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Πρόλογος Έκδοσης 

Στο τεύχος αυτό παρουσιάζονται στο αναγνωστικό κοινό οι εργασίες που τιμήθη-
καν με τα τρία χρηματικά βραβεία του διαγωνισμού της Ναυτικής Επιθεώρησης. 
Από τη μεριά μας, θα θέλαμε να συγχαρούμε και να ευχαριστήσουμε τους συντά-
κτες τους για τη συμμετοχή τους και να τους ευχηθούμε ανάλογες διακρίσεις και 
στο μέλλον.

Τις μελέτες αυτές πλαισιώνουν και άλλες που θα μεταφέρουν και θα ταξιδέ-
ψουν τον αναγνώστη σ’ ένα πλήθος θεμάτων. Ειδικότερα, το τεύχος αυτό ξεκινά με 
τη συγκλονιστική ιστορία του βρετανικού υποβρυχίου HMS/m PERSEUS που περι-
γράφεται από τη δημοσιογράφο - συγγραφέα Ρένα Γιατροπούλου. Εξιστορεί με πα-
ραστατικό τρόπο την τελευταία περιπολία και τη βύθιση του υποβρυχίου στα νερά 
του Ιονίου. Το γεγονός αυτό κέντρισε την περιέργεια του δύτη και ερευνητή Κώστα 
Θωκταρίδη που, μαζί με την ομάδα του, αναζήτησε και βρήκε το υποβρύχιο βυθι-
σμένο σε βάθος 52 μ. νότια της Κεφαλλονιάς. 

Αμέσως μετά θα συναντήσουμε την εργασία του κ. Ηλία Ηλιόπουλου, διδάκτο-
ρος της Φιλοσοφικής Σχολής (Dr. Phil) του Λουδοβικείου - Μαξιμιλιανείου Πανεπι-
στημίου Μονάχου. Στην παρούσα εργασία απενεμήθη το πρώτο χρηματικό βραβείο 
του διαγωνισμού του περιοδικού. Το θέμα με το οποίο καταπιάνεται συνδέεται με 
τον ελληνικό θαλάσσιο χώρο και τη γεωπολιτική του αξία στη βάση της ιστορικής 
του πορείας αλλά και των προοπτικών - εξελίξεων που διανοίγονται στο μέλλον. 

Ακολουθεί το δεύτερο χρηματικό βραβείο που απέσπασε η κ. Θεοδώρα Ζιοπού-
λου, απόφοιτος του τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Πανεπιστη-
μίου Πειραιώς και κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου από το Πάντειο Πανεπιστήμιο. 
Πραγματεύεται τα ζητήματα που πηγάζουν από την οριοθέτηση των θαλασσίων 
ζωνών των νησιωτικών περιοχών βάσει του Διεθνούς Δικαίου και της νομολογίας, 
όπως διαμορφώνεται από τα διεθνή δικαιοδοτικά όργανα. Το τρίτο χρηματικό βρα-
βείο έχει να κάνει με την εργασία του Υποπλοιάρχου (Ο) Παναγιώτη Γκότση ΠΝ και 
διαλαμβάνει την εκστρατεία του Μεγάλου Αλεξάνδρου στην Ασία με την εφαρμογή 
των αρχών της ολοκληρωμένης λογιστικής υποστήριξης. Οι στρατηγικές που ακο-
λούθησε ο μεγάλος Έλληνας στρατηλάτης αλλά και ο σχεδιασμός των εκστρατει-
ών του, με βάση τις ικανότητες και τα χαρακτηριστικά του στρατού του, τον καθιστά 
πρότυπο για κάθε σύγχρονο αλλά και μελλοντικό στρατιωτικό ηγέτη.

Τις βραβευθείσες μελέτες του διαγωνισμού συνεχίζουν εκείνες που τιμήθηκαν 
με τον Ά  και Β΄ έπαινο του ετήσιου διαγωνισμού του περιοδικού αντίστοιχα. Πρώ-
τη είναι η εργασία του Αναπληρωτή Καθηγητή του Πανεπιστημίου Αιγαίου Πέτρου 
Σιούσιουρα, του Αντιπλοιάρχου Δημητρίου Δαλακλή ΠΝ και της Παρασκευής Μπα-
ξεβάνη, υποψήφιας Διδάκτορος του τμήματος Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών υπη-
ρεσιών του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Κεντρική θέση κατέχει η περιοχή της Αρκτικής, 
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η οποία λόγω της κλιματικής αλλαγής, της γεωπολιτικής της θέσης και των ενερ-
γειακών της αποθεμάτων κεντρίζει το ενδιαφέρον των χωρών που έχουν πρόσβα-
ση στην περιοχή αυτή, ενώ προδικάζει τις μελλοντικές εξελίξεις αναφορικά με τα 
συμφέροντα που διακυβεύονται από κάθε επίδοξο σφετεριστή της.

Το γεγονός ότι η μοίρα των Ελλήνων είναι άμεσα συνδεδεμένη με τη θάλασ-
σα και χωρίς την κυριαρχία σε αυτήν δεν μπορεί να υπάρξει ιστορική συνέχεια, το 
γνωρίζουμε όχι μόνο από τον Όμηρο, μετέπειτα από τον Ηρόδοτο και το Θουκυ-
δίδη, αλλά και από πιο κοντινά σ’ εμάς γεγονότα. Ο Β΄ έπαινος ανήκει στον Υπο-
πλοίαρχο Κωνσταντίνο Τσαπράζη ΠΝ που εξάρει τη συμβολή του Ελληνικού Στό-
λου στη νίκη κατά τον Ά  Βαλκανικό Πόλεμο και τον καταλυτικό ρόλο που διαδρα-
μάτισαν τα ελληνικά πλοία με τα πληρώματά τους ώστε η Ελλάδα να έχει πρωταρ-
χικό ρόλο στο διαμοιρασμό των κατακτηθέντων εδαφών της ηττημένης Οθωμανι-
κής Αυτοκρατορίας. 

Μένοντας στην ίδια χρονική περίοδο, προσεγγίζεται το θέμα των Βαλκανικών 
Πολέμων υπό το πρίσμα της εθελοντικής συνεισφοράς των Ελλήνων ιατρών της 
Σμύρνης από τον  μαιευτήρα – γυναικολόγο και επίτιμο μέλος της Εταιρείας Στρα-
τιωτικής Ιατρικής, Λάζαρο Βλαδίμηρο. Αναγνωρίζεται μέσα από το κείμενό του η 
αξία της στράτευσης στον κοινό αγώνα του Έθνους σε συνδυασμό με την αυτα-
πάρνηση και την αυτοθυσία αλλά και τους κινδύνους που διέτρεχαν τότε οι εθελο-
ντές γιατροί της Σμύρνης.

Τέλος, στο τεύχος αυτό φιλοξενείται στα πλαίσια Μέτρων Οικοδόμησης Εμπι-
στοσύνης (ΜΟΕ) μεταξύ Ελλάδος - Τουρκίας, η εργασία του Ναυτικού Δοκίμου της 
Τουρκικής Ναυτικής Ακαδημίας Yusuf Demir, όπου γίνεται μία απλή παρουσίαση 
των εγκαταστάσεων, των μαθημάτων που διδάσκονται και των δραστηριοτήτων 
που αναπτύσσονται μέσα στα πλαίσια του εκπαιδευτικού προγράμματος της σχο-
λής του.

Στο τμήμα των ανακοινώσεων Τύπου ξεχωρίζει το κείμενο της Διευθύντριας 
σύνταξης του Περιοδικού Ναυτική Ελλάς, κας Πολυξένης Χούση, που με γλαφυρό 
ύφος περιγράφει την αλτρουιστική κίνηση των τριών ναυτών του Πολεμικού Ναυ-
τικού. Χωρίς να διστάσουν, έσπευσαν αμέσως να προσφέρουν την πολύτιμη βοή-
θειά τους και κατάφεραν να επαναφέρουν ηλικιωμένο συμπολίτη μας που είχε χά-
σει τις αισθήσεις του. 

Κλείνοντας, θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε ιδιαίτερα τους δημιουργούς όλων 
των παραπάνω κειμένων για τη συνεργασία τους με τη Ναυτική Επιθεώρηση και 
για τη συνεισφορά τους στην έκδοση του παρόντος τεύχους. 

Η Επιτροπή Σύνταξης





Εκδηλώσεις
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ
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O Υφυπουργός Εθνικής Άμυνας Δημήτριος Ελευσινιώτης συνοδευόμενος από τον Αρχηγό ΓΕΝ Αντιναύαρχο Ευάγγελο 
Αποστολάκη ΠΝ, την 3η Ιουνίου 2013 παρέστη στην εναρκτήρια εκδήλωση του διεθνούς σεμιναρίου με θέμα «Διατήρη-
ση της Πολιτιστικής Κληρονομιάς των Φάρων». Το σεμινάριο αποτελεί τη συνέχιση μιας σειράς ενεργειών της Διεθνούς 
Ένωσης Φαρικών Αρχών (International Association of Marine Aids to Navigation and Lighthouse Authorities – IALA) 
και διοργανώθηκε από την Υπηρεσία Φάρων του Πολεμικού Ναυτικού, υπό την αιγίδα του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου 
Θεσσαλονίκης, του Ναυτικού Μουσείου Ελλάδος και του «Ιδρύματος Αικατερίνης Λασκαρίδη».
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Ο Πρωθυπουργός της Ελλάδος, Αντώνης Σαμαράς, την 4η Ιουνίου 2013, συνοδευόμενος από τον Υφυπουργό Εθνικής 
Άμυνας, Παναγιώτη Καράμπελα, τη Στρατιωτική Ηγεσία των Ενόπλων Δυνάμεων και τον Γενικό Γραμματέα της Κυβέρνη-
σης, μετέβη στο Κέντρο Επιχειρήσεων του Αρχηγείου Στόλου όπου ενημερώθηκε για την άσκηση «ΚΑΤΑΙΓΙΣ 2013» και 
παρακολούθησε μέρος αυτής.
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Τελετή βράβευσης διαγωνισμού φωτογραφίας και μελετών του περιοδικού Ναυτική Επιθεώρηση έτους 2012. Η τελετή 
πραγματοποιήθηκε στο Δώμα ΓΕΝ την 6η Ιουνίου 2013, παρουσία του Υπαρχηγού ΓΕΝ, Υποναύαρχου Παναγιώτη Πα-
στουσέα ΠΝ.

Εκδηλώσεις για την 189η επέτειο από το Ολοκαύτωμα της Κάσου, που πραγματοποιήθηκαν στο νησί την 6η και 7η Ιουνίου 
2013. Στο πλαίσιο του εορτασμού, κατέπλευσε στο νησί η ΤΠΚ «ΜΑΡΙΔΑΚΗΣ» και κατέθεσε στεφάνι στο Μνημείο Ηρώων 
ο κυβερνήτης του πλοίου, Πλωτάρχης Γεώργιος Στεργίου ΠΝ.
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Εκδηλώσεις εορτασμού για τα 100 χρόνια από την απελευθέρωση της Καβάλας. Στις εκδηλώσεις που πραγματοποιήθη-
καν από την 26η έως και την 30ή Ιουνίου 2013, παρέστη ο Υπαρχηγός ΓΕΝ, Υποναύαρχος Παναγιώτης Παστουσέας ΠΝ 
ως εκπρόσωπος του Αρχηγού ΓΕΝ, ο οποίος κατέθεσε στεφάνι στο μνημείο πεσόντων καθώς και στο ηρώο της πόλης. 
Επίσης, πραγματοποιήθηκαν δύο συναυλίες από την Μπάντα του Πολεμικού Ναυτικού στο αρχαίο θέατρο Φιλίππων και 
στην παραλία της Καβάλας, ενώ κατέπλευσε στην πόλη η Κ/Φ «ΚΑΣΟΣ».

Εκδηλώσεις εορτασμού για την 189η επέτειο του Ολοκαυτώματος των Ψαρών που πραγματοποιήθηκαν στο νησί την 29η 
και 30ή Ιουνίου 2013. Στο πλαίσιο των εκδηλώσεων, κατέπλευσε στο νησί η Φ/Γ «ΨΑΡΑ» και παρέστη ο Υπαρχηγός ΑΣ, Υπο-
ναύαρχος Σπυρίδων Κονιδάρης ΠΝ, ο οποίος κατέθεσε στεφάνι στην πλατεία Ηρώων ως εκπρόσωπος του αρχηγού ΓΕΝ. 
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Εκδηλώσεις εορτασμού για την 178η επέτειο από το θάνατο του Ναυάρχου Ανδρέα Μιαούλη. Στις εκδηλώσεις που πραγ-
ματοποιήθηκαν στην Ύδρα την 29η και 30ή Ιουνίου 2013 παρέστησαν ο Αρχηγός ΓΕΝ, Αντιναύαρχος Ευάγγελος Αποστο-
λάκης ΠΝ και ο Αρχηγός Στόλου, Αντιναύαρχος Παναγιώτης Λίτσας ΠΝ. Επίσης, στο πλαίσιο απόδοσης τιμών, κατέπλευσε 
στο νησί η Φ/Γ «ΥΔΡΑ», ενώ συμμετείχε και τμήμα της Φιλαρμονικής του Πολεμικού Ναυτικού.
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Τελετή Ορκωμοσίας Σημαιοφόρων Τάξεως 2013. Στην τελετή που πραγματοποιήθηκε στη Σχολή Ναυτικών Δοκίμων την 
1η Ιουλίου 2013 τα ξίφη στους νέους Σημαιοφόρους επέδωσε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, Δημήτρης Αβραμόπουλος. 
Στην τελετή παρέστησαν ο Γενικός Γραμματέας της Κυβέρνησης, Παναγιώτης Μπαλτάκος ως εκπρόσωπος της Κυβέρνησης, 
ο Α' Αντιπρόεδρος της Βουλής, Ιωάννης Τραγάκης ως εκπρόσωπος του Προέδρου της Βουλής, ο Υφυπουργός Εθνικής 
Άμυνας, Αθανάσιος Δαβάκης, εκπρόσωποι των κομμάτων της Βουλής, βουλευτές, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Πει-
ραιώς κ. Σεραφείμ, οι Αρχηγοί των Γενικών Επιτελείων και Σωμάτων Ασφαλείας, Επίτιμοι Αρχηγοί.
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Η Αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Άμυνας, Φώφη Γεννηματά, την 10η Ιουλίου 2013 μετέβη στο Κέντρο Επιχειρήσεων του 
Αρχηγείου Στόλου όπου ενημερώθηκε από τον Αρχηγό ΓΕΝ, Αντιναύαρχο Ευάγγελο Αποστολάκη ΠΝ, τον Αρχηγό Στόλου, 
Αντιναύαρχο Παναγιώτη Λίτσα ΠΝ και ανώτατους αξιωματικούς του Πολεμικού Ναυτικού. Στο πλαίσιο της ενημέρωσης, 
η κα. Γεννηματά επικοινώνησε μέσω δορυφόρου με τη φρεγάτα «ΑΔΡΙΑΣ».

Στον Ιερό Ναό της Ναυτικής Βάσης Νοτίου Ευβοϊκού πραγματοποιήθηκε τη 16η Ιουλίου 2013, ο εορτασμός της Αγ. Μα-
ρίνας. Στον Εσπερινό παρέστησαν ο Αρχηγός ΓΕΝ, Αντιναύαρχος Ευάγγελος Αποστολάκης ΠΝ και τα μέλη του Ανώτατου 
Ναυτικού Συμβουλίου.
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Τελετή απονομής πτυχίων Σχολείου ΣΔΙΕΠΝ Αξιωματικών 19/13. Στην τελετή που πραγματοποιήθηκε στη ΣΔΕΠΝ την 
24η Ιουλίου 2013, τα πτυχία στους αποφοιτήσαντες Αξιωματικούς επέδωσε ο Διοικητής ΔΝΕ, Υποναύαρχος Σπυρίδων 
Δημουλάς ΠΝ, ενώ παρευρέθησαν ο ΔΚΒ του ΓΕΝ Αρχιπλοίαρχος Γεώργιος Λεβέντης ΠΝ και ο Διοικητής της Σχολής, 
Αρχιπλοίαρχος Ιωάννης Σαμαράς ΠΝ, με τους επιτελείς του.

Ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ, Στρατηγός Μιχαήλ Κωσταράκος, συνοδευόμενος από τον Αρχηγό ΓΕΝ, Αντιναύαρχο Ευάγγελο Αποστο-
λάκη ΠΝ, την 22α Ιουλίου 2013 επισκέφθηκε τη Σχολή Διοίκησης και Επιτελών του Πολεμικού Ναυτικού στο Βοτανικό και 
μίλησε στους σπουδαστές επί των κυρίων θεμάτων, προκλήσεων, προοπτικών και στρατηγικών στόχων του ΓΕΕΘΑ.
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Η Υπουργός Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη, συνοδευόμενη από τον Αρχηγό ΓΕΝ Αντιναύαρχο Ευάγγελο Αποστολάκη ΠΝ, 
επέβη επί της Κ/Φ «ΚΑΣΟΣ» στον όρμο Φαλήρου και έδωσε την εκκίνηση του 50ού Διεθνούς Ιστιοπλοϊκού Ράλλυ Αιγαίου 
την 19η Ιουλίου 2013. Ακολούθως την 29η Ιουλίου 2013, στη ΝΔΑ πραγματοποιήθηκε η τελετή απονομής επάθλων όπου 
παρέστη ο Αρχηγός ΓΕΝ Αντιναύαρχος Ευάγγελος Αποστολάκης ΠΝ, στον οποίο απονεμήθηκε τιμητική πλακέτα από τον 
Πρόεδρο του ΠΟΙΑΘ, Ιωάννη Μαραγκουδάκη. Το Πολεμικό Ναυτικό συμμετείχε με δύο ιστιοπλοϊκά σκάφη, το «Σορόκο» 
το οποίο κατέλαβε την 1η θέση στην κατηγορία του και το «Ζέφυρο».
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Από την τελετή έναρξης Θερινού Εκπαιδευτικού Πλου της Σχολής Μονίμων Υπαξιωματικών Ναυτικού που πραγματοποιή-
θηκε την 31η Ιουλίου 2013 στο ΝΣ, παρουσία του Αρχιεπιστολέα ΔΝΕ, Αρχιπλοίαρχου Σπυρίδωνα Δημητρίου ΠΝ.

Από την τελετή έναρξης Θερινού Εκπαιδευτικού Πλου της Σχολής Ναυτικών Δοκίμων που πραγματοποιήθηκε την 1η 
Αυγούστου 2013 στο Κρηπίδωμα Θεμιστοκλέους του Οργανισμού Λιμένος Πειραιώς, παρουσία του Διοικητού ΣΝΔ, Υπο-
ναύαρχου Ιωάννη Μαΐστρου ΠΝ.
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Τελετή εορτασμού Κοιμήσεως της Θεοτόκου και της 73ης επετείου από τη βύθιση του Καταδρομικού «ΕΛΛΗ» στην Τήνο, 
τη 15η Αυγούστου 2013. Στην τελετή παρέστη ο Αρχηγός ΓΕΝ, Αντιναύαρχος Ευάγγελος Αποστολάκης ΠΝ, συνοδευόμενος 
από τον Αρχηγό Στόλου, Αντιναύαρχο Παναγιώτη Λίτσα ΠΝ. Αντίστοιχα στην τελετή εορτασμού της Παναγίας Εκατονταπυ-
λιανής στην Πάρο κατέπλευσε η ΤΠΚ «ΜΠΛΕΣΣΑΣ», όπου απέδωσε τιμές άγημα του Πολεμικού Ναυτικού.
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Εκδηλώσεις για την 78η επέτειο από το θάνατο του Ναυάρχου Παύλου Κουντουριώτη. Στις εκδηλώσεις που πραγμα-
τοποιήθηκαν στην Ύδρα την 31η Αυγούστου και την 1η Σεπτεμβρίου 2013 παρέστη ο Διοικητής της Υπηρεσίας Φάρων 
Αρχιπλοίαρχος (Μ) Κωνσταντίνος Μανωλουδάκης ΠΝ ως εκπρόσωπος του Αρχηγού ΓΕΝ. Επιπλέον, η Υπηρεσία Φάρων 
συμμετείχε με εκθέματα στα εγκαίνια της έκθεσης «Φάροι του Κόσμου» στο Ιστορικό Αρχείο – Μουσείο Ύδρας, που συν-
διοργανώθηκε με το Ναυτικό Μουσείο Κρήτης.
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HMS/m PERSEUS: Η συνταρακτική 
ιστορία του βρετανικού υποβρυχίου 
αναδύεται μέσω της υποβρύχιας έρευνας

Της Ρένας Γιατροπούλου
Δημοσιογράφου και συγγραφέα

Φωτογραφίες: Κώστας Θωκταρίδης
Φωτογραφίες Αρχείου: Royal Navy Submarine Museum – Submarine Memories
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Άποψη της δεξιάς πλευράς του Υ/Β ΠΕΡΣΕΥΣ.

Η Ρένα Γιατροπούλου είναι δημοσιο-
γράφος και συγγραφέας. Έχει εργα-
στεί ως ρεπόρτερ στο ειδησεογραφι-
κό τμήμα του τηλεοπτικού σταθμού 
ΑΝΤΕΝΝΑ με ειδίκευση στο πειραϊκό 
- ναυτιλιακό ρεπορτάζ. Επιπλέον αρ-
θρογραφεί στον ημερήσιο και περιο-
δικό Τύπο ως ειδικός συνεργάτης για 
θέματα σχετικά με τις καταδύσεις, την 
οικολογία και τα ναυάγια με σημαντι-
κή ναυτική ιστορία.
Ως μέλος της ερευνητικής ομάδας του 
συζύγου της, Κώστα Θωκταρίδη, εί-
ναι υπεύθυνη για τη δημοσιογραφική 
έρευνα και την παρουσίαση ειδικών 
αφιερωμάτων με θέμα ιστορικά ναυ-
άγια του Α΄ και Β΄ Παγκοσμίου Πολέ-
μου. Έχει επιμεληθεί τα ντοκιμαντέρ: 
«Υποβρύχιο Περσεύς – Διαφυγή από 
το θάνατο», «Αντιτορπιλικό Βασίλισσα 
Όλγα», «Οχηματαγωγό Υποπλοίαρχος 
Μέρλιν», «Τα ναυάγια του Πειραιά», 
«Ατμόπλοιο Χειμάρρα – ο ελληνικός 
Τιτανικός» και «HMS BRITANNIC» τα 
οποία προβλήθηκαν στους τηλεο-
πτικούς σταθμούς ΑΝΤΕΝΝΑ, MEGA 
CHANNEL και STAR.
Έχει γράψει το βιβλίο «HMS/m Perseus 
– Ψίθυροι από το βυθό» που εκδόθη-
κε από το Ναυτικό Μουσείο της Ελ-
λάδος.
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6 Δεκεμβρίου 1941. Ώρα 10:00 το βράδυ.
Το βρετανικό υποβρύχιο PERSEUS περιπο-
λεί στην επιφάνεια, νότια της Κεφαλλονιάς. 
Ξαφνικά μία τρομερή έκρηξη συγκλονίζει το 
υποβρύχιο. Πριν προλάβει το πλήρωμά του να 
συνειδητοποιήσει τι έχει συμβεί, το PERSEUS 
παίρνει κλίση. Από την πλώρη του εισρέουν 
νερά. Το ίδιο και από την ανοιχτή ανθρωποθυ-
ρίδα του πυργίσκου. Μέσα σε δευτερόλεπτα το 
υποβρύχιο PERSEUS βυθίζεται παρασύροντας 
μαζί του στα παγωμένα και σκοτεινά νερά του 
Ιονίου, 61 αξιωματικούς και ναύτες. Ανάμεσά 
τους και τον Έλληνα Υποπλοίαρχο Νίκη Μέρλιν. 
Νεκροί: 60 Επιζώντες: 1.

Τι συνέβη τη μοιραία εκείνη νύχτα του Δεκέμ-
βρη; Πώς κατάφερε να διασωθεί ο μοναδικός επι-
ζώντας; Ποιοι τον αμφισβήτησαν και γιατί;

Τι μυστικά κρύβει το ναυάγιο του βρετανικού 
υποβρυχίου;

Ερωτήματα που έμειναν αναπάντητα πάνω από 
μισό αιώνα προβληματίζοντας τους αξιωματικούς 
του Βρετανικού Ναυαρχείου. Μυστήρια που κατά-
φερε να εξιχνιάσει το Δεκέμβριο του 1997, ο Κώ-
στας Θωκταρίδης με την ερευνητική του ομάδα.

Η μοιραία αποστολή
Το υποβρύχιο PERSEUS με κυβερνήτη τον Υπο-
πλοίαρχο Edward Ted Nicolay αναχώρησε από 
τη Μάλτα στις 24-11-1941 για επιθετική περιπο-
λία στον κόλπο του Τάραντα και το Ιόνιο Πέλα-
γος. Μετά το πέρας της αποστολής επρόκειτο να 
επιστρέψει στη βάση του, στην Αλεξάνδρεια. Στο 
υποβρύχιο επιβιβάστηκαν –εκτός από το μόνιμο 
πλήρωμά του– ο θερμαστής John Capes και ο Έλ-
ληνας Υποπλοίαρχος Νίκης Μέρλιν.

Ο Capes βρισκόταν στη Μάλτα για να τακτο-
ποιήσει μία νομική του υποχρέωση και τώρα έπρε-
πε να επιστρέψει στο πλοίο που υπηρετούσε, στην 
Αλεξάνδρεια. Ο Υποπλοίαρχος Μέρλιν βρισκόταν 
με το υποβρύχιο ΓΛΑΥΚΟΣ –στο οποίο υπηρετούσε 
τότε ως ύπαρχος– στη Μάλτα, όταν αποφασίστη-
κε ότι το ελληνικό σκάφος θα έμενε στο νησί για 
γενική επισκευή. Ο Υποπλοίαρχος Μέρλιν έπρεπε 
τότε να μεταφερθεί στην Αλεξάνδρεια όπου επρό-
κειτο να τοποθετηθεί κυβερνήτης σε ένα από τα 
ελληνικά υποβρύχια. Η μεγάλη του αγάπη για τους 
χαμαιλέοντες του βυθού, τα υποβρύχια, τον έκανε 
να ζητήσει από τον τότε Αρχηγό Στόλου Ε. Καββα-
δία να επιβιβαστεί στο PERSEUS και να μεταφερθεί 
με αυτό στην Αλεξάνδρεια. Έτσι κι έγινε, παρά τους 

Το Υ/Β ΠΕΡΣΕΥΣ ήταν ένα από τα 6 Υ/Β τύπου ΠΑΡΘΙΑΝ που κατασκευάσθηκαν από τη βρετανική Κυβέρνηση.
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αρχικούς δισταγμούς του Ε. Καββαδία. Το ΗΜS/m 
PERSEUS ξεκίνησε για τη μοιραία του περιπολία, 
με δύο «φιλοξενούμενους». Αυτό που δεν γνώρι-
ζαν ήταν ότι ο ένας θα ζούσε μία από τις πλέον 
απίστευτες περιπέτειες στα ναυτικά χρονικά, ενώ ο 
άλλος θα έκανε το τελευταίο ταξίδι της ζωής του, 
ανήμερα της ονομαστικής του γιορτής έξω από 
την ιδιαίτερή του πατρίδα, την Κεφαλλονιά...

Το βράδυ της 6ης Δεκεμβρίου του 1941, το 
υποβρύχιο PERSEUS περιπολούσε στην επιφάνεια, 
στη θαλάσσια περιοχή ανάμεσα στην Κεφαλλονιά 
και την Ζάκυνθο. Η νύχτα ήταν ιδιαίτερα σκοτεινή 
και φυσούσε αέρας. Ο ναύτης John Capes ξεκου-
ραζόταν στο διαμέρισμά του, που βρισκόταν στην 
πρύμνη, κοντά σε μία άδεια βάση τορπιλών, πί-
νοντας ρούμι από ένα παλιό μπουκάλι που είχε 
φυλάξει. 

Ξαφνικά μία τρομακτική έκρηξη ταρακούνησε 
το υποβρύχιο από την πλώρη μέχρι την πρύμνη. Ο 
J. Capes εκτινάχθηκε από το αυτοσχέδιο κρεβάτι 
του στον μπροστινό μπουλμέ. Τα φώτα έσβησαν. 
Ακούγονταν κραυγές πανικού ενώ ο φρικτός θό-
ρυβος από τους τόνους νερών που εισέρχονταν 
στο πλοίο, παρέλυε τα νεύρα. Το υποβρύχιο είχε 
συγκρουστεί με κάτι –πιθανότατα νάρκη– και βυ-

θιζόταν με την πλώρη... Το πρωραίο τμήμα του 
χτύπησε στο βυθό κάνοντας έναν τρομερό κρα-
δασμό και το σκάφος αιωρήθηκε για ένα λεπτό, 
ακουμπώντας στην κορυφή του. Μετά η πρύμνη 
ακούμπησε στο βυθό για πάντα. Μέσα σε δευτε-
ρόλεπτα, το HMS/m PERSEUS είχε γίνει o υγρός 
τάφος 60 αξιωματικών και ναυτών. Ανάμεσά τους, 
ήταν και ο Έλληνας Υποπλοίαρχος Νίκης Μέρλιν, 
που είχε ο ίδιος ζητήσει να επιβιβαστεί στο βρε-
τανικό υποβρύχιο με το οποίο έμελλε να κάνει την 
τελευταία του περιπολία...

Απίστευτη διαφυγή από το ναυάγιο
Ως εκ θαύματος, τα πίσω διαμερίσματα δεν είχαν 
ακόμη πλημμυρίσει, μέχρι και τη στιγμή που το 
υποβρύχιο έφθασε στον πυθμένα του Ιονίου. Ο 
ναύτης John Capes αν και χτυπημένος στο πίσω 
μέρος του σώματός του, ήταν ακόμη ζωντανός. Ο 
πόνος ήταν διαπεραστικός, αλλά δεν υπήρχε και-
ρός για χάσιμο. Ψηλαφώντας γύρω του, βρήκε τον 
φακό που υπήρχε πάντα κοντά στην μπουκαπόρ-
τα διαφυγής. Ευτυχώς λειτουργούσε. Οι ισχυρές 
ακτίνες του διαπέρασαν την υγρή ομιχλώδη ατμό-
σφαιρα που είχε ήδη αρχίσει να μυρίζει μπογιά, 
η οποία προερχόταν από ένα αναποδογυρισμένο 

Ο Θάλαμος Διακυβέρνησης.
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δοχείο. Επιστρατεύοντας όσες δυνάμεις του είχαν 
απομείνει ο Capes, άρχισε να αναζητά τους συ-
ντρόφους του. Μπαίνοντας στο μηχανοστάσιο είδε 
τους ηλεκτρολόγους που είχαν σκοτωθεί –προ-
φανώς– πέφτοντας πάνω στους ενεργούς διακό-
πτες. Το θέαμα ήταν μακάβριο… Ανάμεσα στους 
νεκρούς και τα συντρίμμια κατάφερε να εντοπίσει 
3 συντρόφους του, που ήταν βαριά τραυματισμέ-
νοι αλλά ζωντανοί.

Λίγο πιο πέρα ήταν η πόρτα του μπουλμέ, κλει-
στή ...αλλά όχι από ανθρώπινα χέρια. Τα παξιμάδια 
δεν είχαν ασφαλιστεί. Πρέπει να είχε κλείσει από-
τομα από την ισχυρή έκρηξη και τώρα τη συγκρα-
τούσε στη θέση της το νερό που την πίεζε από την 
άλλη πλευρά. Έτριζε κάτω από την μεγάλη πίεση 
ενώ πίδακες νερού διέρρεαν από τον λαστιχένιο 
αρμό σε όλο τον χώρο.

«Αυτή η πόρτα –θυμάται ο John Capes– έσω-
σε εμένα και τους τρεις τραυματισμένους άντρες 
που είχα βρει ζωντανούς στα συντρίμμια. Η θέση 
μας ήταν πραγματικά τρομακτική. Το νερό ανέβαι-
νε στα ύφαλα του μηχανοστασίου ενώ ήμασταν 
περικυκλωμένοι από τα ακρωτηριασμένα σώμα-
τα μιας ντουζίνας νεκρών. Το HMS/m PERSEUS 
ήταν πλέον ένας κρύος τάφος περικυκλωμένος 
από την αμείλικτη θάλασσα». Εκείνη τη στιγμή ο 
Capes σκέφτηκε το μπουκάλι με το ρούμι. Το κρύο 
είχε αρχίσει να τους διαπερνά και μόνο το ποτό 
θα τους ζέσταινε όλους και γρήγορα. Ήπιαν και οι 
τέσσερις από μερικές αναζωογονητικές γουλιές. 
Αμέσως μετά ο Capes μετέφερε τους τραυματίες 
στο πρυμναίο διαμέρισμα. Εκεί υπήρχε μία έξοδος 
διαφυγής η οποία ήταν η μόνη ελπίδα σωτηρίας, 
αν δεν είχε μπλοκάρει από την πρόσκρουση. Για 
να καταφέρει όμως ο Capes να ανοίξει την μπου-
καπόρτα διαφυγής έπρεπε να εξισορροπήσει την 
πίεση μέσα στο διαμέρισμα. Οι αντιδράσεις του 
ήταν άμεσες. «Έκλεισα την πίσω στεγανή πόρτα 
απομονώνοντάς μας στο πρυμναίο διαμέρισμα. 
Έσπασα τα λουκέτα των τεσσάρων ερμαρίων και 
έδεσα με ιμάντες τα ελαστικά σετ διαφυγής (DAVIS 
SUBMERGED ESCAPE APPARATUS, DSEA) στους 
συντρόφους μου». 

Στη συνέχεια ο CAPES κατάφερε να λασκάρει 
τους σφιγκτήρες της καθόδου, να τραβήξει προς 
τα κάτω τον καννάβιο αγωγό διαφυγής και να τον 
στερεώσει στο δάπεδο. Ψάχνοντας όμως στη συ-
νέχεια για τη βαλβίδα κατακλύσεως του διαμερί-

σματος, τον περίμενε μία δυσάρεστη έκπληξη. Ήταν 
παραμορφωμένη και ήταν αδύνατο να μετακινηθεί. 
Απελπισμένος αναζήτησε άλλο τρόπο για να πλημ-
μυρίσει σταδιακά το διαμέρισμα. Τότε, σκέφτηκε 
να καταφύγει στον υποβρύχιο εκσφενδονιστήρα 
φωτοβολίδων αναγνωρίσεως, που χρησίμευε για 
την σήμανση της θέσεως του υποβρυχίου εν κα-
ταδύσει. Τελικά, κατόρθωσε με αυτό τον τρόπο να 
προκαλέσει την μερική κατάκλυση του διαμερίσμα-
τος. «Κίνησα απαλά τη βάνα και άρχισα να νιώθω 
την πίεση του νερού που έμπαινε στο σκάφος - 
θυμάται ο John Capes. Καθώς η θάλασσα έρεε 
ορμητικά προς τα μέσα, προκάλεσε μία δίνη και 
μετά σταθεροποιήθηκε. Ο θύλακας με τον αέρα 
γύρω από την έξοδο διαφυγής μειώθηκε γρήγορα. 
Ερχόταν λοιπόν η θάλασσα που θα μας έσωζε, θα 
μας έπνιγε ή θα μας πάγωνε μέχρι θανάτου». Ο 
John χρησιμοποίησε τη συσκευή Davis και ανα-
πνέοντας με δυσκολία (η συσκευή αυτή περιείχε 
καθαρό οξυγόνο) βούτηξε στο γλοιώδες στρώμα 
μπογιάς, πέρασε μέσα από τον αγωγό διαφυγής 
και άρχισε να ανεβαίνει προς τα πάνω. Ξαφνικά 
βρέθηκε σ’ ένα μικρό θύλακα αέρα, στο ενδιάμεσο 
αεροστεγές τμήμα κάτω από την έξοδο διαφυγής. 
Τέντωσε το χέρι του και ξεβίδωσε τη μικρή στρό-
φιγγα εξαερισμού στο κέντρο της ατσάλινης μπου-
καπόρτας. Οι στιγμές αυτές ήταν κρίσιμες, όπως 
περιγράφει και ο ίδιος. «Ο αέρας διέφυγε σφυρί-
ζοντας ενώ το γλοιώδες νερό ανέβηκε πάνω από 
το πρόσωπό μου. Τα δόντια μου κτυπούσαν, συνει-
δητοποίησα ότι το οξυγόνο δεν θα μου έδινε πολλά 
περιθώρια ακόμα… Ωστόσο είχα πολλά να κάνω. 
Mε όση δύναμη μου είχε απομείνει, προσπάθησα 
να λασκάρω τα παξιμάδια της χειρολαβής. Ευτυ-
χώς δεν είχαν διαβρωθεί από το αλάτι και βγήκαν 
χωρίς δυσκολία. Όταν και το τελευταίο παξιμάδι 

26 Νοεμβρίου του 1941. Το Υποβρύχιο ΠΕΡΣΕΥΣ αναχωρεί 
από τη Μάλτα για επιθετική περιπολία στο Ιόνιο Πέλαγος.
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έφυγε η μπουκαπόρτα πετάχτηκε ορθάνοιχτη και 
μία τεράστια φυσαλίδα αέρα διέφυγε”. 

Ένα παράθυρο στην ελπίδα είχε πλέον ανοίξει. 
Ο δρόμος προς την επιφάνεια –αν και θανάσιμα 
επικίνδυνος– ήταν ανοιχτός. Μία μάχη είχε κερδη-
θεί, ο αγώνας όμως δεν είχε λήξει. Τώρα ο Capes 
έπρεπε να κατέβει ξανά μέσω του αγωγού διαφυ-
γής στο ημιπλημμυρισμένο διαμέρισμα, στην ορο-
φή του οποίου υπήρχε ακόμη αέρας εγκλωβισμέ-
νος. Με ανακούφιση διαπίστωσε ότι οι 3 συνάδελ-
φοί του ανέπνεαν ακόμα… Τα χρονικά περιθώρια 
όμως λιγόστευαν. Έπρεπε να δράσει αστραπιαία. 
Όλοι τους φορούσαν ήδη τις ειδικές συσκευές δια-
φυγής Davis. Σε τι βάθος όμως βρισκόταν το υπο-
βρύχιο; Ένας από τους μετρητές βάθους έδειχνε 
270 πόδια... Αλλά κανείς δεν μπορούσε να γνω-
ρίζει αν λειτουργούσε σωστά μετά την έκρηξη και 
την βύθιση του PERSEUS. Οι συσκευές Davis περι-
είχαν καθαρό οξυγόνο και όχι ατμοσφαιρικό αέρα 
και αυτό έκανε την ανάδυση ακόμα πιο δύσκολη 
και επικίνδυνη... Δεν είχαν όμως άλλη επιλογή… 
Έπρεπε να βγουν από το βυθισμένο υποβρύχιο και 
να επιχειρήσουν μία ανάδυση ως την επιφάνεια 
της θάλασσας, όσο παράτολμο κι αν ήταν αυτό. 
Ίσως έτσι γλίτωναν από το σίγουρο θάνατο που 
τους περίμενε αν δεν έφευγαν…

Χωρίς άλλη καθυστέρηση, ο John βοήθησε 
τον πρώτο τραυματία να περάσει από τον αγω-
γό διαφυγής και από εκεί να βγει στην παγωμένη 
θάλασσα.

Αμέσως μετά ακολούθησαν οι άλλοι δύο κι 
ύστερα ήρθε η σειρά του Capes.

Μέσα στα σκοτεινά νερά του Ιονίου, η ορατό-
τητα ήταν πολύ περιορισμένη.

Τώρα ήταν και οι τέσσερις στον δρόμο προς 
την επιφάνεια. Μία διαδρομή που έπρεπε να δια-
νύσουν αργά και σταθερά διαφορετικά οι συνέπει-
ες θα ήταν δραματικές. Ο J.Capes έζησε στιγμές 
αγωνίας προσπαθώντας με κάθε τρόπο να μει-
ώσει το ρυθμό της ανάδυσής του. Ζαλιζόταν και 
ένιωθε ότι οι πνεύμονές του θα εκραγούν. Έπρεπε 
κάτι να κάνει αλλιώς δεν θα έβγαινε ζωντανός 
στην επιφάνεια. Σκέφθηκε να ξετυλίξει μία μικρή 
«ποδιά» που είχε επάνω του και ήταν σχεδιασμένη 
να λειτουργεί με τη λογική του αλεξίπτωτου, αλλά 
αντίστροφα. Θεωρητικά, αυτή η «ποδιά» έπρεπε να 
παγιδέψει το νερό και να επιβραδύνει την ανάδυση 
του J.Capes. Αντί γι’ αυτό όμως, του δημιούργησε 
πρόβλημα με την ισορροπία και τον αναποδογύ-
ρισε. Έτσι αναγκάστηκε ν’ αφήσει την ποδιά για να 
επανέλθει σε κατακόρυφη θέση. Εν τω μεταξύ το 
μαρτύριό του συνεχίζονταν... Η αναπνοή του γινό-

Άνδρες του πληρώματος του Υ/Β ΠΕΡΣΕΥΣ στο πυροβόλο του σκάφους.
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ταν ολοένα και πιο οδυνηρή, ενώ λίγο πιο πάνω 
τον περίμενε μια δυσάρεστη έκπληξη. «Είχα ακό-
μη μαζί μου το φακό. Σε μια στιγμή μέσα από τις 
αμυδρές ακτίνες του είδα ένα μεγάλο κυλινδρικό 
αντικείμενο από το οποίο κρέμονταν κάτι καλώδια. 
Ήταν μία ακουστική νάρκη. Ο παραμικρός ήχος θα 
μπορούσε να την πυροδοτήσει… Ένας θεός ξέρει 
γιατί δεν εξερράγη. Φαίνεται ότι ήταν γραφτό μου 
να επιζήσω. Ο πόνος όμως συνεχώς αυξάνονταν 
και νόμιζα ότι δεν θ’ αντέξω άλλο, όταν ξαφνικά 
συνειδητοποίησα ότι είχα επιτέλους βγει στην επι-
φάνεια. Η θάλασσα ήταν λίγο ταραγμένη. Διέκρινα 
στον ορίζοντα έναν σκοτεινό όγκο και υπέθεσα ότι 
ήταν το νησί της Κεφαλλονιάς. Κοίταξα γύρω αλλά 
δεν είδα κανένα ίχνος από τους συντρόφους μου. 
Δεν ήθελα να πιστέψω ότι ήμουν ο μοναδικός επι-
ζώντας από το 60μελές πλήρωμα του PERSEUS… 
Το μόνο που θύμιζε τώρα την τραγική του μοίρα 
ήταν οι φυσαλίδες αέρα που έφθαναν ακόμα από 
το ναυάγιο στην επιφάνεια. Ήλπιζα ότι οι συνά-
δελφοί μου είχαν ήδη αρχίσει να κολυμπούν προς 
την ακτή. Έτσι παρά τους έντονους πόνους που 
ένιωθα στους πνεύμονες μου, ξεκίνησα κι εγώ να 
κολυμπώ προς την ξηρά».

Ιδιαίτερα ευρηματικός ο John, μετέτρεψε το 
σάκο οξυγόνου της συσκευής Davis σε σωσίβιο, 
για να μπορέσει ν’ αντέξει και αυτή τη δοκιμασία 
της πολύωρης κολύμβησης στην παγωμένη θά-
λασσα. Παρά τις επιπτώσεις της γρήγορης ανάδυ-
σης που συνέχιζε να νιώθει στο σώμα του και το 
γεγονός ότι ήταν τραυματισμένος, δεν σκέφτηκε 
ούτε μια στιγμή να εγκαταλείψει τον αγώνα για 
τη ζωή. Οι ώρες περνούσαν κι εκείνος συνέχιζε 
να κολυμπά, πότε ύπτιο, πότε πρόσθιο με συχνές 
στάσεις ξεκούρασης , μέχρι που κάποια στιγμή 
συνειδητοποίησε ότι η στεριά ήταν τώρα πιο κο-
ντά. Με αναζωογονημένο σθένος επιστράτευσε 
όλες τις δυνάμεις του για να καταφέρει να φθάσει 
στον τελικό του στόχο, την ακτή. Άρχισε πλέον να 
διακρίνει την τεθλασμένη γραμμή που σχημάτι-
ζαν οι κορυφές των βουνών. Μερικά μέτρα μετά 
το πόδι του χτύπησε σε κάτι σκληρό. Είχε φθάσει 
σε μια βραχώδη παραλία. Με πολύ προσπάθεια 
αναρριχήθηκε στα βράχια για βρεθεί τελικά σε μία 
από τις επιβλητικές παραλίες της Κεφαλλονιάς. Η 
μοίρα και η θέλησή του για ζωή τον είχαν στείλει 
στο πιο ωραίο και φιλόξενο νησί του Ιονίου. Εξα-
ντλημένος πια ο Capes σύρθηκε κάτω από ένα 

απόκρημνο βράχο και έπεσε σε λήθαργο. Εκεί 
τον βρήκαν την επόμενη ημέρα οι κάτοικοι του 
κοντινού χωριού.

Μια σύγχρονη οδύσσεια
Οι Κεφαλλονίτες στάθηκαν για τον Άγγλο ναυαγό 
οι φύλακες άγγελοί του από την πρώτη στιγμή 
που τον βρήκαν λιπόθυμο στην παραλία κο-
ντά στο χωριό Μαυράτα. Ο Κώστας Μαλιαγρός 
–ένας από τους ανθρώπους που βοήθησαν τον 
Capes– θυμάται πως παρά τον κίνδυνο που δι-
έτρεχαν λόγω των Ιταλών, οι συγχωριανοί του 
Μιλτιάδης Χαρεράς και Χαράλαμπος Βαλλιάνος, 
που πρωτοβρήκαν τον ναυαγό, έσπευσαν να τον 
κρύψουν σε μια κοντινή σπηλιά και του έδωσαν 
κρασί και χταπόδι για να τον συνεφέρουν. Τον 
περιέθαλψαν, του φρόντισαν τα τραύματά του και 
επί 18 μήνες τον έκρυβαν από χωριό σε χωριό 
και από σπίτι σε σπίτι, βάζοντας σε δεύτερη μοί-
ρα την ίδια τους τη ζωή. Κανείς δεν ήξερε μέχρι 
πού θα έφτανε η αγριότητα των κατακτητών, αν 
ανακάλυπταν πως οι ντόπιοι προστάτευαν έναν 
Άγγλο ναυαγό. Οι Κεφαλλονίτες όμως δεν εγκα-
τέλειψαν ούτε για μία στιγμή τον John Capes. «Θ’ 
αποτελούσε ντροπή να τον παραδώσουμε –λέ-
ει σήμερα ο κ. Γεράσιμος Ραζής, ένας από τους 
πολλούς νησιώτες που βοήθησαν τον Βρετανό 
ναύτη– έναν άνθρωπο ο οποίος προερχόταν από 
συμμαχικό κράτος. Αποφασίσαμε να τον κρύ-
ψουμε και να του προσφέρουμε ό,τι μπορούσε ο 
καθένας. Τον μετακινούσαμε συνεχώς». Και από 
πού δεν πέρασε ο John Capes:Mαυράτα, Χιονά-
τα, Φαρακλάτα, Ραζάτα, Κουρουκλάτα, Μινιές, 
Κεραμιές, Σιμωτάτα, Μεταξάτα, Αργοστόλι –όλες 
περιοχές της Κεφαλλονιάς– για να καταλήξει στον 
Πόρο, όπου θα γνωρίσει τον Νικόλαο Βανδώρο. 
Έναν άνθρωπο που όχι μόνο θα φιλοξενήσει τον 
Capes, αλλά θα αναγκαστεί και να εγκαταλείψει 
πατρίδα και οικογένεια και να ταξιδέψει μαζί του 
μέχρι τη Σμύρνη. «Μέναμε όμως συνέχεια μέσα 
στο σπίτι –θυμάται ο Ν. Βανδώρος– δεν τολμού-
σαμε να βγούμε έξω ούτε κατά διάνοια. Ο John 
όμως ήθελε να βγαίνει έξω το βράδυ, γύρω στα 
μεσάνυχτα. Συχνά προσπαθούσαμε να τον συνε-
τίσουμε, λέγοντάς του ότι αν μας πιάσουν θα σκο-
τώσουν κι εκείνον κι εμάς». Μετά από 18 μήνες 
παραμονής του Capes στην Κεφαλλονιά, βρέθηκε 
ο άνθρωπος που θα τον βοηθούσε να δραπετεύ-
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σει από το νησί. Ο άνθρωπος που επιλέχθηκε για 
να πραγματοποιήσει την επικίνδυνη αποστολή της 
μεταφοράς του Βρετανού ναυαγού στην Σμύρνη, 
ήταν ο καπετάν Μιλτιάδης Χούμας: Ένας θρύλος 
της ελληνικής αντίστασης, μέλος της συμμαχικής 
οργάνωσης ΜΙ-9, που φυγάδευε με το καΐκι του 
ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑ, Έλληνες και Άγγλους στη Μέση 
Ανατολή. Ο Καπετάν Χούμας, αυτός ο γνήσιος 
θαλασσόλυκος, ολοκλήρωσε την αποστολή του 

με απόλυτη επιτυχία και μετέφερε τον Βρετανό 
ναυαγό στον προορισμό του σώο και αβλαβή, κά-
νοντας ένα ταξίδι ιδιαίτερα επικίνδυνο αφού η δι-
αδρομή ήταν γεμάτη εχθρικά πλοία και αεροπλά-
να που περιπολούσαν στην περιοχή. Κατάφερε 
μάλιστα να ολοκληρώσει το ταξίδι αυτό σε χρόνο 
ρεκόρ, αφού ξεκίνησε από την Κεφαλλονιά στις 
31 Μαΐου του 1943 και έφθασε στην Αγρελιά την 
Τετάρτη 2 Ιουνίου!

Η κάννη του πυροβόλου των 4,9 inch. του Υ/Β ΠΕΡΣΕΥΣ.
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Οι πρώτες εικόνες από το βυθισμένο 
υποβρύχιο
Όταν ο Κώστας Θωκταρίδης διάβασε σε κάποιο 
από τα σπάνια βιβλία της συλλογής του, την ιστο-
ρία του HMS PERSEUS γοητεύτηκε. Τι είχε συμβεί 
άραγε στο υποβρύχιο; Πού ακριβώς είχε βυθιστεί; 
Είχε πέσει σε νάρκη ή είχε τορπιλιστεί από ιτα-
λικό υποβρύχιο, όπως υποστήριζαν κάποιοι; Όλα 
αυτά τα αναπάντητα ερωτήματα λειτούργησαν ως 
μαγνήτης για τον Θωκταρίδη και την ομάδα του. 
Έτσι μετά από μερικούς μήνες, τον Δεκέμβριο του 
1997, με την ουσιαστική βοήθεια της Ε.Τ.Α.Π.Κ.Ι 
(Εταιρεία Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής 
Κεφαλληνίας) και της Κοινότητας Σκάλας, ξεκι-
νούσε η ερευνητική αποστολή για τον εντοπισμό 
του υποβρυχίου PERSEUS. Πέρασαν 20 ημέρες, 
με καθημερινή θαλάσσια αλλά και ιστορική έρευνα 
μέχρι να βρεθούν τα πρώτα ενθαρρυντικά στοι-
χεία. Οι ενδείξεις που οδήγησαν στο θρυλικό ναυ-
άγιο, που κείτεται σε βάθος –52 μέτρων, νότια της 
Κεφαλλονιάς. 

Οι πρώτες εικόνες από το ναυάγιο ήταν συ-
γκλονιστικές. Το υποβρύχιο PERSEUS ακουμπά στο 
βυθό με κλίση προς τα δεξιά. Στην αριστερή πλευ-
ρά του υποβρυχίου κοντά στην πλώρη του, υπάρχει 
ένα ρήγμα που προήλθε από την πρόσκρουσή του 
στη νάρκη. Αυτή είναι και η μοναδική, σημαντική 
του φθορά. Το υπόλοιπο σκαρί του είναι σε πολύ 
καλή κατάσταση. Πάνω από μισό αιώνα στο βυθό, 
σαν να περίμενε κάποιον να πει την ιστορία του… 
Το πυροβόλο του, το τιμόνι του στη γέφυρα, όλα 
είναι στη θέση τους. Οι πυξίδες του λειτουργούν 
ακόμα και δείχνουν την πορεία που είχε χαράξει το 
PERSEUS στην τελευταία του περιπολία… 

Η έξοδος διαφυγής του πρυμναίου διαμε-
ρίσματος είναι ανοιχτή, όπως την άφησε ο John 
Capes. Τα πράγματα μέσα στο πρυμναίο διαμέρι-
σμα θυμίζουν τις εικόνες που είχε περιγράψει ο 
Βρετανός ναύτης. Υπάρχει ένα μπουκάλι, μία συ-
σκευή DAVIS, μια φόρμα αγγαρείας και 3 άρβυλα. 
Οι κάτοικοι του βυθού έχουν εγκατασταθεί στο 
σκαρί του υποβρυχίου… Δύο σμέρνες που ζουν 
εκεί είναι «ιδιαίτερα προστατευτικές» ως προς τη 
φωλιά τους, ενώ σμήνη ψαριών «περιπολούν» γύ-
ρω από το ναυάγιο.

Σε μικρή απόσταση από το ναυάγιο βρέθηκε 
ένα αγκυροβόλιο ιταλικής νάρκης. Άλλη μία ση-
μαντική ανακάλυψη της υποβρύχιας έρευνας. Η 

αιτία της βύθισης επικυρώνεται. Το υποβρύχιο 
PERSEUS βυθίστηκε μετά από πρόσκρουση σε 
ιταλική νάρκη. 

Οι αρμόδιες βρετανικές αρχές υπέθεταν ότι το 
υποβρύχιο είχε πέσει σε νάρκη αλλά δεν το είχαν 
επιβεβαιώσει μέχρι τον εντοπισμό του ναυαγίου.

Διείσδυση στα άδυτα του υποβρυχίου
Μία αποστολή δεν ήταν αρκετή. Όχι, όταν πρόκει-
ται για ένα από τα μεγαλύτερα υποβρύχια του Β΄ 
Παγκοσμίου Πολέμου, που εντοπίζεται για πρώτη 
φορά. Όχι όταν το ναυάγιο αποτελεί ζωντανή από-
δειξη για την πιο απίστευτη περίπτωση διαφυγής 
από υποβρύχιο, εν καιρώ πολέμου. Ήταν ζήτημα 
χρόνου… Λίγους μήνες μετά τον εντοπισμό του 
H.M.S. PERSEUS, ο Κώστας Θωκταρίδης και η ομά-
δα του ήταν πάλι εκεί. Στην Κεφαλλονιά, όπου ένα 
βρετανικό υποβρύχιο, ένας ναυαγός και οι κάτοικοι 
του νησιού έγραψαν ιστορία.

Οι πρώτες καταδύσεις στο ναυάγιο, σε βάθος 
–52 μέτρων ήταν συγκλονιστικές αλλά και πο-
λύ διαφωτιστικές όσον αφορά τη διαφυγή που 
πραγματοποίησε από αυτό, ο Βρετανός ναύτης 
John Capes. Διαφυγή που έγινε κάτω από τόσο 
αντίξοες συνθήκες, το χειμωνιάτικο εκείνο βράδυ 
της βύθισης του H.M.S. PERSEUS, που γέννησε σε 

Το τιμόνι του Θαλάμου Διακυβέρνησης.
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πολλούς αμφιβολίες για το αν πραγματικά συνέ-
βη. Αμφιβολίες που εξαλείφθηκαν με την πρώτη 
κιόλας κατάδυση στο ναυάγιο. Η ανοιχτή ανθρω-
ποθυρίδα του πρυμναίου διαμερίσματος όπου βρι-
σκόταν κατά τη βύθιση ο J. Capes και τα ευρήματα 
μέσα σ’ αυτή, απέδειξαν ότι ο άνθρωπος αυτός, 
πραγματοποίησε τη δυσκολότερη ίσως διαφυγή 
από υποβρύχιο, που έχει καταγραφεί στα ναυτι-
κά χρονικά εν καιρώ πολέμου. Η πρώτη αποστο-
λή στο H.M.S. PERSEUS έφερε στο φως και την 
αιτία βύθισης του βρετανικού υποβρυχίου, αφού 
σε μικρή απόσταση από το ναυάγιο βρέθηκε ένα 
αγκυροβόλιο ιταλικής νάρκης. 

Οι αναγνωριστικές καταδύσεις όμως της πρώ-
της αποστολής, δεν ήταν αρκετές για την πλήρη 
εξερεύνηση του εντυπωσιακού υποβρυχίου. Το 
ναυάγιο που έχει διατηρηθεί σε άριστη κατάσταση, 
ως μοναδικός «αυτόπτης μάρτυρας», είχε ακόμα 
πολλά να «πει» για την ιστορία του… Κι αυτό, ήταν 
μία πρόκληση που κανείς ερευνητής δεν θα μπο-
ρούσε να αγνοήσει.

Έτσι, λίγους μήνες μετά τον εντοπισμό του 
H.M.S. PERSEUS, η ομάδα του Κ. Θωκταρίδη ξεκί-
νησε για τη δεύτερη αποστολή της στο βρετανικό 
υποβρύχιο, με την υποστήριξη της Εταιρείας Ανά-
πτυξης και Προώθησης Κεφαλληνίας και Ιθάκης 
και του Δήμου Ελειού Πρόννων.

Αυτή τη φορά οι καιρικές συνθήκες ήταν πολύ 
πιο ευνοϊκές. Τις περισσότερες μέρες είχε λιακάδα 
και αρκετά ήρεμη θάλασσα. Λόγω καλοκαιριού, 
υπήρχε όμως και αυξημένη κίνηση πλοίων κο-
ντά στο χώρο του ναυαγίου, που βρίσκεται πάνω 
στη γραμμή ακτοπλοΐας. Το γεγονός αυτό έκανε 
τις υποβρύχιες δραστηριότητες στην περιοχή επι-
κίνδυνες. Με τη συνεργασία όμως της Λιμενικής 
Αστυνομίας και τη σημαντική βοήθεια του διευθυ-
ντή της υπηρεσίας κ. Α. Αργυρακόπουλου καθώς 
επίσης και του αρμόδιου Λιμεναρχείου της Κεφαλ-
λονιάς, που ενημέρωσαν τους αρμόδιους για τα 
πλοία της γραμμής ότι υπάρχει ερευνητική απο-
στολή σε εξέλιξη, το πρόβλημα αντιμετωπίστηκε. 

Η πρώτη κατάδυση στο H.M.S PERSEUS, ήταν 
αρκετά φορτισμένη συναισθηματικά. Οι δύτες της 
ομάδας ανυπομονούσαν να ξαναδούν από κοντά, 
το πιο εντυπωσιακό ναυάγιο υποβρυχίου που εί-
χαν αντικρίσει ποτέ … Αυτή τη φορά η εξερεύνηση 
δεν θα σταματούσε στο εξωτερικό τμήμα του υπο-
βρυχίου. Ο Κώστας Θωκταρίδης θα προσπαθούσε 

ν’ ανακαλύψει τα μυστικά που κρύβει μέσα του το 
ιστορικό ναυάγιο...

Η σιλουέτα του υποβρυχίου που γέρνει προς 
τα δεξιά με μία κλίση 18ο , δεν άργησε να φανεί. 
Πρώτος σταθμός της εξερεύνησης, η γέφυρα του 
H.M.S. PERSEUS. Οι πυξίδες δείχνουν πορεία 1070. 
Και οι δύο έχουν σταματήσει στην ίδια ένδειξη, κα-
ταγράφοντας την μοιραία πορεία που είχε χαράξει 
το υποβρύχιο στις 6 Δεκεμβρίου του 1941…

Το εξωτερικό πρυμναίο πηδάλιο είναι γυρι-
σμένο προς τα δεξιά. Το επιβλητικό πυροβόλο 
προκαλεί δέος. Στον πυργίσκο υπάρχουν δύο 
κλισιόμετρα. Τα περισκόπια παρατήρησης και 
μάχης είναι κατεβασμένα γιατί το υποβρύχιο πε-
ριπολούσε στην επιφάνεια όταν προσέκρουσε 
στη νάρκη. Τα περισκόπιά του είναι σε πολύ καλή 
κατάσταση και μπορεί κανείς να δει ακόμα και τα 
κρύσταλλά τους. 

Στην πλώρη του H.M.S. PERSEUS είναι εμφανή 
τα ίχνη από την πρόσκρουση στο βυθό. Στο ση-
μείο που ακούμπησε η πλώρη του υποβρυχίου 
έχει δημιουργηθεί ένας κρατήρας δύο μέτρων. 
Οι άγκυρες είναι ακόμα στη θέση τους. Από τους 
πρωραίους τορπιλοσωλήνες οι δύτες παρατηρούν 
ότι ο πάνω αριστερά είναι ανοιχτός και μέσα δια-
κρίνουν το μπροστινό τμήμα της τορπίλης με τον 
μεταλλικό πυροκροτητή σε σχήμα σταυρού. Ο τορ-
πιλοσωλήνας που βρίσκεται πάνω και δεξιά είναι 
μισάνοιχτος. Άρα το υποβρύχιο ήταν σε πολεμική 
ετοιμότητα, τη νύχτα που χάθηκε για πάντα…

Οι καταδύσεις σ’ αυτή την αποστολή ήταν κα-
θημερινές. Κάθε φορά που οι δύτες ξεφούσκωναν 
τους ρυθμιστές πλευστότητας για να καταδυθούν, 
ξεκινούσαν για ένα ταξίδι στο παρελθόν.

Τη δεύτερη ερευνητική αποστολή στο ναυάγιο 
του H.M.S/m PERSEUS παρακολούθησε από κοντά 
η κόρη του Υποπλοίαρχου Μέρλιν, η ζωγράφος 
κ.Λίζα Βασιλάτου Μέρλιν, η οποία μεταφέρθηκε 
με το σκάφος της ερευνητικής ομάδας πάνω από 
το βυθισμένο υποβρύχιο, κολύμπησε στην περιοχή 
και άφησε λίγα λουλούδια για τον πατέρα της…

«Η επίσκεψη στο χώρο του ναυαγίου, το γεγο-
νός ότι κατάφερα να μπω στη θάλασσα ακριβώς 
πάνω από το βυθισμένο υποβρύχιο, ήταν κάτι που 
με έφερε πιο κοντά από ποτέ στον πατέρα μου», 
μας εξομολογήθηκε η ίδια λίγο αργότερα. Η πα-
ρουσία της κ. Λίζας αποτέλεσε για την ομάδα μας 
πηγή έμπνευσης και ήταν εκείνη που παρότρυνε 
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τον Κ. Θωκταρίδη να προσπαθήσει να φωτογρα-
φήσει καρέ-καρέ το βυθισμένο υποβρύχιο, έτσι 
ώστε στη συνέχεια με το ανάλογο κολάζ να έχουμε 
μία ολοκληρωμένη εικόνα του H.M.S/m PERSEUS 
στο βυθό. Η κ. Βασιλάτου Μέρλιν παρακολούθησε 
από κοντά την υποβρύχια έρευνα, περιμένοντας με 
αγωνία τα νέα στοιχεία που θα προέκυπταν από τη 
διείσδυση στο εσωτερικό του υποβρυχίου. 

Η εξοικείωση με το χώρο του ναυαγίου είναι 
απαραίτητη για να μπορέσει να επιτευχθεί και η 
διείσδυση. Η εξερεύνηση του εσωτερικού ενός 
υποβρυχίου, κρύβει πολλούς κινδύνους και σί-
γουρα δεν είναι συχνό φαινόμενο. Οι εσωτερικοί 
χώροι του υποβρυχίου είναι εκ των πραγμάτων 
πολύ περιορισμένοι και απαιτούν ιδιαίτερη προσο-
χή κατά την μετακίνηση μέσα σ’ αυτό. Πολύ περισ-
σότερο, όταν είναι γεμάτο νερό και συντρίμμια και 
ο επίδοξος επισκέπτης του έχει δύο ή τρεις φιάλες 
καταδύσεων στην πλάτη του! 

Ο Κώστας Θωκταρίδης, κατάφερε να διεισ-
δύσει στο βρετανικό υποβρύχιο, σε μια προσπά-
θεια εξερεύνησης του εσωτερικού του με στόχο 
τη συγκέντρωση πολύτιμων στοιχείων από τις 
ενδείξεις των οργάνων του H.M.S. PERSEUS. Πα-
ρά το μεγάλο βαθμό δυσκολίας που κρύβει ένα 
τέτοιο εγχείρημα, πραγματοποιήθηκε με απόλυτη 
επιτυχία αλλά και ιδιαίτερη προσοχή και σεβασμό, 
γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι πρόκειται για ένα 
υγρό τάφο. Ο δύτης ήταν πολύ προσεχτικός ώστε 
να μην μετακινήσει τίποτα και να μην προκαλέσει 
φθορές ενώ φωτογράφιζε σημεία του υποβρυχίου 
που θα βοηθήσουν στην ιστορική αναπαράσταση 
της βύθισής του. Όλες οι καταδύσεις στο ναυά-
γιο που κείτεται σε βάθος –52 μέτρων έγιναν με 
ατμοσφαιρικό αέρα. Οι αναπνευστικές συσκευές 
ήταν γεμισμένες από 250 μέχρι 310 Bar. O χρό-
νος παραμονής στο υποβρύχιο κυμαίνονταν από 
30 έως 40 λεπτά σε κάθε κατάδυση. Κατά τη δι-
αδικασία της αποσυμπίεσης χρησιμοποιήθηκε και 
καθαρό οξυγόνο στα –6 μέτρα. Ο συνολικός χρό-
νος παραμονής στο βυθό των δύο δυτών κατά 
τη διάρκεια της αποστολής ήταν 1.352 λεπτά από 
τα οποία ο Κώστας Θωκταρίδης πέρασε τα 507 
μέσα στο βυθισμένο υποβρύχιο. Η θερμοκρασία 
του νερού στο ναυάγιο ήταν μόνο 10oC (Ιούλιο 
Μήνα) επειδή στη συγκεκριμένη θαλάσσια περιοχή 
υπάρχουν πηγές από τις οποίες αναβλύζει γλυκό 
νερό. Ιδιαίτερα μέσα στο ναυάγιο, η θερμοκρασία 

ήταν χαμηλή γιατί το νερό που είναι εγκλωβισμένο 
μέσα στο υποβρύχιο δεν ανακυκλώνεται.

Η διείσδυση άρχισε από το πρυμναίο διαμέρι-
σμα, στο οποίο βρισκόταν ο John Capes την ώρα 
που το H.M.S. PERSEUS προσέκρουσε σε νάρκη. 
Από την ανοιχτή ανθρωποθυρίδα ο Κ. Θωκταρίδης, 
πέρασε στο εσωτερικό του διαμερίσματος, αφού 
πρώτα έβγαλε από πάνω του τις αναπνευστικές του 
συσκευές. Μέσα στο διαμέρισμα είχαν τοποθετηθεί 
άλλες 3 φιάλες για να είναι δυνατή η ασφαλής 
διείσδυση μέσα σε αυτό. Τα πάντα είναι όπως τα 
περιέγραψε ο Βρετανός ναύτης. Υπάρχει ένα μπου-
κάλι, μία συσκευή DAVIS, μια φόρμα αγγαρείας και 
3 άρβυλα. Τα ίχνη από τη μπογιά που χύθηκε όταν 
από την έκρηξη αναποδογύρισαν κάποια δοχεία 
–όπως είπε ο Βρετανός ναύτης– είναι ακόμα ορατά. 
Η πόρτα που οδηγεί στο μηχανοστάσιο είναι κλει-
στή. Διακρίνονται οι αριθμοί των τορπιλοσωλήνων 
επτά και οκτώ. Στο δάπεδο υπάρχει μία ανοιχτή 
καταπακτή που οδηγεί σ’ ένα χώρο με μπαταρίες 
ή κάτι παρόμοιο. Στο κέντρο του διαμερίσματος, 
υπάρχει το τιμόνι. Μέσα στη λάσπη ο δύτης διέκρι-
νε ξύλινα, σφραγισμένα κιβώτια διασκορπισμένα 
στο χώρο. Στο δωμάτιο δεν βρέθηκαν ανθρώπινοι 
σκελετοί, κάτι που επιβεβαιώνει τον ισχυρισμό του 
J.Capes, ότι βοήθησε όλους τους τραυματίες που 
ήταν κοντά του να βγουν από την έξοδο διαφυγής 
και εκείνος έφυγε τελευταίος…

«Ποτέ δεν αμφιβάλαμε για όσα έλεγε ο πατέ-
ρας μας ότι συνέβησαν κατά τη βύθιση του H.M.S. 
PERSEUS», λέει σήμερα η κόρη του J. Capes, 
Κnappet, ο οποίος δεν είναι πλέον ανάμεσά μας. 
«Οι φίλοι και οι συγγενείς ήξεραν ότι η ιστορία 
της διαφυγής ήταν αληθινή… Αλλά υπάρχουν και 
αυτοί που αμφισβητούν τα πάντα χωρίς να έχουν 
επιχειρήματα… Αν ζούσε σήμερα ο πατέρας μας 
θα ήταν πολύ ευχαριστημένος και μάλλον θα το 
γιόρταζε πίνοντας ένα - δυο ποτηράκια με τους 
φίλους του».

Με την ολοκλήρωση των ερευνών στο πρυ-
μναίο διαμέρισμα, η ιστορία του J. Capes, εξα-
κριβώθηκε από κάθε άποψη και η πιο απίστευτη 
διαφυγή από βυθισμένο υποβρύχιο εν καιρώ πο-
λέμου, είναι πλέον γεγονός. 

Η διείσδυση στον πυργίσκο του υποβρυχίου, 
ήταν πολύ πιο δύσκολη και απαιτούσε ειδικές τε-
χνικές. Η ανθρωποθυρίδα της γέφυρας είναι πιο 
μικρή σε μέγεθος από εκείνη του πρυμναίου δια-
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μερίσματος και ο δύτης με δυσκολία χωρούσε να 
περάσει μέσα από αυτή παρά το γεγονός ότι είχε 
βγάλει τις αναπνευστικές συσκευές του! Οι δύο 
αναπνευστικές συσκευές ασφαλίστηκαν πάνω στο 
μίτο, κοντά στην εξωτερική ανθρωποθυρίδα. Στη 
συνέχεια ο Κ. Θ. πέρασε από άλλες δύο ανθρω-
ποθυρίδες για να φθάσει στο θάλαμο διακυβέρ-
νησης. Εκεί με τη βοήθεια του δεύτερου δύτη της 
αποστολής, Α. Μάλλιου, είχε κατεβάσει νωρίτερα 
άλλες 3 αναπνευστικές συσκευές με ρυθμιστές και 
κλείστρα τύπου DIN, για να μπορέσει να συνεχίσει 
με ασφάλεια την υποβρύχια έρευνα στο εσωτερικό 
του υποβρυχίου. Επιπλέον, για τη μετακίνηση μέσα 
στο H.M.S. PERSEUS ο δύτης χρησιμοποίησε τεχνι-
κές σπηλαιοκατάδυσης. Οι εικόνες που αντίκρισε 
μέσα στο θάλαμο πλοήγησης ήταν πρωτόγνωρες. 
Ένα σκηνικό ντυμένο στο χρώμα της σκουριάς που 
προκαλεί δέος. Τα περισσότερα από τα αντικείμενα 
έχουν σπάσει από το ωστικό κύμα της έκρηξης. 
Ένα είδος λάσπης έχει καλύψει το μεγαλύτερο 
χώρο του δαπέδου και είναι δύσκολο να διακρί-
νει κανείς συγκεκριμένα αντικείμενα. Ξεχωρίζει 
μία συσκευή διαφυγής, διάφορες αναπνευστικές 
συσκευές και ένα σφραγισμένο μπουκάλι που 
περιέχει ένα διάφανο υγρό. H πόρτα που οδηγεί 
στο μηχανοστάσιο είναι μισάνοιχτη. Ο χρόνος έχει 
σταματήσει την ώρα της έκρηξης. Οι σοροί των 
άτυχων αξιωματικών και ναυτών είναι παντού και 
φέρνουν στον νου του ερευνητή εικόνες από τις 
τραγικές στιγμές της βύθισης. Ο τηλέγραφος της 
δεξιάς μηχανής είναι στη θέση «στοπ» και της αρι-
στερής στο «πρόσω ημιταχώς». Αυτές οι ενδείξεις 
σε συνδυασμό με το γεγονός ότι το εξωτερικό 
πρυμναίο πηδάλιο είναι γυρισμένο προς τα δεξιά 
μας οδηγούν στο συμπέρασμα ότι το υποβρύχιο 
έστριβε προς τα δεξιά όταν προσέκρουσε στη νάρ-
κη. Ίσως, την τελευταία στιγμή συνειδητοποίησαν 
τον κίνδυνο και προσπαθούσαν ν’ αποφύγουν τη 
σύγκρουση. Ήταν όμως πολύ αργά…

Η ερευνητική ομάδα
Η ομάδα υποβρύχιων ερευνών του Κώστα Θω-
κταρίδη αποτελείται από εθελοντές οι οποίοι εναλ-
λάσσονται σε κάθε αποστολή λόγω των επαγγελ-
ματικών τους υποχρεώσεων. 

Τα μέλη της ομάδας που συμμετείχαν στην 
ερευνητική αποστολή στο υποβρύχιο PERSEUS 
είναι τα εξής:

Ρένα Γιατροπούλου, Σωτήρης Ευαγγελάκης, Βι-
βή Ζάβαλη, Βασίλης Λάμπρου, Θοδωρής Kαλτσάς, 
Άγγελος Μάλλιος, Γιάννης Μπράνης. 

Κοντά στην ομάδα και σ’ αυτή την προσπάθεια 
μας, ήταν ο Πρόεδρος των ξενοδόχων κ. Σπύρος 
Γαλιατσάτος και ο τότε Δήμαρχος Ελειού Πρόννων 
κ. Ανδρέας Ζαπάντης. Τους ευχαριστούμε για άλλη 
μία φορά για την υποστήριξη και τη συμπαράσταση 
τους καθ’ όλη τη διάρκεια αυτής της αποστολής. 

H.M.S. PERSEUS
Χαρακτηριστικά
Το υποβρύχιο PERSEUS σχεδιάστηκε το 1927 και 
ναυπηγήθηκε στη Σκωτία, στα ναυπηγεία Vickers 
- Armstrongs το 1930. 
Τύπος: PARTHIAN
Διαστάσεις: 260 Χ 28 Χ 13 2/3 ft.
Εκτόπισμα: 1.475 τόνοι στην επιφάνεια και 2.040 
τόνοι εν καταδύσει.
Οπλισμός: ένα πυροβόλο 4 ιντσών και οκτώ τορ-
πιλοβλητικοί σωλήνες 21 ιντσών, έξι στην πλώρη 
και δύο στην πρύμνη.
Mηχανισμός: πετρελαιοκινητήρες B.H.P. 4,400= 
17.5 knots.
Mηχανές H.P.1,530=9knots
Kαύσιμα: 159 τόνοι

Άλλα υποβρύχια του ίδιου τύπου ήταν τα 
εξής:

PANDORA, PARTHIAN, PHOENIX, POSEIDON, 
PROTEUS.

Το υποβρύχιο PERSEUS ήταν στη δύναμη του 
1ου αγγλικού στολίσκου υποβρυχίων που είχε 
βάση την Αλεξάνδρεια και δρούσε κυρίως στην 
Αδριατική και το Αιγαίο Πέλαγος. 

