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Πρόλογος Έκδοσης 

Στην παρούσα έκδοση της Ναυτικής Επιθεώρησης δεν θα μπορούσε να απουσιάζει 
η αναφορά στον αντιδικτατορικό αγώνα του Ναυτικού μας, μιας και συμπληρώθη-
καν εφέτος 40 χρόνια που δυστυχώς όμως, συνέπεσαν με το θάνατο του Ναύαρ-
χου Νικόλαου Παππά, πρωτεργάτη του «Κινήματος του Ναυτικού» και φυσικά της 
«Ανταρσίας στο Α/Τ Βέλος», στις 5 Απριλίου 2013. Μέσα στο τεύχος αυτό φιλοξε-
νούνται ομιλίες καθώς και αφιερώματα τόσο για το «Κίνημα του Ναυτικού» όσο και 
για το Ναύαρχο Νικόλαο Παππά που απεβίωσε αφήνοντας μια τεράστια παρακατα-
θήκη προς όλους εμάς για το χρέος που φέρουμε απέναντι στην πατρίδα. 

Το αφιέρωμα προλογίζει η ομιλία του Αρχηγού ΓΕΝ Αντιναύαρχου Ευάγγελου 
Αποστολάκη ΠΝ όπου, με αφορμή τους εορτασμούς για το «Κίνημα του Ναυτικού» 
και την «Ανταρσία του Α/Τ Βέλος», εξαίρεται η σημασία και η αξία των ίδιων των 
γεγονότων αλλά και οι εξελίξεις τις οποίες σηματοδότησαν. Έπεται το κείμενο του 
Αντιναύαρχου ε.α. Κωστή Γκορτζή ΠΝ που στο αφιέρωμά του στον Ναύαρχο Νι-
κόλαο Παππά αναφέρεται στην προσωπικότητα και το χαρακτήρα του αείμνηστου 
Ναύαρχου αλλά και κατατίθενται οι προσωπικές μαρτυρίες του Σημαιοφόρου τότε 
Κωστή Γκορτζή ΠΝ που ακολούθησε τον Κυβερνήτη του στην αυτοεξορία του και 
έζησε από κοντά τα γεγονότα που διαδραματίστηκαν. Τη σκιαγράφηση της προσω-
πικότητας του Ναύαρχου Νικόλαου Παππά συμπληρώνει η διήγηση του ναυαγού 
του M/S «Στρατονίκη», Κωνσταντίνου Κυριακού, όπου περιγράφει τις συγκλονιστι-
κές στιγμές της διάσωσής του κατά τη σχετική επιχείρηση από το Α/Τ «Λέων» στον 
Άθω με Κυβερνήτη τον Πλωτάρχη τότε Νικόλαο Παππά ΠΝ. Η περιδιάβασή μας στα 
γεγονότα της εποχής και το ιστορικό πλαίσιο μέσα στο οποίο συντελέστηκαν ολο-
κληρώνεται με το κείμενο του Αντιναύαρχου ε.α. Κωνσταντίνου Δημητριάδη ΠΝ που 
εμβαθύνει και αναλύει τις πολιτικές εξελίξεις της Ελλάδας της ίδιας περιόδου ενώ 
στέκεται στο ρόλο του «Κινήματος του Ναυτικού» και της «Ανταρσίας του Α/Τ Βέ-
λος» επισημαίνοντας τη μεγάλη και ουσιαστική συμβολή του Πολεμικού Ναυτικού 
στον αντιδικτατορικό αγώνα.

Από τα ανωτέρω κείμενα εμφαίνεται πως η δράση του αείμνηστου Ναύαρχου 
υπήρξε πραγματικά πολυδιάστατη. Μέχρι το τέλος της ζωής του αγωνίστηκε δια-
πνεόμενος από τις αρχές και τις αξίες που τον χαρακτήριζαν από τα πρώτα χρόνια 
της σταδιοδρομίας του στο Πολεμικό Ναυτικό ως Ναυτικού Δοκίμου για ένα καλύ-
τερο μέλλον και η στάση του αυτή εκδηλώθηκε μέσα από τις δημόσιες και προσω-
πικές παρεμβάσεις για την έκβαση των εθνικών μας θεμάτων αλλά και για την προ-
κοπή του τόπου. Αποτέλεσε δίκαια ένα γνήσιο μαχητή της Δημοκρατίας αλλά και 
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ένα ύψιστο πρότυπο όχι μόνο για τους Αξιωματικούς του ΠΝ αλλά και για κάθε Έλ-
ληνα προσωπικά. Το έργο του θα αποτελεί φωτεινό σημάδι στον ορίζοντα της πο-
ρείας που καθένας μας χαράσσει. 

Η θεματολογία μας συνεχίζει με τη διαπραγμάτευση και άλλων ζητημάτων που 
θα προκαλέσουν το ενδιαφέρον του αναγνωστικού μας κοινού και ειδικότερα θα 
θίξουν ιστορικά θέματα ενώ άλλα θα επικεντρωθούν σε σύγχρονες τεχνολογικές 
εξελίξεις. 

Η ιστορία βρίθει από στιγμές που επιβεβαιώνουν και επισφραγίζουν τη σημασία 
που φέρει για κάθε έθνος η συγκρότηση μιας αξιόλογης ναυτικής δύναμης. Το γεγο-
νός αυτό επιβεβαιώνεται μέσα από την εργασία του Νομικού - Διεθνολόγου Ιωάν-
νη Παπαφλωράτου που στην εξαιρετικά ενδιαφέρουσα μελέτη του πραγματεύεται 
τις ναυτικές επιχειρήσεις που διεξήχθησαν κατά τη διάρκεια του Κριμαϊκού Πολέ-
μου. Μάλιστα, γίνεται μνεία και στη συμμετοχή Ελλήνων καπετάνιων που έσπευσαν 
να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους προς τους ομόδοξους Ρώσους, ενώ χαρακτηρι-
στική είναι η περίπτωση του Υδραίου καπετάνιου Σαράντη Φωτιά. Μπορεί η ναυτο-
σύνη, η αξία και η ικανότητα των στελεχών να είναι αναγκαία προϋπόθεση για την 
ισχύ του Πολεμικού Ναυτικού, όμως αυτή θα πρέπει να συνοδεύεται και από σύγ-
χρονες μονάδες που θα μπορούν να σταθούν επάξια στις αντίστοιχες του εχθρού. 
Έτσι, ο Πλοίαρχος Αθανάσιος Μαυραειδόπουλος ΠΝ μας αναλύει το ρόλο και τη ση-
μασία του Ταμείου Εθνικού Στόλου τόσο για την αγορά νέων και σύγχρονων μονά-
δων όσο και για τον εκσυγχρονισμό των ήδη υπαρχόντων.

Προς το τέλος του περιοδικού θα συναντήσουμε δύο σημαντικές εργασίες, άμε-
σα συνδεδεμένες με τις τεχνολογικές εξελίξεις της εποχής μας και τις αλλαγές - 
προοπτικές που σηματοδοτούν. Ο Αντιπλοίαρχος Κωνσταντίνος Παπαδάκης ΠΝ μας 
εξοικειώνει με τις έννοιες του «Κυβερνοχώρου» και του «Κυβερνοπολέμου» και μας 
παρουσιάζει ένα νέο πεδίο δράσης των αντιμαχόμενων πλευρών που η διάστασή 
του και η σημασία του αναγνωρίζεται ως βαρυσήμαντη, ενώ οι περισσότερες χώ-
ρες επενδύουν σημαντικά κεφάλαια στις νέες τεχνολογίες. Ο Σμηναγός (ΜΗ) Ιω-
άννης Βάγιας μας αναλύει τον τρόπο που σχεδιάζονται τα κατευθυνόμενα βλήμα-
τα εναντίον πλοίων και παρουσιάζει τους τύπους τους και τις επιχειρησιακές τους 
δυνατότητες. 

Κλείνοντας, θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε ιδιαίτερα τους συντάκτες των παρα-
πάνω κειμένων για τη συνεργασία τους με τη Ναυτική Επιθεώρηση και για τη συ-
νεισφορά τους στην έκδοση του παρόντος τεύχους. 

Η Επιτροπή Σύνταξης





Εκδηλώσεις
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ
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Τελετή παράδοσης - παραλαβής καθηκόντων Αρχηγού Γενικού Επιτελείου Ναυτικού. Στην τελετή που πραγματοποιήθηκε 
στη ΣΝΔ την 11η Μαρτίου 2013, καθήκοντα Αρχηγού ΓΕΝ παρέλαβε, από τον Ναύαρχο Κοσμά Χρηστίδη ΠΝ, ο Αντιναύ-
αρχος Ευάγγελος Αποστολάκης ΠΝ.

Τελετή παράδοσης - παραλαβής καθηκόντων Αρχηγού Στόλου. Στην τελετή που πραγματοποιήθηκε στο ΝΣ την 11η 
Μαρτίου 2013, καθήκοντα Αρχηγού Στόλου παρέλαβε, από τον Αντιναύαρχο Κωνσταντίνο Μαζαράκη - Αινιάν ΠΝ, ο 
Αντιναύαρχος Παναγιώτης Λίτσας ΠΝ.
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Από την τελετή παράδοσης - παραλαβής καθηκόντων Διοικητού Διοίκησης Διοικητικής Μέριμνας Ναυτικού (ΔΔΜΝ). Στην 
τελετή που πραγματοποιήθηκε στο ΝΣ τη 14η Μαρτίου 2013 καθήκοντα Διοικητού ΔΔΜΝ παρέλαβε, από τον Αντιναύαρχο 
(Μ) Παναγιώτη Ελληνιάδη ΠΝ, ο Αντιναύαρχος (Μ) Ηλίας Δημόπουλος ΠΝ.

Τελετή παράδοσης - παραλαβής καθηκόντων Διοικητού Σχολής Ναυτικών Δοκίμων. Στην τελετή που πραγματοποιήθηκε 
στις εγκαταστάσεις της Σχολής την 20η Μαρτίου 2013, καθήκοντα Διοικητού ΣΝΔ παρέλαβε, από τον Αντιναύαρχο Αλέ-
ξανδρο Θεοδοσίου ΠΝ, ο Υποναύαρχος Ιωάννης Μαΐστρος ΠΝ.
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Τελετή παράδοσης - παραλαβής καθηκόντων Διευθυντού Ναυτικού Νοσοκομείου Αθηνών. Στην τελετή που πραγματοποι-
ήθηκε στις εγκαταστάσεις του ΝΝΑ την 21η Μαρτίου 2013, καθήκοντα Διευθυντού παρέλαβε από τον Υποναύαρχο (ΥΙ) 
Ευάγγελο Νεονάκη ΠΝ, ο Αρχιπλοίαρχος (ΥΙ) Παναγιώτης Δημάκος ΠΝ.

Τελετή παράδοσης - παραλαβής καθηκόντων Υπαρχηγού Στόλου. Στην τελετή που πραγματοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις 
του Αρχηγείου Στόλου στο ΝΣ την 26η Μαρτίου 2013, καθήκοντα Υπαρχηγού ΑΣ παρέλαβε από τον Υποναύαρχο Γεώργιο 
Γιακουμάκη ΠΝ, ο Υποναύαρχος Σπυρίδων Κονιδάρης ΠΝ.
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Τελετή παράδοσης - παραλαβής καθηκόντων Διοικητού Ναυστάθμου Σαλαμίνας. Στην τελετή που πραγματοποιήθηκε στις 
εγκαταστάσεις του ΝΣ την 26η Μαρτίου 2013, καθήκοντα Διοικητού ΝΣ παρέλαβε, από τον Υποναύαρχο (Μ) Δημήτριο 
Κωνσταντόπουλο ΠΝ, ο Αρχιπλοίαρχος (Μ) Μιχαήλ Καούτσκης ΠΝ.

Ο Αρχηγός ΓΕΝ Αντιναύαρχος Ευάγγελος Αποστολάκης ΠΝ, με στελέχη της Διοίκησης Υποβρυχίων Καταστροφών εκτέλεσε 
στη ζώνη ρίψεως της Πάχης Μεγάρων, άλμα ελεύθερης πτώσης και στατικού ιμάντα από ελικόπτερο την 2α Απριλίου 
2013.
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Τελετή Αποκαλυπτηρίων των Προτομών των Τριών Ηρωικά Πεσόντων του Πολεμικού Ναυτικού στα Ίμια. Στην τελετή που 
πραγματοποιήθηκε στον προαύλιο χώρο του Ναυτικού Σταθμού ν. Κω τη 10η Απριλίου 2013, παρέστησαν ο Υπουργός 
Εθνικής Άμυνας Πάνος Παναγιωτόπουλος, ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ Στρατηγός Μιχαήλ Κωσταράκος και ο Αρχηγός ΓΕΝ Αντι-
ναύαρχος Ευάγγελος Αποστολάκης ΠΝ οι οποίοι έκαναν τα αποκαλυπτήρια των τριών προτομών παρουσία συγγενών 
των πεσόντων.
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Επίσκεψη Αρχηγού Στόλου Αντιναύαρχου Παναγιώτη Λίτσα ΠΝ στις εγκαταστάσεις του Κέντρου Εκπαίδευσης Ναυτικής 
Αποτροπής (ΚΕΝΑΠ), στο πλαίσιο επίδειξης στρατιωτικής εφαρμογής ανταλλαγής δεδομένων την 11η Απριλίου 2013. 
Ακολούθως, τη 12η Απριλίου 2013, επισκέφτηκε τα πληρώματα των ελλιμενιζόμενων Πολεμικών Πλοίων του Στόλου 
στο ΝΚ. 
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Eκδηλώσεις τιμής και μνήμης για τους πεσόντες της μάχης της Καλλίπολης. Ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ Στρατηγός Μιχαήλ Κωστα-
ράκος, συνοδευόμενος από τον Αρχηγό ΓΕΝ Αντιναύαρχο Ευάγγελο Αποστολάκη ΠΝ, παρέστησαν στις εκδηλώσεις μνήμης 
της επετείου της απόβασης συμμαχικών στρατευμάτων στη χερσόνησο της Καλλίπολης που πραγματοποιήθηκαν στην ν. 
Λήμνο την 20η Απριλίου 2013. Επίσης, παρευρέθηκαν η Πρέσβης της Αυστραλίας στην Ελλάδα, κα Jenny Bloomfield και 
ο Αρχηγός του Βασιλικού Ναυτικού της Αυστραλίας, Αντιναύαρχος Raymond Griggs.
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Εκδήλωση για την Επέτειο  του Κινήματος του Ναυτικού το Μάιο του 1973. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στο Άλσος 
Ναυτικής Παράδοσης στη Μαρίνα του Φλοίσβου, όπου είναι αγκυροβολημένο το θρυλικό Αντιτορπιλικό την 22α Απριλίου 
2013, σε συγκινητική ατμόσφαιρα καθώς ήταν η πρώτη φορά χωρίς την παρουσία του Κυβερνήτη του Αντιτορπιλικού 
«Βέλος» Αντιναύαρχου Νικόλαου Παππά.  

Εκδήλωση Μνήμης της βύθισης του Α/Τ ΨΑΡΑ. Στην εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε την 28η Απριλίου 2013 στον όρμο 
Πάχης Μεγάρων, παρέστη ο Αρχηγός ΓΕΝ Αντιναύαρχος Ευάγγελος Αποστολάκης ΠΝ.
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Από τις εκδηλώσεις της 72ης Επετείου Μάχης της Κρήτης. Ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ Στρατηγός Μιχαήλ Κωσταράκος, συνοδευ-
όμενος από τον Αρχηγό ΓΕΣ Αντιστράτηγο Αθανάσιο Τσέλιο, Αρχηγό ΓΕΝ Αντιναύαρχο Ευάγγελο Αποστολάκη ΠΝ και 
Αρχηγό ΓΕΑ Αντιπτέραρχο (Ι) Ευάγγελο Τουρνά παρέστη στις εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στο Μάλεμε ν. Κρήτης 
την 26η Μαΐου 2013.
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Στο πλαίσιο της εφαρμογής του Προγράμματος Στρατιωτικής Συνεργασίας Ελλάδας - Μαυροβουνίου έτους 2013 ολο-
κληρώθηκε την 28η Μαΐου 2013, η εκπαίδευση στελεχών από το Πολεμικό Ναυτικό και την Πολεμική Αεροπορία του 
Μαυροβουνίου στο βασικό Σχολείο Καταπολέμησης Πυρκαγιάς (Basic Fire Fighting Course) στις εγκαταστάσεις της 
Σχολής Ελέγχου Βλαβών στο Κέντρο Εκπαίδευσης Παλάσκα (Κ.Ε. ΠΑΛΑΣΚΑΣ) και στο σχολείο διαφυγής από βυθιζόμενο 
Ελικόπτερο (Helo Dunker), στις εγκαταστάσεις της Σχολής Ελικοπτέρων στο Κοτρώνι.
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Εκ μέρους της μεγάλης οικογένειας του Πολεμικού 
Ναυτικού, σας καλωσορίζω στη σημερινή τελετή 
που είναι αφιερωμένη σε μία μεγάλη σελίδα της 
ιστορίας μας, αυτήν της αντιδικτατορικής δράσης 
του Ναυτικού μας. 

Το Πολεμικό Ναυτικό, είναι γνωστό, δεν υπέ-
στειλε ποτέ τη σημαία του και πάντα προάσπιζε τα 
ιδανικά της ελευθερίας και της Δημοκρατίας. Υπήρξε 
πάντα παρόν στα σημαντικότερα ιστορικά γεγονότα 
της πολιτικής, κοινωνικής και στρατιωτικής ιστορίας 
αυτού του τόπου. Φωτεινό και λαμπρό παράδειγμα 
αποτελούν τα γεγονότα του Μαΐου του 1973, όταν 
στις 23 του μήνα ήταν δρομολογημένο να εκδη-
λωθεί το Κίνημα του Ναυτικού ενάντια στη Χούντα 
που δυνάστευε τη πατρίδα μας. Ομάδα Αξιωματι-
κών στόχευαν στην απελευθέρωση από τη Χούντα, 
στην αποκατάσταση της Δημοκρατίας και όχι στην 
απλή αντικατάσταση των συνταγματαρχών. 

Από τις αρχές του 1969 ο μικρός πυρήνας των 
οργανωτικών στελεχών του Κινήματος άρχισε να 
μεγαλώνει, με συστηματική μύηση αξιωματικών. 
Το Κίνημα όμως προδόθηκε και δεν εκδηλώθηκε 
ποτέ. Ακολούθησαν συλλήψεις και βασανιστήρια. 

Πάρα ταύτα, στις 25 Μαΐου του 1973, το 
Αντιτορπιλικό ΒΕΛΟΣ εγκαταλείπει τη ΝΑΤΟϊκή 
άσκηση στο Τυρρηνικό Πέλαγος, υπό τις εντολές 
του Κυβερνήτη του, Ναυάρχου Νικόλαου Παππά 
και κατευθύνεται προς το Φιουμιτσίνο της Ιταλίας, 
όπου το πλήρωμα ζητά πολιτικό άσυλο. Το ση-
μαντικότερο αποτέλεσμα του Κινήματος και της 
ανταρσίας του ΒΕΛΟΣ ήταν η ανανέωση της αντί-
στασης, αφού από το 1971 η Χούντα είχε δώσει 
την εντύπωση ότι όλες οι Ένοπλες Δυνάμεις ήταν 
με το μέρος της. Πρόκειται για την πρώτη επί-
σημη αμφισβήτηση του καθεστώτος, κίνηση με 
πολλαπλές ερμηνείες και σπουδαίας πολιτικής 
σημασίας. 

Μπορεί το Κίνημα του Ναυτικού να μην στέ-
φθηκε από επιτυχία στο σύνολό του, αλλά πέτυχε 
πολιτικά. Έκανε φανερό ότι το καθεστώς των Απρι-
λιανών κλονίζεται στη βάση του. Το πλήγμα στη 
χούντα ήταν σημαντικό, ενώ η «Ανταρσία» του Αντι-
τορπιλικού ΒΕΛΟΣ, ως αντιστασιακή κίνηση, υπήρξε 
ιστορικά σημαντική. Στάλθηκε ένα ηχηρό μήνυμα 
εναντίον του δικτατορικού καθεστώτος στην Ελλά-
δα σε παγκόσμιο επίπεδο, καθιστώντας το αισθητό 

Ομιλία Αρχηγού ΓΕΝ
Αντιναύαρχου Ευάγγελου Αποστολάκη ΠΝ
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στη διεθνή κοινότητα, με τη βοήθεια των μέσων 
μαζικής επικοινωνίας. Ίσως για πρώτη φορά φάνη-
κε το πόσο δυσχερής ήταν η πολιτική και κοινωνική 
κατάσταση στην Ελλάδα. Παράλληλα, τέθηκαν οι 
βάσεις του αντιστασιακού Κινήματος στην Ελλάδα, 
το οποίο αργότερα γιγαντώθηκε και οδήγησε τελικά 
στην ανατροπή του καθεστώτος το 1974.

Η κίνηση του Κυβερνήτη και του πληρώματος 
του ΒΕΛΟΣ υπήρξε ιδιαίτερη, γιατί ξεκαθάρισε στην 
κοινή γνώμη –εγχώρια και διεθνή– πως η επιβο-
λή του δικτατορικού καθεστώτος στην Ελλάδα δεν 
έχαιρε της στήριξης όλων των Ενόπλων Δυνάμε-
ων. Το Πολεμικό Ναυτικό, διαθέτοντας ιστορικά 
μια δημοκρατική παράδοση στις δομές και στην 
οργάνωσή του, απέδειξε έμπρακτα την εμπιστο-
σύνη του στους δημοκρατικούς θεσμούς και όχι 
στην όποια παρεμβατική μορφή διακυβέρνησης. 
Μέσω του Κινήματος του Ναυτικού, απέδειξε πως 
μπορεί να εγγυηθεί τη Δημοκρατία και τις αρχές 
που τη διέπουν. Η «Ανταρσία» του ΒΕΛΟΣ άφησε 
το δείγμα γραφής που επέβαλε εκείνη την εποχή 
η κοινωνία, υπογράφοντας με αυτό τον τρόπο ένα 
κοινωνικό συμβόλαιο μαζί της, το οποίο είναι ζω-
ντανό και ενεργό μέχρι και τις μέρες μας. 

Σαράντα χρόνια μετά, το Κίνημα του Ναυτικού 
και η «Ανταρσία» του ΒΕΛΟΣ παραμένει μια κίνη-
ση θάρρους και αποφασιστικότητας. Για εμάς στο 
Πολεμικό Ναυτικό αποτελεί σίγουρα μια βαρύτιμη 
παρακαταθήκη. 

Δυστυχώς, οι φετινοί εορτασμοί σκιάζονται 
από την απώλεια ενός εκ των βασικότερων πρω-
τεργατών όλου αυτού του ιστορικού εγχειρήμα-
τος. Ο Αείμνηστος Ναύαρχος Νικόλαος Παππάς, 
ένας αληθινός ήρωας και υπερασπιστής της Δη-
μοκρατίας έφυγε από τη ζωή στις 5 του περασμέ-
νου Απριλίου, γι’ αυτό σήμερα δεν βρίσκεται εδώ 
να γιορτάσει μαζί μας. Ο Αείμνηστος Ναύαρχος 
Παππάς υπήρξε μια εμβληματική μορφή του Πο-
λεμικού Ναυτικού, ένας οραματιστής, ένας ηγέτης 
που είχε την ικανότητα να εμπνέει την εμπιστο-
σύνη και να κινητοποιεί τα πιο θαρραλέα των 
αισθημάτων, όπως ακριβώς κατάφερε και τότε 
με το πλήρωμα του ΒΕΛΟΣ το 1973. Δεν ήταν 
άλλωστε τυχαίο ότι οι άνδρες του πληρώματος 
τον ακολούθησαν πρόθυμα σε αυτή την πρωτο-
φανή για τα ιστορικά και στρατιωτικά δεδομέ-
να κίνηση. Τέτοια πρόσωπα, σαν τον Αείμνηστο 
Ναύαρχο Παππά, είναι αναπόφευκτο να λείπουν 

όταν φεύγουν από τη ζωή, ωστόσο τα στελέχη 
του Πολεμικού Ναυτικού εμπνέονται από τους 
αγώνες τους και το Ναυτικό μας είναι περήφανο 
που η ιστορία και η παράδοση του είναι δεμένη 
με τέτοιες προσωπικότητες.

Σήμερα, το Αντιτορπιλικό ΒΕΛΟΣ, υπάρχει εδώ 
δίπλα μας για να μας θυμίζει τις αρχές, τις αξίες 
και τις παραδόσεις του Πολεμικού μας Ναυτικού. 
Να μας θυμίζει ότι οφείλουμε να είμαστε σε εγρή-
γορση, έτσι ώστε να μπορούμε να αναγνωρίσουμε 
έγκαιρα και να αντιμετωπίσουμε αποτελεσματικά 
την οιαδήποτε απειλή. 

Το Πολεμικό Ναυτικό, έχοντας πλήρη συνείδη-
ση του ρόλου του, αναπτύσσει διαρκώς μια διοι-
κητική οργάνωση, κουλτούρα και κοινωνική ευαι-
σθησία που εγγυάται το δίπτυχο της υπεράσπισης 
της εθνικής κυριαρχίας, αλλά και της διασφάλισης 
των δημοκρατικών δομών. Δεν μένουμε πιστοί σε 
δομές που δεν συμβαδίζουν με την εποχή, και-
νοτομούμε και έχουμε όραμα. Αντλούμε δύναμη 
και έμπνευση από τους ήρωες του Ναυτικού και 
τους προκατόχους μας και από την παράδοσή μας. 
Σεβόμαστε την ιστορία μας και κοιτάμε μπροστά. 
Άλλωστε, η διαμόρφωση του γεωπολιτικού πεδί-
ου, οι εύθραυστες ισορροπίες στη Βαλκανική και 
στη νοτιοανατολική Μεσόγειο αναδεικνύουν ολο-
ένα και περισσότερες προκλήσεις. Προκλήσεις που 
επιβάλλουν ισχυρή διεθνή παρουσία και ανάδει-
ξη της χώρας μας ως πυλώνα σταθερότητας και 
ασφάλειας. Σε αυτό λοιπόν το πλαίσιο, το Πολεμικό 
Ναυτικό έχει καθοριστικό ρόλο να παίξει στην προ-
άσπιση των Εθνικών μας συμφερόντων και στην 
υποστήριξη της ελληνικής αμυντικής πολιτικής. Οι 
δυσκολίες των καιρών, αντί να μας αποθαρρύνουν, 
μας δίνουν κίνητρα και ώθηση να πετύχουμε στο 
έργο μας και στην αποστολή μας. 

Ως Αρχηγός του Πολεμικού Ναυτικού μπορώ 
να σας διαβεβαιώσω ότι το Πολεμικό μας Ναυ-
τικό είναι ισχυρότατο και απολαμβάνει διεθνούς 
αναγνώρισης. Η αποτρεπτική του ισχύ έναντι κάθε 
εχθρικής επιβουλής, είναι δεδομένη. Όπως δεδο-
μένη είναι και η ικανότητα και προδιάθεση των 
στελεχών μας να αγωνιστούν με αυταπάρνηση για 
να υπερασπιστούν την ακεραιότητα της πατρίδας 
μας και την ελευθερία.

Σας ευχαριστώ όλους για την παρουσία σας 
στη σημερινή επέτειο και εύχομαι να έχετε πάντα 
υγεία.
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40 Χρόνια από την «Ανταρσία του Α/Τ 
ΒΕΛΟΣ» και 40 ημέρες από το θάνατο 
του Ναύαρχου Ν. Παππά

Του Κωστή Γκορτζή
Αντιναύαρχου ΠΝ ε.α.
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Α/Τ «Βέλος»

Ο Κωστής Γκορτζής Αντιναύαρχος 
ΠΝ ε.α., γεννήθηκε το 1951 και με-
γάλωσε στη Θεσσαλονίκη όπου τε-
λείωσε το Δημοτικό «Κοραής» και 
το εξατάξιο Γυμνάσιο (Αμερικανικό 
Κολέγιο Anatolia). Μπήκε στη Σχολή 
Ναυτικών Δοκίμων το 1968, αποφοί-
τησε ως Σημαιοφόρος το 1972 και 
τοποθετήθηκε στο Α/Τ «Βέλος». Τον 
Μάιο του ’73 ακολούθησε τον Κυ-
βερνήτη του Αντιπλοίαρχο Ν. Παππά 
στην αυτοεξορία μετά την «ανταρσία 
του “Βέλος”». Επανήλθε στο Πολεμικό 
Ναυτικό τον Αύγουστο του ’74 όπως 
όλοι οι Κινηματίες του Ναυτικού. Πέ-
ρασε με επιτυχία όλα τα σταδιοδρο-
μικά Σχολεία και υπηρέτησε σε όλους 
σχεδόν τους τύπους πλοίων σε θέσεις 
ανάλογες του βαθμού του, σε επιτελι-
κές θέσεις του ΓΕΝ, ΓΕΕΘΑ και ΝΑΤΟ. 
Ως κορυφαίες θέσεις της σταδιοδρο-
μίας του θεωρεί αυτές του Κυβερνήτη 
της Ν/Θ «Άκτιον» (ως Πλωτάρχης) 
και του Αντιτορπιλικού «Θεμιστο-
κλής» (ως Αντιπλοίαρχος/Πλοίαρχος). 
Παράλληλα, και επί 20ετία, υπήρξε 
χειριστής Ελικοπτέρων του Π.Ν., εκ-
παιδευτής και αξιολογητής χειριστών 
Ε/Π. Μιλά την Αγγλική άριστα και την 
Ιταλική καλώς. Είναι παντρεμένος με 
την Οικονομολόγο Αναστασία Δήλμα, 
με την οποία έχουν ένα γιο 26 ετών, 
Πτυχιούχο Πληροφορικής και μία κό-
ρη 23 ετών, τελειόφοιτο της Αγγλικής 
Φιλολογίας του ΑΠΘ. Στην πολιτική 
του ζωή ασχολείται ως εκπαιδευτής 
ιστιοπλοΐας ανοικτής θαλάσσης αμι-
σθί, γιατί πιστεύει ότι στη θάλασσα 
δημιουργούνται καλοί πολίτες.
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Νίκος Παππάς. Ο αξιωματικός του Πολεμικού 
Ναυτικού που ένα μήνα πριν κλείσει τα 43 του 
χρόνια, τον Μάιο του 1973, πήρε μια απόφαση 
που συγκλόνισε την παγκόσμια κοινή γνώμη και 
έγινε σύμβολο του αγώνα για τη δημοκρατία στα 
πέρατα του κόσμου και ξέπλυνε την ντροπή για 
τις Ένοπλες Δυνάμεις της χώρας που θεωρούνταν 
απ’ όλους, και δυστυχώς από μερικούς ακόμα και 
σήμερα, αποκλειστικά υπεύθυνες για τη δικτατορία 
που εγκαταστάθηκε στην Ελλάδα το 1967.

Οι ρίζες
Τον Ιούνιο του 1824 καταλήφθηκαν και κάηκαν τα 
Ψαρά από τους Οθωμανούς. Οι περισσότεροι κά-
τοικοί τους σφάχτηκαν ή εξανδραποδίστηκαν. Λίγοι 
γλύτωσαν. Δυο αδέρφια, ο Νίκος και ο Γιάννης, 
ντυμένοι στα ράσα για να καλυφθούν στο σκοτάδι 
της νύχτας, φτάνουν εξαντλημένοι με μια βάρκα 
στην Κύμη. Αμέσως οι ντόπιοι τους αποδίδουν το 
παρανόμι. Οι «Παππάδες».

Πολύ σύντομα, οι «Παππάδες» εντάχθηκαν 
στην κοινωνία της Κύμης και δραστηριοποιήθηκαν, 
πού αλλού, στη θάλασσα, πρόκοψαν και έφτιαξαν 
οικογένειες. «Νικολό» φώναζαν τον «παππά» οι 
Κουμιώτες. «Νικολό» φώναζαν και τον Ναύαρχο 
Νίκο Παππά.

Οι Κουμιώτες, ιστορικά, αναδεικνύουν πνεύμα 
ελεύθερο και χωρίς σύνορα. Δεν περιορίζονται 
στον φυσικό πλούτο της περιοχής τους. Έχουν 
τη θάλασσα μπροστά τους. Και η θάλασσα τους 
δείχνει το δρόμο, τους ανοίγει τον ορίζοντα και 
την εκμεταλλεύονται στο έπακρο. Έμποροι - πει-
ρατές, απλώνουν τις δραστηριότητές τους σε μέ-
ρη γνωστά και άγνωστα. Είναι αυτοί που ίδρυσαν 
την πρώτη ελληνική αποικία στην Καμπανία της 
Ιταλίας, είναι αυτοί που ίδρυσαν την Κύμη στην 
Αιολίδα της Μικράς Ασίας, είναι αυτοί που εποί-
κισαν πολλά νησιά του Αιγαίου, σαν τα Ψαρά, ως 
ενδιάμεσες Βάσεις των θαλασσινών δραστηριο-
τήτων τους.

Την εποχή της Τουρκοκρατίας κυριαρχούν στο 
θαλασσινό εμπόριο, δεινοί θαλασσοπόροι και θα-
λασσομάχοι. Λίγοι γνωρίζουν ότι περίφημα γαλλι-
κά κρασιά είχαν σαν βάση το μούστο της Κύμης. 
Το λάδι, τα ξερά σύκα και το κάρβουνο από το 
πλούσιο δασικό περιβάλλον της έφταναν κι αυτά 
στα πιο μακρινά λιμάνια της Μεσογείου. Από τη 
θάλασσα, με τον ανοιχτό ορίζοντα αλλά και τους 

διαρκείς κινδύνους από τον τραχύ καιρό αλλά, και 
την επίσημη και ανεπίσημη πειρατεία.

Τον πλούτο τους οι Κουμιώτες δεν τον χρη-
σιμοποίησαν μόνο για να βελτιώσουν ή να επι-
δείξουν το επίπεδο ζωής τους με αρχοντικά και 
νεοπλουτίστικες φιγούρες. Εκμεταλλευόμενοι τις 
σχέσεις τους με τον πολιτισμένο κόσμο, οι τρα-
χείς θαλασσινοί έστελναν τα παιδιά τους στα ξένα 
Πανεπιστήμια, φροντίζοντας για την παιδεία της 
Κοινότητάς τους κι αυτά με τη σειρά τους δεν ξε-
χνούσαν τη μάνα θάλασσα, στέλνοντας τα δικά 
τους ξανά σ’ αυτή, σ’ έναν κύκλο που συντηρούσε 
τη ροή πλούτου στην κοινωνία τους παράλληλα 
με τη συνεχή αναβάθμιση του πολιτισμικού της 
επιπέδου. Δεν είναι τυχαίο ότι η Κύμη «έβγαλε» 
το γιατρό Γιώργο Παπανικολάου, σπουδαγμένο 
στην Αθήνα, τη Γερμανία και την Αμερική, το για-
τρό Λεωνίδα Παππά, σπουδαγμένο στο Μονπελιέ 
της Γαλλίας (παππού του Νίκου Παππά) και τόσους 
άλλους επιστήμονες. Και δεν είναι τυχαίο ότι οι 
Κουμιώτες ναυτικοί εξακολουθούν να έχουν στο 
DNA τους τον πίτυλο της θάλασσας που σμίλεψε 
τη φύση των θαλασσομάχων προγόνων τους.

Αυτό το DNA οδήγησε και τον Νίκο Παππά στη 
θάλασσα. Πρόσμιξη θαλασσινών γενετικών χαρα-
κτηριστικών των Ψαριανών «Παππάδων» από την 
πλευρά του παππού του με αυτά της εξ ίσου θα-
λασσινής οικογένειας Ελευθερίου από την πλευρά 
της γιαγιάς του, φυσικό επακόλουθο ήταν γι’ αυτόν 
η ταύτισή του με τη θάλασσα.

Όπως και του εμποροκαπετάνιου πατέρα του, 
Βελισάριου, όπως και του δεύτερου στη σειρά 

Ο Αντιπλοίαρχος Ν. Παππάς ΠΝ ως Kυβερνήτης του Α/Τ 
«Βέλος».
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αδελφού του, Γιώργη. Ο μεγαλύτερος απ’ όλους, 
Λεωνίδας, κατά την κουμιώτικη παράδοση, κα-
τευθύνθηκε στα Οικονομικά και σταδιοδρόμησε 
ως τραπεζικός. Και όλοι πρόκοψαν και διέπρεψαν 
στον τομέα τους.

Η σχέση του Παππά με τη θάλασσα δεν περι-
γράφεται με λόγια. Ήταν κομμάτι της, ήταν το περι-
βάλλον όπου ο Παππάς ένοιωθε σπίτι του, κρεβάτι 
του, γειτονιά του. 

Το ατίθασο του χαρακτήρα του, οι αλλαγές της 
διάθεσής του, το βλέμμα του, το χαμόγελό του, οι 
συσπάσεις του προσώπου του, ήταν βγαλμένα από 
τα σωθικά της θάλασσας, από τη δύναμη των τρα-
χιών κυμάτων, από τον αφρό της κορυφής τους 
που στροβιλίζεται στον άνεμο.

Ο Νίκος Παππάς γεννήθηκε στις 21 Ιουνίου 
του 1930. Από μικρό παιδί τον γοήτευσε η θάλασ-
σα. Δύσκολο παιδί για την καπετάνισσα Μαρία που 
κυβερνά τρεις γιους όσο ο άντρας της καπετάνιος 
λείπει. Και δύσκολα τον μάζευε από τη θάλασσα 
μέχρι και την εφηβεία του. Όταν όπως ο ίδιος εξο-
μολογείται, «τελειώνοντας το Γυμνάσιο, στα 17 

μου, ο καπετάν Βελιός, ο πατέρας μου, έβγαλε και 
σε μένα ναυτικό Φυλλάδιο, όπως έκανε και με τ’ 
αδέρφια μου, και με πήρε μαζί του στο βαπόρι 
σαν μούτσο… Άλλοι ονειρεύονται από μικροί να 
βγάλουν λεφτά. Άλλοι, να γίνουν γιατροί, μαθημα-
τικοί, καθηγητάδες. Εγώ, το μόνο που ονειρευό-
μουν μικρός ήταν να κουμαντάρω καράβια, και αν 
ήταν πολεμικά, ακόμα καλύτερα. Είπα λοιπόν στη 
μάνα μου, θα πάω στη Σχολή Δοκίμων κι αν δεν 
τα καταφέρω, θα μπαρκάρω…».

Στη Σχολή Ναυτικών Δοκίμων 
Τα κατάφερε. Στη Σχολή Ναυτικών Δοκίμων, από 
πρωτοετής, ο Νίκος Παππάς διακρίνεται σε δύο 
τομείς. Στα Ναυτικά του προσόντα και στη ροπή 
του στην ...απειθαρχία. 

Διαβάζουμε στα Αρχεία του Ποινολογίου Ναυ-
τικών Δοκίμων:

«Εγκατέλειψε ακατάστατον ιματισμόν κα-
τά το λουτρόν», «εστηρίζετο επί των τοίχων της 
αιθούσης διασκεδάσεως ρυπαίνοντας αυτούς», 
«αντικανονικός κατά την πρωινή επιθεώρησιν», 

Δεκέμβριος 1977 - Κρίση Κυπριακού. 28 ημέρες περιπολίας έξω από τα στενά του Ελλήσποντου - Επιχείρηση «Τ» Ξιφίας. 
Κυβερνήτης: Πλωτάρχης Ν. Παππάς, Ύπαρχος: Υποπλοίαρχος Π. Κοτσιάνης - Α' Μηχανικός: Υποπλοίαρχος Π. Κουδούνης 
- Ναυτίλος: Ανθυποπλοίαρχος Θ. Γιούργας.
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«ωμίλει εν ώρα γενικής κινήσεως», «ωμίλει κατά 
την μελέτην εκ της θέσεώς του άνευ της αδείας 
του επιτηρητού», «δεν έφερε περιπόδια κατά τας 
παιδιάς. Εδικαιολογήθη αστόχως», «εβράδυνε να 
κατακλιθεί», «διά πλημμελή εκτέλεση των καθηκό-
ντων του ως ‘επί του θαλάμου’», «είχεν ακάθαρτον 
πηλίσκον εντός του κιβωτίου του κατά την πρω-
ινήν κλήσιν εις τους θαλάμους», «αντικανονικός 
κατά την πρωινήν επιθεώρησιν του Α.Φ.», «είχεν 
ακατάστατον ιματισμόν κατά τας παιδιάς», «εκινεί-
το κατά την αναφοράν», «εκινείτο εν γραμμή κατά 
την εκφώνησιν του ποινολογίου», «διεπληκτίζετο 
αστεϊζόμενος παρουσία ανωτέρου. Παρατηρηθείς, 
επανέλαβε τούτο δις»… 

Ίδιες αιτιολογίες καταγράφονται συνεχώς 
και αδιαλείπτως, κατά τη φοίτησή του και στις 
μεγαλύτερες τάξεις της Σχολής, μέχρι την απο-
φοίτησή του… «ακατάστατος», «αντικανονικώς 
ενδεδυμένος», «εγέλα», «ωμίλει», «εκινείτο», 
«δεν αντελήφθη και δεν εχαιρέτησεν ανώτερόν 
του», «ηστεΐζετο», «ήργησε», «δεν προσήλθε εις 
την πρωινήν προσευχήν», «συνεννοείτο διά νευ-
μάτων», «αμελέτητος στο μάθημα της μαθηματι-
κής αναλύσεως», «δεν υπήκουσεν εις δοθείσαν 
εντολήν ανωτέρου» και πολλά άλλα παρεμφερή, 
που σκιαγραφούν το ατίθασο του χαρακτήρα του 
και την αδυναμία ολοκληρωτικής «στρατιωτικής» 
προσαρμογής του. 

Πεντακόσιες φορές συνολικά στάθηκε ως 
Δόκιμος, στα τέσσερα χρόνια, μπροστά στον ποι-
νολογούντα τα παραπτώματά του αξιωματικό. Και 
όχι μόνο. 

Στην περίπτωση που κάποιος Δόκιμος γρα-
φόταν στο Ποινολόγιο για πολλά παραπτώμα-
τα κατά την ίδια ημέρα, παραπεμπόταν για ποι-
νολόγηση από τον Υποδιοικητή της Σχολής για 
«πληθώρα παραπτωμάτων» με ανάλογη φυσικά 
ποινή/«καμπάνα» από αυτόν. Συνήθως δεν γλύ-
τωνες την «αυστηρά φυλάκιση». 

Κάποια μέρα, ο Δόκιμος Παππάς είχε δεκατρία 
παραπτώματα και ο φίλος και ο συμμαθητής του 
Νίκος Βαρδινογιάννης –άλλο ανήσυχο πνεύμα– 
δώδεκα. Το σοβαρότερο από τα παραπτώματα 
του Παππά …προφητικό. Είχε πάρει μια τετράκω-
πη βάρκα από το Λεμβαρχείο και την …κοπάνη-
σε από τη Σχολή περιπλανώμενος στις ακτές της 
Φρεαττύδας.

Συνοδεία, λοιπόν, του Αξιωματικού Φυλακής, 

παρουσιάζονται στον Υποδιοικητή της Σχολής. Ο 
αείμνηστος Σπυρομήλιος, σκληρός αξιωματικός 
του πολέμου, προκαλούσε το δέος και τον σεβα-
σμό όλων όσοι είχαν την τύχη να τον γνωρίσουν. 
Για τη Μελίνα Μερκούρη, κατά ομολογία της, ήταν 
Ο Άντρας. Για τους Δοκίμους ήταν κάτι παραπλή-
σιο του …Θεού, αν όχι ο ίδιος. Ο Σπυρομήλιος 
είχε μπροστά του το ποινολόγιο και διάβαζε σιω-
πηλός τα …κατορθώματα των δύο Δοκίμων που 
στέκονταν αγάλματα μπροστά του κρατώντας την 
ανάσα τους. Κάποτε, σαν να αναστέναξε προβλη-
ματισμένος, σήκωσε τα μάτια του από τα γυαλιά 
που ακουμπούσαν στην άκρη της μύτης του και 
με τη βροντώδη φωνή του είπε: «Ρε κερατάδες, 
εσείς οι δυο, αν ζούσατε εκατό χρόνια πριν, θα 
ήσασταν σίγουρα πειρατές! Τσακίδια έξω!». Κα-
θώς οι δυο Δόκιμοι βροντούσαν το αριστερό τους 
πόδι και έστρεφαν σε «μεταβολή» για να βγουν, το 
χείλι του Σπυρομήλιου τσάκισε σ’ ένα κρυφό χα-
μόγελο και το χέρι του έγραψε ένα μεγαλοπρεπές 
Χ στη σελίδα του Ποινολογίου. Τους διέγραψε τα 
παραπτώματα! 

Ο θρύλος αυτός του Ναυτικού σίγουρα κατά-
λαβε πολύ περισσότερα από τους τηρούντες το 
γράμμα του νόμου στη διαπαιδαγώγηση των Δο-
κίμων. Και σίγουρα χαιρόταν στο βάθος ότι μερικοί 
ακολουθούσαν τα απόνερά του… 

Στο Στόλο
Τα ναυτικά προσόντα του Νίκου Παππά δεν έμειναν 
απαρατήρητα από τους ανωτέρους του. Σημαιοφό-
ρος ακόμα, παραλαμβάνει Κυβερνήτης πλοίου ενώ 
στο βαθμό του συνήθως υπηρετούν ως Βοηθοί 
άλλων Αξιωματικών στα πλοία του Στόλου. Όταν 
αργότερα, ως Αντιπλοίαρχος, παραλαμβάνει κα-
θήκοντα Κυβερνήτη του Αντιτορπιλικού «Βέλος», 

Το Α/Τ «Βέλος» εν πλω.
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έχει ήδη «γράψει» 14 χρόνια θαλάσσιας υπηρεσί-
ας από τα οποία 9 ως κυβερνήτης, στα 23 χρόνια 
συνολικής υπηρεσίας. 

Και εκεί, στον Στόλο, ως Κυβερνήτης πλοίων, 
αναδεικνύονται και τα ηγετικά του προσόντα. 

Οι Άγγλοι, με τη γνωστή ναυτική παράδοσή 
τους κι αυτοί, λένε για τον Κυβερνήτη ότι πρέπει 
να κερδίσει:
– την αναγνώριση του πληρώματος ως Άντρας.
– το θαυμασμό του πληρώματος ως Ναυτικός.
– το σεβασμό του πληρώματος ως Κύριος.

Ο Παππάς κέρδιζε και τα τρία. Το αντρίκιο του 
χαρακτήρα του εκφραζόταν με την προστασία του 
πληρώματός του από διοικητικές γραφειοκρατι-
κές τυπικότητες και υπερβολές, τη σύγκρουσή του 
με τα ανώτερα κλιμάκια για θέματα ουσίας, την 
απλότητα της συμπεριφοράς του και τη βεβαιότητα 
που απέπνεε ότι νοιάζεται για τον καθένα ξεχω-
ριστά. Ακόμα και στα πιο δύσκολα, το πρόσωπό 
του μπορεί να ξεχείλιζε από θυμό, οργή, πάθος, 
ποτέ, όμως δεν φανέρωνε φόβο ή και ανησυχία. Η 
σιγουριά του αυτή μεταφερόταν και στο πλήρωμα, 
στοιχείο απαραίτητο για το ξεπέρασμα οποιασδή-
ποτε δυσκολίας.

Και, παρά την τραχιά συμπεριφορά και την 

ελευθεροστομία του, δεν πρόσβαλε ποτέ υφιστά-
μενό του. Άντρας και Κύριος.

Εκεί που ξετυλιγόταν το είναι του Νίκου Παππά 
ήταν η Γέφυρα του κάθε πλοίου που κουμαντάρι-
ζε, έτσι όπως το ονειρεύτηκε μικρός. «Παίζει» με 
το πλοίο, του μιλάει και το ακούει, αντιλαμβάνεται 
από το τρέμουλο της λαμαρίνας ακόμα και την 
παραμικρή βλάβη, μετράει τα κύματα, το μανου-
βράρει σε απίθανα μέρη και δασκαλεύει, μυεί, στα 
μυστικά της θάλασσας τους νεώτερους. Ξέρει κά-
θε σπιθαμή του Αιγαίου, κάθε άστρο του ουρανού 
στην ώρα του και οι αισθήσεις του τον κάνουν να 
γνωρίζει κάθε στιγμή το στίγμα του με την ίδια 
ακρίβεια των πιο σύγχρονων ραδιοναυτιλιακών 
συσκευών. Βαριεστημένος στη μπουνάτσα, γυαλί-
ζει το μάτι του στη φρεσκαδούρα και ενθουσιάζε-
ται στον χοντρό καιρό.

Με το Αρματαγωγό «Λέσβος» προσγειαλώνεται 
σε ακτές που λίγοι τολμούν. Όσοι υπηρέτησαν και 
υπηρετούν σε αρματαγωγά γνωρίζουν ότι είναι το 
πλοίο με το οποίο καλείσαι να κάνεις αυτό που για 
χρόνια εκπαιδεύεσαι να …μην κάνεις. Να «συναντη-
θείς» με τη στεριά… Ο Παππάς ήταν ένας από αυ-
τούς που το διασκέδαζαν. Όσο πιο δύσκολη η ακτή, 
τόσο πιο απολαυστική γι’ αυτόν και η διαδικασία.

Ο Κυβερνήτης του A/T «Λέων» Πλωτάρχης Ν. Παππάς ΠΝ και ο Αρχιεπίσκοπος Μακάριος, κατά τη μεταφορά από την Πάτρα 
στην Κύπρο της κάρας του Αγ. Ανδρέα (30-11-1967).



24  Ναυτική Επιθεώρηση | Τεύχος 584-Τομος 173

Εκεί που έδινε «ρέστα» ήταν τα Αντιτορπιλικά. 
Η 17η Σεπτεμβρίου 1967 τον βρίσκει Πλωτάρχη, 
Κυβερνήτη στο Αντιτορπιλικό «Λέων».

Το μότορσιπ «Στρατονίκη», μεταφέροντας φορ-
τίο βωξίτη από το Στρατώνι Χαλκιδικής, λίγες ώρες 
μετά τον απόπλου του από το λιμάνι της Ιερισσού, 
πέφτει σε σφοδρή κακοκαιρία (βαρβάτος γραι-
γολεβάντες) και, λόγω μετατόπισης του φορτίου 
του, βυθίζεται δίπλα στις βραχώδεις ακτές του 
Αγίου Όρους. Στην περιοχή του Στρυμονικού Κόλ-
που διεξάγεται άσκηση του Πολεμικού Ναυτικού. 
Ο Διοικητής της Μοίρας των πλοίων, επιβαίνων 
στο τότε στο Αντιτορπιλικό «Βέλος», Πλοίαρχος Κ. 
Μαργαρίτης, σπεύδει με το πλοίο του και άλλο ένα 
αντιτορπιλικό στην περιοχή του ναυαγίου. Παρά τις 
πολύωρες προσπάθειες, τα δύο πλοία αδυνατούν 
να περισυλλέξουν τους ναυαγούς, είτε αυτούς που 
ήταν στη θάλασσα κοντά στα βράχια, είτε αυτούς 
που τα κύματα είχαν σπρώξει πάνω σ’ αυτά.

Και τότε προσεγγίζει το Αντιτορπιλικό «Λέων» 
με Κυβερνήτη τον Παππά. Μανουβράρει το κα-
ράβι κόντρα στα βράχια, πετάει σχοινιά και τους 
μαζεύει έναν έναν τραβώντας τους πρώτα στη 
θάλασσα και μετά πάνω στο πλοίο. Κατεβάζει την 
τετράκωπη βάρκα του πλοίου με λέμβαρχο ένα 
Σημαιοφόρο, τον Γιώργο Καλλιγιάνη –αλήθεια, 
πόσοι Κυβερνήτες θα έδειχναν τέτοια εμπιστοσύ-
νη σε τόσο νεαρό αξιωματικό και στο πλήρωμά 
του;– μέσα στην αντάρα τεράστιων κυμάτων, μαζί 
με τον Υποκελευστή Μηχανικό Οικονομάκη και τον 
Ναύτη Σηματωρό Χαρίτο για να μαζέψουν αυτούς 
που ήταν στο νερό. 

Καθ’ όλη τη διάρκεια της πάλης με τα κύματα 
για να σώσει τους ναυαγούς, στο μεγάφωνο του 
ασυρμάτου στη Γέφυρα ακούγεται συνεχώς, με 

αγωνία η φωνή του Διοικητή των πλοίων που 
ανησυχούσε βλέποντας το «Λέων» «κολλημένο» 
σχεδόν στην απόκρημνη Αγιορείτικη ακτή. «Ανα-
φέρατε απόσταση από την ακτή, αναφέρατε από-
σταση από την ακτή». Τη δέκατη φορά προσθέτει 
την παρατήρηση «πλέετε επικινδύνως» οπότε ο 
Παππάς αρπάζει το μικρόφωνο, λέει κοφτά «Από-
σταση ασφαλής. Στη Γέφυρα βρίσκεται ο Πλω-
τάρχης Παππάς, πτυχιούχος της Σχολής Ναυτιλίας 
του Αγγλικού Ναυτικού» και το ξηλώνει από τη 
βάση του...

Ο Διοικητής των πλοίων, μετέπειτα Αρχηγός 
ΓΕΝ, σίγησε. Και σίγησε και κατά τη θητεία του ως 
Αρχηγός βάζοντας στο αρχείο τις επανειλημμένες 
επιστολές του Πλοιάρχου του «Στρατονίκη» Λουκά 
Βλαβιανού που περιέγραφε τη δραματική διάσω-
ση, του ίδιου και των περισσότερων αντρών του 
πληρώματός του, από την πρωτόγνωρη γι’ αυτόν 
ναυτικότητα και αυτοθυσία του πληρώματος του 
«Λέων» ζητώντας την παρασημοφόρησή τους. Κά-
τι που έγινε εφικτό μόνο μετά την αποκατάσταση 
της Δημοκρατίας…

Η καθυστέρηση δεν οφειλόταν μόνο στο επαγ-
γελματικό σύμπλεγμα απέναντι σ’ αυτόν που κατά-
φερε ό,τι δεν κατάφεραν οι άλλοι.

«Σιγά τα λάχανα», διηγείται πολύ αργότερα, 
«μια ανάποδα έκανα, ορτσάριζε η πρύμη στον 
καιρό και το κρατούσα με την πλώρη στα βράχια. 
Κατέβασα και τη βάρκα με τον Καλιγγιάννη και 
τους άλλους που τους είχα τσεκαρισμένους στη 
θάλασσα και τους μαζέψαμε. Δεν μπορώ να ξεχά-
σω, όμως, έναν από τους ναυαγούς που άφησε το 
σχοινί και πνίγηκε, ο ναύτης του εμπορικού Χαλκι-
άς, δίπλα στο πλοίο, γαμώ το».

Ήταν και το ότι τρεις μήνες μετά, όταν ο Στόλος 
σύσσωμος απέπλευσε για να στηρίξει την κίνηση 
του Βασιλιά κατά της χούντας, το «Λέων» ήταν το 
πρώτο πλοίο που έφυγε και κυρίως, το τελευταίο 
που γύρισε στον Ναύσταθμο...

Στο Κίνημα του Πολεμικού Ναυτικού
Η αποτυχία της κίνησης του Βασιλιά, που δείλιασε 
και έκανε πίσω την τελευταία στιγμή φεύγοντας 
στο εξωτερικό, έκανε τον Παππά να καταλάβει ότι 
δεν υπήρχε περίπτωση να προκύψει κάτι εναντίον 
της χούντας μέσα από το κατεστημένο πολιτικο-
στρατιωτικό σύστημα της εξουσίας. 

Ο εξωτερικός εθνικός κίνδυνος από την άλλη 

Επιστολή Λουκά Βλαβιανού για απονομή μεταλλίου στον 
Πλωτάρχη Ν. Παππά ΠΝ.
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πρόβαλε απειλητικότερος από κάθε άλλη φορά, 
μετά την απειλή πολέμου από την Τουρκία που 
εκβίασε έτσι την Ελλάδα να αποσύρει τη Μεραρ-
χία των 10.000 ανδρών από την Κύπρο. Τον Δε-
κέμβριο του 1967, «10.000 φαντάροι ήταν στο 
υπερωκεάνειο του Λάτση “Μαργαρίτα” εν πλω 
από την Κύπρο για την Ελλάδα με τη συνοδεία του 
Στόλου και Μέραρχο - Διοικητή τον Μαυρομμάτη, 
εξαιρετικό και δημοκρατικό αξιωματικό», διηγεί-
ται ο Παππάς «κι αν τους έλεγε κάποιος να πάνε 
στην Κρήτη ή στη Θεσσαλονίκη και να εκβιάσουν 
τη χούντα να αποσυρθεί, σε δέκα λεπτά θα είχαν 
τουμπάρει τα πράγματα, αλλά δεν είχαν τα … ή δεν 
ήθελαν ή δεν τους άφησαν οι πάτρωνές τους».

Χρειάζονταν, πλέον, κάποιοι έξω από αυτό το 
σύστημα που θα οργάνωναν μια σοβαρή κίνηση, 
πείθοντας και τους πολιτικούς να ακολουθήσουν.

Τις σκέψεις του αυτές τις μοιράστηκε από την 
αρχή με τους πιο «κολλητούς» του φίλους. Ένας 
από αυτούς ήταν ο Νίκος Βαρδινογιάννης. Οι κοι-
νές ιδιότητες των χαρακτήρων, τους είχαν ενώσει 
με στέρεα δεσμά φιλίας από τη Σχολή Ναυτικών 
Δοκίμων όπου …συναγωνίζονταν στην επίδειξη 
απειθαρχίας. Ο Νίκος Βαρδινογιάννης, απόστρα-
τος από το 1962, ήδη κουμαντάριζε τις διαρκώς 

αναπτυσσόμενες ναυτιλιακές επιχειρήσεις του μαζί 
με τον αδελφό του Βαρδή που η χούντα αποστρά-
τευσε, όπως και πολλούς άλλους δημοκρατικούς 
αξιωματικούς, το καλοκαίρι του 1967. Και οι δύο 
βρέθηκαν από την πρώτη στιγμή αλληλέγγυοι με 
τον Παππά. 

Ο Θανάσης Σέκερης, συμμαθητής - Μηχανι-
κός, στη Σχολή Ναυτικών Δοκίμων, πράος, ήρεμος 
ακόμα και στην έκφραση του θυμού του, με πηγαία 
αίσθηση του χιούμορ, με συγγενή αλλά και καλλι-
εργημένη λεπτότητα στη συμπεριφορά του είναι, 
προφανώς, το άκρο αντίθετο του Παππά. Μόνο 
στην εξωτερική εμφάνιση και συμπεριφορά, όμως. 
Μέσα του, ένα άκρως ανήσυχο πνεύμα, μια απο-
φασιστικότητα και πίστη σε αρχές και αξίες για τις 
οποίες θεωρεί φυσικό να θυσιάσει τα πάντα.

Τρίτος φίλος, από μικρό παιδί, σύντροφος 
στο κυνήγι, ο Πλωτάρχης Δικαστικός, Θάνος 
Τζιοβαρίδης.

Οι πρώτες συζητήσεις μεταξύ των φίλων, γρή-
γορα επεκτείνονται. Ο Παππάς διαπιστώνει ότι και 
άλλοι σκέφτονται σαν κι αυτόν. Ο συμμαθητής του 
Αλέκος Παπαδόγγονας είναι ένας από αυτούς που 
του εκμυστηρεύεται τους προβληματισμούς του. Οι 
ιδεολογικές διαφορές μεταξύ των στελεχών του 
Πολεμικού Ναυτικού ουδέποτε στάθηκαν εμπόδιο 
για την επίτευξη του στόχου για το κοινό καλό. 

Τον Αύγουστο του ’68, κατά τη διάρκεια της 
φοίτησης στη Ναυτική Σχολή Πολέμου της Τάξης 
του ’48, δημιουργείται ο πρώτος πυρήνας από τους 
Αντιπλοιάρχους Ν. Παππά, Θ. Σέκερη (Μηχανικό), 
Π. Μάλλιαρη, Αλ. Παπαδόγγονα και Π. Παναγιωτα-
ρέα (Μηχανικό). Συναντώνται στο σπίτι του Παπ-
πά, συνομολογούν την αντίθεσή τους στη χούντα 
και αποφασίζουν να σχεδιάσουν Κίνημα για την 
ανατροπή της και την αποκατάσταση των συνταγ-
ματικών ελευθεριών και της λαϊκής κυριαρχίας. Ο 
Παππάς, βενιζελικός από τα γεννοφάσκια του. Οι 
Σέκερης, Μάλλιαρης στη συντηρητική πλευρά και 
οι Παπαδόγγονας, Παναγιωταρέας άκρως συντη-
ρητικοί, πιστοί στη Μοναρχία. Όλου του –νόμιμου 
τότε– δημοκρατικού φάσματος δηλαδή.

Αποφασίστηκε η μύηση όσο το δυνατόν περισ-
σότερων συναδέλφων, κυρίως από τους υπηρε-
τούντες στο Στόλο, στελέχη του οποίου ήδη, σε μι-
κρότερη κλίμακα, σχεδίαζαν διάφορες ενέργειες.

Με την ουσιαστική συμβολή του Πλωτάρχη Γι-
άννη Σταθόπουλου που υπηρετούσε στο Γραφείο 

Ο Αντιναύαρχος Ν. Παππάς με το φίλο και συμμαθητή του 
Ν. Βαρδινογιάννη.



26  Ναυτική Επιθεώρηση | Τεύχος 584-Τομος 173

Μεταθέσεων, οι μυημένοι στο Κίνημα τοποθετού-
νται στις καίριες θέσεις κυβερνητών και Διευθυ-
ντών κρίσιμων Υπηρεσιών και το Φθινόπωρο του 
1972 όλα είναι έτοιμα για να εκδηλωθεί το Κίνη-
μα. Μένει να βρεθεί και η πολιτική κάλυψη που 
πολλοί Κινηματίες έθεταν ως προϋπόθεση για να 
μην εκληφθεί το Κίνημα ως πραξικόπημα ανάλογο 
αυτού της χούντας.

Ο Παππάς κάθεται σ’ αναμμένα κάρβουνα 
ανυπομονώντας να δράσει. Αρκετοί, εκδηλώνουν 
και τον προβληματισμό τους για τον ανεφοδιασμό 
των πλοίων αφού φύγουν. Ο Παππάς έχει λύση. 
Ο Νίκος Βαρδινογιάννης τον διαβεβαιώνει ότι 
θα έχουν στη διάθεσή τους ένα τάνκερ, αλλά και 
τις εγκαταστάσεις στους Αγίους Θεοδώρους του 
Κόλπου Μεγάρων και αυτές στους Καλούς Λιμένες 
στην Κρήτη. 

Σε μια, μη γνωστή σε πολλούς, τελευταία 
προσπάθειά του, απευθύνεται στο φίλο του Νίκο 
Βαρδινογιάννη και στέλνουν το μικρό αδελφό του 
Βαρδή στο εξωτερικό να συναντήσει τον Καραμαν-
λή και το Βασιλιά. Δεν τον δέχτηκαν… 

Άκαρπες ουσιαστικά ήταν και οι προσπάθειες 
του Γιώργου Σέκερη, πρεσβευτή, που υπηρετούσε 
στο ΝΑΤΟ στις Βρυξέλλες και είχε από τους πρώ-
τους μυηθεί στα σχεδιαζόμενα από τον αδελφό 
του Θανάση Σέκερη και ήταν από την αρχή ο «πο-
λιτικός σύμβουλος» των Κινηματιών. Ο πρεσβευ-
τής, απογοητευμένος, αναλαμβάνει το ρίσκο και 
«παραφράζοντας» τις συνομιλίες με τους πολιτι-
κούς, ενθαρρύνει τους κινηματίες με «θετικά» πο-
λιτικά μηνύματα…

Και το Κίνημα συνεχώς αναβάλλεται…
Ξημερώματα πρωτοχρονιάς του 1973, το 

φλουρί από τη βασιλόπιτα στο σπίτι του Νίκου 
Βαρδινογιάννη πέφτει στο κομμάτι του φίλου του 
Νίκου Παππά. «Νίκο, η χρονιά είναι δική σου, όλα 
θα σου πάνε καλά»του λέει…

Τον Φεβρουάριο του ’73 έγινε η πρώτη εξέ-
γερση των φοιτητών στη Νομική Σχολή Θεσσαλο-
νίκης και Αθηνών και η βίαιη καταστολή της από τη 
χούντα. Οι κινηματίες του Ναυτικού κατάλαβαν ότι 
«δεν πάει άλλο» και περιορίζοντας πισωγυρίσματα, 
προϋποθέσεις και συντονιστικά μικροπροβλήματα, 

Το Α/Τ «Βέλος» στη σημερινή του θέση στον όρμο του Φλοίσβου.



Τεύχος 584-Τομος 173 | Ναυτική Επιθεώρηση  27

αποφάσισαν την εκδήλωση του Κινήματος στις 22 
Μαΐου 1973. Πλησίαζε άλλωστε και ο κύκλος των 
θερινών μεταθέσεων που θα σκόρπιζε τους μυη-
μένους σε άλλες θέσεις και υπηρεσίες αποσυντο-
νίζοντας την οργάνωση.

Η προδοσία του Κινήματος και η άμεση αντί-
δραση της χούντας με τη σύλληψη των πρώτων 
κινηματιών απέτρεψε την εκδήλωσή του. Δεν απέ-
τρεψε όμως την εκπλήρωση του σκοπού του. Το 
συντριπτικό κτύπημα κατά της δικτατορίας.

Η χούντα προσπάθησε να απαξιώσει το Κί-
νημα. Ο εκπρόσωπός της ανακοίνωνε μια κίνηση 
«ελάχιστων απόστρατων και λίγων εν ενεργεία 
αξιωματικών του Ναυτικού», μετρημένων στα δά-
χτυλα του ενός χεριού, μια «κίνηση οπερέτα». Και 
θα κατόρθωνε να περάσει αυτήν την εντύπωση 
στην εσωτερική και διεθνή κοινή γνώμη αν το Α/Τ 
«Βέλος» με κυβερνήτη τον Αντιπλοίαρχο Νίκο Παπ-
πά δεν βρισκόταν εν πλω σε ΝΑΤΟϊκή άσκηση.

Η «ανταρσία»
Ο Νίκος Παππάς, μόλις έμαθε –από τις ειδήσεις 
της Ιταλικής τηλεόρασης– την καταστολή του 
Κινήματος και την έναρξη των συλλήψεων των 
κινηματιών, αντιλαμβανόμενος την κρισιμότητα 
της κατάστασης, τη μακρόχρονη προσπάθεια να 
πηγαίνει χαμένη, την προοπτική μιας ευκαιρίας 
για νέο Κίνημα αδύνατη και τον κίνδυνο ακόμα 
και εκτέλεσης συναδέλφων του με συνοπτικές 
διαδικασίες Στρατοδικείων, αλλά και –κυρίως– 
την προσπάθεια της χούντας να ελαχιστοποιήσει 
την πραγματική έκταση του Κινήματος, πήρε την 
απόφαση να δράσει μεμονωμένα. Διηγείται ο ίδι-
ος: «Διακόπτοντας το φαγητό, πήγα στο δωμάτιό 
μου και κάθισα στο μικρό γραφείο μου. Αναλογί-
στηκα όλα όσα κάναμε, όλες τις προσπάθειες για 
την οργάνωση του Κινήματος επί πέντε ολόκληρα 
χρόνια, όλα χάθηκαν ξαφνικά. Κάτι πρέπει να κά-
νω. Δεν γίνεται να μείνουμε στην αποτυχία. Έκανα 
μια “ταχεία εκτίμηση καταστάσεως”. Εκτίμησα ότι 
η χούντα θα μπορούσε να συλλάβει μικρό αριθμό 
από τους επικεφαλής τους οποίους με συνοπτικές 
διαδικασίες έκτακτου στρατοδικείου θα παραπέμ-
ψει με τη κατηγορία της εσχάτης προδοσίας και 
να τους εκτελέσει. Η κοινή γνώμη δεν θα μάθαι-
νε ποτέ την έκταση του Κινήματος και τον αριθμό 
των μυημένων. Μου πέρασε από το μυαλό και 
το να γυρίσω με το πλοίο πίσω και να βαρέσω 

με τα κανόνια. Το “Βέλος” ήταν σε άριστο βαθμό 
αξιόμαχο, το πλήρωμά μου άριστο και πιστό, εί-
χα πετρέλαιο για τρεις χιλιάδες μίλια, τρόφιμα για 
μήνες και πλήρη φόρτο πυρομαχικών. Το απέκλει-
σα ως επικίνδυνο να δημιουργήσει αθώα θύματα 
και αίσθηση εμφύλιου πάλι. Η μόνη λύση είναι να 
στασιάσω και να αποκαλύψω το μεγάλο αριθμό 
των Κινηματιών, όντας βέβαιος ότι η χούντα δεν 
θα τολμούσε να παραπέμψει 100 και πλέον αξι-
ωματικούς στο στρατοδικείο. Όσο μεγαλύτερη η 
έκταση, τόσο δυσκολότερη γι’ αυτήν, αλλά και για 
τους πάτρωνές της, η συγκάλυψη. Κι αυτό απαι-
τούσε ιδιαίτερη προσοχή. Ο αποτελεσματικότερος 
τρόπος για να το κάνω ήταν να προβάλω την από-
λυτη αφοσίωση, τη δική μου και των άλλων, στη 
συνταγματική νομιμότητα που κατέλυσε η χούντα, 
όπως και στην αναγνώριση της θέσης της Ελλά-
δας στο κατεστημένο διεθνές σκηνικό. Έτσι, δεν θα 
μπορούσε κανείς να κατατάξει την κίνησή μας ως 
προερχόμενη από κάποια μεμονωμένη πλευρά και 
να την περιθωριοποιήσει.

Γνωρίζοντας ότι το Σύμφωνο του ΝΑΤΟ προ-
βλέπει στη διακήρυξή του την προστασία των δη-
μοκρατικών πολιτευμάτων στις χώρες - μέλη και 
των ανθρώπινων δικαιωμάτων, παίρνω από το 
ράφι της βιβλιοθήκης μου το βασικό Εγχειρίδιο, 
διαβάζω το προοίμιο, και αρχίζω να γράφω... Συ-
μπληρώνω ένα κατεπείγον Σήμα προς τον SACEUR 
(Supreme Allied Commander Europe - Ανώτατος 
Στρατιωτικός Διοικητής ΝΑΤΟ στην Ευρώπη) Στρα-
τηγό Goodpaster, με κοινοποίηση σε όλους τους 
ΝΑΤΟϊκούς Διοικητές της Νοτιοανατολικής Πτέ-
ρυγας, στο Διοικητή του Σχηματισμού μας και στα 
συμπλέοντα πλοία.

“Πιστοί στη συμμαχία του ΝΑΤΟ και στον πο-
λιτισμό των λαών μας, ο οποίος έχει θεμελιωθεί 
επί των αρχών της Δημοκρατίας, της προσωπικής 
ελευθερίας και του σεβασμού των Νόμων, όλοι οι 
αξιωματικοί και το πλήρωμα του πλοίου μου, ως 
ένας άνθρωπος, πιστοί στον δοθέντα όρκο μας, 
με βαθύτατη λύπη εγκαταλείπουμε τις ασκήσεις. 
Με τη συμπάθεια ολοκλήρου του ελεύθερου κό-
σμου θα πολεμήσουμε για να επαναφέρουμε την 
Δημοκρατία στην Ελλάδα. Σας είναι πολύ καλά 
γνωστό, και ιδίως στους Αμερικανούς φίλους μας, 
ότι μια συμμορία ιδιοτελών αξιωματικών επέβαλε 
στην Ελλάδα μια απάνθρωπη και μισητή δικτατο-
ρία προ έξι και πλέον ετών. Η σημερινή εξέγερ-
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σις του Πολεμικού Ναυτικού ανταποκρίνεται στα 
αισθήματα ολοκλήρου του λαού της χώρας μας. 
Ο ελεύθερος κόσμος και ιδιαιτέρως οι χώρες του 
ΝΑΤΟ πρέπει να αντιληφθούν την διάβρωσιν και 
την καταστροφή των Ενόπλων Δυνάμεων, στις 
οποίες στηρίζεται η άμυνα της Νοτιοανατολικής 
Πτέρυγος. Σκεφτείτε ότι αυτή τη στιγμή αξιωματι-
κοί εν ενεργεία έχουν συλληφθεί και υφίστανται 
ταπεινώσεις και κακομεταχείριση από άλλους 
αξιωματικούς και στρατιώτες της Στρατιωτικής 
Αστυνομίας…”.

