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2/12/1913 √ μ·ÛÈÏÈ¿˜ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜, Ô ¶Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ ∂. μÂÓÈ˙¤ÏÔ˜ Î·È Ô ¡·‡·Ú¯Ô˜ ∫Ô˘ÓÙÔ˘ÚÈÒÙË˜ ÂÈ‚È‚¿-
ÛıËÎ·Ó ÛÙÔ £ˆÚËÎÙfi ‘∞μ∂ƒøº’ Î·È Î‹Ú˘Í·Ó ÙËÓ ¤ÓˆÛË ÙË˜ ∫Ú‹ÙË˜ ÌÂ ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, ˘„ÒÓÔÓÙ·˜ ÙËÓ
∂ÏÏËÓÈÎ‹ ™ËÌ·›· ÛÙÔÓ ÈÛÙfi ÙÔ˘ ÊÚÔ˘Ú›Ô˘ ‘ºπƒ∫∞™’.

3/12/1913 ∏ ¡·˘Ì·¯›· ÙË˜ ‘∂§§∏™’, ·Ú¿ ÙÔ ÔÌÒÓ˘ÌÔ ·ÎÚˆÙ‹ÚÈÔ ÙË˜ ÂÈÛfi‰Ô˘ ÙˆÓ ¢·Ú‰·ÓÂÏ›ˆÓ. ¡·˘·Ú¯›‰·
ÙÔ˘ ΔÔ˘ÚÎÈÎÔ‡ ™ÙfiÏÔ˘ ÙÔ £ˆÚËÎÙfi ‘Ã∞ƒπ∂¡Δπ¡ μ∞ƒμ∞ƒ√™∞™’. ¡·˘·Ú¯›‰· ÙÔ˘ ∂ÏÏËÓÈÎÔ‡ ™ÙfiÏÔ˘ ÙÔ
£ˆÚËÎÙfi ‘∞μ∂ƒøº’. ¢È¿ÚÎÂÈ· ¡·˘Ì·¯›·˜ 63 ÏÂÙ¿.

5/12/1942 ΔÔ ∂Î·È‰Â˘ÙÈÎfi ÙË˜ ™.¡.¢. ÈÛÙÈÔÊfiÚÔ ‘∞ƒ∏™’   ÌÂ ∫˘‚ÂÚÓ‹ÙË ÙÔÓ ∞ÓÙÈÏÔ›·Ú¯Ô ∞. ∞ÁÁ¤ÏË, ‚˘ı›˙ÂÙ·È
¤Íˆ ·fi ÙË μÂÁÁ¿˙Ë ·fi Û˘ÌÌ·¯ÈÎfi ˘Ô‚Ú‡¯ÈÔ. ΔÔ ∂Î·È‰Â˘ÙÈÎfi ‘∞ƒ∏™’ ÌË ÌÔÚÒÓÙ·˜ Ó· ‰È·Ê‡ÁÂÈ
ÛÙËÓ ∞ÏÂÍ¿Ó‰ÚÂÈ·, ÌÂÙ¿ ÙËÓ Î·Ù¿ÏË„Ë ÙË˜ ∂ÏÏ¿‰·˜, ÂÈÛÎÂ˘¿ÛıËÎÂ Î·È ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ıËÎÂ ·fi ÙÔ˘˜
°ÂÚÌ·ÓÔ‡˜.

6/12/345 ‹ 352 ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘ ∂ÈÛÎfiÔ˘ ª‡ÚˆÓÔ˜ §˘Î›·˜ ¶ÚÔÛÙ¿ÙÔ˘ ÙˆÓ ¡·˘ÙÈÎÒÓ Î·È ÙÔ˘ ¶ÔÏÂÌÈÎÔ‡ ¡·˘ÙÈÎÔ‡.
ÕÁÈÔ˜ ÙË˜ √Úıfi‰ÔÍË˜ Î·È ÙË˜ ƒˆÌ·ÈÔÎ·ıÔÏÈÎ‹˜ ∂ÎÎÏËÛ›·˜. Δ· Û¯ÂÙÈÎ¿ ÌÂ ÙË ˙ˆ‹ ÙÔ˘ ‚·Û›˙ÔÓÙ·È ÌfiÓÔ
ÛÂ ·Ú·‰fiÛÂÈ˜. ∫·Ù¿ ÙËÓ ·Ú¿‰ÔÛË ÁÂÓÓ‹ıËÎÂ ÛÙ· ¶¿Ù·Ú· ÙË˜ §˘Î›·˜ (ªπ∫ƒ∞ ∞™π∞) Î·È ¤ÁÈÓÂ ËÁÔ‡-
ÌÂÓÔ˜ ÙË˜ ªÔÓ‹˜ ™ÈÒÓ ÛÙ· ª‡Ú· ÙË˜ §˘Î›·˜ Î·È ·ÚÁfiÙÂÚ· Â›ÛÎÔÔ˜ ÙË˜ fiÏÂÈ˜ ·˘Ù‹˜. ∫·Ù¿ ÙÔ˘˜
‰ÈˆÁÌÔ‡˜ ÙÔ˘ ¢ÈÔÎÏËÙÈ·ÓÔ‡ ˘¤ÛÙË ‚·Û·ÓÈÛÙ‹ÚÈ·. ∫·Ù’ ¿ÏÏË ·Ú¿‰ÔÛË ·ÚÂ˘Ú¤ıË ÛÙË √ÈÎÔ˘ÌÂÓÈÎ‹
™‡ÓÔ‰Ô ÙË˜ ¡›Î·È·˜. ¶¤ı·ÓÂ ÛÙÈ˜ 6 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ ÙÔ˘ 345 ‹ 352 Î·È ÙËÓ ËÌ¤Ú· ·˘Ù‹ ÁÈÔÚÙ¿˙ÂÙ·È Î·È ·fi
ÙÈ˜ ‰‡Ô ÂÎÎÏËÛ›Â˜ Ë ÌÓ‹ÌË ÙÔ˘. Δ· ÏÂ›„·Ó¿ ÙÔ˘ ‰È·ÙËÚ‹ıËÎ·Ó ÛÙ· ª‡Ú· ¤ˆ˜ Î·È ÙÔÓ ÂÓ‰¤Î·ÙÔ ·ÈÒÓ·
ÔfiÙÂ Î·È ÌÂÙ·Ê¤ÚıËÎ·Ó ÛÙËÓ πÙ·Ï›· ,ÛÙÔ ¡·fi ÙÔ˘ ∞Á›Ô˘ ™ÙÂÊ¿ÓÔ˘, ÛÙËÓ fiÏË ª¿ÚÈ ÙÔ 1087.

9/12/1912 ΔÔ ∂ÏÏËÓÈÎfi ˘Ô‚Ú‡¯ÈÔ ‘¢∂§ºπ¡’ (ÌÂ Î˘‚ÂÚÓ‹ÙË ÙÔÓ ÀÔÏÔ›·Ú¯Ô ™ÙÂÊ. ¶··ÚÚËÁfiÔ˘ÏÔ) ‰ÈÂÍ‹Á·-
ÁÂ ÙËÓ ÚÒÙË ÙÔÚÈÏÈÎ‹ Â›ıÂÛË ·fi ˘Ô‚Ú‡¯ÈÔ ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ, ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ÙÔ˘ ΔÔ˘ÚÎÈÎÔ‡ Î·Ù·‰ÚÔÌÈÎÔ‡
“MEDJIDIEH MECIDIYE”. ∏ Â›ıÂÛË ˘‹ÚÍÂ ·ÓÂÈÙ˘¯‹˜.

14/12/1822 ΔÔ ∞ÓÙÈÙÔÚÈÏÈÎfi ‘μ. √§°∞’ ÌÂ ∫˘‚ÂÚÓ‹ÙË ÙÔÓ ¶¯Ë °. ªÏ¤ÛÛ·, ‚˘ı›˙ÂÈ  ÛÙË μÂÁÁ¿˙Ë ÙÔ πÙ·ÏÈÎfi À/B
VARSUER.

15/12/1942 ∂·Ó‰ÚÒÓÂÙ·È ÙÔ §ÈÌÂÓ·Ú¯Â›Ô ∞Á›ˆÓ ™·Ú¿ÓÙ·, ÌÂ ÛÎÔfi ÙÔ Ó˘¯ÙÂÚÈÓfi ÂÊÔ‰È·ÛÌfi ÙÔ˘ Ì·¯fiÌÂÓÔ˘
™ÙÚ·ÙÔ‡ Î·Ù¿ ÙÔÓ fiÏÂÌÔ ÙË˜ ∞Ï‚·Ó›·˜.

15/12/1827 √ ÕÛÙÈÁÍ ÂÈ‚·›ÓÔÓÙ·˜ ÛÙÔ ÏÔ›Ô ‘∫∞ƒΔ∂ƒπ∞’ ÌÂ ∫˘‚ÂÚÓ‹ÙË ÙÔ˘ ÙÔÓ ÊÈÏ¤ÏÏËÓ· Frank Abney Hostings
Ô ÔÔ›Ô˜ Â›¯Â ÂÈÌÂÏËıÂ› Î·È ÙËÓ Î·Ù·ÛÎÂ˘‹ ÙË˜ Î·Ù·Ï·Ì‚¿ÓÂÈ ÙË ÓËÛ›‰· μ·ÛÈÏ¿‰È ÛÙÔ ªÂÛÔÏfiÁÁÈ.
ŸÛÔÈ ·fi ÙÔ˘˜ ΔÔ‡ÚÎÔ˘˜ ‰ÂÓ ÊÔÓÂ‡ıËÎ·Ó, ·È¯Ì·ÏˆÙ›ÛÙËÎ·Ó.16/12/1998 Δ· Ó·˘ËÁÂ›· ™Î·Ú·Ì·-
ÁÎ¿ ·Ú·‰›‰Ô˘Ó ÙËÓ ºÚÂÁ¿Ù· ‘™∞§∞ªπ™’ (F-455) ÌÂ ∫˘‚ÂÚÓ‹ÙË ÙÔÓ ∞ÓÙ¯Ô π. ∑Ô‡˙È· ¶¡, ÛÙÔ ¶ÔÏÂÌÈÎfi
¡·˘ÙÈÎfi.

22/12/1940 ΔÔ ÀÔ‚Ú‡¯ÈÔ ‘¶∞¶∞¡π∫√§∏™’ ÌÂ ∫˘‚ÂÚÓ‹ÙË ÙÔÓ ¶¯Ë ª. π·ÙÚ›‰Ë,  ·È¯Ì·ÏˆÙ›˙ÂÈ ÙÔ Ï‹ÚˆÌ· ÙÔ˘
πÙ·ÏÈÎÔ‡ ‘MOTOR-SHIP ANTOINETTA’ ÛÙËÓ ∞‰ÚÈ·ÙÈÎ‹, ·fi fiÔ˘ Û˘Ó¤ÏÂÍÂ ÏËÚÔÊÔÚ›Â˜ ÁÈ· ÙË ÓËÔÔ-
Ì‹, Î·Ù¿ ÙË˜ ÔÔ›·˜ Î·È ÂÂÙ¤ıË ÙËÓ 24/12/1940.

24/12/1940 ΔÔ ÀÔ‚Ú‡¯ÈÔ ‘¶∞¶∞¡π∫√§∏™’ ÌÂ ∫˘‚ÂÚÓ‹ÙË ÙÔÓ ¶¯Ë ª. π·ÙÚ›‰Ë, ÂÂÙ¤ıË ÛÙËÓ Â›ÛÔ‰Ô ÙË˜ ∞˘ÏÒ-
Ó·˜ Î·Ù¿ πÙ·ÏÈÎ‹˜ ÓËÔÔÌ‹˜ ‰Ò‰ÂÎ· (12) ÂÌÔÚÈÎÒÓ ÏÔ›ˆÓ, ÚÔÛÙ·ÙÂ˘fiÌÂÓˆÓ ·fi ¤ÍÈ (6) ∞ÓÙÈÙÔÚ-
ÈÏÈÎ¿ Î·È ‚˘ı›˙ÂÈ ÙÔ πÙ·ÏÈÎfi ∂ÌÔÚÈÎfi ‘FIRENZE’  3952Δ¡, Î·Ù¿ÊÔÚÙÔ ÌÂ πÙ·ÏÔ‡˜ ÛÙÚ·ÙÈÒÙÂ˜.

31/12/1940 ΔÔ ÀÔ‚Ú‡¯ÈÔ ‘∫∞Δ™ø¡∏™’’ ÌÂ ∫˘‚ÂÚÓ‹ÙË ÙÔÓ ¶¯Ë ∞ı. ™·Ó›‰Ë, ‚˘ı›˙ÂÈ ÌÂ ‚ÔÏ‹ ˘ÚÔ‚fiÏÔ˘ ÙÔ˘ ÙÔ
πÙ·ÏÈÎfi ÂÙÚÂÏ·ÈÔÊfiÚÔ ‘QUINTO’ 530 Δ¡, ÛÙËÓ ∞‰ÚÈ·ÙÈÎ‹.

4/1/1941 ∞ÓÙÈÙÔÚÈÏÈÎ¿ ÙÔ˘ ÛÙfiÏÔ˘, ÂÎÙÂÏÔ‡Ó ÙËÓ ÙÚ›ÙË ÂÈ‰ÚÔÌ‹ ÛÙÔ ÛÙÂÓfi ÙÔ˘ √Δƒ∞¡Δ√ Î·È ‚ÔÌ‚·Ú‰›˙Ô˘Ó
ÙÈ˜ πÙ·ÏÈÎ¤˜ ı¤ÛÂÈ˜ ÛÙÔ Ì¤ÙˆÔ ÙË˜ ∞Ï‚·Ó›·˜.

5/1/1913 ¡·˘Ì·¯›· ÙË˜ §‹ÌÓÔ˘ Î·È ÂÍÔ˘‰ÂÙ¤ÚˆÛË ÙÔ˘ ΔÔ˘ÚÎÈÎÔ‡ ™ÙfiÏÔ˘ ·fi ÙÔ ¡·‡·Ú¯Ô ¶·‡ÏÔ ∫Ô˘ÓÙÔ˘ÚÈÒ-
ÙË Â› ÙÔ˘ ıˆÚËÎÙÔ‡ “∞μ∂ƒøº”.

5/1/1913 μÔÌ‚·Ú‰ÈÛÌfi˜ ÙË˜ ™‡ÚÔ˘ ·fi ÙÔ ÙÔ˘ÚÎÈÎfi ÔÏÂÌÈÎfi “Ã·ÌÈ‰È¤”. μ‡ıÈÛË ÙÔ˘ Â˘‰ÚfiÌÔ˘ “ª∞∫∂¢√¡π∞” ÌÂ
∫˘‚ÂÚÓ‹ÙË ÙÔ ¶¯Ë §. ΔÛÔ˘Î·Ï¿. 

5/1/1913 ¶¤ÓÙÂ ÂÏÏËÓÈÎ¿ ·ÓÙÈÙÔÚÈÏÈÎ¿ ‰È·Ï¤Ô˘Ó ÙÔ ÛÙÂÓfi ÙÔ˘ √ÙÚ¿ÓÙÔ Î·È ‚ÔÌ‚·Ú‰›˙Ô˘Ó ÙÈ˜ πÙ·ÏÈÎ¤˜ ı¤ÛÂÈ˜
ÛÙÔÓ ∞˘ÏÒÓ·.

7/1/1941 ∂ÏÏËÓÈÎ¿ Î·È ·ÁÁÏÈÎ¿ ˘Ô‚Ú‡¯È· ÚÔÛ‚¿ÏÏÔ˘Ó Ù· ÌÂÙ·ÁˆÁÈÎ¿ ÙˆÓ πÙ·ÏÒÓ Î·È ÎÏÂ›ÓÔ˘Ó ÙËÓ fiÚÙ· ÙË˜
∞‰ÚÈ·ÙÈÎ‹˜. 

9/1/1941 ΔÔ ÀÔ‚Ú‡¯ÈÔ “ΔƒπΔø¡” Î·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙË˜ ÙÚ›ÙË˜ ÔÏÂÌÈÎ‹˜ ÂÚÈÔÏ›·˜ ÛÙÔ ÛÙÂÓfi ÙÔ˘ √ÙÚ¿ÓÙÔ,
ÌÂ ∫˘‚ÂÚÓ‹ÙË ÙÔÓ ¶ÏˆÙ¿Ú¯Ë ¢.∑¤Ô, ‚‡ıÈÛÂ ÙÔ ÈÙ·ÏÈÎfi À/μ NEGHELLI ÙÔ ÔÔ›Ô ‚ÚÈÛÎfiÙ·Ó ÂÓ ÂÈÊ·-
ÓÂ›·.

11/1/1941 ∏ °ÂÚÌ·Ó›· Î·È Ë πÙ·Ï›· ÎËÚ‡ÙÙÔ˘Ó ÙÔÓ fiÏÂÌÔ ÛÙÈ˜ ∏¶∞.
12/1/1889 ŒÓ·ÚÍË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ™¯ÔÏ‹˜ ¡·˘ÙÔ·›‰ˆÓ (¶·Ú·ÁˆÁÈÎ‹˜ ™¯ÔÏ‹˜ ªÔÓ›ÌˆÓ À·ÍÈˆÌ·ÙÈÎÒÓ ¶.¡.)
13/1/1822 ∏ ∞’ ∂ıÓÔÛ˘Ó¤ÏÂ˘ÛË ÙË˜ ∂È‰·‡ÚÔ˘ Î·ıÈÂÚÒÓÂÈ ÙË Á·Ï·ÓfiÏÂ˘ÎË ˆ˜ Â›ÛËÌÔ Û‡Ì‚ÔÏÔ ÙÔ˘ Â·Ó·ÛÙ·-

ÙËÌ¤ÓÔ˘ Á¤ÓÔ˘˜ ÙˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ

16/1/1829 ™ÙÔÏ›ÛÎÔ˜ ˘fi ÙÔÓ ∞Ó‰Ú¤· ΔÂÓÂÎ¤ Î˘ÚÈÂ‡ÂÈ 2 ΔÔ˘ÚÎÈÎ¤˜ ∫·ÓÔÓÈÔÊfiÚÔ˘˜ ÛÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ ÙË˜ ¶Ú¤‚Â˙·˜ Î·È
·È¯Ì·ÏˆÙ›˙ÂÈ ÙÔ ¢ÈÔÈÎËÙ‹ ÙÔ˘˜ Ã·Û¿Ó ¶·Û¿ Î·È 24 ΔÔ‡ÚÎÔ˘˜.

17/1/1943 ΔÔ ÀÔ‚Ú‡¯ÈÔ “¶∞¶∞¡π∫√§∏™” ÌÂ ∫˘‚ÂÚÓ‹ÙË ÙÔÓ À¯Ô ¡. ƒÔ˘ÛÛ¤Ó, Û˘ÏÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÛÙÔ ·ÎÚˆÙ‹ÚÈÔ
ª·Ï¤·˜ ¤Ó· °ÂÚÌ·ÓÈÎfi πÛÙÈÔÊfiÚÔ Î·È ‚˘ı›˙ÂÈ ¿ÏÏÔ ¤Ó·.

19/1/1943 ΔÔ ∞ÓÙÈÙÔÚÈÏÈÎfi “μ. √§°∞” ÌÂ ∫˘‚ÂÚÓ‹ÙË ÙÔ ¶¯Ë °. ªÏ¤ÛÛ·, ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· ÌÂ ÙÔ ∞ÓÙÈÙÔÚÈÏÈÎfi
“¡√Àª¶π∞¡” (·ÁÁÏÈÎfi) ‚˘ı›˙ÂÈ ÙÔ ÂÍÔÏÈÛÌ¤ÓÔ Â¯ıÚÈÎfi ∂ÌÔÚÈÎfi “STROMBOLI”  500 Δ¡ ÎÔÓÙ¿ ÛÙËÓ
Δ‡ÓÈ‰·..

22/1/1830 ªÂ ÙË ™˘Óı‹ÎË ÙÔ˘ §ÔÓ‰›ÓÔ˘, Ë ∂ÏÏ¿‰· ·Ó·ÁÓˆÚ›˙ÂÙ·È ˆ˜ ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙÔ ÎÚ¿ÙÔ˜.
22/1/1944 ∫·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙÔ˘ μ’ ¶·ÁÎÔÛÌ›Ô˘ ¶ÔÏ¤ÌÔ˘ ÔÈ ™‡ÌÌ·¯ÔÈ ·Ú¯›˙Ô˘Ó ÙËÓ “∂È¯Â›ÚËÛË ™·Ó›‰·”

(Operation Shingle). ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· Ì›· Â›ıÂÛË Ì¤Ûˆ ı·Ï¿ÛÛË˜, ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ÙˆÓ ‰˘Ó¿ÌÂˆÓ ÙÔ˘ ÕÍÔÓ·, ÛÙÔ
ÕÓ˙ÈÔ ÙË˜ πÙ·Ï›·˜.  ™ÙË Û˘ÌÌ·¯ÈÎ‹ ‰‡Ó·ÌË ·Ô‚¿ÛÂˆ˜ ÌÂÙ¤¯Ô˘Ó Ù· A/T “KPHTH”, “£EMI™TOK§H™” Î·È
Ù· A/° “™AMO™”, “§HMNO™” Î·È “XIO™”.

24/1/1827 ªÔ›Ú· ÙÔ˘ ∂ÏÏËÓÈÎÔ‡ ™ÙfiÏÔ˘ ˘fi ÙÔÓ ÕÛÙÈÁÁ· ·Ô‚È‚¿˙ÂÈ ÛÙÚ·ÙÂ‡Ì·Ù· ÛÙÔ ¶·Û·ÏÈÌ¿ÓÈ Î·È Î·Ù·-
Ï·Ì‚¿ÓÂÙ·È Ô ¶ÂÈÚ·È¿˜.

26/1/1943 ΔÔ ∞ÓÙÈÙÔÚÈÏÈÎfi “∞¢ƒπ∞™”, ÌÂ ∫˘‚ÂÚÓ‹ÙË ÙÔÓ ∞Óı¯Ô π. ΔÔ‡Ì· μ¡, ‚˘ı›˙ÂÈ ÙÔ °ÂÚÌ·ÓÈÎfi ÀÔ‚Ú‡¯ÈÔ “U-
553”.

28/1/1993 ∫·Ù¿ÏÔ˘˜ ºÚÂÁ¿Ù·˜ À¢ƒ∞™ F-452 (1Ë ÊÚÂÁ¿Ù· Ù‡Ô˘ ª∂∫√ Ô˘ Ó·˘ËÁ‹ıËÎÂ ÛÙËÓ °ÂÚÌ·Ó›·)
ÛÙÔ ¡·‡ÛÙ·ıÌÔ ™·Ï·Ì›Ó·˜.

30/1/1822 √ ΔÔ˘ÚÎÈÎfi˜ ™ÙfiÏÔ˜ ÚÔÛ‚¿ÏÏÂÈ ·fi ÙË £¿Ï·ÛÛ· ÙÔ ¡ÂfiÎ·ÛÙÚÔ, ÂÓÒ ÔÈ ΔÔ‡ÚÎÔÈ ÙË˜ ªÂıÒÓË˜ ÙÔ
ÔÏÈÔÚÎÔ‡Ó ·fi ÙËÓ ÍËÚ¿. Δ· ∂ÏÏËÓÈÎ¿ ÙÌ‹Ì·Ù· ˘fi ÙËÓ ·Ú¯ËÁ›· ÙÔ˘ °ÂÚÌ·ÓÔ‡ ºÈÏ¤ÏÏËÓ· ¡fiÚÌ·Ó,
·ÔÎÚÔ‡Ô˘Ó ÙÈ˜ ÂÈı¤ÛÂÈ˜ Î·È ·Ó·ÁÎ¿˙Ô˘Ó Ù· Â¯ıÚÈÎ¿ ÏÔ›· Ó· ·ÔÏÂ‡ÛÔ˘Ó.

31/1/1996 ΔÔ ÂÏÈÎfiÙÂÚÔ  ¶¡ 21 ÌÂ Ï‹ÚˆÌ· ÙÔ˘˜ ∞ÓÙÈÏÔ›·Ú¯Ô Ã.∫·Ú·ı·Ó¿ÛË ¶¡, ∞ÓÙÈÏÔ›·Ú¯Ô ¶.μÏ·¯¿ÎÔ
¶¡ Î·È ™ËÌ·ÈÔÊfiÚÔ ∂.°È¿ÏÔ„Ô ¶¡ Î·Ù¤ÂÛÂ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÙˆÓ πÌ›ˆÓ ÛÙÈ˜ 03.55 Ù· ÍËÌÂÚÒÌ·Ù· ÙË˜ ΔÂ-
Ù¿ÚÙË˜ 31 π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ 1996 Î·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙË˜ ·ÔÛÙÔÏ‹˜ ÙˆÓ, Ô˘ ‹Ù·Ó Ó· ·Ó·ÁÓˆÚ›ÛÔ˘Ó Î·È Ó·
·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ó Ù˘¯fiÓ ‡·ÚÍË ΔÔ‡ÚÎˆÓ ÛÙÚ·ÙÈˆÙÒÓ ÛÙ· ¢.πÌÈ·.

4/2/1940 °ÂÚÌ·ÓÈÎfi ˘Ô‚Ú‡¯ÈÔ ÙÔÚÈÏ›˙ÂÈ ¯ˆÚ›˜ ÚÔÂÈ‰ÔÔ›ËÛË, ÙÔ ÂÏÏËÓÈÎfi ÊÔÚÙËÁfi “∂§∂¡∏ ™Δ∞£∞Δ√À”, ÌÂ
·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· ÓÈÁÔ‡Ó 12 ŒÏÏËÓÂ˜ Ó·˘ÙÈÎÔ›.

9/2/1923 ∏ ΔÔ˘ÚÎ›· ı¤ÙÂÈ ı¤Ì· ·˘ÙÔÓfiÌËÛË˜ ÙˆÓ ÓËÛÈÒÓ ÙÔ˘ ∞ÈÁ·›Ô˘, Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÎÔÓÙ¿ ÛÙÈ˜ ÙÔ˘ÚÎÈÎ¤˜
·ÎÙ¤˜.

13/2/1943 ΔÔ ∞ÓÙÈÙÔÚÈÏÈÎfi “∞¢ƒπ∞™”, ÌÂ ∫˘‚ÂÚÓ‹ÙË ÙÔÓ ∞Óı¯Ô π. ΔÔ‡Ì· μ¡, ‚˘ı›˙ÂÈ, ·Ú¿ ÙÔ ·ÎÚˆÙ‹ÚÈÔ
Finestre, ÙÔ °ÂÚÌ·ÓÈÎfi ÀÔ‚Ú‡¯ÈÔ “U623”.

15/2/1920 ∞ÔÓ¤ÌÂÙ·È Ô ‚·ıÌfi˜ ÙÔ˘ ¡·˘¿Ú¯Ô˘ ÛÙÔÓ ÀÔÓ·‡·Ú¯Ô ¶·‡ÏÔ ∫Ô˘ÓÙÔ˘ÚÈÒÙË.
15/2/1923 √È ™‡ÌÌ·¯ÔÈ ·ÔÊ·Û›˙Ô˘Ó Ó· ·ÔÛ‡ÚÔ˘Ó Ù· ÔÏÂÌÈÎ¿ ÏÔ›· ÙÔ˘˜ ·fi ÙË ™Ì‡ÚÓË.
20/2/1822 N·˘Ì·¯›· ÙË˜ ¶¿ÙÚ·˜. ∏ ÚÒÙË ÊÔÚ¿ Ô˘ Ù· ∂ÏÏËÓÈÎ¿ ÏÔ›· Û˘ÁÎÚÔ‡ÛıËÎ·Ó ÌÂ ÙËÓ ΔÔ˘ÚÎÈÎ‹ Ó·˘-

ÙÈÎ‹ ‰‡Ó·ÌË ÛÂ  ·ÓÔÈÎÙ‹ Ó·˘Ì·¯›· Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· ¯ˆÚ›˜ ˘ÚÔÏÈÎ¿. ∏ Ó›ÎË ÙÔ˘ ªÈ·Ô‡ÏË Â›¯Â ÌÂÁ¿ÏË ÛËÌ·-
Û›·, ÁÈ·Ù› ·¤‰ÂÈÍÂ fiÙÈ Ù· ÌÈÎÚ¿ Î·È ÌÂ Ù· ·‰‡Ó·Ù· Î·ÓfiÓÈ· ÂÏÏËÓÈÎ¿ ÛÎ¿ÊË, ÌÔÚÔ‡Û·Ó Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›-
ÛÔ˘Ó ÓÈÎËÊfiÚ· Ù· ·Ó›Û¯˘Ú· ÙÔ˘ÚÎÈÎ¿ ‰›ÎÚÔÙ· Î·È ÊÚÂÁ¿ÙÂ˜, ¯¿ÚÈ˜ ÛÙËÓ ·ÓÒÙÂÚË Ó·˘ÙÈÎ‹ ÂÈ‰ÂÍÈfiÙË-
Ù·, ÙËÓ ÙfiÏÌË Î·È ÙÈ˜ Ó·˘ÙÈÎ¤˜ ·ÚÂÙ¤˜ ÛÙÈ˜ ÔÔ›Â˜ ÙfiÛÔ ˘ÂÚÙÂÚÔ‡Û·Ó ·fi ÙÔ˘˜ ΔÔ‡ÚÎÔ˘˜.

23/2/1973 3.000 ÂÚ›Ô˘ ÊÔÈÙËÙ¤˜ Ô¯˘ÚÒıËÎ·Ó ÛÙË ¡ÔÌÈÎ‹ ™¯ÔÏ‹ ÙË˜ ∞ı‹Ó·˜ Î·È ‰È·‰‹ÏˆÓ·Ó ·fi ÙËÓ Ù·Ú¿-
ÙÛ· ÌÂ Û˘Óı‹Ì·Ù· Î·Ù¿ ÙË˜ ¯Ô‡ÓÙ·˜. ÃÈÏÈ¿‰Â˜ ÎfiÛÌÔ˜ Â›¯Â Û˘ÁÎÂÓÙÚˆıÂ› ¤Íˆ ·fi ÙË ™¯ÔÏ‹ ÁÈ· Ó· ÙÔ˘˜
Û˘Ì·Ú·ÛÙ·ıÂ›. ∏ ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›· Â›¯Â ÂÚÈÎ˘ÎÏÒÛÂÈ ÙË ¡ÔÌÈÎ‹, ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ ÙfiÏÌËÛÂ Ó· Â¤Ì‚ÂÈ. ∏ Î·Ù¿ÏË„Ë
ÙË˜ ¡ÔÌÈÎ‹˜ ÎÚ¿ÙËÛÂ 48 ÒÚÂ˜ Î·È ‹Ù·Ó ¤Ó· ÛÔ‚·Úfi ¯Ù‡ËÌ· ÁÈ· ÙË ¢ÈÎÙ·ÙÔÚ›·, ·ÊÔ‡ Í¤Ê˘ÁÂ ·fi Ù·
fiÚÈ· ÙË˜ ÊÔÈÙËÙÈÎ‹˜ ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú›·˜ Î·È ÚÔÎ¿ÏÂÛÂ ·ÏÏ·˚Î‹ Ú¿ÍË ∞ÓÙ›ÛÙ·ÛË˜ ÛÙÔ Ù˘Ú·ÓÓÈÎfi Î·ıÂ-
ÛÙÒ˜..

25/2/1915 √ Û˘ÌÌ·¯ÈÎfi˜ ÛÙfiÏÔ˜ ÙË˜ ∞ÓÙ¿ÓÙ Î·Ù·Ï·Ì‚¿ÓÂÈ ÙË §‹ÌÓÔ ̂ ˜ ÔÚÌËÙ‹ÚÈÔ ÁÈ· ·fi‚·ÛË ÛÙË ̄ ÂÚÛfiÓËÛÔ
ÙË˜ ∫·ÏÏ›ÔÏË˜.

28/2/1828 ΔÔ˘ÚÎÈÎ¿ ÏÔÈ¿ÚÈ· ·Ô‚È‚¿˙Ô˘Ó ÂÚ›Ô˘ 3000 ¿Ó‰ÚÂ˜ ÛÙË Ã›Ô. ªÂÙ¿ ·fi ÈÛ¯˘Ú‹ ·ÓÙÂ›ıÂÛË ÙˆÓ
∂ÏÏ‹ÓˆÓ, ÔÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ ·fi ÙÔ˘˜ ΔÔ‡ÚÎÔ˘˜ Ó›ÁËÎ·Ó ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·

28/2/1927 ÿ‰Ú˘ÛË √›ÎÔ˘ ¡·‡ÙÔ˘.
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4 Nαυτική Eπιθεώρηση Tεύχος 566-Tόμος 168

Από την τελετή  ορκωμοσίας ναυτών  2008 Γ’ ΕΣΣΟ στο ΚΕ Πόρος την 19η Σεπτ. 2008.
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Από την επίσκεψη του ΥΦΕΘΑ Ι. Πλακιωτάκη στο ΣΔΑΜ, παρουσία του Α/ΓΕΝ και του Α.Σ. την 23η
Σεπτ. 2008.

Από την επίσκεψη του ΥΦΕΘΑ Ι. Πλακιωτάκη, στο Φ/Γ ΣΑΛΑΜΙΣ την 23η Σεπτ. 2008.
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6 Nαυτική Eπιθεώρηση Tεύχος 566-Tόμος 168

Από τις εκδηλώσεις στη Ν. Λέρο, για την 65η επέτειο βυθίσεως του Α/Τ Β. ΟΛΓΑ παρουσία του
Δ/ΔΔΜΝ, Υποναυάρχου (Μ) Π. Κόλλια Π.Ν. την 26η Σεπτ. 2008.

Ο Δ/ΔΔΜΝ επί της Κ/Φ ΑΡΜΑΤΩΛΟΣ κατά τις εορταστικές εκδηλώσεις για την 65η επέτειο βυθίσε-
ως του Β. ΟΛΓΑ την 26η Σεπτ. 2008.
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Ο Α/ΓΕΝ και ο Δ/ΣΝΔ κατά την τελετή ορκωμοσίας Πρωτοετών Ναυτικών Δοκίμων την 26η Σεπτ.
2008.

Από την τελετή ορκωμοσίας Πρωτοετών Ναυτικών Δοκίμων την 26η Σεπτ. 2008.
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8 Nαυτική Eπιθεώρηση Tεύχος 566-Tόμος 168

Από το 7ο συμπόσιο Θαλάσσιας ισχύος που διεξήχθη στη Βενετία από τις 14 έως τις 17 Οκτωβρίου
2008.
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Από τον εορτασμό της 181ης επετείου της Ναυμαχίας του Ναυαρίνου στην Πύλο την 20η Οκτωβρί-
ου 2008.

Η ΤΠΚ ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΔΗΣ και το Ρώσικο Α/Γ YAMAL κατά τη συμμετοχή τους στις εορταστικές εκδηλώ-
σεις της  181ης επετείου της Ναυμαχίας του Ναυαρίνου στην Πύλο την 20η Οκτωβρίου 2008.
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10 Nαυτική Eπιθεώρηση Tεύχος 566-Tόμος 168

Από τον πλού της ΤΠΚ ΤΟΥΡΝΑΣ για εκτέλεση βολής Κ/Β Ε-Ε Exocet MM-38 την 22αν Οκτωβρίου
2008.

Ο Υφυπουργός Εσωτερικών και επίτιμος Α/ΓΕΕΘΑ Παναγιώτης Χηνοφώτης και ο Α/ΓΕΝ, κατά την
επιμνημόσυνη δέηση για τους πεσόντες, σε καιρό πολέμου και ειρήνης, στη Ναυτική Βάση Κανελλό-
πουλος την 22αν Οκτωβρίου 2008.
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Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας και η στρατιωτική ηγεσία κατά τον εορτασμό του Αγίου Δημητρίου
την 26η Οκτωβρίου 2008.

Ο ΥΕΘΑ και η στρατιωτική ηγεσία κατά τον εορτασμό  του Αγίου Δημητρίου την 26η Οκτωβρίου
2008.

TEUXOS_566_ok_TELIKO  19-06-09  12:12  Page 11



12 Nαυτική Eπιθεώρηση Tεύχος 566-Tόμος 168

Από την παρέλαση της 28ης Οκτωβρίου 2008.

Ο Διοικητής ΔΔΜΝ Υποναύαρχος (Μ) Π. Κόλλιας Π.Ν. κατά την επιθεώρηση στο ΚΕΦΝ την 16η Σε-
πτεμβρίου 2008.
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Tελετή Απονομής ξιφών από τον Α/ΓΕΝ σε Αξιωματικούς ΠΥ-ΠΤ του Π.N. την 4η Νοεμβρίου 2008.
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14 Nαυτική Eπιθεώρηση Tεύχος 566-Tόμος 168

O Α/ΓΕΝ με τον Αλβανό Aρχηγό Ναυτικών Δυνάμεων κατά την επίσημη επίσκεψή του στο ΝΑΣΚΕ την
27η Νοεμβρίου 2008.

Από την εθιμοτυπική επίσκεψη του Κυβερνήτη της Φ/Γ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ, Αντιπλοίαρχο Δ. Σαταράκη
Π.Ν. στον Έπαρχο (Provincial Commissioner) της περιφέρειας Coast Ernest G. Munyi της Kένυας, στα
πλαίσια της αποστολής συνοδείας πλοίων που συμμετέχουν στο Παγκόσμιο Eπισιτιστικό Πρόγραμ-
μα για τη Σομαλία, την 27η Nοεμβρίου 2008.
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16 Nαυτική Eπιθεώρηση Tεύχος 566-Tόμος 168

Η ιστορία συνίσταται στο να βλέπει κα-
νείς το παρελθόν με τα μάτια του παρό-
ντος και υπό το φως των σημερινών συνθη-
κών και προβλημάτων. Καθήκον του ιστο-
ρικού είναι όχι απλά να καταγράφει, αλλά
να αξιολογεί, ενώ μια ιστορική πράξη είναι
νεκρή, αν δεν μπορούμε να αντιληφθούμε
τη σκέψη πίσω από αυτήν. Όσο χρονικά
απομακρυσμένα κι αν φαίνονται τα γεγονό-
τα, στην πραγματικότητα η ιστορία αναφέ-
ρεται σε ανάγκες και καταστάσεις του πα-
ρόντος, στο πλαίσιο των οποίων πάλλο-
νται τα γεγονότα αυτά. Η μελέτη της στρα-
τιωτικής ιστορίας αναδεικνύει ομοιότητες
αλλά και ουσιαστικές διαφορές του παρελ-
θόντος με το παρόν, στους τομείς της
στρατηγικής, της ηγεσίας, της πολεμικής
τέχνης, της καινοτομίας, της πρωτοβου-
λίας. Μπορούμε και επιβάλλεται, να προ-
σθέσουμε τη δ ι α κ λ α δ ι κ ό τ η τ α. Άλλω-
στε, οι ιστορικοί φωτίζουν νέες πτυχές με
κίνητρο τις σημερινές προτεραιότητες και
κατασκευάζουν ευρύχωρα ιστορικά σχή-
ματα όπου εντάσσονται γεγονότα, τα
οποία βέβαια ήταν ανέκαθεν παρόντα στη
συλλογική μνήμη, από διαφορετική όμως
γωνία προσέγγισης.

Προσδίδουμε στο σύγχρονο όρο ‘διακλα-
δικότητα’, τη δυνατότητα να εκφράσει και
να σηματοδοτήσει διαχρονικά  ενέργειες,
όπου λειτούργησαν συλλογικά οι χερσαίες
με τις δυνάμεις του ναυτικού αλλά, από τις
αρχές του 20ου αι., και οι αεροπορικές. Τα
ιστορικά παραδείγματα των συνδυασμέ-
νων επιχειρήσεων κατά τους πολέμους της
αρχαιότητας, του Έθνους, αλλά και οι
εμπειρίες των πολέμων νεότερων περιό-
δων, πείθουν με τη σπουδαιότητα και τα
μηνύματα που εκπέμπουν. Αναδεικνύο-
νται, ήδη σε πρώιμο χρόνο, η ενότητα των
προσπαθειών, η συντονισμένη αξιοποίηση
των δυνατοτήτων των κλάδων, η εκμετάλ-
λευση των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών σε

τακτικό επίπεδο, η κοινή αντίληψη του θε-
άτρου επιχειρήσεων, και η ενιαία ηγεσία.
Εντυπωσιακά έγκαιρα είχε θεμελιωθεί η
αντίληψη ότι η διακλαδική παρουσία ήταν
συχνά επιβεβλημένη για την επίτευξη συ-
γκεκριμένων αντικειμενικών σκοπών, με
τον κάθε κλάδο να διατηρεί την ιδιαίτερη
ταυτότητά του, να παραμένει ισχυρός και
να αναπροσαρμόζει το ρόλο του για να συ-
νεισφέρει στα όρια του διακλαδικού περι-
βάλλοντος, με συνείδηση των δυνάμεων και
των αδυναμιών του.

Οι αιώνες που διέρχονται ανάμεσα στα
γεγονότα της ελληνικής στρατιωτικής ιστο-
ρίας, αναμφισβήτητα τα διαφοροποιούν
θεμελιακά, όμως η ίδια η χρήση της γλώσ-
σας οδηγεί στη γενίκευση. Ο Πελοποννη-
σιακός Πόλεμος και ο Β΄ Παγκόσμιος Πόλε-
μος δεν υπάρχει αμφιβολία ότι διέφεραν
πολύ μεταξύ τους, όμως και οι δύο αποκα-
λούνται ‘πόλεμοι’! Αν και η διαπίστωση ότι,
οι διακλαδικές επιχειρήσεις διαχρονικά πα-
ρουσιάζουν ουσιαστικές ομοιότητες, δεν
μπορεί να χρησιμοποιηθεί στο αυστηρό με-
θοδολογικό πλαίσιο της παραδοσιακής
ιστοριογραφίας, έχει τεράστια σημασία για
τη γεωιστορική προσέγγιση, σύμφωνα με
την άποψη ότι η ιστορία επαναλαμβάνεται
σε ‘γενικές γραμμές’ στο μέτρο που επα-
νέρχονται στο προσκήνιο ίδια συστήματα
που δρουν στον ίδιο γεωγραφικό χώρο.

Η εφαρμογή της διακλαδικότητας επι-
βάλλεται σχεδόν ασυνείδητα, ως φυσική,
υποχρεωτική στρατηγική επιλογή για την
επιβίωση του ελληνικού έθνους, όπως την
επιτάσσει η γεωμορφολογία της περιοχής
του Αιγαίου. Στην ιστορία του αιγιακού χώ-
ρου το πιο χαρακτηριστικό γεγονός είναι
σχεδόν πάντοτε η σύγκρουση μιας ηπειρω-
τικής δύναμης η οποία προσπαθεί να πετύ-
χει έξοδο προς τη θάλασσα, και μιας ναυτι-
κής, η οποία προσπαθεί να έχει υπό την
κατοχή της όλα τα σημαντικά σημεία των
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ακτών και των νήσων για να μονοπωλήσει
τις θαλάσσιες οδούς.

Στην ιστορική αναδρομή, αρχικά, η δομή
του μύθου της αργοναυτικής εκστρατείας
προδίδει την ύπαρξη μιας πραγματικής γε-
ωστρατηγικής πολιτικής με στόχο την ενο-
ποίηση του ευρύτερου αιγιακού χώρου. Η
τρωική εκστρατεία που σύμφωνα με την
παράδοση τοποθετείται περίπου μια γενιά
αργότερα, είναι η πρώτη ιστορική αντιπα-
ράθεση μεταξύ του δομημένου πάνω στη
θαλάσσια ισχύ ελληνικού πολιτισμού και
του στηριγμένου στη χερσαία δύναμη ασια-
τικού. Η εκστρατεία κατά της Τροίας είναι
η πρώτη ιστορική περίπτωση αμφίβιας εκ-
στρατείας, όπως θα τη χαρακτηρίζαμε σή-
μερα, με απόβαση χιλιάδων ανδρών απέ-
ναντι σε προετοιμασμένο για αγώνα εχθρό
σύμφωνα με καθορισμένη τεχνική και τα-
κτική διαδικασία.

Όταν, χάρη στο Θεμιστοκλή, οι Αθηναίοι
απέκτησαν την πρώτη ναυτική δύναμη, η
Ελλάδα θα βρεθεί κάτω από μια δυαρχία,
τη διπλή ηγεμονία Σπάρτης –με τον καλύ-
τερο στρατό, και Αθήνας– με τον καλύτερο
στόλο, που με τη σύμπραξή τους θα τη σώ-
σουν, κατά τη μεγάλη εκστρατεία των Περ-
σών εναντίον της. Σε επίπεδο στρατηγικού
σχεδιασμού, αποφασίστηκε η πρώτη συν-
δυασμένη, χερσαία και ναυτική επιχείρηση.
Η αντίσταση στις Θερμοπύλες παράλληλα
με τη διεξαγωγή ναυτικού αγώνα στο Αρτε-
μίσιο, αναδεικνύει τη σύλληψη στρατηγικού
ελιγμού και τη δυνατότητα ευρείας συνερ-
γασίας πεζικού και ναυτικού στρατού. Στη
ναυμαχία της Σαλαμίνας, οι Αθηναίοι οπλί-
τες, συνέπραξαν με το ναυτικό, σχημάτι-
σαν αγήματα εισβολής, παρατάχθηκαν
στις ακτές για υποστήριξη, ετοίμασαν σώ-
μα αμφίβιας κρούσης και πραγματοποίη-
σαν απόβαση. Στην τελική αναμέτρηση με
τους Πέρσες, οι Αθηναίοι νίκησαν στην ‘πε-
ζοναυμαχία’ του Ευρυμέδοντα, όπου στην

ξηρά κατέλαβαν το περσικό ναυτικό στρα-
τόπεδο ενώ στη θάλασσα τα πλοία τους
καταβύθισαν τον περσικό στόλο. Στον Κί-
μωνα αποδίδεται η μετατροπή στις αθη-
ναϊκές τριήρεις, ώστε να είναι πλατύτερες
και να υπάρχει χώρος όχι μόνο για τους
ερέτες, αλλά και για οπλίτες. Τα πλοία
εκτός από τα πληρώματά τους, έπρεπε να
διαθέτουν στρατιωτικές δυνάμεις έτοιμες
για απόβαση στην ξηρά και για άμεση επί-
θεση εναντίον του εχθρού. 

Κατά τη διάρκεια όσο και πριν από τον
Πελοποννησιακό Πόλεμο, αναπτύχθηκε
πλήθος ελιγμών, αλλά κυρίως – τόσο σε
στρατηγικό, όσο σε τακτικό επίπεδο – εξε-
λίχθηκαν, πέτυχαν και καθιερώθηκαν οι
παράλληλες και συνδυασμένες χερσαίες και
ναυτικές επιχειρήσεις. Χαρακτηριστικότε-
ρες, οι αποβατικές ενέργειες στην Πελο-
πόννησο, οι Ναυμαχίες της Ναυπάκτου και
της Πάτρας, η Πολιορκία της Μυτιλήνης
και οι Εκστρατείες των Αθηναίων στη Σικε-
λία. Οι οπλίτες χρησιμοποιήθηκαν από τον
Περικλή για να επαυξήσουν τη ναυτική
ισχύ, της προσέδωσαν χερσαία διάσταση
και δημιούργησαν την αμφίβια κρούση, τη
συνδυασμένη αθηναϊκή, θαλάσσια εκστρα-
τεία. Οι Λακεδαιμόνιοι προσέβαλαν την Πύ-
λο από ξηρά και θάλασσα και οι Αθηναίοι
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πέτυχαν σημαντική νίκη μετά από απόβα-
ση στη Σφακτηρία. Παρά την καταστροφή
τού πελοποννησιακού στόλου και στρατού
στη ναυμαχία-πεζομαχία της Κυζίκου, οι
Σπαρτιάτες είχαν έγκαιρα συνειδητοποιή-
σει την ανάγκη ισχυρού ναυτικού, άρχισαν
να αποκτούν και δυναμικά να βελτιώνουν
το στόλο τους, ανέτρεψαν τις ισορροπίες,
και οριστικά επικράτησαν. 

Ο Αλέξανδρος, Βασιλιάς της Μακεδο-
νίας, ενός ισχυρού κράτους με χερσαία
μορφή, στήριξε την εκστρατεία του στο
πεζικό και το ιππικό. Αν και το στόλο του
αποτελούσαν πλοία που άλλες πόλεις εί-
χαν παραχωρήσει, οδήγησε ο ίδιος τη
‘στρατηγίδα ναυν’ και όπως αναφέρει η
παράδοση, πριν αποβιβασθεί στην Ασία,
εξακόντισε στη στεριά το δόρυ του, δηλώ-
νοντας έτσι συμβολικά, μέσα από τη θά-
λασσα, την κατοχή της γης. Καθοριστικές
επιχειρήσεις για την εξέλιξη της εκστρατεί-
ας, όπως η εκπολιόρκηση της Μιλήτου και
της Τύρου, επιτεύχθηκαν χάρη στο συντο-
νισμένο αποκλεισμό από ξηρά και θάλασ-
σα. Ο υπέρτερος περσικός στόλος, έμελλε
να ηττηθεί ‘εκ της γης’. Ο Περίπλους του
Νεάρχου, το όνειρο του Αλέξανδρου να
συνδέσει τον Ινδό με τον Ευφράτη ανέδειξε
τη συνεργασία χερσαίου και ναυτικού
στρατού. Ο ίδιος, για ένα μεγάλο διάστημα,
πορευόταν κατά μήκος της ακτής για να

τηρεί την επαφή με το στόλο, τον οποίο
αρχικά προστάτευε εμπροσθοφυλακή πε-
ζών και ιππέων.

Όσοι τυχόν υποστηρίζουν ότι η διακλα-
δικότητα δεν αποτελεί ικανή και αναγκαία
συνθήκη για την επίτευξη του βέλτιστου
αποτελέσματος, θα δεχθούν ίσως, ότι η
απουσία της οδηγεί στο χείριστο. Την άπο-
ψη αυτή μπορεί να τεκμηριώσει η παρακμή
της αυτοκρατορίας του Βυζαντίου, άρρη-
κτα συνδεδεμένη με την έλλειψη ναυτικής
πολιτικής. Οι περισσότεροι αυτοκράτορες
λειτούργησαν πεζικοκρατικά, όσοι όμως
διέθεταν οξεία στρατιωτική αντίληψη μπο-
ρούσαν να συνδυάζουν επιχειρησιακά την
ταυτόχρονη χρήση στρατού-στόλου. Ο Νι-
κηφόρος Φωκάς πραγματοποίησε τη μεγα-
λύτερη, μέχρι τότε (10ος αι.), ‘ναυτική-πε-
ζική’ εκστρατεία με ιππαγωγά πλοία και
βλητικές μηχανές κατά των Σαρακηνών της
Κρήτης, όταν με την πολιορκία από ξηρά
και θάλασσα, κατέλαβε τον Χάνδακα.

Οι Έλληνες κατόρθωσαν να κατακτή-
σουν την εθνική τους αυτογνωσία και όταν
ήρθε ο καιρός για τον αγώνα της ανεξαρτη-
σίας είχαν πάλι διαμορφώσει ναυτική πα-
ράδοση. Η δυναμική τού απελευθερωτικού
αγώνα αναπόφευκτα συνδυάζεται απόλυ-
τα με τη γεωπολιτική διάσταση του Ελληνι-
σμού. Ο ελληνισμός το 1821 δεν αποτελού-
σε χερσαία ή ναυτική δύναμη, με την πλήρη
έννοια του όρου, εφόσον δε διέθετε οργα-
νωμένη κρατική δομή που θα του επέτρεπε
να εντάξει τακτικό στρατό ή ναυτική ισχύ
σε ένα συγκεκριμένο πλαίσιο εθνικής στρα-
τηγικής. Άτακτες ομάδες επαναστατών και
πληρώματα εμπορικών πλοίων σκληραγω-
γημένα και εκπαιδευμένα στη θάλασσα, εν-
στερνίστηκαν το όραμα της εμπνευσμένης
ηγεσίας τους, που αναπόφευκτα υπήρξε
πρακτικά ‘διακλαδικό’. Στις αποφάσεις
των Εθνοσυνελεύσεων υιοθετήθηκε η φυσι-
κή στρατηγική επιλογή της κοινής συντονι-
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σμένης δράσης και η συνεργασία αναδεί-
χθηκε και ευοδώθηκε σε αλληλοϋποστηρι-
ζόμενες πολεμικές επιχειρήσεις, όπως οι
πολιορκίες του Μεσολογγίου, η άλωση του
Ναυπλίου και η πολιορκία των Αθηνών.

Ο Ελληνοτουρκικός Πόλεμος του 1897,
αποτελεί την πρώτη σε μεγάλη κλίμακα
πολεμική επιχείρηση τακτικών δυνάμεων,
μετά την εθνική ανεξαρτησία και είναι ση-
μαντικό να αναδειχθεί η κοινή δράση Στρα-
τού και Ναυτικού, ακόμη και στη σύντομη
αυτή πολεμική σύρραξη που εύστοχα χα-
ρακτηρίζεται ατυχής. Ωστόσο, ουσιαστικό-
τερη προσέγγιση καταδεικνύει ότι, χωρίς
Ναυτικό δεν θα μπορούσε να πραγματο-
ποιηθεί ούτε ο αρχικός επιχειρησιακός σχε-
διασμός, ακόμη και η επιδίωξη της πολεμι-
κής σύγκρουσης, καθώς θα προσέκρουε
στην ανυπαρξία προσπέλασης προς τη
γραμμή των πρόσω και την αδυναμία διακί-
νησης στρατού και εφοδίων. Η βασική απο-
στολή του στόλου, να ανακόψει δηλαδή τη
μεταφορά τού κύριου όγκου τού τουρκικού
στρατού στις παραμονές του αγώνα, ευο-
δώθηκε. Ήδη πριν από την κήρυξη του πο-
λέμου οι Υπουργοί Στρατιωτικών και Ναυ-
τικών, είχαν συμφωνήσει στη σύσταση επι-
τροπής από αξιωματικούς ‘ξηράς και θα-
λάσσης’ ώστε να μελετηθεί το ζήτημα της
κοινής συνεννόησης και ενέργειας των
Υπουργείων. Επίσης, διοικητές και σύνδε-
σμοι αξιωματικοί των δύο κλάδων, ανέλα-
βαν την κατάρτιση και υλοποίηση κοινών
επιχειρησιακών σχεδίων για παροχή αμοι-
βαίας υποστήριξης.

Οι Βαλκανικοί Πόλεμοι αποτελούν την
πρώτη συλλογική επιχείρηση και των τριών
κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων, με την
υποτυπώδη αν και ουσιαστική συμμετοχή
για πρώτη φορά της Αεροπορίας. Ο συν-
δυασμός των δυνατοτήτων και η επιχειρη-
σιακή σύζευξη όλων των δυνάμεων, οδήγη-
σαν στην απελευθέρωση αλύτρωτων εδα-

φών και στο διπλασιασμό της ελληνικής
επικράτειας. Ήδη από το 1910, η σύσταση
Ανώτατου Μικτού Επιτελείου του Στρατού
Ξηράς και Θάλασσας, είχε κύριο σκοπό τη
διατύπωση κοινού σχεδίου επιχειρήσεων
για το στρατό και το στόλο. Πολιτική και
στρατιωτική ηγεσία απέδειξαν ότι διέθεταν
τη στρατηγική σκέψη για την ανάπτυξη
των κλάδων και της διακλαδικότητας,
έγκαιρα, πριν την αναμενόμενη έναρξη του
πολέμου. Ο Στρατός οργανώθηκε σε νέες
βάσεις, αποφασίστηκε σημαντική ενίσχυση
του Ναυτικού και αναγνωρίστηκε η δυνα-
τότητα του αεροπλάνου να συνδράμει στις
πολεμικές επιχειρήσεις. Σε στρατηγικό επί-
πεδο, η ισχύς του Ναυτικού με την αγορά
του θωρηκτού ‘Αβέρωφ’ αποτέλεσε τη λει-
τουργική προϋπόθεση για τη συμμετοχή
της Ελλάδας στην αντι-Οθωμανική Βαλκα-
νική Συμμαχία. Την επιτυχία των κοινών
επιχειρησιακών σχεδίων, απέδειξε η συνερ-
γασία και υποστήριξη του Ναυτικού σε
ενέργειες του Στρατού και αντίστροφα
που βρήκε εφαρμογή τόσο στα πεδία των
μαχών, όσο και στις αποβατικές ενέργειες.
Την περίοδο που ο στρατός απελευθέρωνε
τη Μακεδονία και την Ήπειρο, ο ελληνικός
στόλος, εκτός από τη μεταφορά στρατευ-
μάτων, την εκτέλεση αποβατικών επιχει-
ρήσεων και τη γενικότερη ενίσχυση του
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αγώνα είχε απελευθερώσει τα νησιά του
ανατολικού και του βόρειου Αιγαίου και είχε
αναγκάσει τον τουρκικό στόλο να κλειστεί
στα ασφαλή αγκυροβόλια των Στενών. Σε
τακτικό επίπεδο, η εκμετάλλευση των ιδιαί-
τερων χαρακτηριστικών της Αεροπορίας,
οδήγησε σε επιτυχία χερσαίες αλλά και
ναυτικές επιχειρήσεις. Οι πρώτοι αεροπό-
ροι ανέλαβαν και εκτέλεσαν αποστολές
αναγνωρίσεως, αλλά και προσβολές κατά
επίγειων εχθρικών στόχων. Η Αεροπορία
Ναυτικής Συνεργασίας, διέθεσε το υδρο-
πλάνο που πραγματοποίησε την πρώτη
στον κόσμο αποστολή ναυτικής συνεργα-
σίας, με την αναγνώριση του τουρκικού
στόλου στα Δαρδανέλλια. Κατά τους Βαλ-
κανικούς Πολέμους, αναδείχθηκε η ενότητα
των προσπαθειών των κλάδων, η κοινή
αντίληψη του θεάτρου επιχειρήσεων και
της ανάγκης για συνεργασία. Σε επιμέρους
τομείς, εφαρμόσθηκαν η ενιαία διοίκηση
όλων των εμπλεκομένων σε μία επιχείρηση,
η συνεργασία στη συλλογή πληροφοριών
και η λήψη κοινών αποφάσεων με εμπλοκή
διοικητών από διαφορετικούς κλάδους. 

Τα παραδείγματα νικηφόρων διακλαδι-
κών μαχών στους Βαλκανικούς Πολέμους,
αναμφίβολα είχαν επιβεβαιώσει την επιτυ-
χία της σύμπραξης, ωστόσο ακόμη και οι
δυσχέρειες που προέκυψαν στην έμπνευ-
ση ή το σχεδιασμό κοινών επιχειρήσεων,

ενίσχυσαν την ήδη θεμελιωμένη αντίληψη
ότι, η διακλαδική παρουσία ήταν επιβεβλη-
μένη για την επίτευξη του αντικειμενικού
σκοπού. Οι ελληνικές δυνάμεις, το κατέδει-
ξαν στο πλευρό των Συμμάχων, στις επι-
χειρήσεις του 1918 στο Ανατολικό Μέτω-
πο με σκοπό την καθήλωση των εχθρικών
δυνάμεων κατά τη διάρκεια του Α΄ Παγκό-
σμιου Πολέμου. Η κατάληψη της απόκρη-
μνης και ισχυρά οχυρωμένης τοποθεσίας
του Σκρα ντι Λέγκεν, απαιτούσε συντονι-
σμένη ενέργεια του πυροβολικού και των
τμημάτων πεζικού που θα αναλάμβαναν
την επιχείρηση. Οι χειριστές των αεροσκα-
φών -αξιωματικοί και αυτοί του Στρατού
Ξηράς- μεταβίβαζαν τις παρατηρήσεις
τους και ήταν ο σύνδεσμος του πεζικού,
καθώς οι στρατιώτες προχωρούσαν, χω-
ρίς ορατότητα, μέσα στα συνεχή πυρά.
Στην πρώτη υπερπόντια εκστρατεία του
ελληνικού στρατού στη Μεσημβρινή Ρω-
σία, οι δυνάμεις του Α΄ Σώματος Στρατού
μεταφέρθηκαν από τη Μακεδονία με κλι-
μακούμενες νηοπομπές και με την υποστή-
ριξη αεροπορικής μοίρας. Οι Έλληνες αε-
ροπόροι προσέφεραν πολύτιμη βοήθεια
στην κάλυψη του εκτενούς μετώπου κατά
τη διάρκεια των επιχειρήσεων στη Μικρά
Ασία, ωστόσο η απουσία ευρείας διακλαδι-
κής συνεργασίας προβάλει στις κύριες αι-
τίες της καταστροφής.

Από το 1925 και μέχρι το 1939 το Γενικό
Επιτελείο Στρατού, συμπεριλάμβανε ναυτι-
κές και αεροπορικές δυνάμεις στα σχέδια
που συνέτασσε, στηριζόμενα στις υφιστά-
μενες μονάδες για την αντιμετώπιση πιθα-
νών δυσμενών καταστάσεων. Κατά τον
Ελληνοϊταλικό Πόλεμο, τις αιτήσεις του Γε-
νικού Στρατηγείου, οι οποίες συχνά μετα-
βάλλονταν εξαιτίας των αναγκών που προ-
έκυπταν από την κατάσταση στο μέτωπο,
υπερκάλυψε το Ναυτικό με τα πλωτά μέσα
που διέθετε, ενώ ζητήθηκε η συμμετοχή
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του στη διακλαδική, θα λέγαμε σήμερα,
εθνική προσπάθεια για την υποβοήθηση
του αμυντικού αγώνα της VIII Μεραρχίας,
τον Οκτώβριο του 1940. Την έκβαση των
επιχειρήσεων στην Ήπειρο καθόρισε ου-
σιαστικά μία συντονισμένη ενέργεια συνερ-
γασίας Στρατού Ξηράς και Αεροπορίας, ο
εντυπωσιακός εντοπισμός της 3ης Μεραρ-
χίας Αλπινιστών «Julia», με σημαντικότατες
συνέπειες στην εξέλιξη του αγώνα. Κατά
τη διάρκεια του Β’ Παγκόσμιου Πολέμου,
την παρουσία στο πλευρό των Συμμάχων
συνέθεσαν σημαντικές διακλαδικές επιχει-
ρήσεις, ενώ αργότερα το Ελληνικό Εκστρα-
τευτικό Σώμα στην Κορέα αποτέλεσε τον
πρόδρομο των σύγχρονων ειρηνευτικών
αποστολών.

Μια απλή επιγραμματική επισήμανση
διακλαδικών γεγονότων της ελληνικής
στρατιωτικής ιστορίας, δεν είναι εφικτό να
αναδείξει τα ιδιαίτερα εκείνα χαρακτηριστι-
κά που τεκμηριώνουν και πείθουν ότι η δια-
κλαδικότητα είναι ένας όρος σύγχρονος, με
διαχρονικές ιστορικές καταβολές. Τα συ-
μπεράσματα για το μέλλον που βασίζονται
σε ιστορικά προηγούμενα είναι έγκυρα και
χρήσιμα ως οδηγοί για την κατανόηση του
τι ακριβώς συμβαίνει. Διαπιστώνουμε ότι οι
συντεχνίες και η έλλειψη διακλαδικής εκ-
παίδευσης και συνεργασίας, συχνά είχαν
παγιώσει την αντίληψη ότι ορισμένοι κλά-
δοι μπορούν να κερδίσουν τον πόλεμο μό-
νοι τους. Σε μια εποχή πρώιμη για την
ύπαρξη θεμελιωμένης διακλαδικότητας, οι
ηγεσίες των Κλάδων γαλουχημένες σε άλ-
λες εποχές και με άλλες εμπειρίες, αντιμε-
τώπιζαν το σχεδιασμό και την εκτέλεση
των επιχειρήσεων κάτω από τον περιορι-
σμένο, κλαδικό τους οπλικό ορίζοντα. Η
διακλαδικότητα δε δημιουργείται με δόγμα-
τα και διαταγές, οικοδομείται όμως με εμπι-
στοσύνη, γνώση αλλά και άντληση διδαγ-
μάτων από το παρελθόν. Ακόμη και εκείνοι

που θα αρνηθούν να αναγάγουν τα ιστορι-
κά παραδείγματα διακλαδικής δράσης στο
παρόν και το μέλλον – τεκμηριώνοντας
ίσως την άποψή τους στις χαώδεις διαφο-
ροποιήσεις των παλαιότερων με το σύγ-
χρονο πολεμικό γίγνεσθαι – αβίαστα θα
εντοπίσουν παραδείγματα όπου η έλλειψη,
ή η συνειδητή αποφυγή συντονισμένης δια-
κλαδικής συνεργασίας οδήγησαν στην ήτ-
τα. Ο ισορροπημένος συνδυασμός της
εφαρμοσμένης στρατηγικής σκέψης που
αποκτάται από τη μελέτη της στρατιωτι-
κής ιστορίας και τη γνώση των αρχών και
της τεχνολογίας του σύγχρονου πολέμου,
εγγυώνται τη δημιουργία στελεχών, ικανών
όχι απλώς να υιοθετούν τα ιστορικά διδάγ-
ματα, αλλά και να τα προσαρμόζουν στο
σύγχρονο στρατηγικό, επιχειρησιακό και
τακτικό περιβάλλον.

Η πεποίθηση ότι έχουμε παρελθόν είναι
πάντοτε στενά δεμένη με την πεποίθηση
ότι έχουμε μέλλον. Μπορούμε να βάλουμε
σε τάξη τα γεγονότα του παρελθόντος και
να τα ερμηνεύσουμε –αυτό είναι το καθή-
κον του ιστορικού– αλλά επιβάλλεται να
απελευθερώσουμε, να διαχειριστούμε και
να οργανώσουμε τις σημερινές δραστηριό-

Η Μοίρα Η2  της Ναυτικής Αεροπορίας, στην
Αεροπορική Βάση Μούδρου, (Α΄ΠΠ).
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τητες με ορίζοντα το μέλλον – και αυτό εί-
ναι καθήκον του πολιτικού, του κοινωνικού,
του στρατιωτικού μεταρρυθμιστή. Το πα-

ρόν ανακαλύπτει αδιάκοπα το παρελθόν
και όσο πιο πίσω κοιτάζει κανείς, τόσο πιο
μακριά μπορεί να κοιτάζει στο μέλλον.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Η Ε. Πασχαλίδου είναι Πτυχι-
ούχος του Τμήματος Ιστορίας-
Αρχαιολογίας της Φιλοσοφι-
κής Σχολής του Πανεπιστημί-
ου Ιωαννίνων, Διδάκτωρ
Ανθρωπιστικών Επιστημών
του Πανεπιστημίου Αθηνών,
Υπότροφος του Ιδρύματος

Κρατικών Υποτροφιών και απόφοιτος της
Σχολής Εθνικής Άμυνας. Έχει συγγράψει και
επιμεληθεί εκδόσεις της Διεύθυνσης Ιστορίας
Στρατού (ΔΙΣ/ΓΕΣ), όπου εργάζεται από το
1993 ως ιστορικός-τμηματάρχης του Γραφείου
Συγγραφόμενης Ιστορίας. (Ο Μακεδονικός
Αγώνας και τα Γεγονότα στη Θράκη, Ιστορικές

Ονομασίες Ενεργών Συνταγμάτων και Ταξιαρ-
χιών, Ιστορία της Οργάνωσης του Ελληνικού
Στρατού 1821-1954, Ιστορία του Ελληνικού
Στρατού 1821-1997, Ο Ελληνικός Στρατός στη
Μέση Ανατολή, Η Ειρηνευτική Αποστολή στη
Σομαλία, Η Ελληνική Δύναμη στην Αλβανία).
Έχει δημοσιεύσει μελέτες και άρθρα σχετικά με
ζητήματα στρατιωτικής ιστορίας. Είναι μέλος
της Ελληνικής Επιτροπής Στρατιωτικής Ιστο-
ρίας (ΕΕΣΙ/ΓΕΕΘΑ), ως εκπρόσωπος του Γενι-
κού Επιτελείου Στρατού. Έχει συμμετάσχει με
επιστημονικές ανακοινώσεις σε Διεθνή Συνέ-
δρια Στρατιωτικής Ιστορίας. Γνωρίζει Αγγλικά,
Γαλλικά και Τουρκικά.
Είναι έγγαμη και μητέρα μίας κόρης.
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EΝΑ ΥΠΟΒΡΥΧΙΟ 
ΣΤΟ …ΧΟΛΟΜΩΝΤΑ!

Δρ. Παρμενίωνος Ι. Παπαθανασίου*,
Υποστράτηγου Υγειονομικού ε.α.,

Αντιπροέδρου της ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ [ΕΜΕΙΣ]
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Το χιόνι έξω πέφτει πυκνό, στο ορεινό
χωριό Βάβδος στους πρόποδες του Χολο-
μώντα της Χαλκιδικής, είμαστε στο τέλος
Δεκεμβρίου 1940 και το κρύο είναι πάντοτε
τσουχτερό στα 850μ που είναι χτισμένο το
μικρό χωριό, πριν από αιώνες, για να απο-
φεύγει τις τούρκικες επιδρομές και να ζει
ελεύθερα….

Σ’ ένα χαμηλό σπίτι που αποτελεί τα
«Γραφεία της Κοινότητας» όπως τα ονομά-
ζανε ΤΟΤΕ, του ορεινού και απομονωμένου
αυτού χωριού και σ’ ένα χαμηλοτάβανο
δωμάτιο, το οποίο θερμαίνεται αλλά
και….καπνίζεται ταυτόχρονα από μια σό-
μπα με ξύλα, μερικοί άντρες μεγάλης ηλι-
κίας και μικρά παιδιά «ακούνε τις ειδήσεις»
όπως λέγανε ΤΟΤΕ, από το μοναδικό ραδιό-
φωνο του χωριού, το οποίο «δουλεύει με
μπαταρίες αυτοκινήτων» και με μεγάλη
προσοχή μόνο για τα δελτία ειδήσεων, διό-
τι….άλλες μπαταρίες δεν υπάρχουν…

Οι γυναίκες του χωριού είναι στα σπίτια
τους και οι νέοι άνδρες «είναι όλοι στον πό-
λεμο»! Έχουν επιστρατευτεί και είναι στο
μέτωπο, χωρίς κανένας να γνωρίζει πού εί-
ναι ακριβώς και με τι ασχολούνται, απλά
όμως όλοι γνωρίζουν ότι.. «είναι στον πόλε-
μο για την πατρίδα»!!

Η φωνή του ομιλητή στο ραδιόφωνο μό-
λις ακούγεται μια και η απόδοσή του είναι
πολύ μικρή ενώ γύρω-γύρω βασιλεύει από-
λυτη σιωπή. Η αγωνία στα πρόσωπα όλων
των ακροατών είναι φανερή διότι πλησιά-
ζει η ώρα που θα μεταδοθεί το γνωστό
«Aνακοινωθέν του Γενικού Επιτελείου» το
οποίο κάθε μέρα όλοι περιμένουν σαν το
μάννα από τον ουρανό! Η μεγάλη στιγμή
έρχεται και αρχίζει η μετάδοση του επίση-
μου ανακοινωθέντος ενώ απόλυτη και νε-
κρική σιωπή επικρατεί παντού….Ο ομιλη-
τής του ραδιοφώνου προχωρεί σιγά - σιγά
και κανένας δεν κουνιέται από τη θέση του
αλλά όλοι προσέχουν τα λόγια.