Οι Κεφαλλονίτες που βοήθησαν 
τον J. Capes
Χ. Βαλλιάνος, Μ. Χαρεράς, Κ. Μαλιαγρός, Σ. Φωκάς 
και ο αδελφός του, Μ. Πινιατώρος, Σ. Χαλδάς, Γ. 
Κρητικός, Δ. Κρητικού, Γ. Πολλάτος, Κ. Πολλάκη, Φ. 
Μπαζίγος, Ε. Κοσμετάτου, Γ. Ραζής, Γ. Μεταξάς, Ε. 
Θωμάτος, Ν. Μεταξάς, Ε. Πυλαρινός, Ν. Βανδώρος, 
Γ. Βανδώρος, Α. Ευαγγελάτος.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το 
υποβρύχιο PERSEUS και από το ναυάγιο στο βυθό, 
μπορείτε να επισκεφθείτε το site που υπάρχει στο 
Internet στην εξής διεύθυνση: http://www.navy.gr/
hms/index.html



30 Ναυτική Επιθεώρηση | Τεύχος 585-Τομος 173

Η γεωστρατηγική αξία του ελληνικού 
θαλάσσιου χώρου

Του Ηλία Ηλιόπουλου
Διδάκτορος της Φιλοσοφικής Σχολής (Dr. phil) 
του Λουδοβικείου - Μαξιμιλιανείου Πανεπιστημίου Μονάχου

Α' χρηματικό βραβείο ετήσιου διαγωνισμού μελετών, 
Ναυτικής Επιθεωρήσεως έτους 2012
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Γεννηθείς το 1967 εν Αθήναις. Διδά-
κτωρ της Φιλοσοφικής Σχολής (Dr. phil) 
του Λουδοβικείου - Μαξιμιλιανείου Πα-
νεπιστημίου Μονάχου, όπου σπούδασε 
Νεώτερη και Σύγχρονη Ιστορία, Ιστορία 
Ανατολικής και Νοτιοανατολικής Ευρώ-
πης και Πολιτικές Επιστήμες. Καθηγη-
τής Ναυτικής Ιστορίας, Στρατηγικής και 
Θεωρίας της Ναυτικής Ισχύος στη Σχο-
λή Διοικήσεως - Επιτελών Πολεμικού 
Ναυτικού (ΣΔΕΠΝ) από το 2006. 
Καθηγητής Υψηλής Στρατηγικής, Γεω-
πολιτικής και Διεθνούς Πολιτικής, επί 
σειράν ετών, στις: ΣΕΘΑ, ΑΔΙΣΠΟ, ΣΠΑ. 
Πρώην Διευθυντής του Τμήματος Πο-
λιτικών και Στρατηγικών Σπουδών και 
Καθηγητής Πολιτικών και Στρατηγικών 
Σπουδών της Διεθνούς Σχολής Πολέ-
μου της Βαλτικής. Διετέλεσε Ερευνητής 
του Ινστιτούτου Αμυντικών Αναλύσεων, 
Λέκτωρ ΠΔ 407/80 Ναυτικής Ιστορίας 
της Σχολής Ναυτικών Δοκίμων (2008-
2009) και Λέκτωρ ΠΔ 407/80 Διπλω-
ματικής Ιστορίας του Πανεπιστημίου 
Πειραιώς. 
Απόφοιτος του Ινστιτούτου Αμερικανι-
κής Πολιτικής του Υπουργείου Εξωτε-
ρικών των ΗΠΑ και του Πανεπιστημίου 
Μασσαχουσέττης (Αmherst). 
Μέλος του Συνδέσμου Γερμανών Ιστο-
ρικών, του Κύκλου Μελετών Στρατι-
ωτικής Ιστορίας των γερμανοφώνων 
Πανεπιστημίων, του Ναυτικού Ινστι-
τούτου των ΗΠΑ και διατελέσαν Μέλος 
του Executive Academic Board του 
European Security & Defence College 
/ High Level Course. Αρίστη γνώσις της 
Γερμανικής και της Αγγλικής, μετρία 
γνώσις της Γαλλικής και της Ισπανικής. 
Συγγραφέας οκτώ (8) βιβλίων και πλει-
άδας επιστημονικών άρθρων. Τελευ-
ταίο βιβλίο του: «Ιστορία, Γεωγραφία 
και Στρατηγική της Ναυτικής Ισχύος. 
Εισαγωγή στις Θεμελιώδεις Έννοιες», 
Αθήναι (Α. Α. ΛΙΒΑΝΗΣ) 2010. Το εν 
λόγω βιβλίο είχε εξαιρετική απήχηση 
μεταξύ των στελεχών του ΠΝ και του 
ειδικού Τύπου και θεωρήθηκε ως μο-
ναδικό στην ελληνική βιβλιογραφία.
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«H κατάκτησις της Ελλάδος υπό μιας Μεγάλης 
Χερσαίας Δυνάμεως θα δώσει πιθανότατα εις 
αυτήν την Δύναμιν την δυνατότητα ελέγχου 
ολοκλήρου της Παγκοσμίου Νήσου». 

Sir Halford J. Mackinder

1)  Πρόλογος – Σκοπός Εργασίας 
Η ανά χείρας εργασία αποσκοπεί στην ορθολο-
γική και κατά το δυνατόν αντικειμενική ανάλυση 
της γεωστρατηγικής σημασίας και ανάδειξη της 
γεωστρατηγικής αξίας του Ελληνικού Θαλασσίου 
Χώρου, βασιζόμενη στο θεωρητικό και μεθοδολο-
γικό οπλοστάσιο της Γεωπολιτικής και στην επιστη-
μονική ιστορική τεκμηρίωση. Συνεπώς, η ανάλυση 
αποσκοπεί στην προσφορά αξιόπιστων απαντήσε-
ων σε μία σειρά ζητημάτων, τα οποία εμπίπτουν 
στις ακόλουθες θεματικές περιοχές / υπο-περιο-
χές ενδιαφέροντος της «Ναυτικής Επιθεώρησης», 
όπως αυτές καθορίσθηκαν και αναγράφονται στη 
δημοσιευθείσα Προκήρυξη του Διαγωνισμού για 
το έτος 2012: 

1. Εθνική Πολιτική και Στρατηγική: 
α) Εθνικοί Σκοποί και διαμόρφωση Εθνικής 

Πολιτικής. 
β) Διεθνείς Οργανισμοί και Συμμαχίες ως πα-

ράγοντες για τη διαμόρφωση της Εθνικής Στρα-
τηγικής. 

γ) (όλως ιδιαιτέρως) Ο ρόλος της Θαλάσσιας 
Ισχύος στην Εθνική Πολιτική και Στρατηγική.

δ) Οι Διεθνείς Σχέσεις ως παράγων διαμορ-
φώσεως της Εθνικής Πολιτικής και Στρατηγικής.

3. Ναυτική Ιστορία:
δ) (όλως ιδιαιτέρως) Το Αιγαίο και η ανέλιξη 

της Ελληνικής Ναυτικής Ιστορίας στον Χώρο του.
4. Ναυτική Στρατηγική και Τακτική:
α) (όλως ιδιαιτέρως) Στρατηγική Αξία Θαλασ-

σίων Περιοχών.
δ) Η αξία της Ναυτικής Δυνάμεως και των Στό-

λων.
ιβ) Απόψεις για την Πολεμική Σχεδίαση.

2)  Εισαγωγή
Η Ελλάς αποτελεί τυπική περίπτωση χερσονη-
σιωτικού και νησιωτικού κράτους, παρακτίου 
κράτους (Littoral / Coastal State) και ναυτικού 
έθνους (Maritime Nation). Διαθέτει εκτεταμένες 
ακτογραμμές, αρχιπέλαγος, διεθνώς δραστηριο-
ποιούμενο εμπορικό στόλο –και ανάλογο status 

διεθνούς συγκοινωνιακού κόμβου και κέντρου 
υπηρεσιών– καθώς και ισχυρό και υπολογίσιμο 
πολεμικό στόλο. Όπως το διατύπωσε ο Ιωάννης 
Μεταξάς, «η Ελλάς δεν είναι ξηρά περιβρεχομένη 
εκ τριών πλευρών υπό θαλάσσης, αλλ’ είναι θά-
λασσα, με διεσπαρμένες νήσους εντός της, περι-
βαλλομένη μερικώς υπό ξηράς». Στην περίπτωσή 
της ισχύει δε καθ’ ολοκληρίαν η συμβουλή του 
κορυφαίου θεωρητικού της Ναυτικής Ισχύος και 
Στρατηγικής, Ναυάρχου Alfred Thayer Mahan, ότι 
«νησιωτικά ή χερσονησιωτικά κράτη πρέπει κατ’ 
ανάγκην να είναι ισχυρά κατά θάλασσαν (…) δε-
δομένου ότι διά παν κράτος με ακτές, η θάλασσα 
είναι σύνορον και η εθνική ισχύς θα καθορισθεί 
κατά μέγα μέρος από τον τρόπον, κατά τον οποίον 
θα επεκτείνει το σύνορον τούτο».

Πράγματι, η Ελλάς δεν αποτελείται μόνον από 
το ηπειρωτικό τμήμα της Χερσονήσου του Αίμου 
αλλά και από ένα σύνολο 6.000 περίπου νήσων 
και παντός μεγέθους νησαίων εδαφών. Συγκα-
ταλέγεται στις χώρες με το μεγαλύτερο μήκος 
ακτογραμμής (10η κατά σειράν παγκοσμίως) – 
μεγαλύτερο, φερ’ ειπείν, μιας άλλης χώρας - χερ-
σονήσου, όπως η Ιταλία, ή ενός τυπικώς νησιωτι-
κού κράτους, όπως η Μ. Βρετανία. Η Ελλάς είναι 
κυριολεκτικώς «κράτος όρμων και λιμένων», κατά 
την εύστοχη επισήμανση Βρετανού παρατηρητή 
του 1938.1

Ο Ελληνικός Χώρος αποτελεί το σημείο δια-
σταυρώσεως τριών ηπείρων: Ευρώπης - Ασίας 
- Αφρικής. Δεσπόζει της ανατολικής λεκάνης της 
Μεσογείου, καλύπτοντας τόσον αυτήν, από Δυ-
σμών, όσον και τη συντομώτερη θαλάσσια γραμμή 
συγκοινωνιών της Δυτικής Ευρώπης, η οποία, διά 
της Διώρυγος του Σουέζ, καταλήγει στον Ινδικό και 
τον Ειρηνικό Ωκεανό. 

Θεωρουμένη υπό το πρίσμα της γεωστρατη-
γικής αναλύσεως των Ναυτικών Δυνάμεων, δι-
αχρονικώς, η Ελλάς είναι κατ’ εξοχήν τμήμα του 
«Δακτυλίου», της «Περιμετρικής Ζώνης» (Rimland), 
πέριξ της «Καρδιάς» (Heartland) της συμπαγούς 
Χερσαίας/Ηπειρωτικής Ευρασιατικής μάζας – της 
καλουμένης και «Παγκοσμίου Νήσου» (World 
Island). Εν προκειμένω δε, άξια μνείας είναι η επι-
σήμανση του πατρός της Κλασσικής Αγγλοσαξονι-

1  Όρα: Manchester Guardian («Μαγχεστριανός Φύλαξ»), 
25/5/38.
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κής Γεωπολιτικής Σχολής, Sir Halford Mackinder, 
ότι «η κατάκτησις της Ελλάδος υπό μιας Μεγάλης 
Χερσαίας Δυνάμεως θα δώσει πιθανότατα εις αυ-
τήν την Δύναμιν την δυνατότητα ελέγχου ολοκλή-
ρου της Παγκοσμίου Νήσου».2

3)  Η Γεωστρατηγική Αξία  
του Ελληνικού Χώρου

Σε Ηπειρωτικές / Ευρασιατικές Δυνάμεις ενεργού-
σες από Βορρά (από των πεδιάδων της Μεσευ-
ρώπης ή της Ουκρανίας) με σκοπό να απειλήσουν 
τις συγκοινωνίες της Μεσογείου και να επικοινω-
νήσουν προς Νότον, διά των κλειστών θαλασσών 
Αδριατικής - Ευξείνου, ο Χερσαίος, Θαλάσσιος και 
Εναέριος Χώρος της Ελληνικής Χερσονήσου:
–  Προσφέρει τη δυνατότητα διανοίξεως των προ-

αναφερθεισών θαλασσών. 
–  Παρέχει το τακτικόν πλεονέκτημα της υπερκε-

ράσεως εκ Δυσμών των Στενών, καθ’ όσον ο 
Ελληνικός Χώρος επιτρέπει ελιγμόν και αποφυ-
γήν μετωπικής επιθέσεως εναντίον των Στενών. 
Μία μετωπική επίθεση κατά του εγγύς Χώρου 
των Στενών είναι λίαν τρωτή στα όπλα του αμυ-
νομένου, συμβατικά και μαζικής καταστροφής, 
απαιτεί δε οπωσδήποτε ειδικές επιχειρήσεις και 
συγκέντρωση δυνάμεων σε πολύ περιορισμένο 
χώρο. 

–  Παρέχει βάσεις και ανοίγει προσβάσεις για την 
Κυριαρχία της Θαλάσσης επί της Ανατολικής 
λεκάνης της Μεσογείου καθώς και ελευθερία 
ενεργείας για μεταγενέστερες επιχειρήσεις προς 
Μέσην Ανατολήν και Β. Αφρικήν.

Σε Ναυτικές Δυνάμεις ενεργούσες από Νότου 
(από θαλάσσης) ο Χερσαίος, Θαλάσσιος και Εναέ-
ριος Χώρος της Ελληνικής Χερσονήσου:
–  Εξασφαλίζει το δεξιό πλευρό των Δυνάμεων της 

Θαλάσσης.
–  Ταυτοχρόνως αποτελεί πλευρική Απειλή κατά 

των Ηπειρωτικών Δυνάμεων, οι οποίες ενερ-
γούν στη Μεσευρώπη.

Σε Ναυτική ή Ηπειρωτική Δύναμη, αναλόγως 
της περιστάσεως, ο Ελληνικός Χώρος παρέχει 
τη δυνατότητα καλύψεως ή προσβολής από Δυ-
σμών του Χώρου της Τουρκίας, συμβάλλοντας 
ουσιωδώς στην άμυνα ή στην υπονόμευση της 
αμύνης των Στενών διά συνδυασμένης ενεργείας 

2  Pearce, Mackinder (1962), σ. ΧΙΙ.

εκ της περιοχής της Θράκης και του νησιωτικού 
συμπλέγματος του Αιγαίου. Συναφώς, ελέγχει την 
οδό ανεφοδιασμού της Τουρκίας και την συνδέει 
με την Ιταλική Χερσόνησο.

Η Νότιος Στρατηγική Αρτηρία του Μείζονος 
Ευρωπαϊκού Χώρου, η οποία άρχεται εκ μιας ζω-
τικής περιοχής της Ν.Α. Ρωσίας, δύναται να διο-
χετεύσει δυνάμεις κατά μήκος δύο Στρατηγικών 
Αξόνων προς άλλες ζωτικές περιοχές. Ένας Άξων 
οδηγεί στα Στενά και τον μετ’ αυτών αρρήκτως 
συνδεδεμένο Ελληνικό Χώρο και ο έτερος προς 
την Μ. Ανατολή. Κατά μήκος αυτών των Στρατη-
γικών Αξόνων ανεπτύχθησαν πάντοτε, ιστορικώς, 
οι προς Νότον επεκτατικές τάσεις της κλασσικής 
Ηπειρωτικής / Ευρασιατικής Δυνάμεως (Ρωσία). 
Και κατά μήκος των ιδίων Αξόνων θα εκδιπλω-
θούν και στο μέλλον – με ό,τι σημαίνει τούτο για 
την προστιθεμένη γεωστρατηγική αξία του Ελλη-
νικού Χώρου. 

Αλλά και σε αντίστροφο ρόλο δύναται να 
χρησιμοποιηθεί η Νότιος Στρατηγική Αρτηρία, εκ 
μέρους δηλαδή εκείνης της Ναυτικής Δυνάμεως 
ή εκείνου του συνασπισμού των Ναυτικών Δυ-
νάμεων που θα επεδίωκαν την εξαπόλυση επι-
θετικών επιχειρήσεων, με σκοπό την πρόκληση 
Απειλής κατά του πλευρού προωθήσεως της 

Ναύαρχος Alfred Thayer Mahan.
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Ηπειρωτικής / Ευρασιατικής Δυνάμεως προς τη 
Δυτική Ευρώπη. 

Οι Δυνάμεις της Θαλάσσης δύνανται να φρά-
ξουν μία εχθρική προώθηση Ηπειρωτικής Δυνάμε-
ως ή συνασπισμού Ηπειρωτικών Δυνάμεων κατά 
μήκος του Νοτίου Στρατηγικού Άξονος προς τη 
Χερσόνησο του Αίμου δι’ ενός προγεφυρώματος 
περιορισμένου βάθους, το οποίον καταλαμβάνει 
τον Ελληνικό Χώρο και δη τον Θαλάσσιο Χώρο 
του Αιγαίου μετά του όλου νησιωτικού συμπλέγ-
ματος, καθώς και το μέρος εκείνο του Τουρκικού 
Χώρου, το οποίον κείται ιππαστί των Στενών. Ειρή-
σθω εν παρόδω ότι στην «Εσωτερική Περίμετρο» 
κατά Mackinder –ή, άλλως, «Δακτύλιο Γη» κατά 
Spykman– χάρις στον έλεγχο της οποίας οι Αγ-
γλοσαξονικές Ναυτικές Δυνάμεις επιτυγχάνουν να 
κρατούν την εκάστοτε Ευρασιατική Ηπειρωτική Δύ-
ναμη σε καθεστώς στρατηγικής περικυκλώσεως, 
συμπεριλαμβάνεται αυτονοήτως το νότιον άκρον 
της Χερσονήσου του Αίμου και ονομαστικώς, το 
Αιγαίον. 

Το γεωγραφικώς ενιαίον αυτό προγεφύρωμα 
δύναται να χρησιμοποιηθεί από Ναυτικές Δυνάμεις 
ενεργούσες κατά Ηπειρωτικών Δυνάμεων, σε δύο 
διαφορετικούς ρόλους – ασπίδος ή δόρατος:
–  Είτε ως αμυντική έπαλξη, αποβλέπουσα στην 

απαγόρευση πάσης επιθετικής ενεργείας του 
Εχθρού προς Μεσόγειον και Μ. Ανατολήν. Από τη 
σκοπιά των Ναυτικών Δυνάμεων του Διεθνούς 
Συστήματος, η μείζων γεωστρατηγική λειτουργία 
του Χώρου των Στενών των Δαρδανελλίων, του 
Αρχιπελάγους του Αιγαίου και της Χερσονήσου 
του Αίμου είναι (και οφείλει πάντοτε να είναι), η 
σταθερά και διαρκής ανάσχεση της πιθανής εξό-
δου/καθόδου της Μείζονος Χερσαίας Ευρασιατι-
κής Δυνάμεως προς τις θερμές θάλασσες, προς 
Νότον. «Ρουβίκωνα της Ρωσίας» χαρακτήρισε 
τα Στενά ο Βρετανός Υπουργός των Ναυτικών 
(Πρώτος Λόρδος του Ναυαρχείου), την εποχή 
του Κριμαϊκού Πολέμου, Sir James Graham.

–  Είτε ως βάση για την εξαπόλυση επιθετικών επι-
χειρήσεων κατά του μαλακού υπογαστρίου της 
Ηπειρωτικής Δυνάμεως, η οποία ενεργεί στην 
Μεσευρώπη / Δ. Ευρώπη. 

Υπενθυμίζεται εν προκειμένω, λίαν ενδεικτικώς: 
–  Το ζωηρό ενδιαφέρον των Ναυτικών Δυνάμεων 

στη διάνοιξη «Τρίτου Μετώπου» στην Ελληνική 
Χερσόνησο (Μέτωπον Θεσσαλονίκης), μεσού-

ντος του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου – ακό-
μη και με εκτεταμένη παραβίαση (τον Νοέμβριο 
του 1916) και, εν τέλει, τυπική κατάλυση (τον 
Μάιο - Ιούνιο του 1917) της Ελληνικής Εθνικής 
Κυριαρχίας, τη επικλήσει ρήτρας του Δευτέρου 
Πρωτοκόλλου του Λονδίνου (1832) περί του δι-
καιώματος επεμβάσεως των ούτω καλουμένων 
«Προστατίδων Δυνάμεων» στην Ελλάδα – κα-
θώς και η σημασία, την οποίαν είχε το «Μέτω-
πον Θεσσαλονίκης» για τη διάρρηξη της αμύνης 
των Ηπειρωτικών / Κεντρικών Δυνάμεων. 

–  Η ανάγκη προλήψεως / αποσοβήσεως της στρα-
τιωτικής αγκιστρώσεως της Ναυτικής Δυνάμεως 
στο Β. Αιγαίον (Λήμνος) το 1941, και της εκείθεν 
διενεργείας αεροπορικών πληγμάτων κατά των 
(ζωτικωτάτων για την Πολεμική Οικονομία της 
Ηπειρωτικής Δυνάμεως) πετρελαιοπηγών της 
Ρουμανίας (Πλοέστι), καθ’ ον χρόνον η Ηπειρω-
τική Δύναμη θα είχε απόλυτη ανάγκη των υδρο-
γονανθράκων αυτών ένεκα της επικειμένης 
«Επιχειρήσεως Βαρβαρόσσας» («Unternehmen 
Barbarossa»), η οποία ανάγκη υπήρξε η στρατη-
γική αιτία της Αποφάσεως της Ηπειρωτικής Δυ-
νάμεως για ανάληψη κεραυνοβόλου ενεργείας 
προς εκκαθάρισιν της Ελληνικής εκκρεμότητος 
(«Unternehmen Marita» / «Επιχείρησις Μαρίτα»), 
μολονότι τούτο και προς την παγία Γερμανική 
Στρατηγική Σχεδίαση αντέβαινε και τα τεθέντα 
χρονοδιαγράμματα της Ρωσικής Εκστρατείας 
έθετε εν κινδύνω. 

Η γεωστρατηγική αξία του Ελληνικού Χώρου 
είναι δε όχι απλώς πολύτιμη αλλ’ αναντικατάστατη, 
ιδιαιτέρως, για την άμυνα των Στενών, τα οποία 
αποτελούν μία ενιαία και αδιαίρετη ζωτική περιοχή 
υπό τη στενή γεωγραφική έννοια και των οποίων 
η άμυνα έναντι εχθρικής Ηπειρωτικής Δυνάμεως 
στηρίζεται δυτικώς και νοτιοδυτικώς επί του Ελλη-
νικού Χώρου (προγεφύρωμα Δράμας - Καβάλας, 
Αλεξανδρουπόλεως και συμπλέγματος Ελληνικών 
Νήσων Αιγαίου). 

Πράγματι, νηφάλια και απομυθοποιημένη εξέ-
ταση του ζητήματος των Στενών αναδεικνύει την 
αναντικατάστατη αξία των προγεφυρωμάτων της 
Δυτικής Θράκης και του νησιωτικού συμπλέγματος 
του Βορείου Αιγαίου για την άμυνα των Στενών:

Σε περίπτωση καθ’ ην η Ελλάς αρνηθεί στη 
Ναυτική Δύναμη την παροχή διευκολύνσεως της 
αμύνης των Στενών –ή, πολλώ μάλλον, προσφέρει 
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στην Ηπειρωτική Δύναμη διευκόλυνση προσβολής 
των Στενών– τότε τα Στενά, από μείζονος γεω-
στρατηγικής σημασίας περιοχή διασταυρώσεως 
διηπειρωτικών συγκοινωνιών, μεταβάλλονται, 
αίφνης, σε κώλυμα το οποίον κλείνει τις συγκοι-
νωνίες. 

4)  Η Γεωστρατηγική Αξία του 
Ελληνικού Θαλασσίου Χώρου

Ο Ελληνικός Θαλάσσιος Χώρος, περιλαμβάνοντας 
το Αιγαίον, το Κρητικόν και το Ιόνιον πέλαγος κα-
θώς και τα εις αυτά κείμενα νησιωτικά συμπλέγ-
ματα, αποτελεί στο σύνολό του Ζωτικό Θαλάσσιο 
Χώρο της Ανατολικής Μεσογείου. 

i)  Η Γεωστρατηγική Αξία του Αιγαίου Πελάγους
Το Αιγαίον είναι ο Ζωτικός Θαλάσσιος Χώρος των 
Στενών Ελλησπόντου - Βοσπόρου και ο χώρος ο 
οποίος, σε συνδυασμό με το Κρητικόν πέλαγος, 
παρέχει στον εκ τούτου ορμώμενον μεγάλα πλε-
ονεκτήματα προς εξασφάλισιν του ελέγχου της 
Διώρυγος του Σουέζ και της εν γένει Ανατολικής 
Μεσογείου. 

ii)  Η Γεωστρατηγική Αξία του Ιονίου Πελάγους
Το Ιόνιον είναι ο Ζωτικός Θαλάσσιος Χώρος του 
Στενού του Οτράντο, εκ του οποίου υπάρχει η δυ-
νατότης σοβαρού ελέγχου της διόδου Σικελίας - 
Τύνιδος. Εκ του Ιονίου, ο επιχειρών, έστω και με 
περιορισμένα μέσα, δύναται, λόγω του επικέντρου 
της θέσεως, να διεκδικήσει την κυριαρχία, κατά 
πρώτον, των Στενών του Οτράντο και κατά δεύτε-
ρον, της διόδου Σικελίας - Τύνιδος.

Η γεωστρατηγική αξία της Κερκύρας, ιδιαιτέ-
ρως, είναι ανεκτίμητη. Η κατάκτηση υπό των Ενε-
τών (1206) της νήσου εκείνης, η οποία εγγυάται 
τον έλεγχο της Αδριατικής, σηματοδότησε το τρίτο 
στάδιο της ανόδου της Γαληνοτάτης Ναυτικής Δη-
μοκρατίας της Ενετίας σε Μείζονα Ναυτική Δύναμη 
και την αναγκαία και ικανή συνθήκη αναδείξεως 
της Δημοκρατίας του Αγίου Μάρκου σε αξιόπιστο 
διεκδικητή της Θαλασσίας Κυριαρχίας της Ανατο-
λικής Μεσογείου, στη θέση της Κωνσταντινουπό-
λεως. 

Στη νεώτερη και σύγχρονη εποχή εξ άλλου, 
από τη σκοπιά των Αγγλοσαξονικών Δυνάμεων 
της Θαλάσσης «η θαλασσία ζώνη περί την Κέρ-
κυραν αποτελεί αρίστην βάσιν δι’ οιανδήποτε 

ναυτικήν εργασίαν εν Μεσογείω».3 Σύμφωνα 
με βαρύνουσα Αμερικανική εκτίμηση του 1936, 
την οποίαν μετέφερε στην Ελληνική Κυβέρνηση 
ο Πρέσβυς της Ελλάδος στο Λονδίνο, η Κέρκυ-
ρα «συγκεντρώνει παν δυνατόν πλεονέκτημα». 
Κατ’ αρχάς, «απλώς και μόνον ως λιμενική βά-
σις ο αυλών της Κερκύρας θα ήτο ασυγκρίτως 
ο άριστος πάσης άλλης ναυτικής βάσεως καθ’ 
άπασαν την διαδρομήν της Μεσογείου. Ο λιμήν 
Μαόν Μινόρκας δεν συγκρίνεται προς Κέρκυραν 
και η βάσις της Μάλτας ευρίσκεται επί πολύ κα-
τωτέρου επιπέδου». Αλλά η «ζωτική σημασία» 
της νήσου είναι ότι «δεσπόζει της Αδριατικής». 
Η Κέρκυρα θεωρείται «το ζωτικόν σημείον, εις 
κατάληψιν του οποίου απέβλεπε πας τις φιλοδο-
ξών γίνη κύριος Αδριατικής: Ενετοί… Αγγλία μετά 
ήτταν Ναπολέοντος…». Η Κέρκυρα εξασφαλίζει 
στην κατέχουσα αυτήν Δύναμη τη Θαλάσσια Κυ-

3  Όρα: Βασιλική Ελληνική Πρεσβεία εν Λονδίνω προς Υπουργείον 
των Εξωτερικών, Α΄Δ/νσιν Πολιτικών Υποθέσεων, Α. Π. 3135/
Στ/36 της 7-12-36, αφορά: «Στρατηγική σπουδαιότης Κερκύ-
ρας», υπογρ. Σιμόπουλος (Πρέσβυς).
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ριαρχία «επί της διόδου από της Δυτικής Ευρώ-
πης προς Ασίαν».4

iii)  Η Γεωστρατηγική Αξία του Κρητικού 
Πελάγους

Το Κρητικόν υποστηρίζει και πολλαπλασιάζει τις 
δυνατότητες του Ιονίου και του Αιγαίου, παρέχο-
ντας στην ενδιαφερομένη Ναυτική Δύναμη την 
Κυριαρχία της Ανατολικής Μεσογείου. Χάρις στην 
κατάκτηση του Χάνδακος, η Ενετία ανεδείχθη, 
πλέον, σε Κυρίαρχο της Ανατολικής Μεσογείου, 
διασφαλίζουσα τον έλεγχο του θαλασσίου διαύ-
λου Αιγαίου - Δαρδανελλίων - Βοσπόρου καθώς 
και των συγκοινωνιών προς Συρίαν και Αίγυπτον. 
Αλλά και πολλούς αιώνες μετέπειτα, καθ’ όλον 
το δεύτερον ήμισυ του 20ού αι. αλλά και κατά 
τον ήδη από 12ετίας αρξάμενο 21ο αι., η βάσις 
της Σούδας διασφάλισε και εξακολουθεί πάντοτε 
να εγγυάται υπέρ της Παγκοσμίου Ναυτικής Δυ-
νάμεως τη Θαλάσσια Κυριαρχία της Ανατολικής 
Μεσογείου. 

iv)  Η τακτική / στρατιωτική σημασία  
των Ελληνικών Νήσων

Πέραν της στρατηγικής σημασίας, οι Ελληνικές 
Νήσοι μέχρι Κρήτης, ως εκ της φύσεως, διατάξε-
ως και των επ’ αυτών εγκαταστάσεων, σε συνδυα-
σμό με την Ελληνική Χερσόνησο, προσδίδουν στις 
ελληνικές θάλασσες και μείζονα τακτική σημασία, 
διότι:
–  Ευνοούν τη δράση ναυτικών δυνάμεων για όλα 

τα είδη επιχειρήσεων.
–  Επιτρέπουν την υποστήριξη των προαναφερ-

θεισών ναυτικών δυνάμεων υπό χερσαίων και 
αεροπορικών δυνάμεων.

–  Επεκτείνουν τον Χερσαίο Χώρο και ευνοούν Ει-
δικές Επιχειρήσεις.

Το Τρίγωνον Πύλου - Κρήτης - Δωδεκανήσου
–  Το Τρίγωνον Πύλου - Κρήτης - Δωδεκανήσου 

είναι τεραστίας στρατηγικής σπουδαιότητος, καθ’ 
όσον αποτελεί μιαν άλυσον απαγορεύουσα την 
έξοδο του στόλου της Ηπειρωτικής / Ευρασιατι-
κής Δυνάμεως προς την Μεσόγειο, προκειμένου 
να αμφισβητήσει τη Θαλάσσια Κυριαρχία της 
Ναυτικής Δυνάμεως – ή εμποδίζουσα, αντι-

4  Όρα ανωτέρω.

στρόφως, την είσοδο του στόλου της Ναυτικής 
Δυνάμεως προς το Β. Αιγαίο και τα Στενά, προ-
κειμένου να πλήξει το μαλακό υπογάστριο της 
Ηπειρωτικής Δυνάμεως. Καθ’ όσον αφορά εις 
την γεωστρατηγική αξία της Νοτίου Πελοποννή-
σου, δεν υπήρξε τυχαίος ο παροιμιώδης χαρα-
κτηρισμός των ναυτικών βάσεων Μεθώνης και 
Κορώνης ως των «δύο οφθαλμών της Γαληνο-
τάτης Δημοκρατίας» (Frederic C. Lane). 

–  Συναφώς, ο Θαλάσσιος Χώρος του Αιγαίου, μετά 
των νησιωτικών συμπλεγμάτων, μέχρι Κρήτης 
δύναται να αποτελέσει ένα συνεχές αμυντικό 
φράγμα, απαγορεύοντας οιανδήποτε κίνηση 
στην περιοχή. 

v)  Η γεωστρατηγική αξία του Ελληνικού 
Θαλασσίου Χώρου για τις Μεγάλες 
Δυνάμεις

Εξ ου και η Γηραιά Αλβιών ως Θαλασσοκράτειρα 
και, άρα, Ηγεμονεύουσα Δύναμις του Διεθνούς 
Συστήματος αφιέρωσε την προσοχή της, κατά τη 
διάρκεια του 19ου αι. στον έλεγχο του προανα-
φερθέντος Θαλασσίου Χώρου, προκειμένου να 
αποτρέψει την πιθανή κάθοδο/έξοδο της Ηπειρω-
τικής / Ευρασιατικής Δυνάμεως (Τσαρικής Ρωσίας) 
μέσω των Στενών και του Αιγαίου στη Μεσόγειο, 
γεγονός το οποίον θα συνεπήγετο την ανάδειξη 
της Μείζονος Χερσαίας Δυνάμεως και σε Ναυτική 
Δύναμη – με κρίσιμες συνέπειες για τη θέση της 
Βρετανίας ως Κυριάρχου των Θαλασσών και, άρα, 
Ηγεμονικής Δυνάμεως του διεθνούς συστήματος.5 
Κατ’ απολύτως ανάλογον τρόπον έπραξε δε και 
η υπερατλαντική θυγατέρα της, Νέα Αγγλία, όταν 
παρέλαβε τη σκυτάλη της Θαλασσοκρατίας και Πα-
γκοσμίου Αυτοκρατορίας το 1947, προκειμένου να 
αποτρέψει κάθοδο / έξοδο της Ηπειρωτικής / Ευ-
ρασιατικής Δυνάμεως (Σοβιετικής, τη φορά αυτή, 
Ρωσίας) προς τις θερμές θάλασσες.6

Πράγματι, είναι τόσον «κλασσική» η περίπτωση 
της σημασίας του Ελληνικού Θαλασσίου Χώρου 
για την Υψηλή Στρατηγική των Ναυτικών Δυνάμε-
ων, διαχρονικώς, ώστε περιττεύει πάσα εκτενέστε-

5  Εκτενώς όρα Ηλιόπουλου, Ηλία, Ιστορία, Γεωγραφία και Στρατη-
γική της Ναυτικής Ισχύος. Εισαγωγή στις θεμελιώδεις έννοιες, 
Αθήναι (Α. Α. Λιβάνη), 2010, σ. 47 και εξής.

6  Πρβλ. Iliopoulos, Ilias, “Lessons Learned from Naval History 
and Geopolitics” εις: Defensor Pacis, Issue 21, September 
2007, σελ. 41-45
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ρη εξήγηση. Πολλαπλώς εύγλωττη είναι, όμως, και 
η σημασία του Ελληνικού Θαλασσίου Χώρου για 
την Υψηλή Στρατηγική των Χερσαίων/Ηπειρωτικών 
Δυνάμεων, οσάκις κατόρθωσαν να καταστούν και 
Ναυτικές Δυνάμεις και να αποκτήσουν γεωστρατη-
γικά ερείσματα στον προαναφερθέντα Χώρο. 

Επί παραδείγματι, είναι χαρακτηριστικό ότι 
ακόμη και μετά τη Διαταγή εκκενώσεως της Ελ-
λάδος υπό των Γερμανικών στρατευμάτων και 
την έναρξη εφαρμογής της «Επιχειρήσεως Λέαν-
δρος» (Unternehmen Leander) τον Σεπτέμβριο 
του 1944, ο Γερμανικός παράγων έκρινε σκόπιμη, 
από στρατηγικής επόψεως, την συνέχιση της κατο-
χής των νήσων Λήμνου, Θάσου, Σαμοθράκης και 
Σάμου (Β. Αιγαίον), Σκοπέλου (Σποράδες), ενίων 
εκ των Κυκλάδων νήσων (Τήνου, Μήλου, Νάξου 
κ.λπ.) και των νήσων Ρόδου, Κω, Λέρου, Καρπά-
θου και Καλύμνου από το σύμπλεγμα των Δωδε-
κανήσων. Τέλος, ισχυρότατες Γερμανικές δυνάμεις 
εξακολουθούσαν να ευρίσκονται στο «Φρούριον 
Κρήτη» (Fortress Crete / Festung Kreta). Ομοίως, 
είναι λίαν ενδιαφέρον ότι, ακόμη και το 1945, όταν 
πλέον η Βέρμαχτ έδιδε την υστάτη μάχη υπέρ της 
Γερμανικής πρωτευούσης, Γερμανικές στρατιω-
τικές δυνάμεις εξακολουθούσαν να κατέχουν τα 
Χανιά και το βορειοδυτικό τμήμα της Κρήτης, τις 
Κυκλάδες, τη μείζονος στρατηγικής σημασίας νή-

σο Μήλο, από το σύμπλεγμα των Δωδεκανήσων 
δε τις στρατηγικώς σπουδαιότατες νήσους Ρόδο, 
Κω, Λέρο, Τήλο και Κάλυμνο.

Εξ άλλου, παρά τα περί του εναντίου θρυ-
λούμενα, η σημασία των Νήσων του Αιγαίου εί-
ναι απείρως σπουδαιότερη εκείνης των Στενών, 
ακριβώς λόγω των επιδράσεων που δύνανται να 
ασκήσουν επί της αμύνης των Στενών, του ρόλου 
των τελευταίων περιοριζομένων σε αυτόν του 
κωλύματος. 

vi)  Η γεωστρατηγική και στρατιωτική - τακτική 
αξία της Δωδεκανήσου

Η Δωδεκάνησος προσφέρεται ως ιδεώδης ναυτική 
βάση (βάση υποβρυχίων κ.λπ.) για τον έλεγχο της 
Ανατολικής Μεσογείου. 

Ως παράδειγμα έστω όχι, φερ’ ειπείν, η Ρόδος 
ή η Κως, η αναφορά στην (αυτόδηλη) γεωστρατη-
γική σημασία των οποίων κρίνεται περιττή, αλλά 
η Λέρος – μία Ελληνική νήσος ιδιαιτέρας γεω-
στρατηγικής αξίας, η οποία εξ αυτού του λόγου, 
επί Ιταλικής Κατοχής, δεν υπήγετο στη δικαιοδοσία 
του Διοικητού της Μεραρχίας Cuneo, εδρευούσης 
εν Σάμω, αλλά αποτελούσε ανεξάρτητη Ναυτική 
Διοίκηση, υπό τας διαταγάς Υποναυάρχου.

Η δύναμη της εν λόγω Ιταλικής Ναυτικής 
Διοικήσεως ανήρχετο εν έτει 1943 (ήτοι βραχύ 
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διάστημα προ της Ιταλικής συνθηκολογήσεως) 
στον εντυπωσιακώς υψηλό αριθμό των 7.602 
Αξιωματικών και Οπλιτών, προερχομένων, ως επί 
το πλείστον, εκ του Ιταλικού Βασιλικού Ναυτικού 
(Regia Marina Italiana) και 717 ακόμη εφέδρων. 
Είναι πολλαπλώς αποκαλυπτικό της σημασίας την 
οποίαν ο Ιταλικός παράγων απέδιδε στη νήσο για 
τον έλεγχο της ευρυτέρας ζωτικής περιοχής της 
Ανατολικής Μεσογείου το γεγονός ότι η Ιταλική 
Ναυτική Διοίκησις Λέρου είχε κατασκευάσει αξι-
οθαύμαστες αμυντικές οχυρώσεις και κωλύματα, 
διέθετε δε 26 Πυροβολαρχίες με 115 περίπου 
πυροβόλα, 200.000 βλήματα, ικανό αριθμό πο-
λυβόλων τοποθετημένων σε ζωτικά σημεία των 
ακτών, άφθονες ποσότητες πυρομαχικών καθώς 
και πολεμικά σκάφη.

Αναλόγως ανεκτίμητη εκρίθη η γεωστρατηγική 
αξία της Λέρου και υπό του Γερμανικού παράγο-
ντος, όπως συνάγεται με περισσή σαφήνεια από 
τα Αρχεία του Γερμανικού Πολεμικού Ναυτικού, και 
συγκεκριμένα από τις Απόρρητες Αναφορές της 
Γερμανικής Ναυτικής Διοικήσεως Νότου.7 

Άλλωστε, δεν ήταν τυχαίον ότι η Γερμανι-
κή Ανωτάτη Στρατιωτική Διοίκησις ανήγαγε, τον 
Οκτώβριο του 1943, σε μείζον στρατιωτικό ζή-
τημα την ανακατάληψη της Λέρου (όπως και της 
Κω). Είναι εξόχως αποκαλυπτικό ότι η Γερμανι-
κή Ανωτάτη Στρατιωτική Διοίκησις ανέθεσε την 
αποστολή αυτή σε έναν εξαίρετο στρατιωτικό, 
τον Αντιστράτηγο Φρειδερίκο Γουλιέλμο Μύλλερ 
(Friedrich Wilhelm Müller), Διοικητή της 22ας Με-
ραρχίας Πεζικού, ο οποίος, κατά την κυρία επίθεση 
εναντίον της Λέρου (12 Νοεμβρίου 1943) διέθε-
σε για την επιχείρηση (Unternehmen Leopard) 
όχι μόνον τις δυνάμεις τριών συνταγμάτων (του 
440ού, του 15ου και του 16ου Συντάγματος Πε-
ζικού) της Μεραρχίας του, αλλά και δύναμη 500 
περίπου επιλέκτων Αλεξιπτωτιστών της Luftwaffe 
καθώς και τον 1ο Λόχο Παρακτίων Κυνηγών (1. 
Küstenjägerkompanie) της επίλεκτης Μεραρχίας 
Βραδεμβούργου (Brandenburg Division). 

Η Δωδεκάνησος προσφέρεται επίσης ως ιδα-
νικό ορμητήριο μονάδων ναυτικών και αμφιβί-

7  Τ 1022, Roll 2635, PG/46136-NID, GERMAN NAVAL GROUP 
COMMAND SOUTH, SESCRET REPORTS ON AEGEAN AREA, 
Communications and General Orders – Naval Activities in the 
Aegean, Aug – Oct 1944, σ. 246 και 743

ων καταδρομών για τον έλεγχο της Ανατολικής 
Μεσογείου. 

Εν προκειμένω, είναι άκρως αξιοσημείωτο 
ότι, ειδικώς για τη νήσο Λέρο, είχε προβλεφθεί, 
σε ανύποπτο χρόνο, από τη Γερμανική Ανωτάτη 
Στρατιωτική Διοίκηση ότι, λόγω της θέσεώς της, η 
νήσος έπρεπε απαραιτήτως να κρατηθεί ακόμη και 
μετά την οριστική απαγκίστρωση της Βέρμαχτ από 
ολόκληρη την Ελλάδα και την Βαλκανική, και να 
χρησιμοποιείται ως ορμητήριο επιχειρήσεων κατά 
των Βρετανών στην Ανατολική Μεσόγειο. 

Συναφώς, επίσης, αξιοπρόσεκτον τυγχάνει ότι, 
καίτοι τελούντες σε κατάσταση υστάτης ανάγκης, 
δίδοντες αγώνα επιβιώσεως σε τρία μέτωπα και 
έχοντες χρείαν παντός εμψύχου υλικού, οι Γερ-
μανοί είχαν ορίσει ότι οι Λόχοι Παρακτίων Κυ-
νηγών –γνωστοί και ως «Πειρατές των Ακτών» 
(Küstenpiraten), άκρως επίλεκτες και αξιόμαχες 
αμφίβιες μονάδες καταδρομών– θα συνέχιζαν 
τη δράση τους στο Ελληνικό Αρχιπέλαγος ακόμη 
και μετά την πλήρη αποχώρηση των Γερμανικών 
Στρατευμάτων από την ηπειρωτική Ελλάδα αλλά 
και ολόκληρη τη Βαλκανική Χερσόνησο, μέχρι τέ-
λους του πολέμου. 

Εξ άλλου, ο Ελληνικός Εναέριος Χώρος επι-
τρέπει στον κυριαρχούντα τούτου την αξιοποίηση 
των στρατηγικών και τακτικών πλεονεκτημάτων 
της ξηράς και θαλάσσης. Παρέχει ασφάλεια και 
δυνατότητες συμπληρώσεως και ενισχύσεως των 
χερσαίων και ναυτικών μονάδων. Αποτελεί, επί-
σης, σε συνδυασμό με τον Ελληνικό Χερσαίο και 
Θαλάσσιο Χώρο, σπουδαίο δέκτη Εγκαίρου Προει-
δοποιήσεως και ασπίδος Ζωτικών Χώρων.

vii)  Η ενεργειακή γεωοικονομική αξία  
του Ελληνικού Θαλασσίου Χώρου 

Περαιτέρω, συνεκτιμωμένης της διαπιστώσεως 
του Φαίργκρηβ, ότι «η υλική πλευρά της Ιστορίας 
εν τελευταία αναλύσει δύναται να θεωρηθεί ως 
η ιστορία της αυξούσης ικανότητος του ανθρώ-
που να κυριαρχεί της ενεργείας», είναι πολλαπλώς 
σημαντικόν το ότι και οι τρεις μείζονες ελληνικές 
θάλασσες είναι πλουσιώτατες σε κοιτάσματα 
υδρογονανθράκων και δύνανται, επομένως, να 
προσθέσουν ανεκτίμητη γεωστρατηγική αξία στην 
Ελλάδα, εάν, εφ’ όσον και όταν υπάρξει Πολιτική 
Βούλησις προς εκμετάλλευσίν των. Σε συνδυασμό 
δε με τους ενεργειακούς αγωγούς τους εκκινού-
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ντες ή διερχομένους από τους Θαλασσίους ή/και 
Χερσαίους Χώρους της Κύπρου, του Ισραήλ και 
της Ρωσίας, οι ελληνικές θάλασσες δύνανται να 
καταστούν τεραστίας γεωστρατηγικής και γεω-
οικονομικής σημασίας ενεργειακές αρτηρίες του 
21ου αι., με συνέπεια την αλματώδη αναβάθμιση 
της γεωστρατηγικής θέσεως της Ελλάδος. 

viii)  Η σημασία του Ελληνικού Θαλασσίου 
Χώρου για τη διατήρηση –ή την απώλεια– 
της Παγκοσμίου Ηγεμονίας των Ναυτικών 
Δυνάμεων

Ο Ελληνικός Θαλάσσιος Χώρος επηρεάζει τις 
τέσσερις περιοχές της Μεσογείου, ήτοι την δίοδο 
Σικελίας - Τύνιδος, Στενών Οτράντο, Στενών Ελλη-
σπόντου, Διώρυγος Σουέζ. 

Σε περίπτωση κατά την οποία η Ελλάς ετάσσε-
το παρά το πλευρόν Ηπειρωτικής / Ευρασιατικής 
Δυνάμεως, που θα επεδίωκε αμφισβήτηση της 
Θαλασσίας (και, άρα, Παγκοσμίου) Κυριαρχίας της 
Ναυτικής Δυνάμεως, τότε η Ηπειρωτική Δύναμη 
αμέσως θα διεισέδυε βαθέως στη Μεσόγειο και 
θα καθιστούσε αυτομάτως αδύνατες τις συγκοι-
νωνίες μεταξύ Δυτικής και Ανατολικής Μεσογείου. 
Τούτο θα συνεπήγετο απώλεια της Θαλασσίας 
Κυριαρχίας των Ναυτικών Δυνάμεων επί της Με-
σογείου, για πρώτη φορά μετά από δύο αιώνες, 
από εποχής της Αποφασιστικής Ναυμαχίας του 
Αμπουκίρ (1798). 

Το τι σημαίνει τούτο για τις Ναυτικές Δυνά-
μεις τεκμαίρεται πέραν πάσης αμφιβολίας εκ του 
αδιαψεύστου γεγονότος ότι, κατά τις γνωστές δι-
ασυμμαχικές συνεννοήσεις εν όψει του επικειμέ-
νου τέλους του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, 
απεδέχθησαν μεν την παραχώρηση απάσης της 
Ανατολικής (Κεντροανατολικής, Βορειοανατολικής 
και Νοτιοανατολικής) Ευρώπης, από Απωτάτης 
Βαλτικής μέχρι Κεντρικής Βαλκανικής, στη σφαίρα 
επιρροής της Ηπειρωτικής Δυνάμεως, πλην όμως 
επέμειναν στη διατήρηση του Ζωτικού Ελληνικού 
Χώρου υπό την ιδικήν των ζώνη επιρροής.

ix)  Η γεωστρατηγική αξία της Κύπρου
Η Κύπρος, εξ άλλου –αναπόσπαστον μέρος του Ελ-
ληνικού Γεωιστορικού και Ζωτικού Χώρου και του 
Ελληνικού Θαλασσίου Χώρου, ακόμη και ως δια-
κριτός (κρατικώς συντεταγμένος) γεωστρατηγικός 
Δρων– προσφέρει στο Ελληνικό Κράτος τεράστιες 

γεωστρατηγικές δυνατότητες, εάν και εφ’ όσον το 
τελευταίο αποφασίσει να ανακτήσει πλήρη Κυρι-
αρχία και να δράσει ως υπολογίσιμος γεωστρα-
τηγικός δρων στο γεωπολιτικό υποσύστημα της 
Ανατολικής Μεσογείου – πέραν των αυτονοήτων 
γεωοικονομικών ωφελημάτων, που απορρέουν 
από την εκμετάλλευση των πλουσίων ενεργεια-
κών κοιτασμάτων του υποθαλασσίου χώρου. 

 
5)  Εκτιμήσεις 
Επί των ημερών μας παριστάμεθα μάρτυρες μιας 
δραματικής επιδεινώσεως της γεωστρατηγικής 
θέσεως της Ελλάδος εξ αιτίας συνδυασμού ατέ-
γκτων αντικειμενικών και υποκειμενικών λόγων, ο 
πρώτιστος των οποίων είναι η από μακρού σοβού-
σα αξιακή, πολιτική, δημογραφική / εθνοπολιτική 
και (δευτερευόντως) οικονομική κρίση. Η επίλυση 
του Διλήμματος Ασφαλείας που αντιμετωπίζει η 
Ελλάς συνεπάγεται δύο τινά, κατ’ αποκλειστικήν 
διάζευξιν: 

α) Είτε η Ελλάς –εάν και εφ’ όσον υπερβεί, 
προηγουμένως, την μακροχρόνια αξιακή, πολιτική, 
δημογραφική / εθνοπολιτική και οικονομική κρί-
ση που την ταλανίζει– θα λάβει την Απόφαση να 
αντισταθεί στη γεωστρατηγική της συρρίκνωση και 
επομένως, να περιφρουρήσει τα ύψιστα, ζωτικά 
και δευτερεύοντα Εθνικά Συμφέροντά της και να 
ασκήσει άπαντα τα νόμιμα δικαιώματά της, ούτως 
ώστε να καταστεί, και πάλι, υπολογίσιμος Γεωστρα-
τηγικός Δρων στο γεωπολιτικό της υποσύστημα, 
θεωρώντας ότι «έχει υποχρέωσιν προς τον εαυτόν 
της να μείνη αξία της Ιστορίας της».8 Οπότε, στην 
περίπτωση αυτή και προς επίτευξιν των σκοπών 
της, θα αναζητήσει και θα εξεύρει τρόπους να κα-
ταστεί, εκ νέου, χρήσιμος γεωστρατηγικός εταίρος 
σε μιαν ή περισσότερες Μεγάλες Δυνάμεις.

Διότι η ανάλυση της γεωπολιτικής - γεωστρα-
τηγικής θέσεως των κρατών, και δη των Μικρών 
ή Μεσαίων Δυνάμεων του διεθνούς συστήματος, 
και, κατ’ επέκτασιν, η εξ αυτής άντληση και αξι-
οποίηση διδαγμάτων χρησίμων για τη σχεδίαση 
και εφαρμογή Στρατηγικής, συνδέονται αρρήκτως 
όχι μόνον με τις επιδιώξεις και κινήσεις εχθρικών 

8  «Ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού Ιωάννου Μεταξά προς τους 
ιδιοκτήτας και αρχισυντάκτας του αθηναϊκού Τύπου εις το Γε-
νικόν Στρατηγείον την 30 Οκτωβρίου 1940», εις: Μεταξάς: Το 
Προσωπικό του Ημερολόγιο, Αθήνα, Εκδόσεις Γκοβόστη, Επιμέ-
λεια: Φαίδων Βρανάς, 1960, τόμος όγδοος, σελ. 525.
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Δυνάμεων (όπερ αυταπόδεικτον) αλλά και με τις 
αντίστοιχες επιδιώξεις των Μεγάλων Δυνάμεων, 
των Δυνάμεων παγκοσμίων συμφερόντων / ενδι-
αφερόντων και πλανητικού βεληνεκούς. 

Το Γεωπολιτικό Δυναμικό μιας Μικράς ή Με-
σαίας Δυνάμεως του συστήματος έχει ουσιώδη 
σημασία ως προς τον προσδιορισμό της σχέσεώς 
της με την εκάστοτε Παγκόσμιο / Πλανητική Δύ-
ναμη που αναζητεί «δευτερεύουσες περιφερεια-
κές Δυνάμεις» (secondary regional powers, κατά 
τον κορυφαίο στρατηγικό και πολιτικό στοχαστή 
Samuel Huntington) ή «κομβικά κράτη» (pivotal 
states) κατά τους διαπρεπείς ιστορικούς Paul 
Nitze, Paul Kennedy κ.λπ. Διότι, χάρις στο Γεω-
πολιτικό Δυναμικό της, η τάδε ή η δείνα Μεσαία 
ή Μικρά Δύναμις καθίσταται παράγων της πλανη-
τικής πολιτικής, γεγονός το οποίο με τη σειρά του 
επενεργεί ως συντελεστής προστιθεμένης γεω-
πολιτικής και γεωστρατηγικής αξίας υπέρ της εν 
λόγω Δυνάμεως. 

Εάν και εφ’ όσον, λοιπόν, η Ελλάς κατορθώσει 
να υπερβεί την παρούσα αξιακή, πολιτική, δημο-
γραφική / εθνοπολιτική και οικονομική κρίση της 
και αποκτήσει ή ανακτήσει την πολιτική βούλη-
ση και τη στρατηγική φιλοδοξία να καταστεί και 
πάλι υπολογίσιμος γεωστρατηγικός Δρων στο 
υποσύστημα της Χερσονήσου του Αίμου και της 
Ανατολικής Μεσογείου, τότε θα αναζητήσει και 
θα αξιοποιήσει όλα εκείνα τα στοιχεία που προσ-
διορίζουν τη γεωστρατηγική προστιθεμένη αξία 
της στα όμματα των φυσικών συμμάχων της, δη-
λαδή των Δυνάμεων της Θαλάσσης που παγίως, 
διαχρονικώς και αμείωτα ενδιαφέρονται για τον 
έλεγχο του Rimland και των υδατίνων διαύλων 
μείζονος γεωστρατηγικής και γεωοικονομικής ση-
μασίας, συμφώνως προς το Στρατηγικόν Δόγμα, 
το οποίον επέτασσε ότι η εξωτερική πολιτική την 
οποίαν οφείλει να ακολουθεί η Ελλάς είναι «η πο-
λιτική του συνταυτισμού της Ελλάδος με την τύχην 
της Δυνάμεως, διά την οποίαν η θάλασσα είναι 
ανέκαθεν, όπως είναι και διά την Ελλάδα, όχι το 
εμπόδιον που χωρίζει αλλά η υγρά λεωφόρος που 
συνδέει» (Μεταξάς).9 

Παραλλήλως, όμως, η Ελλάς θα προβεί στη 
διερεύνηση και –κατά την κρίση της– αξιοποίη-
ση εναλλακτικών ή και διαζευκτικών συμμαχιών, 

9  Ένθα ανωτέρω.

είτε προς την πλευρά Μειζόνων Ηπειρωτικών / 
Ευρασιατικών Δυνάμεων αναζητουσών διέξοδο 
στην Ανατολική Μεσόγειο είτε προς Μεσαίες / Μι-
κρές Δυνάμεις, μετά των οποίων υφίσταται ή θα 
επέλθει, εξ αντικειμένου, σύμπτωση συμφερόντων 
και οι οποίες αποτελούν αξιόπιστους Δρώντες στο 
υποσύστημα της Ανατολικής Μεσογείου (Ισραήλ). 

β) Είτε, αντιθέτως, η Ελλάς θα αποδεχθεί και 
επισήμως το status του δορυφόρου μιας Ηγέτιδος 
Περιφερειακής Δυνάμεως Τουρκίας και, κατά συ-
νέπειαν, μιαν συνολική διευθέτηση του καθεστώ-
τος του Αιγαίου και των συναφών ζητημάτων, υπό 
τους όρους της Αγκύρας, βεβαίως – θεωρώντας 
ως μη αναστρέψιμη εξέλιξη τον γεωστρατηγικό 
εκμηδενισμό της, παραιτουμένη πάσης λειτουρ-
γίας ως αυτονόμου Γεωστρατηγικού Δρώντος 
και προσαρμόζοντας, εφ’ εξής, την πολιτική της 
στα συμφέροντα και τις επιθυμίες της Ηγεμονικής 
Περιφερειακής Δυνάμεως του Νεο-Οθωμανικού 
Ενδιαμέσου Χώρου. 

6)  Συμπεράσματα
Το Αιγαίον είναι «η κυρία θάλασσα των Ελ-
λήνων», όπως απεκλήθη από τον Sir Halford 
Mackinder, πατέρα της Κλασσικής Αγγλοσαξονι-
κής Γεωπολιτικής. 

Από γεωπολιτικής, γεωστρατηγικής, γεωοι-
κονομικής και γεωπολιτισμικής / γεωιστορικής 
επόψεως, η εδαφική καρδιά της Ελλάδος –το δικό 
της Heartland, για να μιλήσουμε με κλασσικούς 
γεωπολιτικούς όρους– δεν είναι ούτε το συγκρό-
τημα Πρωτευούσης και Περιχώρων, παρά την εκεί 
σώρευση του ημίσεος, και πλέον, του πληθυσμού 
της χώρας, ούτε οι εύφορες πεδιάδες της Θεσσα-
λίας ή της Μακεδονίας. Είναι το Αιγαίον πέλαγος. 
Διότι αυτό επιτρέπει τη συγκοινωνιακή, εμπορική 
και αμυντική σύνδεση των επιμέρους περιοχών. 
Και αυτό παρέχει στην Ελλάδα τη δυνατότητα 
ελέγχου του κρισίμου υδατίνου εμπορευματικού 
και γεωστρατηγικού διαύλου Ευξείνου - Μεσογεί-
ου, ακυρώνοντας το γεωστρατηγικό προνόμιο του 
Κράτους των Στενών. Ο εκ μέρους της Ελλάδος 
έλεγχος της Λήμνου, της Λέρου, της Ρόδου και της 
Κρήτης μετατρέπει το Αιγαίο, δίχως υπερβολή, σε 
Ελληνική λίμνη. 

Από γεωπολιτικής / γεωπολιτισμικής / γεωιστο-
ρικής επόψεως, εξ άλλου, «η πραγματική Ελλάς, 
η πραγματική χώρα των Ελλήνων, περιλαμβάνει 
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όλες τις ακτές, τις χερσονήσους και τις νήσους του 
Αιγαίου πελάγους», όπως ορθώς το έθεσε, στον 
καιρό του, ο κορυφαίος της Γεωπολιτικής James 
Fairgrieve.10 Προδήλως, τα εν τω μεταξύ διαμορ-
φωθέντα και σήμερα κρατούντα γεωστρατηγικά, 
εθνοπολιτικά και δημογραφικά δεδομένα δεν επι-
τρέπουν την συμπερίληψη των εκατέρωθεν ακτών 
του Αιγαίου υπό Ελληνική Κυριαρχία. 

Εν τούτοις, πρώτιστον καθήκον της Ελλάδος 
είναι η επέκταση της αιγιαλίτιδος ζώνης της εντός 
του όλου νησιωτικού συμπλέγματος του Αιγαίου, 
ώστε τούτο να καταστεί κλειστή Ελληνική θάλασ-
σα. Υπενθυμίζεται (λίαν ενδεικτικώς) ότι προηγού-
μενα υφίστανται πλείστα όσα: Η Δανία επεξέτεινε 
την Κυριαρχία της μέχρι του αρχιπελάγους των 
Φερόων νήσων, ευρισκομένου μεταξύ Ισλανδί-
ας και Σκωτίας, καίτοι η ιδία κείται σε τριπλάσια 
απόσταση. Ωσαύτως, η Μ. Βρετανία κατέχει το πέ-
λαγος των Νορμανδικών νήσων, μολονότι τούτο 
περιβάλλεται από δύο Γαλλικές χερσονήσους. 

Η Θαλάσσια Κυριαρχία στο Αιγαίον αποτελεί 
άτεγκτη γεωστρατηγική αναγκαιότητα για την Ελ-
λάδα, εάν θέλει πράγματι να επιβιώσει τόσον ως 
κράτος όσον και ως έθνος. Όπως ορθώς επεσή-
μανε ο Τζαίημς Φαίργκρηβ, «για τους Έλληνες η 
θάλασσα ήταν ένα μέσον για την διατήρηση της 
ανεξαρτησίας των». Απώλεια του Αιγαίου σημαί-
νει για την Ελλάδα αυτονοήτως, αυτοδικαίως και 
αφεύκτως απώλεια της ανεξαρτησίας της. Συνεπά-
γεται δε για μεν το Ελληνικό Κράτος γεωστρατηγι-
κή εκμηδένισή του και καθαίρεσή του στον βαθμό 
του (φεουδαλικού) «Ακολούθου» («Vassal») της 
Περιφερειακής Δυνάμεως Τουρκίας, για δε το Ελ-
ληνικό Έθνος έκπτωσή του σε ασήμαντο «περιφε-
ρειακό εθνάριο» (Τάσος Λιγνάδης), εις αναζήτησιν 
διεθνούς κηδεμόνος – είτε εντός του απωτάτου, 
εξωτερικού ομοκέντρου κύκλου ενός Ευρωπαϊκού 
υπερεθνικού υβριδικού κρατικού μορφώματος, εί-
τε εντός του υπό νεο-Οθωμανικήν διεύθυνσιν συ-
γκροτηθησομένου πολυπολιτισμικού Ενδιαμέσου 
Χώρου, του εκτεινομένου από Δυτικής Βαλκανικής 
μέχρι ΝΑ. Τουρκίας και Μ. Ανατολής.

Εκατόν οκτώ έτη μετά την περίφημη Αναφο-
ρά του Πρίγκηπος Γεωργίου και εκατόν πέντε έτη 

10  Fairgrieve, James / Haushofer, Karl / Mayer-Doss Haushofer, 
Martha, Geographie und Weltmacht, Einführung in die 
Geopolitik, Berlin / Grunewald (K. Vowinckel), 1925

μετά το μνημειώδες «ναυτικόν της Ελλάδος πρό-
γραμμα» του τότε Ανθυποπλοιάρχου Περικλέους 
Αργυροπούλου, τα σχετικά ζητήματα επανέρχονται 
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Ζητήματα οριοθέτησης θαλασσίων ζωνών 
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Πειραιώς και κάτοχος μεταπτυχιακού 
διπλώματος (Μ.Α.) «Διεθνές Δίκαιο και 
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Εισαγωγή 
Το καθεστώς των νησιωτικών περιοχών, καθώς 
και ποιες θαλάσσιες ζώνες αναγνωρίζονται στα 
νησιά ορίζονται στη Σύμβαση για το Δίκαιο της 
Θάλασσας του 1982. Το ζήτημα που προκύπτει 
είναι ποια πρακτική ακολουθούν τα κράτη και πώς 
επιλύονται τυχόν διαφορές τους, αναφορικά με 
ζητήματα θαλασσίων οριοθετήσεων, στα διάφορα 
διεθνή δικαιοδοτικά όργανα. 

Η οριοθέτηση θαλασσίων ζωνών, ιδιαίτερα 
όταν υπάρχουν διάσπαρτα νησιά μεταξύ των γει-
τονικών κρατών, αποτελεί ένα περίπλοκο ζήτημα, 
καθώς εγείρει ζητήματα κυριαρχίας και οικονομι-
κών συμφερόντων. Επίσης, επηρεάζει δραματι-
κά τις σχέσεις των γειτονικών κρατών λόγω των 
αντικρουόμενων συμφερόντων τους, καθώς επι-
θυμούν όλο και πιο διευρυμένα θαλάσσια σύνορα. 
Αυτό εξηγεί και τις μακροχρόνιες διαπραγματεύ-
σεις των κρατών, ώστε να καταλήξουν στη Σύμβα-
ση για το Δίκαιο της Θάλασσας του 1982. 

Όμως οι δυσκολίες εφαρμογής και ερμηνείας 
των διατάξεων της Σύμβασης για το Δίκαιο της 
Θάλασσας, καθώς και η αδυναμία εξεύρεσης μιας 
από κοινού λύσης κατά τις διμερείς διαπραγματεύ-
σεις των κρατών, για την οριοθέτηση των μεταξύ 
τους θαλασσίων ζωνών, οδηγούν τα κράτη να πα-
ραπέμψουν τις διαφορές τους και να εναποθέσουν 
τις ελπίδες τους στα διάφορα δικαιοδοτικά όργανα, 
με πιο σύνηθες το Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης. 

Σκοπός της συγκεκριμένης μελέτης είναι, να 
εξεταστεί το καθεστώς των νησιωτικών περιοχών 
μέσα από τη Σύμβαση για το Δίκαιο της Θάλασσας 
(1982), τη νομολογία των δικαιοδοτικών οργά-
νων, καθώς και από την πρακτική των κρατών. 
Θα επιχειρηθεί μια συγκριτική μελέτη της νομο-
λογίας, ώστε να γίνει κατανοητό πώς το Διεθνές 
Δικαστήριο και τα Διεθνή Διαιτητικά όργανα αντι-
μετωπίζουν τις εκάστοτε περιπτώσεις οριοθέτη-
σης νησιωτικών περιοχών και εν γένει τα νησιά 
σε σύγκριση με τα ηπειρωτικά εδάφη, καθώς έχει 
παρατηρηθεί σε ορισμένες υποθέσεις αναγνώριση 
μειωμένης επήρειας σε νησιά ή και παραμερισμός 
τους, ώστε να υπάρχει δίκαιη λύση για τους δυο 
διάδικους. 

Η μεθοδολογία που θα ακολουθηθεί θα είναι 
η χρήση των πρωτογενών πηγών, πρώτον, οι Συμ-
βάσεις της Γενεύης (1958) και η Σύμβαση για το 
Δίκαιο της Θάλασσας (1982) και δεύτερον, η νο-

μολογία του Διεθνούς Δικαστηρίου της Χάγης και 
οι Διαιτητικές Αποφάσεις.

Η μελέτη χωρίζεται σε δυο μέρη. Στο πρώτο 
μέρος αναλύεται το νομικό πλαίσιο οριοθέτησης 
θαλασσίων ζωνών, σύμφωνα με το Διεθνές Δί-
καιο. Πιο συγκεκριμένα, προσδιορίζεται το καθε-
στώς των νησιών, όπως διαμορφώθηκε μέσα από 
τις Συμβάσεις καθώς και ποιες θαλάσσιες ζώνες 
αναγνωρίζονται στα νησιά.

Στο δεύτερο μέρος αναλύεται η οριοθέτηση 
των θαλασσίων ζωνών μεταξύ των κρατών, μέσα 
από τη διεθνή πρακτική και τη νομολογία. Συγκε-
κριμένα, θα μελετηθούν οι Αποφάσεις του ΔΔΧ και 
των Διαιτητικών Δικαστηρίων στις διάφορες υπο-
θέσεις, ως προς τις μεθόδους οριοθέτησης των 
θαλασσιών ζωνών των νησιών και γενικότερα της 
αντιμετώπισής τους σε σχέση με τα ηπειρωτικά 
εδάφη. 

ΜΕΡΟΣ Α΄ 
Νομικό πλαίσιο οριοθέτησης θαλασσίων 
ζωνών σύμφωνα με το Διεθνές Δίκαιο

Α1. Το καθεστώς των νησιών 

1.1. Ιστορική εξέλιξη 

1.1.1.  Συνδιάσκεψη Κωδικοποίησης του 1930 
στη Χάγη

Πριν από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, τα νη-
σιωτικά εδάφη αντιμετωπίζονταν ως αδιαίρετο 
κομμάτι της εδαφικής κυριαρχίας των παράκτιων 
κρατών, γεγονός που τους απέδιδε ίδια δικαιώμα-
τα με τα ηπειρωτικά εδάφη. Το εθιμικό δίκαιο δεν 
έκανε καμία διάκριση μεταξύ των ηπειρωτικών 
και των νησιωτικών εδαφών. Τα νησιωτικά εδά-
φη είχαν δυο κυρίαρχα χαρακτηριστικά. Πρώτον, 
ο φυσικός τους χαρακτήρας, δηλαδή λαμβάνονταν 
υπόψη μόνο οι φυσικές εξάρσεις του βυθού και όχι 
οι τεχνητές και δεύτερον, η δυνατότητά τους να 
παραμένουν μόνιμα, ακόμα και με τη μέγιστη πα-
λίρροια, πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας.1

1  Βλ. Τσάλτας Γρ., Κλάδη-Ευσταθοπούλου Μ., πρόλογος Ροζά-
κης Χρ., τόμος Ι: Το διεθνές καθεστώς των θαλασσών και των 
ωκεανών: διεθνής πολιτική, διεθνές δίκαιο, διεθνής οργάνωση, 
Αθήνα, Ι. Σιδέρης, (2003), σελ. 305.
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1.1.2.  Τέσσερις Συμβάσεις της Γενεύης  
του 1958

Η περίπτωση των νησιωτικών εδαφών αναφέρεται 
στην πρώτη και στην τέταρτη Σύμβαση της Γενεύης 
του 1958, δηλαδή στη Σύμβαση για την Αιγιαλίτιδα 
και τη Συνορεύουσα Ζώνη και στη Σύμβαση για την 
Υφαλοκρηπίδα και αποδίδει σε αυτά ίσα δικαιώμα-
τα με εκείνα των ηπειρωτικών εδαφών.

Συγκεκριμένα, το άρθρο 10 παρ. 1 της Σύμβα-
σης για την Αιγιαλίτιδα και την Συνορεύουσα Ζώνη 
ορίζει το νησί ως μια φυσική έκταση ξηράς που 
περικλείεται από ύδατα και παραμένει πάνω από 
αυτά ακόμη και με τη μέγιστη παλίρροια.2 Οποιοσ-
δήποτε άλλος σχηματισμός ξηράς, ο οποίος δεν 
έχει μόνιμη βάση πάνω από την επιφάνεια του 
νερού ή μπορεί να υπάρξει με τεχνητή παρέμβα-
ση του ανθρώπου πάνω από την επιφάνεια του 
νερού, δεν μπορεί να υπολογιστεί ως νησί. Αυτό 
ισχύει και στην περίπτωση που υπάρχει φάρος πά-
νω σε τέτοιους σχηματισμούς ξηράς και ο οποίος 
παραμένει πάνω από την επιφάνεια του νερού 
μόνο με τεχνητή παρέμβαση του ανθρώπου, κα-
θώς για τον χαρακτηρισμό ως νησί υπολογίζεται η 
βάση του, που βρίσκεται κάτω από την επιφάνεια 
του νερού και όχι ο ίδιος ο φάρος καθ’ αυτός. Για 
αυτό τον λόγο δεν αναγνωρίζεται αιγιαλίτιδα ζώνη 
στους συγκεκριμένους φάρους.3 

Τα δικαιώματα των νησιών σε συνάρτηση με 
την αιγιαλίτιδα ζώνη, δίνονται στη δεύτερη πα-
ράγραφο του ίδιου άρθρου. Πιο συγκεκριμένα, 
αναγνωρίζεται στα νησιά μόνο αιγιαλίτιδα ζώνη 
και όχι συνορεύουσα ζώνη, η μέτρηση της οποίας 
γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων της 
Σύμβασης, όπως ισχύουν και για τα ηπειρωτικά 
εδάφη4. Η παραπάνω διάταξη δεν κάνει διάκρι-
ση ανάμεσα στα νησιωτικά εδάφη, τα οποία απο-
τελούν μέρος της επικράτειας ενός κράτους και 
στα νησιωτικά εδάφη, τα οποία σχηματίζουν μια 
συστάδα νησιών και αποτελούν ένα ανεξάρτητο 

2  Βλ. Convention on the Territorial Sea and the Contiguous Zone, 
Geneva, 29 April 1958, Article 10, “1. An island is a naturally-
formed area of land, surrounded by water, which is above 
water at high-tide”. 

3  Βλ. Τσάλτας Γρ., Κλάδη-Ευσταθοπούλου Μ., ό.π. σημ. 1, σελ. 
307 και σημ. 694.

4  Βλ. Convention on the Territorial Sea and the Contiguous Zone, 
Geneva, 29 April 1958, Article 10, “2. The territorial sea of 
an island is measured in accordance with the provisions of 
these articles”.

κράτος, τα οποία αργότερα με τη Σύμβαση για το 
Δίκαιο της Θάλασσας του 1982 θα ονομαστούν 
«αρχιπελαγικά κράτη».5

Εκτός από την αιγιαλίτιδα ζώνη, αναγνωρίστηκε 
στα νησιά και υφαλοκρηπίδα. Σύμφωνα με τη δεύ-
τερη παράγραφο του πρώτου άρθρου της Σύμβα-
σης της Γενεύης για την Υφαλοκρηπίδα του 1958, 
ό,τι ισχύει στην πρώτη παράγραφο για τα ηπειρω-
τικά εδάφη, ισχύει και «στο βυθό και το υπέδαφος 
των ανάλογων υποθαλάσσιων περιοχών που είναι 
παρακείμενες των ακτών των νησιών»6. Σύμφωνα 
με όσα αναφέρθηκαν παραπάνω, παρατηρείται εν-
δυνάμωση του καθεστώτος των νησιών. 

5  Βλ. Τσάλτας Γρ., Κλάδη-Ευσταθοπούλου Μ., ό.π. σημ. 1, σελ. 
307 και σημ. 695.

6  Βλ. Convention on the Continental Shelf, Geneva, 29 April 
1958, Article 1, “(b) to the seabed and subsoil of similar sub-
marine areas adjacent to the coasts of islands.”

Υπόθεση Υφαλοκρηπίδας  
της Βόρειας Θάλασσας (1969)

Πηγή: Τζήμητρας Χάρης Γ., Η υφαλοκρηπίδα των νησιών 
στη διεθνή νομολογία, εκδ. Αντ. Ν.Σάκκουλα, Αθήνα-Κο-
μοτηνή 1997.
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Αργότερα το ΔΔΧ στην Απόφαση Υπόθεση 
Υφαλοκρηπίδας της Βόρειας Θάλασσας (1969), 
θα αποδώσει στα τρία πρώτα άρθρα της Σύμβασης 
της Γενεύης για την Υφαλοκρηπίδα του 1958 χα-
ρακτήρα jus cogens, δηλαδή χαρακτήρα εθιμικού 
δικαίου που ισχύει για όλα τα κράτη, ανεξάρτητα 
αν είναι συμβαλλόμενα μέρη της Σύμβασης. 