Ανεβαίνω στη Γέφυρα. Παίρνω το ραδιοτη-
λέφωνο του πρωτεύοντος τακτικού και διαβάζω 
αργά όλο το κείμενο για να το καταγράψουν με τη 
μία, τόσο ο Διοικητής όσο και τα υπόλοιπα πλοία. 
Διατάζω το Σημαιοφόρο Ματαράγκα που είχε βάρ-
δια στη Γέφυρα να σηκώσει το Σημείο “Οι κινήσεις 
μου ανεξάρτητες” και να στρίψει με κατεύθυνση 
το Fiumicino. Καθώς το πλοίο έστρεφε και έβγαινε 
από το ΝΑΤΟϊκό Σχηματισμό, ακούγεται στο ραδι-
οτηλέφωνο ο ίδιος ο Διοικητής της Ομάδας, Τούρ-
κος Πλοίαρχος Biren, “Good luck Nick!”. Κατεβαίνω 
από τη Γέφυρα και ειδοποιώ τον Ύπαρχο να διατά-

ξει Γενική Κλήση του Πληρώματος στο Επίστεγο. 
Δίνω το Σήμα στον Καλιγιάννη για να εκπεμφθεί 
και από τον Ασύρματο του πλοίου… Διατάζω Γε-
νικό Συναγερμό φέρνοντας το πλοίο σε πολεμική 
ετοιμότητα. Στην κατάσταση αυτή, ακόμα και η σκέ-
ψη “απειθαρχίας” έχει αυστηρότατες επιπτώσεις 
με βάση τις Διατάξεις και τον Στρατιωτικό Ποινικό 
Κώδικα. Δεν το έκανα γι’ αυτό, όμως. Οι ελάχιστοι, 
μεταξύ των αποσπασμένων από άλλες Υπηρεσίες 
για τη συγκεκριμένη άσκηση “χουντικοί” δεν είχαν 
δυνατότητα αντίδρασης απέναντι στο συμπαγές, 
ως προς την πίστη του σε μένα, πλήρωμά μου. 
Το έκανα περισσότερο για να είμαι έτοιμος απένα-
ντι σε οποιαδήποτε “στρατιωτική” ενέργεια κατά 
του «Βέλος» από την πλευρά του ΝΑΤΟ και για τη 
μεγιστοποίηση του ομαδικού πνεύματος και του 
ηθικού των ανδρών μου».

Μεσημέρι. Τρεις και κάτι. Όλο το πλήρωμα του 
«Βέλος» σε παράταξη στην πρύμη. Λείπουν ελάχι-
στοι που έχουν βάρδια στη Γέφυρα και στη Μηχα-
νή. Ο Παππάς ανεβαίνει στην κλειστή μπουκαπόρ-
τα του πρυμνιού υποφράγματος, βγάζει τα γυαλιά 
ηλίου που φορούσε. «Ανάπαυση!» διατάσσει και 

Το πλήρωμα του Α/Τ «Βέλος» στην Ιταλία.
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όλοι χαλαρώνουν. Στέκεται για λίγο αμίλητος με το 
βλέμμα του να γυρίζει στα μάτια όλων.

«Αυτή τη στιγμή, στα μπουντρούμια της ΕΣΑ 
βασανίζονται Αξιωματικοί του Ναυτικού από όρ-
γανα μιας κλίκας επίορκων στρατιωτικών που με 
τα όπλα που τους εμπιστεύτηκε ο Ελληνικός λαός 
εγκατέστησαν την τυραννία και νέμονται την εξου-
σία για έξι χρόνια τώρα. Όλο το Ναυτικό, από την 
αρχή, είναι εναντίον τους. Ως ένας από αυτούς που 
το γνωρίζουν καλά, δεν θα γυρίσω πίσω. Φεύγου-
με ήδη από τη δύναμη του ΝΑΤΟ και θα ζητήσω 
πολιτικό άσυλο στην Ιταλία για να ξεσκεπάσω τη 
χούντα. Πριν σας αποχαιρετήσω σας καλώ όλους 
να αναφωνήσουμε Ζήτω το Έθνος!, Ζήτω η Δημο-
κρατία! Ζήτω το Πολεμικό Ναυτικό!».

Ξεσπάει ενθουσιασμός, χειροκροτήματα, ζη-
τωκραυγές. Το πλήρωμα διαλύεται προς όλες τις 
κατευθύνσεις κι ένα ατέλειωτο πανηγύρι ξεσπά. 
Όλα τα σύμβολα της χούντας, που υποχρεωτικά 
βρίσκονταν στα καρέ και στις τραπεζαρίες, πετι-
ούνται στη θάλασσα. 

Την ίδια ώρα το ράδιο Roma εκπέμπει στον 
παγκόσμιο ορίζοντα το σήμα: «Το αντιτορπιλικό 

“Βέλος” ζητά τη συμπαράσταση όλων των ελεύθε-
ρων λαών και κρατών της συμμαχίας του ΝΑΤΟ, 
που εξακολουθούν να πιστεύουν στο προοίμιο της 
ιδρυτικής συμφωνίας μας. Εν ονόματι των Ελληνι-
κών Ενόπλων Δυνάμεων και του Ελληνικού λαού, 
καλούμε επί του πλοίου όλους τους αντιπροσώ-
πους του τοπικού αλλά και του διεθνούς Τύπου…».

Και αυτό το σήμα, όπως και το προηγούμενο 
προς τον Goodpaster και όλο το ΝΑΤΟ, είναι εν-
δεικτικό και της πολιτικής ευστροφίας του Παππά 
να μην επιτρέψει ερμηνείες και υποθέσεις των 
υποστηρικτών της χούντας που θα απομείωναν 
το μέγεθος της ενέργειας, εντάσσοντάς την αυ-
θαίρετα σε ιδεολογικές μειονότητες…

Στο εξάωρο που πέρασε από την εκπομπή του 
σήματος αποχώρησης μέχρι και την αγκυροβολία 
του «Βέλος» στο Φιουμιτσίνο, τα γεγονότα ήταν 
καταιγιστικά από τη στιγμή που το χαρτί ξετυλιγό-
ταν στα τηλέτυπα του ΝΑΤΟ και φυσικά, των Αρ-
χηγείων όλων των κρατών μελών του. Η χούντα 
αιφνιδιάζεται. Είχε τσεκαρισμένο τον Παππά για 
δικό της… Υποψιάζονται ακόμα και ανταρσία από 
το πλήρωμα σε βάρος του. 

Ο Αντιπλοίαρχος Ν. Παππάς Κυβερνήτης του Α/Τ «Βέλος» με αξιωματικούς του πληρώματός του στην Ιταλία.
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Συνεγείρεται όλο το σύστημα και αποστέλλεται 
αίτημα προς όλα τα κράτη μέλη του ΝΑΤΟ για άμε-
ση σύλληψη οποιουδήποτε «λιποτάκτη στασιαστή» 
αποβιβαζόταν σε συμμαχικό έδαφος. Ιδιαίτερο 
πανικό προκαλεί μια πληροφορία ότι το «Βέλος» 
κατευθύνεται στη …Λιβύη! Το νέο διαρρέει στο διε-
θνή Τύπο από το Στρατηγείο του ΝΑΤΟ και φυσικά, 
προκαλεί τεράστιο δημοσιογραφικό ενδιαφέρον με 
πρώτο και καίριο ερώτημα «πού είναι το “Βέλος”;». 
Οι ιταλικές Αρχές συνεγείρονται κι αυτές και, συν 
τω χρόνω, ειδοποιούνται όλα τα Λιμεναρχεία και 
οι άλλες Αρχές να έχουν το νου τους. Το ίδιο συμ-
βαίνει σε όλα τα Μεσογειακά παράλια.

Μετά την αγκυροβολία, οι αξιωματικοί συγκε-
ντρώνονται στο καρέ. Πολλοί θέλουν να ακολου-
θήσουν τον Κυβερνήτη τους. Το χαρτί πάνω στο 
τραπέζι, με τα ονόματά τους είχε γίνει …πολλά 
χαρτιά. Στη λίστα γράφονταν μαζικά οι Αξιωμα-
τικοί, Υπαξιωματικοί και Ναύτες και συνέχιζαν να 
έρχονται για να γραφτούν. 

Όταν ο Παππάς είδε τον κατάλογο και διαπί-
στωσε ότι είχε φτάσει τους 180 ανθρώπους από 
τους 270 του πληρώματος, γέλασε και είπε: «Ε, 
καλά. Δεν γίνεται αυτό. Πρώτα απ’ όλα, δεν θα 
παρατήσουμε το καράβι στους Ιταλούς. Θα πα-
ραδώσω τα καθήκοντά μου στον Ύπαρχο και μ’ 

αυτόν και τους μεγάλους αξιωματικούς που έχουν 
οικογένειες θα γυρίσει πίσω. Δεν χρειάζεται να τα-
λαιπωρηθούν κι αυτές. Το ίδιο ισχύει και για τους 
Υπαξιωματικούς. Για τους στρατευμένους δεν το 
συζητάω. Είναι προτιμότερο να γυρίσουν πίσω και 
να μεταφέρουν απολυόμενοι σ’ όλη την Ελλάδα, 
στο μέρος απ’ όπου κατάγεται ο καθένας, το πανη-
γύρι που έζησαν στο “Βέλος”. Με τιμάει το γεγονός 
ότι όλοι θέλουν να με ακολουθήσουν. Ας έρθουν 
κάποιοι. Λίγοι, νέοι, αδέσμευτοι από οικογενεια-
κές υποχρεώσεις. Και με ειδικότητες τέτοιες που 
να μπορούν να βρουν δουλειά έξω. Και για τους 
άλλους, για ό,τι κι αν σας κατηγορήσουν, θα λέτε 
εκτελούσαμε Διαταγές Κυβερνήτου». 

Έτσι, ο κατάλογος διαμορφώθηκε με 6 Σημαιο-
φόρους και 23 Υπαξιωματικούς και έναν στρατευ-
μένο εθελοντή δίοπο. 

Μετά από έντονες διαβουλεύσεις με τις ιτα-
λικές λιμενικές αρχές και παρά τις προσπάθειες 
του Έλληνα πρεσβευτή στην Ιταλία που περιέπλεε 
του «Βέλος» και προσπαθούσε να αποτρέψει τον 
Κυβερνήτη από το να ζητήσει πολιτικό άσυλο και 
το πλήρωμα από το να τον ακολουθήσει, το επό-
μενο απόγευμα ο Νίκος Παππάς και 24 μέλη του 
πληρώματος αποβιβάστηκαν στο Φιουμιστίνο και 
τέθηκαν υπό τη φρούρηση/φύλαξη του Ιταλικού 

Ξενοδοχείο AGIP, Ρώμη, Μάιος 1973. Οι 31 του Α/Τ «Βέλος».
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Κράτους, το οποίο από την αρχή δεχόταν ισχυ-
ρές πιέσεις από το Ελληνικό για να εκδώσει τους 
«αντάρτες».

Η είδηση όμως της ανταρσίας, ξεπέρασε τα 
σύνορα της Ελλάδας και της Ιταλίας. Έγινε πρω-
τοσέλιδη σε όλες τις μεγάλες εφημερίδες του 
κόσμου, από την Ιαπωνία μέχρι την Αλάσκα και 
από τη Νότια Αμερική μέχρι την Σκανδιναβία. Επί 
μήνες, όπως και σε όλα τα κύρια δελτία τηλεο-
πτικών και ραδιοφωνικών σταθμών σε όλον τον 
κόσμο. Με «ομοβροντίες» κατά της χούντας και με 
πρωτόγνωρη στήριξη του αιτήματος για πολιτικό 
άσυλο όλου του πολιτικού κόσμου στην Ιταλία 
κόντρα στις σκέψεις της κυβέρνησης Αντρεότι για 
έκδοση ή εγκλεισμό σε στρατόπεδο προσφύγων. 
Το πρόσωπο του Παππά δέσποζε επί μήνες στην 
έντυπη και ηλεκτρονική ειδησεογραφία. Ο Κυβερ-
νήτης του «Βέλος», από τους πρωτεργάτες του 
Κινήματος, έχοντας και το σύνολο των γραπτών 
όρκων στην κατοχή του, σφυροκόπησε με ντο-
κουμέντα τη Σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Κοπεγχάγη 
τον Ιούνιο του ’73. Με συνεχείς συνεντεύξεις και 
καταιγισμό μηνυμάτων στα ΜΜΕ του εξωτερικού 
και με συντονισμένη δραστηριότητα όλων όσοι τον 
ακολούθησαν, αποδόμησε τον μύθο ότι οι Ένοπλες 
Δυνάμεις στηρίζουν την δικτατορία.

Παράλληλα, οι συλληφθέντες στην Ελλάδα 

αξιωματικοί, αποκάλυπταν εσκεμμένα στις απολο-
γίες τους πρόσωπα και δεδομένα του Κινήματος 
σε όλη την έκτασή τους, φέρνοντας σε αδιέξοδο 
το καθεστώς. Δεν μπορούσε να σύρει σε δίκη και 
να φυλακίσει το σύνολο των κυβερνητών του Στό-
λου, Διευθυντών των κυριότερων Υπηρεσιών και 
δεκάδων άλλων αξιωματικών και υπαξιωματικών, 
την αφρόκρεμα των στελεχών, διαλύοντας στην 
ουσία το Πολεμικό Ναυτικό. Παράλληλα, οι πιέσεις 

Αναφορά από τον ιταλικό και διεθνή Τύπο για την ανταρσία 
στο Α/Τ «Βέλος».

Χαρακτηριστική γελοιογραφία της εποχής.
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από τη διεθνή κοινή γνώμη και τους κρυφούς ή 
φανερούς πάτρωνές του αυξάνονταν με ραγδαίο 
ρυθμό. 

Οι πολιτικές εξελίξεις που προκάλεσε ο Παπ-
πάς με την αποκάλυψη της έκτασης του Κινήματος 
του Ναυτικού ήταν καταλυτικές. Η χούντα αποφά-
σισε τη δημοκρατικοποίηση της εικόνας της με την 
κατάργηση της Βασιλείας και τον σχηματισμό πο-
λιτικής κυβέρνησης υπό τον Μαρκεζίνη, εξαγγέλ-
λοντας ελεύθερες εκλογές σε αόριστο, βεβαίως, 
χρόνο. Ο δικτάτορας αποφυλάκισε και απέδωσε 
Γενική Αμνηστία σε όλους τους πολιτικούς κρατού-
μενους, εξόριστους, φυλακισμένους και υπόδικους, 
με μοναδική εξαίρεση τον Αντιπλοίαρχο Παππά και 
όσους τον ακολουθήσαμε, ένδειξη του μεγέθους 
της «ζημιάς» που υπέστη από αυτόν.

Η χαλάρωση του ολοκληρωτισμού του κα-
θεστώτος αναζωπύρωσε τη νεανική φωτιά της 
Νομικής και οδήγησε τους ίδιους νέους αναθαρ-
ρυμένους και από το Κίνημα, λίγους μήνες μετά, 
στην εξέγερση του Πολυτεχνείου και στην αρχή 
του τέλους της δικτατορίας. 

Τέλος που ήρθε με την εθνική καταστροφή της 
Κύπρου κατά τα σχεδιασθέντα αλλαχού που εξυ-
πηρέτησε η ...μεταλλαγμένη χούντα του Ιωαννίδη 
και ολοκληρώθηκε στις πρώτες μέρες της μετα-
πολίτευσης, λόγω της ανύπαρκτης Εθνικής Ισχύος 
της χώρας.

Η χουντική προπαγάνδα χύνει ακόμα και σή-
μερα τη χολή της για να απαξιώσει το Κίνημα του 
Ναυτικού και την ανταρσία του «Βέλος». Ο Παττα-
κός επιχαίρει δημόσια για την αναπηρία του αεί-
μνηστου Σπύρου Μουστακλή από τα βασανιστήρια, 
κατηγορεί τον αείμνηστο Νίκο Παππά ως προδότη 
που παρέδωσε το πλοίο στον …ιστορικό εχθρό 
(λες και δεν ήταν αυτός ο Παττακός που διέταξε 
το «Βέλος» να ασκείται με τους Ιταλούς…). 

Όπως ξέρει καλά και ότι ο Παππάς το μόνο 
που παρέδωσε ήταν τα καθήκοντα του Κυβερνή-
τη, σύμφωνα με τους Νόμους και τις Διατάξεις, 
στον καθ’ όλα άξιο Ύπαρχό του Μανώλη Ξενάκη 
και αποβιβάστηκε στην Ιταλία (χωρίς βεβαίως να 
πάρει μαζί του το πλοίο ή να το παραδώσει στον 
…εχθρό).

Στο διάστημα της αυτοεξορίας, ο Νίκος Παπ-
πάς, παράλληλα με την επικοινωνιακή μάχη του 
κατά της χούντας, δεν μπορεί να αποχωριστεί την 
αγαπημένη του θάλασσα. Μπαρκάρει ως καπετά-

νιος στα γκαζάδικα του εφοπλιστή Νικήτα Βενιζέ-
λου και μεταφέρει πετρέλαιο από τα Εμιράτα στην 
Αγγλία. Τον Οκτώβριο του 1973, ο Παππάς κάνει 
ακόμα μια επίδειξη των ναυτικών του προσόντων. 
Ο Κώστας Μπαντουβάς (συνεργάτης του Ν. Βενι-
ζέλου) βάζει μπρος το σχέδιο που συμφώνησαν 
με τον Νικήτα Βενιζέλο, να βρουν ένα κατάλληλο 
πλοίο το οποίο θα χρησιμοποιηθεί για την μεταφο-
ρά όπλων στην Κρήτη για τον εξοπλισμό αντιστα-
σιακών ομάδων. Βρίσκεται προς πώληση μια πα-
λιά αγγλική τορπιλάκατος στη Μάλτα. Χρειάζεται, 
όμως, συντήρηση και τις κατάλληλες μετασκευές 
που δεν θα μπορούσαν να γίνουν σε «δυτικό» κρά-
τος για να μην αποκαλυφθεί ο ιδιοκτήτης και ο 
σκοπός για τον οποίον προοριζόταν. Οι μυστικές 
διαβουλεύσεις καταλήγουν σε επαφή με τη Λιβύη 
που δέχεται να το κάνει. Κι ένα βράδυ του Οκτω-
βρίου, ο Παππάς κυβερνήτης με πλήρωμα τον Νί-
κο Ζησιμόπουλο, τον Δημήτρη Ρουσσόπουλο, τον 
Γιώργο Γούτσο (μηχανικοί και οι τρεις), τον Κώ-
στα Κιμιγκέλη (ηλεκτρονικό) και συνεπιβαίνοντα 
τον Κώστα Μπαντουβά, αποπλέει από Μάλτα για 
Λιβύη. Με μια μαγνητική πυξίδα που έδειχνε ό,τι 
ήθελε, στο απόλυτο σκοτάδι, με τον Αμερικανικό 
Στόλο να περιπολεί έξω από την Λιβύη. Κανένα 
πρόβλημα. Ο Σείριος την ώρα τάδε πρέπει να εί-
ναι εκεί, το άλλο άστρο παρακεί και το ξημέρωμα 
ακριβώς μπροστά στο λιμάνι της Τρίπολης. Το ταξί-

Ο Κυβερνήτης του Α/Τ «Βέλος» Αντιπλοίαρχος Ν. Παππάς 
στην εξορία, καπετάνιος του S/T «Έλενα Βενιζέλος» (1973-
1974).



Τεύχος 584-Τομος 173 | Ναυτική Επιθεώρηση  33

δι αστραπή τέλειωσε και ο καθένας επέστρεψε στη 
δουλειά του. Ώσπου να ενεργοποιηθεί, βεβαίως, η 
τορπιλάκατος, για να αρχίσει το έργο της, ήρθε η 
μεταπολίτευση.

Ακόμα και στα ταξίδια του όμως, ο νους του 
ήταν στην πατρίδα. «Βομβαρδίζει» με επιστολές 
ακόμα και τα στελέχη της χούντας επισημαίνοντάς 
τους εθνικούς κινδύνους που η συμπεριφορά τους 
προκαλεί, προειδοποιεί τους μεγαλόσχημους πολι-
τικούς του εξωτερικού και τους ζητά –ματαίως– να 
πάρουν θέση, διαβλέποντας την τουρκική απειλή 
για την Κύπρο, θέτει τον εαυτό του, το πλήρωμα 
που τον ακολούθησε αλλά και τους απότακτους 
κινηματίες στη διάθεση του Μακάριου όταν αυ-
τός απαιτεί την απομάκρυνση των χουντικών αξι-
ωματικών από την Κύπρο («δεν πρόλαβα κύριε 

Πλοίαρχε να κάνω δεκτό το αίτημά σας», είπε μετά 
το πραξικόπημα εναντίον του) και με την έναρξη 
της εισβολής των Τούρκων, πριν ακόμα κηρυχθεί 
επιστράτευση, ζητά την επιστροφή του –και αυτών 
που τον ακολούθησαν– στην Ελλάδα ως απλού 
ναύτη για να πολεμήσει. Τέλος, με την εισβολή των 
Τούρκων στην Κύπρο, ο Παππάς μπαίνει στο ξενο-
δοχείο Claridges όπου με αγωνία βροντορωτάει/
προτείνει στον Υπασπιστή του Βασιλιά, Αρναούτη, 
παρουσία και του συνόλου της βασιλικής οικογέ-
νειας, «γιατί δεν παίρνει το αεροπλάνο, τώρα, ο 
Κωνσταντίνος να κατέβει στην Καβάλα, τι φοβάται, 
μη τον συλλάβουν; Ήρωας θα γίνει». Η απάντηση 
ήταν «μα τι λέτε κύριε Πλοίαρχε, θα τον στραπα-
τσάρουμε τον μεγαλειότατο;». «Αμ, εσείς δεν έχετε 
καταλάβει, ούτε τι στραπάτσο έχετε φάει όλα αυτά 

Οι Μάχιμοι Αξιωματικοί που συμμετείχαν στο κίνημα του Ναυτικού. Η φωτογραφία ελήφθη μπροστά στη Σχολή Πολέμου 
Ναυτικού στην Δ/ΒΟΤ όπου έλαβε χώρα το πειθαρχικό συμβούλιο που τους απέταξε. Διακρίνονται από αριστερά. Κάτω σειρά: 
Μανώλης Μπουζάκης, Γιάννης Βουραζέρης, Βασίλης Γιαννακάκος, Νίκος Ηλιόπουλος, Γιάννης Ζωγράφος, Νίκος Βασιλείου, 
Μιχάλης Μανουσόπουλος. Πρώτη σειρά ορθίων: Γιάννης Στάγκας, Θανάσης Βένης, Κωστής Δημητριάδης, Γιώργος Καρα-
μήτσος, Θανάσης Γκιογκέζας, Γιώργος Γκίνης, Γιάννης Παλούμπης, Κώστας Κουσουρής, Γιάννης Σταθόπουλος, Αριστείδης 
Κολλιγιάννης, Μανώλης Ζαρόκωστας. Δεύτερη σειρά ορθίων: Βαγγέλης Λαγάρας, Αντώνης Θεοχάρης, Χριστόδουλος 
Τουρβάς, Γιώργος Σίδερης, Γρηγόρης Δεμέστιχας. Τρίτη και τέταρτη σειρά ορθίων: Βαγγέλης Σακελλαρίου, Βασίλης Στεργίου, 
Χρήστος Λυμπέρης, Απόστολος Βασιλειάδης, Κώστας Καταγάς, Σωτήρης Σωτηρόπουλος, Βαγγέλης Καναβαριώτης, Σταύρος 
Αργυρίου, Γιάννης Θεοφιλόπουλος, Γιάννης Λαφογιάννης, Γιάννης Μανιάτης, Αλέκος Παπαδόγκωνας, Νίκος Θεμελίδης, 
Άγγελος Χρυσικόπουλος, Νίκος Μανταδάκης, Τάσος Τριανταφυλλίδης, Μιχάλης Σταυρανάκης.
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τα χρόνια, ούτε ότι αν δεν κατεβείτε τώρα, δεν θα 
κατεβείτε ποτέ», ήταν η απάντηση του Παππά. Τα 
γεγονότα που ακολούθησαν είναι γνωστά.

Με την επάνοδό του στο Ναυτικό, ο Παππάς 
έχει να διαχειριστεί από τη μια τη δόξα που τον 
συνοδεύει και από την άλλη, το φθόνο που η δόξα 
αυτή δημιουργεί –κατά τα ελληνικά ειωθότα– σε 
αυτούς που το φως του έβαλε στη σκιά του προ-
σκήνιου… Σύντροφοί του που αντάλλαξαν τους 
αγώνες τους με μια θέση στην πολιτική σκηνή 
επερωτούσαν την κυβέρνηση που τον επέλεξε 
ως Αρχηγό ΓΕΝ. Θέση που αυτός ενδόμυχα δεν 
ήθελε. Ήθελε να γίνει Αρχηγός Στόλου, εκεί κάτω 
στα καράβια, στη θάλασσα που την περπατούσε 
μια ζωή πιο ευχάριστα απ’ ό,τι τους διαδρόμους 
των Επιτελείων και των Γραφείων της εξουσίας. 
Και εκεί, στο Στόλο, ήθελε να τελειώσει τη σταδι-
οδρομία του. 

Ο Παππάς τοποθετείται Αρχηγός ΓΕΝ και την 
περίοδο που η τότε κυβέρνηση περικόπτει τον 
προϋπολογισμό των Ε.Δ. και στη συνειδητή, ή μη, 
πολιτική «αποδυνάμωσης» και απαξίωσης των 
Ενόπλων Δυνάμεων, που χαρακτηρίζει όλη τη 
μεταπολιτευτική περίοδο, περιορίζει τα κονδύλια 
και αναστέλλει εξοπλισμούς. Επί Παππά Αρχηγού, 
όπως «χλευαστικά» κρίνουν ορισμένοι, τα μόνα 
πλοία που προστέθηκαν στη δύναμη του Ναυτι-
κού είναι η τριήρης «Ολυμπιάς» και το θωρηκτό 

«Αβέρωφ» ως Μουσείο. Ο άκρατος κομματισμός 
που ταλαιπωρεί διαχρονικά το Δημόσιο, έχει ως 
συνέπεια, και επί Παππά Αρχηγού, να παραιτούνται 
κάποια ικανότατα στελέχη. Ο Παππάς κατηγορείται 
ότι περίπου «νίπτει τας χείρας του» απέναντι σ’ αυ-
τά τα φαινόμενα. Προσπαθεί μεν αλλά η πολιτική 
δεν είναι θάλασσα… Και πολλά από τα απαράδε-
κτα αυτά φαινόμενα συντελούνται εκτός των κα-
νονικών διαδικασιών και θεσμικών οργάνων του 
Ναυτικού.

Ενδεικτική της νοοτροπίας των πολιτικών και 
η απάντηση Υπουργού στον Παππά που διαμαρ-
τυρόταν για την εγκατάλειψη των προγραμμάτων 
του Ναυτικού και για τις κομματικές κρίσεις, «εσύ 
να μη μιλάς γιατί χάρη σε μας έγινες Αρχηγός»… 
Ξέχασε, προφανώς, χάρη σε ποιον και ποιους και 
πώς, ήταν αυτός τώρα Υπουργός…

Θα περίμενε κανείς ότι ο Παππάς θα «βρόντα-
γε» την παραίτησή του. Δεν το έκανε. Ίσως γιατί 
εκτίμησε ότι το πολιτικό κατεστημένο είχε όλα τα 
μέσα να αποδυναμώσει μια τέτοια πράξη του και 
να την κάνει να φανεί ως «ανταρσία» και κατά της 
Δημοκρατίας, μειώνοντας και την εικόνα του Ναυ-
τικού στο σύνολό του.

Ασχολείται, όμως, ουσιαστικά με τα προβλή-
ματα του προσωπικού. Βελτιώνονται οι αποδοχές, 
δίνονται αργίες (ρεπό) μετά από τις βάρδιες Σαβ-
βατοκύριακου, δίνει έμφαση στην επιχειρησιακή 
και ναυτική εκπαίδευση στις Σχολές και στο Στό-
λο, βελτιώνει τη βαθμολογική εξέλιξη των υπα-
ξιωματικών και απονέμει το τιμητικό ξίφος και σ’ 
αυτούς όταν γίνονται αξιωματικοί, αναβαθμίζει τις 
συνθήκες λειτουργίας και διαβίωσης στα κλιμά-
κια και παρατηρητήρια των απομονωμένων νη-

Ο Αντιναύαρχος Ν. Παππάς ΠΝ, Αρχηγός ΓΕΝ.

Ο Αντιναύαρχος Ν. Παππάς με τον εφοπλιστή Ι. Λάτση.
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σιών, αναβαθμίζει τον Προμηθευτικό Οργανισμό 
(πρατήρια τροφίμων και ειδών ενδυμασίας) και 
το Ναυτικό Νοσοκομείο, αντιστέκεται στον ορυμα-
γδό των αποκαταστάσεων και απονομής βαθμών 
και συντάξεων που ο κομματικός μηχανισμός του 
ΠΑΣΟΚ ενεργοποιεί με φωτογραφικούς Νόμους 
και δημιουργούν ανισότητες και ανισορροπίες. Το 
Ναυτικό είναι το μόνο Όπλο που δεν αποκαθιστά 
και οικονομικά, σε βάρος του κοινωνικού συνόλου, 
όσους «αποκαθίστανται» βαθμολογικά με χαριστι-
κούς Νόμους ως αντιστασιακοί. Ιδρύει Γραφείο 
Μέριμνας Προσωπικού (ΓΜΕΠ) για την καλύτερη 
διαχείριση των προβλημάτων των εν ενεργεία 
και αποστρατεία στελεχών και δίνει την ευκαιρία 
στους παραμονεύοντες επικριτές του ότι εισάγει το 
…συνδικαλισμό στο Ναυτικό…

Ακόμα, εξασφαλίζει τη διατήρηση του «Αβέ-
ρωφ», πετυχαίνει τη συνδρομή σημαντικών εφο-
πλιστών (Λιβανός Λάτσης) για τη διαμόρφωση του 
πλοίου σε Μουσείο, επιτυγχάνει τη χρηματοδότηση 
της ναυπήγησης της τριήρους «Ολυμπιάς» με βάση 
τα σχέδια του Άγγλου Ναυπηγού Morisson, ακο-
λουθώντας πιστά τον αρχαίο τρόπο ναυπήγησης 
και εξασφαλίζει τη λειτουργία του Πάρκου Ναυτι-
κής Παράδοσης στον Φλοίσβο του Φαλήρου. Εκεί 
όπου φιλοξενείται αργότερα και το «Βέλος».

Σημαντικό βήμα έγινε, όμως, επί Παππά και για 
τον εκσυγχρονισμό του Ναυτικού. Ο Αρχηγός, εκ-
μεταλλευόμενος τις ικανότητες, την εντιμότητα και 
την ηθική ακεραιότητα ενός αξιωματικού που έχαι-
ρε της γενικής εκτίμησης όλων των στελεχών, του 
Μηχανικού Ναυπηγού Δημήτρη Ανδριτσόπουλου, 
του αναθέτει τη σχεδίαση των νέων αρματαγω-
γών σε αντικατάσταση των γερασμένων αμερικα-
νικών του Πολέμου. Κι έτσι ξεκίνησε η ναυπήγηση 
των νέων αρματαγωγών, αποκλειστικής ελληνικής 
σχεδίασης –σύμφωνα με τις επιχειρησιακές ανά-
γκες– στα Ναυπηγεία Ελευσίνας ενισχύοντας και 
την εθνική οικονομία. 

Ο Παππάς δεν ήθελε να γίνει Α/ΓΕΝ. Αυτός 
από μικρός πίστευε ότι η ανώτατη θέση για έναν 
Μάχιμο ήταν η θέση του Κυβερνήτη Αντιτορπιλι-
κού και το πίστευε μέχρι το θάνατό του. Δεν μπο-
ρούσε, όμως, και να αρνηθεί μια τέτοια τιμητική 
θέση γιατί η άρνηση, όπως και η παραίτηση, θα 
είχε διαφορετική διαχείριση από τους πολιτικούς 
και όχι μόνο σε βάρος του αλλά και σε βάρος του 
Ναυτικού.

Με την αποστρατεία του, ο Παππάς δεν ησυ-
χάζει. Μπορεί να δραπετεύει στην αγαπημένη του 
Κύμη και να ανοίγεται με το «Βέλος» (το μικρό 
σκαφάκι) για ψάρεμα και χάδια με τη θάλασσα, 
αλλά ο νους του είναι πάντα στα κοινά. Δέχεται την 
τιμή να θητεύσει για λίγους μήνες ως Υπουργός 
Ναυτιλίας στην Οικουμενική Κυβέρνηση Ζολώτα 
και στην Υπηρεσιακή Γρίβα. Πάντα αδέσμευτος 
και ακομμάτιστος, επικοινωνεί προσωπικά ή με 
επιστολές προς όλους τους αρμόδιους, καταθέ-
τει προτάσεις, γνώμες, παραινέσεις σε Υπουργούς 
και Πρωθυπουργούς για την εθνική Άμυνα, για 
τη διαχείριση της εξουσίας τους, για την ανάπτυ-
ξη του τόπου. Καταγγέλλει την εγκατάλειψη της 
Περιφέρειας με έμφαση σε αυτή της γενέτειράς 
του Κύμης. Παρακινεί τους πολιτικούς να δώσουν 
πρώτοι το παράδειγμα στην εξουθενωτική λιτό-
τητα που επιβάλλουν στους πολίτες, δεν πτοείται 
από τη …νεκρική σιγή στις εκκλήσεις τους. Ούτε 
από την αρρώστια που τον βρίσκει τα τελευταία 
χρόνια. Την αντιπαλεύει όρθιος, με το μάτι του να 
γυαλίζει όπως στις φουρτούνες της θάλασσας που 
απολάμβανε επί 83 αδιάλειπτα χρόνια…

Αναπαύεται τώρα πέντε μέτρα από την αγαπη-
μένη του θάλασσα στην Κύμη. Τιμημένος από την 
Πολιτεία και τους αγνούς πολίτες από την Κω ως 
τα Γρεβενά και από την Πάτρα ως το Λιτόχωρο. Ας 
είναι ελαφρύ το χώμα που τον σκεπάζει.

Ο Αντιναύαρχος Ν. Παππάς με την Μ. Μερκούρη.
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Ονομάζομαι Κυριακού Κωνσταντίνος. 
Γνώρισα τον αείμνηστο ναύαρχο Νικό-
λαο Παππά τον Σεπτέμβριο του 1967. 
Ήμουν πλήρωμα στο M/S «Στρατονί-

κη». Μεταφέραμε σιδηρομετάλλευμα από Στρα-
τώνη Χαλκιδικής για Θεσσαλονίκη. Τα ταξίδια αυ-
τά ήταν ρουτίνας, μέχρι το μοιραίο βράδυ της 9ης 
Σεπτεμβρίου όπου είχαμε επιδείνωση του καιρού 
8-9 μποφόρ και λόγω κακής στοιβασίας το πλοίο 
δεν άντεξε. 

Στις 21.50 πήρε κλίση αριστερά και στις 22.00 
αναγκαστήκαμε να το εγκαταλείψουμε, εγώ έπεσα 
στη θάλασσα με το σωσίβιό μου. Είχαμε σκορπι-
σθεί και ο καθένας προσπαθούσε να σώσει τον 
εαυτό του. Πρέπει να ήμασταν 3-4 μίλια ανοιχτά 

από τη Μονή Βατοπεδίου, ήταν πολύ σκοτεινά 
και δεν ήξερα από ποιο σημείο ήταν η στεριά. 
Το κύμα ήταν μεγάλο, ίσα που κρατιόμουνα πότε 
ψηλά και πότε με σκέπαζε εντελώς, η αγωνία και 
ο φόβος μεγάλος. Σε τέσσερις ώρες περίπου είδα 
πλοία από μακριά με προβολείς να μας ψάχνουν. 
Άκουσα μια φωνή κοντά μου « Άγιε Νικόλαε σώσε 
μας» έλεγε. Πήγα κοντά... Ήταν ένας συνάδελφος 
που κρατιότανε από ένα ξύλινο κιβώτιο, κρατήθη-
κα και εγώ του είπα μη φοβάσαι είδα φώτα από 
πλοία μας ψάχνουν. Οι ώρες περνούσαν και τα 
πλοία είχαν φύγει. Η αγωνία και ο φόβος ξαναγύ-
ρισαν, παρακαλούσα και εγώ τον προστάτη μας, 
τον Άγιο Νικόλαο. Ο χρόνος είχε σταματήσει, πη-
γαίναμε όπου μας πήγαινε το κύμα και τα ρεύμα-

Ακολουθεί διήγηση ναυαγού ο οποίος διασώθηκε από τον ναύαρχο 

Νικόλαο Παππά. Και σε αυτήν την περίπτωση, ο ναύαρχος Νικόλαος 

Παππάς επέδειξε επιμονή στο σκοπό, τη διάσωση των ναυαγών και 

ήρθε σε αντίθεση ακόμα και με τον Αρχηγό Στόλου που τον διέταξε 

να αποχωρήσει λόγω κακοκαιρίας.
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τα. Άρχισε να ξημερώνει και διακρινόταν η στεριά. 
Στα δεξιά είδα ένα κάβο και στο βάθος μπροστά 
μας τα μοναστήρια. Όταν ξημέρωσε καλά ενώ η 
κακοκαιρία συνεχιζόταν, πήρα την απόφαση να 
κολυμπήσω προς τα μοναστήρια για να ζητήσω 
βοήθεια. 

Απομακρύνθηκα από το συνάδελφό μου 
προσπαθώντας να πλησιάσω την ακτή. Είχα 
εξαντληθεί εντελώς, δεν με άφηνε και το κύ-
μα, τότε στο βάθος διέκρινα ένα πολεμικό πλοίο 
να έρχεται προς το μέρος μας, πήρα κουράγιο 
και γύρισα προς το πλοίο μας. Ζύγωσε στα 100 
μέτρα περίπου αλλά λόγω της θαλασσοταραχής 
το πλοίο δεν μπορούσε να κατεβάσει βάρκες. 
Ήρθε κοντά μου, είδα το πλήρωμα με κουλού-

ρες σωσίβια με τα σχοινιά τα οποία αρχίσανε 
να τα πετάνε προς το μέρος μου, η αγωνία με-
γάλη. Το πλοίο ήταν το «Λέων», με κυβερνήτη 
τον τότε πλωτάρχη Νικόλαο Παππά. Μετά από 
ελιγμούς και μανούβρες κατάφερα να γαντζω-
θώ από μία κουλούρα. Αυτό ήταν, είχα σωθεί. 
Το πλήρωμα με τράβηξε στο κατάστρωμα. Ο 
συνάδελφός μου βλέποντας το πλοίο να προ-
σπαθεί να σώσει εμένα, άφησε το κιβώτιο και 
προσπάθησε να έρθει κοντά στο πλοίο. Δεν 
άντεξε, πνίγηκε λίγα μέτρα από το πλοίο. Με-
τά από τις πρώτες βοήθειες από το γιατρό του 
πλοίου, είχα συνέλθει και με είχαν ντύσει με 
στολή του Ναυτικού. Ήρθε ο κυβερνήτης να με 
δει στο καρέ των αξιωματικών. 

Εκεί δεν θα ξεχάσω το βλέμμα του που με 
κοίταξε και το χέρι του με ακούμπησε στην πλά-
τη και μου είπε: «Εσύ είσαι νεαρός. Έχεις υπηρε-
τήσει;». Του είπα ότι σε 4 μήνες παρουσιάζομαι 
στο Ναυτικό. Τότε μου έδωσε μία κάρτα και μου 
είπε μόλις παρουσιασθείς, να έρθεις να με βρεις. 
Από τότε μέχρι σήμερα αυτός ο άνθρωπος είναι 
ο σωτήρας μου. Ο ήρωας ναύαρχος Νικόλαος 
Παππάς κρατάει μια ξεχωριστή θέση στην καρ-
διά μου. Σήμερα είμαι πατέρας και παππούς, το 
οφείλω σε εκείνον, ο θεός να αναπαύσει την 
ψυχή του και να είναι ελαφρύ το χώμα που τον 
σκεπάζει.

Κατά τη διάρκεια της παραμονής μου στο 
«Λέων» μιλώντας με το πλήρωμα όλοι είχαν 
κάτι να πουν για τον υπέροχο αυτόν άνθρωπο 
τον κυβερνήτη τους. Συγκεκριμένα έναν από 
τους ναυαγούς το κύμα τον είχε ρίξει πάνω σε 
μια ξέρα κοντά στην στεριά και ήταν δύσκολη η 
διάσωσή του. Τότε ο Αρχηγός Στόλου που ήταν 
κοντά με άλλο πλοίο είπε στον Παππά «μην πλη-
σιάσεις εκεί είναι επικίνδυνα» και του απάντησε 
ο Παππάς: «Θα σώσω το ναυαγό, είμαι καθηγη-
τής ναυτιλίας δεν είμαι τσοπάνης». Πλησίασε με 
πρύμνη σιγά - σιγά, έριξε το σχοινί με το κανο-
νάκι, τον τράβηξε στην θάλασσα και τον πήρε 
επάνω στο πλοίο. Ο ναυαγός λεγόταν Παναγιώ-
της Σικάτος. Τέλος, όταν πνίγηκε ο συνάδελφός 
μου ενώ σώζανε εμένα, ο Παππάς έκλαιγε γιατί 
δεν μπορούσε να τον βοηθήσει. 

Κυριακού Κωνσταντίνος, 
Μαραθόκαμπος Σάμου

Το Α/Τ «Λέων»
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Το Κίνημα του Ναυτικού 
το Μάη του 1973
(Η αντιδικτατορική δράση του ΠΝ)

Διάλεξη
Του Κωνσταντίνου Δημητριάδη
Αντιναύαρχου ΠΝ ε.α.
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Το Α/Τ «Βέλος»

Ο Αντιναύαρχος ΠΝ ε.α. Κωνσταντί-
νος Α. Δημητριάδης αποφοίτησε από 
τη ΣΝΔ και ονομάσθηκε Σημαιοφόρος 
το 1958. Υπηρέτησε ως αξιωματικός, 
Ύπαρχος και Κυβερνήτης σ’ όλους τους 
τύπους των Πολεμικών Πλοίων και ως 
Επιτελής στο ΓΕΝ, ΔΝΕ, ΝΣΠ, ΣΕΝΤ και 
ΝΑΤΟ (ΝΑVSOUTH). Υπηρέτησε στην 
Κύπρο, ως πρώτος Κυβερνήτης της 
Τ3 (1965-1966). Είναι απόφοιτος της 
ΣΕΘΑ, ΝΣΠ, Σχολής Ναυτικής Τακτικής 
Αγγλίας (HMS DRYAD). Πτυχιούχος 
Α/Υ και ελεγκτής Ε/Π και ΑΦΝΣ. Απο-
τάχθηκε το 1973, λόγω της ενεργού 
συμμετοχής του (Α/Τ «Βέλος» και Π/Φ 
«Αρέθουσα») στο αντιχουντικό κίνημα 
του Πολεμικού Ναυτικού τον Μάιο του 
ίδιου έτους. Επανήλθε στο ΠΝ, μετά τη 
μεταπολίτευση, το 1974. Ως ανώτα-
τος αξιωματικός διετέλεσε ΔΚΒ/ΓΕΝ, 
Διοικητής Α/Τ, Διοικητής Ναυτικής Εκ-
παίδευσης και Διοικητής Διοικητικής 
Μέριμνας Ναυτικού, απ’ όπου και απο-
στρατεύτηκε τον Μάιο του 1990. 
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Εισαγωγή
Η επιβληθείσα χούντα στην 21η Απριλίου 1967, 
από μία ομάδα επίορκων αξιωματικών του Στρα-
τού Ξηράς, αντιμετωπίστηκε από το σύνολο του 
Ναυτικού, από την πρώτη μόλις ώρα, ως μία απα-
ράδεκτη και επικίνδυνη για τη χώρα πράξη. Ποιοι 
ήταν αυτοί οι αυτόκλητοι «σωτήρες» που κατέλυ-
σαν τη συνταγματική τάξη και τις ελευθερίες του 
λαού, και ποιος τους έδωσε το δικαίωμα να χρη-
σιμοποιήσουν τα όπλα εναντίον του; 

Η δυναμική αντίδραση του Ναυτικού ήταν 
αναμενόμενη. Οι δικτατορίες πέφτουν με 
επαναστατημένα όπλα ή Εθνική καταστροφή. 
Εκτιμήθηκε ότι η χούντα, μόνο με τα όπλα θα 
αναγκαζόταν να παραδώσει την εξουσία και το 
κίνημα του Μαΐου ́ 73 ήταν η αποκορύφωση μιας 
σειράς συνεχών αντιδικτατορικών ενεργειών των 
στελεχών του καθ’ όλη τη διάρκεια της δικτατο-
ρίας. Είναι χαρακτηριστική η διατύπωση του CM 
Woodhouse στο βιβλίο του «H άνοδος και η πτώ-
ση των Συνταγματαρχών», που αναφέρει: «Στην 
πραγματικότητα ελάχιστες ήταν οι στιγμές από το 
1967 και μετά, όπου οι αξιωματικοί του Ναυτι-
κού δεν σχεδίαζαν να απομακρύνουν, με τον ένα 
ή τον άλλο τρόπο, τη χούντα από την εξουσία». 
Πράγματι, από την πρώτη στιγμή που έγινε αντι-

ληπτό ότι είχε επιβληθεί στρατιωτική δικτατορία, 
το πρωί της 21ης Απριλίου, στο Ναύσταθμο Σα-
λαμίνας όλοι έξω στα κρηπιδώματα και στα πλοία 
περίμεναν κάποια διαταγή για να αποπλεύσει ο 
στόλος. Από ένστικτο όλοι προσδοκούσαν από 
την ηγεσία μια λέξη «αποπλεύσατε» που δεν ήλθε 
ποτέ. Η σκοπιμότητα και η σύγχυση ήταν οι αρ-
νητικοί παράγοντες. Η πρώτη επίσημη αντίδραση 
ήταν η άμεση παραίτηση του τότε Α/ΓΕΝ, ναυάρ-
χου Κ. Εγκολφόπουλου, ο οποίος χαρακτήριζε τη 
χούντα αλήτες και συμμορία. Ο ίδιος αργότερα τον 
Μάιο του ΄73 θεωρήθηκε υπαίτιος για το κίνημα 
και έμεινε, κατά αισχρό τρόπο, έγκλειστος σε 
απομόνωση για αρκετό χρονικό διάστημα στο Βο-
τανικό. Η αναστολή των άρθρων του Συντάγματος 
και η κήρυξη του Στρατιωτικού Νόμου είχε φυσικό 
επακόλουθο τη στέρηση κάθε ελευθερίας και πολ-
λές συνέπειες. Η κατάσταση που δημιουργήθηκε 
ήταν η ακόλουθη: 

● Η ομάδα των αρχομανών αυτόκλητων 
«σωτήρων» παραβίασε κάθε ηθικό και δίκαιο. Οι 
δικτάτορες εγκαταστάθηκαν στην εξουσία με το 
πρόσχημα της αποκατάστασης της τάξης και επέ-
βαλαν την τάξη του φόβου, στέρησαν τις ατομικές 
ελευθερίες με απειλές, κρατήσεις, εξορίες και βα-

Κατάλυση της Δημοκρατίας από τη χούντα των συνταγματαρχών.
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σανιστήρια στηριζόμενοι στη δύναμη των τανκς. 
Πίσω από την αφηρημένη έννοια «Ένοπλες Δυνά-
μεις», κρυβόταν μια στυγνή χούντα. 

● Πρώτα θύματα οι νομιμόφρονες αξιωμα-
τικοί. Χίλιοι αξιωματικοί των τριών κλάδων απο-
στρατεύθηκαν σχεδόν αμέσως με την εγκατάστα-
ση της χούντας.

● Ημιμαθείς κατώτεροι αξιωματικοί έγιναν 
ρυθμιστές του στρατεύματος για προαγωγές, 
τοποθετήσεις, αδιαφορώντας για τις επιπτώσεις 
και την ικανότητα αντιμετώπισης οιασδήποτε 
απειλής. 

● Η χώρα απομονώθηκε από τη διεθνή σκηνή 
και τους οργανισμούς της Ευρώπης και επεβλήθη 
εμπάργκο. 

● Στις υπηρεσίες, στα Πανεπιστήμια τοποθε-
τήθηκαν τοποτηρητές οι λεγόμενοι «επίτροποι», 
καταδότες της χούντας. 

● Το δικαστικό σώμα αντικαταστάθηκε, η λο-
γοκρισία ήταν καθολική, κάθε έννοια ελευθερίας 
εξανεμιζόταν. 

● Απαγορεύθηκαν διακόσιοι Έλληνες και ξένοι 
συγγραφείς, μεταξύ των οποίων οι Αριστοφάνης, 
Σοφοκλής, Σαίξπηρ, ενώ οκτακόσια περίπου βιβλία 
κατασχέθηκαν. Την ίδια τύχη είχαν και οι μη αρε-
στοί μουσικοσυνθέτες και τα τραγούδια τους.

● Οι συλλήψεις και τα βασανιστήρια ήταν στην 
πρώτη διάταξη. 

● Η απόσυρση της Μεραρχίας (7 Δεκεμβρίου 
΄67) που προστάτευε την Κύπρο ήταν μία εγκλη-
ματική πράξη. Το αποτέλεσμά της ήταν η αποβίβα-
ση των τουρκικών στρατευμάτων και η κατοχή του 
38% του νησιού τον Ιούλιο του ’74, με τις γνωστές 
μέχρι σήμερα συνέπειες. 

● Ειδικότερα για το Ναυτικό, η προσπάθεια της 
Χούντας ήταν να το «αστυνομεύσει» σε υπηρεσίες 
και πλοία, να επιβάλει την υποτέλεια ή την απορ-
ρόφησή του και να εντείνει τον παραγοντισμό από 
ανίκανα στελέχη. 

Αλλεπάλληλες αντι-χουντικές 
προσπάθειες
Προτού φθάσουμε στο Κίνημα του Ναυτικού τον 
Μάιο του ΄73, που αποτέλεσε και την κορύφωση 
της αντιδικτατορικής θέσης του ΠΝ, είναι επιβε-
βλημένη η συνοπτική αναφορά σε προηγηθείσες 
απόπειρες κατά της χούντας. 

Στις 13 Δεκεμβρίου του ΄67 το ΠΝ βοήθησε 

το επιχειρηθέν αντιπραξικόπημα από τον τότε 
βασιλιά, όταν διετάχθη η δύναμη του Στόλου να 
πλεύσει προς τη Θεσσαλονίκη και την Καβάλα. Η 
κατάσταση όμως στην ξηρά διαμορφώθηκε έτσι, 
ώστε ανάγκασε το βασιλιά να διαφύγει στη Ρώμη 
προτού τα πλοία να καταπλεύσουν στον προορισμό 
τους. Το αποτέλεσμα ήταν ένα νέο κύμα φυλακί-
σεων, εκτοπίσεων και αποτάξεων, μια νέα δηλαδή 
αποδυνάμωση των στελεχών. 

Αμέσως μετά προκλήθηκε εντονότερη ανησυ-
χία και δυσφορία μεταξύ των αξιωματικών κάθε 
βαθμού. Οι συζητήσεις μεταξύ αδελφικών φίλων 
και συμμαθητών ήταν το σπέρμα που σιγά-σιγά 
αναπτυσσόταν. Μία από τις πρώτες ομάδες ήταν 
η Τάξη του 1948, που το φθινόπωρο του 1968 
φοιτούσε στη Ναυτική Σχολή Πολέμου (πλωτάρ-
χες). Οι συζητήσεις - αναλύσεις για την εσωτερι-
κή και διεθνή κατάσταση της χώρας, που έπαιρ-
νε τον κατήφορο, δημιούργησαν έναν από τους 
πρώτους συνωμοτικούς πυρήνες μεταξύ πέντε 
συμμαθητών, που στόχο έβαλαν κατ’ αρχάς τη 
μύηση αξιωματικών για τη δημιουργία προϋπο-
θέσεων αντίδρασης σε κατάλληλη χρονική στιγμή. 
Μέσα σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα, οι πέντε 
πλωτάρχες, βρήκαν έτοιμες για μύηση ομάδες 
άλλων αποφασισμένων αξιωματικών και έτσι σε 
πρώτη φάση, οι μυημένοι ανήλθαν στους 30. Από 
εκεί και πέρα, η συνωμοτική δικτύωση και η στα-
διακή μύηση γίνεται επιλεκτικά από το βαθμό του 
υποπλοιάρχου μέχρι του πλοιάρχου. 

Τον Αύγουστο του 1969 κατά την άσκηση 
«ΘΡΙΑΜΒΟΣ» σχεδιάστηκε, από μικρή ομάδα, 
η απαγωγή του δικτάτορα που θα επέβαινε στο 
Α/Τ «Λόγχη» ή στις 20/8 στην Τ/Α «Αστραπή». 
Εμπνευστής ήταν ο τότε Διοικητής των Τ/Α πλοί-

Η απόσυρση της Ελληνικής Μεραρχίας από την Κύπρο.
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αρχος Σ. Σούλης σε συνεργασία με τους κυβερνή-
τες. Ο μεγάλος αριθμός των ανδρών ασφαλείας 
του δικτάτορα και της πολυάριθμης συνοδείας του, 
ματαίωσαν το εγχείρημα. 

Μια άλλη απόπειρα ήταν η κατάληψη της Κρή-
της, που εκτός των εγκαταστάσεων του Ναυτικού, 
η συμπαράσταση του κρητικού λαού θεωρήθηκε 
δεδομένη. Η κίνηση σχεδιάστηκε τον Δεκέμβριο 
του 1969 για να υλοποιηθεί στις αρχές του 1970. 
Στην προσπάθεια αυτή είχε προταθεί στον τό-
τε ΑΣ να ηγηθεί της κινήσεως, χωρίς βέβαια να 
γνωρίζει τον αριθμό των μυημένων. Και αυτή η 
προσπάθεια ματαιώθηκε λόγω διαρροής του σχε-
δίου από κάποια τηλεφωνική συνομιλία. Η χούντα 
αντέδρασε με αθρόες μεταθέσεις, μη γνωρίζοντας 
κάτι συγκεκριμένο και αποστράτευσε (Μάιο 1970) 
τον ΑΣ. 

Εδώ πρέπει να αναφέρω ότι υπήρξαν 
και μεμονωμένες πράξεις αξιωματικών και 
υπαξιωματικών που για τις ενέργειές τους φυλα-
κίσθηκαν και αποτάχθηκαν. 

Από τις ενέργειες των υπαξιωματικών εί-
ναι γνωστή η υπόθεση «Έλλη». Η οργάνωση της 

Δημοκρατικής Άμυνας είχε διεισδύσει και στο Ναυ-
τικό μέσω μιας ομάδας 16 υπαξιωματικών βαθμού 
(τότε) υποκελευστού Α’ και Β. Η οργάνωση προδό-
θηκε από ένα μυημένο υπαξιωματικό και στις 23 
Ιανουαρίου 1968 συλλαμβάνονται και οδηγού-
νται στο παροπλισμένο Κ/Δ «Έλλη» όπου μεταξύ 
27 Ιανουαρίου και 17 Φεβρουαρίου υπόκεινται 
σε βασανιστήρια και τελικά, αφού μεταφέρονται 
στα κρατητήρια της Ψυττάλειας και στις φυλακές 
Κορυδαλλού, παραπέμπονται σε στρατοδικείο. Ο 
πρωτεργάτης υποκελευστής Α’ τιμωρείται με 10 
ετών κάθειρξη, τρεις με φυλάκιση 2 ετών και οι 
11 κρίνονται αθώοι και αποτάσσονται. 

Από το 1970 άλλαξαν οι συγκυρίες και 
μεσολάβησε ένα μεγάλο χρονικό διάστημα 
μέχρι η πολυπαθής πλέον ομάδα των μυημένων 
αξιωματικών να βρεθεί σε θέσεις κλειδιά απ’ όπου 
θα μπορούσαν να ξαναεπιχειρήσουν. 

Στο μεσοδιάστημα αυτό, από το 1970 έως και 
το 1972, της επαγρύπνησης και της προσμονής 
συνεχίζονταν οι μυήσεις, ανταλλάσσονταν απόψεις, 
συγκεντρώνονταν πληροφορίες και αναμένονταν 
ευνοϊκές συνθήκες. Οι μυημένοι υπογράφουν όρ-

Ο τ. Βασιλιάς Κωνσταντίνος Βʹ με τους πρωτεργάτες της χούντας.
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κο για το σκοπό του κινήματος και έτσι φτάνουμε 
στην κρίσιμη χρονιά του 1973. 

Στις μεταβολές του 1972-1973 πάνω από εκα-
τόν πενήντα αξιωματικοί διαφόρων βαθμών και 
ειδικοτήτων είναι μυημένοι. Με τη μεθοδικότητα 
και την επιδεξιότητα του τμηματάρχου των 
μεταθέσεων, τοποθετούνται κυβερνήτες, ύπαρχοι 
και Α’ μηχανικοί σε καίριες θέσεις των υπηρεσιών 
και επιτελείων. Οι αξιωματικοί επιχειρήσεων ΓΕΝ 
και ΑΣ με τη σειρά τους μεθοδικά, προγραμμάτιζαν 
τις κινήσεις των πλοίων, ώστε να βρίσκονται εν 
πλω όσο το δυνατό περισσότερα και σύμφωνα με 
το σχέδιο του κινήματος. 

Στις αρχές του 1973, η οργάνωση, πραγμα-
τικά «κάτω από τη μύτη» του καθεστώτος και 
της Διοίκησης του Ναυτικού, είχε προσλάβει εκ-
πληκτικές διαστάσεις και σε τέτοιο επίπεδο, ώστε 
όλοι με αγωνία περίμεναν την ώρα της δράσης. Η 
επιλογή του χρόνου δράσης δεν μπορούσε παρά 
να είναι μέχρι τον lούνιο του ΄73, προτού οι νέες 
μεταθέσεις αποδυναμώσουν τον ιστό που με τόση 
μεθοδικότητα είχε στηθεί. Το σχέδιο δράσης είχε 
πάρει την τελική του μορφή στις αρχές του ΄73. 

Η πρώτη απόφαση για την εφαρμογή του 
σχεδίου ήταν να γίνει κατά τη διάρκεια της 
προγραμματισμένης άσκησης «ΚΑΤΑIΓΙΣ» από 
3 έως 5 Απριλίου 1973, όπου ικανός αριθμός 
μαχίμων μονάδων θα ήταν εν πλω. Η ευκαιρία 

είχε φανεί ιδεώδης, γιατί ο αρχηγός του ΓΕΝ θα 
επέβαινε σε ένα από τα πλοία, ενώ συγχρόνως 
γινόταν η μεταφορά του επιτελείου ΓΕΝ από την 
Κλαυθμώνος στο Χολαργό και το όλο σύστημα είχε 
βγει έξω από την εύρυθμη λειτουργία του. 

Δυστυχώς και αυτή η προσπάθεια ματαιώθηκε, 
γιατί στις αρχές Μαρτίου σε μια από τις πιο απο-
φασιστικές συσκέψεις, ετέθη ξαφνικά θέμα εξευ-
ρέσεως αρχηγού της κινήσεως και διάφορα άλλα 
θέματα. 

Αποφασίσθηκε να προταθεί η ηγεσία του 
κινήματος σε πρόσωπο κοινής αποδοχής μεταξύ 
των αποστράτων. Προσεγγίσθηκαν οι αείμνηστοι 
ναύαρχοι Σπ. Μουρίκης, Κ. Εγκολφόπουλος, Ιω. 
Μηναίος και Σπ.  Κονοφάος ο οποίος και απεδέ-
χθη την πρόταση. 

Ο μεσολαβήσας όμως χρόνος για την αναζή-
τηση αρχηγού του κινήματος, είχε ως αποτέλεσμα 
να μην εκδηλωθεί το κίνημα ούτε στις αρχές του 
Απριλίου. Μετά την ενημέρωση του αρχηγού, 
όπου μεταξύ άλλων σχεδιάστηκε ο τρόπος που 
θα επέβαινε του Στόλου, δεν απέμενε πλέον παρά 
να ορισθεί η τελική ημερομηνία εκδηλώσεως του 
κινήματος. Η πιο κατάλληλη χρονική περίοδος ήταν 
πάλι κατά τη διάρκεια της ασκήσεως «ΚΑΤΑΙΓΙΣ», 
σε συνδυασμό και με άλλες δραστηριότητες των 
εν πλω πλοίων. Έτσι ορίσθηκε να εκδηλωθεί το 
κίνημα ώρα 02.00 της 23ης Μαΐου 1973. 

Το Α/Τ «Λόγχη» εν πλω.
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Το σχέδιο δράσεως του Κινήματος
Το σχέδιο δράσεως είχε συνταχθεί βάσει της 
γνωστής οργανώσεως των επιχειρήσεων και 
περιλάμβανε την ομάδα ειδικών επιχειρήσεων, 
μονάδες καταλήψεων, μονάδες αποκλεισμών, 
μονάδες κρούσεως, ψυχολογικού πολέμου, 
ανεφοδιασμού, μεταφορών, υποβρυχίων και αντί-
στοιχα παραρτήματα Σν κ.λπ. 

Η αποστολή διατυπωθεί ως εξής: 
«Η άσκησις πιέσεως δι’ εξαναγκασμόν παρού-

σης Κυβερνήσεως όπως παραχωρήσει την αρχήν 
εις μεταβατικήν Κυβέρνησιν υπό την προεδρίαν 
προσωπικότητος κοινής εμπιστοσύνης και η πα-
ροχή υποστηρίξεως εις την μεταβατικήν ταύτην 
Κυβέρνησιν επί τω σκοπώ επαναφοράς της πατρί-
δος το ταχύτερον δυνατόν εις την Συνταγματικήν 
τάξην». 

Η γενική ιδέα της επιχειρήσεως προέβλεπε ότι 
μετά τον απόπλου των πλοίων από το Ναύσταθμο 
Σαλαμίνας και άλλα αγκυροβόλια, τα πλοία θα συ-
νενώνονταν 12 ΝΜ νοτίως Φλεβών και σύμφωνα 
με τη διαταγή, θα περιπολούσαν στο Σαρωνικό 
«προς επίδειξη ισχύος». Οι μονάδες καταλήψεως 
θα έπλεαν για κατάληψη της Ν. Σύρου όπου θα 
εγκαθίστατο στρατιωτική διοίκηση από αποτάκτους 
αξιωματικούς ξηράς, με φρούραρχο τον αείμνηστο 
(τότε ταγματάρχη) Σπ. Μουστακλή, ενώ συγχρό-
νως θα απευθυνόταν τελεσίγραφο προς τη χούντα 
να παραιτηθεί και να παραδώσει την εξουσία σε 
εκπροσώπους των πολιτικών κομμάτων, καθώς 
και διάγγελμα προς τον Ελληνικό Λαό. Οι μονάδες 
αποκλεισμού έργο είχαν τη διακοπή λειτουργίας 
του αεροδρομίου, τον αποκλεισμό του Θερμαϊκού, 
του Βορ. Ευοϊκού, του Ισθμού και κατά περίπτωση 
την παρεμπόδιση λειτουργίας των παρακτίων οδι-
κών αρτηριών. Το τελεσίγραφο και η διακήρυξη θα 
διενέμοντο με κάθε τρόπο στα πρακτορεία Τύπου 
(εσωτερικού και εξωτερικού) καθώς και στις πρε-
σβείες. Ανάλογες εκπομπές θα εγίνοντο και από 
τα Α/T. 

Εάν το καθεστώς, μετά τη λήξη του τελεσιγρά-
φου δε συμμορφωνόταν, θα γνωστοποιούταν στη 
διεθνή κοινότητα ότι η χώρα τελεί υπό αποκλεισμό. 
Θα εφαρμοζόταν κάθε μέτρο εκβιασμού, με 
αποκλεισμό ζωτικών περιοχών και διά δυναμικών 
μέσων κατάληψης κι άλλων νήσων και αποκατά-
σταση των αιρετών αρχόντων, σύμφωνα με τη 
διαταγή του αρχηγού των επιχειρήσεων. Αυτά σε 

συνδυασμό και με τις λαϊκές κινητοποιήσεις και 
εκδηλώσεις, δολιοφθορές κ.λπ. που είχαν ανα-
λάβει πολιτικά πρόσωπα και ενεργοί πολίτες. Τα 
πλοία θα παρέμεναν εν πλω μέχρι αφίξεως προ-
σωπικοτήτων κοινής εμπιστοσύνης για συγκρό-
τηση μεταβατικής κυβερνήσεως. Η «οργανωτική 
εργασία» ώστε τα περισσότερα πλοία να είναι εν 
πλω και σε ετοιμότητα για υπηρεσιακούς λόγους 
είχε περατωθεί. 

Η θέση των πλοίων το τελευταίο 24ωρο: 
■  Το Α/Τ «Βέλος» εν πλω για συμμαχική άσκηση 

από 18/5. 
■  Τα Α/Τ «Πάνθηρ» και Κ/Φ «Πεζόπουλος» και 

«Ασλάνογλου» εν πλω για ασκήσεις. 
■  Το Α/Τ «Κανάρης» εκπαίδευση με το Υ/Β «Γλαύ-

κος». 
■  Το Ν/Θ «Αμβρακία» στη Μυτιλήνη. 
■  Τα Ν/Α στη Λα Σπέτζια. 
■  Τα Α/Τ «Θύελλα», «Ασπίς» σε σημαντήρες στο 

ΝΣ. 
■  Το Π/Φ «Αρέθουσα» στο Μούλκι. 
■  Τα Υ/Β «Τρίαινα - Γλαύκος» σε άσκηση αναπνευ-

στήρα. 
■  Τα Α/Τ Σφενδόνη και Ναυαρίνο στο ΝΣ. 
■  Το Α/Τ «Θεμιστοκλής» σε προγραμματισμένο 

πλου για δοκιμές. 
■  Τα Α/Γ εν πλω σε άσκηση ΑΙΓΙΑΛΟΣ κ.λπ. 
■  ΤΠΚ - Τ/Α στην Αμφιάλη. 
■  4 Υ/Β στο ΝΣ. 

Οι τελευταίες κρίσιμες ώρες
Η εξιστόρηση των τελευταίων ωρών είναι αρκετά 

Οι συνταγματάρχες: Στ. Παττακός, Γ. Παπαδόπουλος και Ν. 
Μακαρέζος.
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ενδιαφέρουσα. Μερικές μέρες προ της 23ης Μα-
ΐου, διαβιβάστηκε στην επιτροπή των κινηματιών 
η πληροφορία ότι διπλωματικοί κύκλοι εξέφρα-
ζαν την άποψη ότι το Ναυτικό είναι «ανήσυχο». Αν 
λάβει κανείς υπόψη τη συνεχή και μακροχρόνια 
συνωμοτική προσπάθεια, με την έκταση που εί-
χε πάρει με διάφορες συζητήσεις, συσκέψεις και 
αναβολές, η διαρροή ήταν πιθανή. Παρά ταύτα, οι 
πληροφορίες αυτές δεν άλλαξαν το σχεδιασμό. Η 
πίστη και η εμμονή προς το σκοπό, οι αγωνίες, τα 
ξενύχτια, οι επικίνδυνες συναντήσεις και το άγχος 
πέντε ολόκληρων ετών δεν μπορούσαν να πάνε 
χαμένα. Η αγωνία ήταν μήπως δεν πραγματοποι-
ούταν το σχέδιο. 

Στις 20/5 ο αξιωματικός «σύνδεσμος» των 
κινηματιών ανταλλάσσει πληροφορίες με τον 
Ευάγγελο Αβέρωφ. Εκτιμήθηκε ότι οι ενδείξεις 
ήταν ανησυχητικές, αλλά όχι ανατρεπτικές. Το 
συμπέρασμα ήταν να προχωρήσει η κίνηση όπως 
είχε σχεδιαστεί. 

Την επόμενη μέρα, το απόγευμα της 21ης 
Μαΐου μια αδιασταύρωτη πληροφορία, ότι μερικοί 
αξιωματικοί του Ναυτικού και του Στρατού πρό-
κειται να δράσουν στο Στόλο, περιέρχεται στο Α2/
ΓΕΝ. Ενεργοποιείται το σύστημα συλλογής πληρο-
φοριών και μετά από σύσκεψη στην ΕΣΑ αποφα-
σίζεται (ώρα 21.00) η παρακολούθηση τεσσάρων 
αξιωματικών του ΠΝ και δύο του Στρατού Ξηράς. 
Μεσολαβεί μια σειρά τηλεφωνημάτων από τον 
Α2/ΓΕΝ προς το μυημένο αξιωματικό φυλακής 
του θαλάμου επιχειρήσεων να του αναφέρει 
τους προγραμματισμένους πλόες και ονόματα 
κυβερνητών. Ακολουθούν τηλεφωνήματα, προς 
κυβερνήτη Α/Γ, με διαταγή να μην παρεκκλίνουν 
τα Α/Γ από το πρόγραμμά τους και στον κυβερ-
νήτη του Α/Τ «Βέλος» (2330), που βρίσκεται στο 
Ηράκλειο και του συνιστά να «προσέχει» μήπως 
γίνει τίποτα, γιατί «είναι η γιορτή του Κ του Κ». 
Απρόοπτο τηλεφώνημα παίρνει και ο κυβερνήτης 
του Π/Φ «ΑΡΕΘΟΥΣΑ» για ευχές από προσκείμενο 
στη χούντα συμμαθητή του. Ήταν σαφές ότι οι 
μέχρι εκείνες τις ώρες οι αρχές ασφαλείας του 
Ναυτικού δεν είχαν καμία βεβαιότητα. Κατά τη δι-
άρκεια της νύχτας 21 προς 22 έγινε προσπάθεια 
ενημέρωσης των κινηματιών για τα ανησυχητικά 
τηλεφωνήματα και υπήρξε μια κινητικότητα με συ-
ναντήσεις καθ’ ομάδας περί του πρακτέου βάσει 
των νέων ισχυρών ενδείξεων. 

Το πρωί της 22ας στο Ναύσταθμο Σαλαμίνας 
όλα είναι φυσιολογικά. Στο Α/Τ «Σφενδόνη» ανταλ-
λάσσονται απόψεις για τη νέα κατάσταση και προ-
τείνεται, από πλωτάρχες, άμεσος απόπλους των 
σε ετοιμότητα Α/Τ και των Ταχέων Σκαφών, προ-
τού οι ενδείξεις γίνουν βεβαιότητα και ληφθούν 
κατασταλτικά μέτρα. Η εισήγηση δεν γίνεται απο-
δεκτή. Κατά τις μεσημβρινές ώρες γίνεται αντιλη-
πτή κάποια κινητικότητα πληροφοριοδοτών στο 
Ναύσταθμο Σαλαμίνας. Την ίδια ώρα στο ΓΕΝ οι 
μυημένοι τμηματάρχες προσωπικού και επιχειρή-
σεων βεβαιώνονται ότι οι αρχές ασφαλείας έχουν 
βασικές πληροφορίες ότι κάτι πρόκειται να γίνει 
στο στόλο και προσπαθούν να ενημερώσουν τους 
πυρήνες. Το ίδιο απόγευμα (22/5) μέχρι τις πρω-
ινές ώρες της 23ης αρχίζουν να εξελίσσονται τα 
δυσμενή γεγονότα: 

● Ώρα 18:00: το ΓΕΝ διασταυρώνει την πλη-
ροφορία ως αληθινή και θεωρούνται ως ύποπτοι 
δύο αξιωματικοί. 

● Περί ώρα 20:00: 
Οι κινηματίες διαδοχικά στέλνουν το ακυρωτι-

κό σύνθημα «Σοφοκλής». 
Ενημερώνεται η ηγεσία του Ναυτικού, της χού-

ντας και των οργάνων ασφαλείας Ναυτικού και 
ΕΣΑ. 