Δεν φαίνεται να υπάρχουν τίποτα ιδιαί-
τερα νέα και η σιωπή των ακροατών είναι
απόλυτη… Ξαφνικά όμως ακούγεται η ομι-
λητής του ραδιοφώνου να λέει … «το Βασι-
λικό Πολεμικό πλοίο υποβρύχιο Παπανικο-
λής με κυβερνήτη τον πλωτάρχη Μίλτωνα
Ιατρίδη»… ένα αίσθημα αγωνίας απλώνε-
ται και μια φωνή βαθιάς απογοήτευσης
ακούεται, από το σιωπηλό ακροατήριο…
«μας το βούλιαξαν οι άτιμοι»!! πριν όμως
να καταλάβουν καλά περί τίνος πρόκειται
οι ορεσίβιοι εκείνοι υπερήλικες που ασφα-
λώς δεν είχαν αντικρίσει ποτέ στη ζωή
τους υποβρύχιο ή ακόμη και θάλασσα από
κοντά, με τα ανήλικα παιδιά που είναι γύ-
ρω - γύρω στο ραδιόφωνο, ακούνε τη θαυ-
ματουργή φράση του ραδιοφωνικού ομιλη-
τή …«ετορπίλλισε και εβύθισε τρία εχθρικά
μεταγωγικά που μετέφεραν ενισχύσεις
στους Ιταλούς της Αλβανίας…»

Αμέσως μια δυνατή κραυγή ακούγεται
από όλους ….ΕΤΟΡΠΙΛΛΙΣΕ ΚΑΙ ΕΒΥΘΙΣΕ!!!
όλοι αυτόματα εγκαταλείπουν τη θαλπωρή
της ζεστής αίθουσας και βγαίνουν έξω
στην πλατεία με τις κραυγές ΕΤΟΡΠΙΛΛΙΣΕ,
ΕΤΟΡΠΙΛΛΙΣΕ ΚΑΙ ΕΒΥΘΙΣΕ, ΕΒΥΘΙΣΕ, ενώ
το χιόνι πέφτει πάντοτε πυκνό και γύρω-
γύρω είναι όλα παγωμένα!!

Σε λίγο όλοι οι κάτοικοι του ορεινού χω-
ριού, υπερήλικες, γυναίκες, παιδιά, αυθόρ-
μητα και χωρίς καμιά πρόσκληση είναι μα-
ζεμένοι την πλατεία,χοροπηδούν και φω-
νάζουν δυνατά κάτω από το χιόνι που πέ-
φτει συνέχεια, ΕΤΟΡΠΙΛΛΙΣΕ, ΕΤΟΡΠΙΛΛΙΣΕ
ΕΝΩ ΣΧΕΔΟΝ ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ
ΚΑΝΕΙΣ ΝΑ ΚΑΤΑΛΑΒΕΙ κατευθύνονται στην
εκκλησία της Παναγιάς όπου ο παπάς ήδη
φορούσε τα άμφιά του και ετοιμάζονταν
για την δοξολογία…

Στο μεταξύ είχαν μαζευτεί μέσα στην
παλιά εκκλησία όλοι σχεδόν…Η χαρά όμως
ήταν πολύ μεγάλη και δεν μπορούσε να πε-
ριοριστεί μόνο στην δοξολογία, κάποιος κά-
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τοικος είχε την πρωτοβουλία να προσκαλέ-
σει και έναν απόστρατο γέρο συνταγμα-
τάρχη με το χαρακτηριστικό μουστάκι της
εποχής, ο οποίος μάλιστα είχε δύο παιδιά
του έφεδρους αξιωματικούς στο μέτωπο,
για να βγάλει τον πανηγυρικό της ένδοξης
εκείνης μέρας που ο «Παπανικολής ετορ-
πίλλισε και εβύθισε» τα εχθρικά πλοία έξω
από τις ακτές της Αλβανίας!

Ο παλιός συνταγματάρχης που ήταν και
αυτός παλαιός πολεμιστής και τραυματίας
της Μικράς Ασίας, γεμάτος αγάπη για την
Ελλάδα και τα παιδιά της που αγωνίζονταν

τον τίμιο αγώνα της «υπεράσπισης του
πατρίου εδάφους»όπως έλεγε και ξαναέλε-
γε στο λόγο του, ζωντάνευε τη χαρά και τη
συγκίνηση των απλών χωρικών του ορει-
νού εκείνου χωριού στους πρόποδες του
Χολομώντα της Χαλκιδικής οι οποίοι πανη-
γύριζαν τόσο έντονα και αυθόρμητα το κα-
τόρθωμα του Πολεμικού μας Ναυτικού στα
νερά της Αδριατικής.

Έτσι γιόρταζαν οι άνθρωποι του καιρού
εκείνου τον αγώνα για την ελευθερία της
πατρίδας …

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη [1928] καταγόμε-
νος από παλαιά οικογένεια Μακεδονομάχων
της Χαλκιδκής με ρίζες από το 1750 και προγό-
νους δασκάλους, ιερείς και στρατιωτικούς. Νε-
αρός έφηβος έλαβε μέρος στην Πατριωτική
Eθνική Aντίσταση [1941-45]. Είναι απόφοιτος
Στρατιωτικής Iατρικής Σχολής Θεσσαλονίκης,
[1952]. Eλαβε ειδικότητα Ακτινολόγου στην
Αθήνα και συνέχισε επί μακρόν σπουδές στη
ΓΑΛΛΙΑ, ΑΓΓΛΙΑ και ΗΠΑ. 
Υπηρέτησε σε ανώτατες θέσεις του Υγειονομι-
κού Σώματος του Στρατού, όπως και σε μονά-
δες εκστρατείας και αλεξιπτωτιστών, απο-
στρατευθείς ως Υποστράτηγος κατόπιν αιτή-
σεως. Μετά την αποστρατεία διετέλεσε Γενικός
Διευθυντής ΝΙΜΤΣ για δύο θητείες και Πρόε-

δρος Νοσοκομείου Ατυχημάτων ΚΑΤ/Κηφισιάς.
Είναι ιδρυτικό μέλος της Εταιρείας Mελέτης
Eλληνικής Iστορίας [ΕΜΕΙΣ] και σημερινός Αντι-
πρόεδρος. Έλαβε μέρος με ειδικές μελέτες –ανα-
κοινώσεις, σε πολλά Ιστορικά Συνέδρια εσωτερι-
κού και εξωτερικού. Εξέδωσε σε δύο εκδόσεις,
δίτομο έργο με τίτλο «Για τον Eλληνικό Bορρά-
Aντίσταση και τραγωδία 1941-45» και μετέφρα-
σε το έργο του διάσημου Βρετανού Καθηγητή
Νich. G.L. Hammond, «Δυτική Mακεδονία-Aντί-
σταση και συμμαχική αποστολή 1943-44». 
Είναι εκλεγμένος αντιπρόσωπος της Ελλάδος
στη WORLD VETERANS FEDERATION-PARIS και
Πρόεδρος Πανελλήνιας Συνομοσπονδίας Εθνι-
κών Αντιστασιακών Οργανώσεων 1941-45.

* από τους μικρούς ακροατές μέσα στο «κοινοτικό κατάστημα» ΤΟΤΕ, με πατέρα στο μέτωπο και
μάρτυς του γεγονότος που μένει πάντοτε ζωντανό στη μνήμη του...
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ΤO IΣTOPIKO ΠΛAIΣIO TΩN
EΠIΘEΣEΩN TΩN XΩPΩN TOY

AΞONA ΣTHN EΛΛAΔA
1940-1941. 

Ο POΛOΣ TOY NAYTIKOY

Δρ. Zήσης Φωτάκης
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Κάθε φορά που επανέρχεται στη μνήμη
μας η 28η Οκτωβρίου 1940 επιτακτική
προβάλει η ανάγκη της επαναπροσέγγισης
της κορυφαίας αυτής στιγμής του εθνικού
μας βίου. Στόχος λοιπόν του λιτού αυτού
κειμένου είναι η ευσύνοπτη παρουσίαση
των ιστορικών σταθερών που οριοθέτησαν
την πορεία προς την Ελληνο-ιταλική σύρ-
ραξη καθώς και τα όσα ακολούθησαν μέχρι
την απελευθέρωση της χώρας μας τον
Οκτώβριο του 1944.

Ο πόλεμος του 1940 οφείλεται σε πλειά-
δα παραγόντων, η αναβάθμιση όμως της γε-
ωπολιτικής δυναμικότητας της Ιταλίας την
επαύριο του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου
συνιστά το σημαντικότερο εξ αυτών. Η Ιτα-
λία του 1920 και των πρώτων μεταπολεμι-
κών χρόνων αποτελούσε φαινομενικά τη με-
γάλη χαμένη στο στρατόπεδο των νικητών
καθώς απέτυχε να δρέψει σημαντικά αποι-
κιακά οφέλη όπως η Αγγλία και η Γαλλία1. Η
αποτυχία όμως αυτή αντισταθμίστηκε με τη
μεταπολεμική χάραξη των βορείων συνό-
ρων της με την οποία η Ιταλία δέσποσε των
αμυντικά πανίσχυρων κορυφογραμμών των
Ιταλικών Άλπεων, οπότε και απομακρύνθη-

κε ο κίνδυνος της από βορρά επιτυχούς
εχθρικής εισβολής στην Ιταλική χερσόνησο.
Επιπλέον η σημαντική οικονομική και δημο-
γραφική εξασθένηση της Γαλλίας και της
Γερμανίας από τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλε-
μο απομάκρυνε το ενδεχόμενο σοβαρής
απειλής της Ιταλίας από τις δύο αυτές δυνά-
μεις. Συνάμα, η εδαφική επέκταση της Βρε-
τανικής αυτοκρατορίας στην Ανατολική Με-
σόγειο, η σχετική της οικονομική και ναυτική
παρακμή αλλά και η Ιαπωνική απειλή κατά
των Βρετανικών Ινδιών και των Αντιπόδων
προσέδωσαν στα μάτια των Άγγλων ιθυνό-
ντων ιδιαίτερη βαρύτητα στην απειλή που
εκπροσωπούσαν για τα Βρετανικά συμφέ-
ροντα οι ισχυρές, Ιταλικές, αεροναυτικές δυ-
νάμεις. Τέλος, η κατάρρευση της Αυστρο-
ουγγρικής, της Ρωσικής και της Οθωμανικής
αυτοκρατορίας δημιούργησε κενό ισχύος
στην Κεντρική Ευρώπη και τα Βαλκάνια, κε-
νό που από νωρίς προσέλκυσε το ιταλικό
ενδιαφέρον.2

Ο προσανατολισμός της Ιταλικής πολιτι-
κής προς τα Βαλκάνια δεν ήταν όμως μόνο
ζήτημα νέων ευκαιριών και ανασκευής πα-
λαιότερων αποτυχιών. Ήταν και θέμα
ασφάλειας του Ιταλικού μητροπολιτικού

1 Stavrianos, L.S., The World since 1500. A Global History (Englewood Cliffs, N.J.: Prentice-Hall Inc.,
1966), σελ. 456. Sullivan, B.R., “The strategy of the decisive weight: Italy 1882-1922”, στο
Williamson, M., MacGregor, K., and Bernstein, A. (eds.), The Making of Strategy: Rulers, States, and
War (Cambridge University Press: Cambridge, 1994) σελ. 345.

2 Ο.π. 346. Kennedy P., The Rise and Fall of the Great Powers. Economic Change and Military Conflict
from 1500 to 2000. (Random House: New York, 1987) σελ. 292-293, 298-303, 310-312, 316.
Kennedy, P., The Rise and Fall of British Naval Mastery (Allen Lane: London, 1976) σελ. 267-298. Pratt,
L.R., Pratt, East of Malta, West Of Suez. Britain’s Mediterranean Crisis 1936-1939 (Cambridge
University Press: Cambridge, 1975) σελ. 86, 167-168. Marder, A., “The Royal Navy and the Ethiopian
Crisis of 1935-36”, The American Historical Review, 1970, τομ. 75 (5), σελ. 1327-1356. Quartaro, R.,
“Imperial Defence in the Mediterranean on the Eve of the Ethiopian Crisis (July-October 1935)” The
Historical Journal, 1977, τομ. 20 (1), σελ. 185-200. Σχετικά με τη θέση και την εξέλιξη του πολεμι-
κού ναυτικού στη φασιστική Ιταλία βλ. Mallet, R., The Italian Navy and Fascist Expansionism, 1935-
1940 (Portland, Ore: Frank Cass, 1998). Για αντίστοιχη, αν και σημαντικά μικρότερη, αναφορά
στην προπολεμική ιταλική αεροπορία βλ. Sadkovich, J.J. “The Development of the Italian Air Force
Prior to World War II”, Military Affairs, 1987, τομ. 51, (3), σελ. 128-136.
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εδάφους καθώς οι ελληνικοί λιμένες μπο-
ρούσαν να φανούν χρήσιμοι στον Αγγλικό
στόλο στην ολοένα και πιθανότερη περί-
πτωση Αγγλο-Ιταλικής συρράξεως στη Με-
σόγειο, μετά την Αιθιοπική κρίση του 1935-
1936.3 Με αφετηρία τους λόγους αυτούς η
Ιταλική πολιτική ηγεσία θεώρησε σκόπιμο,
αφού πρώτα κατέλαβε την Αλβανία τον
Απρίλιο του 1939, και ούσα εμπόλεμη με τη
Βρετανία από το καλοκαίρι του 1940, να
κηρύξει τον πόλεμο και κατά της Ελλάδας
την 28η Οκτωβρίου του ίδιου έτους.4

Δεν άργησε όμως να φανεί πόσο άκαιρη
υπήρξε η κίνηση αυτή για τα Ιταλικά συμ-
φέροντα. Κατ’ αρχήν το συγκεκριμένο χρο-
νικό ξεκίνημα του Ελληνο-Ιταλικού Πολέμου
οφείλονταν και σε εσφαλμένες πολιτικές
εκτιμήσεις του Μουσολίνι αναφορικά με τις
τρέχουσες Γερμανικές και Σοβιετικές επι-
διώξεις στον ευρύτερο χώρο των Βαλκα-
νίων.5 Συνάμα, η εκτίμηση ότι η συγγενής
προς τον φασισμό πολιτική ιδεολογία της
κυβέρνησης Μεταξά θα διευκόλυνε τα ιτα-
λικά επεκτατικά σχέδια καθώς και η υποτί-
μηση της θέλησης των Ελλήνων να αντιστα-
θούν σε Ιταλική εισβολή, παρά την αντίθε-
τη άποψη Ιταλών Επιτελών και της Ιταλι-
κής πρεσβείας στην Αθήνα, δεν επιβεβαιώ-

θηκε από τα πράγματα.6 Βέβαια, η υποτί-
μηση του αντιστασιακών δυνατοτήτων
των Ελλήνων δικαιολογούνταν εν μέρει από
την ελλιπή, για οικονομικούς κυρίως λό-
γους, προπολεμική παρασκευή των ελληνι-
κών ενόπλων δυνάμεων, ιδιαίτερα δε του
Ελληνικού Πολεμικού Ναυτικού.7 Ενδεικτικά
αναφέρεται ότι στην επταετία που προη-
γήθηκε της έκρηξης του Δευτέρου Παγκο-
σμίου Πολέμου, και ενώ το σύνολο σχεδόν
των Ευρωπαϊκών χωρών διακατέχονταν
από εξοπλιστικό πυρετό,8 το Ελληνικό Πο-
λεμικό Ναυτικό ενισχύθηκε μόνο με δύο νέα
αντιτορπιλικά.9 Επίσης, δεν προωθήθηκε η
εκγύμναση των στελεχών του με τη σπου-
δή, που θα έπρεπε, αν υπήρχε μεγαλύτερη
άνεση κεφαλαίων, ενώ στερήθηκε και των
υπηρεσιών πολλών αξιωματικών του που
αποτάχθηκαν απ’ αυτό μετά το αποτυχη-
μένο κίνημα της 1ης Μαρτίου 1935.10 Επα-
νερχόμενοι όμως στις λανθασμένες Ιταλικές
εκτιμήσεις που οδήγησαν στην έκρηξη του
Ελληνο-Ιταλικού πολέμου θα πρέπει να επι-
σημανθεί και ο ελλιπής επιτελικός σχεδια-
σμός της Ιταλικής στρατιωτικής ηγεσίας.
Χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτού είναι η
παραθεώρηση των αναπόφευκτων δυσκο-

3 Κολιόπουλος, Γ., Παλινόρθωση, Δικτατορία, Πόλεμος, 1935-1941. Ο Βρετανικός Παράγοντας
στην Ελλάδα (Εστία: Αθήνα, 1985), σελ. 200. Van Creveld, M.L., Hitler’s Strategy 1940-1941. The
Balkan Clue (Cambridge University Press: Cambridge), σελ. 17.

4 Μια ευσύνοπτη και εμπεριστατωμένη συζήτηση της εισόδου της Ιταλίας στο Β Παγκόσμιο Πόλε-
μο περιέχεται στο Cliadakis, H. “Neutrality and War in Italian Policy, 1939-1940”, Journal of
Contemporary History, 1974, τομ. 9 (3), σελ. 171-190. Βλ. επίσης Σβολόπουλος, Κ., Η Ελληνική
Εξωτερική Πολιτική, 1900-1945 (Εστία, 1993) σελ. 270-279.

5 Cliadakis, “Neutrality and War”, σελ. 185-188.
6 Ο.π., σελ. 189.
7 Μια ευσύνοπτη και εμπεριστατωμένη συζήτηση της προπολεμικής παρασκευής της Ελλάδας βρί-

σκεται στο Δεσποτόπουλος, Α., Η Πολεμική Προπαρασκευή της Ελλάδος 1923-1940 (Αθήνα: Ακα-
δημία Αθηνών, 1998).

8 Σημαντικό σχετικό υλικό βρίσκεται στο Kennedy The Rise and Fall of the Great Powers, σελ. 275-333
9 Πετρόπουλος, Ν., Αναμνήσεις και Σκέψεις ενός Παλαιού Ναυτικού, τομ. Α, σελ. 61 
10 Ο.π. σελ. 70, 76-77.
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λιών που θα αντιμετώπιζαν οι μηχανοκίνη-
τες μονάδες του Ιταλικού στρατού στα θέ-
ατρα επιχειρήσεων της Ηπείρου και της
Δυτικής Μακεδονίας, θέατρα δυσμενή κλι-
ματολογικά τη δεδομένη περίοδο του
έτους, με έντονο γεωγραφικό ανάγλυφο,
και υποτυπώδες συγκοινωνιακό δίκτυο.11

Θα ήταν όμως υπερβολικό αλλά και άδι-
κο αν υποστηρίζονταν ότι ο πόλεμος χάθη-
κε για τους Ιταλούς λόγω κυρίως των δικών
τους σφαλμάτων. Αντίθετα, ο πόλεμος κερ-
δήθηκε από τους Έλληνες γιατί την ώρα
της κρίσεως οικονόμησαν τις λιγοστές τους
δυνάμεις ώστε και τον Ιταλό εισβολέα
απώθησαν και ανάγκασαν αργότερα τον
νικητή Τεύτονα να αναγνωρίσει την πολεμι-
κή τους αρετή.12 Σ’ αυτή την εθνική επιτυ-
χία η συμβολή του ελληνικού ναυτικού, πο-
λεμικού και εμπορικού, δεν ήταν αμελητέα.
Αντιθέτως, η ταχύτητα με την οποία ολο-
κληρώθηκε η επιστράτευση και η στρατηγι-
κή συγκέντρωση του ελληνικού στρατού
στα ελληνοαλβανικά σύνορα, καθώς επίσης
και ο ανεφοδιασμός του ήταν σε μεγάλο
βαθμό συνέπεια της ταχύτατης αλλά και
ασφαλούς διεκπεραίωσης πλήθους νηοπο-
μπών στο Αλβανικό και το Μακεδονικό μέ-

τωπο.13 Το γεγονός αυτό, μαζί με την συνε-
πή παρενόχληση των Ιταλικών θαλάσσιων
επικοινωνιών από μια χούφτα πεπαλαιω-
μένων και με πολλά μηχανικά προβλήματα
Ελληνικών υποβρυχίων όπως του Πρωτέα
του Κατσώνη, κ.α., οδήγησε πολλούς να
ομιλούν για ελληνικό θαύμα.14

Το θαύμα όμως αυτό δεν ήταν ικανό από
μόνο του να δώσει και την τελική νίκη. Επι-
θυμώντας αρχικά οι Γερμανοί να εκδιώξουν
τους Άγγλους από τη Μεσόγειο και αργότε-
ρα φοβούμενοι τη δημιουργία συμμαχικού
μετώπου στη Μακεδονία την ώρα που ο
κύριος όγκος των Γερμανικών στρατευμά-
των θα μάχονταν στη Ρωσία, όπως ακρι-
βώς είχε συμβεί και στον Πρώτο Παγκόσμιο
Πόλεμο, εισέβαλλαν στην Ελλάδα τον Απρί-
λιο του 1941.15 Κι αν και το ελληνικό κρά-
τος πρόσκαιρα υποδουλώθηκε, πολλές μο-
νάδες του ελληνικού πολεμικού και εμπορι-
κού ναυτικού κατέφυγαν στη Μέση Ανατο-
λή όπου και διακρίθηκαν σε νηοπομπές, αν-
θυποβρυχιακές και αμφίβιες επιχειρήσεις.
Και ήταν οι ίδιες μονάδες που ως προπο-
μποί ελευθερίας κατέπλευσαν πρώτες στο
πάτριο έδαφος τον Οκτώβριο του 1944.16

Το τέλος του Δευτέρου Παγκοσμίου Πο-

11 Η έκβαση της μάχης του Μέτσοβου είναι ενδεικτική αυτού. Stavrianos, The World since 1500, σελ.
558

12 Για την εξέλιξη των πολεμικών επιχειρήσεων μεταξύ του Οκτωβρίου του 1940 και του Ιουνίου
του 1941 βλ. Εκδοτική Αθηνών, «Ιστορία του Ελληνικού Έθνους:Νεώτερος Ελληνισμός από 1913
ως 1941», 1977, σελ. 416-454

13 Πετρόπουλος, Αναμνήσεις και Σκέψεις ενός Παλαιού Ναυτικού, τομ. Α, σελ. 107 
14 Πετρόπουλος, Ν., Αναμνήσεις και Σκέψεις ενός Παλαιού Ναυτικού, τομ. Β, σελ. 96-109. Φωκάς

Δ.Γ., Έκθεσις επί της Δράσεως του Β. Ναυτικού κατά τον Πόλεμον 1940-1944 (Ιστορική Υπηρεσία
Βασιλικού Ναυτικού: Αθήνα, 1953) τομ. Α, σελ. 101-105, 188-206, 307-321. Εκδοτική Αθηνών,
«Ιστορία του Ελληνικού Έθνους: Νεώτερος Ελληνισμός από 1913 ως 1941», σελ. 422. Μαρκέτος
Μ. Η Ελλάς στο Σταυροδρόμι (Εθνικός Κήρυξ: Νέα Υόρκη, 1943)

15 Όλο το Creveld, Hitler’s Strategy 1940-1941 περιέχει σχετικό υλικό κυρίως όμως οι σελίδες 29-30
και 84.

16 Σχετικά με τη δράση του Ελληνικού Πολεμικού Ναυτικού μεταξύ του Ιουνίου του 1941 και του
Οκτωβρίου του 1944 υπάρχει εκτενής βιβλιογραφία. Ενδεικτικά αναφέρονται τα Πετρόπουλος,
Ν., Αναμνήσεις και Σκέψεις ενός Παλαιού Ναυτικού, τομ. Γα & Γβ. Φωκάς Δ. Γ., Έκθεσις επί της
Δράσεως του Β. Ναυτικού κατά τον Πόλεμον 1940-1944 (Ιστορική Υπηρεσία Βασιλικού Ναυτικού: 
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λέμου και η απελευθέρωση της Ελλάδας
επιβεβαίωσαν για μια ακόμη φορά του πό-
σα μπορεί να επιτύχει ο Έλληνας σε περιό-
δους κρίσεων έστω και αν κατέρχεται σ’
αυτές ελλιπώς παρασκευασμένος. Παίρνο-
ντας θάρρος απ’ αυτή τη διαπίστωση αλλά
και μη επιθυμώντας την επανάληψη παρα-
λείψεων που σημειώθηκαν στην αμυντική

πολιτική της χώρας μας πριν το Δεύτερο
Παγκόσμιο Πόλεμο οφείλει ο καθένας μας
να εργάζεται για τη βέλτιστη παρασκευή
και αμυντική θωράκιση της πατρίδας. Με
στόχο όχι βέβαια την εμπλοκή αλλά μάλλον
την αποτροπή κρίσεων και απειλών κατά
του εθνικού μας χώρου.

Αθήνα, 1953) τομ. Β. Αλεξανδρής, Κ. Α., Το Ναυτικόν μας κατά την Πολεμικήν Περίοδον, 1941-
1945 (Αετός: Αθήνα, 1952). Τούμπας Ι. Ν., Εχθρός εν όψει. Αναμνήσεις του Δευτέρου Παγκοσμίου
Πολέμου (Αθήνα, 1954). Καββαδίας, Ε., Ο Ναυτικός Πόλεμος του 40 (Αθήνα, 1950). Σχετικά με τη
δράση του Ελληνικού Εμπορικού Ναυτικού κατά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο βλέπε, μεταξύ
άλλων, Μπάμπουρη, Ε. Το Ελληνικόν Εμπορικόν Ναυτικόν κατά τον τελευταίον Πόλεμον. Δράσις
και Θυσίαι (Ναυτικόν Μουσείον της Ελλάδος: Αθήνα, 1986)

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Ο Ζήσης Φωτάκης γεννήθηκε
στο Βόλο το 1973 όπου και
έζησε μέχρι το πέρας των
εγκύκλιων σπουδών του. Στη
συνέχεια φοίτησε στο Τμήμα
Ιστορίας-Αρχαιολογίας του Πα-
νεπιστημίου Αθηνών από το
οποίο και αποφοίτησε πρώτος

στο έτος του το 1995. Τις προπτυχιακές του
σπουδές διαδέχθηκαν ανώτερες σπουδές στο
Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης απ’ όπου και έλα-
βε μεταπτυχιακό τίτλο στην Οικονομική και
Κοινωνική Ιστορία της Νεότερης Ευρώπης και
διδακτορικό δίπλωμα στην Ελληνική Ναυτική
Ιστορία. Το Μάρτιο του 2003 κατατάχθηκε στο

Ελληνικό Πολεμικό Ναυτικό όπου και υπηρέτη-
σε στη Διεύθυνση Ναυτικής Εκπαίδευσης. Τόσο
κατά τη διάρκεια των σπουδών του όσο και με-
τά την αποφοίτησή του ο Δρ Φωτάκης τιμήθη-
κε με σημαντικό αριθμό υποτροφιών και βρα-
βείων στην Ελλάδα και το εξωτερικό, σημαντι-
κότερη όμως διάκρισή του αποτελεί η δημοσίευ-
ση του βιβλίου του “Greek Naval Strategy and
Policy, 1910-1919” από τον εκδοτικό οίκο
Routledge και οι ευνοϊκές βιβλιοκριτικές που αυ-
τό έλαβε σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά.
Από τον Ιούνιο του 2004 ο Δρ. Φωτάκης διδά-
σκει ποικίλα γνωστικά αντικείμενα σε ικανό
αριθμό Α.Ε.Ι και Α.Σ.Ε.Ι., κυρίως όμως Ναυτική,
Ναυτιλιακή και Ευρωπαϊκή Ιστορία.
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Η ΕΠΙΘΕΣΗ ΕΝΑΝΤΙΟΝ 
ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΟ 1940

ΟΠΩΣ ΤΗΝ ΕΙΔΑΝ ΟΙ ΙΤΑΛΟΙ

Υποναύαρχος (Μ) Σωτήριος Γεωργιάδης Π.Ν.  ε.α 
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Πολλά από τα πλέον ουσιώδη ιστορικά
γεγονότα για την σημαντική συνολική
Ελληνική δράση και αξιόλογη συμβολή στη
συμμαχική Νίκη κατά τον Β΄ ΠΠ, δεν είναι
ευρύτερα γνωστά και παραμένουν ξεχα-
σμένα. 

Δεν είναι δυστυχώς επαρκώς γνωστό,
ότι η μικρή Ελλάδα, στην οποία ο Άξονας
επιτέθηκε μετά την κατάληψη των περισ-
σοτέρων ευρωπαϊκών χωρών, έδωσε την
πρώτη συμμαχική Νίκη, αντιμετωπίζοντας
μόνη επί πεντάμηνο τις ανεπιτυχείς λυσσα-
λέες Ιταλικές επιθέσεις και στη συνέχεια
επί δίμηνο, με ανεπαρκή συμμαχική στρα-
τιωτική συμπαράσταση και τις Γερμανικές,
μέχρι την κατάληψη και της Κρήτης. Δεν
προβάλλεται αρκετά ότι η Ελλάδα αμύνθη-
κε συνολικά επί 216 ημέρες, ήτοι επί επτά-
μηνο, στην Ιταλική και Γερμανική Αυτοκρα-
τορία, ενώ για την κατάληψη της Γαλλίας ο
Άξονας χρειάστηκε μόνο 45 ημέρες, παρά
τη σημαντική στρατιωτική βοήθεια που της
εδόθη, με την εκεί παρουσία ισχυρών Αγγλι-
κών δυνάμεων, του Βελγίου 18 ημέρες, της
Ολλανδίας 5 ημέρες, ενώ η Δανία υπέκυψε
σε 12 ώρες και οι Αυστρία, Βουλγαρία, Ουγ-
γαρία, Ρουμανία και Αλβανία προσεχώρη-
σαν ή παραδόθηκαν αμαχητί. 

Παραγνωρίζεται ότι η ανωτέρω Ελληνική
7μηνη άμυνα σε δύο επιτιθέμενες Αυτοκρα-
τορίες, ήταν αποτέλεσμα κυβερνητικών
αποφάσεων που είχαν ληφθεί ήδη από το
1936 και συντόνων έκτοτε προετοιμασιών
σε όλους τους τομείς, που εξ αποτελέσμα-
τος αποδείχθηκαν επιτυχείς. Ας δούμε τι
αναφέρει η ολοκληρωθείσα το 1953
“ΕΚΘΕΣΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΡΑΣΕΩΣ ΤΟΥ Β.
ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟΝ 1940-
1944” ως προς την προετοιμασία του Πο-
λεμικού μας Ναυτικού για τον επερχόμενο
Πόλεμο. Την Έκθεση συνέταξε βάσει επισή-
μων στοιχείων, κυρίως της Ιστορικής Υπη-
ρεσίας του Ναυτικού, ο ανακληθείς ως

Αντιναύαρχος στην ενέργεια το 1951 επί
Πρωθυπουργίας Σοφοκλή Βενιζέλου για το
σκοπό αυτό και μετέπειτα Ακαδημαϊκός
Δημήτριος Γ. Φωκάς. Ο Δ. Γ. Φωκάς είχε
συμπράξει ως Αξιωματικός του Ναυτικού
με τους τότε Συνταγματάρχες Ν. Πλαστή-
ρα και Στ. Γονατά στη Στρατιωτική Επανά-
σταση του 1922, της οποίας απετέλεσε κο-
ρυφαίο στέλεχος και είχε αποστρατευθεί
το 1935 για συμμετοχή του στο αποτυχη-
μένο κίνημα του Ε. Βενιζέλου. Η Έκθεση
Φωκά βραβεύτηκε από την Ακαδημία Αθη-
νών “ως την τε αλήθειαν ομολογούσα και
την πάτριον Ιστορίαν προάγουσα.” Κατά
την εν λόγω Έκθεση, το φθινόπωρο του
1936 ο Ι. Μεταξάς παρέστη σε συνεδρίαση
του Ανωτάτου Ναυτικού Συμβουλίου στο
Γενικό Επιτελείο Ναυτικού και μεταξύ άλ-
λων δήλωσε: “Αυτό που θα σας είπω δεν
θα το ανακοινώσετε εις κανένα. Προβλέπω
πόλεμον μεταξύ του Αγγλικού και του Γερ-
μανικού συγκροτήματος. Πόλεμον πολύ
χειρότερον από τον προηγούμενον. Εις τον
πόλεμον αυτόν θα κάνω ό,τι ημπορώ δια
να μην εμπλακή η Ελλάς, αλλά τούτο δυ-
στυχώς θα είναι αδύνατον. Είναι περιττόν
να σας είπω ότι η θέσις μας εις την σύρρα-
ξιν αυτήν θα είναι παρά το πλευρόν της
Αγγλίας. Επαναλαμβάνω και πάλιν: Το τε-
λευταίον αυτό, προπαντός, να μην εξέλθη
της αιθούσης ταύτης.”

Ξεχνιέται ακόμη ότι ένα από τα σπου-
δαιότερα αποτελέσματα της εν λόγω 7μη-
νης Ελληνικής άμυνας, ήταν η σημαντική
καθυστέρηση της Γερμανικής επιθέσεως
κατά της Σοβιετικής Ενώσεως και η απα-
σχόληση στρατιωτικών δυνάμεων, με απο-
τέλεσμα, όπως τουλάχιστον και ο ίδιος ο
Χίτλερ δήλωσε σε δύο περιπτώσεις, να μη
γίνει δυνατή η κατάληψη της Μόσχας, πριν
επέλθη ο βαρύτατος Ρωσικός χειμώνας.

Όπως επίσης προκύπτει από επίσημα
ξένα ιστορικά αρχεία, η ήττα της Ιταλίας
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από την Ελλάδα, επισφράγισε τη διστακτι-
κότητα του τότε ηγέτη της Ισπανίας Στρα-
τηγού Φράνκο και του Στρατάρχη Πεταίν,
ηγέτη των εκτεταμένων μητροπολιτικών
και αποικιακών εδαφών της μη υπό Γερμα-
νική κατοχή Γαλλίας, να μην υποκύψουν
στις εντονότατες πιέσεις του Χίτλερ, που
επιζητούσε φορτικά να συμπράξουν στρα-
τιωτικά με τη Γερμανία στην κατάκτηση
της βορείου Αφρικής και μέσω αυτής της
Μέσης Ανατολής, προκειμένου να προσβά-
λει τη Ρωσία και εξ ανατολών και να κινηθεί
περαιτέρω προς ανατολάς. 

Χαρακτηριστική είναι η ακόλουθη δήλω-
ση του Βρετανού Υπουργού Εμπορικής
Ναυτιλίας Philip Noel Baker, που έκανε την
28η Οκτωβρίου 1942, στην οποία μεταξύ
άλλων τόνιζε, όπως αναφέρεται στο βιβλίο
«Η Μεσόγειος κατά τον Β΄ΠΠ - Η συμβολή
της Ελλάδος προς αποτροπή της καταλή-
ψεως της Μεσογείου υπό της Γερμανίας»
του Α. Π. Ζολώτα, εκδόσεως Ερωδιός, 2005:

«Εάν η Ελλάδα ενέδιδε στο τελεσίγραφο
τον Μουσολίνι, κανείς δεν θα είχε το δικαίω-
μα να την κατηγορήσει. Το λέγω αυτό ενώ
γνωρίζαμε τότε και γνωρίζουμε και σήμερα
ακόμη καλύτερα, τι θα σήμαινε για μας και
για τον αγώνα μας η συνθηκολόγηση αυτή.
Ο Άξονας θα είχε από τότε στη διάθεσή του
όλη την Ευρώπη για να αναπτύξει τις γραμ-
μές των συγκοινωνιών του και τα αεροπλά-
να και τα υποβρύχιά του θα κυριαρχούσαν
έκτοτε από τις ακτές της Ελλάδας σε ολό-
κληρη την Μεσόγειο. Το έργο της άμυνάς
μας στην Αίγυπτο θα γινόταν πολύ δυσκο-
λότερο. Η Συρία, το Ιράκ και η Κύπρος θα
καταλαμβάνοντο από τον Άξονα. Η Τουρ-
κία θα εκυκλούτο. Οι πετρελαιοπηγές της
εγγύς Ανατολής θα ήσαν στην διάθεσή του.
Η οπίσθια θύρα του Καυκάσου θα ανοίγετο
γι’ αυτόν. Δεν δυσκολευόμαστε να πιστέ-
ψουμε ότι θα χάναμε ολόκληρη την Μέση
Ανατολή και ίσως και αυτόν τον πόλεμο. 

Χάρις στην Ελληνική άμυνα, μας δόθηκε ο
καιρός να αποκρούσουμε αρχικά και να συ-
ντρίψουμε έπειτα την Ιταλική στρατιά που
κινήθηκε από τη Λιβύη εναντίον της Αιγύ-
πτου, να εκκαθαρίσουμε την Ερυθρά Θά-
λασσα από τα εχθρικά πλοία, να μεταφέ-
ρουμε την Αμερικανική βοήθεια προς την
Εγγύς Ανατολή και να εξουδετερώσουμε
έτσι την εχθρική απειλή εναντίον της. 

Τα αποτελέσματα της Ελληνικής άμυνας
γίνονται αισθητά ακόμη και σήμερα στους
αγώνες μας. Εάν το Στάλινγκραντ και ο
Καύκασος κρατούν σήμερα, αυτό δεν είναι
άσχετο με την Ελληνική άμυνα, από την
οποίαν επωφελούμεθα ακόμη, υστέρα από
την πάροδο δύο ολοκλήρων ετών. O κό-
σμος, πραγματικά, δεν δικαιούται να λη-
σμονήσει τα κατορθώματα των Ελλήνων
κατά την ιστορική εκείνη στιγμή».

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν
ακόμη οι απόψεις και επισημάνσεις Ιταλών
ιστορικών για την επίθεση του Μουσολίνι
κατά της Ελλάδας, που περιλαμβάνονται
σε Ελληνική απόδοση με τίτλο «Οκτώβριος
1940. Η επίθεση εναντίον της Ελλάδας,
όπως την είδαν οι Ιταλοί», που κυκλοφόρη-
σαν το 2008 οι εκδόσεις Δ. Ν. Παπαδήμα.
Από αυτή την έκδοση σταχυολογούνται τα
ακόλουθα ενδιαφέροντα και λιγότερο γνω-
στά ιστορικά στοιχεία, τα οποία συμπλη-
ρώνονται όπου απαιτείται, για να δίδεται
πληρέστερη εικόνα των πλέον σημαντικών
γεγονότων της εξεταζόμενης περιόδου.

Στην εκστρατεία κατά της Ελλάδας, οι
Ιταλοί ομολογούν ότι είχαν συνολικά 13.577
νεκρούς, 25.067 αγνοούμενους, 50.874
τραυματίες και 12.368 στρατιώτες με
κρυοπαγήματα. Εξ αυτών, 12.000 νεκροί
και τραυματίες προήλθαν από την απέλπι-
δα και άκαρπη τελευταία Ιταλική Εαρινή
Επίθεση του Μαρτίου 1941. Οι νεκροί Ιτα-
λοί αρχικά ετάφησαν στην Αλβανία, όπου
έπεσαν οι περισσότεροι. Μεταπολεμικά,
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όταν η Αλβανία βρισκόταν υπό Κομμουνι-
στικό καθεστώς, οι Ιταλικές αρχές φρόντι-
σαν για τη μεταφορά των οστών των Ιτα-
λών μαχητών από την Αλβανία στην Ιταλία. 

Οι Γερμανοί νεκροί στην Ελλάδα κατά
τον Β΄ ΠΠ, έχουν ταφεί σε δύο Γερμανικά
στρατιωτικά Νεκροταφεία, που βρίσκο-
νται στη Ραπεντόσα της Αττικής και στο
Μάλεμε της Κρήτης, τα οποία φροντίζουν
Γερμανικές οργανώσεις και αρχές. Εκεί ανα-
φέρονται τα ονόματα 15.000 περίπου Γερ-
μανών νεκρών και χαμένων στρατιωτικών.
Από αυτό γίνεται σαφές ότι οι Γερμανοί δεν
έκαναν «στρατιωτικό περίπατο» στην
Ελλάδα, έχοντας πληρώσει σοβαρότατο τί-
μημα σε νεκρούς. 

Το σύνολο των Ελλήνων νεκρών μαχη-
τών το 1940-41, ανήλθε σε περίπου
14.000, εκ των οποίων οι σχεδόν 10.000
έπεσαν στην Αλβανία μαχόμενοι κατά των
Ιταλών. Οι Έλληνες μαχητές που έπεσαν
κοντά σε Ελληνικές πόλεις στην βόρεια
Ήπειρο, όπως π.χ. την Κλεισούρα, ετάφη-
σαν στα εκεί Ελληνικά νεκροταφεία των
αντιστοίχων πόλεων. Οι λοιποί, που έχα-
σαν τη ζωή τους μαχόμενοι σε απομακρυ-
σμένες περιοχές, ετάφησαν πρόχειρα υπό
συνθήκες εκστρατείας. Μετά τον Β΄ ΠΠ οι
Ελληνικές αρχές δεν εξασφάλισαν μέχρι σή-
μερα τις πρέπουσες ταφικές τιμές στους
σχεδόν 10.000 Έλληνες μαχητές, που έπε-
σαν στην Αλβανία πολεμώντας κατά των
Ιταλών. Ορισμένα από τα νεκροταφεία
Αλβανικών πόλεων όπως π.χ. της Κορυ-
τσάς, οι οποίες μεταπολεμικά επεκτάθη-
καν, καταργήθηκαν και πάνω από αυτά
αναγέρθηκαν οικοδομήματα, ενώ νέα νε-
κροταφεία δημιουργήθηκαν έξω από αυ-
τές τις πόλεις. Οι Αλβανικές αρχές ενημέ-
ρωσαν όσους είχαν νεκρούς θαμμένους
στα παλαιά υπό κατάργηση νεκροταφεία,
να φροντίσουν για την μεταφορά των
οστών των δικών τους ανθρώπων. Όπως

διαπιστώθηκε πριν από λίγα χρόνια, που
το παράρτημα Αθηνών, της Ελληνο-Αμερι-
κανικής Οργανώσεως ΑΧΕΠΑ επισκέφτηκε
την Κορυτσά για να καταθέσει στεφάνια
στους τάφους των Ελλήνων μαχητών στο
εκεί παλαιό Ελληνικό νεκροταφείο, τα
οστά των Ελλήνων μαχητών που είχαν τα-
φεί σ’ αυτό, δεν είχαν φροντίσει οι Ελληνι-
κές αρχές να τα μεταφέρουν και τώρα βρί-
σκονται κάτω από τα κτίσματα του τμή-
ματος της πόλεως που επεκτάθηκε, πάνω
από το εν τω μεταξύ καταργηθέν εν λόγω
παλαιό νεκροταφείο. Τα οστά πολλών
Ελλήνων μαχητών που ετάφησαν σε απο-
μακρυσμένες περιοχές, με τον καιρό έρχο-
νται στην επιφάνεια και μερικά από αυτά
συγκεντρώνει η Αρχιεπισκοπή Αλβανίας
και τα φυλάσσει σε κιβώτια στις Ελληνικές
εκκλησίες. Ο Αντιπρόεδρος της Βουλής κ.
Γεώργιος Σούρλας έχει πρόσφατα γράψει
βιβλίο για την από το 1940-41 υφιστάμενη
εκκρεμότητα αποδόσεως ταφικών τιμών
στους σχεδόν 10.000 Έλληνες μαχητές,
που έπεσαν τότε στην Αλβανία, αλλά δεν
έχει ακόμη δοθεί η πρέπουσα λύση στο σο-
βαρότατο αυτό πρόβλημα, που μας εκθέ-
τει. Ας θυμηθούμε ότι στην αρχαιότητα,
στην ναυμαχία των Αργινουσών, οι Αθηναί-
οι καταδίκασαν το 406 π.Χ. τους Έλληνες
στρατηγούς σε θάνατο, διότι ασέβησαν,
επειδή δεν μάζεψαν τους νεκρούς τους
από την τρικυμισμένη θάλασσα.

Μέχρι τον Ιούνιο του 1940, ο Χίτλερ είχε
ουσιαστικά υπό τον έλεγχό του την Αυ-
στρία, Ουγγαρία, Ρουμανία και Βουλγαρία,
έχοντας επίσης στο μεταξύ καταλάβει τη
μισή Πολωνία, (την άλλη μισή κατέλαβε η
από τον Αύγουστο του 1939 σύμμαχός του,
με το Σύμφωνο Μολότοφ-Ρίμπεντροπ, Σο-
βιετική Ένωση – σε μυστικό Πρωτόκολλο
προσαρτημένο στο εν λόγω Σύμφωνο γινό-
ταν κατανομή ζωνών επιρροής χωρών της
Ευρώπης, μεταξύ Χίτλερ και Στάλιν), τη
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Νορβηγία, τη Δανία, την Ολλανδία, το Βέλ-
γιο και τη μισή Γαλλία, (η άλλη μισή υπό τον
Στρατάρχη Πεταίν, μαζί με τις αποικίες
της, ετάχθησαν με το μέρος της Γερμανίας).
Αυτές οι επιτυχίες δημιούργησαν στον Χίτ-
λερ και τον αδελφό του εν όπλοις Μουσολί-
νι την ψευδαίσθηση, ότι η Αγγλία αναγκα-
στικά θα συμβιβαζόταν με τις αξιώσεις του
Άξονα, που συνίσταντο βασικά στον έλεγ-
χο της Ευρώπης από τη Γερμανία και την
Ιταλία. Η αισιοδοξία των Χίτλερ και Μουσο-
λίνι έφθασε μέχρι του να δίνουν την αίσθη-
ση ότι ο πόλεμος τελείωσε και να συζητούν
για μερική αποστράτευση των μαχητικών
τους δυνάμεων. Ο Μουσολίνι μάλιστα διέ-
ταξε το Γενικό του Επιτελείο να αποστρα-
τεύσει περί τους 600.000 άνδρες! 

Η Αγγλία υπό τον Τσόρτσιλ, όχι μόνο δεν
υπέκυψε στις αξιώσεις του Χίτλερ, αλλά
τον Ιούλιο του 1940 καταβύθισε τις κύριες
μονάδες του Γαλλικού Στόλου, που ναυλο-
χούσαν στο βορειοαφρικανικό λιμάνι Μερς-
ελ-Κεμπίρ του Μαρόκου και υπήρχε κίνδυ-
νος να συμπράξουν με το Γερμανικό πολε-
μικό ναυτικό. Αυτό έκανε τον Χίτλερ να δια-
τάξει τον προπαρασκευαστικό βομβαρδι-
σμό της Αγγλίας από την Luftwaffe (Μάχη
της Αγγλίας Ιούλιος-Οκτώβριος 1940) και
την προετοιμασία του σχεδίου Seewolf, για
την αποβατική κατάληψη της Αγγλίας από
τη Γερμανία. Οι σκληρότατοι και εντατικό-
τατοι αεροπορικοί Γερμανικοί βομβαρδι-
σμοί της Αγγλίας δεν απέδωσαν τα αναμε-
νόμενα αποτελέσματα και ο Χίτλερ έβαλε
στο συρτάρι το σχέδιο καταλήψεως της αγ-
γλικής νήσου, ενώ αποφάσισε να κινηθεί
προς κατάληψη της Σοβιετικής ενώσεως με
το σχέδιο Barbarossa, που είχε πάντοτε κα-
τά νουν. Το τελευταίο πράγμα που ήθελε ο
Χίτλερ κατά την προετοιμασία της επιθέσε-
ως εναντίον της Σοβιετικής Ενώσεως, την
πλήρη ετοιμότητα της οποίας είχε προσ-
διορίσει για την 15 Μαΐου 1941, ήταν οιαδή-

ποτε στο μεταξύ πολεμική ανάφλεξη στα
Βαλκάνια. Η Αλβανία από τον Απρίλιο του
1939 είχε καταληφθεί αμαχητί από τον
Μουσολίνι, η Γιουγκοσλαβία ερωτοτροπού-
σε με τον Χίτλερ και προσχώρησε την 25
Μαρτίου 1941, ενώ για την Βουλγαρία δεν
υπήρχε αμφιβολία ως προς την προθυμία
της να ικανοποιήσει τα σχέδια του Χίτλερ.

Ο Μουσολίνι είχε πάντοτε βλέψεις για
τον έλεγχο των Βαλκανίων και παράλληλα
ζήλευε τους θριάμβους που είχε καταγάγει
με τον έλεγχο και την κατάληψη πολλών
ευρωπαϊκών χωρών ο Χίτλερ και ήθελε «να
τον πληρώσει με το ίδιο νόμισμα», αιφνιδιά-
ζοντάς τον με την εκ των υστέρων ενημέ-
ρωσή του, ότι η Ιταλία κατέλαβε και αυτή
την Γιουγκοσλαβία και την Ελλάδα. Τα αρχι-
κά σχέδια του Μουσολίνι για την κατάληψη
της Γιουγκοσλαβίας τα ανέτρεψε ο Χίτλερ
και η αποτυχία των Ιταλικών μυστικών
υπηρεσιών και του Υπουργείου Εξωτερι-
κών, να κινητοποιήσουν διαλυτικά τις διά-
φορες εθνικές ομάδες που συνιστούσαν
την Γιουγκοσλαβία.

Ιταλικό σχέδιο καταλήψεως της Ελλάδας
είχε εκπονηθεί αρχικά τον Αύγουστο του
1939, από τον τότε Διοικητή των Ιταλικών
στρατευμάτων στην Αλβανία Στρατηγό
Γκουτσόνι (αναθεωρήθηκε από τους διαδό-
χους του Στρατηγούς Τζελόζο και Πράσκα)
και προέβλεπε ενός έτους προετοιμασίες.
Ενεργό συμμετοχή και πρωτοβουλίες για
την σχεδιαζόμενη επίθεση κατά της Ελλά-
δας είχε αναλάβει ο Ιταλός Υπουργός Εξω-
τερικών Τσιάνο, σύζυγος της κόρης Έντα
του Μουσολίνι, τον οποίο ο τελευταίος εξε-
τέλεσε αργότερα, με την κατηγορία της
«προδοσίας του φασιστικού ιδεώδους και
του αρχηγού του», επειδή ο Τσιάνο, αντι-
λαμβανόμενος την επερχόμενη οριστική
συμμαχική νίκη και την ανάγκη συμβιβα-
σμού, ψήφισε τον Ιούλιο του 1943 στο Με-
γάλο Φασιστικό Συμβούλιο, την αποπομπή
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του Μουσολίνι. Στα προπαρασκευαστικά
στάδια για την κατάληψη της Ελλάδας, ο
Τσιάνο προσεταιρίστηκε Αλβανούς, που
επιζητούσαν ως αντάλλαγμα την Τσαμου-
ρία και τα Γιάννενα. Παράλληλα επεδίωξε
να χρηματίσει Έλληνες που μπορούσαν να
επηρεάσουν τα Ελληνικά πράγματα, προ-
κειμένου να μην εγερθούν αντιρρήσεις και
αντιδράσεις στην αμαχητί πραγματοποίη-
ση των Ιταλικών σχεδίων σε βάρος της
Ελλάδας. Έγιναν επίσης Ιταλικές προσπά-
θειες για να εκδηλωθεί Ελληνικό πραξικό-
πημα, που θα έφερνε στην εξουσία πρό-
σωπα ευνοϊκά διακείμενα στην φασιστική
κυβέρνηση του Μουσολίνι, όπως ο Στρατη-
γός Κωνσταντίνος Πλατής, δεδομένου ότι η
Κυβέρνηση Ιωάννη Μεταξά, δεν είχε καμία
πρόθεση να μετατρέψει την Ελλάδα σε κρά-
τος υποτελές της Ιταλίας, όπως τόνιζαν με
έμφαση προς τον Τσιάνο και το Ιταλικό Γε-
νικό Επιτελείο, ο Ιταλός Πρεσβευτής στην
Αθήνα Γκράτσι και ο Στρατιωτικός ακόλου-
θος Συνταγματάρχης Μοντίνι.

Τον Αύγουστο του 1940, δύο περιστατι-
κά επιδείνωσαν τις τεταμένες Ιταλο-Ελληνι-
κές σχέσεις. Στις 11 Αυγούστου σφαγιά-
στηκε ο Αλβανός Νταούτ Χότσα και οι Ιτα-
λοί απέδωσαν την δολοφονία σε Έλληνες.
Όπως όμως επισημαίνουν οι Ιταλοί συγ-
γραφείς στο προαναφερόμενο βιβλίο «Επί-
θεση εναντίον της Ελλάδας», στην πραγμα-
τικότητα ο Χότσα ήταν ένας επικίνδυνος
εγκληματίας, με πολλές προηγούμενες κα-
ταδίκες, που δολοφονήθηκε από δύο συ-
μπατριώτες του, για να εισπράξουν το πο-
σό με το οποίο τον είχε επικηρύξει η Ελληνι-
κή Αστυνομία. Στις 15 Αυγούστου επακο-
λούθησε ο τορπιλισμός και η καταβύθιση
το Ελληνικού πολεμικού πλοίου ΕΛΛΗ, που
λάμβανε μέρος στις θρησκευτικές τελετές
της Παναγίας στο λιμάνι της Τήνου. Ακόμη
και ο τότε Υπουργός Εξωτερικών της Ιτα-
λίας Τσιάνο, όπως κατέγραψε στο προσω-

πικό του ημερολόγιο, που δημοσιοποιήθηκε
μετά τον θάνατό του, δεν ήξερε ποίος και
γιατί διέταξε τον εν λόγω τορπιλισμό, ση-
μειώνοντας πάντως ότι: «Για μένα πίσω
του βρίσκεται η υπερβολή του Ντε Βέκι (Δι-
οικητού του Αιγαίου και μέλους του Φασι-
στικού Συμβουλίου). Στο πλαίσιο αυτών
των Ελληνο-Ιταλικών εντάσεων ο Μουσολί-
νι διέταξε και πάλι το Γενικό του Επιτελείο
να επανεξετάσει το σχέδιο επιθέσεως κατά
της Ελλάδας, με την ονομασία “Emergenza
G” ή “Esigenza G”, ορίζοντας ως ημερομη-
νία εκδηλώσεως της επιθέσεως αρχικά την
1 Σεπτεμβρίου και ακολούθως την 20 Σε-
πτεμβρίου 1940. Υπό την συνεχή όμως πίε-
ση του Χίτλερ, να αποφευχθεί αναταραχή
στα Βαλκάνια, ο Μουσολίνι αναγκάστηκε
να αναστείλει τα στρατιωτικά του σχέδια
εναντίον της Ελλάδας, συνεχίζοντας όμως
τις δολοπλοκίες του για εξαγορά προσωπι-
κοτήτων μέσα στην Ελλάδα και διενέργεια
πραξικοπήματος, για την βίαιη ανατροπή
της κυβερνήσεως του Ιωάννη Μεταξά.

Παρά τις αντιρρήσεις του Χίτλερ, η εμ-
μονή του Μουσολίνι για αιφνιδιαστική κα-
τάληψη της Ελλάδας δεν τον εγκατέλειπε,
παρά το ότι και κατά την συνάντηση Χίτ-
λερ-Μουσολίνι στο Μπρένερ στις 4 Οκτω-
βρίου 1940, ο Χίτλερ και πάλι παρότρυνε
τον Μουσολίνι να παραιτηθεί των περεταί-
ρω βλέψεών του στα Βαλκάνια, όπου ήδη
κατείχε την Αλβανία από το 1939. Εν τού-
τοις, στις 15 Οκτωβρίου 1940 ο Μουσολίνι
συνεκάλεσε στο Παλάτσο Βενέτσια Πολε-
μικό Συμβούλιο σε πολύ στενό κύκλο και
παρά τις έντονες αντιρρήσεις του Αρχηγού
του Γενικού Επιτελείου Στρατάρχη Μπα-
ντόλιο, ο οποίος απείλησε να παραιτηθεί,
αποφάσισε την εισβολή στην Ελλάδα από
την Αλβανία στις 26 Οκτωβρίου 1940, ενώ
ευρίσκετο σε εξέλιξη η αποστράτευση,
που είχε προηγουμένως διατάξει, μονάδων
των Ιταλικών Ενόπλων Δυνάμεων. Στις
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αντιρρήσεις των Αρχηγών των Γενικών
Επιτελείων Στρατού-Ναυτικού-Αεροπο-
ρίας, κυρίως λόγω μη ικανοποιητικής προ-
ετοιμασίας και ανεπαρκείας δυνάμεων, ο
Μουσολίνι παρέμεινε ανένδοτος, παραχω-
ρώντας μόνο διήμερη αναβολή της επιθέ-
σεως κατά της Ελλάδας μέχρι την 28η
Οκτωβρίου, επέτειο της επικρατήσεως
στην Ιταλική πολιτική σκηνή του Φασιστι-
κού Κόμματος με την αμφιλεγόμενη «Πο-
ρεία προς τη Ρώμη» το 1922.

Η σφοδρότατη Ιταλική επίθεση κατά της
Ελλάδας εκδηλώθηκε ως γνωστόν τα χαρά-
ματα της 28ης Οκτωβρίου 1940 από το
Αλβανικό έδαφος σε μέτωπο πλάτους 250
χιλιομέτρων και τις πρώτες τέσσερες ημέ-
ρες τα ιταλικά στρατεύματα προέλασαν μέ-
σα σε Ελληνικά εδάφη. Στους επιτιθέμενους
περιλαμβάνοντο και Αλβανικές στρατιωτι-
κές μονάδες. Η Ελλάδα σε όλο το προηγού-
μενο διάστημα, αποφεύγοντας μεθοδικά να
δώσει αφορμές, είχε ενισχύσει με κάθε δια-
κριτικότητα τις μονάδες προκαλύψεως και
σε γενική επιστράτευση προχώρησε μόνο
από την 28 Οκτωβρίου και μετά. Χάρις στα
υπάρχοντα σχέδια και το επικρατήσαν
πνεύμα εκ μέρους των Ελλήνων, η επιστρά-
τευση πραγματοποιήθηκε σε χρόνο ρεκόρ
με πλήρη επιτυχία, ούτως ώστε η Ελληνική
αντεπίθεση να μπορέσει να πραγματοποιη-
θεί συντομότατα από 1ης Νοεμβρίου, με
αποτέλεσμα η πρωτοβουλία να περιέλθει
στις Ελληνικές ένοπλες δυνάμεις, οι οποίες
σε σύντομο διάστημα απώθησαν και κατα-
δίωξαν τις Ιταλικές μέσα στην Αλβανία. Οι
Ιταλικές στρατιωτικές ενέργειες κατά των
Ελληνικών δυνάμεων συνεχίστηκαν με πεί-
σμα επί πεντάμηνο, χωρίς να μπορέσουν να
κάμψουν τους Έλληνες. Η τελευταία εκτε-
ταμένη και σύντονη Ιταλική επιθετική ενέρ-
γεια για την ανάκτηση της στρατιωτικής
πρωτοβουλίας εκδηλώθηκε τον Μάρτιο του
1941, με την μεγάλη Ιταλική Εαρινή Επίθεση

(PRIMAVERA), την συστηματική και επίπονη
προετοιμασία της οποίας επιμελήθηκε προ-
σωπικά ο Μουσολίνι, ο οποίος για το σκοπό
αυτό πήγε στην Αλβανία. Η εν λόγω επίθε-
ση απέτυχε πλήρως, στοίχισε στους Ιτα-
λούς περί τους 8.000 νεκρούς και ο Μουσο-
λίνι επέστρεψε ηττημένος στη Ρώμη. 

Βλέποντας ο Χίτλερ την παταγώδη απο-
τυχία του Μουσολίνι να καταλάβει την
Ελλάδα και τις δυσμενέστατες επιπτώσεις
στα δικά του σχέδια και την προετοιμασία
της Γερμανικής εκστρατείας κατά της Ρω-
σίας, επεχείρησε ανεπιτυχώς επανειλημμέ-
να και μεθοδικά, να δελεάσει την Ελλάδα
στο να αποδεχθεί επωφελείς για την Πα-
τρίδα μας προτάσεις Ειρήνης προς την Ιτα-
λία, με τη διαμεσολάβηση της Γερμανίας
και, μεταξύ άλλων, να διατηρήσει η Ελλάδα
τα εδάφη στην Βόρεια Ήπειρο, τα οποία ο
Ελληνικός Στρατός είχε μέχρι τότε καταλά-
βει, καταδιώκοντας τους επιτεθέντες Ιτα-
λούς. Λεπτομέρειες και ξένο κυρίως αρχεια-
κό ιστορικό υλικό επί των εν λόγω προσπα-
θειών του Χίτλερ, πριν εξαναγκασθεί να
προστρέξει στρατιωτικά στη βοήθεια του
Μουσολίνι, επιτιθέμενος και αυτός κατά
της Ελλάδας με τις πλέον επίλεκτες μονά-
δες που διέθετε, περιλαμβάνονται στο βι-
βλίο του Α. Π. Ζολώτα «Γερμανικαί Προτά-
σεις Ειρήνης Διαρκούντος του Β΄ ΠΠ – Η
προσπάθεια της Γερμανίας προς τερματι-
σμό του Ελληνο-Ιταλικού πολέμου», εκδόσε-
ως Ερωδιός, 2005.

Από εκεί και μετά παρενέβη στρατιωτι-
κά και η Γερμανία με τις επίλεκτες ένοπλες
δυνάμεις της για την κατάληψη της Ελλά-
δας. Η Γερμανική επίθεση πραγματοποιή-
θηκε στις 6 Απριλίου και η κατάληψη της
Ελλάδας, συμπεριλαμβανομένης και της
Κρήτης, έλαβε χώρα μέχρι τέλους Μαΐου
1941. Τι έκανε το Χίτλερ να διατάξει την
Γερμανική επίθεση κατά της Ελλάδας και τι
του κόστισε αυτή η απόφαση; Τρεις ήταν
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οι βασικές αιτίες, που κορυφώθηκαν στα
τέλη Μαρτίου 1941 και οδήγησαν στην
ταυτόχρονη Γερμανική εκστρατεία κατά
της Ελλάδας και Γιουγκοσλαβίας, στις αρ-
χές Απριλίου του 1941:
1) Είχε αποτύχει και η τελευταία μεγάλη

Ιταλική ανοιξιάτικη Επίθεση “Primavera
του Μαρτίου 1941.

2) Είχαν αρχίσει από το πρώτο δεκαήμερο
του Μαρτίου 1941 να αποβιβάζονται
στην Ελλάδα κατά πανηγυρικό τρόπο μι-
κρές Βρετανικές στρατιωτικές δυνάμεις,
που δεν επαρκούσαν για να συμβάλλουν
αποτελεσματικά στην Ελληνική άμυνα
και γι’ αυτό τις είχε αρνηθεί όσο ζούσε ο
Πρωθυπουργός Ι. Μεταξάς. Αυτές οι δυ-
νάμεις απέβλεπαν κυρίως στο να τονώ-
σουν το ηθικό της Γιουγκοσλαβίας και
Τουρκίας, στην προσπάθεια να μην συ-
νταχθούν με τη Γερμανία. Η εμφάνισή
τους σε Ελληνικό έδαφος, προκάλεσε
φυσικά τον Χίτλερ.

3) Η Γιουγκοσλαβία, που αρχικά προσχώ-
ρησε στον Άξονα στις 25 Μαρτίου 1941,
δύο ημέρες αργότερα μεταπήδησε στο
Συμμαχικό στρατόπεδο. 
Η Ελληνική 7μηνη συνολικά άμυνα κατά

του Άξονα, επέφερε επίσης καθυστέρηση 5
εβδομάδων στην επίθεση του Χίτλερ ενα-
ντίον της Σοβιετικής Ενώσεως, ενώ παραλ-
λήλως η Βαλκανική εκστρατεία της Γερμα-
νίας απασχόλησε το ένα τρίτο των στρα-
τευμάτων, των πολεμικών αεροπλάνων και
των αρμάτων μάχης που συγκέντρωνε ο
Χίτλερ, για να επιτεθεί στη Ρωσία. Η επτά-
μηνη Μάχη της Ελλάδας, όπως αναγνώρι-
σαν και ξένοι πρωταγωνιστές της περιό-
δου, συνέβαλε ουσιαστικά στη συμμαχική
Νίκη κατά τον Β΄ ΠΠ. Αυτή τη πραγματικό-
τητα μερικοί εχθροί και φίλοι έχουν κατά
καιρούς αβάσιμα αμφισβητήσει.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Γεννήθηκε στην Καλαμάτα το 1932. Εισήχθη στη
ΣΝΔ ως Μηχανικός το 1950. Επελέγη το 1955
και μετεκπαιδεύτηκε ως Ναυπηγός στο Royal
Naval College Greenwich της Αγγλίας μέχρι το
1959. Επελέγη το 1964 για 6μηνη ενημέρωση
στις ΗΠΑ επί τεχνικών θεμάτων όλων των Επι-
στασιών Γενικής επισκευής Υ/Β Αμερικανικού
τύπου, όμοιου προς τα Υ/Β ΠΟΣΕΙΔΩΝ και
ΑΜΦΙΤΡΙΤΗ. Υπηρέτησε από το 1967 στο ΓΕΝ
ως Τμηματάρχης ναυτικών κατασκευών και πή-
ρε μέρος στην κατάρτιση της πρώτης από τον
Β΄ ΠΠ συμβάσεως κατασκευής στο εξωτερικό
πολεμικών πλοίων του Π.Ν., ήτοι 4 ΤΠΚ/Β τύ-
που Combattante II και ακολούθως της παραγ-
γελίας και μετέπειτα Εποπτείας κατά την πρώ-
τη διετία της ναυπηγήσεως των 4 πρώτων Υ/Β
της επιτυχούς σειράς 209, με την οποία εφοδιά-
στηκε αρχικά το Π.Ν. και μετέπειτα περισσότε-

ρα από 20 ξένα Ναυτικά. Διετέλεσε στο ΝΚ
1971-1973 Τμηματάρχης Σχεδιάσεως και Προ-
γραμματισμού. Υπηρέτησε στη Διεύθυνση Εξο-
πλισμών ΓΕΝ (ΔΕ/ΓΕΝ) 1974-1978 ως υπεύθυ-
νος Πλοίων Επιφανείας και στο διάστημα αυτό
διεκπεραίωσε επιτυχώς σε επίπεδο ΔΕ/ΓΕΝ τον
πρώτο στην Ελλάδα εκτεταμένο εκσυγχρονισμό
γνωστό ως «ΗΕΝΔΕΡ», των κυρίων οπλικών συ-
στημάτων 4 Αμερικανικής κατασκευής Α/Τ τύ-
που FRAM. Διετέλεσε Διοικητής Κ/Ε «ΚΑΝΕΛΛΟ-
ΠΟΥΛΟΣ» 1979-1980 και Τεχνικός Διευθυντής
ΝΚ το 1981. Το 1982-1983 υπηρέτησε ως Διευ-
θυντής Εξοπλισμών ΓΕΝ, υπεύθυνος για την
αποπεράτωση και παραλαβή των 2 πρώτων
Ολλανδικής κατασκευής Φ/Γ ΕΛΛΗ και ΛΗΜ-
ΝΟΣ. Το 1984-1985 διετέλεσε Γενικός Επιθεω-
ρητής Ναυτικού. Είναι Μέλος της Εταιρείας Με-
λέτης Ελληνικής Ιστορίας.
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Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ
ΣΤΟΛΟΣ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ
ΣΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΑΜΥΝΑ

Δοκίμιο

MEPOΣ B

Υποπλοίαρχος I. Δελής Λ.Σ.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ «Β» –
ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΡΑΤΟΥΣ– ΕΦΟΠΛΙΣΤΙΚΟΥ

ΚΟΣΜΟΥ

ΓΕΝΙΚΑ

Κομβικό σημείο στην πορεία της Ελληνι-
κής εμπορικής ναυτιλίας ήταν το τέλος του
Β΄ΠΠ που αποτέλεσε τεράστια οικονομική
καταστροφή για τους Έλληνες πλοιοκτήτες
και οι ατυχείς χειρισμοί του Ελληνικού Κρά-
τους σε σχέση με τις ασφαλιστικές αποζη-
μιώσεις10 για τον αποδεκατισμό του στόλου
τους, που ήταν δεσμευμένες από τις βρετα-
νικές τράπεζες (τη λύση βέβαια την έδωσαν
τα βρετανικά δικαστήρια που δικαίωσαν
τους εφοπλιστές11), την κοινωνική πολιτική
που προσπαθούσε να επιβάλει το κράτος
που σε συνδυασμό με τις ταραχές που ξέ-
σπασαν στα πληρώματα12, είχε ως αποτέ-
λεσμα τη φυγή πολλών ελληνόκτητων πλοί-
ων προς ξένα νηολόγια και «σημαίες ευκαι-
ρίας».Κατά τη διάρκεια των δεκαετιών ‘40
και ‘50, ο στόλος των σημαιών «ευκαιρίας»
ανήκε σχεδόν αποκλειστικά σε Αμερικανούς
και Έλληνες. Η χρήση των σημαιών αυτών
σε συνδυασμό με την εξαιρετικά φθηνή αγο-
ρά μεγάλου αριθμού φορτηγών πλοίων ναυ-
πηγημένων κατά τη διάρκεια του πολέμου
και την επιθετική είσοδο των Ελλήνων επι-

χειρηματιών στην αγορά των δεξαμενόπλοι-
ων έδωσε τεραστία ώθηση στον ελληνόκτη-
το στόλο των δυο αυτών δεκαετιών. 

Οι δεκαετίες του ‘40 και του ‘50 χαρα-
κτηρίστηκαν επίσης και από τη μαζική
απομάκρυνση των κεντρικών γραφείων
των ναυτιλιακών επιχειρήσεων από τον
παραδοσιακό χώρο της ανατολικής Μεσο-
γείου και την εγκατάστασή τους στο Λονδί-
νο και στη Νέα Yόρκη με άμεση συνέπεια τη
δημιουργία σημαντικών προβλημάτων στις
ήδη τεταμένες σχέσεις μεταξύ εφοπλιστών
και ελληνικού κράτους. 

Το Ελληνικό Κράτος, αντιλαμβανόμενο
τις ιδιαιτερότητες της ελληνικής ναυτιλίας
αλλάζει ρότα και νομικό πλαίσιο τη δεκαε-
τία του ’50 και αποφασίζει να προσελκύσει
και να δελεάσει τους Έλληνες εφοπλι-
στές13. Η ελληνική σημαία ακολουθεί την
ίδια κατεύθυνση. Οι σημαίες «ευκαιρίας»
που «σάρωναν» κατά τις δεκαετίες ‘40 και
‘50, αρχίζουν να αντικαθίστανται από την
ελληνική, τις δεκαετίες του ’60 και ’70. Το
’80 είναι δεκαετία κρίσεων και αναπροσαρ-
μογών, την οποία όμως οι Έλληνες αντιμε-
τώπισαν καλύτερα συγκριτικά με τα περισ-
σότερα ναυτιλιακά έθνη και κατόρθωσαν
να αναπτυχθούν εκ νέου, με τα γνωστά
μας σήμερα θεαματικά αποτελέσματα.

