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ςτο τεύχος 595 στις σελίδες 1 (Περιεχόμενα) και 20 ο τίτλος του άρθρου 
του Αντιναυάρχου ε.α Αναστασίου Δημητρακόπουλου ΠΝ αναγράφεται 
εσφαλμένα. ο σωστός τίτλος είναι «Η Γαλλική οργανωτική Αποστολή και 
η Ναυπήγηση των Τριών Πρώτων Θωρηκτών του Πολεμικού Ναυτικού».

ςτο τεύχος 594 στην ενότητα ΄΄Αυτοί που Έφυγαν΄΄, σελίδα 
116 παραλείφθηκε εκ παραδρομής η ιδιότητα «Πολεμική Δια-
θεσιμότητα» από τον Πλωτάρχη (Ε) ε.α. Διονύσιο μαγέτο ΠΝ.    



Πρόλογος Έκδοσης

Αγαπητοί συνάδελφοι, Αγαπητοί Αναγνώστες,

Η 28η ή 29η ςεπτεμβρίου (κατά άλλους η 21η ή 22η ςεπτεμβρίου) είναι η ημέρα που 
διεξήχθη η ιστορική Ναυμαχία της ςαλαμίνας. Το παρόν τεύχος είναι αφιερωμένο στην μεγάλη 
αυτή αναμέτρηση. Ως εκ τούτου, στην θεματολογία του περιοδικού δεσπόζει η αρχαία Ελλάδα και 
το αρχαίο ελληνικό Ναυτικό. ςτις δύο πρώτες μελέτες, του Αριστείδη μητσάκη και του ςτέφανου 
ςκαρμίντζου αναλύεται η Ναυμαχία της ςαλαμίνας και εξετάζεται η οργάνωση και λειτουργία 
του Περσικού Ναυτικού. Ακολουθεί άρθρο της προέδρου του Ναυτικού μουσείου Ελλάδος 
κας Αναστασίας Αναγνωστοπούλου – Παλούμπη, σχετικά με την πολύ επιτυχημένη έκθεση που 
πραγματοποιήθηκε πρόσφατα στο Ναυτικό μουσείο με θέμα «Πειραιάς: Το λιμάνι των τριήρων». 
Τέλος, υπάρχουν πληροφορίες και φωτογραφικό υλικό από την διαδικασία επανενεργοποίησης της 
τριήρους «ολυμπιάς» και τις πρόσφατες δραστηριότητές της.

Το Πολεμικό Ναυτικό όμως, έχει ιστορία που διατρέχει όλη την πορεία του Έθνους, από 
αρχαιοτάτων χρόνων μέχρι σήμερα. οι μελέτες του Αντιπλοιάρχου Παναγιώτη Τριπόντικα ΠΝ 
και του δημοσιογράφου Ηλία Νταλούμη έρχονται να τονίσουν την συνέχεια αυτή. Η εργασία του 
πρώτου αφορά τα ναυάγια στις ελληνικές θάλασσες από το 1830 μέχρι το 1951, αναλύοντας το 
υφιστάμενο καθεστώς ελέγχου και εκμετάλλευσής τους και προτείνοντας τρόπους βελτίωσής του. 
ο Ηλίας Νταλούμης από την άλλη, ασχολείται με τα αντιτορπιλικά τύπου Hunt II. Τέτοιου τύπου ήταν 
τα «Θεμιστοκλής»,«Κρήτη»,«Αιγαίον», «Πίνδος», «μιαούλης», «Κανάρης», «Αδρίας» και «Άστιγξ», 
τα οποία παραδόθηκαν επί δανεισμώ από την Βρετανική Κυβέρνηση στην Ελληνική ως αναγνώριση 
των ελληνικών προσπαθειών του Πολεμικού Ναυτικού στον πόλεμο.

 
μια καινούργια μόνιμη στήλη ξεκινά από αυτό το τεύχος, με τίτλο «Ειδήσεις από το Περισκόπιο». 

ςε αυτήν τη στήλη φιλοδοξούμε να δίνουμε μία γενική αλλά κατατοπιστική εικόνα των εξελίξεων 
στα πολεμικά ναυτικά άλλων χωρών, ελληνικού ενδιαφέροντος. ςκοπός μας είναι οι αναγνώστες του 
περιοδικού να είναι ενήμεροι των βασικότερων εξελίξεων στο Ναυτικό Όπλο παγκοσμίως. ςτη στήλη 
«Ιστορικά Παραλειπόμενα» φιλοξενείται απόσπασμα της συνέντευξης του αειμνήστου ύποναυάρχου 
(ο) ςπυρίδωνα Πανώριου ΠΝ στον τότε Αρχιπλοίαρχο Αριστοτέλη Δήμητσα ΠΝ, Κυβερνήτη του θω-



ρηκτού «Γεώργιος Αβέρωφ», στο οποίο εξιστορείται το πως ελήφθη η απόφαση αναπαλαίωσης 
του θωρηκτού. ςτη στήλη «Αναμνήσεις από την ζωή στο ΠΝ» φιλοξενείται η διήγηση μιας 
μικρής καθημερινής ιστορίας πυροβολικού στο ΠΝ από τον ύποναύαρχο ε.α. Κωνσταντίνο 
Βουλγαράκη ΠΝ, η οποία μας διδάσκει ότι το λάθος και ακόμη περισσότερο η παραδοχή του 
είναι το πρώτο βήμα για την αυτοβελτίωση. 

Από το παρόν τεύχος η «Ναυτική Επιθεώρηση» θα εμπλουτίζεται και με QR codes, που θα 
αναρτώνται σε διάφορα σημεία του περιοδικού (οδηγίες χρήσης τους στο μπροστινό εσώφυλλο). 
με την χρήση αυτής της σύγχρονης εφαρμογής, ο αναγνώστης μπορεί (με τη βοήθεια του 
κινητού τηλεφώνου του) να έχει πρόσβαση σε πληροφορίες πολυμέσων (βίντεο, ηχητικά αρχεία, 
ιστοσελίδες, πρόσθετες φωτογραφίες κλπ). Η «Ναυτική Επιθεώρηση» με αυτόν τον τρόπο γίνεται 
το πρώτο περιοδικό των Ενόπλων Δυνάμεων με ουσιαστική διάδραση με τον κόσμο της ψηφιακής 
πληροφορίας προς όφελος των αναγνωστών της.

Τέλος, όπως θα διαπιστώσατε, το τεύχος αυτό συνοδεύεται από ένα δώρο για τους μικρούς μας 
φίλους. Το παραμύθι της ερευνήτριας συγγραφέως Κρίστυ Εμίλιο Ιωαννίδου «Ναυσίμαχος, ο πιο 
μικρός κυβερνήτης τριήρους». Πιστεύουμε ότι είναι ένα χρήσιμο δώρο για τα παιδιά και τα εγγόνια 
μας. ςτόχος μας είναι οι μικροί αναγνώστες να γίνουν κοινωνοί της αρχαίας ελληνικής ναυτικής 
πολεμικής παράδοσης με έναν απλό, γλαφυρό αλλά και επιστημονικά έγκυρο τρόπο.

Η Επιτροπή ςύνταξης





Εκδηλώσεις
ΦΩΤοΓΡΑΦΙΕς
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Επίδοση «Επιβράβευσης Αριστείας-Εξαίρετων Πράξεων» στο Σημαιοφόρο (Ε) Διονύσιο Αθανασίου ΠΝ διότι εκπόνησε 
τεχνική μελέτη που αφορά στην βελτιστοποίηση διαδικασιών συντήρησης και λειτουργίας κυρίων μηχανών πολεμικών 
πλοίων και στον Εδικό επιστήμονα Επιστήμονα Μιχαήλ Βικάτο, διότι με την πολυετή εμπειρία του και βαθιά σπουδή του επί 
των συστημάτων των Υποβρύχιων του Πολεμικού Ναυτικού, αποτέλεσε τη θεσμική μνήμη της Διοίκησης των Υποβρυχίων 
επί τεχνικών θεμάτων. 



7  Ναυτική Επιθεώρηση | ΤΕύχος 596-Τομος 176

Από τις εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν την 6η και 7η Ιουνίου 2016 αντίστοιχα στο πλαίσιο της Διεθνούς Έκθεσης 
Ναυτιλίας «ΠΟΣΕΙΔΩΝΙΑ 2016», στο εκθεσιακό κέντρο Metropolitan Expo (Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών «Ελευθέριος 
Βενιζέλος»), και στο ΠΝΜ Θ/Κ «Γ. ΑΒΕΡΩΦ» για σύσφιξη σχέσεων μεταξύ Πολεμικού Ναυτικού και της Ελληνικής 
Ναυτιλίας, παρουσία Πολιτικής και Στρατιωτικής Ηγεσίας.
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Από την επίσκεψη αντιπροσωπείας του Πολεμικού Ναυτικού της Κίνας με επικεφαλής τον Ναύαρχο Miao Houa, Πολιτικό 
Κομισάριο του Κινέζικου Ναυτικού, στο ΓΕΝ την 9η Ιουνίου 2016 και τη συνάντησή του με τον Αρχηγό ΓΕΝ Αντιναύαρχο 
Γεώργιο Γιακουμάκη ΠΝ.

Από την τελετή ορκωμοσίας Ναυτών 2016 Γ΄ΕΣΣΟ που πραγματοποιήθηκε την 10η Ιουνίου 2016 στη Ναυτική Βάση 
ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ, στο Ναυτικό Οχυρό Σκαραμαγκά παρουσία του Αρχηγού ΓΕΝ Αντιναυάρχου Γεώργιου Γιακουμάκη ΠΝ.
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Από την εθελοντική αιμοδοσία που πραγματοποιήθηκε την 14η Ιουνίου 2016, στις εγκαταστάσεις της Σχολής Μονίμων 
Υπαξιωματικών Ναυτικού (Σ.Μ.Υ.Ν.), με αφορμή τον εορτασμό της Παγκόσμιας Ημέρας Εθελοντή Αιμοδότη.

Από τη συνάντηση του Αρχηγού ΓΕΝ Αντιναυάρχου Γεώργιου Γιακουμάκη ΠΝ την 21η Ιουνίου 2016, με τον Οικουμενικό 
Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολομαίο στην Κρήτη στο πλαίσιο της Αγίας και Μεγάλης Συνόδου της Ορθοδόξου Εκκλησίας.
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Από τα εγκαίνια της έκθεσης στο Αρχαιολογικό Μουσείο Καβάλας με τίτλο «Θωρηκτό Γεώργιος Αβέρωφ»: Η Ναυαρχίδα 
όλων των Ελλήνων» που πραγματοποιήθηκαν με τη συμμετοχή του Πλοιάρχου Σωτήριου Χαραλαμπόπουλου ΠΝ, 
Κυβερνήτη του Πλωτού Ναυτικού Μουσείου «Γ. ΑΒΕΡΩΦ» την 16η Ιουνίου 2016. Στην έκθεση φιλοξενούνται κειμήλια, 
ιστορικά τεκμήρια και φωτογραφίες από το Θωρηκτό «Γ. ΑΒΕΡΩΦ», το οποίο απετέλεσε την Ναυαρχίδα του στόλου μας, 
κατά τη διάρκεια των νικηφόρων Βαλκανικών Πολέμων 1912 - 1913.
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Από την τελετή ονοματοδοσίας και ύψωσης σημαίας των Υποβρυχίων «ΜΑΤΡΩΖΟΣ» και «ΚΑΤΣΩΝΗΣ». Η τελετή 
πραγματοποιήθηκε την 23η Ιουνίου 2016, παρουσία της Α.Ε. Προέδρου της Δημοκρατίας κ. Προκόπη Παυλόπουλου 
καθώς  και της Πολιτικής και Στρατιωτικής Ηγεσίας. Ανάδοχος του Υποβρυχίου «ΜΑΤΡΩΖΟΣ» ήταν ο Αντιναύαρχος ε.α. 
Βαρδής Βαρδινογιάννης ΠΝ και του Υποβρυχίου «ΚΑΤΣΩΝΗΣ» ο Γενικός Διευθυντής της HELMEPA Πλοίαρχος (σε πολεμική 
διαθεσιμότητα) Δημήτριος Μητσάτσος ΠΝ.
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Από τις εορταστικές εκδηλώσεις «ΜΙΑΟΥΛΕΙΑ 2016», που κορυφώθηκαν στη ν. Ύδρα την 25η και 26η Ιουνίου 2016 για 
την 181η Επέτειο από το θάνατο του Ναυάρχου Ανδρέα Μιαούλη, παρουσία του Αρχηγού ΓΕΝ Αντιναυάρχου Γεώργιου 
Γιακουμάκη ΠΝ και του Αρχηγού Στόλου Αντιναυάρχου Κωνσταντίνου Καραγεώργη ΠΝ.
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Από την τελετή ορκωμοσίας των νέων Σημαιοφόρων ΠΝ τάξεως 2016.  Τα ξίφη στους νέους Σημαιοφόρους επέδωσε 
η Α.Ε. ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας  κ. Προκόπης Παυλόπουλος. Στην τελετή παρέστησαν η Πολιτική και 
Στρατιωτική Ηγεσία καθώς και Επίτιμοι Αρχηγοί, τα μέλη του Ανώτατου Ναυτικού Συμβουλίου, συγγενείς και φίλοι των 
νέων Σημαιοφόρων.
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Την 13η Ιουλίου 2016 πραγματοποιήθηκε η μεταστάθμευση από το στρατιωτικό αεροδρόμιο Ελευσίνας στις εγκαταστάσεις 
της Ελληνικής Αεροπορικής Βιομηχανίας, του πρώτου αεροσκάφους ναυτικής συνεργασίας P3B-Orion από τα πέντε 
συνολικά, στο πλαίσιο προγράμματος εκσυγχρονισμού μέσης ζωής των εν λόγω αεροσκαφών.
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Την 16η Ιουλίου 2016, ο Διοικητής της Ναυτικής Διοίκησης Αιγαίου (ΝΔΑ), Αρχιπλοίαρχος Γεώργιος Αγραφιώτης ΠΝ, ως 
εκπρόσωπος του Αρχηγού ΓΕΝ, Αντιναυάρχου Γεώργιου Γιακουμάκη ΠΝ, επέβη της ΤΠΚ «ΠΕΖΟΠΟΥΛΟΣ» και έδωσε την 
εκκίνηση του 53ου Διεθνούς Ιστιοπλοϊκού Ράλλυ Αιγαίου. Το Πολεμικό Ναυτικό συμμετείχε στο φετινό Ράλλυ Αιγαίου με 
δύο ιστιοφόρα τα οποία στελεχώνονται αντίστοιχα με πληρώματα από την Σχολή Ναυτικών Δοκίμων (ΣΝΔ) και την Σχολή 
Μονίμων Υπαξιωματικών Ναυτικού (ΣΜΥΝ).
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Από τον τον εορτασμό της Αγ. Μαρίνας που πραγματοποιήθηκε την 16η Ιουλίου 2016,  στον Ιερό Ναό της Ναυτικής Βάσης 
Νοτίου Ευβοϊκού (ΝΒΝΕ). Στον εσπερινό παρέστησαν ο Αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Άμυνας Δημήτριος Βίτσας, ο 
Αρχηγός ΓΕΕΘΑ Ναύαρχος Ευάγγελος Αποστολάκης ΠΝ, ο Αρχηγός ΓΕΣ Αντιστράτηγος Βασίλειος Τελλίδης, ο Αρχηγός 
ΓΕΝ Αντιναύαρχος Γεώργιος Γιακουμάκης ΠΝ, ο Αρχηγός Λιμενικού Σώματος Ελληνικής Ακτοφυλακής Αντιναύαρχος ΛΣ 
Σταμάτιος Ράπτης, τα μέλη του Ανώτατου Ναυτικού Συμβουλίου και μεγάλος αριθμός από παραθεριστές. 
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Την 22α Ιουλίου 2016 πραγματοποιήθηκε η τελετή εγκαινίων του ανακαινισμένου Βοηθητικού Κτιρίου ΓΕΝ στο πλαίσιο 
του έργου «Εξοικονόμηση Ενέργειας στο Βοηθητικό Κτίριο ΓΕΝ» που συγχρηματοδοτήθηκε από το Ταμείο Συνοχής – ΕΣΠΑ 
2007-2013 μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη». Στην τελετή παρέστησαν ο 
Αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Άμυνας κ. Δημήτριος Βίτσας, ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ Ναύαρχος Ευάγγελος Αποστολάκης ΠΝ, 
ο Αρχηγός ΓΕΣ Αντιστράτηγος Βασίλειος Τελλίδης, ο Αρχηγός ΓΕΑ Αντιπτέραρχος (Ι) Χρήστος Βαΐτσης και ο Αρχηγός ΓΕΝ 
Αντιναύαρχος Γεώργιος Γιακουμάκης ΠΝ.
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Από την τελετή Έναρξης Υλοποίησης Προγράμματος Εκσυγχρονισμού και Αναβάθμισης Αεροσκαφών Ναυτικής 
Συνεργασίας P3B του Πολεμικού Ναυτικού που πραγματοποιήθηκε την 25η Ιουλίου 2016 στις εγκαταστάσεις της 
Ελληνικής Αεροπορικής Βιομηχανίας στην Τανάγρα. Στην τελετή παρέστησαν η Πολιτική και Στρατιωτική Ηγεσία, μέλη 
του Ανωτάτου Ναυτικού Συμβουλίου, ο Δήμαρχος Τανάγρας κ. Βασίλειος Περγάλιας, ο Γενικός Διευθυντής ΓΔΑΕΕ 
Αντιπτέραρχος ε.α. Κοσμάς Βούρης, ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της ΕΑΒ κ. Ζαχαρίας Γκίκας και ο Αντιπρόεδρος της Lockheed 
Martin κ. Ντένης Πλέσσας.
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Από την τελετή αναχώρησης για τον Θερινό Εκπαιδευτικό Πλου της Σχολής Ναυτικών Δοκίμων κα της Σχολής Μονίμων 
Υπαξιωματικών Ναυτικού που πραγματοποιήθηκε στο λιμένα του Πειραιά και στο Ναύσταθμο Σαλαμίνας αντίστοιχα την 
20η και 28η Ιουλίου 2016. Σκοπός των ΘΕΠ είναι η εξοικείωση των σπουδαστών με τη θάλασσα, η πρακτική εκπαίδευση 
εν πλω, η απόκτηση ναυτικών γνώσεων και εμπειρίας καθώς και η προβολή του Πολεμικού Ναυτικού και της Ελληνικής 
Σημαίας στους λιμένες κατάπλου.
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Από την 27η Διεθνή Ιστιοπλοϊκή Εβδομάδα Ιονίου, όπου το Το Πολεμικό Ναυτικό στο πλαίσιο της στενότερης διασύνδεσής 
του με την θαλασσινή κοινότητα, καθώς και της στήριξης ναυταθλητικών δραστηριοτήτων, διέθεσε το ΤΠΚ «ΚΑΒΑΛΟΥΔΗΣ», 
ως πλοίο συνοδείας των αγώνων. Η εκκίνηση των ιστιοδρομιών δόθηκε την Δευτέρα 1η Αυγούστου 2016.

Από τη συμμετοχή του ΝΘΗ «ΚΑΛΛΙΣΤΩ» σε επιχείρηση έρευνας διάσωσης νοτιανατολικά ν. Λέσβου την 4η Αυγούστου 
2016. Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης το ΝΘΗ «ΚΑΛΛΙΣΤΩ» εντόπισε σώους δύο αγνοούμενους ναυαγούς που 
περισυλλέγησαν από σκάφος του Λ.Σ. – ΕΛΛ. ΑΚΤ. 



21  Ναυτική Επιθεώρηση | ΤΕύχος 596-Τομος 176

Από τον εορτασμό της Κοιμήσεως της Θεοτόκου στη νήσο Τήνο και της 76ης επετείου απο τη βύθιση του καταδρομικού 
«ΕΛΛΗ». Ο Αρχηγός ΓΕΝ, Αντιναύαρχος Γεώργιος Γιακουμάκης ΠΝ, τιμήθηκε από τον Μητροπολίτη Σύρου κ. Δωρόθεο Β΄ 
με το Μετάλλιο του Τάγματος της Οσίας Μεθοδίας.

Ρίψη στεφάνου στον υγρό τάφο του καταδρομικού «ΕΛΛΗ» από το ΤΠΚ «ΜΠΛΕΣΣΑΣ». 
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Η ΝΑύμΑχΙΑ ΤΗς ςΑΛΑμΙΝΑς

Του Αριστείδη Μητσάκη
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Η ναυμαχία της Σαλαμίνας, Κωνσταντίνος Βολανάκης. 
1882, λάδι σε καμβά, 103x200 cm. 

Αναδημοσίευση από την  έκδοση 
«Η Ναυμαχία της Σαλαμίνας», ΓΕΝ, 
Αθήνα, Σεπτέμβριος 2011 
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Εισαγωγή
ο Καζαντζάκης, στο αυτοβιογραφικό του έργο 

«Αναφορά στον Γκρέκο», ξεχωρίζει ιδιαίτερα τις 
στιγμές που ανέβαινε στην Ακρόπολη και κοιτούσε 
την «άγια θάλασσα της ςαλαμίνας». Η έκφραση 
αυτή δεν είναι ένα απλό λογοτεχνικό εύρημα, αλλά 
αυθόρμητη έκφραση της ψυχής ενός προσκυνητή, 
για τον οποίο το τοπίο «μετουσιώνεται σε 
πολυδάκρυτη, πολυπλάνητη ιστορία». Κι αν αυτά τα 
λόγια προδίδουν τη σημασία που είχαν οι περσικοί 
πόλεμοι για την ενηλικίωση του ελληνικού έθνους 
και τη δημιουργία εθνικής συνείδησης, δεν θα 
έπρεπε να περιοριστεί κανείς στον αντίκτυπο που 
είχαν οι πόλεμοι αυτοί στον ελληνικό μόνο χώρο. 
Για να εικονογραφήσει κανείς τη σημασία της νίκης 
των αρχαίων Ελλήνων επί των Περσών πρέπει 
να της προσδώσει πανανθρώπινες διαστάσεις, 
καθώς, πάλι με τα λόγια του Καζαντζάκη, η νίκη 
αυτή οδήγησε την ανθρωπότητα «από το χάος 
στον Παρθενώνα [...], τον ανώτατο καρπό του 
ανθρώπινου αγώνα».

Αν λοιπόν οι Πέρσες είχαν υποτάξει την Ελλάδα, 
η ανθρωπότητα θα ήταν φτωχότερη. Τα θεμέλια 
του οικοδομήματος που αποκαλούμε δυτικό 
πολιτισμό, είχαν μπει στην Ελλάδα και κυρίως στην 
Αθήνα του Ε’ αιώνα π.χ. Πρωταρχικό στοιχείο για 
τη δημιουργία του κλασικού πολιτισμού ήταν το 
γεγονός ότι οι Έλληνες παρέμειναν ελεύθεροι. 
Δεν θα ήταν υπερβολή να υποστηρίξει κανείς 
ότι η ελευθερία είναι η βασική προϋπόθεση της 
δημιουργίας. Ακόμα και το γεγονός ότι ήταν 
ένας φτωχός λαός δε στάθηκε εμπόδιο στην 
πολιτιστική επανάσταση του «χρυσού Αιώνα», 
καθώς, όπως σχολιάζει ο Montesquieu, τέτοιοι 
λαοί «είναι άξιοι να επιτελέσουν μεγάλα πράγματα, 
επειδή η φτώχεια τους είναι ένα μέρος απο την 
ελευθερία τους» (Esprit des lois, XX, 3). Πέραν 
τούτου, ο τρόπος διακυβέρνησης των Περσών, σε 
περίπτωση που αυτοί επικρατούσαν, θα κατέπνιγε 
κάθε δυνατότητα δημιουργικής έκφρασης. ο 
Άγγλος ιστορικός Burn είναι κατηγορηματικός 
πάνω σε αυτό και χρησιμοποιεί ως παράδειγμα 
τη Βαβυλώνα, όπου η περσική διακυβέρνηση των 
Αχαιμενιδών δεν έφερε τίποτα άλλο εκτός από 
απραξία και παρακμή.

Το μνημείο των Σαλαμινομάχων. Αχιλλέας Βασιλείου, 2006, ορείχαλκος. Κυνοσούρα, Σαλαμίνα. 

(Φωτ. ΓΕΝ/ΔΕΔΗΣ). 

Τα «μηδικά» όπως αλλιώς έχουν γίνει γνωστοί 
οι Ελληνοπερσικοί πόλεμοι, περιλαμβάνουν τρεις 
κυρίως περσικές εκστρατείες:

α) του μαρδονίου στη Θράκη και τη μακεδονία 
(492 π.χ.).

β) του Δάτι και του Αρταφέρνη στο Αιγαίο και 
την Αττική (490 π.χ.).