● Ώρα 22:00: 
Εγκαθίστανται στις προσβάσεις ΝΣ και ΚΕΠΑΛ, 

έμπιστοι της χούντας του Ναυτικού και της ΕΣΑ. 
Μεταβαίνουν στο Ε/ΑΣ ο Α/ΕΔ, ο Α/ΓΕΝ και ο ΑΣ 

συνοδευόμενοι από μυημένο κυβερνήτη. 
Διαπιστώνεται ότι υπάρχουν αδικαιολόγητες 

παρουσίες μυημένων αξιωματικών ένδον. 
−  Αποκαλύπτεται ότι τα Α/Τ «Σφενδόνη» και 

«Ναβαρίνο» ήταν του κινήματος. 
−  Συλλαμβάνονται πρώτοι στα σπίτια τους δύο 

αξιωματικοί που θα επέβαιναν στο Α/Τ «Θε-
μιστοκλής». 

−  Ανακαλούνται τα μεσάνυχτα οι κυβερνήτες 
των Α/Τ και τίθενται υπό κράτηση. 

−  Κατά μια μαρτυρία, λέγεται ότι την τελευταία 
στιγμή έγινε προσπάθεια προς τον ΑΣ να 
κινητοποιήσει ο ίδιος το στόλο χωρίς όμως 
αποτέλεσμα. 

Τις επόμενες μέρες και μέχρι την 27/5 οι 
προσερχόμενοι στην υπηρεσία αξιωματικοί 
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συλλαμβάνονταν και κρατούνταν στο Βοτανικό, στα 
υπόγεια του ΓΕΝ, στο ΕΑΤ/ΕΣΑ, στο ΚΕΣΑ κ.λπ. ενώ 
μια δεύτερη φάση συλλήψεων πραγματοποιήθηκε 
αργότερα, στις 16 lουνίου. Συνολικά κρατήθηκαν, 
έμειναν σε απομόνωση, προπηλακίστηκαν, βασανί-
στηκαν, παραπέμφθηκαν στο στρατοδικείο εξήντα 
οκτώ (68) αξιωματικοί (60 ΠΝ, 4 Ελληνικός Στρα-
τός, 4 ΠΑ). Είχαν αδιαφορήσει για τη σταδιοδρομία 
τους και τη «βολή» τους και είχαν προτιμήσει τον 
αγώνα κατά της χούντας, αδιαφορώντας για τις 
όποιες προσωπικές και οικογενειακές συνέπειες. 
Εκτός των αξιωματικών, στο ίδιο κατηγορητήριο 
συμπεριλαμβάνονταν πολιτικά πρόσωπα και άλλοι 
ενεργοί πολίτες που με διάφορους τρόπους επρό-
κειτο να βοηθήσουν το κίνημα.

Η ανταρσία του Α/Τ «Βέλος»
Ο κυβερνήτης, μετά το τηλεφώνημα του Α2, εκτίμα 
ότι κάτι είχε αρχίσει να «στραβώνει» και συστήνει 
να εκδηλωθεί το κίνημα με τροποποίηση του χρό-
νου ενέργειας. Διατάσσει στο πλοίο του αυστηρά 
μέτρα ασφαλείας και αυξημένη ετοιμότητα, ελπί-
ζοντας ότι το κίνημα θα εκδηλωθεί. 

Την επόμενη μέρα συμπλέοντας με τα συμμα-
χικά σκάφη, έρχεται σε επαφή με το Α/Τ «Πάνθηρ» 
που ήταν στον Κάβο Μαλιά με δύο Κ/Φ και παίρνει 
το συνθηματικό της αναβολής «Σοφοκλής», χωρίς 
άλλες πληροφορίες. Το μεσημέρι της 25ης, την 
ώρα του γεύματος, η ιταλική τηλεόραση μεταδί-
δει ότι στην Ελλάδα, αποκαλύφθηκε κίνημα στο 
Ναυτικό και συνελήφθησαν αξιωματικοί. Η πρώτη 
μετάδοση δεν δίνει σαφή εικόνα. Οι συλλήψεις 
είναι το αποδεικτικό στοιχείο ότι και η τελευταία 
ευκαιρία χάθηκε. Ο κυβερνήτης, ένας από τους 
πρωτεργάτες, εκτιμά ότι η χούντα θα υποβαθμίσει 
το γεγονός και θα συνεχίσει να ασχολείται με το 
«έργο» της. Αποφασίζει τη συνέχεια του σκοπού 
του κινήματος στο εξωτερικό. 

Στις 251245Ζ συντάσσει και εκπέμπει σήμα 
προς SACEUR, με κοινοποίηση προς όλες τις αρχές 
του ΝΑΤΟ, ότι εγκαταλείπει την άσκηση λόγω των 
γεγονότων στην Ελλάδα. Ανακοινώνει την απόφα-
ση στο ενθουσιώδες πλήρωμα και υπό πολεμικές 
συνθήκες πλέει ανεξαρτήτως προς Φιουμιτσίνο 
(Fiumicino) της lταλίας. Προτού εισέλθει στα χωρι-
κά ύδατα και αγκυροβολήσει (252040Ζ) εκπέμπει 
δεύτερο σήμα προς Ράδιο Ρώμα, το ειδησεογρα-
φικό πρακτορείο «Ασσοσιέιτεντ Πρες» (Associated 

Press), τον ιταλικό και διεθνή Τύπο, ζητώντας τη 
συμπαράσταση των λαών ενάντια στη χούντα. Για 
τον ίδιο λόγο αποστέλλει και τρεις αξιωματικούς 
στο πλησίον αεροδρόμιο για να μεταβιβάσουν το 
ίδιο σήμα τηλεφωνικά. 

Την επόμενη μέρα το πρωί, πλήθος δημο-
σιογράφων και ραδιοτηλεοπτικών δικτύων μα-
ζί με πλήθος κόσμου, Ελλήνων φοιτητών και 
αντιστασιακών, έχουν κατακλίσει το Φιουμιτσίνο 
(Fiumicino). Από εκείνη τη στιγμή και επί σειρά μη-
νών, οργανώνει μια διαφωτιστική εκστρατεία με 
δηλώσεις, συνεντεύξεις, υπομνήματα και μηνύμα-
τα στον ΟΗΕ, το ΝΑΤΟ, το Συμβούλιο της Ευρώπης, 
τις κυβερνήσεις διαφόρων χωρών και διεθνείς 
οργανισμούς. Έτσι τα διεθνή πρακτορεία, τηλεοπτι-
κά δίκτυα και εφημερίδες κύρους με πρωτοσέλιδα 
μετέδιδαν σε όλη την Ευρώπη, Αμερική και Ρωσία 
τα συμβαίνοντα στη χώρα. Σε αυτά προστέθηκε η 
συμπαράσταση κομματικών και άλλων οργανώ-
σεων των χωρών της Ευρώπης στο πλήρωμα του 
«Βέλος» και κατά συνέπεια σε όλο το κίνημα, που 
προξένησαν έντονες αντιδράσεις των κυβερνήσε-
ών τους και πολλαπλές πιέσεις στο διπλωματικό 
επίπεδο. Διαμορφώθηκε έτσι ένα έντονο διεθνές 
αρνητικό για τη χούντα κλίμα. Προβλημάτισε τις 
αρχές του ΝΑΤΟ που αντελήφθησαν την απά-

Ο Σπ. Μουστακλής
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τη της χούντας που διαβεβαίωνε ότι οι Ένοπλες 
Δυνάμεις είναι αρραγείς και κατά συνέπεια την 
αποδυνάμωση της Ν.Α. πτέρυγας. 

Ενώ αυτά συμβαίνουν στο εξωτερικό, στην 
Αθήνα οι συνεχείς αποκαλύψεις του «Βέλος» για 
την έκταση του κινήματος, τις αθρόες συλλήψεις 
και τα βασανιστήρια, που μεταδίδονται μέσω των 
ευρωπαϊκών μέσων, προκαλούν στο καθεστώς 
μεγάλο πονοκέφαλο, αμηχανία και σύγχυση. Αντί-
θετα, η ελεύθερη φωνή του «Βέλος» αναπτερώνει 
το ηθικό των πολιτών και δημιουργεί θέμα συνεί-
δησης σε πολλά στελέχη των ΕΔ. 

Η προσφορά όμως του κυβερνήτη, των 
αξιωματικών και υπαξιωματικών του «Βέλος» δεν 
σταματάει στη διεθνοποίηση της οικτρής κατάστα-
σης που επικρατεί στη χώρα. Γνωρίζοντας ότι τα 
εκπαιδευτικά της ΣΝΔ Α/Τ «Ιέραξ» και «Αετός» θα 
καταπλεύσουν στο μικρό λιμάνι του Σαν Ραφαέλ 
της Γαλλίας στις 5 lουνίου, προσπαθούν να οργα-
νώσουν την κατάληψη των πλοίων. 

Συνοπτικά το γεγονός έχει ως εξής: Κατά την 
έξοδο των πληρωμάτων, με προσοχή, γίνεται 
προσέγγιση των αντιχουντικών αξιωματικών των 
πλοίων και συμφωνείται και προγραμματίζεται να 
γίνει κατάληψη ώρα 04.00 της 13ης Ιουλίου. Αντί 
αυτού όμως, ο κυβερνήτης και οι αξιωματικοί του 

«Βέλος» βλέπουν έκπληκτοι από την προβλήτα 
τα δύο Α/Τ να αποπλέουν περί ώρα 01.30 και να 
χάνονται μέσα στο σκότος. Κάποιο μάτι είχε δει 
αξιωματικό του «Βέλος» και το ανέφερε στο χου-
ντικό κυβερνήτη του Α/Τ «Αετός», ο οποίος κατόπιν 
επικοινωνίας με το ΑΝ (ΓΕΝ) έδωσε έκτακτη δια-
ταγή απόπλου.

Το παραπάνω γεγονός έχει πολλές 
λεπτομέρειες, πλην όμως ο σκοπός που αναφέρ-
θηκε ήταν να δείξει την επιμονή των αξιωματικών 
και υπαξιωματικών του «Βέλος» στην αντιχουντική 
δράση. 

Η προδοσία και η αποκάλυψη
Προς διερεύνηση των συνθηκών με τις οποίες 
προδόθηκε το κίνημα, στις 22 Μαΐου 1976, συ-
γκροτήθηκε κατόπιν αποφάσεως του ΥΕΘΑ και με 
σύμφωνη γνώμη των συμμετασχόντων, επιτροπή 
από πέντε αξιωματικούς του κινήματος. 

Η επιτροπή προσπάθησε να συλλέξει πληρο-
φορίες από άτομα τα οποία είχαν διαδραματίσει 
κάποιο ρόλο την εποχή εκείνη. Από τα στοιχεία που 
προέκυψαν διατυπώθηκαν δύο εκδοχές. 

α) Το μεσημέρι της 21ης Μαΐου δύο ιδιώτες 
πληροφόρησαν έναν αντισυνταγματάρχη, ότι την 
επόμενη μέρα είχε αποφασισθεί ο απόπλους του 

Το Α/Τ «Βέλος» σε επιχειρησιακή δράση.
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στόλου με σκοπό την ανατροπή της «κυβερνήσε-
ως». Η πληροφορία ισχυρίσθηκαν ότι προερχόταν 
από κάποια κυρία που συνδέετο με αξιωματικό 
του Ναυτικού. Παρά ταύτα, η πληροφορία δεν 
κινητοποίησε τους μηχανισμούς ασφαλείας πριν 
αυτή διασταυρωθεί. Η διασταύρωση φαίνεται να 
επετεύχθη από έναν ανθυπασπιστή (Τηλ) του Α/Τ 
«Θεμιστοκλής». 

β) Λίγες μέρες προ της 22ας Μαΐου, τον αν-
θυπασπιστή είχε ενημερώσει ένας αντιπλοίαρχος 
της ομάδας καταλήψεως του Α/Τ «Θεμιστοκλής» 
χωρίς λεπτομέρειες. Γνώριζε όμως ότι το βρά-
δυ της 22ας έπρεπε να επιστρέψει στο πλοίο. 
Επίσης γνώριζε δύο ονόματα συνυπηρετούντων 
μηχανικών αξιωματικών. Πράγματι, αυτοί οι τρεις 
αξιωματικοί ήταν οι πρώτοι που συνελήφθησαν 
και ανακρίθηκαν στο ΕΑΤ/ΕΣΑ, προτού διαταχθεί 
η σύλληψη των μυημένων κυβερνητών και άλ-
λων πρωτεργατών. Ο ανωτέρω αντιπλοίαρχος, 
αμέσως μετά την αποφυλάκισή του κατόρθωσε 
να συναντήσει τον ανθυπασπιστή, ο οποίος του δι-
ηγήθηκε ότι το απόγευμα της 22ας τηλεφώνησε 
στο πλοίο και από το τηλεφώνημα αυτό προκλή-
θηκε η σύλληψή του που τον οδήγησε στην ΕΣΑ 
και φοβισμένος ανέφερε όσα γνώριζε. Η διήγηση 
αυτή εκτιμήθηκε ότι δεν ανταποκρινόταν πλήρως 

στην πραγματικότητα. Το ότι μόνο αυτός ούτε κρα-
τήθηκε ούτε διώχθηκε, σημαίνει ότι κατέθεσε αυ-
θόρμητα και αυτό προκύπτει από την ομιλία του 
Αρχηγού Ναυτικού προς τους αξιωματικούς ΑΝ, 
όταν χαρακτήρισε τους κινηματίες «προδότες» και 
αναφέρθηκε ονομαστικά στον ανθυπασπιστή αυ-
τόν εκθειάζοντας την πίστη του στην «επανάστα-
ση». Στη συνέχεια χάθηκαν τα ίχνη του. Πιθανόν 
έχει μεταναστεύσει. 

Το συμπέρασμα και από τις δύο εκδοχές, σε 
συνάρτηση με τους χρόνους, δείχνει ότι δεν ήσαν 
γνωστά τα ονόματα των μυημένων. Οι πρώτες 
συλλήψεις και η ανακοίνωση της χούντας στις 
24/5 ότι συνελήφθησαν δύο απόστρατοι Ναύαρχοι 
και αξιωματικοί που «μετρώνται στα δάκτυλα της 
μίας χειρός» και ότι το εγχείρημα αφορούσε τρία 
πλοία κ.λπ. έδειχναν άγνοια της πραγματικότητας. 

Η επιτροπή εκτίμησε ότι η επιβεβαίωση των 
πληροφοριών προήλθε και με παρακολούθηση 
των τηλεφωνικών συνδιαλέξεων, των τελευταί-
ων ωρών, μεταξύ των μυημένων κυβερνητών και 
άλλων. 

Οι κρατούμενοι
Τις ίδιες ώρες που το πλήρωμα του Α/Τ «Βέλος» 
επιτύγχανε τη χορήγηση πολιτικού ασύλου στην 

Ύψωση σημαίας του πλοίου από το πλήρωμα του Α/Τ «Βέλος».
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lταλία και παράλληλα αντιμετώπιζε τους εκεί 
«τραμπούκους» του καθεστώτος, στην Αθήνα οι 
συλλαμβανόμενοι διακομίζονταν για ανάκριση στα 
μαύρα, ανήλια και βρωμερά κελιά του ΕΑΤ/ΕΣΑ. 
Εκεί που κατέληγαν όλοι οι αντιστασιακοί καθη-
γητές, πολιτικοί, διανοούμενοι, εργάτες, φοιτητές, 
μικροί και μεγάλοι, άνδρες και γυναίκες για να 
υποστούν το βασανισμό των οργάνων του καθε-
στώτος (σήμερα στα ίδια κελιά στο πάρκο Ελευ-
θερίας λειτουργεί το Μουσείο Αντιδικτατορικού 
Αγώνα 1967-1973). 

Η συμπλεγματική σκληρότητα, το μένος, αλλά 
κι η χυδαιότητα που επιφύλαξαν τα «ανθρωπο-
ειδή» όργανα (αξιωματικοί και στρατιώτες) του 
«ανακριτικού» λεγόμενου τμήματος, προήρχετο 
αφενός μεν από το γεγονός ότι είχαν χάσει τον 
έλεγχο, αφετέρου δε από το ότι οι αξιωματικοί με 
ευθύτητα διατύπωναν ότι επιδίωξή τους ήταν η 
πτώση τη χούντας και η πλήρης επαναφορά στη 
συνταγματική τάξη. Ακόμη, εκείνο που δεν μπο-
ρούσαν να κατανοήσουν ήταν πώς αξιωματικοί 
διαφόρων ιδεολογικών πεποιθήσεων, συγκρότη-
σαν κίνημα.

Δεν θα μπω στον πειρασμό να αναφερθώ 

σε συγκεκριμένα γεγονότα καθενός κατηγορου-
μένου. Θα χρησιμοποιήσω ένα απόσπασμα από 
το βιβλίο του Ν. Παπαδημητρίου (σελ. 550) που 
είναι η συνισταμένη των όσων του εξιστόρησαν 
αξιωματικοί του κινήματος, μετά τη μεταπολίτευση 
για τις μεθόδους ανακρίσεως και τους τρόπους 
βασανισμού: 

«Η συνεχής ορθοστασία που αποκαθίστατο με 
νερό στο πρόσωπο και κλωτσιές στα πλευρά όταν 
ο κρατούμενος έπεφτε αναίσθητος, οι άγριοι ξυλο-
δαρμοί επί 70-100 ώρες χωρίς διακοπή που κατέ-
ληγαν σε σοβαρούς τραυματισμούς και αναπηρίες, 
η εναλλάξ παροχή μισού ποτηριού βρώμικο νερού 
ή φαγητού από βραστές πατάτες, τα απανωτά χα-
στούκια σε ανωτέρους αξιωματικούς από απλούς 
στρατιώτες και μαζί οι ακατονόμαστες βρισιές, η 
καταρράκωση κάθε ανθρώπινης αξιοπρέπειας, το 
ψυχικό μαρτύριο, η βάρβαρη προσβολή της προ-
σωπικότητας και οι μεθοδευμένοι εξευτελισμοί, 
ήσαν μερικά ενδεικτικά στοιχεία». 

Ήταν και αυτό μια απόδειξη του καταντήμα-
τος στο οποίο είχε οδηγήσει το στράτευμα η δι-
κτατορία. 

Εδώ θέλω να σταθώ, ως ελάχιστος φόρος 

Κρατητήριο ΕΑΤ / ΕΣΑ.
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τιμής, σε δύο αείμνηστους αγωνιστές, τον Ταξί-
αρχο της ΠΑ Τάσο Μήνη που άντεξε 111 μέρες 
και νύχτες σε φρικτά βασανιστήρια. Δεν συνελή-
φθη για το κίνημα, αλλά για τις συνεχείς ενέργειές 
του εναντίον των δικτατόρων. Και στον αγαπητό 
μου φίλο, τον εξαίρετο πατριώτη στρατηγό, Σπύρο 
Μουστακλή (τότε ταγματάρχη), που συνελήφθη 
για το κίνημα του Ναυτικού και υπέστη με τέτοιο 
ανεξήγητο μένος τη βαρβαρότητα των «συναδέλ-
φων» του της ΕΣΑ, ώστε να καταστεί ανάπηρος, 
με πολλαπλά τραύματα στο σώμα του και άλαλος, 
από τα χτυπήματα στην καρωτίδα. Στο σημείο αυτό 
θεωρώ υποχρέωσή μου να θυμηθώ τον αείμνη-
στο φίλο και αγωνιστή Κώστα Βάρφη που υπη-
ρετούσε στο ΝΑΤΟ, ως πλωτάρχης. Σήκωσε με 
υπερηφάνεια το ανάστημα του αξιωματικού και 
ενώπιον μελών διασυμμαχικής σύσκεψης δήλωσε 
την παραίτησή του λόγω των γεγονότων στη χώρα 
του. Το παράδειγμά του ακολούθησαν και άλλοι 
αξιωματικοί του εξωτερικού. 

Αυτά όλα που συνέβαιναν στο ΕΑΤ/ΕΣΑ μόνον 

«αντρίκια» δεν ήταν. Θα περίμενε κανένας ότι η 
χούντα θα εφάρμοζε για τους κινηματίες τα σκλη-
ρά μέτρα του ΣΠΚ σε κατάσταση πολιορκίας, με 
τη συγκρότηση εκτάκτων στρατοδικείων, όπου 
με συνοπτικές διαδικασίες μπορούσε να επιβάλει 
βαρύτατες ποινές (και σε ακραία περίπτωση τη 
θανατική ποινή). Τα όργανά της όμως επέλεξαν 
τη χυδαιότητα που δείχνει δειλία, σύμπλεγμα κα-
τωτερότητας και κτηνωδία. 

Παραπομπή στο στρατοδικείο - 
ανακριτικά συμβούλια
Κατά τη διάρκεια της κρατήσεως άρχισε να 
σχηματίζεται η προανακριτική δικογραφία από 
ταξίαρχο της Στρατιωτικής Δικαιοσύνης, η οποία 
υπεβλήθη στις 24 lουλίου στον επίτροπο του έκτα-
κτου Στρατοδικείου Αθηνών. Περιλάμβανε συνο-
λικά εκατόν είκοσι κατηγορούμενους. Από το ΠΝ 
ήταν ενενήντα ένας αξιωματικοί και υπαξιωματικοί 
ε.ε. (και του «Βέλος») και τρεις ε.α. Από την ΠΑ τέσ-
σερις αξιωματικοί ε.ε, από τον ΕΣ επτά ε.α., οκτώ 

Στρατόπεδο ΕΑΤ / ΕΣΑ.
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πολιτικά πρόσωπα, ένας διπλωμάτης και τέσσερις 
ενεργοί πολίτες. Η γενική κατηγορία ήταν η ένω-
ση προς στάση και συνέργεια βάση του ΣΠΚ και 
ειδικών διατάξεων του Ν. ΔΞΘ/1912 «περί κα-
ταστάσεως πολιορκίας», σε συνδυασμό προς την 
Β/15-5-1967 Συντακτική Πράξη. Το στρατοδικείο 
τελικά δεν συγκροτήθηκε, γιατί μεσολάβησε η γε-
νική αμνηστία που δόθηκε στις 20 Αυγούστου. 

Στις 31 Αυγούστου και την 1η και 3η Σε-
πτεμβρίου 1973 συνεδρίασε στο κτίριο της ΝΣΠ 
το πρωτοβάθμιο Ανακριτικό Συμβούλιο, όπου 
παραπέμφθησαν με το ερώτημα της αποτάξεως 
οι μάχιμοι και μηχανικοί αξιωματικοί του κινήματος 
(πλην του Α/Τ Βέλος) από το βαθμό του υποπλοι-
άρχου μέχρι του πλοιάρχου. Απετάχθησαν σαρά-
ντα τέσσερις και εννέα αντιστοίχως. Η απόταξη 
εκτός της στέρησης του βαθμού προξένησε και 
μικροπρεπείς συμπεριφορές, όπως π.χ. η «δυσχέ-
ρεια» περιθάλψεως στο ΝΝΑ, απαγόρευση εισό-
δου στην ΠΟΝ, διαγραφή από τον ΟΣΜΑΝ κ.λπ. 
Φυσικό γεγονός για τους αποτάκτους ήταν η εύ-
ρεση εργασίας. Είναι γεγονός ότι σε όποιο τομέα 
εργάσθηκαν, διακρίθηκαν για τη συνέπεια και την 
αποτελεσματικότητά τους. 

Τα πολιτικά πρόσωπα και οι ιδιώτες που περι-
ελήφθησαν στο κατηγορητήριο του στρατοδικείου 
ήταν προσωπικότητες από τους οποίους είχε ζη-
τηθεί η συνδρομή τους, λόγω των ιδιοτήτων τους. 
Αποτέλεσαν τον ιστό, τη στήριξη του κινήματος, 
τόσο στο εσωτερικό της χώρας όσο και στη διεθνή 
κοινότητα. Πέραν της επιζητούμενης πολιτικής και 
διπλωματικής καλύψεως, είχαν αναλάβει την κινη-
τοποίηση οργανώσεων φοιτητών κ.ά. στις μεγάλες 
πόλεις και τη διάδοση των σκοπών του κινήματος, 
μετά την εκδήλωσή του. Μια άλλη παράμετρος 
ήταν η προσπάθεια της ανεύρεσης ενός ραδιο-
φωνικού σταθμού, προκειμένου να μεταδίδεται το 
διάγγελμα και άλλα μηνύματα που θα κάλυπτε τον 
ελλαδικό και όχι μόνο χώρο. Η εξεύρεση καυσίμων 
αν τα σκάφη παρέμεναν μεγάλο χρονικό διάστημα 
εν πλω ήταν αναγκαία, ενώ ήταν απαραίτητη και 
η οικονομική κάλυψη των οικογενειαρχών και 
παντρεμένων υπαξιωματικών.

Η ιδιομορφία του Κινήματος
Το κίνημα που οργανώθηκε στο ΠΝ για να εκδη-
λωθεί στις 23 Μαΐου 1973 είχε τρία κύρια στοι-
χεία, τα οποία του δίνουν μια μοναδική ιδιαιτερό-

τητα ανάμεσα στα διάφορα κινήματα της νεότερης 
Ελληνικής Ιστορίας. 

α) Ήταν πρωτοβουλία, σχεδίαση και εκτέλεση 
μόνο των αξιωματικών του Ναυτικού. Δεν απο-
φασίστηκε από πολιτικούς για να το υλοποιήσουν 
στρατιωτικοί. 

β) Δεν έγινε για να καταλάβουν στρατιωτικοί 
την εξουσία, αλλά για αποκατάσταση της έννομης 
συνταγματικής τάξης. Ήταν μια άδολη προσπά-
θεια. 

γ) Οι μυημένοι αξιωματικοί είχαν διαφορετι-
κές ιδεολογικές πεποιθήσεις (αριστεροί, κεντρώοι, 
δεξιοί και βασιλόφρονες). Ήταν ένα κίνημα αρχών 
και δημοκρατικών παραδόσεων του όπλου.

Οι βασικοί παράγοντες ήταν το ενιαίο 
πνεύμα, η εμμονή στον ΑΝΣΚ, η πρωτοβουλία, ο 
αιφνιδιασμός, η αποφασιστικότητα, αλλά και το 
δημιουργηθέν κενό εξουσίας. 

Τι επέτυχε το Κίνημα
Το κίνημα παρά το ότι δεν εκδηλώθηκε ως στρα-
τιωτική ενέργεια, έστω και προδομένο, επέτυχε 
απόλυτα ηθικά και πολιτικά με τη δημιουργηθείσα 
κατάσταση.

 
●  Αιφνιδίασε και δημιούργησε πανικό και σύγχυση 

στη χούντα. 
●  Προκάλεσε το φόβο και την εντύπωση επεκτάσε-

ως του κινήματος στην Αεροπορία και μονάδες 
του Στρατού που θα ενεργούσαν στην Αθήνα για 
σύλληψη των δικτατόρων. 

●  Αποκάλυψε πόσο σαθρό ήταν το καθεστώς που 
στηριζόταν και κρύβονταν πίσω από τα τανκς. 

●  Απέδειξε ότι τα στελέχη των ΕΔ και κυρίως του 
ΠΝ και της ΠΑ δεν μετείχαν στο βιασμό της 
Δημοκρατίας και του λαού. 

●  Προβλημάτισε μεγάλη μερίδα αξιωματικών που 
είχαν παρασυρθεί και είχαν αθετήσει τον όρκο 
τους. 

●  Εξέθεσε τους δικτάτορες στα συνωμοτικά τους 
«κέντρα» και τους δημιούργησε καταλυτικές 
εσωτερικές αντιπαραθέσεις. 

●  Ανησύχησε σοβαρά τις αρχές του ΝΑΤΟ και έδει-
ξε ότι οι ΕΔ δεν ήταν αρραγείς, όπως κάποιοι 
ισχυρίζονταν. 

●  Προξένησε διεθνή κινητοποίηση διεθνών κυβερ-
νήσεων και κομμάτων, διεθνών οργανισμών και 
μέσων μαζικής ενημέρωσης. 
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●  Διέσωσε την αξιοπρέπεια των ΕΔ και ειδικότερα 
του ΠΝ, στο οποίο ο λαός έχει ιδιαίτερη ευαι-
σθησία. 

●  Ανύψωσε το ηθικό όλων των Ελλήνων και των 
αντιστασιακών ομάδων που διαπίστωσαν ότι 
δεν ήταν μόνες στον αντιχουντικό αγώνα. 

●  Ειδικότερα, η ανταρσία του Α/Τ «Βέλος» συντά-
ραξε συθέμελα τη χούντα και προξένησε ιδιαίτε-
ρο πλήγμα με την τεράστια διεθνή δημοσιότητα 
και με τις συνεχείς ενέργειες του κυβερνήτη και 
του πληρώματος. Η συμβολή του ανεγνωρίσθη 
από όλους μέσα και έξω από τη χώρα και δι-
καίως, ως αιχμή του δόρατος, κατέστη σύμβολο 
του αντιδικτατορικού αγώνα. Εάν το «Βέλος» 
δεν ενεργούσε όπως ενήργησε, πολύ πιθανόν 
οι «συνταγματάρχες» να έκλειναν την όλη υπό-
θεση «κίνημα του Ναυτικού» με μερικές αποτά-
ξεις των πρωτεργατών και τίποτε άλλο. Η ηγεσία 
της χούντας παγιδευμένη πρώτα στον πανικό 
και στη συνέχεια στο απελπιστικό αδιέξοδο στο 
οποίο την έφερε ο όλος αντίκτυπος, κατέφυγε 
σε «τεχνάσματα».

●  Προσπάθησε να αναμείξει τον τότε βασιλιά και 
τον Κ. Καραμανλή στην υπόθεση του Ναυτικού 
προκειμένου να ανακηρύξει την «Αβασίλευτη 
Δημοκρατία». 

●  Διέκοψε τις συλλήψεις, προκήρυξε δημοψήφισμα, 
έδωσε γενική αμνηστία (πλην του πληρώματος 
του Α/Τ «Βέλος»), συγκρότησε την «Κυβέρνηση» 
Σ. Μαρκεζίνη, ανανέωσε την προπαγάνδα για 
εκλογές, αντικατέστησε τον δικτάτορα κ.λπ. 

●  Η αμνηστία (20/8) απελευθέρωσε τους πυρή-
νες των διαφόρων αντιστασιακών οργανώσεων, 
ομάδων και φοιτητών που ανασυντάχθηκαν ευ-
κολότερα και οργάνωσαν την ιστορική εξέγερση 
του Πολυτεχνείου. 

Τελικά το κίνημα ήταν η πιο δυναμική αντιχου-
ντική ενέργεια, που κατά πολλούς ήταν η αρχή του 
τέλους της δικτατορίας. Τα επόμενα αποσπάσματα 
είναι χαρακτηριστικά: 

«εξεδηλώθη το κίνημα εις το Ναυτικόν, γεγο-
νός κατά πολύ σοβαρότερον». 

«Έστω και ανεκδήλωτο το κίνημα του Ναυ-
τικού πέτυχε. Ήταν μια συλλογική προσπάθεια 
για την επάνοδο στη λαϊκή κυριαρχία και στην 
νομιμότητα».  (εφημερίδα «ΤΟ ΒΗΜΑ» - 19 Απρι-
λίου 1975) 

Ο ρόλος του Πολεμικού Ναυτικού  
κατά τη μεταπολίτευση
Η πτώση της δικτατορίας ήλθε, δυστυχώς με εθνι-
κή καταστροφή και όχι με τα επαναστατημένα όπλα 
του Πολεμικού Ναυτικού. Είναι η πικρία που έμεινε, 
γιατί η μη εκδήλωση του κινήματος δεν πρόφτα-
σε τους άφρονες που τόλμησαν το πραξικόπημα 
κατά της νόμιμης κυβέρνησης της Κύπρου και 
του Εθνάρχου Μακαρίου Γ’ και άνοιξαν έτσι την 
«κερκόπορτα» για την ουσιαστικά «αποβίβαση» 
των Τούρκων στο μαρτυρικό νησί στις 20 lουλίου 
1974. 

Στις 24 lουλίου 1974 η χούντα κατέρρευσε 
κάτω από το βάρος της εισβολής των Τούρκων 
και της καθολικής κατακραυγής του ελληνικού 
Λαού. Η συγκροτηθείσα Εθνική Κυβέρνηση είχε 
να αντιμετωπίσει άμεσα σοβαρά προβλήματα, 
με προτεραιότητα την τεταμένη σχέση Ελλάδας - 
Τουρκίας και την εδραίωση της Δημοκρατίας. 

Η εσωτερική ασφάλεια ήταν εύθραυστη. 
Αμετανόητοι διοικητές στρατιωτικών μονάδων 
ήταν εστίες αποσταθεροποίησης. Η έλλειψη 
εμπιστοσύνης ήταν διάχυτη. Στις πρώτες ενέρ-
γειες για ενίσχυση της εθνικής ακεραιότητας 
και σταθεροποίησης της δημοκρατίας ήταν το 
ειδικό διάταγμα που αφορούσε στην ανάκληση 
των αξιωματικών του κινήματος στην ενεργό 
υπηρεσία.

Στις 20 Αυγούστου οι ανακληθέντες ανέλα-
βαν καθήκοντα σε καίριες θέσεις των υπηρεσιών 
και στα πλοία του στόλου. Οι εντολές που είχαν 
λάβει ήταν σαφείς: «η προάσπιση της Εθνικής 
Κυριότητος και η προστασία εδραίωσης της 
Δημοκρατίας». Για το σκοπό αυτό, το Πολεμικό 
Ναυτικό ανέλαβε ορισμένους τομείς. Συγκρο-
τήθηκαν αγήματα άμεσης επέμβασης, καθιε-
ρώθηκαν περιπολίες επαγρύπνησης, δόθηκαν 
ειδικές οδηγίες στην ΟΥΚ, ο στόλος σε μοίρες 
ήταν εναλλάξ εν πλω, ορισμένα ΑΠ επιτηρούσαν 
από θαλάσσης επικίνδυνα παραλιακά στρατόπε-
δα. Οργανώθηκε σύστημα επικοινωνιών Στόλου 
- Αστυνομίας - ΔΝΕ (αγήματα) για ανταλλαγή 
πληροφοριών. 

Εκτός από τα παραπάνω, ομάδες αξιωματικών 
του ΠΝ συνέβαλαν στην προσωπική ασφάλεια των 
μελών της κυβέρνησης και του πρωθυπουργού. 
Στην επιχείρηση συλλήψεων των πρωταιτίων 
της χούντας συνέβαλαν επίσης αξιωματικοί του 
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κινήματος. Τους μετέφεραν στην Τζιά, όπου η πε-
ριοχή επιτηρείτο από πλοία του Στόλου. 

Γενικά επί μεγάλο χρονικό διάστημα το Ναυτι-
κό συνέβαλε με όλες τις δυνάμεις του στην εδραί-
ωση της δημοκρατίας. Στους συμμετέχοντες στο 
κίνημα η πολιτεία απένειμε αναμνηστικό μετάλλιο, 
με το αντίστοιχο δίπλωμα, για την αντιδικτατορική 
τους δράση. 

Συμπέρασμα - Επίλογος
Πιστεύω ότι το κίνημα του Ναυτικού του Μαΐου 
του 1973 αποτελεί μια νέα λαμπρή σελίδα στη 
διαδρομή του Πολεμικού Ναυτικού που θα κριθεί 
από τους ιστορικούς. 

Η άδολη και ανιδιοτελής συμμετοχή των 
αξιωματικών για αποκατάσταση της συνταγματικής 
τάξης είναι συνέπεια της ιστορίας της Δημοκρατικής 
Ελλάδας και του σεβασμού των ανθρωπίνων 
ελευθεριών και δικαιωμάτων.

Η συμμετοχή του ΠΝ στην παράλληλη αντι-
δικτατορική δράση των λοιπών αντιστασιακών 
ομάδων είναι η αυτονόητη απόδειξη ότι τα στελέχη 
του πάντα «αφουγκράζονταν» μαζί με το λαό την 
επιθυμία για ελεύθερη ζωή. 

Η χούντα ποτέ δεν εμπιστεύτηκε το Ναυτικό και 
η απόδειξη είναι ότι σε κανένα ανώτερο κλιμάκιό 
της, επί επτά ολόκληρα χρόνια, δεν συμπεριέλαβε 
αξιωματικό του ΠΝ. 

Ως κατάληξη πρέπει να αναφερθεί ότι το ΑΝΣ 
και η πολιτεία ανακήρυξαν το διασωθέν Α/Τ «Βέ-
λος» ως πλοίο μουσείο Αντιδικτατορικού Αγώνα. 
Με απόφαση του ΥΕΘΑ καθιερώθηκε να εορτάζε-
ται κάθε Μάιο στο πλοίο η επέτειος του Κινήματος 
του Ναυτικού και της συμβολής των ΕΔ στην απο-
κατάσταση της Δημοκρατίας. Με μέριμνα του ΓΕΝ 
το πλοίο αναπαλαιώνεται συνεχώς και ήδη έχουν 
δημιουργηθεί χώροι όπου εκτίθενται ντοκουμέντα 
από την αντιδικτατορική δράση, όπως έγγραφα, 
φωτογραφίες, ημερήσιος και περιοδικός Τύπος 
εσωτερικού - εξωτερικού κ.λ.π. 

Στην παραπάνω προσπάθεια συνδράμει και 
ο δημιουργηθείς «Σύνδεσμος Μουσείου Α/Τ 
«Βέλος» (ΜΑΑ)» ώστε το εκθεσιακό υλικό να 
εμπλουτίζεται συνεχώς. Με τον τρόπο αυτό οι 
νεότερες γενεές έχουν την ευκαιρία να γνωρί-
σουν την προσπάθεια των στελεχών του ΠΝ για 
την αποκατάσταση της δημοκρατίας, στα σκοτεινά 
χρόνια μιας δικτατορίας. 
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Ο Αντιπλοίαρχος Ν. Παππάς Κυβερνήτης του Α/Τ «Βέλος» 
και τα μέλη του πληρώματος έτοιμοι να επιστρέψουν στην 
Ελλάδα μετά την αποκατάσταση της δημοκρατίας.
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Οι ναυτικές επιχειρήσεις κατά 
τον Κριμαϊκό Πόλεμο

Του Ιωάννη Σ. Παπαφλωράτου
Νομικού - Διεθνολόγου - Διδάκτορα Πανεπιστημίου Αθηνών
Διδάσκοντα Σ.ΕΘ.Α.
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Οι Ρώσοι αποκρούουν την πρώτη απόπειρα των Αγγλογάλ-
λων να καταλάβουν το Tagannrog.

Ο Ιωάννης Παπαφλωράτος γεννήθη-
κε το 1973. Εισήχθη μεταξύ των πρώ-
των στη Νομική Σχολή Κομοτηνής, το 
1992. Κατά τη διάρκεια των σπουδών 
του, εργάστηκε ως ερευνητής στο Ελ-
ληνικό Ίδρυμα Αμυντικής και Εξωτε-
ρικής Πολιτικής (ΕΛ.Ι.ΑΜ.Ε.Π.) και η 
εργασία του υπό τον τίτλο «Οι αποφά-
σεις των διεθνών οργανισμών επί της 
Γιουγκοσλαβικής κρίσεως (ΟΗΕ, ΝΑΤΟ, 
Ευρωπαϊκή Ένωση, Δυτικοευρωπαϊκή 
Ένωση), 1991 - 1996» (η οποία εκπο-
νήθηκε υπό την επίβλεψη του καθη-
γητή κ. Ιωάννη Βαληνάκη) εκδόθηκε 
υπό τη μορφή Background Paper σε 
4 τόμους για τις διπλωματικές μας 
υπηρεσίες. Το 1997, έλαβε το πτυχίο 
του και την ίδια χρονιά μετέβη στην 
Ολλανδία για μεταπτυχιακές σπουδές. 
Το 1998 απέκτησε μεταπτυχιακό τίτλο 
εξειδίκευσης στις Διεθνείς και Ευρω-
παϊκές Σχέσεις από το Amsterdam 
School of International Relations. Το 
1999 ξεκίνησε την εκπόνηση της διε-
πιστημονικής διδακτορικής διατριβής 
του υπό την επίβλεψη του καθηγητή 
και ακαδημαϊκού κ. Κωνσταντίνου 
Σβολοπούλου. Το 2004 αναγορεύτηκε 
διδάκτωρ του Πανεπιστημίου Αθηνών 
με «άριστα». Έχει εργαστεί ως ερευ-
νητής στην Ακαδημία Αθηνών επί 
διετία και είναι μόνιμος συνεργάτης 
διαφόρων περιοδικών. Τον Ιανουάριο 
του 2009 ανεδείχθη τακτικός εταίρος 
κατόπιν προτάσεως του Διοικητικού 
Συμβουλίου της «Εταιρείας των Φί-
λων του Λαού». Σήμερα, διδάσκει στη 
Σχολή Εθνικής Αμύνης (Σ.ΕΘ.Α.) και το 
Λαϊκό Πανεπιστήμιο. Τον Σεπτέμβριο 
του 2009, υπήρξε διαλέκτης στο Πο-
λυεθνικό Κέντρο Εκπαιδεύσεως Επι-
χειρήσεων Υποστηρίξεως Ειρήνης του 
ΝΑΤΟ. Τον Δεκέμβριο του 2010, ετιμή-
θη με το βραβείο Ψημμένου από την 
Ακαδημία Αθηνών για το σύγγραμμά 
του υπό τον τίτλο «Η ελληνοϊταλική 
κρίση του 1923 - Το επεισόδιο Tellini/
Κερκύρας». Έχουν εκδοθεί 6 βιβλία 
του και έχουν δημοσιευτεί 100 πε-
ρίπου άρθρα του σε εφημερίδες και 
περιοδικά. 
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Η αφετηρία των γεγονότων τα οποία οδήγησαν 
στον Κριμαϊκό Πόλεμο εντοπίζεται στους πρώτους 
μήνες του 1853. Όλα ξεκίνησαν από την αμφισβή-
τηση από ορισμένους καθολικούς ιερείς του δικαι-
ώματος κατοχής των κλειδιών του Ιερού Ναού της 
Αγίας Σκέπης στη Βηθλεέμ. Ταυτόχρονα, ανέκυψε 
κι ένα άλλο ζήτημα σχετικά με την πιθανή τοποθέ-
τηση ενός ασημένιου άστρου στο ιερό. Σημειωτέον 
ότι οι ορθόδοξοι έχουν εξασφαλίσει διάφορα προ-
νόμια στην περιοχή και ασκούσαν τα δικαιώματά 
τους, επί αιώνες. Σύντομα, η διαφωνία μεταξύ των 
ιερέων εξέλαβε μεγάλες διαστάσεις και σημειώθη-
καν βίαιες συγκρούσεις, οι οποίες προξένησαν τον 
θάνατο αρκετών υπηκόων του σουλτάνου (κυρίως 
ορθοδόξων). Κατά την περίοδο εκείνη, η περιοχή 
ανήκε στην οθωμανική επικράτεια και ο σουλτάνος 
Αμπντούλ Μετζίτ Α΄ απεφάσισε να μην αναμειχθεί 
στην κρίση. Άλλωστε, κατά τις τελευταίες δεκαετί-
ες διατηρούσε πολύ καλές σχέσεις με την τσαρική 
Ρωσία, ενώ παραδοσιακά το Παρίσι αποτελούσε 
έναν καλό φίλο της Υψηλής Πύλης. 

Κατά το πρόσφατο παρελθόν, στον Α΄ Τουρκο-
αιγυπτιακό Πόλεμο (1831-33), ο Τσάρος Νικόλαος 
Α΄ είχε στείλει αρκετά πολεμικά πλοία και 15.000 
άνδρες προς βοήθεια της Υψηλής Πύλης, η οποία 
είχε περιέλθει σε δεινή θέση. Ύστερα από λίγους 
μήνες, οι δύο χώρες υπέγραψαν τη Συνθήκη του 
Χιουνκάρ Ισκελεσί (την 26η Ιουνίου / 8η Ιουλίου 
1833). Αυτή προέβλεπε την παροχή αμοιβαίας βο-
ηθείας σε περίπτωση επιθέσεως από τρίτο κράτος. 
Μολαταύτα, υπήρχε ένα μυστικό άρθρο, το οποίο 
απήλλασσε την Υψηλή Πύλη από την υποχρέωση 
συνεισφοράς ενόπλων δυνάμεων. Σε αντάλλαγ-
μα, τα Στενά των Δαρδανελλίων θα άνοιγαν πλέον 
για τα ρωσικά πολεμικά σκάφη, ενώ δεν θα επι-
τρεπόταν η διέλευσή τους από αντίστοιχα πλοία 
άλλων κρατών. Λίγο μετά, υπεγράφη στην Αγία 
Πετρούπολη μία ρωσοτουρκική συνθήκη, η οποία 
επιβεβαίωνε τις άριστες διμερείς σχέσεις μεταξύ 
των δύο αυτοκρατοριών. Η Υψηλή Πύλη κατάφερε 
να απαλλαγεί από ορισμένους εκ των δυσμενέ-
στερων όρων της Συνθήκης της Αδριανουπόλεως1 
και μειώθηκε κατά το 1/3 η αποζημίωση την οποία 

1  Η συνθήκη της Αδριανουπόλεως επεσφράγισε τη λήξη του 
ρωσορουρκικού πολέμου των ετών 1828-29. Υπεγράφη στην 
ομώνυμη πόλη την 2α / 14η Σεπτεμβρίου 1829 και οι όροι της 
ήταν ιδιαιτέρως ευνοϊκοί για την Αγία Πετρούπολη. 

θα κατέβαλε στον Τσάρο για τον ρωσοτουρκικό 
πόλεμο των ετών 1828-29. Το 1839, ξέσπασε 
ένας νέος τουρκοαιγυπτιακός πόλεμος, κατά τον 
οποίον η Ρωσία ετάχθη στο πλευρό του σουλτά-
νου. Μάλιστα, η Αγία Πετρούπολη συνεργάστηκε 
με το Λονδίνο, το Βερολίνο και τη Βιέννη για την 
υπογραφή μίας συνθήκης την 3η / 15η Ιουλίου 
1840. Σύμφωνα με αυτήν, η εδαφική ακεραιότητα 
της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας διαφυλασσόταν 
αλλά ετίθετο υπό την εγγύηση των τεσσάρων Με-
γάλων Δυνάμεων. Ως εκ τούτου, αν και ο Μεχμέτ 
Αλή της Αιγύπτου είχε θριαμβεύσει στα πεδία των 
μαχών, το μόνο όφελος το οποίο απεκόμισε ήταν 
η αναγνώρισή του ως κληρονομικού ηγεμόνος της 
χώρας του. Αντιθέτως, υποχρεώθηκε να εκκενώ-
σει την Αραβία, την Κρήτη και τη Συρία. Την 1η/ 
13η Ιουλίου 1841, υπεγράφη η Σύμβαση των Στε-
νών, η οποία τροποποιούσε τους όρους της Συν-
θήκης του Χιουνκάρ Ισκελεσί. Ο Τσάρος στερείτο 
του δικαιώματος να κλείνει τα Στενά για ξένα πο-
λεμικά σκάφη σε περίπτωση πολέμου με μία τρίτη 
δύναμη, ακόμη και αν η Οθωμανική Αυτοκρατο-

Καρτ ποστάλ του Σουλτάνου Αμπντούλ Μετζίτ Α΄ (1823-
1861).
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ρία μετείχε στη συγκεκριμένη σύρραξη. Τέλος, το 
1848, η Υψηλή Πύλη παρείχε την άδεια στην Αγία 
Πετρούπολη για την αποστολή στρατευμάτων, τα 
οποία θα αντιμετώπιζαν τους εξεγερμένους στις 
Παραδουνάβιες Ηγεμονίες. 

Οι Γάλλοι ήταν οι πρώτοι οι οποίοι εξασφά-
λισαν τις διομολογήσεις στην Οθωμανική Αυτο-
κρατορία επί Σουλτάνου Σουλεϊμάν Β΄, το 1536. 
Αρκετές δεκαετίες αργότερα (το 1569), αυτές 
ξέφυγαν από το επίπεδο της απλής παραχωρή-
σεως από πλευράς του Σουλτάνου, καθώς ο Σε-
λίμ Β΄ τις εξέδωσε και γραπτώς στο πλαίσιο του 
αιτήματος του Γάλλου Βασιλέως Καρόλου Θ΄. Οι 
διομολογήσεις συνίσταντο στην παραχώρηση του 
δικαιώματος στον Γάλλο πρεσβευτή στην Κων-
σταντινούπολη όπως απονέμει δικαιοσύνη στους 
ομοεθνείς του με βάση το δικαιικό σύστημα της 
πατρίδος του. Σταδιακά, αυτές ίσχυσαν και για τις 
υπόλοιπες Μεγάλες Δυνάμεις. Κατά τα μέσα του 
19ου αιώνος, στη Γαλλία είχε ανατείλει το άστρο 
του ανιψιού του Ναπολέοντος Βοναπάρτη, ονόματι 
Καρόλου - Λουδοβίκου - Ναπολεόντος Βοναπάρ-
τη. Αυτός ήταν υιός του Λουδοβίκου Βοναπάρτη, ο 
οποίος είχε εγκατασταθεί από το διάσημο αδελφό 
του στο αξίωμα του Βασιλέως των Κάτω Χωρών 
(1806-1810). Ο Κάρολος - Λουδοβίκος είχε εκλε-
γεί πρόεδρος της Β΄ Γαλλικής Δημοκρατίας, λαμ-
βάνοντας το 75% των ψήφων κατά τις εκλογές 
της 10ης Δεκεμβρίου 1848. Τον Δεκέμβριο του 
1851 οργάνωσε πραξικόπημα, διέλυσε τη Νομο-
θετική Συνέλευση και θέσπισε ένα νέο σύνταγμα. 
Τον Νοέμβριο του 1852, ανακηρύχθηκε αυτοκρά-

τορας με απόφαση της Γερουσίας και έλαβε το 
όνομα Ναπολέων Γ΄.

Πρώτιστο μέλημά του στην εξωτερική πολιτική 
ήταν η επανισχυροποίηση της χώρας του, η οποία 
θεωρείτο η πλέον αδύναμη από τις Μεγάλες Δυνά-
μεις. μετά από τη λήξη των Ναπολεόντειων Πολέ-
μων. Η αναταραχή στη Μέση Ανατολή τον βοήθησε 
να παρουσιαστεί ως προστάτης των Καθολικών 
(άλλωστε το Παρίσι διατεινόταν ότι αποτελούσε τη 
διάδοχο δύναμη της Βενετίας στην Ανατολή) και να 
αξιώσει από το σουλτάνο την παραχώρηση ορισμέ-
νων προσκυνημάτων στους ομοδόξους του. Κατ’ 
ουσίαν, επρόκειτο για αυθαίρετη αφαίρεσή τους 
από τους ορθοδόξους, πρόταση η οποία προκάλεσε 
την οργή του τσάρου. Η κατάσταση εκτραχύνθηκε 
μετά την απόφαση της Υψηλής Πύλης να αποδεχθεί 
το αίτημα των καθολικών. Στη λήψη της αποφάσε-
ως αυτής από οθωμανικής πλευράς, καθοριστικό 
ρόλο έπαιξε ο κατάπλους του γαλλικού πολεμικού 
«Charlemagne» στον Εύξεινο Πόντο, κατά παράβα-
ση της Συμβάσεως των Στενών. Το Παρίσι προέβη 
σε μία επίδειξη ισχύος, διατρανώνοντας τη βούλη-
σή του να υπερασπιστεί δυναμικά τους καθολικούς. 
Η ενέργεια αυτή, όμως, αποτελούσε ευθεία πρό-
κληση για τις υπόλοιπες Μεγάλες Δυνάμεις.

Η εξέλιξη αυτή αιφνιδίασε τον τσάρο Νικόλαο, 
ο οποίος βολιδοσκόπησε τους Βρετανούς προ-
κειμένου να αντιμετωπιστεί από κοινού η γαλλική 
πρόκληση. Ήλπιζε να επαναληφθεί το προηγού-
μενο του Β΄ Τουρκοαιγυπτιακού Πολέμου, όταν το 
Παρίσι παρέμεινε απομονωμένο να υποστηρίζει 
τον Μεχμέτ Αλή. Εντούτοις, το Λονδίνο δεν πίστεψε 

Προσωπογραφία του Τσάρου πασών των Ρωσιών Νικολά-
ου Α΄, έργο του Franz Krüger (1852).

Ο Αντιβασιλεύς της Αιγύπτου Μεχμέτ Αλή (1769-1849).
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τις ρωσικές διαβεβαιώσεις ότι μόνος στόχος του 
τσάρου ήταν η διατήρηση του status quo στους 
Αγίους Τόπους και ότι ουδεμία βλέψη είχε ένα-
ντι της Υψηλής Πύλης. Επιπλέον, το Foreign Office 
δεν υιοθέτησε τις αιτιάσεις του Ρώσου υπουργού 
Εξωτερικών, κόμη Καρλ Νέσσελροντ (Count Karl 
Nesselrode), ο οποίος τόνισε ότι οι Γάλλοι δεν 
δίστασαν να καταφύγουν ακόμη και στο χρημα-
τισμό διαφόρων υψηλόβαθμων Οθωμανών αξι-
ωματούχων, προκειμένου να επιτύχουν το σκοπό 
τους. Ο Ναπολέων Γ΄ απέβλεπε στη μεταβολή 
πρακτικών και συνηθειών αιώνων αποκλειστικά 
και μόνον προς εξυπηρέτηση ιδιοτελών συμφερό-
ντων, σύμφωνα με την Αγία Πετρούπολη. Αντιθέ-
τως, το Λονδίνο θεώρησε ότι οι Ρώσοι ήταν αυτοί 
που επεδίωκαν την ανατροπή του status quo στην 
Ανατολή. Ως εκ τούτου, αρνήθηκε τη συνεργασία 
που του προσέφερε η Αγία Πετρούπολη, φοβού-
μενο ότι αυτή θα μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο 
(έστω και εμμέσως) την εξουσία του σουλτάνου. Ο 
τσάρος δυσαρεστήθηκε σφόδρα από τη στάση των 
Βρετανών, πολλώ δε μάλλον όταν οι τελευταίοι 
είχαν επιδείξει επανειλημμένως αλαζονεία για την 
προάσπιση αποκλειστικά και μόνον των εθνικών 
τους συμφερόντων.2

2  Το πλέον πρόσφατο παράδειγμα ήταν ο ναυτικός αποκλεισμός 
των Αθηνών από βρετανικής πλευράς, κατά την υπόθεση Πα-
τσίφικο (τον Ιανουάριο του 1850). 

Το δίλημμα ήταν μεγάλο για τον Νικόλαο: Θα 
εγκατέλειπε τους ορθοδόξους ιερείς της Ιερου-
σαλήμ και κατ’ επέκταση το ρόλο του προστάτη 
όλων των ομοδόξων του της Ανατολής, τον οποί-
ον αυτόκλητα είχε αναλάβει προκειμένου να μην 
επιδείνωνε τις σχέσεις του με τις Δυτικές Δυνάμεις 
(και ενδεχομένως την Υψηλή Πύλη) ή θα αντιμε-
τώπιζε δυναμικά τη γαλλική πρόκληση; Επέλεξε τη 
δεύτερη οδό, κλιμακώνοντας όμως επικίνδυνα την 
ένταση, καθώς διέταξε την παράταξη της 4ης και 
της 5ης Στρατιάς στις όχθες του Δούναβη. Κατόπιν, 
έστειλε τον υπουργό Ναυτικών, πρίγκηπα Αλεξάντρ 
Μενσικώφ (Aleksandr Sergeyevich Menshikov), 
στην Κωνσταντινούπολη για να έχει επαφές με την 
Υψηλή Πύλη και τον ίδιο τον σουλτάνο. Φρόντισε 
δε όπως η επίσκεψη αυτή λάβει μεγάλη δημοσιό-
τητα προς επίδειξη ισχύος. Ο Μενσικώφ έφθασε 
πομπωδώς στην Κωνσταντινούπολη, επιβαίνοντας 
του πλοίου «Gromovnik», την 16η /28η Φεβρου-
αρίου του 1853. Κατά τη συνάντηση των δύο αν-
δρών, ο Ρώσος απεσταλμένος παρεβίασε το πρω-
τόκολλο, καταδικάζοντας ρητά και κατηγορηματικά 
τις πρόσφατες παραχωρήσεις των Τούρκων προς 
τους καθολικούς. Κατόπιν, υπέβαλε τις αξιώσεις 
του τσάρου, χρησιμοποιώντας αυστηρή γλώσσα. 
Ο Νικόλαος, βασιζόμενος στις προηγούμενες διε-
θνείς συνθήκες, αξίωνε να αναγορευτεί προστάτης 
όλων των ορθοδόξων της Οθωμανικής Αυτοκρα-

Ο Γάλλος Αυτοκράτορας Ναπολέων Γ΄ (1808-1873). Ο υπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας κόμης Κάρολος Ρο-
βέρτος Νέσσελροντ (1780-1862).
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τορίας, προκειμένου να αποτρέψει τις εις βάρος 
τους αυθαιρεσίες τόσο των Τούρκων όσο και των 
καθολικών. Τέλος, ζητούσε την αντικατάσταση ορι-
σμένων υψηλόβαθμων Οθωμανών λειτουργών, 
οι οποίοι είχαν προβεί σε ενέργειες εναντίον τό-
σο διαφόρων Ρώσων υπηκόων όσο και κάποιων 
ορθοδόξων χριστιανών. Το αυστηρό ύφος και η 
αλαζονεία του Ρώσου αξιωματούχου πρόδιδαν τη 
βεβαιότητα της Αγίας Πετρούπολης περί αποδοχής 
των αιτημάτων της. 

Εντούτοις, η όλη του συμπεριφορά προκάλεσε 
κατάπληξη και οργή στους Τούρκους. Ο σουλτάνος 
ένιωσε προσβεβλημένος και απέφυγε να απαντή-
σει, αν και έδειξε ότι συμφωνούσε με τα αιτήματα 
του τσάρου. Αμέσως μετά τη λήξη της συναντή-
σεως όμως, φρόντισε να διαρρεύσουν τα ρωσικά 
αιτήματα στους Αγγλογάλλους. Ο Βρετανός επι-
τετραμμένος Χιου Ρόουζ (Hugh Henry Rose, 1st 
Baron Strathnairn) εξοργίστηκε και διέταξε τον 
άμεσο κατάπλου ενός πολεμικού σκάφους στην 
Κωνσταντινούπολη προς ηθική ενίσχυση του 
σουλτάνου. Το βρετανικό Ναυαρχείο όμως, ακύ-
ρωσε τη διαταγή του αυτή, μην επιθυμώντας να 
συντελέσει στην περαιτέρω όξυνση της καταστά-
σεως. Το Λονδίνο δεν ήταν ακόμη να έτοιμο να 
έρθει σε ανοικτή σύγκρουση με την Αγία Πετρού-
πολη. Αντιθέτως, η γαλλική μοίρα της Μεσογείου 
διετάχθη να πλεύσει προς το Αιγαίο. Ταυτόχρονα, 
ξεκίνησαν απευθείας διαπραγματεύσεις μετα-
ξύ του Μενσικώφ και Γάλλων αξιωματούχων, οι 
οποίες οδήγησαν στην υπογραφή μίας διμερούς 
συμφωνίας, την 22α Απριλίου. Αυτή προέβλεπε 

τον επανακαθορισμό των προνομίων των καθο-
λικών και των ορθοδόξων στους Αγίους Τόπους 
και έγινε αποδεκτή από τους τοπικούς επικεφα-
λής των δύο δογμάτων. Λίγες ημέρες αργότερα, ο 
Αμπντούλ Μετζίτ απεδέχθη τη συμφωνία και όλοι 
πίστεψαν ότι η υπόθεση είχε διευθετηθεί.

Επρόκειτο για μία απολύτως εσφαλμένη εκτί-
μηση. Η Αγία Πετρούπολη δεν ξέχασε τη συμπε-
ριφορά των Τούρκων, την οποία αρκετοί Ρώσοι 
ιθύνοντες χαρακτήριζαν ως «αχάριστη». Προς 
τούτο, πολλοί εξ αυτών έσπευσαν να συμβουλέ-
ψουν τον τσάρο όπως επιδείξει σθεναρή συμπε-
ριφορά έναντι του σουλτάνου, προκειμένου να τον 
συνετίσει, θυμίζοντάς του τη συνεχή βοήθεια της 
Ρωσίας προς την Υψηλή Πύλη κατά τις προηγούμε-
νες δύο δεκαετίες. Ως εκ τούτου, αιφνιδιαστικά ο 
Μενσικώφ επανέφερε την αξίωσή του για επίσημη 
αναγνώριση του Τσάρου ως προστάτη των ορθο-
δόξων της Αυτοκρατορίας. Η πρόταση αυτή έπεσε 
ως «κεραυνός εν αιθρία». Στο Λονδίνο, πολλά μέλη 
της κυβερνήσεως πίστεψαν ότι είχαν επιβεβαιωθεί 
οι αρχικές τους εκτιμήσεις για το ποιος επιθυμού-
σε την αλλαγή του status quo στην Ανατολή. Το 
Foreign Office απεφάνθη ότι δεν επρόκειτο πλέ-
ον για «μία διαφωνία μεταξύ καλογήρων» αλλά 
για μία συντονισμένη προσπάθεια του τσάρου 
όπως αποσπάσει παραχωρήσεις από την Υψηλή 
Πύλη προς ενίσχυση της θέσεώς του στην ευρύ-
τερη περιοχή. Η βρετανική κυβέρνηση ήταν απο-
φασισμένη να αποτρέψει ένα τέτοιο ενδεχόμενο 
και ο Βρετανός πρωθυπουργός Τζώρτζ Χάμιλτον 
Γκόρντον 4ος Δούκας του Άμπερντην (George-
Hamilton Gordon 4th earl of Aberdeen) έστειλε 
εσπευσμένα τον Στράτφορντ Κάνινγκ (Stratford 
Canning, 1st Viscount Stratford de Redcliffe) 
στην Κωνσταντινούπολη προκειμένου να πείσει 
τον Αμπντούλ Μετζίτ όπως απορρίψει το ρωσικό 

Το γαλλικό πολεμικό πλοίο «Charlemagne».

Πλοίο των Γάλλων στον Εύξεινο Πόντο.
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αίτημα. Επιπλέον, πολεμικά πλοία διετάχθησαν να 
εγκαταλείψουν τη Μάλτα και να πλεύσουν προς 
την Κωνσταντινούπολη, καθιστώντας πρόδηλες τις 
αντιρρήσεις της βρετανικής κυβερνήσεως. 

Ταυτόχρονα, το Λονδίνο ξεκίνησε επαφές με 
το Παρίσι για την ανταλλαγή απόψεων σχετικά 
με τα τεκταινόμενα στην Ανατολή. Η γαλλική κυ-
βέρνηση προσπαθούσε να εξέλθει από την άτυπη 
διπλωματική απομόνωση των τελευταίων ετών 
και η αδέξια ρωσική πρωτοβουλία της προσέφε-
ρε την κατάλληλη ευκαιρία. Οι σχετικές επαφές 
τελεσφόρησαν, με αποτέλεσμα μία κοινή ναυτική 
μοίρα να αγκυροβολήσει στην είσοδο των Δαρδα-
νελλίων (τον Ιούνιο), εκδηλώνοντας εμπράκτως 
τη συμπαράσταση των δύο κυβερνήσεων προς 
τον Αμπντούλ Μετζίτ. Η ξεκάθαρη αυτή κίνηση 
των Αγγλογάλλων δεν ήταν απλώς μία επίδειξη 
δυνάμεως αλλά και μία προειδοποίηση προς τον 
Νικόλαο να σεβαστεί τα συμπεφωνημένα. Μολα-
ταύτα, ο Βρετανός πρωθυπουργός προσπάθησε 
να προσεγγίσει την Αγία Πετρούπολη διά της πλα-
γίας οδού. Η ενέργειά του αυτή έφερε το αντίθετο 
από το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα. Έπεισε τη ρω-
σική πολιτικοστρατιωτική ηγεσία ότι οι Βρετανοί 
«μπλόφαραν» και δεν ήταν αποφασισμένοι να 
απολέσουν τη ρωσική φιλία προς χάριν του φι-
λόδοξου Γάλλου ηγεμόνος. Ως εκ τούτου, η Αγία 
Πετρούπολη ουδεμία διάθεση συμβιβασμού επέ-
δειξε. Αντιθέτως, διέταξε τα στρατεύματά της να 
διαβούν τον Προύθο (παραπόταμο του Δούναβη) 
και να εισέλθουν στα εδάφη των Παραδουνάβιων 
Ηγεμονιών. Την 3η Ιουλίου, οι ρωσικές δυνάμεις 
εισέβαλαν στις επαρχίες της Βλαχίας και της Μο-
λδαβίας και κατέλυσαν τις οθωμανικές Αρχές. Ση-
μειωτέον ότι ουδεμία αντίσταση συνήντησαν από 
τους Τούρκους. Ταυτόχρονα, ο κόμης Νέσσελροντ 
διεμήνυσε στο Λονδίνο (μέσω του Βρετανού πρε-
σβευτή στην Αγία Πετρούπολη) ότι η ενέργεια αυτή 
δεν συνιστούσε πολεμική πράξη αλλά ήταν μόνον 
ένα μέσον πιέσεως για να ενδώσει ο σουλτάνος.

Ο Αμπντούλ Μετζίτ κατέφυγε στους πρεσβευ-
τές των Αγγλογάλλων, ζητώντας συμβουλές περί 
του πρακτέου. Ακόμη, τους βολιδοσκόπησε για το 
εάν οι κυβερνήσεις των δύο χωρών ήταν αποφα-
σισμένες να του συμπαρασταθούν εμπράκτως σε 
περίπτωση πολέμου με τη Ρωσία. Το Παρίσι απή-
ντησε ανεπιφύλακτα θετικά, ενώ και ο Βρετανός 
πρεσβευτής έδειξε κατανόηση για τις τουρκικές 

θέσεις και πάντως δεν συμβούλεψε το σουλτάνο 
να επιδείξει μετριοπάθεια. Αυτό είχε ως αποτέλε-
σμα η Υψηλή Πύλη, όχι μόνον να μην προχωρήσει 
στην ικανοποίηση των ρωσικών αιτημάτων, αλλά 
και να αξιώσει από τους Ρώσους όπως εκκενώ-
σουν τις Παραδουνάβιες Ηγεμονίες. Η κατάσταση 
εκτραχυνόταν και οι κυβερνήσεις των υπολοίπων 
τεσσάρων Μεγάλων Δυνάμεων (Αυστρίας, Γαλλί-
ας, Μεγ. Βρετανίας και Πρωσσίας) απεφάσισαν να 
παρέμβουν. Στη Βιέννη συνεκλήθη μία διάσκεψη 
με τη συμμετοχή εκπροσώπων των προαναφερ-
θέντων κρατών, οι οποίοι συμφώνησαν επί ορι-
σμένων βασικών αρχών προς αντιμετώπιση της 
κρίσεως. Ακολούθως, συνετάχθη και μία σχετική 
διακοίνωση. Ο τσάρος αντελήφθη έκπληκτος ότι 
ευρίσκετο υπό διαμόρφωση μία συμμαχία των δυ-
τικών εναντίον του και απεφάσισε να υποχωρήσει, 
αποδεχόμενος το περιεχόμενο της διακοινώσεως. 
Εκ νέου, όλοι πίστεψαν ότι η κρίση είχε λήξει. 

Δυστυχώς, έσφαλαν για δεύτερη φορά. Ο 
Αμπντούλ Μετζίτ την απέρριψε διότι την θεώρησε 
ασαφή. Οι κυβερνήσεις της Αυστρίας, της Γαλλί-
ας και της Μεγ. Βρετανίας συνεργάστηκαν για τη 
σύνταξη ενός νέου κειμένου, ενώ η πρωσσική κυ-
βέρνηση διεχώρισε τη θέση της, τασσόμενη στο 
πλευρό του Νικολάου. Ήταν μία ευφυής διπλωμα-
τική κίνηση από μέρους του Βερολίνου, το οποίο 
δεν είχε ιδιαίτερα συμφέροντα στη Βαλκανική. Ση-
μειωτέον δε, ότι προσπαθούσε επί μακρόν να απο-
σπάσει τη Ρωσία από την «αγκαλιά» της Βιέννης. Η 

Πορτραίτο του Αυτοκράτορα της Αυστροουγγαρίας Φραγκί-
σκου - Ιωσήφ σε νεαρή ηλικία.
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δεδομένη κρίση ήταν μία πρώτης τάξεως ευκαιρία 
για να εκθέσει το νεαρό αυτοκράτορα Φραγκίσκο 
- Ιωσήφ στα μάτια του Τσάρου, ο οποίος είχε συ-
μπαρασταθεί ενεργώς στους Αυστριακούς κατά τις 
εξεγέρσεις του 1848. Η διαφαινόμενη διάσπαση 
της υπό σύσταση συμμαχίας των δυτικών ενεθάρ-
ρυνε τον Νικόλαο, ο οποίος απέρριψε με τη σειρά 
του το νέο κείμενο. Το γεγονός αυτό αιφνιδίασε 
τις τρεις κυβερνήσεις. Η Βιέννη δεν ήταν προετοι-
μασμένη για να διαταράξει περαιτέρω τις σχέσεις 
της με τον τσάρο προς χάριν της Υψηλής Πύλης 
και ιδίως των Γάλλων. Αντιθέτως, ο Ναπολέων 
Γ΄ έκρινε ότι ουδένα λόγο είχε να συμβιβαστεί, 
πολλώ δε μάλλον όταν είχε καταφέρει να εξέλ-
θει από τη διπλωματική απομόνωση. Προς τούτο, 
ενέτεινε τις προσπάθειές του να προσεταιριστεί 
το Λονδίνο. Ήταν προφανές ότι το κλειδί των εξε-
λίξεων ευρίσκετο στη βρετανική πρωτεύουσα. Ο 
Γάλλος αυτοκράτορας έστρεψε την προσοχή του 
προς τους Βρετανούς και κατάφερε να τους προ-
σεταιριστεί, με αποτέλεσμα οι δύο κυβερνήσεις να 
δηλώσουν ότι δεν υπήρχε περιθώριο για τη δι-
πλωματική διευθέτηση του ζητήματος. Αντιθέτως, 
η Βιέννη και το Βερολίνο πρότειναν τη σύγκληση 
μίας νέας διασκέψεως. Αυτή ουδέποτε πραγματο-
ποιήθηκε, καθώς η Υψηλή Πύλη κήρυξε επισήμως 
τον πόλεμο στην Αγία Πετρούπολη, την 8η / 23η 
Οκτωβρίου 1853. 

Ακολούθως, ο Σουλτάνος Αμπντούλ Μετζίτ 
(ως θρησκευτικός ηγέτης των μουσουλμάνων 
της αυτοκρατορίας) κήρυξε ιερό πόλεμο κατά 
των Ρώσων και διέταξε τα στρατεύματά του να 
επιτεθούν στο μέτωπο της Μολδοβλαχίας για να 
εκδιώξουν τους εισβολείς από την περιοχή. Λίγο 
μετά, η αγγλογαλλική ναυτική μοίρα μετακινήθηκε 
στο Βόσπορο και κατόπιν εισήλθε στον Εύξεινο 
Πόντο. Η Αγία Πετρούπολη αιφνιδιάστηκε από τις 
εξελίξεις και ο Νικόλαος διεκήρυξε ότι οι δυνάμεις 
του θα παρέμεναν με το όπλο παρά πόδα. Δεν θα 
επιτίθονταν στους Τούρκους αλλά θα απέκρουαν 
με αποφασιστικότητα κάθε εχθρική επίθεση. Αρχι-
κώς, οι Τούρκοι σημείωσαν κάποιες επιτυχίες στη 
Μολδοβλαχία και τον Καύκασο. Εντούτοις, αυτές 
δεν είχαν τον χαρακτήρα μίας αποφασιστικής νί-
κης. Αντιθέτως, το ρωσικό επιτελείο σχεδίαζε με 
υπομονή την απάντησή του, η οποία θα είχε τη 
μορφή ενός αποφασιστικού πλήγματος. Αυτό αφ’ 
ενός θα μείωνε σημαντικά την ισχύ των Οθω-

μανών και αφ’ ετέρου θα απέτρεπε την ενεργό 
ανάμειξη των Αγγλογάλλων στο πλευρό τους. Το 
κτύπημα αυτό έμελλε να δοθεί στη θάλασσα και 
ήταν συντριπτικό.

