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Πρόλογος Έκδοσης 

Αγαπητοί αναγνώστες,

Το τεύχος αυτό της Ναυτικής Επιθεώρησης φιλοξενεί στις σελίδες του τα βρα-
βεία και τους επαίνους του Διαγωνισμού Μελετών και Φωτογραφίας για το έτος 
2013 που πλέον έχει προσλάβει θεσμικό ρόλο στις δράσεις του περιοδικού. 

Η θεματολογία των μελετών που παρουσιάζονται αφορά επίκαιρα θέματα που 
σχετίζονται με την Ηγεσία, τη Γεωπολιτική και την Ενέργεια. 

Ο Αντιπλοίαρχος Κλεάνθης Κυριακίδης ΠΝ που του απονεμήθηκε το Ά  Χρημα-
τικό Βραβείο για τη μελέτη του με θέμα: «Αληθινή Ηγεσία και η σχέση της με το μά-
νατζμεντ, την εξουσία, την διοίκηση και την ηθική», επικεντρώνεται στον προσδιο-
ρισμό της έννοιας του όρου «Ηγεσία». Αυτό το πραγματοποιεί μέσα από το συσχε-
τισμό της με άλλους παράγοντες που την επηρεάζουν και εν πολλοίς τη διαμορ-
φώνουν. Ο ηγέτης δεν είναι «μάνατζερ» και βλέπει την κρίση ως πρόκληση. 

Ο Αντιπλοίαρχος Δημήτριος Δαλακλής ΠΝ που του απονεμήθηκε το Β΄ Χρημα-
τικό Βραβείο για τη μελέτη του με θέμα: «Γεωπολιτκή της Ενέργειας. Η περίπτωση 
της Νοτιοανατολικής Ευρώπης», αναλύει τη γεωπολιτική διάσταση της Νοτιοανα-
τολικής Μεσογείου. Το ζήτημα αυτό προσδιορίζεται τόσο μέσα από «κλασικές» γε-
ωπολιτικές θεωρίες όσο κυρίως από τη διαμόρφωση των εξελίξεων που σηματο-
δοτούνται από τα ενεργειακά κοιτάσματα της περιοχής αυτής και τον σχεδιασμό 
των αγωγών μεταφοράς για την αξιοποίησή τους.

Ο Πλωτάρχης Λ.Σ. Αντώνιος Ραπατζίκος που του απονεμήθηκε το Γ΄ Χρηματι-
κό Βραβείο για τη μελέτη του με θέμα: «Η διαμόρφωση του Ελλαδικού χώρου μέ-
σα από το Ανατολικό Ζήτημα (από την αρχαιότητα έως σήμερα)» παρουσιάζει τη 
γεωπολιτική διάσταση του χώρου της ανατολικής Μεσογείου. Μέσα από μία ιστο-



Τεύχος 588-Τομος 174 | Ναυτική Επιθεώρηση  3

ρική αναδρομή αναδεικνύονται σημαντικά ιστορικά γεγονότα των τελευταίων κυ-
ρίως αιώνων σε συνάρτηση με τις εξελίξεις που δρομολόγησαν τα αντικρουόμε-
να συμφέροντα των μεγάλων δυνάμεων και την επίδραση που αυτά άσκησαν εν 
τέλει στη διαμόρφωση του Ελλαδικού χώρου.

Ο Πλωτάρχης Γεώργιος Χρυσοχού ΠΝ που του απονεμήθηκε ο Ά  Έπαινος για 
τη μελέτη του με θέμα: «Προοπτικές οριοθέτησης της Ελληνικής Αποκλειστικής 
Οικονομικής Ζώνης (ΑΟΖ) στο φως των πρόσφατων αποφάσεων των Δικαιοδοτι-
κών Οργάνων» πραγματεύεται τις διαφορές Ελλάδας-Τουρκίας αναφορικά με τα 
θαλάσσια κυριαρχικά δικαιώματα. Το ζήτημα αυτό προσεγγίζεται μέσα από το πρί-
σμα της μεθοδολογίας που διαμορφώνεται από τις αποφάσεις των Διεθνών Δικαι-
οδοτικών Οργάνων σε αντίστοιχες περιπτώσεις και τις προοπτικές που διανοίγο-
νται κατ’ αυτό τον τρόπο για την Ελληνική ΑΟΖ.

Ο Ανθυποπλοίαρχος (Ν) Λ.Σ. Κωνσταντίνος Μαστοροδήμος που του απονεμή-
θηκε ο Β΄ Έπαινος για τη μελέτη του με θέμα: «Ο ναυτικός αποκλεισμός σε μη δι-
εθνή ένοπλη σύρραξη» εξετάζει τη νομική διάσταση του ζητήματος αυτού. Για να 
καταστεί αυτό πιο σαφές παρατίθενται συγκεκριμένα παραδείγματα από αντίστοι-
χα γεγονότα. 

Καταλήγοντας θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τους συντάκτες των παραπά-
νω μελετών και όσους συμμετείχαν στο διαγωνισμό για τη συνεργασία τους με 
τη Ναυτική Επιθεώρηση και για τη συνεισφορά τους στην έκδοση του παρόντος 
τεύχους. 

Η Επιτροπή Σύνταξης





Εκδηλώσεις
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ
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Συνεκπαίδευση της Φ/Γ «ΑΙΓΑΙΟΝ» και Φ/Γ «ΕΛΛΗ» αντίστοιχα, με το αεροπλανοφόρο USS George H.W. Bush και το κα-
ταδρομικό USS PHILIPPINE SEA του ναυτικού των ΗΠΑ που έλαβε χώρα στο Μυρτώο την 4η και 7η Μαρτίου 2014.

Από την τελετή παράδοσης - παραλαβής Υπαρχηγού Στόλου. Στην τελετή που πραγματοποιήθηκε στο Ναύσταθμο Σαλα-
μίνας τη 13η Μαρτίου 2014, καθήκοντα Υπαρχηγού Στόλου παρέλαβε ο Υποναύαρχος Νικόλαος Τσούνης ΠΝ από τον 
Αντιναύαρχο Σπυρίδωνα Κονιδάρη ΠΝ.
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Από την τελετή παράδοσης - παραλαβής Διοικητού Ναυτικής Εκπαίδευσης. Στην τελετή που πραγματοποιήθηκε στη Ναυ-
τική Βάση «ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ» τη 18η Μαρτίου 2014, καθήκοντα Διοικητού ΔΝΕ, παρέλαβε ο Υποναύαρχος Γεώργιος 
Γιακουμάκης ΠΝ από τον Αντιναύαρχο Σπυρίδωνα Δημουλά ΠΝ.

Από την τελετή παράδοσης - παραλαβής Διοικητού ΣΝΔ. Στην τελετή που πραγματοποιήθηκε στη Σχολή Ναυτικών Δο-
κίμων τη 19η Μαρτίου 2014, καθήκοντα Διοικητού της ΣΝΔ, παρέλαβε ο Υποναύαρχος Γεώργιος Λεβέντης ΠΝ από τον 
Αντιναύαρχο Ιωάννη Μαΐστρο ΠΝ.
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Από τις εκδηλώσεις τιμής και μνήμης για τους πεσόντες της μάχης της Καλλίπολης που πραγματοποιήθηκαν στη ν. Λήμνο 
την 7η Απριλίου 2014. Στην τελετή παρέστησαν ο Αρχηγός ΓΕΝ Αντιναύαρχος Ευάγγελος Αποστολάκης ΠΝ, η Πρέσβης της 
Αυστραλίας στην Ελλάδα Jenny Bloomfield, ο Πρέσβης του Καναδά Robert W. Peck, o Πρέσβης της Ν. Ζηλανδίας Trevor 
D. Matheson, ο Υπαρχηγός ΓΕΕΘΑ, Αντιναύαρχος Αλέξανδρος Θεοδοσίου ΠΝ καθώς και ο Υπαρχηγός του Ναυτικού της 
Αυστραλίας, Υποναύαρχος Michael Van Balen.

Υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ Γενικού Επιτελείου Ναυτικού και Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών. Το εν λόγω 
Μνημόνιο, υπεγράφη από τον Υπαρχηγό ΓΕΝ Υποναύαρχο Παναγιώτη Παστουσέα ΠΝ και τον Πρύτανη της Ανωτάτης Σχολής 
Καλών Τεχνών Γεώργιο Χαρβαλιά επί του Θ/Κ «Γ. ΑΒΕΡΩΦ» τη 10η Απριλίου 2014 με στόχο την ανάπτυξη της πνευματικής 
και πολιτιστικής δημιουργίας στη χώρα μας μέσω κοινών παρεμβάσεων, στην ανάδειξη της ιστορίας και του ρόλου του ΠΝ 
με καλλιτεχνικά μέσα, καθώς και στη συνδιοργάνωση δράσεων πολιτιστικού, ιστορικού και εικαστικού περιεχομένου.



Τεύχος 588-Τομος 174 | Ναυτική Επιθεώρηση  9

Από την επιμνημόσυνη δέηση για τους πεσόντες του σώματος των Αυστραλών και Νεοζηλανδών στρατιωτών που πραγ-
ματοποιήθηκε την 25η Απριλίου 2014 στο Συμμαχικό Στρατιωτικό Νεκροταφείο του Φαλήρου, παρουσία του Αρχηγού 
ΓΕΝ Αντιναυάρχου Ευάγγελου Αποστολάκη ΠΝ.

Από τον Ιστιοπλοϊκό Αγώνα «Ναυτοσύνη» που πραγματοποιήθηκε την 26η Απριλίου 2014 στον όρμο Φαλήρου παρουσία 
του Αρχηγού ΓΕΝ Αντιναυάρχου Ευάγγελου Αποστολάκη ΠΝ. Ο εν λόγω ιστιοπλοϊκός αγώνας, που διοργανώθηκε από το 
Ναυτικό Μουσείο της Ελλάδος σε συνεργασία με τους Ναυτικούς Ομίλους Ελλάδος και Παλαιού Φαλήρου καθώς και με 
το Σύλλογο Ελληνική κλάση Dragon, διεξήχθη εφέτος προς τιμήν του Πολεμικού Ναυτικού. 
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Από την εκδήλωση Μνήμης για τη Βύθιση του Α/Τ «ΨΑΡΑ». Στην εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε την 27η Απριλίου 2014 
στον όρμο Πάχης Μεγάρων, με τη συμμετοχή του ΤΠΚ «ΜΠΛΕΣΣΑΣ», παρέστη ο Αρχηγός ΓΕΝ Αντιναύαρχος Ευάγγελος 
Αποστολάκης ΠΝ.

Από την περιπολία της Φ/Γ «ΨΑΡΑ» στον κόλπο του Άντεν, όπου στο πλαίσιο της επιχείρησης «ΑΤΑΛΑΝΤΑ» την 28η Απρι-
λίου 2014, προσέφερε ιατρική βοήθεια σε κυβερνήτη ιρανικού αλιευτικού ανοιχτής θαλάσσης. Ο Τακτικός Διοικητής της 
εν λόγω επιχείρησης εξέφρασε την ευαρέσκειά του προς τη Φ/Γ «ΨΑΡΑ» για την άμεση και αποτελεσματική αντίδραση 
του πλοίου.
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Από την τελετή εορτασμού του Αγίου Χριστοφόρου που πραγματοποιήθηκε στο φερώνυμο εκκλησάκι του Αγίου Χριστοφό-
ρου εντός του Ναυτικού Οχυρού Βοτανικού την 9η Μαΐου 2014, παρουσία του Διοικητού Διοικητικής Μέριμνας Ναυτικού 
Αντιναυάρχου (Μ) Ηλία Δημόπουλου ΠΝ.

Από την επίσκεψη Αρχηγού ΓΕΝ Αντιναυάρχου Ευάγγελου Αποστολάκη ΠΝ, στην Ανώτατη Διακλαδική Σχολή Πολέμου 
την 29η Απριλίου 2014, όπου πραγματοποίησε ομιλία με θέμα «Οι Προκλήσεις, οι Προοπτικές και οι Στρατηγικοί Στόχοι 
του Πολεμικού Ναυτικού».
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Από την άσκηση Μείζονος Ατυχήματος που πραγματοποιήθηκε στο Ναυτικό Οχυρό Σκαραμαγκά τη 13η Μαΐου 2014, με 
προσομοίωση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης, παρουσία του Διοικητή Ναυτικής Εκπαίδευσης, Υποναυάρχου Γεωργίου 
Γιακουμάκη ΠΝ. Το σύνθετο σενάριο της άσκησης περιλάμβανε μεγάλο αριθμό επεισοδίων όπως αποκλεισμό οδικού άξο-
να λόγω ανατροπής οχήματος με επικίνδυνο φορτίο, κατάρρευση κτιρίου με εγκλωβισμό ατόμων, εκτροχιασμό τραίνου, 
εγκλωβισμό προσωπικού, διασπορά τοξικού φορτίου, πυρκαϊά αμαξοστοιχίας, δασική πυρκαϊά.

Από την εκδήλωση για την επέτειο του κινήματος του Ναυτικού το Μάιο του 1973. Η Εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε 
την 20ή Μαΐου 2014, στο Μουσείο Αντιδικτατορικού Αγώνα Α/Τ «ΒΕΛΟΣ» στο Άλσος Ελληνικής Ναυτικής Παράδοσης στη 
Μαρίνα του Φλοίσβου, παρέστησαν ο ΥΕΘΑ Δημήτρης Αβραμόπουλος, ο Πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων Ευάγγελος 
Μεϊμαράκης, μέλη του Κοινοβουλίου καθώς και η ηγεσία των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας.
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Από τη συμμετοχή της Μπάντας του ΠΝ, στον Εορτασμό της 150ής Επετείου Ένωσης των Επτανήσων με την Ελλάδα που 
πραγματοποιήθηκε στο Δημοτικό Θέατρο Κέρκυρας την 21η Μαΐου 2014.

Τελετή απονομής πτυχίων των αποφοίτων του 179ου Σχολείου Υποβρύχιων Καταστροφών, που πραγματοποιήθηκε στη 
Διοίκηση Υποβρυχίων Καταστροφών, στο Σκαραμαγκά την 27η Μαΐου 2014, παρουσία του Αρχηγού ΓΕΝ, Αντιναυάρχου 
Ευάγγελου Αποστολάκη ΠΝ.
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Αληθινή Ηγεσία και η σχέση της  
με το μάνατζμεντ, την εξουσία,  
τη διοίκηση και την ηθική

Του Κλεάνθη Κυριακίδη
Αντιπλοιάρχου ΠΝ
Aʹ χρηματικό βραβείο ετήσιου διαγωνισμού μελετών Ναυτικής Επιθεώρησης έτους 2013
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Η θριαμβευτική είσοδος του Αλεξάνδρου στη Βαβυλώνα.

Ο Κλεάνθης Κυριακίδης είναι Αντι-
πλοίαρχος του Πολεμικού Ναυτικού 
που υπηρετεί στο Στρατιωτικό Γρα-
φείο της Αναπληρωτού Υπουργού 
Εθνικής Αμύνης. Έχει διατελέσει 
Κυβερνήτης της Κανονιοφόρου «ΚΑ-
ΣΟΣ», Τμηματάρχης σε δυο τμήματα 
της Διεύθυνσης ΓΕΝ/Α1, επιτελής 
ΓΕΕΘΑ (Πολυεθνικές Επιχειρήσεις) 
και Διευθυντής Γραφείου του Υπαρ-
χηγού Στρατηγείου ΓΕΕΘΑ. Επίσης 
διετέλεσε επιτελής επικοινωνιών στη 
SNFM και εκπαιδευτής σε διάφορες 
Σχολές των Ενόπλων Δυνάμεων, 
συμπεριλαμβανομένης της Ανωτάτης 
Διακλαδικής Σχολής Πολέμου. Κατέχει 
Masters στη Δημόσια Διοίκηση από 
το Harvard Kennedy SchooI (όπου 
τιμήθηκε με το Lucius Littauer Award), 
ένα Masters of Arts με Διάκριση στις 
Πολιτικές Επιστήμες (Μεσανατολικές 
Σπουδές), ένα Masters of Science στη 
Φυσική Ωκεανογραφία από το Naval 
Postgraduate SchooI και είναι υπο-
ψήφιος διδάκτωρ του Πανεπιστημίου 
Αιγαίου. 
Έχει δημοσιεύσει πέντε μονογραφίες 
και δυο βιβλία και συμμετείχε στη 
συγγραφή άλλων δυο, το τελευταίο 
σχετιζόμενο με την Αραβική Άνοι-
ξη (Πανεπιστήμιο Μακεδονίας). Έχει 
περισσότερες από 80 δημοσιεύσεις 
σε ιστοσελίδες και περιοδικά στην 
Ελλάδα και το εξωτερικό, αναλύο-
ντας σύγχρονα αλλά και ιστορικά 
θέματα. Είναι εκδότης του περιοδικού 
"Journal οn Southeastern European 
Security Strategy and Transatlantic 
Leadership", μέλος του Ινστιτού-
του Διεθνούς Στρατηγικής "Strategy 
international" και έχει διατελέσει εκ-
δότης και αρθρογράφος του Harvard 
Kennedy SchooI Review. Είναι Γενικός 
Γραμματέας της Ελληνικής Επιτρο-
πής Στρατιωτικής Ιστορίας και έχει 
συμμετοχή με παρουσιάσεις σε περισ-
σότερα από 20 Διεθνή και Ελληνικά 
Συνέδρια.
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Εισαγωγή 
Ο Μέγας Αλέξανδρος έχει ήδη κατακτήσει ολό-
κληρο τον τότε γνωστό κόσμο και επιστρέφει στη 
Βαβυλώνα μέσα από την αφιλόξενη έρημο της 
Γεδρωσίας που κυριολεκτικά αποδεκατίζει τους 
άνδρες του. Κάποιοι βρίσκουν και του προσφέ-
ρουν μια περικεφαλαία με νερό. Ο Μακεδόνας 
κοσμοκράτορας, εξουθενωμένος και διψασμένος, 
αρνείται να πιει, γιατί δεν μπορεί να το μοιραστεί 
με τους συντρόφους του. Βλέποντας ο στρατός 
τη μεγαλοψυχία του, τον επευφημεί, ξεχνά τις 
κακουχίες και τον ακολουθεί με μεγαλύτερο εν-
θουσιασμό.1

Είναι ένας αληθινός Ηγέτης, αυτός που σαν 
παιδί δάμασε το Βουκεφάλα, αυτός που έλυσε το 
Γόρδιο Δεσμό, που κατατρόπωσε τον Δαρείο και 
φέρθηκε ιπποτικά στην οικογένειά του και που 
τίμησε τον επίσης ηττημένο Ινδό βασιλιά Πόρο. 
Λίγους μήνες πριν, ο Αλέξανδρος ισοπεδώνει τη 
Γάζα, καίει άνευ λόγου την Περσέπολη και σκο-
τώνει συντρόφους του, με αποκορύφωμα τον 
Κλείτο, ο οποίος του είχε σώσει τη ζωή στη μάχη 
του Γρανικού ποταμού. Όπως αναλύει ο Πάρθα 
Μπόσε, ο Αλέξανδρος ήταν ο ίδιος άνθρωπος, 
αλλά είχε διαφορετικά «στυλ ηγεσίας», όπως στυλ 
έμπνευσης, συνοχής, επιθετικό, ανθρωπιστικό, 
αλλά ακόμα και αυταρχικό ή ληστρικό2, που φαι-
νομενικά έρχονται σε σύγκρουση μεταξύ τους και 
δίνουν μια εικόνα αμφιλεγόμενης φυσιογνωμί-
ας. Ήταν Ηγέτης; Αναμφισβήτητα, αν κρίνουμε τη 
συνολική του πορεία και τη διαχρονική του αξία. 
Όμως το συμπέρασμα από τα ανωτέρω παρα-
δείγματα είναι ότι δεν πρέπει να αναζητούμε τον 
Ηγέτη, αλλά την Ηγεσία και ότι η Ηγεσία δεν εί-
ναι παντοτινή και αέναη και κάποιος που σήμερα 
επιδεικνύει Ηγεσία, μπορεί αύριο να υποπέσει σε 
σημαντικά λάθη. 

Το να ορίσουμε την Ηγεσία είναι το ίδιο δύ-
σκολο όπως το να ορίσουμε την τρομοκρατία. 
Σύμφωνα με τον Τζόζεφ Νάυ, τον εμπνευστή 
των όρων «έξυπνη ισχύς» και «ήπια ισχύς», ο 
ηγέτης πρέπει να κρίνεται από την αποτελεσμα-
τικότητα και την ηθική των επιδιώξεών του, των 

1  Βλ. Foreman Laura, Alexander, the Conqueror (Cambridge: Da 
Capo Press, 2004), 188. 

2  Βλ. Bose Partha, Μέγας Αλέξανδρος, Η Τέχνη της Στρατηγικής 
(Αθήνα: Κριτική, 2004), 221-223.

μέσων που χρησιμοποίησε και των μακροπρό-
θεσμων συνεπειών τους.3 Προφανώς, ανάλογα 
με τα φίλτρα μας, της αποτελεσματικότητας, της 
ηθικής, του οράματος και της χαρισματικής προ-
σωπικότητας, θα διαφοροποιούμε τις απόψεις και 
δε θα δίνουμε απάντηση στο ποιος είναι αληθινός 
Ηγέτης. 

Ας ρίξουμε μια ακόμα ματιά στον Αλέξαν-
δρο, ως τον πλέον αδιαμφισβήτητο ιστορικά 
Ηγέτη. Οι μακροχρόνιες συνέπειες της πορείας 
του Αλεξάνδρου αντέχουν σε οποιαδήποτε κρι-
τική αφού μέχρι τις μέρες μας λατρεύεται στους 
τόπους τους οποίους κατέκτησε και θεωρείται 
ελευθερωτής και εκπολιτιστής. Από τις περίπου 
70 πόλεις που ίδρυσε, 20 έφεραν το όνομά του 
και έξι υπάρχουν και σήμερα. Ενοποίησε πολιτικά, 
πολιτισμικά, γλωσσικά, νομισματικά και εμπορι-
κά τον τότε γνωστό κόσμο και η επίδρασή του 
φαίνεται ακόμα και σήμερα από την Ινδία μέχρι 
το Αφγανιστάν. Αξίζει να σημειωθούν οι φυλές 
Νοχουρλί στα σύνορα Τουρκεμνιστάν - Ιράν, Πα-
τάνς στο Πακιστάν και η γνωστότερη όλων, αυτή 
των Καλάς στο Αφγανιστάν, οι οποίες διατηρούν 
ακόμα έθιμα, αρχαίους χορούς και Μακεδονικές 
τοπικές ενδυμασίες!4 Επίσης στον Αλέξανδρο 
είναι εύκολο να αποδώσουμε ανώτερα κίνητρα, 
αφού ο ίδιος από την Αίγυπτο εξήγγειλε ως στό-
χους του «τη διάδοση των ελληνικών γραμμά-
των στην Ασία και την Αφρική, με το εμπόριο, με 
την ίδρυση νέων πόλεων, με τη μετάκληση από 
την Ελλάδα επιστημόνων και διανοουμένων, με 
το σεβασμό των ανατολικών παραδόσεων και 
εθίμων και τον εμποτισμό τους με την ελληνική 
παιδεία, ώστε να δημιουργηθεί ένας νέος παγκό-
σμιος πολιτισμός».5

Όμως δεν πρέπει να παρασυρόμαστε σε εύ-
κολους χαρακτηρισμούς. Αν για τον Αλέξανδρο 
υφίσταται ομοφωνία (και πάλι όχι απόλυτη), 
υπάρχουν δεκάδες χιλιάδες πολιτικοί, θρησκευ-
τικοί ή στρατιωτικοί «ηγέτες» υπό αμφισβήτηση, 
ακριβώς λόγω της δυσκολίας ορισμού της Ηγε-
σίας. Συνεπώς, αντί να αναλωνόμαστε σε μια 

3  Βλ. Nye Joseph, The Powers to Lead (New York: Oxford 
University Press, 2008), 112.

4  Βλ. Βολωνάκης Ιωάννης, Της Αρχαίας Ελλάδος οι Μεγάλοι Ηγέ-
ται (Αθήνα: Γεωργιάδης, 1997), 393-394.

5  Βλ. Bosi Roberto, Μέγας Αλέξανδρος, «Οι Μεγάλοι Όλων των 
Εποχών» (Αθήνα: Φυτράκης, 1965), 57.
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απέλπιδα προσπάθεια να φθάσουμε σε κοινώς 
αποδεκτό ορισμό της Ηγεσίας6, είναι ευκολότερο 
και παραγωγικότερο να εξετάσουμε τι δεν αποτε-
λεί Ηγεσία. Η Ηγεσία συνήθως συγχέεται με τρεις 
άλλους όρους και γι’ αυτό θα προσπαθήσουμε 
να αποσαφηνίσουμε τις διαφορές που έχει από 
το μάνατζμεντ, από την εξουσία και από τη δι-
οίκηση. Θα δούμε κάποια κριτήρια ηγετικής συ-
μπεριφοράς και πως μπορούμε να αντιληφθούμε 
την αληθινή ηγεσία ως αντιμετώπιση πρόκλησης 
προσαρμογής, κάτι που λαμβάνει χώρα σε περι-
όδους κρίσης. Τέλος θα αναφερθούμε στην ιδιαί-
τερη σχέση Ηγεσίας και ηθικής. 

Ηγεσία και μάνατζμεντ 
Ο πρώτος όρος που συχνά συγχέεται με την Ηγε-
σία είναι αυτός του μάνατζμεντ. Ένας καλός μάνα-
τζερ διαχειρίζεται σωστά το χρόνο, τα μέσα και το 
προσωπικό του. Συνήθως είναι διορισμένος και 

6  Για παράδειγμα το περίφημο λεξικό Merriam-Webster ορίζει ως 
Ηγεσία τον έλεγχο ή την επιρροή από ένα ισχυρό άνθρωπο επί 
των ενεργειών άλλων ανθρώπων. 

χρησιμοποιεί νόμιμη εξουσία, η οποία του δίνει 
τη δυνατότητα να επιβραβεύει και να τιμωρεί. 
Μέσα στα προκαθορισμένα πλαίσια συγκεκριμέ-
νων κανόνων, οι οποίοι διέπουν τον οργανισμό 
του, οργανώνει, ελέγχει και προγραμματίζει. Δίνει 
έμφαση στις διαδικασίες, στα συστήματα και στη 
λογική. Ο σχεδιασμός του αφορά την πραγματικό-
τητα, την οποία καλείται να διαχειριστεί, συνήθως 
με βραχυπρόθεσμη προοπτική. Συνεπώς είναι δύ-
σκολο να είσαι καλός μάνατζερ, όμως ακόμα και 
αν το πετύχεις, δεν είσαι Ηγέτης. 7 

Για να μην φανεί ότι θεωρούμε ως ανούσιο 
ή αδιάφορο το έργο του μάνατζερ, θα δώσουμε 
το ιστορικό παράδειγμα των κυβερνήσεων της 
χώρας μας μετά την καταστροφή της «ατυχούς» 
ελληνοτουρκικής σύρραξης το 1897 και της πτώ-
χευσης της χώρας. Μέχρι την εμφάνιση στο πολι-
τικό προσκήνιο του Βενιζέλου δεν υπήρχε Ηγέτης. 
Όμως οι «διαχειριστές» της εξουσίας αποδείχθη-
καν καλοί μάνατζερ, οι οποίοι σταθεροποίησαν 
εν αρχή και βελτίωσαν αργότερα την οικονομική 

7  Βλ. Μπουραντάς Δημήτρης, Ηγεσία (Αθήνα: Κριτική, 2005), 15. 

Ο Αλέξανδρος αρνείται να πιει νερό στην έρημο της Γεδρωσίας.
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κατάσταση σε τέτοιο βαθμό, ώστε όταν εμφανί-
στηκε ο Ηγέτης και ευνόησε η διεθνής συγκυ-
ρία, μόλις 15 χρόνια μετά την καταστροφή, να 
διπλασιαστεί η χώρα μας, με την απελευθέρωση 
μέρους των σκλαβωμένων Ελλήνων. Είναι αυτα-
πόδεικτο ότι αν δεν υπήρχε ένας Ηγέτης σαν τον 
Ελευθέριο Βενιζέλο δεν θα το πετυχαίναμε ποτέ, 
αλλά και ότι o Βενιζέλος έχτισε πάνω στο έργο 
των «μάνατζερ» προκατόχων του, όπως ο Γεώρ-
γιος Θεοτόκης. Κλασικό παράδειγμα «μη ηγετικής 
φυσιογνωμίας» αλλά πετυχημένου μάνατζερ, ο 
Γεώργιος Θεοτόκης, από πολλούς παρεξηγημένη 
προσωπικότητα, ήταν Δήμαρχος Κέρκυρας, Βου-
λευτής και τρεις φορές Πρωθυπουργός. Διαχει-
ρίστηκε τη διαλυμένη από τον πόλεμο του 1897 
Ελλάδα, αλλά η «άψογος στάση» του έναντι της 
Τουρκίας για το «Κρητικό ζήτημα» οδήγησε στην 

ανατροπή του από το κίνημα του «Συνδέσμου των 
Αξιωματικών» στο Γουδί. 8

Αυτός που ασκεί Ηγεσία συνήθως αναδεικνύ-
εται και γι’ αυτό η εξουσία όπως θα εξηγήσουμε 
αργότερα διεξοδικά, δεν είναι απαραίτητη προϋ-
πόθεση για την Ηγεσία. Χρησιμοποιεί την προσω-
πική του δύναμη – κάποιοι μιλούν για «χάρισμα» 
και «χαρισματικό» Ηγέτη, κάτι που εγκυμονεί κιν-
δύνους, αν φέρουμε στο μυαλό μας τους αναμφί-
βολα χαρισματικούς αλλά και αιμοσταγείς Χίτλερ 
και Στάλιν.9 Ο Ηγέτης εμπνέει και πείθει. Επίσης 
περνάει κάποιο όραμα για την ομάδα ή κοινότητα, 

8  Βλ. Βουρνάς Τάσος, Γουδί: Το Κίνημα του 1909 από τη σειρά «Τα 
Φοβερά Ντοκουμέντα» (Αθήνα: Φυτράκης, 1976), 8. 

9  Για κάποια απίστευτα χαρισματικά χαρακτηριστικά του Χίτλερ 
Βλ. Guderian Heinz, Panzer Leader (London: Futura, 1974), 
431-432. 

Ο καλός «μάνατζερ» Γεώργιος Θεοτόκης με τον Κάιζερ 
Γουλιέλμο Β΄ στο Μον Ρεπό.

Ελευθέριος Βενιζέλος.
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όχι απαραίτητα το δικό του και σίγουρα δεν το 
επιβάλλει, αφού η ομάδα τoυ πρέπει να το εν-
στερνιστεί. Για παράδειγμα δεν έχει καμία σημα-
σία αν κάποιος οραματίστηκε τη «Μεγάλη ιδέα», 
αφού αποτελούσε τον πόθο ενός ολόκληρου 
λαού, ένα όραμα ενός αναγεννημένου Έθνους, 
το οποίο ενέπνευσε γενιές Ελλήνων. Ο Ηγέτης 
κερδίζει την εμπιστοσύνη δίνοντας έμφαση στους 
ανθρώπους, και τα συναισθήματά τους, χωρίς να 
χαϊδεύει τα αυτιά τους, όπως κάνουν οι περισσό-
τεροι δημαγωγοί. Παρότι είχε και ηγετικές ικανό-
τητες, ένας από τους μεγαλύτερους δημαγωγούς 
υπήρξε ο Αλκιβιάδης ο Αθηναίος, ο οποίος παρέ-
συρε τους συμπατριώτες του στην περιπέτεια της 
Σικελικής Εκστρατείας.10 

Το κυριότερο χαρακτηριστικό του Ηγέτη είναι 
ότι προκαλεί το κατεστημένο, κάνει αλλαγές και 
καινοτομεί, γιατί μπορεί να μελετά την πραγματι-
κότητα, αλλά σχεδιάζει το μέλλον, διευρύνοντας 
τους ορίζοντες. Δε λειτουργεί μόνο στα πλαίσια 
που του θέτουν, αλλά με μακροπρόθεσμη προο-
πτική τα διαφοροποιεί. Ο Θήοντορ Ρούσβελτ πήρε 

10  Βολωνάκης, 232-241.

μια ασήμαντη αλλά οικονομικά ισχυρή Αμερική 
στην αρχή του 20ού αιώνα και την έφερε στο 
στρατιωτικό και διπλωματικό προσκήνιο, κανό-
ντάς την υπερδύναμη, δημιουργώντας ναυτικό, 
στρατό και διεθνή παρουσία, παρότι ο «απομονω-
τισμός» αποτελούσε την κυρίαρχη ιδεολογία.11 Για 
να κλείσουμε με ένα «κλισέ» για τη διαφορά μά-
νατζερ και Ηγέτη, ο μάνατζερ «κάνει τα πράγματα 
σωστά», ενώ ο Ηγέτης «κάνει τα σωστά πράγμα-
τα». Με την ευκαιρία αυτή η ελληνική ιστορία είναι 
γεμάτη τόσο από μάνατζερ, όσο και από αληθι-
νούς Ηγέτες, από τον Λεωνίδα στον Καποδίστρια 
και από τον Κολοκοτρώνη στον Κουντουριώτη, 
για να φέρουμε ως παραδείγματα κάποιους που 
είναι καθολικά αποδεκτοί.

Κάποιοι μελετητές θεωρούν ότι η Ηγεσία και 
το μάνατζμεντ αποτελούν αλληλοσυμπληρούμε-

11  Ο Ρούσβελτ παρενέβη ως ειρηνοποιός στον Ρωσοϊαπωνικό 
πόλεμο (για τη δράση του τιμήθηκε και με Νομπέλ Ειρήνης) 
και στη «Α΄ Κρίση του Μαρόκου» (1906) κατά τη Συνδιάσκεψη 
της Αλγκεσίρας. Επίσης εφάρμοσε την πολιτική του «μεγάλου 
ραβδιού» για να ελέγξει το Δυτικό Ημισφαίριο. Βλ. Ferguson 
Niall, Colossus, The Rise and Fall of the American Empire, 
(London: Penguin, 2004), 43.

Ο Ιωάννης Καποδίστριας κλήθηκε να δημιουργήσει τη Νέα 
Ελλάδα και επιτέλεσε αληθινά «θαύματα» στο μικρό χρονι-
κό διάστημα της διακυβέρνησής του.Άγαλμα του Λεωνίδα.
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νες και διακριτές διεργασίες12, όμως οι περισ-
σότεροι τείνουν να θεωρούν το μάνατζμεντ ως 
υποσύνολο της Ηγεσίας. Επειδή και ο συγγραφέ-
ας του παρόντος πονήματος είναι της αυτής λο-
γικής, τάσσεται υπέρ της απόψεως ότι ο μάνατζερ 
είναι δυνατόν να καλλιεργηθεί, όμως ο Ηγέτης 
περισσότερο γεννιέται παρά γίνεται. Συνήθως ο 
μάνατζερ έχει συγκεκριμένο στυλ διεύθυνσης και 
έχουν προταθεί για αυτό μοντέλα (με κυριότερο 
το μοντέλο Blake-McCanse)13 ώστε να χαρα-
κτηρίζεται ανάλογα με το αν δίνει έμφαση πε-
ρισσότερο στο αποτέλεσμα της εργασίας ή στον 
υφιστάμενό του. Συνήθως διακρίνεται σε δημο-
κρατικό (benevolent ή team leader), αυταρχικό 
(autocratic) και αδιάφορο (laissez-faire). Κάποια 
άλλα μοντέλα πλησιάζουν περισσότερο στην Ηγε-
σία από το μάνατζμεντ διότι τονίζουν ότι η Ηγεσία 
πρέπει να είναι προσαρμοσμένη ανάλογα με τον 
υφιστάμενο (μεταξύ άλλων τα μοντέλα Fiedler, 
Hersey-Blanchard και Quinn). Πρέπει να τονιστεί 
ως σημαντικότατη διαφορά ηγέτη και μάνατζερ 
ότι ο Ηγέτης δεικνύει εξ ορισμού ευελιξία και 
οφείλει πάντα να προσαρμόζει τη συμπεριφορά 
του σε διάφορους παράγοντες. Η συμπεριφορά 
του πρέπει να είναι ανάλογη της ιστορίας και της 
παράδοσης του οργανισμού στον οποίον ηγείται 
(εξαιρετικό παράδειγμα το Πολεμικό Ναυτικό). 
Επίσης, στην κουλτούρα του οργανισμού (νόρ-
μες, ιεραρχικές δομές), αφού είναι διαφορετικό 
να ηγείσαι στο υπουργείο Πολιτισμού και στο 
υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Πρέπει να προσαρ-
μόζει τη συμπεριφορά του ανάλογα με τον χρόνο 
στον οποίον καλείται να ηγηθεί (αλλιώς ηγείσαι 
όταν γνωρίζεις κάτι καλά και αλλιώς στα πρώ-
τα βήματα). Εδώ αξίζει να αναφερθεί το τέλειο 
παράδειγμα του Βασίλειου Β΄ Βουλγαροκτόνου, 
ο οποίος ως νεαρός αυτοκράτορας άφησε στα 
πρώτα χρόνια της βασιλείας του την «πολιτική» 
εξουσία στον «Παρακοιμώμενό» του, Βασίλειο 
Λεκαπηνό, αλλά όταν εδραίωσε την εξουσία του, 

12  Βλ. Kotter John, Ο Hγέτης της Aλλαγής (Αθήνα: Κριτική, 2001), 
7.

13  Για την ακρίβεια πρωτοπαρουσιάστηκε ως “Managerial Grid” 
από τους Blake Robert & Mouton, Jane, The Managerial Grid: 
The Key to Leadership Excellence. (Houston: Gulf Publishing, 
1964) και μετεξελίχθηκε σε “Leadership Grid” από τους 
Blake Robert & McCanse Anne, Leadership Dilemmas—Grid 
Solutions (Houston: Gulf Publishing, 1991).

τον καταδίωξε.14 Επίσης, αλλιώς ηγείσαι όταν ο 
οργανισμός σου είναι σε καλή κατάσταση και αλ-
λιώς όταν απαιτείται ριζική ανασυγκρότηση. Σκε-
φθείτε τον αυταρχισμό, αλλά και τη δημιουργικό-
τητα και εφευρετικότητα του Ιωάννη Καποδίστρια 
που κλήθηκε να δημιουργήσει τη Νέα Ελλάδα και 
επιτέλεσε αληθινά «θαύματα» στο μικρό χρονικό 
διάστημα της διακυβέρνησής του.15 Ο «τύπος» 
των υφισταμένων (ηλικία, πείρα, συντεχνιακή 
αντίληψη) πρέπει να κάνει τον Ηγέτη ευέλικτο, ει-
δικότερα όταν απαιτείται σύγκρουση με δομές και 
ανάγκη διαρθρωτικών αλλαγών. Η κατάλυση της 
ρωμαϊκής δημοκρατίας από τον Οκταβιανό ήταν 
κατ’ αυτή την έννοια υποδειγματική.16 Φυσικά ο 
Ηγέτης διαφοροποιεί την ηγεσία ανάλογα και με 
το χαρακτήρα του οργανισμού (κερδοσκοπικός, 
κυβερνητικός, ΜΚΟ) και πρέπει να λαμβάνει σο-
βαρά υπόψη το διακύβευμα (για παράδειγμα ένα 
λάθος σε θέματα εξωτερικών ή άμυνας δεν έχει 
την ίδια βαρύτητα με ένα λάθος σε θέματα αθλη-
τισμού). 

Αφού λοιπόν τονίσαμε ότι ο μάνατζερ έχει 
συνήθως κάποιο στυλ ηγεσίας ενώ ο Ηγέτης δεν 
έχει, αλλά αντίθετα προσαρμόζεται συνεχώς, θα 
μπορούσαμε να αναζητήσουμε τα χαρακτηριστικά 
που αθροιζόμενα δημιουργούν τον Ηγέτη. Κατά 
καιρούς έχουν προταθεί κάποια χαρακτηριστικά 
όπως η ειλικρίνεια, η φιλοδοξία, η αυτοπεποίθη-
ση, η ενεργητικότητα και φυσικά τόσο η νοημο-
σύνη (IQ) όσο και η συναισθηματική νοημοσύνη 
(ΕQ), που όμως δεν μας καλύπτουν ώστε αν τα 
συγκεντρώσουμε να δημιουργούμε έναν Ηγέτη 
ή ένα μάνατζερ και να μπορούμε να τους διαχω-
ρίσουμε. Επίσης στο μέτρο που κανένα φυσικό 
χαρακτηριστικό δεν μπορεί να εγγυηθεί την απο-
τελεσματικότητα κάποιου Ηγέτη, είναι δύσκολο να 
καταγράψουμε τα χαρακτηριστικά τόσο του πετυ-
χημένου μάνατζερ όσο και του Ηγέτη. Αν και δεν 
υπάρχουν χαρακτηριστικά που να τον δημιουρ-
γούν, υπάρχει σίγουρα ένα που αρκεί για να θεω-
ρηθεί κάποιος ως αποτυχημένος και να μη μπορεί 
να διεκδικήσει τον τίτλο αυτό. Ένα από τα ουσια-

14  Schlumberger Gustave, Βασίλειος Β΄ ο Βουλγαροκτόνος (Αθή-
να: Δημιουργία, 1999), 275-283. 

15  Κορνιλάκης Ιωάννης, Ιωάννης Α. Καποδίστριας, ο Άγιος της 
Πολιτικής (Αθήνα: Αιγηίς, 2011). 

16  Gilliver Kate, Goldsworthy Adrian & Whitby Michael, Rome at 
War (London: Osprey, 2005), 176-182.
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στικότερα στοιχεία της Ηγεσίας είναι η ανάληψη 
της ευθύνης και συνεπώς το «θανάσιμο αμάρτη-
μα» για έναν Ηγέτη είναι αυτό της ευθυνοφοβίας. 
Η ευθυνοφοβία, μπορεί να είναι διάχυση ευθύνης 
προς τον υφιστάμενο με ασαφείς οδηγίες, ή η 
προώθηση ενός δύσκολου θέματος σε κάποιον 
προϊστάμενο, ενώ αποτελεί ίδια υπευθυνότητα. 
Επίσης ευθυνοφοβία αποτελεί και η παραπομπή 
ενός θέματος στις καλένδες ή για την ακρίβεια ad 
calendas Graecas, όπως έλεγαν οι Λατίνοι.

Ηγεσία και εξουσία 
Αφού ξεχωρίσαμε τον Ηγέτη από το μάνατζερ 
θα διαχωρίσουμε την Ηγεσία από την εξουσία. 
Η εξουσία πηγάζει από τη δυνατότητα πίεσης ή 
εξαγοράς που έχει κάποιος ή από τη νομιμότητα 
(κληρονομική, διά διορισμού ή αιρετή), από τη 
γνώση, το χάρισμα, τις γνωριμίες, την πρόσβαση 
στην πληροφορία ή τον συνδυασμό των ανωτέρω 
παραγόντων. Αυτός που έχει μια θέση εξουσίας 
παρέχει στην ομάδα του προστασία, κατεύθυνση, 

τάξη και μια αίσθηση «συμβόλου», ενώ συνήθως 
απασχολείται με την κυριαρχία επί της ομάδας, 
τη δημιουργία ενός μηχανισμού ελέγχου (όπως 
οι εκλογές και η δυνατότητα επανεκλογής) και 
η δημιουργία «ακολούθων», αφού για να «ηγεί-
σαι» πρέπει κάποιοι να σε «ακολουθούν».17 Είναι 
εύκολα αντιληπτό ότι η εξουσία δεν είναι «ικανή 
και αναγκαία» συνθήκη για να θεωρηθεί κάποιος 
Ηγέτης. Δεν είναι ικανή συνθήκη, διότι πολλοί που 
βρέθηκαν σε θέση εξουσίας, δεν μπορούν να δι-
καιολογήσουν τον όρο. Από ανόητους στρατηλά-
τες, όπως ο Σοβιετικός Μπουντένυ που οδήγησε 
σε αιχμαλωσία με λάθος κινήσεις 600.000 συ-
μπατριώτες του18, μέχρι πολιτικούς, όπως σχεδόν 
και οι οκτώ Βυζαντινοί αυτοκράτορες μεταξύ του 
Βασιλείου Βʹ και του Ρωμανού Δʹ, που κατόρθω-

17  Βλ. Williams Dean, Real Leadership (San Francisco: Berrett-
Koehler, 2005), 18. 

18  Βλ. Κυριακίδης Κλεάνθης, Οι Στρατηγοί του Στάλιν (Αθήνα: 
Αμυντική Γραμμή, 2005), 76.

Ο Μαχάτμα Γκάντι αποτελεί τον ορισμό του Ηγέτη που δεν είχε ποτέ τυπική εξουσία.
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σαν σε μόλις δυο γενιές να διαλύσουν μια κρα-
ταιά αυτοκρατορία.19 

Μήπως όμως η εξουσία είναι «αναγκαία συν-
θήκη» για την Ηγεσία; Ο Πιττακός ο Μυτιληναίος 
και κατ’ άλλους ο Βίας ο Πριηνεύς (και οι δύο εκ 
των επτά σοφών της Αρχαίας Ελλάδας) είπε το 
περίφημο «αρχή άνδρα δείκνυσι», κάτι που επα-
νέλαβε ο Σοφοκλής στην Αντιγόνη και απήντησε ο 
Επαμεινώνδας όταν από φθόνο οι συμπατριώτες 
του τον εξέλεξαν «τελέαρχο», υπεύθυνο για την 
αποκομιδή των σκουπιδιών της πόλης.20 Μπορεί 
όλοι αυτοί να έχουν λάθος; Η απάντηση σχετίζεται 
με τον ορισμό που δίνουμε στην Ηγεσία. Η αληθι-
νή ηγεσία σύμφωνα με τους καθηγητές Χάιφετζ 

19  Βλ. Diehl Charles, Ιστορία της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας, 
(Αθήνα: Ηλιάδης, 1991), 131. 

20  Βολωνάκης, 322-323. 

και Ουίλιαμς του Πανεπιστημίου του Χάρβαρντ, 
είναι «η κινητοποίηση ανθρώπων για να αντιμε-
τωπίσουν μια προβληματική πραγματικότητα και 
μέσω διαδικασίας μάθησης να δημιουργήσουν 
τις προϋποθέσεις για τη βελτίωση των συνθηκών 
της ζωής». 21 

Υπάρχει ένα ιστορικό παράδειγμα που απο-
δεικνύει του λόγου το αληθές στον υπερθετικό 
βαθμό. Είχε ποτέ ο Μαχάτμα Γκάντι κάποια εξου-
σία; Όχι, εκτός από ένα διάστημα μικρότερου του 
έτους το 1924, που είχε τον τίτλο του Προέδρου 
του Ινδικού Εθνικού Κογκρέσου.22 Όμως ηγήθηκε 
ενός ολόκληρου λαού και τον οδήγησε στην ανε-
ξαρτησία του. Ο «ημίγυμνος φακίρης», όπως των 
είχε αποκαλέσει ο Τσόρτσιλ ήταν το ίδιο αγαπητός 
σε Ινδουιστές και Μουσουλμάνους και ενέπνεε 
με τον βίο του όσο ενέπνεε και με τον λόγο του. 
Όταν τον είχαν ρωτήσει πιο είναι το μήνυμά του, 
είχε απαντήσει «ο τρόπος που ζω». Παράδειγμα 
ηγετικής συμπεριφοράς αποτελεί και η νεαρή 
μαύρη Ρόζα Παρκς. Όταν το 1955 αρνήθηκε να 
δώσει τη θέση της σε λευκό συμπολίτη της σε λε-
ωφορείο στο Μοντγκόμερυ της Αλαμπάμα, κινη-
τοποίησε ανθρώπους, που μέσα από διαδικασία 
μάθησης αντιμετώπισαν την προβληματική πραγ-
ματικότητα του ρατσισμού.23 Μετά από τρεις γενι-
ές έχουμε τον πρώτο μαύρο Πρόεδρο στις Η.Π.Α. 
Αυτή είναι αληθινή ηγεσία, από κάποια νεαρή 
που δεν είχε ούτε εξουσία, ούτε «ακολούθους». 
Βλέπουμε λοιπόν ότι μπορεί να ασκηθεί ηγεσία 
χωρίς εξουσία. Και φυσικά αντιλαμβανόμαστε τη 
σημασία του παραδείγματος. Η Σχολή Ναυτικών 
Δοκίμων χρησιμοποιεί ως απόφθεγμα τη ρήση 
«Ουδέν μορφώνει όσον το παράδειγμα και ουδέν 
επιβάλλει όσον το παράδειγμα». Δεν μπορεί να 
κινητοποιηθεί ο κόσμος και να αντιμετωπίσει την 
προβληματική πραγματικότητα, όταν ο Ηγέτης του 
δεν δίνει το παράδειγμα. 

 Σε όλες τις περιπτώσεις που αντιμετωπίζου-
με προκλήσεις προσαρμογής, αυτός που ασκεί 

21  Williams Dean, A New Framework for Leadership, Course 
Notes MLD201B (Boston: Harvard, 2011), 1.

22  Βλ. Montefiore Simon Sebag, 101 World Heroes: Great Men 
and Women for an Unheroic Age (London: Quercus, 2007), 
242.

23  Dove Rita, “Heroes and Icons: Rosa Parks, Her Simple Act of 
Protest Galvanized America’s Civil Rights Revolution”, Time, 
June 14, 1999.

O Πρόεδρος Φραγκλίνος Ρούσβελτ έβαλε την Αμερική σε 
τροχιά πολέμου πολλές φορές ψευδόμενος στον Αμερι-
κανικό λαό.
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την Ηγεσία θα πρέπει να «αναγκάσει» την ομάδα 
του να αντιμετωπίσει την σκληρή πραγματικότη-
τα και να μάθει να αναλαμβάνει ευθύνες τόσο 
ο ίδιος όσο και η ομάδα του μέσα από διαδι-
κασία μάθησης. Μπορεί ο έχων την εξουσία να 
πετύχει το αποτέλεσμά του και χωρίς διαδικασία 
μάθησης. Ο Πρόεδρος Ρούσβελτ προσπάθησε 
για παράδειγμα να θέσει την Αμερική σε τροχιά 
πολέμου, πολλές φορές ψευδόμενος στον αμερι-
κανικό λαό, αντί να μπει στη διαδικασία που θα 
έμπαινε ένας αληθινός ηγέτης, να εξηγήσει στο 
λαό του, τους κινδύνους από τη ναζιστική Γερμα-
νία και τον ιαπωνικό ιμπεριαλισμό.24 Σύμφωνα με 
τον ορισμό που χρησιμοποιούμε στη συγκεκριμέ-
νη περίπτωση, ο Ρoύσβελτ δεν επέδειξε Ηγεσία, 
παρότι μπορεί να θεωρηθεί εξαίρετος πολιτικός. 
Φυσικά, η μη ηγετική του στάση και συμπεριφο-
ρά στη συγκεκριμένη περίπτωση δεν μπορεί να 
χαρακτηρίσει συνολικά τον Αμερικανό Πρόεδρο. 
Στην αντιμετώπιση του οικονομικού κραχ υπήρξε 
άριστος Ηγέτης, αφού κατάφερε και αναπτέρωσε 
το ηθικό του λαού του και οδήγησε σε ανάπτυξη 
τη χώρα του. 

Επανερχόμενοι στην ανάλυση της αντιμετώπι-
σης πρόκλησης, υπενθυμίζουμε ότι αποτελεί ένα 
από τα στοιχεία που διαφοροποιούν τον ηγέτη 
από το μάνατζερ. Ο μάνατζερ διαχειρίζεται μια 
συνήθη κατάσταση και δεν αντιμετωπίζει προκλή-
σεις. Οι προκλήσεις προσαρμογής μπορεί να είναι 
προκλήσεις ακτιβισμού (Activist Challenge), εξέ-
λιξης (Development Ch.), μετάβασης (Transition 
Ch.), συντήρησης (Maintenance Ch.), δημιουρ-
γικότητας (Creative Ch.), αντιμετώπισης κρίσης 
(Crisis Ch.) και μάχης (Battle Ch.).25 Λόγω της πε-
ριορισμένης έκτασης του παρόντος πονήματος, 
δε θα τις αναλύσουμε περιπτωσιολογικά, όμως 
θα επισημάνουμε κάποιες ενέργειες που βοη-
θούν τον δυνητικό Ηγέτη να επιδείξει Ηγεσία και 
να αντιμετωπίσει τις ανωτέρω προκλήσεις. 

Ο Ηγέτης θέτει το πλαίσιο για την επίλυση της 
προβληματικής κατάστασης. Συνεπώς, καλείται να 
ξεχωρίσει το πρόβλημα από το σύμπτωμα, κάτι 
που ακούγεται εύκολο αλλά είναι ιδιαίτερα δύ-
σκολο. Χαρακτηριστικός είναι ο «αστικός μύθος» 

24  Βλ. Dallek Robert, Franklin D. Roosevelt and American Foreign 
Policy 1932-1945 (New York: Oxford, 1979), 289.

25  Βλ. Williams Dean, Real Leadership, 34.

του «διαστημικού στυλό» της NASA. Η ιστορία έχει 
ως εξής: Στη δεκαετία του 1960, οι Αμερικανοί 
αστροναύτες διαπίστωσαν ότι στο Διάστημα δεν 
μπορούσαν να γράψουν με το στυλό τους. Με 
χρόνιες προσπάθειες και ξοδεύοντας εκατομμύρια 
δολάρια έφτιαξαν εν τέλει το «διαστημικό στυλό» 
που έγραφε σε συνθήκες μηδενικής βαρύτητας, 
υποβρύχια, ανάποδα, στο κενό, στη φωτιά, πα-
ντού. Οι Ρώσοι χρησιμοποίησαν μολύβι. Μπορεί 
ο «αστικός μύθος» να έχει αποδειχθεί εντελώς 
ψευδής26, όμως το δίδαγμά του παραμένει καί-
ριο για τον Ηγέτη: Παίρνεις τη σωστή απάντηση 
όταν κάνεις τη σωστή ερώτηση. Και η ερώτηση 
δεν είναι «πώς θα κάνω το στυλό να γράψει», αλ-
λά «πώς θα μπορέσω να γράψω στο Διάστημα». 

26  Dwayne Day, “The Billion-Dollar Space Pen”, The Space 
Review, May 1, 2006. 

Oι ιδεοληψίες και ο ναρκισσισμός του Μπένεντικτ Άρνολντ, 
του μεγάλου στρατηγού που ευθύνεται για τη νίκη των 
Αμερικάνων στη Σαρατόγκα στον Πόλεμο της Ανεξαρτησί-
ας, τον οδήγησαν στην προδοσία της επανάστασης.
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Σκεφθείτε, αντίστοιχες ερωτήσεις από πολιτικούς 
στην εποχή μας και για να αποφύγουμε την Ελλά-
δα, υπάρχει το παράδειγμα της Ρωσίας. Στη Συρία 
το ερώτημα θα πρέπει να είναι «πώς εξασφαλίζω 
τα συμφέροντά μου» και όχι κατ’ ανάγκη «πώς θα 
σώσω το καθεστώς Άσσαντ». 

Ο καθηγητής του Χάρβαρντ, Ντην Ουίλια-
μς έγραψε το εξής: «Αυτός που έχει την εξου-
σία βρίσκεται σε τεντωμένο σκοινί. Η ομάδα του 
τον χρησιμοποιεί για να αποφύγει την αληθινή 
και επίπονη διαδικασία της προόδου, γιατί είναι 
ιδιαίτερα δύσκολη υπόθεση και απαιτεί μεγάλη 
ρήξη. Κάποιες ομάδες αλλάζουν συνεχώς τους 
«ηγέτες» τους γιατί δεν ανταποκρίνονται στις 
προσδοκίες τους, αλλά η κατάσταση δε βελτιώ-
νεται. Αυτός που ασκεί την εξουσία είναι απλά 
ο αντικατοπτρισμός της ομάδας του, με τις ίδιες 
ανεπάρκειες και αδυναμίες». Ο Ηγέτης πρέπει να 
μάθει να προκαλεί ανισορροπία στο σύστημά του, 
ώστε να μην εφησυχάζει ο κόσμος και να ανα-
γκάζεται να εξέρχεται από μια «ζώνη άνεσης», 

μέσα στην οποία αδιαφορεί για τη διαμορφω-
θείσα κατάσταση και αρνείται να προσαρμοστεί 
στην πρόκληση.27 Εδώ και δεκαετίες υπήρχαν 
στην Ελλάδα φωνές που μιλούσαν για το τέλμα 
των ασφαλιστικών ταμείων και άλλες που μιλού-
σαν στις «χρυσές εποχές» του χρηματιστηρίου για 
«φούσκα». Αυτό μας ενοχλούσε περίπου όπως ο 
«Άγγελος - Εξάγγελος» του Διονύση Σαββόπου-
λου. Οι «ψευτοηγέτες», αντίθετα, τρέφουν την 
ομάδα τους με ευχολόγια και αναθέτουν στα μέ-
λη της λάθος έργα. Έτσι δεν μπορούν να έρθουν 
σε ρήξη με μια οδυνηρή πραγματικότητα, στην 
οποία έχουν κτιστεί συνήθειες, παραδόσεις και 
αφοσιώσεις. 

Για να έρθει σε ρήξη ο Ηγέτης πρέπει πρώτα 
να καταπολεμήσει τις δικές του προκαταλήψεις 
και ιδεοληψίες. Για να το κάνει αυτό πρέπει να 
ηγείται με τη βοήθεια άλλων και πρέπει να έχει 

27  Heifetz Ronan, Leadership Without Easy Answers (Cambridge: 
Belknap/Harvard, 1994), 35-36.

Μετά το Β΄ παγκόσμιο πόλεμο δεν υπάρχει πλέον καμία δικαιολογία για εκτέλεση ανηθίκων και παρανόμων διαταγών.
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ανοικτά τα αυτιά του. Ο μοναχικός ηγέτης μπορεί 
εύκολα να οδηγηθεί στο ναρκισσισμό ή να χάσει 
την επαφή του με τη μάζα και από αποδεκτός να 
γίνει μισητός και πιθανόν αποδιοπομπαίος τρά-
γος.28 Επίσης πρέπει να προσέχει τους στόχους 
που θέτει γιατί άλλο πράγμα είναι η Ηγεσία και 
άλλο η μετατροπή κάποιου σε μάρτυρα ή σταυρο-
φόρο. Ας δώσουμε κάποια απτά παραδείγματα. Ο 
Σπάρτακος ή ο Σκοτσέζος Ουίλιαμ Ουάλας (γνω-
στός στο ευρύ κοινό από την κινηματογραφική 
επιτυχία «Braveheart») επέδειξαν ηγεσία, αλλά 
στο τέλος μετατράπηκαν σε χιμαιροκυνηγούς. Ο 
θιγμένος εγωισμός, οι ιδεοληψίες και ο ναρκισσι-
σμός του Μπένεντικτ Άρνολντ, του μεγάλου στρα-
τηγού που ευθύνεται για τη νίκη των Αμερικανών 
στη Σαρατόγκα στον Πόλεμο της Ανεξαρτησίας, 
τον οδήγησαν στην προδοσία της επανάστασης.29 

28  Heifetz Ronan, 235-249.
29  Crofton Ian, Traitors and Turncoats (London: Quercus, 2009), 

68-77. 

Συνεπώς η αναζήτηση συμμαχιών και ο ρεαλι-
σμός είναι απαραίτητα συστατικά για την Ηγεσία. 

Τέλος, όποιος δεν μπορεί να ακούσει αληθινά, 
δεν ασκεί Ηγεσία. Ακούγοντας αντιλαμβάνεσαι τα 
αισθήματα της ομάδας και αποφεύγεις τα τρία εγ-
γενή προβλήματα που έχουμε όλοι, δηλαδή: Πρώ-
τον ότι ακούμε για επιβεβαίωση των λεγομένων 
μας ή από συμφέρον. Δεύτερον, ότι ακούμε τον 
φίλο ή κάποιον που θεωρούμε σπουδαίο, ενώ 
θα έπρεπε να ακούμε τους πάντες: τον εχθρό, 
τον περιθωριοποιημένο και κυρίως αυτόν που 
είναι στην πρώτη γραμμή. Τρίτον και τελευταίο, 
ότι συνήθως ακούμε επηρεασμένοι από θέσεις, 
αφοσιώσεις και αντιλήψεις. 

Ηγεσία και Διοίκηση 
Σε πολλές περιπτώσεις και οργανισμούς, αλλά κυ-
ρίως στις Ένοπλες Δυνάμεις συγχέεται συνήθως 
η Ηγεσία με τη Διοίκηση. Η Διοίκηση ολοφάνερα 
προϋποθέτει εξουσία, ιεραρχία και αποστολή. Ο 
Διοικητής έχει την πλήρη ευθύνη για την εκτέλεσή 

Κάποιοι ιστορικοί υποστηρίζουν ότι η ευθυνοφοβία του Γκρουσύ έκρινε τη μάχη του Βατερλό.
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της, αλλά και για την κατάσταση του προσωπικού 
του, συμπεριλαμβανομένης της εκπαίδευσης, του 
ηθικού, της πειθαρχίας, της υγείας και της ευεξίας 
του. Συνεπώς ο Διοικητής ασκεί νόμιμη εξουσία 
και διατάζει τους υφισταμένους του, οι οποίοι 
οφείλουν να υπακούσουν ώστε να επιτευχθεί η 
αποστολή. Βλέπουμε ότι η έννοια της πειθούς και 
της επιρροής δεν υφίσταται και τουλάχιστον σε 
θεωρητικό πλαίσιο, η χρηστή Διοίκηση περιορί-
ζεται σε ορθές διαταγές και πειθαρχημένη εκτέ-
λεση. 

Στις σύγχρονες θεωρίες, η Διοίκηση εμπερι-
έχει υποχρεωτικά κάποια ψήγματα Ηγεσίας, διότι 
η παθητική στάση του υφισταμένου και η αντιμε-
τώπισή του ως πειθήνιου οργάνου έχει παρέλ-
θει ανεπιστρεπτί. Είναι σαφές ότι ο υφιστάμενος 
οφείλει πλέον να κρίνει σε κάποιο βαθμό τις δια-
ταγές που λαμβάνει τουλάχιστον όσον αφορά τη 
νομιμότητα και την ηθική τους. Η εκτέλεση παρα-
νόμων πράξεων δεν μπορεί να δικαιολογηθεί ού-
τε καν στον πόλεμο διά της υπακοής σε όρκο για 
εκτέλεση «άνευ αντιλογίας» των διαταγών των 
ανωτέρων. Αυτό κατέστη σαφές, ιδιαίτερα μετά το 

τέλος του Β΄ παγκοσμίου πολέμου, αφού πολλοί 
εκ των καταδικασθέντων για εγκλήματα πολέμου 
ανέφεραν ως δικαιολογία ότι εκτελούσαν διατα-
γές, αλλά θεωρήθηκε ανυπόστατη.30 

Η Ηγεσία αποτελεί πολλαπλασιαστή ισχύος 
της Διοίκησης, αφού έχει ως στόχο να εμπνεύσει 
τον υφιστάμενο. Ο Ηγέτης κερδίζει την απόλυτη 
εμπιστοσύνη, αφοσίωση και πίστη των υφιστα-
μένων του, κάτι που είναι αρκετά αμφίβολο για 
τον διοικητή που απλά ασκεί εξουσία. Η προσω-
πική ηθική και ακεραιότητα του διοικητού και η 
αξία του παραδείγματος την οποία εξηγήσαμε και 
προηγουμένως αποτελούν sine qua non για τον 
Ηγέτη. Επιπρόσθετα η Ηγεσία μπορεί να ασκηθεί 
από οποιοδήποτε επίπεδο ιεραρχίας. Την ανάλυση 
της ουσιαστικής διαφοράς Ηγεσίας και Διοίκησης, 
αλλά και την αναγκαιότητα της Ηγεσίας μας έδω-
σε γλαφυρά σε διαταγή του ο Πλοίαρχος Τζόνας 
του Αυστραλιανού Ναυτικού, ως Κυβερνήτης της 
φρεγάτας «Νιούκαστλ»: «Η διοίκηση αποτελεί 
νομική αρχή που σχετίζεται με την εξουσία που 
ασκεί ο στρατιωτικός διοικητής επί του προσω-
πικού του για την επίτευξη κάποιας αποστολής. 
Παρότι η Διοίκηση μπορεί να ασκηθεί από όλο το 
προσωπικό αναλόγως βαθμού και θέσης, ως Κυ-
βερνήτης πολεμικού πλοίου δεν δύναμαι να την 
απεμπολήσω, ούτε φυσικά τις συνδεόμενες με 
αυτήν ευθύνες. Η Διοίκηση ξεκινά και τελειώνει 
σε εμένα. Η Ηγεσία σχετίζεται με την ικανότητα 
να εμπνέεις και να δίνεις κίνητρο σε άλλους να 
επιτυγχάνουν κάποιο στόχο. Η επικοινωνία και η 
συνεργασία αποτελούν βασικές αρχές της Ηγε-
σίας. Η εμπειρία μου με κάνει να πιστεύω ότι η 
Ηγεσία υπάρχει και πρέπει να υπάρχει σε όλα τα 
επίπεδα από το ναύτη μέχρι τον Κυβερνήτη, γιατί 
είναι ανεξάρτητη βαθμού. Προκαλώ όλα τα μέ-
λη της οικογένειας του πλοίου να επιδεικνύουν 
Ηγεσία...»31. Το Αυστραλιανό Βασιλικό Ναυτικό, 
πρωτοπόρο σε θέματα Ηγεσίας, έχει ενστερνισθεί 
την αρχή ότι η Ηγεσία είναι ανεξάρτητη από την 
Εξουσία και μπορεί να ασκηθεί χωρίς διοικητική 
υπαγωγή.32 

Πολλές φορές όταν η Διοίκηση δε συνοδεύ-

30  Βλ. Mayda Giuseppe, Η Δίκη της Νυρεμβέργης (Αθήνα: 
Mondadori- Φυτράκης, 1973), 97. 

31  Royal Australian Navy, “Leadership and Command” from 
Leadership Ethic, paragraph 5.12.

32  Royal Australian Navy, ADDP 00.6, paragraphs 1.13 & 1.14.

Ο Οράτιος Νέλσον, ένας από τους μεγαλύτερους ναυτικούς 
ηγέτες όλων των εποχών.
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εται από Ηγεσία, δημιουργούνται προβλήματα 
και σε κάποιες περιπτώσεις ακολουθούν κατα-
στροφές. Τα συνήθη προβλήματα του Διοικητή 
που δεν έχει ηγετικές ικανότητες είναι ο συντη-
ρητισμός με πλήρη αποφυγή του ρίσκου, το «μι-
κρομάνατζμεντ», η αδυναμία συνεργασίας και η 
έλλειψη αποφασιστικότητας. Ο συντηρητισμός με 
πλήρη αποφυγή του ρίσκου οδήγησε τον στρα-
τάρχη του Ναπολέοντα, Γκρουσύ, σε αδράνεια 
στη μάχη του Βατερλό, με αποτέλεσμα να μην 
πάρει ποτέ ο Ναπολέων την ενίσχυση που τόσο 
χρειαζόταν.33 Αντίθετα, ο Νέλσον δικαιώθηκε με 
την επιλογή του να παρακούσει το διοικητή του 
στη ναυμαχία της Κοπεγχάγης και να οδηγήσει το 
βρετανικό στέμμα σε μια από τις λαμπρότερές του 
επιτυχίες!34 Στα καθ’ ημάς, ο ναύαρχος Κουντου-
ριώτης αρνήθηκε να υπακούσει τον υπουργό των 
Ναυτικών παίρνοντας μεγάλο ρίσκο όταν δεν κα-
ταδίωξε το καταδρομικό Χαμιδιέ που είχε σπάσει 
τον αποκλεισμό των Στενών και τρομοκρατούσε 
τα νησιά του Αιγαίου, λίγο πριν τη ναυμαχία της 
Λήμνου, στην κρισιμότερη καμπή του Αʹ Βαλκα-
νικού πολέμου.35 

Το «μικρομάνατζμεντ» αποτελεί ένα ιδιαίτε-
ρα επικίνδυνο για έναν οργανισμό φαινόμενο, η 
ανώτερη διοίκηση να ασχολείται με θέματα που 
θα έπρεπε να έχουν αναληφθεί από υφιστάμενα 
κλιμάκια. Σκεφθείτε ένα Ναυτικό που ο Αρχηγός 
Στόλου παίρνει αποφάσεις επιπέδου Διοικητού 
Στολίσκου, ο Διοικητής Στολίσκου εμπλέκεται στο 
έργο των Κυβερνητών, ο Κυβερνήτης ενός πλοίου 
κάνει τη δουλειά του Υπάρχου και ούτω καθεξής. 
Οι λόγοι που συμβαίνει αυτό είναι πολλοί. Συνή-
θως κάποιος «νέος» σε μια θέση (επί παραδείγ-
ματι Κυβερνήτης) νιώθει πιο άνετα όταν ασχολεί-
ται με τα καθήκοντα του Υπάρχου τα οποία έχει 
ήδη εκτελέσει. Η αδυναμία να εκπαιδεύσει κανείς 

33  Roberts Andrew, Napoleon & Wellington (New York: Simon & 
Schuster, 2001), 216-218. 

34  Αξίζει ιδιαίτερης αναφοράς η απίστευτη ενέργεια που έκανε 
όταν διετάχθη από τον Ναύαρχο Πάρκερ να υποχωρήσει. Συ-
νέχισε να επιτίθεται και όταν ο υπασπιστής του, επέμενε να 
του υποδεικνύει τα σήματα από το πλοίο του διοικητού του, ο 
Νέλσον πήρε επιδεικτικά το κυάλι, το τοποθέτησε στο χαμένο 
του μάτι και είπε «ειλικρινά δε βλέπω κανένα σήμα! Επίθεση!» 
Βλ. Vincent Edgar, Nelson: Love and Fame, (New Haven: Yale, 
2003), 424.

35  Κλεάνθης Κυριακίδης, «Πολεμικό Ναυτικό: Ο καθοριστικός του 
Ρόλος στους Βαλκανικούς Αγώνες», Μάχες και Στρατιώτες, 
Τεύχος 14, Μάρτιος Απρίλιος 2013.

τους υφισταμένους του ή και να τους δείξει την 
ελάχιστη εμπιστοσύνη αποτελούν έτερες αιτίες. 
Τι μπορεί να συμβεί; Την περιγραφή μας τη δίνει 
ο Ραιημόν Καρτιέ στην ιστορία του Βʹ Παγκοσμί-
ου Πολέμου και αφορά τον τρόπο διοίκησης του 
γαλλικού στρατού, όπου οι διοικητές είχαν μά-
θει για κάθε τους κίνηση να παίρνουν έγκριση 
από τα προϊστάμενα κλιμάκια και αντίστοιχα τα 
προϊστάμενα κλιμάκια με «μικρομάνατζμεντ» κα-
τέπνιγαν κάθε πρωτοβουλία. Κατά την προέλαση 
του Ρόμμελ, η 7η τεθωρακισμένη μεραρχία την 
οποία διοικούσε, διέτρεξε θανάσιμο κίνδυνο. Σε 
απόσταση 30 χιλιομέτρων βρίσκονταν 200 τε-
θωρακισμένα της 1ης γαλλικής τεθωρακισμένης 
μεραρχίας του στρατηγού Μπρυνώ. Όμως, όπως 
μας περιγράφει ο Καρτιέ «ο Μπρυνώ δεν είναι 
Ρόμμελ... Ψάχνει να βρει το στρατηγό Μαρτέν για 
να τεθεί υπό τις διαταγές του. Κατόπιν ψάχνει να 
βρει τηλέφωνο για να ζητήσει από το στρατηγό 
Κοράπ να τροποποιήσει τις διαταγές του Μαρτέν. 
Μετά ψάχνει να ξαναβρεί τον Μαρτέν, που έγινε 

Ο Ρόμμελ αποτελεί τον ορισμό του Ηγέτη που έπαιρνε 
πρωτοβουλίες και αναλάμβανε ευθύνες.
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άφαντος... Οι άνδρες του έχουν υψηλό ηθικό και 
τα όπλα τους είναι σε άριστη κατάσταση, αλλά 
κανείς δεν ξέρει πού είναι τα βυτιοφόρα του ανε-
φοδιασμού...». Έτσι η κωλυσιεργία, αποτέλεσμα 
της νοοτροπίας μη ανάληψης ευθύνης αφού οι 
ανώτεροι έκαναν πάντα μικρομάνατζμεντ, κα-
θήλωσε την πλέον επίλεκτη γαλλική μονάδα. Ο 
Ρόμμελ συνέχισε ακάθεκτος, αφήνοντας τα πλευ-
ρά του ακάλυπτα σε 7.000 άνδρες και 5.000 τό-
νους ατσάλι.36 Αντίστοιχα το μικρομάνατζμεντ του 
Χίτλερ, οδήγησε σε τραγικές ήττες τους Ναζί, με 
αποκορύφωμα τον εγκλωβισμό της 6ης στρατιάς 
στο Στάλινγκραντ. Εκεί ο στρατάρχης φον Πάου-
λους επέδειξε την απόλυτη έλλειψη Ηγεσίας και ο 
Χίτλερ το «τέλειο» μικρομάνατζμεντ.37

Η αδυναμία συνεργασίας αποτελεί τεράστιο 
πρόβλημα στις παράλληλες ιεραρχικές δομές 
(παρότι σε μικρότερο βαθμό επηρεάζει και τις 
κάθετες επαγγελματικές σχέσεις). Χαρακτηριστικό 
ιστορικό παράδειγμα διοικητού που παρότι ήταν 
άξιος, δεν μπορούσε να συνεργαστεί με άλλους, 

36  Βλ. Ραιημόν Καρτιέ, Ιστορία του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέ-
μου Τόμος Α΄ (Αθήνα: Πάπυρος, 1965), 121.

37  Βλ. Middlebrook Martin, Paulus από Corelli Barnett (ed), 
“Hitler’s Generals” (New York: Quill/William Morrow, 1989), 
372. 

αποτελεί ο Αμερικάνος στρατηγός του Βʹ Παγκο-
σμίου Πολέμου, Τέρρυ Άλλεν ντε λα Μέσα. Ο 
γνωστός ως «τρομερός Τέρρυ», ως διοικητής της 
1ης αμερικανικής μεραρχίας πεζικού, όταν έλε-
γε στους στρατιώτες του «εμείς» εννοούσε μόνο 
την μεραρχία του. Η έννοια των «άλλων» συμπε-
ριλάμβανε συλλήβδην εχθρούς, φίλους ακόμα 
και ανώτερους από αυτόν διοικητές. Φυσικά δεν 
μπορούσε να συνεργαστεί με κανένα.38 Η έλλειψη 
αποφασιστικότητας μπορεί να είναι αποτέλεσμα 
των προηγούμενων παραγόντων ή και ανεξάρ-
τητη. Ο Αθηναίος Νικίας κατά την Σικελική Εκ-
στρατεία του Πελοποννησιακού Πολέμου, καίτοι 
καταξιωμένος διοικητής, έδειξε παντελή έλλειψη 
Ηγεσίας με την αναποφασιστικότητά του, με απο-
τέλεσμα τον όλεθρο και αφανισμό του αθηναϊκού 
εκστρατευτικού σώματος. 

Συμπερασματικά, όταν η «νόμιμη» εξουσία του 
διοικητή, συνοδεύεται από μια «προσωπική», η 
οποία αποδίδεται από υφισταμένους λόγω επαγ-
γελματικής ικανότητας, σε συνδυασμό με ακε-
ραιότητα, ηθική και γενναιότητα, έχουμε Ηγεσία. 
Όταν η «εξωτερική» ευθύνη έναντι των προϊστα-
μένων σε σχέση με την αποστολή και έναντι των 
υφισταμένων ενισχύεται από την «εσωτερική» 
ευθύνη της τιμής, της αφοσίωσης, της αυτοθυσί-
ας, του αλτρουισμού και του καθήκοντος, έχουμε 
Ηγεσία. Όταν η φυσική ικανότητα (υγεία, αντοχή 
και προσαρμοστικότητα), η πνευματική (αντίληψη, 
σχεδιασμός, ευελιξία, εφευρετικότητα, ευθυκρι-
σία, εκτίμηση κατάστασης, διάθεση μάθησης) και 
η συναισθηματική (ηρεμία, χιούμορ, σκληρότητα, 
ψυχική ισορροπία, επιμονή, αντοχή στην πίεση) 
συνδυάζονται με τη διαπροσωπική (σεβασμός, 
εμπιστοσύνη, κοινωνικότητα, τέχνη επικοινωνίας) 
τότε έχουμε Ηγεσία και όχι απλά Διοίκηση.39 

38  Βλ. Polmar Norman & Allen Thomas, World War II The 
Encyclopedia of the War Years (New York: Random House, 
1996), 76. Λεπτομέρειες για τη «δράση» του στο Astor Gerald, 
Terrible Terry Allen (New York: Presidio Press, 2003). 