γ) του Ξέρξη και στη συνέχεια του μαρδόνιου 
στην Κεντρική Ελλάδα (480-479 π.χ.).

ςτην αναζήτηση των αιτιών των περσικών 
πολέμων, καλό θα ήταν να λάβουμε υπόψη την 
παρατήρηση του Θουκυδίδη ότι τα κίνητρα που 
υπαγορεύουν τη στάση ενός κράτους απέναντι 
στα άλλα κράτη είναι η απληστία, η τιμή και ο 
φόβος (Α’ 76). Τα τρία αλληλένδετα ανθρώπινα 
χαρακτηριστικά σε διαφορετική αναλογία, είναι 
και τα αίτια του κάθε πολέμου. ςτην περίπτωση 
των περσικών πολέμων, όσον αφορά στο πρώτο 
χαρακτηριστικό, την απληστία, ο Γάλλος ιστορικός 
Glotz γράφει ότι «ο πόλεμος είναι το μεγάλο 
μέσο απόκτησης πλούτου για τους ιδιώτες και 
δυνάμεως για τους βασιλείς της Περσίας».

Το δεύτερο χαρακτηριστικό, η τιμή −με άλλα 
λόγια η ανάγκη για αυτοεπιβεβαίωση− αν και 
βασικό αίτιο των περισσότερων πολέμων, είναι 
αρκετά παραμελημένο στη σύγχρονη ιστορία. 
Πρώτος το είχε συλλάβει ο Πλάτων στη θεωρία 
της ψυχής, ενώ στη σύγχρονη ιστορία διασώζεται 
μέσω του Hegel (ανάγκη για αναγνώριση), για να 
αναστηθεί πρόσφατα από τον Francis Fukuyama. 
Όσον αφορά στο ρόλο που έπαιξε η τιμή στους 
περσικούς πολέμους, αρκεί να αναφέρουμε το 
γεγονός ότι ο Δαρείος είχε πάρει τον τίτλο του 
«βασιλέως των βασιλέων». Εύλογα προκύπτει 
το συμπέρασμα ότι η Ελλάδα θα αποτελούσε ένα 
ιδιαίτερα ελκυστικό απόκτημα στη συλλογή λαών 
του Πέρση βασιλιά.

Τέλος, όσον αφορά στο τρίτο χαρακτηριστικό, 
το φόβο, υπήρχαν πραγματικά και λόγοι ασφάλειας 
που ώθησαν τους Πέρσες στην εκστρατεία κατά 
της Ελλάδος. Ύστερα από την Ιωνική επανάσταση, 
οι Πέρσες ζούσαν με το φόβο μιας νέας εξέγερσης 
στην Ιωνία, η οποία, αν υποστηριζόταν από τους 
Έλληνες, θα αποτελούσε σοβαρή απειλή για την 
Περσική αυτοκρατορία.
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Η ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ ΤΟΥ ΞΕΡΞΗ 
(480-479 π.Χ.)
Δυνάμεις και στρατηγική των αντιπάλων

Αφού οι Έλληνες κατάφεραν να αποκρούσουν 
προσωρινά τον περσικό κίνδυνο μετά το θρίαμβο 
στο μαραθώνα (490/489 π.χ.), βρέθηκαν άλλη 
μια φορά αντιμέτωποι με τον ίδιο εχθρό, που αυτή 
τη φορά είχε επιστρέψει με επικεφαλής τον ίδιο 
τον Πέρση βασιλιά, τον Ξέρξη.

ο Ξέρξης είχε προετοιμάσει μεθοδικά 
την εκστρατεία του με αποτέλεσμα το 

Ο Ποσειδών του 

Αρτεμισίου (αντίγραφο) 

Ναυτικό Μουσείο 

Ελλάδος, Πειραιάς.  

(Φωτ. Η. Νταλούμης)

καλοκαίρι του 481 π.χ. να κινητοποιήσει ένα 
τεράστιο για τα δεδομένα της εποχής στρατό 
και στόλο. ο Ηρόδοτος μας δίνει ένα σύνολο 
2.641.000 στρατιωτών και 1.207 πλοίων 
που υποστηριζόταν από 3.000 βοηθητικά 
πλοία (τριακοντόρους, πεντηκοντόρους, 
ιππαγωγά κ.λπ.). Ωστόσο, παρόλο που και ο 
Αισχύλος αναφέρει ότι η Ασία άδειασε από 
τους άρρενες, είναι αναμενόμενο ο αριθμός 
των Περσών να έχει διογκωθεί από το δέος 
και τη φαντασία των Ελλήνων. Παρόλο που 
οι εκτιμήσεις των ιστορικών διαφέρουν, πιο 
κοντά στην αλήθεια φαίνονται αυτοί που 
υπολογίζουν τον περσικό στρατό γύρω στις 
300.000 (Beloch, Munro, Macan). Όσον 
αφορά στο στόλο, ενώ ο ιστορικός Be-
loch υπολογίζει τα πλοία στην αρχή της 

εκστρατείας μεταξύ πεντακοσίων 

και εξακοσίων, ο Kuster υποστηρίζει τον 
αριθμό των 1.207 πλοίων του  Αισχύλου.

ςύμφωνα με το σχέδιο των Περσών, η 
συνδυασμένη ενέργεια στόλου και στρατού 
θα εξασφάλιζε τη συντριβή των Ελλήνων. 
ο στρατός θα βάδιζε κατά μήκος των 
ελληνικών ακτών ενώ το ναυτικό θα 
ακολουθούσε προκειμένου να εμποδίζει 
τις ενέργειες του ελληνικού στόλου, να 
διασφαλίζει τον ανεφοδιασμό και να 
πραγματοποιεί αποβάσεις στα νώτα 
των Ελλήνων. Όπως έχει αποδείξει 
ο John Guilmartin στην εξαιρετική 
του ανάλυση των θαλασσίων 
συγκρούσεων στη μεσόγειο, υπάρχει 
μια σχέση αλληλλεξάρτησης μεταξύ 

του στρατού και του ναυτικού. Από τη 
ναυμαχία της ςαλαμίνας το 480 π.χ. 
ως αυτή της Ναυπάκτου το 1571 μ.χ., 
όλες οι θαλάσσιες συγκρούσεις στη 
μεσόγειο διεξήχθησαν κοντά στην ξηρά. 
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ο στόλος αναπτυσσόταν έτσι ώστε να απομονώνει 
μία παράκτια εχθρική βάση από το στόλο του 
αντιπάλου ενώ ο στρατός προχωρούσε με τις 
προμήθειες σε μέρη όπου τα πλοία θα μπορούσαν 
να ανεφοδιαστούν.

Όσον αφορά στην ελληνική πλευρά, μπορεί 
κανείς να πει ότι μετά την απώθηση του περσικού 
κινδύνου στο μαραθώνα οι περισσότερες πόλεις 
είχαν επαναπαυτεί. μόνη εξαίρεση η Αθήνα, 
η οποία με την πρωτοβουλία του διορατικού 
Θεμιστοκλή προχώρησε στη ναυπήγηση ισχυρού 
στόλου που τη χρονιά της ναυμαχίας της ςαλαμίνας 
θα αριθμούσε ένα εντυπωσιακό σύνολο 200 
πλοίων.

οι υπόλοιπες πόλεις θορυβήθηκαν μόνο 
όταν έλαβαν συγκεκριμένες πληροφορίες για 
τη συγκέντρωση και κινητοποίηση του περσικού 
στρατού.

Η Ελληνική αντίδραση αποτέλεσε ένα 
κλασικό παράδειγμα σχηματισμού συμμαχίας 
που ακολουθεί όταν διαταράσσεται η ισορροπία 
των δυνάμεων. Η βασικότερη αρχή που διέπει 
τις διακρατικές σχέσεις, η αρχή της ισορροπίας 
των δυνάμεων −πρωτοδιατυπώθηκε από τον 
Θουκυδίδη− περιγράφει το πως τα διάφορα 
κράτη αντιμετωπίζουν τα προβλήματα ασφάλειάς 
τους με την ένταξή τους σε συμμαχίες. μόλις 
εμφανιστεί ένας εξωτερικός κίνδυνος, αυτομάτως 
οι απειλούμενοι συνενώνουν τις δυνάμεις τους 
δημιουργώντας μια συμμαχία που θα αποτελέσει 
αντίβαρο στην απειλή, αποκαθιστώντας έτσι την 
ισορροπία των δυνάμεων. Το αν οι νέοι σύμμαχοι 
υπήρξαν αντίπαλοι στο παρελθόν είναι αδιάφορο 
καθώς ο αμοραλισμός που χαρακτηρίζει τις 
διακρατικές σχέσεις σπάνια αφήνει περιθώρια για 
συναισθηματικές ευαισθησίες. Έτσι, το φθινόπωρο 
του 481 π.χ. η Αθήνα και η ςπάρτη συγκάλεσαν 
το συνέδριο της Κορίνθου που απέβλεπε 
στη συνένωση των Ελλήνων προκειμένου 
να αντιμετωπισθεί η διαγραφόμενη απειλή. 
Αποτέλεσμα του συνεδρίου ήταν η δημιουργία 
συμμαχίας αποτελούμενης από 31 πόλεις. 
Αν κρίνουμε από τον αριθμό των ελληνικών 
δυνάμεων που πήραν μέρος στη μάχη των 
Πλαιταιών, σύμφωνα τουλάχιστον με τον Ηρόδοτο, 
ο ελληνικός στρατός αποτελούνταν από 110.000

άντρες (38.700 βαριά οπλισμένους οπλίτες και 
71.300 ελαφρά οπλισμένους). Όσον αφορά το 
στόλο, τουλάχιστον στη ναυμαχία της ςαλαμίνας, 
ο Ηρόδοτος αναφέρει ότι αποτελούνταν από 
378 τριήρεις, ενώ ο Αισχύλος 310. Παραδόξως, 
όταν ο Ηρόδοτος απαριθμεί τα ελληνικά πλοία, το 
άθροισμα ανέρχεται σε 366 τριήρεις.

Καθοριστική ήταν η συμβολή των Αθηναίων 
που πρόσφεραν 200 πλοία, ενώ ακολουθούν οι 
Κορίνθιοι με 40, οι Αιγινήτες με 30, οι μεγαρείς 
με 20, οι Λακεδαιμόνιοι με 16, οι ςικθώνοι με 
15, οι Επιδαύριοι με 10, οι Αμβρακιώτες με 7, οι 
Ερετριείς με 7, οι Τροιζήνιοι με 5, οι Νάξιοι με 4, 
οι Ερμιονείς με 3, οι Λευκάδιοι με 3, οι Κείοι με 2, 
οι ςτυρείς με 2, οι Κύθνιοι με 1 και οι Κροτωνιάτες 
επίσης με 1.

Όσον αφορά στο σχέδιο δράσης, οι Έλληνες 
συμφώνησαν να εφαρμόσουν αμυντική τακτική. 
Αρχικά, επιλέχθηκαν τρεις αμυντικές γραμμές. 
Η πρώτη ήταν αυτή των Τεμπών, που ωστόσο 
εγκαταλείφθηκε σύντομα, καθώς οι Θεσσαλοί δεν 
πρόσφεραν την αναμενόμενη βοήθεια. Η δεύτερη 
γραμμή, αυτή των Θερμοπυλών, ήταν ισχυρότερη, 
αλλά προστάτευε μόνο την Κεντρική Ελλάδα. ο 
στόλος θα συνεπικουρούσε συγκεντρωνόμενος 
στη βόρεια Εύβοια, έτσι ώστε να προστατεύει 
την είσοδο του Ευρίπου. Εφόσον προστατευόταν 
από τη θάλασσα, η γραμμή των Θερμοπυλών, 
μπορούσε να κρατηθεί με μικρές δυνάμεις. 
Τέλος, η τρίτη γραμμή ήταν αυτή του Ισθμού 
της Κορίνθου, που θα ήταν και η ισχυρότερη − 
προστάτευε ωστόσο μόνο την Πελοπόννησο 
εφόσον ο ελληνικός στόλος θα κατόρθωνε να 
εμποδίσει τυχόν αποβάσεις των Περσών στα 
μετόπισθεν και ιδίως στο φιλοπερσικό Άργος.

μετά την απώλεια της αμυντικής γραμμής 
των Τεμπών, σύντομα διασπάστηκε και η γραμμή 
των Θερμοπυλών, παρά τη γενναία αντίσταση που 
πρόβαλαν οι ολιγάριθμοι Έλληνες. Εξαιτίας της 
προδοσίας του Εφιάλτη, το καίριο πέρασμα που 
άνοιγε την πύλη της Κεντρικής Ελλάδος έπεσε 
στα χέρια των Περσών. ςτη θάλασσα διεξήχθη 
η ναυμαχία του Αρτεμισίου, όπου αν και δεν 
αναδείχτηκε καθαρά κάποιος νικητής, μπορούμε 
να πούμε ότι αποτέλεσε επιτυχία των Ελλήνων, 
καθώς κατάφεραν να εμποδίσουν τη διείσδυση 
του περσικού στόλου στο στενό. 
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Ο Θεμιστοκλής, ο μεγάλος νικητής της ναυμαχίας της Σαλαμίνας. Μαρμάρινη προτομή. Μουσείο Ostia, Ιταλία.
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Ωστόσο, από τη στιγμή που οι Πέρσες έκαμψαν 
την αντίσταση των Ελλήνων στη ξηρά, ο Ελληνικός 
στόλος κινήθηκε προς το νότο καθώς ήταν άσκοπη 
πλέον η παραμονή του στην περιοχή. οι Πέρσες 
λοιπόν ανεμπόδιστοι κατέλαβαν την Κεντρική 
Ελλάδα.

οι Αθηναίοι τότε βρέθηκαν αντιμέτωποι με το 
δίλημμα να προσχωρήσουν στους Πέρσες ή να 
εκκενώσουν την Αττική, καθώς ήταν αδιανόητο 
να την υπερασπιστούν από τη στεριά. Ύστερα 
από παρέμβαση του Θεμιστοκλή, πείστηκαν να 
εγκαταλείψουν την πόλη τους κάτω από την 
προστασία του στόλου, που στο μεταξύ είχε 
αγκυροβολήσει στη ςαλαμίνα. ςε εκείνη την 
κρίσιμη στιγμή οι Αθηναίοι αποφάσισαν να 
στείλουν «θεωρούς» στο μαντείο των Δελφών. Η 
Πυθία στο χρησμό είπε ότι μόνο το ξύλινο τείχος θα 
έμενε απόρθητο και αποκάλεσε τη ςαλαμίνα θεϊκή. 
Κατά τον Πλούταρχο, ο Θεμιστοκλής κατάφερε να 
πείσει τους Αθηναίους να μη μηδίσουν, λέγοντάς 
τους ότι το ξύλινο τείχος ήταν ο στόλος τους κι ότι 
ο Απόλλωνας αποκαλούσε τη ςαλαμίνα θεϊκή, γιατί 
αυτή θα έδινε τη νίκη στους Έλληνες.

Κατά πάσα πιθανότητα ήταν ο Θεμιστοκλής 
με τον τρόπο που ερμήνευσε το χρησμό που 
κατάφερε να πείσει την εκκλησία του δήμου να 
ψηφίσει την εγκατάλειψη της πόλης. Έτσι, οι 
Αθηναίοι έστειλαν τις οικογένειες και τους δούλους 
τους στην Τροιζήνα, την Αίγινα και τη ςαλαμίνα, 
ενώ οι ίδιοι ετοιμάστηκαν για να συγκρουστούν με 
τον εχθρό στη θάλασσα. ο Ηρόδοτος μας λέει ότι 
σε οκτώ μέρες μετά την πτώση των Θερμοπυλών 
ο Περσικός στρατός έφτασε στην Αθήνα και σε 9 
μέρες μετά την αποχώρηση του  Ελληνικού στόλου 
από το Αρτεμίσιο, ο Περσικός στόλος βρισκόταν 
στο Φάληρο. Αμέσως ακολούθησε η λεηλασία 
της εγκαταλελειμμένης Αθήνας, ενώ, ύστερα από 
πολιορκία, οι Πέρσες κατέλαβαν και την Ακρόπολη 
όπου και πυρπόλησαν τα ιερά.

μετά την κατάληψη της Αττικής, ο ελληνικός 
στόλος συγκεντρώθηκε σε τρία σημεία: τη 
ςαλαμίνα, την Αίγινα και τον Πόρο. Ωστόσο, όπως 
μας λέειο Ηρόδοτος, τις παραμονές της ναυμαχίας 
της ςαλαμίνας το σύνολο σχεδόν του ελληνικού 
στόλου συγκεντρώθηκε στο νησί με εξαίρεση 
λίγα πλοία που έμειναν στην Αίγινα για να την 
προστατεύσουν. Πρέπει επίσης μια μικρή δύναμη να 
είχε αποσχιστεί από το κυρίως μέρος του στόλου, 

προκειμένου να ανιχνεύει τις κινήσεις των Περσών 
και ειδικά το ενδεχόμενο μιας απόβασης είτε στη 
νότια ακτή του ςαρωνικού, είτε στο φιλοπερσικό 
Άργος. Ωστόσο, όπως είδαμε, ο στόλος έπρεπε να 
κινείται παράλληλα με το στρατό προκειμένου να 
χρησιμοποιεί προστατευμένα λιμάνια ως βάσεις. 
Έτσι, το ενδεχόμενο μιας περσικής απόβασης 
κοντά στον Ισθμό έπρεπε να θεωρηθεί μάλλον 
απίθανο. Από την άλλη, αν ο περσικός στόλος 
προχωρούσε προς το Άργος, από το σημείο εκείνο 
δύσκολα θα βοηθούσε τις κινήσεις του στρατού 
στη στεριά. Κι όπως παρατηρεί ο Άγγλος ναύαρχος 
Custance στην κλασική του μελέτη «War at Sea», 
θα ήταν αφροσύνη από μέρους των Περσών να 
παρακάμψουν τον ελληνικό στόλο στη ςαλαμίνα 
και να κινηθούν με τα πλοία τους προς τον Ισθμό, 
καθώς έτσι οι Έλληνες θα μπορούσαν εύκολα 
να διακόψουν τον ανεφοδιασμό του περσικού 
στόλου. ςυνεχίζοντας το συλλογισμό του, ο 
Custance παρατηρεί ότι αν ο Ξέρξης δίχαζε το 
στόλο έτσι ώστε να προστατέψει τη γραμμή 
ανεφοδιασμού, θα έχανε την αριθμητική υπεροχή. 
Αν στους παραπάνω λόγους, όπως μας θυμίζει 
ο ιστορικός Hammond, προσθέσουμε και το ότι 
ο Ξέρξης λογικά θα ήθελε τη νίκη πριν μπει ο 
χειμώνας, καθώς και το ότι θεώρησε ως ευκαιρία 
τον εγκλεισμό του ελληνικού στόλου στο στενά, 
τότε δεν είναι δύσκολο να καταλάβουμε γιατί ο 
Ξέρξης αποφάσισε να πολεμήσει στη  ςαλαμίνα.

Από τη μεριά των Ελλήνων, ο Θεμιστοκλής 
ήταν εκείνος που κατάλαβε ότι η πιο συμφέρουσα 
επιλογή για τους Έλληνες ήταν να πολεμήσουν στη 
θάλασσα και μάλιστα στα στενά της ςαλαμίνας. 
Η ςαλαμίνα μπορούσε να χρησιμεύσει ως 
καταφύγιιο για τον άμαχο πληθυσμό της Αττικής 
και ως στρατιωτική βάση στα νώτα του εχθρού σε 
περίπτωση που οι Πέρσες αποφάσιζαν προέλαση 
στον Ισθμό. Τέλος, καθώς οι ακτές του νησιού 
απέναντι από την Αττική είναι προφυλαγμένες 
από τους ανέμους, η ςαλαμίνα αποτελούσε ιδανική 
βάση για τον Ελληνικό στόλο, ο οποίος κάλυπτε 
την αμυντική γραμμή του Ισθμού από τη θάλασσα.

ο Θεμιστοκλής στην προσπάθειά του να 
πείσει τους Έλληνες για την καταλληλότητα 
της ςαλαμίνας, συνάντησε δυσκολίες από 
την πλειοψηφία και κυρίως από το ναύαρχο 
των Κορινθίων Αδείμαντο και τον ςπαρτιάτη 
Ευρυβιάδη, αρχηγό του στόλου των Ελλήνων. 
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Κατά τη διήγηση του Ηρόδοτου, σε μια από τις 
συσκέψεις που προηγήθηκαν της ναυμαχίας της 
ςαλαμίνας, η πλειοψηφία υποστήριξε ότι έπρεπε 
να πλεύσουν προς τον Ισθμό, γιατί αν έχαναν στη 
ςαλαμίνα θα βρίσκονταν εκεί αποκλεισμένοι ενώ 
στον Ισθμό θα μπορούσαν να δεχθούν βοήθεια 
από τους δικούς τους.

ο Ηρόδοτος σε αυτό το σημείο αναφέρει 
την άποψη του Αθηναίου μνησίφιλου, παλιού 
παιδαγωγού του Θεμιστοκλή, ο οποίος είπε στον 
παλιό του μαθητή, ότι, αν φύγουν τα πλοία για 
τον Ισθμό, τότε ο στόλος θα διασπαστεί, καθώς 
ο καθένας θα φύγει για την πόλη του, και στη 
συνέχεια τον παρότρυνε να μεταπείσει τους 
Έλληνεες αρχηγούς. Όπως τουλάχιστον μας λέει 
ο Πλούταρχος.

Αυτό το κατόρθωσε ο Θεμιστοκλής στην 
επόμενη σύσκεψη της ελληνικής ηγεσίας. Αν 
αληθεύουν τα γεγονότα όπως τα παραθέτει ο 
Ηρόδοτος, ο Θεμιστοκλής απευθυνόμενος στον 
Ευρυβιάδη είπε ότι αν οι Έλληνες πολεμήσουν 
στον Ισθμό, η ναυμαχία θα γίνει σε ανοικτή 
θάλασσα, πράγμα που δεν συμφέρει τους Έλληνες 
που έχουν λιγότερα και πιο αργά πλοία. Επιπλέον 
αν ο περσικός στόλος κατευθυνθεί προς την 
Πελοπόννησο, ο στρατός θα τον ακολουθήσει, 
βάζοντας σε κίνδυνο όλη την Ελλάδα. Αντίθετα, 

αν η ναυμαχία διεξαχθεί στη ςαλαμίνα, λόγω της 
στενότητας του χώρου, οι Πέρσες θα χάσουν το 
πλεονέκτημα της αριθμητικής υπεροχής, καθώς 
στην πρώτη γραμμή δεν θα είναι σε θέση να 
παρατάξουν περισσότερα πλοία από ό,τι οι  
Έλληνες.

Πέρα από τα λογικά αυτά επιχειρήματα, 
ο Θεμιστοκλής προκειμένου να πείσει τον 
Ευρυβιάδη μεταχειρίστηκε και απειλές λέγοντας 
ότι αν δεν γινόταν η ναυμαχία στη ςαλαμίνα, οι 
Αθηναίοι θα έπαιρναν τις 200 τριήρεις τους και 
θα μετανάστευαν στη ςίρι της Κάτω Ιταλίας. ο 
Ευρυβιάδης τότε συμφώνησε με τον Θεμιστοκλή 
και διέταξε να αρχίσουν οι ετοιμασίες για τη 
ναυμαχία.

οπωσδήποτε, όπως σχολιάζει ο Άγγλος 
ιστορικός Burn, ποτέ δεν θα μάθουμε τι ακριβώς 
ελέχθη στις διαβουλεύσεις που προηγήθηκαν 
της ναυμαχίας, καθώς από το φόβο κατασκόπων 
αποκλείεται οι συζητήσεις των Ελλήνων αρχηγών 
να έγιναν σε δημόσιο χώρο, και οι συμμετέχοντες 
ανώτεροι αξιωματικοί είχαν πια πεθάνει τον καιρό 
που έγραψε ο Ηρόδοτος.

Ωστόσο, σύμφωνα με όλες τις ενδείξεις, ήταν ο 
Θεμιστοκλής που κατάφερε να κρατήσει το στόλο 
στη ςαλαμίνα, χρησιμοποιώντας αναμφίβολα και 
την υποστήριξη των μεγάρων και της Αίγινας - 

Η τριήρης Ολυμπιάς. (Φωτ. ΓΕΝ/ΔΕΔΗΣ).
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του στόλου μέσα στο στενό.
Την αυγή η εμπροσθοφυλακή είχε φτάσει στην 

είσοδο του κόλπου της Ελευσίνας. ο στόλος είχε 
απλωθεί σε μια έκταση πέντε με έξι χιλιομέτρων, ενώ 
στην ακτή της Αττικής παρατάχθηκαν στρατιωτικά 
σώματα, προκειμένου να προσφέρουν υποστήριξη 
στα πλοία και να περισυλλέξουν τους ναυαγούς.

