
ΠΑΝΗΓΥΡΙΚΟΣ από τον κ. ΑΘΑΝΑΣΙΟ ΜΑΚΡΗ,  

Αντιναύαρχο (ε.α) Π.Ν. 

 Επίτιµο Διευθυντή Δ ́ Κλάδου ΓΕΕΘΑ,  

Θέµα:«Το Έπος του 1940 και ο Ελληνικός Ναυτικός Αγώνας 1940-1944».  

Αξιότιµοι Κυρίες & Κύριοι, 
Σεβαστά µέλη και φίλοι της Εταιρείας των Φίλων του Λαού, 

 Καταρχάς, επιτρέψτε µου να ευχαριστήσω τον Πρόεδρο του ΔΣ της Εταιρείας των φίλων 
του Λαού, Πρέσβη κ.Πουκαµισά, για την πρόσκληση να απευθυνθώ σήµερα προς υµάς, µε την 
ευκαιρία του εορτασµού της ιστορικής επετείου του “ΟΧΙ”, µε κεντρικό θέµα:«Το έπος του 
1940 & ο Ελληνικός Ναυτικός Αγώνας 1940-1944». 

 Εν λόγω επετειακός εορτασµός, αποτελεί εκδήλωση:  
• απόδοσης φόρου τιµής και σεβασµού, στους ηρωικά πεσόντες, τραυµατίες, 
αγωνιστές και συντελεστές του Έπους, 

• διατήρησης της ιστορικής µας µνήµης, ως Εθνικού πολλαπλασιαστού ισχύος, 
• υπόµνησης της αξίας της υπεράσπισης της πατρίδας µας, Υπέρ βωµών & Εστιών, 
• υπογράµµισης του χρέους µεταξύ των γενεών, για την παράδοση της πατρίδας, 
ελεύθερης, ανεξάρτητης, και κυρίαρχης, στην γεωγραφική έκταση, όπως την 
παραλάβαµε. 

 Το Πολεµικό Ναυτικό, διαχρονικά “παρών" σε κάθε Εθνική προσπάθεια, συνέβαλε 
ουσιαστικά, στην εθνική αντίδραση και την νικηφόρο αντιµετώπιση της Ιταλικής εισβολής  µε το  
“έπος του 1940”, σηµείου αναφοράς ενός νέου µεγάλου κεφαλαίου στην Ελληνική ιστορία. 
Παραµένοντας στο ύψος των ιστορικών του παρακαταθηκών και παραδόσεων, ενός ναυτικού 
που ουδέποτε υπέστειλε την Σηµαία, ανταποκρίθηκε στις ανατεθείσες επιχειρησιακές 
αποστολές και ρόλους, µε σθένος, υψηλό φρόνηµα, πίστη και αφοσίωση στα υψηλά εθνικά 
ιδανικά, όπως άλλωστε αποτυπώνεται στα επιχειρησιακά αποτελέσµατα αλλά κυρίως στις 
ανθρώπινες θυσίες και απώλειες, µέσα από τις καταγεγραµµένες µικρές και µεγάλες πολεµικές 
ιστορίες. 

 Παράλληλα,  η συµµετοχή του Πολεµικού Ναυτικού στον συµµαχικό ναυτικό αγώνα την 
περίοδο 1941-1944, το κατέστησε παγκόσµιο δρώντα, “µεταφέροντας" το Ελληνικό έδαφος µε 
την σηµαία του σε µακρινούς ωκεανούς και θάλασσες, που όχι µόνο κατάφερε να επιβιώσει 
µέσα στην δίνη του Β’ ΠΠ αλλά και µέσα από αυτή, να περάσει σε νέα εποχή, προβάλλοντας 
την ναυτοσύνη των απογόνων του Θεµιστοκλή, επικαιροποιώντας τις ιστορικές 
παρακαταθήκες στην περιοχή µε προβολή το µέλλον. ΄Ένα µέλλον που σήµερα το βιώνουµε 
ενεργά, στην ευρύτερη περιοχή της Αν.Μεσογείου. 
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 Να επισηµάνω ότι και σε αυτή την αναµέτρηση, η ποσοτική και ποιοτική κατάσταση του 
υλικού, υστερούσε της αναγκαιούσας µε όρους σύγκρισης δυνάµεων, αναδεικνύοντας, πάλι το 
Ελληνικό “φιλότιµο”, “ευελιξία” και αναγκαία “καινοτοµία”, για διατήρηση της επιχειρησιακής 
ετοιµότητας και ικανότητας των διατιθέµενων µέσων. Το πνεύµα & η ψυχή  ισχυρότερο της 
ύλης!” 
  
 Σήµερα λοιπόν, θα προσπαθήσω να σκιαγραφήσω την συµβολή του Πολεµικού 
Ναυτικού στο έπος του 1940, καθώς και την εν συνεχεία συµµετοχή στις συµµαχικές 
επιχειρήσεις, µέχρι την απελευθέρωση της πατρίδας. 

  Ήταν λίγο µετά τις 3 τα ξηµερώµατα της 28ης Οκτωβρίου του 1940 που η τότε Ιταλική 
Κυβέρνηση επέδωσε στην Ελλάδα τελεσίγραφο, δια του Ιταλού Πρέσβη στην Αθήνα, 
απαιτούσα την ελεύθερη διέλευση του Ιταλικού στρατού από την Ελληνοαλβανική µεθόριο, 
προκειµένου στη συνέχεια να καταλάβει κάποια στρατηγικά σηµεία του Βασιλείου της 
Ελλάδος, για ανάγκες ανεφοδιασµού και άλλους σκοπούς.  

 Ο Πρωθυπουργός Μεταξάς απάντησε: “Λοιπόν, αυτό σηµαίνει πόλεµο”. 

 Ο Μεταξάς εκείνη τη στιγµή είχε εκφράσει το Ελληνικό λαϊκό συναίσθηµα, την άρνηση 
της υποταγής, και αυτή η άρνηση πέρασε στον  Ελληνικό Τύπο µε την λέξη «ΟΧΙ» και επί του 
πεδίου στο σύνθηµα:”ΑΕΡΑ”. Στις 05.30 ξεκίνησε ο Ελληνοϊταλικός Πόλεµος µε την 
αιφνιδιαστική εισβολή των Ιταλικών στρατευµάτων στην Ήπειρο, οπότε η Ελλάδα αµυνόµενη, 
εισήλθε στον πόλεµο. Η ουδετερότητα και η πολυτέλεια του χρόνου προετοιµασίας 
τελείωσαν, και ξεκινούσε το “νέο ιστορικό κεφάλαιο” της χώρας, ο Υπέρ Πάντων Αγών! 

