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Του ΝΕΣΤΟΡΑ ∆ΗΜΑΡΑ

Τ
α εν ζωή στελέχη του Πολεµικού Ναυτι-
κού που συνελήφθησαν, βασανίστηκαν 
και αποτάχθηκαν κατά τη διάρκεια της 

χούντας των συνταγµαταρχών αναπολούν µε 
πίκρα την επιχείρηση που λίγο έλειψε να απο-
καταστήσει τη ∆ηµοκρατία τον Μάιο του 1973. 
Κι αυτό γιατί όλοι αυτοί οι ηρωικοί αξιωµατικοί 
και υπαξιωµατικοί έµειναν στο περιθώριο της 
Ιστορίας, ενώ προβλήθηκε µόνο το αντιτορπι-
λικό «ΒΕΛΟΣ», που η τύχη το έφερε να βρίσκε-
ται στα διεθνή ύδατα και επέλεξε τη διαφυγή 
στα ιταλικά νερά.

«Το ηρωικό Κίνηµα του Ναυτικού και η συµ-
βολή του στην αποκατάσταση της ∆ηµοκρατί-
ας δεν έχουν βρει ακόµη τη θέση που τους αξί-
ζει στην Ιστορία της χώρας. Ακόµη και η αποτυ-
χία του επιτάχυνε τις διαδικασίες για την πτώ-
ση της χούντας. Αν είχε πετύχει το κίνηµα, ο Ελ-
ληνισµός δεν θα θρηνούσε τόσα δεινά και την 
απώλεια της Κύπρου». Αυτά δηλώνει ο ναύ-
αρχος ε.α. Αντώνης Θεοχάρης σχετικά µε µια 
από τις κορυφαίες ενέργειες ενάντια στη δικτα-
τορία της 21ης Απριλίου, που διέσωσε την τι-
µή των Ενόπλων ∆υνάµεων της πατρίδας µας 
µε τη θυσία δεκάδων αξιωµατικών του Πολε-
µικού Ναυτικού που συνελήφθησαν, βασανί-
στηκαν στο ΕΑΤ-ΕΣΑ και αποτάχθηκαν. Κι όµως, 
45 ολόκληρα χρόνια µετά τον Μάιο του 1973, 
το Κίνηµα του Ναυτικού, που κλόνισε το καθε-
στώς της χούντας και έστρωσε τον δρόµο για 
κορυφαίες πράξεις του ελληνικού λαού στη συ-
νέχεια, όπως η εξέγερση του Πολυτεχνείου, πα-
ραµένει στη σκιά της Ιστορίας, των σχολικών 
βιβλίων και της µνήµης.

«Σε εµάς έπεσε ο κλήρος»
«Εκ των υστέρων, πολλοί και διάφοροι αφαί-
ρεσαν τα στοιχεία της συµβολής του Κινήµα-
τος του Ναυτικού στην αποκατάσταση της ∆η-
µοκρατίας», λέει µε πικρία ο κ. Θεοχάρης, για 
να προσθέσει: «Εµείς οι κινηµατίες είχαµε ένα 
αξίωµα: αξιωµατικοί έκαναν τη βρόµικη δου-
λειά της χούντας, αξιωµατικοί έπρεπε να το δι-
ορθώσουν. Σε εµάς έπεσε ο κλήρος». ∆υστυ-

Οι ήρωες έµειναν στο σκοτάδι
Πριν από 45 χρόνια, 
Ελληνες αξιωµατικοί 
του Πολεµικού Ναυτικού 
διέσωσαν την τιµή των 
Ενόπλων ∆υνάµεων, 
επιχειρώντας να 
αποκαταστήσουν 
τη ∆ηµοκρατία. 
∆υστυχώς, τα φώτα 
της προβολής έπεσαν 
µόνο στο αντιτορπιλικό 
«ΒΕΛΟΣ», ενώ στην 
πραγµατικότητα ο ρόλος 
του στο κίνηµα δεν ήταν 
σηµαντικός

Εν ολίγοις, η δικτατορία µετέτρεψε τον τόπον 
µας εις πολιτικόν και πνευµατικόν νεκροταφεί-
ον. Και τούτο µε µοιραίον αντίκτυπον επί των 
εξωτερικών µας υποθέσεων”».

