερες, κοινωνίες, οι οποίες 
διαλογίζονται για το συλλογικό τους «είναι» 
με πρόσημο το παρελθόν, το παρόν και το 
μέλλον τους. Η νεοτερικότητα νομίζει ότι το 
έθνος «κατασκευάσθηκε» από το κράτος της, 
προκειμένου να δημιουργήσει μία νέα πηγή 
νομιμοποίησης, πέραν του μονάρχη. Εξού και 
θεωρεί ότι αυτός είναι ο λόγος που το έθνος 
ταυτίζεται με το κράτος (το έθνος-κράτος) 
σήμερα ή που το έθνος προορίζεται να 
εξαφανισθεί στην περίπτωση που το κράτος 
παύσει να το ενσαρκώνει, δηλαδή να κατέχει το 
μονοπώλιο της πολιτικής «κυριαρχίας».

Η άποψη αυτή συγχέει το «είναι» της 
συλλογικής ταυτότητας με τον τρόπο της 
έκφρασης (ως έθνος του κράτους στη μεγάλη 
κλίμακα ή ως έθνος-κοσμοσύστημα στον 
ελληνισμό) ή τον φορέα (το κράτος/σύστημα, 
την κοινωνία/σύστημα ή το κοσμοσύστημα) 
της ευθύνης της. Στα Προ-αντιπροσωπευτικά 
συστήματα την ευθύνη της συλλογικής 
ταυτότητας (της συνείδησης κοινωνίας) 
την αναλαμβάνει το πολιτικά κυρίαρχο 
κράτος, διότι αυτό κατέχει το σύνολο της 
πολιτικής αρμοδιότητας και, κατ’ επέκταση, τη 
διαχείριση των υποθέσεων της κοινωνίας. Στο 
Αντιπροσωπευτικό σύστημα και στη Δημοκρατία 
η κοινωνία, συγκροτημένη σε πολιτεία, 
αναλαμβάνει την ευθύνη των υποθέσεων 
της, την καθολική πολιτική αρμοδιότητα και, 
συνακόλουθα, την αρμοδιότητα του έθνους.43 

Στο ανθρωποκεντρικό κοσμοσύστημα οι 
συγκροτούντες την κοινωνία αισθάνονται 
την έννοια της ταυτότητας, το ανήκειν, μέσω 
της ελευθερίας. Απεναντίας, στο δεσποτικό 
κοσμοσύστημα, οι κοινωνίες συγκροτούνται 
χωρίς αναφορά σε ταυτοτικό πλαίσιο. Ο 
ισχυρός φτιάχνει στρατό  και συγκροτεί ομάδες 
υποκείμενες του. Ουσιαστικά δεν υπάρχει 
ελευθερία χωρίς ταυτότητα, είναι προϋπόθεση 
της ύπαρξής της. 

Τι είναι λοιπόν το «έθνος»; Το έθνος 

43  Γεώργιος .Κοντογιώργη, «Η ελληνική δημοκρατία του Ρήγα 
Βελεστινλή», Εκδόσεις Παρουσία, Αθήνα, 2008, σελ. 267-
273.

είναι παράγωγο της σύγχρονης εποχής, άρα 
εκφράζεται και στο μέτρο της εποχής, άρα 
ο τρόπος που δηλώνει την αξίωση του να 
εκφραστεί ως κρατική οντότητα και παράλληλα 
να ξεχωρίσει από τους άλλους. Για όλα τα έθνη 
του κόσμου ισχύει ότι γεννήθηκαν στη σύγχρονη 
εποχή (ανθρωποκεντρισμός), δηλαδή μετά 
την Γαλλική επανάσταση του 1789, και κατά 
την διάρκεια του 19ου αιώνα την περίοδο της 
δημιουργίας των κρατών ως έθνη, από τότε 
που οι κοινωνίες άρχισαν να συγκροτούνται με 
όρους ελευθερίας. 

Όλοι λοιπόν οι λαοί, οι οποίοι 
συγκροτήθηκαν σε έθνος ακολούθησαν το 
ελληνικό παράδειγμα. Έτσι όποια κοινωνία 
είναι σε ανθρωποκεντρική τροχιά, αξιώνει την 
έκφραση της σε έθνος. Οι Έλληνες διατύπωσαν 
την ταυτοτική τους ενότητα με α) το όνομα 
«Έλληνες» και β) στην οικουμενική φάση με την 
έννοια του «γένους». Ουσιαστικά, θα πρέπει 
να τονίσουμε ότι η έννοια του «γένους» είναι 
γενικότερη από αυτή του «έθνους». 

Ο ρόλος της Ελληνικής Επανάστασης 
και η πορεία της Δημοκρατίας

Οι ανωτέρω επισημάνσεις στη προηγούμενη 
ενότητα, μας οδηγούν νοητά στις κοινωνίες 
που συγκροτήθηκαν σε ‘’έθνος’’ κατά την 
διάρκεια του 19ου αιώνα, και πιο συγκεκριμένα 
την περίοδο της Ελληνικής Επανάστασης – 
Παλιγγενεσία (1821-1832). Έως την περίοδο 
της Ελληνικής Επανάστασης στον ελληνικό 
χώρο υπήρχε και διαβιούσε το ελληνικό 
γένος, χωρίς όμως την ύπαρξη ελληνικού 
κράτους. Βασικό πρόταγμα της επανάστασης 
ήταν η απεξάρτηση του ελληνικού γένους 
από τον Οθωμανικό ζυγό, και η συνέχιση του 
συστήματος που ζούσε υπόκωφα εντός του 
έως τότε.

Σημαντικός, θα μπορούσαμε να πούμε 
ότι ήταν και ο ρόλος του Διαφωτισμού44, σε 

44  Διαφωτισμός (1688-1789): Αν πρέπει να δώσουμε 
ένα ορισμό για το Διαφωτισμό, μπορούμε να πούμε 
απολογιστικά ότι πρόκειται για την ιδεολογική, πνευματική 
και πολιτιστική κίνηση που επέβαλε τον ορθολογισμό και τις 
νέες μεθόδους στην επιστήμη. Στόχος του διαφωτιστικού 
κινήματος ήταν η απελευθέρωση του νου από τη νηπιακή 
εξάρτησή του, η απαλλαγή από τις δεισιδαιμονίες και 
κάθε μορφής προλήψεις, από τη μισαλλοδοξία των 
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όλη την Ευρώπη. Κεντρικός πυλώνας των 
ιδεολογικών κατευθύνσεων του κινήματος 
του Διαφωτισμού δεν ήταν άλλος από την 
«αναγέννηση» των ιδεών του αρχαίου 
ελληνικού κόσμου. Ποιανού ελληνικού κόσμου 
όμως; Απαντώντας στο ρητορικό ερώτημα θα 
λέγαμε, του ανθρωποκεντρικού κόσμου, τόσο 
της κρατοκεντρικής περιόδου, όσο και του 
οικουμενικού κοσμοσυστήματος. Του αρχαίου 
ελληνικού κόσμου που διαβιούσε από την 
Κρητό-μυκηναϊκή εποχή έως τις παρυφές 
του 20ου αιώνα με κύριο πρόταγμα, αυτό της 
ελευθερίας, και της Δημοκρατίας. 

Με όλες τις παραπάνω αναλύσεις μπορούμε 
να αποδείξουμε ότι, η ιδεολογική προσέγγιση 
του ελληνικού δημοκρατικού συστήματος 
παρέμεινε αναλλοίωτο από την στιγμή της 
γέννησης του (εποχή Κλεισθένη) έως την 
εποχή της ελληνικής επανάστασης. Όλη αυτή η 
ιστορική περίοδος δεν μπορεί να χαρακτηριστεί 
από κανένα ιστορικό ως ‘’εύκολη’’ και δίχως 
κοινωνικές και πολιτικές ανακατατάξεις. 
Το σίγουρο όμως είναι ότι, το δημοκρατικό 
πολίτευμα διατηρήθηκε, είτε έμπρακτα μέσω 
της εφαρμογής του, είτε υπόκωφα δια της 
συνειδησιακής παράδοσης των απογόνων του, 
έως τον 19ο αιώνα. 

Η Ελληνική Επανάσταση ευδοκίμησε διότι 
οι πρωτεργάτες της σχεδίασαν, διετέλεσαν και 
πραγματοποίησαν τον προγραμματισμός της 
έχοντας ως γνώμονα τις βασικές έννοιες της 
ταυτοτικής συνείδησης και της δημοκρατικής 
διακυβέρνησης. Η Ελληνική Επανάσταση 
‘’έτυχε’’ να ευδοκιμήσει στην έναρξη ενός 
πολύ ιδιόμορφου αιώνα. Ήδη από το 1789, 
εποχή κατά την οποία ξέσπασε η Γαλλική 
Επανάσταση,45 είχε διαφοροποιηθεί το κεντρικό 

εκκλησιαστικών ιερατείων, την εξουσία των ευγενών 
και το θρησκευτικό σκοταδισμό, που παρεμπόδιζαν 
τη γνώση και την ελευθερία (Π. Γέμτος). Πρόκειται για 
ένα από τα σημαντικότερα πνευματικά κινήματα στην 
ιστορία του ευρωπαϊκού και παγκόσμιου πολιτισμού που 
διαμορφώθηκε κυρίως το 18ο αιώνα στη Γαλλία, την 
Αγγλία, τη Σκωτία και τη Γερμανία, αλλά είχε σημαντική 
επιρροή και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες (Ισπανία, Ιταλία, 
Ρωσία, Ελλάδα), καθώς και στις τότε πρωτοεμφανιζόμενες 
Η.Π.Α. (http://users.sch.gr/gkritikos/fl/1688-1789.htm), 
ανακτήθηκε την 5 Νοεμβρίου 2018]

45  Γαλλική Επανάσταση: Η Γαλλική Επανάσταση σαν 

μοντέλο των ηγεμονιών, το οποίο ίσχυε έως 
τότε. Πλέον, συμβαίνουν τρομερές αλλαγές. 
Έχουμε την κατάργηση των ηγεμονικών 
καθεστώτων και την ανάδυση των κρατών-
εθνών. Τα αυταρχικά καθεστώτα δίνουν 
την σκυτάλη σε νέες μορφές κρατών. Ποια 
ήταν όμως η αιτία που συνέβησαν όλα αυτά; 
Απαντώντας θα μπορούσαμε να πούμε ότι, 
αρχική αιτία μιας τέτοιας καινοτομίας δεν θα 
μπορούσε να είναι άλλη από την κυριαρχία των 
ιδεών του Διαφωτισμού. Οι βασικές πηγές του 
κινήματος του Διαφωτισμού ήταν αυτές της 
αρχαίας ελληνικής γραμματείας και φιλοσοφίας. 
Με αυτόν τον τρόπο διατηρείται η ιδεολογική 
ουσία της αρχαιότητας, μεταφέροντας ως 
εθιμική παράδοση όλες τις ανακαλύψεις των 
προγόνων των Ελλήνων και κατ’ επέκταση την 
διατήρηση της ταυτότητάς τους.

Η ελληνική επανάσταση ‘’έτυχε’’ επιτυχίας 
διότι συνέβη εκείνη ακριβώς την χρονική 
περίοδο που όλα συνέτρεχαν υπέρ της. Η 
δημιουργία των κρατών–εθνών, ενδόμυχα και 
υπόκωφα ξύπνησε στους Έλληνες ως έθνος 
την πεποίθηση ότι μπορούν να αναγεννηθούν 
στα πρότυπα των πόλεων–κρατών. Γνώσεις 
τις οποίες είχαν διατηρήσει ενδόμυχα πολλούς 
αιώνες έως τότε. Και αυτό ακριβώς έπραξαν, 
εφάρμοσαν τις γνώριμες πρακτικές καθ’ όλη 
την διάρκεια της ελληνικής επανάστασης. 
Το αποτέλεσμα της επανάστασης θα ήταν 
σίγουρα αντίστοιχο των προτύπων, δηλαδή 
την ανεξαρτητοποίηση του ελληνικού χώρου 
από την Οθωμανική αυτοκρατορία και την 
ανάδυση ενός νέου κράτους στα πρότυπα της 

γεγονός σημάδεψε απόλυτα την ιστορία και διαμόρφωσε 
εν πολλοίς την πορεία του κόσμου τον 19ο αι. Υπήρξε 
η κοινωνική επανάσταση που κατάργησε την απόλυτη 
μοναρχία και το φεουδαρχικό σύστημα .Ενέπνευσε 
τους λαούς να διεκδικήσουν την ελευθερία τους και 
έδειξε περίτρανα ότι ακόμα και οι βασιλείς πεθαίνουν. Η 
επανάσταση αυτή χαρακτηρίστηκε αστική (άδικα κατά 
τη γνώμη μου), καθώς οργανώθηκε κυρίως από την 
ανερχόμενη αστική τάξη, η οποία εμπνεύστηκε από το 
Διαφωτισμό και τη Βιομηχανική επανάσταση. Η γαλλική 
αστική τάξη επιζητούσε όμως μόνο τη συνταγματική 
μοναρχία. Η μοναρχία καταργήθηκε τελικά ολοκληρωτικά 
υπό την επίδραση πιο ριζοσπαστών επαναστατών αλλά και 
του λαού (π.χ. των εργατών «αβράκωτων»). [Παναγιώτης 
Ξηρουχάκης (http://agonaskritis.gr/η-γαλλική-επανάστα-
ση-και-ο-ριζοσπαστι/) ανακτήθηκε την 9 Νοεμβρίου 2018].
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Δημοκρατίας, όπως αυτή είχε διασωθεί έως 
τότε. 

Η Ελληνική Επανάσταση ως δημο-
κρατική προσέγγιση είχε επιτυχία;

Το κράτος αυτό δημιουργήθηκε για 
να βγάλει τις φεουδαλικές κοινωνίες της 
Ευρώπης από τη φεουδαρχία και να τις 
κάνει ελεύθερες και εξελίχθηκε μαζί του. Η 
Ελληνική κοινωνία, δεν ήταν φεουδαλική. 
Ήταν κοινωνία δημοκρατική με την έννοια της 
αυτοκυβέρνησης και όχι με το ιδεολόγημα 
που γίνεται σήμερα. Που διακρίνει μεταξύ 
‘’άμεσης’’ και ‘’έμμεσης’’ Δημοκρατίας ως 
ένα σύστημα, όπως και ένα ‘’τραπέζι’’ είναι 
άμεσο και έμμεσο. Δημοκρατία είχαμε στα 
κοινά των Ελλήνων, που ήταν τα συστήματα 
των πόλεων-κρατών της αρχαιότητας 
όπως προσαρμόστηκαν στην περίοδο της 
οικουμένης -και που τα διατήρησαν και οι 
Οθωμανοί γιατί τα είχαν ανάγκη- και επομένως, 
καταργήθηκαν με τη συγκρότηση του κράτους. 
Οπισθοδρομήσαμε για να εξευρωπαϊστούμε. 
Οπισθοδρομήσαμε από άποψη προόδου. Aν 
λοιπόν υπάρχει ένα πρόβλημα, είναι γιατί 
το κράτος αυτό δημιουργήθηκε στο όριο 
του Ελληνισμού, του Ελληνικού Έθνους, σε 
ένα περιθωριακό μέρος του Ελληνισμού και 
καταργώντας το σύστημα του Ελληνισμού που 
του δημιουργούσε θεσμική συλλογικότητα, 
Δήμο. Άρα, έχοντας δημιουργηθεί στο 
περιθώριο του Ελληνισμού και θεσμικό 
προτεκτοράτο ουσιαστικά των δεσποτικών 
δυνάμεων της Ευρώπης, είχε κάθε λόγο να 
μη θέλει την Εθνική ολοκλήρωση. Γιατί, εάν 
ενσωματωνόταν στο κράτος αυτό περιοχές 
αστικές παραδείγματος χάρη, αναπτυγμένες, 
όπως η Θεσσαλονίκη, τα Αμπελάκια, τα 
Γιάννενα, όπως η Σμύρνη, η Τραπεζούντα, 
η Κωνσταντινούπολη, θα άλλαζε άρδην η 
κοινωνική σύσταση, η οικονομική σύνθεση 
και συγχρόνως η πολιτική σύνθεση αυτού του 
κράτους. Αυτοί δηλαδή που ηγεμόνευσαν το 
κράτος προηγουμένως, θα γινόταν το πολύ 
πρόεδροι ορεινών κοινοτήτων.

Είχαν κάθε λόγο επομένως να μη θέλουν 
αυτή την εθνική ολοκλήρωση. Και γι΄αυτό την 
καταπολέμησαν και χρησιμοποίησαν απλώς το 

επιχείρημα της μεγάλης ιδέας για να αντλούν 
νομιμοποίηση από την κοινωνία που είχε το 
αίτημα της μεγάλης ιδέας. Δεν πολιτεύονταν 
όμως κατά το αίτημα της μεγάλης ιδέας. 
Άρα δεν έβαλαν την αστική τάξη που ήταν 
τεράστια και οικουμενική, την Ελληνική αστική 
τάξη, μέσα στο κράτος. Και δεν άφησαν να 
αναπτυχθεί κι η Ελληνική αστική τάξη μέσα 
στο κράτος. Γιατί νέμονταν όλο το δημόσιο 
χώρο. Απ΄την άλλη μεριά, κατάργησαν και 
τη θεσμική συλλογικότητα των Ελλήνων. Η 
κοινωνία λοιπόν ξέμεινε, έχοντας μια υπερ-
ανάπτυξη πολιτική η οποία δεν της επέτρεπε 
να λειτουργεί ως μάζα όπως λειτουργούσε 
ο δουλοπάροικος της Ευρώπης που μόλις 
έβγαινε απ΄τη φεουδαρχία, που ακολουθούσε 
και μόλις έπαιρνε το δικαίωμα της ψήφου 
την εκχωρούσε σε κάποιον ηγέτη, γιατί 
έβλεπε «σωτηριακά» την πολιτική και όχι ως 
πράξη δικής του αυτονομίας, με αποτέλεσμα 
αφού διατήρησε τη νοοτροπία αλλά έχασε τη 
θεσμική βάση της συλλογικότητας, ο κάθε ένας 
να διαπραγματεύεται την ψήφο του με αυτόν ο 
οποίος κατέκτησε για τον εαυτό του -δηλαδή 
τον πολιτικό- την θεσμική συλλογικότητα του 
δήμου. Πήρε την πολιτική κυριαρχία λοιπόν 
το κράτος, άρα ο πολιτικός, και την έχασε 
η κοινωνία. Της έμεινε η πολιτική λογική 
του ότι θα πάω σ΄αυτόν που έχει πολιτική 
αρμοδιότητα. 

Επομένως αποδομήθηκε η συλλογικότητα. 
Η πολιτική τάξη είχε κάθε συμφέρον να την 
κρατάει αποδομημένη γιατί αντλούσε από 
εκεί νομιμοποίηση ηγεμονίας και συγχρόνως 
έκανε ότι ήθελε. Διότι, μοίραζε τις δημόσιες 
πολιτικές εξατομικεύοντας, δηλαδή αντί να 
ασκεί πολιτικές ανάπτυξης, ασκούσε πολιτικές 
ρουσφετιού. Διότι με τον πολίτη βρισκόταν 
αντιμέτωπος. Όχι με την συλλογικότητα της 
κοινωνίας, με το σύνολο των πολιτών. Αυτό 
είναι το πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε 
σήμερα και το αντιμετωπίσαμε σε όλη τη 
διάρκεια. Κατέστρεψε αυτό το κράτος τον 
Ελληνισμό, που δεν είχε καμία αντιστοιχία με 
την εικόνα του και συγχρόνως κατέστρεψε και 
τη συλλογικότητα της κοινωνίας με αποτέλεσμα 
να λειτουργεί αποδομητικά/καταστροφικά και 
προς τα έξω και προς τα μέσα.
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Μία ερμηνεία του σήμερα με όρους 
ιστορίας

Αυτό το πολιτικό σύστημα το επέβαλαν οι 
απολυταρχίες της Ευρώπης, για να ελέγξουν 
την Ελληνική κοινωνία και συγχρόνως για 
να καταστρέψουν τον ισχυρό και ηγεμόνα 
ουσιαστικά, σε τρεις αυτοκρατορίες από τη μια 
ή την άλλη άποψη Ελληνισμό, που ήταν έξω από 
το Ελληνικό κράτος. Ήταν το μακρύ χέρι τους 
εδώ για να ελέγξουν όλη αυτή την περιοχή. 
Αυτό οφείλεται σε ένα γεγονός. Πανηγυρίζουμε 
ότι απελευθερωθήκαμε και δεν εκτιμάμε αυτό 
που χάσαμε επειδή υπήρξε η ‘’αποτυχία’’ 
της επανάστασης. Όχι γιατί δεν έπρεπε να 
απελευθερωθούμε, αλλά γιατί οργανώθηκε με 
τέτοιο τρόπο η επανάσταση, που ήταν μοιραίο 
να οδηγηθούμε εδώ που οδηγηθήκαμε. Και 
το κράτος που θεωρήθηκε Ελληνικό κράτος, 
έγινε απλώς ένα προτεκτοράτο που έχοντας 
αποδομήσει και την εσωτερική του συλλογική 
συνοχή οδήγησε με μαθηματική ακρίβεια στη 
συνέχεια στην καταστροφή μας. 

Η Επανάσταση ‘’απέτυχε’’ διότι δυστυχώς δεν 
συνεκτιμήθηκε η ιδιαιτερότητα της Ελληνικής 
κοινωνίας και θελήσαμε να εφαρμόσουμε το 
παράδειγμα της Γαλλικής Επανάστασης. Ποια 
είναι η διαφορά όμως; Διότι το πρόταγμα της 

Ελληνικής Επανάστασης, το σχέδιο για το 
κράτος που θα έπρεπε να δημιουργηθεί το 
ξέρουμε. Είτε πάρουμε τους Φαναριώτες, είτε 
την εκκλησία που ήθελε διαδοχή, είτε πάρουμε 
το Ρήγα και όσους ήθελαν επανάσταση, ξέρουμε 
ότι θέλανε ένα κράτος που αφενός θα κρατούσε 
την πραγματικότητα που ζούσε τότε που ήταν 
κοινωνίες εν ελευθερία μέσα στα κοινά, δηλαδή 
η ανάπτυξη της ‘’οικουμένης’’ με τη μετάβαση 
στη μεγάλη κλίμακα του κράτους έθνους. Ο 
Ρήγας το περιγράφει πολύ χαρακτηριστικά 
αυτό. Κρατάει τα κοινά, κρατάει τη Δημοκρατία, 
δηλαδή την αυτοκυβέρνηση μέσα στα κοινά 
και συγχρόνως αντί να βάλει στην κορυφή 
μιας κοσμόπολης την πρωτεύουσα όπως ήταν 
στο Βυζάντιο η Κωνσταντινούπολη, φτιάχνει ένα 
κεντρικό πολιτικό σύστημα που περιλαμβάνει 
ολόκληρη την κοινωνία της επικράτειας. 
Αλλά ένα πολιτικό σύστημα που έχει σχέση 
Δημοκρατίας, δηλαδή αυτοκυβέρνηση. 

Αυτό το σύστημα λοιπόν, δεν ήταν 
επαναστατικό παρά μόνο ως προς το εθνικό 
σκέλος, να διώξουν τον κατακτητή. Ήταν 
εντελώς αντιπροσωπευτικό του καθεστώτος 
που ζούσαν οι ελληνικές κοινωνίες μέσα 
στα κοινά, σε περίοδο εθνικής κατοχής. Δε 
συνεκτίμησε κάτι, ότι η Γαλλική Επανάσταση 

Η δολοφονία του Ιωάννη Καποδίστρια (10 Φεβρουαρίου 1776 – 27 Σεπτεμβρίου 1831) (πηγή: https://thecaller.gr/
xronomixani/dolofonia-protou-kiverniti-elladas-ioanni-kapodistria-pagose-ethnos/)
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ήταν κοινωνική επανάσταση όχι εθνική. Ήθελε 
δηλαδή να απελευθερωθεί ο δουλοπάροικος 
και οι στρυμωγμένες μέσα στο καθεστώς 
της κρατικής δεσποτείας, της φεουδαρχίας, 
νέες αστικές δυνάμεις. Η ελληνική κοινωνία, 
ήταν πολυσήμαντη και πολιτειακά, γιατί κάθε 
κοινό είχε το δικό του πατριωτισμό εκτός 
απ΄το εθνικό, αλλά είχε όμως και κοινωνική 
στρωμάτωση τεράστιας εμβέλειας. Υπήρχαν 
οι μεγαλοαστοί, οι μεσαίοι αστοί, οι έμποροι 
των κοινών της περιφέρειας, οι προύχοντες, 
οι αγρότες, ελεύθεροι όμως ιδιοκτήτες, χίλιες 
δυο κατηγορίες και πνευματικές ηγεσίες. Είχαν 
κοινό τόπο την εθνική απελευθέρωση αλλά 
υπήρχε και μια τρομακτική διαφοροποίηση ως 
προς πολλά άλλα.

Όταν λοιπόν ζητάς από κάποιον να 
εξεγερθεί για κοινωνικούς λόγους γιατί υπάρχει 
κοινωνική ομοιογένεια ουσιαστικά, είναι εύκολο 
να γίνει μάζα και να τρέξεις την επανάσταση. 
Όταν ζητάς σε μια ανθρωποκεντρική, δηλαδή 
με χαρακτήρα ελευθερίας κοινωνία, με τέτοια 
τρομακτική διαφοροποίηση, τότε πρέπει στον 
καθένα να απευθύνεις και τον ιδιαίτερο λόγο. 
Γιατί ο αστός, ο προύχοντας, ο αγρότης και τα 
λοιπά, θα σκεφτεί με διαφορετικό τρόπο και το 
ιδιαίτερο συμφέρον του όπου θα εντάξει και 
την εθνική του απελευθέρωση. Άρα δεν αρκεί 
η εξαγγελία.

Το ιδανικότερο πολιτικό σύστημα για την 
Ελλάδα εκείνη τη στιγμή ήταν η ‘’κοσμόπολη’’. 
Ένα σύστημα συνδυασμού κοινών και γενικής 
πολιτείας που θα διασφάλιζε και το σύστημα 
της οικουμένης και το σύστημα της μεγάλης 
κλίμακας. Λίγο πολύ ο ίδιος ο Καποδίστριας 
το είχε αντιληφθεί αυτό. Κι έναν τέτοιο 
συνδυασμό πήγαινε να κάνει κι ας μην είχε 
τις προϋποθέσεις που συνέτρεχαν πριν 
από την επανάσταση. Αλλά ο Καποδίστριας, 
λειτουργούσε και ως μεγαλοφυής πολιτικός και 
διπλωμάτης, λειτουργούσε μέσα σε ένα πλαίσιο 
που είχε περιορισμούς. Παρόλα αυτά κατάφερε 
να δημιουργήσει τέτοιο έργο στον ελάχιστο 
χρόνο που κυβέρνησε που δεν το δημιούργησε 
ολόκληρος ο 19ος αιώνας στην Ελλάδα. 
Διότι αυτός που ήταν αρμόδιος να ασκήσει 
δημόσιες πολιτικές προς το συμφέρον της 
συλλογικότητας, δεν είχε αντιστάθμισμα. Πώς 

δημιουργείται η συλλογικότητα; Σε μια κοινωνία 
που βγαίνει απ΄τη φεουδαρχία, η μάζα της 
κοινωνίας; Δεν απειλεί το πολιτικό προσωπικό 
και συγχρόνως μπορεί να επέμβει και να πιέσει. 
Σε μια κοινωνία αναπτυγμένη πολιτικά, που έχει 
την πολιτική ατομικότητα και όχι την αντίληψη 
της μάζας, δεν θα συμβεί ποτέ αυτό. Δε θα 
λειτουργήσει ως μάζα. Παρά μόνο σε συνθήκες 
εξαθλίωσης. Αλλά και πάλι με το καθεστώς της 
εξέγερσης όχι της πολιτείας. Αυτή η κοινωνία 
λοιπόν που είναι κοινωνικά αναπτυγμένη, που 
έχει την ατομικότητά της, χρειάζεται θέσμιση 
για να λειτουργήσει.46

ΣΥΝΟΨΗ -  ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Η Δημοκρατία ως έννοια και ως πολίτευμα 

έχει δεχθεί πολλές έννοιες και ποικίλες 
κριτικές, τόσο από καταξιωμένους πολιτικούς 
επιστήμονες, όσο και από φτασμένους 
ιστορικούς αναλυτές. Δεν έλειψαν όμως, οι 
κριτικές και από τους απλούς πολίτες, που 
καθημερινά βιώνουν τον αντίκτυπο του 
πολιτεύματος στο ‘’πετσί’’ τους. Για να έχει 
όμως, ο καθένας από εμάς την ικανότητα 
κριτικής ενός τέτοιου ‘’θεσμού’’, κρίνεται ως 
απαραίτητη η σαφής γνώση του αντικειμένου. 
Εξάλλου είναι απαιτούμενη μια τέτοια ικανότητα, 
ώστε το αποτέλεσμα της κριτικής σκέψης να 
έχει την αποδοχή του συνόλου της κοινωνίας. 
Τέτοιας μορφής ανάλυση, όσο βέβαια είναι 
ικανό να πραγματοποιηθεί από τον συγγραφέα,  
επιχειρήθηκε να δοθεί στο εν λόγω κείμενο.