39  Οι έννοιες της «εξωτερικής» και «εσωτερικής» ευθύνης, της 
«νόμιμης» και «προσωπικής» εξουσίας καθώς και ο χωρισμός 
των ικανοτήτων σε τέσσερις κατηγορίες (φυσική, πνευματι-
κή, συναισθηματική και διαπροσωπική) ακολουθούν το μο-
ντέλο CAR (Competency, Authority and Responsibility) των 
ΜακΚαν και Πιζώ. Βλ. Pigeau Ross & McCann Carol, “Re-
Conceptualizing Command and Control”, Canadian Military 
Journal, Spring 2002, 53-63. 

Ο Ουίνστον Τσόρτσιλ παρότι ήξερε για την επικείμενη επι-
δρομή στην απροστάτευτη πόλη του Κόβεντρυ, την άφησε 
να λάβει χώρα.
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Ηγεσία και Ηθική 
Όσο και αν ηχεί περίεργο, το τελευταίο και ίσως 
ρομαντικότερο στοιχείο του Ηγέτη είναι η Ηθική. 
Η προσωπική Ηθική είναι προαπαιτούμενο για κά-
ποιον που θέλει να έχει ηγετικές στιγμές. Όμως 
υπάρχει πάντα το δίλημμα των «λερωμένων χε-
ριών», έκφραση βγαλμένη από το γνωστό θεατρι-
κό έργο του Ζαν Πολ Σαρτρ «Les mains sales»: 
Ενίοτε οι Ηγέτες αναγκάζονται να εμπλακούν σε 
καταστάσεις και κάνουν ή ανέχονται πράγματα, 
τα οποία είναι αντίθετα στην προσωπική τους 
ηθική, αλλά οφείλουν να τα κάνουν για το «ευρύ-
τερο καλό». Θα προσπαθήσουμε να ξεπεράσου-
με χωρίς περαιτέρω φιλοσοφική επεξεργασία τις 
δυο έννοιες που έχουν ιδεολογική φόρτιση και 
γίνονται διαφορετικά αντιληπτές για τον καθένα. 
Ποιος κρίνει τι αποτελεί «ευρύτερο καλό»; Επι-
πρόσθετα, υπάρχουν παγκόσμια κοινά αποδεκτές 
«ηθικές αρχές»; Ο Στάνλεϋ Χόφμαν επισημαίνει 
ορθά ότι «δεν υπάρχει κάποιος επιχειρησιακός 
διεθνής κώδικας συμπεριφοράς... Μια κοινότητα 
που χρησιμοποιεί κοινό λεξιλόγιο δε σημαίνει ότι 
έχει και κοινές αξίες και αρχές... Πίσω από την 
κοινή γραμματική υπάρχουν ανταγωνιστικές ιδεο-
λογικές λογικές»40. Για να μπορέσουμε να προχω-
ρήσουμε στην ανάλυσή μας θα θεωρήσουμε ότι 
κάποιες αξίες και ηθικές αρχές είναι παγκόσμια 
αποδεκτές και ότι όλοι αντιλαμβανόμαστε με τον 
ίδιο τρόπο το «ευρύτερο καλό». 

Επανερχόμενοι στο «δίλημμα των λερωμένων 
χεριών», μήπως εξ ορισμού, όπως θα έλεγε ο Βέ-
μπερ, ο Ηγέτης οφείλει να κάνει το «κακό»; Στον 
περίφημο λόγο του «η πολιτική ως λειτούργημα» 
(“Politik als Beruf”), ανέφερε: «Αυτός που επιθυ-
μεί τη σωτηρία της ψυχής, της δικής του και άλ-
λων, δε θα πρέπει να την αναζητά διαμέσου της 
πολιτικής, διότι αρκετά από τα διάφορα θέματά 
της λύνονται μόνο διά της βίας»41. Ο δεοντολό-
γος Καντ θα μας έλεγε ένα βροντερό και απόλυτο 
όχι. Σε απόλυτα θεωρητική βάση αυτό φαίνεται 
σωστό. Αν όλοι οι ηγέτες έπρατταν ηθικά, ίσως 
να μη χρειαζόταν να φθάσει κανείς στο δίλημμα 
των λερωμένων χεριών. Μήπως όμως πρέπει οι 

40  Βλ. Hoffman Stanley, Duties Beyond Borders (New York: 
Syracuse, 1981), 19-20.

41  Βλ. Weber Max, Max Weber: Essays in Sociology (New York: 
Oxford, 1958), 126. 

ηγέτες να είναι «συνεπειοκράτες»; Στις 14 Νο-
εμβρίου 1940 η Λουφτβάφε έκανε μια φονική 
επιδρομή στην απροστάτευτη πόλη του Κόβεντρυ. 
Ο Τσόρτσιλ, παρότι γνώριζε από την προηγούμε-
νη ότι θα λάβει χώρα η εν λόγω επιδρομή, δεν 
έκανε τίποτα για να την εμποδίσει, ώστε να μην 
αντιληφθούν οι αντίπαλοί του, ότι υποκλέπτει και 
μπορεί να αποκρυπτογραφεί τα μηνύματά τους. 
Περίπου 600 συμπατριώτες του σκοτώθηκαν 
και 1.000 τραυματίστηκαν, όμως υπάρχει ιστο-
ρική ομοφωνία για την ορθότητα της «ανήθικης» 
πράξης του.42

42  Βλ. Garrett Stephen A., Political Leadership and ‘Dirty Hands’: 
Winston Churchill and the City Bombing of Germany, από 
Cathal J. Nolan (ed), “Ethics and Statecraft” (Westport: 
Praeger, 2004), 59. 

Ήταν απαραίτητο ο Πρόεδρος Τρούμαν να ρίξει τις ατομικές 
βόμβες στη Χιροσίμα και το Ναγκασάκι;
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Η συνεπειοκρατία, δηλαδή το κριτήριο για την 
ορθότητα κάποιας απόφασης απλά και μόνο με 
γνώμονα τις άμεσες συνέπειές της έχει πολλά 
πλεονεκτήματα, αλλά μας αφήνει διάφορα κενά. 
Πριν πάρει γρήγορα την απόφαση ένας Ηγέτης 
να κάνει τα «στραβά μάτια», εμπλεκόμενος σε μια 
ανήθικη πράξη, πάντα με γνώμονα το «ευρύτερο 
καλό», θα πρέπει πρώτα να εξετάσει κάποιους 
παράγοντες: Αποτελεί πράγματι την τελευταία 
λύση ή μπορεί να βρεθεί κάποια έστω και δυσκο-
λότερη λύση που δεν παρακάμπτει του ηθικούς 
νόμους και κανόνες; Για παράδειγμα, κατά πόσο 
ήταν απαραίτητο ο Βασίλειος Βʹ ο Βουλγαροκτό-
νος να τυφλώσει τους αιχμαλώτους του μετά τη 
μάχη στο Κλειδί; Ήταν απαραίτητο ο Πρόεδρος 
Τρούμαν να ρίξει τις ατομικές βόμβες στη Χιρο-
σίμα και το Ναγκασάκι ή θα μπορούσε να δώσει 
τέλος στον πόλεμο χωρίς να χρησιμοποιήσει την 
πυρηνική ενέργεια; 

Ο δεύτερος παράγοντας που πρέπει να λη-
φθεί υπόψη από τον Ηγέτη είναι ποιες θα είναι οι 
μακροπρόθεσμες συνέπειες κάποιας ενέργειας. 
Μήπως, για να θέσουμε ένα σύγχρονο προβλη-
ματισμό, η καταδίωξη των δημοκρατικά εκλεγμέ-

νων ισλαμιστών σε Αίγυπτο, Λίβανο ή Παλαιστίνη 
γυρίσει μπούμερανγκ σε όσους την στηρίζουν;43 
Η υποστήριξη ή ανοχή κάποιων πραξικοπημάτων 
στη Λατινική Αμερική, η ανοχή στο καθεστώς του 
Απαρτχάιντ ή η στήριξη του Σάχη και η ανατροπή 
του εκλεγμένου Ιρανού πρωθυπουργού Μοσά-
ντεκ, με την επιχείρηση «Αίας» των αμερικανικών 
και αγγλικών μυστικών υπηρεσιών, τι μακροχρό-
νιες συνέπειες είχαν για τις ΗΠΑ;44 

Τέλος ο Ηγέτης οφείλει να αναρωτηθεί μήπως 
ανοίγει ο Ασκός του Αιόλου και μετατρέπεται μια 
ανήθικη ενέργεια σε συνήθη πρακτική. Το ιστο-
ρικό παράδειγμα Ηγέτη που έπεσε σε αυτή την 
παγίδα ήταν ο Φράνκλιν Ρούσβελτ. Παρακολου-
θούσε συστηματικά τους πολιτικούς του αντιπά-
λους και είπε πολλάκις ψέματα στον αμερικανικό 
λαό στην προσπάθεια να επισπεύσει την είσοδο 
της χώρας του στον πόλεμο και δικαιώθηκε ιστο-
ρικά.45 Οι ενέργειές του όμως δεν πέρασαν απα-
ρατήρητες από τις επόμενες γενιές Προέδρων. 
Ο Ρίτσαρντ Νίξον παρακολουθούσε τους αντιπά-
λους του όπως αποκαλύφθηκε στο σκάνδαλο του 
«Ουότεργκεητ» και ο Λύντον Τζόνσον χρησιμο-
ποίησε το «επεισόδιο στον κόλπο Τόνκιν» για να 
σύρει τους Αμερικανούς βαθιά μέσα στον πόλεμο 
του Βιετνάμ. Ο Ρούσβελτ συνεπώς κάνοντας κάτι 
ανήθικο στο όνομα του «ευρύτερου καλού» άνοι-
ξε τον δρόμο για παρόμοιες ενέργειες. Usus est 
magister optimus. 

Επίσης, όπως παρατηρεί εύστοχα ο Τζόζεφ 
Νάυ, «όταν γίνεται γνωστό ότι η ηθική και ακε-
ραιότητα δεν έχουν σημασία και ισχύει πάντα “το 
μη χείρον βέλτιστον”, ο Ηγέτης μπορεί να γίνει 
αντικείμενο εκβιασμού από όσους παίζουν βρώ-
μικα παιχνίδια».46 Αυτός είναι ο λόγος που σχε-
δόν όλες οι Κυβερνήσεις δε συνδιαλέγονται με 
τρομοκράτες. Η ηθική στάση των Ηγετών στην 
προκειμένη περίπτωση είναι συνεπειοκρατική και 
όχι δεοντολογική. 

43  Κλεάνθης Κυριακίδης, Το Πολιτικό Ισλάμ και η Αραβική Άνοιξη, 
από Ηλίας Κουσκουβέλης (εκδ.), «Η Αραβική Άνοιξη» (Θεσσα-
λονίκη: Εκδόσεις Πανεπιστημίου Μακεδονίας, 2012), 45-68. 

44  Kinzer Stephen, All the Shah’s Men: an American Coup and 
the Roots of Middle East Terror (New Jersey: John Wiley & 
Sons, 2003), 212-215. 

45  Βλ. Burns James MacGregor, Transforming Leadership (New 
York: Atlantic Monthly Press 2003), 28. 

46  Βλ. Nye Joseph, Power in the Global Information Age (New 
York: Routledge 2004), 119. 

Ο Ιταλός πρωθυπουργός Άλντο Μόρο στα χέρια των Ερυ-
θρών Ταξιαρχιών.
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Σε αυτό το σημείο πρέπει επίσης να τονίσουμε 
ότι μια σθεναρή στάση ή και η χρήση βίας (ακό-
μα και ο γενικευμένος πόλεμος) δεν είναι κατ’ 
ανάγκη ανήθικη πρακτική και μερικές φορές απο-
τελεί επιβεβλημένη ακόμα και ηθικά κίνηση. Σε 
περίπτωση αυτοάμυνας, είναι αυτονόητη επιλογή 
και οι Έλληνες από εποχής Λεωνίδα και Κωνστα-
ντίνου Παλαιολόγου μέχρι το «όχι» του Μεταξά 
δίνουν πάντα την ίδια απάντηση. Όμως πρέπει να 
σκεφτούμε και την περίπτωση του Μεσοπολέμου, 
όπου οι Βρετανοί κυρίως (και λιγότερο οι Γάλλοι 
και οι Αμερικανοί) για να αποφύγουν «περιττή 
βία» και να σώσουν την «ειρήνη» επέτρεψαν με 
την πολιτική του «κατευνασμού» τη γιγάντωση 
του Χίτλερ και διευκόλυναν τα ναζιστικά εγκλή-
ματα. Όπως μας περιγράφει για την περιώνυμη 
συμφωνία του Μονάχου (1938) ο ιστορικός Τζον 
Κήγκαν, «σηματοδότησε την αλλαγή στάσης του 
Χίτλερ που εγκατέλειψε τη μετριοπάθεια στην ού-
τως ή άλλως επιθετική του διπλωματία και έκτοτε 
πήρε ρίσκα που θα δυνάμωναν τη θέληση των 
Δυτικών Δημοκρατιών να αντιμετωπίσουν αποτε-
λεσματικά τις προκλήσεις του και να καταφύγουν 
στη χρήση βίας για αντιμετώπιση της βίας».47 

Η Ηγεσία μπορεί να συνδυάσει την ηθική και 
την συνεπειοκρατία. Πράγματι μπορεί ο Ηγέτης 
να είναι συνεπειοκράτης, αρκεί να μη θίγει θε-
σμούς. Στη θεωρία της «θεσμικής συνεπειοκρα-
τίας» ο Ηγέτης έχει «κόκκινες γραμμές» που δεν 
περνά ακόμα και αν πρόκειται να οδηγήσουν στο 
«ευρύτερο καλό». Όποιος και αν είναι ο αντίπα-
λός σου, δεν πρέπει να χρησιμοποιήσεις χημικά 
ή βιολογικά όπλα. Ακόμα και αν συλλάβεις έναν 
τρομοκράτη, δεν είναι σωστό να χρησιμοποιήσεις 
βασανιστήρια. Σε αυτό το σημείο είναι δόκιμο να 
αναφερθεί η ιστορία της απαγωγής του πρώην 
Ιταλού πρωθυπουργού Άλντο Μόρο από την τρο-
μοκρατική οργάνωση των Ερυθρών Ταξιαρχιών. 
Πολλοί Ιταλοί υποστήριξαν ότι έπρεπε να βασα-
νιστούν κάποιοι συλληφθέντες τρομοκράτες για 
να εξαχθούν στοιχεία που θα βοηθούσαν στην 
απελευθέρωση του Μόρο, όμως ο Κάρλο Αλ-
μπέρτο ντε λα Τσιέζα, αρχηγός της αστυνομίας, 
που κατόπιν επίσης εκτέλεσαν τρομοκράτες, είπε 
το περίφημο: «Η Ιταλία μπορεί να επιβιώσει της 

47  Βλ. Keegan John, The Second World War (London: Hutchinson, 
1989), 40.

απώλειας του Άλντο Μόρο. Δε θα μπορέσει όμως 
να επιβιώσει αν εισαγάγει στην πολιτική και κουλ-
τούρα της τα βασανιστήρια».48 Έτσι καταλήγουμε 
στο ότι η Ηγεσία μπορεί να είναι συνεπειοκρατική, 
αλλά με «θεσμική συνεπειοκρατία», με «κόκκινες 
γραμμές» απαράβατων ηθικών φραγμών. 

Εκτιμήσεις και Συμπεράσματα 
Θα προσπαθήσουμε να συνοψίσουμε την μελέτη 
μας και να καταλήξουμε σε κάποια χρήσιμα συ-
μπεράσματα. Η Ηγεσία απέχει αρκετά από το μά-
νατζμεντ, το οποίο τις περισσότερες φορές μπο-
ρεί να θεωρηθεί υποσύνολό της. Ο Ηγέτης φαί-
νεται στη διαχείριση μιας κρίσης και όχι σε απλές, 
καθημερινές καταστάσεις. Στην πλούσια κινεζική 
γλώσσα, η κρίση συμβολίζεται από δυο ιδεογράμ-
ματα. Το ιδεόγραμμα του κινδύνου και αυτό της 
ευκαιρίας. Ο Ηγέτης αντιμετωπίζει την κρίση ως 
πρόκληση και την αξιοποιεί ως ευκαιρία, αφού 
διευρύνει τους ορίζοντες στους οποίους θεωρη-

48  Βλ. Donnelley Paul, 501 Most Notorious Crimes (London: 
Bounty Books, 2009), 471.

Η χαρισματική φυσιογνωμία δε σημαίνει κατ' ανάγκη και 
καλό ηγέτη.
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τικά μπορεί να κινηθεί και εμπνέει μια ολόκληρη 
ομάδα να αλλάξει νοοτροπίες και κακώς κείμενα. 
Επιπρόσθετα, ο Ηγέτης είναι ευέλικτος και προ-
σαρμόζει τη συμπεριφορά του αναλόγως των 
καταστάσεων, του χρόνου και των υφισταμένων 
του. Ενώ ο μάνατζερ «γίνεται», ο Ηγέτης περισσό-
τερο «γεννιέται» και παρότι δεν υπάρχουν χαρα-
κτηριστικά που αθροιζόμενα να τον δημιουργούν, 
υπάρχει ένα του οποίου η ύπαρξη διαλύει κάθε 
ηγετική προδιάθεση: η ευθυνοφοβία, που μπορεί 
να χαρακτηριστεί ως το «θανάσιμο αμάρτημα» για 
κάποιον που θέλει να ασκήσει Ηγεσία.

Το ότι κάποιος διαθέτει εξουσία, δεν τον κάνει 
αυτόματα Ηγέτη. Μάλιστα, ιστορικά έχουν αναδει-
χθεί και Ηγέτες, οι οποίοι ποτέ δεν είχαν τυπικά 
κάποια εξουσία. Φυσικά, το να διαθέτεις εξουσία 
σε βοηθά να αξιοποιήσεις τις Ηγετικές σου ικανό-
τητες. Σύμφωνα με τους Χάιφετζ - Ουίλιαμς, «η 
αληθινή ηγεσία είναι η κινητοποίηση ανθρώπων 
για να αντιμετωπίσουν μια προβληματική πραγ-
ματικότητα και μέσω διαδικασίας μάθησης να 
δημιουργήσουν τις προϋποθέσεις για τη βελτίω-
ση των συνθηκών της ζωής». Για να επιτευχθεί 
η ανωτέρω «κινητοποίηση» πρέπει ο Ηγέτης να 
δίνει το παράδειγμα και να κάνει σωστή διάγνωση 
του περιβάλλοντος. Συνεπώς, πρέπει να μπορεί να 
ξεχωρίσει το πρόβλημα από το σύμπτωμα. Για να 
έρθει σε ρήξη με την προβληματική πραγματικό-
τητα, ο Ηγέτης πρέπει πρώτα να καταπολεμήσει τις 
δικές του προκαταλήψεις και ιδεοληψίες. Για να το 
κάνει αυτό πρέπει να ηγείται με τη βοήθεια άλλων 
και πρέπει να τείνει «ευήκοον ους» έναντι όλων. 

Στις Ένοπλες Δυνάμεις συγχέεται συνήθως η 
Ηγεσία με τη Διοίκηση. Η Διοίκηση προϋποθέτει 
νόμιμη εξουσία, ιεραρχία και αποστολή. Ο Διοικη-
τής έχει την πλήρη ευθύνη για την εκτέλεσή της, 
αλλά και για την κατάσταση του προσωπικού του. 
Στις μέρες μας τόσο λόγω του μορφωτικού επιπέ-
δου των στρατιωτών και των στελεχών, όσο και 
για λόγους εξασφάλισης της νομιμότητας και της 
ηθικής/ ακεραιότητας μιας διαταγής, αυτή πρέπει 
να επεξηγείται. Η Ηγεσία αποτελεί πολλαπλασια-
στή ισχύος της Διοίκησης, αφού έχει ως στόχο να 
εμπνεύσει τον υφιστάμενο. Αυτό συμβαίνει γιατί 
η «νόμιμη» εξουσία του διοικητή, συνοδεύεται 
από μια «προσωπική», η οποία αποδίδεται από 
υφισταμένους και η «εξωτερική» του ευθύνη ενι-
σχύεται από την «εσωτερική» ευθύνη της τιμής, 

της αφοσίωσης, της αυτοθυσίας, του αλτρουι-
σμού και του καθήκοντος. Επίσης στις λοιπές του 
ικανότητες, ο Ηγέτης-Διοικητής προσθέτει τη δι-
απροσωπική, ήτοι το σεβασμό, την εμπιστοσύνη, 
την κοινωνικότητα και την τέχνη της επικοινωνί-
ας. Τα συνήθη προβλήματα του Διοικητή που δεν 
έχει ηγετικές ικανότητες είναι ο συντηρητισμός 
με πλήρη αποφυγή του ρίσκου, το «μικρομάνα-
τζμεντ», η αδυναμία συνεργασίας και η έλλειψη 
αποφασιστικότητας.

Η προσωπική ηθική του Ηγέτη αποτελεί «εκ 
των ων ουκ άνευ». Μερικές φορές όμως βρί-
σκεται μπροστά στο ηθικό δίλημμα των «λερω-
μένων χεριών», δηλαδή πρέπει να εκτιμήσει την 
ανάγκη να εμπλακεί σε καταστάσεις και να κάνει 
ή ανεχθεί πράγματα, τα οποία είναι αντίθετα στην 
προσωπική του ηθική, αλλά «οφείλει» να τα κάνει 
για το «ευρύτερο καλό». Πριν πάρει γρήγορα την 
απόφαση να κάνει τα «στραβά μάτια» εμπλεκόμε-
νος σε μια ανήθικη πράξη, πάντα με γνώμονα το 
«ευρύτερο καλό», ο Ηγέτης θα πρέπει να απαντή-
σει στα εξής ερωτήματα: Αποτελεί πράγματι την 
τελευταία λύση ή μπορεί να βρεθεί κάποια έστω 
και δυσκολότερη λύση που δεν παρακάμπτει τους 
ηθικούς νόμους και κανόνες; Ποιες θα είναι οι 
μακροπρόθεσμες συνέπειες αυτής της ενέργει-
ας; Υπάρχει κίνδυνος να μετατραπεί η «ανήθικη» 
ενέργεια σε συνήθη πρακτική; Η Ηγεσία μπορεί 
να συνδυάσει την ηθική και την συνεπειοκρατία. 
Ο Ηγέτης μπορεί να είναι συνεπειοκράτης, αρκεί 
να μη θίγει θεσμούς. Στη θεωρία της «θεσμικής 
συνεπειοκρατίας» ο Ηγέτης έχει «κόκκινες γραμ-
μές» που δεν περνά ακόμα και αν πρόκειται να 
οδηγήσουν στο «ευρύτερο καλό».

Μετά τη μελέτη μας καταλήγουμε στο ότι 
ακόμα και αν δεν είναι εύκολο ή απόλυτο το να 
ορίσουμε την Ηγεσία, μπορούμε πλέον να την δι-
αχωρίσουμε από το Μάνατζμεντ, την Εξουσία και 
τη Διοίκηση. Τέλος, θα πρέπει να αποφύγουμε το 
λάθος να αναζητάμε τον Ηγέτη, το χάρισμα, την 
εξουσία. Αυτός που σήμερα ασκεί ηγεσία, αύριο 
μπορεί να υποπέσει σε μεγάλα λάθη. Πρέπει να 
αναζητούμε την Ηγεσία και να προσπαθούμε να 
την ασκούμε σε κάθε επίπεδο, είτε έχουμε εξου-
σία και ασκούμε διοίκηση, είτε όχι. Ο καθένας μας 
είναι δυνητικά ηγέτης και μπορεί το συνολικό μας 
όραμα να αλλάξει τη ζωή μας και το μέλλον του 
κόσμου. 
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Τμήμα αγωγού μεταφοράς φυσικού αερίου.

Ο Δημήτριος Δαλακλής αποφοίτησε 
το έτος 1992 από τη Σχολή Ναυτι-
κών Δοκίμων (ΣΝΔ) και στη συνέχεια 
υπηρέτησε σε διάφορες μονάδες του 
Στόλου, με επιστέγασμα την εκτέλεση 
καθηκόντων Κυβερνήτου στην Κ/Φ 
ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ. Την τρέχουσα χρονική 
περίοδο υπηρετεί ως Επιτελής στη Δι-
εύθυνση Επιχειρησιακής Αξιολόγησης 
του Αρχηγείου Στόλου (ΑΣ/ΔΕΠΑ), κα-
τέχοντας παράλληλα τη θέση Τμημα-
τάρχου STCW (Standards on Training, 
Certification and Watch-keeping). 
Επιπρόσθετα, από το έτος 2005 μέχρι 
και σήμερα συνδράμει το διδακτικό 
έργο της ΣΝΔ, στον Τομέα Συστημά-
των Μάχης, Ναυτικών Επιχειρήσεων, 
Θαλασσίων Επιστημών, Ναυτιλίας, 
Ηλεκτρονικών & Τηλεπικοινωνιών. 
Κατέχει δύο μεταπτυχιακές εξειδικεύ-
σεις επιπέδου Μάστερ από το Naval 
Postgraduate School των ΗΠΑ, στην 
τεχνολογία διαχείρισης πληροφοριών 
και στην ανάλυση θεμάτων αμύνης με 
έμφαση στις πληροφοριακές επιχειρή-
σεις. Ενώ, η εκπόνηση της διδακτορι-
κής διατριβής του έλαβε χώρα στο 
τμήμα Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών 
Υπηρεσιών του Πανεπιστημίου του 
Αιγαίου, με έμφαση στη γεωπολιτική 
και τις θαλάσσιες μεταφορές. Είναι 
απόφοιτος των ΣΔΙΕΠΝ και ΑΔΙΣΠΟ, 
αμφότερες στις οποίες έχει πραγμα-
τοποιήσει διαλέξεις. Παράλληλα, έχει 
πραγματοποιήσει σειρά διαλέξεων και 
στη Σχολή Εθνικής Αμύνης (ΣΕΘΑ). 
Έχει συγγράψει ικανό αριθμό βιβλίων 
και πλήθος άρθρων – τόσο στην ελ-
ληνική, όσο και την αγγλική γλώσσα. 
Έχει ακόμη λάβει μέρος σε διάφορα 
συνέδρια στην Ελλάδα και διεθνώς. 
Ομιλεί Αγγλικά, Γαλλικά και Ιταλικά. 
Είναι παντρεμένος και πατέρας δύο 
τέκνων. 
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Εισαγωγή
Η αλληλενέργεια φυσικού περιβάλλοντος και 
ανθρώπων έχει ως αποτέλεσμα τη δημιουργία 
διαφόρων φαινομένων κλιμακούμενης πολυπλο-
κότητας, τα οποία συνιστούν βασικό αντικείμενο 
ενδιαφέροντος της επιστήμης της γεωγραφίας. 
Σημειώνεται ότι η γεωγραφία αποτελεί μία επι-
στημονική περιοχή που έχει αλλάξει ορισμούς και 
περιεχόμενο στο χώρο και το χρόνο, όπως ακρι-
βώς και το βασικό αντικείμενό της: η επιφάνεια της 
Γης ως φυσικό περιβάλλον, αλλά και ως χώρος 
που υποστηρίζει και «φιλοξενεί» τις ανθρώπινες 
δραστηριότητες και ταυτόχρονα μετασχηματίζεται 
από αυτές. Σήμερα, μετά από μία αρκετά μακρο-
χρόνια εξελικτική πορεία, εστιάζει ταυτόχρονα σε 
δύο διαφορετικά πεδία τα οποία και επιχειρεί να 
συνθέσει: τον κόσμο των φυσικών και τον κό-
σμο των κοινωνικών επιστημών. Έτσι, αναλύει 
και ερμηνεύει τη συγκρότηση και διαφοροποίηση 
του χώρου όπως αυτός διαμορφώνεται και με-
ταβάλλεται κάτω από τη διαρκή αλληλεπίδραση 
τόσο φυσικών παραγόντων (όπως π.χ. το κλίμα, το 
φυσικό ανάγλυφο, οι διαθέσιμοι προς εκμετάλλευ-
ση πόροι), όσο και κοινωνικο-πολιτισμικών, οικο-
νομικών, ιδεολογικών και πολιτικών διεργασιών1. 
Με τη βοήθεια του συγκεκριμένου επιστημονικού 
κλάδου λοιπόν, μπορεί να επιτευχθεί η απόλυτη 
εξοικείωση με τη διαμόρφωση του χώρου μέσα 
στον οποίο αναπτύσσονται και εξελίσσονται οι δι-
άφορες ανθρώπινες δραστηριότητες. Παράλληλα, 
μπορούν να καταγραφούν και κατανοηθούν σε 
βάθος διάφορες πτυχές από τις ανθρώπινες προ-
σπάθειες, ιδιαίτερα αυτές που άπτονται του πεδίου 
της οικονομικής δραστηριότητας. 

Η γεωπολιτική ανάλυση έχει άμεση συνάφεια 
με την επιστήμη της γεωγραφίας, όπως σχεδόν αυ-
τονόητα αποδεικνύεται από την ύπαρξη του προ-
θέματος «γεω-» στη σύνθεση και των δύο αυτών 
όρων. Ειδικότερα, η γεωπολιτική είναι μία μέθοδος 
πολιτικής ανάλυσης που δίνει ιδιαίτερη έμφαση 
στον ρόλο των γεωγραφικών δεδομένων, προκει-
μένου να προσδιορίσει τις αλληλεπιδράσεις μεταξύ 
των κρατών. Αναλύει και συσχετίζει σταθερούς και 
μεταβαλλόμενους παράγοντες (π.χ. μορφολογία του 
εδάφους και πληθυσμός αντίστοιχα) προκειμένου 
να καταλήξει σε συμπεράσματα σχετικά με την κα-

1  Βλ. http://www.aegean.gr/Geography, Οκτώβριος 2013. 

τανομή της διεθνούς ισχύος – τόσο σε μια δεδομέ-
νη χρονική στιγμή, όσο και μελλοντικά. Ενδιαφέρον 
παρουσιάζει το ότι αν η γεωπολιτική προσεγγιστεί 
ως μια μαθηματικοποιημένη εξίσωση, υπάρχει η 
δυνατότητα να θεωρηθεί ως ένα μάλλον απλοϊκό 
άθροισμα δύο επιμέρους παραγόντων, δηλαδή ότι: 
Γεωπολιτική = Γεωοικονομία + Γεωστρατηγική. Ως 
σταθερές παράμετροι στη γεωπολιτική ανάλυση 
θεωρούνται αυτές που συμπεριλαμβάνουν το χώ-
ρο γενικότερα και ιδίως τη διάταξη των στοιχείων 
που τον συνθέτουν (οικονομία, τεχνολογία, πολιτι-
σμός, θρησκείες κ.λπ.), η εδαφική επικράτεια (π.χ. 
η έκτασή της, η οργάνωσή της, η φυσική της δομή), 
η θέση της στο χώρο και η σημασία της σε σχέση 
με τα υπόλοιπα γεωγραφικά χαρακτηριστικά (βλ. 
ύπαρξη πρόσβασης στη θάλασσα, είδος συνορια-
κών γραμμών, στενά, διώρυγες, ηπειρωτικά ή νη-
σιώτικα χαρακτηριστικά κ.λπ.). Ενώ, ως μεταβλητές 
παράμετροι λογίζονται κυρίως αυτές που περιλαμ-
βάνουν τα χαρακτηριστικά του πληθυσμού (μόρ-
φωση, κουλτούρα, μετανάστευση, εργατικό δυναμι-
κό κ.λπ.). Στην ίδια κατηγορία ανήκουν η ποσότητα 
και η ποιότητα των πλουτοπαραγωγικών πηγών, 
η πολιτική ισχύς, η εξάρτηση από τις εισαγωγές, 
οι καταναλωτικές συνήθειες, η διείσδυση σε ξένες 
αγορές, ο βαθμός εκβιομηχάνισης, η αγροτική οι-
κονομία, η ενεργειακή κατάσταση και γενικότερα 
οι πολιτικές και κοινωνικές δομές2. Η γεωπολιτική 
ανάλυση, επομένως, είναι ένα απόλυτα ασφαλές 
και εξαιρετικά χρήσιμο εργαλείο για τη διάγνωση 
της δομής ισχύος και των αλληλοσυγκρουόμενων 
συμφερόντων του διεθνούς χώρου3.

Αφού με τη βοήθεια της γεωπολιτικής ανά-
λυσης μπορεί να γίνει ενδελεχής εμβάθυνση στις 
δομές ισχύος των διαφόρων κρατών που απαρτί-
ζουν το σύγχρονο διεθνές σύστημα, γίνεται επίσης 
εφικτό να επεξηγηθούν λεπτομερώς διάφορες 

2  Βλ. P. Ifestos, Nuclear Strategy and European Security 
Dilemmas: Towards an Autonomous European Defence 
System?, Aldershot, Gower, 1988, σελ. 53. Βλ. επ. Κ. Αρβανι-
τόπουλου & Π. Ήφαιστου, Ευρωατλαντικές Σχέσεις, Ποιότητα, 
Αθήνα, 1999. 

3  Είναι προφανές ότι η ισχύς αποτελεί ένα από τα βασικότερα 
κριτήρια για τη λήψη απόφασης σε θέματα βαρυσήμαντων 
πολιτικών δράσεων (υψηλή πολιτική) οποιουδήποτε κράτους. 
Για περαιτέρω λεπτομέρειες βλ. P. Siousiouras & D. Dalaklis, 
«High Politics and Low Politics in EU-CHINA Relations: Do They 
Meet?», N. Nikitakos and G. Dourmas (editors), EU-East South 
Asia: Trade, Investment, Logistics and E-Business, I. Sideris, 
Athens, 2009, σελ. 303-17.
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αποφάσεις/ενέργειες των πρωταγωνιστών της δι-
εθνούς πολιτικής σκηνής, αλλά και κρατών με σα-
φώς υποδεέστερο ρόλο σε αυτήν, κατά τη μεταξύ 
τους αλληλεπίδραση. Η παρούσα ανάλυση εστιάζει 
στην ανάδειξη των γεωγραφικών ιδιαιτεροτήτων 
που αποδίδουν στη Νοτιοανατολική (ΝΑ) Ευρώπη 
και τις γειτνιάζουσες με αυτή θάλασσες κρίσιμο 
γεωοικονομικό ρόλο, ως κρίκο μίας ζωτικής μετα-
φορικής αλυσίδας που θα καλύψει τις ολοένα και 
διογκούμενες ευρωπαϊκές ενεργειακές ανάγκες. 
Παράλληλα, εξετάζονται οι διάφορες (προτεινόμε-
νες ή ήδη υπό κατασκευή) υποδομές μεταφοράς 
πετρελαίου και φυσικού αερίου (αγωγοί) που δι-
έρχονται ή/και γειτνιάζουν άμεσα με την ελληνική 
επικράτεια και επομένως σε κλιμακούμενο βαθμό 
άπτονται των εθνικών συμφερόντων της χώρας 
μας. Επίσης, κρίθηκε σκόπιμο να λάβει χώρα μία 
περιορισμένη παρουσίαση των επονομαζομένων 
«κλασικών» γεωπολιτικών θεωριών, προκειμένου 
να αναδειχθεί ο ρόλος και της χερσαίας μάζας της 
ΝΑ Ευρώπης στη διαμόρφωση των διεθνών σχέ-
σεων και τα ενεργειακά ζητήματα γενικότερα. 

«Κλασικές» γεωπολιτικές θεωρίες
Στην αναλυτική ιεραρχία, μετά την ανθρωπογεω-
γραφία και την πολιτική γεωγραφία έπεται η γε-
ωπολιτική. Διευκρινίζεται ότι η γεωπολιτική έχει 
σαφέστατη διαφορά από τον κλάδο της πολιτικής 
γεωγραφίας, ο οποίος και ασχολείται ιδιαίτερα με 
τη σχέση μεταξύ πολιτικών αποφάσεων και φυ-
σικού περιβάλλοντος4. Είναι προφανές ότι ο γε-

4  Βλ. M. Glassner, Political Geography, Wiley, London, 1996. Πιο 
συγκεκριμένα, η πολιτική γεωγραφία καταγράφει τα χαρακτη-
ριστικά του παγκόσμιου χώρου που σχετίζονται με ζητήματα 
οργάνωσης, κυρίως την κατάτμησή του σε ξεχωριστά κρατικά 
συστήματα. Μελετά παράγοντες όπως η γεωγραφική θέση, η 
οικονομία, η δημογραφία, οι θρησκείες, οι πλουτοπαραγωγικοί 
πόροι κ.λπ. Όμως, παρόλο που περιγράφει τη διάταξη των πα-
ραπάνω παραγόντων στο χώρο, δεν προχωρεί στην ανάλυση 
των διαπλοκών και διασυνδέσεών τους, ούτε και της δυναμικής 
που αναπτύσσεται από την αλληλεπίδρασή τους. Από την άλλη 
μεριά, ήδη μνημονεύτηκε ότι, σε μία μάλλον ιδιαίτερα απλου-
στευμένη προσπάθεια, η γεωπολιτική είναι μία μέθοδος πολιτι-
κής ανάλυσης που δίνει έμφαση στο ρόλο της γεωγραφίας για 
να προσδιορίσει τις αλληλεπιδράσεις μεταξύ κρατών. Υιοθετώ-
ντας έναν πληρέστερο ορισμό, γεωπολιτική είναι η επιστήμη 
που αναλύει και συσχετίζει πλήθος σταθερών και μεταβλητών 
παραγόντων προκειμένου να καταλήξει σε συμπεράσματα σχετι-
κά με την κατανομή της διεθνούς ισχύος, τόσο σε μια δεδομένη 
χρονική στιγμή όσο και μελλοντικά. Βλ. P. Celerier, Géopolitique 
et Géostratégie, Presses Universitaires de France, Paris, 1961, 
σελ. 16-33.

ωγραφικός χάρτης και οι διάφορες πληροφορίες 
που μπορούν να απεικονιστούν με τη βοήθειά 
του αποτελούν τα πλέον σημαντικά κριτήρια, στη 
βάση των οποίων τα σύγχρονα κράτη λαμβάνουν 
εξαιρετικής σπουδαιότητας πολιτικές αποφάσεις 
και χαράσσουν στρατηγικές για την απόκτηση 
ισχύος. Ιστορικό ενδιαφέρον παρουσιάζει το ότι 
ως η πρώτη καταγραφή γεωπολιτικού λόγου θα 
μπορούσε να θεωρηθεί το έργο του Ηροδότου για 
τους Περσικούς πολέμους, όπου ο χαρτογράφος 
Εκαταίος ο Μιλήσιος δίνει συμβουλές στρατηγικού 
περιεχομένου στους αρχηγούς της Ιωνικής επα-
νάστασης κατά του Περσικού ζυγού. Παράλληλα, 
ιδιαίτερη μνεία θα πρέπει να γίνει στον Θουκυδίδη, 
καθώς στην εξιστόρηση του Πελοποννησιακού πο-
λέμου από αυτόν, συναντώνται επιχειρήματα που 
χρησιμοποιούνται και σε σύγχρονες γεωπολιτικές 
αναλύσεις. Επισημαίνεται ιδιαιτέρως ότι η σύλλη-
ψη της γεωπολιτικής σκέψης πρωτοεμφανίζεται 
στον Θουκυδίδη, που πρώτος ερμήνευσε τις πολι-
τικές αποφάσεις των πρωταγωνιστών των εξελί-
ξεων της συγκεκριμένης πολεμικής σύρραξης –και 
στο δεδομένο χρονικό πλαίσιο– με όρους ισχύος5. 
Ωστόσο, η επίσημη ανάδειξη της γεωπολιτικής 
ως επιστημονικού κλάδου οριοθετείται κατά το 
19ο αιώνα, σε μια ασταθή πολιτικά εποχή κατά 
την οποία η εξερεύνηση του πλανήτη είχε τελεί-
ως ολοκληρωθεί και οι μεγάλες (αποικιοκρατικές 
επί το πλείστον) δυνάμεις της εποχής στρέφονταν 
στην αναζήτηση νέων μεθόδων για την αύξηση 
της ισχύος τους και εγκαθίδρυση της κυριαρχίας 

5  Βλ. Α. Πλατιά, Διεθνείς Σχέσεις και Στρατηγική στον Θουκυδίδη, 
Εστία, Αθήνα, 1999, σελ. 25. Ο ίδιος συγγραφέας αναδεικνύει 
ότι ο Θουκυδίδης είναι αδιαμφισβήτητα ο θεμελιωτής της «ρε-
αλιστικής» σχολής πολιτικής σκέψης. Κλασικά σημεία αναφοράς 
για τον συγκεκριμένο τρόπο προσέγγισης στις διεθνείς σχέσεις 
είναι τα έργα των E. H. Carr, The Twenty –Years’ Crisis, 1919-
1939: An Introduction to the Study of International Relations, 
Macmillan, London, 1939, H. J. Morgenthau, Politics Among 
Nations: The Struggle for Power and Peace, Knopf, New York, 
1973 και G. F. Kennan, Realities of American Foreign Policy, 
Princeton University Press, New Jersey, 1954. Ταυτόχρονα, 
εξαιρετική αντοχή στο χρόνο παρουσιάζει και το έργο Ο Ηγεμών 
(The Prince) από τον N. Machiavelli, που δημοσιεύτηκε πρώ-
τη φορά το έτος 1513. Βλ. επ. D. Danno (translation-editor), 
Niccolo Machiavelli-The Prince and Selected Discourses, 
Bantam Dell, New York, 2003. 
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τους6. Καθώς, με την κορύφωση της βιομηχανικής 
επανάστασης και τις ραγδαίες πολιτικο-κοινωνικές 
ανακατατάξεις που αυτή προκάλεσε, έγινε ταυτό-
χρονα απαραίτητη και η ανάπτυξη συγκεκριμένων 
εργαλείων (όπως η ανθρωπογεωγραφία και η 
γεωπολιτική) για την κατανόηση και φυσικά επαύ-
ξηση της ισχύος. 

Πρώτος εκφραστής της γεωπολιτικής σκέ-
ψης κατά την υπό συζήτηση περίοδο ήταν ο φυ-
σιοδίφης και μετέπειτα καθηγητής γεωγραφίας 
Φρήντριχ Ράτζελ (Friedrich Ratzel), ο οποίος και 
αποτέλεσε τον εμπνευστή της γερμανικής γεωπο-
λιτικής σχολής. Θα πρέπει να τονιστεί ιδιαίτερα ότι 
μέχρι σχετικά πρόσφατα οι κλασικές γεωπολιτικές 
θεωρήσεις αντιμετωπίζονταν με εξαιρετική επι-
λεκτικότητα. Και τούτο διότι ήταν απόλυτα ταυτι-
σμένες με τη γερμανική γεωπολιτική σχολή και τις 
επεκτατικές επιλογές των Ναζί7. Πολλές πάντως 
από τις επικρίσεις κατά της γεωπολιτικής θεώρη-
σης των διεθνών σχέσεων οφείλονται σε παρα-
νόηση ή άγνοια του τι ακριβώς σημαίνει αυτή η 
προσέγγιση. Η δε γεωπολιτική αποτελεί ουσιαστι-
κά ένα εργαλείο για τη σχεδίαση και εκτέλεση μίας 
στρατηγικής με κεντρικό σημείο την (εθνική) ισχύ. 
Υπονοεί την ύπαρξη διεθνών ανταγωνισμών και 
υποστηρίζει τη στρατηγική σχεδίαση σε διάφορους 
τομείς, με βασικούς προεξέχοντες τη στρατιωτική 
ισχύ (γεωστρατηγική) και την οικονομία (γεωοικο-
νομία), ενώ παρεισφρέει και σε ζητήματα όπως η 
δημογραφία, το περιβάλλον κ.λπ. Η γεωπολιτική, 

6  Επομένως, αναπόφευκτα εμφανίζονται στο προσκήνιο ιδέ-
ες όπως ο πόλεμος, η μυστική διπλωματία, η αυτοκρατορική 
συμπεριφορά ή το σύνδρομο που στην ελληνική βιβλιογραφία 
πολλές φορές αποδίδεται κατευθείαν με τη μετάφραση του αντί-
στοιχου αγγλοσαξονικού όρου, δηλαδή ως «ιμπεριαλισμός». Βλ. 
C. Flint, Introduction to Geopolitics, Routledge, New York, 2006, 
σελ. 13.

7  Είναι σαφές ότι οι Γερμανοί αναλυτές και πολιτικοί ηγέτες τις 
δεκαετίες 1920 και 1930, όχι μόνο υιοθέτησαν τις γεωπο-
λιτικές έννοιες του «μεγάλου χώρου» που ήταν μια ιδέα του 
Ράτζελ, αλλά τους προσέδωσαν και ιδεολογικό χαρακτήρα, 
προσθέτοντας την έννοια του «ζωτικού εθνικού χώρου». Βλ. 
Κ. Αρβανιτόπουλου & Π. Ήφαιστου, ό.π., σελ. 48. Βλ. επ. Ι. Λου-
κά, Σύγχρονη Πολιτική Ιστορία και Παγκόσμιοι Πόλεμοι, Άγγλοι 
και Γερμανοί Θεωρητικοί της Ισχύος, Τροχαλία, Αθήνα, 1996, 
καθώς και στο: Π. Ήφαιστου, Διπλωματία και Στρατηγική των 
Μεγάλων Ευρωπαϊκών Δυνάμεων Γαλλίας, Γερμανίας, Μεγάλης 
Βρετανίας, Ποιότητα, Αθήνα, 2008. Βλ. επ. J. G. Demco & B. 
W. Wood, «Introduction: International Relations through the 
Prism of Geography», στο: Demco J. G. &, Wood B. W. (editors,) 
Reordering the World, Geopolitical Perspectives on 21st Century, 
Westview Press Boulder, 1994.

εννοούμενη ως η γεωγραφία της ισχύος, εμπε-
ριέχει τη σταθερή ερμηνεία της ως του όρου που 
εκφράζει την αλληλεπίδραση και τις ιδιαίτερες 
σχέσεις ανάμεσα στο φυσικό γεωγραφικό χώρο 
και τον ανθρώπινο πολιτισμό8. Μέσα από αυτή την 
αλληλεξάρτηση της φυσικής και της ανθρώπινης 
δραστηριότητας επιδιώκεται από ένα κράτος η 
απόκτηση ισχύος. Η ισχύς εκφράζεται κάθε φορά 
με τέσσερις τρόπους, οι οποίοι αποτελούν και τους 
κύριους μοχλούς της γεωπολιτικής: άμυνα, οικονο-
μία, πολιτική και πολιτισμός9. Υπό το σκεπτικό ότι η 
ανθρώπινη δραστηριότητα συμβαδίζει με συνεχή 
αγώνα για επιβίωση, επικράτηση και κυριαρχία, οι 
παράγοντες της ισχύος σταθερά παραμένουν στο 
επίκεντρο επιστημονικών και φιλοσοφικών ανα-
λύσεων από την αρχαιότητα μέχρι και σήμερα. Αν 
και ακολούθως δεν θα παρατεθεί περαιτέρω προ-
σπάθεια μορφοποίησης του συγκεκριμένου όρου, 
είναι σίγουρο ότι αυτή επηρέασε, επηρεάζει και εν 
τέλει καθόριζε και θα καθορίζει την υπόσταση και 
το μέλλον κάθε κράτους, έθνους ή φυλής10. 

Οι βασικές θεωρήσεις της γεωπολιτικής, γνω-
στές και ως «κλασικές» γεωπολιτικές θεωρίες, εί-
ναι συνδεδεμένες με την κατοχή και εκμετάλλευση 
φυσικών πόρων. Καθώς, η αρχική σύλληψή τους 
έγινε κάτω από ένα φορτισμένο ιστορικά πλαίσιο 
που εμπεριέχει έντονα το στοιχείο του ανταγωνι-
σμού. Είναι χαρακτηριστικό ότι στο δεύτερο μισό 
του 19ου αιώνα αναπτύχθηκαν δύο, εκ πρώτης 
όψης αντικρουόμενες (ενώ ουσιαστικά είναι αλ-
ληλοσυμπληρούμενες) προσεγγίσεις: αυτή του 
χερσαίου χώρου και «το αντίπαλον δέος» του θα-
λάσσιου χώρου. Η πρώτη αναπτύχθηκε από τον 
Βρετανό Χάλφορντ Μακίντερ (Halford Mackinder), 
που εμβάθυνε στη σημασία του ζωτικού ηπειρω-
τικού χώρου ως μέσου διατήρησης και επιβολής 
της ισχύος. Οι έννοιες που χρησιμοποίησε αρχικά 
ο μεγάλος αυτός γεωπολιτικός επιστήμονας ήταν η 

8  Βλ. Ι. Λουκά, Η Γεωπολιτική, Τροχαλία, Αθήνα, 2000.
9  Για την πλήρη ανάλυση βλ. Ι. Θ. Μάζη, Γεωπολιτική: η Θεωρία 

και η Πράξη, ΕΛΙΑΜΕΠ-Εκδόσεις Παπαζήση, Αθήνα, 2002.
10  Τα φυσικά πολιτικά σύνορα και η πρόσβαση στη θάλασσα είναι 

ζωτικής σημασίας για την επιβίωση ενός (έθνους ή) κράτους 
και κατά συνέπεια αποτελούν πεδίο έντονου ανταγωνισμού 
μεταξύ των βασικών παραγόντων του διεθνούς συστήματος. 
Παράλληλα, το γεγονός ότι ο συντριπτικός όγκος του παγκό-
σμιου εμπορίου διεκπεραιώνεται μέσω θαλάσσης, καθιστά τις 
διά του υγρού στοιχείου μεταφορές μια βασική γεωοικονομική 
παράμετρο. 



Τεύχος 588-Τομος 174 | Ναυτική Επιθεώρηση  39

«παγκόσμια νήσος» (η Ευρασία μαζί με την αφρι-
κανική ήπειρο) και ο «Έστωρας», που τοποθετείται 
στην Κεντρική Ευρώπη11. Σε μεταγενέστερα κεί-
μενά του ονόμασε την αντίστοιχη περίπου περι-
οχή με αυτή του «Έστωρα» ως «Καρδιά της Γης» 
(heartland) (βλ. σχήμα 1). Ο όρος αυτός περιλαμ-
βάνει εδαφικές μάζες οι οποίες έχουν σημαντικό 
γεωγραφικό βάθος και ταυτόχρονα φυσική προ-
στασία από τους πάγους του αρκτικού βορρά. Το 
σημαντικότερο χαρακτηριστικό τους είναι ότι έχουν 
εύκολη πρόσβαση σε διώρυγες και σημαντικά θα-
λάσσια στενά (που και τα δύο αποτελούν σημεία 
υψηλής συγκέντρωσης της θαλάσσιας κυκλοφο-
ρίας), οικονομικά εκμεταλλεύσιμους ποταμούς και 
βιομηχανικά ανεπτυγμένες περιοχές. Επομένως, 
υποστήριξε, εάν ένα κράτος ή μια συμμαχία κρα-
τών (χερσαία δύναμη) κατορθώσει να ελέγξει το 

11  Η διαρκής αντιπαράθεση «χερσαίων» και «ναυτικών» δυνάμε-
ων συνιστά, σύμφωνα με τον Μακίντερ, τη βάση της γεωπολι-
τικής. Αποκάλεσε, μάλιστα, «Εποχή του Κολόμβου», τη μεγάλη 
χρονική περίοδο επέκτασης και κυριαρχίας της Ευρώπης σε 
παγκόσμια κλίμακα, η οποία ξεκίνησε το 15ο αιώνα, για την 
οποία και θεωρούσε ότι πλησιάζει στο τέλος της με τις χερ-
σαίες δυνάμεις να είναι έτοιμες να διεκδικήσουν δυναμικά ένα 
νέο ρόλο στα παγκόσμια δρώμενα. Βλ. περαιτέρω στα: Η. J. 
Mackinder, «The Geographical Pivot of History», Geographical 
Journal, vol. 23, 1904, και του ιδίου, Britain and the British 
Seas, Clarendon Press, Oxford, 1902.

χώρο αυτόν, θα επηρεάσει σημαντικά την παγκό-
σμια πολιτική. 

Ιστορικά, δύο μεγάλες δυνάμεις έχουν προσελ-
κύσει το ενδιαφέρον της γεωπολιτικής, οι οποίες 
επιχείρησαν να καταστούν οι κυρίαρχοι του υπό 
συζήτηση γεωγραφικού χώρου: η Γερμανία και η 
Ρωσία. Η Ρωσία, ευρισκόμενη στην «καρδιά» της 
«Παγκόσμιας Νήσου», έχει κατά τον Mackinder 
τόσο μεγάλη γεωπολιτική αξία που, εφόσον επε-
κτείνει τη σφαίρα επιρροής της μέχρι τις ακτές της 
Ευρασίας, τότε θα καταστεί εφικτή η εκμετάλλευ-
ση των τεράστιων πόρων της για τη ναυπήγηση 
στόλου και θα είναι ορατή η προοπτική της παγκό-
σμιας αυτοκρατορίας. Όμως για να γίνει πραγμα-
τικότητα αυτό το σενάριο, θα πρέπει η Γερμανία 
να συμμαχήσει με τη Ρωσία. Τα ηπειρωτικά εδάφη 
της Ρωσίας, οι πέριξ της Βαλτικής και της Μαύρης 
Θάλασσας χώρες αποτελούν τη «Στρατηγική Καρ-
διά», που δίνει τη δυνατότητα στη χερσαία δύναμη 
που την κατέχει, αφενός να αποτρέπει οιαδήποτε 
εχθρική ενέργεια προερχόμενη από τη θάλασσα, 
αφετέρου να αξιοποιεί όλες τις οδούς χερσαίων 
μεταφορών με τρόπο που να ξεπερνά όλα τα συ-
γκριτικά πλεονεκτήματα των θαλάσσιων μεταφο-
ρών που διαθέτουν από τη φύση τους. Μάλιστα, 
η πλέον γνωστή ρήση του Μακίντερ είναι η εξής: 
«Αυτός ο οποίος κυβερνά την Ανατολική Ευρώπη 

Σχήμα 1
Παρουσίαση του όρου «καρδιά της Γης» (Heartland)

Πηγή: G. Chaliand & J. P. Rageau, Strategic Atlas, Penguin Books Ltd, Harmondsworth - UK, 1985, σελ. 21. 
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κυριαρχεί στην καρδιά της Γης. Αυτός ο οποίος κυ-
βερνά στην καρδιά της Γης κυριαρχεί στην παγκό-
σμιο νήσο. Αυτός ο οποίος κυβερνά την παγκόσμιο 
νήσο κυριαρχεί στον κόσμο12».

Η δεύτερη θεωρία υπό συζήτηση αναπτύχθηκε 
από τον Αμερικανό Άλφρεντ Θίερ Μαχάν (Alfred 
Thayer Mahan), που μελέτησε σε βάθος το πώς η 
Μεγάλη Βρετανία χρησιμοποίησε ποικιλότροπα το 
στόλο της, για να αποκτήσει την πρωτοκαθεδρία 
στο τότε διεθνές σύστημα. Ο Μαχάν υποστήρι-
ζε ότι «το έθνος εκείνο που θα κυριαρχήσει στις 
θάλασσες θα ελέγξει όλο τον κόσμο13». Το 1890 
εξέδωσε το αποκαλούμενο και ως ευαγγέλιο της 
ναυτικής ισχύος, με τον τίτλο: Η Επιρροή της Ναυ-
τικής Ισχύος στην Ιστορία 1600-1783. Η θεωρία 
του είναι εξαιρετικά απλή ως σύλληψη, καθόσον 
εστίασε έντονα στο ότι η ναυτική ισχύς αποτελεί 
τον «υπηρέτη της επέκτασης», διότι παρέχει στα 
κράτη τη δυνατότητα να κινούν τα μέσα μεταφο-
ράς πολύ πιο εύκολα και οικονομικά από οποιοδή-
ποτε άλλο μέσο στην ξηρά. Έτσι, εκτός από το ότι 
με τον πλήρη έλεγχο του θαλάσσιου εμπορίου η 
οικονομία μιας χώρας ενισχύεται σημαντικά, με τη 
βοήθεια του ναυτικού βραχίονα της ισχύος ανα-
κύπτουν και μια σειρά άλλων ωφελημάτων που 

12  Βλ. Η. J. Mackinder, Democratic Ideals and Reality, Νοrton, 
New York, 1962, σελ. 150. Βλ. G. Chaliand & J. P. Rageau, 
Strategic Atlas, Penguin Books Ltd, Harmondsworth - UK, 
1985, σελ. 20-5. 

13  Για τη συνολική διατύπωση των συγκεκριμένων ιδεών βλ. στο: 
A. T. Mahan, The Influence of Sea Power upon History, 1660-
1783, Little, Brown and Company, Boston, 1890. 

ανοίγουν διάπλατα το δρόμο προς την παγκόσμια 
κυριαρχία (βλ. σχήμα 2).

Ο εν λόγω Αμερικανός αξιωματικός του ναυτι-
κού (και ιστορικός) αποτελεί τον μεγαλύτερο θεω-
ρητικό της ναυτικής ισχύος, την οποία πραγματευ-
όταν ως συνάρτηση του πολεμικού και εμπορικού 
στόλου ταυτοχρόνως. Θα μπορούσε μάλιστα να 
γίνει η εκτίμηση ότι η σημερινή παντοδυναμία των 
ΗΠΑ οφείλεται εν μέρει στην υιοθέτηση και εφαρ-
μογή των θεωριών του. Και τούτο διότι ουσιαστι-
κά θέσπισε ένα δόγμα που οι ΗΠΑ ακολούθησαν 
εφεξής πιστά, το οποίο και επεξηγεί τη σημερινή 
κυρίαρχη θέση τους στην παγκόσμια σκακιέρα. 
Σύμφωνα με το δόγμα αυτό, καμία χώρα δεν μπο-
ρεί να θεωρηθεί παγκόσμια δύναμη αν δεν έχει 
ναυτικό ικανό και επαρκές για προβολή ισχύος και 
παρουσία σε όλο τον κόσμο. Συνάμα, επεσήμανε 
ότι στόχος του ναυτικού όπλου πρέπει να είναι ο 
έλεγχος των θαλάσσιων οδών που επιτυγχάνεται 
με πολλά, μεγάλα και ισχυρά πλοία που κυκλοφο-
ρούν σε όλη την υδρόγειο. Ολοκληρώνοντας τη 
σύντομη αυτή παρουσίαση αναφορικά με τη γεω-
πολιτική ανάλυση, επισημαίνεται ότι παρόλο που οι 
βασικές θεωρήσεις της διαμορφώθηκαν σε μάλ-
λον πρόσφατες χρονικές περιόδους, η ύπαρξή της 
θα μπορούσε να χαρακτηριστεί και ως διαχρονική. 
Και τούτο διότι προσδιορίζοντας τη σχέση αλληλε-
πίδρασης ανάμεσα στον γεωγραφικό χώρο και την 
πολιτική δραστηριότητα, ουσιαστικά δημιουργείται 
από την πρώτη χρονική στιγμή που δημιουργού-
νται και αρχίζουν να αλληλεπιδρούν μεταξύ τους 
οι ανθρώπινες κοινωνίες. 

Σχήμα 2
Ο «αυτοτροφοδοτούμενος» κύκλος της ναυτικής ισχύος

Πηγή: G. Till, SEAPOWER. A Guide for the Twenty-First Century, Routledge, London-UK, 2009, σελ. 34. 

Δια θαλάσσης εμπόριο

Ναυτική κυριαρχία

Ναυτική ισχύς

Θαλάσσια αγαθά και
πλεονεκτήματα (π.χ. κατοχή 
λιμένων, απόκτηση ναυτικής εμπειρίας
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Γεωστρατηγική και γεωοικονομική 
εμβέλεια της ΝΑ Ευρώπης 
Ένας δεδομένος αριθμός γεωπολιτικών αναλυτών 
διατυπώνουν την άποψη ότι δεν υφίσταται ουσια-
στική διάκριση μεταξύ των ηπείρων της Ευρώπης 
και Ασίας και ότι αυτές θα πρέπει να αντιμετωπίζο-
νται ως μία και αδιαίρετη οντότητα, με την ονομα-
σία Ευρασία14. Είναι ενδεικτικές για παράδειγμα οι 
απόψεις του καθηγητού A. Petersen15: «Το γιατί οι 
χαμηλοί λόφοι των Ουραλίων και ο στενός ισθμός 
του Βοσπόρου θεωρούνται ως οι καταλληλότερες 
διαχωριστικές γραμμές σε σχέση με τις Άλπεις ή το 
στενό της Μάγχης οφείλεται κυρίως σε πολιτικούς 
λόγους, παρά σε γεωγραφικά κριτήρια». Πράγμα-
τι, ο χώρος που αποδόθηκε προηγουμένως ως 
Ευρασία, αποτέλεσε ήδη από τις αρχές του 20ού 
αιώνα αντικείμενο ανάπτυξης και εφαρμογής συ-
γκεκριμένων γεωπολιτικών θεωρήσεων. Τα προ-
αναφερθέντα μοντέλα λειτουργίας των διεθνών 
σχέσεων επηρεάζουν τις τύχες κρατικών και μη 
δρώντων αλλά και των απλών ανθρώπων, σε 
παγκόσμιο επίπεδο, ακόμη και σήμερα. Επίσης, 
εξαιρετικό ενδιαφέρον εντοπίζεται στο γεγονός 
ότι σύμφωνα με τις προβλέψεις των κλασικών 
γεωπολιτικών θεωριών, διαχρονική επιδίωξη 
της Ρωσίας (μεγάλη χερσαία δύναμη) αποτελεί η 
έξοδος στις θερμές θάλασσες, με απώτερο στόχο 
την κατάκτηση της παγκόσμιας κυριαρχίας. Κάτι το 
οποίο, ο Mackinder θεωρούσε εφικτό δεδομένης 
της γεωγραφικής της θέσης, δεσπόζουσας επί της 
Παγκόσμιας Νήσου, ευρισκόμενη πάνω στην Καρ-
διά της Γης (βλ. επ. σχήμα 1).

Η συγκεκριμένη θεώρηση, έχει εμφανείς επιρ-
ροές από το ιστορικό δεδομένο ότι παρόλο που ο 
19ος αιώνας βρήκε την Οθωμανική Αυτοκρατο-
ρία να εκτείνεται συνολικά σε τρεις διαφορετικές 
ηπείρους (Ευρώπη, Ασία και Αφρική), εντούτοις 
μια σειρά παραγόντων θα δημιουργούσαν τις 
προϋποθέσεις για τη σταδιακή αποσύνθεσή της, 
μία εξέλιξη που έμελλε να καθιερωθεί γενικότερα 

14  Βλ. π.χ. στα: Η. J. Mackinder, Britain and the British Seas, 
ό.π., καθώς στο N. J. Spykman, The Geography of the Peace, 
Harcourt Brace, New York, 1944.

15  Βλ. A. Petersen, «Regions in Between: Europe, NATO and the 
Geopolitics of Shifting Frontiers», Turkish Policy Quarterly, 
volume 7-number 2, 2008, σελ. 59.

ως το περιβόητο «Ανατολικό Ζήτημα»16. Η στα-
θερή πτώση της αυτοκρατορίας των Οθωμανών 
θα αποτελούσε έναν κρίσιμο παράγοντα που θα 
κλόνιζε την ισορροπία μεταξύ των ευρωπαϊκών 
δυνάμεων, στο μέτρο που κάθε Μεγάλη Δύναμη 
θα επιχειρούσε να εκμεταλλευτεί προς όφελός της 
το κενό εξουσίας που θα ανέκυπτε λόγω αυτής της 
πτώσης από τα Βαλκάνια μέχρι τη Μέση Ανατολή. 
Υπό αυτήν την προσέγγιση, το Ανατολικό Ζήτημα 
συναρτάται άμεσα με την αντιπαλότητα Μ. Βρετα-
νίας και Γαλλίας με τη Ρωσία, η οποία βρισκόταν 
σε εξέλιξη κατά το μεγαλύτερο μέρος του 19ου 
αιώνα με αντικείμενο τα Στενά του Βοσπόρου και 
των Δαρδανελίων και την τύχη της Οθωμανικής 
Αυτοκρατορίας, εφόσον η τελευταία, μέσω των 
Στενών, είχε τη δυνατότητα να αποκόπτει τη ρω-
σική διέλευση στις θερμές θάλασσες17. Ιδίως η Μ. 
Βρετανία είχε καταβάλλει μεγάλες προσπάθειες 
–τόσο σε στρατιωτικό επίπεδο (π.χ. Πόλεμος Κρι-
μαίας, 1854-1856) όσο και σε επίπεδο μυστικής 
διπλωματίας– για τη διατήρηση της Οθωμανικής 
Αυτοκρατορίας, στο μέτρο που η τελευταία μπο-
ρούσε να λειτουργήσει ως ανάχωμα στη ρωσική 
κάθοδο στην Αν. Μεσόγειο, σύμφωνα με τα παρα-
πάνω18. Σημείο καμπής στην παραπάνω προσέγ-
γιση των δυτικοευρωπαίων, αποτέλεσε η Συνθήκη 
του Αγ. Στεφάνου του 1878, η οποία επισφράγισε 
τον ρωσοτουρκικό πόλεμο (1877-1878). Με αυτή 
τη συνθήκη το δόγμα διατήρησης της Οθωμανι-
κής Αυτοκρατορίας άλλαξε σε δόγμα διάσπασής 
της, ως απότοκο της συνομολόγηση της Συνθήκης 
που καταδείκνυε την αδυναμία των Οθωμανών να 
συγκρατήσουν αρραγές το οικοδόμημα της αυτο-
κρατορίας τους και να ανακόψουν την έξοδο της 
Ρωσίας στις θερμές θάλασσες. 

Πλέον, όσον αφορά τις δυτικές δυνάμεις, νέα 
γεωπολιτικά σενάρια θα προσέλκυαν το ενδιαφέ-
ρον τους, μεταξύ αυτών και η αντικατάσταση της 
Οθωμανικής Αυτοκρατορίας από την Ελλάδα. Για 

16  Βλ. Ε. Driault, La Question d’Οrient, F. Alcan, Paris, 1898. Βλ. 
επ. I. Λουκά, «Η Γεωπολιτική του Αν. Ζητήματος και η Ελλάδα», 
Γεωπολιτική, τ. 6, Απρίλιος, 2000, σελ. 18. Τέλος, εκτενής ανά-
λυση περιέχεται στο: J. Marriott, The Eastern Question, 4th 
Edition, Clarendon Press, Oxford, 1967.

17  Βλ. Μ. Macmillan, Paris 1919: Six Months that changed the 
World, Random House, New York, 2003, σελ. 367.

18  Βλ. J. Gaillard & A. Rowley, (μτφρ. Α. Σαλίμπα), Ιστορία της 
Ευρωπαϊκής Ηπείρου από το 1850 έως το τέλος του 20ού 
Αιώνα, Ι. Σιδέρης, Αθήνα, 2003, σελ. 70.
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τη Δύση, η αναζήτηση ενός νέου και κατάλληλου 
εταίρου για τον από κοινού έλεγχο των Στενών, 
κάτι που επιχειρήθηκε με την επιχείρηση των 
Δαρδανελίων (1915-1916), θα αποτελούσε τη 
νέα στρατηγική επιλογή19. Η γεωγραφική θέση 
και η ναυτική ισχύς της Ελλάδος, σε συνδυασμό 
με το γεγονός ότι ο βρετανικός στόλος κυριαρ-
χούσε εκείνη την περίοδο στη Μεσόγειο, ήταν οι 
κρίσιμες παράμετροι που θα βάρυναν σημαντικά 
στη στρατηγική σκέψη της Μ. Βρετανίας, να απο-
τελέσει η Ελλάδα τη νέα διάδοχη κατάσταση της 
υπό κατάρρευση Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Να 
αποτελέσει, δηλαδή, τη νέα περιφερειακή δύναμη 
της Μεσογείου. Κάτι, που δυστυχώς όμως δεν τε-
λεσφόρησε στον επιθυμητό βαθμό λόγω της απο-
τυχίας της εκστρατείας στη Μ. Ασία (περισσότερο 
γνωστή και ως Μικρασιατική Καταστροφή), ενδε-
χομένως, μεταξύ άλλων, και με την έμμεση συναυ-
τουργία της απουσίας στήριξης από τις σύμμαχες 
δυνάμεις. Οι τελευταίες, πιθανώς να θεώρησαν εκ 
νέου αρνητικά την παραπάνω γεωπολιτική αλλαγή 
(μετατροπή της Ελλάδος σε περιφερειακή δύναμη 
της Αν. Μεσογείου), καθόσον θα μπορούσαν να 
αμφισβητηθούν μελλοντικά τα συμφέροντα των 
μεγάλων ναυτικών δυνάμεων στην περιοχή από 
μια χώρα (Ελλάδα) με μεγάλη ναυτική παράδοση, 
αλλά και η ανάσχεση της Ρωσίας από την Ελλάδα, 
με την οποία μοιράζονταν κοινό χριστιανικό δόγμα 
(Ορθόδοξοι Χριστιανοί), ίσως να εμπεριείχε κινδύ-
νους και μελλοντική αβεβαιότητα σύμπνοιας με τα 
δυτικά συμφέροντα.

Ήδη συζητήθηκε το ότι ο Mackinder υποστή-
ριξε με μεγάλο σθένος ότι όποιο κράτος (ή μία 
συμμαχία κρατών) καταφέρει να ελέγξει την πα-
γκόσμια νήσο, η οποία διαθέτει ευχερή πρόσβαση 
σε σημαντικές διώρυγες και θαλάσσια στενά που 
επηρεάζουν καθοριστικά την κυκλοφορία των 
πλοίων ακόμη και σε παγκόσμιο επίπεδο, οικονο-
μικά εκμεταλλεύσιμους ποταμούς και πολλές βιο-
μηχανικά αναπτυγμένες περιοχές, μπορεί να ανα-
λάβει τις τύχες του πλανήτη, να γίνει δηλαδή αυτό 
που σε πολλές γεωπολιτικές αναλύσεις αποδίδεται 
ως «κυρίαρχος της Γης». Δεν είναι καθόλου τυχαίο 

19  Βλ. Π. Σιούσιουρα, Γεωπολιτική των Μεγάλων Δυνάμεων: Από 
τον Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο στην Κοινωνία των Εθνών. Άναρ-
χη Διεθνής Κοινωνία και Κρατική Κυριαρχία, Ι. Σιδέρη, Αθήνα, 
2011. σελ. 71-5.

λοιπόν ότι στην κατεύθυνση αυτή κινήθηκαν κατά 
το παρελθόν τόσο ο Κάιζερ όσο και ο Χίτλερ20, 
αμφότεροι ως ηγέτες της άλλης μεγάλης χερσαίας 
δύναμης, της Γερμανίας. Ενώ, βαρύνουσα γεωπο-
λιτική σημασία έχει ότι στη βάση της ίδιας θεωρί-
ας, ότι η Ρωσία, λόγω ακριβώς της κρίσιμης γεω-
γραφικής θέσης που βρίσκεται, εφόσον αποκτήσει 
ένα ναυτικό το οποίο μπορεί να κινείται σε όλα τα 
μήκη και πλάτη του πλανήτη, τότε μπορεί να γίνει ο 
κυρίαρχος του κόσμου. Αξιοσημείωτο είναι, επίσης, 
ότι προς την ανάλογη κατεύθυνση κινούνται σήμε-
ρα και οι ΗΠΑ. Με σκοπό εφόσον δεν είναι δυνατή 
η κατάκτηση της Καρδιάς της Γης, τουλάχιστον να 
εξασφαλιστεί η περικύκλωσή της, με άλλα λόγια 
ο εγκλωβισμός της. Ένα υποσύνολο του μεγάλης 
γεωπολιτικής σπουδαιότητας διασυνοριακού συ-
νόλου της Ευρασίας συνιστά τόσο ο ηπειρωτικός 
κορμός των Βαλκανίων (βλ. ΝΑ Ευρώπη), όσο και 
οι θαλάσσιες μάζες που τα περιβάλλουν. Μέσα 
σε αυτή την περιοχή έντονης αλληλεπίδρασης, η 
θέση του ελληνικού χώρου ήταν και παραμένει 
πρωταρχικής γεωστρατηγικής σημασίας για τη Δύ-
ση, ειδικά στην προσπάθεια απομονωτισμού και 
ανάσχεσης των χερσαίων δυνάμεων (π.χ. Ρωσία) 
από τις θερμές θάλασσες. Τούτο, επισημάνθηκε 
με έμφαση από τον Mackinder, o οποίος τόνισε 
ότι «η κατάκτηση της Ελλάδας από μια χερσαία 
Δύναμη θα μπορούσε να προκαλέσει την άμεση 
κατάκτηση από τη Δύναμη αυτή, όλης της Παγκό-
σμιας Νήσου»21.

Τέλος, από τις αρχές της νέας χιλιετίας σημει-
ώνεται μια σταδιακή, αλλά αναμφίβολα δυναμική, 
επανεμφάνιση της Ρωσίας στα τεκταινόμενα της 
διεθνούς πολιτικής. Την τρέχουσα χρονική πε-
ρίοδο είναι μάλιστα σαφής η σημαντική αύξηση 
της ρωσικής γεωπολιτικής επιρροής στην άμεση 
γεωγραφική περιφέρειά της (βλ. π.χ. Ουκρανία), 
αλλά και σε μεγαλύτερες αποστάσεις (βλ. π.χ. Συ-
ρία). Διαφαίνεται πως βασικό στόχο της αποτελεί 
πλέον η αποκατάστασή της ως ηγετικής δύναμης 
στην ευρύτερη περιοχή της Ευρασίας, μέσω της 
απόκτησης καθοριστικού ρόλου στις ενεργειακές 

20  Η στρατηγική σημασία της Βαλκανικής και του ελλαδικού χώ-
ρου ειδικότερα, με τα φιλόξενα λιμάνια του, ουσιαστικά ανά-
γκασαν τη Γερμανία να εμπλέξει τις δικές της στρατιωτικές 
δυνάμεις εναντίον της Ελλάδας, μετά την αποτυχία των συμμά-
χων τους Ιταλών κατά τις πρώτες φάσεις του Βʹ Π.Π. 

21  Βλ. Η. J. Mackinder, «The Geographical Pivot of History», ό.π.
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εξελίξεις της περιφέρειάς της, σε συνδυασμό με 
την εντυπωσιακή ανάκαμψη του εθνικού φρο-
νήματος. Ιδιαίτερη σημασία όσον αφορά τόσο 
τις παλαιότερες ιστορικές εξελίξεις, όσο και τα 
πιο πρόσφατα ρωσικά εγχειρήματα παρουσιάζει 
το γεγονός ότι η Ρωσία αποτελεί ένα κράτος το 
οποίο από την πρώτη χρονική στιγμή της δημιουρ-
γίας του βίωνε γεωπολιτική μειονεξία λόγω του 
προβλήματος της εξόδου στη θάλασσα, απώτερος 
στόχος της οποίας είναι η απρόσκοπτη πρόσβαση 
σε μεγάλους εμπορικούς διαδρόμους. Ως συνέ-
πεια αυτού, μεταξύ των διαχρονικών στρατηγικών 
επιδιώξεών της βρίσκεται η πρόσβαση στις επονο-
μαζόμενες «θερμές θάλασσες». Επισημαίνεται ότι 
ως εναλλακτική στη βόρεια παγωμένη θάλασσα, 
όπου συνήθως επικρατούν συνθήκες πάγου απα-
γορευτικές για συστηματική ναυσιπλοΐα, ο ελλαδι-
κός ηπειρωτικός κορμός και τα νησιά του Αιγαίου 
αποτελούν βασικές στοχεύσεις της προσπάθειας 
για την πρόσβαση της Ρωσίας σε θερμές (νότιες) 
θάλασσες. Η γεωγραφία της μεγάλης αυτής χερ-
σαίας δύναμης δεν την ευνοεί, με τους πάγους στο 
Βορρά να εμποδίζουν ποικιλότροπα τις θαλάσσιες 
συγκοινωνίες και στο Νότο τον ξένο έλεγχο των 
Στενών του Βοσπόρου, από τα οποία θα πρέπει να 
περάσουν τα ρωσικά πλοία πριν εισέλθουν στα πιο 
ανοιχτά ύδατα της Μεσογείου Θάλασσας 22.