Το Εξωτερικό περιβάλλον 

 Στο εξωτερικό περιβάλλον, το κενό ισχύος της κεντρικής Ευρώπης µετά την κατάρρευση 
της Αυστροουγγρικής, Ρωσικής και Οθωµανικής αυτοκρατορίας, προσέλκυσε την Ιταλικό 
ενδιαφέρον. Η καχυποψία του Μουσολίνι αναφορικά µε τις Γερµανο-Σοβιετικέs επιδιώξεις στα 
Βαλκάνια, η πιθανότητα ο Αγγλικόs στόλος να καταφύγει στα Ελληνικά ύδατα, αποτελώντας 
κίνδυνο ασφάλειας για τον Ιταλικό µητροπολιτικό χώρο στην  περίπτωση Αγγλο-Ιταλικής 
σύγκρουσης στη Μεσόγειο και ο προσανατολισµός της κυβέρνησης Μεταξά στην Αγγλική 
πολιτική, ωρίµασαν τις ιδέες περί επεκτατικών επιδιώξεων που έτρεφε από παλιά το φασιστικό 
καθεστώς  της Ιταλίας εναντίον της χώρας µας, και οδήγησαν στην Ιταλική επίθεση της 28ης 
Οκτωβρίου 1940.  

 ¨Ήταν το φθινόπωρο του 1936 όταν ο Μεταξάς απευθυνόµενος εµπιστευτικά στο 
Ανώτατο Ναυτικό Συµβούλιο τοποθετήθηκε: “Προβλέπω πόλεµον µεταξύ του Αγγλικού και 
του Γερµανικού συγκροτήµατος. Πόλεµον πολύ χειρότερον από τον προηγούµενο. Εις 
τον πόλεµο αυτό θα κάνω ότι µπορώ δια να µην εµπλακεί η Ελλάς αλλά τούτο δεν θα 
είναι δυνατόν.Είναι περιττό να σας  είπω ότι η θέση µας στην σύρραξιν αυτή θα είναι 
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παρά το πλευρό της Αγγλίας.” Δυσµενείς διπλωµατικές εξελίξεις, όπως η Συνθήκη του 
Μοντρέ και η επαναστρατικοποίηση των Δαρδανελλίων το 1936, τα Σύµφωνα Φιλίας της 
Γιουγκοσλαβίας µε την Ιταλία και τη Βουλγαρία το 1937 και ο επανεξοπλισµός της Βουλγαρίας 
µε τη Συµφωνία της Θεσσαλονίκης το  1938, ενίσχυσαν περαιτέρω την   επιδίωξη στενότερων 
σχέσεων µε την Αγγλία, µε σκοπό τη διασφάλιση της εδαφικής ακεραιότητας της Ελλάδας. 

Τα Σύννεφα του Πολέµου 

 Προνοµιακός χώρος για την προετοιµασία  και την εφαρµογή της επεκτατικής αυτής 
πολιτικής της Ιταλίας, αποτέλεσε το θαλάσσιο περιβάλλον, λόγω της άµεσης θαλάσσιας 
γειτνίασης, και  επιχειρήθηκε µε µια σειρά από αεροναυτικές προκλήσεις, ώστε η Ελλάδα 
αντιδρούσα δυναµικά, να προσφέρει το πρόσχηµα µιας νοµιµοποιηµένης Ιταλικής επίθεσης. 
Προηγήθηκε η συστηµατική δηµοσίευση µέσω των Ιταλικών εφηµερίδων, βίαιων ανθελληνικών 
άρθρων µε χάρτες της Ιταλικής αυτοκρατορίας, εις τα όρια της οποίας περιλαµβανόντουσαν η  
Κέρκυρα, η Κρήτη και η Κύπρος!  

Ενδεικτικά αναφερόµενος: 

 Η πρώτη από αυτές έλαβε χώρα στις 12 Ιουλίου 1940 όταν βοµβαρδίστηκαν διαδοχικά 
από αέρος, το βοηθητικό πλοίο «Ωρίων» και το αντιτορπιλικό «ΥΔΡΑ», ανοιχτά της 
Γραµβούσαs στην Κρήτη.  

 Τέσσεριs µέρες µετά, στις 16 Ιουλίου, τέσσερα Ελληνικά Υ/Β βοµβαρδίστηκαν   από 
Ιταλικά αεροπλάνα, ενώ ήταν αγκυροβοληµένα στον κόλπο της Ιτέας.   

 Στο τέλος του ίδιου µήνα, τα Ελληνικά Α/Τ «Β. ΓΕΩΡΓΙΟΣ» και «Β.΄Ολγα», ό,τι καλύτερο 
είχε τότε το Ελληνικό Ναυτικό, καθώς και δύο Ελληνικά Υ/Β, δέχτηκαν αιφνιδιαστική επίθεση  
της Ιταλικής αεροπορίας, ενώ ήταν αγκυροβοληµένα στην Ναύπακτο. 

 Στις 2 Αυγούστου, βοµβαρδίστηκε η τελωνειακή ακτοφυλακίδα Α5, την ώρα που έπλεε 
µεταξύ Σαλαµίναs και Αίγινας. 

 Οι προκλήσεις αυτές, ευτυχώς ήσαν χωρίς απώλειες προσωπικού & υλικού αλλά µε 
ποικίλες επιπτώσεις στο ηθικό και συναισθήµατα, τόσο των πληρωµάτων όσο και του 
πληθυσµού. 

 Στις 15 Αυγούστου, η Ιταλική προκλητικότητα κορυφώθηκε µε τον άνανδρο τορπιλισµό 
και βύθιση του ευδρόµου “ΕΛΛΗ” στο λιµάνι της Τήνου και ενώ το έθνος εόρταζε την Κοίµηση 
της Θεοτόκου. ¨Ένα “άγνωστο” Υ/Β το οποίο αποδείχθηκε ως το Ιταλικό “DELFINO”, έβαλε 
τρεις Τ/Λ .Μία έπληξε το σηµαιοστολισµένο “ΕΛΛΗ”, µε τελικό αποτέλεσµα την βύθιση του, µε 
τους πρώτους οκτώ νεκρούς  και αριθµό τραυµατιών, ενώ δύο, έπληξαν τον λιµενοβραχίονα, 
αστοχώντας να πλήξουν τα εκεί παραβεβληµένα εµπορικά πλοία.Το προκλητικό αυτό γεγονός, 
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παρέµεινε στην διεθνή ναυτική ιστορία ως µνηµείο έλλειψης γενναιοφροσύνης και φιλοτιµίας 
αντιπάλου, στιγµατίζοντας το φασιστικό καθεστώς της Ρώµης.  

 Όµως, η προσπάθεια εκφοβισµού πέτυχε τα ακριβώς αντίθετα αποτελέσµατα. 
Χαλύβδωσαν τόσο τις ψυχές των ανδρών του Ναυτικού, όσο και όλων των Ελλήνων, 
συµβάλλοντας στην ηθική προετοιµασία, και όπως εύστοχα παρατηρεί ο Γκράτσι: «Η Ιταλική 
κυβέρνηση µπορούσε να υπερηφανεύεται, γιατί είχε κατορθώσει να συσπειρώσει σε µια 
αρραγή ψυχική ενότητα έναν λαό βαθιά διαιρεµένο, από αγεφύρωτες πολιτικές διαφορές και 
από βαθιά και παλιά πολιτικά µίση, γιατί είχε εµπνεύσει τη γενναία και ακλόνητη απόφαση να 
πεθάνει εν ανάγκη για την πατρίδα του».  

