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

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



Πρόλογος Έκδοσης

Αγαπητοί συνάδελφοι, αγαπητοί αναγνώστες,
 

Στο κλείσιμο της περσινής χρονιάς το Πολεμικό Ναυτικό έλαβε δύο σημαντικές 
τιμητικές διακρίσεις:
• Το Θ/Κ «ΑΒΕΡΩΦ» βραβεύτηκε ως το πλοίο της χρονιάς στην ετήσια τελετή απονο-
μής των Ελληνικών Ναυτιλιακών Βραβείων 2017 της Lloyd’s List για τα επιτεύγματά 
του και την προσφορά του στο Έθνος.
• Η Υπηρεσία Ιστορίας Ναυτικού τιμήθηκε από την Ακαδημία Αθηνών με το μετάλλιο 
της Τάξεως Πολιτικών και Θετικών Επιστημών σε αναγνώριση του έργου της ως 
θεματοφύλακας της Ιστορίας του Πολεμικού Ναυτικού.

Οι δύο αυτές βραβεύσεις, που αφορούν την ιστορία του Όπλου, έρχονται να προ-
στεθούν στις πολλές κατά καιρούς βραβεύσεις του Πολεμικού Ναυτικού για το επιχει-
ρησιακό έργο του, τις εξαίρετες πράξεις των στελεχών του  και για την συνεισφορά 
του στην ευημερία των πολιτών και στην ασφάλεια της χώρας. Η σταθερή διαχρονι-
κή αναγνώριση από την Πολιτεία και από το κοινό της αξίας και της προσφοράς του 
Πολεμικού Ναυτικού αποτελεί την έμπρακτη αποδοχή της αιώνιας ισχύος της φράσης 
του Ηροδότου: «Έχουμε γη και πατρίδα όταν έχουμε πλοία στη θάλασσα»

Ένα ακόμα τεύχος της Ναυτικής Επιθεώρησης είναι στα χέρια σας. Το τεύχος αυτό 
μπορεί να μην συνοδεύεται από κάποιο ένθετο, όπως τα προηγούμενα, αλλά είναι 
πλουσιότατο σε αριθμό σελίδων και περιεχόμενο, καλύπτοντας θέματα Ναυτικής 
Ιστορίας, Ναυτικής Τεχνολογίας, Ναυτικών Εξοπλισμών και Διεθνών Σχέσεων. Δεν 
λείπουν ακόμα, οι μόνιμες στήλες μας «Αναμνήσεις από τη ζωή στο ΠΝ», «Ιστορικά 
Παραλειπόμενα» και «Ειδήσεις από το Περισκόπιο».  

Στο επόμενο τεύχος θα έχουμε τη χαρά να σας προσφέρουμε ως ένθετο το σημα-
ντικό βιβλίο «Ίδρυση του Κυπριακού Ναυτικού (1964-1966)» των Αντιναυάρχων Κ. 
Δημητριάδη και Γ. Δεμέστιχα, σε επανέκδοση της ΥΙΝ.

Κλείνοντας, θα θέλαμε να σας επισημάνουμε ότι μπορείτε να συμβάλετε αποτελε-
σματικά στην προσπάθειά μας για βελτίωση του περιοδικού στέλνοντας συνεργασίες 
σας (άρθρα, αναμνήσεις, φωτογραφίες) αλλά και τις τυχόν προτάσεις και παρατηρή-
σεις σας στο email yin_naftep@navy.mil.gr καθώς και στα τηλέφωνα 210-3484246 
και 210-3484233

       Η Επιτροπή Σύνταξης

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

Το ένθετο του προσεχούς τεύχους 
της Ναυτικής Επιθεώρησης 





Εκδηλώσεις
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ



Την Παρασκευή 24 Νοεμβρίου 2017, ο Αρχηγός ΓΕΝ Αντιναύαρχος Νικόλαος Τσούνης 
ΠΝ, παρέστη στην ετήσια τελετή απονομής των Ελληνικών Ναυτιλιακών Βραβείων 
2017 της Lloyd’s List (14th Annual Lloyd’s List Greek Shipping Awards Ceremony 
and Gala Dinner), όπου απονεμήθηκε στο Θ/Κ «Γ. ΑΒΕΡΩΦ» το βραβείο «Πλοίο του 
έτους 2017» (“Ship of the Year Award 2017”).

Η ανωτέρω εκδήλωση διοργανώνεται ετησίως από την Lloyd’s List, από το 2004, 
αποτελώντας το μεγαλύτερο γεγονός της ελληνικής ναυτιλιακής κοινότητας. Η απο-
νομή των βραβείων αποσκοπεί στην αναγνώριση και ανάδειξη υψηλών επιτευγμά-

Δείτε το βίντεο από την ετήσια τελετή 
απονομής των Ελληνικών Ναυτιλιακών 
Βραβείων 2017 της Lloyd’s List.



των και αξιέπαινων δραστηριοτήτων στο χώρο της ελληνικής ναυτιλίας, καθώς επί-
σης και στην προβολή και προώθηση της Ελλάδας ως ναυτιλιακό κέντρο.

Το Θ/Κ «Γ. ΑΒΕΡΩΦ», το «Θωρηκτό της νίκης», το μοναδικό «εν ζωή», πολεμικό πλοίο 
που συμμετείχε ενεργά στους δύο Παγκοσμίους Πολέμους, χωρίς να γνωρίσει την 
ήττα και διαδραμάτισε πρωταγωνιστικό ρόλο στη νεότερη Ελληνική ιστορία, συμβάλ-
λοντας καθοριστικά στο διπλασιασμό της ελληνικής επικράτειας, επιλέχθηκε από τη 
Lloyd’s List να βραβευθεί με το βραβείο «Πλοίο του έτους 2017», για τα επιτεύγματά 
του και την προσφορά του στο Έθνος.



Την Τετάρτη 22 Νοεμβρίου 2017, πραγματοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις του Αρχηγείου 
Στόλου ενημερωτική ημερίδα με θέμα «Οι ευεργετικές επιδράσεις της ελληνικής διατρο-
φής στην υγεία και οικονομία» παρουσία του Αρχηγού Στόλου Αντιναυάρχου Ιωάννη Γ. 
Παυλόπουλου ΠΝ. 

Εισηγητές της εν λόγω ημερίδας ήταν ο Πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής Υγείας κ. Αντώ-
νιος Καφάτος, ο Πρόεδρος της  Ένωσης Διαιτολόγων Ελλάδος κ. Σπύρος Κανελλάκης, η 
ψυχολόγος κα Λουκία Τζωρτζακάκη ενώ ο συντονισμός έγινε από την καθηγήτρια Διοί-
κησης Τουριστικών Επιχειρήσεων  κα Αργυρώ Δασκαλάκη. 

Τα θέματα που παρουσιασθήκαν ήταν η ανάπτυξη γαστρονομικού τουρισμού ως απάντηση  
στην κρίση, ο ρόλος της διατροφής μας στην πρόληψη χρόνιων νοσημάτων, η επίδραση 
των τροφών στην ψυχικής μας υγεία και ο απαραίτητος συνδυασμός κίνησης - διατροφής.
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Την 3η Δεκεμβρίου 2017, πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία ο Αγώνας Δρόμου από-
στασης 10.000 μέτρων στην περιοχή του Ναυτικού Οχυρού Σκαραμαγκά που διοργάνωσε 
το Πολεμικό Ναυτικό με την υποστήριξη του Ανωτάτου Συμβουλίου Αθλητισμού Ενόπλων.
Δυνάμεων. (Α.Σ.Α.Ε.Δ.) στο πλαίσιο των εορταστικών εκδηλώσεων του Προστάτη του, Αγ. 
Νικολάου.

Η εκκίνηση δόθηκε από τον Διοικητή Διοικήσεως Ναυτικής Εκπαίδευσης (ΔΝΕ) Υποναύ-
αρχο Παναγιώτη Λυμπέρη ΠΝ.

Οι συμμετέχοντες, που ξεπέρασαν τους τριακοσίους, είχαν ως σημείο εκκίνησης και τερ-
ματισμού την κεντρική πύλη του οχυρού.



Το Γενικό Επιτελείο Ναυτικού ευχαριστεί το κοινό, το οποίο ξεπέρασε συνολικά τους 4.000 
επισκέπτες, για το μεγάλο ενδιαφέρον και την ανταπόκριση που επέδειξε, για ακόμη μια 
φορά στο κάλεσμά του, να επισκεφθεί τα Πολεμικά Πλοία που κατέπλευσαν στον Πειραιά,  
από την Παρασκευή 1 έως την Κυριακή 3 Δεκεμβρίου  2017, το πλαίσιο του εορτασμού 
του προστάτη του Πολεμικού Ναυτικού Αγίου Νικολάου και της επετείου των νικηφόρων 
ναυμαχιών των Βαλκανικών Πολέμων 1912-13.
       
Η αγάπη και η εγκαρδιότητα  του κόσμου προς τα πληρώματα των Πολεμικών Πλοίων, 
εμψυχώνει τα στελέχη στο δύσκολο και απαιτητικό έργο που καλούνται να επιτελέσουν, 
ενισχύοντας τους άρρηκτους δεσμούς της ελληνικής κοινωνίας με το Πολεμικό Ναυτικό.



Tην Παρασκευή 15 Δεκεμβρίου 2017 πραγματοποιήθηκε στη Σχολή Ναυτικών Δοκίμων, 
η απονομή βραβείων στους αριστούχους μαθητές Β’ και Γ’ Λυκείου, τέκνα εν ενεργεία και 
εν αποστρατεία στελεχών του Πολεμικού Ναυτικού.

Τα βραβεία απένειμαν ο Αρχηγός ΓΕΝ Αντιναύαρχος Νικόλαος Τσούνης ΠΝ, τα μέλη του 
Ανώτατου Ναυτικού Συμβουλίου και οι πρόεδροι Ενώσεων και Συνδέσμων.



Στις 16 Δεκεμβρίου 2017 η Α.Ε. Πρόεδρος  του Ιαπωνικού Κοινοβουλίου κ. Chuichi 
DATE, συνοδευόμενος από αντιπροσωπεία της Ιαπωνικής Βουλής, επισκέφθηκε την Τρι-
ήρη «ΟΛΥΜΠΙΑΣ» και το Πλωτό Ναυτικό Μουσείο Θωρηκτό Γ. «ΑΒΕΡΩΦ». Τους Ιάπωνες 
επισήμους υποδέχθηκαν και ξενάγησαν ο Διευθυντής της Υπηρεσίας Ιστορίας Ναυτικού 
και το πλήρωμα της Τριήρους.



Την Κυριακή 17 Δεκεμβρίου 2017, ο Αρχηγός ΓΕΝ Αντιναύαρχος Νικόλαος Τσούνης ΠΝ 
συνοδευόμενος από μέλη του Ανώτατου Ναυτικού Συμβουλίου, παρέστη σε εορταστική 
εκδήλωση, στο Κέντρο Ειδικής Φροντίδας Παιδιών (ΚΕΦΠ), στο Ναυτικό Νοσοκομείο Πει-
ραιά, με την ευκαιρία των εορτών των Χριστουγέννων και του Νέου Έτους.

Ο Αρχηγός ΓΕΝ αντάλλαξε ευχές και επικοινώνησε με το προσωπικό του ΚΕΦΠ, καθώς 
και με γονείς και τέκνα που συμμετέχουν στα προγράμματα του Κέντρου.

Το ΚΕΦΠ λειτουργεί από τον Νοέμβριο του 2006, σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο στις 
εγκαταστάσεις του Ναυτικού Νοσοκομείου Πειραιά (ΝΝΠ), παρέχοντας τις υπηρεσίες του 
σε παιδιά των οικογενειών του Στρατιωτικού και Πολιτικού προσωπικού των Ενόπλων 
Δυνάμεων, του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής και του Υπουργείου Προ-
στασίας του Πολίτη.

Το Κέντρο έχει στελεχωθεί από εξειδικευμένους Δασκάλους Ειδικής Σχολικής Αγωγής, 
Κλινικούς/ Σχολικούς Ψυχολόγους, Παθολόγους Λόγου (Λογοθεραπευτές), Εργοθεραπευτή 
και Κοινωνικό Λειτουργό, παρέχοντας θεραπευτικά προγράμματα και θεραπείες.

Από το 2013, αποφασίσθηκε η Διακλαδική στελέχωση του Κέντρου και έκτοτε στελεχώνε-
ται με εξειδικευμένο προσωπικό που προέρχεται από όλους τους κλάδους των Ενόπλων 
Δυνάμεων (ΣΞ, ΠΝ, ΠΑ) καθώς και του ΛΣ – ΕΛΑΚΤ.



Την Πέμπτη 21 Δεκεμβρίου 2017,  κατά την καθιερωμένη ετήσια Πανηγυρική Συνεδρία της 
Ακαδημίας Αθηνών, απονεμήθηκε στην Υπηρεσία Ιστορίας Ναυτικού το χάλκινο μετάλλιο, 
στην κατηγορία των Ηθικών και Πολιτικών Επιστημών, ως αναγνώριση της πολύχρονης 
προσφοράς της στην διαφύλαξη και προβολή της Ναυτικής Ιστορίας μας. 

Δείτε τα βίντεο από την τελετή βράβευσης



Το Σάββατο 06 Ιανουαρίου 2018 πραγματοποιήθηκε ο Αγιασμός των Υδάτων στον Πει-
ραιά, παρουσία του Υπαρχηγού ΓΕΝ Υποναυάρχου Ιωάννη Παξιβανάκη ΠΝ, ως εκπροσώ-
που του Αρχηγού ΓΕΝ Αντιναυάρχου Νικολάου Τσούνη ΠΝ.

Για την οργάνωση και τη διεξαγωγή της τελετής από το Πολεμικό Ναυτικό διατέθηκαν τα 
Ταχέα Περιπολικά Κατευθυνομένων Βλημάτων (ΤΠΚ) «ΔΑΝΙΟΛΟΣ» και «ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΣ».



Την Παρασκευή 05 Ιανουαρίου 2018, πραγματοποιήθηκε ολιγόωρος πλους των κληρω-
θέντων μαθητών και μαθητριών της Γ΄ Λυκείου με το Yποβρύχιο «ΠΙΠΙΝΟΣ» (τύπου 214).

Τους μαθητές καθώς και τους συνοδούς συγγενείς υποδέχθηκε στο Αρχηγείο Στόλου ο 
Αρχηγός Στόλου Αντιναύαρχος Ιωάννης Παυλόπουλος ΠΝ.

Εν συνεχεία οι μαθητές συνοδευόμενοι από τον Διοικητή Υποβρυχίων Πλοίαρχο Στυλιανό 
Δημόπουλο ΠΝ, επιβιβάσθηκαν στο Υποβρύχιο το οποίο απέπλευσε και κατευθύνθηκε προς 
τη θαλάσσια περιοχή του κόλπου Μεγάρων όπου και πραγματοποίησε ολιγόωρη κατάδυση.



Κατά τη διάρκεια του πλου, οι συνοδοί συγγενείς των μαθητών ξεναγήθηκαν σε μονάδες 
του Στόλου (Φρεγάτα «ΨΑΡΑ» - Υποβρύχιο «ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΗΣ» - Κανονιοφόρο «ΑΗΤΤΗΤΟΣ») 
ενώ στη συνέχεια γευμάτισαν με τον Αρχηγό Στόλου στη Λέσχη Αξιωματικών.

Μετά την ολοκλήρωση του πλου, επιδόθηκαν αναμνηστικά από τον Διοικητή Υποβρυχίων 
και τον Κυβερνήτη σε μαθητές και συνοδούς καθώς και Πιστοποιητικό Κατάδυσης.

Δείτε τα βίντεο από τον πλου των μαθητών 
με το υποβρύχιο Πιπίνος



Την Τρίτη 9 Ιανουαρίου 2018, ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Πάνος Καμμένος, ο Αναπληρω-
τής Υπουργός Εθνικής Άμυνας Δημήτρης Βίτσας, ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ Ναύαρχος Ευάγγελος 
Αποστολάκης ΠΝ, ο Αρχηγός ΓΕΝ Αντιναύαρχος Νικόλαος Τσούνης ΠΝ, ο Αρχηγός ΓΕΑ 
Αντιπτέραρχος (Ι) Χρήστος Χριστοδούλου και η Ειδική Γραμματέας του Υπουργείου Εθνικής 
Άμυνας Καλλιόπη Παπαλεωνίδα παρέστησαν στην τελετή υποδοχής ταυτοποιηθέντων 
οστών Ελλήνων πεσόντων της Ακταιωρού «ΦΑΕΘΩΝ».



Δείτε τα βίντεο από την τελετή υποδο-
χής ταυτοποιηθέντων οστών Ελλήνων 
πεσόντων της Ακταιωρού «ΦΑΕΘΩΝ»



Την Τρίτη 23 Ιανουαρίου 2018 πραγματοποιήθηκε η τελετή ίδρυσης της Διοίκησης Αε-
ροπορίας Ναυτικού (ΔΑΝ), στις εγκαταστάσεις της 112 Πτέρυγας Μάχης, στην Ελευσίνα.

Στην τελετή παρέστησαν ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας κ. Πάνος Καμμένος, ο Αναπληρωτής 
Υπουργός Εθνικής Άμυνας κ. Δημήτρης Βίτσας, ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ Ναύαρχος Ευάγγελος 
Αποστολάκης ΠΝ, ο Αρχηγός ΓΕΝ Αντιναύαρχος Νικόλαος Τσούνης ΠΝ, ο Αρχηγός ΓΕΑ 
Αντιπτέραρχος (Ι) Χρήστος Χριστοδούλου, ο Αρχηγός Στόλου Αντιναύαρχος Ιωάννης Παυ-
λόπουλος ΠΝ, και μέλη του Ανώτατου Ναυτικού Συμβουλίου (ΑΝΣ).

Η Διοίκηση Αεροπορίας Ναυτικού (ΔΑΝ) θα υπάγεται στο Αρχηγείο Στόλου με έδρα τις 
εγκαταστάσεις της νυν Μοίρας Ναυτικής Συνεργασίας (353 ΜΝΑΣ), στην 112ΠΜ στην 
Ελευσίνα. Με την ίδρυση της καταργούνται η Διοίκηση Ελικοπτέρων Ναυτικού (ΔΕΝ) και 
η 353 ΜΝΑΣ, ενώ ιδρύεται η Μοίρα Αεροσκαφών Ναυτικού (ΜΑΝ). Οι δύο Μοίρες Ελικο-
πτέρων Ναυτικού (ΜΕΝ/1-ΜΕΝ/2), η Σχολή Ελικοπτέρων Ναυτικού (ΣΕΝ), η Βάση Ελικο-
πτέρων Ναυτικού (ΒΕΝ) και ο Ελικοσταθμός Αμφιάλης (Ε/Σ ΑΜΦΙΑΛΗΣ), που ανήκαν στην 
ΔΕΝ, εντάσσονται στην νέα Διοίκηση Αεροπορίας Ναυτικού.

Της ανωτέρω τελετής προηγήθηκε η τελετή κατάργησης της Διοίκησης Ελικοπτέρων Ναυ-
τικού (ΔΕΝ), στο Ναυτικό Οχυρό Κοτρωνίου στο Μαραθώνα, παρουσία του Αρχηγού ΓΕΝ 
Αντιναύαρχου Νικόλαου Τσούνη ΠΝ, του Αρχηγού Στόλου Αντιναύαρχου Ιωάννη Παυλό-
πουλου ΠΝ, μελών του Ανώτατου Ναυτικού Συμβουλίου (ΑΝΣ) καθώς και διατελέσαντων 
Διοικητών της Διοίκησης.



Την Πέμπτη 25 Ιανουαρίου 2018 πραγματοποιήθηκε στη Σχολή Διοικήσεως Επιτελών 
Αξιωματικών Πολεμικού Ναυτικού,  παρουσία του Διοικητού Διοικήσεως Ναυτικής Εκ-
παιδεύσεως Υποναυάρχου Π. Λυμπέρη ΠΝ,  η τελετή αποφοίτησης των σπουδαστών της 
Εκπαιδευτικής Σειράς 28/17 του Σχολείου Διοίκησης και Επιτελών Ναυτικού.

Από την εν λόγω Σχολή αποφοίτησαν συνολικά τριάντα τρείς (33) Αξιωματικοί σπουδαστές 
του ΠΝ, ένας (1) από τη Δημοκρατία της Κύπρου και ένας (1) εξ’ Αιγύπτου.



Την Παρασκευή 26 Ιανουαρίου 2018, εορτάσθηκε η 60η επέτειος από την ίδρυση της 
Σχολής Υποβρυχίων Καταστροφών (ΣΥΚ) του Πολεμικού Ναυτικού, στις εγκαταστάσεις 
της Διοίκησης Υποβρυχίων Καταστροφών (ΔΥΚ), στο Ναυτικό Οχυρό Σκαραμαγκά.

Στην εκδήλωση παρέστησαν ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας κ. Πάνος Καμμένος, ο Αρ-
χηγός ΓΕΕΘΑ Ναύαρχος Ευάγγελος Αποστολάκης ΠΝ, ο Αρχηγός ΓΕΝ Αντιναύαρχος 
Νικόλαος Τσούνης ΠΝ, ο Αρχηγός ΛΣ-ΕΛΑΚΤ Αντιναύαρχος Σταμάτιος Ράπτης ΛΣ, ο Αρ-
χηγός Στόλου Αντιναύαρχος Ιωάννης Παυλόπουλος ΠΝ, καθώς και απόφοιτοι της ΣΥΚ.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης τιμήθηκαν εν αποστρατεία στελέχη απόφοιτοι της 
ΣΥΚ, οι οποίοι με την προσφορά τους συνετέλεσαν καθοριστικά στην αναβάθμιση και 
εξέλιξη τόσο της ΣΥΚ όσο και της ΔΥΚ, καθώς και ο πρώτος Έλληνας Υποβρύχιος Κα-
ταστροφέας που αποφοίτησε από την αντίστοιχη Σχολή των ΗΠΑ.

Η ιστορία της ΔΥΚ ξεκίνησε το 1953 όταν με την ένταξη της Ελλάδας στο ΝΑΤΟ, δη-
μιουργήθηκε η πρώτη ομάδα αμφιβίων αναγνωρίσεων, με αποστολή την υποστήριξη 
των πλοίων αποβάσεως του Πολεμικού Ναυτικού. Ακολούθησε η αποστολή Αξιωματι-
κών και Υπαξιωματικών στις ΗΠΑ, στο σχολείο Υποβρυχίων Καταστροφών, με σκοπό 
τη δημιουργία ενός πρώτου πυρήνα Ελλήνων εκπαιδευτών, οι οποίοι στη συνέχεια θα 
αναλάμβαναν και την οργάνωση της ΣΥΚ στην Ελλάδα. Αυτή ξεκίνησε τη λειτουργία 
της το 1957 στο Κέντρο Εκπαίδευσης Κανελλόπουλος (ΚΕΚΑΝ), υπό τη διοίκηση του 
Πλοίαρχου Κ. Εγκολφόπουλου.

Το 1968 δημιουργήθηκε η Διοίκηση Ομάδων Υποβρυχίων Καταστροφών (Δ/ΟΥΚ), με 
έδρα το Σκαραμαγκά και το 1969 μετονομάστηκε σε Μονάδα Υποβρύχιων Καταστρο-
φών (ΜΥΚ) με παράλληλη αύξηση του αριθμού των επιχειρησιακών ομάδων.

Με την πάροδο των ετών η ΜΥΚ εξελίχθηκε και τον Απρίλιο του 2002 έλαβε τη σημε-
ρινή της ονομασία και δομή.

Δείτε το βίντεο από τις εκδηλώσεις για τον εορτασμό 
των 60 χρόνων από την ίδρυση της Σχολής Υποβρυχίων 
Καταστροφών.



Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Πάνος Καμμένος, ο Αρχηγός ΓΕΝ Αντιναύαρχος Νικό-
λαος Τσούνης ΠΝ, ο Κυβερνήτης και το πλήρωμα της Κ/Φ «ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ» πραγμα-
τοποίησαν ρίψη στεφάνου στο θαλάσσιο χώρο των Ιμίων, στον τόπο θυσίας των 
τριών ηρώων Ελλήνων Αξιωματικών του Πολεμικού Ναυτικού Παναγιώτη Βλαχάκου, 
Χριστόδουλου Καραθανάση, Έκτορα Γιαλοψού.

Αντίστοιχα την Τετάρτη 31 Ιανουαρίου 2018, τελέσθηκε το ετήσιο μνημόσυνο πεσό-
ντων Αεροπορίας Ναυτικού, στη Βάση Ελικοπτέρων Ναυτικού, στο Ναυτικό Οχυρό 
Κοτρωνίου Μαραθώνα.

Στην τελετή παρέστησαν ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας κ. Πάνος Καμμένος, o Αναπλη-
ρωτής Υπουργός Εθνικής Άμυνας κ. Δημήτρης Βίτσας, ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ Ναύαρχος 
Ευάγγελος Αποστολάκης ΠΝ, ο Αρχηγός ΓΕΝ Αντιναύαρχος Νικόλαος Τσούνης ΠΝ, 
Αρχηγοί των Γενικών Επιτελείων των Ενόπλων Δυνάμεων και Σωμάτων Ασφαλείας 
ή εκπρόσωποί τους, τα μέλη του Ανώτατου Ναυτικού Συμβουλίου, και συγγενείς των 
πεσόντων.

Δείτε το βίντεο από τη ρίψη στεφάνου ΥΕΘΑ 
Πάνου Καμμένου στον τόπο θυσίας των τριών 
ηρώων Ελλήνων Αξιωματικών του ΠΝ στο θα-
λάσσιο χώρο των Ιμίων



Την Παρασκευή 9 Φεβρουαρίου 2018, Επίτιμοι Αρχηγοί ΓΕΝ επισκέφθηκαν το Γενικό Επιτε-
λείο Ναυτικού, κατόπιν πρόσκλησης του Αρχηγού ΓΕΝ Αντιναύαρχου Νικόλαου Τσούνη ΠΝ. 

Από την 29 έως 31 Ιανουαρίου 2018,  πραγματοποιήθηκε επίσημη επίσκεψη αντιπροσω-
πείας του Αμερικανικού Ναυτικού (USN) με επικεφαλής τον Υποναύαρχο Daniel w. Dwyer 
(Chief of Staff for US Naval Forces Europe-Africa) στο Γενικό Επιτελείο Ναυτικού, στο 
πλαίσιο του 13ου Κύκλου Συνομιλιών επιπέδου ΓΕΝ, κατά την διάρκεια της επίσκεψης 
πραγματοποιήθηκε εθιμοτυπική επίσκεψη στον Υπαρχηγό ΓΕΝ, Υποναύαρχο Ιωάννη Πα-
ξιβανάκη ΠΝ.



Την Τετάρτη 31 Ιανουαρίου 2018, ο Πρόεδρος του Κράτους του Ισραήλ κ. Reuven 
Rivlin επισκέφθηκε το Αρχηγείο Στόλου στο Ναύσταθμο Σαλαμίνας, στο πλαίσιο της 
επίσημης επίσκεψής του στην Ελλάδα, όπου τον υποδέχθηκαν ο Υπουργός Εθνικής 
Άμυνας κ. Πάνος Καμμένος, ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ Ναύαρχος Ευάγγελος Αποστολάκης 
ΠΝ και ο Αρχηγός ΓΕΝ Αντιναύαρχος Νικόλαος Τσούνης ΠΝ.

Κατά την επίσκεψή του στο Αρχηγείο Στόλου, ο Πρόεδρος του Κράτους του Ισραήλ 
ενημερώθηκε για τις δραστηριότητες του Πολεμικού Ναυτικού και για θέματα συ-
νεργασίας των Ενόπλων Δυνάμεων των δύο κρατών, στην αίθουσα ενημέρωσης του 
Αρχηγείου Στόλου. Στη συνέχεια κινήθηκε προς τη θέση ελλιμενισμού της φρεγάτας 
«ΣΑΛΑΜΙΣ», όπου απηύθυνε χαιρετισμό στο παρατεταγμένο πλήρωμα του πλοίου.
Μεταξύ άλλων εξήρε το ρόλο και την ποιότητα του ελληνικού Στόλου διαχρονικά και 
επισήμανε τη σημασία της Ναυτικής Ισχύος στην επίτευξη των εθνικών στόχων.

Τέλος, επιβιβάστηκε στην πυραυλάκατο «ΔΑΝΙΟΛΟΣ» και έπλευσε στο λιμένα του 
Πειραιά, όπου και αποβιβάστηκε, ολοκληρώνοντας την επίσκεψή του στο Αρχηγείο 
Στόλου. Κατά τον πλου προς Πειραιά, ο Πρόεδρος του Κράτους του Ισραήλ είχε την 
ευκαιρία να ενημερωθεί για την ιστορική ναυμαχία της Σαλαμίνας και να διαπλεύσει 
τη θαλάσσια περιοχή των Στενών της Σαλαμίνας όπου ο Ελληνικός Στόλος καταναυ-
μάχησε τον Περσικό Στόλο, το 480 π. Χ..

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του, ο Πρόεδρος του Κράτους του Ισραήλ συνοδευ-
όταν από την πρέσβη του Ισραήλ στην Ελλάδα κα. Ιrit Βen Αbba, τον Αρχηγό ΓΕΝ 
του Ισραήλ Rear Admiral Eli Sharvit και υψηλόβαθμους Αξιωματούχους του Ισραήλ.
Σημειώνεται ότι πρόκειται για τον πρώτο Πρόεδρο ξένου κράτους που επισκέπτεται 
το Αρχηγείο Στόλου

Δείτε τα βίντεο απο την επίσκεψη του Προέδρου 
του Ισραήλ στο Αρχηγείο Στόλου



Συνεχίστηκαν οι δραστηριότητες προβολής της Ναυτικής Ιστορίας από την Υπηρεσία Ιστορίας 
Ναυτικού με ξεναγήσεις στην φορητή έκθεση «Μεθ΄ Ορμής Ακαθέκτου» καθώς και με διαλέξεις 
στη αίθουσα «Αντιναύαρχος Δημήτριος Φωκάς» της Υπηρεσίας. Πάνω: Από την ξενάγηση στους 
Ναυτικούς Δοκίμους  στις 8 Δεκεμβρίου 2017. Κάτω: Από την διάλεξη του Μανόλη Κορρέ, Ομότι-
μου Καθηγητή του ΕΜΠ, Ακαδημαϊκού με θέμα τους τηλεγραφικούς και σηματοφορικούς  σταθ-
μούς στην Ελλάδα κατά τον 19ο αιώνα στις 31 Ιανουαρίου 2018. 



Από Δευτέρα 5 έως Παρασκευή 9 Φεβρουαρίου 2018, διεξήχθη η εθνική τεχνική άσκηση 
μικρής κλίμακας «ΑΙΓΙΑΛΟΣ 01/18», στη θαλάσσια περιοχή του Παγασητικού Κόλπου και 
κεντρικού Αιγαίου Πελάγους, ενώ από την Τρίτη 6 έως Τετάρτη 7 Φεβρουαρίου 2018 
διεξήχθη η εθνική τεχνική άσκηση μικρής κλίμακας «ΟΡΜΗ 01/18», με τη συμμετοχή 
πυραυλακάτων, ελικοπτέρων του Πολεμικού Ναυτικού και αεροσκαφών της Πολεμικής 
Αεροπορίας.



Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Πάνος Καμμένος, συνοδευόμενος από τον Αρχηγό ΓΕΝ Αντι-
ναύαρχο Νικόλαο Τσούνη ΠΝ, παρέστη στην τελετή εγκαινίων του προσομοιωτή ναυτιλίας 
ελικοπτέρων, που πραγματοποιήθηκε στη Βάση Ελικοπτέρων του Πολεμικού Ναυτικού στο 
Μαραθώνα Αττικής.

Ο προσομοιωτής αποτελεί δωρεά της κ. Άννας Μαχαίρα, συζύγου του Υποπλοιάρχου Ανα-
στάσιου Τουλίτση, που έπεσε στο καθήκον στις 11 Φεβρουαρίου 2016 στην Κίναρο.

Δείτε το βίντεο από την τελετή εγκαινίων 
του προσομειωτή ναυτιλίας Ε/Π στη ΒΕΝ.



Την Τρίτη 13 Φεβρουαρίου 2018, επισκέφθηκε το Ναύσταθμο Σαλαμίνας η 21η 
Εκπαιδευτική Σειρά της Σχολής Εθνικής Ασφάλειας. Οι σπουδαστές και ο επικεφαλής τους 
Αστυνομικός Διευθυντής Β. Βραντζάς έγιναν δεκτοί στην αίθουσα ενημερώσεων από τον 
Αρχηγό Στόλου, Αντιναύαρχο Ιωάννη Γ. Παυλόπουλο ΠΝ, όπου έλαβε χώρα μια ενημέρωση 
για την οργάνωση, τις δυνατότητες και τις δραστηριότητες του Αρχηγείου Στόλου. 

Στο πλαίσιο της επίσκεψης οι σπουδαστές επισκέφτηκαν τη Φ/Γ «ΣΑΛΑΜΙΣ» καθώς και το 
ΤΠΚ «ΔΑΝΙΟΛΟΣ».



Σκοπός της Μελέτης
Ο σκοπός της παρούσας μελέτης είναι η ανασκό-
πηση των θεμελιωδών εννοιών της διάβρωσης, 
των μηχανισμών και των διαφόρων μορφών αυ-
τής καθώς και η παρουσίαση παραδειγμάτων δι-
άβρωσης που εκδηλώνονται στα Πολεμικά Πλοία 
και τις Ναυτικές Εγκαταστάσεις. Τμήμα της μελέτης 
αφιερώνεται στις μεθόδους, στους τρόπους αντι-
μετώπισης της διάβρωσης και στον ορθό σχεδι-
ασμό των μεταλλικών δομών με απώτερο στόχο 
των περιορισμό των αστοχιών.

1. Εισαγωγή
Ένα από τα σημαντικότερα κίνητρα, για έναν μη-
χανολόγο, προκειμένου να μελετήσει το επιστη-
μονικό πεδίο της επιστήμης των υλικών, είναι 
η γνώση του πως μπορεί να εκμεταλλευθεί τις 
πολλές και χρήσιμες ιδιότητές τους. Εντούτοις, 

κατά τη διάρκεια της δοκιμασίας των υλικών σε 
πρακτικές εφαρμογές, in vitro είτε in vivo, εν-
δέχεται να παρουσιαστούν αρκετά προβλήματα 
αναφορικά με τις ιδιότητές τους, “παρά πάσαν 
προσδοκίαν’’. Συγκεκριμένα, ένα εξάρτημα μπο-
ρεί να καμφθεί ελαστικά σε υπερβολικό βαθμό ή 
να παραμορφωθεί πλαστικά ή ακόμα να σπάσει 
στα δύο. Η επιφάνεια του υλικού ενδέχεται να αλ-
λοιωθεί βαθμιαία ή να θρυμματιστεί σε κομμάτια. 
Επιπλέον, κάποιο υλικό, το οποίο αρχικά παρουσί-
αζε ικανοποιητικές ιδιότητες, είναι πιθανό να αντι-
μετωπίσει σταδιακή υποβάθμιση των ηλεκτρικών, 
μαγνητικών ή των οπτικών του ιδιοτήτων με την 
πάροδο του χρόνου. Το υλικό ενδέχεται να αδυ-
νατίσει / εκθηλυνθεί ή να διαλυθεί.

Τα παραπάνω παραδείγματα εξηγούν το λόγο 
που στην πράξη, κατά τις διάφορες εφαρμογές, 
υπάρχουν ή επιβάλλονται κάποια όρια στη χρή-

Του Πάνου Καπασάκη Πλοιάρχου (Μ) ΠΝ και του Νικόλαου Χαϊδεμενόπουλου, Μηχανολόγου/Μηχανικού
Βʹ χρηματικό βραβείο ετήσιου διαγωνισμού μελετών Ναυτικής Επιθεώρησης έτους 2016

Επισκόπηση της Διάβρωσης σε Πλοία 
και Εγκαταστάσεις του Ελληνικού Πο-
λεμικού Ναυτικού
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ση των μηχανολογικών υλικών. Για το λόγο αυ-
τό απαιτείται να γίνουν συμβιβασμοί μεταξύ των 
συνθηκών λειτουργίας, δηλαδή, του περιβάλλο-
ντος, μέσα στο οποίο αυτά δοκιμάζονται και των 
ιδιοτήτων τους ή μεταξύ διαφορετικών ιδιοτή-
των. Με αυτόν τον τρόπο, όταν η θερμοκρασία 
αυξάνει, η αντοχή του υλικού έχει την τάση να 
μειώνεται. Όταν τα υλικά είναι κρατερά, τείνουν 
να γίνουν εύθραυστα και ψαθυρά. Άλλοτε, όταν 
έχουν την ικανότητα να παραμορφώνονται εύκο-
λα πλαστικά, τείνουν να είναι ευπαθή. Σε αρκετές 
περιπτώσεις υπάρχουν αντικρουόμενες απαιτή-
σεις μεταξύ των χαρακτηριστικών των υλικών. 
Με άλλα λόγια, για να βελτιωθεί μια ιδιότητα, εί-
ναι απαραίτητο να θυσιαστεί κάποια άλλη. 

Ένας άλλος σημαντικός περιορισμός στη χρή-
ση των μηχανολογικών υλικών αφορά στην πιθα-
νή φθορά τους εξαιτίας της αλληλεπίδρασής τους 
με το περιβάλλον που βρίσκονται. Κάτω από συ-
γκεκριμένες συνθήκες, τα υλικά αυτά παρουσιά-
ζουν προβλήματα που σχετίζονται με τη χημική ή 
την ηλεκτροχημική τους συμπεριφορά. Συνήθως, 
αυτά τα προβλήματα ομαδοποιούνται κάτω από 
τον τίτλο διάβρωση, ή ταξινομούνται στο γενικό-
τερο όρο, υποβάθμιση των υλικών εξαιτίας της 
αλληλεπίδρασής τους με το περιβάλλον μέσα 
στο οποίο λειτουργούν. Τέτοια προβλήματα, υπο-
βάθμισης των υλικών εξαιτίας του περιβάλλοντος 
μέσα στο οποίο λειτουργούν, εξελίσσονται σε 
προβλήματα εξασθένισης, εκφυλισμού και απο-
σύνθεσης με την πάροδο του χρόνου. Τα στοιχεία 
που συνθέτουν ένα διαβρωτικό περιβάλλον ποικί-
λουν από υλικό σε υλικό, εντούτοις συμπεριλαμ-
βάνουν το νερό, τον αέρα, τα υδαρή διαλύματα, 
τα οξέα, τις βάσεις, τις διαλυτικές ουσίες και τα 
διαλυμένα άλατα, το έδαφος, τους ζωντανούς 
οργανισμούς, τα βακτήρια και το εσωτερικό του 
ανθρώπινου σώματος [1,3,5].

2. Ορισμός της διάβρωσης
Σχεδόν όλοι έχουν μια αρκετά καλή άποψη για 
το τι είναι η διάβρωση, η σκουριά έρχεται αμέ-
σως στη σκέψη των περισσότερων ανθρώπων, 
ίσως όμως να μην είναι σε θέση να εκφράσουν 
με σαφήνεια αυτόν τον ομιχλώδη όρο. Το βέ-
βαιο είναι ότι η διάβρωση έχει κακή φήμη και 
αυτό συχνά, αλλά όχι πάντα, της αρμόζει. Ανα-
γνωρισμένα εγχειρίδια φιλοξενούν διάφορες 

παραλλαγές σχετικών, συγγενικών ορισμών για 
τη διάβρωση. Συχνά, αυτοί οι ορισμοί δίνονται 
λαμβάνοντας υπόψη τη λειτουργική σκοπιά του 
ζητήματος. Ειδικότερα, συνδέουν τις επιπτώσεις 
των διαδικασιών της διάβρωσης με τη λειτουρ-
γική συμπεριφορά ενός συστήματος. Μερικοί 
από τους ακαδημαϊκούς ορισμούς, που έχουν 
προταθεί κατά καιρούς για τον όρο “διάβρωση”, 
παρατίθενται παρακάτω:

1. Φθορά, υποβάθμιση του υλικού εξαιτίας της 
αντίδρασής του με το περιβάλλον στο οποίο βρί-
σκεται. (Fontana & Green, 1967)

2. Οποιαδήποτε διαδικασία κατά την οποία ένα 
υλικό μετασχηματίζεται από μια στοιχειώδη μορ-
φή σε μια πιο σταθερή χημικά, δηλαδή σ’αυτήν 
των ενώσεών του. Το αντίστροφο της εξαγωγι-
κής μεταλλουργίας. (Fontana & Green, 1967)

3. Η αποσύνθεση των υλικών κατά τη διάρκεια 
της χρήσης τους, ως αποτέλεσμα της συμφυούς 
θερμοδυναμικής αστάθειάς τους, όταν βρίσκο-
νται στις εξευγενισμένες μορφές τους. (Fontana 
& Green, 1967)

4. Το καταστρεπτικό αποτέλεσμα της χημικής 
αντίδρασης μεταξύ ενός μετάλλου ή ενός με-
ταλλικού κράματος και του περιβάλλοντος στο 
οποίο αυτό βρίσκεται. (Jones, 1992)

5. Η καταστρεπτική προσβολή ενός μετάλλου μέ-
σω της χημικής ή της ηλεκτροχημικής αντίδρα-
σής του με το περιβάλλον. (Uhlig, 1963)

6. Φθορά, υποβάθμιση του υλικού εξαιτίας της 
χημικής προσβολής του περιβάλλοντος στο 
οποίο βρίσκεται. (Smith, 1990)

7. Η επιδεινούμενη απώλεια του μετάλλου ως 
αποτέλεσμα των αντιδράσεών του με το περι-
βάλλον, οι οποίες προκαλούν, τελικά, τη διάλυσή 
του. (Callister, 1991)

3. Το τίμημα της διάβρωσης
Τα ανεπιθύμητα επακόλουθα των διαδικασιών 
της διάβρωσης γίνονται αισθητά με διαφορετι-
κούς και ποικίλους τρόπους. Η διάβρωση προκα-
λεί αξιοπρόσεκτες φυσικές επιπτώσεις, όπως π.χ. 
διαρροές στις σωληνώσεις, αποικοδόμηση των 
δομικών στοιχείων διαφόρων εγκαταστάσεων 
και συναφώς σοβαρές οικονομικές επιπτώσεις, 
όπως οικονομικές επιβαρύνσεις που σχετίζονται 



με την αντικατάσταση των διαβρωμένων, και 
συνακόλουθα των μη λειτουργικών, τμημάτων 
ευρείας μηχανικής συναρμογής.

Ο κατάλογος που ακολουθεί, παραθέτει, όχι 
με κάποια ιδιαίτερη διάταξη σπουδαιότητας ή 
συχνότητας εμφάνισης, μερικά συνηθισμένα φυ-
σικά και οικονομικά επακόλουθα της διάβρωσης.

Φυσικά επακόλουθα της διάβρωσης για το υλικό 
και το περιβάλλον
• Δομική αστοχία του υλικού
• Διαρροή επιβλαβούς ρευστού στο περιβάλλον
• Μόλυνση, ρύπανση του περιβάλλοντος
• Απαιτήσεις ανάληψης δυσχερούς και επίπο-

νης διαδικασίας αντικατάστασης μέρους  ή 
του συνόλου της κατασκευής

• Κίνδυνοι ατυχημάτων που εγκυμονούν για το 
εργαζόμενο προσωπικό (ζητήματα που άπτο-
νται της υγιεινής και της ασφάλειας κατά την 
εργασία)

• Δυσάρεστη και άκομψη εμφάνιση του υλικού

Οικονομικές επιπτώσεις της διάβρωσης
• Αναποτελεσματική λειτουργία του μηχανήμα-

τος ή της εγκατάστασης
• Απώλεια πολύτιμου προϊόντος
• Δαπάνες, εργατικά έξοδα που σχετίζονται με 

την αντικατάσταση τμήματος ή του συνόλου 
της κατασκευής, εγκατάστασης

• Απώλεια λειτουργικού, επιχειρησιακού χρό-
νου της μονάδας/εγκατάστασης και καθυ-
στερήσεις στην επανενεργοποίηση αυτής 
(unexpected shutdown)

• Δαπάνες για την προστασία, προφύλαξη του 
υλικού

Τα άμεσα κόστη για τη διάβρωση (αντικα-
τάσταση υλικού/ εξαρτήματος, εφαρμογή αντι-
διαβρωτικής προστασίας κλπ.) υπολογίζονται 
στο 4% του ετήσιου ακαθάριστου εγχώριου 
προϊόντος ενός ανεπτυγμένου κράτους. Τα έμ-
μεσα κόστη της διάβρωσης, όπως τα κόστη 
που επωμίζονται οι επιχειρήσεις, λόγω διακο-
πής της λειτουργίας των παραγωγών μονάδων 
(shutdowns) και της απώλειας ή της μόλυνσης 
των προϊόντων, δύσκολα μπορούν να υπολογι-
σθούν άλλα πιστεύεται ότι ανέρχονται στο επί-
πεδο τουλάχιστον όσο των άμεσων.

Όσον αφορά το κόστος της διάβρωσης, 
σύμφωνα με πρόσφατες εκτιμήσεις του World 

Corrosion Forum, αυτό ανήλθε σε 1.3-1.4 τρις 
ευρώ ή περίπου στο 2% του παγκόσμιου ΑΕΠ το 
2007 (στοιχεία ΔΝΤ). Το κόστος αυτό της διάβρω-
σης ανταποκρίνεται μόνο στο άμεσο, δηλαδή, των 
υλικών, του εξοπλισμού, των επισκευών και της 
συντήρησης του εξοπλισμού. Δεν περιλαμβάνεται 
σε αυτό τυχούσα περιβαλλοντική βλάβη – περι-
βαλλοντικό ατύχημα, οι απώλειες των πρώτων 
υλών, οι απώλειες του προιόντος κατά την παρα-
γωγική διαδικασία και τα εργατικά ατυχήματα. Χα-
ρακτηριστικά, το Αμερικανικό Ύπουργείο Άμυνας 
εκτιμά το συνολικό κόστος της διάβρωσης ανά 
έτος, για το US Navy, περί τα 7 δις $.

Αυτό το ΄΄παγκόσμιο΄΄ κόστος της διάβρω-
σης περικλείει, εύλογα, μυριάδες κονδυλίων που 
σχετίζονται άμεσα ή έμμεσα με τη διάβρωση και 
προσμετρά έξοδα επισκευής ή αντικατάστασης, 
απώλειες ωφέλιμου εργασιακού χρόνου λό-
γω αδυναμίας λειτουργίας μηχανημάτων και 
συσκευών, ζημιές στα προϊόντα, δαπάνες για 
ποικιλόσχημους τρόπους προστασίας, όπως την 
καθοδική προστασία και τα επικαλυπτικά χρώ-
ματα, τα επιστρώματα κ.λ.π. Τέτοιες οικονομικές 
δαπάνες έχουν την τάση να αυξάνονται με εκθε-
τικό τρόπο στις μέρες μας. Έτσι, ένα μεμονωμέ-
νο εργοστάσιο μπορεί να δαπανά εκατομμύρια 
δολάρια ετησίως για προστατευτικές βαφές, κά-
ποιο άλλο για να αντικαθιστά εξαρτήματα που 
έχουν υποστεί διάβρωση κ.ο.κ. Σήμερα η έρευνα, 
που σχετίζεται με την προστασία των μεταλλι-
κών υλικών από τη διάβρωση, συνεχίζεται με 
συνεχώς εντεινόμενο ρυθμό και κάθε χρόνο 
αυξάνονται τα κονδύλια που διατίθενται από τα 
προηγμένα κράτη για το σκοπό αυτό.

Προκαλεί έκπληξη σε κάποιον, όταν συναι-
σθάνεται, ότι εάν δεν υπήρχε διάβρωση, θα κα-
τέρρεαν σχεδόν όλες οι βιομηχανίες κατασκευ-
ής μετάλλων. Επιπλέον, δε θα υπήρχε η ανάγκη 
χρησιμοποίησης ανοξείδωτου χάλυβα ή άλλων 
ανθεκτικών υλικών στις μηχανουργικές και άλ-
λες κατασκευές. 

Τα περισσότερα μεταλλικά προϊόντα κατα-
σκευάζονται από φθηνές πρώτες ύλες, όπως ο 
χάλυβας ή ο χυτοσίδηρος και διατηρούνται σε 
καλή κατάσταση για μεγάλα χρονικά διαστήματα. 
Ο χαλκός, ο οποίος χρησιμοποιείται ως βασικό 
υλικό κατασκευής δομικών, ανθεκτικών στη 
διάβρωση, κραμάτων, απαντιέται τις περισσό-
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τερες φορές σε ηλεκτρολογικές εφαρμογές και 
σπάνια σε άλλες μηχανολογικές εφαρμογές 
[1-7].

4. Η ηλεκτροχημική βάση της διάβρω-
σης  
Η ηλεκτροχημεία αποτελεί τη βάση της επιστή-
μης της διάβρωσης. Η διάβρωση τις περισσότε-
ρες φορές είναι αποτέλεσμα μίας ηλεκτροχημι-
κής αντίδρασης, δηλαδή μίας αντίδρασης που 
περιλαμβάνει τη μεταφορά ηλεκτρονίων από το 
ένα αντιδρόν στο άλλο. Η ανταλλαγή των ηλε-
κτρονίων γίνεται με τις αντιδράσεις οξειδοανα-
γωγής (redox), κατά τις οποίες ένα άτομο χάνει 
ένα ή περισσότερα ηλεκτρόνια (οξείδωση) και 
μετατρέπεται σε κατιόν και ένα άλλο άτομο προ-
σλαμβάνει αυτά τα ηλεκτρόνια (αναγωγή) και με-
τατρέπεται σε ανιόν. Στη διάβρωση, το μέταλλο 
διαβρώνεται ή οξειδώνεται και ένα άλλο στοι-
χείο (μέταλλο ή αμέταλλο) ανάγεται [2].

Πολλές, συνήθεις, διαδικασίες που σχετίζο-
νται με τη διάβρωση περικλείουν τη σταδιακή 
διάλυση των μεταλλικών ατόμων στην επιφά-
νεια του υλικού δια μέσου της ηλεκτροχημικής 
δράσης. Η ηλεκτροχημική διάλυση εξ΄ορισμού 
περιλαμβάνει την απώλεια ηλεκτρονίων από τα 
άτομα του μετάλλου που βρίσκονται στην επι-
φάνεια, δημιουργώντας έτσι θετικά φορτισμένα 
μεταλλικά ιόντα του μετάλλου, τα οποία με τη 
σειρά τους εισέρχονται στο υγρό μέσο, το οποίο 
βρίσκεται σε άμεση επαφή με τη μεταλλική επι-
φάνεια. Μια χημική διαδικασία, κατά την οποία  
χάνονται ηλεκτρόνια από ένα χημικό στοιχείο, 
καλείται οξείδωση του στοιχείου. Συνεπώς, η 
ηλεκτροχημική διάλυση είναι συνώνυμος όρος 
με την οξείδωση των μεταλλικών ατόμων. Σε 
ένα ηλεκτροχημικό στοιχείο, η οξείδωση λαμβά-
νει χώρα στην άνοδο, γι’αυτό το λόγο η διάβρω-
ση θεωρείται διαδικασία ανοδικής δράσης. 

Οι παρακάτω όροι και εκφράσεις μπορούν 
να χρησιμοποιηθούν εναλλακτικά για να περι-
γράψουν τη φύση της διαδικασίας της ηλεκτρο-
χημικής διάλυσης.

Συνώνυμοι όροι και εκφράσεις της ηλεκτροχη-
μικής διάλυσης

• Διάβρωση

• Οξείδωση
• Απώλεια ηλεκτρονίων
• Ανοδική δράση
• Διάλυση
• Μ-e- → M+   

Ο κύριος επιστημονικός κλάδος που ασχο-
λείται με το φαινόμενο της διάβρωσης καλείται 
ηλεκτροχημεία. Αν και κάποιες θεμελιώδεις αρ-
χές, που εφαρμόζονται στο πεδίο της ενασχό-
λησης με τη διάβρωση, προέρχονται από τους 
κλάδους της μηχανικής και της επιστήμης των 
υλικών, οι περισσότερες βασικές αρχές πηγά-
ζουν από την ηλεκτροχημεία.

Η ηλεκτροχημική διάβρωση προκύπτει από 
τη δράση και τη λειτουργία των ηλεκτροχημικών 
στοιχείων. Ένα ηλεκτροχημικό στοιχείο δεν είναι τί-
ποτε άλλο από μια μπαταρία σε μικρή κλίμακα. Για 
να λειτουργήσει και να προκαλέσει τη διάβρωση, 
το ηλεκτροχημικό στοιχείο πρέπει να διακρίνεται 
από τρία θεμελιώδη χαρακτηριστικά: 

1. Την ανοδική1 και την καθοδική2 αντίδραση οι 
οποίες μπορεί να εκδηλώνονται σε διαφορετικές 
θέσεις / περιοχές, χωρίς αυτό να είναι δεσμευτικό. 
Αν το στοιχείο αυτό λειτουργεί αυθόρμητα3, όπως 
συμβαίνει στις περισσότερες περιπτώσεις της δι-
άβρωσης, θα πρέπει να υπάρξει μια φυσική θερ-
μοδυναμική τάση για να λάβουν χώρα η ανοδική 

1 Άνοδος καλείται η περιοχή (το ηλεκτρόδιο που διαβρώ-
νεται / θυσιάζεται) στην οποία τα χημικά στοιχεία, στο 
ηλεκτρολυτικό διάλυμα, χάνουν / αποδίδουν ηλεκτρόνια 
στο εξωτερικό ηλεκτρικό κύκλωμα και μετασχηματίζονται 
σε θετικά ή περισσότερο θετικά ιόντα. Επίσης, ορίζεται ως 
το μέρος στο οποίο λαμβάνει χώρα η οξείδωση (απώλεια 
ηλεκτρονίων). Μια αντίδραση οξείδωσης εκφράζεται με 
την ακόλουθη μορφή  Μ-e- → M+. Σ’αυτήν τη χημική έκ-
φραση, το μέταλλο Μ οξειδώνεται και μετασχηματίζεται 
σε ένα θετικά φορτισμένο μεταλλικό ιόν M+ που ονομά-
ζεται κατιόν. Τα κατιόντα προσελκύονται από την κάθοδο. 
Σε αντιδιαστολή με το κατιόν, το ανιόν είναι ένα αρνητικά 
φορτισμένο ιόν που προσελκύεται από την άνοδο.

2  Κάθοδος καλείται η περιοχή (επιμεταλλωμένο ηλεκτρόδιο) 
στην οποία τα χημικά στοιχεία, στο ηλεκτρολυτικό διάλυ-
μα, λαμβάνουν ηλεκτρόνια από το εξωτερικό ηλεκτρικό 
κύκλωμα. Επίσης, ορίζεται ως το μέρος στο οποίο  λαμ-
βάνει χώρα η αναγωγή (προσέλκυση ηλεκτρονίων). Μια 
αντίδραση αναγωγής αποδίδεται με την ακόλουθη χημική 
έκφραση Η++e- → Η, στην οποία τα κατιόντα Η+ (θετικά 
φορτισμένα ιόντα υδρογόνου) ανάγονται και μετασχημα-
τίζονται σε άτομα υδρογόνου Η.

3 Η αυθόρμητη διάβρωση συμβαίνει όταν το υλικό που την 
υφίσταται βρίσκεται στο φυσικό περιβάλλον του. Αν το πε-
ριβάλλον αυτό έχει ρυπανθεί ή είναι τεχνητό (π.χ. περιβάλ-
λον δραστικού οξέως, ατμών SO2), τότε λαμβάνει χώρα 
βεβιασμένη διάβρωση.



Εικόνα 1 - Σχηματικό διάγραμμα του Ηλεκτροχημικού 
Στοιχείου

και η καθοδική αντίδραση. Αν αυτή η προϋπόθεση 
εξασφαλιστεί, το στοιχείο που προκύπτει καλείται 
φυσικό γαλβανικό στοιχείο. Ωστόσο, ακόμη και αν 
δεν εξασφαλιστεί η προηγούμενη προϋπόθεση, 
είναι δυνατό να λειτουργήσει ένα στοιχείο, εφαρ-
μόζοντας μια εξωτερική πηγή ηλεκτρικής τάσης. 
Συνεπώς, η ηλεκτροχημική φύση της διάβρωσης 
είναι συνυφασμένη με τη ροή των ηλεκτρονίων 
έξω από το σύστημα μετάλλου – διαβρωτικού 
περιβάλλοντος και προέρχονται είτε από κάποια 
εξωτερική πηγή είτε από τη δημιουργία φυσικών 
γαλβανικών στοιχείων. Είναι ουσιαστικό να γίνει 
κατανοητή η διάκριση μεταξύ του φυσικού γαλβα-
νικού στοιχείου και του στοιχείου που προκύπτει 
μετά την επιβολή εξωτερικής ηλεκτρικής τάσης 
[1,3,5]. 

2. Τον ηλεκτρολύτη4 που βρίσκεται σε επαφή και 
με την ανοδική και την καθοδική περιοχή.

3. Το αγώγιμο ηλεκτρικό μονοπάτι μεταξύ των πε-
ριοχών της ανόδου και της καθόδου.

Τα βασικά γνωρίσματα του στοιχείου που απο-
τελούν οι ανοδικές και οι καθοδικές περιοχές 

(δεν είναι δεσμευτικό να είναι διακριτά τμήμα-
τα), ένας ηλεκτρολύτης που βρίσκεται σε επαφή 
και με τις δύο περιοχές κι ένα αγώγιμο ηλεκτρι-
κό μονοπάτι μεταξύ αυτών των περιοχών.

4 Ηλεκτρολύτης καλείται το διάλυμα, το μέσο, που άγει το 
ηλεκτρικό ρεύμα διαμέσου της κίνησης θετικών και αρνη-
τικών ιόντων. Το ρεύμα είναι η φανταστική ροή / κίνηση 
του θετικού φορτίου με την αντίθετη κατεύθυνση από την 
πραγματική κατεύθυνση της συντεταγμένης και ομαδοποι-
ημένης κίνησης των ηλεκτρονίων.

4.1. Τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα των ηλε-
κτροδίων

Σε κάθε στοιχείο η άνοδος και η κάθοδος έχουν 
τα ακόλουθα γνωρίσματα:

Στον (πίνακα 1) που ακολουθεί, καταδεικνύεται 
το γεγονός ότι εάν κράματα της ίδιας ομάδας σκί-
ασης συνδεθούν μεταξύ τους, τότε ο κίνδυνος της 

εμφάνισης της γαλβανικής διάβρωσης (δηλαδή της 
διάβρωσης μεταξύ δύο κραμάτων/μετάλλων λόγω 
διαφοράς δυναμικού) είναι μικρός. Η πλατίνα και ο 
χρυσός βρίσκονται στην κορυφή της γαλβανικής 
σειράς των μετάλλων, για αυτό και στη φύση απα-
ντώνται ως αυτοφυή. Το μαγνήσιο αποτελεί εξόχως 
ανοδικό μέταλλο και τυγχάνει ευρείας εφαρμογής 
στη βιομηχανία των αεροσκαφών, λόγω του χα-
μηλού ειδικού βάρος του. Οι δομές των πρώτων 
ελικοπτέρων κατασκευάζονταν από κράματα μα-
γνησίου, πλέον όμως αντικαθίστανται από κράματα 
αλουμινίου επειδή, ακόμα και σε περιβάλλοντα με 
μικρή περιεκτικότητα άλατος, τα κράματα μαγνησίου 
υφίστανται σημαντική διάβρωση, κυρίως, όταν συν-
δέονται με μέταλλα, όπως ο χάλυβας [1-2].