1.1.2.1.  Ιστορική εξέλιξη της υφαλοκρηπίδας 
των νησιών

Μετά τη Διακήρυξη Τρούμαν (1945), παρατηρείται 
μέσα από τη διεθνή πρακτική των κρατών, τις πε-
ριφερειακές διακηρύξεις και τις διάφορες συμφω-
νίες για την οριοθέτηση της υφαλοκρηπίδας και 
της εκμετάλλευσης πετρελαίου, να αναγνωρίζεται 
δικαίωμα υφαλοκρηπίδας και στα νησιά, εκτός από 
τα ηπειρωτικά εδάφη. Τη δεκαετία του ‘50 πολλές 
λατινοαμερικανικές χώρες, στα διατάγματά τους 
περί διεκδικήσεων θαλασσίων ζωνών, περιλάμβα-
ναν και τα νησιά, δηλαδή ότι δικαιούνται όλες τις 
θαλάσσιες ζώνες, όπως και οι ηπειρωτικές ακτές. 
Συγκεκριμένα, η Χιλή με το Προεδρικό Διάταγμα 
του 1947 και τη Διακήρυξη για τη Θαλάσσια Ζώνη 
του 1952, διεκδικούσε, σε μια απόσταση 200 ν.μ., 
ζώνη αποκλειστικής εκμετάλλευσης των πλου-
τοπαραγωγικών πηγών της θάλασσας, η οποία 
εφαρμόζεται και στα χιλιανά νησιά ακόμη και στο 
νησί του Πάσχα το οποίο βρίσκεται 3.000 μίλια από 
την ηπειρωτική ακτή και είναι μικρό σε μέγεθος7.

Αντίστοιχο Διάταγμα αποτελεί και το βραζιλιά-
νικο Διάταγμα του 1950, με το οποίο η Βραζιλία 
διεκδικούσε υφαλοκρηπίδα ηπειρωτικής και νη-
σιωτικής περιοχής. Επίσης, με τη Διακήρυξη του 
Σαντιάγο (1952) η Χιλή, το Περού, το Εκουαδόρ 
και η Κόστα Ρίκα, διεκδικούσαν μια ζώνη 200 ν.μ., 
που εκτεινόταν από τις αντίστοιχες ηπειρωτικές 
ακτές, αλλά και προς όλες τις κατευθύνσεις, από 
τα νησιά ή τις ομάδες νησιών. Τις Λατινοαμερικα-
νικές διεκδικήσεις ακολούθησε και η Μεγάλη Βρε-
τανία, η οποία με το Διάταγμα “Order- in- Council” 
(1950/2100), διεκδίκησε ηπειρωτική υφαλοκρηπί-
δα γύρω από τα νησιά Φώκλαντς / Μαλδίβες.

Εκτός από τα μονομερή διατάγματα και δια-
κηρύξεις, υπήρχαν και παραχωρήσεις, για εκμε-
τάλλευση πετρελαίου που αναφέρονταν σε νησιά. 

7  Βλ. Σταυρινό Μ. Χρ., Το πρόβλημα της υφαλοκρηπίδας του Αιγαί-
ου, Αθήνα, Αντ. Ν. Σάκκουλας, (1986), σελ. 116-117.

Συγκεκριμένα, η συμφωνία Σαουδικής Αραβίας και 
πετρελαϊκής εταιρίας ARAMCO στις 10 Οκτωβρίου 
1948, κάνει λόγο για παραχωρήσεις περιοχών και 
ορισμένων νησιών εκτός από το βυθό των ηπει-
ρωτικών ακτών8. 

Κατά τη διάρκεια της Πρώτης Συνδιάσκεψης, 
όπου κατέληξε στη Σύμβαση της Γενεύης για την 
Υφαλοκρηπίδα (1958), τα κράτη συμφωνούσαν 
περί της νησιωτικής υφαλοκρηπίδας. Η αναφο-
ρά όμως σε νησιά γινόταν μόνο στα ερμηνευτικά 
σχόλια, που συνόδευαν το προσχέδιο άρθρων της 
Επιτροπής Διεθνούς Δικαίου του ΟΗΕ. Τα κράτη 
όμως θεωρούσαν ότι έπρεπε να γίνει αναφορά 
στον κανόνα περί υφαλοκρηπίδας των νησιών, 
όπου τελικά συμπεριλήφθηκε στο τελικό άρθρο 1 
παρ. 2 της Σύμβασης για την Υφαλοκρηπίδα του 
19589. Συγκεκριμένα, το άρθρο αυτό αναγνωρίζει 
το δικαίωμα των νησιών σε υφαλοκρηπίδα, κα-
θώς ορίζει ότι η υφαλοκρηπίδα είναι ο βυθός και 
το υπέδαφος των υποθαλάσσιων περιοχών που 
γειτνιάζουν με τις νησιωτικές ακτές10. 

Μετά τη Σύμβαση του 1958, πολλές χώρες άρ-
χισαν να διεκδικούν δικαιώματα υφαλοκρηπίδας 
και για τα νησιά τους. Συγκεκριμένα, η Συμφωνία 
μεταξύ Ινδονησίας και Μαλαισίας για την οριο-
θέτηση της ηπειρωτικής υφαλοκρηπίδας (1969), 
όπου λαμβάνεται υπόψη η υφαλοκρηπίδα των 
ινδονησιακών νησιών Anambas και Bunguran, η 
Συμφωνία μεταξύ Σαουδικής Αραβίας και Μπαχρέ-
ιν, για την οριοθέτηση της ηπειρωτικής υφαλοκρη-
πίδας (1958), η οποία αναγνωρίζει πλήρη δικαιώ-
ματα σε νησιά, η Συμφωνία μεταξύ Ιαπωνίας και 
Κορέας, για την οριοθέτηση της ηπειρωτικής υφα-
λοκρηπίδας (1974), η οποία λαμβάνει υπόψη της 
το ιαπωνικό νησί Tsushima, το οποίο βρίσκεται στα 
Στενά της Κορέας και η Συμφωνία μεταξύ Ινδίας 
και νησιών Maldives (1976), για την οριοθέτηση 
των θαλασσίων ορίων, η οποία αναγνωρίζει όλα 
τα νησιά της περιοχής, ινδικά και νησιά Maldives, 
καθώς και πλήρη δικαιώματα υφαλοκρηπίδας και 
αποκλειστικής οικονομικής ζώνης σε όλα τα νησιά, 
νησίδες και βράχους και των δυο μερών11.

8  Βλ. Σταυρινό Μ. Χρ., ό.π. σημ. 8, σελ. 117-118.
9  Βλ. Σταυρινό Μ. Χρ., ό.π. σημ. 8, σελ. 118-119.
10  Βλ. Convention on the Continental Shelf, Done at Geneva on 

29 April 1958, Article 1, “(b) to the seabed and subsoil of 
similar submarine areas adjacent to the coasts of islands”.

11  Βλ. Σταυρινό Μ. Χρ., ό.π. σημ. 8, σελ. 122-126.
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1.1.3.  Προπαρασκευαστικές εργασίες  
της Σύμβασης για το Δίκαιο  
της Θάλασσας (1982)

Κατά τις προπαρασκευαστικές εργασίες της Σύμβα-
σης για το Δίκαιο της Θάλασσας, παρατηρήθηκε από 
ορισμένες ομάδες κρατών υποβίβαση της θέσης 
των νησιών και προσπάθεια μείωσης των ήδη κα-
τοχυρωμένων δικαιωμάτων τους, στηριζόμενες σε 
διάφορους παράγοντες, όπως η γεωγραφική τους 
θέση, είτε η αδυναμία συντήρησης ανθρώπινης ζω-
ής, είτε η μικρή τους έκταση, είτε η μη δυνατότητα 
διατήρησης οικονομικών δραστηριοτήτων12.

Ορισμένα κράτη υποστήριζαν ότι θα έπρεπε 
να γίνει διάκριση ανάμεσα σε νησιά, νησίδες και 
βράχους. Συγκεκριμένα, στη δεύτερη Συνεδρίαση 
που έγινε στο Καράκας από τις 20 έως στις 29 Αυ-
γούστου 1974, κατατέθηκε πρόταση με τη μορφή 
σχεδίων άρθρων από την Αλγερία και 13 άλλα 
κράτη, με θέμα το καθεστώς των νησιών, όπου 
γινόταν διάκριση ανάμεσα σε νησιά και των μι-
κρότερων των νησιών εκτάσεις, δηλαδή νησίδες, 
βράχοι και ξέρες (ύφαλοι). Σύμφωνα με το άρθρο 
1 παρ. 1 των σχεδίων άρθρων, νησί είναι μια τε-
ράστια φυσικά σχηματισμένη περιοχή ξηράς που 
περιβάλλεται από νερό, η οποία βρίσκεται επάνω 
από το νερό στο πιο ψηλό σημείο της πλημμυρίδας 
(high tide), νησίδα είναι ένας μικρότερος τέτοιος 
σχηματισμός (παρ. 2) ενώ βράχος είναι βραχώ-
δης ανύψωση του εδάφους που περιβάλλεται 
από νερό και βρίσκεται πάνω από το νερό στο πιο 
ψηλό σημείο της πλημμυρίδας (παρ.3)13. Επίσης, 
τέθηκαν και άλλα χαρακτηριστικά γεωγραφικής, 
γεωλογικής και γεωμορφολογικής φύσεως που 
έπρεπε να ληφθούν υπόψη14.

12  Βλ. Τσάλτας Γρ., Κλάδη-Ευσταθοπούλου Μ., ό.π. σημ. 1, σελ. 
310.

13  Βλ. extract from the Official Records of the Third United Na-
tions Conference on the Law of the Sea, Volume III (Documents 
of the Conference, First and Second Sessions), Document A/
CONF.62/C.2/L.62/Rev. 1, Algeria, Dahomey, Guinea, Ivory 
Coast, Liberia, Madagascar, Mali, Mauritania, Morocco, Sierra 
Leone, Sudan, Tunisia, Upper Volta and Zambia: draft articles 
on the regime of islands, Article I, 1. An island is a vast natu-
rally formed area of land, surrounded by water, which is above 
water at high tide. 2. An islet is a smaller naturally formed area 
of land, surrounded by water, which is above water at high tide. 
3. A rock is a naturally formed rocky elevation of ground, sur-
rounded by water, which is above water at high tide.

14  Βλ. ό.π. σημ. 11, Article 2 par. 3 b, “Their geographical configu-
ration and their geological and geomorphological structure”. 

Στο ίδιο πλαίσιο κινήθηκε και η Ρουμανία, η 
οποία πρόβαλε το κριτήριο συγκεκριμένης έκτα-
σης για τη διάκριση ανάμεσα σε νησιά και νησίδες. 
Συγκεκριμένα, στα σχέδια άρθρων σχετικά με τον 
ορισμό και το καθεστώς που ισχύει για νησίδες 
και νησιά δήλωσε ότι μια νησίδα είναι μια φυσική 
ανύψωση της ξηράς, λιγότερο από ένα τετραγω-
νικό χιλιόμετρο, που περιβάλλεται από νερό και 
βρίσκεται πάνω από την επιφάνεια του νερού κατά 
την παλίρροια, ενώ ένα νησί είναι μεγαλύτερο από 
ένα τετραγωνικό χιλιόμετρο15. Άρα μια νησίδα εί-
ναι μικρότερη από ένα νησί. 

Η Τουρκία από την πλευρά της στα σχετικά 

15  Βλ. ό.π. σημ. 11, Document A/CONF.62/C.2/L.53, Romania: 
draft articles on definition of and regime applicable to islets 
and islands similar to islets, “Article I, 1. An islet is a naturally 
formed elevation of land (or simply an eminence of the sea-
bed) less than one square kilometer in area, surrounded by 
water, which is above water at high tide. 2. An island similar 
to an islet is a naturally formed elevation of land (or simply 
an eminence of the sea-bed) surrounded by water, which 
is above water at high tide, which is more than one square 
kilometre but less than... square kilometres in area, which is 
not or cannot be inhabited (permanently) or which does not 
or cannot have its own economic life.

Υπόθεση Θαλάσσιας Οριοθέτησης μεταξύ 
Ρουμανίας και Ουκρανίας (2009)

Πηγή: Maritime Delimitation in the Black Sea, (Romania 
v. Ukraine), (2009).
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σχέδια άρθρων, εισάγει και το κριτήριο του πληθυ-
σμού. Συγκεκριμένα δήλωσε ότι ένα νησί το οποίο 
βρίσκεται στην οικονομική ζώνη ή στην υφαλο-
κρηπίδα ενός άλλου κράτους, δεν θα έχει δική του 
οικονομική ζώνη ή υφαλοκρηπίδα, εάν η έκτασή 
του και ο πληθυσμός του δεν είναι τουλάχιστον το 
ένα δέκατο της συνολικής έκτασης και πληθυσμού 
του κράτους στο οποίο ανήκει16.

Τελικά όμως η Σύμβαση για το Δίκαιο της Θά-
λασσας υιοθέτησε ένα ενιαίο ορισμό για τα νησιά, 
χωρίς να γίνεται διαβάθμιση σε νησίδες. Εξαίρεση 
αποτελεί η αναφορά του βράχου. 

1.1.4.  Σύμβαση για το Δίκαιο της Θάλασσας 
(1982)

Το άρθρο 121 παρ. 2 της Σύμβασης για το Δίκαιο 
της Θάλασσας (1982), αναφέρει ότι όλα τα νησιά, 
με την επιφύλαξη της παραγράφου 3 του ίδιο άρ-
θρου, δικαιούνται αιγιαλίτιδα ζώνη, συνορεύουσα 
ζώνη, αποκλειστική οικονομική ζώνη και υφαλο-
κρηπίδα σύμφωνα με τις διατάξεις της Σύμβασης, 
οι οποίες εφαρμόζονται στις ηπειρωτικές περιο-
χές17, δηλαδή σύμφωνα με το άρθρο 76, χωρίς 
καμία διάκριση. Όλα τα νησιά μπορούν να χρη-
σιμοποιηθούν ως σημεία για τη χάραξη ευθειών 
γραμμών βάσης.

1.1.4.1.  Εξαίρεση άρθρο 121 παρ. 3  
της Σύμβασης για το Δίκαιο  
της Θάλασσας (1982)

Το άρθρο 121 παρ. 3 εισάγει μια εξαίρεση προς τις 
θαλάσσιες ζώνες, η οποία δεν υπήρχε στη διεθνή 
πρακτική. Συγκεκριμένα, αναφέρει ότι οι βράχοι οι 
οποίοι δεν μπορούν να συντηρήσουν ανθρώπινη 
διαβίωση ή δική τους οικονομική ζωή, δεν θα έχουν 

16  Βλ. ό.π. σημ. 11, Document A/CONF.62/C.2/L.55 Turkey: draft 
articles on the regime of islands, “Article 3, 2. An island situ-
ated in the economic zone or on the continental shelf of other 
States shall have no economic zone or continental shelf of its 
own if it does not contain at least one tenth of the land area 
and population of the State to which it belongs”.

17  Βλ. United Nations Convention on the Law of the Sea, (UNC-
LOS), Montego Bay, 1982, Part VIII, Regime of Islands, Article 
121, Regime of islands, “2. Except as provided for in para-
graph 3, the territorial sea, the contiguous zone, the exclusive 
economic zone and the continental shelf of an island are 
determined in accordance with the provisions of this Conven-
tion applicable to other land territory”.

αποκλειστική οικονομική ζώνη ή υφαλοκρηπίδα18. 
Όμως δεν υπάρχει πουθενά στη Σύμβαση ο ορι-
σμός του βράχου ή γενικότερα οποιαδήποτε υποδι-
αίρεση των νησιών, για παράδειγμα σε νησίδες, με 
αποτέλεσμα να δημιουργείται σύγχυση ως προς την 
εφαρμογή της συγκεκριμένης παραγράφου.

1.2. Φυσικά νησιά
1.2.1.  Ορισμός του νησιού σύμφωνα  

με το άρθρο 121 παρ.1 της Σύμβασης 
για το Δίκαιο της Θάλασσας (1982)

Ενώ στη Σύμβαση για την Αιγιαλίτιδα και τη Συνο-
ρεύουσα Ζώνη (1958) το άρθρο το οποίο αναφέ-
ρεται στα νησιά βρίσκεται στο μέρος που ασχολεί-
ται με τα όρια της αιγιαλίτιδας ζώνης, στη Σύμβαση 
για το Δίκαιο της Θάλασσας (1982) υπάρχει ειδικό 
μέρος, το μέρος VIII, το οποίο αναφέρεται μόνο 
στο καθεστώς των νησιών. 

Ο ορισμός του νησιού δίδεται στο άρθρο 121 
παράγραφος 1 της Σύμβασης για το Δίκαιο της Θά-
λασσας του 1982. Σύμφωνα με αυτό, νησί είναι 
μια φυσικά σχηματισμένη περιοχή ξηράς, που πε-
ριβρέχεται από νερό και βρίσκεται πάνω από την 
επιφάνεια του νερού κατά την μέγιστη πλήμμη19. 

 Με αυτό τον νομικό ορισμό εξαιρούνται από 
την έννοια του νησιού πρώτον, οποιοιδήποτε σχη-
ματισμοί ακόμα και φυσικοί που υπερκαλύπτονται 
από το χειμερινό κύμα, όπως για παράδειγμα οι 
σκόπελοι20, δεύτερον τα τεχνητά νησιά, τα οποία 
δεν αποτελούν φυσικούς σχηματισμούς, τρίτον λό-
γω του γεγονότος ότι η Σύμβαση για το Δίκαιο της 
Θάλασσας εφαρμόζεται σε θαλάσσιες περιοχές, 
εξαιρούνται τα νησιά που βρίσκονται σε λίμνες, για 
παράδειγμα το νησάκι της λίμνης των Ιωαννίνων 
και ποταμούς, καθώς τα νησιά αυτά υπάγονται στο 
καθεστώς του χερσαίου εδάφους. Ειδικά για τα 

18  Βλ. ό.π. σημ. 18, Article 121, Regime of islands, “3. Rocks 
which cannot sustain human habitation or economic life of 
their own shall have no exclusive economic zone or conti-
nental shelf”.

19  Βλ. ό.π. σημ. 18, Article 121, Regime of islands, “1. An island 
is a naturally formed area of land, surrounded by water, 
which is above water at high tide”.

20  Βλ. United Nations Convention on the Law of the Sea, 
(UNCLOS), (Montego Bay, 10 December 1982), Part II, 
territorial sea and contiguous zone, Section 2. Limits of the 
Territorial Sea, Article 13, Low-tide elevations, “1. A low-
tide elevation is a naturally formed area of land which is 
surrounded by and above water at low tide but submerged 
at high tide”.
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νησιά που βρίσκονται σε διεθνείς ποταμούς ισχύ-
ουν ειδικοί κανόνες21. 

1.3. Τεχνητά νησιά 
Πριν από την υιοθέτηση της Σύμβασης για το Δί-
καιο της Θάλασσας (1982) η μόνη αναφορά σε 
τεχνητά νησιά γινόταν στη Σύμβαση της Γενεύης, 
για την Υφαλοκρηπίδα του 1958 και συγκεκριμέ-
να στο άρθρο 5 παρ. 2 όπου τα κράτη έχουν το 

21  Βλ. Ιωάννου Κ., Στρατή Α., Δίκαιο της θάλασσας, Αθήνα-Κομο-
τηνή, Αντ. Ν. Σάκκουλας, (2000), σελ. 215.

δικαίωμα να κατασκευάσουν και να διατηρήσουν 
στην υφαλοκρηπίδα εγκαταστάσεις, για εξερεύνη-
ση και εκμετάλλευση των φυσικών πόρων22. Στη 
Σύμβαση για το Δίκαιο της Θάλασσας (1982) δεν 

22  Βλ. Convention on the Continental Shelf, Geneva, 29 April 
1958, Article 5, “2 Subject to the provisions of paragraphs 1 
and 6 of this article, the coastal State is entitled to construct 
and maintain or operate on the continental shelf installa-
tions and other devices necessary for its exploration and the 
exploitation of its natural resources, and to establish safety 
zones around such installations and devices and to take in 
those zones measures necessary for their protection”.

Υπόθεση Υφαλοκρηπίδας Τυνησίας και Λιβυκής Αραβικής Τζαμαχιρίας (1982)

Πηγή: Τζήμητρας Χάρης Γ., Η υφαλοκρηπίδα των νησιών στη διεθνή νομολογία, εκδ. Αντ. Ν.Σάκκουλα, Αθήνα-Κομοτηνή 
1997.
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υπάρχει ορισμός των τεχνητών νησιών. Άλλωστε, 
όπως αναφέρει και ο Καθηγητής Εμ. Ρούκουνας, 
ο όρος «τεχνητά νησιά» είναι αδόκιμος, καθώς 
δεν υπάγονται στο καθεστώς των νησιών. Θα 
μπορούσε τότε το κάθε κράτος να κατασκευάζει 

τεχνητά νησιά, για να διευρύνει την αιγιαλίτιδα 
ζώνη και την υφαλοκρηπίδα του. Ένας ορισμός 
που θα μπορούσε να δοθεί είναι μόνιμες εγκατα-
στάσεις από μέταλλο, ξύλο ή τσιμέντο που έχουν 
τη βάση τους στο βυθό και δημιουργούνται από 

Υπόθεση της Οριοθέτησης του Θαλάσσιου Συνόρου στην Περιοχή του Κόλπου του Maine (1984)

Πηγή: Τζήμητρας Χάρης Γ., Η υφαλοκρηπίδα των νησιών στη διεθνή νομολογία, εκδ. Αντ. Ν.Σάκκουλα, Αθήνα-Κομοτηνή 
1997.
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τον άνθρωπο, είτε για λόγους επιστημονικούς, 
είτε για την έρευνα και την εκμετάλλευση της 
υφαλοκρηπίδας23. 

Με την υιοθέτηση της Σύμβασης για το Δίκαιο 
της Θάλασσας (1982) αναδύεται το δικαίωμα 
τοποθέτησης τεχνητών νησιών, εγκαταστάσεων 
και κατασκευών, συμφυές προς το δικαίωμα των 
γεωτρήσεων, για την εκμετάλλευση των φυσι-
κών πόρων της υφαλοκρηπίδας ή για την εξυ-
πηρέτηση λειτουργικών και οικονομικών λόγων 
για τους οποίους έχει θεσπιστεί η ΑΟΖ. Συγκε-
κριμένα, το άρθρο 60 παρ. 1 και 2 της Σύμβασης 
για το Δίκαιο της Θάλασσας (1982), το οποίο 
αφορά την ΑΟΖ, δηλώνει ότι το κράτος έχει το 
αποκλειστικό δικαίωμα να κατασκευάζει, να επι-
τρέπει και να ρυθμίζει την κατασκευή, την εκμε-
τάλλευση και τη χρήση: τεχνητών νησιών, εγκα-
ταστάσεων και κατασκευών, επί των οποίων έχει 
αποκλειστική δικαιοδοσία, καθώς επίσης και για 
το καθορισμό των τελωνειακών, φορολογικών, 
υγειονομικών, ασφαλιστικών και μεταναστευτι-
κών νόμων και κανονισμών. Το κράτος οφείλει 
να γνωστοποιεί τη δημιουργία των παραπάνω 
εγκαταστάσεων και να εξασφαλίζει τη συντήρη-
ση μόνιμων μέσων για τη σηματοδότησή τους 
(άρθρο 60 παρ. 3). Επίσης, το κράτος δικαιούται 
να εγκαταστήσει ζώνες ασφαλείας γύρω από 
τις εγκαταστάσεις αυτές, ώστε να λαμβάνει τα 
κατάλληλα μέτρα για την ασφαλή ναυσιπλοΐα, 
καθώς και για την ασφάλεια των τεχνητών νη-
σιών, εγκαταστάσεων και κατασκευών (άρθρο 
60 παρ. 4). Το πλάτος των ζωνών ασφαλείας 
καθορίζεται από το κράτος, αλλά δεν πρέπει να 
υπερβαίνει τα 500 μέτρα, γύρω από τις εγκα-
ταστάσεις, μετρούμενο από κάθε σημείο των 
εξωτερικών τους άκρων και πρέπει να γνωστο-
ποιείται δεόντως (άρθρο 60 παρ. 5). Οι ζώνες 
αυτές δεν πρέπει να παρεμποδίζουν τη χρήση 
θαλασσίων οδών, που θεωρούνται ζωτικές για 
τη διεθνή ναυσιπλοΐα (άρθρο 60 παρ. 7). Τέλος, 
η πιο σημαντική διάταξη είναι η παράγραφος 8 
του άρθρου 60, όπου αναφέρει ότι τα τεχνητά 
νησιά, εγκαταστάσεις και κατασκευές δεν διέ-
πονται από το καθεστώς των νησιών, δεν έχουν 

23  Βλ. Ρούκουνας Ε., Διεθνές Δίκαιο ΙΙ, Το κράτος και το έδαφος 
-Το δίκαιο της θάλασσας, Αθήνα, Αντ. Ν. Σάκκουλας, (2006), 
σελ. 124.

δική τους αιγιαλίτιδα ζώνη και η παρουσία τους 
δεν επιδρά στην οριοθέτηση της αιγιαλίτιδας 
ζώνης, της ΑΟΖ ή της υφαλοκρηπίδας24.

Σύμφωνα με το άρθρο 80 της Σύμβασης για 
το Δίκαιο της Θάλασσας (1982), το άρθρο 60 
εφαρμόζεται mutatis mutandis σε τεχνητά νησιά, 
εγκαταστάσεις και κατασκευές που βρίσκονται 
στην υφαλοκρηπίδα25.

Τα παραπάνω ισχύουν στην περίπτωση που οι 
εγκαταστάσεις αυτές βρίσκονται στην ανοικτή θά-
λασσα. Εάν βρίσκονται όμως μέσα στην αιγιαλίτιδα 
ζώνη του παράκτιου κράτους, τότε υπάγονται στο 
εσωτερικό του δίκαιο26. 

24  Βλ. ό.π. σημ. 23, Article 60, Artificial islands, installations 
and structures in the exclusive economic zone, “1. In the 
exclusive economic zone, the coastal State shall have the 
exclusive right to construct and to authorize and regulate 
the construction, operation and use of: (a) artificial islands; 
(b) installations and structures for the purposes provided 
for in article 56 and other economic purposes; (c) installa-
tions and structures which may interfere with the exercise 
of the rights of the coastal State in the zone. 2. The coastal 
State shall have exclusive jurisdiction over such artificial 
islands, installations and structures, including jurisdiction 
with regard to customs, fiscal, health, safety and immigra-
tion laws and regulations. 3. Due notice must be given of 
the construction of such artificial islands, installations or 
structures, and permanent means for giving warning of their 
presence must be maintained. 4. The coastal State may, 
where necessary, establish reasonable safety zones around 
such artificial islands, installations and structures in which 
it may take appropriate measures to ensure the safety both 
of navigation and of the artificial islands, installations and 
structures. 5. The breadth of the safety zones shall be de-
termined by the coastal State, taking into account applicable 
international standards. Such zones shall be designed to 
ensure that they are reasonably related to the nature and 
function of the artificial islands, installations or structures, 
and shall not exceed a distance of 500 metres around them, 
measured from each point of their outer edge, except as au-
thorized by generally accepted international standards or as 
recommended by the competent international organization. 
Due notice shall be given of the extent of safety zones. 7. 
Artificial islands, installations and structures and the safety 
zones around them may not be established where interfer-
ence may be caused to the use of recognized sea lanes 
essential to international navigation. 8. Artificial islands, 
installations and structures do not possess the status of 
islands. They have no territorial sea of their own, and their 
presence does not affect the delimitation of the territorial 
sea, the exclusive economic zone or the continental shelf”.

25  Βλ. ό.π. σημ. 23, Part VI, Continental Shelf, Article 80, Artificial 
islands, installations and structures on the continental shelf, 
“Article 60 applies mutatis mutandis to artificial islands, in-
stallations and structures on the continental shelf.”

26  Βλ. Ρούκουνας Ε., ό.π. σημ. 24, σελ. 125.
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1.4. Εθιμικό δίκαιο
Το άρθρο 38 παράγραφος 1 του Καταστατικού του 
ΔΔΧ ορίζει το διεθνές έθιμο ως τη γενική πρακτι-
κή που γίνεται δεκτή ως κανόνας δικαίου27. Σύμ-
φωνα με τη νομολογία του ΔΔΧ, οι διατάξεις που 
αναγνωρίζουν θαλάσσιες ζώνες σε νησιά έχουν 
αναγνωριστεί ως κανόνες δικαίου. 

Αρχίζοντας από τις Συμβάσεις της Γενεύης, 
όσον αφορά την αιγιαλίτιδα ζώνη, ο κανόνας όπου 
το κάθε νησί διαθέτει δική του αιγιαλίτιδα ζώνη, 
ενσωματώθηκε στο άρθρο 10 παρ. 2 της Σύμβασης 
της Γενεύης για την Αιγιαλίτιδα Ζώνη και καθιερώ-
θηκε έτσι στο Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας28.

Όσον αφορά την υφαλοκρηπίδα, τα άρθρα 
1-3 της Σύμβασης της Γενεύης για την Υφαλο-
κρηπίδα, που την ρυθμίζουν, έχουν αναγνωριστεί 
ως κανόνες εθιμικού δικαίου, από το ΔΔΧ, στην 
Απόφαση Υφαλοκρηπίδας Βόρειας Θάλασσας 
(1969). Συγκεκριμένα, στην παράγραφο 63 δή-
λωσε ότι τα παραπάνω άρθρα 1-3 αντανακλούν ή 
αποκρυσταλλώνουν παραδεκτούς ή τουλάχιστον 
υπό διαμόρφωση κανόνες του εθιμικού διεθνούς 
δικαίου29. Δηλαδή, το δικαίωμα των νησιών σε 
υφαλοκρηπίδα, αποτελεί εθιμικό δίκαιο. Επίσης το 
Δικαστήριο υπογράμμισε ότι η υφαλοκρηπίδα ανή-
κει ipso facto και ab initio στο παράκτιο κράτος, 
ανεξάρτητα από οποιαδήποτε ενέργεια για έρευνα 
και εκμετάλλευση του φυσικού του πλούτου30. 

Τέλος, το ΔΔΧ στην Απόφαση οριοθέτηση θα-
λασσίων ζωνών και εδαφικά ζητήματα μεταξύ Κα-
τάρ και Μπαχρέιν (2001), παράγραφο 185, ανα-

27  Βλ. Statute of the International Court of Justice, Article 38, 
“(b) international custom, as evidence of a general practice 
accepted as law”.

28  Βλ. Ιωάννου Κ., Στρατή Α., ό.π. σημ. 22, σελ.216, παρ. 531.
29  Βλ. North Sea Continental Shelf Case (The Netherlands/Den-

mark-FR Germany) (1969) , ICJ Rep. 1969, παρ.63, “This ex-
pectation is, in principle, fulfilled by Article 12 of the Geneva 
Continental Shelf Convention, which permits reservations to 
be made to al1 the articles of the Convention “other than to 
Articles 1 to 3 inclusive”-these three Articles being the ones 
which, it is clear, were then regarded as reflecting, or as crys-
tallizing, received or at least emergent rules of customary 
international law relative to the continental shelf, amongst 
them the question of the seaward extent of the shelf”.

30  Βλ. ό.π. σημ. 30, παρ. 19, “…namely that the rights of the 
coastal State in respect of the area of continental shelf that 
constitutes a natural prolongation of its land territory into 
and under the sea exist ipso facto and ab initio, by virtue of 
its sovereignty over the land, and as an extension of it in an 
exercise of sovereign rights for the purpose of exploring the 
seabed and exploiting its natural resources”.

γνώρισε ως εθιμικό κανόνα το άρθρο 121 παρ. 2 
της Σύμβασης του 1982, κατά το οποίο τα νησιά 
ανεξάρτητα από το μέγεθός τους, απολαμβάνουν το 
ίδιο καθεστώς και ως εκ τούτου, έχουν τα ίδια δικαι-
ώματα σε θαλάσσιες ζώνες, όπως και τα ηπειρωτι-
κά εδάφη31. Οπότε, το παραπάνω άρθρο αποτελεί 
κανόνα εθιμικού δικαίου, δηλαδή δεσμεύει όλα τα 
κράτη ακόμα και αυτά που δεν είναι συμβαλλόμε-
να μέρη, στη Σύμβαση για το Δίκαιο της Θάλασσας 
(1982). Σύμφωνα με αυτό, αναιρούνται τα επιχει-
ρήματα της Τουρκίας, περί μη αναγνώρισης υφαλο-
κρηπίδας στα νησιά του Αιγαίου, εφόσον αποτελεί 
εθιμικό κανόνα και άρα δεσμεύει και την ίδια. 

ΜΕΡΟΣ Β΄

Οριοθέτηση θαλασσίων ζωνών  
μεταξύ κρατών - διεθνής πρακτική  
και νομολογία
Από τη μελέτη της διεθνούς νομολογίας προκύ-
πτουν δυο ζητήματα. Πρώτον, είναι η μέθοδος που 
ακολουθούν τα δικαστήρια κατά την οριοθέτηση 
των θαλασσίων περιοχών και δεύτερον, η αντι-
μετώπιση των νησιών σε σχέση με την απόστασή 
τους από την ακτή.

1. Μέθοδος οριοθέτησης
Η οριοθέτηση της αιγιαλίτιδας ζώνης γίνεται μο-
νομερώς από το παράκτιο κράτος, με εσωτερικό 
νόμο, αποτύπωσή της στο χάρτη και κοινοποίηση 
του χάρτη32. Ως προς την οριοθέτηση αιγιαλίτιδας 

31  Βλ. Maritime Delimitation and Territorial Questions between 
Qatar and Bahrain (Qatar v. Bahrain) (2001), Merits, Judg-
ment, “The Court, composed as above, after deliberation, 
delivers the following Judgment, παρ. 185, “In accordance 
with Article 121, paragraph 2, of the 1982 Convention on 
the Law of the Sea, which reflects customary international 
law, islands, regardless of their size, in this respect enjoy 
the same status, and therefore generate the same maritime 
rights, as other land territory”.

32  Βλ. ό.π. σημ. 43, Article 16, Charts and lists of geographical 
coordinates, 1. The baselines for measuring the breadth of 
the territorial sea determined in accordance with articles 7, 
9 and 10, or the limits derived there from, and the lines of 
delimitation drawn in accordance with articles 12 and 15 
shall be shown on charts of a scale or scales adequate for 
ascertaining their position. Alternatively, a list of geographi-
cal coordinates of points, specifying the geodetic datum, may 
be substituted. 2. The coastal State shall give due publicity 
to such charts or lists of geographical coordinates and shall 
deposit a copy of each such chart or list with the Secretary-
General of the United Nations.
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ζώνης μεταξύ γειτονικών κρατών, η Σύμβαση της 
Γενεύης για την Αιγιαλίτιδα Ζώνη και τη Συνορεύ-
ουσα (1958), όριζε στο άρθρο 12, τον κανόνα 
οριοθέτησής της. Ο κανόνας αυτός συμπεριλή-
φθηκε χωρίς τροποποίηση από την Τρίτη Συνδιά-
σκεψη, ως άρθρο 15 στη Σύμβαση για το Δίκαιο 
της Θάλασσας (1982). Το άρθρο 15 προβλέπει 
ότι όταν οι ακτές δυο κρατών είναι παρακείμενες 
ή βρίσκονται η μια απέναντι στην άλλη, κανένα 
από τα δυο κράτη δεν δικαιούται, εκτός αν υπάρ-
χει συμφωνία περί του αντιθέτου μεταξύ τους, να 
εκτείνει την αιγιαλίτιδα ζώνη του, πέρα της μέσης 
γραμμής, της οποίας κάθε σημείο ισαπέχει από τα 
πλησιέστερα σημεία των γραμμών βάσης, από τα 
οποία μετρείται το πλάτος της αιγιαλίτιδας ζώνης, 
καθενός από τα δυο κράτη. Η διάταξη αυτή, δεν 
εφαρμόζεται ωστόσο στις περιπτώσεις ύπαρξης 
ιστορικών τίτλων ή άλλων ειδικών περιστάσεων, 

που καθιστά αναγκαία την οριοθέτηση της αιγια-
λίτιδας ζώνης των δυο κρατών, με διαφορετικό 
τρόπο33. Δηλαδή, κατά την οριοθέτηση ισχύει ο 
κανόνας της μέσης γραμμής, εκτός αν υπάρχουν 
ιστορικοί τίτλοι ή άλλες ειδικές περιπτώσεις.

Ως προς την οριοθέτηση της υφαλοκρηπίδας, 
το άρθρο 6 της Σύμβασης για την Υφαλοκρηπίδα 

33  Βλ. ό.π. σημ. 12, Article 15, Delimitation of the territorial sea 
between States with opposite or adjacent coasts, “Where 
the coasts of two States are opposite or adjacent to each 
other, neither of the two States is entitled, failing agreement 
between them to the contrary, to extend its territorial sea be-
yond the median line every point of which is equidistant from 
the nearest points on the baselines from which the breadth 
of the territorial seas of each of the two States is meas-
ured. The above provision does not apply, however, where 
it is necessary by reason of historic title or other special 
circumstances to delimit the territorial seas of the two States 
in a way which is at variance therewith”.

Πηγή: Τζήμητρας Χάρης Γ., Η υφαλοκρηπίδα των νησιών στη διεθνή νομολογία, εκδ. Αντ. Ν.Σάκκουλα, Αθήνα-Κομοτηνή 
1997.

Υπόθεση για την Οριοθέτηση Ηπειρωτικής Υφαλοκρηπίδας μεταξύ Ηνωμένου Βασιλείου  
της Μεγάλης Βρετανίας και Βόρειας Ιρλανδίας και της Δημοκρατίας της Γαλλίας (1977)
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του 1958, προέβλεπε στην πρώτη παράγραφο 
ότι στην περίπτωση όπου οι ακτές δυο ή περισ-
σότερων κρατών βρίσκονται η μια απέναντι από 
την άλλη, η οριοθέτηση γίνεται με συμφωνία 
μεταξύ των μερών. Αν δεν υπάρχει συμφωνία 
και αν δεν δικαιολογείται ένεκα ειδικών περιστά-
σεων η χάραξη άλλης γραμμής, ως οριοθετική 
γραμμή θεωρείται η μέση γραμμή, κάθε σημείο 
της οποίας απέχει εξίσου από τα πλησιέστερα 
σημεία των γραμμών βάσεως, από τα οποία με-
τριέται το πλάτος της αιγιαλίτιδας ζώνης34. Στη 
Σύμβαση για το Δίκαιο της Θάλασσας (1982) υι-
οθετείται το άρθρο 83 παρ. 1 το οποίο διαφορο-

34  Βλ. ό.π. σημ. 23, Article 6, “1. Where the same continen-
tal shelf is adjacent to the territories of two or more States 
whose coasts are opposite each other, the boundary of the 
continental shelf appertaining to such States shall be de-
termined by agreement between them. In the absence of 
agreement, and unless another boundary line is justified by 
special circumstances, the boundary is the median line, every 
point of which is equidistant from the nearest points of the 
baselines from which the breadth of the territorial sea of 
each State is measured”.

ποιείται από το αντίστοιχο άρθρο 6 της Σύμβασης 
για την Υφαλοκρηπίδα του 1958. Ενώ το παλιό 
άρθρο αναφέρει ρητώς τη μέθοδο οριοθέτησης 
που πρέπει να ακολουθήσουν τα κράτη κατά την 
οριοθέτηση της υφαλοκρηπίδας τους (δηλαδή 
τη μέση γραμμή ή την αρχή της ίσης απόστα-
σης), το καινούργιο άρθρο δεν αναφέρει καμία 
συγκεκριμένη μέθοδο, αλλά ότι πρέπει να επιτευ-
χθεί μια δίκαιη λύση. Συγκεκριμένα, δηλώνει ότι 
στην περίπτωση όπου οι ακτές δυο κρατών είναι 
παρακείμενες, ή βρίσκονται η μια απέναντι στην 
άλλη, η οριοθέτηση της υφαλοκρηπίδας τους γί-
νεται με συμφωνία των κρατών που συνάπτεται 
με βάση το Διεθνές Δίκαιο, όπως αναφέρεται στο 
άρθρο 38 του Καταστατικού του ΔΔΧ, προς το 
σκοπό επίτευξης μιας δίκαιης λύσης. Το αποτέ-
λεσμα είναι, στην προσπάθεια να ικανοποιηθούν 
όλες οι αντίθετες απόψεις των κρατών σχετικά 
με την οριοθέτηση της υφαλοκρηπίδας, να δη-
μιουργείται ασάφεια και αβεβαιότητα, ως προς 
την ερμηνεία και εφαρμογή του συγκεκριμένου 
άρθρου. 

Αξίζει να αναφερθεί στο σημείο αυτό ότι το 
σχέδιο άρθρου το οποίο προηγήθηκε του τελικού 
άρθρου 83 παρ. 1, όριζε με σαφήνεια τις μεθό-
δους οριοθέτησης. Συγκεκριμένα προέβλεπε ότι 
η οριοθέτηση της ηπειρωτικής υφαλοκρηπίδας, 
μεταξύ χωρών με αντικείμενες ή παρακείμενες 
ακτές, θα γίνεται με συμφωνία που θα στηρί-
ζεται στο Διεθνές Δίκαιο. Μια τέτοια συμφωνία 
θα γίνεται σύμφωνα με τις αρχές επιείκειας, με 
την εφαρμογή της μέσης γραμμής ή της γραμ-
μής ίσης απόστασης, όπου χρειάζεται, και αφού 
ληφθούν υπόψη όλες οι περιστάσεις που επικρα-
τούν στη συγκεκριμένη περιοχή35. Ο Πρόεδρος 

35  Βλ. Third United Nations Conference on the Law of the Sea, 
1973-1982, Concluded at Montego Bay, Jamaica on 10 De-
cember 1982, Document: A/CONF.62/WP.10/Rev.2, Informal 
Composite Negotiating Text, revision 2, Extract from the 
Official Records of the Third United Nations Conference on 
the Law of the Sea, Volume VIII (Informal Composite Nego-
tiating Text, Sixth Session), Article 83, Delimitation of the 
continental shelf between States with opposite or adjacent 
coasts, “1. The delimitation of the continental shelf between 
States with opposite or adjacent coasts shall be effected 
by agreement in conformity with international law. Such an 
agreement shall be in accordance with equitable principles, 
employing the median or equidistance line, where appropri-
ate, and taking account of all circumstances prevailing in the 
area concerned”.

Διαιτησία για την οριοθέτηση του Θαλασσίου 
Ορίου μεταξύ Γουινέας και Γουινέας - 

Μπισσάου (1985)

Πηγή: Τζήμητρας Χάρης Γ., Η υφαλοκρηπίδα των νησιών 
στη διεθνή νομολογία, εκδ. Αντ. Ν.Σάκκουλα, Αθήνα-Κο-
μοτηνή 1997.
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της Διάσκεψης όμως, παρουσίασε μια άλλη πρό-
ταση προς αντικατάσταση του σχεδίου άρθρου, 
που τελικά υιοθετήθηκε από τη Διάσκεψη και 
αποτελεί σήμερα το άρθρο 83 παρ. 1 που ανα-
φέρθηκε παραπάνω. 

Την δεκαετία του ’60, το ΔΔΧ και τα διάφορα 
δικαιοδοτικά δικαστήρια, άρχισαν να υποβαθμί-
ζουν τη μέθοδο της μέσης γραμμής / γραμμή ίσης 
απόστασης, καθώς θεωρούσαν ότι το άρθρο 6 
της Σύμβασης της Γενεύης για την Υφαλοκρηπίδα 
(1958), δεν αποτελεί εθιμικό κανόνα. Έτσι άρχι-
σαν να κρίνουν βασισμένα σε κριτήρια όπως η 
«ευθυδικία» και οι «σχετικές περιστάσεις», όροι 
που δημιούργησε το Δικαστήριο και υιοθέτησε για 
πρώτη φορά στην Υπόθεση Υφαλοκρηπίδας της 
Βόρειας Θάλασσας (1969). Σύμφωνα με τη νέα 
αυτή μέθοδο, η κάθε περίπτωση θα πρέπει να 
εξετάζεται με βάση τα δικά της χαρακτηριστικά, 
λαμβάνοντας υπόψη όλες τις σχετικές περιστά-
σεις, ώστε να επιτευχθεί ένα δίκαιο αποτέλεσμα 
και για τα δυο μέρη της διαφοράς στα πλαίσια 

του διεθνούς δικαίου. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα 
να μην υπάρχουν συγκεκριμένοι κανόνες, που 
να μπορούν να εφαρμοστούν σε κάθε περίπτω-
ση και να θεωρείται από τα κράτη, ως σχετική 
περίσταση, κάθε διαφορετικός παράγοντας, που 
υπάρχει στην κάθε περίπτωση. Για παράδειγμα, 
στην Υπόθεση Υφαλοκρηπίδας Τυνησίας - Λιβύης 
(1982), τα νησιά θεωρήθηκαν ως σχετική περί-
σταση που έπρεπε να ληφθεί υπόψη36. Ενώ στην 
Υπόθεση Οριοθέτησης του Θαλάσσιου Συνόρου 
στην περιοχή του Κόλπο του Maine (1984), τα 
νησιά αντιμετωπίστηκαν ως γεωγραφικά χαρα-
κτηριστικά και όχι ως αυτούσιες οντότητες. Συ-
γκεκριμένα, το Δικαστήριο στην παράγραφο 196 
της Απόφασής του, αναφέρεται στα νησιά ως μια 
περίπτωση που δικαιολογεί παρέκκλιση από την 

36  Βλ. CIJ, Case concerning the continental shelf (Tunisia/Libyan 
Arab Jamahiriya), (1982), παρ. 79 “the presence of the island 
of Jerba and of the Kerkennah Islands and the surrounding 
low-tide elevations is a circumstance which clearly calls for 
consideration”.

Διαφορά Γαλλίας - Καναδά για τις θαλάσσιες ζώνες των νησιών Saint Pierre et Miquelon (1992)

Πηγή: Τζήμητρας Χάρης Γ., Η υφαλοκρηπίδα των νησιών στη διεθνή νομολογία, εκδ. Αντ. Ν.Σάκκουλα, Αθήνα-Κομοτηνή 
1997.
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ίση διαίρεση των περιοχών, κατά την οριοθέτηση 
και ανάλογα με τις γεωγραφικές συνθήκες της 
περιοχής που πρέπει να οριοθετηθεί, μπορεί ένα 
νησί ή μια ομάδα μικρών νησιών, να ληφθούν 
υπόψη πλήρως, περιορισμένα ή και καθόλου37.

Επίσης, στην Απόφαση της Υπόθεσης Υφα-
λοκρηπίδας Τυνησίας και Λιβύης (1982), το ΔΔΧ 
ανέφερε ότι ανάλογα με τα γεωγραφικά δεδο-
μένα της περιοχής, διαφέρει και η μέθοδος ορι-
οθέτησης. Επίσης, στην Απόφαση της διαφοράς 
Καναδά - Γαλλίας για τις θαλάσσιες ζώνες των 

37  Βλ. Case Concerning Delimitation of the Maritime Boundary 
in the Gulf of Maine Area (Canada/United States of America), 
ICJ, Rep. (1984), παρ. 196, “the criterion - it too being of an 
auxiliary nature - involving the necessity of granting some 
effect, however limited, to the presence of a geographical 
feature such as an island or group of small islands lying off 
a coast, when strict application of the basic criterion might 
entai1 giving them full effect or, alternatively, no effect”.

νησιών St. Pierre και Miquelon (1992) το δικα-
στήριο δήλωσε ότι τα γεωγραφικά χαρακτηρι-
στικά βρίσκονται στην καρδιά κάθε διαδικασίας 
οριοθέτησης38.

Στη συνέχεια, στην Απόφαση της Υπόθεσης 
της θαλάσσιας οριοθέτησης στην περιοχή μεταξύ 
Γροιλανδίας και Jan Mayen (Δανία - Νορβηγία, 
1993), το ΔΔΧ σύγκρινε τις «ειδικές περιστάσεις» 
του άρθρου 6 της Σύμβασης της Γενεύης, με τις 
«σχετικές περιστάσεις» και δήλωσε ότι παρ’ όλο 
που πρόκειται για κατηγορίες που διαφέρουν, 
προς την καταγωγή και την ονομασία και οι δυο 
σκοπεύουν στην επίτευξη μιας δίκαιης λύσης39.

Πολύ αργότερα, στην Απόφαση της Υπόθεσης 
θαλασσίων ζωνών και εδαφικά ζητήματα Κατάρ 
και Μπαχρέιν (2001), το ΔΔΧ επιβεβαίωσε ως 
προσωρινή λύση τη χρήση της γραμμής ίσης από-
στασης, δηλαδή η γραμμή ίσης απόστασης αποτε-
λεί την αρχική γραμμή, η οποία στη συνέχεια θα 
προσαρμοστεί ανάλογα με τις σχετικές περιστάσεις 
της περιοχής, που πρόκειται να οριοθετηθεί. Με 
αυτό τον τρόπο φαίνεται το Δικαστήριο να επιστρέ-
φει σταδιακά στη χρήση της γραμμής ίσης απόστα-
σης και να σταθεροποιείται ως προς τις τεχνικές 
που ακολουθεί.

2. Απόσταση των νησιών
Ως προς την αντιμετώπιση των νησιών, παρατη-
ρούμε ότι αποτελούν σημαντικά κριτήρια η θέση 
των νησιών σε σχέση με την ακτή και η σημασία 
τους. 

2.1. Νησιά κοντά στις ακτές
Το ΔΔΧ στις Αποφάσεις της Υπόθεσης Υφαλοκρη-
πίδας Τυνησίας και Λιβύης (1982) και της Υπόθε-
σης για το ηπειρωτικό και θαλάσσιο όριο μεταξύ 
Καμερούν και Νιγηρίας (2002), έχει παραδεχτεί 

38  Βλ. Affaire de la Délimitation des Espaces Maritimes entre le 
Canada et la République Française, décision du 10 juin 1992, 
παρ. 24, “Les caractéristiques géographiques sont au coeur 
du processus de délimitation”.

39  Βλ. Maritime Delimitation in the Area between Greenland 
and Jan Mayen (Denmark v. Norway), ICJ Rep. 1993, παρ.56, 
“Although it is a matter of categories which are different in 
origin and in name, there is inevitably a tendency towards 
assimilation between the special circumstances of Article 
6 of the 1958 Convention and the relevant circumstances 
under customary law, and this if only because they both are 
intended to enable the achievement of an equitable result”.

Υπόθεση της Θαλάσσιας Οριοθέτησης στην 
περιοχή μεταξύ Γροιλανδίας και Jan Mayen, 

μεταξύ Δανίας και Νορβηγίας (1993)

Πηγή: Τζήμητρας Χάρης Γ., Η υφαλοκρηπίδα των νησιών 
στη διεθνή νομολογία, εκδ. Αντ. Ν.Σάκκουλα, Αθήνα-Κο-
μοτηνή 1997.
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ότι πολλές φορές έχει δοθεί μισή επήρεια σε νησιά 
που βρίσκονται κοντά στις ακτές, όπως τα νησιά 
Kerkennah της Τυνησίας τα οποία βρίσκονται 11 
ν.μ. από την ακτή και η τυχόν αναγνώριση πλή-
ρους επήρειας θα απέδιδε υπερβολική σημασία 
στα νησιά αυτά, ή τα αγγλονορμανδικά νησιά, τα 
οποία καθώς βρίσκονται κοντά στη γαλλική ακτή, 
ένα πλήρες αποτέλεσμα θα δημιουργούσε δυσα-
νάλογα αποτελέσματα για τη Γαλλία. Μισή επή-
ρεια δόθηκε και στο καναδικό νησί Seal το οποίο 
βρίσκεται κοντά στις καναδικές ακτές (Απόφαση, 
Κόλπο Maine) καθώς σύμφωνα με το δικαστήριο 
διατάρασσε την ομαλότητα της ακτής40.

Ο όρος «επήρεια» αποδίδεται ως η επίδραση 
των νησιών στο συνυπολογισμό του μετώπου του 
παράκτιου κράτους, στο οποίο ανήκουν στην προς 
οριοθέτηση περιοχή. Ο χαρακτηρισμός «πλήρους» 
ή «μισής» επήρειας έχει να κάνει με το προσδιο-
ρισμό μιας κατάστασης ανάλογα με την μέθοδο 
οριοθέτησης41.

Σε άλλες περιπτώσεις νησιά αγνοήθηκαν, 
λόγω της κοντινής τους απόστασης με την ακτή, 
όπως η νήσος Djerba η οποία απείχε λιγότερο 
από 12 ν.μ. από την ακτή της Τυνησίας και το 
νησί Filfla, που αποτελεί τμήμα της διαμόρφωσης 
των ακτών της Μάλτας (Υπόθεση Υφαλοκρηπίδας 
Λιβύης-Μάλτας, 1985)42.

Από την άλλη πλευρά, η Απόφαση του Διαι-
τητικού Δικαστηρίου στην Υπόθεση Γουινέα και 
Γουινέα - Μπισσάου (1985), διαφοροποιείται από 
το ΔΔΧ, καθώς αναγνώρισε στα νησιά του αρχιπε-
λάγους Bijakos, τα οποία εκτείνονται έως και 37 
ν.μ. από την ακτή της Γουινέας - Μπισσάου, πλήρη 
επήρεια. 

Τέλος, το ΔΔΧ έχει δηλώσει ότι σε περίπτωση 
όπου μια αλυσίδα νησιών βρίσκεται σε λιγότερο 
από 24 ν.μ. μακριά από τις ακτές, μπορεί να δημι-

40  Βλ. ό.π. σημ. 36, παρ. 222, “The Chamber however consid-
ers that it would be excessive to treat the coastline of Nova 
Scotia as transferred south-westwards by the whole of the 
distance between Seal Island and that coast, and therefore 
thinks it appropriate to give the island half effect”.

41  Βλ. Ιωάννου Κ., Στρατή Α., ό.π. σημ. 22, σελ.358.
42  Βλ. Case Concerning the Continental Shelf Case (Libyan Arab 

Jamahiriya /Malta), ICJ Rep. (1985).

ουργήσει μια συνεχή ζώνη αιγιαλίτιδας ζώνης43. 
Τέτοιο παράδειγμα αποτελούν τα νησιά της Ερυ-
θραίας (Απόφαση διαφοράς Υεμένης - Ερυθραίας 
ως προς την οριοθέτηση θαλασσίων ζωνών, δεύ-
τερη φάση, 1999).

Όσον αφορά την επιλογή των σημείων βάσης 
για τη χάραξη της οριοθετικής γραμμής, άλλες 
φορές παράκτια νησιά θεωρούνται ως τμήμα 
της ακτής ενός κράτους και λαμβάνονται υπόψη, 
όπως για παράδειγμα τα νησιά Dahlaks της Ερυ-
θραίας44 και άλλες φορές αγνοούνται, όπως για 
παράδειγμα το νησί Serpent στην Απόφαση της 
Υπόθεσης θαλάσσιας οριοθέτησης μεταξύ Ρου-
μανίας και Ουκρανίας (2009) και το νησί Filfla 
στην Απόφαση Λιβύη - Μάλτα. Συγκεκριμένα, το 

43  Yemen-Eritrea Arbitration (Phase II, Maritime Delimitation) 
(1999), παρ.155, “It follows that a chain of islands which are 
less than 24 miles apart can generate a continuous band of 
territorial sea. This is the situation of the Eritrean islands out 
to, and including, the South West Rocks”.

44  Βλ. Maritime Delimitation in the Black Sea, (Romania v. 
Ukraine), (2009), παρ. 149, Thus in one maritime delimitation 
arbitration, an international tribunal placed base points lying 
on the low water line of certain fringe islands considered to 
constitute part of the very coastline of one of the Parties 
(Award of the Arbitral Tribunal in the Second Stage of the 
Proceedings between Eritrea and Yemen (Maritime Delimita-
tion), 17 December 1999, RIAA, Vol. XXII, pp. 367-368, paras. 
139-146).

Διαφορά Υεμένης - Ερυθραίας ως προς 
την εδαφική κυριαρχία και την οριοθέτηση 

θαλασσίων ζωνών (1999)

Πηγή: Nuno Marques Antunes, Towards the conceptualisa-
tion of maritime delimitation: legal and technical aspects 
of a political process, Leiden: Martinus Nijhoff , 2003.
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νησί Serpent, το οποίο βρίσκεται μονάχο, 20 ν.μ. 
από την ηπειρωτική ακτή και δεν αποτελεί μέρος 
συστάδας νησιών της ακτής της Ουκρανίας45, δεν 
λήφθηκε υπόψη στη χάραξη της προσωρινής μέ-
σης γραμμής, καθώς δεν αποτελούσε μέρος της 
γενικής διαμόρφωσης των ακτών της Ουκρανίας 
και θα είχε δυσανάλογο αποτέλεσμα στην ευθύ-
δικη οριοθέτηση. 

2.2. Νησιά πολύ απομακρυσμένα
Το Διαιτητικό Δικαστήριο έχει δηλώσει στην Από-
φαση της Υπόθεσης για την οριοθέτηση ηπειρω-
τικής υφαλοκρηπίδας μεταξύ Μεγάλης Βρετανί-

45  Βλ. ό.π. σημ.43, παρ. 149, “However, Serpents’ Island, lying 
alone and some 20 nautical miles away from the mainland, 
is not one of a cluster of fringe islands constituting “the 
coast” of Ukraine”.

ας και Βόρειας Ιρλανδίας και Γαλλίας (1977), ότι 
ακόμα και αν είναι πολύ απομακρυσμένα κάποια 
νησιά από την ηπειρωτική ακτή, μπορεί να έχουν 
υφαλοκρηπίδα, αρκεί να είναι πολυάριθμα και να 
εκτείνονται το ένα μετά το άλλο. Αν όμως πρό-
κειται για μεμονωμένα νησιά με ελάχιστη έκταση, 
όπως τα αγγλικά νησιά στον Ατλαντικό Ωκεανό, 
τότε τους αναγνωρίζεται μισή υφαλοκρηπίδα. Στην 
περίπτωση Γροιλανδίας - Jan Mayen, το νορβηγι-
κό νησί βρίσκεται μακριά από τη Νορβηγία. Αν και 
δεν του αποδόθηκε πλήρες αποτέλεσμα, ωστόσο 
του αναγνωρίστηκαν ευρύτατες ζώνες υδάτων και 
βυθού.

Επίσης, σε μερικές περιπτώσεις, ακόμα και 
απομακρυσμένα νησιά, μπορεί να αγνοηθούν αν 
θεωρηθεί ότι προκαλούν στρέβλωση του ορίου ή 
ένα δυσανάλογο αποτέλεσμα, όπως ο νησιωτικός 
σχηματισμός Fasht al Jarim (Κατάρ - Μπαχρέιν, 
2001)46. Το ίδιο συμβαίνει και στην περίπτωση 
νησιών τα οποία βρίσκονται μεσοπέλαγα, όπως 
τα ακατοίκητα νησιά Jabal al- Tayr και το νησι-
ωτικό σύμπλεγμα al Zubayr, νησιά της Υεμένης, 
όπου το Δικαστήριο δεν τα έλαβε καθόλου υπόψη 
του, κατά τη χάραξη της οριοθετικής γραμμής47.

Τέλος, το Δικαστήριο έχει αρκετές φορές δηλώ-
σει ότι μπορεί να μη λάβει υπόψη του πολύ μικρά 
νησιά ή να τους αναγνωρίσει μειωμένη επήρεια, 
ως προς την οριοθέτηση των θαλασσίων τους ζω-
νών, εάν προκαλούν δυσανάλογες επιπτώσεις στη 
γραμμή οριοθέτησης. Παραδείγματα αποτελούν το 
ακατοίκητο νησί Filfa (Απόφαση Λιβύη - Μάλτα) το 
οποίο αγνοήθηκε, το νησί Qit’at Jaradah, το οποίο 
λόγω της περιορισμένης έκτασής του, της ελλιπούς 
βλάστησης και του γεγονότος ότι δεν κατοικείται, 
αγνοήθηκε από το δικαστήριο κατά τη χάραξη της 
μέσης γραμμής, παρ’ όλο που αναγνωρίστηκε ως 
νησί σύμφωνα με τα κριτήρια του άρθρου 121 

46  Βλ. ό.π. σημ.32, παρ. 247. “The only noticeable element is 
Fasht al Jarim as a remote projection of Bahrain’s coastline 
in the Gulf area, which, if given full effect, would “distort the 
boundary and have disproportionate effects””. 

47  Βλ. ό.π. σημ. 42, παρ. 147, “Moreover, their barren and 
inhospitable nature and their position well out to sea, which 
have already been described in the Award on Sovereignty, 
mean that they should not be taken into consideration in 
computing the boundary line between Yemen and Eritrea,” 
παρ. 148. “For these reasons, the Tribunal has decided that 
both the single island of al-Tayr and the island group of al-
Zubayr should have no effect upon the median line interna-
tional boundary”.

Υπόθεση θαλασσίων ζωνών και εδαφικά 
ζητήματα Κατάρ και Μπαχρέιν (2001)

Πηγή: Nuno Marques Antunes, Towards the conceptualisa-
tion of maritime delimitation: legal and technical aspects 
of a political process, Leiden: Martinus Nijhoff , 2003.
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παρ. 1 (Κατάρ - Μπαχρέιν)48 και τα ακατοίκητα 
νησιά Poilâo, Samba, Sene τα οποία αγνοήθηκαν 
κατά την οριοθέτηση, καθώς θεωρήθηκαν βράχοι 
χωρίς ιδιαίτερη σημασία (Απόφαση Γουινέα και 
Γουινέα - Μπισσάου).

Συμπεράσματα
Σύμφωνα με όσα μελετήθηκαν στην παρούσα με-
λέτη, γίνεται αντιληπτό ότι τόσο Συμβατικά (άρθρο 
121 της Σύμβασης), όσο και εθιμικά (Απόφαση, 
παρ. 185 του ΔΔΧ, Υπόθεση θαλασσίων ζω-
νών και εδαφικά ζητήματα Κατάρ και Μπαχρέιν, 
2001), όλα τα νησιά διαθέτουν όλες τις θαλάσσι-
ες ζώνες (αιγιαλίτιδα ζώνη, συνορεύουσα ζώνη, 
υφαλοκρηπίδα και ΑΟΖ) με μόνη εξαίρεση τους 
βράχους, οι οποίοι δεν μπορούν να συντηρήσουν 
ανθρώπινη διαβίωση ή δική τους οικονομική ζωή 
και στους οποίους αναγνωρίζεται μόνο αιγιαλίτι-
δα ζώνη. 

Τα προβλήματα αρχίζουν όταν επικαλύπτονται 
οι θαλάσσιες ζώνες των γειτονικών κρατών σε 
στενές περιοχές όπως η Μεσόγειος Θάλασσα και 
υπάρχουν πολλά διάσπαρτα νησιά ανάμεσα στα 
κράτη.

Παρ’ όλο όμως, που τα νησιά έχουν ίσα δι-
καιώματα, στη νομολογία των δικαστηρίων πα-
ρατηρείται μια διακρίνουσα μεταχείριση ανάλογα 
με τις γεωγραφικές και άλλες περιστάσεις, ώστε 
να αποδίδεται στα νησιά άλλοτε «πλήρης επή-
ρεια», άλλοτε «μειωμένη επήρεια» και άλλοτε να 
αγνοούνται τελείως εάν προκαλούν στρέβλωση 
της οριοθετικής γραμμής. Σύμφωνα με αυτό, θα 
μπορούσε κάποιος γρήγορα να συμπεράνει ότι 
τελικά στην πράξη τα δικαστήρια δεν αναγνωρί-
ζουν ίσα δικαιώματα των ηπειρωτικών και των 
νησιωτικών περιοχών. Βέβαια, το ίδιο το Δικαστή-
ριο στην Απόφαση της Υπόθεσης της Θαλάσσιας 
Οριοθέτησης στην περιοχή μεταξύ Γροιλανδίας 
και Jan Mayen, (1993) δήλωσε ότι τα νησιά δεν 
αποτελούν prima facie ειδικές περιστάσεις και 
άρα θα έπρεπε πάντα να συνυπολογίζονται στην 
οριοθέτηση.

Τέλος το Δικαστήριο, μέσω του προσδιορι-

48  Βλ. ό.π. σημ. 42, παρ. 219. “The Court observes that Qit’at 
Jaradah is a very small island, uninhabited and without any 
vegetation. The Court thus finds that there is a special cir-
cumstance in this case warranting the choice of a delimita-
tion line passing immediately to the east of Qit’at Jaradah”.

σμού των αρχών δικαιοσύνης στην Απόφαση 
Μεγάλης Βρετανίας - Γαλλίας 1977, έχει ανα-
γνωρίσει έμμεσα ότι κάθε περίπτωση είναι μο-
ναδική λόγω των διαφορετικών γεωγραφικών 
παραγόντων της. Οπότε δεν είναι δυνατόν να 
υπάρχει ακριβής κατηγοριοποίηση των διαφόρων 
υποθέσεων οριοθέτησης θαλασσίων ζωνών των 
νησιωτικών περιοχών καθώς κάθε περίπτωση εί-
ναι μοναδική.
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1. Εισαγωγή
Το 356 π.Χ. γεννήθηκε στην Πέλλα της Μακε-
δονίας ο Αλέξανδρος ο Τρίτος της Μακεδονίας, 
γιος του βασιλιά Φιλίππου του Β΄, παγκοσμίως 
γνωστός ως Μέγας Αλέξανδρος (Alexander the 
Great). Οι ικανότητες του Μεγάλου Αλεξάνδρου, ο 
τρόπος δράσης, οι επινοήσεις και τα επιτεύγματά 
του προσέδωσαν σε αυτόν φήμη θεϊκή. Ο τρόπος 
δράσης του είναι αντικείμενο μελέτης και θαυμα-
σμού για περισσότερο από δύο χιλιετίες. Ενδεικτικό 
της επιρροής του σήμερα είναι το γεγονός ότι από 
την αναζήτηση και μόνο στην Αγγλική γλώσσα στο 
διαδίκτυο του ονόματός του1 προκύπτουν περίπου 
195 εκατομμύρια αποτελέσματα. 

Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι η ανάδει-
ξη στο ευρύ κοινό μιας άγνωστης πτυχής του Με-
γάλου Αλεξάνδρου στη διοικητική μέριμνα, αυτό 
που διεθνώς ονομάζεται «logistics»2. Ο μεγάλος 
βασιλιάς σήμερα θεωρείται ως ένας από τους 
μεγαλύτερους «logisticians» όλων των εποχών. 
Ωστόσο, στην ελληνική κατά κύριο λόγο και σε 
μικρότερο βαθμό στην παγκόσμια βιβλιογραφία 
υπάρχουν ελάχιστες μελέτες σε σχέση με αυτή 
την πτυχή της βασιλείας του. Η εκπόνηση αυτής 
της μελέτης σκοπό έχει μέσα από την ανάδειξη 
των στοιχείων logistics του Μ. Αλεξάνδρου να 
υπογραμμίσει εμφαντικά τη σπουδαιότητα της 
επιστήμης των logistics στο σύγχρονο επιχειρησι-
ακό περιβάλλον, στρατιωτικό αλλά και οικονομικό. 
Πρόδηλα στην παρούσα μελέτη δεν παρουσιάζο-
νται τα χαρακτηριστικά και το σύνολο του μηχα-
νισμού logistics που εφαρμόστηκε λεπτομερώς, 
ωστόσο παρουσιάζονται εκείνες οι πτυχές που 
παρέχουν μια γενική εικόνα, φιλοδοξώντας να 
δημιουργήσει το ερέθισμα στον αναγνώστη για 
την περαιτέρω μελέτη αυτής της πολυσήμαντης 
επιστήμης. 

1  Αναζήτηση την 24/10/12 «Alexander the Great» στη μηχανή 
αναζήτησης Google.

2  Στην παρούσα μελέτη χρησιμοποιείται ο διεθνής όρος «logistics» 
καθότι η ελληνική λέξη «λογιστική», από την οποία προέρχεται 
ετυμολογικά, δεν αποδίδει ικανοποιητικά το περιεχόμενο του 
όρου, ούτε υπάρχει σε αντιστοίχιση άλλη ελληνική λέξη. Ανάμε-
σα σε πληθώρα ορισμών ενδεικτικά αναφέρω τον ορισμό που 
κατά τη γνώμη μου περιγράφει καλύτερα τον όρο logistics. Σύμ-
φωνα με το εγχειρίδιο του NATO (Οκτώβριος 1997), logistics 
είναι η επιστήμη του σχεδιασμού και της πραγματοποίησης της 
κίνησης και της υποστήριξης των δυνάμεων.

2.  Ολοκληρωμένη λογιστική 
υποστήριξη

O M. Αλέξανδρος εφάρμοσε τις αρχές αυτού που 
σήμερα ονομάζεται ολοκληρωμένη λογιστική υπο-
στήριξη (I.L.S., Integrated Logistics Support), με 
στόχο να διαμορφώσει τη στρατηγική υποστήριξης 
των εκστρατειών του με τον βέλτιστο τρόπο, ελα-
χιστοποιώντας κατά το δυνατό την ανάγκη σε μέσα 
υποστήριξης. Οι αρχές που έθεσε σε εφαρμογή για 
τους σκοπούς της παρούσας μελέτης αναλύονται 
συνοπτικά ως εξής:

Πλάνο συντήρησης (maintenance planning): 
Είχε αναπτύξει με λεπτομέρεια τα απαιτούμενα μέ-
σα προς υποστήριξη των επιχειρήσεων, το οποίο 
και έπαιξε πρωταγωνιστικό παράγοντα κατά τη 
διαδικασία λήψεως αποφάσεων.

Εργατικό δυναμικό και προσωπικό (manpower 
and personnel): Αναγνώρισε και κατέγραψε τις 
ανάγκες σε αριθμό προσωπικού κατάλληλα εξει-
δικευμένου για την λογιστική υποστήριξη της εκ-
στρατείας. 

Παρεχόμενη υποστήριξη σε μέσα (supply 
support): Αναγνώρισε, σχεδίασε και προμηθεύτηκε 
σε όλη τη διάρκεια των επιχειρήσεων όλα τα μέσα 
που ήταν απαραίτητα για την τεχνικοεφοδιαστική 
υποστήριξη της πολεμικής μηχανής του.

Υποστήριξη και έλεγχος εξοπλισμού (Support 
and Test Equipment): Τα χρόνια που προηγήθηκαν 
της εκστρατείας είχε ελέγξει στην πράξη τη λειτουρ-
γία των μέσων και τακτικών εξελίσσοντας αυτά.

Εκπαίδευση (Training): Ο στρατός αποτελείτο 
από μόνιμο στρατό, προκειμένου να επιτευχθεί ο 
μέγιστος δυνατός βαθμός εκπαίδευσης, εξειδίκευ-
σης και ομοιογένειας.

Συσκευασία, διακίνηση, αποθήκευση και 
μεταφορά (packaging, handling, storage and 
transportability): Η φυσική κίνηση των απαιτού-
μενων υλικών.

Εγκαταστάσεις (Facilities): Η ανάγκη λειτουρ-
γίας, διατήρησης και εκπαίδευσης της μαχητικής 
ικανότητας του στρατού απαίτησε τη δημιουργία 
κατάλληλων εγκαταστάσεων.

Αξιοπιστία και συντήρηση (Reliability and 
maintainability): Λαμβάνοντας υπόψη τον κατα-
γεγραμμένο χρόνο που κάποια λογιστικά συστή-
ματα αποτύχαιναν στην εκπλήρωση του ρόλου 
τους, συγκεκριμενοποίησε τα απαιτούμενα μέσα 
υποστήριξης. 
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Η μελέτη, η σύλληψη, η σπουδαιότητα και κρι-
σιμότητα εφαρμογής των ανωτέρω αρχών από 
τον νεαρό βασιλιά της Μακεδονίας, 2.348 χρόνια 
πριν, μπορεί να γίνει κατανοητή παραθέτοντας αρ-
χικά κάποια στοιχεία της μόρφωσής του.

3.  Μόρφωση, εκπαίδευση και logistics
Τα περισσότερα στοιχεία για τη μόρφωση και παι-
δεία του Αλεξάνδρου προέρχονται από τον Έλληνα 
βιογράφο και ιστορικό Πλούταρχο (46 - 120 μ.Χ.)
(Plutarch, 1919). Ο πρώτος του δάσκαλος κατά τα 
παιδικά του χρόνια ήταν ο Λεωνίδας, συγγενής της 
μητέρας του Ολυμπιάδος, ο οποίος δίδαξε σε αυ-
τόν την πειθαρχία, τη φυσική και πνευματική αντο-
χή θέτοντας τις βάσεις, ώστε ο νεαρός Αλέξαν-
δρος να αντεπεξέλθει στις δυσκολίες του στρατού 
της εποχής. Μεταξύ άλλων δασκάλων (Λυσίμαχος) 
ξεχωριστή μνεία πρέπει να γίνει στον πιο διάσημο 
διδάσκαλο του Αλεξάνδρου, τον Αριστοτέλη (384 
- 322 π.Χ.) και την ακολουθία του. Ο Αριστοτέλης 
ως επικεφαλής διδάσκαλος της βασιλικής ακαδη-
μίας των Μακεδόνων, δίδαξε τον Αλέξανδρο αλλά 
και τους συντρόφους του, για τρία περίπου χρόνια, 
ένα ευρύ φάσμα γνώσεων όπως: φυσική, αστρο-
νομία, γεωγραφία, ιστορία, γεωλογία, μετεωρολο-
γία, θεολογία και φυσικά φιλοσοφία, γνώσεις που 
αποδείχτηκαν απαραίτητες για τη δημιουργία της 
στρατηγικής logistics που μετέπειτα ανέπτυξε και 
εφάρμοσε ο Αλέξανδρος. Εξίσου σημαντικό είναι 
ότι ο Αριστοτέλης ενθάρρυνε τον Αλέξανδρο στην 
προοπτική κατάκτησης των «βάρβαρων» λαών. 
Έτσι, ο νεαρός Αλέξανδρος σε ηλικία 16 ετών πε-
ρίπου, είχε αποκτήσει γνώσεις όχι μόνο σε ένα ευ-
ρύ φάσμα γνωστικών πεδίων πρωτόγνωρων για 
την εποχή, αλλά είχε αποκτήσει και συντρόφους με 
ταυτόσημη εκπαίδευση. 

Τέλος, μέρος της εκπαίδευσής του μπορεί να 
θεωρηθεί η ανάθεση από τον πατέρα του Φίλιππο, 
το 340 π.Χ., και σε ηλικία 16 ετών, της χρήσης 
της Βασιλικής σφραγίδας, των εξουσιών, αλλά και 
των υποχρεώσεων που αυτό συνεπάγεται. Επίσης, 
μέρος της εκπαίδευσής του πρέπει να θεωρηθεί η 
επιτυχία καταστολής της εξέγερσης της φυλής των 
Μαϊδών (Θρακική φυλή).