 Η δυναµική των προκλήσεων και η αυξηµένη πιθανότητα επιθετικού αιφνιδιασµού, 
ενισχύοντο από το γεγονός ότι το 1940 η Ελλάδα συνόρευε µε Ιταλικό χερσαίο ή θαλάσσιο 
χώρο όχι µόνον προς τα Δυτικά όπως συµβαίνει σήµερα αλλά και µε Ιταλική παρουσία 
Βόρεια στην Αλβανία, Νότια στην Λιβύη και Ανατολικά  στα Δωδεκάνησα. 

Ο Ελληνο-Ιταλικός Πόλεµος 

 Εποµένως, ο τροµακτικός ήχος των σειρήνων το πρωινό της 28ης Οκτωβρίου 1940, 
µεταφέρει την είδηση ενός «προαναγγελθέντος» πολέµου, µε την Ἑλλάδα  να εισέρχεται ως 
ένας εκ των πρωταγωνιστών, στην σκηνή της µεγάλης τραγωδίας του Β’ ΠΠ. 

Η προετοιµασία του Πολεµικού µας Ναυτικού 

 Στο εξελισσόµενο αυτό πλαίσιο, η Ελληνική κυβέρνηση ενέτεινε τις προσπάθειες για 
ολοκλήρωση της στρατιωτικής και πολιτικής προετοιµασίας της χώρας.Το επιτελικό 
πρόγραµµα της χώρας και η ναυτική πολεµική προπαρασκευή της, είχε την κατεύθυνση να 
προετοιµάσει ναυτικά την Ελλάδα ως σύµµαχο της Μ.Βρετανίας και να την καταστήσει ικανή 
να προσφέρει στην συµµαχία σοβαρή επιχειρησιακή συνδροµή, αξιοποιώντας και την 
γεωγραφική της θέση. Θα έλεγα τον Εθνικό γεωπολιτικό θησαυρό! 

 Οι Βασικές ενέργειες προετοιµασίας του Πολεµικού Ναυτικού µε δεδοµένη την  
προτεραιότητα εξοπλισµών του ΣΞ, περιελάµβαναν-εν µέσω προβληµατισµού και 
επαµφοτερίζουσας στάσης των εµπλεκοµένων στο “ναυτικό πρόγραµµα εξοπλισµών” της 
περιόδου, και την  σκοπιµότητα συγκρότησης του στόλου µε βάση Ελαφρές (πολιτική ηγεσία) 
ή Θωρηκτές µονάδες(ναυτική ηγεσία)-: 
  
  

• Την παραγγελία στην Αγγλία δύο Αντιτορπιλικών- Α/Τ Β.ΓΕΩΡΓΙΟΣ & Β.ΟΛΓΑ- παράλληλα 
µε την εντατικοποίηση της ναυτικής εκπαίδευσης και οργάνωσης του στόλου. 

• Την µαταίωση κατασκευής δύο επιπλέον πανοµοιότυπων “Α/Τ -Β. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ &  Β. 
ΣΟΦΙΑ”, µε διοχέτευση των αντιστοίχων πόρων σε άλλους κρίσιµους τοµείς-υλικών µάχης 
και υποστήριξης. 
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• Οχύρωση ακτών για την δηµιουργία ασφαλών εσωτερικών θαλασσίων γραµµών 
επικοινωνιών και βάσεων. Βασικός Σκοπός ,“η αναβάθµιση της επιχειρησιακής αξίας για 
τους Άγγλους”, ώστε αφενός να καταστεί ελκυστική η συµµετοχή της Ελλάδος στην 
συµµαχία, αφετέρου να εξασφαλιστεί περιβάλλον ασφαλείας, για την υλοποίηση των 
απαραίτητων /κρίσιµων θαλασσίων µεταφορών, που απαιτούντο για την κινητοποίηση και 
συγκέντρωση του στρατού ξηράς αλλά και τον εφοδιασµό της χώρα”. 

• Κατασκευή δικτύου παράκτιων ναυτικών οχυρών:•  

• Βόρειο  & Νότιο Οχυρό Αίγινας, 

• Οχυρό Φλεβών, 

• Οχυρό Αράξου, 

• Οχυρά Βορείου &  Νοτίου Ευβοϊκού, 

• Οχυρά Καραµπουρνού και Τούζλα στην περιοχή του Μεγάλου Εµβόλου στο Θερµαϊκό 
Κόλπο. 

 Η Έκθεση  του Αντιναυάρχου & Ακαδηµαϊκού Δ.Φωκά του 1953, αναφέρει επί του 
θέµατος της προπαρασκευής του Πολεµικού µας Ναυτικού ότι, υπήρξε επαρκής και 
επιµελής στην βάση των διατεθέντων πόρων καθώς περιορίζοντο από την εξοπλιστική 
προτεραιότητα του ΣΞ. 

 Αλλά ποια η σύγκριση των αντιπάλων Ναυτικών δυνάµεων Ελλάδος-Ιταλίας ? 

• Ο µικρός και πεπαλαιωµένος Ελληνικός Στόλος,  “το ναυτικό του 1918” όπως το 
χαρακτήρισε  ο ΑΣ Ναύαρχος Καββαδίας, συνολικής χωρητικότητας 14.000 t, κλήθηκε να 
αντιµετωπίσει τον πανίσχυρο και σύγχρονο Ιταλικό, συνολικής χωρητικότητας 658.000 t 
-ήτοι αναλογία 1:45 υπέρ  του Ιταλικού- µε την ακόλουθη σύνθεση: 

• Ιταλικός Στόλος: 8 θωρηκτά, 8 καταδροµικά µάχης, 26 ελαφρά καταδροµικά, 61 
αντιτορπιλικά, 69 τορπιλοβόλα και 119 υποβρύχια  έναντι Ελληνικού: 1 παλαιού Θ/Κ, 2 
συγχρόνων και 8 παλαιών Α/Τ, 6 παρωχηµένων Υ/Β, 12 Τορπιλοβόλα και κάποιες 
παλαιότερες µονάδες επιφανείας. Επίσης, 3 Αεροπορικές Μοίρες Ναυτικής Συνεργασίας, 
που δρούσαν υπό την επιχειρησιακή διοίκηση του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού. 

• Στον κρίσιµο αεροπορικό τοµέα η κατανοµή ήταν: Ελλάδα 160 α/φ-Ιταλία 463 
(αεροναυτικές επιχειρήσεις). 

• Εν λόγω ανισορροπία δυνάµεων, αµβλύνετο κάπως από την αναπόφευκτη διάσπαση των 
δυνάµεων του Ιταλικού στόλου, λόγω της παρουσίας του Βρετανικού στόλου της Μεσογείου. 

 Για να γίνει αντιληπτό το έργο που αναλάµβανε το Ναυτικό το πρωί της 28ης Οκτωβρίου 
1940, θα ήθελα να παραθέσω την Αποστολή του Πολεµικού Ναυτικού: 
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«Η διεξαγωγή των αναγκαίων αεροναυτικών επιχειρήσεων και έργων εν ειρήνη και εν πολέμω, 
δια την εξασφάλιση ανοικτών των θαλασσίων οδών επικοινωνιών προς χρήση υπό των 
ημετέρων δυνάμεων και απαγόρευση των αντιστοίχων ευκολιών στον αντίπαλο. Η παράλληλη 
ανάληψη έργων προβολής δυνάμεως στην ξηρά προς υποβοήθηση των επιχειρήσεων του 
Στρατού, επί τω σκοπώ: συμβολής στην αποτροπή εχθρικής επιθέσεως, στην διατήρηση της 
ακεραιότητας της χώρας και στην εν γένει προάσπιση των εθνικών συμφερόντων.» 

