
Το ΓΕΛ Σούδας γειτνιάζει του λιμένος της Σούδας και ως εκ τούτου  οι μαθητές   και
οι εκπαιδευτικοί του σχολείου  ενδιαφέρονται ιδιαίτερα στο πλαίσιο της  τοπικής
Ιστορίας για το ρόλο που αυτό έχει διαδραματίσει στο ιστορικό γίγνεσθαι της πατρίδας
μας ,εξαιτίας της σπουδαίας γεωγραφικής του θέσης καθώς   και των  μορφολογικών
του χαρακτηριστικών  που το καθιστούν το μεγαλύτερο φυσικό λιμάνι της Μεσογείου.

Ξεκινώντας ,λοιπόν από τη Μυθολογία, φτάνοντας στους Μινωικούς χρόνους  μέχρι
και τη νεότερη ιστορία της πατρίδας μας, υπάρχουν σημαντικές  ιστορικές αναφορές
για τα   τεκταινόμενα στον κόλπο της Σούδας και στη γύρω από αυτόν περιοχή. Και
αυτό είναι πολύ φυσικό να συμβαίνει, αφού το λιμάνι της Σούδας, δεσπόζει της
ανατολικής Μεσογείου καθώς  βρίσκεται μεταξύ  Δυτικής Ασίας, Βόρειας Αφρικής και
νότια της Βαλκανικής Χερσονήσου. Είναι χαρακτηριστικό ότι κατά τη διάρκεια της
Ελληνικής Επανάστασης του 1821 το λιμάνι της Σούδας απετέλεσε το ασφαλές
αγκυροβόλιο και το  σταθμό αφιξοναχώρησης των κάθε λογής πολεμικών πλοίων και
στρατευμάτων των  Τουρκοαιγυπτίων που στέλνονταν για να καταστείλουν την
επανάσταση .Εδώ επίσης, ο  Τουρκοαιγυπτιακός στόλος έκανε   ανασύνταξη
δυνάμεων  μετά από τις Ναυμαχίες του με τον Ελληνικό στόλο στο Αιγαίο και ανοιχτά
του Κρητικού πελάγους.

Με την ευκαιρία ,λοιπόν, του εορτασμού των 200 χρόνων από την Επανάσταση του
1821, στον οποίο αποφασίσαμε λόγω της σπουδαιότητάς του να συμμετέχουμε ως
σχολείο, θελήσαμε να παρουσιάσουμε την άγνωστη στους πολλούς ,αλλά και σε εμάς
τους ίδιους <<Ναυμαχία της Σούδας >>  που πραγματοποιήθηκε στις 2  Ιουνίου του
1825 λίγο έξω από το σημερινό λιμάνι της Σούδας με πρωταγωνιστή το θρυλικό Ανδρέα
Μιαούλη.

Στόχος του Μιαούλη κατά τη ναυτική αυτή επιχείρηση ήταν να εμποδίσει την απόβαση
του Ιμπραήμ στην Πελοπόννησο ,πράγμα που το πέτυχε προσωρινά με την
οπισθοχώρηση των Τουρκοαιγυπτιακών δυνάμεων στο εσωτερικό του όρμου της
Σούδας  και την ανατίναξη της Τουρκοαιγυπτιακής κορβέτας Ντζεϊλάν –Μπαϊρίν  που
διέθετε 24 κανόνια και πλήρωμα 300 ανδρών. Το αρχικό σχέδιο του Ελληνικού στόλου
ήταν η ολοκληρωτική καταστροφή  του τουρκικού,γεγονός που δεν επιτεύχθηκε
εξαιτίας των ζημιών που υπέστη, με αποτέλεσμα  να επιστρέψει  στην Ύδρα και τις
Σπέτσες για την επιδιόρθωση τους.

Πρόκειται για την τρίτη κατά σειράν επιτυχία  του Ελληνικού στόλου το έτος 1825  που
αναπτέρωσε το ηθικό των Ελλήνων (Ναυμαχία Μεθώνης στις 30 Απριλίου
1825,Ναυμαχία Καφηρέα στις 20 Μαίου 1825,Ναυμαχία Σούδας 2 Ιουνίου 1825)   Προς
τιμήν του Μιαούλη με πρωτοβουλία του Διοίκησης του Ναυστάθμου Κρήτης  στήθηκε
ένα μικρό  μνημείο απέναντι   από την  κεντρική πύλη εισόδου των εγκαταστάσεων του
Ναυστάθμου Κρήτης.

Είναι χαρακτηριστικό ότι πολλοί  μαθητές μας, αν και διέρχονται καθημερινά από το
σημείο αυτό, αγνοούσαν τη ναυμαχία και το λόγο της ύπαρξης του μνημείου.

Η ενασχόληση,λοιπόν, με τη Ναυμαχία της Σούδας ήταν για εμάς και τους μαθητές μας
αληθινή πρόκληση.Το εγχείρημα δύσκολο εξαιτίας της έλλειψης βιβλιογραφικών
πηγών.



Ας ελπίσουμε ότι με την έρευνα μας   θα προσθέσουμε ένα μικρό λιθαράκι στην Ιστορία
του τόπου μας.

.