Οι τουρκικές δυνάμεις του Καυκάσου ανεφο-
διάζονταν κυρίως διά θαλάσσης. Προς τούτο, ο 
οθωμανικός στόλος της Μαύρης Θάλασσας είχε 
διαταχθεί να διασφαλίσει την απρόσκοπτη μεταφο-
ρά ανδρών και εφοδίων από την Κωνσταντινού-
πολη προς τα μαχόμενα τμήματα στην Ανατολή. Οι 
Ρώσοι είχαν περιοριστεί σε σποραδικές επιθέσεις 
στην περιοχή, οι οποίες είχαν μάλλον τον χαρα-
κτήρα παρενοχλήσεως. Τίποτα δεν προμήνυε την 
κεραυνοβόλο καταδρομική επιχείρηση την οποία 
σχεδίαζε με άκρα μυστικότητα η Αγία Πετρούπο-
λη. Την 30ή Νοεμβρίου, η ναυτική μοίρα του Αντι-
ναυάρχου Πάβελ Νακίμωφ (Pavel Stepanovich 
Nakhimov) εντόπισε δώδεκα (12) πλοία των 
Τούρκων, τα οποία και κατεδίωξε. Ο επικεφαλής 
της οθωμανικής μοίρας, αν και είχε την αριθμη-
τική υπεροχή (καθώς η ρωσική μοίρα αποτελείτο 
από 11 σκάφη) δεν τόλμησε να αναμετρηθεί με 
τους αντιπάλους του και προτίμησε να καταφύγει 
στο αγκυροβόλιο της Σινώπης. Εκεί, πίστευε ότι 
θα ήταν ασφαλής. Επρόκειτο για μία παντελώς 
εσφαλμένη εκτίμηση. Ο Νακίμωφ διέταξε τα σκά-
φη του να επιτεθούν στο όνομα της Αγίας Τριάδος, 
της Μητέρας Ρωσίας και του Τσάρου. Πράγματι, οι 
Ρώσοι επέπεσαν με ορμή στους Τούρκους, βυθί-

Ο Αντιναύαρχος Πάβελ Νακίμωφ (1802-1855).
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ζοντας έντεκα (11) από τα πλοία τους. Κατόπιν, 
εστράφησαν προς τις παράκτιες πυροβολαρχίες 
και έβαλαν κατ’ αυτών. Το καταιγιστικό ρωσικό 
πυρ κατέστρεψε αρκετές πυροβολαρχίες και προ-
κάλεσε σοβαρές ζημιές σε πολλές άλλες. 

Επρόκειτο για μία μεγάλη νίκη, η οποία άλλαζε 
δραματικά την ισορροπία δυνάμεων στον Εύξει-
νο Πόντο. Οι Ρώσοι καθίσταντο αδιαφιλονίκητοι 
κυρίαρχοι της θάλασσας αυτής, γεγονός το οποίο 
ήθελαν να αποτρέψουν πάση θυσία οι Βρετανοί. 
Στο Λονδίνο αναβίωσαν οι χειρότεροι εφιάλτες 
περί καθόδου των Ρώσων στις ζεστές θάλασσες. 
Απεφάσισαν, λοιπόν, να αντιδράσουν δυναμικά, 
συμπαρατασσόμενοι με τους Γάλλους. Ο Ναπολέ-
ων Γ΄ φάνηκε πιο διστακτικός και ακολούθησαν 
κάποιες διπλωματικές διεργασίες, οι οποίες όμως 
δεν έφεραν αποτέλεσμα. Μάλιστα, ένα αγγλικό 
πλοίο έπλευσε προς τη Σεβαστούπολη και επέδωσε 
μία διακοίνωση στους Ρώσους, σύμφωνα με την 
οποία οιαδήποτε νέα επιθετική ενέργεια του ρωσι-
κού στόλου θα υποχρέωνε τους Αγγλογάλλους να 
παρέμβουν υπέρ των Τούρκων. Μολαταύτα, στο 
τέλος του κειμένου σημειωνόταν ότι επιθυμία των 
δύο κυβερνήσεων (Λονδίνου και Παρισίων) ήταν η 
κατάπαυση των εχθροπραξιών και όχι η εμπλοκή 
τους σε αυτές. Στις αρχές Φεβρουαρίου, η Αγία 
Πετρούπολη διέκοψε τις διπλωματικές σχέσεις τό-

σο με το Λονδίνο όσο και με το Παρίσι. Έκτοτε, ο 
πόλεμος μεταξύ των τριών Μεγάλων Δυνάμεων 
κατέστη αναπόφευκτος. Στα τέλη του ιδίου μηνός, 
οι κυβερνήσεις της Γαλλίας και της Μεγ. Βρετανίας 
απαίτησαν την αποχώρηση των ρωσικών στρα-
τευμάτων από τις Παραδουνάβιες Ηγεμονίες, έως 
την 30ή Απριλίου. Ο ορισμός συγκεκριμένης κα-
ταληκτικής ημερομηνίας μετέτρεπε τη διακοίνωση 
σε τελεσίγραφο. Επηκολούθησε η υπογραφή της 
Συνθήκης της Κωνσταντινουπόλεως μεταξύ των 
Αγγλογάλλων και της Υψηλής Πύλης, την 12η 
Μαρτίου 1854. Λίγες ημέρες μετά (την 27η Μαρ-
τίου), το Λονδίνο και το Παρίσι κήρυξαν επισήμως 
τον πόλεμο στην Αγία Πετρούπολη. 

Στο παρόν άρθρο θα γίνει αναφορά μόνον στις 
θαλάσσιες επιχειρήσεις της συγκεκριμένης σύρρα-
ξης. Αμέσως μετά την τυπική έναρξη του πολέμου, 
η αγγλική φρεγάτα «Furious» εδέχθη μαζικά πυρά, 
καθώς έπλεε στα ύδατα της Οδησσού. Η απάντηση 
του βρετανικού Ναυαρχείου ήταν άμεση και συνί-
στατο στο βομβαρδισμό του λιμένος της Οδησσού 
από μία ναυτική μοίρα. Μάλιστα, τα αγγλικά πυρά 
προκάλεσαν εκτεταμένες ζημιές τόσο στην πόλη 
όσο και στις ναυτικές εγκαταστάσεις. Κατά το προ-
σεχές διάστημα, ο αγγλογαλλικός στόλος επικέ-
ντρωσε την προσπάθειά του στη μεταφορά των 
στρατευμάτων από την Καλλίπολη στη Βάρνα, ενώ 

«Η ναυμαχία της Σινώπης», πίνακας του Alexey Petrovich Bogolyubov.



Τεύχος 584-Τομος 173 | Ναυτική Επιθεώρηση  63

αργότερα απασχολήθηκε με τη μετακίνηση των 
στρατευμάτων στην Κριμαία. Καθ’ όλο το διάστη-
μα αυτό, ο ρωσικός στόλος δεν επέδειξε αξιόλογη 
δραστηριότητα, γεγονός για το οποίο επικρίθηκε 
σφόδρα μεταγενέστερα. Το εσφαλμένο της τακτι-
κής αυτής απεδείχθη περίτρανα με την πολιορκία 
της Σεβαστουπόλεως, όταν οι Ρώσοι απογύμνω-
σαν τα πλοία από τον οπλισμό τους και βύθισαν 
τα περισσότερα εξ αυτών για να αποφύγουν τη 
συνδυασμένη επίθεση από ξηρά και θάλασσα.3 Τα 
μέλη των πληρωμάτων χρησιμοποιήθηκαν στον 
αγώνα για την υπεράσπιση της πόλεως, κατά τον 
οποίον επέδειξαν άφθαστο ηρωισμό, αν και αγω-
νίζονταν υπό εντελώς άγνωστες σε αυτούς συν-
θήκες. Πάντως, ο έλεγχος του Ευξείνου Πόντου 
απωλέσθη οριστικά για τους Ρώσους. 

Οι Αγγλογάλλοι αξιοποίησαν πρωτίστως το 
στόλο τους για τη μεταφορά στρατευμάτων και 
εφοδίων, καθώς και για την εκτέλεση ορισμένων 
επιχειρήσεων. Την άνοιξη του 1855, 37 πλοία ει-
σήλθαν στα στενά του Κερτς, τα οποία έχουν μή-
κος 5 χλμ. και πλάτος 4 χλμ. στο στενότερο σημείο 
τους. Τα στενά αυτά συνδέουν τη Μαύρη Θάλασσα 
με την Αζοφική και η κατοχή τους θα επέφερε ένα 
καίριο πλήγμα στις θαλάσσιες επικοινωνίες των 
Ρώσων. Οι Αγγλογάλλοι αποβίβασαν αγήματα, τα 
οποία κατέλαβαν τις παραθαλάσσιες πόλεις Κερτς 
και Ενίκαλε. Κατόπιν, κατέστρεψαν μία παράκτια 
πυροβολαρχία και έθεσαν στο στόχαστρό τους 
το λιμένα του Taganrog (ελλ. Ταϊγάνιον) το οποίο 
ήταν σπουδαίο διαμετακομιστικό κέντρο. Μάλιστα, 

3  Τουλάχιστον είκοσι (20) πλοία «πρώτης σειράς» είχαν αυτή τη 
μοίρα, ενώ άλλα μικρότερα σκάφη κατέληξαν στο βυθό των 
υδάτων της Κριμαίας. Επρόκειτο αναμφισβήτητα για ένα άδοξο 
τέλος της ρωσικής ναυτικής μοίρας της Μαύρης Θάλασσας.

αυτό αποτελούσε το σημαντικότερο λιμένα για το 
εξαγωγικό εμπόριο των προϊόντων της ευρύτερης 
περιοχής (κυρίως σιτηρών).4 Μολαταύτα, δεν δι-
έθετε κάποια σημαντική οχύρωση, ούτε οι Ρώσοι 
είχαν ενισχύσει τη φρουρά της πόλεως, με αποτέ-
λεσμα να αιφνιδιαστούν για μία ακόμη φορά από 
την πρωτοβουλία των αντιπάλων τους.

Οι Αγγλογάλλοι είχαν πληροφορηθεί ότι στις 
αποθήκες του λιμένος του Taganrog είχαν συγκε-
ντρωθεί μεγάλες ποσότητες σιτηρών, οι οποίες 
πιθανότητα προορίζονταν για ανεφοδιασμό των 
υπερασπιστών της Σεβαστουπόλεως. Φυσικά, 
ήθελαν να αποτρέψουν την ενδεχόμενη μεταφο-
ρά των σιτηρών προς αυτούς και σχεδίασαν μία 
μεγαλύτερη επιχείρηση κατά την οποία θα προκα-
λούσαν καταστροφές στην ευρύτερη περιοχή, δι-
αταράσσοντας το ρωσικό εμπόριο. Φθάνοντας στα 
ύδατα του Taganrog, απέστειλαν ένα τελεσίγρα-
φο στον τοπικό κυβερνήτη κόμη Γιεγκόρ Τολστόι 
(Yegor Petrovich Tolstoy) και τον επικεφαλής της 
φρουράς Ιβάν Κρασνώφ (Ivan Ivanovich Krasnov), 
αξιώνοντας την παράδοση της πόλεως. Οι τελευ-
ταίοι αρνήθηκαν περήφανα, αν και γνώριζαν ότι 
δεν διέθεταν τα μέσα για να αντιτάξουν σθεναρή 
άμυνα. Η απάντηση των Ρώσων εξόργισε τους 
επικεφαλής της ναυτικής μοίρας, οι οποίοι προ-
χώρησαν σε πολύωρο βομβαρδισμό της πόλεως. 
Το εύστοχο πυρ τους προκάλεσε εκτεταμένες ζημι-
ές σε ολόκληρο το Taganrog, γεγονός που έπεισε 
τους Αγγλογάλλους ότι η κατάληψη της πόλεως 
θα ήταν πολύ εύκολη. Προχώρησαν, λοιπόν, στην 
αποβίβαση των αγημάτων τους (300 περίπου 

4  Αξίζει να σημειωθεί ότι στη συγκεκριμένη πόλη δραστηριο-
ποιήθηκε ο Έλληνας έμπορος και εθνικός ευεργέτης Ιωάννης 
Βαρβάκης.

Ελληνικό μοναστήρι στο Tagannrog. Ναυτικά κανόνια κατά την πολιορκία της Σεβαστουπόλεως.
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ανδρών), που ευρέθησαν όμως προ εκπλήξεως. 
Εδέχθησαν μαζικά πυρά από ένα σώμα Κοζάκων 
του Ντον, καθώς και από ορισμένους εθελοντές. Ο 
αιφνιδιασμός τους ήταν τέτοιος, που θεώρησαν ότι 
εβάλλοντο από συντριπτικά υπέρτερες δυνάμεις 
και έσπευσαν να επιβιβαστούν στα πλοία, εγκατα-
λείποντας στο πεδίο της μάχης πολλούς νεκρούς 
και τραυματίες. 

Επρόκειτο για μία παταγώδη αποτυχία, η οποία 
προκάλεσε αίσθηση και αναπτέρωσε το ηθικό των 
Ρώσων. Μάλιστα, το επιτελείο τους φρόντισε να 
αποστείλει το ταχύτερον 14 συντάγματα στην 
ευρύτερη περιοχή, φοβούμενο επανάληψη του 
εγχειρήματος. Πράγματι, η ήττα προκάλεσε πολ-
λές συζητήσεις στο στρατόπεδο του αντιρωσικού 
συνασπισμού. Ακόμη και οι Τούρκοι, οι οποίοι εί-
χαν αντιμετωπίσει επανειλημμένως τη χλεύη των 
συμμάχων τους για τη «δειλία» τους έναντι των 
Ρώσων, προέβησαν σε υποτιμητικά σχόλια για τη 
μαχητική ικανότητα των συγκεκριμένων τμημάτων 
των Αγγλογάλλων. Ως εκ τούτου, η επανάληψη 
του εγχειρήματος και η επιτυχής κατάληψη του 
Taganrog κατέστη θέμα τιμής για τους Αγγλογάλ-
λους. Οι τελευταίοι σχεδίασαν μία μεγάλη επιχεί-
ρηση, με σκοπό να εισέλθουν στον ποταμό Ντον 

και προέβησαν στις απαραίτητες προετοιμασίες επί 
45 περίπου ημέρες. 

Δύο ημέρες μετά την αρχική αποτυχία, μία 
ναυτική μοίρα εισήλθε στον ποταμό Ντον, μέσω 
του παραποτάμου του Μίους. Εντούτοις, τα παρα-
πλέοντα ρωσικά σκάφη απέτρεψαν την περαιτέρω 
προώθηση των Συμμάχων στον ποταμό. Τα αγγλο-
γαλλικά πλοία ανέκρουσαν πρύμναν και επανήλ-
θαν προ του Taganrog, το οποίο και βομβάρδισαν 
επί αρκετές εβδομάδες. Οι Ρώσοι ήταν προετοιμα-
σμένοι και τους αντιμετώπισαν με απόλυτη επιτυ-
χία. Μάλιστα, πραγματοποίησαν μία καταδρομική 
επιχείρηση με ορισμένους σημαντήρες, η οποία 
είχε ως αποτέλεσμα να οδηγηθεί στα αβαθή η 
βρετανική κανονιοφόρος «Jasper». Οι Κοζάκοι 
έσπευσαν να καταλάβουν το πλοίο, το οποίο κα-
τόπιν ανετίναξαν. Η ναυτική μοίρα παρέμεινε στα 
συγκεκριμένα ύδατα επί μακρόν, δίχως να επιτύχει 
κάποιο θετικό αποτέλεσμα. Ως εκ τούτου, αναγκά-
στηκε να αποχωρήσει άπρακτη. Εντούτοις, οι επι-
κεφαλής των αγγλογαλλικών στρατευμάτων δεν 
απογοητεύτηκαν, καθώς ήθελαν πάση θυσία να 
ξεπλύνουν το όνειδος των διαδοχικών αποτυχιών 
και απεφάσισαν να επιχειρήσουν για τρίτη φορά 
την κατάληψη του Taganrog τη 19η Αυγούστου. 

Ναύτες της αγγλογαλλικής μοίρας βάλλουν κατά των Ρώσων στο Tagannrog, κατά την πρώτη πολιορκία της πόλεως.
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Η επιχείρηση διήρκεσε επί 12 ημέρες και απέτυχε 
παταγωδώς. Οι Ρώσοι είχαν ενισχύσει τη φρουρά 
του και τα πλοία των Δυτικών δεν κατέστη δυ-
νατόν ούτε καν να προσεγγίσουν το λιμένα. Στις 
αρχές Σεπτεμβρίου, η αγγλογαλλική μοίρα εγκα-
τέλειψε οριστικά τα ύδατα της περιοχής. Στο εγγύς 
μάλλον, έλαβαν χώρα διάφορες ήσσονος σημα-
σίας επιχειρήσεις των Αγγλογάλλων, οι οποίες 
αντιμετωπίστηκαν στο σύνολό τους επιτυχώς από 
τους Ρώσους. 

Άξιο μνείας είναι και το μέτωπο της Βαλτικής, 
στο οποίο έλαβαν χώρα αρκετές συγκρούσεις 
μεταξύ των δύο αντιμαχομένων. Στην περιοχή 
βρίσκεται η Αγία Πετρούπολη (τότε πρωτεύουσα 
της τσαρικής Ρωσίας) και ως εκ τούτου οι Ρώσοι 
είχαν δώσει βαρύτητα στην προάσπισή της. Μία 
ισχυρή ναυτική μοίρα προστάτευε την πόλη αλλά 
και τους σημαντικότερους λιμένες της περιοχής. 
Αυτό δεν απέτρεψε τους Αγγλογάλλους από το 
σχεδιασμό και την εκτέλεση ορισμένων φιλόδο-
ξων επιχειρήσεων. Προς τούτο, συνεκροτήθη μία 
αγγλική ναυτική μοίρα, η οποία τελούσε υπό τη 
διοίκηση του πολύπειρου Ναυάρχου Σερ Τσαρλς 

Νέηπιερ (Sir Charles John Napier). Τον Ιούνιο 
του ιδίου έτους, αυτή ενισχύθηκε από γαλλικά 
πλοία υπό τη διοίκηση του Alexandre Ferdinand 
Parseval - Deschenes. Η κοινή αγγλογαλλική μοί-
ρα αποτελείτο από ορισμένες πολύ σημαντικές 
μονάδες του στόλου των δύο κρατών. Εντούτοις, 
υπήρχε η αίσθηση ότι αυτές δεν επαρκούσαν για 
μία ανοικτή αντιπαράθεση με το ρωσικό στόλο. 
Ως εκ τούτου, αυτές περιορίστηκαν στην εκτέλεση 
διαφόρων επιχειρήσεων, με κύριο γνώμονα την 
παρεμπόδιση του ρωσικού εμπορίου. Άλλωστε, η 
αχανής αυτοκρατορία των Ρομανώφ εξηρτάτο σε 
μεγάλο βαθμό από τις εισαγωγές και το πλήγμα 
θα ήταν βαρύ. 

Λίγο μετά την έναρξη του πολέμου, η κοινή αγ-
γλογαλλική μοίρα εισέπλευσε στο Φιννικό κόλπο 
και εστράφη εναντίον του νεόκτιστου φρουρίου 
της Suomenlinna. Επί δύο ημέρες, οι Αγγλογάλλοι 
εξαπέλυσαν πλήθος οβίδων κατά του συγκεκρι-
μένου φρουρίου, προκαλώντας του εκτεταμένες 
ζημιές. Εντούτοις, δεν επιχείρησαν την κατάλη-
ψή του αλλά έπλευσαν προς την Κρονστάνδη. Εν 
πλω, έβαλαν εναντίον διαφόρων φρουρίων όπως 
το «Οχυρό Σλάβα», το Τούρκου και το Χέινκο. Τα 
αποτελέσματα ήταν πενιχρά, αν και ο ρωσικός 
στόλος έλαμψε διά της απουσίας του. Εντούτοις, 
κατάφεραν να μπλοκάρουν τις ρωσικές εισαγω-
γές, καταφέροντας ένα πρώτο βαρύ πλήγμα στην 
εύθραυστη ρωσική οικονομία. Κατόπιν, σημείωσαν 

Ο κυβερνήτης του Taganrog κόμης Γιεγκόρ Τολστόι (1802-
1874).

Ο Βρετανός Ναύαρχος Σερ Τσαρλς Νέηπιερ (1786-1860).
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την πρώτη τους επιτυχία, βομβαρδίζοντας και κα-
ταλαμβάνοντας το φρούριο του Bomarsund στις 
νήσους Άαλαντ. Αυτό είχε κτιστεί το 1832 και ήταν 
επανδρωμένο με πολυάριθμη φρουρά, απαρτιζό-
μενη κυρίως από Φινλανδούς. Επί μία εβδομάδα, 
διεξήχθη σφοδρή μάχη, στην οποία επεκράτησαν 
οι Αγγλογάλλοι. Το φρούριο εκυριεύθη και κατε-
στράφη, ενώ 300 περίπου Φινλανδοί Γρεναδιέροι 
μεταφέρθησαν αιχμάλωτοι στην Αγγλία.5 

Δυστυχώς, τα ναυτικά αγήματα προέβησαν 
και σε βιαιότητες εις βάρος αμάχων, γεγονότα τα 
οποία στιγμάτισαν τον αγώνα τους και ξεσήκω-
σαν θύελλα αντιδράσεων όχι μόνο από τη διεθνή 
κοινότητα αλλά και στο εσωτερικό των κρατών 
τους. Ένα τέτοιο περιστατικό ήταν ο εμπρησμός 
των αποθηκών αμέτοχων χωρικών και ψαράδων 
στο Oulu και το Raahe. Το συμβάν είχε μεγάλο 
αντίκτυπο και προκάλεσε ακόμη και επερώτηση 
στη Βουλή των Λόρδων. Το φθινόπωρο τρία (3) 
βρετανικά πλοία έφθασαν στη Λευκή Θάλασσα και 
βομβάρδισαν τα φρούρια της Kola (το οποίο κατε-
στράφη ολοκληρωτικά) και του Solovetsky (όπου 
προκλήθησαν μεγάλες ζημιές στο ομώνυμο μονα-

5  Μάλιστα, το Λονδίνο, θέλοντας να προσεταιριστεί συμμάχους 
στην περιοχή και γνωρίζοντας την αδυναμία του να το διατηρή-
σει υπό την κυριαρχία του, το προσέφερε στους Σουηδούς, οι 
οποίοι αποποιήθηκαν την προσφορά.

στήρι). Η επιχείρηση καταλήψεως του Αρχαγγέλου 
απέτυχε παταγωδώς, ενώ την αυτή τύχη είχε και η 
επιχείρηση κατά του Petropavlovsk στον Ειρηνικό 
Ωκεανό. Μάλιστα, το τελευταίο πολιορκήθηκε από 
μία ισχυρή ναυτική μοίρα των Αγγλογάλλων –με 
επικεφαλής τους Αντιναυάρχους Ντέηβιντ Πρά-
ις (David Price)6 και Φεβριέ ντε Πουέν (Fevrier 
de Point)– από την 28η Αυγούστου έως την 7η 
Σεπτεμβρίου 1854. Οι πολιορκητές υπερίσχυαν 
συντριπτικά τόσο σε αριθμό ανδρών όσο και σε 
δύναμη πυρός. Προς τούτο, επεχείρησαν δις να 
καταλάβουν την πόλη. Αν και το εγχείρημα φά-
νταζε εύκολο, αυτοί αποκρούσθησαν από τους 
ολιγάριθμους αλλά αποφασισμένους Ρώσους και 
υπέστησαν μεγάλες απώλειες. Οι Αγγλογάλλοι δεν 
επεχείρησαν για τρίτη φορά να καταλάβουν την 
πόλη αλλά αρκέστηκαν στο να την πολιορκήσουν 
στενά. Εντούτοις, οι πολιορκημένοι επέδειξαν με-
γάλο σθένος και άντεξαν επί πολλούς μήνες. Τελι-
κώς, κατάφεραν να διασπάσουν τον αγγλογαλλικό 
κλοιό και να διαφύγουν, τον προσεχή Απρίλιο. Η 
αποτυχία αυτή οδήγησε στην αντικατάσταση του 
Ναυάρχου Νέηπιερ από τον Σερ Ρίτσαρντ Ντάντας 
(Sir Richard Saunders Dundas). Κατά το προσε-
χές διάστημα, ουδεμία αξιομνημόνευτη επιχείρη-
ση έλαβε χώρα. Τον Αύγουστο του ιδίου έτους, 
οι Αγγλογάλλοι επιτέθηκαν κατά του ναυστάθμου 
του Sveaborg, κοντά στο Ελσίνκι. Επί δύο ημέρες, 
έβαλλαν εναντίον του συγκεκριμένου στόχου, 
κάνοντας χρήση 20.000 εκρηκτικών βλημάτων, 
δίχως να καταφέρουν να κάμψουν τη ρωσική αντί-
σταση. Η αποτυχία τους αυτή οφειλόταν και στη 

6  Ο Βρετανός Αντιναύαρχος αυτοκτόνησε κατά τη διάρκεια της 
συγκεκριμένης επιχειρήσεως.

Ο ανδριάντας του Αντιναυάρχου Νακίμωφ στη Σεβαστού-
πολη.

«Ο βομβαρδισμός του μοναστηριού Solovetsky από τους 
Βρετανούς, τον Ιούλιο του 1854» (λαϊκή λιθογραφία).
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χρήση ναρκών από τον εχθρό. Αυτή ήταν και η 
τελευταία ναυτική επιχείρηση του πολέμου. Εντύ-
πωση προκαλεί το γεγονός ότι δεν σημειώθηκε 
κάποια ανοικτή σύγκρουση μεταξύ των στόλων 
των αντιμαχομένων στην ανοικτή θάλασσα, πέ-
ραν της ναυμαχίας της Σινώπης στο ξεκίνημα του 
πολέμου. 

Στο σημείο αυτό αξίζει να μνημονευθεί ένα πε-
ριστατικό στο οποίο πρωταγωνιστικό ρόλο έπαι-
ξαν ορισμένοι ψυχωμένοι Έλληνες ναυτικοί. Ως 
γνωστόν, η αναγγελία της ενάρξεως του πολέμου 
προκάλεσε μεγάλη χαρά τόσο στους κατοίκους του 
μικρού ελληνικού βασιλείου όσο και σε όσους δια-
βιούσαν υπό τον οθωμανικό ζυγό στην απέραντη 
αυτοκρατορία του σουλτάνου. Ο Τύπος δημοσίευε 
πύρινα άρθρα για το «ξανθό γένος», το οποίο θα 
απελευθέρωνε το υπόδουλο γένος, το φιλορωσι-
κό κόμμα υποδαύλιζε τα πάθη, ενώ πολλοί θεω-
ρούσαν σημαδιακό το γεγονός ότι ο πόλεμος είχε 
ξεσπάσει 400 χρόνια μετά την άλωση της Κων-
σταντινουπόλεως.7 Ως εκ τούτου, πολλοί έσπευσαν 

7  Το κλίμα της εποχής αποδίδει ανάγλυφα ένα δημοσίευμα της 
εφημερίδος Ταχύπτερος Φήμη, της 30ής Ιανουαρίου 1854: 
«Μέγας ενθουσιασμός επικρατεί μεταξύ του λαού της πρωτευ-
ούσης… Πανταχού, όπου κι αν στρέψει τις το βλέμμα, δεν βλέπει 
και δεν ακούει παρά μόνον θούρια άσματα και πολεμικάς ετοι-
μασίας. Τα οπλοποιεία ευρίσκονται εις αδιάκοπον κίνησιν. Εις 
τας οδούς η νεολαία ζητωκραυγάζει ακαταπαύστως. Ο λαός 
ηλεκτρίσθη τόσον, ώστε ουδέ καν λόγος πλέον γίνεται περί των 
κατά τον Δούναβιν κολοσσιαίων ρωσικών δυνάμεων».

να προσφέρουν αυθορμήτως και ανιδιοτελώς τις 
υπηρεσίες τους στους ομόδοξους Ρώσους. Ένας 
εξ αυτών ήταν και ο Υδραίος καπετάνιος Σαρά-
ντης Φωτιάς (ο καπετάν Φωτιάς, όπως έμεινε 
στην ιστορία), κυβερνήτης του εμπορικού σκάφους 
«Άγιος Ιωάννης ο Πρόδρομος». Επρόκειτο για ένα 
δικάταρτο ιστιοφόρο με τετράγωνα ιστία και επί 
πλέον επίδρομο στο πρυμναίο, το οποίο οι Έλλη-
νες ονόμαζαν πάρωνα, ενώ συχνά συναντάται και 
με την ονομασία βρίκιο ή μπρίκι. Το συγκεκριμένο 
σκάφος χρησιμοποιείτο για τη μεταφορά σιτηρών 
και είχε εισπλεύσει στο Κερτς με 12μελές πλήρω-
μα, την άνοιξη του 1854. 

Κατά την εποχή εκείνη, το ρωσικό επιτελείο 
είχε διατάξει τη μεταφορά όλων των ανδρών 
των απομονωμένων φρουρίων στους μεγάλους 
λιμένες, φοβούμενο την εκτέλεση καταδρομικών 
ενεργειών από το στόλο των Αγγλογάλλων. Το όλο 
σχέδιο είχε τεθεί υπό την επίβλεψη του Ναυάρχου 
Σεμπριακώφ, ο οποίος έδρευε στο Κερτς. Αυτός 
εκπόνησε ένα άρτιο σχέδιο, το οποίο οδήγησε στην 
έγκαιρη και ασφαλή μεταφορά των ανδρών των 
περισσοτέρων φρουρών στους μεγάλους λιμένες 
του Ευξείνου Πόντου. Εντούτοις, η πολυμελής 
φρουρά της Γάγρας, ενός μικρού λιμανιού του Καυ-
κάσου, το οποίο ήταν σχετικά απομονωμένο στα 
βόρεια του Σοχούμι, δεν πρόλαβε να μεταφερθεί 
και εγκλωβίστηκε. Αυτή απαρτιζόταν από 1 στρα-
τηγό, 1 ιερέα, 50 αξιωματικούς και 1.200 οπλίτες 

Πρόσφατη φωτογραφία του φρουρίου της Suomenlinna.
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περίπου. Η μεταφορά της δεν κατέστη εφικτή λό-
γω της θέσεως της Γάγρας αλλά και του σχετικά 
μεγάλου αριθμού των ανδρών της. Η φρουρά δεν 
διέθετε επαρκή εφόδια για να προβάλει αποτελε-
σματική αντίσταση σε περίπτωση επιθέσεως των 
Αγγλογάλλων και ως εκ τούτου έπρεπε πάση θυ-
σία να απαγκιστρωθεί από τη Γάγρα. Αυτό, όμως, 
ήταν εφικτό μόνον διά θαλάσσης. 

Ο Ρώσος Ναύαρχος, γνωρίζοντας την κατά-
σταση, κατέφυγε σε διαφόρους κυβερνήτες σκα-
φών ουδετέρων κρατών προκειμένου να μεταφέ-
ρουν αυτοί τους άνδρες της φρουράς. Μάλιστα, 
τους προσέφερε υψηλότατη αμοιβή αλλά ουδείς 
εδέχθη, καθώς εάν το σκάφος εντοπιζόταν από 
τους πανταχού παρόντες Αγγλογάλλους ή τους 
Τούρκους (οι οποίοι διέθεταν ένα άριστο δίκτυο 
πληροφοριοδοτών στην περιοχή) κινδύνευε με 
βύθιση ή με αιχμαλωσία. Ο Σεμπριακώφ απογο-
ητεύτηκε και διεμήνυσε στους ανωτέρους του ότι 
δεν υπήρχε περίπτωση διασώσεως της φρουράς. 
Τότε, πληροφορήθηκε τα τεκταινόμενα ο καπε-
τάν Φωτιάς, ο οποίος εξέφρασε τη βούληση να 
επιχειρήσει το επικίνδυνο ταξίδι. Εκμυστηρεύτηκε 
το σχέδιό του στα άλλα μέλη του πληρώματος, τα 
οποία συμφώνησαν και κατόπιν παρουσιάστηκε 
στις ρωσικές Αρχές. Ύστερα από λίγο, τον έφεραν 
ενώπιον του Ρώσου Ναυάρχου, ο οποίος άκουσε 
έκπληκτος τον Υδραίο καπετάνιο να του λέει ότι 
δεν επιθυμούσε ούτε ένα ρούβλι! Κίνητρό του ήταν 
η παροχή βοηθείας προς τους ομόδοξους Ρώσους 
και όχι η αποκόμιση χρηματικού οφέλους. Ο Ναύ-
αρχος συγκινημένος απεδέχθη την προσφορά και 
τον εφοδίασε με τις κατάλληλες οδηγίες. 

Την ημέρα του Μεγάλου Σαββάτου, 11η Απρι-
λίου 1854, ο παράτολμος Υδραίος απέπλευσε από 
το Κερτς, το οποίο απείχε 259 ν.μ. από τη Γάγρα. 
Σύντομα, οι Αγγλογάλλοι αντελήφθησαν το υδραί-
ικο μπρίκι και το κατεδίωξαν. Ο ικανός καπετάνιος 
κατάφερε να τους ξεφύγει, έφθασε στη Γάγρα και 
επιβίβασε τη φρουρά, η οποία είδε στο πρόσωπό 
του το σωτήρα της. Το πρώτο σκέλος της επιχεί-
ρησης είχε στεφθεί με απόλυτη επιτυχία. Απέμενε, 
όμως, η επιστροφή, η οποία ήταν εξίσου, αν όχι 
περισσότερο επικίνδυνη. Αυτό ήταν γνωστό στον 
καπετάν Φωτιά, ο οποίος δεν θριαμβολογούσε 
αλλά παρέμενε σιωπηλός στο πλάι των ανδρών 
του. Το ταξίδι της επιστροφής ήταν δύσκολο και 
περιπετειώδες, δυστυχώς όμως δεν διασώθηκαν 

στοιχεία γι’ αυτό, ενώ ούτε και ο ίδιος παραθέτει 
λεπτομέρειες στο σημείωμά του, στο οποίο ανα-
φέρει το περιστατικό. Αποδίδει την επιτυχία του 
ταξιδιού μόνον στη «Θεία χάρη». 

Τελικώς, λίγες εβδομάδες μετά τον απόπλου 
του επέστρεψε στο Κερτς, όπου οι Ρώσοι του επι-
φύλαξαν ενθουσιώδη υποδοχή. Οι τοπικοί αξι-
ωματούχοι τον ανέμεναν στην προκυμαία, ενώ 
πλήθος λαού τον αποθέωσε. Ο Τσάρος έσπευσε 
να του απονείμει το χρυσό παράσημο του Αγίου 
Βλαδίμηρου. Επίσης, πολλοί επιφανείς Ρώσοι της 
Αγίας Πετρούπολης έκαναν έρανο και συγκέντρω-
σαν ένα αξιοσέβαστο ποσόν. Κατόπιν, αγόρασαν 
μία χρυσή εικόνα του Αγίου Ιωάννου του Προδρό-
μου, την οποία και του προσέφεραν. Η εικόνα είχε 
στολιστεί με πολύτιμους λίθους και έφερε την εξής 
επιγραφή: «Τω Έλληνι πλοιάρχω Σαράντη Φωτιά, 
οι ευγνώμονες συμπατριώτες της παρ’ αυτού σω-
θείσης φρουράς της Γάγρας». Σημειωτέον ότι οι 
Ρώσοι τίμησαν και τα υπόλοιπα μέλη του πληρώ-
ματος. Πιο συγκεκριμένα, ο ναύκληρος έλαβε το 
χρυσό μετάλλιο ανδρείας και 3.000 ρούβλια, ενώ 
κάθε ναύτης έλαβε από 1.000 ρούβλια. Ο Υδραί-
ος καπετάνιος ευχαρίστησε τους Ρώσους διά μί-
ας μακροσκελούς επιστολής, της οποίας ευτυχώς 
εσώθη το αντίγραφο. Σε αυτήν, μεταξύ άλλων, 
ανέφερε τα εξής: «Πώς λυπούμαι ότι έχω μίαν 
μόνον ζωήν. Αν ήθελον είχον χιλίας με ενθουσια-
σμόν θα τας εθυσίαζα όλας διά τον Αυτοκράτορα 
της Ρωσίας Νικόλαον, διά τας αθανάτους λέξεις, 
τας οποίας μεγαλοφώνως εξεφράσθη προς όλα 
τα έθνη, εν καιρώ όπου τα κραταιότερα εξ αυτών 
απειλούν την Ρωσσίαν: “O Bασιλεύς Αυτοκράτωρ 
δεν θα υποφέρει να υποκύψουν οι επαναστατήσα-
ντες Ορθόδοξοι Χριστιανοί εκ νέου υπό τον ζυγόν 
των Οθωμανών”. Πώς ημπορώ ύστερον από αυτό 
να δώσω την παραμικράν σημασίαν εις την εκ-
δούλευσίν μου; Είμαι βέβαιος πως κάθε Υδραίος, 
κάθε αληθής Έλλην, ήθελε προσφερθή να μεταφέ-
ρη δέκα φρουράς της Γάγρας και θα στεναχωρή-
ται, αν ακολούθως δεν επιτύχη ή δεν αποθάνη εν 
ναυμαχία υπέρ του Αυτοκράτορος Νικολάου». Το 
συγκεκριμένο περιστατικό ήταν ένα ακόμη λαμπρό 
παράδειγμα της ναυτοσύνης των Ελλήνων και 
αποτελούσε αντικείμενο συζητήσεων μεταξύ των 
κατοίκων της περιοχής του Εύξεινου Πόντου επί 
πολλά έτη, μετά από τη λήξη των εχθροπραξιών. 

Ο Κριμαϊκός Πόλεμος διήρκεσε επί δύο πε-
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ρίπου χρόνια και αποτέλεσε την πρώτη μείζονα 
σύρραξη στην οποία ενεπλάκησαν τρεις Μεγάλες 
Δυνάμεις μετά από τη λήξη των Ναπολεόντειων 
Πολέμων. Έληξε με την υπογραφή της Συνθήκης 
των Παρισίων, την 30ή Μαρτίου 1856. Κύριο χα-
ρακτηριστικό του ήταν η σφοδρότητα πυρός, η 
αξιοποίηση του σιδηροδρόμου για τη μεταφορά 
στρατευμάτων καθώς και η χρήση για πρώτη φο-
ρά του τηλεγράφου στις διαβιβάσεις. Στη θάλασσα, 
δεν έλαβαν χώρα μεγάλες ναυμαχίες αλλά μάλλον 
καταδρομικές επιχειρήσεις, οι οποίες ήταν συχνά 
εντεταγμένες σε γενικότερα σχέδια. Εντούτοις, 
ακόμη και αυτές αποτελούν αντικείμενο ερεύνης 
από τους μελετητές στο πλαίσιο της μελέτης της 
εξελίξεως των ναυτικών πολεμικών μέσων. Οι Έλ-
ληνες ετάχθησαν αναφανδόν υπέρ των Ρώσων 
αλλά η επέμβαση των Αγγλογάλλων υποχρέωσε 
την κυβέρνηση των Αθηνών στη διακήρυξη της, 
μάλλον τυπικής, ουδετερότητός της. Η διατήρη-
ση της εδαφικής ακεραιότητος της Οθωμανικής 
Αυτοκρατορίας με την ταυτόχρονη μείωση του 
γοήτρου του ελληνικού βασιλείου, παγίωσαν τις 
ισορροπίες στο Νότο της Βαλκανικής και αποτέλε-
σαν ανασταλτικό παράγοντα στην πορεία για την 
απελευθέρωση του υπόδουλου ελληνισμού. 
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Περί Ταμείου Εθνικού Στόλου

Του Αθανάσιου Μαυραειδόπουλου
Πλοίαρχου ΠΝ
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Το θωρηκτό «Αβέρωφ»

Ο Πλοίαρχος Αθανάσιος Μαυραειδόπουλος 
ΠΝ εισήλθε στην ΣΝΔ το 1983, από την οποία 
απεφοίτησε ως Σμρος (Μάχιμος) το 1987. 
Από το 1987-1989 υπηρέτησε σε πλοία του 
ΑΣ και στη Σχολή Υ/Β. Από το 1989-2011 
υπηρέτησε ως επιτελής στην Υδρογραφική 
Υπηρεσία (ΥΥ), διατελέσας επί 4ετία Υποδι-
οικητής της ΥΥ. Από το 2011 έως σήμερα 
υπηρετεί στο Ταμείο Εθνικού Στόλου (ΤΕΣ) 
ως Υποδιευθυντής. Επιπρόσθετα, ο Πλοίαρ-
χος Αθανάσιος Μαυραειδόπουλος ΠΝ, είναι 
διπλωματούχος Πολιτικός Μηχανικός ΕΜΠ, 
ενώ έχει παρακολουθήσει ειδικά σεμινάρια 
στο ΕΜΠ ως Ενεργειακός Επιθεωρητής Κτι-
ρίων, Λεβήτων και Κλιματισμού.
Επίσης έχει κάνει μεταπτυχιακές σπουδές 
στην Υδρογραφία (MSc). Ως Υδρογράφος 
Μηχ., κατηγορίας «Α» Υδρογράφου αναγνω-
ρίζεται διεθνώς από το Διεθνή Γεωδαιτικό 
Οργανισμό (FIG), το Διεθνή Υδρογραφικό 
Οργανισμό (IHO), το Διεθνή Χαρτογραφικό 
Οργανισμό (ICA). Επίσης αναγνωρίζεται ως 
πιστοποιημένος Υδρογράφος από το Βασι-
λικό Ίδρυμα Ορκωτών Τοπογράφων του 
Ηνωμένου Βασιλείου (RICS), από το Ίδρυ-
μα Τοπογράφων και Πολιτικών Μηχανικών 
του Ηνωμένου Βασιλείου (ICES) και από 
Ίδρυμα Ναυτικής Μηχανολογίας, Επιστήμης 
και Τεχνολογίας του Ηνωμένου Βασιλείου 
(ImarEST).
Από το 2000 είναι υποψήφιος διδάκτορας 
και επιστημονικός συνεργάτης του Εθνικού 
Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών 
στο Εργαστήριο Τηλεανίχνευσης του Τομέα 
Γεωλογίας. Έχει επιβλέψει και υλοποιήσει 
Υδρογραφικές Εργασίες πεδίου και γραφείου 
7.000 ημερών (700 Υ/Ε) περίπου, ενώ έχει 
συμμετάσχει σε επτά (7) διεθνείς ερευνητικές 
αποστολές του ΠΝ, σε συνεργασία με τρίτες 
χώρες, στην Ελλάδα και το Εξωτερικό.
Έχει επίσης επιβλέψει και/ή συντάξει 2.987 
γνωμοδοτήσεις επί υποθέσεων Μελετών 
Τεχνικών Έργων Λιμένων και Μελετών 
εγκαταστάσεων Υδατοκαλλιεργειών στην 
ελληνική επικράτεια (1994-2011). 
Έχει διατελέσει καθηγητής στη Διεθνή Ναυ-
τιλιακή Ακαδημία του Διεθνούς Ναυτιλιακού 
και Διεθνούς Υδρογραφικού Οργανισμού 
(IMA/IMO International Maritime Academy, 
Trieste, Italy), στα αντικείμενα της Βαθυμε-
τρίας (1999-2004), καθηγητής στη Σχολή 
Ναυτικών Δοκίμων, στα αντικείμενα της 
Υδρογραφίας - Ναυτικής Χαρτογραφίας 
1999-2009, καθηγητής στη Σχολή Τοπογρα-
φίας της Ελληνικής Γεωγραφικής Υπηρεσίας 
Στρατού, στα αντικείμενα της Υδρογραφίας 
- Ωκεανογραφίας (1999-2012) και καθηγη-
τής σε διάφορα σταδιοδρομικά σχολεία του 
ΠΝ, στα εκπαιδευτικά αντικείμενα της Υδρο-
γραφίας - Ναυτικής Χαρτογραφίας (1999-
2012). Υπήρξε μέλος της Επιτροπής Παρα-
κολούθησης και Παραλαβής του «Θαλασσίου 
Γεωγραφικού Συστήματος Πληροφοριών της 
ΥΥ» του ΥΕΘΑ, έργο που χρηματοδοτήθηκε 
και υλοποιήθηκε επιτυχώς στο πλαίσιο του Γ’ 
Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης (2007-2009). 
Είναι Μέλος του ΤΕΕ, του Συλλόγου Πολιτικών 
Μηχανικών Ελλάδας, του Συλλόγου Αγρονό-
μων Τοπογράφων Μηχανικών Ελλάδας και 
του Συλλόγου Υδρογράφων Ελλάδας.
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To Ταμείο Εθνικού Στόλου, διάδοχος της παλαιάς 
Κεντρικής Επιτροπής για το Σχηματισμό Εθνικού 
Στόλου, συστάθηκε το έτος 1900, με τον Ν. ΒΨΟΔ 
(ΦΕΚ 288/Α/16.12.1900).

Η ιδέα της σύστασής του, μπορεί να πει κα-
νείς, είναι πνευματικό δικαίωμα του Πανελληνίου, 
το οποίο βέβαια επειδή ανέκαθεν έτρεφε ιδιαίτερη 
στοργή απέναντι στο Στόλο του Πολεμικού Ναυτι-
κού, επιθυμούσε να δει αυτόν να μεγαλώνει και να 
εξαίρεται στο ύψος της εκπλήρωσης των μεγάλων 
εθνικών ιδανικών, έχοντας υπόψη ότι το Ελληνικό 
Έθνος, ανέκαθεν λόγω της φυσικής κατάστασης 
της χώρας μεγαλούργησε πρωτίστως μέσω των 
θαλασσίων δυνάμεων. 

Για το λόγο αυτό οι λόγοι και οι σκοποί που 
οδήγησαν στην ίδρυση του ΤΕΣ ήταν και είναι 
εθνικοί.

Ο ατυχής πόλεμος του 1897 έγινε η αφορμή 
να γίνει αισθητή η κοινή συνείδηση για την ανάγκη 
σύστασης «Ειδικού Ναυτικού Ταμείου», το οποίο 
θα δύνατο να δεχθεί εισφορές από όλους τους 
Έλληνες, τόσο από ευκατάστατους πολίτες όσο και 
από μη ευκατάστατους, με σκοπό τη συλλογή του 
απαιτούμενου ποσού για την απόκτηση μονάδων 
του Πολεμικού Ναυτικού, άξιου των παραδόσεών 
του και επαρκούς στις περιστάσεις. 

Επειδή διαισθάνθηκε η Κυβέρνηση αυτές τις 
ευγενείς προθέσεις του Κοινού, δεν καθυστέρησε 
να τις εκμεταλλευθεί και προέβη στην ψήφιση του 
νόμου ΒΨΟΔ, επί υπουργού Ναυτικών του Β. Βου-
δούρη, ίδρυσε το περί ου ο λόγος Ταμείο (ΤΕΣ), με 
την ελπίδα ότι θα ευδοκιμούσε σε τέτοιο σημείο, 
ώστε να χρησιμεύει ως σημαντικός παράγοντας 
της οικονομικής ενισχύσεως του Κράτους, προς το 
σκοπό της ναυτικής παρασκευής της Χώρας. 

Υπό αυτές τις περιστάσεις, αφού ιδρύθηκε 
το Ταμείο Εθνικού Στόλου τέθηκε εξ αρχής σε 
υπηρεσιακή θέση περιωπής, άξια του υψηλού 
του προορισμού και των μεγάλων προσδοκιών 
του και ορίστηκε δε έτσι, ώστε να αποτελεί ιδιαί-
τερο νομικό πρόσωπο και ανεξάρτητη υπηρεσία 
με διοικητή του το Υπουργικό Συμβούλιο, άμεσο 
επόπτη του τον Υπουργό Οικονομικών, ταμία του 
τον Κεντρικό Ταμία του Κράτους, σύμβουλό του 
το Νομικό Συμβούλιο, ήτοι με μία λέξη ανατέθη-
κε η προστασία του στην Κυβέρνηση την ίδια και 
σε πρόσωπα ανωτάτων αξιωμάτων της Πολιτείας 
έτσι, ώστε να περιβληθεί το απαιτούμενο κύρος, 

ώστε να καταστεί σεβαστό στο Κοινό και ιερό απέ-
ναντι στην Πατρίδα.

Παράλληλα προς το Ταμείο Εθνικού Στόλου, 
ίδρυσε η Κυβέρνηση και το Ταμείο Εθνικής Άμυνας 
(ΤΕΘΑ) προς οικονομική ενίσχυση του Κράτους 
για την παρασκευή των κατά ξηράν δυνάμεων 
της χώρας, αλλά μόνο το Ταμείο Εθνικού Στόλου 
ευδοκίμησε και ικανοποίησε τις προσδοκίες της 
Κυβέρνησης, διότι τούτο, όπως έχει ειπωθεί, είχε 
ισχυρό έρεισμα την ιδιαίτερη στοργή του ελληνι-
κού κόσμου.

Προικισμένο με τους μικρούς και ασήμαντους 
στην αρχή πόρους του Ελληνικού Δημοσίου, το Τα-
μείο Εθνικού Στόλου, αναπτύχθηκε και γιγαντώθη-
κε με τους κύριους πόρους που τάχθηκαν γι’ αυτό, 
δηλαδή τις κληρονομίες, τα κληροδοτήματα και τις 
δωρεές, τις οποίες φιλοπάτριδες Έλληνες φιλοτι-
μήθηκαν να προσφέρουν σε κινητά και ακίνητα σε 
αυτό. Και δεν υπάρχει πόλη ή χωριό ή παροικία 
στο εξωτερικό, από όπου να μην εισήλθαν στο Τα-
μείο αυτό πόροι, είτε από συλλογικούς εράνους 
είτε από προσωπικές προσφορές, μεγάλες ή μι-
κρές, που συγκεφαλαιώθηκαν σε σεβαστά ποσά 
από τα οποία αποδόθηκαν και αποδίδονται ακόμα 
μεγάλες οικονομικές επικουρίες για τις ανάγκες 
του Πολεμικού Ναυτικού.

Η σύσταση του Ταμείου Εθνικού Στόλου κινη-
τοποίησε εξ αρχής τα φιλοπάτριδα αισθήματα και 
δήμων, συλλόγων, σχολείων, κοινοτήτων, μονών 
και διαφόρων ατόμων, τα οποία έσπευσαν από 
παντού να συνδράμουν, αφού ακόμη και από την 
Αβησσυνία, την Κίνα, την Ινδία, την Αμερική, τη Ν. 
Ζηλανδία, την Αίγυπτο και από τα πέρατα της Γης 
έλαβε το Ταμείο εισφορές. Με τα έσοδα του ΤΕΣ 
έγινε πραγματικότητα η απόκτηση στόλου, μέσω 
του οποίου μπόρεσε η Ελλάδα να μεγαλουργήσει 
στο Βαλκανικό Πόλεμο 1912-1913.

Φρεγάτα τ. ΜΕΚΟ, ναυπηγήθηκε με δαπάνες ΤΕΣ.
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Λαμβανομένων υπόψη των αξιών των πλοίων, 
μπορεί να ειπωθεί ότι το Ταμείο Εθνικού Στόλου 
από τις ίδιες του τις δυνάμεις χωρίς τη βοήθεια 
του Δημοσίου αγόρασε το θωρηκτό «ΑΒΕΡΩΦ», 
τα 4 Ανιχνευτικά, τα τέσσερα Αντιτορπιλικά Yarrow, 
τα 3 Τορπιλοβόλα και το πλοίο συγκοινωνίας Πει-
ραιά - ΝΣ. 

Κατά την περίοδο 1987-1993 το ΤΕΣ σύναψε 
δάνεια για την χρηματοδότηση ναυπήγησης πέ-
ντε (5) αρματαγωγών, τεσσάρων (4) φρεγατών 
τ. ΜΕΚΟ και δύο (2) ΠΑΘ. Επίσης χρηματοδότησε 
τον εκσυγχρονισμό πέντε (5) Αντιτορπιλικών, συ-
νολικού ύψους 180.000.000,00 €. 

Πέραν τούτου, μεγάλες εκτάσεις που άνηκαν 
στο ΤΕΣ από την Κληρονομιά Κυράτσως Παπαγε-
ωργάκη και της κόρης της Ελένης Κέκεση απαλ-
λοτριώθηκαν υπέρ της δημιουργίας της λίμνης 
Μαραθώνα από την οποία υδροδοτείται μέχρι 
σήμερα η Αττική. 

Και μετά τις τόσες δαπάνες, το ίδρυμα αυτό 
έχει αποκτήσει και διατηρεί ακόμα και σήμερα ση-
μαντική περιουσία σε ακίνητα, χρεόγραφα, ομολο-
γίες, μετρητά και απαιτήσεις, ώστε να συνεχίζει στο 

μέλλον την πολύτιμη προς το Ναυτικό αρωγή του, 
καθιστώντας γόνιμες τις ελπίδες της συνεχίσεως 
των δωρεών προς αυτό. Υπό τις παρούσες συνθή-
κες, ο προϋπολογισμός των εσόδων και εξόδων 
αυτού κυμαίνεται περί τα 1.300.000,00 €. 

Πρέπει να προστεθεί ότι μεταξύ των πόρων 
του Ταμείου συγκαταλέγονταν και έσοδα από το 
«Λαχείο Εθνικού Στόλου», το οποίο κυκλοφορεί 
από την ίδρυσή του μέχρι τον Βʹ Παγκόσμιο Πό-
λεμο. 

Ίσως θα μπορούσε να ειπωθεί ότι η περιουσία 
του Ταμείου του Στόλου μπορούσε να αυξηθεί, 
αφού τοποθετηθούν τα κεφάλαια του Ταμείου με 
επικερδέστερο τρόπο (Real Estate Development). 
Αλλά πρέπει να σημειωθεί ότι το Ταμείο Εθνικού 
Στόλου δεν είναι εταιρεία, ούτε μεσιτικό γραφείο 
για να διαθέσει τα κεφάλαιά του σε κερδοσκο-
πικές επιχειρήσεις, οι οποίες μπορούσαν μεν να 
αποφέρουν μεγαλύτερα κέρδη από τις σημερι-
νές παραγωγικές τοποθετήσεις στην Τράπεζα 
της Ελλάδος, οι οποίες όμως θα μπορούσαν να 
διατρέξουν τον κίνδυνο απωλειών ή ζημιών. Γι’ 
αυτό σοφά ο νομοθέτης περιόρισε τον τρόπο της 

Γεώργιος Αβέρωφ Σπυρίδων Σιδερίδης
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διαθέσεώς τους εντός των ορίων της πλήρους 
ασφαλείας, ώστε να μην προκαλέσει έτσι τη δυ-
σπιστία των δωρητών και των μελλοντικών δω-
ρητών απέναντι στο Ταμείο. Ούτε όμως μοιάζει 
το ίδρυμα αυτό με τα άλλα ιδρύματα, τα οποία 
φροντίζουν να αυξάνουν τα αποθεματικά τους 
κεφάλαια, αλλά έχει σκοπό, ώστε κάθε φορά να 
παρέχει τα εισοδήματά του για την εκπλήρωση 
των ναυτικών αναγκών του Κράτους, γι’ αυτό 
και δεν υπάρχει πρόνοια για δημιουργία υψηλού 
αποθεματικού κεφαλαίου.

Ενώ κατά ταύτα τα έσοδα του Ταμείου αυτού 
έχουν όπως αναφέρθηκε ανωτέρω, τυχαίνει πέρα 
από κάθε αμφιβολία ότι η περιουσία αυτή (κινη-
τή και ακίνητη) δεν θα είχε επιτευχθεί ούτε κατά 
το 1/10 υπέρ του Δημοσίου, εάν δεν υπήρχε το 
ανεξάρτητο αυτό ίδρυμα, το οποίο από μόνο του 
προσέλκυσε τόσες δωρεές. Τα έξοδα δε της λει-
τουργίας της υπηρεσίας αυτού είναι τόσο μηδαμι-
νά, ώστε δεν αξίζει να ληφθούν υπόψη. 

Πρέπει να σημειωθεί ότι η Διεύθυνση του Τα-
μείου Εθνικού Στόλου δεν είναι υπηρεσία κοινή, 
διεξαγόμενη αποκλειστικά εντός των γραφείων, 
αλλά είναι υπηρεσία που έχει ανάγκη από προ-
σωπικό, το οποίο βέβαια να τρέχει στις Τράπεζες, 
τα Ταμεία, τα Υπουργεία, τις Εφορίες, Συμβολαιο-
γραφεία, το Υπουργικό Συμβούλιο, το Νομικό Συμ-
βούλιο, το Ελεγκτικό Συνέδριο και σε όλες σχεδόν 
τις υπόλοιπες δημόσιες υπηρεσίες, δεδομένου 
ότι η περιουσία του Ταμείου του Εθνικού Στόλου 
αποτελείται από ακίνητα που έχουν ανάγκη από 
φροντίδα μέσω των μισθώσεων, διεξαγωγή δι-
κών, δημοπρασιών, συμβάσεων και των συναφών 
δραστηριοτήτων που έχουν σχέση με τις προα-
ναφερθείσες υπηρεσίες, και κινητή περιουσία σε 
χρεόγραφα και ομολογίες, σε μετρητά κ.λπ. Από 
το έτος 1919 δυνάμει του νόμου 1643, η εκκα-
θάριση των κληρονομιών και κληροδοσιών υπή-
χθη στην αρμοδιότητα του Υπουργείου Γεωργίας 
(τμήμα Κληροδοτημάτων). Ως εκ τούτου, το τμήμα 
του Εθνικού Στόλου είχε συχνότατη συνεργασία με 
το Τμήμα των Κληροδοτημάτων και η εξωτερική 
υπηρεσία του έτσι είναι σημαντική. 

 Οι δραστηριότητες του ΤΕΣ διαφέρουν σε αρ-
κετά σημεία από τις δραστηριότητες και τους σκο-
πούς των αντίστοιχων ταμείων του ΓΕΣ (ΤΕΘΑ) και 
του ΓΕΑ (ΤΑΑ). Για ενημέρωση μέχρι και των πιο 
δύσπιστων αναγνωστών, σας παραθέτω το ιστο-

ρικό συμβάν από το οποίο προκύπτει η σημασία 
του ΤΕΣ διαχρονικά:

 Το 1926 διατελώντας το Ταμείο του Εθνικού 
Στόλου σε αυτή την κατάσταση λειτουργίας, δημι-
ουργήθηκε θέμα εξετάσεως παρά της υπό τον κ. 
Α. Ευταξία συσταθείσης παρά της Βουλής Μεγάλης 
Επιτροπής Οικονομιών, στην οποία σύμφωνα με 
την εντολή από το Υπουργείο Ναυτικών, έκρινε να 
εισηγηθούν οι απαραίτητες εκείνες μεταρρυθμί-
σεις που θα επιφέρονταν στο οικονομικό σύστημα 
του ΠΝ, με σκοπό την επίτευξη οικονομιών. Μετά 
το πέρας της συσκέψεως της υπόψη υποεπιτροπής 
και των ληφθεισών αποφάσεων για το οικονομικό 
σύστημα της χώρας, αφού καταχωρήθηκαν στο 
εκδοθέν βιβλίο «το Έργον της Επιτροπής Οικονομι-
ών», διερευνήθηκε και το ζήτημα της σκοπιμότητας 
ή μη, της διατήρησης και του Ταμείου του Εθνικού 
Στόλου, αφού στην υποεπιτροπή αυτή αποφασί-
στηκε η κατάργηση του Ταμείου της Εθνικής Άμυ-
νας (ΤΕΘΑ). Αλλά όταν η υποεπιτροπή και μέσω 
αυτής η Επιτροπή έλαβε γνώση των λεπτομερειών 
του Ταμείου αυτού, αντιλήφθηκε και πείστηκε ότι 
η κατάργησή του όχι μόνο δεν θα προσπόριζε στο 
Δημόσιο καμία άξια λόγου οικονομία, αλλά αντί-
θετα θα γινόταν πρόξενος σοβαρότατης ζημίας, 
διότι θα ανακοπτόταν το ρεύμα της προθυμίας του 
κοινού και κυρίως, του μεγαλόδωρου ομογενούς 
στοιχείου, στις χορηγίες δωρεών, καθόσον, όπως 
έχει λεχθεί, το ΤΕΣ είναι προσφιλέστερο στο κοινό 
από κάθε άλλο ίδρυμα, πολύ περισσότερο από το 
Δημόσιο Θησαυρό, ελήφθη ομόφωνα η απόφαση 
να μην επηρεαστεί το πολύτιμο αυτό ίδρυμα, αλλά 
αντίθετα να ενισχυθεί κατά το εφικτό.

Λαμβάνοντας όλα αυτά υπόψη, θεωρούμε ότι 
υπό τη σημερινή οικονομικά δυσχερή κατάσταση 
στην οποία βρίσκεται η χώρα, η ύπαρξη του ΤΕΣ 
δύναται να προσελκύσει την προσοχή των αρμοδί-
ων περισσότερο από κάθε άλλη περίσταση, όπως 
έγινε μετά τη συντριβή του 1897 όταν ίδρυσαν το 
Ταμείο αυτό και το κατέστησαν άξιο να συνδράμει 
γενναία το Κράτος στην απόκτηση Στόλου ισχυρού, 
ο οποίος με τις περήφανες νίκες του μπροστά στα 
στενά του Ελλησπόντου, έδωσε ευνοϊκότατη λύση 
στη μεγάλη Βαλκανική υπόθεση, έτσι και σήμε-
ρα πρέπει να ζωογονήσουν αυτό με κάθε τρόπο, 
ώστε μετά από καιρό να επιτελέσει κατορθώματα 
μεγαλύτερα από εκείνα τα οποία επιτέλεσε και θα 
επιτελέσει εάν απομακρυνθεί από τη σημερινή του 
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κατάσταση. Ας ληφθεί υπόψη ότι υπέρ της συνέ-
χισης της λειτουργίας του ΤΕΣ έχουν εκφρασθεί 
υπέρ αυτού οι αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες (π.χ. 
Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλε-
κτρονικής Διακυβέρνησης).

Αξίζει να σημειωθεί ότι το μεγαλύτερο ποσο-
στό της περιουσίας (κινητής και ακίνητης) του ΤΕΣ 
αποτελείται από κληροδοτήματα, ήτοι περιουσία η 
οποία έχει δημιουργηθεί με δωρεές, κληρονομίες 
ή κληροδοσίες προς εκπλήρωση σκοπών κοινής 
ωφέλειας. Το ΤΕΣ είναι το μόνο Ταμείο του ΥΠΕΘΑ 
που διαθέτει ακίνητη περιουσία και στο εξωτε-
ρικό. 

Η εκπλήρωση του «σκοπού» του ΤΕΣ, δηλαδή 
η δημιουργία και υποστήριξη Εθνικού Στόλου, δεν 
είναι μόνο κοινωφελής ανάγκη αλλά και εθνική, 
διότι εξυπηρετεί το ελληνικό έθνος, καθόσον ικα-
νοποιεί μια από τις πιο ζωτικές και ευγενέστερες 
ανάγκες της ελληνικής κοινωνίας, εκείνη της εθνι-
κής ασφάλειας.

Μέσω του ΤΕΣ έχει εκφραστεί για πλέον των 
113 ετών, η πατριωτική και κοινωνική αλληλεγγύη 
των Ελλήνων, η οποία αποτυπώνεται με την προ-
σφορά της περιουσίας των για τη δημιουργία και 
υποστήριξη του Πολεμικού Ναυτικού.

Επίσης, μέσω του ΤΕΣ το κράτος έχει τη δυ-
νατότητα να ασκεί αφενός κοινωνική πολιτική 
και αφετέρου να εξοικονομεί κρατικά έσοδα τα 
οποία μπορούν να διατεθούν για άλλες δημόσιες 
επενδύσεις, προωθώντας γενικότερα την οικο-
νομική ανάπτυξη της χώρας. Η ακίνητη περιουσία 
του ΤΕΣ αξιοποιεί και προστατεύει επαρκώς μέχρι 
σήμερα. 

Οι δωρεές προς το ΤΕΣ συνεχίζονται ακόμα και 
σήμερα, παρά τη δυσχερή οικονομική κατάσταση 
που διέρχεται η χώρα μας. Ήδη κατά το παρελ-
θόν έτος (2012) δωρητές παρεχώρησαν κινητή 
και ακίνητη περιουσία προς το ΤΕΣ, αντικειμενικής 
αξίας 300.000 € περίπου. 

Το ΤΕΣ υπάγεται απευθείας στον κ. ΥΕΘΑ μέσω 
του ΓΕΝ και αποτελεί ανεξάρτητη υπηρεσία με το 
νομικό χαρακτήρα της Αποκεντρωμένης Δημόσι-
ας Υπηρεσίας, σε αντίθεση με τα λοιπά ταμεία του 
ΥΠΕΘΑ (ΤΑΑ, ΤΕΘΑ) τα οποία είναι ΝΠΔΔ. 

Το ΤΕΣ είναι βιώσιμος φορέας για πλέον των 
113 ετών και δεν επιβαρύνει τον κρατικό προϋ-
πολογισμό. Η αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας 
του είναι προφανής και προκύπτει από τα έσοδα 

και λοιπές προσόδους που έχει ετησίως, με απο-
τέλεσμα να εκπληρώνει την αποστολή του όπως 
προβλέπεται από το νομικό του καθεστώς. 

Όπως στο παρελθόν τα ξύλινα τείχη έσωσαν 
την Αθήνα από τον Ασιάτη δυνάστη και επέτρε-
ψαν στο έθνος των Ελλήνων όχι μόνον να επιζή-
σει, αλλά και να μεγαλουργήσει, καθιερώνοντας 
το θεσμό της δημοκρατίας, δημιουργώντας έναν 
ανθρωποκεντρικό πολιτισμό πρότυπο για όλους 
τους μη βαρβαρικούς λαούς της υφηλίου έτσι 
και σήμερα ο ελληνικός στόλος έχει αναλάβει το 
πολύ δύσκολο έργο υπεράσπισης της ελληνικής 
ΑΟΖ και υφαλοκρηπίδας. Χρειάζεται όμως για να 
πετύχει το στόχο αυτό την υποστήριξη όλων των 
Ελλήνων, όπως έγινε και στο παρελθόν. Το Τα-
μείο Εθνικού Στόλου είναι ο εθνικός φορέας που 
δύναται να αναλάβει τη διαχείριση των δράσεων 
ενίσχυσης και χρηματοδότησης των προγραμμά-
των του Στόλου.

 
Βιβλιογραφία
Μπούρα Β. Δρ., Δημοσίευμα στην έκδοση «Η Ελλάδα 

αύριο», 9.3.2013
Ναυτική Επιθεώρηση, Τεύχος 550, Τόμος 162, Νοέμβρι-

ος-Δεκέμβριος 2004

Δημήτριος Πλατύκας
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Αρχές σχεδίασης κατευθυνόμενων 
βλημάτων εναντίον πλοίων

Του Ιωάννη Βάγια
Σμηναγού (ΜΗ)
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Εκτόξευση βλήματος Exocet MM38 από το ΤΠΚ «Τρουπάκης».

Ο Σμηναγός (ΜΗ) Ιωάννης Βάγιας 
αποφοίτησε από τη Σχολή Ικάρων το 
1999. Υπηρέτησε στο 2Ο ΚΕΠ (1999-
2002) ως Προϊστάμενος συνεργείων 
RADAR, Τηλεπικοινωνιών, Αξιωματι-
κός Κρυπτασφάλειας και Διοικητής 
Σμήνους Τ-Η και στην 110ΠΜ (2002-
2007) ως Προϊστάμενος Συνεργείων 
Com-Nav-ASPIS και Attack Avionics 
στην 346Μ, Επιθεωρητής Ποιοτικού 
Ελέγχου και επιτελής Τ-Η στη Διεύ-
θυνση Υποστήριξης. Είναι κάτοχος δύο 
μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών, MSc 
in Avionics Engineering and Logistics 
Management (Middlesex University, 
2006) και MSc in Guided Weapon 
Systems (Cranfield University, 2008), 
καθώς και είναι απόφοιτος της Σχο-
λής Προγραμματιστών Ηλεκτρονικών 
Υπολογιστών (Στρατός Ξηράς, 2004). 
Κατά την παραμονή του στο Εργοστά-
σιο Τ-Η Μέσων (2008-2011), προΐ-
στατο του Γραφείου Οπλικών Συστη-
μάτων της Διεύθυνσης Αεροπορικών 
Εφαρμογών. Τον Αύγουστο του 2011 
μετατέθηκε στο ΓΕΑ/Α1 και τοποθετή-
θηκε στο Τμήμα 4 ως επιτελής Ηλε-
κτρονικού Πολέμου με εξειδίκευση 
στα συστήματα αυτοπροστασίας, τον 
ηλεκτρονικό-δικτυοκεντρικό πόλεμο 
και την καταστολή αεράμυνας. Στο 
πλαίσιο αυτό, εκπροσωπεί το ΓΕΑ 
στις Συμμαχικές Ομάδες Εργασίας, 
SIGINT-EW Working Group, CESMO 
Project Team, Aircraft Survivability 
Sub-Group και Electromagnetic 
Spectrum Denial Working Group. Έχει 
διατελέσει Επιστημονικός Συνεργά-
της και ωρομίσθιος Καθηγητής του 
ΤΕΙ Λάρισας/Τμήμα Πληροφορικής 
και Τηλεπικοινωνιών (2002-2007), 
καθώς και στρατιωτικός εκπαιδευτής 
στη ΣΤΥΑ στα μαθήματα του ηλεκτρο-
νικού πολέμου και της αεροδυναμικής 
κατευθυνόμενων όπλων. Είναι μέλος 
της Βασιλικής Αεροπορικής Εταιρίας 
(Royal Aeronautical Society) και δι-
πλωματούχος αεροναυπηγός μηχα-
νικός στο Ηνωμένο Βασίλειο. Ομιλεί 
άπταιστα την αγγλική, ιταλική και 
ισπανική γλώσσα.
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1. Εισαγωγή
Στις ημέρες μας η προστασία των θαλάσσιων οδών και της Οικονομικής Αποκλειστικής Ζώνης για 
κάθε χώρα αποτελεί πρωταρχικό καθήκον, προκειμένου να διασφαλίσει οικονομικά συμφέροντα που 
απορρέουν από το υπερπόντιο εμπόριο, την αλιεία και την εκμετάλλευση υποθαλάσσιων κοιτασμά-
των υδρογονανθράκων. Αν ανατρέξουμε στα τελευταία τριάντα χρόνια της σύγχρονης ιστορίας, θα 
παρατηρήσουμε μία πληθώρα θαλάσσιων συρράξεων μικρής κλίμακας, οι οποίες προκλήθηκαν από 
την αμφισβήτηση κυριαρχίας επί θαλάσσιων ή νησιωτικών χώρων. Ο πόλεμος των νήσων Falkland 
(1982) μεταξύ του Ηνωμένου Βασιλείου (ΗΒ) και της Αργεντινής, οι πόλεμοι του μπακαλιάρου (1958, 
1972-1973, 1975-1976) μεταξύ της Ισλανδίας και του ΗΒ, ο πόλεμος κατά της πειρατείας στο Κέρας 
της Αφρικής (2005-), η ναυμαχία της Λαοδικείας (Λατάκιας) (1980), η επιχείρηση Morvarid (1980) και 
η κρίση των νήσων Ίμια (1996) είναι χαρακτηριστικά παραδείγματα.