 Αποστολή που σε γενικές γραµµές ισχύει και σήµερα. 

Επιχειρησιακή Δράση ΠΝ 

 Σύµφωνα µε την αποστολή, για λόγους προσέγγισης θα κωδικοποιήσω  τα 
επιχειρησιακά έργα, ως ακολούθως: 

• Άµυνα ακτών: 

• Εγκατάσταση περιπολιών από 2 Υ/Β στο Ιόνιο µε έµφαση τον Πατραϊκό κόλπο και 
κύριο γεωγραφικό άξονα: Λευκάδα-Κεφαλονιά-Ζάκυνθος. 

• Πόντιση ναρκοπεδίων στις κρίσιµες για τις θαλάσσιες επικοινωνίες περιοχές  του 
Σαρωνικού-Β&Ν Ευβοϊκού-Πατραϊκού, και µετά την κατάληψη των Αγ.Σαράντα στις 
6/12/40, Κέρκυρας-Ηπειρωτικής ακτής. Το έργο της ποντίσεως, υπήρξε επίπονο και 
επίµονο, λόγω παλαιότητας των µέσων, υπό πίεση χρόνου και ενίοτε υπό δυσµενείς  
καιρικές συνθήκες. 

• Προστασία µεταφορών συγκεντρώσεως και εφοδιασµού.  

• Αµέσως µετά τον τορπιλισµό του  “ΕΛΛΗ" και όταν διεφάνη ότι ο πόλεµος είναι προ 
των πυλών, εκτελέστηκε µεταφορά συµπλήρωσης, στην Θράκη, των στρατιωτικών 
τµηµάτων της Μεραρχίας Αρχιπελάγους από τα Ανατολικά νησιά του Αιγαίου, και µε 
τον φόβο πάντα, επιθετικής αιφνιδιαστικής κίνησης από τις Ιταλικές ναυτικές µονάδες, 
που ναυλοχούσαν στα Δωδεκάνησα και παράλληλα της Ιταλικής αεροπορίας. 
¨Εκτελέστηκαν 13 νυχτερινά δροµολόγια επιβατηγών πλοίων µε συνοδεία, στις 7,14 & 
24 Σεπτεµβρίου 1940. 

• Με την κήρυξη του πολέµου, κύρια αποστολή του ναυτικού προσδιορίστηκε η :
“προστασία των θαλασσίων µεταφορών συγκέντρωσης” καθώς η επιτυχής υλοποίηση 
της, ήταν προϋπόθεση για την επιτυχή αντιµετώπιση της Ιταλικής επίθεσης. Το λιµάνι 
του Πειραιά κατέστη το σηµαντικότερο κέντρο επιβίβασης και ανεφοδιασµού.Συνολικά 
το διάστηµα 28/10/40-28/2/41, µεταφέρθηκαν 85.289 άνδρες, 30.195 κτήνη. 

• Χαρακτηριστική επιχείρηση κρίσιµης µεταφοράς, αποτέλεσε αυτή της “V µεραρχίας 
Κρητών” στην Θεσσαλονίκη από 17 έως 26 Νοεµβρίου, λόγω του όγκου αλλά και της 
απειλής επί του δροµολογίου. Ενδεικτικά αφορούσε 532 αξιωµατικούς,17309 οπλίτες, 
7000 κτήνη, 5.424 φόρτους κτηνών, 30 ορειβατικά πυροβόλα και πλέον των 100 
αυτοκινήτων. 
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• Επισηµαίνεται, ότι µεγάλος αριθµός εσωτερικών θαλάσσιων µεταφορών µε µικρότερα 
µέσα και ποικίλο υλικό προς µεταφορά, τελούσε υπό την προστασία διατιθέµενων 
ναυτικών δυνάµεων, ικανοποιώντας σηµαντικές ανάγκες του αγώνα σε προσωπικό 
και µέσα, επιβίωσης και µάχης.  

Επιθετικές επιχειρήσεις επιφανείας. 

 Από την έναρξη των επιχειρήσεων, η διατήρηση της κύριας χερσαίας επιθετικής 
προσπάθειας των Ιταλικών δυνάµεων στην Αλβανία, απαιτούσε  συνεχή εφοδιαστική γραµµή, 
η οποία ξεκινούσε από το Μπάρι και το Μπρίντιζι και κατευθυνόταν στα Αλβανικά λιµάνια του 
Δυρραχίου, των Αγίων Σαράντα και της Αυλώνας. Οποιαδήποτε λοιπόν επιθετική προσπάθεια 
εκ µέρους του Ναυτικού, έπρεπε να προσανατολισθεί στην παρεµπόδιση και κυρίως στην  
διακοπή αυτής της γραµµής.  

 Αλλά η ποσοτική και ποιοτική υπεροχή των Ιταλικών µονάδων επιφανείας και οι 
ελλείπουσες βασικές επιχειρησιακές δυνατότητες των Ελληνικών µονάδων, δεν επέτρεπαν την 
σχεδίαση ανάληψης επιθετικών ενεργειών τέτοιου είδους, ενώ τέτοιο εγχείρηµα δεν είχε 
επιχειρήσει ούτε ο Βρετανικός Στόλος, µε πολύ µεγαλύτερες δυνάµεις από τον Ελληνικό. Έτσ ι , 
η µεγάλη πίεση που υφίστατο στην αρχή ο Ελληνικός στρατός στην Αλβανία, αλλά αργότερα 
και οι νίκες του, δηµιούργησαν ένα κλίµα δυσµενές για το Ναυτικό, αφενός γιατί δεν 
µοιραζόταν την αρχική πίεση µαχόµενο δίπλα στον στρατό, αφετέρου, γιατί δεν είχε 
κατορθώσει κάτι το λαµπρό, κάτι το ξεχωριστό, όπως ο Στρατός.  

 Ενδεικτικό του κλίµατος αυτού αποτελούν καταγεγραµµένες απόψεις από την σύγκλιση 
του Ανωτάτου Πολεµικού Συµβουλίου της 11ης Νοεµβρίου, όπου ο Υφυπουργός των 
Στρατιωτικών, πρώην Υποστράτηγος Παπαδήµας, σε µια έξαρση προσβλητικής για το Ναυτικό 
στάσης αλλά ενδεικτικής του επιπέδου γνώσης στα περί του ναυτικού πολέµου δήλωσε ότι 
«επέστη ο καιρός, όπως επί τέλους το “όπλο πολυτελείας”, το Ναυτικόν, δείξει εις τον 
κόσµον την παρουσία του και εάν δεν µπορεί να βγεί ανοικτά στην Αδριατικήν και να 
σταµατήσει τας Ιταλικάς µεταφοράς  της Αλβανίας, του είµεθα τελείως περιττοί»,όπως  
αναφέρει στο βιβλίο του ο Α/ΓΕΝ Σακελλαρίου, τοποθέτηση την οποία ευτυχώς απέρριψε ο 
Πρωθυπουργός! 

