
Στις αρχές του 1968 το στρατιωτικό καθεστώς καταδικάστηκε για παράβαση 

των ανθρωπίνων δικαιωμάτων από το συμβούλιο της Ευρώπης και η ΕΟΚ 

πάγωσε την διαδικασία της ελληνικής συνδέσεως.  

Στις αρχές του Σεπτεμβρίου του 1968 μια ομάδα αντιπλοιάρχων ο Π 

Μάλλιαρης, A Παπαδόγγονας, Ν Παπάς, Α Σέκερης, και Π Παναγιωταρέας 

συναντήθηκαν και τόνισαν την δύσκολη θέση της χώρας εντός της συμμαχίας 

του ΝΑΤΟ και άλλων διεθνών οργανισμών. Λόγω του δικτατορικού 

καθεστώτος επίσης είχε διακοπή και η στρατιωτική βοήθεια σε μείζονα υλικά 

εκ μέρους των ΗΠΑ. 

Η σημερινή εκδήλωσή τελείται για να υπενθυμίσει  και συγχρόνως να τιμήσει 

το ΚΙΝΗΜΑ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ όπως αποκαλείται, για την 

αποκατάσταση της Δημοκρατίας και των δημοκρατικών ελευθεριών του 

Ελληνικού λαού.  

Ο χρόνος είχε έρθει και η απόφαση ότι είναι αναγκαία μια δυναμική ενέργεια 

που θα εξανάγκαζε σε παραίτηση η συμβιβασμό του δικτατορικού 

καθεστώτος στην χώρα. 

Οι ενέργειες για την μύηση αξιωματικών με άκρως προσεκτικά βήματα 

προχωρούν όπως και η συμμετοχή όσον το δυνατόν μεγαλύτερου αριθμού 

πλοίων. 

Ανεύρεση αρχηγού για την επιχείρηση των πλοίων εν πλω αρχαιοτέρου των 

πρωτεργατών. Έγινε ιδιαίτερη προσπάθεια προς τους Ναυάρχους ε.α 

Εγκολφόπουλο, Μηναίο και Κονοφάο. Εξ αυτών τελικά δέχθηκε ο Κονοφάος. 

Εξεύρεση χρημάτων για παροχήν βοηθήματος στις οικογένειες των 

υπαξιωματικών όπως και για την συμπλήρωση διατροφής των πληρωμάτων.  

Σε περίπτωση παρατάσεως των πολεμικών πλοίων εν πλω η εξασφάλιση 

προσθέτων καυσίμων θα γινόταν από τους μυημένους αξιωματικούς Νίκο και 

Βαρδή Βαρδινογιάννη. 

Μύησις Αξιωματικών Στρατού και Αεροπορίας για συμμετοχή και 

συμπαράσταση.  

Πολιτική κάλυψη.  

Πρέπει να τονιστεί ο ρόλος του πρέσβη Γ Σέκερη για την εμπλοκή του 

Ευάγγελου Αβέρωφ στο κίνημα μέσο του οποίου έγινε η επαφή με τον 

Κωνσταντίνο Καραμανλή για να υιοθετήσει τη σχεδιαζόμενη εξέγερση κατά 

του δικτατορικού καθεστώτος. Ο παράγων χρόνος εκδηλώσεως του 

Κινήματος παρουσίασε διακυμάνσεις διότι το όλο εγχείρημα εξαρτάτο από την 

διαθεσιμότητα των μυημένων αξιωματικών και της τοποθέτησής τους σε 



ναυτικές μονάδες οι οποίες θα μετείχαν στην πραγματοποίηση της 

επιχειρήσεως.  

Σημαντική υπηρεσία εν προκειμένω προσέφερε ο Πλωτάρχης Ιωάννης 

Σταθόπουλος ο οποίος αθορύβως αλλά αποτελεσματικά  λόγο της θέσεως 

του στο ΓΕΝ επηρέαζε της τοποθετήσεις μυημένων αξιωματικών στα πλοία τα 

οποία βάση του σχεδίου θα μετείχαν στην κίνηση. 

Το σχέδιο εκδηλώσεως  του κινήματος προέβλεπε την κίνηση των μυημένων 

πλοίων αντιτορπιλικών υποβρυχίων και άλλων μονάδων την 22 προς την 23 

Μαίου του 1973. Σε πρώτη φάση θα περιπολούσαν η θα αγκυροβολούσαν 

στην περιοχή του Σαρωνικού σε μια επίδειξη ισχύος σε δεύτερη θα απέκλειαν 

το λιμάνι του Πειραιά και το αεροδρόμιο του ελληνικού και Τρίτη θα 

προχωρούσαν στην κατάληψη της Σύρου.  

Από εκεί θα εξέπεμπαν  διάγγελμα προς τον ελληνικό λαό το οποίο θα έλεγε  

‘’ Από σήμερα το πρωί αξιωματικοί, υπαξιωματικοί και άνδρες των Ενόπλων 

δυνάμεων της χώρας ανέλαβον αγώνα δια την αποκατάσταση της 

Δημοκρατίας. Ο αγών αυτός θα κρίνει το μέλλον των συνταγματικών μας 

ελευθεριών και την διεθνή θέση της χώρας μας. ‘’   

Δυστυχώς από της 19 Μαίου είχαν αρχίσει να παρατηρούνται ύποπτες 

κινήσεις στον ναύσταθμο. Ενώ ελήφθη επιστολή ότι το κίνημα έχει προδωθεί 

εισ το σπίτι του πλοιάρχου Αργυρίου αγνώστου αποστολέως. Η πληροφορία 

διαβιβάστηκε στον Ε Αβέρωφ στης 20 Μαίου ο οποίος συναντήθηκε με τον 

ομιλούντα και αποφασίστηκε παρά τις ενδείξεις περί προδοσίας το κίνημα να 

προχωρήσει. 

Τις επόμενες μέρες οι ενδείξεις περί προδοσίας πυκνώνουν και καθίσταται 

φανερό ότι το κίνημα πράγματι έχει προδωθεί.  

Οι επόμενες κινήσεις ήταν η πρόσκληση των κυβερνητών εις το αρχηγείο 

στόλου προς παροχήν πληροφοριών ενώ κινήθηκε η διαδικασία μεταδόσεως 

εκ μέρους των μυημένων αξιωματικών προς όλους του συνθήματος Σοφοκλής 

που σήμαινε την αναβολή του κινήματος. 

Τα γεγονότα που ακολούθησαν ήταν οι συλλήψεις των αξιωματικών και η 

προσαγωγή τους εισ την στρατιωτική αστυνομία.  

Το αντιτορπιλικό Βέλος βρισκόμενο σε άσκηση του ΝΑΤΟ με κυβερνήτη τον Ν 

Παππά κατέπλευσε στο Φιουμιντσίνο της Ιταλίας όπου εζήτησε και του 

παρεσχέθει πολιτικό άσυλο.  

Το κίνημα του Ναυτικού προκάλεσε σημαντική ρωγμή στο δικτατορικό 

καθεστώς και απέδειξε ότι οι ΕΝΟΠΛΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙς παρέμεναν πιστές στην 

Δημοκρατία. 