Σε αυτού του τύπου τις συρράξεις, οι αντιμαχόμενες πλευρές έπρεπε να βασιστούν στις ναυτικές δυ-
νάμεις τόσο διαμέσω της προβολής ναυτικής ισχύος όσο και διά της χρήσης αυτής. Οι επιχειρήσεις που 
διεξήχθησαν κατά τη διάρκεια αυτών των συρράξεων κυμαίνεται από απλή αναγνώριση - διευκρίνιση 
του αντιπάλου έως και πλήρη εμπλοκή. Κατά γενική ομολογία, το κυρίαρχο όπλο τόσο για την αποτροπή 
όσο και για την καθολική επικράτηση σε τέτοιες καταστάσεις είναι ο πύραυλος εναντίον πλοίων (anti-
ship missile-ASM). Η εξέλιξή του ήταν παράλληλη με αυτή των συστημάτων RADAR αεροσκαφών, με 
μόνη διαφορά το μέγεθος, την ισχύ εκπομπής και τις ανάγκες σε ηλεκτρική τροφοδοσία.
Η τεχνολογία πυραυλικής προώθησης και αεροδυναμικής ήταν ήδη ανεπτυγμένες στις αρχές της δε-
καετίας του 1970. Αυτό όμως που έλειπε ήταν ένας αποτελεσματικός και αυτόνομος αισθητήρας προ-
κειμένου να οδηγήσει με αξιοπιστία και ακρίβεια τον πύραυλο στο στόχο του. Στις αρχές της δεκαετίας 
του 1970, η τεχνολογία του παλμικού - Doppler ραντάρ απλά απογειώθηκε και παράλληλα με την τε-
χνολογία επίπεδων κεραιών (planar array), επέτρεψαν την κατασκευή μικρών σε μέγεθος αισθητήρων 
RADAR για την προσβολή στόχων επιφανείας. Οι χώρες που πρωτοπόρησαν σε αυτή την τεχνολογία 
ήταν οι ΗΠΑ (McDonnell Douglas AGM-84 Harpoon,), η Γαλλία (Aerospatiale MM/AM/SM-38/39/40 
Exocet), το ΗΒ (British Aerospace Sea Eagle), η Σοβιετική Ένωση (Zvezda Kh-35, AS-20 Kayak), η 
Σουηδία (SAAB/Bofors RBS-15) και η Ιταλία (Otomelara Otomat). Εξαίρεση στον παραπάνω κανόνα 
βλήματος εναντίον πλοίων με αισθητήρα RADAR, αποτελεί η Νορβηγία η οποία μέσω της Kongsberg 
έχει αναπτύξει το βλήμα Penguin, το οποίο χρησιμοποιεί παθητική κεφαλή υπερύθρων.

Εικόνα 1 – Βασικότερα ΚΒ Εναντίον Πλοίων

Kh-35 RBS-15 Otomat

Exocet Sea EagleAGM-84

Τα ανωτέρω συστήματα απέδειξαν την ακρίβειά τους στην πράξη και η αυξημένη εμβέλειά τους 
ώθησε τις αμυντικές βιομηχανίες σε συνεργασία με τους χρήστες να προσθέσουν στο ρόλο τους και την 
προσβολή χερσαίων στόχων. Αυτό έγινε εφικτό με την εξέλιξη των συστημάτων ναυτιλίας (αδρανειακή 
και δορυφορική) και των συστημάτων αντιπαρεμβολικών και δορυφορικών επικοινωνιών. Με αυτό 
τον τρόπο αυξήθηκε η στρατηγική και τακτική αξία αυτών των όπλων με αποτέλεσμα οι μονάδες που 
τα φέρουν να έχουν μεγαλύτερο επιχειρησιακό αποτύπωμα.

Ποιες όμως είναι οι βασικές αρχές που υπαγορεύουν τη σχεδίαση ενός τέτοιου όπλου; Πώς μπορεί 
ένας Αξιωματικός να θέσει προδιαγραφές για την προμήθεια ενός τέτοιου οπλικού συστήματος; Βάσει 
ποιων αρχών ένας μηχανικός σχεδιάζει ένα βλήμα εναντίον πλοίων; Πώς μπορεί ένας αξιωματικός 
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αντικατασκοπίας να εξάγει συμπεράσματα για τις επιχειρησιακές επιδόσεις ενός βλήματος, βασιζόμενος 
μόνο σε μία φωτογραφία ή στη διαστασιολογία του όπλου; Το παρόν άρθρο απαντά σε όλα τα παραπά-
νω ερωτήματα με τρόπο πρακτικό, αποφεύγοντας δυσνόητες και περιττές μαθηματικές εκφράσεις.

2. Τα υποσυγκροτήματα
Προτού αναλυθούν οι σχεδιαστικές παραμέτροι ενός ΚΒ εναντίον πλοίων, πρέπει να γίνει αναφορά 

στα υποσυγκροτήματα του όπλου, στο πώς είναι χωροθετημένα και για ποιο λόγο. Σε γενικές γραμμές, 
η συντριπτική πλειοψηφία των όπλων ακολουθούν την αρχιτεκτονική του παρακάτω σχήματος.

Εικόνα 2 – Υποσυγκροτήματα ενός ΚΒ εναντίον πλοίων

τερματικός
αισθητήρας

σύστημα 
ελέγχου 

πτήσης & 
ναυτιλίας

πυροκροτητής γυροσκόπια και 
επιταχυνσιόμετρα

κινητήρας σερβομηχανισμοί 
πηδαλίων

αισθητήρας
ναυτιλίας

ηλεκτρική
τροφοδοσία

πολεμική
κεφαλή

επιφάνειες
παραγωγής

άντωσης

Ρύγχος Άτρακτος Απόληξη

Ο τερματικός αισθητήρας (RADAR, IIR, TV) βρίσκεται στο εμπρός μέρος του όπλου, προκειμένου 
να παρέχεται απρόσκοπτη θέα κατά την προσβολή του στόχου. Ακριβώς όπισθεν από τον τερματικό 
αισθητήρα βρίσκεται το υποσύστημα ναυτιλίας (INS, GPS, GLONASS) του πυραύλου, προκειμένου κατά 
τη στοχοποίηση να χρησιμοποιούνται πάρα πολύ ακριβή δεδομένα ναυτιλίας, ελαχιστοποιώντας έτσι τα 
σφάλματα θέσης. Πιο πίσω βρίσκονται τα ηλεκτρονικά κυκλώματα του αυτόματου πιλότου και του συ-
στήματος ελέγχου πτήσης, που ουσιαστικά είναι ο νους του όπλου, αφού συνδυάζει τις πληροφορίες του 
υποσυγκροτήματος ναυτιλίας, του τερματικού αισθητήρα και των αισθητήρων στάσης, προκειμένου να 
οδηγήσει κατάλληλα τους σερβομηχανισμούς των πηδαλίων. Όλα τα ανωτέρω ηλεκτρονικά και ηλεκτρικά 
κυκλώματα καθώς και τον πυροκροτητή τροφοδοτεί με ηλεκτρική ισχύ μία θερμική μπαταρία, πλεονεκτή-
ματα της οποίας είναι η γραμμική παροχή ενέργειας και η δυνατότητα μακράς αποθήκευσης.

Ακολουθεί το ωφέλιμο φορτίο του βλήματος που δεν είναι άλλο από την πολεμική κεφαλή και 
τον πυροκροτητή αυτής, για τα οποία θα γίνει μνεία στη συνέχεια της δημοσίευσης. Στη συνέχεια, και 
στο κέντρο βάρους του όπλου, βρίσκονται τα γυροσκόπια και επιταχυνσιόμετρα, τα οποία μετρούν 
τις γωνίες στάσης του βλήματος και τους ρυθμούς μεταβολής αυτών (pitch, roll, yaw). Στα σύγχρονα 
βλήματα η μονάδα ναυτιλίας και η μονάδα μέτρησης δεδομένων στάσης είναι ενοποιημένες, προκει-
μένου να εξοικονομηθεί όγκος, βάρος και ηλεκτρική ισχύς. Η κεραία του GPS, το οποίο ανανεώνει το 
σύστημα ναυτιλίας, τοποθετείται πλησίον του τερματικού αισθητήρα, προκειμένου να ελαχιστοποιηθούν 
τα σφάλματα θέσης κατά τη στοχοποίηση και εγκλωβισμό του προσβαλλόμενου πλοίου. Συνολικά τα 
δύο υποσυγκροτήματα ναυτιλίας παρέχουν πληροφορίες για 6 βαθμούς ελευθερίας κίνησης του ΚΒ 
(heave, sway, surge, pitch, roll, yaw), όπως φαίνεται παρακάτω.

Στο πίσω μέρος του ΚΒ βρίσκεται το προωθητικό υποσυγκρότημα, το οποίο μπορεί να είναι είτε ένας 
πυραυλοκινητήρας, είτε ένας αξονικός στροβιλοκινητήρας απλής (turbojet) ή διπλής ροής (turbofan), 
είτε ένας αυλοωθητήρας (ramjet), ανάλογα με το προφίλ πτήσης του βλήματος. Σε κάθε περίπτωση ο 
κινητήρας χρειάζεται καύσιμο και οξειδωτικό μέσο. Στην περίπτωση του πυραυλοκινητήρα, το προω-
θητικό υλικό περιέχει και τα δύο αυτά απαραίτητα για την καύση συστατικά. Στις υπόλοιπες περιπτώσεις 
και συνήθως έμπροσθεν του αεροκινητήρα, υπάρχει μία κυλινδρική δεξαμενή καυσίμου. Φυσικά ο 
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αεροκινητήρας για να λειτουργήσει χρειάζεται την τροφοδότησή του με αέρα μέσω μίας εισαγωγής, 
η οποία βρίσκεται πλησίον του αεροκινητήρα. Στο πίσω μέρος επίσης βρίσκονται και οι ακίνητες αε-
ροδυναμικές επιφάνειες για την παραγωγή άντωσης και οι κινητές, μέσω σερβομηχανισμών, για τον 
ελιγμό του βλήματος.

Εικόνα 3 – Βαθμοί ελευθερίας ΚΒ

Up

Down

Pitch

Roll

Left

Right

Yaw

Forward

Back

3. Η οδηγούσα παράμετρος
Η διαδικασία της σχεδίασης ενός κατευθυνόμενου βλήματος (ΚΒ) και γενικότερα ενός πυραύλου δια-
κατέχεται από την ίδια μεθοδολογία, που δεν είναι άλλη από τον εντοπισμό και τον προσδιορισμό της 
οδηγούσας παραμέτρου. Η οδηγούσα παράμετρος είναι η διάσταση του όπλου που υπαγορεύεται από 
το πρωτεύον υποσύστημα του βλήματος. Δηλαδή, του υποσυστήματος που καθορίζεται από τη φύση 
της αποστολής του όπλου. Στην περίπτωση των ΚΒ εναντίον πλοίων, οι επιχειρησιακές απαιτήσεις της 
αποστολής υπαγορεύουν τη χρήση μιας αρκετά μεγάλης (>130 kg), θραυσματογενούς και υψηλής 
εκρηκτικότητας (παραγωγή υπερπίεσης) πολεμικής κεφαλής, και ενός ενεργού αισθητήρα ραδιοκυμά-
των, λόγω της μεγάλης ενεργού διατομής RADAR μιας μονάδας επιφανείας.

3.1 Κατεύθυνση μέσω αισθητήρα RADAR
Μία πολεμική μονάδα επιφανείας είναι εξοπλισμένη με πληθώρα όπλων τόσο εναντίον των εχθρι-
κών μονάδων επιφανείας, όσο εναντίον επιτιθέμενων αεροσκαφών. Για το λόγο αυτό η εκτόξευση 
ΚΒ εναντίον πλοίων πρέπει να γίνει από μεγάλες αποστάσεις. Συνεπώς ο μοναδικός αισθητήρας ο 
οποίος μπορεί να εντοπίσει με σχετικά μεγάλη ακρίβεια μονάδες επιφανείας σε μεγάλες αποστάσεις 
είναι το RADAR. Η λύση αυτή έχει και τα μειονεκτήματά της. Το RADAR μπορεί να παρεμβληθεί και να 
παραπλανηθεί με ηλεκτρομηχανικά μέσα (ηλεκτρονικές παρεμβολές και αερόφυλλα) και δε διαθέτει τη 
διακριτική ικανότητα και γωνιακή ακρίβεια ενός ηλεκτροπτικού μέσου. Για το λόγο αυτό, τα ΚΒ εναντίον 
πλοίων του 21ου αιώνα διαθέτουν δύο αισθητήρες: έναν ηλεκτρομαγνητικό αισθητήρα για αρχικό 
εντοπισμό και ένα ηλεκτροπτικό για τερματική καθοδήγηση.

Συνεπώς, η οδηγούσα παράμετρος για τα ΚΒ εναντίον πλοίων είναι η διάμετρος του όπλου που 
με τη σειρά της καθορίζεται από τη διάμετρο της κεραίας RADAR του αισθητήρα καθοδήγησης του 
βλήματος. Λόγω μεγέθους, οι ερευνητές RADAR λειτουργούν στη ζώνη συχνοτήτων X (8500-10680 
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MHz), προκειμένου να χρησιμοποιούν όσο το δυνατόν μικρότερες κεραίες, καθώς πάνω από την εν 
λόγω μπάντα η ατμοσφαιρική εξασθένιση αυξάνεται ραγδαία.

Η διάμετρος ή η μεγαλύτερη διάσταση d της κεραίας του RADAR του ΚΒ δίδεται από τον τύπο

[1]

όπου θ3dB είναι το εύρος του κύριου λοβού του RADAR του ΚΒ.
Το εύρος του λοβού θ3dB μπορεί να υπολογιστεί από τη γεωμετρία προσβολής της μονάδας επιφα-

νείας, όπου το τόξο του εύρους λοβού ακτίνας R, ίσης με τη μέγιστη εμβέλεια του RADAR του ΚΒ στο 
ύψος πτήσης, ισούται κατά προσέγγιση με το μήκος l του υπό προσβολή πλοίου, ήτοι

[2]

Το ύψος πτήσης ενός βλήματος κυμαίνεται σε μερικά μέτρα από το επίπεδο της θάλασσας, προκει-
μένου να αποφευχθούν τα αντιπυραυλικά συστήματα της μονάδας επιφανείας, όπως το αμερικανικό 
Phalanx, το ολλανδικό Goalkeeper, το ρωσικό AK-630, το ιταλικό Dardo, το ισπανικό Meroka και το 
γερμανικό Sea Zenith.

Εικόνα 4 – Αντιπυραυλικά συστήματα

Phalanx Goalkeeper AK-630 Dardo Meroka Sea Zenith

Δεδομένου ότι σχεδόν όλα τα ΚΒ εναντίον πλοίων πετούν σε πάρα πολύ μικρό ύψος (<3 m), το 
RADAR του βλήματος δύναται να ανιχνεύσει στόχους επιφανείας εντός του ορίζοντα RADAR, ο οποίος 
υπολογίζεται από τον τύπο 

[3] 

Η ανωτέρω μέγιστη εμβέλεια R του RADAR θα χρησιμοποιηθεί αργότερα για τον υπολογισμό της 
μέγιστης ισχύος εξόδου του πομπού του.

3.2 Κατεύθυνση μέσω ηλεκτροπτικού αισθητήρα 
Είναι γεγονός ότι τα τελευταία 20 χρόνια έχει εξελιχθεί ραγδαία η τεχνολογία των ηλεκτροπτικών αι-
σθητήρων απεικόνισης τόσο στο υπέρυθρο, όσο και στο οπτικό και υπεριώδες φάσμα. Χαρακτηριστικό 
παράδειγμα είναι τα ΚΒ NSM της Kongsberg (Νορβηγία), ASM-2 της Mitsubishi (Ιαπωνία), C-704 της 
CAIC (Κίνα) και FASGW της MBDA (ΗΒ-Γαλλία-Ιταλία-Γερμανία).
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Εικόνα 5 – Σημαντικότερα ΚΒ εναντίον πλοίων με αισθητήρα EO/IR

NSM ASM-2 C-704 FASGW

Για να υπολογίσουμε την διάμετρο του πυραύλου βάσει του ηλεκτροπτικού αισθητήρα, πρέπει να 
εξετάσουμε τα παρακάτω:

α.  Την εστιακή απόσταση του φακού
β.  Το μέγεθος του στόχου
γ.  Τη θερμική ή υπέρυθρη υπογραφή του στόχου
δ.  Τον καθορισμό της απόστασης εντοπισμού, αναγνώρισης και ταυτοποίησης του στόχου
Το μέγεθος d (διάμετρος) του αισθητήρα καθορίζεται από τον παρακάτω τύπο
 

[4]

όπου h το ύψος του στόχου, w το πλάτος του στόχου, N ο αριθμός των κύκλων βάσει του κριτηρίου του 
Johnson, R η απόσταση από το στόχο και f η εστιακή απόσταση. Η τελευταία, ανάλογα και με το μέγεθος 
του αισθητήρα, κυμαίνεται έως 20 το πολύ εκατοστά. Ανάλογα με το ύψος πτήσης του πυραύλου, η 
απόσταση R μπορεί να υπολογιστεί από την απόσταση του οπτικού ορίζοντα, δηλαδή

[5]

όπου h είναι το ύψος πτήσης του πυραύλου. Η διάμετρος του σώματος του πυραύλου είναι περίπου 2 
φορές μεγαλύτερη από τη διάμετρο του αισθητήρα, ήτοι 

[6]

4. Δευτερεύουσες ή εξαρτημένες παράμετροι
Αφού καθορίστηκε η διάμετρος του όπλου, το επόμενο βήμα είναι ο καθορισμός του μήκους και βάρους 
του. Από στατιστικής πλευράς, το μήκος των ΚΒ εναντίον πλοίων εξαρτάται από τη διάμετρο, αλλά 
και τον τύπο της προώθησης. Έτσι για πυραυλοκινούμενα βλήματα ο λόγος μήκους προς διάμετρο 
L(m)/d(m)
είναι περίπου 11.2, ενώ για αεριοπροωθούμενα όπλα ο λόγος αυτός αυξάνεται στο 11.9. Γνωρίζοντας 
τη διάμετρο και το μήκος του όπλου, είναι δυνατό να εξαχθεί εμπειρικά και το βάρος εκτόξευσης χρη-
σιμοποιώντας τη σχέση mO = 0.04×L(m)×d(m)2 [7], όπου mOτο βάρος εκτόξευσης του βλήματος.

Γνωρίζοντας τη μάζα του όπλου, το μήκος του και τη διάμετρο, μπορεί να υπολογιστεί η πυκνότητά 
του από τον τύπο 

[8]

και να επιβεβαιωθεί το ορθό της περίπτωσης, εάν συγκριθεί η υπολογισθείσα πυκνότητα με τις πυ-
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κνότητες μέσου όρου 1454 kg/m3 για πυραυλοκίνητα και 1120 kg/m3 για αεριοπροωθούμενα ΚΒ 
αντίστοιχα.

Η μάζα του ΚΒ αναλύεται στη μάζα του εξοπλισμού και της δομής του όπλου mE+S και τη μάζα του 
προωθητικού mP. Το άθροισμα των δύο αυτών μαζών ισοδυναμεί με τη συνολική μάζα του ΚΒ mO. 
Δηλαδή mO + mE+S+ mP [9].

Μία ακόμη χρήσιμη εμπειρική σχέση που συνδέει τη συνολική μάζα του ΚΒ mO με τη μάζα του 
εξοπλισμού και της δομής του όπλου mE+S είναι 

[10]

όπου gmax η μέγιστη πλευρική επιτάχυνση που μπορεί να επιτύχει το ΚΒ κατά τη ναυτιλία προς το στόχο, 
την προσβολή του ελισσόμενου ή μη σκάφους επιφανείας και την τυχόν εκτέλεση ελιγμών αποφυγής 
των αντιπυραυλικών συστημάτων του πλοίου. Η παραπάνω σχέση αναλύεται

[11]

Στην περίπτωση αντιμετώπισης ενός ελισσόμενου σκάφους, η μέγιστη πλευρική επιτάχυνση του 
πυραύλου ισούται με gmax = k × gS [12], όπου gS η μέγιστη πλευρική επιτάχυνση του στόχου επιφα-
νείας. Η τελευταία υπολογίζεται ως 

[13]

όπου US η μέγιστη ταχύτητα της μονάδας επιφανείας και RS η ακτίνα στροφής αυτής υπό τη δεδομένη 
ταχύτητα.

5. Πολεμική κεφαλή
Ο αποτελεσματικότερος τρόπος για την εξουδετέρωση από απόσταση ενός ναυτικού στόχου μεγέθους 
κορβέτας και άνω είναι φυσικά η χρήση ύφαλων όπλων και συγκεκριμένα της τορπίλης. Το υπόψη 
όπλο έχει τη δυνατότητα να φέρει μία πολύ μεγάλης ισχύος και μάζας πολεμική κεφαλή (>250 kg) σε 
μικρές όμως αποστάσεις, θέτοντας έτσι την εξαπολύουσα ναυτική μονάδα σε κίνδυνο. Η τορπίλη παρά 
την τεράστια καταστρεπτική της ισχύ, υποφέρει από μικρή ακτίνα δράσης, μικρή ταχύτητα και εξαρτάται 
από το σύστημα μάχης της εξαπολύσασας μονάδας για την καθοδήγησή της. Είναι σίγουρο δε, ότι εάν 
μία ναυτική μονάδα κτυπηθεί από μία και μόνο τορπίλη, τότε είτε θα βυθιστεί, είτε θα τεθεί μόνιμα εκτός 
ενεργείας. Από την άλλη πλευρά, ένα ΚΒ εναντίον πλοίων έχει τη δυνατότητα να μεταφέρει μακριά από 
το εξαπολύον πλοίο και με τρόπο αυτόνομο, μία μέτριας ισχύος και μάζας πολεμική κεφαλή, η οποία 
δεν έχει μεν την ικανότητα να βυθίσει τη μονάδα επιφανείας, αλλά μπορεί να καταστείλει τη μαχητική 
της ικανότητα για ένα εύλογο χρονικό διάστημα. Τα βλήματα εναντίον πλοίων εξαιτίας του τερματικού 
τους αισθητήρα, έχουν τη δυνατότητα να προσβάλουν μία μονάδα επιφανείας σε συγκεκριμένα σημεία, 
προκαλώντας όσο το δυνατόν μεγαλύτερη ζημιά και θέτοντας εκτός ενεργείας νευραλγικά συστήματα 
του πλοίου.

Συνεπώς, οι θραυσματογενείς πολεμικές κεφαλές εκρηκτικής εκτόνωσης με εμπρηστικά υλικά είναι 
οι πλέον κατάλληλες για την αποστολή της εξουδετέρωσης μιας πολεμικής μονάδας επιφανείας. Η 
παραγωγή υπερπίεσης υπερνικά τα μεταλλικά διαμερίσματα του πλοίου, τα θραύσματα καταστρέφουν 
καλωδιώσεις, σωληνώσεις, και γενικά υλισμικό, ενώ τα πυροφορικά υλικά μέσω της παραγωγής 
πυρκαγιάς, μεγιστοποιούν το καταστροφικό έργο, αποτρέπουν το προσωπικό του πλοίου να προβεί σε 
επισκευές, και αποδυναμώνουν τη δομική ακεραιότητα του σκάφους διά της θερμικής φόρτισης.
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Το μέγεθος των θραυσμάτων πρέπει να είναι μεταξύ 150 και 250 gr, τα οποία μπορούν να αναπτύ-
ξουν ταχύτητες της τάξης των 1600 m/sec και να υπερνικήσουν χαλύβδινα διαμερίσματα πάχους 30 
mm. Προκειμένου να υπερνικηθεί ένα διαμέρισμα πλοίου, είναι αρκετή η παραγωγή 3 atm υπερπίεσης, 
η οποία μπορεί να παραχθεί από 10 kg γόμωσης, όπως για παράδειγμα το RDX. Εάν στη συγκεκριμένη 
εκρηκτική ύλη προσμιχθεί και αλουμίνιο σε ποσοστό 30%, δημιουργείται μία αρκετά αποτελεσματική 
εκρηκτική γόμωση με εμπρηστικά αποτελέσματα. Η πρόσμιξη του αλουμινίου αυξάνει την υπερπίεση 
κατά την εκτόνωση κατά 100%. Ο πίνακας παρακάτω παραθέτει τα εκρηκτικά χαρακτηριστικά του 
RDX.

Πίνακας 1 – Εκρηκτικά χαρακτηριστικά RDX

Πυκνότητα φόρτισης Ρυθμός εκτόνωσης Εκλυόμενη θερμότητα Σταθερά Gurney

1700 kg/m3 (1.7) 8400 m/s 5141 kJ/kg 2500 m/s

Ένα άλλο εκρηκτικό, το οποίο επινοήθηκε ειδικά για εφαρμογές εναντίον στόχων επιφανείας είναι 
το destex, το οποίο περιγράφεται στην προδιαγραφή MIL-E-82723 (1985), και αποτελείται από: 74,5% 
τρινιτροτολουόλη, 19% αλουμίνιο, 4,5% Comp D-2, 0,1% Λεκιθίνη και 1,9% ακετυλένιο.

Αναφορικά με τη μάζα της πολεμικής κεφαλής, από στατιστική θεώρηση, καταλαμβάνει κατά προ-
σέγγιση το 36% της συνολικής μάζας του όπλου σε περίπτωση πυραυλοκίνησης και 27.8% σε περί-
πτωση αεριοπρόωσης. Η πολεμική κεφαλή αποτελείται από 2 συστατικά: τη γόμωση και το περίβλημα 
αυτής. Το δεύτερο είναι υπεύθυνο για τη συγκράτηση της υπερπίεσης από την έκρηξη της γόμωσης και 
τη βίαιη εκτόνωση των αερίων και θραυσμάτων, όταν η υπερπίεση υπερβεί τη μηχανική αντοχή του 
περιβλήματος. Προκειμένου να υπολογιστεί κατά προσέγγιση ο λόγος της μάζας της γόμωσης προς τη 
μάζα του περιβλήματος χρησιμοποιείται η σχέση 

[14]

όπου VΟ η αρχική ταχύτητα των θραυσμάτων και G η σταθερά του Gurney.
Η προσβολή ενός πλοίου από ένα ΚΒ, η επίδραση της υπερπίεσης, των εμπρηστικών επιπτώσεων 

των προσμίξεων αλουμινίου από την εκτόνωση της πολεμικής κεφαλής, και της διασποράς των θραυ-
σμάτων φαίνεται σχηματικά στις παρακάτω εικόνες.

Εικόνα 6 – Προσβολή πλοίου από ΚΒ

Διάτρηση διαμερισμάτων Διάδοση εκτόνωσης
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Διασπορά θραυσμάτων

Εικόνα 7 – Σχέση μάζας πολεμικής κεφαλής και μήκους ΚΒ

Η μάζα της πολεμικής κεφαλής μπορεί να συσχετιστεί με το μήκος του KB, λόγω της απευθείας 
σχέσης του τελευταίου με την εμβέλεια του όπλου. Είναι προφανές ότι όποια αύξηση στην εμβέλεια 
ενός βλήματος εμπεριέχει διαζευκτικά την αύξηση του μήκους, την αύξηση του βάρους εκτόξευσης 
λόγω της προσθήκης επιπλέον προωθητικού ή/και την αύξηση του πτερυγικού εκπετάσματος. Από το 
παραπάνω γράφημα προκύπτει η σχέση μεταξύ μάζας πολεμικής κεφαλής WH και μήκους όπλου l 
WH (kg) = 15.037 × l(m) + l (m) + 110.23 [15].

Συνεπώς, μία μέση πολεμική κεφαλή RDX/wax, μάζας 173 Kg, διαμέτρου 0.37 cm, με πάχος θήκης 
κεφαλής 8mm, κατασκευασμένης από βολφράμιο (W), ενός ΚΒ που προσβάλλει με ταχύτητα M 0.9 
μία ναυτική μονάδα κινούμενη με 20 κόμβους ταχύτητα, προκαλεί υπερπίεση 100 kPα στα 12.5 m 
ακτίνα από το σημείο εκτόνωσης, η οποία είναι καταστρεπτική για το διαμέρισμα ή τα διαμερίσματα στα 
οποία γίνεται η εκτόνωση. Τα δε παραγόμενα θραύσματα έχουν καταστροφική ακτίνα δράσης 20 m 
για το προσβαλλόμενο διαμέρισμα και τον εκεί εξοπλισμό, καλωδιώσεις, προσωπικό κ.λπ. Η δραστική 
ακτίνα για την ολοκληρωτική εξουδετέρωση του προσωπικού κυμαίνεται στα 12.5 m, και κλιμακώ-
νεται προκαλώντας ανάλογα τραύματα. Τα 8750 περίπου παραγόμενα θραύσματα προσβάλλουν τα 
διαμερίσματα του πλοίου με ταχύτητα 2242 m/sec.

Η υπερπίεση δεν περιορίζεται μόνο στο προσβαλλόμενο διαμέρισμα, αλλά διαδίδεται και σε πα-
ράπλευρα διαμερίσματα, μεταφέροντας την καταστροφική της ισχύ μαζί με εμπρηστικές επενέργειες, 
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εάν η πολεμική κεφαλή του όπλου περιέχει αλουμίνιο. Η προσθήκη του τελευταίου μπορεί να μειώνει 
ελάχιστα την υπερπίεση, αλλά διπλασιάζει την εκλυόμενη θερμότητα αυξάνοντας τη θερμοκρασία της 
έκρηξης, καθώς και επιμηκύνει την διάρκεια του παλμού της υπερπίεσης. Για να καταρρεύσει ένα τυπικό 
διαμέρισμα με τοιχώματα πάχους 30 mm και όγκου 100 m3 απαιτούνται περίπου 10 kg εκρηκτικής 
ύλης έγκλειστα σε μεταλλική θήκη πάχους 10% της διαμέτρου της κεφαλής. Με το τρόπο αυτό παρά-
γονται οι απαιτούμενες περίπου 3 atm (~304 KPα).

Εικόνα 8 – Δραστικό βεληνεκές θραυσμάτων πολεμικής κεφαλής ΚΒ εναντίον πλοίων

Εικόνα 9 – Παραγόμενη υπερπίεση πολεμικής κεφαλής ΚΒ ως προς την ακτινική απόσταση
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Εικόνα 10 – Φονικότητα πολεμικής κεφαλής ΚΒ εναντίον διαμερίσματος πλοίου

Εικόνα 11 – Ζώνες φονικότητας προσωπικού πολεμικής κεφαλής ΚΒ εναντίον πλοίου

6. Αεροδυναμική διαμόρφωση
Λαμβάνοντας υπόψη ότι η συντριπτική πλειονότητα των ΚΒ είναι κυλινδρικά, σχεδόν κυλινδρικά ή 
πολυγωνικά, είναι δυνατόν να σχεδιαστεί η άτρακτος του όπλου, αφού έχουν προσδιοριστεί τόσο η 
διάμετρος, όσο και το μήκος. Συνεπώς απομένει η σχεδίαση του ρύγχους, των αεροδυναμικών επιφα-
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νειών παραγωγής άντωσης και ελέγχου του βλήματος. Οι βασικές αρχές πάνω στις οποίες βασίζεται 
η σχεδίαση των ανωτέρω δομικών μερών του όπλου είναι η ελαχιστοποίηση της οπισθέλκουσας, η 
μεγιστοποίηση της παραγόμενης άντωσης, η βέλτιστη απόκριση των αεροδυναμικών επιφανειών ελέγ-
χου και η εν γένει μεγιστοποίηση της εμβέλειας. Η αεροδυναμική δομή του ΚΒ πρέπει να είναι ελαφριά 
τόσο, ώστε να αντέξει τα θερμικά και μηχανικά φορτία που αναπτύσσονται κατά την πτήση. Προκει-
μένου λοιπόν να σχεδιαστεί ένα αεροδυναμικά εύρωστο ΚΒ, λαμβάνοντας υπόψη όλες τις ανωτέρω 
παραμέτρους, είναι αναγκαία η χρήση πακέτων λογισμικού σχεδίασης Η/Υ (Computer Aided Design), 
καθώς και λογισμικού υπολογιστικής ρευστομηχανικής (Computational Fluid Dynamics).

Στο σώμα του ΚΒ αναπτύσσονται ακόμη σημαντικά θερμικά φορτία, ιδίως όταν το ΚΒ ίπταται υπε-
ρηχητικά. Τα σημεία του ΚΒ όπου παρατηρούνται αυξημένες τιμές θερμοκρασίας είναι το ρύγχος, τα 
χείλη προσβολής των αεροδυναμικών επιφανειών παραγωγής άντωσης και ελέγχου, καθώς και οι 
αρμοί των διαμερισμάτων του όπλου. Τα σημεία αυτά υπόκεινται, εκτός από τη θερμική φόρτιση, και 
σε υψηλή στατική πίεση, με αποτέλεσμα να υπάρχει κίνδυνος στρέβλωσης, εάν η δομή του βλήματος 
δεν είναι αρκετά δυνατή.

Εικόνα 12 – Σχεδίαση ΚΒ με τη βοήθεια λογισμικού υπολογιστικής ρευστομηχανικής

Ανάλυση πεπερασμένων στοιχείων Κατανομή ταχύτητας ρευστού Κατανομή θερμοκρασίας

Κατανομές στατικής πίεσης

Κατανομή στατικής πίεσης Αεροδυναμική άφεση

Η αεροδυναμική παράμετρος που επηρεάζει σημαντικά την αεροδυναμική συμπεριφορά του βλή-
ματος δεν είναι άλλη από την οπισθέλκουσα, η οποία υπολογίζεται από το άθροισμα της οπισθέλκουσας 
του ρύγχους, της ατράκτου, της απόληξης και των πτερύγων. Κατά προσέγγιση η σχέση που συνδέει 
την οπισθέλκουσα με τη διάμετρο του ΚΒ κατά την πλεύση είναι 
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[16]

όπου cD ο συντελεστής οπισθέλκουσας του ΚΒ, q η δραστική δυναμική πίεση και d η διάμετρος του 
όπλου. Από τον παραπάνω τύπο εξάγεται η κανονικοποιημένη γραφική παράσταση 

[17]

όπως φαίνεται παρακάτω.

Εικόνα 13 – Κανονικοποιημένη γραφική παράσταση οπισθέλκουσας 
ως προς τη διάμετρο του ΚΒ

Για να κατανοηθεί η σημασία της ελαχιστοποίησης της οπισθέλκουσας μέσω βελτιστοποίησης του 
σχήματος της ατράκτου και των πτερύγων παρατίθεται μία κατανομή των συνιστωσών της οπισθέλ-
κουσας ανάλογα με την προέλευσή της.

Εικόνα 14 – Συνιστώσες της οπισθέλκουσας ΚΒ κατά τη διηχητική/υπερηχητική πτήση
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Ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό γνώρισμα ενός ΚΒ εναντίον πλοίων είναι το ρύγχος του, το οποίο 
σχηματοποιείται ανάλογα με τον τύπο του τερματικού αισθητήρα που φιλοξενεί, την ταχύτητα του 
βλήματος και την ελαχιστοποίηση της οπισθέλκουσας. Οι επιλογές τερματικών αισθητήρων που είναι 
διαθέσιμες σε ένα όπλο κατά στόχων επιφανείας είναι είτε RADAR, είτε ηλεκτροπτική, είτε υπέρυθρη 
συσκευή απεικόνισης. Αναφορικά με τους αισθητήρες RADAR, κατά την τοποθέτησή τους εντός ενός 
κωνικού τύπου θόλου, η ακμή του σκεδάζει την εκπεμπόμενη και λαμβανόμενη ηλεκτρομαγνητική 
ακτινοβολία. Ομοίως, οι κωνικοί θόλοι δεν εξυπηρετούν ούτε τους ηλεκτροπτικούς και υπέρυθρους 
αισθητήρες, καθώς η ύπαρξη της ακμής παραμορφώνει το οπτικό είδωλο. Η μοναδική διαφορά μεταξύ 
των δύο περιπτώσεων είναι το γεγονός ότι στην περίπτωση των ηλεκτρομαγνητικών αισθητήρων, η 
παραμόρφωση σήματος διορθώνεται εύκολα στη λήψη από τον επεξεργαστή σήματος, καθώς είναι 
γνωστή η γεωμετρία του κώνου και η διάδοση του κύματος στο χώρο. Συνεπώς, το πιο αποδοτικό 
ρύγχος για ένα ΚΒ εναντίον πλοίων αναφορικά με τη χρήση του αισθητήρα του είναι το ημισφαιρικό και 
το ελαφρά ελλειπτικό. Δε συμβαίνει το ίδιο όμως και στους οπτικούς αισθητήρες, καθώς η ηλεκτρονική 
διόρθωση οπτικού σήματος είναι χρονοβόρα και απαιτεί μεγάλο εύρος ζώνης.

Όπως αναφέρθηκε και προηγουμένως, η οπισθέλκουσα παίζει το σημαντικότερο ρόλο της στη σχεδί-
αση του ρύγχους του όπλου, καθώς η μείωσή της συνεπάγεται αύξηση της εμβέλειας. Τα πιο αεροδυνα-
μικά αποδοτικά ρύγχη στις υποηχητικές ταχύτητες είναι τα ημισφαιρικά. Στις διηχητικές και υπερηχητικές 
ταχύτητες τα κωνικά ρύγχη παρουσιάζουν αισθητά μικρότερη οπισθέλκουσα λόγω της καθυστέρησης 
εμφάνισης υπερηχητικής ροής και της διαφορετικής φύσης των κυμάτων κρούσης, τα οποία από κάθετα 
στο ίχνος διηχητικής πτήσης, γίνονται κοίλα κατά την υπερηχητική πλεύση. Έτσι, το βέλτιστο αεροδυναμικά 
ρύγχος είναι ο κώνος, ο οποίος όμως χωροταξικά δεν προσφέρει μεγάλη ικανότητα κίνησης στον τερμα-
τικό αισθητήρα, εάν συγκριθεί με το εφαπτόμενο τοξοειδές ρύγχος. Πολλές φορές ένα ΚΒ απαιτείται να 
έχει δύο ειδών αισθητήρες, έναν ηλεκτρομαγνητικό και ένα ηλεκτροπτικό, με αποτέλεσμα το ρύγχος του 
ΚΒ είτε να έχει δύο ξεχωριστούς θόλους, όπως το κορεάτικο ΚΒ Hsiung-Feng 2, είτε το κάτω μέρος του 
εφαπτόμενου τοξοειδούς ρύγχους να είναι επίπεδο. Μία άλλη, πιο σύνθετη λύση και χωροταξικά αποδο-
τική, αλλά με μεγάλο βαθμό πολυπλοκότητας, είναι η αξονική ενσωμάτωση του ηλεκτροπτικού αισθητήρα 
εντός του RADAR, όπως για παράδειγμα γίνεται στο ΚΒ Brimstone που φαίνεται στην παρακάτω εικόνα.

Εικόνα 15 –ΚΒ Brimstone (MBDA)

Αισθητήρας 
RADAR

Αισθητήρας ημιενεργού 
LASER

Σε περιπτώσεις όπου είναι επιθυμητό να κρατηθεί σε πολύ χαμηλά επίπεδα η οπισθέλκουσα κατά 
την υπερηχητική πτήση, επιλέγεται λόγος μήκος ρύγχους προς διάμετρο 5, δηλαδή 

[18]

Σε περιπτώσεις υποηχητικών βλημάτων με μεγάλη πυκνότητα μάζας, όπου απαιτείται η μεγιστο-
ποίηση του ωφέλιμου βάρους του όπλου, επιλέγεται 

[19]
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Δηλαδή το ρύγχος του όπλου είναι ημισφαιρικό. Τέλος, κατά τις περιπτώσεις όπου πρέπει να 
υπάρξει συμβιβασμός ανάμεσα από τη μείωση της οπισθέλκουσας και τη μεγιστοποίηση του ωφέλιμου 
όγκου του ρύγχους, επιλέγεται 

[20]

δηλαδή το ρύγχος είναι εφαπτόμενο τοξοειδές. Οι παραπάνω περιπτώσεις φαίνονται στην παρακάτω 
εικόνα. Σε πολλές περιπτώσεις όπου πρέπει να συνδυαστεί η χαμηλή οπισθέλκουσα με την βελτιστο-
ποίηση της ωφέλιμης χωροταξίας, επιλέγονται εφαπτόμενα τοξοειδή ρύγχη με 5 > lN

 /d > 2 [21], στα 
οποία η μυτερή άκρη έχει αντικατασταθεί από μία ημικυκλική.

Εικόνα 16 – Λεπτότητα ρύγχους ΚΒ

Ημισφαιρικό, ελλειψοειδές, 
εφαπτόμενο τοξοειδές μέσης 
οπισθέλκουσας (5 > lN

 /d > 2) και 
εφαπτόμενο τοξοειδές χαμηλής 
οπισθέλκουσας (lN

 /d > 5)

Εφαπτόμενο τοξοειδές
χαμηλής οπισθέλκουσας
(lN

 /d > 5) με παράθυρο
στο κάτω μέρος

Πολυεδρικό κωνικό Εφαπτόμενο τοξοειδές
χαμηλής οπισθέλκουσας
με άμβλυνση (lN

 /d > 5)
(κόκκινο)

Προκειμένου να υπολογιστεί το μέγεθος των πτερύγων του βλήματος, πρέπει να διευκρινιστούν το 
εκπέτασμα, η χορδή και η γωνία οπισθόκλισης Λ, όπως φαίνεται και στο παρακάτω σχήμα. Επιγραμμα-
τικά αναφέρεται ότι οπισθόκλιση στις πτέρυγες ενός ΚΒ μπορεί να επιφέρει μείωση στην οπισθέλκουσα 
έως και 75%.

Εικόνα 17 – Μείωση οπισθέλκουσας πτέρυγας ΚΒ λόγω οπισθόκλισης
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Εικόνα 18 – Χαρακτηριστικά πτέρυγας ΚΒ

Γωνία οπισθόκλισης Λ

Πτερυγική επιφάνεια S

Εκπέτασμα b

Μ
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Η πτερυγική επιφάνεια ορίζεται ως η συνολική επιφάνεια των πτερύγων και της παρεμβαλλόμενης 
σε αυτές ατράκτου και υπολογίζεται γεωμετρικά ανάλογα με το σχήμα της πτέρυγας (ευθεία, οπισθο-
κλινής, δέλτα, τραπεζοειδής). Το εκπέτασμα b των πτερύγων παραγωγής άντωσης και αεροδυναμικού 
ελέγχου μπορεί να υπολογιστεί στατιστικά ως προς το μήκος l του πυραύλου από τον τύπο 

[22]

Εικόνα 19 – Εμπειρική σχέση εκπετάσματος και μήκους ΚΒ

Η μοναδική παράμετρος που απέμεινε να προσδιοριστεί είναι η χορδή της πτέρυγας του ΚΒ. Για 
τον υπολογισμό της πρέπει να προσδιοριστεί πρώτα ο τύπος της πτέρυγας. Στα ΚΒ εναντίον πλοίων 
συναντώνται τρία είδη πτερύγων: ευθεία, τριγωνική και τραπεζοειδής.
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Εικόνα 20 – Είδη πτερύγων ΚΒ

Ευθεία πτέρυγα Δελτοειδής Πτέρυγα Τραπεζοειδής πτέρυγα

Η επιλογή του σχήματος της πτέρυγας εξαρτάται από μία σειρά τεχνικών και επιχειρησιακών 
παραμέτρων που φαίνονται στον παρακάτω πίνακα, όπου φαίνεται ξεκάθαρα ότι οι πιο δυναμικά 
αποδοτικές πτέρυγες είναι οι δελτοειδείς, με αμέσως επόμενες τις τραπεζοειδείς, οι οποίες προτι-
μώνται σε ταχέως ελισσόμενα ΚΒ και όπου υπάρχουν περιορισμοί αποθήκευσης του όπλου εντός 
κανίστρου.

 
 Πίνακας 2 – Αξιολόγηση πτερύγων ΚΒ εναντίον πλοίων

Παράμετροι
Είδος πτέρυγας

Δελτοειδής Τραπεζοειδής Ευθεία 

Υπερηχητική οπισθέλκουσα 3 2 1

Ενεργός διατομή RADAR 3 2.75 1

Χωροταξικοί περιορισμοί κανίστρου 1 2 3

Ευστάθεια & έλεγχος 1 2.75 1

Αεροδυναμική ευστάθεια 3 1 1

Μετατόπιση κέντρου πιέσεων 1 1 2

Ροπή στρέψης & αεροδυναμική τριβή 3 1.75 1

Σύνολο 15 13.25 10

Συνεπώς, από τη γεωμετρία της επιλεγείσας πτέρυγας εξάγεται και η χορδή. Για τη δελτοειδή πτέ-
ρυγα η χορδή υπολογίζεται από τον τύπο 

[23]

και για την ευθεία πτέρυγα από τον τύπο 

[24]
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όπου c(m) η χορδή της δελτοειδούς και ευθείας πτέρυγας,

[25]

o λόγος διατάμματος, d(m) η διάμετρος της ατράκτου και b(m) το εκπέτασμα της πτέρυγας του βλή-
ματος.

Αναφορικά με τον υπολογισμό του λόγου διατάμματος, αυτός υπολογίζεται εμπειρικά ως συνάρ-
τηση του μήκους του όπλου l(m) από τη σχέση AR = 5.0037 × l(m) -0.693 [26] όπως φαίνεται και στο 
παρακάτω σχήμα.

Στην τραπεζοειδή πτέρυγα τα πράγματα περιπλέκονται, διότι για τον υπολογισμό του εμβαδού της 
πρέπει να ληφθεί υπόψη τόσο η χορδή στο cR (m) η χορδή στη ρίζα της τραπεζοειδούς πτέρυγας, όσο 
και η χορδή cWT (m) η χορδή στο ακροπτερύγιο της τραπεζοειδούς πτέρυγας. Ο λόγος διατάμματος 
υπολογίζεται από τον τύπο 

[27]

Η σχέση που συνδέει τις δύο χορδές προσδιορίζεται και αυτή εμπειρικά, όπως και προηγουμένως. 
Δηλαδή, cWT = 0.0725 × cR + 0.2139 [28], σύμφωνα με παρεμβολή, όπως φαίνεται στο παρακάτω 
σχήμα.

Εικόνα 21 – Εμπειρική σχέση λόγου διατάμματος και μήκους ΚΒ



Τεύχος 584-Τομος 173 | Ναυτική Επιθεώρηση  95

Εικόνα 22 – Εμπειρική σχέση χορδής ρίζας και ακροπτερυγίου πτέρυγας ΚΒ

Με τον τρόπο αυτό, από τους τελευταίους δύο τύπους προκύπτει ότι: 

[29]

και

[30]

Με τον ίδιο τρόπο θα σχεδιαστούν και οι επιφάνειες ελέγχου, οι οποίες μπορεί να βρίσκονται είτε 
στην ουρά του βλήματος (tail controls) είτε στη μύτη (canard controls). Αρχικά θα υπολογιστεί το εκ-
πέτασμα των επιφανειών ελέγχου ως συνάρτηση του μήκους του πυραύλου. Ήτοι, 

 bCS (m) = –0.1564 × l(m)2 + 1.427 × l(m) – 2.4091  [31].

Εικόνα 23 – Εμπειρική σχέση εκπετάσματος επιφάνειας ελέγχου και μήκους ΚΒ
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Στη συνέχεια υπολογίζεται ο λόγος διατάμματος της επιφάνειας ελέγχου ως προς το μήκος του 
όπλου από τον τύπο 

[32]

Εικόνα 24 – Εμπειρική σχέση λόγου διατάμματος επιφάνειας ελέγχου και μήκους ΚΒ

Η γεωμετρία των επιφανειών ελέγχου ακολουθεί την ίδια φιλοσοφία με τις πτέρυγες του ΚΒ. Στις 
περισσότερες των περιπτώσεων χρησιμοποιούνται επιφάνειες τραπεζοειδούς σχήματος λόγω της 
καλής συμπεριφοράς τους σε ευρύ φάσμα ταχυτήτων, εννοώντας τον υψηλό λόγο άντωσης ή ροπής 
στρέψης M προς την οπισθέλκουσα. Χρησιμοποιώντας τη σχέση [26] για τις επιφάνειες ελέγχου

 

[33]

καθώς και τον εμπειρικό τύπο που συνδέει τη χορδή στη ρίζα και το ακροπτερύγιο της επιφάνειας 
ελέγχου cCSWT = 0.3122 (m) × cCSR + 0.0095 [34], είναι δυνατόν να υπολογιστεί η συνολική διαμόρ-
φωση του ακροπτερυγίου.

Εικόνα 25 – Εμπειρική σχέση χορδής ρίζας και ακροπτερυγίου επιφάνειας ελέγχου ΚΒ
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[35]

και

[36]

Αναφορικά με το σχήμα τόσο των πτερύγων όσο και των επιφανειών ελέγχου, προτιμώνται οι δι-
αμορφώσεις των απλά και διπλά συμμετρικών ρόμβων και της επίπεδης πλάκας λόγω της απλότητας 
κατασκευής και χαμηλής οπισθέλκουσας σε διηχητικές ταχύτητες. Εναλλακτικά μπορεί να χρησιμοποι-
ηθεί η διπλά κυρτή αεροτομή, η οποία μεν παρουσιάζει χαμηλότερη οπισθέλκουσα από τις αεροτομές 
ρόμβου, αλλά είναι δύσκολη και ακριβή στην κατασκευή. Για όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις, το κέντρο 
των πιέσεων κατά τη διηχητική και υπερηχητική πτήση βρίσκεται στο 

[37]

όπου c(m) η χορδή της αεροδυναμικής επιφάνειας και xcp το κέντρο πιέσεων μετρούμενο από το 
ρύγχος της επιφάνειας. Ομοίως υπολογίζεται και το κέντρο εφαρμογής πιέσεων της ατράκτου. Ο 
υπολογισμός του συνισταμένου κέντρου πιέσεων πραγματοποιείται με εφαρμογή ισορροπίας ροπών 
των αντώσεων και του βάρους ΣΜ = 0 [38].

Εικόνα 26 – Αεροτομές πτερύγων και επιφανειών ελέγχου ΚΒ

7. Αεροδυναμικός έλεγχος
Ο ρόλος των πτερύγων στο ΚΒ είναι η παραγωγή άντωσης, ενώ αυτός των επιφανειών ελέγχου είναι 
η παραγωγή πλευρικής επιτάχυνσης, προκειμένου το όπλο να κατευθυνθεί προς το στόχο ελισσόμενο 
(ή όχι) υπό τις εντολές του υποσυστήματος πλοήγησης και του τερματικού αισθητήρα. Υπάρχουν τρεις 
βασικές αεροδυναμικές διαμορφώσεις ΚΒ, ανάλογα με την τοποθέτηση των πτερύγων και των επιφα-
νειών ελέγχου, όπως φαίνεται και στο παρακάτω σχήμα.

Εικόνα 27 – Διαμορφώσεις αεροδυναμικού ελέγχου
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Οι τρεις πρώτες μέθοδοι ελέγχου είναι οι πλέον δημοφιλείς και απλές στην υλοποίηση, ενώ οι δύο 
τελευταίες είναι τεχνολογικά πολύπλοκες, αλλά προσφέρουν σχεδόν ακαριαίο έλεγχο του όπλου. Τα 
χαρακτηριστικά του ουραίου ελέγχου είναι:

α.  η καλή χωροθέτηση των σερβομηχανισμών, πλησίον των επιφανειών.
β.  η απαιτούμενη απόκλιση της επιφάνειας για την παραγωγή ροπής είναι μικρή, εξαιτίας της θέσης 

της επιφάνειας πλησίον του προωθητικού συστήματος. Με αυτό τον τρόπο, οι ανάγκες ηλεκτρι-
κής τροφοδοσίας των σερβομηχανισμών είναι μικρή, επιτρέποντας τη μεταφορά μικρότερης 
θερμικής μπαταρίας.

γ.  μικρή επαγόμενη ροπή διατοιχισμού.
δ.  καλύτερος έλεγχος του βλήματος σε υψηλές γωνίες προσβολής.
ε.  όταν εκτρέπονται οι επιφάνειες ελέγχου, πρώτα κινείται το ουραίο τμήμα του πυραύλου και μετά 

το ριναίο.
Αντίστοιχα, ο ριναίος αεροδυναμικός έλεγχος του όπλου προσφέρει:
α.  γρηγορότερη απόκριση από τον ουραίο έλεγχο και βραδύτερη από τον έλεγχο πτερύγων.
β.  απουσία αεροδυναμικών διαταραχών, λόγω ανυπαρξίας άλλων αεροδυναμικών επιφανειών 

έμπροσθεν των canards.
γ.  αδυναμία πτήσης σε υψηλές γωνίες προσβολής.
δ.  χωροταξικές δυσκολίες αποθήκευσης των canards εντός της ατράκτου του όπλου σε περίπτωση 

που το ΚΒ αποθηκεύεται εντός κανίστρου.
ε.  όταν εκτρέπονται οι επιφάνειες ελέγχου, πρώτα κινείται το ριναίο τμήμα του πυραύλου και μετά 

το ουραίο.
Ο αεροδυναμικός έλεγχος των πτερύγων του όπλου χαρακτηρίζεται από:
α.  η επιθυμητή πλευρική επιτάχυνση επιτυγχάνεται με πτήση σε μικρές γωνίες προσβολής.
β.  εάν το όπλο διαθέτει στροβιλοκινητήρα, η πτήση σε μικρές γωνίες προσβολής, ο αεροκινητήρας 

τροφοδοτείται κανονικά με την αναγκαία ποσότητα αέρα, ο οποίος είναι απαλλαγμένος από 
τυρβώσεις και διαταραχές πίεσης και ταχύτητας που συμβαίνουν στην πτήση με υψηλή γωνία 
προσβολής.

γ.  πολύ γρήγορη απόκριση.
δ.  μεγάλες απαιτήσεις σε ροπή για την κίνηση των πτερύγων, λόγω του μεγέθους τους και της 

θέσης τους στο Κέντρο Βάρους του βλήματος.
ε.  δυσκολία αποθήκευσης των πτερύγων εντός της ατράκτου του όπλου σε περίπτωση που το ΚΒ 

αποθηκεύεται εντός κανίστρου. Συνήθως προτιμώνται γυγγλισμοί για την άρθρωση των πτερύ-
γων προκειμένου να χωρέσει το ΚΒ στο κάνιστρο.

στ.  όταν εκτρέπονται οι πτέρυγες, το ουραίο και το ριναίο τμήμα του όπλου κινούνται σχεδόν ταυ-
τόχρονα γύρω από το Κέντρο Βάρους του όπλου.

Τέλος, οι πλευρικοί ωθητήρες και ο έλεγχος του ανύσματος της ώσης χρησιμοποιούνται με μεγά-
λη αποτελεσματικότητα μόνο κατά την εκτόξευση του όπλου, όταν η ταχύτητα του όπλου είναι μικρή 
και δεν έχει αναπτυχθεί μεγάλη οπισθέλκουσα, προκειμένου να στραφεί το όπλο προς την επιθυμητή 
κατεύθυνση.

Η τοποθεσία των αεροδυναμικών επιφανειών και πτερύγων σε ένα ΚΒ εναντίον πλοίων πραγμα-
τοποιείται με τρόπο τέτοιο, ώστε πάντα το Κέντρο Βάρους (ΚΒ) να βρίσκεται έμπροσθεν του Κέντρου 
Πιέσεων (ΚΠ) και αυτό γιατί το βλήμα δεν εκτελεί πάρα πολύ ταχείς ελιγμούς, όπως εκτελούν για πα-
ράδειγμα οι αντιαεροπορικοί πύραυλοι. Με τον τρόπο αυτό εξασφαλίζεται η αεροδυναμική ευστάθεια 
του όπλου, η οποία συνεισφέρει στην οικονομία κινητικής ενέργειας λόγω πραγματοποίησης μικρών 
εκτροπών στις αεροδυναμικές επιφάνειες, γεγονός που περιορίζει την ανάπτυξη μεγάλης οπισθέλ-
κουσας και την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας λόγω της ενεργοποίησης των σερβομηχανισμών 
κίνησης των επιφανειών.

Στη συντριπτική τους πλειοψηφία τα ΚΒ εναντίον πλοίων ακολουθούν τη διαμόρφωση πτερύγων 
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και ουραίων επιφανειών ελέγχου για τους ανωτέρω λόγους, με εξαίρεση τους πυραύλους Sea Skua 
(MBDA), Penguin (Kongsberg) και RBS-15 (SAAB), στους οποίους επιλέχθηκε η διαμόρφωση ουραίων 
πτερύγων και ριναίων επιφανειών ελέγχου, λόγω της πραγματοποίησης ελιγμών σε κλειστές θάλασσες 
και συμπλέγματα νησιών. Αναφέρεται επιγραμματικά ότι στη δεύτερη έκδοση του ΚΒ Sea Skua, έχει 
επιλεγεί η διαμόρφωση πτερύγων με ουραίες επιφάνειες ελέγχου, ακριβώς για τα πλεονεκτήματα που 
αναφέρθηκαν παραπάνω.

Εικόνα 28 – Αεροδυναμική διαμόρφωση ΚΒ

Ώση

ΚΠ

Οπισθέλκουσα

Άντωση

ΚΒ

Βάρος

Οι πτέρυγες παραγωγής άντωσης τοποθετούνται περί του κέντρου βάρους του βλήματος και οι 
ουραίες επιφάνειες ελέγχου εφαρμόζουν περί του λαιμού του ακροφυσίου του προωθητικού υποσυ-
στήματος του όπλου.

Εικόνα 29 – Χωροθέτηση σερβομηχανισμών επιφανειών ελέγχου

8. Πρόωθηση
8.1 Πυραυλοκινητήρες
Είναι γεγονός ότι η πυραυλοκίνηση είναι ο οικονομικότερος και ευκολότερος στην υλοποίηση τρόπος 
για την κίνηση ενός ΚΒ προσβολής ναυτικών στόχων για εμβέλειες κάτω των 90 km. Ο τρόπος αυ-
τός προσφέρει πολύ υψηλούς λόγους ώσης προς βάρος, της τάξης των 20-200 κατά τη φάση της 
πυροδότησης και 5-10 κατά τη φάση της πλεύσης. Οι πυραυλοκινητήρες δε χρήζουν συντήρησης, 
αποθηκεύονται για μακρά χρονικά διαστήματα (~15 έτη) χωρίς καμία επίπτωση στις επιδόσεις τους και 
το σημαντικότερο, το ύψος πτήσης δεν επηρεάζει τη δυναμική και στατική συμπεριφορά τους. Ανάλογα 
με το προφίλ πτήσης του όπλου, δύναται να επιλεγούν χρόνοι καύσης του προωθητικού από 10 έως 
και 300 sec. Γενικά χρησιμοποιούνται δύο ειδών πυραυλοκινητήρες, το καλουπωμένο ελαστομερές 
διπλής βάσης (Elastomer Modified Cast Double Based) και το σύνθετο ελαστικό (Rubbery Composite). 
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Το EMCDB συνδυάζει τις καλές μηχανικές ιδιότητες των ελαστομερών, την ισορροπημένη καύση λόγω 
της τέλειας επαφής της επιφάνειας του προωθητικού με τη μεταλλική θήκη του πυραυλοκινητήρα και 
την άκαπνη καύση λόγω της διπλής βάσης. Η παραγόμενη ώση κυμαίνεται στα I = 2350 N × sec/kg. 
Από την άλλη μεριά, τα προωθητικά RC έχουν καλύτερες μηχανικές ιδιότητες σε μεγαλύτερο εύρος 
θερμοκρασιών λόγω της καλύτερης επαφής του προωθητικού γεμίσματος με τη θήκη του πυραυλο-
κινητήρα, αλλά παράγουν σημαντική ποσότητα λευκών καυσαερίων, η οποία αυξάνεται περαιτέρω σε 
περίπτωση πρόσθεσης ρινισμάτων αλουμινίου, προκειμένου να αυξηθεί η ώση. Η παραγωγή λευκού 
καπνού κατά την πυροδότηση προδίδει τη θέση του βάλλοντος καθώς και παρεμποδίζει οπτικά το πεδίο 
όρασης των ηλεκτροπτικών αισθητήρων του, σε περίπτωση που το ΚΒ βληθεί από μονάδα επιφανείας. 
Η παραγόμενη ώση των RC προωθητικών κυμαίνεται μεταξύ I = 2550 και 2600 N × sec/kg αν χρη-
σιμοποιηθεί υδροξύ-τερματικό και καρβοξύ-τερματικό πολυβουτυλένιο αντίστοιχα.

Κατά τη φάση της εκτόξευσης χρησιμοποιείται ένας μικρός πυραυλοκινητήρας επιτάχυνσης, ενώ 
κατά τη φάση της πλεύσης το ΚΒ πυροδοτεί τον κύριο πυραυλοκινητήρα. Ο πρώτος συνήθως είναι RC 
λόγω της αυξημένης ώσης, ενώ για τον δεύτερο προτιμώνται προωθητικά EMCDB λόγω της άκαπνης 
λειτουργίας.

Χρησιμοποιώντας τους τύπους [7] έως [13] είναι δυνατόν να υπολογιστεί η μάζα του προωθητικού 
που απαιτεί ένα ΚΒ εναντίον πλοίων. Το ζητούμενο είναι χρησιμοποιώντας τη μάζα αυτή να υπολο-
γιστούν οι επιδόσεις του βλήματος σε ταχύτητα και εμβέλεια. Για να πραγματοποιηθεί αυτό πρέπει να 
χωριστεί η φάση της πτήσης στην πυροδότηση (boost) και την πλεύση (coast) και να μελετηθεί κάθε 
φάση χωριστά, θεωρώντας πάντα δύο διαφορετικούς πυραυλοκινητήρες. Αναφορικά με την πυροδό-
τηση, είναι δυνατό να υπολογιστεί η τελική ταχύτητα από τη σχέση 

[39]

ενώ κατά την πλεύση η εμβέλεια του όπλου εξάγεται από τον τύπο 

[40]

όπου  ο λόγος άντωσης προς οπισθέλκουσα, u (m/sec) η ταχύτητα των καυσαερίων και g η 

επιτάχυνση της βαρύτητας. Ο λόγος άντωσης 
 
για τα ΚΒ εναντίον πλοίων είναι περίπου 5, λόγω  

της ανάγκης για μεγιστοποίηση της εμβέλειας του όπλου, για προσβολή της μονάδας επιφανείας πέραν 
της εμβέλειας των μέσων άμυνάς της είτε από αέρος είτε από θαλάσσης. Η ταχύτητα των καυσαερίων 
u (m / sec) ισούται κατά προσέγγιση με το διπλάσιο της ταχύτητας πλεύσης του βλήματος, u (m / sec) 
= 2 × ue (m / sec) [41]. Η μάζα mE+S κατά τη φάση της πλεύσης αναλύεται σε mE+S (kg) = me+s (kg) 
+ msp (kg) [42], όπου me+s η καθαρή μάζα της δομής και των συστημάτων του πυραύλου και msp η 
μάζα του προωθητικού κατά την πλεύση.

Για πυραύλους μικρότερης εμβέλειας, όπως ο Penguin, δύναται να χρησιμοποιηθεί ένας μόνο 
πυραυλοκινητήρας, συνήθως RC, για την επίτευξη υψηλής αρχικής ταχύτητας. Σε αυτή την περίπτωση 
η εμβέλεια του πυραύλου υπολογίζεται από τη σχέση 

[43]
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όπου ue η ταχύτητα πυροδότησης του όπλου και uh η ταχύτητα με την οποία το όπλο προσβάλλει τη 
μονάδα επιφανείας. Η τελευταία κυμαίνεται περίπου στα 289 m/sec (Μ0.85), προκειμένου να επιτευχθεί 
η επιθυμητή διάτρηση της πολεμικής κεφαλής και να εξασφαλιστεί η δυνατότητα επιτυχών ελιγμών δι-
αφυγής από τα αντιπυραυλικά μέσα άμυνας του πλοίου. Χρησιμοποιώντας τη σχέση [43] είναι δυνατόν 
να εξαχθεί ο χρόνος καύσης του πυραυλοκινητήρα, προκειμένου να επιτευχθεί η τερματική ταχύτητα. 
Δηλαδή 

[44]

8.2 Αεριοπροώθηση
Όταν το ΚΒ απαιτείται να έχει μεγάλη εμβέλεια και υψηλή ταχύτητα τότε πρέπει να εξεταστούν και 
εναλλακτικές μορφές προώθησης, με πρώτη αυτή της αεροπροώθησης. Η υψηλή ταχύτητα πτήσης ενός 
ΚΒ είναι ζητούμενο στις περιπτώσεις που το ΚΒ πρέπει να μεταβεί στην περιοχή του στόχου ταχέως, 
λόγω του δυναμικού χαρακτήρα των επιχειρήσεων, και όταν πρέπει να υπερνικήσει διά της υψηλής 
ταχύτητας τους μηχανισμούς αντιπυραυλικής άμυνας.

Η μεγάλη εμβέλεια επιτυγχάνεται με τους αξονικούς στροβιλοφόρους αεροκινητήρες αντιδράσεως 
απλής (turbojet) ή διπλής ροής (turbofan), ενώ η υψηλή ταχύτητα με τους υποηχητικούς αυλοθητήρες 
(ramjet). Υπάρχει επίσης και ένα υβρίδιο πυραυλοκινητήρα και αυλοθητήρα που συνδυάζει τα πλεονε-
κτήματα της υψηλής αρχικής ταχύτητας του πρώτου και της εμβέλειας και υψηλής ταχύτητας πλεύσης 
του δεύτερου. Ο υβριδικός κινητήρας αυτός λέγεται πυραυλοθητήρας (ramrocket).

Κριτήριο επιλογής της προώθησης αποτελούν τα διαγράμματα του λόγου ώσης προς βάρος T/W 
ως προς τον αριθμό Mach και το ύψος πτήσης, καθώς και της ειδικής κατανάλωσης καυσίμου (Specific 
Fuel Consumption) ως προς τον αριθμό Mach που φαίνονται παρακάτω.

Εικόνα 30 – Γράφημα T/W ως προς Μ και ύψος πτήσης ΚΒ
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Εικόνα 31 – Γράφημα SPC ως προς αριθμό Μach ΚΒ

Γενικός κανόνας για τη χρήση των αεροκινητήρων είναι η εμβέλεια του ΚΒ να υπερβαίνει τα 90 
km. Ένας άλλος πιο πρακτικός κανόνας για την επιλογή του αεροκινητήρα είναι 

[45]

όπου R η εμβέλεια του όπλου και SFC η ειδική κατανάλωση καυσίμου. Γενικά οι στροβιλοκινητήρες 
απλής αξονικής ροής χρησιμοποιούνται έως εμβέλειες 300 km, οι στροβιλοκινητήρες διπλής αξονικής 
ροής από 300 km έως μερικές χιλιάδες km, με υψηλές υποηχητικές ταχύτητες αμφότεροι. Οι αυλοθη-
τήρες χρησιμοποιούνται μεταξύ 80 και 300 km σε ταχύτητες Μ2.0 – Μ3.5. Ο κάθε τύπος αεροκινητήρα, 
ανάλογα με την εμβέλεια του ΚΒ και την ταχύτητα πτήσης παρουσιάζει χαμηλότερη ειδική κατανάλωση 
καυσίμου, όπως μαρτυρά και το γράφημα της εικόνας 21. Η εμβέλεια για ένα ΚΒ προωθούμενο από 
αεροκινητήρα υπολογίζεται από τη σχέση 

[46]

όπου u (m / sec) η ταχύτητα των καυσαερίων στην εξαγωγή του αεροκινητήρα, L/D o λόγος άντωσης 
προς οπισθέλκουσα, SFC η ειδική κατανάλωση καυσίμου, g η επιτάχυνση της βαρύτητας, mO η μάζα 
του όπλου κατά την πυροδότηση και mE+S η μάζα του όπλου κατά την πρόσκρουση. Ο λόγος άντωσης 
προς οπισθέλκουσα μπορεί να θεωρηθεί ότι είναι κατά προσέγγιση ίσος με 

[47]
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Η ταχύτητα των καυσαερίων u (m / sec) ισούται κατά προσέγγιση με το διπλάσιο της ταχύτητας 
πλεύσης του βλήματος, u (m / sec) = 2 × ue (m / sec) [48].

Χαρακτηριστικές τιμές για τις ταχύτητες των καυσαερίων εξαγωγής και της ειδικής κατανάλωσης 
καυσίμου φαίνονται στον παρακάτω πίνακα.

Πίνακας 3 – Ταχύτητα καυσαερίων και ειδική κατανάλωση καυσίμου ΚΒ

u (m / sec) SFC (kg/sec × N)

Turbojet M1.0 SL 350-600 3.5 × 10-5

Turbofan M1.0 SL 200-350 3 × 10-5

Ramjet M2.5 5kft MSL 900-1200 6.8 × 10-5

8.3 Υβριδική προώθηση
Πέρα των ανωτέρω προωθητικών συστημάτων, υπάρχει ένα το οποίο συνδυάζει την απλότητα σχε-
δίασης και χρήσης και την υψηλή ταχύτητα πυροδότησης του πυραυλοκινητήρα, καθώς και τη μεγάλη 
εμβέλεια και ταχύτητα πλεύσης του αυλοωθητήρα. Αυτό το σύστημα προώθησης, όπως προαναφέρθη-
κε, δεν είναι άλλο από τον πυραυλοθητήρα (ramrocket), ο οποίος φαίνεται σχηματικά στην παρακάτω 
εικόνα. Από το γράφημα της εικόνας 31, όπου φαίνεται η μεταβολή της ειδικής κατανάλωσης καυσίμου 
ως προς την ταχύτητα πλεύσης, εξάγεται ότι ο πυραυλοθητήρας είναι προσφορότερος από τον πυραυ-
λοκινητήρα για ταχύτητες πλεύσης μικρότερες των Μ3.5.

Εικόνα 32 – Πυραυλοθητήρας

Ένα άλλο υβρίδιο κινητήρα ΚΒ είναι αυτό του συνδυασμού του πυραυλοκινητήρα και αξονικού 
στροβιλοκινητήρα απλής ροής, ο οποίος ονομάζεται στροβιλοπυραυλοκινητήρας (Turborocket). Το 
είδος αυτό βρίσκεται ακόμα υπό εξέλιξη και ενδείκνυται για ταχύτητες μεταξύ Μ1.0 και Μ2.0 και εμ-
βέλειες μεγαλύτερες από 90 km. 

Εικόνα 33 – Στροβιλοπυραυλοκινήρας

8.4 Εισαγωγές αέρα
Όλοι οι αεροκινητήρες συμπιέζουν τον αέρα που συλλαμβάνει η εισαγωγή αέρα και τον χρησιμοποιούν 
για την ανάφλεξη του προωθητικού. Η ανάφλεξη διαφέρει σε υπερηχητικά και υποηχητικά ΚΒ. Συνεπώς 
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μόνο και μόνο από το σχήμα της εισαγωγής αέρα ενός αεροπροωθούμενου ΚΒ είναι δυνατό να εξαχθεί 
η περιοχή ταχυτήτων του (υποηχητικό ή υπερηχητικό).

Για την υποηχητική πτήση χρησιμοποιούνται συγκλίνουσες εισαγωγές, οι οποίες χωρίζονται σε τρία 
είδη όπως φαίνεται και στο παρακάτω σχήμα. Η μετωπική εισαγωγή παρέχει την καλύτερη ποσότητα και 
ποιότητα αέρα (ομαλή ροή), με αντάλλαγμα όμως την αυξημένη οπισθέλκουσα. Η σιφωνοειδής έπεται 
αναφορικά με την παρεχόμενη ποσότητα και ποιότητα αέρα, με μικρότερη όμως οπισθέλκουσα. Η κατα-
νεμημένη εισαγωγή παρουσιάζει τη μικρότερη οπισθέλκουσα, εξοικονομεί χώρο για επιπλέον καύσιμο 
ή τη χωροταξία υποσυστημάτων, αλλά υπολείπεται σε παρεχόμενη ποσότητα και ποιότητα αέρα.

Εικόνα 34 – Υποηχητικές εισαγωγές αεροκινητήρων

Αναφορικά με τις υπερηχητικές εισαγωγές αέρα, αυτές ακολουθούν τη διαμόρφωση του σωλήνα 
Bernoulli, δηλαδή είναι συγκλίνον - αποκλίνον στόμιο, όπως ακριβώς και η εξαγωγή του ΚΒ. Η υπερη-
χητική ροή επιβραδύνεται με ταυτόχρονη αύξηση της πίεσης, στο λαιμό του στομίου η ροή κινείται με 
υπερηχητική ταχύτητα και στο αποκλίνον τμήμα η ροή επιβραδύνεται σε υποηχητικές τιμές, αυξάνοντας 
περαιτέρω την πίεση. Τα είδη των εισαγωγών αέρος είναι δύο, τα οποία διαφοροποιούνται ανάλογα 
με το σχήμα της εισαγωγής. Έτσι έχουμε κυλινδρικές εισαγωγές αέρα μεταβλητής διατομής και ορθο-
γώνιες εισαγωγές σχήματος σέσουλας (scoop).