Για να επιτευχθεί η δημοκρατική 
ολοκλήρωση, είναι απαραίτητο το σταδιακό 
πέρασμα από τα επιμέρους δημοκρατικά 
στάδια. Ιστορικά ένα τέτοιο πρώτο στάδιο είναι 
αυτό της εποχής πριν από τον Σόλωνα. Εποχή 
κατά την οποία κυριαρχούσαν τα βασιλικά 
καθεστώτα, τα οποία ουσιαστικά περιόριζαν την 
ελευθερία των απλών πολιτών. Ο 8ος αιώνας 
π.Χ. θεωρείται σταθμός, διότι καταργείται η 
κληρονομική Βασιλεία και την θέση της παίρνει 
η Αριστοκρατία. Σε αυτή την φάση έχουμε την 

46 Γεώργιος Κοντογιώργης “Γιατί απέτυχε η ελληνική 
επανάσταση του 1821’’ https://elenivx.blogspot.
com/2017/03/1821t.html?spref=fb&m=1&fbclid=IwA-
R32o_hV3Zkj35mtx3obSIyG3KgQW-jVx_moBpwwD-
j3S5ArNlumfE_fZ2LI ανακτήθηκε την 8 Νοεμβρίου 2018.



102  Ναυτική Επιθεώρηση | ΤΕΎΧΟΣ 611-ΤΟΜΟΣ 180

δημιουργία του συμβουλίου και την εμφάνιση 
των πόλεων-κρατών (8ος π.Χ.). Η οικονομική 
ανάπτυξη της εποχής απαίτησε την εμφάνιση 
της νομισματικής οικονομίας. 

Δεν υπήρξαν όμως όλες οι προοπτικές 
ομαλές. Η καταπιεστική πολιτική και η αβάσταχτη 
δανειοληψία των γεωργών, έφερε στο 
προσκήνιο τον Σόλωνα, που με  την Σεισάχθεια, 
τους απάλλαξε από την σωματικής τους 
υποχειρία. Έχουμε έτσι την εμφάνιση του Προ-
αντιπροσωπευτικού συστήματος, ως το αρχικό 
στάδιο της δημοκρατικής ολοκλήρωσης. Πλέον, 
όλα αρχίζουν να διαφαίνονται υπό σχεδιασμό. 
Οι ελευθερίες των πολιτών τους συνάσπισαν 
σε Δήμο, περιορίζοντας με αυτό τον τρόπο τις 
ατελείωτες ελευθερίες της άρχουσας τάξης. 

Η Αντιπροσώπευση, ως δεύτερη φάση της 
Δημοκρατίας δεν καθυστέρησε να εμφανιστεί. 
Ο Κλεισθένης με τις μεταρρυθμίσεις του, 
χάρισε στον απλό λαό μεγαλύτερη δημοκρατική 
αυτοδιάθεση. Πια, οι πολίτες είχαν κάθε λόγω 
στη πολιτική εξουσία, κινούμενοι ως εντολείς 
του πολιτικού συστήματος. Η Δημοκρατία είχε 
μπει στη τελική της φάση. Η πλήρης ταύτιση  
του λαού με την άρχουσα τάξη και το πολιτικό 
σύστημα δεν καθυστέρησε να εμφανιστεί. Και η 
Δημοκρατία στην αρχαία Αθήνα εγένετο.

Υπήρχε όμως, υποχρέωση διάδοσης 
αυτής της νεόδμητης κατηγορίας πολιτικού 
συστήματος. Ο Μ. Αλέξανδρος διαδραμάτισε 
τον καθοριστικό αυτό ρόλο. Με την μορφή της 
οικουμενικότητας διέδωσε την Δημοκρατία σε 
όλη του τη επικράτεια. Κοινωνίες, που έως 
τότε βίωναν αυταρχικά καθεστώτα, πλέον 
απολάμβαναν την δημοκρατική φάση. Ακόμη 
και οι απόγονοι του Μ. Αλεξάνδρου συνέχισαν 
με την ίδια θέρμη ως προς την δημοκρατική 
διακυβέρνηση. 

Συνεχίζοντας, θα αναφέρουμε ότι, τόσο 
κατά την διάρκεια της Ρωμαϊκής, όσο και της 
Βυζαντινής Αυτοκρατορίας, η δημοκρατική 
προοπτική και η ιστορική συνέχισή της από την 
αρχαία Αθήνα ήταν πρώτη προτεραιότητα. Και 
οι δύο αυτές Αυτοκρατορίες, αναπτυσσόμενες 
στα πρότυπα της οικουμενικής κοσμοπολιτείας, 
εφάρμοσαν κατά κύριο λόγω δημοκρατικές 
πολιτικές. Μόνο, μετά την πτώση της Βυζαντινής 
αυτοκρατορίας το 1453 από τους Οθωμανούς, 

η δημοκρατική ολοκλήρωση πέρασε σε μια 
ιδιαίτερη μορφή. Λόγω της ‘’κατάργησης’’ του 
κράτους, δεν υφίστανται δυνατότητα από το 
ελληνικό έθνος, να εφαρμόσει τις ιδέες της 
Δημοκρατίας. Αυτό που σοφά έπραξε ήταν, η 
διατήρηση των ιδεών, ως εθιμική παράδοση 
στο σύνολο της κοινωνίας. Η Οθωμανική 
Αυτοκρατορία διοικητικά είχε χωρίσει τις κτήσεις 
της σε περιφέρειες, τα βιλαέτια47, σε αυτονομία 
και αυτοδιάθεση. Επομένως παρέμενε εν ζωή 
η προγενέστερη παράδοση. 

Αποτέλεσμα της παραπάνω πρακτικής ήταν, 
το ξέσπασμα της Ελληνικής Επανάστασης. 
Δυστυχώς όμως, πραγματικά λέω δυστυχώς 
και συνάμα είμαι κατηγορηματικός, διότι όλα 
όσα είχαν διατηρηθεί έως τότε γκρεμίστηκαν. 
Χαίρομαι για το αποτέλεσμα της Ελληνικής 
Επανάστασης, με το οποία δημιουργήθηκε ένα 
ανεξάρτητο ελληνικό κράτος, δίνοντας στο 
ελληνικό έθνος την δυνατότητα εφαρμογής 
των εθιμικών του παραδόσεων. Συνάμα, 
όμως λυπάμαι διότι, αυτή η ευκαιρία χάθηκε 
ή δεν επέτρεψαν οι ‘’δυνάμεις’’ της εποχής να 
ευδοκιμήσει.
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Αυτοκρατορία) http://www.spartakos.eu/

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
Ο Ανθυποπλοίαρχος (Ε) Βλάσιος Οικονόμου ΠΝ γεννήθηκε στην Αθήνα το 1977. Εισήχθη στις 
τάξεις του Πολεμικού Ναυτικού το 1996 και το 1998 αποφοίτησε από την Σχολή Μονίμων Υπαξιω-
ματικών (Σ.Μ.Υ.Ν.). Έχει υπηρετήσει σε διάφορες Μάχιμες Μονάδες του Π.Ν. καθώς και στη Ναυτική 
Διοίκηση Αιγαίου (Ν.Δ.Α.) και στο Γενικό Επιτελείο Ναυτικού (Γ.Ε.Ν.). Από το 2016 υπηρετεί στην 
Υπηρεσία Ιστορίας Ναυτικού (Υ.Ι.Ν.) με την ιδιότητα του Υπεύθυνου του Φωτογραφικού Αρχείου 
του Τμήματος Ναυτικής Ιστορίας και Περιοδικών καθώς και στο Γραφείο του περιοδικού ‘’Ναυτική 
Επιθεώρηση’’ όπου ασχολείται με την επιμέλεια του.  Από το 2008 είναι κάτοχος πτυχίου ‘’Σπουδές 
στον Ευρωπαϊκό Πολιτισμό’’ της Σχολής Ανθρωπιστικών Σπουδών από το Ελληνικό Ανοικτό Πανε-
πιστήμιο (Ε.Α.Π.). Επίσης, από το 2017 είναι κάτοχος πτυχίου ‘’Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας’’ από 
το Πάντειο Πανεπιστήμιο, Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών. Από το 2019 είναι μεταπτυχιακός 
φοιτητής στο Τμήμα Ιστορίας του Ιονίου Πανεπιστημίου στην Κέρκυρα στο Μεταπτυχιακό Πρό-
γραμμα Σπουδών ‘’Ιστορική Έρευνα, Διδακτική και Νέες Τεχνολογίες’’. Είναι μέλος της Ελληνικής 
Αρχειακής Εταιρείας (Ε.Α.Ε). Είναι παντρεμένος και έχει έναν υιό και μία κόρη.

parousiasi/istoria-spartakou/

• «Σακκέτος Άγγελος»( Βύζας ο Μεγαρεύς) 
h t tps : / /www .sakke tosagge los . g r /
Article/10320/

• «Νίκος Μπαλάσκας» (Βυζαντινή 
Αυτοκρατορία) https://sites.google.com/
site/nikosmpalaskasalimedon/istoria/2-
istoria-tes-mesaionikes-elladas/2-
byzantine-periodos---eisagoge

• «Χρήστου Θανάσης » (Ρήγας Βελεστινλής) 
http://www.pemptousia.gr/2011/05/
rigas-velestinlis-1757-1798/

• «Ευρωπαϊκός Διαφωτισμός»http://users.
sch.gr /gkr i t ikos/f l /1688-1789.htm      
«Παναγιώτης Ξηρουχάκης» (Γαλλική 
Επανάσταση)http://agonaskritis.gr/η-
γαλλική-επανάσταση-και-ο-ριζοσπαστι/

• «Γεώργιος Κοντογιώργης “Γιατί απέτυχε η 
ελληνική επανάσταση του 1821’’ https://
elenivx.blogspot.com/2017/03/1821t.
html?spref=fb&m=1&fbclid=IwAR32
o_hV3Zkj35mtx3obSIyG3KgQW-jVx_
moBpwwDj3S5ArNlumfE_fZ2LI

• (Το Βιλαέτι – Οθωμανική Αυτοκρατορία) 
https://el.wikipedia.org/wiki/Βιλαέτι)



Στο τέλος κάθε χρονιάς και στην αρχή της 
επόμενης, τιμώνται δυο σημαντικοί επέτειοι. 
Των ναυμαχιών Έλλης (3 Δεκεμβρίου) και 
Λήμνου (5 Ιανουαρίου). Με αυτή την αφορμή 
κατακλύζουν το μυαλό τρεις φαινομενικά 
άσχετες σκέψεις:

Σκέψη 1η: Ο Ουίνστον Τσώρτσιλ φέρεται 
να έλεγε πως όσο πιο πολύ πίσω πάμε 
στο παρελθόν, τόσο πιο μακριά στο μέλλον 
μπορούμε να δούμε. Δεν είναι όμως μόνο η 
αρχαία ή η βυζαντινή ιστορία μια δεξαμενή 
διδαγμάτων. Ο ελληνικός 20ος αιώνας αποτελεί 
μια εξίσου γοητευτική και «κινηματογραφική» 
αλληλουχία γεγονότων. Αυτό μας το θυμίζουν 
τα κάθε λογής επετειολόγια. Μάλιστα, η μελέτη 
της πρόσφατης ιστορίας έχει το πλεονέκτημα 
ότι οι πηγές και τα πρόσωπα είναι περισσότερο 
προσβάσιμα από τα αντίστοιχα παλαιοτέρων 
εποχών.

Σκέψη 2η: Ο αθλητικός όρος «φουντα-

ριστός» χρησιμοποιείται στην υδατοσφαίριση και 
το ποδόσφαιρο. Αναφέρεται στον προωθημένο 
επιθετικό που παρενοχλεί την αντίπαλη άμυνα, 
αλλά και υπομένει την παρενόχληση των 
αντιπάλων αμυντικών. Είναι αυτός που περιμένει 
την ευκαιρία να εκμεταλλευτεί οποιοδήποτε κενό 
ή μια ευνοϊκή μεταβίβαση από τους συμπαίκτες 
του και να «κάνει τη ζημιά» όπως λέμε στην 
καθομιλουμένη. Απαραίτητα προσόντα για μια 
τέτοια θέση αποτελούν, φυσικά, η αθλητική 
διάπλαση και η τεχνική ικανότητα να «σκοράρει».

Σκέψη 3η: Στην θεωρία της Ναυτικής 
Στρατηγικής υπάρχει ο όρος της «αποφασιστικής 
ναυμαχίας». Πρόκειται για εκείνη τη σύγκρουση, 
το αποτέλεσμα της οποίας προσφέρει στον 
νικητή τον θαλάσσιο έλεγχο (Sea Control) 
μιας περιοχής, δηλαδή την ακώλυτη χρήση της 
θάλασσας για τους σκοπούς του. Ο ηττημένος 
έχει υποστεί σοβαρότατες απώλειες σε υλικό 
(έμψυχο και άψυχο), καθώς και στο ηθικό του, 

ΝΑΥΜΑΧΙΕΣ ΕΛΛΗΣ-ΛΗΜΝΟΥ
  ΕΠΤΑ ΔΙΔΑΓΜΑΤΑ ΓΙΑ «ΑΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΤΑ» 

ΥΔΑΤΑ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ…
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ενώ έχει απωλέσει τον θαλάσσιο έλεγχο της 
διαφιλονικούμενης περιοχής1. 

Οι προϋποθέσεις για νίκη σε μια 
αποφασιστική ναυμαχία είναι2:

•	 Συγκέντρωση δυνάμεων σε επιχειρησιακό 
επίπεδο ώστε οι επιμέρους τακτικοί 
διοικητές να έχουν την ευχέρεια να 
επιτύχουν τους σκοπούς τους.

•	 Απόκτηση ακριβούς εικόνας σε τακτικό 
επίπεδο (εντοπιστικά μέσα, πληροφορίες, 
κλπ).

•	 Αποτελεσματική διοίκηση και έλεγχος (C2).

•	 Ηγεσία και ηθικό.

•	 Συγκέντρωση ισχύος σε τακτικό επίπεδο 
και συγκεκριμένα στο αποφασιστικό σημείο 
την κρίσιμη στιγμή.

•	 Τακτικός ελιγμός δηλ. η εξεύρεση μιας 
ισορροπίας μεταξύ της επιθετικής 
επιδίωξης του τακτικού πλεονεκτήματος 
και των αντίστοιχων χειρισμών για την 
επίτευξή του.

•	 Λογιστική επάρκεια (ολοκληρωμένη 
διοικητική μέριμνα).

•	 Χρήση του γεωγραφικού περιβάλλοντος 
και των μετεωρολογικών συνθηκών.

Είναι δυνατόν οι δυο αυτές νίκες του 
Ελληνικού Στόλου να μας διδάξουν κάτι για την 
ιστορική συγκυρία που βιώνουμε; Η απάντηση 
είναι σίγουρα καταφατική και, μάλιστα, 
προέρχεται από τον συνδυασμό των ανωτέρω 
σκέψεων…

Εξετάζοντας τα γεγονότα προκύπτει ότι οι δύο 
ναυμαχίες ήταν ουσιαστικά μία αποφασιστική 
ναυμαχία σε δύο φάσεις. Η νίκη προήλθε από την 
υπεροχή στους ανωτέρω τομείς (συγκέντρωση 
ισχύος, ελιγμός, ηθικό, κλπ). Σκοπός μας όμως, 
δεν είναι η εξιστόρηση των γεγονότων. Είναι η 
εξαγωγή διδαγμάτων. Και αυτά κρύβονται στον 
τρόπο με τον οποίον ήρθε η νίκη. Ας τα δούμε:
Δίδαγμα πρώτο: μετέφερε το «παιχνίδι» 

1 Ηλιόπουλος Η., 2010, Ιστορία, Γεωγραφία και Στρατηγική 
της Ναυτικής Ισχύος, Εκδοτικός Οργανισμός Λιβάνη, Αθήνα, 
σελ.139

2 Στο ίδιο, σελ.145-154

στην περιοχή του αντιπάλου.
Ο Κουντουριώτης έφραξε την μοναδική οδό 

εξόδου του οθωμανικού στόλου, τα Δαρδανέλια. 
Έτσι δημιούργησε ένα αίσθημα «ασφυξίας» 
στους αντιπάλους που δεν μπορούσαν 
να επιχειρήσουν στο Αιγαίο. Αυτό είχε ως 
αποτέλεσμα τα οθωμανικά στρατεύματα στην 
Μακεδονία να χάσουν μια σημαντικότατη οδό 
ανεφοδιασμού και τα Ελληνικά νησιά στο Αιγαίο 
να παραμείνουν ασφαλή από επιδρομές. Η 
μόνη οδός που έμενε στον Οθωμανό ναύαρχο, 
Ραμίζ Μπέη, ήταν αυτή της ναυμαχίας…

Δίδαγμα δεύτερο: Το «πιόνι» και ο 
«φουνταριστός»…

Η τακτική που ακολούθησε ο Κουντουριώτης 
προέρχεται από ένα αξίωμα ήδη γνωστό 
από την εκστρατεία του Μ. Αλεξάνδρου. Τον 
αιφνιδιασμό του εχθρού με κάτι που αυτός 
δεν μπορεί να εμποδίσει, ή δεν υποψιάζεται3. 
Με άλλα λόγια: α) να κινήσουμε τα πιόνια μας 
με πρωτότυπο τρόπο έτσι ώστε ο αντίπαλος 
να είναι ευάλωτος από όσο το δυνατόν 
περισσότερες πλευρές, και β) να ρίξουμε στην 
σκακιέρα εκείνο το πιόνι που δεν μπορεί να 
αντιμετωπίσει.

Το πρώτο σκέλος το πέτυχε έχοντας 
απασχολημένο τον οθωμανικό στόλο με 
την στήλη των παλαιών θωρηκτών, ενώ το 
«ΑΒΕΡΩΦ» ως άλλος «φουνταριστός» 
παρενοχλούσε τα οθωμανικά πλοία, κινήθηκε 
ανεξάρτητα (η περίφημη έπαρση του σημείου 
«Ζ») αξιοποιώντας την ταχύτητά του και τον 
οπλισμό του. Ο Κουντουριώτης προώθησε 
την καλύτερη και τεχνολογικά αρτιότερη 
μονάδα του, προκειμένου να υπερκεράσει 
και να προσβάλλει τον οθωμανικό στόλο, 
παράλληλα με την δράση των παλαιοτέρων 
Ελληνικών πλοίων, που ως «δόλωμα» τον 
κρατούσαν απασχολημένο. Έτσι, οι τελευταίοι 
εγκλωβίστηκαν μεταξύ των πυρών της μοίρας 
των παλαιών Ελληνικών θωρηκτών και 
του Αβέρωφ που εκτελούσε ανεξάρτητους 
χειρισμούς4.

3 Fuller J.F.C., 2005, Η Ιδιοφυής Στρατηγική του Μεγάλου Αλε-
ξάνδρου, μτφ. Κολιόπουλος Κ., ενδέκατη έκδοση, εκδόσεις 
Ποιότητα, Αθήνα, σελ.565

4 Fotakis Z., 2005, Greek Naval Strategy and Poli-
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Το δεύτερο σκέλος (το πιόνι που δεν μπορεί 
να αντιμετωπίσει ο αντίπαλος) οφείλεται στην 
αξιοποίηση της τεχνολογικής καινοτομίας, κατά 
τις επιχειρήσεις που πλαισίωσαν τις ναυμαχίες 
Έλλης-Λήμνου. Το Ελληνικό Πολεμικό Ναυτικό 
μπορεί να υπερηφανεύεται για δυο ιστορικές 
πρωτιές: α) την πρώτη τορπιλική επίθεση 
εναντίον πλοίου στην παγκόσμια ιστορία (το 
υποβρύχιο «ΔΕΛΦΙΝ» εναντίον του θωρηκτού 
«ΜΕΤΖΗΔΙΕ»)5, και β) την πρώτη αποστολή 
ναυτικής συνεργασίας, όταν το υδροπλάνο 
«ΝΑΥΤΙΛΟΣ» πέταξε πάνω από τον οθωμανικό 
ναύσταθμο του Ναγαρά, στον Ελλήσποντο, 
εκτελώντας αναγνωριστική επιχείρηση και, 
συνάμα, βομβάρδισε τα ναυλοχούντα πλοία 
σκοτώνοντας 20 ναύτες6. Τα δυο αυτά 
περιστατικά είχαν σημαντική επίδραση στο 
ηθικό των Οθωμανών. Ας τα δούμε λίγο πιο 
αναλυτικά:

Το «καταδυόμενον» «ΔΕΛΦΙΝ» ξεκίνησε 
να ναυπηγείται το 1911 και παρελήφθη το 
καλοκαίρι του 1921 στην Τουλών της Γαλλίας. 

cy.1910-1919, Routledge, New York, σελ.50
5 Παΐζης-Παραδέλης Κ., 2000, Πλοία του Πολεμικού Ναυτικού 

1829-1999, β’ έκδοση, εκδόσεις Αστραία, Αθήνα, λήμμα 
«Δελφίν», σελ.52

6 Παγουλάτος Ι., 2018, ‘Οι Βαλκανικοί Πόλεμοι και τα πρώ-
τα αεροπορικά κατορθώματα στην ιστορία’, 11/11/18, 
Huffington Post, [online], προσβάσιμο στο <https://
www.huffingtonpost.gr/entry/oi-valkanikoi-polemoi-
kai-ta-prota-aeroporika-katorthomata-sten-istoria_
gr_5be817c9e4b0dbe871ac071f>, πρόσβαση 18/12/19

Κυβερνήτης του ήταν ο Πλωτάρχης 
Στέφανος Παπαρρηγόπουλος. Είχε 
εκτόπισμα 450 τόνων, ανέπτυσσε 
ταχύτητα 8,5 (εν καταδύσει) /13 
κόμβων (εν αναδύσει) και ο οπλισμός 
του περιελάμβανε τέσσερις (4) 
εκτοξευτήρες τορπιλών. Είχε πλήρωμα 
18 ανδρών7. Λίγο πριν την έναρξη 
του Α’ Βαλκανικού Πολέμου, στις 16 
Σεπτεμβρίου 1912, αφήνει την Τουλών 
και καταπλέει στον Ναύσταθμο στις 
22 Σεπτεμβρίου. Στις 19 Οκτωβρίου 
συνενώνεται με τον υπόλοιπο στόλο 
στον όρμο του Μούδρου (Λήμνος) και 
από τις 20 αναλαμβάνει περιπολίες 
στις προσβάσεις του Ελλησπόντου. 

Μεταξύ των ναυμαχιών Έλλης 
και Λήμνου, και συγκεκριμένα στις 9 

Δεκεμβρίου έξι οθωμανικά πολεμικά εξήλθαν 
από τα Δαρδανέλια και μετά από παρενόχληση 
με Ελληνικά πολεμικά κινήθηκαν προς νότον 
στην περιοχή των Μαυρονησίων, όπου 
περιπολούσε το «ΔΕΛΦΙΝ». Όταν φάνηκαν 
στον ορίζοντα καταδύθηκε και επιχείρησε να 
τορπιλίσει το «ΜΕΤΖΗΔΙΕ» από απόσταση 500 
μέτρων. Δυστυχώς κατά την επιστροφή στη 
βάση προσάραξε, άφησε τα μολυβένια βάρη 
ασφαλείας του και έπλευσε για τον Μούδρο 
εν αναδύσει. Πλέον δεν θα μπορούσε να 
καταδυθεί. Επανέπλευσε στην Σαλαμίνα για 
επισκευές, όπου και έμεινε μέχρι το τέλος του 
πολέμου. Η βολή ναι μεν υπήρξε ανεπιτυχής, 
αλλά η απόπειρά της σήμανε την έναρξη μιας 
νέας εποχής στον ναυτικό πόλεμο…8

Το υδροπλάνο «ΝΑΥΤΙΛΟΣ» με χειριστές 
τον Υπολοχαγό Μιχαήλ Μουτούση και τον 
Σημαιοφόρο Αριστείδη Μωραϊτίνη εκτελούσε 
αναγνωριστικές πτήσεις, εντοπίζοντας τις 
οθωμανικές μονάδες και χαρτογραφώντας τις 
βάσεις του εχθρού εγγύς των Δαρδανελίων. 
Στις 24 Ιανουαρίου 1913 εντόπισε ένα 
μεγάλο τμήμα του οθωμανικού στόλου στον 
ναύσταθμο του Ναγαρά, στην Προποντίδα. 
Ως απάντηση στα καταιγιστικά πυρά των 
Οθωμανών, ο Μωραϊτίνης έριξε τέσσερις 

7 Παΐζης-Παραδέλης Κ., Πλοία του Πολεμικού Ναυτικού, ό.π., 
σελ.52 

8 Στο ίδιο

Ναυμαχία της Λήμνου
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χειροβομβίδες σκοτώνοντας είκοσι (20) 
ναύτες ενός μεταγωγικού. Κατά την επιστροφή 
στη Λήμνο, και λόγω μηχανικής βλάβης, 
προσθαλασσώθηκε και ρυμουλκήθηκε από το 
αντιτορπιλικό «ΒΕΛΟΣ». Η πρώτη επιχείρηση 
ναυτικής συνεργασίας και βομβαρδισμού 
εχθρικού ναυστάθμου ήταν γεγονός…9

Δίδαγμα τρίτο: διοικητική μέριμνα, η 
αρχή της επιτυχίας.

Με την κατάληψη της Λήμνου, ο 
Κουντουριώτης χρησιμοποίησε τον όρμο 
του Μούδρου ως προκεχωρημένη βάση 
επιχειρήσεων. Με αυτόν το τρόπο είχε την 
δυνατότητα άμεσης υποστήριξης των πλοίων 
που επιχειρούσαν στα Δαρδανέλια με τρόφιμα, 
πόσιμο νερό, άνθρακα και αναπλήρωση 
πυρομαχικών (από το βοηθητικό «ΚΑΝΑΡΗΣ»), 
παράλληλα με μικρές επισκευαστικές 
δυνατότητες. Μαζί λοιπόν με το επιθετικό 
πνεύμα υπήρχε και η κατάλληλη μέριμνα για 
συνεχή αναπλήρωση υλικού, καυσίμου και 
όπλων, καθιστώντας τον στόλο πάντοτε έτοιμο 
για να επιτελέσει την αποστολή του.

Δίδαγμα τέταρτο: προσήλωση στον σκοπό 
(ή αλλιώς: μην τσιμπάς το «δόλωμα»).

Πριν την ναυμαχία της Λήμνου το θωρηκτό 
«ΧΑΜΙΔΙΕ» βγήκε από τα Στενά κινούμενο με 

9 Παγουλάτος Ι., ό.π.