4.2. Παράμετροι / χαρακτηριστικά των φυσικών 
γαλβανικών στοιχείων
Ύπάρχουν διάφορες φυσικές και γεωμετρικές παρά-
μετροι / χαρακτηριστικά των φυσικών γαλβανικών 
στοιχείων που μπορεί να συναντήσει κανείς. Όλες 
αυτές οι παράμετροι ενσωματώνουν τις βασικές 
απαιτήσεις που προαναφέρθηκαν, δηλαδή, την ανο-
δική και την καθοδική αντίδραση, έναν ηλεκτρολύτη 
που βρίσκεται σε επαφή με την καθοδική και την 
ανοδική περιοχή και τέλος μια ηλεκτρική σύνδεση 
μεταξύ αυτών των δύο περιοχών. Η πρώτη απαίτη-
ση υποδηλώνει ότι μέσα σ’αυτό το σύστημα υπάρ-
χουν περιοχές που διαφέρουν, ως προς την τάση να 
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Πίνακας 1 - Γαλβανική σειρά κατά φθίνουσα δραστι-
κότητα των μεταλλικών υλικών σε ηλεκτρολυτικό πε-
ριβάλλον θαλασσίου ύδατος (The International Nickel 
Company)

υποστηρίξουν τις οξειδωτικές ή τις αναγωγικές αντι-
δράσεις. Οι περιοχές αυτές μπορεί να είναι διαφο-
ρετικά μεταλλικά τμήματα (σαφώς διαχωρισμένα) ή 
μπορεί να είναι διαφορετικοί χώροι πάνω στο ίδιο 
μεταλλικό τμήμα. Είναι γεγονός, ότι, σε πολλές πε-
ριπτώσεις, οι περιοχές στις οποίες λαμβάνουν χώρα 
οξειδωτικές και αναγωγικές αντιδράσεις, ουσιαστι-
κά υπερτίθενται (υπερκαλύπτονται). Στην περίπτωση 
αυτή, όταν αυτό συμβαίνει σε όλη την επιφάνεια 
του μεταλλικού τμήματος, εμφανίζεται το φαινόμε-
νο της ομοιόμορφης - γενικής διάβρωσης. Επίσης, 
είναι πιθανό οι ανοδικές και οι καθοδικές περιοχές 
να συνυπάρχουν αυτόνομα και χωριστά, αλλά κοντά 
σε μικροσκοπική κλίμακα (όπως στα αποκαλούμενα 
μικροδομικής κλίμακας γαλβανικά στοιχεία). Συμπε-
ρασματικά, σε πολλές περιπτώσεις, μερικά από τα 
θεμελιώδη γνωρίσματα των γαλβανικών στοιχείων 
δεν είναι εύκολα αναγνωρίσιμα και τα γαλβανικά 
στοιχεία δεν εμφανίζονται πάντα με τη μορφή του 

σχήματος που προηγήθηκε (Εικόνα 1) [1,3,5]. 
Μερικά από τα φυσικά χαρακτηριστικά, με τα 

οποία εμφανίζονται τα γαλβανικά στοιχεία, αναφέ-
ρονται παρακάτω:

• Απομακρυσμένα, ανόμοια μέταλλα συνδε-
δεμένα μεταξύ τους

• Ανόμοια μέταλλα το ένα πλησίον του άλλου
• Μικροδομικής κλίμακας στοιχεία (μικρο-

γαλβανικά στοιχεία)
• Ομοιόμορφη διάβρωση μεμονωμένου με-

τάλλου
• Ανομοιόμορφη ιοντική συγκέντρωση
• Ανομοιόμορφη ροή
• Ανομοιόμορφη αεριώδης συγκέντρωση
• Ανομοιόμορφη κατανομή θερμοκρασίας 

5. Οι μορφές της διάβρωσης
Η διάβρωση εμφανίζεται με διάφορες μορφές 
που μπορούν να ταξινομηθούν σε πέντε γενικές 
κατηγορίες:

• Ομοιόμορφη διάλυση
• Περιορισμένη / εκλεκτική διάλυση
• Ρωγμάτωση επιβοηθούμενη από το περι-

βάλλον
• Προσβολή που σχετίζεται με τη ροή των 

ρευστών
• Αεριώδης διάβρωση σε υψηλές θερμο-

κρασίες
Η ταξινόμηση της διάβρωσης σε 17 επιμέρους 

διακριτούς τύπους (Πίνακας 2), όπως παρουσιά-
ζονται παρακάτω, εδραιώνεται για πολλούς λό-
γους. Ένας από αυτούς είναι ότι κάθε διαφορετι-
κός τύπος, μορφή της διάβρωσης προκύπτει με 
διαφορετικούς μηχανισμούς. Γνωρίζοντας αυτούς 
τους μηχανισμούς, είναι εφικτό να προληφθεί, να 
αντιμετωπιστεί, ή ακόμα να παρεμποδιστεί η διά-
βρωση με διάφορες μεθόδους ελέγχου. Επιπλέον, 
η ταξινόμηση είναι χρήσιμη στις διαγνωστικές και 
τις προληπτικές διαδικασίες, όπως στην ανάλυση 
της αστοχίας των υλικών. Ο συγκεκριμένος τύπος 
της διάβρωσης που βρίσκεται σε εξέλιξη μπορεί να 
προσδιοριστεί από απλή μακροσκοπική ή μικρο-
σκοπική εξέταση. Σ’αυτήν τη διαδικασία, η επιθε-
ώρηση της διατομής του υλικού μπορεί να αποβεί 
πολύ χρήσιμη, διότι αποκαλύπτει την έκταση και τη 
διασπορά της προσβολής [1,3,5]. 

5.1. Περιγραφή βασικών τύπων διάβρωσης



Πίνακας 2 - Οι τύποι της διάβρωσης

Η συνοπτική περιγραφή κάποιων βασικών τύπων 
διάβρωσης, καθώς και η σχηματική περιγραφή για 
μερικούς από αυτούς (Εικόνα 2), έχει ως ακολού-
θως:

Ομοιόμορφη διάβρωση (Uniform Corrosion)
Η ομοιόμορφη διάβρωση χαρακτηρίζεται από 
διαβρωτική δράση, που εξελίσσεται ομοιόμορφα 
πάνω στην επιφάνεια του υλικού και συνοδεύεται 
από γενικευμένη μείωση του πάχους του μέχρι την 
αστοχία. Όσον αφορά την ποσότητα του υλικού 
που διαβρώνεται, η ομοιόμορφη διάβρωση αποτε-
λεί την σημαντικότερη μορφή διάβρωσης. Βέβαια, 
η ευχαίρεια στον προσδιορισμό και τη μέτρηση του 
ρυθμού διάβρωσης έχει αποτρέψει καταστροφικές 
αστοχίες των κατασκευών.

Τρηματική διάβρωση (Pitting Corrosion)
Η τρηματική διάβρωση είναι μία εκλεκτική/τοπική 
μορφή διάβρωσης και για το λόγο αυτό είναι πιο 
επικίνδυνη, σε σχέση με την ομοιόμορφη διάβρω-
ση, στο να προκαλέσει αστοχία της κατασκευής. 
Χαρακτηρίζεται από τον σχηματισμό μικροοπών 
(τρημάτων) στην επιφάνεια του υλικού. Η τρημα-
τική διάβρωση εξελίσσεται με την ανάπτυξη των 
οπών σε βάθος, ενώ το παρακείμενο υλικό μεταξύ 
των οπών ουσιαστικά δε διαβρώνεται. Η τρηματική 
διάβρωση οφείλεται σε συγκεκριμένα διαβρωτικά 
μικροπεριβάλλοντα, που τις περισσότερες φορές 

είναι πολύ διαφορετικά από το γενικευμένο περι-
βάλλον λειτουργίας. Εκτός από την τοπική μείωση 
του πάχους, τα τρήματα (μικροόπες) προκαλούν 
συγκέντρωση των τάσεων. Από τον πυθμένα των 
τρημάτων ξεκινούν συνήθως ρωγμές κόπωσης ή 
εργοδιάβρωσης (stress corrosion cracking).

Διάβρωση εσοχών (Crevice corrosion)
Η διάβρωση εσοχών είναι μία εκλεκτική/τοπική 
μορφή διάβρωσης που εμφανίζεται σε στάσιμα 
διαλύματα. Τέτοια στάσιμα μικροπεριβάλλοντα 
εδραιώνονται και διατηρούνται σε σχισμές και 
εσοχές οι οποίες δημιουργούνται κάτω από φλά-
ντζες, μονώσεις, κεφαλές κοχλιών, διαφόρων 
ειδών επικαθήσεις, οργανικές επιστρώσεις  και 
ηλώσεις. Η παρεμπόδιση της διάχυσης οξυγόνου 
στην εσοχή δημιουργεί ένα ηλεκτρολυτικό κελί 
διαφοράς συγκέντρωσης (deaeration air cell), 
με την περιοχή της εσοχής να προσλαμβάνει τον 
ανοδικό ρόλο. Η παρουσία χλωριόντων μετατρέπει 
το περιβάλλον της εσοχής σε ένα εξαιρετικά όξινο 
μικροπεριβάλλον  με έντονη διαβρωτική δράση.

Γαλβανική διάβρωση (Galvanic corrosion)
Η γαλβανική διάβρωση πραγματοποιείται όταν δύο 
ανόμοια μέταλλα έρχονται σε επαφή παρουσία 
ενός ηλεκτρολύτη. Η ηλεκτροχημική διαβρωτική 
δράση προκαλείται από την διαφορά δυναμικού 
μεταξύ των δύο μετάλλων. Έτσι ένα από τα δύο 
μέταλλα γίνεται άνοδος και διαβρώνεται ενώ το 
άλλο μέταλλο γίνεται κάθοδος και προστατεύεται/
παθητικοποιείται.  Η γαλβανική σειρά των μετάλ-
λων και των κραμάτων στο θαλασσινό νερό (Πί-
νακας 1) χρησιμοποιείται, τις περισσότερες φορές, 
για να καθοριστεί ποιο από τα μέταλλα θα προσλά-
βει το ρόλο της ανόδου. Γενικά όσο μεγαλύτερη 
είναι η απόσταση μεταξύ των δύο μετάλλων στην 
γαλβανική σειρά, τόσο πιο έντονη θα είναι η διά-
βρωση. Ένας άλλος σημαντικός παράγοντας που 
επιτείνει το ρυθμό της διάβρωσης είναι ο λόγος 
των επιφανειών ανόδου-καθόδου (adverse area 
effect). Μία μικρή άνοδος σε επαφή με μία μεγάλη 
κάθοδο διαβρώνεται πολύ γρήγορα (π.χ. κοχλίες 
αλουμινίου σε χαλύβδινο έλασμα).

Σπηλαίωση (Cavitation)
Η σπηλαίωση είναι ένας μηχανισμός φθοράς 
της επιφάνειας του υλικού από κάποιο υγρό ή 
αέριο και προκαλείται από κρουστική καταπόνη-
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Εικόνα 2 - Σχηματική περιγραφή τύπων διάβρωσης [1]

ση της επιφάνειας του μετάλλου, η οποία μπορεί 
να προκαλέσει εργοσκλήρυνση, κόπωση, ακόμα 
και τοπικές αποκολλήσεις υλικού και σχηματισμό 
τρημάτων και οπών. Εμφανίζεται σε προπέλες 
πλοίων, αντλίες, χιτώνια κυλίνδρων σε μηχανές 
diesel καθώς και σε στροβίλους. Πολλές φορές 
η σπηλαίωση δρα σε συνέργεια με άλλες μορφές 
διάβρωσης, όπως η γαλβανική διάβρωση.

Μηχανική διάβρωση (erosion corrosion)
Η μηχανική διάβρωση είναι η βλάβη που προκα-
λείται από ηλεκτροχημικές αντιδράσεις ταυτόχρο-
να με μηχανική δράση, λόγω της σχετικής κίνησης 
μεταξύ του ηλεκτρολύτη και της επιφάνεια του με-
τάλλου. Η μηχανική διάβρωση χαρακτηρίζεται από 
τη δημιουργία χαραγών, κυματώσεων και κρατή-
ρων στη μεταλλική επιφάνεια. Παρουσιάζεται σε 
σωληνώσεις (ιδιαίτερα στις περιοχές απότομης 
μεταβολής της γεωμετρίας, οι οποίες, με τη σει-
ρά τους, επιβάλλουν αλλαγή της κατεύθυνσης στη 
ροή του ρευστού), βαλβίδες, αντλίες, εναλλάκτες 
θερμότητας, ακροφύσια, πτερύγια στροβίλων.

Εργοδιάβρωση (stress corrosion cracking)
Η εργοδιάβρωση προκαλείται από την συνδυ-
ασμένη δράση της εφελκυστικής τάσης και του 
διαβρωτικού περιβάλλοντος. Η απαιτούμενη 
εφελκυστική τάση μπορεί να είναι μία εξωτερικά 
επιβαλλόμενη τάση ή μία παραμένουσα τάση από 
προϊούσα κατεργασία ή συγκόλληση. Η εργοδιά-
βρωση συνήθως συμβαίνει σε συγκεκριμένους 
συνδυασμούς υλικού-τάσης-περιβάλλοντος, όπως 
για παράδειγμα η εργοδιάβρωση των ωστενιτικών 
ανοξείδωτων χαλύβων σε περιβάλλον NaCl. Η ερ-
γοδιάβρωση χαρακτηρίζεται από την διάδοση λε-
πτών ρωγμών στο υλικό, που εντοπίζονται μόνον 
με μικροσκοπικό έλεγχο. Η διάδοση των ρωγμών 
μπορεί να είναι περικρυσταλλική ή και διακρυσταλ-
λική. Η θραυσιγενής επιφάνεια και στις δύο περι-
πτώσεις αποκτά ψαθυρότητα.

6. Το θαλάσσιο περιβάλλον
Δυστυχώς, σχεδόν όλα τα περιβάλλοντα προξε-
νούν διάβρωση: ο αέρας, η υγρασία, το νερό, το 
θαλασσινό νερό, ο ατμός, τα καυσαέρια, τα αέρια, 
η αμμωνία, τα οξέα, το αλκοόλ, οι τροφές κ.λ.π. 
Γενικά, τα ανόργανα υλικά είναι πιο επιρρεπή στη 
διάβρωση από τα οργανικά. Για παράδειγμα, η δι-

άβρωση στη βιομηχανία του πετρελαίου οφείλεται 
περισσότερο στα NaCl, S2, H2SO4, HCl και νερό πα-
ρά στο πετρέλαιο, τη βενζίνη ή τη νάφθα.

Το θαλάσσιο περιβάλλον θεωρείται ίσως το 
πιο εχθρικό στις εφαρμογές των μεταλλικών κα-
τασκευών. Παρόλα αυτά, οι χαλύβδινες υπερκατα-
σκευές/πλατφόρμες για άντληση πετρελαίου στις 
βαθιές και ταραγμένες θάλασσες, όπως η Βόρειος 
θάλασσα και ο Κόλπος του Μεξικού, έχουν σχεδι-
αστεί για να λειτουργούν με ασφάλεια για πάνω 
από 25 χρόνια. Η διάβρωση στη θάλασσα επιτα-
χύνεται απο τη δράση αερόβιων και αναερόβιων 
μικροοργανισμών, η παρουσία των οποίων, κοντά 
σε αποβάθρες και εκβολές ποταμών, έχει αυξη-
θεί τις τελευταίες δεκαετίες, λόγω πηγών, όπως 
τα λιπάσματα, τα φυτοφάρμακα και τα οργανικά 
λύματα (MIC, Biofouling). 

Παρά τις τεχνολογικές εξελίξεις στα υλικά και 
στις επικαλύψεις, τα εμπορικά και τα πολεμικά 
πλοία υποφέρουν από τη διάβρωση και ο κατάλο-
γος των σοβαρών καταστροφών με ανθρώπινες 
απώλειες και επιπτώσεις στο περιβάλλον είναι 
μακρύς, κυρίως διότι δεν έγιναν οι απαραίτητες 
επενδύσεις για την πρόληψη της διάβρωσης. Η 
ασφαλιστική Lloyds του Λονδίνου ανέφερε πολύ 
συχνή διάβρωση σε χαλύβδινες δομές, η οποία 
μέσα σε 10-15 χρόνια είχε οδηγήσει σε μείωση 
πάχους του χαλύβδινου τοιχώματος της γάστρας 
των πλοίων από τα  12mm στα 3mm ενώ ανά-
λογο φαινόμενο απομείωσης του πάχους των δο-
μικών μεταλλικών στοιχείων εμφανίζεται και στα 
πολεμικά πλοία [2]. 



Τα εμπορικά και τα πολεμικά πλοία, εκτελούν 
υπερπόντιες αποστολές και υποβάλλονται σε 
ακραία θαλάσσια περιβάλλοντα, όπως π.χ. στον 
περσικό κόλπο και έτσι επιταχύνεται η υποβάθμι-
ση της κατάστασης των μεταλλικών υλικών τους. 
Το τροπικό θαλάσσιο περιβάλλον είναι πολύ πιο 
διαβρωτικό από το αντίστοιχο του ψυχρότερου 
Ευρωπαϊκού εξαιτίας της υψηλής θερμοκρασίας, 
η οποία επηρεάζει σημαντικά τον ρυθμό της διά-
βρωσης [15,16].

6.1. Επίδραση του διαβρωτικού περιβάλλοντος
Η καλή κατανόηση του περιβάλλοντος λειτουργί-
ας ενός πολεμικού πλοίου ή οπλικού συστήματος 
είναι σημαντική για το σχεδιασμό του και την αντί-
στασή του στη διάβρωση. Δεν αρκεί η επιδερμική 
κατανόηση των διαφόρων μορφών της διάβρω-
σης, που μπορεί να εκδηλωθούν σε ένα πολεμι-
κό πλοίο, επειδή, με αυτόν τον τρόπο, ενδέχεται 
να καταπολεμηθεί μιας μορφής διάβρωση και να 
αγνοηθεί μια άλλη πιο διαβρωτική [16]. 

6.2. Ο ρυθμός της διάβρωσης
Τα μέταλλα παρουσιάζουν πολύ διαφορετικούς 
ρυθμούς διάβρωσης σε διαφορετικές συνθήκες 
και συνδυασμούς. Κάποια μέταλλα (ειδικά τα πα-
θητικοποιημένα) διαβρώνονται μόνο μέσω του 
τρηματικού μηχανισμού (pitting corrosion) και 
όχι μέσω της ομοιόμορφης διάβρωσης. Για τις 
περιπτώσεις επιλεκτικής διάβρωσης (τρηματική, 
εσοχής) δεν είναι δυνατό να καθοριστεί ένας τυ-
πικός ρυθμός διάβρωσης. Για την περίπτωση της 
ομοιόμορφης διάβρωσης των μεταλλικών υλικών 
σε περιβάλλον θαλασσίου  ύδατος ισχύουν, σε γε-
νικές γραμμές τα ακόλουθα [6,11,12,13]:
• Οι χάλυβες που περιέχουν σε ποσοστό λιγότερο 

απο 8% κραματικά στοιχεία τείνουν να εκθέ-
τουν ρυθμό διάβρωσης περί τα 10μm/χρόνο

• Οι ανοξείδωτοι χάλυβες τείνουν να διαβρώνο-
νται με ρυθμό λιγότερο από 1 μm/χρόνο

• Ο χαλκός και τα κράματά του, διαβρώνονται με 
πολύ χαμηλούς ρυθμούς, λιγότερο από 0.1 μm/
χρόνο
Στον (Πίνακα 3) που ακολουθεί παρουσιάζο-

νται οι περιοχές ενός πολεμικού πλοίου που είναι 
επιρρεπείς στη διάβρωση. Στον (Πίνακα 4) παρου-
σιάζονται οι μορφές διάβρωσης που μπορεί να 

εμφανιστούν στο θαλάσσιο περιβάλλον.

7. Παραδείγματα διάβρωσης στα πλοία 
και στις εγκαταστάσεις του Πολεμικού 
Ναυτικού
Στην (Εικόνα 5) παρουσιάζονται κάποια παραδείγ-
ματα διάβρωσης σε διάφορα σημεία πολεμικών 
πλοίων. Στην (Εικόνα 6) παρουσιάζονται περιπτώ-
σεις διάβρωσης σε εγκαταστάσεις του Πολεμικού 
Ναυτικού, όπως  δεξαμενές καυσίμου και στο δί-
κτυο μεταφοράς και διανομής του.

7.1. Περίπτωσιολογία Αστοχίας Περικοχλίων Δι-
κτύου Αέρος Υψηλής Πίεσης σε Υποβρύχιο του 
Πολεμικού Ναυτικού
Οι αστοχίες στο περικόχλιο είχαν τη μορφή ρηγμα-
τώσεων και θραύσεων, γεγονός το οποίο επέδρα-
σε αρνητικά στη δομική ακεραιότητα του δικτύου.

Το αποτέλεσμα της αστοχίας ήταν ρηγμάτωση 
του περικοχλίου, η οποία οφείλετο στο μηχανισμό 
της επιλεκτικής προσβολή (αποψευδαργύρωση), 
ο οποίος ενεργοποιήθηκε, λόγω γαλβανικής διά-
βρωσης από την επαφή του ορειχάλκινου περικο-
χλίου με τον ανοξείδωτο σωλήνα/κωνικό δακτύ-
λιο. Η επικάλυψη του περικοχλίου (επικαδμίωση) 
δεν παρείχε ικανοποιητική προστασία, έναντι της 
γαλβανικής διάβρωσης. Το περικόχλιο που αστό-
χησε ανήκε στο δίκτυο εκδίωξης θαλασσερμάτων. 
Κατά τη χρήση του δικτύου και του συνοδεύοντος 
υδραυλικού μηχανισμού (αεροθλιπτικής), έλαβε 
χώρα συμπύκνωση των υδρατμών του εσωτε-
ρικού περιβάλλοντος και ενπόθεσή τους στην 
εξωτερική επιφάνεια του δικτύου, συνεπεία του 
ψυκτικού αποτελέσματος του ταχέως εκτονούμενο 
αέρα εσωτερικά του δικτύου. Με τον τρόπο αυτόν 
παρασχέθηκε ο αναγκαίος ηλεκτρολύτης για την 
αποκατάσταση γαλβανικού στοιχείου. Προτάθηκε 
η αντικατάσταση των ορειχάλκινων περικοχλίων 
με ανοξείδωτα.

8. Σχεδιασμός για ελαχιστοποίηση της 
διάβρωσης 
Κατά το σχεδιασμό, την κατασκευή άλλα και τη λει-
τουργία μιας μονάδας (π.χ. το πολεμικό πλοίο), θα 
πρέπει το αρμόδιο προσωπικό του σκάφους, του 
επισκευαστικού φορέα και του ναυπηγείου να λά-
βει σοβαρά υπόψιν κάποιους παράγοντες, οι οποίοι 
επηρεάζουν σημαντικά στην κατεύθυνση της ελαχι-
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Εικόνα 7 - α. Επιφάνεια θραύσης περικοχλίου, β. Εσωτερική επιφάνεια περικοχλίου, γ. Κατάσταση επικάλυψης

στοποίησης της διάβρωσης της κατασκευής, καθώς 
και στον περιορισμό του κόστους αυτής [6,8,9,10]. 

Βασικοί κανόνες σχεδιασμού για ελαχιστοποίη-
ση της διάβρωσης

• Εφαρμογή συγκολλησεων αντί ηλώσεων 
(προς αποφυγή εμφάνισης του φαινομένου 
της διάβρωσης εσοχής)

• Ευχερής αποστράγγιση δοχείων – εξασφά-
λιση εύκολης πρόσβασης για συντήρηση

• Αποφυγή δημιουργίας δυσπρόσιτων περι-
οχών 

• Αποφυγή δημιουργίας περιοχών συγκέ-
ντρωσης τάσεων σε διαβρωτικά περιβάλ-
λοντα και παραμενουσών τάσεων (προς 
περιορισμό της εκδήλωσης του φαινομένου 
της εργοδιάβρωσης)

• Παρεμπόδιση της φυσικής επαφής μεταξύ 
ανόμοιων μετάλλων (προς αποφυγή εκδή-
λωσης του φαινομένου της διμεταλλικής /
γαλβανικής διάβρωσης)

• Αποφυγή δημιουργίας απότομων αλλαγών 
ροής των ρευστών μέσα σε σωληνώσεις 
και ενίσχυση των περιοχών αλλαγής της 
κατεύθυνσης της ροής, σε περίπτωση που 
αυτό δεν είναι δυνατό (προς αποφυγή της 

εμφάνισης του φαινομένου της μηχανικής 
διάβρωσης)

• Σωστή επιλογή υλικών
• Εφαρμογή και πιστή τήρηση των προδια-

γραφών
• Τακτική επιθεώρηση και έλεγχος στεγανών 

και διπυθμένων
• Αποφυγή ταλαντώσεων – κλυδωνισμών 

όχι μόνο για περιστρεφόμενα εξαρτήματα 
με χρήση αντικραδασμικών στοιχείων

• Είσοδος αδρανούς αερίου σε σωληνώσεις 
που αδειάζουν μετά τη χρήση

• Αποφυγή δημιουργίας σημείων θερμοκρα-
σιακών εξάρσεων (hot spots) σε εναλλάκτες 
θερμότητας (προς αποφυγή αύξησης του 
ρυθμού της διάβρωσης και της εμφάνισης 
θερμικών τάσεων)

• Απομάκρυσνη / αφαίρεση διαλυμένου 
οξυγόνου σε λέβητες (με χρήση oxygen 
scavengers)

• Αποφυγή της γεωμετρικής ανομοιομορφί-
ας και της τραχύτητας και εξασφάλιση της 
ομοιομορφίας και του ΄΄λείου΄΄ των επι-
φανειών

α.

β.

.γ



Πίνακας 3 - Περιοχές επιρρεπείς σε διάβρωση [6]

Εικόνα 3 -  α. Διάβρωση στη φλάντζα και στο εσω-
τερικό του δικτύου. 

Εικόνα 3 - β. Διάβρωση σε δυσπρόσιτη περιοχή [6]
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Πίνακας 4 - Τύποι διάβρωσης σε θα-
λάσσιο περιβάλλον

Εικόνα 4 - α. Διάβρωση εσοχής

Εικόνα 4 - β. Τρηματική διάβρωση [6]



Εικόνα 5 - Παραδείγματα διάβρωσης σε πολεμικά πλοία. α, β, Ομοιόμορφη διάβρωση στο δάπεδο από στάσιμα νερά. 
Εντονότερη διάβρωση στην περιοχή της συγκόλλησης, γ. Διάβρωση ενισχυτικών λόγω ανεπαρκούς προστασίας με 
οργανικές επικαλύψεις, δ. Έντονη διάβρωση λόγω απομάκρυνσης της προστατευτικής οργανικής επικάλυψης (χρώ-
ματος), ε. Έντονη διάβρωση σε περιοχή κάτω από την προστατευτική επικάλυψη η οποία οδήγησε σε διάτρηση του 
ελάσματος, στ. Αποκατάσταση διαβρωμένου τμήματος με αντικατάσταση και εφαρμογή επικάλυψης.

β.

γ.

ε. στ.

δ.

a.
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α. β.

γ.

ε.

η.

στ.

δ.

Εικόνα 6 - Παραδείγματα διάβρωσης σε εγκαταστάσεις. α Τοπική διάβρωση σε διάφορα σημεία της οροφής της δεξα-
μενής καυσίμου. Εντονότερη διάβρωση παρατηρείται στην ακμή του ελάσματος λόγω μεταλλουργικής μεταβολής της 
δομής του μετάλλου από την εκλυθείσα θερμότητα κατά την κοπή. β, γ, δ Έντονες διαβρώσεις σε αγωγούς τροφο-
δοσίας καυσίμων. Εντονότερη διάβρωση παρατηρείται στις συγκολλήσεις και στις καμπύλες. ε, στ Έντονη διάβρωση 
σε υποκείμενο έλασμα λόγω ανεπαρκούς προστασίας με οργανική επικάλυψη. Η διάβρωση προήλθε από διαφορά 
αερισμού (διαφορά συγκέντρωσης οξυγόνου μεταξύ των δύο περιοχών). ζ, η Διαβρώσεις στο δίκτυο μεταφοράς 
καυσίμων που πιθανόν να έχουν προκληθεί από την παρουσία υδρόθειου (H2S) στο καύσιμο

ζ.



9. Αντιμετώπιση της διάβρωσης
Εφαρμογή επικαλύψεων: Η εφαρμογή των επικα-
λύψεων είναι η πιο συνηθισμένη μέθοδος προστα-
σίας από τη διάβρωση. Οι επικαλύψεις πρέπει να 
πληρούν τις εξής προϋποθέσεις, α) να έχουν καλή 
πρόσφυση στην επιφάνεια του μετάλλου, β) να 
είναι ανθεκτικές στη διαβρωτική ατμόσφαιρα και 
γ) να έχουν καλές μηχανικές ιδιότητες για να απο-
φευχθεί η αστοχία, λόγω της εμφάνισης τάσεων, 
η οποία θα οδηγήσει σε αποκάλυψη του υποστρώ-
ματος του μετάλλου στο διαβρωτικό περιβάλλον. 
Οι επικαλύψεις μπορεί να είναι οργανικής, κεραμι-
κής, μεταλλικής (cladding, thermal spraying κ.λ.π.) 
και πολυμερούς βάσεως.

Προσθήκη αναστολέων: Οι αναστολείς 
(inhibitors) είναι χημικές ουσίες ή συνδυασμός χημι-
κών ουσιών οι οποίες όταν προστεθούν στο διαβρω-
τικό περιβάλλον μειώνουν τη διαβρωτική ικανότητά 
του. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αναστολέων απο-
τελούν οι ενεργές χρωστικές ουσίες (pigments) στα 
πρώτα στρώματα χρωμάτων (primers). 

Καθοδική προστασία: Η αρχή της καθοδικής 
προστασίας είναι η προστασία του μετάλλου από 
τη διάβρωση καθιστώντας το κάθοδο με την προ-
σφορά ηλεκτρονίων. Δύο είναι οι μέθοδοι καθο-
δικής προστασίας που τυγχάνουν ευρείας εφαρ-
μογής: α) η καθοδική προστασία με θυσιαζόμενη 
άνοδο (sacrificial anode), β) η καθοδική προστασία 
με εξαναγκασμένο ή επιβεβλημένο ρεύμα (ICCP). 

α)  Στην μέθοδο της θυσιαζόμενης ανόδου, 
η κατασκευή που θέλουμε να προστατεύσουμε 
συνδέεται με ανοδικότερο μέταλλο (θυσιαζόμε-
νη άνοδος) μέσω μεταλλικού στοιχείου υψηλής 
ηλεκτρικής αγωγιμότητας. Τα κράματα μαγνησίου, 
αλουμινίου, και ο καθαρός ψευδάργυρος αποτε-

λούν τις συνήθεις θυσιαζόμενες ανόδους. Ο ψευ-
δάργυρος χρησιμοποιείται κυρίως στα θαλάσσια 
περιβάλλοντα. Στα πλοία, η ψευδαργυρική άνοδος 
στερεώνεται με συγκόλληση η μηχανική σύνδεση 
στην εξωτερική χαλύβδινη επιφάνεια του σκάφους 
(Εικόνα 8). Η άνοδος στερεώνεται στη βαμμένη 
επιφάνεια της γάστρας για να συμπληρώσει τό-
σο την προστασία της επικάλυψης όσο και την 
απουσία αυτής σε περιπτώσεις αστοχίας (δημι-
ουργία πόρων και ελαττωμάτων της επικάλυψης 
(coating). Επιπλέον, στερεώνεται στις επιφάνειες 
του πλοίου που γειτνιάζουν με τα πτερύγια της 
προπέλας για να προστατέψει το ναυπηγικό χάλυ-
βα από γαλβανική διάβρωση λόγω δημιουργίας 
κελιού (galvanic cell) με το ευγενέστερο κράμα 
της προπέλας. Ο σίδηρος επίσης χρησιμοποιείται 
ως θυσιαζόμενη άνοδος για κράματα χαλκού.

β) Αντίθετα με την καθοδική προστασία με 
θυσιαζόμενη άνοδο, στην καθοδική προστασία 
με επιβολή ρεύματος, οι άνοδοι δεν απαιτείται 
να είναι φυσικά ανοδικότερες του υπό προστα-
σία μετάλλου, και συνήθως δεν είναι. Έτσι λοιπόν, 
ως άνοδοι χρησιμοποιούνται και αδρανή/ευγενή 
υλικά. Στα αδρανή υλικά συμπεριλαμβάνονται ο 
γραφίτης, ο χυτοσίδηρος υψηλής συγκέντρωσης 
πυριτίου, ο μαγνητίτης, ο χαλκός με συνέλαση 
πλατίνας, το επιπλατινωμένο τιτάνιο ή το νιόβιο. 
Εάν αυτά τα ηλεκτρόδια συνδέονταν απευθείας 
με μια μεταλλική διάταξη/δομή, θα λειτουργού-
σαν ως κάθοδοι οδηγώντας σε ταχεία διάβρωση 
του μετάλλου που θα έπρεπε να προστατέψουν. 
Η σύνδεση, όμως, του προς προστασία μετάλλου 
με τον αρνητικό πόλο της πηγής αντιστρέφει τη 
φυσική πολικότητα και εξαναγκάζει το μέταλλο να 
λειτουργήσει ως κάθοδος και τα ηλεκτρόδια που 

Εικόνα 8 - α. Άνοδοι Zn σε διάφορα σημεία της γάστρας του πλοίου και κοντά στην προπέλα β. Θυσιαζόμενες άνοδοι 
σε υποβρύχιο του πολεμικού ναυτικού
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συνδέονται με τον θετικό πόλο ως άνοδοι. Αντί για 
τη διάβρωση των ανόδων αδρανούς υλικού, θα 
συμβεί κάποια άλλη αντίδραση οξείδωσης, όπως 
έκλυση οξυγόνου ή χλωρίου στα ηλεκτρόδια/άνο-
δοι και αυτά είτε θα παραμείνουν ανέπαφα είτε 
θα καταναλωθούν με βραδύτατο ρυθμό (άνω της 
εικοσιπενταετίας) [2,14,17].

Προστασία δεξαμενών πετρελαίου
Εφαρμόζεται καθοδική προστασία με επιβολή συ-
νεχούς ρεύματος. Οι άνοδοι αποτελούνται από ται-
νίες νηματικής μορφής ΜΜΟ-Ti (άνοδοι τιτανίου), 
οι οποίες συνδέονται με τον θετικό πόλο ανορ-
θωτικής διάταξης (rectifier). Η δεξαμενή συνδέ-
εται με τον αρνητικό πόλο του ανορθωτή μέσω 
δικτύου, πλέγματος αγωγών τιτανίου. Οι άνοδοι 
και οι συνδέσεις (πλέγμα) τοποθετούνται σε βά-
θος 75mm κάτω από τον μεταλλικό πυθμένα της 
δεξαμενής ενώ μεσολαβεί υπερκείμενο στρώμα 
αδρανούς υλικού (άμμος που χρησιμοποιείται σε 
οικοδομικά κονιάματα). Επιπρόσθετα, τοποθετού-
νται ηλεκτρόδια αναφοράς (reference electrodes) 
για τη μέτρηση και τη συνεχή παρακολούθηση του 
ηλεκτρικού δυναμικού και της ποιότητας του επι-
βαλλόμενου ρεύματος προκειμένου να διασφαλί-
ζεται η σωστή τροφοδότηση και λειτουργία του 
συστήματος. Οι εικόνες που ακολουθούν δείχνουν 
την εγκατάσταση του συστήματος για την καθοδι-
κή προστασία της δεξαμενής.
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Και τι δεν έχει να πει η ιστορία για τους ήρωες του 
Ναυτικού Αγώνα. Ας χρωστάμε χάρη στο πεισμα-
τάρικο αρβανίτικο κεφάλι που βάλθηκε να κατα-
κτήσει τη θάλασσα, γράφει ο Σπύρος Μελάς. Ας 
ευλογούμε την παλικαριά του θαλασσοδαρμένου 
ναυτικού που έμαθε να χειρίζεται τα σχοινιά τόσο 
καλά όσο και το τρομπόνι και το κανόνι. Ας ευγνω-
μονούμε ακόμη το εμπορικό πνεύμα του άρχοντα 
νησιώτη, που ήξερε να κρύβει τα τάλιρά του, για 
να ’χει αργότερα η καρδιά να τα σκορπίσει τη Με-
γάλη ώρα.

Οι ναυτικοί των ηρωικών χρόνων του ’21 
ήσαν γνωστοί σε όλους, σε Έλληνες και ξένους, 
ακόμη και στον δυνάστη τους, που με το θάρρος 
και τα έργα τους προκαλούσαν θαυμασμό και 
σκορπούσαν τρόμο.

Ωστόσο, έχουμε ποτέ αναρωτηθεί τι είδους 
άνθρωποι ήσαν πράγματι εκείνοι και οι άρχο-
ντές τους; Ύπεράνθρωποι ή μια ξεχωριστή ράτσα; 
Ασφαλώς όχι. Κανονικοί άνθρωποι ήσαν, τα κα-
τορθώματά τους δεν είναι μύθος, είναι γεγονότα 
που έγιναν από  ανθρώπους με κάποια ιδιαίτερα 
γνωρίσματα και ιδιότυπη ιδιοσυγκρασία. Απλώς 
η ιστορία μάς παρουσιάζει μόνο τα προτερήματά 

τους και με υπερβολή, και μας αποπροσανατολί-
ζει.

Τις αρετές τους λίγο-πολύ τις γνωρίζουμε. 
Αγνοούμε όμως τις αδυναμίες και τις ατέλειές 
τους, που άλλοτε υπερέβαιναν τους κανόνες της 
διεθνούς νομιμότητας και της ανθρωπιάς και άλ-
λοτε εξέθεταν στον έσχατο κίνδυνο την επιτυχία 
της ίδιας της Επανάστασης. Με αυτά θα ασχολη-
θεί η παρούσα εργασία, εστιασμένη περισσότερο 
στους Ύδραίους, τους βασικούς  παράγοντες του 
ναυτικού πολέμου.  

O Kαζαντζάκης έχει μιλήσει για τους αγωνι-
στές της Ανεξαρτησίας: «Δεν ήταν αγνές ψυχές, 
ήταν μεγάλες. Κι οι μεγάλες ψυχές είναι πάντα 
επικίντυνες» (“Aναφορά στον Γκρέκο”). 

Η ιστοριογραφία έχει χρέος να είναι αντικει-
μενική και να σέβεται την ιστορική αλήθεια. Αν 
δεν δίνει ολοκληρωμένη, καθαρή εικόνα - χωρίς  
ωραιοποιήσεις - εκείνων που έπαιξαν σημαντικό 
ρόλο για το Γένος, πώς θα μπορέσουμε να κρί-
νουμε και να εκτιμήσουμε το έργο τους; Πώς θα 
γνωρίσουμε σωστά την ιστορία της εποχής τους 
ώστε να μάθουμε και να ωφεληθούμε απ’ αυτή; 
Από στρατιωτικής πλευράς, ας θυμηθούμε ότι για 

Ναυτικού Αγώνα Αποσιωποιημένα. 
Οι Ναυμάχοι όπως δεν τους Ξέρουμε. 

Του Δημήτριου Λισμάνη Αντιναυάρχου ΠΝ ε.α

Το τουρκικό δίκροτο "Μπεχτάς Καπτάν" στις φλόγες, 
Ερεσσός 27 Μαΐου 1821. Έργο Δ. Βασιλείου. ( σελ 32)
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την ορθή εκτίμηση μιας επιχειρησιακής κατάστα-
σης, απαιτείται, μεταξύ άλλων, η ακριβής γνώση 
των δικών μας δυνατοτήτων και αδυναμιών, και 
η σύγκριση αυτών με εκείνες του αντιπάλου. Ακό-
μα και η λαϊκή σοφία έχει κάτι να πει πάνω σ’ 
αυτό: «για να μάθεις κάποιον καλά, μάθε τον απ’ 
την καλή κι απ’ την ανάποδη». 

Με αυτά κατά νουν, μελετήθηκαν οι συμπερι-
φορές και οι δραστηριότητες των ναυμάχων, μέσα 
από τις αξίες του τόπου τους, που μαζί με τις πο-
λιτικές και κοινωνικές συνθήκες της εποχής επη-
ρέασαν και διαμόρφωσαν τον χαρακτήρα τους. 
Ερευνήθηκαν και διασταυρώθηκαν μαρτυρίες 
επώνυμων αυτοπτών, αρχειακό υλικό ιστορικών 
κειμένων και κριτικές - κάποιες αυστηρές ή με 
προκατάληψη. 

Ιδιόρρυθμοι χαρακτήρες 
Κατά το 18ο αιώνα και τις δύο πρώτες δεκαετίες 
του 19ου, οι Ύδραίοι, οι Σπετσιώτες και οι Ψα-
ριανοί αναπτύσσονται ολοένα με περισσότερη 
δύναμη στην κατάκτηση του υγρού στοιχείου και 
συγκρούονται με Άγγλους και πειρατές. Στον επι-
κίνδυνο αυτό τρόπο ζωής οι πρώτοι είναι περισ-
σότερο σκληροί και πιο επίμονοι.

Παρόλο ότι οι κοινότητες των εποίκων στην 
Ύδρα και τις Σπέτσες ήσαν ομοιογενούς καταγω-
γής (Αρβανίτες), δεν έμοιαζαν στον χαρακτήρα 
και στη νοοτροπία. Λόγω της αγριότερης και φτω-
χότερης φύσης της Ύδρας, εκεί κατέφυγε και δια-
μορφώθηκε πιο τραχιά ράτσα. Τις δύο κοινότητες 
χώριζε μια διαρκής αντιζηλία ανταγωνισμού, και 
γι’ αυτό κατά τον Αγώνα πολλές φορές δεν υπήρ-
χε σύμπνοια και σύμπραξη για κοινή σχεδίαση και 
συντονισμένες ενέργειες.

Ο Αναστάσιος Ορλάνδος στο βιβλίο του «Τα 
Ναυτικά» (1869) λέει για  τους Ύδραίους: «...Δεν 
έχουν αποβάλει μερικά πρωτόγονα αρβανίτικα 
χαρακτηριστικά του κοινωνικού βίου, τα οποία 
τους στερούσαν την ευχέρεια προσαρμογής στη 
γνώμη των άλλων...». Επίσης ότι ζήλευαν και 
φθονούσαν τους Σπετσιώτες που αποκτούσαν 
μεγάλα σκαριά, μέχρι τέτοιο βαθμό, ώστε να τους 
καταγγέλλουν στους Τούρκους (!) πως παρέβαι-
ναν τη διαταγή τους για απαγόρευση ναυπήγησης 
μεγάλων σκαφών. Βέβαια ο συγγραφέας ήταν 
Σπετσιώτης.

Ωστόσο, και οι Ύδραίοι παρέβαιναν τις ίδιες 

και άλλες εντολές του καπουδάν πασά (Τούρκος 
ναύαρχος του Αρχιπελάγους), δωροδοκώντας 
τους Οθωμανούς. Ένα παράδειγμα: Το 1797, με 
τη δύναμη μιας σακούλας με 300 χρυσά φλουριά 
«έπεισαν» τον Διερμηνέα (Δραγομάνο) του τουρ-
κικού στόλου (Φαναριώτης, βοηθός του καπου-
δάν πασά στη διοίκηση των νησιών) να φροντίσει 
να ελευθερωθεί το κατασχεμένο πλοίο «Σαχίνι» 
του καπ. Δημητρίου Αντ. Κιοσέ. («σαχίνι» = ‘γεράκι’ 
στα τουρκικά κι απ’ αυτό προέρχεται το όνομα του 
ναυμάχου Σαχίνη). 

Αν προχωρήσουμε στην κοινωνική ζωή τους, 
θα δούμε ότι αυτή ήταν εντελώς ανδροκρατούμε-
νη. Η μόνιμη σχεδόν απουσία των ανδρών από το 
νησί είχε  δημιουργήσει κάποια ζηλοτυπία για τις 
συμβίες τους. Οι συνθήκες αυτές επέβαλαν στις 
Ύδραίϊσες έναν έγκλειστο βίο πάνω στο πέτρινο 
νησί. Περνούσαν μια ζωή καθιστική, απομονω-
μένη και εντελώς υπηρετική. Γράφεται ότι ο οι-
κοδεσπότης του σπιτιού και οι ξένοι επισκέπτες 
έδειχναν πως ούτε ένιωθαν την παρουσία της 
οικοδέσποινας και των θυγατέρων, οι οποίες κά-
θονταν στο τραπέζι τελευταίες. 

Είναι γνωστό ακόμα ότι οι νησιώτες, ενώ ήσαν 
συνηθισμένοι σε αρκετά λιτή ζωή, κατανάλωναν  
μεγάλη ποσότητα κρασιού. Συχνά όταν έφευγαν 
για ταξίδι, ξόδευαν μέσα σε τρεις μέρες όλη την 
προμήθεια του μήνα. Στη διάρκεια των ναυτικών 
επιχειρήσεων, σε καθένα από τα τρία γεύματα, 
έπιναν από δύο μεγάλα ποτήρια της μπύρας σα-
μιώτικο κρασί, έξι την ημέρα. Δηλαδή στη μάχη 
θα πήγαιναν καλά προετοιμασμένοι, «φτιαγμένοι». 
Γι’ αυτό ρίχνονταν μέσ’ στα όλα. Το γλεντούσαν. 
Λένε ότι όποτε ο Μιαούλης ετοιμαζόταν να απο-
πλεύσει με το  στόλο, περνούσε πρώτα από τα 
καπηλειά του νησιού για να μαζέψει τους «αργο-
πορημένους» ναύτες. Στο λιμάνι, το «ντρουμ σο-
κάκ»= ‘δρόμος των παλικαριών’ - έτσι λέγεται και 
σήμερα - ήταν γεμάτος από ταβερνεία. Μα και  ο 
ναύαρχος όταν ήταν νέος,  τα ίδια έκανε.

 Οι ξένοι περιηγητές και ταξιδιώτες περιγρά-
φουν τους Yδραίους με τα γενικά γνωρίσμα-
τα που ταιριάζουν στη ράτσα τους: υπερόπτες, 
πονηροί, αγριωποί, κατσούφηδες και μοναχικοί 
στους τρόπους. Όπως μαθαίνουμε από τον Άγ-
γλο ιεραπόστολο Samuel Wilson (γνώριζε καλά 
τη νεοελληνική γλώσσα· επισκέφθηκε την Ύδρα 
τον χειμώνα του 1824), οι προεστοί της Ύδρας 



διακρίνονταν από φιλαυτία, επίδειξη, φιλοχρημα-
τία και μεγαλομανία. Ο φιλέλληνας Αμερικανός 
ιατρός Samuel Howe(στις επιχειρήσεις επέβαινε 
στη ναυαρχίδα του Μιαούλη ως ιατρός και υπήρξε 
ο πρώτος διευθυντής του Ναυτικού Νοσοκομείου 
του Πόρου) θεωρούσε τους Ύδραίους ναυτικούς 
ως συνάφι αλαζονείας, εγωισμού και σκληρότη-
τας. Ο Ιταλός περιηγητής Alerino Palma, γράφει 
μεταξύ άλλων: «το γεγονός ότι η Ύδρα αποζούσε 
αποκλειστικά από τη ναυτική ζωή, έπαιξε μεγάλο 
ρόλο στη δημιουργία σκληρών και ανυπότακτων 
ανθρώπων». 

O Γερμανός αρχαιολόγος και καθηγητής στο 
πανεπιστήμιο της Αθήνας Λουδοβίκος  Ross, επι-
σκέφθηκε την Ύδρα το 1832 και αναφέρει ότι 
υπάρχει αξιοσημείωτη φυλετική διαφορά των 
αρβανιτών Ύδραίων ναυτικών από τους λοιπούς 
Έλληνες: «Τραχείες, σαρκώδεις φάτσες, πατικω-
μένα κεφάλια, σκληρά χαρακτηριστικά. Το σύνολο 
θυμίζει κάτι το τετραγωνισμένο. Το ίδιο συμβαίνει 
και με το χαρακτήρα τους. Είναι πιο σοβαροί, πιο 
σταθεροί, πιο αποφασιστικοί από τους καθαρούς 
Έλληνες. Λιγότερο εύστροφοι και ζωηροί στο 
μυαλό, πάντα έτοιμοι για επίθεση, κάτι που για άλ-
λους Έλληνες είναι σαν μια ξένη γλώσσα. Όμως, 
τους διακρίνει γενικά περισσότερη εμπιστοσύνη 
και σιγουριά».

Μία αντιπροσωπευτική φυσιογνωμία των 
Ύδραίων αρχόντων ήταν ο Δημήτριος Γεωρ. 
Βούλγαρης, ο αποκαλούμενος «Τσουμπές» (από 
τον πολυτελή σκούρο χιτώνα που φορούσε, με 
έγκριση των Οθωμανών). Ύπήρξε πρόκριτος και 
μεγαλο-πλοιοκτήτης από νεαρή ηλικία, υπουργός 
των Ναυτικών στην Επανάσταση, από τους ση-
μαντικούς χρηματοδότες του Αγώνα και μετεπα-
ναστατικά επτά φορές πρωθυπουργός. Θεωρείτο 
ως αμφιλεγόμενη προσωπικότητα. Χαρακτηριζό-
ταν ως ευφυής, σταθερός, αγέρωχος και απρό-
σιτος, αλλά και αδίστακτος στην επιδίωξη των 
σκοπών του. Διακρινόταν για τον αυταρχικό και 
μονοκόμματο χαρακτήρα του που δεν έστεργε 
σε συμβιβασμούς. Του απέδιδαν ότι συχνά έλε-
γε και τηρούσε την παροιμία: «Όταν είσαι βαριά, 
βάρα, κι όταν είσαι αμόνι, βάστα». Δηλαδή, να εί-
σαι αμείλικτος ή υποχωρητικός, ανάλογα με τις 
περιστάσεις. Επίσης λένε ότι χρησιμοποιούσε την 
αρβανίτικη φράση: «άστε ντούα ου ε καμ» (έτσι 
θέλω και αποφασίζω). Η δε βασίλισσα Αμαλία, η 

οποία ειρωνευόταν τους πολιτικούς που έπεφταν 
στη δυσμένειά της, τον αποκαλούσε «Αρταξέρξη».

Ένας άλλος επώνυμος, ο γυιος του ναυάρχου 
Ανδρέα Μιαούλη, Αθανάσιος Μιαούλης, έγινε 
πρωθυπουργός από τον Όθωνα το 1857. Πή-
ρε σκληρά μέτρα για να κρατηθεί στη βασιλεία 
ο Όθωνας στην πιο ταραχώδη μετεπαναστατική 
περίοδο, που κατέληξε στην αιματηρή «Ναυπλι-
ακή» επανάσταση. Γι’ αυτό η κυβέρνηση εκείνη 
ονομάστηκε: «πρωθυπουργία αίματος».

Κατά τα επαναστατικά χρόνια υπήρχαν δι-
άφορες σκέψεις σχετικά με τη μορφή του νέου 
ελεύθερου ελληνικού κράτους, και κάθε άλλο 
παρά απέκλειαν την ανάδειξη κάποιου ηγεμόνα, 
Έλληνα ή ξένου· κάποιου που θα κυβερνούσε «αυ-
θεντικώς» (αυταρχικά), ή ένα «Γόβερνο Μιλιτάρε» 
(στρατιωτική κυβέρνηση). Οι ιστορικοί αναφέρουν 
ότι ο πρόεδρος του Εκτελεστικού (πρωθυπουρ-
γός της προσωρινής Κυβέρνησης), ο Ύδραίος Γε-
ώργιος Κουντουριώτης (αδελφός του Λάζαρου, 
πρώτου προκρίτου της Ύδρας) δεν απέκλειε κατά 
τη διάρκεια μιας κρίσης, το 1826, να γίνει «δικτά-
τωρ της Ελλάδος». Ο Χειμαρριώτης οπλαρχηγός 
Σπυρομίλιος γράφει στα απομνημονεύματά του 
μεγάλα παράπονα σε βάρος των Ύδραίων προ-
κρίτων. Ότι κατά την πολιορκία του Μεσολογγίου, 
ενώ χανόταν το Μεσολόγγι, οι Ύδραίοι ενδιαφέ-
ρονταν περισσότερο για το πώς θα γίνει ηγεμόνας 
της Ελλάδος  ο Γεώργιος Κουντουριώτης.

Και κάτι άλλο. Από τον ιστορικό Γεώργιο Κρι-
εζή, βιογράφο του ναυάρχου Μιαούλη («Ιστορία 
της νήσου Ύδρας προ της ελληνικής επαναστάσε-
ως», 1860), μαθαίνουμε ότι ο Μιαούλης γνώριζε 
τα σημεία των τεκτόνων και γι αυτό δεν τιμωρή-
θηκε από τον Άγγλο ναύαρχο Νέλσωνα όταν τον 
συνέλαβε το 1805 για διάσπαση του αποκλεισμού 
στη Δυτική Μεσόγειο. Ο δε  Γιάννης Κορδάτος 
επιβεβαιώνει πως ο Μιαούλης ήταν μασόνος και 
μάλιστα με μεγάλο βαθμό («Ιστορία της νεώτερης 
Ελλάδος, η επανάσταση του 1821», 1957-58).

Η αυταρχικότητα, σύμφυτη στον ελληνικό 
χαρακτήρα και καρπός ιστορικών επιδράσεων 
στη φυλή μας, εκδηλώθηκε παντού, κυρίως στην 
Ύδρα. Η δίψα για πρωτεία και ο ασίγαστος πόθος 
επιβολής, που ευδοκίμησε στο κλίμα της ευμά-
ρειας και του υδραίικου πλούτου, ώθησαν τους 
Ύδραίους να επιδιώξουν όχι μόνο την ηγεσία του 
ναυτικού αγώνα, αλλά και την αρχηγία όλης της 
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επανάστασης. Χωρίς τη δεσποτική αυτή  διάθεση 
θα ήταν καλύτερη η διεύθυνση του αγώνα στη 
θάλασσα και γενικότερα η διαχείριση των πολιτι-
κών πραγμάτων  εκείνη την πολύ κρίσιμη εποχή.

Κερδοσκόποι και συμφεροντολόγοι
Από τις πρώτες δεκαετίες του πρώτου μισού του 
18ου αιώνα υπάρχουν περιστατικά που δείχνουν 
πόσο οι αποφάσεις των ναυμάχων βασίζονταν 
στο προσωπικό τους όφελος. Οι πειρατικές επι-
δρομές τρομοκρατούσαν από παλαιά τις κοινω-
νίες των νησιών και των παραλίων. Το 1727 οι 
Ύδραίοι δεν δίστασαν ακόμα και την πίστη τους 
να αλλάξουν από καθαρό συμφέρον και να ομο-
λογήσουν την ορθότητα του ρωμαιοκαθολικού 
δόγματος,. Το έκαναν αυτό για να γίνουν αρεστοί 
στον Πάπα, ώστε να μεσολαβήσει στους καθο-
λικούς πειρατές, ιδίως τους Μαλτέζους, να μην 
τους ενοχλούν. Το 1739 υπήρχαν ακόμα υδραίικα 
καράβια που έφεραν τη σημαία των Ιπποτών της 
Μάλτας για λόγους ασφαλείας. Σήμερα υπάρχει 
στο προαύλιο του Καθολικού της Ιεράς Μητρό-
πολης της Ύδρας μαρμάρινο καθολικό βαφτιστήρι 
της εποχής εκείνης.

Στα «Ορλωφικά» (1770) οι Ύδραίοι ελίχθηκαν 
πονηρά και κερδοσκοπικά. Ύποκρίθηκαν στους 
Ρώσους ότι θα είναι στο πλευρό τους, αλλά μυστι-
κά ενημέρωναν τους Τούρκους ότι η σχέση τους 
αυτή είναι εικονική και δεν θα πολεμήσουν την 
Πύλη («Τα ψιλά γράμματα της ιστορίας», Θ. Δ. Πα-
ναγόπουλου). Πράγματι, οι Ύδραίοι δεν ακολούθη-
σαν τότε τις παροτρύνσεις των Ρώσων ούτε υπέ-
κυψαν στους εκφοβισμούς τους, και δεν εξεγέρ-
θηκαν κατά των Τούρκων. Έτσι όμως διέσωσαν το 
στόλο τους, συνέχισαν το επικερδές εμπόριο και 
αναπτύχθηκαν περισσότερο, ενώ οι Σπέτσες και τα 
άλλα νησιά που επαναστάτησαν τότε, καταστρά-
φηκαν από τους Τούρκους. Η διατήρηση τότε της 
υδραίικης ναυτικής δύναμης (πλοίων, έμπειρου 
προσωπικού και πλούτου) αποδείχθηκε σωτήρια 
για τη διεξαγωγή αργότερα του ναυτικού αγώνα 
του 1821. Βέβαια, οι Ύδραίοι ενήργησαν τότε από 
υπολογισμό και συντηρητισμό περισσότερο, παρά 
με κάποιο μελλοντικό εθνικό σχέδιο.    

Οι μεταφορές που έκαναν επί χρόνια με τα 
σιτοκάραβά τους γίνονταν σε αγορές όπου δεν 
μπορούσε να προσδιοριστεί η αληθινή αξία της 
πραμάτειας. Με αυτόν τον τρόπο έγιναν καθαρά 

κερδοσκόποι. Εκμεταλλεύθηκαν τη σιτοδεία που 
έπληξε τη Δυτική Ευρώπη. Μετέφεραν στάρι και 
κέρδιζαν 40% και 50% πάνω στην αξία του φορ-
τίου. Ως κεφαλαιούχοι δάνειζαν χρήματα σε τέ-
τοιες επιχειρήσεις με τόκο 10-20%!