Εικόνα 35 – Υπερηχητικές εισαγωγές αεροκινητήρων

Πυρηνικό ΚΒ «MBDA ASMP» με κινητήρα ramjet και εισαγωγή αέρα τύπου «scoop»

ΚΒ εναντίον πλοίων «SS-N-22 Sunburn» με κινητήρα ramjet και κυλινδρική εισαγωγή αέρα μεταβλητής διατομής

Kυλινδρική εισαγωγή αέρα μεταβλητής διατομής

9. Πλοήγηση και προσβολή του στόχου
Η πτήση ενός ΚΒ εναντίον πλοίων χωρίζεται σε τρεις φάσεις: την εκτόξευση (boost), την πλεύση (coast) 
και τερματική φάση (terminal phase). Σε κάθε φάση της πτήσης, το όπλο χρησιμοποιεί διαφορετικούς 
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μηχανισμούς ελέγχου πτήσης και ναυτιλίας προκειμένου να ελέγξει τη στάση του, να εκτελέσει ακρι-
βή πλοήγηση και να προσβάλλει αποτελεσματικά το στόχο δίνοντας την όσο το δυνατόν μικρότερη 
προειδοποίηση στη μονάδα επιφανείας και εκτελώντας παράλληλα ελιγμούς για να παραπλανήσει σε 
τακτικό επίπεδο τη μονάδα επιφανείας, και να αποφύγει τα αντιπυραυλικά συστήματα του πλοίου κατά 
την τερματική φάση.

Από την ανάλυση της πτήσης προκύπτουν οι απαιτούμενοι αισθητήρες με τους οποίους πρέπει να 
είναι εφοδιασμένο ένα ΚΒ εναντίον πλοίων. Συνεπώς, το όπλο πρέπει να είναι εφοδιασμένο με ένα 
σύστημα αδρανειακής ναυτιλίας 6 βαθμών ελευθερίας, προκειμένου να γνωρίζει ανά πάσα στιγμή τη 
στάση του στο χώρο (γωνίες πρόνευσης, διατοιχισμού, εκτροπής και ρυθμοί μεταβολής αυτών). Παράλ-
ληλα, το σύστημα ναυτιλίας είναι υπεύθυνο για την εξαγωγή της γεωγραφικής θέσης του όπλου μέσω 
αδρανειακών υπολογιστών. Επικουρικά επί του βλήματος υπάρχει και ένας δέκτης GPS προκειμένου να 
παρέχει διορθώσεις θέσης στο σύστημα αδρανειακής ναυτιλίας μέσω φίλτρων kalman. Η διόρθωση 
θέσης πραγματοποιείται μέσω ενός δέκτη GPS. Πέραν του αδρανειακού συστήματος ναυτιλίας και του 
δορυφορικού δέκτη προσδιορισμού θέσης, επί του όπλου πρέπει να υπάρχει και ένα ραδιοϋψόμετρο, 
προκειμένου να μπορεί το ΚΒ να πετάξει σε πολύ χαμηλό ύψος πάνω από το επίπεδο της θάλασσας, 
ώστε να μη γίνει αντιληπτό από τα συστήματα επιτήρησης των μονάδων επιφανείας. Σε περίπτωση 
επίσης που απαιτείται η ανανέωση των στοιχείων ναυτιλίας από το βάλλοντα ή από άλλο τηλεπικοινω-
νιακό κόμβο (δορυφόρο, σταθμό εδάφους κ.λπ.), στο όπλο μπορεί να εγκατασταθεί ένα σύστημα κρυ-
πτασφαλισμένης ζεύξης δεδομένων. Τέτοιου είδους συστήματα μπορεί να είναι τα τερματικά Link16, 
Improved Data Modem ή προσαρμοσμένες ανάλογα με τις απαιτήσεις ζεύξεις UHF, SHF ή EHF.

Εικόνα 36 – Προφίλ πτήσης ΚΒ εναντίον μονάδας επιφανείας

Εικόνα 36 – Προφίλ πτήσης ΚΒ εναντίον μονάδας επιφανείας

Εικόνα 37 – Αδρανειακή μονάδα ναυτιλίας ΚΒ

Η ύπαρξη της κεραίας του ραδιοϋψομέτρου στο κάτω μέρος του όπλου και των κεραιών της ζεύξης 
δεδομένων και του δορυφορικού συστήματος εντοπισμού θέσης στο επάνω μέρος του βλήματος, υπα-
γορεύουν ότι αυτό θα είναι σταθεροποιούμενο στον άξονα του διατοιχισμού. Συνεπώς, αμέσως μετά την 
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εκτόξευση, όπου το βλήμα περιστρέφεται γύρω από τον άξονα διατοιχισμού λόγω της ανάπτυξης αερο-
δυναμικών δυνάμεων, ο αυτόματος πιλότος σταματά την ελεύθερη περιστροφή του όπλου και το θέτει 
σε θέση τέτοια, ώστε η κεραία του ραδιοϋψομέτρου να βρίσκεται στην κάτωθεν πλευρά του βλήματος.

Ο αυτόματος πιλότος δύο καναλιών (πρόνευση και εκτροπή) του βλήματος θα ακολουθεί το νόμο 
της αναλογικής ναυτιλίας, όπου το όπλο καλείται να ελιχθεί αναπτύσσοντας πλευρική επιτάχυνση ίση με 
latax = k × um × θ·s [49], όπου um η ταχύτητα του βλήματος, θ·s ο ρυθμός μεταβολής της γωνίας που 
σχηματίζει η οπτική γραμμή του βλήματος και του στόχου επιφανείας, και το άνυσμα της ταχύτητας του 
βλήματος, και 5 ≥ k ≥ 1 [50] ένας παράγοντας που περιγράφει τη βιαιότητα του ελιγμού. Για γρήγορα 
ελισσόμενους στόχους επιλέγεται 5 ≥ k ≥ 3 [51], με τίμημα τη γρήγορη απώλεια κινητικής ενέργειας. 
Για αργά κινούμενους στόχους επιλέγεται 3 ≥ k ≥ 1 52], προκειμένου να εξοικονομηθεί κινητική ενέρ-
γεια, αυξάνοντας έτσι την εμβέλεια του όπλου. Ο αυτόματος πιλότος διαμέσω του αισθητήρα ναυτιλίας, 
του ραδιοϋψομέτρου και του τερματικού αισθητήρα κατευθύνει το ΚΒ προς το στόχο «τραβώντας» τα 
απαραίτητα g πλευρικής ή κατακόρυφης επιτάχυνσης.

Το προφίλ της πτήσης περιλαμβάνει ανύψωση μετά την εκτόξευση, έρευνα χώρου από το radar του 
ΚΒ και στη συνέχεια σταδιακή μείωση ύψους έως το επίπεδο των 1-2 μέτρων από την επιφάνεια της 
θάλασσας. Εντός ακτίνας 10 km το ΚΒ ανοίγει τον τερματικό αισθητήρα, και είτε εκτελεί ελιγμό ανύ-
ψωσης (~5 kft) και κάθετης εφόρμησης με υψηλή ταχύτητα, είτε οφιοειδείς ελιγμούς σε πολύ χαμηλό 
ύψος, επίσης με μεγάλη ταχύτητα. Κατά τη διάρκεια των ελιγμών αυτών, οι πλευρικές φορτίσεις δεν 
ξεπερνούν τα 5g για υποηχητικό και τα 20g για υπερηχητικό βλήμα.

Εικόνα 38 – Αναλογική ναυτιλία ΚΒ

10. Κόστος
Για να κατανοηθεί η κοστολόγηση ενός κατευθυνόμενου όπλου ως υλικού, πρέπει να ληφθεί υπόψη 

η σχέση τιμής ως προς τη μάζα του όπλου καθώς και πώς αυτή κατανέμεται στα διάφορα υποσυστήμα-
τα του όπλου, ώστε ο χρήστης να μπορεί να υπολογίσει πόσο θα κοστίσει μία πιθανή αναβάθμιση του 
βλήματος στο μέλλον. Αναφορικά με τη σχέση τιμής και μάζας, παρατίθεται παρακάτω μία γραφική πα-
ράσταση για κλασικά αντιπλοϊκά, υποηχητικά όπλα, δυτικής προέλευσης. Και αυτό γιατί τα υπερηχητικά 
αντιπλοϊκά βλήμα, τα οποία κατασκευάζονται επί του παρόντος μόνο στη Ρωσική Ομοσπονδία (3M-55 
Yakhont, 3M-80 Moskit, 3M-54 Klub), αποτελούν ξεχωριστή κατηγορία αναφορικά με την κοστολόγησή 
τους, τόσο για πολιτικούς όσο και για στρατηγικούς λόγους, αφού η εμβέλειά τους υπερβαίνει τα 250 
km. Η εμπειρική σχέση που συνδέει το κόστος με τη μάζα ενός υποηχητικού ΚΒ είναι COST (USD) 
= 6012.8 × mO (kg) – 2 × 106 [53].
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Εικόνα 39 – Σχέση κόστους και μάζας ΚΒ εναντίον πλοίων (FY2007)

Το κόστος ενός όπλου χωρίζεται σε κόστος σχεδίασης και πρωτότυπου, κόστος υλισμικού, κόστος 
λογισμικού, κόστος ολοκλήρωσης - δοκιμών καθώς και κόστος οργάνωσης παραγωγής. Το παρακάτω 
διάγραμμα παρουσιάζει την ανωτέρω ανάλυση ανάλογα με τη συνδρομή κάθε φάσης στο συνολικό 
κόστος του όπλου.

Εικόνα 40 – Κατανομή κόστους ΚΒ εναντίον πλοίου

Το κόστος υλισμικού, το κόστος ολοκλήρωσης - δοκιμών καθώς και το κόστος οργάνωσης παραγω-
γής είναι αυτά που δεσπόζουν. Από αυτά αξίζει να αναλυθεί το κόστος υλισμικού, ώστε να απεικονιστεί 
η κατανομή ανά υποσυγκρότημα του όπλου.
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Εικόνα 41 – Κατανομή κόστους υποσυστημάτων ΚΒ εναντίον πλοίου

Παρατηρείται ότι ο τερματικός αισθητήρας καταλαμβάνει περίπου το 1/3 του κόστους υλισμικού του 
όπλου, κάτι που άλλωστε είναι αναμενόμενο, αφού σε αυτό το υποσυγκρότημα οφείλεται η επιτυχία της 
προσβολής. Ένα άλλο 1/3 του κόστους υλισμικού μοιράζονται ο υπολογιστής κατεύθυνσης του βλήματος 
και η δομή του βλήματος. Και τα δύο αυτά υποσυστήματα είναι μοναδικά σχεδιασμένα και κατασκευασμέ-
να για κάθε βλήμα, αφού το μεν πρώτο είναι υπεύθυνο για τον αεροδυναμικό έλεγχο και την πλοήγηση, 
το δε δεύτερο εκμεταλλεύεται πλήρως τα προωστικά χαρακτηριστικά του συστήματος πρόωσης, ελαχι-
στοποιώντας την οπισθέλκουσα. Τα υπόλοιπα υποσυγκροτήματα του όπλου είτε λόγω του μικρού όγκου 
τους, είτε λόγω της μαζικής παραγωγής τους και χρήσης τους σε άλλα οπλικά συστήματα, είτε λόγω της 
απλότητας σχεδίασης και κατασκευής, καταλαμβάνουν το υπόλοιπο 1/3 του κόστους του όπλου.

11. Επίλογος
Η επιχειρησιακή αξία της ναυτικής μονάδας ως μέσου ναυτικής ισχύος, αποτροπής, παροχής ασφά-
λειας θαλασσίων οδών και κυριαρχίας της Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης, έχουν καταστήσει τα 
αντιπλοϊκά βλήματα ως ένα όπλο ή μάλλον ως ένα επιχειρησιακό εργαλείο, υποστρατηγικής σημασίας. 
Επιπλέον, η εξέλιξη των συστημάτων ναυτιλίας, των τερματικών αισθητήρων και των αεροκινητήρων, 
έχουν καταστήσει το ΚΒ εναντίον πλοίων ένα όπλο διττού ρόλου, καθότι δύναται να χρησιμοποιηθεί 
και για προσβολές χερσαίων χρονο-ευαίσθητων στόχων.

Όλα τα παραπάνω με τη συνδρομή της αεροναυπηγικής τεχνογνωσίας, έχουν καταστήσει τις ΗΠΑ, 
Γαλλία, Ιταλία, Νορβηγία και Σουηδία ως πρωτοπόρους στον τομέα των υποηχητικών αντιπλοϊκών πυ-
ραύλων στη Δύση, ενώ στην Ανατολή δεσπόζουν η Ρωσική Ομοσπονδία, η Κίνα και η Ινδία, με έμφαση 
όμως στην ανάπτυξη υπερηχητικών συστημάτων με πολύ μεγάλη εμβέλεια (>200 km). Η εν λόγω 
τεχνολογία έχει παράγει ΚΒ με πολύ μεγάλο όγκο και μήκος, γεγονός που τα καθιστούσε δύσκολα στη 
μεταφορά από τις μονάδες επιφανείας και ανάρτηση από μαχητικά και ναυτικής συνεργασίας αερο-
σκάφη. Υπάρχουν ακόμα και χώρες που διά της αντιγραφής και βελτίωσης κατάφεραν να αναπτύξουν 
ικανά συστήματα, για να καλύψουν τις επιχειρησιακές τους ανάγκες. Τέτοιες χώρες είναι το Ισραήλ, η 
Νότιος Αφρική, το Ιράν, η Ταϊβάν, η Ιαπωνία, η Κορέα, η Τουρκία, η Βραζιλία και η Αργεντινή.

Η ραγδαία εξέλιξη της μεταλλουργίας, της μικροηλεκτρονικής και της αεροδυναμικής, επέτρεψαν τη 
δημιουργία οικονομικότερων προωθητικών συστημάτων με μεγαλύτερο χρόνο καύσης, ισχυρότερων 
αισθητήρων RADAR με μεγαλύτερη ευκρίνεια, καθώς και βελτιστοποιημένων, προσαρμοσμένων και επα-
ναπρογραμματιζόμενων συστημάτων ελέγχου πτήσης. Υπό αυτό το πρίσμα, οι μελλοντικές τεχνολογικές 
εξελίξεις επικεντρώνονται στην περαιτέρω ανάπτυξη των πυραυλοθητήρων, την ενσωμάτωση της κεραίας 



Τεύχος 584-Τομος 173 | Ναυτική Επιθεώρηση  109

RADAR στην άτρακτο του βλήματος, μέσω της ανάπτυξης σύμμορφων διπόλων και τέλος, την ενσωμάτωση 
τεχνολογιών μείωσης και απόκρυψης της ηλεκτρομαγνητικής και ηλεκτροπτικής υπογραφής.

Υπό το παρόν γεωπολιτικό και τεχνολογικό πρίσμα, η Ελλάς, μία κατεξοχήν ναυτική χώρα, πρέπει 
να επενδύσει στην υπόψη τεχνολογία, προκειμένου να προασπίσει τα εθνικά της συμφέροντα και να 
ενισχύσει περαιτέρω τη θέση της στη Νότιο-Ανατολική Μεσόγειο ως δύναμη ναυτικής αποτροπής.

Εικόνα 42 – Διάγραμμα ακτινοβολίας ενσωματωμένης κεραίας RADAR στην άτρακτο του ΚΒ
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Κυβερνοχώρος, κυβερνοπόλεμος

Του Κωνσταντίνου Παπαδάκη
Αντιπλοίαρχου ΠΝ



Τεύχος 584-Τομος 173 | Ναυτική Επιθεώρηση  111

«Κυβερνο-ασφάλεια»

Ο Αντιπλοίαρχος Κωνσταντίνος Πα-
παδάκης ΠΝ γεννήθηκε στην Αλεξαν-
δρούπολη Ν. Έβρου στις 31-8-1968 
και εισήχθη στην ΣΝΔ το 1987.
Υπηρέτησε σε διάφορους τύπους πο-
λεμικών πλοίων του Πολεμικού Ναυ-
τικού, ως Αξιωματικός, Ύπαρχος και 
Κυβερνήτης. Αυτή τη στιγμή υπηρετεί 
στο ΓΕΕΘΑ / Δνση Κυβερνοάμυνας 
(ΔΙΚΥΒ).
Έχει διέλθει τα σταδιοδρομικά σχολεία 
που προβλέπονται για το βαθμό του.
Είναι τελειόφοιτος της Διακλαδικής 
Σχολής Προγραμματιστών Η/Υ (ΣΠΗΥ) 
καθώς και έχει μεταπτυχιακό τίτλο 
στην επιστήμη των Η/Υ (Computer 
Science) από το Οικονομικό Πανεπι-
στήμιο Αθηνών.
Έχει εξειδικευτεί σε θέματα Συλλογής 
και Επεξεργασίας Ψηφιακών Πληρο-
φοριών (Cyber Intelligence, Digital 
Data Analysis) και πιστοποιηθεί σε θέ-
ματα Ασφάλειας Πληροφοριακών Συ-
στημάτων (GSEC, Infosec, Compusec) 
καθώς και σε Θέματα Αντιμετώπισης 
Περιστατικών Ασφάλειας Η/Υ (Incident 
Handling-GCIH).
Είναι παντρεμένος και έχει δύο παι-
διά. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1
Ο ΚΥΒΕρΝΟχώρΟΣ ώΣ ΠΕΔΙΟ 
ΑΝΤΙΠΑρΑθΕΣΗΣ

1. Εισαγωγή
Η τεχνολογική πρόοδος έχει προσφέρει στον άν-
θρωπο το πλεονέκτημα της εύκολης διεξαγωγής 
πάσης φύσεως δραστηριοτήτων μέσω διασύνδε-
σης (δικτύωσης) συστημάτων, προκαλώντας την 
αυξανόμενη εξάρτηση, μεγάλου αριθμού ανθρώ-
πινων δραστηριοτήτων από την ομαλή και απρό-
σκοπτη λειτουργία των συστημάτων αυτών.

Το πλεονέκτημα αυτό έχει ήδη αποδειχθεί ότι 
είναι δυνατόν υπό συγκεκριμένες συνθήκες, να 
μετατραπεί σε τρωτότητα, καθώς το ενιαίο, συ-
νεχές, δυναμικό σύνολο των διασυνδεδεμένων 
συστημάτων, το οποίο περιλαμβάνει χρήστες (αν-
θρώπους) και πληροφοριακά συστήματα (δίκτυα 
Η/Υ, επικοινωνιών, βάσεις δεδομένων, πληροφο-
ρίες, λογισμικό, εξοπλισμό και διαδικασίες) και 
χρησιμοποιείται σε κάθε τομέα των ανθρώπινων 
δραστηριοτήτων (στρατιωτικό, πολιτικό, οικονομι-
κό, κοινωνικό κ.λπ.) είναι τρωτό μεμονωμένα ή και 
στο σύνολό του σε απειλές που έχουν προκύψει, 
ως ένα βαθμό, σαν επακόλουθο αυτής ακριβώς 
της διασύνδεσης.

Οι απειλές αυτές μπορεί να προέλθουν είτε 
από μεμονωμένα άτομα είτε από οργανωμένες 
ομάδες, είτε ακόμα και από κράτη, ενώ ο κίνδυνος 
που αντιπροσωπεύουν είναι ευθέως ανάλογος 
μεταξύ άλλων, της ευρύτητας δικτύωσης σε συν-
δυασμό με την ανάπτυξη της ευρυζωνικότητας, η 
οποία προσφέρει συνεχώς αυξανόμενες ταχύτητες 
πρόσβασης σε όλο και μεγαλύτερο πλήθος χρη-
στών, καθώς και της κρισιμότητας των δραστηρι-
οτήτων που αυτή υποστηρίζει. 

Έτσι, με έμφαση στην τελευταία δεκαετία 
και σε συνδυασμό με τη λεγόμενη «παγκοσμιο-
ποίηση», κυρίαρχος πυλώνας της οποίας είναι η 
εκτεταμένη χρήση της τεχνολογίας και ειδικότερα 
του Διαδικτύου (Internet), έχει διαμορφωθεί ένα 
νεοανθρώπινης δημιουργίας (μη φυσικό), «πεδίο 
αντιπαράθεσης», ο Κυβερνοχώρος (Cyber Space), 
ανάλογο και επικαλυπτόμενο των υφιστάμενων 
φυσικών χώρων/πεδίων (ξηρά, θάλασσα, αέρα, 
διάστημα).

Το νέο αυτό πεδίο αντιπαράθεσης και οι ασύμ-
μετρες απειλές που ανακύπτουν από την ύπαρξη 

και την χρήση του εναντίον των αντίπαλων κρι-
σίμων πληροφοριακών υποδομών (πολιτικών ή 
στρατιωτικών) συνιστούν ένα προσιτό χαμηλού 
κόστους στρατηγικό όπλο και πολλαπλασιαστή 
ισχύος καθώς:

α. Είναι δυνατόν μέσω αυτού να προσβληθεί 
μέρος ή και το σύνολο της Πληροφοριακής Υπο-
δομής μιας χώρας και φυσικά του Κρατικού Μηχα-
νισμού (πολιτικού ή στρατιωτικού) που εξαρτάται 
από αυτή, χωρίς να απαιτείται η ύπαρξη βαριάς 
βιομηχανίας, στρατηγικών αποθεμάτων πρώτων 
υλών ή η καταβολή υψηλών δαπανών, ανεξάρτητα 
από γεωγραφικά όρια και με μηδενική πιθανότη-
τα ανθρώπινων απωλειών από την πλευρά του 
επιτιθέμενου, όπως συμβαίνει για την επίτευξη 
αντιστοίχων αποτελεσμάτων με συμβατικές με-
θόδους.

β. Είναι δυνατόν μέσω αυτού να επέλθει, δια-
τάραξη λειτουργίας συστημάτων Διοικήσεως και 
Ελέγχου (C4I), χρηματοπιστωτικών συστημάτων, 
υποκλοπή ή αλλοίωση πληροφοριών, αμφισβήτη-
ση αξιοπιστίας δεδομένων και συνεπώς σύγχυση 
και δυσχέρεια λήψης αποφάσεων, οικονομική επι-
βάρυνση, αύξηση φόρτου εργασίας προσωπικού, 
επηρεασμός της κοινής γνώμης, κοινωνική ανατα-
ραχή και ενδεχομένως φυσικές καταστροφές και 
ανθρώπινες απώλειες.

Αποδεικνύεται εκ των πραγμάτων, ότι στο νέο 
αυτό πεδίο ισχύουν και εφαρμόζονται, κατ’ ουσία, 
οι ίδιες αρχές και κανόνες που ισχύουν και στο 
φυσικό χώρο με τη διαφοροποίηση την οποία δη-
μιουργεί η ιδιαιτερότητα του πεδίου. Υπό αυτή την 
έννοια, στον Κυβερνοχώρο διαμορφώνονται και 
ισχύουν οι αντίστοιχες καταστάσεις Ειρήνης (Cyber 
Peace), Κρίσης (Cyber Crisis), Πολέμου (Cyber 
warfare), αλλά και οι μορφές απειλών που εκδη-
λώνονται και στο φυσικό κόσμο και που γενικά 
κατηγοριοποιούνται ως:

■ Κυβερνο-Έγκλημα (Cyber-Crime)
■ Κυβερνο-Βανδαλισμός (Cyber-Vandalism)
■ Κυβερνο-Τρομοκρατία (Cyber-Terrorism)
■ Κυβερνο-Κατασκοπία (Cyber-Espionage)
■ Κυβερνο-Δολιοφθορά (Cyber-Sabotage)
■ Κυβερνο-Πόλεμος(Cyber-Warfare).

Ειδικότερα, θα μπορούσε να θεωρηθεί ότι 
υφίσταται «Κατάσταση Κρίσεως στον Κυβερνο-



Τεύχος 584-Τομος 173 | Ναυτική Επιθεώρηση  113

χώρο» (Cyber Crisis) ή «Κατάσταση Κυβερνοπο-
λέμου» (Cyber warfare), όταν υπάρχει γενικευμέ-
νη εκδήλωση Κυβερνοεπιθέσεων κατά των κρι-
σίμων πληροφοριακών υποδομών ενός Κράτους 
και οι οποίες θα πρέπει να πληρούν στο δυνατόν 
συγκεκριμένα κριτήρια ώστε να θεωρούνται σύμ-
φωνα με το Διεθνές Δίκαιο ως ένοπλες επιθέσεις, 
όπως:

α. Σφοδρότητα (Severity) της επίθεσης, η 
οποία εξετάζει το σκοπό και την ένταση της επίθε-
σης (απώλειες, καταστροφές κ.λπ.).

β. Αμεσότητα (Immediacy) του χρόνου ή γε-
γονότος η οποία εξετάζει την διάρκεια της επίθε-
σης (μικρός χρόνος διεξαγωγής του γεγονότος το 
οποίο δεν αφήνει ευκαιρία για αποκλιμάκωση).

γ. Αμεσότητα (Directness) του αποτελέσματος 
που έχει επιφέρει η επίθεση, η οποία καθορίζει το 
ότι εάν η επίθεση ως πράξη (Actus Reus) είναι ο 
προφανής αίτιος για το καταστροφικό αποτέλεσμα, 
τότε πιθανώς να θεωρηθεί ένοπλη επίθεση.

δ. Έκταση Εισβολής (Invasiveness) η οποία επι-
κεντρώνεται στο χώρο και τη θέση της επίθεσης. 
Μια επίθεση μπορεί να χαρακτηριστεί ως τέτοια 
όταν φυσικά ή ηλεκτρονικά περνάει τα σύνορα μι-
ας χώρας και δημιουργεί καταστροφές στο κράτος 
θύμα και ως εκ τούτου μπορεί να θεωρηθεί ως 
Ένοπλη επίθεση.

ε. Μετρησιμότητα (Measurability) η οποία 
δίνει μια μετρήσιμη ποσότητα (ποσοτικοποίηση) 
των απωλειών (καταστροφής) που έχει επιφέρει 
η επίθεση ώστε αυτή να θεωρηθεί ως ένοπλη επί-
θεση.

στ. Πιθανή νομιμοποίηση (Presumptive 
legitimacy) η οποία επικεντρώνεται στο κατά πόσο 
η επίθεση έχει τη διεθνή νομιμοποίηση ή όχι.

Και παράλληλα διαθέτουν ορισμένα, όλα ή και 
επιπλέον από τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

α. Κλιμακούμενες όσον αφορά στη σοβαρότη-
τα των επιπτώσεών τους.

β. Ταυτόχρονες όσον αφορά στο χρόνο εκδή-
λωσής τους.

γ. Μαζικές όσον αφορά στο πλήθος τους. 
δ. Συντονισμένες όσο αφορά στην επιδίωξη 

επίτευξης συγκεκριμένου σκοπού.
ε. Επαναλαμβανόμενες όσον αφορά την επα-

ναπροσβολή του ίδιου στόχου.
στ. Κατευθυνόμενες όσον αφορά στον κεντρι-

κό έλεγχο εκδήλωσης τους.

ζ. Συνεχείς όσον αφορά στη συχνότητα και δι-
άρκεια εκδήλωσής τους.

Η γενικευμένη εκδήλωση Κυβερνοεπιθέσεων 
με τα ανωτέρω χαρακτηριστικά (Ένοπλης Επίθε-
σης), η οποία είναι ελεγχόμενη και κατευθυνόμενη 
από αντίπαλο κράτος ή άλλη οργανωμένη οντότη-
τα, πρέπει να θεωρείται ως «Κατάσταση Κρίσεως 
στον Κυβερνοχώρο» ή «Κατάσταση Κυβερνοπο-
λέμου» και να χαρακτηρίζεται ως άμεση απειλή 
εθνικής ασφαλείας καθώς: 

α. Προσβάλλεται γενικότερα η Πληροφοριακή 
Υποδομή του κράτους και οι, υπό αυτήν, εξαρτώ-
μενες κρίσιμες υποδομές. 

β. Πλήττεται εκτεταμένα ο αμυντικός και γενι-
κότερα ο κρατικός μηχανισμός και οι λειτουργίες, 
δυνατότητες, υπηρεσίες που αυτός παρέχει.

γ. Υπάρχει μεγάλη πιθανότητα μεταφοράς των 
ψηφιακών αποτελεσμάτων καταστροφών της 
επίθεσης στο φυσικό χώρο με απρόβλεπτες συ-
νέπειες. 

δ. Ανάλογα και με την υφιστάμενη κατάσταση 
στο ευρύτερο γεωπολιτικό περιβάλλον, θα μπο-
ρούσε να προηγείται ή ακολουθήσει συμβατική 
ένοπλη επίθεση. 

Ιδιαίτερα δε σήμερα όπου η εξάρτηση ζωτι-
κών λειτουργιών του Κρατικού Μηχανισμού, η 
οποία εκφράζεται με κυβερνητικές πρωτοβουλίες 
όπως η ηλεκτρονική διακυβέρνηση (στον οποίο 
περιλαμβάνονται όλο και περισσότεροι φορείς και 
του Ιδιωτικού τομέα) από πληροφοριακά συστή-
ματα είναι συνεχής και αυξανόμενη, η αντιμετώ-
πιση των απειλών αυτών αποτελεί στόχο Εθνικής 
Ασφαλείας που η υλοποίησή του προϋποθέτει ορ-
γάνωση, σχεδιασμό, ενημέρωση, συνεργασία και 
διαρκή εξάσκηση. 

Για να υπάρξει πραγματική δυνατότητα πρό-
ληψης, όπως θα δούμε παρακάτω και αποτυπώ-
νεται από την εμπειρία άλλων Κρατών, χρειάζεται 
ανάλογη επένδυση σε ανθρώπινους και υλικούς 
πόρους καθώς και θεσμοθέτηση διαδικασιών.

2.  Κατανόηση του Πεδίου Δράσης 
(Κυβερνοχώρος)

Ο κυβερνοχώρος με την ευρεία έννοιά του είναι 
το περιβάλλον στο οποίο ψηφιοποιημένες πληρο-
φορίες δημιουργούνται, υφίστανται επεξεργασία, 
αποθηκεύονται και διακινούνται μέσω διασυνδε-
δεμένων δικτύων ηλεκτρονικών υπολογιστών με 
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το διαδίκτυο (internet). Είναι ένα πεδίο (domain) 
κατασκευασμένο από τον άνθρωπο σε αντίθεση 
με τα άλλα τέσσερα (Ξηρά, Αέρας, Θάλασσα, Διά-
στημα) και αποτελεί πεδίο ανθρώπινης δραστηρι-
ότητας, όπως και τα υπόλοιπα πεδία.

Οι δραστηριότητες/ενέργειες που λαμβάνουν 
χώρα στον κυβερνοχώρο συχνά έχουν άμεση επί-
δραση στη καθημερινή ζωή των πολιτών και στις 
λειτουργίες των κρατικών και ιδιωτικών φορέων. 
Οι ενέργειες αυτές είναι δυνατόν να δημιουργή-
σουν ανεπιθύμητες καταστάσεις στο φυσικό κόσμο 
ενός κράτους, μεταξύ των οποίων η πρόκληση οι-
κονομικών επιπτώσεων, σύγχυσης στον πληθυ-
σμό και στις δραστηριότητές του και καταστροφής 
υποδομών απαραίτητων για την καθημερινή δρα-
στηριότητα του πληθυσμού ή για τη λειτουργία του 
κράτους. Οι δραστηριότητες στον κυβερνοχώρο 
είναι δυνατόν να επηρεάζουν έμμεσα ή άμεσα την 
εύρυθμη λειτουργία και κατά συνέπεια την ασφά-
λεια και την άμυνα της χώρας.

Ο κυβερνοχώρος αποτελεί την πέμπτη διάστα-
ση αντιπαραθέσεων με τη διαφορά ότι παρέχει 
προοπτικές διεξαγωγής κεκαλυμμένου πολέμου, 
στον οποίο είναι δυνατόν καμία πλευρά να μην 
αναγνωρίζει ότι βρίσκεται σε σύγκρουση ή ακόμα 
και ότι έχει δεχθεί επίθεση.

Κόμβοι του φυσικά βρίσκονται σε όλα τα πεδία 
(domains) και οι δραστηριότητες σε αυτόν μπο-
ρεί να επιτρέψουν την ελευθερία δράσης άλλων 
δραστηριοτήτων σε άλλα πεδία, ενώ οι δραστηρι-

ότητες σε άλλα πεδία μπορούν με τη σειρά τους 
να δημιουργήσουν επιπτώσεις μέσα και μέσω του 
κυβερνοχώρου.

Τα τμήματα (κομμάτια) του Κυβερνοχώρου 
συνδέονται και υποστηρίζονται από φυσικές υπο-
δομές, ηλεκτρονικά συστήματα, καθώς και τμήμα-
τα του ηλεκτρομαγνητικού φάσματος (EMS).

3.  Ανάλυση του Πεδίου Δράσης 
(Κυβερνοχώρος)

α. Κυβερνοχώρος ως πεδίο Μάχης
Ειδικότερα, για τη στρατιωτική δραστηριότητα 
στην εποχή της «Πληροφοριακής Επανάστασης», 
ο Κυβερνοχώρος θεωρείται ένα καινούριο πεδίο, 
όπου οι διάφορες αντιμαχόμενες δυνάμεις επιδιώ-
κουν να υπερισχύουν έναντι των αντιπάλων τους. 
Ωστόσο, η κυριαρχία στον Κυβερνοχώρο συνιστά 
ένα περίπλοκο ζήτημα, καθώς δεν ισοδυναμεί με 
την επικράτηση σε έναν και μοναδικό υλικό χώ-
ρο (όπως είναι για παράδειγμα το διάστημα ή το 
έδαφος) υποκείμενο στους νόμους της φύσης, 
αλλά αντίθετα πρόκειται για την εξασφάλιση της 
πλεονεκτικής θέσης σ’ ένα σύνθετο ανθρώπινο 
κατασκεύασμα, που δύναται να επαναλαμβάνεται 
και του οποίου η λειτουργία στηρίζεται στη συ-
ντονισμένη δράση υλικών στοιχείων, τεχνητών 
κανόνων και πραγματικών δεδομένων.

Η γενικευμένη αντίληψη ότι ο Κυβερνοχώρος 
είναι ένας και μοναδικός, αλλά και η αντιμετώπιση 
των δυο όρων (Κυβερνοχώρος και Διαδίκτυο) ως 
ταυτοσήμων, χωρίς η εναλλαγή τους να συνεπά-
γεται κάποια εννοιολογική διαφοροποίηση αποτε-
λεί μια πλάνη, διότι κάθε επιμέρους ηλεκτρονικό 
σύστημα-δίκτυο έχει την ικανότητα να δημιουργεί 
το δικό του κυβερνοχώρο, στο πλαίσιο του οποίου 
θα πρέπει να αναγνωρίζεται το δικαίωμα πρόσβα-
σης και η ίδια η ύπαρξη ενός χρήστη - δρώντος, 
ώστε οι πράξεις του να αποκτούν νόημα και να 
αλληλεπιδρούν με τις πράξεις των υπολοίπων. 
Συνεπώς, στα πλαίσια μιας διαμάχης είναι κρίσιμη 
η εξασφάλιση της κυριαρχίας στον κυβερνοχώρο 
εκείνο, στον οποίο εντοπίζεται ο εκάστοτε ειδι-
κότερος στρατιωτικής σημασίας στόχος της κάθε 
παράταξης.

Το Διαδίκτυο (Internet), για παράδειγμα, αποτε-
λεί ένα τέτοιο αυτοτελές σύστημα, που λειτουργεί 
με τους δικούς του κανόνες και δική του γλώσσα 

Σχέση μεταξύ των πεδίων επιχειρήσεων.
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επικοινωνίας, δημιουργώντας έναν κυβερνοχώ-
ρο. Η υπόσταση των μερικότερων στοιχείων του 
εν λόγω συστήματος (όπως π.χ. μια ιστοσελίδα) 
μεταφορικά τοποθετείται στον Κυβερνοχώρο, με 
αποτέλεσμα οποιοδήποτε γεγονός συμβαίνει στο 
Διαδίκτυο, να θεωρείται ότι λαμβάνει χώρα εκεί 
και όχι στην πραγματική γεωγραφική τοποθεσία, 
όπου εντοπίζονται τα πρόσωπα ή οι συσκευές, που 
συμμετείχαν στη σχετική ενέργεια. 

Υπάρχουν, όμως, και πολλά άλλα επιμέρους 
διαδίκτυα, τα οποία αν και λειτουργούν με φιλο-
σοφία παρόμοια εκείνης του Διαδικτύου, δεν είναι 
συνδεδεμένα σ’ αυτό, με αποτέλεσμα να αποκτούν 
το δικό τους διακριτό κυβερνοχώρο, όπου ουδε-
μία επίδραση έχουν όσα συμβαίνουν στον αντί-
στοιχο κυβερνοχώρο του Διαδικτύου. Εφόσον, το 
Διαδίκτυο αποτελεί ένα υπολογιστικό δίκτυο, που 
χαρακτηρίζεται από το δικό του κυβερνοχώρο, αυ-
τό σημαίνει ότι η έννοια του Κυβερνοχώρου είναι 
ευρύτερη της έννοιας του Διαδικτύου. Η σύγχυση, 
ωστόσο, των δύο εννοιών αποτελεί συχνό φαι-
νόμενο. 

Ο κυβερνοχώρος είναι ένα από τα πέντε πεδία 

(Αέρας, Ξηρά, Θάλασσα και διάστημα). Αυτά τα πε-
δία είναι αρκετές φορές αλληλοεπικαλυπτόμενα 
και αλληλοεξαρτώμενα. 

Κόμβοι του Κυβερνοχώρου υπάρχουν φυσικά 
σε όλα τα πεδία. 

Οι δραστηριότητες στον κυβερνοχώρο μπορεί 
να επιτρέψoυν έως ένα σημείο την ελευθερία δρά-
σης των δραστηριοτήτων στους άλλους τομείς, κα-
θώς και δράσεις/ενέργειες σε διάφορα άλλα πεδία 
μπορεί επίσης να δημιουργήσουν επιπτώσεις/απο-
τελέσματα μέσα και μέσω του κυβερνοχώρου.

Ο κυβερνοχώρος μπορεί να θεωρηθεί ως πο-
λυδιάστατος χώρος ο οποίος λαμβάνει υπόσταση 
σε τρία επίπεδα με τις αντίστοιχες συνιστώσες 
τους:
(1) Φυσικό Επίπεδο-Physical Layer

(α)  Γεωγραφική Συνιστώσα - Geographic 
Component.

(β)  Φυσική Δικτυακή Συνιστώσα (Υλική 
Συνιστώσα) - Physical Net Component

(2) Λογικό Επίπεδο - Logical Layer
(α)  Συνιστώσα Λογικού Δικτύου – LogicalNet 

Component

ΦΥΣΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ
Physical Layer

ΛΟΓΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ
Logical Layer

ΚΟΙΝώΝΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ
Social Layer

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΣΥΝΙΣΤΩΣΑ 
GEOGRAPHIC COMPONENT

ΣΥΝΙΣΤΩΣΑ ΛΟΓΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ 
LOGICAL NET COMPONENT

ΣΥΝΙΣΤΩΣΑ ΡΟΛΟΥ 
PERSONA COMPONENT

ΦΥΣΙΚΗ ΔΙΚΤΥΑΚΗ ΣΥΝΙΣΤΩΣΑ 
PHYSICAL NET COMPONENT

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΙΣΤΩΣΑ 
SΥΝΤACTIC COMPONENT

ΣΥΝΙΣΤΩΣΑ ΚΥΒΕΡΝΟΡΟΛΟΥ 
CYBER PERSONA COMPONENT

ΣΗΜΑΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΥΝΙΣΤΩΣΑ 
SEMANTIC COMPONENT

Διαστρωμάτωση Κυβερνοχώρου.
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(β)  Συντακτική Συνιστώσα - Syntactic 
Component

(γ)  Σημασιολογική Συνιστώσα – Semantic 
Component

(3) Κοινωνικό Επίπεδο - Social Layer
(α) Συνιστώσα Ρόλου -Persona Component
(β)  Συνιστώσα Κυβερνορόλου -Cyber 

Persona Component
Το Φυσικό επίπεδο (physical layer) περιλαμ-

βάνει τη γεωγραφική συνιστώσα (geographic 
component) και τη φυσική δικτυακή συνιστώσα 
(physical net work component).

Η γεωγραφική συνιστώσα (geographic compo-
nent) είναι η φυσική τοποθεσία των στοιχείων του 
δικτύου. Ενώ τα γεωπολιτικά όρια μπορεί εύκολα 
να ξεπερασθούν στον κυβερνοχώρο, σε ποσοστό 
που να πλησιάζει την ταχύτητα του φωτός, εξα-
κολουθεί να υπάρχει μια φυσική πτυχή, η οποία 
συνδέεται με τα άλλα πεδία. 

Η φυσική δικτυακή συνιστώσα - υλική συνι-
στώσα (physical net work component) περιλαμ-
βάνει όλο το υλικό (Hardware) και τις υποδομές 
(ενσύρματες, ασύρματες και οπτικές) που υποστη-
ρίζουν το δίκτυο καθώς και τους φυσικούς συν-
δέσμους (σύρματα, καλώδια, ραδιοσυχνότητες, 
δρομολογητές, διακομιστές και ηλεκτρονικούς 
υπολογιστές). Η κυριαρχία στο επίπεδο αυτό προ-
ϋποθέτει το φυσικό έλεγχο των επιμέρους υλικών 
υποδομών, που μπορούν να πληγούν κυρίως με 
άλλα υλικά μέσα.

Το Λογικό επίπεδο (Logical Layer) το οποίο εί-
ναι κυρίως τεχνικής φύσεως και αποτελείται:

Συνιστώσα Λογικού Δικτύου (Logical Net 
Component), η οποία αποτελείται από τις λογικές 
συνδέσεις που υπάρχουν μεταξύ των κόμβων του 
δικτύου. Οι κόμβοι είναι οποιεσδήποτε συσκευές 
οι οποίες συνδέονται σε ένα δίκτυο υπολογιστών. 
Οι κόμβοι μπορεί να είναι υπολογιστές, ψηφιακές 
συσκευές, κινητά τηλέφωνα ή διάφορες άλλες συ-
σκευές του δικτύου. Σε ένα δίκτυο, το οποίο κάνει 
χρήση του διαδικτυακού πρωτοκόλλου (IP), ένας 
κόμβος είναι οποιαδήποτε συσκευή με μια διεύ-
θυνση διαδικτύου (IP).

Συντακτική Συνιστώσα (Syntactic Component), 
η οποία αποτελείται από τις οδηγίες και τους κα-
νόνες (π.χ. λειτουργικά συστήματα υπολογιστών, 
εφαρμογές κ.ά.), που καθοδηγούν και ελέγχουν τη 
λειτουργία του κάθε ηλεκτρονικού συστήματος και 

τον τρόπο με τον οποίο το σύστημα αυτό διαχειρί-
ζεται τα δεδομένα, που διακινούνται εντός του. Οι 
εν λόγω κανόνες συντίθενται στην ουσία από επι-
μέρους πληροφορίες - δεδομένα και η κυριαρχία 
σ’ αυτό το πεδίο βρίσκεται σε άμεση εξάρτηση με 
το ποιος εξασφαλίζει τον έλεγχό τους, δηλαδή ποι-
ος τους διατυπώνει και ποιος μπορεί να επέμβει 
δραστικά στη δομή τους, προκαλώντας ανάλογα 
με τις εκάστοτε επιδιώξεις τη δυσλειτουργία, έως 
και την ολική κατάρρευση του συστήματος, που οι 
σχετικοί κανόνες υποστηρίζουν.

Σημασιολογική Συνιστώσα (Semantic Compo-
nent) αφορά το ουσιαστικό μήνυμα της κάθε 
πληροφορίας –είτε εκείνης που κυκλοφορεί είτε 
εκείνης που αποθηκεύεται σ’ ένα σύστημα του 
Κυβερνοχώρου– προς τον αποδέκτη της. Η κυρι-
αρχία εδώ προϋποθέτει την ικανότητα για έλεγχο 
και διαχείριση του περιεχομένου των διακινούμε-
νων πληροφοριών. Οι προσβολές γίνονται κυρίως 
μέσω της εισαγωγής ψευδών ή ανακριβών δε-
δομένων, με σκοπό τη διαστρέβλωση των πραγ-
ματικών, ώστε οι αποδέκτες τους, είτε πρόκειται 
για φυσικά πρόσωπα, είτε για μηχανήματα και 
αυτοματοποιημένα συστήματα, να στρέψουν τις 
αποφάσεις και τις ενέργειές τους σε κατεύθυνση 
διαφορετική από αυτή στην οποία θα οδηγούνταν 
βάσει των μη νοθευμένων πληροφοριών.

Το Κοινωνικό Επίπεδο (SocialLayer), το οποίο 
αποτελείται από το ανθρώπινο δυναμικό και τις 
γνωστικές πτυχές και περιλαμβάνει τη συνιστώ-
σα του Ρόλου στον Κυβερνοχώρο (cyber persona 
component) και τη συνιστώσα του Ρόλου στο φυ-
σικό χώρο (persona component). 

Η συνιστώσα Ρόλος στον Κυβερνοχώρο (cyber 
persona component) περιλαμβάνει την αναγνώρι-
ση του ατόμου ή του ρόλου στο δίκτυο (Ηλεκτρο-
νική Διεύθυνση, Διεύθυνση Δικτύου (IP), αριθμός 
κινητού τηλεφώνου, και άλλες). 

Η συνιστώσα Ρόλος στο φυσικό χώρο (persona 
component) αποτελείται από τους ανθρώπους οι 
οποίοι πράγματι ενεργοποιούνται (βρίσκονται) στο 
δίκτυο.

Ένα άτομο μπορεί να έχει πολλαπλούς Ρόλους 
στον Κυβερνοχώρο - cyber persona component 
(για παράδειγμα, διαφορετικούς λογαριασμούς e-
mail σε διάφορους υπολογιστές) και ένας ρόλος 
στον Κυβερνοχώρο μπορεί να έχει πολλούς χρή-
στες (για παράδειγμα, πολλοί χρήστες, οι οποίοι 
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έχουν πρόσβαση σε ένα μεμονωμένο λογαριασμό 
(account) σε κάποια ιστοσελίδα. 

Είναι προφανές ότι ακόμη κι αν πληγεί επι-
τυχώς ένα επίπεδο και ο ενδιαφερόμενος επι-
κρατήσει σ’ αυτό, δεν εξασφαλίζεται αυτομάτως 
και η κυριαρχία του στα άλλα επίπεδα. Σύμφωνα 
με τα παραπάνω, η ολική κυριαρχία στον Κυ-
βερνοχώρο, αποτελεί ένα μάλλον αδύνατο επί-
τευγμα. Οι κυβερνοχώροι είναι πολυάριθμοι και 
διαστρωματώνονται σε επιμέρους επίπεδα, ώστε 
να απαιτείται από τις ανταγωνιζόμενες δυνάμεις 
να προσαρμόζουν τις ενέργειές τους ανάλογα με 
τον εκάστοτε στόχο, ήτοι ανάλογα με τον συγκε-
κριμένο κυβερνοχώρο και κυρίως, ανάλογα με 
το ειδικότερο επίπεδο στο οποίο εντοπίζεται το 
προσδοκώμενο αποτέλεσμα.

Η παραπάνω διαπίστωση σε συνδυασμό με 
την όλο και μεγαλύτερη διασύνδεση συστημάτων 
τα οποία βρίσκονται σε διαφορετικές γεωγραφι-
κές περιοχές έχει σημαντικές επιπτώσεις από την 
άποψη της απόδοσης ευθύνης μιας ενέργειας 
σε συγκεκριμένη οντότητα, καθώς και της στο-
χοποίησης της πηγής δράσης στον κυβερνοχώ-
ρο. Σημαίνει, επίσης, ότι οι αντίστοιχες δυνάμεις 
που επιχειρούν στον Κυβερνοχώρο θα πρέπει να 
έχουν σημαντικές δυνατότητες επίγνωσης της κα-
τάστασης (Situational Awateness), έρευνας και 
ανάλυσης επεισοδίου (Forensics), διαχείρισης 
περιστατικών (Incident Handling) και συλλογής 
πληροφοριών (Information Intelligence) για την 
αντιμετώπιση των πολύπλοκων απειλών στον 
κυβερνοχώρο.

β.  Ο Κυβερνοχώρος ως Επιχειρησιακό 
Περιβάλλον

Το Επιχειρησιακό Περιβάλλον (Κυβερνοχώρος) στο 
οποίο οι υπεύθυνες δυνάμεις ενός κράτους (στρα-
τιωτικές ή μη) θα κληθούν να επιχειρήσουν έχει 
αρκετά εξειδικευμένα χαρακτηριστικά:

α. Περιλαμβάνει σε ταυτόχρονη ή μη ψηφια-
κή διασύνδεση φυσικές (γεωγραφικές) περιοχές, 
υποδομές (Hardware), λογισμικό (Software), λο-
γικές τοπικές και παγκόσμιες συνδέσεις δικτύων 
(Logical Net work Connections), την πληροφορία 
(Information) η οποία διακινείται εντός αυτού και 
το διαμορφώνει, οντότητες (χρήστες) οι οποίοι 
διαχειρίζονται την πληροφορία με διάφορους 
τρόπους (εχθρικά, φίλια και ουδέτερα συστήματα 

που σχετίζονται με μια συγκεκριμένη επιχείρηση/
λειτουργία).

β. Δεν υπακούει σε χωροχρονικούς περιορι-
σμούς καθόσον μια ενέργεια σε αυτόν ή μέσω 
αυτού μπορεί να εκτελεστεί σε μικρό χρονικό δι-
άστημα (δευτερολέπτων), από σημαντικά μεγάλες 
αποστάσεις (παγκόσμια κάλυψη) χωρίς να υπάρχει 
απαίτηση για γειτνίαση με τον αντίπαλο και στο 
πλείστον των περιπτώσεων χωρίς έγκαιρη προει-
δοποίηση (early warning).

γ. Περιέχει δυναμικά (24ώρος κύκλος) τε-
ράστιες ποσότητες πληροφοριών υψηλής ή μη 
διαβάθμισης και αξίας, σε δομημένη ή αδόμητη 
μορφή οι οποίες μεταδίδονται κατά κύριο λόγο 
μέσω εμπορικών δικτύων και χωρίς να ακολου-
θούν στην πορεία τους από τον εκδότη στον απο-
δέκτη πάντα την ίδια οδό ή και τα ίδια πρότυπα 
(standards) ασφαλείας.

δ. Έχει δημιουργήσει παγκόσμιες συνθήκες 
εξάρτησης από αυτόν (ανάλογα με το βαθμό ει-
σχώρησης της πληροφοριακής τεχνολογίας σε 
κάθε κράτος) όλων των μορφών της ανθρώπινης 
δραστηριότητας, καθόσον εντός ή μέσω αυτού 
καθημερινά λαμβάνουν χώρα ενέργειες οι οποίες 
υπηρετούν το σύνολο των οικονομικών, επιχειρη-
ματικών, επικοινωνιακών, κοινωνικών, κρατικών, 
στρατιωτικών δραστηριοτήτων των πολιτών και 
των κρατών.

Ο Κυβερνοχώρος και οι επιχειρήσεις σε αυ-
τόν (Cyber Ops) είναι άρρηκτα συνδεδεμένοι με 
τη χρήση οκτώ αλληλένδετων επιχειρησιακών 
μεταβλητών (πολιτική, οικονομική, κοινωνική, 
στρατιωτική, πληροφοριακή, υποδομές, φυσικό 
περιβάλλον, χρόνος) για να μπορεί να γίνει κατα-
νοητό και να αναλυθεί το μοναδικό περιβάλλον μέ-
σα στο οποίο οι αντίστοιχες ομάδες θα διεξάγουν 
επιχειρήσεις.

Υπό αυτές τις συνθήκες και λαμβανομένου 
υπόψη του εκπληκτικού ρυθμού διάδοσης, εξέλι-
ξης και διείσδυσης των τεχνολογιών πληροφορι-
κής και επικοινωνιών (ICT), σε συνδυασμό με την 
όλο και πιο αυξημένη προσθήκη κρίσιμων υπο-
δομών σε αυτό το πεδίο, οι υπεύθυνες δυνάμεις 
ενός κράτους (στρατιωτικές και μη) θα πρέπει να 
είναι προετοιμασμένες να:

α. Χρησιμοποιήσουν τις από καιρό ειρήνης 
αναπτυσσόμενες δυνατότητες επιχειρήσεων στον 
Κυβερνοχώρο με σκοπό την προστασία των εθνι-
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κών στοιχείων (κρίσιμων υποδομών κ.λπ.) σε 
αυτόν, δηλαδή να είναι ανά πάσα στιγμή σε κα-
τάλληλη ετοιμότητα για την εκτέλεση ανάλογων 
επιχειρήσεων στον κυβερνοχώρο.

β. Επιχειρήσουν εναντίον ενός ευρέως φά-
σματος παραγόντων (οντοτήτων) οι οποίοι δρουν 
σε αυτόν (Έθνη - κράτη, επιχορηγούμενοι από το 
κράτος φορείς, μη κρατικοί φορείς, νόμιμες επιχει-
ρήσεις, εγκληματικές οργανώσεις και μεμονωμένα 
άτομα κ.λπ.) με διαφορετικά επίπεδα εκπαίδευσης, 
κατάρτισης, δεξιοτήτων, κινήτρων και ικανοτήτων, 
γεγονός το οποίο αποτελεί σημαντική αλλαγή στις 
παραδοσιακές γεωπολιτικές και στρατιωτικές 
αντιλήψεις περί εχθρού και απειλής συγκεκριμέ-
νου προσανατολισμού (γεωγραφικού, ιδεολογικού 
κ.λπ.) και απαιτεί μια νέα οπτική όσον αφορά τις 
επιχειρήσεις καθώς και ένα διαφορετικό είδος 
εκπαίδευσης.

γ. Αντιμετωπίσουν τις επιχειρήσεις στον Κυ-
βερνοχώρο με όρους «Ασύμμετρης Απειλής» και 
ως «πολλαπλασιαστή ισχύος» καθόσον η αυξανό-
μενη εξάρτηση των κρατών από τις τεχνολογίες 
πληροφορικής και επικοινωνιών (ICT) σε συνδυ-
ασμό με το μικρό κόστος –σε σύγκριση με την 
αγορά εξοπλιστικών προγραμμάτων και την εκ-
παίδευση των στρατιωτών– ανάπτυξης Κυβερνο-
δυνατοτήτων και τη σοβαρότητα του πλήγματος, 
το οποίο μπορεί να επιφέρουν, τις ανάγουν ίσως 
σε μοναδική δίοδο την οποία πολλοί αντίπαλοι 
μπορούν να εκμεταλλευτούν έτσι ώστε να διατη-
ρήσουν την ισορροπία ή να αποκτήσουν κάποιο 
πλεονέκτημα όσον αφορά την στρατιωτική ισχύ 
έναντι μιας χώρας.

δ. Αναπτύξουν αποτελεσματικές σχέσεις και 
συνεργασίες σε καθημερινή βάση με όλους τους 
φορείς (δημόσιος, ιδιωτικός, ακαδημαϊκός φορέ-
ας, Στρατιωτικές δυνάμεις) οι οποίοι εμπλέκονται 
στο πεδίο του Κυβερνοχώρου, δεδομένου ότι το 
πεδίο αυτό έχει δημιουργηθεί, ανήκει, συντηρεί-
ται και λειτουργεί από δημόσιους, ιδιωτικούς, και 
κρατικούς φορείς σε όλο τον κόσμο, με αποτέ-
λεσμα η έρευνα και η ανάπτυξη η οποία συντε-
λείται από τους φορείς αυτούς σε μεγάλο βαθμό 
θα αποτελέσει τον καταλύτη για τις αλλαγές στις 
επιχειρήσεις Κυβερνοχώρου (CyberOps). Για πα-
ράδειγμα, οι κινητές συσκευές, όπως κινητά τη-
λέφωνα και οι ασύρματες συσκευές, αποτελούν 
συστατικά της υποδομής τόσο των στρατιωτικών 

όσο και των εμπορικών παρόχων δικτύων. Μι-
σθωμένες γραμμές μεγάλης χωρητικότητας και 
μεγάλων αποστάσεων μεταξύ των εγκαταστά-
σεων των ΕΔ, συμπεριλαμβανομένων καλω-
δίων, συσκευών οπτικών ινών, δρομολόγησης 
(routing), μεταγωγής (switching) μέσω της φυ-
σικής υποδομής μοιράζονται μεταξύ στρατιωτι-
κών και πολιτικών δικτύων. Αυτά αποτελούν υπη-
ρεσίες στις οποίες διαβαθμισμένη πληροφορία 
(στρατιωτική, πολιτική κ.λπ.) βρίσκεται σε εμπορι-
κές συσκευές. Μια λεπτομερής σχέση μεταξύ δη-
μόσιου και ιδιωτικού τομέα που να περιλαμβάνει 
ρόλους, ευθύνες, πρέπει να αναπτυχθεί καθόσον 
αυτά τα εμπορικά τμήματα εξ ορισμού αποτελούν 
κρίσιμο τμήμα του δικτύου και άλλων νευραλ-
γικών φορέων ενός κράτους όπως οι ΕΔ. Αυτό 
δημιουργεί πολλές σημαντικές προκλήσεις για τις 
ΕΔ – τόσο επιχειρησιακά όσο και στην ανάπτυξη 
λύσεων που αφορούν τη σύνταξη καταλλήλων 
δογμάτων, την οργάνωση δομών, την εκπαίδευση 
προσωπικού, τις υποδομές κ.λπ.

Οι ένοπλες δυνάμεις μιας χώρας όπως και 
ο ευρύτερος κρατικός μηχανισμός εξαρτώνται 
από τις υποδομές ζωτικής σημασίας του Έθνους 
για πολλές από τις δραστηριότητές τους, συμπε-
ριλαμβανομένης της ανάπτυξης δυνάμεων, την 
εκπαίδευση, τις μεταφορές και τις καθημερινές 
επιχειρήσεις. Η φυσική τους προστασία δεν είναι 
πλέον επαρκής, καθώς τα περισσότερα συστήματα 
υποδομής ελέγχονται από δικτυωμένα και αλληλο-
εξαρτώμενα συστήματα βιομηχανικού αυτομάτου 
ελέγχου και τηλεμετρίας (SCADA) ή κατανεμημένα 
συστήματα ελέγχου (DCS) με αποτέλεσμα την αλ-
ληλεξάρτηση της φυσικής, κρίσιμης και πληροφο-
ριακής υποδομής.

Εφόσον ο ιδιωτικός τομέας και βιομηχανία 
είναι ο καταλυτικός παράγοντας για τις τεχνο-
λογικές εξελίξεις, οι ΕΔ εξαρτώνται όλο και πε-
ρισσότερο από εμπορικά προϊόντα και τεχνολο-
γία (commercial off-the-shelf-COTS) τα οποία 
έχουν κατασκευαστεί για το ευρύ κοινό. Αυτή η 
εξάρτηση μπορεί να οδηγήσει σε τρεις βασικές 
αδυναμίες.

Ξένη ιδιοκτησία, έλεγχος και επιρροή των 
πωλητών. Πολλές από τις τεχνολογίες τέτοιου 
είδους (commercial off-the-shelf-COTS) είτε 
αφορούν το λογισμικό (software) είτε τις υποδο-
μές (hardware), όσον αφορά στις ΕΔ σχεδιάζο-
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νται, κατασκευάζονται ή έχουν κατασκευαστικά 
συστατικά τα οποία κατασκευάζονται από ξένες 
χώρες. Οι κατασκευαστές, προμηθευτές, πάροχοι 
υπηρεσιών κ.λπ., μπορούν να επηρεαστούν από 
τους αντιπάλους για την παροχή μεταλλαγμένων 
προϊόντων που έχουν κατασκευαστεί με τρωτά 
σημεία, όπως για παράδειγμα τροποποιημένες 
μονάδες επεξεργασίας.

Εφοδιαστική αλυσίδα. Η παγκόσμια αλυσίδα 
εφοδιασμού έχει τρωτά σημεία που μπορεί δυ-
νητικά να οδηγήσουν σε υποκλοπή και αλλοίωση 
των προϊόντων. Αυτές οι αδυναμίες είναι παρού-
σες καθ’ όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής του 
προϊόντος, από την έναρξη του σχεδιασμού, στην 
παράδοση των προϊόντων, αλλά και στις μετέπειτα 
ενημερώσεις (updates) του προϊόντος.

Εξάρτηση από την εμπορική εφοδιαστική 
αλυσίδα, καθόσον το μεγαλύτερο μέρος των συ-
στατικών και των δυνατοτήτων των ΕΔ για επιχει-
ρήσεις στον Κυβερνοχώρο ανήκουν στην εμπορική 
εφοδιαστική αλυσίδα και όχι στην κρατική. 

4. Προσδιορισμός του Κυβερνοπολέμου
Τα τελευταία χρόνια και σε συνδυασμό με τη λεγό-
μενη «παγκοσμιοποίηση», αιχμή του δόρατος της 
οποίας είναι το Διαδίκτυο (Internet), έχει αρχίσει 
να διαμορφώνεται ένα νέο «πεδίο αντιπαράθεσης» 
εκτός των παραδοσιακών (ξηρά, θάλασσα, αέρας 
και διάστημα) στο οποίο υφίσταται ήδη ανταγωνι-

σμός μεταξύ Κρατών και όχι μόνο, για την επίτευξη 
κυριαρχίας. Αναλογιζόμενοι ότι βασική παράμετρος 
για την επίτευξη της «παγκοσμιοποίησης» είναι η 
επέκταση της διασύνδεσης μέχρι το επίπεδο του 
απλού πολίτη, αναβαθμίζεται κατακόρυφα τόσο 
ο ρόλος και η συμμετοχή (ηθελημένη ή μη) του 
ατόμου, καθώς αυτό το ίδιο αποκτά δυνατότητες 
αυτόνομης δραστηριοποίησης σε αυτό το «πεδίο 
αντιπαράθεσης», όσο και η σημασία του Διαδικτύ-
ου καθώς η επιθυμητή διασύνδεση εξασφαλίζεται 
μέσω αυτού. 

Αν και διεθνώς δεν έχουν ακόμα καθορισθεί 
επίσημα οι σχετικοί ορισμοί, μπορούμε να πούμε 
ότι ως Κυβερνοχώρος (Cyberspace) ορίζεται ο 
νοητός ψηφιακός «κόσμος», το παγκόσμιο περι-
βάλλον που δημιουργείται από τη διασύνδεση αυ-
τοματοποιημένων πληροφοριακών συστημάτων 
και περιλαμβάνει φυσικές και εικονικές δικτυακές 
συσκευές, επικοινωνιακές υποδομές και μέσα 
αποθήκευσης και μεταφοράς δεδομένων καθώς 
και τα δεδομένα καθεαυτά που δημιουργεί αυτή 
η διασύνδεση συστημάτων, στον οποίο συνυπάρ-
χουν άνθρωποι και πληροφοριακές υποδομές και 
ο οποίος περιλαμβάνει όλες τις διαμέσου αυτών 
διεξαγόμενες δραστηριότητες. 

Αντίστοιχα, το σύνολο των ενεργειών που 
λαμβάνουν χώρα εντός ή και πολλές φορές μέ-
σω αυτού του πεδίου με σκοπό τον έλεγχο και 
εκμετάλλευση των αντίπαλων πληροφοριακών 

ΕΔ - Παγκόσμιος Επικοινωνιακός Ιστός.

ΜΗ ΠρΟΣΒΑΣΙΜΕΣ 
ΥΠΟΔΟΜΕΣ

ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ 
ΕΠΙΚΟΙΝώΝΙΑΚΟΣ 

ΙΣΤΟΣ

ΕΔ

ΣΥΜΜΑχΙΚΕΣ 
ΕΔ
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υποδομών και των πληροφοριών και δεδομέ-
νων που αυτές διαχειρίζονται (Cyber-attack), με 
ταυτόχρονη προστασία των φίλιων αντιστοίχων 
(Cyber-defense), ορίζεται ως Κυβερνοπόλεμος 
(Cyber warfare) ή Επιχειρήσεις Κυβερνοχώρου 
(Cyber warfare). 

Αναλυτικότερα, η διεξαγωγή επιχειρήσεων 
στον Κυβερνοχώρο με τη μορφή σύγχρονων 
στρατιωτικών επιχειρήσεων εναντίον κρισίμων 
πληροφοριακών υποδομών (πολιτικών ή στρατι-
ωτικών) του αντιπάλου είναι δυνατόν να επιφέ-
ρει μεταξύ άλλων, διατάραξη ή και διακοπή της 
ομαλής τους λειτουργίας, πρόκληση σύγχυσης 
σε κλιμάκια διοίκησης και ελέγχου, υποκλοπή 
πληροφοριών, αμφισβήτηση αξιοπιστίας δεδο-
μένων με συνέπεια τη δυσχέρεια λήψης ορθών 
αποφάσεων, πραγματοποίηση προπαγάνδας για 
παραπλάνηση και επηρεασμό της κοινής γνώμης, 
οικονομική επιβάρυνση του αντιπάλου, κοινωνική 
αναταραχή, αύξηση φόρτου εργασίας του προ-
σωπικού του κ.λπ. 

Στόχοι των επιχειρήσεων Κυβερνοχώρου μπο-
ρούν να γίνουν τόσο μεμονωμένα άτομα, όσο και 
οργανισμοί, επιχειρήσεις, δημόσιες και ιδιωτικές 
υπηρεσίες, ερευνητικά και εκπαιδευτικά ιδρύματα 
ή και ολόκληρα Κράτη. Είναι, λοιπόν, προφανές 
ότι οι επιχειρήσεις στο πεδίο αυτό είναι ελκυστική 
επιλογή, καθώς η διεξαγωγή τους είναι δυνατόν 
να επιφέρει πολλαπλά αποτελέσματα, δεν περι-
ορίζεται από γεωγραφικά όρια, ενώ το κόστος 
απόκτησης σχετικών δυνατοτήτων είναι χαμηλό 
και οι προοπτικές εξέλιξής του μεγάλες. Επιπλέον 
αυτού, τα απαραίτητα «εργαλεία» (λογισμικό) και 
«πόροι» (πληροφορίες ύπαρξης τρωτοτήτων κ.λπ.) 
για την εκδήλωση επιχειρήσεων είναι πλέον ευρέ-
ως διαδεδομένα και οικονομικώς προσιτά μέσω 
Διαδικτύου.

Οι κυβερνοαπειλές πλέον εξελίσσονται δι-
αρκώς και αυξάνονται σε αριθμό και δυσκολία 
αντιμετώπισης. Γι’ αυτό και η διεθνής εμπειρία 
και πρακτική οδηγεί στην απαίτηση διαμόρφωσης 
επίσημης και ολοκληρωμένης Πολιτικής Κυβερ-
νοάμυνας, στην ανάγκη εκπόνησης σχετικών δια-
τάξεων και μέτρων ασφαλείας, ανάπτυξης κατάλ-
ληλου Νομικού Πλαισίου και συνεργασιών καθώς 
και δημιουργίας αρμόδιου Φορέα Διαχείρισης 
περιστατικών επιχειρήσεων στον Κυβερνοχώρο, 
ο οποίος θα θέσει ως κεντρική τη διαχείριση και 

το συντονισμό θεμάτων που αφορούν την Κυβερ-
νοάμυνα μιας χώρας. 

Βασικά χαρακτηριστικά των επιχειρήσεων Κυ-
βερνοχώρου αποτελούν:

α. Η υφιστάμενη δυνατότητα απόκρυψης της 
ταυτότητας του επιτιθέμενου είτε με τη χρήση 
ενδιάμεσων κεκαλυμμένων σημείων πρόσβα-
σης (proxies) είτε με τη χρήση «κατειλημμένων» 
Η/Υ («zombıes»), οι οποίοι ανήκουν σε τρίτους 
«αθώους» χρήστες σε οποιοδήποτε μέρος του κό-
σμου και των οποίων ο έλεγχος έχει περιέλθει σε 
«εχθρικά χέρια», δυσχεραίνοντας έτσι τη στοιχειο-
θέτηση κατηγορίας και τον καταλογισμό ευθυνών, 
ενισχυόμενη από την αναπόφευκτη εξάπλωση 
της ασύρματης, αλλά και μέσω των υφιστάμενων 
γραμμών μεταφοράς ηλεκτρικού ρεύματος, τεχνο-
λογίας διασύνδεσης, η οποία οδηγεί σε αύξηση 
του πλήθους των ευάλωτων στόχων, καθώς και 
της ευκολίας απόκρυψης του επιτιθέμενου.

β. Οι ιδιαιτερότητες οι οποίες αναγνωρίζονται 
σε τέτοιου είδους επιχειρήσεις καθόσον ο Κυβερ-
νοπόλεμος αποτελεί το μοναδικό ίσως είδος πολέ-
μου που λαμβάνει χώρα σε καθημερινή βάση, σε 
παγκόσμιο επίπεδο ακόμα και σε περίοδο ειρήνης 
και δεν περιορίζεται μεταξύ δύο ή τριών αντιπά-
λων. Η φύση του, που τον εντάσσει στις ασύμμε-
τρες απειλές και δεν απαιτεί την ύπαρξη βαριάς 
βιομηχανίας, στρατηγικών αποθεμάτων πρώτων 
υλών και υψηλών δαπανών για την διεξαγωγή 
του, καθώς και η διαθεσιμότητα της απαραίτητης 
τεχνογνωσίας, τον καθιστούν στρατηγικό όπλο 
προσιτό σε μεμονωμένα άτομα, ομάδες συμφε-
ρόντων, διεθνείς οργανισμούς και Κράτη. Οι δε 
επιχειρήσεις κυβερνοχώρου που διεξάγονται σε 
επίπεδο κρατών ή διεθνών οργανισμών, δρώ-
ντας είτε συντονισμένα είτε ανεξάρτητα από τις 
πληροφοριακές επιχειρήσεις, αποτελούν βασικό 
πολλαπλασιαστή ισχύος των φιλίων δυνάμεων και 
απομείωσης της αντίστοιχης των δυνάμεων του 
αντιπάλου.

Ως εκ τούτου, και δεδομένου ότι η κατάρτιση 
κατάλληλα εκπαιδευμένου προσωπικού αλλά και η 
δημιουργία της αναγκαίας οργάνωσης απαιτεί ικα-
νό χρόνο, η έγκαιρη και σωστή προετοιμασία κάθε 
χώρας και σε κάθε επίπεδο κρίνεται απαραίτητη 
τόσο για την αντιμετώπιση των κυβερνοαπειλών, 
όσο και για την απόκτηση το δυνατόν περισσοτέ-
ρων πλεονεκτημάτων από τυχόν υλοποίηση τους.
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5. Επίλογος Συμπεράσματα
Το πεδίο του Κυβερνοχώρου λόγω των ιδιαιτερο-
τήτων που παρουσιάζει αλλά και λόγω της αυξα-
νόμενης εξάρτησης των κρατικών υποδομών από 
αυτό, αποτελεί ήδη και θα συνεχίσει να αποτελεί 
ένα πεδίο ευρείας αντιπαραθέσεως μεταξύ κρα-
τών εφάμιλλο με τα υπόλοιπα πεδία (Ξηρά, Θά-
λασσα, Αέρας, Διάστημα).

Ο Κυβερνοπόλεμος (Επιχειρήσεις Κυβερ-
νοχώρου) ως επιλογή αποτύπωσης της ισχύος 
ενός κράτους και άρα κατά τη ρήση του Karl von 
Klausewitz ως ένα μέσο της συνέχισης της πο-
λιτικής με σκοπό την επιβολή της θέλησης ενός 
κράτους σε ένα άλλο μπορεί υπό συγκεκριμένες 
συνθήκες να αποτελέσει στρατηγική επιλογή, λύση 
ανάγκης ή πολλαπλασιαστή ισχύος. 

