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Πρόλογος Έκδοσης 

Αγαπητοί αναγνώστες,
Το παρόν τεύχος της Ναυτικής Επιθεώρησης δεν θα μπορούσε να παραβλέψει 

την αυτοθυσία των ηρώων του και για το λόγο αυτό τους αποδίδει έναν ελάχιστο 
φόρο τιμής με αφορμή τη συμπλήρωση των δεκαοκτώ ετών από τη μοιραία πτώση 
του Ε/Π ΠΝ-21 στην περιοχή των Ιμίων την 31η Ιανουαρίου 1996. Το παράδειγμα 
της αυτοθυσίας των Αντιναυάρχων Χριστόδουλου Καραθανάση, Παναγιώτη Βλα-
χάκου και του Αντιπλοιάρχου Έκτορα Γιαλοψού, αποτυπώνει με τον καλύτερο τρό-
πο το γεγονός πως η θυσία για την πατρίδα αποτελεί υπέρτατο χρέος για τα στελέ-
χη των Ενόπλων Δυνάμεων.

Συνεχίζοντας με τα θέματα που πραγματεύεται το τεύχος αυτό, θα διαπιστώ-
σει κανείς πως ξεκινά με ένα άτυπο αφιέρωμα στην οικονομική διάσταση των δι-
ακρατικών σχέσεων. Αυτό το καθιστά επίκαιρο στη σημερινή εποχή, όπου οι αντα-
γωνισμοί των κρατών δείχνουν να έχουν μεταφερθεί στο οικονομικό και ενεργει-
ακό επίπεδο.

Ο Ανθυποπλοίαρχος (Ο) ΠΝ Παναγιώτης Παλαιός μάς αναλύει την οικονομι-
κή διάσταση της υψηλής στρατηγικής και αυτό το κάνει με δύο τρόπους: πρώ-
το διαχρονικά, με την εξιστόρηση της σημασίας των logistics στις εκστρατείες με 
την παρουσίαση διαφόρων περιπτώσεων της ιστορίας (Ναπολέων, Ουέλινγκτον, 
Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, Κίνα, αρχαία ελληνική φάλαγγα) και δεύτερο θεωρητι-
κά, με την εξέταση των βασικών θέσεων επί του θέματος θεωρητικών, όπως του 
Σουν Τσου και Χάνσον. Σημαντικό σημείο κατέχει στο εν λόγω πόνημα και η ανά-
λυση της αρχαίας ελληνικής μάχης. Οι αρχαίοι Έλληνες είχαν σε βάθος κατανο-
ήσει την «οικονομία του πολέμου» και πάντοτε αναζητούσαν την «αποφασιστική 
μάχη». Στο ίδιο πλαίσιο πρέπει να ενταχθεί και η κοινωνικοποίηση του πολέμου 
και η μεταφορά του κέντρου βάρους στον αρχαίο ελληνικό στρατό από τους ιπ-
πείς στους οπλίτες και την φάλαγγα. Ο πόλεμος σταμάτησε να είναι «υπόθεση» 
ειδικά εκπαιδευμένων «ιπποτών» και έγινε υπόθεση των πολιτών, οι οποίοι για 
να γίνουν οπλίτες χρειάζονταν θάρρος και σωματικές ικανότητες και όχι εξειδι-
κευμένη εκπαίδευση.

Ο Καθηγητής και Διευθυντής Ερευνών Κωνσταντίνος Φίλης του Ινστιτούτου Διε-
θνών Σχέσεων αναλύει τις προοπτικές στρατηγικής που διαθέτει η Αθήνα στην διε-
θνή ενεργειακή πολιτική. Η Χώρα μας, κατά τον συγγραφέα πρέπει να χρησιμοποιεί 
την ευρωπαϊκή της ταυτότητα και να προχωρά σε συνέργειες χωρίς αποκλεισμούς. 
Αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα την αποδοχή της από περισσότερους παίκτες ενδυ-
ναμώνοντας τον ρόλο της στα δρώμενα. Η Ελλάδα καλείται να είναι ένας εταίρος 
αξιοπιστίας εν αντιθέσει με δυνάμεις που πλέον νοούνται ως λιγότερο αξιόπιστες 
λόγω της μαξιμαλιστικής τους ατζέντας που τις απομακρύνει από τη Δύση.

 Το πόνημα του Αντιπλοιάρχου ε.α. ΠΝ Άγγελου Σιμσιρίκη, με το οποίο ολοκλη-
ρώνεται το αφιέρωμα ασχολείται με τα Στενά των Δαρδανελίων και του Βοσπόρου. 
Ο συγγραφέας αναλύει τα Στενά γεωγραφικά, ιστορικά διαχρονικά και τέλος συγ-
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χρονικά. Και οι τρεις αυτές διαστάσεις διαπλέκονται: η γεωγραφική θέση των Στε-
νών τα καθιστά οικονομικά και στρατηγικά την πλέον σημαντική περιοχή για τις γει-
τονικές αλλά και πιο απομακρυσμένες δυνάμεις, ενώ ιστορικά ο έλεγχος των Στε-
νών ήταν η αιτία στρατιωτικών εμπλοκών από το 1453 μέχρι τη Συνθήκη του Μο-
ντρέ (1936). Η συγχρονική ανάλυση των Στενών αναφέρεται κυρίως στους περιο-
ρισμούς που έχουν επιβληθεί από την Τουρκία. Εξαιρετικό ενδιαφέρον παρουσιά-
ζει η θέση του συγγραφέα για την ανάγκη οικονομικής αναβάθμισης των λιμανιών 
της Βορείου Ελλάδος, όπως της Αλεξανδρούπολης.

Ο Αντιναύαρχος Δημήτριος Λισμάνης ε.α. ΠΝ μάς προσφέρει μία άρτια βιογρα-
φία του πυρπολητή, αγωνιστή και πολιτικού Κωνσταντίνου Κανάρη. Ο Κωνσταντί-
νος Κανάρης αποτελεί παράδειγμα προς μίμηση και για τη σημερινή εποχή. Πρώ-
τον αξίζει να σημειωθεί το θάρρος που επέδειξε σε αρκετές καταδρομικές επιχει-
ρήσεις στο ναυτικό αγώνα του 1821, όπως η πυρπόληση της τουρκικής φρεγάτας, 
ναυαρχίδας του Καρά Αλή, ο οποίος λίγο πριν είχε ερημώσει τη νήσο Χίο. Δεύτε-
ρον είναι σημαντικό να θυμηθούμε την προσπάθεια πυρπόλησης του Αιγυπτιακού 
Στόλου στην Αλεξάνδρεια αλλά και τη σύνεση και το μετρημένο ήθος που είχε κα-
τά την πορεία του στην πολιτική ζωή της χώρας.

Οι θαλάσσιοι δρόμοι όμως δεν έχουν μόνο οικονομική διάσταση αλλά και δια-
πολιτισμική. Η αρχαιολόγος Αμαλία Καραπασχαλίδου ασχολείται με το ρόλο της θά-
λασσας στην ανάπτυξη των εμπορικών και πολιτιστικών σχέσεων των πόλεων της 
Αρχαίας Ελλάδος. Η θάλασσα υπήρξε καθοριστικό στοιχείο για την ανάπτυξη του 
αρχαίου ελληνικού πολιτισμού.

Επ’ ευκαιρία της Ημέρας της Ερυθράς Χειρός (12 Φεβρουαρίου), η οποία εί-
ναι αφιερωμένη στα παιδιά σε όλο τον κόσμο που αναγκάζονται να στρατευθούν, 
η Ναυτική Επιθεώρηση δημοσιεύει τη μελέτη της Αντισυνταγματάρχου (ΥΙ) Ευτέρ-
πης Μαμπλέκου «Παιδιά-στρατιώτες: Διερεύνηση του φαινομένου». Η συγγραφέ-
ας αναλύει το φαινόμενο διαχρονικά και συγχρονικά. Διαχρονικά εξετάζει την εξέ-
λιξη του φαινομένου μέσα από πολεμικές συγκρούσεις του παρελθόντος ενώ συγ-
χρονικά με το να καταδείξει τις διάφορες οπτικές του φαινομένου, όπως η εμπει-
ρία των κοριτσιών στον πόλεμο, τα είδη των στρατολογήσεων και τα αίτια της μη 
εξαναγκασμένης στρατολόγησης (οικογενειακές συνθήκες, εκδίκηση, εκπαίδευση 
και κοινωνικοποίηση). Τέλος η συγγραφέας αναλύει τις επιπτώσεις της στράτευ-
σης των παιδιών στην αύξηση των συμπλοκών, στην βιαιότητα του πολέμου αλλά 
και της ψυχικής καταστροφής πάνω στα ίδια τα παιδιά στρατιώτες.

Η Ναυτική Επιθεώρηση φιλοδοξεί και σε αυτό τεύχος να παρουσιάσει τα θέματα 
με εγκυρότητα και επιστημονικότητα. Διακαής πόθος των συντελεστών της Ναυτι-
κής Επιθεωρήσεως είναι η συνεχής πρόοδος και εξέλιξη του περιοδικού.

Η Επιτροπή Σύνταξης





Εκδηλώσεις
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ
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Το νέο ΑΝΣ στην πρώτη συνεδρίαση, υπό τη νέα του σύνθεση, που πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με την 
παράδοση στο ΠΝΜ Θ/Κ «ΑΒΕΡΩΦ».

Από Αριστερά προς τα δεξιά:
Υποναύαρχος (Μ) Γεώργιος Χριστόπουλος ΠΝ, Γενικός Επιθεωρητής ΠΝ
Υποναύαρχος Νικόλαος Τσούνης ΠΝ, Υπαρχηγός ΑΣ
Υποναύαρχος Σπυρίδων Δημητρίου ΠΝ, Διοικητής ΑΔΙΣΠΟ
Υποναύαρχος Αθανάσιος Μακρής ΠΝ, ΓΕΕΘΑ
Υποναύαρχος (Ο) Δημήτριος Μπαλόπουλος ΠΝ, Διευθυντής Διεύθυνσης ΟΙΚ-ΟΕΠΝ ΓΕΝ
Αντιναύαρχος (Μ) Ηλίας Δημόπουλος ΠΝ, Διοικητής ΔΔΜΝ
Αντιναύαρχος Αλέξανδρος Θεοδοσίου ΠΝ, Υπαρχηγός ΓΕΕΘΑ
Αντιναύαρχος Ευάγγελος Αποστολάκης ΠΝ, Αρχηγός ΓΕΝ
Αντιναύαρχος Παναγιώτης Λίτσας ΠΝ, Αρχηγός Στόλου
Υποναύαρχος Γεώργιος Γιακουμάκης ΠΝ, Διοικητής ΔΝΕ
Υποναύαρχος Παναγιώτης Παστουσέας ΠΝ, Υπαρχηγός ΓΕΝ
Υποναύαρχος Κωνσταντίνος Καραγεώργης ΠΝ, Αρχιεπιστολέας ΔΔΜΝ
Υποναύαρχος (Ι) Ευάγγελος Νεονάκης ΠΝ, Διευθυντής Διεύθυνσης Υγειονομικού ΓΕΝ
Υποναύαρχος (Μ) Δημήτριος Κωνσταντόπουλος ΠΝ, ΓΕΕΘΑ
Υποναύαρχος Γεώργιος Λεβέντης ΠΝ, Διοικητής ΣΝΔ
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Εκδηλώσεις για τα Εκατό Χρόνια της Ένωσης της Κρήτης με την Ελλάδα που πραγματοποιήθηκαν από 29 Νοεμβρίου έως 
01 Δεκεμβρίου 2013 από την Τοπική Περιφέρεια και το Ναυτικό Μουσείο Κρήτης, παρουσία του Αρχηγού ΓΕΝ Αντιναυ-
άρχου Ευάγγελου Αποστολάκη ΠΝ.

Τελετή εορτασμού του Αγίου Νικολάου και της Επετείου των Νικηφόρων Ναυμαχιών των Βαλκανικών Πολέμων που 
πραγματοποιήθηκε στη Σχολή Ναυτικών Δοκίμων την 6η Δεκεμβρίου 2013, παρουσία του Υπουργού Εθνικής Άμυνας 
Δημήτρη Αβραμόπουλου. 
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Επίσκεψη Αρχηγού ΓΕΝ Αντιναυάρχου Ευάγγελου Αποστολάκη ΠΝ, στo Αρχηγείο Στόλου και σε πλοία στο Ναύσταθμο 
Σαλαμίνας την 9η Δεκεμβρίου 2013. Επιπρόσθετα, στο πλαίσιο της εν λόγω επισκέψεως, ο Αρχηγός ΓΕΝ εγκαινίασε το 
νέο ενοποιημένο συνεργείο Ηλεκτρολογικού/Ηλεκτρονικού του Ναυστάθμου Σαλαμίνας.

Επέτειος 50 ετών από την Ίδρυση της Σχολής Εξασκήσεως Ναυτικής Τακτικής που πραγματοποιήθηκε στη Σχολή την 11η 
Δεκεμβρίου 2013, παρουσία του Αρχηγού Στόλου Αντιναυάρχου Παναγιώτη Λίτσα ΠΝ. Στην εν λόγω εκδήλωση παρευ-
ρέθησαν διατελέσαντες Διοικητές ΣΕΝΤ, καθώς και Διοικητές Διοικήσεων ΑΣ.



Τεύχος 587-Τομος 174 | Ναυτική Επιθεώρηση  9

Επίσκεψη επιτίμων Αρχηγών Στόλου στο συγκρότημα ΑΣ, καθώς και Μονάδες του Αρχηγείου Στόλου, κατόπιν προσκλή-
σεως του Αρχηγού Στόλου Αντιναυάρχου Παναγιώτη Λίτσα ΠΝ την 12η Δεκεμβρίου 2013.

Επίσκεψη του Αρχηγού ΑΤΑ Αντιπτεράρχου (Ι) Χρήστου Βαΐτση στο Αρχηγείο Στόλου την 17η Δεκεμβρίου 2013, όπου 
τον υποδέχθηκε ο Αρχηγός Στόλου Αντιναύαρχος Παναγιώτης Λίτσας ΠΝ. Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, ο Αρχηγός 
Στόλου συνόδευσε τον Αρχηγό ΑΤΑ σε Μονάδες του Στόλου, όπου πραγματοποιήθηκε ενημέρωση για την αποστολή και 
το έργο τους.
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Συνάντηση Αρχηγού ΓΕΝ Αντιναυάρχου Ευάγγελου Αποστολάκη ΠΝ, με το Προεδρείο του Συνδέσμου Αποφοίτων Σχολής 
Μονίμων Υπαξιωματικών Ναυτικού, την 18η Δεκεμβρίου 2013, όπου αντάλλαξαν ευχές και απόψεις σε θέματα κοινού 
ενδιαφέροντος.

Τελετή Ορκωμοσίας Σημαιοφόρων και Δοκίμων Σημαιοφόρων Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ., που πραγματοποιήθηκε τη 19η Δεκεμβρίου 
2013 στις εγκαταστάσεις της Σχολής Ναυτικών Δοκίμων. Στην τελετή παρέστησαν ο Υπουργός Ναυτιλίας και Αιγαίου 
Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης, ο Αντιπρόεδρος της Βουλής Ιωάννης Τραγάκης, καθώς και ο Αρχηγός του Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ., Αντι-
ναύαρχος Λ.Σ. Δημήτριος Μπαντιάς.
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Απονομή Βραβείων σε Αριστούχους μαθητές Β' και Γ' Λυκείου, τέκνα εν ενεργεία και εν αποστρατεία στελεχών του Πολε-
μικού Ναυτικού. Η απονομή πραγματοποιήθηκε στη Σχολή Ναυτικών Δοκίμων την 19η Δεκεμβρίου 2013 και τα βραβεία 
απένειμαν ο Αρχηγός ΓΕΝ, Αντιναύαρχος Ευάγγελος Αποστολάκης ΠΝ και τα μέλη του Ανώτατου Ναυτικού Συμβουλίου.

Εορτή Δένδρου Χριστουγέννων που πραγματοποιήθηκε στο Πολεμικό Μουσείο την 19η Δεκεμβρίου 2013, για τα παιδιά 
στελεχών (εν ενεργεία και εν αποστρατεία) και Πολιτικών Υπαλλήλων του Πολεμικού Ναυτικού. Στην εορτή παρέστη ο 
Υπαρχηγός ΓΕΝ Υποναύαρχος Παναγιώτης Παστουσέας ΠΝ.
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Συναυλία - Επίδειξη στρατιωτικών μουσικών των Κλάδων των ΕΔ, που πραγματοποιήθηκε την 22α Δεκεμβρίου 2013 
στο Ζάππειο Μέγαρο. 

Επίσκεψη Αρχηγού ΓΕΝ, Αντιναυάρχου Ευάγγελου Αποστολάκη ΠΝ, την 23η Δεκεμβρίου 2013 στην Προκεχωρημένη 
Ναυτική Βάση Κυριαμαδίου στην Κρήτη, όπου με την ευκαιρία των εορτών των Χριστουγέννων αντάλλαξε ευχές με το 
προσωπικό της βάσης καθώς και με το πλήρωμα του ΤΠΚ «ΜΠΛΕΣΣΑΣ», που ελλιμενίζεται εκεί στο πλαίσιο αποστολής 
του. Αντίστοιχα ο Αρχηγός ΓΕΝ, επέβη της Φ/Γ «ΨΑΡΑ» που έπλεε στην περιοχή των Κυκλάδων, στο πλαίσιο Φυλακής 
Σκοπούντος, για ανταλλαγή ευχών με το πλήρωμα.
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Κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας του Πολεμικού Ναυτικού, που πραγματοποιήθηκε την 8η Ιανουαρίου 2014 στο Δώμα 
του ΓΕΝ, από τον Αρχηγό ΓΕΝ, Αντιναύαρχο Ευάγγελο Αποστολάκη ΠΝ. Στην τελετή παρέστη ο Υφυπουργός Εθνικής 
Άμυνας Αθανάσιος Δαβάκης.

Κοπή Πρωτοχρονιάτικης Πίτας Ένωσης Αποστράτων Αξιωματικών Ναυτικού στο Πολεμικό Μουσείο την 19η Ιανουαρίου 
2014, όπου παρέστη ο Αρχηγός ΓΕΝ Αντιναύαρχος Ευάγγελος Αποστολάκης ΠΝ.
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Ημέρα Τιμής για τους Απελθόντες Αξιωματικούς, Καθηγητές και Πολιτικούς Υπαλλήλους του ΠΝ, οι οποίοι αποστρατεύτη-
καν και συνταξιοδοτήθηκαν το 2013, αφού υπηρέτησαν ευδόκιμα και προσέφεραν επί μακρόν τις υπηρεσίες τους στο ΠΝ. 
Η τελετή πραγματοποιήθηκε στο Δώμα του ΓΕΝ την 23η Ιανουαρίου 2014, όπου ο Αρχηγός ΓΕΝ, Αντιναύαρχος Ευάγγελος 
Αποστολάκης ΠΝ, επέδωσε τον αναμνηστικό θυρεό του ΠΝ. 

Από την επιμνημόσυνη Δέηση στη Μνήμη των Πεσόντων της Ναυτικής Αεροπορίας και των Πεσόντων Αξιωματικών στα 
Ίμια την 31η Ιανουαρίου 1996, η οποία τελέστηκε στη Διοίκηση Ελικοπτέρων Ναυτικού στο Κοτρώνι Μαραθώνα την 30ή  
Ιανουαρίου 2014, παρουσία της πολιτικής και στρατιωτικής ηγεσίας καθώς και συγγενών των πεσόντων.
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Από την επίσκεψη ΥΕΘΑ Δημήτρη Αβραμόπουλου και Αρχηγού ΓΕΕΘΑ Στρατηγού Μιχαήλ Κωσταράκου, την 12η και 13η 
Φεβρουαρίου 2014 στη Φ/Γ «ΨΑΡΑ», η οποία απέπλευσε προκειμένου να συμμετάσχει στην επιχείρηση «ATALANTA».
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Η οικονομική διάσταση της υψηλής 
στρατηγικής υπό την οπτική  
των θεωρητικών του πολέμου

Του Παναγιώτη Παλαιού
Ανθυποπλοιάρχου (Ο) ΠΝ
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Ο Ανθυποπλοίαρχος (Ο) Παναγιώ-
της Παλαιός ΠΝ γεννήθηκε στις 23 
Οκτωβρίου του 1984 στην Αθήνα. Το 
2003 εισήλθε στο Οικονομικό Τμήμα 
της Στρατιωτικής Σχολής Αξιωματικών 
Σωμάτων (Σ.Σ.Α.Σ.) από όπου αποφοί-
τησε το 2007. Το ίδιο έτος ολοκλή-
ρωσε και τις σπουδές του στο τμήμα 
Οικονομικών Επιστημών (ειδίκευση 
στην Οικονομική Πολιτική) του Αριστο-
τελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. 
Έχει παρακολουθήσει μεταπτυχιακό 
πρόγραμμα (MA) στις Διεθνείς Σχέ-
σεις και Στρατηγικές Σπουδές στο Πά-
ντειο Πανεπιστήμιο και μεταπτυχιακό 
πρόγραμμα (Mphil) στην Οικονομική 
Πολιτική στο Καποδιστριακό Πανεπι-
στήμιο Αθηνών. Το παρόν διάστημα 
συγγράφει την διδακτορική του δια-
τριβή στα Δημόσια Οικονομικά (Public 
Economics-Public Choice Theory) με 
αντικείμενο «Πολιτικά μοντέλα για 
τα ελλείμματα του προϋπολογισμού-
Political models of budget deficits», 
στο τμήμα Οικονομικών Επιστημών 
του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου 
Αθηνών. Έχει υπηρετήσει στη Φ/Γ 
«Σπέτσαι», στη Φ/Γ «Ψαρά», και στη 
Βάση Υποβρυχίων. Τώρα υπηρετεί στο 
ΓΕΝ.
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«Η πρώτη και βασική προϋπόθεση για να κα-
ταφέρει ένας στρατός να αντιμετωπίσει την 
πίεση της μάχης είναι τα επαρκή αποθέματα. 
Στην πραγματικότητα η μάχη δίνεται και κρί-
νεται από τους φροντιστές, προτού καν πέσει 
ο πρώτος πυροβολισμός». 

Ε. Ρόμελ - Γερμανός Στρατηγός  
του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου  

με το προσωνύμιο «Αλεπού της Ερήμου»

Η οικονομία ως παράγοντας ισχύος
Η ρευστότητα είναι ένα από τα κύρια χαρακτηρι-
στικά του διεθνούς συστήματος. Σε συνδυασμό 
μάλιστα με τη στενότητα των πόρων, είτε υλικών 
είτε άυλων, αναγκάζει τις χώρες σε ένα συνεχή 
ανταγωνισμό για προώθηση των συμφερόντων 

τους. Το διεθνές σύστημα χαρακτηρίζεται από την 
άναρχη δομή του, γεγονός που σημαίνει ότι σε 
αντίθεση με τα έθνη κράτη, όπου ο εκάστοτε κε-
ντρικός φορέας εξουσίας εξασφαλίζει την τάξη, 
στην κοινωνία των κρατών δεν υφίσταται αντί-
στοιχος θεσμικός φορέας εξουσίας. Η ισχύς είναι 
ο παράγοντας που διαφοροποιεί και ταξινομεί τα 
κράτη. Η ισχύς ενός κράτους μπορεί να εκφρα-
στεί ως μία συνάρτηση του τύπου1 I=F (X1, X2,…
XN) όπου Ι είναι η ισχύς, Χ1, Χ2…ΧΝ, είναι οι συ-
ντελεστές της ισχύος και F είναι η συγκεκριμένη 
συνάρτηση μέσω της οποίας οι συντελεστές της 
ισχύος (εισροές), μετατρέπονται στο επιθυμητό 

1  Χ. Γ. Κόλλιας, Ελλάδα-Τουρκία Άμυνα, Οικονομία και Εθνική 
Στρατηγική (Αθήνα: Εκδόσεις Πατάκη, 2001), σελ. 31.

Ο Γερμανός Στρατηγός Έρβιν Ρόμμελ επιβλέπει τα στρατεύματά του (Απρίλιος 1944).
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αποτέλεσμα, την ισχύ (εκροή). Ως συντελεστές 
της ισχύος θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσου-
με ορισμένα κύρια χαρακτηριστικά του κράτους, 
όπως το ΑΕΠ, το κατά κεφαλήν ΑΕΠ, τον πληθυ-
σμό Π, τον φυσικό πλούτο Ν, την τεχνολογία Τ, τη 
στρατιωτική δύναμη Μ, τις συμμαχίες Σ, τη γεω-
γραφική έκταση G, την ποιότητα της ηγεσίας H, 
άλλους εξωτερικούς παράγοντες όπως το ηθικό 
και την συνοχή ΕΣ, εξωτερικούς παράγοντες και 
περιβάλλον ΕΞ, άλλους παράγοντες όπως ιδεολο-
γική και πολιτισμική επιρροή Α. Καταλήγουμε σε 
μία μαθηματικοποιημένη παράσταση της ισχύος 
όπως φαίνεται παρακάτω: I=F (ΑΕΠ, κκ ΑΕΠ, Π, 
Ν, Τ, Μ, Σ, G, H, EΣ, ΕΞ, Α).2

Παρατηρώντας τη συνάρτηση της ισχύος, 
η οποία όπως τονίστηκε καθορίζει τη θέση της 
χώρας στη διεθνή ιεραρχία, διαπιστώνουμε ότι 
αρκετοί από τους συντελεστές της αφορούν και 
επηρεάζουν, είτε άμεσα είτε έμμεσα, την οικονομία 
και την άμυνα. Πράγματι, η άμυνα και η οικονομία 
αποτελούν το σκληρό υπόβαθρο πάνω στο οποίο 
εδράζεται η εθνική στρατηγική. Πρόκειται για μία 
σχέση αμφίδρομη. Η οικονομία εξαρτάται από την 
άμυνα αλλά και η άμυνα εξαρτάται από την οικο-
νομία.3 Χωρίς ισχυρή οικονομία μειώνεται η ικανό-
τητα μίας χώρας να εξοπλιστεί αμυντικά, και χωρίς 
ισχυρή άμυνα αποδυναμώνεται η δυνατότητά της 
να εξασφαλίσει ένα ασφαλές περιβάλλον για οικο-
νομική ανάπτυξη και ευημερία των πολιτών.

Στην παρούσα μελέτη θα εστιάσουμε την προ-
σοχή μας στην οικονομική διάσταση της άμυνας 
μέσα από την εξέταση των απόψεων των σημα-
ντικότερων θεωρητικών του πολέμου. Η οικονο-
μική διάσταση διαδραματίζει ένα σημαντικότατο 
ρόλο στη διαμόρφωση της μαχητικής ικανότητας 
των ενόπλων δυνάμεων και ειδικότερα σήμερα, 
σε μία περίοδο που ο οικονομικός παράγοντας 
της υψηλής στρατηγικής και της ισχύος κάθε χώ-
ρας έχει αποκτήσει ιδιαίτερη σημασία, ο ρόλος 
της οικονομίας για κάθε στράτευμα έχει γίνει ακό-
μη σημαντικότερος. 

2  Σχετικά με την εξίσωση ισχύος βλ. Α. Νταβούτογλου, Το στρα-
τηγικό βάθος. Η διεθνής θέση της Τουρκίας (Αθήνα: Εκδόσεις 
Ποιότητα, 2010), σελ. 48.

3  Π. Παλαιός, Ελλάδα-Τουρκία: O ρόλος της άμυνας και της οι-
κονομίας (Θεσ/νίκη, AΠΘ: εισήγηση στο μάθημα Οικονομική 
Συστημάτων, επιβλέπων: Θ. Οικονόμου, επίκουρος καθηγητής, 
2007).

Στρατηγική
Η στρατηγική είναι μία έννοια άμεσα συνδεδεμέ-
νη με τις λέξεις μέσα, σκοπός και αντίπαλος. Είναι 
μία σύνθεση τριών συστατικών. Η ένωσή τους 
μας δίνει τον πλέον αποδεκτό, σήμερα, ορισμό 
της στρατηγικής που είναι η χρήση όλων των δι-
αθέσιμων μέσων προκειμένου να επιτευχθεί ένας 
σκοπός έναντι ενός αντιπάλου. Σε αυτή την προ-
σέγγιση συμφωνεί και ο Κ. Κολιόπουλος ο οποίος 
αναφέρει ότι «στρατηγική είναι η σύζευξη μέσων 
και σκοπών υπό το πρίσμα πραγματικής ή ενδε-
χόμενης σύγκρουσης».4 Άρα λοιπόν η εφαρμογή 
της απαιτεί την αλληλεπίδραση ενός δρώντα με 
τουλάχιστον έναν ακόμα. Μάλιστα, η σχέση που 
αναπτύσσεται ανάμεσα σε αυτούς τους δρώντες 
θα πρέπει να είναι συγκρουσιακή ή έστω ανταγω-
νιστική. Η στρατηγική δεν βρίσκεται στο κενό.5 Σε 
αντίθετη περίπτωση δεν μπορεί να γίνεται λόγος 
για στρατηγική. Η ύπαρξη αυτών των ανταγω-
νιστικών σχέσεων αναγκάζει τους δρώντες που 
μετέχουν σε αυτή τη σχέση να λαμβάνουν υπό-
ψη τις κινήσεις του αντιπάλου κατά τη διαδικασία 
διαμόρφωσης των δικών τους αποφάσεων. Οι 
κινήσεις του ενός καθορίζονται από τις κινήσεις 
του άλλου με βάση το παρελθόν ή από την προσ-
δοκία που έχουν διαμορφώσει οι δρώντες για 
τις μελλοντικές κινήσεις των άλλων. Ουσιαστικά 
πρόκειται για μία διαδικασία εκμάθησης (lessons 

4  Κ. Κολιόπουλος, Η Στρατηγική Σκέψη από την αρχαιότητα έως 
σήμερα (Εκδόσεις: Ποιότητα, 2008) σελ. 44.

5  Α. Γ. Πλατιάς, Κ. Κολιόπουλος, Thucydides on Strategy. Athenian 
and Spartan Grand Strategies in the Peloponnesian War and 
their Relevance Today (Αθήνα: Εκδόσεις Eurasia Publications, 
2006) σελ. 18.

Σχηματισμός πλοίων του Πολεμικού Ναυτικού.
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learned ή learning by doing) κατά την οποία η 
αξιοπιστία των δρώντων διαδραματίζει καθορι-
στικό ρόλο στην επιτυχία ή όχι της εφαρμοζόμε-
νης στρατηγικής. 

Οι διαστάσεις της υψηλής στρατηγικής
Η υψηλή στρατηγική περιλαμβάνει το σύνολο των 
μέσων που μπορεί να χρησιμοποιήσει ένα κρά-
τος προκειμένου να επιτύχει τον σκοπό του έναντι 
ενός αντιπάλου. Όταν αναφερόμαστε σε περίοδο 
πολέμου, τότε η υψηλή στρατηγική περιλαμβά-
νει τα διαθέσιμα μέσα, στρατιωτικά και μη, που 
μπορούν να βοηθήσουν στην τελική επικράτηση 
(μικροσκοπική υψηλή στρατηγική). Αντίθετα σε 
μακροχρόνιο ορίζοντα η στρατηγική προσέγγιση 
ενός κράτους μπορεί να περιλαμβάνει τόσο τον 
πόλεμο όσο και την ειρήνη (μακροσκοπική υψηλή 
στρατηγική) πάλι όμως λαμβάνοντας υπόψη όλα 
τα διαθέσιμα μέσα για επίτευξη των μακροχρό-
νιων σκοπών του κράτους. Αν επικεντρωθούμε 
στην περίπτωση της ένοπλης σύρραξης, τότε η 
υψηλή στρατηγική θα οριστεί ως το σύνολο των 
μέσων που χρησιμοποιούν οι αντίπαλες δυνάμεις 
προκειμένου να πετύχουν τους πολεμικούς τους 
στόχους.6 Από τον ορισμό αυτό προκύπτει ότι η 
υψηλή στρατηγική στον πόλεμο δεν είναι μονοδι-
άστατη. Περιλαμβάνει πέντε διαστάσεις, τη στρα-

6  Χ. Παπασωτηρίου, Βυζαντινή υψηλή στρατηγική, 6ος-11ος αι-
ώνας, σελ. 16-22.

τιωτική στρατηγική, την οικονομική διάσταση, την 
εσωτερική πολιτική, τη διεθνή νομιμοποίηση και 
τη διπλωματία. 

Προχωρώντας λίγο παραπέρα την ανάλυση 
των διαστάσεων της υψηλής στρατηγικής, θα 
μπορούσαμε να ισχυριστούμε ότι οι διαστάσεις 
αυτές αφορούν και την περίοδο της ειρήνης στα 
πλαίσια της εφαρμοζόμενης μακροσκοπικής 
στρατηγικής του κράτους. Στη συγκεκριμένη με-
λέτη θα μας απασχολήσει η οικονομική διάσταση 
της υψηλής στρατηγικής όπως αυτή περιγράφεται 
μέσα από τα έργα των μεγάλων θεωρητικών του 
πολέμου.

Η σημασία της οικονομικής διάστασης 
της υψηλής στρατηγικής
Ο πόλεμος είναι ένα φαινόμενο, το οποίο συνή-
θως μας απασχολεί για την καθαρά συγκρουσια-
κή του διάσταση. Όμως, για να είναι αξιόμαχο το 
στράτευμα, θα πρέπει να έχει την κατάλληλη υπο-
στήριξη διοικητικής μέριμνας που περιλαμβάνει 
κυρίως αλλά όχι μόνο οικονομικές λειτουργίες, 
δηλαδή τον εφοδιασμό σε υλικά, την τροφοδοσία, 
τις μεταφορές, την επαρκή χρηματοδότηση και τη 
διαχείριση των οικονομικών πόρων. Συνεπώς εί-
ναι απαραίτητο να λειτουργεί σωστά η οικονομική 
διάσταση της υψηλής στρατηγικής. Όπως είναι λο-
γικό, η οικονομική διάσταση δεν αφορά μόνο την 
προσπάθεια για ενίσχυση των φίλιων δυνάμεων 
αλλά αφορά και την προσπάθεια για υπονόμευ-

Τα όρια της Αυτοκρατορίας του Μεγάλου Αλεξάνδρου και η διαδρομή που ακολουθήθηκε για την κατάκτηση των εδαφών.
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ση της οικονομικής βάσης του αντιπάλου, έργο 
που αναλαμβάνει να διεκπεραιώσει η στρατιωτική 
στρατηγική.7 Η καταστροφή της οικονομίας του 
εχθρού σε περίοδο πολέμου θα πρέπει να επικε-
ντρώνεται κυρίως στην αποδυνάμωση της δυνα-
τότητάς του να στηρίζει τις επιχειρήσεις με υλικά 
και μέσα. Αντίθετα, οποιαδήποτε προσπάθεια για 
συνολική απαξίωση της οικονομίας του είναι συ-
νήθως αναποτελεσματική, διότι απαιτεί δαπάνη 
υψηλών πόρων και επιφέρει αποτελέσματα μόνο 
σε μακροχρόνιο επίπεδο που σημαίνει ότι μπορεί 
να μην ολοκληρωθεί και ποτέ.8

Εκτός από τον πόλεμο, η οικονομική διάσταση 
της υψηλής στρατηγικής διαδραματίζει ένα εξί-
σου σημαντικό ρόλο για το στράτευμα και στην 
περίοδο της ειρήνης. Η αγορά των απαραίτητων 
οπλικών συστημάτων, τα συστήματα εφοδιασμού 
για απόκτηση και διαχείριση υλικών συντήρησης 
και η αποτελεσματική διαχείριση των διαθέσιμων 
πόρων είναι καθοριστικοί παράγοντες για την εύ-
ρυθμη λειτουργία του στρατεύματος.

Η ιστορία της οικονομίας  
και των logistics στον πόλεμο
Η επιμελητεία στον πόλεμο ήταν ανέκαθεν ένα 
από τα σημαντικότερα ζητήματα που έπρεπε να 
επιλυθούν σε μία πολεμική επιχείρηση. Βέβαια, αν 
η επιχείρηση αυτή ήταν αμυντική, τότε τα πράγμα-
τα ήταν σαφώς απλούστερα. Η εγγύτητα των αμυ-
νόμενων με τις ντόπιες και γνωστές πηγές εφοδι-
ασμού καθιστούσε τη θέση τους ευνοϊκότερη. Από 
την άλλη μεριά, ο επιτιθέμενος εφόσον βρισκό-
ταν σε εχθρικό έδαφος είχε να επιλύσει σοβαρά 
θέματα εφοδιασμού πριν προβεί σε σκέψεις για 
οτιδήποτε άλλο. Η τροφοδοσία των μαχόμενων 
δυνάμεων ήταν τόσο σημαντική που για πολλούς 
θεωρείται ότι «η μόνη μεγαλύτερη δυσκολία από 
τον ανεφοδιασμό ήταν η νίκη στη μάχη».9 Αρχικά 
οι περισσότεροι στρατοί προκειμένου να μετα-
φέρουν τις απαραίτητες προμήθειές τους στον 
χώρο της μάχης χρησιμοποιούσαν αφενός μεν 
κατάλληλα ζώα αφετέρου τις φυσικές δυνάμεις 
των στρατιωτών. Αυτό σήμαινε ότι οι στρατιώτες 

7  Χ. Παπασωτηρίου, Βυζαντινή υψηλή στρατηγική, 6ος-11ος αι-
ώνας, σελ. 19.

8  ό. π. σελ. 20.
9  J. Keegan, Η ιστορία του πολέμου (Εκδόσεις Νέα Σύνορα, 1997), 

σελ. 507.

θα έπρεπε να μεταφέρουν οι ίδιοι τα απαραίτητα 
για την επιβίωσή τους κατά τη διάρκεια των πο-
λεμικών επιχειρήσεων. Η τεχνολογία των πρώ-
των πολεμικών συγκρούσεων δεν επέτρεπε τη 
χρήση των τροχοφόρων οχημάτων που σταδιακά 
θα αρχίσουν να εμφανίζονται στην εξέλιξη της 
ιστορίας, αλλάζοντας δραματικά την μορφή του 
πολέμου. Η χρήση των φυσικών δυνάμεων των 
στρατιωτών για τη μεταφορά όσων απαιτούνταν 
σήμαινε δραστικό περιορισμό της εμβέλειας των 
πολεμικών επιχειρήσεων. Πράγματι, ένας στρα-
τιώτης που ήταν υποχρεωμένος να μεταφέρει ο 
ίδιος τα εφόδιά του είχε δύο μεγάλα μειονεκτή-
ματα. Το πρώτο ήταν ότι εκ των πραγμάτων η 
ποσότητα που είχε τη δυνατότητα να μεταφέρει 
ήταν εξαιρετικά μικρή, δίνοντάς του την ευκαιρία 
επιβίωσης μόλις για δέκα ή έντεκα ημέρες.10 Το 
δεύτερο σημαντικό μειονέκτημα ήταν η φυσική 
κόπωση που προκαλούταν στον μαχητή λόγω 
του βάρους που έπρεπε να μεταφέρει. Μία μικρή 

10  ό. π. σελ. 508.

Προτομή του Μεγάλου Αλεξάνδρου.
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καταγραφή του καθαρά πολεμικού εξοπλισμού 
φανερώνει του λόγου το αληθές. Με τα σημερι-
νά δεδομένα, που σημειωτέον η τεχνολογία έχει 
προχωρήσει σημαντικά δίνοντας την δυνατότητα 
για κατασκευή ατομικού στρατιωτικού εξοπλισμού 
όσο το δυνατόν ελαφρύτερου και προσαρμοστι-
κού, τα υλικά που πρέπει να μεταφέρει κανείς 
στην μάχη είναι τα παρακάτω: Κράνος, εξάρτηση, 
τυφέκιο, φυσιγγιοθήκες, λόγχη και ατομικό σακί-
διο με υλικά επιβίωσης είναι τα υλικά που έχει ο 
πιο απλός στρατιώτης. Αν αναφερθούμε σε επίπε-
δο ειδικών δυνάμεων, τότε σαφώς ο εξοπλισμός 
αυτός αυξάνει κατακόρυφα και μαζί αυξάνει και 
το βάρος του. Μερικούς αιώνες πριν, το βάρος 
του αντίστοιχου εξοπλισμού θα πρέπει να ήταν 
σαφώς πολύ μεγαλύτερο. Για παράδειγμα, η ενό-
χληση που ένοιωθαν οι πολεμιστές της κλασσικής 
περιόδου όντας αναγκασμένοι να φέρουν ένα ιδι-
αίτερα δύσκολο φορτίο που περιλάμβανε το δόρυ, 
την περικεφαλαία, την ασπίδα και τον θώρακα, τις 
περικνημίδες, το κράνος και το ξίφος ήταν χαρα-
κτηριστική.11 Το σύνολο της πανοπλίας μπορούσε 
να φτάσει μέχρι και τα τριάντα κιλά τη στιγμή που 
το μέσο βάρος του οπλίτη δεν διέφερε και πολύ 
από τα σημερινά δεδομένα. Αυτή η ενόχληση είχε 
σαν συνέπεια την τάση των οπλιτών να επιδιώ-
κουν στο πέρασμα της ιστορίας την κατάργηση 
ορισμένων στοιχείων της πανοπλίας, τάση που 
εκδηλώθηκε ιδιαίτερα έντονα μετά τον 5ο π.Χ. 
αιώνα. Άλλος τρόπος εκδήλωσης της δυσφορί-
ας για το βάρος των υλικών, όπως μας πληρο-
φορεί ο Χάνσον, ήταν η καθυστέρηση ανάληψης 
του οπλισμού μέχρι και λίγα δευτερόλεπτα πριν 
την έναρξη της μάχης, η χρήση υπηρετών για τη 
μεταφορά της πανοπλίας, αλλά και η φυσική πα-
ρόρμηση, όπως την ονομάζει, να εγκαταλείψουν 
όποτε είχαν πραγματική ευκαιρία τον οπλισμό 
τους, παρόλο που τον είχαν αγοράσει ακριβά με 
ατομικά τους έξοδα. Η προσθήκη της ανάγκης για 
μεταφορά τροφίμων και επιπλέον υλικών λόγω 
έλλειψης μεταφορικών μέσων μας κάνει να κα-
ταλαβαίνουμε τι επιβάρυνση θα ήταν κάτι τέτοιο 
για τους στρατιώτες κάθε εποχής. Σύμφωνα με 
τον Βεγέτιο (Ρωμαίος θεωρητικός του πολέμου 
του 4ου π.Χ. αιώνα) «οι νεαροί στρατιώτες πρέπει 

11  V. D. Hanson, Ο Δυτικός Τρόπος Πολέμου, (Εκδόσεις Κ. Του-
ρίκη, 2003). 

συχνά να ασκούνται στη μεταφορά φορτίων έως 
και 27 κιλά με στρατιωτικό βήμα, για να μπορούν 
να αντεπεξέρχονται στη μεταφορά των μεριδίων 
του φαγητού τους και των όπλων τους στις κοπι-
αστικές εκστρατείες».12 

Η λύση στο σοβαρό πρόβλημα της εξεύρεσης 
μέσου μεταφοράς των τροφίμων και των λοιπών 
υλικών για τη μάχη βρέθηκε εν μέρει στη συνή-
θεια να καταναλώνονται οι πόροι των περιοχών 
εναντίον των οποίων γινόταν η εκστρατεία.13 Το 
αντίπαλο έδαφος και η περιουσία του ντόπιου πλη-
θυσμού ήταν μία πολύ καλή λύση, διότι αφενός 
δεν επιβάρυνε την οικονομία του επιτιθέμενου, 
αφετέρου δεν απαιτούσε μεταφορά εφοδίων. Την 

12  J. Keegan, Η ιστορία του πολέμου, σελ. 508.
13  Martin Van Creveld, Επιμελητεία και Πόλεμος (Εκδόσεις Κ. 

Τουρίκη, 1977) σελ. 20.

Το άγαλμα του Λεωνίδα.
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τακτική εκμετάλλευσης του αντίπαλου εδάφους 
ακολουθούσε και ο Ναπολέων, τα στρατεύματα 
του οποίου συγκέντρωναν τρόφιμα και λοιπά 
εφόδια από τις περιοχές που κατακτούσαν.14 Όσο 
χρονικό διάστημα υπήρχε η δυνατότητα να χρη-
σιμοποιούνται οι πόροι της εχθρικής επικράτειας, 
διευκολύνονταν σημαντικά και οι διοικητές στον 
σχεδιασμό των επιχειρήσεών τους απαλλαγμένοι 
σε σημαντικό βαθμό από τον περιορισμό των βά-
σεων εφοδιασμού και των αντίστοιχων γραμμών 
επικοινωνίας τους με το μέτωπο της μάχης.15 Η 
«αφαίμαξη» της ξένης οικονομίας είχε σαν συ-
νέπεια οι κάτοικοι να λαμβάνουν τα μέτρα τους 
προφυλάσσοντας και κρύβοντας τα αγαθά τους. 
Βέβαια δεν λειτουργούσαν όλοι οι στρατοί με τον 
ίδιο τρόπο. Εκτός από την ανεξέλεγκτη ιδιοποίηση 
των εχθρικών πόρων υπήρχαν περιπτώσεις όπου 
οι κάτοικοι σε αντάλλαγμα για τα προϊόντα τους 
πληρώνονταν είτε με μετρητά, είτε με υποσχετικά 
έγγραφα.16 Κατά τη γνώμη μας, η πληρωμή των 
κατοίκων με μετρητά ή υποσχετικά έγγραφα θα 
πρέπει να αφορούσε τους στρατούς εκείνους που 
βρίσκονταν εντός φίλιων εδαφών. Είναι προφα-

14  Κ. Κολιόπουλος, Η Στρατηγική Σκέψη από την αρχαιότητα έως 
σήμερα σελ. 130.

15  Martin Van Creveld, Επιμελητεία και Πόλεμος, σελ. 23.
16  J. Keegan, Η ιστορία του πολέμου, σελ. 509.

νές ότι η αποζημίωση κατοίκων που βρίσκονταν 
στην επικράτεια του αντιπάλου μάλλον είναι πο-
λύ απίθανο να συνέβαινε, καθώς ουσιαστικά θα 
σήμαινε ενδυνάμωση των πηγών αντίστασης του 
εχθρού. Το σύστημα αυτό, αν και χρησιμοποιή-
θηκε αρκετά στην ιστορία, τελειοποιήθηκε από 
τον Βαλενστάιν (διοικητή του αυτοκρατορικού 
στρατού στη Γερμανία). Χαρακτηριζόμενο και ως 
σύστημα της συνεισφοράς, στόχευε στην από-
σπαση μεγάλων χρηματικών ποσών σε ρευστό 
από τους κατοίκους των εχθρικών εδαφών και 
αποστολή του ποσού αυτού στον κεντρικό ταμία 
του στρατού. Το σύστημα αυτό είχε δύο βασικά 
πλεονεκτήματα, ότι δηλαδή εξασφάλιζε στους 
στρατιώτες ένα μισθό χωρίς να επιβαρύνεται ο 
κρατικός προϋπολογισμός και ότι εξάλειφε την 
ανάγκη να λεηλατούν για προσωπικό όφελος.17 
Τα χρήματα που μαζεύονταν φυλάσσονταν από 
τον οικονομικό διαχειριστή του στρατού και στη 
συνέχεια οργανωμένα και με καταγραφή διανέ-
μονταν στο προσωπικό ως μισθοδοσία.

Υπήρχαν όμως και στρατοί, όπως του Ουέ-
λινγκτον στην Ισπανία, που ακολουθούσαν την 
τακτική της οργάνωσης αγοράς.18 Το γεγονός αυ-
τό είχε σαν συνέπεια την προσέλκυση εμπόρων 

17  Martin Van Creveld, Επιμελητεία και Πόλεμος, σελ. 21.
18  J. Keegan, Η ιστορία του πολέμου, σελ. 509.

Η υποδοχή του Ουέλινγκτον, νικητή της μάχης του Βατερλό.
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και κατοίκων σε προκαθορισμένα σημεία προ-
κειμένου να πουλήσουν τα προϊόντα τους έναντι 
ανταλλάγματος. Βέβαια είναι σαφές ότι η δημι-
ουργία της αγοράς απαιτεί δυνάμεις προσφοράς 
και ζήτησης οι οποίες θα διαμορφώσουν μία τιμή 
και μία ποσότητα ισορροπίας. Αν η ποσότητα πα-
ρεχόταν από τους ντόπιους κατοίκους, ο στρα-
τός θα έπρεπε να αναλάβει την ικανοποίηση των 
χρηματικών απαιτήσεων των εμπόρων, δηλαδή 
έπρεπε να πληρώνει τα προϊόντα. Η τακτική αυτή 
είχε ως προϋπόθεση την κατοχή ρευστού χρήμα-
τος. Τέτοια δυνατότητα μόνοι οι πολύ καλά ορ-
γανωμένοι στρατοί, όπως του Ουέλινγκτον, μπο-
ρούσαν να έχουν. Δεν ήταν όμως λίγες οι φορές 
που η προοπτική του κέρδους έπειθε σημαντικούς 
εμπόρους να ακολουθούν τον στρατό σε όλη τη 
διάρκεια ή σε ένα μέρος των πολεμικών επιχειρή-
σεων, δημιουργώντας ουσιαστικά μία κινούμενη 
αγορά. Όταν μάλιστα οι επιχειρήσεις λάμβαναν 
χώρα σε φίλιο έδαφος ήταν σύνηθες φαινόμενο 
να προπορεύονται οι επίσημοι προμηθευτές με 
σκοπό να οργανώσουν την αγορά της περιοχής 
όπου λίγο αργότερα θα έφτανε ο στρατός.19

Η όλο και αυξανόμενη παρουσία των χρημα-
τικών συναλλαγών για τον ανεφοδιασμό και τις 
γενικότερες πληρωμές των στρατιωτικών δυνά-
μεων επέβαλε την ανάγκη για την ύπαρξη ενός 
ατόμου ειδικά καταρτισμένου για την παρακο-

19  Martin Van Creveld, Επιμελητεία και Πόλεμος, σελ. 19.

λούθηση όλων των οικονομικών, με την ευρεία 
έννοια, ζητημάτων. Το άτομο αυτό πήρε τον τίτλο 
του επιμελητή και ήταν υπεύθυνο αρχικά άμε-
σα απέναντι στην κυβέρνηση (στην εξέλιξη της 
ιστορίας άμεσα και απέναντι στον αρχιστράτηγο) 
να ερευνά και να ανακαλύπτει ποια προϊόντα και 
υλικά μπορούσαν να διατεθούν, να ελέγχει τους 
εμπόρους και τις αποθήκες εντός των οποίων 
φυλάσσονταν, τις τιμές και την ποιότητά τους.20 
Σήμερα τα καθήκοντα των επιμελητών έχουν δια-
φοροποιηθεί προσαρμοζόμενα στις νέες ανάγκες, 
αν και είναι βέβαιο, ότι ο βασικός πυρήνας της 
λογικής που διέπει τα καθήκοντά τους, παραμέ-
νει σχετικά σταθερός. Στις τωρινές τους ευθύνες 
περιλαμβάνεται ο εφοδιασμός των υπηρεσιών με 
χρήματα, η απόδοση λογαριασμών της διαχείρι-
σής τους, ο έλεγχος όλων όσοι εμπλέκονται με 
διαχείριση δημόσιου χρήματος ή υλικών μέσω 
περιοδικών επιθεωρήσεων και με σκοπό την τή-
ρηση των κείμενων διατάξεων, ο εφοδιασμός με 
υλικά και τρόφιμα και γενικότερα η ενάσκηση και 
η εποπτεία της ορθής λειτουργίας της οικονομι-
κής μέριμνας των ενόπλων δυνάμεων.21 

Σταδιακά καθώς η εξέλιξη της τεχνολογίας το 
επέτρεπε, άρχισαν να χρησιμοποιούνται τροχο-
φόρα οχήματα, ανάλογα βέβαια και με την ανά-

20  ό.π. σελ. 19.
21  Γενικό Επιτελείο Ναυτικού, Ε. Ο. Υ (Εγχειρίδιο Οικονομικής 

Υπηρεσίας).

Χάρτης των οδών της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας την εποχή του Αυτοκράτορα Αδριανού.
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πτυξη του οδικού δικτύου της κάθε περιοχής. Η 
Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, και σε μικρότερο βαθμό 
η Κίνα, που φημιζόταν για το οδικό της δίκτυο 
είχε αναπτύξει ιδιαίτερα τις στρατιωτικές μετα-
φορικές της ικανότητες. Ωστόσο, η κατάρρευση 
του διοικητικού της συστήματος τον 5ο μ.Χ. αι-
ώνα σήμανε και την κατάρρευση του οδικού της 
δικτύου μειώνοντας σημαντικά τις δυνατότητες 
μεταφορών. Εκείνη την περίοδο, όπως μας ενη-
μερώνει ο Keagan22, άρχισε να αναπτύσσεται 
ιδιαίτερα η χρήση βοδιών. Το συγκεκριμένο ζώο 
είχε το πλεονέκτημα ότι μπορούσε να χρησιμο-
ποιηθεί όχι μόνο για τη μεταφορά εφοδίων αλλά 
και ως τροφή. Η βιομηχανική επανάσταση μπορεί 
να αύξησε κατακόρυφα τις δυνατότητες μαζικών 
μεταφορών με τη δημιουργία του τρένου, ωστό-
σο τα ζώα παρέμειναν τουλάχιστον μέχρι τον Β’ 
Παγκόσμιο Πόλεμο ένα σημαντικότατο μέσο μετα-
φοράς. Ο σιδηρόδρομος βέβαια αναμφισβήτητα 
υπήρξε μία πραγματική επανάσταση που διαδρα-
μάτισε σημαντικό ρόλο τόσο κατά την αμερικανικό 
εμφύλιο πόλεμο όσο και αργότερα την περίοδο 

22  J. Keegan, Η ιστορία του πολέμου, σελ. 511-512.

κυρίως του Α’ και του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου. Η 
βιομηχανική επανάσταση έδωσε μεγάλη ώθηση 
και στις θαλάσσιες μεταφορές. Το υγρό στοιχείο 
υπήρξε ένας από τους κύριους διαύλους μετα-
φορών καθώς κατά τη διάρκεια της στρατιωτικής 
ιστορίας δεν ήταν λίγοι οι στρατοί που επέλεξαν 
να κινηθούν παράλληλα με ένα ποταμό ή με τις 
θαλάσσιες ακτές προκειμένου να εξασφαλίζουν 
την ομαλή τροφοδοσία του προσωπικού. 