 Κυνηγώντας το κέρδος κατά την προεπανα-
στατική περίοδο, έφθασαν να παίρνουν μέρος και 
στις μεταφορές των ελγινείων μαρμάρων από τον 
Πειραιά στη Μάλτα. Ο φιλυδραίος αρχιτέκτων κ. 
Αντ. Αντωνιάδης, ερευνώντας διάφορες πηγές, 
αναφέρει ότι ο Βύρωνας μιλούσε από το 1810 
για υδραίικο καράβι που βρισκόταν στον Πειραιά 
«...για να παραλάβει όλα τα λείψανα που μπορούν 
να μεταφερθούν». Ο λόγιος και διπλωμάτης  Ιω-
άννης Γεννάδιος πιο συγκεκριμένα γράφει ότι το 
τελευταίο φορτίο των κλοπιμαίων γλυπτών του 
Παρθενώνα, από τον Πειραιά προς τη Μάλτα, στις  
22 Απριλίου 1811, έγινε με το πλοίο «Ύδρα». Η 
συμπεριφορά αυτή επιβεβαιώνει ότι το συμφέρον 
και το εμπόριο δεν έχουν πατρίδα ούτε συναισθή-
ματα ή άλλους φραγμούς. Περίεργο επίσης είναι 
ότι στο καράβι με τα αρπαγμένα γλυπτά επέβαινε 
ο φιλέλληνας Βύρωνας. Και γεννάται το ερώτημα: 

Ο Μανώλης Τομπάζης πάνω στο "Τερψιχόρη", 1823, 
έργο του Μπέριγκερ. Εθνικό και Ιστορικό Μουσείο



γνώριζε άραγε ο νεαρός φιλέλληνας ότι συνταξί-
δευε με τα κλοπιμαία αριστουργήματα; Πάντως, 
στο πλοίο επέβαινε ο Λουζιέρι, που ήταν γνωστός 
ως ο πράκτορας των επιχειρήσεων του Έλγιν για 
τη μεταφορά των μαρμάρων.  

Πέρασαν τα χρόνια  και τελείωσαν οι Ναπολε-
όντειοι πόλεμοι. Το εμπόριο νεκρώθηκε, τα κερ-
δοσκοπικά ταξίδια σταμάτησαν. Μεταξύ 1818 και 
1821 είχε δημιουργηθεί οξύ πρόβλημα εργασί-
ας. Η σοβαρή αυτή κοινωνική κατάσταση είχε ως 
αποτέλεσμα τα πληρώματα με ενθουσιασμό να 
δέχονται τις κυκλοφορούσες ιδέες για επανάστα-
ση. Την εθνική  εξέγερση του 1821 την έβλεπαν 
σαν μια λύση του δικού τους προβλήματος, τις νέ-
ες δε επιχειρησιακές εκστρατείες τις αισθάνονταν 
και σαν βιοποριστική απασχόληση.

Η φιλοχρηματία διατηρήθηκε ασίγαστη και στα 
χρόνια της Επανάστασης. Οι  Ύδραίοι δεν άφηναν 
ανεκμετάλλευτη καμία  ευκαιρία, θυσία στο βωμό 
του κέρδους, ακόμα και σε περιστάσεις που δεν 
θα έπρεπε να προέχει η πλεονεξία. Ο Ύδραίος κ. 
Σταύρος Γκοτζογιάννης αναφέρει ένα περιστατικό 

από το έργο «Ελληνική Επανάσταση» του Διονυσί-
ου Κόκκινου: Τον Σεπτέμβριο του 1822 οι Σπέτσες 
διέτρεχαν άμεσο κίνδυνο από απόβαση του εχθρι-
κού στόλου. Αποφασίστηκε οι άμαχοι του νησιού 
να εγκαταλείψουν τις εστίες τους εσπευσμένα και 
να μεταβούν πρόσφυγες στην Ύδρα. Δυσκολεύ-
ονταν όμως να κάνουν αυτό από τα υπερβολικά 
ενοίκια που απαιτούσαν οι Ύδραίοι. Οι Σπετσιώτες 
πρόκριτοι έγραψαν στους συναδέλφους τους της 
Ύδρας: «...Το παράπονο τούτο των υπερβολικών 
νοικίων τούς εμποδίζει, επειδή και υστερούνται 
οι ταλαίπωροι ως άποροι. Παρακαλούμεν λοιπόν 
να μη τους γένη παραμικρά ενόχλησις, αλλ’ υπε-
ράσπισις διά το κρίσιμον του καιρού...».

Μία άλλη ενδιαφέρουσα περίπτωση: Η Κεντρι-
κή Διοίκηση διόρισε το 1823 τον Ύδραίο μεγα-
λοεφοπλιστή και πλοίαρχο Μανώλη Τομπάζη ως 
Αρμοστή της Κρήτης. Με αρχηγό τον ίδιο οργα-
νώθηκε εκστρατευτικό σώμα για βοήθεια της με-
γαλονήσου. Ο Τομπάζης προσέφερε στον αγώνα 
του νησιού αρκετές υπηρεσίες, από το Δεκέμβριο 
του 1823 έως τον Απρίλιο του 1824, αλλά με 
το αζημίωτο. Ο ηγούμενος της μονής Αγ. Τριάδος 
Χανίων, Γρηγ. Παπαδοπετράκης, γράφει: Όταν τον 
Μάρτιο του 1824, ο Χουσείν κατέστρεψε τα Σφα-
κιά και οι Σφακιανοί σκορπιζόντουσαν να σωθούν, 
ο Εμμ. Τομπάζης φρόντιζε να μεταφέρει συνεχώς 
με τη γολέτα του «Τερψιχόρη»1  λάδια από την 
Κίσσαμο της Κρήτης στην Ύδρα, σαν πληρωμή για 
τα έξοδά του στους αγώνες του νησιού. Γι αυτό οι 
Κισσαμίτες του έδωσαν το παρατσούκλι «Λαδο-
μανώλης» («Ιστορία των Σφακίων», Αθήνα 1888). 

Ο ίδιος ηγούμενος καταγγέλλει και τα εξής: 
Μετά την καταστροφή των Σφακίων, πολλές χι-
λιάδες από τους διασωθέντες αποδημούσαν κά-
θε μέρα προς τα νησιά και την Πελοπόννησο για 
να σωθούν. Όσους παραλάμβαναν τα σφακιανά 
πλοία, τους μετέφεραν αδαπάνως και ασφαλώς, 
ενώ εκείνους που μετέφεραν τα υδραιο-σπετσιώ-
τικα καράβια, τους απογύμνωναν απάνθρωπα και 

1 «Σεϊτάν γεμιζί» = ‘διαβολοκάραβο’ την έλεγαν οι Τούρκοι 
επειδή ήταν ταχύπλοη, επιτίθετο συχνά και αιφνιδιαστικά 
με το μεγαλύτερο του στόλου πρωραίο κανόνι των 48 λί-
τρων και διέφευγε· κυκλοφορούσε τότε  και το λαϊκό: «Η 
γολέτα του Τομπάζη / την Τουρκιά τηνε τρομάζει». Στην 
«Τερψιχόρη» υπηρετούσε ως ναύκληρος/αξιωματικός 
(1824-1827), ο καπ. Μανώλης Λισμάνης, πρόγονος του 
γράφοντος.

Σχεδιάγραμμα της Ναυμαχίας του Γέροντα
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τους έριχναν στις παραλίες οικτρά.  
Η ιστοριογραφία μάς αποκαλύπτει και άλλα 

περιστατικά - δείγματα της δίψας για  κέρδος που 
φθάνει το αχαλίνωτο: Από τον Σεπτέμβριο του 
1824 υπήρχε επιτακτική ανάγκη να εξευρεθούν 
πυρπολικά για τον ελληνικό στόλο.  Ο Μιαούλης 
από τη Σάμο ζητούσε επίμονα να σταλούν το τα-
χύτερο πυρπολικά. Τότε η Κεντρική Διοίκηση αγό-
ραζε βιαστικά, σε υψηλές (sic) τιμές, βρίκια για να 
μετασκευασθούν σε πυρπολικά2. Μέσα σε αυτή 
τη μεγάλη εθνική ανάγκη αρκετοί νησιώτες πλοι-
οκτήτες βρήκαν την ευκαιρία να εκβιάσουν και να 
αισχροκερδήσουν. 

Ο ιστορικός Finlay κάνει αυστηρή κριτική πά-
νω στο θέμα αυτό. Γράφει ότι καράβια με ανεπαρ-
κή εξοπλισμό και βραδύπλοα ναυλώθηκαν για να 
συμπληρώσουν τον μάχιμο στόλο, μόνο και μόνο 
επειδή οι ιδιοκτήτες τους ανήκαν στο κόμμα του 
Κουντουριώτη! Και ότι πραγματοποιήθηκαν περιτ-
τές δαπάνες για να αγορασθούν άχρηστα πλοία 
και να μετατραπούν σε πυρπολικά. Έγιναν όμως 
και χειρότερα. Κάποιοι νησιώτες πλοίαρχοι έφθα-
σαν στην κατάντια να πωλούν  τα  πλοία τους, 
σε καιρό πολέμου, σε πράκτορες των Αιγυπτίων 
– στον εχθρό!, οι οποίοι τα μετασκεύαζαν σε πυρ-
πολικά και τα χρησιμοποιούσαν μετά  εναντίον 
των ίδιων των Ελλήνων! Τούτο το ανεκδιήγητο 
γινόταν επειδή οι  Αραπάδες  αγόραζαν τα βρίκια  
σε υπέρογκες τιμές.

Ένα άλλο ζήτημα ανέκυψε όταν τον Ιανουάριο 
του 1827 συστάθηκε στην Ύδρα Κέντρο Εφοδια-
σμού του ελληνικού στόλου με εφόδια, τρόφιμα 
και πυρομαχικά, που προσφέρονταν από τα Ευ-
ρωπαïκά Φιλελληνικά Κομιτάτα. Μετά από δύο 
μόλις μήνες το Κέντρο μεταφέρθηκε αναγκαστικά 
στον Πόρο, διότι οι Ύδραίοι απαιτούσαν ενοχλητι-
κά να πάρουν τη μερίδα του λέοντος από τα απο-
στελλόμενα εφόδια σε βάρος των άλλων νησιών.

Επίσης είναι ιστορικά εξακριβωμένο ότι η επι-
δίωξη του πρώτου Κυβερνήτη της χώρας Ιωάννη 

2 Το βρίκι «Αγία Κατερίνα», 240 τ., 6 κανονιών, του καπ. 
Δημήτρη Λισμάνη (πρόγονος κι αυτός), πουλήθηκε σε μια 
μέση τιμή (16.000 γρόσια), μετασκευάσθηκε σε πυρπολικό 
και συμμετείχε μαζί με άλλο στην επίθεση της πρώτης νυ-
κτερινής ναυμαχίας του Αγώνα έξω από το Ηράκλειο την 
1/11/1824, όπου οι φλόγες μέσα στην θυελλώδη νύχτα 
σκόρπισαν τον Αιγυπτιακό στόλο από πανικό και ο Ιμπραήμ 
σήμανε το περίφημο:  «Ο σώζων εαυτόν, σωθήτω».

Καποδίστρια να συγκροτήσει κράτος ενιαίο και 
εθνικό στόλο, ερχόταν σε πλήρη αντίθεση με τη 
νοοτροπία και τα συμφέροντα των καραβοκυραί-
ων και πλοιάρχων των νησιών. Την πολέμησαν 
με λύσσα μεγάλη που οδήγησε σε καταστροφικές 
για το Έθνος συνέπειες. Περισσότερα επ’ αυτού σε 
επόμενο κεφάλαιο.

Επιδίδονται στην πειρατεία και το 
δουλεμπόριο 
Οι Έλληνες, λαός ναυτικών και εμπόρων, χρησι-
μοποίησαν κι αυτοί την πειρατεία (για ίδιον όφε-
λος) και το κούρσος (καταδρομή στην υπηρεσία 
και προς όφελος ξένους κράτους ή αρχής) ως 
ένα από τα πιο προσοδοφόρα μέσα της θαλάσ-
σιας επιχειρηματικότητας. Ήταν μια εποχή όπου 
στο ελληνικό Αρχιπέλαγος και τη λοιπή Μεσόγειο 
βασίλευαν η αυθαιρεσία και η καταπίεση, η οικο-
νομία βρισκόταν σε πρωτόγονη κατάσταση και οι 
κάτοικοι λιμοκτονούσαν. Ήδη από τον 17ο αιώνα 
η πειρατεία και το κούρσος αποτελούσαν, όπως 
αναφέρθηκε, ένα πραγματικό καθεστώς για την 
περιοχή. Άλλωστε από το γενικότερο πνεύμα εκεί-
νων των καιρών δεν έλειψαν ούτε τα πλοία του 
Πάπα!  

Οι Άγγλοι – πρώτοι μεγάλοι δάσκαλοι της 
πειρατείας – χρησιμοποίησαν σε μεγάλη κλίμα-
κα Ύδραίους κουρσάρους στον Επταετή πόλεμο 
(1756-1763) εναντίον των Γάλλων. Αγγλικά κα-
ράβια, ελαφρά και γρήγορα με πληρώματα Ύδραί-
ους κατέκλυσαν το Αιγαίο. Θραύση προκάλεσαν 
τότε στο γαλλικό εμπόριο οι Ύδραίοι πλοίαρχοι. Οι 
κουρσάρικες επιχειρήσεις με συμμετοχή Ελλήνων 
είχαν οργανωθεί τόσο καλά, ώστε οι Άγγλοι δημι-
ούργησαν το 1745 παροικία από Έλληνες κουρ-
σάρους στο Πορτ-Μαόν της ισπανικής Μινόρκας, 
η οποία διατηρήθηκε πέρα από το 1770. Μέχρι 
και ορθόδοξη εκκλησία είχαν ιδρύσει εκεί με «θε-
οσεβούμενο» εκκλησίασμα τους πειρατές (sic) και 
τις οικογένειές τους. Ο «οίκος» αυτός του Θεού  
λειτούργησε μέχρι το 1782.

Επίσης οι Ενετοί και οι Ρώσοι έσπρωχναν τους 
Ύδραίους στο κούρσεμα. Ενεργούσαν κατ’ εντολή 
των κυβερνήσεων αυτών, με σκοπό να συντρί-
ψουν το εμπόριο των αντιπάλων κρατών. Δρού-
σαν όμως πολλές φορές και για δικό τους όφελος, 
ενεργώντας δηλαδή καθαρή πειρατεία. Χαρακτη-
ριστική είναι αναφορά του Ενετού προξένου στη 



Θεσσαλονίκη, το 1770, στην οποία επισημαίνει ότι 
απειρία κουρσάρων λυμαίνονταν το Αρχιπέλαγος, 
οι περισσότεροι από τους οποίους ήσαν Σφακια-
νοί, Ύδραίοι και Σπετσιώτες. 

Η συγγραφέας Αλεξάνδρα Κραντονέλλη - Βο-
κοτοπούλου στο βιβλίο της «Ελληνική πειρατεία 
και κούρσος τον 18ο αιώνα και μέχρι την Επα-
νάσταση» (Βραβείο  Ακαδημίας Αθηνών 1986), 
που στηρίζεται σε ελληνικά και γαλλικά αρχεία, 
γράφει πως πειρατεία άσκησε στα νιάτα του και ο 
Μιαούλης. Ο δευτερότοκος γιος τού Ανδρέα Μια-
ούλη, Αντώνης, αναφέρει ότι το 1784 ο πατέρας 
του (γνωστός τότε ως  Ανδρέας Βώκος), 15 ετών, 
πούλησε το  λατίνι του πατέρα του (καπ. Δημητρί-
ου Βώκου) και αγόρασε στη Χίο οθωμανο-κρητικό 
καράβι ονομαζόμενο «Μιαούλ» (από αυτό πήρε το 
παρωνύμιο Μιαούλης) και άσκησε πειρατεία στα 
παράλια της Συρίας. Την εκδοχή αυτής της προέ-
λευσης του ονόματος έχει πει ο ίδιος ο ναύαρχος 
στον Άγγλο ιεραπόστολο Samuel Sheridan Wilson 
(που γνώριζε καλά τη νεοελληνική γλώσσα) όταν 
επισκέφθηκε την Ύδρα τον χειμώνα του 1824. 

Επίσης, ο ιστορικός και βιογράφος Μιαούλη, 

Γεώργιος Δ. Κριεζής αναφέρει ότι ο ναύαρχος 
σε ηλικία 16 ετών έλαβε μέρος σε εκστρατείες 
ληστοπειρατών στα παράλια της Αιγύπτου και 
στις  μεγάλες καταδρομές του Λάμπρου Κατσώ-
νη (1789-1792) στα νησιά του Αιγαίου και σε 
λιμάνια του Μοριά (με στόχο όμως το τουρκικό 
εμπόριο). Γι’ αυτό ο πατέρας του τον αποκαλούσε 
σκωπτικά «Λάμπρο».

H πειρατεία δεν σταμάτησε ούτε στην περίοδο 
του Αγώνα. Συνεχίστηκε ανενόχλητη. Η Κεντρική 
Διοίκηση εξέδιδε προκηρύξεις για περιστολή, αλ-
λά όμως δεν διέθετε κανένα μέσο κυρώσεων 
και επιβολής. Οι δε πρόκριτοι δεν δέχονταν να 
αναγνωρίσουν ότι σύμφωνα με το Διεθνές Ναυ-
τικό Δίκαιο, η ουδέτερη σημαία καλύπτει εχθρικά 
εμπορεύματα και επιβάτες. Συχνά μάλιστα ανα-
γκάζονταν να παραβλέπουν επαίσχυντες πράξεις 
των καπετάνιων τους, για να μην προκαλέσουν 
σοβαρές τοπικές αναστατώσεις, αφού το ζήτημα 
τούτο συνδεόταν κατευθείαν με τη συντήρηση 
των οικογενειών τους. Άλλωστε, τα ίδια τα Κοινά 
των ναυτικών νησιών είχαν έμμεσο συμφέρον 
από τις καταδρομές αυτές, αφού το παρακρατού-

Το «Τερψιχόρη» του Τομπάζη. Εθνικό και Ιστορικό Μουσείο.
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μενο υπέρ αυτών ποσοστό από τις λείες αποτε-
λούσε σοβαρό  πόρο τους.

Το αποκορύφωμα της απληστίας των πλη-
ρωμάτων για λαφυραγωγία σημειώθηκε όταν ο 
υδραιο-σπετσιώτικος στόλος λήστεψε τα ίδια τα 
Ψαρά! Το τραγικό αυτό συμβάν έγινε μπροστά στα 
μάτια των λίγων Ψαριανών πληρωμάτων που εί-
χαν απομείνει τον Αύγουστο του 1824, αμέσως 
μετά το ολοκαύτωμα του άμοιρου νησιού από 
τους Τούρκους. Μιλάμε δηλαδή για καταστάσεις 
φρίκης και ντροπής. Άρπαξαν όλα τα καμένα 
υπολείμματα πάνω απ’ «των Ψαρών την ολόμαυ-
ρη ράχη»,  όσα δεν καταδέχθηκαν να πάρουν οι 
Τούρκοι, και δεν άφησαν τους Ψαριανούς που 
επέστρεφαν στα σπίτια τους να πάρουν τίποτα, 
παρά με αυθάδεια και βρισιές τους έδιωχναν. Άρ-
παξαν 7.000 κιλά στάρι, τα δε ορειχάλκινα κανό-
νια του νησιού πούλησαν (οι Ύδραιο-Σπετσιώτες) 
σε καλή… τιμή στις αγορές. Αν έχεις τέτοιους συ-
μπατριώτες, τι τους θέλεις τους εχθρούς.

Ένα άλλο περιστατικό συνέβη με τον καπ. Λά-
ζαρο Πινότση, πλοίαρχο του πάρωνα «Τιμολέων». 
Κατά τη διάρκεια πολεμικής αποστολής το Μάïο 
του 1825, πιεζόμενος από το ατίθασο πλήρωμα 
απεχώρησε από τη θέση του για να μεταφέρει στη 
Σύρο σημαίνοντες Τούρκους τους οποίους είχε 
αιχμαλωτίσει πάνω σε μία κορβέτα που πυρπό-
λησε, και ανέθεσε σε Συριανούς δουλεμπόρους 
να διακανονίσουν  την πώλησή τους. Ο Μιαούλης 
αναφέρει στους προκρίτους της Ύδρας για το πε-
ριστατικό: «Εγώ πολλά ωμίλησα δια να σταλθούν 
όλοι (οι αιχμάλωτοι) εις Ναύπλιον, πλην κανείς 
δεν υπήκουσεν». Επειδή η Σύρος προστατευόταν 
από τους Γάλλους, διενεργείτο εκεί οργανωμένο 
δουλεμπόριο Τούρκων αιχμάλωτων, οι οποίοι 
πωλούντο στις τουρκικές Αρχές της Σμύρνης ή 
στους συγγενείς τους σε υψηλές τιμές. Οι ναυμά-
χοι είχαν βρει δεύτερο επάγγελμα  προσοδοφόρο.

Η λαφυραγώγηση φαίνεται ότι είχε φύγει πέ-
ρα από κάθε όρια και είχε  πάρει ανεξέλεγκτες δι-
αστάσεις στους ναυτικούς μας. Την 20 Νοεμβρίου 
1826 εξερράγη οχλοκρατία στην Ύδρα εναντίον 
των προκρίτων, με απαιτήσεις των ναυτών να 
λάβουν ακόμη μεγαλύτερο μερίδιο από τις λεί-
ες του περασμένου χρόνου. Ο όχλος κατέλαβε το 
πλοίο του Μιαούλη και όρμησε να γκρεμίσει τα 
σπίτια αυτού και του ναυάρχου Γιακουμάκη Το-
μπάζη, επειδή σταμάτησαν να προωθούν τις λείες 

πολέμου στην Ύδρα αλλά τις έστελναν στον εθνικό 
ναύσταθμο του Πόρου. Για να επανέλθει η τάξη 
στο νησί, επενέβη ο Άγγλος ναύαρχος της Μεσο-
γείου Hamilton, ο οποίος αποβίβασε άγημα στην 
Ύδρα και απείλησε να βομβαρδίσει την πόλη και 
να την καταστρέψει.

Μέχρι το 1825 οι βιαιοπραγίες των Ελλήνων 
πειρατών περιορίζονταν στα ασυνόδευτα εμπο-
ρικά πλοία. Μετά η ασυδοσία τούς έκανε θρασύ-
τερους και προσέβαλαν καράβια σε νηοπομπές 
προστατευόμενες  από πολεμικά. 

Δύο  τέτοια περιστατικά συνέβησαν τον Μάρ-
τιο του 1826. Το πρώτο όταν δύο υδραίικα βρίκια 
κατόρθωσαν να απαγάγουν τρία αυστριακά εμπο-
ρικά μέσα από νηοπομπή συνοδευόμενη από δύο 
πολεμικά, χωρίς να ακουσθεί καμία κανονιά. Το 
δεύτερο ήταν να συλλάβουν εκείνες τις ημέρες 
αγγλικό εμπορικό πλοίο μπροστά στα  μάτια (!) του 
Άγγλου στόλαρχου Ηamilton. 

Τολμηρότατοι και αριστοτέχνες στην πειρατεία 
οι Ύδραίοι ναύτες. Γι αυτό άλλωστε τα έβαζαν με 
άνεση με τους Τουρκο-Αιγύπτιους. Ουδέν κακόν 
αμιγές καλού. Μέχρι και οργανωμένες αποβατικές 
επιχειρήσεις αποτολμούσαν. Ποτέ όμως δεν επι-
δίωξαν να επιτεθούν σε ξένα πολεμικά καράβια. 
Οι διασπάσεις του αποκλεισμού των γαλλικών 
ακτών από τον αγγλικό στόλο, που διενεργούσαν 
οι Ύδραίοι, δεν αποτελούσαν επιθετικές ενέργειες.

 Η περιπέτεια του υδραίικου πάρωνα «Θρα-
σύβουλου» μοιάζει σαν παραμύθι ή με σενάριο 
κινηματογραφικού έργου, τύπου «Σεβάχ ο Θαλασ-
σινός», αλλά δείχνει και πόσο οι ναυτικοί μας πε-
ριφρονούσαν τη διεθνή νομιμότητα. Το καράβι αυ-
τό κατεζητείτο επί μήνες από τη γαλλική μοίρα της 
Μεσογείου για καταδρομές σε βάρος της ουδέτε-
ρης ναυτιλίας. Τελικά συνελήφθη από τη γαλλική 
φρεγάτα «Galatèe» τον Μάïο του 1826. Οι Γάλλοι 
επιβίβασαν στο υδραίικο μπρίκι άγημα από πέντε 
Γάλλους ναύτες με έναν επικεφαλής για έλεγχο 
και μετέφεραν στη γαλλική φρεγάτα τον Ύδραίο 
καπετάνιο, τον ναύκληρο και 50 ναύτες του πλη-
ρώματος. Όμως οι λίγοι απομείναντες πάνω στον 
«Θρασύβουλο» Ύδραίοι ναύτες εχείρισαν ταχύτατα 
και απομακρύνθηκαν με το μπρίκι, αφού πρόλα-
βαν να αιχμαλωτίσουν το γαλλικό άγημα που πα-
ρέμεινε πάνω στο πλοίο. Λόγω της ομηρείας των 
Γάλλων, το υδραίικο καράβι δε βλήθηκε από την 
ξένη φρεγάτα και κατόρθωσε να καταπλεύσει στη 



Σύρο, όπου με εντυπωσιακούς χειρισμούς (που 
εξέπληξαν και τους διώκτες του) διολίσθησε και 
αγκυροβόλησε μεταξύ και πίσω από τα αγκυροβο-
λημένα ουδέτερα πλοία για ασφάλεια. 

Μετά την καταστροφή του τουρκο-αιγυπτι-
ακού στόλου στο Ναβαρίνο τον Οκτώβριο του 
1827, οι τρεις ναύαρχοι των Μεγάλων Δυνάμεων 
απαγόρευσαν τελείως τις ναυτικές επιχειρήσεις 
μεταξύ Ελλήνων και Τούρκων. Τούτο έφερε ανερ-
γία (sic) στα πληρώματα των ελληνικών πολεμι-
κών πλοίων, τα οποία στράφηκαν με μεγαλύτερη 
μανία  στη φρικιαστική πειρατεία, ακόμα και τα 
πιο πιστά.

Πέρα από όλα αυτά τα κακά, στα ναυτικά νη-
σιά μας «ευδοκιμούσε» και το κακούργημα της 
κιβδηλοποιίας, η οποία επέτεινε τη νέκρωση του 
εμπορίου. Οι παραχαράξεις γίνονταν σε συστημα-
τικά πιεστήρια που ήσαν εγκατεστημένα σε τόπους 
με μεγάλο εμπόριο από πειρατείες. Στην Ύδρα λει-
τουργούσαν τρία(!) τέτοια «ευαγή ιδρύματα» πλή-
ρως οργανωμένα. Ήταν η εποχή της προεδρίας 
του Εκτελεστικού από τον Γεώργιο Κουντουριώτη 
(1824 -1826), όταν όλοι είχαν αποθρασυνθεί και 
η Ύδρα ευημερούσε.

Από κρητικές πηγές των Γενικών Αρχείων 
του Κράτους, εντοπίζουμε ένα συμβάν με υδραί-
ικο πλοίο καταδρομής, το οποίο αφού συνέλαβε 
σφακιανό καράβι, λεηλάτησε το φορτίο, βύθισε 
το σκάφος και κατάσφαξε το πλήρωμα για να 
εξαφανίσει το ανοσιούργημα. Συμπεριφορές από 
εκείνους που διακήρυτταν ότι εξεγέρθηκαν για τη 
δικαιοσύνη και την ελευθερία.

Δύο άλλες αναφορές από σημαίνοντα πρό-
σωπα υπογραμμίζουν τη σοβαρότητα της κατά-
στασης και την απήχηση που είχε στην Ευρώπη. 
Ο φιλέλληνας Γάλλος ναύαρχος και ιστορικός 
Jurien de la Gravière γράφει στο βιβλίο του ότι 
αυτές οι πράξεις των νησιωτών οδηγούσαν την 
Ελλάδα πίσω στη βαρβαρότητα. Ενώ ο αρχηγός 
της γαλλικής μοίρας της Μεσογείου ναύαρχος De 
Rigny (γνωστός από τη ναυμαχία του Ναβαρίνου) 
ενημέρωνε το υπουργείο του: «Από το 1826 ο 
εμφύλιος πόλεμος και η πειρατεία των Ελλήνων 
είχαν οδηγήσει την Ελλάδα σε τέτοια δεινή θέση, 
ώστε όχι μόνον από τους Τούρκους να μην μπορεί 
πλέον να σωθεί, αλλά ούτε και από αυτά τα ίδια 
τα παιδιά της».

Η ελληνική πειρατεία αποτέλεσε τότε το μεγα-

λύτερο επιχείρημα εκείνων που αντιδρούσαν σε 
μία ελεύθερη Ελλάδα. 

Περισσότερα για τα προβλήματα που προκα-
λούσε η μανία της κερδοσκοπικής ληστείας και 
του δουλεμπορίου αναφέρονται σε επόμενο κε-
φάλαιο.

Υπηρετούν στον οθωμανικό στόλο και 
πολεμούν μαζί του  
Πριν από την Ελληνική Επανάσταση οι Ύδραίοι 
αναγκάζονταν να υπηρετούν στον τουρκικό στόλο 
του Αιγαίου και να συμμετέχουν και με δικά τους 
πλοία σε επιχειρήσεις στο πλευρό των Τούρκων. 
Από το 1745 διέθεταν στον καπουδάν πασά 100 
ναύτες που σταδιακά έφθασαν τους 500, οι οποίοι 
υπηρετούσαν υποχρεωτικά στον στόλο του (6 έως 
12 μήνες) και πληρώνονταν από την Κοινότητα 
της Ύδρας και από τους Τούρκους.

Επίσης είχαν την υποχρέωση να μισθώνουν 
μόνιμα στους Τούρκους πάνω από 15 λατινάδι-
κα (καΐκια με τριγωνικά πανιά) και κιρλαγκίτσια 
(ελαφροί πάρωνες), καθώς και ένα ξεχωριστό 
κιρλαγκίτσι με εκλεκτό υδραίικο πλήρωμα. Το 
τελευταίο ακολουθούσε πάντοτε την τουρκική 
ναυαρχίδα στις επιχειρήσεις ως πλοίο ασφαλείας 
του Τούρκου ναυάρχου σε περίπτωση κινδύνου. 
Ο Τούρκος ναύαρχος εμπιστευόταν την προσωπι-
κή του ασφάλεια μόνον σε υδραίικο καράβι! Αυτό 
το γεγονός αποτελεί μία σοβαρή αναγνώριση της 
ναυτοσύνης, της αξιοσύνης και γενναιότητας των 
Ύδραίων ναυτικών, παρά τις όποιες αμφιβολίες ή 
αντίθετες παρατηρήσεις άλλων που καταγράφο-
νται στην παρούσα συγγραφή. 

Κατά τον Ρωσο-τουρκικό πόλεμο του 1778, 
οι Ύδραίοι διέθεσαν ναύτες στον τουρκικό στόλο 
και 32 φορτηγά πλοία για τις επιχειρήσεις της Κρι-
μαίας εναντίον των Ρώσων, αμειβόμενοι από τους 
Τούρκους. Για τη σημαντική αυτή προσφορά τους 
προς την Πύλη ο Σουλτάνος τους παραχώρησε 
αρκετά προνόμια αυτοδιοίκησης. 

Ύποχρεώθηκαν επίσης οι Ύδραίοι να  συμ-
μετάσχουν με 15 καράβια στις επιχειρήσεις του 
οθωμανικού στόλου εναντίον του Ναπολέοντα, 
όταν αυτός αποβιβάστηκε στην Αίγυπτο (1798-
1799). Κυβερνήτης της ναυαρχίδας του Χουσείν 
ήταν ο Ύδραίος καπ. Γεώργης Βούλγαρης και το 
περισσότερο πλήρωμα ήσαν επίσης Ύδραίοι. Ακό-
μη, 15 υδραίικα πλοία εστάλησαν στην Αλεξάν-
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δρεια για να μεταφέρουν αυτή τη φορά το γαλ-
λικό στράτευμα στην Τουλώνα, ύστερα από την 
ήττα του στόλου του Βοναπάρτη στη ναυμαχία του 
Αμπουκίρ της Αιγύπτου (1/8/1799).

Οι υπηρεσίες αυτές των Ύδραίων προς τον 
τουρκικό στόλο, μπορεί να τους επιβάλλονταν εν 
μέρει και να τους κάλυπταν ανάγκες απασχόλησης 
ή να τους εξασφάλιζαν ελευθερία στη ναυσιπλοΐα  
και  στη διοίκηση της κοινότητάς τους, δεν παύουν 
όμως να αποτελούν μια σημαντική συμβολή προς 
τον δυνάστη τους. 

Η ναυτοσύνη τους σε κριτική 
Τα παλαιά χρόνια κυκλοφορούσε μια προφορική 
παράδοση στους γεροντότερους Ύδραίους που 
έλεγε: «του Σταυρού και δέσε, του Σταυρού και 
λύσε». Δηλαδή, μεταξύ των δύο εορτών του Σταυ-
ρού (14 Σεπτεμβρίου και την Τρίτη Κυριακή της 
Μεγ. Σαρακοστής το Μάρτιο), να μην ταξιδεύουν 
τα πλοία λόγω των κινδύνων του χειμώνα.

Αναφέρεται ακόμα ότι το τέλος του 18ου αιώ-
να (από το 1780 περίπου), το όνομα των Ύδραίων 
ως ναυτικών είχε δυσφημισθεί στην Ευρώπη. Ένα 
παράδειγμα, ο Πρώσος διπλωμάτης και περιηγη-
τής J.L.S.Bartholdy (όχι ο ομώνυμος φιλέλληνας 
ιστορικός) γράφει προς τον Κοραή (1803-1804) 
για τους Ύδραίους: «...Αλλά και όσα αφορούν την 
ικανότητά τους πρέπει να συμμαζευτούν λίγο. Σαν 
τυφλοί πέφτουν μέσα στους σκοπέλους του Αι-
γαίου...». 

Λέγεται ότι από πιο παλιά οι Ύδραίοι δεν εμπι-
στεύονταν κανένα άνεμο, εκτός αν τον είχαν κα-
τάπρυμα ή στα πλευρά της πρύμης. Αν έκανε πως 
φρεσκάριζε για καλά, σπάνιο να αναπρωρήσουν, 
κι όταν ο αντίθετος άνεμος πήγαινε να το γυρίσει 
σε φουρτούνα, αμέσως θυμιάτιζαν τον Αι-Νικόλα 
και «πότζα-λα-μπάντα» (έστρεφαν την πρύμη του 
καραβιού προς τον άνεμο). Είναι επίσης αλήθεια, 
ότι λόγω ελλείψεως γνώσεων θεωρητικής ναυ-
τιλίας, προτιμούσαν να ταξιδεύουν γιαλό-γιαλό.

Ο Felix Beaujour, πρόξενος της Γαλλίας στη 
Θεσσαλονίκη (1794), σε έκθεση προς την κυβέρ-
νησή του, γράφει: «Οι Έλληνες του Αρχιπελάγους 
και ειδικώς οι Υδραίοι εμπνέουν λίγη εμπιστοσύνη 
λόγω της φαυλότητάς τους και είναι πολύ ριψο-
κίνδυνοι στα ταξίδια τους. Επειδή δεν γνωρίζουν 
να χρησιμοποιούν σωστά την πυξίδα, τρέμουν να 
απομακρυνθούν από τις ακτές». Βέβαια το να είναι 

κάποιος ριψοκίνδυνος δεν είναι πάντοτε αρνητικό, 
εφόσον δεν γίνεται από άγνοια και απερισκεψία.             

Και ο Κοραής, το 1803, κάνει τις εξής κρί-
σεις για το ναυτικό της Ύδρας: «Ο κανονισμός του 
ναυτικού των Υδραίων, ο τρόπος της ζωής και 
της διοίκησής τους, στα καράβια ή στο νησί τους, 
είναι πολύ περίεργοι, κυρίως διότι αυτοί οι ίδιοι 
οι Υδραίοι βρίσκονται σε βαθιά αμάθεια, παρά τις 
προσπάθειές τους που καταβάλλουν τον τελευ-
ταίο καιρό...».  

Πολλά έχουμε μάθει από τον Άγγλο πλοίαρχο 
Frank Abney Hastings, πραγματικό φιλέλληνα, ο 
οποίος συμμετείχε ενεργά στις επιχειρήσεις του 
Αγώνα πάνω στην κορβέτα «Θεμιστοκλής» των 
Τομπάζηδων. Η Ελληνική Διοίκηση τού εμπιστεύ-
θηκε την κυβέρνηση της νεότευκτης ατμοκίνητης 
κορβέτας «Καρτερία». Φάνηκε χρησιμότατος τότε 
στον ελληνικό εθνικό στόλο, μέχρι που έδωσε 
και τη ζωή του μαχόμενος. Γνώρισε καλά τους 
Ύδραίους ναυτικούς και γι αυτό η γνώμη του εί-
ναι βαρύνουσα. Έχει περιγράψει τον απόπλου της 
υδραίικης μοίρας, το Μάïο του 1822, ως εξής: «Η 

Τύπος Έλληνα Ναύτη. Σχέδιο Γιάννης Μυλωνάς.



επικρατούσα κατάσταση στα αποπλέοντα πλοία 
ήταν τέτοια ώστε μπορούσε να απογοητεύσει και 
τους φανατικότερους φίλους της Ελλάδας». Ομο-
λογεί δε ότι σε όλη τη 15ετή σταδιοδρομία του 
ποτέ δεν είχε παραστεί σε παρόμοια σκηνή. «Στα 
πλοία επέβησαν όσοι άνδρες από τα πληρώματα 
συγκατατέθηκαν, ενώ οι λοιποί παρέμειναν στην 
ξηρά και επιβιβάσθηκαν αργότερα, όποτε ήθελαν. 
Όταν χρειάσθηκε να ανοίξουν τα πανιά, μπερδεύ-
τηκαν όλοι με αυτά και τα αγόμενά τους. Με τις 
πρώτες ριπές του αέρα, καθένας φώναζε για να 
ελαττωθεί η ιστιοφορία…». 

Εδώ οφείλουμε να παρατηρήσουμε ότι μπορεί 
να μην αμφισβητούνται οι παραπάνω μαρτυρίες, 
αλλά δεν παύουν να αποτελούν  προσωπικές και 
περιστασιακές επισημάνσεις, που δεν μπορούν να  
αποτελέσουν  κανόνα. Ούτε μπορούμε να αγνοή-
σουμε ότι μισό περίπου αιώνα νωρίτερα, στα μέσα 
του 18ου αι., οι Ύδραίοι ναυτικοί θεωρούντο ως 
«οι καλύτεροι ναύτες της Ανατολής» ή ότι ένα αι-
ώνα παλαιότερα η Ρωσία χρησιμοποιούσε Ύδραιο 

– Σπετσιώτες για την οργάνωση του νεοσύστατου 
ναυτικού της. 

Απειθαρχία και έλλειψη οργάνωσης 
στον στόλο  
Τα χρόνια πριν από τον Αγώνα η εσωτερική υπη-
ρεσία στα καράβια διεξαγόταν πολύ εμπειρικά και 
εμφανίζονταν σκηνές μεγάλης αταξίας και απει-
θαρχίας. Έχουν αναφερθεί περιστατικά όπου μέλη 
πληρώματος τύλιγαν ξαφνικά τον καπετάνιο του 
πλοίου με χαλί για να μην βλέπει και τον μαστίγω-
ναν ανηλεώς με κρυμμένα μαστίγια.

Επειδή δε τα πληρώματα συμμετείχαν στους 
κινδύνους και στα κέρδη κάθε ταξιδιού (συντρο-
φοναυτικό σύστημα ναυτολόγησης), ερωτώντο 
για κάθε θέμα, αλλά και επέβαλλαν πολλές φο-
ρές τη γνώμη τους. Όταν το 1818 σταμάτησαν 
τα κερδοφόρα ταξίδια της εποχής των Ναπολεό-
ντειων πολέμων και οι αμοιβές των πληρωμάτων 
λιγόστεψαν, η έννοια της πειθαρχίας χαλαρώθηκε 
ακόμα πιο πολύ. 

Οι ξένοι αξιωματικοί που επέβαιναν σε πλοία 
του Αγώνα μαρτυρούν ότι οι γνώσεις των νη-
σιωτών ναυάρχων, των καπετάνιων και προ-
κρίτων-στην πρώτη περίοδο της Επανάστασης 
- όσον αφορά την οργάνωση, την τακτική και την 
τεχνική του πολέμου ήσαν πολύ περιορισμένες, 
και ούτε δέχονταν συμβουλές. Μόνο με την κοπι-
ώδη πείρα των επτά ετών πολέμου, μπόρεσαν να 
κάνουν κάποιες στοιχειώδεις βελτιώσεις. 

Ένα παράδειγμα. Ο Hastings με ενθουσιασμό 
είχε προτείνει στον Μιαούλη πολλά τεχνικά σχέδια 
για τη βελτίωση του πυροβολικού, εκπληκτικές τα-
κτικές για καταναυμάχηση του οθωμανικού στό-
λου, και μεθόδους για μια σωστή οργάνωση που 
τη θεωρούσε αναγκαία. Σε όλες όμως τις προτά-
σεις αυτές ο Μιαούλης το μόνο που έκανε ήταν 
να απαντάει στον αξιόλογο ξένο σύμβουλο με ένα 
ξερό «κααλλλό» (με την υδραίικη προφορά). Πο-
τέ δεν ρωτούσε τίποτε ο Μιαούλης ούτε ζητούσε 
κάποια διευκρίνηση. Ήταν μόνιμα διστακτικός και 
δύσπιστος να συγκατανεύσει σε εισηγήσεις, αφού 
δεν μπορούσε να σχηματίσει σαφή αντίληψη.

Ο Άγγλος περιηγητής James Emerson αναφέ-
ρει ότι δεν είναι καθόλου παράδοξο που με τέτοια 
αταξία στην εσωτερική οργάνωση των πλοίων 
του Αγώνα, σημειώνονταν επανειλημμένως ναυ-
τικά ατυχήματα. Τα τελευταία τα αποδίδει και στην 

Τύπος Έλληνα καπετάνιου του Ναυτικού Αγώνα του 
1821. Σχέδιο Γιάννης Μυλωνάς.
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ασυγχώρητη αμέλεια των ανδρών φυλακής.
Το Κοινόν του νησιού επέλεγε τα πλοία που 

θα λάβαιναν μέρος σε κάθε επιχείρηση. Οι κα-
πετάνιοι και οι ναύτες επιστρατεύονταν με προ-
καθορισμένη μισθοτροφοδοσία και για συγκε-
κριμένο διάστημα. Όταν εξέπνεε ο χρόνος αυτός, 
τα πληρώματα δεν συνέχιζαν την επιχειρησιακή 
αποστολή τους  αν δεν τους προκαταβάλλονταν 
οι νέοι μισθοί. Ο ναύαρχος, Jurien de la Gravière, 
γράφει κάτι σχετικό: «Μόλις τα πληρώματα πα-
τούσαν στην προκυμαία, περικυκλώνονταν από 
τις γυναίκες και τα παιδιά τους και σε μια σκηνή 
φρίκης απαιτούσαν με φωνές τούς μισθούς  τους 
και το μερίδιό τους από τις λείες». Ο ναύαρχος De 
Rigny αναφέρει σε έκθεσή του: «Οι ναύτες στή-
ριζαν τη μαχαίρα στο στήθος των προκρίτων και 
έβαζαν φωτιά στα σπίτια τους».

Με τέτοιες συμπεριφορές και εικόνες γίνε-
ται αντιληπτό τι διοίκηση μπορούσε να υπάρξει. 
Για τις επιχειρήσεις την ηγεσία εκπροσωπούσε ο 
χρηματοδότης, δηλαδή το Κοινόν του νησιού ή οι 
πλούσιοι πλοιοκτήτες. Ο χρηματοδότης αποφάσιζε 
ποιος ήταν ο σκοπός της κάθε εκστρατείας, και 
την πραγματοποιούσε μέσω του εκάστοτε διορι-
σμένου επικεφαλής της εκπλέουσας δύναμης ο 
οποίος ονομαζόταν μοίραρχος ή ναύαρχος. 

Οι συνέπειες από την απειθαρχία, την έλλειψη 
γνώσεων και  την ανυπαρξία  τεχνικών μέσων,  
θα καταδειχθούν στο επόμενο κεφάλαιο.

Αρνητικές επιπτώσεις στις ναυτικές 
επιχειρήσεις 
Ο Σπετσιώτης ιστοριογράφος Αναστάσιος Ορλάν-
δος κάνει μία ενδιαφέρουσα επισήμανση: «Σε πολ-
λές περιστάσεις, όπου χρειαζόταν σύμπνοια και 
σύμπραξη των δύο ναυτικών κοινοτήτων, εστάθη 
τούτο αδύνατον εξαιτίας των Υδραίων (Σ.Σ. το ίδιο 
έλεγαν οι Ύδραίοι για τους Σπετσιώτες)... Η υπε-
ροχή που είχαν οι Υδραίοι σε δύναμη και σε προ-
νόμια είχε δημιουργήσει μέσα τους μια αξίωση 
προβαδίσματος σε όλα. Όποτε την πρωτοβουλία ή 
την ηγεσία είχαν άλλοι, τους εύρισκε αντίθετους ή 
τουλάχιστον απρόθυμους. Η νοοτροπία τους αυτή 
φάνηκε όχι τόσο στις επαναστάσεις του Ορλώφ 
(1770) και του Κατσώνη (1790-1792) – γιατί τό-
τε ο θετικισμός που τους διέκρινε (τους Υδραίους) 
τους έκανε να βλέπουν βέβαιη την αποτυχία και 
τα θλιβερά της επακόλουθα – αλλά όσο φάνηκε 

στην ελληνική επανάσταση».
Στην περίοδο του Αγώνα σημειώνονταν κατ’ 

επανάληψη κρούσματα σοβαρών απειθαρχιών 
και αυθαιρεσιών των πληρωμάτων, ώστε να ανα-
γκάζονται οι πλοίαρχοι να αλλάζουν τα πολεμικά 
σχέδια ή να μην μπορούν να εκμεταλλευθούν τα 
πλεονεκτήματα μιας ευνοϊκής κατάστασης. Οι ναύ-
αρχοι συνήθως ανέχονταν στωικά τις παρεκτρο-
πές των ναυτών, ενώ όταν εξαντλείτο η υπομονή 
τους για τιμωρία διέταζαν άπαρση του στόλου, 
κατά προτίμηση σε κακοκαιρία, και διαδρομούσαν 
με όλο το πλήρωμα σε θέσεις χειρισμών.

Ο Αμερικανός Samuel Howe, o οποίος επέ-
βαινε όπως είπαμε ως γιατρός σε υδραίικα πλοία 
κατά τις ναυμαχίες, εξιστορεί ότι όποτε οι ναύτες 
θεωρούσαν σκόπιμο να καταφύγει το καράβι σε 
κάποιον όρμο, ανακοίνωναν τούτο στον καπετάνιο 
με τέτοιο τρόπο, ώστε αυτός σπανίως τολμούσε 
να αρνηθεί. Γράφει επίσης ότι μεταξύ του πλοι-
άρχου και των ναυτών δεν υπήρχε άλλος αξιω-
ματικός στην ιεραρχία. Ο ναύκληρος μόνο σκιά 
διοικητικής εξουσίας είχε, ο δε γραμματικός ούτε 
αυτή. Ο φιλέλληνας γιατρός αναφέρει και ένα συ-
γκεκριμένο περιστατικό: Όταν κάποτε απουσίασε 
από το υδραίικο καράβι για να κάνει μια σύντομη 
εθιμοτυπική επίσκεψη σε ένα ξένο πλοίο,  στην 
απουσία του μερικοί ναύτες ατάκτησαν εναντίον 
του ναυκλήρου. 

Τον Ιούλιο του 1821 οι δύο αντίπαλοι στό-
λοι ήρθαν σε επαφή στο στενό Κω-Αλικαρνασ-
σού. Ήταν εμφανής η έλλειψη ενιαίας ηγεσίας και 
πειθαρχημένου συνόλου στην ελληνική πλευρά. 
Με παρόντες έντεκα Έλληνες ναυάρχους, κάθε 
προσπάθεια συντονισμένης ενέργειας από τον 
Γιακουμάκη Τομπάζη ήταν πολύ δύσκολη. Ένα 
πυρπολικό μας καταλήφθηκε από τους Τούρκους 
και άλλα τρία αναγκάστηκαν να καούν ασκόπως. 
Κακή τακτική έκβαση για τους Έλληνες. Ο Τομπά-
ζης δεν έδειξε ηγετικά προσόντα – δεν διέθετε 
εκείνη τη στόφα του αρχηγού και σύντομα τα ηνία 
ανέλαβε ο καπ. Ανδρέας Μιαούλης. 

Τον Σεπτέμβριο του ίδιου χρόνου, ο σουλτάνος 
ήθελε να βοηθήσει όσα κάστρα στο Μοριά κρα-
τούσαν υπό τουρκική κυριαρχία. Η εχθρική αρμά-
δα, τεράστια σε μέγεθος, εμφανίστηκε στο Ιόνιο. 
Αποτελείτο από 88 σκάφη τουρκικά, τουνεζίνικα 
και αλγερίνικα. Τα περισσότερα μεγάλα. Ο Μια-
ούλης προστάχθηκε να αποπλεύσει με 35 πλοία. 



Πρότεινε στη μοίρα του να κατευθυνθούν κατευ-
θείαν στην εχθρική αρμάδα και να την χτυπήσουν 
όπου την συναντήσουν (απόφαση ορθή, στηριζό-
μενη στην αρχή της επιθετικότητας). Δυστυχώς, ο 
καθένας ήθελε να κάνει τα δικά του. Πρόθυμα να 
τον ακολουθήσουν και να επιτεθούν ήσαν μόνο 
έξη υδραίικα και έξη σπετσιώτικα καράβια. Αυτά  
τελικά πήγανε να προσβάλουν τον κολοσσό.

Παρόλο ότι το επαναστατικό ναυτικό διέθετε 
αρκετό αριθμό ελαφρών και ευέλικτων σκαφών, 
το πλεονέκτημα τούτο μειωνόταν πολύ από την 
έλλειψη πνεύματος συνεργασίας μεταξύ των τρι-
ών νησιωτικών στόλων και από την απειθαρχία 
πλοιάρχων και πληρωμάτων.

Όταν π.χ. τα πληρώματα έβγαιναν στην ξη-
ρά, επέστρεφαν στα πλοία κατά την κρίση τους. 
Για τον λόγο αυτό συχνά ματαιωνόταν ακόμα και 
πολεμική αποστολή. Τέτοιο συμβάν αναγράφει ο 
πλοίαρχος Γεώργιος Σαχίνης στο ημερολόγιο του 
πλοίου του «Μιλτιάδης» (1824-1827): «Το πρωί ο 
ναύαρχος (Μιαούλης) ύψωσε το σήμα του αναχω-
ρισμού (από τον Μαραθόκαμπο της Σάμου), ολί-
γα των πλοίων μας τον ηκολουθήσαμεν, τα άλλα 
δεν ηδυνήθησαν εξ αιτίας των ναυτών οι οποίοι 
ακόμη ήτο εις την ξηράν». Ύπήρχαν περιπτώσεις 
όπου καράβια αποχωρούσαν από τον στόλο, κατά 
τη διάρκεια μιας επιχείρησης, τελείως αυθαίρετα 
ή για λαφυραγωγία ή για να μεταφέρουν ασθενή 
ή τραυματία στη γενέτειρά του. 

Μαθημένοι οι ναύτες στην παράνομη κατα-
δρομή και την πειρατεία των προεπαναστατικών 
χρόνων - όταν τα εμπορικά ταξίδια τους δεν 
απέδιδαν οικονομικά - δεν δίσταζαν και κατά τη 
διάρκεια της Επανάστασης να εξαναγκάζουν τον 
πλοίαρχο να εγκαταλείψει τον σχηματισμό της συ-
μπλοκής, όταν εμφανιζόταν στον ορίζοντα λεία. 

Ο βαρύς και επιβλητικός ναύαρχος Ανδρέας 
Μιαούλης, γράφει ο Απόστ. Ε. Βακαλόπουλος στην 
ιστορική του έρευνα ‘Ο χαρακτήρας των Ελλήνων’ 
5η έκδ. 2011 (και Αρχείον Ύδρας Ι, 274),  δεν 
μπορούσε να απαλλαγεί από την ανησυχία που 
τον έδερνε στις αρχές Ιουλίου 1824, όταν σκε-
πτόταν ότι σε λίγο θα βρισκόταν αντιμέτωπος του 
αιγυπτιακού στόλου με τη σιδερένια πειθαρχία 
των ανδρών του (διοικουμένων από Γάλλους αξι-
ωματικούς), σε άκρα αντίθεση με την απειθαρχία 
των ελληνικών πληρωμάτων: «οποίαν ελπίδα 
(ρωτά στις 6 Ιουλίου τους προκρίτους της Ύδρας) 

εμπορούμεν να συλλάβωμεν, ότι θέλει αντιπαρα-
ταχθή εις ναυμαχίαν ένας στόλος, του οποίου ούτε 
οι ναύται υπακούουν τους καπιτάνιους ούτ’ οι κα-
πιτάνιοι συμφωνούν εις όσα μεταξύ των σκέπτο-
νται και αποφασίζουν, αλλά τραβούν ο εις προς 
δυσμάς και ο άλλος προς ανατολάς, ο εις επάνω 
και ο άλλος κάτω του ανέμου, καθώς η ιδιοτέλεια 
και η φιλαρπαγία οδηγεί τον καθένα, του οποίου 
και ναύται και καπιτάνιοι εις ουδέν λογίζονται το 
κοινόν του ιδίου συμφέροντος και δια το τελευταί-
ον προκρίνουσι την απώλειαν του πρώτου». 

Ακόμα και σε αυτή τη ναυαρχίδα του Μιαούλη 
τον «Άρη» η κατάσταση δεν ήταν καλύτερη. Με-
ρικές φορές το πλήρωμά της εφάρμοζε τις δια-
τάξεις περί πειθαρχίας όπως καθένας νόμιζε και 
επέμενε να έχει έγκυρη γνώμη για κάθε απόφαση 
του ναυάρχου σχετικά με τις κινήσεις της ναυαρ-
χίδας. Ένα περιστατικό συνέβη τον Ιανουάριο του 
1826 με τον ελληνικό στόλο αγκυροβολημένο 
έξω από το Μεσολόγγι έτοιμο να ανεφοδιάσει 
την πόλη που λιμοκτονούσε. Όταν οι ναύτες της 
υδραίικης ναυαρχίδας είδαν τα τουρκικά πολεμι-
κά, απέκοψαν τις άγκυρες με δική τους απόφαση 
και παρέσυραν και όλο τον στόλο να απάρει ατά-
κτως και να  εγκαταλείψει την πλεονεκτική θέση 
του (Αρχείον Ύδρας ΙΒ.11).

Ανάλογα παραδείγματα ναυτικής απειθαρχίας 
προς την ηγεσία υπήρξαν συνήθη σε όλη τη δι-
άρκεια του Αγώνα.

Ο φιλέλληνας S. Howe συνεχίζει να γράφει 
στο βιβλίο του: «Το γεγονός ότι το πλήρωμα των 
βρικίων αποτελείτο από συγγενείς του πλοιάρ-
χου και του πλοιοκτήτη και ότι κάθε ζημιά από 
εχθρική ενέργεια στο πλοίο θα επιβάρυνε τον ίδιο 
τον καραβοκύρη, τούτο αποτέλεσε το μεγαλύτερο 
εμπόδιο για να εμπλακούν τα σκάφη σε σοβαρή 
πολεμική σύγκρουση. Για το λόγο αυτό βλέπου-
με ότι τα μάλλον κομπορρήμονα ανδραγαθήματα 
του ελληνικού στόλου έγιναν χωρίς αιματοχυσίες 
και ακόμα χωρίς να εκτεθούν τα πλοία σε κίνδυ-
νο». Είναι αλήθεια ότι οι σημαντικές απώλειες σε 
προσωπικό και υλικό περιορίστηκαν κυρίως στα 
πυρπολικά μας. 

Από τον  Άγγλο ιστορικό George Finlay, στενό 
φίλο του Hastings, έχουμε  μια άλλη ενδιαφέρου-
σα παρατήρηση: «Μερικοί κυβερνήτες επιτελούν 
το έργο τους με γενναιότητα και νομιμοφροσύνη, 
πλην όμως αντιλαμβάνονται τα καθήκοντά τους 
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ως έμποροι επιχειρηματίες και όχι ως αξιωματικοί 
του Έθνους».  

Μήπως δεν είναι γνωστή  η συμπεριφορά 
της υδραιο-σπετσιώτικης μοίρας, η οποία δεν 
απέπλεε από τη βάση της για να προστατεύσει 
τα Ψαρά που διέτρεχαν άμεσο κίνδυνο από τους 
Τούρκους; Παρά τις επικλήσεις των Ψαριανών, 
ήθελαν να εκβιάσουν την Κεντρική Διοίκηση να 
χρηματοδοτήσει αμέσως την επιχείρηση. Το απο-
τέλεσμα ήταν τραγικό, τα Ψαρά κάηκαν. Η συμπε-
ριφορά των ναυτικών νησιών μοιάζει (μάλλον 
είναι) προδοσία.

Ένα άλλο περιστατικό συνέβη τον Ιούλιο του 
1824, όταν εξήλθε από τα Στενά ο οθωμανικός 
στόλος. Ο Μιαούλης έδωσε σήμα απόπλου των 
πλοίων του από τα Ψαρά. Πενήντα ένα ελληνικά 
σκάφη προχώρησαν προς τη Σκύρο για να λά-
βουν ευνοïκή θέση. Όμως με την απειθαρχία που 
δέσποζε, τα ελληνικά βρίκια άρχισαν να φεύγουν 
από τον στόλο. Μόνο δεκατέσσερα πλοία ακολού-
θησαν τελικά τον Έλληνα ναύαρχο όταν έφθασε 
η στιγμή της επίθεσης. Τα άλλα απομακρύνθηκαν 
προς τον Καφηρέα.

Από τον αντικειμενικό περιηγητή James 
Emerson, μαθαίνουμε κάτι άλλο: O Emerson 
που επέβαινε στη ναυαρχίδα του Μιαούλη στις 
επιχειρήσεις του καλοκαιριού του 1825, γράφει 
στο ημερολόγιό του ότι η συνηθέστερη αφορμή 
αντιζηλιών μεταξύ των καπετάνιων ήταν η μα-
ταιοδοξία. «Πουθενά δεν συνάντησα άνδρες τόσο 
άπληστους για επαίνους και κολακείες, όπως οι 
Υδραίοι. Για να δημοσιευθεί προς τιμή τους ένα 
δοξαστικό ποίημα στην εφημερίδα της Ύδρας ή 
απλώς το όνομά τους στις αγγλικές εφημερίδες, 
μπορούσε να τους εξωθήσει στις πιο παράτολμες 
επιχειρήσεις. Ακόμα, την επιτυχία ενός καπετά-
νιου, οι άλλοι την θεωρούσαν ως επισκίαση της 
δικής τους δόξας και δημιουργείτο ομαδική αντί-
δραση από όλους. Ήταν μία από τις αφορμές που 
προκαλούσαν παράλυση των επιχειρήσεων του 
στόλου».

Σε εκείνες τις επιχειρήσεις ο Μιαούλης ανα-
γκάστηκε εξ αιτίας της συμπεριφοράς κάποιων 
πλοίων να αναφέρει στους προκρίτους: «…Κά-
μποσα πλοία μας σταλμένα εις τον πόλεμον, αντί 
να έλθουν, εγύρισαν πριν τελειώσουν το μηνιαίον 
ή έκαμαν πρέζας (λείες) μόνον δια τον εαυτόν 
των. Ώστε τινές αισχροκερδείς ευρίσκουν την 

ευκαιρίαν να αρπάζουν διπλά και τριπλά μηνιαία 
μόνον δια να περιφέρωνται εις άλλας αρπαγάς. 
Είναι λοιπόν κοινή γνώμη να γυρίσωμεν και ημείς 
οπίσω και ας χαθή το παν…». Αναφορά απελπισίας 
του ναυάρχου.