Ο Klausewitz, με τη διορατικότητα και την 
αναλυτική του σκέψη, διέβλεψε ότι «κάθε εποχή 
έχει το δικό της είδος πολέμου, τους δικούς της 
περιορισμούς και τις δικές της ιδιαίτερες προκα-
ταλήψεις». Η εποχή μας, η εποχή της πληροφορι-
κής, δεν εξαιρείται, έχει το δικό της πόλεμο, τον 
Κυβερνοπόλεμο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2
ΔρΑΣΤΗρΙΟΤΗΤΕΣ ΕΠΙχΕΙρΗΣΕώΝ 
ΣΤΟΝ ΚΥΒΕρΝΟχώρΟ

1. Γενικά
Η πρόοδος που παρουσιάζει η τεχνολογία της 
πληροφορικής και η εκθετική αύξηση της χρήσης 
και του μεγέθους του διαδικτύου τις τελευταίες 
δύο δεκαετίες, έφεραν στο προσκήνιο μία νέα 
απειλή ασφαλείας, τις επιθέσεις μέσω ή ενα-
ντίον του Κυβερνοχώρου ή Κυβερνοεπιθέσεις. 
Όλες οι χώρες οι οποίες εξαρτώνται σε μεγάλο 
βαθμό από την πληροφοριακή υποδομή και τα 
δίκτυα υπολογιστών για τη λειτουργία των κρί-
σιμων υποδομών τους, όπως ο οικονομικός το-
μέας, η ενέργεια, οι τηλεπικοινωνίες, τα δίκτυα 
πετρελαίου και φυσικού αερίου, οι μεταφορές, 
τα δίκτυα ύδρευσης των πόλεων, οι υπηρεσίες 
εκτάκτων αναγκών και η ηλεκτρονική διακυβέρ-
νηση, αντιμετωπίζουν αυτή την απειλή. Για μια 
χώρα, οι πιθανές επιπτώσεις των επιχειρήσεων 
στον Κυβερνοχώρο (Κυβερνοεπιθέσεων) είναι 
σοβαρές, από τη διατάραξη της καθημερινότη-

τας των πολιτών της μέχρι την υπονόμευση της 
κυριαρχίας της. 

2. Απειλή
Σε ένα άναρχο σύστημα όπως ο Κυβερνοχώρος, 
οι απειλές - δράστες (οντότητες) οι οποίοι επιδί-
δονται σε παράνομες δραστηριότητες, ομαδοποι-
ούνται γενικώς σε κατηγορίες, κυρίως με βάση το 
σκοπό για τον οποίο δραστηριοποιούνται. 
Οι κατηγορίες των απειλών, κατά αυξανόμενο επί-
πεδο, είναι:

 (1)   Μεμονωμένοι Χάκερς - Κράκερς (Hackers-
Crackers-Noob-Script Kiddy)

 (2)   Ακτιβιστές - Χάκερς (Hactivists Hackers)
 (3)   Εσωτερικοί δράστες χωρίς πρόθεση 

(Insiders Unintentional)
 (4)   Ομάδες Χάκερς - Κράκερς (Hackers-

Crackers Groups)
 (5)   Δράστες βιομηχανικής κατασκοπίας 

(Industrial Espionage)
 (6)   Οργανωμένο έγκλημα (Organized Crime-

Phishing)
 (7)   Φυσικές και περιβαλλοντικές επιθέσεις 

(Physical and environmental attacks)
 (8)   Τρομοκρατικές οργανώσεις (Terrorist 

Groups)
 (9)   Εσωτερικοί δράστες και Εξωτερικοί 

συνεργάτες / σύμβουλοι με πρόθεση 
(Insiders intentional)

 (10)   Χώρες (States)

Το μεγαλύτερο μέρος της δραστηριότητας 
που παρατηρείται σήμερα στον Κυβερνοχώρο 
ποικίλει από την απλή εισβολή σε ένα σύστημα 
και τον έλεγχό του για λόγους πρόκλησης και πε-
ριέργειας, μέχρι την εισβολή σε ένα σύστημα για 
λόγους εκδίκησης, κλοπής πληροφοριών, πρό-
κλησης, παρενόχλησης, υπεξαίρεσης χρημάτων ή 
πρόκλησης εσκεμμένης τοπικής βλάβης σε υπο-
λογιστές ή καταστροφής μεγαλύτερης έκτασης σε 
υποδομές. 

3. Αναγνώριση Απειλής
Η σωστή και έγκαιρη αναγνώριση της απειλής η 
οποία δρα εντός του Κυβερνοχώρου ή μέσω αυ-
τού αποτελεί βασική προτεραιότητα κάθε κράτους, 
ώστε να μπορεί να επιλέξει την κατάλληλη ενέρ-
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γεια (αμυντική ή επιθετική) για την εξουδετέρωσή 
της. Αυτό προϋποθέτει: 

α. Αναγνώριση του Κυβερνοχώρου ως ενός 
νέου πεδίου δραστηριοποίησης / αντιπαράθεσης 
/ ανταγωνισμού και συγκρούσεων ή και εχθρο-
πραξιών, με ιδιαίτερα και μοναδικά χαρακτηριστι-
κά (είναι ταυτόχρονα στρατηγικό όπλο, πολλαπλα-
σιαστής ισχύος, ασύμμετρη απειλή) και ευρύτατες 
δυνατότητες εκμετάλλευσης.

β. Αποδοχή της αλληλεξάρτησης / αλληλοκά-
λυψης του Κυβερνοχώρου με το φυσικό χώρο, 
με την έννοια ότι λογικά συστήματα (software) 
λειτουργούν εντός ή μέσω φυσικών υποδομών 
(Physical Hardware) με συνέπεια οποιασδήποτε 
μορφή διαταραχής υπό τη μορφή επίθεσης στο 
φυσικό κόσμο μπορεί να επηρεάσει σε ένα βαθμό 
και τον εικονικό χώρο και αντίστροφα, με την έν-
νοια ότι οποιασδήποτε μορφή κακόβουλης παρέμ-
βασης στον εικονικό χώρο υπάρχει πιθανότητα να 
έχει καταστροφικές συνέπειες μερικές φορές και 
εφάμιλλες των συνεπειών μιας «ένοπλης επίθε-
σης» στο φυσικό χώρο.

γ. Αναγνώριση στον κυβερνοχώρο των κα-
ταστάσεων Ειρήνης, Κρίσεως και Πολέμου κατ’ 
αντιστοιχία με το φυσικό κόσμο (ξηρά, θάλασσα, 
αέρα, διάστημα). 

δ. Καθορισμός των κατηγοριών των δυνητι-
κών ενεργειών οι οποίες μπορούν να προέλθουν 
από μια απειλή ως ακολούθως:

(1) Κυβερνο-έγκλημα (cyber crime)
(2) Κυβερνο-βανδαλισμός (cyber vandalism)
(3) Κυβερνο-τρομοκρατία (cyber terrorism) 
(4) Κυβερνο-κατασκοπία (cyber espionage)
(5) Κυβερνο-δολιοφθορά (cyber sabotage)
(6) Κυβερνο-πόλεμος (cyber warfare).

ε. Καθορισμός επιπέδων σοβαρότητας της 
απειλής και σχετικών κριτηρίων μετάπτωσης (επί-
πεδα συναγερμού, κατάλληλοι κανόνες εμπλοκής 
και μέτρα) από το χαμηλότερο προς το υψηλότερο 
με παράλληλη ανάληψη ενεργειών αντίδρασης και 
καθορισμό των ενεργειών αυτών.

στ. Εντοπισμός και καταγραφή των δυνατοτή-
των πιθανών αντιπάλων.

ζ. Χαρτογράφηση της εθνικής πληροφοριακής 
υποδομής και της αντίστοιχης πληροφοριακής 
υποδομής άμυνας (υποσύνολο της πρώτης).

η. Καταγραφή οικείων δυνατοτήτων και αδυ-
ναμιών.

θ. Καθορισμός του τρόπου με τον οποίο εντο-
πίζουμε και αντιδρούμε σε απειλές ενάντια σε 
υποδομές εθνικής σημασίας.

4.  Μέθοδοι Πρόσβασης στο σύστημα - 
στόχο

Προϋπόθεση για την εκδήλωση μιας Κυβερνοεπί-
θεσης είναι η αποκατάσταση ηλεκτρονικής επαφής 
του δράστη με το σύστημα - στόχο. Η αποκατάστα-
ση της επαφής αυτής επιτυγχάνεται γενικώς με 
μία από τις παρακάτω μεθόδους:

α. Το διαδίκτυο αποτελεί το πρωταρχικό μέσο 
μέσω του οποίου εκδηλώνονται σήμερα οι επιχει-
ρήσεις στον Κυβερνοχώρο, το πλέον συνηθισμέ-
νο, και αυτό το οποίο συνδέεται συνειρμικά με τον 
Κυβερνοπόλεμο. Απαραίτητη προϋπόθεση βέβαια 
είναι το σύστημα - στόχος να είναι συνδεδεμένο 
στο διαδίκτυο.

β. Σε περίπτωση που το σύστημα - στόχος δεν 
είναι συνδεδεμένο με το διαδίκτυο ή αν η πρό-
σβαση μέσω του διαδικτύου είναι αδύνατη, τότε 
απαιτείται φυσική πρόσβαση σε ένα τερματικό του 
συστήματος, με ό,τι κινδύνους αυτό συνεπάγεται.

γ. Ορισμένα συστήματα για την εξυπηρέτηση 
των εξωτερικών επικοινωνιακών τους αναγκών, 
χρησιμοποιούν ασύρματα μέσα. Στην περίπτωση 
αυτή, η πρόσβαση στο σύστημα - στόχο αποκα-
θίσταται μέσω της ασύρματης ζεύξης, με την πα-
ρεμβολή κατάλληλου πομποδέκτη στη γραμμή της 
οπτικής επαφής μεταξύ δύο πομποδεκτών του 
συστήματος - στόχου. Η μέθοδος αυτή χρησιμο-
ποιείται κατά βάση για λόγους υποκλοπής πληρο-
φοριών και είναι γνωστή από την εποχή της ανα-
κάλυψης των ασυρμάτων επικοινωνιών.

δ. Η εμφύτευση κακόβουλων προγραμμάτων 
στο λογισμικό του συστήματος - στόχου μέσω 
της αλυσίδας σύνταξης προγραμμάτων ή απο-
κατάστασης βλαβών του συστήματος ή «ειδικά 
κατασκευασμένου» υλικού μέσω της αλυσίδας 
των ανταλλακτικών του συστήματος. Η μέθοδος 
αυτή διευκολύνεται από το γεγονός ότι σήμερα η 
σύνταξη πολλών προγραμμάτων και η προμήθεια 
ανταλλακτικών ανατίθεται σε εξωτερικούς συνερ-
γάτες, ακόμα και του εξωτερικού, των οποίων ο 
έλεγχος από πλευράς ασφαλείας είναι κατά βάση 
πλημμελής.
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5.  Σκοπός των επιχειρήσεων  
στον Κυβερνοχώρο

Η χρήση των Κυβερνο-όπλων και οι τεχνικές για 
την προσβολή διαφόρων στόχων δεν αποτελούν 
αυτοσκοπό. Οι επιχειρήσεις στον Κυβερνοχώρο 
διεξάγονται για την επίτευξη κάποιου συγκεκρι-
μένου σκοπού. Ο σκοπός αυτός διαφέρει κατά 
περίπτωση, γενικώς, όμως ανήκει σε μία από τις 
παρακάτω κατηγορίες: 

α. Εκμετάλλευση (exploitation)
Στην περίπτωση της εκμετάλλευσης, βασικός στό-
χος του δράστη είναι η υποκλοπή πληροφοριών 
από το στόχο ή τις πηγές πληροφοριών που είναι 
συνδεδεμένες με αυτόν.

β. Παραπλάνηση (deception)
Στην περίπτωση αυτή, ο δράστης επιτρέπει στο 
στόχο του να εξακολουθεί να λειτουργεί, αλλά 
παραποιεί τις πληροφορίες τις οποίες αυτός συλ-
λέγει, αναλύει ή παράγει, στοχεύοντας ουσιαστικά 
στο σύστημα λήψης αποφάσεων του αντιπάλου.

γ. Καταστροφή (destruction)
Στην περίπτωση της καταστροφής, ο επιτιθέμενος, 
μέσω της χρήσης πληροφοριακών συστημάτων, 
καθιστά αδύνατη τη λειτουργία του στόχου, κατα-
στρέφοντας τον ίδιο ή τα συστήματα υποστήριξης 
που είναι απαραίτητα για τη λειτουργία του. Στην 
περίπτωση αυτή, πρωταρχικός στόχος δεν είναι τα 
πληροφοριακά συστήματα του αντιπάλου, αλλά η 
κρίσιμη υποδομή του. 

δ.  Διακοπή λειτουργίας ή εξουδετέρωση (denial 
of service ή disrup-tion)
Στην περίπτωση επιθέσεων διακοπής λειτουρ-

γίας (DoS) ή εξουδετέρωσης, ο επιτιθέμενος δεν 
καταστρέφει το στόχο αλλά τον θέτει εκτός λει-
τουργίας ή τον καθιστά αναξιόπιστο για κάποια 
χρονική περίοδο, απαγορεύοντας στους νόμιμους 
χρήστες την εξυπηρέτησή τους ή την πρόσβαση σε 
πηγές πληροφοριών.

6.  Τακτικές Επιχειρήσεων  
στον Κυβερνοχώρο

Οι βασικές τακτικές, οι οποίες δύναται να χρησιμο-
ποιηθούν κατά τη διάρκεια των επιχειρήσεων στον 
Κυβερνοχώρο, είναι οι ακόλουθες:

α. Κατασκοπία (Espionage): Τακτική κατά την 
οποία ο αντίπαλος κάνοντας χρήση πληροφορια-
κών δυνατοτήτων, κεκαλυμμένα και χωρίς νομιμο-
ποίηση κερδίζει πρόσβαση σε μεγάλες ποσότητες 
ψηφιακών και επικοινωνιακών δεδομένων. Με την 
εμφάνιση δε των κοινωνικών δικτύων αλλά και 
την ανάπτυξη της επικοινωνίας μέσω διαδικτύου, 
η κατασκοπία έχει εγκαταλείψει τα στενά όρια της 
απόκτησης της ζητούμενης πληροφορίας και έχει 
επεκταθεί και στην κατασκοπία / παρακολούθηση 
και των ίδιων των χρηστών. 

β. Προπαγάνδα (Propaganda): Το διαδίκτυο ως 
βασικό πλέον μέσο ενημέρωσης, μπορεί πολύ εύ-
κολα στα χέρια επιτήδειων να αποτελέσει με τη 
χρήση κατάλληλων πληροφοριακών τεχνικών 
(Defacement, spam mailing κ.λπ.) μέσο κάθε 
είδους προπαγάνδας καθόσον η προστασία που 
παρέχει στο χρήστη η ανωνυμία, διευκολύνει αυτή 
τη δραστηριότητα. 

Η δύναμη της διαδικτυακής πληροφορίας 
έγκειται στο δυναμικό της χαρακτήρα, στην ευκαμ-
ψία της να παραπέμπει, να συνδέει, να συγχέεται. 
Κανείς δεν μπορεί να προβλέψει την πορεία της, 
τη χαοτική αλληλεξάρτησή της με άλλες συναφείς 
ή άσχετες πληροφορίες. Η ανάδυση και η ανασυ-
γκρότηση του νοήματος, η διαμόρφωση των ερ-
μηνειών, η ένταξη στην εμπειρία και κοσμοθεωρία 
του δέκτη, ο τρόπος επιλογής ή απαξίωσής της 
επαφίενται, παρά τις επικοινωνιακές και διαφημι-
στικές παγίδες, στην προσωπικότητα του χρήστη.

γ. Άρνηση Υπηρεσιών (Denial-of-Service, DoS): 
Βασική και αποτελεσματική τακτική, η οποία είναι 
ευρύτατα διαδεδομένη και έχει ως σκοπό τη με-
ρική ή ολική αποστέρηση –τόσο σε ποιότητα όσο 
και σε χρονική διάρκεια– των νόμιμων χρηστών 
από τις υπηρεσίες (services), τις οποίες τους προ-
σφέρει ένα πληροφοριακό σύστημα. Η πιο κοι-
νή τακτική για τέτοιου είδους επιχείρηση είναι η 
«πλημμυρίδα» (flooding) του συστήματος στόχου, 
με συνεχή και μεγάλη ροή δεδομένων, ώστε να 
καταστεί ανίκανο να εξυπηρετήσει τις πραγματικές 
αιτήσεις υπηρεσιών (services) ή πληροφοριών. 

δ. Παραποίηση / Μετατροπή Δεδομένων (Data 
Modification): Τακτική η οποία αποσκοπεί στην 
κακόβουλη μετατροπή δηλ. παραποίηση των δε-
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δομένων / πληροφοριών, τα οποία εισάγονται 
(input), βρίσκονται εντός ή εξάγονται (output) σε 
ένα πληροφοριακό σύστημα με αποτέλεσμα οι νό-
μιμοι χρήστες (άτομα ή μηχανές) να λαμβάνουν 
σημαντικές αποφάσεις βασιζόμενοι σε κακόβουλα 
αλλοιωμένη πληροφορία. Τέτοιου είδους τακτικές 
έχουν ένα μακρύ εύρος εφαρμογών, ξεκινώντας 
από μια απλή παραποίηση Ιστοσελίδας (Web 
Defacement) μέχρι τεχνικές επιθέσεις αλλοίωσης 
δεδομένων σε βάσεις συστημάτων (databases) ή 
συστήματα Διοίκησης και Ελέγχου (C2 systems).

ε. Εκμετάλλευση Υποδομής (Infrastructure 
Manipulation): Τακτική κατά την οποία ένας επι-
τιθέμενος προσπαθεί να εκμεταλλευτεί τα χαρα-
κτηριστικά της υποδομής μιας οντότητας δικτύου 
με σκοπό τη διείσδυση και εκτέλεση επίθεσης, τη 
συλλογή πληροφοριών σχετικά με τα αντικείμενα 
του δικτύου ή την πραγματοποίηση αλλαγής στην 
κανονική ροή των πληροφοριών μεταξύ των αντι-
κειμένων του δικτύου. 

7.  Μέσα εκδήλωσης Κυβερνοεπιθέσεων 
- Κυβερνοόπλα

Υπάρχουν αρκετά μέσα γνωστά και ως Κυβερ-
νοόπλα (Cyber weapons) τα οποία μια χώρα, μια 
οργάνωση ή κάποιο άτομο θα μπορούσε να χρη-
σιμοποιήσει για την εκδήλωση Κυβερνοεπιθέσεων 
εντός ή μέσω του Κυβερνοχώρου:

α. Υπολογιστής
O υπολογιστής αποτελεί σήμερα το βασικό εργα-
λείο με το οποίο σχεδιάζονται και από το οποίο 
εκδηλώνονται οι Κυβερνοεπιθέσεις. Στο πλαίσιο 
αυτό του ρόλου του, ο υπολογιστής μπορεί να χα-
ρακτηριστεί ως όπλο διεξαγωγής επιχειρήσεων 
Κυβερνοχώρου (Κυβερνοόπλο). Μία συνηθισμένη 
περίπτωση χρήσης του υπολογιστή σήμερα είναι 
αυτή στην οποία ο έλεγχός του έχει αναληφθεί 
από άγνωστο άτομο με την εγκατάσταση κατάλ-
ληλου λογισμικού, έτσι ώστε να χρησιμοποιηθεί 
για την εκτόξευση επιθέσεων άρνησης παροχής 
υπηρεσιών (DDoS), εν αγνοία του χειριστή του, 
για λόγους απόκρυψης της ταυτότητας του δρά-
στη (zombie ή bot).

β. Λογικά Όπλα (Logical Weapons)
Αποτελούν κατηγορίες εργαλείων / όπλων τα 

οποία χρησιμοποιούνται για τη διεξαγωγή δια-
φόρων τύπων επιχειρήσεων στον Κυβερνοχώ-
ρο σε τακτικό / τεχνικό επίπεδο όπως: Αναγνώ-
ριση (reconnaissance), Αναγνώριση / Επιτήρηση 
(Scouting) δικτύων και υπολογιστικών συστημά-
των του αντιπάλου και επίθεση (attack) σε διά-
φορους στόχους επιλογής. Τα εργαλεία/όπλα αυτά 
κατηγοριοποιούνται όπως παρακάτω:

 (α)   Εργαλεία Αναγνώρισης (Reconnaissance 
Tools)

 (β)   Εργαλεία Σάρωσης (ScanningTools)
 (γ)   Εργαλεία Απόκτησης πρόσβασης και 

κλιμάκωσης (Access and Escalation Tools)
 (δ)   Εργαλεία εξόρυξης / μεταφοράς 

δεδομένων (Exfiltration / extrusion Tools)
 (ε)   Εργαλεία Διατήρησης Θέσεως / πρόσβασης 

(Sustainment Tools)
 (στ)   Εργαλεία Επίθεσης (Assault Tools)
 (ζ)   Εργαλεία Απόκρυψης / μετασχηματισμού 

(Obfuscation Tools)

Τα παραπάνω εργαλεία χρησιμοποιούν για την 
επίτευξη των στόχων τους λογισμικό - κακόβουλα 
προγράμματα (malware - malicious software). Ο 
όρος κακόβουλα προγράμματα είναι ένας γενικός 
όρος, ο οποίος αναφέρεται σε ενοχλητικό ή επι-
βλαβές λογισμικό (προγράμματα, δέσμες ενεργει-
ών ή μακροεντολές) που έχει σχεδιαστεί για να 
μολύνει, να καταστρέψει, να τροποποιήσει ή να 
προκαλέσει άλλου είδους προβλήματα σε έναν 
υπολογιστή ή πρόγραμμα, χωρίς να το γνωρίζει 
ο ιδιοκτήτης του. Ο χαρακτηρισμός «κακόβου-
λο» αναφέρεται στην πρόθεση του δημιουργού 
του λογισμικού. Ουσιαστικά αποτελεί λογισμικό 
(software), το οποίο σκοπεύει να εκτελέσει μια 
μη εγκεκριμένη ενέργεια, η οποία θα έχει ένα μη 
επιθυμητό (δυσμενές) αποτέλεσμα στην Εμπιστευ-
τικότητα (confidentiality), Ακεραιότητα (integrity) ή 
τη διαθεσιμότητα (availability) ενός πληροφορια-
κού συστήματος.

Υπάρχουν διάφοροι τύποι κακόβουλων προ-
γραμμάτων, το κάθε ένα με δικό του τρόπο λει-
τουργίας, όπως παρακάτω:

1) Ιοί Η/Υ (Computer Viruses)
2) Τρωικά Άλογα (Trojan Horses)
3) Σκουλήκια Η/Υ (Computer Worms)



Τεύχος 584-Τομος 173 | Ναυτική Επιθεώρηση  125

4) Λογικές Βόμβες (Logical Bombs)
5)  Προγράμματα καταγραφής πληκτρολογήσεων 

(Keylog-ger) 
6) Λογισμικό Sniffer
7) Λογισμικό κατασκοπίας (Spyware)
8) Λογισμικό εκφοβισμού (Scareware)
9) Λογισμικό απόκρυψης (Rootkit)
10)  Λογισμικό εκμετάλλευσης τρωτοτήτων 

(Exploit)
11) Λογισμικό ανεπιθύμητων μηνυμάτων (spam)
12) Λογισμικό Απάτης (Hoax)
13) Λογισμικό προσθήκης (Adware)

γ. Φυσικά Όπλα (Physical Weapons)
Αποτελούν ενέργειες / όπλα η χρήση των οποίων 
γίνεται στο φυσικό χώρο με στόχο την αποδιοργά-
νωση - διακοπή των λειτουργιών / υπηρεσιών της 
πληροφοριακής υποδομής στόχου. Αυτά μπορεί 
να είναι:

(1)  Όπλα εκδήλωσης συμβατικής φυσικής κα-
ταστροφικής επίθεσης 
(α) Καταστροφή / διακοπή γραμμών δικτύου 

(cables) 
(β) Φυσική επίθεση εναντίον των συστημά-

των παροχής ενέργειας (power supply system) τα 
οποία υποστηρίζουν πληροφοριακές υποδομές.

(γ) Φυσική επίθεση εναντίον του προσωπικού, 
το οποίο υποστηρίζει αντίστοιχα πληροφοριακά 
συστήματα.

(δ) Φυσική επίθεση εναντίον της ίδιας της υπο-
δομής, η οποία περιέχει το πληροφοριακό σύστη-
μα στόχο.

(2)  Όπλα εκδήλωσης φυσικής ηλεκτρονικής / 
ψηφιακής καταστροφικής επίθεσης
(α) Νανομηχανές και Μικρόβια (Nano ma-

chines – Nanites & Microbes).
Μπορούν να προκαλέσουν σοβαρές ζημιές σε 

ένα σύστημα. Σε αντίθεση με τους ιούς, επιτίθενται 
κατευθείαν στα ηλεκτρονικά κυκλώματα που απαρ-
τίζουν ένα πληροφοριακό σύστημα. Οι νανομηχα-
νές είναι πολύ μικρού μεγέθους robots τα οποία 
είναι δυνατόν με τον κατάλληλο προγραμματισμό 
να διεισδύσουν σε ένα πληροφοριακό κέντρο, να 
εισβάλουν μέσα στους Η/Υ και να καταστρέψουν 
τα ηλεκτρονικά κυκλώματά τους. 

Κατά ανάλογο τρόπο λειτουργούν και τα ειδικά 

μεταλλαγμένα μικρόβια. Τα μικρόβια αυτά έχουν 
κατασκευαστεί έτσι ώστε να «καταναλώνουν» 
οτιδήποτε περιέχει πυρίτιο, καταστρέφοντας έτσι 
πλήρως όλες τις ηλεκτρονικές συσκευές ενός πλη-
ροφοριακού κέντρου. 

(β) Βόμβες Ηλεκτρομαγνητικού Παλμού (EMP 
Bombs) και Όπλα Ραδιοφωνικού Σήματος Υψηλής 
Ενέργειας.

Οι βόμβες ηλεκτρομαγνητικού παλμού οφεί-
λουν τη διάδοσή τους στην ιδιότητα που έχει ο 
ηλεκτρομαγνητικός παλμός να «νεκρώνει» όλες τις 
ηλεκτρονικές συσκευές που βρίσκονται εντός της 
περιοχής εφαρμογής του. Πηγή του παλμού μπο-
ρεί να είναι μια πυρηνική ή μη πυρηνική έκρηξη. 
Τακτικά χρησιμοποιείται από ομάδες ειδικών δυ-
νάμεων που διεισδύουν βαθιά στα μετόπισθεν του 
εχθρού και τοποθετούν μια τέτοια βόμβα κοντά 
στον στόχο. Η επίδραση του ηλεκτρομαγνητικού 
παλμού θα γίνει αισθητή σε μια μεγάλη περιοχή 
του εχθρού, καταστρέφοντας όλα τα ηλεκτρονικά 
συστήματα των υπολογιστικών και τηλεπικοινωνι-
ακών συστημάτων του. 

Τα όπλα ραδιοφωνικού σήματος υψηλής 
ενέργειας δεν είναι τίποτα άλλο, παρά πομποί 
ραδιοφωνικού σήματος. Η χρήση τους ως όπλου 
βασίζεται στην ιδιότητά τους να εκπέμπουν κατευ-
θυνόμενα ραδιοφωνικά σήματα υψηλής ενέργει-
ας εναντίον ηλεκτρονικών στόχων, θέτοντας τους 
έτσι εκτός λειτουργίας. 

δ. Ψυχολογικά Όπλα (Psychological Weapons): 
Οι Ψυχολογικές επιχειρήσεις (PSYOPS) καθώς 
και οι επιχειρήσεις Επηρεασμού (Influence Ops) 
αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι των Πληροφο-
ριακών επιχειρήσεων και οι επιχειρήσεις Κυβερ-
νοχώρου συνδράμουν σε αυτές όποτε απαιτηθεί 
κυρίως βοηθώντας τη διεξαγωγή τους στο πεδίο 
του Κυβερνοχώρου. Υπάρχουν όμως περιπτώσεις 
κατά τις οποίες χρησιμοποιούνται από τις επιχει-
ρήσεις Κυβερνοχώρου διαδικασίες των ψυχολο-
γικών επιχειρήσεων κυρίως για λόγους συλλογής 
πληροφοριών ενδιαφέροντός τους.

(1)  Κοινωνική Μηχανική [Social Engineering 
(SE)]
Είναι η ενέργεια η οποία αποσκοπεί:
(α) Στον επηρεασμό της συμπεριφοράς ατό-
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μων μέσω της εκμετάλλευσης των συναισθη-
μάτων τους καθαρά για λόγους επηρεασμού ή / 
και προπαγάνδας, ενέργεια η οποία απευθύνεται 
κυρίως στις ψυχολογικές επιχειρήσεις μέσω δια-
δικτύου.

(β) Η απόκτηση της εμπιστοσύνης κατάλλη-
λα στοχευμένων (targeted) ατόμων με απώτερο 
σκοπό την απόσπαση απόρρητων πληροφοριών ή 
ακόμα και την απόκτηση πρόσβασης σε ένα πλη-
ροφοριακό σύστημα ενδιαφέροντος.

Οι ενέργειες αυτές μπορεί να γίνουν με πολ-
λά μέσα όπως με απευθείας επαφές, μέσω τη-
λεφώνου, ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή μέσω 
κοινωνικών δικτύων (Social Networks, Groups, 
IRCChannels, Forums κ.λπ.). 

H διαφορά μεταξύ της κοινωνικής μηχανικής 
και των άλλων επιθέσεων είναι ότι ο βασικός στό-
χος της είναι το άτομο και η επιτυχία της έγκειται 
στη δημιουργία μιας σχέσης με το στόχο (άτομο), 
η απόκτηση της εμπιστοσύνης του και η απόσπαση 
των ενεργειών ή πληροφοριών που απαιτούνται.

Η κοινωνική μηχανική ως ενέργεια εναντίον 
στόχου μπορεί να υλοποιηθεί σε δυο βασικά σε-
νάρια:

(α) Γενικευμένες επιθέσεις (General Access 
Attacks): Αυτές αποτελούν επιθέσεις με βασικό 
στόχο την απόκτηση πρόσβασης σε ένα πληρο-
φοριακό σύστημα ενδιαφέροντος χωρίς να ενδι-
αφέρονται για τον κάτοχο αυτού του συστήματος. 
Παραδείγματα τέτοιου είδους επιθέσεων αποτε-
λούν:

1/ Μια επίθεση ηλεκτρονικού «ψαρέματος» 
(Phishing Attack) με τη χρήση μαζικής αποστολής 
ηλεκτρονικών μηνυμάτων (spammails) για την 
απόκτηση πρόσβασης σε συστήματα με απώτερο 
σκοπό τη δημιουργία κατευθυνόμενων δικτύων 
(Botnets).

2/ Αποστολή αλλοιωμένων με κακόβουλα λο-
γισμικό προγραμμάτων (PDF, Power Point, Docs, 
images, Software, Games κ.λπ.) τα οποία γνωρί-
ζουμε εκ των προτέρων ότι είναι χρήσιμα ή ενδια-
φέροντα για τους χρήστες με σκοπό την απόκτηση 
πρόσβασης στο σύστημά τους. 

(β) Στοχευμένες επιθέσεις (Specific targeted 
attacks): Αυτές αποτελούν επιθέσεις με βασικό 
στόχο την απόκτηση πρόσβασης σε ένα στοχευμέ-
νο πληροφοριακό σύστημα ενδιαφέροντος. Ανα-
γκαστικά αυτού του τύπου οι επιθέσεις λαμβάνουν 

χώρα εναντίον συγκεκριμένων ατόμων, τα οποία 
έχουν κάποιου είδους σχέση με το πληροφοριακό 
σύστημα ενδιαφέροντος. Οι επιθέσεις αυτού του 
είδους κυρίως επικεντρώνονται στην απόκτηση 
πληροφοριών (Intelligence) με διάφορους τρό-
πους για το άτομο στόχο και στη συνέχεια την επί-
θεση σε αυτό, η οποία μπορεί να εκδηλωθεί με αρ-
κετούς τρόπους, όπως παρατήρηση (observation), 
συζήτηση (conversation), συνέντευξη (interview), 
ανάκριση (interrogation) κ.λπ. 

ε. Εφοδιαστική αλυσίδα
(α)  Υλικό-Λογισμικό σε έκθεση (Compromized 

Hardware - Software)
Ουσιαστικά αποτελεί υλικό (hardware) ή λογισμικό 
(software) στο οποίο έχουν εσκεμμένα ή όχι από 
κατασκευής αλλοιωθεί / προστεθεί κάποια χαρα-
κτηριστικά για λόγους στρατηγικής ή και συλλογής 
πληροφοριών. Για παράδειγμα κρίσιμες συσκευές, 
όπως δρομολογητές (routers - switches), συσκευ-
ές προστασίας (Firewall, IDS, IPS κ.λπ.), συστήματα 
βιομηχανικού ελέγχου (Scada κ.λπ.) είτε λογισμι-
κό το οποίο εξυπηρετεί συγκεκριμένες λειτουργίες 
(Λειτουργικό σύστημα, εφαρμογές γραφείου κ.λπ.) 
θα μπορούσαν πιθανώς να κατασκευαστούν ή να 
προστεθούν σε αυτές χαρακτηριστικά με τέτοιον 
τρόπο, ώστε να αποδεσμεύουν κάποιου είδους 
πληροφορία.

(β)  Εξαρτήματα σε έκθεση (Corrupted 
Components)

Η εξέλιξη της τεχνολογίας σε συνδυασμό με την 
«παγκοσμιοποίηση» του εμπορίου και της οικο-
νομίας έχουν οδηγήσει αρκετούς κατασκευαστές 
συσκευών να εξαρτώνται από έτερους κατασκευ-
αστές για την προμήθεια των εξαρτημάτων των 
συσκευών τους, με αποτέλεσμα πιθανή έκθεση 
των εξαρτημάτων σε εσκεμμένη αλλοίωση συ-
γκεκριμένων χαρακτηριστικών τους να οδηγήσει 
σε αλλοίωση των χαρακτηριστικών της βασικής 
συσκευής.

Ένα παράδειγμα είναι το γνωστό Chipping. Tα 
σημερινά τσιπ (chip) περιέχουν εκατομμύρια ολο-
κληρωμένα κυκλώματα τα οποία εύκολα μπορούν 
να διαμορφωθούν από τον κατασκευαστή τους 
ώστε να περιέχουν και κάποιες μη «αναμενόμε-
νες» λειτουργίες. Θα μπορούν να καταστρέφονται 
μετά από κάποιο προκαθορισμένο χρόνο, να παύ-



Τεύχος 584-Τομος 173 | Ναυτική Επιθεώρηση  127

ουν να λειτουργούν μετά τη λήψη συγκεκριμένου 
σήματος προκαθορισμένης συχνότητας, να εκπέ-
μπουν σήμα συγκεκριμένης συχνότητας έτσι ώστε 
να προδίδουν τη θέση στην οποία βρίσκονται και 
άλλες τέτοιου είδους λειτουργίες. 

Το κύριο πρόβλημα του chipping είναι ότι 
πρέπει να έχει τοποθετηθεί εκ των προτέρων στο 
σύστημα στόχο. Αυτό το πρόβλημα μπορεί να πα-
ρακαμφθεί με την ενσωμάτωση των επιπλέον «ει-
δικών» χαρακτηριστικών σε όλα τα chips τα οποία 
κατασκευάζει ο κατασκευαστής

8.  Τεχνικές επιχειρήσεων  
στον Κυβερνοχώρο

Οι τακτικές των επιχειρήσεων στον Κυβερνοχώρο 
χρησιμοποιούν τις τεχνικές που προαναφέρθηκαν, 
χρησιμοποιώντας τα αντίστοιχα Κυβερνοόπλα σε 
διάφορους συνδυασμούς για να υλοποιήσουν μια 
ποικιλία στόχων και αποστολών. Η επιλογή της τε-
χνικής που θα χρησιμοποιηθεί για την προσβολή 
εξαρτάται από διάφορους παράγοντες, όπως οι 
δεξιότητες και η εμπειρία του χρήστη, οι δυνατό-
τητες των όπλων, η φύση του στόχου και άλλους. 

Αν εξαιρέσουμε τη χρήση των φυσικών κυ-
βερνοόπλων, καθώς και των κινδύνων που προ-
έρχονται από την εφοδιαστική αλυσίδα των οποί-
ων οι τεχνική εφαρμογή είναι προφανής, υπάρχει 
ένα μεγάλο πλήθος τεχνικών (Άρνηση Υπηρεσιών, 
email Spoofing κ.λπ.) οι οποίες κάνουν χρήση κατά 
κύριο λόγο των λογικών κυβερνοόπλων για την 
επίτευξη του στόχου τους. 

9. Επίλογος Συμπεράσματα
Η απειλή του Κυβερνοπολέμου είναι υπαρκτή, 
πραγματική, τα Κυβερνοόπλα ίναι ευρέως διαθέ-
σιμα και εξελίσσονται ταχύτατα, και οι επιθέσεις 
βρίσκονται σε εξέλιξη καθημερινά.

Κύριο στόχος των επιχειρήσεων Κυβερνοχώ-
ρου είναι οι κρίσιμες πληροφοριακές υποδομές 
ενός κράτους, καθώς και η πληροφορία, η οποία 
βρίσκεται ή διακινείται εντός / μέσω αυτών. Τα 
αποτελέσματά τους μπορεί να είναι ορατά μόνο 
στον ψηφιακό κόσμο (Κυβερνοχώρο) ή κάτω από 
προϋποθέσεις να δημιουργήσουν ορατά αποτελέ-
σματα και στο φυσικό χώρο.

ΒΙΒΛΙΟΓρΑΦΙΑ

Martin C. Libicki: “Cyber Deterrence and Cyber War”
Jason Andress-Steve Winterfeld: “Cyber Warfare”
Will Gragido-John Pirc: “Cyber Crime and Espionage”
Jeffrey Carr: “Inside Cyber Warfare: Mapping the Cyber 

world”
Stuart McClure-Joel Scambray-George Kurtz: “Hacking 

Exposed 6”

Σπηλιωτόπουλος Δημήτριος “Ψυχο-Κοινωνιολογία της 
κυριαρχίας: Κυβερνο-πόλεμος”

Σύνδεσμος Επιτελών Εθνικής Άμυνας - ΣΕΕΘΑ (Υπο-
στράτηγος ε.α. Παναγιώ-της Μαυρόπουλος ) “Η 
Κυβερνοάμυνα στην υπηρεσία της εθνικής στρα-
τηγικής”

CCDCOE-(Cooperative Cyber Defence Centre of 
Excellence)-“Cyber Attacks Against Georgia: Legal 
Lessons Identified”

Ανδρέας Ν. Λιαρόπουλος: “H γεωγραφία και η πληρο-
φόρηση ως διαστάσεις της παγκόσμιας ασφάλειας. 
O κυβερνοχώρος ως το νέο γεωπολιτικό παράδειγ-
μα στην εποχή της πληροφόρησης”

Παναγιώτης Κίκιρας: “Εισαγωγή στον πληροφοριακό 
πόλεμο - Information Warfare”

Παπαδουλή Μάρθα: “Οι επιθέσεις στον Κυβερνοχώρο: Τι 
είναι και ποιους προβληματισμούς δημιουργούν”

Δημήτρης Γκρίτζαλης: “Προστασία Κρίσιμων Πληροφο-
ριακών και Επικοινωνιακών Υποδομών της Δημόσι-
ας Διοίκησης: Στρατηγικός Σχεδιασμός”

US Air Force Doctrine Document 3-12 (15 Ιουλίου 
2010) - Cyber Space Operations

US Army Cyberspace Operation Concept Capability 
Plan 2016-2028.22 Feb 2010

US Joint Pub 3-13 “Joint Doctrine for Information 
Operations”

US Strategic Command “Joint Concept of Operations 
for Global Information Grid Net Ops”

US Joint Chiefs of Staff “The National Military Strategy 
for Cyberspace Operations”
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ΑΠΟΣΤρΑΤΕΙΕΣ

• Προήχθη στο βαθμό του Ναυάρχου και 
τέθηκε σε αυτεπάγγελτη αποστρατεία ο Αντι-
ναύαρχος Μάχιμος Κοσμάς Χρηστίδης και του 
απενεμήθη ο τίτλος του Επίτιμου Αρχηγού Γενικού 
Επιτελείου Ναυτικού.

• Τέθηκε σε αυτεπάγγελτη αποστρατεία ως ευ-
δοκίμως τερματίσας τη σταδιοδρομία του ο Αντι-
ναύαρχος Μάχιμος Κωνσταντίνος Μαζαράκης 
- Αινιάν και του απενεμήθη ο τίτλος του Επίτιμου 
Αρχηγού Στόλου.

• Τέθηκε σε αυτεπάγγελτη αποστρατεία ως ευ-
δοκίμως τερματίσας τη σταδιοδρομία του ο Αντι-
ναύαρχος Μηχανικός Παναγιώτης Ελληνιάδης, 
διατηρώντας τον τίτλο του Επίτιμου Διοικητή Διοι-
κητικής Μέριμνας Ναυτικού.

• Προήχθησαν στο βαθμό του Αντιναυάρ-
χου και σε τέθηκαν αποστρατεία ως ευδοκίμως 
τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους οι παρακάτω 
Υποναύαρχοι: 

Μηχανικοί: Αναστάσιος Μιχάλαρος
Υγειονομικού/Ιατροί: Αιμίλιος Χρηστιάς
Οικονομικού: Δημήτριος Μποϊλές.

• Προήχθησαν στο βαθμό του Υποναυάρχου 
και τέθηκαν σε αποστρατεία ως ευδοκίμως τερ-
ματίσαντες τη σταδιοδρομία τους οι παρακάτω 
Αρχιπλοίαρχοι: 

Μάχιμοι: Ανδριανός Πούλος, Σταμάτιος Κα-
νάρης, Νικόλαος Καστανιάς, Διονύσιος Μακρής, 
Ιωάννης Πάττας, Γεώργιος Μάλφας, Αχιλλέας Ανα-
στασόπουλος, Γεώργιος Νασόπουλος

Οικονομικού: Χρήστος Θεοδωρίδης, Πανα-
γιώτης Ρόμπος

Υγειονομικού/Ιατροί: Ευθύμιος Μηλιώτης
Υγειονομικού/Νοσηλευτικής: Ειρήνη Μπο-

λιουδάκη - Μαρίνη. 

• Τέθηκε σε αποστρατεία μετά από αίτησή του 
ο Αρχιπλοίαρχος Μάχιμος Αθανάσιος Σκάρλος. 

• Προήχθησαν στο βαθμό του Αρχιπλοιάρ-
χου και τέθηκαν σε αποστρατεία ως ευδοκίμως 
τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους οι παρακάτω 
Πλοίαρχοι:

Μάχιμοι: Βασίλειος Τσούτσιας
Μηχανικοί: Κωνσταντίνος Τζιώτης
Οικονομικού: Χρήστος Βενιζέλος, Ευστάθιος 

Νιρίκος, Ιωάννης Δοξαράς. 

• Προήχθησαν στο βαθμό του Πλοιάρχου 
και τέθηκαν σε αποστρατεία μετά από αίτησή 
τους οι παρακάτω Αντιπλοίαρχοι Μηχανικοί: 
Κυριάκος Ταφανίδης, Κωνσταντίνος Λυμπέρης, 
Ιωάννης Γύπαρης.

• Τέθηκε σε αποστρατεία μετά από αίτησή 
του ο Πλοίαρχος Οικονομικού Γεώργιος Πο-
λυκαλάς.

• Προήχθησαν στο βαθμό του Αντιπλοιάρ-
χου και τέθηκαν σε αυτεπάγγελτη αποστρατεία οι 
παρακάτω Πλωτάρχες (Ε): Γεώργιος Βλασσάς, 
Παναγιώτης Περρωτής.

• Προήχθησαν στο βαθμό του Αντιπλοιάρ-
χου και τέθηκαν σε αποστρατεία μετά από αίτησή 
τους οι παρακάτω Πλωτάρχες (Ε): Δημήτριος 

ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΑΞΙώΜΑΤΙΚώΝ - ΑΝθΥΠΑΣΠΙΣΤώΝ - ΥΠΑΞΙώΜΑΤΙΚώΝ
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Φιλιάγκος, Απόστολος Καλλινδέρης, Παναγιώτης 
Διαμαντής, Σωτήριος Μαργέτης.

• Τέθηκε σε αποστρατεία μετά από αίτησή του 
ο Πλωτάρχης Μάχιμος Ιωάννης Ντάνος.

• Τέθηκαν σε αυτεπάγγελτη αποστρατεία οι 
παρακάτω Πλωτάρχες (Ε): Ευάγγελος Μουλάς, 
Κωνσταντίνος Λαθουράς.

• Τέθηκε σε αποστρατεία μετά από αίτησή του 
ο Πλωτάρχης (Ε): Παύλος Παπαδάκης.

• Τέθηκε σε αυτεπάγγελτη αποστρατεία ως ευ-
δοκίμως τερματίσας τη σταδιοδρομία του ο Υπο-
πλοίαρχος Μάχιμος Κυριάκος Τσιριγώτης.

• Τέθηκαν σε αποστρατεία μετά από αίτησή 
τους οι παρακάτω Υποπλοίαρχοι (Ε): Μάριος 
Τσάρας, Ιωάννης Σταμουλάκης, Ιωάννης Ποντικέ-
ρης, Ιορδάνης Φαλιέρος, Παναγιώτης Ελένης.

• Προήχθησαν στο βαθμό του Υποπλοιάρχου 
και τέθηκαν σε αποστρατεία μετά από αίτησή τους 
οι παρακάτω Ανθυποπλοίαρχοι (Ε): Πέτρος Μα-
νιάτης, Ευάγγελος Δρίτσας.

• Τέθηκαν σε αποστρατεία μετά από αίτησή 
τους οι παρακάτω Ανθυποπλοίαρχοι (Ε): Γρη-
γόριος Σολδάτος, Ευγενία Σοφιανού.

• Τέθηκαν σε αποστρατεία μετά από αίτησή 
τους οι παρακάτω Σημαιοφόροι (Ε): Δημοσθέ-
νης Ζωγράφος, Βασίλειος Γεωργακάκος, Αθανά-
σιος Φλουσκούνης.

• Τέθηκε σε αποστρατεία μετά από αίτησή της η 
Επικελευστής ΕΜθ (Β/ΝΟΣΚ) Αθανασία Ελμάζ.

• Τέθηκε σε αποστρατεία μετά από αίτησή 
του ο Κελευστής ΕΠ.ΟΠ (ΕΣΧ) Γεώργιος Κοτ-
ταρίδης.

ΠρΟΑΓώΓΕΣ

• Προήχθησαν στο βαθμό του Αντιναυάρχου 
οι παρακάτω Υποναύαρχοι: 

Μάχιμοι: Παναγιώτης Λίτσας, Αλέξανδρος 
Θεοδοσίου

Μηχανικοί: Ηλίας Δημόπουλος.

• Προήχθησαν στο βαθμό του Υποναυάρχου 
οι παρακάτω Αρχιπλοίαρχοι:

Μάχιμοι: Παναγιώτης Παστουσέας, Ιωάννης 
Μαΐστρος, Σπυρίδων Κονιδάρης

Μηχανικοί: Γεώργιος Μπουγιούκος, Δημήτρι-
ος Κωνσταντόπουλος

Οικονομικού: Δημήτριος Μπαλόπουλος
Υγειονομικού/Ιατροί: Ευάγγελος Νεονά-

κης.

• Προήχθησαν στο βαθμό του Αρχιπλοιάρ-
χου οι παρακάτω Πλοίαρχοι:

Μάχιμοι: Γεώργιος Ματαράγκας, Αθανάσιος 
Νασόπουλος, Νικόλαος Λεμονής, Αλέξανδρος 
Διακόπουλος, Κωνσταντίνος Γιαλούσης, Κωνστα-
ντίνος Τσοβός, Σπυρίδων Πολλάλης, Νικόλαος 
Μπισμπικόπουλος, Ιωάννης Κορακάκης, Ιωάννης 
Σαμαράς 

Μηχανικοί: Δημήτριος Τσάκωνας, Νικόλαος 
Καφέτσης 

Οικονομικού: Δημήτριος Γεωργαντάς, Νι-
κόλαος Χριστόπουλος, Κωνσταντίνος Παναγό-
πουλος

Υγειονομικού/Ιατροί: Παναγιώτης Δημάκος, 
Ευθύμιος Σταυρόπουλος.

• Προήχθησαν στο βαθμό του Πλωτάρχη οι 
παρακάτω Υποπλοίαρχοι (Ε): Αρχοντούλα Κα-
τσαμπάνη, Σταύρος Ρίζος. 
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ΑΥΤΟΙ ΠΟΥ ΕΦΥΓΑΝ

Ναύαρχος ε.α.
Νικόλαος Παππάς,
Πατέρας του Μάχιμου Υποναύαρχου Βελισα-
ρίου Παππά 
Απεβίωσε την 5η Απριλίου 2012. Γεννήθηκε το 
1930 στην Κύμη Ευβοίας. Εισήλθε στη ΣΝΔ στις 
30.09.1948, αποφοίτησε δε στις 07.04.1952 
ως Σημαιοφόρος Μάχιμος. Ακολούθως, προήχθη 
σε Ανθυποπλοίαρχο στις 11.04.1955, σε Υπο-
πλοίαρχο στις 18.04.1959, σε Πλωτάρχη στις 
11.06.1965 και σε Αντιπλοίαρχο στις 04.09.1968. 
Στις 25.10.1973, αποτάχθηκε για την «Ανταρσία» 
του αντιτορπιλικού ΒΕΛΟΣ, το οποίο, ως Κυβερ-
νήτης του, κατεύθυνε στο Φιουμιτσίνο της Ιταλίας 
(26.05.1973) στο πλαίσιο του αντιδικτατορικού 
Κινήματος του Ναυτικού (Μάιος 1973) όπου μαζί 
με έξι αξιωματικούς και 25 υπαξιωματικούς, αί-
τησε πολιτικό άσυλο. Συνεπεία τούτου, του αφαι-
ρέθηκε η ελληνική ιθαγένεια και παραπέμφθηκε 
στο Ναυτοδικείο. Στις 13.08.1974, μετά την απο-
κατάσταση της Δημοκρατίας (τέλη Ιουλίου 1974), 
επαναφέρθηκε στη μόνιμη υπηρεσία ως μηδέποτε 
απομακρυνθείς, παράλληλα προαγόμενος σε Πλοί-
αρχο. Στη συνέχεια, προήχθη σε Αρχιπλοίαρχο στις 
20.12.1979, σε Υποναύαρχο στις 05.01.1982, σε 
Αντιναύαρχο στις 23.03.1982, οπότε και επελέγη 
Αρχηγός Γενικού Επιτελείου Ναυτικού. Αποστρα-
τεύθηκε δε στις 22.12.1986 ως Ναύαρχος ε.α., με 
τον τίτλο του Επίτιμου Αρχηγού ΓΕΝ. Μετεκπαιδεύ-
θηκε στη βρετανική Σχολή Ναυτιλίας (1958-1959) 
και έλαβε Πτυχίο Εξειδίκευσης Ναυτιλίας/Κατεύ-
θυνσης, φοίτησε δε στη Ναυτική Σχολή Πολέμου 
(1968) και τη Σχολή Άμυνας του ΝΑΤΟ (1971).
Υπηρέτησε σε πλοία επιφανείας και σε επιτελικές 
και διοικητικές θέσεις. 
Διατέλεσε Κυβερνήτης, ως Σημαιοφόρος, των ναρ-
καλιευτικών ΣΑΛΑΜΙΝΙΑ (1954) και ΚΑΛΥΜΝΟΣ 
(1954), ως Ανθυποπλοίαρχος, του υδρογραφικού 
ΒΕΓΑΣ (1956), ενώ ως Υποπλοίαρχος των κανονι-
οφόρων ΑΡΣΛΑΝΟΓΛΟΥ (1960) και ΠΕΖΟΠΟΥΛΟΣ 
(1962). Με το βαθμό του Πλωτάρχη, υπηρέτησε 
ως Κυβερνήτης του αρματαγωγού ΛΕΣΒΟΣ (1965-
1967) και του αντιτορπιλικού ΛΕΩΝ (1967-1968), 

με αυτόν δε του Αντιπλοιάρχου, ως Κυβερνήτης 
του αντιτορπιλικού ΒΕΛΟΣ (1972-1973), θέση 
με την οποία συμμετείχε στο Κίνημα του Ναυτι-
κού (Μάιος 1973). Πέραν των ανωτέρω, διατέ-
λεσε Υπασπιστής του Υφυπουργού και Υπουργού 
Εθνικής Άμυνας (Γ. Παπανικολάου, Π. Γαρουφαλιά 
και Σ. Κωστόπουλου μεταξύ 1963-1965, ως Υπο-
πλοίαρχος και Πλωτάρχης). Υπηρέτησε επίσης ως 
Διευθυντής ΓΕΝ/Β1 (1968-1969), 5ου Επιτελικού 
Γραφείου (1969-1971) και 3ου Επιτελικού Γραφεί-
ου (1970) του Αρχηγείου Ναυτικού, Διοικητής του 
Κέντρου Εκπαίδευσης ΠΟΡΟΣ και της Σχολής των 
Δοκίμων Υπαξιωματικών Ναυτικού (1971-1972).
Ύστερα από την επάνοδό του στο Ναυτικό, ανέ-
λαβε καθήκοντα Διευθυντή Διοίκησης του Ναυ-
στάθμου Σαλαμίνας (1974-1976, Πλοίαρχος), 
Ακολούθου Ενόπλων Δυνάμεων Λονδίνου (1976-
1979, Πλοίαρχος), Διοικητή του Στολίσκου Ταχέων 
Σκαφών (1979-1980, Πλοίαρχος/Αρχιπλοίαρχος) 
και Αντιτορπιλικών (1980-1982, Αρχιπλοίαρχος/
Υποναύαρχος), Υπαρχηγού ΓΕΝ (1982, Υποναύ-
αρχος), Διοικητή Ναυτικής Εκπαίδευσης και της 
ΣΝΔ (1982, Υποναύαρχος), τέλος δε Αρχηγού ΓΕΝ 
(1982-1986, Αντιναύαρχος).
Ενδιαμέσως, εκτός από άλλες μονάδες του Στό-
λου, υπηρέτησε στο Επιτελείο της Διοίκησης Ναρ-
καλιευτικών, στη Ναυτική Διοίκηση Νοτίου Αιγαίου, 
καθώς και στο Επιτελείο του Αρχηγείου Αιγαίου 
Πελάγους και της Διοίκησης Ναρκοπολέμου.
Στις 09.09.1967, του εκφράστηκε η άκρα ευαρέ-
σκεια του Αρχηγού του ΓΕΝ, για την επιτυχή έρευ-
να και διάσωση ναυαγών υπό λίαν δυσμενείς συν-
θήκες (Κυβερνήτης του ΛΕΩΝ). Στις 11.07.1967, 
ακολούθησε και εύφημη μνεία του Υπουργού 
Εμπορικής Ναυτιλίας επειδή «‘χάρις εις το επιδει-
χθέν υπ’ αυτού πνεύμα αποφασιστικότητας και αλ-
τρουισμού, ως και τας καταβληθείσας παρακεκιν-
δυνευμένας ενεργείας, κατέστη δυνατή διάσωσις 
εκ βεβαίου πνιγμού οκτώ μελών του πληρώματος 
του βυθισθέντος την 7η Σεπτεμβρίου πετρελαιο-
κινήτου ΣΤΡΑΤΟΝΙΚΗ». Την περίοδο 1989-1990 
χρημάτισε Υπουργός Εμπορικής Ναυτιλίας (κυβερ-
νήσεις Ι. Γρίβα και Ξ. Ζολώτα).
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Είχε τιμηθεί με τις εξής Ηθικές Αμοιβές:
ΠΑρΑΣΗΜΑ: Αργυρός Σταυρός του Τάγματος 
του Φοίνικος, Χρυσός Σταυρός του Τάγματος του 
Γεωργίου, Ταξιάρχης του Τάγματος του Φοίνικος, 
Ανώτερος Ταξιάρχης του Τάγματος του Φοίνικος, 
Ανώτερος Ταξιάρχης του Τάγματος της Τιμής.
ΜΕΤΑΛΛΙΑ: Στρατιωτικής Αξίας Δ΄, Γ΄ και Α΄ τά-
ξεως.
ΞΕΝΑ ΜΕΤΑΛΛΙΑ: Μεγάλη χρυσή τιμητική διάκρι-
ση με Αστέρα του Τάγματος της Αξίας της Δημο-
κρατίας της Αυστρίας, Μεγαλόσταυρος του Τάγμα-
τος της Αξίας της Αραβικής Δημοκρατίας, Μετάλλιο 
Α΄ τάξεως (Χρυσούν).

Αντιναύαρχος ε.α.
Διονύσιος Τρουπάκης ΠΝ,
Αδελφός του Στέφανου Τρουπάκη (ΑΜ 629) 
Απεβίωσε την 6η Απριλίου 2013. Γεννήθηκε το 
1927 στην Αθήνα. Εισήλθε στη ΣΝΔ Αλεξάνδρειας 
το 1945 και αποφοίτησε το 1948 ως Σημαιοφόρος 
Μάχιμος. Το 1951 προήχθη σε Ανθυποπλοίαρχο, 
το 1956 σε Υποπλοίαρχο, το 1961 σε Πλωτάρχη, 
το 1967 σε Αντιπλοίαρχο και το 1971 σε Πλοίαρ-
χο. Στις 26.05.1973, συνελήφθη για τη συμμετο-
χή του στο Αντιδικτατορικό Κίνημα Ναυτικού του 
Μαΐου 1973. Το 1974 προήχθη σε Αρχιπλοίαρχο, 
το 1976 σε Υποναύαρχο, το 1979 σε Αντιναύαρχο 
και το 1981 τέθηκε σε αποστρατεία και του απο-
νεμήθηκε ο τίτλος του Επίτιμου Αντιναυάρχου για 
τη συμμετοχή του στο Κίνημα του Ναυτικού του 
Μαΐου 1973 και τη φυλάκισή του κατά τη διάρκεια 
της δικτατορίας (1967-1974). 
Διατέλεσε Yπασπιστής του Υφυπουργού Εθνικής 
Άμυνας Γ. Θέμελη το 1961 (Υποπλοίαρχος), και ως 
Κυβερνήτης (Πλωτάρχης) παρέλαβε το Αρματαγω-
γό ΣΥΡΟΣ (1964-1966) από το Πόρτσμουθ των 
ΗΠΑ, επίσης έλαβε μέρος στις ναυτικές επιχειρή-
σεις του Εμφυλίου. 
Είχε τιμηθεί με τις εξής Ηθικές Αμοιβές: 
ΠΑρΑΣΗΜΑ: Αργυρός Σταυρός του Τάγματος του 
Φοίνικος, Χρυσός Σταυρός του Τάγματος του Φοί-
νικος, Χρυσός Σταυρός του Τάγματος του Γεωργί-
ου, Ταξιάρχης του Τάγματος του Φοίνικος, Ανώτε-
ρος Ταξιάρχης του Τάγματος της τιμής. 
ΜΕΤΑΛΛΙΑ: Στρατιωτικής Αξίας Δ΄, Γ΄ και Β΄ 
τάξεως, Ελληνοϊταλογερμανικού πολέμου 1941-
45. 

Υποναύαρχος ε.α.
Απόστολος Βασιλειάδης ΠΝ
Απεβίωσε την 17η Απριλίου 2013. Γεννήθηκε το 
1940 στη Ν. Φιλαδέλφεια Αττικής. Το 1955 ει-
σήλθε στη ΣΝΔ και το 1959 αποφοίτησε ως Ση-
μαιοφόρος Μάχιμος, το 1962 προήχθη σε Ανθυ-
ποπλοίαρχο, το 1966 σε Υποπλοίαρχο, το 1971 
σε Πλωτάρχη, το 1977 σε Αντιπλοίαρχο, το 1984 
σε Πλοίαρχο, το 1987σε Αρχιπλοίαρχο, το 1989 
σε Υποναύαρχο και τον ίδιο χρόνο τέθηκε σε απο-
στρατεία. Το 2001 του απονεμήθηκε ο τίτλος του 
Επίτιμου Υποναυάρχου.
Είχε τιμηθεί με τις εξής Ηθικές Αμοιβές: 
ΠΑρΑΣΗΜΑ: Ταξιάρχης του Τάγματος της τιμής, 
Ταξιάρχης του Τάγματος του Φοίνικος.
ΜΕΤΑΛΛΙΑ: Στρατιωτικής Αξίας Α’ τάξεως.

Αρχιπλοίαρχος (Ο) ε.α.
Πατρίκιος ραζέλος ΠΝ
Απεβίωσε την 30ή Μαΐου 2013. Γεννήθηκε το 
1930 στο Νέο Οίτυλο Λακωνίας. Το 1955 εισήλθε 
στη ΣΝΔ, το 1956 αποφοίτησε ως Σημαιοφόρος Οι-
κονομικός, το 1958 προήχθη σε Ανθυποπλοίαρχο, 
το 1962 σε Υποπλοίαρχο, το 1967 σε Πλωτάρχη, 
το 1974 σε Πλωτάρχη, το 1974 σε Αντιπλοίαρχο, 
το 1980 σε Πλοίαρχο, το 1981 σε Αρχιπλοίαρχο 
και το 1983 τέθηκε σε αποστρατεία. 
Είχε τιμηθεί με τις εξής Ηθικές Αμοιβές: 
ΠΑρΑΣΗΜΑ: Χρυσός Σταυρός του Τάγματος του 
Φοίνικος, Χρυσός Σταυρός του Τάγματος της Τιμής, 
Ταξιάρχης του Τάγματος της Τιμής.
ΜΕΤΑΛΛΙΑ: Στρατιωτικής Αξίας Δ’ και Γ΄ τάξεως.

Αρχιπλοίαρχος (ΥΙ) ε.α.
Κωνσταντίνος Τζαβάρας ΠΝ
Απεβίωσε την 11η Μαρτίου 2013. Γεννήθηκε το 
1922 στην Αρκαδία. Το 1950 κατετάγη στο ΠΝ ως 
Μόνιμος Σημαιοφόρος Ιατρός, το 1951 προήχθη 
σε Ανθυποπλοίαρχο, το 1955 σε Υποπλοίαρχο, το 
1960 σε Πλωτάρχη, το 1964 σε Αντιπλοίαρχο, το 
1972 σε Πλοίαρχο, το 1974 σε Αρχιπλοίαρχο και 
το ίδιο χρόνο τέθηκε σε αποστρατεία.
Είχε τιμηθεί με τις εξής Ηθικές Αμοιβές:
ΠΑρΑΣΗΜΑ: Χρυσός Σταυρός του Τάγματος του 
Γεωργίου, Ταξιάρχης του Τάγματος του Φοίνι-
κος.
ΜΕΤΑΛΛΙΑ: Στρατιωτικής Αξίας Γ΄ και Β΄ Τάξεως.
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Αντιπλοίαρχος (Ε) ε.α.
Ανδρέας Γκέλτης ΠΝ
Απεβίωσε την 11η Μαΐου 2013. Γεννήθηκε το 
1934 στην Κάτω Μελπεία Μεσσηνίας. Το 1955 
κατετάγη στο ΠΝ ως Δίοπος, το 1958 προήχθη σε 
Υποκελευστή Β΄, το 1962 σε Υποκελευστή Α΄, το 
1966 σε Κελευστή, το 1970 σε Ανθυπασπιστή, το 
1974 σε Σημαιοφόρο, το 1977 σε Ανθυποπλοί-
αρχο, το 1982 σε Υποπλοίαρχο, το 1986 σε Πλω-
τάρχη, το 1987 σε Αντιπλοίαρχο και τον ίδιο χρόνο 
τέθηκε σε αποστρατεία.

Αντιπλοίαρχος (Ε) ε.α.
Δημήτριος Κρυμνιώτης ΠΝ
Απεβίωσε την 25η Μαρτίου 2013. Γεννήθηκε το 
1940 στο Βυθό Κοζάνης. Το 1957 κατετάγη στο 
ΠΝ ως Μαθητευόμενος Ναύτης, το 1961 ονομά-
σθηκε Δίοπος, το 1965 προήχθη σε Υποκελευστή 
Β΄, το 1968 σε Επικελευστή, το 1971 σε Αρχικε-
λευστή, το 1977 σε Ανθυπασπιστή, το 1984 σε 
Σημαιοφόρο, το 1987 σε Ανθυποπλοίαρχο και τον 
ίδιο χρόνο σε Υποπλοίαρχο, το 1989 σε Πλωτάρχη, 
το 1992 σε Αντιπλοίαρχο και τον ίδιο χρόνο τέθη-
κε σε αποστρατεία.

Αντιπλοίαρχος (Ε) ε.α
Σωτήριος Τσιμπλής ΠΝ
Απεβίωσε τη 13η Μαρτίου 2013. Γεννήθηκε το 
1942 στην Κυπαρισσία Μεσσηνίας. Το 1957 κατε-
τάγη στο ΠΝ ως Ναυτόπαις, το 1960 ονομάσθηκε 
Δίοπος, το 1963 προήχθη σε Υποκελευστή Β΄, το 
1967 σε Επικελευστή, το 1970 σε Αρχικελευστή, το 
1976 σε Ανθυπασπιστή, το 1981 σε Σημαιοφόρο, 
το 1984 σε Ανθυποπλοίαρχο, το 1987 σε Υποπλοί-
αρχο, το 1989 σε Πλωτάρχη, το 1992 σε Αντιπλοί-
αρχο και τον ίδιο χρόνο τέθηκε σε αποστρατεία.

Αντιπλοίαρχος (Ε) ε.α.
Ιωάννης Ξανθουλής ΠΝ
Απεβίωσε τη 13η Μαρτίου 2013. Γεννήθηκε το 
1944 στη Σκύρο Ευβοίας. Το 1959 κατετάγη στο 
ΠΝ, ως Ναυτόπαις, το 1962 ονομάσθηκε Δίοπος, 
το 1965 προήχθη σε Υποκελευστή, το 1968 σε 
Επικελευστή, το 1971 σε Αρχικελευστή, το 1977 
σε Ανθυπασπιστή, το 1983 σε Σημαιοφόρο, το 
1986 σε Ανθυποπλοίαρχο, το 1987 σε Υποπλοί-
αρχο, το 1990 σε Πλωτάρχη, το 1994 σε Αντιπλοί-
αρχο και τον ίδιο χρόνο τέθηκε σε αποστρατεία. 

Αντιπλοίαρχος (Ε) ε.α.
Ανδρέας Τζιβάρας ΠΝ
Απεβίωσε την 26η Μαρτίου 2013. Γεννήθηκε το 
1947 στο Μαυρολιθάρι Φωκίδος. Το 1963 κατε-
τάγη στο ΠΝ ως μαθητής, το 1969 ονομάσθηκε 
Δόκιμος Κελευστής και τον ίδιο χρόνο προήχθη σε 
Κελευστή, το 1972 σε Επικελευστή, το 1975 σε 
Αρχικελευστή, το 1981 σε Ανθυπασπιστή, το 1985 
σε Σημαιοφόρο, το 1988 σε Ανθυποπλοίαρχο, το 
1989 σε Υποπλοίαρχο, το 1994 σε Πλωτάρχη, το 
1998 σε Αντιπλοίαρχο και τον ίδιο χρόνο τέθηκε 
σε αποστρατεία.

Πλωτάρχης ε.α.
Παναγιώτης Αναλυτής ΠΝ
Παλαίμαχος Β΄ ΠΠ
Απεβίωσε την 4η Απριλίου 2013. Γεννήθηκε το 
1923 στην Αθήνα. Το 1941 κατετάγη στην Αλε-
ξάνδρεια, το 1942 εισήλθε στη Σχολή Ναυτικών 
Δοκίμων, το 1944 ονομάσθηκε Μάχιμος Σημαιο-
φόρος, το 1948 προήχθη σε Ανθυποπλοίαρχο, το 
1951 σε Υποπλοίαρχο, το 1956 σε Πλωτάρχη και 
το 1976 τέθηκε σε αποστρατεία. 
Είχε τιμηθεί με τις εξής Ηθικές Αμοιβές:
ΜΕΤΑΛΛΙΑ: Σταυρός Αγώνος Βασιλικού Ναυτικού, 
Ελληνοϊταλογερμανικού Πολέμου.

Πλωτάρχης ε.α.
Εμμανουήλ Δανιηλίδης ΠΝ
Απεβίωσε τη 13η Μαΐου 2013. Γεννήθηκε το 1935 
στα Σπάτα Αττικής. Το 1952 εισήλθε στη Σχολή 
Ναυτικών Δοκίμων, το 1956 ονομάσθηκε Σημαι-
οφόρος Μάχιμος, το 1959 προήχθη σε Ανθυπο-
πλοίαρχο, το 1965 σε Υποπλοίαρχο, το 1968 σε 
Πλωτάρχη και το 1969 τέθηκε σε αποστρατεία.
ΠΑρΑΣΗΜΑ: Χρυσός Σταυρός του Τάγματος του 
Φοίνικος.
ΜΕΤΑΛΛΙΑ: Στρατιωτικής Αξίας Δ΄ Τάξεως.

Πλωτάρχης (Ε) ε.α.
Λυκούργος Τζιώτης ΠΝ
Παλαίμαχος Β΄ ΠΠ 
Απεβίωσε την 8η Μαρτίου 2013. Γεννήθηκε το 
1925 στον Πόρο Τροιζηνίας. Το 1940 κατετάγη 
στο ΠΝ ως Ναυτόπαις, το 1947 προήχθη σε Δίο-
πο, το 1949 σε Υποκελευστή Β΄, το 1951 σε Υπο-
κελευστή Α΄, το 1955 σε Κελευστή, το 1959 σε 
Αρχικελευστή, το 1961 σε Σημαιοφόρο, το 1964 
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σε Ανθυποπλοίαρχο, το 1967 σε Υποπλοίαρχο, το 
1972 σε Πλωτάρχη και το 1975 τέθηκε σε απο-
στρατεία. 

Πλωτάρχης (Ε) ε.α.
Ιωάννης Βασιλικής ΠΝ
Απεβίωσε τη 16η Ιανουαρίου 2013. Γεννήθηκε το 
1929 στη Σαλαμίνα. Το 1946 κατετάγη στο ΠΝ ως 
Ναύτης, το 1951 προήχθη σε Δίοπο, το 1952 σε 
Υποκελευστή Β΄, το 1955 σε Υποκελευστή Α΄, το 
1959 σε Κελευστή, το 1963 σε Αρχικελευστή, το 
1967 σε Σημαιοφόρο, το 1971 σε Ανθυποπλοίαρ-
χο, το 1974 σε Υποπλοίαρχο, το 1980 σε Πλωτάρ-
χη και τον ίδιο χρόνο τέθηκε σε αποστρατεία. 

Πλωτάρχης (Ε) ε.α.
Κωνσταντίνος Σισμανίδης ΠΝ
Απεβίωσε την 24η Απριλίου 2013. Γεννήθηκε το 
1937 στην Αισύμη Αλεξανδρούπολης - Έβρου. Το 
1957 κατετάγη στο ΠΝ ως Υποκελευστής Β΄, το 
1962 προήχθη σε Υποκελευστή Α΄, το 1966 σε 
Κελευστή, το 1969 σε Ανθυπασπιστή, το 1975 
σε Σημαιοφόρο, το 1977 σε Ανθυποπλοίαρχο, το 
1981 σε Υποπλοίαρχο, το 1984 σε Πλωτάρχη και 
τον ίδιο χρόνο τέθηκε σε αποστρατεία.

Πλωτάρχης (Ε) ε.α.
Ευάγγελος Γκάνος ΠΝ
Απεβίωσε την 3η Απριλίου 2013. Γεννήθηκε το 
1953 στη Δωρίδα Φωκίδας. Το 1969 κατετάγη 
στο ΠΝ ως Δόκιμος Υπαξιωματικός, το 1972 ονο-
μάσθηκε Δόκιμος Κελευστής, το 1974 προήχθη 
σε Κελευστή, το 1977 σε Επικελευστή, το 1980 σε 
Αρχικελευστή, το 1986 σε Ανθυπασπιστή, το 1990 
σε Σημαιοφόρο, το 1993 σε Ανθυποπλοίαρχο, το 
1997 σε Υποπλοίαρχο, το 2000 σε Πλωτάρχη και 
τον ίδιο χρόνο τέθηκε σε αποστρατεία. 