Σύµφωνα µε τις µαρτυρίες των πρωταγωνι-
στών, η ιδέα µιας δυναµικής αντίδρασης για 
την ανατροπή της χούντας άρχισε να εκκολά-
πτεται από τους πρώτους µήνες της επιβολής 
της δικτατορίας, είτε µε συµµετοχή στο κίνη-
µα του βασιλιά της 13ης ∆εκεµβρίου 1967 εί-
τε µε την υπόθεση του πλοιάρχου Σ. Σούλη το 
1969, όπου οι οργανωµένοι αξιωµατικοί του 
Ναυτικού σχεδίαζαν απαγωγή του δικτάτορα 
και της αφρόκρεµας της «επαναστάσεως» κα-
τά τη διάρκεια άσκησης του Στόλου. Βέβαια, 
είχαν προηγηθεί και άλλες ενέργειες, όπως η 
υπόθεση της ∆ηµοκρατικής Αµυνας στο Π.Ν. 
το 1967, ο βασανισµός των υπαξιωµατικών 
του «ΕΛΛΗ» στον ναύσταθµο, η άρνηση του 
αντιναυάρχου Εγκολφόπουλου να συνεργα-
στεί µε τη χούντα, η αποστράτευση του πλω-
τάρχη Βαρδή Βαρδινογιάννη και ο εκτοπισµός 
του µαζί µε τους αξιωµατικούς του Στρατού 
Ξηράς Ζαφειρόπουλο, Ερσελµαν, Ζερβογιάν-
νη, Τζανετή και Οπρόπουλο σε αποµονωµέ-
να νησιά. Μάλιστα, κατά το Κίνηµα του Ναυ-
τικού το 1973 ο Βαρδής Βαρδινογιάννης είχε 
αναλάβει και τον εφοδιασµό µε καύσιµα από 
την οικογενειακή επιχείρηση των πλοίων του 
Στόλου που µετείχαν στην κίνηση εναντίον της 
χούντας. Για το Κίνηµα του Ναυτικού συνελή-
φθησαν και ανακρίθηκαν συνολικά 207 αξιω-
µατικοί και υπαξιωµατικοί του Πολεµικού Ναυ-
τικού, αν και θεωρείται βέβαιο πως ο αριθµός 
των στελεχών που γνώριζαν και συµµετείχαν 
ήταν κατά πολύ µεγαλύτερος.

ΚΙΝΗΜΑ ΝΑΥΤΙΚΟΥ

χώς, στην ιστορική µνήµη διεσώθη µόνο το αντιτορπιλικό «ΒΕ-
ΛΟΣ», που βρισκόταν τυχαία στα διεθνή ύδατα και έπλευσε 
στα ιταλικά νερά. Την ίδια ώρα, οι συλληφθέντες αξιωµατικοί 
του κινήµατος βασανίζονταν και εξευτελίζονταν στο κολαστή-
ριο του ΕΑΤ-ΕΣΑ. Τους επόµενους µήνες δικάστηκαν, αποτάχθη-
καν και σκόρπισαν στην ελληνική επικράτεια κάνοντας ακόµη 
και δουλειές του ποδαριού, προκειµένου να ζήσουν τις οικογέ-
νειές τους. Ανάµεσα στους συλληφθέντες και ο µυηµένος στο 
κίνηµα συνταγµατάρχης Σπύρος Μουστακλής, που πλήρωσε 
µε τη σωµατική του ακεραιότητα και εν συνεχεία µε την ίδια τη 
ζωή του, µένοντας πιστός στα ιδεώδη της ηρωικής ανταρσίας 
για την επαναφορά της ∆ηµοκρατίας στον τόπο που γεννήθη-
κε. «Συµµετείχα από την αρχή, όπως τόσοι άλλοι αξιωµατικοί 
του Πολεµικού µας Ναυτικού. Εµείς δεν φιλοδοξούσαµε να γί-
νουµε ηγέτες της χώρας ή πολιτικοί. Από την αρχή του 1969 εί-
χαµε αποφασίσει να δώσουµε τη σκυτάλη στους πολιτικούς», 
θυµάται ο κ. Θεοχάρης. 

Σελίδες µνήµης
Φως στις άγνωστες πτυχές της κορυφαίας αντιδικτατορικής δρά-
σης από την πλευρά των Ενόπλων ∆υνάµεων έριξε πρόσφατα 
και η έκδοση από το Ναυτικό Μουσείο της Ελλάδος του βιβλί-
ου του αντιναυάρχου ε.α. Ιωάννη Παλούµπη «Οι άνθρωποι 
του Κινήµατος του Ναυτικού - Μάιος 1973».

Στο κεφάλαιο του βιβλίου «Το χρονικό των αντιδικτατορικών 
κινήσεων στο Ναυτικό» διαβάζουµε: «Το σχέδιο προέβλεπε τον 
απόπλου 25 περίπου πλοίων από τον ναύσταθµο και τη συνά-
ντησή τους σε προκαθορισµένο στίγµα. Θα ήταν εκεί αντιτορ-
πιλικά, υποβρύχια, τορπιλάκατοι, αρµαταγωγά, ναρκαλιευτι-
κά, πετρελαιοφόρα και όλα θα κατευθύνονταν προς τη Σύρο. 
Στη συνέχεια, η επιχείρηση θα επεκτεινόταν και σε άλλα νησιά, 
ενώ ταυτόχρονα θα διαβαζόταν το εξής διάγγελµα-τελεσίγρα-
φο: “Ελληνες, από σήµερα το πρωί αξιωµατικοί, υπαξιωµατι-
κοί και άνδρες των Ενόπλων ∆υνάµεων της χώρας ανέλαβον 
αγώνα διά την αποκατάστασιν της ∆ηµοκρατίας. Επί έξι χρόνια 
τώρα οι κατέχοντες την εξουσίαν καταδυναστεύουν τον τόπον. 

χούντα  
Tο Κίνηµα του 
Ναυτικού κλόνι-
σε το καθεστώς της 
χούντας και έστρω-
σε τον δρόµο για 
κορυφαίες πράξεις 
του ελληνικού λα-
ού στη συνέχεια, 
όπως η εξέγερση 
του Πολυτεχνείου