Βαλκάνια και Ελλάδα
Η Βαλκανική23 είναι η ανατολικότερη από τις τρεις 
χερσονήσους του νοτιότερου τμήματος της Ευρώ-
πης. Βρέχεται στα ανατολικά της από τη Μαύρη 
Θάλασσα (Εύξεινο Πόντο) και τη Θάλασσα του 
Μαρμαρά (Προποντίδα), νοτιοανατολικά από το 
Αιγαίο Πέλαγος, νοτιοδυτικά από το Ιόνιο Πέλαγος 
και δυτικά από την Αδριατική Θάλασσα. Η περιοχή 
των Βαλκανίων καλύπτει περίπου 550.000 τετρ. 
χλμ., με τον αριθμό των κατοίκων της να ξεπερνά 
τα 53 εκατομμύρια. Στα βόρεια συνδέεται με τον 
ηπειρωτικό κορμό της Ευρώπης σε ένα συνολι-
κό μήκος περίπου 1.200 χλμ., με τα γεωγραφικά 
όρια της στην κατεύθυνση αυτή να είναι σχετικά 

22  Βλ. Γ. Πρεβελάκη, Γεωπολιτική της Ελλάδας, Libro, Αθήνα, 
1998, σελ. 23. 

23  Σημειώνεται ότι αυτή προσδιορίζεται σε έναν αρκετά υψηλό 
αριθμό αναλύσεων με τον όρο Βαλκάνια, από την κατευθείαν 
εισαγωγή στην ελληνική γλώσσα της τουρκικής λέξης Βalcan, 
που σημαίνει όρος.

ακαθόριστα, αφού δεν υπάρχει ένα σαφές γεω-
μορφολογικό διαχωριστικό χαρακτηριστικό, όπως 
μια οροσειρά (π.χ. τα Πυρηναία, στην Ιβηρική Χερ-
σόνησο). Έτσι, τα βόρεια σύνορά της καθορίζονται 
συμβατικά και, γενικά, θεωρείται ότι ευθυγραμμί-
ζονται με τη γραμμή των ποταμών Σάβου και Δού-
ναβη24. Η ευρύτερη περιοχή αυτή, από τις πρώτες 
στιγμές της ανθρώπινης ιστορίας λειτούργησε 
–και είναι μάλλον αυτονόητο ότι λειτουργεί μέχρι 
και σήμερα– ως ένα σταυροδρόμι πολιτισμών, ως 
το σημείο συνάντησης της ευρωπαϊκής με την ασι-
ατική ήπειρο25. 

Η διακριτή ταυτότητα και ο τεμαχισμός της 
Βαλκανικής Χερσονήσου θεωρείται σύμφωνα με 
αρκετούς ιστορικούς απότοκο της ορεινής γεω-
γραφίας της, της συγκέντρωσης πολλών εθνο-
τήτων σε έναν γεωγραφικά περιορισμένο χώρο 
και της εξαιρετικά βίαιης ιστορίας της, που είναι 
γεμάτη επιδρομές, συγκρούσεις, και πολέμους. 
Εξαιτίας λοιπόν των πολλών ιστορικών γεγονότων 
με αρνητική χροιά που έχουν λάβει χώρα στην 
ευρύτερη περιοχή των Βαλκανίων και προκειμέ-
νου να διευκολυνθεί η γεφύρωση των διαφορών 
των λαών που κατοικούν εκεί, μεγάλος αριθμός 
αναλυτών προτιμά τον όρο Νοτιοανατολική (ΝΑ) 

24  Βλ. Α. Ασλανίδη, Γ. Ζαφειρακίδη & Δ. Καλαϊτζίδη, Γεωλογία 
– Γεωγραφία (Βʹ Γυμνασίου), Υπουργείο Παιδείας και Θρη-
σκευμάτων-Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, Αθήνα, 2009, σελ 120-
1. Εξάλλου, αυτό το όριο δικαιολογείται και ιστορικά, αφού η 
περιοχή που περιλαμβάνεται σ’ αυτό (στο μεγαλύτερο μέρος 
της και μαζί με τη Ρουμανία) αποτελούσε το ευρωπαϊκό τμήμα 
της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, από τα τέλη του 15ου έως 
το 19ο αιώνα.

25  Για πολλούς από τους λαούς που αποφάσισαν την εγκατάστα-
σή τους στα Βαλκάνια στην εξέλιξη της ιστορίας, ο συγκεκρι-
μένος γεωγραφικός χώρος αποτέλεσε το τερματικό σημείο 
μίας μακράς πορείας μετανάστευσης. Είναι χαρακτηριστικό το 
γεγονός ότι η Ελλάδα εποικίστηκε διαδοχικά, ως αποτέλεσμα 
μίας σειράς από μετακινήσεις που κατέληγαν στις ακτές του Αι-
γαίου. Από την άλλη μεριά, η θάλασσα δεν παρέμεινε για πολύ 
ένα αξεπέραστο εμπόδιο. Καθώς οι λαοί που είχαν φτάσει από 
τα βάθη της Ευρασίας άρχισαν να κατακτούν τη ναυσιπλοΐα, ο 
ηπειρωτικός κορμός της Βαλκανικής έπαψε να είναι αδιέξοδος. 
Έτσι, μεταβλήθηκε σε εφαλτήριο εμπορικής επέκτασης, σημείο 
εκκίνησης για τον αποικισμό άλλων ακτών και ένας τόπος αλ-
ληλεπίδρασης λαών και πολιτισμών. Βλ. Γ. Πρεβελάκη, ό.π., 
σελ. 11. Επομένως, η εύκολη σύνδεση των Βαλκανίων με τις 
ακτές της Βορείου Αφρικής, που παρέχει η Μεσόγειος Θάλασ-
σα καθιστά την περιφέρεια αυτή ως το σημείο συνάντησης 
τριών διαφορετικών ηπείρων, γεγονός με μεγάλη γεωπολιτική 
σπουδαιότητα. Βλ. επ. Δ. Δαλακλή & Π. Σιούσιουρα, «Γεωπολι-
τικές Επιδιώξεις και Στρατηγικές Ασφαλείας στη Μεσόγειο: Ο 
Ιδιαίτερος Ρόλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης», Ναυσίβιος Χώρα, 
Σχολή Ναυτικών Δοκίμων, Πειραιάς, 2006, σελ. 259-60. 
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Ευρώπη. Ωστόσο, θα πρέπει να σημειωθεί ότι η 
χρήση αυτού του όρου αποκλειστικά για τη Βαλ-
κανική Χερσόνησο (και μόνο αυτήν) τεχνικά αγνοεί 
τη γεωγραφική παρουσία της Ρουμανίας, η όποια 
βρίσκεται επίσης στο νοτιοανατολικό τμήμα της ευ-
ρωπαϊκής ηπείρου. Στη Βαλκανική εδράζονται οι 
εξής χώρες: Αλβανία, Βοσνία-Ερζεγοβίνη, Βουλ-
γαρία, Ελλάδα, Κροατία, Μαυροβούνιο, Πρώην 
Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας 
(Π.Γ.Δ.Μ.), Ρουμανία, Σερβία, Σλοβενία και Τουρκία 
(το ευρωπαϊκό της τμήμα, γνωστό και ως Ανατο-
λική Θράκη). Η Ελληνική Δημοκρατία ειδικότερα, 
καταλαμβάνει το νοτιότερο άκρο της Βαλκανικής 
χερσονήσου. Συνορεύει στα βόρεια με τη Βουλγα-
ρία και την Π.Γ.Δ.Μ., στα βορειοδυτικά με την Αλβα-
νία και στα βορειοανατολικά με την Τουρκία. Ενώ, 
οι θάλασσες που την περιβάλλουν της παρέχουν 

εύκολη πρόσβαση στην ευρύτερη λεκάνη της Αν. 
Μεσογείου. Καθώς, βρέχεται ανατολικά-νοτιοανα-
τολικά της από το Αιγαίο Πέλαγος και στα νοτιοδυ-
τικά - δυτικά της από το Ιόνιο (βλ. σχήμα 3).

Ο ελλαδικός γεωγραφικός χώρος αποτελεί-
ται από ένα μεγάλο ηπειρωτικό τμήμα, το νότιο 
άκρο των Βαλκανίων, το οποίο ενώνεται με την 
(πρώην ηπειρωτική) Πελοπόννησο με τον Ισθμό 
της Κορίνθου, αφού η Πελοπόννησος μετά την 
κατασκευή της διώρυγας της Κορίνθου είναι στην 
πραγματικότητα νησί. Η χώρα περικλείεται από το 
Ιόνιο, το Αιγαίο και το Λιβυκό Πέλαγος. Το Αιγαίο 
περιέχει πολυάριθμα νησιά. Ξεχωρίζουν: Εύβοια, 
Λέσβος, Χίος, Σάμος, Κως, Ρόδος και τα νησιωτικά 
συμπλέγματα των Κυκλάδων και Δωδεκανήσων. 
Ενώ, στο Νότο βρίσκεται η Κρήτη, το μεγαλύτερο 
νησί της Ελλάδας και το πέμπτο μεγαλύτερο της 

Σχήμα 3 
Γεωφυσικός χάρτης της Ελλάδας

Πηγή: http://el.wikipedia.org/wiki (Ελλάδα), Μάιος 2010.
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Μεσογείου. Νότια της Κρήτης είναι η Γαύδος (και 
το Λιβυκό Πέλαγος), το νοτιότερο νησί της Ελλάδας 
και ταυτοχρόνως όλης της ευρωπαϊκής ηπείρου. 
Τα κυριότερα νησιά του Ιονίου είναι: Κέρκυρα, Κε-
φαλονιά, Λευκάδα και Ζάκυνθος. Νοτιοανατολικά, 
μεταξύ Ρόδου και Καστελόριζου, εκτείνεται το Λύ-
κιο Πέλαγος. Η Ελλάδα έχει μήκος ακτών 13.676 
χλμ., που θεωρείται ιδιαίτερα εκτεταμένη και οφεί-
λεται στον πλούσιο οριζόντιο εδαφικό διαμελισμό 
και το έντονο ανάγλυφο της περιοχής, καθώς και 
στο πλήθος των αναρίθμητων νησιών, τα οποία 
ξεπερνούν τον αριθμό των 2.500. Αντιστοίχως, το 
μήκος συνόρων κυμαίνεται στα 1.228 χλμ. Με μία 
απλή ματιά στο χάρτη, γίνεται εύκολα αντιληπτό 
ότι ο γεωγραφικός χώρος που καταλαμβάνει η 
σύγχρονη Ελλάδα, επειδή οριοθετείται μεταξύ της 
Ευρώπης και της Ασίας, αποτελεί ένα σημαντικό 
κόμβο θαλασσίων και ηπειρωτικών δρόμων26. Εί-
ναι ενδεικτικά τα όσα επισημαίνει ο καθηγητής Γ. 
Πρεβελάκης27: «Για πολλές σημαντικές θαλάσσιες 
οδούς, αρχίζοντας από την οδό που συνδέει τη 
Μαύρη Θάλασσα με τη Μεσόγειο, ο ελληνικός χώ-
ρος βρίσκεται στο κέντρο. Είναι αλήθεια ότι, ελέγ-
χοντας τα Στενά [Βοσπόρου και Δαρδανελίων], η 
Τουρκία κατέχει το κλειδί της εξόδου από τη Μαύ-
ρη Θάλασσα. Το Αρχιπέλαγος του Αιγαίου, όμως, 
επιτρέπει ένα εξίσου αποτελεσματικό έλεγχο της 
[θαλάσσιας] κυκλοφορίας ανάμεσα στις δύο αυ-
τές περιοχές... Στον νότο, η Κρήτη προσφέρει στην 
Ελλάδα μία ασύγκριτη στρατηγική θέση στις οδούς 
που ακολουθούν τον κύριο άξονα της Μεσογείου 
και οδηγούν από το Γιβραλτάρ και τη Μάλτα προς 
τη Συρία, το Λίβανο, το Ισραήλ, την Αίγυπτο και τη 
Διώρυγα του Σουέζ. Στα δυτικά, η Κέρκυρα ελέγ-
χει τον πορθμό του Οτράντο, από όπου γίνεται η 
κυκλοφορία ανάμεσα στην Αδριατική Θάλασσα και 
το Ιόνιο Πέλαγος... Εξάλλου, όλοι οι δρόμοι που 
επιτρέπουν στη Βουλγαρία να ανοιχτεί στη ανατο-
λική Μεσόγειο, χωρίς να περάσει από τον τουρκικό 
Βόσπορο διασχίζουν την ελληνική επικράτεια».

26  Το εσωτερικό του εδάφους των Βαλκανίων κόβεται από κοι-
λάδες, όπως του Μοράβα, του Αξιού, του Έβρου κ.λπ., που 
διαχρονικά διευκόλυναν πολύ τις συγκοινωνίες μεταξύ των 
περιοχών που βρίσκονται στις όχθες του Δούναβη, των Δει-
ναρικών Άλπεων και των παραλίων του Αιγαίου. Βλ. www.
livepedia.gr (Βαλκάνια), Μάρτιος 2011.

27  Βλ. Γ. Πρεβελάκη, ό.π., σελ. 12-20. 

Διαδρομές μεταφοράς ενεργειακών 
πόρων και ΝΑ Ευρώπη
Με τη λήξη της μεταψυχροπολεμικής περιόδου 
κατέστη εμφανής η σύσφιξη των σχέσεων της ΕΕ 
με τη Ρωσία, η οποία θα μπορούσε εφεξής να κα-
λύψει τις ανάγκες της Ευρώπης σε ενεργειακούς 
πόρους. Όμως, η κάλυψη των ευρωπαϊκών ανα-
γκών από τη Ρωσία, δημιούργησε ένα νέο πεδίο 
ανταγωνισμού ΗΠΑ-Ρωσίας: τη γεωπολιτική της 
ενέργειας. Ειδικά στην Κεντρική Ασία, ο έλεγχος 
των πηγών ενέργειας που αποδεσμεύτηκαν από 
τον έλεγχο της Μόσχας μετά την κατάρρευση της 
ΕΣΣΔ, πυροδότησε μια υποβόσκουσα αλλά έντονη 
διαμάχη με τις ΗΠΑ, η οποία κινούνταν σε δύο επί-
πεδα. Tο πρώτο αφορούσε στον έλεγχο αυτό καθ’ 
αυτόν των πηγών του πετρελαίου και του φυσικού 
αερίου που εντοπίζονται στην περιφέρεια αυτή. Εί-
ναι ενδεικτικό ότι η Ρωσία, στην προσπάθειά της 
να ελέγξει τη διαδικασία εξόρυξης-παραγωγής 
του μεγαλύτερου μέρους των ενεργειακών πό-
ρων της περιοχής, υποστήριξε ότι η Κασπία είναι 
λίμνη και όχι κλειστή θάλασσα, κάτι που σημαίνει 
ότι η εκμετάλλευση των πόρων της πρέπει να απο-
τελέσει αντικείμενο συμφωνίας όλων των παρά-
κτιων κρατών. Αντίθετα, οι ΗΠΑ συντάχθηκαν με 
τα υπόλοιπα παράκτια κράτη, τα οποία προσεγγί-
ζουν την Κασπία ως κλειστή θάλασσα, γεγονός 
που επιτρέπει σε αυτά να ορίζουν τα δικά τους 
χωρικά ύδατα και τις οικονομικές ζώνες σύμφω-
να με τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για το 
Δίκαιο της Θάλασσας του 1982 (βλ. Σύμβαση ΔΘ), 
εκμεταλλευόμενα ακολούθως τους ενεργειακούς 
πόρους που βρίσκονται εντός της περιοχής της δι-
καιοδοσίας τους. Επιπρόσθετα, οι ΗΠΑ κινήθηκαν 
προς τη σύναψη εμπορικών συμφωνιών ανάμεσα 
σε εταιρείες αμερικανικών συμφερόντων και τις 
παράκτιες χώρες της Κασπίας, με απώτερο στόχο 
τον γεωπολιτικό περιορισμό της ρωσικής επιρροής 
στην ευρύτερη περιοχή του Καυκάσου. Μία στρα-
τηγική, δηλαδή, που ήδη από τις αρχές του 20ού 
αιώνα υπαγορευόταν από τις κλασικές αγγλοσαξο-
νικές γεωπολιτικές θεωρίες της στρατηγικής ανά-
σχεσης και αποτροπής του ρωσικού παράγοντα 
να διαδραματίσει μονοπωλιακό ηγετικό ρόλο στην 
περιοχή της Ευρασίας28. Το δεύτερο επίπεδο της 
υποβόσκουσας διαμάχης ΗΠΑ-Ρωσίας αφορού-

28  Βλ. G. Chaliand & J. P. Rageau, ό.π., σελ. 20-5.
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σε στον έλεγχο της διακίνησης των ενεργειακών 
πόρων της Κασπίας και του Καυκάσου γενικότερα 
προς την ενεργειακά στερημένη Ευρώπη, καθώς 
τρεις από τις πλούσιες ενεργειακά χώρες της πε-
ριοχής (Αζερμπαϊτζάν, Καζακστάν, Τουρκμενιστάν) 
δεν έχουν διέξοδο στη θάλασσα και αναγκαστικά 
οι ενεργειακοί τους πόροι θα πρέπει να διασχίσουν 
άλλες χώρες πριν καταλήξουν στην ΕΕ. Επομένως, 
οι διαδρομές που θα ακολουθήσουν οι προς κα-
τασκευή αγωγοί έχουν έντονο γεωπολιτικό ενδι-
αφέρον. Αφού, οι χώρες που θα διασχίζονται από 
τους αγωγούς θα εξασφαλίσουν μια σίγουρη πηγή 
ενέργειας, οικονομικά οφέλη και πολιτική επιρροή. 
Έτσι, ο τελικός καθορισμός των οδών για τη μετα-
φορά πετρελαίου και φυσικού αερίου προς τη Δύ-
ση έχει γίνει αντικείμενο σκληρού ανταγωνισμού, 
με αρκετά ενδιαφερόμενα μέρη και υψηλό αριθμό 
από αλληλοσυγκρουόμενα συμφέροντα.

Οι ευρωπαϊκές χώρες, πέραν από τις εισαγω-
γές υδρογονανθράκων από τις πέριξ του Περσικού 
Κόλπου χώρες, εισάγουν ενεργειακούς πόρους και 
από δύο άλλες κρίσιμες γεωπολιτικά περιοχές: την 
Βόρεια Αφρική και τη Μέση Ανατολή αφενός και 
τις περιοχές της Πρώην Σοβιετικής Ένωσης αφετέ-
ρου (βλ. σχήμα 4). Παρόλο που η Ευρώπη διαθέτει 
τεράστια αποθέματα άνθρακα, ικανά να καλύψουν 
τη ζήτηση για πολλές δεκαετίες, εντούτοις η ανα-

ζήτηση καθαρότερων πηγών ενέργειας, αλλά και 
η αυξανόμενου ρυθμού αυτοκίνηση έχουν κατα-
στήσει επιτακτική την ανάγκη για πετρέλαιο και, 
ιδιαίτερα, για φυσικό αέριο. Με απροσδιόριστες τις 
ποσότητες στο βυθό της Αν. Μεσόγειου, στην υπό-
λοιπη Ευρώπη εντοπίζονται πηγές υδρογονανθρά-
κων (δηλ. πετρέλαιο και φυσικό αέριο), κυρίως στη 
Βόρεια Θάλασσα (βλ. Νορβηγία και Μ. Βρετανία). 
Όσον αφορά δε το φυσικό αέριο, η εξάρτηση της 
Ευρώπης από τη Ρωσία ήταν και παραμένει μέχρι 
και σήμερα ιδιαίτερα εμφανής (βλ. σχήμα 5).

Η EE, η οποία και πρωτοστατεί διεθνώς στην 
προσπάθεια καταπολέμησης της κλιματικής αλλα-
γής, έθεσε τον αρκετά φιλόδοξο στόχο της κάλυ-
ψης του 20% των ενεργειακών αναγκών της από 
ανανεώσιμες πηγές μέχρι το 202029. Δηλαδή, το 

29  Ενδεικτικά, αναφέρεται ότι η πρόβλεψη της αρμόδιας επι-
τροπής του 2008 στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και Ευρωπαϊ-
κό Κοινοβούλιο για τις μελλοντικές ανάγκες της ευρωπαϊκής 
αγοράς σε φυσικό αέριο είναι ότι από 57% που ήταν τότε 
αναμένεται να φτάσει το 84% το 2030. Επιπλέον, ο συνδυ-
ασμός μείωσης της παραγωγής φυσικού αερίου και αύξησης 
της ζήτησης στο εσωτερικό της ΕΕ αναμένεται να δημιουργή-
σει το 2030 μία διαφορά αναγκών της τάξεως από 472 έως 
650 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα (bcm). Για περισσότερες 
πληροφορίες, βλ. Communication from the Commission to 
the European Council and Parliament, An Energy Policy for 
Europe, Brussels, 2007.

Σχήμα 4
Διακίνηση φυσικού αερίου σε παγκόσμιο επίπεδο

Πηγή: Βritish Petroleum, Statistical Review of World Energy, Ιούνιος 2010.
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υπόλοιπο 80% θα συνεχίσει να προέρχεται από 
πετρέλαιο, φυσικό αέριο και πυρηνική ενέργεια. 
Για αρκετά ακόμη χρόνια, οι ενεργειακοί πόροι θα 
μεταφέρονται μέσω αγωγών προς την Ευρώπη 
και ο έλεγχος των διαδρομών που θα ακολου-
θούν οι συγκεκριμένες υποδομές αναδεικνύε-
ται σε πεδίο διαμάχης μεταξύ ΗΠΑ-Ρωσίας, που 
πραγματεύονται το όλο ζήτημα σαν μία ευκαιρία 
για ενίσχυση της επιρροής τους, είτε στην ευρύ-
τερη περιοχή του Καυκάσου, είτε επί ευρωπαϊκού 
εδάφους. Επιπρόσθετα, διαμέσου της ενεργεια-
κής συνεργασίας, η Ρωσία εμφανίζεται εγγύτερα 
στη Δύση και συνδέεται σταθερά με την Ευρώπη. 
Ωστόσο, η σύσφιξη των σχέσεων Ευρώπης και 
Ρωσίας, αποτελεί ένα γεωπολιτικό ενδεχόμενο 
τουλάχιστον απαγορευτικό για την αμερικανική 
κυβέρνηση. Ο φόβος για την ένταξη της «Καρδιάς 
της Γης» στην επιρροή ενός σημαντικού γεωπο-
λιτικού αντιπάλου, ένα ενδεχόμενο που ανάγκα-
σε τις ΗΠΑ να συμμετέχουν σε δύο παγκοσμίους 
πολέμους και να καταβάλουν τεράστια προσπά-
θεια στη διάρκεια του Ψυχρού Πολέμου, είναι 
εμφανής. Οι ΗΠΑ δεν είναι διατεθειμένες να ρι-
ψοκινδυνεύσουν την παγκόσμια πρωτοκαθεδρία 
τους και κινούνται με όλα τα διατιθέμενα μέσα 

για να επιτύχουν την ενεργειακή απεξάρτηση της 
Ευρώπης από την Ρωσία. Αφού η Ρωσία αποκτά 
ένα σημαντικό μοχλό πίεσης στα ευρωπαϊκά ζη-
τήματα, λόγω ακριβώς της στενής ενεργειακής 
εξάρτησης της ΕΕ από αυτήν.

Ενδεικτικά στο σημείο αυτό αναφέρεται η κα-
τασκευή του πετρελαιαγωγού Μπακού - Τσεϊχάν, 
που κόστισε τέσσερα δισεκατομμύρια δολάρια 
στον όμιλο της βρετανικής ΒΡ. Ο συγκεκριμένος 
αγωγός, αν και ιδιαίτερα δαπανηρός όσον αφορά 
το λειτουργικό του κόστος και με μακρύ χρονικό 
διάστημα για την απόσβεση της αρχικής επένδυ-
σης, εξυπηρετεί κυρίως τα αμερικανικά συμφέρο-
ντα, γιατί παρακάμπτει τη Ρωσία και μειώνει την 
εξάρτηση του Καυκάσου και της Κεντρικής Ασίας 
από τους ρωσικούς αγωγούς πετρελαίου. Ενώ, 
για τους ίδιους λόγους, οι ΗΠΑ έχουν αναπτύ-
ξει μια ιδιόμορφη συνεργασία με τη Βουλγαρία, 
όσον αφορά το θέμα του αγωγού Μπουργκάς 
- Αλεξανδρούπολη, με διαφαινόμενο σκοπό την 
ακύρωση του έργου. Η βουλγαρική κυβέρνηση 
έρχεται αρωγός των αμερικανικών προσπαθειών, 
απολαμβάνοντας μία σειρά ωφελημάτων: Η χώρα 
πέτυχε την πλήρη ένταξή της στο ΝΑΤΟ, την πα-
ρουσία αμερικανικών στρατιωτικών βάσεων στην 

Σχήμα 5
Ευρωπαϊκή εξάρτηση από το ρωσικό φυσικό αέριο

Πηγή: European Dependence on Natural Gas, στο: http://www.stratfor.com, Μάιο 2010
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επικράτειά της, καθώς και την πλήρη ένταξή της 
στην ΕΕ. Επισημαίνεται ότι μία από τις σημαντικό-
τερες οδούς διακίνησης ρωσικών ενεργειακών 
πόρων είναι η περιοχή της Μαύρης Θάλασσας. 
Καθώς η Ρωσία διαθέτει σημαντικά λιμάνια (π.χ. 
Νοβόροσισκ) και από εκεί μπορεί μέσω των Στε-
νών του Βοσπόρου και της Προποντίδας να τους 
διοχετεύει στην Ευρώπη. Θεωρώντας, όμως, ότι 
τα Στενά επιβάλλουν συγκεκριμένους περιορι-
σμούς και έχουν πλησιάσει επικίνδυνα στο σημείο 
του κορεσμού, γεγονός που μπορεί να εξαλειφθεί 

με την κατασκευή και εκμετάλλευση αγωγών, η 
προσφυγή σε υποδομές που χρησιμοποιούν την 
ξηρά κρίνεται ως επιβεβλημένη. Έτσι, η Ελλάδα 
(και η Βουλγαρία) αποκτούν κομβικό ρόλο στις 
ρωσικές στοχεύσεις στον ενεργειακό τομέα. Σε 
κάθε περίπτωση, ακολούθως παρουσιάζονται 
συνολικά οι εν λειτουργία και προτεινόμενες δι-
αδρομές μεταφοράς ρωσικού φυσικού αερίου 
προς την Ευρώπη (βλ. σχήμα 6). 

Επί του παρόντος το πολύτιμο ρωσικό φυσικό 
αέριο φτάνει στην ΝΑ Ευρώπη μέσω δύο δια-

Σχήμα 6
Εν λειτουργία και προτεινόμενες διαδρομές μεταφοράς ρωσικού φυσικού αερίου

Πηγή: http://en.wikipedia.org/wiki, Μάιος 2013.
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φορετικών διαδρομών: Η πρώτη αποτελείται από 
ένα δίκτυο αγωγών που συνδέουν τη Ρωσία με 
την Ουγγαρία και καταλήγουν στις πρώην Γιου-
γκοσλαβικές Δημοκρατίες. Ο δεύτερος μεγάλος 
άξονας διασχίζει σε κεντρική γραμμή Βορρά - Νό-
του τη Ρουμανία και Βουλγαρία, διακλαδιζόμενος 
προς Τουρκία, Ελλάδα και ΠΓΔΜ. Είναι δεδομένο 
ότι η αναβάθμιση των ήδη υπαρχόντων υποδο-
μών και η υλοποίηση των μεγαλόπνοων νέων 
ενεργειακών αυτών σχεδίων εκτός από καθορι-
στική επίδραση στην οικονομία της ΝΑ Ευρώπης, 
θα επηρεάσει σημαντικά τη συνολική πολιτική 
του λεγόμενου Δυτικού κόσμου και τα ελληνικά 
συμφέροντα στη ΝΑ Ευρώπη και την ανατολική 
Μεσόγειο. Σημειώνεται ότι ειδικά ο αγωγός South 
Stream, που προωθείται με σειρά συμφωνιών 
της ρωσικής κυβέρνησης με διάφορες χώρες 
της Βαλκανικής Χερσονήσου και της Κεντρικής 
Ευρώπης, θεωρείται από πολλούς αναλυτές ως 
ο βασικός ανταγωνιστής του έτερου αγωγού που 
θα διασχίζει το χώρο της ΝΑ Ευρώπης Nabucco. 
Και τούτο, διότι, ο πρώτος θα μεταφέρει ρωσι-
κό φυσικό αέριο με το δεύτερο να μεταφέρει επί 
το πλείστον φυσικό αέριο από άλλες χώρες που 
βρέχονται από την Κασπία Θάλασσα30.

Ο αγωγός φυσικού αερίου  
South Stream
Ο προτεινόμενος προς κατασκευή αγωγός απο-
σκοπεί στη μεταφορά του ρωσικού φυσικού αε-
ρίου διαμέσου της Μαύρης Θάλασσας προς τη 
Βουλγαρία και στη συνέχεια προς την Ιταλία (μέ-
σω Ελλάδος) και την Αυστρία31. Η ολοκλήρωσή 
του αναμενόταν με βάση τις αρχικές προθέσεις 
μέχρι το 2015, είναι όμως ήδη ορατές διάφορες 
καθυστερήσεις. To τμήμα του αγωγού επί ρωσι-
κού εδάφους εκτείνεται από το σταθμό συμπίεσης 
Pochinki προς το (μεγάλο κόμβο) της Μπερεγκοβ-

30  Για μία σύνοψη των προτεινόμενων προς κατασκευή αγωγών 
για τη μεταφορά πετρελαίου από τη Ρωσία προς τη Δύση βλ. 
D. Dalaklis, P. Siousiouras & J. Karkazis, «Transferring Energy 
Resources to Europe: The Burgas-Alexandroupoli Oil Pipeline», 
Middle East Forum Issue 8 (December), EMPIRICUM, 2008, 
σελ. 19. 

31  Ο αρχικός σχεδιασμός αφορούσε τις Ρουμανία - Ουγγαρία. 
Ωστόσο, με τις μέχρι τούδε καταγεγραμμένες τροποποιήσεις, 
διαφαίνεται ως τελική επιλογή η διαδρομή Βουλγαρία, Σερβία, 
Κροατία/Σλοβενία –με πιθανή επέκταση προς τη βόρεια Ιτα-
λία– και Ουγγαρία.

νάγια (Beregovaya), στην περιοχή Dzhubga, με το 
σχεδόν 900 χιλιομέτρων υποθαλάσσιο τμήμα του 
να καταλήγει στην πόλη της Βάρνας στη Βουλγα-
ρία. Από τη Βάρνα, ο αγωγός θα κινηθεί προς τον 
σταθμό του Πλέβεν (Pleven), ο οποίος θα χρησι-
μεύσει και για τη διακλάδωσή του προς το Βορρά 
και το Νότο. Από το σημείο αυτό, στη νοτιοδυτική 
διαδρομή του θα συνεχιστεί μέσω Ελλάδος (και 
Ιόνιου Πελάγου) προς τη νότια Ιταλία. Αναφορικά 
με τη Βουλγαρία, η Gazprom επιθυμεί να περιλά-
βει στον South Stream την τρέχουσα υποδομή 
της χώρας, αν και τα αρχικά σχέδια προέβλεπαν 
την κατασκευή ενός ξεχωριστού αγωγού. Το 
ΒΔ τμήμα του αγωγού θα κινηθεί διαμέσου της 
Σερβίας32. Από το Βουλγαρικό Πλεβέν, στη Σερ-
βία ο αγωγός κινηθεί προς το Βελιγράδι και τη 
Σουμπότιτσα. Από εκεί, ένας κλάδος θα συνεχί-
ζει μέσω της Ουγγαρίας προς την Αυστρία που 
θα καταλήγει στο μεγάλο κέντρο διαχείρισης του 
Baumgarten. Ένας άλλος κλάδος θα κινηθεί μέ-
σω Ουγγαρίας και Σλοβενίας έως το Arnoldstein 
στην Αυστρία. Καθώς οριοθετείται πολύ κοντά 
στα ιταλικά σύνορα, η ίδια διακλάδωση μπορεί 
να χρησιμοποιηθεί και για την παροχή φυσικού 
αερίου στη βόρεια Ιταλία. Σημειώνεται ότι διαφαί-
νεται η τελευταία αυτή λύση να επιλέγεται τελικά 
αντί της Ουγγαρίας για την όλη πραγματοποίηση 
του έργου. 

Τον Απρίλιο του 2008 Ρωσία και Ελλάδα 
υπέγραψαν τη διακυβερνητική συμφωνία για 
συνεργασία στην κατασκευή και λειτουργία του 
ελληνικού τμήματος του South Stream. Ο ελληνι-
κός κλάδος του αγωγού θα ξεκινά από τα ελληνο-
βουλγαρικά σύνορα και θα διασχίζει κινούμενος 
δυτικά τη χώρα μας, μεταφέροντας φυσικό αέριο 
προς την Ιταλία. Προβλέπεται ότι η συμφωνία θα 
έχει ισχύ για 30 χρόνια και μέσω του αγωγού 
θα διέρχονται 10 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα 
(billions cubic meters: bcm) αερίου ετησίως. 

32  Τον Ιανουάριο 2008, η Ρωσία και η Σερβία υπέγραψαν συμ-
φωνία για τη βόρεια διαδρομή του South Stream μέσω της 
Σερβίας και τη δημιουργία μιας κοινής εταιρείας για την κα-
τασκευή του σερβικού τμήματος του αγωγού και των μεγά-
λων εγκαταστάσεων αποθήκευσης φυσικού αερίου κοντά στο 
Banatski Dvor στη Σερβία. Την ίδια χρονική περίοδο, Ρωσία 
και Ουγγαρία συμφώνησαν να συστήσουν μια εταιρεία κοινής 
ιδιοκτησίας για να κατασκευάσει και να λειτουργήσει το ουγ-
γρικό τμήμα του αγωγού, με το όλο θέμα να παραμένει επί του 
παρόντος σε αναμονή.
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Μέρος της ποσότητας αυτής θα διοχετεύεται στη 
χώρα μας, ενώ η Ελλάδα θα εισπράττει και τέλη 
διέλευσης. Να σημειωθεί ότι η Ελλάδα έχει επί-
σης προτείνει ότι στον αγωγό αυτό θα μπορούσε 
να συνδεθεί και ο αγωγός Τουρκίας - Ελλάδας - 
Ιταλίας, ο οποίος και παρουσιάζεται ακολούθως, 
για την πρόσβαση σε επιπλέον προμηθευτές φυ-
σικού αερίου. Σε κάθε περίπτωση, τον Μάιο του 
2009, στο ρωσικό θέρετρο του Σότσι, παρουσία 
των (τότε) Πρωθυπουργού της Ρωσίας Βλαντίμιρ 
Πούτιν και του πρωθυπουργού της Ιταλίας Σίλβιο 
Μπερλουσκόνι, οι εταιρείες φυσικού αερίου της 
Ρωσίας, Ιταλίας, Βουλγαρίας, Σερβίας και Ελλά-
δος υπέγραψαν συμφωνία για την κατασκευή του 
South Stream. Τέλος, το Νοέμβριο του 2009, οι 
(τότε) Πρωθυπουργοί της Σλοβενίας Μπορούτ 
Παχόρ και Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν, συμφώνη-
σαν ένα επιπλέον τμήμα του αγωγού να διατρέξει 
μέσω της Σλοβενίας προς τη Βόρεια Ιταλία. Έκτο-
τε, οι εξελίξεις αναφορικά με τη συγκεκριμένη 
υποδομή είναι σχεδόν στάσιμες, καθώς η ελλη-
νική πλευρά επέλεξε τελικά τον αγωγό TAP, που 
επίσης συζητείται εκτενέστερα στη συνέχεια. 

O αγωγός φυσικού αερίου Nabucco
Ο South Stream είναι ανταγωνιστής του σχεδια-
ζόμενου αγωγού Nabucco. Καταρχάς, υπάρχουν 
αμφιβολίες για το συνολικό κόστος του South 
Stream, δεδομένου ότι μπορεί να ανέλθει στο 
διπλάσιο του Nabucco, ο οποίος εκτιμάται ότι 
θα κοστίσει περίπου 7,9 δισεκατομμύρια ευρώ. 

Μάλιστα, ορισμένοι εμπειρογνώμονες υποστη-
ρίζουν ότι ουσιαστικά ο αγωγός South Stream 
είναι ένα πολιτικό σχέδιο για την αντιμετώπι-
ση του Nabucco, εξυπηρετώντας την επέκταση 
της ρωσικής επιρροής στην Ευρώπη. Ο αγωγός 
Nabucco (που αναφέρεται, επίσης, και ως αγω-
γός φυσικού αερίου Τουρκίας-Αυστρίας) αποτε-
λεί μια προτεινόμενη λύση για τη μεταφορά του 
φυσικού αερίου από το Ερζερούμ της Τουρκίας 
στο Μπάουμγκαρντεν (Baumgarten) της Αυστρί-
ας (βλ. σχήμα 7), επιτρέποντας τη διαφοροποίηση 
των προμηθευτών φυσικού αερίου, αλλά και των 
διαδρομών παράδοσής του προς την Ευρώπη. 

Εκτεινόμενος συνολικά σε 4.042 χλμ., ο αγω-
γός Nabucco θα ξεκινά από το Αχιμπόζ (Ahiboz) 
στην Τουρκία και μέσω Βουλγαρίας, Ρουμανίας 
και Ουγγαρίας θα καταλήγει στην Αυστρία33. Στα 
πρώτα χρόνια μετά την ολοκλήρωση του έργου, 
οι παραδόσεις φυσικού αερίου αναμένονται μετα-
ξύ 4,5 και 13 bcm ετησίως και στόχος είναι γύρω 
στο 2020, ο όγκος της προσφοράς να φθάσει τα 
31 bcm ετησίως, εκ των οποίων έως και 16 να 
καταλήγουν στο Baumgarten. Ειδικά στο έδαφος 
της ΕΕ, ο αγωγός αποκλείει τη ρυθμιζόμενη πρό-
σβαση τρίτων, συμπεριλαμβανομένων ρύθμιση 
των τιμολογίων, για 25 χρόνια. Ο Nabucco, στο 
σημείο εκκίνησης προβλέπεται να συνδεθεί με 

33  Η διακυβερνητική συμφωνία μεταξύ Τουρκίας, Ρουμανίας, 
Βουλγαρίας, Ουγγαρίας και Αυστρίας υπογράφηκε, τον Ιούλιο 
του 2009, στην Άγκυρα.

Σχήμα 7
Ο αγωγός φυσικού αερίου Nabucco

Πηγή: http://en.wikipedia.org/wiki, Μάιος 2010.
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γραμμές τροφοδοσίας από τη Γεωργία (αγωγός 
Νοτίου Καυκάσου) και το Ιράκ (αγωγός που θα 
κατασκευαστεί μελλοντικά]. Από την Τουρκία ο 
αγωγός Nabucco θα εισέλθει στη Βουλγαρία και 
μετά την παράλληλη διαδρομή του με το υπάρχον 
δίκτυο αγωγών κατά 76 χιλιόμετρα θα συνδεθεί 
τελικά με το βουλγαρικό εθνικό δίκτυο φυσικού 
αερίου στο σταθμό του συμπιεστή Lozenets. Με-
τά τη διέλευση του Αίμου, ο αγωγός θα κινείται 
βορειοδυτικά για να φθάσει στον ποταμό Δού-
ναβη στο Oryahovo. Στη Ρουμανία, ο αγωγός θα 
διασχίζει τη χώρα στον πυθμένα του Δούναβη. 
Η διαδρομή στο έδαφος της Ρουμανίας θα έχει 
σημείο εκκίνησης το λιμένα της Bechet και το 
βορειοδυτικό τελικό σημείο βόρεια του Nadlac. Ο 
αγωγός θα ακολουθήσει τα νοτιοδυτικά σύνορα 
της Ρουμανίας, κινούμενους από τους νομούς της 
Dolj, Mehedinti, Caras-Severin, Timiş και Arad σε 
μήκος περίπου 469 χιλιόμετρα. Είναι σαφές ότι ο 
συγκεκριμένος αγωγός επιχειρεί να μειώσει την 
ευρωπαϊκή εξάρτηση από τους ρωσικούς ενερ-
γειακούς πόρους. Το έργο υποστηρίζεται από αρ-
κετές χώρες μέλη της ΕΕ και πρωτίστως, τις ΗΠΑ. 
Κύριος προμηθευτής αναμένεται να είναι το Ιράκ, 
σε συνεργασία με το Αζερμπαϊτζάν, το Τουρκμε-
νιστάν και ενδεχόμενα η Αίγυπτος. Όμως, υπάρ-
χουν δεδομένες αμφιβολίες όσον αφορά την όλη 
βιωσιμότητα του ανωτέρω έργου αναφορικά με 
τον εφοδιασμό με φυσικό αέριο. Καθώς, μόνο η 
συμμετοχή του Αζερμπαϊτζάν μπορεί να παράσχει 
ικανές ποσότητες για να λειτουργήσει αποτελε-
σματικά ο υπό συζήτηση αγωγός. Έτσι, καθώς η 
χώρα αυτή επέλεξε τη λύση του TAP, οι πιθανότη-
τες υλοποίησης του Nabucco ελαχιστοποιούνται.

Αγωγός φυσικού αερίου ΙTGI 
(Interconnector Turkey-Greece-Italy)
Η Διυπουργική Σύνοδος υπουργών Ενέργειας του 
Καυκάσου, της Μαύρης Θάλασσας και της Με-
σογείου, που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα τον 
Ιούνιο του 2010 υπό την Αιγίδα της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής, ήταν από τα σημαντικότερα γεγονότα 
στο πεδίο των ενεργειακών εξελίξεων για την 
Ελλάδα. Πρώτον διότι η χώρα μας προσχώρη-
σε στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα INOGATE και συ-
νυπέγραψε τη συνθήκη του Κιέβου, γνωστή ως 
Umbrella Agreement, που παρέχει το αναγκαίο 
διεθνές θεσμικό πλαίσιο για την ελεύθερη διέ-

λευση αγωγών πετρελαίου και αερίου στις συ-
νυπογράφουσες χώρες που έχουν κυρώσει την 
συνθήκη. Δεύτερον, διότι συζητήθηκε επισήμως 
υπό την αιγίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής η δη-
μιουργία του Νοτίου Αγωγού Φυσικού Αερίου 
από την Κασπία έως το διευρωπαϊκό δίκτυο αε-
ρίου μέσω Ιταλίας. Η δημιουργία αυτού του αγω-
γού, είναι απολύτως επιθυμητή από την Ευρώπη 
για να σταματήσει η απόλυτη εξάρτησή της από 
τους βόρειους αγωγούς, δηλαδή από τη Ρωσία 
για τη μεταφορά φυσικού αερίου από την περιοχή 
της πρώην Σοβιετικής Ένωσης. Η δημιουργία του 
αγωγού στηρίζεται στην συνεργασία Ελλάδος-
Τουρκίας (βλ. σχήμα 8). Η διασύνδεση των δύο 
αυτών χωρών, καθώς και της Ιταλίας, επιτρέπει 
την μεταφορά του φυσικού αερίου από την πέριξ 
της Κασπίας περιοχής προς τη μεγεθυμένη ευ-
ρωπαϊκή αγορά και τα Βαλκάνια. Ενώ, δημιουρ-
γεί ευκαιρίες ακόμη και για τις χώρες της Μέσης 
Ανατολής, σε περίπτωση που οι πηγές φυσικού 
αερίου τους συνδεθούν τελικά με το τουρκικό 
δίκτυο. Το αέριο που προμηθεύεται η χώρα μας 
προέρχεται από το Αζερμπαϊτζάν και η μεταφορά 
του κάτω από εμπορική συμφωνία που η ΔΕΠΑ 
έχει υπογράψει με την αντίστοιχη τουρκική εται-
ρεία που ελέγχει το σύστημα αγωγών φυσικού 
αερίου της γείτονας χώρας34. Σήμερα, η σύνδεση 
μεταξύ του ελληνικού και τουρκικού δικτύου με-

34  Πρόκειται για ένα γεγονός καταλυτικής σημασίας που κατέδειξε 
σαφώς την ανάγκη για διαφοροποίηση στις πηγές προέλευσης 
ενεργειακών πόρων, αλλά και την χρησιμότητα αξιόπιστων 
εταίρων. Αφού τον Ιανουάριο του 2008, όταν Τουρκμενιστάν 
και Ιράν περιέκοψαν την παροχή αερίου προς την Τουρκία, 
αυτή για να αντισταθμίσει το ενεργειακό έλλειμμά της διέκοψε 
την transit διαμετακόμιση φυσικού αερίου προς την Ελλάδα. 
Βλ. Χ. Λιάγγου, «Η Τουρκία Έκλεισε την Στρόφιγγα του Αζερι-
κού Φυσικού Αερίου», Η Καθημερινή, Πέμπτη 10 Ιανουαρίου 
2008, σελ. 27. 

Σχήμα 8 
Αγωγός φυσικού αερίου ΙTGI.
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ταφοράς αφορά 296 χλμ. τα οποία συνδέουν τα 
προϋπάρχοντα δίκτυα φυσικού αερίου έκαστης 
χώρας (gas grids). Η διαδρομή ξεκινά από το Κα-
ράτσεμπε (Karatchabep) στην Τουρκία και φτάνει 
μέχρι την Κομοτηνή, όπου πλέον εισέρχεται στο 
ελληνικό πλέγμα αγωγών. Το μήκος του τουρ-
κικού τμήματος ανέρχεται σε 210 χλμ., εκ των 
οποίων τα 17 είναι υποθαλάσσια, στη θάλασσα 
του Μαρμαρά. Το μήκος του ελληνικού τμήματος 
είναι 86 χλμ. Η διάμετρος του αγωγού είναι 36 
ίντσες (910 mm) και η αρχική χωρητικότητά προ-
βλέπεται επί του παρόντος σε 7 δισεκατομμύρια 
κυβικά μέτρα (bcm) φυσικού αερίου ετησίως. Στη 
συνέχεια, η διακομιστική του ικανότητα θα πρέ-
πει να επεκταθεί σε 11 bcm, εκ των οποίων 8 
bcm θα καταλήγουν στην Ιταλία, μετά τη θέση 
σε επιχειρησιακή λειτουργία του τμήματος Ελλά-
δα-Ιταλία, που επί του παρόντος δεν έχει ακόμη 
ολοκληρωθεί και ούτε φυσικά πρόκειται τελικά 
να υλοποιηθεί, αφού ουσιαστικά η σύνδεση προς 
Ιταλία θα υλοποιηθεί μέσω Αλβανίας, όπως ανα-
λύεται στη συνέχεια. 

Ο αγωγός TAP
Οι πλέον πρόσφατες εξελίξεις αναφορικά με την 
ενεργειακή συνεργασία Ελλάδος-Τουρκίας δια-
φαίνεται ότι θα συμπεριλάβουν τελικά και την Αλ-
βανία, αφού η ελληνική πλευρά επέλεξε τη συμ-
μετοχή της στην κατασκευή του αγωγού TAP που 
διασχίζοντας και τις τρεις χώρες θα καταλήγει σε 
ιταλικό έδαφος. Ειδικότερα, ο αγωγός φυσικού αε-
ρίου TAP (Trans Adriatic Pipeline) θα διέλθει από 
έντεκα νομούς της Βόρειας Ελλάδας, καλύπτοντας 
μια διαδρομή 185 χλμ. μέχρι τα ελληνοαλβανικά 
σύνορα. Ο σχεδιασμός του έργου προβλέπει τη 
διαμετακόμιση φυσικού αερίου από το Αζερμπα-
ϊτζάν μέσω του τουρκικού και ελληνικού δικτύου 
προς Αλβανία και από εκεί μέσω υποθαλάσσιου 
αγωγού προς την Ιταλία (βλ. σχήμα 9)35. 

Την απόφαση να προχωρήσουν στην κατα-
σκευή τού αγωγού TAP έλαβαν το Δεκέμβριο του 
2013 οι κύριοι μέτοχοι του έργου, σε συνέχεια 
της ανακοίνωσης της κοινοπραξίας εκμετάλλευ-
σης του κοιτάσματος φυσικού αερίου Σαχ Ντενίζ 
του Αζερμπαϊτζάν. Η ανακοίνωση έγινε από τις 

35  Βλ. www.epiksa.gr/index.php?option=com_content&view= 
article&id=1508, Οκτώβριο 2012.

εξής εταιρίες: SOCAR, Statoil, BP, Fluxys, Total, 
E.ON και Axpo, που μετέχουν στο σχήμα κατα-
σκευής του αγωγού, ο οποίος θα ξεκινά από τα 
ελληνοτουρκικά σύνορα και θα καταλήγει στην 
Ιταλία, μέσω Ελλάδας και Αλβανίας. Σύμφωνα με 
το χρονοδιάγραμμα, οι κατασκευαστικές εργασί-
ες στην Ελλάδα θα ξεκινήσουν το 2015 και το 
2019 θα ξεκινήσει η ροή φυσικού αερίου από το 
Αζερμπαϊτζάν. Η κοινοπραξία έχει θέσει σε κίνηση 
τις διαδικασίες αποζημίωσης των ιδιοκτητών γης 
κατά μήκος του αγωγού. Η επένδυση για το ελλη-
νικό κομμάτι του αγωγού (συνολικά 550 χλμ από 
τους Κήπους του Έβρου μέχρι τα ελληνοαλβανικά 
σύνορα στην περιοχή Διποταμιά) φθάνει στο 1,5 
δισ. ευρώ και αναμένεται να δημιουργήσει 2.000 
άμεσες και 10.000 έμμεσες θέσεις εργασίας.

Ο αγωγός Μπουργκάς-
Αλεξανδρούπολη
Ο πετρελαιαγωγός από το Μπουργκάς στην Αλε-
ξανδρούπολη αφορούσε μία πρόταση για κατα-
σκευή ενός αγωγού πετρελαίου, με πολύ μικρές 
πιθανότητες τελικής υλοποίησης και ο οποίος 
προβλεπόταν να μεταφέρει αργό πετρέλαιο, με 
προέλευση το ρωσικό λιμάνι του Νοβοροσίσκ και 
διαμέσου της Μαύρης θάλασσας στο βουλγαρι-
κό λιμάνι του Μπουργκάς και κατάληξη (τερμα-
τικό σταθμό) το λιμάνι της Αλεξανδρούπολης36. 

36  Η βασική ιδέα για την κατασκευή του διαβαλκανικού αγωγού 
Μπουργκάς-Αλεξανδρούπολη (ΒΑΡLine – Burgas-Alexandrou-
polis Pipeline), ήταν ο υπερκερασμός των Στενών Βοσπόρου-
Δαρδανελίων ως κύριας εξαγωγικής οδού πετρελαίου. 

Σχήμα 9
Ο αγωγός φυσικού αερίου TAP

Πηγή: http://onalert.gr, Δεκέμβριος 2013.
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Ο αγωγός αυτός θα είχε συνολικό μήκος 275 
χλμ., εκτεινόμενος σε βουλγαρικό και ελληνικό 
έδαφος (βλ. σχήμα 10). Τον Ιούνιο του 2010, 
η Βουλγαρία ανακοίνωσε την αποχώρησή της 
από το σχέδιο υλοποίησης του συγκεκριμένου 
αγωγού. Η βουλγαρική πλευρά θεώρησε τελικά 
ως μη συμφέρουσα οικονομικά την κατασκευή 
και λειτουργία του αγωγού. Αριθμός αναλύσεων 
προέβαλε έντονα την άποψη ότι η βουλγαρική 
υπαναχώρηση οφείλετο σε αμερικανικές πιέσεις 
και διπλωματικό παρασκήνιο. Μια σημαντική 
παράμετρος που αφορά περισσότερο τις διε-
θνές αγορές είναι ότι εφόσον ολοκληρωνόταν 
ο συγκεκριμένος αγωγός, θα συμπιεζόταν το 
κόστος μεταφοράς του πετρελαίου δεδομένου 
ότι η διάρκεια του πλου θα μειωνόταν κατά μια 
εβδομάδα με την κατάργηση του πρώτου μέρους 
της παλαιάς διαδρομής αφού τα σκάφη θα έχουν 
αφετηρία την Αλεξανδρούπολη και δεν θα πλέ-
ουν καθόλου στον Εύξεινο Πόντο ούτε θα διέρ-
χονται μέσω του χρονοβόρου Βοσπόρου, δηλαδή 
μια σημαντική μείωση χρόνου και κόστους. 

Συμπερασματικές παρατηρήσεις
Η γεωγραφική ανάλυση δεν πρέπει να περιορί-
ζεται μόνο σε μια απλή και ασύνδετη περιγραφή 
της θέσεως των διαφόρων τόπων της Γης και 
των επιμέρους στοιχείων τους. Το τελικό ζη-
τούμενο είναι να προσδιορίσει και επεξηγήσει 
στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό, αφενός μεν τα 
φαινόμενα τα οποία συμβάλλουν στη δημιουργία 
των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών των διαφόρων 
περιοχών του πλανήτη, αφετέρου δε το είδος της 
δραστηριότητας που αναπτύσσουν οι κάτοικοι 
των τόπων αυτών37. Είναι ευνόητο ότι τα δεδο-
μένα της γεωγραφίας έχουν αδικήσει τη Ρωσία, 
αυτή τη μεγάλη ηπειρωτική δύναμη, η έξοδος 
της οποίας προς τους δρόμους του παγκόσμιου 
εμπορίου εμποδίζεται είτε από άλλες χώρες (π.χ. 
Κίνα και Ιαπωνία στον Ειρηνικό) ή από το αφιλό-
ξενο κλίμα (παγωμένος Αρκτικός Ωκεανός), παρά 
το γεγονός ότι η επίδραση του φαινομένου του 
θερμοκηπίου φαίνεται να αποκαθιστά τη «φυσι-
κή» τάξη υπέρ της Ρωσίας δεδομένης της ρα-

37  Βλ. Θ. Ε. Βρεττού & Α. Αγαλιανού-Βρεττού, Οικονομική Γεω-
γραφία – Διεθνείς Εμπορικές Σχέσεις, Ίδρυμα Ευγενίδη, Αθήνα, 
1993, σελ. 1.

γδαίας τήξης των πάγων της Αρκτικής38. Λόγω, 
όμως, αυτών των σχετικών προσφάτων εξελί-
ξεων στην Αρκτική, οι ΗΠΑ όχι μόνο επιχειρούν 
τη κατά το δυνατό συντομότερη προσχώρησή 
τους στη Σύμβαση ΔΘ, ώστε αυτό να αποτελέσει 
ανάχωμα στην οικονομική διείσδυση των Ρώ-
σων επί της Αρκτικής, αλλά έθεσαν παράλληλα 
ως στρατηγική προτεραιότητά τους τον στρατη-
γικό εγκλωβισμό μέσω της περικύκλωσης της 
Ρωσίας από κράτη πρώην μέλη του Συμφώνου 
της Βαρσοβίας και την σταδιακή επέκταση του 
ΝΑΤΟ προς ανατολάς (βλ. Γεωργία-Ουκρανία). 
Και τούτος είναι ακριβώς ο λόγος που η Ρωσία 
αντιστέκεται σθεναρά σε αυτήν την επέκταση του 
ΝΑΤΟ39. 

Επισημαίνεται ότι η ενεργειακή επάρκεια απο-
τελεί ένα βασικό δείκτη ισχύος των κρατών. Ο 
διαρκής ανταγωνισμός για την κατοχή και εκμε-
τάλλευση ενεργειακών πόρων έχει άρρηκτα συν-
δέσει τις προσπάθειες στον ενεργειακό τομέα με 
τις διεθνείς σχέσεις και τη γεωπολιτική. Επομέ-
νως, είναι εξαιρετικά σημαντικό που ένας αρκετά 
υψηλός αριθμός από τις προτεινόμενες να κατα-
σκευασθούν στο μέλλον υποδομές θα διέρχονται 
ή/και καταλήγουν σε ελληνικό έδαφος. Η θέση 
της Ελλάδας στο γεωσύστημα Βαλκανίων - Αν. 
Μεσογείου της δίνει τη δυνατότητα να διαδραμα-
τίσει κομβικό ρόλο στις ενεργειακές εξελίξεις και 
να έχει ενεργό ρόλο στη ροή ενεργειακών πόρων 
προς τη Δύση αλλά και επάρκεια πόρων για εσω-
τερική κατανάλωση, ενισχύοντας την ενεργειακή 
της ασφάλεια. Σε κάθε περίπτωση, είναι γεγονός 
ότι η συντονισμένη προσπάθεια και συνεργασία 
στον ενεργειακό τομέα μεταφράζεται σε ένα 
εξαιρετικά υψηλό αριθμό από ευεργετήματα. Τα 

38  Βλ. Δ. Δαλακλή, «Αρκτική: Οι Πάγοι Λειώνουν, οι Σχέσεις Ψυ-
χραίνονται», Ελληνική Άμυνα και Ασφάλεια, τευχ. 45, Νοέμβρι-
ος 2009, σελ. 102-13. Ενώ, γενικότερα για τα τεκταινόμενα 
στην Αρκτική και τις γεωπολιτικές διαστάσεις τους βλ. Π. Σιού-
σιουρα, Δ. Δαλακλή & Ε. Μπαξεβάνη, «Αρκτική: Ένα Νέο Πεδίο 
Γεωπολιτικών Ζυμώσεων», Ναυτική Επιθεώρηση, τευχ. 585, 
2013, σελ. 70-87. 

39  Μάλιστα, είναι χαρακτηριστική η περίπτωση της σχετικά πρό-
σφατης χρονικά χρήσης στρατιωτικής βίας από μέρους της 
Ρωσίας εναντίον της Γεωργίας, μία πράξη η οποία αφενός 
ξεκαθάρισε τις προθέσεις της Ρωσίας ότι δεν θα ανεχθεί πε-
ραιτέρω σύσφιξη των σχέσεων Γεωργίας-ΝΑΤΟ, αφετέρου δε 
να υπενθυμίσει με τον πλέον δυναμικό τρόπο το γεγονός ότι ο 
ευρύτερος Καύκασος αποτελεί για αυτήν μια περιοχή υψηλού 
στρατηγικού ενδιαφέροντος.
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προσδοκώμενα οφέλη τούτης της συνεργασίας 
που κινείται στο γεωπολιτικό, γεωστρατηγικό 
και γεωοικονομικό επίπεδο είναι ιδιαίτερα υψη-
λά για τα όλα εμπλεκόμενα μέρη, τις υπόλοιπες 
χώρες της ΝΑ Ευρώπης, αλλά και την EE συνο-
λικά40. Επισημαίνεται ότι με τις τιμές του πετρε-
λαίου να έχουν εκτοξευθεί σε δυσθεώρητα ύψη, 
η μετάβαση σε άλλες πηγές ενέργειας κρίνεται 
επιβεβλημένη. Επομένως, η κατασκευή αγωγών 
φυσικού αερίου που θα μεταφέρουν το πολύτιμο 
αυτό καύσιμο προς την Ευρώπη, είναι μια κίνηση 
απαραίτητη, αφού θα συμβάλει στη διασφάλιση 
της ενεργειακής της επάρκειας.

Τέλος, θα πρέπει να τονιστεί ότι παρόλο που 
ο τρόπος σκέψης των αγγλοσαξόνων ακαδημαϊ-
κών41, αλλά και των κυβερνήσεων των ΗΠΑ και 
Ρωσίας είναι να αντιμετωπίζουν το ενεργεια-
κό πεδίο με αυστηρά γεωπολιτικά κριτήρια και 
σαν παίγνιο μηδενικού αθροίσματος (zero sum 
game) στο οποίο για να κερδίσει κάποιος πρέπει 
κάποιος άλλος να χάσει, στην πραγματικότητα η 
ευρωπαϊκή προσέγγιση πρέπει να είναι τελείως 
διαφορετική. Οι ενεργειακές ανάγκες της Ευρώ-
πης είναι τεράστιες και πιεστικές, η μεταφορά 

40  Επισημαίνεται ότι η αύξηση της ασφάλειας εφοδιασμού είναι 
ο πρώτος από τους τρεις βασικούς στόχους της νέας ενεργει-
ακής πολιτικής της ΕΕ, ενώ οι άλλοι δύο είναι η διασφάλιση 
της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας και η προστασία του 
περιβάλλοντος.

41  Για παράδειγμα, βλ. S. P. Huntington, The Clash of Civilizations 
and the Remaking of World Order, Simon-Schuster, New 
York, 1996, S. D. Sagan & K. N. Waltz, The Spread of Nuclear 
Weapons, a Debate renewed, W. W. Norton & Company Inc., 
New York, 2003 και F. Zakaria, Future of Freedom, W. W. 
Norton & Company Inc., New York, 2003.

ενεργειακών πόρων από όποιον δρόμο και αν 
πραγματοποιείται μόνο θετικά μπορεί να αντι-
μετωπισθεί, ενώ τα διάφορα έργα μπορούν να 
λειτουργήσουν συμπληρωματικά και όχι αντα-
γωνιστικά. Ας σημειωθεί ότι οι αρχικές εκτιμήσεις 
για το έλλειμμα της ευρωπαϊκής αγοράς σε φυ-
σικό αέριο για το έτος 2020 είναι της τάξης των 
400 δισεκατομμυρίων κυβικών μέτρων (bcm) 
ετησίως. Κατά συνέπεια, τα ενεργειακά έργα και 
υποδομές στα Βαλκάνια ουσιαστικά προσφέρουν 
σημαντική κάλυψη των ενεργειακών αναγκών 
στην Ευρώπη, όχι όμως και πλήρη κάλυψη. Δη-
λαδή, στην απλή πραγματικότητα δεν υφίσταται 
ανταγωνισμός μεταξύ των διαφόρων υποδομών 
μεταφοράς ενέργειας, καθώς η τεράστια ζήτηση 
είναι πολλαπλάσια της συνολικής δυναμικότητας 
όλων μαζί των αγωγών περιλαμβανομένου και 
του αγωγού Ναμπούκο που προωθούν οι ΗΠΑ. 
Σε αυτόν τον ατέρμονο αγώνα για ενεργειακή 
επάρκεια στην ΕΕ ο ρόλος της Ελλάδος δύναται 
να είναι καθοριστικός, όπως διαφάνηκε παρα-
πάνω μέσα από το ατελέσφορο εισέτι σχέδιο του 
πετρελαιαγωγού Μπουργκάς - Αλεξανδρούπολη, 
αλλά και τα μεγαλόπνοα και βάσιμης βιωσιμότη-
τας σχέδια των αγωγών φυσικού αερίου TAP-
IΤGI. Εφόσον υλοποιηθούν αυτές οι κατασκευές, 
η Ελλάδα δύναται προφανώς να εξελιχθεί σε 
εμπορικό κόμβο διαμετακόμισης φυσικού αερίου 
προς την Ευρώπη, αναβαθμίζοντας το ρόλο της 
ως ενεργειακού δρώντος στην περιοχή της ΝΑ 
Ευρώπης και όχι μόνο.
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Η διαμόρφωση του ελλαδικού χώρου 
μέσα από το «Ανατολικό Ζήτημα» 
(από την αρχαιότητα έως σήμερα)

Του Αντωνίου Ραπατζίκου
Πλωτάρχη Λ.Σ.
Γʹ χρηματικό βραβείο ετήσιου διαγωνισμού μελετών Ναυτικής Επιθεώρησης έτους 2013
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Η ναυμαχίου του Ναβαρίνου.

Ο Πλωτάρχης Λ.Σ. Αντώνιος Ραπα-
τζίκος γεννήθηκε στην Αθήνα στις 6 
Μαρτίου του 1977 και είναι μόνιμος 
κάτοικος Σαλαμίνας. Είναι απόφοι-
τος του Πανεπιστημίου Πειραιώς/
Τμήμα Βιομηχανικής Διοίκησης και 
Τεχνολογίας (1995-2000) Ma in 
Public Policy and Management - 
University of Portsmouth U.K. ως 
μεταπτυχιακός υπότροφος Ευγενίδει-
ου Ιδρύματος (2004-2005) Centre 
Etude Diplomatique and Strategic 
(Ceds France) - δίπλωμα στις διε-
θνείς σχέσεις (2013), αγγλικά άριστα 
(Proficiency), γαλλικά αρκετά καλά. 
Σταδιοδρομία: 2002-2004 Υπολιμε-
νάρχης Λ/Χ Μυκόνου, 2005-2008 
εισηγητής σε θέματα διεθνών και 
ευρωπαϊκών ναυτιλιακών σχέσεων 
του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας, 
2009 Διευθυντής Δημοσίων Σχέσεων 
κ. Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας, 
2009-2010 επιτηρητής ΣΝΔ των δο-
κίμων Σημαιοφόρων Λ.Σ., 2010-2012 
Τμηματάρχης Διεθνούς Συνεργασίας 
σε θέματα προστασίας θαλασσίου 
περιβάλλοντος, 2011 Λιμενάρχης Λ/Χ 
Σπετσών, 2012-2014 προϊστάμενος 
στο γραφείο Γενικού Γραμματέα του 
Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου.
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Πρόλογος
Ελλαδικός χώρος, έτος 2013 μ.Χ. Σε μια εξαιρετικά 
κρίσιμη οικονομική, κοινωνική και πολιτική συγκυ-
ρία το σύγχρονο Ελληνικό Κράτος, πλήρες Κράτος 
- Μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πορεύεται στην 
αργή αλλά έντονη διαδικασία ανασυγκρότησης 
των δημοσιονομικών του μεγεθών. Παράλληλα 
όμως νέες προκλήσεις αναδύονται συνεχώς στον 
ευρύτερο ευρω-μεσογειακό χώρο που δοκιμάζουν 
έντονα την παρουσία της χώρας μας στο διεθνές 
γίγνεσθαι λόγω της ιδιάζουσας γεωγραφικής της 
θέσης στην Ανατολική Μεσόγειο.

«Όλβιος όστις της ιστορίας έσχε μάθησιν» είχε 
αναφέρει ο Πολύβιος ο Μεγαλοπολίτης στα «Ιστο-
ρικά» του. Πράγματι, μελετώντας και αναλύοντας 
ο ερευνητής την πορεία του νεότερου ελληνισμού 
και την εξέλιξη του νέου Ελληνικού Κράτους, 
όπως αυτό δημιουργήθηκε ως αποτέλεσμα της 
Εθνικής Επανάστασης του 1821, δεν μπορεί πα-
ρά να διαπιστώσει τον ομφάλιο λώρο που συνδέ-
ει την εξέλιξή του με τον ευρύτερο ανταγωνισμό 

των Μεγάλων Δυνάμεων στη διάρκεια του 19ου, 
του 20ού αλλά και του 21ου αιώνα, μέσα στα 
πλαίσια διαμόρφωσης και εξέλιξης του Ανατολι-
κού Ζητήματος.

Σκοπός της παρούσης εργασίας είναι να κα-
ταδείξει ότι το σύγχρονο Ελληνικό Κράτος από 
τις αρχές του 19ου αιώνα έως και σήμερα έχει 
δομηθεί διπλωματικά και γεωπολιτικά μέσα στα 
πλαίσια της γενικότερης εξέλιξης του Ανατολικού 
Ζητήματος, έτσι όπως αυτός ο όρος καθιερώθηκε 
στα διεθνή διπλωματικά fora στις αρχές του 19ου 
αιώνα, όταν οι ειδικοί ασχολήθηκαν με το θέμα 
της Ελληνικής Επανάστασης. 

Σε μια παράλληλη ανάλυση και σε αντιστοι-
χία με το σήμερα με την εν θέματι εργασία θα 
αποπειραθούμε να καταδείξουμε ότι το Ανατολικό 
Ζήτημα εξακολουθεί να υφίσταται ακόμη και σή-
μερα –τη δεύτερη δεκαετία του 21ου αιώνα– πα-
ραλλαγμένο ως προς τις διπλωματικές εκφάνσεις 
του, αλλά αναλλοίωτο ως προς την ουσία του, 
δηλαδή τον έντονο ανταγωνισμό των συγχρόνων 

Η Συνθήκη των Σεβρών αποτέλεσε την πλέον επωφελή -μέχρι σήμερα- επίλυση του Ανατολικού Ζητήματος για τη χώρα 
μας (Πηγή: Διαδικτυακός Ιστότοπος ΠΑΠΥΡΟΣ ΛΑΡΟΥΣ ΜΠΡΙΤΑΝΙΚΑ).
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Μεγάλων Δυνάμεων στα εδάφη και τα υπεδάφη 
της περιοχής που δεσπόζει του Ευξείνου Πόντου, 
της Χερσονήσου του Αίμου και του Αιγαίου, δη-
λαδή του χερσαίου και θαλασσίου χώρου που 
ανήκει στο Ελληνικό Κράτος ή που γειτνιάζει με 
αυτό.

Το Ανατολικό ζήτημα δια μέσου  
των αιώνων - Ιστορική αναδρομή

Από την αρχαιότητα έως  
τον 19ο αιώνα μ.Χ.
Το Ανατολικό Ζήτημα ως διπλωματικός όρος καθι-
ερώθηκε επίσημα για πρώτη φορά το 1822 κατά 
τη διάρκεια του Συνεδρίου της Βερόνας, το οποίο 
είχε συγκληθεί για να αντιμετωπίσει, εκτός του 
Ισπανικού και του Ιταλικού ζητήματος, το θέμα που 
είχε προκύψει τότε για την ευρωπαϊκή διπλωματία 
από την έκρηξη της Ελληνικής Επανάστασης τον 
Μάρτιο του 1821. Στο Συνέδριο αυτό οι εκπρόσω-
ποι της Πενταπλής Ευρωπαϊκής Συμμαχίας (Γαλ-
λία, Αγγλία, Αυστρία, Πρωσία, Ρωσία) απεκάλεσαν 
Ανατολικό Ζήτημα το πρόβλημα που δημιουργούσε 
στις διεθνείς σχέσεις της εποχής η ελληνική εξέ-

γερση κατά της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και το 
οποίο εντασσόταν στο πλαίσιο των ήδη σοβαρο-
τάτων και ιδιαίτερα δισεπίλυτων ρωσοτουρκικών 
σχέσεων1.

Το Ανατολικό Ζήτημα όμως στην ουσία του δεν 
είχε προκύψει στις αρχές του 19ου αιώνα, αλλά 
από αρχαιοτάτων χρόνων, αφού ο χώρος των 
Στενών και του Ευξείνου Πόντου αποτελούσε την 
εστία των ανταγωνισμών όλων όσοι επεδίωκαν 
να ελέγχουν οικονομικά και πολιτικά τον μεσογει-
ακό χώρο. Ήδη η ιστορία των Αργοναυτών2 με το 
Χρυσόμαλλο Δέρας αποκαλύπτει το ενδιαφέρον 
των Ελλήνων για το χώρο των Στενών, το οποίο 

1  Δρ. Αντωνόπουλος Ιωάννης, « Οι απαρχές του Ανατολικού Ζητή-
ματος και ο Ελληνικός Χώρος από τα τέλη του 18ου αιώνα ως 
τις αρχές του 19ου αιώνα».

2  Με το όνομα Αργοναυτική εκστρατεία η Ελληνική Μυθολογία 
αποδίδει την εκστρατεία του Ιάσονα από την Ιωλκό στην Κολχί-
δα του Εύξεινου Πόντου για να πάρει το χρυσόμαλλο δέρας. Η 
θεώρηση αυτή εκφράζει αλληγορικά τη δεύτερη ιστορική μεγά-
λη αποίκηση των Ελλήνων στον Εύξεινο Πόντο (Πηγή: Ιάσων και 
Αργοναύτες, Εγκυκλοπαίδεια, Πάπυρος Λαρούς Μπριτάνικα). 

Οι Αποικίες των Ελλήνων. (Πηγή: Διαδικτυακός Ιστότοπος ΠΑΠΥΡΟΣ ΛΑΡΟΥΣ ΜΠΡΙΤΑΝΙΚΑ).
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αποκορυφώνεται με τον 10ετή Τρωικό πόλεμο3, 
τον οποίο θα ακολουθήσει ο Α΄ Αποικισμός των 
Ελλήνων (11ος-10ος αιώνας π.Χ.), ο οποίος επε-
ξέτεινε την κυριαρχία τους σε όλα τα παράλια της 
Μικράς Ασίας. Όμως και μετέπειτα, ιδιαίτερα στην 
εποχή του Β΄ Αποικισμού (7ος-6ος π.Χ. αιώνας), 
το ενδιαφέρον αυτό εξακολουθεί να υπάρχει, κα-
θώς μέσω των Στενών ελεγχόταν η διακίνηση των 
σιτηρών από την Σκυθία προς το χώρο της Με-
σογείου, γι’ αυτό και πλήθος ελληνικών αποικιών 
δημιουργούνται τόσο στα Στενά του Ελλησπόντου 
όσο και στον Εύξεινο Πόντο4. 

Ακόμη και οι Περσικοί Πόλεμοι ουσιαστικά 
εστιάζονται στην προσπάθεια των Περσών να δι-
εκδικήσουν έναντι των Ελλήνων κυριαρχική θέση 
μέσω των Στενών και της Χερσονήσου του Αίμου 
στην Ανατολική Μεσόγειο. Ας μην ξεχνάμε όμως 
ότι και ο Μέγας Αλέξανδρος παγίωσε τις κατακτή-
σεις του, αφού κατέλαβε την περιοχή των Στενών, 
και έτσι δημιούργησε πρόσβαση στη Μικρά Ασία 
και στη συνέχεια κατέλυσε το Περσικό κράτος5. 
Την ίδια τακτική ακολούθησαν και οι Ρωμαίοι 
στο χώρο της Ανατολικής Μεσογείου, όπου εν 
συνεχεία με έδρα το αρχαίο Βυζάντιο θεμελιώ-
θηκε μετά την παρακμή της Ρώμης η δύναμη της 
Βυζαντινής Αυτοκρατορίας, η οποία διατηρήθηκε 
για μία χιλιετία ελέγχοντας μέσω των Στενών το 
εμπόριο της Ανατολής. Επίσης οι ιταλικές ναυτικές 
πόλεις, αποσπώντας προνόμια στα λιμάνια της 
Βυζαντινής Επικράτειας6, δηλαδή στο χώρο των 
Στενών, άρχισαν να αναπτύσσουν τη δύναμή τους, 
την οικονομική και την πολιτική, σε βάρος του Βυ-
ζαντίου, το οποίο και κατέλυσαν το 1204 με την 
Δ΄ Σταυροφορία.

Τελικά στο χώρο των Στενών και της Χερσο-
νήσου του Αίμου θα κυριαρχήσουν οι Οθωμανοί 

3  Κατά την άποψη του γράφοντος, ο συγκεκριμένος αποτελεί έναν 
εμφύλιο πόλεμο, που έγινε μεταξύ αντιμαχομένων ελληνικών 
φύλων (Αχαιοί και Πελασγοί) για τον έλεγχο των Στενών. Χαρα-
κτηριστική είναι η διαμάχη μεταξύ των Ολυμπίων Θεών ανάμε-
σα σε Τρώες και Έλληνες που διαδραματίζεται σε όλο το κείμενο 
της Ιλιάδος του Ομήρου (Πηγή: Ομήρου Ιλιάδα, ΟΕΔΒ).

4  Ιστορία του Ελληνικού Έθνους, τόμος Β΄, Εκδοτική Αθηνών.
5  Κ. Παπαρρηγόπουλος, Ιστορία του Ελληνικού Έθνους, τόμος 3. 
6  Είναι χαρακτηριστικό ότι προκειμένου να αντιμετωπίσει τους 

Νορμανδούς, ο Αυτοκράτορας Αλέξιος o Α΄ ο Κομνηνός (1081-
1118), αναγκάσθηκε να ζητήσει τη βοήθεια των Βενετών πα-
ραχωρώντας τους αποκλειστικά οικονομικά προνόμια. (Πηγή: 
Ελένη Γλυκατζή-Αρβελέρ, Γιατί το Βυζάντιο; Εκδόσεις Ελληνικά 
Γράμματα, Αθήνα 2009, ISBN 978-960-19-0326-2, σελ. 42).

Τούρκοι, οι οποίοι μετά το 1453 παγίωσαν τη θέ-
ση τους ελέγχοντας πλήρως τη νότια πλευρά του 
Ευξείνου Πόντου, το χώρο των Στενών, του Ελλη-
σπόντου και παράλληλα όλα τα Βαλκάνια προω-
θημένοι στην Κεντρική Ευρώπη μέχρι και τα σύ-
νορα της Αυστρίας7. Το πάγιο αυτό καθεστώς των 
Οθωμανών, εκτός από μικρές απώλειες εδαφών 
στην Κεντρική Ευρώπη και τη Βαλκανική, μέσω 
των Συνθηκών του Κάρλοβιτς (Ιανουάριος 1699) 
και του Πασσάροβιτς (Ιούλιος 1718) διατηρήθηκε 
μέχρι τις αρχές του 19ου αιώνα, παρά τις προ-
σπάθειες της Ρωσίας να το διασπάσει προς ίδιον 
όφελος. Βέβαια, οι ρωσικές αυτές προσπάθειες 
απέδωσαν τελικά επί Αικατερίνης της Μεγάλης, 
τον Ιούλιο του 1774, όταν υπεγράφη η Συνθήκη 
του Κιουτσούκ Καϊναρτζή και η Ρωσία κατέλαβε 
την Αζοφική, την Κριμαία και τη Βεσαραβία, ενώ 
παράλληλα ο όρος της ελεύθερης ναυσιπλοΐας 
των εμπορικών πλοίων υπό ρωσική σημαία και 
η διατήρηση ρωσικού στόλου στον Εύξεινο Πόντο 
ήταν μία μορφή πρώτου ρήγματος στην πάγια κα-
τάσταση που οι Οθωμανοί είχαν διασφαλίσει στο 
χώρο των Στενών. 