Από το ημερολόγιο του Ύδραίου αντιναυάρχου 
Γεωργίου Σαχτούρη, βρίκι «Αθηνά», όρμος Βάτικα, 
Ιούλιος1825. Αποφασίστηκε να κινηθεί ο στόλος 
προς το Μεσολόγγι για να κρατήσουν ελεύθερη 
την επικοινωνία του από τη θάλασσα. Όμως, δύο 
υδραίικα πλοία, του Πινότζη και του Σάββα, έφυ-
γαν για την Ύδρα, προφασιζόμενα ότι δεν είχαν 
τροφές και δεν έλαβαν τους λουφέδες (μισθούς)! 

Για τους ίδιους λόγους οι Ύδραίοι δεν αντιτά-
χθηκαν στην απόβαση του Ιμπραήμ στην Μεθώνη, 
τον ίδιο χρόνο, με αποτέλεσμα την καταστροφή 
της Πελοποννήσου, ενώ μπορούσαν τουλάχιστον 
να την επιβραδύνουν.

Είναι βαθιές οι αιτίες για την αποτυχία αυτή. 
Η Πελοπόννησος εγκαταλείφθηκε στη μανία του 
Ιμπραήμ εξ αιτίας κυρίως του εμφυλίου πολέμου.  

Οι Κουντουριώτες της Ύδρας κατηγορούνται 
ότι με συνεργάτες τον Κωλέτη και τον Μαυρο-
κορδάτο επεδίωξαν να υποτάξουν τους Μοραΐτες 
τους οποίους θεωρούσαν ανταγωνιστές τους. 

Ο Ανδρέας Μιαούλης. Εθνικό και Ιστορικό Μουσείο.



Κινητοποίησαν τους Ρουμελιώτες εναντίον τους, 
οι οποίοι εισέβαλαν στην Πελοπόννησο. Με τον 
Ιμπραήμ προ των πυλών, οι Ύδραίοι για το μόνο 
που μερίμνησαν ήταν να ενισχύσουν την άμυνα 
της Ύδρας με πολλούς Αλβανούς και Ρουμελιώ-
τες μισθοφόρους(4-5χιλιάδες),τους οποίους πλή-
ρωναν από το αγγλικό δάνειο και περίμεναν την 
επόμενη δόση του δανείου που θα έφερνε στην 
Ελλάδα ο γαμπρός του Κουντουριώτη, Ορλάνδος, 
για να μοιρασθούν μεταξύ τους τις αγγλικές λίρες! 
(«Τα ψιλά γράμματα της ιστορίας», Θ. Δ. Παναγό-
πουλου).

Ο αγωνιστής Φωτάκος γράφει για το θέμα 
αυτό: «Η δε ναυτική μας δύναμις δεν ηδυνήθη να 
κάμη κανέν έργον, διότι…οι τρεις νήσοι φιλονικού-
σαν ποια εξ αυτών είχεν εις τον αγώνα πλειότατα 
δικαιώματα... Η αντιζηλία αύξησε και έφερε την 
λιποταξίαν των ναυτών και πολλοί νησιώται ναύ-
ται είχον βγει έξω εις την ξηράν…λαβόντες μέρος 
εις τον εμφύλιον πόλεμον». 

Επίσης, ο διακεκριμένος φιλέλληνας Γερμανός 
ιστορικός Karl Mendelssohn-Bartholdy (1838-
1897) προσθέτει: «Η κυβέρνησις, χαίρουσα επί 

ταις νίκαις αυτής κατά των εσωτερικών εχθρών, 
ουδ’ επ’ ελάχιστον είχεν μεριμνήσει περί παρα-
σκευών, ούτε πλοία είχεν διατάξει να περιπλέωσι 
μεταξύ Πελοποννήσου και Κρήτης», ενώ οι δυνά-
μεις του Ιμπραήμ αποβιβαζόντουσαν κατά κύματα 
στη Μεθώνη από την Κρήτη. 

Και συνεχίζει: «Με την εισβολή των Αιγυπτί-
ων στην Πελοπόννησο, μερικοί από τους αυτοε-
ξόριστους Μοραΐτες αρχηγούς επέστρεψαν στον 
Μοριά για να βοηθήσουν την πατρίδα. Ο ανόητος 
Κουντουριώτης τους χαρακτήρισε προδότες,  διέ-
ταξε τη σύλληψή τους και νόμιζε ότι θα αντιμετώ-
πιζε τα φουσάτα του Ιμπραήμ με τους κολλητούς 
ναυτικούς του. Προβίβασε τους ναύτες σε συνταγ-
ματάρχες, διόρισε Διοικητή τού πολιορκούμενου 
Ναβαρίνου τον καπετάν Σαχτούρη και αρχιστρά-
τηγο όλων των κατά ξηρά δυνάμεων τον Υδραίο 
πλοίαρχο Κυριάκο Σκούρτη»!

Ο Μ. Οικονόμου στην «Ιστορία της Ελληνικής 
Παλιγγενεσίας, Αθήναι 1873», αναφέρει: «Ο Γε-
ώρ. Κουντουριώτης, κουτός και αμαθής…κατά 
δυστυχίαν, από το ‘όμως’ δεν ξέρει άλλο, κι έβαλε 
τον Σκούρτην και να οδηγήση και τους αρχηγούς 

Μνημείο Πλοιάρχου Αντωνίου Οικονόμου, ο οποίος κήρυξε την Επανάσταση στην Ύδρα στις 27 Μαρτίου του 1821.
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της ξηράς ο θαλασσινός. Και ο Σκούρτης έλεγε 
των στεργιανών: ‘όρτζα-πόντζα’ (ναυτικός όρος 
που σημαίνει: στροφή του πλοίου πότε προς τον 
άνεμο, πότε αντίθετα). Εκείνοι έλεγαν: ‘Τι λέει αυ-
τός, γ… το…;’».

Μήπως άλλωστε οι αποφάσεις της Ύδρας, που 
αποτελούσε άτυπα το κέντρο του ναυτικού αγώνα, 
ήσαν οι καλύτερες; Πρώτα πρώτα, τις αποφάσεις 
έπαιρναν οι Ύδραίοι πρόκριτοι, ουσιαστικά ο Λά-
ζαρος Κουντουριώτης. Κι όταν ανέλαβε την Προ-
εδρία του Εκτελεστικού στο Ναύπλιο ο αδελφός 
του Γεώργιος, ο Λάζαρος απέκτησε ολοκληρωτική 
εξουσία στα ναυτικά πράγματα, γιατί - όπως γρά-
φουν οι παρατηρητές της εποχής - ο Γεώργιος 
ήταν τυφλό και άβουλο όργανό του. 

Όποιο πολεμικό σχέδιο προτεινόταν από ναυ-
τικούς φιλέλληνες για βελτίωση της απόδοσης 
του ελληνικού στόλου, που προέβλεπε θυσίες 
σε προσωπικό και πλοία, καταρριπτόταν από 
τους Ύδραίους και τους άλλους νησιώτες. Τέτοιοι 
κίνδυνοι, όπως είπαμε, δεν μπορούσαν να ανα-
ληφθούν από στόλο ο οποίος συγκροτείτο από 
ιδιωτικά καράβια, επανδρωμένα από μισθοδοτού-
μενο πλήρωμα που το περισσότερο μάλιστα ήταν 
συγγενολόι του ιδιοκτήτη και του καπετάνιου.

Ο πλοίαρχος Hastings, όμως, είχε μελετήσει 
και ψυχολογήσει τον ελληνικό χαρακτήρα, γι αυτό 
προσαρμόσθηκε στο ιδιόρρυθμο περιβάλλον του 
τρινήσιου ναυτικού και μπόρεσε να οργανώσει 
άριστα τη νέα ατμοκίνητη κορβέτα «Καρτερία» που 
του εμπιστεύτηκαν να κυβερνήσει. Στις καίριες θέ-
σεις του πλοίου τοποθέτησε ξένο έμπειρο προσω-
πικό. Ενώ ο πολυσυζητημένος συμπατριώτης του 
ναύαρχος λόρδος Thomas Cochrane, στον οποίο 
ανέθεσαν την αρχηγία των ελληνικών πλοίων, 
δεν κατόρθωσε να καταλάβει τους Έλληνες και 
απέτυχε να οργανώσει και να διευθύνει τον ναυ-
τικό αγώνα, υποστηρίζει ο Jurien de la Gravière.

Έστω κι έτσι, πώς όμως παίρνονταν οι αποφά-
σεις στην Ύδρα; Ο δικός μας ιστορικός Διονύσιος 
Κόκκινος σχολιάζοντας μια επιστολή-παράπονο 
του Μιαούλη προς τους προκρίτους της Ύδρας, 
παρατηρεί ότι η Ύδρα με τέτοιο πρωτεύοντα ρόλο 
στις ναυτικές επιχειρήσεις θα έπρεπε να διαθέτει 
ένα στοιχειώδες ναυτικό επιτελείο. Εντούτοις από 
το συμβούλιο των προκρίτων έλειπαν εντελώς οι 
κατάλληλοι άνθρωποι. Με τον Λάζαρο Κουντου-
ριώτη επικεφαλής, έπαιρναν σοβαρές αποφάσεις 

χωρίς να έχουν τις γνώσεις για κάθε περίπτωση. 
Έτσι οι αποφάσεις τους όχι μόνο δεν ήσαν οι κα-
λύτερες, αλλά κάποτε απεδείχθησαν και επιζήμιες 
στον Αγώνα (ΣΣ. Επειδή οι ίδιοι οι πρόκριτοι δεν 
ήταν δυνατόν να έχουν τις απαιτούμενες γνώσεις, 
θα έπρεπε να ήσαν ανοικτοί σε ξένους αξιόπι-
στους και έμπειρους συμβούλους).

Πέραν όμως από τα σφάλματα, ο τρόπος δι-
οίκησης των Ύδραίων δημιούργησε μεγάλη κριτι-
κή. Ο Ύψηλάντης από την αρχή της Επανάστασης 
όρισε υποχρεωτικές εισφορές από όλα τα νησιά, 
για τη συντήρηση του επαναστατικού στόλου. Η 
Ύδρα όμως επεδίωξε να αποκτήσει εξουσία πάνω 
στα άλλα νησιά και ανεξέλεγκτη διαχείριση των 
εισφορών τους. Το Εκτελεστικό που θα μπορούσε 
να προλάβει το κακό, κυβερνιόταν από τον Γεώρ-
γιο Κουντουριώτη, ο οποίος όπως αναφέρθηκε 
δεν γνώριζε άλλη φωνή από τη φωνή του κυρίου 
του, τον αδελφό του. Για την προεδρία του Γεωρ-
γίου Κουντουριώτη κάνει αυστηρή κριτική και ο 
Ψαριανός ναύαρχος Κωνσταντίνος Νικόδημος (με 
γνωστά αντιυδραϊκά αισθήματα): «Ουδεμία άλλη 
διοίκηση (Ιανουάριος 1824-Απρίλιος 1826) επέ-
φερε τόσα δυστυχήματα εις την Ελλάδα δια την 
ακινησίαν του ελληνικού στόλου, τους εμφυλίους 
πολέμους και τας καταστροφάς των επαρχιών». 
Ενώ άλλοι ιστορικοί λένε ότι την τότε Κεντρική Δι-
οίκηση περιέβαλλε ένα κλίμα ηθικής κατάπτωσης 
και παραλυσίας.

Χαρακτηριστικά είναι και όσα γράφει ο Πανα-
γιώτης Σούτσος (Φαναριώτης πεζογράφος-ποιη-
τής) προς τον Γεώργιο Κουντουριώτη στις 13 Ιου-
νίου 1827, όταν του ζητεί να μεσολαβήσει στον 
Γάλλο ναύαρχο de Rigny για να τον δεχθεί σ’ ένα 
πολεμικό του και να τον μεταφέρει ασφαλώς στη 
Γαλλία, λόγω του φόβου των πειρατών. «Τρεις 
χρόνους εις την κεφαλήν του έθνους δεν έκαμες 
άλλο παρά να ευεργετείς αχαρίστους ανθρώπους, 
διατί να μην ευεργετήσεις και ένα ευγνώμονα;» 
(Απ. Βακαλόπουλος, και Αρχείο Λ. και Γ. Κουντου-
ριώτη, τ.8, σ.275). 

Στο τακτικό πεδίο, οι ναυτικοί μας ήσαν πάντο-
τε επιθετικοί και πάντα έπαιρναν πρωτοβουλία με 
τόλμη και σύνεση. Η στρατηγική τους όμως σχε-
δίαση ήταν τελείως περιστασιακή. Δεν αντιμετώ-
πιζαν τον εχθρό, παρά ανάλογα με τις επιθετικές 
κρούσεις εκείνου, γράφει ο Δ. Κόκκινος. Σύμφω-
να δε με τον ναύαρχο Κ. Αλεξανδρή: «Οι Έλληνες 



κτυπούσαν μόνον όπου εκδηλωνόταν η απειλή». 
Δεν υπήρχε, δηλαδή, ένα πολεμικό σχέδιο, καλά 
προετοιμασμένο, με συγκεκριμένους στόχους και 
σε βάθος χρόνου.

Ύπήρχαν και μεμονωμένα συμπτώματα δειλίας 
και λιποψυχίας, κατά την εκτέλεση πολεμικής απο-
στολής. Σε αυτές τις περιπτώσεις η ηγεσία ενερ-
γούσε αυστηρά. Ένα παράδειγμα: Τον Σεπτέμβριο 
του 1827 εξοπλισμένες ελληνικές άκατοι προσέ-
βαλαν το Βασιλάδι στο Μεσολόγγι. Όταν κάποιοι 
ναύτες μιας σαλούπας (μεγάλη πολύκωπη βάρκα) 
της φρεγάτας «Ελλάς» τραυματίσθηκαν, οι λοιποί 
εγκατέλειψαν την αποστολή τους και επανήλθαν 
στη φρεγάτα μη δεχόμενοι να επιστρέψουν στην 
αποστολή τους. Σαν ποινή φόρτωσαν τους λιπό-
ψυχους σε μια φελούκα (κωπήλατο & ιστιοφόρο 
παράκτιο σκάφος) και με τη συνοδεία μιας άλλης, 
όπου κρούονταν δύο τύμπανα, τους περιέφεραν 
σε όλα τα πλοία του στόλου για διαπόμπευση.

Από την άλλη πλευρά, οι στρεβλώσεις του 
τοπικισμού χειροτέρευαν σε ευρύτερη κλίμακα 
τη διεξαγωγή των επιχειρήσεων του Αγώνα. Ένα 
παράδειγμα: Η πρώτη επιχείρηση εναντίον της 
Αλεξάνδρειας έγινε τον Ιούλιο του 1825 με επικε-
φαλής τον Ύδραίο Μανώλη Τομπάζη. Ο Τομπάζης 
πήρε μαζί του στον υδραίικο στόλο τον περίφημο 
Ψαριανό Κωνσταντίνο Κανάρη με το πυρπολικό 
του. Η επιλογή εκείνη του Τομπάζη ήταν  άριστη. 
Επειδή, όμως, η επιχείρηση θεωρείτο καθαρά 
υδραίικη, η προτίμηση που δείχθηκε στον Κα-
νάρη εξόργισε πολύ τους Ύδραίους. Οι δυσαρε-
στημένοι αποπειράθηκαν να δολοφονήσουν τον 
συμπατριώτη και χρηματοδότη τους Τομπάζη και 
πυροβόλησαν την είσοδο του σπιτιού του. Λέγε-
ται ότι μέχρι την τρίτη δεκαετία του 19ου αιώνα, 
διακρίνονταν στην πόρτα του αρχοντικού του τα 
σημάδια από τις βολίδες.

Η φιλοπρωτία, οι αντιζηλίες, ο εγωισμός και 
το τοπικιστικό πνεύμα, ήσαν από τα αίτια που 
εμπόδισαν την ενότητα του τρινήσιου στόλου, 
τον συντονισμό του και την ενιαία διεύθυνση των 
ναυτικών επιχειρήσεων. Ποτέ σε όλον τον Αγώνα 
δεν υπήρξε κοινή Διοίκηση, με ό,τι  αυτό σημαίνει 
για έναν πολύχρονο και σκληρό πόλεμο. 

Με όλες αυτές τις απίστευτες καταστάσεις που 
επικρατούσαν, είναι αλήθεια να απορεί κανείς 
πώς οι άνθρωποι εκείνοι μπόρεσαν να κάνουν 
αυτά που έκαναν.

Εκδικητικοί και βίαιοι
Το 1799, όπως αναφέραμε, οι Ύδραίοι συμμετεί-
χαν με δικά τους πλοία στον τουρκικό στόλο, στις 
επιχειρήσεις εναντίον του Ναπολέοντα στην Αίγυ-
πτο. Το υδραίικο πλήρωμα, που επάνδρωνε κατά 
το μεγαλύτερο μέρος την τουρκική ναυαρχίδα, 
συμμετείχε σε οργανωμένο σχέδιο σφαγής των 
αποστατών Μαμελούκων μπέηδων, που είχαν 
προσκληθεί με απάτη στη ναυαρχίδα για δήθεν 
διαπραγματεύσεις. Ο παρευρισκόμενος Άγγλος 
ναύαρχος Sidney Smith ζήτησε την τιμωρία των 
αυτουργών του ανοσιουργήματος με απαγχονι-
σμό. Αλλά, αντί τους Ύδραίους, κρέμασαν από τη 
μεγάλη κεραία της ναυαρχίδας Γάλλους αιχμαλώ-
τους που τους έντυσαν με υδραίικες φορεσιές.

Από τα μέσα του πρώτου έτους της Επανά-
στασης, ελληνικά πλοία άσκησαν πειρατικές κα-
ταδρομές σε όλο το Αιγαίο, το Λιβυκό και το Ιόνιο, 
και νέκρωσαν κάθε εμπορική κίνηση. Συλλάμβα-
ναν τους Τούρκους επιβάτες αδιακρίτως, και τους 
έσφαζαν επί τόπου, εκτός αν ήλπιζαν σε πλούσια 
λύτρα. 

Τα υδραίικα πολεμικά βρίκια «Τιμολέων»3 του 
Λάζαρου Πινότση και «Αθηνά» του Γεωργίου Σα-
χτούρη συμμετείχαν τον Απρίλιο του 1821 στην 
πρώτη εκστρατεία του πολέμου. Κατά την περι-
πολία τους στο στενό Χίου – Μ. Ασίας, κατέλαβαν 
μετά από αγώνα, τουρκικό καράβι κατάφορτο με 
δώρα πολύτιμα του Σουλτάνου προς τον Σατρά-
πη της Αιγύπτου και με επώνυμους επιβάτες που 
ταξίδευαν στη Μέκκα, όπως ο μέγας μουφτής και 
οι οικογένειές τους. Τα υδραίικα πλοία πήραν το 
εχθρικό βρίκι, ως ατομική τους λεία, εγκατέλειψαν 
αυθαίρετα το στόλο και έφυγαν. Κατά τη συμπλο-
κή πάνω στο τουρκικό πλοίο έγιναν κρεουργίες. 
Ο Σέïχ-Ουλ-Ισλάμ κρεμάστηκε στο κατάρτι του 
«Τιμολέοντα» και όλοι οι άλλοι, άνδρες και γυναι-
κόπαιδα, εσφάγησαν! Ο Τομπάζης θύμωσε πολύ, 
αλλά δεν μπόρεσε να κάνει τίποτα άλλο. Ο J. de la 
Gravière λέει ότι η ενέργεια αυτή έγινε για εκδί-
κηση των 25.000 Ελλήνων θυμάτων στις σφαγές 
των Κυδωνιών. Όποια εξήγηση κι αν δοθεί, ήταν 
μια απάνθρωπη και παράνομη ενέργεια που πα-
ραβίαζε το Διεθνές Δίκαιο Πολέμου.

3 Στον «Τιμολέοντα» υπηρετούσε ως πηδαλιούχος ο καπ. Δη-
μήτρης Λισμάνης, (πρόγονος του γράφοντος). Λόγω των 
συγκεκριμένων καθηκόντων του, πιθανόν να μη συμμετείχε 
προσωπικώς στα έκτροπα.
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Η μεταχείριση των αντιπάλων ναυαγών 
ήταν εξ ίσου βάναυση και παράνομη. Όπως στην 
πυρπόληση του τουρκικού δίκροτου «Μπεχτάς 
Καπτάν» = ” Κινούμενο Όρος”, στην Ερεσσό της 
Μυτιλήνης, τον Μάïο του 1821. Όσοι Τούρκοι 
απέμειναν ζωντανοί από την ανατίναξη πρόφθα-
σαν να πέσουν στη θάλασσα, μαζί και ο ξακου-
στός πλοίαρχος Οσμάν Γκέκας. Τα ελληνικά βρί-
κια κατέβασαν βάρκες, τους κυνήγησαν μέσα στη 
θάλασσα, και άλλους αποτελείωσαν με τρομπόνι 
(πλατύστομο φορητό όπλο που έβαλε μισδράλια 
= σφαιρίδια, κι άλλους «σπάθισαν» με το κουπί.

Κατά την παράδοση της Τρίπολης από τους 
Τούρκους στους Έλληνες, το καλοκαίρι του 1821, 
ο Ύδραίος Γκίκας Θεοδ. Γκίκας (το υπ’ αριθ.2 πρό-
σωπο στην εσωτερική εξέγερση των Ύδραίων 
για να βγουν στην Επανάσταση) ήταν από τους 
αίτιους στη σφαγή των Τούρκων αμάχων (κυρί-
ως γυναικόπαιδων), παρά τη συμφωνία που είχε 
συνομολογηθεί μεταξύ των αντιπάλων για την 
ασφάλειά τους. 

Ο Σαχτούρης τον Μάïο του 1822, κατέλαβε 
στο στενό Χίου τουρκικό σκάφος, πάνω στο οποίο 
ευρέθησαν δύο νέοι Έλληνες και μία Ελληνίδα 
αιχμάλωτοι. Οι τελευταίοι, εκδικούμενοι για τα όσα 
υπέστησαν από έναν από τους Τούρκους, ζήτησαν 
και τον φόνευσαν επί τόπου με έναν πέλεκυ. Οι 
δε ναύτες του Σαχτούρη, φανατισθέντες από τους 
αιχμαλώτους, κατάσφαξαν τους απομείναντες 16 
Οθωμανούς.

Ο J. Emerson μας λέει ότι έγινε μάρτυς ενός 
άλλου φρικτού ανοσιουργήματος, που διαπρά-
χθηκε στο λιμάνι της Ύδρας, την 25 Ιουνίου 1825. 
Τότε  μαθεύτηκε στο νησί ότι το υδραίικο μπρίκι 
«Νηρεύς» του Αθαν. Κριεζή ανατινάχθηκε μυστη-
ριωδώς έξω από τα Βάτικα και βρήκαν το θάνατο 
60 Ύδραίοι. Διαδόθηκε η φήμη ότι την ανατίναξη 
προκάλεσε Τούρκος αιχμάλωτος που κρατείτο στο 
καράβι. Αμέσως ξεχύθηκε ακράτητος όχλος πέ-
ντε χιλιάδων Ύδραίων, βαστώντας γιαταγάνια και 
σαλτιρμάδες (μεγάλα ναυτικά μαχαίρια). Παραβί-
ασαν την πόρτα των φυλακών της καγκελαρίας, 
όπου κρατούντο Τούρκοι αιχμάλωτοι, και επί ώρες 
φόνευαν τα εξερχόμενα από τη φυλακή θύματα. 
Τα πτώματα των κατακοπέντων διακοσίων αιχ-
μαλώτων ποντίστηκαν ανοικτά από το λιμάνι. Οι 
πρόκριτοι χαρακτήρισαν τα συμβάντα ως αξιο-
θρήνητα. Ο Emerson μπήκε σε ένα καφενείο και 

έκλεισε τα παράθυρα για να μη βλέπει, ενώ δίπλα 
του ο ευαίσθητος ήρωας καπετάν Κωνσταντής 
Κανάρης ξεσπούσε σε λυγμούς.

Ένα άλλο δυσάρεστο περιστατικό σημειώνει ο 
ίδιος ταξιδιώτης εκείνη την εποχή. Ο Ύδραίος καπ. 
Ζάκκας συνέλαβε τρεις Τούρκους αιχμαλώτους 
πάνω σε γαλλικό πλοίο και κάλεσε τον Emerson 
να παρακολουθήσει τη θανάτωσή τους στην ξη-
ρά την επόμενη μέρα. Εις μάτην ο Emerson και 
ο Μιαούλης προσπαθούσαν να αποτρέψουν το 
αποτρόπαιο εγχείρημα. Ο Αμερικανός φιλέλλη-
νας Allan παραστάθηκε στη σκηνή της θανάτωσης 
των κρατουμένων που έγινε με φραγγέλια (μαστί-
για με κόμπους απo πλεγμένα σχοινιά). Φαίνεται 
ότι εκείνοι οι Ύδραίοι μαζί με το περίσσευμα ηρω-
ισμού διέθεταν και πλεόνασμα βιαιότητας. 

Πάντως, ο Emerson αισθάνεται την υποχρέω-
ση  να υποστηρίξει τον Μιαούλη και διαβεβαιώνει 
ότι τέτοιες υπερβάσεις ποτέ δεν έτυχαν της έγκρι-
σής του, ότι τις κάκισε όποτε λάβαινε γνώση και 
ότι ατυχώς τα δικαιώματά του περιορίζονταν σε 
κάποιους επιτιμητικούς λόγους.

Οι απάνθρωπες αυτές συμπεριφορές προς 
τους αιχμαλώτους και τους αμάχους δείχνουν τη 
σκληρότητα των ναυτικών και απεικονίζουν την 
κοινωνία τους. 

Αντιδρούν στη συγκρότηση κράτους 
και εθνικού στόλου
Όταν οι Ύδραίοι βγήκαν στον Αγώνα, απαίτησαν 
όπως ο στόλος τους εφοδιάζεται και πληρώνε-
ται από τον Μοριά  επειδή οι εκεί κοτζαμπάσηδες 
είχαν αρπάξει τα κτήματα και τα εισοδήματα των 
Τούρκων. Μετά την άρνηση των Μοραϊτών, στρά-
φηκαν προς τους Φιλικούς, τους οποίους μισού-
σαν θανάσιμα. Το μίσος αυτό το εξηγεί ο ιστορικός 
Περικλής Ροδάκης: «Η προσπάθεια της Φιλικής 
Εταιρίας να δημιουργήσει συγκεντρωτικό κρά-
τος ερχόταν σε αντίθεση με τη νοοτροπία και τα 
συμφέροντα των Υδραίων πλοιοκτητών, οι οποίοι 
ήθελαν να είναι ανεξάρτητοι, πάνω από το κράτος, 
και το κράτος να υπηρετεί τα συμφέροντά τους». 
Για τον λόγο αυτό, κάθε προσπάθεια συγκρότησης 
κράτους οι Ύδραίοι την καταπολέμησαν με λύσσα 
και πείσμα σε όλα τα χρόνια της Επανάστασης και 
μετά. Στοιχεία κι αυτοί του φεουδαρχικού κόσμου, 
παρέμειναν μέσα στα πλαίσιά του.

Οι Ύδραίοι δοκίμασαν, αργότερα, να κάνουν 



και τον Καποδίστρια υποχείριό τους. Αξίωσαν να 
τους αναγνωρίσει τις υπέρογκες απαιτήσεις τους 
και παράλληλα να χρησιμοποιεί τον στόλο τους 
ως εθνικό. Αυτό σήμαινε ότι το κράτος θα πλή-
ρωνε στον υδραίικο στόλο νοίκι, διότι εννοούσαν 
σώνει και καλά ο στόλος να μείνει ιδιοκτησία τους. 
Ο Καποδίστριας επεδίωξε να δημιουργήσει εθνικό 
στόλο, για να μην εξαρτάται το κράτος από την 
Ύδρα. Ακριβώς αυτό έθιγε τα συμφέροντα των 
Ύδραίων.

 Ήταν η εποχή που τα καράβια τους έμεναν 
δεμένα στο λιμάνι, τα πληρώματα άνεργα και η 
δύναμή τους σαν παράγοντας της πολιτικής ζω-
ής ξέπεφτε. Οι Ύδραίοι δυσανασχέτησαν ακόμα 
πιο πολύ όταν ο νέος Κυβερνήτης έλαβε σοβαρά 
οργανωτικά μέτρα για το κράτος και επέβαλε τον 
νόμο με αυστηρότητα. Όπως γράφει ο Βλαχογιάν-
νης, έχαναν πολλά και σημαντικά προνόμια από 
τα «ασύδοτα χρόνια» της Επανάστασης. Ο Κυβερ-
νήτης εγκατέστησε τελωνιακές αρχές, που αφαί-
ρεσαν από τους τοπικούς παράγοντες τα πλούσια 
κέρδη τους, και έδωσε στο κράτος τα έσοδα των 
λιμανιών, ενέργεια η οποία έπληξε ιδιαίτερα την 
Ύδρα που ήταν ελεύθερο λιμάνι.

Τελικά, ο τερματισμός του απελευθερωτικού 
πολέμου και η ανελέητη καταδίωξη της πειρατείας 
από τον Καποδίστρια (την ανέθεσε στον Μιαούλη 
ο οποίος βοήθησε πολύ), έφεραν στην Ύδρα κρίση 
οικονομική, από την οποία δεν επανέκαμψε ποτέ.

Για να καταλάβουμε καλύτερα τι εννοούσε ο 
Βλαχογιάννης «ασύδοτα χρόνια», σημειώνουμε τα 
εξής: Όλα τα λάφυρα που έπιαναν οι Ύδραίοι από 
τις πολεμικές επιχειρήσεις, τα θεωρούσαν κτήμα 
τους και γι αυτό τα πουλούσαν μετά  στο κράτος. 
Δηλαδή, το κράτος αγόραζε από την Ύδρα ό,τι πο-
λεμικό υλικό συλλάμβαναν οι Ύδραίοι στις ναυμα-
χίες με τους Τούρκο-Αιγυπτίους: κανόνια, όπλα, 
άλογα, τρόφιμα κλπ., σαν η Ύδρα να ανήκε σε ξένη 
επικράτεια και προμήθευε με υλικό ένα ξένο κρά-
τος (Ακριβώς έτσι ένιωθε η Ύδρα την Προσωρινή 
Ελληνική Κυβέρνηση στα χρόνια της επανάστα-
σης). Για τους νησιώτες, κράτος ήταν το νησί τους, 
και ως Αρχή αναγνώριζαν τους προκρίτους του 
νησιού τους. Μια αντίληψη που παραπέμπει στις 
«πόλεις-κράτη» της κλασικής εποχής. 

Επίσης, οι Ύδραίοι πουλούσαν στο κράτος τα 
άλογα του Ιμπραήμ, που έπιαναν στις ναυμαχίες 
ή τα κανόνια που έκλεψαν από τα Ψαρά. Με τα 

αλεύρια που αποκόμιζαν από τις πολεμικές συ-
γκρούσεις, παρασκεύαζαν στην Ύδρα γαλέτες και 
τις πουλούσαν στον ελληνικό στρατό.

Στα χρόνια που οι Ύδραίοι κρατούσαν την 
εξουσία, γράφουν οι ιστορικοί, έβαλαν στο χέρι 
και πολλά άλλα λιμάνια του Αρχιπελάγους. Κατα-
γράφεται ότι άνθρωποι των Κουντουριωτών είχαν 
αγοράσει σε πλειστηριασμό τα έσοδα διαφόρων 
λιμανιών. Όλα αυτά κόπηκαν από τον Καποδίστρια 
και η σύγκρουση μαζί του βάθυνε πιο πολύ.

Γνώριζε καλά ο νέος κυβερνήτης ότι η εξου-
σία του θα ήταν ανίσχυρη όσο θα έμενε η τοπική 
εξουσία στους πλοιοκτήτες και τους προκρίτους. 
Το σύστημα των κοινοτήτων που διατηρήθηκε σε 
όλα τα χρόνια της Τουρκοκρατίας είχε γίνει η βάση 
της δύναμης των τοπικών αρχόντων. Γι αυτό ο 
Καποδίστριας χτύπησε τα άντρα της δύναμης των 
κοτζαμπάσηδων της στεριάς και των προκρίτων 
των νησιών, δηλαδή το κοινοτικό σύστημα που 
υπήρχε. Επενέβη στη δικαιοσύνη που βρισκόταν 
στα χέρια των τοπικών αρχών, και ίδρυσε Τρά-
πεζα του Κράτους, που ήταν βέβαια κρατική και 
θα εξασφάλιζε κάποια οικονομική σταθερότητα. 
Κάλεσε τους Ύδραίους να αγοράσουν μετοχές, μα 
οι πλούσιοι δεν έδωσαν σχεδόν τίποτα. Προσέ-
φερε στον Κουντουριώτη την περιουσία του σε 
είδος, για να του δώσει δέκα χιλιάδες τάλιρα να 
τα καταθέσει στην Τράπεζα. Μα ο Κουντουριώτης 
αρνήθηκε, γιατί έπρεπε να σαμποτάρει τον Κα-
ποδίστρια.

Και ο Τύπος βρισκόταν στα χέρια των Ύδραί-
ων, του Μαυροκορδάτου και άλλων. Χρηματοδο-
τείτο από τους Άγγλους και τους Γάλλους, οι οποί-
οι πολεμούσαν τον Καποδίστρια – τον ευνοούμενο 
της Ρωσικής Αυλής - και ήθελαν να μετατρέψουν 
την Ελλάδα σε αποικία τους, λένε ακραίες φωνές.

Περί το 1830, οι Άγγλοι προχωρούν πιο πολύ 
στην αντι-καποδιστριακή τους πολιτική. Εξωθούν 
την Ύδρα σε ανοικτή εξέγερση. Οι Ύδραίοι, παρα-
κινούμενοι και από τον Μαυροκορδάτο, διατάζουν 
τον Μιαούλη να καταλάβει τον εθνικό μας στόλο ή 
να τον βυθίσει. Όπως είναι γνωστό, την 1η Αυγού-
στου του 1831, ο Μιαούλης ανατινάζει στον Πό-
ρο τη φρεγάτα «Ελλάς» και την κορβέτα «Ύδρα», 
ενώ στον Αλμυρό Λακωνίας πυρπολείται το βρίκι 
«Αχιλλεύς»! Η τραγωδία δημιούργησε γενική απο-
δοκιμασία στην Ευρώπη και πανεθνική αγανάκτη-
ση στο εσωτερικό. Ήταν τότε που «…εβόγγισε όλο 
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το Έθνος» (Θεόδωρος Κολοκοτρώνης). Οι ιστορι-
κοί θεωρούν το εγχείρημα ως προσπάθεια των 
Ύδραίων να κηδεμονεύσουν το Ελληνικό Κράτος, 
την οποία βέβαια οι Άγγλο-Γάλλοι δεν αποθάρρυ-
ναν,  αν δεν υποκίνησαν. 

Επίλογος
Πριν καταλήξουμε όμως σε συμπεράσματα, ας 
σκεφθούμε πρώτα μήπως θα ήταν άδικο να κρί-
νουμε εκείνους τους νησιώτες με αυστηρά ση-
μερινά μέτρα ή με κριτήρια απόλυτα.  Εκείνους 
που από απλοί καπετάνιοι και ναύτες σιτοκάρα-
βων  βρέθηκαν ξαφνικά ναυμάχοι και μπουρ-
λοτιέρηδες απέναντι σε έναν πανίσχυρο και 
οργανωμένο αντίπαλο, και από οικογενειάρχες 
ναυτέμποροι διηύθυναν έναν αγώνα σκληρό και  
μακροχρόνιο. Εκείνους που η μακριά σκλαβιά 
δηλητηρίασε την ελληνική ψυχή τους και χειρο-
τέρεψε τον ατίθασο χαρακτήρα τους. 

Γιατί είναι αναντίρρητο ότι οι ναυτικοί του 
Εικοσιένα ανέλαβαν έναν ρόλο πάνω  από τις 
δυνάμεις τους. Ίσως είναι δικό μας σφάλμα ότι 
τους φαντασθήκαμε ημίθεους. Ύπήρξαν βέβαια 
εξαιρετικοί άνδρες που ενέπνευσαν και οδήγη-
σαν τον Αγώνα μπροστά. Αυτοί  ήσαν λίγοι, οι 
διαλεκτοί. 

Κανείς όμως, ούτε οι επικριτές τους, δεν 
μπόρεσαν να  τους αμφισβητήσουν  - στο σύνο-
λο - πατριωτισμό, γενναιότητα και ανεκτίμητες 
υπηρεσίες στο Έθνος· ότι άφησαν μια μεγάλη 
κληρονομιά όταν αποσύρθηκαν από το προσκή-
νιο όχι πλουσιότεροι αλλά ενδοξότεροι, όπως 
αρμόζει στους μεγάλους. Ούτε κανείς μπορεί να 
αρνηθεί το γεγονός ότι χωρίς εκείνους τους άν-
δρες - διαλεκτούς και μη διαλεκτούς - η σκλαβιά 
θα πλάκωνε ακόμα τα χώματα και τα  κόκαλά 
μας.

Με την πεποίθηση, λοιπόν, ότι η ιστοριο-
γραφία δεν μπορεί να είναι μία στρατευμένη 
επιχείρηση στην υπηρεσία κανενός σκοπού, η 
παρούσα εργασία επεδίωξε να φωτίσει όλες 
τις πτυχές της ιστορικής πραγματικότητας, όσο 
δυσάρεστες κι αν είναι, και τελικά μας οδήγησε 
σε μία ενδιαφέρουσα διαπίστωση: Οι νησιώ-
τες του Αγώνα αντιμετώπιζαν όχι μόνο  έναν 
εχθρό, αλλά δύο, τον Οθωμανό και τον κακό 
τους εαυτό, και παρ’ όλα αυτά, τα κατάφεραν! 
Αυτό από μόνο του αποτελεί κατόρθωμα, δίνει 

στη νίκη τους μεγαλύτερη αξία και στη θυσία 
τους ιδιαίτερο νόημα.             
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Στις αρχές του 19ου αιώνα σημειώθηκε αλ-
ματώδης αύξηση των θαλάσσιων μεταφορών, 
με αποτέλεσμα την ανάγκη λήψης μέτρων με 
στόχο την μείωση των απωλειών σε ανθρώπι-
νες ζωές εξ αιτίας ναυτικών ατυχημάτων. Συνε-
πώς, ο τομέας της ασφάλειας υδάτων αποτέλεσε 
σημαντικό κεφάλαιο από πλευράς προτεραιότη-
τας σε Ευρώπη και Αμερική. Ο μεγάλος αριθμός 
ναυαγίων, όπως και η ανάγκη διάσωσης των 
επιβαινόντων, ειδικά σε περιστατικά τα οποία 
ελάμβαναν χώρα κοντά σε ακτές1, προβλημά-
τιζαν τις τοπικές αρχές. Τοπικοί ναυαγοσωστικοί 
σταθμοί άρχισαν να εγκαθίστανται σε παράκτιες 
περιοχές, επανδρωμένοι με κατάλληλο προσω-

1  Τα παράκτια κύματα θεωρούνται πιο καταστροφικά από εκεί-
να της ανοιχτής θαλάσσης. Εκτιμάται ότι για κύμα ύψους 
1,22μ. (4 feet) διάρκειας 10 δευτερολέπτων παράγει ενέρ-
γεια 35.000 ίππων ανά μίλι ακτής (Μεταξύ άλλων:www.
oceanenergycouncil.com/ocean-energy/wave-energy/ (τε-
λευταία ανάκτησις 23/11/2017) και Α. Ε. Δημαράκη, Αρμε-
νιστής, Βουλιαγμένη 1995, σελ. 235.)

πικό, έτοιμο να προσφέρει βοήθεια σε ανθρώ-
πους και πλοία που κινδύνευαν. Την ίδια περίοδο 
ποικίλες ευρεσιτεχνίες  αναπτύσσονταν στα πε-
δία εφαρμογών, με στόχο την κατασκευή κατάλ-
ληλης σωστικής λέμβου, ικανής να μεταφέρει με 
ασφάλεια τους ναυαγούς στην ακτή. Ωστόσο, μια 
επιτυχημένη εφεύρεση, το Μεταλλικό Σωστικό 
Όχημα (Metallic Lifesaving Car), που κατοχυ-
ρώθηκε με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας το 1845 από 
τον Joseph Francis, έφερε την ανατροπή ανοίγο-
ντας τον δρόμο για τη δημιουργία  εξελιγμένων 
σωστικών λεμβών κλειστού τύπου.

Joseph Francis
Γεννήθηκε στις 12 Μαρτίου του 1801 στη Μα-
σαχουσέτη των ΗΠΑ. Το μεγαλύτερο μέρος της 
ζωής του το πέρασε στη μελέτη, κατασκευή και 
παραγωγή σωστικών μέσων. Προς μεγάλη τύχη 
ένας συγγενής του διέθετε εργοστάσιο, το οποίο 
παρήγαγε τις καλύτερες λέμβους και κότερα για 

Της Κρίστυ Εμίλιο Ιωαννίδου, Συγγραφέως – Ερευνήτριας Ναυτικής Ιστορίας (perialos.blogspot.gr)

Μεταλλικό Σωστικό Όχημα (Metallic Lifesaving 
Car). Η εφεύρεση του Joseph Francis, που 
έσωσε χιλιάδες ναυαγούς τον 19ο αιώνα

68  Ναυτική Επιθεώρηση | ΤΕΎΧΟΣ 602-ΤΟΜΟΣ 178



69  Ναυτική Επιθεώρηση | ΤΕΎΧΟΣ 602-ΤΟΜΟΣ 178

λογαριασμό της κυβερνήσεως κατά τον πόλεμο 
του 1812. Προικισμένος με ανήσυχο πνεύμα, 
διάθεση, κοφτερό μυαλό και βρίσκοντας προ-
σοδοφόρο έδαφος, δεν αποτέλεσε έκπληξη το 
γεγονός ότι σε ηλικία μόλις 11 ετών κατασκεύα-
σε μια μικρή λέμβο, στην οποία τοποθέτησε φελ-
λό εφαρμοσμένο με το ξύλο, στην πλώρη και 
στη πρύμνη, για περισσότερη πλευστότητα2 ! Με 
το πέρασμα του χρόνου κατανόησε την ανάγκη 
δημιουργίας ελαφρύτερων λέμβων, όπως εξάλ-
λου προτιμούσαν και οι διασώστες των τοπικών 
ναυαγοσωστικών σταθμών. Αντιλήφθηκε όμως 
ότι στις αμερικανικές λέμβους όσο μειωνόταν το 
βάρος τους, τόσο ελαττωνόταν η αντοχή τους. 
Έπρεπε λοιπόν να σχεδιαστεί μια κατασκευή 
τέτοια ώστε να ανταποκριθεί στην απαίτηση 
ισορροπίας μεταξύ της ελαχιστοποιήσεως του 
βάρους και της αυξήσεως της αντοχής. Αυτό 
τον ώθησε στην ναυπήγηση λέμβου με διαμορ-
φωμένα ελάσματα από γαλβανισμένο σίδερο. 
Τοποθέτησε επίσης αεροκιβώτια σε πλώρη και 
πρύμνη έτσι ώστε σε περίπτωση ανατροπής να 
ανορθούται η λέμβος αυτομάτως3. Η μεταλλική 
σωστική λέμβος του Francis (metallic lifeboat 
ή surfboat ή Francis type) δεν βρήκε αρχικώς 
θερμή υποδοχή στην Αμερική αλλά ήταν επιτυ-
χής σε Πρωσσία, Γερμανία, Γαλλία, Καναδά, Πορ-
τογαλία και αλλού. Η μεταλλική σωστική λέμβος 
ολοένα και αναβαθμιζόταν και ο Francis δημι-
ουργούσε μέσω της δικής του εταιρίας Novelty 
Iron Works στο Brooklyn μια σειρά από καινοτό-
μα σωστικά μέσα. 

Η εφεύρεση του Μεταλλικού Σωστικού Οχή-
ματος ήταν αποτέλεσμα μακράς σειράς κατα-
σκευών και πειραμάτων, οι οποίες ξεκίνησαν 
από το 1812, όπως: The Anchor Life-launch, 
the reverse bottom Life-Boat, The Life Screw-
boat, The Life Whale-boat, The corrugated 
metallic Life and Surf-boat. Είναι διεθνώς ανα-
γνωρισμένο ότι ο Joseph Francis ήταν εφευρέ-
της 24 μέσων διασώσεως, τα οποία έσωσαν 
με επιτυχία ανθρώπινες ζωές σε Ευρώπη και 
Αμερική4 . 

2 Pont, James L., History of Lifesaving Αppliances…, New 
York, E.D. Slater, 1885, σελ. 5.

3 Όπ. παρ. σελ. 167.
4 Οπ. παρ. σελ. 38.

Απεβίωσε στις 10 Μαΐου του 1893 σε ηλι-
κία 92 ετών στο Otsego Lake, New York. 

Περιγραφή και λειτουργία του Μεταλ-
λικού Σωστικού Οχήματος
Το Μεταλλικό Σωστικό Όχημα  (σ.σ. εις το εξής 
ΜΣΟ), σχεδιάστηκε με σκοπό την διάσωση επι-
βαινόντων ενός πλοίου, το οποίο προσάραξε/
ναυάγησε κοντά σε ακτή, υπό δυσμενείς και-
ρικές συνθήκες, ενώ η ύπαρξη κυματωγής5  ή 
αβαθών και υφάλων δεν επιτρέπουν την προ-
σέγγιση μονάδων επιφανείας για την παραλαβή 
των επιβαινόντων και την αποβίβασή τους στην 
ξηρά. 

Το ΜΣΟ ήταν υδατοστεγές και το σχήμα 
του παρέπεμπε σε κάψουλα. Κατασκευάστηκε 
από αυλακωτό γαλβανισμένο μέταλλο (χαλκός 
ή σίδηρος) και ήταν κλειστού τύπου, δηλαδή 
η γάστρα και η οροφή του ήσαν κλεισμένες. 
Προς το μέσον και στην κορυφή έφερε άνοιγ-
μα, μια θυρίδα, για την επιβίβαση/αποβίβαση, 
η οποία, εν συνεχεία βίδωνε ώστε να κλείνει 
ερμητικώς. Στο εσωτερικό δεν υπήρχε φως ού-
τε καν παράθυρο για εξαερισμό. Ο αέρας του 
οχήματος επαρκούσε για τους επιβάτες για ένα 
τέταρτο της ώρας και η χρονική διάρκεια για 
την μεταφορά των επιβατών δεν ξεπερνούσε 
τα 2-3 λεπτά6 . Είχε αρχικώς χωρητικότητα 4-5 
ατόμων, τα οποία τοποθετούνταν υπτίως7. Ας 
επικεντρωθούμε τώρα στον τρόπο λειτουργίας 
του ΜΣΟ.

Για την μετακίνηση και μεταφορά του απαιτεί-
το προηγουμένως η εγκατάσταση επικοινωνίας 
(αερογέφυρας) μεταξύ του κινδυνεύοντος πλοίου 

5 κυματωγή, η. (κῦμα + ἄγνυμι) η σειρά των κυμάτων που 
θραύονται σ’ έναν αιγιαλό βραχύ και αβαθή. Σε αυτά η τα-
χύτητα τους μειώνεται, ενώ τα επόμενα που τα ακολουθούν 
προερχόμενα από βαθύτερα νερά, τείνουν να τα φθάσουν. 
Κατ’ αυτόν τον τρόπο το μήκος του κύματος ελαττώνεται 
ενώ το ύψος αυξάνεται και το κοίλωμα του που βρίσκεται 
κοντά στον βυθό, κινείται αργότερα από την κορυφή. Αποτέ-
λεσμα, η κορυφή να κινείται γρηγορότερα και να κρημνίζε-
ται από μεγαλύτερο ύψος. Κ. Ε. Ιωαννίδου, Λεξικό Αρχαίων 
Ελληνικών Ναυτικών Όρων, Αθήνα, Historical Quest, 2014, 
Α. Ε. Δημαράκη, Αρμενιστής, Βουλιαγμένη 1995, σελ. 235.

6 Harper’s New Monthly Magazine No XIV, July, 1851, vol. III, 
σελ. 162.

7 Αργότερα κατά τις βελτιώσεις της σωστικής συσκευής, τα 
άτομα αυξήθηκαν σε έξι με επτά, ενώ μπορούσαν πλέον να 
τοποθετούνται σε στάση καθίσματος. Harper’s New Monthly 
Magazine No XIV, July, 1851, vol. III, σελ. 162.



και της ακτής. Τα ειδοποιηθέντα σπεύδοντα μέλη 
της μονάδος διάσωσης πλοίων του πλησιεστέρου 
ναυαγοσωστικού σταθμού (σ.σ. Ο οποίος βρισκό-
ταν εγγύς της γεωγραφικής περιοχής του συμ-
βάντος), εκτόξευαν με τη βοήθεια ορμιδοβόλου 
συσκευής το ρύμα8 (χονδρό σχοινί,) από την ακτή 
προς το πλοίο. Η μία άκρη του ρύματος προσεδέ-
νετο επάνω στο πλοίο σε κάποιο σταθερό σημείο 
π.χ. στον  ιστό9. Η άλλη άκρη σε κάποιο σταθερό 
σημείο επί της ακτής. Εν συνεχεία εκτόξευαν και 
δεύτερο σχοινί. Η μία άκρη δενόταν σε χαμηλό-
τερο ύψος από το πρώτο, επί του πλοίου και η 
άλλη στην μίαν άκρη του οχήματος (π.χ. πλώρη), 
ενώ ταυτοχρόνως υπήρχε σχοινί που ήταν δεμέ-
νο στην άλλη άκρη του οχήματος (π.χ. πρύμνη) 
και κατέληγε στην ακτή. Με τη βοήθεια τεσσά-
ρων αλυσίδων και κρίκων αναρτούσαν το ΜΣΟ 
στο πρώτο και υψηλότερο σχοινί (βλέπε εικό-
να). Από τον σταθμό έστελναν το όχημα προς το 

8 Εκ του αρχαίου ελληνικού ρήματος ἐρύω = σύρω, τρα-
βώ. Από το ίδιο ρήμα παράγεται και η λέξη ρυμουλκό (ἐρύω 
+ ἕλκω). Το ρῦμα στην κοινή ναυτική ορολογία λέγεται 
«λαντζάνα» (Ιωαν. Σταματάκου, Λεξικό της Νέας Ελληνικής 
Γλώσσης, Αθήνα, Βιβλιοπρομηθευτική, 1971).

9 Στο ναυάγιο του Ayrshire δέθηκε επάνω στον ιστό. Pont, 
James L., History of Lifesaving Αppliances…, New York, E.D. 
Slater, 1885, σελ. 51.

πλοίο. Εκεί άνοιγαν τη θυρίδα κι επιβιβάζονταν οι 
ναυαγοί. Μετά το πέρας της επιβιβάσεως και του 
τελευταίου, η θυρίδα έκλεινε ερμητικώς. Κατόπιν 
σήματος του πληρώματος του πλοίου, οι άνδρες 
του σταθμού, τραβούσαν μέσω του σχοινιού το 
όχημα προς την ακτή10. Το ΜΣΟ διέσχιζε μια δύ-
σκολη διαδρομή μέσα από κυματωγή ή ισχυρά 
ρεύματα, και σε ορισμένες περιπτώσεις κατά τις 
οποίες το κύμα κάλυπτε πλήρως την επιφάνειά 
του θα φάνταζε στα μάτια μας ως «υποβρύχιο». 
Δίχως άλλους κινδύνους κατάφερνε να οδηγήσει 
τους ναυαγούς ασφαλείς και στεγνούς στην ακτή.

Η «εν σπαργάνοις» ορμιδοβόλος συ-
σκευή
Πολλοί πειραματίστηκαν προσπαθώντας να 
εκτοξεύσουν ρύμα από την ακτή προς το πλοίο ή 
και αντιστρόφως με διάφορες μεθόδους όπως, 
πιστόλια, ρουκέτες ή κανόνια. Αντικειμενικός 
σκοπός ήταν η δημιουργία μιας αερογέφυρας. 
Ακολούθως στην επομένη φάση μέσω ενός 
ατομικού σωσιβίου φορείου/αρτάνης εκτελείτο 
η μεταφορά των επιβαινόντων (σ.σ. διαδικασία 
έκαστος τη φορά) στην ακτή. Το πρώτο καταγε-

10   Pont, James L., History of Lifesaving…, όπως παρ. σελ. 39.

Το Μεταλλικό Σωστικό Όχημα του Joseph Francis. ΦΩΤΟ: Pont, James L., History of Lifesaving Appliances…, New 
York, E.D. Slater, 1885, σελ. 44.
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γραμμένο πείραμα επιχειρησιακής χρήσεως ορ-
μιδοβόλου συσκευής έλαβε χώρα στην Αγγλία, 
στις 29 Αυγούστου του 1791, στο Royal Arsenal 
στο Woolwich.  Εφευρέτης ήταν o επιλοχίας John 
Bell, του Βασιλικού Πυροβολικού (Royal Artillery), 
ο οποίος παρουσίασε τη συσκευή του με επιτυ-
χία έχοντας εκτοξεύσει ρύμα σε απόσταση 365 
μέτρων. Ο Bell έλαβε το χρηματικό ποσό των 50 
γκινεών και προήχθη στον βαθμό του Ύπολοχα-
γού! Ωστόσο η συσκευή του δεν χρησιμοποιήθηκε 
ούτε βελτιώθηκε εξαιτίας του θανάτου του Bell 
λίγο μετά από την αποπεράτωση των δοκιμών11.
Την ορμιδοβόλο συσκευή του Bell βελτίωσε ο 
Λοχαγός George William Manby, ο οποίος αρ-
γότερα εφηύρε τον πρώτο φορητό πυροσβεστή-
ρα και μαζί με τον Sir William Hillary έγιναν οι 
ιδρυτές του National Shipwreck Institution στη 
Μεγάλη Βρετανία. Ο Manby είχε δείξει το ενδια-
φέρον του από νεαρή ηλικία για τις συσκευές που 
εκτοξεύουν σχοινί. Ήταν μόλις 15 ετών όταν το 
1780 εκτόξευσε σχοινί προς την τοπική εκκλησία 

11 Repertory of the Arts for 1808, vol. xiii, 318 στο Lt. D.A. 
Lyle, Report on Lifesaving Apparatus: Guns, Projectiles etc, 
Ordnance Department, US Army, 1879, σελ. 292. Καθώς 
και στο Clayton Evans, Rescue At Sea, σελ. 50. 

με αποτέλεσμα να σπάσει ένα παράθυρό της12. 
Αργότερα κατετάγη στο Βασιλικό Πυροβολικό. 
Ο Manby παρουσίασε κατά καιρούς μια σειρά 
από ορμιδοβόλους συσκευές (πιστόλια, κανόνια 
κλπ) προσπαθώντας να εστιάσει στην μείωση 
του βάρους και στην ευκολία μεταφοράς τους. 
Η πρώτη δοκιμή όπλου εκτοξεύσεως σχοινιού 
σε πραγματικές συνθήκες πραγματοποιήθηκε σε 
συνεργασία με το Suffolk Humane Society στις 
12 Φεβρουαρίου του 1808, όταν επτά άνθρωποι 
διασώθηκαν από τη σκούνα Elizabeth, η οποία 
ναυάγησε έξω από την παραλία Yarmouth στο 
Norfolk. Μετά από την επιτυχία αυτή το Suffolk 
Humane Society αποδέχτηκε το όπλο, το οποίο 
ονόμασε «Wreck Gun» (όπλο ναυαγίου), κι έκανε 
παγκοσμίως γνωστό το Yarmouth ως τον πρώτο 
Ναυαγοσωστικό Σταθμό του κόσμου όπου εγκαι-
νιάστηκε το «Wreck Gun»13. Από τότε δεν έπαψε 
ο Manby να πειραματίζεται και με άλλες εφευρέ-
σεις για τον ίδιο σκοπό. Κατά το 1814 περίπου 
45 συσκευές χρησιμοποιήθηκαν στη χώρα και 
κατά την επόμενη δεκαετία λέγεται ότι διέσωσε 
περισσότερες από 200 ψυχές. Το 1823 ο Manby 

12 Clayton Evans, Rescue At Sea, όπ. παρ. σελ. 50. 
13 Clayton Evans, Rescue At Sea, όπ. παρ. σελ. 50. 

Χρήση της ορμιδοβόλου συσκευής του Manby. National Maritime,  Museum,Greenwich, LondonΖωγράφος: Nicholas 
Pocock (1740–1821).



βραβεύτηκε από το Royal Human Society με το 
χρηματικό ποσό των 2.000 λιρών, ενώ όπλα/
συσκευές του αγοράστηκαν από την Πορτογαλία, 
την Ισπανία και τις Η.Π.Α14. Αργότερα η εμφάνιση 
ορμιδοβόλων συσκευών με ρουκέτες και άλλα 
όπλα αναπτύχθηκαν ταχύτατα στη Γαλλία και στις 
Η.Π.Α. Το ορμιδοβόλο όπλο των Robert P. Parrott 
και του Λοχαγού Douglas Ottinger του Revenue 
Marine, New York, φαίνεται ότι πήρε τη σκυτάλη 
μετά τις επιτυχίες του Manby. Είχε εμβέλεια πε-
ρί τα 365 μέτρα και φαίνεται ότι αξιοποιήθηκε 
στα τέλη του 1840 σε χρήση από τους ναυαγο-
σωστικούς σταθμούς του New Jersey. Αργότε-
ρα, το 1877, παραγγέλθηκαν 25 τέτοια όπλα 
από το Superintendent Summer Kimball για το 
United States Life-Saving Service. Μολαταύτα 
δεν υπήρξε πολύ αγαπητό στους ναυαγοσώστες 
λόγω των κινδύνων που ενέσκηπταν από τη βί-
αιη οπισθοδρόμηση (κλώτσημα) του όπλου. Σε 

14 Όπ. παρ. 

κάποια πηγή15  αναφέρεται ότι το όπλο Parrott 
χρησιμοποιήθηκε μαζί με το Μεταλλικό Σωστικό 
Όχημα του Josef Francis κατά τη διάσωση των 
ναυαγών του Ayrshire το 185016 .

Το Μεταλλικό Σωστικό Όχημα σε δράση
Απορίας άξιον αποτελεί το γεγονός ότι δεν προ-
ηγήθηκε ο επιβεβλημένος δοκιμαστικός έλεγχος 
για την ικανότητα/αξιοπιστία του ΜΣΟ. Ενδεχομέ-
νως η ανεξήγητη αυτή παρατυπία να οφείλεται 
στο γεγονός ότι συχνά οι αιφνίδιες καταστάσεις 
κινδύνου δημιουργούν την ανάγκη αμέσου χρή-
σεως κάποιου νεωτερισμού, ιδιαιτέρως δε όταν 
οι υπάρχουσες συσκευές δεν μπορούν να χρη-
σιμοποιηθούν.  Το υδατοστεγές σωστικό όχημα 
χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά αμέσως κατά 
το δυστύχημα του πλοίου Ayrshire, που συνέβη 

15 Lt. D.A. Lyle, Report on Lifesaving Apparatus: Guns, 
Projectiles etc, σελ. 303. 

16 Clayton Evans, Rescue At Sea, σελ. 51 

Ο πρώτος τύπος του ΜΣΟ. ΦΩΤΟ: Harper’s New onthly 
Magazine No XIV, July, 1851, vol. III, σελ 162. Επεξερ-
γασία από την συγγραφέα.