10 Η Ελληνική Κυβέρνηση προσπάθησε να ιδιοποιηθεί τα κέρδη από τις πολεμικές αποζημιώσεις.
11 Πρόκειται για την υπόθεση του εφοπλιστή Α. Βεργωτή κατά την οποία το Δημόσιο υπέστη τα-

πεινωτική ήττα.
12 Με τον πόλεμο τα ελληνικά ναυτεργατικά σωματεία βρήκαν την ευκαιρία να εκμεταλλευτούν τις

αδυναμίες του εφοπλισμού και επήλθε αναρχία μεταξύ των πληρωμάτων. Έτσι το 1943 οι Ένω-
ση Ελλήνων Εφοπλιστών (ΕΕΕ) ενέδωσε στις οικονομικές απατήσεις των πληρωμάτων, ανεβάζο-
ντας το ναυτεργατικό κόστος στα υψηλότερα επίπεδα παγκοσμίως. 

13 Το 1951 ψηφίστηκε Νόμος που καθόριζε την φορολογία των ναυτιλιακών εταιρειών με βάση τα
ακαθάριστα κέρδη των πλοίων (Νομοθετικό Διάταγμα 1880/1951). Το μεγάλο όμως βήμα έγινε λί-
γο αργότερα, με το Νομοθετικό Διάταγμα 2687/53 «περί επενδύσεων και εισαγωγής κεφαλαίου
εκ του εξωτερικού» που εγγυόντανε στους Έλληνες εφοπλιστές τη δυνατότητα επαναγωγής του
συναλλάγματος που έφερναν στη χώρα μαζί με τους τόκους. Το άρθρο 13 του ανωτέρω διατάγ-
ματος χαρακτήριζε τα πλοία άνω των 1500 gt υπό ελληνική σημαία ως «ξένο κεφάλαιο».
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ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ
ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ
ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

Ποιοι είναι όμως οι παράγοντες που συ-
νέβαλαν και συμβάλλουν στη δημιουργία
αυτού του σύγχρονου θαύματος για την ελ-
ληνική πραγματικότητα; 

Από παλαιότερα αναφέρονταν ότι η
ανάπτυξη της ελληνικής ναυτιλίας οφείλε-
ται στην αγαστή συνεργασία μεταξύ των
τριών παραγόντων που συνθέτουν το τρί-
πτυχο της ναυτιλίας, δηλαδή, εφοπλισμού,
ναυτεργασίας και κράτους. Αυτό κανείς δεν
μπορεί να το αμφισβητήσει. Ποιος είναι
όμως ο ρόλος και η συμβολή του κάθε φο-
ρέα στη δημιουργία αυτού του θαύματος; 

ΕΦΟΠΛΙΣΜΟΣ

Ο Έλληνας εφοπλιστής έχει αποδειχθεί
ότι είναι ένας διορατικός επιχειρηματίας, που
παρά την έλλειψη όγκου εθνικών μεταφορών
και χωρίς εθνική χρηματοδότηση, αλλά με
έντονα τα στοιχεία της ευελιξίας και προσαρ-
μοστικότητας στις απρόβλεπτες αλλαγές και
τους περιορισμούς που του επιφυλάσσει ένα
έντονα ανταγωνιστικό διεθνές περιβάλλον,
έχει κερδίσει την εμπιστοσύνη των συνεργα-
τών του, όπως τράπεζες, φορτωτές, ασφα-
λιστές και όλων όσων εμπλέκονται στην αλυ-
σίδα των μεταφορών. Δεν είναι τυχαίο ότι η
σημερινή εντυπωσιακή επενδυτική δραστη-
ριότητα του εφοπλισμού υποστηρίζεται από
το διεθνές τραπεζικό σύστημα. 

Αυτά λοιπόν τα στοιχεία που συγκε-
ντρώνει ο Έλληνας ναυτιλιακός επιχειρημα-
τίας βοήθησαν ώστε η ναυτιλία μας να ξε-
περνά με τις κατά το δυνατόν λιγότερες
απώλειες τις κατά καιρούς εκδηλωμένες
κρίσεις, λόγω της κυκλικής διακυμάνσεως
των ναύλων και να διατηρήσει τη δεσπό-

ζουσα θέση της ανάμεσα στις μεγάλες ναυ-
τιλιακές δυνάμεις του κόσμου. 

ΝΑΥΤΕΡΓΑΣΙΑ

Ο εφοπλισμός όμως μόνος του δεν θα
μπορούσε να επιτύχει αυτό το θαύμα εάν
δεν είχε την απόλυτη συμπαράσταση της
ναυτεργασίας, τους Έλληνες ναυτικούς,
αυτούς τους αφανείς ήρωες των θαλασ-
σών, που με τη ναυτοσύνη τους, την επαγ-
γελματικότητα και ευσυνειδησία τους,
επανδρώνουν τα πλοία και κάτω από αντί-
ξοες συνθήκες τα ταξιδεύουν με ασφάλεια
σε όλες τις περιοχές του πλανήτη. Αυτό
όμως που πρέπει να επισημανθεί και που
σαν παράγοντας συνέβαλε στη δημιουργία
της μεγάλης ελληνικής ναυτιλίας, είναι η ερ-
γασιακή ειρήνη14 και η άριστη σχέση μετα-
ξύ των κοινωνικών εταίρων της ναυτιλίας.
Συνεπώς, ο ρόλος του Έλληνα Ναυτικού εί-
ναι μεγάλος. Ενός ναυτικού που έχει επι-
φορτιστεί με νέα καθήκοντα και υποχρεώ-
σεις, που πέραν του ότι θα πρέπει να είναι
πλήρως εξοικειωμένος με τις σύγχρονες τε-
χνολογικές και μηχανολογικές εξελίξεις που
διαθέτουν τα σημερινά μεγαθήρια των θα-
λασσών, είναι υπεύθυνος με σωρεία άλλων
καθηκόντων σύμφωνα με απαιτήσεις νέων
Διεθνών Συμβάσεων του Διεθνούς Ναυτι-
λιακού Οργανισμού (ΙΜΟ) ή και Κανονι-
σμών της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Συνεπώς,
η αναβάθμιση της ναυτικής εκπαιδεύσεως
αναγάγεται σε πρωταρχικό στόχο της ναυ-
τιλίας και ναυτιλιακής πολιτικής, παράλλη-
λα με τον άλλο βασικό στόχο, αυτόν της
προσέλκυσης νέων στο ναυτικό επάγγελ-
μα, δεδομένου ότι ο αριθμός των Ελλήνων
ναυτικών έχει μειωθεί κατά τα τελευταία
έτη και υπολογίζεται σήμερα στους 25.000.

14 Το 1951 η Πανελλήνια Ναυτική Ομοσπονδία (ΠΝΟ) με την ΕΕΕ συμφώνησαν και συνυπέγραψαν
την πρώτη Συλλογική Σύμβαση Εργασίας (ΣΣΕ), αποκαθιστώντας την εργασιακή ειρήνη στα ελ-
ληνικά πλοία.
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ΚΡΑΤΟΣ

Λαμβάνοντας υπ’ όψιν ότι η χώρα μας
δε διαθέτει εθνικά φορτία, το Ελληνικό Κρά-
τος έπρεπε να υιοθετήσει μία ναυτιλιακή
πολιτική που θα εγγυούνταν και θα εξα-
σφάλιζε την άνευ διακρίσεων ανεμπόδιστη
πρόσβαση του ελληνικού πλοίου στην διε-
θνή αγορά φορτίων, υπό καθεστώς ελεύθε-
ρου και θεμιτού ανταγωνισμού. Η πολιτική
αυτή πράγματι ασκήθηκε σταθερά κατά τα
τελευταία πενήντα χρόνια και η χώρα μας
σε συνεργασία με άλλες χώρες (κυρίως του
Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και
Ανάπτυξης - ΟΟΣΑ) που και αυτές πρε-
σβεύουν τις ίδιες φιλελεύθερες αρχές, μπό-
ρεσε σταδιακά να προσφέρει στη ναυτιλία
της αυτό το ελεύθερο ανταγωνιστικό περι-
βάλλον στις διεθνείς θαλάσσιες μεταφορές
με πολιτικές δεσμεύσεις σε επίπεδο ΟΟΣΑ,
αλλά και με νομικές δεσμεύσεις, μέσω Κανο-
νισμών της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. 

ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Σήμερα η ναυτιλία, ως παγκόσμια βιομη-
χανία υπηρεσιών, είναι συγκριτικά περισ-
σότερο απελευθερωμένη από άλλους το-
μείς υπηρεσιών. Παράλληλα, στον εσωτερι-
κό χώρο, το κράτος δημιούργησε ένα στα-
θερό θεσμικό πλαίσιο για τη ναυτιλία, που
εξασφαλίζει την βεβαιότητα των βασικών
κανόνων υπό τους οποίους διέπονται οι
επενδύσεις στον τομέα. Ήδη από το 1953
με το Νόμο 2687/53, που έχει συνταγματι-
κή κατοχύρωση15, καθιέρωσε τους όρους
υπό τους οποίους ξένα κεφάλαια που ανή-
κουν σε Έλληνες και εισάγονται στην χώρα
υπό μορφή πλοίου, θα μπορούσαν να νηο-
λογηθούν υπό ελληνική σημαία. Το νομοθέ-
τημα αυτό και οι εγκριτικές πράξεις όπως
έχουν συμπληρωθεί και ισχύουν σήμερα,

αποτελούν τον ακρογωνιαίο λίθο της ναυ-
τιλιακής πολιτικής και τον αποφασιστικό
παράγοντα για την ανάπτυξη της υπό ελ-
ληνική σημαία ναυτιλίας. Το θεσμικό αυτό
πλαίσιο συμπληρώθηκε λίγο αργότερα με
το Νόμο 27/75 περί φορολογίας πλοίων,
που έχει επίσης συνταγματική κατοχύρω-
ση, καθώς επίσης και με το Νόμο 959/79
που προβλέπει την σύσταση ευέλικτων
ναυτιλιακών εταιρικών σχημάτων για τη
διαχείριση των ελληνικών πλοίων.

Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΥΕΝΑΝΠ ΚΑΙ 
ΤΟΥ Λ.Σ.

Η συμβολή όμως του κράτους προς τη
ναυτιλία εκδηλώνεται και μέσω ενός άλλου
σημαντικού παράγοντα, αυτού του Διοικη-
τικού φορέα της ναυτιλίας. Η διορατικότη-
τα του Ελευθερίου Βενιζέλου οδήγησε στη
δημιουργία ενός ανεξάρτητου φορέα της
διοικήσεως, ο οποίος υπό τη σημερινή του
μορφή, δηλαδή το YENΑΝΠ, είναι επιφορτι-
σμένος με την παρακολούθηση των θεμά-
των της ναυτιλίας και τη χάραξη και εφαρ-
μογή των αναγκαίων μέτρων πολιτικής για
την περαιτέρω ανάπτυξή της. To YENΑΝΠ
και οι άνθρωποι που το στελεχώνουν, που
είναι στην συντριπτική τους πλειοψηφία το
προσωπικό του Λιμενικού Σώματος, έχουν
αποφασιστικό ρόλο στα δρώμενα της ναυ-
τιλίας και λίγοι γνωρίζουν τη συνεχή και επί
24ώρου βάσεως συνδρομή προς το πλοίο
και το ναυτικό, προς επίλυση των πολλών
και ποικίλων προβλημάτων που αντιμετω-
πίζουν ανά τον κόσμο. 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ
ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

Ο σύγχρονος εμπορικός στόλος των
Ελλήνων βασίστηκε αρχικά σε εμπορικά και

15 Ο συγκεκριμένος Νόμος έχει αυξημένη τυπική Ισχύ και δε δύναται να καταργηθεί με Νόμο.
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ναυτιλιακά δίκτυα, που εδραιώθηκαν στη
Μεσόγειο και στη βόρεια Ευρώπη μετά το
1830 και μετεξελίχθηκε αργότερα σε στόλο
ελεύθερων φορτηγών πλοίων (Tramps16),
που εκτελούσε μεταφορές για λογαριασμό
τρίτων χωρών μεταφέροντας χύδην φθηνά
φορτία, ανταποκρινόμενος, μ’ αυτόν τον
τρόπο, στη ζήτηση για θαλάσσιες μεταφο-
ρές μιας όλο και περισσότερο ενιαίας διε-
θνούς οικονομίας. Οι εφοπλιστές είναι εκεί-
νοι που έστησαν αυτό το διεθνές ναυτιλια-
κό δίκτυο των Ελλήνων -το οποίο, παρ’
όλες τις βάσεις και προσβάσεις στα κύρια
ναυτεμπορικά κέντρα του εξωτερικού, δια-
τήρησε την Ελλάδα ως το καίριο κομβικό
σημείο των δραστηριοτήτων του- και εξα-
σφάλισαν διαρκή ροή κεφαλαίου στον ελλη-
νικό χώρο από το 18ο  αιώνα έως τα τέλη
του 20ου.

Είναι λογικό λοιπόν, τον 21ο αιώνα,  στην
εποχή της παγκοσμιοποίησης, στην κορύ-
φωση της γενιάς των μάνατζερ και του δια-
χωρισμού ιδιοκτησίας και διοίκησης, οι ελ-
ληνικές ναυτιλιακές επιχειρήσεις να είναι
ακόμα στελεχωμένες πάνω σε οικογενειακά
πρότυπα και να εξακολουθούν να λειτουρ-
γούν μέσω των κλειστών επιχειρηματικών
υπερεθνικών ναυτιλιακών δικτύων, που
χαρακτηρίζονται ως «ελληνικά» και λει-
τουργούν με τρόπο παρόμοιο μ’ εκείνον
που λειτουργούσαν τουλάχιστον εκατόν
πενήντα χρόνια πριν βασισμένες σε δια-
προσωπικές σχέσεις.

Τα δίκτυα μας παρέχουν ένα εναλλακτι-
κό νοηματικό εργαλείο για να αντιληφθού-
με την εμμονή παραδοσιακών μορφών ορ-
γάνωσης επιχειρήσεων σε ορισμένους οικο-
νομικούς κλάδους όπως είναι η ποντοπό-
ρος ναυτιλία ελεύθερων φορτηγών πλοίων.

Έτσι, στον πυρήνα των δικτύων δύνανται
να υπάρχουν σχέσεις εμπιστοσύνης. Και οι
σχέσεις εμπιστοσύνης συντελούν στο σχη-
ματισμό ενός ανεπίσημου θεσμικού πλαισί-
ου που συντείνει στην ελαχιστοποίηση του
επιχειρηματικού ρίσκου και στη μείωση του
κόστους συναλλαγών. 

Ως προς τη δομή της, η ελληνική ναυτι-
λία στην συντριπτική της πλειοψηφία
(90% περίπου) αποτελείται από φορτηγά
πλοία που δραστηριοποιούνται στις διε-
θνείς μεταφορές ξηρών και υγρών χύδην
φορτίων, από τα οποία τα πιο σημαντικά,
ως προς τις μεταφερόμενες ποσότητες, εί-
ναι το αργό πετρέλαιο και τα παράγωγά
του, ο άνθρακας, τα μεταλλεύματα και τα
σιτηρά. Επίσης, ένα ποσοστό της ασχολεί-
ται σε τακτικές δρομολογιακές γραμμές,
μεταφέροντας γενικά φορτία σε εμπορευ-
ματοκιβώτια.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ «Γ» -
Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ
ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΣΤΟΛΟΥ ΣΤΗΝ

ΕΘΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΓΕΝΙΚΑ

Η χώρα μας είναι ένα από τα ισχυρότερα
και πιο σημαντικά ναυτικά κράτη του κό-
σμου. Η Εμπορική Ναυτιλία, με διαχρονική
συνέπεια, ως εθνικό κεφάλαιο που προσφέ-
ρει πλούτο στη χώρα, βασιζόμενη κυρίως
στις δικές της οικονομικές δυνάμεις, αποτελεί
βασικό πυλώνα της εθνικής οικονομίας, προ-
σφέροντας πόρους, συμβάλλοντας στην
απασχόληση και την περιφερειακή συνοχή,
στηρίζοντας τον τουρισμό, ενισχύοντας την
ισχύ και το κύρος της χώρας διεθνώς.

Η ελληνική ναυτιλία κατέχει σταθερά την

16 Η ναυτιλία τραμπ αφορά στη μεταφορά χύδην φορτίων σύμφωνα με τη ζήτηση σε μη τακτικά
δρομολόγια, ενώ τα πλοία τακτικών γραμμών μεταφέρουν φορτία σε τακτικά και προκαθορισμέ-
να δρομολόγια.
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πρώτη θέση στον κόσμο, εδώ και περίπου
δέκα χρόνια και αποτελεί το δυναμικότερο
κλάδο της εθνικής μας οικονομίας17. 

Σύμφωνα με πρόσφατα στατιστικά στοι-
χεία των Lloyd’s η Ελλάδα καταλαμβάνει την
πέμπτη θέση στον κόσμο, με βάση τη χωρη-
τικότητα του στόλου (άνω των 100 gt18)
που ανέρχεται σε 1491 πλοία υπό Ελληνική
σημαία19, χωρητικότητας 30.744.745 gt20.
Σύμφωνα μάλιστα με τα στοιχεία του
Institute of Shipping Economics and Logistics
της Βρέμης που αφορούν πλοία άνω των
300 gt, την 01-01-2006 η χώρα μας κατείχε
την τρίτη θέση παγκοσμίως όσον αφορά
την χωρητικότητα των πλοίων, με την Ελλη-
νική σημαία να είναι υψωμένη σε 1110
πλοία με 52.474.000 dwt21.

Σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης ο υπό
ελληνική σημαία στόλος καταλαμβάνει την
πρώτη θέση με ποσοστό 28%, ενώ ο υπό
Ελληνική πλοιοκτησία στόλος απαρτίζει το
51,5% του αντίστοιχου κοινοτικού.

Οι Έλληνες εφοπλιστές ελέγχουν 3.699
πλοία, άνω των 1000 gt. Διοικούν δηλαδή
πλέον του 20% του παγκόσμιου στόλου που
μεταφέρει πάνω από το 16% του παγκοσμί-
ου εμπορίου ενώ ένα στα πέντε πετρελαιο-
φόρα, ανήκει σε Έλληνες εφοπλιστές.

Αν αναλογισθούμε ότι το ένα τέταρτο

των αμερικανικών εισαγωγών πετρελαίου
και το αντίστοιχο ποσοστό των αμερικανι-
κών εξαγωγών προϊόντων, όπως το σιτάρι
ή το κάρβουνο, προωθείται μέσω της ελλη-
νικής ναυτιλίας και ότι περίπου το 90% του
παγκόσμιου εμπορίου και το 40% του ενδο-
κοινοτικού εμπορίου διεξάγεται με θαλάσ-
σιες μεταφορές, μπορούμε να κατανοήσο-
με την ισχυρή διεθνή παρουσία του Ελληνι-
κού ονόματος στον Παγκόσμιο και Ευρω-
παϊκό οικονομικό στίβο.

ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΟ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ

Εκπληκτική αύξηση παρουσιάζουν και οι
εισροές συναλλάγματος από ναυτιλιακές
δραστηριότητες από το 1999 και έπειτα.
Ειδικότερα, την περίοδο 1998-2001, η αύξη-
ση των εισροών συναλλάγματος προερχό-
μενο από ναυτιλιακές δραστηριότητες,
ανήλθε στο εντυπωσιακό 254,7%, διαμορ-
φούμενες στα 7,709 δισεκατομμύρια ευρώ.
Το 2002 αποτελεί, σύμφωνα με τα επίσημα
στοιχεία του ΥΕΝΑΝΠ, έτος κάμψης των
εισροών συναλλάγματος αλλά παραμένο-
ντας σε υψηλά επίπεδα. Κατά το έτος 2005
οι εισροές ναυτιλιακού συναλλάγματος συ-
νέχισαν την ανοδική πορεία τους, ξεπερνώ-
ντας τα 13,871 δισ. a, έναντι ποσού 13,307
δισ. a το αντίστοιχο δωδεκάμηνο του έτους
200422. Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοι-

17 «Η Ναυτιλία στο προσκήνιο της εμπορικής ανάπτυξης στην Ελλάδα», Αφιερώματα Καθημερινή,
Σεπτέμβριος 28, 2007.

18 gt: Ο όρος εκφράζει τη συνολική χωρητικότητα του πλοίου και περιλαμβάνει τον όγκο όλων των
κλειστών χώρων του, σύμφωνα με τη νέα Διεθνή Σύμβαση καταμέτρησης πλοίων του ΙΜΟ, που
τέθηκε σε ισχύ το 1994.

19 Βλέπε Παράρτημα «Α».
20 Σύμφωνα με την Εθνική Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδας, στα τέλη Ιουλίου του 2007, ο υπό ελ-

ληνική σημαία στόλος, σε πλοία άνω των 100 κοχ, ανερχόταν σε 2.028 κομμάτια εκ των οποίων
τα 624 ήταν φορτηγά, συνολικής χωρητικότητας 14.260.294 κοχ, τα 495 δεξαμενόπλοια, συνολι-
κής χωρητικότητας 20.734.830 κοχ και τα 909 επιβατηγά και λοιπά πλοία, συνολικής χωρητικό-
τητας 1.655.278 κοχ.

21 dwt: Ο όρος εκφράζει το συνολικό βάρος φορτίου που επιτρέπεται να μεταφέρει ένα πλοίο και
μετράται σε μετρικούς τόννους των 1000 kg.

22 Βλέπε παράρτημα «Β».
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χεία, οι εισροές συναλλάγματος από τις
ναυτιλιακές δραστηριότητες χρηματοδο-
τούν το 31% του ελλείμματος του εμπορι-
κού ισοζυγίου της χώρας, η δε άμεση συμ-
βολή του ναυτιλιακού συναλλάγματος στο
ΑΕΠ της χώρας ανήλθε σε 4,6%, ενώ για το
2006 το ναυτιλιακό συνάλλαγμα ανήλθε σε
14,5 δισ. ευρώ, σύμφωνα με τον πρόεδρο
της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών κ. Ευθυ-
μίου 23, δείχνοντας τα βήματα προόδου
που έχουν πραγματοποιηθεί αλλά και τα
περιθώρια ανάπτυξης που ακόμη υπάρ-
χουν στον κλάδο. 

Τέλος, σημαντική αύξηση σημείωσε το
ναυτιλιακό συνάλλαγμα σύμφωνα και με
στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος. Ειδικό-
τερα σύμφωνα με προσωρινά στοιχεία της
Τράπεζας της Ελλάδος, το ναυτιλιακό συ-
νάλλαγμα που εισέρρευσε στη χώρα μας,
κατά το οκτάμηνο Ιανουαρίου - Αυγούστου
2007, ανήλθε σε 10.745,9 εκατ. ευρώ έναντι
9.497,8 εκατ. ευρώ του αντίστοιχου οκτα-
μήνου 2006, και 9.459,9 εκατ. ευρώ του
οκταμήνου του 2005, παρουσιάζοντας αύ-
ξηση κατά 1.248,1 εκατ. ευρώ, ή σε ποσο-
στό 13,14%24.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ
ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

Στον Πειραιά δραστηριοποιείται και
ένας σημαντικός αριθμός αλλοδαπών ναυ-
τιλιακών εταιρειών (κυρίως ελληνικών συμ-
φερόντων) για άσκηση των δραστηριοτή-
των τους25. Από τις δραστηριότητες των

1.201 ναυτιλιακών αυτών εταιρειών (για
τον Αύγουστο 2006), που διαθέτουν γρα-
φεία ή υποκαταστήματα στην Ελλάδα εισή-
χθηκε το 2005 ποσόν 2,2 δισ. δολ. Η.Π.Α.,
ενώ για την κάλυψη των εξόδων των γρα-
φείων τους, και άλλων υποχρεώσεων (φό-
ροι, μισθοί πληρωμάτων, συντήρηση πλοί-
ων κ.λ.π.) οι εν λόγω εταιρείες δαπάνησαν
599.000.000 δολ. Η.Π.Α., και 1.4 δισ. δολ.
Η.Π.Α. αντίστοιχα. Τo προσωπικό που
απασχολείται στις παραπάνω εταιρείες
ανέρχεται στα 11.764 άτομα εκ των οποί-
ων 10.383 Έλληνες και 1.381 αλλοδαποί26.

Στις ανωτέρω εταιρείες μπορούμε να
προσθέσουμε και άλλες 2200, οι οποίες λει-
τουργούν με βάση το νόμο 959/79 καθώς
επίσης και άλλες 262 που δραστηριοποιού-
νται από το 2004 στον τομέα του θαλασσί-
ου τουρισμού, τις λεγόμενες Ναυτιλιακές
Εταιρείες Πλοίων Αναψυχής27.

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

Πάνω από 120.000 άτομα εργάζονται
στο ναυτιλιακό τομέα28 είτε ως ναυτικοί εί-
τε ως υπάλληλοι στα ναυτιλιακά γραφεία
και στα επικουρικά προς τη ναυτιλία γρα-
φεία και επιχειρήσεις, όπως τράπεζες, νη-
ογνώμονες, εταιρείες ναυτασφαλίσεων και
γνωστά P&I Clubs, που ασφαλίζουν το ναυ-
τιλιακό κίνδυνο που αναλαμβάνει ο ελληνό-
κτητος στόλος με αξία που ξεπερνά τα 100
δισεκατομμύρια δολάρια, ναυπηγεία, ναυ-
λομεσίτες και μεσίτες αγοραπωλησιών και
ασφαλειών, δικηγόροι, πράκτορες, εταιρεί-

23 Γιώργος Δαράτος: «Η ναυτιλία πρωταγωνιστεί στην οικονομία της ΕΕ», κύριο άρθρο, Ημερησία,
Απρίλιος 19,2007.

24 «Αύξηση του ναυτιλιακού συναλλάγματος» ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ ΝΕΕ Απρίλιος 11, 2007 
25 Βλέπε Παράρτημα «Γ».
26 Μανώλης Κεφαλογιάννης: «Η οικονομική πολιτική του ΥΕΝ για το 2007» Συνέντευξη, Απογευμα-

τινή, Δεκέμβριος12, 2006.
27 Στοιχεία από ΥΕΝΑΝ.
28 http://portal.kathimerini.gr/4dcgi/_w_articles_kathextra_14_28/09/2007_205540
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ες ρυμουλκήσεων και ναυαγιαιρέσεων, τρο-
φοδοσίας, επιθεωρήσεων  και πετρέλευσης
πλοίων, επισκευαστικές μονάδες κ.λπ. 

ΕΠΙΒΑΤΗΓΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑ 

Τα Ελληνικά επιβατηγά πλοία εξυπηρε-
τούν επαρκώς τις μεταφορικές μας ανά-
γκες τόσο στο εσωτερικό (ακτοπλοΐα), όσο
και στις γραμμές εσωτερικού - εξωτερικού.
Τα Ελληνικά πλοία που είναι δρομολογημέ-
να μεταξύ Ελλάδος και Ιταλίας και λειτουρ-
γούν υπό συνθήκες ελευθέρου και θεμιτού
διεθνούς ανταγωνισμού, έχουν επικρατήσει
πλήρως και ελέγχουν το 95% του συνολικού
μεταφορικού έργου. Το ακτοπλοϊκό δίκτυο
της Ελλάδος είναι από τα μεγαλύτερα στον
κόσμο λόγω των πολλών νησιών της χώρας
μας. Αν και από 1/11/2002 έχει αρθεί από
την Ευρωπαϊκή Ένωση το προνόμιο των
Ελληνικών πλοίων στην ακτοπλοΐα μας, αυ-
τή εξακολουθεί να εξυπηρετείται κυρίως,
μόνο από Ελληνικά πλοία. 

Σήμερα περίπου 900 επιβατηγά πλοία
(μεγάλα και μικρά 29) μεταφέρουν ετησίως
περίπου 36.000.000 επιβάτες και 9.000.
000 οχήματα. 

Τις τελευταίες δεκαετίες τα αμιγώς επι-
βατηγά πλοία έχουν αντικατασταθεί από
επιβατηγά-οχηματαγωγά με συνέπεια την
ανάπτυξη και της αγροτικής οικονομίας για-
τί τα προϊόντα της μεταφέρονται ταχύτερα
στα καταναλωτικά κέντρα του εσωτερικού
και του εξωτερικού. Επίσης τα τελευταία
χρόνια έχουν δρομολογηθεί στο εσωτερικό
και αρκετά ταχύπλοα σκάφη νέας τεχνολο-
γίας που εξυπηρετούν πλήρως τις ανάγκες
ταχείας μεταφοράς των επιβατών.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ

Μεγάλη προσπάθεια καταβάλλεται και

για τη προσέλκυση και παραμονή κρουα-
ζιερόπλοιων στο Ελληνικό νηολόγιο και την
εν γένει ενίσχυση του κλάδου. Νέα κρουα-
ζιερόπλοια που δραστηριοποιούνται στις
ελληνικές θάλασσες έχουν ως αποτέλεσμα
τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας για
τους Έλληνες ναυτικούς και συμβάλλουν
στην ανάπτυξη του τουρισμού. 

Στόχος είναι να αναδειχθεί η χώρα μας
ως κατεξοχήν τόπος παροχής υπηρεσιών
κρουαζιέρας στη Μεσόγειο. Τα πρώτα
αποτελέσματα της προσπάθειας αυτής εί-
ναι ήδη ορατά. Οι επιβάτες κρουαζιέρας
από 925.000 που ήταν το 2005 αυξήθηκαν
κατά 50% το 2006, και περίπου διπλασιά-
στηκαν από το 2004.

Ο ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΩΣ ΔΙΕΘΝΕΣ
ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

Τις δεκαετίες ‘40 και 50 υποκαταστήμα-
τα/κεντρικά γραφεία των επιχειρήσεων με-
τεγκαθίστανται από τον Πειραιά στο Λον-
δίνο και στη Νέα Yόρκη, και όχι μόνον. Από
τα τέλη της δεκαετίας του ‘60 όμως, ο Πει-
ραιάς αρχίζει να διεκδικεί και πάλι τη θέση
του και σήμερα ποσοστό μεγαλύτερο από
τα δύο τρίτα του στόλου διοικείται από
εκεί, το Λονδίνο αποτελεί το δεύτερο επι-
χειρησιακό κέντρο, ενώ η Νέα Υόρκη έχασε
σχεδόν ολοκληρωτικά τη σημασία της για
τον ελληνόκτητο στόλο. Επιπλέον, τα τε-
λευταία τριάντα χρόνια ο Πειραιάς μετα-
μορφώθηκε από περιφερειακό κέντρο επι-
χειρήσεων σε διεθνές. Προς το σκοπό αυτό
με υποστήριξη του YENΑΝΠ ιδρύθηκε η
«Ένωση για τη Ναυτική Διαιτησία», η οποία
φιλοδοξεί να αποσπάσει αξιοσημείωτο με-
ρίδιο από τα παραδοσιακά ναυτιλιακά κέ-
ντρα στην εξώδικη επίλυση ναυτιλιακών
διαφορών. Επιπλέον προωθήθηκε από το

29 Σύμφωνα με την Εθνική Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδας, στα τέλη Ιουλίου του 2007, ο υπό ελ-
ληνική σημαία στόλος, σε πλοία άνω των 100 κοχ, ανερχόταν σε  909 επιβατηγά.
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ΥΕΝΑΝΠ, σε συνεργασία με το ΥΠΑΝ, νομο-
θετική διάταξη που θα καταστήσει για
πρώτη φορά δυνατή την ανάπτυξη της
χώρας μας σε ναυτασφαλιστική αγορά, γε-
γονός που σημαίνει δυνατότητα λειτουρ-
γίας στην Ελλάδα θαλάσσιων αλληλασφαλι-
στικών οργανισμών, των γνωστών ως
Protection and Indemnity (P&I) Clubs30 για
να επιστρέψει η ελληνική ναυτιλία με όλες
τις συναφείς δραστηριότητές της στον τό-
πο μας.

ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ – ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

Οι θαλάσσιες μεταφορές κατέχουν σήμε-
ρα κεντρικό ρόλο στη μεταφορική δραστη-
ριότητα και αποκτούν ολοένα σημαντικότε-
ρο μερίδιο στη συνολική παγκόσμια αγορά.
Παράλληλα, η ανάγκη για νέες υπηρεσίες, η
μεγάλη τεχνολογική πρόοδος, καθώς επί-
σης η ανάπτυξη των συνδυασμένων μετα-
φορών, άλλαξαν ριζικά το τοπίο της ναυτι-
λιακής βιομηχανίας και ανέδειξαν τους λιμέ-
νες στους σημαντικότερους κόμβους της
μεταφορικής αλυσίδας. Στο νέο αυτό σκη-
νικό έρχεται να προστεθεί η αλματώδης
αύξηση του όγκου του διεθνούς εμπορίου,
με παράλληλη  ανάδειξη  νέων αγορών,
όπως  η  Ανατολική  Ευρώπη και η Μέση
Ανατολή. Στο περιβάλλον αυτό εμφανίζο-
νται νέοι παίκτες, όπως οι χώρες της Άπω
Ανατολής και ιδιαίτερα η Κίνα.

Τo νέο περιβάλλον που έχει διαμορφωθεί
περιέχει σημαντικές προκλήσεις και για τη
χώρα μας, ενώ ταυτόχρονα εμφανίζει
σπουδαίες επενδυτικές ευκαιρίες για την
επιχειρηματική κοινότητα. Οι Ελληνικοί λι-
μένες εμφανίζουν πλεονεκτήματα λόγω
της στρατηγικής θέσης της χώρας μας
(σταυροδρόμι τριών ηπείρων) και τα οποία
επιβάλλεται να αξιοποιηθούν για να επιτύ-

χουμε τη μεγαλύτερη δυνατή προσέλκυση
αριθμού πλοίων και φορτίων.

Οι αυξημένες δυνατότητες που παρου-
σιάζουν οι ελληνικοί λιμένες έχουν προκα-
λέσει το ενδιαφέρον όχι μόνο των ελλήνων
αλλά και ξένων μεγάλων επενδυτών, όπως
και μεγάλων μεταφορικών εταιρειών. Ενδει-
κτικά αναφέρονται η συνεργασία με την κι-
νεζική εταιρεία COSCO. Επίσης ενδιαφέρον
έχουν επιδείξει για τα λιμάνια της χώρας
μας και μεγάλοι φορείς της Κίνας, καθώς
και επενδυτές από τα Ην. Αραβικά Εμιράτα
(Dubai), και άλλες χώρες, για την αξιοποίη-
ση των επενδυτικών ευκαιριών που πα-
ρουσιάζουν οι ελληνικοί λιμένες.

Άρρηκτα συνδεδεμένη η ελληνική ναυτι-
λία με το μέλλον της χώρας και την ανά-
πτυξη της εθνικής μας οικονομίας επιβάλει
εφαρμογή πολιτικής για την αναβάθμιση
και αξιοποίηση όλων των λιμένων της χώ-
ρας. Οι ελληνικοί λιμένες θα πρέπει να κα-
ταστούν σύγχρονοι και ανταγωνιστικοί με
την ενσωμάτωση στην παραγωγική τους
διαδικασία νέων τεχνολογιών, σύγχρονων
οργανωτικών δομών και διαδικασιών, έτσι
ώστε να αναδειχθούν ως σημαντικοί κρίκοι
στην παγκόσμια μεταφορική αλυσίδα που
θα καθιστά τη χώρα μας διεθνές κέντρο
στο διαμετακομιστικό εμπόριο προς τα
Βαλκάνια, τη Νοτιοανατολική Ευρώπη, τη
Μαύρη Θάλασσα και τη Βόρειο Αφρική. 

ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ

Ποιοτική ναυτιλία θεωρείται αυτή που
πληροί τις απαιτήσεις των υφιστάμενων
Διεθνών Συμβάσεων ΙΜΟ και ILO31. Σε αυ-
τή λοιπόν τη βάση, η ελληνική ναυτιλία εί-
ναι ποιοτική ναυτιλία και τούτο αποδει-
κνύεται πέραν των άλλων και από τα στα-
τιστικά στοιχεία που εκδίδονται περιοδικά

30 Συνεταιρισμοί Θαλάσσιας Αλληλασφάλισης.
31 International Labor Organization.
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από τις περιφερειακές αρχές (ΗΠΑ, Ευρώ-
πη, Ιαπωνία) που είναι επιφορτισμένες με
τις επιθεωρήσεις των πλοίων και στα
οποία η ελληνική σημαία συγκαταλέγεται
μεταξύ των ποιοτικών σημαιών. Επιπρό-
σθετα θα πρέπει να σημειωθεί ότι η Ελληνι-
κή πλοιοκτησία προχωρά δυναμικά στην
ανανέωση του εμπορικού της στόλου με
την αγορά και παραγγελία νέων πλοίων32,
με τον μέσο όρο του στόλου να είναι πλέον
τα 15,3 έτη το 2006 από 20,3 που ήταν το
2000, περιορίζοντας έτσι τη διαφορά με το
διεθνή μέσο όρο στα 0,4 έτη το 2006. Η εξέ-
λιξη αυτή δημιουργεί δυναμική και δίνει νέα
προοπτική στην ελληνική ναυτιλία.  Αυτό
σημαίνει ότι τα υπό ελληνική σημαία πλοία
πληρούν τις απαιτήσεις των Διεθνών Συμ-
βάσεων και ότι η χώρα μας ελέγχει τα
πλοία της και ανταποκρίνεται σε δεσμεύ-
σεις που έχει αναλάβει δια της κυρώσεως
των σχετικών Συμβάσεων. 

Ο ΔΟΥΡΕΙΟΣ ΙΠΠΟΣ ΤΗΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ
ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

Η γιγάντωση του ελληνικού εμπορικού
ναυτικού στόλου αποτελεί και το κυριότε-
ρο πρόβλημά του μιας και δεν υπάρχουν
πλέον επαρκή Ελληνικά πληρώματα να
στελεχώσουν τα πλοία. Τα Ελληνικά πλη-
ρώματα έχουν μειωθεί αισθητά. Είναι χαρα-
κτηριστικό ότι πριν από 30 χρόνια ο αριθ-
μός των πραγματικά εν ενεργεία ναυτικών
ήταν σχεδόν διπλάσιος. Αυτή η μείωση

οφείλεται αφ’ ενός μεν στη μεγάλη προ-
σφορά χαμηλομίσθων αλλοδαπών κατωτέ-
ρων πληρωμάτων, αφ’ ετέρου δε στη στρο-
φή των νέων προς επαγγέλματα της στε-
ριάς, που είναι πιο ελαφρά από το σκληρό
επάγγελμα του ναυτικού. Γι’ αυτό απαιτεί-
ται διαρκής φροντίδα της Πολιτείας για
ώθηση των ανέργων νέων προς το ναυτικό
επάγγελμα που αμείβεται σχετικώς καλά,
ώστε να μην αφελληνισθούν τα πλοία του
εξωτερικού. 

Η ύπαρξη ικανού αριθμού εκπαιδευμέ-
νων Ελλήνων ναυτικών, ιδίως αξιωματικών,
είναι εκ των ων ουκ άνευ για την επιβίωση
της ελληνικής ναυτιλίας και την επάνδρωση
των ναυτιλιακών γραφείων, διότι διαφορε-
τικά θα χαθεί ένας από τους κρίκους που
συνδέουν τη ναυτιλία με την εθνική οικονο-
μία και γενικότερα, αλίμονο εάν η ναυτική
τεχνογνωσία (know how) χαθεί από τα ελ-
ληνικά χέρια. 

Θετικά αποτελέσματα αναμένεται να
προκύψουν από την εφαρμογή του Νόμου
3450/2006 (ΦΕΚ 64 Α’) σχετικά με την ανα-
βάθμιση και αναδιάρθρωση στην παρεχό-
μενη ναυτική εκπαίδευση. Τέλος σημαντική
νομοθετική πρωτοβουλία είναι και η ψήφι-
ση του Νόμου 3490/2006 (ΦΕΚ 06 Α1) για
την ίδρυση Ινστιτούτου Ναυτικής Κατάρτι-
σης ανέργων ναυτικών ναυτιλιακών και λι-
μενικών ειδικοτήτων. Με την εφαρμογή του
νόμου αυτού καλύπτεται ένα πολύ σημα-
ντικό κενό για την αντιμετώπιση της ανερ-
γίας των κατωτέρων πληρωμάτων για να

32 Την πρώτη θέση διεθνώς σε επενδύσεις κατέχουν οι Έλληνες εφοπλιστές, καθώς κατά τη διάρ-
κεια του 9μήνου του 2007 επένδυσαν 18,5 δισ. δολάρια για την αγορά νεότευκτων και μεταχειρι-
σμένων πλοίων, όταν οι βασικοί ανταγωνιστές τους, Νορβηγοί και Γερμανοί επένδυσαν 1,5 δισ.
δολαρια και 1,4 δισ. δολάρια αντιστοίχως, σύμφωνα με τα στοιχεία που παρατίθενται στο Δελτίο
Οικονομικών Εξελίξεων της Alpha Banκ. Κατά τη διάρκεια του 2007, οι Έλληνες εφοπλιστές κατέ-
γραψαν και σημαντική αύξηση στη χωρητικότητα των πλοίων τους, άνω των 100 κοχ, φθάνο-
ντας στα τέλη Αυγούστου στα 36,78 εκατ. κοχ έναντι 34,3 εκατ. κοχ που ήταν τέλη Αύγουστου
του 2006 ενώ υπό ναυπήγηση βρίσκονται ακόμα 338 πλοία.
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επιστρέψουν ενεργά και με επαρκέστερες
γνώσεις στην ναυτική εργασία. 

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

Ο κόσμος αλλάζει. Το  διεθνές περιβάλ-
λον διαμορφώνει νέες συνθήκες που δημι-
ουργούν ευκαιρίες, αλλά και απειλές. Τόσο
στο πολιτικό όσο και στο οικονομικό επίπε-
δο. Μέσα σ’ αυτό το διεθνές περιβάλλον η
ελληνική εμπορική ναυτιλία έχει μπροστά
της μεγάλες προκλήσεις. 

Η περίπτωση της Κίνας είναι χαρακτηρι-
στικό παράδειγμα των καινούργιων δυναμι-
κών που αναπτύσσονται στο διεθνές περι-
βάλλον. Είναι ήδη ο μεγαλύτερος παγκό-
σμιος εισαγωγέας και καταναλωτής αλου-
μινίου, σιδήρου, χαλκού και λιγνίτη και ο
δεύτερος μεγαλύτερος καταναλωτής πε-
τρελαίου, μετά τις ΗΠΑ. Είναι επίσης γνω-
στό ότι ένα σημαντικό τμήμα των εισαγω-
γών της Κίνας εξυπηρετείται από ελληνό-
κτητα πλοία. Η ελληνική ναυτιλία -παρά
την εμφανιζόμενη πρόσφατη κάμψη των
ναύλων- διάγει μια από τις καλύτερες πε-
ριόδους της ιστορίας της καθώς εξυπηρε-
τεί τις σχεδόν απεριόριστες εισαγωγικές
αλλά και εξαγωγικές ανάγκες της κινεζικής
οικονομίας

Παράλληλα οι εξελίξεις οδηγούν σε μια
ανακατανομή των παγκόσμιων οικονομι-
κών συσχετισμών, προς όφελος των χω-
ρών με μεγάλο ενεργειακό πλούτο. Μέσα
από τις καινούργιες γεωοικονομικές αξιολο-
γήσεις, το φυσικό αέριο και τα δίκτυα των
αγωγών αερίου και πετρελαίου αναβαθμί-
ζονται και αποκτούν ιδιαίτερη πολιτική ση-
μασία. Το φυσικό αέριο -συμπιεσμένο και
υγροποιημένο- είναι το  πλέον ταχέως ανα-
πτυσσόμενο ενεργειακό προϊόν. Για την
παγκόσμια ναυτιλία η μεταφορά του συ-
μπιεσμένου και υγροποιημένου αερίου

αποτελεί μια νέα αγορά, όπου ήδη η ελλη-
νόκτητη εμπορική ναυτιλία πρωτοπορεί
και ανοίγει καινούργιους δρόμους, καθώς οι
Έλληνες εφοπλιστές ήδη προχωρούν σε
ναυπηγήσεις νέων σύγχρονων πλοίων
LNG33 διεκδικώντας ένα σημαντικό μερίδιο
στις παγκόσμιες μεταφορές της ενέργειας.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Η ναυτιλία είναι μία κατ’ εξοχήν διεθνής
δραστηριότητα. Σε μία εποχή που χαρα-
κτηρίζεται από την έντονη τάση προς την
παγκοσμιοποίηση των αγορών, η ναυτιλία
είναι ήδη παγκοσμιοποιημένη. Ο διεθνής,
λοιπόν, χαρακτήρας της ναυτιλίας επιβάλ-
λει οι κανόνες που διέπουν τη λειτουργία
της να είναι αποτέλεσμα έρευνας, συζητή-
σεων και διαβουλεύσεων στα πλαίσια των
κατά περίπτωση αρμοδίων διεθνών οργά-
νων (IMO, ILO κ.λ.π.) όπου με τη συμμετο-
χή όλων των κρατών και της συναινέσεως
να εξασφαλίζεται η παγκοσμιότητα των
εκάστοτε ρυθμίσεων και να αναλαμβάνο-
νται δεσμεύσεις για την ομοιόμορφη εφαρ-
μογή τους. 

Η ελληνική ναυτιλία, παρά τις δυσκολίες
της συγκυρίας, την ένταση του ανταγωνι-
σμού και τις μεταβολές στην αγορά, δεν
χρειάζεται ειδική προστασία από το ελλη-
νικό κράτος. Για να συνεχίσει την ανοδική
της πορεία χρειάζεται συγκεκριμένα και
συγκροτημένα μέτρα που να ενισχύουν την
ανταγωνιστικότητά της. 

Συνεπακόλουθα, η πολιτική ως προς την
ανταγωνιστικότητα του ελληνικού πλοίου
δεν είναι στατική, αλλά οφείλει να παρακο-
λουθεί και να προσαρμόζεται προς τα μέ-
τρα που εφαρμόζουν οι κύριοι ανταγωνι-
στές μας. Βασικό λοιπόν μέλημα του κρά-
τους είναι η σχεδίαση και εφαρμογή μέ-
τρων, πάντα στα πλαίσια των δυνατοτή-
των του, για την στήριξη και περαιτέρω
ενίσχυση του ελληνικού νηολογίου, μέσω33 Liquefied Natural Gas.
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του οποίου θα αυξηθούν οι θέσεις εργασίας
και θα πολλαπλασιασθούν τα οφέλη για
την εθνική μας οικονομία, λαμβάνοντας
υπόψη ότι στη ναυτιλία τίποτε δεν πρέπει
να θεωρείται ως δεδομένο. 

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Για να παρέχεται αποτελεσματική, ρεαλι-
στική και ουσιαστική υποστήριξη στην ναυτι-
λία στο πολύ ανταγωνιστικό διεθνές και όχι
μόνο περιβάλλον στο οποίο δραστηριοποιεί-
ται, θα πρέπει να λαμβάνονται συστηματικές
πρωτοβουλίες και παρεμβάσεις τόσο στο
εσωτερικό όσο και στα ευρωπαϊκά όργανα
και τους διεθνείς οργανισμούς με σκοπό την:
α. Ανάπτυξη των λιμενικών υποδομών,

στη βελτίωση της λιμενικής οργάνωσης
και λειτουργίας, την τόνωση της αντα-
γωνιστικότητας των ελληνικών λιμένων,
την προώθηση της απασχόλησης στους
λιμένες, καθώς επίσης στον εκσυγχρονι-
σμό, τη βελτίωση και αναβάθμιση των
λιμενικών υπηρεσιών. 

β. Αναβάθμιση των ακτοπλοϊκών συγκοι-
νωνιών με σκοπό την ενίσχυσης της ποι-
ότητας, της αξιοπιστίας και της ασφά-
λειας των υπηρεσιών θαλάσσιας μετα-
φοράς επιβατών και οχημάτων.

γ. Προσέλκυση νέων επενδύσεων και την
ενθάρρυνση πρωτοβουλιών στον τομέα
της κρουαζιέρας με προφανή θετικά
αποτελέσματα για τις τοπικές νησιωτι-
κές οικονομίες και την τουριστική τους
ανάπτυξη.

δ. Ενίσχυση της απασχόλησης των ελλή-
νων ναυτικών και την προσέλκυση νέων
στο ναυτικό επάγγελμα, δια των οποί-
ων θα διαφυλαχθεί η ελληνική ναυτιλια-
κή τεχνογνωσία.

ε. Υποστήριξη και προώθηση των ελληνι-
κών θέσεων στο πλαίσιο της ΕΕ και διε-
θνών οργανισμών με την ενεργή συμμε-
τοχή και ανάληψη πρωτοβουλιών,

όπου συζητούνται ναυτιλιακά θέματα,
με περαιτέρω στόχους την προστασία
του περιβάλλοντος, την ασφάλεια της
ναυσιπλοΐας, την ενίσχυση των μέτρων
για αποτροπή έκνομων ή τρομοκρατι-
κών ενεργειών και την κατάργηση των
προστατευτικών μέτρων και πρακτικών
στις διεθνείς ναυτιλιακές μεταφορές.

στ. Περαιτέρω αναβάθμιση της παρεχόμε-
νης ναυτικής εκπαίδευσης και κατάρτι-
σης, ιδίως μετά την έναρξη λειτουργίας
του Ινστιτούτου Ναυτικής Κατάρτισης
ΠΟΣΕΙΔΩΝ.

ζ. Αναβάθμιση του συντονισμού του έργου
έρευνας και διάσωσης στη θαλάσσια
περιοχή ευθύνης της Ελλάδας και

η. Προστασία του θαλάσσιου περιβάλλο-
ντος με αξιοποίηση των σχετικών προ-
γραμμάτων της ΕΕ και την προβολή της
χώρας μας ως χώρας με τις καθαρότερες
θάλασσες με την ενίσχυση των διμερών
σχέσεων με όμορες χώρες σε θέματα
προστασίας θαλασσίου περιβάλλοντος. 

Τέλος, προκειμένου να ενισχυθεί επιπλέ-
ον η εθνική μας οικονομία, θα πρέπει να λη-
φθεί πρωτοβουλία, με τέτοια μέτρα που
θα συμβάλουν στην αξιοποίηση ακόμα πε-
ρισσότερων κεφαλαίων της Ναυτιλίας σε
επενδυτικές πρωτοβουλίες στην ξηρά.
Ήδη αρκετοί Έλληνες εφοπλιστές και πλοι-
οκτήτες έχουν προσανατολιστεί προς αυτή
την κατεύθυνση όμως υπάρχουν τεράστια
περιθώρια για ακόμα μεγαλύτερη εισροή
συναλλάγματος σε χώρους μάλιστα υποδο-
μής και σχετικούς με τον ευρύτερο τομέα
της Ναυτιλίας όπως :
α. Στο ναυπηγοεπισκευαστικό τομέα
β. Στην ανάπτυξη νέων υποδομών στα με-

γάλα λιμάνια της Χώρας
γ. Στον τουριστικό τομέα 
δ. Στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, τις

ενεργειακές υποδομές, τις τηλεπικοι-
νωνίες.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ «Δ» - 
Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ
ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΣΤΟΛΟΥ ΣΤΗΝ

ΕΘΝΙΚΗ ΑΜΥΝΑ 

Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ
ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΩΣ ΔΥΝΑΜΗ
ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΙΣΧΥΟΣ

Με τον όρο Θαλάσσια Ισχύς εννοείται η
συνολική ναυτική δύναμη που έχει μία χώ-
ρα και πηγάζει από :
α. Το Πολεμικό Ναυτικό της (πολεμικά

πλοία, ναυτικές βάσεις και υπηρεσίες,
προσωπικό) δηλαδή τη Ναυτική της
Ισχύ.

β. Την Εμπορική της Ναυτιλία (τον εμπορι-
κό της στόλο, τις ευκολίες λιμένων και
εγκαταστάσεων, τις ναυπηγικές και
ναυπηγοεπισκευαστικές της ευκολίες,
τις ναυτιλιακές επιχειρήσεις και το αν-
θρώπινο δυναμικό που ασχολείται με τα
ανωτέρω)

Η Θαλάσσια Ισχύς, που συνεχώς προ-
σαρμόζεται στις τεχνικές εξελίξεις, εξακο-
λουθεί να αποτελεί έναν από τους βασι-
κούς παράγοντες ΕΠΙΒΙΩΣΗΣ, ΑΚΜΗΣ ή
ΠΑΡΑΚΜΗΣ των Εθνών, ιδιαίτερα εκείνων
που εξαρτώνται από τη θάλασσα. Αυτό
άλλωστε καταδεικνύει και η Ιστορία. 

Η Ελληνική Θαλάσσια Ισχύς αποτελεί
ένα από τα πιο σημαντικά δεδομένα Επι-
βίωσης και Ευημερίας της πατρίδος μας και
νευραλγικό παράγοντα της Εθνικής μας
Ισχύος. Σε αυτό το πλαίσιο γίνεται εύκολα
αντιληπτό ότι ο ελληνικός  εμπορικός στό-
λος, αποτελεί σημαντικότατο παράγοντα
της θαλάσσιας Ισχύος αφού παραμένει στο
σύνολό του, αν υπολογίσουμε και τα ελλη-
νόκτητα πλοία, ο πρώτος εμπορικός στό-
λος παγκοσμίως. 

Παράλληλα, και στα πλαίσια της αμυντι-
κής συμμαχίας του NATO, η ελληνική ναυτι-

λία αποτελεί ένα ισχυρό διαπραγματευτικό
όπλο για τη χώρα μας, δεδομένου ότι μπο-
ρεί να καλύψει τις απαιτήσεις σε θαλάσσια
μεταφορικά μέσα που προβλέπει η σχεδία-
ση NATO, το «strategic sealift». Αυτό το
γνωρίζει το NATO και υπολογίζει στις δυ-
νατότητες της ναυτιλίας μας. Παράλληλα,
με τη συμμετοχή της χώρας στα αρμόδια
πολιτικά όργανα του NATO (Οργανισμός
Σχεδίασης Ωκεανοπόρου Ναυτιλίας
«PLANNING BOARD FOR OCEAN SHIP-
PING» ή PBOS) η χώρα μας έχει συμβάλλει
στη δημιουργία της απαραίτητης σχεδία-
σης που εξασφαλίζει την ομαλή πολιτικο-
στρατιωτική συνεργασία προς υποστήριξη
των στρατιωτικών αποστολών του NATO.
Ενδεικτικά αναφέρεται ότι η σχεδίαση για
το «ship acquisition» σε εμπορικά πλοία, κα-
θώς και το Νατοϊκό σχήμα για την ασφάλι-
ση των εμπορικών πλοίων κατά κινδύνων
πολέμου, φέρουν και την σφραγίδα της ελ-
ληνικής ναυτιλιακής και ναυτικής εμπει-
ρίας. Επίσης, σημαντικό ρόλο καλείται να
διαδραματίσει η ναυτιλία μας και κατά την
επιχειρούμενη κατά την παρούσα φάση
σχεδίαση της Ευρωπαϊκής Ενώσεως, προς
υποστήριξη στρατιωτικών επιχειρήσεων
διαχειρίσεως κρίσεων. 

ΠΟΛΥΕΘΝΙΚΟ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ
ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ
ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ (Athens
Multinational Sealift Coordination
Centre – AMSCC)

Το «πολυεθνικό συντονιστικό κέντρο
στρατηγικών θαλασσίων μεταφορών»
(AMSCC) είναι μια ανεξάρτητη μονάδα, η
σύσταση της οποίας ξεκίνησε σχετικά πρό-
σφατα και υπάγεται Διοικητικά στο Γ’ κλά-
δο του ΓΕΕΘΑ. Ιδρύθηκε για να συμβάλει
στην κάλυψη της έλλειψης μέσων που αντι-
μετωπίζει τόσο το ΝΑΤΟ όσο και η Ε.Ε.
στον τομέα των στρατηγικών θαλασσίων
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μεταφορών. Πρόκειται για έναν μηχανισμό
που ουσιαστικά «εκμεταλλεύεται» τη μα-
κρόχρονη εμπειρία της Ελλάδας στη ναύ-
λωση πλοίων. Όταν κάποια χώρα ή οργα-
νισμός ενδιαφερθεί να μεταφέρει στρατεύ-
ματα ή εφόδια τότε απευθύνεται σε αυτό
το κέντρο και εκείνο αναλαμβάνει να μετα-
φέρει το αίτημα στη «Διεύθυνση Θαλασ-
σίων Κρατικών Μεταφορών» του υπουρ-
γείου Εμπορικής Ναυτιλίας Αιγαίου και Νη-
σιωτικής Πολιτικής που θα διενεργήσει σχε-
τικό διαγωνισμό σύμφωνα με το υφιστάμε-
νο νομικό πλαίσιο.

Το κέντρο προσφέρεται, εφόσον του ζητη-
θεί, να παρακολουθεί και να ελέγχει το δρομο-
λόγιο των ναυλωμένων πλοίων (Monitoring).
Μπορεί, επιπλέον, να υποστηρίξει θέματα
σχεδίασης όταν το αιτηθεί χώρα ή Οργανι-
σμός, να υποστηρίξει επιχειρήσεις του ΝΑΤΟ
και της Ε.Ε., διαχείριση κρίσεων, ασκήσεις σε
ειρηνική περίοδο και  την παροχή ανθρωπι-
στικής βοήθειας υπό τον ΟΗΕ. 

Για να αναλάβει το Κέντρο κάποια απο-
στολή απαραίτητη προϋπόθεση είναι να
έχει υπογραφεί συμφωνία (MOU) μεταξύ
αυτού και των Κρατών ή Οργανισμών που
αιτούνται παροχή υποστήριξης.  

Το δέλεαρ για όσους συμμετέχουν είναι
οικονομικό. Σε αυτό το μηχανισμό δεν
εμπλέκονται ναυλομεσίτες και το κόστος
περιορίζεται κατά 8%-10%, που συνήθως
είναι η αμοιβή τους στο ναύλο κάθε πλοίου.
Από την άλλη η Ελλάδα αναλαμβάνει να
παρέχει όλες τις υπηρεσίες για τις μεταφο-
ρές δωρεάν, ποντάροντας σε διπλωματική
παρουσία. Αυτές οι υπηρεσίες δεν αφο-
ρούν μόνο τη μεταφορά στρατευμάτων,
αφού σε κάθε είδους επιχείρηση (ειρηνευτι-
κή αποστολή ή ανθρωπιστική βοήθεια) κρί-
σιμος παράγοντας είναι η εξασφάλιση της
εφοδιαστικής αλυσίδας. Π.χ. μεταφορά αρ-
μάτων, ανταλλακτικών, πετρελαίου, νερού,
τροφίμων. 

Μέχρι τώρα το AMSCC έχει αναλάβει τις
εξής αποστολές:
α. Συμμετοχή στην αντιμετώπιση των συ-

νεπειών από τον τυφώνα «Κατρίνα» με
δύο πλοία ως πλωτά ξενοδοχεία.

β. Μεταφορά 81 ουγγρικών αρμάτων (τύ-
που Τ-72) και 36 ελληνικά (ΒΜΡ-1) στο
Κουβέιτ. 

γ. Μετείχε στη ΝΑΤΟϊκή άσκηση για δια-
χείριση κρίσεων, NATO Crisis Manage-
ment Exercise (CMX-06).

δ. Παρείχε υποστήριξη κατά τη διάρκεια
της κρίσης στον Λίβανο.

Από τις πρώτες χώρες που υπέγραψαν
μνημόνιο συνεργασίας (MOU) ήταν η Ιταλία
τον Απρίλιο του 2005. Το ίδιο έκανε και η Σλο-
βενία, την 23η Απριλίου 2007, κατά την επί-
σημη επίσκεψη του πρωθυπουργού της
στην Ελλάδα ενώ ακολουθούν η Τσεχία, η
Ρουμανία και η Πορτογαλία, που έχουν ζητή-
σει επίσης να ενταχθούν. Ανάλογη συνεργα-
σία αναμένεται να ξεκινήσει και με την Ε.Ε.
μέσω του χρηματοδοτικού μηχανισμού
«Athena» για τις ευρωπαϊκές δυνάμεις καθώς
και το NATO/SHAPE για τις δυνάμεις NRFs.

Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ
ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΩΣ ΔΥΝΑΜΗ ΙΣΧΥΟΣ ΓΙΑ
ΤΗΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΣ
ΕΛΛΑΔΟΣ

Είναι αδιαμφισβήτητο γεγονός ότι η ελλη-
νική ναυτιλία,  χωρίς καμιά ιδιαίτερη βοή-
θεια από την πολιτεία, αποτελεί ένα μονα-
δικό οικονομικό φαινόμενο που κατέστησε
την Ελλάδα θαλάσσια υπερδύναμη και είναι
παράλληλα δύναμη ισχύος για τη χώρα στο
διεθνές γίγνεσθαι. Είναι πολιτικός παράγο-
ντας που ενισχύει την εξωτερική πολιτική
της χώρας και ενδυναμώνει την θέση και
τον ρόλο της Ελλάδας στο διεθνές περιβάλ-
λον. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό στον
σημερινό κόσμο,  όπου τα γεωοικονομικά
τείνουν να αντικαταστήσουν τα γεωστρα-
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τηγικά ως παράγοντες αξιολόγησης της
πραγματικής δύναμης των χωρών και της
διεθνούς τους ισχύος. Δεν έχει πια τόση ση-
μασία ποια εδάφη μπορεί μια δύναμη να κα-
τακτήσει. Αυτό που ενδιαφέρει είναι σε ποι-
ες αγορές μπορεί να κυριαρχήσει. Ο έλεγχος
εδαφικών εκτάσεων από μια κρατική οντό-
τητα ελάχιστες καινούργιες δυνατότητες
της προσφέρει. Αντίθετα, είναι εξαιρετικά
κρίσιμη η ικανότητα της χώρας αυτής να
πρωταγωνιστεί στο διεθνές εμπόριο και
στο παγκόσμιο οικονομικό στερέωμα. 

Η ελληνική ναυτιλία έχει πολιτική και δι-
πλωματική σημασία από αυτή την άποψη. Ο
καθηγητής Γιώργος Δερτιλής, στο έργο του
«Ιστορία του Ελληνικού κράτους», μας δίνει
μια πολύτιμη πληροφορία, που δείχνει την
τεράστια πολιτική σημασία και επίδραση
που έχει η ελληνική ναυτιλία: «…Το 1956, στο
απόγειο της κρίσης του Σουέζ, όταν το ευρύ
κοινό διερωτάται για ποιόν λόγο προσκλήθη-
κε η Ελλάδα στη Διεθνή Διάσκεψη του Λονδί-
νου, η εφημερίδα Le Monde γράφει: «Η Ελλάς
έχει προσκληθεί δεδομένου ότι οι Έλληνες
εφοπλιστές ελέγχουν, υπό ελληνική και υπό
ξένες σημαίες, τον μεγαλύτερο εμπορικό στό-
λο του κόσμου». Από τη δεκαετία του ’50, λοι-
πόν, φαίνεται ότι η ελληνική και η ελληνόκτη-
τη ναυτιλία, αθροισμένες, έχουν καταλάβει
την πρώτη θέση στον κόσμο και συνθέτουν
ένα φαινόμενο ιδιότυπο και σημαντικό τόσο
καθ’ εαυτό, όσο και για την θέση που κατέχει
στην ελληνική ιστορία…». Η ελληνική ναυτιλία
με τη δύναμή της,  στην κρίση εκείνης της
εποχής, έδωσε στην Ελλάδα, ρόλο και λόγο. 

Σήμερα, η Ελλάδα των 11 εκατομμυρίων
κατοίκων, με 3.699 πλοία που διαθέτει η
ελληνόκτητη εμπορική ναυτιλία των 218
εκατομμυρίων τόννων, ελέγχει το μεγαλύ-
τερο μερίδιο της αγοράς των θαλάσσιων
μεταφορών. Μεταφέρει πάνω από το 16%
του παγκόσμιου εμπορίου. Αυτή είναι η κυ-
ριότερη σύγχρονη ισχύς  της Ελλάδας.

Η κυρίαρχη παρουσία της ελληνικής
ναυτιλίας στις αγορές των αναπτυσσόμε-
νων χωρών και του φυσικού αερίου καθώς
και η τεράστια σημασία που έχει ο ρόλος
της ελληνικής ναυτιλίας για τη διαμόρφωση
των συνθηκών της ενεργειακής αγοράς γε-
νικότερα, αποτελεί ένα σημαντικό πολιτικό
πλεονέκτημα. Πλεονέκτημα το οποίο η ελ-
ληνική διπλωματία μπορεί να αξιοποιήσει
και στην άσκηση της εξωτερικής πολιτικής
της χώρας. 

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ
ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΣΤΟΛΟΥ ΣΕ
ΠΟΛΕΜΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Όσο αφορά τις ναυτικές πολεμικές επι-
χειρήσεις στην περιοχή του Αιγαίου και όχι
μόνο, η συμβολή του ελληνικού εμπορικού
στόλου και της Ναυτιλίας γενικότερα είναι
σημαντική και κρίσιμη, μιας και σε οποιαδή-
ποτε τέτοια εμπλοκή της χώρας μας θα
απαιτηθεί η μεγαλύτερη δυνατή συγκέ-
ντρωση Θαλάσσιας Ισχύος που θα είναι
διαθέσιμή και σε σύντομο μάλιστα χρονικό
διάστημα.

Για το λόγο αυτό το η Πολιτεία  μέσω
του ΥΕΝΑΝΠ έχει συστήσει τη Διεύθυνση
Θαλασσίων Κρατικών Μεταφορών που
προετοιμάζει, σε συνεργασία με το ΓΕΕΘΑ
την μεγαλύτερη δυνατή επιχειρησιακή ετοι-
μότητα των εμπορικών πλοίων, που όποτε
απαιτηθεί, να εκπληρώσουν το έργο που
θα τους ανατεθεί. Ο ελληνικός εμπορικός
στόλος και κυρίως τα υπερσύγχρονα και
γρήγορα πλοία της ελληνικής ακτοπλοΐας,
δύναται να χρησιμοποιηθεί σε δύσκολες και
απαιτητικές αποστολές όπως:
α. Διατήρηση της θαλάσσιας επικοινωνίας

μεταξύ της Ηπειρωτικής Ελλάδος και
των νησιών.

β. Συμβολή στον ανεφοδιασμό της πολεμι-
κής μηχανής και του αμάχου πληθυ-
σμού κυρίως στα νησιά σε: πολεμοφό-
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δια, τρόφιμα, καύσιμα, ιατροφαρμακευ-
τικά υλικά, ιματισμό. 

γ. Μεταφορά στρατευμάτων.
δ. Απαραίτητες μεταφορές υποστήριξης

πολεμικών επιχειρήσεων.
ε. Απεγκλωβισμό αμάχων ή ακόμα και

στρατιωτικών δυνάμεων.
στ. Χρησιμοποίησή τους ως βοηθητικά

πλοία του Στόλου όπως μεταγωγικά,
οχηματαγωγά, αποβατικά, πλωτά νο-
σοκομεία κ.λ.π.

Τέλος, σημαντικό ρόλο μπορούν να παί-
ξουν και οι υποδομές της χώρας σε ναυπη-
γοεπισκευαστικές ευκολίες, ως μονάδες
υποστήριξης αλλά και τα λιμάνια της Χώρας
προκειμένου να είναι δυνατή η επικοινωνία
της Ηπειρωτικής Ελλάδος με το πλήθος των
Ελληνικών Νησιών, που θα βρεθούν στο θέ-
ατρο των επιχειρήσεων όταν θα είναι απα-
ραίτητος ο ανεφοδιασμός τους με στρατιω-
τικό και όχι μόνο υλικό ενώ δε θα πρέπει να
λησμονούμε και το ρόλο – δυνατότητες που
παρέχουν και τα αλιευτικά σκάφη, τα μικρά
επιβατηγά καθώς και τα διάφορα ρυμουλκά
ανοικτής θαλάσσης ή λιμένων καθώς και οι
πλωτοί γερανοί στην αντιμετώπιση προβλη-
μάτων που θα παρουσιαστούν.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Ήδη από την ιστορική αναδρομή έγινε
αντιληπτό, ότι στο διάβα των αιώνων ο έλ-
ληνας είναι ένα με τη θάλασσα. Αυτή του
άνοιξε τους ορίζοντες, αυτή έγινε πηγή ζω-
ής, πλούτου και ευημερίας. Η ανάγκη για
προστασία των θαλασσίων οδών και του
εμπορίου έκανε απαραίτητη την παρουσία
πλοίων που θα είχαν τη δυνατότητα να αντι-
μετωπίσουν τους όποιους παρείσακτους. 

Η Ελλάδα, λόγω της σημαντικής της γεω-
στρατηγικής θέσης (σταυροδρόμι τριών
Ηπείρων)  και ως κόμβος θαλασσίων μετα-
φορών κυρίως ενεργειακών, έχει ένα ισχυ-
ρό Πολεμικό Ναυτικό που στελεχώνεται

από άξιους άνδρες ποτισμένους από την
τόλμη και αποφασιστικότητα των προγό-
νων μας, τους πρώτους θαλασσοπόρους
που ταξίδευαν τις ελληνικές θάλασσες και
κυρίευσαν τη μεσόγειο με τα πλοία τους,
όταν ακόμα δεν υπήρχε ο διαχωρισμός
εμπορικού και πολεμικού πλοίου. H ανάγκη
όμως για προστασία των μεταφορών δημι-
ούργησε το Πολεμικό Ναυτικό που σαν κύ-
ριο μέλημά του είχε αρχικά την προστασία
του εμπορικού πλοίου. 