Η ιστορία των logistics στον πόλεμο δεν στα-
ματά εδώ. Ο σκοπός αυτής της σύντομης ιστο-
ρικής αναφοράς ήταν να δειχθεί η σημασία της 
υποστήριξης σε υλικά και τρόφιμα. Δεν θα ήταν 
υπερβολή να πούμε ότι οι δύο Παγκόσμιοι Πόλε-
μοι κρίθηκαν από την ικανότητα των βιομηχανιών 
να υποστηρίξουν τις στρατιωτικές επιχειρήσεις με 
υλικό. Αν έπρεπε κανείς να βρει ένα περιστατικό 
που θα χαρακτηριζόταν ως το ιδανικό παράδειγ-
μα της σημασίας των logistics στον πόλεμο, αυτό 
θα ήταν η κατασκευή των μεταφορικών πλοίων 
τύπου liberty από την Αμερική κατά τον Β’ Παγκό-
σμιο Πόλεμο. Η κατασκευή αυτών των σκαφών 
που γινόταν με τη μέθοδο των προκατασκευα-
σμένων τμημάτων, επέτρεπε την ταχεία παραγω-

Τα «Ζώα στον πόλεμο» στο War Memorial του Λονδίνου.
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γή σε τέτοιο ρυθμό που να είναι μεγαλύτερος από 
τον ρυθμό καταστροφής τους από τα γερμανικά 
υποβρύχια. Έτσι η αμυντική βιομηχανία κατάφερε 
με την παραγωγικότητά της να εξασφαλίσει ότι 
ο αριθμός των μεταφορικών πλοίων θα παρέ-
μενε τουλάχιστον σταθερός παρά τις απώλειες. 
Οι μεταφορές υλικών μέσω των πλοίων τύπου 
liberty εξασφάλισαν για τους συμμάχους ότι ο 
θαλάσσιος εφοδιασμός θα γινόταν απερίσπαστος 
και ταυτόχρονα ανέδειξε την ύψιστη σημασία του 
ρόλου του εφοδιασμού και κατά επέκταση του 
ρόλου της αμυντικής βιομηχανίας που παράγει 
τα υλικά με τα οποία γίνεται ο εφοδιασμός, στην 
επιτυχή έκβαση του πολέμου.

Θεωρητικοί του πολέμου,  
Οικονομία και Logistics

Εισαγωγικές παρατηρήσεις
Η οικονομική διάσταση του πολέμου είναι ένα 
αντικείμενο που απασχόλησε τους στρατιωτικούς 
αναλυτές στα έργα τους. Ο Σουν Τζου, ο Κλαού-
σεβιτς και ο Hanson θα αποτελέσουν αντικείμενο 

μελέτης μας προκειμένου να αλιεύσουμε πληρο-
φορίες σχετικά με τη θέση τους απέναντι στην 
οικονομική διάσταση του πολέμου και τα logistics. 
Πριν από την ανάλυση του καθαρά «οικονομικού» 
μέρους του έργου τους θα προβαίνουμε σε μία 
σύντομη παρουσίαση των σκέψεών τους προκει-
μένου να γίνεται αντιληπτό το πλαίσιο εντός του 
οποίου προσεγγίζουν τον πόλεμο.

Ο Σουν Τζου και «η τέχνη  
της οικονομίας» στον πόλεμο

«Μιλώντας για σχεδιασμό εννοώ … την επο-
πτεία των οδών ανεφοδιασμού και την προ-
μήθεια των σημαντικών ειδών εξοπλισμού 
και αγαθών που χρησιμοποιεί ο στρατός»23

Η τέχνη του πολέμου (The Art of War) του 
Σουν Τζου παρά το ότι είναι αρκετά παλιό έργο 
(ο Σ. Γκρίφιθ τοποθετεί τη συγγραφή του κατά τη 

23  Σουν Τζου, Η τέχνη του πολέμου, (Εκδόσεις Παπασωτηρίου, 
2008), σελ. 95.

Αμερικανικό Πλοίο τύπου LIberty εν πλω.
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διάρκεια του 4ου αιώνα π.Χ.24) μπορεί να βοηθή-
σει στην εξαγωγή σημαντικών συμπερασμάτων 
όχι μόνο για το καθαρά συγκρουσιακό κομμάτι 
του πολέμου αλλά και για την οικονομική του δι-
άσταση. Διατηρεί ακόμα και σήμερα τον επίκαιρο 
χαρακτήρα του και μάλιστα συχνά έχει «μεταφρα-
στεί» ως εγχειρίδιο διοίκησης και στρατηγικής σε 
επίπεδο ιδιωτικών επιχειρήσεων. 

«Το αποκορύφωμα της στρατιωτικής δεξιο-
τεχνίας είναι να υποτάξεις τον εχθρό χωρίς 
μάχη … αυτό που έχει τη μέγιστη σπουδαι-
ότητα στον πόλεμο είναι να επιτεθείς στην 
στρατηγική του εχθρού»25

Για τον Σουν Τζου η ιδέα της φυσικής εμπλο-
κής με τον αντίπαλο έρχεται σε δεύτερη μοίρα. Ο 
πόλεμος στηρίζεται στην εξαπάτηση και ικανός 
στρατηγός είναι αυτός που μπορεί να κερδίσει 

24  ό. π. σελ. 10.
25  ό. π. σελ. 115.

έναν πόλεμο χωρίς να έρθει σε συμπλοκή με τον 
αντίπαλο στρατό. Μία τέτοια θέση δεν θα πρέπει 
σε καμία περίπτωση να οδηγήσει σε παρεξηγή-
σεις. Δεν σημαίνει ότι ένας στρατός δεν πρέπει 
να είναι προετοιμασμένος για τη μάχη. Ο Σουν 
Τζου πιστεύει ακριβώς το αντίθετο. Η μάχη πρέπει 
να έχει κερδηθεί πριν ακόμη ξεκινήσει. Η προε-
τοιμασία διαδραματίζει αποφασιστικό ρόλο στην 
εξέλιξη του πολέμου και η ήττα στα πεδία των μα-
χών πολλές φορές προέρχεται από την έλλειψη 
προετοιμασίας. Προβάλλει επομένως την έμμεση 
προσέγγιση ως την ιδανική για τη νίκη. 

Το σημαντικό δεν είναι το μέγεθος του στρα-
τεύματος αλλά το πώς είναι διαιρεμένο. Η χρήση 
μεγάλων αριθμητικά στρατευμάτων απαιτεί εξε-
λιγμένες επικοινωνίες για να είναι αποδοτική. Η 
γνώση του πότε πρέπει να γίνει μάχη και πότε 
όχι είναι καθοριστική. Είναι ένδειξη ικανότητας για 
τον ηγέτη να μπορεί διαμορφώνει την τακτική του 
με βάση τον αντίπαλο που έχει να αντιμετωπίσει. 
Ο θυμός κατά την λήψη αποφάσεων είναι κακός 
σύμβουλος για τον ηγέτη, μία κατεστραμμένη χώ-
ρα ή νεκροί στο πεδίο στης μάχης εξαιτίας του 
θυμού είναι εξαιρετικά λανθασμένες επιλογές. Οι 
κατάσκοποι διαδραματίζουν σπουδαίο ρόλο και 
είναι από τα σημαντικότερα εργαλεία στον πόλε-
μο. Επίσης, η ομογενοποίηση ενός στρατεύματος 

Το βιβλίο του Σουν Τζου «H Τέχνη του Πολέμου».

Το άγαλμα του Σουν Τζου στην Yurihama της Ιαπωνίας.
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που συγκεντρώνεται για τη μάχη είναι σημαντι-
κή. Ποτέ δεν πρέπει να πιέζεται ιδιαίτερα ένας 
απελπισμένος εχθρός. Η απελπισία του αντιπάλου 
μπορεί να προκαλέσει απώλειες στις φίλιες δυνά-
μεις. Η συμπεριφορά απέναντι στους στρατιώτες 
θα πρέπει να στηρίζεται σε πνεύμα κατανόησης 
αλλά η πειθαρχία είναι απαράβατος όρος.

Η γνώση του εαυτού και του εχθρού είναι το 
όπλο για τη νίκη. Ο ικανός ηγέτης γνωρίζει πώς 
να εκμεταλλευτεί την ανετοιμότητα του αντιπά-
λου. Αρχικά, πρέπει να υπάρχει επιφύλαξη, όμως 
μόλις δοθεί η ευκαιρία πρέπει κανείς άμεσα να 
την εκμεταλλευτεί. Η ευελιξία είναι καθοριστικής 
σημασίας παράγοντας. Όπως το νερό δεν έχει 
συγκεκριμένο σχήμα αλλά παίρνει το σχήμα του 
εδάφους στο οποίο κινείται, είναι δηλαδή ευπρο-
σάρμοστο, έτσι και ο ηγέτης πρέπει να μπορεί 
να προσαρμόζεται ανάλογα με τον αντίπαλο τον 
οποίο έχει να αντιμετωπίσει κάθε φορά. Μετά από 
την γενική παράθεση των σημαντικότερων θέ-
σεων του Σουν Τζου, μπορούμε να εξετάσουμε 
αναλυτικότερα τις θέσεις του σχετικά τον ρόλο 
της οικονομίας και των logistics στον πόλεμο.

Οι πέντε σταθεροί παράγοντες που πρέπει να 
λάβει κανείς υπόψη του στον πόλεμο είναι ο ηθι-
κός νόμος, ο ουρανός, η γη, ο διοικητής, η μέθο-
δος - πειθαρχία. Αυτοί οι παράγοντες μεταφράζο-
νται αντίστοιχα ως η πίστη στον ηγεμόνα, οι και-
ρικές συνθήκες, το έδαφος και οι αποστάσεις, οι 
ικανότητες του διοικητή, η ορθή συγκρότηση του 
στρατού και ο έλεγχος των δαπανών του. Σχετικά 
με τις δαπάνες στον πόλεμο ο Σουν Τζου τόνιζε 
την ιδιαίτερη σημασία που έχουν όχι μόνο για την 
διατήρηση ενός ικανού και αξιόμαχου στρατεύμα-
τος αλλά και για το κράτος και την ανεξαρτησία 
του από τους πιθανούς του εχθρούς. 

«Όταν ο θησαυρός σου ξοδευτεί, οι γειτονι-
κοί ηγεμόνες θα εκμεταλλευτούν τη δυσχερή 
σου θέση για να δράσουν. Τότε, ακόμη κι αν 
έχεις σοφούς συμβούλους, κανένας δεν θα 
μπορέσει να καταστρώσει καλά σχέδια για το 
μέλλον»26

Ο πόλεμος θα πρέπει να διεξάγεται στο μι-
κρότερο δυνατό χρονικό διάστημα, με το ελάχιστο 

26  Σουν Τζου, Η τέχνη του πολέμου, σελ. 106.

κόστος σε ανθρώπινες και άλλου είδους απώλει-
ες. Τόσο σε στρατιωτικό όσο και σε οικονομικό 
επίπεδο κανείς δεν επωφελήθηκε ποτέ από την 
εμπλοκή σε ένα παρατεταμένο πόλεμο. Οι περί-
οδοι πολεμικών συγκρούσεων είναι από τις πλέ-
ον δαπανηρές για ένα κράτος. Το κόστος ενός 
πολέμου είναι δυσβάσταχτο ακόμα και για υπερ-
δυνάμεις. Ο παρατεταμένος αγώνας εξοπλισμών 
ανάμεσα στις ΗΠΑ και την πρώην ΕΣΣΔ αποτελεί 
απόδειξη των επιπτώσεων που μπορεί να έχει 
ένας παρατεταμένος πόλεμος ή έστω ακήρυχτος 
«πόλεμος εξοπλισμών». Μάλιστα, δεν είναι λί-
γοι εκείνοι που υποστηρίζουν ότι η ένταση του 
εξοπλιστικού ανταγωνισμού που επέβαλε με την 
πολιτική του ο Αμερικανός πρόεδρος Ρ. Ρέιγκαν 
προκάλεσε την οικονομική κατάρρευση της ΕΣΣΔ, 
καθώς επιβαρύνθηκε με υπέρμετρα οικονομικά 
βάρη στην προσπάθειά της να ακολουθήσει τις 
ΗΠΑ. Στις ημέρες μας οι ΗΠΑ επίσης αντιμετωπί-
ζουν σοβαρά οικονομικά προβλήματα λόγω των 
επιχειρήσεων στο Ιράκ και το Αφγανιστάν. 

«Οι δαπάνες με τις οποίες επιβαρύνεται η 
χώρα –συνυπολογίζοντας τις αμοιβές για την 
ψυχαγωγία των συμβούλων και των επισκε-
πτών, το κόστος των αναλώσιμων υλικών…
και το κόστος των αρμάτων και των πανο-
πλιών– ανέρχονται συνολικά σε χίλια χρυσά 
νομίσματα ημερησίως»27

Οι πολεμικές συγκρούσεις προκαλούν κατα-
στροφή στη βιομηχανική βάση της χώρας και στις 
υποδομές της. Η διεξαγωγή τους απαιτεί τη δέ-
σμευση πόρων που σε άλλη περίπτωση θα κατευ-
θύνονταν προς καταναλωτικές δραστηριότητες 
και για ικανοποίηση βιοτικών αναγκών του πλη-
θυσμού. Επομένως οι εχθροπραξίες θα πρέπει να 
διαρκούν όσο το δυνατόν λιγότερο, προκειμένου 
όχι μόνο να ελαχιστοποιούνται οι καταστροφές 
αλλά και να αντέχει η οικονομία της χώρας τη 
χρηματοδότηση των πολεμικών επιχειρήσεων. 
Γράφει χαρακτηριστικά ότι:

«Δεν υπήρξε ποτέ χώρα που να ωφελήθηκε 
από ένα παρατεταμένο πόλεμο»28

27  Σουν Τζου, Η τέχνη του πολέμου,σελ. 105-106.
28  ό. π .σελ. 107.
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Η έννοια του σύντομου πολέμου βρισκόταν 
στον πυρήνα της στρατιωτικής σκέψης ήδη από 
την Αρχαία Ελλάδα. Εκεί με την παράδοση της 
αποφασιστικής μάχης επιδιωκόταν να περιορι-
στούν οι οικονομικές συνέπειες του πολέμου όχι 
μόνο όσον αφορά στην καταστροφή υποδομών 
αλλά και στο σκέλος της εξοικονόμησης πόρων 
που θα έπρεπε σε περίπτωση μακροχρόνιων συ-
γκρούσεων να κατευθυνθούν για στρατιωτικές 
προμήθειες. Σε αυτή τη λογική των Αρχαίων Ελ-
λήνων θα επανέλθουμε αργότερα. Στο ίδιο οι-
κονομοκεντρικό πνεύμα κινείται και η αντίληψη 
του Σουν Τζου ότι η κατάληψη του εχθρικού εδά-
φους είναι αποδοτικότερη από την καταστροφή 
του, καθώς μπορεί στη συνέχεια να γίνει εκμε-
τάλλευση των οικονομικών του πόρων από το 
στράτευμα.

«Επομένως, ο σοφός στρατηγός φροντίζει 
ώστε τα στρατεύματά του να τροφοδοτούνται 
από τον εχθρό, διότι ένα μόδι τροφής του 
εχθρού ισοδυναμεί με είκοσι δικά του»29

Όπως είδαμε, ο Σουν Τζου είναι υπέρμα-

29  ό. π. σελ. 109.

χος της έμμεσης προσέγγισης. Οι επιλογές ενός 
στρατιωτικού ηγέτη περιλαμβάνουν κατά την 
άποψή του ένα ευρύ φάσμα δυνατοτήτων που 
πέρα από τις κλασικές επιχειρήσεις απευθείας 
αναμέτρησης με τον αντίπαλο, μπορεί να επε-
κταθούν και σε επιχειρήσεις έμμεσης προσέγ-
γισης και φθοράς. Σε αυτό το πνεύμα είναι δυ-
νατόν ένας στρατιωτικός ηγέτης να επιλέξει να 
καταστρέψει αποθήκες τροφίμων, πυρομαχικών 
και μεταφορικά μέσα πλήττοντας τις οικονομικές 
δυνατότητες του αντιπάλου. Επομένως, εκτός 
από τη χρηματοδότηση και τον εφοδιασμό των 
φίλιων δυνάμεων με τα απαραίτητα εφόδια για 
τη διεξαγωγή των επιχειρήσεων, η καταστροφή 
της αντίστοιχης δυνατότητας του αντιπάλου είναι 
επίσης μία επιλογή. Χωρίς να έχει τη δυνατότητα 
να ανεφοδιάσει το στράτευμά του, ο αντίπαλος 
γρήγορα θα εξασθενίσει.

« Όταν μία χώρα περιέρχεται σε κατάσταση 
ένδειας λόγω στρατιωτικών επιχειρήσεων, 
αυτό οφείλεται στο κόστος μεταφοράς. Η 
μεταφορά εφοδίων σε μεγάλες αποστάσεις 
αφήνει τον λαό πάμπτωχο»30

30  Σουν Τζου, Η τέχνη του πολέμου, σελ. 108.

Φωτογραφία του τότε Προέδρου των Η.Π.Α. Ρ. Ρήγκαν και του γ.γ. της πρώην Ε.Σ.Σ.Δ. Μ. Γκορμπατσόφ από την υπογραφή 
της συμφωνίας για περιορισμό των πυρηνικών όπλων μέσου βεληνεκούς στο Λευκό Οίκο το Δεκέμβριο του 1987.
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Όπως φαίνεται από το παραπάνω απόσπασμα, 
το κόστος μεταφοράς είναι ένας από τους κύριους 
παράγοντες κόστους. Μάλιστα, είναι ξεκάθαρο ότι 
μπορεί να οδηγήσει σε οικονομική κατάρρευση τη 
χώρα, καθώς η μεταφορά πόρων από μία χώρα 
σε μία άλλη προκειμένου να πραγματοποιηθεί μία 
εκστρατεία δεν σημαίνει μόνο κόστος μεταφοράς 
αλλά συνεπάγεται, και αυτό είναι το κύριο κόστος, 
στέρηση πόρων από τους κατοίκους για χρήση σε 
άλλες δραστηριότητες.

«Όπου πηγαίνει στρατός, οι τιμές ανεβαίνουν. 
Όταν οι τιμές ανεβαίνουν, οι περιουσίες των 
πολιτών εξανεμίζονται. Όταν οι περιουσίες 
εξανεμίζονται, ο φτωχός λαός επιβαρύνεται 
με έκτακτα χαράτσια»31

31  ό. π. σελ. 109.

Εκτός από τις δαπάνες μεταφοράς και τη μεί-
ωση της παραγωγικής δυνατότητας, μία πολεμική 
επιχείρηση συνεπάγεται και την άνοδο του πλη-
θωρισμού. Είναι γεγονός ότι σε πολεμικές περιό-
δους οι τιμές ανεβαίνουν ανεξέλεγκτα, το χρήμα 
χάνει την αξία του και η αγοραστική δύναμη του 
πληθυσμού μειώνεται. Η επίδραση που μπορεί να 
έχει αυτό το γεγονός στην ψυχολογία των πολι-
τών ενδέχεται να είναι καταστροφική για τη νίκη 
στον πόλεμο.

Η λύση στο πρόβλημα του κόστους  
των logistics και της απώλειας πόρων

«Έτσι, επιπρόσθετα με τη νίκη, μπορείς να 
χρησιμοποιήσεις τον ηττημένο εχθρό για να 
αυξήσεις τη δύναμή σου»32

32  ό. π. σελ. 113.

Εικόνες καταστροφής από τον πόλεμο της Κορέας.
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Ο εχθρός μπορεί και πρέπει να χρησιμοποι-
ηθεί για τη σίτιση και τον εφοδιασμό των δυνά-
μεων. Ειδικότερα στην εποχή του Σουν Τζου που 
οι πολεμικές επιχειρήσεις ήταν μακροχρόνιες, το 
κόστος για τη συντήρηση των πολεμιστών θα 
πρέπει να ήταν ιδιαίτερα υψηλό ως ποσοστό του 
κρατικού προϋπολογισμού. Ακόμα και σήμερα 
όμως, όταν μία χώρα επιθυμεί να διεξαγάγει πο-
λεμικές επιχειρήσεις μακριά από το έδαφός της, 
το κόστος για τη μεταφορά και τη συντήρηση των 
δυνάμεων είναι υψηλό. Η λύση επομένως ήταν 
η χρήση των πόρων του αντιπάλου. Αυτός είναι 
και ο λόγος για τον οποίο ο Σουν Τζου προτιμά τη 
μη ολοκληρωτική καταστροφή του εχθρικού εδά-
φους, ώστε στη συνέχεια να αντληθούν από αυτό 
οι παραγωγικοί πόροι που σε αντίθετη περίπτωση 
θα επιβάρυναν τη δική του χώρα. 

«Οι άριστοι γνώστες του πολέμου δεν χρειά-
ζονται δεύτερη επιστράτευση ούτε περισσό-
τερους από ένα εφοδιασμούς. Κουβαλούν τον 
εξοπλισμό τους από την πατρίδα. Για προμή-
θειες βασίζονται στον εχθρό. Έτσι ο στρατός 
τους έχει άφθονη τροφή»33

Οι στρατιωτικοί ηγέτες της εποχής του Σουν 
Τζου φαίνεται πως είχαν κατανοήσει σε μεγάλο 
βαθμό τη σημασία των logistics για την επιτυχία 
μίας πολεμικής επιχείρησης. Ο ίδιος όπως είδα-
με όχι μόνο επεσήμανε τους οικονομικούς κιν-
δύνους του πολέμου αλλά παράλληλα πρότεινε 
και λύσεις. Αργότερα, κατά τη διάρκεια αυτής της 
μελέτης θα ασχοληθούμε με δύο στρατιωτικές 
επιχειρήσεις, του Μεγάλου Αλεξάνδρου και των 
ΗΠΑ κατά τον πρώτο πόλεμο στο Ιράκ, οι οποίες 
λόγω απόστασης είχαν να αντιμετωπίσουν αρκε-
τά από τα κόστη των logistics.

Ο Χάνσον και ο «οικονομικός» δυτικός 
τρόπος πολέμου στην Κλασική Ελλάδα
Το έργο του Χάνσον «Ο δυτικός τρόπος πολέ-
μου. Η αποφασιστική μάχη στην Αρχαία Ελλάδα» 
εξετάζει τις πολεμικές συνήθειες των Ελλήνων 
πολεμιστών κατά την κλασική περίοδο. Μας 
δίνει τη δυνατότητα να προβούμε σε σημαντι-
κές διαπιστώσεις όχι μόνο για τον ρόλο των 

33  ο. π .σελίδα 107

logistics στις πολεμικές επιχειρήσεις αλλά και 
για ολόκληρη την οικονομική φιλοσοφία που 
χαρακτήριζε τις συγκρούσεις. Είναι σημαντικό 
το γεγονός ότι οι Αρχαίοι Έλληνες έχοντας κα-
τανοήσει την οικονομική σημασία του πολέμου, 
δόμησαν τις μάχες κατά τέτοιο τρόπο ώστε να 
έχουν τις λιγότερες δυνατόν απώλειες τόσο σε 
επίπεδο έμψυχου δυναμικού όσο και σε επίπεδο 
παραγωγής. Ας ξεκινήσουμε όμως με μία σύντο-
μη παρουσίαση του πολεμικής φιλοσοφίας που 
παρουσιάζει ο Χάνσον γύρω από τον πόλεμο 
στην Αρχαία Ελλάδα.

Η φάλαγγα αποτέλεσε τον κύριο στρατιωτικό 
μηχανισμό με τον οποίο διεξάγονταν οι πολεμι-
κές συγκρούσεις στην αρχαία Ελλάδα από τα τέ-
λη του 8ου π.Χ. αιώνα και μετά. Προηγουμένως 
επικρατούσαν κυρίως οι έφιπποι πολεμιστές της 
περιόδου από τον 13ο ως τον 9ο π.Χ. αιώνα, των 
οποίων η δράση είχε ως κύριο στόχο τη βολή 
του δόρατος που κρατούσαν στο χέρι. Από τον 
8ο αιώνα και μετά παρατηρείται μία σταδιακή 
αλλαγή στη βασική δομή της μάχης που οδηγεί 
τελικά σε ένα νέο τύπο πολέμου. Η μεγάλη αλ-
λαγή αφορά το γεγονός ότι ο νέος τύπος μάχης 
είναι ομαδικός και όχι το άθροισμα των ατομικών 
επιδόσεων μεμονωμένων ιπποτών. Αυτό αποτε-
λεί μία μεγάλη διαφοροποίηση σε σχέση με το 
παρελθόν, καθώς συνεπαγόταν μία εντελώς νέα 
πολεμική φιλοσοφία με κοινωνικές μάλιστα προε-
κτάσεις. Η μάχη ήταν πλέον ένας αγώνας ανθρώ-
πων που πιθανόν να συνδέονταν μεταξύ τους με 
στενούς δεσμούς φιλίας και συγγένειας. Ο νέος 
τύπος πολέμου συνεπώς δεν περιοριζόταν σε μία 
στενή κάστα πολεμιστών, αλλά αφορούσε το σύ-
νολο του κοινωνικού ιστού της αρχαιοελληνικής 
πόλης κράτους.

Η εξέλιξη ενός οικονομικού τρόπου 
πολέμου
Παράλληλα με τη διεύρυνση της κοινωνικής βά-
σης του πολέμου, συνέβη και μία άλλη εξέλιξη η 
οποία χαρακτηρίζεται για τη σοφία και την προ-
νοητικότητά της. Ο νέος τύπος πολέμου χαρα-
κτηριζόταν για την απλή στρατηγική του και τη 
σύντομη διάρκειά του, γεγονός που εξασφάλιζε 
ότι δεν απαιτούνταν υψηλές αμυντικές δαπάνες 
προετοιμασίας σε περίοδο ειρήνης, ούτε όμως 
και υψηλές δαπάνες για αγορά εξοπλισμού και 
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εφοδίων κατά τη διάρκεια των πολεμικών επι-
χειρήσεων.34

Τα περιορισμένα έξοδα εκπαίδευσης 
και συντήρησης
Οι οπλίτες της φάλαγγας θα περίμενε κανείς 
ότι ήταν ιδιαίτερα εκπαιδευμένοι στη μάχη. Τα 
ιστορικά στοιχεία σύμφωνα με τον συγγραφέα 
διαψεύδουν την άποψη αυτή. Οι οπλίτες χρειά-
ζονταν θάρρος, εξαιρετική σωματική κατάσταση 
και αντοχή, όχι όμως ιδιαίτερη εξειδίκευση και 
ικανότητα στον χειρισμό των όπλων. Το γεγονός 
ότι η μάχη στην κλασική περίοδο απαιτούσε ελά-
χιστη εκπαίδευση σήμαινε ότι ο προϋπολογισμός 
της πόλης κράτους δεν θα επιβαρυνόταν σημα-
ντικά. Αντίθετα, στις ημέρες μας η συντήρηση 
και η εκπαίδευση των στρατευμάτων απαιτεί τη 
δαπάνη ενός αρκετά σεβαστού ποσού σε ετήσια 
βάση. Η τεχνολογία έχει κάνει άλματα και κάθε 
νέο οπλικό σύστημα ενσωματώνει πλέον όλο και 
νεότερα επιτεύγματα, γεγονός που αυξάνει το κό-

34  V. D. Hanson, Ο Δυτικός Τρόπος Πολέμου, (Εκδόσεις Κ. Του-
ρίκη, 2003), σελ. 68.

στος απόκτησής τους. Όμως το κόστος απόκτησης 
είναι μόνο ένα μέρος του συνολικού κόστους ενός 
οπλικού συστήματος σε όλη τη διάρκεια της επι-
χειρησιακής του λειτουργίας. Μαζί φυσικά με αυ-
τό δεν θα πρέπει να παραλείπεται ο συνυπολογι-
σμός του κόστους εκπαίδευσης του προσωπικού 
που πρόκειται να χρησιμοποιήσει το σύστημα, αλ-
λά και του κόστους χρήσης και συντήρησής του, 
δηλαδή τα χρήματα που απαιτούνται για καύσιμα 
ή ακόμα και για προγραμματισμένη ή επείγουσα 
αντικατάσταση υλικών. Προσθέτοντας σε αυτά και 
τις απαραίτητες αναβαθμίσεις που θα γίνουν σε 
ένα οπλικό σύστημα προκειμένου να αντεπεξέλθει 
στις διαρκώς αυξανόμενες τεχνολογικές ανάγκες 
του πεδίου της μάχης, καθώς και το επιπλέον κό-
στος εκπαίδευσης του προσωπικού σε κάθε νέα 
αναβάθμιση, μπορούμε να έχουμε μία πολύ καλή 
εικόνα για το ύψος που έχει το κόστος εκπαίδευ-
σης και συντήρησης στη σημερινή εποχή. 

Μπορεί η τεχνολογία στην κλασική Ελλάδα 
να μην ήταν ούτε στο ελάχιστο εφάμιλλη της 
σημερινής, όμως αντίστοιχα και οι πόροι που 
είχαν στη διάθεσή τους οι ηγέτες προκειμένου 
να χρηματοδοτήσουν τις ένοπλες δυνάμεις ήταν 

Αναπαράσταση της Μακεδονικής Φάλαγγας.
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αντίστοιχα περιορισμένοι. Συνεπώς, μπορούμε να 
υποθέσουμε ότι οι δαπάνες άμυνας θα δέσμευαν 
στην κλασική Ελλάδα ένα αντίστοιχο με το ση-
μερινό κομμάτι του προϋπολογισμού. Η ανάγκη 
για ελάττωση του ποσού αυτού οδήγησε στην 
επινόηση της οπλιτικής μάχης με τη χρήση του 
σχηματισμού της φάλαγγας. Όπως αναφέρει και 
ο Hanson, «για να αγωνιστεί κανείς στις γραμμές 
της φάλαγγας χρειαζόταν υπέρτατο θάρρος, εξαι-
ρετική σωματική κατάσταση και αντοχή, ελάχιστη 
όμως εξειδίκευση ή ικανότητα στον χειρισμό των 
όπλων. Το δόρυ και η ασπίδα ακόμα και όταν 
χρησιμοποιούνταν από κοινού με άλλους άνδρες 
μέσα στο συνωστισμό της φάλαγγας, ήταν πο-
λύ απλούστερα στον χειρισμό από το τόξο ή τη 
σφενδόνη ή ακόμα και το ακόντιο».35 Από τα λε-
γόμενά του καταλαβαίνουμε ότι η φάλαγγα ως 
πολεμικός σχηματισμός απαιτούσε πολύ μικρό-
τερη προετοιμασία σε σχέση με τα στρατεύματα 
που χρησιμοποιούσαν ακόντια ή τόξα. Στην ίδια 
θέση καταλήγουν και οι Ξενοφών, Πλάτων, Πε-
ρικλής αλλά και Αριστοτέλης.36 Η απλότητα και 
η λιτή της φιλοσοφία εξασφάλιζαν ότι καθένας 
μπορούσε να συμμετέχει σε αυτήν χωρίς ιδιαί-
τερη εκπαίδευση ή προετοιμασία, συμβάλλοντας 
έτσι σημαντικά στην ελάφρυνση των πολεμικών 
δαπανών και καθιστώντας τις συχνές πολεμικές 
συγκρούσεις οικονομικά εφικτές. Ίσως μάλιστα το 
χαμηλό οικονομικό κόστος του πολέμου να ήταν 
μία από τις βασικές αιτίες που οδήγησαν σε συ-
χνές συγκρούσεις στην κλασική Ελλάδα.

Η τροφοδοσία των στρατευμάτων
Κατά την παρουσίαση της θέσης του Σουν Τζου 
σχετικά με το θέμα του εφοδιασμού σε τρόφιμα 
και υλικά κατά τη διάρκεια των πολεμικών επιχει-
ρήσεων, είδαμε ότι προτείνεται ως αποτελεσματι-
κότερη λύση η χρήση των πόρων του αντιπάλου. 
Αυτό συνεπάγεται είτε χρήση του πολεμικού του 
εξοπλισμού, είτε χρήση πολύτιμων υλικών τα 
οποία παίρνονταν ως λάφυρα είτε και χρήση της 
γης του αντιπάλου προκειμένου να τραφούν τα 
στρατεύματα του επιτιθέμενου.

Η τακτική της χρήσης πόρων της επικράτειας 
του εχθρού για τη σίτιση των φίλιων στρατευ-

35  V. D. Hanson, Ο Δυτικός Τρόπος Πολέμου, σελ. 64.
36  ό. π. σελ. 64.

μάτων φαίνεται να ήταν διαδεδομένη και κατά 
την κλασική περίοδο. Απαιτούσε όμως τον ακρι-
βή προσδιορισμό της χρονικής περιόδου κατά την 
οποία θα λάμβανε χώρα η εκστρατεία. Οι στρατοί 
επιδίωκαν να επιτίθενται στον αντίπαλο την επο-
χή κατά την οποία οι καλλιέργειες θα ήταν σε κα-
τάλληλη φάση ώστε να μπορούν να χρησιμοποι-
ηθούν για την τροφοδοσία των στρατευμάτων.37 
Αν η επίθεση λάμβανε χώρα νωρίτερα από ό,τι 
έπρεπε, τότε τα σιτηρά θα ήταν ακατάλληλα για 
τροφή. Αν από την άλλη μεριά η επίθεση γινόταν 
αργότερα από την άριστη περίοδο, τότε υπήρχε ο 
κίνδυνος να έχει ήδη γίνει ο θερισμός και συνε-
πώς να μην υπάρχει η δυνατότητα κατανάλωσής 
τους. Αυτό θα σήμαινε σημαντική αύξηση του 
κινδύνου αποτυχίας της εκστρατείας λόγω έλλει-
ψης τροφοδοσίας και αύξηση του κόστους της, 

37  ό. π. σελ. 67.

Άγαλμα του ιστορικού Ξενοφώντα έξω από το Αυστριακό 
κοινοβούλιο.
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γεγονός που πιθανόν να οδηγούσε στη ματαίωσή 
της. Σε όλα αυτά θα πρέπει να προσθέσουμε ότι 
στην περίπτωση που ο αμυνόμενος είχε προλά-
βει να θερίσει τα χωράφια του, τότε αυτομάτως 
όχι μόνο δημιουργούνταν ελλείψεις τροφοδοσίας 
στον αντίπαλο, αλλά και ο αμυνόμενος αύξανε σε 
μεγάλο βαθμό τη δυνατότητά του να πολεμήσει 
ή και να οχυρωθεί πίσω από τα τείχη της πόλης, 
χωρίς ουσιαστικά να έχει κανένα φόβο. Σε αυτή 
την περίπτωση, η πίεση για εξεύρεση τροφής με-
ταφερόταν στον εχθρό, ο οποίος δεν θα πρέπει 
να ξεχνάμε ότι βρισκόταν σε άγνωστο έδαφος, 
μία κατάσταση που μείωνε δραματικά τις εναλλα-
κτικές του επιλογές. Άλλωστε και οι επιτιθέμενοι 
ήταν επίσης γαιοκτήμονες, κάτι που συνεπαγόταν 
ότι όσο καιρό βρίσκονταν σε εκστρατεία και τα 
δικά τους χωράφια παρουσίαζαν έλλειψη εργα-
τικού δυναμικού με κίνδυνο να χαθεί η ετήσια 
σοδειά.38 

Η μεγάλη σε ένταση αλλά μικρή σε χρονική 

38  V. D. Hanson, Ο Δυτικός Τρόπος Πολέμου, σελ. 67.

διάρκεια οπλιτική σύγκρουση μεταξύ φαλαγγών 
εμπεριείχε μία ανεπτυγμένη οικονομική φιλοσο-
φία. Περιόριζε τον χρόνο κατά τον οποίο οι γαιο-
κτήμονες, που αποτελούσαν το κύριο μέρος του 
στρατού, θα έλειπαν μακριά από τις εστίες τους 
μην μπορώντας να περισυλλέξουν τη σοδειά τους. 
Από την άλλη μεριά, η μία και αποφασιστική μάχη 
που μάλιστα λάμβανε χώρο σε ένα συγκεκριμένο 
γεωγραφικό χώρο, σήμαινε ότι οι καταστροφές 
που θα προκαλούνταν στα σιτηρά και τις λοιπές 
αγροτικές εγκαταστάσεις θα ήταν περιορισμένες. 
Με τη χρήση της οπλιτικής σύγκρουσης φαλαγ-
γών το οικονομικό κόστος του πολέμου ήταν το 
ελάχιστο δυνατό.

Η οικονομική φιλοσοφία του πολέμου 
στην κλασική Ελλάδα
Η ελληνική μάχη της κλασσικής εποχής χαρακτη-
ρίζεται από τους ξεκάθαρους και απλούς κανόνες 
της, οι οποίοι διασφάλιζαν ότι ο αγώνας θα είχε 
συγκεκριμένη εξέλιξη, δηλαδή έφοδος, σύγκρου-
ση, μάχη σώμα με σώμα, ωθισμός, διάσπαση, 

Ο Γερμανός Στρατηγός Έρβιν Ρόμμελ μαζί με τον Αξιωματικό του (άγνωστη η ταυτότητά του) κατά τη μετάβασή τους στη 
Λιβύη προς ενίσχυση των Ιταλικών στρατευμάτων το 1941.
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τροπή σε φυγή, σύντομη χρονική διάρκεια και 
κυρίως θα ήταν αποφασιστικός. Αυτό σήμαινε ότι 
η μάχη θα καθόριζε τον νικητή και τον ηττημένο 
χωρίς να απαιτείται εξάπλωση των συγκρούσεων 
που θα προκαλούσε περισσότερα θύματα. Μπο-
ρεί η σφοδρότητα της μάχης να ήταν μεγάλη, 
όμως το γεγονός ότι κάθε φορά ήταν αποφασι-
στική, είχε σαν αποτέλεσμα τον περιορισμό των 
θυμάτων μόνο ανάμεσα στα ένοπλα τμήματα. Η 
έλλειψη οργανωμένου σχεδίου καταδίωξης των 
ηττημένων οδηγεί στο συμπέρασμα ότι στόχος 
ήταν ο περιορισμένος αριθμός θυμάτων και ότι 
συγκρούσεις πέραν των απολύτως αναγκαίων 
σπάνια πραγματοποιούνταν. Ο πόλεμος στην κλα-
σική Ελλάδα εμπεριείχε τη φιλοσοφία της ελαχι-
στοποίησης τόσο των απωλειών σε ανθρώπινες 
ζωές όσο και του καθαρά οικονομικού κόστους 
που προερχόταν από την απώλεια εργατικού δυ-
ναμικού λόγω θανάτων στα πεδία των μαχών, 
από τις καταστροφές στον παραγωγικό ιστό της 
πόλης κράτους και στις καλλιέργειές της και από 
τα κόστη εφοδιασμού, τροφοδοσίας και εκπαί-
δευσης των μαχόμενων δυνάμεων. 

Clausewitz on…logistics: Μία αιρετική 
άποψη για τη χρησιμότητά τους 
O Κλαούσεβιτς θεωρείται ένας από τους σπου-
δαιότερους θεωρητικούς του πολέμου όλων των 
εποχών.39 Η προσπάθειά του έγκειται στο να ανα-
λύσει τον πόλεμο από θεωρητική σκοπιά. Ορίζει 
τον πόλεμο ως μία πράξη βίας που στοχεύει στο 
να εξαναγκάσει τον αντίπαλο να δεχθεί τη θέ-
ληση ενός δρώντα. Δεν είναι ένα απομονωμένο 
γεγονός αλλά η συνέχιση της πολιτικής με άλ-
λα μέσα. Είναι μία επέκταση της πολιτικής. Τόσο 
η απόφαση για τη διεξαγωγή του πολέμου όσο 
και ο βαθύτερος σκοπός για τον οποίο διεξάγε-
ται είναι πολιτικός. Άρα η πολιτική βρίσκεται σε 
πλήρη συσχέτιση με τα κίνητρα και τις αιτίες του 
πολέμου. Οι πηγές του πολέμου είναι το εχθρικό 
συναίσθημα, δηλαδή το μίσος προς τον αντίπα-
λο, που διακατέχει κυρίως τον λαό και τα χαμηλά 
στρώματα του στρατού και η εχθρική πρόθεση, 
δηλαδή η διάθεση να προκληθεί ζημιά στον αντί-
παλο, που αποτελεί θέμα των ανώτερων στρατι-

39  Carl Von Clausewitz, (μτφ. Michael Howard και Peter Paret). 
On War (Εκδόσεις Oxford University Press, 2007). 

ωτικών και πολιτικών κλιμακίων. Ο Κλαούσεβιτς 
είναι θιασώτης της άμεσης προσέγγισης και του 
ολοκληρωτικού πολέμου.

Σχετικά με τα ζητήματα των logistics και 
ειδικότερα του εφοδιασμού και της τροφοδο-
σίας, ο Κλαούσεβιτς προβαίνει σε ένα διαχω-
ρισμό. Διακρίνει τις πολεμικές δραστηριότητες 
σε δύο κατηγορίες, σε εκείνες που ανήκουν με 
τη στενή έννοια στον πόλεμο και στις προπα-
ρασκευαστικές του πολέμου.40 Ο εφοδιασμός, 
ο επισιτισμός, η εκπαίδευση, η ιατρική μέριμνα 
αλλά και η ανανέωση του οπλισμού θεωρεί ότι 
δεν ανήκουν στη στενή έννοια της σύρραξης 
και άρα κατατάσσονται στις προπαρασκευαστι-
κές πολεμικές δραστηριότητες. Ανήκουν όμως 
στην κατηγορία των υποστηρικτικών μέσων που 
δημιουργήθηκαν για να εξασφαλίσουν πλεονε-
κτήματα στους στρατούς.41 Είναι δραστηριότητες 
που σχετίζονται με τη διατήρηση των ενόπλων 
δυνάμεων. Από όλες αυτές τις δραστηριότητες 

40  Carl Von Clausewitz, On War σελ. 125.
41  ό. π. σελ. 117 

O Καρλ Φίλιπ Γκότλιμπ φον Κλαούζεβιτς (γερμ. Carl Philipp 
Gottlieb von Clausewitz) (1 Ιουλίου 1780 – 16 Νοεμβρίου 
1831) υπήρξε Πρώσος στρατιωτικός και συγγραφέας του 
βιβλίου «Περί του Πολέμου».
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logistics, εκείνη που θεωρεί τη σημαντικότερη 
και που μάλιστα κατά την άποψή του προσεγγίζει 
τις πολεμικές δραστηριότητες είναι η τροφοδο-
σία των μαχόμενων δυνάμεων.42 Ο λόγος που 
δίνει τόσο μεγάλη σημασία στην τροφοδοσία 
είναι ότι αφορά κάθε στρατιώτη προσωπικά σε 
καθημερινή βάση, εμποτίζοντας έτσι τα στρα-
τηγικά συνθετικά της πολεμικής πράξης. Βέβαια 
δεν παραλείπει να τονίσει και τη σημασία των 
υπολοίπων υποστηρικτικών δραστηριοτήτων, 
ωστόσο σημειώνει ότι κατά την άποψή του δεν 
επιδρούν τόσο έντονα στον πολεμικό σχεδιασμό 
ώστε να είναι ικανές να τροποποιήσουν το σχέ-
διο της μάχης.

Η αντίληψη του Κλαούσεβιτς σχετικά με την 
κατηγοριοποίηση των διαδικασιών διοικητικής 
μέριμνας έχει το εμφανές μειονέκτημα ότι δεν 
θεωρεί πως μπορούν να επηρεάσουν τον επιχει-
ρησιακό σχεδιασμό. Σε αυτό το σημείο η άποψή 
μας έρχεται σε αντίθεση με αυτήν του μεγάλου 
θεωρητικού του πολέμου. Αν και σαφώς ο εφοδι-
ασμός αποτελεί υποστηρικτική του πολέμου διαδι-

42  Carl Von Clausewitz, On War, σελ. 124. 

κασία, είναι μία παράμετρος που δεν θα μπορού-
σε να μην προσμετρηθεί κατά τον σχεδιασμό μίας 
επιχείρησης. Τα παραδείγματα από τη στρατιωτική 
ιστορία είναι αρκετά και δείχνουν ότι η αμέλεια ή 
η υποτίμηση του παράγοντα του εφοδιασμού και 
των μεταφορών μπορεί να οδηγήσει στην ήττα 
ακόμη και ανώτερων στρατευμάτων. Το Σχέδιο 
Σλίφεν και η ήττα των γερμανικών στρατευμάτων 
στην Αφρική είναι δύο τρανά παραδείγματα της 
σημασίας των logistics στον πόλεμο.

Συμπεράσματα
Η αντίληψη που επικρατεί για το ρόλο της οικο-
νομίας και των logistics στον πόλεμο είναι ότι 
αποτελούν συχνά ένα παραμελημένο ζήτημα. Οι 
περισσότεροι συγγραφείς επιστημονικών έργων 
σχετικών με τον πόλεμο τα παρουσιάζουν ως ένα 
κομμάτι που βρίσκεται πίσω από τα φώτα της κε-
ντρικής σκηνής, ως ένα μέρος του πολέμου το 
οποίο δεν προβάλλεται και πολλές φορές υπο-
τιμάται η συνεισφορά του. Πράγματι αυτό είναι 
αλήθεια.

Κατά τη διάρκεια αυτής της μελέτης έγινε 
σαφές ότι ο ρόλος των logistics στον πόλεμο 

Μεταφορά Ο.Υ.Κ. από το ΠΤΜ «ΚΕΡΚΥΡΑ».
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είναι υποτιμημένος. Οι ίδιοι οι κεντρικοί πρωτα-
γωνιστές του πολέμου έχουν δημιουργήσει αυτή 
την πεποίθηση. Ο πιο πιθανός λόγος είναι κα-
τά τη γνώμη μας ότι η οικονομική μέριμνα των 
ενόπλων δυνάμεων είναι αντικείμενο το οποίο 
έχει την παρουσία του εκτός του πεδίου των 
μαχών. Η πρώτη σφαίρα στο πεδίο της μάχης 
δεν πέφτει από αξιωματικό ή υπαξιωματικό με 
ειδίκευση στον εφοδιασμό και τα οικονομικά. 
Για την ακρίβεια, το πιθανότερο είναι ότι καμία 
σφαίρα δεν θα φύγει από δικό τους όπλο σε όλη 
τη διάρκεια ενός πολέμου. Κανένα ιστορικό βι-
βλίο δεν θα γράψει για την προσφορά τους στο 
πεδίο της μάχης, είτε αυτό είναι στην ξηρά, είτε 
στη θάλασσα, είτε στον αέρα, ούτε για τις ηρω-
ικές τους πράξεις. Τότε λοιπόν ποια είναι η προ-
σφορά αυτών των κλάδων στον πόλεμο; Αφού 
δεν πολεμούν με όπλο στο χέρι, δεν πατούν το 
πλήκτρο για να φύγει ο πύραυλος από το πλοίο, 
δεν κρατούν στα χέρια τους το χειριστήριο ενός 
μαχητικού αεροσκάφους, γιατί είναι σημαντικοί; 
Η απάντηση μπορεί να είναι εύκολη. Για να φύγει 
η πρώτη σφαίρα από ένα όπλο, για να υπάρξει 
και δεύτερη σφαίρα, για να φύγει ένα πλοίο για 
μία αποστολή, για να απογειωθεί ένα μαχητικό 
αεροσκάφος, θα πρέπει πρώτα να υπάρχουν 
χρήματα για να αγοραστούν, γεγονός που προ-
ϋποθέτει στελέχη με οικονομικές γνώσεις. Αφού 
αγοραστούν, θα πρέπει να υποστηριχθούν και 
να συντηρηθούν με τα κατάλληλα υλικά και στη 
συνέχεια θα πρέπει να ανεφοδιαστούν σε καύ-
σιμα και τρόφιμα ώστε οι άνθρωποι και τα υλικά 
να συνεχίσουν να παράγουν έργο. Γι’ αυτό εί-
ναι σημαντικός ο ρόλος της οικονομίας και των 
logistics στον πόλεμο. Είναι η ήπια δύναμη που 
μπορεί να λειτουργήσει επικουρικά με τη δύνα-
μη πυρός για ένα κοινό πάντα σκοπό. Ο Μέγας 
Αλέξανδρος στήριξε την εκστρατεία του σε ένα 
οργανωμένο σύστημα logistics, ο Σουν Τζου μί-
λησε για τη σημασία των οικονομικών θεμάτων 
στον πόλεμο, οι αρχαίοι Έλληνες είδαμε ότι είχαν 
τη φιλοσοφία της οικονομίας στην καρδιά του 
πολέμου. Ακόμα και ο Κλαούσεβιτς, με τις αιρε-
τικές του αντιλήψεις για τα logistics, σίγουρα θα 
χρειάστηκε να τραφεί στην περίοδο του πολέμου, 
σίγουρα θα χρειάστηκε να ανεφοδιαστεί σε καύ-
σιμα και πολλές φορές θα ευχήθηκε να μπορού-
σαν οι στρατιώτες του να πολεμούν με καλύτερα 

όπλα που θα μπορούσαν να έχουν αποκτηθεί με 
καλύτερη οικονομική διαχείριση των πόρων. 

Η οικονομία δεν πολεμά, αλλά παρέχει τα μέ-
σα για να γίνει ο πόλεμος. Χωρίς υλικά δεν μπο-
ρούμε να μιλάμε για συμμετοχή σε μάχη. Χωρίς 
ανεφοδιασμό δεν μπορούμε να περιμένουμε τη 
νίκη. Σήμερα που η οικονομική κρίση παγκοσμίως 
είναι παρούσα, ο ρόλος της οικονομίας αναδει-
κνύεται όλο και περισσότερο. Η ανάγκη για εξοι-
κονόμηση πόρων και για αποδοτική χρήση των 
ήδη υπαρχόντων στις ένοπλες δυνάμεις μπορεί 
να επιτευχθεί μέσα από τη λειτουργία ενός αποτε-
λεσματικού συστήματος logistics που θα διασφα-
λίζει την απόκτηση, αποθήκευση, συντήρηση και 
διανομή των στρατιωτικών εξοπλισμών με χαμη-
λό κόστος. Ουσιαστικά πρόκειται για μία μάχη στο 
πεδίο της οικονομίας, έναν πόλεμο χωρίς όπλα, 
αλλά έναν πόλεμο για να μπορέσουμε να συνεχί-
σουμε να αποκτούμε όπλα. Και φυσικά όταν ανα-
φερόμαστε στην οικονομία, δεν περιοριζόμαστε 
ποτέ στο χρηματικό σκέλος. 

Οικονομία είναι κάθε επιλογή ανάμεσα σε 
εναλλακτικές χρήσεις των διαθέσιμων πόρων και 
αφορά κάθε έκφανση της υπόστασηή μας. Αυτή η 
ορθολογική αντίληψη για την οικονομία είναι το 
μονοπάτι που οδηγεί στην αποδοτικότητα και άρα 
στην επιτυχία.

«Φυσικά ένας στρατός χωρίς ... τροφή για το 
στράτευμα και άλλες προμήθειες είναι κατα-
δικασμένος» Σουν Τζου.

Σχηματισμός πλοίων του Πολεμικού Ναυτικού.
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Η στρατηγική της Ελλάδας  
στην Ανατολική Μεσόγειο 
με αιχμή του δόρατος την ενέργεια

Του Κωνσταντίνου Φίλη
Διευθυντή Ερευνών Ινστιτούτου Διεθνών Σχέσεων
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Θαλάσσια εξέδρα άντλησης πετρελαίου.

Ο Κωνσταντίνος Φίλης, τον Νοέμ-
βριο του 2007, εξελέγη Ανώτερο 
Συνεργαζόμενο Μέλος στο Κολέγιο 
St. Antony’s, του Πανεπιστημίου της 
Οξφόρδης, ενώ παράλληλα διετέλε-
σε ερευνητικός εταίρος του Κέντρου 
Σπουδών Νοτιοανατολικής Ευρώπης 
της Οξφόρδης (SEESOX).
Υπήρξε επιστημονικός Διευθυντής του 
Ινστιτούτου Στρατηγικών και Αναπτυ-
ξιακών Μελετών για περίπου ένα χρό-
νο και μέλος του Διεθνούς Συμβουλίου 
του Ερευνητικού Ινστιτούτου Ευρωπα-
ϊκών και Αμερικανικών Σπουδών.
Τον Ιούλιο του 2012, διορίστηκε από 
το Διοικητικό Συμβούλιο του Ινστιτού-
του Διεθνών Σχέσεων του Παντείου 
Πανεπιστημίου Διευθυντής Ερευνών.
Είναι Εντεταλμένος Διδάσκων στα 
Προπτυχιακά και Μεταπτυχιακά Προ-
γράμματα του Παντείου Πανεπιστη-
μίου, καθώς και Διαλέκτης στη Σχολή 
Διοίκησης και Επιτελών του Πολεμι-
κού Ναυτικού.
Τον Σεπτέμβριο του 2013 αποδέχθηκε 
θέση μέλους του Ελληνο-Τουρκικού 
Forum.
Από τον Οκτώβριο του 2013 συντονί-
ζει στο πλαίσιο του Jean Monnet, ετή-
σιο ευρωπαϊκό πρόγραμμα σχετικά με 
τις εξωτερική πολιτική της ΕΕ. 
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Περίληψη
Οι εξελίξεις τα τελευταία τρία χρόνια στην Ανατο-
λική Μεσόγειο είναι καταιγιστικές. Από την εξεύρε-
ση υδρογονανθράκων, στις αραβικές εξεγέρσεις 
και την οικονομική κρίση Ελλάδας και Κύπρου και 
από τον εμφύλιο σπαραγμό στη Συρία, στις μετα-
ναστευτικές ροές προς την Ευρώπη, που φαλκι-
δεύουν τη συνοχή της. Παράλληλα, Τουρκία και 
Αίγυπτος φαίνεται να οριοθετούν εκ νέου θέσεις, 
σχέσεις και προτεραιότητες, ο Λίβανος να γίνεται 
θύμα της Συρίας, ενώ εσχάτως αναπτύσσεται μία 
δυναμική –ή τουλάχιστον προσδοκία– αποκλιμά-
κωσης και γιατί όχι, επίλυσης ζητημάτων (χρόνι-
ων και μη) που ταλανίζουν την περιοχή. Επειδή, 
ωστόσο, ορισμένα από αυτά μας αφορούν άμεσα 
και κάποια έμμεσα, ναι μεν γνώμονας της πολιτι-
κής μας είναι η ομαλοποίηση αρχικά και κατόπιν 
η σταθερότητα και μακροπρόθεσμα η ευημερία, 
εντούτοις όποιες πρωτοβουλίες και κινήσεις ανα-
ληφθούν δεν πρέπει να γίνουν ούτε με εκβιαστικές 
λογικές μηδενικού αθροίσματος σε περίπτωση μη 
συναίνεσης, ούτε με τελεσίγραφα, ούτε πολύ πε-
ρισσότερο περιφρονώντας τις κοινωνικές δυναμι-
κές. Τα λάθη του πρόσφατου παρελθόντος και οι 
έξωθεν λύσεις είναι συνταγές καταδικασμένες σε 
αποτυχία. Είναι, συνεπώς, άλλο ζήτημα να προω-
θηθούν από κοινού λύσεις για να περιοριστούν οι 

εστίες έντασης και άλλο να επιχειρηθεί η επιβολή 
τους ως αναγκαία συνθήκη για να προχωρήσουν 
–δήθεν– ανεμπόδιστα οι διαδικασίες εκμετάλλευ-
σης του ενεργειακού πλούτου της περιοχής. Μέσα 
σε αυτό το συγκεχυμένο και γεμάτο προκλήσεις 
σκηνικό, με τις πολλές μεταβλητές και τις λιγό-
τερες σταθερές, η Αθήνα έχει να αντιμετωπίσει 
κινδύνους αλλά και να αξιοποιήσει δυνατότητες. 
Παράθυρο ευκαιρίας ανοίγεται από την ενέργεια, 
αλλά αν δεν γίνει ορθή, σώφρονα και πάνω από 
όλα ρεαλιστική διαχείριση, πέρα από μικροπολι-
τικές σκοπιμότητες πρόσκαιρων εντυπώσεων, με 
την ανάπτυξη ενός συνολικού στρατηγικού και 
μακροπρόθεσμου σχεδίου, τότε ενδέχεται να εξε-
λιχθεί σε σημαία ευκαιρίας, με αποτέλεσμα ακόμη 
μία φορά, να μην αξιοποιήσουμε ευνοϊκές προς τα 
συμφέροντά μας συνθήκες. 