19ος αιώνας - Καθιέρωση του όρου 
«Ανατολικό Ζήτημα»
Η Συνθήκη του Κιουτσούκ Καϊναρτζή (Ιούλιος 
1774), πέραν του ότι δημιούργησε το πρώτο ρήγ-
μα της απόλυτης κυριαρχίας των Οθωμανών στον 
Εύξεινο και τα Στενά, απετέλεσε μία μεγάλη ευκαι-
ρία οικονομικής αναζωογόνησης των υποδούλων 
Ελλήνων, οι οποίοι δεν είχαν διστάσει να συμμε-
τάσχουν μέσω τοπικών εξεγέρσεων στα γεγονότα 
του Ρωσοτουρκικού πολέμου πλαισιώνοντας τους 
απεσταλμένους της Μεγάλης Αικατερίνης στην 

7  Η υπό τον Μωάμεθ Α΄ επανενωμένη οθωμανική αυτοκρατορία 
επεκτάθηκε νικηφόρα υπό τον Μουράτ Βʹ και τον Μωάμεθ Β΄. 
Η νίκη στη Βάρνα το 1444 επί του σταυροφορικού στρατού 
που οδηγούσε ο Λαντισλάους Γʹ της Πολωνίας ακολουθήθηκε 
το 1453 από την εκπόρθηση της Κωνσταντινούπολης. Μέσα 
σε έναν αιώνα οι Οθωμανοί μεταλλάχθηκαν από μία νομαδική 
ορδή σε κληρονόμους της αρχαιότερης ευρωπαϊκής αυτοκρα-
τορίας. Η επιτυχία τους οφειλόταν εν μέρει στην αδυναμία και 
διχόνοια των αντιπάλων τους και εν μέρει στην καλή στρατι-
ωτική τους οργάνωση. Η οθωμανική επέκταση έφθασε στην 
κορύφωσή της τον 16ο αιώνα υπό τους Σελίμ Αʹ και Σουλεϊμάν 
Αʹ. (Πηγή: Δημήτρης Κιτσίκης, Ιστορία της Οθωμανικής Αυτο-
κρατορίας, 1280-1924, 4η έκδοση, Αθήνα, Βιβλιοπωλείο της 
Εστίας, 2003).
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Ελλάδα αδερφούς Ορλώφ8. Ανταμοιβή αυτής της 
όχι αναίμακτης συμμετοχής, η οποία πληρώθηκε 
με βαρύ τίμημα σφαγών και διώξεων από τους 
Τούρκους, ήταν η άδεια της Ρωσίας να πλέουν τα 
ελληνικής ιδιοκτησίας πλοία με ρωσική σημαία. Το 
γεγονός αυτό αποτελεί ορόσημο στην εξέλιξη των 
γεγονότων που αφορούν την ισορροπία του Ανα-
τολικού Ζητήματος, διότι η ανάπτυξη του ναυτικού 
εμπορίου των Ελλήνων σε όλη τη διάρκεια του 
τελευταίου τετάρτου του 18ου αιώνα έδωσε την 
πρακτική και ουσιαστική οικονομική προϋπόθεση 
για την προετοιμασία το ελληνικού επαναστατικού 
Αγώνα. 

8  Με την ονομασία Ορλωφικά είναι γνωστή στην ιστορία του 
Ανατολικού Ζητήματος, η εξέγερση των Ελλήνων της Πελο-
ποννήσου και της Κρήτης κατά την εποχή του Ρωσοτουρκικού 
πολέμου (1768-74) και οι επιχειρήσεις των Ρώσων στη νότια 
Πελοπόννησο, στα νησιά του Αιγαίου και στις δυτικές ακτές της 
Μικράς Ασία. (Πηγή: Κων/νου Σάθα, Ιστορία Τουρκοκρατούμενης 
Ελλάδας, έκδοση 2011, τόμος Δ΄).

Το τελευταίο τέταρτο του 18ου αιώνα, ας μην 
ξεχνάμε ότι αποτελεί σημείο ανατροπής όλων των 
μέχρι τότε πολιτικών και οικονομικών ισορροπιών 
που υπήρχαν στην Ευρώπη. Το 1789, η Γαλλική 
Επανάσταση γίνεται το προοίμιο της ανατροπής 
των καθεστώτων της Απόλυτης Μοναρχίας και 
αντιμετωπίζεται με το καθεστώς της Φωτισμέ-
νης Δεσποτείας από την Αυτοκράτειρα Αικατερί-
νη τη Μεγάλη της Ρωσίας και τον Αυτοκράτορα 
Φραγκίσκο Ιωσήφ της Αυστροουγγαρίας. Οι εκ-
στρατείες του Ναπολέοντα εξάλλου στη Βόρεια 
Ιταλία, την Κεντρική Ευρώπη και την Αίγυπτο και 
ο αποκλεισμός της Νότιας Γαλλίας από τους Άγ-
γλους έδωσαν ευκαιρίες στα ελληνικά πλοία της 
εποχής εκείνης να μεταβάλλουν το μεταφερόμενο 
στα αμπάρια τους από την Ρωσία σιτάρι σε χρυσό, 
αφού κατάφερναν να διασπούν ηρωικά τον αγ-
γλικό αποκλεισμό και να προσεγγίζουν τα γαλλικά 
λιμάνια.

Όλα αυτά τα γεγονότα σε συνδυασμό με την 

Η Οθωμανική Αυτοκρατορία τον 19ο αιώνα (Πηγή: Διαδικτυακός Ιστότοπος ΠΑΠΥΡΟΣ ΛΑΡΟΥΣ ΜΠΡΙΤΑΝΙΚΑ).
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πνευματική αφύπνιση των Ελλήνων, μέσω του 
Νεοελληνικού Διαφωτισμού, καθώς και τη δρα-
στηριότητα των Ελλήνων ομογενών που ζούσαν 
στη ρωσική επικράτεια και έχαιραν της εύνοιας 
της ρωσικής εξουσίας (ελληνικές πόλεις Κριμαίας, 
φορολογικές απαλλαγές κ.ά.) συμβάλλουν στο να 
διαμορφωθεί ένα κλίμα εθνικής αφύπνισης του 
ελληνισμού. Επιπλέον, η δραστηριότητα των Φι-
λικών μετά το 1814 οδηγεί στην οργάνωση ενός 
υγιούς και δυναμικού επαναστατικού πυρήνα, ο 
οποίος θα εκδηλωθεί μέσα από την κήρυξη της 
Ελληνικής Επανάστασης τον Μάρτιο του 1821. Η 
Επανάσταση αυτή αποτελεί την πρώτη εθνική επα-
νάσταση στον ευρωπαϊκό χώρο και ανέτρεψε όλες 
τις μέχρι τότε ισχύουσες ισορροπίες στα πλαίσια 
του Ανατολικού Ζητήματος, διότι απεδείχθη μέ-
σα από τα στρατιωτικά γεγονότα –κυρίως τα δύο 
πρώτα χρόνια της Επανάστασης– ότι η Οθωμανική 
Αυτοκρατορία αδυνατούσε πλέον να διατηρεί πά-
γιο καθεστώς εντός των εδαφών που εξουσίαζε. 
Εξάλλου και τα αυτονομιστικά κινήματα του Αλή 
Πασά των Ιωαννίνων, του Πασβάνογλου Πασά του 
Βιδινίου και του Μεχμέτ Αλή Πασά της Αιγύπτου 
επιβεβαίωναν την άποψη αυτή. 

Οι τότε Μεγάλες Δυνάμεις, οι οποίες μετά το 
Συνέδριο της Βιέννης το 1815 και την ήττα του 
Ναπολέοντα θέλησαν με τη μυστική οργάνωση της 
Ιερής Συμμαχίας να προστατεύσουν τα μοναρχικά 
τους καθεστώτα, αντελήφθησαν άμεσα τις επερ-
χόμενες ανατροπές στην μέχρι τότε ισχύουσα 
ισορροπία του Ανατολικού Ζητήματος και θέλησαν, 
η κάθε μία ξεχωριστά, να εκμεταλλευθούν το θέμα 
προς ίδιον όφελος. Όμως ο τρόπος εκδήλωσης 
των προθέσεών τους μέσω των διπλωματικών 
πράξεων που πλαισίωσαν το ελληνικό ζήτημα 
εκείνη την εποχή θα αποδείξει αφενός μεν τις 
προθέσεις που είχε η κάθε μία δύναμη ξεχωριστά, 
αλλά παράλληλα και την ισχύουσα ακόμη σε όλη 
την διάρκεια του 19ου αιώνα δύναμη της Οθω-
μανικής Αυτοκρατορίας. Η εν λόγω αυτοκρατορία, 
ενώ έφθινε, παράλληλα όμως εξακολουθούσε 
να διαθέτει πάγιες δυνάμεις και να εξουσιάζει εν 
πολλοίς όχι μόνο το χώρο των Στενών αλλά και 
τα πλεονεκτικά εδάφη της Εγγύς και Μέσης Ανα-
τολής, τα οποία περιέκλειαν το ενεργειακό αγαθό, 
για το οποίο εξάλλου συγκρούσθηκαν και οι Δυνά-
μεις στη διάρκεια του 20ού αιώνα, μέσω των δύο 
μεγάλων Παγκοσμίων Πολέμων. 

Το ελληνικό ζήτημα αντιμετωπίσθηκε εχθρικά 
από όλους τους συμμάχους της Ιερής Συμμαχίας 
στο Συνέδριο του Λάιμπαχ (Ιανουάριος - Μάρτιος 
1821), με την υποκίνηση πάντοτε του Καγκελαρί-
ου Μέττερνιχ. Ο Τσάρος Αλέξανδρος, ενώ αρχικά 
εξέφρασε το θαυμασμό του για το πρόσωπο του 
Αλεξάνδρου Υψηλάντη, εντούτοις, επηρεασμένος 
από τον Μέττερνιχ, δεν δίστασε να δώσει άδεια 
εισόδου των Τουρκικών Στρατευμάτων στη Μολ-
δαβία και τη Βλαχία, όπου το κίνημα των Ελλήνων 
κατεπνίγη στο αίμα. Ανάλογη στάση με εχθρική 
αντιμετώπιση του Ελληνικού Αγώνα επιφύλαξαν 
και οι υπόλοιπες δυνάμεις της Ιερής Συμμαχίας. 

Είναι σαφές ότι με το τέλος των ναπολεόντει-
ων πολέμων και μετά το Συνέδριο της Βιέννης το 
1815, στην ευρωπαϊκή διπλωματική και πολιτική 
σκηνή επικράτησε η αρχή της νομιμότητας, της 
ομοφωνίας και της ισορροπίας των Δυνάμεων. 
Έτσι τα ζητήματα τα οποία μπορούσαν να αποτε-
λέσουν σημείο τριβής στις αναμεταξύ τους σχέσεις, 
όπως λόγου χάρη το ιταλικό, το ιβηρικό και οι ρω-
σοτουρκικές σχέσεις, καθώς και το ελληνικό ζήτη-
μα μετά το 1821 αποφασίσθηκε να συζητούνται 
και ει δυνατόν να επιλύονται σε περιοδικές τακτικές 
συναντήσεις των μελών της Συμμαχίας με πνεύμα 
συνδιαλλαγής και αμοιβαίων υποχωρήσεων.9

Όμως ο Τσάρος Αλέξανδρος, παρά την από-
ταξη από τους κόλπους του ρωσικού στρατού του 
Αλέξανδρου Υψηλάντη και την αρνητικού περιε-
χομένου επιστολή που απέστειλε μέσω του Καπο-
δίστρια σε αυτόν, εντούτοις όταν επέστρεψε στην 
Πετρούπολη δεν δίστασε με τηλεγράφημά του να 
απειλήσει με Ρωσοτουρκικό πόλεμο, για να ανα-
χαιτίσει τις τουρκικές θηριωδίες (απαγχονισμός 
Πατριάρχη Γρηγορίου Ε΄, σφαγές αμάχων). Στην 
πραγματικότητα δηλαδή, δεν έπαυε να υπάρχει 
έντονο το ενδιαφέρον της Ρωσίας για την εξέλιξη 
του Επαναστατικού Αγώνα των Ελλήνων, από τον 
οποίον προφανώς οι Ρώσοι ήθελαν να επωφελη-
θούν ενισχύοντας την επιρροή τους στο Ανατολικό 
Ζήτημα 10.

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι στο Λάιμπαχ είναι 
φανερή η επιφυλακτική στάση που διετήρησαν 

9  Λάσκαρις, Μ. «Το Ανατολικόν Ζήτημα, 1800-1923, τόμος Α΄, 
Εκδόσεις Επίκεντρο, Αθήνα, 2006.

10  Γιαννόπουλος, στο Ιστορία του Νέου Ελληνισμού, σελ. 247-
249, τόμος Δ΄. 
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τότε και οι πέντε ισχυρές δυνάμεις της Ευρώπης, 
διότι, παρά την ισχυρή και θεαματική αντίδραση 
όλων, υπήρχε παράλληλα στάση αναμονής για 
την περαιτέρω εξέλιξη των πραγμάτων, γι’ αυτό 
και δεν ελήφθη απόφαση να σταλούν ευρωπαϊκά 
στρατεύματα για την ενίσχυση του Σουλτάνου, ο 
οποίος πάσχιζε να καταπνίξει εν τη γενέσει του 
τον Αγώνα, κάτι που συστηματικά εφάρμοζαν 
έναντι οποιουδήποτε επαναστατικού κινήματος 
εκδηλωνόταν στην Ευρώπη την εποχή εκείνη (Ιτα-
λία –Καρμπονάροι–, Ισπανία) με βάση πάντα την 
αντίληψη της προστασίας των καθεστώτων της 
Απόλυτης Μοναρχίας στα πλαίσια των μυστικών 
Συμφωνιών της Ιερής Συμμαχίας, που είχαν συ-
νομολογηθεί μεταξύ τους.

Μετά όμως τα ηρωικά κατορθώματα των 
Ελλήνων κατά τα έτη 1821 και 1822 και την 
παράλληλη διαφοροποίηση των πραγμάτων στα 
εσωτερικά πολιτικά δεδομένα της Αγγλίας, που 
ακολούθησε την αυτοκτονία του Κάστλερινγκ 
(12.08.1822), η στάση της Αγγλίας διαφοροποι-
είται. Και δεν θα μπορούσαμε βέβαια να ισχυ-
ρισθούμε ότι σε αυτό συνέβαλε η ανάληψη των 
πρωθυπουργικών καθηκόντων από τον Φιλέλ-
ληνα, Γ. Κάνινγκ. Η διαφοροποίηση της αγγλικής 
πολιτικής απετέλεσε απόρροια της διαπίστωσης 
ότι ο Σουλτάνος επέδειξε αδυναμία ελέγχου των 
οικείων του εδαφών. Με το αγγλικό ενδιαφέρον, 
μέσω του φιλελληνισμού και των οδηγιών που ο 
ίδιος ο Γ. Κάνινγκ έστειλε στον Μαίτλαντ, Ύπατο 
Αρμοστή των Ιονίων Νήσων, αλλά και των πα-
ραλλήλων οδηγιών προς τον πρεσβευτή της Αγ-
γλίας στην Κωνσταντινούπολη Στράγκφορντ, για 
τον σεβασμό που όφειλε να συστήσει στον Σουλ-
τάνο προς τους χριστιανούς υπηκόους του, εκδη-
λώνεται η μεταστροφή της αγγλικής πολιτικής επί 
του Ανατολικού ζητήματος. Η Αγγλία για πρώτη 
φορά απομακρύνεται από τη στάση της υπέρ του 
αδιαιρέτου της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. 

Τα δύο δάνεια (1824. 1825)11 τα οποία δόθη-

11  “C’ est une lamentable histoire que celle de la dette 
hellenique (είναι μία αξιοθρήνητος ιστορία τα χρέη της Ελ-
λάδας). Διά των λέξεων τούτων ήρχετο, πρό πεντήκοντα επτά 
ετών, ο Casimir Leconte της μελέτης του δημοσίου χρέους 
της Ελλάδος. Μετά την πάροδον σχεδόν εξ δεκαετηρίδων ο 
επιχειρών συγγραφήν επί του θέματος δύναται ν΄ αναγράψη 
και αυτός την αυτήν φράσιν”. (Πηγή Ιστορία των Εθνικών Δα-
νείων, 1904. Ανδρεάδης Α.).

καν στους Έλληνες με την παράλληλη δημιουρ-
γία του αγγλικού κόμματος στην Ελλάδα υπό τον 
Αλέξανδρο Μαυροκορδάτο, καθώς και η αντικα-
τάσταση του Στράγκφορντ από τον Στράντφορντ 
Κάνινγκ, το 1825, αποδεικνύουν τις προθέσεις 
των Άγγλων για άσκηση επιρροής στον ελλαδικό 
χώρο και μελλοντική δική τους ωφέλεια από την 
επικείμενη και προβλεπομένη διάλυση της οθω-
μανικής επικράτειας12. 

Παράλληλα όμως με το αγγλικό ενδιαφέρον 
για το ελληνικό ζήτημα εκδηλώθηκε αντίστοιχο 
ενδιαφέρον και από τη Γαλλία και από τη Ρωσία. 
Το γεγονός αυτό είχε ως συνέπεια τη δημιουργία 
στον ελλαδικό χώρο των τριών κομμάτων, του 
φιλοαγγλικού, του φιλογαλλικού και του φιλορω-
σικού, τα οποία δρούσαν ανταγωνιστικά μεταξύ 
τους και υπέρ των ξένων συμφερόντων. Έτσι το 
ελληνικό ζήτημα, το οποίο μετά τον εμφύλιο του 
1823 ξέφυγε πλέον από την ελληνική εποπτεία, 
θα περάσει σε μία άλλη μορφή εξέλιξης στην 
οποία πρυτανεύει η σύγκρουση των ευρωπαϊκών 
συμφερόντων, αγγλικών, γαλλικών και ρωσικών, 
τα οποία μέσω του εν λόγω ζητήματος λειτουρ-
γούν ανταγωνιστικά μεταξύ τους και οδηγούν τε-
λικά στη δημιουργία του Νεοελληνικού Κράτους 
το 1830 (Συνθήκη Ανεξαρτησίας)13 υπό την προ-
στασία τους.

Η πορεία του Ανατολικού Ζητήματος έκτοτε 
θα παρουσιάσει διακυμάνσεις σε όλη τη διάρκεια 
του 19ου αιώνα. Οι Τούρκοι με το περίφημο Χάτι-
Σερίφ (1839) επεχείρησαν να δώσουν την εντύ-
πωση ότι προχώρησαν σε μεταρρυθμίσεις και ότι 
παραχωρούσαν ισότητα σε όλους τους υπηκόους 
τους, ανεξάρτητα από το θρήσκευμά τους, σε μία 
προσπάθεια προσέλκυσης της εύνοιας των Μεγά-
λων Δυνάμεων και ειδικότερα της Μεγάλης Βρε-
τανίας, για να αντιμετωπίσει ο Σουλτάνος Αμντούλ 
Μετζίτ τον Μωχάμεντ Άλη της Αιγύπτου. Είναι 
φανερή βέβαια η αγγλική υπεροχή σε αυτή τη 

12  Γιαννόπουλος, στο Ιστορία του Νέου Ελληνισμού, σελ. 254, 
τόμος Δ΄.

13  Το Πρωτόκολλο της ανεξαρτησίας του ελληνικού κράτους 
(γνωστό και ως Πρωτόκολλο του Λονδίνου του 1830) υπογρά-
φτηκε από τις Αγγλία, Γαλλία και Ρωσία στις 3 Φεβρουαρίου 
του 1830. Ήταν η πρώτη επίσημη, διεθνής διπλωματική πράξη 
που αναγνώριζε την Ελλάδα ως κυρίαρχο και ανεξάρτητο κρά-
τος, το οποίο θα επεκτεινόταν νότια της συνοριακής γραμμής 
που όριζαν οι ποταμοί Αχελώος και Σπερχειός. (Πηγή, Ιστορία 
Δέσμης Γ΄Λυκείου, 1993, ΟΕΔΒ).
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φάση, με τη συνεργασία που ακολούθησε για την 
κάλυψη πολλών συμφερόντων της Μεγάλης Βρε-
τανίας στην Οθωμανική Επικράτεια. Επακόλουθο 
όμως αυτής της μονοπωλιακής εκμετάλλευσης 
του Ανατολικού Ζητήματος ήταν η κήρυξη του 
Κριμαϊκού Πολέμου (Οκτώβριος 1853 - Φεβρου-
άριος 1856), γνωστού στη ρωσική ιστοριογρα-
φία ως Ανατολικού Πολέμου. Στον πόλεμο αυτό 
γίνεται φανερή η πρόθεση των Αγγλογάλλων να 
προσφέρουν στήριξη στο Σουλτάνο, για να εμπο-
δίσουν μίαν ενδεχομένη μελλοντική υπεροχή των 
Ρώσων επί του Ανατολικού Ζητήματος. Η Συνθή-
κη των Παρισίων (1856), με την οποία έκλεισε ο 
Κριμαϊκός Πόλεμος, απετέλεσε μίαν ανάσχεση της 
Ρωσικής επεκτατικής πολιτικής, ενώ αναθερμάν-
θηκαν οι σχέσεις των Οθωμανών με τους Γάλ-
λους. Το Χάτι-Χουμαγιούν14, που αναγκάσθηκε ο 
Σουλτάνος υπό την πίεση της Μεγάλης Βρετανίας 
και της Γαλλίας να υπογράψει στις 18 Φεβρου-
αρίου 1856, ενάμιση μήνα πριν υπογραφεί στο 
Παρίσι (30 Μαρτίου 1856) η ομώνυμη Συνθήκη, 
είχε ως σκοπό να επικρατήσουν πρακτικά οι περί 
ισότητας παροχές που προέβλεπε το προηγηθέν 
Χάτι-Σερίφ, το οποίο ουσιαστικά δεν εφαρμόσθη-
κε ποτέ.

Βέβαια η Ρωσία θα βρει άλλες διεξόδους, 
για να ανατρέψει τις ισορροπίες του Ανατολικού 
Ζητήματος με την περίφημη Συνθήκη του Αγίου 
Στεφάνου (3 Μαρτίου 1878), με την οποία έκλει-
σε ο Ρωσοτουρκικός πόλεμος (Απρίλιος 1877- 
Ιανουάριος 1878), που είχε ως αποτέλεσμα τη 
δημιουργία της υδροκέφαλης Βουλγαρίας και τον 
έλεγχο των Βαλκανίων από τα ρωσικά συμφέρο-
ντα. Επακόλουθο ήταν αυτή η μονοπωλιακή λύση 
του Ανατολικού Ζητήματος να μην επιτραπεί να 
υλοποιηθεί από τους υπόλοιπους Ευρωπαίους, 
αφού ήδη εντός του ίδιου έτους το Συνέδριο του 
Βερολίνου αναίρεσε τα περισσότερα από τα προ-

14  Το 1839 με τη συνθήκη Χάτι Σερίφ και το 1856 με τη συνθήκη 
Χάτι Χουμαγιούν δημιουργήθηκε ένα προστατευτικό πλαίσιο 
για τις μειονότητες και να εξασφαλίσει δικαιώματα για ισότιμη 
μεταχείριση, ίση απονομή δικαιοσύνης κ.ά. Το Χάτι Χουμαγιούν 
χαρακτηρίστηκε η Magna Carta της Τουρκίας. Παρ’ όλο που οι 
διατάξεις των συνθηκών αυτών περί θρησκευτικών ελευθερι-
ών παραβιάζονταν συστηματικά (Pears, σ. 2), οι θρησκευτικές 
και εθνικές μειονότητες (μεταξύ των οποίων και η Ελληνική) 
επωφελήθηκαν και προχώρησαν σε μαζική ίδρυση σχολείων, 
ναών και άλλων ιδρυμάτων (Πηγή: Pears Edwin (1917) Life of 
Abdul Hamid, Constable & Co., London. Σελ.1, 2).

νόμια των Ρώσων. Ήταν η εποχή που η Ελλάδα 
επωφελήθηκε με την προσάρτηση της Άρτας και 
των εδαφών της Θεσσαλίας (1881). 

Μετά τα γεγονότα αυτά, το κέντρο βάρους του 
ανταγωνισμού των Μεγάλων Δυνάμεων στο Ανα-
τολικό Ζήτημα εντοπίσθηκε στην άσκηση επιρρο-
ών επί των νεοδημιουργηθέντων βαλκανικών 
κρατιδίων (ανεξαρτήτων ή αυτόνομων) τα οποία 
είχαν προκύψει από εξεγέρσεις και κινήματα ενά-
ντια στους Οθωμανούς. Οι αλληλοδιεκδικήσεις 
και μεταξύ των εν λόγω κρατιδίων αλλά και σε 
βάρος των Οθωμανών κατακτητών μέσα από την 
επιρροή πάντοτε των ευρωπαϊκών δυνάμεων θα 
φέρουν σε φως τα γεγονότα του Μακεδονικού 
Αγώνα και θα οδηγήσουν τελικά στις μεγάλες 
συρράξεις των Βαλκανικών Πολέμων (1912-13), 
οι οποίες υπήρξαν το προοίμιο του Α΄ Παγκοσμί-
ου Πολέμου. 

20ός αιώνας
Ο 20ός αιώνας αποτελεί στο ξεκίνημά του την 
αφετηρία για την έναρξη μίας νέας μορφής αντα-
γωνισμού στο χώρο του Ανατολικού Ζητήματος, 
το οποίο αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τις με-
γάλες βιομηχανικές δυνάμεις που είχαν προκύ-
ψει από τη Μεγάλη Βιομηχανική Επανάσταση που 
συντελέσθηκε στη διάρκεια του 19ου αιώνα. Ο 
ανταγωνισμός των ευρωπαϊκών δυνάμεων, όσον 
αφορά το Ανατολικό Ζήτημα, δεν εστιάζεται πλέον 
σε συμφέροντα διαμετακομιστικού εμπορίου, τα 
οποία μέσω των διομολογήσεων όλες οι ευρω-
παϊκές δυνάμεις είχαν διασφαλίσει στα πλαίσια 
της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας ήδη από τον 16ο 
αιώνα και μετά. Το ενδιαφέρον πλέον εστιάζεται 
στις πρώτες ύλες και κυρίως στο πετρέλαιο που 
στην επόμενη φάση της τεχνολογικής εξέλιξης θα 
αποτελούσε τη βασική μορφή ενέργειας την οποία 
θα είχαν ανάγκη όλες οι βιομηχανικές χώρες της 
Ευρώπης. Είναι δεδομένο ότι οι ατμομηχανές 
πλέον είχαν αρχίσει να αποτελούν παρελθόν και 
οι ευρωπαϊκές δυνάμεις διεκδικούσαν την προ-
σαρμογή τους σε νέα τεχνολογικά δεδομένα. Γι’ 
αυτό το λόγο όμως η οθωμανική επικράτεια εξα-
κολουθούσε να αποτελεί το κέντρο ενδιαφέρο-
ντος, αφού όλοι γνώριζαν ότι τόσο η περιοχή του 
Καυκάσου όσο και η περιοχή της Μεσοποταμίας 
(γνωστή από την αρχαιότητα, αφού οι Μεσοπο-
τάμιοι συνήθιζαν να αλείφουν τις βάρκες τους με 
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αργό πετρέλαιο15), καθώς και η Αραβική Χερσό-
νησος περιέκλειαν τεράστια αποθέματα της νέας 
ενεργειακής πρώτης ύλης. Η ανάπτυξη των συμ-
φερόντων των Δυνάμεων σε αυτές τις περιοχές 
ήταν λοιπόν επιτακτική ανάγκη, για να συνεχίσουν 
την ανοδική οικονομική τους πορεία. 

Έτσι, η Γερμανική Αυτοκρατορία, η οποία με-
τά την Συνθήκη των Βερσαλλιών του 1871 είχε 
παρουσιασθεί δυναμικά στον ευρωπαϊκό αλλά και 
στον αποικιακό χώρο, δίνει την αφορμή συσπει-
ρώσεως των συμφερόντων των υπολοίπων ευ-
ρωπαϊκών χωρών, ενώπιον ενός κοινού εχθρού. Η 
Γερμανία λειτούργησε με δύο στόχους. Καταρχήν 
συμμάχησε με την Αυστροουγγρική Αυτοκρατορία 
και έτσι διαμορφώθηκε ένας ισχυρός πυρήνας 
ελέγχου της Κεντρικής και Βορειοδυτικής Ευρώ-
πης (Δυνάμεις του Άξονα), ενώ παράλληλα προ-
σέγγισε διπλωματικά την υπό ανάπτυξη Οθωμα-
νική Αυτοκρατορία μέσω της διάνοιξης του Υπέρ-
Ιρανικού Σιδηροδρόμου, ο οποίος με αφετηρία τη 
Νικομήδεια της Βιθυνίας (Βόρειος Μικρά Ασία) θα 
διέσχιζε ολόκληρη τη Μικρά Ασία και τη Μεσοπο-
ταμία και θα κατέληγε στη Βαγδάτη. Το έργο αυτό 
θα γινόταν δωρεάν για την Τουρκική Κυβέρνηση 
με μόνο αντάλλαγμα την εκμετάλλευση του υπε-
δάφους σε πρώτες ύλες ένθεν και εκείθεν της 
γραμμής, σε βάθος πολλών χιλιομέτρων.

Βαλκανικοί πόλεμοι
Η Σύμβαση για την κατασκευή του Υπερ-Ιρανικού 
Σιδηροδρόμου, που στόχο είχε την εκμετάλλευση 
των πετρελαίων της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, 
προκάλεσε την άμεση αντίδραση των υπολοίπων 
ευρωπαϊκών δυνάμεων που συσπειρώθηκαν με 
την επονομασία Εγκάρδια Συνεννόηση (Αντάντ) 
και στράφηκαν κατά των δυνάμεων του Άξονα. 
Στην Αντάντ συμμετείχαν η Αγγλία, η Γαλλία, η 
Ρωσία, ενώ μετέπειτα προστέθηκε και η Ιταλία, 
η οποία αρχικά ήταν μέλος των Δυνάμεων του 
Άξονα.

Ως προοίμιο του Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου 
μπορούν να θεωρηθούν οι Βαλκανικοί Πόλεμοι 
(1912-1913) οι οποίοι διεξήχθησαν ο μεν πρώ-
τος, από τις συσπειρωμένες δυνάμεις των βαλ-
κανικών λαών (Σέρβων, Βουλγάρων, Μαυροβου-
νίων και Ελλήνων) ενάντια στην Οθωμανική Αυ-

15  Εγκυκλοπαίδεια Πάπυρος Λαρούς Μπριτάνικα. 

τοκρατορία και ο δεύτερος, ο οποίος κηρύχθηκε 
από τους Βούλγαρους ενάντια στους Σέρβους και 
τους Έλληνες. Οι πόλεμοι αυτοί έκλεισαν με τις 
Συνθήκες του Λονδίνου (1913) και του Βουκου-
ρεστίου (1913) αντίστοιχα, οι οποίες είχαν δείξει 
τις προθέσεις των Δυνάμεων να ασκούν επιρροή 
στα Βαλκάνια και να εκμεταλλεύονται τα εδάφη 
της καταρρέουσας Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. 
Από το γεγονός αυτό επωφελήθηκε η χώρα μας 
και διεκδίκησε την ανεξαρτησία των νησιών του 
Αιγαίου και της Κρήτης, πλην της Δωδεκανή-
σου, την οποία κατείχαν οι Ιταλοί από το 1911, 
καθώς και της Ίμβρου και Τενέδου που ανήκαν 
στην Τουρκία. Επίσης, διευρύνθηκαν τα όρια της 
Ελλάδας, η οποία ανατολικά έφτασε μέχρι τον Νέ-
στο Ποταμό, ενώ δεν της αποδόθηκε η Βόρειος 
Ήπειρος, η οποία προστέθηκε στα εδάφη που δό-
θηκαν, για να δημιουργηθεί το αλβανικό κράτος, 
το οποίο απετέλεσε σημείο πρόσβασης στο χώρο 
των Βαλκανίων τόσο των Αυστριακών όσο και 
των Ιταλών. Επίσης η Βουλγαρία απέκτησε πρό-
σβαση στη θάλασσα μέσω εδαφών της Δυτικής 
Θράκης τα οποία και της αποδόθηκαν (γραμμή 
Ξάνθης - Δεδεαγάτς). 

Α΄ Παγκόσμιος Πόλεμος
Η γενικότερη αυτή εικόνα του τέλους των Βαλκα-
νικών Πολέμων, καθώς και η στενή συνεργασία 

(Πηγή: Διαδικτυακός Ιστότοπος ΠΑΠΥΡΟΣ ΛΑΡΟΥΣ ΜΠΡΙ-
ΤΑΝΙΚΑ).



66  Ναυτική Επιθεώρηση | Τεύχος 588-Τομος 174

μεταξύ Τούρκων και Γερμανών πρόδιδαν το επό-
μενο βήμα για οικονομικές και πολιτικές ανακατα-
τάξεις επί του Ανατολικού Ζητήματος. Η αφορμή 
για τη γενική σύρραξη δόθηκε με τη δολοφονία 
του διαδόχου του Αυστροουγγρικού θρόνου και 
ο πόλεμος που ξέσπασε πήρε την μορφή του Α΄ 
Παγκοσμίου Πολέμου με τρία μεγάλα βασικά μέ-
τωπα στην Ευρώπη: το Ανατολικό στα Ουράλια, 
το Δυτικό στη Γραμμή Μαζινό και το Βαλκανικό 
μέτωπο, ενώ παράλληλα υπήρχαν συγκρούσεις 
και στο χώρο των αποικιών. Ο Πόλεμος αυτός, 
ο οποίος διήρκεσε από τον Οκτώβριο του 1914 
μέχρι και το θέρος του 191816, όσον αφορά το 
Βαλκανικό μέτωπο, θα κλείσει με την ανακωχή 
του Μούδρου (Οκτώβριος 1918) και με τις συν-
θήκες εκείνες που τιμώρησαν τους Βούλγαρους 
και τους Τούρκους, συμμάχους του Άξονα και ιδι-
αίτερα των Γερμανών. Έτσι με τη Συνθήκη του Νε-
ϊγύ (1919) η Βουλγαρία χάνει πλέον τη διέξοδο 
στο Αιγαίο και τα εδάφη της Δυτικής Θράκης θα 
τα πάρει η Ελλάδα, ενώ η Τουρκία θα κρατήσει 
από τη Θράκη μόνο την περιοχή της Κωνσταντι-
νουπόλεως. Στους Έλληνες αποδίδεται ολόκληρη 
σχεδόν η Ανατολική Θράκη μέχρι τη γραμμή της 
Τσατάλτζας, καθώς και η Ίμβρος και η Τένεδος με 
τη Συνθήκη των Σεβρών (1920)17.
Ο μέσω όμως της Συνθήκης των Σεβρών δια-
μοιρασμός των ζωνών επιρροής στην Αγγλία 
(Τσανάκ Καλέ), στην Ιταλία (Αττάλεια και Λιβύη) 
και στη Γαλλία (Κιλικία και Συρία), καθώς και η 
παροχή της εποπτείας της Μεσοποταμίας, της 
Αραβικής χερσονήσου, της Παλαιστίνης και της 
Αιγύπτου στους Άγγλους, αποδεικνύουν ότι οι 
νικητές του Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου είχαν ιδιαί-
τερο ενδιαφέρον για τα εδάφη που θα τους δια-
σφάλιζαν το πολύτιμο αγαθό του πετρελαίου και 
τη συνέχεια της βιομηχανικής τους ανάπτυξης18. 
Ας μην ξεχνάμε και την εξαγορά της Κύπρου 
από τους Άγγλους σε μυστική συμφωνία με τους 
Τούρκους, καθώς και την ίδρυση του κράτους του 
Ισραήλ, του οποίου ο πυρήνας υπάρχει από την 
εποχή εκείνη και το οποίο μέχρι και σήμερα χρη-
σιμοποιείται για παρεμβάσεις επί του Ανατολικού 
Ζητήματος οποιουδήποτε ενδιαφερομένου. 

16  Πηγή: Βιβλίο Ιστορίας Δέσμης Γ΄ Λυκείου, 1993, ΟΕΔΒ.
17  Πηγή: Βιβλίο Ιστορίας Δέσμης Γ΄ Λυκείου, 1993, ΟΕΔΒ.
18  Βιβλίο Ιστορίας της Γ΄ Λυκείου, 1993, ΟΕΔΒ.

Η Συνθήκη της Λωζάννης το 192319 θα στε-
ρήσει από την Ελλάδα την Ανατολική Θράκη, την 
Ίμβρο και την Τένεδο, καθώς και την εποπτεία 
του Βιλαετίου της Σμύρνης και θα διασφαλίσει 
για την Τουρκία απόλυτη κυριαρχία στη Μικρά 
Ασία και στην Ανατολική Θράκη, με αντάλλαγμα 
να συγκρατεί την έξοδο των Ρώσων στη Μεσό-
γειο. Είναι γνωστό ότι η Ρωσία, μετά την Οκτω-
βριανή Επανάσταση των Μπολσεβίκων του 1917, 
αποσύρθηκε από πολεμικές διεκδικήσεις αλλά 
οι Μπολσεβίκοι δεν δίστασαν μέσω της Συνθή-
κης του Αλεξαντροπόλ (Δεκέμβριος 1920)20 να 
πάρουν το Βατούμ σε αντάλλαγμα με το Καρς, 
το Ιγντίρ και το Αδραχάν που προσάρτησαν οι 
Τούρκοι, περιοχές πλούσιες σε πετρέλαιο και να 
συμμαχήσουν παράλληλα με τον Κεμάλ (Μάρτιος 
1921) παρέχοντάς του στήριξη σε πολεμικό υλι-
κό. Αυτή η παρεμβολή των Ρώσων μας φανερώ-
νει ότι η ιδεολογία τους περί ειρήνης των λαών 
δεν συμπορευόταν με τα συμφέροντά τους σε 
πετρέλαια, τα οποία και φρόντισαν να καλύψουν. 
Παράλληλα, ο Κεμάλ μέσω αυτών των Συμφωνι-
ών παρουσιάσθηκε ακραία διεκδικητικός έναντι 
των υπολοίπων δυνάμεων της Αντάντ, οι οποίες, 
για να καλύψουν τα δικά τους συμφέροντα, προ-
έβησαν μεμονωμένα σε συμφωνίες με τον Κεμάλ, 
οι μεν Γάλλοι υπέγραψαν το Σύμφωνο Φρανκλίν 
Μπουϊγιόν, οι δε Ιταλοί του παρεχώρησαν την Ατ-
τάλεια και οπλισμό, ενώ οι Άγγλοι διατηρούσαν 
μυστικές συμφωνίες μαζί του. Έτσι φανερά πλέον 
το Ανατολικό Ζήτημα παίρνει μία νέα μορφή που 
στηρίζεται στη διεκδίκηση πετρελαϊκών εδαφών 
από τις Μεγάλες Δυνάμεις, ενώ οι Τούρκοι και 
πάλι έγιναν ρυθμιστές της ισορροπίας των συμ-
φερόντων των Δυνάμεων της Αντάντ, οι οποίες, 
για να κρατήσουν απομονωμένους τους Ρώσους, 
δίνουν την ευκαιρία στον Κεμάλ να δημιουργήσει 
ένα πάγιο εθνικό κράτος στα εδάφη της Ανατολι-
κής Θράκης, της Μικράς Ασίας, του Καυκάσου και 
του Νοτίου Ευξείνου Πόντου με αντάλλαγμα την 
εγκατάλειψη από μέρους του όλων των πετρελαι-
οφόρων αραβικών εδαφών τα οποία στην πλει-
ονότητά τους τα εκμεταλλεύθηκαν οι Άγγλοι. Με 
αυτήν την ανακατανομή θυσιάσθηκαν οι ελληνικοί 
πληθυσμοί της Μικράς Ασίας, του Πόντου και της 

19  Βιβλίο Ιστορίας της Γ΄ Λυκείου, 1993, ΟΕΔΒ.
20  Οι μεγάλες συνθήκες, Εκδόσεις Το Βήμα, κεφ. 1.
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Ανατολικής Θράκης, οι οποίοι με τη Σύμβαση της 
Λωζάννης (30 Ιανουαρίου 1923) η οποία ανα-
γνωρίσθηκε από τη Συνθήκη της Λωζάννης (24 
Ιουλίου 1923), αναγκάσθηκαν να μετακινηθούν 
οριστικά στον ελλαδικό χώρο, χωρίς ουδεμία οι-
κονομική αποζημίωση (Συμφωνία της Άγκυρας, 
10 Ιουνίου 1930).

Ο Μεσοπόλεμος 
Ο Μεσοπόλεμος υπήρξε μία εποχή αναμονής 
κατά την οποία οι κοινωνικές, πολιτικές και οι-
κονομικές ανακατατάξεις οδηγούσαν με ακρίβεια 
και σταθερότητα στην κήρυξη και πραγμάτωση 
του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου. Εκείνη την εποχή 
οι παρατηρήσεις των θεωρητικών οδήγησαν στη 
διαμόρφωση της γεωπολιτικής θεωρίας και της 
παράλληλης γεωστρατηγικής και γεωοικονομικής 
αντίληψης, που θα αποδώσει θεωρητικά ό,τι συ-
νέβαινε πρακτικά διά μέσου των ανταγωνισμών 
των δυνάμεων επί του Ανατολικού Ζητήματος. 
Μπορούμε λοιπόν να πούμε ότι το Ανατολικό 
Ζήτημα εξελίχθηκε σε ένα σημείο αναφοράς 
το οποίο καλούνταν οι παγκόσμιες δυνάμεις να 
επηρεάσουν, για να διεκδικήσουν τα πρωτεία της 
οικονομικής και πολιτικής διαχείρισης του πλα-
νήτη μας. Αυτό εξάλλου θα φανεί και μέσα από 
τα γεγονότα και τις Συνθήκες του Β΄ Παγκοσμίου 
Πολέμου.

Β΄ Παγκόσμιος Πόλεμος (1939-1945)
Το τέλος του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου ματαίωσε 
τα παραπάνω μεγαλεπίβολα σχέδια των Γερμα-
νών και προέβαλε δύο κυρίαρχες ανταγωνιστικές 
δυνάμεις, όπως αυτές ανεδείχθησαν μέσα από 
την πορεία των γεγονότων του εν λόγω Πολέμου: 
οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής – ΗΠΑ και η 
Ρωσία (μετέπειτα Ένωση Σοβιετικών Σοσιαλιστι-
κών Δημοκρατιών – ΕΣΣΔ). Οι Γάλλοι και ιδιαίτερα 
οι Άγγλοι, που αγωνίσθηκαν σε όλη τη διάρκεια 
του Πολέμου αυτού, στάθηκαν ως εξισορροπη-
τικοί παράγοντες προς την πλευρά των ΗΠΑ, οι 
οποίες στη διάρκεια του Β΄ Παγκοσμίου Πολέ-
μου εξ ανάγκης βοήθησαν τη Ρωσία να αποβεί 
πολεμική δύναμη και να διεκδικεί κατόπιν ισότιμα 
οφέλη με τους ευεργέτες της. 

Στη Διάσκεψη που έγινε στην Καζαμπλάνκα 
–πόλη τότε του γαλλικού Μαρόκο– (14-24 Ια-
νουαρίου 1943) συμμετείχαν ο Αμερικανός Πρό-

εδρος Φ. Ρούσβελτ, ο Βρετανός Πρωθυπουργός 
Ουίνστον Τσώρτσιλ, ενώ απουσίαζε ο Ιωσήφ Στά-
λιν με το πρόσχημα της επικείμενης μάχης του 
Στάλινγκραντ. Παρόντες ήσαν επίσης οι Γάλλοι 
στρατηγοί Σαρλ Ντε Γκωλ και Ανρί Ζιρό. Το βέβαιο 
είναι ότι η Διάσκεψη αυτή δεν έφερε κανένα ση-
μαντικό αποτέλεσμα, αφού ακόμη δεν ήταν δεδο-
μένη η έκβαση του Πολέμου. Συζητήθηκαν τυπικά 
ζητήματα ως προς την επικείμενη παράδοση των 
αντιπάλων δυνάμεων και μπορούμε να πούμε ότι 
η συγκεκριμένη διάσκεψη είχε περισσότερο στρα-
τηγική σημασία, παρά πολιτική.

Εκεί όμως που κρίθηκαν τα πράγματα για την 
ανακατάταξη των παγκοσμίων δυνάμεων, όπως 
αυτή διαμορφώθηκε μετά τον Β΄ Παγκόσμιο πό-
λεμο, ήταν η Διάσκεψη στη Γιάλτα της Ουκρανίας 
(Απρίλιος- Νοέμβριος 1945), όπου ο Πρόεδρος 
των ΗΠΑ Φρ. Ρούσβελτ, ο δικτάτορας της ΕΣΣΔ 
Ιωσήφ Στάλιν και ο Βρετανός Πρωθυπουργός 
Ουίνστον Τσώρτσιλ, οι αποκαλούμενοι Τρεις Με-
γάλοι, έλαβαν τις αποφάσεις τους όσον αφορά τη 
ναζιστική Γερμανία και τις χώρες συμμάχους της. 
Ενώ λοιπόν οι Ρώσοι με τον Κόκκινο Στρατό ήδη 
βρίσκονταν μόλις 100 χιλιόμετρα έξω από το Βε-
ρολίνο και οι Άγγλοι ήθελαν να περισώσουν ό,τι 
ήταν δυνατό από την προπολεμική «υγειονομική 
ζώνη» γύρω από την ΕΣΣΔ και οι ΗΠΑ δεν είχαν 
δώσει ακόμη την τελική λύση στο θέμα της Ιαπω-
νίας, ο Στάλιν επωφελήθηκε, για να διαμορφώσει 
τις προϋποθέσεις μέσα από τις οποίες θα ενίσχυε 
τον δικό του χώρο επιρροής, ώστε να μεταβάλει 
τη Σοβιετική Ένωση στη μία εκ των δύο μετέπειτα 
μεγάλων δυνάμεων του κόσμου. Ακολούθησε η 
Διάσκεψη στο Πότσδαμ (προάστιο του Βερολί-
νου) μετά την παράδοση άνευ όρων της ναζι-
στικής Γερμανίας στο χρονικό διάστημα από τις 
17 Ιουλίου έως τις 2 Αυγούστου 1945. Σε αυτήν 
συμμετείχαν ο νέος Πρόεδρος των ΗΠΑ Χάρρυ 
Τρούμαν, ο ηγέτης της ΕΣΣΔ Ιωσήφ Στάλιν, ο σερ 
Ουίνστον Τσώρτσιλ και ο Κλέμεντ Άττλη, πρω-
θυπουργός της Μεγάλης Βρετανίας. Στόχος του 
Στάλιν ήταν η δημιουργία κρατών δορυφόρων 
πέριξ του κρατικού πυρήνα της Ρωσίας, τα οποία 
θα αποτελούσαν ζώνη προστασίας των Ηνωμέ-
νων Σοβιέτ από ενδεχομένη μελλοντική εισβολή. 
Για τον σκοπό αυτό έθεσε τον όρο να συμπεριλη-
φθούν στα κράτη αυτά, όλα εκείνα των οποίων τα 
εδάφη είχαν καταληφθεί από τον Κόκκινο Στρατό. 
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Βέβαια ο Στάλιν είχε και βλέψεις για μεγάλες πο-
λεμικές αποζημιώσεις από τη Γερμανία αλλά το 
Σχέδιο αυτό δεν υλοποιήθηκε απόλυτα. Γεγονός 
είναι ότι αυτή η Διάσκεψη καθόρισε το μεταπολε-
μικό χάρτη της Ευρώπης και στη σοβιετική επιρ-
ροή βρέθηκαν η Πολωνία, η Ρουμανία, η Ουγγα-
ρία, η Τσεχοσλοβακία, η Βουλγαρία, η Αλβανία, 
η Ομοσπονδιακή Γιουγκοσλαβία και η Ανατολική 
Γερμανία. Από τη δική τους πλευρά οι ΗΠΑ μετά 
τη χρήση της ατομικής βόμβας στη Χιροσίμα και 
στο Ναγκασάκι (Σεπτέμβριος 1945) διασφάλισαν 
την κυριαρχία τους στον Ειρηνικό Ωκεανό, ενώ 
παράλληλα μέσα από τη δημιουργία του ΟΗΕ και 
της Οργάνωσης της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας 
(ΝΑΤΟ) κατάφεραν να ελέγχουν τις χώρες της 
Δυτικής Ευρώπης, τον Ατλαντικό Ωκεανό αλλά 

και το Μεσογειακό χώρο.
Σχετικά λοιπόν με το Ανατολικό Ζήτημα, οι Ρώ-

σοι είχαν καταφέρει να ελέγχουν το βόρειο κομ-
μάτι των Βαλκανίων μέσω των χωρών επιρροής 
τους, χωρίς να έχουν βέβαια ξεχάσει την επιθυ-
μία τους για διέξοδο στο Αιγαίο. Ο Ανταγωνισμός 
των Δυνάμεων επί του Ανατολικού Ζητήματος 
και η επιθυμία των Άγγλων και Αμερικανών να 
ελέγχουν το χώρο των Στενών και την Ανατολική 
Μεσόγειο ανταγωνιστικά σε σχέση με τη Ρωσία, η 
οποία επεδίωκε μία κυρίαρχη θέση στο Ανατολικό 
Ζήτημα, μέσω της επέκτασης των κομμουνιστι-
κών καθεστώτων στα Βαλκάνια, οδήγησε στον 
εμφύλιο σπαραγμό των Ελλήνων (1944-1949). 
Η μακροχρόνια αυτή εμπλοκή των Ελλήνων στις 
έξωθεν επεμβάσεις είχε ως αποτέλεσμα το μο-

Οι Τρεις Μεγάλοι στην Συνδιάσκεψη της Γιάλτας. (Πηγή: Διαδικτυακός ΙστότοποςΠΑΠΥΡΟΣ ΛΑΡΟΥΣ ΜΠΡΙΤΑΝΙΚΑ).
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ναδικό κέρδος της Ελλάδας –παρά τις θυσίες 
των Ελλήνων στη διάρκεια του Β΄ Παγκοσμίου 
Πολέμου– να είναι μόνον η προσάρτηση της Δω-
δεκανήσου, την οποία πήραν από του Ιταλούς το 
1947. Οι Άγγλοι τεχνηέντως με τον τρόπο αυτό 
είχαν αποδεσμευθεί από τις κατά τη διάρκεια του 
Πολέμου υποσχέσεις περί αποδόσεως στην Ελ-
λάδα της Βορείου Ηπείρου και της Κύπρου, την 
οποία είχαν υπό τη δική τους κατοχή. 

Το τέλος του εμφυλίου στην Ελλάδα και η 
αξιοποίηση της «ουδέτερης» Τουρκίας στη δι-
άρκεια του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου θα δώσουν 
μία νέα τροπή στο Ανατολικό Ζήτημα στο οποίο 
τον κυρίαρχο ρόλο θα παίξουν οι ΗΠΑ, οι οποίες, 
απέβησαν η πρώτη παγκόσμια ναυτική πολεμική 
δύναμη στο κόσμο, αντικαθιστώντας την Αγγλία 
τόσο στην εποπτεία της Ευρώπης όσο και της Με-
σογείου, αλλά και του χώρου των Στενών. 

Ο Ψυχρός Πόλεμος 
Οι ΗΠΑ στα πλαίσια της πολιτικής που ακολου-
θούσαν στο Ανατολικό Ζήτημα, ξεκίνησαν να 
προσφέρουν σημαντική οικονομική και στρατι-
ωτική βοήθεια, τόσο στην Ελλάδα όσο και στην 
Τουρκία, με μοναδικό στόχο να εμποδίσουν την 
επικράτηση του κομμουνισμού στις χώρες αυτές 
και επομένως να επιτύχουν την παγίωση μιας 
θέσης εποπτείας στο χώρο των Στενών και πε-
ριορισμού των Ρώσων από οποιαδήποτε διέξο-
δο στη Μεσόγειο Θάλασσα. Το Σχέδιο Μάρσαλ 
απετέλεσε το προοίμιο τόσο για την οργάνωση 
του ΟΟΣΑ21 όσο και για τη Νατοϊκή Συμμαχία, η 
οποία υπεγράφη στην Ουάσιγκτον στις 4 Απριλίου 
1949. Δεν είναι τυχαίο ότι σε αυτήν συμμετείχαν 
οι ΗΠΑ, ο Καναδάς, η Μεγάλη Βρετανία, η Γαλλία, 
η Ιταλία, η Δυτική Γερμανία, αλλά και η Ελλάδα 
με την Τουρκία.

Σε αντιστάθμισμα αυτών των προκλήσεων 
των ΗΠΑ, οι Σοβιετικοί, μετά το θάνατο του Στάλιν 
το Μάρτιο του 1953, επεδίωκαν φαινομενικά να 
εγκαινιάσουν μίαν πολιτική ειρηνικής συνύπαρ-
ξης και πολεμικής εκεχειρίας. Έτσι το 1955 σε 
αντιστάθμισμα του ΝΑΤΟ συνήφθη το Σύμφωνο 

21  Πηγή: www.oecd.org 

της Βαρσοβίας22, μία συμμαχία των χωρών της 
Ανατολικής Ευρώπης με τη Μόσχα. Ακολουθήθη-
κε εν συνεχεία μία πολιτική αποσταλινοποίησης, η 
οποία εφαρμόσθηκε από τον Νικήτα Χρουστσόφ 
(1954-1968), μέσω της οποίας οι Σοβιετικοί 
προσπάθησαν να εξαλείψουν τον αυταρχισμό και 
την προσωπολατρία, που είχε επιβάλει η πολιτική 
του Στάλιν. Προφανώς οι Σοβιετικοί προσπαθούν 
να πείσουν για τις καλές τους προθέσεις, ενώ 
όμως κρατούν ερμητικά κλειστά τα σύνορα τους 
και ελέγχουν απόλυτα το χώρο τους. Έτσι, μέσω 
της ψυχροπολεμικής πολιτικής που εφαρμόζεται 
και από τις δύο πλευρές των τότε μοναδικών 
παγκοσμίων δυνάμεων, επιδιώκεται η ενίσχυση 
της κάθε μίας με νέα πολεμικά όπλα και με την 
ανάπτυξη ζωνών επιρροής, μέσω των οποίων η 
μεν Ρωσία επιδιώκει διεξόδους από τα σύνορά 
της μέσα στα πλαίσια της πολιτικής για τον έλεγ-
χο της Ανατολικής Μεσογείου, ενώ οι Αμερικανοί, 
θέλοντας και αυτοί να ελέγχουν την Ανατολική 
Μεσόγειο, προσπαθούν να εμποδίζουν πάντα αυ-
τές τις προσπάθειες των Σοβιετικών. Στα πλαίσια 
αυτής της αμφίδρομης πολιτικής, αναπτύχθηκαν 
τα μέτωπα της Κορέας και του Βιετνάμ, το μεν 
πρώτο τη δεκαετία του 1950, το δε δεύτερο την 
δεκαετία του 1960. Παράλληλα οι Σοβιετικοί εί-
χαν ενισχύσει την θέση τους στην Ασία με τις θε-
τικές σχέσεις που είχαν αναπτύξει με την Κίνα, η 
οποία βρισκόταν υπό το καθεστώς του Μάο Τσε 
Τουνγκ. Όσον αφορά όμως τον χώρο του Ανατο-
λικού Ζητήματος στο βόρειο μέρος της Βαλκανι-

22  Το Σύμφωνο της Βαρσοβίας (επίσημα Συνθήκη της Φιλίας, 
Συνεργασίας και Αμοιβαίας Βοήθειας), ήταν μια στρατιωτική 
συμμαχία αμυντικού χαρακτήρα των κομμουνιστικών κρατών 
της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης. Ιδρύθηκε στις 14 Μα-
ΐου του 1955 και ένα μήνα μετά, στις 14 Ιουνίου υπογράφηκε 
στη Βαρσοβία της Πολωνίας. Κύρια αφορμή του συμφώνου 
αυτού, όπως υποστήριξε η Σοβιετική Ένωση, θεωρώντας πιθα-
νή απειλή από τη συμμαχία του NATO, ήταν η προ πενθημέρου 
της ίδρυσης, ένταξη της «επαναστρατιωτικοποιημένης» Δυτι-
κής Γερμανίας στο NATO στις 9 Μαΐου του ίδιου έτους (1955), 
διά της επικύρωσης των Συνθηκών Ειρήνης του Παρισιού. Η 
οργάνωση χρησιμοποιήθηκε «ντε φάκτο» ως ένα εργαλείο για 
τον έλεγχο των χωρών που καταλήφθηκαν μετά από το Βʹ 
Παγκόσμιο Πόλεμο από τους Σοβιετικούς και τη στρατιωτική 
επέμβαση ενάντια σε οποιεσδήποτε προσπάθειες έκαναν τα 
άλλα κράτη για να απεμπολήσουν την πολιτική ηγεμονία των 
Κομμουνιστικών Κομμάτων τους. Το σύμφωνο διήρκεσε σε 
όλο τον Ψυχρό Πόλεμο έως ότου ορισμένα κράτη μέλη άρχι-
σαν να αποσύρονται το 1989, μετά από την κατάρρευση του 
υπαρκτού σοσιαλισμού και τις πολιτικές αλλαγές στη πρώην 
Σοβιετική Ένωση (Πηγή: ΠΑΠΥΡΟΣ ΛΑΡΟΥΣ ΜΠΡΙΤΑΝΙΚΑ).
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κής Χερσονήσου, οι Ρώσοι εξακολουθούσαν να 
έχουν την απόλυτη εποπτεία σε όλη τη διάρκεια 
των δεκαετιών του 1950 και 1960, ενώ οι Άγγλοι 
μη θέλοντας να χάσουν κεκτημένα δικαιώματα 
αντέδρασαν δυναμικά στο αίτημα των Κυπρίων 
για απελευθέρωση και μελλοντική ένωση με την 
Ελλάδα. Έτσι προέκυψε το Κυπριακό Ζήτημα, το 
οποίο παράλληλα με το παλαιστινιακό, το οποίο 
είχε δυναμικά εκδηλωθεί μετά την ενδυνάμωση 
του κράτους του Ισραήλ στο τέλος του Β΄ Παγκο-
σμίου Πολέμου, απετέλεσαν δύο σημεία πολιτικού 
ανταγωνισμού μεταξύ των δύο μεγάλων δυνά-
μεων σε όλη τη διάρκεια του ψυχρού πολέμου. 
Όμως τα δύο αυτά μείζονος σημασίας πολιτικά 
θέματα, έχοντας περάσει εξελικτικά μέσα από 
φάσεις υφέσεων και εντάσεων, εξακολουθούν 
μέχρι σήμερα να αποτελούν σημεία αιχμής, τα 
οποία ανάλογα με τους χειρισμούς, κυρίως των 
ΗΠΑ, αλλά και των εκάστοτε εμπλεκομένων, δι-
αμορφώνουν φάσεις του Ανατολικού Ζητήματος 
οι οποίες μέχρι τις μέρες μας δεν έχουν δώσει 
λύση, ούτε στο Κυπριακό ούτε στο Παλαιστινιακό, 
προφανώς διότι αυτό συμφέρει τη γεωπολιτική 
των Αγγλοσαξόνων. 

Σύγχρονη Εποχή
Γενικότερα η ανακατάταξη δυνάμεων στο Β΄ μισό 
του 20ού αιώνα, όσον αφορά το χώρο της Ανατο-
λικής Μεσογείου, διακινείται και επηρεάζεται άμε-
σα από την γραμμή η οποία ακολουθείται όσον 
αφορά την εξωτερική πολιτική τόσο της Σοβιετι-
κής Ένωσης, όσο και των ΗΠΑ που ανταγωνιστικά 
επωφελούνται από την πολιτική ανωριμότητα και 
τις τοπικές θρησκευτικές και κοινωνικές διενέξεις 
που υπάρχουν στα κράτη της Ανατολικής Μεσο-
γείου με αποτέλεσμα την ανάπτυξη περιοδικών 
εστιών πολέμου. Οι αναταράξεις αυτές εμφανί-
ζονται κατά καιρούς ως εξάρσεις της εξωτερικής 
και εσωτερικής πολιτικής που ακολουθούν τα 
κράτη της Ανατολικής Μεσογείου. 

Βέβαια η διαμορφωθείσα διπολική εικόνα 
δυνάμεων μετά το Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο άρχισε 
να παίρνει διαφορετική μορφή, αφότου η Σοβιε-
τική Ένωση παρουσίασε έντονα σημεία αδυνα-
μίας διατήρησης της πάγιας μορφής της, κατά 
τη διάρκεια της δεκαετίας του 1980. Αυτό είχε 
ως αποτέλεσμα την προβολή της δυνάμεως των 
ΗΠΑ ως κυρίαρχης πλανητικής δύναμης, η οποία 

εφάρμοσε μία οικονομική και πολιτική στρατηγι-
κή παγκοσμιοποίησης, η οποία όμως στην πορεία 
της βρήκε αντιμέτωπες νέες εμφανισθείσες οι-
κονομικο-πολιτικές δυνάμεις. Έτσι ενώ διαλύεται 
η Σοβιετική Ένωση το 1991, με τη Συνθήκη του 
Μινσκ23, πράγμα το οποίο σημαίνει αποδυνάμωση 
της κυρίαρχης πολιτικής της Ρωσίας, σε αντιστάθ-
μισμα εμφανίζονται δυναμικά στο γεωπολιτικό 
χώρο η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Κίνα. Παράλλη-
λα οι ΗΠΑ θέλοντας να προβάλουν την πολιτική 
τους κυριαρχία μέσω των παρεμβάσεών τους 
στις αραβικές χώρες, σε συνδυασμό πάντα με την 
πολιτική που οι Άγγλοι είχαν εφαρμόσει μετά τον 
Α΄ και Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο με στόχο πάντα την 
εκμετάλλευση των πετρελαίων,24 άνοιξαν μέτωπα 
συγκρούσεων μέσα από τα οποία ενίσχυσαν την 
υπεροχή τους ως προς τη διεκδίκηση και διατή-
ρηση της ηγετικής τους θέσης παγκοσμίως. Με 
στόχο αυτήν τους την πολιτική αναμίχθηκαν το 
1990-91 στον Πόλεμο του Κόλπου, προχώρη-
σαν στο εμπάργκο του Ιράν, παρενέβησαν στα 
γεγονότα του Αφγανιστάν, όπου και εισέβαλαν το 
200125, ενίσχυσαν καταρχήν τον Σαντάμ Χουσεΐν 
για να τον ανατρέψουν κατόπιν με την εισβολή 
τους στο Ιράκ και τη Μεσοποταμία (2003), ενώ 
μέσω του κράτους του Ισραήλ παρενέβησαν και 
εξακολουθούν να παρεμβαίνουν στην εσωτερι-
κή πολιτική των αραβικών κρατών. Παράλληλα, 
οι ΗΠΑ καλύπτοντας οικονομικά και στρατιωτικά 
την Τουρκία διασφαλίζουν τα κυριαρχικά τους δι-
καιώματα στην Ανατολική Μεσόγειο κρατώντας 
πάντα σε εκκρεμότητα το Κυπριακό και Παλαιστι-
νιακό Ζήτημα, αλλά και τα θέματα που αφορούν 
τις νεοεμφανισθείσες Δημοκρατίες στα Βαλκάνια, 
μετά τη διάλυση της Γιουγκοσλαβίας. Απροκάλυ-
πτα το 1999, όταν οι Δυνάμεις του ΝΑΤΟ βομβάρ-
δισαν τη Σερβία, ο τότε Πρόεδρος των ΗΠΑ Μπιλ 
Κλίντον δήλωσε ότι οι Αμερικανοί επενέβησαν 
στα τεκταινόμενα στο χώρο της Βαλκανικής, για-
τί θίγονταν τα συμφέροντα των ΗΠΑ26. Όμως ας 
παρατηρηθεί ότι η παρέμβασή τους αυτή γινόταν 

23  Οι μεγάλες Συνθήκες, έκδοση το Βήμα της Κυριακής, κεφ. 16.
24  -«Οι πόλεμοι για τα πετρέλαια», Εφημ. Τύπος της Κυριακής, 

Αθήνα, Μάρτιος 2013, σελ. 34-57.
25  Ειδική Έκδοση Εφημερίδας, «Παγκόσμιος Τρομοπόλεμος» 

«Ελεύθερος Τύπος», Σεπτέμβριος 2001.
26  Σχετικό βίντεο αναρτημένο στο www.youtube.com. Ανακτήθηκε 

20-04-2013. 
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με τις ευλογίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία 
είχε επεκτατικές βλέψεις της οικονομικής και πο-
λιτικής της επιρροής στην περιοχή. Παράλληλα 
όμως στη δεκαετία του 1990 εμφανίσθηκαν με 
το πρόσχημα της άσκησης εμπορίου και οι Κινέζοι 
στην Ανατολική Μεσόγειο διεκδικώντας με επι-
μέρους συμφωνίες διευκολύνσεις στα εμπορικά 
λιμάνια των χωρών αυτής της περιοχής27.

Θα μπορούσαμε λοιπόν να ισχυρισθούμε 
ότι σε αυτή τη φάση το Ανατολικό Ζήτημα δια-
κρίνεται από μία ρευστότητα. Οι Ρώσοι, έχοντας 
ανασυγκροτήσει τις οικονομικές και πολιτικές 
τους δυνάμεις και με προϋπόθεση υπεροχής την 
αυτάρκειά τους στα ενεργειακά θέματα, εκμεταλ-
λεύονται το ενεργειακό πρόβλημα που προφανώς 
αντιμετωπίζουν όλες οι χώρες που συμμετέχουν 
στην Ευρωπαϊκή ένωση. Παράλληλα εκμεταλ-
λεύονται την αντίδραση των μουσουλμάνων στη 
γεωπολιτική στρατηγική των ΗΠΑ και ήδη έχουν 
επιτύχει μέσω των διεθνών υδάτων την έξοδό 

27  Σύμφωνα με στατιστικά στοιχεία του HIS Fairplay (Ιανουάριος 
2012), η Κίνα (μαζί με το Ηong Kong) διαθέτει 6.083 πλοία 
άνω των 100 gt συνολικής μεταφορικής ικανότητας 175,01 εκ 
dwt, ενώ τα πλοία της άνω των 1000 gt (μεγάλα ποντοπόρα), 
σύμφωνα με αντίστοιχα στοιχεία του Οκτωβρίου 2012, έχουν 
συνολική μεταφορική ικανότητα 119,04 εκ dwt, καταλαμβάνο-
ντας την 3η θέση στην παγκόσμια κατάταξη. Η Κίνα συνεχίζει 
παράλληλα ένα ναυπηγικό πρόγραμμα ανάπτυξης του εθνι-
κού της στόλου που θα της επιτρέψει το σταδιακό περιορισμό 
της ζήτησης υπηρεσιών θαλασσίων μεταφορών. Η Κίνα πε-
ριλαμβάνεται στη Λευκή Λίστα του (ΡΑRΙS Μemorandum οf 
Understanding) για το έτος 2011, γεγονός που υπογραμμίζει 
και τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του στόλου της.

  Από τα κινεζικά λιμάνια διακινείται το 24,2% της παγκόσμιας 
διακίνησης εμπορευματοκιβωτίων, κοντά στα δύο τρίτα (63%) 
της παγκόσμιας μεταφοράς σιδηρομεταλλεύματος, ενώ το Δε-
κέμβριο 2012 η Κίνα εκτόπισε τις ΗΠΑ από την πρώτη θέση 
παγκοσμίως σε εισαγωγές πετρελαίου, με εισαγωγές που 
έφτασαν στα 6,12 εκατ. βαρέλια ημερησίως.

  Η Ελλάδα αποτελεί ως γνωστόν τη χώρα με τη μεγαλύτερη 
εφοπλιστική κοινότητα στον κόσμο, ενώ το ελληνικό νηολόγιο 
είναι το 8° σε χωρητικότητα στον κόσμο. Το 23% την παγκό-
σμιας χωρητικότητας δεξαμενοπλοίων ανήκει σε ελληνικά 
συμφέροντα. Η γενικότερη στρατηγική εγχώριων και διεθνών 
επενδύσεων, εξαγωγών και αυξημένης βιομηχανικής παρα-
γωγής που εφαρμόζει η Κίνα αυξάνει τη ζήτηση ναυτιλιακών 
υπηρεσιών. Η πολιτική που ακολουθεί η Κίνα στο ναυτιλιακό 
τομέα αποσκοπεί στο να κατακτήσει όσο το δυνατό μεγαλύτερο 
μερίδιο αγοράς, γεγονός στο οποίο συντείνουν και τα πολλά 
νεότευκτα πλοία που κατασκευάζουν τα κινεζικά ναυπηγεία, 
καθώς και η γενικότερη πολιτική χρησιμοποίησης της ναυτι-
λίας ως ενός επιπρόσθετου «οχήματος» για τη διατήρηση και 
επαύξηση των ρυθμών ανάπτυξής της.

  (Πηγή: Υπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου, Εγκύκλιος 30-04-
2013) 

τους στην Ανατολική Μεσόγειο και τον ελλιμενι-
σμό τους στους λιμένες της Συρίας. 

Αντίθετα, οι παρεμβάσεις των Αμερικανών 
αλλά και των Άγγλων, καθώς και της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, στα εσωτερικά των Αραβικών χωρών 
έχουν εξάρει την Τζιχάντ (Ιερό Πόλεμο) των Αρά-
βων, οι οποίοι πέραν των άλλων τρομοκρατικών 
ενεργειών τους οι οποίες είχαν αρχίσει στην δε-
καετία του 2000, προέβησαν στο διπλό χτύπη-
μα των Διδύμων Πύργων της Νέας Υόρκης την 
11η Σεπτεμβρίου 2001. Η τρομοκρατική απειλή 
όμως δεν άφησε ανενόχλητους και τους Ρώσους, 
οι οποίοι τόσο το 2002 σε θέατρο της Μόσχας 
όσο και την 1η Σεπτεμβρίου 2004 σε σχολείο του 
Μπεσλάν υπέστησαν τρομοκρατικά χτυπήματα 
με δεκάδες νεκρούς. Ας λάβουμε υπόψη ότι το 
2003 αναζωπυρώθηκε ο Πόλεμος του Κόλπου, 
στη διάρκεια του οποίου οι Αμερικανοί κατέλαβαν 
την Μεσοποταμία, ισοπεδώνοντας τη Βαγδάτη 
και εξοντώνοντας τον Σαντάμ Χουσεΐν. Έτσι κατ’ 
ουσίαν ελέγχουν μέχρι σήμερα τα πετρέλαια της 
Μεσοποταμίας και του Κουβέιτ, ενώ παράλλη-
λα, διατηρώντας σχέση με τα Αραβικά Εμιράτα, 
παραμένουν παρατηρητές των γεγονότων της 
Αραβικής Άνοιξης28 τα οποία πρωτοεμφανίσθη-
καν στην Τυνησία το 2010 και στην Αίγυπτο το 
2011. Πρόσφατα επίσης οι ΗΠΑ, σε σύμπραξη και 
με την Ευρωπαϊκή Ένωση, διέλυσαν στην κυρι-
ολεξία το κράτος της Λιβύης και εξαφάνισαν το 
καθεστώς του Μουαμάρ Καντάφι καθώς και τον 
ίδιο (Οκτώβριος 2011)29. Επιπλέον η εσωτερική 
διαμάχη στη Συρία και το υπό διαρκή απειλή του 
Ισραήλ καθεστώς του Λιβάνου πλαισιώνουν την 

28  Αραβική Άνοιξη (2010–2011), επονομάστηκαν οι διαδηλώσεις 
στη Μέση Ανατολή και τη Βόρεια Αφρική που εμφανίσθηκαν 
ως επαναστατικό κύμα διαδηλώσεων και διαμαρτυριών που 
έλαβαν χώρα στη Μέση Ανατολή και τη Βόρεια Αφρική από τις 
18 Δεκεμβρίου του 2010. Εκδηλώθηκαν εξεγέρσεις στην Τυ-
νησία και την Αίγυπτο, εμφύλια σύρραξη στη Λιβύη, εξεγέρσεις 
στο Μπαχρέιν, τη Συρία και την Υεμένη. Μεγάλες διαδηλώσεις 
έγιναν επίσης στην Αλγερία, το Ιράν, το Ιράκ, την Ιορδανία, το 
Μαρόκο και το Ομάν. Μικρότερες οργανωμένες διαμαρτυρίες 
έγιναν στο Τζιμπουτί, το Κουβέιτ, τον Λίβανο, τη Μαυριτανία, 
τη Σαουδική Αραβία, και το Σουδάν. Κοινό γνώρισμα των δι-
αδηλώσεων ήταν η αντίσταση με καμπάνιες, απεργίες, πο-
ρείες, καθώς και με τη χρήση κοινωνικών δικτύων, όπως το 
Facebook, το Twitter και το YouTube, που χρησιμοποιήθηκαν 
για την ενημέρωση, την οργάνωση, την επικοινωνία και τον 
συντονισμό των κινήσεων των διαδηλωτών (Πηγή: ΠΑΠΥΡΟΣ 
ΛΑΡΟΥΣ ΜΠΡΙΤΑΝΙΚΑ). 

29  www.in.gr Αναρτήθηκε 13-04-2013.
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εικόνα ρευστότητας του Ανατολικού Ζητήματος, 
καθώς διανύουμε την αρχή της δεύτερης δεκα-
ετίας του 21ου αιώνα. Λαμβάνοντας υπόψη και 
την παρουσία των ρωσικών πλοίων στα λιμάνια 
της Συρίας30, αλλά και τις διενέξεις του Ισραήλ με 
τους Παλαιστινίους, καθώς και τη συνεχιζόμενη 
εκκρεμότητα ως προς την επίλυση του Κυπριακού, 
διαπιστώνουμε ότι θερμές εστίες πολέμου αλλά 
και διπλωματικές διενέξεις υπάρχουν σε όλη την 
Ανατολική Μεσόγειο, οι οποίες και επιτείνουν τη 
ρευστότητα στο Ανατολικό Ζήτημα. 

Σε όλα αυτά, την τελευταία τριετία, προστέ-
θηκαν η διεθνής οικονομική κρίση και η αναζή-
τηση εξόρυξης πετρελαίων και φυσικού αερίου 
στην οποία έχει επιδοθεί συστηματικά το Ισραήλ, 
ενώ η Κύπρος δεν δίστασε να συνάψει σύμφωνο 
διμερούς συνεργασίας με το Ισραήλ σε γειτνιά-
ζουσες ζώνες εξόρυξης πετρελαίου και φυσικού 
αερίου στη θαλάσσια περιοχή μεταξύ των δύο 
κρατών31. Θα πρέπει επίσης να επισημανθεί η 
στάση αναμονής την οποία τηρούν οι Τούρκοι, 
οι οποίοι, ενώ δεν έχουν προσυπογράψει την Δι-
εθνή Σύμβαση για το Δίκαιο της Θάλασσας του 
198232, εξακολουθούν να αρνούνται τον ορισμό 
των ορίων της υφαλοκρηπίδας μεταξύ Τουρκί-
ας- Ελλάδας και πολύ περισσότερο εκφράζουν 
έντονη διαφωνία ως προς την αναγνώριση του 
δικαιώματος της ανακήρυξης της ελληνικής 
Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης, αλλά και 
των ορίων αυτής. Με δεδομένη την οικονομική 
δυσπραγία της Ελλάδος, η οποία υποχρεώθηκε 
να υπογράψει δυσμενείς για αυτήν οικονομικές 
Συμβάσεις με τους Ευρωπαίους εταίρους αλλά 
και με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο –όργανο 
διεθνούς επιβολής της οικονομικής πολιτικής των 
αγγλοσαξονικών συμφερόντων (ΗΠΑ)– και την 
πρόσφατη δέσμευση μέσω του πρώτου μνημο-
νίου, το οποίο αναγκάσθηκε να συνυπογράψει η 
Κύπρος, γίνεται φανερό ότι οι οικονομικές πιέ-
σεις που ασκούνται –κυρίως από τους εταίρους 
της χώρας μας– στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε βά-
ρος των δύο κρατών Ελλάδος και Κύπρου, ούτε 
τυχαίες είναι ούτε άσχετες με την επιθυμία των 

30  www.in.gr Αναρτήθηκε 13-04-2013.
31  www.in.gr Αναρτήθηκε 13-04-2013.
32  Εφημερίδα Καθημερινή, 03-03-2013, Άρθρο Γεωργίου Σ. 