ςύμφωνα με το περσικό σχέδιο, το δεξιό 
κέρας θα κύκλωνε τα ελληνικά πλοία κατά πάσα 
πιθανότητα μέσα στο λιμάνι του αρχαίου οικισμού 
της ςαλαμίνας. Αρκούσε λοιπόν τα περσικά πλοία 
να στρέψουν προς τα αριστερά και περνώντας έτσι 
από σχηματισμό στήλης σε γραμμή μετώπου να 
εγκλωβίσουν τους Έλληνες.

Όπως μας λέει ο Ηρόδοτος, ο ελιγμός αυτός 
των Περσών ήταν επιτυχής: «περιέχεσθαι γαρ παν 
το στρατόπεδον το ελληνικόν υπό των νεών των 
Ξέρξεως» (viii, 81).

Ωστόσο, οι Πέρσες έχασαν το πλεονέκτημα 
του αιφνιδιασμού, καθώς ήλθε τη νύχτα από 
την Αίγινα ο Αριστείδης, φέρνοντας τα νέα ότι οι 
Έλληνες είναι περικυκλωμένοι και ότι ο ίδιος με 
δυσκολία κατάφερε να ξεφύγει από τον κλειό των 
εχθρικών πλοίων. Το νέο επιβεβαίωσε κι ο Τήνιος 
Παναίτιος, ο οποίος αυτομόλησε με το πλοίο του 
από τον περσικό στόλο.

οι Έλληνες λοιπόν ετοιμάστηκαν για μάχη. 
οι Έλληνες Ναύαρχοι μίλησαν στους πολεμιστές, 
προτρέποντάς τους να αγωνιστούν για τις 
ανώτερες ανθρώπινες αξίες. Αφού ολοκλήρωσαν 
τον λόγο τους έδωσαν διαταγή για τον απόπλου. 
οι Πέρσες συνειδητοποίησαν ότι είχαν χάσει 
το πλεονέκτημα του αιφνιδιασμού όταν με την 
ανατολή του ήλιου άκουσαν τον παιάνα ν’ αντηχεί 
από τα ελληνικά πλοία.

Όσον αφορά σην παράταξη των ελληνικών 
πλοίων, οι μοίρες της ςπάρτης, της Αίγινας και 
των μεγάρων, υπό τη διοίκηση του Ευρυβιάδη, 
κατέλαβαν τη δεξιά πτέρυγα έχοντας απέναντί 
τους τα ιωνικά και καρικά πλοία. Τα πλοία των 
μικρότερων ελληνικών πόλεων τοποθετήθηκαν 
στο μέσο, ώστε να έχουν απέναντί τους τα 
πλοία της Παμφυλίας, της Λυκίας, της Κιλικίας 
και της Κύπρου. Την αριστερή πτέρυγα που θα 
αντιμετώπιζε τα πλοία των Φοινίκων, ανέλαβε να 
υπερασπίσει ο Θεμιστοκλής με τις 200 αθηναϊκές 
τριήρεις.

μέγαρα, Αίγινα και Αθήνα είχαν προσφέρει τα 3/4 
του στόλου. Αν ο στόλος έφευγε από τη ςαλαμίνα, 
η Αίγινα και τα μέγαρα θα έμεναν εκτεθειμένα 
στην περσική απειλή. Η πλάστιγγα λοιπόν έγειρε 
τελικά προς την άποψη του Θεμιστοκλή με τη 
συμβολή των δύο αυτών συμμάχων.

Η Ναυμαχία της Σαλαμίνας
Η ναυμαχία κατά πάσα πιθανότητα έγινε στις 

28 ή 29 ςεπτεμβρίου (21 ή 22 του αττικού μήνα 
Βοηδρομιώνος) του 480 π.χ. Ενώ συνεχίζονταν 
οι διαβουλεύσεις των Ελλήνων αρχηγών, ο 
Θεμιστοκλής φοβούμενος πως η πλειοψηφία 
των συμμάχων θα αλλάξει γνώμη και θα φύγει 
από τη ςαλαμίνα, φώναξε το ςίκιννο, τον πιιο 
έμπιστο δούλο του και παιδαγωγό των παιδιών 
του, και τον έστειλε μ’ ένα πλοιάριο στους Πέρσες. 
Αποστολή του ήταν να πει στον εχθρό ότι όχι μόνο 
οι Έλληνες είναι τρομαγμένοι και σκέφτονται τη 
φυγή, αλλά και ότι οι εσωτερικές διαμάχες έχουν 
φτάσει σε τέτοιο σημείο που οι μισοί είναι έτοιμοι 
να εγκαταλείψουν τον ελληνικό στόλο και να 
πολεμήσουν στο πλευρό των Περσών.

ςύμφωνα με τον Ηρόδοτο, οι Πέρσες έκριναν 
το μήνυμα ως αξιόπιστο και ετοιμάστηκαν για 
μάχη. Έτσι αποβίβασαν ένα ισχυρό σώμα στρατού 
στην Ψυττάλεια με αποστολή την περισυλλογή των 
Περσών και την εξόντωση των Ελλήνων ναυαγών. 
ο Παυσανίας αναφέρει ότι το σώμα αποτελούνταν 
από 400 επίλεκτους άντρες. ο Διόδωρος πάλι μας 
λέει ότι ο Ξέρξης έστειλε τον αιγυπτιακό στόλο για 
να αποκλείσει και το δυτικό πέρασμα των στενών.

μετά τα μεσάνυχτα ο κύριος όγκος του 
περσικού στόλου άρχισε να κινείται προς την 
κατεύθυνση της ςαλαμίνας με τη διαταγή να δώσει 
τη μάχη που θα τελείωνε τον πόλεμο στη θάλασσα. 
Η θάλασσα είχε καλυφθεί από πυκνό σκοτάδι, το 
οποίο άρχισε να διαλύεται μετά τα μεσάνυχτα, 
όταν βγήκε το φεγγάρι. Τα περισσότερα πλοία 
μπήκαν αθόρυβα στο νοτιοανατολικό στόμιο των 
στενών της  ςαλαμίνας.

Την εμπροσθοφυλακή αποτελούσαν τα 
φοινικικά πλοία της Τύρου και της ςιδώνας με 
αρχηγούς τους βασιλείς τους, ενώ ακολουθούσαν 
τα πλοία των υπολοίπων εθνών με αρχηγό τον 
Αχαιμένη. Τέλος τα ιωνικά και καρικά πλοία που 
ήταν παρεταγμένα στην Κυνόσουρα, περίμεναν τη 
σειρά τους για να ακολουθήσουν τον κύριο όγκο 
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Τέλος, τα κορινθιακά πλοία υπό την αρχηγία 
του Αδείμαντου, αποσχίστηκαν υπό τον κύριο 
όγκο του στόλου, κατά πάσα πιθανότητα έχοντας 
αναλάβει τη φύλαξη του βορείου τμήματος της 
ανατολικής απόληξης των στενών έτσι ώστε 
να αποφευχθεί το ενδεχόμενο αιγυπτιακής 
παρέμβασης στη ναυμαχία.

Όσον αφορά στην τοπογραφία της περιοχής, το 
πλάτος του νοτιοανατολικού στομίου, από το Φάρο 
της Ψυττάλειας ως την απέναντι ακτή της Αττικής 
φτάνει σήμερα μόλις τα 1.100 μέτρα. Πιο δυτικά, 
από το Άκρο της χερσονήσου της Κυνοσούρας στη 
ςαλαμίνα μέχρι την ακτή της Αττικής, το πλάτος 
είναι 1.600 μέτρα, ενώ στο πλατύτερο σημείο το 
στενό φτάνει τα 2.300 μέτρα. Το άνοιγμα προς τον 
κόλπο της ςαλαμίνας (Πέραμα) έχει μάκρος 1.800 
μέτρα και λίγο παραπέρα το άνοιγμα Φιλιατούρι - 
Αράπης 1.100 μέτρα. Τέλος από την Κυνοσούρα 
μέχρι το παλιό φανάρι της νησίδας του Αγίου 
Γεωργίου, η απόσταση είναι περίπου 3 χιλιόμετρα.

Από τα παραπάνω στοιχεία παίρνουμε μια 
ιδέα για τις θέσεις των αντίπαλων στόλων. ο 
περσικός είχε τα νώτα του στραμμένα στην Αττική 
κι ο ελληνικός στη ςαλαμίνα. Όσον αφορά την 
ελληνική παράταξη, κατά πάσα πιθανότητα έφτανε 
πέρα από τη νησίδα του Αγίου Γεωργίου, μέχρι το 
βορειοδυτικό άνοιγμα του στενού καθώς δεν είναι 

δυνατό 310 τριήρεις να χώρεσαν εμπρός μόνο 
από τα Αμπελάκια της ςαλαμίνας.

ςτο μεταξύ ο Ξέρξης περιστοιχισμένος από 
τους φρουρούς και γραμματείς του είχε στήσει το 
θρόνο του σε μια πλαγιά του όρους Αιγάλεω. Δεν 
είχε μείνει ικανοποιημένος απο τις επιδόσεις του 
στόλου του στη ναυμαχία του Αρτεμισίου, αλλά στη 
ςαλαμίνα, υπό την επιτήρησή του, ο Ξέρξης περίμενε 
τους άντρες του να πράξουν το καθήκον τους.

ςτη σκηνή της σύγκρουσης, οι Πέρσες, που στην 
αρχή είχαν ξαφνιαστεί από τον ελληνικό παιάνα, 
αιφνιδιάστηκαν για δεύτερη φορά όταν είδαν τις 
ελληνικές τριήρεις να ορμούν καταπάνω τους. ο 
ελιγμός αυτός του ελληνικού στόλου αποσκοπούσε 
στην εγκατάλειψη του αγκυροβολίου του, ώστε να 
αποφευχθεί ο κίνδυνος εγκλωβισμού μέσα σε αυτό, 
καθώς και στην εξασφάλιση χρόνου προκειμένου τα 
πλοία να αναλάβουν τον καθορισμένο σχηματισμό. 
Επίσης, όπως ορθά παρατηρεί ο μάριος ςίμψας, 
με το τέχνασμα αυτό οι Έλληνες επιδίωκαν ακόμη 
να απομακρύνουν τα περσικά πλοία από τη στεριά, 
όπου στήριξαν την πρύμνη τους.

Όπως προαναφέραμε, εδώ πρέπει κανείς να 
λάβει υπόψη του την εξάρτηση του κωπήλατου 
ναυτικού από την ακτή, καθώς πάντοτε έδινε τις 
μάχες του κάτω από τη σκέπη της.

Αν ωστόσο ο ελληνικός στόλος συνέχιζε 

Το εσωτερικό της τριήρους Ολυμπιάς.  (Φωτ. ΓΕΝ/ΔΕΔΗΣ.)
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Μεγαρίς

Πειραιεύς

Αιγάλεω

Σαλαμίς
(νέα)

Σαλαμίς
(αρχαία)

ΑΤΤΙΚΗ

ΚΟΛΠΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΟΣ

Ν. ΣΑΛΑΜΙΣ

ΚΟΛΠΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ

ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ

N. Aταλάντη N. Ψυττάλεια

Λ. Πειραιώς

Θέσεις των δύο στόλων τη νύχτα πριν από τη ναυμαχία ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΕΡΣΕΣ1

Κυνόσουρα

Αιγάλεω

Ακρ. Κέος
(Κέραμος)

Κυνόσουρα

Ν. ΣΑΛΑΜΙΣ
ΚΟΛΠΟΣ

ΚΕΡΑΤΣΙΝ
ΙΟ

Υ

N. Aταλάντη

N. Άγιος Γεώργιος

N. Ψυττάλεια

Θέσεις των δύο στόλων όταν αρχίζει η ναυμαχία ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΕΡΣΕΣ2

Αμφιάλη (Πέραμα)
ΘΡΟΝΟΣ ΞΕΡΞΗ

Οι τέσσερις φάσεις της ναυμαχίας της Σαλαμίνας. Εκδοτική Αθηνών, Ιστορία του Ελληνικού Έθνους, τ.Β΄.
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Αιγάλεω

Ακρ. Κέος
(Κέραμος)

Κυνόσουρα

Ν. ΣΑΛΑΜΙΣ
ΚΟΛΠΟΣ

ΚΕΡΑΤΣΙΝ
ΙΟ

Υ

N. Aταλάντη

N. Άγιος Γεώργιος

N. Ψυττάλεια

H ναυμαχία ύστερα από την ήττα 
του δεξιού της περσικής παράταξης 

ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΕΡΣΕΣ3

Αμφιάλη (Πέραμα)
ΘΡΟΝΟΣ ΞΕΡΞΗ

Αιγάλεω

Ακρ. Κέος
(Κέραμος)

Κυνόσουρα

Ν. ΣΑΛΑΜΙΣ

ΚΟΛΠΟΣ

ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ

N. Aταλάντη

N. Άγιος Γεώργιος

N. Ψυττάλεια

H τελική φάση της ναυμαχίας, 
δίωξη του περσικού στόλου

ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΕΡΣΕΣ4

Αμφιάλη (Πέραμα)
ΘΡΟΝΟΣ ΞΕΡΞΗ
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να πλέει προς τα εμπρός, θα συναντούσε τους 
Πέρσες περίπου στη μέση του στενού, σ’ ένα χώρο 
δηλαδή που θα επέτρεπε στον περσικό στόλο να 
αξιοποιήσει την αριθμητική του υπεροχή και να 
κυκλώσει τους Έλληνες. Έτσι, δόθηκε η διαταγή 
να αποκοπεί η πορεία και ν’ αρχίσουν τα 
πλοία να οπισθοχωρούν, χωρίς ωστόσο να 
αναστραφούν, αλλά κωπηλατώντας προς 
την αντίθετη κατεύθυνση, δηλαδή αυτή 
της πρύμνης.

με την κίνηση αυτή, πέρα από το γεγονός 
ότι αποσκοπούσαν στο να γίνει η ναυμαχία 
σε ευνοϊκότερη γι’ αυτούς θέση, οι Έλληνες 
ήθελαν να κερδίσουν χρόνο, ωσότου αρχίσει 
να φυσάει ο νότιος άνεμος που πνέει τα πρωινά 
στο στενό. ο άνεμος θα προκαλούσε κυματισμό, 
ο οποίος ενώ δεν θα επηρέαζε τις χαμηλές 
ελληνικές τριήρεις, θα κλυδώνιζε τα πλοία του 
αντίπαλου στόλου και κυρίως αυτά των Φοινίκων με 
τις υψηλές πρύμνες και τις υψηλές υπερκατασκευές. 
Έτσι θα έστρεφε τα φοινικικά πλοία προς τα πλάγια, 
αφήνοντας τα εκτεθειμένα στους εμβολισμούς 
των ελληνικών πλοίων. Επιπλέον, με τους 
κλυδωνισμοόυς οι 30 τοξότες που επέβαιναν σε 
κάθε φοινικικό πλοίο, δύσκολα θα χτυπούσαν 
το στόχο τους.

Πρέπει να τονιστεί ότι ο ελιγμός της σύμπτυξης 
έγινε με απόλυτη τάξη, χωρίς ποτέ να χαθεί η 
συνοχή του ελληνικού στόλου. Η υποχώρηση 
συνεχίστηκε ωσότου οι Έλληνες πλησίασαν τη 
ςαλαμίνα. Εκεί, έχοντας για στήριγμα την ακτή 
όπου ήταν παραταγμένοι οι οπλίτες τους, οι 
Έλληνες σταμάτησαν για να συγκρουστούν.

ο πρώτος που χτύπησε εχθρικό πλοίο με το 
έμβολό του ήταν ο Αθηναίος Αμεινίας από την 
Παλλήνη. Όπως μας λέει ο Ηρόδοτος, το πλοίο του 
Αμεινία σφηνώθηκε στη φοινικική τριήρη που εμβόλισε 
και η ναυμαχία άρχισε καθώς τα άλλα αθηναϊκά πλοία 
έσπευσαν να τον βοηθήσουν. ςτη δεξιά πτέρυγα του 
ελληνικού στόλου ενεπλάκησαν στη σύγκρουση και οι 
Αιγινήτες, οπότε η ναυμαχία γενικεύτηκε.

Η περιορισμένη έκταση του μετώπου δεν 
επέτρεψε στους Πέρσες να κάνουν χρήση της 
αριθμητικής υπεροχής τους. Τουλάχιστον στην 
πρώτη γραμμή της μάχης, το μόνο που μπορούσαν 
να κάνουν ήταν να παρατάξουν ίσο με τους Έλληνες 
αριθμό πλοίων: «τους βαρβάρους εξισούμενοι το 
πλήθος κατά μέρος προσφερόμενους», όπως μας 

λέει ο Πλούταρχος (Θεμιστοκλής, XV, 2). ςυνεπώς, 
η έκβαση του αγώνα θα κρινόταν από την ανδρεία 
και επιδεξιότητα των συμμετεχόντων και φυσικά 
από την τακτική που θα ακολουθούσαν οι δύο 
πλευρές. Τα ελληνικά πληρώματα ήταν καλύτερα 
εκπαιδευμένα και καθώς αγωνίζονταν για να 
υπερασπίσουν την πατρίδα και τις οικογένειές 
τους, πολέμησαν με εξαιρετική γενναιότητα. Και 
οι Πέρσες ωστόσο, παρόλο που δεν είχαν τα 
κίνητρα των Ελλήνων, πολέμησαν γενναία, καθώς 
ήθελαν να κερδίσουν την εύνοια του Ξέρξη αλλά 
και φοβόντουσαν την οργή του σε περίπτωση 
αποτυχίας. ςε αυτό συνηγορεί και ο Ηρόδοτος 
που μας βεβαιώνει ότι «οι Πέρσες πολέμησαν 
καλά αυτή τη μέρα, πολύ καλύτερα από ό,τι στη 
ναυμαχία κοντά στην Εύβοια» (VIII, 86).

Έτσι, στην αρχή η ναυμαχία ήταν αμφίρροπη. 
ςτη δεξιά μάλιστα πτέρυγα, οι Έλληνες δέχονταν 
μεγάλη πίεση, καθώς οι Ίωνες είχαν πίσω από 
την πρώτη γραμμή τον απαιτούμενο χώρο 
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προκειμένου να αντικαταστήσουν αμέσως τα 
απωλεσθέντα πλοία. Ωστόσο, κυρίως χάρη στην 
επιδεξιότητα των Αιγινητών, οι Έλληνες κατάφεραν 
να αντέξουν την πίεση.

Η σύγκρουση ωστόσο κρίθηκε στην αριστερή 
πτέρυγα, όπου βρίσκονταν οι 200 αθηναϊκές τριήρεις 
υπό την ηγεσία του Θεμιστοκλή, έχοντας απέναντί 
τους τους Φοίνικες της ςιδώνας και της Τύρου. 
Κύρια τακτική των Φοινίκων ήταν η ρίψη ακοντίων 
και βελών από τα υψηλά τους καταστρώματα, 
καθώς διέθεταν 30 τοξότες σε κάθε πλοίο − έναντι 
μόλις τεσσάρων της Αθηναϊκής τριήρους. Ωστόσο, 
ο άνεμος που κλυδώνιζε τα πλοία τους στερούσε 
αυτό το πλεονέκτημα, καθώς τα τόξα αστοχούσαν. 
Από εκεί και ύστερα οι Αθηναίοι μπορούσαν να 
εκμεταλλευτούν τα δύο τους πλεονεκτήματα: 
την παρουσία 14 οπλιτών σε κάθε τριήρη και την 
υπεροχή τους στη χρήση του εμβόλου.

Όπως ήδη αναφέραμε, οι ελληνικές τριήρεις 
ακολουθούσαν την τακτική του «διέκπλου» και της 
«αναστροφής». Έχοντας στραμμένη την πλώρη 
προς τα εχθρικά πλοία, κάθε τριήρης επιχειρούσε 
να διεισδύσει σε δύο από αυτά και αναστρέφοντας 
προσπαθούσε να εμβολίσει το ένα από τα δύο 
εχθρικά στα πλευρά, προτού αυτό προλάβει να 
ελιχθεί. ςτη συνέχεια, αν το ρήγμα ήταν τέτοιο 
που θα προκαλούσε τη βύθιση του πλοίου, οι 
Αθηναίοι το εγκατέλειπαν. Διαφορετικά, οι οπλίτες 
τους πηδούσαν στο κατάστρωμα του εχθρού και 
σκότωναν το αντίπαλο πλήρωμα.

ςύντομα η πρώτη γραμμή του Φοινικικού 
στόλου αποδιοργανώθηκε και πολλά πλοία 
τράπηκαν σε φυγή. ο Ηρόδοτος παρατηρεί ότι 
τότε ήταν που έγινε η μεγάλη καταστροφή. μόλις 
τα πλοία της πρώτης γραμμής έκαναν μεταβολή, 
συγκρούονταν με αυτά της δεύτερης γραμμής 
που προσπαθούσαν να τα αντικαταστήσουν. 
Όπως εύστοχα σχολιάζει ο Burn, ενώ τα πλοία 
της πρώτης γραμμής έστρεφαν την πρύμνη τους 
για να φύγουν, τα πλοία της δεύτερης γραμμής 
μη μπορώντας να δουν την καταστροφή που 
γινόταν μπροστά και ξέροντας ότι ο Ξέρξης 
παρακολουθούσε, έκαναν ότι μπορούσαν για να 
βγουν στην πρώτη γραμμή, με αποτέλεσμα τη 
σύγχυση και αποδιοργάνωση. Έτσι οι Φοίνικες, 
καθώς και οι Κύπριοι που βρίσκονταν πλάι 
τους, ηττήθηκαν και τράπηκαν σε φυγή. Αρκετά 
φοινικικά πλοία εξώκοιλαν στην ακτή της Αττικής, 

ενώ άλλα προσπαθούσαν να ξεφύγουν προς τα 
ανατολικά, κυνηγημένα από τους Αθηναίους.

ςύμφωνα με το σχέδιο του Θεμιστοκλή, αυτός 
ήταν και ο επιθετικός ελιγμός που θα εξασφάλιζε 
στους Έλληνες τη νίκη. Γιατί τώρα οι αθηναϊκές 
τριήρεις μπορούσαν ανεμπόδιστα πια να πλήξουν 
τον εχθρικό στόλο στα πλευρά του και να τον 
απειλήσουν και στα νώτα. Καθώς μάλιστα οι 
Έλληνες συνέχιζαν πάντα να μάχονται με τάξη τη 
στιγμή που οι πανικόβλητοι Πέρσες είχαν χάσει τη 
συνοχή τους, μπορεί κανείς να πει πως σ’ αυτό 
το σημείο η ναυμαχία είχε κριθεί. ςύντομα και ο 
υπόλοιπος περσικός στόλος τράπηκε σε φυγή με 
κατεύθυνση το Φάληρο, βαλλόμενος από τη μία 
από τους Αθηναίους μέσα στο στενό, και από την 
άλλη από τους Αιγινήτες που είχαν στο μεταξύ 
πάρει θέση στην είσοδο του στενού και χτυπούσαν 
τα πλοία που εξέπλεαν.  Έτσι, όσα περσικά πλοία 
ξέφευγαν από τους Αθηναίους έπεφταν στους 
Αιγινήτες. Όπως αναφέρει ο Πλούταρχος, η 
καταδίωξη συνεχίστηκε «μέχρι δείλης» (XV, 2).

Καθώς η ναυμαχία πλησίαζε στο τέλος της, 
η τελευταία πράξη του δράματος παίχτηκε στην 
Ψυττάλεια λίγο πριν βασιλέψει ο ήλιος. Εκεί 
βρισκόταν η φρουρά που είχαν τοποθετήσει οι 
Πέρσες, με σκοπό την εξόντωση των Ελλήνων 
και την περισυλλογή των Περσών ναυαγών στη 
σύγκρουση που θα γινόταν όταν οι Έλληνες θα 
προσπαθούσαν να ξεφύγουν (όπως ανέμεναν οι 
Πέρσες αρχηγοί). Η φρουρά της Ψυττάλειας που 
δεν έπαιξε κανένα ρόλο στη ναυμαχία −αφού η 
σύγκρουση έγινε μέσα στο στενό − είχε τώρα 
εγκαταλειφθεί, καθώς ο κυνηγημένος περσικός 
στόλος την προσπέρασε στην προσπάθεια να 
ξεφύγει για το Φάληρο.

Βλέποντας αυτό ο Αριστείδης, αποβιβάστηκε στην 
Ψυττάλεια με ένα σώμα οπλιτών από τη ςαλαμίνα 
και εξόντωσε την περσική φρουρά. Καθώς αυτή 
αποτελούνταν από ευγενείς και επίλεκτους πολεμιστές, 
ο αφανισμός της συγκλόνισε τους Πέρσες.

με τη δύση του ήλιου οι περσικές απώλειες, 
σύμφωνα με τον  Έφορο, αριθμούσαν περί τα διακόσια 
πλοία έναντι των σαράντα που είχαν χάσει οι Έλληνες.