Η Στρατηγική της Ελλάδας  
στην Ανατολική Μεσόγειο με Αιχμή  
του Δόρατος την Ενέργεια 
Η ελληνική ενεργειακή ατζέντα, στην παρούσα φά-
ση, απλώνεται από τη διαμετακόμιση και την απο-
θήκευση έως και την παραγωγή υδρογονανθρά-
κων. Πιο συγκεκριμένα, με δεδομένη τη συμβολή 
μας στη μεταφορά αζέρικου αερίου στην Ευρώπη 
μέσω του Διαδριατικού αγωγού, επιζητούμε –εδώ 

 Κατασκευή πλωτής εξέδρας άντλησης πετρελαίου.
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και τουλάχιστον τρία χρόνια– την εμπλοκή μας στη 
διαμετακόμιση αερίου από πηγές της Ανατολικής 
Μεσογείου στη Γηραιά Ήπειρο. Είτε μέσω υποθα-
λάσσιου αγωγού, είτε με σταθμούς αεριοποίησης 
υγροποιημένου φυσικού αερίου στη Βόρεια Ελ-
λάδα και κατόπιν αποστολής του στη ΝΑ Ευρώπη 
μέσω του εν εξελίξει αγωγού IGB (Intercoonector 
Greece-Bulgaria). Ακόμη μία προοπτική είναι η 
ανάπτυξη και κατόπιν διασύνδεση του ελληνικού 
δικτύου με την Ιταλία για την τροφοδοσία αυτής 
αλλά κατ’ επέκταση και της Κεντρικής Ευρώπης. 
Κοντολογίς, η λύση της Ελλάδας «κουμπώνει» με 
όλες τις εναλλακτικές τροφοδοσίας της Γηραιάς 
Ηπείρου, προσφέροντας μεγαλύτερη αξιοπιστία, 
προβλεψιμότητα, άρα και ασφάλεια σε σχέση με 
άλλες επιλογές. Και βέβαια, όπως θα δούμε παρα-
κάτω, αυτά απορρέουν κυρίως από τη συμμετοχή 
μας στην ευρωπαϊκή οικογένεια και ανάλογα πρέ-
πει να τα αξιοποιήσουμε.

Μία επιπλέον πτυχή της ενεργειακής μας πο-
λιτικής είναι η δημιουργία αποθηκευτικών χώρων, 
οι οποίοι δύνανται να φιλοξενούν πλεονάζουσες 
ποσότητες, που θα μπορούν να διατίθενται –ειδι-
κότερα σε περιόδους κρίσης– στις αγορές. Σε αυ-
τή την εξίσωση, μη λησμονούμε και τις εγχώριες 
παραγωγικές δυνατότητες, που είτε μπορούν να 
συμπληρώσουν ποσότητες αερίου προερχόμενου 

από την Ανατολική Μεσόγειο, είτε κατά μόνας να 
τροφοδοτήσουμε την Ευρώπη. 

Επειδή, εντούτοις, στο στάδιο που βρισκόμαστε 
κυριαρχεί η ρευστότητα, η Αθήνα πρέπει να ανα-
πτύξει εναλλακτικά projects, ώστε να μην εξαρτά 
την επιτυχή έκβαση των σχεδιασμών της από μία 
και μόνο επιλογή. Επί παραδείγματι, ο αγωγός που 
θα διασυνδέσει Ισραήλ ή/και Κύπρο με την Ελλάδα 
είναι ένα έργο καθόλα βιώσιμο μεν, όμως δαπα-
νηρό, χρονοβόρο και με ορισμένες τεχνικές δυ-
σκολίες (όχι, πάντως, ανυπέρβλητες) που σε αυτή 
τη φάση φαίνεται να αποθαρρύνουν δυνητικούς 
επενδυτές. Υπογραμμίζεται πως οι δύο εταιρεί-
ες που είναι αυτή τη στιγμή οι πλέον δραστήριες 
στο Ισραήλ (η μία εξ αυτών και στην Κύπρο) η 
Noble και η Delek, συζητούν είτε για τερματικό 
σταθμό LNG στο Βασιλικό είτε για αγωγό μέσω 
Τουρκίας. Επίσης, στην περίπτωση του δικού μας 
project θα απαιτηθεί ευρωπαϊκή χρηματοδότηση 
–είναι ελπιδοφόρο ότι εντάχθηκε στα έργα κοινού 
ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος– αλλά και η συγκα-
τάθεση του νέου ιδιοκτήτη της ΔΕΠΑ, εφόσον 
προχωρήσει η ιδιωτικοποίηση της τελευταίας. Η 
επιτυχία του εγχειρήματος θα εξαρτηθεί, μεταξύ 
άλλων, και από τις τελικές ποσότητες με τις οποίες 
θα «γεμίσει» ο αγωγός, που βάσει μελετών δεν 
μπορούν να ξεπεράσουν τα 8 δισ. κ.μ. ετησίως. Η 

Μονάδα επεξεργασίας αργού πετρελαίου.
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πόντιση επιπλέον αγωγού για το διπλασιασμό των 
ποσοτήτων, όπως προτείνεται από κάποιους κύ-
κλους, αποτελεί προσώρας όνειρο θερινής νυκτός. 
Οι μεγάλοι ανταγωνιστές του έργου, εξ ου και η 
ανάγκη αναζήτησης παράλληλων σχεδίων, είναι ο 
σταθμός υγροποίησης (LNG) στο Βασιλικό (το μό-
νο έργο που θα μπορούσε να θεωρηθεί συμπλη-
ρωματικό στον «ελληνικό» αγωγό προκειμένου να 
τροφοδοτηθεί η ευρωπαϊκή αγορά με 16 δισ. κ.μ. 
σε ετήσια βάση), η πλωτή πλατφόρμα FLNG εντός 
ισραηλινών ή κυπριακών χωρικών υδάτων και ο 
αγωγός μέσω Τουρκίας. Στις μεν δύο πρώτες περι-
πτώσεις η Ελλάδα, ακόμη και αν δεν προχωρήσει 
ο αγωγός δύναται να αναλάβει ρόλο συμπληρω-
ματικού διαμετακομιστή – λιγότερο σημαντικός σε 
σχέση με τον αγωγό, εκτός εάν γίνεται επαναερι-
οποίηση και τροφοδοτείται ο IGB. Στο δε τελευταίο 
σενάριο, μένουμε εκτός νυμφώνος διότι και στο 
ενδεχόμενο το αέριο της Ανατολικής Μεσογείου 
να μεταφέρεται στην Ιταλία μέσω Τουρκίας, είναι 
σχεδόν βέβαιο ότι η τελευταία θα επιχειρήσει την 
ενδυνάμωση των σχέσεών της με τις Βουλγαρία, 
FYROM και Αλβανία (πιθανόν και με τη Σερβία, 
ίσως και το Μαυροβούνιο) μέσω ενός βαλκανικού 
project, παρακάμπτοντας την Ελλάδα. 

Από την άλλη, ο σταθμός υγροποίησης (LNG) 
στο Βασιλικό, που προωθεί μετ’ επιτάσεως η κυ-
πριακή κυβέρνηση, αποδυναμώνεται ως προο-
πτική λόγω των μικρότερων του αναμενόμενου 
ποσοτήτων που έχουν βρεθεί μέχρι σήμερα στην 
κυπριακή επικράτεια, παρότι πρόσφατα υπογρά-
φηκε μνημόνιο συναντίληψης με την γαλλική Total 
για τη δημιουργία χερσαίων εγκαταστάσεων, υπό 
την προϋπόθεση ότι θα βρεθούν επαρκείς ποσό-
τητες για να υποστηριχθεί το έργο, είτε κυπριακές, 
είτε πιθανότερα ισραηλινές. Εδώ, ίσως απαιτηθεί 
δική μας παρέμβαση (αν δούμε ότι δεν «περπατά-
ει» ή χρονοτριβεί ο αγωγός) προκειμένου να μην 
αναβληθεί το project. Από το οποίο, με την κατα-
σκευή στη Βόρεια Ελλάδα σταθμών αεριοποίησης 
ή τερματικών LNG, ακόμη και με τις υφιστάμενες 
υποδομές στη Ρεβυθούσα, θα επωφεληθούμε, 
ενώ παράλληλα θα αποδυναμωθούν εναλλακτικές 
που παρακάμπτουν τη χώρα μας. Και όλα αυτά, 
ενώ έχουμε να αντιμετωπίσουμε και τον παράγο-
ντα χρόνο, καθότι ενδέχεται όταν οι ποσότητες της 
Ανατολικής Μεσογείου, και πολύ περισσότερο οι 
εγχώριες, τεθούν προς διάθεση, οι ανάγκες της 
αγοράς (και δη της ευρωπαϊκής) να έχουν διαφο-
ροποιηθεί. Άρα, θα πρέπει να συνυπολογίσουμε 

Δεξαμενές αποθήκευσης καυσίμων στο Βασιλικό της Κύπρου.
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και το περιβάλλον μέσα στο οποίο καλούμαστε να 
λειτουργήσουμε. 

Μάλιστα, λόγω των δυσκολιών –πιθανόν και 
συνεπαγόμενων καθυστερήσεων– που παρουσιά-
ζει το εγχείρημα της Ανατολικής Μεσογείου, αλλά 
και εξαιτίας του ότι οι τελικές επιλογές δεν επαφίε-
νται αποκλειστικά σε εμάς, ούτε είναι στο χέρι μας, 
η αξιοποίηση των όποιων ίδιων πόρων αποκτά 
ιδιαίτερη αξία, καθότι αν αποδειχθεί ότι διαθέτου-
με ικανά κοιτάσματα, αυτή θα είναι η ασφαλέστερη 
–και χωρίς εξαρτήσεις– επιλογή. Επιταχύνοντας τις 
διαδικασίες αναφορικά με τα δικά μας αποθέματα, 
θα γνωρίζουμε εγκαίρως αν η εμπλοκή μας στην 
Ανατολική Μεσόγειο ως διαμετακομιστή είναι συ-
μπληρωματική επιλογή ή η μοναδική, προκειμένου 
να αναδειχθούμε σε ρυθμιστή των περιφερειακών 
ενεργειακών εξελίξεων – και ανάλογα θα ορίσου-
με τις προτεραιότητές μας. 

Η τόσο μεγάλη επιμονή στο ενεργειακό τρί-
γωνο Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ από τη στιγμή που 
δεν ξεκαθαρίζεται κατά πόσο αυτό είναι ανοιχτό 
σε προσθήκες, είναι μάλλον αχρείαστη. Και αυτό 
γιατί η εν λόγω συμμαχία θα έχει καλύτερες προϋ-
ποθέσεις ευόδωσης των στόχων της, αν γρήγορα 
μετεξελιχθεί σε πολυγωνική, με τη συμμετοχή πε-
ρισσοτέρων κρατών της περιοχής, με κλειδί σε αυ-
τή την εξίσωση την Αίγυπτο. Από την άλλη, βέβαια, 
προέχει να προχωρήσουν οι πιο ώριμες (ως προς 
το χρόνο παραγωγής) και πλέον πρόθυμες (ως 
προς τη συνεργασία) χώρες, δημιουργώντας τις 
συνθήκες για να ακολουθήσουν και άλλες, μακρυά 
από στερεοτυπικές αντιλήψεις αλλά και ταυτίσεις.

Έτσι και αλλιώς, όσοι δεν επιθυμούν να συ-
μπράξουν θα αυτοπεριθωριοποηθούν. Αντί, όμως, 
να μεταθέτουν τις ευθύνες, αποδίδοντας την 
απροθυμία τους στο δήθεν αποκλεισμό τους, είναι 
προτιμότερο να τους ωθήσουμε να «εκτεθούν» 
μέσω προτάσεων αντί αντεγκλήσεων. Όπλο μας 
η δεδομένη ανάγκη περιφερειακής ομαλοποίησης 
μέσα από το κλείσιμο μετώπων, αδύναμο σημείο 
τους οι κινήσεις αποσταθεροποίησης που μπορεί 
να εξυπηρετούν τα στενά τους συμφέροντα, ωστό-
σο, δεν συμβαδίζουν με τις αδήριτες πραγματικό-
τητες που διαμορφώνονται στην περιοχή. 

Το Ισραήλ προ κρίσιμων αποφάσεων
Οι τελικές αποφάσεις της ισραηλινής κυβέρνη-
σης πιθανότατα θα ληφθούν εντός του επόμενου 

(ημερολογιακά) έτους, πάντως όχι αμέσως. Άρα, η 
δημοσιοποίηση απόψεων από διάφορους κύκλους 
είναι είτε φιλολογική, είτε εντάσσεται στη λογική 
υποστήριξης (lobbying) συγκεκριμένων σχεδίων, 
είτε αποτελεί έκφραση ευσεβών πόθων, εντούτοις, 
δεν δεσμεύει κανέναν. Εδώ και καιρό έχει ανοίξει 
εντός του Ισραήλ μία έντονη δημόσια συζήτηση 
για το τι συμφέρει περισσότερο τη χώρα: 

Α. Να κρατήσει τη μεγάλη πλειοψηφία της 
παραγωγής του για εγχώρια κατανάλωση, ώστε 
αφενός να αναπτύξει καθαρότερες μορφές ενέρ-
γειας (αλλάζοντας το ενεργειακό του μείγμα υπέρ 
του αερίου), αφετέρου να εκμηδενίσει την εξάρ-
τησή του από τις εισαγωγές από κράτη που δεν 
είναι πάντα επαρκώς αξιόπιστα, για το δυνατόν 
μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Παρά την απόφα-
ση για εξαγωγή του 40% της παραγωγής του, το 
θέμα παραμένει σε εκκρεμότητα. Μάλιστα, πέρα 
από την κριτική που δέχεται αυτή η απόφαση από 
την αντιπολίτευση, η τελευταία έχει προσφύγει 
στα δικαστήρια για να δικαιωθεί. Αυτή η σύγχυ-
ση αποτυπώνεται και στις μάλλον προβληματικές 
σχέσεις ισραηλινής κυβέρνησης και των δύο εται-
ρειών που εκμεταλλεύονται τα πεδία Tamar και 
Leviathan, από τις οποίες η πρώτη θέλει να μει-
ώσει την εξάρτησή της. Οι τελικές προς διάθεση 
ποσότητες, πάντως, θα καθορίσουν εν πολλοίς και 
τις τελικές αποφάσεις.

Β. Να εξάγει σχετικά περιορισμένες ποσότητες 
αερίου στα γειτονικά κράτη/κοινότητες προκειμέ-
νου να τα «εξευμενίσει», εφόσον προτάξουν το 
κοινό όφελος της συνεργασίας. Πρώτοι υποψήφι-
οι είναι η Ιορδανία, η Παλαιστινιακή Δυτική Όχθη 
και η Λωρίδα της Γάζας1 (πρόκειται για ποσότητες 
που δεν θα ξεπερνούν τα 2 δισ. κ.μ. ετησίως), 
ενώ έπονται η Τουρκία, ακόμη και η Αίγυπτος. 
Υπενθυμίζεται ότι το 40% του αερίου που κατα-

1  Τα παράλια της Γάζας φέρεται να κατέχουν αποθέματα 1 τρισ. 
κυβικών ποδιών φυσικού αερίου. Υπήρξαν προσπάθειες εκμε-
τάλλευσης του κοιτάσματος ήδη από το 1999 αλλά αυτές διακό-
πηκαν το 2007, μετά την επικράτηση της Χαμάς στη Λωρίδα της 
Γάζας. Πλέον, με τη σύμφωνη γνώμη του Ισραήλ, αναβιώνουν 
οι συζητήσεις με την BG Group. Αν τελικώς προχωρήσει η εκμε-
τάλλευση του συγκεκριμένου πεδίου, εκτιμάται ότι θα αποφέρει 
έσοδα 6-7 δισ. $ ετησίως, εξέλιξη που μπορεί να αλλάξει τις 
ισορροπίες προς όφελος της ομαλοποίησης των σχέσεων Ισ-
ραηλινών και Παλαιστινίων. Αν δεν προκύψουν εμπόδια, κυρίως 
πολιτικής φύσεως, η παραγωγή αερίου αναμένεται να ξεκινήσει 
το 2017.
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νάλωνε το Ισραήλ προέρχονταν μέχρι πρόσφα-
τα από το Κάιρο. Η αδιάλειπτη από τη δεκαετία 
του 1980 τροφοδοσία, ωστόσο, διακόπηκε πριν 
ενάμισι χρόνο, ως αποτέλεσμα συνεχών εκρήξε-
ων στο δίκτυο αγωγών αλλά και λόγω σχετικής 
απόφασης της κρατικής εταιρείας της Αιγύπτου. 
Πλέον υπάρχουν δύο νέα δεδομένα, από τη μία η 
έναρξη λειτουργίας του ισραηλινού πεδίου Tamar 
που διοχετεύει τις ποσότητές του στην ισραηλινή 
αγορά και από την άλλη η καθίζηση της αιγυπτι-
ακής οικονομίας, που καθιστά σχεδόν απαραίτητη 
την επαναλειτουργία του αγωγού αερίου προς το 
Ισραήλ. Συνέπεια αυτών, οι διαπραγματεύσεις θα 
γίνουν σε νέα, επωφελέστερη για το Τελ Αβίβ, 
βάση. Πολύ περισσότερο αν συνυπολογίσουμε το 
παλαιστινιακό αέριο (βλ. υποσημείωση 1), μέρος 
του οποίου εύλογα θα διοχετεύεται στην ισραη-
λινή αγορά. Σε μία τέτοια περίπτωση, βέβαια, η 
ανάγκη των παλαιστινιακών εδαφών για ισραηλι-
νό αέριο θα εκμηδενιστεί, κάτι που σημαίνει πως 
το Τελ Αβίβ θα μπορεί να διαθέσει τις ποσότητες 
που περισσεύουν –περίπου 1 δισ. κ.μ.– είτε στην 
εγχώρια αγορά, είτε να τις συμπεριλάβει στις εξα-
γωγές. 

Γ. Να εξαχθούν ποσότητες προς την Ευρώπη 
είτε μέσω αγωγού είτε με τη μορφή LNG. Η υφε-
σιακή πορεία της ευρωπαϊκής οικονομίας προ-
βληματίζει ως προς τη ζήτηση, από την άλλη τα 
υψηλά επίπεδα εξάρτησης της ΕΕ για τις επόμενες 
δεκαετίες ενθαρρύνουν τους παραγωγούς. Πά-
ντως, και στην περίπτωση της Γηραιάς Ηπείρου, 
η κωλυσιεργία από πλευράς Τελ Αβίβ πιθανότατα 
θα πλήξει το βαθμό ανταγωνιστικότητας, καθότι 
είναι πλέον ορατός ο κίνδυνος διάθεσης αερίου 
προερχόμενου από το σχιστόλιθο από τις ΗΠΑ 
(και δη σε ελκυστικές τιμές σε μία περίοδο που 
η ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής οικονομίας 
πλήττεται ευθέως από τις υψηλές τιμές ενέργειας), 
ενώ η προοπτική η περιοχή να «προλάβει» την Κα-
σπία (δηλ. σε πρώτη φάση το Αζερμπαϊτζάν) έχει 
απομακρυνθεί αισθητά. 

Δ. Να τροφοδοτηθεί η διψασμένη ασιατική 
αγορά με υγροποιημένο φυσικό αέριο (LNG). Η 
σχετικά μεγάλη απόσταση σε συνάρτηση με τον 
ανταγωνισμό από χώρες με τεράστιες παραγω-
γικές δυνατότητες, όπως το Κατάρ και ανερχόμε-
νες δυνάμεις, όπως η Αυστραλία, δυσχεραίνουν 
το εν λόγω εγχείρημα, παρά το ότι οι τιμές είναι 

συγκριτικά υψηλότερες σε σχέση με τις αντίστοιχες 
ευρωπαϊκές.

Πάντως και στα δύο ενδεχόμενα εξαγωγής 
LNG, η Κύπρος, τουλάχιστον μέχρι πρότινος, φά-
νταζε ο ιδανικός προορισμός για την υγροποίηση 
του ισραηλινού αερίου. Το Τελ Αβίβ, χωρίς να έχει 
αναθεωρήσει τις θέσεις του, φαίνεται να σκέφτε-
ται εκ νέου τα οφέλη μίας τέτοιας επιλογής. Όπως 
προαναφέρθηκε, τόσο λόγω των οικονομικών 
δυσχερειών της Κυπριακής Δημοκρατίας, όσο 
και των χαμηλότερων των αρχικών εκτιμήσεων 
ποσοτήτων στο πεδίο «Αφροδίτη», σε περίπτωση 
που δεν συμπεριληφθεί ισραηλινό φυσικό αέριο, 
η προοπτική δημιουργίας τερματικού σταθμού 
LNG στο Βασιλικό αποκλειστικά για τη διαχείρι-
ση των ποσοτήτων της Κύπρου, θα έχει σοβαρές 
δυσκολίες βιωσιμότητας (σημειώνεται πως τέτοια 
projects είναι κυρίως αυτοχρηματοδοτούμενα, αν 
και η Λευκωσία κατάφερε να το εντάξει στα υπό 
χρηματοδότηση έργα κοινού ευρωπαϊκού ενδια-
φέροντος).

H ισραηλινοτουρκική προσέγγιση  
και ο αντίκτυπος στις αποφάσεις  
του Τελ Αβίβ
Ήδη από τον περασμένο Ιανουάριο υπήρξε απόπει-
ρα μερικής αποκατάστασης των σχέσεων Άγκυρας 
- Τελ Αβίβ. Είναι μία εν εξελίξει διαδικασία που θα 
πάρει χρόνο, εφόσον το προηγούμενο διάστημα 
δημιουργήθηκε ψυχολογικό χάσμα, θα δοκιμαστεί 
δεδομένων των διιστάμενων συμφερόντων τους 
σε μία σειρά από ζητήματα, και το πιθανότερο δεν 
πρόκειται, τουλάχιστον στο εγγύς μέλλον, να ανα-
τρέψει τις περιφερειακές ισορροπίες. Άλλωστε, η 
ισραηλινή πλευρά είχε τα προηγούμενα χρόνια 
εμπεδώσει κλίμα εμπιστοσύνης με συνομιλητές 
κοσμικούς και στρατιωτικούς, οι οποίοι αυτή την 
περίοδο βρίσκονται στο περιθώριο. Τους ισλαμι-
στές και τον Ερντογάν, ακόμη και αν θεωρούνται 
σχετικά μετριοπαθείς εν συγκρίσει με άλλα στοιχεία 
του Ισλάμ, δεν μπορούν να τους εμπιστευθούν εξί-
σου. Από την άλλη, η «απλωμένη» και διευρυμένη 
ατζέντα της Άγκυρας και δη η προσπάθειά της να 
εξελιχθεί σε ηγέτιδα δύναμη των απανταχού μου-
σουλμάνων, υπενθυμίζει τους περιορισμούς που 
προκύπτουν για τις σχέσεις Τουρκίας - Ισραήλ.

Η συνεργασία Άγκυρας - Τελ Αβίβ στον οικο-
νομικό τομέα θα επανακτήσει αργά ή γρήγορα 
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τη δυναμική της. Όμως, η όποια δυναμική στην 
ενεργειακή συνεργασία μετριάζεται, κυρίως από 
το γεγονός ότι η γείτονα χώρα δεν νοείται ούτε 
αξιόπιστη, ούτε προβλέψιμη, ούτε προσανατολι-
σμένη στις ανάγκες της Ευρώπης. Όλα αυτά, αν 
υποθέσουμε ότι το Ισραήλ επιδιώξει να εξαγάγει 
μέρος των ποσοτήτων του στην ΕΕ, λειτουργούν 
αποτρεπτικά για την επιλογή της τουρκικής οδού. 
Αν, μάλιστα, προσθέσουμε τον εύλογο σκεπτικι-
σμό πολλών εντός και εκτός Ευρώπης για τις συ-
νέπειες μετεξέλιξης της Άγκυρας σε ενεργειακό 
«πνεύμονα» της Γηραιάς Ηπείρου (πολύ περισσό-
τερο στον απόηχο των πρόσφατων συμφωνιών 
της με το πλουτοπαραγωγικό ιρακινό Κουρδιστάν, 
δυνητικό προμηθευτή της ΕΕ), αντιλαμβανόμαστε 
ότι η κύρια χρησιμότητά της για το Ισραήλ και τους 
λοιπούς παραγωγούς της περιοχής συνίσταται στο 
μέγεθος και τη δίψα της αγοράς της και όχι στο 
ρόλο ως δυνητικού κόμβου. Σε αυτή την περί-
πτωση, το όφελος για Ισραηλινούς και Τούρκους 
θα είναι αμοιβαίο. Οι μεν πρώτοι θα μπορούν να 
διαθέσουν το αέριό τους σε μία μεγάλη γειτονική 
αγορά και οι δεύτεροι να απορροφήσουν ποσότη-
τες σε χαμηλότερες τιμές από αυτές με τις οποί-
ες προμηθεύονται αυτή τη στιγμή από Ρωσία και 
Αζερμπαϊτζάν. 

Η τροφοδοσία, πάντως, της ευρωπαϊκής αγο-

ράς μέσω αγωγού που θα διέρχεται την τουρ-
κική επικράτεια είναι μία σύνθετη απόφαση με 
αρκετές παραμέτρους όπως: οι οικονομίες κλί-
μακος (μελέτες καταδεικνύουν ότι το κόστος του 
υποθαλάσσιου αγωγού μέσω Ελλάδας σε καμία 
περίπτωση δεν είναι σημαντικά υψηλότερο σε 
σχέση με τον αντίστοιχο αγωγό μέσω Τουρκίας), 
η ρευστότητα των διμερών σχέσεων, η προβλε-
ψιμότητα και αξιοπιστία των εμπλεκόμενων πλευ-
ρών, ο περιορισμός του ρίσκου που θα ελκύσει 
το ενδιαφέρον εταιρειών που θα διευκολύνουν 
χρηματοδοτικά στην υλοποίηση, ο περιορισμός 
ενδεχόμενων νομικών κωλυμάτων, η διεύρυν-
ση των εναλλακτικών αντί της δημιουργίας νέων 
ολιγοπωλίων (είτε προμηθευτών είτε διαμετακο-
μιστών). Όλα αυτά θα προσμετρηθούν στην τελική 
απόφαση, εφόσον ένας προμηθευτής δεν ορίζει 
μόνος του τις τύχες ενός project, αλλά καλείται 
να το ενσωματώσει σε ένα συγκεκριμένο πλαίσιο 
με την αγορά ενέργειας να επιζητά βεβαιότητες 
και διασφαλίσεις για αδιάλειπτη ροή του προϊό-
ντος. Οι προτεινόμενες διαδρομές περιπλέκουν 
περαιτέρω την κατάσταση. Ο αγωγός θα πρέπει 
να διασχίσει στη μία περίπτωση το έδαφος Λιβά-
νου και Συρίας, ενώ στην άλλη να διέλθει από τα 
κυπριακά χωρικά ύδατα. Και στα δύο ενδεχόμενα, 
υπάρχουν σημαντικά, αν όχι ανυπέρβλητα, εμπό-

Τύπος πλωτής εξέδρας άντλησης πετρελαίου.
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δια που πολλαπλασιάζουν το ρίσκο μίας τέτοιας 
επιλογής.

Επιπρόσθετα, θα θελήσει, άραγε, το Ισραήλ να 
ενδυναμώσει εμμέσως την Τουρκία (που επιδιώ-
κει την περιφερειακή ηγεμονία) προσφέροντάς 
της πρόσβαση στις πηγές ενέργειας της περιοχής; 
Ή εκτιμούν οι διαχρονικά καχύποπτοι Ισραηλινοί 
ότι η ενεργειακή συνεργασία με την Τουρκία θα 
κατευνάσει τις βλέψεις της, χάριν της εμπέδωσης 
ενός κλίματος εμπιστοσύνης; Και πώς συνδέονται 
στην ευρύτερη εξίσωση οι ήδη προχωρημένες 
συνέργειες με την Κύπρο αλλά και η δυναμική 
που αναπτύχθηκε τα τελευταία τρία χρόνια με την 
Ελλάδα, που προσφέρει στο Τελ Αβίβ το απαιτού-
μενο στρατηγικό βάθος, παρά το ότι δεν πρέπει να 
παραβλέπουμε –ούτε να υπερτιμούμε– τη σημασία 
της Άγκυρας για τα ισραηλινά συμφέροντα.

Η «ευρωπαϊκή» Ελλάδα ως υπεύθυνος 
δρων και παράγων σταθερότητας
Η Αθήνα, στην περιφερειακή της πολιτική, θα πρέ-
πει πρωτίστως να χρησιμοποιεί την ευρωπαϊκή της 
ταυτότητα και να επιζητά τις μεγαλύτερες το δυνα-
τόν συνέργειες, χωρίς αποκλεισμούς. Αυτό πράττει 
μία υπεύθυνη δύναμη και με αυτό τον τρόπο δια-

σφαλίζει την αποδοχή της από τους λοιπούς παί-
κτες και κατ’ επέκταση την ενδυνάμωση του ρόλου 
της στα δρώμενα. Ενός ρόλου εποικοδομητικού 
για την περιφερειακή σταθερότητα και χρήσιμου 
για τους διεθνείς δρώντες που συν τω χρόνω δύ-
ναται να κεφαλαιοποιηθεί σε θεματικές που άπτο-
νται των εθνικών μας συμφερόντων. Πολλώ δε 
μάλλον αντιπαραβολικά με δυνάμεις που πλέον 
νοούνται ως λιγότερο αξιόπιστες και προβλέψιμες, 
κυρίως λόγω της μαξιμαλιστικής και διευρυμένης 
τους ατζέντας, που τις αποστασιοποιεί από τη Δύ-
ση (ίσως και την πραγματικότητα).

Από την άλλη, διάφορες κυοφορούμενες 
εξελίξεις, με τη στήριξη ισχυρών διεθνών δρώ-
ντων, δεν αποκλείεται να αναγκάσουν Κύπρο ή/
και Ισραήλ να μας «αδειάσουν», επιλέγοντας την 
τουρκική οδό είτε λόγω οικονομιών κλίμακας 
(αν και αυτό αποτελεί εν πολλοίς μύθο) είτε ως 
αντάλλαγμα για την επίτευξη συμφωνιών που 
θα δώσουν λύση σε χρονίζοντα προβλήματα, εί-
τε γιατί θα υποκύψουν στο θέλγητρο της «διψα-
σμένης» τουρκικής αγοράς που ως καταναλώτρια 
θα πολλαπλασιάσει τα κέρδη τους. Η δε αλλαγή 
καθεστώτος στη γείτονα, παρότι προσώρας δεν 
φαντάζει πιθανή, θα άλλαζε ριζικά τα δεδομένα, 

Μανόμετρο για τον έλεγχο της πίεσης του αγωγού μεταφοράς φυσικού αερίου.
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αποκαθιστώντας πλήρως τις σχέσεις Τελ Αβίβ - 
Άγκυρας. Η χώρα μας, λοιπόν, οφείλει αφενός να 
προωθήσει τους δεσμούς της με το σύνολο των 
κρατών της περιοχής –αυτό εξυπηρετεί και την 
ανάγκη διατήρησης ισορροπιών μεταξύ Ισραήλ 
και Αράβων ώστε τα περιθώρια κινήσεών μας να 
είναι μεγαλύτερα– αφετέρου να αναπτύξει εναλ-
λακτικές που θα την διασφαλίσουν ανεξάρτητα 
από τις επιλογές αυτών που σήμερα φαντάζουν 
ως αυτονόητοι εταίροι. 

Η Ευρώπη, της οποίας οι εισαγωγές πετρελαί-
ου και αερίου θα ανέρχονται το 2035 στα 85% 
και 82% της κατανάλωσης αντιστοίχως, πρέπει να 
αποδείξει πώς εννοεί την ασφάλεια τροφοδοσίας 
της και τη διαφοροποίηση προμηθευτών και δια-
μεσολαβητών (η Ανατολική Μεσόγειος προσφέρει 
και τα δύο), με Ελλάδα και Κύπρο στο κέντρο των 
διεργασιών. Επακόλουθα, οι Ευρωπαίοι εταίροι 
μας πρέπει να δώσουν το χρίσμα στην Αθήνα για 
να προχωρήσει στις αντίστοιχες διαβουλεύσεις 
–με την υποστήριξή τους– και εκ μέρους τους. Με 
την ευρωπαϊκή προεδρία στη χώρα μας, είναι η 
κατάλληλη στιγμή να αναλάβουμε σχετικές πρω-
τοβουλίες. Εν συνεχεία, τα περιφερειακά κράτη θα 
κληθούν να επιλέξουν μεταξύ των συνεχιζόμενων 
αντιπαραθέσεων, με αβέβαια αποτελέσματα προς 
ζημία των λαών τους και της αναζήτησης κοινού 
τόπου με δέλεαρ ένα κοινό ενεργειακό μέλλον, 
που θα «δέσει» τα συμφέροντά τους, επ’ ωφελεία 
της σταθερότητας και της ευημερίας, ώστε να τερ-
ματιστούν τα τωρινά τους αδιέξοδα. Με λίγα λόγια, 
μπορούμε να προσφέρουμε στις κοινωνίες όραμα, 
ελπίδα και προοπτική, προκειμένου να εξασφαλί-
σουμε τη στήριξή τους ως αναγκαία συνθήκη που 
θα «σπρώξει» τις ηγεσίες στην επιλογή του αυτο-
νόητου.

Ο «αμείλικτος» χρόνος
Δεν θα πρέπει να λησμονούμε, μολαταύτα, τον 
παράγοντα χρόνο. Και η Ανατολική Μεσόγειος 
των τόσων αβεβαιοτήτων δεν έχει άπλετο χρόνο, 
αφού ο ανταγωνισμός θα ενταθεί και νέες μορ-
φές ενέργειας θα αναδυθούν, αλλάζοντας ενδε-
χομένως τον ενεργειακό χάρτη. Επί παραδείγματι, 
η νέα (παρότι αμφιλεγόμενη) μορφή ενέργειας 
του σχιστολιθικού αερίου, η πλήρης αυτονόμηση 
των ΗΠΑ καθώς και η διαφαινόμενη δυνατότητά 
τους να εξαγάγουν σχιστολιθικό αέριο σε άκρως 

ανταγωνιστικές τιμές, η ενίσχυση των επενδύσε-
ων για την εξεύρεση νέων πεδίων ανά τον κόσμο 
αφαιρούν από τις χώρες της Ανατολικής Μεσο-
γείου τη χρονική πολυτέλεια να εκμηδενίσουν τα 
προβλήματα που ταλανίζουν τις σχέσεις τους ή να 
καθυστερήσουν αποφάσεις. Η ομαλοποίηση των 
σχέσεων, αν γίνει πάνω σε σωστές και δίκαιες 
βάσει, και μακρυά από εκβιαστικές λογικές, ακό-
μη και αν δεν λύσει διαχρονικά ζητήματα, είναι 
καλοδεχούμενη. 

Από την άλλη, εκεί που υπάρχει ωριμότητα 
στα εν εξελίξει σχέδια, αυτά θα πρέπει να προχω-
ρήσουν χωρίς χρονοτριβή με τους περισσότερο 
πρόθυμους για συνέργειες. Είναι ξεκάθαρο πως τα 
πρόσφατα ευρήματα, πολλώ δε μάλλον αυτά που 
διαμοιράζονται σε αναγνωρισμένες θαλάσσιες 
ζώνες, μπορούν κατά το πρότυπο συνεκμετάλλευ-
σης Κύπρου - Ισραήλ (στο οικόπεδο 12, Αφροδίτη) 
να εξελιχθούν σε εργαλείο εμπέδωσης μίας συ-
νεργατικής λογικής, ενοποιώντας τα συμφέροντα. 
Για αυτούς, όμως, που έχουν ατζέντα μηδενικού 
αθροίσματος, οι ίδιες οι εξελίξεις θα τους θέσουν 
στο περιθώριο. Τα εθνικά οφέλη δεν είναι μονο-
διάστατα. Άλλο κράτος θα προσφέρει ποσότητες 
υδρογονανθράκων στην αγορά, άλλο θα διαμετα-
κομίσει το προϊόν, ένα τρίτο θα διασφαλίσει καλύ-
τερες τιμές εισαγωγής λόγω γειτνίασης, ενώ ένα 
τέταρτο θα μπορούσε να φιλοξενήσει υποδομές 
και αποθηκευτικούς χώρους εντός της επικρά-
τειάς του. Ο κοινός παρανομαστής σε μία τέτοια 
περίπτωση είναι η κοινή μοίρα που εύλογα θα 
αφυδατώσει τις φιλοδοξίες όποιων επιθυμούν να 
αμφισβητήσουν το υπό διαμόρφωση status quo 
της περιοχής, με αιχμή του δόρατος την ενέργεια.

Τέλος, επισημαίνεται πως παρά τη σημασία των 
υφιστάμενων ευρημάτων σε Ισραήλ και Κύπρο, η 
διαφορά δυναμικότητας με άλλες πλουτοπαραγω-
γικές περιοχές παραμένει μεγάλη. Οι επικείμενες 
ανακαλύψεις νέων κοιτασμάτων, ειδικότερα στην 
Κύπρο, καθώς και η δραστηριοποίηση της Ελλά-
δας, αλλά εσχάτως και του Λιβάνου, με τον εύλογο 
προσανατολισμό της Αιγύπτου, επίσης, προς την 
αναζήτηση νέων πηγών, που θα διευκολύνουν τη 
διαχείριση της οικονομικής της κρίσης, αποτελούν 
ενθαρρυντικούς παράγοντες για την ανάδειξη της 
Ανατολικής Μεσογείου σε συμπληρωματική –ή 
ακόμη και καθοριστική– συνισταμένη της ενεργει-
ακής εξίσωσης.
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Τα στενά των Δαρδανελίων και 
του Βοσπόρου: Μια διαφορετική 
προσέγγιση

Του Άγγελου Σιμσιρίκη
Αντιπλοιάρχου ε.α. ΠΝ
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Άποψη των Στενών όπου διακρίνονται η Ευρωπαϊκή και η 
Ασιατική πλευρά της Κωνσταντινούπολης.

Ο Αντιπλοίαρχος ε.α. ΠΝ Άγγελος Σιμσι-
ρίκης γεννήθηκε στην Αλεξανδρούπο-
λη το 1970. Αποφοίτησε από τη Σχολή 
Ναυτικών Δοκίμων το 1992 και κατό-
πιν σταδιοδρόμησε ως μάχιμος Αξιω-
ματικός στα υποβρύχια όπου διετέλεσε 
επί τρία έτη Κυβερνήτης του Υποβρυ-
χίου «Γλαύκος». Το 2009 αποστρα-
τεύτηκε μετά από αίτησή του. Σήμερα 
δραστηριοποιείται επιχειρηματικά στην 
Αλεξανδρούπολη με αντικείμενο τους 
εξοπλισμούς μαζικής εστίασης και τις 
εξαγωγές αρωματικών φυτών και έχει 
επαγγελματικές επαφές με επιχειρη-
ματίες από την Ευρώπη, την Αμερική 
και την Τουρκία. 
Είναι συνδρομητής (contributor) στο 
project του Πανεπιστημίου Αιγαίου 
marinetraffic με το σταθμό λήψης AIS 
Θρακικού πελάγους.
Γνωρίζει άριστα Αγγλικά και Ιταλικά.
Είναι παντρεμένος και έχει μια κόρη.
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Πρόλογος
Με τον όρο «Στενά» εννοούμε το στενό των Δαρ-
δανελίων, τη θάλασσα Μαρμαρά και το στενό 
του Βοσπόρου στην Κωνσταντινούπολη. Είναι το 
φυσικό όριο μεταξύ Ασίας και Ευρώπης σε αυ-
τήν την περιοχή και μια από τις κύριες διαδρομές 
διέλευσης του πετρελαίου της Κασπίας προς τη 
Δυτική και Νότια Ευρώπη. 

H αύξηση των εξαγωγών πετρελαίου από την 
Κασπία κάνει τα στενά από τις πιο πολυσύχναστες 
περιοχές διέλευσης πλοίων στον κόσμο. Περίπου 
2,9 εκατομμύρια bbl ανά ημέρα διήλθαν μέσα 
από τα στενά το 2010 (bbl: μονάδα όγκου για το 
πετρέλαιο ίση με περίπου 159 λίτρα). Τα λιμάνια 
της Μαύρης Θάλασσας είναι η πρωταρχική πύλη 
εξόδου αργού πετρελαίου για τη Ρωσία και τις 
χώρες της πρώην Σοβιετικής Ένωσης. Η διακίνη-
ση του πετρελαίου από τα στενά μειώθηκε κατά 
20% περίπου από το 2004 έως το 2006, όταν 
η Ρωσία μετακύλησε μέρος των εξαγωγών της 
σε πετρέλαιο μέσω αγωγών προς τα λιμάνια της 
Βαλτικής. Ωστόσο αυξήθηκε εκ νέου, όταν χώρες 
όπως το Αζερμπαϊτζάν και το Καζακστάν αύξησαν 
την παραγωγή τους τα πρόσφατα χρόνια. Τα με-
γαλύτερα πλοία που μπορούν να διέλθουν από τα 
στενά είναι τα πετρελαιοφόρα κλάσης Suezmax 
(120.000-200.000 τόνων).

Με μήκος λιγότερο από μισό μίλι στο στενό-
τερο σημείο τους και σε συνδυασμό με τα ισχυρά 
επιφανειακά ρεύματα που φθάνουν έως και τους 
6 κόμβους, τα στενά αποτελούν μια πρόκληση 
πλοήγησης. Έχουν αρκετές ναυτιλιακές ιδιομορ-
φίες λόγω της στενότητας, της έντονης κυκλοφο-
ρίας ακόμη και από ferry boat και των περίπου 
18 σημείων στροφής (αλλαγής πορείας) που σε 
ορισμένες περιπτώσεις φθάνουν τις 80°. 

Στενό Ετήσιες διελεύσεις
1999-2000

Panama canal 12.755

Suez canal 13.552

Kiel canal 23.945

Istanbul strait 47.283

Malacca strait 100.000

Με περίπου 50.000 πλοία τον χρόνο εκ των 
οποίων το 10% Super tankers, είναι ένα από τα 
πιο πολυσύχναστα περάσματα στον κόσμο, δεύτε-
ρο σε κυκλοφορία πλοίων μετά τα στενά Malacca 
μεταξύ Ινδονησίας και Μαλαισίας. 

Η Τουρκία θέτει συνεχώς προβληματισμούς 
σχετικά με την ασφάλεια και την προστασία του 
περιβάλλοντος στα στενά. Σε καιρό ειρήνης, τα 
εμπορικά πλοία απολαμβάνουν καθεστώς «ελεύ-
θερης διέλευσης», με τους περιορισμούς όμως 
που θέτει η τουρκική πλευρά όπως θα αναλύ-
σουμε παρακάτω.

Γεωγραφία
Τα στενά όπως προαναφέρθηκε, αποτελούνται 
από το στενό του Βοσπόρου, την Θάλασσα Μαρ-
μαρά και το στενό των Δαρδανελίων. 

Το Στενό του Βοσπόρου είναι γνωστό και 
ως Στενό της Κωνσταντινούπολης. Έχει μήκος 
περίπου 17 ναυτικά μίλια, ελάχιστο πλάτος 700 
μέτρα και συνδέει τη Θάλασσα του Μαρμαρά 
με τη Μαύρη Θάλασσα στα βόρεια. Χωρίζει την 
Κωνσταντινούπολη σε ασιατική και ευρωπαϊκή 
πλευρά, οι οποίες ενώνονται με δύο κρεμα-
στές γέφυρες (γέφυρα του Βοσπόρου και τη 
γέφυρα του Fatih Sultan Mehmet) καθώς και 
με μια σιδηροδρομική υποθαλάσσια σήραγγα 
(Marmaray). Βρίσκονται σε εξέλιξη εργασίες κα-
τασκευής τρίτης γέφυρας κοντά στα Θεραπειά 
(Tarabya) καθώς και μια υποθαλάσσια σήραγγα 
αυτοκινητόδρομος. 

Η θάλασσα του Μαρμαρά έχει μήκος περίπου 
110 ναυτικά μίλια και είναι μια πλατιά λεκάνη 

O αριθμός πλοίων ανά έτος που διέρχονται τα στενά. 
Η κατακόρυφη αύξηση είναι το 1994 όταν η Ρωσία άρχι-
σε τις μαζικές εξαγωγές πετρελαίου λίγα χρόνια μετά την 
πτώση του τοίχους του Βερολίνου. Πηγή: TSVTS – Γράφη-
μα: Άγγελος Σιμσιρίκης
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ανάμεσα στην Ανατολική Θράκη και την Ασιατική 
πλευρά.

Το Στενό των Δαρδανελίων είναι γνωστό και 
ως Canakkale strait, έχει μήκος 37 ναυτικά μί-
λια, ελάχιστο πλάτος 1,2 χιλιόμετρα και συνδέει 
τη Θάλασσα του Μαρμαρά με το Αιγαίο Πέλαγος.

Το συνολικό μήκος των στενών είναι περίπου 
164 ναυτικά μίλια, δηλαδή περίπου όσο η από-
σταση του Πειραιά με την Κρήτη. 

Συνοπτική ιστορία του καθεστώτος 
διέλευσης των στενών
Το καθεστώς της διέλευσης από τα στενά μπορεί 
να διαιρεθεί σε πέντε βασικές περιόδους μετά την 
άλωση της Κωνσταντινούπολης μέχρι και σήμερα. 
Και στις πέντε περιόδους, οι στρατηγικοί και γεω-
πολιτικοί συσχετισμοί παίζουν πρωτεύοντα ρόλο 
στο καθεστώς των στενών:

1. Η πρώτη περίοδος ξεκινάει από το 1453, 
όταν η Κωνσταντινούπολη έπεσε στα χέρια των 
Οθωμανών, μέχρι τα μέσα του 16ου αιώνα. Σε 
αυτή την περίοδο τα στενά ήταν υπό την πλήρη 
κυριαρχία της οθωμανικής πύλης και απαγορευό-
ταν η διέλευση σε οποιοδήποτε πλοίο έφερε ξένη 
σημαία.

2. Η δεύτερη περίοδος καλύπτει τα μέσα του 
16ου αιώνα μέχρι τα τέλη του 18ου όπου η Μαύ-
ρη Θάλασσα έχει καθεστώς «εσωτερικών υδά-
των» της οθωμανικής αυτοκρατορίας, αποκλεί-

οντας ουσιαστικά τη διέλευση σε οποιοδήποτε 
πλοίο ξένου κράτους που δεν εξυπηρετούσε τα 
συμφέροντα της οθωμανικής αυτοκρατορίας. 

3. Η 3η περίοδος ξεκινάει με την υπογραφή 
της συνθήκης του Küçük Kaynarci το 1774 όταν 
επετράπη στα ρωσικά εμπορικά πλοία να πλέουν 
στη Μαύρη Θάλασσα. Στις αρχές του 1800 και 
άλλα ευρωπαϊκά κράτη απέκτησαν παρόμοια 
προνόμια. Να θυμίσουμε ότι η συνθήκη που πή-
ρε το όνομά της από το ομώνυμο βουλγαρικό 
χωριό (σήμερα ονομάζεται Kainarca), στο οποίο 
υπογράφηκε, ήταν το αποτέλεσμα του πρώτου 
μεγάλου ρωσοτουρκικού πολέμου (1768-74), 
στον οποίο η Ρωσία κατέλαβε την Αζοφική, την 
Κριμαία και τη Βεσσαραβία. Οι Ρώσοι επέδραμαν 
στη Μολδαβία και νίκησαν τους Οθωμανούς στη 
Βουλγαρία. Οι Οθωμανοί αναγκάστηκαν να ζητή-
σουν ειρήνη και στις 21 Ιουλίου 1774 υπογρά-
φτηκε η ομώνυμη Συνθήκη ειρήνης. Με τη συν-
θήκη αυτή η Ρωσία διαμόρφωσε τη διπλωματική 
βάση για περαιτέρω επέμβαση στα εσωτερικά της 
Οθωμανικής Αυτοκρατορίας.

4. Η τέταρτη περίοδος αρχίζει με το τέλος του 
Κριμαϊκού πολέμου όπου το στενό της Κωνστα-
ντινούπολης διατηρούσε ένα διεθνές καθεστώς 
διέλευσης ακόμη και για τα πολεμικά πλοία. Ο 
Κριμαϊκός Πόλεμος (Οκτώβριος 1853 - Φε-
βρουάριος 1856) υπήρξε η ένοπλη σύγκρουση 
μεταξύ της Ρωσικής Αυτοκρατορίας από τη μία 

Το στενότερο σημείο του Βοσπόρου ανάμεσα στην θέση Kandilli και στο Asiyan (βόρεια του Bebek) με πλάτος περίπου 
700 μέτρα. Πηγή: Google Earth.
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πλευρά και των συμμαχικών δυνάμεων της Βρε-
τανικής Αυτοκρατορίας, της Αυτοκρατορίας της 
Γαλλίας, της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και του 
Βασιλείου της Σαρδηνίας από την άλλη πλευρά. 
Η σύρραξη, στην οποία έλαβαν μέρος οι μεγαλύ-
τερες ευρωπαϊκές δυνάμεις της εποχής, υπήρξε 
το αποτέλεσμα ενός μακρόχρονου ανταγωνισμού 
συμφερόντων ανάμεσα στις κύριες ευρωπαϊκές 
δυνάμεις, για επιρροή και εκμετάλλευση των ανα-
τολικών εδαφών της παραπαίουσας Οθωμανικής 
Αυτοκρατορίας. Αυτή η περίοδος περιλαμβάνει 
τη συνθήκη των Παρισίων (1856), τη συνθήκη 
του Λονδίνου (1871) και τη συνθήκη του Αγίου 
Στεφάνου (1878) όπου το καθεστώς των στενών 
ήταν αποτέλεσμα έντονων γεωπολιτικών συσχε-
τισμών.

5. Η πέμπτη περίοδος αφορά ουσιαστικά τα 
τελευταία 95 περίπου χρόνια, μέσα στα οποία 
υπεγράφησαν διάφορες συνθήκες για τα στενά 
και πάλι μέσα από τις ζυμώσεις των συσχετισμών 

δυνάμεων στην περιοχή, με πρωταγωνίστρια την 
Τουρκία των κεμαλιστών πλέον. Έτσι το καθεστώς 
των στενών ορίζεται διαδοχικά από τη συνθήκη 
των Σεβρών (1920) με την οποία για πρώτη φο-
ρά η Ελλάδα αποκτά τη συγκυριότητα των στενών 
στην ευρωπαϊκή πλευρά, η συνθήκη της Λωζάνης 
(1923) με την οποία επιστρέφει η κυριότητα των 
στενών στην Τουρκία, πάντα όμως με το σκεπτι-
κό της ελευθεροπλοΐας και τέλος, η συνθήκη του 
Μοντρέ (1936) η οποία παραμένει σε ισχύ μέχρι 
και σήμερα. 

Η συνθήκη του Μοντρέ (MONTREUX 
1936) συνοπτικά
H συνθήκη προσπάθησε να συμβιβάσει τα αντι-
κρουόμενα συμφέροντα μεταξύ των παρευξείνι-
ων χωρών που δεν επιθυμούσαν ξένα πολεμικά 
πλοία στη Μαύρη Θάλασσα, και από την άλλη 
μεριά της Αγγλίας που επιθυμούσε την ελεύθερη 
διέλευση. Επιπλέον, δίνει στην Τουρκία σχεδόν 

Άποψη της εισόδου του στενού των Δαρδανελίων από το Αιγαίο. Λήψη από το Μνημείο της ANZAC. Απέναντι είναι η πε-
ριοχή της Τροίας. Πηγή: Αρχείο Άγγελου Σιμσιρίκη.
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πλήρη δικαιώματα επί της διαχείρισης των στε-
νών. Με την συνθήκη του Μοντρέ παραμένει στην 
Τουρκία η διαχείριση των Στενών και ο διακανονι-
σμός έλευσης των πλοίων διαμέσου αυτών.

Συνοπτικά η συνθήκη προβλέπει τη σε καιρό 
ειρήνης:

- Ελεύθερη διέλευση όλων των εμπορικών 
πλοίων.

- Με περιορισμούς διέλευση πολεμικών πλοί-
ων τρίτων χωρών έως 10.000 τόνους και κατό-
πιν προειδοποίησης 15 ημερών.

- Τη με μικρούς περιορισμούς διέλευση πο-
λεμικών πλοίων άνω των 10.000 τόνων μόνο 
για τα κράτη της Μαύρης Θάλασσας και κατόπιν 
προειδοποίησης 8 ημερών. 

- Τη διέλευση υποβρυχίων μόνο κρατών της 
Μαύρης Θάλασσας και μόνο εν επιφανεία με τον 
περιορισμό ότι αυτά πρέπει να επιστρέφουν ή να 
κατευθύνονται για επισκευή σε κάποια βάση της 
Μαύρης Θάλασσας.

Η πραγματικότητα στα στενά σήμερα
Η Τουρκία εγείροντας λόγους ασφαλείας και προ-
στασίας του περιβάλλοντος προσπαθεί και πετυ-
χαίνει να επιβάλει περιορισμούς στην διέλευση 
των στενών. Αφορμή στάθηκε το ατύχημα του 
πλοίου NASSIA, το οποίο τον Μάρτιο του 1994 
συγκρούστηκε με το εμπορικό SHIPBROKER στον 
Βόσπορο και είχε σαν αποτέλεσμα τη διαρροή 
95.000 τόνων πετρελαίου και την απώλεια 34 
ζωών.

Μετά το ατύχημα η Τουρκία έθεσε περιορι-
σμούς στο καθεστώς των στενών που σε πολλές 
περιπτώσεις ήταν σε αντίθεση με τη συνθήκη του 
Μοντρέ. Αυτοί οι κανονισμοί είναι γνωστοί σαν 

Maritime Regulations of the Turkish Straits και 
τέθηκαν σε ισχύ το 1994 και αναθεωρήθηκαν 
το 1998, ενώ παράλληλα επιβλήθηκε και ανα-
γνωρίστηκε από τον IMO σύστημα διαχωρισμού 
θαλάσσιας κυκλοφορίας και σύστημα VTS (Vessel 
Traffic Service). Οι περιορισμοί αυτοί αύξησαν 
κατά πολύ τον χρόνο αναμονής στα στενά. Αυτό 
προκάλεσε την αντίδραση των χωρών της Μαύ-
ρης Θάλασσας και άλλων χωρών της Μεσογεί-
ου μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα. Παρά τις 
αντιδράσεις, σήμερα ο κανονισμός αυτός είναι σε 
πλήρη ισχύ και εφαρμόζεται κανονικά.