 Χαρακτηριστικό είναι και ένα απόσπασµα της εισήγησης του Αρχηγού του ΓΕΝ 
Ναυάρχου Σακελλαρίου, στο πολεµικό συµβούλιο της 12ης Δεκεµβρίου, το οποίο 
εµπεριέχει και την αξιολόγηση των µαχίµων µονάδων του Ναυτικού: “Όταν ο Στρατός µας 
µαχόµενος γράφει µε το αίµα του τις ωραιότερες σελίδες της Εθνικής µας Ιστορίας, είναι 
σκληρό για το Βασιλικό Ναυτικό να αναγκάζεται να δικαιολογεί την περιορισµένη 
συµµετοχή του στον πόλεµο αυτό. Ποτέ Ναυτικό και Επιτελείο δεν βρέθηκαν σε πιο 
δυσχερή θέση. Να βαρύνεται µε τόσες υποχρεώσεις και να µην έχει τα µέσα…”.  

Μέσα σε αυτό το κλίµα, και παρά την σύσταση του Βρετανού αρχηγού των ναυτικών 
δυνάµεων Μεσογείου Ναυάρχου Cunningham, ότι τα πλοία επιφανείας δεν προσφέρονταν για 
επιχειρήσεις στην Αδριατική, αλλά µόνο για δράση υποβρυχίων, αποφασίστηκε η εµφάνιση 
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των Ελληνικών πλοίων στα παράλια της Αλβανίας - Ηπείρου και εν συνεχεία στα στενά του 
Οτράντο. 

 Στα πλαίσια αυτά, το ναυτικό εξετέλεσε τις ακόλουθες κύριες επιχειρήσεις: 

• Το πρωί της 31ης Οκτωβρίου τα Αντιτορπιλικά «ΨΑΡΑ» και «ΣΠΕΤΣΑΙ» µε επηρµένο 
τον µικρό σηµαιοστολισµός τους, βοµβάρδισαν συγκεκριµένους εχθρικούς στόχους 
επί της ξηράς, µε σκοπό να επιφέρουν πλήγµατα στον αντίπαλο, και να συµβάλλουν 
έτσι στην Ελληνική άµυνα. Η κοινή γνώµη και ο Τύπος υποδέχθηκαν την επιδροµή 
των ελληνικών αντιτορπιλικών µε χαρά και ενθουσιασµό, ενισχύοντας το ηθικό, ενώ 
στους συµµαχικούς κύκλους άφησε πολύ καλές εντυπώσεις, και οι Άγγλοι την 
χαρακτήρισαν “ακραίως ορµητική και ριψοκίνδυνη”.  

• Την 14 προς 15 Νοεµβρίου, επιθετική ενέργεια µε νυκτερινή επιδροµή από οµάδα 4 
Α/Τ και επικεφαλής τον ΑΣ Ναύαρχο Καββαδίας. 

• Την 15 προς 16 Δεκεµβρίου,  επιθετική ενέργεια µε νυκτερινή επιδροµή από οµάδα 
3 Α/Τ και επικεφαλής τον   ΑΣ. 

• Την 5η Ιανουαρίου 1941, επιθετική ενέργεια µε νυκτερινή επιδροµή από οµάδα 5 Α/Τ 
και επικεφαλής τον ΑΣ. 

 Οι επιδροµές αυτές, αν και δεν επέφεραν κάποιο σοβαρό επιχειρησιακό αποτέλεσµα, 
λόγω περιορισµένου χρόνου και αραιής ναυτιλιακής συγκοινωνίας Ιταλίας-Αλβανίας, αφενός 
ώθησαν τις Ιταλικές γραµµές επικοινωνιών βορειότερα πλησίον των ακτών Αδριατικής-
Δαλµατίας-Αλβανίας, µακράν της αντίληψης για “Ιταλική Μεσογειακή λίµνη”,αφετέρου, έδειξαν 
δύο κύρια πράγµατα: Πρώτον, ότι το Ναυτικό δεν φοβόταν να διακινδυνεύσει και δεύτερον, 
ότι η πολιτικοστρατιωτική ηγεσία της χώρας, είχε περιορισµένη αντίληψη του κατά θάλασσα 
πολέµου.  

Επιθετικές επιχειρήσεις Υποβρυχίων.  

 Τα Ελληνικά Υ/Β, αποτέλεσαν ουσιαστικά την αιχµή του δόρατος του Ναυτικού την εν 
λόγω περίοδο, καθώς η φύση του όπλου το κατέστησε, συνεκτιµηµένων των συνθηκών, το 
πλέον αποτελεσµατικό, τόσο έναντι της φθοράς του αντιπάλου όσο και ως µέσο ενίσχυσης του 
Εθνικού ηθικού και ψυχολογίας λόγω των επιτυχιών. Όµως το τίµηµα ήταν απώλειες, 
προσωπικού και υλικού.

Ναύαρχος Σακελλαρίου, Αρχηγός ΓΕΝ 12/12/40 στο Πολεµικό Συµβούλιο:…”Τα 6 
υποβρύχιά µας σε οποιοδήποτε άλλο κράτος θα ήταν εκτός υπηρεσίας. Εµείς τα 
χρησιµοποιούµε εντατικά, αν και η ζωή τους έχει φθάσει στο όριο..”. 

Από 28 Οκτωβρίου 1940 µέχρι 19 Απριλίου 1941, µε  βάση την αποστολή του ναυτικού 
για επιθετική εστίαση στις γραµµές επικοινωνιών των Ιταλών στον άξονα Πρίντεζι-Μπάρι-
Αυλών, οργανώθηκαν 23 επιθετικές περιπολίες των Υ/Β, στην ευρύτερη περιοχή της 
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Αδριατικής, συνολικής διάρκειας 146 ηµερών- 63 εντός τοµέων περιπολίας- επιτυγχάνοντας 
την βύθιση 4 πλοίων και ενός πετρελαιοκίνητου.  

 Αναφερόµενος στον ένδοξο “ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΗ”, µε κυβερνήτη τον Πλωτάρχη Ιατρίδη, την 
24η Δεκεµβρίου το µεσηµέρι, επιτίθεται σε νηοποµπή αποτελούµενη από 12 εµπορικά, 6 
αντιτορπιλικά και πλήθος αεροσκαφών, βοµβαρδιστικών και αναγνωριστικών, βυθίζοντας το 
Ιταλικό ατµόπλοιο “Firenze” (4000τ) µε βολή δέσµης 4 τορπιλών. 

 Ο φόρος αίµατος, ήταν η µετά εµβολισµό, αύτανδρη απώλεια του Υ/Β “ΠΡΩΤΕΥΣ” την 
29 Δεκεµβρίου 1940, µε Κυβερνήτη τον Πλωτάρχη Μ.Χ’’κωσταντή και 47 µέλη του 
πληρώµατος.Προηγουµένως,  το  “ΠΡΩΤΕΥΣ” είχε επιτεθεί µε τορπίλες κατά  νηοποµπής και 
είχε βυθίσει το Ιταλικό µεταγωγικό “Sardegna” (11.500τ). 