Επιπλέον, πολλοί Πέρσες ναυαγοί χάθηκαν 
καθώς δεν ήξεραν να κολυμπούν. Τέλος, δεν ήταν 
λίγοι οι επιφανείς Πέρσες που έπεσαν στη μάχη, 
όπως ο στρατηγός Αριαβίγνης, ο αδελφός του 
Ξέρξη.
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Στο φρύδι του γκρεμού κάθονταν ο βασιλιάς 
Αγνάντι στη θάλασσα της Σαλαμίνας
Και καράβια, σε χιλιάδες, μπροστά του,
Κι άντρες από έθνη πολλά – όλα δικά του!
Τα μέτραγε την αυγή της μέρας –
Πού να χάθηκαν σαν έδυσε ο ήλιος;

ΤζορΤζ ΓΚορνΤον ΛορδοΣ ΜΠΑιρον: ντον ζουάν, Άσμα 3, 86.4
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Η σημασία 
της νίκης των Ελλήνων

Η ναυμαχία της ςαλαμίνας λοιπόν, έληξε 
με καθαρή νίκη των Ελλήνων. Το πλήγμα που 
δέχτηκε το ηθικό των Περσών ήταν τέτοιο, 
ώστε ο Ξέρξης ενώ εξακολουθούσε να έχει την 
αριθμητική υπεροχή στη στεριά και τη θάλασσα, 
επέστρεψε στην Ασία επειδή φοβόταν ότι οι 
Έλληνες μπορούσαν να καταστρέψουν τις γέφυρές 
του στον Ελλήσποντο και να τον αποκόψουν στην 
Ευρώπη. ύπήρχε επίσης ο φόβος ανταρσίας στο 
ναυτικό και επανάστασης στις υποταγμένες από 
τους Πέρσες ελληνικές περιοχές.

ο Ξέρξης άφησε στην Ελλάδα το μαρδόνιο 
με μια ισχυρή στρατιωτική δύναμη, ο Ηρόδοτος 
αναφέρει 300.000 άνδρες. Ωστόσο, η μάχη στη 
θάλασσα είχε κριθεί και χωρίς υποστήριξη από 
το στόλο ο περσικός στρατός δεν μπορούσε να 
απειλήσει τον Ισθμό.

Η ρήση του Alfred T. Mahan, του κορυφαίου 
θεωρητικού της ναυτικής στρατηγικής, ότι 
«οι επικοινωνίες κυριαρχούν στον πόλεμο», 
επιβεβαιώθηκε στη ςαλαμίνα με τον καλύτερο 
τρόπο. Ένας στρατός που δεν μπορεί να 
εξασφαλίσει τις προμήθειές του από τα εδάφη 
που κατέχει, είναι τόσο ισχυρός όσο και η γραμμή 
ανεφοδιασμού. Όταν ο ανεφοδιασμός γίνεται από 
τη θάλασσα, ο έλεγχος των θαλασσιών οδών 
μπορεί να προδικάσει και την έκβαση του αγώνα 
στην ξηρά. ςε πολύ μεγάλο βαθμό, λοιπόν, ο 
δυτικός πολιτισμός οφείλει την ύπαρξή του στην 
έκβαση της ναυμαχίας στης ςαλαμίνας.

Όπως μας λέει ο μεγάλος Γερμανός ιστορικός 
Theodor Mommsen, αν είχαν νικήσει ταυτόχρονα οι 
Πέρσες στη ςαλαμίνα και οι Καρχηδόνιοι στην Ιμέρα 
της ςικελίας, θα είχε εξαφανιστεί ο πολιτισμός από 
το πρόσωπο της γης. με την επικράτηση όμως των 
Ελλήνων, οι Αθηναίοι μπόρεσαν να αποκτήσουν 
την υπεροχή στη θάλασσα και κατ’ επέκταση στο 
εμπόριο, και στη συνέχεια να δημιουργήσουν τον 
κλασικό πολιτισμό. Τον πολιτισμό, θα γράψει με δέος 
ο Shelley, «εκείνων των ένδοξων ανθρώπων τους 
οποίους η φαντασία αρνείται σχεδόν να δεχτεί ως 
υπάρξεις που ανήκουν στο δικό μας ανθρώπινο 
είδος».

Η ναυμαχία της ςαλαμίνας, δεν είναι υπερβολή, 
δημιούργησε τις προϋποθέσεις για την κοσμογονική 

στιγμή στην ιστορία του ανθρώπινου πολιτισμού:
1. Πράγματι τέτοιες επαναστάσεις ξέσπασαν 

στην Όλυνθο και την Ποτίδαια της χαλκιδικής.
2. Αν και αυτό αποτελεί πιστή μετάφραση 

της ρήσης «communications domi-nate 
war» πρέπει να διευκρινιστεί ότι ο Mahan 
εννοεί τις συγκοινωνίες και κυρίως τη γραμμή 
ανεφοδιασμού.

3. Αξίζει εδώ να αναφερθεί ότι υπάρχει και η 
άποψη ότι ο Ηρόδοτος σφάλλει όταν λέει ότι τα 
ελληνικά πλοία ήταν βαρύτερα. Όπως παρατηρεί 
ο μάριος ςίμψας, αυτή η άποψη ενισχύεται από 
το γεγονός ότι κύρια τακτική των Περσών ήταν η 
πεζομαχία, πράγμα που σημαίνει ότι οι Πέρσες είχαν 
βαρύτερα πλοία, ενώ αντίθετα βασική τακτική των 
ελληνικών πλοίων ήταν ο επιθετικός ελιγμός του 
διέκπλου και της αναστροφής, που προϋποθέτει 
ελαφρά και ευέλικτα πλοία. Όπως υποστηρίζει 
ο ςίμψας, τα ελληνικά πλοία θα μπορούσαν να 
δράσουν καλύτερα σε ανοικτή θάλασσα, καθώς θα 
είχαν άφθονο χώρο για να ελιχθούν.

Ωστόσο, σύμφωνα πάντα με αυτή την άποψη, 
ο Θεμιστοκλής προτίμησε να θυσιάσει αυτό 
το πλεονέκτημα γιατί θεωρούσε μεγαλύτερο 
το όφελος που θα είχαν οι Έλληνες με την 
εξουδετέρωση της αριθμητικής υπεροχής των 
Περσών στα στενά.

Πρέπει ωστόσο να αναφέρουμε ότι οι Morri-
son και Coates, στη μελέτη τους για την αθηναϊκή 
τριήρη αντιτίθενται σε αυτή τη θεωρία και 
τάσσονται με τον Ηρόδοτο.

4. Εδώ πρέπει να σημειωθεί το γεγονός 
ότι οι Πέρσες κωπηλατούσαν όλη τη νύχτα και 
αυτός ο παράγοντας υπήρξε αποφασιστικής 
σημασίας, καθώς τα κουρασμένα πληρώματα δεν 
μπορούσαν να ανταπεξέλθουν στις συνθήκες της 
μάχης το ίδιο καλά με τους ξεκούραστους Έλληνες.

5. Κατά πάσα πιθανότητα αυτό συνέβη 
(σύμφωνα με τους Grundy και Munro) και 
οι Κορίνθιοι δεν το έσκασαν πανικόβλητοι, 
όπως διατείνεται ο Ηρόδοτος. Όταν μάλιστα οι 
Κορίνθιοι διαπίστωσαν ότι δεν υπήρχε απειλή 
από την πλευρά των Αιγυπτίων επέστρεψαν και 
πολέμησαν (Burn).
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Το ναυτικό του Ξέρξη

του Επιστημονικού Συμβούλου σε Ζητήματα Ιστορικής Αναβίωσης
ςτέφανου ςκαρμίντζου
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Αναπαράσταση εμβολισμού Τριήρους

Ο Στέφανος Σκαρμίντζος διαμένει στην 
Αθήνα και είναι σύμβουλος επιχειρήσεων 
με πτυχίο Πληροφορικής και μεταπτυχιακό 
στη Στρατιωτική Ιστορία (MA Military His-
tory) από το Πανεπιστήμιο Wolverhampton. 
Ασχολείται με ιστορικές αναπαραστάσεις 
από το 2006 με την ιδιότητα του επιστη-
μονικού συμβούλου σε ελληνικές και ξένες 
κοινότητες ιστορικής αναβίωσης. Διατη-
ρεί το ιστολόγιο «Ψήγματα Ιστορίας» και 
δημοσιεύει άρθρα ιστορικού περιεχομένου 
σε ελληνικά και ξένα επιστημονικά έντυπα. 
Έχει δώσει διαλέξεις σχετικά με την ιστορική 
αναβίωση στα Παν/μια του Πουλτουλσκ, της 
Βαρσοβίας αλλά και στο Πολεμικό Μουσείο 
κι έχει συνεργαστεί σε ντοκιμαντέρ του 
BBC σχετικά με την Αρχαία Ελλάδα ενώ 
οι αναρτήσεις του στον ιστότοπο “Aca-
demia. Edu” βρίσκονται στο 5% των άρ-
θρων με την υψηλότερη αναγνωσιμότητα. 
Διεξάγει πειραματική αρχαιολογία μέσω 
του γερμανικού συλλόγου ιστορικής ανα-
βίωσης «Εταίροι» και ασχολείται με την 
Οπλομαχητική ενώ διατελεί Ιστορικός 
Σύμβουλος της Ελληνικής Ομοσπονδίας 
Ιστορικών Ευρωπαϊκών Πολεμικών Τεχνών
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Εισαγωγή
Όταν γίνονται αναφορές στον Περσικό στόλο 
της Αρχαιότητας όλοι φαντάζονται μεγάλα πλοία 
γεμάτα τοξότες που φορούν περσικές τιάρες. 
Αυτό όμως δεν έχει απόλυτη σχέση με την 
πραγματικότητα. οι ορεισίβιοι Πέρσες δεν ήταν 
ναυτικός λαός και σχημάτιζαν τον στόλο τους 
υποχρεώνοντας του παράκτιους υποτελείς τους 
σε καταναγκαστική παροχή ναυτικών υπηρεσιών. 
Για να αντιληφθούμε λοιπόν την λειτουργία του 
αρχαίου Περσικού στόλου πρέπει να εξετάσουμε 
ξεχωριστά τις εθνότητες που συνεισέφεραν στη 
συγκρότησή του.

Αιγύπτιοι
Αν και κάποτε ισχυρή αυτοκρατορία, η Αίγυπτος 
παρήκμασε γοργά. ςτα μέσα του  έκτου 
προχριστιανικού αιώνα ο μισθοφορικός στρατός 
της συνετρίβη στο Πηλούσιο από τον διάδοχο του 
Κύρου Καμβύση και η χώρα περιήλθε στη εξουσία 
των Αχαιμενιδών. Εκτός από φόρους σε χρήμα και 
είδος οι Αιγύπτιοι εξαναγκάστηκαν σε υπηρεσία 
στο Περσικό στρατό και στόλο.

με βάση την Αίγυπτο οι Πέρσες υπέταξαν 

και την Κυρηναϊκή άλλα η βαριά φορολογία  
που επέβαλε ο σατράπης Αριάνδης οδήγησε  σε 
εξέγερση. Η εξέγερση κατεστάλη και ο βασιλιάς 
Δαρείος εξετέλεσε το σατράπη, ίσως για να 
εξευμενίσει τους Αιγυπτίους. ο Ξέρξης  για να 
αποφύγει προβλήματα κατά τη διάρκεια της 
εισβολής στην  Ελλάδα αντικατέστησε τις τοπικές 
φρουρές με Λύκιους, Εβραίους και Αιθίοπες και 
υποχρέωσε τους Αιγυπτίους σε υπηρεσία στο 
στόλο. Η σκιά της υποψίας τους ακολουθούσε.

Αρχικά, οι Αιγύπτιοι έπλεαν τον Νείλο και την 
Ερυθρά Θάλασσα με σκάφη φτιαγμένα από πάπυ-
ρο και απέφευγαν τα ταξίδια στο ανοιχτό πέλαγος. 
Η πρώτη σοβαρή εμπλοκή του Αιγυπτιακού ναυτι-
κού σε πόλεμο ήταν η απόκρουση επιδρομής των 
«Λαών της Θάλασσας» τον ενδέκατο προχριστια-
νικό αιώνα. Κατά την εισβολή των Περσών έλαμψε 
δια της απουσίας του. Πολλοί ιστορικοί υποθέτουν 
ότι τότε οι Αιγύπτιοι είχαν αρχίσει να αντικαθιστούν 
τα παλαιού τύπου τύπου σκάφη τους με τριήρεις 
και διέθεταν μισθοφόρους πεζοναύτες από την 
Αίγινα και την Αλικαρνασσό, οι οποίοι εξαφανίζο-
νται μετά την περσική εισβολή. Επίσης, δεν είναι 
σίγουρο αν είχαν αντικατασταθεί όλα τα σκάφη 

Σύγχρονη αναπαράσταση Αιγυπτιακού πολεμικού πλοίου. Αρχαιολογικό Μουσείο Φλωρεντίας
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την περίοδο της περσικής εισβολής στην Ελλάδα. 
Παρόλα αυτά η Αίγυπτος συμμετείχε με διακόσια 
πλοία και είναι άγνωστο πόσα από αυτά ήταν τρι-
ήρεις και πόσα παλαιού τύπου.

οι Αιγύπτιοι πεζοναύτες ήταν βαριά 
θωρακισμένοι. ςύμφωνα με τον Ηρόδοτο έφεραν 
δερμάτινο θώρακα καλυμμένο με χάλκινες πλάκες 
σαν φολίδες  ερπετού. Το κράνος τους ήταν 
φτιαγμένο με τον ίδιο τρόπο. Έφεραν μεγάλη 
ασπίδα και ο επιθετικός τους εξοπλισμός 
αποτελείτο από τσεκούρια, κυρτά δρεπανοειδή 
ξίφη και μακριά δόρατα. Πολλοί ήταν τοξότες αλλά 
έφεραν και πολεμικά ρόπαλα για μάχη σώμα με 
σώμα. Ήταν επικίνδυνοι αντίπαλοι και μπορούσαν 
να αντιμετωπίσουν τους Έλληνες οπλίτες πάνω 
στα καταστρώματα. Αυτό φαίνεται από το γεγονός 
ότι στο Αρτεμίσιο κατάφεραν να κυριεύσουν πέντε 
Ελληνικά πλοία. οι πληροφορίες για τη δράση 
τους στη ςαλαμίνα είναι συγκεχυμένες καθώς 
υπάρχει διχογνωμία στους ιστορικούς σχετικά με 
το αν εξετέλεσαν μια αποστολή περικύκλωσης του 
Ελληνικού στόχου ή όχι. Πιθανότερη θεωρείται η 
εκδοχή της άμεσης εμπλοκής στη ναυμαχία. 

 Έλληνες
οι περισσότερες Ελληνικές πόλεις της μικράς 
ήταν υποταγμένες στους Λυδούς στις αρχές 
του έκτου αιώνα π.χ. ο Ηρόδοτος αναφέρει ότι 
αρνήθηκαν να συμμαχήσουν με τους Πέρσες κατά 
των Λυδών και γι’ αυτό οι Πέρσες τους θεώρησαν 
κατακτημένους μετά την υποταγή του Λυδικού 
βασιλείου. οι εκστρατείες του Δαρείου άπλωσαν 
την Περσική κυριαρχία στον Εύξεινο Πόντο και τα 
νησιά αλλά η απρόσεχτη πολιτική του προκάλεσε 
επανάσταση των Ελλήνων υπηκόων του το 
499 π.χ. οι Πέρσες την κατέστειλαν με μεγάλη 
δυσκολία το 494 π.χ. 

Ίσως αυτό να εξηγεί γιατί από τα 367 πλοία 
που συγκεντρώθηκαν από τις Ελληνικές πόλεις 
τα περισσότερα, σύμφωνα με τον Ηρόδοτο, 
έφεραν πεζοναύτες από την Περσία μηδία και 
τη ςκυθία. Τα προβλήματα ήταν πολλά καθώς οι 
Πέρσες αγηματάρχες δεν εμπιστευόντουσαν τους 
Έλληνες και επενέβαιναν στις αποφάσεις ναυτιλίας 
με καταστρεπτικά πολλές φορές αποτελέσματα. οι 
προπαγανδιστικές επιγραφές που είχε σκορπίσει 
ο Θεμιστοκλής στον πορθμό του Ευρίππου μετά 
την ναυμαχία στο Αρτεμίσιο, έβαζαν μάλλον λάδι 

στη φωτιά. 
οι μήδοι και οι Πέρσες πεζοί ήταν οπλισμένοι 

με τόξα, ακόντια και πολεμικά μαχαίρια (ακινάκες). 
μερικοί έφεραν ένα είδος πέλεκυ με αιχμή στο ένα 
άκρο που ονομαζόταν σάγαρις. Διέθεταν επίσης 
οκτώσχημες ασπίδες με μεταλλικό ομφαλό στο 
κέντρο. οι ςάκες (ςκύθες) ξεχώριζαν από τους 
άλλους γιατί έφεραν ημισεληνοειδείς ασπίδες και 
μυτερούς ψηλούς σκούφους. μόνο οι φύλαρχοι 
διέθεταν θώρακα. Όπως και στην ξηρά, έτσι και 
στα πλοία είχαν πρόβλημα κατά των οπλιτών σε 
μάχη σώμα με σώμα. Τα πλοία από τα νησιά του 
Αιγαίου όμως, έφεραν οπλίτες ως πεζοναύτες και 

μάλιστα οι ςαμιώτες διακρίθηκαν δυστυχώς στη 
μάχη κατά των άλλων Ελλήνων κυριεύοντας πέντε 
Ελληνικά πλοία.

Κάρες
Η Καρία βρίσκεται στα Νότιο-Ανατολικά 

παράλια της μικράς Ασίας απέναντι από τα 
Δωδεκάνησα. Η περιοχή είναι ορεινή και λοφώδης. 

Αγαλματίδιο από την Κύπρο που δίνουν μία ιδέα των μα-
χητών της ευρύτερης περιοχής. Πολεμικό Μουσείο. Αρχείο 
Σ. Σκαρμίντζου
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οι Ελληνες τη χώριζαν σε μεσογειακή και 
Παραθαλάσσια Καρία. οι Κάρες κατέφυγαν 
στην περιοχή όταν τα νησιά του Ανατολικού 
Αιγαίου κατελήφθησαν από το μίνωα. ο 
μύθος υποκρύπτει την σύγκρουση μινωϊτών 

και Λουβίων στην Εποχή του χαλκού με τελική 
επικράτηση των Ελλήνων. ο Όμηρος λέει ότι 
οι βαρβαρόφωνοι Κάρες ήταν σύμμαχοι των 
Τρώων. Τοπικές παραδόσεις θέλουν τους 
κατοίκους αυτόχθονες που επικεντρώνονται 
στη λατρεία του «Διός Καρίου». χάρις σε 
μία δίγλωσση επιγραφή (Ελληνικά Καρικά) 
που βρέθηκε στην περιοχή το 1997 ίσως 
αποκρυπτογραφηθεί η Καρική γλώσσα.

Η φτωχή σε πόρους χώρα ανάγκαζε τους 
κατοίκους να στραφούν στη θάλασσα ή να 
υπηρετούν ως μισθοφόροι. ύπηρέτησαν τους 

Εβραίους και τους Αιγυπτίους βασιλείς αλλά και 
τους Λυδούς. ο Ηρόδοτος τους θεωρεί εφευρέ-
τες του πόρπακα και της αντιλαβής – μιας μεθό-
δου που επέτρεπε στον μαχητή να χειρίζεται την 
ασπίδα του περασμένη στο μπράτσο και όχι κρε-
μασμένη στον ώμο με δερμάτινα λουριά όπως οι 
μαχητές της Εποχής του χαλκού.

οι πιο μεγάλες πόλεις ήταν οι Κνήδος και 
οι Αλικαρνασσός που είχαν ιδρυθεί από τους 
Δωριείς που κατέλαβαν τα Δωδεκάνησα. μετά 
την συντριβή των Λυδών από τον Κύρο, η Καρία 
μετατράπηκε σε σατραπεία την οποία συνήθως 
ασκούσε η Βασιλική οικογένεια της Αλικαρνασσού. 
Ένας από τους σατράπες, ο μαύσωλος, είχε ένα 
μνημειώδη τάφο που ονομάστηκε από αυτόν 
μαυσωλείο και ήταν ένα από τα Επτά Θαύματα 
της Αρχαιότητας. Η βασίλισσα της Αλικαρνασσού 
Αρτεμισία διακρίθηκε κατά την εκστρατεία και 
προσέφερε πολύτιμες υπηρεσίες στον Ξέρξη. 

Η Καρία έδωσε στο στόλο του Ξέρξη εβδομήντα 
πλοία. οι πεζοναύτες ήταν βαριά οπλισμένοι και 
εφάρμοζαν τακτικές παρόμοιες με των Ελλήνων, 
πράγμα που τους έκανε επίφοβους αντιπάλους 
στις συγκρούσεις πάνω στα καταστρώματα. οι 
Κάρες είχαν φήμη άγριων πολεμιστών ενώ ο 
Ηρόδοτος παραδίδει πως έκαναν ανθρωποθυσίες 
και στάλαζαν το αίμα των θυμάτων τους στο 
κρασί τους. οι Ελληνες θεωρούσαν τους Κάρες 
πολύ κακή πάστα ανθρώπων, όπως φανερώνουν 
οι ακόλουθες παροιμίες: (σε ελεύθερη απόδοση)

«οι Λυδοί είναι πιο πονηροί από τους Αιγυπτί-
ους αλλά οι Κάρες χειρότεροι κι από τους δύο!»

«Τα τρία κακά Κάππα: Καππαδόκες, Κίλικες, 
Κάρες!»

«ςου έτυχε Κάρας!» – για να περιγράψουν μια 
ατυχή επαφή.

Κίλικες
Η Κιλικία είναι περιοχή στα νότια παράλια της 
μικράς Ασίας απέναντι από την Κύπρο. χωρίζεται 
στην δυτική περιοχή στα κράσπεδα του όρους 
Ταύρος (Τραχεία) και χωρίζεται από την ανατολική 
πεδιάδα λόγω του βουνού Κάλυνδρος. Τον έβδομο 
προχριστιανικό αιώνα κατελήφθη από τους 
Ασσυρίους και  κατόπιν από τους Πέρσες.

οι Κίλικες ήταν μίξη μικρασιατικών και σημιτι-
κών φυλών και θεωρούνταν φιλοπόλεμοι, ειδικά 
οι κάτοικοι της Τραχείας Κιλικίας. ο Όμηρος τους 

Αγαλματίδιο από την Κύπρο που δίνουν μία ιδέα των 
μαχητών της ευρύτερης περιοχής. Πολεμικό Μουσείο. 
Αρχείο Σ. Σκαρμίντζου
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αναφέρει ως συμμάχους των Τρώων. ςημαντικό-
τερες πόλεις ήταν η Ταρσός και τα Αδανα. Πιθανώς 
λόγω της δεύτερης πόλης οι χετταίοι ονόμαζαν 
την περιοχή Αδανίγυα. Κύρια λατρεία ήταν του θε-
οποιημένου ήρωα μόψου. οι μελετητές  λένε ότι 
η γλώσσα τους είναι μίξη της Λουβικής και σημιτι-
κών διαλέκτων. Τον έκτο προχριστιανικό αιώνα η 
περιοχή υποτάχθηκε στον Πέρση βασιλιά Κύρο. οι 
κάτοικοι της Τραχείας Κιλικίας βρήκαν τότε ευκαι-
ρίες στον Περσικό στρατό.

οι Κίλικες σύμφωνα με τον Ξενοφώντα 
βοήθησαν τον μεγάλο Κύρο να καταπνίξει τις 
εξεγέρσεις των Βαβυλωνίων και Καρών.  Γι αυτό 
το λόγο οι Πέρσες δεν διοικούσαν την περιοχή με 
σατράπες αλλά την υποχρέωναν όμως σε εισφορά 
στρατού και χρημάτων. ο φόρος σύμφωνα με τον 
Ηρόδοτο ήταν πεντακόσια τάλαντα.