4.  Η ανάπτυξη της οικονομίας και  
η αξιοποίηση των φυσικών πόρων

Προγενέστερα της εκστρατείας του Μ. Αλεξάν-

δρου, από τα χρόνια της βασιλείας του Φιλίππου 
καταβλήθηκε συστηματική προσπάθεια ανάπτυ-
ξης της οικονομίας. Αναπτύχθηκε νέο δίκτυο 
δρόμων στο βασίλειο της Μακεδονίας καθώς 
και συντηρήθηκαν οι υφιστάμενοι. Πέρα από την 
κτηνοτροφία, άρχισε να δίνεται μεγαλύτερη έμ-
φαση στη γεωργία. Σύμφωνα με τον Αρριανό, 
δέντρα κόπηκαν και αποξηράνθηκαν βάλτοι για 
την καλύτερη αξιοποίηση της γης. Κατακτήθηκαν 
παραθαλάσσιες ελληνικές πόλεις, με κριτήριο τη 
δυνατότητα διεξαγωγής εμπορίου, κατελήφθη-
σαν ορυχεία και περιοχές πλούσιες σε φυσι-
κούς πόρους. Έτσι, η Μακεδονία όχι μόνο έγινε 
αυτάρκης σε φυσικούς πόρους, αλλά εξήγαγε 
εμπορεύματα και σε άλλες περιοχές. Το επίπεδο 
ζωής των κατοίκων εκτιμάται ότι αυξήθηκε κατά 
τη βασιλεία του Φιλίππου. Η εκμετάλλευση των 
ορυχείων του οδήγησε στην παραγωγή χρυσών 
και ασημένιων νομισμάτων. Ιδιαίτερα κατά την 
εποχή του Μ. Αλεξάνδρου αυτά τα χρυσά νομί-
σματα χρησιμοποιήθηκαν για τη διενέργεια συ-
ναλλαγών και τη σύναψη εμπορικών σχέσεων. 
Αυτά τα νομίσματα αντικατέστησαν τους δαρει-
κούς στατήρες στις διεθνείς αγορές3.

3  Kremydi, “Coinage and Finance,” 166.
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5.  Η εκστρατεία του Μ. Αλέξανδρου 
από σκοπιά logistics

Ο Μέγας Αλέξανδρος σε αντίθεση με τους ηγε-
μόνες της εποχής διατηρούσε ένα μόνιμο επαγ-
γελματικό στρατό κατάλληλα εκπαιδευμένο και 
εξοπλισμένο με τελευταίας τεχνολογίας όπλα. 
Χαρακτηριστικό είναι ότι ακόμα και σε περιόδους 
συγκομιδής γεωργικών προϊόντων ο στρατός του 
συνέχιζε να εκπαιδεύεται (Mieghem, 1998).

Ο ακριβής αριθμός του εκστρατευτικού σώ-
ματος δεν είναι με ακρίβεια γνωστός. Ωστόσο, 
το νούμερο των τριάντα πέντε χιλιάδων στρατι-
ωτών μοιάζει να είναι το πιο ρεαλιστικό (Engels, 
1978). Σύμφωνα με υπολογισμούς, το σώμα αυ-
τό δε θα μπορούσε να μεταφέρει πάνω από 10 
ημέρες εφόδια, όταν θα επιχειρούσε σε περιοχές 
απομακρυσμένες από τα λιμάνια της εποχής. Επί-
σης, ο επαγγελματικός στρατός των Μακεδόνων 
θα μπορούσε να διανύσει 30,57 χιλιόμετρα ανά 
ημέρα. Πρέπει να θεωρηθεί δεδομένο ότι το 
σιτάρι και το νερό ήταν από τα κύρια χαρακτη-
ριστικά των αγαθών που ο στρατός της εποχής 
χρειαζόταν. 

Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα παραπάνω, ο Μ. 
Αλέξανδρος προσπάθησε να συνδυάσει τις εκ-
στρατείες του, κατά το δυνατόν, με τις ημερομηνί-
ες μετακινήσεων των στρατευμάτων του λαμβά-
νοντας σοβαρά υπόψη τον χρόνο συγκομιδής των 
γεωργικών προϊόντων. Επίσης, μεγιστοποίησε την 
ταχύτητα και προσαρμοστικότητα του στρατού του 
προσδίδοντας έμφαση στην ελαχιστοποίηση της 
μετακινούμενης δύναμης. Ο αριθμός των συ-
νοδών καθορίστηκε ως εξής: σε κάθε τέσσερις 
ιππείς και κάθε δέκα άνδρες του πεζικού αντι-
στοιχούσαν δύο συνοδοί.

Τα μόνα ζώα που ακολουθούσαν το στρατό 
ήταν μουλάρια και άλογα4. Σε αντίθεση με τις τα-
κτικές της εποχής, γελάδια δε χρησιμοποιήθηκαν, 
καθότι η χρήση των αλόγων επέτρεψε τη μετα-
φορά έως και τριπλάσιων φορτίων, με διπλάσια 
ταχύτητα και με τις μισές απαιτήσεις σε φαγητό. 
Πέραν των υπολοίπων παραγόντων, καθοριστικής 
σημασίας ήταν η απόκτηση, μεταφορά και διάθε-

4  Donald W. Engels, Alexander the Great and the Logistics of the 
Macedonian Army (Berkeley: 1978), 12-15, and 22-23.

ση νερού σε μικρότερο χρονικό διάστημα5 (Ashley, 
James, 1998). Ο αριθμός των κάρων, επίσης, ελα-
χιστοποιήθηκε και χρησιμοποιήθηκαν μόνο αυτά 
που ήταν χρήσιμα, είτε για τη μεταφορά πολιορκη-
τικών μηχανισμών είτε για τη μεταφορά τραυματι-
σμένων ανδρών. Εδώ, επίσης, πρέπει να γίνει ιδι-
αίτερη μνεία στη δημιουργία μια ιατρικής ομάδας, 
η οποία και συνόδευε το στρατό6 (Arrian,1971). 
Κάθε στρατιώτης ήταν υποχρεωμένος να μεταφέ-
ρει ο ίδιος τις αποσκευές και τα τρόφιμά του, τα 
οποία θα κάλυπταν τις ανάγκες του για τουλάχι-
στον δέκα πέντε ημέρες, αριθμός κατά πολύ μεγα-
λύτερος σε σχέση με τα εφόδια που μετέφεραν οι 
άλλοι Έλληνες στρατιώτες της εποχής7.

 Έτσι, ο αριθμός των υπηρετών, συζύγων, ζώ-
ων και των βαγονιών ήταν ο ελάχιστος δυνατός. 
Ο στρατός του Μ. Αλέξανδρου ήταν ικανός να με-
ταφερθεί σε μεγαλύτερες αποστάσεις, καθότι είχε 
μεγάλη επάρκεια σε είδη για πολλές ημέρες. Έτσι, 
λοιπόν, εξηγείται η δυνατότητα του στρατού να 
μπορεί να ταξιδέψει για πολλές ημέρες μέσα από 
ερήμους και απομακρυσμένες περιοχές, αλλά και 
η δυνατότητα να προσαρμόζεται στις απαιτήσεις 
υλοποίησης κάθε στρατηγικού στόχου, λόγω της 
προσαρμοστικότητας που του προσέδιδαν τα χα-
ρακτηριστικά της εφοδιαστικής αλυσίδας.

Επίσης, η πορεία που ακολουθήθηκε ήταν 
είτε παράκτια είτε παραποτάμια έτσι ώστε να 
μεγιστοποιείται και να αξιοποιείται η ικανότητα 
του στόλου υποστήριξης. Με αυτόν τον τρόπο 
οι ικανότητες μεταφοράς των διαφόρων υλικών 
πολλαπλασιάστηκαν. Δημιουργήθηκαν προκεχω-
ρημένες βάσεις εφοδιασμού, οι οποίες είχαν τα 
απαιτούμενα εφόδια πριν ακόμα από την άφιξη 
του στρατού του. Αυτό έγινε εφικτό, είτε με την 
παράδοση πόλεων χωρίς πάλη είτε με δημιουρ-
γία συμμαχιών είτε με πλοία που κατελήφθησαν 

5  O Ashley υπογραμμίζει ότι το βάρος του νερού και οι ανάγκες 
συντήρησής του το καθιστούν δύσκολο για μεταφορά, ενώ οι 
ανάγκες ενός στρατιώτη κατά την πεζοπορία σε υψηλές θερμο-
κρασίες περιβάλλοντος ανέρχονται σε 2,25 λίτρα/ημέρα (Ashley, 
The Macedonian Empire, 80-81).

6  Σύμφωνα με τον Αρριανό, μετά τη μάχη στο Γρανικό ποταμό, 
ο Μέγας Αλέξανδρος επισκέφθηκε κάθε τραυματισμένο στρα-
τιώτη καθώς επίσης και μετά τη μάχη της Ισσού σε ένα κινητό 
νοσοκομείο.

7  James R. Ashley, The Macedonian Empire: The Era of 
Warfare under Phillip II and Alexander the Great, 359-323 
B.C.(Jefferson: 1998), 81-82.
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είτε ακόμα και με συμβόλαια που εκτελέστηκαν 
με προμηθευτές της εποχής.

6.  Τεχνολογία και logistics
Η χρήση της τεχνολογίας, επίσης, ήταν καθορι-
στική και άρρηκτα συνδεδεμένη με τη στρατηγική 
logistics. Ο βασιλιάς Φίλιππος εφηύρε τη χρήση 
ενός νέου υπερόπλου της εποχής, της γνωστής 
σάρισας. Η χρήση του όπλου δε θα ήταν υπερ-
βολή αν ισχυριζόμασταν ότι ήταν επανάσταση 
στην αρχαία πολεμική τέχνη. Τα χαρακτηριστικά 
του όπλου σε συνδυασμό με την εξειδίκευση και 
εκπαίδευση των πολεμιστών οδήγησαν τον Μ. 
Αλέξανδρο σε θεαματικές νίκες, οι οποίες μεταξύ 
άλλων ήταν καθοριστικές για τη μεταγενέστερη 
παράδοση του εχθρού χωρίς μάχη. Προκειμέ-
νου όμως να γίνει εφικτή η χρήση της σάρισας, 
η οποία απαιτούσε τη χρήση και των δύο χερι-
ών, εφευρέθηκε μια νέου τύπου ασπίδα, η οποία 
χωρίς να απαιτεί τη χρήση ενός χεριού, ήταν 
τοποθετημένη έτσι, ώστε να προστατεύει κυρί-
ως τον αριστερό ώμο και λαιμό του στρατιώτη 
(Hammond, 2001). Μάλιστα, η παραγωγή αυτών 
των όπλων ήταν φθηνότερη σε σχέση με τα άλλα 
όπλα της εποχής. Για την παραγωγή αυτών των 
όπλων χρησιμοποιήθηκαν φυσικοί πόροι (ξυλεία) 
που ήταν διαθέσιμοι στο βασίλειο της Μακεδονί-
ας. Από τα ευρήματα των ανασκαφών της Βερ-

γίνας προκύπτει ότι η σάρισα φτιάχτηκε από τις 
αγριοκερασιές που υπήρχαν σε μεγάλο αριθμό 
και το μήκος τους κυμαινόταν από 4,57 έως 5,49 
μέτρα, το ύψος δηλαδή που συνήθως φθάνουν 
αυτά τα δέντρα (Manti, 1992). Για τους σκοπούς 
της παρούσας μελέτης δε θα αναφερθούμε σε 
περισσότερες λεπτομέρειες, αλλά δε θα πρέπει 
να λησμονηθεί η σπουδαιότητα σύλληψης καθώς 
και οι τακτικές που εφαρμόσθηκαν από ένα νέο 
σχηματισμό ανδρών: τη φάλαγγα.

Επίσης, ο βασιλιάς Φίλιππος δημιούργησε 
ένα σώμα μηχανικών, το οποίο χρηματοδότησε 
επαρκώς, προκειμένου να αναπτυχθούν πολιορ-
κητικές μηχανές σε μεγάλη κλίμακα, για πρώτη 
φορά στην ιστορία της ανθρωπότητας (Marsden, 
1977). Η «λογιστική» ευφυΐα του Μ. Αλεξάνδρου, 
μεταξύ άλλων, αναδεικνύεται από την επιλογή του 
στη χρήση και στην τελειοποίηση των υπαρχόντων 
όπλων, φαινομενικά απλών στη σύλληψη και μη 
δαπανηρών, παρά στη σπατάλη πόρων για την 
εφεύρεση νέων όπλων αμφιβόλου αποτελεσμα-
τικότητας.

7.  Πολεμικό ναυτικό και logistics
Ο Φίλιππος και ο Μ. Αλέξανδρος από νωρίς συ-
νέλαβαν την αξία χρήσης του ναυτικού και την 
εφαρμογή της διακλαδικότητας (συγχρονισμένη 
δράση), στις εκστρατείες τους. Έτσι, για πρώτη 
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φορά στην ιστορία των Μακεδόνων αποφάσι-
σαν να επενδύσουν στη δημιουργία και διατή-
ρηση ναυτικών μονάδων. Πολλές ήταν οι αιτίες 
για αυτή την απόφαση, αλλά ο κυρίαρχος λόγος 
ήταν η υποστήριξη των μονάδων και η βελτίωση 
της δυνατότητας εφοδιαστικής υποστήριξης. Ένα 
μεγάλο εμπορικό πλοίο της εποχής μπορούσε να 
μεταφέρει τετρακόσιους τόνους, ενώ δύο άλογα 
μαζί με το βαγόνι περίπου τετρακόσια πενήντα 
τρία κιλά8. Επιπλέον, η χρήση του ναυτικού σε 
περιπτώσεις πολιορκιών παράκτιων πόλεων 
αφαιρούσε τη δυνατότητα λογιστικής υποστήρι-
ξης του εχθρού, καθώς και προσέθετε τη δυ-
νατότητα πολιορκίας με καταπέλτες και από τη 
θάλασσα. Πλωτά μέσα και πλοία χρησιμοποιή-
θηκαν και κατασκευάστηκαν σε όλη τη διάρκεια 
της εκστρατείας για μεταφορά πόρων και στρα-
τευμάτων, είτε μέσω της θάλασσας είτε μέσω 
ποταμών.

8.  Ιππικό και logistics
Το ιππικό χρησιμοποιήθηκε κατά το μέγιστο δυ-
νατό σημείο κατά την εποχή του Μ. Αλέξανδρου. 
Τα χαρακτηριστικά του μπορούν να συγκριθούν 
διασταλτικά και προσεγγιστικά με τη σημερινή 
αεροπορία της εποχής. Πρόδηλα, ο Αλέξανδρος 
συνειδητοποίησε την αξία της διακλαδικότητας της 
εποχής κατά τις επιχειρήσεις αλλά και της υπο-
στήριξης. Όμως η ανάπτυξη του ιππικού δεν έγινε 
τυχαία, αλλά είχε ως βάση την εκπλήρωση των 
βασικών αρχών logistics. Το κλίμα καθώς και η 
ύπαρξη μεγάλων πηγών νερού (ποταμοί Αλιάκ-
μων, Αξιός, Στρυμόνας) στην αρχαία Μακεδονία 
επέτρεψε την εκτροφή και εκπαίδευση μεγάλου 
αριθμού αλόγων. Η δημιουργία και κατάκτηση βο-
σκοτόπων ήταν μεγάλης προτεραιότητας.

Πρόκληση για τον Αλέξανδρο ήταν η δημι-
ουργία των υποδομών logistics όχι μόνο για την 
εκτροφή και αναπαραγωγή του σωστού είδους 
των ζώων, αλλά και η δημιουργία εκπαιδευτικών 
δομών για τους ιππείς και τα άλογα. Η μετατροπή 
του αλόγου σε πολεμική μηχανή και του ιππέα σε 
αναβάτη-γνώστη της τέχνης του πολέμου με το 
άλογο, καθώς και ο συντονισμός των δύο, σε αυτή 
την κλίμακα, απαιτούσε δομές με επαγγελματικά 
εκπαιδευτικά πρότυπα.

8 Ashley, Macedonian Empire, 81.

9.  Διασχίζοντας τον Ελλήσποντο  
και logistics

Η επιλογή της εποχής έναρξης της εκστρατείας 
έγινε με βάση τη λογιστική μέριμνα. Σύμφωνα με 
τον Αρριανό, τριάντα χιλιάδες άνδρες πεζικό και 
πέντε χιλιάδες ιππικό συνέθεσαν το εκστρατευτι-
κό σώμα, την άνοιξη του 334 π.Χ. Αθροίζοντας 
τον πληθυσμό που συνόδευε το εκστρατευτικό 
σώμα, η συνολική δύναμη εκτιμάται ότι ανήλθε 
σε 44.000 άνδρες και γυναίκες. Σύμφωνα με τον 
Engels, ο στρατός συγκεντρώθηκε κατά το χειμώ-
να στη Θέρμα (σήμερα Θεσσαλονίκη), λόγω της 
πρόσβασης σε πόσιμο νερό και λόγω της δυνατό-
τητας μεταφοράς μεγάλων ποσοτήτων διαφόρων 
ειδών με πλοία9. Σύμφωνα με τους υπολογισμούς 
του Engels, πέντε μεγάλα εμπορικά πλοία μετέ-
φεραν χίλιους οκτακόσιους τόνους σιτηρών στην 
αρχαία Σηστό (Ανατολική Θράκη), σε μια απόστα-
ση που αντιστοιχούσε περίπου σε 500 χιλιόμετρα. 
Ο στρατός του Αλεξάνδρου ακολούθησε παρά-
κτια διαδρομή από την αρχαία Αμφίπολη (σήμε-
ρα Ροδόλιβος, νομού Σερρών), έπειτα στην Άβδη-
ρα (σήμερα Γενισέα, νομού Ξάνθης) και έπειτα 
στην Μαρώνεια του νομού Ροδόπης, όπου και 
ανεφοδιάστηκε από το στόλο. Η διαδρομή αυτή 
σύμφωνα με τον Αρριανό διήρκησε περίπου 20 
ημέρες10.

Προκειμένου να γίνει αντιληπτή η αποτελεσμα-
τικότητα της εφοδιαστικής υποστήριξης του στρα-
τού, η διαδρομή που μόλις περιγράφηκε μπορεί 
να συγκριθεί με την αντίστροφη διαδρομή που 
διένυσε ο Περσικός στρατός (480-479 π.Χ.) και 
διήρκησε όμως 74 ημέρες11. Όταν ο στρατός του 
Αλεξάνδρου έφτασε στη Σηστό, σύμφωνα με τον 
Engels, εκτιμάται ότι είχε ακόμα εφόδια δέκα ημε-
ρών τα οποία και πιθανά φορτώθηκαν στα πλοία. 
Έτσι, υπήρξε η δυνατότητα μεταφοράς εφοδίων σε 
λιμάνια όπως στην Αρίσβη (αρχαία Μίλητος) ή και 
στη Λάμψακο πριν ακόμα φθάσει ο στρατός των 
Μακεδόνων12.

Σύμφωνα με τον Αρριανό, όταν ο στρατός 
έφθασε στη Σηστό, μεταφέρθηκε με τριήρεις και 
εμπορικά πλοία στο γειτνιάζον λιμάνι της Αβύ-

9 Engels: 1978, 27.
10 Arrian 1.11.4.
11 Maurice: 233.
12 Engels: 1978,29.
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δου13. Αν υποθέσουμε ότι κάθε τριήρης θα είχε 
μεταφορική ικανότητα εκατό ανδρών, μισή ώρα 
για την φόρτωση και εκφόρτωση των πλοίων, μία 
ώρα για τη διάνυση περίπου 2,7 ναυτικών μιλίων, 
τη δυνατότητα χρήσης ταυτόχρονα τεσσάρων τρι-
ήρων σε κάθε κατεύθυνση καθώς και τις εκατόν 
εξήντα περίπου τριήρεις και των πέντε μεγάλων 
εμπορικών πλοίων που απάρτιζαν το στόλο, συ-
νάγεται ότι κατά πάσα πιθανότητα το πέρασμα του 
Ελλήσποντου διήρκησε περίπου 3 ημέρες.

10. Τρόπος διοίκησης και logistics
Ο Μέγας Αλέξανδρος από νωρίς συνειδητοποίησε 
αυτό που σήμερα ακολουθείται στoν τρόπο διοί-
κησης των logistics. Την ύπαρξη ενός και μόνο 
σημείου ελέγχου, τη διοίκηση και το σχεδιασμό 
κεντρικά. Ο ίδιος προσωπικά κατέστρωσε τα «λο-
γιστικά» σχέδια και λάμβανε τις σχετικές αποφά-
σεις έτσι ώστε να ενορχηστρώνονται απόλυτα με 
τα σχέδια των επιχειρήσεων. Ο ελληνικής κατα-
γωγής Αμερικάνος στρατηγός Κώστας Παγώνης, 
επικεφαλής κατά τον πόλεμο του Κόλπου, ανέφε-
ρε ότι η στρατηγική των logistics που εφήρμοσε 
ήταν εμπνευσμένη κατά πολύ από αυτήν του Μ. 
Αλεξάνδρου14. Ο στρατηγός Παγώνης υπήρξε ο 
ενορχηστρωτής όλων των επίγειων, θαλάσσιων 
και εναέριων μέσων. Οι επιχειρήσεις κατά τον πό-
λεμο του Κόλπου διήρκεσαν μόλις 100 ώρες.

11.  Σύνοψη - Συμπεράσματα
Ο Μέγας Αλέξανδρος σχεδίασε τις στρατηγικές και 
τις εκστρατείες του προσαρμόζοντας αυτές στις 
ικανότητες και τα χαρακτηριστικά του στρατού 
του. Αυτό κατέστη εφικτό μόνο μέσω της αποτε-
λεσματικής εφοδιαστικής αλυσίδας και έχοντας 
βαθιά γνώση των ικανοτήτων και δυνατοτήτων 
της. Η δομή των logistics του Μακεδονικού στρα-
τού οδήγησε στη δημιουργία του γρηγορότερου, 
ελαφρύτερου και του πιο ευκίνητου στρατού της 
εποχής.

Τα logistics του Μεγάλου Αλέξανδρου δεν εί-
ναι απλά μια πτυχή της ευφυΐας του με ιστορική 
αξία. Είναι, και πρέπει να είναι, οδηγός και πηγή  
 

13 Arrian. 1.11.5.
14  Συνέντευξη του Gus Pagonis στον Timothy Van Mieghem,12 

Δεκ.,1996. .

έμπνευσης για σύγχρονους ηγέτες και στελέχη, 
στρατιωτικούς και μη, ανά τον κόσμο. Ιδιαίτερα στη 
σύγχρονη δημοσιονομική συγκυρία, η αξιοποίηση 
των logistics είναι κρίσιμο να γίνει απόλυτα αντι-
ληπτή, ώστε να αναπτυχθεί μια νέα στρατηγική 
προς αυτή την κατεύθυνση. Τα logistics δεν είναι 
απλά μια μόδα ή τάση της εποχής ούτε και ένα 
αναγκαίο κακό. Είναι ένα πολύ σημαντικό εργαλείο 
με πολλές δυνατότητες δημιουργίας πολλαπλασι-
αστικών οφελών.
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Αρκτική: Ένα Νέο Πεδίο 
Γεωπολιτικών Ζυμώσεων
Του Πέτρου Π. Σιούσιουρα
Αναπληρωτή Καθηγητή του Πανεπιστημίου Αιγαίου

Του Δημήτριου Δαλακλή
Αντιπλοίαρχου ΠΝ

Της Παρασκευής Μπαξεβάνη
Υποψήφιας Διδάκτoρος του τμήματος Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών υπηρεσιών του Πανεπιστημίου Αιγαίου

A' έπαινος ετήσιου διαγωνισμού μελετών, Ναυτικής Επιθεωρήσεως έτους 2012
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Ο Πέτρος Σιούσιουρας αποφοίτησε 
από τη Σχολή Ναυτικών Δοκίμων 
(ΣΝΔ) το 1987 και ακολούθησε 
καριέρα αξιωματικού του Πολεμι-
κού Ναυτικού. Το 2003 εκλέχθηκε 
Λέκτορας στο τμήμα Μεσογειακών 
Σπουδών του Πανεπιστημίου Αιγαί-
ου (κατεύθυνση Διεθνών Σχέσεων 
και Διεθνών Οργανισμών), έχοντας 
τελειώσει στο Πάντειο Πανεπιστή-
μιο Πολιτικών και Κοινωνικών Επι-
στημών, μεταπτυχιακές σπουδές και 
λαμβάνοντας διδακτορικό δίπλωμα 
από το ίδιο πανεπιστήμιο, το οποίο 
έλαβε ομόφωνα με τον βαθμό άρι-
στα. Από το 2005 υπηρετεί στη Χίο, 
όντας πλέον Αναπληρωτής Καθη-
γητής του τμήματος Ναυτιλίας και 
Επιχειρηματικών Υπηρεσιών του 
Πανεπιστημίου Αιγαίου, δίδοντας 
έμφαση στην έρευνά του σε θέ-
ματα γεωπολιτικής και δικαίου της 
θάλασσας. Έχει συγγράψει πλήθος 
άρθρων, τα οποία έχουν δημοσιευ-
τεί τόσο στην Ελλάδα όσο και στο 
εξωτερικό και έχει συμμετάσχει σε 
μεγάλο αριθμό συνεδρίων. 

Ο Δημήτριος Δαλακλής αποφοίτη-
σε το 1992 από τη Σχολή Ναυτικών 
Δοκίμων (ΣΝΔ) και υπηρέτησε σε 
διάφορες μονάδες του στόλου, με 
επιστέγασμα την εκτέλεση καθη-
κόντων Κυβερνήτου στην Κανονι-
οφόρο ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ. Την τρέχουσα 
χρονική περίοδο είναι Διευθυντής 
Σπουδών στη Σχολή Μονίμων Υπα-
ξιωματικών Ναυτικού (ΣΜΥΝ), ενώ 
παράλληλα αποτελεί στρατιωτικό 
διδακτικό προσωπικό της ΣΝΔ. 
Κατέχει δύο μεταπτυχιακές εξειδι-
κεύσεις επιπέδου Μάστερ από το 
Naval Postgraduate School των 
ΗΠΑ –στην τεχνολογία διαχείρισης 
πληροφοριών και στην ανάλυση 
θεμάτων αμύνης με έμφαση στις 
πληροφοριακές επιχειρήσεις– με 
την εκπόνηση της διδακτορικής δι-
ατριβής του να λαμβάνει χώρα στο 
τμήμα Ναυτιλίας και Επιχειρηματι-
κών Υπηρεσιών του Πανεπιστημί-
ου Αιγαίου. Επίσης, είναι απόφοι-
τος των ΣΔΙΕΠΝ και ΑΔΙΣΠΟ. Έχει 
συγγράψει πλήθος άρθρων στην 
ελληνική και αγγλική γλώσσα και 
έχει λάβει μέρος σε διάφορα συ-
νέδρια στην Ελλάδα και διεθνώς. 
Ομιλεί Αγγλικά, Γαλλικά και Ιταλι-
κά. Είναι παντρεμένος και πατέρας 
δύο τέκνων. 

Η Παρασκευή Μπαξεβάνη απο-
φοίτησε το 2008 από το Τμήμα 
Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικο-
νομικών και Πολιτικών Σπουδών 
(νυν Δ.Ε.Σ.) του Πανεπιστημίου 
Μακεδονίας στη Θεσσαλονίκη, με 
κατεύθυνση Πολιτικές Σπουδές και 
Διπλωματία. Το 2009 ολοκλήρωσε 
το μεταπτυχιακό πρόγραμμα (MLitt) 
με τίτλο «Middle East and Central 
Asia Security Studies» (Σπουδές 
Ασφαλείας στις περιοχές της Μέσης 
Ανατολής και της Κεντρικής Ασίας) 
στο Πανεπιστήμιο του St. Andrews 
στη Μεγάλη Βρετανία. Σήμερα βρί-
σκεται στη Χίο ως υποψήφια διδά-
κτορας του Τμήματος Ναυτιλίας και 
Επιχειρηματικών Υπηρεσιών, εκπο-
νώντας διατριβή πάνω στο Δίκαιο 
της Θάλασσας και τις θαλάσσιες 
μεταφορές, με έμφαση στην περιο-
χή της Αρκτικής. Γνωρίζει Αγγλικά, 
Γαλλικά, Γερμανικά και Ισπανικά. 
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Πρόλογος
Η κλιματική αλλαγή έχει επιφέρει δραματικές 
αλλαγές σε πληθώρα τομέων. Πέρα από τις 
περιβαλλοντικές επιπλοκές και ανησυχίες, το 
φαινόμενο αυτό επηρεάζει άμεσα την παγκό-
σμια οικονομία. Η ναυτιλία –κλάδος άμεσα συ-
νυφασμένος με το περιβάλλον, αλλά και τη γε-
νικότερη οικονομική δραστηριότητα– λόγω της 
αύξησης της θερμοκρασίας του πλανήτη και της 
επακόλουθης τήξης των πολικών πάγων, τίθεται 
αντιμέτωπη με καινοφανείς ευκαιρίες για ανά-
πτυξη. Ωστόσο, όπως σε κάθε νέο εγχείρημα, οι 
επιπλοκές που δημιουργούνται στις διακρατικές 
σχέσεις είναι ποικίλες και αναμένεται να απασχο-
λήσουν αυξανόμενα τη διεθνή κοινότητα τα επό-
μενα χρόνια. Στο παρόν κείμενο θα επιχειρηθεί 
η σύντομη μελέτη της Αρκτικής˙ μίας περιοχής 
πλούσιας σε αντιφάσεις: Ενδείξεις/υποσχέσεις για 
φυσικό πλούτο και πρόσβασης σε συντομότερες 
διαδρομές που ενώνουν τα πλέον πολυσύχναστα 
λιμάνια της εμπορικής ναυτιλίας από τη μία μεριά, 
αλλά και αντιμαχόμενα διακρατικά συμφέροντα 
σ’ ένα περιβάλλον με σκληρές περιβαλλοντικές 
συνθήκες από την άλλη. 

Εισαγωγή
«Μόνο όταν σπάσει ο πάγος μαθαίνεις στ’ αλήθεια 
ποιος είναι ο φίλος σου και ποιος ο εχθρός σου» 

Γνωμικό των Inuit (ιθαγενής φυλή της Αρκτικής).

Τα νέα κλιματικά δεδομένα της υφηλίου και πιο 
συγκεκριμένα η αύξηση της θερμοκρασίας σε πα-
γκόσμιο επίπεδο (φαινόμενο του θερμοκηπίου) 
προκαλούν πέρα από μεγάλες περιβαλλοντικές 
ανησυχίες και σημαντικές αλλαγές στη διεθνή 
πολιτική σκηνή, οι οποίες και άπτονται άμεσα του 
πεδίου της γεωπολιτικής. Παρότι στο παρελθόν η 
περιοχή της Αρκτικής, λόγω του αφιλόξενου κλί-
ματός της, δε συγκέντρωνε ιδιαίτερη προσοχή από 
τη διεθνή κοινότητα, η ραγδαία τήξη των πολικών 
πάγων αλλάζει άρδην τα μέχρι τούδε δεδομένα. 
Ιδιαίτερα χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί το 
γεγονός ότι τμήμα της ευρύτερης περιοχής είναι 
πλέον διαθέσιμο στη ναυσιπλοΐα κατά τους θερι-
νούς μήνες, ενώ παράλληλα η συνεχής υποχώρη-
ση της παγοκάλυψης καθιστά περισσότερο εφικτές 
τις προσπάθειες εξερεύνησης για την ανακάλυψη 
- εκμετάλλευση πολύτιμων νέων πηγών ενεργει-

ακών πόρων. Το φαινόμενο του θερμοκηπίου είναι 
μια φυσική διαδικασία, που διατηρεί τη θερμοκρα-
σία της Γης σε επίπεδα κατάλληλα για την ύπαρ-
ξη (ανθρώπινης) ζωής. Στην εξέλιξη του χρόνου, 
δραστηριότητες ανθρωπογενείς έχουν οδηγήσει 
σε σημαντική αύξηση της συγκέντρωσης αερίων 
{όπως διοξείδιο του άνθρακα (CO2), μεθάνιο (CH4), 
χλωροφθοράνθρακες (CFCs) κ.ά.}, σε συνδυασμό 
δυστυχώς με τη μείωση της ικανότητας απορρό-
φησής τους από το παγκόσμιο οικοσύστημα μέσω 
της ενσωμάτωσης στο φυσικό κύκλο ροής ενέρ-
γειας και ύλης (π.χ. καταστροφή των δασών και 
του φυτοπλαγκτόν). Αποτέλεσμα της παραπάνω 
διατάραξης του φυσικού περιβάλλοντος είναι η 
αύξηση της ακτινοβολίας που απορροφάται και η 
επακόλουθη αύξηση της θερμοκρασίας1. Είναι εν-
δεικτικό ότι υπάρχουν εκτιμήσεις από συγκεκριμέ-
νους επιστήμονες ότι η μέση θερμοκρασία της Γης 
έχει αυξηθεί κατά 0,5 με 0,6οC από το έτος 1880. 
Μάλιστα, μέχρι το έτος 2100, εάν δεν ανατραπεί 
η παρούσα τάση, η αύξηση της θερμοκρασίας θα 
είναι από 1,5 έως 4,5οC.

Είναι σαφές ότι η Αρκτική αποτελεί μία από 
τις πιο γρήγορα θερμαινόμενες περιφέρειες του 
πλανήτη2. Οι εξαιρετικά υψηλές θερμοκρασίες 
που καταγράφηκαν σε πρόσφατες χρονικές πε-
ριόδους, επέτειναν πολύ την τήξη των θαλάσσιων 
πάγων. Η ταχύτητα με την οποία υποχωρεί η κά-
λυψη από πάγους βρίσκεται σε διαλεκτική σχέση 
με την αύξηση της θερμοκρασίας της Αρκτικής, 
αφού τα σκούρα νερά του ωκεανού απορροφούν 
περισσότερο ήλιο κατά τους καλοκαιρινούς μήνες, 
ζεσταίνοντας κατ’ επέκταση την επιφάνεια της 
θάλασσας και τον αέρα προκαλώντας με τη σει-
ρά περαιτέρω λιώσιμο των πάγων3. Οι πάγοι είναι 
πλέον 25% λιγότεροι συγκριτικά με το 1978, με 
τους θερινούς πάγους του Αρκτικού Ωκεανού να 

1  RAISANEN J., A Probability and Decision-Model Analysis 
of a Multimodel Ensemble of Climate Change Simula-
tions, Journal of Climate, Vol. 14, January 2001, στο ht-
tp://journals.ametsoc.org/doi/pdf/10.1175/1520-0442% 
282001% 29014%3C3212% 3AAPADMA% 3E2.0.CO%3B2, 
12/11/2012.

2  Λόγω της μεγάλης ευαισθησίας της περιοχής στις κλιματικές 
μεταβολές χρησιμοποιείται μάλιστα ως δείκτης του παγκόσμιου 
κλίματος. 

3  CHAPMAN W. H., Arctic Climate Change: Recent and Projected, 
Swords and Ploughshares: Global Security, Climate Change, 
and the Arctic XVII, no. 3 (Fall 2009) σελ. 9.
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μειώνονται με ρυθμό 8% ανά δεκαετία4. Μάλιστα, 
η πυκνότητα του πάγου μειώθηκε κατά 40% τις 
τελευταίες δεκαετίες5. Μελέτες της NASA αναφέ-
ρουν μείωση του ποσοστού του πολυετούς πάγου 
κατά 74% από το 1988 και ο παλαιότερος πάγος 
καλύπτει πλέον μόνο το 2% του Αρκτικού Ωκεα-
νού, σε αντίθεση με το 20% που ίσχυε μόλις τη 
δεκαετία του 19806. Ο φαύλος κύκλος της τήξης 
και ο γρήγορος ρυθμός με τον οποίο συμβαίνει 
προκαλεί φόβους για το μη αναστρέψιμο της 
απώλειας του θαλάσσιου πάγου. 

Την κατάσταση δυσχεραίνουν περαιτέρω τα 
παράγωγα από την αυξημένη ανθρώπινη δρα-
στηριότητα (τουρισμός, εξερεύνηση για φυσικούς 
πόρους, καπνός από πλοία κ.ά.), τα οποία θα κα-
ταλήξουν στον πάγο. Πιο σκούρο χρώμα του πά-
γου λόγω της ενσωμάτωσης σε αυτόν των παρα-
γώγων των καύσεων θα είχε ως αποτέλεσμα την 

4  BLACK R., Earth-melting in the heat?, http://news.bbc.co.uk/2/
hi/science/nature/4315968.stm, 10/11/2012.

5  CHAPMAN op. cit., supra, υποσ. 3/ σελ. 4, σελ. 8.
6  NASA flight studies Arctic ice’, 22 July 2009, http://arcticfocus.

com/nasa-flight-studies-arctic-ice/, 14/12/2012. 

απορρόφηση περισσότερου ήλιου και επομένως 
πιο εύκολη τήξη του. Η αλλαγή της κατανομής 
ή/και απώλεια του πάγου θα έχει σοβαρές έως 
καταστροφικές συνέπειες στη χλωρίδα και πανίδα 
καθώς και στους ιθαγενείς της περιοχής, αφού 
είναι όλοι τους άμεσα εξαρτώμενοι για την επιβί-
ωσή τους από τον πάγο. Η θέρμανση της αρκτικής 
τούνδρας συντελεί στην ανάπτυξη της χλωρίδας, 
η οποία σκουραίνει επίσης την περιοχή και ζεσταί-
νει παραπάνω τους παγετώνες. Αυτός ο κίνδυνος 
ανατροφοδότησης είναι άλλωστε που ωθεί τις 
κυβερνήσεις να λάβουν μέτρα για επιβράδυνση 
της κλιματικής αλλαγής7. Ωστόσο, το λιώσιμο των 
πάγων μετατρέπει την Αρκτική από μια περιοχή 
με πρωτίστως επιστημονικό ενδιαφέρον, σε επί-
κεντρο ανταγωνισμών για το εμπόριο, την εθνική 
ασφάλεια των παράκτιων κρατών8 και περιβαλ-

7  EBINGER C. K., ZAMBETAKIS E., The geopolitics of Arctic melt, 
International Affairs, vol. 85: 6, 2009, pp. 1215–1232. 

8  U.S. Department of Defense, Quadrennial Defense Review, 
February 2010 (Washington, D.C.), http://www.defense.gov/
qdr/qdr%20as%20of%2029jan10%201600.PDF, σελ. 85, 
28/11/2012.

Μέση μηνιαία έκταση του αρκτικού θαλάσσιου πάγου. Οκτώβριος 1979-2012
Παρατηρείται μείωση κατά 7.1% ανά δεκαετία.

Έκταση (εκατομ. τ.χλμ.) ανά έτος.

Πηγή: Κέντρο Δεδομένων Εθνικού Κέντρου Χιονιού και Πάγου (NSIDC)
http.//nsidc.org/arcticseaicenews/
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λοντικών ανησυχιών, με βαθιές επιπλοκές για το 
διεθνές νομικό και πολιτικό σύστημα9. Με βάση 
τα προαναφερθέντα, ειδικά το 2007 οι πάγοι του 
αρκτικού ωκεανού υποχώρησαν σε εξαιρετικά 
χαμηλό επίπεδο10, καθιστώντας έτσι προσιτές 
νέες θαλάσσιες διαδρομές που μπορούν να με-
ταβάλλουν δραματικά τις παγκόσμιες εμπορικές 
οδούς. Με την πλήρη διάνοιξη του διαχρονικά πα-
γωμένου Βορειοδυτικού Περάσματος11 η Αρκτική 
έρχεται δυναμικά στο προσκήνιο της διεθνούς 
σκηνής με ένα νέο διάδρομο που συντομεύει τα 
ταξίδια κατά χιλιάδες ναυτικά μίλια, μειώνοντας 
κατ’ επέκταση σημαντικά και το κόστος. Η ανάλυ-
ση που ακολουθεί έχει σκοπό να παρουσιάσει τις 
υπάρχουσες διακρατικές και νομικές επιπλοκές 
σε μια περιοχή που συγκεντρώνει αυξανόμενα 
παγκόσμια προσοχή, προκειμένου να προσεγγί-
σουμε την κλιματική αλλαγή υπό το πρίσμα των 
επακόλουθων γεωπολιτικών ανατροπών.

Ο Νορβηγός εξερευνητής Amundsen πρώτος 
οδήγησε το ξύλινο πλοίο του προς το Βορειοδυτικό 
(ΒΔ) Πέρασμα (1903-06), ο διάπλους του οποίου 
αποτελεί διακαή πόθο της ναυτιλίας ήδη από το 
15ο αιώνα. Ιστορικό ενδιαφέρον παρουσιάζει το 
ότι το 1969 το δεξαμενόπλοιο ειδικής ενίσχυσης 
S/S «Manhattan» απέδειξε ότι η τακτική διέλευση 
μέσω του ΒΔ Περάσματος μπορούσε πλέον να γί-
νει πραγματικότητα (εντός δύο ή τριών δεκαετιών) 
προσδίδοντας εξαιρετική γεωστρατηγική σπουδαι-

9  Ebinger, Zambetakis op. cit., supra υποσ. 9, σελ. 5.
10  NSIDC, Arctic shortcuts open up,στο http://www.nsidc.org/

arcticseaicenews/2008/082508.html, 10/12/2012.
11  BORGERSON, S., Arctic Meltdown‘. Foreign Affairs, Vol. 87, No. 

2, 2008, pp. 63-77.

ότητα σε μια άλλοτε αφιλόξενη περιοχή12. Κατά το 
αποκορύφωμα του Ψυχρού Πολέμου, η Αρκτική 
θεωρούνταν γεωστρατηγικό πεδίο ανταγωνισμού 
μεταξύ των ΗΠΑ και ΕΣΣΔ, οπότε αεροσκάφη στρα-
τηγικού βομβαρδισμού τη διέσχιζαν στα πλαίσια 
περιπολιών τους και πυρηνικά υποβρύχια των δύο 
αντιπάλων κρύβονταν κάτω από τους αρκτικούς 
πάγους. Μετά τη διάλυση της Σοβιετικής Ένωσης 
υποβαθμίστηκε το ενδιαφέρον των ΗΠΑ για τη 
συγκεκριμένη περιφέρεια, αλλά περίπου μετά από 
είκοσι χρόνια, η Αρκτική επανέρχεται δυναμικά στο 
προσκήνιο. Η γεωπολιτική σημασία της περιοχής 
έγκειται σήμερα σε έναν αριθμό λόγων: Ανεμπό-
διστη πρόσβαση σε αυτή θα σήμαινε πρόσβαση σε 
πλούσια αποθέματα φυσικών πόρων (πετρέλαιο, 
φυσικό αέριο, ορυκτά, αλιεία) – κάτι ασύλληπτο 
μέχρι πρότινος, ναυτικές διαδρομές συντομότερες 
κατά χιλιάδες ναυτικά μίλια, καθώς και σημαντικά 
στρατηγικά πλεονεκτήματα. 

Το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο αποτελούν 
βασικούς στρατηγικούς πόρους και ως εκ τούτου 
αντικείμενα επιθυμίας και ανταγωνισμού πολλών 
δυνάμεων του διεθνούς συστήματος. Η εξασφά-
λιση επαρκών ποσοτήτων και η σταθερή ροή 
προς την εγχώρια οικονομία αποτελούν κυρίαρ-
χα ζητήματα στην πολιτική κάθε κράτους προκει-
μένου να διασφαλίσουν ανεμπόδιστη οικονομική 
ανάπτυξη. Και είναι ακριβώς αυτός ο λόγος που 
η γενικώς αφιλόξενη περιοχή της Αρκτικής, ανα-

12  GREENSPON, E., ‘Open Canada: A Global Positioning Strategy 
for a Networked Age‘. Canadian International Council, 2010, 
p.57, στο LYTVYNENKO Α., Arctic Sovereignty Policy Review, 
5 Απρ. 2011, σελ. 2.

Ελάχιστο αρκτικού θαλάσσιου πάγου 1979. Ελάχιστο αρκτικού θαλάσσιου πάγου 2005.
Πηγή: NASA, Arctic Sea Ice Continues to Decline, Arctic Temperatures Continue to Rise In 2005, http://www.nasa.gov/
centers/goddard/news/topstory/2005/arcticice_decline.html, 26/11/2012
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δεικνύεται σε βασικό πεδίο ανταγωνισμού μεταξύ 
των χωρών που διαθέτουν άμεση πρόσβαση σε 
αυτή και διεκδικούν το φυσικό πλούτο που κρύ-
βει το υπέδαφος του βυθού της, ενώ παράλληλα 
προκαλεί το ενδιαφέρον περιφερειακών δυνάμε-
ων που επιθυμούν να εμπλακούν στα δρώμενα 
της περιοχής13. Παρότι δεν υπάρχουν ακριβείς 
πληροφορίες για τις ποσότητες, αναφορά της 
αμερικανικής γεωλογικής υπηρεσίας USGS14 
εκτιμά ότι υπάρχουν 90 δισ. βαρέλια πετρελαίου, 
1.669 τρισ. κυβικά πόδια φυσικού αερίου και 44 
δισ. βαρέλια υγρό φυσικό αέριο (NGLs) στην Αρ-
κτική με το 84% αυτών να αναμένεται να βρεθεί 
σε κοντινές από τις ακτές αποστάσεις. Ωστόσο, 
παρά το δυναμικό της περιοχής μακροπρόθεσμα, 
βραχυπρόθεσμα η συνεισφορά τους στα ενεργει-
ακά αποθέματα δεν θα πρέπει να υπερεκτιμάται, 
καθώς άλλες περιοχές είναι φθηνότερες, λιγότε-
ρο διαφιλονικούμενες και λιγότερο απαιτητικές 
τεχνολογικά για την εκμετάλλευσή τους. 

Η επιχειρηματικότητα στην Αρκτική απαιτεί 
εξειδικευμένο εξοπλισμό για συνθήκες πάγου, 
από τη γεώτρηση, τις υποδομές υγροποίησης αε-
ρίου και μεταφοράς μέσω αγωγών (σε εξαιρετι-
κά μεγάλες αποστάσεις υπό δύσκολες συνθήκες), 
ως την αποθήκευση των καυσίμων. Οι δυσκολίες 
μεταφοράς μέσω αγωγών θα ευνοούσαν τη θα-
λάσσια μεταφορά υγροποιημένου αερίου (LNG) 
με σημαντικές περαιτέρω επιπλοκές για τις γε-
ωπολιτικές ισορροπίες. Επιπρόσθετα, η τεχνολο-
γία, η οποία δεν είναι άμεσα διαθέσιμη, αποτελεί 
βασικό εμπόδιο για την πρόσβαση στην Αρκτική. 
Τέλος, τα παγοθραυστικά, πολλά εκ των οποίων 
είναι πυρηνοκίνητα, είναι απαραίτητα για την πα-
ρουσία και προβολή δύναμης στην περιοχή όλο 
το χρόνο. Τα αρκτικά κράτη έχουν διαφορετικές 
ικανότητες (π.χ. 20 παγοθραυστικά η Ρωσία, 12 ο 
Καναδάς και προετοιμάζουν άλλα 8, οι ΗΠΑ υστε-
ρούν κατά πολύ αριθμητικά). Τα πλοία αυτά χρει-
άζονται οκτώ με δέκα χρόνια να κατασκευαστούν 

13  ΔΑΛΑΚΛΗΣ Δ., Αρκτική: Οι Πάγοι Λειώνουν, οι Σχέσεις ΗΠΑ-
Ρωσίας Ψυχραίνονται, σελ. 3-4.

14  U.S. Geological Survey, «An Estimate of Undiscovered Con-
ventional Oil and Gas Resources of the World, 2012» στο 
http://pubs.usgs.gov/fs/2012/3042/fs2012-3042.pdf, και 
«Circum-Arctic Resource Appraisal: Estimates of Undiscov-
ered Oil and Gas North of the Arctic Circle», στο http://pubs.
usgs.gov/fs/2008/3049/fs2008-3049.pdf, 4/12/12.

και κοστίζουν περίπου $1 δισ. το καθένα. Σε μια 
περίοδο όμως που η παγκόσμια οικονομική κρίση 
θέτει περιορισμούς στους προϋπολογισμούς των 
κρατών, η διάθεση κεφαλαίων για την Αρκτική 
πιθανώς να καθίσταται ένα δευτερεύον ζήτημα. 

Την εκμετάλλευση των πόρων διεκδικούν 
πρωτίστως τα πέντε παράκτια αρκτικά κράτη, 
δηλαδή η Ρωσία, η Δανία, ο Καναδάς, οι ΗΠΑ, η 
Νορβηγία, αλλά και κράτη της ευρύτερης περι-
οχής όπως η Σουηδία, η Φινλανδία και η Ισλαν-
δία. Προκειμένου να διευκολυνθεί η συνεννόηση 
δημιουργήθηκε το 1996 το Αρκτικό Συμβούλιο, 
ένα διακυβερνητικό φόρουμ για τις αρκτικές κυ-
βερνήσεις και τους λαούς15. Η Σύμβαση του ΟΗΕ 
για το Δίκαιο της Θάλασσας παρέχει στα κράτη 
μηχανισμούς προκειμένου να οριοθετήσουν τις 
θαλάσσιες ζώνες τους και να επιλύσουν διαφο-
ρές, οι οποίες προκύπτουν από επικαλύψεις διεκ-
δικούμενων περιοχών. 

Η Αρκτική είναι ένα ευαίσθητο οικοσύστημα 
και ένα περίπλοκο περιβάλλον. Η μείωση των 
πάγων μεγαλώνει αφενός την περίοδο που εί-
ναι πλεύσιμα θαλάσσια περάσματα, εγείροντας 
παράλληλα θέματα κυριαρχίας, αφετέρου όμως 
καθιστά τη ναυσιπλοΐα επικίνδυνη λόγω του πλή-
θους μη καταγεγραμμένων πάγων που επιπλέ-
ουν. Το Βορειοδυτικό πέρασμα, ενώνει τον Ατλα-
ντικό με τον Ειρηνικό Ωκεανό μέσω του αρκτικού 
αρχιπελάγους του Καναδά, αποτελεί στρατηγική 
τοποθεσία μεταξύ Βόρειας Αμερικής και Ρωσίας, 
την πιο σύντομη σύνδεση των άκρων της Ρωσί-
ας και στο μεσοπρόθεσμο μέλλον αναμένεται να 
απασχολήσει αυξανόμενα τη διεθνή κοινότητα. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ
Το παγκόσμιο σύστημα μεταφορών 
και η Αρκτική
Σε αντιδιαστολή με τη γνωστή ρήση ότι ο συντο-
μότερος δρόμος μεταξύ δύο σημείων είναι μια 
ευθεία γραμμή, η μορφή της γήινης σφαίρας 
επιβάλει σαν συντομότερη διαδρομή μεταξύ δύο 
γεωγραφικών τόπων το τόξο μεγίστου κύκλου. 
Κατά συνέπεια, η Αρκτική προσφέρει τη συντο-
μότερη διαδρομή ανάμεσα στις ηπείρους και 
από τη σκοπιά της γεωστρατηγικής συνιστά μία 

15  ΑΡΚΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, http://arctic-council.org/section/the_
arctic_council, 28/11/2012.
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καίριας σημασίας περιοχή για τα δεδομένα της 
σύγχρονης διεθνούς πολιτικής. Επιπρόσθετα, την 
τρέχουσα χρονική περίοδο, τα τέσσερα πέμπτα 
του διεθνούς εμπορίου διεξάγονται διά θαλάσσης 
και το βασικό αξίωμα στον τομέα των θαλασσίων 
μεταφορών είναι ότι με την εξαίρεση των περιο-
χών των δύο γεωγραφικών πόλων είναι δυνατή 
η θαλάσσια μεταφορά επιβατών και αγαθών σε 
οποιοδήποτε σημείο της υδρογείου16. Θα πρέπει 
ακόμη να σημειωθεί πως το 80% της παγκόσμιας 
βιομηχανικής παραγωγής πραγματοποιείται βό-
ρεια των 30ο γεωγραφικού πλάτους και όλες οι 
βιομηχανικές περιοχές της Ευρασίας, της Βόρει-
ας Αμερικής και της Ιαπωνίας οριοθετούνται σε 
λιγότερο από 3.680 ναυτικά μίλια (ν.μ.) από το 
Βόρειο Πόλο. Οι διαδρομές της ναυτιλίας μεγά-
λων αποστάσεων πραγματοποιούνται μέσω των 
«παραδοσιακών» οδών, οι κυριότερες από τις 
οποίες διέρχονται από τη Διώρυγα του Παναμά, 
τη Διώρυγα του Σουέζ και τα Στενά της Μαλάκκα 
(Malacca Straits), στα οποία παρατηρείται σημα-
ντική συμφόρηση17. Οι χρόνοι που απαιτούνται 

16  Δαλακλής, όπ. παρ., υποσ. 15/ σελ. 6, σελ. 4. 
17  MYCHAJLYSZYN Ν., The Arctic: Geopolitical Issues, Interna-

tional Affairs, Trade and Finance Division, InfoSeries, http://
www.parl.gc.ca/Content/LOP/researchpublications/prb0806-
e.pdf, 22/10/2012.

είναι μεγάλοι18, αυξάνοντας αντίστοιχα και το κό-
στος. Πέραν αυτού, παρόν είναι και ο κίνδυνος 
της πειρατείας, ο οποίος παρά τις προσπάθειες 
που γίνονται μέσω διεθνών οργανισμών, δεν έχει 
εκλείψει ως φαινόμενο. 

Από γεωγραφική άποψη, στενό19 είναι μία 
φυσική θαλάσσια δίοδος με μικρό σχετικά πλά-
τος που χωρίζει δυο ξηρές και επομένως ενώνει 
δυο τμήματα θάλασσας. Η διέλευση ενός πλοίου 
μέσω ενός στενού, έχει τεράστιο οικονομικό όφε-
λος, διότι:

•  μειώνεται ο χρόνος ταξιδιού,
•  επιτυγχάνεται οικονομία καυσίμων,
•  μειώνεται το κόστος των μεταφερόμενων 

εμπορευμάτων και, κατ’ επέκταση,
•  μειώνεται η τελική τιμή των προϊόντων για 

τον καταναλωτή20.

18  Λόγου χάρη το ταξίδι από το Murmansk προς το Ulsan της 
Κορέας μέσω του Ακρωτηρίου της Καλής Ελπίδας και διαρκεί 
102 μέρες. Μέσω Σουέζ η διαδρομή θα διαρκούσε 80 μέρες, 
ενώ μέσω του ΒΔ Περάσματος μόλις 55.

19  Τόσο τα στενά ναυτιλιακού ενδιαφέροντος όσο και οι διώρυγες, 
είναι οδοί ναυτικής επικοινωνίας που ενώνουν δύο θάλασσες. Η 
βασική όμως διαφορά τους είναι ότι τα πρώτα αποτελούν φυσι-
κές θαλάσσιες διόδους, που χωρίζουν δύο ξηρές και ενώνουν 
δύο θάλασσες, ενώ οι δεύτερες έχουν κατασκευασθεί με αν-
θρώπινη παρέμβαση στο έδαφος ενός κράτους και υπόκεινται, 
κατ’ αρχήν στην κυριαρχία αυτού του κράτους.

20  ΤΣΑΛΤΑΣ Γ. Ι., ΣΙΟΥΣΙΟΥΡΑΣ Π., Γεωπολιτική Και Γεωοικονομική 
Προσέγγιση Της Περιοχής Της Αρκτικής Ζώνης, σελ. 6.

Πηγές: http://en.wikipedia.org/wiki/File:Arctic_%28orthographic_projection%29.svg και www.bugbog.com. 

Περιοχή της Αρκτικής
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Η Αρκτική θεωρείται συνώνυμη με το Βόρειο 
(γεωγραφικό) πόλο της Γης. Ένας τρόπος προσδι-
ορισμού με ικανοποιητική ακρίβεια της περιοχής 
του πλανήτη μας που κατηγοριοποιείται εντός της 
συγκεκριμένης γεωγραφικής περιφέρειας είναι ο 
«Αρκτικός κύκλος»21 ή βόρειος πολικός κύκλος. 
Ο όρος αυτός χρησιμοποιείται από την επιστήμη 
της Γεωγραφίας και τους χαρτογράφους ως το 
όριο διαχωρισμού μεταξύ της Αρκτικής Ζώνης 
από τη Βόρεια Ήπια Ζώνη της κυρίας Εύκρατης 
Ζώνης (ουσιαστικά μεταξύ περιοχών με και χωρίς 
ανθρώπινη δραστηριότητα), ενώ ένας από τους 
βασικούς λόγους θέσπισης της προαναφερθείσας 
διάκρισης αποτελεί το γεγονός ότι παρόλο που 
υπάρχουν κάποιες ζώνες ξηράς, το μεγαλύτερο 
μέρος της Αρκτικής συνιστά θάλασσα, η οποία κα-
λύπτεται από πάγους και αποδίδεται με τον όρο 
Αρκτικός Ωκεανός22.

Σύμφωνα με την ESA (European Space 
Agency, Ευρωπαϊκή Υπηρεσία για το Διάστημα) 
τα τελευταία πέντε χρόνια σημειώθηκαν τα χα-
μηλότερα επίπεδα πάγου, απ’ όταν ξεκίνησαν οι 
δορυφορικές μετρήσεις τη δεκαετία του 197023 
με το ρυθμό μείωσης της παγοκάλυψης να αυ-
ξάνεται. Ο συνδυασμός της κλιματικής αλλαγής 
και της κρίσιμης αναζήτησης για ενεργειακή 
επάρκεια, καθιστούν την Αρκτική πιο ελκυστική, 
γεγονός που καταδεικνύεται από το ενδιαφέρον 
που εκδηλώνεται για τους πόρους της όχι μόνο 
από τις γεωγραφικά εγγύς χώρες, αλλά και από 
ασιατικές και ευρωπαϊκές δυνάμεις.

Το άνοιγμα του Βορειοδυτικού Περάσματος το 
200724 αποκάλυψε θαλάσσιες διαδρομές με δυ-
ναμική άνευ προηγουμένου, ενώ παράλληλα πα-

21  Το συνηθέστερο όριο, βόρεια του οποίου εκτείνεται η Αρκτική, 
είναι ο Αρκτικός Κύκλος (66° 33’Β), που αποτελεί το όριο για 
τον ήλιο του μεσονυκτίου και την πολική νύχτα. Ο κύκλος αυ-
τός ονομάζεται Αρκτικός γιατί σαν τοποθεσία αντιστοιχεί πλη-
σίον της προβολής επί της γήινης επιφάνειας του νοτιότερου 
άκρου του αστερισμού της Μεγάλης Άρκτου.

22  ΔΑΛΑΚΛΗΣ Δ., όπ. παρ., υποσ. 15/ σελ. 6, σελ. 1-2. 
23  EUROPEAN SPACE AGENCY, “Space for the Arctic” στο http://

www.esa.int/esaEO/SEM1WRAYLZG_index_0.html, πρόσβαση 
4/12/12.

24  DENMARK Α. Μ., MULVENON J., eds., “Contested Commons: 
The Future of American Power in a Multipolar World,” Cent-
er for a New American Security, Washington D.C., January 
2010, σελ.66, http://www.cnas.org/files/documents/publica-
tions/CNAS%20Contested%20Commons_1.pdf, πρόσβαση 
28/11/2012. 

ρέκαμψε επικίνδυνα περάσματα λόγω πειρατείας. 
Η διαδρομή μεταξύ της Ευρώπης, της Ασίας και 
της Βόρειας Αμερικής μειώνεται κατά 5.200 έως 
7.000 ν.μ. παρέχοντας παράλληλα στρατηγικές 
εναλλακτικές για χώρες όπως η Ιαπωνία που θα 
είχε συμφέρον να αποκτήσει πρόσβαση στην Αρ-
κτική, λόγω της παρούσας εξάρτησής της από το 
Στενό Malacca για τις ενεργειακές της προμήθει-
ες. Στο σημείο αυτό θα πρέπει να σημειωθεί ότι 
πέρα από το λιώσιμο των πάγων, η ελκυστικότη-
τα του Βορειοδυτικού Περάσματος αυξάνεται και 
λόγω της αύξησης στη ζήτηση φυσικού αερίου 
από τις ασιατικές αγορές. Η Ιαπωνία λόγου χάρη 
αύξησε τη ζήτησή της μετά το πυρηνικό ατύχημα 
της Φουκουσίμα. 

Δεν θα πρέπει όμως να παραβλεφθούν οι κίν-
δυνοι, οι οποίοι παραμένουν και μπορεί να καθυ-
στερήσουν τα οφέλη. Η κατασκευή πλοίων κατάλ-
ληλων προδιαγραφών ώστε να αντιμετωπίζουν 
τον πάγο (παγοθραυστικά) έχουν μεγάλο κόστος 
και διάστημα παραγωγής, ενώ καταναλώνουν πο-
λύ περισσότερα καύσιμα απ’ ό,τι τα τρέχοντα για 
μεταφορές μεγάλων αποστάσεων. Επίσης, επί του 
παρόντος δεν είναι προβλέψιμο το διάστημα που 
είναι πλεύσιμο το ΒΔ Πέρασμα, λόγω της διαφο-
ροποίησης των καιρικών συνθηκών. Η αβεβαιό-
τητα αυτή αυξάνει τον κίνδυνο των εμπορικών 
φορτίων (π.χ. χρεώσεις υπερημερίας σε περίπτω-
ση καθυστέρησης άφιξης στον τελικό προορισμό), 
ακυρώνοντας τα πλεονεκτήματα του κόστους της 
μικρότερης διαδρομής. Οι πιθανότητες για επι-
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κίνδυνες καιρικές συνθήκες, σε συνδυασμό με τη 
δυσκολία πλοήγησης σε νερά με κομμάτια πάγου 
και η έλλειψη επαρκούς διαχείρισης της θαλάσ-
σιας κίνησης, καθιστούν την Αρκτική ένα ριψο-
κίνδυνο εγχείρημα ακόμα και υπό τις καλύτερες 
συνθήκες. Δεδομένων των μεγάλων χρηματικών 
κεφαλαίων που χρειάζονται για επενδύσεις στην 
περιοχή, το ύψος ασφαλίστρων σε περίπτωση ρύ-
πανσης και των κινδύνων λειτουργίας σε τέτοιο 
περιβάλλον, είναι κρίσιμο να υπάρχει σαφές νο-
μικό και κανονιστικό πλαίσιο στην Αρκτική. Είναι 
προαπαιτούμενο όχι μόνο για σκοπούς σχετικούς 
με την εξόρυξη και μεταφορά της ενέργειας, αλλά 
και για την αποτελεσματική διαχείριση της αλιεί-
ας25, της εμπορικής ναυτιλίας και των πιθανών 
επιχειρήσεων έρευνας - διάσωσης26.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ
Οριοθετήσεις θαλάσσιων ζωνών 
στην Αρκτική
Ως ημίκλειστη θάλασσα, η Αρκτική περιβάλλεται 
από παράκτια κράτη, συνεπώς οριοθετήσεις των 
θαλάσσιων ζωνών και επεκτάσεις των ηπειρω-
τικών υφαλοκρηπίδων οδηγούν αναπόφευκτα σε 
επικαλυπτόμενες διεκδικήσεις. Η Σύμβαση για το 
Δίκαιο της Θάλασσας (United Nations Convention 
on the Law of the Sea, UNCLOS, εφεξής στο πα-
ρόν κείμενο «Σύμβαση ΔΘ») υπεγράφη το 1982 
και τέθηκε σε ισχύ το 1994. Όπως ορίζει, τα 
προσχωρήσαντα σε αυτήν παράκτια κράτη έχουν 
δικαίωμα σε αιγιαλίτιδα ζώνη ως τα 12 ν.μ. στην 
οποία ασκούν πλήρη κυριαρχία, σε συνορεύουσα 
ζώνη ως 24 ν.μ. εντός της οποίας μπορούν να 
ασκήσουν συγκεκριμένες αρμοδιότητες, σε Απο-
κλειστική Οικονομική Ζώνη (ΑΟΖ) ως τα 200 ν.μ. 
από τις γραμμές βάσης (από τις οποίες υπολο-

25  Θα πρέπει να σημειωθεί πως οι πληθυσμοί των ψαριών στον 
Αρκτικό Ωκεανό είναι από τους μεγαλύτερους στον πλανήτη 
(10% των παγκόσμιων αλιευμάτων προέρχονται από εκεί). 
Καθώς όμως λιώνουν οι πάγοι και ζεσταίνονται τα νερά, τα 
ψάρια δεν αναγνωρίζουν εθνικά σύνορα και θα κινηθούν προς 
το βορρά, καθιστώντας την αλιεία πιθανό σημείο έριδας για 
τα αρκτικά κράτη. Βλ. Βλ. FLORES R., STRICKER G., KINNEY 
S., “Alaska Coal Geology, Resources, and Coalbed Methane 
Potential,” U.S. Geological Survey Bulletin 2198, Denver, 
Colo., Version 1.0, 2003, http://pubs.usgs.gov/bul/b2198/
B2198-508.pdf, 10/12/2012.

26  BORGERSON S. G., ‘The national interest and the Law of the 
Sea’, Council on Foreign Relations special report Νo. 46, May 
2009, σελ. 20.

γίζονται όλες οι θαλάσσιες ζώνες) όπου έχουν 
δικαιώματα κατ’ αρχήν οικονομικής φύσης (π.χ. 
αποκλειστικά δικαιώματα αλιείας, έρευνα, εκμε-
τάλλευση και διατήρηση των φυσικών πόρων 
κ.ά.). 

Για την ηπειρωτική υφαλοκρηπίδα, στο βυθό 
της οποίας περιέχονται πολλοί φυσικοί πόροι, 
έχουν κυριαρχικά δικαιώματα και εκτείνεται ως 
τα 200 ν.μ. ή σε περίπτωση που το υφαλοπλαί-
σιο εκτείνεται σε απόσταση μεγαλύτερη των 200 
ν.μ. μπορεί να θεμελιωθεί υφαλοκρηπίδα ως τα 
350 ν.μ. Η γεωλογία επομένως του βυθού καθο-
ρίζει το κατά πόσον είναι βάσιμες διεκδικήσεις 
για επέκταση της ηπειρωτικής υφαλοκρηπίδας και 
θα πρέπει να σημειωθεί πως η επέκταση αυτή θα 
πρέπει να διεκδικηθεί εντός δέκα ετών από την 
προσχώρηση27 στη Συνθήκη. 

Προκειμένου να διευκολυνθεί η επικοινωνία 
και η συνεργασία των κρατών της Αρκτικής, ιδρύ-
θηκε το 1996 το Αρκτικό Συμβούλιο (Διακήρυ-
ξη της Οττάβα), ένα διεθνές φόρουμ, στο οποίο 
είναι μόνιμα μέλη28 ο Καναδάς, η Δανία (μέσω 
της Γροιλανδίας), η Νορβηγία (μέσω του αρχιπε-
λάγους Svalbard), η Ρωσία, οι ΗΠΑ (μέσω της 
Αλάσκα) αλλά και κράτη της ευρύτερης περιοχής 
όπως η Σουηδία, η Φινλανδία και η Ισλανδία, τα 
οποία παρότι δε διαθέτουν άμεσα σύνορα στην 
Αρκτική, θεωρούνται αρκτικά κράτη29. Βασικά του 
θέματα αποτελούν ζητήματα περιβαλλοντικά, η 
αειφόρος ανάπτυξη, η μεταφορά τεχνολογίας για 
τη διαχείριση ατυχημάτων, διεξαγωγή επιχειρή-
σεων έρευνας - διάσωσης κ.ά. 

Ο χειρισμός θεμάτων ασφαλείας δεν πε-
ριλήφθηκε στις εντολές του, μετά από ένσταση 
των ΗΠΑ και σχεδόν όλα τα μέλη διαφωνούν με 

27  Κατά χρονολογική σειρά: Φινλανδία (21/6/96), Νορβηγία 
(24/6/96), Σουηδία (25/6/96), Ισλανδία (14/2/97), Ρωσία 
(12/3/97), Καναδάς (7/11/03), Δανία (19/12/03), από http://
www.un.org/Depts/los/reference_files/chronological_lists_of_
ratifications.htm, 30/11/12.

28  Καθεστώς μόνιμων παρατηρητών έχουν τα (μη αρκτικά) κράτη: 
Γαλλία, Γερμανία, Πολωνία, Ισπανία, Ολλανδία και Ηνωμένο 
Βασίλειο. Μη αρκτικά κράτη μέλη με καθεστώς ad-hoc παρα-
τηρητή είναι η Κίνα, η Νότια Κορέα και η Ιταλία. Υπάρχουν ακό-
μα έξι μόνιμα μη - κράτη μέλη: Aleut International Association, 
Arctic Athabaskan Council, Gwich‘in Council International, 
Inuit Circumpolar Council, Raipon, and the Saami Council, 
http://arctic-council.org/article/about

29  ΑΡΚΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, http://arctic-council.org, πρόσβαση 
30/11/12.
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σχετική επέκταση της εντολής του (υπάρχει ήδη 
ένας οργανισμός για τα ζητήματα ασφαλείας –το 
ΝΑΤΟ– και τέσσερα από τα πέντε κράτη είναι 
μέλη του). Συνειδητοποιούν ωστόσο την ανάγκη 
ενίσχυσης της συνεργασίας τους ενόψει των ρα-
γδαίων αλλαγών και γνωρίζουν πως στα πλαίσια 
ενός οργανισμού, η επίτευξη αποτελεσμάτων είναι 
εφικτή αν εστιάσουν σε ζητήματα με μεγαλύτερες 
πιθανότητες συμφωνίας (κάτι που δεν ισχύει για 
ζητήματα ασφάλειας και άμυνας)30. 

Τα βασικότερα θέματα οριοθέτησης στην πε-
ριοχή είναι τα εξής31:
•  Καναδάς και Δανία για το Νησί Hans. Το ακατοί-

κητο αυτό νησί, το οποίο βρίσκεται μεταξύ Γροι-
λανδίας32 και της Νήσου Ellesmere, διεκδικείται 
και από τις δύο χώρες. Με συμφωνία το 197333 
οριοθετήθηκε η ηπειρωτική υφαλοκρηπίδα και 
συμφώνησαν να καθυστερήσουν τελική διευ-
θέτηση του ζητήματος˙ έκτοτε συντηρούν τη 
διεκδίκησή τους για κυριαρχία στο νησί μέσω 
επισκέψεων (διπλωματικών και στρατιωτικών). 
Έχει λάβει δυσανάλογα μεγάλη σημασία συγκρι-
τικά με το μέγεθός του ως σύμβολο της αρκτι-
κής κυριαρχίας μεταξύ των δύο χωρών λόγω 
της επιπρόσθετης πρόσβασης σε πόρους που 
θα έδινε η κυριαρχία του.

•  Καναδάς και ΗΠΑ για τη Θάλασσα Beaufort και 
το Βορειοδυτικό Πέρασμα.

➣  Σύμβαση του 1825 μεταξύ της Ρωσίας και 
της Μεγάλης Βρετανίας έθεσε θαλάσσιο 

30  HEININEN L., NICOL H.N., “The importance of Northern Dimen-
sion Foreign Policies in the Geopolitics of the Circumpolar 
North”, Geopolitics, Vol. 12, No. 2, 2007, pp. 133-65 και CBC 
News “Denmark defends list of nations for Arctic meeting”, 
20/5/08, http://www.cbc.ca/canada/north/story/2008/05/20/
arctic-meeting.html, 28/11/2012. 

31  MYCHAJLYSZYN op. cit., supra, υπος. 19/ σελ. 7, σελ. 2. 
32  Η Γροιλανδία ανήκει στη Δανία από το 1953, αυτοκυβερνά-

ται από το 1979. Αναγνωρίζεται από τη διεθνή κοινότητα ως 
χωριστή οντότητα για τις εσωτερικές της υποθέσεις και για 
διεθνείς συμφωνίες που αναφέρονται συγκεκριμένα σε αυτή, 
σταδιακά θα της παραχωρηθεί από τη Δανία μερικός έλεγχος 
στους φυσικούς της πόρους. Η τήξη των πάγων όμως αυξάνει 
τη γεωπολιτική της σημασία και υπάρχει το ενδεχόμενο εγκα-
τάστασης δανικής αρκτικής στρατιωτικής βάσης εκεί.

33  UN, ‘Agreement between the Government of the Kingdom 
of Denmark and the Government of Canada relating to the 
Delimitation of the Continental Shelf between Greenland and 
Canada’, 17 Dec. 1973, http://www.un.org/Depts/los/LEGIS-
LATIONANDTREATIES/PDFFILES/TREATIES/DNK-CAN1973CS 
PDF, 28/11/2012.

όριο μεταξύ της σημερινής Αλάσκα και ό,τι 
είναι σήμερα καναδικό έδαφος κατά μή-
κος του 141ου μεσημβρινού34. Ο Καναδάς 
διεκδικεί έλεγχο και πρόσβαση βάσει δύο 
προσεγγίσεων˙ αφενός βάσει του προανα-
φερθέντος ιστορικού τίτλου και αφετέρου 
ως εσωτερικά νερά λόγω του ότι βρίσκεται 
εντός των ευθειών γραμμών βάσεων γύ-
ρω από το καναδικό αρχιπέλαγος, και άρα 
δεν υπόκεινται στις ρυθμίσεις της «αβλα-
βούς διέλευσης»35. Κατά την επικύρωσή 
της κατέθεσε δήλωση κατά την οποία «η 
ερμηνεία ή η εφαρμογή των άρθρων 15, 
74 και 83 σχετικά με την οριοθέτηση των 
θαλάσσιων συνόρων, περιλαμβάνουν τους 
κόλπους ή τους ιστορικούς τίτλους»36. Το 
όριο του ιστορικού τίτλου αμφισβητήθηκε 
ενόψει των ενεργειακών εξελίξεων, με τις 
ΗΠΑ να απορρίπτουν την οριοθέτηση αυτή, 
προκρίνοντας μία βάσει της ισαπόστασης 
από τις δύο ηπειρωτικές μάζες. 

➣  Ο Καναδάς θεωρεί τα ύδατα του Βορειο-
δυτικού Περάσματος εσωτερικά και διεκδι-
κεί αντιστοίχως έλεγχο στη ναυσιπλοΐα και 
την πρόσβαση. Οι ΗΠΑ αντιθέτως, εκλαμ-
βάνουν την περιοχή ως διεθνές στενό ναυ-
σιπλοΐας, υποστηρίζοντας ότι θα πρέπει να 
ισχύσουν οι αντίστοιχες ρυθμίσεις κατά το 
διεθνές δίκαιο. Επί του παρόντος δεν μπο-
ρεί να χαρακτηριστεί διεθνές στενό, αφού 
ικανοποιεί μόνο το ένα από τα δύο ανα-
γκαία κριτήρια για το χαρακτηρισμό του37.

34  Άρθρο 3, Σύμβαση μεταξύ της Μεγάλης Βρετανίας και της 
Ρωσίας σχετικά με την Οριοθέτηση των Αντίστοιχων Κτήσεών 
τους στη Βορειο-Δυτική Ακτή της Αμερικής και τη Ναυσιπλοΐα 
του Ειρηνικού Ωκεανού που συμφωνήθηκε στις 16/2/1825, 
τ..75 Consolidated Treaty Series, p. 95.Article 3, Convention 
between Great Britain and Russia concerning the Limits of 
their Respective Possessions on the North-West Coast of 
America and the Navigation of the Pacific Ocean, done on 
16 February 1825, Vol. 75 Consolidated Treaty Series, p. 
95.

35  Αποκλείονται δηλαδή δραστηριότητες όπως αλιεία, επιστημο-
νική έρευνα, ρύπανση, κατασκοπεία κ.ά.

36  PHARAND D., “The Arctic Waters and the Northwest Passage: 
A Final Revisit,” Ocean Development and International Law, 
Vol. 38, Issue 1 and 2, January 2007, pp. 3–69, σελ. 5.

37  COTE, F., DUFRESNE,R., Infoseries - The Arctic: Canada’s le-
gal claim, 2008 Ottawa, Library of Parliament. http://www2.
parl.gc.ca/Content/LOP/ResearchPublications/prb0806-e.htm, 
28/11/2012.