Λοιπές Υπηρεσίες 

 Επίσης θα πρέπει να αναφερθεί, η διακεκριµένη επιχειρησιακή συµβολή και απόδοση 
της υπηρεσίας ναρκαλιείας παρά τα παλαιά σκάφη της, η υπηρεσία αεράµυνας µε 60 περίπου 
καταρρίψεις, αλλά και η ΣΝΔ, η οποία και συνέχισε την λειτουργία της κανονικά, 
εξασφαλίζοντας την απαραίτητη ροή στελέχωσης του Στόλου µε άρτια εκπαιδευµένα στελέχη. 

 Με την έναρξη της Γερµανικής επίθεσης την 6η Απριλίου 1941 και µέχρι την πλήρη 
κατάληψη της χώρας, ο Ελληνικός Στόλος, έχοντας υποστεί ισχυρότατες Γερµανικές, κυρίως 
αεροπορικές επιθέσεις, είχε αποµειωθεί σηµαντικά, περιορίζοντας έτι περαιτέρω την 
επιχειρησιακή του ικανότητα, µε τις ακόλουθες απώλειες µάχιµων µονάδων του: 

• 1 Θωρηκτό (ΚΙΛΚΙΣ 24/4/41) 

• 4 Αντιτορπιλλικά (Β. ΓΕΩΡΓΙΟΣ 24/4/41-ΨΑΡΑ 20/4/41-ΥΔΡΑ 22/4/41-ΛΕΩΝ 15/5/41) 

•10 Τορπιλλοβόλα (ΚΙΟΣ 23/4/41-ΘΥΕΛΛΑ 22/4/41-ΠΡΟΥΣΑ 4/4/41-ΚΥΖΙΚΟΣ 25/4/41- 
ΠΕΡΓΑΜΟΣ 25/4/41-ΚΥΔΩΝΙΑΙ 26/4/41- ΔΩΡΙΣ 23/4/41-ΑΛΚΥΟΝΗ 23/4/41-ΑΙΓΛΗ 24/4/41-
ΑΡΕΘΟΥΣΑ 25/4/41) 

• 4 Ναρκαλιευτικά (ΑΞΙΟΣ 26/4/41-ΑΛΙΑΚΜΩΝ 21/4/41-ΝΕΣΤΟΣ 26/4/41-ΣΤΡΥΜΩΝ 
24/4/41) 

• 2 Τορπιλάκατοι 

 Τα διασωθέντα Πολεµικά µας Πλοία, “δεν υπέστειλαν την Σηµαία” και  “έπλευσαν 
στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου µετά την κατάληψη και της Κρήτης, όπου άρχισε η 
ανασυγκρότηση/αναδιοργάνωση του στόλου, ενώ συνέχισαν µαχόµενα στο πλευρό των 
συµµάχων, µέχρι την τελική νίκη το 1945. 210 Αξκοί, 493 Υπξκοί & 2180 ναύτες. 
Ακατάλυτος η “Ψυχή των Σαλαµίνων”.  

 Κατά την Δράση του Ελληνικού Στόλου την περίοδο 1941-44, µε κύρια Βάση τη Μέση 
Ανατολή, κυρία αποστολή του Στόλου µας, αποτέλεσε η συνοδεία και προστασία από 
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εχθρικές επιθέσεις, νηοποµπών συµµαχικών Εµπορικών Πλοίων στη Μεσόγειο και στον 
Ατλαντικό, που διακινούσαν πολύτιµο πολεµικό και άλλο υλικό, και οι επιθετικές περιπολίες 
των Υ/Β. Ελληνικά Πολεµικά έδρασαν επίσης στον Ατλαντικό, από την Αγγλία µέχρι το Κέηπ 
Τάουν και από το Γιβραλτάρ µέχρι  τις Αζόρες, ενώ το “ΑΒΕΡΩΦ” επιχείρησε µέχρι τον Ινδικό 
ωκεανό. 

 Η δράση του Ναυτικού στην υποδουλωµένη Ελλάδα, κάλυψε κυρίως τους ακόλουθους 
τοµείς: 

• Διαφυγή του προσωπικού του Ναυτικού στη Μ.Ανατολή. 

• Διοχέτευση πληροφοριών στους Συµµάχους. 

• Μέριµνα των οικογενειών του προσωπικού του Ναυτικού, που υπηρετούσε στην 
Μ.Ανατολή. 

• Ενώ, µεµονωµένοι άνδρες και Πολεµικά Πλοία, στάλθηκαν κατά καιρούς στην κατεχόµενη 
Ελλάδα για επιχειρήσεις, συγκέντρωση πληροφοριών, µεταφορά ασυρµάτων και άλλου 
απαραίτητου υλικού, ή εκτέλεση επιδροµών. 

 Σηµαντική ήταν η συµµετοχή του Ελληνικού Στόλου στις ακόλουθες καθοριστικές 
συµµαχικές επιχειρήσεις: 

• στην απόβαση στην Σικελία, που άρχισε στις 10 Ιουλίου 1943 και οδήγησε λίγο αργότερα 
στη συνθηκολόγηση της Ιταλίας στις 8 Σεπτεµβρίου 1943, µε 6 Α/Τ και 2 Τ/Βόλα. 

• στη αποβατική επιχείρηση στο Άνζιο της Ιταλίας, την 21 Ιανουαρίου 1944, µε 2 Α/Τ και 3 
Α/Γ. 

• στην απόβαση στη Νορµανδία στις 6 Ιουνίου 1944, την µεγαλύτερη συνδυασµένη 
στρατιωτική επιχείρηση όλων των εποχών, µε τις Κορβέτες “ΚΡΙΕΖΗΣ” & “ΤΟΜΠΑΖΗΣ”. 

• στην αποβατική επιχείρηση στην Νότιο Γαλλία στις 15 Αυγούστου 1944, µε συµµετοχή  4 
Α/Τ. 

• Ενώ τα Ελληνικά Υ/Β, εξετέλεσαν συνολικά 66 επιθετικές περιπολίες, 17 ειδικές αποστολές 
αποβίβασης κοµάντο, βύθισαν 11 εµπορικά, 21 ιστιοφόρα και 3 εχθρικά πολεµικά. 

 Γεµάτες ηρωϊσµό, συγκλονιστικά τραγικές και πανοµοιότυπες οι δράσεις και απώλειες 
τόσο του Υ/Β ΤΡΙΤΩΝ στις 16/11/1942 στο στενό του ΚΑΦΗΡΕΑ µε Κυβερνήτη τον 
Υποπλοίαρχο Κοντογιάννη, όσο και του Υ/Β “ΚΑΤΣΩΝΗΣ”, στις 14/9/1943 στο δίαυλο της 
Σκιάθου, µε κυβερνήτη τον Αντιπλοίαρχο Βασίλειο Λάσκο, όπου στα πλαίσια επιθετικών 
περιπολιών, ενεπλάκησαν µε Γερµανικά καταδιωκτικά υποβρυχίων. Όταν αναγκάστηκαν να 
αναδυθούν, µετά από καταιγισµό βοµβών βάθους που δέχτηκαν, συνέχισαν ηρωικά τον 
µέχρις εσχάτων αγώνα µε εξόρµηση δια του πυροβόλου. Όµως τα γερµανικά πυρά, είναι 
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σαρωτικά και από τις οµοχειρίες των πυροβόλων, σκοτώθηκαν όλοι πολύ γρήγορα.   
Παράδειγµα αυτοθυσίας & αφοσίωσης στο καθήκον.  