Ο αναβαθμισμένος τύπους του ΜΣΟ που ακολούθησε αργό-
τερα. ΦΩΤΟ:  arper’s New Monthly Magazine No XIV, July, 
1851, vol. III, σελ 163. Επεξεργασία από την συγγραφέα.
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στις 12 Ιανουαρίου του 1850 έξω από το New 
Jersey στο Squan Beach σήμερα γνωστό ως 
Manasquan. Άνδρες του ναυαγοσωστικού σταθ-
μού με επικεφαλής τον επιστάτη William Carles 
Maxson, εκτόξευσαν σχοινί από την ακτή προς 
το πλοίο. Το ΜΣΟ κινήθηκε για την πρώτη του 
επιχειρησιακή αποστολή. Παρέλαβε τους πρώ-
τους τέσσερεις επιβάτες και μέσα σε τρία μόλις 
λεπτά τους μετέφερε στην ακτή. Η διαδικασία 
επανελήφθη με επιτυχία μέχρι τη στιγμή όπου 
μεταφέρθηκαν με ασφάλεια και οι υπόλοιποι. 
Από τους 201 επιβαίνοντες, άνδρες, γυναίκες και 
παιδιά, διασώθηκαν όλοι πλην ενός. Ο επιβάτης 
με το επώνυμο Bell αρνήθηκε να υπακούσει στις 
οδηγίες του πληρώματος και προτίμησε τη στιγ-
μή που το ΜΣΟ ξεκίνησε, να πηδήξει επάνω στην 
οροφή του καθήμενος ιππαστί. Το αποτέλεσμα 
ήταν να παρασυρθεί από τη δύναμη των κυμά-
των και να πνιγεί17 .

Σε επιστολή18 του Επόπτου Ναυαγίων Thomas 
Bond προς τον Walter R. Jones αναφέρεται ότι 

17 Pont, James L., History of Lifesaving…, σελ. 51. 
18 The Life-saving Benevoled Association of New York, 1853, 

(ανατ. 1883) σσ. 57-60. 

το ΜΣΟ διέσωσε και τους 290 επιβαίνοντες του 
πλοίου Georgia, που ναυάγησε την Παρασκευή 
3 Δεκεμβρίου του 1853, στο Long Island Beach, 
Little Egg Harbor, New Jersey. Παρόμοια επιστο-
λή19  εστάλη και στον εφευρέτη Joseph Francis 
περιγράφοντας το περιστατικό του ναυαγίου και 
τον τρόπο επιτυχούς χρησιμοποιήσεως του ΜΣΟ. 
Στις 13 Ιανουαρίου 1853, διασώθηκαν 234 
άτομα μέσω λέμβων αλλά και του ΜΣΟ κατά τη 
προσάραξη του πλοίου Cornelius Grinnell στο 
Manasquan20. Τρείς μήνες αργότερα, τον Απρί-
λιο του ιδίου έτους, 300 επιβάτες και πλήρωμα 
του πλοίου Seaduck διασώθηκαν από το διάσημο 
πλέον όχημα του Joseph Francis, στο Long Beach 
Station, New Jersey21.

Στις 22 Οκτωβρίου 1853, μεταφέρθηκαν 
σώα στην ακτή 100 άτομα από το πλοίο Western 
World που ναυάγησε κοντά στο Spring Lake λίγα 
μίλια βορείως του Manasquan.  

19  Pont, James L., History of Lifesaving… σελ. 39. 
20 Robert F. Bennett, Susan Leigh Bennett and Timothy R. 

Dring, The Deadly Shipwrecks of the Powhattan & New Era 
on the Jersey Ashore, The History Press, 2015, σελ. 95. 

21 The New York Life Saving Benevolent Association, σσ. 111-
113. 

Το ναυάγιο του μπάρκου  Adonis. Harper’s Weekly, vol. III-No. 117, New York, Saturday, March 26, 1859, σελ. 192



Στις 12 Ιανουαρίου του 1854 και οι 100 επι-
βάτες του πλοίου Chaunsey Jerome Jr έφθασαν 
ασφαλείς στο  Long Branch μέσω σωστικών λεμ-
βών και του ΜΣΟ. 

Στις 17 Απριλίου του 1854 το πλοίο 
Underwriter ναυάγησε κοντά στο Mantoloking 
στο Squan Beach. Από τους 650 επιβαίνοντες οι 
500 σώθηκαν από το ΜΣΟ και οι υπόλοιποι με 
άλλο μέσο22. Επιτυχή χρήση του οχήματος του 
Joseph Francis, έγινε και στο ναυάγιο της σκού-
νας Hartzel στη λίμνη Michigan το 188023.

Θα πρέπει ωστόσο να ληφθεί υπόψη ότι, πέρα 
από τις επιτυχίες που σημείωσε το ΜΣΟ υπήρχαν 
και κάποιες περιπτώσεις κατά τις οποίες κάποιο 
ατυχές περιστατικό εμπόδιζε τη χρήση του. Ως πα-
ράδειγμα, θα αναφερθούμε στο μπάρκο Adonis, 
το οποίο ναυάγησε έξω από το Long Beach στις 
7 Μαρτίου του 1859. Αρχικώς, η διάσωση των 
ναυαγών έβαινε καλώς. Το ΜΣΟ μετέφερε τους 

22 Bennett, The Deadly Shipwrecks… σελ. 95. 
23 Clayton Evans, Rescue At Sea, σελ. 53. 

πρώτους πέντε επιβαίνοντες στην ακτή. Όταν 
όμως ξεκίνησε τη μεταφορά του δευτέρου φορ-
τίου με έξι επιβαίνοντες, κι ευρισκόμενο σχεδόν 
στη μέση της διαδρομής, έσπασε ο γόμφος(τζα-
βέτα) με τον κρίκο στην άκρη του οχήματος, μέσα 
από τον οποίο είχε περάσει και δεθεί το σκοινί 
από την ακτή. Το σχοινί λύθηκε και το όχημα έπε-
σε στο νερό. Οι κάτοικοι, που είχαν μαζευτεί εκεί, 
κοιτούσαν με αγωνία το όχημα να παρασύρεται 
έρμαιο από το κύμα, και να ανεβοκατεβαίνει κι 
αισθάνονταν ανήμποροι να συνεισφέρουν τη πα-
ραμικρή βοήθεια. Οι άνθρωποι θα πνίγονταν, εάν 
δεν προθυμοποιείτο ο Josef West και το πλήρω-
μά του από το Ναυαγοσωστικό Σταθμό, οι οποίοι 
αψηφώντας την ισχυρή κυματωγή, κατόρθωσαν 
και έσπρωξαν το ΜΣΟ, προς την ακτή, σώζοντας 
με αυτόν τον τρόπο τους επιβαίνοντες24.  

Αντί επιλόγου
Η επιτυχής χρήση του ΜΣΟ διαδόθηκε ευρέως 
σε Αμερική και Ευρώπη. Σωστικοί Σταθμοί, εται-
ρίες, οργανισμοί, φρόντισαν να προμηθευθούν το 
σωτήριο εκείνο μέσο που σε δύσκολες συνθήκες 
μπορούσε να μεταφέρει τους ναυαγούς σώους 
και στεγνούς στην ακτή, όταν οι σωστικές λέμβοι 
(ανοιχτού τύπου) αδυνατούσαν. Μεταξύ άλλων, 
φαίνεται ότι το Instituto de Socorros a Naufragos 
of Portugal υπήρξε το πρώτο στην Ευρώπη  που 
αγόρασε το όχημα το 185225. 

Το ΜΣΟ χρησιμοποιήθηκε ευρέως για τη διά-
σωση των ναυαγών από το United States Life-
Saving Service μέχρι το 1899 και σε κάποιος 
σταθμούς μέχρι και το 1940.

Ύπολογίζεται ότι στο χρονικό διάστημα μετα-
ξύ 1850 και 1853, διασώθηκαν περί τις 2.150 
ανθρώπινες ζωές καθώς και πολύτιμο φορτίο 
μόνο στις ακτές του New York Harbor μέσω της 
χρήσεως του συγκεκριμένου υδατοστεγούς σω-
στικού οχήματος26.

Το Μεταλλικό Σωστικό Όχημα που πρωταγω-

24 Harper’s Weekly, vol. III-No. 117, New York, Saturday, 
March 26, 1859, σελ. 192. 

25 Gomes, Luisa Costa & Fialho, and Gabriel Lobo, Lifeboats, 
100 years of the Instituto de Socorros a Naufragos, 
Lisbon, Quetzal Editores, 1992, σελ. 88. 

26 Quigley, A lifetime of Inventing Marine Lifesaving Apparatus, 
15 στο Clayton Evans, Rescue At Sea, London, Conway 
Maritime Press, 2003, σελ. 53. 

Ο Βρετανός εφευρέτης George William Manby (1765–1854). 
Ελαιογραφία του John Philip Davis 1818.Norfolk Museums 
Service, Accession number NWHCM: 1831.80.1 : F
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νίστησε στο ναυάγιο του Ayrshire δωρίθηκε στο 
Smithsonian Institution από τον ίδιο τον Joseph 
Francis το 1885 και αποτελεί σήμερα ένα από τα 
ωραιότατα εκθέματα του Ινστιτούτου θυμίζοντας 
στους επισκέπτες την πολύτιμη Ιστορία του.
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Μελετώντας τον χάρτη της Μέσης Ανατολής 
θα χρειαστεί μια δεύτερη ματιά για να εστιάσου-
με σε μια μικρή παράκτια περιοχή της Ανατολικής 
Μεσογείου η οποία συνορεύει βόρεια και ανατο-
λικά με την Συρία και στο νότο με το Ισραήλ. Η 
περιοχή αυτή είναι ο Λίβανος. Η κοινωνική του 
δομή, η γεωγραφική του θέση και η δυναμική 
που αναπτύσσεται στο εσωτερικό του καθιστούν 
αυτή την μικρή σε έκταση χώρα κρίσιμο παράγο-
ντα για τις εξελίξεις στην Μέση Ανατολή και την 
Ανατολική Μεσόγειο. Σε αυτή την περιοχή συνυ-
πάρχουν μουσουλμάνοι και χριστιανοί όλων των 
δογμάτων. Παράλληλα, στην συγκριμένη περιοχή 
όλες οι αντίπαλες δυνάμεις της Μέσης Ανατολής 
αλλά και σχεδόν όλες οι Μεγάλες Δυνάμεις με 
κάποιο τρόπο επεμβαίνουν και επηρεάζουν τη δι-
αμορφούμενη κατάσταση. Όπως αντιλαμβάνεται 
κάποιος εύκολα, η δυναμική μεταξύ όλων αυτών 
των παραγόντων που προαναφέραμε, η ειρηνική 
ή όχι συνύπαρξη τους και ο βαθμός  της επιρρο-
ής των μεγάλων δυνάμεων στα εσωτερικά του 
Λιβάνου τον καθιστούν ένα καθρέπτη των συνο-
λικών εξελίξεων την Μέση Ανατολή. Για πολλούς 

μελετητές οποιανδήποτε εξέλιξη στον Λίβανο – 
ειδικά αυτή την περίοδο με την παραίτηση του 
Λιβανέζου Πρωθυπουργού Χαρίρι και εν συνε-
χεία την ανάκληση της – θα δώσει και το στίγμα 
το περαιτέρω γεγονότων στην γειτονιά μας λόγω 
των αλυσιδωτών αντιδράσεων που θα προκλη-
θούν από την έστω και στο ελάχιστο διατάραξη 
του υφιστάμενου status quo ante.

Η ανάλυση και κατανόηση αυτής της δυναμι-
κής είναι σχεδόν αυταπόδεικτης σημασίας για τα 
οικονομικά, γεωπολιτικά και στρατηγικά συμφέ-
ροντα του Ελληνισμού αλλά και την διαμόρφωση 
των νέων ισορροπιών τα επόμενα χρόνια. 

Τα δύσκολα χρόνια
Ο εμφύλιος πόλεμος στον Λίβανο ξεκίνησε το 
1975 και κράτησε περίπου 15 χρόνια. Εκτός από 
τις βαριές απώλειες σε ανθρώπινο δυναμικό και 
υποδομές1 το πιο τραυματικό του αποτέλεσμα 

1 Εκτιμάται ότι κατά τον εμφύλιο του Λιβάνου έχασαν την 
ζωή τους 100.000 άνθρωποι, 900.000 αναγκάστηκαν να 
εγκαταλείψουν τις εστίες τους και 250.000 να διαφύγουν 
πρόσφυγες στην Ευρώπη, Αμερική και Αυστραλία.

Του Εμμανουήλ Μουρτζάκη, Πλωτάρχη ΠΝ , JOC/NOC D.OFFICER-UNIFIL HQ Νακούρα/Λίβανος

Λίβανος, ο Καθρέπτης της Μέσης 
Ανατολής
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ήταν ο πλήρης διαχωρισμός των κατοίκων του 
Λιβάνου με βάση το θρήσκευμα. Οι μικτές περιο-
χές έγιναν παρελθόν ενώ έκαναν την εμφάνιση 
τους παραστρατιωτικές οργανώσεις οι οποίες 
λειτουργούσαν ως «κράτος εν κράτη», όπως οι 
Χριστιανοί Φαλαγγίτες, ο οργάνωση Αμάλ κ.α. Το 
1976 η Συρία εισέβαλλε χρησιμοποιώντας ως 
αφορμή την προστασία των χριστιανικών κοινο-
τήτων πιέζοντας ταυτόχρονα τους Παλαιστινίους 
προς το νότο. Οι τελευταίοι μη αποδεχόμενοι 
την κατάπαυση του πυρός του 1948 συνέχιζαν 
να εξαπολύουν επιθέσεις στο βόρειο Ισραήλ το 
οποίο αντέδρασε με εισβολή το 1978 και το 1982 
η οποία εξελίχτηκε σε κατοχή ως το 20002. Ο εμ-
φύλιος πόλεμος τελείωσε το 1990 με την υπο-
γραφή της συνθήκης Taif3 η οποία αναγνώριζε 
περισσότερα δικαιώματα στους μουσουλμάνους. 
Παράλληλα, το 2005 έληξε η Συριακή παρουσία 
στο Λίβανο με την «επανάσταση των Κέδρων» 
και την απόσυρση των συριακών στρατευμάτων.

Παρά τις αρχικές προσδοκίες για ειρήνη στην 
περιοχή η κατάσταση επιδεινώθηκε το 2006 εξαι-
τίας ενός τυχαίου γεγονότος.  Αυτό το γεγονός 
προκάλεσε την άμεση και ισχυρή απάντηση του 
Ισραήλ με χερσαίες και αεροπορικές επιχειρήσεις 
μεγάλης κλίμακας εναντίον της Χεζμπολλάχ. Πα-
ρά όμως την συντριπτική υπεροχή του Ισραήλ σε 
μέσα και υλικά η οργάνωση αποδείχτηκε πολύ 
σκληρός και ικανός αντίπαλος. Χρησιμοποιώντας 
κλασσικές μορφές ανταρτοπόλεμου, ασφαλείς 
επικοινωνίες και έχοντας την υποστήριξη του ντό-

2 Τον Ιούνιο του 1982 ισχυρότατες ισραηλινές δυνάμεις ει-
σέβαλαν στον Λίβανο και προέλασαν ως τη Βηρυτό. τ Μετά 
από παρέμβαση των ΗΠΑ, συμφωνήθηκε ο τερματισμός των 
ισραηλινών βομβαρδισμών και η εκκένωση της Βηρυτού 
και συνολικά του Λιβάνου από τις δυνάμεις της PLO. Ωστό-
σο, η κατάσταση παρέμενε έκρυθμη, καθώς η τάξη στον 
Λίβανο ήταν αδύνατο να αποκατασταθεί και οι Ισραηλινοί 
εκτιμούσαν ότι αριθμός Παλαιστίνιων μαχητών παρέμεναν 
κρυμμένοι σε προσφυγικούς καταυλισμούς. Έτσι, όταν τον 
Σεπτέμβριο του 1982 δολοφονήθηκε από μουσουλμάνους 
εξτρεμιστές ο νεοεκλεγείς πρόεδρος του Λιβάνου (που ήταν 
Χριστιανός και φίλα προσκείμενος στο Ισραήλ), οι Ισραηλινοί 
επέτρεψαν σε λιβανέζικες χριστιανικές παραστρατιωτικές 
δυνάμεις, τους Φαλαγγίτες, να προχωρήσουν σε αιματηρά 
αντίποινα εισβάλλοντας σε παλαιστινιακούς προσφυγικούς 
καταυλισμούς (γεγονότα που έμειναν γνωστά ως οι σφαγές 
της Σάμπρα και Σατίλα). Γενικότερα, ο πόλεμος του Λιβάνου 
(ή πέμπτος αραβοϊσραηλινός πόλεμος) αποδείχθηκε πύρρει-
ος νίκη – στην καλύτερη περίπτωση – για το Ισραήλ.

3 Πήρε το όνομα της από την πόλη Taif της Σαουδικής Αραβίας 
όπου έλαβαν χώρα οι διαπραγματεύσεις.

πιου πληθυσμού έφερε τις ΙΕΔ4 σε αρκετά δύσκο-
λη θέση. Τελικά, στις 14 Αυγούστου 2006 με την 
ψήφιση του 17015 ψηφίσματος του Συμβουλίου 
Ασφαλείας του ΟΗΕ κηρύχθηκε ανακωχή η οποία 
ισχύει μέχρι σήμερα. 

Μία ειρήνη και ένας πόλεμος
Μετά τον πόλεμο του 2006 ακολούθησε ένα διά-
στημα σχεδόν δέκα χρόνων σχετικής ηρεμίας στο 
νότιο Λίβανο. Η κατάσταση αυτή έχει δώσει την 
δυνατότητα για βελτίωση των συνθηκών ζωής 
των κατοίκων και για οικιστική ανάπτυξη παρά τα 
συνεχή προβλήματα σε βασικές υποδομές ύδρευ-
σης, αποχέτευσης και ηλεκτροδότησης. Την ίδια 
ώρα όμως ένας νέος πόλεμος εμφανίστηκε στην 
περιοχή με τον συριακό εμφύλιο να μπαίνει δυ-
ναμικά στο προσκήνιο επηρεάζοντας άμεσα τον 
Λίβανο και τις εσωτερικές του ισορροπίες6 αλλά 
και την γενικότερη δυναμική της περιοχής. Αν και 
αρχικά ειρηνικές, οι διαδηλώσεις εναντίον του 
Συριακού καθεστώτος εξελίχθηκαν σε κανονική 
εξέγερση εντός πολύ μικρού χρονικού διαστήμα-
τος. Δύο βασικές ομάδες δημιουργήθηκαν ξεκι-
νώντας έναν αγώνα μέχρι 

τελικής πτώσεως μεταξύ τους. Από την μία 
πλευρά, η Σουνιτική – κυρίως – αντίσταση με την 
συνδρομή τζιχαντιστών από όλο σχεδόν τον κό-
σμο, η οποία είχε την υποστήριξη του Κατάρ, της 
Σαουδικής Αραβίας, της Τουρκίας, της Γαλλίας και 
των ΗΠΑ. Από την άλλη πλευρά οι πιστές στο κα-
θεστώς δυνάμεις με την υποστήριξη της Ρωσίας, 
της Κίνας, του Ιράν, της Χεζμπολλάχ του Λιβάνου 
και των Σιιτών του Ιράκ. Τελικώς, μια εξέγερση 
που ξεκίνησε για περισσότερα δικαιώματα και 
ελευθερίες του Συριακού λαού κατέληξε πόλε-
μος φατριών, εθνοτήτων και κυρίως θρησκευτι-
κός μεταξύ Σιιτών - Σουνιτών και των συμμάχων 
τους. 

4 Οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις (Israel Defence Forces, 
IDF, κοινώς γνωστές στο Ισραήλ με το ακρωνύμιο, Τζαχάλ), 
είναι οι ένοπλες δυνάμεις του κράτους του Ισραήλ. Αποτε-
λούνται από το Στρατό Ξηράς, το Πολεμικό Ναυτικό και την 
Πολεμική Αεροπορία

5  https://www.un.org/press/en/2006/sc8808.doc.html
6 Σύμφωνα με συντηρητικές εκτιμήσεις περί το ένα εκατομμύ-

ριο Σύριο πρόσφυγές έχουν καταφύγει στον Λίβανο. http://
english.alarabiya.net/en/News/middle-east/2014/10/18/
Lebanon-sharply-limits-Syrian-refugee-entry-.html



Εικόνα 1: Οι περιοχές προπύργιο της Χεζμπολλάχ στο 
νότιο και ανατολικό Λίβανο σημειωμένες με πράσινο 
χρώμα.7

Ο υπόγειος πόλεμος
Η επιφανειακή ηρεμία στα νότια σύνορα του Λι-
βάνου δεν πρέπει να μας ξεγελά καθώς η διαμά-
χη μεταξύ Ισραήλ και Χεζμπολλάχ  συνεχίζεται 
υπόγεια και αδιάκοπα σε όλα σχεδόν τα επίπεδα. 
Πολλοί μελετητές θεωρούν ότι η σημερινή περί-
οδος είναι  το στάδιο της προετοιμασίας όπου οι 
αντίπαλοι βρίσκονται σε αναμονή μέχρι να ξεσπά-
σει η πραγματική μάχη μεταξύ τους. Ο υπόγειος 
αυτός πόλεμος διεξάγεται με άγνωστους κανόνες 
και είναι κυρίως:

α. Πόλεμος Πληροφοριών (intelligence war-
fare)

β. Πόλεμος των ΜΜΕ (media warfare)
γ. Πόλεμος Ηλεκτρονικός και Δικτυοκεντρικός 

(electronic and cyber warfare)
δ. Πόλεμος Τριβής (attrition warfare)

Ειδικότερα, το Ισραήλ προσπαθεί να διεισδύ-
σει στην Χεζμπολλάχ με κατάλληλους πληροφο-
ριοδότες (human intelligence), επιτηρεί τις εγκα-

7 Republic update.com

ταστάσεις της οργάνωσες με κάθε δυνατό μέσο 
(UAV8, Satellite Intelligence κλπ) αλλά λαμβάνει 
και δραστικά μέτρα όπως βομβαρδισμό εφοδιο-
πομπών από και προς την Συρία και εγκαταστάσε-
ων όποτε και όπου το κρίνει απαραίτητο. Παράλ-
ληλα, ακολουθεί μια επιθετική επικοινωνιακή συ-
μπεριφορά τόσο στα «κλασσικά» ΜΜΕ, στα μέσα 
κοινωνικής δικτύωσης όσο και στις δηλώσεις των 
αξιωματούχων του αυξάνοντας την ψυχολογική 
πίεση εναντίον της Χεζμπολλάχ και των υποστη-
ρικτών της.  Χαρακτηριστικά παραδείγματα του 
τρόπου δράσης  είναι οι παρακάτω ενέργειες:

α. Ύπερπτήση μαχητικών αεροσκαφών με 
υψηλή ταχύτητα και σε πολύ χαμηλό ύψος πάνω 
από κατοικημένες περιοχές όπως οι πόλεις Τύρος 
και Σιδώνα.

β. Εμφανής πτήση σε χαμηλό ύψος και με χα-
μηλή ταχύτητα UAVs πάνω από περιοχές προπύρ-
για της Χεζμπολλάχ.

γ.  Ανακοίνωση δημοσίως της ταυτότητας και 
της οικογενειακής κατάστασης του στρατιωτικού 
διοικητή της Χεζμπολλάχ υπεύθυνου για την νότια 
Συρία και τα υψίπεδα του Γκολάν Abu Ali Sheaito 
γνωστού ως Haj Hashem. Με την δημοσιοποίη-
ση αυτή το Ισραήλ προειδοποίησε ξεκάθαρα ότι 
γνωρίζει με λεπτομέρειες την δομή και την οργά-
νωση της Χεζμπολλάχ ενώ διαθέτει παράλληλα 
ακριβείς πληροφορίες για τα στελέχη της.

Από την αντίθετη πλευρά και η οργάνωση 
χρησιμοποιεί ένα πλέγμα δράσεων ενώ υποστη-
ρίζει σθεναρά τον τοπικό πληθυσμό με πολλές 
μεθόδους διαθέτοντας νοσοκομεία, σχολεία και 
άλλα ιδρύματα δωρεάν στον ντόπιο πληθυσμό. 
Πιο συγκεκριμένα, χρησιμοποιεί:

α. Τηλεοπτικές μεταδόσεις ομιλιών του ηγέτη 
της οργάνωσης Χασσάν Νασράλα μέσω του τη-
λεοπτικού δικτύου Αλ-Μανάρ οι οποίες μεταδίδο-
νται σε εθνική εμβέλεια και στο διαδίκτυο.

β. Διακινεί κάθε είδους προπαγανδιστικό υλι-
κό σε σχολεία και ιδρύματα9 ελεγχόμενα από την 
οργάνωση εντός και εκτός Λιβάνου.

γ. Συντονίζει τα κηρύγματα στα Σιιτικά τεμένη 
ώστε να έχουν κοινή γραμμή.

8  UAV: Unmanned Air Vehicle
9 Η Χεζμπολλάχ εκμεταλλεύεται την έλλειψη υποδομών ειδικά 

στις φτωχές περιοχές του Λιβάνου και με μια σειρά από νο-
σοκομεία, σχολεία και άλλα κοινωνικά ιδρύματα ουσιαστικά 
αποτελεί ένα «κράτος εν κράτη»
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δ. Συνομιλεί με τις Σουνιτικές και τις χριστια-
νικές κοινότητες προβάλλοντας την δημιουργία 
μετώπου εναντίον του «κοινού Σιωνιστικού10 
εχθρού».

ε. Ακολουθεί επιθετική ρητορική απειλώντας 
όχι μόνο τους κατοίκους των βόρειων περιοχών 
του Ισραήλ αλλά και ολόκληρης της χώρας με 
καταστροφή κάνοντας χρήση των πυραύλων που 
διαθέτει στο οπλοστάσιο της.

Διαφορετικοί δρώντες – διαφορετικά 
συμφέροντα
Η ανάλυση της κατάστασης στο Λίβανο και την 
Μέση Ανατολή γενικότερα μόνο μέσα από το πρί-
σμα της αντιπαλότητας Ισραήλ-Ιράν και Ισραήλ- 
Χεζμπολλάχ δεν μπορεί να δώσει πλήρη και ακρι-
βή εικόνα. Η κύρια κατηγοριοποίηση των παρα-

10 Ο Σιωνισμός είναι πολιτικό κίνημα που ξεκίνησε τον 19ο αι-
ώνα με σκοπό τη δημιουργία στην περιοχή της Παλαιστίνης 
ενός νέου εβραϊκού κράτους, που θα συγκέντρωνε όλους 
τους Εβραίους της διασποράς. Το όνομα του προέρχεται από 
τον λόφο της Σιών στην Ιερουσαλήμ. Ο Σιωνισμός έχει τα 
χαρακτηριστικά των εθνικών κινημάτων του 19ου αιώνα.

γόντων που διαμορφώνουν την σημερινή εικόνα 
στο Λίβανο είναι σε εσωτερικούς και εξωτερικούς 
παράγοντες.

α. Εξωτερικοί παράγοντες: το σύνολο των 
Μεγάλων Δυνάμεων εμπλέκεται με τον ένα ή τον 
άλλο τρόπο στην περιοχή. Εδώ θα περιοριστούμε 
στον ρόλο των ΗΠΑ και της Ρωσίας. 

ΗΠΑ. Πριν την εμπλοκή της Ρωσίας στον Συ-
ριακό εμφύλιο οι ΗΠΑ είχαν ως κύριο στόχο την 
εκδίωξη του καθεστώτος Άσσαντ και των συμμά-
χων τους καθώς και το δραστικό περιορισμό της 
Ιρανικής επιρροής σε Λίβανο και Συρία. Για την 
αμερικανική εξωτερική πολιτική η Ιρανική απειλή 
είναι μια από τις πιο σοβαρές προκλήσεις. Η οπτι-
κή της θεωρεί το Ιράν, το Σιτικό κομμάτι του Ιράκ, 
την Συρία και τον Λίβανο ως ένα ενιαίο χώρο ο 
οποίος προσφέρει ακόμα μεγαλύτερο στρατηγικό 
βάθος στο ιρανικό καθεστώς. Παράλληλα, αφε-
νός του δίνει την δυνατότητα πρόσβασης στην 
Μεσόγειο Θάλασσα και στα πολύτιμα Στενά του 
Σουέζ μέσω ενός φιλοιρανικού Λιβάνου, αφε-
τέρου πολλές εναλλακτικές επιχειρησιακές και 

Η Ιρανική διείσδυση στην Μέση Ανατολή σημειωμένη με κίτρινο –πορτοκαλί χρώμα. 



στρατηγικές επιλογές για ανταποδοτικά χτυπή-
ματα εναντίον των ΗΠΑ και των συμμάχων τους 
στην ευρύτερη Μέση Ανατολή σε περίπτωση που 
οι τελευταίες ή το Ισραήλ αποφασίσουν να του 
επιτεθούν.  Όπως διακρίνεται στον παρακάτω 
χάρτη Ιρανικές ή φιλοιρανικές ένοπλες ομάδες 
και πληθυσμοί βρίσκονται και δρουν στο Ιράκ, την 
Συρία, τον Λίβανο, τον Κουβέιτ και την Ύεμένη. 
Συνεπώς το Ιράν διαθέτει μια πληθώρα τακτικών 
και επιχειρησιακών επιλογών. Για τους αμερικα-
νούς η Ιρανική επιρροή και διείσδυση σε αυτές τις 
περιοχές αποτελεί την «ανασύσταση της Περσικής 
Αυτοκρατορίας» κάτω από τον μουσουλμανικό 
μανδύα και ανάδειξη του Ιράν σε περιφερειακό 
ηγεμόνα, όσο ακραία αν ακούγεται η έκφραση 
αυτή. Φυσικά κάτι τέτοιο δεν είναι διατεθειμένοι 
να το επιτρέψουν.

Έτσι κινούνται με γνώμονα τα εξής:
(α) Αποτροπή και περιορισμό της Ιρανικής δι-

είσδυσης στο Λίβανο μέσω της Χεζμπολλάχ.
(β) Συσπείρωση και υποστήριξη των αντί-Σιι-

τικών κοινοτήτων, κυρίως των Σουνιτικών άμεσα 
ή έμμεσα μέσω των Σουνιτικών χωρών του Περ-
σικού Κόλπου.

(γ) Εμπλουτισμό και υποστήριξη του εξοπλι-
σμού και της εκπαίδευσης του Λιβανέζικου στρα-
τού11 ώστε να είναι σε θέση να εκτελεί αντιτρομο-
κρατικές επιχειρήσεις και να μπορέσει να αντιμε-
τωπίσει την Χεζμπολλάχ αν απαιτηθεί στο μέλλον.

(δ) Προσπάθεια αποτροπής διείσδυσης της 
Χεζμπολλάχ στις δυνάμεις ασφαλείας και τις ΛΕΔ 
και αποτροπή συνεργασίας των δύο σε τακτικό 
και επιχειρησιακό επίπεδο ακόμα και σε αντιτρο-
μοκρατικές επιχειρήσεις εναντίον του Ισλαμικού 
Κράτους (ΙΚ)12.

Ρωσία
Από γεωπολιτικής άποψης πρωταρχικός σκοπός 
της Ρωσίας είναι να συστήσει ένα μέτωπο δυνά-
μεων συμμαχικών προς αυτήν και να θεμελιώσει 
την κυρίαρχη θέση της στον Νότιο Καύκασο, την 
Κασπία και στην Κεντρική Ασία, όλες περιοχές 

11 Πρόσφατα παραδόθηκαν στις ΛΕΔ άρματα μάχης Bradley 
και αφή Super Tucano.

12 Το Ισλαμικό Κράτος, αρχικά γνωστό ως (ΙSIS) Ισλαμικό Κρά-
τος του Ιράκ και του Λεβάντε (ο όρος «Λεβάντε» αναφέρεται 
επίσης ως «Ανατολής», «Συρίας» ή «Αλ-Σαμ») είναι μία ενερ-
γή τζιχαντιστική τρομοκρατική οργάνωση του Ιράκ και της 
Συρίας.

που βρίσκονται βόρεια από την Μέση Ανατολή13 
και σε μικρή απόσταση από αυτή.  Παράλληλα, 
δεν μπορεί να επιτρέψει την δημιουργία ενός 
φονταμενταλιστικού μουσουλμανικού κράτους 
κοντά στα σύνορα της. Από πλευράς εθνικής 
ασφάλειας εκτιμάται ότι 2500-3000 μαχητές 
κυρίως από τον Καύκασο14 και την Κεντρική Ασία 
πολεμούν στην Συρία στις τάξεις του Ισλαμικού 
Κράτους (ΙΚ) και οι οποίοι καταφεύγουν στον βό-
ρειο Λίβανο όταν τραυματισθούν ή για ξεκούρα-
ση. Το γεγονός αυτό εγείρει τεράστιες ανησυχίες 
στις Ρωσικές αρχές καθόσον είναι άγνωστο τι θα 
πράξουν όταν επιστρέψουν εμπειροπόλεμοι και 
σκληραγωγημένοι στις πατρίδες τους. Αυτός είναι 
και ο λόγος που οι Ρωσικές δυνάμεις ασφαλείας 
παρακολουθούν στενά του υπόπτους για μελλο-
ντική τρομοκρατική δράση σε Συρία και Λίβανο 
μέσω εκτεταμένου δικτύου παρακολούθησης.

Η Ρωσία ενδιαφέρεται για την προάσπιση των 
συμφερόντων της κυρίως στη Συρία (πολιτικών, 
στρατιωτικών και στρατηγικών) και υπό το πρί-
σμα αυτό υποστηρίζει το Ιράν και την Χεζμπολ-
λάχ ως ένα ακόμα «εργαλείο» στα χέρια της. Ύπό 
τις παραδοχές αυτές δρα και στον Λίβανο. Ακόμα 
και αν η εμπλοκή της δεν ήταν τόσο δυναμική 
δεν θα επέτρεπε την κατάρρευση του Συριακού 
καθεστώτος όπως έγινε στη Λιβύη. Όλες λοιπόν 
οι προσπάθειες της εστιάζονται στην διατήρηση 
του καθεστώτος Άσσαντ ή στην χειρότερη περί-
πτωση στον έλεγχο της διάδοχης κατάστασης με 
τρόπο που δεν θα θίγονται τα Ρωσικά συμφέρο-
ντα. Τέλος, για την Ρωσία η παραθαλάσσια ζώνη 
του Λιβάνου και της Συρίας αποτελεί ζωτικής ση-
μασίας περιοχή καθόσον εκεί βρίσκεται η βάση 
της Ταρτούς μοναδικής στην Ανατολική Μεσόγειο 
(απέχει μόλις 25 χιλιόμετρα από τα σύνορα Συρί-
ας  Λιβάνου). Μέσω της βάσης αυτής διακινείται 
ένας μεγάλος όγκος υλικών και στρατευμάτων 
για τον πόλεμο στην Συρία ενώ πιθανή απαίτη-
ση για εκκένωση των περίπου 100000 κατόχων 
Ρωσικών διαβατηρίων θα γίνει με ασφάλεια μέ-
σω αυτής της.

Παράλληλα, οι τοπικοί δρώντες της περιοχής 
συμβάλλουν στην διαμόρφωση ισορροπιών σε 

13  Russia’s Policy in the Middle East, Dmitri Trenin, A Century 
Foundation Report, www.tcf.org, page 4.

14 Κυρίως Τσετσένοι, Ουζμπέκοι και Τατζίκοι
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συνδυασμό ή αντίθεση με τις δύο υπερδυνάμεις 
που αναφέραμε. Συγκεκριμένα, εκτός φυσικά από 
το Ισραήλ και την στρατηγική του, το Ιράν, η Συρία 
και τέλος η Σαουδική Αραβία ως η μεγαλύτερη 
Σουνιτική χώρα στην περιοχή παίζουν ενεργό 
ρόλο. Η στρατηγική τους έχει σε γενικές γραμμές 
ως εξής:

Ισραήλ. Αποτελεί ίσως τον σημαντικότερο 
τοπικό παράγοντα οποίος επηρεάζει τις εξελίξεις 
στον Λίβανο και σε ολόκληρη την Μέση Ανατολή. 
Μια σειρά ξεχωριστών παραγόντων καθορίζουν 
την στρατηγική του:

α. Γειτνιάζει άμεσα με τον Λίβανο στο βορρά. 
β. Λόγω της μικρής του επιφάνειας και της 

έλλειψης στρατηγικού βάθους είναι εκτεθειμένο 
στις επιθέσεις της Χεζμπολλάχ τόσο οι κατοικη-
μένες του περιοχές όσο και οι κρίσιμες του εγκα-
ταστάσεις όπως μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής 
ενέργειας και πυρηνικά εργοστάσια όπως διακρί-
νεται στην παρακάτω εικόνα.

γ. Η ύπαρξη μεγάλου αριθμού Παλαιστινίων 
στην επικράτεια του περιπλέκει ακόμα  περισσό-
τερο τα ζητήματα ασφαλείας.

δ. Περιβάλλεται ουσιαστικά από εχθρικές χώ-
ρες. Συνολικά το Ισραήλ έχει να αντιμετωπίσει έξι 
μέτωπα. Τον Λίβανο, την Ιορδανία, την Αίγυπτο, 
την Συρία στα υψίπεδα του Γκολάν15, την Λωρίδα 
της Γάζας και την Δυτική Όχθη. Τα μέτωπα της 
Ιορδανίας και της Αιγύπτου είναι ήρεμα μετά από 
τις συμφωνίες που έχουν γίνει με αυτές τι χώρες 
στο παρελθόν, αποτέλεσμα των Αραβοϊσραηλι-
νών πολέμων. Όμως, τα υπόλοιπα είναι δυναμι-
κά και συνεχώς υπό στενή παρακολούθηση και 
επαγρύπνηση.  Έτσι, στον βορρά έχει ουσιαστικά 
δύο μέτωπα που μπορούν κάλλιστα να γίνουν ένα 
ενιαίο στο μέλλον. Δυτικά τον Λίβανο με την Χεζ-
μπολλάχ και ανατολικά την Συρία με τα υψίπεδα 
του Γκολάν. Παράλληλα, στο νότο έχει να αντι-

15 Τα Ύψώματα ή Ύψίπεδα του Γκολάν (Γαυλανίτις στην ελλη-
νιστική και ρωμαϊκή περίοδο), επίσης ονομαζόμενα Γκολάν 
ή Συριακό Γκολάν, είναι περιοχή της Μέσης Ανατολής. Γεω-
γραφικώς, το Γκολάν είναι ένα βασαλτικό οροπέδιο που ορί-
ζεται από τον ποταμό Γιαρμούκ στα νότια, τη Θάλασσα της 
Γαλιλαίας και την κοιλάδα Χούλα στα δυτικά, το όρος Ερμών 
στα βόρεια και το Ουάντι Ρακάντ στα ανατολικά. Τα δύο τρί-
τα του Γκολάν κατέχονται από το Ισραήλ, ενώ το ανατολικό 
τμήμα από τη Συρία, πρώην κάτοχο ολόκληρου του Γκολάν 
(πηγή: wikipedia

μετωπίσει τους Παλαιστινίους της Χαμάς16 στην 
Λωρίδα της Γάζας. Επομένως ο κίνδυνος για την 
ασφάλεια του είναι διπλός. Η στρατηγική του λοι-
πόν είναι ο «διαμελισμός» αυτών των μετώπων 
χωρίς ποτέ να μπορούν να γίνουν ένα ενιαίο και 
ταυτόχρονο.17

Αυτός είναι και ο λόγος που ακολουθεί τις πα-
ρακάτω πρακτικές:

α. Έχει κάνει κατηγορηματικά γνωστό ότι δεν 
θα επιτρέψει την δημιουργία μίας οργάνωσης 
τύπου Χεζμπολλάχ στην Συρία με δραστηριότητα 
στα βόρεια σύνορα του.

β. Έχει προειδοποιήσει τις υπόλοιπες πολιτι-

16 Η Χαμάς «Ισλαμικό Κίνημα Αντίστασης») είναι μία παλαιστι-
νιακή σουνιτική παραστρατιωτική οργάνωση και πολιτικό 
κόμμα που κατέχει σήμερα την πλειοψηφία των εδρών του 
εκλεγμένου νομοθετικού συμβουλίου στην Παλαιστινιακή 
Εθνική Αρχή. 

17 https://www.aipac.org/-/media/publications/comms/
americas-partner/missile-defense-cooperation.pdf

Εικόνα 3: Εκτιμήσεις για το οπλοστάσιο των ρουκετών 
της Χεζμπολλάχ, τις εμβέλειες τους και τον χρόνο αντί-
δρασης των IDF17



κές δυνάμεις του Λιβάνου και την Χεζμπολλάχ ότι 
ένας πιθανός πόλεμος στο μέλλον, δεν θα είναι 
πόλεμος μεταξύ Ισραήλ – Χεζμπολάχ αλλά μετα-
ξύ Ισραήλ και Λιβάνου συνολικά.18

γ. Εκτελεί επιχειρήσεις κατασκοπίας (intellige-
nce) αλλά και καταστροφής στην περιοχή της νό-
τιας Συρίας και της κοιλάδας Μπεκάα του Λιβά-
νου. Οι επιχειρήσεις αυτές γίνονται με στόχο την  
καταστροφή εφοδιοπομπών από και προς την Συ-
ρία που πιθανόν μεταφέρουν εξοπλισμό για κατα-
σκευή ρουκετών ακριβείας από την Χεζμπολλάχ 
καθώς και άλλου είδους ευαίσθητου εξοπλισμού. 

δ. Έχει πείσει την Αίγυπτο να εντείνει τις πιέ-
σεις της εναντίον της Χαμάς στο νότο. Έτσι διά-
φορα τούνελ που χρησιμοποιούνται για λαθρε-
μπόριο προϊόντων και όπλων μεταξύ Γάζας και 
Σινά έχουν ανακαλυφθεί και καταστραφεί τόσο 
από τις Ισραηλινές όσο και από τις Αιγυπτιακές 
δυνάμεις ασφαλείας.

ε. Έχει αναπτύξει τα κατάλληλα συστήματα 
τόσο στον βορρά όσο και στο νότο της χώρας για 

18 If War comes, Israel vs. Hezbollah and its Allies, policy 
focus 106, September 2010. 

την προστασία  των κρίσιμων εγκαταστάσεων και 
του πληθυσμού όπως το αντιπυραυλικό σύστημα 
Iron Dome. 

ζ.  Δίνει πολύ μεγάλη σημασία στην ασφά-
λεια των θαλασσίων μεταφορών από και προς 
τα λιμάνια του Ισραήλ καθώς και στον έλεγχο του 
θαλασσίου μετώπου συνολικά.  Περιπολεί συνε-
χώς στην θαλάσσια περιοχή του Λιβάνου και της 
Ανατολικής Μεσογείου για να αποτραπεί η είσο-
δος τρομοκρατών στο έδαφος του διά θαλάσσης. 
Οι περιπολίες γίνονται με σκάφη επιφανείας, Ύ/Β 
και UAVs.

Εκτός όμως από την στρατηγική σε τοπικό 
επίπεδο  εναντίον της Χεζμπολλάχ το Ισραήλ 
έχει να αντιμετωπίσει ακόμα μια μεγαλύτερη 
πρόκληση, το Ιράν. Οι επιλογές που έχει εναντίον 
του είναι είτε η απευθείας επίθεση με χτυπήμα-
τα ακριβείας με αμφίβολα όμως αποτελέσματα 
είτε η δημιουργία συνθηκών συνεχούς «τριβής» 
του Ιράν μέχρι αυτό να εξαντληθεί οικονομικά 
και στρατιωτικά. Παρά την παρουσία ιρανικών 
μονάδων στη γειτονική Συρία, το Ισραήλ έπραξε 
μάλλον σοφά να μην εμπλακεί άμεσα στον εμφύ-
λιο πόλεμο. Αντίθετα, προτίμησε και προτιμάει να 
αφήσει τις διάφορες τρομοκρατικές ομάδες που 
δρουν εκεί να πολεμήσουν μεταξύ τους μέχρι να 
αλληλοσπαραχθούν. Αναφορές στα μέσα ενημέ-
ρωσης του Λιβάνου κάνουν λόγο για εκατοντά-
δες μαχητές της Χεζμπολλάχ (η οποία στηρίζεται 
οικονομικά και στρατιωτικά στο Ιράν) οι οποίοι 
έχουν χάσει την ζωή τους ή έχουν τραυματιστεί 
στον Συριακό εμφύλιο. Οι οικογένειες αυτών στη-
ρίζονται οικονομικά από την οργάνωση. Παράλ-
ληλα η οργάνωση στηρίζει οικονομικά και αυτούς 
που μετά από 35 χρόνια στις τάξεις της έχουν 
συνταξιοδοτηθεί αυξάνοντας το κόστος για το 
Ιράν. Όσον αφορά το στρατιωτικό σκέλος, παρά 
το γεγονός ότι οι μαχητές που θα επιστρέψουν 
από την Συρία θα είναι εμπειροπόλεμοι ένα σημα-
ντικό μέρος του εξοπλισμού θα έχει φθαρεί στον 
πόλεμο αυτό. Επομένως, ακόμα μεγαλύτερο κό-
στος διατήρησης της μαχητικής ικανότητας της. 

Τέλος, για το Ισραήλ η επιρροή της Χεζμπολ-
λάχ στα εσωτερικά του Λιβάνου έχει αυξηθεί σε 
τέτοιο βαθμό που θεωρούν ότι και οι ΛΕΔ λει-
τουργούν ως μέρος της οργάνωσης και όχι ως 
αυτόνομος οργανισμός. Παράλληλα, παρότι κα-
τηγοριοποιεί την Χεζμπολλάχ ως τρομοκρατική 

Εικόνα 4: Πιθανό επιχειρησιακό πλάνο των ΙΕΔ σε όλη 
την επικράτεια του Λιβάνου με το είδος των επιχειρήσε-
ων που θα εκτελεσθούν ανά περιοχή18
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οργάνωση θεωρεί ότι πρόκειται πλέον για ένα 
ολόκληρο στρατό με αντίστοιχη οργάνωση, εκ-
παίδευση και ιεραρχία και ως τέτοιον τον αντι-
μετωπίζει. 

Ιράν. Ελάχιστες χώρες στην Μέση Ανατολή, 
ίσως και παγκοσμίως, συνδυάζουν τα γεωπολιτι-
κά χαρακτηριστικά του Ιράν. Μέγεθος, πληθυσμός 
και ανθρώπινο δυναμικό, στρατηγική θέση, με-
γάλη και ένδοξη ιστορία και πλούτος σε φυσικές 
πηγές. Ανεξαρτήτως λοιπόν της κυβερνητικής ελίτ 
της χώρας αυτά τα δεδομένα δεν μπορούν να 
αγνοηθούν.

Με την πάροδο του χρόνου το Ιράν κατάφερε 
να εκμεταλλευθεί τις συγκυρίες προκειμένου να 
αυξήσει την επιρροή του ιδιαίτερα στην Συρία, τον 
Λίβανο, το Ιράκ και την Ύεμένη χρησιμοποιώντας 
έξυπνα και αποτελεσματικά τους Σιιτικούς πληθυ-
σμούς των χωρών αυτών. Από στρατηγικής από-
ψεως το Ιράν έχει καταφέρει να δημιουργήσει μια 
«buffer zone» γύρω του και πολλά και διαφορε-
τικά πεδία δράσης στα οποία μπορεί να ασκήσει 
την πολιτική του. Διαθέτει αυτή την στιγμή δυ-
νάμεις στις προαναφερθείσες περιοχές οι οποί-
ες μπορούν να πλήξουν τις εχθρικές προς αυτό 
χώρες όπως το Ισραήλ και η Σαουδική Αραβία 
χωρίς να έρθει σε επίσημη πολεμική σύρραξη με 
αυτές. Ύπό το πρίσμα αυτό πρέπει να εξετάσουμε 
και την πολιτική που ακολουθεί στον Λίβανο. Η 
υποστηριζόμενη οργάνωση Χεζμπολλάχ λειτουρ-
γεί όχι μόνο ως εργαλείο πίεσης και προώθησης 
των Ιρανικών συμφερόντων στο εσωτερικό αλλά 
και ως  αποτρεπτικό μέσο εναντίον του Ισραήλ 
και των ΗΠΑ στο εξωτερικό. Παράλληλα, το Ιράν 
εμφανίζεται ως προστάτης όλων των Σιιτών της 
Μέσης Ανατολής ανεξαρτήτως αν είναι άραβες 
ή Πέρσες καθώς και ως ο σύμμαχος που δεν 
εγκαταλείπει εύκολα τους συμμάχους του (βλέπε 
Συριακός εμφύλιος και υποστήριξη στο καθεστώς 
Άσσαντ).

Εκτός από τις ΗΠΑ και το Ισραήλ, ο βασικός 
του ανταγωνιστής είναι η Σαουδική Αραβία. Η 
αντιπαλότητα αυτή – μπορεί να χαρακτηριστεί 
και κανονικός πόλεμος – στηρίζεται σε θρησκευ-
τική βάση(Σουνίτες εναντίον Σιιτών), εθνική βά-
ση (Άραβες εναντίον Περσών), ιδεολογική βάση 
(σύμμαχοι των ΗΠΑ εναντίον εχθρών των ΗΠΑ) 
και γεωπολιτική βάση (διαμάχη για την πρωτοκα-
θεδρία στην Μέση Ανατολή). 

Συρία. H Συρία δεν έπαψε ποτέ να θεωρεί τον 
Λίβανο επαρχία της με δικαιώματα επέμβασης. 
Η εμμονή των Γάλλων αποικιοκρατών να δημι-
ουργήσουν ένα χριστιανικό κράτος στην Μέση 
Ανατολή οδήγησε – σύμφωνα με τους Σύριους 
στην δημιουργία του ως μέρος της συμφωνίας 
Σάις –Πικό μετά τον ΆΠΠ και τον διαμελισμό της 
Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Την εποχή εκείνη 
αυτό στηρίζονταν και στα δημογραφικά δεδομέ-
να που επικρατούσαν στην περιοχή, με τους χρι-
στιανούς να αποτελούν συνολικά την πλειοψηφία 
στην περιοχή του Λιβάνου. Μετά την ανεξαρτησία 
του Λιβάνου δεν έγινε κάποια επίσημη συμφω-
νία μεταξύ Λιβάνου - Συρίας για τον καθορισμό 
συνόρων. 

Έτσι τα μέχρι τώρα σύνορα στηρίζονται στην 
προαναφερθείσα συμφωνία Σάιντ –Πικό. Μετά 
το 1975 και την στρατιωτική εμπλοκή της Συρίας 
στον εμφύλιο του Λιβάνου η ισορροπία δυνάμε-
ων στην περιοχή ήταν ξεκάθαρη. Η Συρία ελέγ-
χοντας ουσιαστικά τον βόρειο Λίβανο είχε δημι-
ουργήσει μια ζώνη ασφαλείας με το Ισραήλ το 
οποίο με την σειρά του έλεγχε  τον νότιο Λίβανο. 

Η κατάσταση αυτή άλλαξε μετά την απόσυρση 
το 2005 (λόγω της «επανάστασης των Κέδρων») 
από τον Λίβανο. Το τελευταίο χρονικό διάστημα η 
Συρία φαινόταν ότι είχε αποσυρθεί από τον Λίβα-
νο για να ασχοληθεί με τον εμφύλιο πόλεμο στο 
εσωτερικό της. Έτσι, πέραν της βοήθειας της ορ-
γάνωσης Χεζμπολλάχ στις κυβερνητικές δυνάμεις 
για την αντιμετώπιση των αντικαθεστωτικών,  δεν 
υπήρχε άλλη σύνδεση Συρίας – Λιβάνου. Η κα-
τάσταση αυτή φαίνεται να αλλάζει τον τελευταίο 
χρόνο όπως θα δούμε σε επόμενη παράγραφο.

Σαουδική Αραβία. Το ουχαμπιτικό19 βασίλειο 
δεν είδε ποτέ θετικά την Ιρανική διείσδυση στην 
Μέση Ανατολή. Για τους Σουνίτες, οι Σιίτες Ιρανοί 
εκτός από αιρετικοί είναι και τοπικοί ανταγωνι-
στές στον αγώνα τους για την πρωτοκαθεδρία 
στην περιοχή του Περσικού Κόλπου και της Μέ-
σης Ανατολής γενικότερα. Λαμβάνοντας υπόψη 
και την ύπαρξη Σιιτών στην γειτονική Ύεμένη και 
το Μπαχρέιν αυτό κάνει την εχθρότητα μεταξύ 
των δύο ακόμα μεγαλύτερη καθόσον η Σαουδική 

19 Ο Ουαχαμπισμός (αραβικά Wahhābiya) αποτελεί θρησκευ-
τικό κίνημα ή κλάδο του σουνιτικού Ισλάμ. Έχει περιγραφεί 
ποικιλοτρόπως ως υπερσυντηρητικό, φονταμενταλιστικό, 
πουριτανικό, ισλαμικό μεταρρυθμιστικό κίνημα. 



Αραβία αισθάνεται να περικυκλώνεται και υπονο-
μεύεται. Παράλληλα, στα νότια σύνορα της, στην 
Ύεμένη δραστηριοποιούνται στον εκεί εμφύλιο 
πόλεμο παραστρατιωτικές δυνάμεις από το Ιράν 
και στελέχη των Φρουρών της Επανάστασης20. 
Έτσι δεν είναι τυχαίο ότι η Σαουδική Αραβία έχει 
συνταχθεί απόλυτα με  τις ΗΠΑ εναντίον του Ιράν, 
αντέδρασε θετικά στην ακύρωση της συμφωνίας 
για το Πυρηνικό Πρόγραμμα του Ιράν από τον 
Πρόεδρο Τράμπ ενώ έχει συνεργασία με το Ισ-
ραήλ στον διπλωματικό τομέα και το τομέα των 
πληροφοριών. Ουσιαστικά δηλαδή εφαρμόζει 
το δόγμα «ο εχθρός του εχθρού μου είναι φίλος 
μου» Σε αυτή την προσπάθεια εντάσσεται και η 
υποστήριξη με κάθε μέσο των αντικαθεστωτικών 
στην Συρία αλλά κυρίως η προσπάθεια για περι-
ορισμό της δύναμης της Χεζμπολλάχ στο Λίβανο. 
Την τελευταία την θεωρεί όχι απλά το «μακρύ 
χέρι» του Ιράν αλλά προέκταση της προσπάθειας 
περικύκλωσης της από το τελευταίο. Παράλληλα, 
η Σ.Αραβία ακολουθεί ανοιχτά επιθετική ρητορι-
κή εναντίον των πολιτικών δυνάμεων του Λιβά-
νου για αδυναμία ελέγχου της Χεζμπολλάχ ενώ 
υποστηρίζει τις ριζοσπαστικές Παλαιστινιακές 
οργανώσεις που δραστηριοποιούνται στους Πα-
λαιστινιακούς καταυλισμούς μέσω οικονομικής 

20 Αποτελούν κανονικό στρατιωτικό σώμα επίλεκτο και καλά 
εξοπλισμένο και εκπαιδευμένο παράλληλα με τις Ιρανικές 
ένοπλες Δυνάμεις. Αναφέρονται άμεσα στον Αγιατολαχ Χο-
μεϊνί.

βοήθειας.
β. Εσωτερικοί παράγοντες και ισορρο-
πίες: 

Χεζμπολλάχ. Η οργάνωση Χεζμπολ-
λάχ δημιουργήθηκε αρχικά το 1982 
με την υποστήριξη του Ιράν εναντίον 
της Ισραηλινής κατοχής του Λιβάνου. 
Λειτούργησε τα πρώτα χρόνια ως αντι-
στασιακή οργάνωση χρησιμοποιώντας 
όμως τρομοκρατικές μεθόδους όπως 
δολοφονίες συνεργατών των Ισραη-
λινών και βομβιστικές επιθέσεις. Πε-
ριοχές προπύργια της θεωρούνται τα 
νότια προάστια της Βυρηττού, η περι-
οχή νοτίως του ποταμού Λιτάνι21 κα-
θώς και η κοιλάδα Μπεκκά. Μετά τον 
πόλεμο του 2006 η απήχηση της στον 
ντόπιο πληθυσμό έχει αυξηθεί κατακό-

ρυφα απολαμβάνοντας την αποδοχή – έστω και 
σιωπηρή – κι άλλων ομάδων του πληθυσμού 
πλην των Σιιτών μουσουλμάνων. Παράλληλα, ο 
ηγέτης της οργάνωσης Χασάν Νασράλλα απευ-
θύνεται όλο και πιο συχνά στις ομιλίες του σε 
όλους τους κατοίκους του Λιβάνου – ανεξαρ-
τήτως θρησκείας – προωθώντας ένα προφίλ 
ανεκτικότητας. Φυσικά, παραμένει οργάνωση 
απολύτως ελεγχόμενη από το Ιράν και λειτουρ-
γεί ως αποτρεπτικός οργανισμός διείσδυσης 
της Σουνιτικής Σαουδικής Αραβίας στον Λίβανο 
και στην Συρία.

Την περίοδο αυτή η οργάνωση είναι απα-
σχολημένη στον Συριακό εμφύλιο και παρά την 
επιθετική της δημόσια ρητορική της με το Ισ-
ραήλ είναι πολύ προσεκτική στις κινήσεις της. 
Παρά τις επιτυχίες της στο μέτωπο της Συρίας, 
η αλήθεια είναι ότι φθείρεται σε προσωπικό 
και υλικό. Επιπλέον, βρίσκεται ανάμεσα σε δύο 
ισχυρά αλλά αντίθετα ρεύματα. Από την μία, 
το Ιράν πιέζει την οργάνωση για περισσότερο 
επιθετική συμπεριφορά απέναντι στο Ισραήλ, 
ενώ από την αντίθετη γνωρίζει ότι μια τέτοια 
κίνηση θα είναι ολέθρια. Το Ισραήλ, όπως προ-
αναφέραμε, δεν θα αρκεστεί σε πόλεμο εναντί-
ον της Χεζμπολλάχ  αλλά θα ξεκινήσει – όταν 
χρειαστεί – ένα πόλεμο εναντίον ολόκληρου 
του Λιβάνου, χειρότερου σε σφοδρότητα και 

21 είναι και η περιοχή επιχειρήσεων της UNIFIL

Σύροι πρόσφυγες. Ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα των συνε-
χών συγκρούσεων στην Μ. Ανατολή είναι οι άνθρωποι που με τις 
οικογένειές τους αναγκάζονται να αφήσουν τα σπίτια τους κατευ-
θυνόμενοι προς την Ευρώπη.
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φονικότητα από το 2006.
Παλαιστίνιοι του Λιβάνου  και λοιπές κοινό-

τητες. Πέραν του Σιιτικού πληθυσμού στον  Λί-
βανο κατοικούν Σουνίτες, Χριστιανοί, Δρούζοι 
καθώς και Παλαιστίνιοι πρόσφυγες. Οι Χριστια-
νοί του Λιβάνου αποτελούν πλέον μειοψηφία 
κυρίως λόγω της μετανάστευσης τους τα χρό-
νια του εμφυλίου προς ασφαλέστερους προο-
ρισμούς ανά την υφήλιο. Παράλληλα, αυτοί που 
παραμένουν έχουν χαμηλότερο ρυθμό γεννή-
σεων συγκριτικά με τους Μουσουλμάνους. Αν 
και  στο σύνταγμα του Λιβάνου προβλέπεται η 
κατανομή των κυβερνητικών θέσεων με βάση 
το θρήσκευμα οι Χριστιανοί δεν έχουν την δύ-
ναμη να επηρεάσουν τις εξελίξεις σε μεγάλο 
βαθμό.