80  Ναυτική Επιθεώρηση | Τεύχος 585-Τομος 173

•  ΗΠΑ και Ρωσία για τη Βερίγγειο Θάλασσα. Υπε-
γράφη το 1990 μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτει-
ών και της τότε Σοβιετικής Ένωσης συμφωνία 
Οριοθέτησης Θαλάσσιων Συνόρων, θέτοντας 
ως όριο τη Βερίγγειο Θάλασσα (Αρκτικός Ωκεα-
νός και Βόρειος Ειρηνικός Ωκεανός). Περιελάμ-
βανε συμφωνία ότι διαφιλονικούμενη περιοχή 
50.000 τ. χλμ. περιερχόταν στις ΗΠΑ, με την 
οποία η ρώσικη Βουλή (Δούμα) διαφώνησε για 
τη μεταφορά ρώσικης επικράτειας και απώλεια 
εσόδων από αλιεία και ως αποτέλεσμα δεν την 
επικύρωσε. Η Ρωσία συμφώνησε να δεσμεύεται 
από τη συμφωνία σε προσωρινή μόνο βάση38, 
ενώ η Γερουσία των Ηνωμένων Πολιτειών την 
επικύρωσε το 1991 και ζητούν να πράξει το 
ίδιο και η Ρωσία39.

•  Ρωσία και Νορβηγία για τη Θάλασσα Barents. 
Συμφωνία του 1976 μεταξύ των δύο χωρών 
για οριοθέτηση ΑΟΖ απέκλεισε την περιοχή 
των 155.000 τ. χλμ. που αναφέρεται ως «Γκρί-
ζα Ζώνη» και βρίσκεται μεταξύ του νορβηγι-
κού αρχιπελάγους και των ρωσικών νησιών 
NovayaZemlya και FranzJosefLand. Ειδική 
συμφωνία του 1978 επί της ζώνης αυτής –η 
οποία ανανεώνεται ετησίως από τις δυο χώρες 
έκτοτε– ορίζει την πρόσβασή τους στην περιοχή 
για οικονομικούς σκοπούς μέχρι την επίτευξη 
οριστικής συμφωνίας. Η Συνθήκη των Παρισίων 
του 1920 παραχώρησε στη Νορβηγία κυριαρχία 
στο αρχιπέλαγος και το νησί Svalbard (πρώην 
Spitsbergen) στη Θάλασσα Barents. Σύμφωνα 
με αυτή η Νορβηγία άσκησε από το 1977 τη 
διεκδίκηση ΑΟΖ 200 ν.μ. και όρισε καθεστώς 
προστασίας των αλιευμάτων παρά τη διαμαρ-
τυρία της Ρωσίας ότι έχει νόμιμη πρόσβαση και 
δικαιώματα στην ίδια περιοχή. Θα πρέπει να 
αναφερθεί ότι την εποχή της διαπραγμάτευσης, 
τα κράτη είχαν αποκλειστικό δικαίωμα στους 
πόρους της αιγιαλίτιδας ως 3 ν.μ. και η Συν-

38  BAEV P., “Russia’s Race for the Arctic and the New Geopoli-
tics of the North Pole”, Occasional Paper, The Jamestown 
Foundation, Washington D.C., October 2007, σελ.7, http://
www.jamestown.org/docs/Jamestown-BaevRussiaArctic.pdf, 
πρόσβαση 29/11/2012.

39  NSPD-66 / HSPD-25, section D, 4, c. ‘Extended continen-
tal self and boundary issues’ http://www.fas.org/irp/offdocs/
nspd/nspd-66.htm, 10/12/2012.

θήκη προέβλεπε ίση πρόσβαση στους πόρους 
του Spitsbergen για όλες τις υπογράφουσες 
χώρες40 και αυτό επικαλείται η Ρωσία (έρευνα 
πιο μακριά από τις ακτές της, αλλά με καθεστώς 
εξόρυξης υπό τη νορβηγική νομική δικαιοδο-
σία – έχει ιδιαίτερη σημασία η ιδιότητα μέλους 
του ΝΑΤΟ που έχει η Νορβηγία). Το 2011 επε-
τεύχθη συμφωνία για την επί 40 έτη διαφορά 
οριοθέτησης41.

•  Δανία, Ρωσία και Καναδάς για τις υποθαλάσ-
σιες οροσειρές Lomonosov και Mendeleev. Η 
διαφωνία αυτή προέκυψε εν όψει των ενεργει-
ακών εξελίξεων στην περιοχή και αφορά στην 

40  Οι αρχικές χώρες που υπέγραψαν τη Συνθήκη ήταν: ΗΠΑ, Δα-
νία, Νορβηγία, Σουηδία, Ηνωμένο Βασίλειο, Ολλανδία, Γαλλία, 
Ιταλία, Ιαπωνία. Σήμερα υπερβαίνουν τις 40. 

41  RADYUHIN V., Russia, Norway sign Arctic border pact, Sept. 
15, 2010, http://www.thehindu.com/news/international/
russia-norway-sign-arctic-border-pact/article669445.ece, 
22/11/2012.

Πηγή: Μονάδα Διεθνούς Έρευνας για τα Σύνορα, Πανε-
πιστήμιο του Ντάραμ, Reuters, http://www.dur.ac.uk/ibru/
workshops/2012/maritime/, πρόσβαση 10/12/2012.

Περιοχές αμφισβητούμενης κυριαρχίας
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επέκταση της ηπειρωτικής υφαλοκρηπίδας 
πέραν του ορίου των 200 ν.μ. (και την πρό-
σβαση σε αποθέματα πετρελαίου και φυσικού 
αερίου), για την οποία χρειάζονται γεωλογικά 
τεκμήρια ότι το υποθαλάσσιο διεκδικούμενο 
έδαφος αποτελεί προέκταση της επικράτειας 
του διεκδικούντος κράτους. Η απόδειξη αυτού 
ωστόσο είναι εξαιρετικά περίπλοκη, δαπανηρή 
και χρονοβόρα, καθώς οι ασάφειες του άρθρου 
76 ΣΔΘ που ορίζουν την ηπειρωτική υφαλοκρη-
πίδα δεν μπορούν να καλύψουν κάθε πιθανή 
περίπτωση λόγω της διαφορετικής γεωλογίας 
και τοπογραφίας των επικαλυπτόμενων διεκδι-
κήσεων42. Οι τρεις χώρες έχουν ήδη υποβάλει 
αίτηση στην Επιτροπή για την Οριοθέτηση της 
Ηπειρωτικής Υφαλοκρηπίδας (Committee on 
the Limitation of the Continental Shelf, CLCS) 
όπως προβλέπεται. Συγκεκριμένα, η Ρωσία την 
υπέβαλε πρώτη το 2001, η οποία όμως θα 
πρέπει να επαναληφθεί λόγω ανεπαρκών στοι-
χείων (τον Αύγουστο του 2007 κατά τη διάρ-
κεια επιστημονικής αποστολής για γεωλογική 
έρευνα, τοποθέτησαν σημαία τιτανίου στο βυθό 
της Lomonosov κάνοντας σαφείς τις προθέσεις 
τους στα άλλα αρκτικά κράτη). Τον ίδιο μήνα η 
Δανία οργάνωσε αποστολή με σκοπό την από-
δειξη γεωλογικής σύνδεσης της οροσειράς με 
τη Γροιλανδία, ακολούθησε η Νορβηγία με αίτη-
ση το 2006, ενώ τις εξελίξεις παρακολουθούν 
με έντονο ενδιαφέρον οι ΗΠΑ. 

Θα πρέπει να σημειωθεί πως και τα πέντε 
αρκτικά κράτη έχουν υπογράψει τη Διακήρυξη 
Ilulissat (2008) σύμφωνα με την οποία δεσμεύ-
ονται με το υπάρχον νομικό πλαίσιο για τη δι-
ευθέτηση των διαφιλονικούμενων περιοχών43. 
Σημαντικό βήμα στη διαδικασία οριοθέτησης θα 
ήταν η επικύρωση της ΣΔΘ από τις ΗΠΑ, κάτι 
που εμπόδιζαν μέχρι σήμερα φόβοι για υπερ-
βολική παραχώρηση κυριαρχίας και η θεώρηση 
ως επαρκούς για το χειρισμό των αρκτικών ζη-
τημάτων του εθιμικού διεθνούς δικαίου. Ενόψει 
των εξελίξεων, γίνεται αντιληπτή η αναγκαιότητα 

42  Μοντέγκο Μπαίυ, 1982, Νέα Σύμβαση για το Δίκαιο της 
Θάλασσας άρθρο 76, http://www.un.org/Depts/los/conven-
tion_agreements/texts/unclos/part6.htm, 10/11/2012.

43  ΑΡΚΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, Διακήρυξη του Ilulissat, 2008, ht-
tp://arctic-council.org/filearchive/Ilulissat-declaration.pdf, 
15/11/2012.

επικύρωσης, ώστε να μη βρεθεί η χώρα μεσο-
πρόθεσμα σε στρατηγικά μειονεκτική θέση στην 
πολιτική σκακιέρα της Αρκτικής. Η ολοκλήρωση 
των διαδικασιών οριοθέτησης θα καταστήσει 
ακώλυτη την εξερεύνηση των φυσικών πόρων 
και την ανάπτυξη της ναυσιπλοΐας, καθώς και της 
αλιείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ
Γεωστρατηγική σημασία 
του Βορειοδυτικού Περάσματος
Η γεωπολιτική και η γεωοικονομία, ως επιστη-
μονικά αντικείμενα, διερευνούν τις στρατηγικές 
σχέσεις της πολιτικής και της οικονομίας με το 
γεωγραφικό χώρο, μεταξύ των οποίων εννοιών 
υπάρχουν ισχυρές και πολλαπλές διασυνδέσεις. 
Καθώς είναι ευρέως γνωστό στον κλάδο των δι-
εθνών σχέσεων, κύριος στόχος άσκησης εξωτε-
ρικής πολιτικής ενός κράτους είναι η εξασφάλιση 
της επιβίωσής του και σε δεύτερο επίπεδο η αύ-
ξηση της διεθνούς του επιρροής. Υπό την έννοια 
αυτή, οι περαιτέρω διεκδικήσεις από το οποιοδή-
ποτε κράτος έχει άμεση γειτνίαση με τον πλούσιο 
βυθό της Αρκτικής περιοχής θα πρέπει να θεω-
ρούνται ως δεδομένες, πολύ δε παραπάνω όταν 
μεταξύ αυτών συμπεριλαμβάνονται δύο ηγέτιδες 
δυνάμεις του διεθνούς συστήματος. 

Μέχρι πρόσφατα, η επίλυση των διαφορών 
στην περιοχή της Αρκτικής δεν αποτελούσε προ-
τεραιότητα στις κρατικές πολιτικές των παράκτι-
ων κρατών, καθώς η περιοχή ήταν παγωμένη 
και ως εκ τούτου απροσπέλαστη. Τα κλιματικά 
δεδομένα έρχονται σήμερα να αλλάξουν άρδην 
το σκηνικό. Η Αρκτική παρουσιάζει σαφέστατα 
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στρατιωτική σημασία λόγω της γεωγραφικής της 
θέσης ως σημαντική εναέρια και θαλάσσια οδός. 
Στην πραγματικότητα, η Αρκτική θάλασσα, αντί να 
αντιμετωπίζεται ως μια μακρινή και δυσπρόσιτη 
τοποθεσία κάτω από το πρίσμα της γεωπολιτικής, 
αποτελεί την κεντρική σύνδεση μεταξύ Βορείου 
Αμερικής και Ευρασίας. Μία από τις θρυλικές θα-
λάσσιες διαδρομές, το Βορειοδυτικό Πέρασμα, 
είναι πλέον πλεύσιμο κατά ορισμένες περιόδους 
του χρόνου. 

Ταυτόχρονα, οι υδρογονάνθρακες της περιο-
χής θα μπορούσαν να περιορίσουν την ενεργει-
ακή εξάρτηση από το πετρέλαιο των χωρών του 
Αραβικού Κόλπου, που μαστίζεται από τη χρήση 
στρατιωτικής βίας και την αστάθεια. Κάτω από 
τη γεωπολιτική θεώρηση που παρουσιάστηκε 
προηγουμένως, η κατοχή των φυσικών πόρων 
από τον αντίπαλο είναι τουλάχιστον ανεπιθύ-
μητη για να αποφύγουμε τη χρήση του όρου 
απαγορευτική για το δίπολο των ΗΠΑ - Ρωσία 
(ως διάδοχος της πρώην ΕΣΣΔ). Επιπρόσθετα, η 
αποτροπή της ανεμπόδιστης εξόδου της Ρωσίας 
στη θερμότερη πλέον Αρκτική Θάλασσα θα μπο-
ρούσε να ωθήσει τις ΗΠΑ προς κάθε διαθέσιμη 
επιλογή, ώστε να αποφευχθεί κάθε διατάραξη 
της ισορροπίας.

Από τη σκοπιά της γεωπολιτικής, θα πρέπει 
να επισημανθεί ότι με την κατάρρευση του δι-
πολισμού, το νέο πεδίο ανταγωνισμού μεταξύ 
ΗΠΑ και Ρωσίας (ως διάδοχο σχήμα της πρώ-
ην ΕΣΣΔ) επικεντρώνεται στη γεωπολιτική της 
ενέργειας (μετατόπιση από τη γεωπολιτική στη 
γεωοικονομία). Είναι χαρακτηριστικό ότι σε πε-
ρίπτωση όξυνσης των ρωσο-αμερικανικών σχέ-
σεων, καταγράφεται πύκνωση των εμφανίσεων 
ρωσικών στρατηγικών βομβαρδιστικών στην 
περιοχή της Αρκτικής ως μοχλός πίεσης ενάντια 
στις ΗΠΑ, ενώ και η καναδική αεροπορία έχει 
κατά καιρούς αναχαιτίσει ρωσικά αναγνωριστικά 
αεροσκάφη που φροντίζουν ποικιλοτρόπως να 
κάνουν την παρουσία τους αισθητή στον συγκε-
κριμένο χώρο. 

Η υψηλή στρατηγική των ΗΠΑ παραμένει 
προσηλωμένη στην τακτική της περικύκλωσης 
που κυριάρχησε την εποχή του Ψυχρού Πολέ-
μου και η οποία παραμένει ακόμα ζωντανή, 
όπως έγινε αντιληπτό από την αντιπαράθεση 
του γεωπολιτικού διδύμου ΗΠΑ - Ρωσίας στην 

περίπτωση του Καυκάσου και της Γεωργίας. Στο 
πλαίσιο αυτό, θα προσπαθήσουν με κάθε τρόπο 
να εμποδίσουν την έξοδο της Ρωσίας προς τον 
Αρκτικό Κύκλο τόσο από γεωπολιτικής - στρα-
τιωτικής πλευράς, όσο και από το θέμα της 
ενέργειας, με βάση το σκεπτικό ότι η κατοχή και 
εκμετάλλευση ενεργειακών πόρων ανάγεται σε 
παίγνιο μηδενικού αθροίσματος που τα κέρδη 
του ενός αντιστοιχούν σε απώλειες του άλλου 
μέρους. Αντίστοιχα, κατά τον Ψυχρό Πόλεμο η 
περιοχή μεταξύ Svalbard και βόρειας Νορβηγίας 
ήταν το κεντρικό σημείο ανταγωνισμού μεταξύ 
ΝΑΤΟ και ΕΣΣΔ, αφού τότε αποτελούσε βασικό 
κομμάτι του σοβιετικού στρατηγικού δόγματος 
είτε πριν το ξέσπασμα σύγκρουσης με τη Δύση 
είτε στην αρχή της να μεταφέρει το βόρειο στόλο 
της έξω από το Murmansk στο Βόρειο Ατλαντι-
κό μέσω της περιοχής Svalbard. Η πράξη αυτή 
κρίθηκε ζωτική για την προβολή της δύναμής 
της στον Ατλαντικό ή στη χειρότερη περίπτω-
ση για στρατηγικό πυρηνικό χτύπημα στις ΗΠΑ. 
Το ίδιο ισχύει και στο σημερινό στρατηγικό της 
δόγμα. Δεν είναι σπάνια τα περιστατικά εναέριας 
παρενόχλησης στο νορβηγικό εναέριο χώρο. Η 
Νορβηγία, χώρα μέλος του ΝΑΤΟ που συνορεύει 
με τη Ρωσία, μετακίνησε το κέντρο των στρατιω-
τικών επιχειρήσεων από το Νότο προς Βορρά44 
ενισχύοντας τη στρατηγική σημασία της περιο-
χής για τη χώρα45 αλλά και το ΝΑΤΟ. Αποτελεί 
φόβο της Ρωσίας το ΝΑΤΟ θα μπορούσε να συ-
γκεντρώσει εκεί το στόλο του επηρεάζοντας την 
ισορροπία δυνάμεων σε μια σοβαρή σύγκρουση 
και επαγρυπνεί ώστε να αποτρέπει πιθανή ανα-
τροπή της ισορροπίας ενάντια των εθνικών της 
συμφερόντων. 

Δε θα πρέπει να παραβλεφθεί το γεγονός ότι 
γεωλογικά στοιχεία συνηγορούν στην ύπαρξη 
υδρογονανθράκων στην Αρκτική εντός των ΑΟΖ 
των αρκτικών παράκτιων κρατών46. Επομένως, 

44  SIKU NEWS, Norway moves military north’, Siku News, 
5/8/2009, http://www.sikunews.com/art.html?artid=6763& 
catid=7, 29/11/2012.

45  HAVERLUK T. W., ‘The age of cryopolitics’, Focus on Geog-
raphy 50: 3, Winter 2007, http://onlinelibrary.wiley.com/
doi/10.1111/j.1949-8535.2007.tb00198.x/pdf, σελ. 2, 
28/11/2012.

46  POTTS T., SCHOFIELD C., ‘Current legal developments: the 
Arctic’, International Journal of Marine and Coastal Law 23, 
2008, p. 154.
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η επέκταση της ηπειρωτικής υφαλοκρηπίδας πέ-
ραν από την ΑΟΖ δε θα μπορούσε απαραίτητα 
να φέρει μεγαλύτερη πρόσβαση σε πόρους. Είναι 
η αντίληψη για στρατηγικά πλεονεκτήματα που 
ωθεί σε μεγάλο βαθμό τις εδαφικές διεκδικήσεις, 
περιπλέκοντας μία κατά τ’ άλλα τυπική διαδικα-
σία. Ο φόβος για απώλεια κυριαρχίας σε μέρη 
της Αρκτικής καταδεικνύεται από την οικοδόμηση 
στρατιωτικής ικανότητας στην περιοχή, από όλα 
τα παράκτια κράτη. Η στρατιωτικοποίηση όμως 
ενέχει κινδύνους σύγκρουσης, έλλειψη συνεργα-
σίας σε θέματα ασφάλειας και μεγάλη ανάγκη για 
ένα καθεστώς που θα αντιμετωπίζει αυτά ακρι-
βώς τα ζητήματα. 

Οι χώρες της περιοχής αντιμετωπίζουν κοινές 
προκλήσεις έστω και με διαφορετική προτεραιό-
τητα στην εθνική ατζέντα, όπως είναι η κλιματική 
αλλαγή και η ανάγκη για μεγαλύτερη προστασία 
του ευαίσθητου οικοσυστήματος της περιοχής 
(αυξημένη ρύπανση θα έχει ως αποτέλεσμα πιο 
σκούρο πάγο που επιταχύνει την τήξη), το καθά-
ρισμα πετρελαιοκηλίδων είναι μια διαδικασία που 
γίνεται ακόμα δυσκολότερη από τις αντίξοες φυ-
σικές συνθήκες όπως χαμηλές θερμοκρασίες και 
νύχτα τους περισσότερους μήνες του χρόνου και 
χρειάζεται εξειδικευμένη τεχνολογία)47. Θέματα 
ναυσιπλοΐας καθώς θα αυξάνεται η κίνηση των 
πλοίων (κίνδυνος λαθρεμπορίου ναρκωτικών, 
όπλων, παράνομης μετανάστευσης και τρομο-
κρατίας). Η προστασία της διεθνούς εμπορικής 
διέλευσης έχει μεγάλη σημασία για την ασφαλή 
μεταφορά πετρελαίου και αερίου, κάτι που θα γι-
νόταν μεγάλο θέμα από τη στιγμή που εμπορικές 
και τεχνολογικές αλλαγές θα επέτρεπαν την εκ-
μετάλλευση σε μεγάλη κλίμακα των αρκτικών πό-
ρων. Τα κράτη θα μπορούσαν να συνεργαστούν 
για καλύτερες ικανότητες έρευνας - διάσωσης 
(λόγω του αυξημένου αρκτικού τουρισμού και 
εμπορικής κίνησης), βελτιώνοντας παράλληλα τη 
συνεργασία σε αυτό το ευαίσθητο και προκλητικό 
περιβάλλον που θα συνεχίζει να αλλάζει, δημι-
ουργώντας ευκαιρίες για να μοιραστούν πιθανώς 

47  Τα πέντε παράκτια κράτη της Αρκτικής (Α-5), καθώς και η Κίνα, 
η Φινλανδία, η Ιαπωνία, η Σουηδία και η Γερμανία έχουν στό-
λους παγοθραυστικών με διάφορα όμως επίπεδα ικανότητας 
και εκσυγχρονισμού. Λόγω της επικινδυνότητας εξαιτίας των 
πάγων χρειάζονται παγοθραυστικά ακόμα και κατά τους θε-
ρινούς μήνες. 

τα κόστη, αν όχι βραχυπρόθεσμα, τουλάχιστον για 
ορισμένα λειτουργικά θέματα48.

Ο αριθμός των συνυπογραφόντων στη συν-
θήκη για το Svalbard (1920)49 αποτελεί ένδει-
ξη για την από μακρόν εμπλοκή τρίτων κρατών 
στην Αρκτική. Τα κράτη της περιοχής και κράτη 
πιο νότια μοιράζονται κοινά ενδιαφέροντα όπως 
λ.χ. οικονομικά (φυσικοί πόροι, π.χ. αλιεία), ενερ-
γειακά (ενεργειακή ασφάλεια), μεταφορές (νέες 
παγκόσμιες θαλάσσιες διαδρομές, ασφάλεια - δι-
άσωση), επιστημονικά, περιβαλλοντικά (κλιματι-
κή αλλαγή, βιοποικιλότητα). Μερικοί εξωτερικοί 
δρώντες που επιθυμούν να επωφεληθούν από τις 
δυναμικές της περιοχής, είναι επί του παρόντος 
η ΕΕ και η Κίνα50. Οι αρκτικές διαδρομές είναι 
θελκτικές για την Ιαπωνία, τη Νότια Κορέα (από 
τους βασικούς κατασκευαστές πλοίων κατάλληλα 
για συνθήκες πάγου), την Ταϊβάν και την Ινδία, με 
ορισμένες από αυτές να έχουν χρηματοδοτήσει 
επιστημονικές αποστολές στην Αρκτική. 

Ωστόσο, ισχυρά νομικά και κανονιστικά 
πλαίσια είναι απαραίτητα για την προσέλκυση 
διεθνών επενδύσεων και ανάπτυξης. Επίκεντρο 
των συζητήσεων για τη μελλοντική διακυβέρ-
νηση της Αρκτικής αποτελεί το αν θα δημιουρ-
γηθεί νέο ή θα χρησιμοποιηθεί το υπάρχον πο-
λυεθνικό πλαίσιο. Παρότι τα μέλη του Αρκτικού 
Συμβουλίου επιθυμούν την πιο αποτελεσματική 
εφαρμογή των καθεστώτων που υπάρχουν, η ΕΕ 
(μέρος στη ΣΔΘ) υποστηρίζει την εγκαθίδρυση 
ενός νέου, δηλαδή μια διεθνή συνθήκη για την 
προστασία της Αρκτικής. Το 2008 η Επιτροπή 
δημοσίευσε ανακοίνωση για την περιοχή της Αρ-

48  HEININEN L. “Implications of the Arctic‘s Changing and 
Strengthening Position in World Politics –viewpoint(s) of 
Finland and Sweden Energy Security and Geopolitics in the 
Arctic” Conference Singapore 9-10 January 2012.

49  BRITANNICA, http://www.britannica.com/EBchecked/top-
ic/575921/svalbard, πρόσβαση 10/12/2012.

50  Τα ενδιαφέροντα αυτής της αναδυόμενης στο παγκόσμιο σύ-
στημα δύναμης, δεν είναι κυρίως οικονομικά, αλλά το βασικό 
κίνητρο εμπλοκής της είναι γεωπολιτικό: π.χ. η ικανότητα άσκη-
σης επιρροής στην περιοχή μέσω περιφερειακών στρατηγικών 
συνεργασιών και παράλληλα αύξηση του ρόλου της διεθνώς. 
Μέχρι στιγμής, η εμπλοκή της αφορά θέματα περιβαλλοντικής 
προστασίας, αρκτικής ναυτιλίας και ασφάλειας. Από το 2004 
έχει μόνιμη παρουσία (Svalbard), κάτι που η Νορβηγία επέτρε-
ψε στο πλαίσιο της συμφωνίας του 1920, την οποία έχουν εκ-
μεταλλευτεί και άλλες υπογράφουσες χώρες, βλ. ‘China joins 
Arctic studies committee’, 20/4/ 2005, http://www.china.org.
cn/english/scitech/126310.htm, 28/12/2012.
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κτικής και ακολούθησαν τα Συμπεράσματα του 
Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για σχετικά θέματα. 
Έχει αναγνωρίσει ότι η Αρκτική αποτελεί βασική 
περιοχή για το κλίμα στο βόρειο ημισφαίριο και 
ότι η ΕΕ έχει βασικό ρόλο στις διεθνείς διαπραγ-
ματεύσεις για την κλιματική αλλαγή εντός του 
UNFCCC (UnitedNationsFrameworkConvention
onClimateChange).

 Παρότι τα κράτη - μέλη της ΕΕ έχουν μικρό 
μερίδιο στην αλιεία της Αρκτικής, η ίδια αποτελεί 
βασικό προορισμό για τις εξαγωγές των αρκτικών 
κρατών (π.χ. 80% των εξαγωγών της Ισλανδίας 
και 60% της Νορβηγίας). Η Ευρωπαϊκή Βουλή θε-
ωρεί την Αρκτική πολιτική βασική για την ευρω-
παϊκή (και ενεργειακή) ασφάλεια και έχει καλέσει 
για εξειδικευμένες ευρωπαϊκές πολιτικές στην 
περιοχή προκειμένου να αυξήσει το ρόλο της εκεί 
και να ενισχύσει τις παρούσες πολυμερείς συνθή-
κες ή να επανορθώσει για όσα μειονεκτήματα θε-
ωρεί ότι οφείλονται στο κατακερματισμένο νομικό 
πλαίσιο. Ωστόσο άλλα κράτη υποστηρίζουν ότι η 
Αρκτική θα πρέπει να παραμείνει ανοιχτή για όλα 
τα έθνη σύμφωνα με τη νομική έννοια της «κοι-
νής κληρονομιάς της ανθρωπότητας» (διεθνής 
βυθός). Το κράτος παραμένει ο πιο σημαντικός 
δρων στην περιοχή, ενώ αναδύονται και νέοι, 
όπως οργανώσεις των ιθαγενών51.

Εκτιμήσεις και συμπεράσματα
Ένας άνετα προσβάσιμος Αρκτικός Ωκεανός έχει 
μακροπρόθεσμο χρονικό ορίζοντα, ο οποίος μέ-
νει μόνο να οριστεί. Παρότι δεν υπάρχει ταχύτητα 
στις εξελίξεις, δε σημαίνει ότι δε θα πρέπει να 
ληφθούν μέτρα έγκαιρα για την ανάπτυξη μιας 
οικονομικής, περιβαλλοντικής, νομικής και πολι-
τικής προσέγγισης για τη διακυβέρνηση της πε-
ριοχής. Το ενδιαφέρον για την Αρκτική θα εντα-
θεί και αυτή θα καταστεί βασική περιοχή για τις 
διεθνείς σχέσεις, όταν συγκλίνουν οι παρακάτω 
παράγοντες: 

1.  Συνέχιση της κλιματικής αλλαγής που θα 
επιτείνει το φαινόμενο της τήξης και θα έχει 

51  HEININEN, Arctic Strategies and Policies: Inventory and Com-
parative Study, 2011 Self-identification and (re)definition as 
an Arctic / Northern country / state, http://www.esi.nus.edu.sg/
docs/event/singapore_conf_2012_heininen_draft_dec2011-
1-.pdf, 29/11/2012. 

ως αποτέλεσμα μεγαλύτερες χρονικές πε-
ριόδους χωρίς πάγους. 

2.  Υψηλές τιμές υδρογονανθράκων και ανη-
συχία για την ενεργειακή ασφάλεια, για 
τόσο διάστημα, ώστε να αυξηθεί η ανάγκη 
αναζήτησης/εκμετάλλευσης νέων ενεργει-
ακών πηγών52, δικαιολογώντας παράλληλα 
τα δαπανηρά και χρονοβόρα έργα και υπο-
δομές που χρειάζονται στην Αρκτική. 

3.  Τεχνολογία κατάλληλη για συνθήκες πάγου, 
ώστε να προφυλάσσεται η πρόσβαση από 
τις καιρικές διακυμάνσεις.

4.  Μέριμνα για το περιβάλλον ώστε να δια-
σφαλιστεί πως η εμπορική ανάπτυξη της 
περιοχής δε θα είναι καταστροφική για το 
αρκτικό περιβάλλον. Οι επιπτώσεις της εξε-
ρεύνησης και εκμετάλλευσης του φυσικών 
πόρων στην Αρκτική θα είναι εμφανείς στο 
περιβάλλον, την άγρια ζωή και τους αν-
θρώπους που κατοικούν εκεί.

5.  Το ήδη ψηλό ενδιαφέρον για νέες θαλάσσι-
ες διαδρομές για συνεχιστεί αναλογικά με 
τις γεωπολιτικές εντάσεις σε συμφορισμέ-
να σημεία και διώρυγες στην παραδοσιακή 
ναυτιλία (όπου ενίοτε υποβόσκουν στρατι-
ωτικές συγκρούσεις). 

6.  Σαφής οριοθέτηση των θαλάσσιων συνό-
ρων και κοινώς αποδεκτά νομικά και θε-
σμικά πλαίσια διαχείρισης της ναυσιπλοΐας, 
ώστε να υπάρχει ευνοϊκό περιβάλλον για 
επενδύσεις. 

Οι συνθήκες κλιματικής αλλαγής, με επακό-
λουθες ευκαιρίες οικονομικής ανάπτυξης οδη-
γούν στην αύξηση του διεθνούς ανταγωνισμού, 
δημιουργώντας ταυτόχρονα και νέα πλαίσια πο-
λυμερούς συνεργασίας53. Έγκειται στα αρκτικά 
κράτη η επιλογή της αλόγιστης εκμετάλλευσης 
των πόρων, χωρίς πρόβλεψη για βιώσιμη ανά-

52  Η επιτυχία της εξωτερικής πολιτικής ενός κράτους επιτυγχάνε-
ται μόνο διαμέσου ενός σφαιρικού στρατηγικού σχεδίου που 
αποκαλείται «υψηλή στρατηγική». Για πληρέστερη ανάλυση 
βλ. ΠΑΠΑΣΩΤΗΡΙΟΥ Χ., Υψηλή Στρατηγική: Ελληνικές Επιλογές 
στο Νέο Διεθνές Περιβάλλον, Πάντειο Πανεπιστήμιο, Αθήνα, 
2001.

53  HUMPERT M., RASPOTNIK A., From ‘Great Wall’ to ‘Great 
White North’: Explaining China’s politics in the Arctic, Aug. 
17 2012, European Geostrategy, http://europeangeostrategy.
ideasoneurope.eu, πρόσβαση 26/11/2012.
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πτυξη που θα μπορούσε ακόμα και να εξαντλήσει 
τα αποθέματα πολύ νωρίτερα απ’ ό,τι υπολογί-
ζεται ή της δημιουργίας συνθηκών γόνιμης συ-
νεργασίας54.

Αξίζει, τέλος, να επισημανθεί το ελληνικό 
ενδιαφέρον σχετικά με τα δρώμενα στην Αρκτι-
κή. Η Ελλάδα, παρόλο που γεωγραφικά απέχει 
σημαντικά από τη γεωγραφική αυτή τοποθεσία, 
επηρεάζεται σε τρία διαφορετικά πεδία. Η ομαλή 
και γρήγορη περάτωση των διεκδικήσεων θα επι-
τρέψει τη ροή περισσότερων ενεργειακών πόρων 
στη διψασμένη ενεργειακή αγορά. Επίσης, καθώς 
η Αρκτική ήδη αποτελεί πεδίο εμπλοκής υψηλών 
κλιμακίων του ΝΑΤΟ, η Ελλάδα ως χώρα - μέλος 
της συμμαχίας οφείλει να παρακολουθεί στενά 
τις εξελίξεις στη συγκεκριμένη θεματική και να 
είναι έτοιμη να δράξει τυχόν ευκαιρίες για προώ-
θηση των εθνικών στόχων. Υπό την έννοια αυτή, 
περνάμε και στο επίπεδο των διμερών σχέσεων 
με την Τουρκία, στο πλαίσιο του οποίου θα πρέ-
πει σαφώς να προσδιοριστούν σε βάθος και με 
ευκρίνεια οι επιδράσεις της προσχώρησης των 
ΗΠΑ στη Σύμβαση ΔΘ στην επιχειρηματολογία 
που χρησιμοποιείται και από τα δύο μέρη στη δι-
ευθέτηση των ελληνοτουρκικών διαφορών55.

Αν και ο αγγλοσαξονικός τρόπος σκέψης 
τόσο των ακαδημαϊκών όσο και των αναλυτών 
προσεγγίζει το ενεργειακό πεδίο ως το παιχνί-
δι μηδενικού αθροίσματος (zerosumgame) στη 
βάση του οποίου για να κερδίσει κάποιος πρέ-
πει κάποιος άλλος56 να χάσει, τα νέα παγκόσμια 
ενεργειακά δεδομένα, καθιστούν αναγκαία μία δι-
αφορετική αντιμετώπιση του ζητήματος. Σε τούτη 
τη λογική εντάσσεται και η στροφή των ΗΠΑ υπέρ 
της προσχώρησης στη Σύμβαση για το Δίκαιο της 
Θάλασσας, κάτι που αποτελεί το νέο δεδομένο 
στην εξίσωση της επίλυσης των διαφορών, ώστε 
να αποτελέσει τη βάση για περαιτέρω διαπραγ-
μάτευση μεταξύ όλων των εμπλεκομένων. Μεσο-
πρόθεσμα θα καταστεί σαφές πως όποιος ελέγ-
χει τους θαλάσσιους διαδρόμους της Αρκτικής, 
θα ελέγχει την παγκόσμια οικονομία, πέρα από 

54  ZAMBETAKIS op. cit., supra, υποσ. 9, σελ. 5.
55  ΤΣΑΛΤΑΣ, ΣΙΟΥΣΙΟΥΡΑΣ, όπ. παρ. υποσ. 23, σελ. 8, ΔΑΛΑΚΛΗΣ, 

όπ. παρ., υπος.15 σελ. 6.
56  Βλ. HUNTINGTON S.P., The Clash of Civilizations and the 

Remaking of World Order, Simon-Schuster, New York, 1996.

ένα διεθνώς στρατηγικό διάδρομο57 και η έντονη 
δραστηριοποίηση για πρόσβαση στην Αρκτική θα 
είναι αναπόδραστη. 
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Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Α. Σκοπός της εργασίας
Είναι αναμφισβήτητο ιστορικό αξίωμα ότι τα έθνη 
που δεν έχουν ιστορική μνήμη πεθαίνουν. Αυτό 
σημαίνει ότι εάν θέλουμε η Ελλάδα να ζήσει 
και ακόμα περισσότερο να μεγαλουργήσει, τότε 
έχουμε υποχρέωση να μην ξεχνάμε την ιστο-
ρία της αλλά να οδηγούμεθα από αυτήν και να 
γαλουχούμε τη νέα γενιά με τα παραδείγματα 
των προγόνων μας και ιδιαίτερα του τελευταί-
ου αιώνα που βρίθει από αγώνες, θυσίες αλλά 
και σφάλματα. Η παρούσα εργασία καταπιάνεται 
με τον Αʹ Βαλκανικό Πόλεμο και ειδικεύεται στην 
παρουσίαση και ανάλυση των πλεονεκτημάτων 
και ωφελειών που προέκυψαν για την Ελλάδα 
τόσο σε στρατηγικό επίπεδο όσο και σε τακτικό 
από την αδιαμφισβήτητη ναυτική κυριαρχία στο 
Αιγαίο του Ελληνικού Στόλου κατά τον εν λόγω 
πόλεμο. Η ελληνική κυριαρχία στο Αιγαίο κατά τον 
Αʹ Βαλκανικό Πόλεμο πράγματι προσέδωσε στην 
Ελλάδα πλεονεκτήματα τα οποία όμως χρήζουν 
αναλύσεως προκειμένου να τεθούν στις σωστές 
τους διαστάσεις και να γίνουν πλήρως κατανοητά 
από τον απλό αναγνώστη. 

Στην προσπάθεια αυτή προκύπτουν εμπόδια 
ένεκα των σχετικά περιορισμένων πηγών, αφού 
μια προσεκτική μελέτη θα διαπιστώσει ότι δεν έχει 
γίνει επίσημη καταγραφή της Ναυτικής Ιστορίας 
για την περίοδο εκείνη, ενώ πληθώρα ιστορικών 
προσωπικοτήτων που δραστηριοποιήθηκαν κατά 
την περίοδο εκείνη δεν μας άφησαν κάποιο γρα-
πτό κείμενο. Ακόμη, τα πολιτικά πάθη που εντάθη-
καν κατά την αμέσως επόμενη χρονική περίοδο 
και κατέληξαν στον γνωστό επάρατο Εθνικό Δι-
χασμό αλλοίωσαν και τις ιστορικές αφηγήσεις με 
σκοπό η παρουσιαζόμενη ως ιστορική αφήγηση 
να εξυπηρετεί πολιτικές σκοπιμότητες. Παράδειγμα 
των ελλείψεων της περιόδου εκείνης από πλευράς 
ιστορικής έρευνας αποτελεί και η εξαφάνιση του 
επισήμου Ημερολογίου του «ΑΒΕΡΩΦ» κατά τους 
Βαλκανικούς πολέμους[1]. Σε κάθε περίπτωση, με 
την εργασία αυτή θα δοθεί η ευκαιρία στους ανα-
γνώστες να γνωρίσουν το ιστορικό πλαίσιο αλλά 
και τα αποτελέσματα της δράσεως του Ελληνικού 
στόλου κατά τον Αʹ Βαλκανικό Πόλεμο που κινδυ-
νεύουν να αγνοηθούν στο πέρασμα του χρόνου 
και στη λήθη του παρελθόντος κάτω από το άγχος 
της καθημερινότητας αλλά και της επιδερμικής 

επαφής με την ιστορία που έχει το πλείστον της 
ελληνικής κοινωνίας. 

Β.  Ιστορικό πλαίσιο - Επισκόπηση 
διπλωματικού παρασκηνίου [2]

Για τους διπλωμάτες, πολιτικούς αλλά ακόμα και 
τους διανοούμενους των αρχών του 20ού αιώνα 
ήταν πρόδηλο ότι η παρακμάζουσα Οθωμανική 
Αυτοκρατορία, αποκαλούμενη και ως «ο Μεγά-
λος ασθενής» στον ευρωπαϊκό διπλωματικό κό-
σμο, θα οδηγείτο σε διαμελισμό. Για την ελληνι-
κή εξωτερική πολιτική αλλά και για τον ίδιο τον 
Βενιζέλο, τον οποίο οι εκλογές του 1911 είχαν 
οδηγήσει στην Πρωθυπουργία της Ελλάδας, ήταν 
απαραίτητο η Ελλάδα σε ενδεχόμενη σύρραξη με 
την Οθωμανική Αυτοκρατορία να μη βρεθεί μόνη 
ως είχε συμβεί το 1897 αλλά με ισχυρούς, κατά 
το δυνατόν, συμμάχους. Την ίδια περίοδο κυοφο-
ρούντο στα Βαλκάνια αμυντικές συμφωνίες μέ-
σω διμερών επαφών των χριστιανικών κρατών 
Σερβίας, Βουλγαρίας και Μαυροβουνίου που χα-
ρακτηρίζονταν από απόλυτη μυστικότητα. Προ-
κειμένου ο Βενιζέλος να εντάξει την Ελλάδα σε 
αυτές τις συμφωνίες - συμμαχίες είχε ανάγκη να 
προσφέρει ένα σημαντικό συγκριτικό πλεονέκτημα 
και βεβαίως να φανεί αρκετά διαλλακτικός ή και 
αόριστος ως προς τις μελλοντικές απαιτήσεις του, 
έπειτα από τη νίκη. Από το Σεπτέμβριο του 1911 
έως και το Σεπτέμβριο του 1912, η διπλωματία 
των χριστιανικών βαλκανικών κρατών επιδόθηκε 
σε ένα μαραθώνιο διαβουλεύσεων που κατέληξε 
σε μια σειρά από διμερείς συνθήκες και στρατιω-
τικές συμβάσεις. Το όλο αυτό πλέγμα συμφωνιών 
ονομάστηκε Βαλκανικός Συνασπισμός. Η Ελλάδα 
ολοκλήρωσε τις συμφωνίες την 22α Σεπτεμβρί-
ου 1912 (επισημαίνεται ότι όλες οι ημερομηνίες 
ακολουθούν το παλαιό ημερολόγιο γνωστό και ως 
Ιουλιανό). Στις 30 Σεπτεμβρίου 1912 οι τέσσερις 
χριστιανικές βαλκανικές χώρες, δηλαδή η Ελλά-
δα, η Βουλγαρία, η Σερβία και το Μαυροβούνιο 
επέδωσαν τελεσίγραφο στην Οθωμανική Αυτο-
κρατορία διά του οποίου ζητούσαν τη διασφάλιση 
της αυτονομίας των μειονοτήτων που ζούσαν στα 
εδάφη της. Την 5η Οκτωβρίου, κηρύχτηκε επίσημα 
και ο πόλεμος της Ελλάδας κατά της Οθωμανικής 
Αυτοκρατορίας. Ο Αʹ Βαλκανικός Πόλεμος έληξε 
την 17η Μαΐου 1913 με τη συνθήκη του Λονδίνου, 
η οποία όμως άφηνε τόσα ζητήματα εκκρεμή, που 
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ουσιαστικά προετοίμαζε το έδαφος για τον Βʹ Βαλ-
κανικό Πόλεμο που ξέσπασε αμέσως μετά. 

1.  Επισκόπηση ελληνικής στρατιωτικής 
δράσης [3]

Ο Ελληνικός Στρατός χωρίστηκε σε δύο δυνάμεις, 
η κύρια υπό τον Διάδοχο Κωνσταντίνο που θα 
αναλάμβανε το βασικό έργο των επιχειρήσεων 
σε Θεσσαλία και Μακεδονία και η δευτερεύουσα 
υπό τον Στρατηγό Κ. Σαπουτζάκη που θα ανα-
λάμβανε δευτερεύοντα ρόλο στην Ήπειρο, μέχρι 
να ολοκληρωθούν επιτυχώς οι επιχειρήσεις του 
κύριου σώματος. Την 6η Οκτωβρίου ο Ελληνικός 
Στρατός εισήλθε στην Ελασσόνα. Την 9η Οκτω-
βρίου ξεκίνησε η μάχη του Σαρανταπόρου, που 
έληξε τη 10η Οκτωβρίου με νίκη των ελληνικών 
όπλων και την 11η Οκτωβρίου ο Ελληνικός Στρα-
τός εισήλθε στην Κοζάνη. Τη 19η Οκτωβρίου οι 
Οθωμανοί αντέταξαν άμυνα παρά τη λίμνη των 
Γιαννιτσών, που οδήγησε στην ομώνυμη μάχη 
την οποία κέρδισε ο Ελληνικός Στρατός. Κατόπιν 
και της νέας αποτυχίας, ο Οθωμανός Αρχιστρά-
τηγος Χασάν Ταξίν Πασσάς παρέδιδε άνευ όρων 
την πόλη της Θεσσαλονίκης και τις δυνάμεις που 
διοικούσε στον Ελληνικό Στρατό την 27η Οκτω-

βρίου 1912. Την επόμενη ημέρα, 28η Οκτωβρί-
ου 1912, κατέφθασαν έξω από τη Θεσσαλονίκη 
από Βορρά και βουλγαρικές δυνάμεις που σκοπό 
είχαν την κατάληψη της πόλεως πριν τον Ελλη-
νικό Στρατό. Η Χαλκιδική απελευθερώθηκε από 
μονάδες του Ελληνικού Στρατού και έως την 11η 
Νοεμβρίου είχε διαμορφωθεί η Ελληνική Ζώνη 
από τη λίμνη Δοϊράνη έως τον ποταμό Στρυμό-
να. Στη Δυτική Μακεδονία οι ελληνικές δυνάμεις 
φτάσανε έπειτα από κάποιες ατυχίες μέχρι την 
πόλη του Μοναστηρίου, στην οποία όμως είχαν 
προλάβει να εισέλθουν οι Σέρβοι. Στο μέτωπο της 
Ηπείρου, μολονότι οι ελληνικές δυνάμεις ήταν 
περιορισμένες, κατόρθωσαν την 12η Οκτωβρί-
ου να απελευθερώσουν την Φιλιππιάδα και την 
21η Οκτωβρίου την Πρέβεζα. Στη συνέχεια, διε-
ξήχθη η αμφίρροπη μάχη στα Πέντε Πηγάδια από 
τις 26 έως τις 30 Οκτωβρίου και μετά επήλθε 
τελμάτωση του μετώπου. Οι οθωμανικές δυνά-
μεις κρατούσαν σταθερά τις οχυρωμένες θέσεις 
τους στον ορεινό όγκο Μπιζάνι προασπιζόμενοι 
τα Ιωάννινα, ενώ οι ελληνικές δυνάμεις τους πο-
λιορκούσαν χωρίς να μπορούν να διασπάσουν 
την άμυνά τους. Την 22η Φεβρουαρίου 1913 
και αφού εκδηλώθηκε σφοδρή ελληνική επίθεση 

Η τσιμινιέρα του «Γεώργιος Αβέρωφ» με ασήμαντες ζημιές (ΕΛΙΑ-ΜΙΕΤ).
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με νέες δυνάμεις που είχαν μεταφερθεί από τη 
Μακεδονία, έληξε η πολιορκία με την άνευ όρων 
συνθηκολόγηση του Οθωμανού Αρχιστρατήγου 
Εσσάτ Πασσά, ο οποίος παρέδωσε τις δυνάμεις 
του και την πόλη των Ιωαννίνων στον Διάδοχο 
Κωνσταντίνο που εντωμεταξύ είχε αναλάβει τη 
διεύθυνση των επιχειρήσεων. Στις 27 Φεβρουα-
ρίου απελευθερώθηκε το Αργυρόκαστρο και στις 
3 Μαρτίου οι Άγιοι Σαράντα. Εκεί σταμάτησε η 
προέλαση του Ελληνικού Στρατού κατόπιν επίμο-
νης πιέσεως από την ιταλική κυβέρνηση. 

2.  Επισκόπηση συμμαχικής 
στρατιωτικής δράσης [3]

Με την κήρυξη του πολέμου, ο κύριος όγκος των 
βουλγαρικών δυνάμεων κατευθύνθηκε προς την 
Α. Θράκη με αντικειμενικό σκοπό την κατάληψη 
της Κωνσταντινουπόλεως. Οι Σαράντα Εκκλησι-
ές καταλήφθηκαν σχεδόν χωρίς αντίσταση. Στην 
Αδριανούπολη όμως, οι οθωμανικές δυνάμεις 
αντέταξαν σθεναρή άμυνα που υποχρέωσε τους 
Βούλγαρους να αφήσουν ένα τμήμα του στρατού 
τους εκεί για να διενεργεί πολιορκία. Το υπόλοιπο 
μέρος της δύναμής τους κατευθύνθηκε προς την 
Κωνσταντινούπολη, όπου αναγκάστηκε να σταμα-
τήσει την 4η Νοεμβρίου 1912 λίγα χιλιόμετρα έξω 
από αυτήν, στην οχυρωμένη αμυντική γραμμή της 
Τσατάλτζας, ένεκα της ισχυρότατης άμυνας που 

παρέταξαν εκεί οι οθωμανικές δυνάμεις. Στις 22 
Φεβρουαρίου 1913 παραδόθηκε η Αδριανούπολη 
στους Βούλγαρους, ενώ κατελήφθη και η Ραιδε-
στός. Έτερο μικρότερο τμήμα βουλγαρικού στρα-
τού κατευθύνθηκε νότια και δυτικά προς Καβάλα 
και Θεσσαλονίκη, αλλά ενώ επέτυχε την κατάληψη 
της Καβάλας και των Σερρών, καθυστέρησε κατά 
μια ημέρα στην κατάληψη της Θεσσαλονίκης ως 
ειπώθηκε ανωτέρω. 

Ο σερβικός στρατός κινήθηκε νότια και νοτιοα-
νατολικά, καταλαμβάνοντας τις πόλεις Μητροβίτσα, 
Πρίστινα, Σκόπια και Μοναστήρι, στη συνέχεια κι-
νούμενος δυτικά έφτασε μέχρι την Αδριατική, κα-
ταλαμβάνοντας το Δυρράχιο και μέρος της σημερι-
νής βόρειας Αλβανίας, σε συνεργασία με δυνάμεις 
του Μαυροβουνίου.

Οι δυνάμεις του Μαυροβουνίου επιδόθηκαν 
στην πολιορκία της πόλεως Σκόρδα, η οποία πα-
ραδόθηκε στις 13 Απριλίου 1913 καθώς και στην 
κατάληψη των γύρω περιοχών.

Συνοπτικά, οι δυνάμεις που αντιπαρατάχθηκαν 
στην ξηρά, παραλειπομένων των δυνάμεων πυρο-
βολικού και ιππικού, ήταν 340.000 άνδρες από την 
πλευρά της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, 300.000 
άνδρες από την πλευρά της Βουλγαρίας, 220.000 
άνδρες από την πλευρά της Σερβίας, 130.000 
άνδρες από την πλευρά της Ελλάδας και 35.000 
άνδρες από την πλευρά του Μαυροβουνίου.

Επιστολικό δελτάριο στο οποίο απεικονίζεται ο Τουρκικός Στόλος να φεύγει πανικόβλητος και με πολλές βλάβες προς τα 
Στενά των Δαρδανελλίων (αρχείο Χαΐτογλου).
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3.  Επισκόπηση ελληνικής ναυτικής 
δράσης [4]

O Ελληνικός Στόλος με την κήρυξη του πολέμου 
κινήθηκε βόρεια στη Λήμνο την οποία κατέλαβε την 
8η Οκτωβρίου 1912 για να την χρησιμοποιήσει ως 
ορμητήριο και ξεκίνησε τον αποκλεισμό των Δαρ-
δανελίων. Την 18η Οκτωβρίου απελευθερώθηκαν 
η Ίμβρος, η Θάσος και ο Άγιος Ευστράτιος, ενώ 
έλαβε χώρα και το κατόρθωμα του Τορπιλοβόλου 
11 στη Θεσσαλονίκη1. Τη 19η Οκτωβρίου απελευ-
θερώνεται η Σαμοθράκη, την 21η Οκτωβρίου τα 
Ψαρά και την 24η Οκτωβρίου η Τένεδος. Επίσης, 
τη 2α Νοεμβρίου απελευθερώνεται το Άγιο Όρος, 
την 4η Νοεμβρίου η Ικαρία και την 8η Νοεμβρίου 
η πόλη της Μυτιλήνης, όπου και άρχεται ο αγώνας 
για την απελευθέρωση όλης της Λέσβου. Την 9η 
Νοεμβρίου βυθίσθηκε μέσα στο Αϊβαλί οθωμανική 
κανονιοφόρος από το ελληνικό Τορπιλοβόλο 14 
και την 11η Νοεμβρίου εκτελείται βίαιη απόβαση 
ελληνικών δυνάμεων νότια της πόλεως της Χίου. 

1  Ο Κυβερνήτης του Τορπιλοβόλου 11, Υποπλοίαρχος Ν. Βότσης 
εισήλθε νύκτα στο λιμένα της Θεσσαλονίκης και τορπίλισε το 
ημι-παροπλισμένο οθωμανικό Θωρηκτό «Φετίχ Μπουλένδ». 
Μολονότι το πλοίο είχε μικρή στρατιωτική αξία, εν τούτοις το 
κατόρθωμα είχε μεγάλο αντίκτυπο σε επίπεδο ηθικού, διότι ήταν 
η πρώτη επιτυχία του Ελληνικού Ναυτικού, παρέπεμπε νοηματι-
κά στα κατορθώματα των πυρπολητών της επαναστάσεως του 
1821 και επέδρασε πολύ δυσμενώς στο ηθικό των Οθωμανών 
υπερασπιστών της πόλης. 

Την επομένη ημέρα απελευθερώνεται η πόλη και 
ξεκινά ο αγώνας για την απελευθέρωση και του 
υπολοίπου νησιού, που θα ολοκληρωθεί την 20ή 
Δεκεμβρίου. Την 3η Δεκεμβρίου 1912 έχουμε την 
πρώτη έξοδο του Οθωμανικού Στόλου από τα στε-
νά του Ελλησπόντου, που οδηγεί στη Ναυμαχία της 
Έλλης, με τα γνωστά θετικά για τον Ελληνικό Στόλο 
αποτελέσματα την 5η Ιανουαρίου 1913 έχουμε τη 
δεύτερη και τελευταία προσπάθεια του Οθωμανι-
κού Στόλου να εξέλθει στο Αιγαίο που οδηγεί στην 
περίφημη Ναυμαχία της Λήμνου, με εξαιρετικώς 
απογοητευτικά για τους Οθωμανούς αποτελέσμα-
τα. Μετά και τη δεύτερη ναυμαχία, ο Οθωμανικός 
Στόλος με σοβαρές αβαρίες δεν θα απασχολήσει 
ξανά τον Ελληνικό. Ωστόσο, ένα οθωμανικό κα-
ταδρομικό, το «Χαμητιέ», το οποίο είχε διαφύγει 
του αποκλεισμού και είχε βομβαρδίσει τη Σύρο, θα 
περιπλανηθεί στη Μεσόγειο και τέλος θα εισέλθει 
στην Ερυθρά Θάλασσα, προσεγγίζοντας τον οθω-
μανικό λιμένα της Άκαμπα. Εκεί θα παραμείνει μέ-
χρι τη συνθηκολόγηση, φρουρούμενο από ελληνική 
μοίρα του στόλου που είχε αγκυροβολήσει έξω από 
τη διώρυγα του Σουέζ2. Μέχρι τη λήξη του πολέμου 
θα λάβει χώρα η πολυπόθητη ένωση της Κρήτης, 
καθώς και η απελευθέρωση της Σάμου που έως 

2  Η μοίρα αυτή του στόλου αποτελείτο από το Θ/Κ « Ύδρα» και τα 
Α/Τ «Κεραυνός» και «Δόξα». 

Σκηνή από τη ναυμαχία της Έλλης ή της Λήμνου (ΕΛΙΑ-ΜΙΕΤ).



94  Ναυτική Επιθεώρηση | Τεύχος 585-Τομος 173

τότε αμφότερα τα νησιά διήγαν με ειδικό καθεστώς 
ημι-αυτονομίας. Η σύγκριση των αντιπάλων στό-
λων Ελλάδας και Τουρκίας φαίνεται κατωτέρω. Ως 
προς τον Βουλγαρικό Στόλο δεν γίνεται αναφορά, 
λόγω του εξαιρετικά μικρού μεγέθους αυτού.

ΙΙ.  Ελληνική ναυτική ισχύς  
στον Αʹ Βαλκανικό Πόλεμο

Προκειμένου να προβούμε στην ανάλυση των πλε-
ονεκτημάτων και των ωφελειών που η Ελλάδα 
καρπώθηκε από την αδιαμφισβήτητη ναυτική της 
ισχύ, έπρεπε πρώτα να παρουσιάσουμε έστω και 
συνοπτικά, τα γεγονότα τα οποία διαδραματίστηκαν 
κατά τον Αʹ Βαλκανικό πόλεμο καθώς και το ευ-
ρύτερο διπλωματικό πλαίσιο μέσα στο οποίο αυτά 
έλαβαν χώρα. Τούτο ήταν απαραίτητο να γίνει με 
την, πολλές φορές ανιαρή, παράθεση των ημερο-
μηνιών, ώστε να μπορεί ο οποιοσδήποτε αναγνώ-
στης να θυμηθεί ή μάθει τα γεγονότα με τη σχετική 
τους χρονολογική σειρά. Δεν επεκταθήκαμε στις 
λεπτομέρειες των διαφόρων γεγονότων προκει-

μένου να μην πλατειάσουμε πέραν του ζητήματός 
μας, εν τούτοις όμως στη σχετική βιβλιογραφία, 
την οποία χρησιμοποιήσαμε και παραθέτουμε στο 
τέλος της παρούσης εργασίας, υπάρχει δυνατότητα 
για όποιον επιθυμεί να βρει περισσότερες λεπτο-
μέρειες και πληροφορίες επί των γεγονότων.

Σε αυτήν την εργασία θα διαχωρίσουμε χρο-
νικά τα εκ της ναυτικής ισχύος ωφελήματα της 
Ελλάδας. Αυτό προκύπτει διότι από την ανάλυση 
φάνηκε ότι η Ελλάδα ωφελήθηκε κατά τρόπο δι-
αφορετικό από το Ναυτικό της πριν την κήρυξη 
του πολέμου και μετά την έναρξη των εχθροπρα-
ξιών.

Α. Προ ενάρξεως του πολέμου
Όπως ήδη ειπώθηκε, οι διαπραγματεύσεις για τη 
σύμπηξη του «Βαλκανικού συνασπισμού» είχαν 
αρχίσει μεταξύ της Σερβίας της Βουλγαρίας και 
του Μαυροβουνίου αφήνοντας την Ελλάδα εκτός 
του «νυμφώνος». Αυτό εν πολλοίς συνέβαινε δι-
ότι ο Ελληνικός Στρατός της εποχής εκείνης και 

Θωρηκτός στόλος

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΤΟΥΡΚΙΚΟΣ

Σύνολο εκτοπίσματος 24.380 τόνοι 34.140 τόνοι

Πυροβολικό για μάχη όταν 
τα πλοία πολεμούν με τις 
πλευρές τους.

9 πυροβόλα των 270 χιλ.
4 ταχυβόλα των 234 χιλ.
4 ταχυβόλα των 190 χιλ.
9 πυροβόλα των 150 χιλ.

12 πυροβόλα των 280 χιλ.
2 ταχυβόλα των 234 χιλ.
8 ταχυβόλα των 152 χιλ.
2 ταχυβόλα των 150 χιλ.
4 ταχυβόλα των 120 χιλ.
8 ταχυβόλα των 105 χιλ.

Ελαφρύς στόλος

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΤΟΥΡΚΙΚΟΣ

Αριθμός πλοίων 19 22

Σύνολο εκτοπίσματος 8.300 τόνοι 13.800 τόνοι

Πυροβολικό 16 των 100 χιλ.
4 των 88 χιλ.

16 των 76 χιλ.
32 των 57 χιλ.
5 των 37 χιλ.

4 των 152 χιλ.
16 των 120 χιλ.
4 των 105 χιλ.
12 των 75 χιλ.
22 των 57 χιλ.
18 των 47 χιλ.
30 των 37 χιλ.
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ιδιαίτερα έπειτα από την επαίσχυντη ήττα του 
1897, θεωρείτο αδύναμος και αναξιόπιστος, κατά 
τρόπο τέτοιο που η Ελλάδα να μην αποτελεί αξι-
οζήλευτο σύμμαχο για οποιαδήποτε άλλη χώρα. 
Πράγματι, ο διαπρεπής Αξιωματικός του Ναυτικού 
και διανοούμενος Π.Ι. Αργυρόπουλος, στις σχε-
τικά πρόσφατα ανακαλυφθείσες και εκδοθείσες 
«Αναμνήσεις» του γράφει: «Τίθεται το ερώτημα: 
Διατί επί του ιδίου σχεδόν πληθυσμού Ελλάδος 
και Βουλγαρίας αυτή μεν ήτο σε θέσιν να παρατά-
ξη 350 χιλιάδας στρατού εξοπλισμένου, η δε Ελ-
λάς μόνον 60 χιλιάδας Στρατού μαχίμου πρώτης 
γραμμής;»[5]. Βεβαίως, και το Μαυροβούνιο δεν 
ήταν σε θέση να παρατάξει ισχυρές στρατιωτικές 
δυνάμεις λόγω του μικρού του πληθυσμού, αλλά 
εν τούτοις μετείχε των διαπραγματεύσεων από 
την πρώτη στιγμή. 

Η εν λόγω αντίφαση επεξηγείται αν λάβει 
κανείς υπόψη ότι ο «Βαλκανικός συνασπισμός» 
προωθείτο από την τότε Ρωσική Αυτοκρατορία με 
όχημα το ιδεολόγημα της κοινής σλαβικής εθνολο-
γικής προέλευσης των συνεργαζόμενων κρατών. 
Προφανώς, η Ελλάδα μη ούσα σλαβικό κράτος δεν 
εύρισκε θέση σε αυτή την προσπάθεια. Παρά ταύ-

τα, ο Βενιζέλος μπόρεσε έστω και την τελευταία 
στιγμή να εντάξει την Ελλάδα στον Συνασπισμό, 
ασκώντας ριψοκίνδυνη διπλωματία3, που βασι-
κά συνίστατο στο να μη ζητάει καμία δέσμευση 
από τους συμμάχους για τις εδαφικές διεκδική-
σεις της Ελλάδος μετά το πέρας του πολέμου και 
χρησιμοποιώντας κατάλληλα το μόνο συγκριτικό 
πλεονέκτημα που είχε η χώρα του σε σχέση με 
τις υπόλοιπες, δηλαδή τον Στόλο της. Πράγματι, 
η Βουλγαρία δεν επιθυμούσε τη συμμετοχή της 
Ελλάδας στον Συνασπισμό, αφού εκτός των άλλων 
θεωρούσε εαυτήν αρκετά ισχυρή για να γονατίσει 
τον Οθωμανικό Στρατό, πλην όμως αντιλαμβανό-
ταν ότι ήταν αδύναμη να παρεμποδίσει τη δρά-
ση του Οθωμανικού Ναυτικού. Συγκεκριμένα, η 
Βουλγαρία θεωρούσε ότι θα καταλάβει όλες τις 

3  Ο Βενιζέλος κατηγορήθηκε από τους αντιπάλους του ότι έθε-
σε σε κίνδυνο τα ελληνικά συμφέροντα, διότι εάν ο Ελληνικός 
Στρατός αδυνατούσε ή καθυστερούσε να προελάσει, τότε οι 
βουλγαρικές δυνάμεις θα καταλάμβαναν τη Θεσσαλονίκη και θα 
προωθούντο νοτιότερα, σε εδάφη που η Ελλάδα διεκδικούσε. 
Στο τέλος δε του πολέμου, η Ελλάδα δεν θα είχε κανένα έρεισμα 
να χρησιμοποιήσει για να ζητήσει από τη Βουλγαρία να της πα-
ραδώσει τα καταληφθέντα εδάφη[6]. Η πολιτική του Βενιζέλου 
πάντως δικαιώθηκε πλήρως από την εξέλιξη του πολέμου. 

Οι τέσσερις Ποταμοί «Ευρώτας», «Αλφειός», «Αχελώος» και «Πηνειός» στο Ναύπλιο. Χρησιμοποιήθηκαν και για εκπαι-
δευτικούς πλόες δοκίμων (Ο Ελληνικός Στόλος στις αρχές του 20ού αιώνα. Φωτογραφικές Μνήμες Ναυάρχου Νικολάου 
Μακκά, Εθνικό Ιστορικό Μουσείο).
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πόλεις - λιμάνια του Αιγαίου πελάγους. Ωστόσο, 
φοβόταν το ενδεχόμενο ότι σε κάποιο από αυτά οι 
Οθωμανοί θα οχυρωθούν και ανεφοδιαζόμενοι 
διά θαλάσσης, θα παρατείνουν την αντίστασή τους 
επί μακρόν ή ακόμα χειρότερα, κατάλληλα ενισχυ-
όμενοι με δυνάμεις από την Ασία θα προβούν και 
σε επιθετικές ενέργειες κατά των μετόπισθεν του 
Βουλγαρικού Στρατού4. Επιπρόσθετα, στη Θράκη 
διέρχονταν πλησίον της παραλίας τόσο η σιδηρο-
δρομική γραμμή όσο και αρκετές από τις σχετικά 
λίγες οδικές αρτηρίες στην περιοχή. Αυτό τις κα-
θιστούσε ευάλωτες σε ναυτικό βομβαρδισμό ή σε 
καταδρομικές επιχειρήσεις εκτοξευόμενες από την 
θάλασσα. 

Συμπερασματικά, η Βουλγαρία αισθανόταν 
ότι χρειαζόταν ναυτική υποστήριξη και προστα-
σία προκειμένου να υλοποιήσει της επιθετικές 
της ενέργειες και για να διασφαλίσει τις γραμμές 
των μετόπισθεν που θα δημιουργούντο από την 
εξάπλωσή της στα παράλια του Αιγαίου, τουλά-
χιστον μέχρι να αναπτύξει δικό της στόλο. Το Ελ-
ληνικό Ναυτικό ήταν το μόνο που μπορούσε να 
ανταποκριθεί στην αποστολή, ενώ η φήμη του 
ήταν άψογη σε όλο το βαλκανικό κόσμο, ακόμα 
και στους Τούρκους, όπως θα αναφερθεί πα-
ρακάτω. Ο Βενιζέλος διαισθάνθηκε τη μεγίστη 
αυτή ανάγκη των Βούλγαρων5 και τους την ικα-
νοποίησε. Αυτό αποτέλεσε και το «εισιτήριο» για 
την είσοδο και ένταξη της Ελλάδας στο «Βαλκα-
νικό συνασπισμό», αφού μετά τη συμφωνία με 
τη Βουλγαρία, οι υπόλοιπες βαλκανικές χώρες 
δεν είχαν αντιρρήσεις ένεκα της έλλειψης σο-
βαρών αντικρουόμενων συμφερόντων της Ελ-

4  Κατά τη διάρκεια του Αʹ Βαλκανικού πολέμου τρεις πόλεις με-
τατράπηκαν σε «φρούρια» από τις οθωμανικές δυνάμεις και 
αντιστάθηκαν επί μακρόν στην πολιορκία που τους γινόταν από 
τις χριστιανικές δυνάμεις. Οι πόλεις αυτές ήταν τα Σκόδρα, τα 
Ιωάννινα και η Αδριανούπολη. Κατά ειρωνική για τους Βούλγα-
ρους σύμπτωση, καμία από αυτές δεν διέθετε λιμάνι και όλες 
στο τέλος παραδόθηκαν στις δυνάμεις του Μαυροβουνίου, της 
Ελλάδας και της Βουλγαρίας αντίστοιχα.

5  Στις πηγές αναφέρεται ότι η Ελλάδα αναλάμβανε ως «κύριο 
αντικειμενικό σκοπό (του Στόλου της) να καταστεί εξάπαντος 
κυρίαρχος του Αιγαίου και να διακόψει τις θαλάσσιες συγκοινω-
νίες μεταξύ της Μικράς Ασίας και της ευρωπαϊκής Τουρκίας»[7]. 
Ενδεικτικά με το μέγεθος, από ψυχολογικής απόψεως, της ανά-
γκης αυτής των Βούλγαρων, αναφέρεται ότι μετά τη ναυμαχία 
της Λήμνου, Βούλγαροι στρατιώτες που στάθμευαν στη Θεσ-
σαλονίκη αγκάλιαζαν και φιλούσαν του ναύτες του βοηθητικού 
πλοίου του Ελληνικού Στόλου «Κρήτη» κατενθουσιασμένοι από 
την είδηση της νίκης του Ελληνικού Στόλου[8].

λάδας με αυτές. Ας μην λησμονείται εξάλλου ότι 
ο βαλκανικός αγώνας που είχε προηγηθεί ήταν 
μια διαπάλη ελληνικών και βουλγαρικών άτα-
κτων σωμάτων στο, υπό τον έλεγχο της Οθωμα-
νικής Αυτοκρατορίας, έδαφος της Μακεδονίας, 
εφόσον και τα δύο αυτά έθνη διεκδικούσαν το 
έδαφος αυτό. 

Συνοπτικά, ένας αμερόληπτος ιστορικός θα 
μπορούσε να ισχυριστεί ότι η παραδοξότητα της 
ένταξης της Ελλάδας σε μια σλαβική συμμαχία 
όπου το ισχυρότερο εκ των μελών της είχε πολύ 
πρόσφατες και έντονες διαφορές με αυτήν (Μα-
κεδονικός αγώνας) εξηγείται από την ύπαρξη του 
Ελληνικού Στόλου. Αυτός καθόρισε την έξοδο της 
Ελλάδας στον Αʹ Βαλκανικό Πόλεμο με ό,τι αυ-
τό συνακολούθησε για την εξέλιξη της Ελλάδας, 
όταν βεβαίως εμφανίστηκε ο κατάλληλος πολι-
τικός αρχηγός στην εξουσία που ήταν σε θέση 
να εκτιμήσει και να χειριστεί καταστάσεις λεπτές, 
περιπεπλεγμένες και με υψηλό βαθμό επικινδυ-
νότητας. 

Β. Κατά τη διάρκεια του πολέμου
Κατά τη διάρκεια του πολέμου, η ελληνική ναυτι-
κή ισχύς συνέβαλλε αποφασιστικά στα ακόλουθα 
αποτελέσματα που διεξοδικά θα αναλυθούν πα-
ρακάτω:

– Απελευθέρωση νησιών Βορειανατολικού Αι-
γαίου και ένωση Κρήτης και Σάμου.

– Απρόσκοπτη ολοκλήρωση επιστρατεύσεως 
νησιωτικής Ελλάδας και ασφαλής υλοποίηση ανα-
γκαίων μεταφορών διά θαλάσσης ελληνικών και 
συμμαχικών στρατευμάτων.

– Απρόσκοπτη διενέργεια εμπορίου και προμη-
θειών διά θαλάσσης από Ευρώπη για την Ελλάδα 
και περιορισμός ταυτόχρονα διενέργειας εμπορίου 
Οθωμανικής Αυτοκρατορίας από Δ. Ευρώπη και 
στρατιωτικών μεταφορών αυτής.

– Εμπέδωση κλίματος ασφαλείας στην Ελλάδα 
από την αποτροπή καταδρομικών ή άλλων επιχει-
ρήσεων του Οθωμανικού Ναυτικού.

– Δημιουργία κλίματος ανασφάλειας στα μι-
κρασιατικά παράλια. 

– Ηθική ανάταση ελληνικού πληθυσμού με 
ταυτόχρονη εμπέδωση του «συμπλέγματος του 
Κανάρη» στο Οθωμανικό Ναυτικό.

Τέλος, θα εξετάσουμε κατά πόσον ο Ελληνικός 
Στόλος απέτρεψε ή όχι τη μεταφορά σημαντικών 
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οθωμανικών εφεδρειών από την ασιατική ενδο-
χώρα στην Ευρώπη.

1.  Απελευθέρωση νησιών Β.Α. Αιγαίου 
και ένωση Κρήτης και Σάμου

Η απελευθέρωση των υπό οθωμανική κυριαρχία 
νησιών του Βορειοανατολικού Αιγαίου συντελέ-
στηκε, πλην της περιπτώσεως της Χίου και της 
Λέσβου, αναίμακτα. Οι αρχές των νησιών αυτών, 
βλέποντας τον Ελληνικό Στόλο αδιαφιλονίκητο κυ-
ρίαρχο της θάλασσας και μην έχοντας σοβαρές 
στρατιωτικές δυνάμεις να τους υποστηρίξουν, προ-
τιμούσαν την άμεση παράδοση από την άσκοπη αι-
ματοχυσία. Είναι προφανές ότι εάν ο Οθωμανικός 
Στόλος ήταν σε θέση να αμφισβητήσει τον Ελλη-
νικό, τότε τα νησιά δεν θα παραδίδονταν αλλά θα 
δοκίμαζαν να αμυνθούν. Ενώ ακόμα και εάν κατα-
λαμβάνονταν βιαίως από τα ελληνικά πεζοναυτικά 
αγήματα, με την εμφάνιση του Οθωμανικού Στό-
λου, οι τουρκικής προέλευσης κάτοικοι θα εξεγεί-
ρονταν και η ελληνική ασθενής στρατιωτική δύνα-
μη θα βρισκόταν σε δυσχερή θέση. Αυτό ακριβώς 
συνέβη με την Τένεδο, όταν εμφανίστηκαν κοντά 
σε αυτήν τρία οθωμανικά Αντιτορπιλικά, τα οποία 

την βομβάρδισαν την 09/12/1912. Ο βομβαρδι-
σμός αποτέλεσε έναυσμα εξέγερσης των Τούρκων 
κατοίκων κατά της ελληνικής φρουράς και μόνο η 
άφιξη του Ελληνικού Στόλου που έτρεψε σε φυγή 
τα οθωμανικά πλοία αποκατέστησε την ηρεμία και 
την ελληνική κυριαρχία στο νησί [9].

Η ένωση της Κρήτης και της Σάμου με την Ελ-
λάδα περάτωσε ένα χρονίζον προβληματικό κα-
θεστώς ημι-αυτονομίας, το οποίο εξασφαλιζόταν 
μέσω διεθνών συνθηκών. Η αποδοχή της ένω-
σης των νησιών αυτών με την Ελλάδα και από 
τις ευρωπαϊκές δυνάμεις ακόμα, υπήρξε μια «de 
facto» αναγνώριση της ναυτικής ισχύος της Ελλά-
δας. Εξάλλου και η ίδια η οθωμανική κυβέρνηση 
είχε προτείνει πριν την έναρξη του πολέμου την 
απόδοση της Κρήτης στην Ελλάδα (παραιτουμένης 
της ιδίας από την επικυριαρχία που είχε) με αντάλ-
λαγμα την τήρηση ουδετερότητας από την Ελλάδα 
στον επικείμενο Βαλκανικό Πόλεμο.

Η απελευθέρωση Λέσβου και Χίου δεν 
υπήρξε αναίμακτη, καθόσον στα δύο αυτά νη-
σιά υπήρχαν δυνάμεις του Οθωμανικού Στρα-
τού, τοποθετημένες από την εποχή του Οθωμα-
νικού-Ιταλικού πολέμου. Στη Χίο οι οθωμανικές 

Τούρκοι αιχμάλωτοι της Χίου (Γ. Μουτσάτσου Χίος 1898-1920 Ένα Ταξίδι στο Παρελθόν Διαμέσου των Καρτ-ποστάλ της 
Εποχής).
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δυνάμεις προσπάθησαν να εμποδίσουν και την 
απόβαση ακόμα του ελληνικού πεζοναυτικού 
αγήματος, η οποία όμως υλοποιήθηκε επιτυχώς 
χάρις την υποστήριξη του ναυτικού πυροβολι-
κού. Η εν συνεχεία εκστρατεία στο εσωτερικό 
του νησιού υπήρξε κοπιώδης και απαίτησε τη 
μεταφορά ενισχύσεων προκειμένου να καμφθεί 
η οθωμανική άμυνα. Στη Λέσβο η αποβίβαση των 
ελληνικών δυνάμεων και η κατάληψη της πόλης 
έγινε αναίμακτα αλλά η περαιτέρω προώθηση 
και απελευθέρωση του νησιού απαίτησε χρόνο 
και μεταφορά ενισχύσεων από ελληνικής πλευ-
ράς για την επιτυχή εξέλιξη των επιχειρήσεων. 
Στο χρονικό διάστημα που μεσολάβησε από την 
έναρξη της απόβασης μέχρι την παράδοση των 
οθωμανικών δυνάμεων, τα νησιά είχαν πλήρως 
αποκλειστεί από τα μικρασιατικά παράλια. Έτσι, 
οι οθωμανικές δυνάμεις δεν μπορούσαν να ενι-
σχυθούν με εφόδια ή προσωπικό, που σταδιακά 
συγκεντρωνόταν απέναντι από τα νησιά σταλμέ-
νο από την οθωμανική κυβέρνηση. Ο επιτυχής 
αποκλεισμός τους από τον Ελληνικό Στόλο και η 
ικανότητα μεταφοράς ενισχύσεων από την Ηπει-
ρωτική Ελλάδα υπήρξαν οι αποφασιστικοί παρά-

γοντες για την παράδοση των νησιών αυτών και 
την ήττα των επ’ αυτών αμυνόμενων οθωμανι-
κών δυνάμεων.