νότιες πορείες στο Αιγαίο. Ο Κουντουριώτης δεν 
έστειλε καμία μεγάλη μονάδα (θωρηκτό) προς 
καταδίωξή του, παρά μόνο δυο αντιτορπιλικά10. 
Παρά τις εκκλήσεις από την Αθήνα και τη βύθιση 
του βοηθητικού «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ» στη Σύρο, ο 
«ΑΒΕΡΩΦ» και ο κύριος όγκος του στόλου 
παρέμεινε στα Στενά. Αποστολή τους παρέμενε 
η εξασφάλιση του θαλασσίου ελέγχου του 
Αιγαίου, και αυτό μεταφραζόταν είτε στον 
αποκλεισμό του οθωμανικού στόλου στα 
Στενά, είτε στην κατανίκησή του σε ναυμαχία. 
Συνεπώς, το «στρατήγημα» του «ΧΑΜΙΔΙΕ» δεν 
πέτυχε. Η επιβεβαίωση της ορθής κρίσης του 
Κουντουριώτη ήρθε μερικές ώρες αργότερα, 
όταν υπό την κάλυψη του σκότους προσέγγισε 
τη Λήμνο. Η ομώνυμη ναυμαχία μόλις άρχιζε…

Δίδαγμα πέμπτο: πληροφορίες, το ήμισυ 
της νίκης.

Όταν κατελήφθη η Λήμνος και 
δημιουργήθηκε η προκεχωρημένη βάση του 
Μούδρου, τα μικρότερα πλοία του στόλου 
(αντιτορπιλικά, τορπιλοβόλα, υποβρύχιο 
«ΔΕΛΦΙΝ») και το υδροπλάνο «ΝΑΥΤΙΛΟΣ» 
εκτελούσαν περιπολίες και επιτηρούσαν την 
περιοχή. Με αυτόν τον τρόπο συνέλεγαν 
πληροφορίες για τις κινήσεις οθωμανικών 
πλοίων και παρείχαν έγκαιρη προειδοποίηση 
στον υπόλοιπο στόλο. Έτσι, όταν ο οθωμανικός 

10 Fotakis Z., Greek Naval Strategy and Policy, ό.π., σελ.50

Ναυμαχία της Έλλης
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στόλος βγήκε από τα Στενά, ο Ελληνικός ήταν 
ήδη σε θέση μάχης.

Δίδαγμα έκτο: Ηγεσία.
Η εμβληματική φυσιογνωμία του Ναυάρχου 

Κουντουριώτη δεν χρειάζεται περαιτέρω 
συστάσεις. Συνέλαβε όλο το σχέδιο δράσης του 
Ελληνικού στόλου, διέταξε την εκτέλεση των 
παράτολμων χειρισμών που έδωσαν την νίκη 
και κατάφερε να εμπνεύσει τα πληρώματά του 
με έναν συνδυασμό επιτελικής οξυδέρκειας 
και πίστης στις παραδόσεις του έθνους 
(θρησκεία, πατρίδα, απελευθέρωση των 
υπόδουλων Ελλήνων, κλπ). Δεν ήταν μόνος 
όμως. Πλαισιώθηκε από άξιους επιτελείς όπως 
ο κυβερνήτης του «ΑΒΕΡΩΦ», Αντιπλοίαρχος 
Δούσμανης, και άλλοι Αξιωματικοί 
που διακρίνονταν για τον συνδυασμό 
επιστημονικών γνώσεων, επιτελικών 
δεξιοτήτων και παράτολμου πνεύματος, 
όπως ο Υποπλοίαρχος Βότσης που βύθισε το 
θωρηκτό Φετίχ Μπουλέντ στην Θεσσαλονίκη, 
και ο Ανθυποπλοίαρχος Αργυρόπουλος που 
επανέλαβε το ίδιο κατόρθωμα βυθίζοντας μια 

οθωμανική κανονιοφόρο στο Αϊβαλί.

Δίδαγμα έβδομο: η νίκη κερδίζεται 
πρώτα στο πεδίο του ηθικού.

Τα Ελληνικά πληρώματα είχαν υψηλό ηθικό 
το οποίο τροφοδοτήθηκε από το παράδειγμα 
των ανωτέρω προσωπικοτήτων. Οι Αξιωματικοί 
αυτοί κατάφεραν να μιλήσουν στην ψυχή των 
πληρωμάτων τους και να τους πείσουν ότι 
είναι άξια να νικήσουν τον εχθρό. Παράλληλα 
είχαμε και την καταρράκωση του οθωμανικού 
ηθικού. Ο Κουντουριώτης κινήθηκε επιδέξια 
στον τομέα των ψυχολογικών επιχειρήσεων. Το 
τηλεγράφημα προς τον Οθωμανό ναύαρχο για 
προσφορά γαιάνθρακα προκειμένου να βγει και 
να αναμετρηθεί με τον Ελληνικό στόλο, είναι ένα 
χαρακτηριστικό παράδειγμα. Η παρουσία νέων 
σύγχρονων (για την εποχή) μονάδων όπως το 
«ΑΒΕΡΩΦ», το «ΔΕΛΦΙΝ» και ο «ΝΑΥΤΙΛΟΣ», 
επέδρασαν καταλυτικά στην πτώση του.

Αυτά ήταν μόνο το επιστέγασμα. Η τόλμη και 
η ανδρεία αξιωματικών και πληρωμάτων ήταν 
η χαριστική βολή στο ηθικό του οθωμανικού 
ναυτικού. Δυο λαμπρά παραδείγματα τέτοιας 

Ο Κουντουριώτης συγχαίρει το πλήρωμα του «ΑΒΕΡΩΦ» μετά τη ναυμαχία της Λήμνου (από επιστολικό δελτάριο της 
εποχής)
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ανδρείας δεσπόζουν:
Ο Υποπλοίαρχος Νικόλαος Βότσης, 

κυβερνήτης του τορπιλοβόλου Τ-11 εισήλθε 
στο φρουρούμενο λιμάνι της Θεσσαλονίκης 
χωρίς να γίνει αντιληπτός και βύθισε το 
θωρηκτό «ΦΕΤΙΧ-Ι-ΜΠΟΥΛΕΝΤ» διαφεύγοντας 
χωρίς καμία απώλεια. Ο ψύχραιμος 
υπολογισμός του κινδύνου, η τόλμη και η 
αξιοποίηση των ντόπιων ψαράδων Μιχαήλ 
Κουφού και Νικολάου Βλαχόπουλου, έδωσαν 
στον Βότση μια θέση στο πάνθεον των ηρώων 
του Πολεμικού Ναυτικού11. 

Ο Υποπλοίαρχος Περικλής Αργυρόπουλος, 
κυβερνήτης του τορπιλοβόλου Τ-14, θέλησε 
να ακολουθήσει το παράδειγμα του συμμαθητή 
του από την ΣΝΔ και στις 8 Νοεμβρίου 1912 
τορπίλισε την κανονιοφόρο «TRABZON» στον 
λιμένα Κυδωνίων (Αϊβαλί), αφού πρώτα την 
κατέλαβε με το άγημα εμβολής του πλοίου 
του12.

Η δράση των ηγητόρων και των πλη-
ρωμάτων τους, που προήλθε από το υψηλό 
ηθικό τους, αποδεικνύει ότι ακόμα και αν 
η Ελλάδα είχε ηττηθεί στους Βαλκανικούς 

11 Μηχανή του Χρόνου, ‘«Ετορπιλίσαμεν επιτυχώς τουρκι-
κόν θωρηκτόν». Ο παράτολμος Νίκος Βότσης που ανατί-
ναξε το Φετχί Μπουλέ, πέθανε μόνος και πικραμένος στη 
Γαλλία’, προσβάσιμο στο < http://www.mixanitouxronou.
gr/etorpilisamen-epitichos-is-limena-thessalonikis-
tourkikon-thorikton-pliroma-ke-plion-imon-avlavi-o-
paratolmos-ipopliarchos-nikos-votsis-pou-anatinaxe-
to-fetchi-boule-pethane-monos-ke-pik/>, πρόσβαση 
21/12/19

12 Παΐζης-Παραδέλης Κ., Πλοία του Πολεμικού Ναυτικού, ό.π., 
σελ154

Πολέμους, θα είχε εξασφαλίσει ως ελάχιστο 
όφελος τον σεβασμό των αντιπάλων και της 
διεθνούς κοινής γνώμης για τον τρόπο με 
τον οποίο πολέμησαν: ως «παρά δύναµιν 
τολµηταί, παρὰ γνώµην κινδυνευταὶ 
καὶ ἐν τοῖς δεινοῖς εὐέλπιδες» 
(Θουκυδίδου 98. – Ἱστορίαι 1, 70).

Επίλογος
Έξυπνες τακτικές, αξιοποίηση του σχετικού 

πλεονεκτήματος, άσκηση πίεσης στον εχθρό, 
εκμετάλλευση της τεχνολογίας, επαρκής 
διοικητική μέριμνα, άγρυπνο μάτι πάνω από τον 
εχθρό, ηγεσία και υψηλό ηθικό. Αυτά ήταν τα 
σημεία στα οποία κρίθηκε η νίκη.

Οι καιροί για το «πέτρινο ακρωτήρι στην 
Μεσόγειο» (κατά τη φράση του Γ. Σεφέρη) 
φέρνουν γκρίζα σύννεφα και «φουσκωμένα» 
κύματα. Κι άλλες φορές ήρθε ο τόπος ετούτος 
αντιμέτωπος με τέτοιες μπόρες. Κάποιες από 
αυτές τις αντιμετώπισε, ενώ άλλες όχι. Είναι 
τα διδάγματα από τις πρώτες που πρέπει να 
αποτελούν οδηγό για την πορεία του κράτους 
στα ταραγμένα νερά των διεθνών σχέσεων. 
Υπήρξαν και στο παρελθόν οικονομικές κρίσεις, 
πολιτικές έριδες, ατυχείς αποφάσεις και 
δυσμενές ισοζύγιο ισχύος με τους εχθρούς μας. 
Τα παραπάνω διδάγματα, όμως, μας δείχνουν 
ότι υπήρχαν τα μέσα, οι άνθρωποι και ο τρόπος 
για να αντιμετωπίσουμε τις δυσκολίες. Καιρός 
είναι να ακολουθήσουμε το παράδειγμά τους…

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
Ο Πλωτάρχης Περικλής Σταμπουλής ΠΝ, γεννήθηκε στην Αθήνα το 1980 και μεγάλωσε 
στην Σαλαμίνα. Εισήχθη στην Σχολή Ναυτικών Δοκίμων το 1999 απ’ όπου αποφοίτησε το 
2003 με τον βαθμό του Σημαιοφόρου. Από το 2003 έως και το 2018 υπηρέτησε σε Φ/Γ 
ως Αξιωματικός Συνεννοήσεως, Αξιωματικός ΚΠΜ και Διευθυντής Επιχειρήσεων καθώς 
και σε ΠΤΜ ως Ύπαρχος. Από τον Σεπτέμβριο του 2018 υπηρετεί στον ΓΕΝ ως επιτελής 
του τμήματος Α5-Ι (προγραμματισμός εθνικών και διεθνών/πολυεθνικών ασκήσεων). Έχει 
αποφοιτήσει από όλα τα προβλεπόμενα για τον βαθμό του σχολεία καθώς και από την 
Ναυτική Σχολή Πολέμου με Άριστα. Έχει διδάξει σε σταδιοδρομικά σχολεία του ΠΝ (ΣΑΕΠ, 
σταδιοδρομικά σχολεία Επικελευστών και Ανθυπασπιστών). Είναι κάτοχος μεταπτυχιακού 
τίτλου (Master of Arts) στις Διεθνείς Σχέσεις και Στρατηγικές Σπουδές από το Πάντειο 
Πανεπιστήμιο (2010), και στις Διεθνείς Σχέσεις (Master en Relations Internationales) από 
το αγγλόφωνο μεταπτυχιακό πρόγραμμα του Γαλλικού Ιδρύματος Διπλωματικών και Στρα-
τηγικών Μελετών (CEDS). Ομιλεί Αγγλικά και Γερμανικά.



Η Βρετανία και η Γαλλία στη Μέση 
Ανατολή τον 19ο αιώνα

Τον 19ο αιώνα κυρίαρχο ρόλο στη Μέση 
Ανατολή διαδραμάτισαν δύο ευρωπαϊκές 
δυνάμεις, η Βρετανία και η Γαλλία. Στο 
πρώτο μισό του αιώνα το ενδιαφέρον τους 
για τις αραβικές επαρχίες της Οθωμανικής 
Αυτοκρατορίας εστιαζόταν κυρίως στο εμπόριο 
και τη βιοτεχνική παραγωγή. Σημειώθηκαν 
βέβαια μερικά κρούσματα εδαφικής επέκτασης, 
όπως της Γαλλίας στην Αλγερία το 1830 και 
της Βρετανίας στη νότια Αραβία (λιμάνι του 
Άντεν το 1839). Όμως, αυτή η ευρωπαϊκή 
προώθηση περιορίστηκε στις παρυφές της 
Οθωμανικής Αυτοκρατορίας· σκοπός της δεν 
ήταν να πλήξει την εδαφική της ακεραιότητα 
και την ανεξαρτησία της.

Μετά το 1850 η παρουσία των Αγγλογάλλων 
στη Μέση Ανατολή έγινε πιο αισθητή. Σε αυτό 
συνέβαλαν τα νέα μέσα μεταφοράς προσώπων 

και προϊόντων (σιδηρόδρομοι και ατμόπλοια), 
η επέκταση του μεταπρατικού εμπορίου, η 
διάνοιξη της διώρυγας του Σουέζ το 1867, η 
εξασθένιση της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας 
και η ενίσχυση της γερμανικής επιρροής σε 
αυτήν μετά το 1880. Το 1878 (συνθήκη του 
Βερολίνου) η Βρετανία ανέλαβε τον έλεγχο της 
Κύπρου, το 1882 κατέλαβε την Αίγυπτο και τη 
διώρυγα του Σουέζ και στα τέλη του αιώνα το 
Σουδάν. Με τις κατακτήσεις αυτές επιδίωκε να 
προασπίσει τις επικοινωνίες της προς την Ινδία, 
«το πιο λαμπρό πετράδι του αυτοκρατορικού 
στέμματος». Η Ινδία εισήγαγε το 40-45% 
των βρετανικών εξαγωγών βάμβακος και 
το ισοζύγιο των εξωτερικών πληρωμών 
της Βρετανίας εξαρτιόταν απόλυτα από το 
πλεόνασμα πληρωμών που παρείχε η μεγάλη 
ασιατική χώρα.

Η Γαλλία στράφηκε προς τη Συρία και τον 
Λίβανο, περιοχές με τις οποίες διατηρούσε 

ΟΙ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ 
ΤΟΥ Α΄ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ 

ΣΤΗ ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ

Αποτελεί μέρος από τα πρακτικά ημερίδων της Ελληνικής Επιτροπής Στρατιωτικής Ιστορίας (Ε.Ε.Σ.Ι.), Αθήνα 2019.
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στενούς δεσμούς από την εποχή των 
Σταυροφοριών, και το 1860 επενέβη στον 
Λίβανο, για να θέσει τους καθολικούς μαρωνίτες 
υπό την προστασία της. Τις επόμενες δεκαετίες 
η οικονομική και η πολιτιστική της επιρροή 
στην περιοχή αυξήθηκε με τη δημιουργία 
επιχειρήσεων, την κατασκευή σιδηροδρομικού 
δικτύου, την ίδρυση σχολείων, πανεπιστημίου 
στη Βηρυτό, νοσοκομείων και τη διάδοση της 
γαλλικής γλώσσας.

Η Παλαιστίνη βρισκόταν στη σφαίρα 
επιρροής της Βρετανίας. Το βρετανικό 
προξενείο στην Ιερουσαλήμ ήταν το πρώτο 
ευρωπαϊκό προξενείο που ιδρύθηκε στην πόλη 
(με πρωτοβουλία του Λόρδου Πάλμερστον 
το 1838). Ένας από τους πρωταρχικούς του 
στόχους ήταν η προστασία των Εβραίων. Τη 
στιγμή που η Γαλλία επηρέαζε τους καθολικούς 
χριστιανούς και η Ρωσία τους ορθόδοξους 
χριστιανούς, η Βρετανία βρήκε τους δικούς 
της προστατευόμενους στο πρόσωπο των 
Εβραίων. Οι σχέσεις της με την εβραϊκή 
κοινότητα στην Παλαιστίνη έγιναν ιδιαίτερα 
στενές επί προξενείας Τζαίημς Φιν (James Fin) 
(1845-1862). Η υποστήριξη του Πάλμερστον 
στους Εβραίους οφειλόταν στην πεποίθηση ότι 
η παρουσία τους στην Παλαιστίνη θα βοηθούσε 
τον Οθωμανό σουλτάνο να εδραιώσει την 
εξουσία του στην ευρύτερη περιοχή της Συρίας 
μετά την αποχώρηση του επικίνδυνου για τα 
οθωμανικά –και τα βρετανικά– συμφέροντα 
στην περιοχή Μεχμέτ Αλή της Αιγύπτου.1

Στις παραμονές του Μεγάλου Πολέμου η 
θέση της Βρετανίας στη Μέση Ανατολή έγινε 
επισφαλής. Παρά τις παραινέσεις της προς 
τους Νεότουρκους να μείνουν ουδέτεροι, αυτοί 
προτίμησαν για διάφορους λόγους να εισέλθουν 
στον πόλεμο στο πλευρό της Γερμανίας. Πρώτα 
απ’ όλα πιέζονταν από την Αυστρία, η οποία 
διεκδικούσε με αξιώσεις τον βαλκανικό χώρο 
σε βάρος των οθωμανικών επιδιώξεων. 
Έπειτα, είχαν απόλυτη εμπιστοσύνη στη 
στρατιωτική υπεροχή της Γερμανίας και στην 
ικανότητά της να κερδίσει γρήγορα τον πόλεμο. 
Παράλληλα, η σύγκρουση τούς πρόσφερε την 
ευκαιρία να σπάσουν τα δεσμά της αγγλο-

1 P. J. Cain – A. G. Hopkins, British Imperialism: Innovation and 
Expansion, 1688-1914, London 1993. R. Aldrich, Greater 
France. A History of French Overseas Expansion, London 
1996.

γαλλικής εξάρτησης, να αντεκδικηθούν 
ιστορικά τη Ρωσία και να ελέγξουν απόλυτα 
τους πληθυσμούς της Ανατολίας μέσω του 
εξισλαμισμού-εκτουρκισμού τους. Έτσι, την 
περίοδο 1915-1919 δεν δίστασαν να προβούν 
σε ένα από τα μεγαλύτερα εγκλήματα στη 
νεότερη εποχή: στη γενοκτονία περισσότερων 
από ένα εκατομμύριο Αρμενίων.

H αλληλογραφία Χουσεΐν-ΜακΜάον
Όταν τον Οκτώβριο του 1914 το νεοτουρκικό 

καθεστώς συμμάχησε με τη Γερμανία, η 
Βρετανία αντέδρασε άμεσα. Αναγνώρισε το 
Κουβέιτ ως ανεξάρτητο κράτος υπό τη δική 
της προστασία, προσάρτησε την Κύπρο και 
κατέστησε την Αίγυπτο προτεκτοράτο. Επίσης, 
φρόντισε να αποσπάσει την υποστήριξη 
των Αράβων. Έτσι, ο λόρδος Κίτσενερ (Lord 
Kitchener), Υπουργός Πολέμου, υποσχέθηκε 
στον σαρίφη Χουσεΐν (Hussein) της Χετζάζης 
ότι, αν οι Άραβες πολεμούσαν εναντίον των 
Τούρκων, η Βρετανία θα τον βοηθούσε και, 
σε περίπτωση που ανακηρυσσόταν χαλίφης, 
θα τον αναγνώριζε. Ο Χουσεΐν, γνωρίζοντας 
την ισχύ των Τούρκων και θεωρώντας πιθανή 
τη νίκη των Κεντρικών Δυνάμεων, απέφυγε 
να πάρει θέση με πρόφαση το θρησκευτικό 
του αξίωμα και την πολιτική κατάσταση στη 
Χετζάζη.

Έως το καλοκαίρι του 1915 οι ισορροπίες 
στη Μέση Ανατολή είχαν αλλάξει. Οι Αγγλο-
Γάλλοι είχαν αποβιβαστεί στη χερσόνησο της 
Καλλίπολης και οι Άραβες εθνικιστές πίεζαν 
για εξέγερση στη Συρία. Ο Χουσεΐν ήθελε, 
πριν αναλάβει την ηγεσία μιας «εθνικής» 
εξέγερσης, να αποσπάσει τη γραπτή δέσμευση 
των Βρετανών για την ίδρυση ανεξάρτητου 
αραβικού κράτους (όχι μόνο χαλιφάτου), που 
θα ένωνε τη Συρία με το Ιράκ και την αραβική 
χερσόνησο. Από τον Ιούλιο του 1915 ως τον 
Ιανουάριο του 1916 αντάλλαξε με τον Χένρυ 
ΜακΜάον (Henry MacMahon), ύπατο αρμοστή 
στην Αίγυπτο, δέκα επιστολές με αντικείμενο 
συζήτησης τη στάση των Βρετανών σε 
περίπτωση αραβο-τουρκικού πολέμου. Ο 
σαρίφης δεσμεύτηκε να αποκηρύξει ανοιχτά 
τους Τούρκους ως εχθρούς του Ισλάμ και 
να κινηθεί εναντίον τους, ενώ ο ΜακΜάον 
τάχθηκε υπέρ της ίδρυσης ενός μεγάλου 
αραβικού κράτους, αποφεύγοντας όμως να 
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προσδιορίσει με σαφήνεια τα όριά του. Αυτό 
το έκανε εσκεμμένα, γιατί την εποχή εκείνη 
Βρετανοί και Γάλλοι διαπραγματεύονταν τον 
διαμελισμό της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας σε 
σφαίρες επιρροής. Σύμφωνα με τον ΜακΜάον, 
εκτός των ορίων του αραβικού χαλιφάτου θα 
έμεναν οι βόρειες επαρχίες της Μερσίνας και 
της Αλεξανδρέτας και «τμήματα της Συρίας που 
βρίσκονται δυτικά των επαρχιών της Δαμασκού, 
Χαμάς, Χομς και Χαλεπίου» (επιστολή της 24ης 
Οκτωβρίου 1915). Αυτές ήταν περιοχές που 
διεκδικούσε η Γαλλία.

Η αλληλογραφία Χουσεΐν-ΜακΜάον 
εξακολουθεί και σήμερα να προκαλεί ζωηρή 
συζήτηση σε ιστορικούς της περιόδου. Τι 
ακριβώς προσέφερε η Βρετανία στους Άραβες; 
Tι σχεδίαζε για την Παλαιστίνη; Ήταν οι 
υποσχέσεις του ΜακΜάον δεσμευτικές; Μετά 
το τέλος του πολέμου η Βρετανία προσπάθησε 
να δικαιολογήσει τη στάση της, ισχυριζόμενη 
πως: η αλληλογραφία δεν αποτελούσε επίσημη 
συμφωνία, ποτέ δεν ολοκληρώθηκε και δεν 
ήταν δεσμευτική γι’ αυτήν· και η Παλαιστίνη 
ήταν τμήμα της δυτικής Συρίας (δυτικά του 
βιλαετιού της Δαμασκού), που είχε εξαιρεθεί 
από τη συμφωνία Χουσεΐν-ΜακΜάον. Η 
αλήθεια είναι ότι η αλληλογραφία ήταν 
μόνο μια γενική διακήρυξη προθέσεων, ένα 
τέχνασμα για να αποσπάσει η Βρετανία την 
υποστήριξη του σαρίφη, χωρίς να θίξει τα 
γαλλικά συμφέροντα στην περιοχή. Δεν υπήρξε 
ποτέ επίσημη συμφωνία – όπως υπήρξε με 
τον Μουμπάρακ (Mubarak) του Κουβέιτ το 
1899, τον Ιμπν Σαούντ (Ibn Saud) της Αραβίας 
το 1915 και τον σεΐχη του Κατάρ Αμπντάλα 
(Abdalla) το 1916. Αυτό όμως δεν μειώνει την 
αξία που της απέδωσαν οι Άραβες. Επιπλέον, η 
Παλαιστίνη βρίσκεται νότια και όχι δυτικά των 
περιοχών που είχαν εξαιρεθεί. Ο ΜακΜάον σε 
επιστολή του στους Times του Λονδίνου (23 
Ιουλίου 1937) επισήμανε ότι στην υπόσχεσή 
του «δεν περιλάμβανε την Παλαιστίνη, γεγονός 
που έγινε πλήρως κατανοητό από τον Χουσεΐν». 
Αυτό δεν φαίνεται να αληθεύει. Ο Χουσεΐν και η 
οικογένειά του είχαν μείνει με την εντύπωση ότι 
η Παλαιστίνη ήταν στην υποσχόμενη περιοχή. 
Ανεξάρτητα από τις πραγματικές προθέσεις 
των Βρετανών σημασία έχει ότι οι υποσχέσεις 
τους τροφοδότησαν το «μεγαλοϊδεατισμό» του 
Χουσεΐν και αργότερα εξήψαν τη φαντασία 

των Αράβων εθνικιστών, δημιουργώντας μια 
διαρκή πηγή αντεγκλήσεων και διενέξεων 
ανάμεσα στα αραβικά κράτη και ανάμεσα στους 
Άραβες και τη Δύση.

Στο μεταξύ, στη Μέση Ανατολή εξελίσσονταν 
οι πολεμικές  επιχειρήσεις.

Στην Καλλίπολη οι Αγγλο-Γάλλοι συνέχιζαν 
τις προσπάθειες για απόβαση με σκοπό την 
προέλαση προς την Κωνσταντινούπολη και 
την εξασφάλιση θαλάσσιας διόδου προς τη 
Ρωσία. Όμως, στα τέλη του 1915 αποφάσισαν 
να αποσυρθούν, έχοντας υποστεί τρομακτικές 
απώλειες από τους Οθωμανούς και τους 
Γερμανούς. Στη Χετζάζη της Αραβίας ο Χουσεΐν 
προχωρούσε προς τη Δαμασκό με τη βοήθεια 
Άγγλων αξιωματικών, ανάμεσα στους οποίους 
ήταν ο περίφημος Τόμας Έντουαρντ Λόρενς 
(Thomas Edward Lawrence) (Λόρενς της 
Αραβίας). Ο Λόρενς ξεσήκωνε τους Άραβες, 
οργάνωνε τις επιθέσεις τους και συμμετείχε 
στις επιχειρήσεις με απαράμιλλο σθένος. Σε 
πολιτικό επίπεδο υποστήριζε τη συνεννόηση 
μεταξύ των αραβικών λαών, καθώς και την 
απόδοση των εδαφών της Μέσης Ανατολής σε 
αυτούς, προκειμένου να δημιουργήσουν δικά 
τους αυτοδιοικούμενα κράτη. Τον Οκτώβριο 
του 1918 ο Αραβικός Στρατός υπό την ηγεσία 
του εισήλθε νικητής στη Δαμασκό.2

Η συμφωνία Σάικς-Πικό
Από το φθινόπωρο του 1915 η Βρετανία 

και η Γαλλία άρχισαν να επικεντρώνουν το 
ενδιαφέρον τους στη μεταξύ τους εδαφική 
διανομή της καταρρέουσας Οθωμανικής 
Αυτοκρατορίας. Διαπραγματευτές της διανομής 
ορίστηκαν οι Μαρκ Σάικς (Mark Sykes) και 
Φρανσουά Zωρζ-Πικό (François Georges-
Picot). Μετά από πολύμηνες διαβουλεύσεις 
κατέληξαν τον Μάιο του 1916, με την έγκριση 
της τσαρικής κυβέρνησης, στην ακόλουθη 
(μυστική) συμφωνία:
•	 «Η Γαλλία θα έθετε υπό τον έλεγχό της την 

Κιλικία, το παραλιακό τμήμα της Συρίας, τον 
Λίβανο και θα αποκτούσε σφαίρα επιρροής 
ανατολικότερα προς τη Μοσούλη·

•	 Η Βρετανία θα κυριαρχούσε στις επαρχίες 

2 Για την αλληλογραφία Χουσεΐν-ΜακΜάον, βλ. Ε. Kedourie, In the 
Anglo-Arab Labyrinth: The McMahon-Husayn Correspondence 
and its Interpretations, 1914-1939, Cambridge 1976.
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της Βαγδάτης και της Βασόρας στο Ιράκ και 
στα λιμάνια της Άκρας και της Χάιφας στην 
Παλαιστίνη. Στη δική της σφαίρα επιρροής 
θα εντασσόταν το νότιο τμήμα της Εγγύς 
Ανατολής·

•	 Στις σφαίρες επιρροής των δύο ευρωπαϊκών 
δυνάμεων θα δημιουργούνταν ανεξάρτητο 
αραβικό κράτος ή συνομοσπονδία 
αραβικών κρατών·

•	 Το μεγαλύτερο τμήμα της Παλαιστίνης 
δυτικά του Ιορδάνη ποταμού και νότια 
μέχρι την πόλη της Γάζας θα τελούσε υπό 
διεθνή διοίκηση, η μορφή της οποίας θα 
καθοριζόταν μετά από διαβουλεύσεις με 
τη Ρωσία και τον Χουσεΐν».