Σήμερα βέβαια οι καιροί έχουν αλλάξει.
Όχι όμως και ο ρόλος του Πολεμικού Ναυτι-
κού που εξακολουθεί να παρέχει συνδρομή
στον εμπορικό στόλο, όποτε απαιτηθεί.
Από την άλλη μεριά, η ίδια η ιστορία και η
σημερινή πραγματικότητα, έχουν διατηρή-
σει τον επιπρόσθετο ρόλο του εμπορικού
στόλου, που συνδράμει και αυτό με τη σειρά
του, όποτε απαιτηθεί και κυρίως σε περίοδο
έντασης και στρατιωτικής εμπλοκής, συνει-
σφέροντας τα μέγιστα από την πλευρά του
και στην άμυνα της χώρας μας η οποία με
τα 16000 χιλιόμετρα ακτογραμμής και τα
3000 περίπου νησιά της απαιτεί για την
προστασία της και μια Ισχυρή Θαλάσσια δύ-
ναμη. Την τεράστια αυτή δύναμη την προ-
σφέρει επικουρικά και απλόχερα ο ελληνικός
εμπορικός στόλος που αποτελεί και ισχυρό
διπλωματικό χαρτί, προς ενίσχυση των
Ελληνικών θέσεων, σε όλα τα φόρα. Την με-
γάλη του αξία και βοήθεια την θεωρεί απα-
ραίτητη και η Διεθνής Κοινότητα, όπως
αποδείχθηκε περίτρανα και στον Πόλεμο
του Λιβάνου. Η ύπαρξή του επιτρέπει στο
Πολεμικό μας Ναυτικό να ασχοληθεί όσο το
δυνατόν περισσότερο με την Κύρια αποστο-
λή του, που είναι η ασφάλεια της Χώρας,
ενεργώντας και ως αποτρεπτική δύναμη
στις ορέξεις του οποιοδήποτε επιβουλευτεί
με τις αναθεωρητικές -  επεκτατικές του
βλέψεις και πολιτικές την ασφάλειά της.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α» 

GREEK CONTROLLED SHIPPING
Greek-owned ships registered under various flags, including Greece’s flag (ships over 1000gt)
(Source: Greek Shipping Co-operation Committee based on data provited by the Lloyd’s Register –
Fairplay)

Date Ships DW GT

March 1998 2487 85,047,436 47,269,018

March 1989 2487 81,928,296 45,554,419

February 1990 2426 84,439,159 46,580,539

March 1991 2454 87,102,785 47,906,852

March 1992 2688 98,218,176 53,891,528

March 1993 2749 103,958,104 56,918,268

March 1994 3019 120,650,373 66,342,046

March 1995 3142 126,128,352 71,666,943

March 1996 3246 129,737,336 75,156,763

March 1997 3204 127,782,567 74,982,110

February 1998 3358 133,646,831 78,900,843

March 1999 3424 139,255,184 83,454,890

March 2000 3584 150,966,324 90,227,491

March 2001 3618 168,434,370 100,220,348

March 2002 3480 164,613,935 98,195,100

May 2003 3355 171,593,487 103,807,860

March 2004 3379 180,140,898 108,929,135

March 2005 3338 182,540,868 109,377,819

March 2006 3397 190,058,534 113,603,803

February 2007 3699 218,229,552 129,765,470
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Β»

ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΟ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ

ΕΤΟΣ Εκατομ. δολ. ΗΠΑ

1980 1.816

1981 1.826

1982 1.655

1983 1.305

1984 1.100

1985 1.037

1986 1.001

1987 1.194

1988 1.379,6

1989 1.374,8

1990 1.761,9

1991 1.774

1992 1.993,1

1993 1.920

1994 1.957,1

1995 2.189,8

1996 2.263,5

1997 2.104,2

1998 2.173,2

1999 5.141

2000 7.914,2

2001 8.165,7

2002 11.127,3

2003 12.493,4

2004 17.372,3 (Ευρώ 13.307)

2005 18.032,3 (Ευρώ 13.871)

2006 Ευρώ 14.500

2007 (ΙΑΝ. – ΑΥΓ.) Ευρώ 10.745,9
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ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ – ΠΗΓΕΣ

Βιβλία   
1. Α.Γ. Κρασανάκη, «Η Αυθεντική Ναυτική

Ιστορία του Ελληνικού Έθνους».
2. Ματθαίου Δ. Λώ, «Πορεία προς την κο-

ρυφή», Ακρίτας, Πειραιάς 2000.
3. Τζελίνας Χαρλαύτη, «Ιστορία της Ελληνό-

κτητης Ναυτιλίας 19ος – 20ος αιώνας»,
Αθήνα, Φεβρουάριος 2001.

4. Ματθαίου Δ. Λώ, «Η Σιωπηλή Αναμέτρη-
ση - Η Ελληνική Εμπορική Ναυτιλία κατά
τον Β΄ ΠΠ», Ακρίτας, Πειραιάς 1998.

ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ
5. κ. Γραμματέα ΥΕΝ, Π. Σαρλή, «Η Εμπορι-

κή Ναυτιλία ως Παράγων Θαλάσσιας
Ισχύος», ΣΝΠ, Αθήνα 1979

6. Αντιναυάρχου Ν. Χασιώτη ΛΣ, «Ποντο-
πόρος Ναυτιλία. Προτάσεις για Αναβάθ-
μισή της», ΣΕΘΑ, 30-04-2004.

7. Αντιναυάρχου Δ. Ορφανού, «Τα Πολλα-
πλά οφέλη της Χώρας μας από την
Εμπορική Ναυτιλία»

8. Πλωτάρχη Μ. Κουτσουράκη ΛΣ, «Η
Ελληνική Εμπορική Ναυτιλία σαν Βασικός
Παράγοντας της Θαλάσσιας και Οικονο-
μικής Στρατηγικής της Ελλάδος», ΣΝΠ,
Αθήνα 1991.

9. κ. ΥΠΕΞ Ντόρας Μπακογιάννη, «Η Σημα-
σία της Εμπορικής Ναυτιλίας στην Εξω-
τερική Πολιτική της Ελλάδος», Ναυτική
Λέσχη Πειραιά, 2006.

ΗΜΕΡΗΣΙΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ
10. κ. ΥΕΝ Μανώλη Κεφαλογιάννη, «Οι Οι-

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Γ»

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

ΕΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΙΣΑΧΘΕΝ

ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΣΥΝ/ΓΜΑ

ΗΜΕΔΑΠΟΙ ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΔΙΣ ΔΟΛ.

1990 701 από 708 6492 831 7323 1.01

1991 741 από 767 7012 738 7323 1.09

1992 850 από 863 7585 777 8362 1.17

1993 919 από 942 7934 877 8811 1.26

1994 1011 από 1031 7979 936 8915 1.32

1995 1045 από 1066 8774 1340 10114 1.56

1996 1067 από 1099 8717 1350 10067 1.58

1997 1125 από 1162 8902 1390 10292 1.34

1998 1139 από 1177 8884 1653 10537 1.38

2002 1080 9644 1278 10922 2.0

2005 1.201 10.383 1.381 11.764 2.2
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κονομική Πολιτική του ΥΕΝ για το έτος
2007», Απογευματινή, Πειραιάς 2007.

11. Γιώργος Δαράτος, «Η Ναυτιλία Πρωτα-
γωνιστεί στην Οικονομία της Ε.Ε.», Βρυ-
ξέλλες, Ημερησία 19-04-2007.

12. Αγγελική Καλή, «Δάνεια 46.4 Δις Δολ.
στους Έλληνες Εφοπλιστές», Ημερησία
19-04-2007.

13. Τζελίνας Χαρλαύτη, «Οι Έλληνες Εφο-
πλιστές», «Ε Ιστορικά», τεύχος 58.

14. Λεωνίδα Μπλαβέρη, «Πολυεθνικό Συ-
ντονιστικό Κέντρο Στρατηγικών Θαλλα-
σίων Μεταφορών (AMSCC)», «Ελληνική
Άμυνα και Ασφάλεια», τεύχος 11, Ιανου-
άριος 2007.

15. ΑΦΙΕΡΩΜΑΤΑ «Η Ναυτιλία στο Προ-
σκήνιο της Εμπορικής Ανάπτυξης στην
Ελλάδα», Καθημερινή, 28-09-2007.

ΣΧΕΔΙΑ
16. Σχέδιο «Θαλασσίων μεταφορών πολιτι-

κού τομέα και εκτάκτων στρατιωτικών
μεταφορών», ΥΕΝ/ΔΠΣΕΑ 3ο

Διαδικτυακοί τόποι
17. http://www.yen.gr
18. http://www.ypex.gov.gr
19. http://www.hellenicnavy.gr
20. http://museum.yen.gr
21. http://www.defencenet.gr
22. http://www.globalsecurity.org/world/
europe/nato-sealift.htm
23. http://el.wikipedia.org/
24. http://europa.eu/scadplus/leg/el/lvb/
l33216.htm
25. http://www.nee.gr 
26. http://www.efoplistis.eu

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Ο Υπ/χος Ι. Δελής Λ.Σ. είναι απόφοιτος της
ΣΔΙΕΠΝ και γεννήθηκε στην Αθήνα το 1972. Το
1990 εισήχθη στην τότε Ανωτέρα Δημοσία Σχο-
λή Εμπορικού Ναυτικού (Ε.Ν)/ Πλοιάρχων Χα-
νίων Κρήτης. Απεφοίτησε το 1994 και απέκτη-
σε το δίπλωμα πλοιάρχου Γ τάξεως του Ε.Ν. Ως
πλοίαρχος Γ’ τάξεως ταξίδεψε ανά τον κόσμο
με ποντοπόρο πλοίο του Ε.Ν. 

Το 1996 παρουσιάστηκε στις τάξεις του Π.Ν
και υπηρέτησε τη θητεία του ως Σημ/ρος ΣΕΑ/Μ
μέχρι και την είσοδό του στο Λ.Σ. τον Οκτώβριο

του 1997. Ορκίστηκε Σημ/ρος του Λ.Σ. το Δε-
κέμβριο του 1998 και έκτοτε έχει υπηρετήσει
ως ύπαρχος και κυβερνήτης στο Ναυαγοσωστι-
κό σκάφος του Λ.Σ Ν/Γ 517 με έδρα τη Ρόδο και
από τον Αύγουστο του 2002 ως Αξιωματικός
Ασφάλειας Ναυσιπλοΐας (ΑΑΝ), στο Ενιαίο Κέ-
ντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης
(ΕΚΣΕΔ) του ΥΕΝΑΝΠ, έχοντας μετεκπαιδευτεί
σε θέματα Έρευνας και Διάσωσης, στη Μεγάλη
Βρετανία.
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DIFIS: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΥΓΗ ΤΗΣ

ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΑΠΟ ΝΑΥΑΓΙΑ

Παναγιώτης Α. Κωνσταντινόπουλος 
Δρ. Μηχανολόγος-Ηλεκ/γος Μηχανικός 
Ινστιτούτο Βιομηχανικών Συστημάτων 

Ερευνητικό Κέντρο ΑΘΗΝΑ

Φοίβος Η. Ανδρίτσος 
Δρ. Μηχανολόγος-Μηχανικός 

Κοινό Κέντρο Ερευνών Ίσπρα, Ιταλία
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Το DIFIS αποτελεί μία καινοτομική μέθο-
δο για την έγκαιρη όσο και οικονομικά απο-
δοτική παρέμβαση σε περιπτώσεις ναυα-
γίων δεξαμενοπλοίων, με στόχο την προ-
στασία του θαλασσίου περιβάλλοντος από
διαρροή πετρελαίου και την σταδιακή περι-
συλλογή του παγιδευμένου στο βυθισμένο
σκάφος υγρού φορτίου υδρογονανθράκων.

To πρόσφατο ναυάγιο του κρουαζιερο-
πλοίου “SEA DIAMOND” έφερε για άλλη μια
φορά στην επιφάνεια τους οικολογικούς
κινδύνους της πυκνής ναυσιπλοΐας και τις
σημαντικές επιπτώσεις στο οικοσύστημα,
τον τουρισμό και την οικονομία των πανέ-
μορφων νησιών και θαλασσών μας. Ας ση-
μειωθεί ότι σ’ αυτές τις περιπτώσεις, εκτός
από την αρχική, σχετικά γρήγορη, διαρροή
καυσίμου, η οποία είναι δυνατόν να αντιμε-
τωπισθεί στην επιφάνεια με ειδικά πλωτά
φράγματα, οι υδρογονάνθρακες που παρα-
μένουν παγιδευμένοι στο βυθισμένο σκά-
φος συνιστούν μια μακροχρόνια απειλή που
αντιμετωπίζεται πολύ πιο δύσκολα. Για πα-
ράδειγμα, στην περίπτωση του ναυαγίου
του δεξαμενοπλοίου “MS PRESTIGE” στον
Ατλαντικό, ανοικτά των Ισπανικών ακτών,
παρά τις αρχικές προσπάθειες για σφράγι-
ση του βυθισμένου σκάφους, 1-2 τόνοι βα-
ρέως πετρελαίου εκλύονταν ημερησίως για
περισσότερο από έναν χρόνο, μέχρι να επι-
τευχθεί η ολοκληρωτική άντληση του
εγκλωβισμένου πετρελαίου. 

Είναι χαρακτηριστικό ότι μόνον το 15%
του συνολικού φορτίου (77.000 t βαρέως
πετρελαίου) ανεκτήθη, ενώ το 25% διέρ-
ρευσε πριν την βύθιση και το 60% διέφευγε
στο θαλάσσιο περιβάλλον από τον πυθμέ-
να, επί 22 μήνες, όσο χρόνο δηλαδή χρειά-
σθηκε μέχρι να σχεδιασθεί και να υλοποιη-
θεί η τελική παρέμβαση στο ναυάγιο.

Δεδομένης της γεωπολιτικής θέσεως της
Ελλάδος στο σταυροδρόμι των ενεργειακών
διαδρόμων από Καύκασο και την Μέση
Ανατολή προς την Ευρώπη, η ήδη σημαντι-

κή διακίνηση πετρελαϊκών προϊόντων στο
Αιγαίο αλλά και γενικότερα στην ανατολική
Μεσόγειο (βλέπε χάρτη του Σχήματος 2)
θα αυξηθεί περαιτέρω. Η Ευρώπη και ιδιαί-
τερα η χώρα μας πρέπει να είναι έτοιμες να
αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά τέτοιους
κινδύνους.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση, μετά την οικολογι-
κή καταστροφή που προκλήθηκε από το
ναυάγιο του “MS PRESTIGE” τον Νοέμβριο
του 2002, πήρε μια σειρά από μέτρα, ανά-
μεσα στα οποία και η χρηματοδότηση πα-
κέτου ερευνητικών προγραμμάτων για την
καταπολέμηση των επιπτώσεων ναυαγίων
και την πρόληψη οικολογικών καταστρο-
φών. Το DIFIS είναι ένα από αυτά τα ερευ-
νητικά προγράμματα που αφορά την γρή-
γορη επέμβαση για την συλλογή του διαρ-
ρέοντος πετρελαίου κατ’ ευθείαν από το
ναυάγιο και, στην συνέχεια, την πλήρη
άντλησή του από τις δεξαμενές του βυθι-
σμένου σκάφους ακόμα και για μεγάλα δε-
ξαμενόπλοια βυθισμένα σε πολύ μεγάλο
βάθος, έως και 4.000 μέτρα, όπως ήταν η
περίπτωση του δεξαμενοπλοίου “PRE-
STIGE”. Βασίζεται σε ιδέα Έλληνα επιστή-

Σχήμα 1: Υποβρύχια φωτογραφία του βυθισμέ-
νου πλοίου PRESTIGE όπου φαίνεται η ροή προς
την επιφάνεια του παγιδευμένου πετρελαίου
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μονα (του Δρ. Φοίβου Ανδρίτσου από το
Κοινό Ερευνητικό Κέντρο της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής) ενώ Ελληνική ερευνητική ομάδα
έχει την ευθύνη των προδιαγραφών και
του βασικού σχεδιασμού του συστήματος.

Τι είναι το DIFIS: Το ερευ-
νητικό έργο DIFIS (Double
Inverted Funnel for Intervention
on Ship-wrecks) υλοποιείται
από τον Νοέμβριο του 2005
με χρηματοδότηση από το

πρόγραμμα Surface Transport της Ευρωπαϊ-
κής Επιτροπής. Συμμετέχουν οκτώ (8) φο-
ρείς από τέσσερεις (4) Ευρωπαϊκές χώρες:

Σχήμα 3: Το δεξαμενόπλοιο MS PRESTIGE την
στιγμή που βυθίζεται

Σχήμα 2: Οι δρόμοι του πετρελαίου στην Μεσόγειο

MARIN - Maritime Research Institute (Συντονιστής έργου) Ολλανδία
SENER – Ingenieria y Sistemas SA Ισπανία
IFREMER – French research institute for exploitation of the sea Γαλλία
CEA Γαλλία
CYBERNETIX Γαλλία
SIREHNA Γαλλία
ΙΝ.ΒΙ.Σ. - Ινστιτούτο Βιομηχανικών Συστημάτων Ελλάς
CONSULTRANS Ισπανία
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Η λύση του προβλήματος: Η λύση που
προτείνεται από το DIFIS προβλέπει την
αξιοποίηση της μικρής διαφοράς στην πυ-
κνότητα του εγκλωβισμένου πετρελαίου,
ως προς το θαλάσσιο ύδωρ, ώστε η συνε-
παγόμενη άνωση να «οδηγεί» το καύσιμο
προς την επιφάνεια. Αυτό επιτυγχάνεται
με την έγκαιρη τοποθέτηση πάνω από το
ναυαγισμένο πλοίο μίας ελαφριάς, εύκα-
μπτης και ανθεκτικής κατασκευής, η οποία
θα μένει εγκατεστημένη στο σημείο του
ναυαγίου, έως ότου αντληθεί όλο το εγκλω-
βισμένο καύσιμο και έτσι εκμηδενισθεί πλή-
ρως κάθε περιβαλλοντικός κίνδυνος.

Το καύσιμο που ρέει αργά από το ναυά-
γιο συλλέγεται σε μία κατασκευή σε σχήμα
ανεστραμμένης χοάνης (Funnel), κατασκευ-
ασμένης από ανθεκτικό ύφασμα και στερε-
ωμένης (αγκυρωμένης) κατά τρόπο ώστε
να διασφαλίζει ότι όλο το πετρέλαιο που
διαρρέει εγκλωβίζεται μέσα στην χοάνη. Η
χοάνη σκεπάζει το ναυάγιο, αφήνει όμως
αρκετό χώρο για να κινούνται ενδιαμέσως
και να εκτελούν εργασίες τα Remotely
Operated Vehicles (ROV).

Το διαρρέον καύσιμο «οδηγείται» μαζί με
θαλάσσιο ύδωρ προς την επιφάνεια, μέσω
εύκαμπτου σωλήνος, διαμέτρου 2 μέτρων
και μήκους έως και 4.000 μέτρων, καταλή-
γοντας σε αποθηκευτική δεξαμενή (Buffer
Bell), 30-50 μέτρα κάτω από την επιφάνεια
της θάλασσας. Η δεξαμενή αυτή λειτουργεί
σαν διαχωριστής του πετρελαίου από το
νερό και σαν πλωτήρας που διατηρεί το
σύστημα πάντοτε υπό τάση. Εκεί υπάρ-
χουν κι όλα τα απαραίτητα εξαρτήματα
για την περιοδική άντληση του περιεχομέ-
νου καυσίμου από μικρό δεξαμενόπλοιο.

Σενάρια λειτουργίας του συστήματος
DIFIS: Δύο «ακραία» σενάρια λειτουργίας
του συστήματος έχουν θεωρηθεί και στην
βάση αυτών έχουν πραγματοποιηθεί όλοι
οι σχετικοί υπολογισμοί:
1. Σενάριο αναφοράς μεγάλου βάθους, βα-

σισμένο στις περιβαλλοντικές συνθήκες

κατά το ατύχημα του PRESTIGE, ήτοι θέ-
ση ναυαγίου σε 4.000 m βάθος, βυθός με
ελαφρά κλίση, χαμηλή θερμοκρασία, κα-
νένα ρεύμα στον βυθό, ισχυρά ρεύματα
πλησίον της επιφανείας και έντονα και-
ρικά φαινόμενα. 

2. Σενάριο αναφοράς μικρού βάθους, βασι-
σμένο στη υπόθεση ότι το σύστημα
DIFIS δεν θα ήταν τεχνικά εφικτό για μι-
κρότερα βάθη από 400 m, με τις περι-
βαλλοντικές συνθήκες που φαίνονται
στον Πίνακα 2, κατωτέρω.
Και στις δύο περιπτώσεις, το φορτίο εί-

ναι βαρύ πετρέλαιο, τύπου «PRESTIGE
grade», ενώ το ναυάγιο είναι μήκους ίσου με
το 50% ενός τυπικού δεξαμενοπλοίου δι-
πλού τοιχώματος, τύπου ULCC.

Πλεονεκτήματα του συστήματος:
Όταν εφαρμοσθεί το σύστημα DIFIS, η
απλότητα και η αποτελεσματικότητά του

Σχήμα 4: Σχηματικό διάγραμμα του συστήματος
DIFIS
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θα εξασφαλίσουν μία σειρά από πλεονε-
κτήματα, σε σχέση με τις έως σήμερα
εφαρμοζόμενες μεθόδους:
• Το σύστημα αντιμετωπίζει το πρόβλημα

και στις δύο πτυχές του: Αφ’ ενός την
άμεση επέμβαση για την καταπολέμηση
των διαρροών (συλλογή των διαρρεό-
ντων υδρογονανθράκων και το γρήγορο
σφράγισμα του ναυαγίου) και αφ’ ετέ-
ρου το άδειασμα των δεξαμενών του
πλοίου από το παγιδευμένο καύσιμο,
έτσι ώστε το ναυάγιο να μην συνιστά μα-
κροχρόνια απειλή για το περιβάλλον. Η
γρήγορη τοποθέτηση της χοάνης, σφρα-
γισμένης στο πάνω μέρος, εμποδίζει το
καύσιμο να ξεφύγει από την περιοχή του
κώνου και να διαρρεύσει ανεξέλεγκτο
προς το θαλάσσιο περιβάλλον, έως ότου
γίνει η πλήρης ανάπτυξη του συστήμα-
τος. Το πλήρως ανεπτυγμένο σύστημα
παραμένει μέχρι την συλλογή όλου του
εγκλωβισμένου καυσίμου χωρίς ιδιαίτερο
κόστος, συντήρηση ή άλλες επιπτώσεις
μέχρι την πλήρη άντληση των παγιδευ-
μένων υδρογονανθράκων.

• Η επέμβαση γίνεται στο σημείο του ναυ-
αγίου, ακόμα και σε μεγάλα βάθη, πριν οι
υδρογονάνθρακες φτάσουν και διασκορ-
πιστούν στην επιφάνεια

• Δυνατότητα λειτουργίας σε μεγάλο εύ-
ρος περιβαλλοντικών συνθηκών (μεγάλα
και μικρά βάθη, μορφολογία πυθμένος,
θέση ναυαγίου κλπ.)

• Απλότητα, τόσο στην τοποθέτηση όσο
και κατά την λειτουργία

• Λειτουργία του συστήματος ανεξάρτητα
από τις επικρατούσες καιρικές συνθήκες
και χωρίς να παρεμποδίζεται η ναυσι-
πλοΐα, η αλιεία ή άλλες δραστηριότητες

• Τα περισσότερα από τα υποσυστήματά
του είναι δυνατόν να προκατασκευα-
στούν από ναυπηγεία ή άλλα συνεργεία
χωρίς κάποια εξειδικευμένη τεχνογνωσία

• Το σύστημα προσφέρεται για την επέμ-
βαση σε παλαιά ναυάγια, κατάλοιπα

ακόμα και του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, η
διάβρωση των δεξαμενών των οποίων
συνιστά πάντοτε δυνητική απειλή για το
περιβάλλον
Η Ελληνική τεχνογνωσία: Επιστημονι-

κός Υπεύθυνος του έργου για το ΙΝ.ΒΙ.Σ. εί-
ναι ο Παναγιώτης Α. Κωνσταντινόπουλος,
Δρ. Μηχανολόγος – Ηλεκτρολόγος Μηχανι-
κός. Τα υπόλοιπα μέλη της Ελληνικής ερευ-
νητικής ομάδος είναι ο καθηγητής Βασίλει-
ος Κωστόπουλος, Διευθυντής του Εργα-
στηρίου Εφηρμοσμένης Μηχανικής του Τμ.
Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανι-
κών του Πανεπιστημίου Πατρών, ο οποίος
αποτελεί και τον Τεχνικό Υπεύθυνο του έρ-

Πίνακας 1: Σενάριο αναφοράς μεγάλου 
βάθους

Βάθος 4 km
Θερμοκρασία στον βυθό -2°C
Ενδεικτικό ύψος κυμάτων 11 m
Ενδεικτική μέση περίοδος κύματος 9 s

Βάθος Ταχύτητα ρεύματος
0 m 2,5 knots
100 m 2,5 knots
200 m 1,5 knots
800 m 1,0 knots
Βυθός (4 km) 0,0 knots

Πίνακας 2: Σενάριο αναφοράς μικρού 
βάθους

Βάθος 400 m
Θερμοκρασία στον βυθό 2°C
Ενδεικτικό ύψος κυμάτων 9,5 m
Ενδεικτική μέση περίοδος 6,6 s ~ 8,8 s
κύματος

Απόσταση Ταχύτητα ρεύματος
από τον βυθό
400 m 3,2 knots
300 m 3,2 knots
200 m 3,2 knots
100 m 2,9 knots
60 m 2,7 knots
20 m 2,3 knots
4 m 1,8 knots 
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γου για το ΙΝ.ΒΙ.Σ., ο ερευνητής του ΙΝ.ΒΙ.Σ.
Κωνσταντίνος Χαρατσής, Ηλεκτρολόγος
Μηχανικός (MSc), και οι υποψήφιοι διδά-
κτορες Χρήστος Δέρδας, Μηχανολόγος Μη-
χανικός και Δημήτριος Μαζαράκος, Μηχα-
νολόγος Μηχανικός.

Το πιο εντυπωσιακό στοιχείο του έργου
είναι ότι βασίζεται σε σύλληψη, διατύπωση
σε πρόταση έργου και ευρεσιτεχνία του
επίσης Έλληνα επιστήμονα, Φοίβου Ανδρί-
τσου, Δρ. Μηχανολόγου Μηχανικού, ερευ-
νητή στο Κοινό Κέντρο Ερευνών (JRC) της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, στην Ίσπρα της Ιτα-
λίας, ο οποίος συμπληρώνει και καθοδηγεί
την Ευρωπαϊκή ερευνητική ομάδα.

Το σύστημα DIFIS είναι σήμερα στο τελικό
στάδιο σχεδιασμού και δοκιμών (υπό κλίμακα)
και θα είναι επιχειρησιακά έτοιμο την άνοιξη
του 2009. Στην κατωτέρω φωτογραφία, οι
δοκιμές, υπό κλίμακα, που πραγματοποιήθη-
καν στις εγκαταστάσεις της Ολλανδικής
MARIN, για την επιβεβαίωση των βασικών
παραδοχών της σχεδίασης του συστήματος. Σχήμα 5: Μοντέλο υπό κλίμακα 1:60 [MARIN]

Εγκαταστάσεις δοκιμών του Γαλλικού Ινστιτούτου Θαλασσίων Ερευνών IFREMER, στην Βρέστη. Μερι-
κά από τα μέλη της ερευνητικής ομάδας του ΙΝ.ΒΙ.Σ. και συγκεκριμένα, εξ αριστερών, Π. Κωνσταντι-
νόπουλος, Φ. Ανδρίτσος, A. Pena (από την Ισπανική SENER), Χ. Δέρδας και Κ. Χαρατσής.

TEUXOS_566_ok_TELIKO  19-06-09  12:12  Page 66



Tεύχος 566-Tόμος 168 Nαυτική Eπιθεώρηση   67

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΤΕΧΝΙΚΑ
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
DIFIS

Τα κύρια υποσυστήματα του DIFIS: Το
σύστημα DIFIS αποτελείται από τα εικονι-
ζόμενα στο Σχήμα 4 ξεχωριστά υποσυστή-
ματα, ήτοι:
1. Αποθηκευτική Δεξαμενή 
(Buffer Bell – BB)

Στο Σχήμα 7 φαίνεται μία ενδεικτική σχε-
δίαση της αποθηκευτικής δεξαμενής (Buffer
Bell – BB), στην οποία συλλέγεται τελικά το
διοχετευόμενο μέσω του εύκαμπτου σωλή-
νος διαρρέον από το ναυάγιο υγρό.

Σημαντικές παράμετροι για την σχεδία-
ση της BB, οι οποίες αποτελούν και Λει-
τουργικές Προδιαγραφές της, είναι οι ακό-
λουθες:
• Λειτουργικό βάθος: Αρκετό ώστε να προ-

στατεύεται η κατασκευή από τις συνθή-
κες στην επιφάνεια (ελάχιστο βάθος 30
m, μέγιστο περίπου 50 m).

• Μέγιστο βάθος: Βάθος της τάξεως των
125 m δείχνει ικανοποιητικό όριο αντο-
χής για την κατασκευή.

• Οριζόντια μετατόπιση: Κατά μέγιστο,
10% του συνολικού μήκους του συστή-
ματος DIFIS, εφ’ όσον δεν παρεμποδίζε-
ται η ροή μέσα στον σωλήνα, λόγω της
γωνίας.

• Χωρητικότητα: Αυξημένη χωρητικότητα
συνεπάγεται μειωμένο λειτουργικό και
μεταφορικό κόστος. Χωρητικότητα
6.250 m3 είναι τεχνικά εφικτή.

• Άνωση: Πρέπει να είναι τουλάχιστον
1.000 tn, ώστε να διατηρείται ικανοποιη-
τική προένταση στα νήματα αγκυρώσε-
ως και στηρίξεως του εύκαμπτου σωλή-
νος και να εμποδιστεί σημαντική παρα-
μόρφωση της διατομής του σωλήνος.

• Διαστάσεις: Μέγιστο μήκος 32 m, εφ’
όσον η BB τοποθετείται για την μεταφο-
ρά πάνω σε σκάφος μεταφοράς.

• Σχήμα: Υδροδυναμικό σχήμα, συμμετρικό

ως προς τον άξονα του συστήματος
DIFIS, για μικρότερο συντελεστή αντι-
στάσεως.

• Έρμα (Ballast): Ένα σύστημα ρυθμίσεως
της πλευστότητος είναι απαραίτητο για
την προσαρμογή στις διαφορετικές συν-
θήκες.

• Ηλεκτρονικός εξοπλισμός: Πομπός για
τον εντοπισμό της θέσεως της BB, Σύ-
στημα για καταγραφή και αποθήκευση
στοιχείων, Σύστημα για την μετάδοση
στοιχείων, Αισθητήρας στάθμης πετρε-
λαίου, Πηγή ενέργειας.

• Υλικό κατασκευής: Ο χάλυβας είναι το
πιο κατάλληλο υλικό στις περιπτώσεις
που το βάρος και η διάβρωση δεν είναι
κρίσιμες παράμετροι, διαφορετικά τα
σύνθετα υλικά (GFRP) επιλέγονται ως
βέλτιστη λύση.

• Ευστάθεια: Αποτελεί κρίσιμη παράμετρο

Σχήμα 6: Υποσυστήματα του DIFIS, [Cybernetix]

1. Αποθηκευτική Δεξαμενή (Buffer Bell – BB)
2. Νήματα συνδέσεως BB με Dome (Riser tube

stiffening lines)
3. Εύκαμπτος Σωλήνας (Riser Tube)
4. Μονάδα Ανάπτυξης της Χοάνης (Dome

Housing Unit)
5. Ανεστραμμένη Χοάνη (Dome)
6. Αγκύρωση Συστήματος (Anchoring System) 
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στο μέγιστο σημείο οριζοντίου μετατοπί-
σεως.

2. Νήματα συνδέσεως BB με Dome (Riser
tube stiffening lines)

Τα νήματα αυτά χρησιμοποιούνται, αφ’
ενός για την εγκατάσταση υποσυστημά-
των του DIFIS και εφ’ ετέρου για την ανά-
ληψη μέρους των φορτίων που προκαλού-
νται από την άνωση της BB και από την
οριζόντια μετατόπισή της.

3. Εύκαμπτος Σωλήνας (Riser Tube)
Η διάμετρος του εύκαμπτου σωλήνος εί-

ναι αρκετά μεγάλη (2,00 m), εξασφαλίζο-
ντας έτσι τον επιθυμητό τύπο ροής, καθώς
και αυξημένη αντοχή σε καμπτικές κατα-
πονήσεις και παραμορφώσεις. 

Το υλικό του σωλήνος (PE) εξασφαλίζει
αυξημένη αντοχή σε ερπυσμό, καθώς και
σε αξονικές και στρεπτικές καταπονήσεις. 

4. Μονάδα Ανάπτυξης της Χοάνης
(Dome Housing Unit)

Η Μονάδα Ανάπτυξης της Χοάνης περιέ-
χει την διπλωμένη Χοάνη και χρησιμοποιεί-
ται αφ’ ενός για την ανάπτυξη (εγκατάστα-
ση) της Ανεστραμμένης Χοάνης και αφ’ ετέ-
ρου, μετά την εγκατάσταση, ως σταθμός
(docking station) για την σύνδεση με τον εύ-
καμπτο σωλήνα (διάφορες διάμετροι), ως
ενίσχυση της κατασκευής στο άνω μέρος
της χοάνης, ως σταθμός εκτάκτου ανάγκης
για την πλήρωση δοχείων (bags), όπως αυ-
τές που χρησιμοποιήθηκαν στην περίπτω-
ση του ναυαγίου του Prestige.
5. Ανεστραμμένη Χοάνη (Dome)

Η Ανεστραμμένη Χοάνη χρησιμοποιείται
για την «σφράγιση» άμεσα του ναυαγίουΣχήμα 8: Εύκαμπτος Σωλήνας, Αποθηκευτική

Δεξαμενή και Shuttle tanker

Σχήμα 9: Μονάδα Ανάπτυξης της Χοάνης
(Dome Housing Unit – DHU), [Cybernetix]

Σχήμα 7: Αποθηκευτική Δεξαμενή (Buffer Bell –
BB), [Cybernetix]
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και την συλλογή των υδρογονανθράκων
που διαφεύγουν από ρωγμές και οπές που
δημιουργήθηκαν λόγω του ατυχήματος ή
ηθελημένα κατά την παρέμβαση. 

Η Χοάνη είναι ικανή να αντέχει τα περι-
βαλλοντικά φορτία στα βάθη για τα οποία
το σύστημα είναι σχεδιασμένο (400 m –
4.000 m), ενώ οι διαστάσεις της είναι τέτοι-
ες ώστε να καλύπτει το 50% ενός δεξαμενο-
πλοίου κατηγορίας ULCC. Η Χοάνη απέχει
αρκετά καθ’ ύψος (τουλάχιστον 20 m) από
το ναυαγισμένο πλοίο, ώστε να επιτρέπε-
ται σε ένα ROV να περνά με ευκολία για την
πραγματοποίηση αναγκαίων εργασιών.

6. Αγκύρωση Συστήματος (Anchoring
System)

Η Αγκύρωση συνίσταται στα νήματα με
τα οποία οι άγκυρες συνδέονται με την Χο-
άνη και μέσω των οποίων μεταφέρονται τα
φορτία στις άγκυρες, καθώς και στις άγκυ-
ρες, ο ρόλος των οποίων είναι να αντισταθ-
μίζουν αυτά τα φορτία και να μην επιτρέ-
πουν στην κατασκευή να αποκλίνει σημα-
ντικά από την θέση ισορροπίας.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚA ΣΗΜΕΙΩΜΑTA

Ο Π. Α. Κωνσταντινόπουλος
σπούδασε Μηχανολόγος – Ηλε-
κτρολόγος ΕΜΠ (1973-1978)
και είναι κάτοχος MSc και PhD
(1979-1984) από το Τμήμα
Engineering Science & Mecha-
nics του Αμερικανικού Πανεπι-

στημίου Virginia Polytechnic Institute and State
University (Virginia Tech).
Από το ξεκίνημα της επαγγελματικής του στα-
διοδρομίας απασχολήθηκε σε δύο Αμερικανικές
εταιρείες με δραστηριοποίηση στην Ελλάδα
(Boeing Services International, Pacific Architects
and Engineers), σε μία καινοτομική μικρομεσαία
βιομηχανία κατασκευής μηχανών CNC (ERGON
ΑΕ) ως Διευθυντής του Τμήματος RTD, στο BIC
Αττικής ως Διευθυντής Τεχνολογίας και στο BIC
Δυτικής Ελλάδος ως Γενικός Διευθυντής. Από το
2000 έχει αναλάβει το Τμήμα Αναπτυξιακών
Έργων στο Ινστιτούτο Βιομηχανικών Συστημά-
των, στην Πάτρα.
Από το 1991, οπότε απασχολήθηκε στην βιομη-
χανία έως σήμερα, έχει εμπλακεί στην υλοποίη-
ση άνω των 55 Ευρωπαϊκών ερευνητικών και
αναπτυξιακών έργων, ενώ έχει διατελέσει αξιο-
λογητής σε διάφορα προγράμματα.

Ο Φ. Η. Ανδρίτσος σπούδασε
Μηχανολόγος Μηχανικός στο
Πανεπιστήμιο Πατρών (1972-
1977), απ’ όπου έλαβε και το
Διδακτορικό του το 1982.
Από τον Ιούνιο του 1986 είναι
στέλεχος της Ευρωπαϊκής Επι-

τροπής (Scientific/Technical Officer), στο Ινστι-
τούτο για την Προστασία και Ασφάλεια του Πο-
λίτη, στο Κοινό Κέντρο Ερευνών (JRC). Πριν το
JRC, απασχολήθηκε ως Ερευνητής και Λέκτορας
στο Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών του Πα-
νεπ. Πατρών, ως Επισκέπτης – Ερευνητής στο
Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών του University
of Newcastle upon Tyne στην Αγγλία και Αναπλη-
ρωτής Καθηγητής στα ΤΕΙ Πατρών.
Απασχολήθηκε στην βιομηχανία και συγκεκρι-
μένα στην Υπηρεσία Πολεμικής Βιομηχανίας του
Υπ. Αμύνης, στην ΕΒΟ Αιγίου, καθώς και στην
βιομηχανία παραγωγής ελαστικών Pirelli.
Έχει εμπλακεί στην υλοποίηση Ευρωπαϊκών
ερευνητικών έργων, κυρίως στις περιοχές Πυρη-
νική σχάση, Περιβαλλοντικές επιπτώσεις, Ασφά-
λεια τηλεχειρισμού και Systems engineering.
Έχει συγγράψει περισσότερες από 100 επιστη-
μονικές δημοσιεύσεις και μιλά άπταιστα Αγγλι-
κά, Γαλλικά και Ιταλικά.
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Η ΝΑΥΜΑΧΙΑ ΤΟΥ ΤΡΑΦΑΛΓΚΑΡ
ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ ΤΟΥ 1805

Δημήτρης Θαλασσινός, Φιλόλογος
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ΠΡΟΛΕΓΟΜΕΝΑ

Η Ειρήνη της Αμιένης έχει παραβιαστεί
μετά από δύο χρόνια εύθραυστης ηρεμίας,
και ο Ναπολέων έχει αναβιώσει ένα σχέδιο
της παλαιάς μοναρχίας: την «απόβαση»
στην Αγγλία. Μία γαλλική στρατιά, που θα
μεταφέρει ο στόλος, πρέπει να διασχίσει τη
Μάγχη και να βαδίσει στο Λονδίνο για να
επιβάλλει την ειρήνη.

Αλλά για να επιτευχθεί αυτό το ιστορικό
πλήγμα, πρέπει να διατηρηθεί η κυριαρχία
στο στενό, γιατί αλλιώς το Βρετανικό Ναυ-
τικό, πλωτό φρούριο της Αγγλίας, θα βυθί-
σει τους άμυαλους εισβολείς. Για να επιτευ-
χθεί αυτή η υπεροχή, έστω και προσωρινά,
ο Ναπολέων έχει καταστρώσει ένα πολύ-
πλοκο σχέδιο. Αφού ενωθεί με τους Ισπα-
νούς, ο Ναύαρχός του Βιλνέβ, θα παρασύ-
ρει τον Νέλσον ως τις Αντίλλες και έπειτα
θα σπεύσει στη Μάγχη, αφήνοντας τους
Άγγλους πίσω του. Τότε θα μπορέσουν να
διασχίσουν το στενό, κάτω από την προ-
στασία του συνδυασμένου στόλου. Αλλά οι
Άγγλοι ανακαλύπτουν το τέχνασμα. Ο Βιλ-
νέβ αποκρούεται στην είσοδο του κόλπου
της Γασκόνης, και αναγκάζεται να καταφύ-
γει στο Κάδιξ. Εκεί όπου θα τον αποκλεί-
σουν ο Νέλσον και ο Κόλινγουντ, όχι μακριά
από το ακρωτήριο Τραφάλγκαρ…

Η ΝΑΥΜΑΧΙΑ ΤΟΥ ΤΡΑΦΑΛΓΚΑΡ

Η Βρετανία στον πόλεμο
Είναι απαραίτητο για το μελετητή της

ιστορίας να γνωρίζει το ρόλο που διαδρα-
ματίζει η γεωγραφία στη διαδρομή των με-
γάλων εθνών. Λίγα κράτη έχουν το στρατη-
γικό πλεονέκτημα που κατέχει η Βρετανία
με την πλάτους 33 χλμ. «τάφρο» της που
ονομάζεται «στενά της Μάγχης». Η Βρετα-
νία διατηρούσε ένα ισχυρό ναυτικό για να
επιτηρεί τα στενά και ήταν πεπεισμένη
πως καμία ξένη δύναμη - όσο ισχυρή και αν
ήταν - δεν θα μπορούσε να εισβάλλει επιτυ-

χώς στο έδαφός της. Στη μακραίωνη ιστο-
ρία της η Βρετανία αντιμετώπισε τρεις ση-
μαντικές απειλές εισβολής από την ηπειρω-
τική Ευρώπη: το 1588 από την Ισπανία, το
1805 από τη Γαλλία και το 1940 από τη να-
ζιστική Γερμανία. Στη δεύτερη περίπτωση,
μία γαλλική νίκη επί της Βρετανίας θα εξά-
λειφε το τελικό και πιο ισχυρό εμπόδιο στην
ηγεμονία του Ναπολέοντα στο Αούστερλιτς
μερικές εβδομάδες αργότερα, θα σήμαινε το
πρώιμο τέλος της οικονομικής και αυτοκρα-
τορικής κυριαρχίας της Βρετανίας κατά τον
19ο αιώνα. Το γεγονός ότι η απειλή αυτή
εξαλείφθηκε οφείλεται στην αποφασιστική
νίκη του λόρδου Νέλσωνα στο Τραφάλγκαρ,

O Oράτιος Nέλσον, Λεορνάντο Γκουτζάρντι,
Λονδίνο, Eθνικό Nαυτικό Mουσείο
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η οποία εγκαθίδρυσε για έναν αιώνα, τη
βρετανική ναυτική ηγεμονία.

Το σχέδιο του Ναπολέοντα
Από τη στιγμή που απέτυχε η ειρήνη της

Αμιένης το 1803, ο νους του Ναπολέοντα εί-
χε συλλάβει την ιδέα της εισβολής στη Βρε-
τανία. Σε αντίθεση με προηγούμενες από-
πειρες από τον Φίλιππο Β΄ της Ισπανίας
και τις κατοπινές από τον Χίτλερ, τα σχέδια
εισβολής του Ναπολέοντα ήταν άκρως ρεα-
λιστικά και είχαν μεγάλες πιθανότητες επι-
τυχίας. Μεταξύ της Δονκέρκης και της Χα-
βάης, συγκέντρωσε μία αρμάδα πλοιαρίων
και στρατοπέδευσε το στρατό του στη Βου-
λώνη, περιμένοντας το στόλο του να του
εξασφαλίσει μόλις 24 ώρες ναυτικής υπερο-
χής στα Στενά, το οποίο ήταν το μόνο που
χρειαζόταν για να τα διασχίσει. Ωστόσο, οι
Άγγλοι διατηρούσαν ένα κλοιό γύρω από τις
γαλλικές ναυτικές βάσεις της Τουλώνης, της
Βρέστης και του Ροσφόρ, καθώς και στο Κα-
δίζ και την Καρθαγένη, όπου τα γαλλικά
πλοία ναυλοχούσαν δίπλα στα συμμαχικά
ισπανικά. Αν ο γαλλικός στόλος μπορούσε
να διασπάσει τον κλοιό, θα ήταν δυνατόν να
φθάσει στη Βουλώνη και να βοηθήσει τα με-
ταγωγικά του Ναπολέοντα να κάνουν το μι-
κρό, αλλά ζωτικής σημασίας, πέρασμα στην
Αγγλία. Η κόπωση είχε αρχίσει να φαίνεται
σε όλους τους Άγγλους ναυάρχους το 1805:
π.χ. ο Ναύαρχος Κόλινγουντ, στο Pόαγιαλ
Σόβερειν, δεν είχε πατήσει το πόδι του στην
ξηρά για 22 μήνες, ενώ ο Νέλσον στο Βίκτο-
ρυ του, επιτηρούσε ολόκληρο το 24ωρο το
Γάλλο ναύαρχο Βιλνέβ και το στόλο του
στην Τουλώνη.

Βιλνέβ και Νέλσον
Ωστόσο, στις 30 Μαρτίου 1805, οι φρε-

γάτες του Νέλσωνα ανέφεραν πως ο στό-
λος του Βιλνέβ, είχε σπάσει τον κλοιό έξω
από την Τουλώνη και τότε ο Άγγλος ναύαρ-

χος συμπέρανε πως οι Γάλλοι θα κατευθύ-
νονταν προς την ανατολική Μεσόγειο. Είχε
κάνει όμως λάθος: οι Γάλλοι πέρασαν από
τα στενά του Γιβραλτάρ, κατευθυνόμενοι
προς τις Δυτικές Ινδίες. Ο Νέλσων ξεκίνησε
την καταδίωξη, αλλά ήταν ακόμη πολύ πί-
σω, όταν ο Βιλνέβ σταμάτησε στη Μαρτινί-
κα και μετά από λίγο κατευθύνθηκε προς τη
Γαλλία. Είχε άραγε ξεφύγει από τον Νέλσω-
να; Αν αυτό ίσχυε, τότε ήλπιζε να κατευ-
θυνθεί προς τα στενά της Μάγχης, ώστε να
ενωθεί με το Ναπολέοντα στη Βουλώνη. Ο
Νέλσων όμως είχε ειδοποιήσει μ’ ένα γρήγο-
ρο μπριγκαντίνι το ναυαρχείο στην Αγγλία
και αυτό διέταξε τους βρετανικούς στολί-
σκους της Βρέστης και του Ροσφόρ να ενω-
θούν και να προστατεύσουν τα στενά από
τον Βιλνέβ. Το αποτέλεσμα ήταν πως, στις
22 Ιουλίου, ο σερ Ρόμπερτ Κάλντερ έδωσε

Tραφάλγκαρ, η αποφασιστική  στιγμή (το Bίκτο-
ρυ διασπά την Γαλλοϊσπανική γραμμή), Pομπίνο
Mπρούκς K΄αιώνας, ιδιωτική συλλογή
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νυχτερινή μάχη με τον Βιλνέβ να εγκαταλεί-
ψει τα σχέδιά του. Αντίθετα, κατευθύνθηκε
προς το Κάδιξ. Ο Ναπολέων του έστειλε τό-
τε ένα μήνυμα στη Βρέστη:

Όταν άκουσε πως, αντίθετα ο Βιλνέβ
ήταν στην Ισπανία, ο Ναπολέων έγινε έξαλ-
λος από θυμό. Εγκατέλειψε το σχέδιο ει-
σβολής στην Αγγλία και άρχισε να σχεδιάσει
την εκστρατεία εναντίον των συμμάχων
της Αγγλίας, της Αυστρίας και της Ρωσίας,
η οποία οδήγησε στη νίκη του στο Αού-
στερλιτς, το μεγαλύτερο ίσως θρίαμβό του.
Προτού αναχωρήσει όμως, απέστειλε το
Ναύαρχο Ροζιγύ, να αντικαταστήσει τον
Βιλνέβ, ο οποίος, όταν το έμαθε, κατάλαβε
πως, αν δεν έκανε κάτι, η σταδιοδρομία του
θα τελείωνε με καταισχύνη. Με αυτή τη λο-
γική, δέχθηκε να δώσει μάχη με τον Νέλσω-
να στο Τραφάλγκαρ, έστω και αν γνώριζε
πως ήταν μικρές οι πιθανότητες επιτυχίας.

Τραφάλγκαρ
Στις 19 Οκτωβρίου 1805, με τον Νέλσω-

να να οδηγεί την προσήνεμη γραμμή των 12
βρετανικών πολεμικών, ενώ ο Κόλινγουντ,
στο Ρόαγιαλ Σόβερειν, διοικούσε την υπή-
νεμη γραμμή 15 πολεμικών, οι Βρετανοί
προσέγγισαν το γαλλο-ισπανικό στόλο των
33 πολεμικών πλοίων στα ανοικτά του
ακρωτηρίου Τραφάλγκαρ, νοτίως του Κα-
δίζ. Αν και ο Βιλνέβ πλεονεκτούσε αριθμητι-
κά σε πλοία και κανόνια, οι Βρετανοί υπερ-
τερούσαν σε ηγεσία, ναυτοσύνη και ηθικό.

Καθώς ξημέρωνε, τα παρατηρητήρια
στα βρετανικά πλοία είδαν τον ορίζοντα γε-
μάτο με εχθρικά πλοία. Παρά το γεγονός ότι
οι δύο στόλοι ήταν μόλις 13 χλμ. μακριά, ο
άνεμος ήταν τόσο αδύναμος, ώστε χρειά-
σθηκε να περάσουν σχεδόν έξι ώρες για να
έλθουν εντός βεληνεκούς των κανονιών. Ο
βρετανικός στόλος πλησίασε συνταγμένος
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σε δύο γραμμές, σχεδιάζοντας να κόψει στα
δύο τη γαλλοισπανική γραμμή και να
εμπλακεί με τον εχθρό σε μικρή απόσταση,
ώστε να μην μπορεί να ξεφύγει. Επειδή πλη-
σίαζε με τον τρόπο αυτό και σε ορθή γωνία,
αυτό σήμαινε πως τα γαλλικά και τα ισπα-
νικά πλοία θα είχαν την ευκαιρία να εξαπο-
λύσουν με τα κανόνια τους πολλές ομοβρο-
ντίες, προτού οι Άγγλοι βρεθούν σε θέση να
απαντήσουν. Οι Γάλλοι βρήκαν τις τακτικές
αυτές απίστευτες. Ωστόσο, ο Νέλσων ήθε-
λε να σιγουρευθεί πως αυτή η ναυμαχία θα
διεξαγόταν μέχρι τέλους και έτσι ήταν προ-
ετοιμασμένος να δεχθεί νωρίς ζημιές και
απώλειες να πλησιάσει στον εχθρό τόσο κο-

ντά όσο χρειαζόταν για να εξαπολύσει τις
ομοβροντίες που θα τον κατέστρεφαν.

Το προαίσθημα του Νέλσωνα
Από τις ναυαρχίδες Βίκτορυ, ο Νέλσων

ένιωσε ένα προαίσθημα θανάτου και ζήτη-
σε από τον πλοίαρχο Μπλάκγουντ της
φρεγάτας Ευρύαλος να παραστεί ως μάρ-
τυρας στη διαθήκη του, λέγοντας πως αυ-
τή θα ήταν η τελευταία ναυμαχία του. Πα-
ρά τις συμβουλές των αξιωματικών του,
επέμεινε να φορέσει την πιο λαμπρή στολή
του με όλα τα παράσημά του και έγινε έτσι
τέλειος στόχος για τους ελεύθερους σκο-
πευτές των καταστρωμάτων των γαλλικών
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πλοίων. Ένας ναύτης του Νέπτουν περιέ-
γραψε τη σύγκρουση των δύο στόλων.

H ναυμαχία
Σύντομα όμως δεν υπήρχε χρόνος για τέ-

τοιες σκέψεις. Το Βίκτορυ έδωσε το σήμα «η
Αγγλία αναμένει από κάθε άνδρα να κάνει
το καθήκον του». Αυτό έκανε πολλούς Βρε-
τανούς ναύτες να αναρωτηθούν μουρμου-
ρίζοντας πότε δεν είχαν κάνει το καθήκον
τους. Τώρα, η γαλλική και ισπανική γραμμή
ξεκίνησαν να εξαπολύσουν τις βολές τους,
πρώτα εναντίον του Βίκτορυ και του Ρόα-
γιαλ Σόβερειν, αλλά σύντομα κάποια πλοία
πιο πίσω στη γραμμή, επίσης κτυπήθηκαν.
Ο Νέλσων συνέχισε να προωθείται. Σύντο-
μα οκτώ πλοία άνοιξαν πυρ εναντίον του
Βίκτορυ, αλλά για μία ακόμη φορά ο Νέλ-
σων δεν απάντησε, μέχρι που διέσπασε
την εχθρική γραμμή και εξαπέλυσε μία φο-
βερή ομοβροντία εναντίον της ναυαρχίδας

του Βιλνέβ Βουκένταυρος. Εν τω μεταξύ, ο
Κόλινγουντ άνοιξε ταυτόχρονα πυρ ενα-
ντίον του Φουγκέ και του Σάντα Άνα. Σύ-
ντομα και άλλα πλοία μπήκαν στη μάχη, εκ
των οποίων το Κόνκερορ και το Τεμεραίρ
υποστήριξαν τον Νέλσωνα. Την ίδια ώρα
που οι ναυαρχίδες του Νέλσωνα και του
Βιλνέβ πολεμούσαν μεταξύ τους, ο ηρωικός
Γάλλος κυβερνήτης Λουκά, με το Ρεντουτά-
μπλ, ήλθε και προσπάθησε να κάνει ρεσάλ-
το στο Βίκτορυ, αλλά αποκρούσθηκε μετά
από άγρια μάχη μεταξύ των πεζοναυτών.
Τα προπορευόμενα πλοία της γαλλο-ισπα-
νικής γραμμής, υπό το ναύαρχο Ντυμανου-
άρ, συνέχισαν την πορεία τους και διέφυ-
γαν από τη φοβερή μάχη που εξελισσόταν
πια. Το Βίκτορυ είχε χτυπήσει άσχημα το
Ρεντουτάμπλ και το πλήρωμά του (643 άν-
δρες) είχε υποστεί περισσότερες από 500
απώλειες από τους οποίους 300 ήταν οι νε-
κροί. Το Βίκτορυ όμως είχε χάσει ένα ιστίο,

Ο Ήρωας του Τραφάλγκαρ, λιθογραφία του Γουίλιαμ Χέισμπαμ Όβερεντ, 1898
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ο άξονάς της είχε διαλυθεί και το άνω κατά-
στρωμά της ήταν γεμάτο με αίμα. Στις
1:20΄μ.μ ο ίδιος ο Νέλσων πέθαινε στη ναυ-
αρχίδα του και ο Κόλινγουντ ανέλαβε τη δι-
οίκηση, ενώ στις επόμενες τέσσερις ώρες,
εννέα εχθρικά πλοία αιχμαλωτίσθηκαν ή
καταστράφηκαν. Η γαλλική ναυαρχίδα είχε
γίνει ένα φλεγόμενο κουφάρι με νεκρό πλή-
ρωμα, όταν το Κόνκερορ έστειλε στο κατά-
στρωμά του ένα άγημα, το οποίο αποδέ-
χθηκε την παράδοση του ίδιου του ναυάρ-
χου Βιλνέβ. Το υπέροχο ισπανικό πολεμικό
Σαντίσιμα Τρινιδάδ καταδιώχθηκε μαζικά
από τα αγγλικά πλοία. Βαλλόμενο από
οκτώ πλοία την ίδια στιγμή, τελικώς κατε-
λήφθη από το Πρινς. «Τα ξάρτια του ήταν
καλυμμένα με αίμα, μυαλά και κομμάτια
σάρκας και τα καταστρώματα γεμάτα
τραυματίες… κάποιοι ήταν χωρίς πόδια και
χέρια», έγραψε ο δόκιμος Μπάντοκ.

Η ναυμαχία είχε τελειώσει. Αυτό που ξε-
κίνησε ως σκληρή μάχη μεταξύ ισοδύναμων
στόλων τελείωσε με σφαγή. Τα γαλλικά και
ισπανικά πλοία είχαν συντριβεί από την
ανωτερότητα του βρετανικού πυροβολικού
και οι απώλειές τους ήταν βαριές για τα δε-
δομένα μίας ναυμαχίας: 4.408 νεκροί και
2.250 τραυματίες. Οι βρετανικές απώλειες
των 449 νεκρών και των 1.214 τραυματιών
ήταν αποτέλεσμα κυρίως της πρώτης φά-
σης της μάχης. Πολλοί Γάλλοι και Ισπανοί
πνίγηκαν κατά τη συγκεχυμένη μάχη που
έκανε δύσκολη τη διάσωση των ναυαγών,
αλλά παρουσιάζει ενδιαφέρον το περιστα-
τικό της σωτηρίας μίας κυρίας - επιζήσασα
του Ακίλλε - από τη θάλασσα από ένα Βρε-
τανό ναύτη και το γεγονός πως αυτή ήταν
ντυμένη σαν αρλεκίνος. Ένας υπολοχαγός
των πεζοναυτών του Μπριτάνια της βρήκε
ένα ωραίο, ζεστό νυχτερινό φόρεμα.

ΕΠΙΜΥΘΙΟ

Ωστόσο, η ναυμαχία απετέλεσε μία κρί-
σιμη καμπή στην ιστορία της Ευρώπης. Η
ναυτική δύναμη του Ναπολέοντα είχε για
πάντα χαθεί και μαζί της και οι ελπίδες του
να νικήσει τη Βρετανία, τον πιο ορκισμένο
εχθρό του. Περιορισμένες στο ευρωπαϊκό
πλαίσιό τους, οι νίκες του, αν και εντυπω-
σιακές, δεν μπορούσαν να αλλάξουν την
ισορροπία δυνάμεων μεταξύ Βρετανίας και
Γαλλίας. Εφεξής, η Βρετανία θα μπορούσε
να χρησιμοποιεί τη ναυτική ισχύ της για να
ελέγχει το εμπόριο με την Ευρώπη, καθώς
και να διατηρεί τις στρατιές της στην Ισπα-
νία ή όπου αλλού χρειαζόταν. Μακροπρό-
θεσμα, το Τραφάλγκαρ ήταν τόσο μοιραίο
για το Ναπολέοντα όσο και το Βατερλώ.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Οι δυνάμεις των αντιπάλων

ΤΡΑΦΑΛΓΚΑΡ 
ΒΡΕΤΑΝΟΙ
Διοικητής: Aντιναύαρχος ο Οράτιος Νέλσων
με 27 πλοία της Γραμμής με 2148 κανόνια

Πλοία Κανόνια
ΠΡΟΣΗΝΕΜΗ ΓΡΑΜΜΗ
Βίκτορυ 100 
(Αντιναύαρχος Νέλσων)
Τεμεραίρ 98 
Νέπτουν 98
Κόνκερορ 74
Λεβιάθαν 74
Άγιαξ 64
Οράιον 74
Αγαμέμνων 64
Μινώταυρος 74
Σπαρτιάτης 74
Μπριτάνια 100
Αιγκλ 74 
Άφρικα 64
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ΥΠΗΝΕΜΗ ΓΡΑΜΜΗ
Ρόαγιαλ Σόβερειν 100
(Αντιναύαρχος Κόλινγουντ)
Μπελάιλ 74
Μαρς 74
Τόναντ 80
Βελλεφοφόντης 74 
Κολοσσός 74
Ακίλλε 74
Πολύφημος 64 
Ρηβέντζ 74 
Σουίφτσουερ 74
Ντηφένς 74
Θάντερερ 74
Ντηφάιανς 74
Πρινς 98
Ντρέντνοτ 98

ΓΑΛΛΟ-ΙΣΠΑΝΙΚΟΣ ΣΤΟΛΟΣ
Διοικητής: Αντιναύαρχος Βιλνέβ με 33
πλοία της Γραμμής με 2626 κανόνια

Πλοία Κανόνια
ΓΑΛΛΟΙ
Βουκένταυρος 80
(ναύαρχος Βιλνέβ)
Φορμιντάμπλ 80
Νέπτουν 80
Ιντομπτάμπλ 80
Αλγκεσίρας 74
Πλούτων 74
Μον-Μπλαν 74
Εντρεπίντ 74
Σουίφτσουερ 74
Σκιπίων 74
Ντυγκέ-Τρουέν 74
Μπερβίκ 74
Αργκονώτ 74
Ακίλλε 74
Ρεντουτάμπλ 74
Φουγκέ 74
Ήλιος 74

IΣΠANOI
Σαντίσιμα Τρινιδάδ 130
Πρινθίπε ντε Αστούριας 112
Σάντα  Άνα 112
Ράγιο 100
Νεπτούνο 80
Αργκονώτα 80
Μπαχάμα 74
Μοντανέζ 74
Σαν Αγκουστίν 74
Σαν Ιλντιφένσο 74
Σαν Χουάν ντε Νεπομουκένο 74
Μονάρκα 74 
Σαν Φρανσίσκο ντε Ασίς 74
Σαν Τζούστο 74
Σαν Λεάνδρο 64
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ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Ο Θαλασσινός Δημήτριος γεννήθηκε στην Αθή-
να. Σπούδασε Κλασική φιλολογία και Θεολογία
στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και Διοίκηση Επιχει-
ρήσεων στα ΚΑΤΕΕ Πάτρας. Έχει γράψει πολλά

άρθρα, κυρίως για το Βυζάντιο αλλά και για την
εποχή της Αναγέννησης. Είναι συνεργάτης των
περιοδικών Εικονογραφημένη Ιστορία και Ιστο-
ρικά Θέματα. Είναι πατέρας της Άννα Μαρίας. 

TEUXOS_566_ok_TELIKO  19-06-09  12:12  Page 79



TEUXOS_566_ok_TELIKO  19-06-09  12:12  Page 80



ΓOYΣTAYOΣ ΚAPOΛOΣ
ΑIMIΛIOΣ ΦON ΜΑΝΝΕΡΧΑΪΜ

Ο EΘNAPXHΣ THΣ ΦINΛANΔIAΣ
ΠOY TAΠEINΩΣE TON ΣTAΛIN 

KAI TON ΧITΛEP!

Πλωτάρχης Κλεάνθης Κυριακίδης Π.N.
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Ο βαρόνος Μάννερχαϊμ ήταν ο στρα-
τιωτικός ηγέτης που κυριολεκτικά εξευτέ-
λισε τη Σοβιετική Ένωση το 1939 παρά τα
72 του χρόνια και έδειξε την αξία του μα-
χητικού πνεύματος και της οργανωμένης
άμυνας, γράφοντας το Φινλανδικό έπος. Ο
στρατάρχης που τιμήθηκε με την υψηλότε-
ρη Γερμανική διάκριση, που απενεμήθη σε
ξένο κατά το Β΄ παγκόσμιο, το «σταυρό
των ιπποτών μετά φύλλων δρυός»1, κα-
τόρθωσε και ως πολιτικός πλέον ηγέτης να
γλιτώσει τη χώρα του από την κομμουνι-
στική λαίλαπα που σάρωσε την Ευρώπη
μετά τον πόλεμο, αφού «άλλαξε» στρατό-
πεδο ταπεινώνοντας και τον Χίτλερ! Τα γε-
νέθλιά του γιορτάζονται μέχρι σήμερα ως
η «μέρα των ενόπλων δυνάμεων» στη Φιν-
λανδία. 

Γεννήθηκε στις 4 Ιουνίου 1867 στο Λοχι-
σάρι Μάνορ του Ασκάινεν και μιλούσε Σου-
ηδικά. Αυτό οφειλόταν στη γρήγορη φυγή
από τη Φινλανδία της ευγενούς οικογενεί-
ας του, όταν ο πατέρας του, ο επιχειρημα-
τίας εργοστασιάρχης κόμης Καρλ Ρόμπερτ
Μάννερχαϊμ, χρεοκόπησε. Σε ηλικία 14
ετών πήγε στην προστρατιωτική σχολή
της Χαμίνα αλλά τον έδιωξαν, γιατί ήταν
απείθαρχος. Οι βίαιες αντιδράσεις του νε-
αρού Γκούσταβ ίσως να οφείλονταν και
στον πρόωρο θάνατο της μητέρας του. Σε
ηλικία 20 ετών αποφάσισε να γίνει αξιωμα-
τικός στο Ρωσικό στρατό και εισήλθε στη
σχολή ιππικού Νικολαέφσκι στην Αγία Πε-
τρούπολη με επαίνους μετά από την εξαι-
ρετική επίδοση που είχε στις εξετάσεις

του, στις 2 Σεπτεμβρίου 1887. Αποφοίτη-

σε στις 10 Αυγούστου 1889 και ήταν δεινός

ιππέας, εξαίρετος κυνηγός και αγαπητός

στους άνδρες του. Πρωτοϋπηρέτησε στην

Πολωνία και συγκεκριμένα στο 15ο σύ-

νταγμα δραγόνων στο Κάλιτζ αλλά η καλή

του φήμη τον έφερε στην τσαρική φρουρά

Πορτρέτο του Eθνάρχη της Φινλανδίας

1 Ο «σταυρός των ιπποτών» αποτελεί το σημαντικότερο γερμανικό μετάλλιο του Β΄ παγκοσμίου πο-
λέμου. 41 τέτοια μετάλλια απονεμήθηκαν σε «μη Γερμανούς» αξιωματικούς χωρών του άξονα, 30 σε
«μη Γερμανούς» εντεταγμένους όμως στα SS και τα 2 σε Ισπανούς εθελοντές (ούτε SS, αλλά ούτε και
χώρα του άξονα). Όταν κάποιος ήδη τιμημένος με το «σταυρό των ιπποτών» προέβαινε σε έτερες
ηρωικές πράξεις άξιες τιμής προσέθετε τα «φύλλα δρυός» στο εν λόγω μετάλλιο. 9 ξένοι – μεταξύ
των οποίων ο Μάννερχαϊμ - κέρδισαν επάξια και τα «φύλλα δρυός», εκ των οποίων δυο ήταν αξιω-
ματικοί των SS. Κατόπιν, υπήρχε η διάκριση του «σταυρού των ιπποτών, μετά φύλλων δρυός και ξι-
φών» που απενεμήθη σε ένα μόνο ξένο (ναύαρχος Γιαμαμότο) και μάλιστα «μετά θάνατον».
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(1891-1904), που το 1895 απόδωσε τιμές
κατά τη στέψη του τσάρου Νικολάου Β΄
και της τσαρίνας Αλεξάνδρας. Το 1919 χώ-
ρισε με τη γυναίκα του2 με την οποία είχε
αποκτήσει δυο κόρες, τη Σοφία και την
Αναστασία.

Το 1904-1905 ο ψηλός, αρρενωπός και
αθλητικός Μάννερχαϊμ έλαβε μέρος στον
Ρωσοϊαπωνικό πόλεμο, στα πεδία της μά-
χης του Σαντέπου, Ίνκπου και Μούκδεν,
πολεμώντας με το 52ο σύνταγμα δραγό-
νων του Νέζχιν. Με διαταγή του διοικητή
της 3ης στρατιάς Μαντζουρίας, ο Μάννερ-
χαϊμ παρασημοφορήθηκε με το μετάλλιο
«του τάγματος Στανισλάβ και Άννας 2ης
τάξης», με το μετάλλιο «του τάγματος του
Βλαδίμηρου 4ης τάξης» και προήχθη από
τον ίδιο τον Τσάρο έπ’ ανδραγαθία3 σε συ-
νταγματάρχη την 29η Νοεμβρίου 1905. 

Το 1906 έμεινε στη Φινλανδία και τη Σου-
ηδία μέχρι το τέλος του έτους, όπου του
ανετέθη από το Ρωσικό γενικό επιτελείο να
ταξιδέψει έφιππος 8.700 μίλια συνοδεύο-
ντας αρχικά το Γάλλο επιστήμονα Πωλ Πε-
γιό, αλλά στη συνέχεια δρώντας ανεξάρτη-
τα, από το Ρωσικό Τουρκεστάν στο Πεκίνο
(Τασκένδη, Κασγκάρ, Κούτσα, Λομπνόρ,
Σατζχου, Σι-Αν-Φου, Τα-Τονγκ-Φου, Πεκί-
νο). Γυρνώντας, παράλληλα με την στρα-
τιωτική του αποστολή, έφερε επιστημονι-
κές πληροφορίες (αρχαιολογικές, γεωγρα-
φικές, εθνογραφικές, βιολογικές, γραμμα-
τολογικές και ιστορικές) και υλικό στη γενέ-
τειρά του Φινλανδία. Από τις 5 Ιανουαρίου
1909 έως τις 24 Δεκεμβρίου 1913 ήταν διοι-

κητής του 13ου συντάγματος Ούλαν στην
Πολωνία. 

Κατά τον Α’ Παγκόσμιο Πόλεμο σαν τα-
ξίαρχος, διοικητής πρώτα ταξιαρχίας ιππι-
κού και κατόπιν της 12ης μεραρχίας ιππικού
πολέμησε εναντίον των Αυστριακών. Έλαβε
μέρος στις μάχες του Κράσνικ, του Γκοστερά-
ντοφ, της Αννόπολις, της Οπόλε, του ποτα-
μού Χόντελ, του Ζαγκρόντυ-Νέζλουβ και του
Λούμπλιν. Ακολούθησαν η μεγάλη μάχη της
Γαλικίας και οι μάχες στην πόλη Οπάτωφ του

Το άγαλμα του Μάννερχαϊμ στο Ελσίνκι

2 Ο πεθερός του Μάννερχαϊμ, στρατηγός Αράπωφ, «βοήθησε» στη μετάθεση του γαμπρού του
στην τσαρική φρουρά, αλλά ο νεαρός Φιλανδός δεν του ανταπέδωσε τη χάρη, αφού εκμεταλλεύ-
τηκε επί 12 έτη τόσο κοινωνικά, όσο και οικονομικά την κόρη του, την οποία απατούσε και με την
οποία ήταν σε διάσταση από το 1903! 

3 Ο Μάννερχαϊμ ήταν από τους ελάχιστους «διασωθέντες» κατά τον ατυχή Ρωσοϊαπωνικό πόλεμο
που κατέληξε σε οικτρή αποτυχία και σοβαρότατο πλήγμα στην εικόνα της ρωσικής αυτοκρατο-
ρίας. Επιπλέον, ήταν ο πρώτος πόλεμος που αποτέλεσε ηχηρό ράπισμα στους ρατσιστές, αφού
μια «λευκή» υπερδύναμη έχανε κατά κράτος από μια άλλη φυλή («κίτρινη»).
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ποταμού Βιστούλα καθώς και η μάχη του
Σλοπτώφ-Κλιμονότβι. Στις 18 Δεκεμβρίου
1914 τιμήθηκε με το «ξίφος» και το «σταυρό»
του Αγίου Γεωργίου, τη μεγαλύτερη στρατιω-
τική διάκριση στην τσαρική Ρωσία. Προήχθη
σε υποστράτηγο και στην τελευταία φάση
του πολέμου το 1917 του δόθηκε η διοίκηση
του 6ου σώματος ιππικού στο ρουμανικό
ανατολικό μέτωπο, στα Καρπάθια. Ακολού-
θησαν δεκάδες άλλες μάχες όπως η μάχη του
Ιβανγκορόντ, του Κουτσκ και της Κρακοβίας.
Η οκτωβριανή επανάσταση τερμάτισε τη
θαυμάσια καριέρα του στον τσαρικό στρατό. 