Όταν ο Ξέρξης εξεστράτευσε κατά της Ελλά-
δας, οι Κίλικες συμμετείχαν με εκατό πλοία υπό 
τον βασιλιά τους ςυαίννεση. Φορούσαν κράνη, 
κρατούσαν μικρές ασπίδες και ο οπλισμός τους 
αποτελείτο από ακόντια και δρεπανοειδή σπαθιά. 
Νεκρικές στήλες που ανακαλύφθηκαν στην περι-
οχή δείχνουν του οπλαρχηγούς να φέρουν Ελλη-
νικού τύπου κράνη με λοφίο και δόρατα με διπλές 
αιχμές σαν λιχνιστήρια ο ελαφρός οπλισμός τους 
ήταν κατάλληλος για πειρατικές επιδρομές, στις 
οποίες επιδίδονταν με ζήλο, αλλά ανεπαρκής  για 
σύγκρουση με βαριά θωρακισμένους εχθρούς  
πάνω στα καταστρώματα. οι πειθαρχία τους επί-
σης δεν ήταν ό,τι καλύτερο. Τα πλημμελή μέτρα 
ασφαλείας τους έγιναν αιτία να πάψουν να υφί-
στανται ως υπολογίσιμη δύναμη μετά την νυκτερι-
νή επιδρομή του Ελληνικού στόλου στο Αρτεμίσιο. 
Από τον Αισχύλο μαθαίνουμε ότι ο Κίλικας βασι-
λιάς σκοτώθηκε στη ςαλαμίνα. Δέν αποκλείεται να 
έκανε επίθεση αυτοκτονίας κατά των Ελλήνων, 
ίσως για να αποφύγει την οργή του Ξέρξη.

μετά του Περσικούς πολέμους οι Κίλικες 
συνέχισαν να υπηρετούν τους Πέρσες έως ότου 
πέρασαν στην εξουσία του μεγάλου Αλεξάνδρου. 
ςτην Ελληνιστική περίοδο οι πειρατικές 
επιδρομές τους έγιναν αληθινή μάστιγα μέχρι την 
εξουδετέρωσή τους από τον Ρωμαίο στρατηγό 
Πομπήιο.

Κύπριοι
Το πλούσιο σε χαλκό νησί της Κύπρου έγινε πεδίο 

ανταγωνισμού των χετταίων και των Αχαιών στα 
τέλη του 12ου προχριστιανικού αιώνα. Γύρω στο 
1000 π.χ. εμφανίζονται  οι πρώτες φοινικικές 
αποικίες, όπως το Κίτιον. Κατόπιν, η Κύπρος πέρασε  
διαδοχικά στην κυριαρχία των Ασσυρίων και των 
Αιγυπτίων χωρίς όμως στρατιωτική κατοχή. Το 
νησί  ήταν χωρισμένο σε αυτόνομες πόλεις κράτη, 
που ήταν φόρου υποτελείς στους Αιγυπτίους. Έτσι, 
πέρασε στην περσική επικυριαρχία, όταν οι Πέρσες 
κατέλαβαν την Αίγυπτο. Το 545 π.χ. οι Κύπριοι 
συνέδραμαν τους Πέρσες να καταστείλουν την 
εξέγερση της Καρίας και το 538 π.χ. έκαναν το 
ίδιο και στη βαβυλωνιακή εξέγερση..

Το 499 π.χ. το νησί επαναστάτησε κατά των 
Περσών αλλά υπηρξε διχασμός μεταξύ Ελλήνων 
και Φοινίκων, οι οποίοι συνέδραμαν τους Πέρσες. 
οι Πέρσες αφού κατέστειλαν την επανάσταση, 
μετέτρεψαν το νησί σε σατραπεία. οι Κύπριοι 
εξόπλισαν 150 πλοία για την εκστρατεία του 

Φοινικική περικεφαλαία. Εκτός από Ελληνικές επιρροές 
ο Φοινικικός εξοπλισμός είχε και βαβυλωνιακές. Πρώην 
συλλογή Axel Gutmann
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Ξέρξη χωρίς να διευκρινίζεται πόσα προσέφεραν 
οι Ελληνοκύπριοι και πόσα οι Κυπριο-Φοίνικες.  
ο Ηρόδοτος όμως αναφέρει ότι οι πεζοναύτες 
προέρχονταν από διάφορες περιοχές. Κάποιοι από 
την Κύθνο και την Αρκαδία και πολλοί Αιθίοπες. 
Αυτό μαρτυρά ότι οι Πέρσες τους θεωρούσαν 
αφερέγγυους. Βάση της ληκύθου Β-674 που 
βρίσκεται στο Βρετανικό μουσείο, οι Αιθίοπες 
φορούσαν περσική στολή και θώρακες ενώ 
κρατούσαν πελέκεις. οι Φοίνικες πεζοναύτες 
εξετάζονται ξεχωριστά.

Λύκιοι
Η Λυκία βρίσκεται και αυτή στη Νότια μικρά Ασία 
και άλλαξε πολλές ονομασίες στη διάρκεια των 
αιώνων. Το λεξικό του Ησύχιου την ονομάζει 
Γιγαντία ή Τελμιλία και υποστηρίζει ότι αυτό 
ήταν το ονομά της πριν αποκληθεί Λυκία, ενώ 
οι Παυσανίας και ο Ηρόδοτος αναφέρουν ότι 
ονομαζόταν μιλυάδα και οι κάτοικοί της μιλύες.

Η Ελληνική επιρροή στην περιοχή αρχίζει όταν 
σύμφωνα πάλι με τους Ηρόδοτο και Παυσανία, 
ο μίνωας εξόρισε τους Τερμίλες, οπαδούς του 
ςαρπηδόνα στην περιοχή που από τότε λεγόταν 
Τερμιλία. Το όνομα Λυκία το πήρε μετά την 
εγκατάσταση κάποιου Λύκου από την Αττική. 
Πολλοί ερευνητές που ασχολούνται με τη εποχή του 
χαλκού ταυτίζουν τους Λύκιους με τους Lukka – 
Lukki των χιτιτικών κειμένων που λένε ότι οι Λύκιοι 
πολέμησαν στο Καντές σαν σύμμαχοι των χετταίων. 

οι Λύκιοι λάτρευαν τον Απόλλωνα και την Λήδα 
και είχαν έθιμα παρόμοια με τα Κρητικά, γι’ αυτό κι 
πολλοί μελετητές λένε ότι κατάγονται από την πόλη 
Λύκτο της Κρήτης. ςύμφωνα με τις επιγραφές που 
σώζονται, η γλώσσα τους είναι συγγενική με των 
Ετεοκρητών και των Πελασγών της Λήμνου αλλά 
αρκετοί υποστηρίζουν ότι η λατρεία του Λύκιου 
Απόλλωνα όπου λατρευόταν με την μορφή Λύκου, 
έχει να κάνει με την ονομασία τους.

Το 546 π.χ. ο στρατός του Πέρση βασιλιά 
Κύρου καταλαμβάνει την Λυκία και σύμφωνα 
με τον Ηρόδοτο, μόνο οι κάτοικοι της Ξάνθου 
αμύνθηκαν ηρωικά και προτίμησαν να 
αυτοπυρποληθούν με τις οικογένειές τους παρά να 
υποδουλωθούν. Πιθανό η Περσική κατάκτηση να 
έφερε και τη χαλάρωση της Ελληνικής επιρροής. 
οι άλλες πόλεις της Λυκίας συμμετείχαν και 
στην εκστρατεία του Ξέρξη κατά της Ελλάδας 

συνεισφέροντας πενήντα πλοία με επικεφαλής τον 
Κυβερνίσκο γιο του ςίκα.

ο Ηρόδοτος αναφέρει ότι οι τοξότες τους είχαν 
βέλη από καλάμι χωρίς πτερύγια σταθεροποίησης. 
Επίσης φορούσαν δέρματα κατσικιών και κρατού-
σαν μικρές ασπίδες και ακόντια. χαρακτηριστικά 
ήταν τα κράνη τους που έφεραν ένα στέμμα από 
φτερά αν και μερικοί ερευνητές πιστεύουν ότι 
ήταν αλογότριχα  ή δερμάτινη διακόσμηση. οι 
οπλαρχηγοί μάλλον έφεραν φολιδωτούς θώρακες 
όπως οι Αιγύπτιοι. Είχαν ναυτικές δεξιότητες αλλά 
υπέστησαν μεγάλες απώλειες στη ςαλαμίνα. μετά 
την απόκρουση των Περσών, ο Κίμων ανάγκασε 
τις Λυκιακές πόλεις να προσχωρήσαν στην Πρώτη 
Αθηναϊκή ςυμμαχία.

Παμφυλείς
Η Παμφυλία βρίσκεται στη μικρά Ασία ανάμεσα 
στην Κιλικία και τη Λυκία. Αν και υπήρχαν στην 
περιοχή μικρές Ελληνικές πόλεις και εμπορικοί 
σταθμοί, καθώς η πρώτη Ελληνική αποίκηση 
αποδίδεται στον Δωριέα Πάμφυλο, η περιοχή 
μνημονεύεται στα χιττικά διπλωματικά έγγραφα. 
ο Ηρόδοτος όμως θεωρεί ότι οι άποικοι ήταν 
βετεράνοι του Τρωικού Πολέμου. οι Ελληνες 
και ελληνόφωνοι διέμεναν κυρίως στις αστικές 
περιοχές αλλά στην επαρχία κατοικούσαν Πισσίδες.

Φοίνικες
Γύρω στον ενδέκατο προχριστιανικό αιώνα 
οι πολιτισμοί της Ανατολικής μεσογείου 
κατέρρευσαν κάτω από αλλεπάλληλα κύματα 
επιδρομέων γνωστών ως «Λαοί της Θάλασσας». Η 
διάλυση των πόλεων και των εμπορικών σταθμών 
στην ακτή του σημερινού Λιβάνου έδωσε την 
ευκαιρία στις σημιτικές φυλές της ενδοχώρας να 
ιδρύσουν τις δικές τους πόλεις στην παραλία ή να 
εγκατασταθούν στις εγκαταλελειμμένες πόλεις 
των προγενεστέρων. Κάποιοι υποστηρίζουν ότι 
οι Φοίνικες ήταν μίξη των Φιλισταίων και των 
σημιτικών φυλών. ςτράφηκαν προς τη θάλασσα 
και έγιναν ικανοί ναυτικοί και θαλασσοπόροι. 
Ίδρυσαν αποικίες στην Κύπρο της ςικελία και 
τη βορειοαφρικανική ακτή με πιο διάσημη την 
Καρχηδόνα, αλλά δεν μπόρεσαν να πάρουν τον 
έλεγχο του Αιγαίου και της Κεντρικής μεσογείου 
από τους  Έλληνες. 

Παλιά πιστευόταν ότι τα ευρωπαϊκά 
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αλφάβητα προέρχονταν από το φοινικικό αλλά 
σύγχρονες έρευνες αμφισβητούν σοβαρά αυτή 
την πιθανότητα. Δέν ξέρουμε αν οι Φοίνικες 
θεωρούσαν τους εαυτούς τους ενιαίο έθνος 
καθώς ήταν χωρισμένοι αυτοδιοικούμενες πόλεις 
κράτη. οι κυριότερες πόλεις τους ήταν η Βύβλος, 
η Άραδος, η ςιδώνα, και η Τύρος. οι Φοίνικες 
λάτρευαν την Αστάρτη, τον Βάαλ και τον μελικέρτη 
που οι Έλληνες ταύτιζαν με τον Ηρακλή. οι τελετές 
τους περιελάμβαναν ανθρωποθυσίες, πράγμα που 
προκαλούσε βδελυγμία στους Ελληνες που τους 
κατηγορούσαν ακόμα σαν πειρατές, απατεώνες και 
απαγωγείς. Το 539 π.χ. υποτάχθηκαν στο βασιλιά 
των Περσών Κύρο κρίνοντας ότι τα εμπορικά τους 
συμφέροντα εξυπηρετούνταν καλύτερα από την 
Περσική αυτοκρατορία. 

Κύρια πηγή πλούτου εκτός του εμπορίου και 
της αλιείας ήταν η επεξεργασία των οστράκων 
για την παραγωγή πορφυρής βαφής. Για να 
προστατέψουν τα εμπορικά τους συμφέροντα 
είχαν αξιόλογους πολεμικούς στόλους που 
διέθεταν βαριά οπλισμένους πεζοναύτες. οι 
πεζοναύτες τους έφεραν θώρακες, ασπίδες και 

Κύπελλο με παράσταση Σαμιακών πολεμικών πλοίων που 
τα χάλκινα έμβολά τους σύμφωνα με τον Ηρόδοτο είχαν 
τη μορφή αγριόχοιρου. Μουσείο του Πανεπιστημίου της 
Ατλάντα.

κράνη ελληνικού ή βαβυλωνιακού τύπου και 
ήταν οπλισμένοι με μονόστομα ξίφη (κοπίδες). 
Διέθεταν επίσης και τοξότες. οι βασιλιάδες των 
Φοινικικών πόλεων ακολούθησαν πρόθυμα 
τον Ξέρξη κατά των Ελλήνων ελπίζοντας ότι θα 
εκμηδενίσουν τους εμπορικούς ανταγωνιστές 
τους. Διέθεσαν στόν Πέρση βασιλιά τριακόσια 
πλοία. Ήταν επιδέξιοι και επικίνδυνοι αντίπαλοι 
αλλά υπέστησαν βαριές απώλειες από τους 
Αθηναίους στη ςαλαμίνα.
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Οι Τριήρεις, η Ναυμαχία της Σαλαμίνας και ο 
Αρχαίος Πολεμικός Ναύσταθμος στον Πειραιά, 
στην Περιοδική  Έκθεση του  Ναυτικού Μουσείου 
της Ελλάδος «Πειραιάς: Το Λιμάνι των Τριήρων»

Της Αναστασίας Αναγνωστοπούλου - Παλούμπη
Προέδρου Ναυτικού μουσείου της Ελλάδος
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Το Ναυτικό μουσείο της Ελλάδος σε συνεργα-
σία με την ερευνητική ομάδα Zea Harbour Project 
και το Πανεπιστήμιο της Κοπεγχάγης οργάνωσε 
και παρουσίασε την περιοδική έκθεση «Πειραιάς: 
Το λιμάνι των τριήρων» και την μικρής διάρκειας 
ταινία που την συνοδεύει  «Τα Ξύλινα Τείχη».

Η έκθεση αποτέλεσε την συμβολή του Ναυτι-
κού μουσείου της Ελλάδος στους εορτασμούς για 
την Ευρωπαϊκή Ημέρα Θάλασσας  28-31 μαΐου 
2015,  όπου τιμώμενη πόλη-λιμάνι της Ευρωπα-
ϊκής Ένωσης ήταν ο Πειραιάς. Τα εγκαίνια της έκ-
θεσης πραγματοποιήθηκαν στις 27 μαΐου 2015 
και παρέμεινε ανοικτή μέχρι την Παρασκευή 22 
Απριλίου 2016, ύστερα από  πολλές παρατάσεις, 
λόγω της μεγάλης ανταπόκρισης που είχε στο  
κοινό. 

Επίσης, ύστερα από αίτημα των διοργανωτών 
η έκθεση μεταφέρθηκε και παρουσιάστηκε στο 
πλαίσιο της διεθνούς ναυτιλιακής έκθεσης «Πο-
σειδώνια» στο Metropolitan Expo από 6 έως 10 
Ιουνίου 2016.

Η έκθεση στο Ναυτικό μουσείο της Ελλάδος 
είχε περίπου 40.000 επισκέπτες, ενώ κατά τα Πο-
σειδώνια πάνω από 22.000. οι μαθητές όλων 
των εκπαιδευτικών βαθμίδων που την επισκέ-
φθηκαν ήταν περίπου 19.000.

Η επιλογή της συγκεκριμένης θεματικής έγινε 
ύστερα από σχετική πρόταση του Ναυτικού μου-
σείου της Ελλάδος στον διευθυντή του Zea Har-
bour Project Δρ Bjørn Lovén, με στόχο να προβλη-
θεί η ιστορικότητα  των λιμένων της Ζέας και της 
μουνιχίας, που αποτελούσαν τους ναυστάθμους 
της ναυτικής υπερδύναμης της Αθήνας του 5ου και 
4ου αιώνα π.χ. 

Είναι γεγονός, ελάχιστα γνωστό στο ευρύ κοι-
νό, ότι τα κατάλοιπα των αρχαίων ναυστάθμων 
του Πειραιά επέχουν εξέχουσα θέση μεταξύ των 
μνημείων της παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονο-
μιάς, καθώς μαζί με τα μνημεία της Ακρόπολης 
των Αθηνών, αποτελούν τους αδιάψευστους μάρ-
τυρες του μεγαλείου της πρώτης Δημοκρατίας του 
κόσμου, που σφράγισε την διαμόρφωση του σύγ-
χρονου δυτικού πολιτισμού.

Η ομάδα των επιστημόνων του Zea Harbour 
Project, τελώντας υπό την αιγίδα του Ινστιτούτου 
της Δανίας στην Αθήνα, την εποπτεία της Εφορεί-
ας Εναλίων Αρχαιοτήτων και της Εφορείας Αρχαι-
οτήτων Δυτικής Αττικής, Πειραιώς και Νήσων του 
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Το όραμα ενός ιδιοφυούς ηγέτη, το κομβικό 
ιστορικό γεγονός και η γένεση της πρώτης 
Δημοκρατίας του κόσμου, το αριστούργημα 
της αρχαίας ελληνικής ναυπηγικής, τα απτά 
αρχαιολογικά κατάλοιπά τους, είναι οι ψηφίδες 
που συνθέτουν την θεματική της έκθεσης, η οποία 
αναπτύχθηκε σε 8 ενότητες.

ο  Θεμιστοκλής, γιος του Νεοκλή από τον 
δήμο των Φρεαρρίων, εκλέχθηκε άρχων της 
Αθήνας από την παράταξη των δημοκρατικών το 
493/2 π.χ. Ήταν ο πρώτος πολιτικός που τόλμησε 
να πει στους Αθηναίους ότι πρέπει να στραφούν 
στη θάλασσα. Ήταν ο θεμελιωτής της  ναυτικής 
δύναμης της αρχαίας Αθήνας. 

Αψηφώντας τις θρησκευτικές και κοινωνικές 
παραδόσεις της εποχής του, το 483 π.χ. έπεισε 
τους συμπολίτες του να διαθέσουν το ασήμι που 
είχε ανακαλυφθεί στα λατομεία του Λαυρίου για τη 
ναυπήγηση στόλου 200 τριήρων, προκειμένου να 
προστατέψουν με επάρκεια την πόλη τους και το 
κοινό συμφέρον,  αντί να μοιραστούν το θησαυρό 
μεταξύ τους. 

ο Θεμιστοκλής διέβλεψε ότι η έρημη τότε 
χερσόνησος του Πειραιά, με τις τρεις φυσικές 
λιμενολεκάνες της, θα αποτελούσε το ιδανικό 
επίνειο της Αθήνας και ουσιαστικά ίδρυσε την 
πόλη του αρχαίου Πειραιά.  

ύπουργείου Πολιτισμού, πραγματοποίησε από το 
2001 έως το 2012 έρευνες στην ξηρά και στον 
υποθαλάσσιο χώρο των λιμανιών της Ζέας και της 
μουνιχίας. με τη χρήση νέων τεχνολογιών έγινε 
δυνατή η πληρέστερη καταγραφή και αποτύπωση 
των νεωσοίκων και των οχυρωματικών έργων 
που αποτελούσαν τις κτιριακές υποδομές του αρ-
χαίου ναυστάθμου και συγκεκριμένα ανασκάφη-
καν 63 νεώσοικοι και νεωλκεία. 

ο διευθυντής των ανασκαφών Δρ Bjørn 
Lovén, καθηγητής στο Πανεπιστήμιο της Κοπεγ-
χάγης, κατά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων 
της πολυετούς έρευνας δήλωσε, πως οι νεώσοικοι 
του Πειραιά κάλυπταν μία συνολική έκταση περί-
που 110.000 τ.μ. που σημαίνει ότι συγκαταλέγο-
νται μεταξύ των μεγαλύτερων κτιριακών συγκρο-
τημάτων της αρχαιότητας. Το σημαντικότερο όμως 
εύρημα ήταν η ανακάλυψη του συγκροτήματος 6 
νεωσοίκων στη μουνιχία, σημερινό μικρολίμανο, 
που χρονολογήθηκαν στα 520-480 π.χ. οι συ-
γκεκριμένοι νεώσοικοι είναι οι πρωιμότεροι από 
όσους έχουν ανακαλυφθεί έως τώρα και μπορούν 
να συνδεθούν με τον στόλο των 200 τριήρων που 
πολέμησαν στη ςαλαμίνα το 480 π.χ., τα «Ξύλινα 
τείχη» του δελφικού χρησμού.

Ανάλυση της θεματικής της έκθεσης
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Η ναυμαχία της ςαλαμίνας το 480 π.χ. 
επιβεβαίωσε τις επιλογές του Θεμιστοκλή. ςτις 
28/29 ςεπτεμβρίου ο στόλος των Ελλήνων 
πέτυχε μεγαλειώδη νίκη έναντι του υπεράριθμου 
περσικού στόλου. ο αδιαμφισβήτητος αρχιτέκτονας 
αυτής της νίκης ήταν ο Θεμιστοκλής και το κλειδί 
της ο στόλος των 200 αθηναϊκών τριήρων.  Η νίκη 
στη ςαλαμίνα έβαλε οριστικό τέλος στις φιλοδοξίες 
της Περσικής Αυτοκρατορίας να υποτάξει τις 
ελληνικές πόλεις -κράτη και δημιούργησε τις 
προϋποθέσεις  για την ανάπτυξη της αθηναϊκής 
δημοκρατίας του 5ου αιώνα και του κλασικού 
ελληνικού πολιτισμού, που συνθέτουν τις βάσεις 
του σύγχρονου δυτικοευρωπαϊκού πολιτισμού. 
οι συνέπειες αυτής της  κρίσιμης αναμέτρησης 
διατρέχουν τους αιώνες σφραγίζοντας την πορεία 
της παγκόσμιας ιστορίας.

Η τριήρης, το μακρόστενο, ταχύπλοο και 
ευέλικτο πλοίο, με τις τρεις σειρές κουπιών  σε 
κάθε του πλευρά και το ισχυρό έμβολο στην 
πλώρη, ήταν το μέσο με το οποίο οι Αθηναίοι 
επέβαλαν την στρατιωτική τους δύναμη και  
κατέστησαν την αρχαία Αθήνα μία ναυτική 
υπερδύναμη για δύο σχεδόν αιώνες. οι Αθηναίοι 
ήταν πολύ υπερήφανοι για την υπεροχή των 
πολεμικών τους πλοίων, όπως αποτυπώνεται 
εύστοχα στα έργα του Αριστοφάνη. 

οι τριήρεις  ήταν ξύλινα σκάφη που ακόμα 
και κατεστραμμένα παρέμεναν στην επιφάνεια 
της θάλασσας και πιθανότατα αυτή είναι η αιτία 
που δεν έχει εντοπιστεί κανένα ναυάγιο τριήρους 
μέχρι σήμερα. Πληροφορίες για αυτό το πλοίο με 
τις καταπληκτικές επιδόσεις, όπως μαρτυρούν οι 
σύγχρονοί του συγγραφείς, βρίσκονται διάσπαρτες 
σε ποικιλία έμμεσων πηγών. Τα σημαντικότερα 
στοιχεία ωστόσο προήλθαν από τα ευρήματα 
των νεώσοικων της Ζέας, των κτιρίων δηλαδή 
που κτίστηκαν ειδικά για να τις στεγάσουν και 
χρονολογούνται στον 4ο αιώνα π.χ. 

Από πολύ νωρίς οι Αθηναίοι συνειδητοποίησαν 
ότι για να διατηρηθεί με επάρκεια η ετοιμότητα 
και ικανότητα πλεύσης του στόλου, θα έπρεπε, 
όταν δεν ήταν εν πλω, τα πλοία να ανελκύονται σε 
στεγνούς χώρους φύλαξης ώστε να αποτρέπεται 
η φθορά του ξύλου από τους θαλάσσιους 
οργανισμούς και τις καιρικές συνθήκες. Η 
ασφαλέστερη λύση για την αποφυγή αυτών των 
προβλημάτων ήταν οι νεώσοικοι, «τα σπίτια των 

πλοίων».
Τα αρχαιότερα δημόσια κτίρια του Πειραιά ήταν 

οι νεώσοικοι. Παράλληλες επιμήκεις κατασκευές, 
κτισμένες πάνω από την ακτή, αποτελούμενες από 
επικλινείς γλίστρες, με εκατέρωθεν διαδρόμους 
εργασίας και μνημειώδη ανωδομή με λίθινες 
κιονοστοιχίες, τοιχία και κεραμοσκεπή.  ςτο πίσω 
μέρος έκλειναν από ένα συνεχή τοίχο. 

Η Αθήνα κατά την εποχή της ναυτικής κυριαρ-
χίας της δημιούργησε συγκροτήματα νεωσοίκων 
και στα τρία λιμάνια του Πειραιά: 94 στον Κάνθα-
ρο, που ήταν το εμπορικό λιμάνι,196 στη Ζέα  και 
83 στη μουνιχία.

οι αρχαιολογικές έρευνες έδειξαν ότι τα τρία 
λιμάνια προστατεύονταν από την πλευρά της θά-
λασσας με μνημειώδη τείχη και οχυρωματικούς 
πύργους, ενώ  η είσοδός τους έκλεινε με αλυσίδα.   