Η συμφωνία Σάικς-Πικό ήταν μια 
αποτυχημένη προσπάθεια των Βρετανών 
να συμβιβάσουν τις πρόσφατες υποσχέσεις 
τους στους Άραβες με τα συμφέροντα της 
συμμάχου Γαλλίας. Ήταν αποτυχημένη, γιατί 
το μοναδικό κοινό σημείο της συμφωνίας με 
την αλληλογραφία Χουσεΐν-ΜακΜάον ήταν η 
υπόσχεση για δημιουργία αραβικού κράτους. 
Ενώ η αλληλογραφία περιλάμβανε το Ιράκ στο 
αραβικό κράτος, η συμφωνία Σάικς-Πικό το 
απέκλειε· η συμφωνία χώριζε την ανεξάρτητη 
αραβική επικράτεια σε σφαίρες επιρροής. 
Στην αλληλογραφία, αυτό δεν γινόταν, αν 
και ο ΜακΜάον είχε τονίσει ότι η Βρετανία 
θα προσέφερε βοήθεια και συμβουλές στο 
αραβικό κράτος ενώ, η αλληλογραφία δεν 
αναφερόταν στη Χάιφα και την Άκρα, η 
συμφωνία παραχωρούσε αυτές τις περιοχές 
στους Βρετανούς· η αλληλογραφία δεν έκανε 
σαφή λόγο για την Παλαιστίνη, ενώ η συμφωνία 
την έθετε υπό διεθνή έλεγχο.

Η διακήρυξη Μπάλφουρ
Στις αρχές του 1917 Βρετανοί αξιωματούχοι 

στη νεοσύστατη κυβέρνηση του Ντέηβιντ 
Λόυντ Τζορτζ (David Lloyd Georges) (Σάικς, 
Ρόναλντ Γκράχαμ (Ronald Graham), Χέρμπερτ 
Σάμιουελ (Herbert Samuel) κ.ά.) και Εβραίοι της 
Βρετανικής Σιωνιστικής Ομοσπονδίας (ο Χαΐμ 
Βάιτσμαν (Chaim Weizmann), ο δημοσιογράφος 
από τη Ρωσία Νάχουμ Σοκόλοφ (Nahoum 
Sokolov) κ.ά.) άρχισαν διαπραγματεύσεις 
για το ενδεχόμενο ίδρυσης εβραϊκής εστίας 
στην Παλαιστίνη. Την πρωτοβουλία φαίνεται 

ότι την πήραν οι σιωνιστές, που την εποχή 
εκείνη ήταν δυσαρεστημένοι με την κριτική 
που δέχονταν από Εβραίους και Βρετανούς 
αντισιωνιστές (Ντέηβιντ Αλεξάντερ (David 
Alexander), πρόεδρος του Συμβουλίου των 
Βρετανών-Εβραίων, Κλόουντ Μοντεφιόρε 
(Claude Montefiore), πρόεδρος του Αγγλο-
Εβραϊκού Συνδέσμου, Έντγουιν Μονταγκού 
(Edwin Montagu), Υπουργός για τα θέματα 
της Ινδίας κ.ά.). Στις 16 Ιουλίου 1917 ο 
Βάιτσμαν, ο λόρδος Ουόλτερ Ρότσιλντ (Lord 
Walter Rothschild) και ο Γκράχαμ συνάντησαν 
τον Υπουργό Εξωτερικών Άρθουρ Τζέιμς 
Μπάλφουρ (Arthur James Balfour) (1848-
1930)3 και του επισήμαναν ότι ήταν καιρός 
η βρετανική κυβέρνηση να δηλώσει την 
υποστήριξή της στον σιωνισμό. Ο Μπάλφουρ 
συμφώνησε και ζήτησε από τον Βάιτσμαν να 
του ετοιμάσει μια διακήρυξη. Η Σιωνιστική 
Ομοσπονδία επεξεργάστηκε το κείμενο και ο 
Ρότσιλντ το παρέδωσε στον Μπάλφουρ στις 18  
Ιουλίου.  Αφού  συζητήθηκε  στο  υπουργικό  
(πολεμικό)  συμβούλιο και τροποποιήθηκε, 
δημοσιεύτηκε στις 2 Νοεμβρίου 1917, μετά 
την αμερικανική έγκριση (16 Οκτωβρίου), με 
τη μορφή διακήρυξης του Μπάλφουρ προς 
τον λόρδο. Η διακήρυξη επικυρώθηκε από τις 
συμμαχικές δυνάμεις στις διασκέψεις του Σαν 
Ρέμο και των Σεβρών το 1920 και έλαβε νομική 
υπόσταση, όταν ενσωματώθηκε στο κείμενο 
της Κοινωνίας των Εθνών για τη βρετανική 
Εντολή στην Παλαιστίνη τον Ιούλιο του 1922.

Με τη διακήρυξη αυτήν η Βρετανία επιδίωκε 
να κερδίσει την εύνοια των σιωνιστών της 
Ρωσίας και των ΗΠΑ, για να πιέσουν την 
πρώτη χώρα να παραμείνει στον πόλεμο (την 
ίδια περίοδο η Ρωσία ταλανιζόταν από την 
επανάσταση) και τη δεύτερη να παίξει πιο 
ενεργό ρόλο σε αυτόν. 4 Είναι επίσης πιθανόν 
να ήθελε να προκαταλάβει τους Γερμανούς, 
οι οποίοι το καλοκαίρι του 1917 ανέλαβαν 
μεσολαβητικό ρόλο ανάμεσα στις ευρωπαϊκές 
σιωνιστικές οργανώσεις και τους Οθωμανούς 

3 Μπάλφουρ (1848-1930): από το 1874 Βουλευτής του 
Συντηρητικού Κόμματος, Πρωθυπουργός το 1902-1905, 
Υπουργός Εξωτερικών το 1916-1919. Δημοσίευσε αξιόλογο 
επιστημονικό και φιλοσοφικό έργο.

4 Τελικά ούτε το ένα συνέβη ούτε το άλλο. Οι ΗΠΑ εισήλθαν 
στον πόλεμο μόλις τον Απρίλιο του 1917, ενώ η Ρωσία απο-
χώρησε από αυτόν με τη συνθήκη του Μπρεστ-Λιτόβσκ τον 
Μάρτιο του 1918.
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για την ίδρυση εβραϊκής εστίας στην Παλαιστίνη. 
Η κυριότερη αιτία της διακήρυξης φαίνεται ότι 
ήταν η επιθυμία των Βρετανών να μετατρέψουν 
το προβλεπόμενο από τη συμφωνία Σάικς-Πικό 
διεθνές καθεστώς στην Παλαιστίνη, σε δική 
τους απόλυτη κυριαρχία μέσω του σιωνιστικού 
παράγοντα. Η Παλαιστίνη εθεωρείτο απόλυτα 
απαραίτητη για τη διασφάλιση των βρετανικών 
συμφερόντων στην Αίγυπτο και της ισορροπίας 
ισχύος με τη Γαλλία στη Μέση Ανατολή.

Οι σιωνιστές προτιμούσαν τη βρετανική 
κηδεμονία από τη διεθνή (συμφωνία Σάικς-
Πικό) και γι’ αυτό τόνιζαν τον εν δυνάμει 
ρόλο τους ως προστάτες των βρετανικών 
συμφερόντων στη Μέση Ανατολή. Τη στιγμή 
που ο Μπάλφουρ υποσχόταν στους Εβραίους 
εθνική εστία, ο Βάιτσμαν έγραφε σε επιστολή 
του στην εφημερίδα Manchester Guardian 
ότι «αν η Παλαιστίνη περιλαμβανόταν στη 
βρετανική σφαίρα επιρροής και οι Βρετανοί 
ενθάρρυναν τον εποικισμό των Εβραίων, θα 
μπορούσαμε σε είκοσι με τριάντα χρόνια να 
έχουμε εκεί δύο εκατομμύρια Εβραίους ή και 
περισσότερους. Αυτοί θα αποτελούσαν μια 
πολύ αποτελεσματική φρουρά της διώρυγας 
του Σουέζ».

Την ανάγκη να περιέλθει η Παλαιστίνη 
υπό βρετανικό έλεγχο υποστήριζε με ζήλο ο 
Ρόμπερτ Σέσιλ (Robert Cecil), Υφυπουργός 
Εξωτερικών, και ο εβραϊκής καταγωγής 
Υπουργός Εσωτερικών Σάμιουελ. Ο πρώτος 
ήταν υπέρμαχος της εβραϊκής εστίας στην 
Παλαιστίνη και τη θεωρούσε τόσο σημαντική 
όσο ήταν η Κοινωνία των Εθνών, στην ίδρυση 
της οποίας είχε συμβάλει. Ο δεύτερος τον 
Ιανουάριο και τον Μάρτιο του 1915 παρουσίασε 
στο υπουργικό συμβούλιο μνημόνιο για τη 
δημιουργία βρετανικού προτεκτοράτου στην 
Παλαιστίνη, όπου οι Εβραίοι θα μπορούσαν 
να μεταναστεύσουν και να εγκατασταθούν. 
Η Βρετανία θα εξασφάλιζε στην περιοχή 
την κυριαρχία της και οι Εβραίοι της Ρωσίας 
θα έβρισκαν εκεί ένα ασφαλές καταφύγιο. 
Τις απόψεις αυτές δεν συμμεριζόταν ο τότε 
Πρωθυπουργός Χέρμπερτ Χένρυ Άσκουιθ 
(Herbert Henry Asquith), αλλά οι Μπάλφουρ 
και Λόυντ Τζορτζ τις έπαιρναν σοβαρά υπόψη 
τους.

Η υπόσχεση των Βρετανών στους σιωνιστές 
μιας γης που ανήκε σε άλλους αποτελεί 

ένα από τα πιο χαρακτηριστικά κείμενα 
της αποικιοκρατίας στη σύγχρονη ιστορία. 
Δημοσιεύτηκε πριν ακόμα ο Βρετανικός Στρατός 
καταλάβει ολόκληρη την Παλαιστίνη, ενώ οι 
αραβικές δυνάμεις πολεμούσαν στο πλευρό των 
Συμμάχων, κατά παράβαση των συμφωνιών 
Χουσεΐν- ΜακΜάον, σε πλήρη αντίθεση με 
την αρχή της αυτοδιάθεσης, που προωθούσε 
τότε ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Γούντροου Ουίλσον 
(Woodrow Wilson), και με πλήρη αδιαφορία 
για τη θέληση και τα δικαιώματα των 
Παλαιστινίων Αράβων, οι οποίοι στη Διακήρυξη 
αποκαλούνται απλά «μη-εβραϊκές κοινότητες». 
Επιπλέον, η Βρετανία δεν είχε καμία επίσημα 
αναγνωρισμένη δικαιοδοσία στην Παλαιστίνη, 
ώστε να παραχωρήσει δικαιώματα, πολιτικά ή 
εδαφικά, σε έναν λαό εις βάρος ενός άλλου. Η 
υπόσχεσή της στους σιωνιστές ήταν λοιπόν όχι 
μόνο άδικη, αλλά προπάντων παράνομη.

Αξίζει, επίσης, να υπογραμμίσουμε ότι η 
υπόσχεση της Βρετανίας στους Εβραίους για 
εθνική εστία στην Παλαιστίνη δεν σήμαινε 
ότι (ολόκληρη) η Παλαιστίνη θα γινόταν 
εβραϊκή εθνική εστία ή ότι θα ιδρυόταν 
σε αυτήν ανεξάρτητο εβραϊκό κράτος. Ο 
Μπάλφουρ και ο Λόυντ Τζορτζ δεν απέκλειαν 
την ίδρυση εβραϊκού κράτους, αλλά την 
προσδιόριζαν χρονικά στο απώτερο μέλλον. 
Στα απομνημονεύματά του ο Λόυντ Τζόρτζ 
προσδιορίζει την

«εβραϊκή εστία» ως «ένα πραγματικό 
κέντρο εθνικού πολιτισμού και εστία εθνικής 
ζωής» και προσθέτει: «Δεν υπάρχει αμφιβολία 
για το τι σκεπτόταν τότε το πολεμικό υπουργικό 
συμβούλιο. Δεν πίστευε ότι ένα εβραϊκό κράτος 
έπρεπε να προέλθει αμέσως από τη Συνθήκη 
Ειρήνης χωρίς αναφορά στην επιθυμία της 
πλειονότητας των κατοίκων. Από την άλλη 
πλευρά, έπαιρνε σοβαρά υπόψη του ότι, όταν 
η Παλαιστίνη θα βρισκόταν στη διαδικασία της 
αυτοδιοίκησης, αν οι Εβραίοι υπερτερούσαν 
πληθυσμιακά στην Παλαιστίνη, τότε η 
Παλαιστίνη θα γινόταν εβραϊκή Κοινοπολιτεία».

Ανεξάρτητα από το νόημα της φράσης 
«εθνική εστία» η διακήρυξη Μπάλφουρ 
άνοιξε τον δρόμο για την ανατροπή των 
δημογραφικών δεδομένων στην Παλαιστίνη, 
δημιουργώντας ουσιαστικά αυτό που 
ονομάζουμε «παλαιστινιακό ζήτημα»: η 
μικρή και εύθραυστη εβραϊκή κοινότητα στην 
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Παλαιστίνη μεταβλήθηκε εν μία νυκτί σε ισχυρή 
εθνική μειονότητα, της οποίας η γλώσσα, η 
θρησκεία και οι θεσμοί έλαβαν τη νόμιμη 
αναγνώριση και την προστασία της Βρετανικής 
Αυτοκρατορίας. Οι σιωνιστές μπορούσαν στο 
εξής ανενόχλητοι να καταστήσουν, σύμφωνα 
με φράση του Βάιτσμαν, την «Παλαιστίνη τόσο 
εβραϊκή, όσο αγγλική είναι η Αγγλία». Αντίθετα, 
οι Άραβες βρέθηκαν σε μειονεκτική θέση, αφού 
η διακήρυξη δεν έκανε καμία αναφορά στα 
εθνικά και πολιτικά τους δικαιώματα, μολονότι 
αποτελούσαν τη μεγάλη πλειοψηφία του 
συνολικού πληθυσμού της Παλαιστίνης.

Αρχικά οι Παλαιστίνιοι Άραβες δεν 
έδωσαν τη δέουσα σημασία στο περιεχόμενο 
της διακήρυξης, θεωρώντας την άλλη μια 
μη δεσμευτική και αόριστη υπόσχεση των 
Βρετανών. Το ενδιαφέρον τους εστιαζόταν στη 
δική τους εθνική αυτοδιάθεση. Η ελπίδα τους 
ότι θα την πετύχαιναν στηριζόταν: στην αγγλο-
γαλλική διακήρυξη της στρατιωτικής διοίκησης 
Μέσης Ανατολής της 7ης Νοεμβρίου 1918 
για «απόλυτη και οριστική απελευθέρωση των 
υπό οθωμανικό ζυγό λαών και εγκαθίδρυση 
εθνικών κυβερνήσεων με εξουσίες που θα 
προέρχονταν από την πρωτοβουλία και την 
ελεύθερη βούληση των γηγενών πληθυσμών»· 
στη διακήρυξη του προέδρου Ουίλσον για το 
δικαίωμα αυτοδιάθεσης των λαών (Ιανουάριος 
του 1918) και στο πόρισμα της αμερικανικής 
επιτροπής έρευνας Κινγκ-Κρέιν (King-Crane 
Commission of Inquiry, Αύγουστος του 
1919), σύμφωνα με το οποίο, «η εβραϊκή 
μετανάστευση πρέπει οριστικά να περιοριστεί 
και το πρόγραμμα μετατροπής της Παλαιστίνης 
σε εβραϊκή κοινοπολιτεία να εγκαταλειφθεί»· και 
στη σύμβαση της Κοινωνίας των Εθνών, άρθρο 
22 (για το σύστημα των Εντολών), παράγραφος 
4: «ορισμένες κοινότητες που πρώτα ανήκαν 
στην τουρκική αυτοκρατορία έχουν φτάσει ένα 
επίπεδο ανάπτυξης, που τους δίνει το δικαίωμα 
να λειτουργήσουν ως ανεξάρτητα έθνη με 
όρο τη διοικητική συμβουλή και βοήθεια από 
μια εντολοδόχο Δύναμη, έως ότου μπορέσουν 
να στηριχθούν στις δικές τους δυνάμεις. Οι 
επιθυμίες αυτών των κοινοτήτων πρέπει να 
ληφθούν υπόψη στην επιλογή της Εντολής».

Τελικά, η ελπίδα των Παλαιστινίων Αράβων 
για εθνική αυτοδιάθεση αποδείχθηκε μάταιη. 
Η αγγλο-γαλλική διακήρυξη ήταν γενική και 

δεν αναφερόταν ειδικά στην Παλαιστίνη. Ο 
φιλοσιωνιστής Πρόεδρος Ουίλσον επιδοκίμασε 
τη διακήρυξη Μπάλφουρ και διόρισε σε 
υψηλές διοικητικές και πολιτικές θέσεις των 
ΗΠΑ επιφανείς σιωνιστές (όπως τον Λιούις 
Μπραντέις (Louis Brandeis) στο Ανώτατο 
Δικαστήριο). Επιπλέον, το Κογκρέσο αρνήθηκε 
να επικυρώσει την υπογραφή του Αμερικανού 
προέδρου στη συνθήκη των Βερσαλλιών, 
με αποτέλεσμα την αποχώρηση των ΗΠΑ 
από τους μεταπολεμικούς ευρωπαϊκούς 
διακανονισμούς. Σχετικά με το άρθρο 22 οι 
Βρετανοί έκριναν ότι η Παλαιστίνη, επειδή ήταν 
ιδιαίτερη περίπτωση εξαιτίας της διακήρυξης 
Μπάλφουρ, δεν εντασσόταν σε αυτό (γι’ αυτό 
στα άρθρα 94-7 της συνθήκης των Σεβρών 
υπήρχε αναφορά μόνο στη Συρία και το Ιράκ, 
όχι στην Παλαιστίνη).5

Η διακήρυξη του Σαν Ρέμο
Οι εξελίξεις σε Συρία και Ιράκ ενόχλησαν 

τη Γαλλία και τη Βρετανία, οι οποίες κατέφυγαν 
στην πρακτική (ή σύστημα) των Εντολών. 
Η πρακτική αυτή έδινε τη δυνατότητα στις 
Μεγάλες Δυνάμεις να εξασφαλίσουν τον 
έλεγχο του αναπτυσσόμενου κόσμου, χωρίς 
να προκαλέσουν αντιδράσεις: οι Εντολές 
περιβάλλονταν από τη νομιμότητα της 
Κοινωνίας των Εθνών και άφηναν να εννοηθεί 
ότι οι λαοί που βρίσκονταν υπό την κηδεμονία 
των Ευρωπαίων θα αποκτούσαν αυτοδιάθεση 
μετά από μια μεταβατική περίοδο, η χρονική 
διάρκεια της οποίας όμως δεν προσδιοριζόταν.

Τον Απρίλιο του 1920 στη συνάντηση του 
Ανώτατου Συμμαχικού Συμβουλίου στο Σαν 
Ρέμο (Ιταλία) η Βρετανία έλαβε την Εντολή 
για την Παλαιστίνη, την Υπεριορδανία και το 
Ιράκ και η Γαλλία για τη Συρία και τον Λίβανο. 
Η διακήρυξη Μπάλφουρ ενσωματώθηκε στη 
βρετανική Εντολή για την Παλαιστίνη. Μετά από 
τρεις μήνες, οι Γάλλοι κατέλαβαν στρατιωτικά τη 
Συρία και διέλυσαν τo πρώτο βραχύβιο πείραμα 
αραβικής κρατικής οντότητας. Ο Φεϊζάλ 
(Faisal) εγκατέλειψε τη Δαμασκό και κατέφυγε 
πρώτα στην Ιταλία και έπειτα στη Βρετανία. 
Λίγο αργότερα οι Βρετανοί, για να απαλύνουν 

5 J. Renton, The Zionist Masquerade: The Birth of the An-
glo-Zionist Alliance 1914-1918, London 2007. A. Schlölch, 
“Britain in Palestine, 1838-1882: The Roots of the Balfour 
Policy”, Journal of Palestine Studies 22:1 (1992), 39-56.
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την οργή των Αράβων, παραχώρησαν στον 
Φεϊζάλ τον θρόνο του Ιράκ και αναγνώρισαν 
τον αδελφό του Αμπντάλα ως εμίρη της 
νεοσύστατης Υπεριορδανίας.

Οι αποφάσεις στο Σαν Ρέμο και η κατάλυση 
του κράτους του Φεϊζάλ αποτέλεσαν την 
πιο οικτρή διάψευση των ελπίδων και των 
προσδοκιών των Αράβων. Αντί για την ίδρυση 
ενός ενιαίου και ανεξάρτητου αραβικού κράτους 
σύμφωνα με την αρχή της αυτοδιάθεσης των 
εθνών και τις υποσχέσεις των Βρετανών στον 
Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, οι Άραβες αναγκάστηκαν 
να υποταχθούν στην πρακτική των Εντολών. 
Τον τουρκικό δεσποτισμό αντικατέστησε η 
ευρωπαϊκή αποικιοκρατία. Η αραβική Μέση 
Ανατολή διασπάστηκε σε πέντε κράτη με 
τεχνητά σύνορα και άνωθεν διοικήσεις (Ιράκ, 
Συρία, Λίβανος, Υπεριορδανία και Παλαιστίνη).6

Οι ταραχές του 1929 και η Λευκή 
Βίβλος Πάσφιλντ (Οκτώβριος 1930)

Μετά το 1922 η Παλαιστίνη εισήλθε σε μια 
σύντομη περίοδο σχετικής ηρεμίας. Σε αυτό 
συνέβαλαν η οικονομική της ανάπτυξη, η μείωση 
της εβραϊκής μετανάστευσης τη διετία 1927-
1928 και οι εσωτερικές διαμάχες τόσο στους 
Άραβες, ανάμεσα στην Αραβική Εκτελεστική 
Επιτροπή και τους αντιπάλους της, όσο και 
στους σιωνιστές, ανάμεσα στην (Παγκόσμια) 
Σιωνιστική Οργάνωση και τους οπαδούς του 
Ζαμποτίνσκι. Οι Παλαιστίνιοι έπαυσαν να ζητούν 
την ακύρωση της διακήρυξης Μπάλφουρ 
ή της βρετανικής Εντολής και άρχισαν να 
διεκδικούν τη συμμετοχή τους στα κοινά, όπως 
γινόταν στο Ιράκ και την Υπεριορδανία. Στο 7ο 
συνέδριό τους (1928) ενέκριναν απόφαση για 
την ίδρυση αντιπροσωπευτικού νομοθετικού 
σώματος, δηλαδή ουσιαστικά έκαναν δεκτή 
την πρόταση του Ουίνστον Τσώρτσιλ (Winston 
Churchill) του 1922. Όμως, τα γεγονότα του 
επόμενου έτους διατάραξαν το ήπιο κλίμα στις 
σχέσεις τους με τη Γισούβ και η απόφασή τους 
ποτέ δεν υλοποιήθηκε.

Τον Αύγουστο του 1929 βίαιες συγκρούσεις   

6 Ορισμένοι μελετητές της περιόδου, όπως ο Έλι Κεντούρι 
(Elie Kedourie) και ο Εφραίμ Καρς (Εfraim Κarsh), δεν απο-
δέχονται ότι η Βρετανία υπήρξε ο θύτης και οι Άραβες τα 
θύματα μιας ευρωπαϊκής συνωμοσίας και προδοσίας. Αντί-
θετα, θεωρούν την πολιτική των Αράβων και ιδιαίτερα του 
Χουσεΐν καιροσκοπική και άκρως συμφεροντολογική.

σημειώθηκαν στην Ιερουσαλήμ και σε άλλες 
παλαιστινιακές πόλεις (Χάιφα, Χεβρώνα, 
Σάφεντ) με αφορμή πρώτα την απόπειρα 
των Εβραίων να ιδιοποιηθούν την υπό 
μουσουλμανική ιδιοκτησία περιοχή του Τείχους 
των Δακρύων, τοποθετώντας πάγκους και 
διαχωριστικό παραπέτασμα για τα δύο φύλα 
στη διάρκεια της λατρείας (Σεπτέμβριος του 
1928), και έπειτα την πορεία διαμαρτυρίας 
«αναθεωρητών» Εβραίων στην Παλαιά 
Ιερουσαλήμ (15/16 Αυγούστου 1929). Τα 
θύματα των συγκρούσεων και από τις δύο 
πλευρές ήταν δεκάδες. Οι επιπτώσεις τους 
ήταν σημαντικές ιδιαίτερα για τους Άραβες. Το 
αντισιωνιστικό κίνημα στην Παλαιστίνη έλαβε 
για πρώτη φορά θρησκευτικό περιεχόμενο 
και το παλαιστινιακό ζήτημα μεταβλήθηκε 
από μια τοπική υπόθεση σε ένα παν-αραβικό, 
μουσουλμανικό ζήτημα. Η προστασία των 
Ιερών Τόπων της Παλαιστίνης έγινε υπόθεση 
όλων των Αράβων, μουσουλμάνων και 
χριστιανών. Επιπλέον, το παλαιστινιακό εθνικό 
κίνημα απέκτησε δυναμική, μετά από μια 
περίοδο αδράνειας, υπό την καθοδήγηση 
του λαοφιλούς προέδρου του Ανώτατου 
Μουσουλμανικού Συμβουλίου Χατζ Αμίν αλ-
Χουσεΐνι (Hatz Amin al-Husseini), ο οποίος, 
αν και είχε γίνει μουφτής της Ιερουσαλήμ τον 
Μάιο του 1921 με τη βοήθεια των Βρετανών, 
τώρα βρισκόταν σε ρήξη μαζί τους, επειδή 
υποστήριζαν τον «έμπιστό τους» εμίρη της 
Υπεριορδανίας Αμπντάλα.