Στις 6 Δεκεμβρίου 1917 η Φινλανδία ανα-
κήρυξε την ανεξαρτησία της και ο Μάννερ-
χαϊμ εκλήθη να βοηθήσει τη χώρα του, που
είχε επαναστατικές αναταραχές και 40.000

Ρώσους στρατιώτες στο έδαφός της! Η
Φινλανδική γερουσία του έδωσε την εντολή
να σχηματίσει στρατό και να επιβάλλει το
νόμο και την τάξη. Αν και δε συμπαθούσε
την «επαναστατική» κυβέρνηση, αποδέχτη-
κε πρόθυμα την πρόσκληση/πρόκληση στις
16 Ιανουαρίου 1918, αφού ο αγώνας του θα
ήταν εναντίον των κομμουνιστών τους
οποίους θεωρούσε ως παγκόσμια μάστιγα
και απειλή για την πατρίδα του. Δώδεκα μέ-
ρες αργότερα ξέσπασε ο διπλός πόλεμος
της «ανεξαρτησίας» από τη Ρωσία και ο εμ-
φύλιος μεταξύ του στρατού και των Φιλαν-
δών κομμουνιστών. Ο Μάννερχαϊμ έχοντας
τη βάση του στη Βάσα στη Δυτική Φινλαν-
δία, ανέλαβε ταυτόχρονη δράση εναντίον
ορισμένων Ρωσικών ομάδων στο Βορρά και
εναντίον των κομμουνιστών της «Ερυθρής
Φρουράς» στο Νότο. Στις 16 Μαρτίου νίκη-
σε τους αντιπάλους του στο Τέμπερε και
στις 29 Απριλίου κατέλαβε τη θέση κλειδί
του Καρελιανού ισθμού. Ο τρίμηνος εμφύ-
λιος τελείωσε με νικητή το «λευκό στρατό»
του Μάννερχαϊμ τον Μάιο του 1918. Στη νί-
κη αυτή σημαντικό ρόλο έπαιξε και η Γερμα-
νική Βαλτική μεραρχία, που έσπευσε σε
βοήθεια του Μάννερχαϊμ. Ο Φιλανδός
στρατηγός κατηγορήθηκε –αρκετά βάσιμα–
στο τέλος του εμφυλίου, ότι προκάλεσε,
επέτρεψε ή στην καλύτερη περίπτωση δεν
απέτρεψε, το «λευκό τρόμο», δηλαδή τις
πράξεις ρεβανσισμού του στρατού του που
επιδόθηκε σε σφαγές, βιασμούς και εξόντω-
ση λόγω πείνας και κρύου των αντιπάλων
του κομμουνιστών 4. Την 1η Ιουνίου λόγω
διαφωνίας με τη Φινλανδική γερουσία, επει-
δή αυτή ασκούσε μια υπέρμετρα γερμανό-
φιλη πολιτική, ο στρατάρχης «αυτοεξορί-
στηκε» στη γειτονική Σουηδία.

Ανακλήθηκε γρήγορα στη χώρα του που
τον χρειαζόταν και από τις 12 Δεκεμβρίου

4 12.500 «ερυθροί» αιχμάλωτοι βρήκαν τραγικό θάνατο σε στρατόπεδα συγκέντρωσης.

Ο Μάννερχαϊμ (δεξιά), έφηβος, στη σχολή ιππι-
κού Νικολαέφσκι (του Τσάρου Νικολάου) στην
Αγία Πετρούπολη
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1918 και μέχρι την εγκαθίδρυση της δημο-
κρατίας στις 17 Ιουλίου 1919 ορίστηκε
αντιβασιλέας. Στο διάστημα αυτό πέτυχε
την αναγνώριση του νεοσύστατου Φινλαν-
δικού κράτους από όλες τις μεγάλες δυνά-
μεις (Η.Π.Α. – Γαλλία – Αγγλία) και έδωσε
στη χώρα του σύνταγμα. Ο ίδιος είχε πολι-
τικές βλέψεις αλλά έχασε ως υποψήφιος
στις εκλογές για πρόεδρος της δημοκρατίας
(πήρε 50 ψήφους υποστηριζόμενος από
τους «μοναρχικούς», ενώ ο αντίπαλός του,
Στέλμπεργκ, πήρε 143 υποστηριζόμενος
από τους «δημοκρατικούς»). Η βουλή τον
καταψήφισε γιατί έδειχνε ότι περιφρονού-
σε τα κόμματα και τη δημοκρατία και επι-
πλέον μιλούσε τόσο λίγο Φινλανδικά που
χρειαζόταν διερμηνέα για να απευθυνθεί
στους συμπατριώτες του 5. Το ίδιο έτος
παρασημοφορήθηκε με το Σουηδικό μετάλ-
λιο του «ιππότη των Σεραφείμ» και με το
Δανέζικο μετάλλιο των «ιπποτών του ελέ-
φαντα» που δίνονταν μόνο σε ευγενείς. Ο
Μάννερχαϊμ που διέθετε οικόσημο και τίτ-
λο έπρεπε να επιλέξει – για την παραπάνω
παρασημοφόρηση – και ένα λατινικό ρητό
για το «θυρεό» του! Έτσι επέλεξε το
«Candida pro causa ense candido» («με αγνά
όπλα για αγνό σκοπό»).

Στο διάστημα του μεσοπολέμου ο Μάν-
νερχαϊμ – που εγκατέλειψε τη στρατιωτική
δράση – εργάστηκε για τη σύσταση του Ερυ-
θρού Σταυρού στην Φινλανδία (υπήρξε πρό-
εδρός του από το 1922 έως το 1951) και δη-
μιούργησε το ίδρυμα για την προστασία των
παιδιών που φέρει το όνομά του. Επίτιμος
δόκτωρ φιλοσοφίας στο πανεπιστήμιο του
Ελσίνκι, επίτιμος αρχηγός του Σώματος των
Προσκόπων της Φινλανδίας και διευθυντής
της Εθνικής τράπεζας της χώρας του, ο

Μάννερχαϊμ σκέφτηκε για μια στιγμή να κα-
ταταγεί και στη Γαλλική λεγεώνα των ξένων!
Μέγας «τυχοδιώκτης» αλλά και κοσμοπολί-
της, οργάνωσε δυο μεγάλα σαφάρι στην
Ινδία για κυνήγι τίγρεων (1927-1928 και
1936-1937)! Έγινε «εθνικός ήρωας» ακόμα
πιο προβεβλημένος και αγαπητός από όσο
ήδη ήταν και αντιπροσώπευε την ενότητα
της χώρας του. Το 1931 του ανετέθη η προ-
εδρία του συμβουλίου Εθνικής Αμύνης, θέση
που κράτησε μέχρι το 1939. Φοβούμενος τη
Σοβιετική επιθετικότητα πέτυχε αύξηση
του προϋπολογισμού για τον εξοπλισμό της
χώρας του και ξεκίνησε οχυρωματικές κατα-
σκευές στον Καρελιανό ισθμό. Μετά την
ολοκλήρωσή τους, τα πραγματικά πολύ
αξιόλογα οχυρά των 200 πολυβόλων και
200 πυροβόλων, ονομάστηκαν «γραμμή
Μάννερχαϊμ». Από το 1933 ο Μάννερχαϊμ
έφερε τον τίτλο του Στρατάρχη 6.

Μετά την έναρξη του Β’ Παγκοσμίου και
συγκεκριμένα στις 30 Νοεμβρίου 1939, η Σο-
βιετική Ένωση επιτέθηκε στη σχετικά αδύ-
ναμη Φινλανδία. Στην αρχή ο Μάννερχαϊμ
σαν αρχηγός του Φινλανδικού επιτελείου
πέτυχε μεγάλες αμυντικές νίκες, ταπεινώ-

5 Ουσιαστικά έμαθε Φινλανδικά σε ηλικία 50 ετών, αλλά πρέπει κανείς να του αναγνωρίσει ότι μι-
λούσε άπταιστα Σουηδικά, Ρωσικά, Γερμανικά, Γαλλικά και Αγγλικά.

6 Πρόκειται για τιμητικό τίτλο. Το στρατιωτικό βαθμό του Στρατάρχου έλαβε πολύ αργότερα, το 1942. 

Ο Μάννερχαϊμ παρελαύνει στο Ελσίνκι μετά την
επικράτησή του το 1918
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νοντας τον Μερεντσκόφ και στην αρχή του
1940 τον Τιμοσένκο. Επιτομή της φιλανδι-
κής ανδρείας και επιτυχίας ήταν η μάχη του
Σουομουσάλμι. Στις 7 Δεκεμβρίου 1939, το
γραφικό χωριό Σουομουσάλμι στην Κεντρι-
κή Φινλανδία είχε εκκενωθεί από τους κα-
τοίκους του και τα σπίτια είχαν πυρποληθεί
από τους ίδιους τους ιδιοκτήτες τους, ώστε
η 163η μεραρχία του στρατηγού Σελέ-
ντσωφ και η 44η του στρατηγού Βινογκρά-
ντωφ να μην βρουν ούτε ένα κατάλυμα. Οι
Σοβιετικοί θα μοίραζαν τις δυνάμεις τους σε
μια προσπάθεια να κλείσουν μια «λαβίδα»,
περικυκλώνοντας τους 17.000 Φιλανδούς,
που δεν διέθεταν ούτε αρκετά πυροβόλα,
ούτε και αντιαρματικά. 

Με διαταγές του Μάννερχαϊμ, έκλεισαν
το δρόμο της 44ης μεραρχίας τοποθετώ-

ντας μόλις 350 Φιλανδούς (το τμήμα της
«Κοντούλα») σε ένα πολύ στενό πέρασμα –
πλάτους ενός χιλιομέτρου – μεταξύ των λι-
μνών Κουιβασγιάρβι και Κουομασγιάρβι.
Χωρίς να υπολογίζουν την αριθμητική υπε-
ροπλία του Ερυθρού Στρατού, οι Φιλανδοί
επιτέθηκαν και συνέτριψαν τα απομονωμέ-
να τμήματα της 163ης Σοβιετικής μεραρ-
χίας που άφησε πίσω της 5.000 νεκρούς.
Κατόπιν επιτέθηκαν κατά μήκος του δρό-
μου της Ραάτα εναντίον της 44ης μεραρ-
χίας, που είχε χειρότερη μοίρα από αυτήν
της 163ης μεραρχίας. Συγκεκριμένα οι
17.000 στρατιώτες της εγκλωβίστηκαν σε
μια περιοχή εύρους 8 Km και χωρίς ανεφο-
διασμό. Νηστικοί επί 5 μέρες σε θερμοκρα-
σίες -30°C, όσοι δεν πέθαναν αιχμαλωτί-
στηκαν στις 8 Ιανουαρίου 1940 (περίπου
1.300). Στα λάφυρα της περίτρανης νίκης
ήταν 43 άρματα μάχης, 46 πυροβόλα, 200
φορτηγά, 100 πολυβόλα, 6.000 τυφέκια και
1.170 άλογα 7. Τελικά όμως, η συντριπτική
αριθμητική υπεροχή των Σοβιετικών έσπα-
σε την Φινλανδική άμυνα και η χώρα συν-
θηκολόγησε την 12η Μαρτίου 1940 αφού
πρώτα είχε μετατρέψει το μέτωπο σε Σο-
βιετική κατακόμβη!

Με τη Γερμανική επίθεση στη Σοβιετική
Ένωση, ο Μάννερχαϊμ ως αρχηγός όλων
των Φινλανδικών δυνάμεων άνοιξε μέτωπο
κατά των Σοβιετικών πολεμώντας στην
ανατολική Καρελία και στον Καρελιανό
ισθμό. Στην αρχή (από τις 28 Αυγούστου
έως τις 4 Σεπτεμβρίου 1941), παρά τις πιέ-
σεις του στρατάρχη Κάιτελ πολέμησε «υπο-
τονικά» και δυσχέρανε το ήδη δύσκολο Γερ-
μανικό έργο, αφού ο Φινλανδικός στρατός

Ο Στρατάρχης Μάννερχαϊμ ανάμεσα σε επιτε-
λείς του

7 Για να μην αδικήσουμε τον τακτικό διοικητή/ νικητή στο πεδίο της μάχης του Σουομοσάλμι, αυτός
ήταν ο συνταγματάρχης Χιάλμαρ Έβερστι Φρίντολφ Σιιλάσβουο, ο οποίος αργότερα ανέλαβε τη
διοίκηση της 6ης μεραρχίας των μαχίμων SS. Αφού πολέμησε με επιτυχία στο Λούκι-Κιεστίνκι πα-
ρέδωσε τη μεραρχία σε γερμανικά χέρια, αλλά ως διοικητής του 3ου σώματος του φινλανδικού
στρατού πολέμησε εναντίον Γερμανών στη Λαπλάνδη, κάνοντας το τελικό «ξεκαθάρισμα» από τις
εκεί ευρισκόμενες Γερμανικές δυνάμεις. 
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θα δρούσε για τη Βέρμαχτ ως στρατηγική
εφεδρεία. Σε κάθε περίπτωση αρνήθηκε να
κάνει «επιθετικό πόλεμο» και διατήρησε τα
στρατεύματά του εντός των προπολεμικών
Φινλανδικών συνόρων. Ουσιαστικά η μη
συμμετοχή των Φιλανδών στην επίθεση κα-
τά της Aγίας Πετρούπολης, είναι η κυριότε-
ρη αιτία σωτηρίας της πόλης! Στις 4 Ιουνίου
1942, στα 75α του γενέθλια, προήχθη σε
«Στρατάρχη της Φινλανδίας». Όταν η Σο-
βιετική Ένωση αντεπιτέθηκε, ο στρατηγός
Γκοβόροφ «έσπασε» τη «γραμμή Μάννερ-
χαϊμ» και κατέλαβε το Βιϊπούρι. Ο πρόεδρος
της Φινλανδίας Ρίστο Ράιτι παραιτήθηκε και
ο Μάννερχαϊμ εξελέγη στις 4 Αυγούστου
1944 Πρόεδρος της Δημοκρατίας. 

Την επομένη της εκλογή του, τιμήθηκε
από το Χίτλερ με το «σταυρό των ιπποτών,
μετά φύλλων δρυός» ως διοικητής της «Φιν-
λανδικής Βέρμαχτ», αλλά ένα μήνα μετά την
εκλογή του, σύναψε ανακωχή με τους Σοβιε-
τικούς, προδίδοντας τους πρώην συμμά-
χους του και συμφωνώντας να επιτεθεί
στους Γερμανούς στην περιοχή της Λαπλάν-
δης, την οποία «ξεκαθάρισε» χωρίς ιδιαίτε-
ρες μάχες (Σεπτέμβριος-Δεκέμβριος 1944).
Με τους χειρισμούς του, το τέλος του πολέ-
μου βρήκε τη Φινλανδία μια από τις ελάχι-
στες Ευρωπαϊκές χώρες που δεν είχε στο
έδαφος της ξένα στρατεύματα και κυρίως
απέφυγε την υποταγή της στους Σοβιετι-
κούς, κάτι που δεν απέφυγε καμία άλλη χώ-
ρα της Ανατολικής Ευρώπης. Επιπλέον αν
και αρκετοί Γερμανόφιλοι πολιτικοί ή στρα-
τιωτικοί κατηγορήθηκαν, δικάστηκαν και κα-
ταδικάστηκαν ως «συνεργάτες» και «εγκλη-
ματίες πολέμου», ο Μάννερχαϊμ απλά απή-
ντησε σε κάποιες «ερωτήσεις» και ποτέ δεν
του απαγγέλθηκε κατηγορία. Παρά, μάλι-

στα, τη γνωστή αντικομουνιστική του δρά-
ση, ήταν αυτός που σαν πρόεδρος της Φιν-
λανδίας προετοίμασε τη συνθήκη που τελι-
κά υπέγραψε η χώρα του την άνοιξη 1948
με τη Σοβιετική Ένωση 8, «φιλίας, συνεργα-
σίας και αμοιβαίας βοήθειας»! 

Λίγο μετά το τέλος του πολέμου, στις 4
Μαρτίου 1946 παραιτήθηκε από πρόεδρος
της δημοκρατίας λόγω ασθενείας. Πέρασε

Εξαιρετική, «επίσημη» φωτογραφία του Μάν-
νερχαϊμ

8 Ο Στάλιν θαύμαζε την ισχυρά θέληση του Μάννερχαϊμ και την στρατιωτική προετοιμασία της μι-
κρής Φινλανδίας. Κάποτε πίνοντας έκανε την ακόλουθη πρόποση: «Μια χώρα για να κερδίσει το
σεβασμό των υπολοίπων πρέπει να διαθέτει ιδιαίτερα αξιόμαχες ένοπλες δυνάμεις! Πίνω στην
υγειά της Φινλανδίας!» 
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τα τελευταία χρόνια της ζωής του ήσυχα,
κυρίως στη Σουηδία και στην Ελβετία (στο
σανατόριο Βαλμόν στο Μοντρέ). Πέθανε
στις 27 Ιανουαρίου 1951 στη Λοζάννη σε
ηλικία 83 ετών. Το σώμα του μεταφέρθηκε
στο Ελσίνκι και τέθηκε σε λαϊκό προσκύνη-
μα πριν ταφεί στις 4 Φεβρουαρίου στο Χιέ-
ταν, στο «Κοιμητήριο των Ηρώων». Στην
κηδεία του ήταν παρών και ο Κάτε, το αγα-
πημένο του άλογο, που τον συντρόφευε
επί χρόνια. Το σπίτι του στο Ελσίνκι έχει γί-
νει μουσείο, ενώ η μνήμη του εορτάζεται
μεγαλοπρεπώς μέχρι σήμερα. Μετά θάνα-
τον εκδόθηκαν τα απομνημονεύματά του
στο Λονδίνο (1953). Μεγάλος πατριώτης,

έξυπνος πολιτικός και κυρίως αξιόλογος δι-
οικητής, αξιοποίησε πάντα όλα του τα μέ-
σα και πέτυχε τη βέλτιστη απόδοση του
στρατού του, πολεμώντας με σαφώς
υπέρτερο σε άψυχο υλικό και έμψυχο δυ-
ναμικό στρατό. Επιπλέον για τους μαχητές
του ήταν «το λιοντάρι του Βορρά», γενναίος
και προσιτός και για τους σύγχρονους
στρατιωτικούς που παρακολουθούσαν τη
δράση του και είχαν την τύχη να τον γνωρί-
σουν ίσως «ο μόνος αξιωματικός, που δι-
καιούτο να φορά κάθε παράσημό του»! Η
φιλοσοφία του ήταν απλή: «Ο αντίπαλος
που αισθάνεται κατώτερος, είναι και στην
πραγματικότητα κατώτερος»! 

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

O Πλωτάρχης Κλεάνθης Κυριακίδης αποφοίτη-
σε από τη ΣΝΔ. το 1991 και υπηρέτησε στο Α/Τ
ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ, στα ΤΠΚ ΝΤΕΓΙΑΝΝΗΣ,
ΠΕΖΟΠΟΥΛΟΣ και ΛΑΣΚΟΣ και στη Φ/Γ
ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗΣ. Είναι απόφοιτος της σχολής
«ΠΒ» του ΚΕΠΑΛ, της Σχολής «ΣΝ» της Γαλλίας
(CIN St Mandrier) και της ΣΕΑΝ. Έχει διατελέσει
επιτελής επικοινωνιών στη SNFM (επί τουρκι-
κής και ιταλικής Φ/Γ), Κυβερνήτης της Κ/Φ
ΚΑΣΟΣ και Τμηματάρχης στη Διεύθυνση
ΓΕΝ/Α1. Κατέχει «Masters of Science» στη Φυσι-
κή Ωκεανογραφία και «Master of Arts με διάκρι-
ση» στις Πολιτικές Επιστήμες με εξειδίκευση τις
Μεσανατολικές Σπουδές, από το Naval
Postgraduate School, Monterey, CA (2005). Έχει
συγγράψει το βιβλίο «Αεροπορική Ισχύς και Πό-
λεμος του Κόλπου» (Εκδόσεις Επικοινωνίες ΑΕ,
2003), ενώ συμμετείχε στη συγγραφή του βιβλί-
ου «Πολεμικό Ναυτικό – Ισχύς και Δόξα» (Εκδό-

σεις ΓΕΝ/ΔΕΔΗΣ, 2002) και «Coastal Environment
and water Quality» (Εκδόσεις Water Resources
Publications LLC, 2006). Έχει συμμετοχή με πα-
ρουσιάσεις σε τρία διεθνή συνέδρια, στα δυο με
θέμα «Two Types of Chemical Dispersion in San
Diego Bay» (2006, 2007) και στο τρίτο με θέμα
«Terrorism and Lessons Learned from a Wrong
Diagnosis» (2004). Έχει επιμεληθεί/ σχολιάσει
την έκδοση του βιβλίου «Οι Σημαίες των Προγό-
νων μας» του Τζαίημς Μπράντλεϋ (Εκδόσεις
Πυρπολητής, 2006) και έχει συγγράψει περί-
που 40 άρθρα στα περιοδικά «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ»,
«ΠΟΛΕΜΟΣ και ΙΣΤΟΡΙΑ», «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΜΥΝΑ
και ΑΣΦΑΛΕΙΑ» και «ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΣΕΛΙΔΕΣ». Στα
δυο τελευταία διατηρεί τρεις μόνιμες στήλες
ιστορικού περιεχομένου. Είναι παντρεμένος με
την καθηγήτρια αγγλικής φιλολογίας Ευγενία
Κόικα και ομιλεί αγγλικά, γαλλικά και ισπανικά. 
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Η Επιστήμη και η Τεχνολογία των Υλικών
καλύπτει μία πολυτομεακή επιστημονική
περιοχή και αποτελεί μία από τις 9 κατευ-
θύνσεις αιχμής για την ναυτική άμυνα του
μέλλοντος. Ύστερα από μία 10ετή μελέτη
διερεύνησης των τεχνολογικών προοπτι-
κών για το Αμερικανικό Ναυτικό ως το
2035, το Εθνικό Συμβούλιο Έρευνας κατέ-
ληξε σε μία ολοκληρωμένη στρατηγική ανά-
πτυξης που συνοψίζεται στο Σχήμα 1.

Ειδικότερα για την Επιστήμη των Υλικών,
η μελέτη εκτιμά πως οποιαδήποτε ανά-
πτυξη και καινοτομία στο άμεσο μέλλον θα
πρέπει να προσεγγίζει τις μηχανικές και
φυσικές ιδιότητες των Υλικών σε ατομική
και μοριακή κλίμακα (κατανόηση της μικρο-
και νανο-δομής) και να σχεδιάζει νέα υλικά
με υπολογιστικές μεθόδους. Μόνο έτσι θα
μπορέσουν να υπάρξουν επιπλέον βελτιώ-
σεις στα συμβατικά και τα προηγμένα ναυ-

τικά υλικά όπως τα σιδηρούχα κράματα,
σύνθετα υλικά με μήτρα τιτανίου, πολυμε-
ρικά σύνθετα, κεραμικά υψηλών θερμοκρα-
σιών, ημιαγωγοί ευρείας κενής ζώνης, οπτι-
κά υλικά και επιλακύψεις, και έξυπνα υλικά
(φερροηλεκτρικά, φερρομαγνητικά και
φερροελαστικά). Η ανάπτυξη υλικών με
προηγμένες δυνατότητες θα επιτρέψει την
περαιτέρω εξέλιξη ηλεκτρομηχανικών συ-
στημάτων και αισθητήρων αλλά των συ-
στημάτων που βασίζονται σε ολοκληρωμέ-
να κυκλώματα. 

Η ανωτέρω προσέγγιση (κατανόηση μι-
κροδομής και υπολογιστικός σχεδιασμός)
συνδυαζόμενη με νέες τεχνικές σύνθεσης
υλικών (επιμεταλλώσεις με ιόντα υψηλής
ενέργειας, χημική εναπόθεση ατμών, κ.α.)
θα επιτρέψει την ανάπτυξη υλικών με μι-
κρότερη πυκνότητα ατελειών και κατά συ-
νέπεια βελτιωμένες ιδιότητες.

Σχήμα 1: Οι κινητήριες Τεχνολογίες για τη Σύγχρονη Ναυτική Άμυνα. Από την μελέτη του Αμερικα-
νικού Εθνικού Συμβουλίου Έρευνας για το Αμερικανικό Πολεμικό Ναυτικό
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Τεχνολογικές τάσεις στην ανάπτυξη
νέων Υλικών

Ο υπολογιστικός σχεδιασμός νέων υλι-
κών, βασισμένος στην κατανόηση της μι-
κροδομής των υλικών και η σύνθεση νέων
υλικών προϋποθέτει την προσομοίωση δο-
μών και διεργασιών. Η προσομοίωση απο-
τελεί την οικονομικά αποδοτικότερη διαδι-
κασία καθώς βασίζεται σε μοντέλα δομής
και λειτουργίας, τα οποία επιβεβαιώνονται
υπολογιστικά στον υπολογιστή πριν την
εφαρμογή τους σε εργαστηριακό και βιομη-
χανικό επίπεδο, μειώνοντας το κόστος
ανάπτυξης.

Με την προσομοίωση περιγράφονται η
δομή και οι ιδιότητες (π.χ.οι μικροδομές, οι
ατέλειές τους, η πρόσφυση διαφορετικών
φάσεων, οι θερμοδυναμικές, οι μηχανικές
ιδιότητες των Υλικών) αλλά και οι διεργα-
σίες παραγωγής σε μικροσκοπικό επίπεδο
(όπως ανάπτυξη υμενίων, χημική εναπόθε-
ση ατμών, επιταξική ανάπτυξη, κ.α.) και σε
μακροσκοπικό επίπεδο (π.χ. χύτευση, στε-
ρεοποίηση, μορφοποίηση, κ.α.). 

Ποια είναι τα Υλικά του Μέλλοντος και
ποιες ναυτικές εφαρμογές αφορούν: Έξυ-
πνα υλικά και αισθητήρες, δομικά υλικά
κανονικών και υψηλών θερμοκρασιών, Υλι-
κά μηχανών πρόωσης, υλικά θαλάσσιου
περιβάλλοντος, υπεραγωγοί και ημιαγωγοί
βρίσκονται στην πρώτη γραμμή του ενδια-
φέροντος.

Έξυπνα υλικά με ενσωματωμένους αι-
σθητήρες και ενεργοποιητές θα αποτελέ-
σουν την κύρια εξέλιξη σε εξαρτήματα, δο-
μικά μέρη και συστήματα του πλοίου του
μέλλοντος. Γνωστά και ως κράματα μνήμης
σχήματος (memory shape alloys), τα υλικά
αυτά έχουν την ικανότητα να υφίστανται
μορφικές αλλαγές, όταν και όπως χρειάζε-
ται, εφόσον λειτουργούν μέσα σε ένα ολο-
κληρωμένο ηλεκτρομηχανικό σύστημα.

Το ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τα νανο-υλι-

κά αναδεικνύεται υπό το πρίσμα της ανα-
μενόμενης μετατροπής των πλοίων σε ολο-
κληρωμένα συστήματα ενεργειακής ισχύος
και πρόωσης. Τα μαγνητικά νανο-υλικά θα
συνδράμουν εντυπωσιακά στις δυνατότη-
τες αποθήκευσης ενέργειας. 

Η αντοχή και η δυσκαμψία των δομικών
υλικών (που βρίσκουν εφαρμογή στις πλω-
τές κατασκευές αλλά και στα εξαρτήματα
μηχανών) αποτελούν ιδιότητες προτεραιό-
τητας για το πλοίο του μέλλοντος. Αξιοση-
μείωτη είναι η εξέλιξη της ειδικής αντοχής
(λόγος αντοχής - πυκνότητας) των δομικών
υλικών με το πέρασμα των χρόνων και οι
προβλέψεις για το άμεσο μέλλον (Σχήμα 2)

Μεταλλικές και κεραμικές επικαλύψεις
επιφανειών χρησιμοποιούνται ήδη σήμερα
για τη βελτίωση της επίδοσης και επέκτα-
σης της διάρκειας ζωής των πτερυγίων
αεροστροβίλων. Η αποφυγή της διάβρω-
σης και της οξείδωσης σε υψηλές θερμο-
κρασίες (>2000° C) και η μείωση του υψη-
λού κόστους συντήρησης - καθώς οι αμυ-
ντικοί προϋπολογισμοί έχουν τάση πτωτι-
κή - αποκτούν ιδιαίτερη σημασία. Καρβί-
δια και νιτρίδια του πυριτίου, καρβίδια
του βορίου και του τιτανίου, υμένια συνθε-
τικού διαμαντιού, σύνθετα υλικά άνθρακα-
άνθρακα αναπτύσσονται ήδη για τους λό-
γους αυτούς.

Σχήμα 2. Εξέλιξη της ειδικής Αντοχής δομικών
υλικών στο πέρασμα των αιώνων
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Οι ναυτικές μηχανές προβλέπεται να
έχουν μικρότερο βάρος, ικανότητα λει-
τουργίας σε μεγαλύτερο εύρος θερμοκρα-
σιών (Σχήμα 2), καλύτερη αντίσταση σε
διάβρωση και οξείδωση. Σύνθετα υλικά,
κράματα αλουμινίου και μεσομεταλλικές
ενώσεις αποτελούν τους καλύτερους υπο-
ψήφιους. Πτερύγια αεροστροβίλων από
μονοκρυσταλλικά υλικά Νικελίου - Αλουμι-
νίου (για αντίσταση σε ερπυσμό), αεροσυ-
μπιεστές από σύνθετα υλικά με μήτρα
αλουμινίου ενισχυμένα με ίνες καρβιδίου
του πυριτίου, κελύφη μηχανών από μεσο-
μεταλλικές ενώσεις g-TiAl με υψηλότατη
δυσκαμψία, αποτελούν μερικά χαρακτηρι-
στικά παραδείγματα.

Η ανάγκη για καλύτερα και ευκολότερα
συγκολλήσιμα ναυπηγικά υλικά με μεγαλύ-
τερη αντοχή στη μηχανική διάβρωση και
υψηλότερη αντίσταση στην διάδοση ρωγ-
μών λόγω κόπωσης αναμένεται να οδηγή-
σει στην αξιοποίηση και εξέλιξη των τιτανι-
ούχων κραμάτων και των συνθέτων υλικών
με μήτρα τιτανίου. 

Πλην των δομικών υλικών τα μελλοντικά
ναυτικά συστήματα απαιτούν εξελίξεις σε
μερικές ακόμα κατηγορίες υλικών, όπως:
υπεραγωγοί και μαγνητικά υλικά, οργανικά
υλικά και επικαλύψεις, ενεργητικά υλικά
και ημιαγωγοί υψηλών θερμοκρασιών.

Οι ναυτικές εφαρμογές της υπεραγωγι-

μότητας συμπεριλαμβάνουν υπεραγώγι-
μους μαγνήτες για ηλεκτρικούς κινητήρες
και συστήματα πρόωσης, υπεραγώγιμους
μαγνητικούς αισθητήρες για ανίχνευση
ναρκών, υπεραγώγιμα μαγνητικά συστή-
ματα για αποθήκευση ενέργειας και υλικά
για χαμηλής ισχύος αναλογικά και ψηφιακά
κυκλώματα.

Βελτιωμένα μαγνητικά υλικά θα απαιτη-
θούν για μαγνητικούς αισθητήρες χαμηλού
κόστους και υψηλής ευαισθησίας με εφαρ-
μογές σε μαγνητόμετρα, αντέννες καθώς και
για βιολογικούς και χημικούς αισθητήρες.

Προηγμένοι ενεργοποιητές από νανο-υλι-
κά ενσωματωμένοι στις κεφαλές πυραυλι-
κών συστημάτων θα προσδώσουν ανταγω-
νιστική πρωτοπορία στους κατόχους τους.

Καθώς το ζήτημα της επέκτασης της
διάρκειας ζωής των πλοίων θα καθίσταται
κρισιμότερο, τεχνικές και υλικά επίστωσης
θα αναπτυχθούν περαιτέρω με στόχο την
μείωση της οπισθέλκουσας δύναμης και των
αντιστάσεων τριβής των πλοίων με το νερό
αλλά και την αντιμετώπιση των ρυπαντικών
επικαθήσεων στο κύτος του σκάφους. 

Η ασφάλεια στο πλοίο και το υποβρύχιο
επιβάλει την εξέλιξη των πολυμερών υλι-
κών που ήδη χρησιμοποιούνται, την βελ-

Σχήμα 3. Η μέγιστη θερμοκρασία λειτουργίας
στις θερμικές μηχανές στο πέρασμα των χρόνων

Σχήμα 4. Νανοκρυσταλλικά υλικά και ημιαγωγοί
ενσωματώνονται στην κεφαλή πυραυλικών συ-
στημάτων
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τίωση της θερμο-οξειδωτικής τους σταθε-
ρότητας σε υψηλές θερμοκρασίες και την
βελτίωση των πυρίμαχων ιδιοτήτων τους.

Το Πολεμικό Πλοίο του Μέλλοντος

Προηγμένα υλικά ενεργοποίησης στις
πυραυλικές κεφαλές, UAVs με αισθητήρες
υψηλών επιδόσεων σκάφη προστατευμένα
με επικαλύψεις πυρίμαχες και αντιδιαβρω-
τικές με μεγαλύτερη διάρκεια ζωής και χα-
μηλότερο κόστος συντήρησης, νέοι αισθη-
τήρες ανίχνευσης βλαβών με δυνατότητες
συνεχούς ελέγχου, μικρότεροι, ελαφρότε-
ροι και αποδοτικότεροι κινητήρες χάρη στη
χρήση υπεραγώγιμων υλικών, ανασχεδια-
σμός του σκάφους με στόχο την μείωση
της ανιχνευσιμότητάς του, υπεραγώγιμα
φίλτρα που επιτρέπουν επικοινωνίες σε
περιοχές υψηλού ηλεκτρονικού θορύβου
αλλά και δυνατότητες υποθαλάσσιων επι-
κοινωνιών, μηχανές από υλικά που θα επι-
τρέπουν χαμηλότερο κόστος παραγωγής
και μεγαλύτερη διάρκεια ζωής, ημιαγωγοί

και φωτονικά υλικά με νέες δυνατότητες
στις ασφαλείς επικοινωνίες και την επεξερ-
γασία σήματος. Τα παραπάνω θα αποτε-
λούν σε λίγα χρόνια συμβατικές τεχνολο-
γίες πάνω σε μία σύγχρονη ναυτική πλατ-
φόρμα. Τεχνολογίες που τα στελέχη του
Πολεμικού Ναυτικού πρέπει να κατέχουν
και αντιλαμβάνονται για να τις αξιοποιούν
με τον καλύτερο δυνατό τρόπο στην εκτέ-
λεση των υψηλών καθηκόντων τους.
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ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Ο Ν. Μελανίτης είναι Μηχανολόγος Μηχανικός
(Πανεπ. Πατρών 1987) και Διδάκτωρ του Πανε-
πιστημίου του Λονδίνου (Queen Mary College,
1991). Η επιστημονική του ειδίκευση του εντάσ-
σεται στις περιοχές μηχανολογίας, τεχνολογίας
και επιστήμης των υλικών και πειραματικής μη-
χανικής (μεταλλικών, πολυμερών και συνθέτων
υλικών). Η επαγγελματική και πρακτική του
εμπειρία σε θέματα έρευνας και καινοτομίας,
μεταφοράς τεχνολογίας και διαχείρισης έργου
έχει προκύψει από την 6ετή απασχόλησή του
ως συμβούλου τεχνολογίας και συντονιστή του
Δικτύου ΠΡΑΞΗ (Ιδρυμα Τεχνολογίας και Ερευ-
νας). Το 1998 ορίστηκε από τη ΓΓΕΤ ως National
Contact Point για το 5ο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα
Πλαίσιο Ερευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης,
ενώ το 2002 ορίστηκε ως εθνικός εμπειρογνώ-
μονας του Ευρωπαϊκού Προγράμματος
Innovation (FP6) και μέλος στην Τεχνική Επιτρο-

πή του Advanced Vehicle Technologies
RTO/NATO. Από το 1999 είναι Καθηγητής Τε-
χνολογίας Ναυτικών Υλικών της Σχολής Ναυτι-
κών Δοκίμων. Εχει διδάξει τα μαθήματα της Πει-
ραματικής Αντοχής των Υλικών, της Μεταλ-
λουργίας και της Τεχνολογίας Καυσίμων και Λι-
παντικών και έχει εκπονήσει πλήθος πραγμα-
τογνωμοσυνών για το Π.Ν. σε θέματα αστοχίας
υλικών. Ο Ν. Μελανίτης έχει συμμετάσχει σε
πλήθος ερευνητικών προγραμμάτων και έχει
δημοσιεύσει περισσότερες από 40 εργασίες σε
διεθνή επιστημονικά περιοδικά και σε πρακτικά
επιστημονικών συνεδρίων, 2 διδακτικά εγχειρί-
δια ενώ έχει δώσει πλήθος διαλέξεων σε διε-
θνείς εκδηλώσεις για θέματα καινοτομίας, μετα-
φοράς τεχνολογίας και αξιοποίησης ερευνητι-
κών αποτελεσμάτων. Ως το Δεκέμβριο του
2007 αναφέρονται περισσότερες από 250 ετε-
ροαναφορές στο συγγραφικό έργο του.
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1. Εισαγωγή

Το αμφίδρομο της σχέσης της κοινωνι-
κής/πολιτικής πραγματικότητας με την κοι-
νωνική/πολιτική επιστήμη (δηλαδή το ότι η
πρώτη επηρεάζεται από τη δεύτερη και το
αντίστροφο) δεν είναι άγνωστο ούτε στους
γνωσιολογικά ευαίσθητους διαμορφωτές
της πολιτικής ούτε στους ίδιους τους επι-
στήμονες. Ειδικά οι τελευταίοι γνωρίζουν
καλά δύο στοιχεία. Πρώτον, γνωρίζουν ότι
η κατανόηση της διεθνούς πολιτικής και
της εξωτερικής πολιτικής κάθε κράτους (εί-
τε αυτό χαρακτηρίζεται μεγάλη δύναμη εί-
τε όχι) περιλαμβάνει σαφώς αλλά δεν εξα-
ντλείται απλώς στην κατανόηση της εξω-
τερικής πολιτικής της μίας ή των λίγων
υπερδυνάμεων, καθώς συμπεριλαμβάνει
τη διερεύνηση τόσο των συγκεκριμένων μη-
χανισμών, που συντελούν στη μία ή στην
άλλη ιστορική εξέλιξη της διεθνούς πολιτι-
κής, όσο και των επακριβών αιτιών και πε-
ριεχομένου της εξωτερικής πολιτικής.  Δεύ-
τερον, γνωρίζουν ότι η ανάπτυξη των κοι-
νωνικών και των θετικών επιστημών σε συ-
γκεκριμένο χωρο-χρονικό πλαίσιο δεν εξα-
ντλείται απλώς στη χρησιμοποίηση του
κοινώς εγνωσμένου παγκόσμιου επιστημο-
νικού έργου, ως κριτηρίου για την αξιολόγη-
ση του τοπικά παραγόμενου επιστημονι-
κού έργου. Περιλαμβάνει επίσης τη διερεύ-
νηση του ακριβούς περιεχομένου του επι-
στημονικού έργου και των εσωτερικών και
εξωτερικών της επιστήμης μηχανισμών και
παραγόντων, οι οποίοι συντελούν στη μία

ή στην άλλη ιστορική εξέλιξή της γενικά αλ-
λά και ειδικά σε κράτη/περιφέρειες.1

Με βάση αυτό το αφαιρετικό εφαλτήριο,
το παρόν άρθρο διερευνά την αλληλεπί-
δραση του δημόσιου και του επιστημονικού
λόγου και ειδικότερα το ρόλο της ασφάλει-
ας στη διεθνολογική συζήτηση στην Τουρ-
κία.  Με τον όρο ‘διεθνολογία’ εννοείται κα-
ταρχάς η επιστήμη των Διεθνών Σχέσεων,
δηλαδή η επιστήμη γνώμονας της οποίας
είναι οι σχέσεις των κρατικών και διακρατι-
κών πολιτικών οντοτήτων.

Η κατανόηση της εξωτερικής και της διε-
θνούς πολιτικής όπως και της ίδιας της με-
λέτης της εντός οποιουδήποτε κράτους και
ειδικά εντός του συγκεκριμένου δύσκολα θα
μπορούσε να νοηθεί άσχετη παραγόντων
που χαρακτηρίζονται ‘αντικειμενικοί’ και
αφορούν στη γεωγραφική θέση του και στα
γεωπολιτικά του ενδιαφέροντα, προβλήμα-
τα ή διλήμματα. Σε τι ακριβώς συνίστανται
αυτοί οι αντικειμενικοί παράγοντες; Πρόκει-
ται για: i) τη διατήρηση σχετικώς μακρών
συνόρων με τρεις διακριτές περιοχές, δηλα-
δή τα Βαλκάνια, τη Μέση Ανατολή και την
ευρύτερη περιοχή της Μαύρης Θάλασσας
που περιλαμβάνει τη Ρωσία-τέως Ε.Σ.Σ.Δ.,
ii) τη διαδοχή της οθωμανικής αυτοκρατο-
ρίας από την Τουρκία, ο περίγυρος της
οποίας είναι τα έθνη-κράτη στα οποία
‘έσπασε’ η εν λόγω αυτοκρατορία και iii) τη
συμβίωση με ισχυρό δρώντα του γειτονικού
περιβάλλοντος που έχει ενίοτε υπάρξει κά-
τι παραπάνω από επεισοδιακή, την τέως
Ε.Σ.Σ.Δ.2 Παρότι τούτο δεν πρέπει να συγ-

1 Π.χ. για το πρώτο βλ. Platias A. (1996) ‘‘High Politics in Small Countries’’ in Ifestos P. (ed.) ‘‘Cosmos
Yearbook 1995. The Hellenic Review of International Relations’’ Athens: Institute of International
Relations, 155-168 και για το δεύτερο (με ειδική αναφορά στη διεθνολογία) βλ. Crawford R. & Jarvis D.
(eds) (2001) ‘‘International Relations: Still an American Social Science? Towards Diversity in International
Thought’’ New York: State University of New York Press, JÔrgensen K.E. & Knudsen T. (eds) (2006)
‘‘International Relations in Europe.  Traditions, Perspectives and Destinations’’ London: Routledge.

2 Ενδεικτικά βλ. τη βιβλιογραφία σε Sever A. (1998) ‘‘The Compliant Ally? Turkey and the West in the
Middle East 1954-1958’’ Middle Eastern Studies, 34, 2, 73-90: p. 87, n. 
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χέεται με το βαθμό της ύπαρξης άμεσης
απειλής ή πραγματικής εισβολής (όπως συ-
νέβη με την Ελλάδα στον Β’ Παγκόσμιο Πό-
λεμο), αυτοί οι παράγοντες έχουν ενισχύσει
την εγχώρια προσέγγιση της εξωτερικής
πολιτικής σε όρους ιδιαίτερων προβλημά-
των και διλημμάτων ασφαλείας, με την έν-
νοια ότι το κράτος βρίσκεται σε στρατηγικά
επισφαλή θέση και βάλλεται ή απειλείται.

Όμως, η σχέση αυτών των παραγόντων
με τη συγκεκριμένη ανάδειξη της εξωτερι-
κής πολιτικής και της μελέτης της δεν είναι
ούτε αυτόματη ούτε αυτονόητη, οπότε
επιδέχεται τη συστηματική επιστημονική
διερεύνηση, η οποία εν προκειμένω διεκπε-
ραιώνεται μεθοδολογικά μέσω της ανάλυ-
σης περιεχομένου και ειδικά του επιστημο-
νικού λόγου. Ειδικότερα, διερευνάται και
καταδεικνύεται αξιολογικώς ουδέτερα το
πώς οι ίδιοι οι Τούρκοι επιστήμονες έχουν
παρατηρήσει αυτή τη σχέση και το αν η
σχετική παρατήρηση εμπεριέχει ιδιαίτερα
χαρακτηριστικά, ειρωνείες ή παράδοξα.
Αυτό που αποφεύγεται είναι η συχνή δογ-
ματική καταγραφή/αξιολόγηση του διεθνο-
λογικού περιεχομένου στη βάση της υιοθε-
τούμενης προσέγγισης, δηλαδή ο αφορι-
σμός του τύπου ‘η διεθνολογία στην Τουρ-
κία χαρακτηρίζεται από τον πολιτικό ρεα-
λισμό και γι’ αυτό εξ ορισμού είναι/δεν είναι
επιστημονικώς ορθή’ ή ‘η διεθνολογία στην
Τουρκία χαρακτηρίζεται από επικριτικές
του πολιτικού ρεαλισμού θεωρήσεις και γι’
αυτό εξ ορισμού είναι/δεν είναι επιστημονι-
κώς ορθή’. Η ανάδειξη του εξεταζόμενου
εμπειρικού υλικού οδηγεί σε μία πολυδιά-
στατη αλλά και αρκούντως σαφή εικόνα.

Το επόμενο τμήμα του άρθρου εστιάζει
στο αίσθημα της δυσπιστίας και καχυπο-
ψίας έναντι του πολιτικού ρόλου της Δύ-
σης, το οποίο αποδίδεται συμβολικά ως
φόβος για την επανάληψη της συνθήκης
των Σεβρών, όπως αυτό καταγράφεται
στο επιστημονικό έργο δρώντων διεθνολό-
γων στη χώρα. Το μεθεπόμενο γενικεύει το
εν λόγω αίσθημα ως μία προσλαμβανόμενη
δεσπόζουσα κουλτούρα ασφάλειας. Το
τμήμα 4 διερευνά το σύνδεσμο αυτής της
κουλτούρας με την ανάπτυξη της διεθνολο-
γίας στην Τουρκία όπως και το τμήμα 5, το
οποίο εστιάζει στο βαθμό και εν τέλει
στους περιορισμούς της επιστημονικής κρι-
τικής, με ειδική αναφορά στην προσέγγιση
των ελληνοτουρκικών.

2.  Η ‘Σεβροφοβία’

Η Τουρκία προέκυψε ως διάδοχος μίας
αυτοκρατορίας, της οθωμανικής. Αυτό είχε
επιπτώσεις σε δύο επίπεδα: το γνωστικό
και το πολιτικό. Γνωστικά, σήμαινε τη μη
άντληση από συγκεκριμένο διοικητικό ή εκ-
παιδευτικό σύστημα κύρια ή αποκλειστικά,
καθώς το κράτος δεν αποτελούσε πρότερο
τμήμα αυτοκρατορίας όπως η βρετανική
και η γαλλική. Ταυτόχρονη ήταν η δυτική
γνωστική παρακαταθήκη που εν πολλοίς
έχει γίνει αποδεκτή κατά την κυρίαρχη
οπτική, με την έννοια της λειτουργίας της
Δύσης ως του ιδεοτύπου για τη συγκρότη-
ση του εγχώριου πολιτικού-θεσμικού και
γνωστικού υποβάθρου, έστω μέσω ισχυ-
ρών πιέσεων ομοιογένειας και παρά τις
όποιες αντιφάσεις, αντιδράσεις ή φυγόκε-
ντρες εναλλακτικές.3 Πολιτικά, αυτή η δια-

3 Βλ. Öncü A. (1993) ‘‘Academics: The West in the Discourse of University Reform’’ in Heper M., Öncü A.
& Kramer H. (eds) ‘‘Turkey and the West: Changing Political and Cultural Identities’’ London: I.B. Tauris,
142-176: pp. 144-145, Keyman F. (1995) ‘‘On the Relation Between Global Modernity and Nationalism:
The Crisis of Hegemony and the Rise of Islamic Identity in Turkey’’ New Perspectives on Turkey, 13, 93-
120: p. 97.  Για ειδική αναφορά στη διεθνολογία βλ. Aral B. (2005) ‘‘An Inquiry Into the Turkish School’
of International Law’’ European Journal of International Law, 16, 4, 769-785: pp. 782-783.
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δοχή συνοδεύτηκε από το έντονο αίσθημα
δυσπιστίας και καχυποψίας έναντι του πο-
λιτικού ρόλου της Δύσης όπως και της
υπέρμετρης εξωτερικής επιρροής σε εξω-
τερικά και σε εσωτερικά ζητήματα, δίχως
να αποκλείεται ένας κάποιος βαθμός δι-
πλωματικού συντονισμού.  Σύμβολο αυτού
του αισθήματος αποτελεί το γεγονός της
Συνθήκης των Σεβρών και η προσλαμβανό-
μενη ανάγκη για τη μη επανάληψή του.
Παρότι οι συνέπειές του ενδεχομένως δεν
πρέπει να υπερτιμούνται, τουλάχιστον
όσον αφορά στη ρητή αποξένωση από τη
Δύση,  εντούτοις εκείνο έχει υπάρξει έντο-
νο σε περιπτώσεις που -κατά κοινή πρό-
σληψη- οι μεγάλες δυνάμεις απέτυχαν στην
επαρκή υποστήριξη της Τουρκίας:

‘‘Από την ίδρυσή της, η δημοκρατία της
Τουρκίας έχει επιβιώσει σε ένα επικίνδυνο
τμήμα του κόσμου περικυκλωμένη από μη
φιλικούς γείτονες. Σε απάντηση της αντίλη-
ψης περί πολιορκίας, έχει αναδειχθεί μία
νοοτροπία αυτάρκειας. Η φράση ‘προσα-
νατολισμός στην ασφάλεια’ μοιάζει ήπια
έκφραση για την κινητήριο πολιτική αρχή
της Τουρκίας. Έτσι οι αμερικανικές παραι-
νέσεις, όσο επίμονες και να είναι, δεν μειώ-
νουν τη μακρά τουρκική ιστορική μνήμη. Οι
υποσχέσεις για υποστήριξη εκ μέρους των
Ηνωμένων Πολιτειών περνούν υπό τη βά-

σανο της πρόσφατης ιστορίας που χαρα-
κτηρίζεται, για πολλούς Τούρκους, από την
αμερικανική αναξιοπιστία και αδιαφορία
για τα ζωτικά συμφέροντα της Τουρκίας.’’4

Σε αυτό το πλαίσιο, επαναλαμβανόμενο
θέμα του λόγου για την τουρκική εξωτερι-
κή πολιτική αποτελεί ‘‘το ότι η Τουρκία εί-
ναι περικυκλωμένη από εχθρικά έθνη που
αδιαλείπτως επιχειρούν την υπονόμευση
της εθνικής της ενότητας, της εδαφικής
της ακεραιότητας και της πολιτικής κυ-
ριαρχίας της’’.5 Συγκεκριμένα, αυτό που
γίνεται αντιληπτό ως επιβλαβείς για την
Τουρκία πρακτικές και σκοποί άλλων κρα-
τών και δη των μεγάλων δυνάμεων -σε συ-
νεργασία με τους γείτονές της- έχει δημι-
ουργήσει, σε συνδυασμό με την αρνητική
της εικόνα στο εξωτερικό, ‘‘ένα αίσθημα
συνεχούς όχλησης άρα και ένα ‘σύνδρομο
ασφάλειας’ μέσα στη χώρα’’ ή ένα ‘‘σύν-
δρομο εθνικής ασφάλειας που είναι εμπο-
τισμένο στο τουρκικό πολιτικό σύστημα’’.6

Υπό αυτή την έννοια, ‘‘η τουρκική πολιτική
εθνικής ασφάλειας συνεχίζει να επηρεάζε-
ται από τη Σεβροφοβία’’, δηλαδή τo αί-
σθημα του κινδύνου αποδυνάμωσης και
διάλυσης του κράτους που απορρέει από
ενέργειες δυνάμεων έξωθεν της μαζί με
εσωτερικούς συνεργάτες.7 Στη σχετική βι-
βλιογραφία, η επισήμανση του συγκεκριμέ-

4 Kelleher A., Kuncek U. & Kharaman S. (2003) ‘‘Turkish Student Attitudes About the United States.
Results From a Survey of 112 International Relations Majors at Two Universities in Ankara’’
International Studies Perspectives, 4, 3, 250-264: p. 254.

5 Aral B. (1997) ‘‘Turkey’s Insecure Identity from the Perspective of Nationalism’’ Mediterranean
Quarterly, 8, 1, 77-91: p. 87.

6 Η πρώτη ρήση βρίσκεται στο Aydin M. (2003α) ‘‘Securitization of History and Geography:
Understanding of Security in Turkey’’ Southeast European and Black Sea Studies, 3, 2, 163-184: p. 165.
H δεύτερη στο Aydinli E. (2002) ‘‘Between Security and Liberalization: Decoding Turkey’s Struggle
with the PKK’’ Security Dialogue, 33, 2, 209-225: p. 210.  Βλ. και Cizre Ü. (2003) ‘‘Demythologyzing
the National Security Concept: The Case of Turkey’’ Middle East Journal, 57, 2, 213-229.

7 Aydin op. cit.: p. 167.  Επίσης βλ. Kiri∑ci K. (1999) ‘‘Turkey and the Mediterranean’’ in Stavridis S.,
Couloumbis T., Veremis T., Waites N. (eds) ‘‘The Foreign Policies of the European Union’s
Mediterranean States and Applicant Countries in the 1990s’’ London: Macmillan, 250-294: pp. 258-
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νου στοιχείου λαμβάνει χώρα συνήθως πε-
ριγραφικά, εν μέσω ενός οριακού και πά-
ντως όχι ομοιόμορφου βαθμού υιοθέτη-
σης. Δεν είναι ότι η ‘Σεβροφοβία’ υιοθετεί-
ται οπωσδήποτε αλλά ότι αν μη τι άλλο
επισημαίνεται ως πραγματικότητα, με την
έννοια ότι η διεθνοπολιτική οπτική πολλών
Τούρκων πολιτών και πολιτικών ακόμα και
διεθνολόγων την περιλαμβάνει. Πάντως,
μία πιθανή προσέγγιση, που έπεται της
επισήμανσης, αφορά στο ότι το σύνδρομο
μπορεί και πρέπει να ‘μειωθεί’, πλην όμως
υπό την προϋπόθεση της ευρωπαϊκής κα-
τανόησης της υπόθεσης, παρέχοντας
επαρκή εχέγγυα στις τουρκικές ελίτ & λ.χ.
στη στρατιωτική.8

Σε κάθε περίπτωση, το κυπριακό ή αλ-
λιώς ‘‘το πιο δημοφιλές θέμα για τους ερευ-
νητές κατά τις τελευταίες τρεις ή τέσσερις
δεκαετίες’’9 αποτελεί για την πλειονότητα
των Τούρκων την απόδειξη της έλλειψης
βούλησης εκ μέρους των δυτικών δυνάμε-
ων έναντι της Τουρκίας και της αντιμετώπι-
σής της ως απλού συμμάχου και όχι ως
γνήσιου μέλους της κοινότητάς τους.10 Εί-

ναι ενδιαφέρον ότι παρά την ενίοτε ισχυρή
λειτουργία της δυτικής/ευρωπαϊκής ταυτό-
τητας συμβολικά ως προτύπου, η θέση ει-
δικά της γειτονικής Ελλάδας σε αυτό έχει εν
πολλοίς ληφθεί ως ασταθής ή επισφαλής,
επιτείνοντας το αίσθημα της πολιτικής
απειλής και της ανασφάλειας. Τούτο συνά-
δει με τη θεώρηση της Ελλάδας όχι ως μη
ευρωπαϊκού κράτους (όπως έχει συχνά
νοηθεί στην ελληνική περίπτωση έναντι της
Τουρκίας) αλλά ως ‘ψευδο’-ευρωπαϊκού.11

3. Η κουλτούρα ασφάλειας

Συνάδουσα με το ως άνω αίσθημα έναντι
της δυτικής πολιτικής ηγεμονίας και του
κινδύνου της για την υπόσταση του κρά-
τους είναι η ‘‘ιδιαίτερη ‘κουλτούρα ασφά-
λειας’ η οποία υπερβαίνει σχεδόν όλες τις
άλλες ανησυχίες’’ και η οποία έχει επηρεά-
σει βαθιά την εξέλιξη της τουρκικής κοινω-
νίας, ως προς το ότι ‘‘η παρούσα κατανόη-
ση της ασφάλειας, εκ μέρους της επίσημης
Τουρκίας, περιλαμβάνει όχι μόνο στρατιω-
τικά θέματα αλλά επίσης πολιτικές ευρύτε-
ρης οικονομικής και πολιτικής υφής, καθό-

259, Bilgin P. (2005) ‘‘Turkey’s Changing Security Discourses: The Challenge of Globalisation’’
European Journal of Political Research, 44, 2, 175–201: pp. 183-185.  Για το συγκεκριμένο φόβο ειδι-
κά αναφορικά με το κουρδικό βλ. Aral, op. cit. (1997): p. 86, Kiri∑ci K. & Winrow G. (1997) ‘‘The
Kurdish Question and Turkey: An Example of a Trans-state Ethnic Conflict’’ London: Frank Cass: pp.
193 & 209-210, Aydinli, op. cit.: p. 215.

8 Βλ. Kiri∑ci, Winrow, op. cit.: p. 209, Aydinli, op. cit.: p. 222
9 Hatipo∏lu E. (1995) ‘‘Turkey’’ in Ciavarini Azzi G.C. (ed.) ‘‘Survey of Current Political Science

Research on European Integration Worldwide: 1991-1994’’ Brussels: International Political Science
Research Association, 173-178: p. 176

10 Π.χ. Gönlübol Μ. (1975) ‘‘NATO and Turkey’’ in Karpat K. (and contributors) ‘‘Turkey’s Foreign
Policy in Transition. 1950-1974’’ Leiden: E.J. Brill, 13-50: pp. 14 & 17 όπως και 20-21

11 Αυτό περιγράφεται (δηλαδή δεν εκφράζεται/υιοθετείται καθαυτό) στο Güvenç S. (1998/1999)
‘‘Turkey’s Changing Perception of Greece’s Membership in the European Union’’ Turkish Review of
Balkan Studies, 4, 103-130, Gündo∏du A. (2001) ‘‘Identities in Question: Greek-Turkish Relations in a
Period of Transformation?’’ Middle East Review of International Affairs, 5, 1 (Ηλ. Διεύθυνση:
http://meria.idc.ac.il/journal/2001/issue1/jv5n1a8.html -05/04/2004), Rumelili B. (2003) ‘‘Liminality
and Perpetuation of Conflicts: Turkish-Greek Relations in the Context of Community-Building by the
EU’’ European Journal of International relations, 9, 2, 213-248: pp. 224-226 & 230-231.  Βλ. τμήμα 5
του παρόντος άρθρου και ειδικά τις τελευταίες παραγράφους του
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σον οι απειλές στην ασφάλεια δεν είναι μό-
νο στρατιωτικής φύσης’’.12 Με άλλα λόγια,
πρόκειται για το ότι ‘‘[σ]την Τουρκία οι έν-
νοιες εξωτερική πολιτική και πολιτική άμυ-
νας και ασφάλειας σχεδόν ταυτίζονται’’,
ενώ ‘‘η έννοια της εθνικής ασφάλειας στην
Τουρκία καλύπτει σχεδόν όλους τους το-
μείς της πολιτικής δράσης με πρώτον τον
τομέα της εξωτερικής πολιτικής’’.13

Εφόσον ‘‘είναι στη βάση της διάσωσης
των ‘τουρκικών πατρώων εδαφών’ από
εσωτερικούς και εξωτερικούς εχθρούς που
διεσπαρμένα τμήματα των εθνικιστών ενώ-
θηκαν σ’ ένα Ρεπουμπλικανικό μέτωπο’’,14

τότε για μεγάλο χρονικό διάστημα από την
ίδρυση της τουρκικής δημοκρατίας οι επιλο-
γές για την εξωτερική και την εσωτερική πο-
λιτική είχαν συνδεθεί στενά με την ιδιοσυ-
γκρασία και τις κοσμοαντιλήψεις των ηγετι-
κών στελεχών του νέου καθεστώτος, πολλά
εκ των οποίων προέρχονταν από τις ένο-
πλες δυνάμεις, διεκδικώντας και προασπί-
ζοντας τη λειτουργία του θυροφύλακα/θε-
ματοφύλακα της ασφάλειας.15 Με δεδομένη
την ενίσχυση του θεσμικού ρόλου των ενό-
πλων δυνάμεων στη λήψη αποφάσεων για
την εξωτερική πολιτική, ακόμα και αργότε-
ρα όπως κατά τη δεκαετία 1980, οι αντιλή-
ψεις και πρακτικές τους έχουν ιδιαίτερη ση-
μασία, αν και πάντως σημαντικό στοιχείο

της υπόθεσης φαίνεται να αποτελεί η διάθε-
ση ή μη της ίδιας της κοινωνίας των πολιτών
για την υποστήριξη ή την αποδοχή της
στρατιωτικής ηγεσίας ως φορέα προσδιορι-
σμού του τι σημαίνει (αν)ασφάλεια.16

Κατά τον A. Karaosmano∏lu αυτή η μα-
κρόβια κουλτούρα ασφάλειας έχει μετα-
βληθεί με την πάροδο του χρόνου από επι-
θετική χροιά σε αμυντική, ταυτόχρονα επι-
τρέποντας τη συχνή υιοθέτηση του δυτικο-
κεντρικού προσανατολισμού της εξωτερι-
κής πολιτικής.17 Σε αυτό το πλαίσιο, ο βα-
σικός πυρήνας της στρατιωτικής σκέψης
έχει προσδιοριστεί ως εξής:

‘‘Οι Τούρκοι αξιωματικοί έχουν αποφύ-
γει προσεκτικά κάθε ψευδαίσθηση για τη
φύση του διεθνούς συστήματος. Η Ρεπου-
μπλικανική αρχή ‘ειρήνη στα του οίκου μας,
ειρήνη στον κόσμο’ προϋπέθετε μία πολιτι-
κή που βασίζεται στη διατήρηση του status
quo και στη διατήρηση ενός σχετικά ομοιο-
γενούς εθνικού κράτους με μία διακριτή
τουρκική ταυτότητα. Εντούτοις, αυτό θα
επιτυγχανόταν σε ένα Μακιαβελικό κόσμο
της πολιτικής δυνάμεων. Επίσης τα δυτικά
κράτη λειτουργούσαν στο ίδιο σύστημα και
ο χαρακτήρας τους ως πολιτισμένων και
προοδευτικών δεν τα καθιστούσε ως έχο-
ντα ανοσία έναντι των προσταγμάτων της
πολιτικής δυνάμεων.’’18

12 Aydin, op. cit.: pp. 164 και 182
13 Özcan G. (2002) ‘‘Πολιτικό Καθεστώς και Εξωτερική Πολιτική στην Τουρκία 1983-1993’’ στο

Sönmezo∏lu F. (επιμ.) ‘‘Ανάλυση της Τουρκικής Εξωτερικής Πολιτικής. Μύθος και Πραγματικότη-
τα’’ Αθήνα: INFOγνώμων (τ. Β’), 99-133: pp. 101 και 131

14 Canefe N. (2002) ‘‘Turkish Nationalism and Ethno-symbolic Analysis: The Rules of Exception’’
Nations and Nationalism, 8, 2, 133-155: p. 148

15 Tamkoç M. (1976) ‘‘The Warrior Diplomats: Guardians of the National Security and Modernization of
Turkey’’ Salt Lake: University of Utah

16 Για τη σημασία αυτή βλ. Özcan, op. cit.: pp. 104-120 & 131-132, Özcan G. (2001) ‘‘The Military and
the Making of Foreign Policy in Turkey’’ in Rubin B. & Kiri∑ci K. (eds) ‘‘Turkey in World Politics. An
Emerging Multiregional Power’’ Boulder: Lynne Rienner, 13-30. Για το ρόλο της κοινωνίας των πολι-
τών βλ. Aydin, op. cit.: pp. 173-175 & 180-181, Cizre, op. cit.: pp. 216-217 & 229

17 Karaosmano∏lu Α. (2000) ‘‘The Evolution of the National Security Culture and the Military in Turkey’’
Journal of International Affairs, 54, 1, 199-216
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Όμως, αυτή η προσέγγιση έχει καταλή-
ξει να συμπεριλαμβάνει το ζήτημα της πο-
λιτιστικής ταυτότητας, με γνώμονα τη μη
επαρκή κατανόηση της Τουρκίας από τις
άλλες δυνάμεις:

‘‘Είναι αξιοσημείωτο ότι ενίοτε η ερμη-
νεία εκ μέρους των Τούρκων αξιωματικών
για την πρόσφατη ιστορία προχώρησε πέ-
ραν της realpolitik και συμπεριέλαβε μία τά-
ση προσέγγισης του κόσμου υπό την οπτι-
κή της αντιπαράθεσης του Χριστιανού vs
του Τούρκου (Μουσουλμάνου). Πίστευαν
ότι υπήρχε ιδιαίτερη ευρωπαϊκή προκατά-
ληψη έναντι του Τούρκου και, ανά καιρούς,
ο τουρκικός πόλεμος της ανεξαρτησίας θε-
ωρούταν ως σύγχρονο επεισόδιο μίας μα-
κρόχρονης πάλης εναντίον των σταυροφό-
ρων. Αυτή η οπτική, αντίστοιχο της οποίας
βρίσκεται και στους δυτικούς λαούς, συνέ-
χισε να περιπλέκει την αντίληψη των Τούρ-
κων αξιωματικών για τη Δύση.’’19

Δηλαδή, η καθαυτό ανάδειξη του παρά-
γοντα ταυτότητα στη διεθνολογική προ-
βληματική δεν συνιστά πρωτοτυπία της
διεθνολογίας γενικά, καθώς αυτός εμπλέκε-
ται κατά κάποιον τρόπο ακόμα και στο
στρατιωτικό λόγο (discourse), προστιθέμε-
νος στη θεώρηση της realpolitik.