Κουμουτσάκου. 

ισχυρών της Ευρώπης (Γερμανία και κράτη επιρ-
ροής της) να παρεμβαίνουν στα δεδομένα του 
Ανατολικού Ζητήματος. Επίσης οι Αμερικανοί, 
έχοντας ως ευνοούμενο σύμμαχο τους την Τουρ-
κία, εξακολουθούν να παραμένουν ρυθμιστικοί 
παράγοντες των σχέσεων τόσο της Ελλάδας όσο 
και της Κύπρου με το τουρκικό κράτος. 

Μετά το 1982, οπότε και υπογράφηκε από τη 
χώρα μας η Διεθνής Σύμβαση για το Δίκαιο της 
Θάλασσας, το βέβαιο είναι ότι οι εκάστοτε μέχρι 
σήμερα διαμεσολαβούσες ελληνικές κυβερνήσεις 
δεν έχουν προβεί σε καμία οργανωμένη προσπά-
θεια, ώστε να υλοποιήσουν εντός των ελληνικών 
χωρικών υδάτων επισημάνσεις και εντοπισμούς 
των όσων οι πανεπιστημιακές έρευνες ενεργει-
ακών αποθεμάτων έχουν ανακοινώσει, έστω και 
σε πρώτο στάδιο έρευνας. Η αδικαιολόγητη αυ-
τή αδράνεια μαζί με την πολιτική ρευστότητα, η 
οποία επικρατεί στον ελλαδικό χώρο και κυρίως 
την οικονομική δυσπραγία η οποία χαρακτηρίζει 
τον ελληνικό λαό, καθιστούν επισφαλή τη θέση 
της χώρας μας στα πλαίσια του Ανατολικού Ζητή-
ματος, όπως αυτό έχει διαμορφωθεί στην πρώτη 
φάση του 21ου αιώνα. 

Ειδικά, την τελευταία περίοδο (Αύγουστος - 
Δεκέμβριος 2013) η πολυεπίπεδη σύγκρουση στη 
Συρία δυσχέρανε επί τα χείρω τις ισορροπίες στη 
γεωπολιτική κατάσταση της Ανατολικής Μεσογεί-
ου. Η χρήση χημικών όπλων στις συγκρούσεις 
μεταξύ των υποστηρικτών του καθεστώτος Άσαντ 
και των αντικαθεστωτικών οδήγησε στην οξύτε-
ρη φάση των γεγονότων μετά την απόφαση του 
Προέδρου των ΗΠΑ, Μπαράκ Ομπάμα, να επέμ-
βει δραστικά στα θέματα της Συρίας. Παράλληλα 
η Γαλλία, χώρα με παγιωμένα συμφέροντα στο 
χώρο αυτό, συμπαραστάθηκε στις αποφάσεις του 
Προέδρου Ομπάμα, ενώ η αντίστοιχη πρόθεση 
του Πρωθυπουργού της Μεγάλης Βρετανίας, Ντέ-
ιβιντ Κάμερον, ματαιώθηκε από το αγγλικό Κοι-
νοβούλιο. Ως επακόλουθο της προθέσεως δυνα-
μικής παρέμβασης στα Συριακά θέματα των ΗΠΑ 
και της Γαλλίας, ήταν η αντίδραση του Προέδρου 
της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν, η οποία έχοντας 
μεταβάλλει τον λιμένα Ταρτούς της Συρίας σε 
χώρο ελλιμενισμού μεγάλου αριθμού ρωσικών 
πλοίων, υποστηρίζει διακαώς το καθεστώς Άσαντ 
το οποίο προσφέρει στη Ρωσία την περιπόθητη 
έξοδο στην Μεσόγειο Θάλασσα.



Τεύχος 588-Τομος 174 | Ναυτική Επιθεώρηση  73

Η πλέον πρόσφατη συνάντηση των G20 στην 
Πετρούπολη της Ρωσίας ανέστειλε προς το πα-
ρόν την απόφαση του Προέδρου των ΗΠΑ για 
δυναμική 48ωρη επίθεση κατά του καθεστώτος 
Άσαντ. Δεδομένο είναι ότι τόσο η Συρία, όσο και 
οι υπόλοιπες χώρες της Ανατολικής Μεσογείου 
βρίσκονται σε μία δυναμική φάση εσωτερικών 
πολιτικών συγκρούσεων και εξωτερικής πολιτι-
κής αστάθειας, λόγω των ανακατατάξεων των 
συμφερόντων των ισχυρών οικονομικών κρα-
τών σε θέματα της Ανατολικής Μεσογείου μετά 
την τελευταία φάση αναδιάταξης συμφερόντων 
που παρουσιάζεται στην ΑΟΖ, λόγω της πρωτο-
βουλίας του Ισραήλ, της Κύπρου και της Ελλάδας 
να εκμεταλλευθούν τους αποθεματικούς πόρους 
που υπάρχουν στη ζώνη επιρροής τους.

Αν και το ιστορικό γίγνεσθαι στηρίζεται πά-
ντοτε στα δεδομένα, εντούτοις κανείς δεν θα 
μπορούσε να προβλέψει ποια θα είναι η επικεί-
μενη εξέλιξη μέσα από την αντιπαλότητα των 
συμφερόντων των Δυνάμεων, όπως αυτά έχουν 
ανακαταταχθεί στα πλαίσια της Ανατολικής Μεσο-
γείου. Ας ελπίσουμε να αναζητηθεί ειρηνική λύση 
μέσα στην ανταγωνιστική διάθεση η οποία είναι 
δεδομένο ότι, προϊόντος του χρόνου, οδηγεί σε 
πολιτικά και κοινωνικά αδιέξοδα. 

Επίλογος
Μέσα από τα προαναφερθέντα δεδομένα συμπε-
ραίνουμε ότι η αδρανοποίηση των ελληνικών κυ-
βερνήσεων πρέπει να λάβει τέλος και η Ελλάδα 
οφείλει να αναθεωρήσει τη θέση της επί του σύγ-
χρονου Ανατολικού Ζητήματος, η οποία από πα-
θητική θα πρέπει να μεταβληθεί σε ενεργητική. 

Για αυτό τον σκοπό θα πρέπει να επισημανθεί 
στους εταίρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης αφενός 
και στην αμερικανική κυβέρνηση αφετέρου ότι 
η γεωγραφική θέση της Ελλάδας, στα Βαλκάνια 
αλλά και η πολιτική σχέση, την οποία η χώρα μας 
μέχρι τώρα έχει διατηρήσει τόσο με τους Βαλκα-
νικούς λαούς, όσο και με τα αραβικά κράτη αλλά 
και με το κράτος του Ισραήλ, αποτελεί πολύτιμο 
γι’ αυτούς αγαθό, όσον αφορά τις κυριαρχικές 
τους βλέψεις στον Ανατολικό Μεσογειακό χώ-
ρο. Ας λάβουμε υπόψη ότι, παρά την οικονομι-
κή ύφεση που υπάρχει στη χώρα μας, εντούτοις 
από πλευράς στρατιωτικής και ναυτικής ισχύος 
και αεροπορικής κάλυψης η Ελλάδα εξακολουθεί 

να αποτελεί μίαν ισχυρή Νατοϊκή Δύναμη, ενώ 
παράλληλα και από πλευράς διπλωματικών σχέ-
σεων μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως καταλύτης 
ενωτικός στο βαλκανικό χώρο. Επίσης, το κοινό 
θρήσκευμα της Ορθοδοξίας που εξακολουθεί να 
υπερέχει αριθμητικά στους βαλκάνιους πληθυ-
σμούς είναι ακόμα ένα πλεονέκτημα της Ελλάδας 
για διπλωματική προσέγγιση και συμπόρευση με 
τα κράτη της Χερσονήσου του Αίμου. 

Θα μπορούσε λοιπόν ο ελλαδικός χώρος να 
λειτουργήσει ως φυσική γέφυρα σύνδεσης Ανα-
τολής και Ευρώπης, διά μέσου της Μεσογείου και 
του Αιγαίου, και η χώρα μας κάτω από αυτή την 
οπτική γωνία θεώρησης των πραγμάτων θα μπο-
ρούσε να χρησιμοποιήσει αυτά τα πλεονεκτήματά 
της, με στόχο τη διατήρηση της ισορροπίας δυνά-
μεων που θα προασπίζει τα δυτικά συμφέροντα, 
ενώ παράλληλα δεν θα παρεμποδίζεται η Ρωσία 
να έχει συγκεκριμένο ρόλο σε ζώνες της ευρύτε-
ρης Ανατολικής Ευρώπης, γεγονός σημαντικό για 
τη ρωσική ασφάλεια.

Αυτή η δυναμική διπλωματική και στρατιωτική 
παρουσία της Ελλάδος με στόχο την συνύπαρξη 
και τη συμπόρευση των λαών της Ανατολικής Με-
σογείου, προβάλλει στις μέρες μας ως αδήριτη 
ανάγκη, αν λάβουμε υπόψη ότι τόσο η Κίνα όσο 
και η Ρωσία αλλά και η Γερμανία –από τα Κράτη 
Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης– δεν έχουν κρύ-
ψει τις κυριαρχικές τους τάσεις στην ανακατάταξη 
των δυνάμεων, όπως αυτή πλέον έχει διαμορ-
φωθεί στην ρευστή εποχή που διανύει σήμερα 
το Ανατολικό Ζήτημα.

Στο πλαίσιο αυτό παρατίθενται κατωτέρω συ-
γκεκριμένες προτάσεις πολιτικής:

Ποιος πρέπει να είναι ο ρόλος  
της Ελλάδος στο Γεωπολιτικό, 
Στρατιωτικό, Πολιτικο-Διπλωματικό  
και Οικονομικό Τομέα

Γεωπολιτικός Τομέας 
■  Επαναπροσδιορισμός και περαιτέρω αξιοποίη-

ση της γεωπολιτικής σημασίας του ελληνικού 
Αρχιπελάγους, ως θάλασσας υπό αδιαμφισβή-
τητη ελληνική κυριαρχία αλλά και ως συνδετι-
κού κρίκου ειρήνης, ασφάλειας και εξισορρο-
πημένης συνεργασίας όλων των εμπλεκομέ-
νων δυνάμεων στην ευρύτερη περιοχή.



74  Ναυτική Επιθεώρηση | Τεύχος 588-Τομος 174

■  Εντατικοποίηση των διπλωματικών προσπα-
θειών με τις λοιπές όμορες χώρες, Αλβανία, 
Αίγυπτο, Λιβύη, Ισραήλ, Κύπρο για τον καθο-
ρισμό της ΑΟΖ σε όλο το θαλάσσιο ελλαδικό 
χώρο.

■  Ενίσχυση του ρόλου των Ενόπλων Δυνάμεων 
και ειδικότερα του Πολεμικού Ναυτικού και του 
Λιμενικού Σώματος όσον αφορά την προστα-
σία των θαλασσίων οδών ανεφοδιασμού και 
των θαλασσίων συνόρων, ως αποτελούντων 
την ανατολική πύλη παράνομης εισόδου λα-
θρομεταναστών στην Ευρώπη (σε συνεργασία 
με την αρμόδια Υπηρεσία FRONTEX της ΕΕ). 

■  Επανοριοθέτηση και επαναπροσδιορισμός του 
Ενιαίου Αμυντικού Δόγματος με την Κύπρο σε 
ρεαλιστικότερες βάσεις, λαμβάνοντας υπόψη 
και την ισχύ της Τουρκίας αλλά και τα συμ-
φέροντα (γεωπολιτικά) των Δυνάμεων στην 
περιοχή.

■  Διερεύνηση των εκδοχών συμβίωσης ή αντα-
γωνισμού μεταξύ Αγγλοσαξονικής και Ευρω-
κεντρικής γεωστρατηγικής, ώστε να επανατο-
ποθετηθεί η χώρα τόσο πολιτικά και διπλωμα-
τικά, αλλά και όσον αφορά τα εξοπλιστικά της 
συστήματα.

■  Αξιοποίηση και επέκταση της συνεργασίας 
της χώρας μας με το Ισραήλ στον τομέα των 
στρατιωτικών εξοπλισμών (στο πλαίσιο –πά-
ντα– διατήρησης μίας ευρύτερης ισορροπίας 
στις διπλωματικές μας σχέσεις με τις αραβικές 
χώρες). 

Στρατιωτικός Τομέας
■  Ενίσχυση της στρατιωτικής ισχύος της χώρας, 

ώστε να είναι σε θέση να συνεχίσει να διασφα-
λίζει τα συμφέροντά της στη ΝΑ Μεσόγειο και 
στα Βαλκάνια. Προτείνεται η στρατιωτική της 
ισχύς να είναι έντονα δυναμική, ώστε οι συμ-
μαχικές δυνάμεις να θεωρούν απαραίτητη την 
εμπλοκή των Ενόπλων Δυνάμεων της χώρας 
μας στην περιοχή.

■  Επιβεβλημένη είναι η αντίστοιχη αναδιοργά-
νωση διοίκησης των Ενόπλων Δυνάμεων, 
ανάλογα με αυτήν των ΗΠΑ. Σύμφωνα με τα 
γεωστρατηγικά διδάγματα του Ναυάρχου A.T. 
Machan, οι ΗΠΑ ακολουθούν ένα νέο δόγ-
μα που η έμφαση δίδεται στη θαλάσσια και 
εναέρια ισχύ, ενώ οι χερσαίες δυνάμεις καθί-

στανται μικρότερες και πιο ευέλικτες, ώστε να 
μπορούν να είναι ικανές για ταχεία μεταφορά 
στα σημεία ενδιαφέροντος. Λαμβάνοντας υπό-
ψη τον γεωστρατηγικό ρόλο του Αιγαίου και 
της ΝΑ Μεσογείου, γίνεται αντιληπτή η ανά-
γκη αντίστοιχης μετεξέλιξης του δόγματός μας 
προς την προτεινομένη κατεύθυνση33.

Πολιτικός - Διπλωματικός Τομέας
■  Εκπόνηση Νέου Αμυντικού Δόγματος λαμβά-

νοντας υπόψη τα κάτωθι:
  Τις δυνατότητες ισχύος της χώρας μας, όπως 

έχουν διαμορφωθεί από τη νέα οικονομική 
πραγματικότητα.

  Τη συνεχή μελέτη των γεωστρατηγικών πα-
ραμέτρων του Ανατολικού Ζητήματος, που θα 
προσδιορίσουν τους βασικούς διεκδικητές της 
περιοχής. 

■  Ανάληψη πρωτοβουλιών ειρήνευσης στη Μ. 
Ανατολή παράλληλα με τις αμερικανικές προ-
σπάθειες, με επίκεντρο την ΕΕ, αφού η Ελλάδα 
κατέχει όλα εκείνα τα στοιχεία που απαιτού-
νται για ηγετικό διαμεσολαβητικό ρόλο στην 
περιοχή.

■  Επανεκκίνηση της διαδικασίας επίλυσης του 
Κυπριακού, εν ευθέτω χρόνω, λαμβάνοντας 
υπόψη και τις συνέπειες αλλά και τα τετελε-
σμένα της Αραβικής Άνοιξης στην περιοχή, 
καθώς και τη νέα ισορροπία δυνάμεων που 
διαμορφώνεται.

Οικονομικός Τομέας
■  Σχεδιασμός περαιτέρω οικονομικής διείσδυσης 

στα Βαλκάνια εκτιμώντας πάντα τη σημερινή 
οικονομική κατάσταση.

■  Εντατικοποίηση των προσπαθειών για εντοπι-
σμό γαιανθράκων σε όλον τον Ελλαδικό χώρο. 
Χάραξη συνολικής εθνικής πολιτικής για την 
κατάλληλη πολιτική, οικονομική και διπλωμα-
τική αξιοποίησή τους. 

■  Ενίσχυση της ελληνικής συμμετοχής στη συ-
μπαραγωγή ευρωπαϊκών εξοπλιστικών προ-
γραμμάτων, με στόχο την ανάλογη απόκτηση 
τεχνογνωσίας.

33  Συνταγματάρχη (Π/Ζ) Διαμαντάκη Δημ., ΣΕΘΑ, Μάρτιος 2012, 
«Το Ανατολικό Ζήτημα ως διεθνολογικός και γεωπολιτικός 
προσδιορισμός και ο ελλαδικός χώρος».
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Προοπτικές Οριοθέτησης της Ελληνικής 
Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης (ΑΟΖ) 
στο φως των Πρόσφατων Αποφάσεων  
των Διεθνών Δικαιοδοτικών Οργάνων
Του Γεωργίου Χρυσοχού
Πλωτάρχη ΠΝ
Αʹ έπαινος ετήσιου διαγωνισμού μελετών Ναυτικής Επιθεώρησης έτους 2013
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Συνεργασία της Φ/Γ «Κουντουριώτης» με ελικόπτερο 
Apachee του Στρατού Ξηράς.

Ο Γεώργιος Χρυσοχού αποφοίτησε το 
1998 από τη Σχολή Ναυτικών Δοκί-
μων (ΣΝΔ) και έχει υπηρετήσει έως 
τώρα σε διάφορες μονάδες του στό-
λου. Την τρέχουσα χρονική περίοδο 
υπηρετεί ως Επιτελής Αξιωματικός 
στη Διεύθυνση Β2 (Διεύθυνση Εκπαι-
δεύσεως) του ΓΕΝ. Παράλληλα, ανήκει 
στο στρατιωτικό διδακτικό προσωπι-
κό της ΣΝΔ, με τη διδασκαλία του να 
επικεντρώνεται στα θέματα Πυρο-
βολικής και Ναυτιλίας, ενώ είναι και 
επισκέπτης διαλέκτης στη ΣΔΙΕΠΝ με 
αντικείμενο την Επιχειρησιακή Σχεδί-
αση. Είναι απόφοιτος της ΣΔΙΕΠΝ με 
ΑΡΙΣΤΑ, με διάκριση πρώτου αποφοι-
τήσαντος στη σειρά του, ενώ κατέχει 
μεταπτυχιακή εξειδίκευση (MSc), στις 
Διεθνείς Σχέσεις / Δίκαιο και Στρατηγι-
κές Σπουδές Ασφαλείας από το Πανε-
πιστήμιο Cranfield της Μ. Βρετανίας. 
Επιπρόσθετα, εκπονεί τη διδακτορική 
του διατριβή στο τμήμα Ναυτιλίας 
και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών του 
Πανεπιστημίου του Αιγαίου, με κα-
τεύθυνση τον τομέα της Γεωπολιτι-
κής και Διεθνούς Δικαίου Θάλασσας. 
Έχει συγγράψει αριθμό άρθρων στην 
ελληνική και αγγλική γλώσσα, ενώ 
ομιλεί ευχερώς αγγλικά και γαλλικά. 
Είναι παντρεμένος και πατέρας δύο 
τέκνων. 
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Εισαγωγή:  
Εννοιολογική προσέγγιση της ΑΟΖ 

Σύμφωνα με τη Σύμβαση Δικαίου Θάλασσας των 
Ηνωμένων Εθνών (United Nations Convention 
on the Law Of the Sea: UNCLOS), η Αποκλειστική 
Οικονομική Ζώνη (ΑΟΖ) είναι μια θαλάσσια ζώνη 
που δύναται να εκτείνεται μέχρι τα 200 ναυτικά μί-
λια (νμ) από τις γραμμές βάσης (βλ. Σχήμα 1). Έτσι, 
το παράκτιο κράτος σε αυτή τη ζώνη μπορεί να 
ασκήσει όμοια κυριαρχικά δικαιώματα με αυτά επί 
της υφαλοκρηπίδας του μέχρι τα 200νμ για σκο-
πούς έρευνας και εκμετάλλευσης1. Αυτό δεν ισχύει 
πέραν των 200νμ, εκτός από την περίπτωση όπου 
η υφαλοκρηπίδα (Continental Shelf) εκτείνεται πέ-
ραν των 200νμ2. Επιπλέον, στην ΑΟΖ (Exclusive 
Economic Zone: EEZ) το παράκτιο κράτος μπορεί 
να ασκεί μια σειρά αποκλειστικών δικαιωμάτων, 
όπως η αλιεία και η διατήρηση των υδάτινων 
φυσικών πόρων της ΑΟΖ, καθώς και η παραγω-
γή ενέργειας από τις παλίρροιες, τα ρεύματα και 
τους ανέμους3. Σημειώνεται, ωστόσο, ότι, παρά τα 

1  Βλ. Άρθρα 56(3), 57 και Μέρος VI της Διεθνούς Σύμβασης Δικαί-
ου Θάλασσας των ΗΕ (United Nations Convention on the Law 
of the Sea: UNCLOS 1982) που αφορούν στην Υφαλοκρηπίδα.

2  Βλ. Κ. Οικονομίδη, «Πρωταρχικές Ρυθμίσεις του Νέου Δικαίου 
Θάλασσας», Διεθνές Δίκαιο και Διεθνής Πολιτική, Έκδοση 9, 
Αθήνα, 1985.

3  Βλ. UNCLOS 1982, Άρθρο 56(1α).

πλεονεκτήματα τα οποία απέκτησαν τα παράκτια 
κράτη με την υιοθέτηση της ΑΟΖ στο Διεθνές Δί-
καιο Θάλασσας, για όλα τα τρίτα κράτη, παράκτια 
και «περίκλειστα» ή «γεωγραφικώς μειονεκτού-
ντα» (δηλαδή με καθόλου ή περιορισμένη πρό-
σβαση στην ανοικτή θάλασσα), διατηρήθηκαν τα 
δικαιώματα ελευθερίας ναυσιπλοΐας, υπερπτήσης, 
πόντισης καλωδίων, αλιείας και διεξαγωγής επι-
στημονικής έρευνας, όπως υπαγορεύεται από τα 
άρθρα 58 (1) και 87 της UNCLOS, αλλά υπό προ-
ϋποθέσεις και περιορισμούς. Παρόλα ταύτα, η επέ-
κταση της δικαιοδοσίας των παράκτιων στην ΑΟΖ 
περιόρισε κατά 36% την περιοχή που καλύπτεται 
από την Ανοικτή Θάλασσα (Α.Θ), ενώ συσσώρευσε 
υπέρ τους το 95% των παγκόσμιων αλιευμάτων4. 
Μαζί με την υιοθέτηση της ΑΟΖ, εμφανίστηκε και 
το πρόβλημα της οριοθέτησής της, δεδομένης της 
στενής σύνδεσής της με την έννοια της υφαλοκρη-
πίδας. Σύμφωνα με το άρθρο 74(1) της UNCLOS, η 
οριοθέτηση ΑΟΖ μεταξύ κρατών με παρακείμενες 
ή αντικείμενες ακτές, ρυθμίζεται κατόπιν συμφω-
νίας, με στόχο να επιτευχθεί μια «δίκαιη/επιεικής 
λύση» (equitable solution/result). Στην περίπτωση 
που δεν δύναται να επιτευχθεί συμφωνία, σύμφω-

4  Β. Καρακωστάνογλου, «Δικαιώματα Παράκτιων Κρατών στην 
Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη (ΑΟΖ): Προκλήσεις και Προο-
πτικές για το Αιγαίο Πέλαγος», Πρακτικά Συνεδρίου με θέμα: Το 
Αιγαίο Πέλαγος και το Νέο Δίκαιο της Θάλασσας, Ρόδος (4 – 6 
November 1994).

Σχήμα 1: Οι θαλάσσιες ζώνες. Πηγή: Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe (BGR) in Hannover (Federal 
Institute for Geosciences and Natural Resources), διαθέσιμο στο http://www.bgr.bund.de/EN/Themen/Zusammenarbeit/
TechnZusammenarb/UNCLOS/UNCLOS_Article76/UNCLOS_Article76_node_en.html (πρόσβαση: 22-10-2013).
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να με τις σχετικές διατάξεις της UNCLOS Μέρος 
XV, τα ενδιαφερόμενα μέρη πρέπει να καταφύγουν 
σε συμβιβασμό για τη διευθέτηση της διαφοράς 
(άρθρο 74 (2) UNCLOS).

Εν πάση περιπτώσει, η γραμμή οριοθέτησης 
της ΑΟΖ πρέπει να ταυτιστεί με την αντίστοιχη 
γραμμή της υφαλοκρηπίδας, στο βαθμό που τα 
ίδια κυριαρχικά δικαιώματα στο βυθό της θάλασ-
σας και τα βυθισμένα εδάφη της υφαλοκρηπίδας 
αναγνωρίζονται υπέρ του παράκτιου κράτους5. 
Προφανώς, παρά την ασάφεια των διατάξεων 
που αφορούν την οριοθέτηση της ΑΟΖ, λόγω της 
επικάλυψης της ηπειρωτικής υφαλοκρηπίδας και 
της ΑΟΖ, της διεθνούς πρακτικής και της σχετικής 
νομολογίας δικαστικών αποφάσεων των Διεθνών 
Δικαστηρίων, οι διατάξεις σχετικά με την οριοθέ-
τηση υφαλοκηπίδας εφαρμόζονται, τηρουμένων 
των αναλογιών (mutandis mutandis) και για την 
ΑΟΖ, με τα εξής στοιχεία προς επισήμανση: Πρώ-
τον, η «ευθυδικία / επιείκεια» (equity)6, που προ-
βλέπεται από τη UNCLOS για την οριοθέτηση των 
επικαλυπτόμενων υφαλοκρηπίδων7, έχει ως κύρια 
(και πρωταρχική) γραμμή οριοθέτησης τη «Μέση 
Γραμμή» (ως γενικά αποδεκτός εθιμικός κανόνας 

5  Βλ. εκτενώς M. Evans, Relevant Circumstances and Maritime 
Delimitation, Oxford, Clarendon Press, 1989.

6  Η είσοδος του θεσμού της επιείκειας στο δικαιοδοτικό δια-
κανονισμό των διεθνών διαφορών οφείλεται στην Ατομική 
Γνώμη του Δικαστή M. Hudson στην υπόθεση που έκρινε το 
Διαρκές Δικαστήριο Διεθνούς Δικαιοσύνης για την Eκτροπή των 
Υδάτων στον Ποταμό Meuse (1937). Ιστορικά, η έννοια αυτή, 
υπό τη μορφή του όρου «δίκαιες / επιεικείς αρχές» (equitable 
principles), έχει πρωτοεμφανιστεί στη Διακήρυξη του Προέδρου 
Τρούμαν το 1945 για την Υφαλοκρηπίδα. Στην εν λόγω διακή-
ρυξη οριζόταν ότι η οριοθέτηση μεταξύ ΗΠΑ και τρίτων κρατών 
θα καθορισθεί από κοινού «σύμφωνα με επιεικείς αρχές». Εν 
τέλει, το Διεθνές Δικαστήριο Δικαιοσύνης της Χάγης (ΔΔΧ) υπο-
στηρίζει ότι η «νομική αντίληψη της επιείκειας / ευθυδικίας είναι 
μια γενική αρχή που εφαρμόζεται απευθείας ως δίκαιο». Δηλα-
δή το ΔΔΧ θεωρεί ότι η επιείκεια / ευθυδικία και κατ’ επέκταση 
οι δίκαιες/επιεικείς αρχές, έχουν μία αυτόνομη («απευθείας») 
κανονολογική (δηλ. ως δίκαιο) λειτουργία. Βλ Απόφαση ΔΔΧ για 
την Οριοθέτηση της Υφαλοκρηπίδας Τυνησίας/Λιβύης. Αφετη-
ρία της εφαρμογής της έννοιας των επιεικών/δίκαιων αρχών 
(equitable principles) καθώς και του κριτηρίου των «σχετικών 
περιστάσεων» (relevant circumstances) στις θαλάσσιες οριο-
θετήσεις, υπήρξε η απόφαση του ΔΔΧ του 1969 στην Υφαλο-
κρηπίδα της Βόρειας Θάλασσας (North Sea Case), όπου το ΔΔΧ, 
χωρίς να εφαρμόσει το άρθρο 6 της Σύμβασης της Γενεύης για 
την Υφαλοκρηπίδα, έκρινε αυθαίρετα και με επίδειξη δικαστικού 
ακτιβισμού, ότι η οριοθέτηση έπρεπε να γίνει με βάση «επιεικείς 
(δίκαιες) αρχές [...] λαμβανομένων υπόψη όλων των σχετικών 
περιστάσεων». 

7  Βλ. UNCLOS 1982, Άρθρο 83.

οριοθέτησης). Δεύτερον, η αρχή της «ευθυδικίας» 
ως μέθοδος οριοθέτησης έχει μόνο τεχνικό χα-
ρακτήρα, όταν συγκριθεί με την αρχή της «Μέσης 
γραμμής» ή της «Ίσης Απόστασης» (αντίστοιχα για 
αντικείμενες και παρακείμενες ακτές)8.

Τα παραπάνω καθίστανται πολύ πιο έγκυρα 
στην περίπτωση της ΑΟΖ (μέχρι 200νμ από τις 
Γραμμές Βάσεως) αλλά και της «Νομικής Υφαλο-
κρηπίδας» μέχρι τα 200νμ, απ’ ό,τι στην περίπτω-
ση της γεωλογικής υφαλοκρηπίδας, στο βαθμό 
που το κριτήριο της απόστασης από την ξηρά 
υπερισχύει και μάλιστα «ακυρώνει» το αντίστοιχο 
γεωλογικό κριτήριο (geological standard), δηλα-
δή τη φυσική προέκταση (natural prolongation) 
της ηπειρωτικής υφαλοκρηπίδας. Στο σημείο αυτό 
υπενθυμίζεται ότι η προγενέστερη της UNCLOS, 
Σύμβαση της Γενεύης για την Υφαλοκρηπίδα 
(1958), ορίζει τη Νομική Ηπειρωτική Υφαλο-
κρηπίδα, τονίζοντας το γεωλογικό της κριτήριο9, 
πράγμα το οποίο οφείλεται στην επιρροή της Δι-
ακήρυξης του Προέδρου Τρούμαν για την Υφαλο-
κρηπίδα το 1945, η οποία αναφερόταν στη γεω-
λογική σύνδεση μεταξύ το παράκτιου κράτους και 
το βυθού της θάλασσας10. Από την άλλη πλευρά, 
η UNCLOS (1982) με την εισαγωγή αμετάβλητων 
και σταθερών κριτηρίων για την οριοθέτηση της 
ΑΟΖ και της Ηπειρωτικής Υφαλοκρηπίδας (ιδίως 
το κριτήριο της ίσης απόστασης) περιορίζει στο 
ελάχιστο τυχόν αμφισβητήσεις που θα μπορούσε 
να προκαλέσει η εκτίμησή της11, ενώ φροντίζει 
να οχυρώσει προστατευτικά τη λογική της αρχής/
μεθόδου της ίσης απόστασης που χρησιμοποιείται 
κατά τη διάρκεια της οριοθέτησης12. Υπέρ αυτού 

8  Βλ. Χ. Ροζάκη, 1923-1987 Ελληνοτουρκικές Σχέσεις, Το Διεθνές 
Νομικό Καθεστώς του Αιγαίου Πελάγους και η Ελληνοτουρκική 
Κρίση. Τα Διμερή και τα Διεθνή Θεσμικά Ζητήματα, Εκδόσεις 
Γνώση, Αθήνα, 1988, σελ 326 και εντεύθεν.

9  Βλ. Άρθρο 1 της Συνθήκης της Γενεύης για την Υφαλοκρηπίδα 
(1958). 

10  Εδώ θα πρέπει να τονιστεί ότι η Τουρκία, εν αντιθέσει με την 
Ελλάδα, δεν έχει υπογράψει ούτε τη Σύμβαση Δικαίου της Θά-
λασσας (UNCLOS) του 1982 ούτε τη Σύμβαση της Γενεύης 
για την Υφαλοκρηπίδα του 1968 (Geneva Convention for the 
Continental Shelf).

11  Βλ. UNCLOS 1982, Άρθρο 76 (1).
12  Βλ. σχόλιο A. Στρατή για την απόφαση του Διεθνούς Δικαστηρί-

ου Χάγης (ΔΔΧ) επί της υπόθεσης Μάλτας-Λιβύης, (παρα. 33) 
στο «Η Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη», στο συλλογικό έργο 
Το Δίκαιο της Θάλασσας και η Εφαρμογή του στην Ελλάδα, Χ. 
Δίπλα & Χ. Ροζάκη (επιμέλ.), Εκδόσεις Σίδερης, Αθήνα, 2004, 
σελ. 176. 
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του συλλογισμού είναι η παραδοχή ότι το κριτήριο 
της απόστασης αποτελεί το αποφασιστικό κριτή-
ριο για τη μέτρηση της υφαλοκρηπίδας μέχρι τα 
200νμ, ενώ το γεωλογικό κριτήριο διατηρεί τη 
σημασία του μόνο για το κομμάτι αυτό της ηπει-
ρωτικής υφαλοκρηπίδας το οποίο εκτείνεται πέρα 
από το όριο των 200νμ13.

Η Ελληνοτουρκική διαφορά  
ως προς τις θαλάσσιες ζώνες 
κυριαρχικών δικαιωμάτων
Η Ελληνοτουρκική διαφορά του Αιγαίου (διεθνώς 
γνωστή ως Aegean Dispute) είναι ένα σύνολο 
αλληλένδετων και αμφιλεγόμενων συγκρουσι-
ακών ζητημάτων ανάμεσα στην Ελλάδα και την 
Τουρκία επί θεμάτων κυριαρχίας και διεκδικήσε-
ων σχετικών δικαιωμάτων στην περιοχή του Αι-
γαίο.14 Η ατζέντα των εν λόγω ζητημάτων αφορά 
σε διάφορες κατηγορίες διαφωνιών, μεταξύ των 
οποίων συμπεριλαμβάνονται η επέκταση από ελ-
ληνικής πλευράς της Χωρικής της Θάλασσας (Χ.Θ.) 
από 6νμ επί του παρόντος σε 12νμ, όπως δίνει 
τη δυνατότητα η UNCLOS και προβλέπεται από τη 
διεθνή πρακτική και το εθιμικό δίκαιο, καθώς και 
η οριοθέτηση και χρήση της υφαλοκρηπίδας του 
Αιγαίου, με την τελευταία να προσεγγίζεται τον 
τελευταίο καιρό από την επιστημονική κοινότητα 
σε συνάρτηση, αλλά και σε αντιπαράθεση από κά-
ποια μερίδα ειδικών, με την ανάγκη οριοθέτησης 
των ΑΟΖ μεταξύ των δύο χωρών στο γενικότερο 
πλαίσιο της οριοθέτησης της ΑΟΖ της Ανατολικής 
Μεσογείου. Συνεπώς, λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
έννοια της Υφαλοκρηπίδας στο σύγχρονο διεθνές 
δίκαιο είναι όπως προαναφέρθηκε στενά συνδε-

13  Η ουσιαστική στροφή του διεθνούς δικαίου από πλευράς 
«case-law» προς το κριτήριο της απόστασης έλαβε χώρα στην 
απόφαση του ΔΔΧ του 1985 στην Υπόθεση της Υφαλοκρηπί-
δας Μάλτας-Λιβύης. Παρά ταύτα, ήδη από την απόφαση του 
ΔΔΧ του 1982 στην Υπόθεση της Υφαλοκρηπίδας Τυνησίας-
Λιβύης (παρ. 47), αναφέρθηκε το κριτήριο της απόστασης, 
τροποποιώντας και μάλλον αναιρώντας κατά αυτό τον τρόπο, 
το γεωλογικό κριτήριο που επικρατούσε έως τότε. Αυτό το 
γεγονός ήταν σε απόλυτη ακολουθία με τα τελικώς διαμει-
φθέντα στην Τρίτη Συνδιάσκεψη του Δικαίου Θάλασσας στον 
ΟΗΕ. Για περισσότερες λεπτομέρειες βλ. ILM Vol. XXIV, No 5, 
September 1985.

14  Αυτό το σύνολο διαφωνιών έχει μεγάλη επιρροή στις Ελληνο-
τουρκικές σχέσεις από το 1970 και εντεύθεν και έχει οδηγήσει 
δύο φορές σε κρίση τις σχέσεις αυτές στα πρόθυρα έναρξης 
εχθροπραξιών το 1987 και το 1996. 

δεμένη με εκείνη της Αποκλειστικής Οικονομικής 
Ζώνης (ΑΟΖ), με την τελευταία να αφορά κυρίως 
στον έλεγχο και εκμετάλλευση της αλιείας από 
ένα παράκτιο κράτος καθώς και άλλα συναφή και 
μη δικαιώματα15, ο σκοπός της παρούσας μελέ-
της είναι να αναλύσει με συνέπεια την προοπτική 
της οριοθέτησης της ελληνικής ΑΟΖ στο πλαίσιο 
του σύγχρονου Διεθνούς Δικαίου της Θάλασσας 
καθώς και μέσω των σχετικών πρόσφατων δικα-
στικών αποφάσεων των αρμόδιων διεθνών δι-
καιοδοτικών οργάνων. Συνοπτικά, οι θέσεις των 
δύο χωρών σχετικά με το ζήτημα οριοθέτησης 
της Υφαλοκρηπίδας / ΑΟΖ τους θα μπορούσαν να 
αποτυπωθούν ως εξής: 

i. Για την Ελλάδα το Διεθνές Δίκαιο και ειδικό-
τερα η Σύμβαση της Γενεύης για την Υφαλοκρηπί-
δα, όπως και η μεταγενέστερη UNCLOS, δίνει στα 
νησιά το δικαίωμα να ασκήσουν πλήρη δικαιοδο-
σία στην υφαλοκρηπίδα τους και ορίζει επιπλέον 
ότι η υφαλοκρηπίδα μεταξύ των δύο χωρών θα 
πρέπει να καθορίζεται με βάση την αρχή της μέσης 
γραμμής/ίσης απόστασης (equidistance)16.

ii. Όσον αφορά στην Τουρκία, τα ελληνικά νη-
σιά δεν έχουν δικαίωμα να ασκήσουν πλήρη δικαι-
οδοσία στην υφαλοκρηπίδα, επειδή επικάθονται 
στην τουρκική υφαλοκρηπίδα. Για την Τουρκία, οι 
«ειδικές περιστάσεις» (special circumstances) που 
αναφέρει η Σύμβαση για την Υφαλοκρηπίδα και 
τις οποίες η Τουρκία τις επικαλείται κυρίως υπό 
το πρίσμα της από δικής της πλευράς θεώρησης 
του Αιγαίου ως «ημίκλειστη θάλασσα» (semi-
enclosed sea), δικαιολογούν τη μη εφαρμογή της 
οροθετικής μεθόδου της μέσης γραμμής και τη 
μετατόπιση της γραμμής οριοθέτησης δυτικότερα. 
Μάλιστα, προσπαθώντας να ενισχύσει την άποψή 
της, χρησιμοποιώντας το σκεπτικό της «φυσικής 
προέκτασης» (natural prolongation) της ηπειρω-
τικής τουρκικής υφαλοκρηπίδας μέχρι τη μέση 
του βυθού του Αιγαίου Πελάγους (βλ. Σχήμα 2), 
σε σημείο που το όριό της να τέμνει το Αιγαίο στη 

15  Και οι δύο θεσμοί (Υφαλοκρηπίδα και ΑΟΖ) αναπτύχθηκαν στο 
πλαίσιο του Διεθνούς Δικαίου από τα μέσα του 20ού αιώνα 
και μετά και κωδικοποιήθηκαν με τη Σύμβαση του Δικαίου 
Θάλασσας του 1982.

16  Συνεπώς, κάθε νησί του Αιγαίου δικαιούται Υφαλοκρηπίδας 
της οποίας τα όρια σε σχέση με την Τουρκία πρέπει να καθο-
ρισθούν στη βάση της «μέσης γραμμής». Βλ. Άρθρο 6(2) της 
Συνθήκης της Γενεύης για την Υφαλοκρηπίδα, 29 Απρ 1958.
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μέση, υποστηρίζει ότι τα νησιά του Αν. Αιγαίου επι-
κάθονται επί αυτής17.

Υπό το ανωτέρω πρίσμα, η σχετική διαφο-
ρά ανάμεσα στην Τουρκία και την Ελλάδα είναι 
σε ποιο βαθμό τα ελληνικά νησιά στα ανοικτά 
των τουρκικών ακτών θα πρέπει να λαμβάνονται 
υπόψη για τον προσδιορισμό των ελληνικών και 
τουρκικών οικονομικών ζωνών. Στο ίδιο πλαίσιο, 
σύμφωνα με την τουρκική άποψη, όπως και στο 
Αιγαίο, έτσι και στην Ανατολική Μεσόγειο, η ορι-
οθέτηση της ΑΟΖ μεταξύ Ελλάδος και Τουρκίας, 
θα πρέπει να ακολουθήσει την αρχή της φυσικής 
προέκτασης, η οποία δεν θα δίνει κανένα δικαί-
ωμα δικαιοδοσίας ΑΟΖ και Υφαλοκρηπίδας στα 
νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και ιδιαίτερα στη 
νήσο Καστελόριζο της Δωδεκανήσου, η οποία 
είναι ζωτικής σημασίας για το ελληνικό εθνικό 
συμφέρον, δεδομένου ότι σε πλήρη επήρεια οι-
κονομικών ζωνών / ζωνών κυριαρχικών δικαι-
ωμάτων μπορεί να συνδέσει την ελληνική ΑΟΖ 

17  Βασίζεται έτσι στο «γεωλογικό κριτήριο» ορισμού της Νομικής 
Υφαλοκρηπίδας που ίσχυε περίπου μέχρι τη διεθνή αποδοχή 
(πλην Τουρκίας) της UNCLOS του 1982, ενώ μετέπειτα ισχύει 
από τη διεθνή νομολογιακή πρακτική μόνο στις περιπτώσεις 
οριοθέτησης της Υφαλοκρηπίδας πέραν των 200νμ.

με την κυπριακή ΑΟΖ (βλ. Σχήμα 3)18. Η Ελλάδα 
από την άλλη πλευρά, όπως αναφέρθηκε και 
παραπάνω, υποστηρίζει ότι όλα τα νησιά πρέπει 
να ληφθούν υπόψη σε ισότιμη βάση. Επιπλέον, 
το 1976 η Ελλάδα είχε υποβάλλει τη διαφορά 
(ως προς την υφαλοκρηπίδα μόνο)19 για γνω-
μοδότηση, με μονομερή προσφυγή όμως, στο 
Διεθνές Δικαστήριο Δικαιοσύνης (International 

18  Αυτό θα σήμαινε βέβαια ότι η Τουρκία θα δικαιούταν οικονο-
μικές ζώνες μέχρι τη Μέση Γραμμή σχεδόν του Αιγαίου Πελά-
γους (αφήνοντας έξω από τον υπολογισμό τα νησιά του Αν. 
Αιγαίου τα οποία θα κρατούσαν μόνο τα χωρικά τους ύδατα).

19  Επισήμως σε διεθνές επίπεδο δεν έχει τεθεί νομική διαφορά 
για την ΑΟΖ. Το ζήτημα οριοθέτησης της Υφαλοκρηπίδας του 
Αιγαίου αποτελεί για την ελληνική πλευρά επίσημο διμερές 
ζήτημα μεταξύ των δύο χωρών το οποίο απαιτεί κάποια συμ-
φωνία μεταξύ των δύο χωρών ή κάποιας μορφής επίλυση 
μέσω διεθνούς δικαστηρίου ή διαιτησίας. Η Τουρκία βέβαια 
κατά καιρούς θέλει να επισημοποιήσει διεθνώς και άλλα ζη-
τήματα, τα οποία όμως δεν έχουν νομική υπόσταση διαφοράς 
κατά την Ελλάδα, όπως π.χ. «Γκρίζες Ζώνες» κ.λπ. Για περισ-
σότερες λεπτομέρειες βλ. Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών, 
Μονομερείς Τουρκικές Διεκδικήσεις στο Αιγαίο, διαθέσιμο στο 
http://www.mfa.gr/en-US/Policy/Geographic+Regions/South-
Eastern + Europe /Turkey / Turkish + claims, (Πρόσβαση 12 
Απριλίου 2013). 

Σχήμα 2: Η Τουρκική Υφαλοκρηπίδα σύμφωνα με την ελληνική άποψη (πορτοκαλί χρώμα) και με την τουρκική άποψη 
(διακεκομμένη γραμμή). Πηγή: Ελληνική Υδρογραφική Υπηρεσία.
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Court of Justice: ICJ)20. Το Διεθνές Δικαστήριο 
Δικαιοσύνης ή Διεθνές Δικαστήριο Χάγης (ΔΔΧ), 
ως ονομάζεται λόγω της έδρας του, με απόφασή 
του τον Δεκέμβριο του 1978 έκρινε τον εαυτό 
του αναρμόδιο για την εκδίκαση της Υπόθεσης. 
Παρόλ’ αυτά, αναγνώρισε ότι υπάρχει «νομική 
διαφωνία για την Υφαλοκρηπίδα του Αιγαίου 
Αρχιπελάγους»21. Θα πρέπει να τονιστεί το γε-
γονός ότι η Τουρκία ποτέ δεν παρευρέθηκε ενώ-
πιον του ΔΔΧ, θεωρώντας το αναρμόδιο για την 
εκδίκαση της Υπόθεσης. Σύμφωνα με επιστολή 
της τουρκικής κυβέρνησης την 26η Αυγούστου 
1976 προς το ΔΔΧ, «η Τουρκία έθετε προς ορι-

20  Επιπλέον, την ίδια χρονική στιγμή, η Ελλάδα προσέφυγε και 
στο Συμβούλιο Ασφαλείας των ΗΕ, το οποίο με την ομόφωνη 
απόφαση του με αριθμό SC/UN Resolution 395/1976 θεώρη-
σε ότι «απειλείται η ειρήνη και η ασφάλεια στην περιοχή» και 
ζήτησε από τα δύο κράτη «να περιορίσουν την ένταση, ώστε 
να διευκολυνθεί η διαδικασία των διαπραγματεύσεων προ-
σφεύγοντας στα αρμόδια όργανα και ιδιαίτερα στο ΔΔΧ για την 
επίλυση των νομικών διαφορών που μπορεί να προκύψουν 
κατά την επίλυση της υπάρχουσας μεταξύ τους διαφοράς».

21  Βλ. Απόφαση ΔΔΧ (ICJ), Aegean Continental Shelf Case, πα-
ράγραφος 16 – 31, 19 Dec 1978.

οθέτηση μεταξύ Ελλάδος και Τουρκίας μόνο τη 
συνολική επιφάνεια του Αιγαίου πέρα από τα 6νμ 
της χωρικής θάλασσας της ηπειρωτικής Ελλάδος 
και των νησιών του Αιγαίου ως σύνολο»22, γεγο-
νός που ερμηνεύεται ότι επισήμως η Τουρκία δεν 
αναγνωρίζει από την εποχή αυτή και ένθεν στα 
ελληνικά νησιά επήρεια Υφαλοκρηπίδας, πόσο 
δε ΑΟΖ. 

Επί αυτού όμως, η Ελλάδα φαίνεται να έχει τη 
Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών του Δικαίου της 
Θάλασσας με το μέρος της (βλ. Σχήμα 4), διότι η 
Σύμβαση θέτει περιορισμούς στην εφαρμογή του 
κανόνα αυτού μόνο σε νησιά μη αξιοσημείωτου 
μεγέθους (χωρίς αυτό όμως να προσδιορίζεται 
ακριβώς ποσοτικά), ήτοι μικρές ακατοίκητες νησί-
δες και βράχια. Λαμβάνοντας επιπλέον υπόψη τις 
εκτιμήσεις για την ύπαρξη μεγάλων ποσοτήτων 
πετρελαίου και φυσικού αερίου στο Αιγαίο και την 
ευρύτερη περιοχή, το θέμα της οριοθέτησης των 

22  Βλ. σχετικά Ελληνικό Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, διαθέσιμο στο 
www.mfa.gov.tr/the-delimitation-of-the-aegean-continental-
shelf.en.mfa. 

Σχήμα 3: Η τουρκική άποψη ως προς την οριοθέτηση ΑΟΖ στην Ανατολική Μεσόγειο. Πηγή: Ozturk Bayram, H. Bazeren, H. 
Sertac, ‘The Exclusive Economic Zone in the Eastern Mediterranean Sea and Fisheries’, 14 J. Black Sea/Mediterranean 
Environment (2008), at 77-83.
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Οικονομικών Ζωνών των όμορων κρατών της Αν. 
Μεσογείου, καθώς και η εφαρμογή της δυνατότη-
τας επέκτασης των χωρικών υδάτων της Ελλάδας 
μέχρι το όριο των 12νμ, έχει καταστεί σταδιακά 
μια σημαντική εθνική προτεραιότητα από ελληνι-
κής πλευράς. Παρόλ’ αυτά, το Συμβατικό Δίκαιο της 
Θάλασσας έχει διατηρήσει ένα ορισμένο βαθμό σι-
ωπής, σε ό,τι αφορά τις μεθόδους οριοθέτησης 
των θαλάσσιων ζωνών. 

Θεωρητικό υπόβαθρο των θαλασσίων 
οριοθετήσεων και Διεθνής Νομολογία
Η Διεθνής Δικαιοδοτική Νομολογία προσπαθεί 
να συμπληρώσει τα κενά της UNCLOS σχετικά με 
την οριοθέτηση των θαλάσσιων ζωνών. Η σιω-
πή της Σύμβασης Δικαίου Θάλασσας σχετικά με 
τις μεθόδους οριοθέτησης θαλάσσιων ζωνών 
επιχειρείται να καλυφθεί προοδευτικά από τη νο-
μολογία του Διεθνούς Δικαστηρίου Χάγης (ΔΔΧ) 
και πιο πρόσφατα, του Διεθνούς Δικαστηρίου για 
το Δίκαιο της Θάλασσας (ΔΔΔΘ) ή διεθνώς γνω-
στό ως ITLOS (International Tribunal of the Law 
Of the Sea), τα οποία έχουν καθιερώσει ορισμέ-
νες «εφαρμόσιμες» αρχές. Τα Δικαστήρια έχουν 
έτσι καθορίσει την έννοια της «ίσης απόστασης 
/ ειδικών περιστάσεων» (equidistance/special 
circumstances) για την οριοθέτηση της Αιγιαλί-

τιδας Ζώνης, καθώς και των «δίκαιων αρχών ή 
ευθυδικίας / σχετικών περιστάσεων» (equitable 
principles or equity / relevant circumstances) για 
την Yφαλοκρηπίδα και την ΑΟΖ. Ακόμα όπως και 
η εφαρμόσιμη αρχή της ευθυδικίας περιλαμβάνει 
αρχικώς –για να απλοποιηθούν οι διαδικασίες– 
τη χάραξη μιας προσωρινής μέσης γραμμής προ-
κειμένου εν συνεχεία να ελεγχθεί περαιτέρω εάν 
το αποτέλεσμα είναι δίκαιο. Λαμβάνοντας υπόψη 
τις πολλές «ειδικές περιστάσεις» που παρουσιά-
ζονται από τις τουρκικές αξιώσεις για το Αιγαίο, 
ένας αναλυτής μπορεί να υποθέσει ότι το απο-
τέλεσμα στην εν λόγω περίπτωση δεν θα ήταν 
δίκαιο. Ωστόσο, πολλές πρόσφατες αποφάσεις 
σχετικά με αμφισβητούμενες υποθέσεις έχουν 
δώσει χρήσιμες κατευθυντήριες γραμμές για την 
οριοθέτηση των θαλάσσιων ζωνών. Υπό την έν-
νοια αυτή, το εφαρμοστέο δίκαιο και η δικαιοδο-
τική νομολογία που αναπτύχθηκαν τα τελευταία 
χρόνια δύνανται ενδεχομένως να καθορίσουν τον 
τρόπο και τις βασικές αρχές για την οριοθέτηση 
του θαλασσίου χώρου του Αιγαίου, λαμβάνοντας 
παράλληλα υπόψη τις θεμελιώδεις ανησυχίες 
των δύο κρατών για δίκαιο αποτέλεσμα και θέ-
ματα εθνικής ασφάλειας.

Αναλυτικότερα, σύμφωνα με την UNCLOS, 
«ελλείψει συμφωνίας περί του αντιθέτου, τα 

Σχήμα 4: Η ελληνική ΑΟΖ σύμφωνα με τις προβλέψεις της Σύμβασης Δικαίου της Θάλασσας (1982). Πηγή: Sea Around 
Us Project.
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κράτη δεν μπορούν να επεκτείνουν χωρικά τους 
ύδατα πέραν της μέσης γραμμής ή της γραμμής 
ίσης απόσταση, εκτός αν υπάρχουν ιστορικές ή 
άλλες “ειδικές” περιστάσεις που υπαγορεύουν 
διαφορετικά»23. Αυτός ο κανόνας «ίσης απόστα-
σης24 / ειδικών περιστάσεων»25 έχει γίνει απο-
δεκτός από το ΔΔΧ ως εθιμικό διεθνές δίκαιο 
στο πλαίσιο των αποφάσεων που έχει εκδώσει 
σε όλη την πρόσφατη δικαστική ιστορία του26 και 
είναι σαφές ότι μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις 
η γραμμή ίσης απόστασης δε θα αποτελεί τη 
βάση και το αρχικό σημείο (αφετηρία) του ορί-
ου μεταξύ επικαλυπτόμενων χωρικών υδάτων. 
Η εμφάνιση της αρχής της απόστασης αποδίδει 
καταλληλότητα υπό κανονικές συνθήκες στη δί-
καιη μέθοδο της γραμμής ίσης απόστασης / μέ-
σης γραμμής. Ωστόσο, οι όροι «ίση απόσταση» και 
«μέση γραμμή» έχουν εξαφανιστεί από το κείμενο 
των άρθρων 74 και 83 της Νέας Σύμβασης Δι-
καίου Θάλασσας (UNCLOS 1982) για την οριο-
θέτηση των ζωνών κυριαρχικών δικαιωμάτων 
(Υφαλοκρηπίδα – ΑΟΖ), παραμένοντας μόνο, ως 
αναφέρθηκε, στο Άρθρο 15 για την οριοθέτηση 
της Χωρικής Θάλασσας (ΧΘ). Αντιθέτως, όμως, ο 

23  Βλ. Άρθρο 15 UNCLOS 1982.
24  Η Συνθήκη του 1958 της Γενεύης για τη Χωρική Θάλασσα 

(ΧΘ) ορίζει την «ίση απόσταση» ως «τη γραμμή εκείνη της 
οποίας κάθε σημείο ισαπέχει από τα πλησιέστερα σημεία των 
γραμμών βάσεως, εκ των οποίων μετριέται το εύρος ΧΘ του 
κάθε εκ των δύο παρακείμενων κρατών». Παρόμοιο ορισμό 
εμπεριέχει και η Συνθήκη του 1958 της Γενεύης για την Υφα-
λοκρηπίδα, η οποία χρησιμοποιεί την έννοια «Μέση Γραμμή» 
ως γραμμή ίσης απόστασης για αντικείμενες ακτές κρατών 
ενώ για παρακείμενες ακτές κρατών αναφέρεται σε «σύνορο» 
το οποίο καθορίζεται από την εφαρμογή της αρχής της «ίσης 
απόστασης». Βλ. Άρθρο 6 Συνθήκης Γενεύης για την Υφαλο-
κρηπίδα (1958). 

25  Σύμφωνα με τις Συνθήκες της Γενεύης του 1958, η χρήση 
της μεθόδου της «ίσης απόστασης» είναι υποχρεωτική εν τη 
απουσία συμφωνίας, ιστορικών τίτλων ή «ειδικών περιστά-
σεων». Αυτός ο κανόνας ονομάστηκε «συνδυαστικός κανό-
νας ίσης απόστασης/ειδικών περιστάσεων» Βλ. σχετικά A. M. 
Lewis, ‘The delimitation of maritime boundaries’, 5 Political 
geography quarterly (1986), at 22, L. Legault and B. Hankey, 
‘Method, oppositeness and adjacency, and proportionality in 
maritime boundary delimitation’, in Jonathan I. Charney and 
A. M. Lewis (eds), I International maritime boundaries, (1993), 
at 204, B Kwiatkowska, ‘Equitable maritime delimitation – 
A legal perspective’, 3 International journal estuarine and 
coastal law (1988), at 300 and P. Weil, The law of maritime 
delimitation-reflections (1989), at 205. 

26  Βλ. για παράδειγμα Maritime Delimitation and Territorial 
Questions between Qatar and Bahrain, Merits, Judgment, 
ICJ Reports (2001) 175-176. 

υποβαθμισμένος ρόλος στη UNCLOS της αρχής 
ίσης απόστασης για ΑΟΖ και Υφαλοκρηπίδα, έχει 
βρει το δρόμο του στην κρατική πρακτική.

Η πλειοψηφία των διμερών συμφωνιών σχε-
τικά με τις θαλάσσιες οριοθετήσεις εξακολουθεί 
να χρησιμοποιεί ένα είδος οροθετικής γραμμής 
που βασίζεται σε απλοποιημένη ή τροποποιημένη 
μορφή γραμμής ίσης απόστασης. Ακόμη και στις 
περισσότερες περιπτώσεις υποθέσεων του ΔΔΧ 
όπως και διαιτητικών αποφάσεων, οι Δικαστές 
βρήκαν βολικό να χρησιμοποιούν τη γραμμή ίσων 
αποστάσεων ως το σημείο εκκίνησης της διαδικα-
σίας οριοθέτησης27. Η ίδια προσέγγιση είχε υιοθε-
τηθεί από τη Σύμβαση της Γενεύης για την Υφαλο-
κρηπίδα του 1958 (Continental Shelf Convention: 
CSC)28 σχετικά με την οριοθέτηση των επικαλυ-
πτόμενων υφαλοκρηπίδων, αλλά η εφαρμογή της 
σε αυτό το πλαίσιο έχει αποδειχθεί θολή, αμφιλε-
γόμενη και επιρρεπής σε τροποποιήσεις κατά τη 
διάρκεια των σχετικών υποθέσεων του ΔΔΧ στα 
χρόνια που ακολούθησαν τη Σύμβαση του 195829. 
Αναλυτικότερα, στην Υπόθεση της Υφαλοκρηπίδας 
της Βόρειας Θάλασσας του 1969, η Δανία και η 
Ολλανδία υποστήριξαν ότι το Άρθρο 6 της CSC 
είχε αποκρυσταλλώσει εθιμικό δίκαιο και ότι αυτός 
θα έπρεπε να ήταν ο λόγος για νομική δέσμευση 
της Γερμανίας από αυτό, η οποία δεν ήταν κρατικό 
συμβαλλόμενο μέρος της Σύμβασης. Το αποτέλε-
σμα αυτής της απαίτησης, εάν εφαρμοζόταν, θα 
σήμαινε ότι η πολυσχιδής ακτογραμμή της Γερμα-
νίας, η οποία ήταν παγιδευμένη μεταξύ της Δανίας 
και της Νορβηγίας, θα περιόριζε τη Γερμανία σε 
μια σχετικά μικρή αποδιδόμενη σε αυτή περιοχή 
υφαλοκρηπίδας. Ως εκ τούτου, το ΔΔΧ αποφάσισε 
ότι το Άρθρο 6 δεν αντανακλά το εθιμικό δίκαιο 
και η οριοθέτηση της υφαλοκρηπίδας έπρεπε 
να διεξαχθεί βάσει «δίκαιων αρχών» (equitable 
principles), λαμβανομένων υπόψη των «σχετικών 
περιστάσεων» (relevant circumstances)30.

Έτσι, ξεκίνησε μια περίοδος αντιπαράθεσης 

27  Βλ. A. M. Lewis, L. Legault and B. Hankey, B. Kwiatkowska and 
P. Weil, supra note 10.

28  Βλ. Άρθρο 6 Συνθήκης της Γενεύης για την Υφαλοκρηπίδα 
(1958), supra note 25.

29  Βλ. εκτενώς M. D. Evans, Relevant Circumstances and 
Maritime Delimitation (1989) and P. Weil, The Law of 
Maritime Delimitation – Reflections (1989).

30  Βλ. North Sea Continental Shelf, Judgment, ICJ Reports 
(1969) 101(c)1, at 3.
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έχει μεταξύ των υποστηρικτών της πιο στερεότυ-
πης θεωρίας θαλασσίων οριοθετήσεων, δηλαδή 
αυτή της ίσης απόστασης / ειδικών περιστάσεων 
και των υποστηρικτών της ομολογουμένως πιο 
ευέλικτης θεωρίας, δηλαδή αυτής των «δίκαιων 
αρχών (ευθυδικίας) / σχετικών περιστάσεων»31. 
Παρόλα ταύτα, οι σχετικές περιστάσεις ποτέ δεν 
ήταν αποκλειστικό κριτήριο ή αυτάρκης παράγο-
ντας στις οριοθετήσεις. Συχνά φαίνεται να λειτουρ-
γούν μόνο μέσα σε πλαίσιο «δίκαιων αρχών» ή 
στο πλαίσιο της αρχής «ίσης απόστασης»32. Αυτό 
οδήγησε σε ένα πρόωρο στάδιο, σε μια πρώτη 
εξέταση ότι μολονότι το άρθρο 6 της CSC και το 
έθιμο (εθιμικό δίκαιο) ήταν διαφορετικά μεταξύ 
τους –με άλλα λόγια δεν αποκρυστάλλωνε εθιμικό 
δίκαιο το άρθρο 6– το πρακτικό αποτέλεσμα της 
εφαρμογής τους όμως θα ήταν το ίδιο33. Αυτή η 
αντιπαράθεση συνεχίστηκε κατά τη διάρκεια των 
συνεδριών της Τρίτης Συνδιάσκεψης των Ηνωμέ-
νων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας (1973-
1982), όπου ομάδες κρατών υπερασπίστηκαν την 
προσέγγιση που θεωρούσαν καταλληλότερη για 
τα συμφέροντά τους. Στις τελευταίες ημέρες της 
Συνδιάσκεψης, καθώς δεν μπορούσε να επιτευχθεί 
συναίνεση επί του εν λόγω θέματος, χάρη στον 
επικεφαλής της ελληνικής αντιπροσωπείας34, μια 
«ανώδυνη» και σύντομης λεκτικής διατύπωσης 
φόρμουλα υιοθετήθηκε τόσο για την οριοθέτηση 
της ΑΟΖ όσο και της Υφαλοκρηπίδα: Τέτοιες οριο-
θετήσεις θα πρέπει «να πραγματοποιούνται μέσω 

31  Η μελέτη των «σχετικών περιστάσεων» κυριαρχείται από τη 
σκέψη και αντιλήψεις για το ρόλο που παίζουν στη διαδικασία 
οριοθέτησης. Αναλυτικότερα, το όλο θέμα κυριαρχείται από 
την άποψη ότι οι σχετικές περιστάσεις έχουν επιρροή στην 
οριοθέτηση και ότι «είναι ουσιαστικά αδύνατο να επιτύχεις 
μια δίκαιη/επιεική λύση (equitable solution) χωρίς να λάβεις 
υπόψη τις ιδιαίτερες σχετικές περιστάσεις, της προς οριοθέ-
τηση ευρύτερης περιοχής». Βλ. Tunisia/Libya, Judgment, ICJ 
Reports (1982) 71-72 (emphasis added).

32  Βλ. M. D. Evans, ‘Maritime delimitation and expanding 
categories of relevant circumstances’, 40 International and 
comparative law quarterly (1991) 1, at 3. 

33  Βλ. 1977 Anglo-French Arbitration, Cmnd 7438, 18 ILM 397 
(1977) η οποία θεωρείται γενικά ότι υποστηρίζει τη Σχολή / 
άποψη των «δίκαιων/επιεικών αρχών».

34  Αυτός ήταν ο κ. Σταυρόπουλος, ο οποίος πρότεινε ότι η οριοθέ-
τηση πρέπει να γίνει με συμφωνία, βασισμένη στο Διεθνές Δί-
καιο και με το σκοπό επίτευξης μια «δίκαιης/επιεικούς λύσης». 
Βλ. K. Ιωάννου και A. Στρατή, Δίκαιο της Θάλασσας, Κομοτηνή, 
(2003), σελ. 351-352.

Συμφωνίας στη βάση του Διεθνούς Δικαίου, όπως 
αναφέρεται στο Άρθρο 38 του Καταστατικού του 
Διεθνούς Δικαστηρίου Δικαιοσύνης (International 
Court of Justice: ICJ), προκειμένου να επιτευχθεί 
μια «δίκαιη λύση»35.

Ωστόσο, το 1993 και το 1999 στις Υποθέσεις 
του ΔΔΧ Jan Mayen και Ερυθραία-Υεμένη αντί-
στοιχα, το Δικαστήριο κατέληξε σε μια πολύ σημα-
ντική δήλωση: «Εκ πρώτης όψεως (prima facie), 
μια οριοθέτηση μεταξύ αντικείμενων ακτών με 
βάση τη μέση γραμμή έχει ως αποτέλεσμα σε 
γενικές γραμμές μια δίκαιη λύση»36. Όσο για την 
περίπτωση των παρακείμενων ακτών, αν και η 
παραπάνω θέση δεν είναι αρκετά σαφής για τη 
χρήση κατ’ αναλογία της γραμμής ίσης απόστα-
σης ως σημείο εκκίνησης για την οριοθέτηση, 
οι σχετικά πρόσφατες αποφάσεις του ΔΔΧ στις 
υποθέσεις Κατάρ κατά Μπαχρέιν37 και Καμερούν 
κατά Νιγηρίας38 υποδηλώνουν σε αρκετά υψηλό 
επίπεδο αξιοπιστίας την κατ’ αναλογία παραγωγή 
δίκαιου αποτελέσματος από τη χρήση της γραμ-
μής ίσης απόστασης ως οροθετικό σημείο εκκίνη-
σης. Παρά την άποψη ότι γραμμή ίσης απόστασης 
θα πρέπει να αποτελεί το σημείο εκκίνησης, αυτό 
δεν σημαίνει απαραίτητα ότι αυτή η γραμμή θα 
παραμείνει τελικά ως γραμμή τερματισμού της 
οριοθέτησης. Το όλο πεδίο των συνθέσεων του 
εν λόγω κανόνα υποδηλώνει ότι μπορεί να τρο-
ποποιηθεί για να ληφθούν υπόψη ορισμένοι άλλοι 
παράγοντες. Μεταξύ των σχετικών παραγόντων, 
ιδιαίτερη προσοχή συνήθως δίνεται στον παράγο-
ντα της «μη-αναλογικότητας» (disproportionality), 
δηλαδή στο να αποφευχθεί το γεγονός οι περιο-
χές που αποδίδονται σε κάθε κράτος μέσω της 
εκδίκασης να είναι δυσανάλογες σε σχέση με την 
αναλογία μεταξύ των μηκών των σχετικών ακτών 
τους, οι οποίες γειτνιάζουν με την ευρύτερη πε-
ριοχή οριοθέτησης. Επιπλέον, η ύπαρξη νησιών 

35  Βλ. Άρθρο 83(1) UNCLOS 1982.
36  Βλ. Maritime Delimitation in the Area between Greenland 

and Jan Mayen, Judgment, ICJ Reports (1993) 64, at 316 
and Eritrea-Yemen Arbitration, Second phase, Award, 17 
December 1999 (131).

37  Βλ. Maritime Delimitation and Territorial Questions Between 
Qatar and Bahrain (Qatar v Bahrain). Merits, Judgment, ICJ 
Reports (2001) 230.

38  Βλ. Land and Maritime Boundary between Cameroon and 
Nigeria (Cameroon v Nigeria: Equatorial Guinea Intervening), 
Merits, Judgment, ICJ Reports (2002) 288.
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που μπορούν να δημιουργήσουν απαιτήσεις ως 
προς τις θαλάσσιες οικονομικές ζώνες κυριαρχι-
κών δικαιωμάτων, ήτοι Υφαλοκρηπίδα και ΑΟΖ, 
αποτελεί ένα σημαντικό παράγοντα επιπλοκής και 
η επήρειά τους επί της οροθετικής γραμμής ίσης 
απόστασης για ΑΟΖ και Υφαλοκρηπίδα μπορεί να 
μειωθεί ή και να μη ληφθεί υπόψη με διάφορους 
τρόπους39. Αντιθέτως, οι γεωλογικοί παράγοντες, 
που συνήθως λαμβάνονται υπόψη όταν η από-
σταση μεταξύ των ακτών ήταν πάνω από 400νμ, 
σε απόσταση μικρότερη από αυτό το όριο έχουν 
πάψει πρόσφατα να θεωρούνται ως σχετική πε-
ρίσταση40.

Ως εκ τούτου, η εξέλιξη των νομοθετικού πλαι-
σίου που αφορά στις θαλάσσιες οριοθετήσεις, έχει 
ως αποτέλεσμα τη γένεση ενός σύγχρονου στερε-
ότυπου θαλάσσιων οριοθετήσεων μεταξύ κρατών 
με αντικείμενες ή με παρακείμενες ακτές, δημιουρ-
γώντας αναμφισβήτητα ένα είδος μεθοδολογίας 
βασισμένο σε συγκεκριμένα βήματα (steps-based 
methodology) και μια σαφέστερη άποψη για τους 
παράγοντες που επηρεάζουν την οριοθέτηση. Όχι 
ακόμη, όμως, ένα κοινό εφαρμοστέο κανόνα. Οι 
σχετικά πρόσφατες Υποθέσεις Ρουμανία κατά Ου-
κρανίας του ΔΔΧ (ICJ), αλλά και η Υπόθεση Μπαν-
γκλαντές κατά Μιανμάρ του ΔΔΔΘ (ITLOS), για το 
οποίο ήταν και η πρώτη σοβαρή του υπόθεση στη 
μικρή έως τώρα ιστορία ύπαρξής του (το ITLOS 
συστάθηκε το 1994 ως το δικαιοδοτικό όργανο 
της UNCLOS) είναι χαρακτηριστικές για την προ-
αναφερθείσα εξέλιξη, γι’ αυτό αναλύονται και ως 
«case-studies» παρακάτω.

Οι τελευταίες αποφάσεις των Διεθνών Δικαι-
οδοτικών Οργάνων: Η διαμόρφωση κοινής μεθο-
δολογίας στις θαλάσσιες οριοθετήσεις 

39  Για το Καθεστώς των Νήσων στο Διεθνές Δίκαιο Θάλασσας 
και την επίδρασή τους στις θαλάσσιες οριοθετήσεις βλ. εκτε-
νώς H. Jayawardene, The Regime of Islands in International 
Law (1990), J. Charney, ‘Rocks that cannot sustain 
Human Habitation’, 96 AJIL 863, (2000), F. A. Ahnish, The 
International Law of Maritime Boundaries and the Practice 
of States in the Mediterranean Sea (1993), R. Lagoni and 
D. Vignes (eds), Maritime Delimitation (2006) and Maritime 
Delimitation in the Black Sea (Romania v Ukraine), Merits, 
Judgment, ICJ decision No. 2009/9, 3 February 2009. 

40  Βλ. Continental Shelf (Libyan Arab Jamahiriya/Malta), 
Judgment, ICJ Reports (1985) 39, at 13 και A. Στρατή, «Η 
Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη», στο συλλογικό έργο των of 
Χ. Δίπλα και Χ. Ροζάκη (επιμέλεια), Tο Δίκαιο της Θάλασσας και 
η εφαρμογή του στην Ελλάδα, (2004), σελ. 176.

Ένα θέμα υψηλού διεθνούς δικαιοδοτικού 
ενδιαφέροντος ως προς τις θαλάσσιες οριοθετή-
σεις, είναι η σχετικά πρόσφατη Υπόθεση του ΔΔΧ 
(ICJ) για την οριοθέτηση των θαλασσίων ζωνών 
μεταξύ Ρουμανίας και Ουκρανίας στη Μαύρη Θά-
λασσα41. Η αξία της απόφασης έγκειτο στο γεγο-
νός ύπαρξης μίας μικρής Ουκρανικής Νήσου, της 
Serpent («Φίδι»), η οποία βρίσκεται σε απόσταση 
30 με 40νμ από τα Ουκρανο-Ρουμανικά σύνορα, 
ασκώντας σημαντική επιρροή ως προς τη μέση 
γραμμή μεταξύ των δύο κρατών. Λόγω αυτού του 
νησιού, τον Σεπτέμβριο του 2004 η Ρουμανία προ-
σέφυγε στο ICJ εναντίον της Ουκρανίας για την 
οριοθέτηση των θαλάσσιων συνόρων (Υπόθεση 
Romania v. Ukraine, ICJ Decision 2009/9). Το 
όλο ζήτημα ήταν μάλλον πολύπλοκο, δεδομένου 
ότι το πολύ μικρό νησί Serpent έχει έκταση μόλις 
0,17 τετραγωνικά χιλιόμετρα, 662 μέτρα μήκος 
και 440 μέτρα πλάτος, ενώ κατοικήθηκε για πρώ-
τη φορά το 2004 από 100 κατοίκους. Επιπλέον, 
βρίσκεται αποκομμένο από τον ηπειρωτικό ή νη-
σιωτικό κορμό της υπόλοιπης χώρας. Αυτό που 
είναι πολύ ενδιαφέρον στην εν λόγω case-study 
είναι ότι το ICJ, στη δικαιοδοσία του οποίου είχαν 
προσφύγει και οι δύο χώρες, δεν προέβη στο νο-
μικό χαρακτηρισμό του μικρού νησιού ως «νησί» 
ή «βράχος». Σημειώνεται ότι στην πρώτη περίπτω-
ση (νησί) το Serpent θα είχε πλήρη δικαιώματα 
για όλες τις θαλάσσιες ζώνες που προβλέπει η 
UNCLOS, ενώ στη δεύτερη (βράχος) θα είχε δι-
καίωμα μόνο για αιγιαλίτιδα ζώνη. Στην απόφασή 
του, το Δικαστήριο δεν το χαρακτήρισε ως κάτι από 
τα παραπάνω, αλλά όμως του αναγνώρισε μόνο τα 
δικαιώματα ενός βράχου (βλ. Σχήμα 5), δηλαδή τα 
χωρικά ύδατα, ενώ η απόφασή του είχε να κάνει 
πιο πολύ με την επήρεια της νήσου αυτής σε οικο-
νομικές ζώνες ως προς τις σχετικές περιστάσεις 

41  Για τις οριοθετήσεις θαλασσίων ζωνών στη Μαύρη Θάλασσα 
βλ. G. Chrysochou and P. Siousiouras, ‘Maritime Delimitations 
in the Context of Recent Jurisprudence and the Greek-Turkish 
Issues’, The A38 Journal of International Law, Vol 2, Edition 2, 
(ISSN: 2277-9361), 2(2)A38JIL(2013)112, (July – Sept 2013) 
καθώς και P. Siousiouras, ‘The delimitations of Exclusive 
Economic Zone in the Black Sea: Law and Geopolitical 
Dimensions’, in the proceedings of the Conference Αegean 
and South-Eastern Mediterranean. Contemporary Challenges 
and Perspectives of Sub-Sea Energy Natural Resources 
Exploitation. (in Greek), Panteion University, European Centre 
of Environmental Research and Training, Hellenic Centre of 
Maritime Research, Athens, 19-20 November 2010.
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της περιοχής, ήτοι αναλογία μηκών ακτών, φαι-
νόμενο αποκοπής (cut-off effect) κ.α. –οι οποίες 
θα αναλυθούν στις υπόλοιπες υποθέσεις που πα-
ρατίθενται παρακάτω– και την απονομή «δίκαιου 
αποτελέσματος» (equitable result) ως προς την 
οροθετική γραμμή. 

 Η σκοπιμότητα της επιλογής μη νομικού χα-
ρακτηρισμού του Serpent θα μπορούσε να είναι η 
εξής: Αν είχε χαρακτηριστεί από το Δικαστήριο ως 
νησί, θα έπρεπε να του είχαν αποδοθεί, κατά συ-
νέπεια, πλήρη δικαιώματα σε οικονομικές ζώνες, 
γεγονός που δεν θα συνήδε με την τελική απόφα-
ση της ολομέλειας, αφού και τα κριτήρια για κάτι 
τέτοιο δεν ήταν ξεκάθαρα στην περίπτωσή του. 
Από την άλλη πλευρά, δεν θα μπορούσε να χαρα-
κτηριστεί και ως βράχος, δεδομένης της ύπαρξης 
μόνιμου ανθρώπινου πληθυσμού που κατοικεί σε 
αυτό42.