Στο Λονδίνο η κυβέρνηση μειοψηφίας των 
Εργατικών (1929-1931), ανήσυχη για την 
επιδείνωση της κατάστασης στην Παλαιστίνη, 
έσπευσε να συστήσει δύο επιτροπές, του 
Ουόλτερ Σόου (Walter Shaw) και του Τζον 
Χόουπ Σίμπσον (John Hope Simpson). Μετά 
από επιτόπια και ενδελεχή έρευνα, οι επιτροπές 
κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι οι επιθέσεις των 
Αράβων ήταν αυθόρμητες και οφείλονταν στη 
δυσαρέσκειά τους με τη συνέχιση της εβραϊκής 
μετανάστευσης, την ανεργία και την έλλειψη 
καλλιεργήσιμης γης. Το Εργατικό Κόμμα, που 
προεκλογικά είχε δεσμευτεί να υποστηρίξει την 
αυτοδιοίκηση και την οικονομική ανάπτυξη των 
αποικιοκρατούμενων λαών, αποδέχθηκε τα 
πορίσματα των δύο επιτροπών και τον Οκτώβριο 
του 1930 ο σοσιαλιστής και αντισιωνιστής 
Υπουργός Αποικιών λόρδος Πάσφιλντ (Lord 



ΤΕΎΧΟΣ 611-ΤΟΜΟΣ 180 | Ναυτική Επιθεώρηση  117

Passfield) εξέδωσε Λευκή Βίβλο, στην οποία 
πρότεινε την ίδρυση νομοθετικού σώματος και 
τον περιορισμό της εβραϊκής μετανάστευσης, 
αγοράς γης και εγκατάστασης. Οι Εβραίοι θα 
αντιμετωπίζονταν στο εξής ως μεταναστευτική 
μειονότητα με περιορισμένα δικαιώματα. Ο 
Βάιτσμαν, ο οποίος την περίοδο εκείνη φαίνεται 
ότι πίεζε για τον εκτοπισμό των Παλαιστινίων 
Αράβων σε άλλες χώρες (Υπεριορδανία και 
Ιράκ), εξοργίστηκε με τη Λευκή Βίβλο Πάσφιλντ, 
σε ένδειξη διαμαρτυρίας παραιτήθηκε από 
την προεδρία της (Παγκόσμιας) Σιωνιστικής 
Οργάνωσης και στη συνέχεια απέστειλε 
επικριτική επιστολή στον Πρωθυπουργό 
Ράμσεϊ ΜακΝτόναλντ (Ramsay MacDonald). 
Τελικά τον Φεβρουάριο του 1931 η βρετανική 
κυβέρνηση ενέδωσε στις σιωνιστικές πιέσεις 
και ο ίδιος ο πρωθυπουργός διαβεβαίωσε 
εγγράφως τον Βάιτσμαν ότι δεν ήταν στις 
προθέσεις του να αλλάξει την πολιτική της 
Βρετανίας στην Παλαιστίνη. Η υποχώρηση 
αυτή οφειλόταν στη μεγάλη επιρροή των 
φιλοσιωνιστών στο κυβερνών Εργατικό Κόμμα, 
στο γεγονός ότι η κυβέρνηση ΜακΝτόναλντ 
ήταν κυβέρνηση μειοψηφίας εξαρτώμενη από 
τους φιλοσιωνιστές Φιλελεύθερους και στην 
πεποίθηση των αξιωματούχων του Foreign 
Office ότι μια διαφορετική πολιτική στην 
Παλαιστίνη θα έθετε σε κίνδυνο τα διεθνή 
συμφέροντα της χώρας.7

Η εξέγερση του 1936-1939 και το 
πόρισμα της επιτροπής Πηλ

To 1934 επιφανείς Άραβες Παλαιστίνιοι 
ίδρυσαν πολιτικά κόμματα, όπως ο Ραγκίμπ 
Νασασίμπι (Ragheb Nasasibi) το Εθνικής 
Άμυνας, ο Τζαμάλ αλ- Χουσεΐνι (Jamal al-
Husseini) το Παλαιστινιακό Αραβικό και 
ο δήμαρχος της Ιερουσαλήμ Χουσεΐν αλ-
Χαλίντι (Husayn al-Khalidi) το Αραβικό 
Μεταρρυθμιστικό. Το ίδιο έτος πέθανε ο 
ηγέτης τους Μούζα Κάζιμ αλ- Χουσεΐνι 
(Kazimal-Husseini). Δύο χρόνια αργότερα ο 
παλαιστινιακός λαός εξεγέρθηκε κατά των 
Βρετανών (Απρίλιος του 1936), συγκροτώντας 
εθνικές επιτροπές, σχηματίζοντας ένοπλες 
ομάδες και κηρύσσοντας γενική απεργία, 

7 S. Flapan, Zionism and the Palestinians, London 1979, κεφ. 

3-5.

που κράτησε ένα εξάμηνο. Την καθοδήγηση 
της εξέγερσης ανέλαβε η νέα Αραβική 
Ανώτατη Επιτροπή με πρόεδρο τον μουφτή 
αλ-Χουσεΐνι και επιτελικά στελέχη αρχηγούς 
πολιτικών κομμάτων. Αφορμή για την απεργία 
και τον ένοπλο αγώνα ήταν η απόρριψη 
από το Βρετανικό Κοινοβούλιο, το δίμηνο 
Φεβρουαρίου-Μαρτίου, πρότασης για τη 
δημιουργία στην Παλαιστίνη νομοθετικού 
συμβουλίου. Την πρόταση είχε διατυπώσει ο 
Βρετανός ύπατος αρμοστής στην Παλαιστίνη 
και είχε εγκρίνει το βρετανικό υπουργικό 
συμβούλιο. Οι Παλαιστίνιοι Άραβες την 
αποδέχθηκαν, πιστεύοντας ότι θα μπορούσαν 
να έχουν λόγο στα θέματα της εβραϊκής 
μετανάστευσης και της αγοράς γαιών από τους 
σιωνιστές. Όμως οι τελευταίοι την καταδίκασαν 
και το ισχυρό εβραϊκό λόμπι του Λονδίνου 
επηρέασε την απόφαση του κοινοβουλίου (της 
Βουλής των Κοινοτήτων και της Βουλής των 
Λόρδων).

Οι αιτίες της εξέγερσης ήταν ουσιαστικά 
δύο, η άσχημη κατάσταση των φελάχων 
και η αύξηση της εβραϊκής μετανάστευσης. 
Η πλειονότητα των Παλαιστινίων Αράβων 
κατοικούσε σε αγροτικές περιοχές. Τη δεκαετία 
του 1930 το βιοτικό επίπεδο των φελάχων 
έπεσε σε πολύ χαμηλά επίπεδα εξαιτίας μιας 
σειράς παραγόντων: του βάρους των χρεών και 
των δανείων τους, των καιρικών συνθηκών, 
των επιδημιών, των τοπικών και διεθνών 
οικονομικών κρίσεων, της εκμετάλλευσής τους 
από τους τσιφλικάδες, τους εμπόρους και τους 
δανειστές, και της έλλειψης γης και εργασίας. 
Υπεύθυνοι για το τελευταίο θεωρήθηκαν οι 
Εβραίοι, οι οποίοι είχαν μαζικά καταφύγει 
από την κεντρική Ευρώπη στην Παλαιστίνη 
μετά την άνοδο του Χίτλερ στην εξουσία το 
1933 (42.000 το 1934, 61.000 το 1935 και 
χιλιάδες λαθρομετανάστες). Πολλοί φελάχοι, 
πιεζόμενοι από την οικονομική τους στενότητα, 
πούλησαν τη γη τους σε πλούσιους Εβραίους 
και αναζήτησαν εργασία στα αστικά κέντρα, 
σε βιομηχανίες, κατασκευές και δημόσια έργα 
(λιμάνια, σιδηρόδρομους, δρόμους κ.λπ.). Δεν 
είναι τυχαίο ότι στην εξέγερση του 1936- 1939 
συμμετείχαν περίπου 5.000 από αυτούς με 
τους περισσότερους στρατιωτικούς διοικητές 
τους να είναι επίσης αγροτικής καταγωγής.

Η πρώτη  φάση  της  παλαιστινιακής  
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εξέγερσης  τελείωσε  στα  μέσα Οκτωβρίου 
του 1936, ύστερα από έκκληση των βασιλέων 
της Σαουδικής Αραβίας, του Ιράκ και της 
Υπεριορδανίας προς την Αραβική Ανώτατη 
Επιτροπή να τερματίσει τη γενική απεργία 
εν αναμονή του πορίσματος της έρευνας της 
βρετανικής βασιλικής επιτροπής, γνωστής από 
το όνομα του προέδρου της ως επιτροπής 
Πηλ (Peel), για την Παλαιστίνη. Το καλοκαίρι 
του 1937 η επιτροπή αποφάνθηκε ότι οι 
υποσχέσεις της διακήρυξης Μπάλφουρ ήταν 
αντικρουόμενες και πρότεινε:
•	 «μείωση του αριθμού των Εβραίων 

μεταναστών στην Παλαιστίνη σε 12.000 
ετησίως·

•	 περιορισμό στην πώληση αραβικών γαιών 
στους Εβραίους·

•	 διχοτόμηση της Παλαιστίνης σε δύο κράτη, 
ένα εβραϊκό και ένα αραβικό. Το εβραϊκό 
κράτος (33% της Παλαιστίνης, 2.500 
τετραγωνικά μίλια) θα περιλάμβανε όλη 
τη Γαλιλαία και την παραλιακή πεδιάδα 
έως νότια της Γιάφας (όχι όμως την ίδια 
την πόλη), και το αραβικό την κεντρική 
ορεινή χώρα και την έρημο της Νεγεύης 
στον Νότο. Ένας πλατύς διάδρομος από 
την Ιερουσαλήμ έως τη Γιάφα θα ετίθετο 
υπό διεθνή επιτήρηση. Το αραβικό κράτος 
θα αποτελούσε τμήμα της Υπεριορδανίας.

•	 Το εβραϊκό κράτος, επειδή θα 
ήταν οικονομικά ισχυρότερο, θα 
χρηματοδοτούσε ετησίως το αραβικό. Τα 
δύο κράτη θα μπορούσαν να ανταλλάξουν 
τους πληθυσμούς τους, ακολουθώντας το 
πρότυπο της Ελλάδας-Τουρκίας, «ώστε να 
αποφύγουν τη διαιώνιση της σύγκρουσης».

Οι Παλαιστίνιοι απέρριψαν τις προτάσεις 
της επιτροπής, καθώς δεν μπορούσαν να 
αποδεχθούν τη σε βάρος τους νομιμοποίηση 
των σιωνιστικών σχεδίων στα εδάφη τους. 
Αν οι προτάσεις της επιτροπής Πηλ γίνονταν 
αποδεκτές, εκατοντάδες αραβικά χωριά 
θα περιέρχονταν στο εβραϊκό κράτος και 
εκατοντάδες χιλιάδες Άραβες θα αποτελούσαν 
μειονότητα σε αυτό. Το εβραϊκό κράτος θα 
καταλάμβανε το ένα τρίτο της συνολικής 
έκτασης της Παλαιστίνης τη στιγμή που οι 
Εβραίοι δεν κατείχαν περισσότερο από το 6% 

της παλαιστινιακής γης. Επίσης, οι Παλαιστίνιοι 
ήταν αντίθετοι στην ενσωμάτωση του κράτους 
τους στην Υπεριορδανία και πολύ περισσότερο 
στο ενδεχόμενο του εκτοπισμού τους έξω 
από τα όρια του προβλεπόμενου εβραϊκού 
κράτους. Από τη δική τους πλευρά, οι σιωνιστές 
υιοθέτησαν την πολιτική του «βλέποντας και 
κάνοντας»: η διχοτόμηση τους ευνοούσε, 
αλλά συνεχίζοντας τις πιέσεις θα μπορούσαν 
να κερδίσουν περισσότερα στα θέματα της 
έκτασης του κράτους τους και της εβραϊκής 
μετανάστευσης.8Η βρετανική τεχνική επιτροπή 
του σερ Τζον Γούντχεντ (Sir John Woodhead), 
που ερεύνησε τις λεπτομέρειες εφαρμογής 
του σχεδίου (καλοκαίρι και φθινόπωρο του 
1938), κατέληξε στο συμπέρασμα ότι το 
εβραϊκό κράτος δεν θα ήταν βιώσιμο, εξαιτίας 
του μεγάλου αραβικού πληθυσμού σε αυτό 
(περίπου 300.000).

Οι προτάσεις της επιτροπής Πηλ 
ξάφνιασαν, απογοήτευσαν και εξόργισαν τους 
Παλαιστίνιους με αποτέλεσμα η εξέγερσή 
τους, που είχε ανασταλεί για την έρευνα της 
επιτροπής (από τον Οκτώβριο του 1936 έως 
τον Ιούλιο του 1937), να αναζωπυρωθεί και να 
λάβει τη μορφή μαζικής ένοπλης πάλης κατά 
των Βρετανών. Στις επιθέσεις των Αράβων 
οι Βρετανοί απάντησαν με απαγόρευση 
των μετακινήσεων, απελάσεις, συλλήψεις, 
εκτελέσεις και συλλογικές τιμωρίες. Η Αραβική 
Ανώτατη Επιτροπή και τα παλαιστινιακά κόμματα 
τέθηκαν εκτός νόμου και πέντε ηγετικά στελέχη 
της εξορίστηκαν στις Σεϋχέλλες στον Ινδικό 
Ωκεανό. Ο Χατζ Αμίν αλ-Χουσεΐνι κατόρθωσε 
να διαφύγει στον υπό γαλλική Εντολή Λίβανο.

Η εξέγερση της περιόδου 1936-1939 ήταν 
διαφορετική από τις προηγούμενες εξεγέρσεις, 

8 Στο 20ό παγκόσμιο σιωνιστικό συνέδριο στη Βασιλεία (Αύ-
γουστος του 1937) υπήρξε  μεγάλη αντιπαράθεση στο θέμα 
της διχοτόμησης. Οι Αμερικανοί σιωνιστές και ορισμένοι 
σιωνιστές της Γισούβ αντιτάχθηκαν σε αυτήν. Το συνέδριο 
θεώρησε τις προτάσεις Πηλ απαράδεκτες, αλλά παράλλη-
λα κάλεσε την εκτελεστική επιτροπή της Σιωνιστικής Οργά-
νωσης να διαπραγματευτεί με τη βρετανική κυβέρνηση την 
ίδρυση εβραϊκού κράτους. Ο Βάιτσμαν αποδεχόταν την αρχή 
της διχοτόμησης και ήταν πρόθυμος να συζητήσει με τους 
Βρετανούς την έκταση του εβραϊκού κράτους. Ο Μπεν-Γκου-
ριόν (Ben Gurion) επιδοκίμασε το σχέδιο Πηλ, αλλά θεω-
ρούσε «ένα εβραϊκό κράτος σε τμήμα της Παλαιστίνης ως 
απλά ένα βήμα στη διαδικασία προς ένα εβραϊκό κράτος σε 
όλη την Παλαιστίνη [...] οι Εβραίοι της διασποράς έπρεπε να 
συγκεντρωθούν σε όλη την Παλαιστίνη».
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που λίγο-πολύ είχαν θρησκευτικό χαρακτήρα. 
Αυτή τη φορά επρόκειτο για αυθόρμητο, 
λαϊκό και εθνικό αγώνα, που περιλάμβανε τα 
πάντα: γενική απεργία, οικονομικό μποϋκοτάζ, 
διαδηλώσεις, πολιτική δράση και αντάρτικο. Ο 
παλαιστινιακός λαός εμφανίστηκε για πρώτη 
φορά ενωμένος και διεκδίκησε με αξιώσεις 
τον τερματισμό της βρετανικής Εντολής και 
την ανεξαρτησία του. Η εξέγερσή του είχε δύο 
σημαντικές πολιτικές συνέπειες: κατέδειξε 
ότι η Εντολή της Βρετανίας στην Παλαιστίνη 
ήταν μη λειτουργική και αναποτελεσματική 
και προκάλεσε την ακύρωση του σχεδίου 
διχοτόμησης. Όμως το τίμημα ήταν βαρύ. 
Έως την άνοιξη του 1939 η ηγεσία των 
Παλαιστινίων ήταν στη φυλακή ή στην εξορία, 
ο τοπικός πληθυσμός απογοητευμένος και 
αποδιοργανωμένος και η εξέγερση σε ύφεση. 
Το παλαιστινιακό εθνικό κίνημα εισήλθε σε 
περίοδο αδράνειας, που έμελλε να κρατήσει ως 
τα τέλη της δεκαετίας του 1940.9

Αλλαγή στη βρετανική πολιτική. Η 
Λευκή Βίβλος του 1939

Την άνοιξη του 1938 ανέλαβε το βρετανικό 
υπουργείο Αποικιών ο Μάλκολμ ΜακΝτόναλντ 
(Malcolm MacDonald), υιός του Ράμσεϊ 
ΜακΝτόναλντ, και το κλίμα στις αραβο-
βρετανικές σχέσεις γρήγορα βελτιώθηκε. 
Ο Μάλκολμ ΜακΝτόναλντ θεωρούσε το 
σχέδιο διχοτόμησης της επιτροπής Πηλ μη 
λειτουργικό και ήταν πρόθυμος να συζητήσει 
την αραβική πρόταση για τη δημιουργία ενιαίου 
παλαιστινιακού κράτους, όπου όλοι οι κάτοικοί 
του θα απολάμβαναν τα ίδια δικαιώματα. Τον 
Νοέμβριο η κυβέρνηση του Νέβιλ Τσάμπερλαιν 
(Neville Chamberlain) εγκατέλειψε επίσημα 
το σχέδιο διχοτόμησης και ανακοίνωσε ότι θα 
συγκαλούσε διάσκεψη στο Λονδίνο για την 
επίλυση του παλαιστινιακού.

Η αλλαγή της βρετανικής πολιτικής στην 
Παλαιστίνη οφειλόταν κυρίως στις νέες 
συνθήκες που είχαν δημιουργηθεί στην 
Ευρώπη στα τέλη της δεκαετίας του 1930. Ο 
πόλεμος με τη Γερμανία ήταν πλέον ορατός 
και τα βρετανικά στρατεύματα στην Παλαιστίνη 
χρειάζονταν επειγόντως στα ευρωπαϊκά 

9 Για τα γεγονότα στην Παλαιστίνη τη δεκαετία του 1930, βλ. 
W. Laqueur, A History of Zionism, New York 1972.

μέτωπα. Επίσης, η Βρετανία είχε ανάγκη την 
αραβική φιλία για να διασφαλίσει το πετρέλαιο 
του Ιράκ και τους αγωγούς μεταφοράς του προς 
τη Χάιφα, όπου υπήρχε μεγάλο διυλιστήριο, και 
τη συνεργασία του μουσουλμανικού κόσμου, 
ιδιαίτερα των πολυάριθμων μουσουλμάνων 
της Ινδίας, οι οποίοι είχαν πολεμήσει στο 
πλευρό της στον Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο. 
Άλλοι παράγοντες που συνέβαλαν στην 
αναζήτηση νέας πολιτικής στην Παλαιστίνη 
ήταν η αραβική εξέγερση του 1936-1939, οι 
πιέσεις από Βρετανούς βουλευτές και από το 
Αραβικό Κέντρο στο Λονδίνο, η αδιαλλαξία των 
σιωνιστών, που πίεζαν για επέκταση των ορίων 
του προβλεπόμενου εβραϊκού κράτους, και η 
διάθεση των Τσάμπερλαιν και ΜακΝτόναλντ να 
ακούσουν και την άλλη πλευρά.

Η διάσκεψη για το παλαιστινιακό 
πραγματοποιήθηκε το δίμηνο Φεβρουαρίου-
Μαρτίου του 1939 με τη συμμετοχή του 
ΜακΝτόναλντ και εκπροσώπων του Εβραϊκού 
Πρακτορείου, της Αραβικής Ανώτατης Επιτροπής 
και πέντε αραβικών κρατών (Αιγύπτου, 
Ιράκ, Σαουδικής Αραβίας, Υπεριορδανίας 
και Υεμένης). Οι αποστολές των αραβικών 
κρατών αρνήθηκαν να καθήσουν στο ίδιο 
τραπέζι με τους σιωνιστές και έτσι οι Βρετανοί 
υποχρεώθηκαν να διαπραγματευθούν χωριστά 
με τις δύο πλευρές. Όμως, παρά τις δίμηνες 
διαπραγματεύσεις, δεν επήλθε συμφωνία και 
τον Μάιο του 1939 η βρετανική κυβέρνηση 
ανακοίνωσε τις δικές της προτάσεις για το 
παλαιστινιακό (Λευκή Βίβλος):
•	 «θα ιδρυόταν σε μια δεκαετία κοινό 

(ομόσπονδο) ανεξάρτητο παλαιστινιακό 
κράτος για Εβραίους και Άραβες· στη 
διάρκεια της δεκαετίας αντιπρόσωποι του 
παλαιστινιακού λαού θα συμμετείχαν σε 
θεσμούς αυτοδιοίκησης·

•	 ο συνολικός αριθμός των Εβραίων 
μεταναστών στην Παλαιστίνη την επόμενη 
πενταετία θα περιοριζόταν στις 75.000 
και για τη συνέχισή της θα χρειαζόταν η 
αραβική συναίνεση·

•	 οι βρετανικές αρχές θα αντιμετώπιζαν την 
παράνομη εβραϊκή μετανάστευση και θα 
ρύθμιζαν το θέμα της εξαγοράς αραβικών 
γαιών από Εβραίους·
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•	 η ανεξαρτησία του παλαιστινιακού κράτους 
θα εξαρτιόταν από τα επαρκή μέτρα 
ασφάλειας για την εβραϊκή κοινότητα».

Η Λευκή Βίβλος του 1939 ήταν 
μια πολιτική κίνηση της Βρετανίας να 
επανασυνδεθεί με τον αραβικό κόσμο και 
να κατευνάσει την αντισιωνιστική ναζιστική 
Γερμανία.10 Από την άλλη πλευρά σήμανε 
την αρχή του τέλους της αγγλο-σιωνιστικής 
Αντάντ (Εntente), που είχε σφυρηλατηθεί 
από τα μέσα του 19ου αιώνα και ιδιαίτερα 
μετά τη διακήρυξη Μπάλφουρ το 1917. 
Όπως αναμενόταν, το Εβραϊκό Πρακτορείο 
την καταδίκασε και άρχισε αμέσως να 
κινητοποιεί την παγκόσμια εβραϊκή κοινή 
γνώμη για την ακύρωσή της. Οι ηγέτες των 
παλαιστινιακών κομμάτων την αποδέχθηκαν, 
αλλά ο  μουφτής της Ιερουσαλήμ, 
δυσαρεστημένος με τη στάση της Βρετανίας 
απέναντί του στην εξέγερση του 1936-
1939, την απέρριψε με διάφορες προφάσεις, 
όπως τη μεγάλη διάρκεια της μεταβατικής 
περιόδου ως την ίδρυση παλαιστινιακού 
κράτους, τη βρετανική δέσμευση για «ειδική 
προστασία» (special status) της εβραϊκής 
εθνικής εστίας στην Παλαιστίνη, την 
προϋπόθεση των καλών αραβο-εβραϊκών 
σχέσεων για τον τερματισμό της βρετανικής 
Εντολής. Στη Βρετανία η Βουλή των 
Κοινοτήτων και η Βουλή των Λόρδων την 
ενέκριναν, το Εργατικό Κόμμα την απέρριψε 
και ο Τσώρτσιλ τη χαρακτήρισε «δεύτερο 
Μόναχο»11.

Στις 29 Νοεμβρίου του 1947 η Γενική 
Συνέλευση του ΟΗΕ ενέκρινε με την 
απαιτούμενη πλειοψηφία των 2/3 (33 
ψήφους υπέρ, 13 κατά και 10 αποχές) 
την απόφαση 181 για τη διχοτόμηση 
της Παλαιστίνης. Η πλειοψηφία αυτή 
αποκτήθηκε την τελευταία στιγμή ύστερα 
από ισχυρές πιέσεις της αμερικανικής 
κυβέρνησης και της σιωνιστικής ηγεσίας 
προς ορισμένα κράτη (Φιλιππίνες, Λιβερία, 
Αϊτή, Κόστα Ρίκα, ακόμα και προς τη Γαλλία, 

10 Στα πλαίσια της πολιτικής του κατευνασμού εντάσσεται και 
η συμφωνία του Μονάχου (Σεπτέμβριος του 1938), με την 
οποία η Βρετανία και η Γαλλία ουσιαστικά παρέδωσαν την 
Τσεχοσλοβακία στον Χίτλερ.

11 I. Tannous, The Palestinians. Eyewitness History of Pales-
tine under British Mandate, New York 1988.

η οποία διατηρούσε καλές σχέσεις με τους 
Άραβες της βόρειας Αφρικής). 12Η Σοβιετική 
Ένωση ψήφισε υπέρ της διχοτόμησης, 
ενώ η Βρετανία και η Κίνα απείχαν. Οι 
13 χώρες που καταψήφισαν τη λύση της 
διχοτόμησης ήταν δέκα μουσουλμανικές 
(Αφγανιστάν, Αίγυπτος, Ιράν, Ιράκ, Λίβανος, 
Πακιστάν, Σαουδική Αραβία, Συρία, Τουρκία, 
Υεμένη), η Ινδία, η Κούβα και η Ελλάδα.13 

Οι σιωνιστές αποδέχθηκαν με ενθουσιασμό 
την πρόταση του ΟΗΕ για ίδρυση δύο 
κρατών στην Παλαιστίνη, ενώ οι Άραβες, 
πλην των Υπεριορδανών, την απέρριψαν. 
Έτσι οι Παλαιστίνιοι έχασαν την ευκαιρία 
να ιδρύσουν δικό τους κράτος. Βέβαια, 
δικαιολογημένα θεώρησαν ότι το σχέδιο 
διχοτόμησης τους αδικούσε παράφορα, 
αφού έδινε στο αραβικό κράτος μόνο 
42,88% του παλαιστινιακού εδάφους και 
στο εβραϊκό κράτος 56,47% τη στιγμή που 
οι Παλαιστίνιοι Άραβες αποτελούσαν τα 2/3 
του πληθυσμού της Παλαιστίνης και ήλεγχαν 
το 93% του εδάφους.

Η διχοτόμηση ήταν όχι μόνο άδικη, 
αλλά και μη λειτουργική: στο ισραηλινό 
κράτος ο μισός σχεδόν πληθυσμός θα ήταν 
αραβικός. Στα χέρια των Εβραίων εποίκων 
θα περνούσαν οι γονιμότερες αγροτικές 
περιοχές γύρω από τη λίμνη Τιβεριάδα και 
παραλιακά από το Τελ Αβίβ έως τη Χάιφα 
και την κοιλάδα Εσδρελόν, αφήνοντας 
στους Παλαιστίνιους αφιλόξενες ερήμους, 
πετρώδεις εκτάσεις και άγονους λόφους. Το 
παλαιστινιακό κράτος θα ήταν αποκομμένο 
από τη Συρία ανατολικά και από την Ερυθρά 
Θάλασσα νότια, ενώ η Γιάφα, το ιστορικό 
παλαιστινιακό λιμάνι, θα ήταν αποκλεισμένη 
ακόμα και από τους ονομαστούς 
πορτοκαλεώνες της. Η Χάιφα, το οικονομικό-
πετρελαϊκό κέντρο των Παλαιστινίων, θα 
ανήκε στο ισραηλινό κράτος. Η ανάληψη 
της εποπτείας της Ιερουσαλήμ από τον ΟΗΕ 
ουσιαστικά θα αφαιρούσε την ιερή πόλη από 

12 Πιέσεις ασκήθηκαν και προς την Ελλάδα μέσω του Νάιλς 
και ελληνοαμερικανών επιχειρηματιών, αλλά παραδόξως 
δεν είχαν αποτέλεσμα. Παραδόξως, γιατί εκείνη την εποχή, 
λίγους μήνες μετά το δόγμα Τρούμαν, η Ελλάδα βρισκόταν 
υπό στενό αμερικανικό έλεγχο.

13 M. J. Cohen, Palestine and the Great Powers, 1945-48, 
Princeton 1982.
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τους Άραβες, ενώ η κατοχή της ερήμου της 
Νεγκέβ, στην οποία κατοικούσαν κυρίως 
Άραβες νομάδες, θα προσέφερε στο Ισραήλ 
άλλη μία διέξοδο προς τη θάλασσα.

Θα πρέπει επίσης να τονίσουμε ότι η 
απόφαση του ΟΗΕ για διχοτόμηση της 
Παλαιστίνης έχει «νομικά» αμφισβητηθεί. 
Το παλαιστινιακό δεν ήταν ζήτημα που 
αφορούσε δύο ανεξάρτητα μέλη του 
διεθνούς οργανισμού. Ο ΟΗΕ δεν είναι 
το αρμόδιο όργανο για να αποφασίζει για 
θέματα διχοτόμησης κρατών ή περιοχών. 
Το 1947 οι Άραβες ζήτησαν να αποφανθεί 
το Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης για 
το παλαιστινιακό, αλλά το αίτημά τους 
απορρίφθηκε. Το ζήτημα, εκτός από 
νομικό, είναι και ηθικό, αφού για τη λύση 
της διχοτόμησης δεν ρωτήθηκε ο κύριος 
ενδιαφερόμενος, ο παλαιστινιακός λαός.