Τα βασικότερα σημεία περιορισμών που 
έχει επιβάλλει η Τουρκία με τους κανονισμούς 
Maritime Regulations of the Turkish Straits με 
τις αναθεωρήσεις τους, αλλά και με άρθρα της 
συνθήκης του Μοντρέ είναι τα παρακάτω:

Υπηρεσίες VTS
Από τον Δεκέμβριο του 2003 ξεκίνησε τη λει-
τουργία του το σύστημα VTS των στενών, γνωστό 
ως TSVTS (Turkish Straits Vessel Traffic Service). 
Το σύστημα αυτό χωρίζει τα στενά σε 3 μεγάλες 
γεωγραφικές ζώνες μέσα στις οποίες τα πλοία εί-
ναι υποχρεωμένα να αναφέρουν όνομα και θέση 
κατά την είσοδο και έξοδο. Κάθε ζώνη χωρίζεται 
σε περαιτέρω τμήματα.

Το σύστημα παρέχει ναυτιλιακές πληροφο-
ρίες στα πλοία αποτυπώνοντας με ακρίβεια τη 
θέση τους με επίγειους σταθμούς radar, με το 
σύστημα AIS (Automatic Identification System) 
και με άλλα μέσα. Η επικοινωνία είναι αμφίδρο-
μη και γίνεται σε συγκεκριμένα κανάλια VHF. Οι 
σταθμοί του συστήματος έχουν πλήρη εικόνα για 
την κυκλοφορία στα στενά μέσω των αναφορών 

Το USS Taylor διασχίζει τα στενά του Βοσπόρου στις 5 
Φεβρουαρίου 2014 για υποστήριξη στην ασφάλεια των 
Ολυμπιακών αγώνων του Σότσι.

Το εμπορικό Nassia μετά την πυρκαγιά που προκλήθηκε 
από την σύγκρουση με το εμπορικό Shipbroker.
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των πλοίων όσο και της ζωντανής εικόνας που 
λαμβάνουν από τους αναμεταδότες τους.

Υπηρεσίες πλοήγησης
Στα στενά υπάρχουν σημεία επιβίβασης πλοηγών 
για την άνοδο και την κάθοδο πριν και μετά τα 
στενά του Βοσπόρου και των Δαρδανελίων. Η 
χρησιμοποίηση της υπηρεσίας πλοήγησης δεν εί-
ναι υποχρεωτική για τα διερχόμενα πλοία, ωστό-
σο συστήνεται έντονα από τις τουρκικές αρχές και 
τον ΙΜΟ μετά το 1999. Συνήθως πιλότο χρησιμο-
ποιεί περίπου το 25% των πλοίων που διέρχονται 
από τα στενά. Η υπηρεσία είναι δαπανηρή και το 
κοστολόγιο εξαρτάται από τους Κόρους Ολικής 
Χωρητικότητας (Κ.Ο.Χ) του κάθε πλοίου. Για πα-
ράδειγμα για ένα πέρασμα από ένα στενό, ένα 
πλοίο 50.000 K.O.X χρειάζεται περίπου 3.900$. 
Ωστόσο, στις ναυτιλιακές οδηγίες αναφέρεται ότι 
όποιο πλοίο πάρει τελικά πλοηγό έχει περισσότε-
ρες πιθανότητες να περάσει κατευθείαν στα στενά 
χωρίς αναμονές…

Επίδειξη ειδικών σημάτων  
κατά τη διέλευση
Όλα τα πλοία που διέρχονται από τα στενά πρέπει 
να επιδεικνύουν τον επισείοντα Τango την ημέ-
ρα και πράσινο περίβλεπτο φανό την νύχτα. Εάν 
και δεν υπάρχει προφανής λόγος για κάτι τέτοιο, 
ωστόσο πιθανή μη συμμόρφωση μπορεί να οδη-
γήσει σε πρόστιμο από την τουρκική πλευρά. 

Σύστημα αναφορών
Με τους κανονισμούς Maritime Regulations of 
the Turkish Straits, θεσπίστηκε ένα σύστημα ανα-

φορών. Έτσι τα πλοία που πρόκειται να εισέλθουν 
στα στενά πρέπει να υποβάλουν αναφορά Σχεδίου 
Πλου (Sail Plan 1) 72 ώρες πριν την είσοδο στο 
VTS. Η αναφορά περιλαμβάνει ουσιώδη στοιχεία 
για τα χαρακτηριστικά του πλοίου, το πλήρωμά 
του, λεπτομέρειες για το φορτίο και άλλα στοιχεία. 
Ουσιαστικά τα τουρκικά VTS αποκτούν πλήρη 
στοιχεία για τα πλοία 3 ημέρες πριν αυτά μπουν 
στα στενά. Στη συνέχεια τα πλοία υποβάλλουν και 
άλλες αναφορές θέσης και κατάστασης όσο αυτά 
διέρχονται από τα στενά μέσω καναλιών VHF.

Υγειονομική επιθεώρηση
Στην είσοδο των Δαρδανελίων για τη Βόρεια 
κατεύθυνση και στην είσοδο του Βοσπόρου για 
την Νότια, όλα τα πλοία πρέπει να διέρχονται από 
υγειονομική επιθεώρηση. Κλιμάκιο του τουρκι-
κού κράτους, ελέγχει 5 διαφορετικά έγγραφα του 
πλοίου (λίστα πληρώματος, υγειονομικό πιστοποι-
ητικό κ.λπ.). Η διαδικασία αυτή δεν καθυστερεί 
ιδιαίτερα τη διέλευση, αφού τα έγγραφα παραδί-
δονται και ελέγχονται στην κλίμακα (σκάλα) του 
πλοίου. 

Λοιποί περιορισμοί
Άλλοι βασικοί περιορισμοί που τίθενται από τις 
τουρκικές αρχές είναι οι παρακάτω:

- Απαγορεύεται η οποιαδήποτε επαφή με 
πλοία κυπριακής σημαίας, ιδιοκτησίας ή διαχείρι-
σης εκτός από την υγειονομική επιθεώρηση και 
τις υπηρεσίες πλοήγησης.

- Πλοία με επικίνδυνο φορτίο (π.χ. πετρέλαιο, 
LPG κ.λπ.) με μήκος άνω των 200 μέτρων υπο-
χρεωτικά διέρχονται από τα στενά υπό το φως 
της ημέρας. Ο περιορισμός αυτός μπορεί να κα-
θυστερήσει τη διέλευση άλλων πλοίων. 

- Πλοία με μήκος άνω των 300 μέτρων χρει-
άζονται ειδική άδεια διέλευσης.

- Πλοία με ύψος άνω των 53,99 μέτρων χρει-
άζονται ειδική άδεια διέλευσης.

- Πλοία άνω των 500 KOX υπόκεινται σε 
ασφάλιστρα έναντι τρίτων (P & I club coverage).

- Δασμοί. Όλα τα πλοία υπόκεινται σε δα-
σμούς διέλευσης αναλόγως της χωρητικότητάς 
τους. Αυτοί είναι υγειονομικοί δασμοί, δασμοί φα-
νών και βοηθημάτων, δασμοί έρευνας διάσωσης 
και πρακτορειακά έξοδα. Ενδεικτικά αναφέρουμε 
ότι για ένα πλοίο 50.000 K.O.X οι δασμοί για μια 

Σταθμός radar του TSVTS στην ασιατική πλευρά της Κων-
σταντινούπολης. Πηγή:TSVTS.
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διέλευση είναι περίπου 5.200$ χωρίς την υπηρε-
σία πλοήγησης ή ρυμουλκού. 

Ωστόσο, η κυριότερη δαπάνη των πλοίων 
είναι το κόστος αναμονής για τη διέλευση των 
στενών.

Καθυστερήσεις διέλευσης
Τον Σεπτέμβριο του 2011 όταν θεσπίστηκε ο κα-
νόνας της ημερήσιας διέλευσης για τα πλοία επι-
κίνδυνου φορτίου άνω των 200 μέτρων (ακόμη 
και για container ή Ro/Ro με επικίνδυνο φορτίο), 
η ναυτιλία πέρασε μια μίνι κρίση. Τα ναύλα στην 
αγορά της Μεσογείου αυξήθηκαν κατά 30% ακρι-
βώς λόγω των καθυστερήσεων στα στενά. 

Ο χρόνος αναμονής μέχρι τον Σεπτέμβριο 
του 2011 ήταν 1 ημέρα για τα τάνκερ. Μετά την 
επιβολή του νέου κανονισμού εκτοξεύθηκε σε 7 
ημέρες, συμπαρασύροντας μαζί του και το κόστος 
μεταφοράς. Στα μέσα του Οκτωβρίου του 2011, 
για να μειωθεί ο χρόνος αναμονής, τροποποιή-
θηκε ο κανονισμός και επέτρεψε τη διέλευση και 
τη νύχτα ορισμένων τύπων φορτίων. Η αναμονή 
των tanker μειώθηκε στις 4-5 ημέρες και τα ναύ-
λα μειώθηκαν κατά 16%.

Οι καθυστερήσεις παρουσιάζουν όμως και 
εποχικότητα αναλόγως της διάρκειας του φω-
τός της ημέρας. Έτσι από τον Οκτώβριο μέχρι 
τον Μάρτιο είναι μεγαλύτερες από εκείνες που 
παρατηρούνται από την άνοιξη μέχρι το φθινό-
πωρο ακριβώς λόγω της μικρότερης διάρκειας 
του φωτός.

Τα στενά μπορούν να κλείσουν τελείως για 
λόγους καιρού ή ομίχλης κάτι που δεν είναι σπά-
νιο ιδιαίτερα τον χειμώνα. Για ένα Suezmax τάν-
κερ το κόστος από τις σταλίες (κόστος υπερημε-
ρίας λόγω καθυστέρησης) για μία ημέρα, μπορεί 
να ξεπεράσει τα 50.000$.

Παρά την εγκατάσταση του συστήματος VTS, 
το οποίο αντικειμενικά βοηθάει την κατάσταση, 
ατυχήματα εξακολουθούν και συμβαίνουν. Μέχρι 
σήμερα έγιναν πάνω από 150 ατυχήματα από το 
2006.

Παράκαμψη των στενών
Τα τελευταία χρόνια πολλά έχουν γραφτεί και 
ακουστεί για διάφορους αγωγούς που θα μετα-
φέρουν το πετρέλαιο της Κασπίας και τα υποπρο-
ϊόντα του χωρίς να χρησιμοποιούνται τα στενά. Το 

σύστημα των ρωσικών αγωγών Baltic Pipeline 
1 και 2, σίγουρα αποσυμφόρησε τα στενά αλλά 
μετέφερε το πρόβλημα σε μια άλλη ευαίσθητη πε-
ριοχή, την Βαλτική. Ο αγωγός Trans Anatolia που 
θα μετέφερε το πετρέλαιο από το τουρκικό λιμάνι 
Samsun στο λιμάνι του Ceyhan της Μεσογείου θα 
είχε περίπου τη μισή μεταφορική ικανότητα από τα 
στενά. Ωστόσο από το 2011 δεν υπάρχει κάποια 
εξέλιξη σχετικά με αυτό το σχέδιο. Ένα άλλο σχέ-
διο, το Trans Thrace που θα μετέφερε πετρέλαιο 
από την ακτή της Ανατολικής Θράκης στη Μαύρη 
Θάλασσα προς τον κόλπο του Ξηρού στο Θρακικό 
Πέλαγος, επίσης ναυάγησε. Διάφορα άλλα σχέδια 
αγωγών μεταξύ των οποίων και ο αγωγός Burgas 
Αλεξανδρούπολης με σχεδιαζόμενη δυναμικότητα 
στο 20% των στενών, δεν διαφαίνεται ότι θα υλο-
ποιηθούν στο άμεσο μέλλον. 

Μια ενδιαφέρουσα πρόταση παρουσιάστηκε 
από τον Πρωθυπουργό της Τουρκίας Erdogan 
το 2011. Σύμφωνα με αυτήν, μια νέα διώρυγα 
μήκους 50 χιλιομέτρων θα συνδέει τη Μαύρη 
Θάλασσα με τη Θάλασσα του Μαρμαρά κοντά 
στη Συλληβρία. Το έργο αυτό κατά το Erdogan 
θα τελειώσει το 2023 για να γιορταστεί με την 
επέτειο των 100 χρόνων της τουρκικής δημοκρα-
τίας. Ο ίδιος ο Erdogan το χαρακτήρισε ως crazy 
project (τρελό σχέδιο). Θα συνδυαστεί δε, πάντα 
σύμφωνα με τον πρωθυπουργό της Τουρκίας, με 

Το φαινόμενο bottleneck (λαιμός μπουκαλιού) στο στενό 
του Βοσπόρου. Τουλάχιστον 15 tanker (κόκκινα ίχνη) πε-
ριμένουν να εισέλθουν στο στενό και άλλα τόσα ξηρού 
φορτίου και container. Φεβρουάριος 2014. Πηγή: www.
marinetraffic.com.
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την κατασκευή ενός διεθνούς αεροδρομίου στην 
Ανατολική Θράκη με ικανότητα μεταφοράς 60 
εκατ. επιβατών ετησίως.

 
Ο ρόλος των περιφερειακών λιμανιών 
της Βορείου Ελλάδας
Τα λιμάνια της Αλεξανδρούπολης και της Καβάλας 
λόγω της γειτνίασής τους με τα στενά (απέχουν 
50 και 100 ναυτικά μίλια περίπου) αλλά και της 
κοντινής απόστασης από τα Βόρεια και Ανατολι-
κά χερσαία σύνορα, θα μπορούσαν υπό προϋπο-
θέσεις να παίξουν ρόλο στη διακίνηση αγαθών. 
Όπως αναφέραμε, το project του αγωγού Burgas-
Αλεξανδρούπολη δεν φαίνεται να υλοποιείται στο 
εγγύς μέλλον. Άρα λοιπόν τα φορτία στα οποία 
θα πρέπει καταρχήν να εστιαστούν τα δύο αυτά 
λιμάνια είναι κυρίως χύδην ξηρά και container. 
Με την κατάλληλη υποδομή (γερανογέφυρες, συ-
στήματα διαχείρισης) και ανωδομή (σύνδεση με 
αξιόπιστο σιδηροδρομικό δίκτυο και σύνδεση με 
αυτοκινητόδρομους) θα βρίσκονται σε θέση να 
μπουν στον ναυτιλιακό χάρτη και να διεκδικήσουν 
φορτία. Πρέπει να αποτελέσει αντικείμενο ξεχω-
ριστής μελέτης εάν συμφέρει η φορτοεκφόρτωση 
ενός πλοίου για παράδειγμα στην Αλεξανδρού-
πολη και η περαιτέρω μεταφορά οδικώς ή σιδη-
ροδρομικώς στα λιμάνια και την ενδοχώρα της 
Μαύρης Θάλασσας συμπεριλαμβανομένης και 

της Κωνσταντινούπολης. Σήμερα, το λιμάνι της 
Θεσσαλονίκης στέλνει οδικώς container στη Δυτι-
κή Βουλγαρία (κυρίως στην περιοχή της Σόφιας), 
λόγω του χαμηλότερου κόστους και συνολικού 
χρόνου εξυπηρέτησης σε σχέση με το λιμάνι του 
Burgas στη Μαύρη Θάλασσα. Έχει όμως υποδομή 
για container και φυσικά την οδική πρόσβαση.

Δυστυχώς, στρεβλώσεις του παρελθόντος 
όπως οι απεργίες διαρκείας στα λιμάνια του Πει-
ραιά και της Θεσσαλονίκης, έστρεψαν την προσο-
χή των μεταφορικών εταιρειών προς τα λιμάνια 
της Μαύρης Θάλασσας που μέσα σε λίγα χρόνια 
μετατράπηκαν σε αρκετά σημαντικούς παίκτες 
στην αγορά των container, ανανεώνοντας τον 
εξοπλισμό τους και εκτοπίζοντας τα λιμάνια του 
Αιγαίου. Παράλληλα, από την πλευρά της Τουρκίας 
ξεκίνησε ένα μεγάλο έργο για την αναβάθμιση του 
λιμανιού της Ραιδεστού (Tekirdag) στη θάλασσα 
του Μαρμαρά. Το λιμάνι αυτό θα έχει παραδοθεί 
ως το 2015 και θα υποστηρίζει την βιομηχανική 
περιοχή της Τυρολόης (Corlu, πόλη της Ανατολικής 
Θράκης βόρεια του Tekirdag) που φημίζεται για 
τις ζώνες ελευθέρου εμπορίου που αναπτύχθηκαν 
τα τελευταία χρόνια και για την τεράστια οργανω-
μένη βιομηχανική ανάπτυξη με περισσότερα από 
3.000 εργοστάσια. Δεν είναι τυχαίο ότι οι εργασίες 
για το νέο λιμάνι της Ραιδεστού ξεκίνησαν με την 
εξαγγελία της ίδρυσης εργοστασίου στο CORLU 
από το group Hewlett-Packard και Foxconn το 
οποίο λειτουργεί εδώ και δύο χρόνια. 

Σήμερα υπάρχει ζήτηση από μεταφορικούς 
πράκτορες (forwarders) στη Βουλγαρία, η οποία 
και εξυπηρετείται με τον τρόπο που προαναφέ-
ραμε από τη Θεσσαλονίκη. Στην περίπτωση των 
μικρότερων λιμανιών της Βορείου Ελλάδος, θα 
μπορούσε να συμβεί κάτι ανάλογο μετά τη βελ-
τίωση και ολοκλήρωση των υποδομών τους. Σε 
ορισμένες περιπτώσεις όμως, η ζήτηση δημιουρ-
γείται. Για παράδειγμα, εάν η Αλεξανδρούπολη 
αποκτήσει ελεύθερη ζώνη στο λιμάνι της, όπως 
ο Πειραιάς, η Θεσσαλονίκη και το Ηράκλειο, τό-
τε πιθανόν να παίξει ρόλο στο διαμετακομιστικό 
εμπόριο και να προτιμηθεί από μεγάλες εταιρείες. 
Ελεύθερη ζώνη (free zone) ονομάζεται συγκε-
κριμένος περίφρακτος και φυλασσόμενος χώ-
ρος εντός των λιμένων που διατίθεται ειδικά για 
εμπορεύματα προερχόμενα από το εξωτερικό με 
προορισμό πάλι το εξωτερικό και τα οποία δεν 

Το LPG τάνκερ MIRANDA. Μετά από βλάβη στην μηχανή 
αγκυροβόλησε και κατέστρεψε οπτική ίνα στον βυθό. Τα 
στενά έκλεισαν για κάποιες ώρες προκαλώντας συμφόρη-
ση. 28 Οκτωβρίου 2013.
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υπόκεινται σε τελωνειακές διατυπώσεις. Έτσι, ένα 
λιμάνι με ελεύθερη ζώνη θα μπορούσε πιο εύ-
κολα να ενταχθεί μέσα σε ένα δίκτυο διακίνησης 
Hub & spoke (δίκτυο εξυπηρέτησης container σε 
τοπικό επίπεδο μέσω ενός κεντρικού Hub λιμα-
νιού). Σήμερα διεκδικεί τον ρόλο του λιμένα Hub 
για την Ανατολική Μεσόγειο ο Πειραιάς και τα λι-
μάνια του δικτύου του (π.χ. Θεσσαλονίκη, Σμύρνη) 
δέχονται τα μικρότερα πλοία feeders για περαιτέ-
ρω προώθηση των προϊόντων. 

Επίλογος
Τα στενά φαίνεται ότι θα εξακολουθήσουν να παί-
ζουν σημαντικό ρόλο στις θαλάσσιες μεταφορές 
και θα είναι πάντα ένα πεδίο γεωστρατηγικών 
συσχετισμών. Η Τουρκία λόγω της πρωτοφανούς 
οικονομικής ανάπτυξης των τελευταίων χρόνων 
αλλά και της πάγιας στρατηγικής της, θέλει και 
μπορεί να επιβάλλει περιορισμούς στην κίνηση 
των πλοίων. Οι επιπτώσεις αυτών των περιορι-
σμών πρέπει να μελετηθούν με ψυχραιμία από 
την ελληνική πλευρά, η οποία μπορεί να τις εκ-
μεταλλευτεί προς όφελος των δικών της πόρων 
και μέσων. 

Πηγές
Αγγλικό κείμενο Νόμου Τουρκικής Δημοκρατίας 

98/11860 MARITIME TRAFFIC REGULATIONS FOR 

THE TURKISH STRAITS //08/10/1998 
Αγγλικό κείμενο 1936 CONVENTION REGARDING THE 

REGIME OF THE STRAITS Adopted at Montreux, 
Switzerland on 20 July 1936

Στρατιωτική Επιθεώρηση, Ιστορική Προσέγγιση των δι-
αφόρων καθεστώτων των Στενών. Ανθυπολοχαγός 
Δημ.Σελήνης. 

The legal regime of the Turkish straits (Εκδόσεις 
Gerard Mangone 2002)

Οικονομική και Πολιτική Λιμένων, Αγγ. Παρδάλη (Εκδό-
σεις Interbooks 1997)

Λειτουργική Διαχείριση Ναυτιλιακών Επιχειρήσεων, Α.Μ 
Γουλιέλμος (Εκδόσεις J & J Hellas 1996)

Ναυτιλιακή Οικονομική, Ε. Γεωργαντόπουλος-Γ. Βλάχος 
(Εκδόσεις J & J Hellas 1997)

Βασικές Αρχές Ναυτιλιακής Επιστήμης, Γ. Βλάχος – Μ. 
Νικολαΐδης (Εκδόσεις J & J Hellas 1999)

http://www.balkanalysis.com
http://www.marinetraffic.com
http://www.afcan.org 
Classification of Container Ports on the Basis of 

Networks, Yong-An by Μedda Francesca

Ευχαριστώ τον Χαράλαμπο Χαραλαμπούλια, 
στέλεχος της CARGOGROUP SERVICES Ltd και 
καθημερινό μου συνεργάτη, για τις πολύτιμες 
συζητήσεις που είχαμε σχετικά με το θέμα των 
ναυτιλιακών μεταφορών.

Πανοραμική εικόνα του λιμένα Αλεξανδρούπολης. Στο κεντρικό σημείο δεσπόζει το νέο κρηπίδωμα που είναι σχεδιασμένο 
να δεχθεί υποδομή για εμπορευματοκιβώτια. Πηγή:Google Earth.
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Κωνσταντίνος Κανάρης, 
ο μεγάλος Έλληνας
193η Επέτειος της Ελληνικής Επανάστασης
ΑΦΙΕΡΩΜΑ

Του Δημητρίου Λισμάνη
Αντιναυάρχου ε.α. ΠΝ
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Η πυρπόληση της Τουρκικής Ναυαρχίδας του Κωνσταντί-
νου Βολανάκη (1837-1907).

Ο Αντιναύαρχος ε.α. ΠΝ Δημήτριος Λι-
σμάνης γεννήθηκε στον Πειραιά από 
γονείς Υδραίους. Εισήλθε στη Σχολή 
Ναυτικών Δοκίμων το 1951 και απο-
φοίτησε το 1955 ως μάχιμος σημαιο-
φόρος. Ως αξιωματικός φοίτησε στις 
προβλεπόμενες σχολές του Πολεμικού 
Ναυτικού, στη Ναυτική Σχολή Πολέμου 
και σε σχολές του εξωτερικού (U.S. 
Fleet Gunnery School, U.S. Naval Gun 
Fire Control System, U.S.Naval Guided 
Missile School, U.S. Industrial College 
of the Armed Forces, U.S.Naval War 
College - Master’s with Distinction). Του 
απονεμήθηκαν τα πτυχία εξειδίκευσης 
Επιτελούς και Ναυτικής Πυροβολικής. 
Υπηρέτησε σε πλοία του Στόλου ως αξι-
ωματικός πυροβολικού, ύπαρχος, επι-
στολέας και κυβερνήτης, καθώς και σε 
αμερικανικό αντιτορπιλικό κατευθυνόμε-
νων βλημάτων, ως missile fire xontrol 
officer, στον 2ο Αμερικανικό Στόλο του 
Ατλαντικού και στον 6ο της Μεσογείου. 
Τοποθετήθηκε ως κυβερνήτης στο πλοίο 
του τότε Βασιλέως. Υπηρέτησε στο επι-
τελείο της Διοίκησης του Ναυστάθμου 
Σαλαμίνας και στη Διακλαδική Διεύθυνση 
Επιχειρήσεων του Πεδίου Βολής Κρήτης. 
Διετέλεσε διοικητής της Ναυτικής Σχολής 
Πολέμου και διευθυντής Οπλικών Συστη-
μάτων του ΓΕΝ, Πολιτικής και Ναυτικής 
Σχεδίασης του ΓΕΝ, του Κλάδου Α΄ Επι-
χειρήσεων του ΓΕΝ (και επιτελάρχης της 
ΝΑΤΟϊκής Διοίκησης Ανατολικής Μεσο-
γείου), καθώς και υπαρχηγός του ΓΕΝ. 
Δίδαξε στη Σχολή Ναυτικών Δοκίμων 
και τη Ναυτική Σχολή Πολέμου. Τοπο-
θετήθηκε ως ναυτικός ακόλουθος στην 
Ουάσινγκτον (και εθνικός αντιπρόσω-
πος στο ΝΑΤΟϊκό Ανώτατο Στρατηγείο 
Ατλαντικού). Εκπροσώπησε το Πολεμικό 
Ναυτικό σε συνέδρια στο Στρατηγείο 
του NATO στις Βρυξέλλες. Τιμήθηκε με 
παράσημα και μετάλλια του Πολεμικού 
Ναυτικού, καθώς και με τα U.S. Navy 
Unit Commendation Ribbon, U.S. Navy 
Commendation Medal for Military Merit, 
U.S. Medal of the Legion of Merit. Απο-
στρατεύθηκε το 1986 με το βαθμό του 
Αντιναυάρχου. Σειρά μελετών του έχουν 
δημοσιευθεί και βραβευθεί. Ιστορική 
έρευνα του Υδραίοι Πρόδρομοι και Ναυ-
μάχοι του ’21 τιμήθηκε με το Βραβείο της 
Ακαδημίας Αθηνών 1999. Ο πατέρας του 
ήταν αξιωματικός του Π.Ν.
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Με την ευκαιρία της 193ης επετείου της Ελληνι-
κής Επανάστασης, η εργασία αφιερώνεται στον 
σπουδαιότερο ναυμάχο του ναυτικού Αγώνα, τον 
Ψαριανό πυρπολητή Κωνσταντίνο Κανάρη, ως 
ελάχιστος φόρος τιμής.

Ο αναγνώστης θα συμφωνήσει ότι η ελληνική 
και ξένη ιστοριογραφία του Εικοσιένα και των με-
τέπειτα χρόνων της πολιτικής ζωής του ήρωα και 
οι μαρτυρίες, αναδεικνύουν τον Κανάρη ως έναν 
Μεγάλο Έλληνα.

Σκοπός μας είναι να προβάλουμε το μέγεθος 
αυτό του Κανάρη –που δεν έχει πλήρως εκτιμηθεί– 
και να σημειώσουμε ότι η Ιστορία της πατρίδας του 
τού οφείλει ακόμα ένα χρέος, να τον τοποθετήσει 
στη θέση που του ανήκει. 

Ο Κανάρης είναι γνωστός ως ο ήρωας μπουρ-
λοτιέρης του Εικοσιένα, ενώ είναι σχεδόν άγνω-
στος ο Κανάρης άνθρωπος. Ο δεύτερος παραμένει 
στη σκιά της αίγλης του πρώτου. Και όμως, ήταν 
άνδρας που συγκέντρωνε και τις δύο έμφυτες 
αρετές, τόλμη και αγνότητα ψυχής σε μέγιστο βαθ-
μό. Διέφερε και υπερείχε από όλους τους άλλους 
του καιρού του, και σαν αγωνιστής και σαν πολιτι-
κός (γερουσιαστής, υπουργός και πρωθυπουργός) 
στο μετέπειτα μακρύ βίο του. Μία μορφή ιδιαίτερα 
προικισμένη.

Από νέος, απλός, φτωχός, λιγόλογος και μα-
ζεμένος, περνούσε τη νησιώτικη ζωή του στα 
καράβια και στο σπίτι του. Δεν έδειχνε καθόλου 
ότι έκρυβε τέτοιον ηρωισμό και σπουδαίο μέλλον. 
Αργότερα, όταν έγινε πασίγνωστος από τα κατορ-
θώματά του, πολλοί απορούσαν και τον ρωτούσαν 
πώς έγινε αυτό. Κι αυτός απαντούσε:

– «Δεν έλεγα μπαρούφες στους καφανέδες και 
δεν με είχαν σε υπόληψη. Άμα ζήτησαν μπουρλο-
τιέρηδες, παρουσιάστηκα κι απόρησαν».

Όταν ο Κανάρης συγκέντρωσε πια το γενικό 
θαυμασμό και ξεχώρισε, άρχισε να δημιουργεί κά-
ποια αύρα γύρω από το πρόσωπό του και να ασκεί 
μια μαγική γοητεία. Ορισμένοι, συνεπαρμένοι από 
θαυμασμό και μυστήριο, προσπαθούσαν να δεί-
ξουν ότι δεν ήταν τυχαίος και κοινός άνθρωπος, 
αλλά πίσω του κρυβόταν μια ευγενική καταγωγή. 
Όμως εκείνος επαναλάμβανε:

– «Το σόι μου αρχίζει από μένα».
Γεννήθηκε στα Ψαρά, περί το 1793, από φτω-

χή οικογένεια και πατέρα ναυτικό. Ήξερε λίγα 
γράμματα από έναν νέο που τα είχε μάθει στη Χίο. 
Μπορούσε να διαβάζει και να βάζει την υπογραφή 
του: κοστατης μικαι καναριος. Έλεγε πως αυτά τα 
γράμματα που έμαθε τον βοήθησαν να διαβάζει 
τη φυλλάδα του Μεγαλέξαντρου, «και εις την ανά-

Η Ναυμαχία της Πάτρας 20 Φεβρουαρίου 1822, στην οποία έλαμψε το άστρο του Ανδρέα Μιαούλη, υπήρξε γεγονός με-
γάλης σημασίας για τον κατά θάλασσα αγώνα των Ελλήνων, παρά τις μικρές τουρκικές απώλειες.
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γνωσιν έτρεχαν δάκρυα, βρύση οι όφθαλμοί μου». 
Έκανε έξι αγόρια και μία κόρη. Οι καραβοκύρη-
δες εκείνης της εποχής συνήθιζαν να δίνουν στα 
πλοία τους αρχαιοελληνικά ονόματα από αγάπη 
στην παλιά μας ιστορία. Ο Κανάρης, μη έχοντας 
κανένα δικό του καράβι, βάφτιζε τους γιους του με 
αρχαία ονόματα. Είχε τον Θεμιστοκλή, Θρασύβου-
λο, Μιλτιάδη, Λυκούργο, Αριστείδη και σαν καλός 
χριστιανός ναυτικός ονόμασε τον πρωτότοκο γιο 
του Νικόλα.

Ο Κωνσταντής γαλουχήθηκε μέσα στην ψαρι-
ανή κοινωνία, που για εκείνο τον καιρό είχε μια 
θαυμαστή δημοκρατική διοίκηση, σε αντίθεση 
με τα δύο άλλα ναυτικά νησιά που διοικούντο με 
αριστοκρατικό σύστημα. Οι Ψαριανοί, αν και επι-
δίδονταν στο κούρσεμα, ήσαν άνθρωποι απλοί, 
υπερήφανοι και έντιμοι. Δεν εκτιμούσαν όποιον 
επιδείκνυε τον πλούτο του προκλητικά. Οι γυναίκες 
τους, όμως, όση φτώχεια και να είχαν, ποτέ δεν 
πήγαιναν υπηρέτριες. 

Τον Φεβρουάριο του 1822, στη ναυμαχία της 
Πάτρας, τα ελληνικά πλοία επιτέθηκαν στην τουρ-
κική αρμάδα, σε πρώτη εκ παρατάξεως ναυμαχία 
και με μεγάλη θαλασσοταραχή. Ζημιές έπαθαν 
και οι δύο πλευρές, αλλά ήσαν οι Τούρκοι που 
διασκορπίσθηκαν και έφυγαν. Η συμπλοκή εξε-
λίχθηκε σε κατόρθωμα τόλμης και επιδεξιότητας 
των Ελλήνων ναυτικών. Ήταν τότε που ο Κανάρης 
πρωτοαποκάλυψε την παλικαριά και την τέχνη 
που έκρυβε. Ο έμπειρος ναύαρχος Μιαούλης τις 
εντόπισε αμέσως και από τότε πάντα υπολόγιζε 
ετούτον τον Ψαριανό. 

Στη μεγάλη σφαγή της Χίου από τους Τούρ-
κους, τον Απρίλιο του 1822, πρώτοι έτρεξαν να 
βοηθήσουν οι Ψαριανοί και έσωσαν χιλιάδες 
κόσμο. Μια παλιά Χιώτισσα, η Μαριγώ Σώτροπα, 
διηγείτο: «…ένας απ’ εκείνους που ήρκουνταν με 
πιο μεγάλη προθυμία για να παίρνουν τους αν-
θρώπους ήταν, λέει, κι εκείνος που ήκαψεν ύστερα 
την τούρκικη φεργάδα μέσα στο λιμάνι της Χώρας, 
ο Κανάρης μαθές». 

Οι Υδραίοι και οι Σπετσιώτες αποφάσισαν να 
προσβάλουν την τούρκικη αρμάδα στη Χίο, ώστε 
να μην συνενωθεί με τον αιγυπτιακό στόλο που ερ-
χόταν και να εκδικηθούν την καταστροφή της Χίου. 
Ορίστηκαν δύο πυρπολικά, του Υδραίου Πιπίνου 
και του Κανάρη, να εισχωρήσουν βράδυ στο λιμάνι 
της Χίου και να επιτεθούν. Και οι δύο ναυτικοί ήσαν 

παλικάρια. Μα ο ναύαρχος Μιαούλης έβαλε επικε-
φαλής όχι τον Υδραίο συμπατριώτη του, αλλά τον 
Ψαριανό, γιατί πίστευε περισσότερο στο δικό του 
μυαλό. Την νύχτα της 7ης Ιουνίου 1822, ο Κανά-
ρης πλέοντας με κίνδυνο ανάμεσα από τα εχθρικά 
καράβια, πλησίασε τη ναυαρχίδα του αιμοβόρου 
στόλαρχου Αλή Ζαδέ-Πασά Αλβανού (του επιλε-
γόμενου Καρά Αλή) και μονολόγησε:

– «Κωνσταντή, ετοιμάσου να πεθάνεις».
Αποφασισμένος τώρα, προχώρησε ατάραχος 

κατευθείαν πάνω στο μεγάλο εχθρικό καράβι. Το 
μικρό πυρπολικό πλευρίζει τη θεόρατη ναυαρχίδα, 
γαντζώνεται γερά και οι ναύτες τού βάζουν φωτιά. 
Η νύχτα γίνεται μέρα. Μπαίνουν οι μπουρλοτιέρη-
δες στη μικρή βάρκα και ξεκινούν κωπηλατώντας 
να φύγουν, αλλά αυτή μπλέκεται στα σκοινιά του 
εχθρικού μεγαθηρίου. «Εκείνα τα λίγα δευτερό-
λεπτα, έφταναν για να μας καταστρέψουν», έλεγε 
αργότερα χαμογελώντας ο Κανάρης στον ποιητή 
Βαλαωρίτη. «Ήσαν τόσο πολλοί πάνω στο τούρκι-
κο πλοίο (2.286 άτομα), ώστε μόνο να έφτυναν 
θα μας έπνιγαν». 

Η ναυαρχίδα «Μανσουριγιέ» (Νικητής) λαμπα-
διάζει και τινάζεται στον αέρα. Σκοτώνεται ο ίδιος 
ο ναύαρχος και πάνω από 2.000 Τούρκοι, όπως 

Η πυρπόληση της τουρκικής ναυαρχίδας από τον Κανάρη. 
Πίνακας του Νικηφόρου Λύτρα.
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βεβαιώνει ο αυτόπτης Προξενικός πράκτορας της 
Αυστρίας στη Νέα Έφεσο. Ζημιές προξένησε στο 
τουρκικό δίκροτο του ναυάρχου Λιπερκήμπεη το 
άλλο πυρπολικό του Πιπίνου. Από τον πανικό και 
τη γενική σύγχυση, τα υπόλοιπα τουρκικά πλοία δι-
ασκορπίστηκαν σε αταξία, ενώ όλοι οι πυρπολητές 
κατόρθωσαν να διαφύγουν, ανάμεσά τους, με τα 
κουπιά και να σωθούν.

Το κατόρθωμα αυτό του Κανάρη ήταν πρωτο-
φανές σε ηρωισμό και επιδεξιότητα. Προκάλεσε 
σοκ στους Τούρκους και τεράστια εντύπωση στο 
εξωτερικό. Γενικά, ευνόησε σημαντικά την εξέλιξη 
όλου του Αγώνα. Ο Σκώτος φιλέλληνας Thomas 
Gordon που βρισκόταν τότε στην Ελλάδα, έγραψε: 
«Η επιτυχία τους (των μπουρλοτιέρηδων) σκόρπι-
σε κάθε σκοτεινή σκέψη από τα στήθια των νησι-
ωτών και γέμισε τρόμο τις καρδιές των Τούρκων». 
Τότε, για πρώτη φορά, η Ευρώπη και η Αμερική 
πρόσεξαν ιδιαίτερα τον απελευθερωτικό αγώνα 
των Ελλήνων, έμαθαν ότι υπάρχουν υπέροχοι 
αγωνιστές και αναπτύχθηκε το φιλελληνικό κίνημα 
στο εξωτερικό. Ο τρόμος των Τούρκων είχε σαν 
αποτέλεσμα να μην μπορέσουν να ανεφοδιάσουν 
τη μεγάλη στρατιά του Δράμαλη στην Πελοπόννη-
σο και να νικηθεί αυτή από τον Κολοκοτρώνη στα 
Δερβενάκια. Μια μεγάλη συνεισφορά στη εδραίω-
ση της επανάστασης .

Τι είπαν τότε οι ξένοι για τον Κανάρη.
Ο Γάλλος ναύαρχος Jurien de la Gravière: «Εις 

την σύγχρονον ιστορίαν, δεν θέλομεν ανεύρη φυ-
σιογνωμίαν ευγενεστέραν της του Κανάρη. Είναι 
ένα από τα πιο σπάνια παραδείγματα ευτολμίας 
της νεωτέρας ιστορίας».

Ο Γερμανός μελετητής της ελληνικής ιστορί-
ας Χέρτσμπεργκ: «Η τολμηρά πράξις του Κανάρη 
ησφάλισεν εις τους Έλληνας το κράτος της θα-
λάσσης, εμπνέουσα τοις Οθωμανοίς στολάρχοις 
τρόμον αποτελεσματικόν…».

Ο Γάλλος πλοίαρχος Le Ray, υπασπιστής του 
ναυάρχου του γαλλικού στόλου της Μεσογείου De 
Rigny, σε επίσημη έκθεση, το 1825: «Ο ανδρείος 
των ανδρείων, η ειλικρινέστατη και χρηστότατη 
των ψυχών».

Ο Gordon: «Ο πιο έξοχος εκπρόσωπος του 
ηρωισμού που η Ελλάδα όλων των εποχών μπο-
ρεί να υπερηφανεύεται. Ένας ηρωισμός που πή-
γασε μέσα από τα πιο αγνά αισθήματα, καθαρός 
από κάθε φιλοδοξία ή κερδοφιλία». 

Η φιλοτουρκική εφημερίδα της Σμύρνης, 
‘Spectateur Oriental’, έγραφε την 28η Ιουνίου 
1822: «…Οι επαναστατημένοι νησιώτες απόρριψαν 
όλες τις προτάσεις αμνηστίας και ειρήνης. Κι από 
την άρνηση πέρασαν στην αυθάδεια. Τόλμησαν κι 
έστειλαν μπουρλότα οδηγημένα από γενναίους 
που δώσανε ένα χτύπημα από τα πιο τολμηρά που 
μπορεί κανείς να φανταστεί…».

Και ποια ήταν η επιβράβευση των πυρπολητών 
από την Ελληνική πολιτεία; Στους Υδραίους μπουρ-
λοτιέρηδες έδωσαν 30.000 γρόσια που τους είχαν 
υποσχεθεί. Οι Ψαριανοί όμως δεν τα επήραν ποτέ, 
διότι «το κοινόν ταμείον έχει έλλειψιν χρημάτων». 
Μετά από χρόνια, όταν ελευθερώθηκε η Ελλάδα, 
στην εποχή του Όθωνα, θεώρησαν δίκαιο να δο-
θεί στους μπουρλοτιέρηδες τουλάχιστον μια ηθική 
αμοιβή, το χάλκινο και το σιδερένιο αριστείο. Δεν 
τους θεώρησαν άξιους για περισσότερο. Παραπο-
νέθηκαν οι ήρωες κι εζήτησαν να τους δοθεί «το 
αργυρούν αριστείον». Ο επικεφαλής της επιτροπής 
αμοιβών, Γερμανός χερ Χόφμαν, εξεμάνη:

– «Και τι έκαναν αυτοί διά να τους απονεμηθεί 
το αργυρούν αριστείον;». 

– «Έκαψαν, εξοχώτατε, τα εχθρικά πλοία».
– «Πρόκειται δι’ ανθρώπους της τελευταίας 

υποστάθμης. Εις όλα τα ναυτικά της Ευρώπης οι 
άνθρωποι των πυρπολικών συγκροτούνται από 
κακούργους».

Κι οι μπουρλοτιέρηδες δεν τιμήθηκαν μεν 
με το φθαρτό παράσημο από την πατρίδα τους, 
υμνήθηκαν όμως από το άφθαρτο πνεύμα της 
Ευρώπης.

– «Εν διαστήματι πεντήκοντα δύο λεπτών, 
τριάκοντα τέσσαρες πτωχοί ναύται έδρεψαν αθα-
νάτους δάφνας, ενώ η Ελλάς ετάσσετο εν τοις 
έθνεσι».

François Pouqueville, 1824.

– «Κανάρη, μα τι σε πειράζει εσένα η λησμονιά 
μας; Σου μένει, ω ναύτη, το

κύμα σου, το καράβι σου, η ελευθερία που εί-
ναι το καύχημά σου. Κανάρη, 

ημίθεε φωτοδόξαστε!...»
Victor Hugo, ‘Τραγούδια του δειλινού’.

Ο Κανάρης δεν ήταν μόνο παλικάρι με καρ-
διά. Για κάθε του ενέργεια, δούλευε πάντα και 
το μυαλό του. Τη μελετούσε πρώτα, εντόπιζε τις 
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δυσκολίες που θα συναντούσε και σκεπτόταν τον 
τρόπο που θα τις αποφύγει. Γι’ αυτό η τόλμη του 
κατέληγε πάντα να είναι αποτελεσματική. Έτσι, 
όταν ανέλαβε να μπει στο στενό της Τενέδου, το 
βράδυ της 27ης Οκτωβρίου 1822 και να επιτεθεί 
στα αγκυροβολημένα τουρκικά πλοία, υπολόγισε 
όλα τα μέτρα που θα είχαν πάρει οι Τούρκοι, λόγω 
του φόβου που τους είχαν προξενήσει τα ελληνικά 
μπουρλότα. Εκτίμησε ότι οι Τούρκοι θα ερευνού-
σαν τη θαλάσσια περιοχή του αγκυροβολίου τους 
με περιπολικά πλοία και από τα παρατηρητήρια 
ξηράς. Προσέγγισε, λοιπόν, τον εχθρικό στόλο 
με περίσκεψη και παραλλαγή και προχώρησε να 
εντοπίσει την τουρκική υποναυαρχίδα, χωρίς δι-
σταγμούς και «με χειρισμούς αξιοθαύμαστους», 
όπως αναφέρει ο φιλέλληνας Αμερικανός ιατρός 
του ελληνικού στόλου, Samuel G. Howe, το 1828. 
Το ντελίνι του καπουδάν-μπέη Ιμπραήμ τυλίχθηκε 

στις φλόγες και ο ίδιος μαζί με άλλους 800 βρή-
καν το θάνατο. Από τον πανικό που ακολούθησε, 
που ήταν χειρότερος εκείνου της Χίου, πολλά πλοία 
συγκρούονταν μεταξύ τους με ζημιές και θύματα, 
μία κορβέτα εξώκειλε στην ακτή της Τενέδου, ενώ 
άλλη εγκαταλείφθηκε και παρασύρθηκε στο Αιγαίο 
σαν ναυάγιο. Και το δεύτερο ψαριανό πυρπολικό 
επιτέθηκε με επιτυχία σε μία άλλη φρεγάτα, αλλά 
οι Τούρκοι κατόρθωσαν κι έσβησαν τη φωτιά.

Ο Julien de la Gravière ύμνησε πάλι τον Κα-
νάρη: 

– «Ο Κανάρης μόνον ήτο αλάνθαστος εν τω 
είδει τούτω της επιθέσεως. Ήρως άξιος των παλ-
μών της καρδίας των ποιητών, ον ουδείς θαλασ-
σινός θέλει αποκάμη θαυμάζων. Ήρκει μόνον ν΄ 
ακουσθή τ’ όνομά του όπως ολόκληροι στόλοι 
τραπώσιν εις φυγήν».

Ο Κανάρης έχει γίνει πια θρύλος. Η εφημερίδα 

Η Σφαγή της Χίου (Ευγένιος Ντελακρουά, Μουσείο του Λούβρου).
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της Ύδρας «Ο Φίλος του Νόμου», της 27ης Ιουνίου 
1824, γράφει για τα ελληνικά καράβια που απέ-
πλευσαν για να εκδικηθούν την καταστροφή των 
Ψαρών: «Ο Μιαούλης ξεκίνησε με ικανά ηφαίστεια 
και τινά ψαριανά, όπου ευρίσκεται και ο περίφημος 
πυρπολητής Κωνσταντίνος Κανάρης Ψαριανός». Η 
ονομαστική προβολή ήταν σπάνια τότε και μάλιστα 
από Υδραίους για Ψαριανό. Τέτοια δημοτικότητα 
είχε αποκτήσει ο Κανάρης. Λένε, επίσης, ότι όταν 
τότε κατασκεύαζαν τα οχυρά του Μεσολογγίου, 

έδωσαν σε ένα από αυτά το όνομά του. Είναι επί-
σης ενδιαφέρουσα η διαπίστωση πως, ενώ όλοι 
οι άλλοι ήρωες του ‘21, ακόμα κι οι πιο μεγάλοι, 
εκτός από φίλους είχαν και αρκετούς εχθρούς, αυ-
τός πέρασε όλο το μακροχρόνιο και πολυτάραχο 
Αγώνα χωρίς να αποκτήσει κανέναν.

Στις 4 Αυγούστου του 1824, στο στενό της Σά-
μου, 48 τουρκικά καράβια ζύγωσαν τον κάβο του 
νησιού και άρχισαν να βομβαρδίζουν το κάστρο 
και να κτυπούν αλληλοδιαδόχως τα αγκυροβο-

Κωνσταντίνος Κανάρης, μουσείο κέρινων ομοιωμάτων Παύλου Βρέλλη.
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λημένα υδραιο-σπετσιώτικα πλοία. Ο επικεφαλής 
αντιναύαρχος Σαχτούρης γράφει απελπισμένος 
στην αναφορά του: «Όλοι σήμερον έλειψαν από τα 
χρέη των και από την απαιτουμένην υπακοήν εις 
τον Αντιναύαρχόν τους... Εδιωρίσαμεν και τα πυρ-
πολικά μας να αποπλεύσουν (ΣΣ: για να αντεπιτε-
θούν), αλλ’ οι συντροφοναύται των πυρπολικών 
εγκαταλείποντες τα πυρπολικά των, εύγαινον έξω 
εις την Σάμον, πλανόμενοι τήδε κακείσε θύοντες 
και απολύοντες. Φευ! Οποία αισχρότης!... Και τό-
τες χάρις τω Θεώ, όπου ανεφάνη κατ΄ αυτήν την 
ώραν ο Κανάριος από το επάνω μέρος του Πορ-
θμού… Όχι μόνον αυτός, αλλά και όλοι του οι άν-
θρωποι εφώναζαν ότι πηγαίνουν μετά χαράς». 

Και αμέσως ορμάει ο Κωνσταντής πάνω στην 
αρμάδα, τρέχοντας πίσω από τα μεγάλα τουρκι-
κά καράβια που απομακρύνονταν ολοταχώς και 
άτακτα. Μέχρι που διαλύεται η γραμμή των Τούρ-
κων και τρέπονται σε φυγή. Η ορμή του Κανάρη 
γελοιοποίησε τους Τούρκους, έδωσε τη νίκη στα 
ελληνικά πλοία και έσωσε πάλι τη Σάμο. Σ’ αυ-
τή τη θαυμάσια σκηνή ήταν μάρτυρας η γαλλική 
γολέτα «Amaranthe, που παρακολουθούσε από 
μακριά.

Την άλλη μέρα το πρωί εμφανίστηκε πάλι ο 
τούρκικος στόλος στο στενό της Σάμου, επιμένο-
ντας να καταλάβει το νησί. Αυτή τη φορά όλα τα 
πλοία μας και τα πυρπολικά απέπλευσαν αμέσως 
να εμποδίσουν τον εχθρικό στόλο, παρακινούμενα 
τώρα από το προηγούμενο παράδειγμα του Κανά-
ρη, όταν μόνος του πήρε το θάρρος να επιτεθεί 
στον εχθρό. Εναντίον μιας ωραίας φρεγάτας ορ-
μάει ο Υδραίος Τσάπελης και εναντίον μιας κορ-
βέτας, που ήταν πίσω της, κινείται ο Κανάρης. Οι 
Υδραίοι μπουρλοτιέρηδες αποθαρρύνονται, καίνε 
το πυρπολικό για να μην πέσει στους Τούρκους 

και τραυματίζεται ο Υδραίος καπετάνιος. Στην 
απελπιστική αυτή κατάσταση, σαν από θαύμα, 
εμφανίζεται πάλι ο Κανάρης. Η συνεχής εγρή-
γορσή του και το κοφτερό του μάτι τον κάνουν 
να καταλάβει από μακριά τη δεινή κατάσταση του 
υδραίικου πυρπολικού. Αποκρούει νικηφόρα τις 
εχθρικές οπλισμένες βάρκες που ζύγωναν να πι-
άσουν το πυρπολικό του και κλείνει το δρόμο της 
τουρκικής φρεγάτας, η οποία τρομοκρατημένη 
πηγαίνει να πέσει στη στεριά. Ο Κανάρης κάνει 
επιδέξιους χειρισμούς, την προλαβαίνει, πέφτει 
επάνω της, γαντζώνεται καλά και την τυλίγει στις 
φλόγες. Στην ηρωική αυτή προσπάθεια σκοτώ-
θηκαν δύο από τους γενναίους ψαριανούς συ-
ντρόφους του.

Με το νέο του κατόρθωμα ο Κανάρης έδειξε 
ότι ήταν ικανός και βάσταγε η καρδιά του να ορ-
μίσει και να ανατινάξει ακόμα και κινούμενο με-
γάλο εχθρικό πλοίο, την ώρα της ναυμαχίας, και 
προστατευόμενο από άλλα σκάφη και πυροβολικό 
ξηράς. Έδειξε στους άλλους ναυτικούς μας ότι και 
αυτό κατορθώνεται. Χάριν στον Κανάρη, βγήκαν 
πολλοί αντάξιοι και ψυχωμένοι μπουρλοτιέρηδες. 
Μια άλλη μεγάλη συνεισφορά του Ψαριανού ναυ-
μάχου. 

Ό,τι δεν μπορούσαν οι άλλοι, το κατόρθωνε 
αυτός. Όποτε ευρίσκοντο σε δύσκολη θέση οι άλ-
λοι, ξεκαθάριζε την κατάσταση αυτός. Όταν αδρα-
νούσαν ή απειθαρχούσαν οι άλλοι και οι διοικητές 
δεν μπορούσαν να τους συνετίσουν, τους έφερνε 
στο φιλότιμο ο Κανάρης με το δικό του θαρραλέο 
παράδειγμα. Ο Ψαριανός ναύτης έγινε ο πιο χρή-
σιμος και πολύτιμος του ναυτικού Αγώνα. 

Μετά τον ηρωισμό του στη Σάμο, ο καπετάν 
Κωνσταντής παρουσιάστηκε στην κυβέρνηση, στο 
Ναύπλιο, «ναύτης απλούς με βρακίον δύο δραχ-
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μών», και ζητούσε επίμονα μαζί με άλλους Ψαρι-
ανούς να τους δώσουν πυρπολικό, για να συνεχί-
σουν τον αγώνα. Η τοπικιστική υπερηφάνεια των 
Υδραίων δεν ήθελε να προβάλλονται οι Ψαριανοί 
μπουρλοτιέρηδες. Μετά από τα πολλά αιτήματα, 
έδωσαν πυρπολικό μόνο στον Κανάρη, κι αυτό 
ένα παλιοκάραβο που στην πρώτη φουρτούνα, 
άνοιξε απ’ όλες τις μεριές και βούλιαξε. 

Δεν έδωσαν στους άλλους Ψαριανούς, ού-
τε στον γενναίο Νικόδημο, ο οποίος πικραμένος 
γράφει στα απομνημονεύματά του:

«Επειδή ο Κανάρης έχαιρε υπόληψιν εσωτε-
ρικήν και εξωτερικήν δεν ηδύνατο ο πρόεδρος 
του Εκτελεστικού να τον περιφρονήση, ως περιε-
φρώνησε τους άλλους πλοιάρχους πυρπολιστάς 
ψαριανούς».

Ο Γάλλος συνταγματάρχης Olivier Voutier, συ-
νάντησε τον Κανάρη νέο, στην αρχή του Αγώνα, 
τον σκιτσογράφησε και τον περιέγραψε: 

«…Πολύ δύσκολα θα κατόρθωνε κανείς να 
ανακαλύψει στα χαρακτηριστικά του προσώπου 

του κάτι άλλο εκτός από καλοσύνη, μετριοφροσύ-
νη και κάποια συστολή» («Memoires de Colonel 
Voutier sur la guèrre actuèlle des Grecs, Paris 
1823’»). 

Το σκίτσο του Voutier αποδίδει τον Κανάρη εκ 
του φυσικού και τον παρουσιάζει ως εξής: Με τα 
χέρια πίσω, μουστάκι, φέσι υψηλό, ναυτική βράκα, 
γιλέκο, επανωφόρι με μανίκια, ζωνάρι με ζευγάρι 
πιστόλες, μαντήλι στο λαιμό με φιόγκο, παπούτσια 
χωρίς κάλτσες και σπάθα κρεμασμένη με αορτή-
ρα από το λαιμό.