Συνεχίζοντας με την πρόσφατη δικαστική νο-
μολογία, τον Μάρτιο του 2012 το ΔΔΔΘ (ITLOS) 

42  Βλ. Maritime Delimitation in the Black Sea (Romania v. 
Ukraine), ICJ Decision No. 2009/9, 3 February 2009.

εξέδωσε την πρώτη σχετική με οριοθετήσεις από-
φασή του στην υπόθεση θαλάσσιας οριοθέτησης 
των θαλασσίων ζωνών στον Κόλπο της Βεγγάλης 
μεταξύ Μπανγκλαντές και Μιανμάρ (πρώην Βιρμα-
νία). Σημαντική παρατήρηση αποτελεί το γεγονός 
ότι το Δικαστήριο στην απόφασή του κατέστησε 
σαφές ότι η ΧΘ θα επικρατεί επί της ΑΟΖ: «Το Δι-
καστήριο αναγνωρίζει ότι το Μπαγκλαντές έχει 
το δικαίωμα 12νμ χωρικών υδάτων γύρω από 
το νησί του Αγίου Μαρτίνου (St. Martin’s Island) 
στην περιοχή όπου αυτή η έκταση (12νμ) χωρι-
κών υδάτων δεν επικαλύπτει χωρικά ύδατα του 
Μιανμάρ. Ένα συμπέρασμα ως προς το αντίθετο 
θα είχε ως αποτέλεσμα να δοθεί περισσότερο βά-
ρος στα κυριαρχικά δικαιώματα και δικαιοδοσία 
του Μιανμάρ στην ΑΟΖ και την Υφαλοκρηπίδα της 
από ό,τι στην εθνική κυριαρχία του Μπανγκλαντές 
επί της Αιγιαλίτιδας Ζώνης του»43.

43  Βλ. Dispute concerning delimitation of the Maritime Boundary 
between Bangladesh and Myanmar in the Bay of Bengal, 
(Bangladesh / Myanmar), Case No 16, Judgment, ITLOS, 14 
March 2012, par. 169 (emphasis added). 

Σχήμα 5: Η Απόφαση του ΔΔΧ για την Υπόθεση της Νήσου Serpent. Πηγή: Infognomon, Web forum for issues related to 
international relations, foreign and defense policy, ICJ: ICJ Decision for the Maritime Delimitation Ukraine and Romania 
(in Greek), [online], available at http://infognomonpolitics.blogspot.com/2009/02/blog-post_9036.html, (Accessed: 17 
June 2013).
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Σε ό, τι αφορά την ακολουθία της οριοθέτη-
σης, το ΔΔΔΘ αρχικώς αποφάσισε τον επιμερι-
σμό της σχεδίασης της διαχωριστικής γραμμής 
σε τρία μέρη44: Σε το πρώτο μέρος οριοθετού-
σε τη ΧΘ των μερών, το δεύτερο τις ΑΟΖ τους 
καθώς και τις Υφαλοκρηπίδες τους έως το όριο 
των 200νμ και το τρίτο, την υφαλοκρηπίδα πέ-
ραν των 200νμ. Οι λόγοι που έγινε αυτό προ-
φανώς διαφέρουν για κάθε περίπτωση. Στην 
περίπτωση της ΧΘ ο εφαρμοστέος κανόνας είναι 
τυπικά διαφορετικός από εκείνον που ισχύει για 
την οριοθέτηση της ΑΟΖ και της υφαλοκρηπίδας. 
Επομένως, αρχικώς η οριοθέτηση της ΧΘ των 
διάδικων μερών πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με 
το Άρθρο 15 της UNCLOS, το οποίο εντέλλει την 
υιοθέτηση μιας γραμμής ίσης απόστασης, εκτός 
εάν συντρέχουν ειδικές περιστάσεις (special 
circumstances) ή ιστορικοί τίτλοι (historical title) 

44  Αυτή η τάση έχει γίνει πολύ συνήθης στις πρόσφατες υποθέ-
σεις οριοθέτησης ενιαίου θαλασσίου συνόρου μεταξύ αντικεί-
μενων ή παρακείμενων χαρτών μετά το 1993, αρχής γενομέ-
νης με την Υπόθεση Jan Mayen του ICJ. 

που δικαιολογούν μια άλλη γραμμή οριοθέτησης, 
αποκλίνοντας έτσι από τον συνήθη κανόνα45. Αυ-
τή η πρώτη «προσωρινή γραμμή ίσης απόστα-
σης» (provisional equidistance line) έγινε το τε-
λικό όριο για αυτή τη ζώνη (ΧΘ), δεδομένου ότι 
σύμφωνα με την άποψη του ITLOS, δεν υπήρχαν 
ειδικές περιστάσεις που δικαιολογούσαν απόκλι-
ση από αυτήν. Έτσι στο νησί του Αγίου Μαρτίνου 
του Μπαγκλαντές αποδόθηκε πλήρης επήρεια 
ΧΘ, ήτοι 12νμ, και χρησιμοποιήθηκε κατάλληλα 
για τη χάραξη της γραμμής ίσης απόστασης.

Δεύτερον, όσον αφορά στην οριοθέτηση του 
ενιαίου ορίου για την ΑΟΖ και την Υφαλοκρηπίδα 
μέχρι την απόσταση των 200νμ (βλ. Σχήμα 6), το 
εφαρμοστέο δίκαιο, σύμφωνα με την υπόδειξη του 
Δικαστηρίου, μπορεί να βρεθεί στην UNCLOS46, στο 
εθιμικό διεθνές δίκαιο και στη σχετική αντίστοιχη 
δικαστική νομολογία47.

Ως εκ τούτου, το ITLOS υιοθέτησε την τρι-
ών σταδίων / βημάτων μέθοδο (three-steps 
method) που είχε χρησιμοποιηθεί πιο πριν από 
το ΔΔΧ στην περιοχή της Μαύρης Θάλασσας48, 
σύμφωνα με την οποία αρχικώς συντάσσεται μία 
γραμμή ίσης απόστασης, της οποίας στη συνέχεια 
ελέγχεται η «δικαιότητα» (equitableness) υπό 
το φως των σχετικών περιστάσεων (relevant 
circumstances) και τέλος, το προκύπτον απο-

45  Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τη γένεση της αρ-
χής «ίσης απόστασης/ειδικών περιστάσεων» βλ. αναλυτικά 
το έργο της Διεθνούς Επιτροπής Δικαίου: International Law 
Commission (ILC) από το 1951 έως το 1958 για την κωδικο-
ποίηση του Διεθνούς Δικαίου Θάλασσας, όπως περιγράφεται 
στο Y. Daudet, ‘L’ article 13, par. 1(a)’, in J. P. Cot et A. Pellet 
(eds), La Charte des Nations Unies, (1985).

46  Ό.π. παρ. 182. Ιδιαίτερα για την οριοθέτηση των ΑΟΖ μεταξύ 
κρατών με παρακείμενες ή αντικείμενες ακτές, σύμφωνα με 
το άρθρο 74(1) της UNCLOS, αυτή κανονίζεται με συμφωνία, 
σκοπεύοντας σε μια «δίκαιη λύση». Στην περίπτωση που μια 
συμφωνία δεν είναι δυνατή, σύμφωνα με το Μέρος XV της 
UNCLOS, τα ενδιαφερόμενα μέρη θα πρέπει να καταφύγουν 
σε συμβιβασμό σύμφωνα με το άρθρο 74(2) αυτής δηλ. επί-
λυση σε Διεθνές Δικαστήριο, Συνδιαλλαγή, Διαμεσολάβηση ή 
Διαιτησία. Παρόλα ταύτα η οριοθέτηση της γραμμής της ΑΟΖ, 
είναι αναγκαίο να προσδιορισθεί σε σχέση με την αντιστοιχού-
σα γραμμή της Υφαλοκρηπίδας, στο βαθμό που αναγνωρίζο-
νται τα ίδια ακριβώς κυριαρχικά δικαιώματα στο βυθό και το 
υπέδαφος αυτής για τα παράκτια κράτη. Βλ. αναλυτικότερα M. 
Evans, Relevant Circumstances and Maritime Delimitation 
(1989). 

47  Βλ. ITLOS, supra note 43, para. 183-184.
48  Βλ. Maritime Delimitation in the Black Sea (Romania v 

Ukraine), Merits, Judgment, ICJ decision No. 2009/9, 3 
February 2009. 

St Martin’s
Island

Σχήμα 6: Η τελική γραμμή οριοθέτησης ΑΟΖ / Υφαλο-
κρηπίδας στην Υπόθεση Bangladesh v Myanmar. Πηγή: 
Dispute concerning delimitation of the Maritime Boundary 
between Bangladesh and Myanmar in the Bay of Bengal, 
(Bangladesh / Myanmar), Case No 16, Judgment, ITLOS, 
14 March 2012, at 146.
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τέλεσμα εκτιμάται εκ νέου στη βάση της αρχής 
της «μη-αναλογικότητας» (disproportionality 
test)49. Έτσι, υπό το ίδιο σκεπτικό, και στην Υπό-
θεση Bangladesh v. Myanmar, η προκύπτουσα 
προσωρινή γραμμή ήταν στην πραγματικότη-
τα μια τροποποιημένη γραμμή ίσης απόστασης 
(modified equidistance line), καθόσον το ITLOS 
επέλεξε και μεταχειρίστηκε ανάλογα συγκεκρι-
μένα σημεία βάσης (base points) για να χρησι-
μοποιηθούν για το έργο αυτό. Παρόλ’ αυτά, ένα 
θέμα μεγάλης σημασίας είναι ότι το Δικαστήριο 
αποφάσισε να μην χρησιμοποιήσει το νησί St. 
Martin ως base point, λόγω της ισχυριζόμε-
νης επίδρασης αποκοπής (cut-off effect) στην 
προβολή του επί της ακτής του Μιανμάρ50. Στη 
συνέχεια, εξετάζοντας τις σχετικές περιστάσεις, 
το δικαστήριο δέχθηκε τον ισχυρισμό του Μπαν-
γκλαντές ότι η πολυσχιδής ακτή του (concave 
coast) είναι σχετική51. Αντιθέτως, η γεωλογία 
του βυθού θεωρήθηκε άσχετη τόσο σε νομικό 
πλαίσιο, όσο και στην πράξη52. Αυτό συμβαίνει 
γιατί η οριοθέτηση ενός ενιαίου θαλασσίου συ-
νόρου (single maritime boundary) πρέπει «να 
καθορίζεται βάσει της γεωγραφίας και όχι της 
γεωλογίας ή της γεωμορφολογίας»53.

49  Βλ. ITLOS, supra note 43, par. 240. Σύμφωνα με αυτό το 
σκεπτικό, οι θαλάσσιες οριοθετήσεις θα πρέπει να πραγμα-
τοποιούνται λαμβάνοντας υπόψη το λόγο μεταξύ των υδάτων 
και των περιοχών Υφαλοκρηπίδας που αποδίδονται σε κάθε 
μέρος (κράτος) και του μήκους των αντιστοίχων ακτογραμ-
μών τους. 

50  Ό.π. παρ. 265. 
51  Σύμφωνα με την απόφαση του Δικαστηρίου, δεν είναι καθε-

αυτές οι πολυσχιδείς (με έντονες κοιλότητες) ακτές οι οποίες 
αποτελούσαν σχετική περίσταση, αλλά μάλλον ο «βαθμός 
αποκοπής» (cut-off effect) που οι ακτές αυτές παρήγαγαν. Βλ. 
Ό.π. παρ. 292.

52  Το Άρθρο (1) της Συνθήκης της Γενεύης για την Υφαλοκρηπίδα 
(1958) καθορίζει τη «νομική υφαλοκρηπίδα» υπογραμμίζοντας 
το «γεωλογικό» κριτήριο. Αντιθέτως όμως, ως πιο σύγχρονο 
και ευρύτερα αποδεκτό κείμενο Συμβατικού Διεθνούς Δικαίου, 
η Σύμβαση του Δικαίου Θάλασσας του 1982 (UNCLOS) Άρθρο 
76(1), εισάγοντας αμετάβλητα κριτήρια για τη οριοθέτηση ΑΟΖ 
και Υφαλοκρηπίδας, ιδιαίτερα το κριτήριο της «ίσης απόστα-
σης», έχει περιορίσει στο ελάχιστο οποιεσδήποτε αμφισβητή-
σεις για τα κριτήρια οριοθέτησης, ενισχύοντας έτσι τη λογική 
της ίσης απόστασης καθώς και το «γεωμορφολογικό» κριτήριο 
και αφήνοντας στην άκρη το γεωλογικό κριτήριο. 

53  Βλ. ITLOS, supra note 43, par. 322 (emphasis added).

Η σημασία της πρόσφατης διεθνούς 
δικαστικής πρακτικής στην 
προοπτική μίας Ελληνικής ΑΟΖ και τα 
προβληματικά ζητήματα 
Οι προαναφερθείσες αποφάσεις του ΔΔΧ και του 
ΔΔΔΘ έχουν επιστήσει την προσοχή της ελληνικής 
νομικής κοινότητας με αφορμή την ελληνοτουρ-
κική διαμάχη σχετικά με τα ανατολικά ελληνικά 
νησιά. Παρόλ’ αυτά, ο απόλυτος παραλληλισμός 
μεταξύ των τριών προαναφερθέντων υποθέσε-
ων και της σχετικής ελληνοτουρκικής διαφοράς 
περί Υφαλοκρηπίδας / ΑΟΖ των νήσων Αν. Αιγαί-
ου έχει σημαντικές διαφορές: Πρώτον, η νήσος 
Serpent είναι μικροσκοπική σε μέγεθος (δέκα φο-
ρές μικρότερη σε μέγεθος από το Καστελόριζο). 
Δεύτερον, η πλειοψηφία των νησιών στις προα-
ναφερθείσες υποθέσεις ήταν μάλλον πρόσφατα 
κατοικημένες και με μικρό πληθυσμό (η νήσος 
Serpent, για παράδειγμα, κατοικείται από 100 
κατοίκους), ενώ το Καστελόριζο έχει τετραπλά-
σιο αριθμό κατοίκων του από τα αρχαία χρόνια. 
Επιπλέον, η μεγάλη πλειοψηφία των ελληνικών 
νησιών είναι πολύ μεγαλύτερα νησιά σε ό,τι αφο-
ρά το μέγεθος και τον πληθυσμό. Ακόμα και το 
Καστελόριζο υπερτερεί αρκετά τόσο σε μέγεθος 
όσο και σε πληθυσμό από το Serpent54. Επίσης, 
η θέση των ελληνικών νησιών στο Αιγαίο είναι 
νομικά «ισχυρότερη» ακριβώς λόγω της αρχι-
πελαγικής μορφής του. Και αυτό είναι αλήθεια 
διότι αν και το Αιγαίο δεν συνιστά νομικά ένα 
αρχιπέλαγος, σύμφωνα με τον ορισμό της Σύμ-
βασης των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της 
Θάλασσας, που θα προσέδιδε το χαρακτηρισμό 
του αρχιπελαγικού κράτους στην Ελλάδα, εντού-
τοις το αρχιπελαγικό σχήμα του Αιγαίου είναι μια 
πραγματικότητα που πρέπει να λαμβάνεται υπόψη 
υπέρ του παράκτιου κράτους που έχει αυτό το 
«αρχιπέλαγος». Πολύ περισσότερο, από τη στιγμή 
που αυτή η αρχιπελαγική μορφή διασφαλίζει την 
πολιτική και οικονομική ενότητα του νησιωτικού 
χώρου με την ηπειρωτική χώρα55. Αυτό είναι πο-
λύ εμφανές σε σύγκριση με τη γεωγραφική ει-
κόνα της υπόθεσης Bangladesh v. Myanmar του 

54  Το Καστελόριζο ή Μεγίστη έχει έκταση 8,9 τετρ. χλμ. μήκος 
ακτών 19,5 χλμ. και πληθυσμό 430 ατόμων (επίσημη απο-
γραφή 2001).

55  Βλ. K. Οικονομίδη, Διεθνές Δίκαιο και Θέματα Ελληνικής Εξω-
τερικής Πολιτικής, (1999), σελ. 53.
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ITLOS, όπου η νήσος St. Martin είναι αποκομμένη 
από την ηπειρωτική χώρα στην οποία ανήκει σε 
μια συγκριτικά μεγάλη απόσταση από αυτή. Κατά 
συνέπεια, δεν υπάρχει χώρος για μεγάλες ομοι-
ότητες με την αντίστοιχη ελληνοτουρκική διένεξη 
υπό αυτή την έννοια.

Το γεγονός ότι το ICJ δεν συνέδεσε την από-
φασή του να αρνηθεί τη δημιουργία ΑΟΖ τη νή-
σου Serpent υπό τη συλλογιστική ότι η Μαύρη 
Θάλασσα είναι μια ημίκλειστη θάλασσα, παρου-
σιάζει μεγάλο ενδιαφέρον, δεδομένου ότι αν το 
έκανε, θα μπορούσε να δημιουργήσει, κατά ένα 
τρόπο, «δεδικασμένο» (res judicata) υπέρ της 
τουρκικής θέσης για το Αιγαίο που δεν αναγνω-
ρίζει ΑΟΖ ή Υφαλοκρηπίδα στα ελληνικά νησιά 
του Αν. Αιγαίου λόγω του ισχυριζόμενου από την 
πλευρά της «ημίκλειστου» χαρακτήρα του Αιγαίου. 
Αντιθέτως, το Αιγαίο δεν αποτελεί μια «ημίκλειστη 
θάλασσα» καθεαυτήν, αλλά ανήκει στη Μεσόγειο, 
η οποία είναι ημίκλειστη θάλασσα (semi-enclosed 
sea). Παρόλ’ αυτά, το ΔΔΧ δεν παρεξέκλινε από 
τις γενικές διατάξεις της UNCLOS, η οποία χειρί-
ζεται τις ημίκλειστες θάλασσες, χωρίς καμιά δι-
αφοροποίηση όταν πρόκειται για τα δικαιώματα 
των οικονομικών ζωνών (ΑΟΖ, υφαλοκρηπίδα) 
των νησιών. Θα μπορούσε γενικά να λεχθεί ότι η 
αναγνώριση του Διεθνούς Δικαστηρίου της ζώνης 
12νμ ΧΘ για το μικρό νησί Serpent σε συνδυα-
σμό με τον μικρό πληθυσμό του, προσφέρει μια 
κάποια ικανοποίηση. Η ικανοποίηση αυτή, ωστό-
σο, δεν είναι πολύ μεγάλη, δεδομένου ότι υπήρχε 
μόνιμος πληθυσμός στο νησί, δηλαδή μπορούσε 
να υποστηρίξει ανθρώπινη διαβίωση και ως εκ 
τούτου είναι εκ νομικής απόψεως «νησί» και όχι 
βράχος. Κατά συνέπεια, θα έπρεπε αναμφισβήτη-
τα να δικαιούται Υφαλοκρηπίδας και ΑΟΖ έως το 
όριο των 200νμ. 

Πέραν των ανωτέρω, οι Υποθέσεις Romania 
v Ukraine και Bangladesh v Myanmar ανέδειξαν 
γενικότερα ότι σε ό,τι αφορά το ενιαίο θαλάσσιο 
σύνορο για την οριοθέτηση της ΑΟΖ και υφαλο-
κρηπίδας έως 200νμ, η τελική σχεδιασθείσα ορο-
θετική γραμμή φαίνεται να τοποθετείται κάπου 
μεταξύ των σχετικών απαιτήσεων των διαδίκων, 
χωρίς να μοιάζει ιδιαίτερα άδικη για κανέναν. 
Ωστόσο, η πρακτική αυτή δεν θα μπορούσε να 
είναι ο κανόνας σε μια ενδεχόμενη οριοθέτηση 
της ελληνοτουρκικής ΑΟΖ, δεδομένου ότι τα ανα-

τολικά νησιά του Αιγαίου αποτελούν ένα συμπα-
γές, πυκνό σώμα με τα νησιά του Κεντρικού και 
Δυτικού Αιγαίου, και φυσικά, με την ηπειρωτική 
χώρα. Αλλά ακόμη και αν υπήρχε η δυνατότητα 
να εφαρμοστεί η προαναφερθείσα πρακτική κατ’ 
αναλογία, το γεγονός του αναφαίρετου δικαιώμα-
τος επέκτασης των ελληνικών χωρικών υδάτων 
σε 12νμ αντί των 6νμ που είναι σήμερα θα μπο-
ρούσε να δημιουργήσει σε ένα υψηλό ποσοστό 
μια «Ελληνική Αιγιακή Χωρική Θάλασσα και ΑΟΖ» 
(βλέπε Σχήμα 7).

Από την άλλη πλευρά, η σχέση του παράγοντα 
της γεωλογίας έως τα 200νμ, σε όλες τις υποθέ-
σεις απορρίπτεται βιαστικά, χωρίς καμία αναφο-
ρά σε προηγούμενες υποθέσεις ή σε συζητήσεις 
σχετιζόμενες με τους λόγους για τους οποίους 
γίνεται αυτό. Σε γενικές γραμμές, αν και η οριο-
θέτηση των χωρικών υδάτων φαίνεται να ακο-
λουθεί τις διατάξεις του Άρθρου 15 της UNCLOS 
σχεδόν σε κάθε πρόσφατη δικαστική υπόθεση, 
την ίδια στιγμή κάθε υπόθεση οριοθέτησης που 
αφορά στην Υφαλοκρηπίδα - ή το συνολικό πα-
κέτο ΑΟΖ – Υφαλοκρηπίδα - είναι μοναδική, κα-
θιστώντας αδύνατη τη διατύπωση ενός γενικού 
εφαρμοστέου κανόνα.

Λαμβάνοντας υπόψη τις προαναφερθείσες 
λεπτομέρειες της διεθνούς νομολογίας για τις θα-
λάσσιες οριοθετήσεις, είναι προφανές να σκεφτεί 
κανείς ότι παρόλο που η Ελλάδα έχει ήδη διαμορ-
φώσει μια ισχυρή νομική θέση όσον αφορά στην 
οριοθέτηση της Υφαλοκρηπίδας της, η οριοθέτηση 
της ΑΟΖ σε μια βάση ενιαίου θαλασσίου συνόρου 
με την Υφαλοκρηπίδα (single maritime boundary) 
είναι μια εξίσου βιώσιμη μέθοδος για την επίλυση 
της σχετικής διαφοράς της με την Τουρκία στο Αι-
γαίο. Μια Ελληνική ΑΟΖ στο Αιγαίο δικαιολογείται 
από το γεγονός ότι η Ελλάδα διαθέτει συνολικά 
3.100 νησιά, εκ των οποίων τα 2.463 είναι μέσα 
στο Αιγαίο. Συγκριτικά, η Τουρκία έχει μόνο τρία 
νησιά της στο Αιγαίο. Επιπλέον, υπάρχουν περίπου 
130 έθνη μέχρι σήμερα που έχουν ήδη είτε ΑΟΖ 
ή Αποκλειστική Ζώνη Αλιείας (Exclusive Fishing 
Zone) των 200νμ. Επιπροσθέτως, η UNCLOS προ-
βλέπει ένα νομικό καθεστώς ΑΟΖ στο οποίο δεν 
υπάρχουν περιορισμοί που να απαγορεύουν στα 
νησιά να έχουν ΑΟΖ.56

56  Βλ. United Nations, Maritime Claims.
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Πέραν των παραπάνω, στο τέλος του 1986, 
η Τουρκία ανακήρυξε μονομερώς ΑΟΖ 200νμ 
στη Μαύρη Θάλασσα. Η κίνηση αυτή, ήταν σύμ-
φωνη με τις διατάξεις της UNCLOS, την οποία η 
Τουρκία δεν έχει υπογράψει ή επικυρώσει, ούσα 
πάντα αντίθετη σε πλειάδα των διατάξεών της. 
Παράλληλα, την ίδια εποχή, η Τουρκία κατέληξε 
σε συμφωνία για την οριοθέτηση της ΑΟΖ με την 
τότε Σοβιετική Ένωση. Η Άγκυρα συμφώνησε ότι 
το όριο της Υφαλοκρηπίδας, το οποίο καθιερώ-
θηκε από τη Τουρκο-Σοβιετική Συμφωνία Οριο-
θέτησης του 1978, ίσχυε και για την οριοθέτηση 
των Αποκλειστικών Οικονομικών Ζωνών τους57. 
Στη συμφωνία αυτή χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος 
της ίσης απόστασης. Δεν υπήρχαν διατάξεις ή 
αναφορές σχετιζόμενες με ειδικές περιστάσεις ή 
καθεστώς κλειστής ή ημίκλειστης θάλασσας. Έτσι, 
η Τουρκία αποδεχόμενη μέσω του κειμένου της 

57  Βλ. Robert W. Smith, Exclusive Economic Zone Claims: An 
Analysis and Primary Documents (1986).

εν λόγω συμφωνίας, την έννοια της ΑΟΖ ως αυτή 
αναπτύσσεται στη UNCLOS, ενδεχομένως να έχει 
αποδυναμώσει τη νομική της θέση έναντι αυτής 
της Ελλάδας, καθώς η Μαύρη Θάλασσα, η οποία 
είναι μια ημίκλειστη θάλασσα, παρουσιάζει αρ-
κετές ομοιότητες με το Αιγαίο58. Η Τουρκία ήρθε 
σε παρόμοιες συμφωνίες με τη Βουλγαρία και τη 
Ρουμανία όσον αφορά την οριοθέτηση των αντί-
στοιχων ΑΟΖ τους στον Εύξεινο Πόντο. Στις συζη-
τήσεις μεταξύ της Τουρκίας και της Βουλγαρίας, 
η τουρκική πλευρά υποστήριξε ότι δεν υπάρχουν 
ειδικές περιστάσεις που ισχύουν για τη Μαύρη 

58  Παρόλο που το Αιγαίο Πέλαγος δεν δύναται να θεωρηθεί ως 
μία «ημίκλειστη θάλασσα καθεαυτήν αλλά ως μέρος της Με-
σογείου, η οποία στο σύνολό της και μόνο θεωρείται ημίκλει-
στη θάλασσα». Άρα από νομικής απόψεως υπάρχει σχετική 
δυσκολία στο Αιγαίο να υπάρξουν οι «ειδικές περιστάσεις» που 
αφορούν τις καθεαυτές ημίκλειστες θάλασσες. 

Σχήμα 7: Εύρος Χωρικής Θάλασσας Ελλάδος και Τουρκίας στο Αιγαίο στο πλαίσιο των 6 νμ. (μπλε γραμμή) και 12 νμ. 
(άσπρη γραμμή) Ελληνικής Χωρικής Θάλασσας. Πηγή: Εθνική Υδρογραφική Υπηρεσία.
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Θάλασσα59. Η προσπάθεια της Τουρκίας να εφαρ-
μόσει μια θέση δύο σταθμών στη μεταχείριση των 
δύο θαλασσών (Μαύρη Θάλασσα και Αιγαίο), θα 
καταστήσει δύσκολη την υπεράσπιση της θέσης 
αυτής ενώπιον ενός Διεθνούς Δικαστηρίου. Είναι 
απλά μια προσπάθειά της να γίνει σαφής διαφο-
ροποίηση μεταξύ της οριοθέτησης των θαλάσσιων 
συνόρων της στη Μαύρη Θάλασσα και το Αιγαίο 
Πέλαγος60.

Η Ελλάδα κατέχει μια ισχυρή νομική θέση, όχι 
μόνο στο καθεαυτό ζήτημα της Υφαλοκρηπίδας, 
ως αναλύθηκε παραπάνω, αλλά και στο θέμα της 
επέκτασης της ΧΘ από 6 σε 12νμ, επειδή το δι-
καιοδοτικό όργανο θα ακολουθήσει κατά πάσα 
πιθανότητα το πρότυπο της διαιτησίας μεταξύ της 
Γαλλίας και του Ηνωμένου Βασιλείου, με την οποία 
χορηγήθηκε μια ζώνη 12νμ γύρω από τα νησιά 
της Μάγχης, ακόμη και αν το Ηνωμένο Βασίλειο 
διατηρούσε 3νμ χωρικά ύδατα από το 187861. 
Αυτή τη θέση και αναφαίρετο από το εθιμικό και 
συμβατικό δίκαιο δικαίωμα της Ελλάδας, για ΧΘ 
εύρους 12νμ, θα πρέπει οι Ελληνικές Κυβερνήσεις 
να την συμπεριλάβουν μαζί με μια ενδεχόμενη ενι-
αία οριοθέτηση Υφαλοκρηπίδας και ΑΟΖ ενώπιον 
ενός Διεθνούς Δικαστηρίου και αυτό γιατί ακόμα 
και στο δυσμενέστερο, και ίσως μικρής πιθανότη-
τας, σενάριο που ορισμένα ελληνικά νησιά του Αν. 
Αιγαίου και δη το Καστελόριζο δεν θα αποκτήσουν 
πλήρη επήρεια σε οικονομικές ζώνες, το σίγουρο 
είναι ότι θα διατηρήσουν το μέγιστο εύρος των 
χωρικών τους υδάτων. Αν και κανείς δεν μπορεί 
να συνάξει το συμπέρασμα ότι μια ζώνη ΑΟΖ ή 
Υφαλοκρηπίδας 12νμ γύρω από τα νησιά, και δη 
τα πιο απομακρυσμένα, είναι ο κανόνας για τις 
υποθέσεις οριοθετήσεων που θα ακολουθήσουν 
στο μέλλον, αυτό που καθίσταται σαφές είναι ότι η 
υφαλοκρηπίδα και η ΑΟΖ ενός νησιού δεν μπορεί 
να είναι μικρότερη από το διεθνώς αναγνωρισμέ-

59  Επομένως η Τουρκία υποστήριξε ότι εφαρμόζοντας την αρχή 
της ίσης απόστασης στην συμφωνία οριοθέτησης με τη Βουλ-
γαρία, θα οδηγείτο σε «δίκαιη λύση», παρόλο που η Βουλγαρία, 
αν και συμφώνησε με την οριοθέτηση, είχε αντίθετη άποψη 
επί αυτού. 

60  Βλ. συμπληρωματικά P. Siousiouras, ‘Exclusive Economic Zone: 
The Delimitations in the Black Sea and Cyprus Sea Region’, 
in the collective work of S. Perrakis, Contemporary views in 
the legal and political aspects of International Organizations, 
in Greek, (2009).

61  Βλ. K. Booth, Force and Diplomacy at Sea (1985), at 34.

νο ανώτατο όριο των χωρικών τους υδάτων62. Εάν 
μια ζώνη δώδεκα μιλίων δοθεί στα ελληνικά νη-
σιά του Αν. Αιγαίου, η Υφαλοκρηπίδα της Τουρκίας 
θα είναι σαφώς περιορισμένη. Δεδομένου ότι το 
ICJ έχει δώσει πρόσφατα, μέσω των τελευταίων 
σχετικών αποφάσεών του, έμφαση στις αρχές της 
ισότητας (equity) προς επίτευξη ενός δίκαιου απο-
τελέσματος (equitable result), η μέγιστη έκταση 
που θα μπορούσε να λάβει η Τουρκία θα μπορού-
σε δυνητικά να είναι έως 15 τοις εκατό της συνο-
λικής έκτασης της Υφαλοκρηπίδας του Αιγαίου63, 
με τη δυσμενή για τις ελληνικές θέσεις παραδοχή 
ότι στα ελληνικά νησιά θα αποδοθεί τουλάχιστον 
μια ζώνη ΑΟΖ ή Υφαλοκρηπίδας 12νμ, στο μέγι-
στο δηλαδή του εύρους ΧΘ που σύμφωνα με το 
Διεθνές Δίκαιο πρέπει να έχουν64. Άρα, ανεξάρτητα 
από το αποτέλεσμα, η Ελλάδα οφείλει, όταν δοθεί 
η ευκαιρία να προσφύγει δικαστικώς, να συμπερι-
λάβει στην ατζέντα οριοθέτησης των οικονομικών 
ζωνών, το θέμα της επέκτασης της αιγιαλίτιδας 
ζώνης από τα 6 στα 12νμ ως άμεσα συναφή, 
αναπόσπαστο και ζωτικό με αυτή την οριοθέτηση 
παράγοντα.

Σύνοψη και Συμπεράσματα
Όπως προέκυψε από την προαναφερθείσα ανά-
λυση, ένα ενιαίο θαλάσσιο σύνορο είναι μια πολύ 
συνετή λύση για τα περισσότερα κράτη, ομοίως 
για την Ελλάδα και την Τουρκία. Ως εκ τούτου, η 
προτεινόμενη λύση του ενιαίου θαλασσίου συνό-
ρου (single maritime boundary) προβάλλει ως το 
λογικό αποτέλεσμα της επέκτασης της δικαιοδοσί-

62  Βλ. International Legal Materials 19, no. 2.67 (1979).
63  Βλ. αναλυτικότερα Γ. Χρυσοχού και Δ. Δαλακλή, «Ανακήρυξη Κυ-

πριακής Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης και Δίκαιο της Θά-
λασσας», Ναυσίβιος Χώρα – Περιοδική Έκδοση Ναυτικών Επι-
στημών και Τεχνολογίας, Volume 4/2012 (ISSN:1791-4469), 
Σχολή Ναυτικών Δοκίμων, Πειραιάς, (Δεκ 2012).

64  Η δυνατότητα συνδυαστικής οριοθέτησης Υφαλοκρηπίδας και 
ΑΟΖ με ένα ενιαίο σύνορο (ενιαία οροθετική γραμμή τουλάχι-
στον μέχρι το όριο των 200νμ) διαφαίνεται λογική, ειδικότερα 
καθόσον η Σύμβαση UNCLOS του 1982 υποδεικνύει ότι η νο-
μική βάση για δικαιοδοσία σε Υφαλοκρηπίδα και ΑΟΖ έως τα 
200νμ δεν στηρίζεται στο «γεωλογικό κριτήριο» (geological 
standard) της «φυσικής προέκτασης», αλλά μόνο στη γεω-
μορφολογία και ειδικότερα στο κριτήριο της «γεωγραφικής 
γειτνίασης» (geographical adjacency), η οποία προσδιορίζεται 
ποσοτικά μόνο με το κριτήριο της απόστασης. Βλ. Αναλυτικότε-
ρα M. D. Bletcher, ‘Equitable Delimitation of the Continental 
Shelf’, American Journal of International Law, No. 73 (1979), 
at 60–88.
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ας του παράκτιου κράτους επί των πόρων της ΑΟΖ 
και την ευθυγράμμιση αυτής της δικαιοδοσίας με 
τα προϋπάρχοντα κυριαρχικά δικαιώματα επί της 
Υφαλοκρηπίδας. Εξάλλου, το Διεθνές Δικαστήριο 
με την απόφασή του στην Υπόθεση Λιβύης - Μάλ-
τας υποστήριξε ότι «οι δύο θεσμοί –Υφαλοκρηπί-
δα ΑΟΖ– συνδέονται μεταξύ τους στο σύγχρονο 
δίκαιο. Δεδομένου ότι τα δικαιώματα που διαθέτει 
ένα κράτος επί της Υφαλοκρηπίδας του θα μπο-
ρούσε επίσης να τα κατέχει επί του βυθού και του 
υπεδάφους της κάθε Αποκλειστικής Οικονομική 
Ζώνης την οποία θα μπορούσε να διακηρύξει, μία 
από τις σχετικές περιστάσεις που θα πρέπει να 
λαμβάνονται υπόψη για την οριοθέτηση της Υφα-
λοκρηπίδας ενός κράτους είναι η νομικά επιτρεπτή 
έκταση της ΑΟΖ που ανήκει στο ίδιο κράτος»65.

Επομένως, αν η διαφορά για την Υφαλοκρη-
πίδα του Αιγαίου φτάσει τελικά ενώπιον του ICJ, 
στη σχετική αίτηση που θα πρέπει από πριν να 
έχει γίνει από την Ελλάδα, θα πρέπει να τονίζεται 
ότι η απόφαση του Δικαστηρίου οφείλει να κατευ-
θύνεται προς την ενιαία οριοθέτηση Υφαλοκρη-
πίδας και ΑΟΖ. Αυτή η προϋπόθεση θα πρέπει να 
τεθεί σε μια μελλοντική ατζέντα για την οριοθέ-
τηση των θαλάσσιων ζωνών μεταξύ Ελλάδας και 
Τουρκίας, είτε μέσω διμερούς συμφωνίας ή μέσω 
διαιτησίας, όπως υποστηρίζεται από μια μερίδα 
ειδικών, είτε μέσω της προσφυγής στη δικαιοδο-
σία των αρμοδίων Διεθνούς Δικαστηρίων, όπως 
υποδεικνύεται ως η καλύτερη προτεινόμενη λύση 
από τον συγγραφέα αυτού του δοκιμίου. Ως εκ 
τούτου, αν υποθέσουμε ότι οι ελληνοτουρκικές 
διαφορές είναι νομικής φύσεως –και αυτή είναι 
η πραγματικότητα– τότε, σύμφωνα με τη διεθνή 
εμπειρία και πρακτική και περισσότερο, σύμφωνα 
με το Διεθνές Δίκαιο, η επίλυσή τους θα πρέπει 
να γίνει ενώπιον ενός αρμοδίου δικαιοδοτικού 
οργάνου.

Πολιτικές μέθοδοι, όπως οι διαπραγματεύσεις, 
θα πρέπει αν όχι να αποκλείονται εξ ολοκλήρου, 
να αντιμετωπίζονται με πολύ σκεπτικισμό, δεδο-
μένου ότι μπορεί να οδηγήσουν σε αποκλίσεις 
από την εφαρμογή των διεθνών κανόνων δικαί-
ου. Όσο για τη λύση της διαιτησίας, υπάρχουν 
πολλές αμφιβολίες για το βαθμό συμμόρφωσης 

65  Βλ. Continental Shelf (Libyan Arab Jamahiriya v. Malta), 
Judgment, ICJ Reports (1985).

των διαδίκων μερών επί των αποφάσεων. Γι’ αυ-
τό η λύση της δικαστικής διευθέτησης φαίνεται να 
είναι η πλέον κατάλληλη επί του παρόντος και κα-
τά προτίμηση ενώπιον του ΔΔΧ και όχι του ΔΔΔΘ, 
δεδομένου ότι η Τουρκία δεν είναι συμβαλλό-
μενο μέρος της UNCLOS, βάσει των διατάξεων 
της οποίας ιδρύθηκε το δεύτερο. Παρόλ’ αυτά, 
η τουρκική πρακτική που σε νομικό και διπλω-
ματικό πλαίσιο προκαλεί συνεχείς ολισθήσεις σε 
διαπραγματεύσεις, οι οποίες «μπορεί» να οδηγή-
σουν σε συμφωνία για την επίλυση της διαφοράς 
στη Χάγη, απλώς αποδεικνύουν την επιθυμία της 
Τουρκίας να εγκλωβίσει την Ελλάδα σε ατέρμονο 
διάλογο και διαπραγματεύσεις καθώς και σε μια 
ολοένα και πιο διευρυμένη ατζέντα των διαφο-
ρών, με σκοπό παράπλευρα οφέλη66.
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Βλ. χαρακτηριστικά ‘Turkish Foreign Minister’s Visit to Athens’, 
Kathimerini [online], 14 October 2012, διαθέσιμο στο http://
www.kathimerini.gr/4dcgi/_w_articles_kathremote_1_10/10/ 
2012_465395, (Πρόσβαση: 15 Οκτωβρίου 2012).
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1. Εισαγωγή
Ο ναυτικός αποκλεισμός στη Λωρίδα της Γάζας και 
η συζήτηση που προκάλεσαν τα γεγονότα σχετικά 
με την προσπάθεια να σπάσει ο αποκλεισμός από 
μια αρμάδα πλοίων τον Μάιο του 2010 απετέλε-
σαν την αφορμή για το παρόν άρθρο. Ο ναυτικός 
αποκλεισμός αποτελεί μια πολεμική μέθοδο που 
αναπτύχθηκε και εφαρμόστηκε σε διακρατικές 
ένοπλες συρράξεις. Ανεξάρτητα από το αν η ένο-
πλη σύρραξη στη Γάζα συγκεκριμένα είναι διεθνής 
ή μη διεθνής και τη νομιμότητα ή μη του ναυτικού 
αποκλεισμού της, η προβληματική σχετικά με το 
επιτρεπτό του ναυτικού αποκλεισμού κατά τη διάρ-
κεια μη διεθνούς ένοπλης σύρραξης αναζητά μια 
λύση σε διεθνές επίπεδο και το παρόν αποτελεί μια 
συνεισφορά στη σχετική συζήτηση. Προς το σκο-
πό αυτό, θα αναλυθούν διαδοχικά οι έννοιες της 
μη διεθνούς ένοπλης σύρραξης και του ναυτικού 
αποκλεισμού πριν διατυπωθούν κάποιες σκέψεις 
σχετικά με τη σχέση αυτών των δυο πραγματικών 
(και νομικών) καταστάσεων. 

2.  Η έννοια της μη διεθνούς ένοπλης 
σύρραξης

To διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο εφαρμόζεται απο-
κλειστικά υπό την προϋπόθεση ύπαρξης ένοπλης 
σύρραξης. Σε γενικές γραμμές, υπάρχουν δυο κα-
τηγορίες ενόπλων συρράξεων: η διεθνής, η οποία 
προϋποθέτει την άμεση ή έμμεση συμμετοχή1 
τουλάχιστον δύο κρατών ή άλλων υποκειμένων 
του διεθνούς δικαίου (π.χ. διεθνών οργανισμών ή 
αναγνωρισμένων εμπόλεμων) και η μη διεθνής, η 
οποία προϋποθέτει τη συμμετοχή τουλάχιστον μιας 
ένοπλης μη κρατικής οντότητας / ομάδας η οποία 
δεν ελέγχεται από κρατικό φορέα. 

Η έννοια της μη διεθνούς ένοπλης σύρραξης 
πρωτοεμφανίστηκε με το κοινό άρθρο 3 της Συν-
θηκών της Γενεύης του 19492, χωρίς να δίδεται 

1  Ως έμμεση συμμετοχή νοείται η περίπτωση ελέγχου επί ένοπλης 
ομάδας σε τέτοιο βαθμό ώστε το κράτος να θεωρείται ότι ενερ-
γεί διαμέσου της μη κρατικής οντότητας.

2  Σύμβασις της Γενεύης Ι του 1949 περί βελτιώσεως της τύχης 
των τραυματιών και των ασθενών εις τας εν εκστρατεία ενό-
πλoυς δυνάμεις, Σύμβασις της Γενεύης ΙΙ του 1949 περί βελτι-
ώσεως της τύχης των τραυματιών, ασθενώv και ναυαγών των 
κατά θάλασσαν ενόπλων δυνάμεων, Σύμβασις της Γενεύης ΙΙΙ 
του 1949 περί μεταχειρίσεως των αιχμαλώτων πoλέμoυ και 
Σύμβασις της Γενεύης ΙV του 1949 περί πρoστασίας των πoλι-
τών εν καιρώ πoλέμoυ (ν. 3481/1955).

κάποιος σχετικός ορισμός. Σχεδόν τριάντα χρό-
νια αργότερα υιοθετήθηκε το Δεύτερο Πρόσθετο 
Πρωτόκολλο3. Το πεδίο εφαρμογής του είναι οι 
ένοπλες συρράξεις «οι οποίες λαμβάνουν χώρα 
στο έδαφος Υψηλού Συμβαλλόμενου Μέρους με-
ταξύ των ενόπλων δυνάμεών του και αντιπάλων 
ενόπλων δυνάμεων ή άλλων οργανωμένων ένο-
πλων ομάδων που, κάτω από υπεύθυνη διοίκη-
ση, ασκούν τέτοιας μορφής έλεγχο σε τμήμα του 
εδάφους του παραπάνω Μέρους, που τους δίνει 
τη δυνατότητα διενέργειας συνεχών και συνδυ-
ασμένων στρατιωτικών επιχειρήσεων και εφαρ-
μογής του παρόντος Πρωτοκόλλου» (άρθρο 1.1). 
Περαιτέρω, το Πρωτόκολλο δεν εφαρμόζεται σε 
«καταστάσεις εσωτερικών αναταραχών και εντά-
σεων, όπως ταραχών, μεμονωμένων και σποραδι-
κών πράξεων βίας και άλλων πράξεων παρόμοιας 
φύσεως» (άρθρο 1.2)4. 

Στη δεκαετία του 1990 το Εφετείο του Διε-
θνούς Ποινικού Δικαστηρίου για την Πρώην Γιου-
γκοσλαβία στην υπόθεση Tadic5 αποφάνθηκε ότι 
ένοπλη σύρραξη υπάρχει σε περίπτωση παρατετα-
μένης (protracted) ένοπλης βίας μεταξύ κυβερνη-
τικών αρχών και οργανωμένων ένοπλων ομάδων 
ή μεταξύ τέτοιων ομάδων εντός ενός κράτους. 
Η φόρμουλα που χρησιμοποίησε το Εφετείο στη 
συγκεκριμένη υπόθεση, ως επεξήγηση της έν-
νοιας της ένοπλης σύρραξης του κοινού άρθρου 
3, έγινε στη συνέχεια μια στερεότυπη αναφορά 
στη νομολογία των ποινικών δικαστηρίων για την 
πρώην Γιουγκοσλαβία και τη Ρουάντα6 καθώς και 

3  Πρόσθετo Πρωτόκoλλo της Γενεύης ΙΙ του 1977 στις Συμβάσεις 
της Γενεύης της 12ης Αυγoύστoυ 1949 πoυ αναφέρεται στην 
πρoστασία των θυμάτων των μη διεθνών ενόπλων συρράξεων 
(ν. 2105/1992).

4  Ερμηνευτικά γίνεται δεκτό ότι ο ίδιος περιορισμός ισχύει και 
για την εφαρμογή του κοινού άρθρου 3, βλ. ενδεικτικά MOIR L., 
The Law of Internal Armed Conflict, σελ. 102, CULLEN A., Key 
Developments Affecting the Scope of Internal Armed Conflict 
in International Humanitarian Law, σελ. 94 και DAHL A. W. & 
SANDBU M., The Threshold of Armed Conflict, σελ. 372. Βλ. 
ωστόσο και την αντίθετη άποψη από ARAI-TAKAHASHI Y., The 
Law of Occupation: Continuity and Change of International 
Humanitarian Law, and its Interaction with International 
Human Rights Law, σελ. 299 και 411.

5  ICTY, Prosecutor v Tadic (Jurisdiction Appeals) (2 October 
1995) [70].

6  Βλ. ενδεικτικά, ICTR, Prosecutor v Akayesu (Judgment) 
(2 September 1998) [619], ICTY, Prosecutor v Delalic 
(Judgment) (16 November 1998) [183], ICTY, Prosecutor v 
Martić (Judgement) (12 June 2007) [41] και ICTY, Prosecutor 
v Haradinaj (Jurisdiction) (3 April 2008) [37].



Τεύχος 588-Τομος 174 | Ναυτική Επιθεώρηση  99

για το Ειδικό Δικαστήριο για τη Σιέρρα Λεόνε7.
Η συγκεκριμένη φόρμουλα βρήκε (μερικώς) 

τον δρόμο της για τo Καταστατικό του Διεθνούς 
Ποινικού Δικαστηρίου8. Μέρος των διεθνών 
εγκλημάτων σε συνθήκες μη διεθνούς ένοπλης 
σύρραξης, όπως περιγράφονται στο άρθρο 8.2 (ε), 
εφαρμόζονται, κατ’ άρθρο 8.2 (στ), «σε ένοπλες 
συρράξεις που λαμβάνουν χώρα στο έδαφος μιας 
χώρας όταν υπάρχει παρατεταμένη ένοπλη σύρ-
ραξη μεταξύ κυβερνητικών αρχών και οργανωμέ-
νων ενόπλων ομάδων ή μεταξύ τέτοιων ομάδων». 
Περαιτέρω το άρθρο 8.2 (γ) ποινικοποιεί σχεδόν 
στο σύνολό του το κοινό άρθρο 3, ενώ το άρθρο 
8.2 (δ) προσδιορίζει το πεδίο εφαρμογής του, 
αναφερόμενο σε ένοπλες συρράξεις μη διεθνούς 
χαρακτήρα, χωρίς αναφορά σε παρατεταμένη ένο-

7  SCSL, Prosecutor v Brima et als (Judgment) (20 June 2007) 
[243] και SCSL, Prosecutor v Fofana et al (Judgment) (2 
August 2007) [124].

8  Σύμβαση (Καταστατικό) της Ρώμης του 1998 για το Διεθνές 
Ποινικό Δικαστήριο (ν. 3003/2002).

πλη σύρραξη ή σε οργανωμένη ένοπλη ομάδα. Και 
οι δυο παράγραφοι περιέχουν την εξαίρεση των 
εσωτερικών αναταραχών και εντάσεων, όπως και 
στο άρθρο 1.2 του Β΄ Πρόσθετου Πρωτοκόλλου. 

Τα κοινά στοιχεία των παραπάνω είναι η ύπαρ-
ξη μιας ένοπλης ομάδας και ο χαρακτήρας της ορ-
γανωμένης ένοπλης βίας που δεν περιορίζεται σε 
ταραχές ή μεμονωμένες και σποραδικές πράξεις. 
Αντιθέτως οι πράξεις βίας πρέπει να έχουν κάποια 
ένταση και χρήσιμη ένδειξη προς τούτο αποτελεί 
καταρχήν η χρήση του τακτικού στρατού από την 
κυβέρνηση9 ή άλλων κυβερνητικών δυνάμεων10 
που μπορούν να λειτουργήσουν με παρόμοιο τρό-
πο. Άλλες σχετικές ενδείξεις αποτελούν ο αριθμός 

9  Βλ. BOND E.J., Internal Conflict and Article Three of the Geneva 
Conventions, σελ. 274, DINSTEIN Y., The International Law of 
Civil Wars and Human Rights, σελ. 64 και SCHINDLER D., The 
Different Types of Armed Conflicts According to the Geneva 
Conventions and Protocols, σελ. 147.

10  ICTY, Prosecutor v Boškoski et al (Judgment) (10 July 2008) 
[250-1]. Βλ. και MOIR, ο.π., υποσ. 4, σελ. 104-5.

Αποτύπωση διαδρομής μεταφοράς ανθρωπιστικής βοήθειας στη λωρίδα της Γάζας.
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των στρατιωτών και των όπλων που χρησιμοποι-
ηθήκαν11 (λαμβάνοντας υπόψη το πλαίσιο αρμο-
διοτήτων και λειτουργίας των ενόπλων δυνάμεων 
στο αντίστοιχο κράτος), η σοβαρότητα των επιθέ-
σεων12, η κινητοποίηση/επιστράτευση και διανομή 
όπλων και στα δυο αντιμαχόμενα μέρη13, καθώς 
και ο αριθμός των θυμάτων, είτε αμάχων είτε 
όχι14. Η αδυναμία του κράτους να ελέγξει μέρος 
της επικράτειάς του15, οιαδήποτε αύξηση στα πε-
ριστατικά με χρήση βίας16, η υιοθέτηση κάποιου 
ψηφίσματος από το Συμβούλιο Ασφαλείας του 

11  Επίσης ο τύπος των όπλων μπορεί να είναι σημαντικός, βλ. 
ICTY, Prosecutor v Limaj et als (Judgment) (30 November 
2005) [136].

12  ICTY, Prosecutor v Milosevic (Decision on Motion for 
Judgement of Acquittal) (16 June 2004) [28]. 

13  Ibid, [30-31].
14  VITé S., Typology of Armed Conflicts in International 

Humanitarian Law: Legal Concepts and Actual Situations, 
σελ. 76.

15  METTRAUX G., International Crimes and the Ad Hoc Tribunals, 
σελ. 36.

16  Prosecutor v Milosevic, ο.π., υποσ. 12, [28]. 

ΟΗΕ17 ή και άλλα διεθνή όργανα, η ύπαρξη κάποι-
ας πολυεθνικής επιχείρησης επιβολής της ειρήνης 
καθώς και η ύπαρξη συμφωνιών (ή μονομερών 
εντολών) για κατάπαυση του πυρός18 υπονοούν 
είτε την προηγούμενη είτε την τωρινή ύπαρξη ένο-
πλης σύρραξης. 

Διχογνωμία έχει προκαλέσει η χρήση του όρου 
«παρατεταμένη» ως προσδιοριστικό της ένοπλης 
βίας στην απόφαση Tadic. Η συνήθης έννοιά του, 
τόσο στα Ελληνικά όσο και στα Αγγλικά, αναφέ-
ρεται σε διάρκεια19 και σίγουρα έχει σημασία η 

17  Prosecutor v Delalic, ο.π., υποσ. 6., [190], ICTY, Prosecutor 
v Tadic (Judgment) (7 May 1997) [567] και ICC, Prosecutor 
v Thomas Lubanga Dyilo (Decision on the Confirmation of 
Charges) (29 January 2007) [235].

18  ICTY, Prosecutor v Hadžihasanović et al (Judgment) (15 March 
2006) [23] και Prosecutor v Martić, ο.π., υποσ. 6, [345].

19  Βλ. MOMTAZ D., Le Droit International Humanitaire Applicable 
aux Conflits Armés Non Internationaux, σελ. 52, RONA G., 
‘Interesting Times for International Humanitarian Law: 
Challenges from the “War on Terror”, σελ. 62, DE OLIVEIRA 
PEREIRA C. FR., Organised Crime and Armed Conflict, σελ. 
122, HAMPSON FR. J., The Relationship Between International 
Humanitarian Law and Human Rights Law from the 
Perspective of a Human Rights Treaty Body, σελ. 555. 

Τα σύμβολα της δικαστικής εξουσίας.
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διάρκεια των βίαιων γεγονότων για την κατάφα-
ση ύπαρξης ένοπλης σύρραξης. Ωστόσο δεν έχει 
απαντηθεί πειστικά το πόσος χρόνος είναι παρα-
τεταμένος, ενώ, ουσιαστικά, εμποδίζεται η εφαρ-
μογή του ανθρωπιστικού δικαίου μέχρι να γίνουν 
παρατεταμένες οι συγκρούσεις, ανεξαρτήτως του 
αν η έντασή τους είναι τέτοια που επιβάλλει την 
εφαρμογή του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου. 
Για άλλους συγγραφείς το «παρατεταμένο» υπονο-
εί την ένταση της βίας20 ενώ υπάρχει και η άποψη 
ότι τόσο η ένταση όσο και η διάρκεια της βίας21 
είναι συστατικά στοιχεία της ένοπλης σύρραξης. 
Οι αποφάσεις των ad hοc διεθνών δικαστηρί-
ων δεν φωτίζουν ιδιαίτερα, καθώς μπορούν να 

20  MOIR, ο.π., υποσ. 4, σελ. 43, PETERKE S., Urban Insurgency, 
‘Drug War’ and International Humanitarian Law: The Case of 
Rio de Janeiro, σελ. 177 και BELLAL A. ET ALS., International 
Law and Armed Non-State Actors in Afghanistan, σελ. 8. 

21  CARSWELL Α., Classifying the Conflict: a Soldier’s Dilemma, 
σελ. 151, ARAI-TAKAHASHI, ο.π., υποσ. 4, σελ. 298 και LUBELL 
N., Extraterritorial Use of Force against Non-State Actors, 
σελ. 105.

προσφέρουν επιχειρήματα για όλες τις απόψεις22. 
Αντίστοιχος είναι ο προβληματισμός για την έννοια 
της «παρατεταμένης» ένοπλης σύρραξης στο Κα-
ταστατικό της Ρώμης. Αν και, καταρχήν, υπάρχει η 
τάση ταύτισης με τη διάρκεια της σύρραξης23, το 
Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο δεν ακολουθεί μέχρι 

22  Βλ. Prosecutor v Tadic, ο.π. υποσ. 5, όπου το δικαστήριο ανα-
φέρεται σε «εχθροπραξίες που υπερβαίνουν τις προϋποθέσεις 
σχετικές με την ένταση τόσο σε διεθνείς όσο και εσωτερι-
κές ένοπλες συρράξεις». Βλ. παρομοίως και σε Prosecutor v 
Akayesu, ο.π., υποσ. 6, [620], Prosecutor v Tadic ο.π., υποσ. 
17, [562], Prosecutor v Limaj, ο.π., υποσ. 11, [84] και [170] 
και Prosecutor v Brima, ο.π., υποσ. 7, [244]. Ωστόσο υπάρχει 
αναφορά στις ίδιες αποφάσεις (Akayesu, Tadic και Limaj) η 
οποία συντείνει προς το στοιχείο της διάρκειας, καθώς τα δι-
καστήρια αναφέρονται σε κριτήρια ώστε να διαφοροποιήσουν 
«πραγματικές ένοπλες συρράξεις από απλές πράξεις ληστείας 
ή ανοργάνωτες και βραχείες εξεγέρσεις». Βλ. επίσης τη χρήση 
και των δυο στοιχείων σε Prosecutor v Boškoski et al, ο.π., 
υποσ. 10, [175] και [186].

23  ZIMMERMANN A., Commentary on Para. 2 (c)- (f) and Para. 
3: War Crimes in an Armed Conflict Not of an International 
Character, σελ. 270, VITé S., ο.π. υποσ. 14, σελ. 81 και BECO 
G.D., War Crimes in International Versus Non-International 
Armed Conflicts: “New Wine in Old Wineskins”?, σελ. 324. 
Αντίθετος ο STEWART J., Towards a Single Definition of Armed 
Conflict in International Humanitarian Law, σελ. 346.

Το γλυπτό που κοσμεί τα γραφεία του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη.
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στιγμής μια ενιαία γραμμή24.
Προσωπική άποψη είναι ότι η διάρκεια της βίας 

είναι ενδεικτικό κριτήριο για την ύπαρξη ένοπλης 
σύρραξης και όχι προσδιοριστικό αυτής25, τουλά-
χιστον για την ερμηνεία του κοινού άρθρου 3 και 
του σχετικού άρθρου στο Καταστατικό της Ρώμης 
που ποινικοποιεί το κοινό άρθρο 3. Το ίδιο μπο-
ρεί να υποστηριχθεί για τη σχετική ρύθμιση του 
Δευτέρου Πρόσθετου Πρωτοκόλλου επειδή, α) 
αποφεύγεται οιαδήποτε συγκεκριμένη αναφορά, 
αν και αρκετές χώρες στις προπαρασκευαστικές 
εργασίες είχαν αυτή την άποψη και έκαναν αντί-
στοιχες προτάσεις, β) η «δυνατότητα διενέργειας 
συνεχών και συνδυασμένων στρατιωτικών επιχει-
ρήσεων» συνέχεται με την ποιότητα ελέγχου του 
εδάφους και όχι απαραίτητα με την ένταση/διάρ-
κεια της βίας, γ) σκοπός του Πρωτοκόλλου είναι η 
προστασία του άμαχου πληθυσμού και οιαδήποτε 

24  Βλ. διάφορες προσεγγίσεις σε ICC, Prosecutor v Jean-Pierre 
Bemba Gombo (Decision Pursuant to Article 61(7) (a) and (b) 
of the Rome Statute on the Charges) (15 June 2009) [235], 
Prosecutor v Thomas Lubanga Dyilo, ο.π. υποσ. 17, [235] και 
Prosecutor v Thomas Lubanga Dyilo (Judgment) (14 March 
2012) [538].

25  Βλ. και Prosecutor v Milosevic, ο.π., υποσ. 12, [29] και 
Prosecutor v Boškoski et al, ο.π., υποσ. 10, [177].

χρονική διάρκεια θα έχει συνέπειες στην άμεση 
εφαρμογή του. Τέλος, τα ποινικά δικαστήρια για 
τη Ρουάντα και τη Σιέρρα Λεόνε δεν αναφέρθηκαν 
συγκεκριμένα στο στοιχείο της διάρκειας σχετικά 
με την εφαρμογή του Πρωτοκόλλου26. Ωστόσο, η 
κρατούσα άποψη τείνει προς το αντίθετο συμπέ-
ρασμα, αφού, όπως διατείνεται η Sylvie Junod, η 
αναφορά σε συνεχείς και συνδυασμένες στρατι-
ωτικές επιχειρήσεις εισήχθη αντί των εννοιών της 
διάρκειας και έντασης και συνεπώς υπονοεί αυτά 
τα δυο στοιχεία27, ενώ και μέρος της ακαδημαϊ-
κής κοινότητας28 υποστηρίζει πως το στοιχείο της 
διάρκειας περιλαμβάνεται στους όρους για την 
εφαρμογή του Πρωτοκόλλου. 

Πέρα από την οργανωμένη ένοπλη βία κάποι-
ας έντασης, το δεύτερο συστατικό στοιχείο της μη 
διεθνούς ένοπλης σύρραξης είναι η ύπαρξη μιας 
ένοπλης ομάδας. Προσδιοριστικό στοιχείο της 

26  Βλ. Prosecutor v Akayesu, ο.π., υποσ. 6., [626], ICTR, Prosecutor 
v Musema (Judgment) (27 January 2000) [256-7] και SCSL, 
Prosecutor v Fofana et al, ο.π., υποσ. 7, [126-7]. Βλ. επίσης 
MOMTAZ D., o.π., υποσ. 19, σελ. 52.

27  JUNOD S.S., Commentary to article 1, σελ. 1353.
28  Βλ. ενδεικτικά, BOTHE M., Article 3 and Protocol II: Case 

Studies of Nigeria and El Salvador, σελ. 906, PROVOST R., 
International Human Rights and Humanitarian Law, σελ. 
264.

Αποστολή ανθρωπιστικής βοήθειας στα πλαίσια του ΟΗΕ.
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είναι, φυσικά, η ύπαρξη όπλων / πυρομαχικών 
καθώς και η ύπαρξη ατόμων που θα τα χρησιμο-
ποιήσουν. Προκειμένου δε μια ομάδα να μπορεί 
να αμφισβητήσει έμπρακτα την κεντρική εξουσία, 
θα πρέπει να αποτελείται από εκατοντάδες, αν όχι 
χιλιάδες άτομα, αν και αυτό εξαρτάται από το πε-
ριβάλλον στο οποίο ενεργεί. Σαφέστατα η ομάδα 
πρέπει να ακολουθεί ένα σύστημα οργάνωσης. 
Μια ομάδα μπορεί να ομοιάζει, ως προς τη λει-
τουργία της, σε ένα κράτος. Το σύνηθες είναι να 
υπάρχει μια κατανομή αρμοδιοτήτων μεταξύ των 
μελών και μιας μορφής βασική ιεραρχία, χωρίς 
απαραίτητα να είναι ίδια με αυτή που συναντιέται 
σε κρατικούς στρατούς ή να έχει τα ίδια αποτε-
λέσματα από την άποψη της πειθαρχίας. Επαρκής 
απόδειξη της οργάνωσης πρέπει να θεωρηθεί και 
η δυνατότητα της ένοπλης ομάδας να εκπληρώνει 
τις υποχρεώσεις της29. Ωστόσο δεν είναι η μορφή 
οργάνωσης της ένοπλης ομάδας που έχει σημασία 
όσο η δυνατότητά της να προβεί σε συλλογικές και 
σχεδιασμένες ενέργειες κατά του αντιπάλου της.

 Σχετικά πρόσφατα το Διεθνές Ποινικό Δικα-
στήριο για την Πρώην Γιουγκοσλαβία30 προέβη σε 
μια χρήσιμη (αλλά όχι εξαντλητική) απαρίθμηση 
των ενδεικτικών κριτηρίων στη νομολογία του, τα 
οποία αποδεικνύουν την ύπαρξη μιας επαρκούς 
και αποτελεσματικής οργάνωσης: «Παράγοντες 
που σηματοδοτούν την ύπαρξη μιας δομής διοίκη-
σης31, που αποτελούν ενδείξεις για τη δυνατότητα 
της ομάδας να επιχειρεί οργανωμένα32, που σημα-

29  Prosecutor v Limaj, ο.π., υποσ. 11, [88]-[89]. Υπάρχει ωστόσο 
ισχυρή υποστήριξη στη θέση ότι αυτή η δυνατότητα είναι συ-
στατικό στοιχείο της ένοπλης ομάδας, βλ. SCHINDLER D., ο.π., 
υποσ. 9, σελ. 147, MOIR, ο.π., υποσ. 4, σελ. 36 και PEJIC J., 
Status of Armed Conflicts, σελ. 86.

30  Prosecutor v Boškoski et al, ο.π., υποσ. 10, [199]-[203] και 
Prosecutor v Haradinaj, ο.π., υποσ. 6, [51]-[60]. To δικαστήριο 
στην υπόθεση Prosecutor v Brima, ο.π., υποσ. 7, [557], αρ-
κέστηκε στη «λειτουργική αρχή ιεραρχίας, την επαρκώς ανε-
πτυγμένη διαδικασία σχεδιασμού και διαταγών και το στέρεο 
σύστημα πειθαρχίας».

31  Prosecutor v Boškoski et al, ibid, [199]. Αυτοί οι παράγοντες 
μπορούν να περιλαμβάνουν την ύπαρξη αρχηγείου, Prosecutor 
v Milosevic, ο.π., υποσ. 12, [23]-[24] ή την εφαρμογή στρατη-
γικών πολιτικών προς το σκοπό της επίρρωσης στόχων, ICTY, 
Prosecutor v Milutinovic (Judgment) (26 February 2009) 
[840].

32  Prosecutor v Boškoski et al, ibid, [200]. Αυτές μπορούν να πε-
ριλαμβάνουν τον συντονισμό μεταξύ διαφορετικών μονάδων, 
Prosecutor v Limaj, ο.π., υποσ. 11, [108].

τοδοτούν ένα βαθμό επιμελητείας33, που προσδι-
ορίζουν αν η ένοπλη ομάδα κατείχε ένα επίπεδο 
πειθαρχίας και την ικανότητα να εφαρμόσει τις βα-
σικές υποχρεώσεις τις υπό το κοινό άρθρο 334 και 
που ενδεικνύουν ότι η ένοπλη ομάδα ήταν ικανή 
να μιλήσει με μια φωνή35». Αναφορές στην ομάδα 
από διεθνή όργανα (όπως το Συμβούλιο Ασφαλεί-
ας ή τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ) μπορούν να 
αποτελέσουν σχετικές ενδείξεις36.

Η νομολογία του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρί-
ου αναμένεται να συνεχίσει στον ίδιο δρόμο με τα 
προηγούμενη διεθνοποιημένα ποινικά δικαστήρια. 
Το Καταστατικό της Ρώμης αναφέρεται σε ύπαρ-
ξη οργανωμένης ένοπλης ομάδας. Για ένα Τμήμα 
Προδικασίας37 το οργανωτικό στοιχείο ικανοποι-
ούνταν εφόσον η ένοπλη ομάδα ενεργεί κάτω 
από υπεύθυνη διοίκηση και είχε ένα αποτελεσμα-
τικό / ενεργό εσωτερικό σύστημα πειθαρχίας. Το 
στοιχείο της υπεύθυνης διοίκησης δεν φαίνεται 
να διαφοροποιείται από το στοιχείο της οργάνω-
σης38. Διάφορα Τμήματα Προδικασίας39 φαίνεται 
να έδωσαν σημαντική αποδεικτική δύναμη στην 
ικανότητα σχεδίασης και εκτέλεσης στρατιωτικών 
επιχειρήσεων για μια παρατεταμένη χρονική περί-
οδο ή στην ικανότητα υποστήριξης της σύρραξης. 
Συνολικά δεν υπάρχει διαφοροποίηση με το κοινό 
άρθρο 3, καθώς οι συλλογικές και σχεδιασμέ-

33  Prosecutor v Boškoski et al, ibid, [201]. Αυτοί οι παράγοντες 
περιλαμβάνουν την ικανότητα επιστράτευσης και εκπαίδευσης 
νέων μελών ή την ένδυση με στολές, Prosecutor v Limaj, ibid, 
[118 et seq] και [123] και την ίδρυση μιας οικονομικής δρα-
στηριότητας, Prosecutor v Milutinovic, ο.π., υποσ. 31, [840].

34  Prosecutor v Boškoski et al, ibid, [202]. Αυτοί οι παράγοντες 
περιλαμβάνουν την ύπαρξη εσωτερικού συστήματος πειθαρχί-
ας, Prosecutor v Limaj, ibid, [116]. Προφανώς η συμμόρφωση 
με αυτούς τους κανόνες μπορεί επίσης να επιβεβαιώσει ότι η 
ομάδα είναι επαρκώς οργανωμένη.

35  Prosecutor v Boškoski et al, ibid, [203]. Βλ. επίσης Prosecutor 
v Limaj, ibid, [129].

36  Στην απόφαση Prosecutor v Tadic, ο.π. υποσ. 17, [567], το 
δικαστήριο χρησιμοποίησε αυτό το στοιχείο σε συσχέτιση με 
την ένταση της βίας.

37  ICC, Prosecutor v Katanga (Decision on the Confirmation of 
Charges) (30 September 2008) [239]. 

38  Prosecutor Against Jean-Pierre Bemba Gombo, ο.π. υποσ. 
24, [234]: «η υπεύθυνη διοίκηση υπονοεί την ύπαρξη κάποιου 
βαθμού οργάνωσης αυτών των ένοπλων ομάδων, συμπερι-
λαμβανομένου της δυνατότητας επιβολής πειθαρχίας και της 
ικανότητας σχεδιασμού και εκτέλεσης στρατιωτικών επιχει-
ρήσεων». 

39  Prosecutor v Thomas Lubanga Dyilo, ο.π., υποσ. 17, [234] 
and [237] και Prosecutor Against Jean-Pierre Bemba Gombo, 
ibid, [233].
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νες δραστηριότητες είναι συνυφασμένες με τον 
οργανωμένο χαρακτήρα μιας ένοπλης ομάδας. 
Τα εγκλήματα για τα οποία έχει αρμοδιότητα το 
Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο επίσης υπονοούν μια 
προσχεδιασμένη δράση, η οποία δεν μπορεί παρά 
να είναι αποτέλεσμα της ύπαρξης μιας οργανωμέ-
νης οντότητας.

Σημαντική διαφοροποίηση υπάρχει στον χαρα-
κτήρα της μη διεθνούς ένοπλης σύρραξης βάσει 
του Δεύτερου Πρόσθετου Πρωτοκόλλου. Από τη 
γραμματική ερμηνεία της σχετικής διάταξης προ-
κύπτουν, επιπλέον των παραπάνω, ότι, α) η κινη-
τοποίηση των κυβερνητικών δυνάμεων απαιτεί, 
οπωσδήποτε, τη χρήση του στρατού, β) το Πρω-
τόκολλο δεν εφαρμόζεται σε συγκρούσεις μεταξύ 
ένοπλων ομάδων και γ) οι ένοπλες ομάδες πρέπει, 
απαραιτήτως, να ελέγχουν κάποια εδαφική περι-
οχή. Αν και ο Διεθνής Ερυθρός Σταυρός φαίνεται 
να διατείνεται ότι ελάχιστος έλεγχος εδάφους εκ 
μέρους της ένοπλης οντότητας είναι αρκετός40, ως 
προσδιοριστικά στοιχεία, κατά γραμματική ερμη-

40  Βλ. KOLB R. & HYDE R., An Introduction to the International 
Law of Armed Conflicts, σελ. 79.

νεία, φαίνονται να είναι η δυνατότητα διενέργειας 
συνεχών και συνδυασμένων στρατιωτικών επιχει-
ρήσεων καθώς και η δυνατότητα εφαρμογής του 
Πρωτοκόλλου. Ωστόσο επειδή μεγάλο μέρος των 
διατάξεων του Πρωτοκόλλου θεωρείται εθιμικό 
δίκαιο41, τα αυστηρότερα σε σχέση με το κοινό άρ-
θρο 3 κριτήρια της μη διεθνούς ένοπλης σύρραξης 
έχουν ξεπεραστεί, μερικώς, από την πρακτική.

Τέλος πρέπει να αναφερθεί ότι η έννοια της 
μη διεθνούς σύρραξης έχει, λανθασμένα, ταυτιστεί 
με την έννοια της εσωτερικής ένοπλης σύρραξης, 
τόσο για το κοινό άρθρο 3 όσο και για το άρθρα 
1.1 του Β΄ Πρόσθετου Πρωτοκόλλου και 8.2 (στ) 
του Καταστατικού της Ρώμης42. Όμως με αυτόν 
τον τρόπο οι εχθροπραξίες μεταξύ κράτους εκτός 
της εδαφικής του επικράτειας με ένοπλη ομάδα 

41  Βλ. HENCKAERTS J.-M. & DOSWALD- BECK L., Customary 
International Humanitarian Law.

42  Για μια πλειάδα σχετικές αναφορές, βλ. MASTORODIMOS K., 
The Character of the Conflict in Gaza: Another Argument 
towards Abolishing the Distinction between International 
and Non-international Armed Conflicts, σελ. 439. Βλ και 
DEPARTMENT OF THE NAVY, The Commander’s Handbook on 
the Law of Naval Operations, NWP 1–14 M (2007) (εφεξής 
Commander’s Handbook) [5.1.2.2].

Οι σημαίες των κρατών μελών του ΟΗΕ  που συμμετείχαν στον πόλεμο της Κορέας.
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φαίνονται να μένουν αρρύθμιστες. Σε συνδυασμό 
με τη συνήθη ερμηνεία της διεθνούς ένοπλης 
σύρραξης ως διακρατικής43 (ή έστω μεταξύ υπο-
κειμένων του διεθνούς δικαίου) και με την έλλει-
ψη του σχετικού στάτους των ένοπλων ομάδων 
οδηγούμαστε σε ένα κενό διεθνούς δικαίου. Η 
συνδυασμένη ερμηνεία των παραπάνω έδωσε τη 
δυνατότητα στις ΗΠΑ να υποστηρίξουν στα αρχικά 
στάδια του «πολέμου κατά της τρομοκρατίας» ότι 
η εν λόγω σύρραξη δεν υπάγεται στο διεθνές αν-
θρωπιστικό δίκαιο44. 

Ωστόσο, αυτή η ερμηνεία καταλήγει στην ακύ-
ρωση του ρόλου του διεθνούς ανθρωπιστικού δι-
καίου, εφόσον παρέχεται προστασία μόνο στα άτο-
μα που διαβιούν σε ένα κράτος και όχι σε όλα τα 
εδάφη στα οποία μπορεί να επεκτείνεται μια ένο-
πλη σύρραξη45 και αντιτίθεται στο αντικείμενο και 
το σκοπό των σχετικών διεθνών συνθηκών. Κατά 
δεύτερο, το γράμμα του κοινού άρθρου 346 και 
το Καταστατικό της Ρώμης δύνανται να ερμηνευ-
θούν έτσι ώστε η μη διεθνής να μη συνεπάγεται 
εσωτερική ένοπλη σύρραξη. Επιπλέον, το εθιμικό 
διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο δεν περιορίζεται από 
τυχόν περιοριστικές ερμηνείες της έννοιας της μη 
διεθνούς ένοπλης σύρραξης, πολύ περισσότερο 
γιατί μεγάλο μέρος του είναι κοινό ανεξαρτήτως 
του χαρακτήρα της σύρραξης. Τέλος, το πρακτι-
κό κριτήριο του Διεθνούς Ερυθρού Σταυρού είναι 
πειστικό, καθώς από τη στιγμή που το κοινό άρθρο 
3 ισχύει για το σύνολο της διεθνούς κοινότητας, 
η σύρραξη θα λαμβάνει χώρα στο έδαφος ενός 
κράτους. Συνεπώς μια μη διεθνής ένοπλη σύρρα-
ξη χαρακτηρίζεται από την ύπαρξη μιας ένοπλης 
ομάδας και την ένταση της (οργανωμένης) βίας 

43  Βλ. ενδεικτικά Prosecutor v Tadic, ο.π. υποσ. 5, Prosecutor 
v Jean-Pierre Bemba Gombo, ο.π. υποσ. 24, [223], GREEN 
L.C., Low-Intensity Conflict and the Law, σελ. 499 και 
Commander’s Handbook, ibid, [5.1.2.1].

44  MURPHY S. (ed), Decision Not to Regard Persons Detained 
in Afghanistan as POWs, σελ. 477 και RATNER ST. R., Jus ad 
Bellum and Jus in Bello after September 11, σελ. 911. Στα-
διακά αυτή η στάση άλλαξε, αλλά χωρίς να είναι σαφές ποιοι 
είναι οι εφαρμοζόμενοι κανόνες, βλ Commander’s Handbook, 
ibid, [5.1.2.3].

45  Βλ. KRASKA J., Rule Selection in the Case of Israel’s Naval 
Blockade of Gaza: Law of Naval Warfare or Law of the Sea?, 
σελ. 388.

46  Το άρθρο αναφέρεται σε «περίπτωση ένοπλης σύρραξης, η 
οποία δεν παρουσιάζει διεθνή χαρακτήρα και αναφύεται επί 
του εδάφους ενός των Υψηλών Συμβαλλομένων Μερών…».