Καθίσταται σαφές ότι όλες οι ανωτέρω περι-
γραφείσες ελληνικές επιτυχίες είχαν κοινό παρο-
νομαστή την υπεροχή του Ελληνικού Στόλου ένα-
ντι του Οθωμανικού, άνευ της οποίας, η δουλεία 
πέντε αιώνων για τα ανωτέρω νησιά πιθανόν να 
συνέχιζε έως την εποχή μας. 

2.  Απρόσκοπτη ολοκλήρωση 
επιστρατεύσεως νησιωτικής Ελλάδας 
και ασφαλής υλοποίηση αναγκαίων 
μεταφορών διά θαλάσσης ελληνικών 
και συμμαχικών στρατευμάτων

Η κήρυξη πολέμου από πλευράς Ελλάδας, σε κάθε 
εποχή, συνεπάγεται μια σειρά μεταφορών προσω-
πικού και εφοδίων από τη νησιωτική Ελλάδα στην 
ηπειρωτική Ελλάδα και ειδικότερα στην περιοχή 
όπου αναμένεται να δημιουργηθεί το/α μέτωπο/α. 
Γεγονός είναι ότι κατά τον Αʹ Βαλκανικό Πόλεμο, 
η νησιωτική Ελλάδα ήταν μικρότερη από ό,τι είναι 
σήμερα, εν τούτοις όμως και τότε υπήρχαν ελληνι-
κά νησιά και μάλιστα, μεγίστης σπουδαιότητας για 

Το αντιτορπιλικό «Κεραυνός» σε επιστολικό δελτάριο της εποχής (Υπηρεσία Ιστορίας Ναυτικού).
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το τότε ελληνικό κράτος6. Τα νησιά αυτά έπρεπε να 
επιστρατευθούν ενώ οι μεταφορές των ελληνικών 
δυνάμεων όπου και αν εκτελείτο η συγκέντρωσή 
τους συνέφερε να εκτελούνται διά θαλάσσης λό-
γω των ανεπαρκών οδικών δικτύων της εποχής 
εκείνης7. 

Εκτός των στρατιωτικών μεταφορών, προκει-
μένου να υλοποιηθεί η επιστράτευση και συγκέ-
ντρωση των ελληνικών δυνάμεων, στην εξέλιξη 
του πολέμου απαιτήθηκε να λάβουν χώρα αρκετές 
μεταφορές επ’ ωφελεία συμμαχικών και ελληνι-
κών στρατευμάτων. Συγκεκριμένα, τον Νοέμβριο 
1912 πραγματοποιήθηκε μεταφορά βουλγαρικών 
δυνάμεων από τη Θεσσαλονίκη στο Δεδεαγάτς 
(Αλεξανδρούπολη) μεγέθους πλήρους Μεραρχί-
ας (περί τους 10.000 άνδρες) με τα αντίστοιχα 
εφόδιά της σε ίππους, πολυβόλα, οχήματα, πρό-
βατα για σφαγή, ιππονομή κ.ά. Επισημαίνεται ότι η 
Αλεξανδρούπολη είχε ήδη καταληφθεί από έτερες 
βουλγαρικές δυνάμεις ενώ οι περιοχές από Θεσ-
σαλονίκη μέχρι Αλεξανδρούπολη ελέγχονταν από 
φίλιες δυνάμεις άρα θεωρητικώς η μεταφορά της 
Μεραρχίας μπορούσε να είχε συντελεστεί και διά 
ξηράς, πλην όμως δεν επελέγη αυτή η λύση για 
λόγους που εκτέθηκαν προηγουμένως στη παρού-
σα εργασία. Η αποβίβαση από τα δεκαεπτά συνο-
λικά πλοία που μετέφεραν τον Βουλγαρικό Στρατό 
ξεκίνησε το μεσημέρι της 15/11 και ολοκληρώθη-
κε το βράδυ της 17/11, απαιτώντας είκοσι δύο ερ-
γάσιμες ώρες. Αξίζει να σημειωθεί ότι η μεταφορά 
αυτή έγινε δίπλα από τη βάση του Οθωμανικού 
Στόλου (Δαρδανέλια) ο οποίος αν και ανέπαφος 
την εποχή εκείνη, δεν τόλμησε να την απειλήσει 
παρά την πληθώρα των ελκυστικών στόχων (17 
έμφορτα με στρατό εμπορικά πλοία) [10]. 

6  Επισημαίνεται ότι κατά τον 19ο αιώνα, η τρίτη πόλη του Ελ-
ληνικού κράτους που απέκτησε Αστυνομία πόλεων( αντί της 
χωροφυλακής που υφίστατο στην υπόλοιπη περιφέρεια) ήταν 
η Κέρκυρα (νησί).Ενώ η Σύρος(νησί) αποτελούσε σημαντικότατο 
αστικό-εμπορικό κέντρο και το νεώριο της, μοναδική μεγάλη 
ναυπηγο- επισκευαστική μονάδα για το Ελληνικό κράτος. 

7  Μια Μεραρχία που συγκροτείτο από επίστρατους στην Πάτρα και 
έπρεπε να μεταφερθεί στη Θεσσαλία, συνέφερε να ταξιδεύσει 
διά θαλάσσης έως τον Βόλο παρά να κινηθεί οδικώς και πεζο-
πορώντας (καθότι τότε δεν υπήρχαν οχήματα για τη μεταφορά 
του προσωπικού) μέχρι τη Θεσσαλία. Στη δεύτερη περίπτωση, 
η μεραρχία θα έφτανε στη θέση της πιο αργά, λίαν καταπο-
νημένη και με αρκετούς άνδρες εκτός μάχης από αρρώστιες 
και κακουχίες που εν μέρει προερχόντουσαν και από ανεπαρκή 
εφοδιασμό και ιατροφαρμακευτική περίθαλψη.

Εν συνεχεία υποστηρίζονται μεταφορές ελλη-
νικών στρατιωτικών δυνάμεων στην Ήπειρο στο 
πλαίσιο ενισχύσεως των εκεί ελληνικών δυνάμε-
ων για την απελευθέρωση των Ιωαννίνων. Στα 
μέσα Φεβρουαρίου 1913, 26.000 άνδρες του 
Σερβικού Στρατού αναχωρούν από τη Θεσσαλονί-
κη για λιμένα του Ιονίου (Άγιος Ιωάννης της Με-
δούης) υπό την προστασία πλοίων του Ελληνικού 
Στόλου[11]. Το διάστημα Μαρτίου - Απριλίου 1913 
και εφόσον η εκστρατεία στην Ήπειρο έχει λάβει 
αίσιο πέρας, εκτελούνται πολλές μεταφορές του 
Ελληνικού Στρατού από διάφορα σημεία της ελ-
ληνικής επικράτειας και κυρίως από την Πρέβεζα 
προς τη Θεσσαλονίκη, προκειμένου να ενισχυθούν 
οι ελληνικές δυνάμεις στη Μακεδονία ενόψει της 
βουλγαρικής απειλής και του επερχόμενου νέου 
Βαλκανικού Πολέμου. Επίσης, αρχές Μαρτίου ο 
Σέρβος διάδοχος του θρόνου επικεφαλής σερβι-
κών δυνάμεων στρατού, ρωτά τον Έλληνα ΑΣ εάν 
εγκρίνει την αναχώρησή του από τη Θεσσαλονίκη 
με δεκαπέντε μεταγωγικά πλοία πλήρη Σερβικού 
Στρατού με προορισμό λιμένες του Ιόνιου και αν 
μπορεί να εγγυηθεί για την ασφάλειά τους, λαμβά-
νοντας καταφατική απάντηση [12]. Επιπλέον, τον 
Μάρτιο του 1913 απαιτήθηκε η μεταφορά ολό-
κληρης Ελληνικής Μεραρχίας (Δ’ Μεραρχία) από 
τον Πειραιά στη Θεσσαλονίκη η οποία εκτελέστηκε 
ταχέως και ασφαλώς υπό τη συνοδεία πλοίων του 
Ελληνικού Στόλου [13]. 

Άπασες οι ανωτέρω αναφερόμενες μετα-
φορές διενεργήθηκαν με απόλυτη ασφάλεια και 
ταχύτητα και χωρίς να χαθεί ούτε ένας Έλληνας 
φαντάρος. Ο Οθωμανικός Στόλος δεν τόλμησε να 
παρουσιαστεί και βέβαια να απειλήσει κάποια από 
αυτές. Μόνη εξαίρεση αποτελεί το «Χαμητιέ» το 
οποίο περιπλανώμενο στην Α. Μεσόγειο βρέθηκε 
την 29/02/1913 στον Άγιο Ιωάννη της Μεδούης 
(λιμένας της Αδριατικής στη σημερινή Β. Αλβανία) 
όπου κανονιοβόλησε 4 μεταγωγικά πλοία που 
μετέφεραν Σερβικό Στρατό. Όταν ένα εξ αυτών 
ανταπέδωσε τα πυρά (κάνοντας χρήση πυροβόλου 
Στρατού Ξηράς που έφερε στο κατάστρωμά του), 
το «Χαμητιέ» αποχώρησε[14].

Συνολικά εξετάζοντας το έργο των στρατιω-
τικών μεταφορών, πρέπει να παραδεχτούμε ότι 
εκτελέστηκε επιτυχώς συμβάλλοντας ιδιαίτερα 
στην επιτυχή εξέλιξη των στρατιωτικών επιχει-
ρήσεων. Το έργο αυτό δύναται να εκτιμηθεί πε-
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ρισσότερο όταν κανείς λάβει υπόψη τις συνθήκες 
της εποχής εκείνης τόσο στην ξηρά όσο και στη 
θάλασσα8 και είναι βέβαιο ότι δεν θα είχε την ίδια 
επιτυχία ή δεν θα είχε καν πραγματοποιηθεί, εάν 
η ναυτική υπεροχή του Ελληνικού Στόλου δεν ήταν 
απτή πραγματικότητα. 

3.  Απρόσκοπτη διενέργεια εμπορίου 
και προμηθειών διά θαλάσσης 
από Ευρώπη για την Ελλάδα και 
περιορισμός ταυτόχρονα διενέργειας 
εμπορίου Οθωμανικής Αυτοκρατορίας 
από Δ. Ευρώπη και στρατιωτικών 
μεταφορών αυτής

Η Ελλάδα τότε, όπως και τώρα, εξαρτάτο από ει-
σαγωγές προκειμένου να είναι σε θέση να διεξα-
γάγει επιτυχώς πολεμικές επιχειρήσεις καθόσον 
στερείτο πολεμικής βιομηχανίας. Οι εν λόγω εισα-
γωγές πραγματοποιούνταν διά θαλάσσης, κυρίως 
από τη Δ. Ευρώπη. Προκειμένου να γίνει πλήρως 
κατανοητή αυτή η ανάγκη, θα επισημανθεί μόνο 
ότι τα πυρομαχικά του «ΑΒΕΡΩΦ» παρελήφθησαν 
την 11η Νοεμβρίου 1912 [15] (περίπου ένα μήνα 
μετά την έναρξη του πολέμου και ένα μήνα πριν 
την Ναυμαχία της Έλλης) άρτι αφιχθέντα από το 
εξωτερικό. Εύκολα μπορεί κανείς να υποθέσει 
ποια θα ήταν η εξέλιξη του κατά θάλασσα αγώνα, 
εάν το εμπορικό πλοίο που μετέφερε τα εν λόγω 
πυρομαχικά δεν είχε κατορθώσει να καταπλεύσει 
στην Ελλάδα. Ακόμα, αρκετές μονάδες του Ελληνι-
κού Στόλου παρελήφθησαν βιαστικά από το εξωτε-
ρικό9 και κατέφθαναν μεμονωμένες στην Ελλάδα 
προκειμένου να ενταχθούν στον Ελληνικό Στόλο. 

8  Ο Ελληνικός Στόλος ήταν περιορισμένος σε αριθμό πλοίων, υπέ-
φερε από συχνές βλάβες από την κακοκαιρία που επικρατούσε 
την περίοδο εκείνη στο Αιγαίο, του συνέβησαν διάφορα ναυτικά 
ατυχήματα και τέλος, η μοίρα των θωρηκτών του λόγω παλαιό-
τητας δεν ενέπνεε μεγάλη εμπιστοσύνη. 

9  Δύο Α/Τ, το «Κεραυνός» και «Νέα Γενεά», μετά μεγάλης δυσκολί-
ας και με περιπετειώδη τρόπο κατέστη δυνατό να αποπλεύσουν 
από τα γερμανικά ναυπηγεία και να παραληφθούν από ελληνικά 
πληρώματα στην Ολλανδία, χωρίς να υποστούν δοκιμές παρα-
λαβής. Με το Στόλο ενώθηκαν μετά την κήρυξη του πολέμου 
(5/10/1912). Άλλα τέσσερα Α/Τ, τα «Λέων», «Πάνθηρ», «Αετός» 
και «Ιέραξ», θα αγοραστούν αιφνιδιαστικά από την Αγγλία ενώ 
ναυπηγούνταν για λογαριασμό της Αργεντινής. Θα αποπλεύσουν 
με ξένα πληρώματα προκειμένου να μην τα προλάβει η κήρυξη 
του πολέμου στην Αγγλία και στην Αλγερία θα επιβούν τα ελλη-
νικά πληρώματα που θα τα οδηγήσουν στην Ελλάδα. Το πρώτο, 
ο «Λέων», θα ενωθεί με το στόλο στις 18/10/1912, μετά την 
κήρυξη του πολέμου.

Οι εν λόγω κινήσεις μπορούσαν απρόσκοπτα να 
υλοποιούνται προφανώς ένεκα της κυριαρχίας της 
Ελλάδας στη θάλασσα. 

Επιπρόσθετα, θα πρέπει να τονιστεί ότι και το 
εσωτερικό εμπόριο - συγκοινωνία γινόταν διά θα-
λάσσης με μικρά καΐκια και επιβατηγά πλοία λόγω 
ανεπαρκούς οδικού/σιδηροδρομικού δικτύου αλλά 
και λόγω του νησιωτικού χαρακτήρα της Ελλάδας. 
Μικρά ιστιοφόρα εξασφάλιζαν τη διακίνηση των 
τροφίμων από την επαρχία στην Αθήνα (γι’ αυτό 
και θεωρήθηκε ζωτικής σημασίας η διάνοιξη του 
Ισθμού της Κορίνθου κατά τις εποχές εκείνες). 
Επίσης, άνθρωποι και εμπορεύματα που ήθελαν 
να μετακινηθούν από νησιά του Ιονίου στην Αθή-
να, χρησιμοποιούσαν και αυτοί πλοία. Εξ αυτών 
συνάγεται εύκολα η ανάγκη αλλά και η σπουδαι-
ότητα για την Ελλάδα της κυριαρχίας της στη θά-
λασσα, αφού σε αντίθετη περίπτωση ακόμα και 
ο επισιτισμός στις μεγάλες πόλεις θα καθίστατο 
προβληματικός, όπως και πράγματι συνέβη όταν 
Αγγλογαλλικός Στόλος το 1916 απέκλεισε το λι-
μάνι του Πειραιά. 

Αντίστοιχα, η Οθωμανική Αυτοκρατορία αντι-
μετώπιζε σημαντικές καθυστερήσεις και δυσχέ-
ρειες στον ανεφοδιασμό της, καθόσον οι βασικές 
ροές εφοδιασμού προέρχονταν από τη Δ. Ευρώ-
πη, ομοίως με την Ελλάδα, ενώ το βασικό λιμάνι 
ανεφοδιασμού ήταν η Κωνσταντινούπολη, η οποία 
όμως λόγω του αποκλεισμού των στενών του 
Ελλησπόντου από τον Ελληνικό Στόλο, υφίστατο 

Παύλος Κουντουριώτης.
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τις συνέπειες. Αληθές είναι ότι αρκετά εμπορικά 
πλοία που συνελήφθησαν από τον Ελληνικό Στόλο 
και απεστάλησαν στον Πειραιά εν τέλει αφέθηκαν 
ελεύθερα μετά από παρεμβάσεις των Πρεσβειών 
των χωρών των οποίων έφεραν τις σημαίες τους. 
Επίσης, ισχύει ότι αρκετά εμπορικά πλοία επικα-
λούντο και παρουσίαζαν ψευδή ναυτιλιακά έγγρα-
φα από τα οποία προέκυπτε ότι αυτά θα κατέπλεαν 
σε ουδέτερο λιμάνι της Μαύρης θάλασσας ή ότι το 
φορτίο τους προοριζόταν για κάποιο από τα πλοία 
των Μεγάλων Δυνάμεων που ελλιμενιζόταν στην 
Κωνσταντινούπολη και άρα τα ελληνικά πολεμικά 
όφειλαν να τα αφήσουν να συνεχίσουν το ταξίδι 
τους [16]. Ακόμα και έτσι όμως, το εμπόριο πα-
ρακωλυόταν, οι τιμές ανέβαιναν για τους Οθω-
μανούς αγοραστές και οπωσδήποτε προέκυπταν 
καθυστερήσεις. Τέλος, θα πρέπει να σημειωθεί 
ότι αρκετά οθωμανικά λιμάνια (Βυρηττός, Άδανα, 
Μερσίνα, Αττάλεια κ.ά.) στη Μεσόγειο ήταν θεω-
ρητικώς ανενόχλητα από τον Ελληνικό Στόλο και 
άρα διαθέσιμα να δεχθούν εμπορικά πλοία από τη 
Δ. Ευρώπη, πλην όμως οι λιμενικές εγκαταστάσεις 
σε αυτά τα λιμάνια ήταν πεπαλαιωμένες και η εκ-
φόρτωση οποιουδήποτε πλοίου προβληματική και 
κυρίως χρονοβόρα. Επιπλέον, το ανύπαρκτο ή και 
ανεπαρκές οδικό σιδηροδρομικό δίκτυο «εγγυά-
το» γιγαντιαίες καθυστερήσεις στις αφίξεις των 
εμπορευμάτων αλλά και του προσωπικού στην 
Κωνσταντινούπολη, όπου βρισκόταν ο όγκος της 
διοικητικής μέριμνας του Οθωμανικού Στρατού 
(πλησίον του μετώπου)[17]. Σύμφωνα με πληρο-
φορίες, στις 23 Δεκεμβρίου 1912 είχε ήδη εμφα-
νισθεί έλλειψη κάρβουνου (βασικό καύσιμο για τα 
πλοία της εποχής) στον Οθωμανικό Στόλο, με απο-
τέλεσμα το Οθωμανικό Υπουργείο επί των Ναυτι-
κών να καλέσει εκτάκτως όλους τους προμηθευτές 
του, ζητώντας τους την ταχύτατη κατά το δυνατόν 
προμήθεια και καταβάλλοντας υψηλό τίμημα για 
να καλύψει τον κίνδυνο των εμπορικών πλοίων 
που θα το μετέφεραν από τυχόν σύλληψή τους από 
τον Ελληνικό Στόλο. Ας σημειωθεί ότι μεταξύ των 
προμηθευτών του Οθωμανικού Ναυτικού υπήρχαν 
και Έλληνες έμποροι![16].Επιπρόσθετα, παρουσιά-
στηκε μερική παρακώλυση των σιδηροδρομικών 
δρομολογίων εντός της Οθωμανικής Αυτοκρατορί-
ας, ένεκα της έλλειψης άνθρακος που αποτελούσε 
επίσης την καύσιμη ύλη για τις ατμομηχανές [18]. 

Ακόμα, θα πρέπει να επισημανθεί η αδυνα-

μία του Οθωμανικού Ναυτικού να υποστηρίξει τα 
μαχόμενα τμήματα του Στρατού Ξηράς που είχαν 
εγκλωβιστεί στην Ευρώπη και είχαν τελικά ανα-
γκαστεί να παραδοθούν. Αν και είναι συζητήσιμο 
το εάν η Οθωμανική Αυτοκρατορία θα μπορούσε 
εγκαίρως να τα έχει ενισχύσει αποτελεσματικά 
προκειμένου να παραμείνουν στις θέσεις τους, εν 
τούτοις είναι σαφές ότι εάν το Ναυτικό της είχε τη 
δυνατότητα, θα τα απεγκλώβιζε έστω ένα μέρος 
αυτών, προκειμένου να μην παραδοθούν στον 
εχθρό και καταστούν άχρηστα για τη συνέχεια 
του πολέμου10. Γενικότερα, η Οθωμανική Αυτο-
κρατορία αδυνατούσε να εκτελέσει στρατιωτικές 
μεταφορές από τα ασιατικά λιμάνια που διέθετε 
στη Μεσόγειο προς την Κωνσταντινούπολη ή άλ-
λα λιμάνια στην ευρωπαϊκή επικράτεια της, λόγω 
της κυριαρχίας του Ελληνικού Στόλου στο Αιγαίο. 
Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα οι όποιες ενισχύσεις να 
καταφθάνουν από την Ασία καταπονημένες και με 
μεγάλη καθυστέρηση [19].

4.  Εμπέδωση κλίματος ασφαλείας 
στην Ελλάδα από την αποτροπή 
καταδρομικών ή άλλων επιχειρήσεων 
του Οθωμανικού Ναυτικού

Ο ελληνικός πληθυσμός της εποχής εκείνης κα-
τά το μεγαλύτερο μέρος του, όπως εξάλλου και 
σήμερα, κατοικούσε πλησίον της θάλασσας. Όλες 
σχεδόν οι μεγάλες πόλεις και οι βασικοί οδικοί και 
σιδηροδρομικοί άξονες ήταν κοντά στην παραλία, 
κατά συνέπεια θα ήταν εύκολο για τον Οθωμανι-
κό Στόλο, εάν μπορούσε, να προσβάλλει πάντα τα 
ανωτέρω και να προκαλέσει μέγιστη ανασφάλεια 
και σύγχυση στον πληθυσμό. Αρκεί να αναφερθεί 
ότι ο περιορισμένης ισχύος βομβαρδισμός της Σύ-
ρου από το «Χαμητιέ» την 02/01/1913 προκάλεσε 
τόσο έντονα συναισθήματα πανικού στην πολιτική 
ηγεσία της Αθήνας, ώστε να διαταχθεί ο Αρχηγός 
του Στόλου (Υποναύαρχος Π. Κουντουριώτης) που 
βρισκόταν στη Λήμνο να αποπλεύσει αμέσως προ-
κειμένου να καταδιώξει το οθωμανικό πλοίο (δι-
αταγή που ευτυχώς δεν εκτέλεσε, καθόσον επρό-
κειτο για παγίδα του Οθωμανικού Στόλου για να 

10  Στη Θεσσαλονίκη μόνο παραδόθηκαν 26.000 άνδρες με όλο 
τον εξοπλισμό τους στις ελληνικές δυνάμεις. Εάν η θάλασ-
σα ήταν ελεύθερη γι’ αυτούς προφανώς ένα μέρος ή και το 
σύνολο θα μεταφέρονταν σε άλλο σημείο της Οθωμανικής 
Αυτοκρατορίας για να συνεχίσουν τον πόλεμο. 
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απομακρύνει τον «ΑΒΕΡΩΦ» από την Λήμνο)[20]. 
Ακόμα, προκάλεσε τη μεταφορά πυροβολαρχιών 
στην Ψυτάλλεια και στάθμευση λίγων πολεμικών 
πλοίων στη Σαλαμίνα για παν ενδεχόμενο. Υπό 
αυτές τις συνθήκες, μπορεί εύκολα κανείς να φα-
νταστεί ποια θα ήταν η επίδραση στο ηθικό της ελ-
ληνικής Κυβέρνησης αλλά και των απλών πολιτών 
από μια τυχόν τολμηρότερη ενέργεια όχι απλώς 
ενός πλοίου, αλλά ολοκλήρου του Οθωμανικού 
Στόλου, π.χ. βομβαρδισμός κατά της πόλεως των 
Αθηνών και χρήση περιορισμένων πεζοναυτικών 
δυνάμεων έστω δυνάμεως Συντάγματος (όπως 
ακριβώς έγινε το 1916 από το Γαλλικό Στόλο). 

Είναι προφανές ότι η θέληση της Κυβέρνησης 
και του Στρατού να πολεμήσει και να επιμείνει μέ-
χρι το επιτυχές πέρας των επιχειρήσεων (άλωση 
Ιωαννίνων) απορρίπτοντας προτάσεις εκεχειρίας 
που η οθωμανική Κυβέρνηση είχε προτείνει, οφεί-
λονταν εν πολλοίς στο αίσθημα ασφάλειας που 
υπήρχε για τα μετόπισθεν, δηλαδή στο αίσθημα 
ασφάλειας για τις βάσεις ανεφοδιασμού, το διοι-
κητικό κέντρο και σε τελική ανάλυση, τα σπίτια και 
τις οικογένειες των στρατιωτών που πολεμούσαν 
στο μέτωπο. Το κλίμα της ασφάλειας προφανώς 
προερχόταν από την υπεροχή του ελληνικού Πολε-
μικού Ναυτικού έναντι του οθωμανικού. Με αυτό 
τον τρόπο, τα ελληνικά πλοία, χωρίς να βρίσκο-
νται παντού, εξασφάλιζαν την ομαλή διεξαγωγή 
της καθημερινότητας στο σύνολο της ελληνικής 
επικρατείας και της ελληνικής κοινωνίας. 

5.  Δημιουργία κλίματος ανασφάλειας 
στα μικρασιατικά παράλια 

Από ελληνικές πηγές γνωρίζουμε ότι ελαφρά σκά-
φη του Ελληνικού Ναυτικού διενήργησαν περιορι-
σμένης εκτάσεως βομβαρδισμούς στα μικρασιατικά 
παράλια με σκοπό κυρίως τη διάλυση προχείρων 
στρατοπέδων του Οθωμανικού Στρατού τον Μάρτιο 
του 1913[21]. Τόσο οι εν λόγω βομβαρδισμοί όσο 
και η καταβύθιση της οθωμανικής κανονιοφόρου 
στο λιμένα των Κυδωνιών, αποτέλεσαν ενέργειες 
ικανές να ενσπείρουν τον φόβο στο μουσουλμα-
νικό στοιχείο αλλά και στην οθωμανική διοίκηση. 
Αυτό αποδεικνύεται από τα αυξημένα μέτρα προ-
στασίας που λήφθηκαν για το ελλιμενιζόμενο στη 
Σμύρνη παλαιό θωρηκτό «Μουίν - Ζεφίρ»[22] αλ-
λά δυστυχώς και από τις διώξεις στο χριστιανικό 
πληθυσμό, για τις οποίες η ελληνική Κυβέρνηση 

θα διατάξει τον Ελληνικό Στόλο να παύσει τέτοιους 
βομβαρδισμούς [23]. Καθίσταται σαφές ότι η εμ-
φάνιση ελληνικών πλοίων σε οποιοδήποτε σημείο 
των μικρασιατικών παραλίων δημιουργεί έντονα 
συναισθήματα ανασφάλειας για την οθωμανική δι-
οίκηση, αφού πλέον δεν ξέρει πού θα μπορούσαν 
να εμφανιστούν καταδρομείς και τι είδους επιχεί-
ρηση θα σκέφτονταν να εκτελέσουν. Είναι επόμενο 
ότι ένα μεγάλο μέρος του τουρκικού πληθυσμού 
θα πρέπει να βίωνε την ανασφάλεια και την αβε-
βαιότητα που μοιραία θα επέφερε την πτώση του 
ηθικού των μαχητών στο μέτωπο. 

6.  Ηθική ανάταση ελληνικού πληθυσμού 
με ταυτόχρονη εμπέδωση  
του «συμπλέγματος του Κανάρη»  
στο Οθωμανικό Ναυτικό

Ο ελληνικός κόσμος είχε βαθιά πληγωθεί από 
την επαίσχυντη ήττα του 1897 και απαιτούσε την 
αποκατάσταση της τιμής του έθνους και των ελλη-
νικών Ενόπλων Δυνάμεων. Το Ελληνικό Ναυτικό 
προσέφερε την ευκαιρία για την αποκατάσταση 
αυτή κυρίως μέσω της επιχείρησης του Βότση στο 
λιμένα της Θεσσαλονίκης όσο και με τις Ναυμαχίες 
της Έλλης και της Λήμνου. Τα τρία αυτά ναυτικά 
κατορθώματα παρέπεμπαν απευθείας στο ένδοξο 
παρελθόν του 1821, καθόσον από πολλές από-
ψεις προέκυπταν ομοιότητες με ναυτικά κατορθώ-
ματα του αγώνα της επαναστάσεως, τηρουμένων 
βέβαια των ιστορικών αναλογιών. Τοιουτοτρόπως, 
ολόκληρος ο ελληνικός πληθυσμός αισθάνθηκε 
υπερήφανος, γεγονός που αποτυπώθηκε στις 
εφημερίδες της εποχής αλλά και στο θρύλο που 
δημιουργήθηκε γύρω από το πλοίο «πρωταγω-
νιστή» των ναυμαχιών, τον «ΑΒΕΡΩΦ» ή αλλιώς 
επονομαζόμενο «Μπάρμπα-Γιώργο», εκ του ομω-
νύμου ήρωα του Καραγκιόζη που στο τέλος εί-
θισται να ξυλοφορτώνει όλους τους υπόλοιπους 
χαρακτήρες του θεάτρου σκιών.

Η οθωμανική διοίκηση ήδη από την επανάστα-
ση του 1821 είχε αποκτήσει μεγάλο φόβο για τον 
Ελληνικό Στόλο ένεκα κυρίως της δράσεως των 
ελληνικών πυρπολικών κατά την περίοδο εκείνη. 
Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα η θάλασσα του Αιγαί-
ου να ελέγχεται από το τότε Ελληνικό Ναυτικό το 
οποίο κάμφθηκε προς το τέλος της επαναστάσεως 
όχι από τη δράση του Οθωμανικού Στόλου, αλλά 
κυρίως από οικονομικούς λόγους, ενώ ο Οθω-
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μανικός Στόλος (ακόμα και επικουρούμενος από 
τον Αιγυπτιακό και Τυνησιακό) σε καμία ναυμαχία 
δεν κατόρθωσε να καταγάγει τη νίκη. Μεταγενέ-
στερα, και συγκεκεριμένα το 1835, γνωρίζουμε 
ότι ο πασάς της Θεσσαλονίκης ζήτησε τη βοήθεια 
ελληνικών πολεμικών πλοίων για τη δίωξη της 
πειρατείας στον Θερμαϊκό. Η εν λόγω βοήθεια του 
χορηγήθηκε με τη μορφή ελληνικών πολεμικών 
πλοίων που παρέμειναν στον Θερμαϊκό κόλπο μέ-
χρι το 1837 [24]. Επίσης γνωρίζουμε ότι έως και 
το 1850 ελληνικά πολεμικά πλοία κατεδίωκαν την 
πειρατεία σε περιοχές που άνηκαν στην Οθωμανι-
κή Αυτοκρατορία με την ανοχή της τελευταίας που 
αδυνατούσε να την καταδιώξει[25]. Τα ανωτέρω 
γεγονότα αποδεικνύουν την καλή φήμη του Ελ-
ληνικού Ναυτικού σε συνάρτηση με την αδυναμία 
του Οθωμανικού. Έτερο δείγμα του φόβου που οι 
Τούρκοι αξιωματικοί έτρεφαν προς τον Ελληνικό 
Στόλο, βρίσκεται και στα απομνημονεύματα του 
Αξιωματικού του Οθωμανικού Ναυτικού, Noury 
Osman βέη, όπου αφηγείται πως αυτός και οι σύ-
ντροφοί του συνέταξαν τις διαθήκες τους στο κα-
ταδρομικό «ΜΕΣΟΥΔΙΕ» την παραμονή της πρώτης 
τους ναυμαχίας με τον Ελληνικό Στόλο. Οπότε τα 
αποτελέσματα των Ναυμαχιών Έλλης και Λήμνου 
ήρθαν να δώσουν το τελειωτικό χτύπημα στο ηθι-

κό των Οθωμανών, οι οποίοι κατά θάλασσα, έστω 
και μετεξελισσόμενοι σε Τούρκους, θα χρειαστούν 
πάνω από εξήντα χρόνια (1974) για να ξαναδο-
κιμάσουν την τύχη τους και υπό ειδικές συνθήκες 
εξαιρετικά ευνοϊκές για αυτούς. Χαρακτηριστικό 
είναι το ακόλουθο τηλεγράφημα του Τούρκου Αρ-
χιστρατήγου του Οθωμανικού Στρατού προς τον 
Αρχηγό Στόλου του Οθωμανικού Ναυτικού: «Εκ-
φράζω προς τους Αξιωματικούς και ναύτες την 
ολόψυχη ικανοποίησή μου διότι με το θάρρος που 
επέδειξαν κατά τη ναυμαχία του Μούδρου (Λή-
μνου) διεφύλαξαν την εθνική μας τιμή. Εν τούτοις, 
σας εκφράζω τη λύπη μου για την αγωνία που δεί-
χνετε σχετικά με τις απώλειες και τη σπουδή που 
καταβάλλετε να επιρρίψετε ευθύνες εδώ και εκεί. 
Οι απώλειες είναι ελαφρότερες από τις απώλει-
ες που έχει ένας λόχος σε μια συνήθη μάχη. Όσο 
για τις ζημιές των πλοίων σας, αυτές είναι πολύ 
φυσικές. Οι λαοί δεν ναυπηγούν τους στόλους για 
να τους φυλάττουν στις δεξαμενές. Σε κάθε στόλο 
που σέβεται την αποστολή του, τον βαρύνει ένα 
υψηλό καθήκον και αυτό είναι να καταποντίσει τον 
εχθρικό στόλο ή να καταποντισθεί με τιμή και δόξα 
διαφυλάττοντας την τιμή της Σημαίας, εξοφλώντας 
έτσι την οφειλή του απέναντι του έθνους»[26]. Εν 
τούτοις, ο Οθωμανικός Στόλος δεν ξαναδοκίμασε 

Σκηνή από την απελευθέρωση της Χίου από τον Ελληνικό Στόλο. Στο επιστολικό δελτάριο ο τίτλος είναι ανακριβής. Πρό-
κειται ξεκάθαρα για τον Ελληνικό Στόλο που καταπλέει στη Χίο (Γ. Μουτσάτσου Χίος 1898-1920 Ένα Ταξίδι στο Παρελθόν 
Διαμέσου των Καρτ-ποστάλ της Εποχής).
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να εξέλθει στο Αιγαίο, αποκτώντας αυτό που από 
αρκετούς ιστορικούς - αναλυτές ονομάστηκε το 
«σύμπλεγμα του Κανάρη». 

7.  Μεταφορά σημαντικών οθωμανικών 
εφεδρειών από την ασιατική 
ενδοχώρα στην Ευρώπη

Από αρκετούς ιστορικούς έχει διατυπωθεί η άπο-
ψη ότι η δράση του Ελληνικού Στόλου κατά τον Α’ 
Βαλκανικό πόλεμο απέτρεψε τη μεταφορά σημα-
ντικών εφεδρειών του Οθωμανικού Στρατού από 
την Ασία στην Ευρώπη. Ο αριθμός των εφεδρει-
ών αυτών ποικίλλει από αναφορά σε αναφορά 
και κυμαίνεται από 250.000 σε 400.000 άνδρες. 
Ερευνώντας τα ιστορικά συγγράμματα, βρέθηκε 
σχετική αναφορά σε μία μόνο πηγή οθωμανικής 
προέλευσης11. Εν τούτοις όμως και σεβόμενοι το 
ρητό «φίλος μεν Πλάτων, φιλτάτη δε αλήθεια» θα 
παραθέσουμε μια σειρά σκέψεων που πιστεύου-
με ότι θα συμβάλει στην καλύτερη κατανόηση της 
Ιστορίας της περιόδου εκείνης και ειδικότερα στο 
υπό διαπραγμάτευση ζήτημα των οθωμανικών 
εφεδρειών. 

Εν πρώτοις και με δεδομένο ότι η Οθωμανική 
Αυτοκρατορία ήταν σε εμπόλεμη κατάσταση με το 
Βασίλειο της Ιταλίας ήδη από τον Σεπτέμβριο του 
1911, είναι εύλογο να έχει προβεί σε επιστρά-
τευση και άρα να έχει έτοιμες εφεδρείες κάπου 

11  Πρόκειται για το σύγγραμμα του Izzet Fuad Pacha “Paroles de 
Vaincu. Apres le desastre. Avant la Revanche”. Paris: Chapelot, 
1913, σ.259, του οποίου την αξιοπιστία δεν μπορούμε να επιβε-
βαιώσουμε, καθόσον δεν κατέστη δυνατή η εύρεση του ίδιου του 
βιβλίου προκειμένου να μπορούμε συνολικά να το αξιολογήσου-
με. Σε άλλη δευτερογενή πηγή γίνεται αναφορά ανωνύμως σε 
ανώτερο αιχμάλωτο Αξιωματικό του Οθωμανικού Στρατού που 
υποστήριζε ότι «ο Ελληνικός Στόλος εμπόδισε τη διά θαλάσσης 
μεταφορά στην Τσατάλτζα 250.000 ανδρών, που παραμένουν 
ακινητοποιημένοι στη Σμύρνη ή στη Συρία»[27]. Στο περιοδικό L’ 
Illustration τεύχος 3652 της 22 Φεβρουαρίου 1913[28] γίνεται 
μνεία στη συμβολή του Ελληνικού Στόλου, ο οποίος απέτρεψε 
«την εμφάνιση μεγάλων ασιατικών μονάδων στις αποφασιστι-
κής σημασίας επιχειρήσεις της Θράκης», χωρίς όμως να παρέχει 
κάποιον αριθμό ή άλλες πληροφορίες για τις μονάδες αυτές. 
Παρόμοιο σχόλιο εμφανίζεται και από έτερη αμερικανική πη-
γή[29] κατά την οποία «ο Ελληνικός στόλος [...] έχει εμποδίσει 
ενίσχυση του Τουρκικού Στρατού της Θράκης από την Ασία ή 
από την Συρία». Τέλος, σε άλλη δευτερογενή πηγή[30] αναφέρο-
νται παρόμοια σχόλια με την προσθήκη της πληροφορίας ότι «το 
Οθωμανικό Γενικό Επιτελείο θα μετέφερε ενισχύσεις [...] στην 
Αλεξανδρούπολη, στην Καβάλα, και στη Θεσσαλονίκη» και «οι 
Τούρκοι θα διπλασίαζαν τη δύναμη του στρατού τους στο ευ-
ρωπαϊκό έδαφος». Άρα σε αυτή την αναφορά γίνεται μνεία για 
εφεδρείες της τάξεως των 400.00 ανδρών περίπου.

στα μικρασιατικά παράλια. Εν τούτοις όμως, με 
την έναρξη του Βαλκανικού Πολέμου (Οκτώβριος 
1912) διαπιστώνουμε ότι το Οθωμανικό Ναυτι-
κό αδιαφορεί για το Αιγαίο και επικεντρώνεται σε 
επιχειρήσεις στη Μαύρη θάλασσα και στη θάλασ-
σα του Μαρμαρά, αντιμετωπίζοντας το εμβρυακό 
Βουλγαρικό Ναυτικό που προφανώς δεν μπορού-
σε να προβάλει ως ιδιαίτερα απειλητικό την εποχή 
εκείνη[31].(Η πρώτη απόπειρα εξόδου του Οθω-
μανικού Ναυτικού στο Αιγαίο θα λάβει χώρα στις 3 
Δεκεμβρίου 1912 και θα οδηγήσει στη Ναυμαχία 
της Έλλης). Ομοίως διαπιστώνουμε ότι ουδεμία 
σοβαρή συγκέντρωση εμπορικών πλοίων επιχει-
ρείται σε οποιοδήποτε ασιατικό λιμένα της Οθω-
μανικής Αυτοκρατορίας (Σμύρνη, Αττάλεια, Βυρητ-
τός, κ.ά.).Εύλογα μπορεί να σκεφθεί κανείς ότι εάν 
υπήρχαν οι ως άνω εφεδρείες και η σκέψη για τη 
μεταφορά αυτών στην Ευρώπη διά θαλάσσης, τότε 
πρωταρχικό μέλημα του Οθωμανικού Ναυτικού θα 
έπρεπε να είναι η διασφάλιση της κυριαρχίας του 
στο Αιγαίο για την όσο ταχύτερη δυνατόν μεταφο-
ρά τους, αφού η παραμονή σε αδράνεια τέτοιων 
δυνάμεων είναι και επιχειρησιακά επιβλαβής για 
τις ίδιες και οικονομικά επιζήμια για το κράτος που 
τις ακινητοποιεί. Οπότε και η Ναυμαχία της Έλλης 
θα είχε λάβει χώρα τον Οκτώβριο του 1912.

Κατά δεύτερον, την εποχή εκείνη η μεταφο-
ρά τέτοιου όγκου δυνάμεων (250.000-400.000 
άνδρες) θα απαιτούσε πολύ χρόνο και κυρίως θα 
απαιτούσε την ύπαρξη λιμένος σχετικά οργανω-
μένου, καθόσον απόβαση σε ανοιχτή ακτή (τύ-
που απόβαση στη Νορμανδία -1944) ήταν εκτός 
τεχνικών μέσων για το Οθωμανικό Ναυτικό της 
εποχής. Τέτοιο λιμάνι για την Οθωμανική Αυτο-
κρατορία ήταν κατά κύριο λόγο η Θεσσαλονίκη 
και δευτερευόντως η Καβάλα και το Δεδέαγατς 
στη Μακεδονία - Δ. Θράκη. Άπαντα τα ανωτέρω 
λιμάνια όμως είχαν καταληφθεί είτε από τον Ελ-
ληνικό, είτε από τον Βουλγαρικό Στρατό έως τη 
13η Νοεμβρίου 1912. Επομένως, έπειτα από την 
ημερομηνία αυτή πάσα μεταφορά μεγάλου όγκου 
δυνάμεων στις ανωτέρω περιοχές (ιδιαίτερα όπως 
αναφέρεται σε πηγή [30]) ήταν μάλλον αδύνατη 
για τους Οθωμανούς. 

Κατά τρίτον, η Οθωμανική Αυτοκρατορία 
από τις αρχές του Νοεμβρίου 1912 αμυνόταν 
με λύσσα για την προάσπιση της πρωτεύουσάς 
της (Κωνσταντινούπολη) που απειλείτο κατά κύ-



Τεύχος 585-Τομος 173 | Ναυτική Επιθεώρηση  105

ριο λόγο από βουλγαρικά στρατεύματα που είχαν 
φτάσει λίγα χιλιόμετρα έξω από αυτήν. Εάν λοιπόν 
υπήρχαν οι ως άνω εφεδρείες, πιθανότερο ήταν 
να αποσταλούν διά ξηράς στην Κωνσταντινούπο-
λη, προκειμένου να την σώσουν και συνάμα να 
ανακουφίσουν τους πολιορκημένους στην Αδρια-
νούπολη Οθωμανούς, παρά να χρησιμοποιούντο 
για την, αμφίβολης εξέλιξης, δημιουργία ενός δευ-
τέρου μετώπου που θα απαιτούσε και θηριώδεις 
προσπάθειες από πλευράς διοικητικής μερίμνης 
για να ορθοποδήσει.

Κατά τέταρτον, εάν η Οθωμανική Αυτοκρατο-
ρία με την καθόλα αναποτελεσματική δημόσια δι-
οίκησή της ήταν σε θέση έστω και μεταγενέστερα 
κατά τη διάρκεια του πολέμου να δημιουργήσει 
ισχυρές εφεδρείες για τη μεταφορά τους στην 
Ευρώπη, θα ήταν πλέον τελεσφόρο να τις απο-
βίβαζε στη Ραιδεστό της Ανατολικής Θράκης (όσο 
παρέμενε Οθωμανική) μέσω της θάλασσας του 
Μαρμαρά. Εκεί θα μπορούσαν να συνδράμουν 
στην ανακούφιση των πολιορκημένων στην Αδρι-
ανούπολη αλλά και να προσβάλουν στα πλευρά 
τις βουλγαρικές δυνάμεις που πίεζαν την αμυντική 
γραμμή της Τσατάλτζας. Επιπλέον, εάν η Οθωμα-
νική Αυτοκρατορία ήταν σε θέση να ανοίξει ένα 
δεύτερο μέτωπο με απόβαση σε ανοικτή ακτή και 
σε εχθρικό έδαφος ή και λιμένα (ζήτημα για το 
οποίο γενικώς αμφιβάλλουμε) τότε σαφώς θα 
ήταν πλέον τελεσφόρο να επιχειρήσει μια τέτοια 
επιχείρηση στις βουλγαρικές ακτές του Ευξείνου 
Πόντου, εφορμώντας από οποιοδήποτε οθωμανι-
κό λιμένα του Πόντου εξυπηρετούσε καλύτερα τη 
συγκέντρωση αυτών των δυνάμεων. Αυτό προ-
κύπτει διότι ούτε σημαντικές βουλγαρικές δυνά-
μεις υπήρχαν στα βόρεια παράλια της Βουλγαρίας 
για να αντισταθούν στις οθωμανικές εφεδρείες, 
ούτε εύκολο θα ήταν να μεταφερθούν συμμα-
χικές χριστιανικές δυνάμεις στις περιοχές αυτές 
για να προστατέψουν το «μαλακό υπογάστριο» 
της Βουλγαρίας που αποτελούσε και τον βασικό 
αντίπαλο της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Επιση-
μαίνεται ακόμη ότι στις δύο ως άνω υποθετικές 
περιπτώσεις ενέργειας του Οθωμανικού Στρατού, 
ο Ελληνικός Στόλος δεν θα αποτελούσε εμπόδιο, 
ούτε βέβαια και ο εμβρυακός Βουλγαρικός Στόλος. 
Αντίθετα, ένα δεύτερο μέτωπο στις ηπειρωτικές 
ακτές του Αιγαίου ή του Ιονίου (Μακεδονία - Δ. 
Θράκη - Ήπειρος) πλην του εμποδίου που έθετε 

ο Ελληνικός Στόλος, θα αντιμετώπιζε τα σχεδόν 
ακμαία ελληνικά αλλά και σερβικά στρατεύματα 
που θα έσπευδαν προς το σημείο της αποβάσεως, 
τη στιγμή κατά την οποία ο βασικός εχθρός για την 
Οθωμανική Αυτοκρατορία ήταν η Βουλγαρία. 

Κατά τέταρτον, το ελληνικό Υπουργείο των 
Ναυτικών καθ’ όλη την διάρκεια του Α’ Βαλκανι-
κού Πολέμου «βομβάρδιζε» τον Ελληνικό Στόλο με 
σήματα πληροφοριών που περιείχαν πάσης φύ-
σεως πληροφορίες, ακόμη και περιορισμένης ση-
μασίας ή αξιοπιστίας12. Εν τούτοις, δεν έχει βρεθεί 
κανένα σήμα προς τον Ελληνικό Στόλο που να τον 
πληροφορεί για την ύπαρξη σημαντικών χερσαίων 
οθωμανικών δυνάμεων σε κάποιο ασιατικό λιμένα 
της Μεσογείου ή του Αιγαίου και άρα να του εφι-
στά την προσοχή για τη μη μεταφορά - μετακίνηση 
αυτών από εμπορικά πλοία. Θεωρούμε ότι η πα-
ρουσία τόσο μεγάλων εφεδρειών σε οποιοδήποτε 
ασιατικό λιμένα δεν θα περνούσε απαρατήρητη και 
άρα θα υπήρχαν σχετικές αναφορές σε σήματα 
προς τον Στόλο ή ακόμα και σε έγγραφα του Επι-
τελείου της Ελληνικής Στρατιάς.

Συμπερασματικά, καταλήγουμε ότι πιθανότατα 
δεν υπήρξαν κατά την έναρξη του πολέμου σημα-
ντικές συγκεντρωμένες εφεδρείες του Οθωμανι-
κού Στρατού που κάποιο επιτελικό σχέδιο να προ-
έβλεπε την διά θαλάσσης μετακίνησή τους στην 
Ευρώπη. Προφανώς στην εξέλιξη του πολέμου και 
προϊόντος του χρόνου επιστρατεύτηκαν μονάδες 
του Οθωμανικού Στρατού και σίγουρα θα δημι-
ουργήθηκε η ανάγκη για τη μεταφορά αυτών από 
τις διάφορες περιοχές της Αυτοκρατορίας κυρίως 
στην Α. Θράκη. Οι εν λόγω ενισχύσεις (των οποί-
ων τον αριθμό αγνοούμε) όμως αδυνατούσαν να 
χρησιμοποιήσουν τη γρήγορη και εύκολη θαλάσ-
σια οδό για να φθάσουν στην Κωνσταντινούπολη 
αφού ο Ελληνικός Στόλος κυριαρχούσε στο Αιγαίο 
πέλαγος. Εξάλλου και στις πηγές γίνεται αναφορά 
για τις επιχειρήσεις στη Θράκη [28], [29] και για το 
μέτωπο της Τσατάλτζας [27] όπου με αγωνία οι 

12  Παραδείγματος χάριν, υπάρχει σήμα της 01/11/1912 που γνωρί-
ζει στον Έλληνα στόλαρχο ότι κάποιος λαθρέμπορος με το όνομα 
Αντώνιος Αγγελινός δωροδοκήθηκε από τους Τούρκους, προκει-
μένου να οδηγήσει ένα τουρκικό τορπιλοβόλο στο Μούδρο για 
να βυθίσει τα πλοία του Στόλου μας. Σε έτερο σήμα μεταδίδεται 
η πληροφορία ότι η «Το Αγγλικό πολεμικό “Τραϊαντ” του οποίου 
αποστέλλεται και φωτογραφία συνοδεύει καινούργιο τουρκικό 
υποβρύχιο που αγοράσθηκε από τη Γερμανία και έχει πλήρωμα 
τυχοδιωκτών». Αμφότερες ανακριβείς πληροφορίες [32]. 
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Τούρκοι στρατηγοί ανέμεναν τις ενισχύσεις τους. 
Συμπληρωματικά, θα πρέπει να τονίσουμε ότι ο 
Ελληνικός Στόλος απαγόρευσε και την ελάχιστη 
μεταφορά οθωμανικών ενισχύσεων σε Λέσβο και 
Χίο, επιταχύνοντας και απλουστεύοντας έτσι την 
απελευθέρωσή τους. 

ΙΙΙ. Συμπεράσματα - Επίλογος
Α. Συμπεράσματα
Σε αυτή την εργασία παρουσιάσαμε τη συμβολή 
και τη σημασία του έργου του ελληνικού Πολεμι-
κού Ναυτικού στον Α’ Βαλκανικό Πόλεμο. Το πόσο 
σημαντικό υπήρξε αυτό το έργο προκύπτει από τα 
αποτελέσματα τα οποία άλλαξαν για πάντα το χάρ-
τη της Βαλκανικής. Ο Τούρκος Πλωτάρχης Χασάν- 
Σαμί Βέης, σε άρθρο του που δημοσιεύτηκε στο 
περιοδικό Ναυτική Επιθεώρηση το 1928 αναφέ-
ρει[31]: «Άσχετα προς κάθε θεωρία, η έκβαση του 
Βαλκανικού Πολέμου εξαρτήθηκε κυριολεκτικά 
από την ανώτερη κατά θάλασσα δράση, την οποία 
μπόρεσε να αναπτύξει το καθένα από τα εμπόλε-
μα κράτη». Οι σκέψεις αυτές έρχονται σε πλήρη 
αρμονία με τη ρήση του Θουκυδίδη «Μέγα το της 
Θαλάσσης κράτος». Επίσης, απόδειξη της επιρροής 
του ισχυρού Στόλου στον Έλληνα Πρωθυπουργό 
Ε. Βενιζέλο, προκειμένου ο τελευταίος να οδηγή-
σει τη χώρα στους Βαλκανικούς πολέμους, είναι 
η ακόλουθη επιστολή που έστειλε το 1933 ο Ε. 
Βενιζέλος στον Π. Κουντουριώτη, Αρχηγό Στόλου 
κατά τους Βαλκανικούς Πολέμους, η οποία και πα-
ρατίθεται αυτούσια [33] (Η υπογράμμιση έχει γίνει 
από τον γράφοντα). 

3 Δεκεμβρίου 1933
Φίλτατε Ναύαρχε,
Είκοσι ένα χρόνια κλείουν σήμερα από την 
ημέρα που με την ναυμαχία της Έλλης εξη-
σφάλισες την κατά θάλασσαν υπεροπλίαν της 
Ελλάδος και των συμμάχων της και έτσι εξη-
σφάλισες την τελικήν νίκην των. Όλοι οι Έλλη-
νες σου είμεθα ευγνώμονες διά την νίκη σου 
αυτήν. Περισσότερον από όλους εκείνος, που 
γνωρίζει ότι χωρίς την αδάμαστον αποφασι-
στικότητα Σου και την πίστιν Σου εις την κατά 
θάλασσαν νίκην μας δεν θ’ αποφασίζαμεν να 
λάβωμεν μέρος εις τον πρώτον Βαλκανικόν 
πόλεμον, με αποτέλεσμα ότι, αν μεν ενικού-
σαν οι Σέρβοι και οι Βούλγαροι, τα όρια μας θα 

έμεναν οριστικώς εις την Μελούνα, ή το πολύ 
θα έφθαναν στον Αλιάκμονα, αν δε ενικούσαν 
οι Τούρκοι, η ζωή των ομογενών της Αυτοκρα-
τορίας θα απέβαινε ανυπόφορος.

Με εξαίρετον τιμήν και αγάπην 
ΕΛΕΥΘ. Κ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ

Β. Επίλογος
Συνοπτικά θα μπορούσε να υποστηριχθεί ότι το μι-
κρό ελληνικό κράτος της εποχής εκείνης με τη κα-
θοριστική συνδρομή των πλοίων του Στόλου του 
πέτυχε να υλοποιήσει κατά ένα μέρος τη «Μεγάλη 
Ιδέα» διπλασιάζοντας τα όριά του. Η Ελλάδα για 
πρώτη φορά ως κράτος στηρίχθηκε στις δικές της 
δυνάμεις και άσκησε ανεξάρτητη Εθνική πολιτική. 
Το αποτέλεσμα αυτό δεν ήταν τυχαίο, αλλά προϊόν 
μακρόχρονης προετοιμασίας και οργάνωσης. Στην 
προετοιμασία αυτή συνεργάστηκαν με αγαστό τρό-
πο όλες οι κοινωνικές και πνευματικές δυνάμεις 
όχι μόνον εντός του κράτους αλλά στο σύνολο του 
Έθνους.

Όταν ο ποιητής του Στόλου Σ. Ματσούκας 
έφτασε στην Αμερική για να κάνει έρανο υπέρ του 

Ο ποιητής του Στόλου Σ. Ματσούκας πηγή: Ε.Λ.Ι.Α. (Εταιρεία 
Ελληνικού Λογοτεχνικού και Ιστορικού Αρχείου).
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Στόλου, συγκίνησε με τα παρακάτω λόγια τους 
ομογενείς μας: «Και τώρα τρέχω νύχτα μέρα με 
το σταυρό στα χέρια και τη σημαία και ζητώ να ιδώ 
τα αδέρφια μου αγαπημένα. Μαζί σας ονειρεύο-
μαι την πατρίδα μου μεγάλη»[34]. Λόγια ενδεικτι-
κά του παλμού της εποχής εκείνης. Πληροφοριακά 
αναφέρουμε ότι ο έρανος υπήρξε τόσον επιτυχής, 
ώστε συγκεντρώθηκαν χρήματα για την αγορά 
ενός νέου Αντιτορπιλικού, της «Νέας Γενεάς». 

Το έπος του Α’ Βαλκανικού Πολέμου είναι απο-
τέλεσμα της συνύπαρξης των προαναφερθέντων 
παραγόντων. Οι κατά καιρούς ιστορικές συγκυρίες 
είναι δυνατόν να οδηγήσουν τα έθνη σε ευημερία 
ή στην καταστροφή, ανάλογα με την ετοιμότητα 
της εκάστοτε ηγεσίας να κάνει τις ορθές επιλογές 
και να εκμεταλλεύεται κατά τον καλύτερο τρόπο τις 
περιστάσεις και τα διατιθέμενα μέσα και προσωπι-
κό που έχει στην κατοχή της. 
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Έλληνες γιατροί της Σμύρνης εθελοντές 
στους Βαλκανικούς Πολέμους

Του Λαζάρου Βλαδίμηρου
Διδάκτορος της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών
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Το Γραικικό Νοσοκομείο της Σμύρνης.

Ο Λάζαρος Βλαδίμηρος γεννήθηκε 
στην Αθήνα, σπούδασε Ιατρική στο 
Πανεπιστήμιο Αθηνών και ειδικεύτη-
κε στη Μαιευτική και Γυναικολογία. 
Το 1975 ανακηρύχτηκε Διδάκτωρ της 
Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου 
Αθηνών. Έχει δημοσιεύσει σε επιστη-
μονικά περιοδικά και έχει ανακοινώσει 
σε συνέδρια, περισσότερες από 190 
εργασίες για την Ιστορία της Ελληνι-
κής Ιατρικής.
Έχει γράψει 10 βιβλία για θέματα 
Ιστορίας της Ελληνικής Ιατρικής. Το 
βιβλίο του Το Υγειονομικό στον Ελλη-
νοτουρκικό Πόλεμο του 1897 έλαβε 
το Γερουλάνειο Βραβείο Ιστορίας της 
Ιατρικής το 1998. Το βιβλίο του Πα-
ναγιώτης Παμπούκης, πρωτοπόρος 
μικροβιολόγος ιδρυτής του Λυσσια-
τρείου έλαβε το Γερουλάνειο Βραβείο 
Ιατρικής Ηθικής και Δεοντολογίας το 
2004. Η μελέτη του Η ιστορία της ελ-
ληνικής ιατρικής στη Σμύρνη έλαβε το 
2004 το Βραβείο Αντιγόνης Αρσένη 
της Ενώσεως Σμυρναίων. Η μελέτη 
του αυτή συμπληρώθηκε και επεκτά-
θηκε και το 2008 εκδόθηκε από την 
Ένωση Σμυρναίων. Το 2006 ανακη-
ρύχτηκε Επίτιμο Μέλος της Εταιρείας 
Στρατιωτικής Ιατρικής.
Πρόσφατα ολοκλήρωσε τη μελέτη του 
για τους γιατρούς και την Ιατρική κατά 
την Επανάσταση του 1821. Ογκώδης 
μελέτη που βασίστηκε κυρίως σε δη-
μοσιευμένα και αδημοσίευτα αρχεία 
καθώς και σε πρωτογενείς ιστορικές 
πηγές. Η μελέτη αυτή δεν έχει δημο-
σιευτεί ακόμα.
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Κατά τη διάρκεια των Βαλκανικών Πολέμων, 
πριν από εκατό χρόνια, ο Ελληνισμός όπου γης, 
έδωσε βροντερό «παρών» και στρατεύτηκε εθε-
λοντικά για την απελευθέρωση των υπόδουλων 
Ελλήνων. Ένα μεγάλο κύμα εθελοντών από τα 
υπόδουλα εδάφη, τις ανθούσες τότε ελληνικές 
παροικίες ευρωπαϊκών μεγαλουπόλεων, από τη 
γη του Νείλου, τη Μικρά Ασία, την Κύπρο και τον 
Πόντο, ακόμα και από τη μακρινή Αμερική προ-
σήλθαν ενθουσιώδεις εθελοντές για να λάβουν 
μέρος στην μεγάλη εθνική εξόρμηση. Από αυτό 
το εθνικό προσκλητήριο δεν έλειψε ο Ελληνισμός 
της Σμύρνης1.

Με την έναρξη των Βαλκανικών Πολέμων, 
το Ελληνικό Νοσοκομείο της Σμύρνης, το Γραικι-
κό Νοσοκομείο Σμύρνης «ο Άγιος Χαράλαμπος», 
όπως ήταν τότε η επίσημη ονομασία του, απέ-
στειλε στην Ελλάδα πλήρη υγειονομική μονάδα. 
Στην αποστολή έλαβαν μέρος οι γιατροί Απόστο-
λος Ψαλτώφ, Διογένης Νικολαΐδης, Απόστολος 
Ορφανίδης, Σωτήριος Βροντιάδης, ο οδοντίατρος 
Σωτήριος Παπαζαφειρόπουλος, οι νοσηλεύτριες 
Αλήθεια Ουίλεμπον, Ελφρίδα και Μεδελίν Δεσέν, 
Χριστοδούλου και Ευαγγελία Δαυίδ και οι νοση-
λευτές Εμμανουήλ Αμερικάνος, Χρίστος Ιωαννί-
δης, Μιχαήλ Σίμπλης και Στέφανος Φικίτσας2.

Η αποστολή των Σμυρναίων εθελοντών 
υγειονομικών εργάστηκε κατά τη διάρκεια του 
Α΄ Βαλκανικού Πολέμου στο Κεντρικό Στρατι-
ωτικό Νοσοκομείο Αθηνών, στο ιστορικό κτίριο 
στην περιοχή Μακρυγιάννη, στο οποίο ο Ψαλτώφ 
ανέλαβε, λόγω του μεγάλου κύρους και της φή-
μης που διέθετε, τη διεύθυνση της χειρουργικής 
κλινικής3. 

Ο Ψαλτώφ (1862-1923), γεννήθηκε στη 
Σμύρνη, φοίτησε στην ονομαστή Ευαγγελική Σχο-
λή της Σμύρνης, σπούδασε ιατρική στην Αθήνα 
και ειδικεύτηκε στη χειρουργική στο Παρίσι, στο 
Βερολίνο και στη Βιέννη. Το 1887 επέστρεψε στη 
Σμύρνη και αναδείχτηκε σε έναν από τους πιο 

1  Λ. Βλαδίμηρος, Η ιστορία της ελληνικής ιατρικής στη Σμύρνη. 
Έκδοση Ενώσεως Σμυρναίων Αθήνα 2008, σσ. 45-53.

2  Γρηγόριος Σκαμπαρδώνης, Νικόλαος Σχίζας, Αλέξανδρος Καρ-
δούλης. Η Υγειονομική Υπηρεσία κατά τους Βαλκανικούς πο-
λέμους 1912-1913. Έκδοση Διευθύνσεως Ιστορίας Στρατού 
Αθήνα 2001, σ. 256.

3  Γ. Σκαμπαρδώνης, Ν. Σχίζας, Α. Καρδούλης. Η Υγειονομική Υπη-
ρεσία… ό.π., σ. 214.

διάσημους χειρουργούς. Στην αρχή εργάστηκε 
ως διευθυντής στο ισραηλιτικό νοσοκομείο της 
Σμύρνης. Από το 1890 ανέλαβε τη διεύθυνση 
του χειρουργικού τμήματος στο Γραικικό Νοσο-
κομείο και έγινε ονομαστός για την εγχειρητική 
του δεινότητα. Η φήμη του ξεπέρασε τα όρια της 
Σμύρνης. Από όλα τα μέρη της Τουρκίας, της Αι-
γύπτου και της Ελλάδας προσέτρεχαν ασθενείς 
για να τύχουν των χειρουργικών του υπηρεσιών. 
Πρώτος αυτός σε όλη την Ανατολή εφάρμοσε την 
αντισηπτική αγωγή και εκτέλεσε δύσκολες λαπα-
ροτομίες. Σε ιατρικά συνέδρια είχε παρουσιάσει 
πρωτότυπες και άκρως ενδιαφέρουσες ιατρικές 
εργασίες. Οι μαθητές και οι φίλοι του τον τίμη-
σαν το 1912, με την έκδοση ειδικού αναμνηστι-
κού μεταλλίου για τη συμπλήρωση 25 χρόνων 
επιτυχημένης ιατρικής δράσεως στη Σμύρνη. Ο 
Ψαλτώφ το 1912 που προσήλθε εθελοντής για 
να προσφέρει τις ιατρικές του υπηρεσίες στους 
μαχόμενους Έλληνες στρατιώτες, ήταν στον κο-
λοφώνα της επιστημονικής και επαγγελματικής 
του σταδιοδρομίας.

Ο Απόστολος Ψαλτώφ.
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Θερμός πατριώτης εγκατέλειψε και άλλη φο-
ρά την επιτυχημένη και προσοδοφόρα σταδιο-
δρομία του στη Σμύρνη για να προσέλθει εθελο-
ντής στο κάλεσμα της πατρίδας. Έλαβε μέρος ως 
εθελοντής, μαζί με άλλους Σμυρνιούς γιατρούς 
και στον Ελληνοτουρκικό Πόλεμο του 18974. Ο 
Ψαλτώφ έτυχε να συνδέσει το όνομά του με δύο 
θλιβερά γεγονότα. Σε αυτόν έλαχε το θλιβερό 
καθήκον να ταριχεύσει τον σεβάσμιο και ενάρε-
το ιεράρχη της Σμύρνης, Μητροπολίτη Βασίλειο 
(1834-1910)5. Στον Ψαλτώφ επίσης παραδόθη-
καν τα κλειδιά του Ελληνικού Νοσοκομείου μετά 
την τραγική κατάρρευση του μετώπου και την 
εσπευσμένη εκκένωσή του6. Κατά τη χρονική δι-
άρκεια της Μικρασιατικής Εκστρατείας, διατέλεσε 
μέλος της Μικρασιατικής Εθνικής Αμύνης. Μετά 
την τραγική καταστροφή του 1922 εγκαταστά-
θηκε στην Αθήνα όπου συνέχισε να προσφέρει 
τις υπηρεσίες του σε έργα κοινωνικής πρόνοιας. 
Διετέλεσε αντιπρόεδρος του Ελληνικού Ερυθρού 
Σταυρού μέχρι το θάνατό του, τον Αύγουστο του 
1923 στην Ελβετία. Τα χειρουργικά αποτελέσμα-
τα του Ψαλτώφ από τη δράση της υγειονομικής 
αποστολής της Σμύρνης κατά τον Α΄ Βαλκανικό 
Πόλεμο στο Κεντρικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο 
Αθηνών, δημοσιεύθηκαν σε ειδική έκδοση7.

Ο Διογένης Νικολαΐδης (1885-1924), γεν-
νήθηκε στη Σμύρνη, φοίτησε στην Ευαγγελική 
Σχολή και σπούδασε ιατρική στο Παρίσι. Άρχισε 
τη σταδιοδρομία του ως βοηθός στην ιδιωτική 
κλινική του Ψαλτώφ και εξελίχθηκε αργότερα 
σε ονομαστό χειρουργό. Μετά το 1922 εγκατα-
στάθηκε στην Αθήνα όπου διετέλεσε διευθυντής 
στη χειρουργική κλινική του Προσφυγικού Νοσο-
κομείου, το σημερινό Ιπποκράτειο Νοσοκομείο. 
Αυτοκτόνησε το 1924 μη δυνάμενος να αντέξει 
το πλήγμα από την μεγάλη Μικρασιατική κατα-
στροφή.

Ο Απόστολος Ορφανίδης (1889-1973) γεν-

4  Λ. Βλαδίμηρος, «Γιατροί της Σμύρνης εθελοντές στον Ελληνο-
τουρκικό Πόλεμο του 1897». Μικρασιατική Ηχώ. Τεύχος 377 
Ιούλιος Αύγουστος 2005, σ. 6 και 13.

5  Α. Διαμαντόπουλος, «Βασίλειος Μητροπολίτης Σμύρνης». Μικρα-
σιατικά Χρονικά. Τόμος 2ος 1939, σ. 192.

6  Τα κλειδιά του ιστορικού νοσοκομείου φυλάσσονται στις συλλο-
γές της Ενώσεως Σμυρναίων.

7  Α. Ψαλτώφ, Περί των τραυματιών του πολέμου (24 Οκτωβρίου 
1912-25 Απριλίου 1913). Τύποις Π. Δ. Σακελλαρίου. Εν Αθήναις 
1913.

νήθηκε στη Σμύρνη, φοίτησε στην Ευαγγελική 
Σχολή και σπούδασε στην Αθήνα και το Παρί-
σι. Εργάστηκε στη Σμύρνη στο ελληνικό και το 
ολλανδικό νοσοκομείο. Μετά το 1922 διετέλεσε 
διευθυντής για 25 χρόνια του Ιπποκρατείου Νο-
σοκομείου Αθηνών, το οποίο τότε ονομαζόταν 
Προσφυγικό. Ασχολήθηκε με την πολιτική και 
εκλέχτηκε βουλευτής, οπότε εργάστηκε άοκνα 
για την αποκατάσταση και ανακούφιση των προ-
σφύγων. Χρημάτισε υπουργός Υγείας και Πρό-
νοιας. Ο Ορφανίδης μετά τους Βαλκανικούς Πο-
λέμους καταδιώχθηκε από τους Τούρκους γιατί 
υπηρέτησε εθελοντικά στον Ελληνικό Στρατό και 
αναγκάστηκε να διαφύγει λάθρα από τη Σμύρνη 
για να αποφύγει τη σύλληψη.

Ο Σωτήριος Βροντιάδης, πρόσφερε τις υπη-
ρεσίες του και κατά την περίοδο της Μικρασια-
τικής Εκστρατείας υπηρετώντας στον Ελληνικό 
Ερυθρό Σταυρό. Ο Βροντιάδης υπηρέτησε στο 
νοσοκομειακό παράρτημα του ΕΕΣ στις Κυδωνίες 
και τιμήθηκε με το ειδικό Μετάλλιο του ΕΕΣ με τις 
διεμβολές Μετώπου και Αφοσιώσεως. 

Ο Σωτήριος Παπαζαφειρόπουλος.



112  Ναυτική Επιθεώρηση | Τεύχος 585-Τομος 173

Ο οδοντίατρος Σωτήριος Παπαζαφειρόπου-
λος γεννήθηκε στην Ανδρίτσαινα και σπούδασε 
οδοντιατρική στο Παρίσι όπου και αναγορεύτη-
κε διδάκτορας. Σταδιοδρόμησε με επιτυχία στη 
Σμύρνη και εξελίχθηκε σε έναν από τους πλέον 
ονομαστούς οδοντιάτρους της πόλης. Έφερε τον 
τιμητικό τίτλο του οδοντιάτρου της Ελληνικής Βα-
σιλικής Αυλής. Το 1923 εξέδωσε το σύγγραμμα 
Οδοντοϊατρική, βιβλίο σταθμός στην ιστορία της 
ελληνικής οδοντιατρικής. 

Στον Β΄ Βαλκανικό Πόλεμο η υγειονομική 
αποστολή του Νοσοκομείου Σμύρνης εργάστηκε 
στο Γ΄ Στρατιωτικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης. 
Το Γ΄ Στρατιωτικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης 
αναπτύχθηκε στο κτήριο του Οθωμανικού Στρατι-
ωτικού Νοσοκομείου στο κέντρο της πόλης, μετά 
την απελευθέρωση της Θεσσαλονίκης από τον 
Ελληνικό Στρατό8.

Το Γ΄ Στρατιωτικό Νοσοκομείο Θεσσαλο-
νίκης κατά τον Β΄ Βαλκανικό Πόλεμο δέχθηκε 
τους τραυματίες από τις φονικότερες μάχες του 
πολέμου, τη μάχη του Κιλκίς Λαχανά (19-21 
Ιουνίου 1913) και τη μάχη της Δοϊράνης (22-
23 Ιουνίου 1913). Οι απώλειες υγείας από τις 
μάχες αυτές ανήλθαν σε εξαιρετικά μεγάλους 
αριθμούς. Στο νοσοκομείο και στα παραρτήματά 
του, διακομίσθηκαν 2.255 απώλειες υγείας, από 
τις οποίες οι 1.735 ήταν τραυματίες της μάχης 
Κιλκίς Λαχανά9. Το διαθέσιμο μόνιμο και έφεδρο 
υγειονομικό προσωπικό της Θεσσαλονίκης ήταν 
αδύνατον να αντιμετωπίσει τόσο μεγάλο αριθμό 
τραυματιών, οι περισσότεροι από τους οποίους 
έφεραν βαρύτατες τραυματικές κακώσεις, όπως 
διαμπερή τραύματα κεφαλής, θώρακος και κοι-
λίας. Η Υγειονομική Υπηρεσία του Στρατού ζήτησε 
να αποσταλούν σημαντικές ενισχύσεις10. Στις 25 
Ιουνίου 1913 η Υγειονομική Υπηρεσία του Στρα-
τού ζήτησε να ενισχυθεί το νοσοκομείο με την 

8  Γεώργιος Κωνσταντίνου, Η ιστορία των Στρατιωτικών Νοσοκο-
μείων στη νεότερη Ελλάδα. Διδακτορική Διατριβή Θεσσαλονίκη 
2009, σ. 111. 

9  Γεώργιος Κωνσταντίνου, Παύλος Νταφούλης, Βασίλειος Νικόλ-
τσιος, Αριστείδης Διαμαντής. Η προσφορά του Υγειονομικού 
Σώματος στο «Παλιό» 424 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο Εκ-
παιδεύσεως. Θεσσαλονίκη 2010, σ. 10.

10  Α. Διαμαντής, Π. Νταφούλης, Γ. Κωνσταντίνου. Από το Οθω-
μανικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης του 19ου 
αιώνα στο σημερινό 424 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο Εκ-
παιδεύσεως. Θεσσαλονίκη 2011, σ. 5. 

αποστολή της υγειονομικής ομάδας του Ψαλτώφ 
από την Αθήνα. «Είναι ανάγκη να έρθη πάραυ-
τα εις Θεσσαλονίκην η αποστολή του Ελληνικού 
Νοσοκομείου Σμύρνης»11. Από τις 28 έως τις 30 
Ιουνίου 1913 είχε ολοκληρωθεί η ενίσχυση του 
νοσοκομείου με το προσωπικό της υγειονομικής 
αποστολής του Νοσοκομείου Σμύρνης12.

Ο Ψαλτώφ και οι συνεργάτες του εργάστη-
καν νυχθημερόν για χρονικό διάστημα ενός και 
πλέον μηνός προκειμένου να περιθάλψουν τους 
πολυάριθμους τραυματίες. Στο κτήριο του νο-
σοκομείου καθώς και σε τρία παραρτήματά του 
που αναπτύχθηκαν σε άλλα κτήρια, λειτουργούν 
πέντε χειρουργικές τράπεζες, πέντε χώροι αλλα-
γής τραυμάτων, αναπτύσσονται ειδικοί θάλαμοι 
για καταγματίες, θάλαμος 35 κλινών με τραυ-
ματίες που έφεραν διαμπερή τραύματα κρανίου, 

11  Γ. Σκαμπαρδώνης, Ν. Σχίζας, Α. Καρδούλης Η Υγειονομική Υπη-
ρεσία… ό.π., σ. 407.