Κάποια περίοδο δεν είχαν πάλι πυρπολι-
κό να δώσουν στον Κανάρη και ο ήρωας πήγε 
κι έμεινε στην οικογένειά του στην Αίγινα. Τότε 
βρέθηκε εκεί ο Άγγλος δημοσιογράφος και πε-
ριηγητής James Emerson που έψαξε και βρήκε 
τον Κανάρη. Θεωρείται από τους ακριβέστερους 
και αντικειμενικούς αυτόπτες μάρτυρες του ‘21 
και έχουν ενδιαφέρον όσα αναφέρει για τη συ-
νάντηση αυτή: 

«Επιθυμούσα να γνωριστώ με τούτον τον 
ατρόμητο μπουρλοτιέρη. Τον βρήκα να κάθεται 
με τη γυναίκα του και να παίζει με το γιο του τον 
Μιλτιάδη, ένα αγοράκι τριών χρονών. Με δέχτηκε 
ευγενικά κι ανοιχτόκαρδα κι είπε στο μεγαλύτερο 
γιο του να μου προσφέρει ένα μισάνοιχτο τρι-
αντάφυλλο, σημάδι συμπάθειας. Ο Κανάρης εί-
ναι ένας νέος άνδρας τριάντα δύο πάνω-κάτω 
χρονών, ντόμπρος, χαρούμενος και συγχρόνως 
όσο γίνεται πιο σεμνός. Αν και προσπάθησα να 
τον παρακινήσω να εξιστορήσει κάποιο από τα 
κατορθώματά του, δεν το κατόρθωσα. Όλοι οι 
συμπατριώτες του τον αγαπάνε, οι Υδραίοι όμως 
τον ζηλεύουν και γι’ αυτό τον άφησαν τούτο τον 
καιρό χωρίς μπουρλότο. Το ντουφέκι του κρεμό-
ταν στον τοίχο. Τ΄ άρματά του και το θάρρος του 
στέκονται όλα τα πλούτη τού άφοβου άνδρα… 
Όσο που κουβεντιάζαμε, η γυναίκα του με μητρι-
κή αξιοπρέπεια βύζαινε ένα μωρό τριών μηνών, 
που το λένε Λυκούργο. Είναι Ψαριανή εξαιρετικά 
ωραία, σοβαρή και σεμνή – μια Αθηνά. Εξόφλη-
σα τούτο το χρέος σεβασμού στον πιο γενναίο 
Έλληνα». 

Ο J. Emerson αναφέρει κι ένα περιστατικό στο 
οποίο υπήρξε μάρτυρας μαζί με τον Κανάρη, που 
αποκαλύπτει την ευαίσθητη ψυχή που έκρυβε ο 
ατρόμητος ναυτικός. Στις 25 Ιουνίου 1825 δια-
πράχθηκε στην Ύδρα ένα φρικτό ανοσιούργημα, 

Ο Κανάρης, νέος μπουρλοτιέρης (Σκίτσο του Olivier 
Voutier).
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όταν ακράτητος όχλος 5.000 κατοίκων, για να εκ-
δικηθεί την ανατίναξη ενός υδραίικου πλοίου που 
διαδόθηκε ότι μάλλον διαπράχθηκε από Τούρκο 
αιχμάλωτο, ξεχύθηκε βαστώντας γιαταγάνια και 
σαλτιρμάδες (ναυτικά μαχαίρια) και φόνευαν αδι-
άκοπα τους Τούρκους αιχμαλώτους που έβγαζαν 
από τις φυλακές του νησιού. Κατακόπηκαν δια-
κόσοι αιχμάλωτοι στο λιμάνι και ποντίστηκαν στη 
θάλασσα. Ο Emerson μπήκε σ’ ένα καφενείο και 
έκλεισε τα παράθυρα για να μη βλέπει, ενώ δίπλα 
του ο ευσυγκίνητος ήρωας καπετάν Κωνσταντής 
ξέσπασε σε λυγμούς. 

Για την αγαθή ψυχή του λεοντόκαρδου στολο-
καύτη, έχει παραδοθεί κι ένα άλλο συμβάν. Όταν 
κάποτε η γυναίκα του, η κυρά Δέσποινα, τού ζή-
τησε να την βοηθήσει να σφάξει τον κόκορα στο 
κοτέτσι, της είπε: «Βαστάει η καρδιά σου να σφά-
ξεις το πουλί;».

Ο Κανάρης υπήρξε από τους παρακινητές και 
πρωτοστάτες σε μία σπουδαία ναυτική επιχείρηση 
που έγινε μακριά από την Ελλάδα. Αποφασίστηκε 
να πλεύσουν ελληνικά καράβια, για πρώτη φορά, 
πέραν από τις ελληνικές θάλασσες και να επιτε-
θούν στον αιγυπτιακό στόλο μέσα στη βάση του, 
το λιμάνι της Αλεξάνδρειας, με σκοπό να ανακο-
πεί η απόβαση του Ιμπραήμ στην Πελοπόννησο. 
Πολλοί Υδραίοι εξηγέρθησαν τότε, επειδή στην 

ενέργεια αυτή συμπεριλήφθη ο Κανάρης. Απαι-
τούσαν η αίγλη του εγχειρήματος να μείνει μόνο 
στους Υδραίους! Όμως οι κεφαλές της Ύδρας πε-
ριέλαβαν τον Ψαριανό μπουρλοτιέρη, γιατί όπως 
πάντα, τον εμπιστεύονταν περισσότερο. Όπως 
είπαμε, στις δύσκολες ενέργειες ο Κανάρης θε-
ωρείτο ο κατάλληλος και ο απαραίτητος.

Στις 29 Ιουλίου του 1825 το απόγευμα, λοιπόν, 
δύο υδραίικα μπρίκια και τρία πυρπολικά, βρισκό-
ντουσαν έξω από την Αλεξάνδρεια. Το πυρπολικό 
του Κανάρη φτάνει πρώτο έξω από την είσοδο 
του λιμανιού και περιμένει τα άλλα δύο υδραίι-
κα μπουρλότα να τον πλησιάσουν. Εκείνα καθυ-
στερούν και δείχνουν να διστάζουν. Ο Κανάρης 
ανυπομονεί, βλέπει τον Αιγύπτιο πλοηγό να τον 
ζυγώνει και αποφασίζει να μπει μόνος στο λιμάνι, 
με ξένη σημαία, για να μην κινήσει υποψίες και 
για να εκμεταλλευθεί τα μελτέμια πριν βραδιάσει. 
Συλλαμβάνει τον πλοηγό και συνεχίζει να κινείται 
μέσα στο λιμάνι, για να επιτεθεί σε μια φρεγάτα. 
Αποφεύγει με τέχνη και πονηρία το σκάφος ενός 
επισήμου που έρχεται να τον προϋπαντήσει, χωρίς 
συνέπειες. Με μαεστρία και αφάνταστη ψυχραιμία 
που μόνο ο Κανάρης διαθέτει, κατευθύνει το πυρ-
πολικό του πάνω στο εχθρικό καράβι. Οι άνδρες 
του έτοιμοι με τις αρπάγες να γαντζωθούν. Ας 
δούμε τι λέει ο ίδιος στην αναφορά του: 

Ο Κωνσταντίνος Κανάρης με την ηρωϊκή του δράση προκάλεσε σοβαρά πλήγματα στον τουρκοαιγυπτιακό στόλο.
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«Έχοντες εις τας χείρας δάδας εκ πίσσης, δια 
να εκτελέσωμεν το σχέδιόν μας, με ανεκδιήγητον 
της καρδίας μου πόνον είδον τον άνεμον να αλ-
λάζη και να μας απομακρύνη από τον εχθρικόν 
στόλον». 

Ένα γαλλικό πολεμικό πλοίο που ευρισκόταν 
αγκυροβολημένο κοντά, το «Abeille», υποψιάστη-
κε το σκάφος του Κανάρη, σήμανε συναγερμό και 
άρχισε να το πυροβολεί. Κινητοποιήθηκαν τότε οι 
Αιγύπτιοι και κινήθηκαν να τον κυνηγήσουν. Ο Κα-
νάρης αναγκάστηκε να κάψει το πυρπολικό με την 
ελπίδα να παρασυρθεί και να επιφέρει σύγχυση 
και ζημιές στα εχθρικά καράβια. Για το φλεγόμενο 
πυρπολικό, ανάμεσα στα εχθρικά πλοία της Αλε-
ξάνδρειας, γράφει τα εξής ο Γάλλος ναύαρχος de 
la Gravière (προφανώς από το ημερολόγιο του 
παρευρισκομένου γαλλικού «Abeille»): 

«Διέρχεται ούτω μεταξύ πλείστων πολεμικών 
και εμπορικών πλοίων, περιπλέον το μεν, επιψαύ-
ον το δε, τα πάντα καταπτοούν. Τα τουρκικά εφόλ-
κια κατορθούσι τέλος να ρίψωσιν επ΄ αυτού τας 
αρπάγας, και ρυμουλκούσιν αυτό προς την εγγύς 
ακτήν αφ’ ής ησύχως εξοκέλλει».

Η κακοτυχία που βρήκε τον Κανάρη έχει την 
αιτία της στη βραδύτητα (που μάλλον οφείλεται 
και σε δισταγμό) των δύο συντροφικών υδραί-
ικων μπουρλότων. Με αποτέλεσμα την αλλαγή 

του ανέμου, μετά την πτώση του και από τις κα-
θυστερήσεις, την πρόκληση υποψιών στο παρευ-
ρισκόμενο γαλλικό πλοίο. 

Ωστόσο, η ενέργεια αυτή απέφερε πολύ ση-
μαντικά στρατηγικά και πολιτικά οφέλη και δη-
μιούργησε τεράστιες εντυπώσεις στο εξωτερικό. 
Βασικά καταδείχθηκε διεθνώς ότι, στο μέσο του 
Αγώνα, οι Έλληνες έχουν την τόλμη και την απο-
φασιστικότητα να αναλάβουν επιθετική ναυτική 
στρατηγική. Αυτό αιφνιδίασε και προβλημάτισε 
σοβαρά τους Οθωμανούς, οι οποίοι έπρεπε τώ-
ρα να αναπροσαρμόσουν τη δική τους ναυτική 
σχεδίαση. Φάνηκε επίσης ότι δεν ήσαν πλέον 
απρόσβλητοι και κλονίσθηκε η αυτοπεποίθησή 
τους. Σε τακτικό επίπεδο, το εγχείρημα προξένησε 
αναστάτωση και πανικό στον εχθρικό στόλο μέσα 
στο ίδιο το προστατευμένο λιμάνι του. Πρωταγω-
νιστής δε αυτών των σπουδαίων επιτευγμάτων 
ήταν πάλι ο Κωνσταντίνος Κανάρης, ο οποίος είχε 
τη δύναμη να αναλάβει όλο το βάρος της επι-
χείρησης επάνω του και να την προχωρήσει όσο 
ήταν ανθρωπίνως δυνατόν. 

Εντωμεταξύ, οι Τούρκοι είχαν εξοργισθεί που 
δεν μπορούσαν ακόμα να καταλάβουν τη Σάμο. 
Τα καράβια μας συνέχιζαν να δίνουν σειρά από 
ηρωικές ναυμαχίες με τις ισχυρότερες τουρκο-
αιγυπτιακές δυνάμεις για να προστατεύσουν το 
νησί. Για μία από τις συγκρούσεις αυτές εναντίον 
των πλοίων του στόλαρχου Χοσρέφ πασά, τον 
Ιούλιο του 1826, γράφει ο αντιναύαρχος του ελ-
ληνικού στόλου Σαχτούρης σε αναφορά του:

«Τα καράβια όλου του στόλου μας έδειξαν 
στήθος μεγάλης ανδρείας, ώστε έναν τοιούτον 
τρομερόν στόλον ως πρόβατα τον οπισθοδρόμη-
σαν και έφευγεν».

Για μια φορά ακόμα, ο Κανάρης ανδραγάθησε 
και κινδύνευσε η ίδια η ζωή του εκεί. Τρέχοντας 
με το μπουρλότο του, μπροστά από τα καράβια 
μας, παίρνει στο κυνήγι μόνος του τον τούρκι-
κο στόλο. Ο εχθρός συγκεντρώνει τις οβίδες του 
μόνο εναντίον του Κανάρη, ο οποίος εξακολου-
θεί ατρόμητος να προσεγγίζει μία οθωμανική 
φρεγάτα. Το πυρπολικό χτυπιέται από βλήματα 
κοντά στη θάλασσα και βάζει νερά. Ο Κανάρης 
το τρακάρει πάνω στο οθωμανικό πλοίο και του 
βάζει φωτιά. Ο καταιγισμός των οβίδων από τη 
φρεγάτα κομματιάζει την πλώρη του πυρπολικού, 
που μετά και το τρακάρισμα άνοιξε και άρχισε να 

 Κανάρης, πολιτικός, σε μεγάλη ηλικία.
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βυθίζεται φλεγόμενο δίπλα στην πρύμνη της. 
Τώρα δέχεται και τις σφαίρες από τα όπλα των 
ναυτών της φρεγάτας, «ήτις το επυροβόλει σχε-
δόν ενταφιασμένον εις το κύμα της θαλάσσης…». 
Το εχθρικό πλοίο έπαθε περιορισμένες ζημιές. Οι 
Έλληνες μπουρλοτιέρηδες μπαίνουν στη σκαμπα-
βία τους για να φύγουν με τα κουπιά, όμως τρέ-
χουν και πέφτουν δίπλα τους πολλές οπλισμένες 
οθωμανικές βάρκες για να τους αιχμαλωτίσουν. 
Πολεμούν τώρα σώμα με σώμα, με πιστόλες και 
με μαχαίρια. Δύο ναύτες του Κανάρη σκοτώνονται 
πλάι του κι ένας τρίτος τραυματίζεται βαριά, ενώ 
ο ίδιος πληγώνεται στο κεφάλι και στο αριστε-
ρό χέρι. Παρόλα αυτά, κατορθώνει να τα βγάλει 
πέρα στη συμπλοκή αυτή, μέχρι να σωθεί από 
σπετσιώτικο μπρίκι που έτρεξε κοντά του. Ο Κα-
νάρης βρέθηκε τότε πρώτη φορά σε τόσο μεγάλο 
και πολλαπλό κίνδυνο. Ακόμα και σ’ αυτές τις πιο 
κρίσιμες στιγμές φανέρωσε τρομερή ψυχραιμία, 
μεγάλη τέχνη και απίστευτο θάρρος. Ήταν ασύ-
γκριτος, μεγάλος πολεμιστής. 

Ο αγνός μπουρλοτιέρης δεν ξέχασε την ευ-
γνωμοσύνη που χρωστούσε στον Σπετσιώτη κα-
πετάνιο, που έσωσε αυτόν και τους ναύτες του. 
Γι’ αυτό, αργότερα, μετά την απελευθέρωση της 
Ελλάδας και από επίσημη θέση, του απένειμε πι-
στοποιητικό τιμητικής διάκρισης: 

«…Συγκινδυνεύων, ηδυνήθη διά της μεγάλης 
γενναιοψυχίας του να με λάβη με τους υπό την 
οδηγίαν μου πυρπολητάς εις το πλοίον του, και να 
με διασώση από τον μέγιστον κίνδυνον, εις τον 
οποίον κατά την τρομεράν, αλλ΄ ένδοξον εκείνην 
ημέραν ευρέθην, ως εκ της μανιώδους και ακα-
ταμαχήτου σχεδόν προσβολής των Οθωμανικών 
λέμβων. Εις βεβαίωσιν όθεν της γενναίας εκείνης 
πράξεως του ανδρείου πλοιάρχου κ. Εμμ. Δ. Λα-
ζάρου, δίδω το παρόν μου προς αυτόν.

Αθήναι την 22 Μαΐου 1845 
Ο υποναύαρχος 

Κ. Κανάρης». 
Με το κίνημα του 1843, ο Όθωνας αναγκά-

στηκε να υπογράψει Σύνταγμα και να δεχθεί 
κυβέρνηση που για πρώτη φορά δεν διόρισε ο 
ίδιος, αλλά το Συμβούλιο Επικρατείας. Πρωτοεμ-
φανίζεται στην πολιτική ο Κανάρης ως υπουργός 
των Ναυτικών. Τον επόμενο χρόνο αναλαμβάνει 
πρωθυπουργός για μικρό διάστημα. Τον Οκτώ-
βριο του 1848 γίνεται πάλι πρωθυπουργός. Ο 

ιστορικός Γ. Φιλάρετος γράφει γι’ αυτόν: «Την 
έλλειψιν πολιτικής δεξιότητος ανεπλήρου εκ του 
αγνού του πατριωτισμού και του σεβασμού, ον 
τοις πάσιν ενέπνεεν…». Έπεσε στη δυσμένεια της 
Αγγλίας, γιατί δεν ικανοποιούσε τις απαιτήσεις της 
και έπειτα από άλλες ραδιουργίες εις βάρος του, 
αποφάσισε ο ίδιος να παραιτηθεί μετά από ένα 
χρόνο.

Τον Ιανουάριο του 1851, ο Κανάρης είναι μέ-
λος της Γερουσίας. Τον επισκέπτεται στο σπίτι του 
ο διακεκριμένος Γάλλος συγγραφέας Flaubert, ο 
οποίος τον περιγράφει χαρακτηριστικά στις ση-
μειώσεις του: 

«Μικρό κίτρινο σπιτάκι με άσπρες κορνίζες 
γύρω από τα παράθυρα. Το εσωτερικό πολύ κα-
θαρό. Με δέχθηκε η κ. Κανάρη φορώντας ψαρια-
νό κοστούμι. Χοντρογυναίκα, κοντουλή, γελαστή, 
περιποιητική, μιλάει δυνατά με φωνή διαπερα-
στική. Ο κ. Κανάρης βρισκόταν στη Γερουσία. Επί-
πλωση σαλονιού γιατρού μικρής πολιτείας. 

Μπαίνει ο Κανάρης, μας χαμογελάει σφίγγο-
ντάς μας το χέρι. Κοντόπαχο ανθρωπάκι, γκριζω-
πό, άσπρο, μύτη πλακουτσωτή και λίγο στραβή 
στην άκρη, με τετράγωνο πρόσωπο, μάτια μικρά. 
Φυσιογνωμία σκληρή και γλυκιά. Δεν έχει μέτω-
πο. Κάθεται στην πολυθρόνα με το δεξί του πόδι 
απλωμένο στο πλάι. Κάθε φορά που γίνεται λόγος 
για τον εαυτό του κόβει την κουβέντα. Αληθινός 
αστός! Επίσκεψη πληκτική. Κι όμως πρόκειται για 
ένα αιώνιο άνθρωπο, απαθανατισμένο».

Ο Ψαριανός ήρωας αδικήθηκε αρκετές φορές 
από την πολιτική και την πολιτειακή ηγεσία. Μία 
από τις ταπεινές αδικίες σε βάρος του, έγινε από 
την αντιπολίτευση όταν με νόμο δημιουργήθη-
κε μία θέση αντιναυάρχου και δεν προτιμήθηκε 
αυτός, αλλά ο άλλος επιζών ναυμάχος, ο Υδραί-
ος Αντώνης Κριεζής. Ο Νικόλαος Δραγούμης, 
που έζησε εκείνη την εποχή και είχε διατελέσει 
υπουργός, γράφει τα εξής θαυμάσια κατατοπιστι-
κά στις ιστορικές αναμνήσεις του:

«…Μάτην ανέμνησα αυτώ (τον υπουργό των 
Ναυτικών Αθανάσιο Μιαούλη, γιο του Ανδρέα Μι-
αούλη) την υπό του Μαυροκορδάτου συνταχθεί-
σαν τω 1834 έκθεσιν, εν η εξιστορών τα έργα 
εκατέρου (Κανάρη και Κριεζή), …τάξας πρώτον 
τον τολμητίαν των Ψαρών. Αλλά και παρά της Ευ-
ρώπης ότι θα εθεωρείτο δεινόν το αδίκημα, διότι 
ουδενός των μεγάλων το όνομα διεβοήθη το-
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σούτω, διά το είδος των ανδραγαθημάτων, όσω 
το του Κανάρη. Οι ποιηταί ανύμνησαν διά διθυ-
ράμβων τον ένδοξον πυρπολητήν, οι μουσουργοί 
έψαλον τους θριάμβους, η γλυπτική και η ζωγρα-
φική παρέπεμψαν εις τους αιώνας το ομοίωμα 
του ήρωος, αι φιλελληνικαί εταιρίαι ηρμήνευσαν 
πολλάκις τον παγκόσμιον θαυμασμόν δι’ απο-
στολής ενθυμίων και πανηγυρικών επιστολών, 
πλείστοι δε Γάλλοι, Άγγλοι Γερμανοί, Ολλανδοί και 
άλλοι εδωρήσαντο αυτώ ξίφη, πυροβόλα, αδά-
μαντας, δακτυλίους και τα τοιαύτα. Αλλ’ ο υπουρ-
γός, παριδών τας ευλόγους παρατηρήσεις και το 
δίκαιον, προεχειρίσατο αντιναύαρχον μόνον τον 
Κριεζήν (τον συμπατριώτη του!)».

Τότε ο Κανάρης πέταξε αμέσως και βαθμό και 
στολή και μισθό και όλα τα αξιώματα, και επανήλ-
θε στον ιδιωτικό βίο. 

Ο βασιλιάς Όθωνας προσπαθώντας να προ-
σεταιρισθεί τον Κανάρη με το μέρος του, απένει-

με σε αυτόν, μετά τρία χρόνια, με την ευκαιρία 
της εθνικής εορτής της 25ης Μαρτίου του 1861, 
το βαθμό και τιμητική μηνιαία σύνταξη αντιναυ-
άρχου, επιπλέον του μισθού γερουσιαστού. Την 
ευχάριστη είδηση διατάχθηκε να του μεταφέρει ο 
σταυλάρχης του βασιλιά Γενναίος Κολοκοτρώνης 
(γιος του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη), ο οποίος του 
εξήγησε πως ο βασιλιάς διόρθωσε έτσι την αδικία 
που του είχε κάνει η κυβέρνηση. 

Ο Κανάρης του απάντησε: «Ευχαριστώ τη Με-
γαλειότητά του που με θυμήθηκε, μα δε θέλω τί-
ποτις. Καλά είμαι έτσι». Αμέσως μετά, ο τίμιος και 
αξιοπρεπής ναυμάχος, στέλνει ανοικτή επιστολή 
στον πρωθυπουργό Αθανάσιο Μιαούλη (γιο του 
Ανδρέα Μιαούλη) και του λέει ότι δεν θέλει ούτε 
προαγωγή, ούτε οποιαδήποτε υλική αμοιβή.

Ο ιστορικός της σύγχρονης ελληνικής ιστορί-
ας Π. Καρολίδης γράφει σχετικά: 

«Το γεγονός τούτο ανήγαγε τον Κανάρη προ 

Η ασημένια λήκυθος όπου φυλάσσεται η καρδιά του Κανάρη, με επιγραφή «Χαίρε καρδία Ναυάρχου Κανάρη» (Εθνικό 
Ιστορικό Μουσείο, Αθήνα).
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των οφθαλμών του κοινού εις ανέφικτον ηθικόν 
ύψος πολιτικού φιλοπάτριδος και αφιλοκερδούς, 
περιφρονητικού παντός εξωτερικού μεγαλείου».

Στο τέλος του ένδοξου βίου του, τον επισκέ-
φθηκε στο σπίτι ο μεγάλος ποιητής Αριστοτέλης 
Βαλαωρίτης, ο οποίος έγραψε: «εν τω προσώπω 
του Κανάρη ήστραπτεν ακόμη ζώσα η λάμψις του 
Ιερού Αγώνος».

Ήταν ο μόνος που ζούσε από τους μεγάλους 
ήρωες του ‘21. Έλληνες και ξένοι τον επισκέπτο-
νταν για να τον δουν σαν σε προσκύνημα. Εκείνος 
καταδεκτικός και λιγομίλητος, τους δεχόταν όλους 
το ίδιο. Ο Άγγλος Eduard Freeman, διακεκριμένος 
φιλόλογος και ιστορικός, τον είδε δύο μήνες πριν 
το θάνατό του και γράφει τις εντυπώσεις του:

«Το φθινόπωρο του βίου του δαπανά καλλι-
εργών κηπάριον ή ως ξυλουργός ή τρέφων όρνι-
θας. Κατοικεί εν πενιχρά καλύβη ήτις είναι ωσανεί 
όασις εν τη κύκλω των Αθηνών ερημία. Έχει δε 
απέναντι την θάλασσαν, ης εδέσποσεν άλλοτε. Ο 
ήρως έκειτο εν τη κλίνη. Ο κοιτών αυτού, ο λιτός 
και απέριττος, εφαίνετο αρμόδιον κατάλυμα της 
εν αυτώ ενοικούσης τιμίας ψυχής. Είναι ακμαίος 
την διάνοιαν και την ψυχήν. Παρ’ αυτού ήκουσα 
πλείονα ορθά παρ’ όσα είχον ακούσει πρότερον 
επί ημέρας πολλάς. Αλλ’ ο μετριόφρων γέρων και 
τώρα επιθυμεί να ακούη μάλλον ή να διηγείται… 
Σπανίως εν τη παγκοσμία ιστορία εμφανίζεται 
ανήρ ως ο Κανάρης. Ουδέ εν τη ελληνική ιστορία 
υπάρχει ηρωικόν θάρρος όμοιον αυτού» (‘Εστία’, 
17 Ιουλίου 1877). 

Στις 3 Σεπτεμβρίου 1877 άφησε ήρεμα τον 
κόσμο τούτο ως πρωθυπουργός και υπουργός 
των Ναυτικών. 

Έχουν, τέλος, ιδιαίτερο ενδιαφέρον οι προ-
σωπικές παρατηρήσεις του ιστορικού και ιατρού 
Αναστασίου Γούδα, από λόγο που ετοίμασε για το 
μνημόσυνο του ήρωα, το 1877. «Σύμπασα σχε-
δόν η επιφάνεια των ωμοπλατών και μέγα μέρος 
του επιλοίπου δέρματός του εσχημάτιζαν ουλάς 
ευμεγέθεις και αδιαπνεύστους διότι ως μοι είπεν 
‘οσάκις ανεφλέγοντο και τα ενδύματά μου, ουδέ-
ποτε συγκατετιθέμην να πέσω εις την θάλασσαν, 
να τα σβέσω, πριν ή φροντίσω περί της σωτηρίας 
του εφολκίου και των ναυτών μου’… Μήπως εθη-
σαύρησέ τι υπέρ εαυτού; Μόνον μίαν πενιχράν 
οικίαν κατά τα πέριξ των Αθηνών έχει και ταύτην 
μη πολύ διαφέρουσαν ταις των χωρικών…».

Ο Κανάρης υπήρξε όνομα θρύλος στην Ελ-
λάδα και «πολυφίλητο» στην Ευρώπη. Γενναίος 
των γενναίων, αλλά ταπεινός και μετρημένος. 
Σκληρός στον εχθρό, όμως ανθρώπινος στους 
ηττημένους, αόπλους και αιχμαλώτους. Αντί-
θετος στο μίσος και τους φανατισμούς άλλων 
αγωνιστών και πολιτικών. Αδιαπραγμάτευτος ως 
προς τις αξίες του. Πολιτικός ειλικρινής, έντιμος 
και πατριώτης. Έφυγε από την ζωή φτωχός και 
αξιοπρεπής, όπως ήρθε, αλλά έφυγε Μεγάλος. 
Χρήσιμος ακόμα και σήμερα στην πατρίδα του, 
που αγωνίζεται να επιβιώσει από έλλειψη πολι-
τικής αρετής και τόλμης. 
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Θαλάσσιοι δρόμοι - Μετάδοση και 
ανταλλαγή πολιτιστικών αγαθών - 
Χαλκίδα, Β. Εύβοια, Σκύρος

Της Αμαλίας Ανέστη Καραπασχαλίδου
Αρχαιολόγου
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Πήλινο ομοίωμα πλοίου μήκους 0,325 μ. και ύψους 0,08 
μ. (Αρ. Ευρ. 1959) από παιδικό τάφο στη θέση Μαγαζιά, η 
γραπτή διακόσμηση του οποίου αποδίδει και το σανίδωμα 
του σκαριού και που αποτελεί σπάνιο εύρημα. Η διακόσμηση 
που καλύπτει και τις δύο πλευρές του, παραπέμπει σε 
παρόμοια διακόσμηση με κάποιες διαφοροποιήσεις όμως, 
πήλινου κρατήρα από την Ξερόπολη του Λευκαντί, ο οποί-
ος χρονολογείται στην Υποπρωτογεωμετρική περίοδο. 
Lefkandi I, πιν., 32.1 (Ξερόπολη Area 2, Pit 2 -SP6).

Η Αμαλία Ανέστη Καραπασχαλίδου 
είναι γέννημα θρέμμα Χαλκιδέα, από 
Μικρασιάτες γονείς (Προκόπι Καππα-
δοκίας).
Πτυχιούχος του Ιστορικού - Αρχαιολο-
γικού Τμήματος της Φιλοσοφικής Σχο-
λής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου 
Θεσσαλονίκης.
Ανασκαφές σε: Εύβοια, Σκύρο, Βοι-
ωτικές Ακτές, Ακραίφνιο Θηβών και 
τελευταία στη συστηματική της Αμα-
ρύνθου. Συμμετοχή σε Συνέδρια.
Υπηρέτηση: Θʹ Εφορεία Αρχαιοτήτων 
και ΙΑʹ Εφορεία Αρχαιοτήτων (ΙΑʹ 
ΕΠΚΑ). Νυν επίτιμη Έφορος Αρχαιο-
τήτων.
Δημοσιεύσεις: Σε αρχαιολογικά κ.ά. 
περιοδικά, στα Ανθρωπολογικά και 
Αρχαιολογικά Χρονικά της Ευβοϊκής 
Αρχαιοφίλου Εταιρείας, στα ΑΕΜ της 
Ε.Ε.Σ., στο Τοπικό Τύπο κ.ά.
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Η θάλασσα, το υπέροχο υγρό στοιχείο, παρείχε 
στον άνθρωπο από τα πολύ πρώιμα χρόνια, εκτός 
της ευεργετικής και εύγευστης τροφής (ψάρια, 
ποικίλα οστρακοειδή), τη δυνατότητα επικοινω-
νίας με τον υπόλοιπο κόσμο, την ανταλλαγή των 
αγαθών, το εμπόριο. Ήταν και είναι με άλλα λόγια 
ένα υπερμέγεθες υδάτινο πλέγμα οδών, όπως οι 
οδικοί άξονες στην ξηρά. 

Η δύναμη, η απεραντοσύνη της, οι απεριόρι-
στες δυνατότητές της για την πραγμάτωση σχε-
δίων και τη μετάδοση πολιτισμικών αγαθών, την 
συνέδεσε με θεούς και ήρωες. Κυρίαρχος θεός 
της θάλασσας ο Ποσειδών, ο γιος της Ρέας1 και 
αδελφός του Διός2, ο οποίος έγινε κυρίαρχος 
της θάλασσας, όταν παντρεύτηκε την Αμφιτρίτη3. 
Σύμβολό του η τρίαινα4, όπως αναπαρίσταται σε 
παραστάσεις αγγείων. 

Κατά τη Μυθολογία, η Πασιφάη ερωτεύτηκε 
έναν ολόλευκο και πανέμορφο ταύρο, σταλμένο 
από τον Δία και τον Ποσειδώνα στην Κρήτη5, Ο 
ταύρος αυτός βγήκε μέσα από τη θάλασσα και για 

1  Κ. Κερένυϊ, Η Μυθολογία των Ελλήνων, Βιβλιοπωλείον της Εστί-
ας Ιωάν. Δ. Κολλάρου & Σίας Α.Ε., σελ. 175.

2  ibid, σελ. 174.
3  ibid, σελ. 174.
4  ibid, σελ. 175.
5  ibid, σελ. 112.

το λόγο αυτό ταυτίζεται με τον Ποσειδώνα6, ενώ 
άλλοι λεν πως ήταν ο Ζευς7. Η επική ποίηση μας 
περιγράφει τα ταξίδια8, αλλά και τις εκστρατείες 
ηρώων, για παράδειγμα την Αργοναυτική εκστρα-
τεία, τον Τρωικό πόλεμο κ.ά. 

Παρόλο που ο Όμηρος δηλώνει ότι η θάλασ-
σα δεν έχει κληματαριές, εντούτοις υπάρχουν 
αφηγήσεις ότι ο Διόνυσος εμφανίστηκε ή και 
επανεμφανίστηκε στη θάλασσα. Τούτη την πληρο-
φορία εικονιστικά αποδίδει παράσταση στο εσω-
τερικό πήλινης κύλικας, όπου ο γενειοφόρος θεός 
ταξιδεύει καθισμένος μέσα σε πλοίο, στο κατάρτι 
και τα πανιά του οποίου πλέκουν κλήματα, από τα 
οποία κρέμονται μεγάλα τσαμπιά σταφύλια. Γύρω 
από το σκαρί του πλοίου παίζουν δελφίνια. Μια 
άλλη παράσταση αποδίδει τον Διόνυσο πάνω σε 
πλοίο πάλι, αλλά με ρόδες αυτή τη φορά, που το 
σύρουν βόδια στην ξηρά. Η εικόνα μαρτυρά τον 
ερχομό του θεού από τη θάλασσα και ενδεχομένως 
τη σχέση της ξηράς με το υγρό στοιχείο, μέσω του 
οποίου έφτασε η λατρεία του απ’ αλλού, δηλαδή 
μέσω της θαλάσσιας οδού. 

Τα θαλασσινά ταξίδια και οι περιπλανήσεις 
εγκυμονούν κινδύνους. Αυτό δηλώνει κάποια 

6  ibid, σελ. 112.
7  ibid, σελ. 112.
8  ibid, σελ. 265.

Πήλινος Ψευδόστομος αμφορέας (Αρ. Ευρ. 77) με γραπτή παράσταση πλοίου στη μία πλευρά του και χταπόδι στην άλλη.
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αφήγηση που έχει σχέση με το θείο και δη το θεό 
Διόνυσο, που του επιτέθηκαν Ετρούσκοι πειρατές9 
πάνω σε κωπήλατο πλοίο, το οποίο με τη βοήθεια 
του συγκεκριμένου θεού άνοιξε πανιά μετά από 
δυσκολίες, αφού φύσηξε ούριος άνεμος. Την ίδια 
στιγμή το θαύμα έγινε και στο καράβι κυλούσε 
ευωδιαστό κόκκινο κρασί, στην κορυφή του κα-
ταρτιού βλάστησε κληματαριά με τσαμπιά σταφύ-
λια, ενώ σε όλο το κατάρτι τυλίχτηκε ολάνθιστος 
κισσός. Στα κουπιά των κωπηλατών κρέμονταν 
στεφάνια. 

Η συγκεκριμένη εκδοχή του μύθου θεωρούμε 
ότι παραπέμπει και στην αμπελοκαλλιέργεια, την 
οινοπαραγωγή, αλλά και το εμπόριο του κρασιού, 
που ποιος άλλος θεός θα ήταν καταλληλότερος 
από τον θεό Βάκχο να εκπροσωπήσει, διαδώσει 
και προστατεύσει. 

Την παραγωγή και το εμπόριο του κρασι-
ού ήλεγχε το κατά τόπους ιερατείο, εκτός των 
επωνύμων αρχόντων της κάθε περιοχής. 

Χαλκίδα 
Ως παράδειγμα για την πρώτη περίπτωση, 
παραθέτουμε επιγραφή σε λαβή αμφορέα που 

9  ibid, σελ. 249.

βρέθηκε μεταξύ άλλων, στη διάρκεια σωστικού 
χαρακτήρα έρευνας10 στη Χαλκίδα, τέλη 2005 
- αρχές 2007 (οδός Αρεθούσης). Μέσα σε ορ-
θογώνιο έγκοιλο διατηρείται η εξής επιγραφή σε 
τρεις στίχους: ΕΠΙ ΙΕΡΕΩΣ / ΔΑΜΩΝΟΣ / ΥΑΚΙΝ-
ΘΙΟΥ11. 

Ένα άλλο παράδειγμα για το εμπόριο του 
κρασιού, αλλά και τις εμπορικές σχέσεις της Χαλ-
κίδας με άλλες περιοχές, αποτελεί θραύσμα της 
ταινιόσχημης λαβής αμφορέα από τάφο12 στη θέ-

10  Την ευθύνη της ανασκαφής είχε η υπογράφουσα. Πρόκειται 
δε για το οικόπεδο φερόμενης ιδιοκτησίας Ιωαν. και Νικ. Μα-
ρίνου.

11  Το επίθετο Υακίνθιος παραπέμπει στα Υακίνθια, γιορτές που 
σχετίζονται με τη λατρεία του θεού και ήρωα Υακίνθου, ο 
οποίος συμπλέκεται και με τον Νάρκισσο και τον Υμέναιο. Θε-
ωρούνταν και πατέρας των Μουσών και φίλος και αγαπημένος 
του Απόλλωνα, από αστοχία του οποίου κατά την ρίψη δίσκου 
έπεσε. Άλλη άποψη θέλει το Ζέφυρο (δηλαδή τον δυτικό άνε-
μο) να σκοτώνει τον Υάκινθο, με το δίσκο του Απόλλωνα. Αιτία 
αυτής της θανάτωσης η προτίμηση του Υακίνθου στον Απόλ-
λωνα (Ibid, σελ. 137-138). Η λατρεία του Υακίνθου υπήρχε 
στην Αθήνα, τη Ρόδο και στις Αμύκλες (Σαράντης Αντωνάκος, 
Αμύκλες - Ένα σπουδαίο πνευματικό κέντρο στην Πελοπόννη-
σο, Περιοδικό Τρίπτυχο, Τεύχ. 5, Μάρτιος 1989, σελ. 33-35 
και 38-40).

12  Αυτό είναι και το μόνο αντικείμενο που βρέθηκε εντός του 
συγκεκριμένου τάφου.

Λαβή αμφορέα που βρέθηκε στη Χαλκίδα. Φέρει την επιγραφή: ΕΠΙ ΙΕΡΕΩΣ/ΔΑΜΩΝΟΣ/ΥΑΚΙΝΘΙΟΥ. Αρχαιολογικό Μουσείο 
Χαλκίδας.
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ση Bρovτoύ13 στη Χαλκίδα. Η λαβή διακοσμείται με 
ρόδο, το σύμβολο της Ρόδου. 

Ερέτρια 
Από την άλλη η Ερέτρια ή Αρότρια, δεύτερη 
μεγάλη πόλη της Εύβοιας διεκδικεί θέση επί-
ζηλη για τη σχέση της με τη θάλασσα. Άλλωστε 
το όνομά της θεωρείται ότι έχει σχέση με τους 
συνεχώς ερέσσοντες κατοίκους της. Διέθετε την 
σημαντική τάξη των Αειναυτών, των εφοπλιστών 
της εποχής εκείνης, που αναφέρει ο Ν. Κοντολέ-
ων14. Ιστορική μαρτυρία γι’ αυτό και επιβεβαίωση, 
αποτελούν δύο επιγραφές αφενός, οι αριθ. 92315 
(5ος π.Χ. αιώνας) και 909 (3ος π.Χ. αιώνας)16, αλ-
λά και ο λεγόμενος Ερετρικός νόμος17, γραμμένος 
βουστροφηδόν, που αποτελεί την αρχαιότερη 
μαρτυρία για τα ναυτικά πράγματα όχι μόνο των 
Ερετριέων, αλλά και για τα ναυτικά πράγματα εν 

13  Στην εν λόγω θέση έχει έλθει σε φως ένα από τα μεγάλα 
ταφικά σύνολα της πόλης, κατά τη διάρκεια σωστικών ανα-
σκαφών.

14  Κοντολέων Ν., Οι αειναύται της Ερέτριας, ΑΕ 1963. Καραπα-
σχαλίδου Αμ. Ανέστη, Χαλκίδα - Η διαχρονική διαδρομή της 
μέσα από τους δρόμους, σελ. 119-120, Χαλκίδα 2011.

15  IG/ΧΙΙ, 9, Αριθ. 923.
16  ibid, Αριθ. 909.
17  Παπαβασιλείου Γ.Α., ΑΕ 1913.

γένει. Στην Ερέτρια μάλιστα υπήρχε και λατρεία 
του ήρωα Ναυστόλου18, που μαρτυρείται από την 
αριθ. 256 επιγραφή - όρο: horos ιερό/Ναυστόλο. 

Άξιο μνείας αποτελεί το αριθ. 3121 θραύσμα 
από Υστερογεωμετρικό σκύφο που βρέθηκε στην 
Ερέτρια και το οποίο φέρει χάραγμα (graffito) 
πλοίου ιστιοφόρου, που τα ιστία του αναδιπλώ-
νovται γύρω από τον ιστό (κατάρτι). Αριστερά το 
πηδάλιο και στον κεντρικό ιστό, μάλλον το σήμα 
του πλοίου19.

Η έvτoνη ενασχόληση των κατοίκων με τα 
ναυτικά πράγματα επηρέασε και την τέχνη. Οι 
Ερετριείς με τους Χαλκιδείς της μητροπόλεως 
Χαλκίδας ηγήθηκαν των αποικισμών (Α΄και Β΄), 
οργανώνοντας τις εξορμήσεις τους, στις οποίες 
συμμετείχαν άλλες πόλεις της ηπειρωτικής Ελ-
λάδας και νησιά, σε αναζήτηση νέων πατρίδων 
λόγω υπερπληθυσμού ή δυσαρέσκειας προς τα 
επικρατούντα καθεστώτα, αλλά και σε αναζήτη-
ση του κασσίτερου (οι λεγόμενες tin routes στη 
διεθνή βιβλιογραφία). 

18  Βλ. Φυλλάδιο με τίτλο: Η Αρχαία Ερέτρια - Οι Αειναύτες και οι 
εμπορικές της δραστηριότητες, Καραπασχαλίδου Αν. Αμαλία, 
ΕΗΠΚ 2001. 

19  Ανδρειωμένου Αγγελική, Γεωμετρική και υπογεωμετρική 
κεραμεική εξ Ερετρίας V, ΑΕ 1983, σελ. 184-185.

Χάραγμα πλοίου επί του 224 θραύσματος.
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Οι άποικοι εκπολίτισαν τους κατοίκους των 
περιοχών που απώκησαν, μετέφεραν τη θρησκεία 
τους, τα ήθη και έθιμα, τον πολιτισμό τους, τα 
προϊόντα τους την καλλιέργεια της αμπέλου και 
της ελαίας. 

Ιστιαία - Αιδηψός
Αειναύτες διέθετε και η τότε σημαντική πόλη της 
Βορείου Ευβοίας η Ιστίαια (σημ. Ιστιαία), που 
επίσης ασχολήθηκε με τα ναυτικά, βάσει της 
αριθ. 923 επιγραφής. Άλλωστε και το όνομα της 
πόλης ετυμολογικά σημαίνει κατάρτι πλοίου = 
ιστός ή πανί πλοίου = ιστίον. Χαρακτηριστική και 
σχετική η παράσταση της νύμφης Ιστιαίας20, σε 
νομίσματα της πόλης (μεταξύ του 313 και 146 
π.Χ.), που καθισμένη σε πλοίο κρατάει τρόπαιο, 
σε ανάμνηση ναυτικής νίκης. 

Η ναυτική παράδοση συνεχίζεται αδιάλειπτα 
και στα μετέπειτα χρόνια. Η παράσταση ενός εγ-
χάρακτου πλοίου σε επιτύμβια στήλη του 4ου 
- 6ου μ.Χ. αιώνα από την άλλη μεγάλη πόλη της 
Β. Ευβοίας Αιδηψό21 δεικνύει τη σχέση του Διο-
γενιακού από τη Νικομήδεια της Βιθυνίας με τη 
θάλασσα, που πέθανε στην πόλη με τις θερμές 
πηγές, σύμφωνα με την πολύστιχη επιγραφή 
(21 στίχοι) που χρονολογείται στον 4ο- 6ο μ.Χ. 
αιώνα. 

Λευκαντί - Σκύρος
Το Λευκαντί βρίσκεται στα όρια του άλλοτε Δήμου 
Ληλαντίων και σε άμεση σχέση με τον ποταμό 
Λήλα και το εύφορο Ληλάντιο Πεδίο, για το οποίο 
πολέμησαν οι Χαλκιδείς με τους Ερετριείς τον Ζ΄ 
π.Χ. αιώνα και όπου συμμετείχαν και άλλες πόλεις 
ή νησιά, με τη μία ή την άλλη πλευρά. 

Σύμφωνα με τον 32ο Ολυμπιόνικο του Πινδά-
ρου, από εδώ πέρασε ο θεός Απόλλων κατά τις 
περιπλανήσεις του, προερχόμενος από την Κρήτη, 
μέχρι να καταλήξει στους Δελφούς, όταν αναζη-
τούσε τόπο κατάλληλο να δοξαστεί. 

Οι ανασκαφές γνωστές ως Ελληνοβρετανικές, 
τόσο στην Τούμπα, όσο και στην Ξερόπολη, από 

20  Νικολόπουλος Βαγγέλης, Αιδηψός, σελ. 33, Αθήνα 2004, 
Υπουργείο Πολιτισμού – Ταμείου Αρχαιολογικών Πόρων και 
Απαλλοτριώσεων.

21  Νικολόπουλος Βαγγέλης, Αιδηψός, σελ. 33, Αθήνα 2004, 
Υπουργείο Πολιτισμού – Ταμείου Αρχαιολογικών Πόρων και 
Απαλλοτριώσεων.

το 1965 και εντεύθεν, απεκάλυψαν μια σημαντική 
πόλη22, όπως και τα νεκροταφεία της, που άκμασε 
κατά την πρώιμη Αρχαιότητα, μέχρι το 825 π.Χ. 
που εγκαταλείφθηκε23. Μερίδα ερευνητών πρε-
σβεύει ότι στη συνέχεια η πόλη μεταφέρθηκε εκεί 
όπου η αρχαία Ερέτρια. 

Το Λευκαντί αναδύεται –μέσω της συστη-
ματικής ανασκαφικής έρευνας– ως μία πόλη 
ακμάζουσα, με έντονες δραστηριότητες στον 
τομέα του εμπορίου και της ναυσιπλοΐας. Αυτό 
συνεπάγεται ανταλλαγή προϊόντων και ιδεών. 
Το γεγονός αποδεικνύεται από την ανεύρεση 
αντικειμένων εισηγμένων, που έφερε σε φως η 
αρχαιολογική έρευνα. 

22  Lefkandi Ι-III, Έκδοση της British School at Athens = Thames 
and Hudson.

23  Το 1965 έτος έναρξης των ερευνών στην Ξηρόπολη, από 
ελληνικής πλευράς συμμετείχε ο νυν Καθηγητής Κλασσικής 
Αρχαιολογίας στο Πανεπιστήμιο Κρήτης Πέτρος Θέμελης. Από 
το 1981 και εντεύθεν συμμετείχε η υπογράφουσα, ως εκ-
πρόσωπος της ελληνικής πλευράς και δη της ΙΑ΄ Εφορείας 
Προϊστορικών και Κλασσικών Αρχαιοτήτων στη θέση Τούμπα 
Λευκαντί. 

Πήλινο λοξότμητο προχοΐδιο (Αρ. Ευρ. 695 - Προθήκη 8) 
από τη σωστική ανασκαφή στο Ξενία Σκύρου, το 1986. Ο 
δημιουργός του αποτύπωσε στο σώμα του αγγείου δύο 
καραβάκια (διαστάσεις: ύψος 0,092 μ., διαμ. χείλους 0,026 
μ., διαμ. βάσης 0,064 μ.
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«Η Πελαγία και Ανεμόεσσα ή Ηνεμόεσσα 
Σκύρος 
Πελαγία Σκύρος κατ’ Εύβοιαν 
δ’ ορώμεν κειμένη αυτήν» 
Διονύσιος Καλλιφώντος 
Αναγραφή της Ελλάδος, στ. 148-150 

Η καίρια θέση της Σκύρου, της παρείχε τη 
δυνατότητα ελέγχου στις θαλάσσιες οδούς της 
Αρχαιότητας, αφού βρίσκεται στο σταυροδρόμι 
που συνδέει την ηπειρωτική Ελλάδα (διά της 
Εύβοιας), με την Μ. Ασία, την Ανατολή και τον 
Εύξεινο Πόντο. Ο σχηματισμός της οφείλεται σε 
ποικίλες γεωλογικές ανακατατάξεις. Το έδαφός 
της σεισμογενές. 

Αρχαίοι ιστορικοί, σχολιαστές κ.ά. κάνουν 

αναφορά στην προέλευση των πρώτων κατοίκων 
της, ενώ τα ονόματα των ηρώων υπομιμνήσκουν 
τη σχέση με τους Δόλοπες, τους Πελασγούς που 
προηγήθηκαν και τους Κρήτες, που ήταν συγγε-
νείς των Πελασγών και οι οποίοι ανήκουν στους 
λαούς της θαλάσσης, που εγκαθίστανται στην 
ηπειρωτική Ελλάδα. 

Θησεύς, Κίμων, Αχιλλεύς, Ενυεύς, Λυκομήδης, 
Νεοπτόλεμος: Ονόματα ηρώων που συνδέονται 
με την παρουσία και πορεία της Σκύρου. 

Εμφανέστατη η σχέση του Θησέα, του γιου της 
Αίθρας και του Αινέα, με το νησί, όπου και χάνει 
τη ζωή του όταν ο βασιλιάς Λυκομήδης τον πέ-
ταξε από βράχο, οργισμένος από την προσπάθεια 
του πρώτου να συνοικίσει τις διάφορες κώμες. 
Το ιερό καθήκον της μεταφοράς των οστών του 

Έξι φοινικικής προέλευσης ψήφοι (χάνδρες), από τάφο στη θέση Μαγαζιά (Αρ. Ευρ. 941), η παρουσία των οποίων δηλώ-
νει εμπορικές σχέσεις και δεν είναι το μόνο εισηγμένο αγαθό που προέκυψε από αυτές της Πελαγίας Σκύρου. Οι ψήφοι 
αυτές, όπως και κάποια άλλα αντικείμενα από το Λευκαντί, παρουσιάστηκαν στην έκθεση «Έλληνες και Φοίνικες στα 
σταυροδρόμια της Μεσογείου» στο Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης.
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Θησέα στην Αθήνα ανέλαβε ο Κίμων, σύμφωνα 
με χρησμό του Μαντείου των Δελφών, σε τόπο 
ιερό, το Θησείο. Στις 8 του μηνός πυανοψιόνος 
(Οκτώβριος - Νοέμβριος) σε γιορτή τα Θησεία, 
γιόρταζαν την επιστροφή των οστών του Θησέα, 
στην Αθήνα. 

Η συμμετοχή της Σκύρου στον Τρωικό πόλεμο, 
αν και δεν αναφέρεται στον «νηών κατάλογο» 
του Ομήρου, μαρτυρείται από τον μυθικό ήρωά 
της, γιο του Πηλέα και της Θέτιδος, από το θεσ-
σαλικό φύλο των Δολόπων, χάρις σε τέχνασμα 
του πολυμήχανου Οδυσσέα, μεταμφιεσμένου σε 
έμπορο και ο οποίος εμφανίστηκε στην αυλή του 
βασιλιά Λυκομήδη. Μετά το θάνατο του Αχιλλέα 
στην Τροία, λόγο έχει ο ήρωας Νεοπτόλεμος, γιος 
του Αχιλλέα και της Διηδάμειας, θυγατέρας του 
Λυκομήδη, πάλι με την εμφάνιση του Οδυσσέα 
στη Σκύρο. Έτσι έγινε η άλωση της Τροίας. Ο Σο-
φοκλής μας παραδίδει ότι ο Νεοπτόλεμος καυ-
χιόταν για την καταγωγή του από την περίρρυτο 
Σκύρο (Σοφοκλέους Φιλοκτήτης). 

Η πιθανή σύνδεση Πελασγών και Κρητών ενι-
σχύεται από το μύθο κατά τον οποίο το νησί κατα-
κτήθηκε από τον Ραδάμανθυ, γιο του Διός και της 
Ευρώπης και αδελφό του Μίνωα. Με τον τρόπο 
αυτό ιδρύεται η Σκύρος από τον Κρήτα Εννυέα με 
τη βοήθεια του Ραδάμανθυ. 

Ο Ησίοδος συνδέει το βασιλιά Λυκομήδη της 
Σκύρου επίσης με την Κρήτη: 

«Κρης ο Λυκομήδης φησίν». Η πόλη που υπο-
λογίζεται να ήταν εντός του κάστρου, δεν έχει 
αποκαλυφθεί εισέτι. 

Όμως στη ΒΑ πλευρά του νησιού, στη θέ-
ση Παλαμάρι έχει αποκαλυφθεί και αναδειχθεί 
κατά άριστο μάλιστα τρόπο, μεγάλης έκτασης 
οχυρωμένος οικισμός της 3ης-2ης χιλιετίας (δη-
λαδή της πρώιμης και μέσης χαλκοκρατίας) από 
την επίτιμη ́ Εφορο Αρχαιοτήτων και Διευθύντρια 
της ανασκαφής Λιάνα Παρλαμά, όπως και την επί-
σης επίτιμη Έφορο Αρχαιοτήτων Μαρία Θεοχάρη. 
Ήδη συμπληρώνονται 30 χρόνια ανασκαφής στο 
συγκεκριμένο χώρο. 

Η αθηναϊκή παρουσία στο νησί συνέβη πολύ 
μετά, από τον Κίμωνα (475 π.Χ.), το γιο του Μιλ-
τιάδη. Οι εγκατασταθέντες Κληρούχοι επηρέασαν 
τη ζωή των κατοίκων της Σκύρου. Μετέφεραν 
μάλιστα την κορυφαία λατρεία της Αθηνάς Παρ-
θένου. Σε επιτύμβιες στήλες από τα ταφικά σύνο-

λα της Σκύρου, αναφέρονται ονόματα Αθηναίων, 
από διαφόρους Δήμους. 

Όπως είναι φυσικό –για τα πρώιμα χρόνια– 
και αυτά που προηγήθηκαν της εποχής μας, το 
νησί της Σκύρου ήταν το στόχαστρο επίσης των 
Μακεδόνων, των Γότθων (276 μ.Χ.). Στη Βυ-
ζαντινή περίοδο υπάγεται στο θέμα του Αιγαί-
ου Πελάγους, το 895 π.Χ. (επί Λέοντος Σοφού) 
οικοδομείται ο επισκοπικός ναός της Κοιμήσεως 
της Θεοτόκου στο Κάστρο, ενώ το 960 μ.χ. ο να-
ός του Αγίου Γεωργίου, από το Νικηφόρο Φωκά. 
Ακολουθούν Σαρακηνοί (900 μ.Χ.) κ.ά., Τούρκοι 
(το 1403 καταλαμβάνεται από το Σουλτάνο), 
πειρατές (μέχρι το 1450 ταλαιπωρούν το νησί), 
ώσπου έρχεται η σειρά των Ενετών, στα 1770-
1774 (στα Ορλωφικά) τελεί υπό ρωσική κατοχή, 
έχοντας ντόπιο διοικητή και απελευθερώνεται το 
1821. 