 Χαρακτηριστική της ποιότητας και του ηθικού του προσωπικού, αποτελεί η περίπτωση 
του Α/Τ ΑΔΡΙΑΣ, το οποίο επιχειρώντας στη θαλάσσια περιοχή πλησίον της Καλύµνου, µαζί 
µε άλλα συµµαχικά πλοία, προσέκρουσε σε νάρκη την 22/10/43 και έχασε την πλώρη του. Ο 
Κυβερνήτης Αντιπλοίαρχος Ι.Τούµπας & το πλήρωµα διέσωσαν το πλοίο, το οποίο µετά από 
πρόχειρες επισκευές κινήθηκε αυτοδύναµα προς την Αλεξάνδρεια, όπου κατέπλευσε την 
ηµέρα εορτασµού του Αγίου Νικολάου στις 6/12/43, υπό τις επευφηµίες όλων των εκεί 
ορµούντων Συµµαχικών Πλοίων. 

 Συνολικά την επιχειρησιακή περίοδο 1941-1944, διανύοντας περί τα 2 εκατοµµύρια 
ναυτικά µίλια  και µε   185.000 περίπου ώρες εν πλω, ο Ελληνικός Στόλος συνεισέφερε 
σηµαντικά επιχειρησιακά, αλλά κατέβαλε και βαρύ τίµηµα, µε απώλειες προσωπικού και 
υλικού:  

• 2 Α/Τ   Β. ΟΛΓΑ 26/9/43 - ΑΔΡΙΑΣ 22/10/43. (71+21=92 στελέχη) 

• 3 Υ/Β   ΓΛΑΥΚΟΣ 12/5/42 -ΤΡΙΤΩΝ 16/11/42- ΚΑΤΣΩΝΗΣ 14/9/43) -60 στελέχη 

• 2 Ν/Α   ΚΩΣ-ΚΑΣΟΣ  

 Όµως, ήταν η επιχειρησιακή απόδοση των µονάδων του στόλου την περίοδο 
1941-1944, που συνέβαλε ουσιαστικά στην απόφαση των συµµάχων να τον ενισχύσουν µε 
την διάθεση επιπλέον µονάδων, αυξάνοντας τον ρόλο και την συµβολή στις συµµαχικές 
προσπάθειες µέχρι την λήξη του πολέµου, ενώ παράλληλα, εξασφάλιζαν ένα βασικό κορµό 
σύνθεσης του Στόλου στην επόµενη Εθνική ηµέρα. 

 Χαρακτηριστική η δήλωση του Άγγλου Ναυάρχου Αρχηγού του στόλου της Μεσογείου 
Cunningham : 

 «Δεν εἶναι ταπεινωτικὸ γιὰ τὴν Βρετανικὴ σηµαία νὰ ὑποστέλλεται ὅταν στὴ θέση τῆς 
πρόκειται νὰ ἐπαρθεῖ ἡ Ἑλληνική. Αὔξηση τοῦ στόλου σας ἀποτελεῖ καὶ δική µας ἐνίσχυση γιατί 
χρησιµοποιεῖται καλὰ τὰ πλοῖα σας.» 

 Σε ανάλογη δήλωση, ο Ἀµερικανὸς πρόεδρος Ρούσβελτ, τίµησε το Ελληνικό Ναυτικό 
µὲ  λόγια: 

 «…Εἶµαι πεπεισµένος ὅτι τὸ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΙ, θὰ ἀποδειχθεῖ ἄξιο τῶν ἐνδόξων 
παραδόσεων ἑνὸς λαοῦ, ποὺ ἐπὶ σειρὰ αἰώνων ἀγάπησε καὶ δάµασε τὴν θάλασσα.» 

 Παράδειγµα αυτής της αναγνώρισης από τους συµµάχους, αποτέλεσε και η τιµητική 
συµµετοχή του Ναυτικού  στις 10/9/1943 µε τα  Α/Τ “ΟΛΓΑ” και “ΑΔΡΙΑΣ”, στην επίβλεψη της 
παράδοσης του Ιταλικού στόλου στην Μάλτα, µε τον Κυβερνήτη του “ΑΔΡΙΑΣ” να σηµειώνει 
στο ηµερολόγιο του πλοίου: ‘Παραπλέω ἐν σηµαιοστολισµῷ πενθηφοροῦντα Ἰταλικὸν Στόλον’ 
ὁ ὁποῖος εἶχε ἐπηρµένους τοὺς µαύρους ἐπισείοντες τῆς συντριβῆς καὶ τῆς θλίψης”.  
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 Εν συνεχεία, στις 16/9/1943, ο ΑΣ επιβαίνων επί του Ν/Α ΚΑΡΤΕΡΙΑ συµµετείχε στην εν 
Αλεξανδρία παράδοση 2 Θ/Κ, 4Κ/Δ,4 Α/Τ, του Ιταλικού στόλου, κίνηση σαφούς υπογράµµισης 
του κύρους του Ελληνικού στόλου. Ανέφερε στο σήµα του ο ΑΣ:..”Ζώµεν µεγάλας και ιστορικάς 
ηµέρας// Ας συνεχίσωµεν όλοι τα προσπάθειας µας δια να δυνηθώµεν να είδωµεν συντόµως 
την πτώσιν και του ετέρου, του κυριότερου εχθρού”,  

 Αλλά, σηµαντικό γεγονός αποτέλεσε και η “Στάση του Ναυτικού” τον Μάρτιο του 1944 
και η βίαιη καταστολή της στις 23/4/1944, που πλέον του αρνητικού αντίκτυπου στην 
Ελληνική ναυτική επιχειρησιακή προσπάθεια και τις αναµφίβολες κοινωνικοπολιτικές τους 
προεκτάσεις, κατέδειξε τα αντανακλαστικά του Ελληνικού ναυτικού να ξεπερνά τις εσωτερικές 
κρίσεις, ανάλογες των οποίων εκδηλώθηκαν σε αρκετά  Ευρωπαϊκά ναυτικά το πρώτο µισό του 
20ου αιώνα. 

 Στις 17 Οκτωβρίου του 1944, ολοκληρωνόταν η επιχείρηση “ΜΑΝΝΑ”, όπου ο 
Ελληνικός Στόλος, µεγαλύτερος και κραταιότερος, µε 1 Θωρηκτό, 15 Α/Τ, 5 Υ/Β, 4 Κορβέτες 1 
καταδιωκτικό Υ/Β, 13 Ν/Α, 1 Πλωτό συνεργείο, κατέπλεε στο Φάληρο, µε την εξόριστη 
Ελληνική Κυβέρνηση επί του  Θωρηκτού “ΑΒΕΡΩΦ”. ΄Όπως χαρακτηριστικά µας θυµίζει ὁ 
Ἀντιναύαρχος (ἐ.ἀ.) καὶ Ἀκαδηµαϊκὸς Δ. Φωκᾶς: 