Οι Παλαιστίνιοι λοιπόν είχαν δίκιο να 
αρνηθούν τη λύση της διχοτόμησης από 
πολλές απόψεις. Παρ’ όλα αυτά, έπρεπε 
να είναι πιο διαλλακτικοί και πιο ευέλικτοι 
στις διαπραγματεύσεις, γιατί οι συσχετισμοί 
δυνάμεων στην Παλαιστίνη μετά τον Β΄ 
Παγκόσμιο Πόλεμο δεν ήταν ίδιοι με τους 
συσχετισμούς δυνάμεων στις αρχές του 
αιώνα. Το 1947 η Γισούβ αριθμούσε 
περίπου 650.000, διέθετε αξιόμαχο στρατό, 
είχε άρτια οργανώσει την οικονομία και τη 
διοίκησή της, υποστηριζόταν από τις δύο 
υπερδυνάμεις και είχε τη συμπάθεια της 
παγκόσμιας κοινής γνώμης. Αντίθετα, οι 
Παλαιστίνιοι ήταν χωρίς ηγεσία, ανοργάνωτοι 
και απομονωμένοι ακόμα και μέσα στην 
αραβική κοινότητα. Από τη στιγμή που 

απέρριψαν τη λύση της διχοτόμησης, ο μόνος 
τρόπος να αντιμετωπίσουν το σιωνισμό ήταν 
η ένοπλη πάλη, το αποτέλεσμα της οποίας 
όμως ήταν προδιαγραμμένο.14

Συμπέρασμα
Όταν ξέσπασε ο πόλεμος στη Μέση 

Ανατολή οι Αγγλο-Γάλλοι ζήτησαν τη 
βοήθεια των Αράβων στον αγώνα τους κατά 
των Οθωμανών υποσχόμενοι σε αυτούς 
ανεξάρτητο κράτος για το έθνος τους. Μετά 
όμως το τέλος του πολέμου αθέτησαν τις 
υποσχέσεις τους και μεταχειρίστηκαν τους 
Άραβες με τον πιο ποταπό τρόπο. Το 1920 
γαλλικά στρατεύματα εισέβαλαν στη Δαμασκό 
και έδιωξαν τον Άραβα βασιλιά Φεϊζάλ, που 
είχε εκλεγεί από τον λαό και είχε παίξει 
πρωταγωνιστικό ρόλο στις επιχειρήσεις του 
Μεγάλου Πολέμου. Λίγο πριν οι Βρετανοί 
είχαν υποσχεθεί εθνική εστία για τους 
Εβραίους στην Παλαιστίνη, η υλοποίηση 
της οποίας επρόκειτο να έχει τεράστιες 
συνέπειες για την ευρύτερη περιοχή της 
Μέσης Ανατολής. Το λεγόμενο παλαιστινιακό 
ζήτημα εντάσσεται στα ευρύτερα πλαίσια της 
επιβολής της ευρωπαϊκής αποικιοκρατίας, 
η οποία κράτησε τους αραβικούς λαούς 
αποξενωμένους από τις κυβερνήσεις τους 
και βαθιά διαιρεμένους. Ο απόηχος των 
εξελίξεων εκείνης της εποχής φτάνει έως 
τις ημέρες μας.

14 Για το Παλαιστινιακό Ζήτημα υπάρχουν ορισμένες ελληνό-
γλωσσες δημοσιεύσεις. Αναφέρουμε ενδεικτικά: A. Ηρα-
κλείδης, Η Αραβο-Ισραηλινή Αντιπαράθεση, Αθήνα 1992. Γ. 
Σακκάς, Οι Άραβες, Αθήνα 2002, κεφ. 6. D. Cohn-Sherbok 
– D. El-Alami, Ισραήλ και Παλαιστίνιοι. Οι Δύο Όψεις του 
Προβλήματος, Αθήνα 2004.
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Ιστορικά 
Παραλειπόμενα

Η μόνιμη στήλη των ιστορικών παραλειπόμενων αυτού του τεύχους αναφέρεται στο 
πέμπτο ταξίδι του Προέδρου της Ελληνικής Κυβέρνησης Ελευθέριου Βενιζέλου με το 
ελαφρύ καταδρομικό του Ελληνικού Στόλου, «ΕΛΛΗ» κατά τη χρονική περίοδο Νοεμβρίου 
1919 - Μαίου 1920. Η παρούσα στήλη όπως και προηγούμενες τέσσερις, αποτελούν 
αποσπάσματα της πρόσφατης έκδοσης της Υπηρεσίας Ιστορίας Ναυτικού με τίτλο «Ταξεί-
δια και Πολεμικά Γεγονότα» που είναι οι αναμνήσεις του Ναυάρχου Σταματίου Πλατσούκα 
ΒΝ ο οποίος κατά την προαναφερόμενη χρονική περίοδο ήταν ο Κυβερνήτης του κατα-
δρομικού «ΕΛΛΗ».  

Σε αυτό το ταξίδι μεταξύ άλλων, ο αναγνώστης θα μπορέσει να εισέλθει στο πνεύμα 
της εποχής, όταν ο Ελευθέριος Βενιζέλος ως Πρωθυπουργός της Χώρας γινόταν ο εν-
σαρκωτής της Μεγάλης Ιδέας, της Ελλάδας των δύο Ηπείρων και των πέντε θαλασσών. 
Η απελευθέρωση της Σμύρνης ήταν κοντά, ενώ η δημιουργία ελεύθερου κράτους του 
Πόντου φάνταζε ως ένα αποφασισθέν γεγονός στις συμμαχικές διασκέψεις της ειρήνης, 
στις οποίες ο Έλληνας Πρόεδρος συμμετείχε αξιοποιώντας ως μέσον μετακινήσεων του 
στο εξωτερικό το «ΕΛΛΗ». 

Παράλληλα ο Ναύαρχος Πλατσούκας μέσα από την γλαφυρή του πένα προβάλλει σε 
όλο της το μέγεθος τις ακραίες καταστάσεις που βιώνει στην καθημερινότητά του ένας 
Αξιωματικός του Πολεμικού Ναυτικού: ‘’Θύελλαι ή λαμπραί εορταί και δεξιώσεις, ναυάγια ή 
επίσημα γεύματα και χοροί είναι τα τυχηρά του απαραβλήτου αυτού αξιώματος’’ θα αναφέ-
ρει χαρακτηριστικά στις αναμνήσεις του και είναι πράγματι έτσι διαχρονικά: ο Αξιωματικός 
του Πολεμικού Ναυτικού οφείλει να είναι ικανός πολεμιστής αλλά ταυτόχρονα και ευγενής. 



Η Επιτροπή Σύνταξης

Ο Ναύαρχος Πλατσούκας προσπάθησε ανεπιτυχώς το 1944 -κατά τη διάρκεια της Γερ-
μανικής κατοχής της χώρας μας κατά τον Β’ ΠΠ -να εκδώσει ένα βιβλίο με τίτλο «Έξη 
ταξείδια επί της «ΈΛΛΗΣ» με τον Βενιζέλο». Ο αναγνώστης του κειμένου στο τεύχος αυτό  
θα διαπιστώσει στη μοναδική υποσημείωση που περιλαμβάνει, τις δυσκολίες που αντιμε-
τώπισε ο εκδότης λόγω δυσκολιών της καθημερινότητας των κατοίκων της Αθήνας κατά 
την Γερμανική κατοχή, αλλά και το μέγεθος της λογοκρισίας από πλευράς κατακτητών για 
το υπό έκδοση βιβλίο του, που αφορά στην αφαίρεση κειμένου για τον Βρετανό Πρωθυ-
πουργό Ουίνστον Τσώρτσιλ, καθώς και φωτογραφικού υλικού που προσέφερε ο Ελευ-
θέριος Βενιζέλος στον κυβερνήτη του «ΕΛΛΗ» με θέμα την παράδοση του Γερμανικού 
Στόλου στους Συμμάχους στο Scapa Flow, τον Νοέμβριο του 1918.

Το κείμενο ολοκληρώνεται με περιγραφές τοπίων και περιοχών της Νότιας Ιταλίας και 
ιδιαίτερα της Πομπηίας και της Νεάπολης της Ιταλίας, τις οποίες επισκέφθηκε ο Ναύαρχος 
(ως τότε Κυβερνήτης του «ΕΛΛΗ») ως μέρος της συνοδείας του Έλληνα Πρωθυπουργού. 
Η όλη εικόνα συμπληρώνεται από περιγραφές της ζωής των κατοίκων της Πομπηίας πριν 
την έκρηξη του ηφαιστείου το 79 μ. Χ. 

Τέλος για ακόμη μια φορά μέσα από το κείμενο και αυτού του ταξιδιού του Ελευθέριου 
Βενιζέλου, αναδεικνύονται άγνωστες ανθρώπινες πλευρές της μεγάλης αυτής προσω-
πικότητας καθώς επίσης η οξύνοια, η αυτοπεποίθηση, αλλά και οι λεπτοί και ευγενικοί 
τρόποι του, που επέτρεπαν στους εκάστοτε συνομιλητές του (ασχέτως κοινωνικής-ταξικής 
τους θέσης και αξιώματος) να νιώσουν άνετοι και να παραθέσουν ελεύθερα τις οιεσδή-
ποτε (θετικές ή αρνητικές) απόψεις τους, τις οποίες ο ίδιος άκουγε και ελάμβανε σοβαρά 
υπόψη, πράγμα σπάνιο και ασυνήθιστο για τα (αυστηρά) ήθη και τις διακρίσεις εκείνης 
της εποχής.











































Χειραψία µε 
την Ιστορία

Το κείμενο που θα διαβάσετε σήμερα, θα σας ταξιδέψει πίσω στο χρόνο και θα 
σας δώσει την ευκαιρία να βιώσετε νοητά όλα τα δραματικά γεγονότα που συνέ-
βησαν στην τελευταία περιπολία και οδήγησαν στο ένδοξο φινάλε του δράματος, 
με πρωταγωνιστές τον ηρωικό Κυβερνήτη και το θαρραλέο πλήρωμα του υπο-
βρυχίου «ΤΡΙΤΩΝ». Το κείμενο πηγάζει αυτούσιο από τον β’ τόμο του βιβλίου του 
Αντιναυάρχου Δ. Φωκά με τίτλο ‘’ Έκθεσις επί της δράσεως του Ναυτικού κατά τον 
πόλεμον 1940-44’’, έκδοσης ΥΙΝ, 1954.Το βιβλίο αυτό του Αντιναυάρχου Φωκά 
δεν παραθέτει απόψεις και σχόλια του συγγραφέα πού ενδεχομένως πηγάζουν 
από βιώματα, εμπειρίες και ατομικές κρίσεις και απόψεις του, αλλά αποτελεί  (σύμ-
φωνα άλλωστε και με τον τίτλο του) μια επίσημη Έκθεση ενός αξιωματικού του 
Πολεμικού Ναυτικού, ο οποίος καθορίστηκε με διαταγή ΓΕΝ, ως υπεύθυνος για τη 
σύνταξη ενός πονήματος για τη δράση του ΠΝ κατά τον Β’ ΠΠ, βασιζόμενο κυρίως 
στα διατιθέμενα επίσημα στοιχεία του Πολεμικού Ναυτικού. Για τον λόγο αυτόν, το 
προαναφερόμενο δίτομο πόνημα, αποτελεί από την έκδοσή του μέχρι σήμερα, μια 
επίσημη πηγή άντλησης ιστορικών στοιχείων, αλλά και ένα σημαντικό βοήθημα 
στην επιστημονική διαδικασία της τεκμηρίωσης γεγονότων της Ελληνικής ναυτι-
κής ιστορίας.

Τα λιγοστά (μόλις 6 τον αριθμό) και ξεπερασμένης τεχνολογίας, Γαλλικά υποβρύ-
χια του Ελληνικού Πολεμικού Ναυτικού, προσέφεραν σημαντικότατες υπηρεσίες 
στη Συμμαχία κατά τη διάρκεια του Β΄ ΠΠ. Είχαν όμως βαρύ τίμημα σε προσωπικό 
και υλικό, καθώς από τα έξι Υ/Β που επιχειρούσαν στην αρχή του πολέμου, μόνο 
δύο κατέπλευσαν στην ελεύθερη πατρίδα, ενώ πάνω από 100 μέλη των πληρω-
μάτων τους, ακολούθησαν τα λαβωμένα πλοία τους στη σιωπή του βυθού και 



εντάχτηκαν στο Πάνθεον των ηρώων της ναυτικής μας ιστορίας. Σήμερα μέσα από 
τις γραμμές του αποσπάσματος της πολεμικής έκθεσης του Αντιναυάρχου Φωκά 
για την τελευταία περιπολία και τη βύθιση του Υ/Β «ΤΡΙΤΩΝ» (Υ-5) στην περιοχή 
του στενού του Καφηρέα από γερμανικό καταδιωκτικό υποβρυχίων, αναδεικνύεται 
με γλαφυρό τρόπο ο δραματικός, άνισος και πολύωρος αγώνας του με τον εχθρό, 
που κράτησε από τις απογευματινές έως τις βραδινές ώρες της 16ης Νοεμβρίου 
1942. 

Όπως προειπώθηκε, η συμβολή των ελληνικών υποβρυχίων στον κατά θάλασ-
σαν αγώνα του Β’ΠΠ υπήρξε μεγάλη και εξόχως σημαντική, με την ανάληψη επι-
θετικών περιπολιών και την εκτέλεση διαφόρων αποστολών, ιδιαίτερα στο γερμα-
νοκρατούμενο τότε Αιγαίο. Μια τέτοια αποστολή είχε αναλάβει και το Υ/Β «ΤΡΙΤΩΝ» 
με Κυβερνήτη τον Υποπλοίαρχο Ε. Κοντογιάννη και αφορούσε στην αποβίβαση 
ελλήνων πρακτόρων και πολεμικού υλικού σε ευβοική ακτή, καθώς και επιθετική 
περιπολία στις νοτιοανατολικές ακτές της Εύβοιας. 

Το απόγευμα της 16ης Νοεμβρίου 1942 το περισκόπιο του «ΤΡΙΤΩΝ» εντοπίζει 
εχθρική νηοπομπή, την οποία ο Κυβερνήτης Υποπλοίαρχος Κοντογιάννης απο-
φασίζει να προσβάλλει με εκτέλεση τορπιλικής επίθεσης. Λίγη ώρα αργότερα 
και όταν ο στόχος βρέθηκε σε κατάλληλη θέση, εκτοξεύει μια τορπίλη κατά του 
φορτηγού πλοίου «ΑLBA JULIA».To ελληνικό υποβρύχιο εντοπίζεται όμως από 
το γερμανικό καταδιωκτικό υποβρυχίων «2102» και ακολουθεί μια πολύωρη και 
δραματική καταδίωξη και μάχη μέχρι την 10 μ.μ. της ίδιας μέρας. Είχαν προηγηθεί 
πέντε συνολικά ανθυποβρυχιακές επιθέσεις από το γερμανικό καταδιωκτικό και 
αντίστοιχα μια εκτόξευση τορπίλης από το «ΤΡΙΤΩΝ» κατά του διώκτη του, ενώ 
βλήθηκαν εναντίον του υποβρυχίου 49 συνολικά βόμβες βάθους από την έναρξη 
της μάχης. Το αποτέλεσμα της πολύωρης αναμέτρησης, ήταν το «ΤΡΙΤΩΝ» να υπο-
στεί σημαντικές και ανεπανόρθωτες ζημιές στα πηδάλια βάθους και διευθύνσεως, 
στο προωστήριο σκεύος, πολλαπλές διαρροές στα διαμερίσματα και τα θαλασ-
σέρματα, έκλυση χλωρίου κ.α. και να αναγκαστεί σε ταχεία ανάδυση. Η ελληνική 
ψυχή όμως, δεν σκόπευε να καταθέσει τα όπλα. Μετά την αναγκαστική ανάδυση, 
οι επιλογές για τον Κυβερνήτη του υποβρυχίου είναι δύο: υποστολή της σημαίας 
και παράδοση χωρίς άλλες απώλειες ή εξακολούθηση της μάχης μέχρις εσχάτων 
με τα μοναδικά διατιθέμενα προς χρήση όπλα, ήτοι τον φορητό οπλισμό και το 
πυροβόλο του κυρίου καταστρώματος. Η άμεση και χωρίς αναστολές επιλογή του 
''ανήμερου θηρίου'' του «ΤΡΙΤΩΝ» (ας μας επιτραπεί αυτός ο χαρακτηρισμός που 
διαχρονικά μπορεί να αποδοθεί δικαιωματικά σε κάθε Έλληνα Κυβερνήτη υποβρυ-
χίου, για να υπερηφανευόμαστε σήμερα ότι το ελληνικό Πολεμικό Ναυτικό είναι 
εκείνο που δεν υπέστειλε ποτέ τις σημαίες του), αλλά και του γενναίου πληρώμα-
τος του, ήταν μια και μόνον: Μάχη μέχρις εσχάτων. ''Νυν υπέρ πάντων ο αγών''. 

Ο γενναίος λοιπόν Κυβερνήτης του «ΤΡΙΤΩΝ» με το πλοίο του σε οικτρή κατά-
σταση, ακυβέρνητο και έτοιμο να βυθιστεί, πριν καλά καλά αυτό αναδυθεί πλήρως, 



πηδά έξω από τον πυργίσκο με το περίστροφο στο χέρι και πυροβολεί κατά του 
γερμανικού καταδιωκτικού (!) το οποίο βρίσκονταν σε μικρή απόσταση και προ-
σέβαλε με τα πυροβόλα του το υποβρύχιο. Οι σκηνές που ακολούθησαν υπήρξαν 
επικές και παράλληλα συγκινητικές, γεμάτες από πράξεις αυτοθυσίας, γενναιό-
τητας, αλλά και ανθρωπισμού, με πρωταγωνιστές πάντα τον Κυβερνήτη και το 
πλήρωμα του υποβρυχίου. Αναφέρει χαρακτηριστικά στην περιγραφή του ο Αντι-
ναύαρχος Φωκάς:’’…αφού ο Κυβερνήτης με απεγνωσμένον ηρωισμόν εξεκένω-
σε το περίστροφον του κατά της γέφυρας του εχθρού, προσεπάθησε να πηδήση 
προς το πυροβόλον, τότε όμως ακριβώς το γερμανικόν καταδιωκτικόν εμβολίζει 
τον «ΤΡΙΤΩΝΑ».Ο Κυβερνήτης εκτινάσσεται εις την θάλασσαν, ενώ η ομοχειρία 
υπό τον Υποπλοίαρχον Άννινον προσπαθεί να επανδρώσει το πυροβόλον. Το πυρ 
όμως του εχθρού από εγγυτάτης αποστάσεως είναι καταιγιστικόν. Οι περισσότεροι 
εκ της ομοχειρίας πίπτουν νεκροί και την αυτήν τύχην υφίστανται και πολλοί άλλοι 
εκ του πληρώματος, οι οποίοι βαθμηδόν ανήρχοντο εις το κατάστρωμα…’’ 

Στο σημείο αυτό αξίζει να σημειωθεί ότι πανομοιότυπες σκηνές ηρωισμού και 
ανδρείας, εκτυλίχτηκαν μόλις μερικούς μήνες αργότερα, όχι πολύ μακριά από τη 
το σημείο που έμελε να γίνει ο υγρός τάφος του «ΤΡΙΤΩΝ», στη περιοχή της Σκιά-
θου αυτή τη φορά. Εκεί το υποβρύχιο «ΚΑΤΣΩΝΗΣ» (Υ-1) μετά από σκληρό αγώνα 
με το Γερμανικό ανθυποβρυχιακό «UJ 2101» και με πλήθος σοβαρών ζημιών και 
διαρροών, εκτέλεσε αναγκαστική ανάδυση και ο ηρωικός Κυβερνήτης του Αντι-
πλοίαρχος Βασίλειος Λάσκος, προτιμώντας επίσης τον αγώνα μέχρις εσχάτων αντί 
της παράδοσης, βρέθηκε να γεμίζει ο ίδιος το πυροβόλο του πλοίου του, αλλά 
γρήγορα έπεσε θανάσιμα λαβωμένος από τα εχθρικά πυρά, δίπλα στους ήδη νε-
κρούς άνδρες της ομοχειρίας του πυροβόλου, για να ακολουθήσουν λίγο μετά 
όλοι μαζί, το λαβωμένο τους πλοίο στον υγρό του τάφο. 

Οι ηρωικές στιγμές του «ΤΡΙΤΩΝ» όμως δεν σταματούν εδώ. Πρωταγωνιστής  
αυτή τη φορά έμελλε να είναι ο ηρωικός Υποπλοίαρχος Σολιώτης, ο οποίος με 
αυτοθυσία παρέμεινε στο εσωτερικό του υποβρυχίου με σκοπό να επιταχύνει με 
κατάλληλους χειρισμούς, την ταχύτερη βύθιση του σκάφους. Αφού το εκτέλεσε, 
βγήκε από τον θανάσιμα λαβωμένο «ΤΡΙΤΩΝ» τελευταίος και έπεσε στα κρύα και 
σκοτεινά νερά του Καφηρέα. Στόχος του πλέον ήταν να κολυμπήσει όσο πιο γρή-
γορα μπορούσε, για να καταφέρει αφενός να διασωθεί και αφετέρου να αποφύγει 
την αιχμαλωσία. Τότε όμως συναντήθηκε στο νερό με έναν τραυματισμένο δίοπο 
του «ΤΡΙΤΩΝ», στον οποίο χωρίς δισταγμό έδωσε το σωσίβιο του για να σωθεί. 
Λίγο αργότερα και συνεχίζοντας να κολυμπά γοργά για να διαφύγει, συνάντησε 
τον Υποκελευστή Κακανδρή σχεδόν ετοιμοθάνατο από αιμορραγία λόγω αποκοπής 
του ενός ποδιού του και λίγο πριν τον πνιγμό, καθώς δεν διέθετε σωσίβιο. Ήταν 
τότε που ο Υποπλοίαρχος Σολιώτης πήρε μια γενναία απόφαση ξέχειλη από αν-
θρωπισμό και συναδελφική αλληλεγγύη: να βοηθήσει τον συνάδελφο τραυματία 
να παραμείνει στην επιφάνεια για να περισυλλεγεί λίγο αργότερα από γερμανική 



λέμβο, παραιτούμενος έτσι οριστικά από την ιδέα της διαφυγής και της αποφυγής 
σύλληψής του, η οποία μοιραία επήλθε λίγο αργότερα. 

Αξιοσημείωτη τέλος ήταν η έκπληξη και ο αιφνιδιασμός των Γερμανών από  την 
μη αναμενόμενη απέλπιδα επίθεση από τον Κυβερνήτη και το ηρωικό πλήρωμα 
του «ΤΡΙΤΩΝ» κατά του «2102» μόλις λίγο πριν το πλοίο τους φλεγόμενο βυθιστεί. 
Η πληροφορία προήλθε από αναφορές και προφορικές μαρτυρίες του πληρώμα-
τος του γερμανικού πλοίου και αναφέρθηκε μεταξύ άλλων και στον γερμανικό 
Τύπο της εποχής, τεκμηριώνοντας πλήρως τη γνωστή φράση του Ο. Τσώρτσιλ ότι: 
‘’Στο εξής δεν θα λέμε ότι οι Έλληνες πολεμούν σαν ήρωες, αλλά ότι οι ήρωες 
πολεμούν σαν Έλληνες’’. 

Συμπερασματικά, οι νεκροί και οι ζωντανοί ήρωες του υποβρυχίου «ΤΡΙΤΩΝ», θα 
επιβεβαιώσουν με τις γενναίες πράξεις και τις θυσίες τους σε όλες τις μελλοντικές 
γενιές των ελλήνων ναυμάχων, τα λόγια του μεγάλου μας ποιητή Κωστή Παλαμά: 
‘’Η λευτεριά στα έθνη δεν μετριέται με το στρέμμα, με της καρδιάς το πύρωμα 
μετριέται και με αίμα’’. 

Η Επιτροπή Σύνταξης
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Ειδήσεις από 
το Περισκόπιο

Σύνταξη ειδήσεων: Ιωάννης Σ. Θεοδωράτος

Τουρκία

1η Απριλίου.
Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης εμφανίστηκαν 
φωτογραφίες από τα υπολείμματα ενός 
βλήματος επιφανείας-αέρος, το οποίο 
φέρεται να κατέπεσε σε περιοχή της 
βορειοδυτικής Λιβύης. Η αναγνώριση 
των μη κατεστραμμένων τμημάτων του 
όπλου οδήγησε στην ταυτοποίησή του με 
τον αντιαεροπορικό πυραύλο RIM-66E-5 
Standard (SM-1MR), τον οποίον φέρουν οι 
φρεγάτες τύπου O. H. Perry του TDK. Η χρήση 
του συγκεκριμένου οπλικού συστήματος από 
τα τουρκικά πλοία, τα οποία κατά παράβαση 
του εμπάργκο όπλων και της μη εμπλοκής 
ξένων δυνάμεων μετείχαν σε αποστολές 
ναυτικού βομβαρδισμού και αντιαεροπορικής 
προστασίας, καλύπτοντας τις κυβερνητικές 
δυνάμεις, οι οποίες επιχειρούσαν στην 
περιοχή, δεν μπορεί να περάσει απαρατήρητη. 
Σύμφωνα με εκτιμήσεις παρατηρητών 
η αποτυχημένη βολή στόχευε ένα μη 
επανδρωμένο αεροσκάφος των δυνάμεων 
του στρατάρχη Χάφταρ, το οποίο επιχειρούσε 
στην περιοχή. 

18 Απριλίου. Το πρώτο αεροσκάφος ναυτικής 
συνεργασίας ΑΦΝΣ και ανθυποβρυχιακών 
επιχειρήσεων Leonardo ATR-72/600 του 
προγράμματος MELTEM 3 έφθασε στις 
εγκαταστάσεις της ΤΑΙ (Turkish Aircraft  
Industries), μετά από αρκετές καθυστερήσεις. 
Το αεροσκάφος φέρει τουρκικής κατασκευής 

ραντάρ και σύντομα θα ξεκινήσει τις τελικές 
δοκιμές. Όπως είναι γνωστό η στρατιωτική 
έκδοση του ATR-72 εξελίχθηκε από την 
πολιτική της ATR, η οποία στη συνέχεια πέρασε 
στον έλεγχο των Leonardo και Airbus. Αρχικά 
το TDK επέκτεινε την παραγγελία του από έξι 
σε οκτώ ΑΦΝΣ ATR-72/600, εκ των οποίων 
δύο ανήκαν στην έκδοση TMUA (Turkish 
Maritime Utility Aircraft ) και τα υπόλοιπα  
TMPA (Turkish Maritime Patrol Aircraft ). Το 
αρχικό αεροσκάφος της παραγγελίας αφού 
ολοκλήρωσε την τοποθέτηση συστημάτων 
και αισθητήρων προσγειώθηκε στην Τουρκία 
προκειμένου να εφοδιαστεί με τα όργανα 
τουρκικής κατασκευής και στη συνέχεια 
πέταξε εκ νέου στην Ιταλία, πριν επιστρέψει 
ξανά στην ΤΑΙ. Όταν περατωθούν οι δοκιμές 
το αεροσκάφος θα είναι έτοιμο για να 
παραδοθεί στο Τουρκικό Ναυτικό. Καρδιά των 
συστημάτων ελέγχου αποτελεί το σύστημα 
αποστολής ναυτικής περιπολίας AMASCOS, 
το οποίο ελέγχει σειρά ηλεκτροοπτικών 
αισθητήρων, το ραντάρ έρευνας Ocean 
Master, ESM, MAD, σύστημα αυτοπροστασίας 
με ραντάρ προειδοποίησης και σύστημα 
προειδοποίησης επερχόμενου βλήματος, 
σύστημα εντοπισμού laser, ηχοσημαντήρες 
ενώ μεταφέρει σε εξωτερικούς πυλώνες 
ανθυποβρυχιακές τορπίλες (Mk 46, Mk 54). 
Σύμφωνα με την κατασκευάστρια εταιρεία 
το αεροσκάφος φέρει προηγμένα σύστημα 
ψηφιακής ζεύξης δεδομένων μέσω του 
οποίου μπορεί να επικοινωνεί αμφίδρομα και 
να μεταφέρει στοιχεία με άλλα αεροσκάφη 
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και πλοία, καθώς και με επίγειους σταθμούς. 
Αποτελεί το πλέον σύγχρονο απόκτημα σε 
επίπεδο ΑΦΝΣ του TDK και έχει σχεδιαστεί με 
ανοικτή αρχιτεκτονική προκειμένου να μπορεί 
μελλοντικά να ολοκληρώσει τουρκικής 
σχεδίασης αισθητήρες και όπλα όπως η 
ελαφρά τορπίλη Orka.  