Το 1924 δέχεται Έλληνες Μικρασιάτες και δη 
από το URGUP της Καππαδοκίας24, όπου έμειναν 
μέχρι τις επόμενες περιπλανήσεις τους σε Χαλ-
κίδα-Εύβοια. 

Η πρώιμη κατοίκηση του νησιού τοποθετεί-
ται στα Νεολιθικά χρόνια (6500 π.Χ. περίπου) και 
συνδέεται με τους Πελασγούς και τους Δόλοπες. 
Ο Desborough επισημαίνει σχέσεις της Σκύρου με 
τις Β. Κυκλάδες, την Αττική, την Εύβοια (συμφωνεί 
και η Λιάνα Παλαμά). Διατηρεί όμως σχέσεις και 
με τη Θεσσαλία. 

Στα πολλά και μεγάλα ταφικά σύνολα που 
εντοπίζονται σε διάφορες θέσεις (Αγία Αικατε-
ρίνη, Μαγαζιά, Παπαλαγούδι, Κάμπο - Χωράφα 
κ.α.) βρέθηκαν ποικίλα και άκρως ενδιαφέροντα 
ευρήματα, που παρουσιάζουν τοπικές παραγωγές 
και εισαγωγές. Πολλά από αυτά μαρτυρούν και 
υπομιμνήσκουν τη ναυτική της παράδοση. 

Συvτoμoγραφίες 
ΑΕ: Αρχαιολογική Εφημερίς, Έκδοση της Αρχαιολογικής 

Εταιρείας. 
ΕΗΠΚ: Ευρωπαϊκές Ημέρες Πολιτιστικής Κληρονομιάς. 
IG: Inscriptones Graecae. 

24  Πληροφόρηση του γεγονότος έχω από πρώτο χέρι, μια 
και οι αείμνηστοι παππούδες, από την πλευρά του επίσης 
αείμνηστου πατέρα μου Ανέστη, στη Σκύρο προσθαλάσσωσαν, 
το ευλογημένο αυτό νησί. 
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Παιδιά-στρατιώτες: Διερεύνηση  
του φαινομένου

Της Ευτέρπης Τ. Μαμπλέκου
Αντισυνταγματάρχου (ΥΙ)
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Παιδιά-στρατιώτες, θύματα του πολέμου.

Η Αντισυνταγματάρχης (ΥΙ) Ευτέρπη Τ. 
Μαμπλέκου αποφοίτησε από τη Στρα-
τιωτική Σχολή Νοσηλευτριών το 1987. 
Το 1994 αποφοίτησε από την Ιατρική 
Σχολή του Καποδιστριακού Πανεπι-
στημίου και το 2001 έλαβε τον τίτλο 
στην ειδικότητα της Ψυχιατρικής. Το 
2005 ορκίστηκε διδάκτορας του Τμή-
ματος Επιστημών Υγείας - Ιατρικής 
Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης. 
Από το 2008 είναι κάτοχος μεταπτυ-
χιακού τίτλου (MSc) από το τμήμα War 
Studies, King’s College, London,UK, 
στο αντικείμενο «Πόλεμος και Ψυ-
χιατρική» (“War and Psychiatry”). 
Επιπλέον είναι κάτοχος μεταπτυχι-
ακού τίτλου σπουδών (MSc) από το 
Staffordshire University, UK, στο 
αντικείμενο «Ψυχολογία των σπορ» 
(“Sports Psychology”) με κατεύθυνση 
στις διατροφικές διαταραχές στο χώ-
ρο των σπορ.
Το κλινικό ενδιαφέρον της στο χώρο 
της ψυχιατρικής εστιάζεται στο χώρο 
των διατροφικών διαταραχών (νευ-
ρογενής ανορεξία και νευρογενής 
βουλιμία) και της παχυσαρκίας.
Έχει υπηρετήσει ως ψυχίατρος στο 
Ναυτικό Νοσοκομείο Κρήτης και στο 
414 Στρατιωτικό Νοσοκομείο Ειδικών 
Νοσημάτων (ΣΝΕΝ) ενώ έχει αποκτή-
σει επιτελική εμπειρία μετά τη θητεία 
της στο ΓΕΣ/ΔΥΓ και στη Σχολή Εφαρ-
μογής Υγειονομικού (ΣΕΥ).
Στην παρούσα φάση είναι Διευθύντρια 
του Τμήματος Διασυνδετικής του 401 
ΓΣΝΑ.
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Εισαγωγή
Είμαστε μπροστά σε ένα επεισόδιο που εκτυ-
λίσσεται και είναι θέμα τύχης αν το παιδί θα 
πάρει την πρώτη σειρά... Το παιδί - στρατιώ-
της, περίπου δέκα ετών στρέφει την κάννη του 
όπλου του ενάντια στο πρόσωπο του οδηγού 
μου και αν δεν αποφασίσει κάτι διαφορετικό, 
όπως το να στραφεί πρώτα σε εμένα, ο οδη-
γός μου θα πέσει νεκρός. 

Υπάρχει κάτι πίσω από τα μάτια του παιδι-
ού. Όχι έκφραση θυμού, φόβου ή μίσους που 
θα μπορούσε να δικαιολογήσει την επιθυμία να 
σκοτώσει, αλλά μια παγωμένη έκφραση αδι-
αφορίας από ένα παιδί, που είναι μέσα στην 
άγνοια. Έχει ένα όπλο. Τραβάει τη σκανδάλη. Έ, 
και; Δεν υπάρχει καμία διαπραγμάτευση εδώ!1.

Αυτός είναι ο τρόπος που ο Burnett περιγράφει 
την εμπειρία του να βρεθεί αντιμέτωπος με ένα 
παιδί - στρατιώτη στη Σομαλία. Οι εικόνες έρχονται 
στο μυαλό μας: Ένα νεαρό αγόρι, ντυμένο με μία 
απλή μπλούζα και κοντό παντελόνι, σαγιονάρες, 
να κρατά ένα όπλο, ένα καπέλο που να σκεπάζει 
τα μάτια του. Ή ένα αγόρι που να έχει κολλημένα 
στο στήθος του με ταινία δυναμίτιδα. Ή ένα ακόμη 
παιδί με ένα πρόσωπο σκληρό που να κρύβεται 
με καμουφλάζ! Πιθανότατα αυτές οι εικόνες να 
μας ενοχλούν όταν τις φέρνουμε στη σκέψη μας. 
Φέρνουν στην επιφάνεια όμως, δύο αναπάντητα 
ακόμη θέματα της σύγχρονης κοινωνίας μας: Ο 
πόλεμος είναι φριχτός και πρέπει να τελειώσει· τα 
παιδιά είναι αθώα και θα πρέπει να προστατευ-
θούν. Η συναισθηματική μας νοημοσύνη, λοιπόν, 
λέει ότι κάποιο σοβαρό λάθος συμβαίνει, όταν τα 
παιδιά «βαφτίζονται» στρατιώτες.

Ανθρωπιστικές οργανώσεις παγκοσμίως 
χρησιμοποιούν παρόμοιες εικόνες με αυτές που 
περιγράφει ο Burnett, στην προσπάθειά τους να 
πείσουν ότι τα παιδιά δε θα πρέπει να εμπλέκονται 
με τα όπλα και ότι οι ενήλικες που τα «ρίχνουν 
στον πόλεμο» θα πρέπει να διώκονται. Η θέση 
των ανθρωπιστικών οργανώσεων σε αυτό το θέ-
μα στηρίζεται σε τρεις παραδοχές - διαπιστώσεις2: 
ότι ο σύγχρονος πόλεμος είναι ιδιαίτερα βίαιος· ότι 
η χρήση «ελαφρών» στο βάρος όπλων καθιστά 

1  Burnett, 2005, p.1.
2  Rosen, 2005, p.i.

πιο εύκολη την εμπλοκή των παιδιών στον πόλε-
μο· τα παιδιά, άπειρα και αθώα όπως είναι, χει-
ραγωγούνται από τους ενήλικες προκειμένου να 
συμμετέχουν ενεργά σε μάχιμες δραστηριότητες. 
Με τον τρόπο αυτό οι ανθρωπιστικές οργανώσεις 
σκιαγραφούν την εικόνα ενός «νέου» φαινομένου, 
που εξελίσσεται σε κρίση με διαστάσεις επιδημίας: 
τη στρατολόγηση παιδιών και τη χρήση τους ως 
στρατιώτες.

Ποια είναι τα παιδιά - στρατιώτες;
Με την πρώτη ματιά, η εικόνα του παιδιού - στρα-
τιώτη μοιάζει να είναι ένας μη φυσιολογικός συν-
δυασμός δύο μη συμβατών στοιχείων. Το πρώτο 
στοιχείο, το παιδί, παραπέμπει τυπικά σε ένα νέο 
άτομο, με ηλικία ανάμεσα στην παιδική και την 
εφηβική, ενδεικτική της ανωριμότητας, απλότητας 
στη σκέψη και απουσίας ολοκληρωμένης σωματι-
κής, διανοητικής και συναισθηματικής ανάπτυξης. 
Το δεύτερο στοιχείο, ο στρατιώτης, παραπέμπει σε 
άνδρα ή γυναίκα που είναι εκπαιδευμένοι πολε-
μιστές. 

Το ερώτημα όμως που προκύπτει είναι το εξής: 
πού ξεκινά και τελειώνει η παιδική ηλικία, η εφη-
βεία, η νεότητα και η ενήλικη ζωή; Για τις ανθρω-
πιστικές οργανώσεις η απάντηση είναι απλή: «Ως 
παιδιά - στρατιώτες, γενικά, ορίζονται άτομα με 
ηλικία κάτω των 18 ετών, που έχουν εμπλακεί σε 
δυνητικά φονική βία (όχι εγκληματικού τύπου) και 
που αποτελεί μέρος πολεμικών επιχειρήσεων»3. 
Αυτή η θέση, γνωστή ως “Straight 18 position” 
ορίζει ως παιδί - στρατιώτη κάθε πρόσωπο με 

3  CDI, 1997, issue no.4

Ο φανατισμός και η απειλή είναι η πάγια τακτική που ακο-
λουθείται για τη στράτευση παιδιών.
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ηλικία κάτω των 18 ετών, που στρατεύεται ή που 
χρησιμοποιείται από στρατούς ή στρατιωτικές 
ομάδες, ανεξάρτητα από το αν θα λάβει μέρος σε 
πολεμικές συμπλοκές.

Τα παιδιά - στρατιώτες εξυπηρετούν μία γκάμα 
σκοπών, μερικοί από τους οποίους είναι: συμμετο-
χή σε μάχες, τοποθέτηση εκρηκτικών, κατασκοπεία, 
αγγελιοφόροι, φύλακες, ανιχνευτές, «δολώματα» 
για παραπλάνηση του εχθρού, εκπαίδευση, ασκή-
σεις, υποστήριξη διοικητικής μέριμνας, εμπόριο 
σαρκός ή στράτευση για σεξουαλικούς σκοπούς4.

Η ηλικία και η παιδικότητα αποτελούν δύο 
θέματα που δεν είναι τελικά καθορισμένα με σα-
φήνεια στις κοινωνίες. Όπως η εθνικότητα, οι ηλι-
κιακές κατηγορίες «παιδί», «έφηβος», «ενήλικας» 
ορίζονται μέσα σε ένα ευρύτερο σύστημα και δεν 
μπορούν να γίνουν κατανοητές, χωρίς να ληφθούν 
υπόψη οι συνθήκες και οι προϋποθέσεις5. Η πολιτι-
κή θεώρηση της ηλικίας αποτελεί μέρος αυτού που 
οι Nancy Sherper – Hughes & Carolyn Sargent λέ-
νε «πολιτισμική πολιτική της ηλικίας», δηλαδή της 
ιδεολογικής, πολιτικής και κοινωνικής θεώρησης 
των παιδιών και της έννοιας του παιδιού»6.

Παιδιά στον πόλεμο:  
Παρελθόν, Παρόν και Μέλλον
Ο πόλεμος ταιριάζει στους νέους και τους δυνα-
τούς. Στις προ-βιομηχανικές κοινωνίες δεν υπήρχε 
συγκεκριμένη ηλικία – όριο, μετά την οποία τα νέα 
άτομα μπορούσαν να συμμετέχουν σε πολεμικές 
δραστηριότητες. Οι ανθρωπολόγοι συχνότατα συ-
ναντούν στις μελέτες τους παιδιά - στρατιώτες σε 
αυτές τις κοινωνίες. Ο Francis Deng αναφέρει, ότι 
παραδοσιακά μεταξύ των Dinka (φυλή του Σου-
δάν), τα νεαρά αγόρια εισέρχονταν στην ενηλι-
κίωση μεταξύ των 16 και 18 ετών και αμέσως 
έπαιρναν ως δώρα ωραία στολισμένες λόγχες, 
σύμβολα της ικανότητας των νέων να είναι πλέον 
πολεμιστές7. Στους γηγενείς Αμερικανούς, όπως 
οι Cheyenne, τα αγόρια έπαιρναν την πρώτη πο-
λεμική τους εμπειρία σε ηλικία μεταξύ 14 και 15 
ετών, στη συνέχεια με σταθερά βήματα εξελίσσο-

4  Coalition to stop the use of child soldiers, 2004, p. 15.
5  Mitchell, 1956, p. 31.
6  Hughes and Sargent, 1998, pp. 1-33.
7  Deng, 1972, pp. 68-73.

νταν σε πολεμιστές8. Κάποιες φορές στις φυλές 
των Maasai και Samburu, τα αγόρια έφηβοι (σε 
όλο το εύρος της εφηβικής ηλικίας) εισέρχονται 
στις συνθήκες του πολέμου. Οι γνωστές γυναίκες 
πολεμίστριες της φυλής Dahomey στρατεύονται 
σε ηλικίες μεταξύ 9 και 13 ετών9.

Παρόμοια θέματα παρουσιάζονται και στις 
δυτικές κοινωνίες. Υπήρξαν περιπτώσεις στο 
παρελθόν, που αγόρια σε παιδική ηλικία έλαβαν 
μέρος σε πολεμικές επιχειρήσεις, όχι ακριβώς με 
τον ίδιο τρόπο με τους ενήλικες. Στη μεσαιωνική 
Ευρώπη, νεαρά αγόρια αποτελούσαν αναπόσπα-
στο κομμάτι των στρατών με διαφόρων ειδών 
αποστολές. Συστηματική στράτευση νέων αγο-
ριών γινόταν από το βρετανικό στρατό· στα τέλη 
του 19ου αιώνα παρουσιάστηκαν αρκετά κέντρα, 
που εξέλιξαν αυτή τη διαδικασία της στράτευσης, 
δίνοντάς της ένα πιο συγκροτημένο χαρακτήρα. 
Στη Μεγάλη Βρετανία το Royal Military Asylum 
ιδρύθηκε το 1803 από το Δούκα του York και στη 
συνέχεια πήρε το όνομά του. To Royal Hibernium 

8  Hoebel, 1988, p. 77.
9  Twum – Danso, 2003, p. 35.

Συχνά ο οπλισμός είναι μεγαλύτερος από τα ίδια τα παι-
διά.
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Military School ιδρύθηκε το 1765 για τα παιδιά 
των στρατευμένων βαθμοφόρων και οπλιτών. 
Στην πραγματικότητα, ήταν ένα ορφανοτροφείο 
για τα φτωχά παιδιά και τα παιδιά της εργατικής 
τάξης που αποτελούσε σύνδεσμο με το στρατό. 
Η στράτευση αφορούσε αγόρια ηλικίας 12 και 
13 ετών κάποιες φορές, που τοποθετούνταν σε 
σειρές του στρατού, όπως έγινε στην Αμερικα-
νική Επανάσταση, το 1774, που τοποθετήθηκαν 
κάτω από τη διοίκηση του στρατηγού Thomas 
Gage10.

Ο εμφύλιος πόλεμος των Ηνωμένων Πολιτει-
ών ήταν ένας πόλεμος παιδιών - στρατιωτών. Νέα 
αγόρια ακολούθησαν τους πατέρες, τα αδέλφια ή 
τους δασκάλους τους. Προκειμένου να στρατευ-
θούν έλεγαν ψέματα για την ηλικία τους· πολλά 
παιδιά τα βοηθούσε η εμφάνισή τους, γιατί φαινό-
ντουσαν μεγαλύτερα από την ηλικία τους11. Κάποι-
ες φορές η στράτευση γινόταν στα σχολεία τους, 
ενώ υπήρχαν περιπτώσεις που οι ίδιοι οι γονείς τα 
πήγαιναν στα κέντρα κατάταξης12. Αρχικά μπορεί 
να είχαν ρόλους υποστηρικτικούς αλλά γρήγορα 
έπαιρναν ενεργή θέση στις μάχες. Όταν έπρεπε, 

10  Rosen, 2005, p. 4.
11  Keese, 2001, p. 13..
12  Wermer, 1998, p. 9.

χρησιμοποιούσαν όπλα που είχαν τροποποιηθεί, 
προκειμένου να μπορούν να χρησιμοποιηθούν από 
παιδιά.

Οι Αμερικανοί στρατιώτες ήρθαν αντιμέτωποι 
σε αρκετές περιπτώσεις με παιδιά μαχητές, ιδιαί-
τερα στη μάχη της New Market (1864). Το ίδιο 
συνέβη και αργότερα, όταν οι συμμαχικές δυνά-
μεις εισήλθαν στη ναζιστική Γερμανία το 194513. 
Παιδιά επίσης έλαβαν μέρος σε επαναστατικές 
ομάδες στη διάρκεια του Ψυχρού Πολέμου, συ-
μπεριλαμβανομένων των VietCong. Η κάθε μία 
από αυτές τις περιπτώσεις όμως, ήταν ποιοτικά 
διαφορετική από τη γενική πρακτική: Τα παιδιά δεν 
ήταν αναπόσπαστο κομμάτι των τακτικών μάχιμων 
δυνάμεων14.

Η φύση των ενόπλων συμπλοκών έχει αλλά-
ξει σε μεγάλο βαθμό τις τελευταίες δεκαετίες. Με 
το κλείσιμο του 20ού αι. ο ρόλος των παιδιών 
στη μάχη άλλαξε σε πολλά μέρη του κόσμου. Η 
περίπτωση του πολέμου στη Σιέρρα Λεόνε απο-
καλύπτει το μέγεθος της αλλαγής. Ο αριθμός 
των παιδιών - στρατιωτών που έλαβαν μέρος 
στις συμπλοκές κυμάνθηκε μεταξύ 15.000 και 
20.000. Ποσοστό 80% περίπου των επαναστα-

13  Baker, 1989, pp. 25-50.
14  http://www.vmi.edu/~archtml/cwnmrpt.html.

Η στράτευση παιδιών στον πόλεμο αποτελεί μια συνήθη πρακτική για κάποιες χώρες.
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τών (Revolutionary United Front, RUF) ήταν ηλι-
κίας 7 με 14 ετών15.

Στην Αμερική του 1990, παιδιά - μαχητές έλα-
βαν μέρος σε πολέμους στα εξής μέρη: Ελ Σαλβα-
δόρ, Εκουαδόρ, Γουατεμάλα, Μεξικό, Νικαράγουα, 
Παραγουάη και Περού. Ο μεγαλύτερος αριθμός 
συμμετεχόντων παιδιών στρατιωτών σημειώθη-
κε στην Κολομβία. Εκεί τα είχαν ονομάσει «μικρές 
καμπάνες» και τα χρησιμοποιούσε ο στρατός σαν 
αναλώσιμους φύλακες (φύλακας που ενημερώνει 
όπως η καμπάνα) ή «μικρές μέλισσες» από τους 
αντάρτες, γιατί «τσιμπούσαν» τους εχθρούς πριν 
αυτοί καταλάβουν ότι δέχονταν επίθεση. Ποσοστό 
μεγαλύτερο του 30% από τις ομάδες των ανταρ-
τών αποτελούνταν από παιδιά, ενώ κάποιες φορές 
αυτό το ποσοστό έφτανε το 85%16.

Στην Ευρώπη, παιδιά - μαχητές έλαβαν μέρος 
σε πολέμους σε Τσετσενία, Νταγκεστάν, Κόσοβο 
και Ναγκόρνο - Καραμπάκ. Η πιο σημαντική προ-
σπάθεια χρήσης παιδιών - στρατιωτών σημειώ-
νεται από τους Κούρδους (Kurdish Workers Party, 
PKK). Από το 1994 ξεκίνησαν να στρατολογούν 
συστηματικά παιδιά και σχημάτισαν μονάδες επι-
πέδου συντάγματος από παιδιά - στρατιώτες. Το 

15  Save the children, Sept. 2000.
16  Human Rights Watc, 1998.

1998 αναφέρθηκε ότι το PKK είχε συμπεριλάβει 
στις γραμμές μάχης 3.000 παιδιά, με το νεαρότερο 
να έχει ηλικία 7 ετών17.

Η Αφρική θεωρείται να «κρατά τα σκήπτρα» 
του φαινομένου. Μάχιμες ομάδες που χρησιμοποι-
ούν παιδιά - στρατιώτες είναι παρούσες σε όλους 
τους πολέμους που διεξάγονται στην ήπειρο. Πε-
ρίπου 16.000 παιδιά στρατιώτες πολέμησαν στο 
Λίβανο18. Ιδιαίτερη μνεία πρέπει να γίνει στο στρα-
τό της Ουγκάντα (Lord Resistance Army, LRA), ο 
οποίος συνίσταται αποκλειστικά σχεδόν από παιδιά 
μαχητές. Στη διάρκεια των δεκαετούς διάρκειας 
συμπλοκών με την κυβέρνηση, απήχθησαν από 
το συγκεκριμένο στρατό περισσότερα από 12.000 
παιδιά που έγιναν στρατιώτες. Συνολικά, πάνω από 
20.000 παιδιά έχουν απαχθεί από τον LRA, εκ των 
οποίων οι 10.000 από το μέσα του 200219.

Πράγματι στρατολογούνται παιδιά. Επειδή δεν 
έχουμε αρκετούς στρατιώτες, η στρατολόγηση 
λαμβάνει χώρα δύο φορές το χρόνο, μέχρι η 
απαραίτητη δύναμη να επιτευχθεί. Όλοι αυτοί 

17  Coalition to stop the use of Child Soldiers, Seminar, 23026 
may 2000.

18  UN Foundation, 2000.
19  Coalition to stop the use of child soldiers, 2004, p. 18.

Ο σωματικός τραυματισμός στον πόλεμο δεν μπορεί να συγκριθεί με τον ψυχικό.
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που είναι στις λίστες θα πρέπει να στρατολο-
γηθούν ανεξάρτητα από την ηλικία τους...20

Ένας στρατιώτης, Burundi, Μάιος 2002.

Η εμπειρία των κοριτσιών
Μία σημαντική παρατήρηση στο φαινόμενο των 
παιδιών - στρατιωτών είναι το ότι δε γίνονται δι-
ακρίσεις ανάλογα με το φύλο. Στην πλειονότητα 
των περιπτώσεων πολέμων του παρελθόντος, τα 
παιδιά που στρατεύονταν ήταν αγόρια. Τώρα πια, 
παρόλο που ο μεγαλύτερος αριθμός των μαχητών 
παιδιών συνεχίζει να απαρτίζεται από αγόρια, κο-
ρίτσια λαμβάνουν μέρος σε ένοπλες συμπλοκές 
σε πολλές περιοχές. Τα κορίτσια στρατιώτες συνή-
θως είναι ή γίνονται θύματα βιασμών και άλλων 
μορφών σεξουαλικής βίας, αλλά δεν αποκλείεται 
η συμμετοχή τους στον πόλεμο. Στο Αφγανιστάν, 
κορίτσια εξαναγκάστηκαν σε γάμους με άντρες 
που ήταν μέλη συγκεκριμένων φατριών. Στην Κο-
λομβία κορίτσια απήχθησαν από ένοπλες ομάδες 
και αργότερα, ανέφεραν τον εξαναγκασμό τους σε 
χρήση αντισυλληπτικών και πραγματοποίηση αμ-
βλώσεων, αφού «προσέφεραν» κατόπιν βίας τον 
εαυτό τους σε ενήλικες στρατιώτες.

20  ibid.

Ήθελαν να τρώνε και να πίνουν... Μετά σε φώ-
ναζαν... Αν αρνιόσουν χρησιμοποιούσαν ζώνες 
για να σε χτυπήσουν και να σε δέσουν... Όλοι 
έκαναν σεξ με μένα... Ένας, μετά άλλος, μετά 
άλλος... Και δεν ήμουν η νεότερη... Ακόμη και 
οι επικεφαλής έκαναν το ίδιο... Έλεγαν ότι θα 
με σκοτώσουν αν προσπαθούσα να φύγω...21

Κορίτσι 15 ετών, θυμάται.

Στη Ζιμπάμπουε, κορίτσια σε κέντρα εκπαί-
δευσης (National Youth Service Training Centers) 
ανέφεραν βιασμούς , ακόμη και από βαθμοφό-
ρους. Επιπλέον όλων αυτών, τα κορίτσια έπρεπε 
να αντιμετωπίσουν το στιγματισμό τους από τις 
κοινωνίες τους μόλις έβρισκαν τρόπο να επιστρέ-
ψουν. Παρά την όλο και μεγαλύτερη αναγνώριση 
του φαινομένου εμπλοκής των κοριτσιών σε ένο-
πλες διαμάχες, συχνά εξαιρούνται ή αποκλείονται 
από τα προγράμματα αφοπλισμού, αποστράτευσης 
και επανένταξης, που θα έπρεπε με ευαισθησία να 
μπορούν να διαχειριστούν αυτό το θέμα22.

21  Coalition to stop the use of child soldiers, 2004, p. 21.
22  Προγράμματα ειδικά σχεδιασμένα για παιδιά στρατιώτες που 

έχουν σχεδιαστεί και υλοποιούνται σε αρκετές χώρες. Βέβαια, 
στις ημέρες μας τα συγκεκριμένα προγράμματα υπολειτουρ-
γούν λόγω (και) οικονομικών προβλημάτων.

Σκηνή που αποτυπώνει την καθημερινότητα των παιδιών στον πόλεμο.
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Ενδιαφέρον παρουσιάζει το ότι σεξουαλική βία 
δεν ασκείται από όλες τις ένοπλες ομάδες ενάντια 
στα στρατευμένα κορίτσια. Στις Φιλιππίνες και τη 
Σρι Λάνκα, οι ερωτικές σχέσεις μεταξύ αντρών και 
γυναικών (κοριτσιών) δεν ήταν επιτρεπτές χωρίς 
τη συγκατάθεση της γυναίκας και τη συναίνεση 
των επικεφαλής των ενόπλων ομάδων23.

Τι κρύβεται πίσω από το φαινόμενο 
«παιδιά - στρατιώτες»
Υποταγή, χαμηλό κόστος και ατιμωρησία είναι ση-
μαντικοί παράγοντες που παίζουν ρόλο στην από-
φαση για την στράτευση παιδιών. Επικεφαλής σε 
στρατούς ισχυρίζονται ότι δεν μπορούν με άλλο 
τρόπο να αναπληρώσουν τις απώλειες που έχουν 
και επομένως η μόνη τους λύση είναι η στράτευση 
παιδιών. Στις ζώνες μάχης υπάρχει ένας μεγάλος 
αριθμός ετοιμοπόλεμων παιδιών, σε ποσοστό πε-
ρίπου 50% των μαχομένων δυνάμεων.

Η στράτευση των παιδιών (και με την προϋπό-
θεση ότι δηλώνουν υποταγή) είναι μία πολύ φτηνή 

23  Coalition to jstop the use of chld soldiers, 2004, p. 22.

σε κόστος διαδικασία. Συνήθως οι συντονιστές της 
διαδικασίας υπόσχονται χρήματα, κάτι που αποτε-
λεί σημαντικό κίνητρο για τα φτωχά παιδιά24. Οι 
ενήλικοι στρατιώτες μπορεί να ζητήσουν να πλη-
ρώνονται, ενώ τα παιδιά δεν έχουν το θάρρος και 
την εμπειρία να ζητήσουν κάτι τέτοιο.

Μας είπαν ότι θα κερδίζαμε 50.000 φράγκα 
Μπουρουντιανά (ισοδύναμα με 50$ περίπου) 
μόλις φτάναμε στη Μπουζουμπούρα και στη 
συνέχεια άλλα 4.000.000. Μόλις φτάσαμε 
στον προορισμό μας, είπαν ότι θα παίρναμε τα 
χρήματά μας αφού στρατωνιζόμασταν25.

Σημαντικές παράμετροι στην «απόφαση» των 
παιδιών να στρατευθούν είναι η προπαγάνδα που 
τους γίνεται και η δόξα που μπορεί να αποκτήσουν 
μέσα από αυτή τη διαδικασία. Στην Κολομβία, οι 
αντάρτες έστελναν ως επικεφαλής των ομάδων 
στράτευσης νέα παιδιά, όμορφα και γοητευτικά, 
σαν μοντέλα, προκειμένου να δείξουν την καλή 

24  Delap, 2005.
25  AmnstyInnternational, 2004, 6-7.

Τα παιδιά-στρατιώτες αποτελούν τα θύματα ενός πολέμου.
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ζωή που μπορούν να έχουν όλοι όσοι συμμετέ-
χουν σε εμπόλεμες δραστηριότητες μαζί τους26.

Στις Φιλιππίνες, οπλισμένες ομάδες έστελναν 
παιδιά να επιστρατεύσουν άλλα παιδιά, παρουσι-
άζοντάς τους ένα πνεύμα σύμπνοιας, ενότητας και 
ομόνοιας στην ομάδα, έτσι ώστε να νιώθουν καλά 
με αυτό που κάνουν27.

Όλα τα παραπάνω, βέβαια, αποτελούν μέρος 
μόνο της αλήθειας και μάλιστα μικρό. Στην πραγ-
ματικότητα, οι διοικητές στρατολογούν παιδιά, γιατί 
έχουν αξία στη μάχη με τον αιφνιδιασμό που προ-
καλούν. Στο πεδίο της μάχης, τα παιδιά στρατιώτες 
βρίσκονται σε μία σύγχυση και το ίδιο προκαλούν 
στους στρατιώτες που έχουν απέναντί τους, οι 
οποίοι διστάζουν να σκοτώσουν παιδιά...

Άγγλος μισθοφόρος είπε με την επιστροφή του 
από το Αφγανιστάν:

Δεν μπορούσα να πιστέψω ότι είχα παιδί 
μπροστά μου... Είχα ακούσει ότι μπορεί να 
συναντούσαμε κάτι τέτοιο και να μην είμαστε 

26  Human Rights Watch, 2003.
27  Keaims, 2003.

διστακτικοί στις κινήσεις μας, αλλά μάλλον δεν 
το είχα πιστέψει... Ήμουν εκεί να βοηθήσω αν-
θρώπους να ελευθερωθούν, όχι να σκοτώσω 
παιδιά. Και ένα αγόρι, όχι παραπάνω από 12 
ετών ήταν εκεί μπροστά μου, ζητώντας μου 
να παραδώσω το όπλο μου... Θα μπορούσε να 
είναι ο γιος μου28.

Ιδιαίτερης προσοχής τυγχάνει η στρατολόγηση 
των εφήβων, που αποτελούν μεγάλη πηγή νέων 
στρατιωτών. Η σωματική ανάπτυξη που έχουν τους 
επιτρέπει να λειτουργούν σαν ενήλικοι στρατιώτες, 
αφού μπορούν και χειρίζονται τα ίδια όπλα, κου-
βαλούν βαριά φορτία, συμμετέχουν σε επιθέσεις 
και γενικότερα μπορούν να συμμετέχουν σε όλες 
τις όψεις της στρατιωτικής ζωής.

Τα παιδιά επηρεάζονται εύκολα
Τα παιδιά επηρεάζονται και πείθονται εύκολα, 
με αποτέλεσμα να χειραγωγούνται χωρίς καμία 
δυσκολία. Τα νέα παιδιά ελέγχονται με το φόβο 
και τη θηριωδία. Η βία ή η απειλή άσκησης βί-
ας εξαναγκάζει τα παιδιά να είναι υπάκουα σε 
θέματα που οι ενήλικες θα μπορούσαν να αντι-
δράσουν. Τα παιδιά με τον τρόπο αυτό μπαίνουν 
σε έναν κόσμο που δεν μπορούν να τον διαχειρι-
στούν, γιατί δεν έχουν τα κατάλληλα εφόδια και 
τις δεξιότητες επιβίωσης, αγνοούν τους κανόνες 
και επομένως χρησιμοποιούν την υποταγή ως 
τακτική επιβίωσης.

Η περιορισμένη εμπειρία από τη ζωή και η 
ανολοκλήρωτη ψυχολογική ανάπτυξη των παιδι-
ών, τους επιτρέπει να συμμετέχουν σε επικίνδυνες 
επιχειρήσεις, τις οποίες οι ενήλικες θα αναγνώρι-
ζαν ως καταδικασμένες. Τα μικρά παιδιά αδυνα-
τούν να αναγνωρίσουν το μέγεθος του κινδύνου 
και δεν αντιλαμβάνονται ούτε την αναλωσιμότητά 
τους ούτε -φυσικά- τη θνητότητά τους.

Οι έφηβοι είναι σε μία φάση της ζωής τους 
που προσπαθούν να βρουν την ταυτότητά τους και 
επιδιώκουν την αυτονομία τους. Για το λόγο αυτό 
είναι περισσότερο επιδεκτικοί σε νέες θεωρίες και 
ιδεολογίες. Αυτοί που στρατολογούν τους νέους, 
εκμεταλλευόμενοι τη συγκεκριμένη ανάγκη των 
εφήβων, τους υπόσχονται ευκαιρίες να κτίσουν 

28  Προσωπική συνέντευξη με το στρατιώτη, Νοέμβριος 2006.

Παιδιά-στρατιώτες στην Αφρική αναγκάζονται από μικρή 
ηλικία να εγκαταλείψουν την παιδικότητά τους και να αντι-
μετωπίσουν τις κακουχίες των εμφυλίων πολέμων.
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ένα νέο κοινωνικό σύστημα σε βάσεις δικαιοσύ-
νης και ισότητας κερδίζοντας έτσι την εμπιστοσύ-
νη τους.

Στρατολόγηση με εξαναγκασμό
Ο κανόνας για τη στρατολόγηση των παιδιών 
υπαγορεύει τη χρήση βίας, με απαγωγές, απειλή 
όπλων και άλλες παρόμοιες μεθόδους.

Επέστρεφα από το σχολείο στο σπίτι μου 
και ήταν περίπου 5 το απόγευμα. Πλησίαζα 
στο σπίτι όταν στρατιώτες σε ένα καμιόνι με 
σταμάτησαν και με ανάγκασαν να τους ακο-
λουθήσω. Ήταν Rwandans. Υπήρχαν πολλά 
μικρά αγόρια στο ίδιο καμιόνι. Μας πήγαν 
στο αεροδρόμιο στη Goma και από εκεί στο 
Κalemie με αεροπλάνο. Ήμασταν όλοι 10, 
11 ή και 13 ετών. Από εκεί μας έστειλαν σε 
στρατόπεδο και εκπαιδευθήκαμε. Πολλά παι-
διά σκοτώθηκαν στη διάρκεια της εκπαίδευ-
σης. Πολλά επίσης πέθαναν από αρρώστιες 
και αδυναμία29.

Στρατόπεδα μεταναστών ή άλλων απομονω-
μένων κοινωνικά ομάδων αποτελούν τις πρώτες 
επιλογές για απαγωγές παιδιών, γιατί υπάρχει με-
γάλος αριθμός παιδιών και ισχνή αστυνόμευση.

Οργανωμένες απαγωγές έλαβαν χώρα στη 
Βόρεια Ουγκάντα από το LRA. Οι επιχειρήσεις αυ-
τές έχουν γίνει γνωστές για τη βιαιότητά τους:

Από νωρίς που ο LRA είχε απαγάγει εμένα και 
τα τέσσερα αδέλφια μου, μας εξήγησε ότι πέ-
ντε αδέλφια δε θα μπορούσαν να υπηρετούν 
στο στρατό γιατί δε θα μπορούσαν να λειτουρ-
γήσουν όπως έπρεπε. Έτσι, αφού κρέμασαν τα 
δύο μικρότερα αδέλφια μου τα κτύπησαν με 
μαστίγια μέχρι που πέθαναν. Τους υπόλοιπους 
μας είχαν φωνάξει να βλέπουμε. Μας είπαν ότι 
με αυτό τον τρόπο, θα γινόμασταν δυνατοί για 
να πολεμήσουμε. Ο μικρότερος αδελφός μου 
ήταν εννέα ετών μόνο30.

Το 2001 στο Burundi απήχθησαν περίπου 
300 παιδιά από σχολεία και εξαναγκάστηκαν να 

29  Human Rights Watch, 2001.
30  Human Rights Watch, 2001.

φέρουν στρατιωτικό εξοπλισμό ή να περιθάλπουν 
τραυματισμένους στρατιώτες31.

Υπάρχουν περιπτώσεις που ένοπλες ομάδες 
στην προσπάθειά τους να ελέγξουν τον πληθυ-
σμό της περιοχής, «συνεργάζονται» με τις τοπικές 
αρχές και τις χρησιμοποιούν σαν μεσάζοντες για 
τους σκοπούς τους.

Στο Αφγανιστάν, το καθεστώς των Ταλιμπάν 
χρησιμοποίησε τέτοιες μεθόδους στις βόρειες 
επαρχίες που η Βόρεια Συμμαχία πολεμούσε ενα-
ντίον τους. Οι Ταλιμπάν διοικητές διέταξαν χωριά 
ολόκληρα να τους διαθέσουν αριθμό παιδιών που 
θα χρησιμοποιούσαν ως στρατιώτες με θητεία έξι 
με δώδεκα μήνες και ηλικίας έξι έως δέκα ετών. 
Όταν η πρώτη ομάδα εξήντλησε τη θητεία της, 
οι Ταλιμπάν επέστρεψαν και επανέλαβαν τη δι-
αδικασία στρατολόγησης. Σε αυτή τη διαδικασία 
δεν υπήρξε καμία εθελοντική κίνηση από τους 
κατοίκους· σε περίπτωση που δεν εκτελούσαν τις 
διαταγές, το χωριό θα δεχόταν επίθεση και θα κα-
ταστρεφόταν. 

Οι πιο εύπορες οικογένειες, προκειμένου να 
προστατεύσουν τα παιδιά τους από τη στρατο-
λόγηση τα έστελναν στο Πακιστάν ή πλήρωναν 
φτωχές οικογένειες προκειμένου να στείλουν τα 
παιδιά τους να στρατολογηθούν στη θέση των δι-
κών τους παιδιών32.

31  Amnesty Innternationnal, 2004.
32  Wessels&Kostelnh, 2002, pp.15-20.

Κορίτσι από τη Λιβερία ακολουθεί την υπόλοιπη ομάδα.
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από περιπτώσεις παιδιών οικογενειών, που δεν 
ασκούν τη μέριμνα που χρειάζονται τα παιδιά 
τους34. 

Σε τέτοιες περιπτώσεις τα παιδιά συμμετέχουν 
σε στρατιωτικές ομάδες με οποιεσδήποτε προϋ-
ποθέσεις κάτω από την πίεση της ανάγκης τους 
να συμμετέχουν σε ένα σύνολο, ένα σύστημα που 
θα τους παράσχει τροφή, ιατρική υποστήριξη αν 
χρειαστεί και προστασία από άλλες επιθέσεις. Κά-
τω από αυτό το πρίσμα, οι πιέσεις της οικογένειας 
μπορούν να είναι αποφασιστικής σημασίας στην 
επιλογή των παιδιών να στρατολογηθούν35. Ένα 
κορίτσι από την Κολομβία περιγράφει ως εξής την 
επιθυμία της να φύγει από το σπίτι της προκειμέ-
νου να ξεφύγει από την κακοποίηση που υφίστατο 
σε αυτό από τη μητέρα της:

Εκείνοι (οι ένοπλοι) με ρώτησαν γιατί τα πόδια 
μου ήταν έτσι και τους είπα, επειδή η μαμά 
μου με χτυπούσε πολύ. Τότε μου πρότειναν να 
τους ακολουθήσω για να ξεφύγω από αυτό 
που ζούσα, γιατί οι αντάρτες δε χτυπούν ούτε 
φέρονται τόσο άσχημα, δεν προσβάλλουν ποτέ 
και κανέναν36.

34  Delap, 2005.
35  Brett &Specht, 2004.
36  Keairns, 2003a, p. 40.

Μη εξαναγκασμένη στρατολόγηση
Στις εμπόλεμες ζώνες, υπάρχουν αρκετά παιδιά 
που δε συμμετέχουν σε στρατιωτικές ομάδες, είτε 
κάτω από την πίεση των οικογενειών τους είτε γι-
ατί έχουν προλάβει να αναπτύξουν κάποιους προ-
στατευτικούς μηχανισμούς που τους επιτρέπουν να 
επιλέγουν πώς θέλουν να ζήσουν. Δυστυχώς αυτοί 
οι προστατευτικοί παράγοντες δε λειτουργούν για 
όλα τα παιδιά. Πείθονται εύκολα από τους καθοδη-
γητές και εισέρχονται σε στρατιωτικές ή παραστρα-
τιωτικές ομάδες χωρίς καμία πίεση. Η απόφασή 
τους επηρεάζεται από περιστασιακούς ή και προ-
σωπικούς παράγοντες. Οι προσωπικές παράμετροι 
αφορούν σε προσωπικότητα, πεποιθήσεις, αξίες 
και ταυτότητα. Παιδιά τα οποία είναι γενικά πιο 
διστακτικά και παθητικά δυσκολότερα θα πάρουν 
απόφαση να συμμετέχουν σε δραστηριότητες πο-
λεμικές, σε αντίθεση με παρορμητικά παιδιά.

Συνήθως πιο ισχυρά δρουν οι περιστασιακοί 
παράγοντες όπως, η πίεση της οικογένειας, ή έλ-
λειψη εκπαίδευσης, ανεργία κ.λπ. 

Ας τους δούμε πιο αναλυτικά:

Οικογενειακές συνθήκες
Από τους περιστασιακούς παράγοντες, ο πιο σημα-
ντικός φαίνεται να είναι η κατάσταση που επικρατεί 
συνολικά στην οικογένεια33. Αυτό επιβεβαιώνεται 

33  Brett &Specht, 2004.

Πεντάχρονο παιδί στη Συρία βιώνει τη σκληρή όψη του εμφυλίου πολέμου.
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διά αποκτούν την ισχυρή επιθυμία να υπηρετήσουν 
την πατρίδα τους και να θυσιαστούν γι’ αυτήν, κάτι 
που τα οδηγεί στη συμμετοχή τους σε στρατιωτικές 
και παραστρατιωτικές ομάδες. Ένα αγόρι από τις 
Φιλιππίνες που από την ηλικία των 14 συμμετέχει 
σε ένοπλες ομάδες αγωνιστών λέει: «Πήγα μαζί 
τους για να προστατεύουμε από τον κυβερνητικό 
στρατό, τους ανθρώπους που ζούσαν στα χωριά, 
που τους κακοποιούσε με κάθε δυνατό τρόπο...»39.

Πώς ένα παιδί γίνεται στρατιώτης;
Η προσαρμογή στη στρατιωτική ζωή απαιτεί εκ-
παίδευση και επανακοινωνικοποίηση των παιδι-
ών40 έτσι, ώστε να μάθουν να σέβονται νέες αξίες, 
να εκπαιδευθούν σε διαφορετικούς ρόλους και να 
αποκτήσουν, ουσιαστικά, νέες ταυτότητες. Είναι 
απαραίτητο να αποκοπούν από τις παλαιές ζωές 
τους, να αφήσουν το παρελθόν τους πίσω και να 
«ξαναχτίσουν» τον εαυτό τους μέσα στην ένοπλη 
ομάδα. Αυτοί που συμμετέχουν σε τέτοιες ομάδες 
με τη θέλησή τους, βιώνουν την ομάδα σαν νέα 

39  UNICEF, 2003, 26.
40  Schaffer, 2004, pp. 87-104.

Eκδίκηση
Παιδιά συμμετέχουν σε στρατιωτικές ομάδες με 
την επιθυμία της εκδίκησης. Ένα αγόρι Papua από 
τη Νέα Γουινέα περιγράφει:

Γιατί ένιωθα οργισμένος, γιατί αποφάσι-
σα να ακολουθήσω το BRA (Bougainville 
Revolutionary Army) και να πολεμήσω; Σκό-
τωσαν τον αδελφό μου και το θείο που μας 
φρόντιζε, όταν ήρθαν. Πηγαινοέρχονταν και 
πυροβολούσαν και σκότωναν... Έπρεπε να 
κάνουμε κάτι για να τους διώξουμε από την 
περιοχή μας37.

Εκπαίδευση
Η αδυναμία συμμετοχής των παιδιών σε εκπαιδευ-
τικά προγράμματα στη διάρκεια περιόδων πολέ-
μου, τα αναγκάζει να στρέφονται στην αναζήτηση 
άλλων δραστηριοτήτων που θα τους επιτρέψουν 
να αναπτύξουν τις ικανότητές τους για να κτίσουν 
το μέλλον τους. Η στρατιωτική ζωή συχνά προ-
σφέρει αυτή τη δυνατότητα.

Στη Σιέρα Λεόνε, οι έφηβοι που εντάχθηκαν 
στην επαναστατική ομάδα RUF είπαν ότι το έκαναν 
γιατί ήθελαν να αποκτήσουν εκπαίδευση και δεξι-
ότητες. Κάποιοι είπαν ότι προσέλαβαν σημαντική 
βοήθεια μέσα από την ευκαιρία που τους δόθηκε, 
με τη μελέτη της επαναστατικής λογοτεχνίας που 
μοιράστηκε από την οργάνωση. Ένα 16χρονο κο-
ρίτσι λέει:

Είμαι υπερήφανη για τα όσο έμαθα – πώς να 
μιλάω σε ομάδες, να οργανώνω θέματα και 
άτομα, να διατάζω, να χρησιμοποιώ όπλα. Ποτέ 
δεν τα μάθαινα αυτά με προγράμματα της κυ-
βέρνησης. Πώς θα μπορούσα αλλιώς να έχω 
ένα μέλλον; Εάν έπρεπε να αποφασίσω αν θα 
το ξανάκανα, φυσικά θα το επαναλάμβανα38.

Κοινωνικοποίηση
Μεγαλώνοντας σε μία κοινωνία, μαθαίνεις να σέ-
βεσαι συγκεκριμένες αξίες και να κινείσαι σε όρια, 
αποκτάς ταυτότητα που ορίζεται από τη γλώσσα, 
τον πολιτισμό, την εθνικότητα, τη θρησκεία και την 
πολιτική. Μέσα από αυτή τη διαδικασία πολλά παι-

37  UNICEF, 2003, 28.
38  Wessels,2006, p. 50.

Μικρό παιδί από το Αφγανιστάν ζωσμένο με σφαίρες.
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οικογένεια. Βέβαια, τα περισσότερα από τα παιδιά 
που έχουν απαχθεί προκειμένου να στρατολογη-
θούν, αντιστέκονται στην επανακοινωνικοποίησή 
τους και αναζητούν ευκαιρίες απόδρασης. Με την 
παραμονή τους όμως στην ομάδα και εφόσον 
δεν καταφέρουν να διαφύγουν, δεν μπορούν να 
αποφύγουν το να δουν την ομάδα αυτή σαν τη 
μοναδική τους λύση επιβίωσης.

Η επανακοινωνικοποίηση ξεκινά, τυπικά, με 
την εκπαίδευση και συνεχίζεται με την ανάληψη 
συγκεκριμένων ρόλων στην ομάδα. 

Ένας από τους πιο συνηθισμένους τρόπους ει-
σαγωγής των παιδιων στην εκπαίδευσή τους που 
έχουν απαχθεί, είναι η συμμετοχή τους σε δολο-
φονίες και μάλιστα από πολύ νωρίς. Τα θύματα 
μπορεί να είναι αιχμάλωτοι πολέμου, άλλα παιδιά 
που έχουν επιλεγεί γι’ αυτόν ακριβώς το ρόλο (θύ-
ματα στην εκπαίδευση «εκκολαπτόμενων» στρατι-
ωτών) ή ακόμη γείτονες ή γονείς των απαχθέντων 
παιδιών.

Μου έδωσαν ένα μεγάλο μαχαίρι και μου εί-
παν να σκοτώσω τη γυναίκα που είχα μπρο-
στά μου... Ήταν θεία μου και δεν ήθελα να το 
κάνω... Μου είπαν να την πυροβολήσω, για 
καλύτερα, διαφορετικά θα σκότωναν εμένα. 
Το έκανα για να επιβιώσω41.

Μ, Παιδί - στρατιώτης, 14 ετών

41  Wessels, 2006, p. 59.

Οι δολοφονίες λαμβάνουν χώρα συνήθως σε 
κοινή θέα, έτσι ώστε όλη η κοινότητα να ξέρει ότι 
το συγκεκριμένο παιδί σκότωσε, αποκλείοντας με 
τον τρόπο αυτό (ή κάνοντας εξαιρετικά δύσκολη) 
την οποιουδήποτε είδους επιστροφή του στην πα-
λαιά ζωή του.

Δεν θέλω και δεν μπορώ να γυρίσω στο χωριό 
μου, γιατί έκαψα όλα σχεδόν τα σπίτια του. Δεν 
είμαι σίγουρος για τις προθέσεις των κατοίκων 
και για το ότι εξαναγκάστηκα, αλλά νομίζω ότι 
θα με λιντσάρουν. Δεν πιστεύω ότι θα ξαναεί-
μαι ποτέ αποδεκτός στο χωριό μου42…

Α, παιδί - στρατιώτης 14 ετών

Σε πολλές ομάδες χρησμμοποιούν την τακτική 
δημιουργίας «εναλλακτικών προσώπων», προκει-
μένου να ουδετεροποιήσουν το αποτέλεσμα των 
αντικοινωνικών συμπεριφορών που προσπαθούν 
να επιβάλουν. Δημιουργούν παρατσούκλια για τα 
παιδιά στρατιώτες. Κάποια από τα παρατσούκλια 
αυτά είναι απλώς «παιδιάστικα», π.χ. «Λοχαγός 
βρώμικο μπάνιο» ενώ κάποια άλλα κρύβουν βία, 
π.χ. «το αίμα ποτέ δε στεγνώνει».

Τα παιδιά στρατολογούνται για πολεμικούς 
σκοπούς, πρέπει λοιπόν γρήγορα να μπορούν να 
ανταποκριθούν σε αυτούς τους ρόλους.

Συνήθως παίρνουν σύντομες οδηγίες - κα-
τευθύνσεις σε βασικά θέματα της εκπαίδευσής 
τους, π.χ. πώς να πυροβολούν και να καθαρίζουν 
τα όπλα τους, να βάζουν παγίδες και να στήνουν 
ενέδρες κ.λπ. Η διάρκεια της εκπαίδευσης μπορεί 
να ποικίλλει από μία ημέρα μέχρι και τέσσερις μή-
νες: ικανό διάστημα για να μάθουν να σκοτώνουν. 
Οι εκπαιδευτές τους συνήθως είναι «βετεράνοι» 
παιδιά στρατιώτες43.

Με τη λήξη της εκπαίδευσης, αμέσως, στέλ-
νονται στο πεδίο της μάχης. Για τις επαναστα-
τικές ομάδες, υπάρχει μία σταθερή τακτική: Τα 
τοποθετούν σε μικρές ομάδες 30-40 ατόμων 
κάτω από τις διαταγές ενός ενήλικα. Συνήθως 
ομαδοποιούνται με κριτήριο την ηλικία τους. Τις 
περισσότερες φορές δε συμμετέχουν στον «τα-
κτικό» πόλεμο, αλλά επιχειρούν εφόδους. Στο 

42  “child soldiers”, Radio Netherlands, 13/3/2004, http://www.
mw.nl/humanrights/index.html.

43  Singer, 2006, pp. 75-80.

Από πολύ μικρή ηλικία τα παιδιά στις χώρες της Αφρικής 
«εξοικειώνονται» με την χρήση όπλων.
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συμβατικό πόλεμο, χρησιμοποιούνται σαν μέσο 
αντιπερισπασμού: Διατάσσονται να είναι στην 
πρώτη γραμμή και να αποδιοργανώνουν τις δυ-
νάμεις του εχθρού.

Τα νέα παιδιά πολύ σπάνια αντιλαμβάνονται 
τους κινδύνους του πολέμου. Το αποτέλεσμα είναι 
ότι χωρίς να το σκέφτονται καθόλου, βάζουν τον 
εαυτό τους μπροστά στη μάχη, χωρίς καμία αντί-
ληψη και συναίσθηση του τι κάνουν. 

Ένας από τους παρατηρητές στη Σιέρα Λεόνε 
είπε: «Τα παιδιά μπορούν να είναι εξαιρετικά απο-
τελεσματικοί μαχητές. Θύματα και μάρτυρες συχνά 
αναφέρουν ότι φοβούνται πολύ περισσότερο τα 
παιδιά από τους ενήλικες στον πόλεμο, γιατί τα 
παιδιά - στρατιώτες δεν έχουν ακόμη αναπτύξει 
μία σαφή αντίληψη για την αξία της ζωής, με απο-
τέλεσμα να μην την σέβονται καθόλου (ούτε τη 
δική τους ούτε των άλλων). Μπορούν να κάνουν 
το οτιδήποτε. Δε γνωρίζουν το φόβο, ειδικά όταν 
είναι κάτω από την επίδραση φαρμάκων...»44 (συ-
νήθης τακτική...).

Συνέπειες από τη συμμετοχή των 
παιδιών - στρατιωτών στον πόλεμο
Η ανάδυση του φαινομένου των παιδιών - στρατι-
ωτών σηματοδοτεί μία σειρά αλλαγών που αφο-
ρούν τόσο στον τρόπο διεξαγωγής του πολέμου 

44  “child soldiers”, Radio Netherlands, 13/3/2004, http://www.
rnw.n/humanrights/inndex.html.

όσο και στις άμεσες ή έμμεσες συνέπειές του στη 
ζωή των εμπλεκομένων. Δυστυχώς καμία από αυ-
τές δεν είναι αλλαγή προς το καλύτερο!

Εάν υπάρχει ένα μάθημα που μπορούμε να 
πάρουμε από την τελευταία δεκαετία, είναι ότι 
η χρήση των παιδιών στρατιωτών είναι ένα 
θέμα με προεκτάσεις πέρα από την ανθρωπι-
στική πλευρά. Τα αποτελέσματά του διαρκούν 
περισσότερο από το χρόνο που λαμβάνει χώρα 
ως γεγονός. Το πλαίσιο αυτού του προβλήμα-
τος ξεπερνά κατά πολύ των αριθμό των παι-
διών που άμεσα έχουν ή θα έχουν στο τέλος 
εμπλακεί ενεργά.