Αντίθετα οι Σουνίτες και οι Παλαιστίνιοι 
εμφανίζονται περισσότερο δραστήριοι και τα 
τελευταία χρόνια οδηγούνται σταδιακά προς 
την ριζοσπαστικοποίηση και τον θρησκευτικό 
φονταμενταλισμό. Παράλληλα, στην κοιλά-
δα Μπεκκά και παρά την παρουσία των ΛΕΔ 
το λαθρεμπόριο ανθεί ενώ αυτός είναι και πιο 
συχνός δρόμος μεταφοράς μαχητών του Iσλα-
μικού Κράτους (ΙΚ) και άλλων τρομοκρατικών 

οργανώσεων από και προς την Συρία. Σε γενι-
κό βαθμό οι Σουνίτες του Λιβάνου αν και δεν 
έχουν την δύναμη της Χεζμπολλάχ εμφανίζο-
νται αρκετά δυναμικοί ιδιαίτερα στον Συριακό 
εμφύλιο ενώ  λόγω των παραστρατιωτικών 
οργανώσεων που διατηρούν επηρεάζουν και 
την εσωτερική πολιτική σκηνή.

Οι Παλαιστίνιοι του Λιβάνου αριθμούν περί 
τους 350.000 (ίσως φθάνουν και τις 500.000) 
εκ των οποίων περί τους 220.000 ζουν σε 
καταυλισμούς κυρίως στο νότο και κάτω από 
εξαιρετικά άθλιες συνθήκες. Η έλλειψη στοι-
χειωδών υποδομών, η ανεργία και  ο αναλφα-
βητισμός είναι δεδομένα. Παράλληλα, οι Παλαι-
στίνιοι δεν αναγνωρίζονται ως ισότιμοι Λιβα-
νέζοι πολίτες, δεν έχουν πολιτικά δικαιώματα 
ενώ απαγορεύεται να εξασκούν συγκεκριμένα 
επαγγέλματα. Στους Παλαιστινιακούς καταυλι-
σμούς ουσιαστικά επικρατεί χάος, αναρχία και 
φτώχεια με μόνη διαφορά την ύπαρξη μεγάλων 
και επιβλητικών τζαμιών που κατασκευάζονται 
με χρήματα από το Κατάρ και την Σαουδική 
Αραβία. Επιπλέον, ο Στρατός του Λιβάνου και 
οι  δυνάμεις ασφαλείας δεν μπορούν να εισέλ-
θουν σε αυτούς και απλά εκτελούν υποτυπώ-

Αντάρτης της Χεζπολάχ



δεις ελέγχους στην είσοδο και τη έξοδο τους. 
Σε αυτό το περιβάλλον βρίσκουν πρόσφορο 
έδαφος ακραίες διδαχές το Ισλάμ λειτουργώ-
ντας ουσιαστικά ως εκκολαπτήριο τρομοκρα-
τών. Αναφορές επίσης κάνουν λόγο αφενός για 
Παλαιστινίους που πολεμούν στον πλευρό του 
ΙΚ στην Συρία αλλά και για μέλη του ΙΚ από 
άλλες χώρες οι οποίοι βρίσκουν καταφύγιο 
εκεί μετά την επιστροφή τους από την Συρία. 
Παράλληλα, πολλοί Παλαιστίνιοι σχετίζονται 
με τον Λιβανέζικο υπόκοσμο και εμπλέκονται 
σε κάθε είδους παράνομη δραστηριότητα. Δεν 
είναι τυχαίο ότι στα Λιβανέζικα ΜΜΕ εμφανί-
ζονται δηλώσεις αξιωματούχων της Χεζμπολ-
λάχ οι οποίοι θεωρούν τους Παλαιστινίους ως 
ένα από τους μεγαλύτερους κινδύνους για την 
συνολική ασφάλεια της περιοχής μεγαλύτερο 
και από το ΙΚ ενώ κατά την διάρκεια των μεγά-
λων θρησκευτικών εορτών των Σιιτών και των 
Χριστιανών λαμβάνονται έκτακτα και αυστηρά 
μέτρα από την οργάνωση και τις Λιβανέζικες 
αρχές πέριξ των καταυλισμών για την αποφυγή 
τρομοκρατικών επιθέσεων.

Cartago delenda est, ή Δοκεῖ δέ μοι 
καὶ Καρχηδόνα μὴ εἶναι 22

Χιλιάδες χρόνια πριν, ο Ρωμαίος πολιτικός Κά-
των επαναλαμβάνοντας σε κάθε αγόρευση του 
στη Ρωμαϊκή Σύγκλητο ότι  «Η Καρχηδόνα πρέπει 
να καταστραφεί» έπεισε τελικά τα μέλη της για 
την απειλή που συνιστούσε η Αφρικανική πόλη  
συμβάλλοντας στην έναρξη του Τρίτου Καρχηδο-
νιακού Πολέμου. Σε πολλές περιπτώσεις η ρητο-
ρική των ΗΠΑ και των συμμάχων τους εναντίον 
του Ιράν  και της Χεζμπολλάχ θυμίζει την ίδια 
επαναλαμβανόμενη ρητορική.

Όμως, στην πράξη η δυναμική που διαμορ-
φώνεται είναι διαφορετική. Παρά την επιθυμία πι-
θανώς της Σαουδικής Αραβίας να ξεκινήσει ένας 
πόλεμος μεταξύ Χεζμπολλάχ και Ισραήλ με στόχο 
την αποδυνάμωση της Ιρανικής επιρροής στο Λί-
βανο και την Μέση Ανατολή γενικά αυτό φαίνεται 
μάλλον απίθανο, χωρίς όμως να αποκλείεται. Οι 

22 Το 153 π.X ο Κάτων επισκέφθηκε την Καρχηδόνα. Εντυ-
πωσιάστηκε και τρομοκρατήθηκε τόσο πολύ από τη νέα 
ανάπτυξη της αφρικανικής πόλης ώστε, αφότου επέστρεψε 
στη Ρώμη η μόνιμη επωδός όλων των αγορεύσεών του στη 
Σύγκλητο ήταν «Δοκεῖ δέ μοι καὶ Καρχηδόνα μὴ εἶναι.» . 

λόγοι είναι κυρίως οι παρακάτω:
α. Η Χεζμπολλάχ και το Ιράν έχουν στρέψει 

την προσοχή τους στον Συριακό εμφύλιο αφιερώ-
νοντας προσωπικό και εξοπλισμό υπέρ του καθε-
στώτος Άσσαντ. Είναι απίθανο για όσο συνεχίζεται 
ο Συριακός εμφύλιος να επιθυμούν να ανοίξουν 
και δεύτερο μέτωπο στα νώτα τους ενώ οι απώ-
λειες τους στο μέτωπο αυτό δεν είναι αμελητέες.

β. Τόσο η Χεζμπολλάχ όσο και οι άλλες πολιτι-
κό-θρησκευτικές ομάδες του Λιβάνου γνωρίζουν 
ότι μια πολεμική περιπέτεια με το Ισραήλ θα εί-
ναι καταστροφικότατη. Γνωρίζουν ότι το Ισραήλ 
έχει την δύναμη να το κάνει ενώ η διακυβέρνηση 
Τραμπ στις ΗΠΑ εκτιμάται ότι δεν θα του δημιουρ-
γήσει κανένα κώλυμα. 

γ. Το Ισραήλ από την πλευρά του δεν επιθυ-
μεί να δημιουργήσει πρόβλημα ασφαλείας στα 
βόρεια σύνορα του και ειδικά στα υψίπεδα του 
Γκολάν , τα «αυτιά και μάτια» του στην Μέση Ανα-
τολή. Παρά την φημολογούμενη υποστήριξη σε 
αντικαθεστωτικές δυνάμεις και τους Κούρδους 
της Συρίας έχει μέχρι τώρα ακολουθήσει ουδέ-
τερη πολιτική χωρίς να εμπλακεί, εμφανώς του-
λάχιστον. Ο λόγος είναι προφανής και συνδέεται 
άμεσα με τον Λίβανο. Η οποιαδήποτε εμπλοκή του 
προς την μία ή την άλλη πλευρά θα το εμπλέ-
ξει σε μια εμφύλια διαμάχη που ακόμα δεν έχει 
κριθεί οριστικά παρά την διαφαινόμενη νίκη του 
καθεστώτος Άσσαντ. Παράλληλα, θα προκαλέσει 
τον συνασπισμό ετερογενών ομάδων εναντίον 
του δημιουργώντας ένα εκτεταμένο μέτωπο από 
την θάλασσα του Λιβάνου ως το Γκολάν. 

δ. Η Συρία δεν έχει λησμονήσει την επιρροή 
της στα εσωτερικά του Λιβάνου. Είναι όμως προ-
φανές ότι όσο ο εμφύλιος πόλεμος διαρκεί δεν 
επιθυμεί να αυξήσει την ένταση στα νότια σύνορα 
της με το Ισραήλ ανοίγοντας ένα ακόμα μέτωπο. 
Παρά το γεγονός ότι οι αντιδράσεις των Συρια-
κών ενόπλων δυνάμεων εναντίον Ισραηλινών 
αεροσκαφών που επιχειρούν εντός της Συριακής 
επικράτειας έχει αλλάξει, η Συρία διατηρεί γενικά 
αμυντική στάση χωρίς να επιθυμεί την ένταση.

ε. Η Ρωσία από την πλευρά της είναι και αυτή 
απορροφημένη στην Συρία και δεν επιθυμεί να 
ανοίξει και άλλο μέτωπο το οποίο θα είναι δύ-
σκολο να ελέγξει. 

23 ISW - Institute for the study of war, SOHR - Syrian 
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Εικόνα 5: Οι κύριες μάχες κατά τον εμφύλιο στην Συρία μεταξύ Ιανουαρίου 2014 – Ιανουαρίου 2015 σημειωμένες 
με κόκκινο χρώμα23

Το φαινόμενο ντόμινο.
Η σημερινή κατάσταση στον Λίβανο είναι μια λε-
πτή ισορροπία μεταξύ πολιτικών/θρησκευτικών 
ομάδων αποτέλεσμα του εμφυλίου πολέμου. Αλ-
λαγή σε αυτήν την ισορροπία θα προκαλέσει σχε-
δόν νομοτελειακά την επέμβαση των εξωγενών 
παραγόντων που περιγράψαμε ενώ θα αλλάξει 
με την σειρά του την συμπεριφορά και την δυ-
ναμική των εσωτερικών παραγόντων της χώρας 
σε ανεξέλεγκτο βαθμό. Παράλληλα, αλλαγή στα 
εσωτερικά  θα προκαλέσει με την σειρά της μεί-
ζονα κρίση η οποία πιθανότατα θα εξωτερικευθεί 
σε ένα μεγαλύτερο πλαίσιο σε όλες τις γειτονικές 
χώρες της περιοχής. Μεταβολή των συνολικών 

Observatory for Human Rights, CENTCOM - US Central 
Command.

ισορροπιών στην Μέση Ανατολή θα αλλάξει και 
τις ισορροπίες στο εσωτερικό του Λιβάνου λόγω 
της σύνδεσης της εσωτερικής πολιτικής ζωής με 
τους εξωγενείς παράγοντες όπως προαναφέρθη-
κε όπως ένα παιχνίδι ντόμινο. 

Επομένως, ο Λίβανος αποτελεί από μόνος του 
ένα δείκτη για το που οδηγούνται οι ισορροπίες 
ισχύος στην Μέση Ανατολή. Η Ελλάδα δεν μπορεί 
να τις αγνοήσει. Για να είμαστε όμως δυναμικά 
παρόντες στην περιοχή πρέπει να γνωρίζουμε 
σε βάθος το περιβάλλον που διαμορφώνεται, τις 
δυνάμεις που το επηρεάζουν και πως αυτές λει-
τουργούν. Ο Λίβανος αποτελεί ένα ικανοποιητικό 
«καθρέπτη» αυτών. 



Για την «ΚΑΡΤΕΡΙΑ» ξέρουμε λίγα πράγμα-
τα και γενικά δεν συγκαταλέγεται στα γνωστά 
πλοία του Αγώνα, ίσως γιατί δεν η δράση της 
ξεκίνησε το 1826 και έληξε σχετικά σύντομα  
το 1830. Ακόμα λιγότερα ήταν αυτά που είχα-
με από την Καρτερία και αναφέρομαι φυσικά 
στο ακρόπρωρο του πλοίου που βρίσκεται στο 
Εθνικό Ιστορικό Μουσείο.

Η εμπλοκή του Ναυστάθμου Σαλαμίνας με 
την Καρτερία ξεκίνησε τον περασμένο Απρίλιο 
όταν προσπαθώντας να συντηρήσουμε το κτή-
ριο της Κίνησης Λιμένος (πρώην Διευθυντήριον 
Ναυστάθμου κατασκευής 1878-80) ο Διευθυ-
ντής Διευθύνσεως Αντιπλοίαρχος Κ. Συρόπου-
λος ΠΝ ανέσυρε από το αρχείο την πρόταση 
– μελέτη του τότε Στρ. Κευλευστή (1998) Μι-
χάλη Λεφατζή τον αναζητήσαμε και όταν τον 
εντοπίσαμε δέχθηκε με χαρά να βοηθήσει για 
μια ακόμη φορά.

Όταν ο Δρ Μ. Λεφατζής ολοκλήρωσε την 
μελέτη του σε συνεργασία με τον καθηγητή κ. 
Κυρτάτο του ΕΜΠ μας είπε «έχετε κάτι πολύ πιο 
σημαντικό από το κτήριο. Σε αυτό βρίσκονται 

ενσωματωμένα τμήματα της μηχανής και οι λέ-
βητες των δύο πρώτων ατμοκίνητων πλοίων 
του Πολεμικού Ναυτικού των «ΚΑΡΤΕΡΙΑ» και 
«ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ». Η δε κιβωτιόσχημη δεξαμε-
νή είναι ο πρώτος και μοναδικός παγκοσμίως 
ατμολέβητας που χρησιμοποιήθηκε σε πολεμι-
κές επιχειρήσεις !!!

Η «ΚΑΡΤΕΡΙΑ» (πρώην «Perseverance») 
ήταν ατμοκίνητη τροχήλατη κανονιοφόρος με 
μήκος 38,5 μ , πλάτος 7,6μ και εκτοπίσματος 
233 τόνων. Ναυπηγήθηκε το 1825, στο αγγλι-
κό ναυπηγείο Brent Shipyard Deptford-on–
Thames, για λογαριασμό του ναυτικού των Ελ-
λήνων επαναστατών του 1821. Ήταν το πρώτο 
από τα έξι πλοία αυτού του τύπου που είχαν 
παραγγελθεί με το δεύτερο δάνειο της Ανε-
ξαρτησίας στον  Τόμας Κόχραν,  από τα οποία 
τελικά παραλήφθηκαν δύο, το «ΚΑΡΤΕΡΙΑ» και  
το «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΣ».

Διέθετε τέσσερα κατάρτια με ορθογώνια 
πανιά. Στο μέσο των δύο πλευρών της είχε και 
δύο μεγάλους εξωτερικούς τροχούς τους οποί-
ους κινούσαν δύο ανεξάρτητες  ατμομηχανές 

Του Γεώργιου Ν. Μπαμπλένη Αρχιπλοιάρχου (Μ) ΠΝ, Διοικητή Ναυστάθμου Σαλαμίνας

Το ατμόπλοιο τροχήλατο «ΚΑΡΤΕΡΙΑ»

«ΚΑΡΤΕΡΙΑ» το πρώτο ατμοκίνητο πλοίο στην 
ιστορία που χρησιμοποιήθηκε σε πολεμικές 
επιχειρήσεις και η διαρκής παρουσία της στον 
Ναύσταθμο Σαλαμίνας.
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GALLOWAY SMITHFIELD μικρής ισχύος. H νέα 
αυτή τεχνολογία της έδινε τη δυνατότητα να κι-
νείται ανεξάρτητα από τον  άνεμο αναπτύσσο-
ντας ταχύτητα τριών κόμβων. Έφερε 4 ισχυρά 
πυροβόλα των 68 λιβρών και 4 καρρονάδες 
Paixhans των 68 λιβρών. Με τη βοήθεια των 
λεβήτων, οι πυροβολητές μπορούσαν να πυρώ-
σουν τα βλήματα των πυροβόλων του πλοίου 
ώστε αυτά να χρησιμοποιηθούν ως εμπρηστι-
κά, έτσι  μόνο το 1827 το πλοίο έριξε 18.000 
βλήματα. Είχε πλήρωμα 75 ανδρών. 

Η «ΚΑΡΤΕΡΙΑ» αποτέλεσε μια κλάση από 
μόνη της, καθώς έθεσε τα θεμέλια της μηχα-
νοκίνητης ναυτικής ισχύος στο Επαναστατικό 
Ναυτικό και αναδείχθηκε πρωτοπόρος σε πα-
γκόσμια κλίμακα, αφού το πρώτο ατμοκίνη-
το πολεμικό που ναυπηγήθηκε ποτέ, το USS 
Demologos με 30 πυροβόλα, ( σχεδιάστηκε από 
τον Ρ. Φούλτον) τέθηκε σε υπηρεσία το 1814, 
αλλά δεν χρησιμοποιήθηκε ποτέ σε ναυμαχία. 
Η ιδέα ενός ατμοκίνητου τροχήλατου πλοίου με 
βοηθητική ιστιοφορία, το οποίο θα έφερε σύγ-
χρονα ισχυρότατα  πυροβόλα με προηγμένα για 
την εποχή πυρομαχικά ανήκε στον Άστιγγα στον 
οποίο είχε ανατέθεί η διακυβέρνηση της από 
την ελληνική κυβέρνηση.  Αυτός σαν  πρώην 
αξιωματικός του Βασιλικού Ναυτικού μετέβη 
στο βρετανικό ναυπηγείο για να παρακολου-
θήσει εκ του σύνεγγυς την κατασκευή. 

Η «ΚΑΡΤΕΡΙΑ» αναχώρησε από την Αγγλία 
το 1826. Κατά τη διάρκεια του ταξιδιού της 
προς την Ελλάδα, εξερράγη πυρκαγιά με απο-
τέλεσμα να αχρηστευθεί η μηχανή . Έφθασε 
στο Κάλιαρι της Σαρδηνίας με τη βοήθεια των 
ιστίων. Μετά από επισκευή, αναχώρησε στις 
22 Αυγούστου 1826 και κατέπλευσε στις 3 Σε-
πτεμβρίου 1826 στο Ναύπλιο. Τα πυροβόλα της 
έφτασαν τον Δεκέμβριο της ίδιας χρονιάς αφού 
πρώτα εστάλησαν στις ΗΠΑ από την Αγγλία και 
μετά στην Ελλάδα, για να μην παραβιαστεί η 
βρετανική ουδετερότητα.

 Ό Φράνκ Άμπνεϋ-Αστιγξ γεννήθηκε στις 14 
Φεβρουαρίου 1794 στην Αγγλία. Ναυτολογή-
θηκε στο Βρετανικό Ναυτικό, συμμετείχε με το 
HMS «Neptune» στη  Ναυμαχία του Τραφάλ-
γκαρ  σε ηλικία 11 ετών. Ανέλαβε κυβερνή-
της σε διάφορα πλοία, αποκτώντας παράλληλα 
ειδικές γνώσεις στην πυροβολική. Το 1818 

υπηρετούσε στο HMS «Kangaroo» όπου μετά 
από έναν απρόσεκτο χειρισμό στην πορεία του 
πλοίου στο Πορτ Ροαγιάλ της Τζαμάϊκα, παραι-
τήθηκε το 1819. 

Ο ικανός αυτός ναυτικός με φιλελληνικά 
ιδανικά αποβιβάστηκε το 1822 στην Ύδρα και 
απέκτησε φιλικές σχέσεις με την οικογένεια 
των Τομπάζηδων. Κατατάχθηκε στο Επαναστα-
τικό Ναυτικό υπηρετώντας στο πλοίο «ΘΕΜΙ-
ΣΤΟΚΛΗΣ» κερδίζοντας τον σεβασμό και την 
εμπιστοσύνη όλων για τις γνώσεις και τις ναυ-
τικές ικανότητες του. 

Οι ελληνικές επαναστατικές αρχές διείδαν 
στο πρόσωπό του έναν άξιο πολεμιστή και τον 
Μάιο τού 1823 το Εκτελεστικό Σώμα τον διό-
ρισε «αρχηγό της πυροβολικής οπλοφορίας διά 
την εκστρατεία της νήσου Κρήτης». Η εκστρα-
τεία απέτυχε μετά από την αιγυπτιακή εμπλοκή 
και ο Άστιγξ επέστρεψε στην Πελοπόννησο. Η 
Επανάσταση σταδιακά εισήλθε σε σοβαρή κρί-
ση και ειδικά στην θάλασσα η εμφάνιση του 

Ο Βρετανός φλογερός φιλέλληνας Frank Abney Hasrtings 
(Άστιγξ), ο οποίος με τις ενέργειές του συνέβαλε τα μέγι-
στα στην απόκτηση του πλοίου



αιγυπτιακού στόλου έγειρε την πλάστιγγα σε 
βάρος των Ελλήνων. 

Ο Άστιγξ επικεφαλής ναυτικής μοίρας πέ-
ντε πλοίων («ΚΑΡΤΕΡΙΑ», «ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ», 
«ΑΡΗΣ», «ΑΣΠΑΣΙΑ», «ΠΑΝΑΓΙΑ») εισήλθε στον 
Παγασητικό Κόλπο (Απρίλιος 1827) όπου με 
ναυτικό βομβαρδισμό κατέστρεψε τουρκικά πα-
ράκτια οχυρά στον Βόλο, παρέδωσε στις φλό-
γες έναν πάρωνα στο Τρίκερι και αιχμαλώτισε 
οκτώ μεταγωγικά που μετέφεραν εφόδια. Τον 
Ιούνιο του 1827 η «ΚΑΡΤΕΡΙΑ» μετείχε με άλλα 
21 πλοία στην παράτολμη επιχείρηση κατά της 
Αλεξάνδρειας, ρυμουλκούμενη (για οικονομία 
καυσίμων) από άλλο σκάφος. Τον Σεπτέμβριο 
του 1827 η «ΚΑΡΤΕΡΙΑ» πέτυχε την σημαντι-
κότερη επιτυχία της βυθίζοντας στον κόλπο 
της Ιτέας την τουρκική ναυαρχίδα (βρίκι), κα-
ταστρέφοντας παράλληλα 9 από τα 11 εχθρικά 
πλοία μετά από εύστοχους κανονιοβολισμούς. 
Επρόκειτο για ένα γεγονός σταθμό στην πα-
γκόσμια ναυτική ιστορία. Ένα ατμοκίνητο πλοίο 
στα χέρια ενός ευφυούς και ικανού κυβερνήτη, 
κατάφερε να προσβάλλει και να βυθίσει σειρά 
ιστιοφόρων πολεμικών. 

Στις 11 Μαΐου 1828, ο Αστιγξ τραυματίστη-

κε κατά την διάρκεια επιχείρησης στο Μεσσο-
λογι. Παρότι είχε πληγωθεί ελαφρά στον αρι-
στερό βραχίονα μεταφέρθηκε αρχικά στο πλοίο 
και στη συνέχεια στη Ζάκυνθο όπου εξέπνευσε 
στις 20 Μαΐου 1828. Ή κηδεία του έγινε με 
μεγάλες τιμές ένα έτος αργότερα στον Πόρο, 
όπου μεταφέρθηκε η σωρός του με την Καρ-
τερία, στην οποία επέ βαινε ό Ιωάννης Καπο-
δίστριας, με την συνο δεία μοίρας πολεμικών 
πλοίων. Τον επικήδειο εκφώνησε ο Σπυρίδων 
Τρικού πης. Το 1861, τα οστά του Άστιγγα με-
ταφέρθηκαν στον ναύσταθμο του Πόρου, όπου 
ανεγέρθηκε μνημείο προς τιμήν του. 

Η δράση της «ΚΑΡΤΕΡΙΑΣ» αιφνιδίασε τους 
Τούρκους και εισήγαγε στον κατά θάλασσα 
αγώνα μια νέα επιχειρησιακή παράμετρο, αυτήν 
της συνδυαστικής αξιοποίησης της μηχανοκίνη-
της ισχύος με τα πυροβόλα. Αναδείχθηκε τελικά 
ως το αίτιο αναχώρησης του αιγυπτιακού στό-
λου από το Ναβαρίνο, καθώς ο Ιμπραήμ αντι-
λήφθηκε ότι η καταδίωξη και καταστροφή της 
ήταν ζήτημα άμεσης προτεραιότητας. 

Σαν πρώιμο  μηχανοκίνητο σκάφος αντι-
μετώπισε μεγάλα προβλήματα, λόγω της πει-
ραματικής του τεχνολογίας. Η μηχανική κίνη-

Η φρεγάτα «Ελλάς» και το ατμόπλοιο Καρτερία
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ση γινόταν μέσω δύο μεγάλων τροχών που  
βρίσκονταν στις δύο πλευρές του, στο μέσον 
του σκάφους. Εξαιτίας ενός κατασκευαστικού 
λάθους οι τροχοί δεν έμπαιναν αρκετά στο νε-
ρό, με αποτέλεσμα να μειώνεται η ώθηση έτσι 
προκειμένου να αυξηθεί η ταχύτητα, οι λέβητες 
υπερθερμαίνονταν, με κίνδυνο να εκραγούν. 
Σοβαρότατο μειονέκτημα ήταν και η χρήση άν-
θρακα για την καύση, επειδή η καύση ξύλου 
δεν παρήγαγε επαρκή ατμό για την κίνησή της, 
που έπρεπε όμως να εισάγεται από την Ευρώ-
πη.

Μετά την απελευθέρωση και την έλευση 
του Όθωνα γνώρισε την εγκατάλειψη και με-
μονωμένες προσπάθειες του Άγγλου μηχανικού 
Αλφόνσου Πάρις και του αξιωματικού του βαυ-
αρικού στρατού Βάισεμπαχ δεν τη διέσωσαν. 
Σταμάτησε να χρησιμοποιείται μετά το 1830 
λόγω της κακής κατάστασης των μηχανών της. 
Παρέμεινε στο Ναύσταθμο και παύει να αναφέ-
ρεται στον κατάλογο του βασιλικού στόλου τον 
Δεκέμβριο του 1841.

Οι φωτογραφίες αφορούν την εκδήλωση με Θέμα ''ΚΑΡΤΕΡΙΑ το Πρώτο Ατμοκίνητο Πλοίο στην Ιστορία που χρη-
σιμοποιήθηκε σε Πολεμικές Επιχειρήσεις'' και η διαρκής παρουσία του στο Ναύσταθμο Σαλαμίνας, παρουσία του 
Αρχηγού ΓΕΝ Αντιναύαρχου Νικόλαου Τσούνη ΠΝ.



Η Γεωγραφική θέση της Ελλάδας την έταξε να 
«αγκαλιάζεται» από τη θάλασσα . Έτσι, για τους 
αρχικούς της κατοίκους όλα άρχιζαν και τελείωναν  
εκεί, από το  μεγαλείο του ατίθασου και απρόβλε-
πτου υγρού στοιχείου. Μέσα από αυτό έπρεπε να 
χτίσει το μέλλον της, να δημιουργήσει τον πολι-
τισμό της, την Ιστορία της. Και τα κατάφερε. Πά-
λεψε μαζί της, πολλές φορές νικήθηκε αλλά δεν 
πτοήθηκε. Στο τέλος την δάμασε, συμφιλιώθηκε 
μαζί της κι΄ έγιναν ένα. « Ελλάς και Θάλασσα». Τα 
πάντα τα οφείλει σε αυτήν. Και της το ανταπέδωσε. 
Την έκανε «καθρέφτη και Σύμβολο του Μεγαλείου 
της». 

O Θεσμός του Υπαξιωματικού
Αναζητώντας στη ναυτική μας ιστορία τον θεσμό 
του Έλληνα Ύπαξιωματικού, τον συναντάμε τόσο 
στο Ναυτικό των αραίων Ελλήνων, όσο και των 
Βυζαντινών, σε καθαρή διάκριση καθηκόντων και 
μόνο.

Σε πολύ σύντομη περιγραφή, στις αρχαίες 

Τριήρεις, εκτός από τους 4-5 Αξιωματικούς, τους 
170 κωπηλάτες, 18 επιβάτες, (το μάχιμο τμήμα 
του πλοίου), και πριν τους ναύτες, συναντούμε και 
τους εξής Ύπαξιωματικούς:
• Τον Ναυπηγό. Ο Ξυλουργός του πλοίου.
• Τον Τοίχαρχο. Ο πρώτος (προς την πρύμη)  

και ικανότερος κάθε σειράς κωπηλάτης. Κρα-
τούσε τον ρυθμό της «ελασίας» που έδινε ο 
Αξιωματικός κωπηλασίας, ο Κελευστής, σε 
ολόκληρη τη σειρά. Στις Τριήρεις ήταν έξι, 
όσες και οι σειρές των κουπιών.

• Ο Αυλήτης ή Τριήραυλος ή Συριγκτής. Κρατού-
σε με τη μελωδία του τον ρυθμό της «ελα-
σίας».

• Οι Βοηθοί. (σημερινοί υπόλογοι) Ύπεύθυνοι 
στη συντήρηση των κουπιών, της εξαρτίας, 
στις άγκυρες  και επιφορτισμένοι με ειδικά 
καθήκοντα.

• Στο Ναυτικό της Ρόδου, το μοναδικό επαγ-
γελματικό ναυτικό στην Ανατολική Μεσόγειο, 
διακρίνουμε επίσης ως υπαξιωματικούς:

Του Ελ. Σφακτού Επικελευστή ε.α (ΤΗΛ)   

Σχολή Ναυτοπαίδων. 130 Χρόνια 
Λειτουργίας 
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• Τον ηγεμόνα των έργων. Ένας αντίστοιχος 
σημερινός οπλονόμος, υπεύθυνος για όλους 
και για όλα.

• Τον πηδαλιούχο. Χειριστής και υπεύθυνος γί αυ-
τό.

• Τον ελαιοχρίστη.  Έδινε λάδι στους νέους 
ερέτες και επιβάτες, για να αλείφουν το σώ-
μα τους προκειμένου να γίνουν δυνατότεροι.
(έθηκεν δε και έλαιον τοίς  νεανίσκοις ίνα 
επιμελόμενοι του σώματος δυνατότεροι γί-
γνωνται). 

• Τον Κωποδέτη. Ύπεύθυνος για τη καλή κα-
τάσταση των κουπιών. Επίσης τα  ασφάλιζε 
(έδενε) στους σκαλμούς του πλοίου με τον 
σχοινένιο δακτύλιο (κόμπο), τον ΄΄Τροπωτή-
ρα΄΄ που διδάσκεται  στη ναυτική τέχνη.

• Στο Βυζαντινό ‘’Πλώϊμο’’, (Μητροπολιτικό 
και Θεματικό στόλο) που δέσποζε ο πολεμι-
κός Δρόμων, διακρίνουμε και εδώ υπαξιωμα-
τικούς. Με το πλοίο εν όρμο έχουμε:

• Τον Υπαξιωματικόν αρμενιστήν (Πρώτον 
της σωτηρίας). 

• Τον Υπαξιωματικόν της φρουράς (Πρώτον 
της ησυχίας). 

• Τον Σκοπόν του Υποφράγματος (Καρτερά-
κιον).

• Τον Σκοπόν του Κραββάτου (Διαμέρισμα 
κυβερνήτου).

• Τον Σκοπόν ή Θυρωρόν της αναβασίας. 
(κλίμακας πλοίου). 

Εν πλω διακρίνουμε και τον: Υπαξιωματικό 
που έδινε τον ρυθμό, (ανακωπισμό)  της κω-
πηλασίας. (Διείπε την ελασίαν, επιβλέπτης και 
γουβερνάτωρ της ελασίας). Επίσης, στο Βυζαντινό 
ναυτικό συναντάμε και τα ‘’Παιδόπουλα’’ (Ναυτό-
παιδες) που έκαναν όλες τις τρέχουσες δουλειές 
του πλοίου, καθώς και τα ‘’κοιτωνάρια’’ (Θαλα-
μηπόλοι) που ήταν παίδες, και τα ‘’παιδάρια’’ που 
αποτελούσαν το υπηρετικό προσωπικό. Όλα τα 
πληρώματα ήταν ελεύθεροι επαγγελματίες Ναυ-
τικοί, και υπέγραφαν εθελοντική κατάταξη συγκε-
κριμένου χρόνου.

Μεσαίωνας  -  Προς την Παλιγγενεσία.
Σε όλη  τη διάρκεια της μακραίωνης δουλείας, 
η μόνη απασχόληση του  Έλληνα ναυτικού με τη 
θάλασσα ήταν η αλιεία. Οι Ύδραίοι πρώτοι  ξεκί-
νησαν ναυπηγήσεις πλοίων (μέσα 17ου αιώνα) 

και  εμπορικές  συναλλαγές με τις απέναντι ακτές 
της Πελοποννήσου, για να φτάσουν στο απόγειο 
της ναυτικής και επιχειρηματικής τους ικανότητας, 
αρχές  19ου αιώνα. Τους Ύδραίους ακολούθησαν 
και άλλα Ελληνικά νησιά. Το πλήρωμα την περίο-
δο αυτή το αποτελούσαν οι:  Καπετάνιος ή Ρεΐσης 
(Πλοίαρχος στα μεγάλα σκάφη), ο Ναύκλερος ή 
ναύβλερος, ο Γραμματικός ή Σκριβάνος, ο Τροφο-
δότης και ακολουθούσε το πλήρωμα, οι ναύτες. 
Τελευταίοι στην Ιεραρχία ήταν οι ναυτόπαιδες 
(μούτσοι) ηλικίας από 7 ετών, όλοι στενοί συγγε-
νείς του Καπετάνιου και του πληρώματος. Σε όλο 
το διάστημα αυτό, ο θεσμός του Ύπαξιωματικού 
ήταν άγνωστος στα Ελληνικά πλοία σε αντίθεση 
με τα Ευρωπαϊκά ναυτικά που διατηρούσαν τον 
θεσμό, έστω και υποβαθμισμένο. Η πορεία του 
Έλληνα Ύπαξιωματικού, όπως τον γνωρίζουμε 
σήμερα,  ξεκίνησε με την έλευση στη Ελλάδα του 
Καποδίστρια  (6/18 Ιαν.1828).

Ίδρυση Νεότερου Ελληνικού Κράτους – 
Καποδίστριας  
Με την άφιξή του στην Ελλάδα ο  Καποδίστριας,  
αποδύθηκε σε έναν τιτάνιο αγώνα οργάνωσης και 
δημιουργίας κράτους σε μία χώρα τελείως κατε-
στραμμένη και αναρχούμενη. Η ίδρυση Εθνικού 
Στόλου ήταν στις άμεσες προτεραιότητες του. Οι 
Ύδραίοι τοποθετήθηκαν αρνητικά στο μέτρο αυτό, 
διότι δεν επιθυμούσαν την ίδρυση εθνικού στό-
λου. Πρότειναν το νέο κράτος να «χρησιμοποιεί» 
τα δικά τους πλοία ως εθνικά. Δηλαδή ένα είδος 
ενοικίου προς το κράτος. Ο Καποδίστριας δεν δέ-
χθηκε και προχώρησε στους σχεδιασμούς του. Στο 
τέλος του 1829 ο Κυβερνήτης Καποδίστριας, θέ-
σπισε τους βαθμούς των Ύπαξιωματικών οι οποί-
οι ήταν: Σημαιοφόρος, Ναύκληρος Β΄τάξεως (ο 
Ναύκληρος α΄τάξεως ήταν Αξιωματικός), Δόκιμος  
Ύποφροντιστής, Ύπογραμματεύς, Αποθηκοφύλαξ, 
Ύποναύκληρος, Ξυλουργός, Πηδαλιούχος, Πρω-
ρεύς και Γαβιέρος. Το βαθμολόγιο των ναυτών 
είχε προηγηθεί τον Ιούνιο του 1927 από το λόρδο 
Cochrane (Αρχιναύαρχος του Εθνικού Ναυτικού), 
που θέσπισε τους βαθμούς Ναύτης Α΄, Β΄, και Γ΄, 
τάξεως.

Το 1833 η Αντιβασιλεία του Όθωνα καθόρισε 
για το Ναυτικό τους παρακάτω βαθμούς. Ναύκλη-
ρος, Πηδαλιούχος, Πυροβολιστής, Οπλοποιός, Αρ-
χιλεπτουργός, (ο τεχνίτης που δουλεύει με τέχνη 



αντικείμενα, ιδίως ξύλο), ο επί των Αρμένων, και 
ο  Καλαφατιστής. Όλοι οι βαθμοί σε  δύο βαθμίδες.    
Α΄και Β΄ κλάση. Στους ναύτες οι: Ναύτης Α΄, Β΄, 
και Γ΄, κλάσεως. Παις Α΄, και Β΄, κλάσεως. Οι ικα-
νότεροι εκ των ναυτών κλάσεως Α΄ προάγονται 
σε υπαξιωματικούς μετά από σχετική εισήγηση 
της υπηρεσίας. Το 1834 η Αντιβασιλεία ιδρύει στο 
Ναύσταθμο το σώμα των ΄΄Πρεσβυτών΄ (βετε-
ράνων). Ήταν μία προσφορά της πολιτείας  στου 
ναυμάχους του αγώνα, ηλικίας άνω των 50 ετών, 
και τα καθήκοντά τους ήταν βοηθητικά προς ανα-
κούφιση των μαχίμων συναδέλφων τους. Στο 
σύνολο των 71 πρεσβυτών διακρίνουμε: 2 Ύπα-
ξιωματικούς Α΄τάξεως με βαθμό Ναυκλήρου, 4 
Ύπαξιωματικούς Β΄τάξεως  με βαθμό Ναυκλήρου, 
22 Ναύτες Α΄τάξεως και 40 Β΄τάξεως. 

Περίοδος 1840 – 1880
Το 1844 ο  υπουργός των Ναυτικών Κ. Μαυροκορ-
δάτος, προκάλεσε τη σύσταση επιτροπής από αξι-
ωματικούς αγωνιστές των τριών ναυτικών νήσων, 
με σκοπό την υποβολή προτάσεων για την οργά-
νωση σύγχρονου ναυτικού. Η επιτροπή αποτελείτο 
από τον Πρόεδρο Ύποναύαρχο Γ. Σαχίνη, και τα μέ-
λη Κων. Νικόδημο πλοίαρχο Α΄τάξεως, Αλ. Κόλβε 
ανώτερο επιμελητή, Νικ. Ράπτη πλοίαρχο Α΄τάξεως 
και Αθ. Α. Μιαούλη πλοιάρχο Γ΄τάξεως. Η επιτροπή 
συνήλθε ανελλιπώς από τις 2 Ιουνίου 1844  μέχρι 
και της 23 Μαΐου 1845, όπου και καταργήθηκε με 
διαταγή του νέου υπουργού ναυτικών Κ. Κανάρη. 
Μέσα από 114 συνεδριάσεις  κάλυψε όλο το φάσμα 
οργάνωσης και λειτουργίας ενός σύγχρονου για την 
εποχή ναυτικού, έχοντας ως πρότυπο τους εφαρ-
μοσμένους εις το Γαλλικό πολεμικό ναυτικό νόμους 
και κανονισμούς. Με την ΠΗ΄(88η) συνεδρίαση της 
6 Μαρτίου 1845  (Περί Τάξεως και Προβιβασμού 
Ναυτών και Παίδων) η επιτροπή καθόριζε τα της 
κατατάξεως Παίδων και την εν γένει εξέλιξη αυ-
τών σε Ύπαξιωματικούς, όπως και τις προϋποθέσεις 
προώθησής των  εκ κληρουχιών ναυτών  σε  Ύπα-
ξιωματικούς. Το έργο τους  επικρίθηκε και οι προ-
τάσεις τους χαρακτηρίστηκαν «κωμικοί και γελοίοι», 
με αποτέλεσμα να μην έχει καμία τύχη.                 

Το 1858  γίνεται διαχωρισμός των Ύπαξιωμα-
τικών σε Μάχιμους και Αμάχους με τους βαθμούς, 
και στις δύο κατηγορίες, Κελευστής, Ύποκελευστής 
και Δίοπος. Επίσης, έγινε εκκαθάρισης των υπερη-
λίκων υπαξιωματικών, (από 85 που υπηρετούσαν 

στον Ναύσταθμο έμειναν 50), και θεσπίστηκαν  δι-
ατάξεις περί βαθμολογίας, μετατάξεων, στολών, κ.α. 
Στην επιτροπή που είχε συσταθεί για τα παραπάνω, 
συμμετείχαν οι Πλωτάρχες Λ. Παλάσκας, Δ. Σαχίνης 
και Α. Κουμελάς.

Το 1879 γίνεται η πρώτη προσπάθεια σύστασης 
Ναυτικής Σχολής Παίδων επί του Πάρωνα (Μπρί-
κι) ΑΘΗΝΑ ( πρώην «ΑΡΗΣ»).  Και η προσπάθεια 
αυτή απέτυχε, όπως είχαν αποτύχει προηγουμένως 
πολλές προσπάθειες σύστασης Ναυτικού Σχολεί-
ου Αξιωματικών και γενικά εκσυγχρονισμού του 
Ναυτικού. Οι λόγοι, εκτός των πενιχρών οικονομι-
κών μέσων και έλλειψης φροντίδας του κράτους 
σε όλους τους κοινωνικούς τομείς, στο Ναυτικό 
επί πλέον βασίλευε μεγάλη καχυποψία από τους 
παλαιούς Αξιωματικούς και Ύπαξιωματικούς, τους 
λεγόμενους εμπειρικούς, που κωλυσιεργούσαν  σε 
κάθε νέα προοδευτική ιδέα των νεότερων και μορ-
φωμένων συναδέλφων τους που ερχόντουσαν από 
Ευρωπαϊκές σχολές. Αποτέλεσμα, κάθε καινοτόμος 
προσπάθεια αποτύγχανε. Έμελλε να έλθει το 1882 
ο Χαρίλαος Τρικούπης στη κυβέρνηση  για να ξεκι-
νήσει η  ανανέωση του Ναυτικού. Οραματιστής ενός 
σύγχρονου όπλου, κάλεσε το 1884 Γαλλική Ναυτική 
Αποστολή υπό τον Γάλλο απόστρατο Ύποναύαρχο 
Lauren Joseph Lejeune (1817-1895), με εντολή 
την εκ βάθρων ανανέωση και οργάνωση του. Το 
1887 καθορίζονται νέοι βαθμοί Ύπαξιωματικών, 
(ΦΕΚ 139  5/6/1887) και η Κλίμακα ήταν: Ναυτό-
παις, Μαθητευόμενος ναύτης, Ναύτης Γ΄, Β΄, Α΄τά-
ξης, Κελευστής, Αρχικελευστής Επίσης προτείνει τη 
σύσταση Σχολής Παίδων.

Σύσταση Σχολής Ναυτοπαίδων  1888-1924
Το 1888 (14 Απριλίου), με Β.Δ.΄΄Περί οργα-
νισμού των πληρωμάτων του Στόλου΄΄(ΦΕΚ 
120 4/5/1888) συστήθηκε Σχολή Ναυτοπαίδων 
(Παίδων) με έδρα τη θωρακοβάριδα  Βασίλισσα 
Όλγα΄΄. Η πρώτη σχολή παραγωγής Ύπαξιωμα-
τικών ξεκίνησε, και  έμελλε να βάλει τη σφραγίδα 
της στην ιστορία του νεότερου Ναυτικού.  Με τον 
παροπλισμό της Β. Όλγας το 1897, η Σχολή με-
ταφέρεται για λίγο στο Κεντρικό κτίριο, το λεγό-
μενο «Παλάτι», και κατόπιν σε μονώροφο κτίριο. 
Οι Ναυτόπαιδες, ηλικίας 15-16 ετών, επιλέγο-
νταν από  παιδιά  Ύπαξιωματικών, Ναυτών και 
όσων μισθοδοτούντο από Ναυτική Ύπηρεσία, και 
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προήρχοντο από τις περιοχές  Βόλου, Κέρκυρας, 
Πάτρας, Πειραιώς και Σύρου. Με τη συμπλήρωση 
του 18ου έτους της ηλικίας των, κατατάσσονταν 
ως μαθητευόμενοι ναύτες, εν συνεχεία ναύτες 
Γ΄και στέλνονταν στα αντίστοιχα σχολεία για 
απόκτηση ειδικότητας. Οι κατάλληλοι ακολου-
θούσαν την εξέλιξη του Ύπαξιωματικού. Το έργο 
του Γάλλου Ναυάρχου το ύμνησε  το 1930 ο νι-
κητής των Βαλκανικών πολέμων Ναύαρχος  Π. 
Κουντουριώτης.

Στα τέλη του 1910  προσκαλείται στην Ελ-
λάδα Βρεττανική Ναυτική Αποστολής, με επικε-
φαλής τον Ύποναύαρχο Lionel  G.Tufnell, για να 
συνεχίσει την αναδιοργάνωση και εκπαίδευση 
του Ναυτικού.  Στο θέμα των Ναυτοπαίδων απο-
φασίστηκε: Αύξηση  αριθμού εισακτέων, να είναι  
ηλικίας 15-17 ετών διηρημένοι σε τρείς τάξεις 
(Α,Β,Γ), ανάλογα με την ηλικία και όχι με τις γραμ-
ματικές γνώσεις, αύξηση των  μαθημάτων και κα-
τάταξη, ως βαθμοφόροι πτυχιούχοι Διδάσκαλοι 
όπως στο Αγγλικό Ναυτικό (School Masters). Η 
φοίτηση ήταν τριετής, ( δύο στη σχολή και ένα 
σε πλοίο) και η καριέρα τους άρχιζε με την απο-
φοίτησή τους στο 18ο έτος της ηλικίας τους ως 
ναύτες Γ΄, Β΄ κ.ο.κ. 

Την περίοδο του Διχασμού 1916-1919 η 
Σχολή διακόπτει την λειτουργία της και επανα-
λειτουργεί τον Απρίλιο του 1919 στο  διώροφο, 

τώρα, κτίριο της Σχολής.

Σχολή Δοκίμων Υπαξιωματικών (Σ.Δ.Υ.) 
1924-1936 
Το 1924 επί προεδρίας του Παύλου Κουντουριώ-
τη, του οποίου η εκτίμηση για τους υπαξιωματικούς 
ήταν μεγάλη από τους Βαλκανικούς πολέμους, η 
σχολή αναβαθμίζεται και ονομάζεται Σχολή Δοκί-
μων Ύπαξιωματικών. Σε διάστημα τεσσάρων ετών  
συντάσσονται τρείς νέοι Οργανισμοί  Σχολής Δο-
κίμων Ύπαξιωματικών (ΟΣΔΎ) (1924,1925,1928), 
οι οποίοι την καθιστούν οργανωτικά και εκπαι-
δευτικά έτοιμη να προσφέρει στο Σώμα ικανά και 
πιο μορφωμένα στελέχη υπαξιωματικών, όπως 
και απεδείχθη. Με τους κανονισμούς των νέων 
Οργανισμών, εισάγονται πολλές καινοτομίες ως 
προς τον τρόπο κατάταξης, κατανομή σε τάξεις, 
διάρκεια φοίτησης, τρόπος βαθμολογίας, εξέλιξη 
μετά την αποφοίτηση κ.α. Κοινό χαρακτηριστικό 
και στους τρείς Ο.Σ.Δ.Ύ. τα πολλά και πολυήμερα 
εκπαιδευτικά ταξίδια με το εκπαιδευτικό «ΑΡΗΣ» 
(πρώην ΑΘΗΝΑ), τα περισσότερα μαζί με τους 
Ναυτικούς Δοκίμους. Η στολή επιθεωρήσεως των 
Δοκίμων Ύπαξιωματικών ήταν ίδια με εκείνη του 
ναύτη.  Επίσης και στους τρείς Οργανισμούς προ-
βλέπονταν η δυνατότητα εισαγωγής ενός αριστού-
χου Δοκίμου Ύπαξιωματικού στην πρώτη τάξη της 
Σχολής Ναυτικών Δοκίμων. (άρθρα 12 και 157). Ο 
πρώτος που εισήχθη στη ΣΝΔ το1927, ήταν ο Δ.Ύ. 

Θωρακοβάριδα (Θωρακοδρόμωνας) «Βασίλισσα Όλγα». Στέγασε τη πρώτη Σχολή Ναυτοπαίδων (Παίδων) 1888-1897



Βύρων Κρυσταλλίδης. Ως Ύποπλοίαρχος Κυβερ-
νήτης του Ύδρογραφικού «ΠΛΕΙΑΣ», φονεύθηκε 
μετά από Γερμανική αεροπορική επιδρομή στις 21 
Απριλίου 1941 στον όρμο Βασιλικό του Πατραϊ-
κού κόλπου. Τα έτη 1930 και 1931 ακολούθησαν 
άλλοι δύο Δ.Ύ. Οι Άγγελος  Μαράγκης και Ηλίας 
Φιλιόπουλος.  

Υποβάθμιση Σχολής Δοκίμων Υπαξιω-
ματικών
Τον Φεβρουάριο του 1936 λίγο πριν  το καθε-
στώς της 4ης Αυγούστου,  η Σ.Δ.Ύ. καταργείται. Με 
τον νέο οργανισμό  Σχ. Ναυτοπαίδων, (Διάταγμα 
της 13/2/36 ΦΕΚ 105/22/2/36 τεύχος 1ον  «περί 
Οργανισμού των Ναυτοπαίδων), παύει η ουσια-
στική μόρφωση για μελλοντικούς Ύπαξιωματικούς. 
Αντί αυτής δημιουργείται «Σχολείο Ναυτοπαίδων» 
υπαγόμενοι στη νομοθεσία των πρωτάκτων. Κα-
ταργείται η οργανωμένη Σχολή στην ξηρά, και 
οι Ναυτόπαιδες, σύμφωνα με τον ιδρυτικό νόμο,     
«[…] επιβαίνουσι πάντοτε  πλοίου εν ενεργεία ή 
εκπαιδευτικού […] αποτελούν μέρος του πληρώ-
ματος μη συμπληρούντες οργανικές θέσεις […] 
λαμβάνουν μέρος σε κάθε κίνηση του μονίμου 
πληρώματος, καθώς και τας εργασίας, ουδεμί-

αν δε διαφοράν έχουν προς τους λοιπούς ναύ-
τες. […]. Η ταινία του πηλίσκου των ναυτοπαίδων 
φέρει όνομα του πλοίου ούτινος επιβαίνουσι….»  
Ακολουθούν άλλοι δύο Α.Ν. (Αναγκαστικοί Νόμοι) 
428/12-1-37 και 1391/6-10-38 που ρυθμίζουν 
τους σκοπούς της κατατάξεως των Ναυτοπαίδων. 
Η επί πλοίου εκπαίδευση διαρκούσε 18 μήνες. Εν 
συνεχεία ονομάζοντο ναύτες Β’ πρότακτοι με υπο-
χρέωση παραμονής στο σώμα 3 χρόνια, εφ΄ όσον 
το επιθυμούσαν. Αν όχι απολύοντο. Για την πλήρη 
υποβάθμιση της Σ.Δ.Ύ. σε Σχολείο Ν/δων, δύο είναι 
οι ερμηνείες που μπορούν να δοθούν. α) Η ανά-
γκη ταχείας εκπαίδευσης και προσαρμογής νέων 
στελεχών στη ναυτική τέχνη και απόκτηση γενικών 
γνώσεων εν όψει του επερχόμενου πολέμου και β) 
Να ήταν το «τίμημα» για τη συμμετοχή και Ύπαξιω-
ματικών στο κίνημα της 1ης  Μαρτίου του 1935, 
(11ον κίνημα από τα 22 που έγιναν στον Ελλαδικό 
χώρο), όπου και το Ναυτικό συμμετείχε. Σημειωτέ-
ον, αυτή ήταν η  πρώτη φορά στην ιστορία των 22 
κινημάτων που Αξιωματικοί όπλισαν  Ύπαξιωματι-
κούς και τους χρησιμοποίησαν εναντίον αξιωμα-
τικών. Αυτή η ειδοποιός διαφορά άνοιξε τον ασκό 
του Αιόλου με φοβερές μελλοντικές επιπτώσεις 
για το Ναυτικό.

Οι Ναυτόπαιδες σχηματίζουν το έμβλημα και τα αρχικά και της Σχολής τους
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Η δεύτερη ερμηνεία πρέπει να είναι και η 
επικρατέστερη, διότι ο νέος τρόπος εκπαίδευσης 
των Ν/δων το πλοίο δεν απέδωσε τα αναμενόμε-
να. Οι Ναυτόπαιδες αντί να εκπαιδεύονται ασχο-
λούνταν με χρωματισμούς, βοηθητικές εργασίες 
κ.α. Γράφει ο Χ. Δελαγραμμάτικας «Επί της εκπαι-
δεύσεως εν τω Β.Ν.» (Ν.Ε. τεύχος 149 Σεπτ.-Ο-
κτ. 1936 σελ.165-167). Η τοιαύτη οργάνωση 
μεταβάλλει μοιραίως το σύστημα εκπαιδεύσεως 
Ναυτοπαίδων εις Σχολείον ανεστίων ή πτωχών 
παίδων τους οποίους οι γονείς παραδίδουν εις 
το Β.Ν. λόγω ανεχίας ή δυστρόπου χαρακτήρος 
ίνα αναπτυχθούν και μορφωθούν μέχρις ηλικί-
ας τινός οπότε θα ώσιν ικανοί δι΄ανεξαρτητον 
εργασίαν.  Έτσι, το 1939 η Σχολή επανήλθε στις 
εγκαταστάσεις του ΚΕ/ΠΟΡΟΣ και λειτούργησε 
με τη παλιά της μορφή ως Σχολή Ναυτοπαίδων.                                                                                                           
Με την κήρυξη του πολέμου την 28/10/40 οι κατα-
ταγέντες εκείνη τη χρονιά Ναυτόπαιδες παρουσι-
άσθηκαν-ενδιαιτήθηκαν στην Δ/Βοτανικού. Οι πα-
λαιότεροι μεταφέρθηκαν στις σχολές ειδικοτήτων 
στον Σκαραμαγκά ή σε πλοία (ΘΚ «ΚΙΛΚΙΣ» σχολή 
Πυροβολικού). Με την κατάρρευση του μετώπου, 
Απρίλιος 1941, οι πρωτοετείς απολύθηκαν και 
επέστρεψαν στα σπίτια τους. Οι υπόλοιποι, μετά 
από δική τους απόφαση, είτε προωθήθηκαν ως 
ναύτες σε πλοία του στόλου, ή επέστρεψαν στα 
σπίτια τους.

Το ΚΕ/ΠΟΡΟΣ από τον Μάιο του 1941 έως 
τον Σεπτέμβριο του 1944 γίνεται έδρα του Γερ-
μανικού Φρουραρχείου. Εκεί που πριν λίγο καιρό 
ακουγόντουσαν χαρούμενοι στίχοι, «Απ΄όλα τα 
σαλπίσματα μ΄αρέσουν τρία, κατάκλιση, συσσίτιο 
και η μισθοδοσία», τώρα επικρατούσε νεκρική σιγή 
και μαύρη σκλαβιά.

Με την κάθοδο του στόλου στην Μ. Ανατολή 
ιδρύεται σχολή Ναυτοπαίδων. Η κίνηση αυτή δεν 
απέδωσε ποτέ στελέχη στο ναυτικό, αντίθετα με τη 
ΣΝΔ, και όπως γράφει ο Αντιναύαρχος Δημ .Φω-
κάς στο βιβλίο του, ‘’Έκθεση σχετικά με τη Δράση 
του Ναυτικού κατά τον πόλεμο 1940-1944’’( τό-
μος Β΄σελ.320), «Η συσταθείσα εις την Αίγυπτον 
από της αρχής της αποδημίας του στόλου Σχολή 
Ναυτοπαίδων απετέλει μέν φυτώριον και εν μέ-
τρω φιλανθρωπικόν άσυλον ελληνοπαίδων, άλλ΄ 
η απόδοσίς της είχε μελλοντικήν μόνον προοπτι-
κήν». Ο χαρακτηρισμός «φιλανθρωπικόν άσυλον», 
ατυχώς, έμελλε να ακολουθήσει τη Σχολή για ένα 

μεγάλο χρονικό διάστημα και μεταπολεμικά, όταν 
σε πολλές περιπτώσεις συνετισμού απείθαρχων 
μαθητών, στελέχη του επιτελείου της Σχολής χρη-
σιμοποιούσαν εκφράσεις που παρέπεμπαν στη 
αποστολή των «φιλανθρωπικών ιδρυμάτων», 
πληγώνοντας άθελά τους τούς μαθητές, όπου ένα 
μεγάλο ποσοστό προερχόταν από Παιδοπόλεις και 
Ορφανοτροφεία, και υποβαθμίζοντας την αποστο-
λή της Σχολής, που ασφαλώς  δεν ήταν φιλαν-
θρωπικό ίδρυμα.

Η Σχολή Ναυτοπαίδων Μετά τον Πόλεμο
Με την αποχώρηση των Γερμανών από τον Πό-
ρο, τέλη Σεπτεμβρίου 1944, το Κεντρικό Προγυ-
μναστήριο ονομάζεται «Β.Π. Πόρος», και από τον 
Απρίλιο του 1945   αρχίζει η επαναλειτουργία  των 
επτά Σχολών που λειτουργούσαν εκεί πριν από το 
1941. Μεταξύ των σχολών  και η Σχολή Ναυτο-
παίδων. Πριν αναφερθούμε στα της σχολής, θα 
πρέπει να αναφέρουμε ότι, τα γεγονότα του Ναυ-
τικού στη Μέση Ανατολή τον Απρίλη του 1944, και 
εκείνα το 1948 στην Ελλάδα, δημιούργησαν ένα 
γενικευμένο «πνεύμα καχυποψίας και αυτοσυ-
ντήρησης» σε όλα τα στελέχη του Ναυτικού που 
διήρκησε όλη τη δεκαετία του 1950, επηρεάζο-
ντας αποφάσεις και συμπεριφορές  Διοικήσεων 
και στελεχών.