Η διατήρηση της επιχειρησιακής ικανότητας 
του στόλου και η εύρυθμη λειτουργία των ναυ-
στάθμων ήταν ζωτικής σημασίας για την πόλη της 
Αθήνας.  Η Εκκλησία του Δήμου, το ανώτατο διοι-
κητικό όργανο της πόλης, είχε ορίσει ως υπεύθυνη 
για τον έλεγχο της ναυτικής διοίκησης, τη Βουλή 
των Πεντακοσίων. Από επιγραφικές μαρτυρίες 
γνωρίζουμε ότι είχε δημιουργηθεί ένα εκτεταμένο 
διοικητικό δίκτυο, που περιελάμβανε πολλά και δι-
αφορετικά συμβούλια αξιωματούχων, στελεχωμέ-
να αποκλειστικά από αιρετούς Αθηναίους πολίτες, 
με ετήσια θητεία.  

Η στρατηγική επιλογή του Θεμιστοκλή για 
στροφή των Αθηναίων στη θάλασσα, με την από 
κοινού απόφαση των πολιτών για τη δημιουργία 
«εθνικού» στόλου, προώθησε ταυτόχρονα και την 
εξέλιξη του Δημοκρατικού Πολιτεύματος στην 
πόλη - κράτος της Αθήνας. Έως τότε έμφαση δι-
νόταν στον στρατό ξηράς  και η ευθύνη για την 
πολεμική προετοιμασία αποτελούσε προνόμιο των 
οικονομικά ισχυρών  πολιτών, των γαιοκτημόνων 
αριστοκρατών. μετά τον Θεμιστοκλή,  η χρηματο-
δότηση και  συγκρότηση της ναυτικής δύναμης της 
πόλης ήταν ευθύνη όλων των πολιτών. 

οι αριστοκράτες είχαν αναλάβει ενεργό ρόλο 
στην συντήρηση του στόλου μέσω της λειτουργίας 
της τριηραρχίας και απολάμβαναν τις πρέπουσες 
τιμές για την εκπλήρωση των καθηκόντων τους, 
χωρίς ωστόσο να μπορούν να θέσουν υπό αμφι-
σβήτηση την λειτουργία του δημοκρατικού πολι-
τεύματος.
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87, στο πλαίσιο προγράμματος πειραματικής αρ-
χαιολογίας, με την χρηματοδότηση του ελληνικού 
Πολεμικού Ναυτικού.

Η πολυεθνική ερευνητική ομάδα του Zea Har-
bour Project με την οικονομική υποστήριξη του 
Ιδρύματος Carlsberg αξιοποίησε τις δυνατότητες 
που προσφέρει η σύγχρονη τεχνολογία και από το 
2001 έως το 2012  ανέσκαψε, αποτύπωσε και δη-
μοσίευσε τα κατάλοιπα των αρχαίων ναυστάθμων 
του Πειραιά  τόσο στην ξηρά όσο και στη θάλασσα.

με την παρουσίαση της έκθεσης «Πειραιάς: 
Το λιμάνι των τριήρων» το Ναυτικό μουσείο της 
Ελλάδος εκτιμά ότι ανέδειξε την υποδομή που 
υποστήριξε την Αθηναϊκή κυριαρχία στη θάλασσα 
κατά τον 5ο π.χ. αιώνα και στην ουσία ανέδειξε την 
υποδομή επάνω στην οποία βασίσθηκε η πρώτη 
Δημοκρατία στο κόσμο.

ςτη σημερινή εποχή, κρυμμένα μέσα στον σύγ-
χρονο πολεοδομικό ιστό της πόλης και κάτω από 
τα θολά νερά των σύγχρονων τουριστικών λιμα-
νιών, λίγα κατάλοιπα έχουν διατηρηθεί, αυτά που 
επιβίωσαν της μανίας των Ρωμαίων του ςύλλα το 
86 π.χ.  αλλά και της σύγχρονης οικιστικής ανά-
πτυξης της πόλης του Πειραιά. 

μία ενότητα της έκθεσης είναι αφιερωμένη 
στην ιστορία των ερευνών αυτών των πολύ ση-
μαντικών κτιρίων για την ιστορία της ναυτικής δύ-
ναμης της πρώτης δημοκρατίας του κόσμου, που 
αναπτύχθηκε στην κλασική Αθήνα.

ςε ταξιδιωτικά κείμενα και χάρτες ξένων περι-
ηγητών και αρχαιολατρών  υπάρχουν αναφορές 
στα κατάλοιπα των νεωσοίκων της Ζέας ήδη από 
το 1821. Η σημαντικότερη όμως μελέτη έγινε από 
τον Ιάκωβο Δραγάτση την περίοδο 1885-1899,  
ο οποίος έφερε στο φως τους σωζόμενους έως 
τώρα νεώσοικους στην ανατολική πλευρά της 
Ζέας. μαζί με τον  αρχιτέκτονα W. Dörpfeld  απο-
τύπωσαν με ακρίβεια  τόσο στην ξηρά όσο και 
στην θάλασσα, για πρώτη φορά αυτά τα κτίρια. ςε 
αυτές τις μετρήσεις βασίστηκαν ο ιστορικός κλασι-
κιστήςJ.S. Morrison και ο ναυπηγός J. F. Coates για 
την κατασκευή της τριήρους ολυμπίας το 1985-
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Συντελεστές της έκθεσης
Οργάνωση: Ναυτικόν Μουσείον της Ελλάδος, Zea Harbour Project
Γενική εποπτεία: Αναστασία Αναγνωστοπούλου – Παλούμπη, Πρόεδρος Ναυτικού Μουσείου της 
Ελλάδος
Επιστημονική Επιμέλεια:
Δρ. Bjørn Lovén, Αναπληρωτής Καθηγητής Κλασσικής Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου της Κο-
πεγχάγης.
Σχεδιασμός και Επιμέλεια έκθεσης:
Δρ. Bjørn Lovén, Zea Harbour Project
Ιωάννα Μπερμπίλη, Ναυτικό Μουσείο της Ελλάδος
Κείμενα: Δρ. Bjørn Lovén, Παναγιώτης Αθανασόπουλος, Ιωάννης Παλούμπης, Ιωάννα Μπερμπίλη, 
Μεταφράσεις: Παναγιώτης Αθανασόπουλος.
Επιμέλεια κειμένων: Ιωάννης Παλούμπης, Βαρβάρα Μπαλαμπανέρη, Ιωάννα Μπερμπίλη, Παναγιώ-
της Αθανασόπουλος.
Σχέδια: Γιάννης Νάκας 
Γραφιστικός σχεδιασμός: Igor “Sijen” Khlebov  
Φωτογραφίες: Βασίλης Τσιαΐρης, Ιωάννης Σαπουντζής,  Bjørn Lovén
Ταινία  «Τα ξύλινα τείχη» / The “Wooden Walls”
Φωτογραφία: René Lindekrone Christensen
Σχέδια: Yiannis Nakas
Σενάριο:  Bjørn Lovén
Φωνή στα αγγλικά: Malcolm Brabant
Φωνή στα ελληνικά: Panagiotis Athanasopoulous
Παραγωγή ITMEDIA, University of Copenhagen

Δείτε την ταινία τα ξύλινα τείχη
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Επανενεργοποίηση της Τριήρους «ΟΛΥΜΠΙΑΣ»

Η Τριήρης «οΛύμΠΙΑς» ναυπηγήθηκε στην Ελλάδα. οι εργασίες κατασκευής της ξεκίνησαν 
τον μάιο του 1985 και περατώθηκαν τον Ιούλιο του 1987. Έχει μήκος 36,90 μέτρα, πλάτος 5.50 
μέτρα, βύθισμα 1,25 μέτρα και εκτόπισμα 45 τόνους. Τα πρώτα έτη η Τριήρης χρησιμοποιήθηκε για 
πλόες στο πλαίσιο πειραματικής αρχαιολογίας, δηλαδή εκτέλεση δοκιμών ώστε να καθοριστούν 
τα χαρακτηριστικά πλεύσης της (ταχύτητα, ελικτικά στοιχεία), η αντοχή της, καθώς και οι συνθήκες 
διαβίωσης του προσωπικού της. Επίσης στόχο των δοκιμών απετέλεσε η πληρέστερη κατανόηση της 
τακτικής που χρησιμοποιείτο κατά την διάρκεια της ναυμαχίας.

ςτηριζόμενοι στα συμπεράσματα τα οποία εξήχθησαν κατά τη διάρκεια των εν λόγω δοκιμών, 
διαπιστώθηκε ότι οι επιδόσεις των Τριήρων ήταν εκπληκτικές για την εποχή τους. μπορούσαν να 
επιτύχουν μέγιστη ταχύτητα σχεδόν 9 κόμβων, να πλέουν επί ώρες με ταχύτητα 4 κόμβων με τους 
μισούς κωπηλάτες εκ περιτροπής, να εκτελούν στροφή 180ο σε ένα λεπτό, με τόξο μικρότερο από 
2,5 μήκη πλοίου. Επιπλέον, τα πληρώματα δεν χρειάζονταν μακρόχρονη εκπαίδευση, καθώς ο 
συγχρονισμός των κωπηλατών μπορούσε να επιτευχθεί εντός ολίγων ημερών.

ςημαντικοί σταθμοί στην πορεία της Τριήρους «οΛύμΠΙΑς» αποτέλεσαν η συμμετοχή της στις 
εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στο Λονδίνο τον Ιούνιο του 1993, στο πλαίσιο του εορτασμού 
των 2.500 ετών από τη γέννηση της Δημοκρατίας στην Ελλάδα, καθώς και η μεταφορά της 
ολυμπιακής Φλόγας το βράδυ της 11ης  Αυγούστου 2004.

Από το θέρος του 1995 έως το φθινόπωρο του 1996 εκτελέστηκαν μεγάλης έκτασης επισκευές 
και συντήρηση στο ξύλινο σκάφος της, οι οποίες καλύφθηκαν από τον προϋπολογισμό του ΠΝ. Το 
1997 το Ανώτατο Ναυτικό ςυμβούλιο (ΑΝς) αποφάσισε την χρήση της μόνο ως πλωτό έκθεμα και 
την μεταφορά της στο Πάρκο Ελληνικής Ναυτικής Παράδοσης στον Φλοίσβο Παλαιού Φαλήρου. Το 
2002 τα Ναυπηγεία Ελευσίνας (ΝΒΕΕ) προσεφέρθησαν να αναλάβουν την επανενεργοποίηση της 
Τριήρους άνευ κόστους. Η αποπεράτωση των εργασιών πραγματοποιήθηκε την 14η  μαΐου του 2004 
με την καθέλκυση του πλοίου. Τον ςεπτέμβριο του 2004 αποφασίστηκε από το ΑΝς η τοποθέτηση 
της Τριήρους ως έκθεμα εκτός θαλάσσης, σε ειδικά διαμορφωμένο στεγασμένο χώρο στο Άλσος 
Ελληνικής Ναυτικής Παράδοσης και η υπαγωγή της στο Πλωτό Ναυτικό μουσείο Θ/Κ  «Γ. ΑΒΕΡΩΦ», 
ως οργανικό τμήμα αυτού. 

Η Τριήρης μετά την παραμονή επί δέκα συνεχή έτη στον εν λόγω χώρο, καθελκύστηκε στις 
2 ςεπτεμβρίου 2015 και την επομένη 3 ςεπτεμβρίου, έπλευσε ρυμουλκούμενη στο Ναύσταθμο 
ςαλαμίνας, για την απαραίτητη συντήρηση, ώστε να καταστεί ξανά, πλήρως πλεύσιμη. μετά την 
ολοκλήρωση επισκευαστικών εργασιών διάρκειας 7 μηνών, η Τριήρης επέστρεψε στις 28 μαρτίου 
2016 στο Άλσος Ελληνικής Ναυτικής Παράδοσης, όπου και ελλιμενίζεται.

Την Τρίτη 19 Απριλίου 2016, μετά από 12 έτη ακινησίας της Τριήρους, πραγματοποιήθηκε με 
επιτυχία δοκιμαστικός πλους με τη συμμετοχή εκατόν εβδομήντα Ναυτικών Δοκίμων και Δοκίμων 
ύπαξιωματικών, οι οποίοι αποτέλεσαν τους κωπηλάτες της. Η Τριήρης έπλευσε επί δίωρο στις 
προσβάσεις του φαληρικού όρμου χρησιμοποιώντας τα κουπιά αλλά και τα ιστία της. Ακολούθως, 
την Τρίτη 24 μαΐου 2016  μαθητές της ςτρατιωτικής ςχολής Ευελπίδων (ςςΕ), της ςχολής Ναυτικών 
Δοκίμων (ςΝΔ), της ςχολής Ικάρων (ςΙ) και της ςχολής μονίμων ύπαξιωματικών Ναυτικού (ςμύΝ), 
απετέλεσαν το πλήρωμα της Τριήρους κατά τη διάρκεια πλου στον φαληρικό όρμο.
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Δείτε το βίντεο της επιχείρησης
 μεταφοράς της τριήρους από τον 

Νεώσοικο στη θάλασσα:

Δείτε το βίντεο του πρώτου    
δοκιμαστικού πλού, μετά την 

επανενεργοποίηση:

   
Τέλος, στις 24 Ιουλίου και στις 28 Αυγούστου το ΠΝ απηύθυνε πρόσκληση στο κοινό για συμμετοχή 

ως κωπηλάτες σε πλου της τριήρους. Η προσέλευση του κοινού υπήρξε αθρόα, υπερκαλύπτοντας 
τις διαθέσιμες θέσεις.
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Αντιτορπιλικά τύπου Hunt II

Του Ηλία Νταλούμη 
Δημοσιογράφου
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Ο Ηλίας Νταλούμης γεννήθηκε το 
1948 στον Πειραιά, όπου και κατοι-
κεί. Σπούδασε Οικονομικά στην ΑΣΟ-
ΕΕ, Ναυτιλιακά και Δημοσιογραφία 
στο Λονδίνο. Αφού εργάστηκε επί 
20 χρόνια ως στέλεχος ναυτιλιακών 
επιχειρήσεων, «άλλαξε ρότα» κι έκα-
νε  τη δημοσιογραφία, με την οποία 
ασχολούνταν από το 1977, την κυρία 
και αποκλειστική του απασχόληση. 
Ειδικευμένος στον τομέα της Άμυνας, 
έχει συνεργαστεί με το International 
Institute for Strategic Studies του 
Λονδίνου, περιοδικά, εφημερίδες και 
ραδιοφωνικούς σταθμούς. Σήμερα 
είναι Αρχισυντάκτης στο περιοδικό 
Άμυνα και Διπλωματία και Σύμβουλος 
Έκδοσης στο περιοδικό Ναυτική Ελ-
λάς. Έχει γράψει, μαζί με άλλους, τα 
βιβλία: «Ελληνικά Αεροσκάφη από το 
1912» (1992) και «F-4. Το McDonnell 
Douglas F-4E και RF-4E Pantom II 
στην Ελληνική Αεροπορία» (2000). 
Συγγραφέας κι επιμελητής των CD 
rom: «Η Αεροπορία σήμερα» (1999) 
και «Το Ναυτικό σήμερα» (2000). Επι-
μελητής κι επικεφαλής της συγγραφι-
κής ομάδας στην έκδοση του ΓΕΝ: «Γ. 
Αβέρωφ, 100 χρόνια» (2012). Επιμε-
λητής, της επίσης έκδοσης του ΓΕΝ: 
«Η Ναυμαχία της Σαλαμίνας» (2012). 
Είναι μέλος του Ναυτικού Μουσείου 
της Ελλάδος από το 1986 και μέλος 
του Διοικητικού Συμβουλίου του από 
το 2012. 

Α/Τ «ΜΙΑΟΥΛΗΣ»
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Ένα από τα σημαντικότερα διδάγματα – αν όχι 
το σημαντικότερο – που  αποκόμισαν οι Βρετανοί 
από τις ναυτικές επιχειρήσεις του Α΄ Παγκ. 
Πολέμου (αυτό που …ελληνικά συνηθίζουμε να 
λέμε «lessons learned»), ήταν η χρησιμότητα 
των νηοπομπών. χάρη σε αυτές όχι μόνον η 
μεγάλη Βρετανία ξεπέρασε τα 
σοβαρότατα προβλήματα που της 
είχε δημιουργήσει ο απεριόριστος 
υποβρύχιος πόλεμος αλλά 
κατάφερε να εξοντώσει μεγάλο 
αριθμό γερμανικών υποβρυχίων. 
Έτσι λοιπόν όταν στο Royal Navy 
«είδαν» τον επερχόμενο Β΄ Παγκ. 
Πόλεμο – η κυβέρνηση του Nevil 
Chamberlain «ζούσε» στον κόσμο 
της και «κοιμόταν τον ύπνο του 
δικαίου»– ξεκίνησε τις διαδικασίες 
για ναυπηγήσεις πλοίων που 
θα μπορούσαν να διεξάγουν 
«επιθετικές» ανθυποβρυχιακές 
επιχειρήσεις κι όχι απλώς να 
συνοδεύουν νηοπομπές. 

Ήταν προφανές ότι τα πλοία αυτά 
θα ανήκαν στην κατηγορία των αντιτορπιλικών 
και όχι των φρεγατών (με τα χαρακτηριστικά που 
τότε αυτές είχαν). Το πρόβλημα όμως ήταν ότι 
τα αντιτορπιλικά ήσαν πλοία που είχαν κάποιες 
ιδιότητες – οπλισμό, ταχύτητα κλπ – οι οποίες 
δεν ήσαν και τόσο συμβατές με τα στοιχεία που 
προσέδιδαν τα εμπορικά πλοία στις νηοπομπές. 

Έτσι λοιπόν δημιουργήθηκε η 
κατηγορία των «αντιτορπιλικών 
συνοδείας», προκειμένου αυτά 
να διακρίνονται από τα άλλα – τα 
κλασικά ας πούμε αντιτορπιλικά- 
τα οποία και άρχισαν να 
προσδιορίζονται ως «αντιτορπιλικά 
στόλου». 

ςτο Admiralty (Ναυαρχείο, το 
αντίστοιχο του ΓΕΝ) δούλεψαν 
εντατικά και στα τέλη του 1938 
παρουσίασαν τα σχέδια του 
ζητούμενου πλοίου, ο τύπος του 
οποίου αποφασίστηκε να ονομαστεί 
Hunt (χαντ= κυνήγι). Τα ονόματα 

που θα δίνονταν ήταν κυνηγετικών 
ομάδων που ασχολούνταν με το κυνήγι αλεπούς! 
Παράξενο; ςίγουρα! Όμως απόλυτα βρετανικό… 
Εδώ να θυμίσουμε ότι δύο ναρκοθηρευτικά, 
βρετανικής προέλευσης, που έχει σήμερα το 
Ναυτικό – η Ευρώπη μ62 και η Καλλιστώ μ63 – 
ανήκουν στον ομώνυμο τύπο ναρκοθηρευτικών, 
η ονομασία του οποίου δόθηκε προς τιμήν των 

αντιτορπιλικών του θέματός μας. 
Η πρώτη παραγγελία δόθηκε στις 21 μαρτίου 

1939 και ήταν για 10 πλοία. 20 ημέρες αργότερα, 
στις 11 Απριλίου, ακολούθησε άλλη μία με επίσης 
10 πλοία, για να ολοκληρωθεί στις 4 ςεπτεμβρίου 
1939 δηλαδή την επομένη της εισόδου της μ. 
Βρετανίας στον Β΄ Παγκ. Πόλεμο. Πολύ γρήγορα 

Α/Τ «ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ»

Α/Τ «ΠΙΝΔΟΣ»
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διαπιστώθηκε ότι η ταχύτητα του σχεδιασμού 
προσέδωσε στα πλοία αυτά κάποια μειονεκτήματα. 
Έτσι από τις  διορθώσεις που έγιναν, προέκυψαν ο 
τύπος Hunt II. Από αυτά παραγγέλθηκαν συνολικά 
36 πλοία, στα οποία συμπεριλαμβάνονται και τα 4 
τελευταία Hunt I τελικά ναυπηγήθηκαν ως Hunt II. 
Ακολούθησαν και άλλες βελτιώσεις από τις οποίες 
είχαμε τον τύπο Hunt III, στον οποίο 
ανήκαν 28 πλοία. Τέλος από ιδιωτική 
πρωτοβουλία προήλθε ο Hunt IV από 
τον οποίο ναυπηγήθηκαν μόλις 2. 
Τώρα επειδή είναι απολύτως φυσικό 
να μπερδευτούμε με τόσους αριθμούς 
να πούμε ότι ναυπηγήθηκαν συνολικά 
86 Hunt από τα οποία: 20 Hunt I, 36 
Hunt II, 28 Hunt III και 2 Hunt IV.

Εμείς εδώ θα ασχοληθούμε με 
τα Hunt II και σε προσεχές τεύχος με 
τα Hunt III, τα οποία και εντάχθηκαν 
στο Ναυτικό μας. Αυτό που αξίζει να 
αναφερθεί είναι ότι η Ελλάδα – με 
9 συνολικά Hunt – έρχεται δεύτερη 
μετά τη μ. Βρετανία, ως χρήστης του 
εν λόγω τύπου. Αν και τα Hunt υπήρξαν ένας 
οπωσδήποτε  πετυχημένος τύπος αντιτορπιλικού 
συνοδείας, δεν ήσαν άμοιρα ελαττωμάτων. 
ςημαντικότερη αυτή της μικρής σχετικά ακτίνας 
δράσης – που απαιτούσε συχνούς ανεφοδιασμούς 
σε καύσιμο – πράγμα που τα έκανε εντελώς 
ακατάλληλα για ταξίδια στον Β. Ατλαντικό. Έτσι 
έδρασαν στην Βόρεια Θάλασσα και τις δυτικές 

ακτές της Βρετανίας και – ιδιαιτέρως – 
στη μεσόγειο. Γενικά δεν ήσαν άνετα 
πλοία και οπωσδήποτε το πλήρωμα 
ήταν «στριμωγμένο». μεγάλο τους 
πλεονέκτημα ήσαν τα πυροβόλα MkXIX 
των 4 ιντσών που ήσαν αποτελεσματικά 
τόσο κατά στόχων επιφανείας όσο 
και εναερίων. Κι αν αυτό «ακούγεται» 
φυσιολογικό σήμερα, τότε για το Royal 
Navy αποτελούσε μεγάλη καινοτομία 
καθώς δεν χρησιμοποιήθηκαν – όπως 
στα άλλα αντιτορπιλικά – τα συνήθη 
βρετανικά των 4,7 ιντσών. 

Το πρώτο ελληνικό Hunt II που 
παραλήφθηκε ήταν ο Θεμιστοκλής, 

που παραχωρήθηκε επί δανεισμώ. 
Αρχικά επρόκειτο να παραληφθεί τον Δεκέμβριο 
του 1942. Ενώ όμως ήταν ακόμα στα ναυπηγεία, 
υπέστη ζημιές ύστερα από αεροπορικό 
βομβαρδισμό. Τελικά η ύψωση της σημαίας 
έγινε στις 12.03.1943, στο Wallsend–on–Tyne. 
Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Θεμιστοκλής είναι το 
πρώτο ελληνικό αντιτορπιλικό που κατέπλευσε 
σε ελληνικό λιμάνι από τον μάιο του 1941. 

Αυτό έγινε στις 27.09.1944 στο Καψάλι των 
Κυθήρων, κατά την επιχείρηση απελευθέρωσης 
της Ελλάδας. Ακολούθησε η «Κρήτη», που πήρε 
μέρος στις συμμαχικές αποβάσεις στο Anzio και 
τη Ν. Γαλλία. Το τρίτο – και τελευταίο – Hunt II 
που έγινε ελληνικό ήταν το «Αιγαίον», η παραλαβή 
του οποίου έγινε στις 21.05.1946. Το ενδιαφέρον 

Α/Τ «ΑΣΤΙΓΞ»

Α/Τ «ΑΔΡΙΑΣ»
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στην προκειμένη περίπτωση είναι ότι το όνομα 
«Αιγαίον» επρόκειτο να δοθεί σε άλλο πλοίο 
που θα παραλαμβάνονταν τον μάιο του 1944. 
Αυτό δεν έγινε ποτέ επειδή λόγω της στάσης 
των Ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων – που είχε 
ξεσπάσει τότε – ακυρώθηκαν όλες οι παραδόσεις 
οπλικών συστημάτων.  

Τεχνικά χαρακτηριστικά των Hunt II
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 86.1x9.6x3.6 m. 
ΕΚΤΟΠΙΣΜΑ: 1,070 t κανονικό, 1,180t με 
πλήρη φόρτο. 
ΠΡΟΩΣΗ: 2 ατμολέβητες Admiralty με 3 
ατμοθαλάμους. 2 ατμοστρόβιλοι Parsons IR με 
ισχύ 19,000hp. Έλικες: 2. Ταχύτητα: 27 κόμβοι.
ΟΠΛΙΣΜΟΣ: Πυροβόλα: 6 (2x3) των 4in MkXIX, 
4 (4x1) των 40mm (2 pdr) MkVII pom–pom, 3 
Oerlikon MkV των 20mm. Βόμβες βάθους: Έως 
40 MkVI και MkVII σε 1 αφετήρα MkIX και 2 
εκτοξευτές. 
ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΒΟΛΗΣ: Type 285. 
RADAR: Έρευνας αέρα: Type 291. Έρευνας 
επιφανείας: Type 268. 