Kofi Annan, UN Secretary General 45

Αύξηση των βίαιων συμπλοκών
Τα παιδιά στρατεύονται γιατί αντιπροσωπεύουν 
ένα γρήγορο και χαμηλού κόστους στρατό τόσο 
ως προς τη συγκέντρωση όσο και την εκπαίδευ-
ση. Κάθε οργάνωση που στρατολογεί παιδιά ως 
μαχητές, είναι σε θέση να έχει επιπλέον μάχιμες 
δυνάμεις από αυτές που είχε εξαρχής υπολογίσει. 
Αυτό, βεβαίως, με τη σειρά του επηρεάζει όχι μόνο 
το χαρακτήρα των συμπλοκών αλλά και τη χρονι-
κή διάρκεια του πολέμου· σαφώς μπορεί να την 
επιμηκύνει.46

45  Quoted inn CSC, Child Soldiers Newsletter 4 (June 2002).
46  UNICEF, 2002, p. 35.

Παιδί στην πρώτη γραμμή του μετώπου.
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Απουσία της ιδεολογίας του πολέμου
Η χρήση των παιδιών ως στρατιωτών δεν ακο-
λουθείται από κανενός είδους ιδεολογία. Τα πε-
ρισσότερα παιδιά δεν ξέρουν γιατί πολεμούν, δεν 
έχουν τα κίνητρα της ομάδας στην οποία συμμε-
τέχουν αφού δεν τα γνωρίζουν. Στην πραγματικό-
τητα, τα περισσότερα παιδιά πολεμούν γιατί έχουν 
εκβιασθεί ή κακοποιηθεί και υπάρχει η απειλή του 
θανάτου πολύ κοντά τους47.

Στην πραγματικότητα δεν ήξερα γιατί πολε-
μούσα. Οι επαναστάτες απλώς μας είπαν ότι 
πολεμούσαμε για τους ανθρώπους. Δεν ήξερα 
ούτε γιατί γινόταν ο πόλεμος ούτε και ποιους 
αφορούσε. Ήμουν πολύ νέος για να μπορώ να 
καταλάβω τέτοια πράγματα.

L, ηλικίας δώδεκα ετών48.

Το χάος που τα παιδιά προκαλούν –  
η έκπτωση της αξίας της ζωής49

H παρουσία των παιδιών στο πεδίο της μάχης κά-
νει εντονότερο το χάος του πολέμου, οδηγεί σε 
εξαιρετικές ακρότητες...

Οι ακρότητες αποτελούν κανόνα στη διαδι-
κασία μετατροπής ενός παιδιού σε στρατιώτη. 
Οι κανόνες προστασίας και σεβασμού των αιχ-
μαλώτων ή τραυματιών πολέμου, φυσικά, δεν 
ισχύουν σε περιπτώσεις που παιδιά συμμετέχουν 
στις μάχες. Οι επαναστατικές ομάδες με παιδιά 
στις γραμμές τους, συνήθως, σκοτώνουν τους 
τραυματίες ή τους αιχμαλώτους. Όλες οι αναφο-
ρές που υπάρχουν από συμπλοκές στις οποίες 
μάχονται παιδιά, είναι ενδεικτικές της βιαιότητας 
των ανήλικων στρατιωτών. Όσο πιο νέα, τόσο 
πιο βίαια...50

Τι γίνεται μετά τη συμπλοκή;
Με πολλούς τρόπους, ένα παιδί στρατιώτης κου-
βαλάει μεγαλύτερο ψυχικό φορτίο μετά τη λήξη 
της συμπλοκής από έναν ενήλικα συμπολεμιστή 
του. Πολλά από τα παιδιά έχουν επιδοθεί σε εξαι-
ρετικές ακρότητες, όπως να σκοτώσουν μέλη της 

47  HRW, 2001.
48  “child soldiers”, Radio Netherlands, 13/3/2004, http://www.

rnw.n/humanrights/inndex.html.
49  Singer, 2006.
50  Frankel, 1995, p. 45.

οικογένειάς τους ή των κοινωνιών που ζούσαν· 
και αναγκάζονται να ζήσουν με αυτά τα ψυχι-
κά φορτία. Για το λόγο αυτό έχουν την ανάγκη 
υποστήριξης για επανένταξη στην μεταπολεμική 
κοινωνία. Το χειρότερο από όλα είναι ότι επει-
δή δεν είχαν την ευκαιρία να πάνε σχολείο ή να 
αναπτύξουν δραστηριότητες φυσιολογικές για 
την ηλικία τους, κάτω από άλλες συνθήκες, δεν 
έχουν πια άλλο τρόπο να επιβιώσουν πέρα από 
το να σκοτώνουν και να λύνουν τα θέματά τους 
με όπλα51.

H πιο σοβαρή μακροπρόθεσμη συνέπεια του 
φαινομένου «παιδί - στρατιώτης» αφορά στον 
τρόπο που διαταράσσεται η ψυχολογική και ηθική 
τους εξέλιξη.

Δεν υπάρχει εργασία για μένα. Τα προσόντα 
μου περιορίζονται στη χρήση όπλων και αυτό 
δίνει εύκολα χρήματα... Ήμουν FRELIMO (κυ-
βερνητικός στρατός)... Μετά έγινα RENAMO 
(επαναστατικός) και έπειτα πάλι FRELIMO… 
Τώρα δουλεύω για μένα και την ομάδα μου. 
Προσπαθούμε να μη σκοτώνουμε ανθρώ-
πους αλλά ατυχήματα μπορούν να συμβαί-
νουν πολλά...

A, ετών δεκαεννέα52

Πυροβολώντας παιδιά στρατιώτες
Θα μπορούσες να πυροβολήσεις ενάντια σε ένα 
παιδί που θα μπορούσε να είναι ο γιος σου, ακόμη 
και αν σε σημαδεύει με όπλο και ξέρεις ότι μπορεί 
να σε σκοτώσει;53

Η παρουσία παιδιών στρατιωτών στην πραγ-
ματικότητα του πολέμου σημαίνει ότι οι επαγγελ-
ματίες στρατιωτικοί θα βάλουν τον εαυτό τους 
να πάρει σκληρές αποφάσεις. Τα συναισθήματα 
ενός Βρετανού στρατιωτικού, που συνελήφθη σε 
μία επιχείρηση διάσωσης Βρετανών ομήρων που 
κρατούντο από ένοπλες ομάδες σχεδόν αποκλει-
στικά παιδιών, ο οποίος δεν ήθελε να πυροβο-
λήσει ενάντια σε παιδί οπλισμένο, παρόλο που 

51  BBC, Children of conflict, 2000, http://www.bbc.co.uk/
worldservice/people/features/childrenrights/childrenofconflict/
soldtxt.shtml.

52  “child soldiers”, Radio Netherlands, 13/3/2004, http://www.
rnw.n/humanrights/inndex.html.

53  Προσωπική συνέντευξη, Δεκέμβριος 2007.
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αυτό έθεσε όλη την επιχείρηση σε κίνδυνο, ήταν 
μάλλον δικαιολογημένη!

Όποιος μπορεί να πυροβολήσει ενάντια σε ένα 
παιδί, χωρίς να έχει πρόβλημα με αυτό, τότε 
κάτι λάθος συμβαίνει... Φυσικά και έχω πρό-
βλημα με αυτό...

Αμερικανός στρατιώτης στο Ιράκ54

Είναι σαφώς δύσκολο και ενάντια στη διατή-
ρηση υψηλού ηθικού των στρατιωτών να αναγκά-
ζονται να πολεμήσουν και να σκοτώσουν παιδιά55. 
Αλλά τελικά το κύριο σημείο δεν είναι αυτό. Παιδιά 
στρατιώτες θα συνεχίσουν να υπάρχουν στο μέλ-
λον, αυτή είναι η πικρή πραγματικότητα - αλήθεια. 
Το ζητούμενο είναι αν οι επαγγελματίες στρατιώ-
τες θα είναι έτοιμοι να το διαχειριστούν!

Ένα παιδί στρατιώτης επιστρέφει  
στη ζωή του ως πολίτης

Είχα άσχημα όνειρα και ξυπνούσα με το φό-
βο ότι κάποιος ήθελε να με σκοτώσει. Τώ-

54  Co, 2003.
55  Cohn, 2002.

ρα ξυπνώ ακόμη με άσχημα όνειρα. Δεν τα 
θυμάμαι πάντα τα όνειρά μου, αλλά ξυπνώ 
φοβισμένος...56

Παιδί - στρατιώτης που στρατολογήθηκε  
στα δεκατέσσερα

H πρόκληση που έχει η κοινωνία μας να διαχει-
ριστεί σήμερα έχει να κάνει με το να βρει τρόπους 
να αναστρέψει τα αποτελέσματα της στρατολόγη-
σης των παιδιών και να τα βοηθήσει να κτίσουν 
το μέλλον τους. Αυτό δεν μπορεί να επιτευχθεί 
με μόνο ένα βήμα αλλά μέσα από διαδικασίες. 
Τα θέματα που αξίζουν διαχείρισης είναι ποικίλα: 
ψυχολογικά, οικονομικά, σωματικά, πολιτισμικά, 
γεγονός που επιβεβαιώνει την ανάγκη ολιστικής 
αντιμετώπισης του θέματος57. H επανένταξη έχει 
λιγότερο να κάνει με την επανεισαγωγή τους στην 
κοινωνία και την αναζήτηση εργασίας, όσο με το 
να τους παρασχεθεί η κατάλληλη βοήθεια, για να 
μπορούν να είναι λειτουργικά άτομα στην κοινω-
νία που θα ενταχθούν. Με άλλα λόγια να μπορούν 
να βρουν ρόλους με νόημα και σεβασμό και να 
δημιουργήσουν νέες -υγιείς- ταυτότητες ως πο-

56  UNICEF, 2003, 64.
57  Wessels, 2006, p.182.

Παιδί-στρατιώτης στη Σιέρρα Λεόνε ποζάρει με το όπλο του δίπλα στη διακήρυξη των αιτημάτων των επαναστατών.
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λίτες. Αυτή δεν είναι μία ατομική διαδικασία όσο 
μία κοινωνική διαδικασία, με σκοπό την κατάκτηση 
αποδοχής και την ανάπτυξη σχέσεων στις οικογέ-
νειες, τα σχολεία, την επαγγελματική ζωή και τις 
κοινωνικές ομάδες.

Η κυρίαρχη σκέψη είναι ότι η διαδικασία μετα-
στροφής ενός παιδιού στρατιώτη σε πολίτη πρέπει 
να ολοκληρώνεται σε τρία στάδια: (1) αφοπλισμός 
(2) αποκατάσταση ψυχολογική και σωματική (3) 
επανένταξη στις οικογένειες και την κοινωνία, που 
είναι απαραίτητο να περιλαμβάνει υποστήριξη, τό-
νωση της αυτοαποτελεσματικότητας και εκτεταμέ-
νη συμβουλευτική58.

Ό,τι μέχρι σήμερα ξέρουμε είναι αποτέλεσμα 
σκληρής εμπειρίας. Δεν απομένει παρά να εξελι-
χθεί σε βαθιά γνώση.

Προσεύχομαι για συγχώρεση και καλά πράγ-
ματα να έρθουν πια στο δρόμο μας, προσεύ-
χομαι να μας βοηθήσει ο Θεός να γίνουμε 
καλοί άνθρωποι...59.

Z, ετών δεκατεσσάρων

58  UNICEF, 2002.
59  Mesland, 2002.
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Ανθυπασπιστών - Υπαξιωματικών

Αυτοί που έφυγαν

Εκδηλώσεις - Αποστολές

Συνδρομές

Ανακοινώσεις Τύπου

Διατιθέμενες Εκδόσεις Ναυτικού

Επετειολόγιο

Δελτίο
Ενημέρωσης
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ΑΠΟΣΤΡΑΤΕΙΕΣ

• Τέθηκε σε αποστρατεία μετά από αίτησή του 
ο Αρχιπλοίαρχος Οικονομικού Βασίλειος Μα-
νίας.

• Τέθηκε σε αυτεπάγγελτη αποστρατεία ο 
Πλοίαρχος Μηχανικός Χρήστος Γκιζάρης.

• Τέθηκε σε αποστρατεία μετά από αίτησή του 
ο Αντιπλοίαρχος Μηχανικός Ιωάννης Φαρσά-
ρης.

• Τέθηκε σε αποστρατεία μετά από αίτησή του 
ο Υποπλοίαρχος Μηχανικός Σάββας Παπασάβ-
βας.

• Τέθηκαν σε αποστρατεία μετά από αίτησή 
τους οι παρακάτω Υποπλοίαρχοι (Ε): Χρήστος 
Φαφούτης, Παναγιώτης Μάχος, Αριστείδης Φι-
σφής.

• Τέθηκαν σε αποστρατεία μετά από αίτη-
σή τους οι παρακάτω Ανθυποπλοίαρχοι (Ε): 
Κωνσταντίνος Φλωράτος, Νικόλαος Χατζημα-
νώλης, Δήμητρα Οικονόμου, Ευαγγελία Χαχα-
μίδου.

• Τέθηκαν σε αυτεπάγγελτη αποστρατεία με 
το βαθμό του Ανθυπασπιστή οι παρακάτω Αρ-
χικελευστές ΕΜΘ: Γεώργιος Χαλιανδρός (ΜΗΧ), 
Αντωνία Ζάρκου (Β/ΦΑΡ).

• Τέθηκαν σε αποστρατεία μετά από αίτησή 
τους με το βαθμό του Ανθυπασπιστή οι παρακά-
τω Αρχικελευστές ΕΜΘ: Βασιλική Λάτου (ΔΙΑΧ), 
Χαρίκλεια Μήτσιου (ΣΗΜ).

• Τέθηκαν σε αποστρατεία μετά από αίτησή 
τους με το βαθμό του Επικελευστή οι παρακά-
τω Κελευστές ΕΠ.ΟΠ: Κωνσταντίνος Μπουγάς 
(ΜΗΧ), Ελευθέριος Παπαντωνάκης (ΗΛ/ΗΤ).

• Τέθηκε σε αποστρατεία μετά από αίτησή του 
ο Κελευστής ΕΠ.ΟΠ. (Τ/ΠΒ) Χρήστος Αντωνι-
άδης.

ΠΡΟΑΓΩΓΕΣ

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

Υγειονομικού/Ιατροί: Δημοσθένης Μπάρ-
μπας, Ιωάννης Κομνηνός, Φωκάς Πετρογιάννης, 
Δημήτριος Τραχανάς, Νικόλαος Βακάλης, Ζώης 
Μπέχλης, Ευστράτιος Λαμπούσης, Ζαφειρία Κα-
λιότσου.

• Υγειονομικού/Οδοντίατροι: Χαράλαμπος 
Θεοδοσιάδης, Ιωάννης Μηλίτσης, Χαράλαμπος 
Φίλιας.

• Προήχθησαν στο βαθμό του Πλωτάρχη οι 
παρακάτω Υποπλοίαρχοι Μάχιμοι: Γεώργιος 
Πουραΐμης, Ιωάννης Δρακάκης.

• Προήχθη στο βαθμό του Πλωτάρχη η Υπο-
πλοίαρχος Έφεδρη Εξ Εφέδρων, Οικονομι-
κού, Ολυμπιονίκης Ειρήνη Αϊνδηλή.

• Προήχθησαν στο βαθμό του Υποπλοιάρχου 
οι παρακάτω Ανθυποπλοίαρχοι:

Μάχιμοι: Απόστολος Καραμήτρος, Ηλίας 
Μπρεζάτης, Ηλίας Νικολακόπουλος, Γεώργιος 
Σοφικίτης, Γεώργιος Μανασσής.

Μηχανικός: Ιωσήφ Ραϊσάκης.
Οικονομικού: Νικολέτα Ελευθεριάδου, Ιω-

άννης Σμαραΐδος, Γεώργιος Κολιγιάννης, Ηλίας 
Μπόρτζαρης, Ιωάννης Μαυρογιάννης, Χαρα-
λαμπία Ναλπαντίδου, Ελένη Κωστάμη, Χρήστος 
Καμπάς, Απόστολος Μπάιμπος, Λευκοθέα Γκι-
ούσα, Δημήτριος Ντάλης, Άννα Ράλλη, Γεώργιος 
Μπρατσιάκος, Ηλίας Αναστασόπουλος, Δημήτριος 
Βούλγαρης, Αντώνιος Δημόπουλος, Γεώργιος Πα-
ναγιωταράς.

ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ - ΑΝΘΥΠΑΣΠΙΣΤΩΝ - ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ
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Υγειονομικού/Ιατροί: Σοφία Φούσια, Νι-
κόλαος Βουλγαράκης, Δημήτριος Μανατάκης, 
Χρήστος Γιαννιός, Πολύτιμος Βάσσης, Νικόλαος 
Μουστάκης, Δημήτριος Δεληγιάννης, Απόστολος 
Μπάκαβος, Βασίλειος Ανδριανέσης, Νικόλαος 
Βούλγαρης, Ιωάννης Λαμπαδάκης, Αικατερίνη 
Καραγιάννη, Παναγιώτης Παπαγκίκας, Κασσιανή 
Τζέλη, Αντώνιος Βιτάλης, Χριστίνα Δεληγιάννη, 
Αικατερίνη Γιανναδάκη, Μάριος Πολυζώης.

Υγειονομικού/Φαρμακοποιός: Ιωάννης 
Σάσσαλος.

• Προήχθη στο βαθμό του Υποπλοιάρχου 
ο Ανθυποπλοίαρχος Ειδικής Μονιμότητας 
Χειριστής Ελικοπτέρων Λεωνίδας Παπαοικο-
νόμου. 

• Προήχθησαν στο βαθμό του Υποπλοι-
άρχου οι παρακάτω Ανθυποπλοίαρχοι (Ε): 
Κυριακή Χειράκη, Αικατερίνη Σταματοπούλου, 
Ιωάννα Τάκου, Μαρία Αλλαντάλα, Αικατερίνη 
Λιόπα, Αντωνία Χατζή, Εμμανουέλα Παπαδάκη, 
Αστερία Πάλλη, Καλλιόπη Παρασκευοπούλου, 
Σταυρούλα Σουκάκου, Θεοδώρα Ζαγκουντίνου, 
Αικατερίνη Μουρθανάση, Δήμητρα Μπαρδούνια, 
Ιωάννα Παπαδάκη, Σοφία Παπασταθάτου, Ηλέ-
κτρα Τσάπαλη, Ελένη Νακατσιάδου, Ευαγγελία 
Μαγγίνα, Αθηνά Σμυρλίδου, Ελένη Παπαπέτρου, 
Ειρήνη Κολέτση, Σοφία Παπασταματίου, Βασιλι-
κή Τουνκιάρογλου, Όλγα Βλάχου, Νίνα Τζώρτζη, 
Βαρβάρα Κουρτίδου, Βασιλική Αγγελή, Νικολίτσα 
Αζαρία, Μαρία Βρανά, Νικολέτα Κοκκίνη, Χάιδω 
Παπαδοπούλου, Κωνσταντίνα Δρούμπαλη, Ελέ-
νη-Παρασκευή Μιχαηλίδη, Φλώρα Σίμου, Χρι-
στίνα Γιαννακάκη, Αγγελική Λυμπέρη, Ειρήνη 
Παρούση, Καλλιόπη Δεσποτίδου, Ιωάννα Μπα-
λωμένου, Σταματία Δημίδου, Σοφία Γκόρου, Ελέ-
νη Ζησιμοπούλου, Δέσποινα Καρδιόλακα, Ελένη 
Γκλίστη, Έλλη Βασιλάκη, Ελένη Δέτση, Βασιλική 
Ίσαρη, Αντωνία Ευθυμίου, Βασιλική Σακκά, Ελευ-
θερία Παπαφραντζέσκου, Βασιλική Γκόλφη, Γε-
ωργία Μπιθιζή, Βασιλική Αντύπα, Χρυσούλα Νι-
κολάου, Κωνσταντίνα Παπακωνσταντίνου, Ανα-
στασία Χρυσανθοπούλου, Ζαχαρούλα Κωτσή, 
Μαρία Κοσμά, Πιερίνα Μοναστηριώτη, Αγγελική 
Μουτάφη, Ιωάννα Παπαθανασίου, Ελένη Καρα-
χάλιου, Σταυρούλα Γεωργακοπούλου, Ευανθία 
Ψαρουδάκη, Δέσποινα Νταλακλή, Σταυρούλα 

Κουζή, Ευσταθία Λιαρομάτη, Ευγενία Λυκόγιαν-
νη, Χριστίνα Λήλου, Εμμανουήλ Σκλαβάκης.

• Προήχθησαν στο βαθμό του Υποπλοιάρ-
χου οι παρακάτω Ανθυποπλοίαρχοι Έφεδροι 
εξ Εφέδρων Οικονομικού, Ολυμπιονίκες: 
Ευγενία Κουτσούδη, Ελένη Γεωργίου, Ελευθε-
ρία Φτούλη, Βασιλική Αγγελοπούλου, Φλωρεντία 
Σφακιανού.

• Προήχθησαν στο βαθμό του Ανθυποπλοι-
άρχου οι παρακάτω Σημαιοφόροι:

Οικονομικού: Βασίλειος Καραγιάννης, Κων-
σταντίνος Μπαλαμπάνος, Ευθαλία Τσιόγκα, Κυρι-
άκος Τζουτζίδης, Αλέξανδρος Χατζηευστρατίου, 
Εμμανουήλ Ξανθούλης.

Υγειονομικού/Ιατροί: Ευαγγελία Πλιάκου, 
Παναγιώτης Μπαξεβάνος, Κωνσταντίνος Ρουσσά-
κης, Ευστάθιος Κωστόπουλος, Ελένη Μπούμπα.

Υγειονομικού/Ψυχολόγος: Αθηνά Παπαδο-
πούλου, Σωτηρία Παπαδοπούλου.

Υγειονομικού/Νοσηλευτικής: Απόστολος 
Παπανικολάου, Παρασκευή Τζιαχρή.

• Προήχθη στο βαθμό του Ανθυποπλοιάρ-
χου ο Σημαιοφόρος Ειδικής Μονιμότητας 
Χειριστής Ελικοπτέρων Δημήτριος Μεσσήνης.

• Προήχθησαν στο βαθμό του Ανθυποπλοι-
άρχου οι παρακάτω Σημαιοφόροι (Ε): Δημή-
τριος Μαλακάσης, Αντώνιος Καραγουδάκης, 
Λεωνίδας Βλάχος, Δημήτριος Λαγός, Ανδρέας 
Παπαβασιλείου, Ηλίας Κραμποβίτης, Πολυχρόνης 
Μιχαλάκης, Σπυρίδων Κομιανός, Χρήστος Παχής, 
Απόστολος Αναγνωστάκης, Αντώνιος Κοσμόπου-
λος, Γεώργιος Γούργαρης.

• Προήχθησαν στο βαθμό του Σημαιοφό-
ρου οι παρακάτω Ανθυπασπιστές (Ε): Αντώνι-
ος Παπαδόπουλος, Πέτρος Λυτρίβης, Δαμούλης 
Κουρέλης, Αλέξανδρος Χριστοδούλου, Γεώργιος 
Καρατζάς, Αθανάσιος Καρούκης, Γεώργιος Ζαφό-
λιας, Ελευθέριος Μπουρνουσούζης, Χαράλαμπος 
Φώτης, Μιχαήλ Καρτέρης, Γεώργιος Κοντόμπα-
σης, Βασίλειος Γκαρτζονίκας-Πάππος, Βασίλειος 
Φώτης, Λάζαρος Καρλές, Σταμάτιος Αποστόλου, 
Κωνσταντίνος-Θεόδωρος Πατακιούτης, Παναγιώ-
της Βασιλόπουλος, Κωνσταντίνος Δούμας, Παντε-
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λής Μιχάλογλου, Ιωάννης Αλεξόπουλος, Χρήστος 
Μότσιαλος, Νεκτάριος Καλογεράκης, Γεώργιος 
Καφετζάκης, Ελευθέριος Κεχαγιάς, Αθανάσιος 
Κούτσουρης, Γεώργιος Παναγόπουλος, Θωμάς 
Δασκαλόπουλος, Αριστομένης Αργυρόπουλος, 
Θεόδωρος Κασομούλης, Χρήστος Σαμαράς, 
Επαμεινώνδας Αλεξανδρόπουλος, Πέτρος Μακα-
ντάσης, Γεώργιος Παϊζάκης, Σπυρίδων Ντέτσικας, 
Θεμιστοκλής Σαμοθράκης, Παράσχος Ελευθερίου, 
Σπυρίδων Γκρεκ, Μιχαήλ Τσικαλάκης, Νικόλαος 
Ντουρουντάκης, Απόστολος Κούρτης, Παναγι-
ώτης Πήλιος, Χαράλαμπος Παυλάκης, Αντώνιος 
Κοτσυφάκης, Φώτιος Ράγγας, Κωνσταντίνος Κα-
ραφώτης, Αναστάσιος Λυμπερόπουλος, Γεώργιος 
Φεφέκος, Αλέξανδρος Ορφανουδάκης, Παναγι-
ώτης Αντωνόπουλος, Μιλτιάδης Λειβαδάρος, 
Στέφανος Ζαράγκαλης, Ευάγγελος Δημητρίου, 
Σπυρίδων Ζαζάνης, Πολυχρόνης Γαλανόπουλος, 
Νικόλαος Παπαχρίστος, Απόστολος Νίκου, Σω-
κράτης Παναγόπουλος, Κωνσταντίνος Τζαβάρας, 
Αγησίλαος Λιακόπουλος, Δημήτριος Φωτακίδης, 
Θεόδωρος Κονταξής, Σπυρίδων Γασπαράτος, 
Δημήτριος Αντωνέλος, Ευάγγελος Πολύζος, Ιω-
άννης Τριαπαμπούκης, Σωτήριος Τσιαντάς, Γε-
ώργιος Χειλάς, Νικόλαος Λουπατσάρης, Θωμάς 
Ματάτης, Παναγιώτης Ζυγογιάwης, Παναγιώτης 
Νικολακαράκος, Σωκράτης Μπουχτάρογλου, Νι-
κόλαος Μπακόπουλος, Γεώργιος Γουλάς, Δήμος 
Σοφιανός, Εμμανουήλ Σταματάκης, Γεώργιος Με-
λισσάρης, Θεμιστοκλής Μανούσος, Ευάγγελος 
Αντωνίου, Θεόδωρος-Ανάργυρος Μπουγάς, Παύ-
λος Σταυρόπουλος, Ιωάννης Ρουμελιώτης, Σπυρί-
δων Λένης, Γεώργιος Παναγόπουλος, Δημήτριος 
Μαζιώτης, Αριστείδης Κονταξάκης, Παναγιώτης 

Γαβριήλ, Σταύρος Χαριτίδης, Ιωάννης Λαγουδά-
κης, Φώτιος Κοτρώτσος, Εμμανουήλ Μαζοκοπά-
κης, Κωνσταντίνος Κωνσταντακόπουλος, Ελευθέ-
ριος Ντάφλος, Ιωάννης Πόθος, Ιωάννης Σαλλάς, 
Κωνσταντίνος Τσατάνης, Γεώργιος Μιχαλόπουλος, 
Δημήτριος Δέλλας, Παντελής Γιακουμάκης-Μιχα-
λάκης, Χαρίλαος Κομιανός, Βασίλειος Βερυκοκί-
δης, Νικόλαος Καβρουδάκης, Ανδρέας Μακρής, 
Διονύσιος Τσουκαλάς, Χαράλαμπος Καραβίτης, 
Γεώργιος Στεργιόπουλος, Χρήστος Μπέσης, Χρή-
στος Κυριάκης, Χρυσοβαλάντης Μητάκος, Ιωάν-
νης Πούλιος, Ανδρέας Κωστόπουλος, Δημήτριος 
Μουστάκας, Ιωάννης Μιχαήλ, Ευάγγελος Μπολο-
βίνης, Χρήστος Κόντος, Γρηγόρης Καραγιαννάκης, 
Αθανάσιος Συγγούνης, Κωνσταντίνος Κανέλλος, 
Χαράλαμπος Νικολαΐδης, Χρήστος Παπαδόπου-
λος, Αλέξανδρος Χρόνης, Μιχαήλ Κουτσούλας, 
Δημήτριος Σαψαλάκης, Φραντζής Κεράνης, 
Κωνσταντίνος Ψυχογυιός, Ιωάννης Κανταρίδης 
Ιωάννης Ντάνος, Γεώργιος Αρέστης, Δημήτριος 
Τσικόπουλος, Κωνσταντίνος Οδυσσέας, Στυλιανός 
Δρούκας.

ΟΝΟΜΑΣΙΕΣ

• Ονομάζονται Μόνιμοι Σημαιοφόροι και κα-
τατάσσονται στο Πολεμικό Ναυτικό οι παρακάτω 
μαθητές/μαθήτριες που αποφοίτησαν ευδόκιμα 
από την ΣΣΑΣ, ακαδημαϊκού έτους 2012-2013:

Οικονομικού: Ελένη Νάση.
Υγειονομικού/Ιατροί: Δήμητρα Φραγκή, Δη-

μήτριος Σκαρμούτσος.
Υγειονομικού/Οδοντίατρος: Παναγιώτης 

Ρούλιας.
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ΑΥΤΟΙ ΠΟΥ ΕΦΥΓΑΝ

Αντιναύαρχος ε.α.
Αθανάσιος Βέννης ΠΝ
Απεβίωσε τη 12η Ιανουαρίου 2014. Γεννήθηκε το 
1938 στα Χανιά. Το 1954 εισήλθε στη ΣΝΔ, απο-
φοίτησε το 1958 ως Σημαιοφόρος Μάχιμος, το 
1961 προήχθη σε Ανθυποπλοίαρχο, το 1966 σε 
Υποπλοίαρχο, το 1970 σε Πλωτάρχη, το 1975 σε 
Αντιπλοίαρχο, το 1982 σε Πλοίαρχο, το 1985 σε 
Αρχιπλοίαρχο, το 1988 σε Υποναύαρχο, το 1990 
σε Αντιναύαρχο και το 1991 τέθηκε σε αποστρα-
τεία όπου του απονεμήθηκε ο τίτλος του Επίτιμου 
Αντιναύαρχου.
Είχε τιμηθεί με τις εξής Ηθικές Αμοιβές:
ΠΑΡΑΣΗΜΑ: Ανώτερος Ταξιάρχης του Τάγμα-
τος της Τιμής, Ανώτερος Ταξιάρχης του Τάγματος 
του Φοίνικος, Ταξιάρχης του Τάγματος της Τιμής, 
Χρυσός Σταυρός του Τάγματος της Τιμής, Χρυσός 
Σταυρός του Τάγματος του Φοίνικος.
ΜΕΤΑΛΛΙΑ: Στρατιωτικής Αξίας Δ΄, Γ΄, Β΄ και Α΄ 
Τάξεως.
ΔΙΑΜΝΗΜΟΝΕΥΣΕΙΣ: Ηγεσίας Σχηματισμού Με-
γάλης Μονάδος Γ΄ Τάξεως, Ευδοκίμου Διοικήσεως 
Α΄ Τάξεως, Υπηρεσιών Αξιωματικών Επιτελούς Β΄ 
Τάξεως, Υπηρεσίας σε Επιτελείο Α΄ Τάξεως.

Αντιναύαρχος (ΥΙ) ε.α.
Ζαφείριος Δεμέστιχας ΠΝ
Απεβίωσε τη 12η Φεβρουαρίου 2014. Γεννήθηκε 
το 1944 στην Αθήνα. Το 1962 εισήλθε και ετάχθη 
στην πρώτη τάξη των μαθητών της Στρατιωτικής 
Ιατρικής Σχολής, το 1968 ονομάσθηκε Σημαιοφό-
ρος Ιατρός, το 1969 προήχθη σε Ανθυποπλοίαρχο, 
το 1973 σε Υποπλοίαρχο, το 1978 σε Πλωτάρχη, 
το 1982 σε Αντιπλοίαρχο, το 1990 σε Πλοίαρχο, 
το 1997 σε Αρχιπλοίαρχο, το 2001 σε Υποναύ-
αρχο, το 2004 σε Αντιναύαρχο και τον ίδιο χρόνο 
τέθηκε σε αποστρατεία διατηρώντας τον τίτλο του 
Επίτιμου Διευθυντή Υγειονομικού του Πολεμικού 
Ναυτικού.
Είχε τιμηθεί με τις εξής Ηθικές Αμοιβές:
ΠΑΡΑΣΗΜΑ: Ταξιάρχης του Τάγματος του Φοίνι-
κος, Ταξιάρχης του Τάγματος της Τιμής, Ανώτερος 
Ταξιάρχης του Τάγματος του Φοίνικος.
ΜΕΤΑΛΛΙΑ: Στρατιωτικής Αξίας Β΄ και Α΄ Τάξεως.

ΔΙΑΜΝΗΜΟΝΕΥΣΕΙΣ: Ευδοκίμου Διοικήσεως Α΄ 
Τάξεως, Πολυετούς Υπηρεσίας Α΄ Τάξεως, Υπηρε-
σίας σε Επιτελείο Α΄ Τάξεως.

Υποναύαρχος ε.α.
Σπυρίδων Βικάτος ΠΝ
Παλαίμαχος Β΄ ΠΠ
Απεβίωσε την 26η Δεκεμβρίου 2013. Γεννήθηκε 
το 1926 στην Κομοτηνή. Το 1942 κατετάγη στις 
ελληνικές στρατιωτικές δυνάμεις ως Οπλίτης. 
Υπηρετώντας εισήλθε στη ΣΝΔ Αλεξάνδρειας το 
1943 και αποφοίτησε το 1947 ως Σημαιοφόρος 
Μάχιμος, το 1950 προήχθη σε Ανθυποπλοίαρχο, 
το 1954 σε Υποπλοίαρχο, το 1959 σε Πλωτάρχη, 
το 1966 σε Αντιπλοίαρχο, το 1969 σε Πλοίαρχο, 
το 1974 σε Αρχιπλοίαρχο, το 1976 σε Υποναύ-
αρχο και τον ίδιο χρόνο τέθηκε σε αποστρατεία. 
Κατά τους μήνες Αύγουστο - Σεπτέμβριο 1943 
και Ιούλιο - Σεπτέμβριο 1944 επέβη ως Ναυτικός 
Δόκιμος σε αντιτορπιλικά, μετέχοντας σε συνοδεία 
νηοπομπών και άλλες συμμαχικές επιχειρήσεις 
στη Μεσόγειο. Επίσης περιοδικά επέβη σε ναρκα-
λιευτικά που έλεγχαν το δίαυλο των προσβάσεων 
της Αλεξάνδρειας. Ως Ανθυποπλοίαρχος διατέλε-
σε Κυβερνήτης των ναρκαλιευτικών «ΖΑΚΥΝΘΟΣ» 
(1950), «ΠΑΞΟΙ» (1950-1951) και «ΛΕΥΚΑΣ» 
(1951-1952), με τα οποία έλαβε μέρος στην εκκα-
θάριση των ελληνικών θαλασσών από τις νάρκες 
του πολέμου. Εκτός από το Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, 
έλαβε μέρος στις ναυτικές επιχειρήσεις του Εμ-
φυλίου, περιλαμβανομένης της απόκρουσης της 
επίθεσης εναντίον του Στρατωνίου της Χαλκιδικής 
(Ιούνιος 1949, Ύπαρχος του ναρκαλιευτικού «ΚΑΡ-
ΤΕΡΙΑ»). 
Είχε τιμηθεί με τις εξής Ηθικές Αμοιβές:
ΠΑΡΑΣΗΜΑ: Αργυρός Σταυρός του Τάγματος της 
Τιμής, Αργυρός Σταυρός του Τάγματος του Γεωργί-
ου, Ταξιάρχης του Τάγματος του Φοίνικος.
ΜΕΤΑΛΛΙΑ: Στρατιωτικής Αξίας Β΄, Γ΄ και Δ΄ Τά-
ξεως, Ελληνοιταλικού Πολέμου 1941-45, Εξαιρέ-
των Πράξεων.
ΞΕΝΑ ΜΕΤΑΛΛΙΑ: Das Grosse Verdienstkreuz 
Des Verdiens Der Bundesrebublik Deutsland/ 
24-02-1978. 
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Υποναύαρχος (Ο) ε.α.
Ανδρέας Γενιτσαρόπουλος ΠΝ
Απεβίωσε την 3η Φεβρουαρίου 2014. Γεννήθηκε 
το 1934 στο Καρπενήσι. Στις 04.03.1955 εισήλθε 
στη Σχολή Χωροφυλακής ως Δόκιμος Χωροφύλα-
κας και στις 06.09.1955 ονομάστηκε Χωροφύλα-
κας. Την 07.09.1955 εισήλθε στη Σχολή Υπενω-
μοταρχών-Ενωμοταρχών, την 01.07.1956 απο-
φοίτησε ως Υπενωμοτάρχης και στις 08.09.1961 
απολύθηκε με αίτησή του. Στις 21.09.1961 εισήλ-
θε στη ΣΝΔ, ως Δόκιμος Σημαιοφόρος, αποφοί-
τησε το 1962 ως Οικονομικός Σημαιοφόρος, το 
1964 προήχθη σε Ανθυποπλοίαρχο, το 1969 σε 
Υποπλοίαρχο, το 1974 σε Πλωτάρχη, το 1981 σε 
Αντιπλοίαρχο, το 1987 σε Πλοίαρχο, το 1992 σε 
Αρχιπλοίαρχο, το 1993 σε Υποναύαρχο και τον ίδιο 
χρόνο τέθηκε σε αποστρατεία.
ΠΑΡΑΣΗΜΑ: Χρυσός Σταυρός του Τάγματος του 
Φοίνικος, Ταξιάρχης του Τάγματος του Φοίνικος, 
Ταξιάρχης του Τάγματος της Τιμής, Ανώτερος Τα-
ξιάρχης του Τάγματος του Φοίνικος.
ΜΕΤΑΛΛΙΑ: Στρατιωτικής Αξίας Δ΄, Β΄, και Α΄ 
Τάξεως.
ΔΙΑΜΝΗΜΟΝΕΥΣΕΙΣ: Ευδοκίμου Διοικήσεως Β΄ 
και Α΄ Τάξεως, Υπηρεσιών Αξιωματικών Επιτελούς 
Β΄ και Α΄ Τάξεως, Υπηρεσίας σε Επιτελείο Α΄ Τά-
ξεως.

Υποναύαρχος ε.α.
Σπυρίδων Σιγούρος ΠΝ
Απεβίωσε την 9η Ιανουαρίου 2014. Γεννήθηκε 
το 1939 στην Αθήνα. Το 1957 εισήλθε στη ΣΝΔ, 
αποφοίτησε το 1962 ως Σημαιοφόρος Μάχιμος, 
το 1965 προήχθη σε Ανθυποπλοίαρχο, το 1969 
σε Υποπλοίαρχο, το 1974 σε Πλωτάρχη, το 1980 
σε Αντιπλοίαρχο, το 1986 σε Πλοίαρχο, το 1991 
σε Αρχιπλοίαρχο, το 1993 σε Υποναύαρχο και τον 
ίδιο χρόνο τέθηκε σε αποστρατεία. 
Είχε τιμηθεί με τις εξής Ηθικές Αμοιβές:
ΠΑΡΑΣΗΜΑ: Σταυρός Ανωτέρων Ταξιαρχών Τάγ-
ματος του Φοίνικος, Σταυρός Ταξιαρχών Τάγματος 
της Γκατζιού.
ΜΕΤΑΛΛΙΑ: Στρατιωτικής Αξίας Α΄ Τάξεως.
ΔΙΑΜΝΗΜΟΝΕΥΣΕΙΣ: Ευδοκίμου Διοικήσεως Α΄ 
Τάξεως, Ηγεσίας Σχηματισμού Μεγάλης Μονάδας 
Γ΄ Τάξεως, Υπηρεσιών Αξιωματικού Επιτελούς Β΄ 
Τάξεως.

Αρχιπλοίαρχος ε.α.
Νικόλαος Δαμβέργης ΠΝ
Παλαίμαχος Β΄ ΠΠ
Απεβίωσε την 11η Ιανουαρίου 2014. Γεννήθηκε 
το 1924 στην Αθήνα. Διέφυγε από την κατεχόμε-
νη Ελλάδα, στις 14.12.1941 παρουσιάστηκε στη 
Μέση Ανατολή και στις 25.12.1941 κατατάχθηκε 
στο Ναυτικό ως Υποκελευστής Β΄ Διαχειριστής. 
Στις 16.3.1942 και ενώ υπηρετούσε, εισήλθε στη 
ΣΝΔ που αρχικά λειτουργούσε στο θωρηκτό «Γ. 
ΑΒΕΡΩΦ» και από το Νοέμβριο 1942 σε εγκατα-
στάσεις ξηράς στην Αλεξάνδρεια, αποφοιτώντας 
στις 28.7.1944 ως Σημαιοφόρος Μάχιμος, το 
1948 προήχθη σε Ανθυποπλοίαρχο, το 1952 σε 
Υποπλοίαρχο, το 1956 σε Πλωτάρχη, το 1964 σε 
Αντιπλοίαρχο, το 1968 σε Πλοίαρχο, το 1973 σε 
Αρχιπλοίαρχο και το 1974 τέθηκε σε αποστρα-
τεία. Στη Μέση Ανατολή, ως Ναυτικός Δόκιμος, 
επέβη περιοδικά σε πλοία του Στόλου, μετέχοντας 
στις συμμαχικές αποστολές, ύστερα δε την απο-
φοίτησή του από την ΣΝΔ, υπηρέτησε στο αντι-
τορπιλικό «ΜΙΑΟΥΛΗΣ», με το οποίο έλαβε μέ-
ρος στις συμμαχικές επιχειρήσεις στη Μεσόγειο, 
ειδικότερα δε στην Αδριατική και στην περιοχή 
της Δωδεκανήσου. Στις 9.9.1967, του εκφρά-
στηκε η άκρα ευαρέσκεια του Αρχηγού ΓΕΝ: για 
την επιτυχή έρευνα και διάσωση ναυαγών υπό 
λίαν δυσμενείς συνθήκας (Κυβερνήτης του «ΒΕ-
ΛΟΣ»), στις δε 11.7.1969, ακολούθησε και εύ-
φημη μνεία του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας, 
επειδή: χάρις εις το επιδειχθέν υπ΄ αυτού πνεύμα 
αποφασιστικότητος και αλτρουισμού, ως και τας 
καταβληθείσας παρακεκινδυνευμένας ενεργείας, 
κατέστη δυνατή η διάσωσις εκ βεβαίου πνιγμού 
οκτώ μελών του πληρώματος του βυθισθέντος 
την 7η Σεπτεμβρίου πετρελαιοκινήτου «ΣΤΡΑΤΩ-
ΝΙΚΗ». 
Είχε τιμηθεί με τις εξής Ηθικές Αμοιβές:
ΠΑΡΑΣΗΜΑ: Αργυρός Σταυρός του Τάγματος 
του Φοίνικος, Χρυσός Σταυρός του Τάγματος του 
Φοίνικος, Χρυσός Σταυρός του Τάγματος του Γε-
ωργίου, Ταξιάρχης του Τάγματος του Φοίνικος, 
Ταξιάρχης του Τάγματος του Γεωργίου.
ΜΕΤΑΛΛΙΑ: Στρατιωτικής Αξίας Δ΄, Γ΄ και Β΄ Τά-
ξεως, Σταυρός Αγώνος Βασιλικού Ναυτικού, Ελλη-
νοϊταλογερμανικού Πολέμου 1941-45, Εξαιρέτων 
Πράξεων.
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Αρχιπλοίαρχος ε.α.
Κωνσταντίνος Γκιτάκος ΠΝ
Απεβίωσε τη 15η Ιανουαρίου 2014. Γεννήθηκε 
το 1935 στην Αθήνα. Το 1952 εισήλθε στη ΣΝΔ, 
αποφοίτησε το 1956 ως Σημαιοφόρος Μάχιμος, 
το 1959 προήχθη σε Ανθυποπλοίαρχο, το 1964 
σε Υποπλοίαρχο, το 1968 σε Πλωτάρχη, το 1973 
σε Αντιπλοίαρχο, το 1979 σε Πλοίαρχο, το 1980 
σε Αρχιπλοίαρχο και τον ίδιο χρόνο τέθηκε σε απο-
στρατεία.
Είχε τιμηθεί με τις εξής Ηθικές Αμοιβές:
ΠΑΡΑΣΗΜΑ: Χρυσός Σταυρός του Τάγματος του 
Φοίνικος, Χρυσός Σταυρός του Τάγματος του Γε-
ωργίου.
ΜΕΤΑΛΛΙΑ: Στρατιωτικής Αξίας Γ΄ και Δ΄ Τάξε-
ως.

Πλοίαρχος (Μ) ε.α.
Ιωάννης Νάννος ΠΝ
Απεβίωσε τη 10η Ιανουαρίου 2014. Γεννήθηκε το 
1953 στη ν. Σαλαμίνα. Το 1972 εισήλθε στη ΣΝΔ, 
αποφοίτησε το 1976 ως Σημαιοφόρος Μηχανικός, 
το 1979 προήχθη σε Ανθυποπλοίαρχο, το 1983 σε 
Υποπλοίαρχο, το 1988 σε Πλωτάρχη, το 1993 σε 
Αντιπλοίαρχο, το 1997 σε Πλοίαρχο και τον 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, 
Ταξιάρχης του Τάγματος του Φοίνικος.
ΜΕΤΑΛΛΙΑ: Στρατιωτικής Αξίας Γ΄ και Β΄ Τάξε-
ως.
ΔΙΑΜΝΗΜΟΝΕΥΣΕΙΣ: Ευδοκίμου Διοικήσεως Γ΄ 
και Β΄ Τάξεως.

Πλοίαρχος ε.α.
Σωτήριος Φερλέμης ΠΝ
Απεβίωσε την 3η Ιανουαρίου 2014. Γεννήθηκε 
το 1961 στην Αθήνα. Το 1980 εισήλθε στη ΣΝΔ, 
αποφοίτησε το 1984 ως Σημαιοφόρος Μάχιμος, 
το 1988 προήχθη σε Ανθυποπλοίαρχο, το 1994 
σε Υποπλοίαρχο, το 1998 σε Πλωτάρχη, το 2005 
σε Αντιπλοίαρχο, το 2012 σε Πλοίαρχο και τον ίδιο 
χρόνο τέθηκε σε αποστρατεία. 
Είχε τιμηθεί με τις εξής Ηθικές Αμοιβές:
ΠΑΡΑΣΗΜΑ: Χρυσός Σταυρός του Τάγματος της 
Τιμής.
ΜΕΤΑΛΛΙΑ: Στρατιωτικής Αξίας Β΄ Τάξεως.

ΔΙΑΜΝΗΜΟΝΕΥΣΕΙΣ: Ευδοκίμου Διοικήσεως Γ΄ 
Τάξεως.

Αντιπλοίαρχος (Ε) ε.α.
Ευάγγελος Σιόλος ΠΝ
Απεβίωσε την 6η Ιανουαρίου 2014. Γεννήθηκε το 
1922 στα Κανάλια-Φθιώτιδος. Το 1951 κατετάγη 
στο ΠΝ, ως Επίκουρος Αρχικελευστής Διδάσκα-
λος, το 1962 προήχθη σε Σημαιοφόρο, το 1965 
σε Ανθυποπλοίαρχο, το 1969 σε Υποπλοίαρχο, το 
1974 σε Πλωτάρχη, το 1978 σε Αντιπλοίαρχο και 
τον ίδιο χρόνο τέθηκε σε αποστρατεία.

Αντιπλοίαρχος (Ε) ε.α.
Παναγιώτης Γκουβέρος ΠΝ
Απεβίωσε την 23η Φεβρουαρίου 2014. Γεννήθηκε 
το 1956 Περσαίνα - Ηλείας. Το 1973 κατετάγη στο 
ΠΝ, ως μαθητευόμενος Ναύτης, το 1976 προήχθη 
σε Δίοπο, το 1978 σε Κελευστή, το 1981 σε Επι-
κελευστή, το 1985 σε Αρχικελευστή, το 1991 σε 
Ανθυπασπιστή, το 1996 σε Σημαιοφόρο, το 1999 
σε Ανθυποπλοίαρχο, το 2003 σε Υποπλοίαρχο, το 
2005 σε Πλωτάρχη, το 2006 σε Αντιπλοίαρχο και 
το ίδιο χρόνο τέθηκε σε αποστρατεία.

Πλωτάρχης (Ε) ε.α.
Περιστεράκης Χρήστος ΠΝ
Απεβίωσε την 7η Δεκεμβρίου 2013. Γεννήθηκε το 
1934 στον Πειραιά. Το 1950 κατετάγη στο ΠΝ, 
ως Ναύτης Β΄, το 1952 προήχθη σε Ναύτη Α΄, το 
1954 σε Δίοπο, το 1958 σε Υποκελευστή Β΄, το 
1961 σε Υποκελευστή Α΄, το 1965 σε Κελευστή, 
το 1968 σε Ανθυπασπιστή, το 1974 σε Σημαιο-
φόρο, το 1977 σε Ανθυποπλοίαρχο, το 1982 σε 
Υποπλοίαρχο, το 1985 σε Πλωτάρχη και τον ίδιο 
χρόνο τέθηκε σε αποστρατεία.

Πλωτάρχης (Ε) ε.α.
Σπυρίδων Κοντωνής ΠΝ
Απεβίωσε την 7η Δεκεμβρίου 2013. Γεννήθηκε το 
1942 στη ν. Ζάκυνθο. Το 1958 κατετάγη στο ΠΝ, 
ως μαθητευόμενος Ναύτης, το 1960 προήχθη σε 
Ναύτη Α΄, το 1962 σε Δίοπο, το 1966 σε Υποκε-
λευστή Β΄, το 1969 σε Επικελευστή, το 1972 σε 
Αρχικελευστή, το 1978 σε Ανθυπασπιστή, το 1984 
σε Σημαιοφόρο, το 1987 σε Ανθυποπλοίαρχο, το 
1988 σε Υποπλοίαρχο, το 1989 σε Πλωτάρχη και 
το 1990 τέθηκε σε αποστρατεία.
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Πλωτάρχης (Α/Ν) ε.α.
Σοφία Γαλάνη ΠΝ
Απεβίωσε την 11η Φεβρουαρίου 2014. Γεννήθηκε 
το 1962 στην Αθήνα. Το 1980 κατετάγη στη ΣΑΑΝ, 
το 1983 ονομάσθηκε Δόκιμος Αξιωματικός (Ανθυ-
πασπιστής), το 1984 προήχθη σε Σημαιοφόρο, το 
1988 σε Ανθυποπλοίαρχο, το 1992 σε Υποπλοί-
αρχο, το 1997 σε Πλωτάρχη και τον ίδιο χρόνο 
τέθηκε σε αποστρατεία.

Υποπλοίαρχος (Ε) ε.α.
Ελευθέριος Βενετσάνος ΠΝ
Παλαίμαχος Β΄ ΠΠ
Απεβίωσε την 11η Ιανουαρίου 2014. Γεννήθηκε το 
1919 στην ν. Αμοργό. Το 1939 κατετάγη στο Κ.Π., ως 
Ναύτης, το 1942 κατετάγη εν Δ.Μ. (Αίγυπτος) προερ-
χόμενος εξ Ελλάδος μέσω Χάιφας, το 1943 προήχθη 
σε Υποκελευστή Β΄, το 1944 σε Υποκελευστή Α΄, 
το 1953 σε Κελευστή, το 1962 σε Αρχικελευστή, το 
1964 τέθηκε σε αποστρατεία και το 2002 (αναδ.) του 
απονεμήθηκε ο βαθμός του Υποπλοιάρχου. 

Υποπλοίαρχος (Ε) ε.α.
Κωνσταντίνος Νίκας ΠΝ
Απεβίωσε την 27η Ιανουαρίου 2014. Γεννήθηκε το 
1930 στην Αμφίκλεια-Φθιώτιδος. Το 1949 κατε-
τάγη στο ΠΝ, ως Ναυτόπαις, το 1950 ονομάσθηκε 
Ναύτης, το 1952 προήχθη σε Δίοπο, το 1954 σε 
Υποκελευστή Β΄, το 1958 σε Υποκελευστή Α΄, το 
1962 σε Κελευστή, το 1966 σε Αρχικελευστή, το 
1971 σε Σημαιοφόρο, το 1972 σε Ανθυποπλοίαρ-
χο, το 1978 σε Υποπλοίαρχο και το 1980 τέθηκε 
σε αποστρατεία.

Υποπλοίαρχος (Ε) ε.α.
Γεώργιος Μπόζιος ΠΝ
Απεβίωσε τη 18η Ιανουαρίου 2014. Γεννήθηκε το 
1947 στα Ιωάννινα. Το 1961 κατετάγη στο ΠΝ, ως 
Ναυτόπαις, το 1965 ονομάσθηκε Δίοπος, το 1967 
προήχθη σε Κελευστή, το 1970 σε Επικελευστή, το 
1973 σε Αρχικελευστή, το 1979 σε Ανθυπασπιστή, 
το 1984 σε Σημαιοφόρο, το 1987 σε Ανθυποπλοί-
αρχο, το 1988 σε Υποπλοίαρχο και το 1989 τέθη-
κε σε αποστρατεία.

Υποπλοίαρχος (Ε) ε.α.
Ιωάννης Κολοβός ΠΝ
Απεβίωσε τη 10η Ιανουαρίου 2014. Γεννήθηκε το 

1949 στη Λαμία. Το 1964 κατετάγη στο ΠΝ, ως 
μαθητευόμενος Ναύτης, το 1969 ονομάσθηκε Δό-
κιμος Κελευστής, το 1970 προήχθη σε Κελευστή, 
το 1973 σε Επικελευστή, το 1976 σε Αρχικελευ-
στή, το 1982 σε Ανθυπασπιστή, το 1986 σε Σημαι-
οφόρο, το 1989 σε Ανθυποπλοίαρχο, το 1990 σε 
Υποπλοίαρχο και το 1992 τέθηκε σε αποστρατεία.

Ανθυποπλοίαρχος (Ε) ε.α.
Ηλίας Γκόγκας ΠΝ
Απεβίωσε τη 17η Ιανουαρίου 2014. Γεννήθηκε το 
1934 στην ν. Κέρκυρα. Το 1950 κατετάγη στο ΠΝ, 
ως Ναυτόπαις, το 1953 ονομάσθηκε Ναύτης Β΄ 
και το 1954 Δίοπος, το 1957 προήχθη σε Υποκε-
λευστή Β΄, το 1962 σε Υποκελευστή Α΄, το 1966 
σε Κελευστή, το 1968 σε Ανθυπασπιστή, το 1974 
σε Σημαιοφόρο, το 1977 σε Ανθυποπλοίαρχο και 
το 1980 τέθηκε σε αποστρατεία.

Ανθυποπλοίαρχος (Ε) ε.α.
Αθανάσιος Καμπουράκης ΠΝ
Απεβίωσε την 4η Φεβρουαρίου 2014. Γεννήθηκε 
το 1939 στη ν. Μήλο. Το 1955 κατετάγη στο ΠΝ, 
ως Ναυτόπαις, το 1958 ονομάσθηκε Ναυτής Β΄, 
το 1959 προήχθη σε Δίοπο, το 1961 σε Υποκελευ-
στή Β΄, το 1965 σε Υποκελευστή Α΄, το 1968 σε 
Αρχικελευστή, το 1974 σε Ανθυπασπιστή, το 1979 
σε Σημαιοφόρο, το 1982 σε Ανθυποπλοίαρχο και 
το 1985 τέθηκε σε αποστρατεία.