7 Μαΐου. 
Στην ανασκόπηση των τρεχουσών αλλά 
και των μελλοντικών εξελίξεων στον χώρο 
της τουρκικής αμυντικής βιομηχανίας, επί 
τη ευκαιρία της κρίσης του κορωνοϊού, 
προέβη ο επικεφαλής της Προεδρίας 
Αμυντικής Βιομηχανίας (SSB) Ισμαήλ Ντεμίρ. 
Επεσήμανε τους κινδύνους αλλά προχώρησε 
στην εκτίμηση ότι δεν θα υπάρξει σοβαρή 
διαταραχή του κύκλου εργασιών ούτε και 
της εξαγωγικής προοπτικής των προϊόντων. 
Σε μια δυσμενή συγκυρία για την τουρκική 
οικονομία ο Ντεμίρ έθεσε θέμα διάθεσης 
ακόμη περισσότερων κονδυλίων προκειμένου 
να μην διαταραχθεί η πορεία των «εθνικών» 
προγραμμάτων (εθνικό αεροσκάφος, άρμα, 
ελικόπτερο, οπλικά συστήματα, κινητήρες, 
μη επανδρωμένα συστήματα, κ.α.). Ωστόσο 
το ενδιαφέρον προκάλεσε η ειδική μνεία 
στο καινοφανές αναθεωρητικό δόγμα 
της «Γαλάζιας Πατρίδας» καθώς για την 
υλοποίηση και εφαρμογή του απαιτείται 
να δοθεί προτεραιότητα στα εξοπλιστικά 
προγράμματα του Τουρκικού Ναυτικού. Όπως 
τόνισε η κατασκευή των υποβρυχίων Type 
214TN συνεχίζεται, ενώ από τα ερευνητικά 
κέντρα υλοποιείται το φιλόδοξο πρόγραμμα 
ανάπτυξης μη επανδρωμένων υποβρύχιων 

συστημάτων (UUV) και πλατφορμών 
επιφανείας (USV). Ο Ντεμίρ αναφέρθηκε 
και στη ναυπήγηση των φρεγατών κλάσης 
Istanbul, καθώς και στις φρεγάτες 
αντιαεροπορικής άμυνας περιοχής (AAW) 
TF-2000, επικεντρώνοντας το ενδιαφέρον 
στην ολοκλήρωση τουρκικής σχεδίασης 
και ανάπτυξης οπλικών συστημάτων και 
αισθητήρων. Αποκάλυψε την ολοκλήρωση 
εγχωρίου συστήματος κάθετης εκτόξευσης 
(Vertical Launch System, VLS) σε τέσσερα 
τουλάχιστον σκάφη. Στόχος είναι να 
προτιμηθούν οπλικά συστήματα εγχώριας 
ανάπτυξης, αναφέροντας ότι θα επιλεγεί 
τουρκικό VLS, το οποίο θα ολοκληρωθεί σε 
τρείς φρεγάτες κλάσης «Ι» και στις TF-2000. 
Στην πρώτη φρεγάτα «I» θα εγκατασταθούν 
το εγχώριο CIWS Gokdeniz των 35 χιλ της 
Aselsan, καθώς και πύραυλοι επιφανείας-
επιφανείας τύπου Atmaca. Το Gokdeniz 
είναι το σύστημα εγγύς αντιαεροπορικής και 
αντιβληματικής άμυνας πλοίων μοιάζοντας 
εκπληκτικά με τον πύργο Millenium της 
γερμανικής Rheinmetall με τη διαφορά ότι 
φέρει 2 πυροβόλα.
Στον τομέα των παραδόσεων και των δοκιμών 
νέων ναυτικών μονάδων γνωστοποιήθηκε 
ότι τον Ιούνιο ξεκινούν οι δοκιμές εν πλω 
του ειδικοποιημένου πλοίου εκπαίδευσης 
και δοκιμών (A-591) «Ufuk», το οποίο 
καθελκύστηκε τον Φεβρουαρίου του 2019. 
Επίσης η αρχική φρεγάτα-οδηγός κλάσης «I» 
αναμένεται να καθελκυστεί προς το τέλος του 
έτους, συμπληρώνοντας τρία έτη ναυπήγησης, 
με προοπτική την ένταξη στο TDK το 2023 
μετά από την ολοκλήρωση των οπλικών 

συστημάτων και αισθητήρων που 
κατασκευάζονται εγχώρια. 
  Ο Ντεμίρ αποκάλυψε την εξέλιξη 
ακόμη ενός οπλικού συστήματος 
με την κωδική ονομασία 
Gezgin, ο οποίος αποτελεί 
ναυτικό βλήμα τύπου cruise 
με επιχειρησιακές δυνατότητες 
παρόμοιες με το αμερικανικό 
βλήμα Tomahawk και το ρωσικό 
Kalibr. Ο κινητήρας της αρχικής 
έκδοσης του βλήματος φέρεται Το ΑΦΝΣ ATR-72/600 του Τουρκικού Ναυτικού
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να είναι ουκρανικός, ενώ στη συνέχεια θα 
αντικατασταθεί από τουρκικό όπως συνέβη 
με την οικογένεια βλημάτων SOM. Ο Gezgin 
θα εξοπλίσει τα υποβρύχια Type 214 κλάσης 
Reis ενώ θα μπορεί να τοποθετηθεί και σε 
ναυτικές πλατφόρμες όπως φρεγάτες ή και 
στο πλοίο αμφιβίων επιχειρήσεων L-400 
«Anadolu». Η ολοκλήρωση βλημάτων 
τύπου cruise σε πλατφόρμες επιφανείας 
και ειδικότερα σε υποβρύχια θα καταστήσει 
το Τουρκικό Ναυτικό μεταξύ των ελαχίστων 
δυνάμεων που διαθέτουν ένα τέτοιο 
οπλικό συστήματα βαθειάς κρούσης και 
ακριβούς προσβολής χερσαίων και ναυτικών 
στόχων. Η εμβέλεια του Gezgin θα είναι 
τουλάχιστον 300 χλμ (σ.σ. τουρκικές πηγές 
διαφοροποιούν την εμβέλεια σε 800-
1.000 χλμ) και θα προσδώσει στο TDK 
υποστρατηγικές δυνατότητες, σε συνδυασμό 
με το Sub Harpoon UGM-84 Block II και την 
υπό εξέλιξη αντίστοιχη υποβρύχια έκδοση του 
Atmaca. Αναφερόμενος στα προγράμματα 
οπλικών συστημάτων που αφορούν το 
ναυτικό και βρίσκονται σε εξέλιξη ο Ντεμίρ 
έδωσε στοιχεία για την πορεία προς την 
μαζική παραγωγή του Atmaca καθώς και για 
την εθνική τορπίλη βαρέως τύπου Akya, η 
οποία ήδη βρίσκεται σε προχωρημένο στάδιο 
δοκιμών. Επίσης υπάρχει και το πρόγραμμα 
ελαφράς τορπίλης Orca, η οποία εξελίσσεται 
με στόχο να εξοπλίσει μονάδες επιφανείας, 
ελικόπτερα και τα ΑΦΝΣ του Ναυτικού. Ο 
Ντεμίρ δεν επιβεβαίωσε προς το παρόν ότι 
υπάρχει προοπτική ναυπήγησης και δεύτερου 

πλοίου αμφιβίων επιχειρήσεων 
(«Trakya») χωρίς ωστόσο να το 
αποκλείσει. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον 
στην αναφορά του για το TDK 
επεδείχθη για τα μη επανδρωμένα 
συστήματα (εναέρια, επιφανείας 
και υποβρύχια), τα οποία 
σχεδιάζονται να ολοκληρωθούν 
σταδιακά και να ενισχύσουν 
τις επιχειρησιακές δυνατότητες 
των ναυτικών δυνάμεων. Ήδη 
επιχειρούν μη επανδρωμένα 
συστήματα τύπου Bayraktar TB2 

και Anka. Οι αναφορές στα τουρκικά ναυτικά 
προγράμματα ανάπτυξης και εξοπλισμών 

σηματοδοτούν και επιβεβαιώνουν το σταθερά 
αυξανόμενο ενδιαφέρον της τουρκικής 
πολιτικοστρατιωτικής ηγεσίας προς την 
ισχυροποίηση του TDK και την μετεξέλιξη 
της Τουρκίας σε περιφερειακή ναυτική 
δύναμη. Αξίζει να επισημανθεί το γεγονός 
της παράλληλης ναυπήγησης νέων μονάδων 
(επιφανείας, υποβρύχια), της ανάπτυξης 
και ολοκλήρωσης οπλικών συστημάτων 
και αισθητήρων τουρκικής κατασκευής 
(εγχώριας σχεδίασης, μεταφοράς τεχνολογίας 
και τεχνογνωσίας), της προσθήκης μη 
επανδρωμένων πλατφορμών, καθώς και 
της επιλογής πρόσκτησης υποστρατηγικών 
όπλων.

ΗΠΑ

30 Απριλίου. 
Η νέα φρεγάτα κατευθυνομένων βλημάτων 
του Αμερικανικού Ναυτικού του προγράμματος 
FFG(X) θα είναι ιταλική, μετά από την επιλογή 
της σχεδίασης FREMM (κλάση Bergamini) 
που πρότεινε η Fincantieri Marinette Marine 
μεταξύ των συνολικά πέντε υποψηφιοτήτων. 
Ο διαγωνισμός που ξεκίνησε με την έκδοση 
σχετικού RfI στις 10 Ιουλίου 2017 αφορούσε 
την ναυπήγηση 20 μονάδων, δημιούργησε 
έντονο συναγωνισμό καθώς μετείχαν 
κορυφαία ναυπηγεία σε κοινοπραξίες και 
συγκεκριμένα η αυστραλιανή Austal που 
πρότεινε σχεδίαση βασισμένη στην κλάση 
Independence (LCS), η General Dynamics 

Ψηφιακή απεικόνιση της νέας κλάσης φρεγατών Istanbul
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με την ισπανική Navantia που πρότειναν 
σχεδίαση βασισμένη στην κλάση Alvaro 
de Bazan (F100), η Huntington Ingalls 
που πρότειναν σχεδίαση του περιπολικού 
σκάφους κλάσης Legend (National Security 
Cutter), η Lockheed Martin με την έκδοση 
της γνωστής κλάσης Freedom και η 
ιταλική Fincantieri που πρότεινε έκδοση 
της κλάσης Bergamini (FREMM). Η ιταλική 
πρόταση ήταν η πιο ισορροπημένη σε σχέση 
κόστους και επιχειρησιακών δυνατοτήτων 
και αμέσως συγκέντρωσε το ενδιαφέρον 
καθώς προσιδέαζε με τον ειδικό σχεδιασμό 
που ζητούσε το Αμερικανικό Ναυτικό. Η νέα 
φρεγάτα θα είναι πολύ πιο ισχυρή σε σχέση 
με την κλάση LCS και οικονομικότερη χωρίς 
επιχειρησιακές εκπτώσεις από την κλάση 
Arleigh Burke. O αρχικός αριθμός των 20 
(10+10) μονάδων είναι ενδεικτικός και είναι 
σαφές ότι θα πολλαπλασιαστεί στο μέλλον 
καθώς θα προκαλέσει το έντονο εξαγωγικό 
ενδιαφέρον. Το ισχυρό σημείο της σχεδίασης 
είναι η χρήση γνωστών πιστοποιημένων 
συστημάτων και δεν αφορά στην ανάπτυξη 
νέων (π.χ. προωστήριο σκεύος με βελτιώσεις 
και όχι σχεδίαση και ανάπτυξη από την αρχή), 
προκειμένου να μην εκτοξευθεί το κόστος 
και να υπάρξουν χρονοβόρες καθυστερήσεις. 
Η πρώτη ομάδα των δέκα πλοίων θα 
κατασκευαστεί στα ναυπηγεία Marinette 
Marine. Το Αμερικανικό Ναυτικό στις 
προδιαγραφές που είχε δώσει (RfI) απαιτούσε 
το επιλεγέν σκάφος να επιχειρεί ανεξάρτητα, 

Ψηφιακή αναπαράσταση της νικήτριας σχεδίασης του διαγωνισμού FFG(X) της ιταλικής Fincantieri Marinette Marine.

να διαθέτει ισχυρή αντιαεροπορική άμυνα 
σημείου και περιοχής και να είναι σε 
θέση να αντιμετωπίζει αναδυόμενες και 
εξελισσόμενες απειλές. Να μπορεί να 
προσβάλει εχθρικές μονάδες επιφανείας 
πέραν του ορίζοντα, να αποκαλύπτει και να 
προσβάλει υποβρύχια, να παρέχει συνοδεία 
σε νηοπομπές παρέχοντας αεράμυνα 
περιοχής, να αντιμετωπίζει ασύμμετρες 
απειλές (μικρά ταχέα σκάφη), να εκτελεί 
αποστολές ISTAR (Intelligence, Surveillance, 
Target Acquisition & Reconnaissance), να 
διαθέτει κατάλληλους αισθητήρες ESM, 
ECM, ECCM και να έχει αυξημένη ικανότητα 
EMW (Electromagnetic Maneuver Warfare). 
Επίσης να διαθέτει αυξημένη ικανότητα 
επιβίωσης στο πεδίο της μάχης. Η επιλογή 
της πρότασης Fincantieri συνοδεύεται από 
συμβόλαιο ύψους $795,1 εκατ. το οποίο 
καλύπτει την ολοκλήρωση της σχεδίασης 
σύμφωνα με τις προδιαγραφές εργασίες για 
το πρώτο πλοίο και για τα υπόλοιπα εννέα. Το 
πρόγραμμα των δέκα πλοίων αναμένεται να 
φτάσει τα $5,58 δις. Η ακριβής σύνθεση της 
FFG(X) δεν είναι γνωστή ωστόσο η φρεγάτα 
αναμένεται να φέρει τροποποιημένη έκδοση 
του ραντάρ SPY-6 (Arleigh Burke Flight 
III). Σύμφωνα με το Αμερικανικό Ναυτικό 
η επόμενη παραγγελία θα ακολουθήσει 
τον προϋπολογισμό του οικονομικού έτους 
2021 με δυο μονάδες ετησίως μέχρι και την 
ολοκλήρωση της προμήθειας 20 ναυτικών 
μονάδων.



Αυτοί που έφυγαν

Αποστρατείες

Αποστολές - Εκδηλώσεις

Δωρεές

Συνδρομές



Αυτοί που έφυγαν

Αποστρατείες

Αποστολές - Εκδηλώσεις

Δωρεές

Συνδρομές
∆ελτίο
Ενηµέρωσης
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ΑΥΤΟΙ ΠΟΥ ΕΦΥΓΑΝ

Υποναύαρχος ε.α.
Αναστάσιος Σκλαβίδης ΠΝ
Απεβίωσε την 17η Απριλίου 2020. Γεννήθηκε 
το 1951 στον Ν. Αττικής. Το 1969 εισήλθε στη 
ΣΝΔ και το 2009 τέθηκε σε αποστρατεία.

Υποναύαρχος ε.α.
Ιωάννης Παττάς ΠΝ
Απεβίωσε την 9η Μαρτίου 2020. Γεννήθηκε το 
1959 στον Ν. Ευβοίας. Το 1978 εισήλθε στη 
ΣΝΔ και το 2013 τέθηκε σε αποστρατεία.

Υποναύαρχος (Ο) ε.α.
Αλέξιος Χαιδόπουλος ΠΝ
Απεβίωσε την 15η Απριλίου 2020. Γεννήθηκε 
το 1933 στον Ν. Αχαίας. Το 1953 κατετάγη στο 
ΠΝ ως Μόνιμος Αρχικελευστής Διδάσκαλος και 
το 1992 τέθηκε σε αποστρατεία.

Αρχιπλοίαρχος (ΥΙ) ε.α.
Ματθαίος Δουζινάς ΠΝ
Απεβίωσε την 22α Φεβρουαρίου 2020. 
Γεννήθηκε το 1951 στην Αθήνα. Το 1969 
εισήλθε στη ΣΣΑΣ και το 2008 τέθηκε σε 
αποστρατεία.

Αρχιπλοίαρχος (Ο) ε.α.
Θεόδωρος Κόκκινος ΠΝ
Απεβίωσε την 27η Απριλίου 2020. Γεννήθηκε 
το 1926 στον Ν. Αργολίδος. Το 1947 κατετάγη 
στο ΠΝ ως Δόκιμος Σημαιοφόρος Οικονομικός 
και το 1974 τέθηκε σε αποστρατεία.

Αρχιπλοίαρχος (ΥΙ) ε.α.
Κωνσταντίνος Σότσιος ΠΝ
Απεβίωσε την 21η Μαρτίου 2020. Γεννήθηκε 
το 1939 στον Ν. Δράμας. Το 1959 εισήλθε στη 
ΣΙΣ και το 1992 τέθηκε σε αποστρατεία.

Αρχιπλοίαρχος ε.α.
Παναγιώτης Μουστάκας ΠΝ
Απεβίωσε την 15η Απριλίου 2020. Γεννήθηκε το 
1934 στον Πόρο Τροιζηνίας. Το 1952 εισήλθε 
στη ΣΝΔ και το 1982 τέθηκε σε αποστρατεία.

Αρχιπλοίαρχος (Ο) ε.α.
Εμμανουήλ Παπαδονικολάκης ΠΝ
Απεβίωσε την 22α Μαρτίου 2020. Γεννήθηκε 
το 1939 στο Ρέθυμνο ν. Κρήτης. Το 1966 
εισήλθε στη Σχολή Δοκίμων Σημαιοφόρων ως 
Δόκιμος Σημαιοφόρος Οικονομικός και το 1990 
τέθηκε σε αποστρατεία.

Πλοίαρχος (ΥΟ) ε.ε.
Σπυρίδων Αυθεντόπουλος ΠΝ
Απεβίωσε την 11η Μαίου 2020. Γεννήθηκε το 
1964 στην Αθήνα. Το 1982 εισήλθε στη ΣΣΑΣ. 
Τον τελευταίο χρόνο υπηρετούσε στο ΓΕΝ/ΔΥΓ.

Πλοίαρχος ε.α.
Γεώργιος Κυρίμης ΠΝ
Απεβίωσε την 3η Μαρτίου 2020. Γεννήθηκε το 
1951 στον Πειραιά. Το 1969 εισήλθε στη ΣΝΔ 
και το 1994 τέθηκε σε αποστρατεία.

Πλοίαρχος (Μ) ε.α.
Ανδρέας Παπανακλής ΠΝ
Απεβίωσε την 20η Απριλίου 2020. Γεννήθηκε 
το 1969 στον Ν. Σερρών. Το 1987 εισήλθε στη 
ΣΝΔ και το 2016 τέθηκε σε αποστρατεία.

Αντιπλοίαρχος (Ε) ε.α.
Ιωάννης Σάντος ΠΝ
Απεβίωσε την 24η Μαρτίου 2020. Γεννήθηκε 
το 1935 στην Σαλαμίνα. Το 1950 κατετάγη στο 
ΠΝ ως Ναύτης Μαθητής Τεχνίτης (ΛΕΒ) και το 
1985 τέθηκε σε αποστρατεία.

Αντιπλοίαρχος (Ε) ε.α.
Χρήστος Κυργίδης ΠΝ
Απεβίωσε την 14η Μαρτίου 2020. Γεννήθηκε 
το 1941 στον Ν. Σερρών. Το 1958 κατετάγη 
στο ΠΝ ως Μαθητής Τεχνίτης (Τ/ΤΟΡ) και το 
1990 τέθηκε σε αποστρατεία.

Αντιπλοίαρχος (ΥΙ) ε.α.
Αικατερίνη-Ευαγγελία Καραγιαννίδου ΠΝ
Απεβίωσε την 28η Απριλίου 2020. Γεννήθηκε 
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Εκ μέρους του Πολεμικού Ναυτικού 
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προς τις οικογένειες και τους συγγενείς των 
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το 1970 στον Ν. Ξάνθης. Το 1987 εισήλθε στη 
ΣΑΝ και το 2013 τέθηκε σε αποστρατεία.

Αντιπλοίαρχος (Ε) ε.α.
Ιωάννης Σταυρόπουλος ΠΝ
Απεβίωσε την 25η Μαρτίου 2020. Γεννήθηκε 
το 1939 στον Ν. Ηλείας. Το 1957 κατετάγη στο 
ΠΝ ως Δίοπος εθελοντής (ΔΙΑΧ) και το 1990 
τέθηκε σε αποστρατεία.

Αντιπλοίαρχος (Ε) ε.α.
Χαράλαμπος Μπάμπος ΠΝ
Απεβίωσε την 19η Φεβρουαρίου 2020. 
Γεννήθηκε το 1929 στον Ν. Φωκίδος. Το 1951 
κατετάγη στο ΠΝ ως Δίοπος εθελοντής (ΔΙΑΧ) 
και το 1984 τέθηκε σε αποστρατεία.

Αντιπλοίαρχος (Ε) ε.α.
Ιωάννης Μακρής ΠΝ
Απεβίωσε την 11η Μαίου 2020. Γεννήθηκε 
το 1941 στον Ν. Αρκαδίας. Το 1955 κατετάγη 
στο ΠΝ ως Ναυτόπαις και το 1990 τέθηκε σε 
αποστρατεία.

Αντιπλοίαρχος (Ε) ε.α.
Δημήτριος Σούρης ΠΝ
Απεβίωσε την 13η Φεβρουαρίου 2020. 
Γεννήθηκε το 1929 στα Κύθηρα Ν. Αττικής. 
Το 1947 κατετάγη στο ΠΝ ως Ναύτης Β’ 
Μαθητής Τεχνίτης (Τ/ΠΥΡ) και το 1983 τέθηκε 
σε αποστρατεία.

Πλωτάρχης (Ε) ε.α.
Νικόλαος Φώτου ΠΝ
Απεβίωσε την 24η Απριλίου 2020. Γεννήθηκε 
το 1945 στον Ασπρόπυργο Ν. Αττικής. Το 1961 
κατετάγη στο ΠΝ ως Ναύτης Μαθητής Τεχνίτης 
(Η/Τ) και το 1989 τέθηκε σε αποστρατεία.

Ανθυποπλοίαρχος (Ε) ε.α.
Ιωάννης Μαυράκης ΠΝ
Απεβίωσε την 2α Μαίου 2020. Γεννήθηκε το 
1958 στον Ν. Χανίων. Το 1974 εισήλθε στη 
ΣΔΥΤΕΝ και το 2004 τέθηκε σε αποστρατεία.

Ανθυποπλοίαρχος (Ε) ε.α.
Ιωάννης Μαυράκης ΠΝ
Απεβίωσε την 5η Μαίου 2020. Γεννήθηκε το 
1955. Το 1969 εισήλθε στη ΣΔΥΝ και το 1995 
τέθηκε σε αποστρατεία.

Σημαιοφόρος (Ε) ε.α.
Κωνσταντίνος Δουκάκης ΠΝ
Απεβίωσε την 2α Μαρτίου 2020. Γεννήθηκε 
το 1949 στην Σαλαμίνα Ν. Αττικής. Το 1963 
κατετάγη στο ΠΝ ως Ναυτόπαις και το 1989 
τέθηκε σε αποστρατεία.

Σημαιοφόρος (Ε) ε.α.
Σπυρίδων Δουκάκης ΠΝ
Απεβίωσε την 8η Μαίου 2020. Γεννήθηκε το 
1944 στην ν. Κερκύρας. Το 1958 κατετάγη 
στο ΠΝ ως Ναυτόπαις και το 1984 τέθηκε σε 
αποστρατεία.

Σημαιοφόρος (Ε) ε.α.
Ευριπαίος Κατερίνης
Παλαίμαχος Β’ΠΠ
Απεβίωσε την 23η Μαρτίου 2020. Γεννήθηκε 
το 1925 στο Σαγκρί Κυκλάδων. Το 1939 
κατετάγη στο ΠΝ ως Ναυτόπαις και το 1974 
τέθηκε σε αποστρατεία.

Σημαιοφόρος (Ε) ε.α.
Δημήτριος Κυριάκος ΠΝ
Απεβίωσε την 25η Φεβρουαρίου 2020. 
Γεννήθηκε το 1935 στον Ν. Αρκαδίας. Το 1951 
κατετάγη στο ΠΝ ως Ναυτόπαις και το 1977 
τέθηκε σε αποστρατεία.
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 · Τέθηκε σε αποστρατεία μετά από αίτησή 
του ο Αντιπλοίαρχος Ειδικοτήτων Σωκράτης 
Αλικάκος. 

 · Τέθηκε σε αποστρατεία μετά από αίτησή 
του ο Πλωτάρχης Οικονομικός Αθανάσιος 
Σπέγγος.

 · Τέθηκε σε αποστρατεία μετά από αίτησή 
του ο Υποπλοίαρχος Υγειονομικού/Ιατρός 
Αντώνιος Βιτάκης.

 · Τέθηκε σε αποστρατεία μετά από αίτη-
σή του ο Υποπλοίαρχος Μηχανικός Λάμπρος 
Παππάς.

 · Τέθηκε σε αποστρατεία μετά από αίτη-
σή του ο Υποπλοίαρχος Μάχιμος Γεώργιος 
Ιωσηφίδης.

 · Τέθηκε σε αυτεπάγγελτη αποστρατεία ο 
Υποπλοίαρχος Ειδικοτήτων Γεώργιος Με-
λισσάρης.

 · Τέθηκε σε αυτεπάγγελτη αποστρατεία 
ο Υποπλοίαρχος Ειδικοτήτων Γεώργιος 

Χαρμαλιάς, αποστρατεία λογιζομένη από 15 
Δεκεμβρίου 2019 ημερομηνία κατά την οποία 
απεβίωσε.

 · Τέθηκε σε αυτεπάγγελτη αποστρατεία ο 
Ανθυποπλοίαρχος Μάχιμος Νικόλαος Καρα-
μουσαδάκης.

 · Τέθηκε σε αποστρατεία μετά από αίτησή 
του ο Ανθυποπλοίαρχος Μάχιμος Αναστάσι-
ος Νάσος.

 · Τέθηκε σε αυτεπάγγελτη αποστρατεία 
ο Ανθυπασπιστής Τεχνικός Όπλων-Πυρο-
μαχικών Πέτρος Σχισμένος, αποστρατεία λο-
γιζομένη από 29 Νοεμβρίου 2019 ημερομηνία 
κατά την οποία απεβίωσε.

 · Τέθηκε σε αποστρατεία μετά από αίτησή 
του ο Ανθυπασπιστής Τεχνικός Ηλεκτρο-
νικών Συστημάτων-Συνεννοήσεως Πανα-
γιώτης Κρυωνάς.

 · Τέθηκε σε αποστρατεία μετά από αίτησή 
του ο Επικελευστής ΕΠΟΠ (ΑΡΜ) Δημήτριος 
Πλέσιας.
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ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ - ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ 

Υπεύθυνο για το περιεχόμενο: ΓΕΝ/ΚΕΠΙΧ

1. Συμμαχικές – Διακρατικές Ασκήσεις

■ Από 30 Ιανουααρίου έως 08 Φεβρουαρίου 
2020 πραγματοποιήθηκε η πολυεθνική άσκηση 
«ALEXANDER THE GREAT», στη θαλάσσια 
περιοχή  βορείου Αιγαίου, με συμμετοχή των 
ΠΠ Φ/Γ «ΨΑΡΑ» (ΜΕ Ο/Γ Ε/Π), Α/Γ «ΙΚΑΡΙΑ», 
Α/Γ «ΡΟΔΟΣ», Α/Γ «ΧΙΟΣ»-Α/Γ «ΛΕΣΒΟΣ», μίας 
(1) ΟΑΕ και του FS «DIXMUDE» (Γαλλικό 
Ελικοπτεροφόρο).