Οι πρώτοι μαθητές κατατάσσονται στη Σχολή 
τον Οκτώβριο του 1946 προερχόμενοι από προ-
επιλεγμένες περιοχές του Ελλαδικού χώρου με 
εύκολη από θαλάσσης πρόσβαση. (Κέρκυρα, Κρή-
τη, Καλαμάτα και βέβαια από Αθήνα- και Πειραιά). 
Πλοία του Π.Ν. τους μεταφέρουν στο κέντρο (ΚΕ/
ΠΑΛ) για κατάταξη ως Ναυτόπαιδες. Η προεπιλο-
γή  έχει γίνει από τις κατά τόπους Λιμενικές Αρ-
χές. Από το εσωτερικό της χώρας και ιδίως την 
Β. Ελλάδα, σπάνια υπήρχαν υποψήφιοι για τα δύο 
πρώτα χρόνια λειτουργίας της σχολής. Η εμφύλια 
σύρραξη έκανε άκρως  επικίνδυνες τις χερσαίες 
μετακινήσεις.  Για την κατάταξη απαραίτητο το εν-
δεικτικό πρώτης τάξεως Γυμνασίου και τα «Κοι-
νωνικά Φρονήματα». Η φοίτηση ήταν τριετής και 
οι ηλικίες κατάταξης από το 14ο έως 16ο έτος 
της ηλικίας. Με  την αποφοίτηση ονομάζονταν 
ναύτες β’ πρότακτοι,  παίρνοντας μια από τις ειδι-
κότητες, Αρμενιστού, Σηματωρού, Πυροβολητού, 
Ηλεκτρομηχανικού, Α/Ύ και Ρ/Ε. Το 1948 το κέ-
ντρο μετονομάζεται  Κέντρο Εκπαιδεύσεως Πόρος 



(ΚΕ/ΠΟΡΟΣ), όνομα που φέρει μέχρι και σήμερα. 
Το 1949 ισχύει νέος ΟΣΝ  και η μόνη ουσιώδης 
διαφορά είναι η δυνατότητα κατάταξης με απολυ-
τήριο Δημοτικού Σχολείου. Η ζωή των μαθητών 
στο περιορισμένων διευκολύνσεων  διώροφο  
κτίριο της σχολής, (απομονωμένο από τον υπό-
λοιπο χώρο του στρατοπέδου), με πολλά προβλή-
ματα. Πολύ σκληρή πειθαρχία, πολλά μαθήματα 
και πεζικές ασκήσεις, συχνά εκπαιδευτικά ταξίδια 
και κτερινές βάρδιες, εξουθενωτικές εργασίες εις 
βάρος του προγράμματος, έλλειψη μορφωτικής βι-
βλιοθήκης, ανύπαρκτα μέσα ψυχαγωγίας, σπάνια 
εξόδου και το κυριότερο καμία «ψυχική επαφή»  
Διοίκησης-μαθητών». Όλα αυτά  δημιουργούσαν 
μια μελαγχολική ψυχοσύνθεση και μια συνεχή συ-
ναισθηματική δυσφορία στους μαθητές που ήταν 
στη κρίσιμη εφηβική ηλικία και αποκομμένοι από 
το «χωνευτήρι» της οικογένειας. Επίσης στους μα-
θητές ήταν γνωστό  ότι, στο  Στρατό η αντίστοιχη 
σχολή Ύπαξιωματικών έφερε τον τίτλο Σχολή Μο-
νίμων Ύπαξιωματικών (ΣΜΎ), και η Αεροπορία το 
1950 ίδρυσε τη Σχολή Τεχνιτών Ύπαξιωματικών 
Αεροπορίας (ΣΤΎΑ). Οι μαθητές των δύο αυτών 
σχολών, φορούσαν  στολή Δοκίμου Ύπαξιωματι-
κού, και αποφοιτούσαν με τον αντίστοιχο βαθμό 

του Διόπου, Δεκανέας και Ύποσμηνίας αντίστοιχα. 
Οι της Σ.Ν. αποφοιτούσαν Ναύτες Β΄ και η στολή 
τους ίδια με του Ναύτη .Επίσης ο μεγάλος αριθμός 
παραγωγής Ύπαξιωματικών και από άλλες πηγές 
του Ναυτικού, εκτός του χάους που επικρατούσε 
στην επετηρίδα  των Ύπαξιωματικών, κλόνιζαν και 
την εμπιστοσύνη τους στην αποστολή της σχολής.

Τον Φεβρουάριο του 1952 οι έξη λειτουργού-
σες σχολές στο ΚΕ/ΠΟΡΟΣ μεταφέρονται στο Σκα-
ραμαγκά και  ο χώρος όλος  λειτουργεί ως  Σχολή  
Ναυτοπαίδων.

Η Έκρηξη του 1952
Οι τριτοετείς και δευτεροετείς μαθητές κατατάξε-
ως 1949 και 1950, υποβάλλουν το 1951 κατ΄ 
επανάληψη και ιεραρχικά μέσω του Ναυτόπαιδα  
Αρχηγού τους,  τα παράπονά και αιτήματά τους στη 
Διοίκηση και Αρχηγό Ναυτικής Εκπαίδευσης (Α.Ν.Ε. 
τότε,  Δ.Ν.Ε. σήμερα) για ισοτιμία  της σχολής με 
τις αντίστοιχες σχολές  Στρατού και Αεροπορίας, 
ειδική επετηρίδα για τους εκ Ναυτοπαίδων, και 
βελτίωση συνθηκών διαβίωσης. Οι μαθητές ενη-
μερώθηκαν από τη Διοίκηση ότι γίνονται ενέργειες 
για επίλυση των αιτημάτων τους. Τελικά δεν έγινε 
καμία αλλαγή στη δομή της σχολής και η μόνη 

Πανοραμική άποψη του ΚΕ/ΠΟΡΟΣ. Δεξιά το διώροφο κτίριο της Σχολής. 
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διαφορά με τον νέο Ο.Σ.Ν του 1952  
ήταν να προστεθούν τρείς ακόμη 
ειδικότητες στους  αποφοίτους. Μη-
χανικός, Τηλεγραφητής, και Διαχει-
ριστής. Με την προαγωγή δε στη 
Β΄τάξη γινότανε κατανομή σε Μα-
χίμους και Τεχνίτες. Η Απογοήτευση 
ήταν μεγάλη και οι οικειοθελείς απο-
χωρήσεις από τη σχολή ήταν πάνω 
από 60% για τις τάξεις του 1949 και 
1950. Οι Ναυτόπαιδες πάντα υπερέ-
βαλαν εαυτούς και ποτέ δεν απογοή-
τευσαν τις προσδοκίες του Σώματος. 
Απλά ζητούσαν ίση μεταχείριση με 
τις άλλες ομοειδείς σχολές των Ε.Δ. 
«Οι νυν Ύπαξιωματικοί οι προερχό-
μενοι εκ των εθελοντών-εκτός φυ-
σικά εξαιρέσεων-δεν δύναται παρα-
βληθώσιν προς τους εκ της Σχολής 
Ναυτοπαίδων εξερχομένους…» (Π. 
Κώνστας ‘’Προς ένα νέο εκαπιδευτι-
κό σύστημα δια την εκπαίδευση των 
ανωτέρων και κατωτέρων στελεχών 
του Ναυτικού. Ν.Ε. τεύχος 136 Απρ. 
1936). Η θύελλα δεν άργησε να 
ξεσπάσει. Μετά την παρέλαση στην 
Αθήνα την 25 Μαρτίου του 1952, και 
ενώ όλοι περίμεναν την αυθημερόν 
εξόδου που τους είχαν υποσχεθεί, 
αυτή ματαιώνεται και επιστροφή στη 
σχολή  ευθύς αμέσως με το πέρας 
της παρέλασης. Στον τρίωρο πλου της 
επιστροφής  επικρατεί αναβρασμός 
μεταξύ των μαθητών, και με τον κα-
τάπλου στον Πόρο  οι μαθητές αντί να ακολου-
θήσουν το πρόγραμμα, διασκορπίζονται στους 
χώρους της σχολής και στη θάλασσα με τις 16- 
κωπες βάρκες. Ξαφνιασμένη η Διοίκηση από τη 
κίνηση αυτή, αντιδρά με ένα τρόπο που εξαγρίωσε 
περισσότερο τους συναισθηματικά φορτισμένους 
μαθητές. Τοποθετεί ένοπλη φρουρά και πολυβό-
λο  στον  έμπροσθεν των διδακτηρίων λοφίσκο, 
που δέσποζε του κτιρίου της Σχολής, και με όλο το 
επιτελείο των Αξιωματικών οπλισμένο, διατάζει βί-
αιη συγκέντρωση των μαθητών στο προαύλιο των 
διδακτηρίων. Όταν αυτό επιτυγχάνεται τους διαβά-
ζουν εδάφια από τον στρατιωτικό κανονισμό περί 

«στάσεως και λιποταξίας» Οι μαθητές αντιδρούν. 
Αδυνατούν να πιστέψουν ότι τους σημαδεύουν 
όπλα. Φωνές ακούγονται: Είμαστε αόρκιστοι, δεν 
μας αφορά ο στρατιωτικός κανονισμός, διαμαρτυ-
ρόμεθα, νοιώθουμε αδικημένοι, θέλουμε ισοτιμία 
κ.α. Οι ψυχοσωματικές τους αντοχές είναι σε όρια 
εξάντλησης. Αντιλαμβανόμενοι το επικίνδυνο αδιέ-
ξοδο, οι περισσότεροι μετά από πολλές αμφιταλα-
ντεύσεις αποχωρούν αδιαφορώντας για τα όπλα, 
και κατευθύνονται στους θαλάμους για ύπνο.. 
Μετά την κατάκλιση, το ημερολόγιο λέει 02.00 
της 26ης Μαρτίου, τους σηκώνουν κατά ομάδες, 
παραλαμβάνουν οπλισμό, και ακολουθεί σκληρό 

Οι Ναυτόπαιδες στέκουν πάντα στο… ύψος τους. Αριστερά ο πρωτοετής 
Ναυτόπαις (1952),  Χρήστος Γ. Τσόγκας, πατέρας του Αρχιπλοιάρχου Γε-
ωργίου Χ. Τσόγκα ΠΝ



καψόνι μέχρι το μεσημέρι της 27ης Μαρτίου. Συγ-
χρόνως καταφθάνουν από την Αθήνα ανακριτικές 
επιτροπές του Στρατού Ξηράς ερευνώντας, μέσω 
των ανακρίσεων, εάν υπάρχει Κομμουνιστικός 
δάκτυλος στη κίνηση αυτή. Το έκρυθμο μετεμφυ-
λιακό κλίμα της εποχής και η εκατέρωθεν καχυ-
ποψία και σκληρή αντιπαράθεση των πολιτικών 
παρατάξεων δεν άφηναν ανεκμετάλλευτα τέτοια 
γεγονότα. Τελικά η υπηρεσία την ονόμασε Ομαδική 
απείθεια. Ακολούθησαν πολλές δίκες, αποτάξεις 
από τη σχολή, φυλακίσεις σε ναυτικές και πολι-
τικές φυλακές ( μετά τη απόταξη), και γενικά το 
γεγονός αυτό είχε μια αρνητική δυναμική για όλη 
τη δεκαετία το ΄50, σε όλους τους οργανωτικούς 
και λειτουργικούς τομείς της σχολής, με σημα-
ντικότερο το πληγωμένο της γόητρο. Η υπηρεσία 
φρόντισε με κάθε τρόπο την άμεση  αποσιώπηση 
του συμβάντος, όπως και έγινε, όχι όμως και τον 
προβληματισμό της για το πρωτάκουστο γεγονός 
«στάσης» μαθητών στρατιωτικής σχολής. 

Η Σχολή στο Δρόμο της  Συνεχούς Ανά-
πτυξης
Το αρχαίο ρητό «ουδέν κακόν αμιγές καλού» εί-
χε και εδώ την εφαρμογή του. Μετά τα πιο πάνω 
γεγονότα, ένας άνεμος αναδημιουργίας άρχισε να 
πνέει στη Σχολή και να απομακρύνεται η βαριά 
σκιά που την σκέπαζε. Δυναμικοί Διοικητές φρό-
ντισαν  γι΄ αυτό. Το 1959 με τον νόμο 3951/59 οι 
αποφοιτούντες Ναυτόπαιδες ονομάζονται Δίοποι. 
Παράλληλα, και με τη συνδρομή της Αμερικανικής 
Στρατιωτικής Αποστολής στην Ελλάδα, (JUSMAC), 
ένας οικοδομικός οργασμός  παρατηρείται στη 
σχολή. Τα παμπάλαια κτίρια  ανέγερσης 1840-46 
κατεδαφίζονται και στη θέση τους αναγείρονται 
σύγχρονα αντίστοιχα. To 1969  ,με το Β.Δ. 249/ 
ΦΕΚ 72 Α΄25/04/1969, η σχολή αναβαθμίζε-
ται σε Σχολή Δοκίμων Ύπαξιωματικών Ναυτικού 
(ΣΔΎΝ). Προσόν εισαγωγής τουλάχιστον ενδεικτικό 
Α΄ τάξεως Γυμνασίου. Νέα μαθήματα εισάγονται 
στο πρόγραμμα, ιδιώτες πτυχιούχοι ΑΕΙ  στελεχώ-
νουν το εκπαιδευτικό προσωπικό παράλληλα με το 
στρατιωτικό, η σχολή αποκτά πλούσια βιβλιοθήκη 
και οπτικοακουστικά συστήματα εκμάθησης, οι μα-
θητές ενθαρρύνονται να τελειώσουν τις γυμνα-
σιακές του σπουδές με παράλληλη εγγραφή στο 
Γυμνάσιο Πόρου, τα εκπαιδευτικά ταξίδια αναβαθ-
μίζονται προσεγγίζοντα και ξένα λιμάνια κ.α. Με 
την αποφοίτησή τους ονομάζονται Δόκιμοι Κελευ-
στές, φορούν στολή υπαξιωματικού και εισάγονται 
στις οικείες σχολές ειδικοτήτων για απόκτηση πτυ-
χίου Β΄ (ειδικότητας ή τέχνης). Το 1978 καθιε-
ρώνεται και η στολή Ύπαξιωματικού για τους Δ.Ύ.                                                                                                                         
Τα έτη 1979-1981 δεν έγιναν κατατάξεις μα-
θητών στη σχολή εν όψει νέας αναβάθμισης. Η 
σύγχρονη τεχνολογία  που κάλπαζε σε όλους τους 
τομείς, απαιτούσε  Ύπαξιωματικούς υψηλής κατάρ-
τισης. Σίγουρα το Ναυτικό δεν ήθελε να τρέχει πί-
σω από τις εξελίξεις. 

Το 1981 ( διάταγμα 1338/10 -12-81,  ΦΕΚ 
334/18-12-81) η σχολή ονομάζεται Σχολή Μο-
νίμων Ύπαξιωματικών Ναυτικού (ΣΜΎΝ), καταρ-
γουμένων των ΣΔΎΝ, ΣΔΎΤΕΝ και Διόπων Η/Τ οι 
οποίες ενσωματώνονται στη ΣΜΎΝ. Η αναβάθμιση 
είναι εντυπωσιακή σε όλους τους τομείς.  Δεκτοί 
όσοι διανύουν στρατολογικά το 15ο έως το 19ο 
έτος της ηλικίας τους, και έχουν απολυτήριο Γυ-
μνασίου. Μετά το 1985 ορίζεται η Α΄Λυκείου. 
Φορούν στολή Ύπαξιωματικού και η φοίτηση είναι 

Ο θυρεός της Σχολής μέχρι το 1969
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μονοετής. Με την αποφοίτησή τους ακολουθούν 
το πρόγραμμα των προκατόχων τους της ΣΔΎΝ.

Το 1991 η σχολή μεταφέρεται στον Σκαραμα-
γκά, στους χώρους του ΚΕ/ΠΑΛ. Το 1992 η εισα-
γωγή στη ΣΜΎΝ απαιτεί πτυχίο Λυκείου και γίνεται 
μέσω των Πανελληνίων εξετάσεων. Η φοίτηση 
είναι διετής και η εκπαίδευσής τους είναι ακα-
δημαϊκού επιπέδου. Οι επιτυχώς αποφοιτούντες 
ορκίζονται  Κελευστές.  Με τον νόμο 2913/2001 
(άρθρο 19 παρ.5) η σχολή κατατάσσεται στην 
Ανώτερη βαθμίδα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Από 
το ακαδημαϊκό έτος 2002-2003 γίνεται κατάταξη  
και των πρώτων Δοκίμων γυναικών. Επίσης γί-
νονται δεκτοί και Αλλοδαποί μαθητές. Η υποδομή 
της σχολής καλύπτει όλες τις λειτουργικές απαιτή-
σεις ενδιαίτησης  και ακαδημαϊκής εκπαίδευσης σε 
υψηλό βαθμό. Παράλληλα στα πλαίσια γενικότερης 
επιμόρφωσης, οι μαθητές πραγματοποιούν ποικί-
λες πολιτιστικές επισκέψεις και παρακολουθούν 
διαλέξεις, εντός και εκτός της Σχολής, γενικού και 
ειδικού ενδιαφέροντος. Από το 2013 οι μαθητές 
μετά την αποφοίτησή τους ακολουθούν ένα χρόνο 
εξειδίκευσης πριν αποδοθούν στο στόλο και από  
το 2015 η φοίτηση γίνεται τριετής.

Επίλογος
Στη πορεία των 130 ετών λειτουργίας της, η σχο-
λή προσέφερε κατά περιόδους μόρφωση υψηλού 
εκπαιδευτικού επιπέδου, αλλά υπέστη και τις συ-
νέπειες των πολιτικών και στρατιωτικών κλυδω-
νισμών που η Πατρίδα μας αντιμετώπισε, ιδίως 
κατά το ήμισυ του περασμένου αιώνα. Επίσης, κα-
τά καιρούς χάθηκε πολύτιμος χρόνος από «λαν-
θασμένους οραματισμούς» για το επίπεδο εκπαί-
δευσης και αποστολής της σχολής. Πάρα ταύτα, οι 
Ναυτόπαιδες από ανέκαθεν ήταν γαλουχημένοι με 
στρατιωτική νοοτροπία και θέληση. Με κύριο άξο-
να την πειθαρχία, κατάφερναν  να αφομοιώνουν 
κάθε επιπέδου θεωρητικής και πρακτικής κατάρτι-
σης που τους παρείχε η σχολή, καθιστώντας τους 
ικανούς μελλοντικούς Ύπαξιωματικούς, στο επίπε-
δο που η Ύπηρεσία τους ήθελε, έτοιμους  να αντα-
ποκριθούν στα καθήκοντα της ειδικότητάς  ή της 
τέχνης τους. Αυτό αναγνωρίστηκε από όλους στις 
απανωτές παραλαβές των νέων μονάδων από τις 
ΗΠΑ, από το 1959 και εντεύθεν, όπου το κατώτερο 
προσωπικό των πληρωμάτων προερχόταν σε με-
γάλο ποσοστό από τη Σχολή Ναυτοπαίδων.                                                                                                                         

Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι, οι δύο πυλώνες 
που στην Ιστορία του νεότερου Ελληνικού κράτους  
κράτησαν ζωντανό το θρύλο του Πολεμικού Ναυ-
τικού, ήταν ασφαλώς η Σχολή  Ναυτικών Δοκίμων 
και για πάρα πολλά χρόνια η Σχολή Ναυτοπαίδων 
και βέβαια η σημερινή διάδοχος κατάσταση αυτής 
η Σχολή Μονίμων Ύπαξιωματικών Ναυτικού. 

Η ΣΜΎΝ, ως  η μοναδική παραγωγική Σχολή 
Μονίμων Ύπαξιωματικών Ναυτικού και για το σύ-
νολο των ειδικοτήτων του, συνεχίζει μια μακρά 
παράδοση και εγγυάται συνέχεια και ενιαίο πνεύ-
μα στο χώρο των Ύπαξιωματικών του Πολεμικού 
Ναυτικού, διασφαλίζοντας την συνεχή στελέχωσή 
του από τη λεγόμενη «ραχοκοκαλιά του στόλου». 
Η συνεχώς δε αναβαθμιζόμενη λειτουργία της στις 
εκπαιδευτικές και τεχνολογικές εξελίξεις, εγγυάται 
καταλυτικό ρόλο παραγωγής ικανών και σύγχρο-
νων  Ύπαξιωματικών.

Η σημερινή Σχολή Ύπαξιωματικών αναμφισβή-
τητα είναι ένα φυτώριο «κόσμημα» για το Π.Ν., και 
τιμά όλους εκείνους  που διαχρονικά αγωνίστηκαν 
και αγωνίζονται γι΄αυτό.                                                                                                                         

Βιβλιογραφία

 «Τριήρης»,  Της Κρίστυ Εμίλιο Ιωαννίδου, ΎΙΝ 
Αθήνα 2016.  

«Το Ναυτικό στην Ιστορία των Ελλήνων», Μάρ-
κου Σίμψα, Τόμος 1

«Ελληνικός Αυτοκρατορικός Στόλος». «Ύπο-
πλοιάρχου Κων.Σαράφη-Πιτζιπιού», Αθήνα 1907 

«ΠΟΡΟΣ- Ναύσταθμος & Εκπαιδευτήριο του 
Πολεμικού Ναυτικού».

Ιωάννη Ρούσκα  Αντιπλοιάρχου (Δδ) Πολεμι-
κού Ναυτικού. ΓΕΝ, Αθήνα 1989  

Περιοδικά Ν.Ε. ΎΙΝ, έτους 1936.

«1023 Αξιωματικοί και 22 Κινήματα». Στυλια-
νός Ι. Χαρατσής Α΄τόμος. Αθήνα 1987 

«Ιστορικό - Φωτογραφικό Λεύκωμα Σχολής 
Ναυτοπαίδων, ΣΔΎΝ, ΣΜΎΝ, 1946-2000», Επικε-
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Τις ημέρες αυτές είναι αγκυροβολημένο 
στην προκυμαία της Θεσσαλονίκης το ελληνικό 
θρυλικό σκάφος «ΑΒΕΡΩΦ». Είναι εκείνο που 
με καπετάνιο τον ναύαρχο Κουντουριώτη κατά 
τους Βαλκανικούς Πολέμους, 1912-1913, έγινε 
ο φόβος και ο τρόμος των τουρκικών σκαφών 
στο Αιγαίο, απελευθέρωσε τα νησιά και συνέβα-
λε αποφασιστικά στη νίκη των Ελλήνων.

Ως Μουσείο αραγμένο στα νερά του Σαρω-
νικού ήταν επισκέψιμο διηγούμενο στους νεο-
έλληνες την ιστορία του, τα κατορθώματά του, 
τις επιτυχίες των Ελλήνων, όταν ομονοούν και 
έχουν στόχους και οράματα. Τώρα ήρθε κοντά 
μας, στο Θερμαϊκό, εκεί όπου ο ανεψιός του 
Κουντουριώτη, ο ναύαρχος Βότσης, τορπίλισε 
το 1912 την τουρκική ναυαρχίδα, το Φετίχ Μου-
λέν, προαναγγέλλοντας τη νίκη των ελληνικών 
όπλων, την απελευθέρωση της Θεσσαλονίκης 
και της Μακεδονίας.

Οι Βαλκανικοί Πόλεμοι τελείωσαν με αίσια 
Υποπλοίαρχος Γεώργιος Κακουλίδης. Μουσείο Μακεδο-
νικού Αγώνος
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Ιστορικά 
Παραλειπόμενα

Συγγραφέας: Χρήστος Ίντος, Παιδαγωγός, Ερευνητής

Το παρακάτω άρθρο δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα «Μαχητής του Κιλκίς» στις 7 Νοεμβρίου 
2017, περίοδο κατα την οποία το Θ/Κ «Γ. ΑΒΕΡΩΦ» ήταν παραβεβλημένο στον λιμένα Θεσσα-
λονίκης. Περιγράφει ένα πολύ ενδιαφέρον περιστατικό στο οποίο πρωταγωνιστεί ο Ναύαρχος 
Γεώργιος Κακουλίδης και έλαβε χώρα το 1918, όταν το «Γ. ΑΒΕΡΩΦ»  μετά την λήξη του Α΄ 
Παγκοσμίου Πολέμου κατέπλευσε στην Κωνσταντινούπολη. Ο Ναυάρχος Κακουλίδης, Πόντιος 
στην καταγωγή συμμετείχε ως Υποπλοίαρχος στον Μακεδονικό Αγώνα ενώ στην περίοδο του 
Εθνικού Διχασμού τάχθηκε με τους Βενιζελικούς, με αποτέλεσμα την δίωξη και απόταξή του. 
Αποκαταστάθηκε και σταδιοδρόμησε μέχρι Αρχηγός Στόλου και στην συνέχεια πολιτεύθηκε.

Το θωρηκτό «Αβέρωφ» και το κρασί της Γουμένισας 
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αποτελέσματα για την Ελλάδα. Το σκάφος συνέ-
χισε τη δράση του και κατά την περίοδο του Α΄ 
Παγκοσμίου Πολέμου, 1914-1918, και ο κυβερ-
νήτης μέλος της γνωστής Τριανδρίας (Βενιζέλος 
– Δαγκλής- Κουντουριώτης), οδήγησε και πάλι 
την Ελλάδα στη νίκη.

Με τη λήξη του Α΄ ΠΠ, το «ΑΒΕΡΩΦ» συ-
νοδευόμενο από το επίσης θρυλικό σκάφος 
«ΚΙΛΚΙΣ», στις 31 Οκτωβρίου 1918 κατέπλευσε 
στην Κωνσταντινούπολη. Ήταν μέλος αρμάδας 
συμμαχικών σκαφών που έφθασε στα αγιασμέ-
να νερά της Βασιλεύουσας, δείχνοντας στην εκ 
νέου ηττημένη Τουρκία, πως μπορεί να έχανε 
μετά αιώνες κατοχής την Κωνσταντινούπολη. 
Τα ελληνικά πολεμικά σκάφη αγκυροβόλησαν 
στην Πόλη μετά την υπογραφή της Ανακωχής 
του Μούδρου (17/30-10-1918). Η Ελλάδα συ-
γκαταλέγονταν στις νικήτριες δυνάμεις του Με-
γάλου Πολέμου.

Ο κατάπλους του «ΑΒΕΡΩΦ» στην Πόλη δεν 
ήταν ο μόνος μετά τη λήξη του πολέμου. Ακο-
λούθησε και άλλος μετά την υπογραφή της Συν-
θήκης των Σεβρών (28 Ιουλίου/10 Αυγούστου 
1920). Το ένδοξο σκάφος στολισμένο αγκυρο-
βόλησε απέναντι από την Αγία Σοφία. Η Ελλάδα 
είχε φθάσει στην Τσατάλζα και τον Εύξεινο Πό-
ντο «και άπλωνε το χέρι της στην Πόλη».

Ο αρχηγός του πληρώματος, ναύαρχος 
Γεώργιος Κακουλίδης (1871-1946), είχε την 
τιμητική του. Δεξιώθηκε πάνω στο θωρηκτό 
αξιωματούχους των Συμμαχικών Δυνάμεων, 
διπλωμάτες, απεσταλμένους από την Ελλάδα, 
κληρικούς, επιστήμονες, τραπεζίτες, επιχειρη-
ματίες.

Μεταξύ των καλεσμένων του ναυάρχου 
ήταν και ο Γάλλος δημοσιογράφος Μισέλ Πα-
γιαρές, φιλέλληνας, εκδότης εφημερίδας και 
συγγραφέας.

Ο δημοσιογράφος χαιρετώντας τον ναύαρχο 
σταμάτησε άφωνος. Ευγενικά ο Κακουλίδης του 
είπε: «Έχουμε συναντηθεί πριν πολλά χρόνια και 
δεν λησμονούμε τις υπηρεσίες που προσφέρατε 
στην Πατρίδα μας». Ο Γάλλος αντείπε, πως, «δεν 
έκανε τίποτε περισσότερο από το να γράψει την 
αλήθεια, στην οποία και έχει αφιερωμένη την 
πένα του».

Στη διάρκεια της εκδήλωσης ο ναύαρχος 
πλησίασε τον δημοσιογράφο, τον έπιασε από το 
μπράτσο και του ψιθύρισε στο αυτί: «Έχω εδώ 
ένα καλό κρασί της Γουμέντζας». Πριν τελειώσει 
το λόγο του ο ξένος με ενδιαφέρον και αγωνία 
ρώτησε:
- Και που το βρήκατε;.
- Μου το έστειλαν από τη Θεσσαλονίκη. Το ξέ-

ρετε;
- Έχω πιεί μια μέρα στη Γουμέντζα και μάλιστα 

πολύ.
- Πως το βρίσκετε; Ρώτησε ο ναύαρχος.
- Καλό, περίφημο. Ήπια τότε, σας είπα, πολύ, 

αντείπε ο Γάλλος.
-  Ώστε έχετε πάει στη Γουμέντζα;
-  Πήγα. Έχω γυρίσει όλη τη Μακεδονία. Έχετε 

πάει και σεις ναύαρχε;
-  Έχω πάει. Καταπράσινος τόπος.
- Ναι! Γεμάτος αμπέλια και μωρεόδενδρα.

Οι δύο άνδρες ήπιαν κρασί Γουμένισσας, οι 
άλλοι καλεσμένοι έπιναν σαμπάνιες. Κάθισαν 

Ο Ναύαρχος Γεώργιος Κακουλίδης. Υπηρεσία Ιστορίας 
Ναυτικού.



στις πολυθρόνες, ήρθε στο κέφι ο Παγιαρές και 
ο ναύαρχος ρώτησε.
-  Ώστε πήγατε και στην Γουμέντζα;
- Είχα και έναν υπηρέτη και θα ορκιζόμουνα σε 

όλους τους Αγίους ότι είσθε πιστό αντίγραφό 
του.

- Τι λέτε;
- Θα έβαζα και το κεφάλι μου.
- Ένας υπηρέτης!
- Τον είχα και διερμηνέα.
-  Ήξερε και γαλλικά;
- Πολύ ωραία. …..
- Τόσο πολύ του μοιάζω;
- Και πως τον έλεγαν τον σωσία μου; Ρώτησε 

ο ναύαρχος.
- Αποστόλη. Μου έσωσε μάλιστα τη ζωή, εκμυ-

στηρεύτηκε ο Γάλλος.
-  Όταν σκόνταψε και γονάτισε το μουλάρι σας 

στην άκρη ενός γκρεμού … και γέλασε ο ναύ-
αρχος με την καρδιά του.
Ο Παγιαρές τινάχθηκε όρθιος. Τα μάτια του 

ορθάνοιχτα από την κατάπληξη.
- Σεις ναύαρχέ μου;! .. Ο Αποστόλης! … Ναύ-

Το θωρηκτό «Γ. ΑΒΕΡΩΦ» στην Κωνσταντινούπολη τον Νοέμβριο του 1918. Ο ερχομός του πλοίου προκάλεσε 
ακράτητο ενθουσιασμό στους Έλληνες της Πόλης. Πίνακας ευρισκόμενος στο Εθνικό και Ιστορικό Μουσείο.

αρχος και υπηρέτης! … Πως μπορούσα να το 
φανταστώ;! Είναι καταπληκτικό … Είναι απί-
στευτο .. Δεν έχει ξαναγίνει … Ο παλιός μου 
Αποστόλης! .. Αν το γράψω στο Ζουρνάλ των 
Παρισίων θα χαλάσει κόσμο. … Λαός που έχει 
τέτοιους Αξιωματικούς, δεν χάνεται ποτέ …
Την ωραία αυτή ιστορία την διέσωσε ο Μα-

κεδόνας την καταγωγή πολεμιστής, συγγραφέ-
ας, πολιτικός, υπουργός, γενικός διοικητής Μα-
κεδονίας, αείμνηστος Γεώργιος Μόδης και την 
συμπεριέλαβε στη σειρά του έργου του «Μακε-
δονικές Ιστορίες», εκδόσεις «ΠΑΠΎΡΟΣ», α. έ. ε., 
σ. 42-46.

Ο ναύαρχος Γεώργιος Κακουλίδης (1871-
1948) ήταν ποντιακής καταγωγής. Ο παππούς 
του φιλικός, ήταν γραμματέας του Αλέξανδρου 
Ύψηλάντη και ο πατέρας του εισαγγελέας την 
περίοδο της βασιλείας του Όθωνα. Ο Γεώργιος 
αφού υπηρέτησε στο ρωσικό ναυτικό, εντάχθη-
κε στο Ελληνικό Πολεμικό Ναυτικό και τοποθε-
τήθηκε από το Ελληνικό Αρχηγείο Στρατού την 
περίοδο του Μακεδονικού Αγώνα στο Ελληνικό 
Προξενείο Θεσσαλονίκης με το ψευδώνυμο 
Αποστόλης. Κακοντυμένος προσέφερε τις υπη-
ρεσίες του στην ελληνική υπόθεση για τη διά-
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σωση του Μακεδονικού Ελληνισμού και κανείς 
δεν υποπτεύθηκε και δεν το φαντάστηκε, πως 
πρόκειται για Έλληνα Αξιωματικό και μάλιστα 
του Ναυτικού.

Ξανασυναντήθηκαν στην Κωνσταντινούπο-
λη, πάνω στο «ΑΒΕΡΩΦ». Ναύαρχος ο Κακουλί-
δης, επίσημος προσκεκλημένους ο Παγιαρές με 
τον πεθερό του Λαφόν, πρόξενο της χώρας του 
στην Πόλη. Η συνάντηση έγινε ενδιαφέρουσα 
και συγκινητική με μια φιάλη κρασί Γουμένισσας,  
που λάτρεψαν ναύαρχος και δημοσιογράφος τό-
τε, στον Μακεδονικό Αγώνα και στη συνάντησή 
τους στο «ΑΒΕΡΩΦ» μετά τον Α΄ Παγκόσμιο.

Η Γουμένισσα και το κρασί της σε μια σπουδαία 
γνωριμία και σε μοναδικές ιστορικές ώρες. Όταν 

το θρυλικό σκάφος που απελευθέρωσε το Αιγαίο 
και τα νησιά του το 1912-13 ξεκουράζονταν το 
1920 στα Αγιονέρια της Πόλης μπροστά στην 
Αγια-Σοφιά με αναπεπταμένη την Γαλανόλευκη.

Σήμερα το «ΑΒΕΡΩΦ» στη Θεσσαλονίκη επ΄ 
ευκαιρία της 105ης επετείου της απελευθέ-
ρωσης της πάλαι ποτέ Συμβασιλεύουσας, της 
Μακεδονικής πρωτεύουσας. Το επισκέπτονται 
χιλιάδες Ελλήνων για να γνωρίσουν τον θρύλο. 
Ένα μικρό μέρος της μεγάλης ιστορίας του ήταν 
και όσα προαναφέραμε. Η δράση του ναυάρχου 
του Κακουλίδη στην περιοχή Γουμένισσας κατά 
τον Μακεδονικό Αγώνα κοντά στον Παγιαρές και 
η συνάντησή τους στο «ΑΒΕΡΩΦ» μπροστά στην 
Αγιά Σοφιά με κρασί Γουμένισσας.

Τα θωρηκτά «ΚΙΛΚΙΣ» και «ΑΒΕΡΩΦ» έξω από την Κωνσταντινούπολη. Αρχείο Θ/Κ «ΑΒΕΡΩΦ».



Αναμνήσεις από
την ζωή στο ΠΝ

Το κείμενο που ακολουθεί έχει συνταχθεί από τον κ. Κώστα Καρακάση, ο οποίος το 1952 ήταν 
πρωτοετής Ναυτόπαις και επέβαινε στο Κ/Δ ΕΛΛΗ ΙΙ (το πρώην «ΕΥΓΕΝΙΟΣ ΤΗΣ ΣΑΒΟΙΑΣ» παρα-
χωρηθέν από τους Ιταλούς ως πολεμική αποζημίωση) κατά τον πλού μεταφοράς του Βασιλέως 
Παύλου Α΄ στη Κωνσταντινούπολη. 

Νεαρός πρωτοετής Ναυτόπαις στην Σχολή 
Ναυτοπαίδων στον Πόρο.

Έρχεται διαταγή από το Γ.Ε.Ν. ότι πρέπει η Σχο-
λή (και οι τρεις τάξεις) να προετοιμαστούν για να 
επιβιβαστούμε στο καταδρομικό «ΕΛΛΗ» για το 
επίσημο ταξίδι των Βασιλέων στην Κωνσταντι-
νούπολη.

Ποδαράκια μας βοηθάτε μας! Τροχάδην όχι 
μόνο όλες οι κινήσεις όπως γίνεται στο Ναυτικό, 
αλλά ακόμα και μπουγάδες που έπρεπε να στη-
θούν να πλυθούν οι καλοκαιρινές ενδυμασίες, να 
σιδερωθούν ιδίως οι τσακίσεις στα παντελόνια και 
στις μπελαμάνες, να βαφτούν τα σπαθόλουρα και 
τα καπέλα με μπόλικο στουπέτσι. Και ασκήσεις… 
ασκήσεις, ασκήσεις! Για παρελάσεις, για παρατά-
ξεις στα καταστρώματα, για ζητωκραυγές και τα 
ρέστα. Φωτιές άρπαξαν στην Σχολή. Οι Αξιωματι-
κοί τρέχουν και αυτοί και δεν… φτάνουν. Και ένα 
σωρό μαθήματα… ενημέρωσης.

«Στραβάδια…! Στην Κωνσταντινούπολη θα πά-
με με τους Βασιλείς, με Ναυάρχους, Στρατηγούς, 
Αυλάρχες, Κυρίες των Τιμών -μακρυά τα μάτια 
σας- και ένα σωρό Διπλωμάτες! Στραβάδια προ-

σοχή. Όποιον συναντάτε στα καταστρώματα, ΚΛΑ-
ΡΙΝΟ εσείς και άψογο στρατιωτικό χαιρετισμό… 
Από το μεσόστεγο1 και πρύμα, δεν θα κυκλοφορεί 
κανένας…»

Ταξίδι στην Κωνσταντινούπολη! Στην θρυλική 
Βασιλεύουσα!

Για πρώτη φορά θα πατήσω τα χώματα των 
προγόνων μου και η συγκίνηση άφατη! Θα δω τα 
τείχη της θρυλικής πολιτείας, θα μπω στην Αγιά 
Σοφιά να προσκυνήσω νοερά, θα μας δεχτεί ο 
Αθηναγόρας! ο Πατριάρχης του Γένους, θα πε-
ριδιαβώ τον Κεράτιο, εκεί που καθώς λένε στις 
μεγάλες νηνεμίες μπορείς να δεις την Αγία Τρά-
πεζα της Μεγάλης Εκκλησιάς που βούλιαξε σαν 
θέλησαν οι άτιμοι Λατίνοι να την μεταφέρουν στην 
Βενετιά!

Αμέτρητες σκέψεις και μνήμες από γονεϊκές 
αφηγήσεις γεμίζουν το μυαλό και την ψυχή. Πόλη 
των ονείρων της Ρωμιοσύνης για αιώνες τώρα. 
Και να που ξαφνικά πάμε επίσημη επίσκεψη και 

1 Μεσόστεγο: Το μεσαίο τμήμα κάθε πλοίου δεξιά και αριστε-
ρά.

Συγγραφέας: Κώστας Καρακάσης, λογοτέχνης

Ιστορία με έναν Βασιλιά 
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μάλιστα με τους Έλληνες Βασιλείς! Φανταζόμαστε 
κιόλας την Βασιλεύουσα να πλέει στην γαλανόλευ-
κη και ανατριχιάζουμε από συγκίνηση. Έστω για 
λίγο η «Γαλανή Σκιά», θα σκεπάσει την Τουρκεμένη 
Πόλη…

«Στραβάδια! Έτσι και συναντήσετε κανέναν 
Ανώτερο σε κάποιο κατάστρωμα και σας ρωτή-
σει κάτι, ΚΛΑΡΙΝΟ εσείς και κανονική αναφορά… 
Όνομα, επώνυμο, Τάξη και ΔΙΑΤΑΞΤΕ! Και αλίμονο 
σας αν συναντήσετε τον Βασιλέα! Συνηθίζει να τρι-
γυρνά στα καταστρώματα και στα υποφράγματα…»

Δεν καταλαβαίνω αυτό το «αλίμονο σας». Τι θα 
μας κάνει; Θα μας φάει; Ρωτώ τον Σπύρο Δημουλά 
που είναι φίλος και αρχηγός της Τάξης μας. Τι κά-
νουμε αν «πέσουμε» πάνω στον Βασιλιά…; «Αλλά-
ζεις σώβρακα…» μου απαντά με το Κεφαλλονίτικο 
χιούμορ του! «Εδώ συναντάς τον Οπλονόμο ή τον 
Αξιωματικό Ύπηρεσίας και τρέχεις να εξαφανιστείς 
και με ρωτάς ρε Κώστα τι κάνεις αν συναντήσεις 
τον βασιλιά…;» Δίκιο έχει αλλά που να τόβρει.

Και για κακή-καλή μου μοίρα, με φωνάζουν με 
το που επιβιβαστήκαμε στο «ΕΛΛΗ» και με διατά-
ζουν πως θα είμαι Αγγελιαφόρος Βασιλέως! Και 
επιπλέον θα πηγαίνω στους Βασιλείς, στον Αρχηγό 
Γ.Ε.Ν. και στον Κυβερνήτη το «δείγμα» του αρίστου 
και του δείπνου!2 

Μεγάλη τιμή δεν λέω, αλλά από σώβρακα τι 
κάνουμε…; Έχω τις κανονικές τρεις αλλαξιές όλες 
κι όλες. Δεν με φτάνουν οι προκαταβολικές τρε-
μούλες πρέπει να βρω και έξτρα αλλαξιές ή θα 
ξημεροβραδυάζομαι να κάνω μπουγάδες!

Απόγευμα στον Φαληρικό όρμο, επιβίβαση 
των επισήμων κατά σειρά αρχαιότητος. Τελευταί-
οι βεβαίως καταφθάνουν οι Βασιλείς με όλο τον 
Σ.Ο.Α.Μ. συνοδεία και τις Κυρίες των Τιμών της 
Βασίλισσας.

Η μπάντα του Ναυτικού παιανίζει στο κατά-
στρωμα το Βασιλικό εμβατήριο, το άγημα παρου-
σιάζει όπλα, οι πάντες στο πρυμναίο κατάστρωμα 
ΚΛΑΡΙΝΟ! Στρατηγοί, Ναύαρχοι, Πτέραρχοι, Διπλω-
μάτες.

Ο Βασιλικός επισείων υψώνεται στο μεγάλο 

2 Δείγμα Αρίστου και Δείπνου: Από παράδοση στο Πολεμικό 
Ναυτικό, οι Ανώτεροι που επιβαίνουν ενός πολεμικού πλοί-
ου, δοκιμάζουν δείγμα του γεύματος ή του δείπνου που 
πρόκειται να φάει το πλήρωμα και  εγκρίνουν την διανομή 
του. Συχνά ζητούν να φάνε και οι ίδιοι από το φαγητό του 
πληρώματος.

κατάρτι, δείγμα ότι ο Βασιλεύς επιβιβάσθη του 
πλοίου.

Επιθεώρηση του αγήματος και τα μεγάφωνα 
αναγγέλλουν «Προετοιμασία απάρσεως…» Όλοι 
τρέχουν δεξιά κι αριστερά, εκτός πρυμναίου κα-
ταστρώματος βεβαίως. Η Άνασσα αποσύρεται στο 
σαλόνι του Ναυάρχου με τις Κυρίες των Τιμών, 
τον Μεγάλο Αυλάρχη κ. Λεβίδη και τους άλλους 
Αυλικούς, ο Βασιλεύς παραμένει στην πρύμνη και 
συνομιλεί με τους Ανώτατους Αξιωματικούς που 
τον περιβάλλουν. Στρατηγός Βεντίρης, Ναύαρχοι 
Αλεξανδρής, Αντωνόπουλος, Ιωαννίδης, Πτέραρ-
χος Ποταμιάνος. Που να ξέρεις όλους τους άλλους; 
Και εγώ ΚΛΑΡΙΝΟ σε απόσταση δέκα βημάτων πί-
σω Του σε στάση προσοχής και με τα σπαθόλουρα 
μου ν’ αστράφτουν. Καπέλο με καπιτσάλι3 βεβαίως 
για να μην το πάρει ο αέρας και έτοιμος να προ-
στρέξω σε κάθε διαταγή της Α.Μ. ή οποιουδήποτε 
Ανώτατου Αξιωματικού.

Ακούγεται η βαριά αλυσίδα της τεράστιας 
άγκυρας του ΕΛΛΗ, ν’ ανεβαίνει σιγά σιγά από τον 
βυθό και αργά αλλά σταθερά το τεράστιο πανέμορ-
φο πλοίο αρχίζει να κινείται. Το Β.Π. «ΝΑΎΑΡΙΝΟ» 
που μας συνοδεύει τιμητικά, δείχνει να είναι έτοιμο 
να μας ακολουθήσει σε απόσταση ασφαλείας.

Ο Βασιλεύς δείχνει να παρακολουθεί όλες τις 
διαταγές που δίνονται από τα μεγάφωνα και εγώ 
σούζα σε απόσταση… διαταγής! Η άγκυρα μπήκε 
στην θέση της «εμασχαλίσθη στα όκια» της, γιατί 
το πλοίο τραντάχτηκε καθώς ο γιγάντιος «εργά-
της» της πλώρης την έβαζε στην θέση της. Σιγά σι-
γά το ΕΛΛΗ άρχισε να αναπτύσσει ταχύτητα μέχρι 
να φτάσει στην φανταστική για την θάλασσα των 
30 μιλίων την ώρα, και πίσω μας το ΝΑΎΑΡΙΝΟ να 
ακολουθεί με γενναιότητα μια τέτοια μεγάλη ταχύ-
τητα! Πορεία προς Σούνιο και απ’ εκεί κατ’ ευθείαν 
βόρειο Αιγαίο και Δαρδανέλλια.

Τα μεγάφωνα αναγγέλλουν «αλλαγή ενδυ-
μασίας». Είναι πια σούρουπο και κατά την παρά-
δοση του Ναυτικού με την δύση του ηλίου όλοι 
αλλάζουν. Μαύρο παντελόνι, λευκό πουκάμισο και 
μαύρο ζωνάρι στη μέση. Όλοι οι Αξιωματικοί του 
Ναυτικού σπεύδουν στα δωμάτια τους να αλλά-
ξουν μηδέ εξαιρουμένου του Βασιλέως. Εγώ όμως 
θα μείνω με την στολή επιθεωρήσεως. Μια μικρή 

3 Καπιτσάλι: Η μαύρη ταινία που συγκρατεί το καπέλο των 
ναυτών που ξεκινά από το εσωτερικό του πηλικίου, περνά 
από το πηγούνι και καταλήγει στην άλλη πλευρά.



ανάπαυλα από την πρώτη αυτή «ψυχρολουσία» να 
είμαι δίπλα στον Ανώτατο Άρχοντα του Κράτους, 
με τις αισθήσεις τεντωμένες να υπακούσω στο 
παραμικρό νεύμα ή… διαταγή. Πηγαίνω στο υπό-
φραγμα για λίγο και με βλέπει ο Δημουλάς.

«Ήρθες ν’ αλλάξεις σώβρακο…;» με ρωτά 
χαμογελαστός. Οι άλλοι με κοιτούν με δέος και 
εγώ τεντώνομαι σαν γύφτικο σκεπάρνι! Δεν κα-
ταδέχομαι ν’ απαντήσω. Η «θέση» μου δεν μου 
το επιτρέπει!

Πηγαίνω στην τραπεζαρία όπου ετοιμάζεται 
ο ασημένιος δίσκος για το «δείγμα». Κοτόπουλο 
κοκκινιστό, πατάτες τηγανιτές, σαλάτα και τυρί! 
Λουκούλιο δείπνο που πρώτη φορά δοκιμάζεται 
σε πλοίο του Πολεμικού Ναυτικού. Το σύνηθες, 
μπακαλιάρος πλακί (από τότε τον μίσησα τον μπα-
καλιάρο), πατάτες «μπλούμ» άντε και κανένα πι-
λάφι με σάλτσα και τυρό φέτα. Για τον λόγο αυτό 
μας φωνάζουν εμάς τους μόνιμους «πιλάφια» για-
τί στην διάρκεια της θητείας μας έχουμε φάει τόσο 
πιλάφι όσο και ο μισός πληθυσμός της… Κίνας!

Τα μεγάφωνα αναγγέλλουν… «δείπνο πληρώ-

ματος» αλλά στις τραπεζαρίες κανείς δεν σερβίρε-
ται αν δεν δώσω ΕΓΩ την έγκριση για το δείπνο. 
Διαταγή και τα σκυλιά δεμένα.

Παίρνω τον δίσκο μετά φόβο θεού πίστεως 
και οδεύω προς την πρύμνη. Με συνοδεύει κατά 
το έθιμο ο Ύπαρχος Πλωτάρχης Αδρακτάς. Εγώ 
μπροστά αυτός δίπλα και λίγο πίσω μου. Ο Βασι-
λεύς έχει αλλάξει και βρίσκεται στο κατάστρωμα 
της πρύμνης συνομιλώντας με ανώτατους αξιω-
ματικούς. Πλησιάζουμε, ο Ύπαρχος τώρα μπροστά 
και εγώ δυό βήματα πίσω. Παρουσιάζεται κανο-
νικώς στον βασιλέα, χαιρετά και λέει «Μεγαλειό-
τατε το δείγμα δείπνου πληρώματος». Ο Βασιλεύς 
μπορεί να κάνει νόημα ότι δεν θα δοκιμάσει αλλά 
δεν το κάνει. Έτσι έρχεται η δική μου σειρά. Στέκο-
μαι σε προσοχή ενώπιον του (δεν χαιρετώ αφού 
τα χέρια μου κρατάν τον δίσκο) και με στεντόρεια 
φωνή λέω.

«Μεγαλειότατε. Ευπειθώς Σας παρουσιάζω 
δείγμα δείπνου πληρώματος. Διατάξτε!»

Εκείνος κάνει ένα βήμα προς εμένα και σκύβει 
πάνω από τον δίσκο. Ο Ύπαρχος βρίσκεται ακρι-

Πρωτοετής  Ναυτόπαις, στο κατάστρωμα του Β.Π. ΕΛΛΗ καθ' οδόν προς την Κωνσταντινούπολη, παρουσιάζει το "δείγμα 
αρίστου" πληρώματος κατά τα ναυτικά έθιμα, στον Βασιλέα Παύλο και την Βασίλισσα Φρειδερίκη. 
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βώς πίσω μου, νοιώθω σχεδόν την ανάσα του 
στην πλάτη μου.

«Τι καλά θα φάτε απόψε…;» με ρωτά ο Βασι-
λεύς με μεγάλη συγκατάβαση πρέπει να ομολο-
γήσω.

«Κοτόπουλο κοκκινιστό, πατάτες τηγανιτές, σα-
λάτα τυρί και φρούτο… Διατάξτε.»

«Ωραία μυρίζει… πολύ ωραία…» Παίρνει το πι-
ρούνι και δοκιμάζει μια πατάτα και μια τσιμπιά από 
το κοτόπουλο με σάλτσα. Το πρόσωπο του δείχνει 
απόλαυση και ικανοποίηση. Δεν ξέρω αν είναι από 
την σάλτσα με την κανέλλα και το γαρύφαλλο. Οι 
Ανώτατοι αξιωματικοί γύρω παρακολουθούν την 
σκηνή σιωπηλοί. Πόσο θα ήθελαν και αυτοί να δο-
κίμαζαν… σκέφτομαι με χαιρεκακία.

«Ελπίζω να τρως όλο σου το φαγητό νεαρέ…» 
με αιφνιδιάζει ο Βασιλιάς με την ερώτηση. Η αλή-
θεια είναι ότι μικροδείχνω, εντάξει είμαι και δεκα-
πέντε χρονών, αλλά θεωρούσα τον εαυτό μου ότι 
δεν ήμουν πια «νεαρός» μπαίνοντας στις τάξεις 
του Ναυτικού.

«Βεβαίως Μεγαλειότατε, ιδίως όταν είναι τό-
σο… τόσο… ιδιαίτερο… Διατάξτε.» συμπληρώνω με 
τον προσήκοντα σεβασμό. Τι διάβολο. Μιλώ με τον 
Βασιλέα!

«Ιδιαίτερο…; Τι το ιδιαίτερο έχει…;» ξαναρωτά. 
Άντε τώρα να εξηγώ πως δεν έχουμε ξαναδεί τέ-
τοιο φαγητό ούτε στη Σχολή ούτε σε κανένα πλοίο, 
άντε να εξηγώ ότι πατάτες τηγανιτές ήταν όνειρο 
άπιαστο για όλο το Ναυτικό και μάλιστα με σάλτσα 
ντομάτας κανελάτης και γαρυφαλάτης!

«Λένε πως το φαγητό στα πλοία μαγειρεύεται 
και με θαλασσινό νερό Μεγαλειότατε και αυτό το 
κάνει… ιδιαίτερο…» προσθέτω, αφού αυτό μου κα-
τέβασε η γκλάβα μου εκείνη την στιγμή.

Με κοιτάζει και σκάει στα γέλια. Εκείνο το βρο-
ντερό γέλιο ενός ανθρώπου που ενθουσιάζεται 
και μπορεί να βλέπει το χιούμορ και στις πιο απλές 
κουβέντες. Όσοι μας παρακολουθούν υπομειδιούν. 
Κάπου αισθάνομαι ότι ο Ύπαρχος δεν είναι καθό-
λου ευχαριστημένος με την… αναίδειά μου.

«Από που είσαι μικρέ..;» με ρωτά ξανά ο Βα-
σιλεύς.

«Από την Αίγυπτο Μεγαλειότατε… Διατάξτε».
«Ω! Έχω εξαίρετες αναμνήσεις από την δια-

μονή μου στην Αίγυπτο… Έκανα θαυμάσια μπάνια 
στην Αλεξάνδρεια και στο Πορτ-Σαϊντ…»

«Σας βλέπαμε συχνά στην Αλεξάνδρεια Μεγα-

λειότατε… ήμουν μικρός βεβαίως τότε…» συμπλη-
ρώνω και παρ’ ολίγον να γίνει η κουβέντα μας 
«φιλική»!

«Ναι! Θυμάμαι πολλά ελληνόπουλα που έκα-
ναν εκεί το μπάνιο τους και μερικά εξ αυτών -σω-
στά διαβολάκια- μου πέταγαν συχνά πυκνά μικρά 
καβούρια στην πετσέτα μου για να με τσιμπάνε…» 
Ξαναγέλασε στην ανάμνηση αυτή.

«Το ξέρω Μεγαλειότατε… Ήμουν ανάμεσα τους 
και εγώ…» απάντησα με θράσος και απερισκεψία.

«Α! Ώστε ήσουν και εσύ ανάμεσα τους ε…; Να 
λοιπόν η ευκαιρία να σε τιμωρήσω, έστω και κα-
τόπιν εορτής… Τι λες λοιπόν…;»

Τι απαντάς στον Ανώτατο Άρχοντα του Κρά-
τους όταν πηγαίνει επίσημη επίσκεψη στην Τουρ-
κία, όταν βρίσκεται δίπλα του όλη η Στρατιωτική 
Ηγεσία της χώρας και όχι μόνο, όταν ερωτάται ένα 
παιδαρέλι να αποφασίσει αν πρέπει να τιμωρηθεί 
«κατόπιν εορτής» και μετά από τόσα χρόνια για 
κάποια μικρά καβουράκια που του είχε πετάξει 
μαζί με τους φίλους του στην παραλία της Αλε-
ξανδρείας;

«Μα… μα δεν θα Σας τιμούσε ούτε σαν Βασι-
λέα ούτε σαν Άνθρωπο Μεγαλειότατε… Διατάξτε».

Παγωμάρα έπεσε στην ομήγυρη. Όλοι με κοί-
ταξαν εμβρόντητοι από την θρασυτάτη μου απά-
ντηση και την ίδια στιγμή, έτρωγα μια γενναία 
κλωτσιά στην γάμπα από τον Ύπαρχο. Είχα ξεπε-
ράσει τα όρια!

Μα ο Βασιλιάς μετά από στιγμιαία αμηχανία, 
-ίσως έκπληκτος από την εύστοχη ωστόσο απά-
ντηση μου- ξέσπασε σε ένα ηχηρότατο γέλιο.

«Έχεις κότσια μικρέ, αλλά και εφυϊα… Μπορείς 
να πας το δείγμα και στην Βασίλισσα…»

«Διατάξτε…» Έκανα κλίση επ’ αριστερά και δύο 
βήματα για ν’ απομακρυνθώ.

Η γάμπα μου με πονούσε, μα πρόλαβα ν’ ακού-
σω τον Βασιλέα να λέει στον Ύπαρχο με σταθερή 
φωνή που έμοιαζε με… διαταγή. «Να μην τιμωρη-
θεί παρακαλώ…» Δεν ξέρω αν είχε αντιληφθεί την 
κλωτσιά που είχα φάει, αλλά σίγουρα τα λόγια μου 
μπορούσαν να με στείλουν… Ναυτοδικείο!

Σε λίγο παρουσιαζόμουν στην Βασίλισσα με 
τον Ύπαρχο πίσω μου με κατακόκκινο πρόσωπο.

Ήμουν πολύ υπερήφανος, και δεν είχα αλλάξει 
κανένα σώβρακο!



Δωρεά Ζωγραφικού Πίνακα στο ΠΝ

Το Πολεμικό Ναυτικό εκφράζει τις θερμές ευχαριστίες του προς τον ζωγράφο Δημοσθένη Χοζό 
για την προσφορά του έργου του, πίνακα ζωγραφικής, που απεικονίζει το Θ/Κ «Γ. ΑΒΕΡΩΦ», με 
τίτλο «Όρθωσον».

Ο Δημοσθένης Χοζός είναι απόστρατος Αξιωματικός του Πολεμικού Ναυτικού και απόφοιτος 
της Ανώτατης Σχολής Καλών Τεχνών.

Το τρίμηνο που πέρασε έγιναν οι ακόλουθες δωρεές αρχειακού υλικού στην Υπηρεσία Ιστορίας 
Ναυτικού:
• Φωτογραφικό αρχείο περιόδου Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου από τον ΣΕΑ (Μ) Όθωνα Δεσποτίδη.

• Βιβλία «Η προσφορά του Πόρου στον Αγώνα του 1821 και οι Ποριώτες Αγωνιστές», Πόρος 2008 
και «Πόρος. Τ’ ωραίο νησάκι να το!»  καθώς και Φωτογραφικό αρχείο περιόδου Β΄Παγκοσμίου 
Πολέμου από τον Γεώργιο Αθανασίου.

• Φωτογραφικό Αρχείο περιόδου 1964 – 1965 από τον Αργύριο Χάλαρη.

• Δύο εγχειρίδια «Ναυτιλιακαί Οδηγίαι. Ο πλοηγός των Ελληνικών Θαλασσών. Βόρεια και Ανατο-
λικά παράλια Αιγαίου», τόμος Δ΄, β΄ έκδοση, Αθήνα 1955, «Υπουργείον Ναυτικών, Κανονισμός 
Καθηκόντων προσωπικού Μηχανών των Β. πλοίων» Εθνικό Τυπογραφείο Αθήνα 1914 και ένα 
φύλλο εφημερίδας «Το Βήμα» (5 Ιανουαρίου 1941) από τον Στέφανο Μωραϊτη

Δωρεές Αρχειακού Υλικού 



• Χειμερινή στολή εσπερίδος του Αξιωματικού του Πολεμικού Ναυτικού Ευθυμίου Πατίλη από την 
κα Πατίλη.