4. Η ανάπτυξη της διεθνολογίας
στην Τουρκία

Η προσλαμβανόμενη θέση της Τουρκίας
ως επισφαλούς συνάδει με την πρωταρχι-
κή έμφαση στην ανάλυση της διεθνολογίας
σε όρους πολιτικής ισχύος και συμφέρο-

ντος. Αν η ασφάλεια είναι κορωνίδα στην
συζήτηση της εξωτερικής πολιτικής, τότε ο
επίλογος της εισαγωγικής ομιλίας αφιερω-
μένου συνεδρίου στη διδασκαλία της διε-
θνούς πολιτικής επιχείρησε εύλογα τη δια-
κριτή άντληση περισσότερου ενδιαφέρο-
ντος για εκείνη εκ μέρους των σχετικών
ελίτ, συνδέοντάς την με τη διατήρηση της
ασφάλειας.20 Σε αυτό το πλαίσιο, δεν συνι-
στά έκπληξη το ότι ‘‘ανάμεσα στους διε-
θνολόγους οι σπουδές για τον πόλεμο και
την ασφάλεια όπως και η εξωτερική πολιτι-
κή της Τουρκίας έχουν εκτιμηθεί περισσό-
τερο από τις σπουδές για την ευρωπαϊκή
ολοκλήρωση’’.21 Όπως έχει ήδη αναφερ-
θεί, η δυσπιστία για το θεωρούμενο ύπο-
πτο ρόλο των μεγάλων δυνάμεων στη μη
επαρκή στήριξη της Τουρκίας (αν όχι στη
διάλυσή της, με την οθωμανική αυτοκρατο-
ρία ν’ αποτελεί βασικό παράδειγμα κατά
τη συγκεκριμένη συλλογιστική) δεν εμπόδι-
σε το γνωστικό προσανατολισμό της προ-
σέγγισης της ασφάλειας στη Δύση. Αυτό
πιστοποιείται και από τη διαπίστωση ήδη
στις αρχές της δεκαετίας 1960 πως, σε ό,τι
αφορά τη διδασκαλία της διεθνούς πολιτι-
κής στη Σχολή Πολιτικών Επιστημών του
Πανεπιστημίου της Άγκυρας, ‘’το πρό-
γραμμα και ο τρόπος διδασκαλίας αυτού
του μαθήματος έχουν εισαχθεί από τα αγ-
γλο-αμερικανικά πανεπιστήμια’’.22

Ταυτόχρονα η ανάλυση έχει υπάρξει κα-
ταρχάς κρατο-κεντρική & τουλάχιστον με
την έννοια της τάσης για την προσέγγιση
του (τουρκικού) έθνους-κράτους ως του

18 Karaosmano∏lu A. (1993) ‘‘Officers: Westernization and Democracy’’ in Heper et al., op. cit., 19-34:
pp. 30-31

19 Ibid.: p.31
20 Bilge S. (1962) ‘‘Milletlerarasi Politika Ö∏retimi’’ στο M.P.Ö.S./‘‘Milletlerarasi Politika Ö∏retimi

Symposiumu’’ Ankara: Sevinç Matbaasi (Ankara, 31/3-1/4/1961), 5-21: p. 21
21 Müftüler-Baç M. (2003) ‘‘Turkish Political Science and European Integration’’ Journal of European

Public Policy, 10, 4, 655-663: p. 658
22 M.P.Ö.S., op. cit.: p. 26
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βασικού ίσως και του μοναδικού παράγο-
ντα/αντικειμένου προς μελέτη, αντανακλώ-
ντας τις κυρίαρχες προσεγγίσεις για τη θέ-
ση του κράτους στην τουρκική κοινωνία και
συγκεκριμένα την ισχυρή θέση της οργανι-
κής θεώρησης του κράτους.  Αυτό ισχύει ει-
δικά κατά τη ψυχροπολεμική εποχή οπότε
η σχετική διδασκαλία χαρακτηριζόταν από
τη στοχαστική προδιάθεση προς τον κεμα-
λισμό, εν πολλοίς αγνοώντας τη μαρξιστική
προσέγγιση, παρότι εκείνη ήταν υπαρκτή
και ενίοτε έντονη (παρά τις όποιες ενδεχό-
μενες αντιδράσεις) σε άλλες κοινωνικές επι-
στήμες.23 Πάντως ειρωνικά, η πιστοποίη-
ση της ψυχροπολεμικής (αν μη τι άλλο) κυ-
ριαρχίας του (συνήθως α-θεωρητικά εκτυ-
λισσόμενου) πολιτικού ρεαλισμού, που εί-
ναι συμβατή με την επίσημη επιδίωξη της
εξωτερικής ασφάλειας, έχει λάβει χώρα όχι
τόσο από τους υπερμάχους του όσο από
επικριτικούς προς αυτόν επιστήμονες.24

Όπως έχει τεθεί κατά τον πρόσφατο
διεθνολογικό αυτο-αναστοχασμό, η ψυχρο-
πολεμική κατοχή της πρωτοβουλίας των
κινήσεων εκ μέρους των Η.Π.Α. ως υπερδύ-
ναμης συνεπαγόταν την επικέντρωση τόσο
των τουρκικών ελίτ όσο και των επιστημό-
νων σε συγκεκριμένα θέματα τα οποία

αφορούν ειδικά στην τουρκική εξωτερική
πολιτική. Αυτό συμβαίνει σύμφωνα με δια-
πιστώσεις ότι η έρευνα ‘‘έχει εστιάσει σε
θέματα που θεωρούνται ότι ενέχουν σημα-
ντική θέση στον προσανατολισμό της εξω-
τερικής πολιτικής της χώρας και είναι συν-
δεδεμένα με τις τελευταίες των εξελίξεων
στις διεθνείς υποθέσεις’’ και ότι ‘‘οι Διεθνείς
Σχέσεις έχουν νοηθεί για πολύ καιρό ως η
μελέτη της εξωτερικής πολιτικής, συγκεκρι-
μένα της τουρκικής εξωτερικής πολι-
τικής’’.25 Σε μεγάλο βαθμό, την ισχύ τού-
του πιστοποιεί η συχνή υπο-τιτλοφόρηση
μελετών με τη φράση ‘η τουρκική οπτική’,
επικεντρώνοντας στην ιστορική και δη στη
συμβαντολογική ανάδειξη της εθνικής άπο-
ψης αντί σε περιεκτική-συνολική ανάλυ-
ση.26 Λόγος για κάπως εκτενή αλλαγή (το
λιγότερο με την έννοια της θεματικής διεύ-
ρυνσης) μπορεί να γίνει στην περίπτωση
της μετα-ψυχροπολεμικής ανάδυσης νέων
προκλήσεων, αν και ήδη από νωρίτερα και
δη τη δεκαετία 1970 η διεθνής οικονομία εί-
χε προσελκύσει ιδιαίτερο ενδιαφέρον.27 Το
ίδιο ισχύει για την ευρωπαϊκή προοπτική,
τουλάχιστον στο πλαίσιο της πολιτικής οι-
κονομίας ακόμα και της νομικής επιστήμης
όπως επίσης της πολιτικής επιστήμης τό-

23 Da∏i. (1996) ‘‘Akademya, Devlet ve ‘Uluslararasi Ili∑kiler’. Les Liaisons Dangereuses’’ Liberal
Dü∑ünce, cilt.1, no.2, 76-82: pp. 12-13 (παραπομπές σε ανάτυπο που έχει δοθεί από το συγγρα-
φέα).  Σύγκρ. με Oran B. (1999) ‘‘Atatürk Milliyetçili∏i: Resmi Ideoloji Di∑i Bir Inceleme’’ Ankara:
Bilgi Yayinevi

24 Da∏i, op. cit.: pp. 8-9, Aral B. (1999) ‘‘Türk Di∑ Politikasi Söylemine Ele∑tirel Bir Yakla∑im: Türkiye-
Avrupa Birli∏i Ortakli∏i’’ Liberal Dü∑ünce, Cilt. 4, No. 13, 58-71: pp. 58-59, Yurdusev Ν. (2003) Προ-
σωπική επικοινωνία μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας

25 Η πρώτη ρήση βρίσκεται στο Hatipo∏lu, op. cit.: p. 175 και η δεύτερη στο Yurdusev N. (1997) ‘‘The
Study of International Relations in Turkey’’ New Perspectives on Turkey, 17, 181-190: p. 182

26 Βλ. Mathews J. (2004) ‘‘Composing Identities: Literacy Dilemmas of Periphery Scholars Negotiating
the Theory/Policy Gap in International Relations’’ Paper delivered at the 45th I.S.A. Convention,
Montreal, 17-20/03/2004. PDF File/ http://www.isanet.org/archive.html: pp. 8-11

27 Βλ. Hatipo∏lu, op.cit.: pp. 175-176, Da∏i, op. cit.: pp. 10-12, Turan I. (1997) ‘‘Siyasal Bilimler’’ στο
‘‘Cumhuriyet DönemindeTürkiye’de Bilim: Sosyal Bilimler’’ Ankara: Türkiye Bilimler Akademisi, 183-
201: p. 195
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σο ερευνητικά όσο και διδακτικά & ιδίως
κατά τα τέλη της δεκαετίας 1990. Επίκε-
ντρο ήταν κυρίως οι ευρω-τουρκικές σχέ-
σεις, η προοπτική της ένταξης και οι θε-
σμοί/μηχανισμοί λήψης αποφάσεων, ιδίως
μετά τις γνωστές αποφάσεις της συνόδου
κορυφής του Ελσίνκι.28

5. Ο βαθμός κριτικής και 
τα όριά της

Ο προαναφερόμενος ρόλος της ασφά-
λειας τόσο στη λήψη των αποφάσεων εξω-
τερικής πολιτικής όσο και στην ίδια τη μελέ-
τη της δεν πρέπει να συγχέεται με μία μο-
νολιθική εικόνα, στο βαθμό που είναι υπαρ-
κτή η προσθήκη ποικίλων θεωρητικών και
εμπειρικών προβληματισμών στην αφήγη-
ση της διεθνούς πολιτικής ως παιγνίου για
την αναζήτηση/χρήση της πολιτικής
ισχύος.29 Πρόκειται για τη συμπλήρωση
των επιστημονικών πρακτικών και ιδεών
του παρελθόντος με την επικέντρωση στην
προβληματική της ταυτότητας και δη ενίο-
τε περισσότερο ριζοσπαστικά σε σχέση με
την προαναφερόμενη στρατιωτική κατα-
νόηση του θέματος, συχνά μέσω της λεγό-

μενης αντι-θεμελιωτικής και σκεπτικιστικής
επιστημολογίας, αναδεικνύοντας το πως
υπάρχουν ‘‘διαφοροποιημένες ιδέες για το
τι σημαίνει το ‘να κάνεις θεωρία’’’.30 Εν
προκειμένω, αντικείμενο διερεύνησης συνι-
στά ο σύνδεσμος μεταξύ των ανθρωπίνων
δικαιωμάτων, του εκδημοκρατισμού, της
εξωτερικής πολιτικής και της συγκρότησης
της ταυτότητας, συμπεριλαμβανομένης
της θεματικής περί ευρω-κεντρισμού και
οριενταλισμού.31 Εφόσον όντως κατά τις
προσλαμβάνουσες των ελίτ και οπωσδή-
ποτε της στρατιωτικής η ασφάλεια έχει κα-
λύψει σε μεγάλο βαθμό σχεδόν όλους τους
τομείς της πολιτικής δράσης, όπως προα-
ναφέρθηκε, φαίνεται ότι συνέπεια τούτου
(ενδεχομένως μη επιδιωκόμενη ή πλήρως
ελεγχόμενη) ήταν η τέτοιου είδους ερευνη-
τική ενασχόληση και των διεθνολόγων.

Ενώ είναι θέμα εμπειρικής διερεύνησης ο
βαθμός ισχύος της διαπίστωσης ότι ‘‘πολ-
λοί στην Τουρκία συνειδητοποιούν τώρα
ότι πρέπει να ξεπεράσει το φόβο της για
‘υποχώρηση’, άρα για ‘ήττα’ σε θέματα
εθνικής σημασίας’’,32 η γνωστική διαφορο-
ποίηση φαίνεται να έχει επηρεάσει ως ένα

28 Βλ. Müftüler-Baç, op. cit.: pp. 656-660
29 Ειδικά για την τελευταία βλ. Gönlübol Μ. (1978) ‘‘Uluslararasi Politika: Ilkeler, Kavramlar,

Kurumlar’’ Ankara: A.Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi Yayinlari, Sönmezo∏lu F. (1995) ‘‘Uluslararasi
Politika ve Dι∑ Politika Analizi’’ Istanbul: Filiz Kitabevi.  Ειδικά σε ότι αφορά την τουρκική εξωτερική
πολιτική, βλ. Sönmezo∏lu F. (τ. Α’/2001 & τ. Β’/2002) ‘‘Ανάλυση Εξωτερικής Πολιτικής. Μύθος και
Πραγματικότητα’’ Αθήνα, INFOγνώμων, με το οποίο σύγκρ. το Çali∑ …., Da∏i I. & Gözen R. (der.)
(2001) ‘‘Türkiye’nin Di∑ Politika Gündemi: Kimlik, Demokrasi, Güvenlik’’ Ankara: Liberte Yayinlari

30 Mathews, op. cit.: p. 17
31 Eralp A. (der.) (1996) ‘‘Devlet, Sistem ve Kimlik: Uluslararasi Ili∑kilerde Temel Yakla∑imlar’’ Istanbul:

Ileti∑im Yayιnlarι, Keyman F., Mutman M. & Ye∏eno∏lu M. (der.) (1996) ‘‘Oryantalizm, Hegemonya
ve Kültürel Fark’’ Istanbul: Ileti∑im Yayιnlarι, Polat N. (1998) “Poststructuralism, Absence, Mimesis:
Making Difference, Reproducing Sovereignty” European Journal of International Relations, 4, 4, 447-
477, Da∏i I. & Polat N. (1999) ‘‘Demokrasi ve Insan Haklari El Kitabi’’ Ankara: Türk Demokrasi Vakfi,
Bilgin P. (2003) ‘‘Individual and Societal Dimensions of Security’’ International Studies Review, 5, 2,
203-222, Yurdusev N. (2003β) ‘‘International Relations and the Philosophy of History: A Civilizational
Approach’’ Basingstoke: Palgrave Macmillan

32 Aydin M. (2003β) ‘‘Crypto-optimism in Turkish–Greek Relations. What is Next?’’ Journal of Southern
Europe and the Balkans, 5, 2, 223-240: p. 240
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βαθμό το είδος της επιστημονικά κριτικής
στάσης έναντι επιλογών ή στάσεων των
επίσημων μηχανισμών λήψης αποφάσεων
για εύρος θεμάτων.  Παρότι η επιστημονική
κριτική συνήθως αφορά εν γένει σε τακτι-
κό-διαχειριστικό επίπεδο, όπου δεν αμφι-
σβητείται διακριτά ο τελικός σκοπός ή ένα
γενικό πλαίσιο αρχών, ενίοτε αφορά και σε
συστατικό επίπεδο, όπου τέτοια αμφισβή-
τηση λαμβάνει χώρα.  Όμως, είναι σημαντι-
κό να τονιστεί ότι ειδικά το τελευταίο συμ-
βαίνει για θέματα στα οποία δεν ανήκει
ακόμα και αντίστοιχα η θεώρηση των ελλη-
νοτουρκικών, δηλαδή των σχέσεων με ένα
γειτονικό κράτος κοινά λαμβανόμενο ως
εχθρικό, ενώ πρόκειται για μία από τις λί-
γες περιπτώσεις κατά την οποία είναι εφι-
κτή η γενική κινητοποίηση του έθνους.33

Αν μάλιστα είναι ομολογουμένως υπαρκτές
ορισμένες αναλύσεις νέων κυρίως διεθνολό-
γων οι οποίες θέτουν υπό κάποιο προβλη-
ματισμό τη θεώρηση της Ελλάδας στην
Τουρκία, εντούτοις ο ελάχιστος αριθμός
τους σε σχέση με το τεράστιο παραγόμενο
επιστημονικό έργο αποδεικνύει το μη σχη-
ματισμό μίας σχετικής εκτενούς και συστη-
ματικής προβληματικής.34

Ειδικότερα, εφόσον όντως η αφήγηση της
διεθνούς πολιτικής ως παιγνίου για την ανα-

ζήτηση/χρήση της πολιτικής ισχύος είναι συ-
νήθης γενικά (αν όχι κυρίαρχη, από ποσοτι-
κής άποψης), τότε δεν προκαλεί έκπληξη η
αντίστοιχη ιστορική αφήγηση της ελληνο-
τουρκικής αντιπαράθεσης.35 Γνώμονάς της
είναι η προσλαμβανόμενη ιστορική τάση της
Ελλάδας προς επέκταση ή προς πρόκληση
και διατήρηση εσωτερικών προβλημάτων
και ανασφάλειας στην Τουρκία:

‘‘Η δημοφιλής τουρκική εικόνα του ελλη-
νικού ‘Πολέμου της Ανεξαρτησίας’ είναι αυ-
τή μίας επανάστασης που έχει υποκινηθεί
και υποστηριχθεί από τις μεγάλες δυνάμεις
οι οποίες ‘χρησιμοποίησαν’ τους Έλληνες
για το σκοπό τους να διαλύσουν την οθω-
μανική αυτοκρατορία.’’36

Ενώ η ταύτιση της συμπεριφοράς έναντι
της οθωμανικής αυτοκρατορίας και εκείνης
έναντι του τουρκικού κράτους μπορεί να χα-
ρακτηριστεί και παράδοξη στο βαθμό που
αγνοεί τις διευρύνσεις πολλών βαλκανικών
κρατών έναντι άλλων κρατών ή αυτοκρατο-
ριών όπως και τη μοίρα των αυτοκρατοριών
να διαλύονται (το οποίο άλλωστε επικυρώ-
θηκε με την ανάδειξη του ιδίου του τουρκι-
κού έθνους-κράτους), είναι ενδιαφέρον ότι
για την πλειονότητα των διεθνολόγων (ακό-
μα και αυτών των οποίων το έργο είναι εκτε-
νώς και ρητώς θεωρητικά εμποτισμένο) το

33 Aral, op. cit. (1997): p. 84.  Για τη θέση του Έλληνα στην τουρκική ιστοριογραφία βλ.
Aggeletopoulos G. (1997) ‘‘Modern Greek Historiography in Turkish Historiography, 1821-1922’’
M.A. Thesis. Bo∏aziçi University. Έκδοση στα ελληνικά: Aγγελετόπουλος Γ. ‘‘Νεότερη Ελληνική
Ιστορία και Τουρκική Ιστοριογραφία. 1821-1922’’ στο Καραμπελιάς Γ., Αγγελετόπουλος Γ. &
Φουρνατζοπούλου Ε. (1999) ‘‘Θέματα Τουρκίας’’ Αθήνα: Γόρδιος, 195-263

34 Βλ. τη βιβλιογραφία στην τελευταία υποσημείωση του τμήματος 2 του παρόντος άρθρου (υπο-
σημείωση 11)

35 Bahcheli T. (1990) ‘‘Greek-Turkish Relations Since 1955’’ Boulder: Westview Press, Gürel …. (1993)
‘‘Turkey and Greece: A Difficult Aegean Relationship’’ in Balkir C. & Williams A. (eds) ‘‘Turkey and the
European Union’’  London: Pinter, 161-190: pp. 165-165, Bölükba∑i S. (1992) ‘‘The Turco-Greek
Dispute. Issues, Policies and Prospects’’ in Dodd C. (ed.) ‘‘Turkish Foreign Policy. New Prospects’’
England: The Eothen Press, 27-54, Sönmezo∏lu F. (2000) ‘‘Türkiye-Yunanistan Ili∑kileri ve Büyük
Güçler.  Kibris, Ege ve Di∏er Sorunlar’’ Istanbul: Der Yayinlari Gürel, 1993α: pp. 164-165

36 Aydin, op. cit. (2003β): pp. 224-225. Βλ. Aydin, op. cit. (2003α): pp. 167-169
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αίσθημα ανασφάλειας του ενός κράτους
(και δη της Ελλάδας) για το άλλο είναι ασύμ-
μετρη, ως προς το η γειτονική χώρα ανησυ-
χεί περισσότερο και υπέρμετρα.37 Όντως
επίκεντρο ενδιαφέροντος για τα προβλήμα-
τα ασφάλειας της Τουρκίας δεν συνιστά πά-
ντα η Ελλάδα ρητά.  Ενδεικτικές είναι οι πε-
ριορισμένες αναφορές για την τελευταία
στο σύγγραμμα ‘‘Η Εξωτερική Πολιτική της
Τουρκίας σε Μετάβαση: 1950-1974’’, παρό-
τι αφιέρωνε δύο κεφάλαια στο κυπριακό.38

Όμως, εφόσον όντως προσλαμβάνεται αυ-
τή η ασυμμετρία, τούτο μάλλον οφείλεται λι-
γότερο στην έλλειψη της αίσθησης κάποιου
είδους απειλής για τα μείζονα τουρκικά συμ-
φέροντα και περισσότερο στην κοινή αίσθη-
ση αντιμετώπισης της υπόθεσης με συγκε-
κριμένο τρόπο:

‘‘Αποτελεί γενική πεποίθηση στην Τουρ-
κία, τόσο στους λήπτες αποφάσεων όσο
και στο λαό εν πολλοίς, ότι ένας διμερής
διάλογος είναι αναγκαίος και ότι τα ζητή-
ματα δεν είναι αδιέξοδα, με την προϋπόθε-
ση ότι η Ελλάδα είναι ικανή να αναγνωρίσει
τους νόμιμους φόβους και δικαιώματα της
Τουρκίας στο Αιγαίο και έτοιμη να εμπλακεί
σε ένα διάλογο με την Τουρκία δίχως ταυ-
τόχρονα να επιχειρεί να κάνει κάτι εναντίον
της εντός της Ε.Ε., του ΝΑΤΟ, του ΟΗΕ ή
όπου αλλού η Τουρκία μειώνει προσωρινά
την επαγρύπνησή της.’’39

Το ενδιαφέρον στη συγκεκριμένη πρότα-

ση δεν αποτελεί καθαυτό η πίστη ή έστω η
έκκληση για διάλογο και συνεργασία αλλά η
χρήση ενικού προσώπου και όχι πληθυντι-
κού & δηλαδή η αναφορά στο άλλο κράτος
και όχι και σε αμφότερα, όσον αφορά στην
επισήμανση συγκεκριμένων προϋποθέσε-
ων και χαρακτηριστικών του διαλόγου.  Ει-
δικότερα το ενδιαφέρον συνίσταται στην
ανάδειξη του προβλήματος και του εντοπι-
σμού της λύσης του στη συμπεριφορά ενός
και μόνον εκ των δύο βασικών εμπλεκομέ-
νων εν τέλει, δίχως αυτό να σημαίνει ότι η
συμφιλίωση ή η ενίσχυση των διακρατικών
δεσμών αποτελεί πάντα κάτι το καθαυτό
ανεπιθύμητο ή ανέφικτο. Σε κάθε περί-
πτωση, αυτή η πρόσληψη των ελληνο-
τουρκικών αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον,
με δεδομένη την επίκλησή τους ως ενός ζη-
τήματος ασφάλειας για την Τουρκία απλώς
και όχι ως του κυρίαρχου θέματος ασφά-
λειας. Τότε, λειτουργεί μάλλον ‘εξιλεωτικά’
εν όψει των ευρύτερων κρίσιμων προκλή-
σεων της τουρκικής κοινωνικής/πολιτικής
πραγματικότητας, με την έννοια της επιβε-
βαιωτικής λειτουργίας για την τουρκική
ταυτότητα.40

6. Συμπεράσματα

Ολοκληρώνοντας με την καταγραφή
των συμπερασμάτων της παρούσας διε-
ρεύνησης του ρόλου της ασφάλειας στη
διεθνολογική συζήτηση στην Τουρκία, καθί-

37 Aydin M. (1997) ‘‘Cacophony in the Aegean; Contemporary Turkish Greek Relations’’ Turkish
Yearbook of International Relations, v. 27, 109-140: p. 135, Kut …. (2001) ‘‘Το Αιγαίο στην Τουρκική
Εξωτερική Πολιτική’’ στο Sönmezo∏lu, op. cit. (2001/τ. Α’), 351-372: p. 372, Ayman G. (2002) ‘‘Ο
Συσχετισμός Δυνάμεων και η Απειλή Χρήσης Βίας στις Τουρκοελληνικές Σχέσεις’’ στο
Sönmezo∏lu, op. cit. (2002/τ. Β’), 151-165: p. 165

38 Karpat and contributors, op. cit.
39 Aydin, op. cit. (2003β): 238.
40 Για την έντονη συμβολική επιρροή της μικρασιατικής εκστρατείας στη δόμησή της, βλ. Birtek F.

(2005) ‘‘Greek Bull in the China Shop of Ottoman ‘Grand Illusion’.  Greece in the Making of Modern
Turkey’’ in Birtek F. & Dragonas T. (eds) (2005) ‘‘Citizenship and the Nation-State in Greece and
Turkey’’ London: Routledge, 37-48.
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σταται σαφές ότι, ακριβώς όπως η τουρκι-
κή εξωτερική πολιτική δεν κατανοείται με
απλή αναγωγή της στην κατανόηση της
αμερικανικής εξωτερικής πολιτικής, αντι-
στοίχως και η μελέτη της εξωτερικής πολι-
τικής εντός της Τουρκίας δεν κατανοείται
με απλή αναγωγή της στην κατανόηση της
σχετικής μελέτης γενικά ή εντός ενός κρά-
τους (των Η.Π.Α.) του οποίου η ανάπτυξη
της διεθνολογίας έχει ταυτιστεί σε μεγάλο
βαθμό με την οικουμενική ανάπτυξη. Αντί-
θετα, αναδεικνύεται η μάλλον ποικίλη επι-
στημονική συμπεριφορά των διεθνολόγων,
που δεν είναι άσχετη της γενικής παρατή-
ρησης πως ‘‘ως ‘δημόσιοι λειτουργοί’ οι
Τούρκοι ακαδημαϊκοί έχουν αποτελέσει την
ενσάρκωση της επίσημης κρατικής ιδεολο-
γίας, ταυτόχρονα επιχειρώντας την ανά-
δειξη ενός κριτικού οράματος με σκοπό την
αμφισβήτησή της’’.41

Τι μαθαίνουμε ειδικότερα;  Μαθαίνουμε
ότι το επιστημονικό έργο των διεθνολόγων
στην Τουρκία περιλαμβάνει την καταγρα-
φή του αισθήματος της δυσπιστίας και κα-
χυποψίας τόσο δημόσια όσο και στους μη-
χανισμούς λήψης αποφάσεων, έναντι του
πολιτικού ρόλου της Δύσης, το οποίο απο-
δίδεται συμβολικά ως φόβος για την επα-
νάληψη της συνθήκης των Σεβρών και επι-
πλέον συνάδει με μία δεσπόζουσα κουλ-
τούρα ασφάλειας.  Οπωσδήποτε, η κρατο-
κεντρική προσέγγιση της πολιτικής αντα-
νακλάται στην περίπτωση της διεθνούς και
εξωτερικής πολιτικής, τουλάχιστον ψυχρο-
πολεμικά.  Η προσλαμβανόμενη θέση της
Τουρκίας ως επισφαλούς συνάδει με την
πρωταρχική έμφαση στην ανάλυση της διε-
θνολογίας σε όρους πολιτικής ισχύος. Τού-
το δεν αποτελεί μονολιθική εικόνα, στο
βαθμό που είναι υπαρκτή η προσθήκη κά-
ποιων συμπληρωματικών ανησυχιών και

προσεγγίσεων στην αφήγηση της διεθνούς
πολιτικής ως παιγνίου για την αναζήτη-
ση/χρήση της πολιτικής ισχύος όπως και η
κριτική στάση έναντι των επιλογών των
επίσημων μηχανισμών λήψης αποφάσεων
για εύρος θεμάτων, αφορώντας σε τακτι-
κό-διαχειριστικό επίπεδο, όπου δεν αμφι-
σβητείται διακριτά ο τελικός σκοπός ή ένα
γενικό πλαίσιο αρχών, ακόμα και σε συστα-
τικό επίπεδο.  Όμως, η θεώρηση των ελλη-
νοτουρκικών δεν ανήκει στην τελευταία πε-
ρίπτωση.

Το σημαντικό ερώτημα, που προκύπτει
εν προκειμένω, αφορά στο σκοπό της επι-
σήμανσης της ‘Σεβροφοβίας’ και της κουλ-
τούρας ασφάλειας. Σκοπός αυτής της επι-
σήμανσης, εκ μέρους των Τούρκων διεθνο-
λόγων, είναι η επίκριση των περιγραφόμε-
νων φαινομένων ή η δικαιολόγησή τους και
η απαίτηση ανοχής στο εσωτερικό και στο
εξωτερικό για εκείνα;  Η απάντηση είναι ότι
πρόκειται για κάπως διαφοροποιημένο
βαθμό υιοθέτησης και πως παρότι ενδεχο-
μένως για ορισμένους διεθνολόγους η αντι-
μετώπιση ορισμένων υπερβολών είναι επι-
βεβλημένη, θα ανέμεναν, ταυτόχρονα με
την ενδεχόμενη μείωση του συνδρόμου της
ανασφάλειας, τη δυτική κατανόηση για τα
διλήμματα ασφαλείας της χώρας και την
παροχή επαρκών εχεγγύων σε εκείνη.
Άλλωστε η επιστημονική έμφαση εν γένει
δίνεται περισσότερο στο ότι το εννοιολογι-
κό πλαίσιο της ασφάλειας επηρεάζεται σε
μεγάλο βαθμό από τη γεωπολιτική και γεω-
στρατηγική της θέση, ενώ υπάρχει ακόμα
περιθώριο για περαιτέρω εστίαση της διε-
θνολογικής έρευνας στο πώς η εξειδικευμέ-
νη ανάλυση για τη γεωπολιτική και γεω-
στρατηγική θέση του κράτους επηρεάζεται
ή και συνίσταται από το ίδιο το εννοιολογι-
κό περιεχόμενο της ασφάλειας. Η ολοένα
αυξανόμενη ρητή επισήμανση της κουλ-
τούρας ασφάλειας βεβαιώνει τη μέχρι πρό-41 Öncü, op. cit.: p. 143
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τινος τάση του κάπως περιορισμένου σχε-
τικού προβληματισμού και αποτελεί κα-
θαυτό ένδειξη μη δισταγμού διερεύνησης
ορισμένων από τα πλέον ανθεκτικά θέματα
‘ταμπού’, πάντως εν μέσω ισχυρών και
δραστικών πιέσεων ομοιογένειας στις οποί-
ες ο επιστημονικός λόγος οφείλει να επιδεί-
ξει έναν κάποιο βαθμό προσαρμογής και
ιδιαίτερα προσεκτικής επιστημονικής περι-
χαράκωσης.

Ολοκληρώνοντας πιο αφαιρετικά, το
πλέον νευραλγικό δίδαγμα του άρθρου εί-
ναι το πως ο επακριβής ρόλος της ασφά-
λειας στους μηχανισμούς λήψης των απο-
φάσεων εξωτερικής πολιτικής και η τεχνο-
κρατική και η επιστημονική της κατανόηση
συνιστά θέμα όχι δογματικής διαπραγμά-
τευσης αλλά συστηματικής εμπειρικής διε-
ρεύνησης, που εστιάζει στα συγκεκριμένα
χαρακτηριστικά της ανάδειξης της ασφά-
λειας στο εν λόγω κράτος αλλά και κάθε
κράτος. Δηλαδή το αν ο ρόλος της ασφάλει-

ας είναι/δεν είναι όμοιος και πόσο, στα βαλ-
κανικά κράτη όπως και αλλού, διερευνάται
όχι δογματικά και φιλοσοφικά αλλά εμπει-
ρικά. Σε αυτό το πλαίσιο, ειδικά η εντός της
Τουρκίας επιστημονική θεώρηση των ελλη-
νοτουρκικών και της θέσης της Ελλάδας
αποτελεί κρίσιμο τεστ, όσον αφορά στη δυ-
νατότητα της γόνιμα (αυτο)κριτικής αντι-
μετώπισης των δεσποζουσών οπτικών του
επιστημονικού και του δημόσιου λόγου για
τη διεθνή/εξωτερική πολιτική. Θέτοντάς το
πιο απλά, ο Έλληνας παρατηρητής της
τουρκικής εξωτερικής πολιτικής πάντα θα
‘προσέχει’ καταρχάς τις πρακτικές και το
λόγο του Τούρκου διπλωμάτη, πολιτικού
και στρατιωτικού, αλλά επιπλέον έχει να
κερδίσει αναλυτικά και πρακτικά, εφόσον
‘προσέχει’ επίσης τις πρακτικές και το λό-
γο του Τούρκου επιστήμονα και δη του διε-
θνολόγου όπως και την αλληλεπίδρασή του
με τις λοιπές ελίτ της χώρας.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Ο Κυριάκος Μικέλης γεννήθηκε στην Έδεσσα το
1977. Είναι διδάκτωρ του Παντείου Πανεπιστη-
μίου στις Διεθνείς Σχέσεις, κάτοχος μεταπτυχια-
κού διπλώματος στις Διεθνείς Σχέσεις - Ευρω-
παϊκές Σπουδές από το Πανεπιστήμιο του Kent
και πτυχίου στις Διεθνείς Ευρωπαϊκές Οικονομι-
κές και  Πολιτικές Σπουδές από το Πανεπιστή-
μιο Μακεδονίας. Εργάζεται ως διοικητικός υπάλ-
ληλος στο Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και

Θρησκευμάτων από το 2004, ενώ είναι διδά-
σκων στο Πανεπιστήμιο Πειραιά στο Τμήμα Διε-
θνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών από το ακαδη-
μαϊκό έτος 2007 – 2008. Έχει δημοσιεύσει μελέ-
τες σε ξένα και ελληνικά περιοδικά ενώ ο τίτλος
της διατριβής του είναι ‘‘Η Εξέλιξη του Λόγου
και των Επιστημονικών Κοινοτήτων των Διε-
θνών Σχέσεων στην Ελλάδα και στην Τουρκία. Το
Πρίσμα της Κοινωνιολογίας της Επιστήμης’’ 
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Η ΒΥΘΙΣΗ 
ΤΟΥ ΦΟΡΤΗΓΟΥ «ΠΗΛΕΥΣ»

ΚΑΙ Η ΔΙΚΗ ΤΟΥ ΑΜΒΟΥΡΓΟΥ 

Πλωτάρχης Άγγελος Σιμσιρίκης Π.Ν.
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Η ελληνική εμπορική ναυτιλία πλήρωσε
βαρύ φόρο αίματος κατά την διάρκεια του
Β’ Παγκοσμίου Πολέμου. Τα ελληνικά πλοία
ήρθαν πολλές φορές αντιμέτωπα με τα
υποβρύχια του Dönitz με αποτελέσματα
καταστροφικά. 134 Ελληνικά πλοία βυθί-
σθηκαν από υποβρύχια ενώ οι νεκροί ναυ-
τικοί ξεπέρασαν τους 2000 και οι ανάπηροι
τους 2500. Ένα από τα πολλά φορτηγά
πλοία που είχε την ατυχία να εντοπιστεί
και να τορπιλιστεί από γερμανικό υποβρύ-
χιο ήταν και το «Πηλεύς» (Peleus). Το περι-
στατικό της βύθισης του «Πηλεύς» αλλά κυ-
ρίως των γεγονότων που ακολούθησαν αυ-
τή, καταγράφηκε σαν μια «ελληνική τραγω-
δία» που διαδραματίστηκε στον Ατλαντικό.
Οδήγησε δε, στην μοναδική στην ιστορία
περίπτωση επιβολής θανατικής ποινής, σε
μέλη του πληρώματος γερμανικού Υ/Β. 

Το συμβάν του «Πηλεύς» μαζί με εκείνο
του «Laconia», που έλαβε χώρα ενάμιση
χρόνο νωρίτερα, συζητήθηκαν διεξοδικά
στην δίκη του Karl Dönitz στη Νυρεμβέργη.
Συνδέονται στενά μεταξύ τους, αφού η βύ-
θιση του «Laconia» το Σεπτέμβριο του 1942
από το γερμανικό υποβρύχιο U-136 με Κυ-
βερνήτη τον Werner Hartenstein, έδωσε την
αφορμή στον επικεφαλής των γερμανικών
υποβρυχίων  Dönitz, να εκδώσει την παρα-
κάτω διαταγή η οποία ίσχυε βέβαια και για
τον Κυβερνήτη του μοιραίου U-852 που
τορπίλισε το ατμόπλοιο «Πηλεύς»:

17  Σεπτεμβρίου 1942
1. Δεν πρέπει να γίνει ουδεμία προσπά-

θεια, οποιουδήποτε είδους για την διά-
σωση επιζώντων από βυθισμένα πλοία
και αυτό περιλαμβάνει την περισυλλογή
ανθρώπων από την θάλασσα, την υπο-
βοήθησή τους να ανέβουν σε σχεδίες,
την επαναφορά αναποδογυρισμένων
βαρκών και την παροχή τροφής και πό-
σιμου νερού. Η διάσωση είναι αντίθετη
με την στοιχειώδη απαίτηση του πολέ-

μου για την καταστροφή των εχθρικών
πλοίων και πληρωμάτων.

2. Οι διαταγές για την περισυλλογή των
Κυβερνητών και Πρώτων Μηχανικών
ακόμη ισχύουν.

3. Να προβαίνετε σε διάσωση ατόμων μό-
νο εάν οι καταθέσεις τους θα είναι ση-
μαντικές για το πλοίο σας.

4. Να είστε σκληροί, έχοντας στο νου ότι ο
εχθρός δεν υπολογίζει τα γυναικόπαιδα
κατά τους βομβαρδισμούς στις γερμανι-
κές πόλεις.

Μια σειρά γεγονότων γύρω από το περι-
στατικό του «Laconia», οδήγησαν τον Γερ-
μανό Ναύαρχο να εκδώσει μια τόσο σκληρή
διαταγή. Το Σεπτέμβριο του 1942 όταν το
U-156 τορπίλισε και βύθισε το «Laconia»
ανοιχτά της Δυτικής Αφρικής, ο Κυβερνή-
της του Werner Hartenstein δεν ήξερε ότι
αυτό μετέφερε 80 γυναικόπαιδα, 1800 Ιτα-
λούς αιχμαλώτους και 428 Βρετανούς και
Πολωνούς στρατιώτες. Μετά την βύθιση
και όταν άκουσε κάποιους ναυαγούς να
εκλιπαρούν στα Ιταλικά, αποφάσισε να ξε-
κινήσει την διάσωση, αναφέροντας σχετικά
στο Αρχηγείο το οποίο έστειλε ακόμη δύο
γερμανικά και ένα ιταλικό υποβρύχιο.  Κα-
τά την εν επιφανεία μετακίνηση των 4 υπο-
βρυχίων και ενώ αυτά ρυμουλκούσαν λέμ-

Ο Karl Dönitz την στιγμή της σύλληψής του από
συμμαχικά στρατεύματα
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βους με ναυαγούς, δέχθηκαν επίθεση από
ένα αμερικάνικο αεροπλάνο τύπου Libe-
rator. Οι Αμερικάνοι πίστευαν πως πιθανόν
να ήταν ακόμη μια παραπλανητική επιχεί-
ρηση (decoy) των Γερμανών γι’ αυτό και δι-
καιολόγησαν την επίθεση. Έκτοτε, ο Γερμα-
νικός στόλος των υποβρυχίων εγκατέλειψε
την τακτική της διάσωσης των ναυαγών,
γεγονός που με την σειρά του οδήγησε και
στο περιστατικό του «Πηλεύς». 

Το «Πηλεύς», με εκτόπισμα 4695 τόνων
ήταν ένα τυπικό φορτηγό πλοίο της επο-
χής. Το πολυταξιδεμένο ατμόπλοιο είχε με-
ταφέρει πληθώρα φορτίων για πολλές χι-
λιάδες μίλια. Καθελκύστηκε στα ναυπηγεία
West Hartlepool της Βρετανίας το 1928 και
πλοιοκτητρία εταιρία ήταν η ελληνική
Nereus Steam Navigation Co. Το 1938 ναυ-
λώθηκε από το Βρετανικό Υπουργείο Πολε-
μικών Μεταφορών. Καπετάνιος του ήταν ο
Έλληνας Μηνάς Μαυρής ενώ το πλήρωμα
των 34 ατόμων απαρτιζόταν από Βρετα-
νούς, Έλληνες, Κινέζους, Αιγύπτιους, Πο-
λωνούς, Ρώσους και Χιλιανούς.

Τον Μάρτιο του 1944, το «Πηλεύς» βρι-
σκόταν στον Ατλαντικό άφορτο και έπλεε
από το Freetown στο Riverplate. Το απόγευ-
μα της 13ης Μαρτίου ήταν λίγο Νότια του
Ισημερινού σε απόσταση περίπου 280 μι-
λίων από τις ακτές της Αφρικής. Στις 7μ.μ
περίπου, δύο ίχνη με φυσαλίδες εντοπίστη-
καν να κατευθύνονται προς το πλοίο στην
αριστερή του μάσκα. Αξιωματικός γεφύρας
ήταν ο Αντώνης Λιώσης που αμέσως μόλις
εντόπισε τα ίχνη των τορπιλών έδωσε αλ-
λαγή πορείας προς αυτά, μια συνηθισμένη
τακτική για να μειωθεί το αποτελεσματικό
μήκος του πλοίου. Ήταν όμως πολύ αργά.
Και οι δύο τορπίλες βρήκαν τον στόχο τους
που βυθίστηκε σε 2 λεπτά με ένα τεράστιο
ρήγμα στην αριστερή του πλευρά.

Κυνηγός ήταν το Unterseeboot 852 με
Κυβερνήτη τον Kapitänleutnant Heinz Eck,

στην πρώτη του περιπολία μετά τον από-
πλου του από το Κίελο 3 μήνες νωρίτερα
στις 18 Ιανουαρίου 1944. Ο Eck παρέλαβε
καθήκοντα Κυβερνήτου στο νεότευκτο U-
852 το καλοκαίρι του 1944.  Πριν ξεκινήσει
για την πρώτη του αποστολή συμβουλεύ-
τηκε τον συμμαθητή του και βετεράνο Κυ-
βερνήτη υποβρυχίου Adalbert Schnee. O
Schnee ήταν ένας από τους πιο πετυχημέ-
νους Κυβερνήτες, τιμημένος με τον Σταυρό
των Ιπποτών και τα Φύλλα Βελανιδιάς επί
αυτού. O Eck άκουσε προσεχτικά τον φίλο
του, που του είπε ότι η περιοχή μεταξύ του
Freetown και του νησιού Ascension στον
Ατλαντικό, είναι από τις πιο επικίνδυνες,
θυμίζοντάς του, πως 4 υποβρύχια τύπου
IXD2 (σαν το U-852) βυθίσθηκαν εκεί από
αεροπλάνα των συμμάχων. Ο νεαρός Κυ-
βερνήτης του U-852 ενημερώθηκε  επίσης
από τον Πλωτάρχη Karl Heinz Moehle, ο
οποίος του υπενθύμισε το περιστατικό του
«Laconia». Σε κάθε περίπτωση για την δια-
ταγή του Dönitz είχαν λάβει γνώση όλοι οι
Κυβερνήτες των Γερμανικών Υποβρυχίων
και περιλαμβάνοταν στις διαταγές «Μονί-
μου Φύσεως» του U-852.

To U-852 μετά τον απόπλου του από το
Κίελο θα ακολουθούσε την «βόρεια διαδρο-
μή», γύρω από την Σκωτία, κατόπιν Νότια

Το περιστατικό του “Laconia” της εταιρείας
Cunard Lines σε πίνακα ζωγραφικής καλλιτέ-
χνης: John Meeks
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προς τις ακτές της Δυτικής Αφρικής, στο
Ακρωτήριο της Καλής Ελπίδας και τέλος στον
Ινδικό Ωκεανό όπου θα εντασσόταν στο
Gruppe Monsun στην Penang της Μαλαισίας. 

Το υποβρύχιο του Eck πέρασε τον Ιση-
μερινό 3 μήνες μετά τον απόπλου του από
το Κίελο. Τότε συνέβη και η μοιραία συνά-
ντηση με το «Πηλεύς», που μετά από δυό-
μιση ώρες καταδίωξης οδήγησε στον τορ-
πιλισμό και την άμεση βύθιση του φορτη-
γού πλοίου.

Αυτά που συνέβησαν αμέσως μετά την
βύθιση, ήταν αρκετά για να στείλουν τον
Κυβερνήτη του υποβρυχίου και τέσσερα
μέλη του πληρώματός του, τον δεύτερο
Αξιωματικό Φυλακής August Hoffmann, τον
γιατρό του υποβρυχίου Walter Weissp-
fenning, τον πρώτο μηχανικό Hanz Lenz και
τον υπαξιωματικό Wolfgang Schwender στο
εδώλιο του κατηγορουμένου στην δίκη κα-
τά των εγκλημάτων πολέμου του Αμβούρ-
γου στις 17 Οκτωβρίου 1945. Τελικά και οι
πέντε κρίθηκαν ένοχοι.

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο αυτοί
άνοιξαν πυρ κατά αβοήθητων επιζώντων
του φορτηγού πλοίου «Πηλεύς» και έριξαν
χειροβομβίδες σε ναυαγούς που κρατιόταν
από σωσίβια και συντρίμμια του ναυαγίου.

Οι τρεις μοναδικοί επιζώντες έδωσαν
ένορκες καταθέσεις στο Βρετανικό Ναυαρ-
χείο στο Λονδίνο. Ο Αντώνης Λιώσης, Αξιω-
ματικός Γεφύρας την στιγμή της επίθεσης,
αναφέρει στην κατάθεσή του:

«Γεννήθηκα στις 7 Νοεμβρίου 1906 και εί-
μαι Έλληνας πολίτης. Πρωτοβγήκα στην
θάλασσα το 1923. Διέφυγα από την Ελλά-
δα μετά την Γερμανική κατοχή στις 16  Ιου-
λίου 1943 και εντάχθηκα στο πλήρωμα του
ατμόπλοιου Πηλεύς στο Suez σαν Πρώτος
Αξιωματικός. …Αποπλεύσαμε από το
Freetown στις 8 Μαρτίου 1944. Στις 13
Μαρτίου και ενώ είχα βάρδια στη γέφυρα,
στις 19:20 είδα δύο ίχνη τορπιλών να προ-
σεγγίζουν από πρώρα αριστερά. Διέταξα
τον  πηδαλιούχο να στρίψει προς τις τορπί-
λες αλλά δεν μπορούσαμε να τις αποφύ-
γουμε. Από εκεί και πέρα δεν θυμάμαι τίπο-
τα, πέρα από το ότι βρέθηκα  στο νερό. Κο-
λύμπησα για λίγο μέχρι που γαντζώθηκα
από ένα κομμάτι του ναυαγίου. Μετά από
λίγο άκουσα κάποιον να σφυρίζει. Ήταν ο
ναύτης Κωνσταντινίδης Δημήτριος που μου
είπε ότι δεν είχε από πού να πιαστεί και τε-
λικά ήρθε δίπλα μου. Ξεκινήσαμε να κολυ-
μπάμε προς μία σχεδία που μπορούσαμε
να δούμε όχι πολύ μακριά από την θέση
μας. Λίγο μετά το υποβρύχιο αναδύθηκε

O Heinz Eck το 1934 κατά την αποφοίτησή του
από την Ναυτική Ακαδημία
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και κινούταν αργά, ενώ δύο άνδρες στο κα-
τάστρωμα φώναζαν προσπαθώντας να
μάθουν το όνομα του βυθισμένου πλοίου.
Το υποβρύχιο μας προσπέρασε και τελικά
καταφέραμε να φθάσουμε στην σχεδία
όπου διαπιστώσαμε πως ήταν ήδη μέσα
ένας Ρώσος ναύτης, ο Pierre Neuman. Στην
συνέχεια βρήκαμε ακόμη μια σχεδία. Ο Ρώ-
σος μπήκε σ’ αυτή μαζί με άλλους τρεις
ναυαγούς που κρατιόταν από κάτι κομμά-
τια ξύλου. Ήταν ο Άγης Κεφάλας, τρίτος
αξιωματικός, ο Σταύρος Σόγιας, λιπαντής
και ένας Κινέζος. Το υποβρύχιο επέστρεψε
και πλεύρισε την δεύτερη σχεδία. Ο τρίτος
αξιωματικός (Άγης Κεφάλας) διατάχθηκε
να ανέβει στο υποβρύχιο όπου απ’ ότι μου
είπε τον ρώτησαν το όνομα του πλοίου του
και το λιμάνι απόπλου και προορισμού.
Επίσης του έκαναν ερωτήσεις για τα δρο-
μολόγια των νηοπομπών, τον αριθμό των
πολεμικών πλοίων στο Freetown και εάν
υπήρχαν αεροπλανοφόρα. Οι Γερμανοί
κράτησαν ένα σωσίβιο με το όνομα του
πλοίου και του είπαν να επιστρέψει στην
σχεδία αφού τον διαβεβαίωσαν ότι θα ερ-
χόταν βοήθεια την επόμενη ημέρα. Το υπο-
βρύχιο έφυγε. Μπορούσα να δω πολλούς
από το πλήρωμα στο νερό να κρέμονται
από σχεδίες και κομμάτια του ναυαγίου
φωνάζοντας και χρησιμοποιώντας τις
σφυρίχτρες τους. Δέσαμε δύο βάρκες μαζί
ενώ το υποβρύχιο ξαναεμφανίστηκε και
μας ειδοποίησε να το πλησιάσουμε. Καθώς
πλησιάζαμε ξαφνικά άρχισαν να μας πυρο-
βολούν με ένα πυροβόλο. Προσπαθούσαμε
να καλυφθούμε όταν άκουσα κραυγές πό-
νου από τον Κωνσταντινίδη που είχε χτυ-
πηθεί με σφαίρες σε διάφορα σημεία. Οι
βάρκες γέμισαν με τρύπες αλλά δεν βυθί-
σθηκαν αφού είχαν εφεδρικές δεξαμενές
πλευστότητας. Οι Γερμανοί έριχναν επίσης
χειροβομβίδες εναντίον μας και μια από αυ-
τές με πλήγωσε. Το πλήρωμα του υποβρυ-

χίου έψαχνε με τον προβολέα ελέγχοντας
εάν είμαστε νεκροί, αλλά ξάπλωσα ακίνη-
τος και καθώς η πλάτη μου ήταν γεμάτη αί-
ματα, νόμιζαν ότι ήμουν νεκρός. Το υπο-
βρύχιο συνέχισε προς τα συντρίμμια πυρο-
βολώντας με τα πυροβόλα. Λίγο πριν να
σκοτεινιάσει το υποβρύχιο έφυγε και διαπί-
στωσα ότι ο Κωνσταντινίδης ήταν νεκρός.
Εν τω μεταξύ ο τρίτος αξιωματικός που εί-
χε πέσει στην θάλασσα προηγουμένως,
κρεμόταν τώρα από την λέμβο μου. Ήταν
άσχημα πληγωμένος στο δεξί του χέρι από
τις σφαίρες. Οι καρχαρίες άρχισαν να μα-
ζεύονται και καθώς δεν θέλαμε να δούμε να
επιτίθενται στον νεκρό Κωνσταντινίδη, τον
ρίξαμε στην θάλασσα όταν είχε σκοτεινιά-
σει καλά. Βρήκαμε κάποια φάρμακα, μπι-
σκότα και νερό ενώ φτιάξαμε και μια πρό-
χειρη τέντα για να μας προστατεύσει από

Η δράση του U-852 από τον Ιανουάριο έως τον
Μάιο του 1944
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τον ήλιο. Την τέταρτη ημέρα μετά το ναυά-
γιο είδαμε μια βάρκα με τον Rocco Said και
τον Αργυρό, ενώ την όγδοη ημέρα ήμασταν
αρκετά κοντά για να έρθουν στην βάρκα
μας. Είκοσι πέντε ημέρες μετά το ναυάγιο ο
τρίτος αξιωματικός πέθανε υποκύπτοντας
στα τραύματά του. Είχαμε φτιάξει ένα πανί
και χρησιμοποιώντας ένα κουπί για πηδά-
λιο κατευθυνόμασταν για την ακτή της Δυ-
τικής Αφρικής. Στις 20 Απριλίου είδαμε ένα
Πορτογαλικό ατμόπλοιο το S.S Alexandre
Silva που τελικά μας περισυνέλλεξε. Εκεί
μας περιποιήθηκαν και επτά ημέρες αργό-
τερα φτάσαμε στο λιμάνι του Lobito». 

Οι καταθέσεις του Rocco Said αλλά και
του Αργυρού που ήταν και οι 2 μοναδικοί
επιζώντες πέραν του Λιώση, επιβεβαίω-
σαν τα γεγονότα.  Οι καταθέσεις αυτές
προσκομίσθηκαν από τους κατήγορους
στην δίκη του Αμβούργου και έδρασαν κα-
ταλυτικά για την ενοχοποίηση των κατηγο-
ρουμένων Γερμανών.

Αρκετά μέλη του πληρώματος του υπο-
βρυχίου κλήθηκαν να καταθέσουν στην δί-
κη που έγινε στο Αμβούργο τον Οκτώβριο
του 1945. Αρκετοί από αυτούς παρουσιά-
στηκαν στο δικαστήριο μόνο με τα αρχικά
των ονομάτων τους. Ο J.C, ένας υπαξιωμα-
τικός, κατέθεσε ότι βρισκόταν στην γέφυρα
όταν τα πυροβόλα έφτασαν εκεί και είδε
τον Αξιωματικό Φυλακής Hoffmann και τον
γιατρό Weisspfennig να πυροβολούν σε
λέμβους και συντρίμμια  από την δεξιά
πλευρά. Ωστόσο δεν μπόρεσε να δει εάν
βρισκόταν κάποιος στις λέμβους ή ανάμε-
σα στα συντρίμμια λόγω του σκότους. 

Ο Αξιωματικός Ναυτιλίας Η.Η, κατέθεσε
ότι ανέβηκε στην γέφυρα από το κέντρο
ελέγχου και είδε ένα φορτηγό πλοίο να βυ-
θίζεται. Είδε επίσης όπλα Mauser και χειρο-
βομβίδες χειρός που ανέβηκαν στην γέφυ-
ρα μετά από διαταγή του Eck, ενώ άκουσε
πυροβολισμούς λίγο αργότερα παρότι δεν
γνώριζε ποιος πυροβολούσε. Άκουσε τον
Κυβερνήτη να διατάζει τον εμβολισμό των
λέμβων, αν και δεν μπόρεσε να δει εάν βρι-
σκόταν κάποιος μέσα σε αυτές. Ο δεύτερος
μηχανικός του υποβρυχίου, Wilhelm
Schmitz, ανέφερε πως ήταν κάτω όταν δια-
τάχθηκε να ανεβάσει όπλα στην γέφυρα,
πιστόλια, χειροβομβίδες και ελαφρά πυρο-
βόλα. Έστειλε 5 χειροβομβίδες ενώ μετά
παρέλαβε μόνο 2. Ο αριθμός των υπόλοι-
πων πυρομαχικών δεν ελέγχθηκε τόσο κα-
τά την παράδοση όσο και μετά στην παρα-
λαβή. Ο νοσοκόμος Werner Hameister είδε
τα όπλα να ανεβαίνουν στην γέφυρα και
άκουσε πυροβολισμούς αλλά ήταν πολύ
σκοτεινά για να διακρίνει τους στόχους. Εί-
πε ότι στην συνέχεια περιποιήθηκε τον
Hoffmann που είχε εγκαύματα στο χέρι
του, και ότι ο Αξιωματικός του ανέφερε ότι
τα έπαθε όταν έριξε μια χειροβομβίδα. 

Σε μια εθελοντική κατάθεση που έδωσε ο
πρώτος μηχανικός Lenz στις 3 Ιουνίου 1944

Το μνημείο του «Αφανούς Ναύτη» στην Πειραϊκή
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κατά την ανάκριση στο Βρετανικό στρατό-
πεδο κρατουμένων πολέμου και παρουσιά-
στηκε στο δικαστήριο, αναφέρεται:

«Άκουσα ότι ο Κυβερνήτης είχε αποφα-
σίσει να εξαφανίσει όλα τα ίχνη του ναυα-
γίου. Υπέθεσα ότι υπήρχε πρόθεση να σκο-
τωθούν όλοι οι ναυαγοί και είπα στον Κυ-
βερνήτη ότι διαφωνούσα μ’ αυτή την από-
φαση. Απάντησε ότι είχε αποφασίσει να
το κάνει. Στην συνέχεια κατέβηκα στο
υποβρύχιο και αργότερα άκουσα τους πυ-
ροβολισμούς από πάνω. Το υποβρύχιο
έκανε κύκλους στην περιοχή για κάποια
ώρα και άκουγα τον ήχο από τους πυρο-
βολισμούς και τον θόρυβο από κάποιες μι-
κροσυγκρούσεις στην πλώρη. Αργότερα
ανέβηκα στην γέφυρα. Ήταν πολύ σκοτει-
νά. Είδα τον υπαξιωματικό Schwender με
ένα πυροβόλο στο χέρι να σημαδεύει σε
συντρίμμια του ναυαγίου. Κάποια στιγμή
ακούστηκε στην γέφυρα ότι εντοπίστηκε
μάλλον ένας άνθρωπος να πιάνεται από
ένα κομμάτι ξύλου, όμως δεν μπορούσα να
τον δω. Ο Schwender ήταν έτοιμος να ρίξει
μια βολή, όταν του πήρα το όπλο και πυ-
ροβόλησα στην γενική κατεύθυνση. Το έκα-
να γιατί πίστευα ότι ο Schwender δεν θα
μπορούσε να εκτελέσει με επάρκεια την
διαταγή, αφού ήταν γνωστός σε εμένα για
την χαμηλή απόδοσή του στο πλοίο. Δεν
συμφωνούσα με την διαταγή αλλά αφού
είχα διαταχθεί να την εκτελέσω θα την
εκτελούσα. Πυροβόλησα δύο ή τρεις φορές
αλλά δεν ξέρω εάν χτύπησα κάτι αφού εί-
χε πυκνό σκοτάδι. Στις 3 Μαΐου 1944 όταν
το U-852 εγκαταλείφθηκε, ήρθα στην
Αγγλία σαν αιχμάλωτος πολέμου. Δίνω αυ-
τήν την κατάθεση εθελοντικά με την δική
μου ελεύθερη θέληση».  

Μετά την βύθιση του «Πηλεύς», ο Eck
κατευθύνθηκε Νότια με το U-852. Το κλίμα
στο υποβρύχιο ήταν πολύ βαρύ. Ο Κυβερ-
νήτης αισθανόταν και ο ίδιος άσχημα.

Έπρεπε να εξηγήσει στο πλήρωμα τους λό-
γους που οδήγησαν στην πράξη αυτή. Από
το σύστημα ανακοινώσεων του πλοίου
απευθύνθηκε στο πλήρωμά του και τους
είπε ότι έλαβε την απόφαση αυτή με «βα-
ριά καρδιά» και ότι μετάνιωσε που πιθανώς
κάποιοι επιζώντες σκοτώθηκαν στην προ-
σπάθεια βύθισης των λέμβων. Παρόλ’ αυ-
τά τους υπενθύμισε ότι πρέπει να σκέφτο-
νται τα παιδιά και τις γυναίκες τους που
πέφτουν θύματα αεροπορικών επιθέσεων
στην πατρίδα. 

Το U-852 συνέχισε με νότια πορεία όταν
στις 1 Απριλίου 1944 εντόπισε και βύθισε
ανοιχτά του Cape Town, ακόμη ένα Βρετα-
νικό εμπορικό 5277 τόνων, το Dahomian.
Το περιστατικό αυτό ανέβασε κάπως το
ηθικό του πληρώματος αφού έγινε σύμφω-
να με τους κανόνες του δικαίου. Στη συνέ-
χεια κινήθηκε προς τον Ινδικό Ωκεανό και
κατευθύνθηκε Βόρεια παράλληλα με την
Ανατολική ακτή της Αφρικής, πιθανώς για
να επιτεθεί κατά των Βρετανικών βάσεων
της Μομπάσα και του Άντεν. 

Η τύχη του U-852 δεν θα διαρκούσε πο-
λύ. Στις 2 Μαΐου το U-852 εντοπίστηκε 100
μίλια νοτιοανατολικά του Cape Guardafui
από ένα βομβαρδιστικό Wellington της RAF.
Ο Eck καταδύθηκε αλλά του στάθηκε αδύ-

Το U-852 κατά τον απόπλου από το Κίελο στις
18 Ιανουαρίου 1944
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νατον να αποφύγει τις ζημιές από τις βόμ-
βες βάθους. Πέρα από τις διαρροές σε διά-
φορα δίκτυα και σημεία του πλοίου, υπήρ-
χε έκλυση χλωρίου, από την επαφή του
ηλεκτρολύτη των συστοιχιών με το θαλασ-
σινό νερό. Δεκαπέντε λεπτά αργότερα o
Eck διέταξε επείγουσα ανάδυση γεγονός
που προκάλεσε ακόμη μεγαλύτερη διαρροή
ηλεκτρολύτη, αφού υπάρχουν αναφορές
ότι το πλοίο «βγήκε» στην επιφάνεια με γω-
νία εκκρεμούς 60°. Εκεί το πλήρωμα του
υποβρυχίου στελέχωσε τα αντιαεροπορικά
πυροβόλα και κατάφερε να κρατά μακριά
τα βρετανικά αεροπλάνα μέχρι το απόγευ-
μα της ίδιας ημέρας. Το υποβρύχιο είχε με-
γάλο θετικό εκκρεμές (έμπρυμο) και λόγω
της μεγάλης έκτασης των ζημιών ο Κυβερ-
νήτης συνειδητοποίησε ότι πλέον ήταν
αδύνατο να σώσει το πλοίο του. Έτσι υπό

τα πυρά των Βρετανικών Wellington, ο Eck
αναγκάστηκε να προσαράξει στα αβαθή
του Ras Mabber στην Σομαλία. Εκεί αφού
τοποθέτησαν εκρηκτικά στην πλώρη και
την πρύμη, οι Γερμανοί υπονόμευσαν το
πλοίο τους προκαλώντας αρκετές ζημιές.
Επτά από το πλήρωμα του υποβρυχίου εί-
χαν σκοτωθεί από τις επιθέσεις των αερο-
πλάνων, ενώ ο Eck μαζί με 45 μέλη του πλη-
ρώματός του αιχμαλωτίσθηκαν από τις
συμμαχικές δυνάμεις. Δυστυχώς για τον
Eck, παρέλειψε να καταστρέψει το ημερο-
λόγιο πλοίου (Kriegstagebuch) πριν την
υπονόμευσή του. Αυτό τελικά μετατράπη-
κε σε ένα μοιραίο στοιχείο εναντίον του.

Το ναυάγιο του U-852 στα ρηχά της
ακτής της Σομαλίας και περίπου 100 μίλια
από το Αφρικανικό Κέρας ήταν μια πηγή
πολύτιμων πληροφοριών για τους συμμά-
χους. Στάλθηκε επιτόπου μια ομάδα από
το HMS Tana και τα ναυπηγεία Kilindini της
Μομπάσα υπό τον Αντιπλοίαρχο Fox Pitt.
Στην ομάδα υπήρχαν επίσης άνδρες από
το υποβρύχιο HM Osiris και τα HMS
Sennen και Prudent από το Aden. Ήταν μια
επικίνδυνη εργασία. Η κακοκαιρία θόλωσε
τα νερά από την άμμο που ανασήκωνε πε-
ριορίζοντας την υποβρύχια ορατότητα στο
μηδέν. Επιπλέον, υπήρχε πάντα ο κίνδυνος
πυρομαχικών που δεν είχαν εκραγεί από
την υπονόμευση του πλοίου.

Η ομάδα ανακάλυψε τα εμπιστευτικά
έγγραφα του πλοίου με τα διακριτικά κλή-
σεως, έναν χάρτη ναρκοπεδίων, τα ηλε-
κτρολογικά και μηχανολογικά σχέδια ενώ
εξαρμόστηκε το περισκόπιο, δύο τορπίλες,
το ηχοβολιστικό, ένα αντιαεροπορικό πυ-
ροβόλο και κάποιες μονάδες του ραντάρ.
Αλλά η πιο σημαντική ανακάλυψη, τουλάχι-
στον για το δικαστήριο, ήταν το ημερολόγιο
του πλοίου που ο Eck από αμέλεια δεν κα-
τάστρεψε. Υπήρχαν καταχωρήσεις που
φανέρωναν το στίγμα και τον χρόνο βύθι-

Ο Άος Μηχανικός του U-852 Kapitänleutnant
(Ing.) Hans Lenz
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σης ενός εμπορικού πλοίου, τα οποία και
συνέπιπταν με τις καταθέσεις των επιζώ-
ντων του «Πηλεύς». 

Στην δίκη του Αμβούργου το δικαστήριο
άκουσε την άποψη των κατηγόρων ότι ο
Eck ως Κυβερνήτης του υποβρυχίου, ήταν
αποκλειστικά υπεύθυνος για τις ενέργειες
του πληρώματός του. Ο Eck είχε ήδη κάνει
την δήλωση: «Ποτέ πριν τον απόπλου αλ-
λά και μετά από αυτόν, δεν έλαβα διαταγές
να βάλλω εναντίον επιζώντων ναυαγών
από πλοίο που θα βύθιζα». Κατά τους κα-
τήγορους αυτή η δήλωση κατέρριπτε το
οποιοδήποτε επιχείρημα ότι ο Eck έδρασε
υπό τις διαταγές οποιασδήποτε ανώτερης
αρχής, ακόμη και από τον ίδιο τον Dönitz.
To  γεγονός ότι το U-852 παρέμεινε στην
περιοχή 5 ώρες μετά την βύθιση του «Πη-
λεύς» αντί να απομακρυνθεί με μεγάλη τα-
χύτητα για να μην βρεθεί στην εμβέλεια
των συμμαχικών πλοίων και αεροπλάνων
που πιθανώς θα προσέγγιζαν για διάσωση,
ήταν κατά το ημερολόγιο του Κυβερνήτη
Eck «το σωστό για να πράξει». 

Η υπεράσπιση δεν ήθελε να εισέλθει στις
λεπτομέρειες της υπόθεσης. Η γενική υπε-
ρασπιστική γραμμή κινήθηκε στα πλαίσια
ότι ο Κυβερνήτης δεν έδρασε έτσι από ωμό-
τητα αλλά επειδή ήθελε να εξαφανίσει κάθε
ίχνος του ναυαγίου. Έπρεπε να ληφθεί
υπόψη ένας περίπλοκος τομέας του Διε-

θνούς Δικαίου, το Δίκαιο Πολέμου. Ο καθη-
γητής Wegner της υπεράσπισης, μετά από
ένα μακροσκελή γενικόλογο λόγο, διανθι-
σμένο με λατινικά ρητά και αναφορές σε
παλιότερες υποθέσεις, κατέληξε τελικά
στο παρακάτω συμπέρασμα: «Ένα άτομο,
που αποτελεί μέρος μιας δημόσιας δύναμης
και δρα υπό την εξουσία της κυβέρνησής
του, δεν πρέπει να είναι υπόλογος σε ατο-
μικό επίπεδο… και ότι η ευθύνη, εφόσον
υφίσταται ανήκει στην κυβέρνησή του». 

Ερωτώμενος από τον κατήγορο Tosden,
ο Eck εξήγησε ότι η περιοχή μεταξύ του
Freetown και του Ascension (νησί στο κέ-
ντρο του Ατλαντικού) ήταν ιδιαίτερα επι-
κίνδυνη για τα γερμανικά υποβρύχια λόγω
της ύπαρξης πληθώρας συμμαχικών πλοί-
ων και αεροπλάνων. Πράγματι, 4 αδελφά
υποβρύχια του U-852, το  847,848,849 και
850 είχαν βυθισθεί σε αυτήν την περιοχή.
Μετά την βύθιση του Πηλέα, είχε δει αρκε-
τές σχεδίες, βαρέλια και σανίδες να επιπλέ-
ουν στο νερό και ήξερε ότι αυτά τα στοι-
χεία ήταν αρκετά για να υποδηλώσουν σε
ένα αεροπλάνο την ύπαρξη υποβρυχίου
στην περιοχή. Παραδέχθηκε ότι έδωσε
εντολή να ανέβουν τα όπλα στην γέφυρα
με σκοπό όμως να καταστρέψουν αυτά τα
στοιχεία. Είχε επίσης λάβει υπόψη του ότι
οι βάρκες μπορεί να ήταν εξοπλισμένες με
σύγχρονο εξοπλισμό σημάνσεως θέσεως.

Το δικινητήριο βομβαρδιστικό Wellington Μκ ΧΙΙΙ
«Ε» της RAF. Ένα ίδιο αεροσκάφος της 621
Squadron εντόπισε το U-852

To U-852 πλέει στην επιφάνεια κατά τις αερο-
πορικές επιθέσεις της 2 Μαΐου 1944
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Είχε δει ανθρώπους στις σχεδίες και σε συ-
ντρίμμια του ναυαγίου. Οι πυροβολισμοί
δεν ήταν αρκετοί για να βυθίσουν τα επι-
πλέοντα αντικείμενα γι’ αυτό χρησιμοποιή-
θηκαν χειροβομβίδες και επιχειρήθηκε εμ-
βολισμός με την πλώρη του υποβρυχίου.
Παραδέχθηκε ότι η καταστροφή των βαρ-
κών και των επιπλεόντων αντικειμένων θα
οδηγούσε σε θάνατο τους τυχόν επιζώ-
ντες. Τέλος, ανέφερε ότι γνώριζε για την
αεροπορική επίθεση που είχε δεχθεί ο
Hartenstein με το U-156 αφού είχε διασώσει
επιζώντες από το «Laconia», συνεπώς τον
ενδιέφερε κυρίως η ασφάλεια του υποβρυ-
χίου του. 

Ο Eck ρωτήθηκε επίσης τι διαταγές είχε
λάβει από την Γερμανική Διοίκηση Υποβρυ-
χίων (Befehlshaber der U-Boote) πριν να
αποπλεύσει για την περιπολία του. Ο Γερ-
μανός απάντησε ότι είχε διαταχθεί να μην
παίρνει επιζώντες στο υποβρύχιο καθώς
κάτι τέτοιο θα έβαζε σε κίνδυνο το πλοίο
του. Η εξαίρεση σε αυτήν την διαταγή ήταν
οι καπετάνιοι, οι πρώτοι μηχανικοί και οι
αξιωματικοί ναυτιλίας ή πλοηγοί, οι οποίοι
θα έπρεπε να διασωθούν για ανάκριση. Ο
Eck αρνήθηκε ότι τα πυροβόλα χρησιμοποι-
ήθηκαν εναντίον των ναυαγών. 

Ο συνήγορος υπεράσπισης των
Hoffman, Weisspfening και Schwender, υπο-
στήριξε ότι κανείς από αυτούς δεν ήθελε να
πυροβολήσει εναντίον ανθρώπων. Δρού-

σαν υπό καθεστώς διαταγών μη συνειδητο-
ποιώντας ότι αυτές οι διαταγές τους έκα-
ναν συνένοχους σε ένα έγκλημα. Εξάλλου
άρνηση για εκτέλεση αυτών των διαταγών
θα έθετε τους ίδιους σε κίνδυνο. (Το τελευ-
ταίο επιβεβαιώθηκε από το δικαστήριο ότι
ήταν στην αρμοδιότητα του Κυβερνήτη).

Ο πρώτος μηχανικός Lenz εξέθεσε στο
δικαστήριο το πώς αμφισβήτησε την από-
φαση του Κυβερνήτη, το ότι ο τελευταίος
ήταν ήδη αποφασισμένος να το κάνει και
τέλος το πώς πήρε το πυροβόλο από τα
χέρια του Schwender και πυροβόλησε ο
ίδιος. 

Στην τελευταία του αγόρευση, ο κατήγο-
ρος ταξίαρχος Halsen, αναφέρθηκε στην
υπόθεση του Llandovery Castle (παρόμοιο
περιστατικό με του Πηλέα που έλαβε χώρα
το 1918 ανοιχτά του Fastnet): «Στην χώρα
που βρισκόμαστε τώρα, το ανώτατο δικα-
στήριο της Γερμανίας είχε αποφανθεί ότι
είναι έγκλημα να σκοτώνεις επιζώντες από
ναυάγια».

Η ακροαματική διαδικασία διένυε ήδη
την τέταρτη ημέρα (20 Οκτωβρίου 1945),
όταν ο πρόεδρος του δικαστηρίου Α.
Melford-Stevenson, ξεκίνησε να ανακοινώ-
νει τις ποινές. Οι πέντε κατηγορούμενοι κά-

2 Μαΐου 1944. Το U-852 προσαραγμένο στην
ακτή της Σομαλίας μετά από επίθεση από αε-
ροπλάνο της RAF

Η Βρετανική ομάδα υπό τον Αντιπλοίαρχο Fox Pitt
συλλέγει στοιχεία από το προσαραγμένο U-852
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θισαν στην σειρά σε ένα ξύλινο εδώλιο. Κά-
ποιος τρίτος που δεν γνώριζε τι είχαν κάνει
θα παρατηρούσε πόσο νέοι φαινόντουσαν
όλοι. Ειδικά ο 22χρονος Hoffmann έμοιαζε
πολύ νέος ακόμη και για να ξυριστεί. Ήταν
απορίας άξιο πως τόσο νέοι άνθρωποι
μπορούσαν να επανδρώσουν ένα U-boat
και να διαπράξουν τα εγκλήματα για τα
οποία κατηγορούνταν. 

Όλοι οι κατηγορούμενοι κρίθηκαν ένοχοι
σύμφωνα με το κατηγορητήριο. Ο Eck, ο
Hoffmann και ο Weisspfening, καταδικάσθη-
καν σε θάνατο δια τουφεκισμού, ποινή που
εκτελέστηκε στο Lüneburg Heath στις 30
Νοεμβρίου του 1945. Στον Lenz επιβλήθηκε

ισόβια κάθειρξη και στον Schwender
15ετής. 

Δεν αποδείχθηκε με κανένα τρόπο εάν
υπήρχε κάποιο σημείο αμφιβολίας  στις
διαταγές που είχε λάβει ο Eck από το Αρχη-
γείο. Γεγονός ωστόσο είναι ότι αυτές οι δια-
ταγές δεν περιλάμβαναν καμία ρητή εντολή
να σκοτώνουν τους επιζώντες των ναυα-
γίων, αλλά απλώς να μην τους διασώζουν.

Αυτή ήταν και η μοναδική περίπτωση
επιβολής θανατικής καταδίκης για εγκλή-
ματα πολέμου που διαπράχθηκαν από
πληρώματα υποβρυχίων στον Β’ Παγκό-
σμιο Πόλεμο. Όσο για τον Ναύαρχο Karl
Dönitz, και αυτό το περιστατικό προστέθη-
κε στις υποθέσεις που στήριξαν τις κατη-
γορίες εναντίον του στην δίκη της Νυρεμ-
βέργης τον Ιανουάριο του 1946. 