Υποπλοίαρχος (Ε) ε.α.
Περικλής Μάιχος ΠΝ
Παλαίμαχος Β΄ ΠΠ 
Απεβίωσε την 24η Μαΐου 2013. Γεννήθηκε το 
1916 στη Χαλκίδα Ευβοίας. Το 1932 κατετάγη στο 
ΠΝ ως μαθητευόμενος ναύτης, το 1936 προήχθη 
σε Δίοπο και τον ίδιο χρόνο σε Δόκιμο Υποκελευ-
στή, το 1939 σε Υποκελευστή Β΄, το 1941 σε Υπο-
κελευστή Α΄, το 1943 σε Κελευστή, το 1945 σε 
Αρχικελευστή, το 1956 σε Σημαιοφόρο, το 1959 

σε Ανθυποπλοίαρχο, το 1964 σε Υποπλοίαρχο και 
το 1968 τέθηκε σε αποστρατεία.

Υποπλοίαρχος (Ε) ε.α.
Αλέξιος Μπούμης ΠΝ
Παλαίμαχος Β΄ ΠΠ
Απεβίωσε την 27η Μαρτίου 2013. Γεννήθηκε το 
1917 στην Γορτυνία Αρκαδίας. Το 1939 κατετάγη 
στο ΠΝ ως Υποκελευστής Β΄, το 1943 κατήλθε στη 
Μέση Ανατολή προερχόμενος από την Ελλάδα και 
παρουσιάστηκε στο ΠΚΠ / Αλεξάνδρειας. Το 1944 
προήχθη σε Υποκελευστή Α΄ και τον ίδιο χρόνο σε 
Κελευστή, το 1946 τέθηκε σε αποστρατεία λόγω 
κακουχιών πολέμου και το 1947 τέθηκε σε Πο-
λεμική Διαθεσιμότητα. Το 1952 προήχθη σε Αρ-
χικελευστή, το 1956 σε Σημαιοφόρο, το 1959 σε 
Ανθυποπλοίαρχο και το 1963 σε Υποπλοίαρχο. 
Είχε τιμηθεί με τις εξής Ηθικές Αμοιβές:
ΜΕΤΑΛΛΙΑ: Πολεμικός Σταυρός Γ΄ Τάξεως.

Ανθυποπλοίαρχος (Ε) ε.α.
θεόδωρος Αλευράς ΠΝ
Απεβίωσε τη 2α Απριλίου 2013. Γεννήθηκε το 
1932 στο Διαβολίτσι Μεσσηνίας. Το 1946 κατε-
τάγη στο ΠΝ ως μαθητευόμενος Ναύτης, το 1950 
ονομάσθηκε Ναύτης Α΄, το 1955 προήχθη σε 
Υποκελευστή Β΄, το 1961 σε Υποκελευστή Α΄, το 
1965 σε Κελευστή, το 1969 σε Ανθυπασπιστή, το 
1974 σε Σημαιοφόρο, το 1977 σε Ανθυποπλοίαρ-
χο και τον ίδιο χρόνο τέθηκε σε αποστρατεία.

Ανθυποπλοίαρχος (Ε) ε.α.
Γεώργιος Λέκκας ΠΝ
Απεβίωσε την 5η Μαΐου 2013. Γεννήθηκε το 1933 
στη ν. Κέρκυρα. Το 1951 κατετάγη στο ΠΝ ως Δί-
οπος, το 1956 προήχθη σε Υποκελευστή Β΄, το 
1960 σε Υποκελευστή Α΄, το 1964 σε Κελευστή, 
το 1967 σε Ανθυπασπιστή, το 1974 σε Σημαιο-
φόρο, το 1977 σε Ανθυποπλοίαρχο και το 1979 
τέθηκε σε αποστρατεία.

Ανθυποπλοίαρχος (Ε) ε.α.
Ανδρέας Ανυφαντής ΠΝ
Απεβίωσε την 27η Μαρτίου 2013. Γεννήθηκε το 
1936 στην Ελευσίνα. Το 1952 κατετάγη στο ΠΝ 
ως Ναυτόπαις, το 1955 ονομάσθηκε Ναύτης Β΄, 
το 1956 Ναύτης Α΄ και τον ίδιο χρόνο ονομάσθηκε 
Δίοπος, το 1959 προήχθη σε Υποκελευστή Β΄, το 
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1963 σε Υποκελευστή Α΄, το 1967 σε Κελευστή, 
το 1970 σε Ανθυπασπιστή, το 1974 σε Ανθυπο-
πλοίαρχο και το 1978 τέθηκε σε αποστρατεία.

Ανθυποπλοίαρχος (Ε) ε.α.
Νικόλαος Πετάλας ΠΝ
Απεβίωσε τη 19η Απριλίου 2013. Γεννήθηκε το 
1944 στην Άρτα. Το 1957 κατετάγη στο ΠΝ ως 
Ναυτόπαις, το 1960 ονομάσθηκε Δίοπος, το 1963 
προήχθη σε Υποκελευστή Β΄, το 1967 σε Επικε-
λευστή, το 1970 σε Αρχικελευστή, το 1976 σε 
Ανθυπασπιστή, το 1983 σε Σημαιοφόρο, το 1985 
σε Ανθυποπλοίαρχο και το 1987 τέθηκε σε απο-
στρατεία.

Ανθυποπλοίαρχος (Ε) ε.α.
Ιωάννης Δήμου ΠΝ
Απεβίωσε την 31η Ιουλίου 2012. Γεννήθηκε το 
1956 στην Αθήνα. Το 1971 κατετάγη στη ΣΔΥΝ 
ως Δόκιμος Κελευστής, το 1976 προήχθη σε Κε-
λευστή, το 1979 σε Επικελευστή, το 1982 σε Αρ-
χικελευστή, το 1988 σε Ανθυπασπιστή, το 1992 σε 
Σημαιοφόρο, το 1995 σε Ανθυποπλοίαρχο και το 
1999 τέθηκε σε αποστρατεία.

Σημαιοφόρος (Ε) ε.α.
Στυλιανός Σφακιανάκης ΠΝ
Απεβίωσε την 14η Μαΐου 2013. Γεννήθηκε το 
1932 στην Καβάλα. Το 1951 κατετάγη στο ΠΝ ως 
Ναύτης, το 1955 ονομάσθηκε Δίοπος, το 1958 
προήχθη σε Υποκελευστή Β΄, το 1962 σε Υπο-
κελευστή Α΄, το 1966 σε Κελευστή, το 1969 σε 
Ανθυπασπιστή, το 1974 σε Σημαιοφόρο και τον 
ίδιο χρόνο τέθηκε σε αποστρατεία.

Σημαιοφόρος (Ε) ε.α.
Μιχαήλ Κολυβάς ΠΝ
Απεβίωσε τη 12η Μαρτίου 2013. Γεννήθηκε το 
1966 στην Καβάλα. Το 1984 κατετάγη στο ΠΝ ως 
Ναύτης και το ίδιο χρόνο προήχθη σε Δίοπο, το 

1988 σε Κελευστή, το 1992 σε Επικελευστή, το 
1995 σε Αρχικελευστή, το 2001 σε Ανθυπασπιστή, 
το 2007 σε Σημαιοφόρο και το 2009 τέθηκε σε 
αποστρατεία.

Ανθυπασπιστής (Η/Ν) ε.α.
Γεώργιος Οικονομίδης
Απεβίωσε την 7η Μαΐου 2013. Γεννήθηκε το 1940 
στη Δεσύλα Μεσσηνίας. Το 1955 κατετάγη στο ΠΝ 
ως μαθητευόμενος Ναύτης, το 1958 προήχθη σε 
Δίοπο, το 1962 σε Υποκελευστή Β΄, το 1967 σε 
Υποκελευστή Α΄, το 1969 σε Κελευστή, το 1975 
σε Ανθυπασπιστή και τον ίδιο χρόνο τέθηκε σε 
αποστρατεία. 

Αρχικελευστής (H/N) ε.α.
Ιωάννης Κυριακόπουλος
Απεβίωσε την 23η Μαΐου 2013. Γεννήθηκε το 
1940 στη Μεσσήνη Μεσσηνίας. Το 1959 κατετά-
γη στο Σκαραμαγκά ως Δίοπος, το 1962 προήχθη 
σε Υποκελευστή Β΄, το 1967 σε Υποκελευστή Α΄, 
το 1969 σε Αρχικελευστή και το 1975 τέθηκε σε 
αποστρατεία.

Αρχικελευστής (ΜΗχ) ε.α.
Λεωνίδας Λογοθετίδης
Απεβίωσε την 11η Απριλίου 2013. Γεννήθηκε το 
1955 στις Σέρρες. Το 1969 κατετάγη στη ΣΔΥΝ ως 
Δόκιμος Υπαξιωματικός, το 1974 προήχθη σε Κε-
λευστή, το 1978 σε Επικελευστή, το 1982 σε Αρχι-
κελευστή και το 1986 τέθηκε σε αποστρατεία.

Αρχικελευστής (ΝΟΣ) ε.α.
Γεώργιος Ζωγραφάκης
Απεβίωσε τη 2α Μαρτίου 2013. Γεννήθηκε το 
1969 στην Αθήνα. Το 1985 κατετάγη στη ΣΜΥΝ 
ως Δόκιμος Υπαξιωματικός, το 1988 προήχθη 
σε Κελευστή, το 1990 σε Επικελευστή, το 1994 
σε Αρχικελευστή και το 2003 τέθηκε σε απο-
στρατεία.

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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ΕΚΔΗΛώΣΕΙΣ - ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ

1.  Συμμετοχή σε Συμμαχικές – 
Διακρατικές Ασκήσεις

n Από 21 Φεβρουαρίου έως 06 Μαρτίου 2013, 
το Υ/Β ΠΟΝΤΟΣ συμμετείχε στην διασυμμαχική 
άσκηση «PROUD MANTA» που διεξήχθη στην 
περιοχή Ιονίου Πελάγους - Κεντρικής Μεσογεί-
ου (θαλάσσια περιοχή Ανατολικά Σικελίας). Από 
20 έως 22 Φεβρουαρίου 2013 και από 07 έως 
08 Μαρτίου 2013, το Υ/Β παρέμεινε στο λιμένα 
ΑΥΓΟΥΣΤΑΣ (Σικελίας) στο πλαίσιο προετοιμασί-
ας ασκήσεως / ενημέρωσης τύπου (media day). 
Στον ίδιο λιμένα προσορμίστηκε το εν λόγω Υ/Β 
από 07 έως 08 Μαρτίου 2013 στο πλαίσιο απε-
νημέρωσης ασκήσεως, αντίστοιχα.

n Από 07 έως 21 Μαρτίου 2013 η Φ/Γ ΥΔΡΑ, το 
Υ/Β ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΗΣ, ένα (1) Ε/Π του ΠΝ και ομάδα 
της Διοίκησης Υποβρύχιων Καταστροφών (ΔΥΚ) 
συμμετείχαν στη Διακρατική Άσκηση «NOBLE 
DINA 2013» στη θαλάσσια περιοχή της Ανατολι-
κής Μεσογείου. Σε εν λόγω άσκηση συμμετείχαν 
επίσης ναυτικές μονάδες από τις ΗΠΑ και το Ισ-
ραήλ. Από 14 έως 18 Μαρτίου και από 20 έως 
22 Μαρτίου 2013, η Φ/Γ ΥΔΡΑ κατέπλευσε / πα-
ρέμεινε στο λιμένα Xάιφα (Ισραήλ) στο πλαίσιο εν 
όρμω δραστηριοτήτων άσκησης και εν συνεχεία 
απενημέρωσης ασκήσεως / τελετής λήξης, αντί-
στοιχα.

n Την 05 Απριλίου 2013, η ΤΠΚ ΣΙΜΙΤΖΟΠΟΥ-
ΛΟΣ εκτέλεσε συνεργασία εν πλω (PASSEX) με 
το Βρετανικό Α/Τ «HMS DRAGON» στη θαλάσσια 
περιοχή Κυκλάδων. 

2. Επισκέψεις Ξένων Αντιπροσωπειών

n Από 08 έως 12 Απριλίου 2013, πραγματοποι-
ήθηκε επίσκεψη αντιπροσωπείας του Πολεμικού 
Ναυτικού του Κατάρ στο ΓΕΝ και σε εκπαιδευτικά 
κέντρα του ΠΝ (ΣΝΔ, ΣΜΥΝ, ΚΕΠΑΛ, ΔΥΚ).

3.  Διασυμμαχικές / Πολυεθνικές 
Επιχειρήσεις / Ν. Δυνάμεις

α. Επιχείρηση UNIFIL MAROPS 
Στην εν λόγω επιχείρηση στη θαλάσσια περιοχή 
Λιβάνου συμμετείχαν οι ακόλουθες Ν. Μονά-
δες: 

n Από 13 Μαρτίου έως 20 Απριλίου 2013, η Κ/Φ 
ΚΑΣΟΣ. 

n Από 20 Απριλίου έως 22 Μαΐου 2013, η ΤΠΚ 
ΜΠΛΕΣΣΑΣ.

n Από 22 Μαΐου έως 26 Ιουνίου 2013, η Κ/Φ 
ΜΑΧΗΤΗΣ.

β. Επιχείρηση ACTIVE ENDEAVOUR
n Το ΠΝ συμμετέχει στην επιχείρηση «ΟΑΕ» με 
1 ΤΠΚ ή Κ/Φ καθ’ όλο το έτος (με έδρα ΝΣ υπό 
12ωρη ετοιμότητα). Στην εν λόγω επιχείρηση 
συμμετείχαν: 

n Από 13 έως 31 Μαΐου 2013, συμμετείχε το Υ/Β 
ΑΜΦΙΤΡΙΤΗ στη θαλάσσια περιοχή Ανατολικά και 
Δυτικά Κύπρου.

n Από 01 έως 31 Μαρτίου 2013, στην εν λόγω 
επιχείρηση συμμετείχε η Κ/Φ ΑΗΤΤΗΤΟΣ (σε ετοι-
μότητα στο ΝΣ).

n Από 01 έως 30 Απριλίου 2013, στην εν λόγω 
επιχείρηση συμμετείχε η ΤΠΚ ΤΡΟΥΠΑΚΗΣ (σε 
ετοιμότητα στο ΝΣ).

n Από 01 έως 20 Μαΐου 2013, στην εν λόγω 
επιχείρηση συμμετείχε η Κ/Φ ΜΑΧΗΤΗΣ (σε ετοι-
μότητα στο ΝΣ).

n Από 20 έως 31 Μαΐου 2013, στην εν λόγω 
επιχείρηση συμμετείχε η Κ/Φ ΑΡΜΑΤΩΛΟΣ (σε 
ετοιμότητα στο ΝΣ).
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n Επιπλέον, εξειδικευμένο ιπτάμενο προσωπι-
κό του ΠΝ επέβη σε Α/ΦΗ της ΠΑ για εκτέλε-
ση αποστολών «AIS SWEEP» στο πλαίσιο της 
ΟΑΕ. 

 ●  Τον Μάρτιο 2013 εκτελέστηκαν συνολικά 
εννέα (9) αποστολές. Μία (1) «Support OAE» 
και οχτώ (8) «Associated Support OAE» επί 
τακτικών δρομολογίων της ΠΑ. 

 ●  Τον Απρίλιο 2013 εκτελέστηκαν συνολικά 
δεκαπέντε (15) αποστολές. Μία (1) απο-
στολή σε ρόλο «Support OAE» και δεκατέσ-
σερις (14) αποστολές σε ρόλο «Associated 
Support OAE» επί τακτικών δρομολογίων 
της ΠΑ.

 ●  Τον Μάιο 2013 εκτελέστηκαν συνολικά δέκα 
(10) αποστολές. Μία (1) αποστολή σε ρόλο 
«Support OAE» και εννέα (9) αποστολές σε 
ρόλο «Associated Support OAE» επί τακτι-
κών δρομολογίων της ΠΑ.

γ.  Συμμετοχή σε Μόνιμες Ναυτικές Δυνάμεις 
ΝΑΤΟ

Ουδέν

δ.  Συμμετοχή σε Αποστολές Ευρωπαϊκής 
Ενώσεως

Ουδέν

4.  Κοινωνική προσφορά των Ενόπλων 
Δυνάμεων

α. Αποστολές Εσωτερικού - Εξωτερικού
n Από 19 έως 31 Μαρτίου 2013, πραγματο-
ποιήθηκε το Πρόγραμμα Προληπτικής Ιατρικής 
των ΕΔ σε σύμπραξη με το σωματείο «Ανοιχτή 
Αγκαλιά» στη ν. Σαμοθράκη και την περιοχή της 
Θράκης, με συμμετοχή διακλαδικής ομάδας 
τριών Ιατρών των Ενόπλων Δυνάμεων (καρ-
διολόγου, οφθαλμιάτρου και ακτινολόγου) εκ 
των οποίων ένας (1) του ΠΝ. Την 20ή Μαρτίου 
2013, διατέθηκε η Κ/Φ ΠΟΛΕΜΙΣΤΗΣ στο πλαί-
σιο εφαρμογής του ανωτέρω προγράμματος 
για τη μεταφορά της Διακλαδικής Υγειονομικής  

Ομάδας και ομάδος ιατρών Σωματείου «Ανοιχτή 
Αγκαλιά» (συνολικά 13 ατόμων) από το λιμένα 
Αλεξανδρούπολης στο λιμένα Καμαριώτισας ν. 
Σαμοθράκης.

n Από 07 έως 12 Απριλίου 2013 πραγματοποι-
ήθηκε το Πρόγραμμα Προληπτικής Ιατρικής των 
ΕΔ σε σύμπραξη με το σωματείο «Ανοιχτή Αγκα-
λιά» στη νήσο Αμοργό, με συμμετοχή διακλαδικής 
ομάδας Ιατρών των Ενόπλων Δυνάμεων (καρδι-
ολόγου, οφθαλμιάτρου και ακτινολόγου). Την 7η 
Απριλίου 2013, διατέθηκε η Κ/Φ ΜΑΧΗΤΗΣ στο 
πλαίσιο εφαρμογής του ανωτέρω προγράμματος 
για τη μεταφορά της Διακλαδικής Υγειονομικής 
Ομάδας και ομάδος ιατρών Σωματείου «Ανοιχτή 
Αγκαλιά» (συνολικά 20 ατόμων) από το λιμένα 
ν. Νάξου στο λιμένα Αιγιάλης ν. Αμοργού και την 
12 Απριλίου 2013, διατέθηκε το ΤΠΚ ΡΟΥΣΣΕΝ 
για την επιστροφή του ανωτέρω προσωπικού 
στο λιμένα ν. Νάξου από το λιμένα Αιγιάλης ν. 
Αμοργού.

n Την 26 Απριλίου 2013, το Ε/Π S-70 ΠΝ-56 
συμμετείχε σε Έρευνα - Διάσωση ναυαγών του 
Μ/V PIRIREIS, σημαίας COOK ISLANDS και πλή-
ρωμα 17 ατόμων, το οποίο βυθίστηκε έπειτα από 
σύγκρουση με το M/V CONSOUTH, σημαίας Αντί-
κουα Μπαρμούντα, στη θαλάσσια περιοχή Νοτιο-
δυτικά Μεσσηνίας.

n Την 04 Μαΐου 2013, διατέθηκε το Ε/Π S-70 
ΠΝ-59 για μεταφορά του Αγίου Φωτός στις νή-
σους Πάτμο, Λειψούς, Λέρο, Σύρο, Κύθνο, Κέα.

n Από 12 έως 21 Μαΐου 2013, πραγματοποιή-
θηκε το Πρόγραμμα Προληπτικής Ιατρικής των 
ΕΔ με συμμετοχή διακλαδικής ομάδας τριών 
Ιατρών των Ενόπλων Δυνάμεων (καρδιολό-
γου, οφθαλμιάτρου και ακτινολόγου) και σε σύ-
μπραξη με το σωματείο «Ανοιχτή Αγκαλιά», στις 
ν. Τήλο, ν. Σύμη και ν. Νίσυρο. Την 12 Μαΐου 
2013, διατέθηκε η Κ/Φ ΠΟΛΕΜΙΣΤΗΣ, στο πλαί-
σιο εφαρμογής του ανωτέρω προγράμματος, 
για τη μεταφορά της Διακλαδικής Υγειονομικής 
Ομάδας και ομάδος ιατρών Σωματείου «Ανοι-
χτή Αγκαλιά» (συνολικά δεκαεπτά ατόμων), από  
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το λιμένα ν. Ρόδου στο λιμένα ν. Τήλου και την 
16 Μαΐου 2013, από το λιμένα ν. Τήλου στο λι-
μένα ν. Σύμης. Τη 18 Μαΐου 2013, διατέθηκε 
η Κ/Φ ΑΗΤΤΗΤΟΣ, στο πλαίσιο εφαρμογής του 
ανωτέρω προγράμματος, για τη μεταφορά της 
Διακλαδικής Υγειονομικής Ομάδας και ομάδος 
ιατρών Σωματείου «Ανοιχτή Αγκαλιά» (συνολικά 
δεκαεπτά ατόμων), από το λιμένα ν. Σύμης στο 
λιμένα ν. Νίσυρου και την 21 Μαΐου 2013, από 
το λιμένα ν. Νίσυρου στο λιμένα ν. Κω περατω-
μένης της εν λόγω αποστολής.

β.  Κατάσβεση πυρκαγιών – Περιπολίες – 
Επιτήρηση

n Τη 14 Μαρτίου 2013, κατόπιν αιτήματος της 
Πυροσβεστικής Υπηρεσίας (ΠΥ), διατέθηκε από 
το Ναύσταθμο Κρήτης (ΝΚ) προσωπικό τεσσά-
ρων (4) ατόμων και ένα (1) πυροσβεστικό όχη-
μα για συνδρομή στην κατάσβεση πυρκαγιάς 
που εκδηλώθηκε στο δήμο Πλατανιάς, νομού 
Χανίων.

n Την 25 Μαρτίου 2013, κατόπιν αιτήσεως της 
ΠΥ, διατέθηκαν από το ΝΚ προσωπικό τεσσάρων 
(4) ατόμων και ένα (1) πυροσβεστικό όχημα για 
συνδρομή στην κατάσβεση πυρκαγιάς που εκδη-
λώθηκε σε δασική έκταση στο Δήμο Αποκωρόνου 
Νομού Χανίων ν. Κρήτης.

n Την 26 Απριλίου 2013, κατόπιν αιτήσεως ΠΥ, 
διατέθηκαν από το ΝΚ προσωπικό έξι (6) ατόμων 
και δύο (2) πυροσβεστικά οχήματα για συνδρο-
μή στην κατάσβεση πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε 
σε δασική έκταση στην περιοχή Καλάμι - Μεγάλα 
Χωράφια Χανίων ν. Κρήτης.

n Την 23 Μαΐου 2013, στο πλαίσιο συνδρομής 
του ΠΝ σε κατάσβεση πυρκαγιών, κατόπιν αιτή-
ματος της ΠΥ διατέθηκαν από την ΥΝΤΕΛ συνο-
λικά έντεκα (11) άτομα προσωπικό, ένα (1) πυ-
ροσβεστικό όχημα, μία (1) καμιονέτα και ένα (1) 
υδροφόρο όχημα της 588ΤΕ ΣΞ για συνδρομή σε 
πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στην περιοχή Τσιγ-
γούνα ν. Λέρου.

γ. Έρευνα - Διάσωση 
Ουδέν

5. Εκδηλώσεις – Επισκέψεις

n Από 18 έως 22 Μαρτίου 2013, στο πλαίσιο 
Γ΄ φάσης ασκήσεως / τελετής λήξης «NOBLE 
DINA 2013» ο Υπαρχηγός ΑΣ μετέβη στο Ισ-
ραήλ. 

6. Διάφορα θέματα

n Από 7 έως 10 Μαρτίου 2013, κατέπλευσαν 
στο λιμένα Σούδας τα Π. Πλοία Ισραήλ INS EILAT, 
INS KESHET και INS ROMACH, στο πλαίσιο της 
ασκήσεως «NOBLE DINA 2013».

n Με μέριμνα ΑΣ/ΔΕΠΑ, πραγματοποιήθηκαν οι 
ακόλουθες Επιχειρησιακές Αξιολογήσεις:

 ●  Τη 13 Μαρτίου 2013 βασικοί ΕΜΙ στην ΤΠΚ 
ΚΡΥΣΤΑΛΙΔΗΣ

 ●  Τη 13 Μαρτίου 2013 έκτακτοι ΕΜΙ στη Φ/Γ 
ΛΗΜΝΟΣ

 ●  Από 03 έως 04 Απριλίου 2013 στην ΤΠΚ 
ΣΙΜΙΤΖΟΠΟΥΛΟΣ

 ●  Από 23 έως 24 Απριλίου 2013 στις Φ/Γ ΛΗ-
ΜΝΟΣ και ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗΣ

n Από 19 έως 21 Μαρτίου 2013 διεξήχθη στην 
Αθήνα ο 11ος κύκλος Συνομιλιών επιπέδου ΓΕΝ 
με το Πολεμικό Ναυτικό των ΗΠΑ.

n Από 12 έως 14 Μαρτίου 13 διεξήχθη η 10η 
Σύνοδος ΑDRION στο Κόπερ Σλοβενίας, με 
συμμετοχή επιτελών ΓΕΝ (Διεύθυνσης Α1) και 
επιτελών ΑΣ-ΚΕΝΑΠ, στο πλαίσιο σχεδιάσεως 
ασκήσεων ADRION CAX και ADRION LIVEX, 
οι οποίες θα φιλοξενηθούν από την Ελλάδα 
(ΠΝ).

n Από 3 έως 07 Απριλίου 2013 διεξήχθη η 
άσκηση «ΑΙΓΙΑΛΟΣ 1/13» (της ΔΑΔ) και ο χει-
μερινός εκπαιδευτικός πλους ΣΝΔ/ΣΜΥΝ, με 
συμμετοχή Α/Γ ΛΕΣΒΟΣ, Α/Γ ΣΑΜΟΣ, Α/Γ ΧΙΟΣ,  
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ΕΞΟΥΔΕΤΕρώΣΗ ΠΥρΟΜΑχΙΚώΝ ΑΠΟ ΟΜΑΔΕΣ ΥΠΟΒρΥχΙώΝ ΚΑΤΑΣΤρΟΦώΝ

α.α ΗΜΕρΟΜΗΝΙΑ ΠΕρΙΟχΗ

1 20-03-2013 Στη θαλάσσια περιοχή Ιχθυόσκαλα, Κερατσινίου

2 24-04-2013 Στη θαλάσσια περιοχή Καρλόβασι ακτή Ρίβα, ν. Σάμου

3 24-04-2013
Στη θαλάσσια περιοχή Αργοστολίου, βόρειου άκρου παραλίας 
Φαναρίου

4 09-05-2013
Στη θαλάσσια περιοχή παραλίας Mαρμάρι, Τ.Δ. Βάθειας Δήμου 
Aνατολικής Μάνης

5 13-05-2013
Στη θαλάσσια περιοχή Αγίου Παντελεήμονα, κόλπου Κακιάς Σκάλας 
Κερατέας

Α/Γ ΙΚΑΡΙΑ, ενός (1) στοιχείου ΟΑΕ/ΔΥΚ, ενός (1) 
ζεύγους ΑΦ/ΔΒ και δύο (2) Ε/Π S-70 στην ευρύτε-
ρη περιοχή Σαρωνικού, Αργολικού κόλπου, Μυρτώ-
ου, κεντρικού Αιγαίου και Παγασητικού Κόλπου.

n Από 4 έως 12 Απριλίου 2013 διεξήχθη η Άσκηση 
«ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡ 1/13» (της ΔΥ), με συμμετοχή των 
Υ/Β ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΗΣ, ΤΡΙΤΩΝ, ΝΗΡΕΥΣ, ΠΟΝΤΟΣ, ΑΜ-
ΦΙΤΡΙΤΗ, τριών (3) Ε/Π S-70 και Πλοίου επιχείρησης 
«ΞΙΦΙΑΣ» στην ευρύτερη περιοχή ΝΑ ΑΙΓΑΙΟΥ. 

n Από 9 έως 11 Απριλίου 2013, πραγματοποιή-
θηκε στη Μόσχα συνάντηση μεταξύ αντιπροσω-
πειών ελληνικού και ρωσικού ΠΝ, στο πλαίσιο 
ελληνορωσικής συμφωνίας για την αποτροπή 
περιστατικών στη θάλασσα.

n Από 09 έως 10 Μαΐου 2013, διεξήχθη στην 
Αθήνα η σύνοδος CHENS με συμμετοχή των Αρ-
χηγών Ευρωπαϊκών Ναυτικών, υπό την προεδρία 
του Αρχηγού ΓΕΝ.
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ΝΕΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ

ΙΣΤΟρΙΑ ΤΗΣ ΜΠΑΝΤΑΣ 
ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΙΚΟΥ 

ΝΑΥΤΙΚΟΥ
Εκδόθηκε και διατίθεται από την 

Υπηρεσία Ιστορίας Ναυτικού
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ΑΝΑΚΟΙΝώΣΕΙΣ ΤΥΠΟΥ

Αποκαλυπτήρια των προτομών του 
Ναυάρχου Νικόλαου Βότση, Νικόλαου 
Βλαχόπουλου και Μιχαήλ Κωφού

Την 3η Μαρτίου 2013 πραγ-
ματοποιήθηκε στο Ναυτικό 
Μουσείο Λιτόχωρου τελετή 
αποκαλυπτηρίων των προτο-

μών του Ναυάρχου Νικόλαου 
Βότση, Νικόλαου Βλαχόπουλου 

και Μιχαήλ Κωφού. Στην τελετή παρέστησαν ο 
Δήμαρχος Δίου – Ολύμπου, Γεώργιος Παπαθανα-
σίου, ο Υφυπουργός Εθνικής Άμυνας Δημήτριος 
Ελευσινιώτης, ο Διοικητής της 1ης Στρατιάς, ο 
Διοικητής Ναυτικής Διοίκησης Βορείου Ελλάδος, 
Χρήστος Παυλούδης, ο Διοικητής της XXIV Τ.Θ. 
Ταξιαρχίας Λιτοχώρου, ο Περιφερειάρχης Κε-
ντρικής Μακεδονίας, Απόστολος Τζιτζικώστας, η 
αντιπεριφερειάρχης Ν. Πιερίας, Σοφία Μαυρίδου, 
οι Βουλευτές Ν. Πιερίας, Κωνσταντόπουλος και 
Μάνη, ο συγγραφέας του βιβλίου «Το κατόρθωμα 
του Ναυάρχου Βότση» Μαλτσίδης, ο μοντελίστας 
ξύλινων πλοίων Δημήτριος Μάρας. Τα αποκαλυ-
πτήρια έγιναν από την εγγονή του Μιχαήλ Κω-
φού, Φανή Κωφού (αποκαλυπτήρια προτομής 
Μιχαήλ Κωφού), από τον Υφυπουργό Εθνικής 
Άμυνας, Δημήτριο Ελευσινιώτη, εγγονό του τορ-
πιλιστή του Τορπιλοβόλου 11 (Τ11) (αποκαλυ-
πτήρια προτομής του Ναυάρχου Βότση) και τον 
Νικόλαο Σκρέτα, δισέγγονο του Νικόλαου Βλαχό-
πουλου (αποκαλυπτήρια προτομής του Νικόλαου 
Βλαχόπουλου). 

Επίσκεψη Αντιπροσωπείας Κατάρ
Επιτυχώς ολοκληρώθηκε η επίσκεψη, από 18 
έως 22 Απριλίου 2013, τετραμελούς αντιπρο-
σωπείας του Κατάρ, με επικεφαλής τον Πλοίαρχο 
Abdullah Hamad Al-Mouhhanadi. Σκοπός της 
επίσκεψης ήταν η ανταλλαγή απόψεων, καθώς 
και η διερεύνηση των προοπτικών συνεργασίας 
σε θέματα στρατιωτικής εκπαίδευσης. Κατά τη 
διάρκεια της παραμονής τους, οι Αξιωματικοί του 
Κατάρ συναντήθηκαν με τον Υπαρχηγό ΓΕΝ Υπο-
ναύαρχο Παναγιώτη Παστουσέα ΠΝ, ενώ επισκέ-
φθηκαν τις εγκαταστάσεις της ΣΝΔ, ΣΜΥΝ, ΔΥΚ, 
καθώς και τους προσομοιωτές Ναυτιλίας και Ε/Β 
στο ΚΕΠΑΛ.

Επίσκεψη Αρχηγού του Βασιλικού 
Ναυτικού της Αυστραλίας στην Ελλάδα
Από το Γενικό Επιτελείο Ναυτικού ανακοινώ-
νεται ότι την 19η Απριλίου 2013 η Πρέσβης 
της Αυστραλίας στην Ελλάδα Jenny (Polyxeni) 
Bloomfield και ο Αρχηγός του Βασιλικού Ναυ-
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τικού της Αυστραλίας, Αντιναύαρχος Raymond 
James Griggs, συναντήθηκαν με τον Αρχηγό ΓΕ-
ΕΘΑ Στρατηγό Μιχαήλ Κωσταράκο και τον Αρχηγό 
ΓΕΝ Αντιναύαρχο Ευάγγελο Αποστολάκη ΠΝ. Ο 
Αρχηγός του Βασιλικού Ναυτικού της Αυστραλίας 
επισκέπτεται την Ελλάδα για να παρευρεθεί στις 
εκδηλώσεις «Τιμής και Μνήμης για τους πεσόντες 
της Μάχης της Καλλίπολης» στη ν. Λήμνο.

Επίσημη Επίσκεψη Αρχηγού ΓΕΝ  
στην Έκθεση IMDEX ASIA 2013
Από το Γενικό Επιτελείο Ναυτικού ανακοινώνε-
ται ότι από 13 έως 17 Μαΐου 2013, ο Αρχηγός 
ΓΕΝ Αντιναύαρχος Ευάγγελος Αποστολάκης ΠΝ 
επισκέφθηκε τη Σιγκαπούρη, κατόπιν προσκλή-
σεως του Αρχηγού του Σιγκαπουριανού Ναυτικού, 
όπου παρακολούθησε την Διεθνή Έκθεση Θαλάσ-
σιας Άμυνας - IMDEX ASIA 2013 (International 
Maritime Defence Exhibition). Πέραν της έκθεσης 
συναφούς αμυντικού υλικού, διεξήχθη Συνέδριο 
Θαλάσσιας Ασφάλειας που εστιάστηκε στην αντι-
μετώπιση των σύγχρονων προκλήσεων στο θα-
λάσσιο περιβάλλον, με ομιλητές τους Αρχηγούς 
Ναυτικού της Μεγάλης Βρετανίας, της Κίνας, της 
Ιαπωνίας, της Αυστραλίας, των ΗΠΑ, καθώς και 
Συνέδριο νέων τεχνολογιών σε θέματα αμυντικής 
βιομηχανίας. Τέλος, πραγματοποιήθηκε άσκηση 
ανταλλαγής πληροφοριών επί θεμάτων ναυτι-

κής ασφάλειας μέσω του International Maritime 
Fussion Center και επίσκεψη των επισήμων σε 
πλοία στη Ναυτική Βάση της Σιγκαπούρης. Στη 
φετινή διοργάνωση παρέστησαν 22 Αρχηγοί 
Πολεμικών Ναυτικών από την Ασία, την Ευρώ-
πη, την Βόρεια και Νότια Αμερική, την Αφρική, 
την Αυστραλία καθώς και πλήθος ανώτατων και 
ανώτερων επιτελών, κυβερνητικών φορέων και 
εκπροσώπων της αμυντικής βιομηχανίας διαφό-
ρων κρατών. Στο περιθώριο των δραστηριοτή-
των, ο Αρχηγός ΓΕΝ είχε την ευκαιρία να πραγ-
ματοποιήσει διμερείς επαφές με τους ομολόγους 
του από διάφορες χώρες, μεταξύ των οποίων 
Μεγάλη Βρετανία, Ισπανία, Σιγκαπούρη, Αυστρα-
λία και το Πακιστάν.



Βραβεία ετήσιου διαγωνισμού φωτογραφίας έτους 2012

Α΄ Βραβείο, ετήσιου διαγωνισμού φωτογραφίας 
Ναυτικής Επιθεωρήσεως έτους 2012,  
απενεμήθη στον Αρχικελευστή (ΝΟΣ)  
Ιωάννη Κατσαβό, για τη φωτογραφία με θέμα: 
«Σύννεφα σε αντικατοπτρισμό».

Β΄ Βραβείο, ετήσιου διαγωνισμού φωτογραφίας 
Ναυτικής Επιθεωρήσεως έτους 2012, απενεμήθη 
στον Νικόλαο Διακίδη, για τη φωτογραφία  
με θέμα: «Το φορτηγό πλοίο “Paris Jr” εντός 
της μεγάλης πλωτής δεξαμενής του ΟΛΠ».



Γ΄ Βραβείο, ετήσιου 
διαγωνισμού φωτογραφίας 
Ναυτικής Επιθεωρήσεως 
έτους 2012, απενεμήθη 
στην Αρχικελευστή (ΔΙΑΧ) 
Αναστασία Χρυσικού, για 
τη φωτογραφία με θέμα: 
«Αιγαιοπελαγίτικες Εικόνες».

Α΄ Έπαινος, ετήσιου 
διαγωνισμού φωτογραφίας 

Ναυτικής Επιθεωρήσεως 
έτους 2012, απενεμήθη 

στην Αρχικελευστή (ΔΙΑΧ) 
Κλεοπάτρα Γελεδάκη, για 
τη φωτογραφία με θέμα: 

«Φλοίσβος – Πειραιάς 
– Φ/Γ ΨΑΡΑ».

Β΄ Έπαινος, ετήσιου διαγωνισμού 
φωτογραφίας Ναυτικής Επιθεωρήσεως 
έτους 2012, απενεμήθη στον Αντιπλοίαρχο  
Αθανάσιο Φώσκα, για τη φωτογραφία με 
θέμα: «Αναγνώριση Ακτών Μάιος 2009, 
ΤΠΚ ΣΑΚΙΠΗΣ στη ν. ΨΑΡΑ».
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Ο χώρος του Ιστορικού Αρχείου/αναγνωστηρίου της Yπηρεσίας Ιστορίας Ναυτικού, μετά την ανακαίνισή του.

ΣTOIXEIA ΣYNΔPOMHTH

EΠΩNYMIA:........................................................................................................................................................

ONOMATEΠΩNYMO: .........................................................................................................................................

IΔIOTHTA: ..........................................................................................................................................................

OΔOΣ: ......................................................................................APIΘMOΣ: .............................T.K.:....................

ΠOΛH: .................................................................................................................................................................

THΛ.: ...................................................................................................................................................................

E-MAIL:...............................................................................................................................................................

AP. KATAΘEΣHΣ: ...............................................................................................................................................

AITHΣH EΓΓPAΦHΣ ΣYNΔPOMHTH

Ετήσια Συνδρομή Εσωτερικού
• Στρατιωτικό προσωπικό ε.ε., ε.α.

και πολιτικό προσωπικό Πολεμικού Ναυτικού    10 a
• Ιδιώτες & νομικά πρόσωπα 12 a
Ετήσια Συνδρομή Εξωτερικού 40 Δολ. ΗΠΑ

Η εγγραφή των νέων στελεχών του Π.Ν. διενεργείται σύμ-
φωνα με το έγγραφο ΓΕΝ/ΔΕΔΗΣ Φ.800/05/05 από 6 Σε-
πτεμβρίου 2005. Η εγγραφή ιδιωτών, νομικών προσώπων
και πολιτικού προσωπικού Π.Ν. υλοποιείται ως ακολούθως:
Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να καταθέσουν την ετήσια
συνδρομή τους στον λογαριασμό 83737115 της Εμπορικής
Τράπεζας (χωρίς χρέωση εξόδων κατάθεσης) IΒΑΝ GR
9701200300000000083737115, δηλώνοντας στην κατάθεση
αυτή τα στοιχεία τους και να αποστείλουν την παρακάτω αίτη-
ση επισυνάπτοντας την απόδειξη της κατάθεσης συνδρομής
τους, στην ακόλουθη διεύθυνση, ΦΑΞ και e-mail της ΥΙΝ.

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΝΑΥΤΙΚΟΥ

«ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ»
ΜΑΡΚΟΝΙ 20 – ΒΟΤΑΝΙΚΟΣ
104 47 ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛ: 210-3484 243 ΦΑΞ: 210-3484 234
e-mail: yin1935@gmail.com

Η επανεγγραφή/διαγραφή των συνδρομητών υλοποιείται
κατόπιν αίτησης των ενδιαφερομένων στην ΥΙΝ εντός του
μηνός Οκτωβρίου, για τη συνδρομή του επόμενου έτους.

ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ
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Το Θ/Κ «Αβέρωφ» στη μαρίνα Φλοίσβου (του Αθ. Σταθόπουλου, από το Διαγωνισμό Φωτογραφίας 2012).



Διατιθέμενες Εκδόσεις Ναυτικού από ΥΙΝ

Α/Α  ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ/ΤΙΤΛΟΣ  EΤΟΣ ΕΚΔΟΣHΣ/ΕΠΑΝΕΚΔΟΣΗΣ  ΤΙΜΗ

 1.  Τα πορίσματα του ναυτικού πολέμου της Μεσογείου 1939-45 .............................................. 1961  ...........................2,93€
	 Αντιναυάρχου	ε.α.	Γρ.	Μεζεβίρη	ΠΝ
 2.  Τα νέα όπλα και η στρατηγική και τακτική χρησιμοποίησή των ............................................ 1959  ...........................2,93€
	 Αντιναυάρχου	ε.α.	Γρ.	Μεζεβίρη	ΠΝ
 3.  Ιστορικό περί φάρων των Ελληνικών ακτών ............................................................................................................... 5,50€
	 Σ.	Λυκούδη
 4.  Πολεμικός Ναύσταθμος Σαλαμίνος........................................................................................... 1992  ...........................4,40€
	 Υποναυάρχου	(ο)	ε.α.	Ν.	Γ.	Τσαπράζη	ΠΝ
 5.  Ανθολογία Θαλασσινής Ποιήσεως............................................................................................. 1996  .........................11,74€
	 Υποναυάρχου	(ο)	ε.α.	Δ.	Γιακουμάκη	ΠΝ
 6.  Το Πολεμικό Ναυτικό στην Ελληνική Τέχνη .............................................................................. 1996  .........................11,74€
	 Υποναυάρχου	(ο)	ε.α.	Δ.	Γιακουμάκη	ΠΝ
 7.  Θαλασσινά χαρακτικά ............................................................................................................... 1996  ...........................5,87€
	 Υποναυάρχου	(ο)	ε.α.	Δ.	Γιακουμάκη	ΠΝ
 8.  χρονικά του Ελληνικού Β. Ναυτικού 1833 – 1873................................................................. 1923/2007  ......................7,00€
	 Αντιναυάρχου	ε.α.	Δ..	Φωκά	ΠΝ
 9.  Η θαλάσσια δύναμις εις την ιστορία της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας ............................... 1957/2006  ......................9,00€
	 Ναυάρχου	ε.α.	Κ.	Α.	Αλεξανδρή	ΠΝ
10.  Η ρίμα του παλιού ναυτικού ................................................................................................. 1970/2006  ......................3,50€
	 Υποναυάρχου	ε.α.	Μ.	Πέρρα	ΠΝ
11.  Ο Στόλος του Αιγαίου 1912 – 13. Έργα και ημέραι............................................................... 1940/2006  .......................7,00€
	 Αντιναυάρχου	ε.α.	Δ.	.Φωκά	ΠΝ
12.  Το Ναυτικό στην Ιστορία των Ελλήνων (4τομο) ................................................................... 1982/2007  ....................73,00€
	 Αρχιπλοιάρχου	(ο)	ε.α.	Μ.	Σίμψα	ΠΝ
13.  Βιογραφικό Λεξικό των Αποφοίτων ΣΝΔ
	 Τόμοι	1-2,	οι	τάξεις	Εισόδου	1884-1950....................................................................................... 2006 .........................15,00€
	 Τόμος	3,	οι	τάξεις	Εισόδου	1951-1973	......................................................................................... 2006 ...........................8,50€
	 Αντιναυάρχου	ε.α.	Α.	Δημητρακόπουλου	ΠΝ
14.  Ιστορικό Φωτογραφικό Λεύκωμα Σχολής Ναυτοπαίδων........................................................ 2007  ................................8€
	 ΣΔΥΝ	–	ΣΜΥΝ	1946	–	2000	Ε.	Σφακτού
15.  Υδραίοι Πρόδρομοι και Ναυμάχοι του ’21................................................................................. 2008  ................................7€
	 Αντιναυάρχου	ε.α.	Δ.	Λισμάνη	ΠΝ
16.  «Εχθρός ενόψει»....................................................................................................................1954/2008  ... .........................15€
	 Αντιναυάρχου	ε.α.	Ι.	Τούμπα	ΠΝ
17.  Θ/Κ Γ. ΑΒΕΡΩΦ χρονικό του θωρηκτού της νίκης του....................................................... .B΄	Εκδ.	1999 ........................15€
	 Νίκου	Α.	Σταθάκη
18.  Λεύκωμα φωτογραφιών των Αποφοίτων της .......................................................................... 2009  ...........................8,50€
 Σχολής Ναυτικών Δοκίμων (1884-1973)
	 Αντιναυάρχου	ε.α.	Α.	Δημητρακόπουλου	ΠΝ
19.  Υποβρύχιον «Υ-1 Λ. Κατσώνης»................................................................................................Ε ΄	Εκδ.	 .........................4,00€
	 Πλοιάρχου	Ηλία	Τσουκαλά
20.  Η Μεσόγειος και η στρατηγική της σημασία ............................................................................ 1957  ...........................2,93€
	 Αντιναυάρχου	ε.α.	Γρ.	Μεζεβίρη	ΠΝ
21.  «Tα Eλληνικά Yποβρύχια» .......................................................................................................... 2010  ..............................70€
	 Aντιναυάρχων	ε.α.	Tιμόθεου	Γ.	Mασούρα	και	Θωμά	Π.	Kατωπόδη	Π.N.,	Eπίτιμων	Aρχηγών	Στόλου
22. «Θ/Κ Γ. Αβέρωφ 100 χρόνια»....................................................................................................... 2011................................ 5€
 YIN	-	Ναυτική	Επιθεώρηση
23. 1912-2012, Εκατό χρόνια από την Ναυτική Εποποιία των Βαλκανικών Πολέμων ............... 2012................................ 5€
 YIN	-	Ναυτική	Επιθεώρηση

24  Ιστορία της Μπάντας του Πολεμικού Ναυτικού................................... ................................... 2012  ...........................5,50€
	 Υποπλοιάρχου	(Ε)	ΠΝ	ε.α.	Αντωνίου	Ζερβού

Σημ:	Οι	ενδιαφερόμενοι	παρακαλούνται	όπως	επικοινωνήσουν	με	ΥΙΝ (τηλ. 210-3484 236-237-233, fax 210-3484
234 και e-mail yin1935@gmail.com).	Οι	εκδόσεις	με	α/α 2,3	διατίθενται	και	από	το	ΤΕΣ (τηλ: 210-3829 575).

Aνωτέρω εκδόσεις διατίθενται και από NBNE (ΘAN) κατά τους θερινούς μήνες.



Διατιθέμενες Εκδόσεις Ναυτικού από ΠΟΝ

 Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ ΤΙΜΗ
 1.  Θωρηκτό Αβέρωφ ............................................................ ..................Ν.	Σταθάκης....................................... .................. 15€
 2.  Η δράση του ΠΝ κατά ................................................... .....................Δ.	Φωκάς	............................................ ................. 15€
 τον Πόλεμο του 1940-44	(Δίτομο)
 3.  Ο Ναύαρχος Δ. Κακουλίδης ΠΝ.................................... .....................Ν.	Νικολαΐδης..................................... .................. 10€
 4.  Ναβαρίνον......................................................................... ...................Μ.	Σίμψας	............................................ .................. 3€
 5.  Το ΠΝ στη δικτατορία (1967-1974)................................ ....................Α.	Κακαράς........................................... .................. 7€
 6.  3000 χρόνια ελληνική ...................................................... ...................ΓΕΝ/ΝΝΑ	Α.	Διαμαντής	...................... ................. 29€
 Ναυτική Ιατρική (πανόδετο)
 7.  3000 χρόνια ελληνική ....................................................... ..................ΓΕΝ/ΝΝΑ	Α.	Διαμαντής	...................... ................. 20€
 Ναυτική Ιατρική	(κανονική	έκδοση)
 8.  Αμόνι και αρμύρα ............................................................. ..................Ν.	Σταθάκης....................................... .................. 15€
 9.  Βότσαλα - Ι ........................................................................ ...................Ν.	Σταθάκης....................................... .................. 12€
10.  Βότσαλα - ΙΙ ....................................................................... ..................Ν.	Σταθάκης....................................... .................. 12€
11.  Βότσαλα - ΙΙΙ...................................................................... ...................Ν.	Σταθάκης....................................... .................. 12€
12.  Βότσαλα - ΙV ...................................................................... ..................Ν.	Σταθάκης....................................... .................. 15€
13.  Πορτραίτα......................................................................... ...................Ν.	Σταθάκης....................................... .................. 16€
14.  «Εχθρός ενόψει».............................................................. ..................... Ι.	Τούμπα	........................................... .................. 15€
15.  Επιστροφή ........................................................................ ...................Ν.	Σταθάκης....................................... .................. 12€
16.  Πολιτιστική Οδύσσεια στην Κίνα το 1994....................... ..................Ν.	Σταθάκης....................................... .................. 12€
17.  Βαλκανικοί Πόλεμοι, ........................................................ ................... I.	Παλούμπης	..................................... ................. 70€
 ο Ναυτικός Αγώνας 1912-13 ............................................ .................. (Ναυτ.	Μουσείο	Ελλάδας)
18.  Ελληνικά φτερά στην Κύπρο ........................................... ..................Γ.	Δ.	Μήτσαινας	................................. ................. 20€
19.  Λεύκωμα στολών ΠΝ ..................................................... .....................ΓΕΝ/ΔΕΔΗΣ	....................................... .................. 1,5€
20.  Λεύκωμα ΣΜΥΝ ............................................................... ....................ΣΜΥΝ	................................................. .................. 17€
21.  χρονικά του Ελληνικού Β. Ναυτικού ............................... ..................Δ.	Φωκάς	............................................. .................. 7€
22.  Η θαλάσσια δύναμις εις την ............................................ ..................Κ.	Α.	Αλεξανδρής	.................................. ................. 9€
 ιστορία της Βυζ. Αυτοκρατορίας
23.  Η ρίμα του παλιού ναυτικού ........................................... ..................Μ.	Πέρρας......................................... .................. 3,5€
24.  Ο Στόλος του Αιγαίου 1912-1913. ................................... ..................Δ.	Φωκάς	............................................. .................. 7€
 Έργα και ημέραι
25.  Το Ναυτικό στην ιστορία των Ελλήνων	(4τομο)	............. ..................Μ.	Σίμψας	.......................................... .................. 73€
26.  Βιογραφικό Λεξικό των Αποφοίτων ΣΝΔ ....................... ..................Α.	Δημητρακόπουλος
	 Tόμοι	1-2,	οι	Τάξεις	Eισόδου	1884	–	1950...................................................................................... ..................................... 15€
	 Tόμος	3,	οι	Τάξεις	Eισόδου	1951	–	1973	..................................................................................... ..................................... 8,50€
27.  Ιστορικό Φωτογραφικό Λεύκωμα Σχολής...................... ...................Ε.	Σφακτός	.......................................... .................  8€
 Ναυτοπαίδων – ΣΔΥΝ – ΣΜΥΝ 1946 – 2000
28.  Υδραίοι Πρόδρομοι και Ναυμάχοι του ’21 ...................... ..................Δ.	Λισμάνης	......................................... .................. 7€
29.  Aρμενίζοντας τα πέλαγα των ναυτικών ......................... ..................M.	Mάστρακας	................................. ................... 15€
 αναμνήσεων
30.  Ιστορικόν περί Φάρων των Eλληνικών Aκτών................ ..................Σ.	Λυκούδης	................................... ................... 5,50€
31. Ιστορία της ΣΝΔ μετά συναφών γεγονότων, 1971 - 2010 ...............Μ.	Μάστρακας ..................................................... 15€ 

Σημ: Η	έκδοση	με	α/α 24, 26, 27, 28 διατίθεται	από	ΕΑΑΝ. 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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2/6/1943. Καταστροφή εχθρικής νηοπομπής. Το αντιτορπιλικό «Β. ΟΛΓΑ» μαζί με το αγγλικό «JERVIS» 
καταστρέφουν εχθρική νηοπομπή στο ακρωτήρι «SPARTIVENTO». Ιδίως το Α/Τ «Β. ΟΛΓΑ» με τους επιδέξιους 
χειρισμούς του κυβερνήτη του Πλωτάρχη Μπλέσσα αποφεύγει τον εμβολισμό ιταλικού αντιτορπιλικού και με 
τα πυροβόλα του σαρώνει τη γέφυρα του εχθρικού πλοίου, το οποίο τελικά βυθίστηκε από το «JERVIS».

5/6/1827. Αποτυχία ναυτικής εκστρατείας στην Αλεξάνδρεια. Ο Κόχραν με τον ελληνικό Στόλο (δύναμη 
περίπου 38 πλοίων και πυρπολικών) επιχείρησε παράτολμα να πλήξει τον τουρκοαιγυπτιακό στόλο στην 
έδρα του, στην Αλεξάνδρεια. Το σχέδιο ήταν αρκετά φιλόδοξο, όμως απέτυχε εξαιτίας λανθασμένων 
ενεργειών.

6/6/1944. Απόβαση των συμμάχων στη Νορμανδία. Οι σύμμαχοι αποβιβάζονται στη Νορμανδία και 
πλήττουν θανάσιμα τις δυνάμεις του Άξονα. Από το Πολεμικό Ναυτικό συμμετείχαν οι κορβέτες «ΚΡΙΕΖΗΣ» 
και «ΤΟΜΠΑΖΗΣ» με Κυβερνήτες τους Πλωτάρχες Δ. Κιοσσέ και Ι. Παναγιωτόπουλο αντίστοιχα.

7/6/1822. Εκδίκηση Κ. Κανάρη. Ο Κ. Κανάρης με τα πυρπολικά του πυρπολεί την οθωμανική ναυαρχίδα 
του Αλβανού Αλή Ζαδέ, του αποκαλούμενου και Καρά Αλή. Ο ωμότατος στόλαρχος είχε προχωρήσει σε 
εκτεταμένες σφαγές και λεηλασίες στο νησί της Χίου.

7/6/1824. Η Καταστροφή της Κάσου. Ο αιγυπτιακός στόλος υπό τον Ισμαήλ Γιβραλτάρ αποβίβασε τρεις 
χιλιάδες Αλβανούς οι οποίοι την ερήμωσαν.

11/6/1835. Θάνατος Ναυάρχου Α. Μιαούλη. Απεβίωσε ο θρυλικός Ναύαρχος Α. Μιαούλης το απόγευμα 
της Κυριακής της 11ης Ιουνίου του 1835 στην οδό Αιόλου 9 κοντά στην εκκλησία της Αγίας Ειρήνης σε 
ακτή του Πειραιά, η οποία από τότε ονομάστηκε «Ακτή Μιαούλη».

11/6/1943. Κατάληψη νησιών Παντελαρία και Λαμπιδούσας. Αγγλική ναυτική δύναμη καταλαμβάνει το νησί 
Παντελαρία. Την επομένη καταλαμβάνεται και η Λαμπιδούσα. Στη ναυτική δύναμη συμμετείχε και το αντιτορ-
πιλικό «Β. ΟΛΓΑ». Οι καταλήψεις των νησιών αυτών ήταν το πρώτο βήμα για την απόβαση στην Ιταλία. 

14/6/1942. Ηρωισμός Ανθυποπλοίαρχου Τρουπάκη. Το υποβρύχιο «ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΗΣ» (Κυβερνήτης Αντι-
πλοίαρχος Α. Σπανίδης) βυθίζει στο Πόρτο Κάγιο αγκυροβολημένο ιστιοφόρο 70 τόνων. Η κατάληψη του 
ιστιοφόρου έγινε με λέμβο στην οποία ήταν επικεφαλής ο Ανθυποπλοίαρχος Τρουπάκης. Ο Τρουπάκης οδή-
γησε το ιστιοφόρο έξω από το λιμένα όπου το καταβύθισε με εμβολισμό ο αναμένων «ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΗΣ».

21/6/1824. Το ολοκαύτωμα των Ψαρών. Οι Οθωμανοί έπλευσαν προς το νησί, αποβιβάστηκαν στο 
βόρειο τμήμα του και κατευθύνθηκαν προς την πόλη των Ψαρών, όπου έγινε και η ηρωική ανατίναξη 
της πυριτιδαποθήκης στη χερσόνησο Παλαιόκαστρο, την αποκαλούμενη έκτοτε και «Μαύρη Ράχη». Ακο-
λούθησαν σφαγές και λεηλασίες στο νησί.

26/6/1913. Απελευθέρωση της πόλης της Καβάλας. Το αντιτορπιλικό «ΔΟΞΑ» καταπλέει στον όρμο της 
Καβάλας και καταλαμβάνει την πόλη. Καταλυτικό ρόλο έπαιξε το τέχνασμα του Π. Κουντουριώτη, όπου 
παραπλάνησε τους Βούλγαρους ότι προετοιμάζει απόβαση με την προ ημερών παρουσία του αντιτορπιλι-
κού «ΥΔΡΑ» και άδειων μεταγωγικών, τρέποντας έτσι σε φυγή το βουλγαρικό στρατό από την Καβάλα.
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3/7/1824. Ναυμαχία στα ανοικτά της Χίου. Ναυμαχία στα ανοικτά της Χίου όπου ο ελληνικός Στόλος 
υπό τον Ναύαρχο Α. Μιαούλη νίκησε τον οθωμανικό Στόλο. Σκοπός του ελληνικού Στόλου ήταν η ανακα-
τάληψη των Ψαρών, η οποία απέτυχε λόγω οργανωτικών λαθών. Το νησί θα παραμείνει υπό τουρκική 
κυριαρχία μέχρι το 1912.

5/7/1821. Απόπειρα απόβασης των Τούρκων στη Σάμο. Δύναμη τριάντα έξι πλοίων κανονιοβολεί τη 
Σάμο και επιχειρεί απόβαση. Η δύναμη από τριακόσιους άνδρες υφίσταται πανωλεθρία.

6/7/1827. Ιουλιανή Σύμβαση. Υπογράφεται από τις Μεγάλες Δυνάμεις η συνθήκη του Λονδίνου (Ιουλι-
ανή Σύμβαση) η οποία προετοίμασε το έδαφος για τη Ναυμαχία του Ναυαρίνου. Συγκεκριμένα σκοπός 
ήταν η διακοπή των εχθροπραξιών μεταξύ Ελλάδας και Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Οι Μεγάλες Δυ-
νάμεις αποφασίζουν πλέον να συμμετάσχουν ενεργά στην ελληνική υπόθεση που αποτελούσε την πιο 
επικίνδυνη πλευρά του γενικότερου «Ανατολικού Ζητήματος».

10/7/1943. Απόβαση Συμμάχων στη Σικελία. Έναρξη αποβάσεως των συμμαχικών δυνάμεων στην 
Σικελία. Παραδόξως το ιταλικό Ναυτικό παραμένει αδρανές. Στην επιχείρηση συμμετείχαν τα ακόλουθα 
πλοία του ελληνικού Στόλου: το «Β. ΟΛΓΑ» με Κυβερνήτη τον Πλωτάρχη Μπλέσσα, το «ΠΙΝΔΟΣ» με Κυ-
βερνήτη τον Πλωτάρχη Φοίφα, το «ΚΑΝΑΡΗΣ» με Κυβερνήτη τον Πλωτάρχη Δαμηλάτη, το «ΜΙΑΟΥΛΗΣ» 
με Κυβερνήτη τον Πλωτάρχη Νικητιάδη, το «ΣΑΧΤΟΥΡΗΣ» με Κυβερνήτη τον Αντιπλοίαρχο Μανωλάτο 
και το «ΑΔΡΙΑΣ» με Κυβερνήτη τον Αντιπλοίαρχο Τούμπα.

11/7/1913. Απελευθέρωση Αλεξανδρούπολης. Απελευθέρωση Αλεξανδρούπολης (Δεδέαγατς) από το 
θωρηκτό «ΑΒΕΡΩΦ» και το αντιτορπιλικό «ΙΕΡΑΞ».

12/7/1940. Προκλητικές αεροπορικές επιθέσεις Ιταλών. Ανεπιτυχείς αεροπορικές επιθέσεις των Ιταλών 
κατά του βοηθητικού πλοίου «ΩΡΙΩΝ» και του αντιτορπιλικού «ΥΔΡΑ» στον κόλπο Κισσάμου Κρήτης. 
Αυτή η ενέργεια αποτελεί μέρος της προκλητικής στάσης των Ιταλών, με απώτερο σκοπό τη διεξαγωγή 
πολέμου στην Ελλάδα.

12/7/1943. Ελληνικό πλοίο στο καταληφθέν λιμάνι της Αυγούστα. Το αντιτορπιλικό «ΚΑΝΑΡΗΣ» με Κυβερ-
νήτη τον Πλωτάρχη Δαμηλάτη πρώτο εισπλέει στο λιμάνι της Αυγούστας, το οποίο ήταν το πρώτο λιμάνι των 
Ιταλών που καταλήφθηκε. Αποβιβάζει άγημα, βάλλεται από πυροβόλα ξηράς και ανταπαντά στη βολή.

16/7/1899. Διαθήκη Γ. Αβέρωφ. Δημοσιεύεται στο Ελληνικό Προξενικό Δικαστήριο της Αλεξάνδρειας 
η διαθήκη του Γ. Αβέρωφ. Το καταληφθέν κληροδότημά του για τη ναυπήγηση καταδρομικού πλοίου θα 
το λάβει το Ταμείο Εθνικού Στόλου (ΤΕΣ), το οποίο ιδρύθηκε με τον νόμο ΒΨΟΔ΄/1900 επί κυβερνήσεως 
Θεοτόκη. Με τα χρήματα των κληροδοτημάτων, ο Θεοτόκης στην τελευταία του διακυβέρνηση θα είναι 
σε θέση να αγοράσει έξι αντιτορπιλικά τύπου Θυέλλης το 1906.

16/7/1940. Το πρωί της 16ης Ιουλίου του 1940 τέσσερα από τα ελληνικά υποβρύχια που βρίσκονταν 
αγκυροβολημένα στον όρμο της Ιτέας εντός του Κορινθιακού, δέχονται επίθεση εκ μέρους Ιταλικών 
βομβαρδιστικών, προερχομένων εκ Δωδεκανήσου. Από αυτήν την επιδρομή δεν προκλήθηκαν ζημιές 
ή θύματα.
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20/7/1827. Κατάληψη εχθρικών πλοίων. Ο Κόχραν με την φρεγάτα «ΕΛΛΑΣ» και ο Τόμας με τον «ΣΩ-
ΤΗΡΑ» συλλαμβάνουν έξω από τη Γλαρέντζα μια αιγυπτιακή κορβέτα και μια τυνησιακή γολέτα. Τα δύο 
αυτά πλοία αφού επισκευάστηκαν, πήραν τα ονόματα «ΥΔΕΑ» και «ΑΘΗΝΑΪΔΑ» αντίστοιχα.

20/7/1974. Τουρκική εισβολή στην Κύπρο. Ο Τουρκικός Στρατός εισέβαλε στην Κύπρο και κατέλαβε το 
τρία τοις εκατό του νησιού. Ακόμα και σήμερα η «πράσινη γραμμή» αποτελεί το τελευταίο «τείχος» στην 
σύγχρονη Ευρώπη.

21/7/1907. Ίδρυση του ΓΕΝ. Το ΓΕΝ συνεστήθη αρχικά επί Βασιλέως Γεωργίου Α’ με νόμο της 21ης 
Ιουλίου του 1907 και στη συνέχεια, τη 12η Νοεμβρίου του ίδιου έτους με έκδοση Βασιλικού Διατάγματος 
κυρώθηκε ο πρώτος οργανισμός του.

21/7/1943. Συμπλοκή του αντιτορπιλικού «ΑΔΡΙΑΣ» (Κυβερνήτης Αντιπλοίαρχος Ι. Τούμπας) με τρεις 
εχθρικές τορπιλακάτους έξω από το λιμάνι της Αυγούστας. Σε αυτήν τη συμπλοκή υπήρξαν αρκετοί 
νεκροί και τραυματίες.

30/7/1940. Απρόκλητη αεροπορική επίθεση των Ιταλών εναντίον των αντιτορπιλικών «Β. ΟΛΓΑ» και 
«Β. ΓΕΩΡΓΙΟΥ» και δύο υποβρυχίων που ήταν αγκυροβολημένα στην Ναύπακτο. 

1/8/1831. Πυρπόληση ελληνικού στόλου υπό τον Μιαούλη. Ο Ναύαρχος Μιαούλης κατά τη διάρκεια 
της κατάληψης του Πόρου και του εθνικού στόλου από τους Υδραίους στασιαστές και ενώ έχει γίνει 
αποκλεισμός από ρωσικά πλοία, διέταξε να πυρποληθούν η φρεγάτα «ΕΛΛΑΣ», οι κορβέτες «ΥΔΡΑ» και 
«ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ» καθώς και το ατμοκίνητο «ΚΑΡΤΕΡΙΑ». Με το θάρρος ενός Μυκονιάτη ναύτη και ενός 
στρατιώτη σώθηκαν η «ΚΑΡΤΕΡΙΑ» και ο «ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ». Ο Μιαούλης προέβη στην πυρπόληση πλοίων 
του Ελληνικού Στόλου στο πλαίσιο επαναστατικής δράσης κατά του Καποδίστρια, που ήρθε σε αντίθεση 
με τα υδραίικα συμφέροντα.

8/8/1884. Εγκαίνια της Σχολής Ναυτικών Δοκίμων. Εγκαίνια των εγκαταστάσεων της ΣΝΔ στην είσοδο 
του Πειραιά μετά την δωρεά του Π. Βασσάνη. Ο κανονισμός λειτουργίας της Σχολής καταρτίστηκε από 
τον Πλωτάρχη Ηλία Κανελλόπουλο.

9/8/1944. Τορπιλισμός ιταλικού αντιτορπιλικού. Το υποβρύχιο «ΠΙΠΙΝΟΣ» με Κυβερνήτη τον Υποπλοί-
αρχο Κ. Λούνδρα βυθίζει στο Καρλόβασι της Σάμου το ιταλικό αντιτορπιλικό «CALATAFIMI» κλάσεως 
«CURTATORE», το οποίο έπλεε υπό γερμανική σημαία και ήταν επανδρωμένο από γερμανικό προσωπικό. 
Στη συνέχεια, επιχειρεί να βυθίσει και το μικρό φορτηγό «ΩΡΙΩΝ», πλοίο εφοδιασμού των ελληνικών 
φάρων. Ο «ΩΡΙΩΝ» επλήγη αλλά εξακολούθησε να επιπλέει.

11/8/480 π.χ. Ναυμαχία του Αρτεμισίου. Η Ναυμαχία του Αρτεμισίου ήταν στην πραγματικότητα μια 
σειρά ναυμαχιών (11 έως 14 του μήνα) μεταξύ των Ελλήνων και των Περσών που διεξήχθησαν πα-
ράλληλα με τη μάχη των Θερμοπυλών και παρόλο που δεν είχαν οριστική έκβαση, οι Πέρσες υπέστησαν 
σοβαρές απώλειες.

15/8/1940. Τορπιλισμός της «ΕΛΛΗΣ». Οι Ιταλοί τορπιλίζουν το αντιτορπιλικό «ΕΛΛΗ» στην Τήνο. Το 
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γεγονός αυτό καθώς και η αεροπορική επίθεση κατά του επιβατηγού «ΦΡΙΝΤΩΝ» στο Μπάλι της Κρήτης 
αποκορύφωσαν μια σειρά προκλητικών ιταλικών ενεργειών προς την Ελλάδα.

15/8/1944. Απόβαση των Συμμάχων στη Νότια Γαλλία. Στην αποβατική επιχείρηση συμμετείχαν τα 
ελληνικά αντιτορπιλικά «ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ» με Κυβερνήτη τον Πλωτάρχη Σαρρή, «ΚΡΗΤΗ» με Κυβερνήτη 
τον Πλωτάρχη Θεοφανίδη, «ΝΑΥΑΡΙΝΟ» με Κυβερνήτη τον Αντιπλοίαρχο Νεόφυτο και «ΠΙΝΔΟΣ» με 
Κυβερνήτη τον Πλωτάρχη Φοίφα καθώς και τα αρματαγωγά «ΛΗΜΝΟΣ» με Κυβερνήτη τον Πλωτάρχη 
Λέστο, «ΣΑΜΟΣ» με Κυβερνήτη τον Πλοίαρχο Λάππα, «ΧΙΟΣ» με Κυβερνήτη τον Πλωτάρχη Τετεμπίλη.

16/8/1940. Αεροπορική επίθεση Ιταλών. Αεροπορική προσβολή των αντιτορπιλικών «Β. ΓΕΩΡΓΙΟΣ» 
και «Β. ΟΛΓΑ» από ιταλικά αεροσκάφη, ενώ έπλεαν στην Τήνο για να συνοδεύσουν από εκεί νηοπομπή 
πλοίων, όπου επέβαιναν προσκυνητές που πήγαιναν στον Πειραιά.

22/8/1943. Τορπιλισμός γερμανικού υποβρυχίου. Το αντιτορπιλικό «ΠΙΝΔΟΣ» (κυβερνήτης Πλωτάρ-
χης Φoίφας) βυθίζει το γερμανικό υποβρύχιο U-458 κατά τη διάρκεια νηοπομπής από τη Μάλτα στις 
Συρακούσες.

24/8/1824. Ναυμαχία του Πορθμού Κω - Αλικαρνασσού. Ήταν το προοίμιο της μεγάλης Ναυμαχίας του 
Γέροντα. Ελληνικός Στόλος υπό τον Ναύαρχο Α. Μιαούλη επιχειρεί να αιφνιδιάσει τον τουρκοαιγυπτιακό 
στόλο υπό τον Χοσρέφ πασά. Η ναυμαχία δεν είχε αποφασιστικό αποτέλεσμα.

26/8/1827. Κατάληψη πλοίων τουρκοαιγυπτιακού στόλου. Ο τουρκοαιγυπτιακός στόλος εισέρχεται στον 
κόλπο της Πύλου. Η γολέτα «ΑΣΠΑΣΙΑ» του Α. Σωτηρίου κατασκόπευε επί έντεκα μέρες τον εχθρικό στόλο 
και κατάφερε να καταλάβει δύο φορτηγά, ένα με τούρκικη και ένα με γαλλική σημαία.

29/8/1824. Η Ναυμαχία του Γέροντα. Ελληνικός Στόλος υπό τον Ναύαρχο Α. Μιαούλη καταναυμάχησε 
τον τουρκοαιγυπτιακό έξω από τον κόλπο του Γέροντα.

31/8/1922. Καταστροφή της Σμύρνης. Ο εμπρησμός της Σμύρνης, η σφαγή των κατοίκων από τους 
Τούρκους και ο μαρτυρικός θάνατος του Μητροπολίτη Χρυσοστόμου προκάλεσαν τη γενική συγκίνηση 
του Ελληνισμού.

31/8/1923. Κατάληψη Κέρκυρας από τον Μουσολίνι. Ο Μουσολίνι με αφορμή την δολοφονία στη Κα-
καβιά της Ηπείρου του Ιταλού Στρατηγού Tellini και τεσσάρων συνοδών του, βομβάρδισε και κατέλαβε 
την Κέρκυρα. Τον Σεπτέμβριο του 1923 ο ιταλικός στρατός άφησε την Κέρκυρα μετά από διακανονισμό 
του ζητήματος.