SONAR: ASDIC Type 123A. Ανιχνευτής βάθους: 
Type 127 «Sword».
ΠΛΗΡΩΜΑ: 168.

Τα Ελληνικά Hunt II (κατά σειρά ένταξης)
Θεμιστοκλής 29
ΠΛΕΥΡΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ: 29.
ΠΡΩΗΝ: Θεμιστοκλής H50, HMS Bramham L51. 
ΝΑΥΠΗΓΗΣΗ: Alex Stephen & Sons Ltd, Glasgow, 
ςκοτία, Ην. Βασίλειο. Έναρξη: 07.04.1941. 
Καθέλκυση: 29.01.1942. Ένταξη: 12.03.1943.
ΙΣΤΟΡΙΚΟ: μετά την παραλαβή του κατέπλευσε 
στην Αλεξάνδρεια στις 29.09.1943. Πήρε μέρος 
στις επιχειρήσεις στη μεσόγειο, στα Δωδεκάνησα 
και στις αποβάσεις στο Anzio και στη Ν. Γαλλία. 
Πήρε μέρος στις επιχειρήσεις του Εμφυλίου. 
Παροπλίστηκε στις 12.12.1959 κι επιστράφηκε 
στο Royal Navy. Πουλήθηκε για διάλυση στην 
Ελλάδα, στις 30.06.1960. Φέρει το όνομα 
του Αθηναίου πολιτικού (περί το 525–460 ή 
459 πχ), δημιουργού της ναυτικής ισχύος της 
Αθήνας και νικητή της ναυμαχίας της ςαλαμίνας. 
ο «Θεμιστοκλής» 29 είναι το τέταρτο κατά 
σειρά πλοίο του Ναυτικού με αυτό το όνομα. 
Προηγήθηκαν ένα μπρίκι  (1829–1832), ένα 

Α/Τ «ΚΡΗΤΗ»
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οπλιταγωγό – επίτακτο υπερωκεάνιο (1912–
1913) κι ένα επίτακτο φορτηγό (1912–1913).

Κρήτη 48 
ΠΛΕΥΡΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ: 48.
ΠΡΩΗΝ: Κρήτη L84, HMS Hursley L84 
(24.04.1942–03.11.1943). 
ΝΑΥΠΗΓΗΣΗ: Swan Hunter & Wigham 
Richardson Ltd, Wallsend-on-Tyne, Ην. Βασ-ίλειο. 
Έναρξη: 21.12.1940. Καθέλκυση: 25.07.1941. 
Ένταξη: 03.11.1943.
ΙΣΤΟΡΙΚΟ: ςτον εν λόγω πλοίο είχε αποφασιστεί 
να δοθεί το όνομα Νέαρχος. Για άγνωστους 
λόγους η απόφαση αυτή άλλαξε και δόθηκε 
το όνομα Κρήτη. Η παράδοσή της έγινε στην 
Αλεξάνδρεια. Πήρε μέρος σ’ επιχειρήσεις στη 
μεσόγειο, και αργότερα στις επιχειρήσεις του 
Εμφυλίου. Παροπλίστηκε στις 12.12.1959, 
επιστράφηκε στο Royal Navy και πουλήθηκε 
για διάλυση στην Ελλάδα. Φέρει το όνομα της 
μεγαλονήσου αλλά και της μάχης που διεξήχθη 
εκεί τον 05.1941. Η «Κρήτη» 48 είναι το τέταρτο 
κατά σειρά πλοίο του Ναυτικού με αυτό το 

όνομα. Προηγήθηκαν ένα εύδρομο παραβίασης 
αποκλεισμού (1867–1873), ένα οπλιταγωγό 
(1897–1914) κι ένα οπλιταγωγό – επίτακτο 
επιβατικό/φορτηγό (1940–1941).

Αιγαίον 03 
ΠΛΕΥΡΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ: 03. 
ΠΡΩΗΝ: Αιγαίον 11, Αιγαίον L95, HMS 
Lauderdale L95 (23.12.1941–21.05.1946). 
ΝΑΥΠΗΓΗΣΗ:  John Thornycroft & Co Ltd, 
Woolston, Southampton, Ην. Βασίλειο. Έναρξη: 
21.12.1939. Καθέλκυση: 05.08.1941. Ένταξη: 
21.05.1946.
ΙΣΤΟΡΙΚΟ: Παραχωρήθηκε, επί δανεισμώ, το 
1945 και η παραλαβή του οποίου έγινε στη Μάλτα. 
Πήρε μέρος στις επιχειρήσεις του Εμφυλίου. 
Παροπλίστηκε στις 12.12.1959 κι επιστράφηκε στο 
Royal Navy. Πουλήθηκε για διάλυση στην Ελλάδα. 
Φέρει το όνομα του ελληνικού Αρχιπελάγους προς  
τιμήν των αγώνων που έχουν δώσει στα νερά 
του οι Έλληνες ναυτικοί όλων των εποχών. Το 
«Αιγαίον» 03 είναι το δεύτερο πλοίο του Ναυτικού 
με αυτό το όνομα. Προηγήθηκε ένα βοηθητικό του 
ςτόλου (1920–1935).

Α/Τ «ΑΔΡΙΑΣ»
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Του Αντιπλοιάρχου 
Παναγιώτη Τριπόντικα ΠΝ

Ναυάγια στις Ελληνικές Θάλασσες 
1830 -1951
Η ύποβρύχια Περιουσία των μ.Τ.Ν και Ν.Α.Τ
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photographer, Derk Remmers

Ο Αντιπλοίαρχος Παναγιώτης Τριπόντικας 
ΠΝ γεννήθηκε στην Αθήνα στις 18 Μαρτίου 
1972 και κατάγεται από τα Βελανίδια Βοιών 
Λακωνίας (Δήμος Μονεμβασιάς). Αποφοίτησε 
από την Σχολή Ναυτικών Δοκίμων το 1995 και 
από τότε έχει υπηρετήσει σε διάφορες ναυτικές 
μονάδες και υπηρεσίες ξηράς. Προήχθη στον 
βαθμό του Αντιπλοιάρχου το Νοέμβριο του 
2010. Η θητεία του στα πλοία του στόλου 
ως κατώτερου Αξιωματικού, περιλαμβάνει 
Φρεγάτες, Ναρκαλιευτικά, Ναρκοθηρευτικά 
και Κανονιοφόρους. Διετέλεσε Κυβερνήτης 
του Ναρκοθηρευτικού  «ΚΑΛΥΨΩ» M- 64. Από 
την 23η Ιουλίου 2013 έως 28 Απριλίου 2015 
ανέλαβε καθήκοντα Διευθυντού στα Πλωτά 
Ναυτικά Μουσεία Θωρηκτό «Γ. ΑΒΕΡΩΦ» 
και Μουσείο Αντιδικτατορικού Αγώνα Α/Τ 
«ΒΕΛΟΣ». Εξέδωσε τα εξής βιβλία: «Μια 
ημέρα στο θωρηκτό Αβέρωφ»: Εκπαιδευτικό 
φυλλάδιο για παιδιά Α΄-Γ' δημοτικού, «Το 
Θωρηκτό Αβέρωφ και η ιστορία του στον 
χρόνο» : Εκπαιδευτικό φυλλάδιο για παιδιά 
Δ΄-ΣΤ' δημοτικού, «1900: Οι περιπέτειες του 
Παύλου Κουντουριώτη στον πρώτο υπερατ-
λαντικό πλου με το Εύδρομο «ΝΑΥΑΡΧΟΣ 
ΜΙΑΟΥΛΗΣ». 
Από  την 5η Μαΐου 2015 έως σήμερα 
έχει αναλάβει καθήκοντα Τμηματάρχη 
Μελετών στην Σχολή Διοίκησης & Επιτελών 
του Πολεμικού Ναυτικού (Ναυτική Σχολή 
Πολέμου). Έχει διέλθει επιτυχώς τα κάτωθι 
σχολεία: Σχολείο Εξειδίκευσης Ναρκοπολέμου 
(Αdvanced Minewarfare Course of NATO) στο 
NATO, Minewarfare School της Οστάνδης στο 
Βέλγιο το 2002, Σχολείο Επιτελών Πολεμικού 
Ναυτικού το 2005, Σχολείο Επιτελών 
Ναρκοπολέμου (Minewarfare Staff Officer 
Course of NATO) στο NATO Minewarfare 
School της Οστάνδης στο Βέλγιο το 2008. 
Είναι Απόφοιτος Ανωτάτης Διακλαδικής 
Σχολής Πολέμου 2012-2013. Έχει τιμηθεί με 
τα Παράσημα και Μετάλλια που αντιστοιχούν 
στο βαθμό του. Ομιλεί την Αγγλική και είναι 
μέλος του Διεθνούς Συμβουλίου Μουσείων 
ICOM. Είναι παντρεμένος με τη Νομικό 
Ηρακλεία Σχοινά και έχουν ένα υιό, τον Γιάννη.
http://www.1900thebook.com
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Ι.Εισαγωγή
Το άρθρο αυτό προέκυψε ως αποτέλεσμα 

πολύμηνης ενδελεχούς έρευνας, στο πλαίσιο μιας 
μελέτης που αφορούσε στο υφιστάμενο καθεστώς 
των ναυαγίων.

ςκοπός του είναι να επικοινωνήσει σε όλους 
όσοι ενδιαφέρονται, το πλαίσιο που διέπει τα 
ναυάγια στις Ελληνικές θάλασσες, ειδικότερα 
για το χρονικό διάστημα 1830-1951. με αυτό 
τον τρόπο ελπίζουμε να ξεκινήσει ένας γόνιμος 
διάλογος για ένα από τα πιο κρίσιμα ζητήματα του 
πολιτισμού μας. Το άρθρο και αντίστοιχα η μελέτη 
επιχειρούν να απαντήσουν σε καίρια ερωτήματα 
όπως:

α. Πού ανήκουν τα ναυάγια πολεμικών 
πλοίων και αεροσκαφών του Β’ ΠΠ και πού των 
εμπορικών πλοίων ; 

β. Ποιος έχει την αρμοδιότητα αφενός να 
χορηγήσει άδεια μελέτης σύγχρονων ναυαγίων 
(άνω των 50 ετών) και αφετέρου να σχεδιάσει 
την ανάδειξη και αξιοποίηση αυτών;

γ. Ποιες είναι οι αρμοδιότητες της Εφορείας 
Εναλίων Αρχαιοτήτων και πως αυτή εμπλέκεται 
με τα σύγχρονα ναυάγια/ μνημεία; 

ςτο πλαίσιο αυτό, αρχικά θα επιχειρηθεί 
ανάλυση/ ενημέρωση για το νομικό καθεστώς 
των ναυαγίων, θα ακολουθήσει περιγραφή των 
ύπηρεσιών και των φορέων του ευρύτερου 
δημόσιου τομέα που εμπλέκονται με τον ένα ή τον 
άλλο τρόπο με αυτά, καθώς και περιγραφή του 
τρόπου  λειτουργίας  τόσο του Πολεμικού Ναυτικού 
των Η.Π.Α, όσο και του Ηνωμένου Βασιλείου σε 
σχέση με την προστασία των ναυαγίων τους. Τέλος 
θα παρατεθούν συμπεράσματα και διαπιστώσεις, 
θεωρώ πολύ χρήσιμες για τους περισσότερους 
από εμάς, αλλά και μια σειρά κατά το δυνατόν 
ρεαλιστικών προτάσεων.  

ΙΙ. Νομικό Πλαίσιο
μέχρι και το 2003, το ύπουργείο Πολιτισμού 

δεν είχε καμία αρμοδιότητα πάνω στα ναυάγια 
και ναυαγήματα εκτός και αν αυτά αφορούσαν 
σε χρονολογίες προγενέστερες του 1830, 
οπότε και εμπλεκόταν η Εφορεία Ενάλιων 
Αρχαιοτήτων. Από το 2003, και μετά την έκδοση 
της ύπουργικής απόφασης που αφορούσε 
στον χαρακτηρισμό των ναυαγίων άνω των 50 
ετών ως «πολιτιστικών αγαθών» εκχωρήθηκαν 

συγκεκριμένες αρμοδιότητες στο ύπουργείο 
Πολιτισμού και Αθλητισμού με το νόμο 3028/2002  
«Περί Αρχαιοτήτων και εν γένει της πολιτιστικής 
κληρονομιάς». 

Αναγκαστικός νόμος 464/1945
με το νόμο αυτό συστάθηκε ο Οργανισμός 

Ανελκύσεως Ναυαγίων (Ο.Α.Ν), σκοπός του 
οποίου ήταν η ανέλκυση ναυαγίων στην 
Ελληνική αιγιαλίτιδα ζώνη (6 ναυτικά μίλια) για 
οποιαδήποτε χρησιμοποίηση ή εκποίηση.

Κατά τη διάρκεια ισχύος του, που ήταν έως και  
τον Αύγουστο του 1951, διενεργήθηκαν πολλοί 
διαγωνισμοί εκποιήσεως πλοίων, εμπορικών και 
πολεμικών, Ελληνικών αλλά και άλλης σημαίας, 
όπως γερμανικών αποβατικών. 

Νομοθετικό Διάταγμα  2648/ 1953 
Το 1953 εκδόθηκε το εν λόγω νομοθετικό 

διάταγμα, στο άρθρο 4 του οποίου ορίζεται ότι, 
όλα τα  ναυάγια και ναυαγήματα στις Ελληνικές 
θάλασσες που ανήκαν στον Ο.Α.Ν μετά την λήξη 
του νόμου 464/1945, περιέρχονται εκ νέου στην 
κυριότητα του Ναυτικού Απομαχικού Ταμείου, 
πλην των Πολεμικών πλοίων και Πολεμικού 
υλικού οπουδήποτε και αν αυτά βρίσκονται 
αλλά και όλων των ναυαγίων που βρίσκονται 
εντός των απαγορευμένων ζωνών (Ναυτικά 
οχυρά), η κυριότητα των οποίων περιέρχεται 
στο Μετοχικό Ταμείο Ναυτικού.  

Το διάταγμα αυτό δεν δημιουργεί αμφιβολίες 
αναφορικά με τα θέματα κυριότητας των 
ναυαγίων πολεμικών πλοίων, πολεμικού υλικού 
και εμπορικών πλοίων εντός ζώνης Ναυτικών 
οχυρών, καθόσον αυτά, με ρητή διάταξη ανήκουν 
στο Μ.Τ.Ν. Ωστόσο χρήζει διερεύνησης σε ποιον 
περιέρχεται η κυριότητα πολεμικών πλοίων ξένης 
ςημαίας όπως π.χ. τα «HMHS BRITTANIC» και 
«S/S BURDIGALA» καθόσον τα πλοία αυτά, ήταν 
επίτακτα, είχαν βυθισθεί συνεπεία πολεμικής 
ενέργειας προγενέστερα του 1945 και είχαν 
υπαχθεί στον προγενέστερο νόμο.

Απόφαση χαρακτηρισμού ναυαγίων ως 
Πολιτιστικών Αγαθών ΥΠΠΟ/ΓΔΑΠΚ/
ΑΡΧ/Α1/Φ43/48604/3385/5-9-2003 
(ΦΕΚ  1701/Β΄/19-11-2003)

με  την  απόφαση αυτή του ύπουργού 
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Πολιτισμού, το 2003 χαρακτηρίσθηκαν ως πολιτισ-
τικά αγαθά τα ναυάγια πλοίων και αεροσκαφών 
άνω των 50 ετών από την ημερομηνία της 
ναυάγησης. Επίσης, με την ίδια ΥΑ ορίσθηκε 
ζώνη προστασίας 300 μ. κατά το άρθρο 15.4 του 
Ν. 3028/2002. Επισημαίνεται ότι με τις διατάξεις 
της εν λόγω ύΑ δεν θίγεται το νομικό καθεστώς 
των πλοίων, όταν αυτά ναυαγούν, ούτε ο νομικός 
ορισμός του πολεμικού πλοίου κατά το άρθρο 29  
του UNCLOS 1982. 

Ωστόσο, στην εν λόγω ΥΑ δεν γίνεται 
ειδικότερη αναφορά στην απόφαση χαρακτηρι-
σμού ως «μνημείο» του καθενός από τα ναυάγια 
ξεχωριστά, όπως γίνεται σε όλες τις υπόλοιπες 
περιπτώσεις μνημείων. χαρακτηριστικά παρα-
δείγματα μνημείων κινητών και ακίνητων, τα 
οποία χαρακτηρίστηκαν ως «μνημεία» είναι τα 
κάτωθι:

• ύΑ ύΠο//2015  Β-1539: χαρακτηρισμός 
ως μνημείων της κωπηλάτης τράτας 
«Ευαγγελίστρια» του περάματος «Αγ. Γεώργιος»

• ύΑ 268//2012 Β-1976: χαρακτηρισμός ως 
κινητού μνημείου του φωτογραφικού αρχείου 
της οικογένειας Boissonnas στο μουσείο 
Φωτογραφίας Θεσ/κης.

•  ύΑ ύΠΠ//2016: χαρακτηρισμός ως μνημείων 
350 αντικειμένων (ενδυμάτων & εξαρτημάτων) 
από Ιστορικό Βεστιάριο Εθν.Θεάτρου

• ύΑ ύΠΠ//2006 Β-351: χαρακτηρισμός ως 
μνημείου του κτιρίου του πρώην «Ανατολικού 
Αεροδρομίου Αθηνών».

                 ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝ
• ύΑ ύΠΠ//2006 Β-1203: χαρακτηρισμός ως 

μνημείου του Φάρου στο ακρωτήριο Μαλέα στη 
Λακωνία.

Νόμος3028/2002                                                                                                                                
«Περί Αρχαιοτήτων και εν γένει της 
πολιτιστικής κληρονομιάς»

με την ψήφιση του εν λόγω ενιαίου και 
συστηματικού  νόμου συμπληρώνεται και συστημ-
ατοποιείται πλέον η αρχαιολογική νομοθεσία. 

ςτο άρθρο 2 αυτού παρατίθενται, μεταξύ 
άλλων, οι κάτωθι έννοιες:

α. «Ως πολιτιστικά αγαθά νοούνται οι 
μαρτυρίες της ύπαρξης και της ατομικής και 
συλλογικής δραστηριότητας του ανθρώπου».

β. «Ως μνημεία νοούνται τα πολιτιστικά 

αγαθά που αποτελούν υλικές μαρτυρίες και 
ανήκουν στην πολιτιστική κληρονομιά της 
χώρας και των οποίων επιβάλλεται η ειδικότερη 
προστασία βάσει των εξής διακρίσεων:

 (1) Ως αρχαία μνημεία ή αρχαία νοούνται 
όλα τα πολιτιστικά αγαθά που ανάγονται στους 
προϊστορικούς, αρχαίους, βυζαντινούς και μεταβυ-
ζαντινούς χρόνους και χρονολογούνται έως και 
το 1830.

 (2) Ως νεότερα μνημεία νοούνται τα πολιτιστικά 
αγαθά που είναι μεταγενέστερα του 1830 και των 
οποίων η προστασία επιβάλλεται λόγω της ιστορικής, 
καλλιτεχνικής ή επιστημονικής σημασίας τους.

 (3) Ως ακίνητα μνημεία νοούνται τα μνημεία 
που υπήρξαν συνδεδεμένα με το έδαφος και 
παραμένουν σε αυτό ή στο βυθό της θάλασσας 
ή στον πυθμένα λιμνών ή ποταμών, καθώς και τα 
μνημεία που βρίσκονται στο έδαφος ή στο βυθό 
της θάλασσας ή στον πυθμένα λιμνών ή ποταμών 
και δεν είναι δυνατόν να μετακινηθούν χωρίς 
βλάβη της αξίας τους ως μαρτυριών, ενώ ως 
κινητά νοούνται αυτά που δεν είναι ακίνητα.»

 Αξίζει να σημειωθεί ότι, μέχρι και σήμερα 
τα ναυάγια αντιμετωπίζονται από το Αρμόδιο 
Υπουργείο ως Κινητά Μνημεία, πλην όμως 
γίνεται μεγάλη συζήτηση, κατά πόσον είναι 
ορθό αυτό ή ορθότερο θα ήταν τα ναυάγια να 
θεωρούνται ως ακίνητα μνημεία.

Περαιτέρω στο άρθρο 20 του ιδίου νόμου 
γίνονται οι διακρίσεις κινητών μνημείων Έτσι, 
σύμφωνα με τις διατάξεις αυτές, στα κινητά 
μνημεία μεταξύ άλλων περιλαμβάνονται:

α. «αυτά που χρονολογούνται έως και το 1453,
β. «τα μεταγενέστερα του 1453, που χρονο-

λογούνται έως και το 1830 και αποτελούν 
ευρήματα ανασκαφών ή άλλης αρχαιολογικής 
έρευνας ή που αποσπάστηκαν από ακίνητα 
μνημεία, καθώς και οι θρησκευτικές εικόνες και 
λειτουργικά αντικείμενα της ίδιας περιόδου.»

Ακολούθως στο άρθρο 27 του ιδίου νόμου 
καθορίζονται τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις 
των κυρίων κινητών μνημείων. ςύμφωνα με το 
άρθρο αυτό οι κάτοχοι αυτών ευθύνονται για την 
ασφάλεια και την διατήρησή τους.

ΙΙΙ. Εμπλεκόμενες Υπηρεσίες και 
Φορείς Δημοσίου

ςτο παρόν κεφάλαιο εξετάζεται συνοπτικά 
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Σχέδια Ναυαγίων
Αρχείο Κώστα Θωκταρίδη
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η σχέση ύπηρεσιών και φορέων του Δημοσίου, 
που εμπλέκονται, με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, 
στα ναυάγια του παρόντος άρθρου, όπως 
απεικονίζεται στον προηγούμενο πίνακα. 

Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού 
Διεύθυνση Νεώτερου 
Πολιτιστικού Αποθέματος και Άυλης 
Πολιτιστικής Κληρονομιάς 

Η Διεύθυνση Νεώτερου Πολιτιστικού Αποθέ-
ματος και Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς και 
πιο συγκεκριμένα το Τμήμα Τεκμηρίωσης και 
Προστασίας Νεωτέρων Κινητών Μνημείων 
έχει την αρμοδιότητα για την χορήγηση αδειών 
μελέτης των ναυαγίων άνω των 50 ετών, 
την τήρηση αρχείου αλλά και τον σχεδιασμό 
ανάδειξης και αξιοποίησης. 

Η ανωτέρω διεύθυνση συνεργάζεται με 
την Εφορεία Εναλίων Αρχαιοτήτων (Ε.Ε.Α), 
βασιζόμενη στην εμπειρία της δεύτερης στις 
υποβρύχιες δραστηριότητες αλλά στο γεγονός ότι 
η τελευταία έχει την εποπτεία και τον έλεγχο των 
διεξαγόμενων από ημεδαπούς και αλλοδαπούς 
οργανισμούς ή ιδιώτες, πάσης φύσεως υποβρύ-
χιων ερευνών και δραστηριοτήτων.»

Εφορεία Ενάλιων Αρχαιοτήτων
Η Εφορεία Εναλίων Αρχαιοτήτων (Ε.Ε.Α) έχει 

ως αρμοδιότητα την εποπτεία και τον έλεγχο 
υποβρυχίων ερευνών και δραστηριοτήτων. 

Το Τμήμα Εναλίων Αρχαιολογικών χώρων, 
μνημείων και Ερευνών της Ε.Ε.Α είναι αρμόδιο 
μεταξύ άλλων για την εποπτεία και τον έλεγχο των 
διεξαγόμενων από ημεδαπούς και αλλοδαπούς 
οργανισμούς ή ιδιώτες, πάσης φύσεως υποβρύ-
χιων ερευνών και δραστηριοτήτων.

Το κύριο πλαίσιο στο οποίο κινείται και 
ασχολείται η Ε.Ε.Α αφορά στα ναυάγια έως το 
1830, που θεωρούνται αρχαία, αλλά και σε 
περιοχές εναλίων αρχαιοτήτων. 

Ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων & 
Απαλλοτριώσεων (Τ.Α.Π.)