Ανθυποπλοίαρχος (Ε) ε.α.
Παναγιώτης Κεραμειδάς ΠΝ
Απεβίωσε την 7η Φεβρουαρίου 2014. Γεννήθηκε 
το 1939 στον Πόρο. Το 1954 κατετάγη στο ΠΝ, 
ως Ναυτόπαις, το 1957 ονομάσθηκε Ναύτης Β΄, 
το 1958 Ναύτης Α΄ και τον ίδιο χρόνο προήχθη 
σε Δίοπο, το 1960 σε Υποκελευστή Β΄, το 1964 
σε Υποκελευστή Α΄, το 1967 σε Αρχικελευστή, το 
1974 σε Ανθυπασπιστή, το 1978 σε Σημαιοφόρο, 
το 1981 σε Ανθυποπλοίαρχο και το 1984 τέθηκε 
σε αποστρατεία.

Ανθυποπλοίαρχος (Ε) ε.α.
Ιωάννης Κοτσιφάκης ΠΝ
Απεβίωσε τη 15η Ιανουαρίου 2014. Γεννήθηκε το 
1940 στα Χανιά. Το 1955 κατετάγη στο ΠΝ, ως 
Ναυτόπαις, το 1959 προήχθη σε Δίοπο, το 1961 
σε Υποκελευστή Β΄, το 1965 σε Υποκελευστή Α΄, 
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το 1968 σε Αρχικελευστή, το 1974 σε Ανθυπασπι-
στή, το 1979 σε Σημαιοφόρο, το 1982 σε Ανθυπο-
πλοίαρχο και το 1985 τέθηκε σε αποστρατεία.

Ανθυποπλοίαρχος (Ε) ε.α.
Βασίλειος Κουφάκης ΠΝ
Απεβίωσε την 23η Ιανουαρίου 2014. Γεννήθηκε το 
1946 στην Αμφιλοχία. Το 1961 κατετάγη στο ΠΝ, 
ως μαθητευόμενος Ναύτης, το 1963 ονομάσθηκε 
Ναύτης Α΄ και το 1965 Δίοπος, το 1969 προήχθη 
σε Κελευστή, το 1972 σε Επικελευστή, το 1975 σε 
Αρχικελευστή, το 1981 σε Ανθυπασπιστή, το 1985 
σε Σημαιοφόρο, το 1987 σε Ανθυποπλοίαρχο και 
το 1988 τέθηκε σε αποστρατεία.

Ανθυποπλοίαρχος (Ε) ε.α.
Δημήτριος Γεροβασίλης ΠΝ
Απεβίωσε τη 10η Φεβρουαρίου 2014. Γεννήθη-
κε το 1955 στο Βελεστίνο - Μαγνησίας. Το 1970 
κατετάγη στο ΠΝ, ως Δόκιμος Υπαξιωματικός, το 
1973 ονομάσθηκε Δόκιμος Κελευστής, το 1975 
προήχθη σε Κελευστή, το 1978 σε Επικελευστή, το 
1981 σε Αρχικελευστή, το 1987 σε Ανθυπασπιστή, 
το 1991 σε Σημαιοφόρο, το 1995 σε Ανθυποπλοί-
αρχο και το 1996 τέθηκε σε αποστρατεία.

Σημαιοφόρος (Ε) ε.α.
Δημήτριος Μπάλλος ΠΝ
Απεβίωσε την 8η Ιανουαρίου 2014. Γεννήθηκε το 
1935 στην Παιανία Αττικής. Το 1952 κατετάγη στο 
ΠΝ, ως μαθητευόμενος Ναύτης, το 1954 ονομά-
σθηκε Ναύτης Α΄, το 1956 ονομάσθηκε Δίοπος, 
το 1960 προήχθη σε Υποκελευστή Β΄, το 1963 σε 
Υποκελευστή Α΄, το 1967 σε Κελευστή, το 1971 
σε Ανθυπασπιστή, το 1977 σε Σημαιοφόρο και το 
1980 τέθηκε σε αποστρατεία.

Σημαιοφόρος (Ε) ε.α.
Αθανάσιος Μηνόπουλος ΠΝ
Απεβίωσε την 26η Δεκεμβρίου 2013. Γεννήθηκε 
το 1939 στην ν. Εύβοια. Το 1954 κατετάγη στο 
ΠΝ, ως Ναυτόπαις, το 1957 ονομάσθηκε Ναύ-
της Β΄, το 1958 προήχθη σε Δίοπο, το 1960 σε 

Υποκελευστή Β΄, το 1964 σε Υποκελευστή Α΄, το 
1967 σε Αρχικελευστή, το 1974 σε Ανθυπασπιστή, 
το 1976 σε Σημαιοφόρο και το 1981 τέθηκε σε 
αποστρατεία. 

Ανθυπασπιστής (Η/Τ) ε.α.
Αβραάμ Κοκκινίδης 
Απεβίωσε τη 14η Δεκεμβρίου 2013. Γεννήθηκε το 
1937 στην Αθήνα. Το 1952 κατετάγη στο Σκαρα-
μαγκά, ως μαθητευόμενος Ναύτης, το 1956 προ-
ήχθη σε Δίοπο, το 1960 σε Υποκελευστή Β΄, το 
1963 σε Υποκελευστή Α΄, το 1967 σε Κελευστή, 
το 1972 σε Ανθυπασπιστή και το 1973 τέθηκε σε 
αποστρατεία. 

Ανθυπασπιστής (ΤΟΡΠ) ε.α.
Μηνάς Σαχνίκας
Απεβίωσε την 24η Ιανουαρίου 2014. Γεννήθηκε το 
1937 στην Αθήνα. Το 1952 κατετάγη στο ΠΝ, ως 
Ναυτόπαις, το 1956 προήχθη σε Δίοπο, το 1959 
σε Υποκελευστή Β΄, το 1963 σε Υποκελευστή Α΄, 
το 1967 σε Κελευστή, το 1970 σε Ανθυπασπιστή 
και το 1974 τέθηκε σε αποστρατεία.

Ανθυπασπιστής (ΜΗΧ) ε.α.
Θεόδωρος Τσιρίκος
Απεβίωσε την 25η Ιανουαρίου 2014. Γεννήθηκε 
το 1945 στο Κερτέζη Αχαΐας. Το 1958 κατετάγη 
στον Πόρο ως Ναυτόπαις, το 1961 προήχθη σε 
Δίοπο, το 1964 σε Υποκελευστή Β΄, το 1967 σε 
Επικελευστή, το 1971 σε Αρχικελευστή, το 1977 
σε Ανθυπασπιστή και το 1979 τέθηκε σε απο-
στρατεία.

Ανθυπασπιστής (ΜΗΧ) ε.ε.
Σωτήριος Τσάντος
Απεβίωσε την 13η Φεβρουαρίου 2014. Γεννή-
θηκε το 1976 στο Βόλο. Το 1996 κατετάγη στη 
ΣΜΥΝ, ως Δόκιμος Υπαξιωματικός, το 1998 προ-
ήχθη σε Κελευστή, το 2001 σε Επικελευστή, το 
2004 σε Αρχικελευστή και το 2010 σε Ανθυπα-
σπιστή, τον τελευταίο χρόνο υπηρετούσε στην 
«ΤΠΚ ΚΑΒΑΛΟΥΔΗΣ».

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.



108  Ναυτική Επιθεώρηση | Τεύχος 587-Τομος 174

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ - ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ

1. Επισκέψεις Ξένων Αντιπροσωπειών
n Από 03 έως 05 Φεβρουαρίου 2014, πραγμα-
τοποιήθηκε επίσημη επίσκεψη του Αρχηγού του 
Ναυτικού Ηνωμένου Βασιλείου στο ΓΕΝ. 
n Την 20ή Φεβρουαρίου 2014, πραγματοποιήθη-
κε επίσκεψη στο ΓΕΝ του Επιχειρησιακού Διοικητή 
«EUNAVFOR Somalia – Operation ATALANTA», 
Βρετανού Υποναύαρχου Bob Tarrant.

2.  Διασυμμαχικές / Πολυεθνικές 
Επιχειρήσεις/ Ν. Δυνάμεις

α. Επιχείρηση UNIFIL MAROPS  
n Από 24 Νοεμβρίου έως 15 Δεκεμβρίου 2013, 
το Φ/Γ «ΣΑΛΑΜΙΣ» συμμετείχε στην επιχείρηση 
«UNIFIL», στη περιοχή Λιβάνου. Την 15η Δεκεμ-
βρίου 2013, αντικαταστάθηκε από το Κ/Φ «ΝΑΥ-
ΜΑΧΟΣ». 
n Από 15 Δεκεμβρίου 2013 έως 22 Ιανουαρίου 
2014, το Κ/Φ «ΝΑΥΜΑΧΟΣ» συμμετείχε στην επι-
χείρηση «UNIFIL» στη θαλάσσια περιοχή Λιβάνου. 
Την 22α Ιανουαρίου 2014, αντικαταστάθηκε από 
το ΤΠΚ «ΣΙΜΙΤΖΟΠΟΥΛΟΣ». Την 27η Φεβρουαρίου 
2014, αντικαταστάθηκε από το Κ/Φ «ΜΑΧΗΤΗΣ». 

β.  Συμμετοχή σε Αποστολές Ευρωπαϊκής 
Ένωσης

n Από 19 Φεβρουαρίου έως 19 Μαΐου 2014, το 
Φ/Γ «ΨΑΡΑ» συμμετέχει στην επιχείρηση της Ευρω-
παϊκής Ένωσης «EUNAVFOR Somalia – Operation 
ATALANTA», με αποστολή την καταπολέμηση της 
πειρατείας στο θαλάσσιο χώρο της Ερυθράς θά-
λασσας - Ινδικού Ωκεανού (Κέρας Αφρικής). Από 
20 έως 22 Φεβρουαρίου 2014 κατέπλευσε στο 
λιμένα TZIMΠOYTI.

3.  Κοινωνική προσφορά  
των Ενόπλων Δυνάμεων

α. Αποστολές Εσωτερικού – Εξωτερικού
n Από 22 Νοεμβρίου έως 04 Δεκεμβρίου 2013, 
το ΠΓΥ «ΠΡΟΜΗΘΕΥΣ» συμμετείχε στο πρόγραμμα 
Αναβαθμισμένης Προληπτικής Ιατρικής, με σκο-
πό την κάλυψη πρωτοβάθμιας περίθαλψης των 
κατοίκων μικρονήσων Κυκλάδων, ανατολικού 

Αιγαίου και Δωδεκανήσων. Στο πλοίο επέβη δι-
ακλαδική ομάδα ιατρών αποτελούμενη από 9 ια-
τρούς των εξής ειδικοτήτων: Γενικός Χειρουργός, 
Ειδικός Παθολόγος, Βιοπαθολόγος Καρδιολόγος, 
Γυναικολόγος, Ακτινολόγος, Οφθαλμίατρος, Παι-
δίατρος, Μικροβιολόγος και Οδοντίατρος, καθώς 
επίσης και νοσηλευτές. Το πρόγραμμα του πλοίου 
είχε ως ακολούθως:

 n  Την 28η Νοεμβρίου 2013, πλοίο κατέπλευσε 
στους Φούρνους, όπου εξετάστηκαν συνολι-
κά 76 κάτοικοι. 

 n  Την 29η Νοεμβρίου 2013, πλοίο κατέπλευσε 
στο Αγαθονήσι, όπου εξετάστηκαν συνολικά 
22 κάτοικοι.

 n  Την 30ή Νοεμβρίου 2013, πλοίο κατέπλευσε 
στους Λειψούς, όπου εξετάστηκαν συνολικά 
92 κάτοικοι.

 n  Την 01 Δεκεμβρίου 2013, πλοίο κατέπλευσε 
στους Αρκούς.

 n  Τη 02 Δεκεμβρίου 2013, πλοίο κατέπλευσε 
στην Αμοργό, όπου εξετάστηκαν συνολικά 36 
κάτοικοι.

 n  Την 03 Δεκεμβρίου 2013, πλοίο κατέπλευσε 
στη Χάλκη, όπου εξετάστηκαν συνολικά 15 
κάτοικοι.

n Από 07 έως 09 Ιανουαρίου 2014, διατέθηκε 
το Υ/Φ «ΚΑΛΛΙΡΟΗ» για υδροδότηση της νήσου 
Μεγίστης.
n Στο πλαίσιο αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών 
(σεισμού στη Κεφαλονιά) και για ανακούφιση των 
σεισμοπαθών κατοίκων διατέθηκαν:
n Από 01 Φεβρουαρίου 2014, το Α/Γ «ΧΙΟΣ» για 
μεταφορά ειδών πρώτης ανάγκης και για παροχή 
καταλύματος σε σεισμόπληκτους. 
n Από 01 έως 10 Φεβρουαρίου 2014, το ΠΓΥ 
«ΠΡΟΜΗΘΕΥΣ» για μεταφορά ειδών πρώτης ανά-
γκης, φαρμακευτικού και υγειονομικού υλικού, 
καθώς και τη μεταφορά ιατρικού - νοσηλευτικού 
προσωπικού. 
n Από 04 έως 14 Φεβρουαρίου 2014, το Α/Γ 
«ΙΚΑΡΙΑ» για μεταφορά οχημάτων και ειδικών μη-
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χανημάτων του ΣΞ προς κάλυψη εκτάκτων ανα-
γκών και αποκατάσταση υποδομών νήσου. 
n Από 04 έως 09 Φεβρουαρίου 2014, μία Ομάδα 
Υποβρυχίων Καταστροφών της ΔΥΚ για έλεγχο 
των λιμένων Αργοστολίου και Ληξουρίου, καθώς 
και ακτών της νήσου.

β.  Κατάσβεση πυρκαγιών - Περιπολίες - 
Επιτήρηση

Ουδέν 

γ. Έρευνα - Διάσωση 
n Από 02 έως 03 Δεκεμβρίου 2013, διατέθη-
καν δύο (2) Ε/Π S-70 (ΠΝ-52, ΠΝ-59) και το Φ/Γ 
«ΥΔΡΑ» για παροχή συνδρομής σε επιχείρηση 
έρευνας – διάσωσης κινδυνεύοντος θαλαμηγού 
(Θ/Γ LUVMI ΙΙ σημαίας Μεγάλης Βρετανίας) με 2 
επιβαίνοντες, η οποία έπλεε στη θαλάσσια περιοχή 
Μονεμβασιάς, όπου επικρατούσαν ακραίες καιρι-
κές συνθήκες.
n Την 02 Ιανουαρίου 2014, το Φ/Γ «ΑΙΓΑΙΟΝ» 
συμμετείχε στην επιχείρηση Έρευνας Διάσωσης 
ογδόντα πέντε (85) ατόμων από κινδυνεύον ιστι-
οφόρο στη θαλάσσια περιοχή Αστυπάλαιας.
n Την 20ή Ιανουαρίου 2014, το Κ/Φ «ΚΡΑΤΑΙΟΣ» 
συμμετείχε στην επιχείρηση Έρευνας Διάσωσης 
δώδεκα (12) ναυαγών, παρανόμως εισερχομέ-
νων προσώπων, στη θαλάσσια περιοχή Φαρμα-
κονησίου.
n Την 28η Ιανουαρίου 2014, διατέθηκε ένα Ε/Π 
S-70 για συνδρομή κινδυνεύοντας ιστιοφόρου στη 
θαλάσσια περιοχή Πάτροκλου Αττικής.

δ. Αεροδιακομιδές
n Την 11η Δεκεμβρίου 2013, διατέθηκε το Ε/Π 
του ΠΝ ΠΝ-59 για την διακομιδή μίας (1) επιτόκου 
και ενός (1) καρδιοπαθούς από την Αίγινα στην 
Ελευσίνα.
n Την 21η Δεκεμβρίου 2013 διατέθηκε το Ε/Π 
ΠΝ-53 για τη διάσωση ασθενή από το κρουαζι-
ερόπλοιο «NORWEGIAN ZADE», το οποίο έπλεε 
μεταξύ ακρωτηρίου Ταινάρου και Κυθήρων.

4. Εκδηλώσεις – Επισκέψεις
n Από 29 Νοεμβρίου έως 03 Δεκεμβρίου 2013, 
το Φ/Γ «ΑΔΡΙΑΣ» διατέθηκε για συμμετοχή στις 
εορταστικές εκδηλώσεις 100 χρόνων από την 
ένωση της ν. Κρήτης με την Ελλάδα, οι οποίες δι-

οργανώθηκαν από την Τοπική Περιφέρεια και το 
Πολεμικό Μουσείο Κρήτης. Την 29η Νοεμβρίου 
2013, ανωτέρω Φ/Γ κατέπλευσε στις προσβάσεις 
λιμένα Ρεθύμνου, όπου αντιπροσωπεία προσωπι-
κού πλοίου συμμετείχε στις εορταστικές εκδηλώ-
σεις, ενώ από 30 Νοεμβρίου έως 01 Δεκεμβρίου 
2013, πλοίο κατέπλευσε στις προσβάσεις παλαιού 
λιμένα Χανίων. Στις ανωτέρω εκδηλώσεις παρέστη 
και ο Αρχηγός ΓΕΝ.
n Στο πλαίσιο εορταστικών εκδηλώσεων εορτής 
του Αγίου Νικολάου, το ΠΝ συμμετείχε με τις κά-
τωθι μονάδες:

 n  Από 06 έως 08 Δεκεμβρίου 2013, η Φ/Γ 
«ΥΔΡΑ», το Υ/Β «ΠΟΝΤΟΣ» και το ΤΠΚ «ΓΡΗ-
ΓΟΡΟΠΟΥΛΟΣ» στο λιμένα Πειραιά όπου 
διεξήχθη επισκεπτήριο κοινού στα πλοία με 
σύνολο επισκεπτών 4.380 άτομα.

 n  Το Φ/Γ «ΑΙΓΑΙΟΝ» στο όρμο λιμένα Κόρθι Άν-
δρου. 

 n  Το Φ/Γ «ΣΑΛΑΜΙΣ» στο λιμένα Λεμεσού Κύ-
πρου, όπου αντιπροσωπεία πληρώματος 
συμμετείχε στις εορταστικές εκδηλώσεις 
εορτής Αγίου Νικολάου στη Ν. Βάση Μα-
ρί. Πραγματοποιήθηκε επίσκεψη Υπουργού 
Άμυνας Κύπρου στο πλοίο (σύντομη ξενάγη-
ση και ενημέρωση επί των επιχειρησιακών 
δυνατοτήτων πλοίου).

 n  Το Κ/Φ «ΜΑΧΗΤΗΣ» στο λιμένα Αλεξανδρού-
πολης.

 n  Από 05 έως 06 Δεκεμβρίου 2013, το ΤΠΚ 
«ΚΑΒΑΛΟΥΔΗΣ» στο λιμένα Ερμούπολης Σύ-
ρου.

 n  Το ΠΠ «ΤΟΞΟΤΗΣ» στο λιμένα Πλωμαρίου 
Λέσβου.

 n  Το ΠΠ «ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ» στο λιμένα Οινουσ-
σών. 

 n  Το ΤΠΚ «ΜΑΡΙΔΑΚΗΣ» στο λιμένα Ρόδου. 

n Tη 17η Δεκεμβρίου 2013, ο Αρχηγός Τακτικής 
Αεροπορίας επισκέφτηκε το Αρχηγείο Στόλου και 
πλοία του ΑΣ. Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης 
συζήτησε με τον Αρχηγό Στόλου επιχειρησιακά 
θέματα στο πλαίσιο συνεργασίας των δύο σχη-
ματισμών. 
n Τη 19η Δεκεμβρίου 2013, ο ΥΦΕΘΑ Θ. Δα-
βάκης συνοδευόμενος από τον Διοικητή της ΑΣ-
ΔΕΝ και τον Διοικητή της 80 ΑΔΤΕ, επισκέφτηκε 
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τον Ναυτικό Σταθμό ΚΩ, το Κ/Φ «ΠΟΛΕΜΙΣΤΗΣ» 
και το ΠΠ «ΑΝΤΩΝΙΟΥ» στο πλαίσιο ανταλλαγής 
ευχών εορτών Χριστουγέννων και Πρωτοχρο-
νιάς. 
n Την 23η Δεκεμβρίου 2013, ο Αρχηγός ΓΕΝ, 
επισκέφτηκε τον Ναυτική Βάση Κυριαμαδίου το 
ΤΠΚ «ΜΠΛΕΣΣΑΣ» και το «Φ/Γ ΨΑΡΑ», στο πλαίσιο 
ανταλλαγής ευχών εορτών Χριστουγέννων και 
Πρωτοχρονιάς. 
n Την 06 Ιανουαρίου 2014, στο πλαίσιο εορτα-
σμού των Θεοφανείων το ΠΝ συμμετείχε με τα 
ακόλουθα πλοία: 

 n  Κ/Φ «ΟΡΜΗ», Κ/Φ «ΤΟΛΜΗ» και ΝΘΗ «ΕΥΡΩ-
ΠΗ» σε λιμένα Πειραιά.

 n  Φ/Γ «ΥΔΡΑ» και ΤΠΚ «ΒΟΤΣΗΣ» σε λιμένα Με-
γίστης.

 n  ΤΠΚ «ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΣ» σε λιμένα Ερμούπο-
λης Σύρου.

 n  Κ/Φ «ΚΡΑΤΑΙΟΣ» σε λιμένα Καλύμνου.
 n  Κ/Φ «ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ» σε λιμένα Μύρινας Λή-

μνου.
 n  ΠΠ «ΚΥΚΝΟΣ» στη Τελένδου.
 n  ΠΠ «ΑΝΤΩΝΙΟΥ» στη Ψέριμο.
 n  ΤΠΚ «ΚΑΒΑΛΟΥΔΗΣ» στη Καρπάθου.

n Στο πλαίσιο των ανωτέρω εκδηλώσεων, πραγ-
ματοποιήθηκε επίσκεψη στο ΤΠΚ «ΒΟΤΣΗΣ» των 
ΥΕΘΑ, Υπουργού Υγείας και Αρχηγού ΓΕΕΘΑ και 
ακολούθων αυτών στο λιμένα Μεγίστης.
n Από 11 έως 18 Ιανουαρίου 2014, o Αρχηγός 
ΓΕΝ πραγματοποίησε επίσημη επίσκεψη στις ΗΠΑ 
για συνομιλίες με τον Αμερικανό ομόλογό του. 
n Από 20 έως 23 Ιανουαρίου 2014, επίσημη επί-

σκεψη Υπαρχηγού ΓΕΝ στο Ισραήλ για συνομιλίες 
με ομόλογό του.
n Από 7 έως 9 Φεβρουαρίου 2014, το ΤΠΚ «ΔΑ-
ΝΙΟΛΟΣ» κατέπλευσε στο λιμένα Πειραιά στο πλαί-
σιο επίδειξης σημαίας. Πραγματοποιήθηκε επισκε-
πτήριο κοινού με συμμετοχή 345 ατόμων.
n Την 12η και 13η Φεβρουαρίου 2014, ο Αρ-
χηγός ΓΕΕΘΑ και ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, 
αντίστοιχα, συνοδευόμενοι από τον Αρχηγό ΓΕΝ, 
επισκέφθηκαν το Φ/Γ «ΨΑΡΑ» στο πλαίσιο ενημέ-
ρωσης επί της αποστολής του πλοίου στην επιχεί-
ρηση «ATALANTA».

5. Διάφορα Θέματα 
n Από 09 έως 12 Δεκεμβρίου 2013, διεξήχθη ο 
Χειμερινός Εκπαιδευτικούς Πλους (ΧΕΠ) Σχολής 
Ναυτικών Δοκίμων (ΣΝΔ) με το Φ/Γ «ΕΛΛΗ» και 
το Α/Γ «ΡΟΔΟΣ», στη θαλάσσια περιοχή Μυρτώου 
πελάγους.
n Από 10 έως 11 Δεκεμβρίου 2013, διεξήχθη η 
άσκηση «ΑΣΤΡΑΠΗ» με συμμετοχή Φ/Γ, ΠΓΥ και Υ/Β 
στο Μυρτώου πελάγους.
n Τη 18 Δεκεμβρίου 2013, διεξήχθη η άσκηση 
«ΟΡΜΗ» με συμμετοχή 9 ΤΠΚ στη θαλάσσια περι-
οχή Μυρτώου πελάγους.
n Από 20 έως 24 Φεβρουαρίου 2014, πραγμα-
τοποιήθηκε ο Χειμερινός Εκπαιδευτικός Πλους 
της ΣΝΔ, με συμμετοχή των Φ/Γ «ΑΔΡΙΑΣ» και Α/Γ 
«ΡΟΔΟΣ». 
n Την 26 και 27 Φεβρουαρίου 2014, διεξήχθη-
σαν οι Εθνικές ασκήσεις «ΑΣΤΡΑΠΗ» και «ΟΡΜΗ» 
στη θαλάσσια περιοχή Σαρωνικού, Μυρτώου Πε-
λάγους και Κυκλάδων, με συμμετοχή Φ/Γ, ΠΓΥ, Υ/Β, 
Α/Φ, Ε/Π και ΤΠΚ αντίστοιχα.

ΕΞΟΥΔΕΤΕΡΩΣΗ ΠΥΡΟΜΑΧΙΚΩΝ ΑΠΟ ΟΜΑΔΕΣ ΥΠΟΒΡΥΧΙΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ

α.α ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗ

1 27-11-2013 Στη θαλάσσια περιοχή Οφρυνίου Καβάλας

2 28-11-2013 Στη θαλάσσια περιοχή Κλέφτικο ν. Μήλου

3 24-01-2014 Στη θαλάσσια περιοχή ΠΒ Μαγνάδου ν. Λέσβου

4 31-01-2014 Στο λιμένα Αγίου Νικολάου ν. Κρήτης
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Η Φ/Γ «ΝΑΥΑΡΙΝΟΝ» από τη συμμετοχή της στην επιχειρησιακή εκπαίδευση μονάδων του Στόλου στο πλαίσιο διεξαγωγής 
των τεχνικών ασκήσεων «ΑΣΤΡΑΠΗ 1/14».

ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ
Ετήσια Συνδρομή Εσωτερικού

•  Στρατιωτικό προσωπικό ε.ε., ε.α. 
και πολιτικό προσωπικό Πολεμικού Ναυτικού 10€

•  Ιδιώτες & νομικά πρόσωπα 12€
Ετήσια Συνδρομή Εξωτερικού 40 Δολ. ΗΠΑ

Η εγγραφή των νέων στελεχών του Π.Ν. διενεργείται σύμφωνα 
με το έγγραφο ΓΕΝ/ΔΕΔΗΣ Φ.800/05/05 από 6 Σεπτεμβρίου 
2005. Η εγγραφή ιδιωτών, νομικών προσώπων και πολιτικού 
προσωπικού Π.Ν. υλοποιείται ως ακολούθως: Οι ενδιαφερό-
μενοι παρακαλούνται να καταθέσουν την ετήσια συνδρομή 
τους στον λογαριασμό 437.00.2001.000022 Εμπορικής - 
Alpha 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.

ΣTOIXEIA ΣYNΔPOMHTH

EΠΩNYMIA:  ...................................................................................................................................................................

ONOMATEΠΩNYMO:  ....................................................................................................................................................

IΔIOTHTA:  ......................................................................................................................................................................

OΔOΣ:  ............................................................................................ APIΘMOΣ:  ............................... T.K.:  ....................

ΠOΛH:  ............................................................................................................................................................................

THΛ.:  ...............................................................................................................................................................................

E-MAIL:  ..........................................................................................................................................................................

ΑΡ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ:  ...........................................................................................................................................................

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.

AITHΣH EΓΓPAΦHΣ ΣYNΔPOMHTH
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της 21ης Δεκεμβρίου 2013, το ελικόπτερο ΠN 53 
(S-70B Aegean Hawk) εκτέλεσε αεροδιακομιδή 
ασθενή, που επειγόντως έπρεπε να μεταφερθεί 
σε κατάλληλο νοσοκομείο, από το κρουαζιερό-
πλοιο “NORWEGIAN ΖADE”, το οποίο έπλεε με-
ταξύ ακρωτηρίου Ταινάρου και νήσου Κυθήρων, 
στο αεροδρόμιο Ελευσίνας.

Εκκλησιαστική Επιστημονική Ημερίδα
Την 11η Δεκεμβρίου 2013, πραγματοποιήθηκε 
Εκκλησιαστική Επιστημονική Ημερίδα στο κινη-
ματοθέατρο του Ναυστάθμου Σαλαμίνας, με θέμα 

«Ο Άγιος Νικόλαος και ο Ναύσταθμος Σαλαμί-
νας». Κατά την έναρξη της Ημερίδας απηύθυνε 
χαιρετισμό ο Διοικητής ΝΣ, Αρχιπλοίαρχος (Μ) Μ. 
Καούτσκης ΠΝ.

Επίσκεψη Αρχηγού ΓΕΝ  
στο Νέο Οδοντιατρικό Τμήμα
Από το Γενικό Επιτελείο Ναυτικού ανακοινώνεται 
ότι την 12η Δεκεμβρίου 2013, ο Αρχηγός ΓΕΝ, 
Αντιναύαρχος Ευάγγελος Αποστολάκης ΠΝ, επι-
σκέφθηκε το νέο Οδοντιατρικό Τμήμα, το οποίο 
προήλθε από τη σύμπτυξη των αντίστοιχων οδο-
ντιατρικών τμημάτων του ΝΝΑ και ΜΤΝ, με σκοπό 
την αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών. 
Το εν λόγω Τμήμα, που στεγάζεται στην οδό Πα-
νεπιστημίου 69 και Αιόλου σε κτίριο του ΜΤΝ, 
λειτουργεί με διευρυμένο ωράριο από Δευτέρα 
έως Παρασκευή (08:00 έως 20:00) και εξυπη-

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΤΥΠΟΥ

Σχολείο Προκεχωρημένης Εκπαίδευσης 
Λοχαγών Στρατιωτικών Δικαστικών 
Γραμματέων
Από 19 Αυγούστου έως 11 Οκτωβρίου 2013, 
πραγματοποιήθηκε στη ΣΔΕΠΝ το Σχολείο 1ης 

Σειράς Προκεχωρημένης Εκπαίδευσης Λοχαγών 
Στρατιωτικών Δικαστικών Γραμματέων.

Αερoδιακομιδή Ασθενών  
με Ελικόπτερο του ΠΝ
Από το Γενικό Επιτελείο Ναυτικού ανακοινώνε-
ται ότι πρωινές ώρες Τετάρτης 11ης Δεκεμβρίου 
2013 το ελικόπτερο ΠN 59 (S-70B Sea Hawk) 
εκτέλεσε αεροδιακομιδή από την Αίγινα στο Αε-
ροδρόμιο Ελευσίνας, δύο ασθενών που επειγό-
ντως έπρεπε να μεταφερθούν σε κατάλληλο νο-
σοκομείο. Αντίστοιχα, τις πρώτες πρωινές ώρες 
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ρετεί στελέχη και αποστράτους του Πολεμικού 
Ναυτικού και του Λιμενικού Σώματος, καθώς και 
μέλη των οικογενειών τους. Στο νέο Οδοντιατρικό 
Τμήμα λειτουργούν τα ακόλουθα ιατρεία:
• Γενικής Οδοντιατρικής 
• Ορθοδοντικής 
• Περιοδοντολογίας 
• Ενδοδοντίας 
• Προσθετικής 
• Παιδοδοντίας

Προσφορά Χριστουγεννιάτικων 
Δώρων στην «Κιβωτό του Κόσμου»  
και στην «Ανοιχτή Αγκαλιά» 
Το Πολεμικό Ναυτικό στο πλαίσιο της κοινωνικής 
του προσφοράς διέθεσε, τη 12η και τη 16η Δε-
κεμβρίου, Χριστουγεννιάτικα δώρα σε παιδιά που 
φιλοξενούνται στην «Κιβωτό του Κόσμου» και 
στην «Ανοιχτή Αγκαλιά» αντίστοιχα. Επιπλέον, η 
Μπάντα του Πολεμικού Ναυτικού μετέφερε το μή-
νυμα των Χριστουγέννων παιανίζοντας γνωστές 
Χριστουγεννιάτικες μελωδίες και τραγουδώντας 
μαζί με τα παιδιά.

Έρευνα Διάσωση
Την 2α Ιανουαρίου 2014 οι Ένοπλες Δυνάμεις 
συμμετείχαν σε επιχείρηση έρευνας και διάσω-
σης κινδυνεύοντος πλοίου στη θαλάσσια περιοχή 
νότιοδυτικά της ν. Αστυπάλαιας με τα παρακάτω 
μέσα:

• Ένα Ε/Π Super Puma της ΠΑ, το οποίο απογει-
ώθηκε από την ν. Ρόδο στις 4:56 με σκοπό την 
έρευνα και εντοπισμό του πλοίου και προσγειώ-
θηκε στη ν. Σαντορίνη στις 07:26.
• Τη Φ/Γ «ΑΙΓΑΙΟΝ» του ΠΝ, η οποία έλαβε εντολή 
στις 04:00 και μετέβη στην περιοχή για συνδρομή 
στην επιχείρηση.

Αποστολή του ΠΓΥ «ΠΡΟΜΗΘΕΥΣ» 
και του Α/Γ «ΧΙΟΣ» στην Κεφαλονιά
Με εντολή του Υπουργού Εθνικής Άμυνας Δη-
μήτρη Αβραμόπουλου και έπειτα από αίτημα του 
Δημάρχου Κεφαλονιάς Αλέξανδρου Παρίση, απέ-
πλευσε από το Ναύσταθμο Σαλαμίνας με προ-
ορισμό την Κεφαλονιά, το  ΠΓΥ «ΠΡΟΜΗΘΕΥΣ». 
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Μεταφέρει είδη πρώτης ανάγκης για την ανακού-
φιση των σεισμοπαθών, καθώς και φαρμακευ-
τικό και υγειονομικό υλικό. Επίσης, απέπλευσε 
για την Κεφαλονιά και το Α/Γ «ΧΙΟΣ», το οποίο 
διαθέτει δυνατότητα για παροχή καταλύματος σε 
250 περίπου άτομα, ενώ μετέφερε επίσης είδη 
πρώτης ανάγκης. Στο ΠΓΥ «ΠΡΟΜΗΘΕΥΣ» επέ-
βαινε και ομάδα ιατρών του Πολεμικού Ναυτικού, 
υποστηριζόμενη από το σύστημα τηλε-ιατρικής 
«ΦΙΛΙΠΠΟΣ» που υλοποιείται μέσω των δορυφο-
ρικών επικοινωνιών του πλοίου. Το ΠΓΥ «ΠΡΟ-
ΜΗΘΕΥΣ» διαθέτει μια πλήρη θεραπευτική μονά-
δα, εξοπλισμένη με χειρουργείο, μονάδα εντατι-
κής θεραπείας, θάλαμο ασθενών, ακτινολογικό 
- μικροβιολογικό εργαστήριο και οδοντιατρείο. Για 
την αποστολή των δύο πλοίων στην Κεφαλονιά, 
είχε ενημερωθεί και ο Πρωθυπουργός Αντώνης 
Σαμαράς.

Λειτουργία Τμήματος Επεμβατικής 
Ακτινολογίας στο Ναυτικό  
Νοσοκομείο Αθηνών

Από το Γενικό Επιτελείο 
Ναυτικού ανακοινώ-
νεται ότι στο πλαίσιο 
αναβάθμισης των 
παρεχόμενων ιατρι-

κών υπηρεσιών, από 
Δευτέρα 27 Ιανουα-

ρίου 2014, λειτουργεί 
στο Ναυτικό Νοσοκομείο 

Αθηνών, Τμήμα Επεμβατικής 
Ακτινολογίας. Στο εν λόγω τμήμα 

δύναται να εκτελούνται διάφορες επεμβάσεις 
όπως:
•  Διαδερμική Σπονδυλοπλαστική (κάταγμα σπον-
δύλων)

•  Αντιμετώπιση πόνου στη μέση
• Νευρόλυση (αντιμετώπιση πόνου σε χρονίως 
πάσχοντες)
•  Βιοψίες σε όλο το σώμα υπό Αξονικό Τομογρά-
φο ή Υπερηχοτομογράφο

Τηλέφωνα για πληροφορίες και ραντεβού 
210-7261166 και 210 7261815

Η Μπάντα του Πολεμικού Ναυτικού 
στην Κεφαλονιά
Κατόπιν προσκλήσεως της Περιφέρειας Ιονίων 

Νήσων, η Μπάντα του ΠΝ μετέβη την 10η Φε-
βρουαρίου 2014 στο Ληξούρι της Κεφαλονιάς, 
για να συνοδεύσει τη λιτάνευση του ιερού σκη-
νώματος του Αγίου Χαραλάμπους και πολιούχου 
της Παλλικής.

Υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας  
με ASHRAE
Τη 13η Φεβρουαρίου 2014, υπογράφηκε Μνημό-
νιο Συνεργασίας μεταξύ του Πολεμικού Ναυτικού 
και του Ελληνικού Παραρτήματος της Διεθνούς 
Ένωσης Μηχανικών Θέρμανσης Ψύξης και Κλι-
ματισμού (ASHRAE), με σκοπό την προώθηση και 
προαγωγή τομέων κοινού ενδιαφέροντος που 
περιλαμβάνουν:

-  Έρευνα και ανάπτυξη καινοτόμων τεχνολογιών 
σε ενεργειακά θέματα και «Πράσινης Ανάπτυ-
ξης».

-  Επιμόρφωση προσωπικού.
-  Ανάπτυξη προτύπων και εκπόνηση απορρεου-

σών εκδόσεων.
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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.



ΕΠΕΤΕΙΟΛΟΓΙΟ ΠΟΛΕΜΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ
ΜΑΡΤΙΟΥ - ΑΠΡΙΛΙΟΥ - ΜΑΪΟΥ

1/3/1941. Συμπλοκή δύο ελληνικών καϊκιών μετασκευασμένων σε ναρκαλιευτικά με ιταλικό υποβρύ-
χιο. Το επεισόδιο έγινε μετά την κατάληψη της Χιμάρας από τον Ελληνικό Στρατό. Ο οπλισμός των δύο 
ναρκαλιευτικών ήταν μόνο ένα φορητό πυροβόλο που υπήρχε στο πετρελαιοκίνητο του Σημαιοφόρου 
Σπυρομήλιου. Το ιταλικό υποβρύχιο χρησιμοποίησε το πυροβόλο του και τα δύο Α/Α πολυβόλα του. Αν 
και η μονομαχία ήταν άνιση, η δράση του Σημαιοφόρου Πύρρου Σπυρομήλιου υποχρέωσε το εχθρικό 
υποβρύχιο σε κατάδυση και απομάκρυνση.

2/3/1913. Τμήμα του Ελληνικού Στόλου αποβιβάζει αγήματα στη ν. Σάμο και κηρύσσει την ένωσή της 
με την Ελλάδα.

5/3/1829. Ο Αρχιστράτηγος Τσωρτς αναγκάζει την τουρκική φρουρά στη οχυρή Βόνιτσα να παραδοθεί 
έπειτα από στενό αποκλεισμό που διαρκούσε από τα μέσα του προηγούμενου μήνα. Στην προσπάθεια 
αυτή είχε πολύτιμη προσφορά το Ελληνικό Ναυτικό. Ο Καποδίστριας εξέφρασε την ικανοποίησή του στον 
Αρχιστράτηγο Τσωρτς και στον Διοικητή του Στολίσκου του Αμβρακικού, Αντώνιο Κριεζή.

7/3/1948. Η επίσημη τελετή ενσωμάτωσης των Δωδεκανήσων στην Ελλάδα. Η τελετή αυτή επισημο-
ποιεί τη Συνθήκη Ειρήνης (10 Φεβρουαρίου 1947), σύμφωνα με το οποίο τα Δωδεκάνησα αποδίδονται 
στην Ελλάδα.

10/3/1923. Το επίτακτο ναυαγοσωστικό της εταιρείας Ζαλοκώστα που χρησιμοποιείτο για μεταφορά 
του προσωπικού μεταξύ Πειραιά - Ναυστάθμου βυθίστηκε τη 10η Μαρτίου του 1923 εξαιτίας αιφνίδιας 
κακοκαιρίας και νοτίων ανέμων έξω από το λιμάνι του Πειραιά. Ήταν ένα από τα μεγαλύτερα εν καιρώ 
ειρήνης δυστυχήματα του Πολεμικού Ναυτικού. Πνίγηκαν συνολικά 297 άτομα (12 Αξιωματικοί, 87 
Υπαξιωματικοί, 193 Ναύτες και 5 Τεχνίτες).

12/3/1910. Πραγματοποιείται στο Λιβόρνο η καθέλκυση του θωρηκτού «Αβέρωφ». Τα έξοδα ναυπή-
γησης του θωρηκτού καλύφθηκαν κατά ένα μεγάλο ποσοστό από δωρεά του Γ. Αβέρωφ του οποίου το 
άνομα δόθηκε τιμητικά στο πλοίο.

13/3/1829. Ύστερα από θαλάσσιο αποκλεισμό από το πολεμικό πλοίο «Ελλάς» με Πλοίαρχο τον Ανδρέα 
Μιαούλη και συνοδεία άλλων μικρότερων πλοίων, το φρούριο Αντιρρίου παραδίδεται.

15/3/1997. Επιχείρηση απεγκλωβισμού ξένων υπηκόων από τη φλεγόμενη Αλβανία λόγω της κατάρ-
ρευσης του παρατραπεζικού συστήματος. Στην επιχείρηση συμμετείχαν η φρεγάτα «Αιγαίον», η πυραυ-
λάκατος «Καβαλούδης», το ναρκαλιευτικό «Κλειώ» και η τορπιλάκατος «Λαίλαψ».

23/3/1941. Το υποβρύχιο «Τρίτων» με κυβερνήτη τον Πλωτάρχη Διονύσιο Ζέπο βάλλει τέσσερεις τορ-
πίλες στο ιταλικό επιβατηγό «Carnia» (5.541 τόνων) επιτυγχάνοντας την βύθισή του.

26/3/1821. Πρώτο από όλα τα νησιά επαναστατούν οι Σπέτσες στις 26 Μαρτίου και αμέσως έθεσαν 
στη διάθεση της Επανάστασης το στόλο τους που αποτελείτο από 53 πλοία. Από τους πρώτους, η χήρα 
Μπουμπουλίνα με δικά της έξοδα εξόπλισε δικό της στολίσκο και απέκλεισε τον κόλπο του Ναυπλίου.
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29/3/1826. Έρχεται ο Κόχραν στην Ελλάδα και αναλαμβάνει την ηγεσία του επαναστατημένου εθνικού 
στόλου.

30/3/1822. Η καταστροφή της Χίου. Ο στόλαρχος του Οθωμανικού Στόλου Αλή Ζαδέ, ο αποκαλούμενος 
και Καρά Αλή, αποβιβάζει στρατό στο νησί και προβαίνει σε λεηλασίες και σφαγές.

2/4/1943. Το υποβρύχιο «Κατσώνης» (Κυβερνήτης Αντιπλοίαρχος Βασίλειος Λάσκος) τορπιλίζει γερ-
μανική ναρκοθέτιδα στο Γύθειο μετά από πληροφορίες εθελοντή ναύτη που επέβη του υποβρυχίου κατά 
τη διάρκεια της περιπολίας.

3/4/1944. Προσχώρηση των πληρωμάτων του Βασιλικού Ναυτικού στην ανταρσία των στρατιωτικών 
σωμάτων στην Αλεξάνδρεια. Η ανταρσία εκδηλώθηκε πρώτα με την οργάνωση επαναστατικών επιτρο-
πών διόπων και ναυτών.

4/4/1941. Το τορπιλοβόλο «Προύσα» ευρισκόμενο στην Κέρκυρα, με Κυβερνήτη τον Πλωτάρχη Νικόλαο 
Κοτσιλίρη, δέχθηκε γερμανική αεροπορική επίθεση. Το πλοίο υπέστη πολλές ζημιές και αυτοβυθίστηκε 
στο λιμάνι της Κέρκυρας.

4/4/1942. Γερμανικά αεροσκάφη βυθίζουν το υποβρύχιο «Γλαύκος» στη Μάλτα, όπου βρισκόταν για 
εργασίες επισκευής.

5/4/1827. Ίδρυση Εθνικού Στόλου με το Ι΄ Ψήφισμα της Γ΄ Εθνικής Συνέλευσης των Ελλήνων. Δημο-
σιεύτηκε στη «Γενική Εφημερίδα» την 7η Σεπτεμβρίου του 1827.

6/4/1941. Μετά τη νίκη των Ελλήνων επί των Ιταλών, η οποία απέδειξε σε όλο τον κόσμο ότι ο Άξονας 
δεν ήταν αήττητος, η Γερμανία κηρύττει τον πόλεμο στην Ελλάδα.

8/4/1827. Το βρίκι «Αμφιτρίτη», η γολέττα «Ασπασία», το βρίκι «Άρης», το τρικάταρτο «Θεμιστοκλής» 
και το ατμοκίνητο «Καρτερία» με Κυβερνήτη και Αρχηγό της μοίρας τον Άστιγγα, αιχμαλωτίζουν οκτώ 
φορτηγά τουρκικά πλοία με εφόδια για τον Κιουταχή στον Παγασητικό Κόλπο. Ιδίως η «Καρτερία» δη-
μιούργησε αρκετές ζημιές στο φρούριο του κόλπου. Στη συνέχεια από την πλευρά του νέου Τρίκερι τα 
ελληνικά πλοία βύθισαν δύο τουρκικές γολέττες και ένα βρίκι.

12/4/1941. Το πλωτό νοσοκομείο «Αττική» βυθίζεται κατά τη διάρκεια γερμανικής αεροπορικής επιδρομής 
στον όρμο του Καφηρέως. Μεταξύ των απολεσθέντων είναι και ο Πλοίαρχος Δημήτριος Μελετόπουλος.

14/4/1941. Αεροπορική επίθεση κατά του αντιτορπιλικού «Β. Γεώργιος». Παρά τις προσπάθειες για την 
αποκατάσταση και διάσωσή του, το πλοίο περιήλθε στα χέρια των Γερμανών οι οποίοι το μετονόμασαν 
σε «Hermes».

18/4/1829. Υψώνεται στο Ιτς Καλέ, στο φρούριο της Ναυπάκτου η Ελληνική Σημαία. Η τουρκική φρουρά 
παραδόθηκε έπειτα από σφοδρές μάχες και έντονο αποκλεισμό του Ελληνικού Ναυτικού υπό τον Ανδρέα 
Μιαούλη.
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20/4/1941. Το αντιτορπιλικό «Ψαρά» δέχεται την Κυριακή του Πάσχα γερμανική αεροπορική επίθεση 
στον κόλπο των Μεγάρων. Το πλοίο πριν βυθιστεί καταρρίπτει τρία γερμανικά αεροσκάφη. Οι επιζώντες, 
εκτός του Πλωτάρχη Παναγιώτη Μακαρώνα, ακολούθησαν τον Κυβερνήτη Αντιπλοίαρχο Παναγιώτη 
Κώνστα στην Αλεξάνδρεια προκειμένου να συνεχίσουν τον αγώνα.

21/4/1941. Το αντιτορπιλικό «Θύελλα» με Κυβερνήτη τον Πλωτάρχη Παναγιώτη Δαμιράλη βυθίζεται 
έπειτα από γερμανική αεροπορική επίθεση στη Βουλιαγμένη.

21/4/1944. Ανάληψη της Αρχηγίας του Στόλου από τον Αντιναύαρχο Παναγιώτη Βούλγαρη σε αντι-
κατάσταση του Υποναυάρχου Κωνσταντίνου Αλεξανδρή. Προηγήθηκε στις 19 Απριλίου αγγλοελληνική 
σύσκεψη με αντικείμενο την αντιμετώπιση των στασιαστών και την τύχη του Ελληνικού Στόλου.

22/4/1941. Το αντιτορπιλικό «Ύδρα» βομβαρδίστηκε ανηλεώς από γερμανικά αεροσκάφη στο Σαρωνικό 
με αποτέλεσμα τη βύθισή του.

23/4/1941. Το τορπιλοβόλο «Δωρίς» με Κυβερνήτη τον Πλωτάρχη Μάρκο Βερροιόπουλο δέχεται γερμα-
νική αεροπορική επίθεση στον όρμο της Ραφήνας και λόγω αδυναμίας απόπλου, διετάχθη η αυτοβύθισή 
του.

23/4/1944. Ανακατάληψη από το Άγημα Εμβολής του αντιτορπιλικού «Ιέραξ» και των κορβετών «Απο-
στόλης» και «Σαχτούρης» που είχαν καταληφθεί από στασιαστές με αρκετούς νεκρούς και τραυματίες. 
Μέχρι το τέλος της ημέρας παραδίδονται και οι στασιαστές των υπόλοιπων πλοίων που ναυλοχούσαν 
στο λιμένα της πόλης της Αλεξάνδρειας.

25/4/1825. Η Έξοδος του «ΑΡΕΩΣ» του Τσαμαδού από τον όρμο του Ναβαρίνου. Αν και είχε αποκλειστεί 
από ισχυρή αιγυπτιακή μοίρα και παρόλο που ο διάπλους από τα στενά Πυλίας - Σφακτηρίας καλυπτό-
ταν διά φράγματος πυρός από τα εκατέρωθεν των στενών επάκτια φρούρια, εν τούτοις κατόρθωσε να 
διασπάσει τον κλοιό υπό τον νέο κυβερνήτη του Ν. Βότση, διότι ο προηγούμενος, ο Α. Τσαμαδός, είχε 
φονευθεί και να διαφύγει με πολλές ζημιές και με πολλές απώλειες.

25/4/1941. Το ναρκαλιευτικό «ΠΛΕΙΑΣ» δέχεται γερμανική αεροπορική επίθεση στο λιμάνι των Πατρών. 
Ανάμεσα στους νεκρούς ήταν ο Υποπλοίαρχος Κρυσταλλίδης.

26/4/1886. Οι πρεσβευτές της Αγγλίας, Ιταλίας, Ρωσίας και Αυστροουγγαρίας ανήγγειλαν στην κυβέρ-
νηση Δηλιγιάννη την απόφαση των κυβερνήσεών τους να αποκλείσουν τα ελληνικά παράλια ώσπου 
η ελληνική κυβέρνηση να θέσει τις ένοπλες δυνάμεις σε κατάσταση ειρήνης. Η κινητοποίηση των ελ-
ληνικών Ενόπλων Δυνάμεων ήρθε ως αντίδραση στην πραξικοπηματική προσάρτηση της Ανατολικής 
Ρωμυλίας από τη Βουλγαρία (6 Σεπτεμβρίου 1885).

27/4/1941. Ναυμαχία του Ματαπά (Ταίναρο). Σημαντικότατη ναυμαχία για την εξέλιξη του Β΄ Παγκο-
σμίου Πολέμου. Ο αγγλικός στόλος πλήττει αποφασιστικά τον ιταλικό. Λόγω ατυχών συνεννοήσεων θα 
αποτραπεί η συμμετοχή του ελληνικού στόλου στη ναυμαχία.
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29/4/1944. Αναίμακτη καταστολή των στασιαζόντων πλοίων του Πολεμικού Ναυτικού στο Πορτ Σάιδ.

30/4/1825. Είσοδος του ελληνικού στόλου υπό τον Ναύαρχο Α. Μιαούλη στο λιμάνι της Μεθώνης και 
βύθιση τουρκικών πλοίων.

3/5/1829. Το Μεσολόγγι και το Ανατολικό, με τη συνδρομή του ελληνικού στόλου υπό τον Μιαούλη, 
παραδίδονται στις ελληνικές δυνάμεις έπειτα από συνθηκολόγηση των τουρκικών φρουρών. 

5/5/1912. Τα ιταλικά στρατεύματα με επικεφαλής τον στρατηγό Ameglio αποβιβάστηκαν στη Ρόδο 
και σε λίγες μέρες κατέστειλαν και την τελευταία αντίσταση της τουρκικής φρουράς στο εσωτερικό του 
νησιού. Οι Έλληνες κάτοικοι του νησιού υποδέχτηκαν τους Ιταλούς στρατιώτες ως ελευθερωτές και τους 
βοήθησαν στις εκκαθαριστικές επιχειρήσεις.

8/5/1945. Η γερμανική φρουρά στη Ρόδο, υπό τον Στρατηγό Wagner παραδίδεται στους Συμμάχους. 
Το πρωτόκολλο παράδοσης συνυπογράφεται από τον Κυβερνήτη του αντιτορπιλικού «Κρήτη» Ιάσονα 
Επαμεινώνδα Θεοφανίδη.

12/5/1943. Το αντιτορπιλικό «Κανάρης» αποβιβάζει άγημα υπό τον Ανθυποπλοίαρχο Ιωάννη Σεμερτζίδη 
στη νησίδα Zebra της Τυνησίας και συλλαμβάνει τη φρουρά της, αποτελούμενη από 120 Γερμανούς και 
Ιταλούς.

15/5/1941. Το αντιτορπιλικού «Λέων» με Κυβερνήτη τον Πλοίαρχο Πέτρο Πρωτόπαπα βυθίζεται ύστε-
ρα από γερμανική αεροπορική επίθεση στον όρμο της Σούδας, όπου είχε ρυμουλκηθεί μερικές μέρες 
νωρίτερα.

16/5/1911. Παραλαμβάνεται το θωρηκτό «ΑΒΕΡΩΦ» από τον πλοίαρχο Ι. Δαμιανό. Μετά από περιπέ-
τειες έφθασε στο Φάληρο την 1η Σεπτεμβρίου 1911. Η υποδοχή που του έγινε στα γαλανά νερά του 
Σαρωνικού είναι ανώτερη κάθε περιγραφής.

20/5/1825. Η Ναυμαχία του Καφηρέως. Ο ελληνικός στόλος υπό τον Ναύαρχο Γ. Σαχτούρη καταναυ-
μαχεί τον οθωμανικό στόλο του Χοσρέφ πασά.

20/5/1828. Ο Άμπνεϋ Φραγκίσκος Άστιγξ πέθανε στο λοιμοκαθαρτήριο της Ζακύνθου σε ηλικία 34 
μόλις ετών. Ο ηρωικός φιλέλληνας επλήγη θανάσιμα κατά την ανεπιτυχή επιχείρηση κατάληψης του 
Ανατολικού.

22/5/1973. Κίνημα του Πολεμικού Ναυτικού κατά της επιβληθείσης δικτατορίας στην Ελλάδα. Το αντι-
τορπιλικό «Βέλος», με Κυβερνήτη τον Αντιπλοίαρχο Νικόλαο Παππά, εγκατέλειψε νατοϊκή άσκηση και 
κατέπλευσε στις 25/5 στο λιμάνι Φιουμιτσίνο της Ιταλίας, δίνοντας διεθνή δημοσιότητα στο κίνημα.

27/5/ 1824. Η καταστροφή της Κάσου. Ο αιγυπτιακός στόλος υπό τον Ισμαήλ Γιβραλτάρ αποβίβασε 
τρεις χιλιάδες Αλβανούς στο νησί, οι οποίοι το ερήμωσαν.
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