■ Την 06 Φεβρουαρίου 2020 πραγματο-
ποιήθηκε συνεκπαίδευση PASSEX  μεταξύ 
της Φ/Γ «ΑΙΓΑΙΟΝ» και της Ιταλικής Φ/Γ «ITS 
CARABINIERE» (μονάδα SNMG-2) στη θαλάσσια 
περιοχή  Μυρτώου Πελάγους.

■ Από 10 έως 12 Φεβρουαρίου 2020 
πραγματοποιήθηκε συνεκπαίδευση σε 
αντικείμενα Ναρκαλιείας (MCM Training / 
PASSEX) με συμμετοχή  του ΝΘΗ «ΚΑΛΛΙ-
ΣΤΩ» και της μόνιμης Νατοϊκής δύναμης 
Ναρκοπολέμου SNMCMG-2 (αποτελούμενης 
από τα ΝΘΗ «ROS BALESCU» (Ρουμανία), FGS 
«FULDA» (Γερμανία) και TCG «AKCAY» (Τουρ-
κία)  στην περιοχή «ΠΑΝ – 9» Ανατ. Σούδας ν. 
Κρήτη.

■ Την 19 Φεβρουαρίου 2020 πραγματο-
ποιήθηκε συνεκπαίδευση PASSEX  μεταξύ 
της Φ/Γ «ΚΑΝΑΡΗΣ» και της Γερμανικής Φ/Γ 
«FGS MECKLENBURG» (μονάδα SNMG-2) στη 
θαλάσσια περιοχή  Κεντρικού Αιγαίου.

■ Από 24 Φεβρουαρίου 2020 έως 06 
Μαρτίου 2020, πραγματοποιήθηκε η 
συμμαχική άσκηση «DYNAMIC MANTA 2020» 
στη θαλάσσια περιοχή νοτιοανατολικά της  
νήσου Σικελίας, με συμμετοχή από Ελληνικής 
πλευράς των Υ/Β «ΚΑΤΣΩΝΗΣ» και Φ/Γ 
«ΑΙΓΑΙΟΝ». Συμμετείχαν επίσης τα πολεμικά 
πλοία «ITS ROMEI», «ITS ALLIANCE», «ITS 
TODARO» και «ΙΤS CARABINIERE» (Ιταλία) ,«FS 
CASABIANCA» και «FS PROVENCE» (Γαλλία), 

«HMCS FREDERICTON »(Καναδάς), «TCG 
SALIH REIS», «TCG GAZIANTEP» και Υ/Β «18 
MART» (Τουρκία), «ESPS CRISTOBAL COLON» 
(Ισπανία).

■ Την 21 Μαρτίου 2020, πραγματοποιήθηκε 
στη θαλάσσια περιοχή βορείως ν. Άνδρου 
συνεκπαίδευση (PASSEX)  μεταξύ  των Φ/Γ 
«ΨΑΡΑ» και «ΣΑΛΑΜΙΣ» και της Νατοϊκής 
Δύναμης SNMG-2, η οποία αποτελούταν 
από την Ιταλική Φ/Γ «ITS VIRGINIO FASAN», 
την Τουρκική Φ/Γ «TCG SALIHREIS» και την 
Καναδική Φ/Γ «HMCS FREDERICTON».

■ Από 11 έως 18 Απριλίου 2020, και από 
27 Απριλίου έως 01 Μαΐου 2020 το ΝΘΗ 
«ΕΥΡΩΠΗ» συμμετείχε, ως πλοίο της ΝΑΤΟικής 
δύναμης SNMCMG2 σε εκπαιδευτικές 
αντιναρκικές επιχειρήσεις της δύναμης στο 
Στρυμονικό κόλπο και όρμο Αρμυρού Κρήτης 
αντίστοιχα. Στη δύναμη συμμετείχαν επίσης τα 
πολεμικά πλοία «ROS CONSTANTIN BALESCU» 
(Ρουμανία), «FGS FULDA» ( Γερμανία) και «ITS 
GAETA» (Ιταλία).

■ Την 22 Απριλίου 2020, πραγματοποιήθηκε 
συνεκπαίδευση (PASSEX) με συμμετοχή της 
Φ/Γ «ΝΑΒΑΡΙΝΟΝ» και της Νατοϊκής Δύναμης 
SNMG-2, αποτελούμενης από την Ιταλική Φ/Γ 
«ITS VIRGINIO FASAN», την Τουρκική Φ/Γ «TCG 
SALIHREIS», και την Καναδική Φ/Γ «HMCS 
FREDERICTON», στην θαλάσσια περιοχή Δυτικά 
νήσου Κρήτης.

2. Επισκέψεις Ξένων Αντιπροσωπειών

■ Την 11 Φεβρουαρίου 20, πραγματοποιήθη-
κε επίσκεψη στο ΓΕΝ, της DCOS OPS MARCOM, 
κατά την οποία συναντήθηκε με επιτελείς ΓΕΝ.

■Από 17 έως 21 Φεβρουάριου 2020 διεξήχθη, 
στις εγκαταστάσεις του ΓΕΕΘΑ, στρατιωτικός 
διάλογος Ελλάδας-Τουρκίας στο πλαίσιο των 
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ΜΟΕ, με συμμετοχή επιτελών ΓΕΝ.

3. Συμμαχικές - Πολυεθνικές Επιχει-
ρήσεις

α. Επιχείρηση UNIFIL MAROPS:

Συμμετοχές Ελληνικών μονάδων στην επιχεί-
ρηση, η οποία διεξάγεται στη περιοχή της Ανα-
τολικής Μεσογείου,  ως ακολούθως:

■ Από 15 Ιανουαρίου έως 24 Φεβρουαρίου 
2020 η Φ/Γ «ΝΑΒΑΡΙΝΟΝ»

■ Από 24 Φεβρουαρίου 2020 η Φ/Γ 
«ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗΣ».

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 Υ/Β εν πλω ανά δίμηνο και για 15 ημέρες. 
Συμμετοχή μονάδων ως ακολούθως:

■ Εν όρμω ΝΣ:

 · Από 01 Φεβρουαρίου  έως 29 Φεβρου-
αρίου 2020 , το ΤΠΚ «ΤΡΟΥΠΑΚΗΣ».

 · Από 01 Μαρτίου έως 31 Μαρτίου 2020 
, το ΤΠΚ «ΣΙΜΙΤΖΟΠΟΥΛΟΣ».

 · Από 01 Μαρτίου έως 06 Απριλίου 2020, 
το «ΤΠΚ ΣΙΜΙΤΖΟΠΟΥΛΟΣ».

 · Από 06 Απριλίου 2020, το ΤΠΚ «ΝΤΕ-
ΓΙΑΝΝΗΣ».

■ Για το μήνα Φεβρουάριο 2020 διεξήχθησαν 
έξι (6) αποστολές σε ρόλο «Αssociated 
Support», η πρώτη με τα Υ/Β ασκήσεως 
«ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΑΣ 1/20» από 14 έως 21 
Φεβρουαρίου 2020, η δεύτερη με το Υ/Β 
«ΩΚΕΑΝΟΣ» από 14 έως 29 Φεβρουαρίου 

2020, η τρίτη με τη Φ/Γ «ΨΑΡΑ» από 16 έως 
29 Φεβρουαρίου 2020, η τέταρτη με τη Φ/Γ 
«ΑΔΡΙΑΣ» από 17 έως 29 Φεβρουαρίου 2020, 
η πέμπτη με τη Φ/Γ «ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗΣ» την 23 
και 24 Φεβρουαρίου 2020 και η έκτη με τη Φ/Γ 
«ΝΑΒΑΡΙΝΟΝ» 24 και 25 Φεβρουαρίου 2020.

■ Για το μήνα Μάρτιο 2020 διεξήχθησαν τρεις 
(3) αποστολές σε ρόλο «Αssociated Support», η 
πρώτη με το Υ/Β «ΚΑΤΣΩΝΗΣ» από 06 έως 09 
Μαρτίου 2020, η δεύτερη με τη Φ/Γ «ΑΙΓΑΙΟΝ» 
από 06 έως 07 Μαρτίου 2020 και η Τρίτη με 
τη Φ/Γ «ΣΑΛΑΜΙΣ» από 23 έως 27 Μαρτίου 
2020, καθώς και μία αποστολή σε ρόλο «Direct 
Support» με το Υ/Β «ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΗΣ» από 21 
έως 31 Μαρτίου 2020.

■ Για το μήνα Απρίλιο 2020 διεξήχθησαν τρεις 
(3) αποστολές σε ρόλο «Αssociated Support», η 
πρώτη με τη Φ/Γ «ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗΣ» 15 και 16 
Απριλίου 2020 στην περιοχή ΝΑ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ,  
η δεύτερη με τη Φ/Γ «ΚΑΝΑΡΗΣ» 14 και 15 
Απριλίου 2020 στην περιοχή ΝΑ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ και 
η τρίτη με το Υ/Β «ΜΑΤΡΩΖΟΣ» από 23 Απριλίου 
2020 στη θαλάσσια περιοχή νότια ν. Κρήτης. 
Επίσης εκτελέστηκε και μία αποστολή σε ρόλο 
«Direct Support» με το Υ/Β «ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΗΣ» 
από 21 Μαρτίου έως 06 Απριλίου 2020. 

■ Εξειδικευμένο ιπτάμενο προσωπικό του 
ΠΝ επιβαίνει σε Α/ΦΗ της ΠΑ για πτήσεις «AIS 
SWEEP» στο πλαίσιο της επιχείρησης. Για το 
χρονικό διάστημα 01 Φεβρουαρίου  έως  30 
Απριλίου 2020 διεξήχθησαν εννιά (09) απο-
στολές σε ρόλο «Αssociated Support» και τρεις 
(3) σε ρόλο «Direct Support».

γ. Συμμετοχή σε Μόνιμες Ναυτικές Δυνά-
μεις ΝΑΤΟ.

SNMG-2: 

Από 17 Φεβρουαρίου 2016, στοιχείο 
της Δύναμης SNMG-2 (CTU 100.02.01) 
διεξάγει περιπολίες στη Θαλάσσια περιοχή 
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του Αν. Αιγαίου, στο πλαίσιο της Νατοϊκής 
δραστηριότητας «NATO’S SUPPORT TO AS-
SIST WITH THE REFUGEE AND MIGRANT CRI-
SIS IN THE AEGEAN SEA». Στο πλαίσιο της 
δραστηριότητας, συμ-μετείχαν οι ακόλουθες 
μονάδες του ΠΝ:

■ Από 14 Ιανουαρίου έως 03 Φεβρουαρίου 
2020 και από 14 Απριλίου 2020, η ΤΠΚ 
«ΣΙΜΙΤΖΟΠΟΥΛΟΣ»

■ Από 15 Ιανουαρίου έως 05 Φεβρουαρίου 
2020, η Κ/Φ «ΑΗΤΤΗΤΟΣ». 

■ Από 05 έως 28 Φεβρουαρίου 2020, η Κ/Φ 
«ΜΑΧΗΤΗΣ».

■ Από 28 Φεβρουαρίου έως 11 Μαρτίου 
2020, η ΤΠΚ «ΣΤΑΡΑΚΗΣ».

■ Από 28 Ιανουαρίου έως 28 Φεβρουαρίου 
2020, το ΝΘΗ «ΚΑΛΥΨΩ».

■ Από 28 Φεβρουαρίου έως 22 Μαρτίου 
2020, η Κ/Φ «ΚΑΣΟΣ».

■ Από 03 έως 28 Φεβρουαρίου 2020 και από 
01 έως 14 Απριλίου, η ΤΠΚ «ΞΕΝΟΣ».

■ Από 28 Φεβρουαρίου  έως 22 Μαρτίου 
2020, η Κ/Φ «ΝΑΥΜΑΧΟΣ».

■ Από 7 Φεβρουαρίου έως 08 Μαρτίου 2020, 
η Φ/Γ «ΑΙΓΑΙΟΝ».

■ Από 11 Μαρτίου έως 01 Απριλίου 2020, η 
Κ/Φ «ΜΠΛΕΣΣΑΣ».

■ Από 22 Μαρτίου έως 14 Απριλίου 2020, η 
Κ/Φ «ΠΟΛΕΜΙΣΤΗΣ».

■ Από 22 Μαρτίου έως 11 Απριλίου 2020, η 
ΝΘΗ «ΕΥΡΩΠΗ».

■ Από 11 Απριλίου 2020, η ΝΘΗ «ΚΑΛΛΙΣΤΩ».

■ Από 14 Απριλίου 2020, η ΤΠΚ 

«ΣΙΜΙΤΖΟΠΟΥΛΟΣ».

■ Από 14 Απριλίου 2020, η Κ/Φ «ΚΡΑΤΑΙΟΣ».

■ Επιπλέον, στη Δύναμη (CTU 100.02.01) 
συμμετείχαν τα κάτωθι πλοία:

 · FGS MECKLENBURG-VOR  (Γερμανία), 
(Πλοίο έδρας Διοικητού), από 28 Ιανουαρίου 
έως 18 Απριλίου  2020.

 · FGS BERLIN  (Γερμανία), (Πλοίο έδρας 
Διοικητού), από  18 Απριλίου  2020.

 · Περιπολικό TCG KARSIYAKA (Τουρκία), 
από 30 Ιανουαρίου 2020 έως 27 Φεβρουαρίου 
2020

 · Περιπολικό TCG KUMCALE (Τουρκία), 
από 27 Φεβρουαρίου 2020 έως 27 Μαρτίου 
2020

 · Περιπολικό TCG KUSADASI (Τουρκία), 
από 27 Μαρτίου έως 30 Απριλίου 2020.

SNMCMG 2: 

■ Από 11 Απριλίου 2020, η ΝΘΗ «ΕΥΡΩΠΗ» 
συμμετέχει στη μόνιμη ΝΑΤΟική δύναμη 
Ναρκοπολέμου SNMCMG 2, η οποία  επιχειρεί  
αυτό το χρονικό διάστημα στην ευρύτερη θα-
λάσσια περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου.

δ. Συμμετοχή σε Αποστολές Ευρωπαϊκής 
Ένωσης

Ουδέν.

4. Κοινωνική προσφορά των Ενόπλων 
Δυνάμεων

α. Αποστολές Εσωτερικού – Εξωτερικού:

Ουδέν.

β. Κατάσβεση πυρκαγιών – Περιπολίες – 
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Επιτήρηση

Ουδέν

γ. Έρευνα - Διάσωση 

■ Την 04 Φεβρουαρίου 2020 βραδινές 
ώρες, διατέθηκε το Ε/Π ΠΝ-51 σε επιχείρηση 
έρευνας-διάσωσης ξύλινου σκάφους στην 
περιοχή Τολού Αργολίδας.

■ Βραδινές ώρες της 07 Φεβρουαρίου έως 
τις πρώτες ώρες της 08 Φεβρουαρίου 2020, 
διατέθηκε το Ε/Π ΠΝ-51 σε επιχείρηση έρευνας-
διάσωσης για τον εντοπισμό αγνοούμενου 
επιβάτη του επιβατικού πλοίου «BLUE STAR 2» 
στην περιοχή νήσου Πατρόκλου, με αρνητικά 
αποτελέσματα.

■ Πρωινές  ώρες της 30ης Απριλίου 2020, 
από ώρας 0600 έως 1200, διατέθηκε το Ε/Π 
ΠΝ-53 σε επιχείρηση έρευνας-διάσωσης 
για τον εντοπισμό 5 αγνοούμενων από την 
πτώση  του καναδικού Ο/Γ Ε/Π «Cyclone» της 
καναδικής φρεγάτας «HMCS Fredericton» 
(συμμετέχουσας στην ΝΑΤΟική δύναμη SNMG-
2), δυτικά της νήσου Κεφαλονιάς.

5. Εκδηλώσεις – Επισκέψεις

■ Την 05 Φεβρουαρίου 2020 στη ν. Κάλυμνο, 
εκτελέστηκε επιμνημόσυνη δέηση εις μνήμη 
πεσόντων ηρώων Αξιωματικών, πληρώματος 
του Ε/Π ΠΝ 21 .

6. Διάφορα Θέματα – Εθνικές Ασκή-
σεις

■ Από 03 έως 09 Φεβρουαρίου 2020  
πραγματοποιήθηκε η εθνική άσκηση «ΑΙΓΙΑΛΟΣ 
1/20» στη θαλάσσια περιοχή Σαρωνικού 
-Παγασητικού Κόλπου με συμμετοχή Α/Γ «ΙΚΑ-

ΡΙΑ», «ΡΟΔΟΣ», «ΛΕΣΒΟΣ», «ΧΙΟΣ», 1Η ΜΠ-32Η 
ΤΑΞΠΝ-ΔΥΚ-1Η ΤΑΞΑΣ και των μονάδων ασκή-
σεως «ALEXANDER THE GREAT».

■ Από 11 έως 13 Φεβρουαρίου 2020  πραγ-
ματοποιήθηκε η εθνική άσκηση «ΑΣΤΡΑΠΗ 
1/20» στη θαλάσσια περιοχή Σαρωνικού Κόλ-
που – Μυρτώου πελάγους και Κυκλάδων με 
συμμετοχή των Φ/Γ «ΚΑΝΑΡΗΣ», «ΘΕΜΙΣΤΟ-
ΚΛΗΣ», «ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗΣ», «ΥΔΡΑ», «ΝΙΚΗ-
ΦΟΡΟΣ ΦΩΚΑΣ» και των Υ/Β «ΠΟΣΕΙΔΩΝ» και 
«ΑΜΦΙΤΡΙΤΗ».

■ Από 12 έως 21 Φεβρουαρίου 2020  πραγ-
ματοποιήθηκε η εθνική άσκηση «ΑΝΑΠΝΕΥ-
ΣΤΗΡΑΣ 1/20» στη θαλάσσια περιοχή Μυρτώου  
πελάγους, ΝΔ Αιγαίο , θάλασσα Κυθήρων, Νοτ. 
ν. Κρήτης, ν. Κάρπαθος και ΝΑ Αιγαίο με συμμε-
τοχή των Y/B «ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΗΣ», «ΜΑΤΡΩΖΟΣ», 
«ΚΑΤΣΩΝΗΣ», «ΩΚΕΑΝΟΣ», «ΠΟΣΕΙΔΩΝ», «ΑΜ-
ΦΙΤΡΙΤΗ» και «ΝΗΡΕΥΣ».

■ Από 18 (πρωινές ώρες) έως 19 (απογευ-
ματινές ώρες) Φεβρουαρίου 2020 πραγμα-
τοποιήθηκε η εθνική άσκηση «ΛΟΓΧΗ 1/20» 
στη θαλάσσια περιοχή Σαρωνικού κόλπου και 
Μυρτώου πελάγους με συμμετοχή των Φ/Γ 
«ΥΔΡΑ», «ΣΑΛΑΜΙΣ», «ΚΑΝΑΡΗΣ» και «ΘΕ-
ΜΙΣΤΟΚΛΗΣ» (από τη Διοίκηση Φρεγατών), 
των ΤΠΚ «ΤΡΟΥΠΑΚΗΣ», «ΝΤΕΓΙΑΝΝΗΣ»,  
«ΜΥΚΟΝΙΟΣ», «ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΔΗΣ», «ΡΟΥΣΣΕΝ» 
και «ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΣ» (από τη Διοίκηση 
Ταχέων Σκαφών) και των Κ/Φ «ΚΑΣΟΣ»,  
«ΑΗΤΤΗΤΟΣ», «ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ» (από τη Διοίκηση 
Πλοίων Επιτηρήσεως) Οι εν λόγω Κ/Φ από 
πρωινές ώρες 19 Φεβρουαρίου 2020, 
κινήθηκαν ανεξάρτητα στο πλαίσιο άσκησης 
«ΒΡΟΝΤΗ 2/20».

■ Από 25 έως 26 Φεβρουαρίου 2020  
πραγματοποιήθηκε η άσκηση «ΠΕΡΙΣΚΟΠΙΟ 
5/20» στη θαλάσσια περιοχή νοτίως 
νήσου Ύδρας με συμμετοχή των μονάδων 
Υ/Β «ΜΑΤΡΩΖΟΣ», Φ/Γ «ΑΔΡΙΑΣ» και ΠΑΤ 
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«ΑΡΑΧΘΟΣ». Εκτελέστηκε βολή μίας (1) 
τορπίλης γυμνασίων από το Υ/Β.

■ 26 Φεβρουαρίου 2020  πραγματοποιήθηκε 
η άσκηση «ΠΥΡΣΟΣ 1/20» στη θαλάσσια 
περιοχή κόλπου Μεγάρων με συμμετοχή ΤΠΚ 
«ΝΤΕΓΙΑΝΝΗΣ» - ΠΑΤ «ΑΡΑΧΘΟΣ». Εκτελέστηκε  
βολή μίας (1) τορπίλης γυμνασίων από το ΤΠΚ 
«ΝΤΕΓΙΑΝΝΗΣ».

■ Την 13 Φεβρουάριου 2020, διεξήχθη 
σύσκεψη στο ΓΕΕΘΑ, για την υπογραφή του 
Προγράμματος Αμυντικής Συνεργασίας με το 
Ισραήλ, με συμμετοχή επιτελή ΓΕΝ.

■ Από 18 έως 20 Φεβρουάριου 2020, 
διεξήχθη στη Μαδρίτη (Ισπανία), συνάντηση 
MARSUR Management Group (MMG) και 
Project Arrangement Board (PAB), με τη συμ-
μετοχή επιτελών ΓΕΝ.

■ Από 09 έως 13 Μαρτίου 2020  
πραγματοποιήθηκε η εθνική άσκηση «ΓΡΙΠΟΣ 
1/20» στη θαλάσσια περιοχή Σαρωνικού 
Κόλπου με συμμετοχή των ΝΘΗ «ΕΥΡΩΠΗ» και  
«ΚΑΛΛΙΣΤΩ».

■ Από 09 έως 13 Μαρτίου 2020  
πραγματοποιήθηκε η εθνική άσκηση 
«RAMSTEIN GUARD» με συμμετοχή των Φ/Γ 
«ΑΔΡΙΑΣ», «KANAΡΗΣ», «ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ», 
«ΑΙΓΑΙΟΝ», «NABAΡINON» και «ΨΑΡΑ», 
των ΤΠΚ «ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΔΗΣ», «ΜΠΛΕΣΣΑΣ», 
«ΝΤΕΓΙΑΝΝΗΣ», «ΞΕΝΟΣ», «ΒΟΤΣΗΣ» 
και «ΡΟΥΣΣΕΝ», των Κ/Φ «ΑΗΤΤΗΤΟΣ», 
«ΠΟΛΕΜΙΣΤΗΣ» και «ΜΑΧΗΤΗΣ», καθώς και 
των ΠΓΥ «ΑΞΙΟΣ» και «ΠΡΟΜΗΘΕΥΣ». Η εν πλω 
φάση της ασκήσεως, στη θαλάσσια περιοχή 
Σαρωνικού Κόλπου, διεξήχθη την 11 Μαρτίου 
2020.  

■ Από 02 έως 05 Μαρτίου 2020, διεξήχθη 
στο ANKARAN της Σλοβενίας, το «17ο ADRION 
Seminar», με συμμετοχή από Ελληνικής 
πλευράς επιτελών ΓΕΝ.

■ Από 04 έως 05 Μαρτίου 2020, διεξήχθησαν 
πολυμερείς συνομιλίες στις εγκαταστάσεις του 
ΝΑΤΟ (Βρυξέλλες), στο πλαίσιο της επισκόπησης 
του Αμυντικού σχεδιασμού της χώρας μας, με 
συμμετοχή από Ελληνικής πλευράς επιτελών 
ΓΕΝ.

ΕΞΟΥΔΕΤΕΡΩΣΗ ΠΥΡΟΜΑΧΙΚΩΝ
ΑΠΟ ΟΜΑΔΕΣ ΟΑΠ/ΔΥΚ 

Α.Α ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗ

1 19-27/02/2020 Στην περιοχή των Καμένων Βούρλων Φθιώτιδος.

2 04/03/2020 Στην περιοχή Καμίνια Τσουκαλάδων ν. Λευκάδας.

3 07/03/2020      Στο λιμένα Λουτρακίου κοινότητας Γλώσσας ν. Σκοπέλου.

4 08-09/03/2020 Στο λιμένα Πυθαγορείου ν. Σάμου. 



Το τρίμηνο που πέρασε, έγιναν οι ακόλουθες παραχωρήσεις αρχειακού υλικού στην Υπηρεσία 
Ιστορίας Ναυτικού και ευχαριστούμε θερμά για την ευγενική χορηγία:

■ Ο Πλοίαρχος (Ε) ε.α Γεωργαλάς Μιχαήλ ΠΝ παραχώρησε στην Βιβλιοθήκη της Υπηρεσίας 
Ιστορίας Ναυτικού 62 τόμους της Εγκυκλοπαίδειας «Πάπυρος Λαρούς Μπριτάννικα», εκδόσεις 
Πάπυρος, 1997, στη μνήμη της μητέρας του Ευαγγελίας-Αγγελικής Γεωργαλά, χήρας του 
αείμνηστου Υποπλοιάρχου (ΣΗΜ) Λέανδρου Γεωργαλά ΒΝ, Βετεράνου Β΄Π.Π. 

■ Ο Σημαιοφόρος (Ε) Κ. Γκόγκας ΠΝ παραχώρησε στην Υπηρεσία Ιστορία Ναυτικού το διόραμα 
της Κορβέτας «ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ» στο Πορτ Σάιδ, κατασκευής του ιδίου και μέρους της ιδιωτικής του 
συλλογής.

■ Ο Ιωάννης Γαρδικιώτης παραχώρησε στην Υπηρεσία Ιστορίας Ναυτικού μέρος του αρχείου του, 
το οποίο αποτελείται από πλήθος φωτογραφιών, κάδρων και προσωπικών εγγράφων καθώς και 
ενός τεύχους με τίτλο «Ιστορικά Δημοσιεύματα».

■ Ο Δημήτριος Α. Μαυριδερός παραχώρησε στην Βιβλιοθήκη της Υπηρεσίας Ιστορίας Ναυτικού, 
ένα βιβλίο με τίτλο «Δελτίο Εραλδικής και Γενεαλογικής Εταιρίας Ελλάδος», Αθήνα, 1996.

■ Ο Νικόλαος Γραμματικός παραχώρησε στην Βιβλιοθήκη της Υπηρεσίας Ιστορίας Ναυτικού από 
την προσωπική του συλλογή, ένα χειρόγραφο ημερολογίου έτους 1991 «Σ.Μ.Υ.Ν 10η τάξη» .

■ Ο Ευάγγελος Νάννος παραχώρησε από την ιδιωτική του συλλογή στο Αρχείο της Υπηρεσίας 
Ιστορίας Ναυτικού, φωτογραφικό υλικό σε ψηφιακή μορφή που αφορά στο ΘΚ «ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
ΑΒΕΡΩΦ» κατά την παραμονή του στην Ινδία από το 1942 έως το 1943, στην διάρκεια του Β΄ 
Π.Π.
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ΣTOIXEIA  ΣYNΔPOMHTH

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

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

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

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

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

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 Κύπρου.....................................30€
 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 ΠΝ 
υλοποιείται ως ακολούθως: Οι ενδιαφερόμενοι καταθέτουν την ετήσια 
συνδρομή τους στον λογαριασμό της τράπεζας ALPHA BANK (χωρίς 
χρέωση εξόδων κατάθεσης) IΒΑΝ GR 0601404370437002001000022, 
δηλώνοντας στην κατάθεση αυτή τα στοιχεία τους και αποστέλλουν 
την παρακάτω αίτηση επισυνάπτοντας 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