  ‘Τὸ φωτεινὸ ἀπόγευµα τῆς 17ης Ὀκτωβρίου 1944, ἡ ἱστορικὴ Ἑλληνικὴ ναυαρχίδα, ὁ 
ΑΒΕΡΩΦ, ἔπλεε πρὸς τὸ Φάληρο, γιὰ νὰ τερµατίσει τὴν θητεία του στὴν αἴγλη µίας ἀκόµα 
καλλίνικης ἐπιστροφῆς. Τὸν ἀκολουθοῦσαν ὅλα τὰ πλοῖα τοῦ Ἑλληνικοῦ στόλου, ποὺ µετὰ ἀπὸ 
µακρά, ἀλλὰ ἔνδοξη, ἀπουσία ἐπανέρχονταν ὑπερήφανα στὰ ἐλεύθερα τώρα Ἑλληνικὰ 
ἀκρογιάλια. Μὲ τὴν ἀθρόα ἀγκυροβολία τῶν νικηφόρων πλοίων σκίρτησαν τὰ δοξασµένα νερὰ 
τῆς Σαλαµῖνας καὶ ἡ ὡς χθὲς ὑποδουλωµένη χώρα ὑποδεχόταν µὲ δάκρυα εὐγνωµοσύνης τοὺς 
Ἕλληνες ναῦτες τοῦ Πολεµικοῦ Ναυτικοῦ. Εἶχαν φανεῖ, γιὰ µία ἀκόµα φορά, ἄξιοί της Πατρίδας.’ 

 Εµπορικό µας Ναυτικό 

 Θα ήταν παράλειψη η µη αναφορά στο εµπορικό ναυτικό, βασικό συστατικό της Εθνικής 
Θαλάσσιας Ισχύος, το οποίο ανταποκρίθηκε στην κάλυψη των αυξανόµενων µεταφορικών 
αναγκών. Κατά την διάρκεια του Ελληνο-Ιταλικού πολέµου, πλοία του Ελληνικού Εµπορικού 
Ναυτικού, υπό την προστασία του Πολεµικού µας Ναυτικού µετέφεραν ασφαλώς περί το 80% 
του πολεµικού υλικού και των στρατευµάτων, σε λιµένες πλησίον του µετώπου, 
χρησιµοποιώντας περί τα 140 φορτηγά, 47 επιβατηγά και 56 ρυµουλκά. Παράλληλα, η 
Ελληνική Σηµαία και η αλληλεγγύη στους συµµάχους, ιδιαίτερα στην πίεση  και απώλειες της 
µάχης του Ατλαντικού, ήταν πάλι παρούσα, στέλνοντας το µήνυµα της “συλλογικής πολεµικής 
προσπάθειας”, µε όλα τα διατιθέµενα µέσα. Από τον Σεπτέµβριο του 1939, οι Έλληνες 
ναυτικοί διέσχισαν τις θάλασσες της υδρογείου και πλήρωσαν βαρύτατο φόρο αίµατος µε 
2.500 περίπου νεκρούς και απώλειες του 74% των φορτηγών και του 94% των επιβατηγών 
πλοίων Ελληνικής πλοιοκτησίας.  

  Αποφώνηση 

 Κυρίες & Κύριοι,  
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 Σήµερα τιµούµε την Εθνική αξιοπρέπεια, τον αγώνα για  Ελευθερία, Ανεξαρτησία, 
Εδαφική Ακεραιότητα, την συνέπεια λόγων και έργων, καθώς το “ΟΧΙ” ήταν και “ΝΑΙ” στο 
τίµηµα του πολέµου. 

 Κάθε τέτοιος ιστορικός σταθµός, αποτελεί και ενίσχυση των θεµελίων της πατρίδας και 
παρακαταθήκη για το µέλλον.Προηγήθηκαν η επανάσταση του 1821 & οι νικηφόροι πόλεµοι 
και ναυµαχίες του 1912-1913, Ακολούθησε το ΟΧΙ στην Γερµανική εισβολή, ακολούθησε η 
επιχειρησιακή δράση και η επίδειξη σηµαίας του ΠΝ σε εγγύς και µακρινά γεωγραφικά µήκη 
και πλάτη και ο νικηφόρος επανάπλους στην Ελεύθερη Ελλάδα. Λαµπρά επιτεύγµατα αλλά 
και πολλές θυσίες. Αλλά πότε δεν είχαµε θυσίες στις Εθνικές προσπάθειες, αλλά και πότε 
µας “φόβισε” και µας “απέτρεψε” αυτό το ενδεχόµενο που προέβαλε ως βεβαιότητα?  

 Η επιβίωση της χώρας είναι Εθνική υπόθεση και χρέος προς στις επόµενες γενιές. Είναι 
το νόηµα των “ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ”, του µεγάλου Αλεξανδρινού. 

 Το Πολεµικό Ναυτικό, όπως αποτυπώνεται στην µακραίωνη ιστορία του και στον ρόλο 
του στην Εθνική εξέλιξη, ήταν, είναι και θα παραµείνει κρίσιµος συντελεστής της Εθνικής 
θαλάσσιας  ισχύος, παράγων  αποτροπής αλλά και υπερασπιστής των Εθνικών δικαίων και 
συµφερόντων, αν η αποτροπή αποτύχει, ως σύγχρονοι Σαλαµινοµάχοι!  “Μέγα το της 
Θαλάσσης Κράτος”. 

 Η γεωγραφική διαµόρφωση του Εθνικού χώρου µε την τεράστια ακτογραµµή του, αλλά 
και τα Εθνικά συµφέροντα, που διαχέονται στον περιβάλλοντα τον “θαλάσσιο πνεύµονα” 
ευρύτερο γεωγραφικό χώρο, επιβάλλουν την ύπαρξη ΣΤΟΛΟΥ µε κατάλληλες δυνάµεις και 
µέσα, µε εκπαιδευµένο και υψηλού ηθικού προσωπικό, µε ικανή φυσική Ηγεσία, αλλά και 
πολιτική Ηγεσία, έχουσα πλήρη αντίληψη της αξίας και επιρροής της Ναυτικής Ισχύος της 
χώρας. Προς τούτο λοιπόν, απαιτείται ολιστικός, µακροπρόθεσµος, συνεπής και αξιόπιστος 
αµυντικός σχεδιασµός, ο οποίος να αντιµετωπίζει τις Εθνικές προκλήσεις και απειλές, σε µία 
υπό διαµόρφωση περίοδο του διεθνούς συστήµατος, όπου ο ρόλος της σκληρής Ισχύος, 
επανέρχεται δυναµικά. 

 Είναι κάτι δαπανηρό, αλλά καθώς αποτελεί παράγοντα επιβίωσης της χώρας, είναι 
Εθνική επιταγή. Δεν πρόκειται για σχήµα λόγου. Αυτό έχει διδάξει το παρελθόν και αυτό πρέπει 
να έχουµε πάντα κατά νου, η εκάστοτε πολιτική ηγεσία του τόπου και οι Έλληνες πολίτες, 
καθώς κάθε απόκλιση από αυτή την αρχή θα έχει, αναπόδραστα, τις αρνητικές συνέπειες της.  

 Βασική Προϋπόθεσης:“Η Εθνική ενότητα, Εθνική οµοψυχία, Εθνική 
αυτοπεποίθηση”. 

ΖΗΤΩ  το ¨Έπος το 1940” 
ΖΗΤΩ  το “ΕΘΝΟΣ” 
ΖΗΤΩ το  “Πολεµικό Ναυτικό”
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