12  Γ. Σκαμπαρδώνης, Ν. Σχίζας, Α. Καρδούλης Η Υγειονομική Υπη-
ρεσία… ό.π., σ. 415.

Ο Πέτρος Χατζηγεωργίου.
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θάλαμος 110 κλινών με τραυματίες που έφεραν 
διαμπερή τραύματα θώρακος, θάλαμος για τα 
διαμπερή τραύματα κοιλίας. Το Γ΄ Στρατιωτικό 
Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης δέχθηκε σχεδόν το 
ένα τρίτο των τραυματιών και ασθενών του Β΄ 
Βαλκανικού Πολέμου13.

Μετά τη λήξη του πολέμου, ο Ψαλτώφ ζή-
τησε την άδεια να αναχωρήσει, μαζί με το προ-
σωπικό του, για να επιστρέψει στη Σμύρνη. «Ο 
ιατρός Ψαλτώφ υπερανθρώπως εργασθείς μετά 
του υπ’ αυτόν προσωπικού του Νοσοκομείου 
Σμύρνης και καταπονηθείς λίαν εκ της εργασίας 
ταύτης, εξεδήλωσε την επιθυμίαν όπως περί τα 
τέλη της εβδομάδος αναχωρήση και επανέλθη 
εις Σμύρνην»14. 

Κατά την αναχώρηση της αποστολής στις 5 
Αυγούστου 1913, ο διευθυντής του Γ΄ Στρατιω-
τικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης καταχώρησε 
στην Ημερήσια Διαταγή τα ακόλουθα:

Η Διεύθυνσις του Νοσοκομείου θεωρεί 
επιβεβλημένον αυτή καθήκον ίνα εκφρά-
ση εις τε τον γιατρόν κ. Ψαλτώφ, ως και εις 
άπαν το προσωπικόν της αποστολής την 
πλήρη αυτής ευαρέσκειαν διά τον ζήλον, την 
έκτακτον προθυμίαν και την αυταπάρνησιν 
μεθ’ ων υπεβλήθησαν εις υπερανθρώπους 
κόπους, όπως δυνηθώσι να περιθάλψωσι 
τους αθρόως εις το Νοσοκομείον κατά την 
διάρκειαν του Ελληνοβουλγαρικού Πολέμου 
διακομιζομένους καθ’ εκάστην βαρέως τε-
τραυματισμένους αξιωματικούς και οπλίτας. 
Ους μετ’ απαραμίλλου επιστημονικής ικανό-
τητος επέδεσαν και ενεχείρησαν, νυχθημερόν 
εργαζόμενοι υπό τας οδηγίας των προϊστα-
μένων αυτών15.

Η αξιοσημείωτη προσφορά της ιατρικής απο-
στολής του Ελληνικού Νοσοκομείου Σμύρνης, θα 
πρέπει να τονιστεί ιδιαίτερα, πραγματοποιήθηκε 

13  Ν. Σχίζας, Γ. Σκαμπαρδώνης. «Η ίδρυση και η προσφορά του Γ΄ 
Στρατιωτικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης στον Ελληνοβουλ-
γαρικό Πόλεμο (1913)». Στην έκδοση της Εταιρείας Μελέτης 
Ελληνικής Ιστορίας: Η ιατρική στη σύγχρονη ελληνική ιστορία. 
Τόμος 4ος Αθήνα 2003, σσ. 84-99.

14  Γ. Σκαμπαρδώνης, Ν. Σχίζας, Α. Καρδούλης Η Υγειονομική Υπη-
ρεσία… ό.π., σ. 455.

15  Γ. Σκαμπαρδώνης, Ν. Σχίζας, Α. Καρδούλης Η Υγειονομική Υπη-
ρεσία… ό.π., σ. 256.

κάτω από την απειλή διώξεων από το οθωμανικό 
κράτος. Με έγγραφό του το Ελληνικό Υπουργείο 
των Εξωτερικών συνιστούσε στους ομογενείς 
υγειονομικούς κατά την αναχώρησή τους για 
τη Σμύρνη, να μη διαθέτουν έγγραφα ή άλλες 
αποδείξεις της συμμετοχής τους στην περίθαλψη 
τραυματιών πολέμου, γιατί κινδύνευαν από το 
Οθωμανικό Στρατοδικείο.

Συνεστήθη εις τους Ελληνοθωμανούς ια-
τρούς μεγίστη προσοχή κατά την εις Τουρκίαν 
επιστροφήν των, δεδομένου ότι το εν Σμύρ-
νη Στρατοδικείον διέταξε δι’ εγκυκλίου του 
τας επαρχιακάς αρχάς, όπως αποστέλλωσι 
προς αυτό εκείνους εκ των Ελληνοθωμανών 
ιατρών, οίτινες δι’ εγγράφων ευρισκομένων 
επ’ αυτών, ήθελον αποδειχθή ότι υπηρέτησαν 
εις τον Ελληνικόν Στρατόν16.

Οι πιο πάνω υγειονομικοί από τη Σμύρνη 
αποτέλεσαν την οργανωμένη αποστολή του 
Ελληνικού Νοσοκομείου. Αναφέρονται όμως 

16  Γ. Σκαμπαρδώνης, Ν. Σχίζας, Α. Καρδούλης Η Υγειονομική Υπη-
ρεσία… ό.π., σ. 256.

Ο Μιχαήλ Κονδύλης.
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και άλλοι, οι οποίοι, με δική τους πρωτοβουλία 
προσήλθαν εθελοντικά για να προσφέρουν τις 
ιατρικές τους υπηρεσίες στην εθνική εξόρμηση. 
Στην επίσημη έκδοση της Διεύθυνσης Ιστορίας 
Στρατού, στον κατάλογο των εθελοντών ομο-
γενών γιατρών, αναγράφονται ως υπηρετήσα-
ντες αξιωματικοί και οι Βασίλειος Κανέλλης που 
υπηρέτησε ως υπίατρος, Κωνσταντίνος Σιμιτό-
πουλος που υπηρέτησε ως γιατρός, δηλαδή ως 
λοχαγός κατά την στρατιωτική ιεραρχία, Ιωάννης 
Χαριάτης που υπηρέτησε ως υπίατρος. Από τον 
πίνακα αυτό μπορούμε να υποθέσουμε βάσιμα 
ότι θα υπήρχαν και άλλοι Έλληνες γιατροί από 
τη Σμύρνη εθελοντές στους Βαλκανικούς Πολέ-
μους, οι οποίοι όμως δεν αναγράφηκαν γιατί δεν 
αναγνωρίστηκαν ως αξιωματικοί. Σε αυτό το συ-
μπέρασμα οδηγούμεθα διότι στον ίδιο κατάλογο 
αναφέρεται και ο Ψαλτώφ ως γιατρός λοχαγός, 
βαθμός φυσικά που του αποδόθηκε τιμητικά λό-
γω της επιστημονικής του φήμης και ως διατε-
λέσας διευθυντής κλινικής. Οι αναφερόμενοι πιο 
πάνω γιατροί, καταγράφονται στην έκδοση ως 
«διευθυνταί επιστημονικής κλινικής Σμύρνης»17. 
Γνωρίζουμε όμως ότι ο Ψαλτώφ ακολουθήθηκε 
από άλλους τέσσερις επιστήμονες γιατρούς του 
Νοσοκομείου Σμύρνης, που δεν αναφέρονται 
στον κατάλογο γιατί ως υφιστάμενοι του Ψαλ-
τώφ δεν απέκτησαν βαθμό αξιωματικού. Από 
αυτό το γεγονός μπορεί να υποτεθεί ότι και οι 
αναφερόμενοι πιο πάνω διευθυντές, πιθανότατα 
να συνοδεύονταν από τους βοηθούς τους.

Ο Βασίλειος Κανέλλης ήταν ωτορινολαρυγγο-
λόγος και διηύθυνε το ΩΡΛ τμήμα του αγγλικού 
και του ελληνικού Νοσοκομείου. Στο Πανελλήνιο 
Ιατρικό Συνέδριο του 1906 που πραγματοποιή-
θηκε στην Αθήνα, παρουσίασε δύο ενδιαφέρου-
σες επιστημονικές εργασίες που αποδεικνύουν 
τη μεγάλη του επιστημονική ικανότητα.

Ο Κωνσταντίνος Σιμιτόπουλος (1868-1938) 
γεννήθηκε στη Σμύρνη και σπούδασε στο Εδιμ-
βούργο της Σκωτίας από όπου έλαβε δίπλωμα γι-
ατρού και ειδικότητα χειρουργού, είχε ειδικευθεί 
μάλιστα με μεγάλη επιτυχία στις εγχειρήσεις του 
κρανίου. Το 1893 εγκαταστάθηκε στη Σμύρνη και 
διορίστηκε χειρουργός στο αγγλικό νοσοκομείο. 

17  Γ. Σκαμπαρδώνης, Ν. Σχίζας, Α. Καρδούλης Η Υγειονομική Υπη-
ρεσία… ό.π., σσ. 564-565.

Διετέλεσε γιατρός στο Ελληνικό Ορφανοτροφείο 
και διευθυντής του χειρουργικού τμήματος στο 
Ελληνικό Νοσοκομείο Σμύρνης για μια εξαετία. 
Για τη δράση του στους Βαλκανικούς Πολέμους 
τιμήθηκε με τον αργυρό Σταυρό του Τάγματος 
του Σωτήρος.

Ο Ιωάννης Χαριάτης υπηρέτησε αργότερα, 
κατά το 1920 ως γιατρός διευθυντής του Μικρο-
βιολογικού τμήματος στο Ελληνικό Νοσοκομείο 
Σμύρνης. Ο Χαριάτης υπηρέτησε εθελοντικά και 
στον ΕΕΣ κατά τη Μικρασιατική Εκστρατεία.

Στον ίδιο κατάλογο εθελοντών ομογενών 
αξιωματικών αναφέρονται ως ανθυπίατροι, χω-
ρίς όμως να αναγράφεται ο τόπος προέλευσης, 
δύο άλλοι γιατροί της Σμύρνης, ο Ιπποκράτης 
Ελευθεριάδης και ο Σωτήριος Ζαλίδης18. Μαρ-
τυρίες γι’ αυτούς τους εθελοντές γιατρούς της 
Σμύρνης αναφέρονται και σε απομνημονεύμα-
τα. Για τον Ελευθεριάδη αναφέρει ο καθηγητής 
Μαρίνος Γερουλάνος ότι τον γνώριζε από τους 
Βαλκανικούς Πολέμους και τον συνάντησε στη 
Σμύρνη μαζί με τον Ψαλτώφ το 192119. Για τον 
Ζαλίδη αναφέρει ο γνωστός Σμυρνιός συγγρα-
φέας Γεώργιος Κατραμόπουλος20. Ο Ζαλίδης 
ήταν παθολόγος και είχε σπουδάσει στη Γαλλία. 
Πέθανε κατά τη διάρκεια του πρώτου Παγκο-
σμίου Πολέμου. Για τον Ιπποκράτη Ελευθεριάδη 
λείπουν άλλες πληροφορίες. 

Στον κατάλογο των ομογενών εθελοντών 
αξιωματικών αναφέρεται και ο γιατρός από τα 
Βουρλά, Πέτρος Χατζηγεωργίου. Ο Χατζηγεωρ-
γίου (1874-1914) ήταν διάσημος και αγαπητός 
γιατρός στα Βουρλά και φημιζόταν για τη με-
γάλη μόρφωση που διέθετε, για τη ρητορική 
του ευφράδεια και τον αγνό πατριωτισμό του. 
Διετέλεσε έφορος στην Αναξαγόρειο Σχολή των 
Βουρλών21.

Εθελοντής στους Βαλκανικούς Πολέμους 
προσήλθε και ο φαρμακοποιός από τα Βουρλά 
Μιχαήλ Κονδύλης. Το φαρμακείο του στα Βουρ-

18  Γ. Σκαμπαρδώνης, Ν. Σχίζας, Α. Καρδούλης Η Υγειονομική Υπη-
ρεσία… ό.π., σσ. 563-564.

19  Μ. Γερουλάνος, Αναμνήσεις (1867-1957). Σελίδες από την 
ιστορία της νεώτερης ιατρικής στην Ελλάδα. Δεύτερη έκδοση. 
Εκδόσεις Καστανιώτη Αθήνα 1995, σ. 284.

20  Γ. Κατραμόπουλος, Η Σμύρνη των Σμυρνιών. Εκδόσεις Ωκεα-
νίδα. Αθήνα 2002, σ. 67.

21  Ν. Μηλιώρης, Τα Βουρλά της Μικράς Ασίας. Τόμος 1ος Αθήναι 
1955, σ. 212. 
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λά, όπως αναφέρει ο Νικόλαος Μηλιώρης, ήταν 
το κέντρο κάθε πατριωτικής και εθνικής δραστη-
ριότητας στην περιοχή. Ο Κονδύλης διετέλεσε 
έφορος στο Ορφανοτροφείο και στην Αναξαγό-
ρειο Σχολή των Βουρλών. Το 1920 διετέλεσε μέ-
λος της Μικρασιατικής Εθνικής Αμύνης. Μετά το 
1922 εγκαταστάθηκε στην Αθήνα όπου ίδρυσε 
φαρμακείο στο Θησείο22.

Ανεξάρτητα πάντως του συνολικού αριθμού 
των Ελλήνων γιατρών της Σμύρνης που εθελο-
ντικά έλαβαν μέρος στους Βαλκανικούς Πολέ-
μους, σημασία έχει η συμμετοχή και η αυταπάρ-
νηση που διέθεταν οι συμμετάσχοντες, ώστε να 

22  Ν. Μηλιώρης, Τα Βουρλά…, ό.π. σ. 197.

εγκαταλείψουν οικογένεια, εργασία και σιγουριά 
για να προσέλθουν εθελοντικά στο εθνικό χρέος, 
κινδυνεύοντας μάλιστα να υποστούν κατά την επι-
στροφή τους διώξεις, φυλακίσεις ή ακόμα και τον 
θάνατο από τα τουρκικά Στρατοδικεία.

Το άρθρο αυτό ας θεωρηθεί ως μία νοε-
ρά πνευματική γονυκλισία στους γνωστούς και 
άγνωστους που αγωνίστηκαν με αυταπάρνηση 
για την Ελλάδα, εφέτος που συμπληρώνονται 
εκατό χρόνια από τη μεγάλη εθνική εξόρμηση 
των Βαλκανικών Πολέμων και ενενήντα ένα 
χρόνια από την καταστροφή των Ελλήνων της 
Μικράς Ασίας. 

Από τα εγκαίνια των ιατρείων του Ερυθρού Σταυρού στο Γραικικό Νοσοκομείο «Άγιος Χαράλαμπος». Διακρίνονται στο 
κέντρο από αριστερά ο πλοίαρχος Ηλίας Μαυρουδής, ο Μητροπολίτης Σμύρνης Χρυσόστομος και ο αρχίατρος Β. Τσου-
νούκας. Η δράση του Ερυθρού Σταυρού στη Μ. Ασία, αποτελεί αλτρουιστικό παράδειγμα (Φωτ.: Ν. Ζωγράφος - Αρχείο 
ΕΛΙΑ).
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Turkish Naval Academy

Yusuf Demir
Turkish Naval Academy

My name is Yusuf DEMIR, a senior 
midshipman and also the editor of the 
Pusula periodical, published at Turkish 
Naval Academy. Firstly, I cordially express 
my gratitude for letting me write an article 
in your review. My article subject is Turkish 
Naval Academy.

The history of the Turkish Naval Academy 
commenced with the foundation of the 
Imperial Naval School of Engineering in 1773 
at Kasımpaşa Shipyard/İSTANBUL by the head 
of the Ottoman Navy, Algerian Ghazi Hasan 
Pasha. In 1838 the school was transferred 
to Heybeli Island, near Istanbul and it carried 
on with its educational amenities on Heybeli 
Island until 1985. Finally, in 1985 it was 
moved to its modern campus in the peninsula 

of Tuzla/İSTANBUL, which is 40 kilometers 
from downtown Istanbul.

The Academy sits on a 787 thousand 
square meters peninsula with the school 
harbour, a boat house, the headquarters and 
the academic compound which comprises 43 
classrooms, 5 lecture-type amphitheatres, 5 
classical booth-type language labs., 5 U-type 
computer-assisted language classes, 4 PC 
labs, 11 visual instruction classes and 26 
science and naval training labs. In addition to 
these, there are quarters of the midshipmen 
regiment, the parade field, library and the 
Command of Naval Academy gathered in the 
same vicinity. The Turkish Naval Academy 
also provides medical, sport and social 
facilities.
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I was born in 19th May 1990, in 
EskiŞehir. I studied in Linyit Primary 
School in Kütahya and Refik Arslan 
Öztürk Science High School in Bil-
ecik. I studied in prepration class in 
civil engineering faculty of Istanbul 
Technical University. One year later, I 
had University enterance exam again 
and I started to study in Turkish Na-
val Academy.

There is a highly intensive academic 
curriculum at the Academy. The general 
mission of the Academy is to train 
midshipmen to undertake future-related 
responsibilities as naval officers, to 
inoculate them with the capabilities and 
skills to identify and monitor national and 
international agenda and to equip them with 
traits to pursue academic studies following 
their graduation.

As for the specific mission, the Academy 
aims at equipping midshipmen with knowledge 
and skills for naval ship service following a 
concise duration of their fleet-oriented training 
and with the characteristics to assume any 
leadership position to train and direct the 
personnel under their command.

The organization of the Academy consists 
of the Chief of Staff, the Academic Dean, the 
Regiment Commander, the Institute of Naval 
Sciences and Engineering, the Discipline 
Court, the Supreme Discipline Board, the 
Training and Educating Supreme Board, 
and the Center of Guidance Counselor. They 
all function under the supervision of the 
Superintendent.

Midshipmen in the Naval Academy are 
the graduates of the Turkish Naval High 
School and civilian high schools. (Civilian 
high schools graduates are admitted to 
the Turkish Naval Academy according to 
their scores obtained from a nation-wide 
admission test.)

Currently, 840 midshipmen, 16 of whom 
are females and 58 of whom are from 7 
different nations, study at the Academy.

The midshipmen at the Academy improve 
themselves both morally and academically. 
For the purpose of enabling them to 
acquire leadership skills and characteristics, 
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midshipmen are assigned military and 
administrative tasks in the midshipmen 
chain of command and in the Honor  
Board.

The primary elements of moral 
development at the Academy are,

• Leadership
• Theoretical education
• Hands-on experience
• Character building
• Daily decision taking
• Moral decision taking
• Understanding of ethics

There is a highly dense and challenging 
academic curriculum at the Academy. The 
midshipmen are given 23 to 25 credit hours 
per semester, which amounts to an average 
of 71 courses, and 180 credit hours in total. 
At the end of the education, the midshipmen 
earn their degrees.

All first year midshipmen do courses in 
basic and social sciences. Before starting their 
second year, they are required to select one 
of the major courses of study according to 
their preferences, academic records and the 
recruitment policy of the navy. These majors 
are:

• Industrial Engineering
• Computer Engineering
•  International Relations and Maritime 

Security
•  Naval Architecture and Marine 

Engineering
• Electrical-electronical engineering
• Mechanical Engineering

An academic year consists of two 
semesters with 16 weeks each. During this 
32-week period, midshipmen attend 26-30 
hours of class each week. The third part, which 
is the summer training, includes 4 to 7 weeks 
of vocational naval training.

STCW (Standarts of Training Certification 
and Watchkeeping) requirements are also 
met during the semesters and the summer 
training.

During academic education, the 
midshipmen are also encouraged to do 
physical activities individually and as 
members of various teams in order to 
promote the notion of teamwork as well as 
to enhance their physical fitness in physical 
mission facilities, which include an olympic 
pool, two football fields with athleticism 
fields, a shooting range, indoor – outdoor 
tennis courts and an indoor sports hall. 

ACADEMİC COMPLEX



120  Ναυτική Επιθεώρηση | Τεύχος 585-Τομος 173

Moreover the competent midshipmen are 
encouraged to take part in the teams of 
Naval Education and Training Command, 
Turkish Armed Forces and even the national 
teams. 

In order to provide the midshipmen with 
seamanship skills, naval training is performed 
during the academic year and the summer 
training as follows.

The first-year midshipmen perform naval 
training in the ship handling pool, onboard 
school and fleet ships during the academic 
year. The first-year midshipmen perform 
seaman basic tasks onboard sailing boats, 
training boats and school ships for two-three 

weeks while visiting national ports during the 
summer training.

The second-year midshipmen perform 
junior petty officer tasks during the academic 
year onboard training boats and school ships. 
During the summer term they visit naval 
bases and take courses according to the STCW 
convention frame and take part on sailing 
boats, training boats and school ships for two 
weeks.

The third-year midshipmen perform 
petty officer tasks onboard training boats 
and school ships during the academic year. 
They also execute petty officer tasks onboard 
school ships for four weeks while visiting 

SEA TRAININGTRAINING BOATS

THE HARBOUR
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foreign ports during the summer  
term.

The fourth-year midshipmen carry out 
officer duties onboard training boats and 
school ships during the academic year. In the 
summer training they take part in the fleet 
orientation training for five weeks onboard 
fleet ships in accordance with forthcoming 
appointments.

Beside the challenging naval, physical 
and academic schedule, extracurricular 
activities (ship modeling club, fishing club, 
etc.) play a significant role in a midshipman’s 
development. These activities, give 
midshipmen a chance to share and develop 
recreational, professional and athletic 
interests.

In conclusion, I feel as an inseparable part 
of this school and I have tried to visualize 
my home to the best of my ability. Now, I’m 
looking forward to meeting midshipmen of 
Hellenic Naval Academy at International 
Nautical Competition, which is held at our 
Academy every year in May.

THE MARINA
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ΑΠΟΣΤΡΑΤΕΙΕΣ

● Προήχθη στο βαθμό του Αντιναυάρχου 
και τέθηκε σε αποστρατεία ως ευδοκίμως τερ-
ματίσας τη σταδιοδρομία του ο Υποναύαρχος 
Μηχανικός Αναστάσιος Μιχάλαρος, διατηρώ-
ντας τον τίτλο του Επίτιμου Γενικού Επιθεωρητή 
Ναυτικού. 

● Προήχθη στο βαθμό του Αντιναυάρχου 
και τέθηκε σε αποστρατεία ως ευδοκίμως τερ-
ματίσας τη σταδιοδρομία του ο Υποναύαρχος 
Υγειονομικού/Ιατρός Αιμίλιος Χριστιάς διατη-
ρώντας τον τίτλο του Επίτιμου Διευθυντή Υγειο-
νομικού Γενικού Επιτελείου Ναυτικού.

● Προήχθη στο βαθμό του Αντιναυάρχου 
και τέθηκε σε αποστρατεία ως ευδοκίμως τερ-
ματίσας τη σταδιοδρομία του ο Υποναύαρχος 
Οικονομικός Δημήτριος Μποϊλές διατηρώντας 
τον τίτλο του Επίτιμου Διευθυντή Οικονομικής 
Υπηρεσίας και Οικονομικής Επιθεώρησης Πολε-
μικού Ναυτικού.

● Τέθηκαν σε αυτεπάγγελτη αποστρατεία οι 
παρακάτω Αρχιπλοίαρχοι Μάχιμοι: Ανατόλιος 
Μπομπός, Λυμπέρης Λιβερίου.

● Τέθηκαν σε αποστρατεία μετά από αίτησή 
τους οι παρακάτω Αρχιπλοίαρχοι:

Μηχανικοί: Ελευθέριος Κέρογλου, Αναστά-
σιος Γκούφας, Ηρακλής Κωνσταντίνου-Φωτά-
κης.

Υγειονομικού/Νοσηλευτικής: Βασιλική 
Βουτσίνου.

● Τέθηκαν σε αποστρατεία μετά από αίτησή 
τους οι παρακάτω Πλοίαρχοι: 

Μάχιμος: Παναγιώτης Παπαδάτος.
Υγειονομικού/Νοσηλευτικής: Κωνσταντί-

να Μητροπούλου.

● Προήχθησαν στο βαθμό του Πλοιάρχου 
και τέθηκαν σε αποστρατεία μετά από αίτησή 
τους οι παρακάτω Αντιπλοίαρχοι:

Μάχιμοι: Χαράλαμπος Γεωργιάδης, Ηλίας 
Ζαχαρόπουλος, Βασίλειος Βλάχος.

Υγειονομικού/Νοσηλευτικής: Ελένη Ροκί-
δη, Δήμητρα Κουτσούκου.

● Προήχθη στο βαθμό του Πλοιάρχου και 
τέθηκε σε αποστρατεία ο Αντιπλοίαρχος Μά-
χιμος Γεώργιος Γεροντόπουλος, αποστρατεία 
λογιζομένη από 23 Ιουνίου 2013 ημερομηνία 
κατά την οποία απεβίωσε.

 
● Τέθηκαν σε αυτεπάγγελτη αποστρατεία 

ως ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία 
τους οι παρακάτω Αντιπλοίαρχοι (Ε): Διονύ-
σιος Μαγγανάς, Ιωάννης Μπάρμπας, Αντώνιος 
Χατζηγεωργάκης, Γεώργιος Παπαδάκης, Γεώρ-
γιος Φιλίππου, Μηνάς Κοντολέων, Αθανάσιος 
Τσαλκιτζής, Γεώργιος Κουτσάφτης, Βασίλειος 
Νταλιάνης, Νικόλαος Νατσίδης, Θεόδωρος Τρα-
ϊανός, Ιωάννης Δρακουλάκης, Ιωάννης Πυλαρι-
νός, Ιωάννης Ρούμπος, Χαράλαμπος Κοκαράκης, 
Βασίλειος Δασκαγιάννης.

● Προήχθη στο βαθμό του Αντιπλοιάρχου 
και τέθηκε σε αυτεπάγγελτη αποστρατεία ο 
Πλωτάρχης (Ε) Παναγιώτης Μητράκος.

● Προήχθησαν στο βαθμό του Αντιπλοιάρ-
χου και τέθηκαν σε αποστρατεία μετά από αίτη-
σή τους οι παρακάτω Πλωτάρχες (Ε): Σωτή-
ριος Νεσούδης, Γεώργιος Βενετσάνος, Χρήστος 
Νικολουτσόπουλος, Κυριάκος Κακαβελάκης, 
Σπυρίδων Βερυκάκης, Αντώνιος Ξεπαπαδάκης, 
Κωνσταντίνος Μπογιατζής, Παναγιώτης Δημη-
τρακόπουλος, Πολύβιος Ουρουτζόγλου, Θεόδω-
ρος Ρόδης, Σταύρος Καραπλής, Κυριάκος Αλεξι-

ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ - ΑΝΘΥΠΑΣΠΙΣΤΩΝ - ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ
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άδης, Γεώργιος Καλτσάς, Ευάγγελος Μπούφας, 
Νικόλαος Ανδριανός, Μιχαήλ Τζαμαλής, Δημή-
τριος Νομικός, Γεώργιος Μαυρίκος.

● Τέθηκαν σε αποστρατεία μετά από αίτησή 
τους οι παρακάτω Πλωτάρχες:

Μάχιμοι: Σπυρίδων Κατσαούνης, Στέφανος 
Παπαδάτος.

Υγειονομικού/Οδοντίατροι: Κωνσταντίνος 
Κόντος.

● Τέθηκαν σε αυτεπάγγελτη αποστρατεία 
οι παρακάτω Πλωτάρχες (Ε): Ευάγγελος Σα-
κελλαρίου, Ιωάννης Δανατσόπουλος, Λεμονιά 
Λαμπροπούλου, Σταύρος Ρίζος, Αρχοντούλα 
Κατσαμπάνη.

 
● Τέθηκαν σε αποστρατεία μετά από αίτησή 

τους οι παρακάτω Πλωτάρχες (Ε): Σταματία 
Σκόρδα, Γεώργιος Μεταξάς.

● Προήχθη στο βαθμό του Πλωτάρχη και 
τέθηκε σε αυτεπάγγελτη αποστρατεία η Υπο-
πλοίαρχος (Ε) Ερμινία Γραβάνη, αποστρατεία 
λογιζομένη από 16 Δεκεμβρίου 2012, ημερο-
μηνία κατά την οποία απεβίωσε.

● Προήχθησαν στο βαθμό του Πλωτάρχη και 
τέθηκαν σε αποστρατεία μετά από αίτησή τους οι 
παρακάτω Υποπλοίαρχοι (Ε): Αλέξανδρος Μαυ-
ρόπουλος, Κωνσταντίνος Σπανογιάννης. 

● Τέθηκαν σε αποστρατεία μετά από αίτησή 
τους οι παρακάτω Υποπλοίαρχοι:

Μάχιμος: Μιχαήλ Δαρδανελιώτης.
Υγειονομικού/Ιατροί: Ελευθέριος Ζωγρά-

φος.

● Προήχθη στο βαθμό του Υποπλοιάρχου 
και τέθηκε σε αποστρατεία ως ευδοκίμως τερ-
ματίσας τη σταδιοδρομία του ο Ανθυποπλοίαρ-
χος (Ε) Χαράλαμπος Χατζηδάκης.

● Τέθηκαν σε αποστρατεία μετά από αίτησή 
τους οι παρακάτω Υποπλοίαρχοι (Ε): Σπυρίδων 
Γκίκας, Μελέτιος Ρήγας, Κωνσταντίνος Λιάπης, 
Παναγιώτης Μώρης, Διαμαντής Βερύκοκος, Μιχα-
ήλ Κομνηνός, Νικόλαος Μουρτοπάλλας, Νικόλαος 

Στέλλιος, Πέτρος Συρίγος, Σωτήριος Παπαδημη-
τρίου, Νικόλαος Κρινόπουλος, Βασίλειος Βασι-
λειάδης, Δημήτριος Δούκας, Γεώργιος Παπαϊσι-
δώρου, Λάζαρος Καρνέσης, Ηλίας Ταχριλτζίδης, 
Μιχαήλ Τζεμανάκης, Νικόλαος Ζαφάρας.

● Προήχθησαν στο βαθμό του Υποπλοιάρ-
χου και τέθηκαν σε αποστρατεία μετά από αίτη-
σή τους οι παρακάτω Ανθυποπλοίαρχοι (Ε): 
Χρήστος Σταματούκος, Κωνσταντίνος Σιμαγιάς, 
Φώτης Κατσαΐτης, Κυριάκος Αναγνωστάκης, Μα-
ρία Παπαδοπούλου, Δημήτριος Σαμοΐλης, Μαρία 
Παναγιώτου, Παναγιώτης Καραμέρος, Μαρία Γι-
αννοπούλου, Γεώργιος Ρούτσης, Ιωάννης Βλασ-
σόπουλος, Παρασκευάς Καμπούρης, Μιχαήλ Κο-
ρωνιωτάκης, Βασίλειος Τσαντήλας, Χαράλαμπος 
Ποτήρης, Ιωάννης Σπάθης, Ιωάννης Καρβελάς, 
Κωνσταντίνος Μπελιάς, Παναγιώτης Μπουζά-
κης, Βασίλειος Μπάρτζης, Κωνσταντίνος Δρίκος, 
Ιωάννης Καρνής, Δήμητρα Μαρίνη, Ιωάννης 
Κουτσόπουλος, Νικόλαος Σιγάλας, Αναστάσιος 
Αβδάλας.

● Τέθηκαν σε αποστρατεία μετά από αίτη-
σή τους οι παρακάτω Ανθυποπλοίαρχοι (Ε): 
Λουκάς Κουτσόπουλος, Άγγελος Παπαϊσιδώρου, 
Αθανάσιος Παλουκάκος, Αγγελική Σαμπανιώτη, 
Παναγιωτούλα Αθανασοπούλου, Ζαχαρένια Τερ-
ζάκη.

● Προήχθησαν στο βαθμό του Ανθυποπλοι-
άρχου και τέθηκαν σε αποστρατεία μετά από 
αίτησή τους οι παρακάτω Σημαιοφόροι (Ε): 
Μύρωνας Αληφαντάρος, Αικατερίνη Βεσκούκη.

● Τέθηκαν σε αποστρατεία μετά από αίτησή 
τους οι παρακάτω Σημαιοφόροι (Ε): Μιλτιάδης 
Καραμπούλης, Βενέδικτος Φωκάς, Εμμανουήλ 
Βαρδονικολάκης.

● Προήχθη στο βαθμό του Ανθυπασπιστή 
και τέθηκε σε αποστρατεία ο Αρχικελευστής 
ΕΜΘ (ΣΥΓΚ) Παναγιώτης Ραπτόπουλος απο-
στρατεία λογιζομένη από 4 Ιανουαρίου 2013, 
ημερομηνία κατά την οποία απεβίωσε.

● Τέθηκαν σε αποστρατεία μετά από αίτησή 
τους με το βαθμό του Ανθυπασπιστή οι παρα-
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κάτω Αρχικελευστές ΕΜΘ: Απόστολος Κουρ-
τεσιώτης (ΑΡΜ), Ιωάννης Μπενετάτος (ΜΗΧ), 
Θωμάς Τσολάκογλου (ΗΛ/ΗΤ), Δημήτριος Μαλ-
τέζος (ΑΡΜ), Σωτήριος Παλημέρης (ΑΡΜ), Γε-
ώργιος Πανούλης (ΑΡΜ), Ιωάννης Ανδριτσάκης 
(ΗΛ/ΗΤ).

● Τέθηκαν σε αποστρατεία με το βαθμό του 
Επικελευστή οι παρακάτω Κελευστές ΕΠ.ΟΠ.: 
Δημήτριος Μανωλάς (ΣΗΜ), Κωνσταντίνος Σκου-
τελιάς (Τ/ΠΒ), Δημήτριος Σταυρέλος (ΜΗΧ).

ΠΡΟΑΓΩΓΕΣ

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

Μάχιμος: Ανατόλιος Μπομπός.
Μηχανικός: Νικήτας Θεοδοσίου.
Οικονομικού: Βασίλειος Μανίας.

● Προήχθησαν στο βαθμό του Πλοιάρχου οι 
παρακάτω Αντιπλοίαρχοι:

Μάχιμοι: Ιωάννης Κοστρίβας, Απόστολος 
Τριβλίδης, Παναγιώτης Παπανικολάου, Εμμανου-
ήλ Ζέρβας, Αριστείδης Παπαποστόλου, Αντώνιος 
Μπούμπας, Νικόλαος Τετραδάκος, Πολυχρόνης 
Κουλούρης, Λουκάς Τσαρμακλής. 

Μηχανικοί: Νικόλαος Ζαφειρίου, Βασίλειος 
Βασιλογιαννακόπουλος, Δημήτριος Κωνσταντί-
νου, Παναγιώτης Τζάνος, Δημήτριος Ρωμανός, 
Θεόδωρος Καραμπότσης, Νικόλαος Μπαράκος, 
Νικόλαος Κίντζιος, Χρήστος Γκιζάρης.

Υγειονομικού/Ιατροί: Σταύρος Γιαννικάκης, 
Λάμπρος Μπιλάλης, Αναστάσιος Αντωνίου, Σω-
τήριος Μωραΐτης, Ηλίας Χατζημιχάλης, Ιωάννης 
Σφηνιαδάκης, Εμμανουήλ Κασωτάκης, Λαυρέντι-
ος Μπεσμέρτης, Ιωάννης Κυριαζάνος.

Υγειονομικού/Νοσηλευτικής: Μοσχάνθη 
Φωτιάδου.

Υγειονομικού/Φαρμακοποιός: Δημήτριος 
Παπαδογούλας.

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

Μάχιμοι: Παναγιώτης Μπάτσος, Ευάγγελος 
Νικολάου, Δημήτριος Ζιώγας, Σωκράτης Καρα-
μούτας, Γεώργιος Γκότσης, Χρήστος Αλογάρης, 

Αθανάσιος Δούρος, Γεώργιος Καραβολάκης, 
Ευάγγελος Ανδρεάτος, Θεόφιλος Νικολαΐδης, 
Λάζαρος Σιδηρόπουλος, Ιωάννης Τζίφας, Γε-
ώργιος Κυριακόπουλος, Ποσειδών Ωρολογίδης, 
Θεόδωρος Παναγιωτακόπουλος, Ζώης Λιακό-
πουλος, Χαράλαμπος Αρμύρος, Θεόδωρος Ντε-
ντόπουλος, Βασίλειος Μαγγίνας, Χρήστος Μο-
λδοβάνης, Γεώργιος Ματζούρης, Παναγιώτης 
Γκιόκας, Αναστάσιος Ακτίπης, Στέφανος Χαπίτας, 
Ιωάννης Αστερίου, Γεώργιος Καβαλλάρης, Λου-
κάς Κωσταγιάννης, Μάριος Τζαννής, Αναστάσιος 
Μοναστηριώτης, Χρήστος Σαββαΐδης.

Μηχανικοί: Ευάγγελος Αδάμ, Νικόλαος Πα-
ναγόπουλος, Κωνσταντίνος Καμάρας, Θεόδω-
ρος Καρύδης, Γεώργιος Κασιμάτης, Γεώργιος 
Χατζηχρήστος, Νικόλαος Ξυνός, Μιχαήλ Δήμας, 
Ιωάννης Μαρτίνος.

Υγειονομικού/Ιατροί: Αικατερίνη-Ευαγγε-
λία Καραγιαννίδου, Νικόλαος Ίμβρος, Γκίκας Κα-
τσιφής, Απόστολος Καραλέξης, Ιωάννης Τερζής, 
Σπυρίδων Χρυσουλάκης, Ιωάννης Κωτσιάρας, 
Φαίδρα-Χριστίνα Οικονόμου, Παύλος Βακαλό-
πουλος, Φίλιππος Πασχαλίδης, Παύλος Βαβάσης, 
Νικόλαος Μητσόπουλος, Παναγιώτης Βαμβακάς, 
Νικόλαος Γαβαλάς, Ιωάννης Κατσιαδράμης, Γε-
ώργιος Θωμαΐδης, Σάββας Ιωαννίδης.

● Προήχθησαν στο βαθμό του Πλωτάρχη οι 
παρακάτω Υποπλοίαρχοι:

Μάχιμοι: Σπυρίδων Δεσσαλέρμος, Δημή-
τριος Παπαγρηγοράκης, Χρίστος Σπάης, Ιωάν-
νης Πρεκατσουνάκης, Κωνσταντίνος Ταξείδης, 
Θεόδωρος Τσίρος, Αντώνιος Δρίτσας, Χρήστος 
Τασιόπουλος, Φώτιος Κουμανάκος, Ανδρέας 
Αργυρός, Ιωάννης Φεργάδης, Γεώργιος Γκια-
ούρης, Γεώργιος Χρυσοχού, Παναγιώτης Πα-
ρασκευάς, Ευστάθιος Μπουρτζής, Βασίλειος 
Καρακικές, Κωνσταντίνος Καλυκάς, Θεόδωρος 
Κατσουγιαννόπουλος, Δημήτριος Μωραΐτης, 
Κωνσταντίνος Τσαπράζης, Κωνσταντίνος Πατσι-
αούρας, Αντώνιος Μαρκαντώνης, Εμμανουήλ 
Μαγκαφουράκης, Παναγιώτης Σαραντινός, Ανα-
στάσιος Παπαλεοντής, Ιωάννης Σταμούτσος, Γε-
ώργιος Καραγιάννης, Ευάγγελος Ψαρόσβερκας, 
Χρήστος Ανδριανουπολίτης, Κυριάκος Κουμπής, 
Σταύρος Δημητρός, Ηλίας Σαρρής, Νικόλαος 
Χρυσοχοΐδης, Ιάκωβος Παναγόπουλος, Κυριά-
κος Καλόγρηας, Κωνσταντίνος Καλαμπαλίκης, 
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Νικόλαος Αγιαννίτης, Δημήτριος Πλακιάς, Δημή-
τριος Ξηρόκωστας, Κωνσταντίνος Χατζηδάκης, 
Παναγιώτης Κοτσαρίνης, Ευστράτιος Χοζός, 
Παναγιώτης Σάσσαρης, Παναγιώτης Γκιώνης, 
Σταμάτιος Γκιόκας, Αλέξανδρος Λέτσιος, Κων-
σταντίνος Θεοδώρου, Σταμάτιος Βόρρης, Γεώρ-
γιος Κατσιμίχας, Λεωνίδας Μπεράτης, Θεοχά-
ρης Στιβακτάκης, Ιωάννης Βαζάκας, Αντώνιος 
Ποθητός, Αναστάσιος Βολικάκης, Νικόλαος 
Ανδριανός, Βασίλειος Πετρόπουλος, Νικόλαος 
Ζαφειρίου, Αριστοτέλης Λαμπρής, Κωνσταντίνος 
Πετρούλιας, Δημήτριος Δημάκης, Ιωάννης-Γε-
ώργιος Καρδάρας, Κυριάκος Γκούσκος-Κατσα-
ρός, Ευθύμιος Λύτρας, Νικόλαος Ζήσης, Κων-
σταντίνος Ναστούλης, Κωνσταντίνος Ψαλίδας, 
Ανάργυρος Κούνουπας, Εμμανουήλ Στεφανου-
δάκης, Νικόλαος Μυτιληνιός, Θεόδωρος Τζιώ-
ρας, Παναγιώτης Γλεζέλλης.

Μηχανικοί: Γεώργιος Γκουγκουλίδης, Ιορ-
δάνης Σιδηρόπουλος, Άγγελος Αντωνόπουλος, 
Παναγιώτης Μουτσάτσος, Σωτήριος Δήμας, 
Κωνσταντίνος Θεοδωρόπουλος, Εμμανουήλ 
Λιώνας, Στέφανος Φιλτικάκης, Θεόδωρος Τσο-
μίδης, Δημήτριος Μάστος, Βασίλειος Παππάς, 
Σπυρίδων Ντζάνης, Σωτήριος Μιχαλέας, Χαρά-
λαμπος Κολιόπουλος, Ελευθέριος Μπεκατώρος, 
Ιωάννης Πανταζής, Μάριος Δήμου, Γεώργιος 
Περιστέρης, Δημήτριος Βογιάννης, Πελοπίδας 
Χαρέμης, Γεώργιος Κασιμάτης, Δημήτριος Χα-
τζηασλάνης. 

Υγειονομικού/Ιατροί: Νικόλαος Κοτσικό-
ρος, Ευάγγελος Χατζηπλής, Ελένη Μίληση. 

Υγειονομικού/Οδοντίατρος: Γεώργιος 
Μαστοράκης.

Υγειονομικού/Νοσηλευτικής: Σπυριδούλα 
Νικολιδάκη, Χρήστος Πρωτογύρου.

● Προήχθησαν στο βαθμό του Πλωτάρχη οι 
παρακάτω Υποπλοίαρχοι (Ε): Σωτήριος Μω-
ραΐτης, Ευάγγελος Ψύλλας, Κοσμάς Καψάλης, 
Χρήστος Παναγιώτου, Σταύρος Καπιδάκης, Αθα-
νάσιος Μητσικάρης, Δημήτριος Γιωτάκος, Δημη-
τρούλα Νιάρη, Ασημίνα Δημητριάδου.

● Προήχθησαν στο βαθμό του Πλωτάρχη οι 
παρακάτω Υποπλοίαρχοι Έφεδροι εξ Εφέδρων, 
Οικονομικού, Ολυμπιονίκες: Αναστασία Κελε-
σίδου, Μιχαήλ Μουρούτσος.

● Προήχθησαν στο βαθμό του Υποπλοιάρ-
χου οι παρακάτω Ανθυποπλοίαρχοι:

Μάχιμοι: Στυλιανός Λιούλης, Ιωάννης Τσι-
μπουξής, Δημήτριος Μπανιάς, Νικόλαος Τσιλί-
κας, Μάριος Φακιολάς, Θεόδωρος Μπαϊρλής, 
Γεώργιος Σούχλας, Νικόλαος Ανδρουλάκης, 
Παρασκευάς Χιωτέλλης, Θεόδωρος Καράπας, 
Στέφανος Σαμπάνης, Δημήτριος Μαστραντώνης, 
Ηλίας Κανέλλος, Χρήστος Φρούντζος, Νικόλα-
ος Σπανός, Γεώργιος Νικολόπουλος, Απόστολος 
Γκίτσας, Παναγιώτης Καλφαγιάννης, Δημήτριος 
Καλαμιώτης, Ιωάννης Μαυρουδής, Διονύσιος 
Χατζής, Σπυρίδων Καφαντάρης, Ευάγγελος Σερ-
ρής, Γρηγόριος Δραμιτινός, Θεοφάνης Βάρδας, 
Χρήστος Μητρόπουλος, Γεώργιος Χασκάκης, 
Σπυρίδων Μπιρμπάκος, Χαράλαμπος Βασιλείου, 
Κωνσταντίνος Παπαθανασίου-Βενιζέλος, Μιχαήλ 
Κουτσοποδιώτης, Γεώργιος Τσιούνης, Αναστά-
σιος Γιαννακός, Σταύρος Μερισαντζόγλου, Γε-
ώργιος Δημητρίου, Παναγιώτης Καλογεράκος, 
Γεράσιμος Παπαδημητρίου, Δημήτριος Πέντσας, 
Αλέξανδρος Ρετσίνας, Βασίλειος Βολιώτης, Χρι-
στόφορος Ευθυμίου.

Μηχανικοί: Εμμανουήλ Σαρρής, Ευάγ-
γελος Σιάτης, Δημήτριος Λινάρδος, Βασίλειος 
Χρυσόπουλος, Ευάγγελος Δεμερούτης, Μιχαήλ 
Μαλανδρένιας, Παναγιώτης Σπαθής, Σαράντος 
Μπούζος, Νικόλαος Χριστοδουλάκης, Νικόλαος 
Κατσώρης, Σωτήριος Τσελώνης, Γεώργιος Χα-
τζόβουλος, Δημήτριος Αλχαζίδης, Ευάγγελος 
Μητρόπουλος, Στέφανος Ηγουμενίδης, Βασίλειος 
Σκλαβενίτης, Δημήτριος Βαραγιάννης, Παναγιώ-
της Κοφινάς, Αριστείδης Τζώρτζης, Χριστόφορος 
Λεώνης, Βασίλειος Στάμου, Κυριάκος Νταφίτσας, 
Ηλίας Παπαοικονόμου.

Υγειονομικού/Νοσηλευτικής: Χριστίνα 
Πατμίου, Γεωργία-Λάουρα Πανάγου, Αναστασία 
Σακαγιάννη, Αικατερίνη Λουτζιούδη, Ανθή Σα-
μπάνη, Αθανασία Βαρβαρέσου, Βασιλική Ψωρο-
μύτη, Δημήτριος Ζουπούλης.

● Προήχθη στο βαθμό του Υποπλοιάρχου 
οι παρακάτω Ανθυποπλοίαρχοι (Ε): Γεώργι-
ος Βαβέτσης, Νεόφυτος Φυτάνογλου, Νικόλαος 
Αϊβαλιώτης.

● Προήχθησαν στο βαθμό του Ανθυποπλοι-
άρχου οι παρακάτω Σημαιοφόροι: 
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Μάχιμοι: Σταύρος Αππάρογλου, Δαυίδ Φυ-
σαράκης, Αναστάσιος Ρούσης, Πολυτίμη Κου-
νάκη, Ευάγγελος Αγγελίδης, Νικόλαος Μπαλα-
τσούκας, Γεώργιος Κρητικός, Παναγιώτης Λέκ-
κας, Χαράλαμπος Φωτεινόπουλος, Αλέξανδρος 
Τριάντης, Κωνσταντίνος Χορόζογλου, Νικόλαος 
Δήμου, Γεώργιος Τζαρούχης, Κωνσταντίνος 
Καλλιγαρόπουλος, Εμμανουήλ Φασουλιώτης, 
Νικόλαος Γάλλος, Ιωάννης Εικοσπεντάκης, Ιω-
άννης Μπάδας, Κοσμάς Κοσμάς, Παναγιώτης 
Γουρνάκης, Κλεοπάτρα Σιδηροπούλου, Παναγι-
ώτης Δαγκλής, Φίλιππος Χανιωτάκης, Νικόλαος 
Μαραγκάκης.

Μηχανικοί: Φαέθων Καραγιαννόπουλος, 
Ευάγγελος Λαζάρου, Ουρανία Φάκου, Ανδρέας 
Μπακαλάρος, Ισίδωρος Ψαρός, Κωνσταντίνος 
Μίχας.

Υγειονομικού/Ιατροί: Δημήτριος Παπαγε-
ωργίου, Ανδρέας Παρασκευάς.

Υγειονομικού/Οδοντίατρος: Αναστάσιος 
Μακρής.

● Προήχθη στο βαθμό του Ανθυποπλοιάρ-
χου ο Σημαιοφόρος (Ε) Κωνσταντίνος Φλω-
ράτος.

● Προήχθησαν στο βαθμό του Σημαιοφό-
ρου οι παρακάτω Ανθυπασπιστές (Ειδικοτή-
των και Τεχνών): Ιωσήφ Σκαμνάκης, Βασίλειος 
Μιχαλούδης, Αθανάσιος Ντάτσας, Ανδρέας Χά-
λος, Νικόλαος Σκουρλέτης, Νικόλαος Κούντριας, 
Ιωάννης Νικολακάκης, Παναγιώτης Τσαγγαρου-
λάκης, Ηλίας Μπασιάρας, Γεώργιος Φαραζής, 
Θεόδωρος Σταυρόπουλος, Κωνσταντίνος Καλα-
ντζής, Λάζαρος Χιώτογλου, Αθανάσιος Ράκκας, 
Φίλιππος Πέτρου, Θεόδωρος Τσατσάνης, Λεω-
νίδας Μαυρογένης, Ανδρέας Τάτσης, Νικόλαος 
Δαφνής, Παναγιώτης Ζαχαράτος, Κωνσταντίνος 
Μπίτζης, Δημήτριος Μπουτεράκος, Στυλιανός 
Χαιρέτης, Χαράλαμπος Σταμπούλογλου, Ηλίας 
Ράπτης, Παναγιώτης Καμαρινόπουλος, Χρήστος 

Γρύλλιας, Παναγιώτης Διαμαντής, Γεώργιος Κα-
ραμήτρος, Λουκάς Γιαλούρης, Δημήτριος Ζαχα-
ράκης, Αναστάσιος Κεραμιτζόγλου, Ελευθέριος 
Κατερός, Μιχαήλ Παντελεάκος, Αντώνιος Γιαν-
νούλης. 

ΟΝΟΜΑΣΙΕΣ

● Ονομάζονται Μόνιμοι Σημαιοφόροι και 
κατατάσσονται στο Πολεμικό Ναυτικό οι παρακά-
τω Ναυτικοί Δόκιμοι που αποφοίτησαν ευδόκιμα 
από την ΣΝΔ το έτος 2013: 

Μάχιμοι: Ηρακλής Τριανταφυλλίδης, Περι-
κλής Βλαχόπουλος, Κυριάκος Ιωάννου, Δημήτρι-
ος-Γρηγόριος Καμήλος, Αχιλλέας Παπαϊωάννου, 
Κωνσταντίνος Κοκονάς, Κωνσταντίνος Λατζανά-
κης, Νικόλαος Στεφανόπουλος, Γεράσιμος Φλώ-
ρος, Νικόλαος Τερεζάκης, Ανδρέας Σταματόγιαν-
νης, Ιωάννης Μανιάτης, Χρήστος Γεροστάθης, 
Σπυρίδων Λουκάς, Κυριάκος Σούλιος-Πατάπης, 
Κωνσταντίνος Μακρυγιάννης, Φανούριος Βισβί-
κης, Γεώργιος Ζγουρνιός, Άγγελος Μπουρνάζος, 
Άγγελος Αγγελόπουλος, Ιωάννης Μπελέγρης, 
Δημήτριος Λειβαδίτης, Κωνσταντίνος Τζαμαλής, 
Βασίλειος Κωνσταντάκης, Παναγιώτης Βούλγα-
ρης, Νικόλαος Λογοθέτης, Λυκομήδης Μαστρο-
λέων, Νικόλαος Γκιούλος, Αθηνά Νιτσιοπούλου, 
Ευάγγελος Λωρίτης, Βασίλειος Γεωργόπουλος, 
Γεώργιος Σταυρακάκης, Κωνσταντίνα Παπακων-
σταντίνου, Βασίλειος Εβερκιάδης, Ευάγγελος 
Αναγνώστου, Αντώνιος Αγραφιώτης, Δημήτριος 
Σταματάκος, Ευάγγελος Κωτούλας, Παντελής 
Λάμπρου, Σπυρίδων Ταξείδης.

Μηχανικοί: Θεόδωρος Κουβάτσος, Τζώρ-
τζης Ξυπολιτίδης, Χαρίλαος Λαδιάς, Μαρία Φρο-
γουδάκη, Μικές Τηλιακός, Μαργαρίτα Δημητρέ-
ση, Λάμπρος Μιόβολος, Δημήτριος Φαράντζος, 
Δημήτριος Ατματζίδης, Αικατερίνη Μπουνάκη, 
Ανδρέας Διαμαντής, Σωτήριος Κωστόπουλος, 
Ανδρέας Κοντός, Ευάγγελος Βλάσσης, Κυριάκος 
Ντατίδης, Φωκίωνας Τάνης. 
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ΑΥΤΟΙ ΠΟΥ ΕΦΥΓΑΝ

Αντιπλοίαρχος (Μ) ε.α.
Κωνσταντίνος Χρυσάνθης ΠΝ
Παλαίμαχος Β΄ΠΠ
Απεβίωσε την 9η Αυγούστου 2013. Γεννήθηκε το 
1914 στην Αθήνα, το 1931 εισήλθε στη ΣΝΔ, το 
1935 αποφοίτησε ως Σημαιοφόρος Μηχανικός, 
το 1939 προήχθη σε Ανθυποπλοίαρχο, το 1941 
κατήλθε στη Μ. Ανατολή επιβαίνων του Α/Τ Β. Όλ-
γα, το 1943 προήχθη σε Υποπλοίαρχο, το 1947 σε 
Πλωτάρχη, το 1952 σε Αντιπλοίαρχο και το 1956 
τέθηκε σε αποστρατεία.
Είχε τιμηθεί με τις εξής Ηθικές Αμοιβές:
ΠΑΡΑΣΗΜΑ: Αργυρός Σταυρός του Τάγματος του 
Γεωργίου, Χρυσός Σταυρός του Τάγματος του Φοί-
νικος μετά Ξιφών, Χρυσός Σταυρός του Τάγματος 
το Γεωργίου μετά Ξιφών, Ταξιάρχης του Τάγματος 
του Φοίνικος μετά Ξιφών.
ΜΕΤΑΛΛΙΑ: Εξαιρέτων Πράξεων, Σταυρός Αγώ-
νος Βασιλικού Ναυτικού, Χάλκινος Σταυρός Ναυ-
τικού Αγώνος, Ελληνοϊταλογερμανικού Πολέμου 
1940-41 και 1941-45, Στρατιωτικής Αξίας Δ΄ και 
Γ΄ Τάξεως. 

Αντιπλοίαρχος ε.ε.
Γεώργιος Γεροντόπουλος ΠΝ
Απεβίωσε την 22α Ιουνίου 2013. Γεννήθηκε το 
1968 στη Λειβαδιά. Το 1987 εισήλθε στην ΣΝΔ, 
το 1991 αποφοίτησε ως Σημαιοφόρος Μάχιμος, 
το 1994 προήχθη σε Ανθυποπλοίαρχο, το 1998 σε 
Υποπλοίαρχο, το 2004 σε Πλωτάρχη και το 2011 
σε Αντιπλοίαρχο, τον τελευταίο χρόνο υπηρετούσε 
ως επιτελής στο ΓΕΝ/Α3-ΚΕΠΙΧ.
Είχε τιμηθεί με τις εξής Ηθικές Αμοιβές:
ΠΑΡΑΣΗΜΑ: Χρυσός Σταυρός του Τάγματος 
του Φοίνικος, Χρυσός Σταυρός του Τάγματος 
της Τιμής.
ΜΕΤΑΛΛΙΑ: Στρατιωτικής Αξίας Γ΄ και Β΄ Τάξεως.
ΔΙΑΜΝΗΜΟΝΕΥΣΕΙΣ: Ευδοκίμου Διοικήσεως Γ΄ 
Τάξεως, Υπηρεσίας Αξιωματικού Επιτελούς.

Αντιπλοίαρχος ε.α.
Χαράλαμπος Κατσούλας ΠΝ
Απεβίωσε την 6η Ιουλίου 2013. Γεννήθηκε το 
1969 στην Αμφιλοχία Αιτωλοακαρνανίας. Το 1987 
εισήλθε στη ΣΝΔ, το 1992 αποφοίτησε ως Σημαι-
οφόρος Μάχιμος, το 1995 προήχθη σε Ανθυπο-
πλοίαρχο, το 2000 σε Υποπλοίαρχο, το 2008 σε 
Πλωτάρχη, το 2013 σε Αντιπλοίαρχο και το ίδιο 
χρόνο τέθηκε σε αποστρατεία. 
Είχε τιμηθεί με τις εξής Ηθικές Αμοιβές:
ΠΑΡΑΣΗΜΑ: Χρυσός Σταυρός του Τάγματος 
του Φοίνικος, Χρυσός Σταυρός του Τάγματος 
της Τιμής.
ΜΕΤΑΛΛΙΑ: Στρατιωτικής Αξίας Γ΄ και Β΄ Τά-
ξεως.
ΔΙΑΜΝΗΜΟΝΕΥΣΕΙΣ: Ευδοκίμου Διοικήσεως Γ΄ 
Τάξεως, Συμμετοχής σε Ειρηνευτική Αποστολή.

Αντιπλοίαρχος (Ε) ε.α.
Κωνσταντίνος Ζαφειρίου ΠΝ
Απεβίωσε την 27η Αυγούστου 2013. Γεννήθηκε το 
1928 στη ν. Σάμο. Το 1949 κατετάγη στο ΠΝ ως 
Δίοπος, το 1949 προήχθη σε Υποκελευστή Β΄, το 
1953 σε Υποκελευστή Α΄, το 1957 σε Κελευστή, 
το 1961 σε Αρχικελευστή, το 1966 σε Σημαιοφό-
ρο, το 1970 σε Ανθυποπλοίαρχο, το 1973 σε Υπο-
πλοίαρχο, το 1978 σε Πλωτάρχη, το 1987 σε Αντι-
πλοίαρχο και το 1988 τέθηκε σε αποστρατεία.

Αντιπλοίαρχος (Ε) ε.α.
Βλάσιος Σουκέρας ΠΝ
Απεβίωσε την 2α Ιουνίου 2013. Γεννήθηκε το 
1937 στη ν. Κέρκυρα. Το 1953 κατετάγη στο ΠΝ 
ως μαθητευόμενος Ναύτης, το 1955 ονομάσθηκε 
Ναύτης Α΄ και το 1957 Δίοπος, το 1961 προήχθη 
σε Υποκελευστή Β΄, το 1964 σε Υποκελευστή Α΄, 
το 1967 σε Αρχικελευστή, το 1972 σε Ανθυπασπι-
στή, το 1978 σε Σημαιοφόρο, το 1981 σε Ανθυ-
ποπλοίαρχο, το 1985 σε Υποπλοίαρχο, το 1987 σε 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ο αείμνηστος Ναύαρχος ε.α Νικόλαος Παππάς, απεβίωσε την 5η Απριλίου 2013 και όχι την 
5η Απριλίου 2012 όπως είχε αναφερθεί στο προηγούμενο τεύχος 584 της «Ναυτικής Επιθεώρησης».
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Πλωτάρχη, το 1988 σε Αντιπλοίαρχο και τον ίδιο 
χρόνο τέθηκε σε αποστρατεία.

Αντιπλοίαρχος (Ε) ε.α.
Δημήτριος Ρουστέμης ΠΝ
Απεβίωσε την 27η Αυγούστου 2013. Γεννήθηκε 
το 1941 στην Αθήνα. Το 1955 κατετάγη στο ΠΝ 
ως Ναυτόπαις, το 1958 ονομάσθηκε Ναύτης Β΄, 
το 1959 προήχθη σε Δίοπο, το 1961 προήχθη σε 
Υποκελευστή Β΄, το 1965 σε Υποκελευστή Α΄, το 
1968 σε Αρχικελευστή, το 1974 σε Ανθυπασπιστή, 
το 1979 σε Σημαιοφόρο, το 1982 σε Ανθυποπλοί-
αρχο, το 1986 σε Υποπλοίαρχο, το 1987 σε Πλω-
τάρχη, το 1990 σε Αντιπλοίαρχο και τον ίδιο χρόνο 
τέθηκε σε αποστρατεία. 

Αντιπλοίαρχος (Ε) ε.α.
Μηνάς Καρνέσης ΠΝ
Απεβίωσε την 4η Ιουλίου 2013. Γεννήθηκε το 
1953 στην Σαλαμίνα Αττικής. Το 1968 κατετάγη 
στην ΣΔΥΤΕΝ ως Δόκιμος Κελευστής, το 1973 
προήχθη σε Κελευστή, το 1976 σε Επικελευστή, 
το 1979 σε Αρχικελευστή, το 1985 σε Ανθυπασπι-
στή, το 1990 σε Σημαιοφόρο, το 1993 σε Ανθυ-
ποπλοίαρχο, το 1997 σε Υποπλοίαρχο, το 2002 σε 
Πλωτάρχη, το 2003 σε Αντιπλοίαρχο και τον ίδιο 
χρόνο τέθηκε σε αποστρατεία.

Πλωτάρχης (Ε) ε.α.
Στυλιανός Τσότσορος ΠΝ
Απεβίωσε την 19η Ιουνίου 2013. Γεννήθηκε το 
1924 στην Κύμη Ευβοίας. Το 1939 κατετάγη στο 
ΠΝ ως Ναύτης Β΄, το 1941 προήχθη σε Ναύτη 
Α΄, το 1944 σε Υποκελευστή Β΄, το 1945 σε Υπο-
κελευστή Α΄, το 1955 σε Κελευστή, το 1962 σε 
Αρχικελευστή, το 1960 σε Σημαιοφόρο (αναδρ.), 
το 1964 σε Ανθυποπλοίαρχο, το 1967 σε Υπο-
πλοίαρχο, το 1972 σε Πλωτάρχη και το 1974 τέ-
θηκε σε αποστρατεία.

Πλωτάρχης (Ε) ε.α.
Νικόλαος Λένης ΠΝ
Απεβίωσε την 11η Ιουνίου 2013. Γεννήθηκε το 
1935 στην Σαλαμίνα Αττικής. Το 1950 κατετά-
γη στο ΠΝ ως μαθητευόμενος Ναύτης, το 1954 
ονομάσθηκε Δίοπος, το 1958 προήχθη σε Υποκε-
λευστή Β΄, το 1961 σε Υποκελευστή Α΄, το 1966 
σε Κελευστή, το 1969 σε Ανθυπασπιστή, το 1974 

σε Σημαιοφόρο, το 1977 σε Ανθυποπλοίαρχο, το 
1982 σε Υποπλοίαρχο, το 1984 σε Πλωτάρχη και 
τον ίδιο χρόνο τέθηκε σε αποστρατεία.

Πλωτάρχης (Ε) ε.α.
Ισίδωρος Οικονόμου ΠΝ
Απεβίωσε την 23η Ιουλίου 2013. Γεννήθηκε το 
1938 στο Παλαιόκαστρο Λασιθίου. Το 1953 κατε-
τάγη στο ΠΝ ως Ναύτης Β΄, το 1955 προήχθη σε 
Ναύτη Α΄, το 1957 σε Δίοπο, το 1961 σε Υποκε-
λευστή Β΄, το 1964 σε Υποκελευστή Α΄, το 1968 
σε Αρχικελευστή, το 1972 σε Ανθυπασπιστή, το 
1978 σε Σημαιοφόρο, το 1981 σε Ανθυποπλοίαρ-
χο, το 1985 σε Υποπλοίαρχο, το 1986 σε Πλωτάρ-
χη και το ίδιο χρόνο τέθηκε σε αποστρατεία.

Υποπλοίαρχος (Ε) ε.α.
Δημήτριος Μαλτέζος ΠΝ
Παλαίμαχος Β΄ΠΠ
Απεβίωσε την 23η Ιουλίου 2013. Γεννήθηκε το 
1922 στην Αίγινα Πειραιώς. Το 1937 κατετάγη 
στο ΠΝ ως Ναυτόπαις, το 1941 κατήλθε στη Μέ-
ση Ανατολή προερχόμενος εξ Ελλάδος επιβαίνων 
του Α/Τ Πάνθηρ προήχθη σε Ναύτη Α΄ και τον ίδιο 
χρόνο σε Δίοπο, το 1944 σε Υποκελευστή Β΄, το 
1948 σε Υποκελευστή Α΄, το 1950 σε Κελευστή, 
το 1953 σε Αρχικελευστή, το 1957 σε Σημαιοφό-
ρο, το 1960 σε Ανθυποπλοίαρχο, το 1964 σε Υπο-
πλοίαρχο και το 1965 τέθηκε σε αποστρατεία.

Υποπλοίαρχος (Ε) ε.α.
Κωνσταντίνος Καλλέργης ΠΝ
Απεβίωσε την 7η Ιουλίου 2013. Γεννήθηκε το 
1938 στα Παγούρια Ροδόπης. Το 1953 κατετά-
γη στο ΠΝ ως Ναυτόπαις, το 1956 ονομάσθηκε 
Ναύτης Β΄, το 1957 Ναύτης Α΄ και τον ίδιο χρόνο 
προήχθη σε Δίοπο, το 1959 σε Υποκελευστή Β΄, το 
1965 σε Υποκελευστή Α΄, το 1968 σε Αρχικελευ-
στή, το 1972 σε Ανθυπασπιστή, το 1977 σε Σημαι-
οφόρο, το 1981 σε Ανθυποπλοίαρχο, το 1986 σε 
Υποπλοίαρχο και το 1987 τέθηκε σε αποστρατεία.

Ανθυποπλοίαρχος (Ε) ε.α.
Ιωάννης Λεβέντης ΠΝ
Απεβίωσε τη 10η Ιουνίου 2013. Γεννήθηκε το 
1936 στη ν. Ρόδο. Το 1951 κατετάγη στο ΠΝ ως 
Ναυτόπαις, το 1954 ονομάσθηκε Ναύτης Β΄ και 
το 1955 Δίοπος, το 1958 προήχθη σε Υποκελευ-
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στή Β΄, το 1962 σε Υποκελευστή Α΄, το 1970 
σε Ανθυπασπιστή, το 1974 σε Σημαιοφόρο, το 
1977 σε Ανθυποπλοίαρχο και το 1978 τέθηκε 
σε αποστρατεία.

Ανθυποπλοίαρχος (Ε) ε.α.
Ιωάννης Κοτσής ΠΝ
Απεβίωσε την 30ή Αυγούστου 2013. Γεννήθηκε 
το 1936 στη ν. Κέρκυρα. Το 1954 κατετάγη στο 
ΠΝ ως Ναύτης Μουσικός, το 1958 προήχθη σε 
Δίοπο, το 1961 σε Υποκελευστή Β΄, το 1965 σε 
Υποκελευστή Α΄, το 1968 σε Αρχικελευστή, το 
1974 σε Ανθυπασπιστή, το 1979 σε Σημαιοφόρο, 
το 1982 σε Ανθυποπλοίαρχο και το 1984 τέθηκε 
σε αποστρατεία. 

Ανθυποπλοίαρχος (Ε) ε.α.
Ανδρέας Ζωγράφος ΠΝ
Απεβίωσε την 31η Ιουλίου 2013. Γεννήθηκε το 
1946 στο Ζευγαράκιο Αιτωλοακαρνανίας. Το 1960 
κατετάγη στο ΠΝ ως Ναυτόπαις, το 1964 προήχθη 
σε Δίοπο, το 1967 σε Υποκελευστή Β΄, το 1970 σε 
Επικελευστή, το 1973 σε Αρχικελευστή, το 1979 
σε Ανθυπασπιστή, το 1987 σε Ανθυποπλοίαρχο 
και το 1989 τέθηκε σε αποστρατεία.

Ανθυποπλοίαρχος (Ε) ε.α.
Μιχαήλ Μουζακίδης ΠΝ
Απεβίωσε την 31η Ιουλίου 2013. Γεννήθηκε το 
1962 στην Κατερίνη. Το 1977 κατετάγη στη ΣΔΥΝ 
ως Ναυτόπαις, το 1980 προήχθη σε Δόκιμο Κε-
λευστή, το 1982 σε Κελευστή, το 1985 σε Επι-
κελευστή, το 1988 σε Αρχικελευστή, το 1994 σε 
Ανθυπασπιστή, το 1998 σε Σημαιοφόρο, το 2001 
σε Ανθυποπλοίαρχο και τον ίδιο χρόνο τέθηκε σε 
αποστρατεία.

Σημαιοφόρος (Ε) ε.α.
Παναγιώτης Βουγιούκας ΠΝ
Απεβίωσε την 31η Ιουλίου 2013. Γεννήθηκε το 
1949 στην Αθήνα. Το 1963 κατετάγη στο ΠΝ ως 
Ναυτόπαις, το 1966 ονομάσθηκε Δίοπος, το 1969 
προήχθη σε Κελευστή, το 1972 σε Επικελευστή, το 
1975 σε Αρχικελευστή, το 1981 σε Ανθυπασπιστή, 
το 1985 σε Σημαιοφόρο και τον ίδιο χρόνο τέθηκε 
σε αποστρατεία.

Σημαιοφόρος (Ε) ε.α.
Άγγελος Κουκούλης ΠΝ
Απεβίωσε την 28η Ιουνίου 2013. Γεννήθηκε το 
1952 στην Αθήνα. Το 1970 κατετάγη στο ΠΝ ως 
Ναύτης, το 1970 προήχθη σε Δίοπο, το 1972 
σε Κελευστή, το 1976 σε Επικελευστή, το 1979 
σε Αρχικελευστή, το 1985 σε Ανθυπασπιστή, το 
1989 σε Σημαιοφόρο και το 1990 τέθηκε σε απο-
στρατεία.

Αρχικελευστής (ΜΗΧ) ε.ε.
Νικόλαος Γούσης
Απεβίωσε την 22α Αυγούστου 2013. Γεννήθηκε 
το 1977 στη Δωδώνη Ιωαννίνων. Το 1995 κατε-
τάγη στο ΚΕΠΑΛ ως Δίοπος, το 1997 προήχθη σε 
Κελευστή, το 2005 σε Επικελευστή και το 2013 
σε Αρχικελευστή. Τον τελευταίο χρόνο υπηρετούσε 
στο ΓΕΝ/ΔΚΒ.

Επικελευστής (Τ/ΠΒ) ε.ε.
Βασίλειος Πασάς 
Απεβίωσε την 19η Αυγούστου 2013. Γεννήθηκε το 
1979 στην Αθήνα. Το 1999 κατετάγη στο ΚΕΠΑΛ 
ως Δίοπος, το 2001 προήχθη σε Κελευστή και το 
2009 σε Επικελευστή. Τον τελευταίο χρόνο υπη-
ρετούσε στο Ν/ΘΗ ΚΑΛΛΙΣΤΩ.

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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ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ - ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ – ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ

1.  Συμμετοχή σε Συμμαχικές - 
Διακρατικές Ασκήσεις

n Από 3 έως 8 Ιουνίου 2013, διεξήχθη η Άσκη-
ση «ΚΑΤΑΙΓΙΣ 13» στη θαλάσσια περιοχή Νότιου 
και Κεντρικού Αιγαίου.

n Από 17 έως 21 Ιουνίου διεξήχθη στο ΚΕΠΕΑ 
η άσκηση «ADRION CAX 13» (η εν λόγω άσκηση 
είναι επί χάρτου μέσω συστήματος JTLS) στο 
πλαίσιο της Αδριατικής - Ιόνιας Πρωτοβουλίας 
(ADRION). Συμμετείχαν επιτελείς από Ελλάδα, 
Ιταλία, Αλβανία, Κροατία, Μαυροβούνιο και Σλο-
βενία.

n Την 18η Ιουνίου 2013, το Υ/Β ΠΡΩΤΕΥΣ εκτέ-
λεσε συνεργασία (PASSEX) με αμερικανικό πλοίο 
«USS MAHAN» στη θαλάσσια περιοχή της Νότιας 
Πελοποννήσου.

n Από 25 έως 28 Ιουνίου 2013, η ΤΠΚ ΔΑΝΙΟ-
ΛΟΣ συμμετείχε στη διακρατική άσκηση «ADRION 
LIVEX 13», η οποία διεξήχθη στο θαλάσσιο χώ-
ρο του Ιονίου Πελάγους στην ευρύτερη περιοχή 
της ν. Κέρκυρας.

n Από 4 έως 16 Ιουλίου 2013, η Κ/Φ ΑΗΤΤΗ-
ΤΟΣ συμμετείχε στη διακρατική άσκηση «BREEZE 
2013», η οποία διεξήχθη στη Δυτική Μαύρη Θά-
λασσα. 

2. Επισκέψεις Ξένων Αντιπροσωπειών
Ουδέν

3.  Διασυμμαχικές / Πολυεθνικές 
Επιχειρήσεις / Ν. Δυνάμεις

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

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

n Από 26 Ιουνίου έως 31 Ιουλίου 2013, η ΤΠΚ 
ΚΑΒΑΛΟΥΔΗΣ

n Από 31 Ιουλίου έως 4 Σεπτεμβρίου 2013, η 
Κ/Φ ΚΡΑΤΑΙΟΣ

β. Επιχείρηση ACTIVE ENDEAVOUR
Στην εν λόγω επιχείρηση συμμετείχαν: 
n Από 22 Ιουλίου έως 4 Αυγούστου 2013, το 
Υ/Β ΤΡΙΤΩΝ στη θαλάσσια περιοχή Ανατολικής 
Μεσογείου.

n Από 1 έως 11 Αυγούστου 2013, το Α/Γ ΣΑΜΟΣ 
στη θαλάσσια περιοχή Ανατολικής Μεσογείου.

n Από 2 έως 21 Αυγούστου 2013, το Α/Γ ΙΚΑΡΙΑ 
στη θαλάσσια περιοχή Κεντρικής Μεσογείου.

n Από 1 έως 30 Ιουνίου 2013, η ΤΠΚ ΣΙΜΙΤΖΟ-
ΠΟΥΛΟΣ (σε ετοιμότητα στο ΝΣ).

n Από 1 έως 25 Ιουλίου 2013, η Κ/Φ ΚΡΑΤΑΙΟΣ 
(σε ετοιμότητα στο ΝΣ).

n Από 25 έως 31 Ιουλίου 2013, η Κ/Φ ΝΑΥΜΑ-
ΧΟΣ (σε ετοιμότητα στο ΝΣ).

n Από 1 έως 31 Αυγούστου 2013, η ΤΠΚ ΓΡΗ-
ΓΟΡΟΠΟΥΛΟΣ (σε ετοιμότητα στο ΝΣ).