Αριστερά ο πρόεδρος του δικαστηρίου
Stevenson και δεξιά το μέλος Συνταγματάρχης
Jones Αμβούργο 17 Οκτωβρίου 1945

Από αριστερά: Heinz Eck (Κυβερνήτης), August
Hoffmann (Αξιωματικός Φυλακής), Dr. Walter
Weispfennig (Γιατρός), Hans Lenz (‘Αος Μηχανι-
κός) και Wolfgang Schwender (Υπαξιωματικός)

Ο Dr Max Pabst. Συνήγορος υπεράσπισης των
Hoffman, Weisspfening και Schwender
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Πηγές:

- “Waves of Hate” συγγρ. Tony Bridgland
εκδ. Naval Institute press

- “Memoirs: Ten Years And Twenty Days”
συγγρ.Karl Doenitz εκδ. Cassell Military
parpebacks 

- “Verdammter Atlantik” συγγρ. Herlin
Hans εκδ. Weltbild-Verlag

- “Silent Hunters” συγγρ. Savas, Theodore
P. Savas Publ.Company

- “An Operational Necessity” συγγρ. Griffin
Gwyn εκδ. Harvill Press

- “Η Συμβολή του Ελληνικού Ναυτικού
στο Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο “Ομιλία Σαρ.
Καργάκου- Πολεμικό Μουσείο Αθηνών 7
Δεκ. 2005 / Από την ιστοσελίδα snd.gr

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Ο Πλωτάρχης Άγγελος Σιμσιρί-
κης Π.Ν. γεννήθηκε στην Αλε-
ξανδρούπολη το 1970. Εισήλθε
στην ΣΝΔ το 1988 και αποφοί-
τησε το 1992 τοποθετούμενος
σε πλοίο επιφανείας. Το 1994
φοίτησε στο Σχολείο Αξιωματι-
κών Υποβρυχίων απ’ όπου ξε-

κίνησε τη σταδιοδρομία του στα υποβρύχια
στα οποία και υπηρέτησε για 14 χρόνια. Φοίτη-

σε επίσης στο Σχολείο Υπάρχων Υποβρυχίων
(2001) και στο Σχολείο Κυβερνητών Υποβρυ-
χίων (2005). Είναι κάτοχος πτυχίου εξειδίκευ-
σης ΝΚ και απόφοιτος του Σχολείου Τακτικής
Υποβρυχίων στο Naval Submarine School του
New London / Connecticut το 1997.
Έχει διατελέσει Κυβερνήτης του Υ/Β ΓΛΑΥΚΟΣ
για 3 χρόνια μέχρι τον Ιούνιο του 2008. Σήμερα
υπηρετεί στο επιτελείο της Διοίκησης Υποβρυ-
χίων. Είναι παντρεμένος και έχει ένα παιδί.
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ΣΥΜΒΟΛΗ ΚΑΙ ΘΥΣΙΕΣ 
ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ

ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟΝ
ΣΥΜΜΑΧΙΚΟ ΑΓΩΝΑ 

ΣΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ
ΠΟΛΕΜΟ 1939-45

Υποναύαρχος Σωτήριος Γεωργιάδης Π.Ν. ε.α 
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Το Ελληνικό Εμπορικό Ναυτικό (ΕΕΝ) μαζί
με το Ελληνικό Πολεμικό Ναυτικό (ΠΝ), τότε
ονομαζόμενο Βασιλικό Ναυτικό (ΒΝ), έπαιξαν
από κοινού σημαντικούς ρόλους στο πλευρό
των Συμμάχων στο το Δεύτερο Παγκόσμιο
Πόλεμο (Β΄ΠΠ). Σκοπός αυτής της σύντομης
παρουσιάσεως είναι να συνοψισθούν τα ση-
μαντικότερα στοιχεία, μερικά των οποίων εί-
ναι λιγότερο γνωστά, που αναφέρονται στη
συμβολή και τις θυσίες ΕΕΝ στη συμμαχική Νί-
κη, σε προσωπικό και υλικό κατά τον Β΄ΠΠ.

Στην ειρήνη οι ρόλοι του ΕΕΝ και του ΠΝ
είναι χωριστοί. Στην πολεμική όμως περίοδο
ΕΕΝ και ΠΝ συνεργάζονται στενότατα. Προ-
σωπικό του ΕΕΝ αποτελεί πολύτιμο έμψυχο
δυναμικό γιά την επάνδρωση μονάδων του
ΠΝ, ενώ οι μεταφορές με πλοία του ΕΕΝ
ελέγχονται και προστατεύονται από το ΠΝ.

Παρά το ότι η Ελλάδα έμεινε ουδέτερη
από την έναρξη την 1-9-39 του Β΄ΠΠ μέχρι
την εναντίον της απρόκλητη Ιταλική επίθεση
την 28-10-40, η τότε Ελληνική Κυβέρνηση Ι.
Μεταξά έθεσε αμέσως στη διάθεση των Συμ-
μάχων τον υπό Ελληνική Σημαία Εμπορικό
μας Στόλο από την πρώτη ημέρα του πολέ-
μου. Το ΕΕΝ συνέχισε να υπηρετεί τις συμμα-
χικές ανάγκες όχι μόνο μέχρι την απελευθέ-
ρωση της Ελλάδας τον Οκτώβριο 1944, αλλά
και μέχρι την ολοκληρωτική συντριβή του
Άξονα τον Αύγουστο 1945. Έτσι το ΕΕΝ συ-
νέβαλε στον Συμμαχικό αγώνα σε όλη τη
διάρκεια του Β΄ΠΠ, από αρχής μέχρι  τέ-
λους. Ενδεικτικό των θυσιών του ΕΕΝ κατά
την περίοδο της Ελληνικής ουδετερότητας,
είναι ότι μόνο στο διάστημα αυτό, εκ των 350
περίπου εμπορικών πλοίων ουδετέρων χω-
ρών που βυθίστηκαν από πολεμικές ενέργει-
ες, περί τα 100 ήτοι το 28% ήταν του ΕΕΝ.

Σημαντικός αριθμός νεαρών μελών εφο-
πλιστικών οικογενειών, καθώς και αξιωμα-
τικών και ναυτών του ΕΕΝ, που βρέθηκαν
στο εξωτερικό ενώ η Ελλάδα στέναζε υπό
ξενική κατοχή, προσήλθε εθελοντικά και
υπηρέτησε στο ΒΝ. Μία τέτοια τυπική και
ενδεικτική περίπτωση, ήταν αυτή του Φώ-
τη Λυκιαρδόπουλου, της γνωστής εφοπλι-

στικής οικογενείας, ο οποίος γεννημένος και
μεγαλωμένος στην Αγγλία, κατετάγη σε ηλι-
κία 19 ετών το 1943 στο ΒΝ στην Αγγλία
και φοίτησε στην Αγγλική Σχολή Δοκίμων,
ενώ τον Ιούνιο του 1944 πήρε μέρος στις
Επιχειρήσεις γιά την κατάληψη της Νορ-
μανδίας από τους Συμμάχους, επί του Βρε-
τανικού πολεμικού  πλοίου HMS CHELMER.
Ενδεικτικά πάλι μπορεί να σημειωθεί ότι ο
εφοπλιστής Σταύρος Νιάρχος, 35 ετών τό-
τε, κατετάγη οικειοθελώς στο ΒΝ και υπη-
ρέτησε σε διάφορες θέσεις, μεταξύ των
οποίων στην Κορβέτα ΚΡΙΕΖΗΣ και ακολού-
θως στο Αντιτορπιλλικό ΣΑΛΑΜΙΣ, που
επιχειρούσαν από Αγγλικές Βάσεις. Ο επί-
σης εφοπλιστής Δημήτρης Μαρής, υπηρέ-
τησε στην Κορβέτα ΤΟΜΠΑΖΗΣ, που κι’
αυτή επιχειρούσε από Αγγλικές Βάσεις. 

Στη συμμαχική απόβαση στην Νορμαν-
δία τον Ιούνιο 1944, μαζί με τις 2 Κορβέτες
του ΒΝ ΚΡΙΕΖΗΣ και ΤΟΜΠΑΖΗΣ, πήραν
μέρος και 4 φορτηγά πλοία του ΕΕΝ, ήτοι:
Το «ΑΓΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ» με πλοίαρχο το Γε-
ώργιο Σαμοθράκη, το «ΓΕΩΡΓΙΟΣ  Π.» υπό
την πλοιαρχία του Δημητρίου Παρίση, το
«ΑΜΕΡΙΚΗ» υπό την διακυβέρνηση του
Σπυρίδωνα Θεοφιλάτου και το «ΕΛΛΑΣ»
υπό την πλοιαρχία του Γεωργίου Τριλίβα.

Το ΕΕΝ κατά τον Β΄ΠΠ θρήνησε πάνω
από 2.000 νεκρούς και έχασε περισσότερα
από 60% των ωκεανοπόρων πλοίων του.
Οι Σύμμαχοι αναπλήρωσαν μερικά από τα
απολεσθέντα πλοία του ΕΕΝ διαρκούντος
του Β΄ΠΠ, αναγνωρίζοντας εμπράκτως
την ουσιαστική του συμβολή στον κοινό
αγώνα. Οι θυσίες σε πλοία και προσωπικό
του ΕΕΝ συνεχίστηκαν γιά μακρό χρονικό
διάστημα ακόμη και μετά το τέλος του
Β΄ΠΠ, μέχρι να εκκαθαριστούν οι νάρκες
που είχαν ποντιστεί σε μεγάλους αριθμούς
στις διάφορες θάλασσες.

Οι μεγαλύτερες απώλειες του ΕΕΝ ωφεί-
λοντο στη δράση Γερμανικών Υποβρυχίων,
κυρίως στον Ατλαντικό Ωκεανό. Κατά το
πρώτο έτος του Β΄ΠΠ, οι τορπιλλικές επι-
θέσεις των Γερμανικών Υποβρυχίων, απέτυ-
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χαν σε ποσοστό άνω του 25% να βυθίσουν
συμμαχικά πλοία, λόγω σοβαρών τεχνικών
προβλημάτων των μηχανισμών πυροδοτή-
σεως των εν λόγω τορπιλλών. Είναι αξιοση-
μείωτο ότι κατά το ίδιο διάστημα επιχειρού-
σαν κατά μέσο όρο μόνο περί τα 6 Γερμανι-
κά Υποβρύχια στον Ατλαντικό, τα οποία
εβύθησαν περισσότερα από 1.000 συμμαχι-
κά φορτηγά πλοία, που μετέφεραν άνω
των 4 εκατομμυρίων τόνων παντοειδούς
πολυτίμου φορτίου. Η Γερμανική Διοίκηση
Υποβρυχίων υπελόγιζε ότι εάν οι τορπίλλες
τους δεν παρουσίαζαν τα προαναφερόμε-
να σοβαρά τεχνικά προβλήματα, θα μπο-
ρούσαν στο ίδιο διάστημα να είχαν βυθίσει
το διπλάσιο αριθμό συμμαχικών πλοίων.

Η συνολική χωρητικότητα των πλοίων
του ΕΕΝ κατά την έναρξη του Β΄ΠΠ ήταν
περί το 2,6% εκείνης της παγκόσμιας. Το
ΕΕΝ διέθετε περί τα 600 ωκεανοπόρα ατμο-
κίνητα πλοία και περί τα 700 πετρελαιοκίνη-
τα καΐκια. Από τα ατμοκίνητα πλοία του
ΕΕΝ, τα 90% περίπου ήταν φορτηγά. Εν τού-
τοις η ολική χωρητικότητα των πλοίων του
ΕΕΝ ήταν τότε μεγαλύτερη των αντιστοίχων
εμπορικών ναυτικών της Σουηδίας, Σοβιετι-
κής Ενώσεως, Καναδά, Δανίας και Ισπανίας.

Η Μ. Βρετανία, παρά το ότι το 1939 διέ-
θετε το 26.11% της παγκόσμιας χωρητικό-
τητας, είχε ανάγκη κάθε διαθέσιμου πρό-
σθετου εμπορικού πλοίου, προκειμένου να
καλύψει τις αυξημένες λόγω του πολέμου
μεταφορικές ανάγκες όχι μόνο της μητρο-
πολιτικής Αγγλίας, αλλά και εκείνες σε πα-
γκόσμια κλίμακα. Περί τα μέσα του 1940 το
Βρετανικό Βασιλικό Ναυτικό διέθετε καύσι-
μα γιά 2 μόνο μήνες. Περί τον Σεπτέμβριο
του 1941 είχαν απολεσθεί γύρο στα 25%
των Βρετανικών Εμπορικών πλοίων. 

Τα περισσότερα των πλοίων του ΕΕΝ
ήταν καρβουνοκίνητα. Οι συνθήκες διαβιώ-
σεως των πληρωμάτων του ΕΕΝ ήταν πολύ
σκληρές έως άθλιες. Ναυτιλιακά βοηθήμα-
τα ήταν υποτυπώδη, περιοριζόμενα στην
απλή μαγνητική πυξίδα και τις οπτικές πα-
ρατηρήσεις των ακτών την ημέρα και των

άστρων τη νύκτα. Πολλοί Φάροι δεν λει-
τουργούσαν λόγω του πολέμου.

Τα αργοκίνητα πλοία του ΕΕΝ ήταν εύκο-
λοι στόχοι των Γερμανικών Υποβρυχίων και
των πολεμικών επιφανείας. Οι Διεθνείς Κα-
νόνες δεν ετηρούντο συνήθως, κάτι που
απέβαινε εις βάρος της ζωής των πληρω-
μάτων. Σύμφωνα με αυτούς τους Κανόνες
τα φορτία πλοίων ουδετέρων κρατών
έπρεπε να ελέγχωνται και εάν διεπιστώνε-
το ότι μετέφεραν υλικά γιά πολεμικές ανά-
γκες, επετρέπετο να βυθιστούν, αφού
προηγουμένως απεβιβάζετο το πλήρωμά
τους. Εν τούτοις πολλές φορές όχι μόνο
τορπιλλίστηκαν και βυθίστηκαν εμπορικά
πλοία μόλις έγιναν αντιληπτά, αλλά και
όσοι από τα πληρώματά τους προσπάθη-
σαν να διαφύγουν, πολυβολήθηκαν και εξο-
ντώθηκαν, γιά να μην υπάρξουν ίχνη. Επι-
σημαίνεται ότι διαταγές προς τα Γερμανικά
Υποβρύχια, που εκδόθηκαν ήδη από τον
πρώτο μήνα του Β!ΠΠ την 30-9-39, περιεί-
χαν, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα: «....επει-
δή οι Έλληνες έχουν πωλήσει και μισθώσει
πολυάριθμα (εμπορικά) πλοία στους
Άγγλους, τα Ελληνικά πλοία πρέπει να θεω-
ρούνται ως εχθρικά ... Κατά τις επιθέσεις
τα Υποβρύχια να παραμένουν κρυμμένα...»

Κατά τον Β΄ΠΠ από το σύνολο των 500
περίπου ωκεανοπόρων φορτηγών ατμο-
πλοίων του ΕΕΝ βυθίστηκαν από πολεμικές
ενέργειες περί τα 211. Επιπροσθέτως 107
φορτηγά μας απωλέσθηκαν από άλλες αι-
τίες. Επίσης από τα 55 επιβατηγά πλοία,
βυθίστηκαν τα 52. Ακόμη από τα 700 καΐκια
χάθηκαν περί τα 500. Οι μεγαλύτερες απώ-
λειες σημειώθηκαν στον Ατλαντικό κατά το
έτος 1941. Μέχρι τότε πολλά βραδυκίνητα
φορτηγά πλοία διέσχιζαν τον ωκεανό μόνα,
ενώ οι νηοπομπές προσέφεραν περιορισμέ-
νη προστασία. Μετέπειτα οι ετήσιες απώ-
λειες συμμαχικών πλοίων έβαιναν μειούμε-
νες, με την ενίσχυση της παρεχομένης καλύ-
ψεως από πολεμικά πλοία και αεροπλάνα.

Οι απώλειες του ΕΕΝ πρέπει να συγκρι-
θούν με εκείνες του συνόλου των απωλειών
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των συμμαχικών εμπορικών πλοίων διαρ-
κούντος του Β΄ΠΠ. Κατά τα Βρετανικά
στοιχεία, που αποκαλύφθηκαν μετά τον
πόλεμο, οι Σύμμαχοι έχασαν συνολικά περί
τα 2.600 εμπορικά πλοία, τα 95% των
οποίων στον Ατλαντικό. Κατά συνέπεια οι
απώλειες του ΕΕΝ σε φορτηγά και επιβα-
τηγά, ανήλθαν στο 14% του συνολικού
αριθμού των βυθισθέντων συμμαχικών
εμπορικών πλοίων κατά τον Β΄ΠΠ.

Τα κυριότερα όπλα που χρησιμοποιήθη-
καν κατά πλοίων περιελάμβαναν τορπίλλες
και νάρκες. Το σύνολο των ναρκών που πο-
ντίστηκαν κατά τον Β΄ΠΠ υπολογίσθηκαν
σε άνω των 700.000. Από αυτές περί το
70% ποντίστηκαν από Αγγλία και Γερμανία.
Οι νάρκες, μέχρι να εξουδετερωθούν μετά
την λήξη του Β΄ΠΠ, εξακολούθησαν να βυ-
θίζουν πλοία γιά μεγάλο ακόμη διάστημα.

Κατά τη διάρκεια των Ιταλικών επιθέσεων
κατά της Ελλάδας, πλοία του ΕΕΝ, υπό την
προστασία του ΒΝ μετέφεραν ασφαλώς και
χωρίς απώλειες περί το 80% του πολεμικού
υλικού και των στρατευμάτων  σε λιμένες πλη-
σίον του μετώπου, χρησιμοποιώντας περί τα
140 φορτηγά, 47 επιβατηγά και 56 ρυμουλκά.

Δεν είναι εφικτό στη συνοπτική αυτή
αναφορά να μνημονευτούν όλα τα δράματα
και τα επιτεύγματα του ΕΝΝ κατά τον
Β΄ΠΠ. Γι’ αυτό γίνεται ενδεικτικά μνεία σε
δύο ιδιαίτερα σημαντικά περιστατικά. Το
πρώτο αφορά το πλοίο «ΝΙΚΟΛΑΟΣ Γ.
ΚΟΥΛΟΥΚΟΥΝΤΗΣ», το οποίο υπό την
πλοιαρχία του Κωνσταντίνου Πανώργιου,
επέτυχε παρά τους κινδύνους και τις δυ-
σκολίες, να εισέλθει την 2-2-43 στο λιμένα
της Λιβύης και να εκφορτώσει πολύτιμα
καύσιμα γιά το 8ο Βρετανικό Στράτευμα
που πολεμούσε στη Βόρεια Αφρική. Ο Βρε-
τανός Πρωθυπουργός Winston Churchill
επισκέφτηκε το πλοίο στις 4-2-43 και το συ-
νεχάρη προσωπικά. Το δεύτερο αφορά σε
παρόμοιο εγχείρημα. Το φορτηγό «ΕΛΠΙΣ»,
υπό την πλοιαρχία του Νικολάου Κουβαλιά,
πλησίασε υπό σφοδρότατο βομβαρδισμό
την Λιβύη και εκφόρτωσε καύσιμα γιά τα

Βρετανικά στρατεύματα, επισύροντας τις
επιδοκιμασίες του Βασιλιά της Αγγλίας.

Η Ελλάδα, το ΕΕΝ και το ΒΝ έπαιξαν
σπουδαίους ρόλους κατά τον Β΄ΠΠ, συμ-
βάλλοντας ουσιαστικά στο μέτρο των δυ-
νατοτήτων τους στο πλευρό των Συμμά-
χων και πληρώνοντας ακριβά με μεγάλες
θυσίες αίματος και υλικών αγαθών.

Το μοναδικό Ελληνικό Ναυπηγείο που
ήταν κατάλληλο γιά κατασκευές πλοίων
και είχε ιδρυθεί από το ΒΝ μεταξύ 1937 και
1939, βομβαρδίστηκε και καταστράφηκε
τελείως από τους Συμμάχους κατά τον τε-
λευταίο χρόνο που η Ελλάδα βρισκόταν
υπό κατοχή, με αποτέλεσμα να μη είναι σε
θέση μετά την απελευθέρωση να αναλάβει
αναγκαίες κατασκευές καινούργιων πολεμι-
κών και εμπορικών πλοίων.

Το ΕΕΝ βγαίνοντας από το Β΄ΠΠ βαριά
τραυματισμένο, έκανε μιά καινούργια αρχή
και επέτυχε να κερδίσει τη σημερινή του
πρωτοποριακή θέση στη παγκόσμια ναυτι-
λία. Η Αμερικανική Κυβέρνηση, που κατά την
διάρκεια του Β΄ΠΠ είχε ναυπηγήσει περί τα
2.742 φορτηγά τύπου LIBERTY, επώλησε στο
ΕΕΝ, με εγγύηση της Ελληνικής Κυβερνήσεως,
100 πλεονάζοντα πλοία αυτού του τύπου.
Τα εν λόγω 100 φορτηγά, που περιελάμβα-
ναν τα 15 που είχαν ήδη διατεθεί διαρκού-
ντος του πολέμου στο ΕΕΝ, απετέλεσαν τη
ραχοκοκαλιά της αναγενόμενης μεταπολεμι-
κά Ελληνικής Εμπορικής Ναυτιλίας. Λίγο αρ-
γότερα, το 1948, η Αμερική επώλησε επίσης
σε Έλληνες πλοιοκτήτες 7 πετρελαιοφόρα
πλοία τύπου Τ2, που δημιούργησαν τον πυ-
ρήνα του περίφημου ελληνόκτητου στόλου
πετρελαιοφόρων, ο οποίος αναπτύχθηκε
κατά τα επόμενα χρόνια. Τα Ελληνόκτητα
ποντοπόρα εμπορικά πλοία κατά το 1989
έφθασαν παγκοσμίως στην πρώτη θέση, την
οποία έκτοτε διατηρούν. Έτσι η Ελληνόκτητη
ναυτιλία διαθέτει άνω του 17% της παγκό-
σμιας μεταφορικής ικανότητας, ενώ τα πο-
ντοπόρα πλοία της υπερβαίνουν σε αριθμό
τα 3.500, με συνολική χωρητικότητα άνω
των 90 εκατομμυρίων κόρων. 
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Η αναγέννηση των κατεστραμμένων
από τον Β΄ΠΠ Ναυπηγείων της βορείου
Γερμανίας, στηρίχθηκε σημαντικά από πολ-
λές αξιόλογες παραγγελιές προς αυτά
Ελλήνων Εφοπλιστών, αμέσως μετά τη λή-
ξη του πολέμου. Εκ των πρώτων που εμπι-
στεύτηκαν τα εν λόγω Ναυπηγεία με πα-
ραγγελίες κατασκευής καινούργιων εμπορι-
κών πλοίων ήταν ο Αριστοτέλης Ωνάσης,
ακολουθούμενος από τους αδελφούς Λύ-
ρα, τον Διαμαντή Πατέρα και άλλους. 

Αργότερα ο Σταύρος Νιάρχος αγόρασε
το 1955 από το ΠΝ τα κατεστραμμένα από
το 1944 συνεπεία συμμαχικών βομβαρδι-
σμών Ναυπηγεία Σκαραμαγκά και τα ανέ-
δειξε στην μεγαλύτερη επιτυχημένη Ελληνι-
κή επισκευαστική και κατασκευαστική βιο-
μηχανική μονάδα πλοίων, υπό την εταιρική
μορφή «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ ΑΕ», που
έκτοτε ναυπήγησαν και επισκεύασαν
πλοία του ΕΝ και του ΠΝ. Το 1985 τα εν λό-
γω Ναυπηγεία περιήλθαν στο Δημόσιο και
ακολούθως ιδιωτικοποιήθηκαν.
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ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Γεννήθηκε στην Καλαμάτα το 1932. Εισήχθη στη
ΣΝΔ ως Μηχανικός το 1950. Επελέγη το 1955
και μετεκπαιδεύτηκε ως Ναυπηγός στο Royal
Naval College Greenwich της Αγγλίας μέχρι το
1959. Επελέγη το 1964 για 6μηνη ενημέρωση
στις ΗΠΑ επί τεχνικών θεμάτων όλων των Επι-
στασιών Γενικής επισκευής Υ/Β Αμερικανικού τύ-
που, όμοιου προς τα Υ/Β ΠΟΣΕΙΔΩΝ και
ΑΜΦΙΤΡΙΤΗ. Υπηρέτησε από το 1967 στο ΓΕΝ
ως Τμηματάρχης ναυτικών κατασκευών και πή-
ρε μέρος στην κατάρτιση της πρώτης από τον
Β΄ ΠΠ συμβάσεως κατασκευής στο εξωτερικό
πολεμικών πλοίων του Π.Ν., ήτοι 4 ΤΠΚ/Β τύ-
που Combattante II και ακολούθως της παραγ-
γελίας και μετέπειτα Εποπτείας κατά την πρώ-
τη διετία της ναυπηγήσεως των 4 πρώτων Υ/Β
της επιτυχούς σειράς 209, με την οποία εφοδιά-
στηκε αρχικά το Π.Ν. και μετέπειτα περισσότε-

ρα από 20 ξένα Ναυτικά. Διετέλεσε στο ΝΚ
1971-1973 Τμηματάρχης Σχεδιάσεως και Προ-
γραμματισμού. Υπηρέτησε στη Διεύθυνση Εξο-
πλισμών ΓΕΝ (ΔΕ/ΓΕΝ) 1974-1978 ως υπεύθυνος
Πλοίων Επιφανείας και στο διάστημα αυτό διεκ-
περαίωσε επιτυχώς σε επίπεδο ΔΕ/ΓΕΝ τον
πρώτο στην Ελλάδα εκτεταμένο εκσυγχρονισμό
γνωστό ως «ΗΕΝΔΕΡ», των κυρίων οπλικών συ-
στημάτων 4 Αμερικανικής κατασκευής Α/Τ τύ-
που FRAM. Διετέλεσε Διοικητής Κ/Ε «ΚΑΝΕΛΛΟ-
ΠΟΥΛΟΣ» 1979-1980 και Τεχνικός Διευθυντής
ΝΚ το 1981. Το 1982-1983 υπηρέτησε ως Διευ-
θυντής Εξοπλισμών ΓΕΝ, υπεύθυνος για την
αποπεράτωση και παραλαβή των 2 πρώτων
Ολλανδικής κατασκευής Φ/Γ ΕΛΛΗ και ΛΗΜ-
ΝΟΣ. Το 1984-1985 διετέλεσε Γενικός Επιθεωρη-
τής Ναυτικού. Είναι Μέλος της Εταιρείας Μελέ-
της Ελληνικής Ιστορίας.
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ΑΠΟΣΤΡΑΤΕΙΕΣ

• Προήχθη στο βαθμό του Αρχιπλοιάρχου
και τέθηκε σε αποστρατεία μετά από αί-
τησή του ο Πλοίαρχος Μηχανικός Θεό-
δωρος Βράκας 

• Προήχθησαν στο βαθμό του Αντιπλοιάρ-
χου και τέθηκαν σε αυτεπάγγελτη απο-
στρατεία οι παρακάτω Πλωτάρχες (ΠΥ-
ΠΤ): Κωνσταντίνος Καρούτας, Ελευθέριος
Σελινιωτάκης, Ευστράτιος Σταματίου, Ιω-
άννης Καμπουρίδης, Ιωάννης Πατεράκης,
Ιωάννης Πλαγιαννάκος 

• Τέθηκαν σε αυτεπάγγελτη αποστρατεία
με το βαθμό που φέρουν οι παρακάτω
Πλωτάρχες (ΠΥ-ΠΤ): Ιωάννης Μπου-
ραΐμης, Μιχαήλ Παπαϊωάννου

• Τέθηκαν σε αποστρατεία με το βαθμό που
φέρουν μετά από αίτησή τους οι παρακά-
τω Υποπλοίαρχοι (ΠΥ-ΠΤ): Μιχαήλ Μα-
γκλής, Ευστράτιος Μαστορακάκης

• Τέθηκαν σε αποστρατεία με το βαθμό
που φέρουν μετά από αίτησή τους οι πα-
ρακάτω Σημαιοφόροι (ΠΥ-ΠΤ): Νικόλαος
Τρίκος, Ζώης Παπακωνσταντόπουλος,
Ιωάννης Αγγελόπουλος, Ανδρέας Ανδρου-
λάκης, Νικόλαος Κατάκης, Γεώργιος Κυρι-
τσόπουλος, Αντώνιος Σωτηρόπουλος,
Κωνσταντίνος Αϊτσίδης, Ηλίας Αντωνιά-
δης, Αλέξανδρος Στεφανίδης

• Τέθηκαν σε αποστρατεία με τον βαθμό
που φέρουν μετά από αίτησή τους οι πα-
ρακάτω Ανθυπασπιστές: Μιχαήλ Σπανι-
δάκης (ΗN/ΡΕ), Γεώργιος Νιέρρης (Η/Τ),
Παναγιώτης Γιαννάκης (Τ/Τ), Βασιλική Κα-
ραπάνου (ΝΟΣ) και τους απονεμήθηκε ο
βαθμός του Σημαιοφόρου εν αποστρα-
τεία

• Τέθηκαν σε αποστρατεία μετά από αίτη-
σή τους με το βαθμό που φέρουν οι παρα-
κάτω Ανθυπασπιστές: Γεώργιος Τσίκης
(Τ/ΛΕΒ), Διονύσιος Κοντονής (Η/Τ), Ηλίας
Φάκας (ΜΗΧ)

ΠΡΟΑΓΩΓΕΣ

• Προήχθη στο βαθμό του Αρχιπλοιάρχου ο
Πλοίαρχος Οικονομικός Στέφανος Πανάρε-
τος

• Προήχθησαν στο βαθμό του Πλοιάρχου οι
παρακάτω Αντιπλοίαρχοι: 
Μηχανικοί: Κωνσταντίνος Κοντός

Υγειονομικού/Ιατροί: Ιωάννης Τσούρας

• Προήχθησαν στο βαθμό του Αντιπλοιάρ-
χου οι  παρακάτω Πλωτάρχες: 

Μάχιμοι: Θεόδωρος Μαραγκός, Ιωάννης
Φωτέλλης 
Μηχανικοί: Αντώνιος Βαρελάς, Βασίλειος
Αθανασόπουλος, Δημήτριος Μοναχός, Ιω-
άννης Γύπαρης
Οικονομικού: Δημήτριος Λαδάς
Υγειονομικού/Ιατροί: Λουκάς Θεοχάρης,
Άννα-Μαρία Τωμαδάκη

• Προήχθησαν στο βαθμό του Πλωτάρχη οι
παρακάτω Υποπλοίαρχοι:

Μάχιμοι: Θεόδωρος Ραφαηλίδης, Κωνστα-
ντίνος Βαρουξής, Στέφανος Παπαδάτος
Μηχανικοί: Χρήστος Καλόγρηας, Βασίλειος
Νίκου, Βασίλειος Παπαλιάκος, Ιωάννης
Κλεόβουλος, Σπυρίδων Κίντζιος
Υγειονομικού/Ιατροί: Νικόλαος Βακάλης,
Ζώης Μπέχλης

• Προήχθησαν στο βαθμό του Πλωτάρχη οι
παρακάτω Υποπλοίαρχοι (ΠΥ-ΠΤ):

Στέφανος Προμπονάς, Νικόλαος Γαλάνης,
Στυλιανός Ζυγιώτης, Διονύσιος Βαλαβάνης,
Όθωνας Φραγκούλης, Θρασύβουλος Βιέν-
νας, Νικόλαος Λούμης, Αντώνιος Δήμου, Νι-
κόλαος Ρόης, Γεώργιος Μπεκιαρίδης, Δημή-
τριος Δουράτσος, Γεώργιος Βασιλακόπου-
λος, Εμμανουήλ Αθανασάκης, Κωνσταντίνος
Κοκορόσκος, Αντώνιος Παπασωτηρίου, Φώ-
τιος Καρτέρης, Ιωάννης Μαχαιρούδιας,
Εμμανουήλ Λυμπέρης, Νικήτας Καλαφατάς,
Ιωάννης Παφύλιας, Ιωάννης Βαρδάκης, Πα-
ναγιώτης Αγριανίτης, Γεώργιος Καμκέρης, Γε-
ώργιος Φιλίππου, Ανδρέας Κολύβας, Σταύ-
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ρος Μπότσης, Στέργιος Βόλταρης, Ιωάννης
Ελευθεριάνος, Στυλιανός Μπίλλιας, Νικόλαος
Κώτσος, Γεώργιος Πέππας, Χρήστος Σαπου-
νάς, Παναγιώτης Χριστοδούλου, Ιωάννης
Φαφαλιός, Γρηγόριος Χανιώτης, Σταμάτιος
Καρατζάς, Δημήτριος Παπαμιχαήλ, Εμμα-
νουήλ Τσαπέλης, Νικήτας Τζιούβελης, Πέ-
τρος Φλουτσάκος, Σαράντος Κοντός, Κων-
σταντίνος Παπαδημητρίου, Αλέξανδρος Κυ-
πραίος, Εμμανουήλ Τσιμπλάκης, Χρήστος
Πλακογιάννης, Ιωάννης Ευθυμίου, Κωνστα-
ντίνος Πελώνης, Νικόλαος Μπέζας, Γεώργιος
Μακρυγιάννης, Γεώργιος Παπαδάκης, Δημή-
τριος Κοσκινάς, Νικόλαος Κούμενος, Πανα-
γιώτης Σιδεράτος, Ιωάννης Δανακόπουλος,
Νικόλαος Πολυχρονάκης, Μαρίνος Νικολα-
κόπουλος, Νικόλαος Κεμεντζετζίδης

• Προήχθη στο βαθμό του Υποπλοιάρχου ο
Ανθυποπλοίαρχος Ειδικής Μονιμότητας
Χ/Ε Μανούσος Τραχαλάκης

• Προήχθη στο βαθμό του Ανθυποπλοιάρ-
χου ο Σημαιοφόρος Ειδικής Μονιμότητας
Χ/Ε Πολυχρόνης Ψάλτης

• Προήχθησαν στο βαθμό του Ανθυποπλοι-
άρχου οι παρακάτω Σημαιοφόροι Οικονο-
μικού: Νικολέτα Ελευθεριάδου, Ιωάννα Σμα-
ραΐδο, Αικατερίνη Αντωνοπούλου, Γεώργιος
Κολιγιάννης, Ηλίας Μπορτζάρης, Ιωάννης
Μαυρογιάννης, Χαραλαμπία Ναλπαντίδου,
Χρήστος Καμπάς, Απόστολος Μπάϊμπος,
Λευκοθέα Γκιούσα, Γεώργιος Μπρατσιάκος,
Δημήτριος Ντάλης, Ηλίας Αναστασόπου-
λος, Δημήτριος Βούλγαρης, Αντώνιος Δημό-
πουλος, Γεώργιος Παναγιωταράς

• Προήχθησαν στο βαθμό του Ανθυποπλοι-
άρχου οι παρακάτω Σημαιοφόροι (ΠΥ-
ΠΤ): Κωνσταντίνος Καράβολας, Βασίλειος
Πρέπης, Κωνσταντίνος Δεσποτίδης, Γεώρ-
γιος Έξαρχος, Παναγιώτης Μόσχος, Κων-
σταντίνος Σπανογιάννης, Σπυρίδων Καπο-
δίστριας, Ανδρέας Δαμιανός, Ευάγγελος
Ψύλλας, Ευάγγελος Γιαννακός, Αντώνιος
Χαντουμάκης, Κωνσταντίνος Κήρυκος, Βα-
σίλειος Πρέκας, Ευάγγελος Γκέλης, Πανα-
γιώτης Καλαθάκης, Θεόδωρος Κωστέας,
Κωνσταντίνος Σούλης, Χρήστος Αγγελής,

Στυλιανός Ροδουσάκης, Ιωάννης Σαλαγιάν-
νης, Νικόλαος Μαυροβουνιώτης, Ιωάννης
Δασκαλάκης, Μιχαήλ Τζωρτζάκης, Αδαμά-
ντιος Ανδρικόπουλος, Σάββας Κακαβού-
λιας, Βασίλειος Μωραϊτης, Θάνος Πέτκος,
Παναγιώτης Δροσόπουλος, Επαμεινώνδας
Ευαγγελίου, Στυλιανός Τσότρας, Βασίλειος
Μιχαηλίδης, Γεώργιος Χατζηαϊβάζης, Δημή-
τριος Καρλαύτης, Δημήτριος Αναπλιώτης,
Άγγελος Χρονόπουλος, Σπυρίδων Βλανταρί-
δης, Παναγιώτης Μπεκιάρης, Κωνσταντί-
νος Μουραμπετζής, Βασίλειος Κρανίτης, Γε-
ώργιος Καρασαρίδης, Γεώργιος Μυκονιά-
της, Ελευθέριος Μαρικάκης, Αναστάσιος
Μητσέας, Φώτιος Καρβούνης, Ευάγγελος
Μπόμπολας, Γεώργιος Βαστής, Σταύρος
Φρούντζας, Χρήστος Μυλωνόπουλος, Φί-
λιππος Αραβανής, Βασίλειος Τσιάκαλος,
Παναγιώτης Καλαϊτζάκης, Παναγιώτης
Τραγουλιάς, Παύλος Παπαδάκης, Γεώργιος
Κουμιανός, Παναγιώτης Κόλλιας, Μιχαήλ
Μπακογιάννης, Αθανάσιος Ζιώγας, Χαρίλα-
ος Παπακωνσταντίνου, Μιχαήλ Νικο-
λαΐδης, Κωνσταντίνος Φλωράτος, Μιχαήλ
Παπακυριακού, Αντώνιος Ξυδούς, Ιωάννης
Πολυζώνης, Χαράλαμπος Χρυσανθόπου-
λος, Γεώργιος Κτιστάκης, Σπυρίδων Μου-
μούρης, Κομνηνός Κοτσιλίτης, Ανδρέας
Μπουλούμπασης, Δημήτριος Κοζάκης, Σω-
τήριος Οικονόμου, Γεώργιος Μεταξάς, Νι-
κόλαος Πολυχρονάκης, Νικόλαος Ψαραδέλ-
λης, Φώτιος Κατσαντάς, Δημήτριος Καλα-
ντζής, Ιωάννης Τούτσης, Εμμανουήλ Γλυ-
νός, Ιωάννης Μακρυγιάννης, Ευάγγελος
Πενθερουδάκης, Ιωάννης Αμπελιώτης, Δη-
μήτριος Βορίδης, Κωνσταντίνος Χαραλα-
μπόπουλος, Θεόδωρος Αρβανίτης, Ελευθέ-
ριος Πουλής, Σωκράτης Παπαμιχαήλ, Πα-
ναγιώτης Μιχελής, Σταύρος Σιμιτζόγλου,
Ηλίας Παπανικολάου, Κωνσταντίνος Πέπ-
πας, Πέτρος Πανάγος, Γεώργιος Λαμπρά-
κης, Ιωάννης Χαλιμούρδας, Κωνσταντίνος
Αγγελόπουλος, Ελευθέριος Ιωαννίδης, Βασί-
λειος Μυγιάκης, Δημήτριος Μένεγας, Νικό-
λαος Παρασύρης, Παναγιώτης Γαμβρού-
δης, Σπυρίδων Πουλημένος, Παναγιώτης
Ζαφειρίου, Ιωάννης Μπρούσκος, Αθανά-

TEUXOS_566_ok_TELIKO  19-06-09  12:12  Page 129



130 Nαυτική Eπιθεώρηση Tεύχος 566-Tόμος 168

σιος Ζαχαρής, Ευστράτιος Καραπαναγιώ-
της, Δημήτριος Λουκάτος, Αναστάσιος Λυ-
μπέρης, Γεώργιος Ράτσικας, Ιωάννης Παρα-
μυθάς, Παναγιώτης Τσιλιγιάννης, Νικόλαος
Κρεούζης, Ηλίας Κολβέρης, Ευστράτιος Πα-
ντελίδης, Ανδρέας Τσακέτας, Δημήτριος Κα-
λογήρου, Παντελής Αμπατζής, Διονύσιος
Γιαννικάκης, Ιωάννης Λυδάκης, Βασίλειος
Θηβαίος , Ευάγγελος Τσιάμαλος, Χρήστος
Κασαπίδης, Σπυρίδων Νικολακάκης, Ευάγ-
γελος Λεσιώτης, Γεώργιος Χριστόπουλος,
Θεόδωρος Παχής, Σωτήριος Καρδαμπίκης,
Ιωάννης Βαμβακάς, Γεώργιος Περδικούρης,
Ευάγγελος Μπούλακας, Παναγιώτης Διανυ-
σόπουλος, Δημήτριος Μαγγανάς, Ευστρά-
τιος Στυλιανάκης, Γεώργιος Μολές, Εμμα-
νουήλ Ζαρίφης, Δημήτριος Ζώρζος, Ιωάν-
νης Δημομάρκος, Παναγιώτης Σαμπάνης,
Αθανάσιος Κοτίνης, Κωνσταντίνος Τεκτονί-
δης, Κωνσταντίνος Κλαμπώνης, Φώτιος
Αθανασόπουλος, Δημοσθένης Γεωργιάδης,
Γεώργιος Βαρβέρης, Διονύσιος Παλαδινός,
Δημήτριος Χοϊδάς, Ευστράτιος Κούσκος, Γε-
ώργιος Ζηρογιαννόπουλος, Νικόλαος Γαρ-
γουλάκης, Βασίλειος Σκρεπετός, Ιωάννης
Τσιλιγιάννης, Γεώργιος Κουϊρουξής, Σπυρί-
δων Παπαγεωργίου, Ιωάννης Σαββάκης,
Ιωάννης Κολιτζαρίδης, Σπυρίδων Καλάκος,
Ευάγγελος Κονσολάκης, Αντώνιος Φωλε-
ρός, Νικόλαος Βιρβίλης, Ιωάννης Λάσκου-
λας, Δημήτριος Σουλβατζής, Στέφανος
Μπίκας, Βασίλειος Αϋδής, Αλέξανδρος Μι-
χελακάκης, Δημήτριος Πέτκος, Γεώργιος Νί-
κας, Δημήτριος Χαράτσεβ, Ιωάννης Σιγά-
λας, Θεόδωρος Μαλλιωτάκης, Δημήτριος
Αλαμάγκος, Χρήστος Μερικάκης, Αλέξαν-
δρος Σταγκουράκης, Νικόλαος Κελαϊδής,
Επαμεινώνδας Παπαϊωάννου, Βασίλειος
Σταχός, Ιωάννης Ντοβάκος, Ιωάννης Βιδά-
λης, Γεώργιος Κυρόπουλος, Παύλος Μπρα-
ουδάκης, Σταμάτιος Λαμπρινάκος, Ιωάννης
Κάραλης, Στυλιανός Παπαδάκης, Αναστά-
σιος Τσαπέλης, Γεώργιος Κασφίκης, Νικό-
λαος Τσέλιος, Αναστάσιος Πάνου, Κωνστα-
ντίνος Αρτέμης, Προκόπιος Μερκούρης,
Κωνσταντίνος Κώνστας, Γεώργιος Νικολα-
κάκης, Γεώργιος Ζωχιός, Ιωάννης Σηφάκης,

Παναγιώτης Μπήτρος, Ιωάννης Γερογιάν-
νης, Ορέστης Βεντούρας, Γρηγόριος Δράλ-
λος, Ιωάννης Μαραγκός, Βασίλειος Κροκί-
δας, Αργύριος Κοτσιλιέρης, Ιωάννης Περδι-
κούρης, Χαράλαμπος Τσιάνης, Παναγιώτης
Ρουμελιώτης, Ιωάννης Γαβριήλ, Δημήτριος
Δεμερτζής, Απόστολος Αλβανός, Κωνστα-
ντίνος Περδετζόγλου, Ευάγγελος Νάννος,
Κωνσταντίνος Τζινιέρης, Γεώργιος Βασιλεί-
ου, Αντώνιος Αλεξόπουλος, Δημήτριος
Σταυρουλάκης, Ιωάννης Πετράκης, Τρύ-
φων Γκιόκας, Κωνσταντίνος Πετρίδης, Κων-
σταντίνος Κωστόπουλος, Αθανάσιος Καλα-
ντζής, Γεώργιος Σεργεντάνης, Χαρίλαος
Μαγκιώρης, Αθανάσιος Τσοπανίδης, Ευάγ-
γελος Μπέκας, Δημήτριος Κοτσέλης, Ανα-
στάσιος Περιστεράς, Αργύριος Καλαγάνης,
Εδουάρδος Σάκοβιτς, Γεώργιος Γαλάτης,
Αλέξιος Τεκτονίδης, Γεώργιος Μάντζιος, Βα-
σίλειος Μπέλμπας, Νεκτάριος Τσοντάκης,
Φώτιος Μαρκόπουλος, Βασίλειος Μητρο-
γιάννης, Ιωάννης Ρασάνης, Διονύσιος Κιούρ-
κας, Ηλίας Κατσαρδής, Κωνσταντίνος Ρα-
ζακιάς, Δαυϊδ Μεφτάχ, Γεράσιμος Πέτσας,
Θεόδωρος Κρυάδας, Γεώργιος Παπαδάτος,
Νικόλαος Βουδούρης, Κωνσταντίνος Δημα-
κόπουλος, Νικόλαος Κουτσούμπος, Στυλια-
νός Πολυχρονιάδης, Κωνσταντίνος Παπανι-
κολάου, Γεώργιος Κορδώσης, Νικόλαος
Σαρρής, Δημήτριος Δρυγούτης, Ιωάννης
Γιάννος, Ιωάννης Γεωργόπουλος, Μιχαήλ
Δουμένης, Παναγιώτης Μπισιώτης, Ευάγ-
γελος Ρέτζιος, Παναγιώτης Συνοδιάς, Νικό-
λαος Νομικός, Νικόλαος Βερυκοκίδης, Βασί-
λειος Παρασκευόπουλος, Δήμος Δήμητσας-
Δημόπουλος, Αθανάσιος Πάλλας, Χρήστος
Βουνός, Δημήτριος Παπαδάκης, Δημήτριος
Σάντος, Αλέξανδρος Πέτρου, Αντώνιος Ντέ-
λης, Αθανάσιος Πάντος, Επαμεινώνδας Σιά-
χος, Ευάγγελος Τραϊανός, Αθανάσιος Νικο-
λόπουλος, Φώτιος Καπινιάρης, Κωνσταντί-
νος Σούλιας, Ιωάννης Ηλιόπουλος, Γεώρ-
γιος Ζελένιτσας, Γεώργιος Τσέλιος, Φίλιπ-
πος Γιαννόπουλος, Γεώργιος Ραγκούσης,
Ιωάννης Κουκάρας, Ιωάννης Χαντζαρίδης,
Ιωάννης Χαλκιαδάκης, Ιγνάτιος Μαρίνος,
Κωνσταντίνος Δορλής, Ευάγγελος Ράμμος,

TEUXOS_566_ok_TELIKO  19-06-09  12:12  Page 130



Tεύχος 566-Tόμος 168 Nαυτική Eπιθεώρηση   131

Γεώργιος Ψυχογιός, Ανδρέας Γεωργακόπου-
λος, Παναγιώτης Μιχαήλος, Σάββας Φιλιπ-
πάκης, Κωνσταντίνος Καφίρης, Βασίλειος
Μαρκόπουλος, Γεώργιος Παπακωνσταντί-
νου, Κωνσταντίνος Παπαγιαννάκης, Κων-
σταντίνος Γεωργιάδης, Αθανάσιος Βογια-
τζής, Νικόλαος Κολλιόπουλος, Γεώργιος
Ψουρογιάννης, Γεώργιος Παρακατσελάκης,
Αριστείδης Παπαθανασίου, Μιχαήλ Τσακ-
μάκας, Νικόλαος Ντουρουντάκης, Εμμανου-
ήλ Καραντίνης, Ιωάννης Νταντιδάκης, Γε-
ώργιος Βατίστας, Ξενοφών Δαουκάκης,
Μάρκος Παπαδόπουλος, Ευάγγελος Κεντι-
στός, Αναστάσιος Παύλου 

• Προήχθησαν στο βαθμό του Σημαιοφό-
ρου οι παρακάτω Ανθυπασπιστές Ειδικο-
τήτων-Τεχνών: Χαράλαμπος Καρύδης,
Ανδρέας Ρουσσάκης, Παναγιώτης Παντα-
ζής, Γεώργιος Κόλλιας, Βασίλειος Δακτυ-
λάς, Σπυρίδων Καραντζάς, Θεοφάνης
Μαυρογιώργης, Αθανάσιος Παπουτσής,
Γεράσιμος Τζωρτζάτος, Δημήτριος Φακιό-
λας, Αλέξανδρος Κουκούλας, Μιχαήλ Μαυ-
ρούδης, Θεόδωρος Φιλιόπουλος, Κυριάκος
Σκόρδος, Στυλιανός Σάμπος, Ιωάννης
Αντωνακόπουλος, Βασίλειος Γεωργιάδης,
Δημήτριος Χριστοφίλης, Γεώργιος Καλόξυ-
λος, Γιαννούλης Μανσόλης, Παύλος Για-
κουμινάκης, Κωνσταντίνος Κωστόπουλος,
Χαράλαμπος Τομάρας, Ιωάννης Φύκας, Νι-
κόλαος Τσίτσος, Κωνσταντίνος Παπανα-
στάσης, Γεώργιος Στρογγυλούδης, Πανα-
γιώτης Κουρουμίδης, Θεόδωρος Μυλωνάς,
Νικόλαος Χατζημανώλης, Βασίλειος Κου-
κουλέτσος, Χρήστος Τσίτσος, Λουκάς Κου-
τσόπουλος, Αντώνιος Μυστικός, Σωτήριος
Τσαβάρας, Βασίλειος Μαγκαφάς, Νικόλα-
ος Δημοβασίλης, Παναγιώτης Ζαχαρόπου-
λος, Κωνσταντίνος Πετράκης, Γεώργιος
Όντριας, Γεώργιος Μπετσίστας, Ιωάννης
Μαρούδης, Μιχαήλ Νεαμονίτης, Εμμανου-
ήλ Μαραγκάκης, Κωνσταντίνος Λεσιώτης,
Θεοδόσιος Προκόπης, Διονύσιος Κασσά-
ρας, Δημήτριος Φράγκος, Δαμιανός Γεωρ-
γιάκος, Γεώργιος Καραβής, Παναγιώτης
Δήμογλης, Κωνσταντίνος Σιακάς, Βασίλει-
ος Μορτάκης, Δημήτριος Γεωργίου, Νικό-

λαος Μουσουράκης, Λεωνίδας Δουβάρας,
Σταύρος Μιχαήλ, Γεώργιος Λακωνίτης,
Σπυρίδων Τρύφων, Νικόλαος Ανδρόγλου,
Δημήτριος Γερονίκος, Δημήτριος Μησιά-
ρης, Χρήστος Τόλιζας, Γεώργιος Δημητριά-
δης, Βασίλειος Φρυσίρας, Βασίλειος Κοντο-
ές, Σπυρίδων Προγουλάκης, Σωτήριος
Αντωνόπουλος, Κυριάκος Τούντας, Πανα-
γιώτης Ιωαννίδης, Δημήτριος Βλαχογιάν-
νης, Αθανάσιος Παλουκάκος, Θεόδωρος
Αντωνάκος, Χρήστος Ζάχος, Αθανάσιος
Κοντογιάννης, Στυλιανός Μιχάλαρος,
Ευάγγελος Κουτσόκερας, Γεώργιος Δίκα-
ρος, Διονύσιος Ντόζης, Αλέξανδρος Στα-
μόπουλος, Ζώης Ραζόπουλος, Νικόλαος
Γιανναράκος, Διονύσιος Μανδηλάρης, Μι-
χαήλ Κουκουτσάκης, Ανδρέας Μπογιόπου-
λος, Παναγιώτης Ανδρεαδέλλης, Σπυρίδων
Λαβράνος, Ιωάννης Σερίμης, Ιωάννης Καρ-
βέλλης, Αναστάσιος Γκουλής, Ιωάννης
Μαργαρίτης, Κωνσταντίνος Κριμιζάς,
Άγγελος Παπαϊσιδώρου, Αναστάσιος Βα-
δάσης, Διονύσιος Αρβανιτάκης, Αντώνιος
Φασόλης, Ευάγγελος Τρακάδας, Ανδρέας
Αναστασόπουλος, Βασίλειος Κατσαμπής,
Χρήστος Ραπακούλιας, Αθανάσιος Μπού-
τσης, Γεώργιος Κωστόπουλος, Ιωάννης
Αλιφέρης, Μιχαήλ Φραγκιαδουλάκης, Νι-
κόλαος Γρυπαίος, Ελευθέριος Φωτεινός,
Διομήδης Κουρέλιας, Ιωάννης Αργίτης, Ευ-
θύμιος Καρυώτης, Ιωάννης Κατσίκης, Ιω-
άννης Σκορδίλης, Παναγιώτης Λυμπέρης,
Γεώργιος Μουζάκης, Ιωάννης Παπαδής,
Εμμανουήλ Σκλαβάκης, Γρηγόριος Σολδά-
τος, Μάριος Μιχαλόπουλος, Σωκράτης
Κουζέλης, Αθανάσιος Ιωαννόπουλος, Νικό-
λαος Σισκαμάνης, Δημήτριος Νομικός, Πα-
ναγιώτης Γεραγωτέλης, Χρήστος Σταυρου-
λιδάκης, Ιωάννης Λούσης, Κωνσταντίνος
Παπαδόπουλος 

• Προήχθησαν στο βαθμό της Σημαιοφόρου
οι παρακάτω Ανθυπασπίστριες Ειδικοτή-
των: Βαλεντία Κατωπόδη, Αθηνά Παπαδή-
μα, Αγγελίνα Πασχαλίδη, Ζαχαρένια Τερζά-
κη, Λαμπρινή Τσέλιου, Αρετή Πιερρακάκη,
Γεωργία Μπογδάνου, Παρασκευή Μάγκου,
Αγγελική Γκάτζιου, Ελισάβετ Καρδάμη, Πα-
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ναγιώτα Λώλου, Σοφία Μαλαφέστα, Μα-
ρία Ραφαηλίδου, Ιωάννα Παναγιώτου, Χρυ-
σάνθη Σαχακιάν, Μαρία Προβατά, Αθανα-
σία Λιβανού, Βασιλική Γερακιανάκη, Μαρία
Γαλάνη, Παρασκευή Κατσιμίχα, Βερονίκη
Ξανθάκη, Σταυρούκα Κοντομίχαλου, Ελισά-
βετ Χαρίση, Παναγιώτα Ανδρικοπούλου,
Ουρανία Καρέλου, Κυριακή Αγιασοφίτου,
Ευγενία Αδαμοπούλου, Βασιλεία Δανελά-
του, Μαριγώ Λιαρομάτη, Στέλλα-Ρεγγίνα
Περσάνη, Ελένη Κουρούνη, Παναγιώτα
Κουτσούκου, Παναγιώτα Γάτσιου, Πετρού-
λα Ζαχαριάδου, Αθανασία Μπασλή, Τατια-
νή Κοτσιμπού, Αικατερίνη Δρεμέτσικα, Ει-
ρήνη Ιωάννου, Γιαννούλα Αραχωβίτη, Ευγε-
νία Σοφιανού, Αγγελική Λέπουρα, Μαρία
Μπουραζάνη, Ευτυχία Βουρδάνου, Πανα-
γιώτα Μάλλιαρη, Κωνσταντίνα Κανέλλου,
Μαρία Καλογεροπούλου, Γεωργία Δημο-
πούλου, Σταυρούλα Σκιαδά, Βασιλική Κο-
λοκυθά, Μαρία Χριστοπούλου, Μαρία Κα-
πόλα, Ευαγγελία Λυκούση, Ευμορφία Σα-
ραβανή, Αικατερίνη Λαμπράκη, Παναγιώ-
τα Κοτρώτσιου, Σταματία Κορκοβίλη, Ζα-
χαρούλα Σύλλα, Αλεξάνδρα Καρανάσου,
Φωτεινή Κωνσταντινίδου, Ευδοξία Αντω-
νιάδη, Αικατερίνη Ζαραβέλα, Ειρήνη Θεο-
δωροπούλου, Βικτωρία Ξένου, Αναστασία
Πανολιάσκου, Αργυρώ Παπαπάνου, Ελένη
Πορίκου, Σταυρούλα Χιλιάρχου, Ανδριανή
Διαμαντή, Ελένη Παπαδάκη, Βασιλική Κρί-
νη, Σταυρούλα Κούτση, Νικολέττα Βλάχου,
Άννα-Μαρία Σακούλεβα, Μαρία Τζανιδάκη,
Ελένη Γιαλίρη, Ευσταθία Κόκκαλη, Γαρυ-
φαλλιά Τσόπα, Θέκλα Καλογεράτου, Ευτυ-
χία Ροδίτη, Έλλη Φραγκούλη, Γιαννούλα
Φούντα, Βασιλική Γεωργίου, Δήμητρα Σιλ-
βεστριάδου, Χριστίνα Σύλλα, Γεωργία Απο-
στολοπούλου, Ουρανία Γιαννακοπούλου,
Ευαγγελία Ντάτσικα, Ζωή Μαξιλάρη, Ελένη
Κανελλάκη, Μαρία Αθανασακοπούλου,
Μαριάννα Παντελιάδου, Σωτηρία Χαραλα-
μποπούλου, Ελένη Σκάνδαλη, Χριστίνα Κω-
τσοπούλου, Μαρία Βερούχη, Όλγα Κατσέ-
νου, Ελισάβετ Τσόκα, Μαρία Πασσαρά,
Αντιγόνη Καντιώτου, Βασιλική Μπάρζου,
Μοσχούλα Παπούλα, Δήμητρα Τόμπρα,
Μαρία Λαντζουράκη, Ισμήνη Τσάκωνα, Ιω-

άννα Ρίζου, Ευφροσύνη Δραγασάκη, Δήμη-
τρα Οικονόμου, Σωτηρία Λυμπεροπούλου,
Αναστασία Τεγά, Παναγιωτούλα Αθανασο-
πούλου, Ελένη Αντωνοπούλου, Μαρία
Μπαρλή, Δέσποινα Ψαρουδάκη, Μαρία
Καλογερή, Πόπη Γιουβαννάκη, Κλεονίκη
Μαυρογιαννάκη, Μαρία Μαρίνου, Βασιλική
Σπανού, Αφροδίτη Βιλλιώτη, Βασιλική Σα-
ραντοπούλου, Μαρία Αστράκου, Ιωάννα
Λαδοπούλου, Αντωνία Ανδρεάδου, Μαρία
Φωτεινάκη, Ειρήνη Τζανακάκη, Νίκη Χαλκο-
πούλου, Αικατερίνη Κυριάκη, Αθηνά Μού-
ζη, Μαρία Κοντοπούλου, Δήμητρα Κων-
σταντοπούλου, Στέλλα Φοιφά, Βασιλική
Αναγνωστοπούλου, Αικατερινη Πετρουλά-
κη, Διονυσία Μάλλιαρη, Βασιλική Μαλαν-
δράκη, Γεωργία Σταύρου, Αναστασία Τζα-
βάρα, Ευριδίκη Κουφογιαννάκη, Σοφία
Ζουνίδου, Κωνσταντίνα Ζωγράφου, Ελένη
Σακελλίου, Ευαγελλία Χαχαμίδου, Δωροθέα
Βασιλογιώργη, Ιωάννα Μπομπού, Κωνστα-
ντίνα Ασημακοπούλου, Αγγελική Σαμπα-
νιώτη, Δέσποινα Κατσογριδάκη, Γεωργία
Παναγιωτοπούλου, Ιωάννα Γιαννακοπού-
λου, Ευδοκία Γραμμένου, Ευπραξία Πασχα-
λίδη, Άννα Γιαλλέλη, Γεωργία Γεωργίου, Ει-
ρήνη Μπαμπασανίδη, Ιωάννα Αντωνίου 

ΟΝΟΜΑΣΙΕΣ

• Κατατάσονται στο Πολεμικό Ναυτικό με
το βαθμό του Σημαιοφόρου και εντάσσο-
νται στην κατάσταση Ειδικής Μονιμότη-
τας ως Χειριστές Ελικοπτέρων οι παρακά-
τω: Νικόλαος Αντωνόπουλος, Βασίλειος
Καμτσής, Ιωάννης Ζαχαράκης

• Ονομάζονται Μόνιμοι Σημαιοφόροι και
κατατάσονται στο Πολεμικό Nαυτικό οι
παρακάτω μαθητές που αποφοίτησαν
ευδόκιμα από τη ΣΣΑΣ: 

Οικονομικού: Ιωάννης Πετκίδης, Ξανθούλα
Παπακούλα, Ευάγγελος Αραμπατζιδάκης,
Ροδούλα Γκιόκα, Χρήστος Βάσσος, Ιωάννης
Κοντογιάννης 
Υγιειονομικού/Ιατροί: Βασίλειος-Στέφανος
Καλλές, Φώτιος Παπαγεωργίου, Μιχαήλ
Ιωακειμίδης, Αθανάσιος Καλογερόπουλος,
Ορέστης Καββάδας 
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Nαύαρχος ε.α.
Γεώργιος Θεοδωρουλάκης Π.Ν.
Επίτιμος Αρχηγός ΓΕΝ

Απεβίωσε την 23η Σεπτεμβρίου 2008.
Γεννήθηκε το 1945 στο Ρέθυμνο Κρήτης. 
Το 1963 κατετάγη στη ΣΝΔ ως Δόκιμος Ση-

μαιοφόρος, το 1967 ονομάσθηκε Σημαιοφό-
ρος Μάχιμος, το 1970 προήχθη σε Ανθυπο-
πλοίαρχο, το 1974 σε Υποπλοίαρχο, το 1979
σε Πλωτάρχη, το 1983 σε Αντιπλοίαρχο, το
1990 σε Πλοίαρχο, το 1994 σε Αρχιπλοίαρχο,
το 1997 σε Υποναύαρχο, το 1999 σε Αντιναύ-
αρχο, και το 2002 αποστρατεύτηκε μετά από
αίτησή του ως Ναύαρχος ε.α. και παράλληλα
του απονεμήθηκε ο τίτλος του Επίτιμου
Αρχηγού ΓΕΝ.

Στις 09.09.1993, του εκφράστηκε η ικανο-
ποίηση του Αρχηγού ΓΕΝ, για την εποπτεία
και τη διεύθυνση του εκσυγχρονισμού και της
επισκευής του Υ/Β ΤΡΙΤΩΝ κατά τρόπο υπο-
δειγματικό, συνάμα δε επειδή υπήρξε πολύτι-
μος και αποτελεσματικός εισηγητής του ΓΕΝ
στην αντιμετώπιση σοβαρών θεμάτων και συ-
νέβαλε ουσιαστικά εις το επιτυχές πέρας του
προγράμματος και την εξασφάλιση των συμ-
φερόντων του Ναυτικού (Διοικητής Ναυτικού
Κλιμακίου Κιέλου).

Είχε τιμηθεί με τις εξής Ηθικές Αμοιβές:
ΠΑΡΑΣΗΜΑ: Χρυσός Σταυρός του Τάγμα-

τος της Τιμής, Ταξιάρχης του Τάγματος του
Φοίνικος, Ταξιάρχης του Τάγματος της Τιμής,
Ανώτερος Ταξιάρχης του Τάγματος του Φοί-
νικος, Ανώτερος Ταξιάρχης του Τάγματος της
Τιμής.

ΜΕΤΑΛΛΙΑ: Στρατιωτικής Αξίας Β΄, και Α΄,
τάξεως.

ΔΙΑΜΝΗΜΟΝΕΥΣΕΙΣ: Ευδοκίμου Διοικήσε-
ως Γ΄, και Α΄, τάξεως, Υπηρεσιών Αξιωματι-
κού Β΄, τάξεως, Αξίας και Τιμής, Ηγεσίας Σχη-
ματισμού Μεγάλης Μονάδος Α΄, τάξεως,
Αστέρας Αξίας και Τιμής.

Αρχιπλοίαρχος (Ο) ε.α.
Νικόλαος Καρακίτσος Π.Ν.

Απεβίωσε την 22α Νοεμβρίου 2008.
Γεννήθηκε το 1923 στην Καβάλα. Το 1947

κατετάγη στη ΣΝΔ ως Δόκιμος Σημαιοφόρος
Οικονομικός, το 1948 ονομάσθηκε Σημαιοφό-
ρος Οικονομικός, το 1950 προήχθη σε Ανθυ-
ποπλοίαρχο, το 1954 σε Υποπλοίαρχο, το
1959 σε Πλωτάρχη, το 1963 σε Αντιπλοίαρχο,
το 1967 σε Πλοίαρχο, το 1974 αποστρατεύ-
τηκε με αίτηση του ως Πλοίαρχος ε.α., το
1976 ανακλήθηκε η αποστρατεία του δεδομέ-
νου ότι το Ειδικό Συμβούλιο Κρίσης αποφάν-
θηκε ότι αυτή ήταν αποτέλεσμα της αντίθε-
σής του προς το δικτατορικό καθεστώς της
περιόδου 1967 – 1974 και επαναφέρθηκε στη
μόνιμη υπηρεσία ως μηδέποτε αποστρατευ-
θείς και το ίδιο έτος προήχθη σε Αρχιπλοίαρ-
χο και αποστρατεύθηκε με αίτησή του με τον
ίδιο βαθμό.

Είχε τιμηθεί με τις εξής Ηθικές Αμοιβές:
ΠΑΡΑΣΗΜΑ: Αργυρός Σταυρός του Τάγμα-

τος του Φοίνικος, Χρυσός Σταυρός του Τάγ-
ματος του Φοίνικος, Χρυσός Σταυρός του
Τάγματος του Γεωργίου, Ταξιάρχης του Τάγ-
ματος του Φοίνικος.

ΜΕΤΑΛΛΙΑ: Στρατιωτικής Αξίας Δ΄, και Γ΄,
τάξεως.

Αρχιπλοίαρχος (Ο) ε.α.
Βασίλειος Κονιδάρης Π.Ν.

Απεβίωσε την 2αν Οκτωβρίου 2008.
Γεννήθηκε το 1932 στο Βαθύ Μεγανησίου

Λευκάδος. Το 1955 κατετάγη στη ΣΝΔ ως Δό-
κιμος Σημαιοφόρος Οικονομικός, το 1956 ονο-
μάσθηκε Σημαιοφόρος Οικονομικός, το 1958
προήχθη σε Ανθυποπλοίαρχο, το 1965 σε
Υποπλοίαρχο, το 1969 σε Πλωτάρχη, το 1975
σε Αντιπλοίαρχο, το 1982 σε Πλοίαρχο, το
1983 σε Αρχιπλοίαρχο και τον ίδιο χρόνο τέ-
θηκε σε αυτεπάγγελτη αποστρατεία με τον
ίδιο βαθμό.

ΑΥΤΟΙ ΠΟΥ ΕΦΥΓΑΝ
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Είχε τιμηθεί με τις εξής Ηθικές Αμοιβές:
ΠΑΡΑΣΗΜΑ: Αργυρός Σταυρός του Τάγμα-

τος του Γεωργίου Α΄, Χρυσός Σταυρός του
Τάγματος του Φοίνικος, Ταξιάρχης του Τάγ-
ματος της Τιμής.

ΜΕΤΑΛΛΙΑ: Στρατιωτικής Αξίας Δ΄, και Β΄,
τάξεως.

Αρχιπλοίαρχος (Ο) ε.α.
Στέργιος Παλάσκας Π.Ν.

Απεβίωσε την 11η Οκτωβρίου 2008.
Γεννήθηκε το 1930 στη Σπερχειάδα Φθιώ-

τιδος. Το 1953 κατετάγη στη ΣΝΔ ως Δόκιμος
Σημαιοφόρος, το 1955 ονομάσθηκε Σημαιο-
φόρος Οικονομικός, το 1956 προήχθη σε
Ανθυποπλοίαρχο, το 1960 σε Υποπλοίαρχο,
το 1966 σε Πλωτάρχη, το 1969 σε Αντιπλοί-
αρχο, το 1977 σε Πλοίαρχο, το 1981 σε Αρχι-
πλοίαρχο και τον ίδιο χρόνο τέθηκε σε απο-
στρατεία.

Είχε τιμηθεί με τις εξής Ηθικές Αμοιβές:
ΠΑΡΑΣΗΜΑ: Χρυσός Σταυρός του Τάγμα-

τος του Φοίνικος, Χρυσός Σταυρός του Τάγ-
ματος του Γεωργίου, Ταξιάρχης του Τάγμα-
τος του Φοίνικος.

ΜΕΤΑΛΛΙΑ: Στρατιωτικής Αξίας Δ΄, και Γ΄,
τάξεως.

Αρχιπλοίαρχος (Ο) ε.α.
Δημήτριος Κολέτσος Π.Ν.

Απεβίωσε την 16η Οκτωβρίου 2008.
Γεννήθηκε το 1931 στο Αλιβέρι Καρυστίας

Ευβοίας. Το 1953 κατετάγη στη ΣΝΔ ως Δόκι-
μος Σημαιοφόρος Οικονομικός, το 1955 ονομά-
σθηκε Σημαιοφόρος Οικονομικός, το 1956
προήχθη σε Ανθυποπλοίαρχο, το 1960 σε Υπο-
πλοίαρχο, το 1966 σε Πλωτάρχη, το 1972 σε
Αντιπλοίαρχο, το 1978 σε Πλοίαρχο, το 1983 σε
Αρχιπλοίαρχο, τον ίδιο χρόνο τέθηκε σε αυτε-
πάγγελτη αποστρατεία, και ανακλήθηκε στην
ενέργεια από τον Μάϊο 1983 έως το 1985.

Είχε τιμηθεί με τις εξής Ηθικές Αμοιβές:
ΠΑΡΑΣΗΜΑ: Χρυσός Σταυρός του Τάγμα-

τος του Φοίνικος, Χρυσός Σταυρός του Τάγ-
ματος του Γεωργίου, Ταξιάρχης του Τάγμα-
τος του Φοίνικος, Ταξιάρχης του Τάγματος
της Τιμής.

ΜΕΤΑΛΛΙΑ: Στρατιωτικής Αξίας Δ΄, Γ΄, και
Β΄, τάξεως.

Πλωτάρχης (ΠΥ - ΜΗΧ) ε.α.
Ιωάννης Κωστόπουλος Π.Ν.
Πολεμικής Διαθεσιμότητας

Απεβίωσε την 5η Νοεμβρίου 2008.
Γεννήθηκε το 1915 στην Αθήνα. Το 1932

κατετάγη στην Α΄, τάξη της Σχολής Μηχανι-
κών Υπαξιωματικών, το 1937 προήχθη σε
Υποκελευστή Β΄, το 1940 σε Υποκελευστή Α΄,
το 1943 σε Κελευστή, το 1944 σε Αρχικελευ-
στή, το 1947 τέθηκε σε κατάσταση Πολεμικής
Διαθεσιμότητας λόγω κακουχιών πολέμου, το
1952 σε Σημαιοφόρο, το 1955 σε Ανθυπο-
πλοίαρχο, το1959 σε Υποπλοίαρχο, το 1964
σε Πλωτάρχη. Το 1943 κατήλθε στη Μέση
Ανατολή.

Είχε τιμηθεί με τις εξής Ηθικές Αμοιβές:
ΜΕΤΑΛΛΙΑ: Ελληνο-Ιταλικού-Γερμανικού

Πολέμου 1940-1941, 1941-1945.

Πλωτάρχης (ΠΥ) ε.α.
Ανδρέας Ανδρικόπουλος Π.Ν.
Παλαίμαχος Β΄ ΠΠ

Απεβίωσε την 15η Νοεμβρίου 2008.
Γεννήθηκε το 1918 στο Ξυλόκαστρο Κοριν-

θίας. Το 1937 κατετάγη στο ΠΝ ως Δίοπος
Διαχειριστής, το 1941 προήχθη σε Υποκελευ-
στή Β΄, το 1943 σε Υποκελευστή Α΄, το 1945
σε Κελευστή, το 1950 σε Αρχικελευστή, το
1958 σε Σημαιοφόρο, το 1961 σε Ανθυπο-
πλοίαρχο, το 1965 σε Υποπλοίαρχο, και το
1968 τέθηκε σε αποστρατεία με το βαθμό του
Πλωτάρχη. Το 1941 κατήλθε στη Μέση Ανα-
τολή επιβαίνων του Α/Τ ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗΣ.