• Μελέτη «Το αποσιωπημένο χρονικό ενός ναυαγίου στην Πρέβεζα», Πρέβεζα 2015 από τον Υπο-
πλοίαρχο Δημήτριο Κατηνιώτη ΠΝ

• Δωρεά κινηματογραφικού αρχείου (22 Μπομπίνες) απο την κα Αναστασία Φιλίππου με σπάνιο 
υλικό του Β΄ΠΠ, του Αντιπλοιάρχου (Μ) Κωνσταντίνου Χρυσάνθη.

     Τους παραπάνω ευχαριστούμε θερμά.



ΗΑΕ
10 Νοεμβρίου 
Το Ναυτικό των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων 
θα ενισχύσει τη δύναμη του με δύο κορβέτες 
κλάσης Gowind 2500, οι οποίες θα ναυπηγη-
θούν στη Γαλλία στις εγκαταστάσεις της Naval 
Group (πρώην DCNS). Στις κορβέτες εκτοπίσμα-
τος 2.400 τόνων ολοκληρώνονται σύγχρονα 
ναυτικά όπλα και αισθητήρες. Το ύψος της συμ-
φωνίας είναι της τάξης των 400 εκατομμυρίων 
ευρώ και αποτελεί σαφή απόδειξη της ενίσχυ-
σης της αμυντικής συνεργασίας μεταξύ Γαλλίας 
και ΗΑΕ, μετά από την απόφαση αναβάθμισης 
του στόλου των Mirage 2000-9. 

Αυστραλία
23 Σεπτεμβρίου 
Σε υπηρεσία τέθηκε το HMAS «Hobart» 
(DDG39), το πρώτο αντιτορπιλικό αντιαεροπο-
ρικών επιχειρήσεων (AWD) του Βασιλικού Ναυ-
τικού της Αυστραλίας. Η τελετή έλαβε χώρα στο 
Σύδνεϋ παρουσία του πρωθυπουργού Mάλ-
κολμ Τέρνμπουλ και πολλών επισήμων, ο οποί-
ος δήλωσε: «Η ένταξη σε υπηρεσία του Hobart 

Αίγυπτος
1 Οκτωβρίου
Με νέες ναυτικές μονάδες ενισχύεται το Αιγυ-
πτιακό Ναυτικό. Στις αρχές Οκτωβρίου το νε-
ότευκτο δεύτερο υποβρύχιο Type 209/1400 
με πλευρικό αριθμό S42 ξεκίνησε τον πλου 
από τις εγκαταστάσεις του ναυπηγείου της  
Thyssenkrupp Marine Systems (TKMS) προς 
την Αλεξάνδρεια, στην οποία κατέπλευσε στις 
21 Οκτωβρίου. Πρόκειται για το δεύτερο εκ 
των τεσσάρων συνολικά υποβρυχίων (σ.σ. S41, 
S42, S43, S44), τα οποία παραγγέλθηκαν από 
την Αίγυπτο στην TKMS. Το S42 καθελκύστη-
κε τον περασμένο Δεκέμβριο. Κατά τη διάρ-
κεια του ταξιδιού συναντήθηκε με την κορβέτα 
«El Fateh»(971), την πρώτη κορβέτα κλάσης 
Gowind 2500, η οποία εντάχθηκε στη δύνα-
μη του Στόλου τον Σεπτέμβριο. Τα δύο σκάφη 
προγραμματίστηκαν ώστε να εισέλθουν στον 
λιμένα της Αλεξάνδρειας στις 21 Οκτωβρίου 
ανήμερα της εορτής του Αιγυπτιακού Ναυτικού, 
κατά την οποίαν τιμάτε η βύθιση με κ/β τύπου 
SS-N-2 Styx τον Οκτώβριο του 1967 του ισρα-
ηλινού αντιτορπιλικού Eilat. 

Η κορβέτα «El Fateh» (971) μαζί με το υποβρύ-
χιο Type 209/1400 S42 στην Αλεξάνδρεια.
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Ειδήσεις από 
το Περισκόπιο

συνιστά σαφή ένδειξη της αποφασιστικότητας 
να διατηρήσουμε τους Αυστραλούς ασφαλείς, 
διασφαλίζοντας την ετοιμότητά μας προκειμέ-
νου να ανταποκριθούμε στις προκλήσεις που 
εμφανίζονται στην πορεία της χώρας στο μέλ-
λον. Οπουδήποτε κι αν πλεύσει το Hobart θα 
υπηρετεί τη χώρα μας επιχειρώντας στο όνο-
μα της Αυστραλίας». Πρώτος κυβερνήτης του 
νεότερου πλοίου του Βασιλικού Ναυτικού Αυ-
στραλίας τοποθετήθηκε ο ομογενής  πλοίαρχος 
Ιωάννης Σταυρίδης, ο οποίος δήλωσε για το 
Hobart: 
«Οι αισθητήρες και τα όπλα που φέρει είναι 
κορυφαία και μπορεί να διεξάγει ολόκληρο το 
εύρος των ναυτικών επιχειρήσεων ασφάλειας. 
Ωστόσο, χωρίς τους 185 άνδρες και γυναίκες 

που υπηρετούν σε αυτό, είναι απλά ένα άλλο 
κοινό πολεμικό. Για γίνει όμως μάχιμο απαιτεί-
ται μια εξειδικευμένη ομάδα πληρώματος που 
να είναι κορυφαίοι τόσο σε επίπεδο ατομικών 
προσόντων όπως και να είναι ικανοί, να εργά-
ζονται συλλογικά για να πετύχουν την αποστο-
λή. Είμαι ευλογημένος με ένα τέτοιο πλήρωμα, 
που είναι τόσο πεπειραμένοι και επαγγελματί-
ες». Το Ναυτικό της Αυστραλίας ναυπηγεί τρεις 
ναυτικές μονάδες AWD, τα οποία θα παρέχουν 
αυξημένη αντιαεροπορική προστασία στο προ-
σωπικό των αυστραλιανών αμυντικών δυνά-
μεων (ADF).Η κλάση Hobart φέρει το σύστη-
μα Aegis με το τελευταίας τεχνολογίας ενεργό 
ραντάρ διάταξης AN/SPY 1D (V), το οποίο σε 
συνδυασμό με το βλήμα SM-2, παρέχει ένα 

Το HMAS «Hobart» (DDG 39) με κυβερνήτη τον ομογε-
νή πλοίαρχο Ιωάννη Σταυρίδη.



προηγμένο σύστημα αεράμυνας δυνατότητας 
εμπλοκής εχθρικών αεροσκαφών και βλημά-
των σε αποστάσεις της τάξης των 150 χιλιομέ-
τρων. Τα πλοία θα φιλοξενούν ένα ελικόπτερο 
MH-60R Seahawk. Ο κυβερνήτης πλοίαρχος 
Ιωάννης Σταυρίδης γεννήθηκε στο Σίδνεϊ και 
σπούδασε στο Trinity Grammar School πριν 
καταταγεί στο Βασιλικό Ναυτικό της Αυστρα-
λίας, το 1988 (RAN). Αποφοίτησε αριστούχος 
από την Ακαδημία των Αυστραλιανών Δυνάμε-
ων Άμυνας το 1991 με πτυχίο στην Ωκεανο-
γραφία. Ως κατώτερος αξιωματικός υπηρέτησε 
στα HMAS Hobart II, HMAS Anzac και HMAS 
Stuart. Το 2014 βραβεύθηκε με Έπαινο Διακε-
κριμένων Ύπηρεσιών για την απόδοση του ως 
κυβερνήτης της HMAS Anzac. Είναι απόφοιτος 
του Κολεγίου Επιτελών και Διοίκησης Σιγκα-
πούρης (2007) και του Κολεγίου Ναυτικών 
Επιχειρήσεων Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής 
(2014). Είναι κάτοχος μεταπτυχιακού επιστη-
μών (τεχνολογία πληροφοριών), μεταπτυχια-
κού εμπορίου (λογιστική), μεταπτυχιακού στην 
διοίκηση επιχειρήσεων και είναι πιστοποιημέ-
νος ορκωτός λογιστής και ορκωτός ελεγκτής.

Ιταλία
21 Σεπτεμβρίου 
Παροπλίστηκαν τα τελευταία ιταλικά αερο-
σκάφη ναυτικής περιπολίας (MPA) Dassault 
(Breguet) Atlantic 1 BR-1150. Τίτλοι τέλους 
για την μακροβιότερη πλατφόρμα, η οποία 
κατέγραψε περισσότερες από 250000 ώρες 
πτήσης σε 45 χρόνια υπηρεσίας. Ο στόλος 
των τεσσάρων Atlantic τέθηκε εκτός υπηρε-
σίας στο πλαίσιο τελετής στην 41° Πτέρυγα 
(Stormo), στον Σταθμό Ναυτικής Αεροπορίας 
Σιγκονέλα της Σικελίας, παρουσία του αρ-
χηγού της Ιταλικής Αεροπορίας πτεράρχου 
Ενζο Βετσιαρέλι και του αρχηγού του Ιταλι-
κού Ναυτικού ναύαρχου Βάλτερ Τζιραρντέ-
λι. Η Ιταλία ήταν ο μοναδικός εναπομείνας 
χρήστης του Breguet BR-1150. Το Atlantic, 
επιχειρεί με μικτό πλήρωμα (αεροπορίας/
ναυτικού) 13 ατόμων, εκτελώντας αποστο-
λές διάρκειας άνω των 12 ωρών (σ.σ. Το 
ρεκόρ των ιταλικών BR-1150 είναι 19 ώρες 
και 20 λεπτά). Πέρυσι αεροσκάφος Atlantic 
υποστήριξε την πρώτη υπερατλαντική πτή-

ση των F-35. Ένα αεροσκάφος απογειώθηκε 
από την Σιγκονέλα στις 20 Σεπτεμβρίου και 
μετά από 30 ώρες πτήσης προσγειώθηκε στο 
Πόρτσμουθ των ΗΠΑ. Σημειώνεται ότι από τις 
25 Νοεμβρίου 2016, η 41η Stormo ξεκίνησε 
την μετάβαση στο νέο ΑΦΝΣ P-72A.

Ρωσία
24 Σεπτεμβρίου
Εξι νέα περιπολικά σκάφη τύπου project 
22160 θα ενταχθούν στη δύναμη του Ρω-
σικού Ναυτικού, εκ των οποίων τα τέσσερα 
θα παραδοθούν το 2018 και τα υπόλοιπα το 
2019. Τα σκάφη ναυπηγούνται στις εγκατα-
στάσεις των ναυπηγείων Ζελενοντόλσκ στην 
περιοχή του Βόλγα. Η νέα κλάση σχεδιάστηκε 
από το σχεδιαστικό γραφείο JSC Severnoye 
προκειμένου να χρησιμοποιηθεί για την προ-
στασία των ρωσικών συμφερόντων στην 
Μαύρη Θάλασσα, καθώς οι εντάσεις με την 
Ουκρανία θα συνεχιστούν. Με μήκος 94μ, 
εκτόπισμα 1.550 τόνους, πλήρωμα 80 ατό-
μων, χώρο υποδοχής ενός ελικοπτέρου τύπου 
Ka-27 PS, τα μεγάλα αυτά περιπολικά σκάφη 
φέρουν επίσης αξιόλογο εξοπλισμό, όπως το 
ναυτικό πυροβόλο Α-220Μ των 57χλστ, δύο 
πολυβόλα των 14,5 χλστ, δύο εκτοξευτές DP-
65 και ένα αντιαεροπορικό σύστημα επιφανεί-
ας αέρος με οκτώ πυραύλους Igla επί πύργου 
Gibka. Προαιρετικά τα πλοία μπορούν να φέ-
ρουν ένα σύστημα κ/β τύπου Club-N καθώς 
και ένα αντιαεροπορικό σύστημα Shtil-1 με 
δύο εκτοξευτές 3S90E.1. Επίσης σύμφωνα με 
δηλώσεις ανωτάτων αξιωματικών στα ναυπη-
γεία Γαρβές στην Αγία Πετρούπολη ναυπηγεί-
ται το πρώτο από τα δύο αρκτικά περιπολικά 
παγοθραυστικά τύπου project 23550, με την 
ονομασία Ivan Papanin. Η κλάση είναι μήκους 
100 μέτρων και εκτοπίσματος 9.000 τόνων 
και θα μπορεί να εκτελεί ποικιλία αποστολών 
στο ιδιαίτερα απαιτητικό θαλάσσιο περιβάλλον 
στις αρκτικές περιοχές.  

Βρετανία
24 Σεπτεμβρίου
Μια πολύ ενδιαφέρουσα και καινοτόμο σχεδι-
αστική πρόταση αποκάλυψε η Rolls-Royce, η 



οποία αφορά ένα νέο αυτόνομο, μονού ρόλου, 
πολεμικό πλοίο, εμβέλειας 3.500 ναυτικών μι-
λίων. Το μήκους 60 μέτρων και εκτοπίσματος 
700 τόνων σκάφος θα επιχειρεί για πάνω από 
100 ημέρες, αναπτύσσοντας ταχύτητα 25 κόμ-
βων. Αποστολή του θα είναι η περιπολία και ο 
εντοπισμός ναρκών. Η βασική σχεδιαστική και-
νοτομία βρίσκεται στο προωστήριο σκεύος το 
οποίο θα συνδυάζει την τεχνολογία πετρελαιο-
κινητήρων, βενζινοκινητήρων και της ηλεκτρι-
κής προώθησης. Αξιωματούχοι της βρετανικής 
εταιρείας εκτιμούν ότι υπάρχει μεγαλύτερο 
ενδιαφέρον προς τα αυτόνομα αντί για τα μη 
επανδρωμένα σκάφη. Εναπόκειται στους σχε-
διαστές να εντοπίσουν τις λύσεις που θα επι-
τρέψουν την μείωση του κόστους λειτουργίας, 
χωρίς να μειώνονται οι επιχειρησιακές δυνατό-
τητες και η ασφάλεια του προσωπικού. Εντός 
της ερχομένης δεκαετίας θα παρουσιαστούν 
πολλές ενδιαφέρουσες μη επανδρωμένες ναυ-
τικές πλατφόρμες, διότι τα πλέον σύγχρονα 
ναυτικά προωθούν και υλοποιούν σχεδιαστικές 
προτάσεις και προγράμματα επίδειξης τεχνολο-
γίας, με στόχο την συγκρότηση μικτών στόλων 
από επανδρωμένα και μη σκάφη. 

7 Σεπτεμβρίου
Η νέα βρετανική Εθνική Ναυπηγική Στρατηγική 
παρουσιάστηκε από τον υπουργό Αμυνας σερ 
Μάικλ Φάλον, σε συνδυασμό με τη σχεδιαστική 

H νέα κλάση φρεγατών πολλαπλού ρόλου Type 31 για 
το Βασιλικό Βρετανικό Ναυτικό.

πρόταση για τις φρεγάτες Type 31. Σύμφωνα 
με αυτή (σ.σ. Η οποία φέρει τη σφραγίδα του 
σερ Τζον Πάρκερ) προτείνεται ο ριζικός μετα-
σχηματισμός της δομής της ναυπηγοεπισκευα-
στικής βιομηχανίας με στόχο την περιφερειακή 
ανάπτυξη και ενίσχυση και με απώτερο σκοπό 
την καθιέρωσης της βρετανικής υποδομής σε 
υψηλό επίπεδο έναντι του διεθνούς ανταγωνι-
σμού. Μέχρι το 2040 εκτιμάται ότι οι βρετανικές 
προτάσεις σε ναυτικές μονάδες θα καταστούν 
ελκυστικές για τους πελάτες του εξωτερικού, 
εξασφαλίζοντας θέσεις εργασίας στην χώρα 
και συμβάλλοντας στην ανάπτυξη της οικονο-
μίας, στο πλαίσιο των συνθηκών που θα δημι-
ουργηθούν μετά την ολοκλήρωση του Brexit. 
Η προμήθεια των νέων φρεγατών Type 31 θα 
αρχίσει να υλοποιείται υπό την προϋπόθεση 
πως το κόστος δεν θα υπερβεί τα 250 εκατομ-
μύρια λίρες (σ.σ. Αφορά την πρώτη παρτίδα πέ-
ντε πλοίων). Ωστόσο η πρόκληση έγκειται στην 
κατανομή του έργου περιλαμβάνοντας περιφε-
ρειακά ναυπηγεία ενώ η τελική συναρμολόγη-
ση θα ολοκληρωθεί σε ένα κεντρικό. Μέχρι το 
2023, έτος κατά το οποίο θα τεθεί σε υπηρεσία 
η πρώτη Type 31, η εγχώρια ναυπηγική βιομη-
χανία θα πρέπει να έχει επιλύσει σειρά ζητημά-
των με συνέπεια να μπορεί να προσφέρει την 
κλάση ως εξαγώγιμο ανταγωνιστικό προϊόν. Οι 
νέες φρεγάτες θα αρχίσουν σταδιακά να αντι-
καθιστούν τις Type 23. 



Αυτοί που έφυγαν

Αποστρατείες

Εκδηλώσεις - Αποστολές

Συνδρομές
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Αυτοί που έφυγαν

Αποστρατείες

Εκδηλώσεις - Αποστολές

Συνδρομές Δελτίο
Ενημέρωσης



  ΑΥΤΟΙ ΠΟΥ ΕΦΥΓΑΝ

 Υπεύθυνο για το περιεχόμενο: ΓΕΝ/Β3

Αντιναύαρχος ε.α.
Τιμόθεος Μασούρας ΠΝ
Επίτιμος Αρχηγός Στόλου
Απεβίωσε την 24η Ιανουαρίου 2018. Γεν-
νήθηκε το 1936 στη ν. Κεφαλλονιά. Το 
1953 εισήλθε στη ΣΝΔ ως Ναυτικός Δό-
κιμος και το 1990 τέθηκε σε αποστρατεία.

Υποναύαρχος (Ο) ε.α.
Ανδρέας Λαγός ΠΝ
Απεβίωσε την 25η Νοεμβρίου 2017. Γεν-
νήθηκε το 1933 στο Ν. Αττικής. Το 1955 
εισήλθε στη ΣΝΔ ως Ναυτικός Δόκιμος Ση-
μαιοφόρος (Ο) επιτυχών σε διενεργηθέντα 
διαγωνισμό και το 1986 τέθηκε σε απο-
στρατεία.

Αρχιπλοίαρχος ε.α.
Ανέστης Παπαδάκης ΠΝ
Απεβίωσε την 15η Φεβρουαρίου 2018. 
Γεννήθηκε το 1935 στο Ν. Αττικής. Το 
1952 εισήλθε στη ΣΝΔ ως Ναυτικός Δό-
κιμος και το 1982 τέθηκε σε αποστρατεία.

Αρχιπλοίαρχος (Μ) ε.α.
Αντώνιος Λαζαράκος ΠΝ
Απεβίωσε την 14η Φεβρουαρίου 2017. 
Γεννήθηκε το 1932 στο Ν. Λακωνίας. Το 
1950 εισήλθε στη ΣΝΔ ως Ναυτικός Δό-
κιμος και το 1980 τέθηκε σε αποστρατεία.

Αρχιπλοίαρχος (Μ) ε.α.
Ανάργυρος Βίλλιας ΠΝ
Απεβίωσε την 25η Δεκεμβρίου 2017. Γεν-
νήθηκε το 1956 στο Ν. Πειραιώς. Το 1975 
εισήλθε στη ΣΝΔ ως Ναυτικός Δόκιμος και 
το 2008 τέθηκε σε αποστρατεία.

Αντιπλοίαρχος (Ε) ε.α.
Νικόλαος Δαμουλιάνος ΠΝ
Απεβίωσε την 18η Οκτωβρίου 2017. Γεν-

νήθηκε το 1937 στο Ν. Αττικής. Το 1952 
κατετάγη στο ΠΝ ως Ναύτης Μαθητής Τε-
χνίτης Λεβητοποιός και το 1987 τέθηκε σε 
αποστρατεία.

Αντιπλοίαρχος (Ε) ε.α.
Αθανάσιος Λεσιώτης ΠΝ
Απεβίωσε την 14η Δεκεμβρίου 2018. Γεν-
νήθηκε το 1961 στο Ν. Πειραιώς. Το 1961 
εισήλθε στη ΣΔΎΝ ως Ναυτόπαις και το 
2008 τέθηκε σε αποστρατεία.

Αντιπλοίαρχος (Ε) ε.α.
Βασίλειος Δέδες ΠΝ
Απεβίωσε την 31η Δεκεμβρίου 2017. Γεν-
νήθηκε το 1950 στο Ν. Πειραιώς. Το 1966 
εισήλθε στη ΣΔΎΤΕΝ ως Μαθητής Τεχνίτης 
και το 2001 τέθηκε σε αποστρατεία.

Αντιπλοίαρχος (Ε) ε.α.
Σπυρίδων Τουλουπάκης ΠΝ
Απεβίωσε την 29η Νοεμβρίου 2017. Γεν-
νήθηκε το 1954 στο Ν. Χανίων ν. Κρήτης. 
Το 1969 εισήλθε στη ΣΔΎΝ ως Δόκιμος 
Ύπαξιωματικός και το 2004 τέθηκε σε απο-
στρατεία. 

Πλωτάρχης (Ε) ε.α. 
Β'ΠΠ
Παναγιώτης Χριστόπουλος ΠΝ
Απεβίωσε την 30η Δεκεμβρίου 2017.Γεν-
νήθηκε το 1921 στο Ν. Βοιωτίας. Το 1938 
κατετάγη στο ΠΝ ως Ναυτόπαις και το 
1973 τέθηκε σε αποστρατεία

Πλωτάρχης (Ε) ε.α.
Παύλος Γαβράς ΠΝ
Απεβίωσε την 15η Φεβρουαρίου 2018. 
Γεννήθηκε το 1924 στη ν. Νάξο. Το 1939 
κατετάγη στο ΠΝ ως Ναυτόπαις και το 
1974 τέθηκε σε αποστρατεία.
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Εκ μέρους του Πολεμικού Ναυτικού εκφράζο-
νται τα πιο ειλικρινή συλλυπητήρια

προς τις οικογένειες και τους συγγενείς των 
εκλιπόντων.

Ευχόμεθα ο Πανάγαθος να τους προσφέρει 
παρηγορία και δύναμη ψυχής.

Πλωτάρχης (Ε) ε.α.
Παναγιώτης Περδικούρης ΠΝ
Απεβίωσε την 14η Φεβρουαρίου 2018. 
Γεννήθηκε το 1938 στο Ν. Αττικής. Το 
1956 κατετάγη στο ΠΝ ως Δίοπος και το 
1984 τέθηκε σε αποστρατεία.

Πλωτάρχης (Ε) ε.α.
Αλέξανδρος Προμπονάς ΠΝ
Απεβίωσε την 11η Φεβρουαρίου 2018. 
Γεννήθηκε το 1945 στο Ν. Αττικής. Το 
1958 κατετάγη στο ΠΝ ως Ναυτόπαις και 
το 1988 τέθηκε σε αποστρατεία.

Υποπλοίαρχος (Ε) ε.α.
Απόστολος Αποστολόπουλος ΠΝ
Απεβίωσε την 22η Ιανουαρίου 2018. Γεν-
νήθηκε το 1941 στο Ν. Αττικής. Το 1955 
κατετάγη στο ΠΝ ως Ναυτόπαις και το 
1987 τέθηκε σε αποστρατεία.

Ανθυποπλοίαρχος (Ε) ε.α
Σπυρίδων Λογοθέτης ΠΝ
Απεβίωσε την 25η Νοεμβρίου 2017. Γεν-
νήθηκε το 1958 στο Ν. Αττικής. Το 1971 
εισήλθε στη ΣΔΎΝ ως Δόκιμος Ύπαξιωμα-
τικός και το 1999 τέθηκε σε αποστρατεία.

Ανθυποπλοίαρχος (Ε) ε.ε.
Ευάγγελος Χριστόπουλος ΠΝ
Απεβίωσε την 19η Ιανουαρίου 2018. Γεν-
νήθηκε το 1974 στο Ν. Αττικής. Το 1993 
εισήλθε στη ΣΜΎΝ ως Δόκιμος Ύπαξιωμα-
τικός. Τον τελευταίο χρόνο υπηρετούσε στη 
353 ΜΝΑΣ.

Σημαιοφόρος (Ε) ε.α
Διονύσιος Παπαδάτος ΠΝ
Απεβίωσε την 22α Νοεμβρίου 2017. Γεν-
νήθηκε το 1938 στο Ν. Ηλείας. Το 1955 
κατετάγη ως Ναύτης Β΄ και το 1981 τέθη-
κε σε αποστρατεία.

Ανθυπασπιστής (Τ/ΕΦ) ε.α.
Φραγκούλης Μπιρλούδης ΠΝ
Απεβίωσε την 2α  Ιανουαρίου 2018. Γεν-

νήθηκε το 1940 στο Ν. Αττικής. Το 1955 
κατετάγη στο ΠΝ ως Ναύτης μαθητής Τε-
χνίτης και το 1985 τέθηκε σε αποστρατεία.

Ανθυπασπιστής (Τ/ΨΥΚΤ) ε.α.
Ευστράτιος Λιανός ΠΝ
Απεβίωσε την 5η Φεβρουαρίου 2018. Γεν-
νήθηκε το 1954 στο Ν. Αττικής. Το 1970 
εισήλθε στη ΣΔΎΤΕΝ ως Δόκιμος Ύπαξιω-
ματικός Τεχνίτης και το 1993 τέθηκε σε 
αποστρατεία.

Αρχικελευστής (Τ/ΠΒ) ε.α.
Γεώργιος Τζανάκης ΠΝ
Απεβίωσε την 15η Ιανουαρίου 2018. Γεν-
νήθηκε το 1969 στο Ν. Αττικής. Το 1988 
εισήλθε στη ΣΜΎΝ ως Δόκιμος Ύπαξιωμα-
τικός και το 2003 τέθηκε σε αποστρατεία.

Αρχικελευστής (ΔΙΑΧ) ε.ε. 
Κωνσταντίνος Βελαώρας ΠΝ
Απεβίωσε την 20η Ιανουαρίου 2018. Γεν-
νήθηκε το 1989 στην Αυστραλία. Το 2007 
εισήλθε στη ΣΜΎΝ ως Δόκιμος Ύπαξιωμα-
τικός. Το τελευταίο χρόνο υπηρετούσε στη 
Βάση Ύποβρυχίων.

Αρχικελευστής (ΜΗΧ) ε.α.
Γεώργιος Ανδρούτσος ΠΝ
Απεβίωσε την 14η  Ιανουαρίου 2018. 
Γεννήθηκε το 1966 στο Ν. Μεσσηνίας. Το 
1982 εισήλθε στη ΣΜΎΝ ως Δόκιμος Ύπα-
ξιωματικός και το 1993 τέθηκε σε απο-
στρατεία.



ΑΠΟΣΤΡΑΤΕΙΕΣ - ΟΝΟΜΑΣΙΕΣ

Υπεύθυνο για το περιεχόμενο: ΓΕΝ/Β3

• Τέθηκε σε αποστρατεία μετά από αίτησή του ο 
Αρχιπλοίαρχος (Μ) Δημήτριος Χατζημιχαήλ. 

• Τέθηκε σε αυτεπάγγελτη αποστρατεία ο Πλοί-
αρχος (Ο) Ιωάννης Σιδέρης αποστρατεία λο-
γιζομένη από 7 Οκτωβρίου 2017, ημερομη-
νία κατά την οποία απεβίωσε.

• Τέθηκε σε αυτεπάγγελτη αποστρατεία ο Πλοί-
αρχος (ΥΙ) Αχιλέας Γιακουμάκης αποστρατεία 
λογιζομένη από 26 Σεπτεμβρίου 2017, ημε-
ρομηνία κατά την οποία απεβίωσε.

• Τέθηκαν σε αυτεπάγγελτη αποστρατεία ως 
ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία 
τους οι παρακάτω Πλοίαρχοι (Ε): Πέτρος Αρ-
γυρέας, Δημήτριος Τρίμης, Παναγιώτης Κιού-
κας, Φώτιος Τραντάκης.

• Τέθηκε σε αποστρατεία μετά από αίτησή του ο 
Αντιπλοίαρχος (Ε) Γεώργιος Παυλάκης.

• Τέθηκαν σε αποστρατεία μετά από αίτησή 
τους οι παρακάτω Πλωτάρχες (Ε): Μαρία 
Τζανιδάκη, Αντωνία Ανδρεάδου.

• Τέθηκε σε αποστρατεία μετά από αίτησή του ο 
Υποπλοίαρχος (Ο) Βασίλειος Φούρλας.

• Τέθηκε σε αυτεπάγγελτη αποστρατεία ως ευ-
δοκίμως τερματίσας τη σταδιοδρομία του ο 
Υποπλοίαρχος (Ε) Ευάγγελος Κρανιδιώτης.

• Τέθηκε σε αποστρατεία μετά από αίτησή του 
ο Ανθυποπλοίαρχος (Ε) Γεώργιος Διγκάκης.

• Τέθηκε σε αποστρατεία μετά από αίτησή του ο 
Ανθυπασπιστής (ΜΗΧ) Ευάγγελος Σμαράγδας

• Τέθηκε σε αποστρατεία μετά από αίτησή του 
ο Ανθυπασπιστής (ΔΙΑΧ) Κωνσταντίνος Φα-
νόπουλος.

• Τέθηκαν σε αυτεπάγγελτη αποστρατεία οι 
παρακάτω Ανθυπασπιστές ΕΜΘ: Νεκταρία 
Φλουσκούνη (ΝΟΣ), Αναστάσιος Καραγιάννης 
(ΝΟΣ), Χρήστος Γκιόκας (ΜΗΧ), Δέσποινα Μα-
γοπούλου (Β/ΜΙΚ).

• Τέθηκαν σε αποστρατεία μετά από αίτησή 
τους οι Αρχικελευστές ΕΜΘ: Ευάγγελος Φί-
λικας (Ρ/Ε), Ιωάννης Μιχαηλίδης (ΜΗΧ), Πα-
ναγιώτης Μέγας (Τ/ΨΎΚΤ), Διονύσιος Κτενάς 
(ΕΣΧ). 

• Τέθηκαν σε αποστρατεία μετά από αίτησή 
τους οι παρακάτω Επικελευστές ΕΠ.ΟΠ.: Σο-
φία Τζήμα (Β/ΝΟΣ), Γετίζ - Πέτρος Μαγιάτης 
(ΜΗΧ), Ιωάννα Μπαρμπάκα (Β/ΜΙΚ).

• Τέθηκε σε αποστρατεία μετά από αίτησή της 
η Κελευστής ΕΠ.ΟΠ (ΔΙΟΙΚ/ΘΑΛ) Αικατερίνη 
Μακρή.

 ΟΝΟΜΑΣΙΕΣ

• Ονομάζονται Μόνιμοι Σημαιοφόροι, Σώμα-
τος Υγειονομικού / Νοσηλευτικής και κατα-
τάσσονται στο Πολεμικό Ναυτικό οι παρακάτω 
μαθητές οι οποίοι αποφοίτησαν ευδόκιμα από 
την ΣΑΝ το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017: Ευ-
στρατία Δήμου, Αθανάσιος Μαράντης.   

• Ονομάζεται Μόνιμη Σημαιοφόρος, Σώματος 
Υγειονομικού / Οδοντιάτρων και κατατάσσε-
ται στο Πολεμικό Ναυτικό η μαθήτρια Χαρί-
κλεια Λύσσαρη, η οποία αποφοίτησε ευδόκι-
μα από το τμήμα Οδοντιατρικού της ΣΣΑΣ το 
ακαδημαϊκό έτος 2016-2017. 
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ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ - ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ

Υπεύθυνο για το περιεχόμενο: ΓΕΝ/ΚΕΠΙΧ

1. Συμμαχικές – Διακρατικές Ασκήσεις

• Από 16 έως 25 Νοεμβρίου διεξήχθη η  διακρα-
τική άσκηση «ΝΗΡΗΙΣ 2017», στη θαλάσσια περι-
οχή των Κυκλάδων και του Κρητικού Πελάγους, 
με συμμετοχή από ελληνικής πλευράς των Φ/Γ 
«ΛΗΜΝΟΣ», «ΝΙΚ. ΦΩΚΑΣ», «ΑΔΡΙΑΣ», «ΝΑΒΑΡΙ-
ΝΟΝ», του Α/Γ «ΧΙΟΣ», των ΠΓΎ «ΑΛΙΑΚΜΩΝ» και 
«ΠΡΟΜΗΘΕΎΣ», του NΘΗ «ΕΎΡΩΠΗ» (ως πλοίο της 
SNMCMG-2), των ΤΠΚ «ΡΙΤΣΟΣ» και «ΚΡΎΣΤΑΛΛΙ-
ΔΗΣ», Ύ/Β «ΜΑΤΡΩΖΟΣ» και «ΠΟΣΕΙΔΩΝ». Από ξέ-
να κράτη συμμετείχαν τα πλοία HMS ENTEPRISΕ - 
HMS «OCEAN» - HMS «PEMBROKE» (Ην. Βασίλειο), 
ITS «CROTONE» (Ιταλία), BGS «SHKVAL» (Βουλγα-
ρία), ΤCG «ALANYA» (Τουρκία), INS «EILAT» - INS 
«HETZ» - INS «TARSHISH» (Ισραήλ).

• Από 24 Νοεμβρίου έως 03 Δεκεμβρίου, διε-
ξήχθη η άσκηση Ναρκοπολέμου «NUSRET 2017», 
στον Κόλπο Ξηρού (Τουρκία). Από ελληνικής πλευ-
ράς συμμετείχε το ΝΘΗ «ΕΎΡΩΠΗ» (ως πλοίο της 
SNMCMG-2), με επταμελή Ομάδα Εξουδετέρωσης 
Ναρκών (ΟΕΝ).

• Από 27 Νοεμβρίου έως 10 Δεκεμβρίου, δι-
εξήχθη η πολυεθνική άσκηση, τύπου Naval 
Cooperation and Guidance for Shipping (NCAGS) 
με την επωνυμία «MNEX 17», στις εγκαταστάσεις 
ΠΟΣΚΕΣΘΑΜ (Στρατόπεδο Παπάγου).

• Την 28 Νοεμβρίου, πραγματοποιήθηκε συνεκ-
παίδευση μεταξύ της Φ/Γ «ΚΟΎΝΤΟΎΡΙΩΤΗΣ» και 
της γερμανικής φρεγάτας FGS «FRANKFURT AM 
MAIN», στη θαλάσσια περιοχή του Κεντρικού Αι-
γαίου.

• Την 23 Ιανουαρίου, εκτελέστηκε συνεκπαίδευ-
ση μεταξύ της Φ/Γ «ΣΠΕΤΣΑΙ»  και της γερμανικής 
φρεγάτας FGS «FRANKFURT AM MAIN», στην θα-
λάσσια περιοχή του Κεντρικού Αιγαίου.

• Την 25 Ιανουαρίου, εκτελέστηκε συνεκπαί-

δευση, μεταξύ της ΤΠΚ «ΜΎΚΟΝΙΟΣ» και του 
Αιγυπτιακού ENS SHALATIN, στον Σαρωνικό. 

2. Επισκέψεις Ξένων Αντιπροσωπειών

• Την 20 Νοεμβρίου, η Πρέσβης της Δημοκρατί-
ας της Χιλής στην Ελλάδα πραγματοποίησε επίση-
μη επίσκεψη στο ΓΕΝ.

• Την 23 Νοεμβρίου, ο Αρχηγός του Γενικού Επι-
τελείου Εθνικής Φρουράς Κύπρου πραγματοποί-
ησε επίσημη επίσκεψη  στο ΓΕΝ.

•  Από 29 έως 31 Ιανουαρίου, πραγματοποιήθη-
κε επίσημη επίσκεψη αντιπροσωπείας του Αμερι-
κανικού Ναυτικού στο ΓΕΝ, στο πλαίσιο του 13ου 
κύκλου συνομιλιών, μεταξύ των δύο Ναυτικών.

• Την 31 Ιανουαρίου, ο Πρόεδρος του Ισραήλ, 
συνοδευόμενος από τον Έλληνα Ύπουργό Εθνι-
κής Άμυνας, επισκέφτηκε πλοία και εγκαταστάσεις 
στον Ναύσταθμο  Σαλαμίνας. 

• Από 29 Ιανουαρίου έως 02 Φεβρουαρίου, 
πραγματοποίησε επίσκεψη στην Ελλάδα, ο Πρό-
εδρος της Ομάδας Εργασίας της Πρωτοβουλίας 
European Amphibious Initiative (EAI), Ολλανδός 
Colonel F.O. Boots RNLN (Deputy Commander 
Netherlands Maritime Force). Επισκέφθηκε τη 
ΔΑΔ, τα Α/Γ ΡΟΔΟΣ - ΠΤΜ ΚΕΡΚΎΡΑ (εκτέλεση 
ολιγόωρου πλου) και την 32 ΤΑΞ/ΠΖΝ. Την Παρα-
σκευή 02 Φεβρουαρίου πραγματοποιήθηκε σύ-
σκεψη στο ΓΕΝ, προκειμένου να συζητηθούν θέ-
ματα που άπτονται της ελληνικής υποψηφιότητας 
για εισδοχή στην Πρωτοβουλία ΕΑΙ, ως πλήρους 
μέλους. 

3. Συμμαχικές - Πολυεθνικές Επιχειρήσεις

α. Επιχείρηση UNIFIL MAROPS   
 
Συμμετοχή του ΠΝ  στην επιχείρηση, με ένα 
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πλοίο στη θαλάσσια περιοχή ανατολικής Μεσο-
γείου,  ως ακολούθως:
• Από 15 Οκτωβρίου έως 15 Νοεμβρίου, με 
την ΤΠΚ «ΜΎΚΟΝΙΟΣ». 

• Από 15 Νοεμβρίου έως 14 Δεκεμβρίου, με 
την ΤΠΚ «ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΎΛΟΣ».
  
• Από 14 Δεκεμβρίου 2017 έως 12 Ιανουα-
ρίου 2018, με την ΤΠΚ «ΚΡΎΣΤΑΛΛΙΔΗΣ».

• Από 12 Ιανουαρίου 2018, με την  Φ/Γ «ΛΗ-
ΜΝΟΣ».                           

β. Επιχείρηση  SEA GUARDIAN

Το ΠΝ συμμετέχει στην επιχείρηση «SEA 
GUARDIAN» με 1 ΤΠΚ ή Κ/Φ, καθ’ όλο το έτος 
(με έδρα το ΝΣ υπό 8ωρη ετοιμότητα) και με 
1 Ύ/Β εν πλω ανά δίμηνο και για 15 ημέρες. 
Συμμετέχουσες μονάδες:
• Από 01 έως 30 Νοεμβρίου, η ΤΠΚ «ΣΙΜΙ-
ΤΖΟΠΟΎΛΟΣ».

• Από 01 έως 07 Δεκεμβρίου, η ΤΠΚ «ΚΑ-
ΒΑΛΛΟΎΔΗΣ».

• Από 07 έως 13 Δεκεμβρίου, η ΤΠΚ «ΜΎ-
ΚΟΝΙΟΣ».

• Από 13 Δεκεμβρίου έως 31 Ιανουαρίου,  η 
ΤΠΚ «ΤΡΟΎΠΑΚΗΣ».

• Από 01 έως 09 Φεβρουαρίου, η ΤΠΚ «ΚΑ-
ΒΑΛΛΟΎΔΗΣ».

• Από 09 Φεβρουαρίου, η ΤΠΚ «ΣΙΜΙΤΖΟ-
ΠΟΎΛΟΣ».

• Από 14 έως 15 Νοεμβρίου η ΤΠΚ «ΓΡΗΓΟ-
ΡΟΠΟΎΛΟΣ», και από 15 έως 16 Νοεμβρίου η 
ΤΠΚ «ΜΎΚΟΝΙΟΣ», κατά τους πλόες προς και 
από την Κύπρο αντίστοιχα, στα πλαίσια της επι-
χείρησης «UNIFIL MAROPS», συμμετείχαν στην 
επιχείρηση, σε  ρόλο «Αssociated Support».

• Από 27 Νοεμβρίου έως 13 Δεκεμβρίου, το 
Ύ/Β «ΠΟΝΤΟΣ» συμμετείχε στην επιχείρηση, στη 

θαλάσσια περιοχή ν. Κρήτης.

γ. Συμμετοχή σε Μόνιμες Ναυτικές Δυνάμεις 
ΝΑΤΟ

SNMG-2:

Από 17 Φεβρουαρίου 2016, η Δύναμη SNMG-
2 διεξάγει περιπολίες στη Θαλάσσια περιο-
χή του Αν. Αιγαίου, στο πλαίσιο της Νατοϊκής 
δραστηριότητας “NATO’S SUPPORT TO ASSIST 
WITH THE REFUGGEE AND MIGRANT CRISIS IN 
THE AEGEAN SEA’’. Από Ελληνικής πλευράς, οι 
μονάδες που συμμετείχαν / συμμετέχουν στη 
Δύναμη, είναι  ως ακολούθως: 
• Από 14 Οκτωβρίου έως 23 Νοεμβρίου, η 
ΤΠΚ «ΔΑΝΙΟΛΟΣ».

• Από 23 Νοεμβρίου έως 26 Δεκεμβρίου, η 
ΤΠΚ «ΡΟΎΣΣΕΝ». 

• Από 26 Δεκεμβρίου 17 έως 27 Ιανουαρίου 
18, η ΤΠΚ «ΡΙΤΣΟΣ». 

• Από 27 Ιανουαρίου, η ΤΠΚ «ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΎ-
ΛΟΣ».

• Από 29 Οκτωβρίου έως 28 Νοεμβρίου, και 
από  26 Δεκεμβρίου 17 έως 16 Ιανουαρίου 18,  
η Κ/Φ «ΠΟΛΕΜΙΣΤΗΣ». 

• Από 03 Νοεμβρίου έως 08 Δεκεμβρίου, το 
ΝΘΗ «ΚΑΛΛΙΣΤΩ». 

• Από 28 Νοεμβρίου έως 26 Δεκεμβρίου, η 
Κ/Φ  «ΑΗΤΤΗΤΟΣ».
 
• Από 08 έως 26 Δεκεμβρίου, και από 17 Ια-
νουαρίου, η Κ/Φ «ΚΑΣΟΣ».

• Από 26 Δεκεμβρίου 17 έως 17 Ιανουαρίου 
18, η Κ/Φ «ΜΑΧΗΤΗΣ».

• Από 17 Ιανουαρίου, το ΝΘΗ «ΕΎΡΩΠΗ». 
 
SNMCMG-2:

Από 17 Νοεμβρίου έως 10 Δεκεμβρίου, η Ελ-
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λάδα συμμετείχε στη Μόνιμη Νατοϊκή  Αντιναρ-
κική Δύναμη SNMCΜG 2, η οποία επιχειρεί στη 
θαλάσσια περιοχή της Μεσογείου,  με το ΝΘΗ 
ΕΎΡΩΠΗ και  μία ΟΑΠ/ΔΎΚ.

δ. Συμμετοχή σε Αποστολές Ευρωπαϊκής 
Ενώσεως

Από 14 Φεβρουαρίου 18, το Ύ/Β «ΠΙΠΙΝΟΣ» 
συμμετέχει στην επιχείρηση «EUNAVFORMED 
OP. SOPHIA», στην θαλάσσια περιοχή κεντρι-
κής Μεσογείου.

4. Κοινωνική προσφορά των Ενόπλων 
Δυνάμεων

α. Αποστολές Εσωτερικού – Εξωτερικού:

• Από 07 έως 15 Νοεμβρίου, διεξήχθη το 
Πρόγραμμα Προληπτικής Ιατρικής Αναβαθμι-
σμένης Δυνατότητας σε νήσους του Αν. Αι-
γαίου (Ν. Φολέγανδρο, Ν. Σίκινο, Ν. Ανάφη, 
Ν. Λειψοί, N. Τήλο, Ν. Κάσο). Για την εν λόγω 
δράση  διατέθηκε το ΠΓΎ «ΠΡΟΜΗΘΕΎΣ» και 
μια Διακλαδική Ύγειονομική ομάδα δώδεκα 
(12) Ιατρών - Νοσηλευτών (Παθολόγος, Χει-
ρούργος, Καρδιολόγος, Παιδίατρος, Ουρολό-
γος, Δερματολόγος, Οδοντίατρος και Νοση-
λευτές διαφόρων ειδικοτήτων).

• Την 22 Νοεμβρίου, το ΠΝ συνέδραμε, με 
δεκαέξι (16) άτομα, τέσσερα (4) Ύδροφόρα 
οχήματα και δύο (2) φορτηγά, στην αποκα-
τάσταση ζημιών από φυσικές καταστροφές, 
στις περιοχές Μάνδρας και Νέας  Περάμου 
Αττικής.

β. Κατάσβεση πυρκαγιών - Περιπολίες - Επι-
τήρηση

Ουδέν.

γ. Έρευνα – Διάσωση 

• Την 21 Δεκεμβρίου Ε/Π S-70-B του ΠΝ συμ-
μετείχε σε επιχείρηση Ε-Δ αθλητού Ιστιοσανί-
δας, στην θαλάσσια περιοχή κόλπου Αρτέμιδας, 
Αττικής.

• Την 16 Ιανουαρίου, το Ε/Π ΠΝ-53 εκτέλεσε 
μεταφορά τραυματία από το δεξαμενόπλοιο 
«CLIPPER ORION», το οποίο έπλεε στη θαλάσ-
σια περιοχή νοτιοδυτικά ν. Κρήτης. Ο ασθενής 
μεταφέρθηκε στο Βενιζέλειο Γενικό Νοσοκο-
μείο Ηρακλείου Κρήτης.

• Την 30 Ιανουαρίου, το Ε/Π ΠΝ-53 συμμετεί-
χε σε επιχείρηση Ε – Δ, στη θαλάσσια περιοχή 
Βορειοδυτικά ν. Σύρου, για επιβάτη που έπεσε 
στη θάλασσα από το Ε/Β BLUE STAR «NAXOS».

5. Εκδηλώσεις – Επισκέψεις

• Την 16 Νοεμβρίου, ο Κυβερνήτης της ΤΠΚ 
ΒΟΤΣΗΣ επισκέφθηκε τον Κυβερνήτη του 
Αμερικανικού Ωκεανογραφικού πλοίου USNS 
BRUCE C. HEEZEN, στο λιμένα ν. Ρόδου.  

• Την 21 Νοεμβρίου, πραγματοποιήθηκε κα-
τάθεση στεφάνου από την Α.Ε. Πρόεδρο της 
Δημοκρατίας, στο Μνημείο Αγνώστου Στρατιώ-
τη στο Σύνταγμα, στο πλαίσιο εορτασμού της 
Ημέρας των Ενόπλων Δυνάμεων.

• Από 01 έως 03 Δεκεμβρίου, στα πλαίσια 
των εορταστικών εκδηλώσεων για τον προ-
στάτη του ΠΝ, του Αγίου Νικολάου, τα Π.Π.  Φ/Γ 
«ΨΑΡΑ» - ΤΠΚ «ΡΙΤΣΟΣ» και Ύ/Β «ΠΑΠΑΝΙΚΟ-
ΛΗΣ» ελλιμενίστηκαν στον Πειραιά. 

• Από 11 έως 14 Δεκεμβρίου, ο Αρχηγός ΓΕΝ 
πραγματοποίησε επίσημη επίσκεψη στην Πορ-
τογαλία, στα πλαίσια των επετειακών εκδη-
λώσεων για τα 700 χρόνια του Πορτογαλικού 
Ναυτικού.  

• Την 18 Δεκεμβρίου, ο Αρχηγός ΓΕΝ επισκέ-
φθηκε τις Ναυτικές Ύπηρεσίες και τα Π.Π, στις 
νήσους Νάξο και Σάμο και αντάλλαξε ευχές με 
το προσωπικό, στο πλαίσιο της εορταστικής πε-
ριόδου Χριστουγέννων και Νέου Έτους.

• Την 21 Δεκεμβρίου, ο ΑΝΎΕΘΑ, συνοδευό-
μενος από τους Αρχηγούς ΓΕΝ και Στόλου, επι-
σκέφθηκε την Φ/Γ «ΣΑΛΑΜΙΣ», η οποία βρισκό-
ταν αγκυροβολημένη στον όρμο Καρύστου, στο 
πλαίσιο της αποστολής της. Ο ΑΝΎΕΘΑ ξεναγή-
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θηκε σε χώρους του πλοίου, ενημερώθηκε για 
τις δυνατότητες του και αντάλλαξε ευχές με το 
προσωπικό, στο πλαίσιο της εορταστικής περι-
όδου Χριστουγέννων και Νέου Έτους.

• Την 06 Ιανουαρίου, οι ΤΠΚ «ΔΑΝΙΟΛΟΣ» και 
ΤΠΚ «ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΎΛΟΣ» συμμετείχαν στην Τε-
λετή Αγιασμού των Ύδάτων που πραγματοποι-
ήθηκε στον Πειραιά.

• Την 06 Ιανουαρίου, ο Αρχηγός Στόλου με-
τέβη στην Φ/Γ «ΚΟΎΝΤΟΎΡΙΩΤΗΣ», στο πλαίσιο 
συμμετοχής στις εκδηλώσεις του εορτασμού 
των Θεοφανείων στη ν. Κάλυμνο.

• Την 06 Ιανουαρίου, ο Κυβερνήτης της ΤΠΚ 
«ΜΠΛΕΣΣΑΣ», καθώς και αντιπροσωπεία πλη-
ρώματος πλοίου, συμμετείχαν στις εορταστικές 
εκδηλώσεις των Θεοφανείων στη ν. Μεγίστη.

• Στα πλαίσια της επαφής του ΠΝ με το κοινω-
νικό σύνολο, πραγματοποιήθηκε κλήρωση με-
ταξύ μαθητών Γ΄ Λυκείου διαφόρων σχολείων 
της Αττικής για την πραγματοποίηση ολιγόω-
ρου  πλου με το Ύ/Β «ΠΙΠΙΝΟΣ», ο οποίος πραγ-
ματοποιήθηκε την 05 Ιανουαρίου στη περιοχή 
Κόλπου Μεγάρων.

• Την 09 Ιανουαρίου, ο Ύπουργός Εθνικής 
Άμυνας, ο Αναπληρωτής Ύπουργός Εθνικής 
Άμυνας, οι Αρχηγοί ΓΕΕΘΑ, ΓΕΝ και ΓΕΑ, πα-
ρευρέθησαν στην τελετή υποδοχής των λειψά-
νων των Ελλήνων πεσόντων της Ακταιωρού 
«ΦΑΕΘΩΝ», στο Α/Δ Ελευσίνας.

• Την 13 Φεβρουαρίου, πραγματοποιήθηκε 
στις εγκαταστάσεις της «Νέα Ναυπηγεία ΑΕ», 
στο Πέραμα Αττικής, η τελετή ονοματοδοσίας 
του νεότευκτου βοηθητικού πλοίου βάσεως 
«ΠΤΟΛΕΜΑΙΣ». Στην τελετή παρέστησαν, μεταξύ 
άλλων, ο κος ΑΝΎΕΘΑ και ο Αρχηγός ΓΕΝ. 

6. Διάφορα Θέματα – Εθνικές Ασκήσεις

• Από 13 έως 17 Νοεμβρίου, ο Αρχηγός ΓΕΝ 
πραγματοποίησε επίσημη επίσκεψη στις ΗΠΑ, 
όπου και  συναντήθηκε με  τον Ύφυπουργό 
Άμυνας Ναυτικού των ΗΠΑ και τον Αμερικανό 

ομόλογο του.

• Από 13 έως 17 Νοεμβρίου διεξήχθη η δια-
κλαδική άσκηση «ΔΟΎΡΕΙΟΣ ΙΠΠΟΣ 2017» ,με 
συμμετοχή Φ/Γ «ΝΑΒΑΡΙΝΟΝ» – ΤΠΚ  «ΡΟΎΣ-
ΣΕΝ», στη θαλάσσια περιοχή δυτικά Πελοπον-
νήσου.

• Από 28 έως 30 Νοεμβρίου, διεξήχθη η 
άσκηση χειρισμού κρίσεων με την επωνυμία 
«ΣΟΛΩΝ 17» στο ΓΕΕΘΑ.

• Από 28 έως 30 Νοεμβρίου διεξήχθη το 2ο 
Συνέδριο Mine Warfare User's Club, στο Βέλ-
γιο, με συμμετοχή του Διοικητή Ναρκοπολέμου.

• Από 11 έως 13 Δεκεμβρίου, έλαβε χώρα 
στο Λονδίνο ο 8ος Κύκλος Συνομιλιών, επιπέ-
δου ΓΕΝ,  μεταξύ ΠΝ και Βρετανικού Ναυτικού.

•  Από 29 έως και 30 Ιανουαρίου, διεξήχθη 
η εθνική άσκηση «ΑΣΤΡΑΠΗ 01/18», στις περι-
οχές Σαρωνικού Κόλπου, Μυρτώου Πελάγους 
και Κυκλάδων, με συμμετοχή των Φ/Γ «ΕΛΛΗ» 
- «ΝΑΒΑΡΙΝΟΝ» -  «ΚΟΎΝΤΟΎΡΙΩΤΗΣ» - «ΣΠΕ-
ΤΣΑΙ», του Ύ/Β «ΠΙΠΙΝΟΣ», του ΠΓΎ «ΠΡΟΜΗ-
ΘΕΎΣ» και Α/Φ της ΠΑ.

• Από 05 έως 13 Φεβρουαρίου διεξήχθη η 
εθνική άσκηση «ΑΝΑΠΝΕΎΣΤΗΡ 1/18», στη ευ-
ρύτερη περιοχή του Αιγαίου Πελάγους, με συμ-
μετοχή των Ύ/Β «ΠΟΣΕΙΔΩΝ» - «ΑΜΦΙΤΡΙΤΗ» – 
«ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΗΣ» - «ΚΑΤΣΩΝΗΣ» - «ΩΚΕΑΝΟΣ» 
- «ΜΑΤΡΩΖΟΣ» - Φ/Γ «ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ» και Ε/Π 
ΠΝ 58.

• Από 05 έως 09 Φεβρουαρίου, διεξήχθη η 
εθνική άσκηση «ΑΙΓΙΑΛΟΣ 01/18», στη θαλάσ-
σια περιοχή Σαρωνικού και Παγασητικού Κόλ-
που και στο Κεντρικό Αιγαίο, με συμμετοχή των 
Α/Γ «ΛΕΣΒΟΣ» – «ΙΚΑΡΙΑ» – «ΡΟΔΟΣ» – «ΧΙΟΣ» 
- Φ/Γ «ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ» και Α/Φ της ΠΑ.

• Από 06 έως 07 Φεβρουαρίου, διεξήχθη η 
εθνική άσκηση «ΟΡΜΗ 01/18», στη θαλάσ-
σια περιοχή Σαρωνικού Κόλπου και Μυρτώου 
Πελάγους, με συμμετοχή των ΤΠΚ «ΡΙΤΣΟΣ» 
- «ΜΠΛΕΣΣΑΣ» -  «ΣΙΜΙΤΖΟΠΟΎΛΟΣ» - «ΚΑ-
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ΒΑΛΟΎΔΗΣ» - «ΔΑΝΙΟΛΟΣ» - «ΤΡΟΎΠΑΚΗΣ» - 
«ΣΤΑΡΑΚΗΣ».

• Από 13 έως 14 Φεβρουαρίου, διεξήχθη η 
εθνική άσκηση «ΒΡΟΝΤΗ 01/18», στη θαλάσ-
σια περιοχή Σαρωνικού Κόλπου και Μυρτώου 
Πελάγους, με συμμετοχή των Κ/Φ «ΜΑΧΗΤΗΣ» 
– «ΑΡΜΑΤΩΛΟΣ» - «ΑΗΤΤΗΤΟΣ» - «ΟΡΜΗ».

ΕΞΟΥΔΕΤΕΡΩΣΗ ΠΥΡΟΜΑΧΙΚΩΝ
ΑΠΟ ΟΜΑΔΕΣ ΥΠΟΒΡΥΧΙΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ

α.α ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗ

1 28 / 11 / 2017 Στη θαλάσσια περιοχή ν. Αντιπάρου

2 29 / 11 / 2017 Στη θαλάσσια περιοχή Καραβά Μανταμάδου, ν. Λέσβου

3 08 / 12 / 2017 Στη θαλάσσια περιοχή Λόγγου Παξών.

5 9 / 2 / 2018 Στη θαλάσσια περιοχή όρμου Πλατύ, Αγίου Όρους. 

• Από 13 έως 16 Φεβρουαρίου, διεξήχθη η 
εθνική άσκηση «ΑΣΤΡΑΠΗ 02/18», στη θαλάσ-
σια περιοχή Σαρωνικού Κόλπου, Κεντρικού, 
Βόρειου και Ανατολικού Αιγαίου Πελάγους, με 
συμμετοχή των Φ/Γ «ΕΛΛΗ» -  «ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ» 
- «ΚΟΎΝΤΟΎΡΙΩΤΗΣ» - «ΝΙΚ. ΦΩΚΑΣ» - «ΣΠΕ-
ΤΣΑΙ» - ΠΓΎ «ΑΛΙΑΚΜΩΝ» - Ύ/Β «ΚΑΤΣΩΝΗΣ» 
- Ύ/Β «ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΗΣ.»



Τα
 π

επ
ρα

γμ
έν

α 
κά

θε
 έ

το
υς

 τ
ω

ν 
Τα

με
ίω

ν 
Μ

έρ
ιμ

να
ς 

σύ
μφ

ω
να

 μ
ε 

τη
ν 

Πα
Δ 

0-
3/

98
/Γ

ΕΝ
, δ

ημ
οσ

ιε
ύο

ντ
αι

 σ
το

 π
ερ

ιο
δι

κό
 Ν

αυ
τι

κή
 Ε

πι
θε

ώ
ρη

ση
.









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 Εξωτερικού 40 Δολ. ΗΠΑ

Η εγγραφή / διαγραφή των στελεχών του ΠΝ, διενεργείται σύμφω-
να με το έγγραφο του ΓΕΝ/ΔΕΔΗΣ Φ.800/05/05 από 6 Σεπτεμβρίου 
2005. Η εγγραφή ιδιωτών, νομικών προσώπων και πολιτικού προ-
σωπικού Π.Ν. υλοποιείται ως ακολούθως: Οι ενδιαφερόμενοι καταθέ-
τουν την ετήσια συνδρομή τους στον λογαριασμό 437.00.2001.000022  
Alpha Τράπεζας (χωρίς χρέωση εξόδων κατάθεσης) IΒΑΝ GR 
061404370437002001000022, δηλώνοντας στην κατάθεση αυτή τα 
στοιχεία τους και αποστέλλουν την παρακάτω αίτηση επισυνάπτοντας 
την απόδειξη της κατάθεσης συνδρομής τους, στην ακόλουθη διεύθυν-
ση, 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
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