Επιπλέον, εξειδικευμένο ιπτάμενο προσωπικό 
του ΠΝ επέβη σε Α/ΦΗ της ΠΑ για εκτέλεση απο-
στολών «AIS SWEEP» ως ακολούθως: 
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n Τον Ιούνιο 2013, εκτελέστηκαν συνολικά οκτώ 
(8) αποστολές σε ρόλο «Associated Support 
OAE» επί τακτικών δρομολογίων της ΠΑ. 

n Τον Ιούλιο 2013, εκτελέστηκε μία (1) αποστο-
λή σε ρόλο «Support OAE» και εννέα (9) απο-
στολές σε ρόλο «Associated Support OAE» επί 
τακτικών δρομολογίων της ΠΑ. 

n Τον Αύγουστο 2013, εκτελέστηκαν τέσσερις 
(4) αποστολές σε ρόλο «Associated Support 
OAE» επί τακτικών 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 18 έως 24 Ιουνίου 2013, εφαρμόστηκε 
το Πρόγραμμα Προληπτικής Ιατρικής των ΕΔ, με 
συμμετοχή διακλαδικής ομάδας τριών Ιατρών 
των ΕΔ (καρδιολόγου, οφθαλμιάτρου και παι-
διάτρου) σε σύμπραξη με το σωματείο «Ανοιχτή 
Αγκαλιά» στις ν. Λειψοί, ν. Αρκοί και ν. Φούρνοι. 
Στο πλαίσιο εφαρμογής του ανωτέρω προγράμ-
ματος, διατέθηκε την 22α Ιουνίου 2013 η Κ/Φ 
ΝΑΥΜΑΧΟΣ για μεταφορά της ανωτέρω ομάδος 
(συνολικά 10 ατόμων), από λιμένα ν. Λειψών σε 
λιμένα ν. Φούρνων και την 24η Ιουνίου 2013, 
από λιμένα ν. Φούρνων σε λιμένα Βαθύ ν. Σά-
μου. 

n Από 25 Ιουνίου έως 3 Ιουλίου 2013, δια-
τέθηκε το Υ/Φ ΔΟΙΡΑΝΗ για υδροδοτήσεις των 
νήσων Κυκλάδων, ν. Σχοινούσα , ν. Δονούσα, ν. 
Κουφονήσια.

n Από 25 Ιουνίου έως 4 Ιουλίου 2013, διατέ-
θηκε το Υ/Φ ΚΑΛΛΙΡΟΗ για υδροδοτήσεις των 
νήσων ανατολικού Αιγαίου, ν. Αμοργό, ν. Λειψοί, 
ν. Πάτμο, ν. Κω.

n Από 19 έως 29 Ιουλίου 2013, διατέθηκε η 
Κ/Φ ΚΑΣΟΣ ως πλοίο συνοδείας στον 50ό Διε-
θνή Ιστιοπλοϊκό αγώνα «RALLY Αιγαίου» και επι-
βίβαση μελών επιτροπής (δέκα -10- ατόμων) 
στη διαδρομή όρμου Π. Φαλήρου, ν. Σύρου, ν. 
Πάτμου, ν. Κουφονήσια, Σούνιο. Στον εν λόγω 
αγώνα από πλευράς ΠΝ συμμετείχαν τα Ι/Φ ΣΟ-
ΡΟΚΟΣ (το οποίο τερμάτισε στην 1η θέση στην 
κατηγορία του) και το Ι/Φ ΖΕΦΥΡΟΣ.

n Από 23 έως 25 Ιουλίου 2013, εφαρμόστηκε 
το Πρόγραμμα Προληπτικής Ιατρικής των ΕΔ με 
συμμετοχή διακλαδικής ομάδας τριών Ιατρών 
των Ενόπλων Δυνάμεων (δύο καρδιολόγων και 
ενός παιδιάτρου) στις ν. Αγαθονήσι και ν. Σάμο. 
Στο πλαίσιο εφαρμογής ανωτέρου προγράμμα-
τος διατέθηκε το Κ/Φ ΑΗΤΤΗΤΟΣ την 23η Ιουλί-
ου 2013, για τη μεταφορά της Διακλαδικής Υγει-
ονομικής Ομάδας σε λιμένα ν. Αγαθονησίου, την 
24η Ιουλίου 2013, από λιμένα ν. Αγαθονησίου 
σε λιμένα Βαθύ ν. Σάμου, απ’ όπου την 25η Ιου-
λίου 2013, αποβιβάστηκε η διακλαδική ομάδα 
ιατρών στο πέρας του προγράμματος.

n Από 5 έως 11 Αυγούστου 2013, διατέθηκε η 
Κ/Φ ΟΡΜΗ ως πλοίο συνοδείας στην 25η Διεθνή 
Ιστιοπλοϊκή εβδομάδα Ιονίου. 

n Τη 13η Αυγούστου 2013, διατέθηκε το Α/Γ 
ΧΙΟΣ, στο πλαίσιο αντιμετώπισης εκτάκτων ανα-
γκών, για μεταφορά οχημάτων - υλικών ΔΕΗ 
από το λιμένα Πειραιά στο λιμένα Θύρας (Σα-
ντορίνη) στο πλαίσιο ενεργειών αποκατάστασης 
του δικτύου ηλεκτροδοτήσεως της νήσου.

n Τη 13η Αυγούστου 2013, διατέθηκε το ΠΠ 
ΣΤΑΜΟΥ για τη μεταφορά ιερών λειψάνων από 
ν. Χίο σε ν. Οινούσσαι. Επί του πλοίου επέβησαν 
ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Χίου, Ψαρών 
και Οινουσσών, καθώς και ο διοικητής της 96 
ΑΔΤΕ.

n Από 21 έως 25 Αυγούστου 2013, εφαρμό-
στηκε το Πρόγραμμα Προληπτικής Ιατρικής των 
ΕΔ με συμμετοχή διακλαδικής ομάδας 3 Ιατρών 
των ΕΔ (ανά ενός καρδιολόγου, παθολόγου και 
παιδιάτρου), στις νήσους Ψαρά και Άγιο Ευστρά-
τιο. Στο πλαίσιο εφαρμογής του εν λόγω προ-
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γράμματος διατέθηκε η Κ/Φ ΚΑΣΟΣ για μεταφο-
ρά της Διακλαδικής Υγειονομικής Ομάδας, την 
21η Αυγούστου 2013 από ΝΣ σε λιμένα Σιγγρίου 
ν. Λέσβου, την 22α Αυγούστου 2013 από λιμένα 
Σιγγρίου σε ν. Ψαρά, την 24η Αυγούστου 2013 
από ν. Ψαρά σε ν. Αγ. Ευστράτιο και την 25η 
Αυγούστου 2013 από ν. Αγ. Ευστράτιο σε λιμένα 
Μύρινας Λήμνου.

β.  Κατάσβεση πυρκαγιών - Περιπολίες - 
Επιτήρηση

n Την 26η Μαΐου 2013, διατέθηκαν από την 
ΥΝΤΕΛ δύο (2) υπαξιωματικοί, δύο (2) στρα-
τεύσιμοι και ένα (1) πυροσβεστικό όχημα για 
συνδρομή σε πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στην 
περιοχή Πατέλο ν. Λέρου.

n Την 29η Μαΐου 2013, διατέθηκαν από το Ναύ-
σταθμο Κρήτης συνολικά δώδεκα (12) άτομα 
προσωπικό και τρία (3) πυροσβεστικά οχήματα 
για συνδρομή σε πυρκαγιά μεγάλης που εκδηλώ-
θηκε στην περιοχή Μεγάλα Χωράφια ν. Χανίων.

n Tην 31η Μαΐου 2013, διατέθηκαν από ΝΣ 
συνολικά έντεκα (11) άτομα προσωπικό, αποτε-
λούμενο από ένα (1) Αξιωματικό και δέκα (10) 
Υπαξιωματικούς, ένα (1) πυροσβεστικό όχημα 
και ένα (1) τζιπ, για συνδρομή σε πυρκαγιά που 
εκδηλώθηκε στην περιοχή Πατρίς Σαλαμίνος.

n Tην 18η Ιουνίου 2013, διατέθηκαν από 
ΥΝΤΕΛ συνολικά έντεκα (11) άτομα προσωπικό, 
αποτελούμενο από τρεις (3) Αξιωματικούς, έξι 
(6) Υπαξιωματικούς και δύο (2) στρατευσίμους, 
ένα (1) πυροσβεστικό όχημα και ένα (1) μίνι 
μπας, για συνδρομή σε πυρκαγιά που εκδηλώ-
θηκε στην περιοχή Τσιγγούνα ν. Λέρου.

n Tην 26η Ιουνίου 2013, διατέθηκαν από Κ.Ε. 
ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ συνολικά έξι (6) άτομα προ-
σωπικό, ένα (1) πυροσβεστικό όχημα και ένα (1) 
τζίπ, για κατάσβεση πυρκαγιάς που εκδηλώθη-
κε σε διερχόμενο όχημα στη Λεωφόρο Σχιστού 
(πλησίον Ν.Ο. ΣΚΑΡΑΜΑΓΚΑ).

Στο πλαίσιο συνδρομής του ΠΝ σε κατάσβεση 
πυρκαγιών, κατόπιν αιτημάτων της Πυροσβεστι-
κής Υπηρεσίας διατέθηκαν: 

n Tην 26η Ιουνίου 2013, κατόπιν αιτήματος Πυ-
ροσβεστικής Υπηρεσίας, διατέθηκαν από ΝΒΝΕ 
δύο (2) άτομα προσωπικό και ένα (1) υδροφό-
ρο όχημα για κατάσβεση πυρκαγιάς που εκδη-
λώθηκε στην περιοχή Κάτω Σουλίου - Σχοινιά 
Μαραθώνα.

n Tην 5η Ιουλίου 2013 και κατόπιν αιτήματος 
Λιμεναρχείου Λέρου, από διατέθηκαν ΥΝΤΕΛ το 
Ρ/Κ ΚΑΔΜΟΣ, ένα (1) πυροσβεστικό όχημα και 
τρία (3) άτομα για συνδρομή σε κατάσβεση πυρ-
καγιάς που εκδηλώθηκε σε ιστιοφόρο σκάφος 
στο λιμένα Λακκίου ν. Λέρου (εκτός δικαιοδοσίας 
ΠΝ).

n Tη 16η Ιουλίου 2013, διατέθηκαν από ΝΒΝΕ, 
δύο (2) άτομα προσωπικό και ένα (1) υδροφόρο 
όχημα για συνδρομή σε κατάσβεση πυρκαγιάς 
που εκδηλώθηκε στην περιοχή Σχοινιά (κωπη-
λατοδρόμιο).

n Τη 17η Ιουλίου 2013, διατέθηκαν από ΝΚ, 
πέντε (5) άτομα προσωπικό και δύο (2) πυρο-
σβεστικά οχήματα για συνδρομή σε κατάσβεση 
πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε στην περιοχή Σχοι-
νιά Βλήτες Χανίων ν. Κρήτης.

n Την 18η Ιουλίου 2013, στο πλαίσιο ενεργο-
ποίησης σχεδίου «ΞΕΝΟΚΡΑΤΗΣ» (Αντιμετώπι-
ση Εκτάκτων Αναγκών), διατέθηκαν είκοσι δύο 
(22) άτομα προσωπικό (δύο ομάδες των δέκα 
ατόμων και δύο οδηγοί) από ΝΒ ΚΑΝΕΛΛΟ-
ΠΟΥΛΟΣ και ΚΕ ΠΑΛΑΣΚΑΣ αντίστοιχα και δύο 
(2) λεωφορεία, για συνδρομή στην κατάσβεση 
πυρκαγιάς στην περιοχή Νέο Μάζι, Αλεποχωρί-
ου Μεγάρων. 

n Την 30ή Ιουλίου 2013, διατέθηκαν από ΝΚ 15 
άτομα προσωπικό και 5 πυροσβεστικά οχήματα 
για συνδρομή σε κατάσβεση πυρκαγιάς που εκ-
δηλώθηκε πλησίον ναυτικών εγκαταστάσεων 
στο Μαράθι.

n Τη 2α Αυγούστου 2013, στο πλαίσιο συμμετο-
χής προσωπικού σχεδίου «ΞΕΝΟΚΡΑΤΗΣ», διατέ-
θηκαν 30 άτομα προσωπικό (2 ομάδες των 15 
ατόμων έκαστη) από ΔΔΜΝ και ΔΝΕ αντίστοιχα, 
καθώς και ανά ένα ασθενοφόρο, τζιπ και φορ-
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τηγό για συνδρομή στην κατάσβεση πυρκαγιάς 
που εκδηλώθηκε στην περιοχή Μαρκόπουλου 
και Πόρτο Ράφτη.

n Την 5η Αυγούστου 2013, κατόπιν αιτήματος 
Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, διατέθηκαν από ΝΒ-
ΝΕ, 2 άτομα προσωπικό και 1 υδροφόρο όχημα 
για συνδρομή σε κατάσβεση πυρκαγιάς.

n Την 6η Αυγούστου 2013, στο πλαίσιο συμμε-
τοχής προσωπικού σχεδίου «ΔΕΥΚΑΛΙΩΝ», δια-
τέθηκαν 30 άτομα προσωπικό (3 ομάδες των 10 
ατόμων έκαστη) από ΝΣ, ΔΝΕ και ΝΔΑ αντίστοι-
χα, για συνδρομή στην κατάσβεση πυρκαγιάς 
στην περιοχή Βαρυμπόμπης Θρακομακεδόνων.

n Την 9η Αυγούστου 2013, κατόπιν αιτήμα-
τος Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, διατέθηκαν από 
ΥΝΤΕΛ, 5 άτομα προσωπικό και 1 πυροσβεστικό 
όχημα για συνδρομή σε κατάσβεση πυρκαγιάς 
που εκδηλώθηκε σε θαμνώδη έκταση στην πε-
ριοχή Αμπελάκια Ξυρόκαμπου Ν. Λέρου. 

n Τη 12η Αυγούστου 2013, κατόπιν αιτήμα-
τος Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, διατέθηκαν από 
ΥΝΤΕΛ, 9 άτομα προσωπικό και ανά 1 πυρο-
σβεστικό όχημα και καμιονέτα για συνδρομή 
σε κατάσβεση πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε σε 
θαμνώδη έκταση στην περιοχή Διαπόρι Ξυρό-
καμπου Ν. Λέρου.

γ. Έρευνα - Διάσωση 
n Την 4η Ιουλίου 2013, η Φ/Γ ΑΔΡΙΑΣ και το 
Ε/Π ΠΝ-52 συμμετείχαν στην επιχείρηση έρευ-
νας - διάσωσης (σύγκρουση εμπορικών πλοίων 
BARU SATU σημαίας Παναμά και KATHERINE 
σημαίας Μάλτας) στη θαλάσσια περιοχή δυτικά 
ν. Άνδρου.

n Την 9η Ιουλίου 2013, η ΤΠΚ ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΣ 
συμμετείχε στην επιχείρηση έρευνας - διάσωσης 
(λόγω εισροής υδάτων) του ιστιοφόρου σκά-
φους SEA ANGEL - B.L.KAS, το οποίο μετέφερε 
παρανόμως εισερχόμενα πρόσωπα, στη θαλάσ-
σια περιοχή νοτίως Ιεράπετρας ν. Κρήτης.

n Την 25η Ιουλίου 2013, το ΠΠ ΑΝΤΩΝΙΟΥ συμ-
μετείχε στην επιχείρηση έρευνας - διάσωσης και 

εντοπισμό ναυαγών παρανόμως εισερχομένων 
προσώπων, στη θαλάσσια περιοχή βόρεια ν. 
Κω.

n Την 23η Αυγούστου 2013, το Ε/Π ΠΝ-57 συμ-
μετείχε σε επιχείρηση Ε-Δ και εντόπισε 5 άτομα 
πληρώματος του Αλιευτικού «Καπετάν Νικόλα-
ος», μετά από εισροή υδάτων λόγω πρόσκρου-
σης σε βραχονησίδα στη θαλάσσια περιοχή ν. 
Φαλκονέρας.

5. Εκδηλώσεις - Επισκέψεις
n Την 6η και 7η Ιουνίου 2013, το ΤΠΚ ΜΑΡΙ-
ΔΑΚΗΣ συμμετείχε στις εορταστικές εκδηλώσεις 
της 189ης επετείου του ολοκαυτώματος της ν. 
Κάσου. 

n Την 12η και 13η Ιουνίου 2013, το ΤΠΚ ΚΡΥ-
ΣΤΑΛΙΔΗΣ συμμετείχε σε εορταστικές εκδηλώ-
σεις της Παναγίας Χρυσοπηγής της ν. Σίφνου.

n Από 26 έως 30 Ιουνίου 2013, το Κ/Φ ΚΑ-
ΣΟΣ κατέπλευσε στον λιμένα της Καβάλας, όπου 
συμμετείχε στις εορταστικές εκδηλώσεις για την 
Επέτειο των εκατό (100) χρόνων από την απε-
λευθέρωση της πόλης. Κατά το ανωτέρω διά-
στημα πραγματοποιήθηκαν επισκέψεις κοινού 
επί του πλοίου. Στις εν λόγω εκδηλώσεις συμ-
μετείχε και ο Υπαρχηγός ΓΕΝ, ο οποίος κατέθεσε 
στεφάνι στο Ηρώο της πόλης και στο Μνημείο 
Πεσόντων.

n Από 29 έως 30 Ιουνίου 2013, η Φ/Γ ΨΑΡΑ 
συμμετείχε στις εθιμοτυπικές εκδηλώσεις για 
την Επέτειο των εκατόν ογδόντα εννιά (189) 
χρόνων από το ολοκαύτωμα της νήσου Ψαρών. 
Στις εν λόγω εκδηλώσεις, εκ μέρους του ΠΝ 
συμμετείχε ο Υπαρχηγός ΑΣ.

n Από 29 έως 30 Ιουνίου 2013, η Φ/Γ ΥΔΡΑ 
συμμετείχε στις εθιμοτυπικές εκδηλώσεις «Μια-
ούλεια 2013» στη ν. Ύδρα, για την επέτειο των 
εκατόν εβδομήντα οκτώ (178) χρόνων από τον 
θάνατο του Ναυάρχου Ανδρέα Μιαούλη. Στις 
ανωτέρω εκδηλώσεις παρευρέθηκαν ο Αρχηγός 
ΓΕΝ και ο Αρχηγός Στόλου.

n Την 29η Ιουλίου 2013, πραγματοποιήθηκε 
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στη ΝΔΑ η απονομή των επάθλων του 50ού 
Διεθνούς Ιστιοπλοϊκού αγώνα «RALLY Αιγαίου». 
Στην ανωτέρω τελετή παρευρέθηκε ο Αρχηγός 
ΓΕΝ και μέλη του ΑΝΣ.

n Την 5η Αυγούστου 2013, το Κ/Φ ΜΑΧΗΤΗΣ 
συμμετείχε στις εορταστικές εκδηλώσεις «Με-
ταμορφώσεως του Σωτήρος» στη ν. Αγ. Ευστρά-
τιος.

n Την 5η και 6η Αυγούστου 2013, το ΠΠ ΠΗ-
ΓΑΣΟΣ συμμετείχε στις εορταστικές εκδηλώσεις 
«Μεταμόρφωσης του Σωτήρος και της 189ης 
επετείου της Ναυμαχίας Μυκάλης», στο λιμένα 
Πυθαγορείου ν. Σάμου.

n Την 11η Αυγούστου 2013, η Κ/Φ ΟΡΜΗ συμ-
μετείχε σε εορταστικές εκδηλώσεις μνήμης για 
τα 60 χρόνια από τους σεισμούς του 1953 στο 
Αργοστόλι Κεφαλληνίας.

n Τη 14η και 15η Αυγούστου 2013, η Φ/Γ ΥΔΡΑ 
το Α/Γ ΣΑΜΟΣ και η ΤΠΚ ΛΑΣΚΟΣ, συμμετείχαν 
στις εορταστικές εκδηλώσεις Κοιμήσεως της 
Θεοτόκου και της «73ης επετείου βυθίσεως του 
Κ/Δ ΕΛΛΗ» στη ν. Τήνο. Στις εν λόγω εκδηλώ-
σεις παρέστησαν ο Αρχηγός ΓΕΝ και ο Αρχηγός 
Στόλου.

n Τη 14η και 15η Αυγούστου 2013, το ΤΠΚ 
ΜΠΛΕΣΣΑΣ συμμετείχε στις εορταστικές εκδη-
λώσεις Κοιμήσεως της Θεοτόκου στον όρμο 
Παροικία ν. Πάρου. 

6. Διάφορα Θέματα
n Την 4η Ιουνίου 2013, ο Πρωθυπουργός συ-
νοδευόμενος από τον ΥΦΕΘΑ Π. Καράμπελα και 
τη στρατιωτική ηγεσία των Ενόπλων Δυνάμεων, 
επισκέφθηκε το ΑΣ/ΚΕΠΙΧ όπου ενημερώθηκε 
για την άσκηση «ΚΑΤΑΙΓΙΣ 2013» και παρακο-
λούθησε μέρος αυτής. 

n Την 4η Ιουνίου 2013, ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ και 
ο Αρχηγός ΓΕΝ μετέβησαν στη Φ/Γ ΨΑΡΑ από 
όπου παρακολούθησαν βολές πλοίων του ΠΝ 
στο «ΠΒ ΚΑΡΑΒΙΑ» στο πλαίσιο της ασκήσεως 
«ΚΑΤΑΙΓΙΣ 2013», καθώς και μέρος της ασκή-
σεως «ΗΝΙΟΧΟΣ 2013» της ΠΑ.

n Από 17 έως 18 Ιουνίου 2013, ο Αρχηγός ΓΕΝ 
μετέβη στη ν. Κρήτη όπου επισκέφθηκε τον Ναύ-
σταθμο Κρήτης και επιθεώρησε εγκαταστάσεις 
του ναυστάθμου καθώς και τα ελλιμενίζοντα 
πλοία.

Επιπρόσθετα, ο Αρχηγός ΓΕΝ κήρυξε την έναρξη 
του Ετησίου Διεθνούς Συνεδρίου του Κέντρου 
Εκπαιδεύσεως Ναυτικής Αποτροπής (ΚΕΝΑΠ) 
με θέμα «Μελλοντική Θαλάσσια Ασφάλεια - ρό-
λοι των Επιχειρήσεων Ναυτικής Αποτροπής». 
Στο περιθώριο του Συνεδρίου, ο Αρχηγός ΓΕΝ 
συναντήθηκε με τον Αρχηγό του Ναυτικού της 
Λιβύης, Αρχιπλοίαρχο Hasan Ali Bushnak και 
συζήτησαν θέματα κοινού ενδιαφέροντος. 
Παράλληλα, ο Αρχηγός ΓΕΝ συνοδευόμενος από 
τον πρέσβη της Γαλλίας στην Ελλάδα, επισκέ-
φθηκε την Γαλλική Φ/Γ «FORBIN» και παρακο-
λούθησε μέρος δραστηριοτήτων μονάδας εν 
πλω. 

n Από 3 έως 7 Ιουλίου 2013, ο Α/ΓΕΝ συμ-
μετείχε στη Διεθνή Έκθεση ΙΜDS - 2013 
«International Maritime Defence Show 2013» 
στην Αγία Πετρούπολη.

n Τη 10η Ιουλίου 2013, η ΑΝΥΕΘΑ κ. Φ. Γεννη-
ματά, συνοδευόμενη από τον Α/ΓΕΝ, επισκέφθη-
κε το Κέντρο Επιχειρήσεων ΑΣ στην ΣΔΑΜ.

n Τη 16η Ιουλίου 2013, ο ΥΦΕΘΑ Θ. Δαβάκης 
πραγματοποίησε επίσκεψη στο Αρχηγείο Στόλου, 
συνοδευόμενος από τον Αρχηγό ΓΕΝ, όπου είχε 
την ευκαιρία να ενημερωθεί για τις δραστηριό-
τητες του Ναυστάθμου Σαλαμίνας και τα τρέχο-
ντα θέματα του Πολεμικού Ναυτικού. Ο ΥΦΕΘΑ 
ξεναγήθηκε από τον Αρχηγό Στόλου στις εγκα-
ταστάσεις Υποστήριξης Διοικητικής Μέριμνας και 
επιβιβάστηκε στη Φ/Γ ΣΑΛΑΜΙΣ, στο Υ/Β ΠΑΠΑ-
ΝΙΚΟΛΗΣ, στην ΤΠΚ ΚΡΥΣΤΑΛΙΔΗΣ και στην Κ/Φ 
ΚΡΑΤΑΙΟΣ. 

n Τη 18η Ιουλίου 2013, διατέθηκε το Ε/Π ΑΒ-
212, ΠΝ-30 για αεροδιακομιδή ασθενούς από 
Ε/Δ ν. Κύθνου στο Ε/Δ Κοτρωνίου.

n Τη 19η Ιουλίου 2013, στο πλαίσιο εκκίνησης 
50ού Διεθνούς Ιστιοπλοϊκού αγώνα «RALLY Αι-
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ΕΞΟΥΔΕΤΕΡΩΣΗ ΠΥΡΟΜΑΧΙΚΩΝ ΑΠΟ ΟΜΑΔΕΣ ΥΠΟΒΡΥΧΙΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ

α.α ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗ

1 06-06-2013 Στη θαλάσσια περιοχή Κορώνης Πόρτο Ράφτη

2 10-06-2013 Στη θαλάσσια περιοχή Γουρνιά Αγ. Νικολάου ν. Κρήτης

3 12 έως 15-06-2013 Στη Λίμνη Τριχωνίδα στο Θέρμος Αιτωλοακαρνανίας

4 20-06-2013 Στη θαλάσσια περιοχή Αμμούδι Θόλου Δήμου Ιεράπετρας ν. Κρήτης

5 28-06-2013 Στη θαλάσσια περιοχή παραλίας Αυλίδος Νοτίου Ευβοϊκού Κόλπου

6 29 έως 30-06-2013 Στη θαλάσσια περιοχή Κάστρου Κυλλήνης νομού Ηλείας

7 06-07-2013 Στη θαλάσσια περιοχή Άκρα Επανωμή Μηχανιώνας

8 15-07-2013 Στη θαλάσσια περιοχή Μεσολογγίου Πατραϊκού Κόλπου

9 19-07-2013 Στη θαλάσσια περιοχή Λουτρακίου Κορινθίας

10 01-08-2013 Στη θαλάσσια περιοχή Αγ. Γεωργίου στη ν. Αντίπαρο

11 03-08-2013 Στη θαλάσσια περιοχή Κορώνι Δήμου Κεφαλληνίας

12 06-08-2013 Στη θαλάσσια περιοχή Οφρυνίου Καβάλας

13 13-08-2013 Στη θαλάσσια περιοχή Αγίου Φωκά ν. Κω

14 19-08-2013 Στη θαλάσσια περιοχή Ψαθόπυργου Αιγίου

15 22-08-2013 Στη θαλάσσια περιοχή Δροσιά Χαλκίδος ν. Ευβοίας

γαίου» επιβιβάστηκαν στο Κ/Φ ΚΑΣΟΣ ο Αρχηγός 
ΓΕΝ και η Υπουργός Τουρισμού κα. Όλγα Κεφα-
λογιάννη.

n Την 31η Ιουλίου 2013, διατέθηκε το Ε/Π ΠΝ-
57 για μεταφορά ασθενή από το Κρουαζιερό-
πλοιο «AIDA DIVA» σημαίας Ιταλίας, στη θαλάσ-
σια περιοχή ν. Ευβοίας.

n Από 31 Ιουλίου έως 16 Αυγούστου 2013, διε-
ξήχθη ο θερινός εκπαιδευτικούς πλους μαθητών 
της Σχολής Μονίμων Υπαξιωματικών (ΣΜΥΝ) με 
το Α/Γ ΣΑΜΟΣ. 

n Από 1 έως 22 Αυγούστου 2013, διεξήχθη ο 
θερινός εκπαιδευτικούς πλους μαθητών της Σχο-
λής Ναυτικών Δοκίμων (ΣΝΔ), με το Α/Γ ΙΚΑΡΙΑ. 
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δ.  Ατομική ασφάλεια και κοινωνικές ευθύνες 
(Personal safety and social responsibilities).
Σκοπός της Συνθήκης STCW είναι η προα-

γωγή της ασφάλειας της ανθρώπινης ζωής και 
της περιουσίας, καθώς και η προστασία του πε-
ριβάλλοντος, με την καθιέρωση διεθνών προ-
τύπων εκπαίδευσης και την έκδοση αντίστοιχων 
πιστοποιητικών.

Επίσκεψη του Αρχηγού ΓΕΝ  
στην ΑΔΙΣΠΟ
Από το Γενικό Επιτελείο Ναυτικού ανακοινώνε-
ται ότι ο Αρχηγός ΓΕΝ, Αντιναύαρχος Ευάγγελος 
Αποστολάκης ΠΝ, την 20ή Ιουνίου 2013 επισκέ-
φθηκε την Ανώτατη Διακλαδική Σχολή Πολέμου 
όπου και πραγματοποίησε στους σπουδαστές της 
Σχολής ομιλία με θέμα: «Οι Προκλήσεις, οι Προ-
οπτικές και οι Στρατηγικοί Στόχοι του Πολεμικού 
Ναυτικού». Κατά τη διάρκεια της παραμονής του 
στη Θεσσαλονίκη, ο Αρχηγός ΓΕΝ συναντήθηκε με 
το Δήμαρχο Θεσσαλονίκης, κ. Ιωάννη Μπουτάρη 
και τον Παναγιώτατο Μητροπολίτη Θεσσαλονίκης, 
κ. Άνθιμο.

Επίσκεψη Αρχηγού Στόλου σε ΑΤΑ  
και 1η Στρατιά 
Την 3η και την 4η Ιουλίου 2013, ο Αρχηγός Στό-
λου, Αντιναύαρχος Παναγιώτης Λίτσας ΠΝ, επισκέ-
φθηκε το Αρχηγείο Τακτικής Αεροπορίας (ΑΤΑ) και 
την 1η Στρατιά αντίστοιχα, στο πλαίσιο αλληλοενη-
μερώσεων μεταξύ των Μειζόνων Επιχειρησιακών 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΤΥΠΟΥ

Σχολείο Σωστικών και Πυροσβεστικών 
Μέσων ΠΝ κατά STCW
Από το Γενικό Επιτελείο Ναυτικού ανακοινώνεται 
Από 27 έως 31 Μαΐου 2013 πραγματοποιήθηκε 
στις εγκαταστάσεις του Κέντρου Εκπαίδευσης ΠΑ-
ΛΑΣΚΑΣ (Κ.Ε.ΠΑΛ) και της Διοίκησης Υποβρύχιων 
Καταστροφών (ΔΥΚ), το πρώτο Σχολείο Σωστικών 
και Πυροσβεστικών Μέσων του Πολεμικού Ναυ-
τικού, σύμφωνα με τις προδιαγραφές και διαδι-
κασίες της Διεθνούς Συνθήκης STCW (Standards 
of Training, Certification and Watchkeeping), στα 
ακόλουθα αντικείμενα:

α.  Τεχνικές ατομικής επιβίωσης (Personal survival 
techniques).

β.  Πρόληψη πυρκαγιάς και πυρόσβεση (Fire 
prevention and fire fighting).

γ.  Στοιχειώδεις πρώτες βοήθειες (Elementary 
first aid).
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Σχηματισμών (ΜΕΣ), όπου επιβεβαιώθηκε το άρι-
στο επίπεδο συνεργασίας.

Επίσκεψη Αρχηγού ΓΕΝ  
στην Αγία Πετρούπολη 
Από το Γενικό Επιτελείο Ναυτικού ανακοινώνεται 
ότι από 4 έως 7 Ιουλίου 2013, ο Αρχηγός ΓΕΝ, 
Αντιναύαρχος Ευάγγελος Αποστολάκης ΠΝ, επι-
σκέφθηκε την Αγία Πετρούπολη, στο πλαίσιο 
της Διεθνούς Ναυτικής Έκθεσης (International 
Maritime Defence Show - IMDS 2013), κατόπιν 
προσκλήσεώς του από τους κ.κ. Denis Manturov, 
Υπουργού Βιομηχανίας και Εμπορίου της Ρωσικής 
Ομοσπονδίας και Georgy Poltavchenko, Κυβερ-
νήτη της Αγίας Πετρούπολης. Παράλληλα, παρα-
κολούθησε επίδειξη ναυτικών βολών στο Πεδίο 
Βολής «Rzhevka», ενώ επισκέφθηκε πολεμικά 
πλοία της Ρωσικής Ομοσπονδίας. Κατά τη διάρκεια 
της επίσκεψής του, ο Αρχηγός ΓΕΝ, μεταξύ άλλων, 
συνάντησε τον Αρχηγό του Ρωσικού Ναυτικού, 
Ναύαρχο Viktor Chirkov, τον Κυβερνήτη της Αγίας 
Πετρούπολης, καθώς και άλλους Αξιωματούχους.

Επίσκεψη του Αρχηγού ΓΕΝ  
στo Αρχηγείο Στόλου
Από το Γενικό Επιτελείο Ναυτικού ανακοινώνεται ότι 
την 9η Ιουλίου 2013 ο Αρχηγός ΓΕΝ, Αντιναύαρχος 
Ευάγγελος Αποστολάκης ΠΝ, επισκέφθηκε το Αρχη-
γείου Στόλου και ενημερώθηκε επί τρεχουσών δρα-
στηριοτήτων και σοβαρών θεμάτων του συγκροτή-
ματος ΑΣ. Στη συνέχεια επιθεώρησε Πολεμικά Πλοία 
του ΑΣ και συνομίλησε με το προσωπικό.

Εκκίνηση της 25ης Διεθνούς 
Ιστιοπλοϊκής Εβδομάδας Ιονίου
Την 5η Αυγούστου 2013, δόθηκε στον όρμο Πα-
τρών από την Κανονιοφόρο «ΟΡΜΗ» η εκκίνηση 
της 25ης Διεθνούς Ιστιοπλοϊκής Εβδομάδας Ιονίου. 
Η Κανονιοφόρος «ΟΡΜΗ» συνόδευσε τα συμμετέ-
χοντα σκάφη καθ' όλη τη διάρκεια του αγώνα.

Συμμετοχή του Πολεμικού Ναυτικού 
στις Εκδηλώσεις Εορτασμού για  
την 189η Επέτειο από τη Ναυμαχία  
της Μυκάλης
Την 5η και 6η Αυγούστου 2013, πραγματοποιήθη-
καν στο Πυθαγόρειο ν. Σάμου, με τη συμμετοχή του 
Πολεμικού Ναυτικού, οι εκδηλώσεις εορτασμού για 
την 189η Επέτειο από τη Ναυμαχία της Μυκάλης. 
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Στο πλαίσιο των εκδηλώσεων κατετέθη στεφάνι 
στον ανδριάντα του Λυκούργου Λογοθέτη από τον 
Υπαρχηγό ΓΕΕΘΑ Αντιναύαρχο Αλέξανδρο Θεοδοσί-
ου ΠΝ, ως εκπρόσωπο Ενόπλων Δυνάμεων.

Συμμετοχή του Πολεμικού Ναυτικού 
στις Εκδηλώσεις Μνήμης για τα 60 
Χρόνια από τους Σεισμούς του 1953 
Την 11η Αυγούστου 2013, πραγματοποιήθηκαν 
στο Αργοστόλι Κεφαλληνίας εκδηλώσεις μνήμης 
για τα 60 χρόνια από τους σεισμούς του 1953. Στο 
πλαίσιο των εκδηλώσεων, κατέπλευσε στο νησί η 
Κ/Φ «ΟΡΜΗ» ενώ βραβείο για τη συνεισφορά του 
Πολεμικού Ναυτικού στις διασώσεις και στην απο-
κατάσταση των ζημιών, παρέλαβε ως εκπρόσω-
πος του Α/ΓΕΝ, ο Διοικητής Ναυτικής Εκπαίδευσης, 
Υποναύαρχος Σ. Δημουλάς ΠΝ.

Συμμετοχή του Πολεμικού Ναυτικού 
στη Μεταφορά Ιερών Λειψάνων 
Εθνομάρτυρος Μητροπολίτη Χίου 
Πλάτωνος Φραγκιάδη
Την 13η Αυγούστου 2013, το Πολεμικό Ναυτι-
κό διέθεσε το Παράκτιο Περιπολικό «ΣΤΑΜΟΥ», 
αντιπροσωπεία καθώς και ένοπλο άγημα, για την 

μεταφορά Ιερών Λειψάνων του Εθνομάρτυρος 
Μητροπολίτη Χίου Πλάτωνος Φραγκιάδη, από τη 
ν. Χίο στη ν. Οινούσσες

Επίσκεψη ΑΝΥΕΘΑ στο ΠΓΥ 
«ΠΡΟΜΗΘΕΥΣ»
Το Πλοίο Γενικής Υποστήριξης (ΠΓΥ) «ΠΡΟΜΗΘΕΥΣ» 
επισκέφθηκε την 30ή Αυγούστου 2013 η Αναπλη-
ρωτής Υπουργός Εθνικής Άμυνας, Φώφη Γεννημα-
τά. Η Αναπληρωτής Υπουργός ενημερώθηκε από τον 
Αρχηγό ΓΕΝ, Αντιναύαρχο Ευάγγελο Αποστολάκη 
ΠΝ, τον Υπαρχηγό Στόλου, Υποναύαρχο Σπυρίδωνα 
Κονιδάρη ΠΝ, τον Διευθυντή Υγειονομικού, Υποναύ-
αρχο (ΥΙ) Ευάγγελο Νεονάκη ΠΝ και αξιωματικούς 
του Πολεμικού Ναυτικού για τις δυνατότητες του 
πολεμικού πλοίου. Συγκεκριμένα διερευνάται υπό 
τις οδηγίες του Υπουργού Εθνικής Άμυνας Δημήτρη 
Αβραμόπουλου και της Αναπληρωτή Υπουργού Φώ-
φης Γεννηματά, η δυνατότητα οργάνωσης εκστρα-
τείας μέσα στο πρώτο δεκαήμερο του Σεπτεμβρίου, 
με μια διευρυμένη διακλαδική ομάδα γιατρών, ώστε 
να καλυφθούν οι ανάγκες σε προληπτική ιατρική - 
περίθαλψη των κατοίκων των μικρών νησιών του 
Ανατολικού Αιγαίου και των Δωδεκανήσων.
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ΝΕΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ

«Ναύαρχος 
Παύλος Κουντουριώτης 

(1855-1935): 
μια ψυχογραφική προσέγγιση»

Το πόνημα του Πλοιάρχου (ΥΙ) Αριστείδη  
Γ. Διαμαντή ΠΝ, που παρουσιάζεται για πρώτη 

φορά στο ελληνικό αναγνωστικό κοινό, 
καινοτομεί καθώς εξετάζει ολοκληρωμένα  

τη ζωή και το έργο του Ναυάρχου  
Κουντουριώτη όχι μόνο ιστοριογραφικά  

αλλά και ψυχογραφικά. Διεισδύει και  
φωτίζει την προσωπικότητα του μεγάλου  
μας ναυάρχου και αναδεικνύει την εποχή  

στην οποία έζησε και μεγαλούργησε.  
Η μονογραφία αυτή αποτελεί μια θαυμάσια 
ιστορική και ψυχογραφική μελέτη, άριστα 
δομημένη, με καθαρότητα και αμεσότητα  

του λόγου, με σωστά Ελληνικά, ευχάριστη ροή 
βιβλιογραφικών πληροφοριών και εικόνων  
και άψογη επιστημονική τεκμηρίωση από  

ένα μεγάλο εύρος πηγών.
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Φ ως. Μόνο και παντού φως και ό,τι 
σ΄αυτό ανθίζει. Η αγάπη, η ελπίδα, η 
δύναμη. Τρεις νέοι άνθρωποι, τρεις 

ναύτες του Πολεμικού μας Ναυτικού, άνοιξαν 
δρόμους φωτεινούς και έδειξαν τον ήλιο.

Ο Στέλιος Κόης, ο Νικόλαος Πανταζόπουλος 
και ο Θάνος Περιστέρης (κατ’ αλφαβητική σει-
ρά), δίνοντας «ψυχή» και «ανάσα» από τη ζωή 
τους, κράτησαν στη ζωή έναν άνθρωπο. 

Η «Ναυτική Ελλάς» τους ζήτησε να μιλήσουν 
για το περιστατικό και τα τρία παλληκάρια μέσα 

Μάθημα Ζωής
Της Πολυξένης Χούση
Διευθύντριας Σύνταξης περιοδικού «ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΣ»

στις άσπρες στολές τους που λαμπίριζαν δύναμη 
και υπερηφάνεια και φορώντας στα βλέμματά 
τους τη λάμψη της χαράς και την καθαρότητα 
της νιότης, άρχισαν να αφηγούνται:

«Στις 12 Ιουλίου, ημέρα Παρασκευή στις μία 
και μισή το μεσημέρι, περνώντας με το υπηρε-
σιακό τζιπ από την οδό Θερμοπυλών στο κέντρο 
της Αθήνας, βλέπουμε αρκετό κόσμο γύρω από 
έναν ηλικιωμένο άντρα, που ήταν πεσμένος στο 
πεζοδρόμιο. Σταματάμε ακαριαία και φωνάζου-
με να του ανασηκώσουν τα πόδια. Ο κόσμος 
κοιτούσε άπραγος. Κατεβαίνουμε και τρέχουμε 

«Μας δείξατε με ποιο τρόπο να σκεφτόμαστε. Η ενέργειά σας αποτελεί παράδειγμα προς μίμηση για όλους μας». Με 
αυτά τα λόγια ο Αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού, Αντιναύαρχος Ευάγγελος Αποστολάκης ΠΝ, την Πέμπτη 1η 
Αυγούστου 2013, υποδέχτηκε τους τρεις στρατευσίμους στο γραφείο του και τους εξέφρασε την ευαρέσκειά του, για τις 
ενέργειές τους να συμβάλουν καθοριστικά στη διάσωση της ζωής ενός συμπολίτη μας. Στη φωτογραφία, ο Αρχηγός ΓΕΝ 
και οι τρεις ναύτες. Από δεξιά: Θάνος Περιστέρης, Στέλιος Κόης και Νικόλαος Πανταζόπουλος.
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προς τον άνθρωπο. Ήταν ένας παππούς με γυρι-
σμένα μάτια, ανοιχτό στόμα, χωρίς αναπνοή και 
το χρώμα του είχε γίνει μπλε. Οι γύρω τον θεω-
ρούσαν νεκρό. Προς στιγμή νομίσαμε και εμείς 
το ίδιο, αλλά χωρίς δεύτερη σκέψη αρχίσαμε 
να του παρέχουμε κάθε δυνατή βοήθεια (σ.σ. ο 
Θάνος έκανε τις μαλάξεις, ο Στέλιος έψαχνε για 
κοντινό φαρμακείο και ο Νικόλας διευθετούσε 
τον κόσμο δημιουργώντας συνθήκες καλής οξυ-
γόνωσης. Επισημαίνεται ότι οι τρεις ναύτες δεν 
έχουν σχέση με τον χώρο της ιατρικής). Κάποιοι 
είπαν, πως “είναι νεκρός και έχει ειδοποιηθεί το 
ΕΚΑΒ να τον παραλάβει”. Μια άλλη φωνή όμως 
μέσα από τον κόσμο, ακούστηκε να λέει: “αφή-
στε τους ναύτες, ξέρουν”. Αυτό το τελευταίο μας 
ώθησε με παραπάνω δύναμη να συνεχίσουμε 
την προσπάθεια. Το θεωρήσαμε πλέον χρέος 
μας αναπόδραστο.

Τον γυρίζουμε στο πλάι συνεχίζοντας τις μα-
λάξεις και τότε, μετά από συνολικά πέντε λεπτά 
συνεχούς προσπάθειας, αρχίζει ν’ αναπνέει και 
να επανέρχεται το χρώμα του. Ο κόσμος ξεσπά 
σε χειροκροτήματα φωνάζοντας “άξιο το Ναυτι-
κό. Ο Θεός να σας έχει καλά”. Εμείς παραμείνα-
με εκεί, μέχρι που ήρθε το ΕΚΑΒ και παρέλαβε 
τον παππού, με ανακτημένες πλέον τις αισθή-
σεις του.

Στο αυτοκίνητο που μπήκαμε και συνεχίσα-
με προς το Γενικό Επιτελείο Ναυτικού, δεν μι-
λούσαμε μεταξύ μας, επί ένα τέταρτο περίπου, 

προσπαθώντας να καταλάβουμε τι είχε συμβεί. 
Τώρα πια έχουμε συνειδητοποιήσει, πως κάναμε 
το χρέος μας ως άνθρωποι και ως ένστολοι του 
Πολεμικού Ναυτικού». 

Και βέβαια αυτό που είχε συμβεί δεν ήταν 
απλά η διεκπεραίωση ενός χρέους. Ήταν η πε-
μπτουσία της προσφοράς. Οι τρεις ναύτες μοι-
ράστηκαν την πνοή και την ανάσα τους με έναν 
άλλον άνθρωπο, κρατώντας τον κάτω απ’ τον 
ίδιο ουρανό και πλαταίνοντας τη δύναμη της 
ανθρώπινης ύπαρξης. «Η ανάσα του μέλλοντος 
αχνίζει έμψυχα δώρα» λέει ο Ελύτης και οι τρεις 
νέοι άνθρωποι, άχνα μιας άσπιλης πνοής, μοί-
ρασαν δώρα τ’ ουρανού που μόνο αυγές μη-
νύουν.

Ο κύριος Βασίλης, ο 80ντάχρονος μαραθωνο-
δρόμος, που ανάσανε με την ανάσα των τριών 
νέων, συγκινημένος και ευγνώμων, ευχήθηκε: 
«Ο Θεός να ’χει καλά τα παιδιά, να ’χει καλά το 
Ναυτικό κι όλο τον κόσμο που βοήθησε. Στενα-
χωρούμαι που δεν έχω χρήματα να τα βοηθήσω. 
Θα τους δώσω το δαχτυλίδι και το ρολόι μου, να 
με θυμούνται». 

Και έτσι ο κόσμος γίνεται μια αγκαλιά λου-
λούδια... 

Το παραπάνω κείμενο δημοσιεύθηκε στο μηνι-
αίο περιοδικό «ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΣ» Τεύχος Σεπτεμ-
βρίου 2013. 
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Το Διακλαδικό Κέντρο Ψυχικής Υγείας 
Ενόπλων Δυνάμεων (ΔΚΨΥΕΔ) είναι 
μια εξωνοσοκομειακή δομή παροχής 
υπηρεσιών ψυχικής υγείας η οποία 
απευθύνεται στη στρατιωτική κοινότητα. 
Φιλοδοξεί να προσεγγίσει τόσο το 
έφεδρο όσο και το μόνιμο προσωπικό 
των Ενόπλων Δυνάμεων, καθώς και τα 
μέλη των οικογενειών αυτών παρέχοντας 
πληροφόρηση, υποστήριξη και θεραπεία.

Η φιλοσοφία του ΔΚΨΥΕΔ 
διαφοροποιείται από την κλασική ιατρική 
αντιμετώπιση της ψυχικής νόσου, η οποία 
θέλει το άτομο παθητικό δέκτη των ιατρικών 
οδηγιών, αλλά εστιάζει σε μια ενεργό 
κινητοποίηση και συμμετοχή. Επιδιώκει την 
εκπαίδευση των μελών της στρατιωτικής 
κοινότητας ώστε να αναγνωρίζουν και 
να συμβάλουν στην αντιμετώπιση των 
ψυχολογικών προβλημάτων.

Στόχοι
❑  Πρόληψη των ψυχικών νοσημάτων στη 

στρατιωτική κοινότητα και προαγωγή της 
ψυχικής υγείας

❑  Πρόληψη και αντιμετώπιση 
προβληματικών εκδηλώσεων της 

συμπεριφοράς (αυτοκτονικότητα, 
βιαιότητα, κατάχρηση αλκοόλ και 
ναρκωτικών) στο στρατιωτικό, 
οικογενειακό και κοινωνικό περιβάλλον

❑  Υποβοήθηση των στρατευσίμων στην 
ομαλή προσαρμογή και ολοκλήρωση της 
θητείας τους

❑  Υποστήριξη των οικογενειών του 
εν ενεργεία και εν αποστρατεία 
στρατιωτικού προσωπικού και πολιτικών 
υπαλλήλων του Υπουργείου Εθνικής 
Άμυνας

❑  Πρόληψη και διαχείριση του καθημερινού 
στρες

❑  Πρόληψη και διαχείριση εργασιακού 
στρες

❑  Διαχείριση στρες οφειλόμενου σε ψυχικά 
τραυματικό γεγονός

❑  Πρόληψη και διαχείριση στρες 
οφειλόμενου σε στρατιωτικές 
επιχειρήσεις

Παρεχόμενες Υπηρεσίες
❑  Λειτουργία σε 24ωρη βάση της 

Τηλεφωνικής Γραμμής Ψυχολογικής 
Υποστήριξης και Παρέμβασης σε 

ΔΙΑΚΛΑΔΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ 
ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ



Τεύχος 585-Τομος 173 | Ναυτική Επιθεώρηση 145

Κρίση. Τηλέφωνα επικοινωνίας: 
8001145551-2-3 χωρίς χρέωση από 
σταθερό τηλέφωνο και 2108105068, 
2105574121 με αστική χρέωση

❑  Συμβουλευτική Διοικήσεων για χειρισμό 
ειδικών περιστατικών και καταστάσεων

❑  Πρόγραμμα πρόληψης και διαχείρισης 
εργασιακού στρες

❑  Πρόγραμμα πρόληψης και διαχείρισης 
επιχειρησιακού στρες ειρηνευτικών 
αποστολών και ανθρωπιστικών 
επιχειρήσεων

❑  Εκπαιδευτικές και ενημερωτικές δράσεις 
στο προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων 
με στόχο την ευαισθητοποίηση, πρόληψη 
και προαγωγή της ψυχικής υγείας

❑  Ψυχοθεραπεία, συμβουλευτική ατόμου-
ζεύγους-γονέων-οικογένειας, ατομική 
και ομαδική ψυχοθεραπεία

❑  Ψυχιατρική παρακολούθηση ενηλίκων

❑  Παρέμβαση σε δυνητικά ψυχικά 
τραυματικά γεγονότα για τον περιορισμό 
των ψυχικών επιπτώσεων του 
συμβάντος

❑  Λειτουργία εξειδικευμένου κέντρου 
μελέτης και εφαρμογής συστημάτων 
επιλογής στρατιωτικού προσωπικού

❑  Έρευνα σε θέματα στρατιωτικής ψυχικής 
υγείας

❑  Εξειδικευμένο γραφείο συμβουλευτικής 
των εξαρτήσεων

Τα τμήματα
❑  Πρόληψης

❑  Θεραπείας - Αποκατάστασης

❑  Εκπαίδευσης - Έρευνας

❑  Ψυχικής Υγείας στη διάρκεια 
Επιχειρήσεων

❑  Επιλογής - Ανάπτυξης προσωπικού

Το προσωπικό
Το προσωπικό αποτελείται από ειδικούς 
ψυχικής υγείας και των τριών Κλάδων 
των Ενόπλων Δυνάμεων: Ψυχιάτρους, 
Ψυχολόγους, Νοσηλευτές, Κοινωνικούς 
Λειτουργούς κ.ά.

Οι δικαιούχοι των υπηρεσιών
❑  Εν ενεργεία στρατιωτικό προσωπικό 

Ενόπλων Δυνάμεων, μόνιμο και 
στρατευμένης θητείας

❑  Εν αποστρατεία μόνιμο στρατιωτικό 
προσωπικό

❑  Πολιτικοί υπάλληλοι Υπουργείου Εθνικής 
Άμυνας

❑  Συνταξιούχοι πολιτικοί υπάλληλοι 
Υπουργείου Εθνικής Άμυνας

❑  Ενήλικα μέλη των οικογενειών  
των ανωτέρω κατηγοριών

Πρόσβαση
Το Διακλαδικό Κέντρο Ψυχικής Υγείας 
Ενόπλων Δυνάμεων εδρεύει στο 
414 Στρατιωτικό Νοσοκομείο Ειδικών 
Νοσημάτων, Ταξιάρχου Βέλιου 6, 15236 
Παλαιά Πεντέλη, ΣΤΓ 902.

Η πρόσβαση με Μέσα Μαζικής Μεταφοράς 
πραγματοποιείται με τις λεωφορειακές 
γραμμές 460 και 461 από το σταθμό 
Μετρό Χαλανδρίου και τη γραμμή 
λεωφορείου 446 από το σταθμό ΗΣΑΠ 
Αμαρουσίου.

Ραντεβού - Επικοινωνία
8001145551-2-3 χωρίς χρέωση από 
σταθερό τηλέφωνο 2108105068 και 
2105574121 με αστική χρέωση
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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 ΤΠΚ «ΜΠΛΕΣΣΑΣ» στη ν. Πάρο (από τη συμμετοχή του στην τελετή εορτασμού της Παναγίας Εκατονταπυλιανής).



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.  Ο Στόλος του Αιγαίου 1912 – 13. Έργα και ημέραι............................................................... 1940/2006  .......................7,00€
	 Αντιναυάρχου	ε.α.	Δ.	.Φωκά	ΠΝ
11.  Το Ναυτικό στην Ιστορία των Ελλήνων (4τομο) ................................................................... 1982/2007  ....................73,00€
	 Αρχιπλοιάρχου	(ο)	ε.α.	Μ.	Σίμψα	ΠΝ
12.  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
13.  Ιστορικό Φωτογραφικό Λεύκωμα Σχολής Ναυτοπαίδων........................................................ 2007  ................................8€
	 ΣΔΥΝ	–	ΣΜΥΝ	1946	–	2000	Ε.	Σφακτού
14.  Υδραίοι Πρόδρομοι και Ναυμάχοι του ’21................................................................................. 2008  ................................7€
	 Αντιναυάρχου	ε.α.	Δ.	Λισμάνη	ΠΝ
15.  «Εχθρός ενόψει»....................................................................................................................1954/2008  ... .........................15€
	 Αντιναυάρχου	ε.α.	Ι.	Τούμπα	ΠΝ
16.  Θ/Κ Γ. ΑΒΕΡΩΦ χρονικό του θωρηκτού της νίκης του....................................................... .B΄	Εκδ.	1999 ........................15€
	 Νίκου	Α.	Σταθάκη
17.  Λεύκωμα φωτογραφιών των Αποφοίτων της .......................................................................... 2009  ...........................8,50€
 Σχολής Ναυτικών Δοκίμων (1884-1973)
	 Αντιναυάρχου	ε.α.	Α.	Δημητρακόπουλου	ΠΝ
18.  Υποβρύχιον «Υ-1 Λ. Κατσώνης»................................................................................................Ε ΄	Εκδ.	 .........................4,00€
	 Πλοιάρχου	Ηλία	Τσουκαλά
19.  Η Μεσόγειος και η στρατηγική της σημασία ............................................................................ 1957  ...........................2,93€
	 Αντιναυάρχου	ε.α.	Γρ.	Μεζεβίρη	ΠΝ
20.  «Tα Eλληνικά Yποβρύχια» .......................................................................................................... 2010  ..............................70€
	 Aντιναυάρχων	ε.α.	Tιμόθεου	Γ.	Mασούρα	και	Θωμά	Π.	Kατωπόδη	Π.N.,	Eπίτιμων	Aρχηγών	Στόλου
21. «Θ/Κ Γ. Αβέρωφ 100 χρόνια»....................................................................................................... 2011................................ 5€
 YIN	-	Ναυτική	Επιθεώρηση
22. 1912-2012, Εκατό χρόνια από την Ναυτική Εποποιία των Βαλκανικών Πολέμων ............... 2012................................ 5€
 YIN	-	Ναυτική	Επιθεώρηση

23.  Ιστορία της Μπάντας του Πολεμικού Ναυτικού................................... ................................... 2012  ...........................5,50€
	 Υποπλοιάρχου	(Ε)	ΠΝ	ε.α.	Αντωνίου	Ζερβού
24.  «Ναύαρχος Παύλος Κουντουριώτης (1855-1935) μια ψυχογραφική προσέγγιση ................ 2013  ......... ......................5€
	 Πλοιάρχου	(ΥΙ)	Αριστείδη		Γ.	Διαμαντή	ΠΝ

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 ...................................................... ...................Α.	Διαμαντής	...................... ................................. 29€
 Ναυτική Ιατρική (πανόδετο)
 7.  3000 χρόνια ελληνική ....................................................... ..................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€ 
32.  «Ναύαρχος Παύλος Κουντουριώτης (1855-1935)  ...........................Α.	Διαμαντής	 ................................... ......................5€
 μια ψυχογραφική προσέγγιση

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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6/9/1827. Αποτυχία κατάληψης Βασιλαδίου. Αποτυχία του ελληνικού επαναστατικού στόλου υπό τον 
Κόχραν να καταλάβει το Βασιλάδι έξω από το Μεσολόγγι.

7/9/1828. Αποχώρηση Ιμπραήμ από την Ελλάδα. Μετά τη ναυμαχία του Ναβαρίνου ακολουθεί συμ-
φωνία μεταξύ Ιμπραήμ και Δεριγνύ για την αποχώρηση του πρώτου από την Ελλάδα.

8/9/1822. Η Ναυμαχία στον κόλπο του Αργολικού. Ο ελληνικός στόλος υπό τον Ναύαρχο Α. Μιαούλη 
αποτρέπει τον οθωμανικό στόλο του Μεχμέτ πασά από το να εφοδιάσει την πολιορκούμενη φρουρά 
του Ναυπλίου.

11/9/1943. Παράδοση ιταλικού στόλου. Παραδίδεται ο ιταλικός στόλος στον Ναύαρχο Sir Andrew 
Cunningham και στον Στρατηγό Eisenhower στη Μάλτα. Στη συνοδεία των παραδοθέντων πλοίων 
συμμετείχαν και τα αντιτορπιλικά «Β. ΟΛΓΑ» και «ΑΔΡΙΑΣ».

14/9/1943. Βύθιση υποβρυχίου «ΚΑΤΣΩΝΗΣ». Το υποβρύχιο «ΚΑΤΣΩΝΗΣ» βυθίζεται από γερμανική 
κορβέτα δίπλα στη Σκιάθο μετά από ηρωική αναμέτρηση με τον διώκτη του. Μεταξύ των πολλών που 
απωλέστηκαν είναι και ο Κυβερνήτης Υποπλοίαρχος Β. Λάσκος. Ο Ύπαρχος Υποπλοίαρχος Τσουκαλάς 
καθώς και οι υπαξιωματικοί Τσίγγρος και Αντωνίου κατάφεραν να ξεφύγουν κολυμπώντας και να 
φθάσουν στη Μέση Ανατολή για να συνεχίσουν τον αγώνα τους για την πατρίδα.

15/9/1922. Επανάσταση στην Αθήνα. Τα πρώτα τμήματα του επαναστατημένου ελληνικού στρατού 
μπήκαν στην Αθήνα. Η επανάσταση του 1922 έγινε ως αντίδραση στην Μικρασιατική Καταστροφή.

16/9/1943. Απελευθέρωση Καστελόριζου. Το αντιτορπιλικό «ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗΣ» (κυβερνήτης Αντι-
πλοίαρχος Ε. Μπαλτατζής) αποβιβάζει άγημα στο Καστελόριζο και υψώνει την ελληνική σημαία.

16/9/1943. Απόδοση τιμών ιταλικού στόλου στον Έλληνα Α.Σ. Ο αρχηγός του συμμαχικού στόλου 
Ανατολικής Μεσογείου Ναύαρχος Sir Andrew Cunningham που επέβαινε στο αγγλικό ναρκαλιευτικό 
«DURBY» μαζί με τον Έλληνα Αρχηγό Στόλου Υποναύαρχο Αλεξανδρή που επέβαινε στο ναρκαλιευτικό 
«ΚΑΡΤΕΡΙΑ», εξέπλευσαν από την Αλεξάνδρεια, πέρασαν μπροστά από τον ηττημένο ιταλικό στόλο ο 
οποίος απέδιδε τις νενομισμένες τιμές.

17/9/1827. Καταστροφή τουρκικής μοίρας. Ο Άστιγξ με τα πλοία «ΣΩΤΗΡ» και «ΚΑΡΤΕΡΙΑ» καταστρέ-
φει τουρκική μοίρα στη Σκάλα των Σαλώνων (Ιτέα).

21/9/1828. Επιτυχία ελληνικού στόλου στον Αμβρακικό. Ελληνικός στολίσκος στα πλαίσια συνδυα-
σμένης επιχείρησης Στρατού Ξηράς και Ναυτικού εισέρχεται στον Αμβρακικό, αιχμαλωτίζει 43 πλοιάρια 
και βυθίζει τουρκική κανονιοφόρο. Ο αρχηγός του στρατού Τσωρτς σε αναφορά του στον Καποδίστρια 
εξήρε τον ηρωισμό του Ναυτικού. Το ναυτικό αυτό κατόρθωμα στερέωσε τη θέση των ελληνικών στρα-
τευμάτων στην περιοχή του Αμβρακικού και αναπτέρωσε το ηθικό των κατοίκων των πέριξ περιοχών, 
που έσπευδαν ήδη να καταταγούν στις εκεί μονάδες του Ελληνικού Στρατού.
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24/9/1942. Το Υποβρύχιο «ΝΗΡΕΥΣ» με Κυβερνήτη τον Πλωτάρχη Αλέξανδρο Ράλλη το απόγευμα 
της 24ης Σεπτεμβρίου του 1942, ενώ βρισκόταν σε περιπολία μεταξύ Σύμης και Ρόδου, εντόπισε και 
επιτέθηκε με δύο τορπίλες κατά του ιταλικού επιβατηγού S/S «FIUME» 1.500 τόνων. Σύμφωνα με 
πληροφορίες της Βρετανικής Υπηρεσίας Πληροφοριών, το πλοίο εκτελούσε παράλληλα με τα τακτικά 
δρομολόγιά του και στρατιωτικές μεταφορές μεταξύ Ρόδου και λοιπών Δωδεκανήσων. Τη συγκεκρι-
μένη μέρα, σύμφωνα με τις πληροφορίες, μετέφερε τετρακόσιους περίπου Ιταλούς Αξιωματικούς και 
στρατιώτες και μικρό αριθμό πολιτών από τη Σύμη στη Ρόδο.

26/9/1943. Βύθιση αντιτορπιλικού «Β. ΟΛΓΑ». Το αντιτορπιλικό «Β. ΟΛΓΑ» βυθίζεται στο Λακί της 
Λέρου από εχθρικό σμήνος αεροσκαφών. Βρίσκουν τον θάνατο ο Κυβερνήτης Γ. Μπλέσσας και ο 
Ύπαρχος Γρηγορόπουλος.

29/9/480. Ναυμαχία της Σαλαμίνας. Ο ενωμένος στόλος των ελληνικών πόλεων-κρατών έπειτα 
από ευφυές στρατήγημα του Θεμιστοκλή κατατρόπωσε τον περσικό στόλο. Ο Θεμιστοκλής έδωσε 
την ψευδή εικόνα στον Πέρση Βασιλέα Ξέρξη ότι θέλει να προδώσει τους Έλληνες, με αποτέλεσμα να 
αναγκαστεί ο περσικός στόλος να ναυμαχήσει σε ασύμφορη για τους Πέρσες περιοχή.

8/10/1912. Απελευθέρωση της Λήμνου από τον Ελληνικό Στόλο. Έμπνευση του Ναυάρχου Κουντου-
ριώτη που συνετέλεσε στον αποκλεισμό του οθωμανικού (τουρκικού) στόλου στα Δαρδανέλλια, με 
αποτέλεσμα την απελευθέρωση των νησιών του Ανατολικού Αιγαίου από τον Ελληνικό Στόλο.

16/10/1943. Επιτυχής επιχείρηση αντιτορπιλικού «ΜΙΑΟΥΛΗΣ». Το αντιτορπιλικό «ΜΙΑΟΥΛΗΣ» μαζί 
με το αγγλικό αντιτορπιλικό «HURSLEY» επιτίθενται κατά εχθρικής νηοπομπής στους ορμίσκους Βαθύ 
και Ακτή Καλύμνου και καταστρέφουν ένα εξοπλισμένο πλοίο 1.000 περίπου τόνων, μια τορπιλάκατο 
(E BOAT) και ένα σκάφος αποβάσεως ( F BOAT).

16/10/1944. Θριαμβευτική επιστροφή του Ελληνικού Στόλου. Ο Ελληνικός Στόλος επιστρέφει θριαμ-
βευτικά στο λιμάνι του Πειραιά. Μια μέρα μετά, η ναυαρχίδα «ΑΒΕΡΩΦ» με κυβερνήτη τον Θ. Κουντου-
ριώτη, γιο του Ναυάρχου Π. Κουντουριώτη, επί της οποίας επέβαιναν ο Αρχηγός Στόλου Αντιναύαρχος 
Βούλγαρης και ο Πρωθυπουργός Γ. Παπανδρέου, καταπλέει στον Φαληρικό όρμο.

17/10/1863. Άφιξη Βασιλιά Γεώργιου Α’. Προσορμίζεται στον Πειραιά ο ατμοδρώμονας «ΕΛΛΑΣ» 
(πρώην «ΑΜΑΛΙΑ») που με κυβερνήτη τον Δημήτριο Σαχτούρη φέρνει τον Βασιλιά Γεώργιο Α΄ στην 
Ελλάδα ύστερα από περιοδεία στη Ρωσία, Αγγλία και Γαλλία.

18/10/1912. Βύθιση του «Φετίχ Μπουλέν». Το τορπιλοβόλο «11» υπό τον Βότση βυθίζει στη Θεσσα-
λονίκη το τουρκικό θωρηκτό «Φετίχ Μπουλέν».

18/10/1912. Απελευθέρωση Ίμβρου, Θάσου και Αγ. Ευστρατίου. Κατά τη διάρκεια του Α’ Βαλκανικού 
Πολέμου ο Ελληνικός Στόλος απελευθερώνει διαδοχικά τα νησιά Ίμβρος, Θάσος και Άγιος Ευστράτιος.

19/10/1912. Απελευθέρωση της Σαμοθράκης. Η Σαμοθράκη απελευθερώνεται από τον Ελληνικό 
Στόλο και προσαρτάται στην Ελλάδα, 2 χρόνια αργότερα.
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20/10/1827. Η Ναυμαχία του Ναβαρίνου. Ο ενωμένος συμμαχικός στόλος (Αγγλία-Γαλλία-Ρωσία) 
συντρίβει τον τουρκοαιγυπτιακό, θέτοντας τις βάσεις της πολιτικής ανεξαρτησίας της Ελλάδος.

20/10/1968. Η τορπιλάκατος «ΗΝΙΟΧΟΣ», η οποία ήταν ένα από τα πλοία που αποτέλεσαν τον πρώτο 
στολίσκο τορπιλακάτων του Ναυτικού, διερχόμενη τις νοτιοδυτικές ακτές της Αίγινας προσάραξε και 
ναυάγησε. Δεν υπήρξαν θύματα.

22/10/1912. Απελευθέρωση της νήσου Ψαρά. Το αντιτορπιλικό «ΙΕΡΑΞ» υπό τον Αντιπλοίαρχο Βρατσά-
νο απελευθερώνει τα Ψαρά ύστερα από μικρής εκτάσεως συμπλοκή με την τοπική τουρκική φρουρά.

22/10/1943. Πρόσκρουση αντιτορπιλικού «ΑΔΡΙΑΣ» σε νάρκη. Κατά τη διάρκεια επιχειρήσεων στην 
περιοχή της Καλύμνου, το αντιτορπιλικό «ΑΔΡΙΑΣ» προσκρούει σε νάρκη και αποκόπτεται η πλώρη. 
Ο κυβερνήτης Αντιπλοίαρχος Ι. Τούμπας αρνείται να διατάξει εγκατάλειψη πλοίου και κατορθώνει να 
φτάσει στις τουρκικές ακτές, στον όρμο του Γκιουμουσλούκ (Gumishlu) της αρχαίας Μύνδου.

24/10/1912. Απελευθέρωση της Τενέδου. Το θωρηκτό «ΑΒΕΡΩΦ» υπό τον Π. Κουντουριώτη απελευθε-
ρώνει την Τενέδο. Η Τένεδος αξιοποιήθηκε ως αγκυροβόλιο ή καταφύγιο των περιπολούντων πλοίων.

28/10/1940. Το ιστορικό «ΟΧΙ» στις ιταλικές απαιτήσεις. Ο Ελληνικός Στρατός αμύνεται του πατρίου 
εδάφους, ενώ το Γενικό Επιτελείο Ναυτικού διατάσσει την πόντιση ναρκών και τον άμεσο απόπλου 
των υποβρυχίων.

30/10/1918. Η ανακωχή του Μούδρου. Η ανακωχή του Μούδρου με την οποία μικτή συμμαχική 
μοίρα του ελληνικού, αγγλικού και γαλλικού στόλου εισήλθε ως νικητής στα στενά των Δαρδανελλίων 
και αγκυροβόλησε στην Κωνσταντινούπολη τον Νοέμβριο του 1918. Στην ελληνική μοίρα συμπερι-
λαμβανόταν και η ιστορική ναυαρχίδα θωρηκτό «ΑΒΕΡΩΦ» που έγινε δεκτή με ενθουσιασμό από τους 
Έλληνες της Κωνσταντινουπόλεως.

31/10/1940. Βομβαρδισμός ακτών Ηπείρου. Τα αντιτορπιλικά «ΨΑΡΑ», με κυβερνήτη τον Αντιπλοίαρ-
χο Π. Κώνστα και «ΣΠΕΤΣΑΙ», με Κυβερνήτη τον Αντιπλοίαρχο Β. Ασημάκη, ενεργούν τολμηρό βομβαρ-
δισμό των παραλίων και της ενδοχώρας της περιοχής Koνισπόλεως - Φιλιατών - Σαγιάδας.

2/11/1912. Απελευθέρωση του Αγίου Όρους από τον Ελληνικό Στόλο. H βουλγαρική κατοχή του Αγίου 
Όρους θα σήμαινε τον εκσλαβισμό του και τον εκμηδενισμό των 17 ελληνικών μονών, που μοιραίως 
θα υπετάσσοντο στον υφιστάμενό τους εκεί σλαβικό πυρήνα.

4/11/1912. Απελευθέρωση της Ικαρίας από το αντιτορπιλικό «ΘΥΕΛΛΑ». Ο ελληνικός πληθυσμός είχε 
επαναστατήσει και είχε διώξει την τούρκικη φρουρά από το νησί ήδη από την 17η Ιουλίου του 1912.

6/11/1996. Η τραγωδία του «ΚΩΣΤΑΚΟΣ». Η πυραυλάκατος «ΚΩΣΤΑΚΟΣ» βυθίζεται στα Αυλάκια της 
Σάμου αφού προσέκρουσε σε αυτήν το πλοίο «ΣΑΜΑΙΝΑ». Τέσσερα άτομα παρασύρθηκαν με τη βύθισή 
της. Το πλοίο ανελκύσθη στις 15 Μαρτίου του 1997, αλλά δεν κρίθηκε οικονομικά σκόπιμη η επισκευή 
και ενεργοποίησή του.
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ΕΠΕΤΕΙΟΛΟΓΙΟ ΠΟΛΕΜΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ - ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

8/11/1912. Απελευθέρωση της Μυτιλήνης. Ο Ελληνικός Στόλος (4 θωρηκτά, 3 αντιτορπιλικά, 2 τορ-
πιλοβόλα) φθάνει στην πόλη της Μυτιλήνης και την καταλαμβάνει αναίμακτα αποβιβάζοντας αγήματα. 
Ένα μήνα αργότερα ολοκληρώνεται η κατάληψη της ενδοχώρας του νησιού και υπογράφεται πρωτό-
κολλο παράδοσης του τουρκικού στρατού.

9/11/1912. Τορπιλισμός τουρκικής κανονιοφόρου στις Κυδωνιές. Το τορπιλοβόλο «14» υπό τον 
Υποπλοίαρχο Αργυρόπουλο τορπιλίζει τουρκική κανονιοφόρο στις Κυδωνιές.

10/11/1941. Το υποβρύχιο «ΓΛΑΥΚΟΣ» με Κυβερνήτη τον Πλωτάρχη Β. Αρσλάνογλου περί το λυκό-
φως της 10ης Νοεμβρίου 1941, ευρισκόμενο βορείως των Χανίων, επιτέθηκε με δύο τορπίλες και 
βύθισε το γερμανικό φορτηγό S/S «NORBURG» 2.392 τόνων.

12/11/1912. Απελευθέρωση της Χίου. Ελληνικές δυνάμεις αποβιβάζονται στην πρωτεύουσα της Χίου 
και την καταλαμβάνουν. Οι συμπλοκές στα περίχωρα όμως συνεχίζονται μέχρι και τις 21/12/1912 όταν 
και το σύνολο της τουρκικής φρουράς παραδίδεται.

14/11/1940. Πρώτη καταδρομική επιχείρηση στο στενό του Οτράντο. Πρώτη καταδρομική επιχείρηση 
του στολίσκου των αντιτορπιλικών στο στενό του Οτράντο. Τα αντιτορπιλικά «Β. ΓΕΩΡΓΙΟΣ», «Β. ΟΛΓΑ», 
«ΨΑΡΑ», «ΥΔΡΑ» υπό τον Αρχηγό Στόλου Υποναύαρχο Ε. Καββαδία εξετέλεσαν επιτυχώς τα καθήκοντά 
τους, παρά τις δυσχέρειες. Παρ’ όλο που δεν εβλήθησαν εχθρικοί στόχοι, η επιχείρηση προκάλεσε τον 
θαυμασμό και συνετέλεσε στο να ανυψωθεί το γόητρο του ελληνικού Βασιλικού Ναυτικού. Οι προη-
γούμενες επιχειρήσεις του Βασιλικού Ναυτικού ήταν πολύ σημαντικές, είχαν όμως να κάνουν κυρίως 
με μεταφορές στρατιωτικών σωμάτων. Επικρατούσε η εντύπωση στην κοινή γνώμη ότι το Βασιλικό 
Ναυτικό παρέμενε αδρανές στις προκλήσεις του αγώνα.

15/11/1972. Η τραγωδία του «ΜΕΡΛΙΝ». Βυθίστηκε το οχηματαγωγό «ΜΕΡΛΙΝ» 3 μίλια νότια του 
λιμανιού του Πειραιά, όταν συγκρούστηκε με το γιγάντιο δεξαμενόπλοιο «WORLD HERO». Συμπαρασύ-
ρονται συνολικά 44 άτομα από το πλήρωμα.

16/11/1942. Το ηρωικό τέλος του υποβρυχίου «ΤΡΙΤΩΝ». Η τελευταία περιπολία και το ηρωικό τέλος 
του υποβρυχίου «ΤΡΙΤΩΝ» με Κυβερνήτη τον Υποπλοίαρχο Ε. Κοντογιάννη στην περιοχή του Καφηρέως. 
Μετά από επίθεση του υποβρυχίου κατά εχθρικής νηοπομπής γίνεται αντιληπτό και καταδιώκεται από 
εχθρικό πλοίο το οποίο το αναγκάζει να αναδυθεί και κατόπιν το εμβολίζει. Από το πλήρωμα χάθηκαν 
πολλοί άνδρες. Οι Υπαξιωματικοί Ν. Μαρουλάς και Δ. Παπαδημητρίου διέφυγαν κολυμπώντας.

24/11/1845. Ίδρυση προδρόμου Σχολής Ναυτικών Δοκίμων. Με Διάταγμα αποφασίστηκε η προπαί-
δευση δοκίμων στο «ΛΟΥΔΟΒΙΚΟ», κορβέτα η οποία είχε ναυπηγηθεί στον Πόρο το 1838, αλλά είχε 
παροπλιστεί αμέσως γιατί θεωρήθηκε πολύ μεγάλη για τις δυνατότητες του Ναυτικού. Επρόκειτο για 
τον πρόδρομο της Σχολής Ναυτικών Δοκίμων. Εμπνευστές ήταν ο Λ. Παλάσκας και ο Α. Κουμελάς οι 
οποίοι υπηρέτησαν στο γαλλικό και αγγλικό Ναυτικό αντίστοιχα. 