Είχε τιμηθεί με τις εξής Ηθικές Αμοιβές:
ΠΑΡΑΣΗΜΑ: Σταυρός Αγώνα Πολεμικού

Ναυτικού, Ελληνοιταλογερμανικού Πολέμου
1940-1941 και 1941-1945.

ΜΕΤΑΛΛΙΑ: Ευδοκίμου Υπηρεσίας Γ΄, τά-
ξεως.

Υποπλοίαρχος (ΠΥ - ΤΗΛ) ε.α.
Γεώργιος Μούτσος Π.Ν.
Πολεμικής Διαθεσιμότητας

Απεβίωσε την 19η Οκτωβρίου 2008.
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Γεννήθηκε το 1918 στο Κορωπί Αττικής. Το
1936 κατετάγη στο ΠΝ ως πρότακτος Τηλε-
γραφητής, το 1940 προήχθη σε Δίοπο, το
1941 σε Υποκελευστή Β΄, το 1943 σε Υποκε-
λευστή Α΄, το 1947 τέθηκε σε αυτεπάγγελτη
αποστρατεία και ετέθη σε κατάσταση Πολε-
μικής Διαθεσιμότητας. Τον ίδιο χρόνο προή-
χθη σε Κελευστή, το 1950 σε Αρχικελευστή,
το 1956 σε Σημαιοφόρο, το 1958 σε Ανθυπο-
πλοίαρχο, και το 1962 σε Υποπλοίαρχο. Το
1942 κατήλθε στην Μέση Ανατολή και κατε-
τάγη στην ΔΜ Αλεξανδρείας κα υπηρέτησε
στο Α/Τ Όλγα και Ν/Α Λίβανος. 

Υποπλοίαρχος (ΠΤ - ΛΕΒ) ε.α.
Γεώργιος Μπερεδήμας Π.Ν.

Απεβίωσε την 15η Νοεμβρίου 2008.
Γεννήθηκε το 1931 στο Ζευγολατειό Μεσ-

σηνίας. Το 1946 κατετάγη στο ΠΝ ως Ναύτης
Β΄, λεβητοποιός, το 1948 προήχθη σε Ναύτη
Α΄, το 1950 σε Δίοπο, το 1953 σε Υποκελευ-
στή Β΄, το 1956 σε Υποκελευστή Α΄, το 1960
σε Κελευστή, το 1966 σε Αρχικελευστή, το
1971 σε Ανθυπασπιστή, και τον ίδιο χρόνο σε
Σημαιοφόρο και Ανθυποπλοίαρχο, το 1975 σε
Υποπλοίαρχο, και το 1977 τέθηκε σε απο-
στρατεία μετά από αίτησή του.

Υποπλοίαρχος (Μ) ε.α.
Ελευθέριος Καλλονάς Π.Ν.

Απεβίωσε την 30η Αυγούστου 2008.
Γεννήθηκε το 1933 στην Αθήνα. Το 1950

κατετάγη στη ΣΝΔ ως Δόκιμος Σημαιοφόρος
Μηχανικός, το 1954 ονομάσθηκε Σημαιοφό-
ρος Μηχανικός, το 1957 προήχθη σε Ανθυπο-
πλοίαρχο, το 1961 σε Υποπλοίαρχο και τον
ίδιο χρόνο αποστρατεύτηκε λόγω βουλευτι-
κής υποψηφιότητος. Το 1962 επανήλθε στην
εφεδρεία. Το 1974 κατά τη γενική επιστρά-
τευση μετά την τουρκική εισβολή στην Κύ-
προ, ανακλήθηκε εκ νέου στην ενέργεια με
τον ίδιο βαθμό και τον ίδιο χρόνο επαναφέρ-
θηκε στην εφεδρεία.

Υποπλοίαρχος (Μ) ε.α.
Δημήτριος Δεσύπρης Π.Ν.

Απεβίωσε την 31η Αυγούστου 2008.

Γεννήθηκε το 1936 στην Αθήνα. Το 1952
κατετάγη στη ΣΝΔ ως Δόκιμος Σημαιοφόρος
Μηχανικός, το 1956 ονομάσθηκε Σημαιοφό-
ρος Μηχανικός, το 1959 προήχθη σε Ανθυπο-
πλοίαρχο, το 1963 σε Υποπλοίαρχο, και το
1964 αποστρατεύτηκε μετά από αίτησή του.
Το 1974 κατά τη γενική επιστράτευση μετά
την τουρκική εισβολή στην Κύπρο ανακλήθη-
κε στην ενέργεια με τον ίδιο βαθμό και τον ίδιο
χρόνο επαναφέρθηκε στην εφεδρεία.

Υποπλοίαρχος (ΠΥ - ΗΛ) ε.α.
Ανάργυρος Μπαμπανάσιος Π.Ν.

Απεβίωσε τη 3η Νοεμβρίου 2008.
Γεννήθηκε το 1945 στο Μαυρονέριο Βοιω-

τίας. Το 1960 κατετάγη στη Σχολή Ναυτοπαί-
δων ως Ναυτόπαις. Το 1964 ονομάσθηκε Δίο-
πος, το 1967 προήχθη σε Κελευστή, το 1970
σε Επικελευστή, το 1973 σε Αρχικελευστή, το
1979 σε Ανθυπασπιστή, το 1984 σε Σημαιο-
φόρο, το 1987 σε Ανθυποπλοίαρχο, το 1988
σε Υποπλοίαρχο, και το 1989 τέθηκε σε απο-
στρατεία μετά από αίτησή του. 

Υποπλοίαρχος (ΠΥ) ε.α.
Γεράσιμος Πουλημένος Π.Ν.

Απεβίωσε την 6η Σεπτεμβρίου 2008.
Γεννήθηκε το 1945 στις Κυνολιάδες Κερκύ-

ρας. Το 1959 κατετάγη στη Σχολή Ναυτοπαί-
δων ως ναυτόπαις, το 1962 ονομάσθηκε Δίο-
πος, το 1965 προήχθη σε Υποκελευστή Β΄, το
1968 σε Επικελευστή, το 1977 σε Ανθυπασπι-
στή, το 1984 σε Σημαιοφόρο, το 1987 σε
Ανθυποπλοίαρχο, το 1988 σε Υποπλοίαρχο,
και το 1989 τέθηκε σε αποστρατεία μετά από
αίτησή του.

Ανθυποπλοίαρχος (ΠΥ - ΑΡΜ) ε.α
Ευάγγελος Κατσούλας Π.Ν.

Απεβίωσε την 5η Νοεμβρίου 2008.
Γεννήθηκε το 1932 στο Γαλατά Τροιζηνίας.

Το 1951 κατετάγη στο ΠΝ ως Ναύτης Πρότα-
κτος, το 1954 προήχθη σε Δίοπο, το 1957
προήχθη σε Υποκελευστή Β΄, το 1961 σε Υπο-
κελευστή Α΄, το 1963 σε Κελευστή, το 1966
σε Αρχικελευστή, το 1969 σε Ανθυπασπιστή,
το 1976 σε Σημαιοφόρο, το 1979 σε Ανθυπο-
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πλοίαρχο και το 1981 τέθηκε σε αποστρατεία
μετά από αίτησή του.

Ανθυποπλοίαρχος (ΠΥ - ΜΗΧ) ε.α.
Χρήστος Κωνσταντινόπουλος Π.Ν.

Απεβίωσε την 19η Νοεμβρίου 2008.
Γεννήθηκε το 1935 στο Πειραιά Αττικής. Το

1951 κατετάγη στο ΠΝ ως Ναυτόπαις, το
1954 ονομάσθη Ναύτης Β΄, το 1955 ονομά-
σθη Ναύτης Α΄ και τον ίδιο χρόνο Δίοπος, το
1958 προήχθη σε Υποκελευστή Β΄, το 1962
σε Υποκελευστή Α΄, το 1966 σε Κελευστή, το
1969 σε Ανθυπασπιστή, το 1974 σε Σημαιο-
φόρο, το 1977 σε Ανθυποπλοίαρχο και το
1981 τέθηκε σε αποστρατεία μετά από αίτη-
σή του.

Ανθυποπλοίαρχος (ΠΤ - Τ/ΕΦ) ε.α.
Αντώνιος Καϊμάρας Π.Ν.

Απεβίωσε τη 1η Νοεμβρίου 2008.
Γεννήθηκε το 1936 στην Φλώρινα Φλωρί-

νης. Το 1953 κατετάγη στο ΠΝ ως Ναύτης
μαθητής τεχνίτης, το 1955 ονομάσθηκε Ναύ-
της Α΄, το 1957 ονομάσθηκε Δίοπος, το 1961
προήχθη σε Υποκελευστή Β΄, το 1964 σε Υπο-
κελευστή Α΄, το 1967 σε Αρχικελευστή, το
1974 σε Ανθυπασπιστή, το 1978 σε Σημαιο-
φόρο, το 1981 σε Ανθυποπλοίαρχο και το
1984 τέθηκε σε αποστρατεία μετά από αίτη-
σή του.

Ανθυποπλοίαρχος (ΠΥ) ε.α.
Αλατζιάς Χρήστος Π.Ν.

Απεβίωσε την 20η Νοεμβρίου 2008. 
Γεννήθηκε το 1956 στο Σουφλί Έβρου. Το

1970 κατετάγη στο ΠΝ ως Δόκιμος Υπαξιω-
ματικός, το 1973 ονομάσθηκε Δόκιμος Κελευ-
στής, το 1975 προήχθη σε Κελευστή, το 1978
σε Αρχικελευστή, το 1981 σε Ανθυπασπιστή,
το 1991 σε Σημαιοφόρο, το 1994 σε Ανθυπο-
πλοίαρχο και το 1995 τέθηκε σε αποστρατεία
μετά από αίτησή του.

Σημαιοφόρος (ΠΤ - ΛΕΜ) ε.α.
Μιχαήλ Κούκας Π.Ν.

Απεβίωσε την 5η Νοεμβρίου 2008.
Γεννήθηκε το 1931 στην Αθήνα Αττικής. Το

1947 κατετάγη στο ΚΕΠΑΛ ως Ναύτης Β΄, το
1949 ονομάσθηκε Ναύτης Α΄, το 1951 ονομά-
σθηκε Δίοπος, το 1955 προήχθη σε Υποκελευ-
στή Β΄, το 1959 σε Υποκελευστή Α΄, το 1964
σε Κελευστή, το 1968 σε Ανθυπασπιστή, το
1974 σε Σημαιοφόρο, και το 1979 τέθηκε σε
αποστρατεία μετά από αίτησή του.

Σημαιοφόρος (ΠΤ - Η/Ν) ε.α.
Γεώργιος Λαλάγκας Π.Ν.

Απεβίωσε την 31η Οκτωβρίου 2008.
Γεννήθηκε το 1938 στον Ασπρόπυργο Αττι-

κής. Το 1954 κατετάγη στο ΠΝ ως μαθητής
τεχνίτης, το 1956 ονομάσθηκε Ναύτης Α΄, το
1957 ονομάσθηκε σε Δίοπο, το 1960 σε Υποκε-
λευστή Β΄, το 1963 σε Υποκελευστή Α΄, το
1967 σε Κελευστή, το 1971 σε Αρχικελευστή,
το 1972 σε Ανθυπασπιστή, το 1977 σε Σημαι-
οφόρο, και το 1979 τέθηκε σε αποστρατεία
μετά από αίτησή του. 

Σημαιοφόρος (ΠΥ - ΜΗΧ) ε.ε.
Ευάγγελος Νάννος Π.Ν.

Απεβίωσε την 31η Αυγούστου 2008.
Γεννήθηκε το 1970 στον Πειραιά. Το 1984

κατετάγη στη ΣΜΥΝ ως Δόκιμος Κελευστής,
το 1987 προήχθη σε Κελευστή, το 1989 σε
Επικελευστή, το 1992 σε Αρχικελευστή, το
1998 σε Ανθυπασπιστή, και το 2005 σε Ση-
μαιοφόρο. 

Σημαιοφόρος (ΠΥ - ΜΗΧ) ε.α.
Αριστοτέλης Πούτιος Π.Ν.

Απεβίωσε την 14η Σεπτεμβρίου 2008.
Γεννήθηκε το 1945 στην Λευκοπηγή Κοζά-

νης. Το 1959 κατετάγη στη Σχολή Ναυτοπαί-
δων ως ναυτόπαις, το 1962 ονομάσθηκε Δίο-
πος, το 1965 προήχθη σε Υποκελευστή Β΄, το
1968 σε Υποκελευστή Α΄, το 1971 σε Αρχικε-
λευστή, το 1977 σε Ανθυπασπιστή, το 1984
σε Σημαιοφόρο, και το 1985 τέθηκε σε απο-
στρατεία μετά από αίτησή του.

Σημαιοφόρος (ΠΥ - ΔΙΑΧ) ε.ε.
Μαρία Ραφαηλίδου Π.Ν.

Απεβίωσε την 15η Νοεμβρίου 2008.
Γεννήθηκε το 1969 στην Αθήνα. Το 1988
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κατετάγη στο ΠΝ ως Κληρωτή Πρότακτη, το
1989 προήχθη σε Δίοπο, το 1990 σε Κελευ-
στή, το 1993 σε Επικελευστή, το 1996 σε
Αρχικελευστή, το 2002 σε Ανθυπασπιστή, το
2008 σε Σημαιοφόρο.

Ανθυπασπιστής (Τ/ΤΟΡΝ) ε.α.
Δημήτριος Μαρτίνος 

Απεβίωσε την 26η Σεπτεμβρίου 2008.
Γεννήθηκε το 1937 στην Αττική. Το 1953

κατετάγη στο ΚΕΠΑΛ ως Ναύτης Τορνευτής,
το 1957 προήχθη σε Δίοπο, το 1961 σε Υπο-
κελευστή Β΄, το !964 σε Υποκελευστή Α΄, το
1967 σε Αρχικελευστή, το 1973 σε Ανθυπα-
σπιστή, και το 1986 απελύθη με τον ίδιο
βαθμό.

Επικελευστής (ΣΩΛΝ) ε.ε.
Αθανάσιος Χατζής

Απεβίωσε την 27η Οκτωβρίου 2008.
Γεννήθηκε το 1976 στην Αθήνα. Το 1995

κατετάγη στο ΚΕΠΑΛ. Το 1997 προήχθη σε
Κελευστή, το 2005 σε Επικελευστή. Κατά την
διάρκεια της θητείας του υπηρέτησε σε διά-
φορες υπηρεσίες.

Ναύτης ΕΠΟΠ (ΦΑΡ) ε.ε.
Ιωάννης Κέντρος

Απεβίωσε την 21η Σεπτεμβρίου 2008.
Γεννήθηκε το 1982 στο Αγρίνιο. Το 2005 κα-

τετάγη στο ΚΕΠΑΛ. Κατά την διάρκεια της
σταδιοδρομίας του στο ΠΝ υπηρέτησε με την
ειδικότητα του Φαροφύλακα σε διάφορες
υπηρεσίες.

Εκ μέρους του Πολεμικού Ναυτικού εκφράζονται τα πιο ειλικρινή συλλυπητήρια 
προς τις οικογένειες και τους συγγενείς των εκλιπόντων.

Ευχόμεθα ο Πανάγαθος να τους προσφέρει παρηγορία και δύναμη ψυχής. 
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Ανακοίνωση Τύπου 
για την ανάθεση Διοικήσεως Επιχείρησης EU NAVFOR ATALANTA

1. Από το Γενικό Επιτελείο Ναυτικού ανακοινώνεται ότι ο Αρχιπλοίαρχος Αντώνης Πα-
παïωάννου ΠΝ επί της Φρεγάτας ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ ΦΩΚΑΣ θα αναλάβει τη διοίκηση της
Ευρωπαïκής ναυτικής δύναμης της Επιχείρησης ΑΤΑΛΑΝΤΑ (EU NAVFOR ATALANTA)
για την αποτροπή και αντιμετώπιση περιστατικών πειρατείας στη θαλάσσια περιοχή
της Σομαλίας.

2. Η επιχείρηση ATALANTA αποτελεί την πρώτη ναυτική επιχείρηση της Ευρωπαϊκής
Ένωσης στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής πολιτικής άμυνας και ασφάλειας και ο διοικητής
της θα υποστηρίζεται από πολυμελές επιτελείο και από τα κράτη μέλη της Ε.Ε.

3. Η ανάθεση της διοικήσεως σε Έλληνα Αξιωματικό του ΠΝ, αποτελεί έμπρακτη αναγνώρι-
ση της εμπειρίας και των ικανοτήτων των στελεχών του Πολεμικού Ναυτικού και καταδει-
κνύει με τον καλύτερο τρόπο την επιχειρησιακή ικανότητα και ετοιμότητα του Ελληνικού
Πολεμικού Ναυτικού να συμμετέχει σε τέτοιες αποστολές / επιχειρήσεις και να αντιμετω-
πίζει τις σύγχρονες προκλήσεις σε ευαίσθητες περιοχές πέραν αυτής του ευρύτερου εθνι-
κού μας ενδιαφέροντος.

1. Εκφράζω την ευαρέσκειά μου στον Κυβερνήτη και το πλήρωμα της ΦΡΕΓΑΤΑΣ
ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ, για την εγκατάσταση με προσωπική τους εργασία μαγειρείου στο
τοπικό ορφανοτροφείο της MOMPASA στην ΚΕΝΥΑ.

2. Πρωτοβουλίες σαν αυτή η οποία δεν είναι η μοναδική αναδεικνύουν με την καλύτε-
ρο τρόπο την ευγένεια ψυχής, τα αποθέματα προσφοράς και αλληλεγγύης που χα-
ρακτηρίζουν τα πληρώματα του στόλου μας.

3. Η προσφορά σας στην πατρίδα μέσα από την εξαίρετη επιχειρησιακή σας απόδοση
αλλά και τις πράξεις ανθρωπιάς που δεν έχουν σύνορα, είναι ανεκτίμητη.

4. Συνεχίστε με τον ίδιο επαγγελματισμό και ζήλο και να είστε βέβαιοι ότι αποτελείτε
παράδειγμα για όλους.

ΑΝΤΙΝΑΥΑΡΧΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΜΑΛΙΚΗΣ ΠΝ
ΑΡΧΗΓΟΣ ΓΕΝ

Έκφραση  Ευαρέσκειας
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1. Από 01 έως 10 Σεπτεμβρίου διατίθεται
ένα όχημα μετά οδηγού στα πλαίσια επι-
τήρησης δασικών εκτάσεων ν. Χανίων.

2. Tην 4 Σεπτεμβρίου 08, στα πλαίσια αν-
θρωπιστικής βοήθειας στις πληγείσες
περιοχές του Καυκάσου το ΓΕΝ, κατόπιν
αιτήματος του ΓΕΕΘΑ, απέστειλε δύο τό-
νους υγειονομικού / φαρμακευτικού υλι-
κού.

3. Την 5 Σεπ 08, το Υ/Φ ΣΤΥΜΦΑΛΙΑ διατέθη-
κε για υδροδότηση Ν. Φούρνων.

4. Στο πλαίσιο Εφαρμογής Προληπτικής Ια-
τρικής σε Νησιά Ανατολικού Αιγαίου – Δω-
δεκανήσου, από 8 Σεπ 08 έως 17 Σεπ 08
συμμετείχε η Κ/Φ ΑΡΜΑΤΩΛΟΣ. Την 8, 9
και 10 Σεπ 08, η διακλαδική ομάδα ιατρών
εξέτασε αριθμό κατοίκων στη Ν. Αγ. Ευ-
στρατίου και στη Ν. Ψαρά.

5. Από 12 έως 14 Σεπ 08, ο Διοικητής ΔΥ, το
ΤΠΚ ΔΑΝΙΟΛΟΣ και το Υ/Β ΠΟΝΤΟΣ συμ-
μετείχαν σε εορταστικές εκδηλώσεις
«65ης επετείου βύθισης Υ/Β ΚΑΤΣΩΝΗΣ»
στη Ν. Σκιάθο και «Εκδηλώσεις μνήμης
Διόπου (ΑΡΜ) Ν.ΚΑΡΑΔΟΥΚΑ» στη N. Σκό-
πελο.

6. Την 13 Σεπ 08,το Κ/Φ ΟΡΜΗ συμμετείχε
σε εορταστικές εκδηλώσεις 65ης επετείου
απελευθέρωσης Ν.Μεγίστης.

7. Την 13 Σεπτεμβρίου διατέθηκε ένα υδρο-
φόρο όχημα και δύο άτομα στο πλαίσιο
δασοπυρόσβεσης στην περιοχή χωριού
Ράμνη N. Χανίων.

8. Την 14 Σεπ 08, ο Υ/ΑΣ και η Φ/Γ ΥΔΡΑ συμ-
μετείχαν σε εορταστικές εκδηλώσεις
«Ναυμαχίας Σπετσών – Άρματα 2008»
στη Ν. Σπέτσαι.

9. Την 16 Σεπ 08, η Υ/Φ ΚΕΡΚΙΝΗ διατέθηκε
για υδροδότηση Ι. Μονής Φανερωμένης Ν.
Σαλαμίνας.

10.  Την 26 Σεπ. 08, το Κ/Φ ΑΡΜΑΤΩΛΟΣ
συμμετείχε σε εορταστικές εκδηλώσεις
65ης επετείου βύθισης Α/Τ Β. ΟΛΓΑ στη N.
Λέρο.

11. Στο πλαίσιο υλοποίησης των Μέτρων Οι-
κοδόμησης Εμπιστοσύνης (ΜΟΕ) Ελλάδος–
Τουρκίας για το 2008, αντιπροσωπεία
Τουρκικού Ναυτικού, με επικεφαλής τον
Τούρκο Α/ΓΕΝ, εκτέλεσε επίσημη επίσκε-
ψη από 30 Σεπ 08 έως 3 Οκτ 08.

12. Την 05 Οκτ. 08, διατέθηκαν δύο (2) άτομα
και ένα (1) υδροφόρο όχημα σε πυρκαγιά
στην περιοχή Καστέλι νομού Χανίων.

13. Την 08 Οκτ. 08, το Κ/Φ ΝΙΚΗ συμμετείχε
σε εορταστικές εκδηλώσεις 96ης επετείου
απελευθέρωσης ν. Λήμνου. 

14. Την 12 Οκτ. 08, διατέθηκαν από ΝΣ ένα
(1) πυροσβεστικό όχημα, ένα (1) υδροφό-
ρο, ένα (1) Τζιπ και μία (1) καμιονέτα για
μεταφορά υλικών με συμμετέχων προσω-
πικό τρεις (3) αξιωματικούς και δεκατρείς
(13) υπαξιωματικούς για συνδρομή σε κα-
τάσβεση πυρκαγιάς στην περιοχή άνω
βασιλικών Σαλαμίνας

15. Την 18 Οκτ. 08, το Κ/Φ ΝΙΚΗ συμμετείχε
σε εορταστικές εκδηλώσεις επετείου απε-
λευθέρωσης N. Αγ. Ευστρατίου.

16. Από 19 - 20 Οκτ. 08, το ΤΠΚ ΚΡΥΣΤΑΛ-
ΛΙΔΗΣ συμμετείχε σε εορταστικές εκδη-
λώσεις επετείου Ναυμαχίας Ναβαρίνου
στην Πύλο.

17. Από 18 - 20 Οκτ. 08 ο Αρχηγός Στόλου,
συμμετείχε σε εορταστικές εκδηλώσεις
επετείου Ναυμαχίας Ναβαρίνου στην
Πύλο. 

18. Από 21 - 22 Οκτ. 08, ο Αρχηγός Στόλου,
συμμετείχε σε παρακολούθηση διακλαδι-
κής ασκήσεως «ΙΩΝΑΣ 09», στη ν. Ρόδο. 

19. Την 24 Οκτ. 08, το Ν/Α ΠΛΕΙΑΣ, συμμετεί-
χε σε εορταστικές εκδηλώσεις επετείου
ανατίναξης - βυθίσεως Ν/Α ΠΗΝΕΙΟΣ και
παρέθεσε μικρά δεξίωση σε τοπικούς φο-
ρείς Πρεβέζης. Την 24 Οκτ. 08, εκτελέστη-
κε ρήψη στεφάνου από Δ/ΝΔΙ και Νομάρ-
χη Πρέβεζας στο σημείο ανατίναξης Ν/Α
ΠΗΝΕΙΟΣ στην Πρέβεζα. 

20. Από 24 - 29 Οκτ. 08, τα Α/Γ ΙΚΑΡΙΑ και Α/Γ

EKΔHΛΩΣEIΣ – AΠOΣTOΛEΣ
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ΡΟΔΟΣ συμμετείχαν σε εορταστικές εκδη-
λώσεις 28ης Οκτωβρίου στη Θεσσαλονίκη.

21. Την 30 Οκτ. 08, διάθεση από ΝΚ ενός (1)
πυροσβεστικού οχήματος, μίας (1) υδρο-
φόρας και πέντε (5) ατόμων για συνδρομή
σε κατάσβεση πυρκαϊάς στην περιοχή Κο-
λυμπάρι νομού Χανίων.

22. Την 03 Νοε. 08, αντιπροσωπία Φ/Γ
ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ επισκέφθηκε ορφανοτρο-
φείο περιοχής Mombasa Κένυας και επέδω-
σε ανθρωπιστική βοήθεια (Τρόφιμα). 

23. Από 03 έως 07 Νοε. 08, διεξήχθει άσκηση
«ΑΙΓΙΑΛΟΣ 03/08» την οποία παρακολού-
θησαν δύο (2) Αιγύπτιοι αξιωματικοί από

το Α/Γ ΛΕΣΒΟΣ. Την 07 Νοε. 08, επίσκεψη
Αιγυπτίων Αξιωματικών στο επιτελείο της
ΔΑΔ και επίδοση από Δ/ΔΑΔ εθιμοτυπικού
υλικού.

24. Την 10 Νοε. 08, το Κ/Φ ΝΑΥΜΑΧΟΣ συμμε-
τείχε σε εορταστικές εκδηλώσεις επετείου
απελευθέρωσης ν. Χίου. 

25. Την 17 Νοε 08 αντιπροσωπία Φ/Γ
ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ επισκέφθηκε ορφανοτρο-
φείο περιοχής Mombasa Κένυας και επέ-
δωσε ανθρωπιστική βοήθεια (τρόφιμα/ νε-
ρό) κατόπιν διεξαγωγής εσωτερικού ερά-
νου, για κάλυψη στοιχειωδών αναγκών
ανωτέρου ιδρύματος.

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΔΥΚ (ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΣΕ ΤΕΣΣΕΡΕΙΣ (4) ΣΤΗΛΕΣ)

Α/Α ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΠΕΡΙΟΧΗ

1 5/9/2008 Εξουδετέρωση δύο ναρκών Ν. Λέρο Σαλαμίνας

2 8-10/9/2008 Εξουδετέρωση πυρομαχικών 
σε θαλάσσιες περιοχές 1. Ανάμπαλος 

Αγίου Ανδρέα
Δήμου Κυνουρίας
2. Φοινικούντα 
Μεσσηνίας.
3. Αγίου Ηλία 
Νομού Πύργου
4. Καπαράτα 
Νομού Ηλείας

3 17/9/2008 Εξουδετέρωση πέντε (5) Ν. Πλατειά
πυρομαχικών

4 19/9/2008 Εξουδετέρωση δύο ναρκών Ν. Λέρο Σαλαμίνας

5 1/10/2008 Εξουδετέρωση πυρομαχικού Ν. Λέρο Σαλαμίνας

6 3/10/2008 Εξουδετέρωση ναρκών Ν. Λέρο Σαλαμίνας

7 16/10/2008 Εξουδετέρωση πυρομαχικών Ακτής «Βουλίτσα» 
νέων Ρόδων Χαλκιδικής
και Τσιλιμπαρά Σκάλας
Πρίνου N. Θάσου

8 17/10/2008 Εξουδετέρωση δύο ναρκών Ν. Λέρο Σαλαμίνας
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Α/Α ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ/ΤΙΤΛΟΣ EΤΟΣ ΕΚΔΟΣHΣ/ΕΠΑΝΕΚΔΟΣΗΣ ΤΙΜΗ 

1. Αντιναυάρχου ε.α. Γρ. Μεζεβίρη Π.Ν. 1957 2,93a
Η Μεσόγειος και η στρατηγική της σημασία

2. Αντιναυάρχου ε.α. Γρ. Μεζεβίρη Π.Ν. 1959 2,93a
Τα νέα όπλα και η στρατηγική 
και τακτική χρησιμοποίηση των

3. Ναυάρχου ε.α. Κ. Α. Αλεξανδρή Π.Ν. 1960 2,93a
Η αναβίωση της θαλάσσιας μας δυνάμεως
κατά την Τουρκοκρατίαν

4. Αντιναυάρχου ε.α. Γρ. Μεζεβίρη Π.Ν. 1961 2,93a
Τα πορίσματα του ναυτικού πολέμου
της Μεσογείου 1939-45

5. Ναυάρχου ε.α. Κ.Α. Αλεξανδρή Π.Ν. 1976 2,93a
Αι Ναυτικαί επιχειρήσεις
(του υπέρ Ανεξαρτησίας Αγώνος) 1821-1829

6. Υποναυάρχου (ο) ε.α. Ν. Γ. Τσαπράζη Π.Ν. 1992 4,40a
Πολεμικός Ναύσταθμος Σαλαμίνος

7. Υποναυάρχου (ο) ε.α. Δ. Γιακουμάκη Π.Ν. 1996 11,74a
Ανθολογία Θαλασσινής Ποιήσεως

8. Υποναυάρχου (ο) ε.α. Δ. Γιακουμάκη Π.Ν. 1996 11,74a
(Σύνθεση-Επιμέλεια):
Το Πολεμικό Ναυτικό στην Ελληνική Τέχνη

9. Υποναυάρχου (ο) ε.α. Δ. Γιακουμάκη Π.Ν. 1996 5,87a
(Επιλογή-Επιμέλεια): Θαλασσινά Χαρακτικά

10. Αντιναυάρχου ε.α. Δ. Φωκά Π.Ν. 1923/2007 7,00a
Χρονικά του Ελληνικού Β. Ναυτικού 1833-1873

11. Ναυάρχου ε.α. Κ. Α. Αλεξανδρή Π.Ν. 1957/2006 9,00a
Η θαλάσσια δύναμις εις την ιστορία
της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας

12. Υποναυάρχου ε.α. Μ. Πέρρα Π.Ν. 1970/2006 3,50a
Η ρίμα του παλιού ναυτικού

13. Αντιναυάρχου ε.α. Δ. .Φωκά Π.Ν. 1940/2006 7,00a
Ο Στόλος του Αιγαίου 1912 – 13. Έργα και ημέραι.

14. Αρχιπλοιάρχου (ο) ε.α. Μ. Σίμψα Π.Ν. 1982/2007 73,00a
Το Ναυτικό στην Ιστορία των Ελλήνων (4τομο)

15. Αντιναυάρχου ε.α. Α. Δημητρακόπουλου Π.Ν. 
Βιογραφικό Λεξικό των Αποφοίτων ΣΝΔ 
Tόμοι 1-2, οι Τάξεις Eισόδου 1884 – 1950 2006 15,00a
Tόμος 3, οι Τάξεις Eισόδου 1951 – 1973 2007 8,5a

16. Ε. Σφακτού
Ιστορικό Φωτογραφικό Λεύκωμα Σχολής 2007 8a
Ναυτοπαίδων – ΣΔΥΝ – ΣΜΥΝ 1946 – 2000

17. Αντιναυάρχου ε.α. Δ. Λισμάνη 2008 7a
Υδραίοι Πρόδρομοι και Ναυμάχοι του ’21

Διατιθέμενες Εκδόσεις Ναυτικού από  ΥΙΝ

Σημ: Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως επικοινωνήσουν με ΥΙΝ (τηλ. 210-3484233,
fax 210-3484234 και email yin_ne@hellenicnavy.gr). 
Οι εκδόσεις με α/α 1,4,6 διατίθενται και από το ΤΕΣ (τηλ: 210-3829575).
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Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ ΤΙΜΗ

1. Θωρηκτό Αβέρωφ Ν. Σταθάκης 15a
2. Η δράση του Π.Ν. κατά Δ.Φωκάς 15a

τον Πόλεμο του 1940-44 (Δίτομο)
3. Ο Ναύαρχος Δ. Κακουλίδης Π.Ν. Ν. Νικολαϊδης 10a
4. Ναβαρίνον Μ. Σίμψας 3a
5. Το Π.Ν. στη δικτατορία (1967-1974) Α. Κακαράς 7a
6. 3000 χρόνια ελληνική ΓΕΝ/ΝΝΑ Α. Διαμαντής 29a

Ναυτική Ιατρική (πανόδετο)
7. 3000 χρόνια ελληνική ΓΕΝ/ΝΝΑ Α. Διαμαντής 20a

Ναυτική Ιατρική (κανονική έκδοση)
8. Αμόνι και αρμύρα Ν. Σταθάκης 15a
9. Βότσαλα - Ι Ν. Σταθάκης 12a
10. Βότσαλα - ΙΙ Ν. Σταθάκης 12a
11. Βότσαλα - ΙΙΙ Ν. Σταθάκης 12a
12. Βότσαλα - ΙV Ν. Σταθάκης 15a
13. Πορτραίτα Ν. Σταθάκης 16a
14. Φλόγα και μνήμες Ν. Σταθάκης 12a
15. Επιστροφή Ν. Σταθάκης 12a
16. Πολιτιστική Οδύσσεια στην Κίνα το 1994 Ν. Σταθάκης 12a
17. Βαλκανικοί Πόλεμοι, I. Παλούμπης 70a

ο Ναυτικός Αγώνας 1912-13 (Ναυτ. Μουσείο Ελλάδας)
18. Ελληνικά φτερά στην Κύπρο Γ. Δ. Μήτσαινας 20a
19. Λεύκωμα στολών Π.Ν. ΓΕΝ/ΔΕΔΗΣ 1,5a
20. Λεύκωμα  ΣΜΥΝ ΣΜΥΝ 17a
21. Χρονικά του Ελληνικού Β. Ναυτικού Δ. Φωκάς 7a
22. Η θαλάσσια δύναμις εις την Κ. Α. Αλεξανδρής 9a

ιστορία της Βυζ. Αυτοκρατορίας
23. Η ρίμα του παλιού ναυτικού Μ. Πέρρας 3,5a
24. Ο Στόλος του Αιγαίου 1912-1913. Δ. Φωκάς 7a

Έργα και ημέραι
25. Το Ναυτικό στην ιστορία Μ. Σίμψας 73a

των Ελλήνων (4τομο)
26. Βιογραφικό Λεξικό των Αποφοίτων ΣΝΔ Α. Δημητρακόπουλος

Tόμοι 1-2, οι Τάξεις Eισόδου 1884 – 1950 15a
Tόμος 3, οι Τάξεις Eισόδου 1951 – 1973 8,50a

27. Ιστορικό Φωτογραφικό Λεύκωμα Σχολής Ε. Σφακτός 8 a
Ναυτοπαίδων – ΣΔΥΝ – ΣΜΥΝ 1946 – 2000

28. Υδραίοι Πρόδρομοι και Ναυμάχοι του ’21 Δ. Λισμάνης 7 a
29. Aρμενίζοντας τα πέλαγα των ναυτικών M. Mάστρακας 20 a

αναμνήσεων
30. Ιστορικόν περί Φάρων των Eλληνικών Aκτών Σ. Λυκούδης 5,50 a

Διατιθέμενες Εκδόσεις Ναυτικού από  ΠΟΝ

Σημ: Η έκδοση με α/α 24, 26, 27, 28 διατίθεται και από το Παράρτημα ΠΟΝ Κρήτης και ΕΑΑΝ και η
έκδοση α/α 22, 25 και από το Παράρτημα ΠΟΝ Κρήτης. Η έκδοση με α/α 27 διατίθεται και στο
Σ.Α./ΣΜΥΝ. Το α/α 4 διατίθεται και από το ΤΕΣ.
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ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ

Ετήσια Εσωτερικού
• Στρατιωτικό προσωπικό ε.ε., ε.α.

και πολιτικό προσωπικό Πολεμικού Ναυτικού 10 a
• Ιδιώτες & νομικά πρόσωπα 12 a

Ετήσια Εξωτερικού 40 Δολ. ΗΠΑ

Η εγγραφή των νέων στελεχών του Π.Ν. διενεργείται σύμφωνα με το έγγραφο ΓΕΝ/ΔΕΔΗΣ
Φ.800/05/05 από 6 Σεπτεμβρίου 2005.
Η εγγραφή ιδιωτών, νομικών προσώπων και πολιτικού προσωπικού Π.Ν. υλοποιείται ως
ακολούθως:
Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να καταθέσουν την ετήσια συνδρομή τους στον λογα-
ριασμό 83737115 της Εμπορικής Τράπεζας (χωρίς χρέωση εξόδων κατάθεσης) IΒΑΝ GR
9701200300000000083737115, δηλώνοντας στην κατάθεση αυτή τα στοιχεία τους και να
αποστείλουν την παρακάτω αίτηση επισυνάπτοντας την απόδειξη της κατάθεσης συν-
δρομής τους, στην ακόλουθη διεύθυνση, ΦΑΞ και e-mail της ΥΙΝ.

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΝΑΥΤΙΚΟΥ
«ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ»
ΜΑΡΚΟΝΙ 20 – ΒΟΤΑΝΙΚΟΣ
104 47 ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛ: 210 3484233 ΦΑΞ: 210 3484234
Ε-MAIL: yin_ne@hellenicnavy.gr

Η επανεγγραφή/διαγραφή των συνδρομητών υλοποιείται κατόπιν αίτησης των ενδιαφερομέ-
νων στην ΥΙΝ εντός του μηνός Οκτωβρίου, για τη συνδρομή του επόμενου έτους.

ΣTOIXEIA ΣYNΔPOMHTH

EΠΩNYMIA:..........................................................................................................................

ONOMATEΠΩNYMO:..........................................................................................................

IΔIOTHTA: ............................................................................................................................

OΔOΣ: ....................................................................APIΘMOΣ: ....................T.K.: ...............

ΠOΛH:..................................................................................................................................

THΛ.:.....................................................................................................................................

E-MAIL: .................................................................................................................................

AP. KATAΘEΣHΣ: ..................................................................................................................

AITHΣH EΓΓPAΦHΣ ΣYNΔPOMHTH
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∂¶∂Δ∂π√§√°∂π√ ¶√§∂ªπ∫√À ¡∞ÀΔπ∫√À 
¢EKEMBPIOY-IANOYAPIOY-ºEBPOYAPIOY

∂¶∂Δ∂π√§√°∂π√ ¶√§∂ªπ∫√À ¡∞ÀΔπ∫√À 
¢EKEMBPIOY-IANOYAPIOY-ºEBPOYAPIOY

2/12/1913 √ μ·ÛÈÏÈ¿˜ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜, Ô ¶Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ ∂. μÂÓÈ˙¤ÏÔ˜ Î·È Ô ¡·‡·Ú¯Ô˜ ∫Ô˘ÓÙÔ˘ÚÈÒÙË˜ ÂÈ‚È‚¿-
ÛıËÎ·Ó ÛÙÔ £ˆÚËÎÙfi ‘∞μ∂ƒøº’ Î·È Î‹Ú˘Í·Ó ÙËÓ ¤ÓˆÛË ÙË˜ ∫Ú‹ÙË˜ ÌÂ ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, ˘„ÒÓÔÓÙ·˜ ÙËÓ
∂ÏÏËÓÈÎ‹ ™ËÌ·›· ÛÙÔÓ ÈÛÙfi ÙÔ˘ ÊÚÔ˘Ú›Ô˘ ‘ºπƒ∫∞™’.

3/12/1913 ∏ ¡·˘Ì·¯›· ÙË˜ ‘∂§§∏™’, ·Ú¿ ÙÔ ÔÌÒÓ˘ÌÔ ·ÎÚˆÙ‹ÚÈÔ ÙË˜ ÂÈÛfi‰Ô˘ ÙˆÓ ¢·Ú‰·ÓÂÏ›ˆÓ. ¡·˘·Ú¯›‰·
ÙÔ˘ ΔÔ˘ÚÎÈÎÔ‡ ™ÙfiÏÔ˘ ÙÔ £ˆÚËÎÙfi ‘Ã∞ƒπ∂¡Δπ¡ μ∞ƒμ∞ƒ√™∞™’. ¡·˘·Ú¯›‰· ÙÔ˘ ∂ÏÏËÓÈÎÔ‡ ™ÙfiÏÔ˘ ÙÔ
£ˆÚËÎÙfi ‘∞μ∂ƒøº’. ¢È¿ÚÎÂÈ· ¡·˘Ì·¯›·˜ 63 ÏÂÙ¿.

5/12/1942 ΔÔ ∂Î·È‰Â˘ÙÈÎfi ÙË˜ ™.¡.¢. ÈÛÙÈÔÊfiÚÔ ‘∞ƒ∏™’   ÌÂ ∫˘‚ÂÚÓ‹ÙË ÙÔÓ ∞ÓÙÈÏÔ›·Ú¯Ô ∞. ∞ÁÁ¤ÏË, ‚˘ı›˙ÂÙ·È
¤Íˆ ·fi ÙË μÂÁÁ¿˙Ë ·fi Û˘ÌÌ·¯ÈÎfi ˘Ô‚Ú‡¯ÈÔ. ΔÔ ∂Î·È‰Â˘ÙÈÎfi ‘∞ƒ∏™’ ÌË ÌÔÚÒÓÙ·˜ Ó· ‰È·Ê‡ÁÂÈ
ÛÙËÓ ∞ÏÂÍ¿Ó‰ÚÂÈ·, ÌÂÙ¿ ÙËÓ Î·Ù¿ÏË„Ë ÙË˜ ∂ÏÏ¿‰·˜, ÂÈÛÎÂ˘¿ÛıËÎÂ Î·È ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ıËÎÂ ·fi ÙÔ˘˜
°ÂÚÌ·ÓÔ‡˜.

6/12/345 ‹ 352 ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘ ∂ÈÛÎfiÔ˘ ª‡ÚˆÓÔ˜ §˘Î›·˜ ¶ÚÔÛÙ¿ÙÔ˘ ÙˆÓ ¡·˘ÙÈÎÒÓ Î·È ÙÔ˘ ¶ÔÏÂÌÈÎÔ‡ ¡·˘ÙÈÎÔ‡.
ÕÁÈÔ˜ ÙË˜ √Úıfi‰ÔÍË˜ Î·È ÙË˜ ƒˆÌ·ÈÔÎ·ıÔÏÈÎ‹˜ ∂ÎÎÏËÛ›·˜. Δ· Û¯ÂÙÈÎ¿ ÌÂ ÙË ˙ˆ‹ ÙÔ˘ ‚·Û›˙ÔÓÙ·È ÌfiÓÔ
ÛÂ ·Ú·‰fiÛÂÈ˜. ∫·Ù¿ ÙËÓ ·Ú¿‰ÔÛË ÁÂÓÓ‹ıËÎÂ ÛÙ· ¶¿Ù·Ú· ÙË˜ §˘Î›·˜ (ªπ∫ƒ∞ ∞™π∞) Î·È ¤ÁÈÓÂ ËÁÔ‡-
ÌÂÓÔ˜ ÙË˜ ªÔÓ‹˜ ™ÈÒÓ ÛÙ· ª‡Ú· ÙË˜ §˘Î›·˜ Î·È ·ÚÁfiÙÂÚ· Â›ÛÎÔÔ˜ ÙË˜ fiÏÂÈ˜ ·˘Ù‹˜. ∫·Ù¿ ÙÔ˘˜
‰ÈˆÁÌÔ‡˜ ÙÔ˘ ¢ÈÔÎÏËÙÈ·ÓÔ‡ ˘¤ÛÙË ‚·Û·ÓÈÛÙ‹ÚÈ·. ∫·Ù’ ¿ÏÏË ·Ú¿‰ÔÛË ·ÚÂ˘Ú¤ıË ÛÙË √ÈÎÔ˘ÌÂÓÈÎ‹
™‡ÓÔ‰Ô ÙË˜ ¡›Î·È·˜. ¶¤ı·ÓÂ ÛÙÈ˜ 6 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ ÙÔ˘ 345 ‹ 352 Î·È ÙËÓ ËÌ¤Ú· ·˘Ù‹ ÁÈÔÚÙ¿˙ÂÙ·È Î·È ·fi
ÙÈ˜ ‰‡Ô ÂÎÎÏËÛ›Â˜ Ë ÌÓ‹ÌË ÙÔ˘. Δ· ÏÂ›„·Ó¿ ÙÔ˘ ‰È·ÙËÚ‹ıËÎ·Ó ÛÙ· ª‡Ú· ¤ˆ˜ Î·È ÙÔÓ ÂÓ‰¤Î·ÙÔ ·ÈÒÓ·
ÔfiÙÂ Î·È ÌÂÙ·Ê¤ÚıËÎ·Ó ÛÙËÓ πÙ·Ï›· ,ÛÙÔ ¡·fi ÙÔ˘ ∞Á›Ô˘ ™ÙÂÊ¿ÓÔ˘, ÛÙËÓ fiÏË ª¿ÚÈ ÙÔ 1087.

9/12/1912 ΔÔ ∂ÏÏËÓÈÎfi ˘Ô‚Ú‡¯ÈÔ ‘¢∂§ºπ¡’ (ÌÂ Î˘‚ÂÚÓ‹ÙË ÙÔÓ ÀÔÏÔ›·Ú¯Ô ™ÙÂÊ. ¶··ÚÚËÁfiÔ˘ÏÔ) ‰ÈÂÍ‹Á·-
ÁÂ ÙËÓ ÚÒÙË ÙÔÚÈÏÈÎ‹ Â›ıÂÛË ·fi ˘Ô‚Ú‡¯ÈÔ ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ, ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ÙÔ˘ ΔÔ˘ÚÎÈÎÔ‡ Î·Ù·‰ÚÔÌÈÎÔ‡
“MEDJIDIEH MECIDIYE”. ∏ Â›ıÂÛË ˘‹ÚÍÂ ·ÓÂÈÙ˘¯‹˜.

14/12/1822 ΔÔ ∞ÓÙÈÙÔÚÈÏÈÎfi ‘μ. √§°∞’ ÌÂ ∫˘‚ÂÚÓ‹ÙË ÙÔÓ ¶¯Ë °. ªÏ¤ÛÛ·, ‚˘ı›˙ÂÈ  ÛÙË μÂÁÁ¿˙Ë ÙÔ πÙ·ÏÈÎfi À/B
VARSUER.

15/12/1942 ∂·Ó‰ÚÒÓÂÙ·È ÙÔ §ÈÌÂÓ·Ú¯Â›Ô ∞Á›ˆÓ ™·Ú¿ÓÙ·, ÌÂ ÛÎÔfi ÙÔ Ó˘¯ÙÂÚÈÓfi ÂÊÔ‰È·ÛÌfi ÙÔ˘ Ì·¯fiÌÂÓÔ˘
™ÙÚ·ÙÔ‡ Î·Ù¿ ÙÔÓ fiÏÂÌÔ ÙË˜ ∞Ï‚·Ó›·˜.

15/12/1827 √ ÕÛÙÈÁÍ ÂÈ‚·›ÓÔÓÙ·˜ ÛÙÔ ÏÔ›Ô ‘∫∞ƒΔ∂ƒπ∞’ ÌÂ ∫˘‚ÂÚÓ‹ÙË ÙÔ˘ ÙÔÓ ÊÈÏ¤ÏÏËÓ· Frank Abney Hostings
Ô ÔÔ›Ô˜ Â›¯Â ÂÈÌÂÏËıÂ› Î·È ÙËÓ Î·Ù·ÛÎÂ˘‹ ÙË˜ Î·Ù·Ï·Ì‚¿ÓÂÈ ÙË ÓËÛ›‰· μ·ÛÈÏ¿‰È ÛÙÔ ªÂÛÔÏfiÁÁÈ.
ŸÛÔÈ ·fi ÙÔ˘˜ ΔÔ‡ÚÎÔ˘˜ ‰ÂÓ ÊÔÓÂ‡ıËÎ·Ó, ·È¯Ì·ÏˆÙ›ÛÙËÎ·Ó.16/12/1998 Δ· Ó·˘ËÁÂ›· ™Î·Ú·Ì·-
ÁÎ¿ ·Ú·‰›‰Ô˘Ó ÙËÓ ºÚÂÁ¿Ù· ‘™∞§∞ªπ™’ (F-455) ÌÂ ∫˘‚ÂÚÓ‹ÙË ÙÔÓ ∞ÓÙ¯Ô π. ∑Ô‡˙È· ¶¡, ÛÙÔ ¶ÔÏÂÌÈÎfi
¡·˘ÙÈÎfi.

22/12/1940 ΔÔ ÀÔ‚Ú‡¯ÈÔ ‘¶∞¶∞¡π∫√§∏™’ ÌÂ ∫˘‚ÂÚÓ‹ÙË ÙÔÓ ¶¯Ë ª. π·ÙÚ›‰Ë,  ·È¯Ì·ÏˆÙ›˙ÂÈ ÙÔ Ï‹ÚˆÌ· ÙÔ˘
πÙ·ÏÈÎÔ‡ ‘MOTOR-SHIP ANTOINETTA’ ÛÙËÓ ∞‰ÚÈ·ÙÈÎ‹, ·fi fiÔ˘ Û˘Ó¤ÏÂÍÂ ÏËÚÔÊÔÚ›Â˜ ÁÈ· ÙË ÓËÔÔ-
Ì‹, Î·Ù¿ ÙË˜ ÔÔ›·˜ Î·È ÂÂÙ¤ıË ÙËÓ 24/12/1940.

24/12/1940 ΔÔ ÀÔ‚Ú‡¯ÈÔ ‘¶∞¶∞¡π∫√§∏™’ ÌÂ ∫˘‚ÂÚÓ‹ÙË ÙÔÓ ¶¯Ë ª. π·ÙÚ›‰Ë, ÂÂÙ¤ıË ÛÙËÓ Â›ÛÔ‰Ô ÙË˜ ∞˘ÏÒ-
Ó·˜ Î·Ù¿ πÙ·ÏÈÎ‹˜ ÓËÔÔÌ‹˜ ‰Ò‰ÂÎ· (12) ÂÌÔÚÈÎÒÓ ÏÔ›ˆÓ, ÚÔÛÙ·ÙÂ˘fiÌÂÓˆÓ ·fi ¤ÍÈ (6) ∞ÓÙÈÙÔÚ-
ÈÏÈÎ¿ Î·È ‚˘ı›˙ÂÈ ÙÔ πÙ·ÏÈÎfi ∂ÌÔÚÈÎfi ‘FIRENZE’  3952Δ¡, Î·Ù¿ÊÔÚÙÔ ÌÂ πÙ·ÏÔ‡˜ ÛÙÚ·ÙÈÒÙÂ˜.

31/12/1940 ΔÔ ÀÔ‚Ú‡¯ÈÔ ‘∫∞Δ™ø¡∏™’’ ÌÂ ∫˘‚ÂÚÓ‹ÙË ÙÔÓ ¶¯Ë ∞ı. ™·Ó›‰Ë, ‚˘ı›˙ÂÈ ÌÂ ‚ÔÏ‹ ˘ÚÔ‚fiÏÔ˘ ÙÔ˘ ÙÔ
πÙ·ÏÈÎfi ÂÙÚÂÏ·ÈÔÊfiÚÔ ‘QUINTO’ 530 Δ¡, ÛÙËÓ ∞‰ÚÈ·ÙÈÎ‹.

4/1/1941 ∞ÓÙÈÙÔÚÈÏÈÎ¿ ÙÔ˘ ÛÙfiÏÔ˘, ÂÎÙÂÏÔ‡Ó ÙËÓ ÙÚ›ÙË ÂÈ‰ÚÔÌ‹ ÛÙÔ ÛÙÂÓfi ÙÔ˘ √Δƒ∞¡Δ√ Î·È ‚ÔÌ‚·Ú‰›˙Ô˘Ó
ÙÈ˜ πÙ·ÏÈÎ¤˜ ı¤ÛÂÈ˜ ÛÙÔ Ì¤ÙˆÔ ÙË˜ ∞Ï‚·Ó›·˜.

5/1/1913 ¡·˘Ì·¯›· ÙË˜ §‹ÌÓÔ˘ Î·È ÂÍÔ˘‰ÂÙ¤ÚˆÛË ÙÔ˘ ΔÔ˘ÚÎÈÎÔ‡ ™ÙfiÏÔ˘ ·fi ÙÔ ¡·‡·Ú¯Ô ¶·‡ÏÔ ∫Ô˘ÓÙÔ˘ÚÈÒ-
ÙË Â› ÙÔ˘ ıˆÚËÎÙÔ‡ “∞μ∂ƒøº”.

5/1/1913 μÔÌ‚·Ú‰ÈÛÌfi˜ ÙË˜ ™‡ÚÔ˘ ·fi ÙÔ ÙÔ˘ÚÎÈÎfi ÔÏÂÌÈÎfi “Ã·ÌÈ‰È¤”. μ‡ıÈÛË ÙÔ˘ Â˘‰ÚfiÌÔ˘ “ª∞∫∂¢√¡π∞” ÌÂ
∫˘‚ÂÚÓ‹ÙË ÙÔ ¶¯Ë §. ΔÛÔ˘Î·Ï¿. 

5/1/1913 ¶¤ÓÙÂ ÂÏÏËÓÈÎ¿ ·ÓÙÈÙÔÚÈÏÈÎ¿ ‰È·Ï¤Ô˘Ó ÙÔ ÛÙÂÓfi ÙÔ˘ √ÙÚ¿ÓÙÔ Î·È ‚ÔÌ‚·Ú‰›˙Ô˘Ó ÙÈ˜ πÙ·ÏÈÎ¤˜ ı¤ÛÂÈ˜
ÛÙÔÓ ∞˘ÏÒÓ·.

7/1/1941 ∂ÏÏËÓÈÎ¿ Î·È ·ÁÁÏÈÎ¿ ˘Ô‚Ú‡¯È· ÚÔÛ‚¿ÏÏÔ˘Ó Ù· ÌÂÙ·ÁˆÁÈÎ¿ ÙˆÓ πÙ·ÏÒÓ Î·È ÎÏÂ›ÓÔ˘Ó ÙËÓ fiÚÙ· ÙË˜
∞‰ÚÈ·ÙÈÎ‹˜. 

9/1/1941 ΔÔ ÀÔ‚Ú‡¯ÈÔ “ΔƒπΔø¡” Î·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙË˜ ÙÚ›ÙË˜ ÔÏÂÌÈÎ‹˜ ÂÚÈÔÏ›·˜ ÛÙÔ ÛÙÂÓfi ÙÔ˘ √ÙÚ¿ÓÙÔ,
ÌÂ ∫˘‚ÂÚÓ‹ÙË ÙÔÓ ¶ÏˆÙ¿Ú¯Ë ¢.∑¤Ô, ‚‡ıÈÛÂ ÙÔ ÈÙ·ÏÈÎfi À/μ NEGHELLI ÙÔ ÔÔ›Ô ‚ÚÈÛÎfiÙ·Ó ÂÓ ÂÈÊ·-
ÓÂ›·.

11/1/1941 ∏ °ÂÚÌ·Ó›· Î·È Ë πÙ·Ï›· ÎËÚ‡ÙÙÔ˘Ó ÙÔÓ fiÏÂÌÔ ÛÙÈ˜ ∏¶∞.
12/1/1889 ŒÓ·ÚÍË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ™¯ÔÏ‹˜ ¡·˘ÙÔ·›‰ˆÓ (¶·Ú·ÁˆÁÈÎ‹˜ ™¯ÔÏ‹˜ ªÔÓ›ÌˆÓ À·ÍÈˆÌ·ÙÈÎÒÓ ¶.¡.)
13/1/1822 ∏ ∞’ ∂ıÓÔÛ˘Ó¤ÏÂ˘ÛË ÙË˜ ∂È‰·‡ÚÔ˘ Î·ıÈÂÚÒÓÂÈ ÙË Á·Ï·ÓfiÏÂ˘ÎË ˆ˜ Â›ÛËÌÔ Û‡Ì‚ÔÏÔ ÙÔ˘ Â·Ó·ÛÙ·-

ÙËÌ¤ÓÔ˘ Á¤ÓÔ˘˜ ÙˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ

16/1/1829 ™ÙÔÏ›ÛÎÔ˜ ˘fi ÙÔÓ ∞Ó‰Ú¤· ΔÂÓÂÎ¤ Î˘ÚÈÂ‡ÂÈ 2 ΔÔ˘ÚÎÈÎ¤˜ ∫·ÓÔÓÈÔÊfiÚÔ˘˜ ÛÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ ÙË˜ ¶Ú¤‚Â˙·˜ Î·È
·È¯Ì·ÏˆÙ›˙ÂÈ ÙÔ ¢ÈÔÈÎËÙ‹ ÙÔ˘˜ Ã·Û¿Ó ¶·Û¿ Î·È 24 ΔÔ‡ÚÎÔ˘˜.

17/1/1943 ΔÔ ÀÔ‚Ú‡¯ÈÔ “¶∞¶∞¡π∫√§∏™” ÌÂ ∫˘‚ÂÚÓ‹ÙË ÙÔÓ À¯Ô ¡. ƒÔ˘ÛÛ¤Ó, Û˘ÏÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÛÙÔ ·ÎÚˆÙ‹ÚÈÔ
ª·Ï¤·˜ ¤Ó· °ÂÚÌ·ÓÈÎfi πÛÙÈÔÊfiÚÔ Î·È ‚˘ı›˙ÂÈ ¿ÏÏÔ ¤Ó·.

19/1/1943 ΔÔ ∞ÓÙÈÙÔÚÈÏÈÎfi “μ. √§°∞” ÌÂ ∫˘‚ÂÚÓ‹ÙË ÙÔ ¶¯Ë °. ªÏ¤ÛÛ·, ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· ÌÂ ÙÔ ∞ÓÙÈÙÔÚÈÏÈÎfi
“¡√Àª¶π∞¡” (·ÁÁÏÈÎfi) ‚˘ı›˙ÂÈ ÙÔ ÂÍÔÏÈÛÌ¤ÓÔ Â¯ıÚÈÎfi ∂ÌÔÚÈÎfi “STROMBOLI”  500 Δ¡ ÎÔÓÙ¿ ÛÙËÓ
Δ‡ÓÈ‰·..

22/1/1830 ªÂ ÙË ™˘Óı‹ÎË ÙÔ˘ §ÔÓ‰›ÓÔ˘, Ë ∂ÏÏ¿‰· ·Ó·ÁÓˆÚ›˙ÂÙ·È ˆ˜ ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙÔ ÎÚ¿ÙÔ˜.
22/1/1944 ∫·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙÔ˘ μ’ ¶·ÁÎÔÛÌ›Ô˘ ¶ÔÏ¤ÌÔ˘ ÔÈ ™‡ÌÌ·¯ÔÈ ·Ú¯›˙Ô˘Ó ÙËÓ “∂È¯Â›ÚËÛË ™·Ó›‰·”

(Operation Shingle). ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· Ì›· Â›ıÂÛË Ì¤Ûˆ ı·Ï¿ÛÛË˜, ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ÙˆÓ ‰˘Ó¿ÌÂˆÓ ÙÔ˘ ÕÍÔÓ·, ÛÙÔ
ÕÓ˙ÈÔ ÙË˜ πÙ·Ï›·˜.  ™ÙË Û˘ÌÌ·¯ÈÎ‹ ‰‡Ó·ÌË ·Ô‚¿ÛÂˆ˜ ÌÂÙ¤¯Ô˘Ó Ù· A/T “KPHTH”, “£EMI™TOK§H™” Î·È
Ù· A/° “™AMO™”, “§HMNO™” Î·È “XIO™”.

24/1/1827 ªÔ›Ú· ÙÔ˘ ∂ÏÏËÓÈÎÔ‡ ™ÙfiÏÔ˘ ˘fi ÙÔÓ ÕÛÙÈÁÁ· ·Ô‚È‚¿˙ÂÈ ÛÙÚ·ÙÂ‡Ì·Ù· ÛÙÔ ¶·Û·ÏÈÌ¿ÓÈ Î·È Î·Ù·-
Ï·Ì‚¿ÓÂÙ·È Ô ¶ÂÈÚ·È¿˜.

26/1/1943 ΔÔ ∞ÓÙÈÙÔÚÈÏÈÎfi “∞¢ƒπ∞™”, ÌÂ ∫˘‚ÂÚÓ‹ÙË ÙÔÓ ∞Óı¯Ô π. ΔÔ‡Ì· μ¡, ‚˘ı›˙ÂÈ ÙÔ °ÂÚÌ·ÓÈÎfi ÀÔ‚Ú‡¯ÈÔ “U-
553”.

28/1/1993 ∫·Ù¿ÏÔ˘˜ ºÚÂÁ¿Ù·˜ À¢ƒ∞™ F-452 (1Ë ÊÚÂÁ¿Ù· Ù‡Ô˘ ª∂∫√ Ô˘ Ó·˘ËÁ‹ıËÎÂ ÛÙËÓ °ÂÚÌ·Ó›·)
ÛÙÔ ¡·‡ÛÙ·ıÌÔ ™·Ï·Ì›Ó·˜.

30/1/1822 √ ΔÔ˘ÚÎÈÎfi˜ ™ÙfiÏÔ˜ ÚÔÛ‚¿ÏÏÂÈ ·fi ÙË £¿Ï·ÛÛ· ÙÔ ¡ÂfiÎ·ÛÙÚÔ, ÂÓÒ ÔÈ ΔÔ‡ÚÎÔÈ ÙË˜ ªÂıÒÓË˜ ÙÔ
ÔÏÈÔÚÎÔ‡Ó ·fi ÙËÓ ÍËÚ¿. Δ· ∂ÏÏËÓÈÎ¿ ÙÌ‹Ì·Ù· ˘fi ÙËÓ ·Ú¯ËÁ›· ÙÔ˘ °ÂÚÌ·ÓÔ‡ ºÈÏ¤ÏÏËÓ· ¡fiÚÌ·Ó,
·ÔÎÚÔ‡Ô˘Ó ÙÈ˜ ÂÈı¤ÛÂÈ˜ Î·È ·Ó·ÁÎ¿˙Ô˘Ó Ù· Â¯ıÚÈÎ¿ ÏÔ›· Ó· ·ÔÏÂ‡ÛÔ˘Ó.

31/1/1996 ΔÔ ÂÏÈÎfiÙÂÚÔ  ¶¡ 21 ÌÂ Ï‹ÚˆÌ· ÙÔ˘˜ ∞ÓÙÈÏÔ›·Ú¯Ô Ã.∫·Ú·ı·Ó¿ÛË ¶¡, ∞ÓÙÈÏÔ›·Ú¯Ô ¶.μÏ·¯¿ÎÔ
¶¡ Î·È ™ËÌ·ÈÔÊfiÚÔ ∂.°È¿ÏÔ„Ô ¶¡ Î·Ù¤ÂÛÂ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÙˆÓ πÌ›ˆÓ ÛÙÈ˜ 03.55 Ù· ÍËÌÂÚÒÌ·Ù· ÙË˜ ΔÂ-
Ù¿ÚÙË˜ 31 π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ 1996 Î·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙË˜ ·ÔÛÙÔÏ‹˜ ÙˆÓ, Ô˘ ‹Ù·Ó Ó· ·Ó·ÁÓˆÚ›ÛÔ˘Ó Î·È Ó·
·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ó Ù˘¯fiÓ ‡·ÚÍË ΔÔ‡ÚÎˆÓ ÛÙÚ·ÙÈˆÙÒÓ ÛÙ· ¢.πÌÈ·.

4/2/1940 °ÂÚÌ·ÓÈÎfi ˘Ô‚Ú‡¯ÈÔ ÙÔÚÈÏ›˙ÂÈ ¯ˆÚ›˜ ÚÔÂÈ‰ÔÔ›ËÛË, ÙÔ ÂÏÏËÓÈÎfi ÊÔÚÙËÁfi “∂§∂¡∏ ™Δ∞£∞Δ√À”, ÌÂ
·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· ÓÈÁÔ‡Ó 12 ŒÏÏËÓÂ˜ Ó·˘ÙÈÎÔ›.

9/2/1923 ∏ ΔÔ˘ÚÎ›· ı¤ÙÂÈ ı¤Ì· ·˘ÙÔÓfiÌËÛË˜ ÙˆÓ ÓËÛÈÒÓ ÙÔ˘ ∞ÈÁ·›Ô˘, Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÎÔÓÙ¿ ÛÙÈ˜ ÙÔ˘ÚÎÈÎ¤˜
·ÎÙ¤˜.

13/2/1943 ΔÔ ∞ÓÙÈÙÔÚÈÏÈÎfi “∞¢ƒπ∞™”, ÌÂ ∫˘‚ÂÚÓ‹ÙË ÙÔÓ ∞Óı¯Ô π. ΔÔ‡Ì· μ¡, ‚˘ı›˙ÂÈ, ·Ú¿ ÙÔ ·ÎÚˆÙ‹ÚÈÔ
Finestre, ÙÔ °ÂÚÌ·ÓÈÎfi ÀÔ‚Ú‡¯ÈÔ “U623”.

15/2/1920 ∞ÔÓ¤ÌÂÙ·È Ô ‚·ıÌfi˜ ÙÔ˘ ¡·˘¿Ú¯Ô˘ ÛÙÔÓ ÀÔÓ·‡·Ú¯Ô ¶·‡ÏÔ ∫Ô˘ÓÙÔ˘ÚÈÒÙË.
15/2/1923 √È ™‡ÌÌ·¯ÔÈ ·ÔÊ·Û›˙Ô˘Ó Ó· ·ÔÛ‡ÚÔ˘Ó Ù· ÔÏÂÌÈÎ¿ ÏÔ›· ÙÔ˘˜ ·fi ÙË ™Ì‡ÚÓË.
20/2/1822 N·˘Ì·¯›· ÙË˜ ¶¿ÙÚ·˜. ∏ ÚÒÙË ÊÔÚ¿ Ô˘ Ù· ∂ÏÏËÓÈÎ¿ ÏÔ›· Û˘ÁÎÚÔ‡ÛıËÎ·Ó ÌÂ ÙËÓ ΔÔ˘ÚÎÈÎ‹ Ó·˘-

ÙÈÎ‹ ‰‡Ó·ÌË ÛÂ  ·ÓÔÈÎÙ‹ Ó·˘Ì·¯›· Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· ¯ˆÚ›˜ ˘ÚÔÏÈÎ¿. ∏ Ó›ÎË ÙÔ˘ ªÈ·Ô‡ÏË Â›¯Â ÌÂÁ¿ÏË ÛËÌ·-
Û›·, ÁÈ·Ù› ·¤‰ÂÈÍÂ fiÙÈ Ù· ÌÈÎÚ¿ Î·È ÌÂ Ù· ·‰‡Ó·Ù· Î·ÓfiÓÈ· ÂÏÏËÓÈÎ¿ ÛÎ¿ÊË, ÌÔÚÔ‡Û·Ó Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›-
ÛÔ˘Ó ÓÈÎËÊfiÚ· Ù· ·Ó›Û¯˘Ú· ÙÔ˘ÚÎÈÎ¿ ‰›ÎÚÔÙ· Î·È ÊÚÂÁ¿ÙÂ˜, ¯¿ÚÈ˜ ÛÙËÓ ·ÓÒÙÂÚË Ó·˘ÙÈÎ‹ ÂÈ‰ÂÍÈfiÙË-
Ù·, ÙËÓ ÙfiÏÌË Î·È ÙÈ˜ Ó·˘ÙÈÎ¤˜ ·ÚÂÙ¤˜ ÛÙÈ˜ ÔÔ›Â˜ ÙfiÛÔ ˘ÂÚÙÂÚÔ‡Û·Ó ·fi ÙÔ˘˜ ΔÔ‡ÚÎÔ˘˜.

23/2/1973 3.000 ÂÚ›Ô˘ ÊÔÈÙËÙ¤˜ Ô¯˘ÚÒıËÎ·Ó ÛÙË ¡ÔÌÈÎ‹ ™¯ÔÏ‹ ÙË˜ ∞ı‹Ó·˜ Î·È ‰È·‰‹ÏˆÓ·Ó ·fi ÙËÓ Ù·Ú¿-
ÙÛ· ÌÂ Û˘Óı‹Ì·Ù· Î·Ù¿ ÙË˜ ¯Ô‡ÓÙ·˜. ÃÈÏÈ¿‰Â˜ ÎfiÛÌÔ˜ Â›¯Â Û˘ÁÎÂÓÙÚˆıÂ› ¤Íˆ ·fi ÙË ™¯ÔÏ‹ ÁÈ· Ó· ÙÔ˘˜
Û˘Ì·Ú·ÛÙ·ıÂ›. ∏ ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›· Â›¯Â ÂÚÈÎ˘ÎÏÒÛÂÈ ÙË ¡ÔÌÈÎ‹, ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ ÙfiÏÌËÛÂ Ó· Â¤Ì‚ÂÈ. ∏ Î·Ù¿ÏË„Ë
ÙË˜ ¡ÔÌÈÎ‹˜ ÎÚ¿ÙËÛÂ 48 ÒÚÂ˜ Î·È ‹Ù·Ó ¤Ó· ÛÔ‚·Úfi ¯Ù‡ËÌ· ÁÈ· ÙË ¢ÈÎÙ·ÙÔÚ›·, ·ÊÔ‡ Í¤Ê˘ÁÂ ·fi Ù·
fiÚÈ· ÙË˜ ÊÔÈÙËÙÈÎ‹˜ ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú›·˜ Î·È ÚÔÎ¿ÏÂÛÂ ·ÏÏ·˚Î‹ Ú¿ÍË ∞ÓÙ›ÛÙ·ÛË˜ ÛÙÔ Ù˘Ú·ÓÓÈÎfi Î·ıÂ-
ÛÙÒ˜..

25/2/1915 √ Û˘ÌÌ·¯ÈÎfi˜ ÛÙfiÏÔ˜ ÙË˜ ∞ÓÙ¿ÓÙ Î·Ù·Ï·Ì‚¿ÓÂÈ ÙË §‹ÌÓÔ ̂ ˜ ÔÚÌËÙ‹ÚÈÔ ÁÈ· ·fi‚·ÛË ÛÙË ̄ ÂÚÛfiÓËÛÔ
ÙË˜ ∫·ÏÏ›ÔÏË˜.

28/2/1828 ΔÔ˘ÚÎÈÎ¿ ÏÔÈ¿ÚÈ· ·Ô‚È‚¿˙Ô˘Ó ÂÚ›Ô˘ 3000 ¿Ó‰ÚÂ˜ ÛÙË Ã›Ô. ªÂÙ¿ ·fi ÈÛ¯˘Ú‹ ·ÓÙÂ›ıÂÛË ÙˆÓ
∂ÏÏ‹ÓˆÓ, ÔÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ ·fi ÙÔ˘˜ ΔÔ‡ÚÎÔ˘˜ Ó›ÁËÎ·Ó ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·

28/2/1927 ÿ‰Ú˘ÛË √›ÎÔ˘ ¡·‡ÙÔ˘.
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