μεταξύ των αντιμαχόμενων μερών, χωρίς απαραί-
τητα οι εχθροπραξίες να λαμβάνουν χώρα στο ίδιο 
κράτος.

3. Η έννοια του ναυτικού αποκλεισμού
Ως ναυτικός αποκλεισμός ορίζεται ο αποκλεισμός 
της εχθρικής ακτογραμμής ή λιμανιών, έτσι ώστε 
να μην είναι δυνατή η είσοδος ή έξοδος πλοίων ή/
και αεροπλάνων47. Σκοπός του αποκλεισμού είναι 
η παύση μεταφοράς ανθρώπων και αγαθών προς 
και από την περιοχή που βρίσκεται υπό τον έλεγχο 
του αντιπάλου.

Σε διεθνές επίπεδο, οι ρυθμίσεις περί ναυτικού 
αποκλεισμού δεν απετέλεσαν διαχρονικά αντικεί-
μενο διεθνούς συνθήκης. Ως αποτέλεσμα, σημεία 
αναφοράς αποτελούν η Διακήρυξη σχετικά με το 
Δίκαιο του Πολέμου στη Θάλασσα του 190948 
(εφεξής Διακήρυξη του Λονδίνου), η οποία θεω-
ρείται ως κομμάτι του διεθνούς εθιμικού δικαί-
ου49, και το Εγχειρίδιο του Σαν Ρέμο σχετικά με το 
Διεθνές Δίκαιο που Ισχύει σε Ένοπλες Συρράξεις 
στη Θάλασσα (εφεξής Εγχειρίδιο του Σαν Ρέμο)50. 
Επικουρικά, σημαντικό ρόλο παίζουν τα εγχειρίδια 
των διαφόρων κρατών, τα οποία μπορούν να απο-
δείξουν αποφατικά ή καταφατικά τα στοιχεία του 
ναυτικού αποκλεισμού βάσει της Διακήρυξης του 
Λονδίνου και του Εγχειριδίου του Σαν Ρέμο.

Τα βασικά στοιχεία για τη νομιμότητα του ναυ-

47  Βλ. και OFFICE OF THE JUDGE ADVOCATE GENERAL OF 
CANADA, Law of Armed Conflict at the Operational and 
Tactical Levels, 2001 (εφεξής Εγχειρίδιο του Καναδά) [844], 
αναφερόμενο σε είσοδο-έξοδο εφοδίων.

48  Naval Conference of London, Declaration Concerning the 
Laws of Naval Warfare, London, 26 February 1909.

49  Commander’s Handbook, ο.π., υποσ. 42, [7.7.2.2], THE TURKEL 
COMMISSION, THE PUBLIC COMMISSION TO EXAMINE THE 
MARITIME INCIDENT OF 31 MAY 2010, Report, 2011 (εφεξής 
Turkel Commission), 41-2, KRASKA J., ο.π., υποσ. 45, σελ. 381 
και FINK M.D., Contemporary Views on the Lawfulness of 
Naval Blockades, σελ. 195.

50  INTERNATIONAL INSTITUTE OF HUMANITARIAN LAW, San 
Remo Manual on International Law Applicable to Armed 
Conflicts at Sea, 12 June 1994. Αν και καταρχήν το Εγχει-
ρίδιο δεν αποτελεί δεσμευτικό κείμενο, αποτελεί σημείο ανα-
φοράς στη σύγχρονη βιβλιογραφία και σε στρατιωτικά εγχει-
ρίδια όπως το Εγχειρίδιο του Καναδά, ο.π., υποσ. 47. Η Turkel 
Commission, ibid, 43, το περιγράφει ως μια «λεπτομερή και 
σύγχρονη δήλωση του διεθνούς εθιμικού δικαίου σχετικά με 
τον πόλεμο στη θάλασσα, συμπεριλαμβανομένων των ναυτι-
κών αποκλεισμών», με μερικές εξαιρέσεις. Βλ. επίσης TURKISH 
NATIONAL COMMISSION OF INQUIRY, Report on the Israeli 
Attack on the Humanitarian Aid Convoy to Gaza on 31 May 
2010, 2011 (εφεξής Turkish Commission), 95. 
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τικού αποκλεισμού φέρονται να είναι τα εξής:
Α) ο ναυτικός αποκλεισμός πρέπει να κηρυ-

χθεί και να γνωστοποιηθεί σε όλα τα εχθρικά και 
ουδέτερα κράτη51. Η κήρυξη πρέπει να περιλαμ-
βάνει το χρονικό σημείο έναρξης, τη διάρκεια, 
την τοποθεσία, το εύρος και τη χρονική περίοδο 
μέσα στην οποία τα ουδέτερα πλοία μπορούν να 
εγκαταλείψουν την εχθρική ακτογραμμή52. Η λήξη, 
προσωρινή άρση, επανέναρξη, παράταση ή άλλη 
τροποποίηση του αποκλεισμού πρέπει να κηρυ-
χθούν και να γνωστοποιηθούν ομοίως53. 

Β) Ο αποκλεισμός πρέπει να είναι αποτελεσμα-
τικός54. Η αποτελεσματικότητα είναι ένα πραγματι-

51  Εγχειρίδιο του Σαν Ρέμο, ibid, [93] και Εγχειρίδιο του Καναδά, 
ibid, [845].

52  Εγχειρίδιο του Σαν Ρέμο, ibid, [94], Εγχειρίδιο του Καναδά, ibid, 
Turkish Commission, ο.π., υποσ. 50, σελ. 64 και KRASKA J., 
ο.π., υποσ. 45, σελ. 382. Η Διακήρυξη του Λονδίνου, ο.π., υποσ. 
48, άρθρο 9 και το Commander’s Handbook, ο.π., υποσ. 42, 
[7.7.2.1] περιέχουν μόνο αυτά τα στοιχεία: ημερομηνία έναρ-
ξης του αποκλεισμού, γεωγραφικά όρια και την περίοδο στην 
οποία τα ουδέτερα πλοία μπορούν να αποπλεύσουν.

53  Εγχειρίδιο του Σαν Ρέμο, ibid, [101] και Εγχειρίδιο του Καναδά, 
ibid, [849].

54  Διακήρυξη του Λονδίνου, ο.π., υποσ. 48, άρθρα 2-3, και 
Commander’s Handbook, ο.π., υποσ. 42, [7.7.2.3]. 

κό ζήτημα και καταρχήν μετριέται από την παύση 
μεταφορών στην ξηρά από τη θάλασσα55. Αν και 
δεν είναι σαφές ότι πρέπει να υπάρχουν παρούσες 
ναυτικές δυνάμεις, καταρχήν αυτός είναι ο κανό-
νας56, χωρίς να είναι απαραίτητο να σταθμεύουν 
οι εν λόγω δυνάμεις στην περιοχή οπού ξεκινά 
ο αποκλεισμός - μπορούν να είναι παρούσες σε 
κάποια απόσταση για λόγους στρατιωτικής ανα-
γκαιότητας57. Η τυχόν απόσυρση των παρόντων 
ναυτικών δυνάμεων λόγω κακοκαιρίας δε συνε-
πάγεται την άρση του ναυτικού αποκλεισμού58.

Εμπορικά πλοία τα οποία θεωρούνται εύλογα 
ότι διασπούν τον αποκλεισμό μπορούν να τεθούν 
σε αιχμαλωσία (capture). Στην περίπτωση που 

55  Βλ. όμως και Εγχειρίδιο του Καναδά, ο.π., υποσ. 47, [846], 
όπου η αποτελεσματικότητα μετράται από το γεγονός ότι η 
είσοδος/έξοδος από την αποκλεισμένη περιοχή καθίσταται 
επικίνδυνη.

56  Βλ. ωστόσο Εγχειρίδιο του Καναδά, ibid, [845], που αναφέ-
ρεται σε δυνάμεις επιφανείας, αέρος, υποβρύχιες ή άλλους 
μηχανισμούς.

57  Εγχειρίδιο του Σαν Ρέμο, ο.π., υποσ. 50, [96] και Εγχειρίδιο 
του Καναδά, ibid.

58  Διακήρυξη του Λονδίνου, ο.π., υποσ. 48, άρθρο 4 και 
Commander’s Handbook, ο.π., υποσ. 42, [7.7.2.3].

Το HMS Plymouth (F126) κατά τον βομβαρδισμό του από την αεροπορία της Αργεντινής κατά τον πόλεμο των Φόκλαντ.
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μετά από προειδοποίηση αντιστέκονται στην αιχ-
μαλωσία, μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο 
επίθεσης59. 

Γ) Ο αποκλεισμός δεν πρέπει να εμποδίζει την 
πρόσβαση σε λιμάνια και την ακτογραμμή ουδετέ-
ρων κρατών60. 

Δ) Ο αποκλεισμός πρέπει να επιβληθεί αμερό-
ληπτα στα πλοία όλων των κρατών61. Ο κανόνας 
της αμεροληψίας συμπεριλαμβάνει και τα πλοία 
της σημαίας του κράτους που κήρυξε τον ναυτικό 
αποκλεισμό62. Εξαιρέσεις στον κανόνα αποτελούν 
τα πλοία που βρίσκονται σε κίνδυνο (distress) και 
τα πολεμικά πλοία ουδέτερων κρατών, μετά από 
έγκριση63, αλλά και τα πλοία με εφόδια ανθρωπι-
στικού χαρακτήρα.

Ε) Η κήρυξη ή σύσταση ναυτικού αποκλεισμού 
απαγορεύεται εφόσον64 έχει ως αποκλειστικό σκο-
πό τη λιμοκτονία του άμαχου πληθυσμού ή την 
άρνηση παροχής των στοιχειωδών για την επιβί-
ωση αντικειμένων65 ή η ζημιά στον άμαχο πληθυ-
σμό είναι ή προσδοκάται ότι θα είναι εκτεταμένη 
σε σχέση με το αναμενόμενο, συγκεκριμένο και 
άμεσο στρατιωτικό πλεονέκτημα που προσφέρει 
ο αποκλεισμός66. 

ΣΤ) Εφόσον ο άμαχος πληθυσμός δεν τροφο-
δοτείται επαρκώς με τροφή και άλλα στοιχειώδη 

59  Διακήρυξη του Λονδίνου, ibid, άρθρο 20, Εγχειρίδιο του Σαν 
Ρέμο, ο.π., υποσ. 50, [98], Εγχειρίδιο του Καναδά, ο.π., υποσ. 
47, [847] και Commander’s Handbook, ibid [7.7.10].

60  Διακήρυξη του Λονδίνου, ibid, άρθρο 18, Εγχειρίδιο του Σαν 
Ρέμο, ibid, [99], Commander’s Handbook, ibid, [7.7.2.5] και 
Εγχειρίδιο του Καναδά, ibid, [848]. Ωστόσο για τον FINK M.D., 
ο.π., υποσ. 49, σελ. 206, η παραβίασή του δε φαίνεται να με-
τατρέπει τον αποκλεισμό συνολικά σε παράνομο.

61  Διακήρυξη του Λονδίνου, ibid, άρθρο 5, Εγχειρίδιο του Σαν 
Ρέμο, ibid, [100], Commander’s Handbook, ibid, [7.7.2.4] και 
Εγχειρίδιο του Καναδά, ibid, [848]. 

62  Commander’s Handbook, ibid, DOSWALD- BECK L. (ed), San 
Remo Manual on International Law Applicable to Armed 
Conflicts at Sea, σελ. 178 και FINK M.D., ο.π., υποσ. 49, σελ. 
197.

63  Διακήρυξη του Λονδίνου, ibid, άρθρα 6-7 και FINK M.D., ibid.
64  Εγχειρίδιο του Σαν Ρέμο, ο.π., υποσ. 50, [102] και Εγχειρίδιο 

του Καναδά, ο.π., υποσ. 47, [850].
65  Βλ. έμμεσα και Commander’s Handbook, ο.π., υποσ. 42, 

[7.7.2.5].
66  Βλ. την εφαρμογή του σε HUMAN RIGHTS COUNCIL, Report of 

the international fact-finding mission to investigate violations 
of international law, including international humanitarian 
and human rights law, resulting from the Israeli attacks 
on the flotilla of ships carrying humanitarian Assistance, A/
HRC/15/21, 2010, [52-3] και Turkel Commission, ο.π., υποσ. 
49, [88].

για την επιβίωση του αντικείμενα, το κράτος που 
έχει επιβάλλει τον αποκλεισμό πρέπει να επιτρέψει 
την ελεύθερη κυκλοφορία τους67, υπό την προϋ-
πόθεση του δικαιώματος τεχνικών διευθετήσεων 
συμπεριλαμβανομένης και της έρευνας68, και τη 
διανομή των αγαθών που προορίζονται για τον 
άμαχο πληθυσμό υπό την επίβλεψη κάποιας προ-
στάτιδος δύναμης ή αμερόληπτου ανθρωπιστικού 
οργανισμού69. Τα αντίστοιχα ισχύουν και σε σχέση 
με ιατρικά εφόδια για τον άμαχο πληθυσμό ή τους 
τραυματίες και ασθενείς των αντιμαχόμενων με-
ρών70. 

Ζ) Τέλος ο αποκλεισμός δεν πρέπει να παραβι-
άζει άλλους κανόνες τους διεθνούς ανθρωπιστι-
κού δικαίου και ιδιαίτερα την απαγόρευση ομαδι-
κών τιμωριών71.

Τα παραπάνω αποτελούν συστατικά της έν-
νοιας και προϋποθέσεις για την νομιμότητα των 
ναυτικών αποκλεισμών72. Λαμβάνοντας υπόψη 
ότι ο ναυτικός αποκλεισμός δημιουργήθηκε και 
λειτούργησε στα πλαίσια διακρατικών πολέμων, 
τίθεται πλέον το βασικό ερώτημα κατά πόσο είναι 
δυνατή η χρήση αυτής της μεθόδου σε μια μη δι-
εθνή ένοπλη σύρραξη. 

4.  Ναυτικός αποκλεισμός σε μη διεθνή 
ένοπλη σύρραξη: παράνομη πράξη  
ή επιτρεπτή πολεμική μέθοδος;

Το γεγονός ότι ο ναυτικός αποκλεισμός αποτελεί 
μέρος των διεθνών ένοπλων συρράξεων αποδει-

67  Εγχειρίδιο του Καναδά, ο.π., υποσ. 47, [851]. Βλ. επίσης HUMAN 
RIGHTS COUNCIL, Report of the Commission of Inquiry on 
Lebanon pursuant to Human Rights Council resolution S-2/1, 
A/HRC/3/2, 2006, [186].

68  Commander’s Handbook, ο.π., υποσ. 42, [7.7.3], με αναφορά 
σε εφόδια που πληρούν κάποιες προϋποθέσεις, και KRASKA 
J., ο.π., υπος. 45, σελ. 383.

69  Εγχειρίδιο του Σαν Ρέμο, ο.π., υποσ. 50, [103].
70  Εγχειρίδιο του Σαν Ρέμο, ibid, [104] και Εγχειρίδιο του Καναδά, 

ο.π., υποσ. 47, [851].
71  Βλ. επίσης A/HRC/15/21, ο.π., υποσ. 66, [54], Report of the 

Secretary-General’s Panel of Inquiry on the 31 May 2010 
Flotilla Incident, 2011 (εφεξής Palmer Report), σελ. 89, 
Τurkel Commission, ο.π., υποσ. 49, σελ. 104 et seq και Turkish 
Commission, ο.π., υποσ. 50, σελ. 78 et seq, που εξετάζουν 
αυτόν τον λόγο. Για τον FINK M.D., ο.π., υποσ. 49, σελ. 209, 
αυτός είναι ένας νέος λόγος που σχετίζεται με την νομιμότητα 
των αποκλεισμών.

72  Βλ. όμως SANGER A., The Contemporary Law of Blockade and 
the Gaza Freedom Flotilla, σελ. 411, που αναφέρεται στην 
κήρυξη, την αποτελεσματικότητα, την αμεροληψία και την απα-
γόρευση λιμοκτονίας, ως τα βασικά στοιχεία της νομιμότητας.
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κνύεται καταρχήν από τις προαναφερθείσες πηγές. 
Η Διακήρυξη του Λονδίνου αποτελεί προϊόν μιας 
εποχής που η μη διεθνής ένοπλης σύρραξη δεν 
υπήρχε καν στο λεξιλόγιο του διεθνούς δικαίου και 
η μόνη πιθανότητα για τις ένοπλες ομάδες να υπό-
κεινται στο διεθνές δίκαιο ήταν να αναγνωριστεί το 
εμπόλεμο από το αντίπαλό τους (ή τρίτο) κράτος. 
Σε αυτήν την περίπτωση, η σύρραξη μετατρεπό-
ταν σε διεθνή πόλεμο και οι αντίπαλοι (το κράτος 
και η αναγνωρισμένη ομάδα) είχαν τη δυνατότητα 
να κηρύξουν νομότυπα τον ναυτικό αποκλεισμό 
του αντιπάλου. Μάλιστα η κήρυξη ναυτικού απο-
κλεισμού των επαναστατών, ιδιαίτερα εκ μέρους 
του αντιπάλου κράτους, θεωρούνταν ως η πλέον 
κλασσική απόδειξη για την αναγνώριση του εμπό-
λεμου και ο Αμερικανικός εμφύλιος πόλεμος θε-
ωρείται ως ένα τέτοιο παράδειγμα. Η αναγνώριση 
του εμπολέμου συνεχίζει να υπάρχει στην θεωρία 
και αποτελεί καταρχήν το πρώτο παράδειγμα που 
ο ναυτικός αποκλεισμός σε μια (πρώην) μη διεθνή 
ένοπλη σύρραξη είναι επιτρεπτός, ακριβώς διότι η 
σύρραξη έχει λάβει διεθνή χαρακτήρα.

Πέραν της Διακήρυξης, το στρατιωτικό εγχει-
ρίδιο του Καναδά περιέχει ξεχωριστές διατάξεις 
για τη μη διεθνή ένοπλη σύρραξη στις οποίες ο 
ναυτικός αποκλεισμός απλώς δεν υφίσταται. Ως 
επίρρωση των παραπάνω, αναφέρονται επίσης 
και διάφορες απόψεις από τον ακαδημαϊκό και μη 
χώρο73. 

Το Εγχειρίδιο του Σαν Ρέμο έχει ως πεδίο 
εφαρμογής του τον διεθνή πόλεμο, αλλά, όπως 
αναφέρεται στον σχολιασμό του74, κατ’ επιλογή 
στην παράγραφο 1 δεν αναφέρθηκε αυτό έτσι 
ώστε να μην αποτραπεί η εφαρμογή του σε μη 
διεθνείς συρράξεις που περιλαμβάνουν ναυτικές 

73  RONZITTI N., The 2006 Conflict in Lebanon and International 
Law, σελ. 9, BUCHAN R., The International Law of Naval 
Blockade and Israel’s Interception of the Mavi Marmara, σελ. 
215 και, έμμεσα, VON HEINEGG W.H., Naval Blockade, σελ. 
204. Βλ. επίσης POWERS JR. R.D., Insurgency and the Law of 
Nations, σελ. 60.

74  DOSWALD- BECK L. (ed), ο.π., υποσ. 62, σελ. 73.

Παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας στο Πακιστάν το 2005.
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επιχειρήσεις75. Το δε εγχειρίδιο των ΗΠΑ76 διατεί-
νεται ότι η πολιτική του Υπουργείου Άμυνας είναι 
η εφαρμογή του σε όλους τους τύπους ένοπλων 
συρράξεων. 

Ανεξαρτήτως της προέλευσης των κανόνων 
περί ναυτικού αποκλεισμού και της πιθανότητας 
αναγνώρισης του εμπολέμου, πρέπει να γίνει δι-
αχωρισμός μεταξύ των θαλασσίων ζωνών όπου 
είναι δυνατό να επιτρέπεται ο αποκλεισμός. Η 
δικαιοδοσία ενός κράτους να απαγορέψει με μια 
εσωτερική νομοθετική πράξη στα χωρικά του 
ύδατα την κυκλοφορία πλοίων δεν είναι καταρχήν 
αμφισβητήσιμη. Έτσι θα μπορούσε να επιτευχθεί 
ένας ντε φάκτο αποκλεισμός της ακτογραμμής 
που βρίσκεται κάτω από τον έλεγχο μιας οργα-
νωμένης ένοπλης ομάδας. Βεβαίως θα πρέπει να 
γίνουν δεκτά τόσο το δικαίωμα της αβλαβούς δι-
έλευσης, υπό τους όρους που το αφορούν77, όσο 
και η εφαρμογή των κανόνων του ανθρωπιστι-
κού δικαίου που αφορούν τόσο την απαγόρευση 
λιμοκτονίας όσο και τον εφοδιασμό με τρόφιμα 
και άλλα αγαθά όσων διαβιούν υπό τον έλεγχο 
της ένοπλης ομάδας. Ωστόσο, δεν είναι οι κανό-
νες περί νομιμότητας του ναυτικού αποκλεισμού 
που επιβάλλουν τις σχετικές υποχρεώσεις όσο οι 
γενικοί κανόνες του ανθρωπιστικού δικαίου που 
ισχύουν κατά τη διάρκεια μη διεθνών ενόπλων 
συρράξεων.

Στο παράδειγμα κήρυξης του ναυτικού απο-
κλεισμού, σύμφωνα με τους προαναφερθέντες 
όρους, εντός των χωρικών υδάτων δε φαίνεται 
καταρχήν να τίθεται κάποιο πρόβλημα78. Ωστόσο 
και ανεξάρτητα από τα πιθανά αποτελέσματά του 
στον άμαχο πληθυσμό, αποτελεί ένα ερωτηματικό 
αν το δικαίωμα του παράκτιου κράτους εκτείνεται 
πέρα από την έρευνα του φορτίου και την παρε-
μπόδιση κυκλοφορίας του πλοίου σημαίας ουδέ-

75  Βλ. και Palmer Report, ο.π., υποσ. 71, σελ. 85, που παρατη-
ρεί ότι ενώ άλλες διατάξεις του Εγχειριδίου αναφέρονται σε 
εμπόλεμα κράτη, οι σχετικές διατάξεις περί ναυτικού αποκλει-
σμού αναφέρονται σε εμπόλεμους. Ωστόσο αυτή η γλώσσα 
θα μπορούσε να υπάρχει έτσι ώστε να δοθεί η δυνατότητα 
σε αναγνωρισμένους εμπόλεμους (που δεν είναι κράτη) να 
εφαρμόσουν τους εν λόγω κανόνες.

76  Commander’s Handbook, ο.π., υποσ. 42, [5.2].
77  Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας 

(ν. 2321/1995), άρθρα 18-9.
78  SANGER A., ο.π., υποσ. 72, σελ. 421 και KRASKA J., ο.π., υποσ. 

45, σελ. 388.

τερου κράτους από και προς την αποκλεισμένη πε-
ριοχή και στην πιθανή επίθεση ή καταστροφή του 
πλοίου και του φορτίου του79, όπως προβλέπεται 
από τους κανόνες περί ναυτικού αποκλεισμού. Το 
ίδιο ερώτημα προβάλλει πιο έντονο κυρίως στην 
περίπτωση ολικού αποκλεισμού ή εφόσον το φορ-
τίο είναι καθαρά ανθρωπιστικού χαρακτήρα. 

Ο ίδιος προβληματισμός προκύπτει πιο έντονα 
στην πιθανότητα ναυτικού αποκλεισμού, ο οποίος 
εφαρμόζεται και στην ανοιχτή θάλασσα. Η στρατι-
ωτική αναγκαιότητα μπορεί να επιτάσσει την εκεί 
εφαρμογή του, επειδή, για παράδειγμα, η δύναμη 
πυρός της ένοπλης ομάδας δημιουργεί πρόβλημα 
στην παραμονή των πλοίων του αντιπάλου κρά-
τους σε μικρή απόσταση από την ακτογραμμή. 
Ωστόσο στην ανοιχτή θάλασσα καταρχήν δικαιο-
δοσία επί του πλοίου υπάρχει μόνο από το κράτος 
της σημαίας του. Επιπλέον η ελευθερία ναυσιπλο-
ΐας στην ανοιχτή θάλασσα και στην αποκλειστική 
οικονομική ζώνη80 είναι ένας εθιμικός κανόνας 
του διεθνούς δίκαιου ανεξαρτήτως της ύπαρξης 
ένοπλης σύρραξης ή όχι81 και συνεπώς αποτελεί 
ακόμα μεγαλύτερο ερωτηματικό κατά πόσο μπορεί 
ένα κράτος να προβεί σε πράξεις που αποτελούν 
άσκηση δικαιοδοσίας επί ξένου εδάφους. Όμως, 
σωστά αναρωτιέται ο Kraska82, γιατί ένα εμπορικό 
πλοίο αλλοδαπής σημαίας, το οποίο με τις πράξεις 
του μπορεί να υποδαυλίζει τη σύρραξη, δεν πρέπει 
να υπόκειται στον κανόνα της έρευνας του φορτί-
ου του σε διεθνή ύδατα;

Σαφή απάντηση στα παραπάνω ερωτήματα 
δεν έχει υπάρξει, ακόμα. Ο αποκλεισμός της Γάζας, 
πάντως, σε συνδυασμό με τα γεγονότα στο πλοίο 
Mavi Marmara έδωσαν σημαντική τροφή στη σχε-
τική συζήτηση. Για την Turkel Commission83 είναι 
πιθανό ότι θα υπάρξει εκ μέρους δικαστηρίων 
και διεθνών οργάνων αναγνώριση ότι οι κανόνες 
για την εφαρμογή του ναυτικού αποκλεισμού θα 

79  Βλ. POWERS JR. R.D., ο.π., υποσ. 73, σελ. 61 («εντός των χω-
ρικών υδάτων κάθε μέρος έχει το δικαίωμα να εμποδίσει τον 
εφοδιασμό του αντιπάλου, αλλά δεν μπορεί να κατάσχει ή να 
καταστρέψει ξένα πλοία»).

80  Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας, 
άρθρα 58 και 87.

81  KRASKA J., ο.π., υποσ. 45, σελ. 373, Turkel Commission, ο.π., 
υποσ. 49, σελ. 41 και Turkish Commission, ο.π., υποσ. 50, 
σελ. 52.

82  KRASKA J., ibid, σελ. 388. 
83  Turkel Commission, ο.π., υποσ. 49, σελ. 49.
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εφαρμόζονται και σε μη διεθνείς ένοπλες συρρά-
ξεις. Ως επιχείρημα αναφέρεται και ότι τα ουδέτερα 
κράτη δεν αμφισβήτησαν καταρχήν το δικαίωμα 
του Ισραήλ να αποκλείσει την Γάζα, αλλά μόνο τον 
τρόπο επιβολής του84. Ο Kraska85 φαίνεται ακόμα 
πιο ένθερμος, θεωρώντας ότι η κρατική πρακτι-
κή και η πεποίθηση δικαίου (opinio juris) έχουν 
ήδη μεταφέρει τον ναυτικό αποκλεισμό από τον 
χώρο των διεθνών ένοπλων συρράξεων σε αυτό 
των μη διεθνών. Το επιχείρημά του είναι ότι δεν 
είναι δυνατό να αποκλείεται η χρήση αυτής της 
μεθόδου άνευ άλλου, όταν ο αντίπαλος δεν είναι 
κράτος αλλά, ωστόσο, είναι ισχυρός σαν κράτος. 
Θα μπορούσε βέβαια να υπάρξει ο αντίλογος ότι 
η αναγνώριση του εμπολέμου δίνει ακριβώς αυτό 
το δικαίωμα, πολύ περισσότερο που τα κριτήρια 

84  Βλ. SANGER A., ο.π., υποσ. 72, σελ. 434. Αλλά αυτή η έλλειψη 
μπορεί να αποδοθεί και σε άλλους παράγοντες όπως, α) το 
στάτους της Χαμάς ως τρομοκρατικής οργάνωσης για μια πλει-
άδα χωρών, οπότε οι εμπορικές ή άλλες συναλλαγές με την 
Γάζα θα ήταν έτσι κι αλλιώς περιορισμένες και β) το γεγονός 
ότι ο αποκλεισμός δε δημιουργεί ουσιαστικά προβλήματα στην 
ελεύθερη ναυσιπλοΐα.

85  KRASKA J., ο.π., υποσ. 45, σελ. 392.

για την αναγνώριση συνέχονται σημαντικά με την 
προσομοίωση της ένοπλης ομάδας με μια κρατική 
οντότητα. 

Σαν μια πρώτη παρατήρηση πρέπει να γίνει δε-
κτό ότι από τη στιγμή που οι κανόνες περί ναυτικού 
αποκλεισμού στο διεθνές δίκαιο είναι εθιμικοί, η 
«μετοίκησή» του στο χώρο των μη διεθνών ένο-
πλων συρράξεων πρέπει να βασιστεί σε αντίστοιχο 
έθιμο. 

Μια προσεκτικότερη ματιά στη διεθνή πρα-
κτική, δύσκολα μπορεί να δώσει βάση στη θέση 
ότι ήδη επιτρέπεται ο ναυτικός αποκλεισμός, ώστε 
να συνεπάγεται μέτρα επιβολής και στην ανοιχτή 
θάλασσα. Ο Αμερικανικός εμφύλιος πόλεμος θε-
ωρείται ως μια κλασσική περίπτωση αναγνώρισης 
του εμπολέμου και συνεπώς δεν μπορεί να θεω-
ρηθεί ως προηγούμενο παράδειγμα. Στην Αλγε-
ρία εφαρμόστηκε μια πολιτική νηοψιών από την 
Γαλλία σε πλοία ουδετέρων κρατών86. Ωστόσο σε 
αυτή τη σύγκρουση, αφενός η Αλγερία ισχυρίστηκε 

86  Για τον KRASKA J., ibid, σελ. 374, επρόκειτο για ναυτικό απο-
κλεισμό.

Εκπαίδευση Αμερικανών στρατιωτών σε νηοψίες πλοίων στη ναυτική βάση της Σούδας.
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ότι αναγνωρίστηκε το εμπόλεμο της87 –ισχυρισμός 
που απορρίφθηκε από τη Γαλλία88– και αφετέρου 
υπήρξε ισχυρή αντίδραση στη σχετική πρακτική. Ο 
πόλεμος μεταξύ Χεζμπολλάχ και Ισραήλ μάλλον 
δεν μπορεί να θεωρηθεί ως προηγούμενο, καθώς 
διίστανται οι απόψεις για τον χαρακτήρα του89. Η 
σύρραξη μεταξύ Χαμάς και Ισραήλ είναι, κατά τη 
γνώμη μου, ακόμα πιο προβληματική ως επιχείρη-
μα. Καταρχάς το μεγαλύτερο μέρος της διεθνούς 
κοινότητας την θεωρεί, μάλλον λανθασμένα, ως 
περίπτωση στρατιωτικής κατοχής και, συνεπώς, 
μέρος διεθνούς ένοπλης σύρραξης90. Κατά δεύτε-
ρο την ίδια θέση, αλλά για διαφορετικούς λόγους, 
έχει λάβει και το Ισραήλ91. Εν τέλει, οι θετικές φω-
νές περί νομιμότητας του εν λόγω αποκλεισμού 
δεν προσφέρουν κάποιο ιδιαίτερο επιχείρημα για 
την νομιμότητά του σε συνθήκες μη διεθνούς ένο-
πλης σύρραξης.

Μια ματιά σε λιγότερο γνωστά παραδείγματα 
δεν βοηθά ιδιαίτερα στην αποκρυπτογράφηση της 
πρακτικής των κρατών. Κάποιου είδους ναυτικοί 
αποκλεισμοί επιβλήθηκαν από την Παπούα - Νέα 
Γουινέα κατά της Bougainville, από τη Σρι Λάνκα 
κατά των ανταρτών Ταμίλ92 και από τη Σαουδική 

87  FRALEIGH A., The Algerian Revolution as a Case Study, σελ. 
218. Βλ. επίσης BUCHAN R., ο.π., υποσ. 73, σελ. 218, που 
υποστηρίζει ότι το εμπόλεμο αναγνωρίστηκε, και KELLY J.B., 
Legal Aspects of Military Operations in Counterinsurgency, 
σελ. 100, που είναι αρνητικός. 

88  FRALEIGH A., ibid, σελ. 203.
89  RONZITTI N., ο.π., υποσ. 73, ZIMMERMANN A., The Second 

Lebanon War: Jus ad Bellum, Jus in Bello and the Issue of 
Proportionality, σελ. 127 και A/HRC/3/2, ο.π., υποσ. 67, [56-
8]. Και το Ισραήλ, θεώρησε τις εχθροπραξίες ως μια διεθνής 
ένοπλη σύρραξη. Αντίθετοι οι LUBELL N., ο.π., υποσ. 21, σελ. 
251 και KRASKA J., ο.π., υποσ. 45, σελ. 392. Οι HOPPE C., 
Who Was Calling Whose Shots? Hezbollah and Lebanon in 
the 2006 Armed Conflict with Israel, σελ. 34-5 και VITé S., 
ο.π. υποσ. 14, σελ. 91-2, διαφοροποιούν ανάμεσα στη διεθνή 
σύρραξη μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου και τη μη διεθνή σύρραξη 
μεταξύ Ισραήλ και Χεζμπολλάχ.

90  Για την Turkish Commission, ο.π., υποσ. 50, σελ. 82, αυτό 
εμποδίζει την νομιμότητα του ναυτικού αποκλεισμού.

91  Turkel Commission, ο.π., υποσ. 49, σελ. 47. Βλ. επίσης Palmer 
Report, ο.π., υποσ. 71, σελ. 41. Η Τurkel Commission, 49-50, 
επίσης ξεκινάει από την υπόθεση ότι η σύρραξη ήταν διεθνής, 
αν και θα προχωρούσε στην ίδια ανάλυση, ανεξαρτήτως του 
χαρακτήρα της σύρραξης.

92  Sri Lanka Navy, Navy foils LTTE Attack on Ground 
Troops: Three LTTE Boats sunk, 12 Sea Tigers killed off 
Vellamullaivaikkal (2009).

Αραβία κατά ένοπλης ομάδας στην Υεμένη93. Ωστό-
σο στo πρώτο παράδειγμα ο «αποκλεισμός» εφαρ-
μόστηκε αποκλειστικά εντός των 12 ναυτικών μι-
λίων, δε γίνεται αναφορά σε αποκλεισμό (αλλά σε 
νηοψίες) και κάποια από τα στοιχεία για την κήρυξη 
του αποκλεισμού (π.χ. χρονική περίοδο στην οποία 
τα ουδέτερα πλοία μπορούν να εγκαταλείψουν 
την εχθρική ακτογραμμή) δεν αναφέρθηκαν κα-
θόλου94. Για τα υπόλοιπα παραδείγματα δεν είναι 
σαφής ο τρόπος, τόπος και σκοπός επιβολής τους 
καθώς και η αποτελεσματικότητά τους. Εν τέλει, 
τουλάχιστον όσον αφορά την ανοιχτή θάλασσα, 
ούτε η πρακτική ούτε η πεποίθηση δικαίου95 είναι 
αρκετή ώστε να δημιουργήσει ή, έστω, να επιβε-
βαιώσει ότι υπάρχει σχετικός εθιμικός κανόνας96. 

Θεωρώ ότι υπάρχουν δυο ακόμα παράγοντες 
που πρέπει να ληφθούν υπόψη στη σχετική συζή-
τηση. Σε γενικές γραμμές, η σιωπή του διεθνούς 
δικαίου θεωρείται ως άδεια προς ενέργεια: Ό,τι 
δεν απαγορεύεται, επιτρέπεται. Ωστόσο στο διε-
θνές ανθρωπιστικό δίκαιο μπορεί να υπάρχει μια 
αντιστροφή αυτού του κανόνα. Η ρήτρα Μάρτενς, 
η οποία υπάρχει και στο Εγχειρίδιο του Σαν Ρέμο97, 
προβλέπει ότι σε περίπτωση έλλειψης θετικού δι-
καίου, οι άμαχοι και οι εμπόλεμοι προστατεύονται 
από το έθιμο, τις αρχές της ανθρωπότητας και τις 
επιταγές της κοινής συνείδησης. Αν και προφανώς 
η ρήτρα είναι ιδιαιτέρως γενική, έχει ερμηνευθεί 
ως περιορίζουσα την ελευθερία του κράτους να 
πράττει εκεί που μια κατάσταση δε ρυθμίζεται από 
το διεθνές δίκαιο98. Είναι αυταπόδεικτο ότι οιοσ-

93  AlJazzeera, Saudis ‘to keep up Houthi campaign’ (2009) και 
Associated Press, Saudis Impose Naval Blockade Off Yemen 
Coast (2009). 

94  Βλ. Notice to Mariners No. 36/90 issued by the government 
of Papua New Guinea.

95  Συναφώς, ακόμα και η προαναφερθείσα αναφορά του 
Commander’s Handbook για την εφαρμογή του σε μη διεθνείς 
ένοπλες συρράξεις, αναφέρεται σε πολιτική, δηλαδή στοιχείο 
το οποίο δεν υπονοεί πεποίθηση δικαίου.

96  Βλ. επίσης RADIN S., The Current Relevance of the Recognition 
of Belligerency, σελ. 146 και Turkish Commission, ο.π., υποσ. 
50, σελ. 61, ενώ για τον BUCHAN R., ο.π., υποσ. 73, σελ. 218, 
«δεν υπάρχουν παραδείγματα κρατικής πρακτικής».

97  Εγχειρίδιο του Σαν Ρέμο, ο.π., υποσ. 50, [2].
98  DRAPER G.I.A.D., The Relationship between the Human 

Rights Regime and the Law of Armed Conflict, σελ. 197-198 
(1971), PLATTNER D., The 1980 Convention on Conventional 
Weapons and the Applicability of Rules Governing Means of 
Combat in a Non-International Armed Conflict, σελ. 552 και 
Εγχειρίδιο του Καναδά, ο.π., υποσ. 47, [106.2].
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δήποτε ναυτικός αποκλεισμός, ιδιαίτερα εφόσον 
είναι ολικός, θα έχει σοβαρές συνέπειες, έστω και 
παράπλευρες, επί του άμαχου πληθυσμού. Χωρίς 
να προτείνεται ότι η ρήτρα Μάρτενς απαγορεύει 
την ύπαρξη ναυτικών αποκλεισμών σε μη διεθνείς 
ένοπλες συρράξεις, πρέπει να αποτελέσει ένα πα-
ράγοντα επιμέτρησης αν όχι της νομιμότητάς τους, 
τουλάχιστον του τρόπου επιβολής τους. 

Το δεύτερο σημείο προς διερεύνηση αποτε-
λούν οι συνέπειες που μπορεί να έχει η κατάφαση 
ενός τέτοιου δικαιώματος. Ίσως να μη γίνεται κα-
τανοητό από τις χώρες που βλέπουν θετικά την εν 
λόγω εξέλιξη, αλλά σε συμφωνία με τον βασικό 
κανόνα του ανθρωπιστικού δικαίου για ισότητα 
των αντιμαχόμενων μερών ενώπιον του νόμου, 
υπονοείται η νομιμότητα ναυτικού αποκλεισμού και 
από την ένοπλη ομάδα99. Καίτοι στις περισσότερες 
περιπτώσεις αυτό αποτελεί φαντασιακή δυνατότη-
τα, δεν μπορεί να αποκλειστεί εκ των προτέρων. 
Σε κάθε περίπτωση, πρέπει να αποτελέσει ένα 
παράγοντα στάθμισης για τα μεμονωμένα κράτη 
και να πράξουν αναλόγως, είτε αποδεχόμενοι είτε 
εναντιωνόμενοι σε όποια πρακτική τείνει να δη-
μιουργηθεί. 

5.  Συμπεράσματα
O αποκλεισμός της Λωρίδας της Γάζας πυροδότη-
σε μια συζήτηση σχετικά με τη δυνατότητα και τη 
νομιμότητα ναυτικών αποκλεισμών σε μη διεθνείς 
ένοπλες συρράξεις, αν και η συνήθης θέση για τη 
συγκεκριμένη σύρραξη είναι η υπαγωγή της στις 
περιπτώσεις διεθνών ενόπλων συρράξεων. Από 
την παραπάνω ανάλυση διαφαίνεται ότι είναι του-
λάχιστο πρόωρο να αναφερόμαστε σε νομιμότητα 
ναυτικών αποκλεισμών στο διεθνές δίκαιο, εφό-
σον η επιβολή τους λαμβάνει χώρα στην ανοιχτή 
θάλασσα και την αποκλειστική οικονομική ζώνη, 
ενώ όσον αφορά τα χωρικά ύδατα, η πλήρης 
εφαρμογή των σχετικών κανόνων (π.χ. σχετικά με 
την επίθεση επί εμπορικών πλοίων) φαντάζει, κα-
ταρχήν, δυσανάλογη. Σαφέστατα όμως υπάρχει μια 

99  Βλ. και SANGER A., ο.π., υποσ. 72, σελ. 434, ο οποίος σωστά 
σχολιάζει ότι τα κράτη δεν μπορούν να εκμεταλλεύονται τα δι-
καιώματα που παρέχονται κατά τη διάρκεια ένοπλης σύρραξης, 
ενώ συγχρόνως αρνούνται την ύπαρξη άλλων δικαιωμάτων 
και υποχρεώσεων. Φυσικά το ίδιο ισχύει και για τις ένοπλες 
ομάδες.

εξέλιξη100 προς αυτή τη κατεύθυνση της επέκτα-
σης του πεδίου των ναυτικών αποκλεισμών και η 
μελλοντική πρακτική σε συνδυασμό με την, καταρ-
χήν θετική, στάση των κρατών θα αποδείξει την 
πορεία που θα ακολουθήσει το διεθνές δίκαιο.
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ΑΠΟΣΤΡΑΤΕΙΕΣ

• Τέθηκε σε αποστρατεία ως ευδοκίμως τερ-
ματίσας τη σταδιοδρομία του ο Αντιναύαρχος 
Μάχιμος Βελισάριος Παππάς, διατηρώντας τον 
τίτλο του Επίτιμου Αρχιεπιστολέα Διοίκησης Διοι-
κητικής Μέριμνας.

• Τέθηκε σε αποστρατεία ως ευδοκίμως τερμα-
τίσας τη σταδιοδρομία του ο Αντιναύαρχος Μά-
χιμος Σπυρίδων Δημουλάς, διατηρώντας τον τίτλο 
του Επίτιμου Διοικητή Ναυτικής Εκπαίδευσης.

• Τέθηκε σε αποστρατεία ως ευδοκίμως τερμα-
τίσας τη σταδιοδρομία του ο Αντιναύαρχος Μά-
χιμος Ιωάννης Μαΐστρος, διατηρώντας τον τίτλο 
του Επίτιμου Διοικητή Σχολής Ναυτικών Δοκίμων.

• Τέθηκε σε αποστρατεία ως ευδοκίμως τερ-
ματίσας τη σταδιοδρομία του ο Αντιναύαρχος 
Μάχιμος Σπυρίδων Κονιδάρης, διατηρώντας τον 
τίτλο του Επίτιμου Υπαρχηγού Αρχηγείου Στόλου.

• Τέθηκε σε αποστρατεία ως ευδοκίμως τερ-
ματίσας τη σταδιοδρομία του ο Αντιναύαρχος 
Μηχανικός Γεώργιος Μπουγιούκος, διατηρώ-
ντας τον τίτλο του Επίτιμου Γενικού Επιθεωρητή 
Ναυτικού.

• Τέθηκαν σε αποστρατεία ως ευδοκίμως τερ-
ματίσαντες τη σταδιοδρομία τους οι παρακάτω 
Υποναύαρχοι: 

Μάχιμοι: Δημήτριος Βουραζέλης, Γεώργιος 
Ματαράγκας, Κωνσταντίνος Τσοβός, Νικόλαος 
Μπισμπικόπουλος.

Μηχανικοί: Χαράλαμπος Αντωνιάδης, Κων-
σταντίνος Κωνσταντόπουλος.

Οικονομικού: Σπυρίδων Χριστόπουλος, 
Κωνσταντίνος Παναγόπουλος.

Υγειονομικού/Νοσηλευτικής: Αικατερίνη 
Οικονόμου.

• Τέθηκαν σε αποστρατεία ως ευδοκίμως τερ-

ματίσαντες τη σταδιοδρομία τους οι παρακάτω 
Αρχιπλοίαρχοι: 

Μάχιμοι: Δημήτριος Πέππας, Δέδες Τσούκας, 
Σπυρίδων Μακρής, Αθανάσιος Μαρκόπουλος, 
Αθανάσιος Χατζηδάβαρης. 

Μηχανικοί: Βασίλειος Παπανικολόπουλος, 
Γεώργιος Παινέσης, Παναγιώτης Μαυροκέφαλος, 
Αντώνιος Ζήσιμος.

Οικονομικού: Διονύσιος Κουκουλάς, Γεώρ-
γιος Τσιακίρης.

Υγειονομικού/Ιατροί: Δημοσθένης Πρω-
τόπαπας, Χαράλαμπος Χριστοφορίδης, Δήμος 
Μπουράμας.

• Τέθηκε σε αυτεπάγγελτη αποστρατεία ως ευ-
δοκίμως τερματίσας τη σταδιοδρομία του, ο Αντι-
πλοίαρχος Μάχιμος Γεώργιος Καρανικόλας.

• Τέθηκε σε αποστρατεία μετά από αίτησή 
του ο Αντιπλοίαρχος Οικονομικός Σωτήριος 
Γαλάνης.

Τέθηκε σε αυτεπάγγελτη αποστρατεία ως ευ-
δοκίμως τερματίσας τη σταδιοδρομία του, ο Αντι-
πλοίαρχος (Ε) Κωνσταντίνος Παπανικολάου.

• Προήχθησαν στο βαθμό του Αντιπλοιάρ-
χου και τέθηκαν σε αποστρατεία μετά από αίτησή 
τους οι παρακάτω Πλωτάρχες (Ε): Νικόλαος Πα-
τσιάδης, Αθανάσιος Ασημακόπουλος, Ευάγγελος 
Φραγκιαδάκης, Διονύσιος Κουρεμένος, Ιωάννης 
Γκοβάτσος, Ιωάννης Αρίκας, Εμμανουήλ Δαμορά-
κης, Κωνσταντίνος Κωνσταντάρας, Παναγιώτης 
Καλπάκης, Κωνσταντίνος Κεχαγιάς, Αναστάσιος 
Λυμπέρης, Δημήτριος Γιωτάκος.

• Τέθηκαν σε αποστρατεία μετά από αίτησή 
τους οι παρακάτω Πλωτάρχες Μάχιμοι: Πέ-
τρος Μπούτσελης, Κωνσταντίνος Ξυνός, Γεώργιος 
Τσουτσάνης.

ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ - ΑΝΘΥΠΑΣΠΙΣΤΩΝ - ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ
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• Τέθηκαν σε αυτεπάγγελτη αποστρατεία οι 
παρακάτω Πλωτάρχες (Ε): Ευάγγελος Πόγκας, 
Κωνσταντίνος Ζάρας, Γεώργιος Αγγελινός.

• Προήχθησαν στο βαθμό του Πλωτάρχη και 
τέθηκαν σε αποστρατεία μετά από αίτησή τους οι 
παρακάτω Υποπλοίαρχοι (Ε): Μιχαήλ Γκιτάκος, 
Μαρία Γιαννοπούλου, Χρήστος Μωραΐτης, Αθανά-
σιος Κουτσούκος, Ιωάννης Ρόμπολας, Νεκτάριος 
Βαρκιτζής.

• Τέθηκαν σε αυτεπάγγελτη αποστρατεία ως 
ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους 
οι παρακάτω Υποπλοίαρχοι (Ε): Μαρία Μπαρλή, 
Κωνσταντίνος Παπαδόπουλος.

• Τέθηκαν σε αποστρατεία μετά από αίτησή 
τους οι παρακάτω Υποπλοίαρχοι (Ε): Ηλίας 
Γκέλμπεσης, Νικόλαος Κονδυλάκης, Μιχαήλ Βα-
γιανός, Σπυρίδων Θεοτοκάτος.

• Προήχθη στο βαθμό του Υποπλοιάρχου και 
τέθηκε σε αποστρατεία ως ευδοκίμως τερματίσας 
τη σταδιοδρομία του ο Ανθυποπλοίαρχος (Ε) 
Χρήστος Σταυρουλιδάκης.

• Προήχθη στο βαθμό του Υποπλοιάρχου και 
τέθηκε σε αποστρατεία μετά από αίτησή του ο 
Ανθυποπλοίαρχος (Ε) Ιωάννης Σκορδίλης.

• Προήχθη στο βαθμό του Υποπλοιάρχου και 
τέθηκε σε αποστρατεία ο Ανθυποπλοίαρχος (Ε) 
Δημήτριος Γιοσάκης, αποστρατεία λογιζομένη από 
17 Νοεμβρίου 2013, ημερομηνία κατά την οποία 
απεβίωσε.

• Τέθηκαν σε αποστρατεία μετά από αίτησή 
τους οι παρακάτω Ανθυποπλοίαρχοι (Ε): Βα-
σίλειος Φρυσίρας, Σπυρίδων Κομιανός, Αντωνία 
Κωνσταντινίδου.

• Τέθηκε σε αυτεπάγγελτη αποστρατεία, ο Ση-
μαιοφόρος Ειδικής Μονιμότητας Χειριστής 
Ελικοπτέρων Χριστοφής Πτερνίτης.

• Τέθηκε σε αυτεπάγγελτη αποστρατεία ο Ση-
μαιοφόρος (Ε) Αθανάσιος Τσακάλης.

• Προήχθη στο βαθμό του Σημαιοφόρου και 
τέθηκε σε αυτεπάγγελτη αποστρατεία ο Ανθυπα-
σπιστής (ΜΗΧ) Σωτήριος Τσαντός.

• Τέθηκε σε αυτεπάγγελτη αποστρατεία ο Αν-
θυπασπιστής (ΜΟΥΣ) Οδυσσέας Φιντάνζα και 
του απενεμήθη ο βαθμός του Σημαιοφόρου.

• Τέθηκε σε αποστρατεία με το βαθμό του Αν-
θυπασπιστή ο Αρχικελευστής (ΗΝ/ΔΒ) Βασί-
λειος Τζαμαλής.

• Τέθηκε σε αυτεπάγγελτη αποστρατεία με το 
βαθμό του Ανθυπασπιστή η Αρχικελευστής 
ΕΜΘ (ΔΙΑΧ) Ευγενία Σπαντιδέα.

• Τέθηκαν σε αποστρατεία μετά από αίτησή 
τους με το βαθμό του Ανθυπασπιστή οι παρα-
κάτω Αρχικελευστές ΕΜΘ: Ελευθέριος Τσα-
γκαρουλάκης (ΗΛ/ΗΤ), Σπυρίδων Παντελόπουλος 
(ΜΗΧ).

ΠΡΟΑΓΩΓΕΣ

• Προήχθησαν στο βαθμό του Υποναυάρχου 
οι παρακάτω Αρχιπλοίαρχοι:

Μάχιμοι: Σπυρίδων Δημητρίου, Κωνσταντί-
νος Καραγεώργης, Νικόλαος Τσούνης, Γεώργιος 
Λεβέντης.

Μηχανικός: Γεώργιος Χριστόπουλος.

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

Μάχιμοι: Γεράσιμος Παρίσης, Γεώργιος 
Σάγος, Αναστάσιος Τσερκέζογλου, Ευθύμιος 
Μικρός, Ιωάννης Αγγελόπουλος, Μιχαήλ Πα-
ναγιωτόπουλος, Μενέλαος Κόντης, Γεώργιος 
Πελεκανάκης, Στυλιανός Πετράκης, Χρήστος Πα-
παδημητρίου.

Μηχανικοί: Μαρίνος Δερμεντζούδης, Εμμα-
νουήλ Στελιουδάκης, Αριστείδης Αλεξόπουλος.

Οικονομικού: Νικόλαος Πέτσος, Γεώργιος 
Πούλιος.

Υγειονομικού/Ιατρός: Αναστάσιος Σπανός.
Υγειονομικού/Νοσηλευτικής: Ιωάννα Κού-

τσου-Διαμαντάκη.
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• Προήχθησαν στο βαθμό του Πλοιάρχου οι 
παρακάτω Αντιπλοίαρχοι Μάχιμοι: Νικόλαος Γε-
ωργόπουλος, Ηλίας Ράπτης, Χρήστος Σασιάκου.

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

Μηχανικός: Βασίλειος Θεοδώρου.
Υγειονομικού/Νοσηλευτικής: Αγγελική Χι-

ώτου, Αγγελική Γεωργέλλη.

• Προήχθησαν στο βαθμό του Πλωτάρχη οι 
παρακάτω Υποπλοίαρχοι: 

Μηχανικού: Δημήτριος Τουμπαρίδης.
Οικονομικού: Σταυρούλα Παπά.
Υγειονομικού/Ιατροί: Ιωάννης Παραλίκας, 

Μιχαήλ Τούσερτ.

• Προήχθη στο βαθμό του Πλωτάρχη ο Υπο-
πλοίαρχος (Ε) Γεώργιος Δημητροκάλης.

• Προήχθησαν στο βαθμό του Υποπλοιάρχου 
οι παρακάτω Ανθυποπλοίαρχοι:

Μάχιμος: Κωνσταντίνος Πανανάς, Αλέξαν-
δρος Μαρίνος.

Μηχανικός: Απόστολος Ροζακέας.
Οικονομικού: Αικατερίνη Αντωνοπούλου.
Υγειονομικού/Νοσηλευτικής: Γαρυφαλιά 

Μαυρεδάκη, Μαρία Βλαχοπούλου.

• Προήχθη στο βαθμό του Υποπλοιάρχου ο 
Ανθυποπλοίαρχος (Ε) Γεώργιος Κατρόπουλος, 
Κωνσταντίνος Παπαδόπουλος.

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

Μηχανικός: Χρήστος-Μιχαήλ Σεψάς.
Οικονομικού: Ανδρονίκη Τσελεπίδη, Ιωάν-

νης Θωμαΐδης, Χαράλαμπος Καπνάς.

• Προήχθησαν στο βαθμό του Σημαιοφόρου 
οι παρακάτω Ανθυπασπιστές (Ε): Νικόλαος 
Ράζος, Ιωάννης Κοσμάς, Γεώργιος Γεωργακό-
πουλος, Δημήτριος Στεργίου, Σταύρος Σόρογκας, 
Εμμανουήλ Κατσούλης.
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ΑΥΤΟΙ ΠΟΥ ΕΦΥΓΑΝ

Ναύαρχος ε.α.
Λεωνίδας Βασιλικόπουλος ΠΝ
Επίτιμος Αρχηγός ΓΕΝ
Απεβίωσε την 31η Μαΐου 2014. Γεννήθη-
κε το 1932 στην Αθήνα. Eισήλθε στη ΣΝΔ στις 
07.10.149, αποφοίτησε δε στις 18.06.1954 ως 
Μάχιμος Σημαιοφόρος. Ακολούθως, προήχθη σε 
Ανθυποπλοίαρχο στις 04.06.1957 και σε Υποπλοί-
αρχο στις 16.10.1961, αποστρατεύθηκε δε με αί-
τησή του στις 19.08.1968 ως Υποπλοίαρχος ε.α. 
και στις 24.02.1975 ανακλήθηκε στην ενέργεια 
με το βαθμό του Υποπλοιάρχου. Στις 14.08.1976, 
ύστερα από σχετική γνωμοδότηση του Ειδικού 
Συμβουλίου επαvακρίσεωv, επαναφέρθηκε στη 
μόνιμη υπηρεσία ως μηδέποτε απομακρυνθείς 
και συγχρόνως προήχθη αναδρομικά οι Πλωτάρ-
χη από 13.10.1966 και σε Αντιπλοίαρχο από στις 
29.06.1970. Κατόπιν, προήχθη σε Πλοίαρχο στις 
21.06.1977, σε Αρχιπλοίαρχο στις 17.03.1982, σε 
Υποναύαρχο στις 20.12.1984 και σε Αντιναύαρχο 
στις 20.01.1986. Αποστρατεύθηκε με αίτησή του 
ως Ναύαρχος ε.α., με παράλληλη απονομή του τίτ-
λου του Επιτίμου Αρχηγού ΓΕΝ. 
Ανέπτυξε αντιδικτακτορική δράση με αποτέλεσμα 
να συλληφθεi και φυλακιστεί από τη χούντα. Υπήρ-
ξε ενεργό μέλος του Κινήματος του Ναυτικού. Υπη-
ρέτησε σε πλοία επιφανείας, και σε επιτελικές και 
διοικητικές θέσεις.
Πριν από την αρχική αποστρατεία του, διατέλεσε 
Κυβερνήτης των οχηματαγωγών «ΜΕΡΛΙΝ», «ΔΑ-
ΝΙΟΛΟΣ» και «ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΣ». 
Μετά την επάνοδο του Ναυτικό, διετέλεσε Κυβερνή-
της του «ΔANIOΛOΣ» (1975-1976), Κυβερνήτης του 
Αντιτορπιλικού «ΛΕΩΝ» και συγχρόνως, ως Διοικητής 
της 3ης Μοίρας Αντιτορπιλικών (1977) και Κυβερ-
νήτης του Αντιτορπιλικού «ΒΕΛΟΣ» (1977-1978). 
Ενδιαμέσως, εκτός από πλοία του Στόλου, υπηρέτη-
σε στο Επιτελείο της 1ης Διοίκησης Πλοίων Αποβά-
σεως, τη Ναυτική Διοίκηση Νοτίου Αιγαίου, τη Ναυ-
τική Διοίκηση Ιονίου, το Ναύσταθμο Σαλαμίνας και 
σε επιτελείο του ΝΑΤΟ (MEDCENT, 1979-1980). 
Κατόπιν, υπηρέτησε ως Διοικητής Ναρκοπολέμου 
(1981-1982), Διευθυντής Β΄ Κλάδου του ΓΕΝ 
(1982-1984), Διοικητής Ναυτικής Εκπαίδευσης 

(1984-1986), Αρχηγός Στόλου (1986) και διετέ-
λεσε Αρχηγός ΓΕΝ από το 1986-1989. 
Παρακολούθησε το Σχολείο Γενικής Εκπαίδευσης 
Ναυτικού, το Σχολείο Εξειδίκευσης Ναυτιλίας / 
Κατεύθυνσης του ΚΕΠΑΛ, τη Ναυτική Σχολή Πολέ-
μου, τη Σχολή Αμύνης ΝΑΤΟ και τη Σχολή Εθνικής 
Αμύνης.
Είχε τιμηθεί με τις εξής Ηθικές Αμοιβές:
ΠΑΡΑΣΗΜΑ: Ανώτερος Ταξιάρχης του Τάγματος 
της Τιμής, Ανώτερος Ταξιάρχης του Τάγματος του 
Φοίνικος, Ταξιάρχης του Τάγματος της Τιμής, Χρυ-
σός Σταυρός του Τάγματος του Γεωργίου, Χρυσός 
Σταυρός του Τάγματος του Φοίνικος, Παράσημο 
της Λεγεώνας της Αξίας των ΗΠΑ.
ΜΕΤΑΛΛΙΑ: Στρατιωτικής Αξίας Δ΄, Γ΄ και Α΄ Τά-
ξεως, Μετάλλιο Αντιδικτατορικού Αγώνα.

Υποναύαρχος ε.α.
Ιωάννης Θεοφανίδης ΠΝ
Γιος του Επίτιμου Αρχηγού Αιγαίου Πελάγους 
Μαχίμου Αντιναυάρχου Ιάσωνος Θεοφανίδη
Απεβίωσε την 2α Ιουνίου 2014. Γεννήθηκε το 1945 
στην Αθήνα. Το 1963 εισήλθε τη ΣΝΔ ως Δόκιμος 
Σημαιοφόρος, το 1967 αποφοίτησε ως Σημαιοφό-
ρος Μάχιμος, το 1970 προήχθη σε Ανθυποπλοίαρ-
χο, το 1974 σε Υποπλοίαρχο, το 1979 σε Πλωτάρ-
χη το 1984 σε Αντιπλοίαρχο, το 1990 Πλοίαρχο, το 
1995 σε Αρχιπλοίαρχο, το 1996 σε Υποναύαρχο 
και τον ίδιο χρόνο τέθηκε σε αποστρατεία.
Εκπαιδεύτηκε σε πλοία του 6ου Στόλου των ΗΠΑ, 
μετεκπαιδεύτηκε στις ΗΠΑ στις υποβρύχιες κατα-
στροφές (1970-1971) και φοίτησε στη Ναυτική 
Σχολή Πολέμου (1982). Έλαβε πτυχίο εξειδίκευσης 
Υποβρυχίων Καταστροφών και Αλεξιπτωτιστή. Δια-
τέλεσε Διοικητής της Κυπριακής Ομάδας Υποβρυ-
χίων Καταστροφών (1976-1978) και κυβερνήτης 
του ναρκαλιευτικού «ΔΑΦΝΗ» (1978-1979), του 
Ο/Γ «ΤΟΥΡΝΑΣ» (1980-1982), καθώς και των Α/Γ 
«ΛΕΣΒΟΣ» (1982-1983) και «ΚΩΣ» (1983-1984).
Υπηρέτησε ως Διοικητής της Μονάδας Υποβρυχίων 
Καταστροφών (1986-1987), Κυβερνήτης του δε-
ξαμενόπλοιου «ΝΑΥΚΡΑΤΟΥΣΑ» (1988-1992) και 
παράλληλα, του Κέντρου Εκπαίδευσης ΠΑΛΑΣΚΑΣ 
και της Σχολής Αμφιβίων Επιχειρήσεων (1990-
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1992), καθώς και Ακόλουθος Άμυνας Λονδίνου 
(1992-1995).
Είχε τιμηθεί με τις εξής Ηθικές Αμοιβές:
ΠΑΡΑΣΗΜΑ: Χρυσός Σταυρός του Τάγματος της 
Τιμής, Ταξιάρχης του Τάγματος του Φοίνικος, Ταξι-
άρχης του Τάγματος της Τιμής.
ΜΕΤΑΛΛΙΑ: Στρατιωτικής Αξίας Β΄ Τάξεως.
ΔΙΑΜΝΗΜΟΝΕΥΣΕΙΣ: Ευδοκίμου Διοικήσεως Β΄ 
Τάξεως.

Υποναύαρχος ε.α.
Βασίλειος Λεβέντης ΠΝ
Απεβίωσε τη 13η Μαΐου 2014. Γεννήθηκε το 
1954 στην Αθήνα. Το 1973 εισήλθε στη ΣΝΔ ως 
Ναυτικός Δόκιμος, το 1977 αποφοίτησε ως Ση-
μαιοφόρος Μάχιμος, το 1980 προήχθη σε Ανθυ-
ποπλοίαρχο, το 1984 σε Υποπλοίαρχο, το 1989 
σε Πλωτάρχη, το 1993 σε Αντιπλοίαρχο, το 2001 
σε Πλοίαρχο, το 2004 σε Αρχιπλοίαρχο και τον 
ίδιο χρόνο τέθηκε σε αποστρατεία. Το 2010 του 
απενεμήθη ο βαθμός του Υποναυάρχου.
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, Ταξιάρχης 
του Τάγματος της Τιμής.
ΜΕΤΑΛΛΙΑ: Στρατιωτικής Αξίας Γ΄ και Β΄ Τάξεως.
ΔΙΑΜΝΗΜΟΝΕΥΣΕΙΣ: Ευδοκίμου Διοικήσεως Γ΄ 
και Β΄ Τάξεως, Υπηρεσιών Αξιωματικών Επιτελούς 
Β΄ Τάξεως.

Αντιπλοίαρχος (Ε) ε.α.
Κωνσταντίνος Κουκουτσάκης ΠΝ
Απεβίωσε την 20ή Μαρτίου 2014. Γεννήθηκε το 
1934 στα Χανιά. Το 1949 κατετάγη στο ΠΝ ως 
Ναυτόπαις, το 1951 ονομάσθηκε Ναύτης Β΄, το 
1953 ονομάσθηκε Ναύτης Α΄ και τον ίδιο χρόνο 
προήχθη σε Δίοπο, το 1955 σε Υποκελευστή Β΄, το 
1961 σε Υποκελευστή Α΄, το 1965 σε Κελευστή, το 
1966 σε Αρχικελευστή, το 1969 σε Σημαιοφόρο, το 
1972 σε Ανθυποπλοίαρχο, το 1976 σε Υποπλοίαρ-
χο, το 1983 σε Πλωτάρχη, το 1984 σε Αντιπλοίαρ-
χο και τον ίδιο χρόνο τέθηκε σε αποστρατεία.

Αντιπλοίαρχος (Ε) ε.α.
Αντώνης Μητρόπουλος ΠΝ
Απεβίωσε την 26η Μαΐου 2014. Γεννήθηκε το 
1934 στην Μεσσηνία. Το 1954 κατετάγη στο ΠΝ 

ως Υποκελευστής Β΄, το 1959 προήχθη σε Υπο-
κελευστή Α΄, το 1963 σε Κελευστή, το 1967 σε 
Ανθυπασπιστή, το 1970 σε Σημαιοφόρο, το 1973 
σε Ανθυποπλοίαρχο, το 1979 σε Υποπλοίαρχο, το 
1984 σε Πλωτάρχη, το 1989 σε Αντιπλοίαρχο και 
τον ίδιο χρόνο τέθηκε σε αποστρατεία.

Αντιπλοίαρχος (Ε) ε.α.
Πέτρος Ευαγγελίδης ΠΝ
Απεβίωσε την 11η Σεπτεμβρίου 2013. Γεννήθηκε το 
1940 στην Ιστιαία-Ευβοίας. Το 1960 κατετάγη στο ΠΝ 
ως Δίοπος, το 1962 προήχθη σε Υποκελευστή Β΄, το 
1967 σε Επικελευστή, το 1969 σε Αρχικελευστή, το 
1975 σε Ανθυπασπιστή, το 1980 σε Σημαιοφόρο, το 
1983 σε Ανθυποπλοίαρχο, το 1987 σε Υποπλοίαρχο, 
το 1988 σε Πλωτάρχη, το 1995 σε Αντιπλοίαρχο 
και το ίδιο χρόνο τέθηκε σε αποστρατεία.

Αντιπλοίαρχος (Ε) ε.α.
Δημήτριος Ζαχαριάς ΠΝ
Απεβίωσε την 8η Απριλίου 2014. Γεννήθηκε το 
1941 στο Θεολόγο Ευβοίας. Το 1959 κατετάγη στο 
ΠΝ ως μόνιμος Υποκελευστής Β΄, το 1963 προήχθη 
σε Υποκελευστή Α΄, το 1967 σε Αρχικελευστή, το 
1972 σε Ανθυπασπιστή, το 1977 σε Σημαιοφόρο, 
το 1980 σε Ανθυποπλοίαρχο, το 1984 σε Υποπλοί-
αρχο, το 1987 σε Πλωτάρχη, το 1994 σε Αντιπλοί-
αρχο και τον ίδιο χρόνο τέθηκε σε αποστρατεία.

Πλωτάρχης (Ε) ε.α.
Πατάπης Άγγελος ΠΝ
Παλαίμαχος Β΄ ΠΠ
Απεβίωσε τη 14η Μαΐου 2014. Γεννήθηκε το 1921 
στη Σαλαμίνα Αττικής. Το 1937 κατετάγη στο ΠΝ 
ως Ναύτης Β΄, το 1939 προήχθη σε Ναύτη Α΄, το 
1941 σε Δίοπο, το 1942 σε Υποκελευστή Β΄, το 
1947 σε Υποκελευστή Α΄, το 1952 σε Κελευστή, 
το 1956 σε Αρχικελευστή, το 1960 σε Σημαιο-
φόρο, το 1963 σε Ανθυποπλοίαρχο, το 1967 σε 
Υποπλοίαρχο, το 1970 σε Πλωτάρχη και το 1971 
τέθηκε σε αποστρατεία.

Πλωτάρχης ε.α.
Στυλιανός Ζούλης ΠΝ
Απεβίωσε τη 17η Μαρτίου 2014. Γεννήθηκε το 
1950 στην Αθήνα. Το 1968 εισήλθε στη ΣΝΔ ως 
Ναυτικός Δόκιμος, το 1973 αποφοίτησε ως Σημαι-
οφόρος Μάχιμος, το 1976 προήχθη σε Ανθυπο-
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πλοίαρχο, το 1980 σε Υποπλοίαρχο, το 1985 σε 
Πλωτάρχη και το 1992 τέθηκε σε αποστρατεία.
ΠΑΡΑΣΗΜΑ: Xρυσός Σταυρός του Τάγματος του 
φοίνικος.
ΜΕΤΑΛΛΙΑ: Στρατιωτικής Αξίας Γ΄ Τάξεως, Ευδο-
κίμου Διοικήσεως Γ΄ Τάξεως.

Υποπλοίαρχος (Μ) ε.α.
Ιωάννης Άρνης ΠΝ
Απεβίωσε την 24η Απριλίου 2014. Γεννήθηκε το 
1935 στην Αθήνα. Το 1952 εισήλθε στη ΣΝΔ ως 
Ναυτικός Δόκιμος, το 1956 αποφοίτησε ως Σημαι-
οφόρος Μηχανικός, το 1959 προήχθη σε Ανθυπο-
πλοίαρχο, το 1963 σε Υποπλοίαρχο και το 1964 
τέθηκε σε αποστρατεία. 

Υποπλοίαρχος (Ε) ε.α.
Χαράλαμπος Χαβιαρόπουλος ΠΝ
Απεβίωσε τη 10η Μαΐου 2014. Γεννήθηκε το 
1964 στην Αθήνα. Το 1982 κατετάγη στη ΣΜΥΝ 
ως Δόκιμος Κελευστής, το 1985 προήχθη σε Κε-
λευστή, το 1987 σε Επικελευστή, το 1990 σε Αρ-
χικελευστή, το 1996 σε Ανθυπασπιστή, το 2003 
σε Σημαιοφόρο, το 2006 σε Ανθυποπλοίαρχο, το 
2010 σε Υποπλοίαρχο και τον ίδιο χρόνο τέθηκε 
σε αποστρατεία.

Υποπλοίαρχος (Ε) ε.α.
Κωνσταντίνος Μιχαλάκης ΠΝ
Απεβίωσε τη 15η Απριλίου 2014. Γεννήθηκε το 
1968 στον Πειραιά. Το 1983 κατετάγη στη ΣΜΥΝ 
ως Δόκιμος Κελευστής, το 1985 προήχθη σε Κε-
λευστή, το 1987 σε Επικελευστή, το 1990 σε Αρ-
χικελευστή, το 1996 σε Ανθυπασπιστή, το 2003 
σε Σημαιοφόρο, το 2006 σε Ανθυποπλοίαρχο, το 
2010 σε Υποπλοίαρχο και τον ίδιο χρόνο τέθηκε 
σε αποστρατεία.

Ανθυποπλοίαρχος (Ε) ε.α.
Ανδρέας Καλέμης ΠΝ
Παλαίμαχος Β΄ΠΠ
Απεβίωσε την 1η Μαρτίου 2014. Γεννήθηκε το 

1918 στην Αθήνα. Το 1938 κατετάγη στο ΠΝ 
ως Ναύτης, το 1941 ονομάσθηκε Δίοπος και 
κατήλθε στη Μέση Ανατολή προερχόμενος εξ 
Ελλάδος επί «ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΗ», το 1942 προήχθη 
σε Υποκελευστή Β΄, το 1949 σε Υποκελευστή 
Α΄, το 1952 σε Κελευστή, το 1961 σε Αρχικε-
λευστή, το 1963 τέθηκε σε αποστρατεία και το 
2002 του απενεμήθη ο βαθμός του Ανθυπο-
πλοιάρχου.

Ανθυποπλοίαρχος (Ε) ε.α.
Κωνσταντίνος Μπαγλαντζής ΠΝ
Απεβίωσε την 28η Μαΐου 2014. Γεννήθηκε το 
1931 στον Πόρο. Το 1950 κατετάγη στο ΠΝ ως 
πρότακτος Ναύτης, το 1951 ονομάσθηκε Ναύ-
της Α΄ και το 1954 Δίοπος, το 1955 προήχθη σε 
Υποκελευστή Β΄, το 1959 σε Υποκελευστή Α΄, το 
1963 σε Κελευστή, το 1967 σε Αρχικελευστή, το 
1973 σε Σημαιοφόρο, το 1975 σε Ανθυποπλοίαρ-
χο και το 1979 τέθηκε σε αποστρατεία.

Ανθυποπλοίαρχος (Ε) ε.α.
Γεώργιος Μιχέλης ΠΝ
Απεβίωσε την 24η Μαρτίου 2014. Γεννήθηκε το 
1934 στη Μεθώνη Μεσσηνίας. Το 1959 κατε-
τάγη στο ΠΝ ως μαθητευόμενος Δίοπος Φάρων, 
το 1960 ονομάσθηκε Δίοπος, το 1963 προή-
χθη σε Υποκελευστή Β΄, το 1968 (αναδρ.) σε 
Κελευστή και τον ίδιο χρόνο σε Επικελευστή, 
το 1971 σε Αρχικελευστή, το 1977 σε Ανθυ-
πασπιστή, το 1984 σε Σημαιοφόρο, το 1987 σε 
Ανθυποπλοίαρχο και τον ίδιο χρόνο τέθηκε σε 
αποστρατεία.

Αρχικελευσττής (ΗΝ/ΔΒ) ε.ε.
Απόστολος Παπαδημητρίου
Απεβίωσε τη 16η Μαΐου 2014. Γεννήθηκε το 
1970 στην Άρτα. Το 1992 κατετάγη στο ΚΕΠΑΛ 
ως Δίοπος, το 1994 προήχθη σε Κελευστή, το 
2002 σε Επικελευστή και το 2010 σε Αρχικελευ-
στή. Τον τελευταίο χρόνο υπηρετούσε στο 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.
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ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ - ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ

1.  Συμμετοχή σε Συμμαχικές – 
Διακρατικές Ασκήσεις

n Aπό 14 έως 21 Μαρτίου 2014, διεξήχθη η 
διακρατική άσκηση «ΝΗΡΙΗΣ 14» στη θαλάσσια 
περιοχή Κρητικού πελάγους. 
n Από 26 Μαρτίου έως 10 Απριλίου 2014, 
διεξήχθη η διακρατική άσκηση «ΝΟBLE DINA 
14» στη θαλάσσια περιοχή Κρητικού πελάγους - 
Ανατολικής Μεσογείου. 
n Τη 10 Απριλίου 2014, διεξήχθη στην Κύπρο 
άσκηση Ε-Δ «ΝΕΜΕΣΙΣ 14», με συμμετοχή Ελλά-
δας, Κύπρου, ΗΠΑ και Ισραήλ. 
n Από 11 Μαΐου έως 7 Ιουνίου 2014, το Ν/ΘΗ 
«ΕΥΡΩΠΗ» συμμετέχει στη συμμαχική άσκηση 
«ITALIAN MINEX 14», η οποία διεξάγεται στη 
θαλάσσια περιοχή της Τυρρηνικής θάλασσας. 
Στην εν λόγω άσκηση συμμετέχουν επίσης 
μονάδες της Γερμανίας, Ην. Βασιλείου, Γαλλίας, 
Ιταλίας, Ισπανίας και Τουρκίας. 
n Από 12 Μαΐου έως 04 Ιουνίου 2014, διεξάγεται 
στην περιοχή Κρητικού - Ιονίου - Λιβυκού 
πελάγους η άσκηση «PHOENIX EXPRESS ’14».
Από 20 έως 23 Μαΐου 2014, διεξήχθη στην πε-
ριοχή νότια ΚΥΠΡΟΥ η Διακρατική Άσκηση «ΑΡ-
ΓΟΝΑΥΤΗΣ 2014».

2. Επισκέψεις Ξένων Αντιπροσωπειών

n Τη 13η Μαρτίου 2014, ο Διοικητής εν πλω 
επιχείρησης «EUNAVFOR ATALANTA» (CTF 465), 
Yποναύαρχος Herve Blejean, επισκέφθηκε τη Φ/Γ 
«ΨΑΡΑ» και διεξήχθη σύντομη ξενάγησή του σε 
χώρους του πλοίου και παρουσίαση των επιχει-
ρησιακών δυνατοτήτων αυτού. 
n Την 29η Μαρτίου 2014, κατά την παραμονή της 
Φ/Γ «ΨΑΡΑ» στο λιμένα ABU DHABI επισκέφθηκε 
το πλοίο ο Πρέσβης της Ελλάδος στα ΗΑΕ.
n Από 8 έως 9 Απριλίου 2014, αντιπροσω-
πεία του Αυστραλιανού Ναυτικού επισκέφθηκε 
την Αθήνα για τη διεξαγωγή του 1ου Κύκλου 
Συνομιλιών Επιπέδου ΓΕΝ με το ΠΝ.

n Την 11 Απριλίου 2014, επιβιβάστηκε στη Φ/Γ 
«ΨΑΡΑ» ο Διοικητής εν πλω (CTF 465) επιχείρησης 
ATALANTA, όπου του έγινε παρουσίαση επιχειρη-
σιακών δυνατοτήτων του πλοίου και συζητήθηκαν 
θέματα ενδιαφέροντος επί της επιχείρησης.
n Από 13 έως 15 Μαΐου 2014, ο Αρχηγός 
Ναυτικού του Κατάρ πραγματοποίησε επίσημη 
επίσκεψη στην Αθήνα κατόπιν προσκλήσεως του 
Αρχηγού ΓΕΝ. 
n Από 19 έως 20 Μαΐου 2014, αντιπροσωπεία 
Ισραηλινού Ναυτικού επισκέφτηκε την Αθήνα στο 
πλαίσιο διεξαγωγής 4ου κύκλου συνομιλιών του 
ΠΝ. 

3. Διασυμμαχικές / Πολυεθνικές 
Επιχειρήσεις/ Ν. Δυνάμεις

α. Επιχείρηση UNIFIL MAROPS 
Σε εν λόγω επιχείρηση στη θαλάσσια περιοχή 
περιοχή Λιβάνου συμμετείχαν οι ακόλουθες μο-
νάδες: 
n Από 22 Ιανουαρίου έως 27 Φεβρουαρίου 
2014, το ΤΠΚ «ΣΙΜΙΤΖΟΠΟΥΛΟΣ». 
n Από 27 Φεβρουαρίου έως 02 Απριλίου 2014, 
η Κ/Φ «ΜΑΧΗΤΗΣ». 
n Από 02 Απριλίου έως 07 Μαΐου 2014, το ΤΠΚ 
«ΣΤΑΡΑΚΗΣ». 
n Από 07 Μαΐου έως 11 Ιουνίου 2014, η Κ/Φ 
«ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ».

β. Επιχείρηση ACTIVE ENDEAVOUR (ΟΑΕ)
n Από 18 Φεβρουαρίου έως 02 Μαρτίου 2014, 
το Υ/Β «ΑΜΦΙΤΡΙΤΗ» το οποίο αναπτύχθηκε στην 
Ανατολική Μεσόγειο.
n Από 01 έως 18 Μαρτίου 2014, η Κ/Φ «ΠΟΛΕ-
ΜΙΣΤΗΣ» εν όρμω ΝΣ. 
n Από 19 έως 31 Μαρτίου 2014, η Κ/Φ «ΚΑΣΟΣ» 
εν όρμω ΝΣ.
n Από 01 έως 30 Απριλίου 2014, το ΤΠΚ «ΛΑ-
ΣΚΟΣ».
n Από 01 έως 15 Μαΐου 2014, η Κ/Φ «ΝΑΥΜΑ-
ΧΟΣ».
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n Από 16 έως 31 Μαΐου 2014, η Κ/Φ «ΑΡΜΑ-
ΤΩΛΟΣ».

γ. Συμμετοχή σε Αποστολές Ευρωπαϊκής 
Ενώσεως
n Από 19 Φεβρουαρίου έως 19 Μαΐου 2014, 
η Φ/Γ «ΨΑΡΑ» συμμετείχε στην επιχείρηση της 
ΕΕ «EUNAVFOR Somalia - Operation ATALANTA», 
με αποστολή την καταπολέμηση της πειρατείας 
στη θαλάσσια περιοχή του Κέρατος Αφρικής και 
του Ινδικού Ωκεανού. Από 03 έως 05 και από 17 
έως 20 Μαρτίου 2014, κατέπλευσε στο λιμένα 
SALALAH του ΟΜΑΝ. 

4. Κοινωνική προσφορά των Ενόπλων 
Δυνάμεων

α. Αποστολές Εσωτερικού - Εξωτερικού
n Από 01 Φεβρουαρίου έως 05 Μαρτίου 2014, 
το Α/Γ «ΧΙΟΣ» συμμετείχε στην επιχείρηση «ΛΗ-
ΞΟΥΡΙ», στο πλαίσιο αντιμετώπισης εκτάκτων 
αναγκών και ανακούφισης σεισμόπληκτων κα-
τοίκων, στη ν. Κεφαλονιά.
n Από 06 έως 15 Απριλίου 2014, εφαρμόστηκε 
το Πρόγραμμα Προληπτικής Ιατρικής των Ε.Δ. σε 
σύμπραξη με το σωματείο «Ανοιχτή Αγκαλιά», με 
συμμετοχή διακλαδικής ομάδας δύο Ιατρών των 
Ε.Δ. (παθολόγου και δερματολόγου) στις νήσους 
Ψαρά, Αγ. Ευστράτιο και Λήμνο. Στο πλαίσιο 
ανωτέρου προγράμματος, διατέθηκαν την 07 
Απριλίου 2014 η Κ/Φ «ΝΑΥΜΑΧΟΣ» για μεταφορά 
της ανωτέρω ομάδας ιατρών και του σωματείου 
από τη ν. Χίο στη ν. Ψαρά, την 09 Απριλίου 2014 
το ΤΠΚ «ΜΑΡΙΔΑΚΗΣ» για μεταφορά από ν. Ψαρά 
σε ν. Αγ. Ευστράτιο και την 11 Απρ 14, η Κ/Φ 
«ΝΑΥΜΑΧΟΣ» για μεταφορά από ν. Αγ. Ευστράτιο 
σε ν. Λήμνο.
n Τη 19η Απριλίου 2014, διατέθηκε το Ε/Π S-70 
ΠΝ-51 για μεταφορά του Αγίου Φωτός από το 
Α/Δ Ελευθέριος Βενιζέλος στις νήσους Λέρο, Κέα, 
Άνδρο, Κύθνο, Σύρο, Πάτμο και Λειψούς.
n Από 27 Απριλίου έως 07 Μαΐου 2014, πραγ-
ματοποιήθηκε το πρόγραμμα Προληπτικής Ια-
τρικής αναβαθμισμένης δυνατότητας σε νήσους 
Δωδεκανήσων και Κυκλάδων, με συμμετοχή του 
ΠΓΥ «ΠΡΟΜΗΘΕΥΣ» και διευρυμένης διακλαδικής 
ομάδας δώδεκα ιατρών με σκοπό την κάλυψη 

των αναγκών προληπτικής ιατρικής και πρωτο-
βάθμιας περίθαλψης των κατοίκων μικρών νη-
σιών Αιγαίου Πελάγους. Πρόγραμμα επισκέψεων 
ως ακολούθως:

 n  Aπό 29 έως 30 Απριλίου 2014, στη ν. Ιο, 
όπου εξετάστηκαν 36 κάτοικοι.

 n  Τη 02 Μαΐου 2014, στη ν. Ανάφη, όπου εξε-
τάστηκαν 32 κάτοικοι.

 n  Από 02 έως 03 Μαΐου 2014, στη ν. Αμοργό, 
όπου εξετάστηκαν 65 κάτοικοι.

 n  Την 04 Μαΐου 2014, στη ν. Δονούσα, όπου 
εξετάστηκαν 45 κάτοικοι. 

 n  Την 05 Μαΐου 2014, στη ν. Σχοινούσα όπου 
εξετάστηκαν 37 κάτοικοι.

 n  Την 06 Μαΐου 2014, στη ν. Ηρακλειά όπου 
εξετάστηκαν 140 κάτοικοι.

n Από 28 Απριλίου έως 16 Μαΐου 2014, διατέθη-
κε το Α/Γ «ΡΟΔΟΣ» για μεταφορά / φιλοξενία του 
Εθνικού Θεάτρου και διεξαγωγή παραστάσεων 
επί του πλοίου, σε νήσους του ανατολικού Αιγαί-
ου και Δωδεκανήσων. Στο πλαίσιο του εν λόγω 
προγράμματος, το πλοίο κατέπλευσε: 

 n  Από 30 Απριλίου έως 02 Μαΐου 2014 
στο λιμένα Αγ. Κήρυκου ν. Ικαρίας, όπου 
πραγματοποιήθηκαν δύο παραστάσεις τις 
οποίες παρακολούθησαν συνολικά 580 
άτομα.

 n  Από 02 έως 04 Μαΐου 2014 στο λιμένα 
Σκάλας ν. Πάτμου, όπου πραγματοποιήθηκαν 
δύο παραστάσεις τις οποίες παρακολούθησαν 
συνολικά 710 άτομα.

 n  Από 05 έως 06 Μαΐου 2014 στο λιμένα Λακκί 
ν. Λέρου, όπου πραγματοποιήθηκαν δύο 
παραστάσεις τις οποίες παρακολούθησαν 
συνολικά 483 άτομα. 

 n  Από 06 έως 08 Μαΐου 2014 στο λιμένα ν. 
Αστυπάλαιας, όπου πραγματοποιήθηκε μία 
παράσταση την οποία παρακολούθησαν 370 
άτομα.

 n  Την 09 Μαΐου 2014, στο λιμένα Μανδρά-
κι ν. Νισύρου, όπου πραγματοποιήθηκε μια 
παράσταση την οποία παρακολούθησαν 180 
άτομα.

 n  Aπό 10 έως 12 Μαΐου 2014, στο λιμένα Λι-
βάδια ν. Τήλου, όπου πραγματοποιήθηκε μια 
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παράσταση την οποία παρακολούθησαν 150 
άτομα.

 n  Aπό 12 έως 14 Μαΐου 2014 στο λιμένα Πη-
γάδια ν. Καρπάθου, όπου πραγματοποιήθη-
καν δύο παραστάσεις τις οποίες παρακολού-
θησαν συνολικά 710 άτομα. 

n Από 02 έως 09 Μαΐου 2014, πραγματοποιήθη-
κε το πρόγραμμα Προληπτικής Ιατρικής σωματείου 
«Ανοιχτή Αγκαλιά» στις ν. Τήλο και ν. Νίσυρο. Την 
02 Μαΐου 2014 διατέθηκε το Κ/Φ «ΟΡΜΗ» για με-
ταφορά σωματείου (18 ιατρών) από ν. Ρόδο στη ν. 
Τήλο, την 05 Μαΐου από τη ν. Τήλο στη Ν. Νίσυρο 
και την 09 Μαΐου από ν. Νίσυρο στη ν. Κω.
n Την 03 Μαΐου 2014, διατέθηκαν η Φ/Γ «ΘΕΜΙ-
ΣΤΟΚΛΗΣ» και το ΤΠΚ «ΡΟΥΣΣΕΝ» για συνδρομή 
στην επιχείρηση αποκόλλησης του Ε/Γ-Ο/Γ ΠΡΕ-
ΒΕΛΗ, το οποίο είχε προσαράξει στην περιοχή 
Ασπρονησίου ν. Σαντορίνης.
n Στο πλαίσιο διεξαγωγής Δημοτικών και Πε-
ριφερειακών εκλογών της 18 Μαΐου 2014 και 
Ευρωεκλογών και επαναληπτικών Δημοτικών και 
Περιφερειακών εκλογών της 25 Μαΐου 2014, δι-
ατέθηκαν τα ακόλουθα πλοία για μεταφορά δικα-
στικών αντιπροσώπων και εκλογικού υλικού: 

 n  Την 18 Μαΐου 2014, το ΤΠΚ «ΠΕΖΟΠΟΥΛΟΣ» 
από ν. Ρόδο σε ν. Κάσο και ν. Κάρπαθο.

 n  Την 19 και 26 Μαΐου 2014, η Κ/Φ «ΚΡΑΤΑΙ-
ΟΣ» από Μύρινα ν. Λήμνου στη Μυτιλήνη.

 n  Την 19 Μαΐου 2014, το ΤΠΚ «ΚΡΥΣΤΑΛΛΙ-
ΔΗΣ» από τις νήσους Μήλο, Κίμωλο, Σίφνο 
και Σέριφο στη ν. Σύρο. 

 n  Την 26 Μαΐου 2014, το ΤΠΚ «ΔΑΝΙΟΛΟΣ» 
από ν. Σύρο στην ν. Μήλο, στην ν. Κίμωλο, 
στη ν. Σίφνο και ν. Σέριφο.

β.  Κατάσβεση πυρκαγιών - Περιπολίες - 
Επιτήρηση

Ουδέν 

γ. Έρευνα - Διάσωση 
n Tην 20ή Μαρτίου 2014, στο πλαίσιο επιχείρη-
σης Έρευνας - Διάσωσης διατέθηκε ένα Ε/Π S-70 
για μεταφορά ενός ασθενούς, μέλος πληρώμα-
τος φορτηγού πλοίου «ALIAR» σημαίας Μυανμάρ, 
από τη θαλάσσια περιοχή ν. Παξών στο Α/Δ ν. 
Κέρκυρας.

n Tην 25η Μαρτίου 2014, διατέθηκε ένα Ε/Π 
S-70 για συνδρομή στην επιχείρηση Ε-Δ ενός 
ιστιοπλόου, στη θαλάσσια περιοχή ανατολικά λι-
μένα Ραφήνας.
n Την 31η Μαρτίου 2014, διατέθηκε η Φ/Γ «ΚΟΥ-
ΝΤΟΥΡΙΩΤΗΣ» για συνδρομή στην επιχείρηση 
έρευνας διάσωσης σκάφους σε δυσχερή θέση Ν.Δ. 
νήσου Κρήτης. Παρασχέθηκε ιατροφαρμακευτική 
περίθαλψη σε έξι άτομα.
n Από 24 έως 25 Απριλίου 2014, διατέθηκε το 
ΤΠΚ «ΞΕΝΟΣ» για συνδρομή στην επιχείρηση 
έρευνας διάσωσης τριών αγνοούμενων ναυα-
γών βυθισθέντος εμπορικού πλοίου «ΑΓΙΑ ΜΑΡΙ-
ΝΑ» σημαίας Togo στη θαλάσσια περιοχή δυτικά 
Κρήτης.
n Την 28η Απριλίου 2014, η Φ/Γ «ΨΑΡΑ» κατά 
τη διάρκεια περιπολίας της στον κόλπο του Άντεν, 
στο πλαίσιο της επιχείρησης «ATALANTA», προ-
σέφερε ιατρική φροντίδα σε μέλος πληρώματος 
Ιρανικού αλιευτικού πλοίου.
n Την 5η Μαΐου 2014, διατέθηκαν το Κ/Φ «ΚΑ-
ΣΟΣ» και ένα Ε/Π S-70 για συνδρομή στην επιχεί-
ρηση Έρευνας - Διάσωσης σε ναυάγιο θαλαμηγού 
με επιβαίνοντες παράνομα εισερχόμενα πρόσωπα 
στη θαλάσσια περιοχή βόρεια ν. Σάμου. 

δ. Αεροδιακομιδές
Ουδέν

5. Εκδηλώσεις – Επισκέψεις

n Από 25 έως 27 Φεβρουαρίου 2014, το ΤΠΚ 
«ΣΙΜΙΤΖΟΠΟΥΛΟΣ» κατέπλευσε στο λιμένα Βηρυ-
τού Λιβάνου, στο πλαίσιο συμμετοχής του στην 
επιχείρηση «UNIFIL», όπου Κυβερνήτης και αντι-
προσωπεία πληρώματος συμμετείχε στις τελετές 
παράδοσης - παραλαβής των Διοικητών CTF 448 
και CTG 448.03.
n Από 16 έως 17 Μαρτίου 14, η Κ/Φ «ΚΡΑΤΑΙΟΣ» 
κατέπλευσε στο λιμένα Λιμένι Αρεόπολης Μάνης 
για συμμετοχή στις εορταστικές εκδηλώσεις επε-
τείου 17ης Μαρτίου 1821.
n Στο πλαίσιο εορτασμού επετείου 25ης Μαρτίου 
διατέθηκαν: 
 n  3 Ε/Π S-70 και 2 Ε/Π ΑΒ-212 για αεροπορική 

επίδειξη στην παρέλαση στην Αθήνα.
 n  Το Υ/Β «ΑΜΦΙΤΡΙΤΗ» κατέπλευσε στο λιμένα 
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Πειραιά, όπου διεξήχθη επισκεπτήριο κοινού 
στο πλοίο. 

 n  Το ΤΠΚ «ΜΑΡΙΔΑΚΗΣ» κατέπλευσε στη ν. Με-
γίστη για συμμετοχή στις εορταστικές εκδη-
λώσεις.

n Από 25 έως 28 Μαρτίου 2014, Αρχηγός ΓΕΝ 
συμμετείχε στην 4η Διεθνή Έκθεση Αμυντικού 
Υλικού (International Maritime Defence Exhibition 
& Conference - «DIMDEX 2014») καθώς και στο 
συνέδριο Αρχηγών Ναυτικών με θέμα: «Τη στρα-
τηγική σημασία της διαφύλαξης της παγκόσμιας 
οικονομίας» στην DOHA του Κατάρ.
n Από 24 έως 27 Μαρτίου 2014, στο πλαίσιο 
συμμετοχής Φ/Γ «ΨΑΡΑ» στην έκθεση «DIDMEX 
14» στο λιμένα DOHA του QATAR έλαβαν χώρα 
οι ακόλουθες δραστηριότητες: 

 n  Την 24η Μαρτίου 2014, Κυβερνήτης και 
αντιπροσωπεία Αξιωματικών παρευρέθη-
καν σε δεξίωση Έλληνα Πρέσβη στο πλαίσιο 
εορτασμού της 25ης Μαρτίου.

 n  Την 25η Μαρτίου 2014, Κυβερνήτης και 
αντιπροσωπεία Αξιωματικών παρευρέθη-
σαν στην τελετή ενάρξεως εκθέσεως και στη 
συνέχεια περιηγηθήκαν στα περίπτερα της 
εκθέσεως.

 n  Την 25η Μαρτίου 2014, πραγματοποιήθηκε 
επίσκεψη στο πλοίο υψηλών προσκεκλημέ-
νων εκθέσεως (VIPs).

 n  Την 26η Μαρτίου 2014, παρατέθηκε δεξί-
ωση στο πλοίο στην οποία παρευρέθησαν ο 
πρέσβης της Ελλάδος στο Κατάρ, ο Αρχηγός 
ΓΕΕΘΑ, ο Αρχηγός ΓΕΝ, ο Ελληνορθόδοξος 
Αρχιεπίσκοπος Κατάρ, ο ΥΠΕΘΑ Βουλγαρίας, 
ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ Κροατίας, πρόξενοι, ακό-
λουθοι, και άλλοι υψηλοί προσκεκλημένοι. 

 n  Την 27η Μαρτίου 2014, πραγματοποιήθηκε 
επίσκεψη Αρχηγού ΓΕΝ στην Φ/Γ «ΨΑΡΑ».

 n  Την 27η Μαρτίου 2014, πραγματοποιήθηκε 
επίσκεψη στο πλοίο του Διοικητού Ναυτικής 
Δύναμης TF 151.

 n  Την 27η Μαρτίου 2014, ομάδες πληρώματος 
πλοίου συμμετείχαν σε αθλητικές δραστηριό-
τητες (Ποδόσφαιρο, Βόλεϊ, Καλαθοσφαίριση, 
Διελκυστίνδα). 

n Την 1η Απριλίου 2014, κατά την παραμονή 
της Φ/Γ «ΨΑΡΑ» στο λιμένα ABU DHABI, 

παρατέθηκε επί του πλοίου δεξίωση στην οποία 
παρευρέθηκαν ο Ακόλουθος Άμυνας της Ελλάδος 
στα ΗΑΕ, αντιπροσωπείες Αξιωματικών Ναυτικού 
και Ακτοφυλακής των ΗΑΕ και Κυβερνήτες 
συνορμούντων πολεμικών πλοίων.
n Την 9η Απριλίου 2014, ο Αρχηγός ΓΕΝ 
συνοδευόμενος από τον Αρχηγό Στόλου επέβη 
στα Α/Γ «ΙΚΑΡΙΑ», Α/Γ «ΛΕΣΒΟΣ» και στη Φ/Γ 
«ΝΑΒΑΡΙΝΟΝ» από όπου και παρακολούθησε 
αεροναυτικές δραστηριότητες του Στόλου, στο 
πλαίσιο των ασκήσεων «ΛΑΙΛΑΨ 14«, «ΟΡΜΗ 
3/14« και «ΑΙΓΙΑΛΟΣ 1/14». 
n Την 27η Απριλίου 2014, το ΤΠΚ «ΜΠΛΕΣΣΑΣ» 
συμμετείχε στην εκδήλωση μνήμης της βύθισης 
του Α/Τ «ΨΑΡΑ» στον όρμο Πάχης Μεγάρων 
παρουσία Αρχηγού ΓΕΝ, ΑΣ και Διοικητού Ταχέων 
Σκαφών. 
n Την 9η Μαΐου 2014, ο Κυβερνήτης της Κ/Φ 
«ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ» στο πλαίσιο της επιχείρησης 
«UNIFIL MAROPS» και κατά την παραμονή του 
πλοίου στην Βηρυτό, πραγματοποίησε εθιμοτυ-
πική επίσκεψη στο Διοικητή της εν λόγω Επιχεί-
ρησης.
n Την 20ή Μαΐου 2014, πραγματοποιήθηκε 
εορταστική εκδήλωση για την επέτειο κινήματος 
του Ναυτικού το Μάιο του 1973 στο Μουσείο 
Αντιδικτατορικού Αγώνα Α/Τ «ΒΕΛΟΣ», στο άλ-
σος Ελληνικής Ναυτικής παράδοσης στη μαρίνα 
του Φλοίσβου, στην οποία παρέστησαν ο ΥΕΘΑ, 
ο Πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων, μέλη του 
Κοινοβουλίου, καθώς και η Ηγεσία των Ενόπλων 
Δυνάμεων και Σωμάτων Ασφαλείας.
n Την 29η Μαΐου 2014, η Κ/Φ «ΚΑΣΟΣ» συμμε-
τείχε στις εορταστικές εκδηλώσεις για τον εορτα-
σμό της ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΧΡΥΣΟΠΗΓΗΣ Ν. Σίφνου.
n Από 30 Μαΐου έως 01 Ιουνίου 2014, το Υ/Β 
«ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΗΣ» κατέπλευσε στον όρμο Φαλή-
ρου στο πλαίσιο 51ου παγκοσμίου συνεδρίου 
Υποβρυχίων. 

6. Διάφορα Θέματα 

n Από 12 έως 13 Μαρτίου 2014, διεξήχθηκαν 
πολυμερείς συνομιλίες στις Βρυξέλλες στο πλαίσιο 
του Defense Planning Capability Review (DPCR 
2013 / 2014) με συμμετοχή επιτελούς ΓΕΝ.
n Από 18 έως 20 Μαρτίου 2014, διεξήχθη 
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σεμινάριο «ADRION» και «Staff Talks» με την 
Κροατία στο SPLIT Κροατίας, με συμμετοχή 
επιτελούς ΓΕΝ/Α1. 
n Από 19 έως 21 Μαρτίου 2014, ο Διευθυντής 
Α΄ Κλάδου ΓΕΝ συμμετείχε ως ομιλητής στο 
σεμινάριο Θαλάσσιας Ασφάλειας στο ΚΕΝΑΠ.
n Από 25 έως 28 Μαρτίου 2014, Αρχηγός ΓΕΝ 
συμμετείχε στην έκθεση ναυτικών εξοπλισμών 
και σεμινάριο θαλάσσιας ασφάλειας (DIMDEX) 
στην Ντόχα του Κατάρ.
n Την 17η Απριλίου 2014, η Τροποποίηση Ν.Ο. 
Σούδας «αποδέσμευση Φρουρίου Ιτζεδίν» παρε-
δόθη στη Γραμματεία της Κυβέρνησης και την 06 
Μαΐου 2014, υποβλήθηκε Εισηγητική Έκθεση στη 
Γραμ. του ΣτΕ.
n Από 07 έως 10 Απριλίου 2014, διεξήχθη η 
άσκηση «ΛΑΙΛΑΨ 14» στη θαλάσσια περιοχή 
Μυρτώου πελάγους, βόρειου και κεντρικού 
Αιγαίου και με συμμετοχή Φ/Γ, ΠΓΥ, Υ/Β και Ε/Π.
n Από 07 έως 11 Απριλίου 2014, διεξήχθηκαν οι 
ασκήσεις «ΑΙΓΙΑΛΟΣ 1/14« και «OΡΜΗ 3/14» στη 
θαλάσσια περιοχή βόρειου, κεντρικού και νότιου 
Αιγαίου, με συμμετοχή Α/Γ και ΤΠΚ αντίστοιχα.
n Από 9 Απριλίου έως 15 Μαΐου 2014, βρίσκε-

ται σε εξέλιξη Ελληνοβρετανική Συνεργασία στην 
περιοχή κόλπου Χανίων, κόλπου Σούδας και ΠΒ 
ΠΛΑΤΕΙΑΣ / ΠΒ ΚΑΝΔΗΛΙΟΥ.
n Την 6η Μαΐου 2014, στο πλαίσιο επιχειρησια-
κής εκπαίδευσης διεξήχθησαν στην περιοχή του 
πεδίου βολής ν. Κρήτης (ΠΒΚ) οι κάτωθι βολές:

 n  Κατευθυνόμενου βλήματος EXOCET MM 38 
από το ΤΠΚ «ΜΠΛΕΣΣΑΣ» κατά στόχου επι-
φανείας.

 n  Κατευθυνόμενου βλήματος SEA SPARROW 
(NSSM) από τη Φ/Γ «ΑΙΓΑΙΟΝ» κατά βλήμα-
τος EXOCET MM 38.

 n  Τεσσάρων κατευθυνόμενων βλημάτων 
PENGUIN MKII-MODE 3 από τα ΤΠΚ «ΞΕ-
ΝΟΣ» και ΤΠΚ «ΚΑΒΑΛΟΥΔΗΣ» κατά στόχου 
επιφανείας.

n Τη διεξαγωγή των βολών παρακολούθησαν ο 
Αρχηγός ΓΕΝ και ο Αρχηγός Στόλου επί της Φ/Γ 
«ΑΔΡΙΑΣ».
n Από 22 έως 23 Μαΐου 2014, ο Αρχηγός 
ΓΕΝ συμμετείχε στη σύνοδο CHENS 2014 στο 
Πόρτσμουθ / Ην. Βασίλειο. 

ΕΞΟΥΔΕΤΕΡΩΣΗ ΠΥΡΟΜΑΧΙΚΩΝ ΑΠΟ ΟΜΑΔΕΣ ΥΠΟΒΡΥΧΙΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ

α.α ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗ

1 10-04-2014 Στην παραλία Κολυβάτα περιοχή Βασιλική Λευκάδας.

2 11-04-2014 Στον όρμο Βάλτασας περιοχή Ηγουμενίτσα Θεσπρωτίας.

3 09-05-2014
Στη θαλάσσια περιοχή Κόκκινη Άμμο Νοτίως κόλπου Ματάλων  
ν. Κρήτης.
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Από τη συμμετοχή της Φ/Γ «ΑΔΡΙΑΣ» στην Άσκηση Αστραπή 6/13.

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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χώς οι παρακάτω βολές στην περιοχή του Πεδίου 
Βολής Κρήτης (ΠΒΚ):
• Κατευθυνόμενου βλήματος EXOCET MM-38 από 
το ΤΠΚ «ΜΠΛΕΣΣΑΣ» κατά στόχου επιφανείας.
• Κατευθυνόμενου βλήματος SEA SPARROW 
(NSSM) από τη Φ/Γ «ΑΙΓΑΙΟΝ» κατά επερχόμενου 
βλήματος EXOCET MM-38.
• Τεσσάρων (4) κατευθυνόμενων βλημάτων 
PENGUIN MK2-MOD3 από τα ΤΠΚ «ΞΕΝΟΣ» και 
«ΚΑΒΑΛΟΥΔΗΣ» (ανά δύο (2) κάθε ΤΠΚ) κατά 
στόχου επιφανείας.

Οι προγραμματισμένες εκπαιδευτικές βολές επ’ 
ωφελεία ΠΑ και ΣΞ δεν εκτελέστηκαν, καθώς ο 
στόχος επιφανείας (παροπλισμένο μικρό αποβα-
τικό) βυθίστηκε στη θαλάσσια περιοχή του ΠΒΚ. 
Τις εν λόγω βολές παρακολούθησαν από τη Φ/Γ 
«ΑΔΡΙΑΣ», ο Αρχηγός ΓΕΝ Αντιναύαρχος Ευάγγε-
λος Αποστολάκης ΠΝ και ο Αρχηγός Στόλου Πα-
ναγιώτης Λίτσας ΠΝ.

Συνάντηση Αρχηγού ΓΕΝ  
με το Προεδρείο της Ένωσης  
Τεχνικών του ΠΝ 
Από το Γενικό Επιτελείο Ναυτικού ανακοινώνεται 
ότι την 30ή Απριλίου 2014, ο Αρχηγός ΓΕΝ, Αντι-

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΤΥΠΟΥ

Το Αρματαγωγό ΡΟΔΟΣ σε νησιά  
του Ανατολικού Αιγαίου για Περιοδεία 
του Εθνικού Θεάτρου 
Το Α/Γ «ΡΟΔΟΣ» στο πλαίσιο της κοινωνικής προ-
σφοράς του Πολεμικού Ναυτικού, διατέθηκε από 
28 Απριλίου έως 16 Μαΐου 2014, για περιοδεία 
του Εθνικού Θεάτρου σε νησιά του Ανατολικού 
Αιγαίου, με το έργο «Ένας Έλληνας – Απομνημο-
νεύματα του Στρατηγού Μακρυγιάννη». Οι παρα-
στάσεις του Εθνικού Θεάτρου εδόθησαν εντός 
του πλοίου στα ακόλουθα νησιά:

• 29 Απριλίου έως 01 Μαΐου στην Ικαρία
• 02 Μαΐου έως 03 Μαΐου στην Πάτμο
• 04 Μαΐου έως 05 Μαΐου στη Λέρο
• 06 Μαΐου έως 07 Μαΐου στην Αστυπάλαια
• 08 Μαΐου έως 09 Μαΐου στη Νίσυρο
• 10 Μαΐου έως 11 Μαΐου στην Τήλο
• 12 Μαΐου έως 13 Μαΐου στην Κάρπαθο
• 14 Μαΐου έως 15 Μαΐου στην Κάσο

Εκπαιδευτικές Βολές Κατευθυνομένων 
Βλημάτων στο ΠΒΚ 
Από το Γενικό Επιτελείο Ναυτικού ανακοινώνεται 
ότι την 6η Μαΐου 2014, στο πλαίσιο επιχειρησια-
κής εκπαίδευσης του Στόλου, εκτελέστηκαν επιτυ-
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ναύαρχος Ευάγγελος Αποστολάκης ΠΝ, συναντή-
θηκε με το Προεδρείο της Ένωσης Τεχνικών του 
Πολεμικού Ναυτικού όπου συζήτησαν επί θεμά-
των, αμοιβαίου ενδιαφέροντος.

99η Σύνοδος Κοινοπραξίας ΝΑΤΟ 
SEASPARROW
Από 12 έως 15 Μαΐου 2014, διοργανώθηκε 
από το ΓΕΝ στην Αθήνα η 99η τακτική Σύνοδος 
της Κοινοπραξίας NATO SEA SPARROW. Στην εν 
λόγω Σύνοδο συμμετείχαν εκτός από τη χώρα 
μας στρατιωτικές αντιπροσωπείες από Αυστρα-
λία, Βέλγιο, Καναδά, Δανία, Γερμανία, Ολλανδία, 
Νορβηγία, Πορτογαλία, Ισπανία, Τουρκία και 
ΗΠΑ, εκπρόσωποι της κατασκευάστριας εταιρεί-
ας RAYTHEON, καθώς και προσωπικό της Κοι-
νοπραξίας της Σικελίας από 25 Μαΐου έως 03 

Ιουνίου 2014 και ενημέρωση – ολοκλήρωση 
της ασκήσεως στη Ναυτική Βάση της Αυγούστα 
στην Ιταλία την 04 Ιουνίου 2014. Στην άσκηση 
συμμετέχουν πλοία και προσωπικό από τις ΗΠΑ, 
την Ιταλία, την Τουρκία, την Κροατία, τη Λιθου-
ανία, το Μαρόκο, την Ελλάδα, την Αλγερία, τη 
Μάλτα, τη Λιβύη, την Αίγυπτο, και την Τυνησία. 
Σκοπός της άσκησης ήταν η συνεκπαίδευση μο-
νάδων του 6ου Στόλου με μονάδες των χωρών 
του ΝΑΤΟ και του Μεσογειακού Διαλόγου στις 
διαδικασίες ανταλλαγής πληροφοριών, στις επι-
χειρήσεις απαγορεύσεως (Maritime Interdiction 
Operations - ΜΙΟ) καθώς και σε επιχειρήσεις 
έρευνας - διάσωσης. 

Άσκηση «PHOENIX EXPRESS 2014» 
Από το Γενικό Επιτελείο Ναυτικού ανακοινώνεται 
ότι το Πολεμικό Ναυτικό με τη Φρεγάτα «NAΒΑ-
ΡΙΝΟΝ», ομάδες της ΔΥΚ και επιτελείς του ΑΣ 
συμμετείχε στην πολυεθνική άσκηση «PHOENIX 
EXPRESS 2014», η οποία διεξήχθη από 12 Μα-
ΐου έως 04 Ιουνίου 2014, στην ευρύτερη περι-
οχή Κεντρικής - Ανατολικής Μεσογείου καθώς 

και στη ναυτική βάση της Σούδας στην Κρήτη. 
Η άσκηση περιελάμβανε θεωρητική - πρακτική 
εκπαίδευση στις εγκαταστάσεις του Κέντρου 
Εκπαίδευσης Ναυτικής Αποτροπής (ΚΕΝΑΠ), στη 
Ναυτική Βάση της Σούδας από 12-24 Μαΐου 
2014, εν πλω εκπαίδευση στη θαλάσσια περι-
οχή Ανατολικά.
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Συμμετοχή Αρχηγού ΓΕΝ στη Σύνοδο 
Αρχηγών Ευρωπαϊκών Ναυτικών 
CHENS 2014 
Από το Γενικό Επιτελείο Ναυτικού ανακοινώνεται 
ότι ο Αρχηγός ΓΕΝ Αντιναύαρχος Ευάγγελος Απο-
στολάκης ΠΝ, συμμετείχε στη σύνοδο Αρχηγών 
Ευρωπαϊκών Ναυτικών, (CHIEFS OF EUROPEAN 

NAVIES - CHENS 2014), που διεξήχθη στο Πόρ-
τσμουθ του Ην. Βασιλείου από 22 έως 23 Μαΐου 
2014. Η σύνοδος CHENS διοργανώνεται σε ετή-
σια βάση από το 1990 και λαμβάνουν μέρος οι 
Αρχηγοί των Ευρωπαϊκών Ναυτικών των κρατών, 
που είναι μέλη του ΝΑΤΟ ή της Ευρωπαϊκής Ένω-
σης ενώ προσκαλούνται ο Διοικητής των Ναυτι-
κών δυνάμεων των ΗΠΑ στην Ευρώπη, καθώς 
και υψηλόβαθμα στελέχη του ΝΑΤΟ και της Ευ-
ρωπαϊκής Ένωσης ως παρατηρητές ή εισηγητές. 
Ανάμεσα στους εισηγητές της φετινής συνόδου 
ήταν και η Επίτροπος Θαλασσίων Υποθέσεων 
και Αλιείας κα Μαρία Δαμανάκη. Τα κύρια θέμα-
τα, που συζητήθηκαν στη φετινή σύνοδο και στα 
οποία τοποθετήθηκε και ο Αρχηγός ΓΕΝ ήταν η 
συμβολή των ναυτικών δυνάμεων στις επιχειρή-
σεις στην ξηρά, η διυπηρεσιακή συνεργασία για τη 
θαλάσσια ασφάλεια και η διαμόρφωση πολιτικών 
για τη διατήρηση στελεχών υψηλών προδιαγρα-
φών, θέμα το οποίο είχε προταθεί από το ΓΕΝ και 
αναπτύχθηκε από Έλληνα επιτελή. Στο περιθώριο 
της συνόδου, ο Αρχηγός ΓΕΝ είχε την ευκαιρία να 

συναντηθεί και να συζητήσει με όλους τους ομο-
λόγους του, θέματα αμοιβαίου ενδιαφέροντος.

Eπίσκεψη του Αρχηγού του Εμιρικού 
Ναυτικού του Κατάρ 
Από το Γενικό Επιτελείο Ναυτικού ανακοινώνεται 
ότι τη 15η Μαΐου 2014, ολοκληρώθηκε η επίση-
μη επίσκεψη στην Ελλάδα, του Αρχηγού του Εμιρι-
κού Πολεμικού Ναυτικού του Κατάρ, Maj. General 
(sea) Mohammed Nasser Al-Mohannadi. Κατά τη 
διάρκεια της παραμονής του, ο Αρχηγός του Εμι-
ρικού Πολεμικού Ναυτικού του Κατάρ ενημερώ-
θηκε για τις δυνατότητες του Πολεμικού Ναυτι-
κού και των ΕΑΣ, και συζήτησε θέματα αμοιβαίου 
ενδιαφέροντος με τον Αρχηγό ΓΕΝ, Αντιναύαρχο 
Ευάγγελο Αποστολάκη ΠΝ. Επιπρόσθετα, επισκέ-

φθηκε το Αρχηγείο Στόλου, όπου και επέβη σε 
πολεμικά πλοία, ενώ μετέβη και στη Σχολή Ναυ-
τικών Δοκίμων, όπου είχε την ευκαιρία να ενημε-
ρωθεί επί θεμάτων ναυτικής εκπαιδεύσεως.

Επίσκεψη Υπαρχηγού και Επιτελών  
του Ισραηλινού Πολεμικού Ναυτικού 
στο ΓΕΝ 
Τη 19η Μαΐου 2014, έλαβε χώρα στο Γενικό Επι-
τελείο Ναυτικού, προγραμματισμένη συνάντηση 
σε επίπεδο Υπαρχηγών, μεταξύ αντιπροσωπειών 
του ΠΝ και του Ισραηλινού Πολεμικού Ναυτικού, 
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κατά τη διάρκεια της οποίας συζητήθηκαν διμε-
ρή θέματα αμοιβαίου ενδιαφέροντος. Στο πλαίσιο 
της επίσκεψής του, ο Ισραηλινός Υπαρχηγός συ-
ναντήθηκε και με τον Αρχηγό ΓΕΝ, Αντιναύαρχο 
Ευάγγελο Αποστολάκη ΠΝ.

Επετειακή Πορεία «1ο Τρόπαιο Μάχης 
Της Κρήτης 1941» 
Την 21η Μαΐου 2014, ολοκληρώθηκε η επετειακή 
πορεία με την επωνυμία «1ο Τρόπαιο της Μάχης 
της Κρήτης 1941», στο πλαίσιο των εορτασμών 
της 73ης Επετείου της Μάχης της Κρήτης, η οποία 
είχε ως αφετηρία το Ηράκλειο και κατέληξε στο Α/Δ 
του Μάλεμε όπου και πραγματοποιήθηκε η κεντρι-

κή εκδήλωση εορτασμού της εν λόγω επετείου. 
Στην επετειακή πορεία συμμετείχαν 36 στελέχη 
των ΕΔ (31 άνδρες και 5 γυναίκες), διανύοντας 
συνολικά 61 χιλιόμετρα, φέροντες οπλισμό και 
φόρτο πορείας, ακολουθώντας το δρομολόγιο 
Ηράκλειο - Γούρνες - Κοκκίνη Χάνη - Καρτερός - 
Α/Δ Ηρακλείου - Πατσίδες - Σπήλια - Χανιά - Α/Δ 
Μάλεμε. Κατά τη διάρκεια του δρομολογίου οι 
συμμετέχοντας διήλθαν από τα ακόλουθα ιστο-
ρικά σημεία της Μάχης της Κρήτης: 
• Μνημείο ομώνυμης μάχης υψώματος Κοψά 
(Προφήτης Ηλίας Ηρακλείου)
• Μνημείο απαγωγής Στρατηγού Κράιπε (Πατσί-
δες)
• Βίλα «Αριάδνη» - Στρατηγείο Γερμανών στο 
Β΄ΠΠ (Κνωσός)
• Συμμαχικό Νεκροταφείο Σούδας
• Μνημείο Γολγοθά (Χανιά)
• Μνημείο Γαλατά (Χανιά)
• Γερμανικό Νεκροταφείο (Μάλεμε) 
Πρωτεύσαντες:
α. στους άνδρες: 
• Ανθυποσμηναγός Τεντολούρης Φίλιππος της 
ΠΑ
• Σμηνίας Ξενιτίδης Σπυρίδων της ΠΑ
• ΕΠΟΠ Λοχίας Γκόλης Γεώργιος του ΣΞ
β. στις γυναίκες: 
• Επικελευστής Νικολακοπούλου Λαμπρινή του 
ΠΝ
• Επικελευστής Νικολακοπούλου Σοφία του ΠΝ
• Αρχικελευστής Πετράκη Μαρία του ΠΝ



Βραβεία ετήσιου διαγωνισμού φωτογραφίας έτους 2013

Α΄ Χρηματικό Βραβείο: «Γλάρος αλιεύει την τροφή του στα ήρεμα νερά της λιμνοθάλασσας του Μεσολογγίου»,  
του Αρχικελευστή (ΝΟΣ) Ιωάννη Κατσαβού.



Β΄ Χρηματικό Βραβείο: «Το λαμπρό φως του Φάρου-
Κρανάη Γυθείου», του Πλωτάρχη (Ε) Σπυρίδωνα 
Ζαχαριουδάκη ΠΝ.

Γ΄ Χρηματικό Βραβείο στη φωτογραφία: 
«Αντικατοπτρισμός- Μηλίνα Πήλιο»,  
της Βιολόγου ΜΠΥ Β΄ βαθμού Μαριλένας Σταμούλη.

Β΄ Έπαινος:  
«Άποψη του λιμένος της Ύδρας με μικρό αλιευτικό 
σκάφος να διακρίνεται σε πρώτο πλάνο»,  
του Νικολάου Διακίδη.

Α΄ Έπαινος στη φωτογραφία με θέμα : 
«Κατευθύνοντας την πορεία από τον Φάρο  
ν. Πολυαίγου-Κυκλάδες» της Πλωτάρχου (Ε) ε.α 
Σοφίας Μιχαηλίδου ΠΝ.
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ΝΕΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ

Επανέκδοση του βιβλίου 
«Υποβρύχιον Υ1 Λάμπρος Κατσώνης» 

του Πλοιάρχου ε.α. Ηλία Π.Τσουκαλά ΠΝ 
(σκληρόδετο) που διατίθεται 

από την ΥΙΝ.



Διατιθέμενες Εκδόσεις Ναυτικού από ΥΙΝ

Α/Α  ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ/ΤΙΤΛΟΣ  EΤΟΣ ΕΚΔΟΣHΣ/ΕΠΑΝΕΚΔΟΣΗΣ  ΤΙΜΗ
 1.  Τα νέα όπλα και η στρατηγική και τακτική χρησιμοποίησή των ............................................ 1959  ...........................2,93€
	 Αντιναυάρχου	ε.α.	Γρ.	Μεζεβίρη	ΠΝ
 2.  Ιστορικό περί φάρων των Ελληνικών ακτών ............................................................................................................... 5,50€
	 Σ.	Λυκούδη
 3.  Πολεμικός Ναύσταθμος Σαλαμίνος........................................................................................... 1992  ...........................4,40€
	 Υποναυάρχου	(ο)	ε.α.	Ν.	Γ.	Τσαπράζη	ΠΝ
 4.  Ανθολογία Θαλασσινής Ποιήσεως............................................................................................. 1996  .........................11,74€
	 Υποναυάρχου	(ο)	ε.α.	Δ.	Γιακουμάκη	ΠΝ
 5.  Το Πολεμικό Ναυτικό στην Ελληνική Τέχνη .............................................................................. 1996  .........................11,74€
	 Υποναυάρχου	(ο)	ε.α.	Δ.	Γιακουμάκη	ΠΝ
 6.  Θαλασσινά χαρακτικά ............................................................................................................... 1996  ...........................5,87€
	 Υποναυάρχου	(ο)	ε.α.	Δ.	Γιακουμάκη	ΠΝ
 7.  χρονικά του Ελληνικού Β. Ναυτικού 1833 – 1873................................................................. 1923/2007  ......................7,00€
	 Αντιναυάρχου	ε.α.	Δ..	Φωκά	ΠΝ
 8.  Η θαλάσσια δύναμις εις την ιστορία της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας ............................... 1957/2006  ......................9,00€
	 Ναυάρχου	ε.α.	Κ.	Α.	Αλεξανδρή	ΠΝ
 9.  Ο Στόλος του Αιγαίου 1912 – 13. Έργα και ημέραι............................................................... 1940/2006  .......................7,00€
	 Αντιναυάρχου	ε.α.	Δ.	.Φωκά	ΠΝ
10.  Το Ναυτικό στην Ιστορία των Ελλήνων (4τομο) ................................................................... 1982/2007  ....................73,00€
	 Αρχιπλοιάρχου	(ο)	ε.α.	Μ.	Σίμψα	ΠΝ
11.  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
12.  Ιστορικό Φωτογραφικό Λεύκωμα Σχολής Ναυτοπαίδων........................................................ 2007  ................................8€
	 ΣΔΥΝ	–	ΣΜΥΝ	1946	–	2000	Ε.	Σφακτού
13.  Υδραίοι Πρόδρομοι και Ναυμάχοι του ’21................................................................................. 2008  ................................7€
	 Αντιναυάρχου	ε.α.	Δ.	Λισμάνη	ΠΝ
14.  Θ/Κ Γ. ΑΒΕΡΩΦ χρονικό του θωρηκτού της νίκης του....................................................... .B΄	Εκδ.	1999 ........................15€
	 Νίκου	Α.	Σταθάκη
15.  Λεύκωμα φωτογραφιών των Αποφοίτων της .......................................................................... 2009  ...........................8,50€
 Σχολής Ναυτικών Δοκίμων (1884-1973)
	 Αντιναυάρχου	ε.α.	Α.	Δημητρακόπουλου	ΠΝ
16.  Υποβρύχιον «Υ-1 Λ. Κατσώνης»................................................................................................Ε ΄	Εκδ.	 .........................11,00€
	 Πλοιάρχου	ε.α.	Ηλία	Π.	Τσουκαλά	ΠΝ
17.  Η Μεσόγειος και η στρατηγική της σημασία ............................................................................ 1957  ...........................2,93€
	 Αντιναυάρχου	ε.α.	Γρ.	Μεζεβίρη	ΠΝ
18. «Θ/Κ Γ. Αβέρωφ 100 χρόνια»....................................................................................................... 2011................................ 5€
 YIN	-	Ναυτική	Επιθεώρηση
19. 1912-2012, Εκατό χρόνια από την Ναυτική Εποποιία των Βαλκανικών Πολέμων ............... 2012................................ 5€
 YIN	-	Ναυτική	Επιθεώρηση

20.  Ιστορία της Μπάντας του Πολεμικού Ναυτικού................................... ................................... 2012  ...........................5,50€
	 Υποπλοιάρχου	(Ε)	ΠΝ	ε.α.	Αντωνίου	Ζερβού
21.  «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.  Επιστροφή ........................................................................ ...................Ν.	Σταθάκης....................................... .................. 12€
15.  Πολιτιστική Οδύσσεια στην Κίνα το 1994....................... ..................Ν.	Σταθάκης....................................... .................. 12€
16.  Βαλκανικοί Πόλεμοι, ........................................................ ................... I.	Παλούμπης	..................................... ................. 70€
 ο Ναυτικός Αγώνας 1912-13 ............................................ .................. (Ναυτ.	Μουσείο	Ελλάδας)
17.  Ελληνικά φτερά στην Κύπρο ........................................... ..................Γ.	Δ.	Μήτσαινας	................................. ................. 20€
18.  Λεύκωμα στολών ΠΝ ..................................................... .....................ΓΕΝ/ΔΕΔΗΣ	....................................... .................. 1,5€
19.  Λεύκωμα ΣΜΥΝ ............................................................... ....................ΣΜΥΝ	................................................. .................. 17€
20.  χρονικά του Ελληνικού Β. Ναυτικού ............................... ..................Δ.	Φωκάς	............................................. .................. 7€
21.  Η θαλάσσια δύναμις εις την ............................................ ..................Κ.	Α.	Αλεξανδρής	.................................. ................. 9€
 ιστορία της Βυζ. Αυτοκρατορίας
22.  Η ρίμα του παλιού ναυτικού ........................................... ..................Μ.	Πέρρας......................................... .................. 3,5€
23.  Ο Στόλος του Αιγαίου 1912-1913. ................................... ..................Δ.	Φωκάς	............................................. .................. 7€
 Έργα και ημέραι
24.  Το Ναυτικό στην ιστορία των Ελλήνων	(4τομο)	............. ..................Μ.	Σίμψας	.......................................... .................. 73€
25.  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€
26.  Ιστορικό Φωτογραφικό Λεύκωμα Σχολής...................... ...................Ε.	Σφακτός	.......................................... .................  8€
 Ναυτοπαίδων – ΣΔΥΝ – ΣΜΥΝ 1946 – 2000
27.  Υδραίοι Πρόδρομοι και Ναυμάχοι του ’21 ...................... ..................Δ.	Λισμάνης	......................................... .................. 7€
28.  Aρμενίζοντας τα πέλαγα των ναυτικών ......................... ..................M.	Mάστρακας	................................. ................... 15€
 αναμνήσεων
29.  Ιστορικόν περί Φάρων των Eλληνικών Aκτών................ ..................Σ.	Λυκούδης	................................... ................... 5,50€
30. Ιστορία της ΣΝΔ μετά συναφών γεγονότων, 1971 - 2010 ...............Μ.	Μάστρακας ..................................................... 15€ 

31.  «Ναύαρχος Παύλος Κουντουριώτης (1855-1935)  ...........................Α.	Διαμαντής	 ................................... ......................5€
 μια ψυχογραφική προσέγγιση

Σημ: Η	έκδοση	με	α/α 24, 26, 27, 28 διατίθεται	από	ΕΑΑΝ. Η	έκδοση	με	α/α 27 διατίθεται	και	στο	Σ.Α./ΣΜΥΝ. 
Το	α/α 4 διατίθεται	και	από	το	ΤΕΣ.
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2/6/1943. Καταστροφή εχθρικής νηοπομπής. Το αντιτορπιλικό «Β. ΟΛΓΑ» μαζί με το αγγλικό «JERVIS» 
καταστρέφουν εχθρική νηοπομπή στο ακρωτήρι «SPARTIVENTO». Ιδίως το Α/Τ «Β. ΟΛΓΑ» με τους 
επιδέξιους χειρισμούς του κυβερνήτη του Πλωτάρχη Μπλέσσα αποφεύγει τον εμβολισμό ιταλικού 
αντιτορπιλικού και με τα πυροβόλα της σαρώνει την γέφυρα του εχθρικού πλοίου, το οποίο τελικά 
βυθίστηκε από το «JERVIS».

5/6/1827. Αποτυχία ναυτικής εκστρατείας στην Αλεξάνδρεια. Ο Κόχραν με τον ελληνικό στόλο (δύ-
ναμη περίπου 38 πλοίων και πυρπολικών) επιχείρησε παράτολμα να πλήξει τον τουρκοαιγυπτιακό 
στόλο στην έδρα του, στην Αλεξάνδρεια. Το σχέδιο ήταν αρκετά φιλόδοξο, όμως απέτυχε εξαιτίας 
λανθασμένων ενεργειών.

6/6/1944. Απόβαση των συμμάχων στην Νορμανδία. Οι σύμμαχοι αποβιβάζονται στη Νορμανδία και 
πλήττουν θανάσιμα τις δυνάμεις του Άξονα. Από το Πολεμικό Ναυτικό συμμετείχαν οι κορβέτες «ΚΡΙΕ-
ΖΗΣ» και «ΤΟΜΠΑΖΗΣ» με Κυβερνήτες τους Πλωτάρχες Δ. Κιοσσέ και Ι. Παναγιωτόπουλο αντίστοιχα.

7/6/1822. Εκδίκηση Κ. Κανάρη. Ο Κ. Κανάρης με τα πυρπολικά του πυρπολεί την οθωμανική ναυαρχί-
δα του Αλβανού Αλή Ζαδέ, του αποκαλούμενου και Καρά Αλή. Ο ωμότατος στόλαρχος είχε προχωρήσει 
σε εκτεταμένες σφαγές και λεηλασίες στο νησί της Χίου.

7/6/1824. Η Καταστροφή της Κάσου. Ο αιγυπτιακός στόλος υπό τον Ισμαήλ Γιβραλτάρ αποβίβασε 
τρεις χιλιάδες Αλβανούς οι οποίοι την ερήμωσαν.

11/6/1835. Θάνατος Ναυάρχου Α. Μιαούλη. Απεβίωσε ο θρυλικός Ναύαρχος Α. Μιαούλης το από-
γευμα της Κυριακής της 11ης Ιουνίου του 1835 στην οδό Αιόλου 9 κοντά στην εκκλησία της Αγίας 
Ειρήνης σε ακτή του Πειραιά, η οποία από τότε ονομάστηκε «Ακτή Μιαούλη».

11/6/1943. Κατάληψη νησιών Παντελαρία και Λαμπιδούσα. Αγγλική ναυτική δύναμη καταλαμβάνει το 
νησί Παντελαρία. Την επομένη καταλαμβάνεται και η Λαμπιδούσα. Στη ναυτική δύναμη συμμετείχε και 
το αντιτορπιλικό «Β.ΟΛΓΑ». Οι καταλήψεις των νησιών αυτών ήταν το πρώτο βήμα για την απόβαση 
στην Ιταλία. 

14/6/1942. Ηρωισμός Ανθυποπλοίαρχου Τρουπάκη. Το υποβρύχιο «ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΗΣ» (Κυβερνήτης 
Αντιπλοίαρχος Α. Σπανίδης) βυθίζει στο Πόρτο Κάγιο αγκυροβολημένο ιστιοφόρο 70 τόνων. Η κατά-
ληψη του ιστιοφόρου έγινε με λέμβο στην οποία ήταν επικεφαλής ο Ανθυποπλοίαρχος Τρουπάκης. Ο 
Τρουπάκης οδήγησε το ιστιοφόρο έξω από το λιμένα όπου το καταβύθισε με εμβολισμό ο αναμένων 
«ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΗΣ».

21/6/1824. Το ολοκαύτωμα των Ψαρών. Οι Οθωμανοί έπλευσαν προς το νησί, αποβιβάστηκαν στο 
βόρειο τμήμα του και κατευθύνθηκαν προς την πόλη των Ψαρών, όπου έγινε και η ηρωική ανατίναξη 
της πυριτιδαποθήκης στη χερσόνησο Παλαιόκαστρο, την αποκαλούμενη έκτοτε και «Μαύρη Ράχη». 
Ακολούθησαν σφαγές και λεηλασίες στο νησί.

26/6/1913. Απελευθέρωση της πόλης της Καβάλας. Το αντιτορπιλικό «ΔΟΞΑ» καταπλέει στον όρμο 
της Καβάλας και καταλαμβάνει την πόλη. Καταλυτικό ρόλο έπαιξε το τέχνασμα του Π. Κουντουριώτη, 
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με το οποίο παραπλάνησε τους Βούλγαρους ότι προετοιμάζει απόβαση με την προ ημερών παρουσία 
του θωρηκτού «ΥΔΡΑ» και άδειων μεταγωγικών, τρέποντας έτσι σε φυγή τον βουλγαρικό στρατό από 
την Καβάλα.

3/7/1824. Ναυμαχία στα ανοικτά της Χίου. Ναυμαχία στα ανοικτά της Χίου όπου ο ελληνικός στόλος 
υπό τον Ναύαρχο Α. Μιαούλη νίκησε τον Οθωμανικό Στόλο. Σκοπός του ελληνικού στόλου ήταν η 
ανακατάληψη των Ψαρών, η οποία απέτυχε λόγω οργανωτικών λαθών. Το νησί θα παραμείνει υπό 
τούρκικη κυριαρχία μέχρι το 1912.

5/7/1821. Απόπειρα απόβασης των Τούρκων στη Σάμο. Δύναμη τριάντα έξι πλοίων κανονιοβολεί τη 
Σάμο και επιχειρεί απόβαση. Η δύναμη από τριακόσιους άνδρες υφίσταται πανωλεθρία.

6/7/1827. Ιουλιανή Σύμβαση. Υπογράφεται από τις Μεγάλες Δυνάμεις η συνθήκη του Λονδίνου (Ιου-
λιανή Σύμβαση) η οποία προετοίμασε το έδαφος για την Ναυμαχία του Ναυαρίνου. Συγκεκριμένα, σκο-
πός ήταν η διακοπή των εχθροπραξιών μεταξύ Ελλάδας και Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Οι Μεγάλες 
Δυνάμεις αποφασίζουν πλέον να συμμετάσχουν ενεργά στην ελληνική υπόθεση που αποτελούσε την 
πιο επικίνδυνη πλευρά του γενικότερου «Ανατολικού Ζητήματος».

10/7/1943. Απόβαση Συμμάχων στη Σικελία. Έναρξη αποβάσεως των συμμαχικών δυνάμεων στην 
Σικελία. Παραδόξως το Ιταλικό Ναυτικό παραμένει αδρανές. Στην επιχείρηση συμμετείχαν τα ακόλουθα 
πλοία του Ελληνικού Στόλου: το «Β. ΟΛΓΑ» με Κυβερνήτη τον Πλωτάρχη Μπλέσσα, το «ΠΙΝΔΟΣ» με Κυ-
βερνήτη τον Πλωτάρχη Φοίφα, το «ΚΑΝΑΡΗΣ» με Κυβερνήτη τον Πλωτάρχη Δαμηλάτη, το «ΜΙΑΟΥΛΗΣ» 
με Κυβερνήτη τον Πλωτάρχη Νικητιάδη, το «ΣΑΧΤΟΥΡΗΣ» με Κυβερνήτη τον Αντιπλοίαρχο Μανωλάτο 
και το «ΑΔΡΙΑΣ» με Κυβερνήτη τον Αντιπλοίαρχο Τούμπα.

11/7/1913. Απελευθέρωση Αλεξανδρούπολης. Απελευθέρωση Αλεξανδρούπολης (Δεδέαγατς) από 
το θωρηκτό «ΑΒΕΡΩΦ» και το αντιτορπιλικό «ΙΕΡΑΞ».

12/7/1940. Προκλητικές αεροπορικές επιθέσεις Ιταλών. Ανεπιτυχείς αεροπορικές επιθέσεις των 
Ιταλών κατά του βοηθητικού πλοίου «ΩΡΙΩΝ» και του αντιτορπιλικού «ΥΔΡΑ» στον κόλπο Κισσάμου 
Κρήτης. Αυτή η ενέργεια αποτελεί μέρος της προκλητικής στάσης των Ιταλών με απώτερο σκοπό την 
διεξαγωγή πολέμου στην Ελλάδα.

12/7/1943. Ελληνικό πλοίο στο καταληφθέν λιμάνι της Αυγούστα. Το αντιτορπιλικό «ΚΑΝΑΡΗΣ» με 
Κυβερνήτη τον Πλωτάρχη Δαμηλάτη πρώτο εισπλέει στο λιμάνι της Αυγούστας, το οποίο ήταν το πρώτο 
λιμάνι των Ιταλών που καταλήφθηκε. Αποβιβάζει άγημα, βάλλεται από πυροβόλα ξηράς και ανταπαντά 
στη βολή.

16/7/1899. Διαθήκη Γ. Αβέρωφ. Δημοσιεύεται στο Ελληνικό Προξενικό Δικαστήριο της Αλεξάνδρειας 
η διαθήκη του Γ. Αβέρωφ. Το καταληφθέν κληροδότημά του για την ναυπήγηση καταδρομικού πλοίου 
θα το λάβει το Ταμείο Εθνικού Στόλου (ΤΕΣ), το οποίο ιδρύθηκε με τον νόμο ΒΨΟΔ΄/1900 επί κυβερ-
νήσεως Θεοτόκη. Με τα χρήματα των κληροδοτημάτων ο Θεοτόκης στην τελευταία του διακυβέρνηση 
θα είναι σε θέση να αγοράσει έξι αντιτορπιλικά τύπου Θυέλλης το 1906.
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16/7/1940. Το πρωί της 16ης Ιουλίου του 1940 τέσσερα από τα ελληνικά υποβρύχια που βρίσκονταν 
αγκυροβολημένα στον όρμο της Ιτέας εντός του Κορινθιακού, δέχονται επίθεση εκ μέρους ιταλικών 
βομβαρδιστικών, προερχομένων εκ Δωδεκανήσου. Από αυτήν την επιδρομή δεν προκλήθηκαν ζημιές 
ή θύματα.

20/7/1827. Κατάληψη εχθρικών πλοίων. Ο Κόχραν με την φρεγάτα «ΕΛΛΑΣ» και ο Τόμας με τον 
«ΣΩΤΗΡΑ» συλλαμβάνουν έξω από την Γλαρέντζα μια αιγυπτιακή κορβέττα και μια τυνησιακή γολέττα. 
Τα δύο αυτά πλοία αφού επισκευάστηκαν, πήραν τα ονόματα «ΥΔΡΑ» και «ΑΘΗΝΑΪΔΑ» αντίστοιχα.

20/7/1974. Τουρκική εισβολή στην Κύπρο. Ο Τουρκικός Στρατός εισέβαλε στην Κύπρο και κατέλαβε 
το τρία τοις εκατό του νησιού. Ακόμα και σήμερα η «πράσινη γραμμή» αποτελεί το τελευταίο «τοίχος» 
στη σύγχρονη Ευρώπη.

21/7/1907. Ίδρυση του ΓΕΝ. Το ΓΕΝ συνεστήθη αρχικά επί Βασιλέως Γεωργίου Αʹ με νόμο της 21ης 
Ιουλίου του 1907 και στη συνέχεια τη 12η Νοεμβρίου του ίδιου έτους με έκδοση Βασιλικού Διατάγ-
ματος κυρώθηκε ο πρώτος οργανισμός του.

21/7/1943. Συμπλοκή του αντιτορπιλικού «ΑΔΡΙΑΣ» (Κυβερνήτης Αντιπλοίαρχος Ι. Τούμπας) με τρεις 
εχθρικές τορπιλακάτους έξω από το λιμάνι της Αυγούστας. Σε αυτήν τη συμπλοκή υπήρξαν αρκετοί 
νεκροί και τραυματίες.

30/7/1940. Απρόκλητη αεροπορική επίθεση των Ιταλών εναντίον των αντιτορπιλικών «Β. ΟΛΓΑ» και 
«Β. ΓΕΩΡΓΙΟΥ» και δύο υποβρυχίων που ήταν αγκυροβολημένα στην Ναύπακτο. 

1/8/1831. Πυρπόληση ελληνικού στόλου υπό τον Μιαούλη. Ο Ναύαρχος Μιαούλης κατά τη διάρκεια 
της κατάληψης του Πόρου και του εθνικού στόλου από τους Υδραίους στασιαστές και ενώ έχει γίνει 
αποκλεισμός από ρωσικά πλοία, διέταξε να πυρποληθούν η φρεγάτα «ΕΛΛΑΣ», οι κορβέττες «ΥΔΡΑ» 
και «ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ» καθώς και το ατμοκίνητο «ΚΑΡΤΕΡΙΑ». Με το θάρρος ενός Μυκονιάτη ναύτη και 
ενός στρατιώτη σώθηκαν η «ΚΑΡΤΕΡΙΑ» και ο «ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ». Ο Μιαούλης προέβη στην πυρπόληση 
πλοίων του Ελληνικού Στόλου στα πλαίσια επαναστατικής δράσης κατά του Καποδίστρια, που ήρθε σε 
αντίθεση με τα υδραίικα συμφέροντα.

8/8/1884. Εγκαίνια της Σχολής Ναυτικών Δοκίμων. Εγκαίνια των εγκαταστάσεων της ΣΝΔ στην είσοδο 
του Πειραιά μετά την δωρεά του Π. Βασσάνη. Ο κανονισμός λειτουργίας της Σχολής καταρτίστηκε από 
τον Πλωτάρχη Ηλία Κανελλόπουλο.

9/8/1944. Τορπιλισμός ιταλικού αντιτορπιλικού. Το υποβρύχιο «ΠΙΠΙΝΟΣ» με Κυβερνήτη τον Υποπλοί-
αρχο Κ. Λούνδρα βυθίζει στο Καρλόβασι της Σάμου το ιταλικό αντιτορπιλικό «CALATAFIMI» κλάσεως 
«CURTATORE», το οποίο έπλεε υπό γερμανική σημαία και ήταν επανδρωμένο με γερμανικό προσωπικό. 
Στη συνέχεια επιχειρεί να βυθίσει και το μικρό φορτηγό «ΩΡΙΩΝ», πλοίο εφοδιασμού των ελληνικών 
φάρων. Ο «ΩΡΙΩΝ» επλήγη αλλά εξακολούθησε να επιπλέει.

11/8/480 π.Χ. Ναυμαχία του Αρτεμισίου. Η Ναυμαχία του Αρτεμισίου ήταν στην πραγματικότητα 
μια σειρά ναυμαχιών (11 έως 14 του μήνα) μεταξύ των Ελλήνων και των Περσών, που διεξήχθησαν 



142  Ναυτική Επιθεώρηση | Τεύχος 588-Τομος 174

παράλληλα με τη μάχη των Θερμοπυλών και παρόλο που δεν είχαν οριστική έκβαση οι Πέρσες υπέ-
στησαν σοβαρές απώλειες.

15/8/1940. Τορπιλισμός της «ΕΛΛΗΣ». Οι Ιταλοί τορπιλίζουν το αντιτορπιλικό «ΕΛΛΗ» στην Τήνο. Το 
γεγονός αυτό καθώς και η αεροπορική επίθεση κατά του επιβατηγού «ΦΡΙΝΤΩΝ» στο Μπάλι της Κρήτης 
αποκορύφωσαν μια σειρά προκλητικών ιταλικών ενεργειών προς την Ελλάδα.

15/8/1944. Απόβαση των Συμμάχων στη Νότια Γαλλία. Στην αποβατική επιχείρηση συμμετείχαν τα 
ελληνικά αντιτορπιλικά «ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ» με Κυβερνήτη τον Πλωτάρχη Σαρρή, «ΚΡΗΤΗ» με Κυβερνήτη 
τον Πλωτάρχη Θεοφανίδη, «ΝΑΥΑΡΙΝΟ» με Κυβερνήτη τον Αντιπλοίαρχο Νεόφυτο και «ΠΙΝΔΟΣ» με 
Κυβερνήτη τον Πλωτάρχη Φοίφα καθώς και τα αρματαγωγά «ΛΗΜΝΟΣ» με Κυβερνήτη τον Πλωτάρχη 
Λέστο, «ΣΑΜΟΣ» με Κυβερνήτη τον Πλοίαρχο Λάππα, «ΧΙΟΣ» με Κυβερνήτη τον Πλωτάρχη Τετεμπίλη.

16/8/1940. Αεροπορική επίθεση Ιταλών. Αεροπορική προσβολή των αντιτορπιλικών «Β. ΓΕΩΡΓΙΟΣ» 
και «Β. ΟΛΓΑ» από ιταλικά αεροσκάφη, ενώ έπλεαν στην Τήνο για να συνοδεύσουν από εκεί νηοπομπή 
πλοίων, όπου επέβαιναν προσκυνητές που πήγαιναν στον Πειραιά.

22/8/1943. Τορπιλισμός γερμανικού υποβρυχίου. Το αντιτορπιλικό «ΠΙΝΔΟΣ» (κυβερνήτης Πλωτάρ-
χης Φoίφας) βυθίζει το γερμανικό υποβρύχιο U-458 κατά τη διάρκεια νηοπομπής από τη Μάλτα στις 
Συρακούσες.

24/8/1824. Ναυμαχία του Πορθμού Κω-Αλικαρνασσού. Ήταν το προοίμιο της μεγάλης Ναυμαχίας του 
Γέροντα. Ελληνικός στόλος υπό τον Ναύαρχο Α. Μιαούλη επιχειρεί να αιφνιδιάσει τον τουρκοαιγυπτιακό 
στόλο υπό τον Χοσρέφ πασά. Η ναυμαχία δεν είχε αποφασιστικό αποτέλεσμα.

26/8/1827. Κατάληψη πλοίων τουρκοαιγυπτιακού στόλου. Ο τουρκοαιγυπτιακός στόλος εισέρχεται 
στον κόλπο της Πύλου. Η γολέττα «ΑΣΠΑΣΙΑ» του Α. Σωτηρίου κατασκόπευε επί έντεκα μέρες τον εχθρι-
κό στόλο και κατάφερε να καταλάβει δύο φορτηγά, ένα με τούρκικη και ένα με γαλλική σημαία.

29/8/1824. Η Ναυμαχία του Γέροντα. Ελληνικός στόλος υπό τον Ναύαρχο Α. Μιαούλη καταναυμάχησε 
τον τουρκοαιγυπτιακό έξω από τον κόλπο του Γέροντα.

31/8/1922. Καταστροφή της Σμύρνης. Ο εμπρησμός της Σμύρνης, η σφαγή των κατοίκων από τους 
Τούρκους και ο μαρτυρικός θάνατος του Μητροπολίτη Χρυσοστόμου προκάλεσαν την γενική συγκίνηση 
του Ελληνισμού.

31/8/1923. Κατάληψη Κέρκυρας από τον Μουσολίνι. Ο Μουσολίνι με αφορμή την δολοφονία στη Κα-
καβιά της Ηπείρου του Ιταλού Στρατηγού Tellini και τεσσάρων συνοδών του, βομβάρδισε και κατέλαβε 
την Κέρκυρα. Τον Σεπτέμβριο του 1923 ο ιταλικός στρατός άφησε την Κέρκυρα μετά από διακανονισμό 
του ζητήματος.

ΕΠΕΤΕΙΟΛΟΓΙΟ ΠΟΛΕΜΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ
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➢  Με τις αγορές σου έχεις όφελος μέχρι 35%.

➢  Ο ΠΟΝ διακρίνεται για την άριστη και υψηλή 
ποιότητα των προϊόντων του ενώ στεγάζε-
ται σε ένα όμορφο περιβάλλον με χώρους 
στάθμευσης, καφετέρια, πρατήριο καυσίμων, 
πλυντήριο αυτοκινήτων, καθαριστήριο ρού-
χων, ραφείο και εύκολη πρόσβαση με μετρό 
(Στάση Ελαιώνας).

➢  Διαθέτει μεγάλη ποικιλία προϊόντων σε είδη 
ένδυσης και υπό -δησης, Η/Υ, δώρων, κοσμη-
μάτων καλλυντικών, οράσεως, υγιεινής και 
καθαριότητας, τροφίμων, ηλεκτρικών συσκευ-
ών, είδη στρατιωτικά και ταξιδίου.

➢  Επίτευξη ιδιαίτερα ανταγωνιστικών τιμών στα 
προϊόντα του πολυκαταστήματος, αλλά και στα 
είδη των συνεργαζόμενων εταιρειών εντός 
του ΠΟΝ.

➢  Επίτευξη ιδιαίτερα ανταγωνιστικών τιμών σε 
προϊόντα και υπηρεσίες μέσω εξωτερικών 
συνεργατών του ΠΟΝ. Ενδεικτικά και μόνο 
αναφέρονται: 

  n  ΚΤΕΟ αυτοκινήτων (συμπεριλαμβανομένης 
της κάρτας καυσαερίων) 35 Ευρώ, πλύσιμο 
αυτοκινήτων, μέσα – έξω 4 Ευρώ (σε συ-
γκεκριμένες ημέρες προσφορών), αλλαγή 
λαδιών με Total Quartz 10W40 25 Ευρώ. 

➢  Παροχή πιστωτικής διευκόλυνσης για τα μέλη 
του Οργανισμού μέσω χρήσης διατακτικής (18 
άτοκες δόσεις). Πληροφορίες στην ιστοσελίδα 
τoυ ΠΟΝ, www.pon-hn.gr)

➢  Στο Πρατήριο Καυσίμων του ΠΟΝ διατίθενται 

τρεις τύποι καυσίμων της εταιρίας ΕΚΟ (95 
& 100 Οκτανίων και Πετρέλαιο Κίνησης) στις 
καλύτερες τιμές της αγοράς. Τα καύσιμα ελέγ-
χονται συνεχώς από το Μετσόβιο Πολυτεχνείο 
ώστε να είναι αρίστης ποιότητας και τα παρα-
στατικά ελέγχων αναρτώνται στην ιστοσελίδα 
του Οργανισμού. 

➢  Παραπλεύρως του πρατηρίου καυσίμων λει-
τουργεί πλυντήριο αυτοκινήτων (Τρίτη – Πα-
ρασκευή 09:30 – 20:00 & Σάββατο 09:00 
– 16:00) με ιδιαίτερα ανταγωνιστικές τιμές , 
προσφορές και ειδικές τιμές για τους δικαιού-
χους του Οργανισμού σε μια σειρά προϊόντων 
του οχήματός σας.

➢  Κάθε Πέμπτη διατίθεται δωρεάν καφές της 
αρεσκείας του πελάτη από την καφετέρια του 
Οργανισμού.

➢  Το σημαντικότερο όλων, οι αγορές στον ΠΟΝ 
είναι ανταποδοτικές για το προσωπικό του 
Πολεμικού Ναυτικού για τους εξής λόγους:

n  Ενίσχυση ΕΚΟΕΜΝ (Ποσό που ανέρχεται 
έως 41% των κερδών ΠΟΝ) 

n  Πολιτιστικές, κοινωνικές και ψυχαγωγικές 
εκδηλώσεις. 

n  Βράβευση αριστούχων μαθητών οικογενει-
ών προσωπικού ΠΝ 

n  (Ποσό που ανέρχεται έως 56% των κερ-
δών ΠΟΝ)

n  Ενίσχυση συσσιτίου ΣΥΚ, κάλυψη αναγκών 
Πολεμικών Πλοίων. 

n  Εκπαίδευση προσωπικού ραφείων ΠΟΝ – 
ΣΝΔ – ΣΜΥΝ – ΝΣ σε  ιδιωτικό ΙΕΚ, κλπ.

Γίνε κι εσύ μέλος  
στον Προμηθευτικό Οργανισμό Ναυτικού
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Προμηθευτικός Οργανισμός Ναυτικού 
Ιερά Οδός 102Α
Βοτανικός - 10447
Στάση Μετρό Ελαιώνας
www.pon-hn.gr

Υποδοχή Πολυκαταστήματος
Τηλ: 210-3466007 (13:30- 20:30)
E-Mail : pon.itd@gmail.com
Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών - Συμβάσεων
Τηλ: 210-3426686 Fax: 210-3426686
Ραφείο
Τηλ: 210-3484290 Fax: 210-3423377
Κεντρικό Λογιστήριο
Τηλ: 210-3484265 Fax: 210-3424702
Λογιστήριο Π.Π. & Ν.Υ.
Τηλ: 210-3484267 Fax: 210-3425267
Γραφείο Δαπανών
Τηλ: 210-3484287 Fax: 210-3425437
Γραφείο Προμηθειών
Τηλ: 210-3484259 Fax: 210-3423179
Κεντρικό Ταμείο
Τηλ: 210-3484283
Γραφείο Διατακτικών - Έκθεσης
Τηλ: 210-3484284 Fax: 210-3484281
Κεντρική Αποθήκη
Τηλ: 210-3484288 Fax: 210-3484141

ΩΡΑΡΙΟ Πολυκαταστήματος ΠΟΝ
ΤΡΙΤΗ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 13:30-20:30
ΣΑΒΒΑΤΟ: 09:00-16:00 

Το ωράριο τελεί υπό αναθεώρηση
Πληροφορίες στην ιστοσελίδα ΠΟΝ, 
www.pon-hn.gr

Στο πλαίσιο εξυπηρέτησης βασικών βιοτικών και 
λοιπών αναγκών των πελατών του Οργανισμού 
σε ανταγωνιστικές τιμές, σε σύγκριση με τις αντί-

στοιχες του εμπορίου, ο Οργανισμός καταβάλει συ-
νεχείς προσπάθειες συμπίεσης τιμών σε επώνυμα 
προϊόντα του Super Market και κυκλοφορεί σχεδόν 
κάθε μήνα φυλλάδια με ιδιαίτερες τιμές πέραν των 
σημάτων που αποστέλλονται σε τακτά χρονικά δια-
στήματα σε ΠΠ και ΝΥ. Επιπρόσθετα, ο Οργανισμός 
έχει καθιερώσει συγκεκριμένες σελίδες προϊόντων 
στο site του σε ιδιαίτερα χαμηλές τιμές που διαφο-
ροποιούνται από τις προσφορές του φυλλαδίου, της 
σηματικής αλληλογραφίας, των προϊόντων ιδιωτι-
κής ετικέτας ΠΟΝ και των προσφορών 1+1 δώρο.