Κατά την διάρκεια της έρευνας για τα ναυάγια, 
διαπιστώθηκε ότι για την χορήγηση άδειας στον 
αιτούντα κ. Mikhail Afendikov, για τη διενέργεια 
καταδύσεων στα ναυάγια του HMHS «BRITTANIC», 
S/S «BURDIGALA» και «ΠΑΤΡΙς» στη νήσο Κέα 

και S/S «MONROZA» ανοικτά της Αναβύσσου», 
ο αιτών έπρεπε να προκαταβάλλει το ποσό των 
800 ευρώ ανά ημέρα και τόπο κατάδυσης ως τέλη 
υπέρ Τ.Α.Π. Όμως, το ποσό αυτό  οφείλει να το 
καταβάλλει  κάποιος που θα φωτογραφήσει ή θα 
κινηματογραφήσει  ένα «μνημείο» κυριότητας 
φορέων του ΥΠΠΟΑ και όχι κυριότητας άλλου 
φορέα. ςε αντίθετη περίπτωση, θα έπρεπε να  
ζητηθούν τέλη από όλους τους κυρίους μνημείων 
που επιθυμούν να φωτογραφήσουν ή να 
κινηματογραφήσουν με επαγγελματικό εξοπλισμό 
μνημεία, όπως π.χ. τις δύο ευζωνικές στολές 
του αξιωματικού και του οπλίτη της Προεδρικής 
Φρουράς , που φυλάσσονται σε προθήκη στο 
γραφείο του Διοικητή της Προεδρικής Φρουράς, 
το Φάρο του Καβομαλιά, το Α/Τ «Βασίλισσα Όλγα», 
Το Β.Π «Ύδρα» κτλ. 

Υπουργείο Εθνικής Άμυνας
Μετοχικό Ταμείο Ναυτικού

Είναι νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου, 
τελεί υπό την εποπτεία του ύπουργείου Εθνικής 
Άμυνας διαμέσου ΓΕΝ και η αποστολή του ταμείου 
είναι η εκμετάλλευση και επαύξηση της περιουσίας 
του (κινητής και ακίνητης)

ςύμφωνα με το νομοθετικό διάταγμα 
2643/1953 που αναλύθηκε παραπάνω, στην 
κυριότητα του μ.Τ.Ν έχουν περιέλθει όλα τα 
ναυάγια και ναυαγήματα πολεμικών πλοίων και 
πολεμικού υλικού   (ήτοι, πολεμικά αεροσκάφη, 
πυροβόλα όπλα, στρατιωτικός εξοπλισμός κτλ.) 
στις Ελληνικές θάλασσες αλλά και εμπορικά πλοία 
εντός Ναυτικών οχυρών μαζί βέβαια με όλα τα 
κειμήλια τους.     

χαρακτηριστικά παραδείγματα τέτοιων 
ναυαγίων παρουσιάζονται παρακάτω.

ύ/Β «Κατσώνης», Α/Τ «Βασίλισσα Όλγα» στο 
Λακκί Λέρου, Β.Π «Ύδρα»  Αεροσκάφη Β’ Π.Π 
που βρίσκονται στις Ελληνικές θάλασσες όπως: 
Heinkel-He.111, Junkers – Ju87 “STUKA”, Jun-
kers – Ju52, Junkers – Ju88, Messerschmitt – 
Bf109, Arado – Ar196, και πάρα πολλά ακόμη που 
βρίσκονται διάσπαρτα σε όλα τα μήκη και πλάτη 
των Ελληνικών θαλασσών κτλ.     

«HMHS BRITTANIC», «S/S BURDIGALA» (Με 
αστερίσκο) λόγω της ιδιαιτερότητας τους. Χρήζει 
περαιτέρω διερεύνησης, καθώς παραμένουν 
συνδεδεμένα με την Εθνική Κυριαρχία της 
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χώρας τους. 

Γενικό Επιτελείο Ναυτικού – 
Υδρογραφική Υπηρεσία

Η Διεύθυνση ασφάλειας Ναυσιπλοΐας μεριμνά 
για την τήρηση αρχείου ναυαγίων, ακάθαρτων 
βυθών και ναυδέτων για τον Ελληνικό θαλάσσιο 
χώρο.

Γενικό Επιτελείο Ναυτικού – Υπηρεσία 
Ιστορίας Ναυτικού

Η αποστολή και το έργο της ύΙΝ είναι ο 
χειρισμός κάθε θέματος που αναφέρεται στη 
Ναυτική Ιστορία, η συνεργασία με υπηρεσίες, 
οργανισμούς και κάθε νομικό πρόσωπο, του 
οποίου, κατά βάση, η αποστολή και προορισμός 
είναι η διαφύλαξη των Ναυτικών Παραδόσεων, 
καθώς και η μελέτη και προαγωγή της Ελληνικής 
Ναυτικής Ιστορίας.

Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας – 
Διοίκησης Αεροπορικής Υποστήριξης - 
206 Πτέρυγα Αεροπορικών Υποδομών 
– ΚΟΣΥΘΕ/ ΜΑΚ

ΚΟΣΥΘΕ/ΜΑΚ | Κινητή Ομάδα Συντήρησης 
Υποβρύχιων Θαλάσσιων Εγκαταστάσεων (ΚΟΣΥΘΕ).

Τα τελευταία χρόνια η ΚΟΣΥΘΕ έχει προβεί 
στην ανέλκυση πολλών αεροσκαφών και 

ελικοπτέρων, αλλά και «μνημείων» όπως η 
ανέλκυση του RAF Bristol Blenheim στο Ρέθυμνο, 
του JUNKERS – 52/3m στη Λέρο και του JU-87 
STUKA στη Ρόδο. Η έλλειψη συνεργασίας και 
συνεννόησης με τους κυρίους των μνημείων 
(μ.Τ.Ν) αλλά και το ύΠΠοΑ είναι εμφανής. 

Υπουργείο Ναυτιλίας Και Νησιωτικής 
Πολιτικής 
Ναυτικό Απομαχικό Ταμείο

ςτην κυριότητά του ανήκουν όλα τα ναυάγια 
εμπορικών πλοίων που έλαβαν χώρα μεταξύ 
1830 και 1951, σύμφωνα πάντα με το νομοθετικό 
διάταγμα 2648/1953. Επίσης, ανήκουν και όλα τα 
κειμήλια που βρίσκονται ή βρίσκονταν στο πλοίο 
ή αεροσκάφος  όταν αυτό ναυάγησε ή βυθίστηκε.

χαρακτηριστικά παραδείγματα τέτοιων 
ναυαγίων είναι τα ακόλουθα:

ΠΑΤΡΙς –1868
ΚΛΕΙΩ -1904 
χΕΙμΑΡΑ – 1947 

Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας & 
Θρησκευμάτων
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑμμΑΤΕΙΑ ΕΡΕύΝΑς & ΤΕχΝοΛοΓΙΑς 
(Γ.Γ.Ε.Τ.)
Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών / 
ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.
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ΠΑΝΕΠΙςΤΗμΙο ΠΑΤΡΩΝ – ΤμΗμΑ ΓΕΩΛοΓΙΑς
Εργαστήριο Θαλάσσιας Γεωλογίας & Φυσικής 
Ωκεανογραφίας Πανεπιστημίου Πατρών.

Επιτροπή Χορηγήσεως Αδειών 
Ερευνών Θαλάσσης (Ε.Χ.Α.Ε.Θ.)

Η επιτροπή αυτή αποτελεί ένα άτυπο γνωμο-
δοτικό όργανο, το οποίο εξετάζει όλες τις παρα-
μέτρους (εθνική κυριαρχία, ασφάλεια, προστασία 
αρχαιολογικών θησαυρών, εναλίων μνημείων 
κ.λπ.) προκειμένου να δοθεί άδεια σε κάποιον ορ-
γανισμό ή φορέα για να διενεργήσει υποθαλάσ-
σιες έρευνες.

Η άδεια αυτή αφορά την αιγιαλίτιδα ζώνη, δη-
λαδή τα έξι μίλια από τις ακτές. Η διαδικασία για 
την χορήγησή της διαρκεί από 6 έως 8 μήνες και 
αποτυπώνεται στην παρακάτω εικόνα.

Παραδείγματα Πρόσφατων 
Αποφάσεων Χορήγησης Αδειών:
ΑΔΑ: 6Ω734653Π4-Ρ4Φ                    
3/6/2016 «HMHS BRITTANIC» ΑΔΑ: 7Β744 
653Π4-1ΘΗ  
3/6/2016  «S/S BURDIGALA», «CITTA DI 

TRIPOLI» και «JUNKER 52» 
ΑΔΑ: 7ΙΓΤ4653Π4-ΛΒΚ
21/3/2016 «HMHS BRITTANIC» και «ΠΑΤΡΙς» 
Η Ε.χ.Α.Ε.Θ είναι μια επιτροπή την οποία σκόπιμο 
είναι να ενισχύσουν όλοι οι φορείς., αφού 
μπορεί να βοηθήσει στον συντονισμό των 
ύπουργείων στο σύγχρονο περιβάλλον έρευνας 
και ανάπτυξης.

ςτο σημείο αυτό θεωρώ ότι θα ήταν χρήσιμη η 
ενημέρωσή σας σχετικά με το πώς διαχειρίζονται  
τα ναυάγια πολεμικών πλοίων και πολεμικού υλι-
κού άλλα μεγάλα κράτη – έθνη και πώς αυτά αντι-
λαμβάνονται την ιστορική συνείδηση και ναυτική 
κληρονομιά τους.

Πολεμικό Ναυτικό  Η.Π.Α
Το Αμερικανικό Πολεμικό Ναυτικό αποτελεί 

παράδειγμα προς μίμηση και στην προστασία 
και ανάδειξη της Πολιτιστικής και Ναυτικής κλη-
ρονομιάς με Ναυαρχίδα την  Διοίκηση Ναυτικής 
Ιστορίας και Κληρονομιάς  (Naval History and 
Heritage Command ). μεταξύ όλων των άλλων, 
υπάρχει τμήμα ύποβρύχιας Αρχαιολογίας  που 
είναι υπεύθυνο για τη διαχείριση, την έρευνα, τη 
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συντήρηση, και την ερμηνεία των βυθισμένων 
πολεμικών πλοίων και Αεροσκαφών του Ναυτι-
κού των ΗΠΑ. Το Πολεμικό Ναυτικό επιβλέπει μία 
από τις μεγαλύτερες συλλογές των βυθισμένων 
πολιτιστικών πόρων, η οποία περιλαμβάνει πάνω 
από 2.500 ναυάγια Π.Π. και 14.000 ναυάγια Αερο-
σκαφών που είναι διασκορπισμένα σε παγκόσμιο 
επίπεδο. Το Τμήμα ύποβρύχιας Αρχαιολογίας ιδρύ-
θηκε για να διαχειριστεί τα ναυάγια, να συμβου-
λεύει το Πολεμικό Ναυτικό για όλα τα θέματα που 
σχετίζονται με την επιστήμη της υποβρύχιας αρ-
χαιολογίας και ιστορικής συντήρησης, δεδομένου 
ότι σχετίζεται με πολεμικά πλοία και Αεροσκάφη.

Για να επιτευχθεί αυτή η αποστολή, το συγκε-
κριμένο τμήμα εξυπηρετεί τις κάτωθι τέσσερις βα-
σικές λειτουργίες:

• Αρχαιολογική Έρευνα
• Ανάπτυξη Πολιτικής και Διαχείρισης Πολιτιστι-

κών Αποθεμάτων
• Διατήρηση, ςυντήρηση και Επιμέλεια Έργων 

Τέχνης 
• Ευαισθητοποίηση του κοινού και  διάδοση 

πληροφοριών
Η γενική πολιτική του Ναυτικού των Η.Π.Α για 

τα ναυάγια είναι η εξής: Τα ναυάγια πολεμικών 
πλοίων και αεροσκαφών παραμένουν στην 
θέση τους και ανενόχλητα. Μπορεί να καταστεί 
δυνατή η «διαταραχή» μόνο για εκπαιδευτικούς, 
ιστορικούς και αρχαιολογικούς σκοπούς. 

μεταξύ άλλων, απαγορεύεται η μη εξουσιο-
δοτημένη «ανάκτηση» έργων τέχνης. Η προστασία 
αυτή προωθεί τη διατήρηση των αντικειμένων που 
μπορούν να φωτίσουν τις πιο σημαντικές στιγμές 
της ναυτικής ιστορίας της χώρας των Η.Π.Α. Συ-
νεπώς, η υπηρεσία αυτή, που με την οργάνωση 
της διαχέει τη ναυτική ένδοξη ιστορία του ναυ-
τικού των Η.Π.Α στο ευρύ κοινό, ενισχύει τον 
καλώς εννοούμενο πατριωτισμό και την εθνική 
τους συνείδηση, και αποτελεί λαμπρό παράδειγ-
μα προς μίμηση.

Πολεμικό Ναυτικό  Ηνωμένου 
Βασιλείου

Protection of Military Remains Act 1986. 
Το 1986 το κοινοβούλιο του Ηνωμένου Βασιλείου 
ψήφισε το νόμο για την προστασία στρατιωτικών 
συντριμμιών (Λειψάνων). ο νόμος αυτός καθο-
ρίζει τους βαθμούς προστασίας οι οποίοι είναι οι 

εξής δυο: 
α. Προστατευόμενες περιοχές 
Τα ναυάγια που ορίζονται από το όνομα και 

μπορούν να χαρακτηριστούν ως προστατευόμε-
νες θέσεις, ακόμη και αν η θέση δεν είναι γνωστή. 
Έτσι, τα συντρίμμια του αεροσκάφους του Ηνωμέ-
νου Βασιλείου είναι αυτόματα ένας προστατευό-
μενος τόπος, ακόμη και αν αυτά δεν έχουν εντο-
πιστεί. Θεωρείται αδίκημα να διαταράξει κάποιος 
τον τόπο ή να αφαιρέσει κάτι από την περιοχή. 
Δύτες μπορούν να επισκεφτούν τον τόπο, αλλά ο 
κανόνας είναι «Κοιτάζουμε, δεν ακουμπάμε, δεν 
εισχωρούμε». ο νόμος περί προστατευόμενων 
τόπων ισχύει οπουδήποτε στον κόσμο, αλλά στην 
πράξη, εκτός του Ηνωμένου Βασιλείου, οι κυρώ-
σεις μπορούν να επιβληθούν μόνο στους πολίτες 
του Ηνωμένου Βασιλείου. 

β. Ελεγχόμενες περιοχές
Ελεγχόμενες περιοχές ορίζονται όλες οι περιο-

χές που βρίσκονται τα λείψανα ενός αεροσκάφους 
ή σκάφους που συνετρίβη, τα τελευταία διακόσια 
χρόνια. ο νόμος καθιστά παράνομη την άσκηση 
οποιωνδήποτε εργασιών (συμπεριλαμβανομένων 
καταδύσεων ή ανασκαφών) εντός του ελεγχόμε-
νου χώρου που θα μπορούσε να διαταράξει τα συ-
ντρίμμια, εκτός εάν έχουν λάβει άδεια να το πρά-
ξουν από το ύπουργείο Άμυνας. οι ελεγχόμενες 
περιοχές στη θάλασσα σημειώνονται στους χάρτες 
του Β. Ναυαρχείου και στη φυσική τους θέση το-
ποθετείται σημαντήρας.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο ΒΡΕΤΤΑΝΙΚος δεν 
υπάγεται σε καμία από τις ανωτέρω κατηγορίες. 

IV. Συμπεράσματα 
Τα ναυάγια διακρίνονται σε τρεις κατηγορίες:
α. ςτα αρχαία ναυάγια την αρμοδιότητα και 

την κυριότητα έχει  η Εφορεία Εναλίων Αρχαι-
οτήτων. χαρακτηριστικό παράδειγμα το ναυάγιο 
των Αντικυθήρων.

β. ςτα σύγχρονα ναυάγια Πολεμικών Πλοίων 
και Πολεμικού ύλικού αλλά και Εμπορικών πλοίων 
οποιασδήποτε εθνικότητας που βρίσκονται εντός 
περιοχής Ν. οχυρού η κυριότητα ανήκει στο 
Μ.Τ.Ν. χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί το 
ναυάγιο του ύ/Β «Κατσώνης», το ναυάγιο του Α/Τ 
«Βασίλισσα Όλγα», Αεροσκάφη Β’ Π.Π κτλ.

γ. Στα  σύγχρονα ναυάγια εμπορικών πλοίων 
(50 ετών και άνω και μέχρι το 1951),  η κυριότητα 
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ανήκει στο Ν.Α.Τ.  χαρακτηριστικό παράδειγμα 
είναι το ναυάγιο του «ΠΑΤΡΙς».

ο χρόνος για μια τυπική άδεια υποβρύχιας 
παρατήρησης ενός ναυαγίου π.χ. «ΒΡΕΤΤΑΝΙΚος», 
«ΠΑΤΡΙς», είναι αρκετά μεγάλος και μπορεί να 
αγγίξει τους 8 μήνες.

V. Προτάσεις
Είναι χιλιάδες τα ναυάγια στους Ελληνικούς 

βυθούς, από τα οποία αρκετές εκατοντάδες 
έχουν χαρακτηρισθεί ως «μνημεία». Το έργο του 
ύΠΠοΑ είναι εξαιρετικά σύνθετο και πολύπλοκο. 
μέχρι τώρα δεν είναι καταγεγραμμένη επίσημα 
από την πολιτεία, αυτή η κληρονομιά. Πλήθος 
κειμηλίων κυριότητας μ.Τ.Ν βρίσκονται σε οικίες 
και αποθήκες. 

Η υπογραφή ενός μνημονίου συναντίληψης 
και συνεργασίας μεταξύ του ύΠΕΘΑ (Γ.Ε.Ν.) 
και του ύΠΠοΑ (Γενική Διεύθυνση Αρχαιοτήτων 
και Πολιτιστικής Κληρονομιάς), ή ακόμα και του 
ύπουργείου Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, 
ίσως αποτελεί μονόδρομο. Αντικείμενο 
αυτού μπορεί να αποτελεί η περιγραφή των 
προϋποθέσεων, των συνθηκών και του τρόπου 
για:

α. Την ανάδειξη και δημιουργία θεματικών 
καταδυτικών πάρκων ναυτικής και εν γένει 
ιστορικής μνήμης με αντικείμενο τα ναυάγια 
κυριότητας μ.Τ.Ν (ξεκινώντας π.χ. από τον χώρο 
ναυαγίου του Α/Τ «Βασίλισσα Όλγα») αλλά και 
Ν.Α.Τ, σε όλη την Ελληνική επικράτεια, μέσα από 
την από κοινού διερεύνηση συνεργασιών όπως 
π.χ. με την Περιφέρεια Ν. Αιγαίου, Κρήτης κτλ. 

β. Την συνεργασία για την από κοινού 
διεξαγωγή υποβρυχίων ερευνών ναυαγίων 
(ύδρογραφική ύπηρεσία, ύπηρεσία Ιστορίας 
Ναυτικού, Ε.Ε.Α) και ενημέρωσης κοινού και 
φορέων, αλλά και την διενέργεια ημερίδων / 
συμποσίων που αφορούν στην διάσωση της 
ναυτικής μας κληρονομιάς.

Επίσης, σκόπιμο θα ήταν να επανεξετασθεί από 
το ύΠΠοΑ η επιβολή πληρωμής τελών υπέρ Τ.Α.Π 
σε ναυάγια που δεν αποτελούν κυριότητα ύΠΠοΑ 
για τους λόγους που αναφέρθηκαν παραπάνω.

Επιπλέον η καταγραφή των ναυαγίων στα 
περιουσιολόγια των Μ.Τ.Ν και Ν.Α.Τ αποτελεί 
επιτακτική ανάγκη και υποχρέωση που 
προκύπτει ιδίως σε συνέχεια της ως άνω ΥΑ.

Το έργο αυτό της καταγραφής είναι βεβαίως  
σύνθετο και δύσκολο. Τα δυο αυτά ιδρύματα 
δεν διαθέτουν την εμπειρία, το προσωπικό και 
την τεχνογνωσία. Ωστόσο θα μπορούσε να το 
αναλάβει τουλάχιστον για το μ.Τ.Ν η Υπηρεσία 
Ιστορίας Ναυτικού, η οποία θα μπορούσε 
να ασχοληθεί με την μελέτη, τεκμηρίωση και 
έρευνα και να συντονίζει το έργο μεταξύ της 
ύδρογραφικής ύπηρεσίας και του μ.Τ.Ν. αλλά και 
των υπόλοιπων φορέων, όπως Εφορείας Εναλίων 
Αρχαιοτήτων. Η μετεξέλιξη της Υπηρεσίας 
Ιστορίας Ναυτικού σε π.χ. Διοίκηση Ναυτικής 
Ιστορίας και Κληρονομιάς, στα πρότυπα της 

φωτογραφία, Κώστας Θωκταρίδης
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αντίστοιχης του ναυτικού των Η.Π.Α, είναι βέβαιο 
ότι θα συνδράμει τον απώτερο στόχο, που είναι 
η προστασία και η ανάδειξη της ναυτικής μας 
υποβρύχιας κληρονομιάς. Ένα από τα πρώτα 
έργα θα μπορούσε να αποτελέσει η έρευνα και η 
ανέλκυση της πλώρης του θρυλικού Α/Τ «ΑΔΡΙΑς». 

ςε μια εποχή που οι αντοχές του Έλληνα 
δοκιμάζονται, το όραμα δεν λείπει από το 
Πολεμικό Ναυτικό. ςε μια εποχή που όλα 
αλλάζουν με γοργούς ρυθμούς, εμείς θα πρέπει 
να οδηγούμε τα γεγονότα και τις εξελίξεις και όχι 
να τα παρακολουθούμε ασθμαίνοντας.

Η πλήρης μελέτη (με παραπομπές και 
βιβλιογραφία) διατίθεται στο σύνδεσμο 
http://tripontikas.wixsite.com/seawrecks
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Ιστορικά
Παραλειπόμενα
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[…] Λοιπόν το 1984, Απρίλιο του 1984 εγώ 
ήμουνα στο ΓΔΗς, Δημόσιες ςχέσεις, και ήρθε η 
αλληλογραφία, κάθε 5 χρόνια ο Αβέρωφ πήγαινε 
από τον Πόρο στα Ναυπηγεία ςκαραμαγκά για 
να κάνει συντήρηση των υφάλων. Και είδα εγώ 

την αλληλογραφία ότι θα πήγαινε ο Αβέρωφ στα 
Ναυπηγεία ςκαραμαγκά για τη συντήρηση των 
υφάλων. Και συνέπιπτε η απόδοση του Αβέρωφ, 
θα επέστρεφε στον Πόρο, με την περίοδο της 
Ναυτικής Εβδομάδος. Εγώ λοιπόν σκεφτόμουν 

Το Θ/Κ «Γ. ΑΒΕΡΩΦ» στον Πόρο

Το κείμενο που ακολουθεί αποτελεί απόσπασμα απομαγνητοφώνησης παλιάς 
συνέντευξης του αειμνήστου Υποναυάρχου (Ο) Σ. Πανώριου ΠΝ, ο οποίος διετέ-
λεσε Διευθυντής του Γραφείου Δημοσίων Σχέσεων του ΓΕΝ την περίοδο που 
ελήφθη η απόφαση αναπαλαίωσης του Θ/Κ «Γ. ΑΒΕΡΩΦ». Την συνέντευξη έλαβε 
στις 13-12-2000, ο τότε Αρχιπλοίαρχος Α. Δήμιτσας ΠΝ, Κυβερνήτης του ΠΝΜ 
Θ/Κ «Γ. ΑΒΕΡΩΦ».

Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΑΠΑΛΑΙΩΣΗΣ 
ΤΟΥ Θ/Κ «Γ. ΑΒΕΡΩΦ» 



77  Ναυτική Επιθεώρηση | ΤΕύχος 596-Τομος 176

το ‘84, η Ναυτική Εβδομάδα κάθε δύο χρόνια 
γίνεται, σκεφτόμουν τι εκδήλωση σοβαρή να 
δημιουργήσουμε για να κάνουμε για τη Ναυτική 
Εβδομάδα. Και βλέποντας ότι ο Αβέρωφ… σκέφτηκα 
μήπως είναι ιδεώδες ο Αβέρωφ μετά την επισκευή 
αντί να πάει στον Πόρο να έρθει στο Πασαλιμάνι 
να γίνει επίσκεψη κοινού και έτσι να προβληθεί και 
η Ναυτική Εβδομάδα και μετά να επιστρέψει στον 
Πόρο, δεν είχαμε ακόμα προβλέψει… Πήγα λοιπόν 
και το ανέφερα, τότε αρχηγός του Ναυτικού ήταν 
ο κύριος Παπάς, Νίκος Παπάς. Και πάω και του 
λέω «κύριε Αρχηγέ το και το…». ο κύριος Παπάς, 
συνάδελφος που παίρνει αμέσως αποφάσεις σ’ 
αυτά και είχε τη λεβεντιά. μου λέει «βεβαίως», 
μου λέει, «να μια ωραία ιδέα», κτλ. Να πάει στο 
ςκαραμαγκά και να γυρίσει στο Πασαλιμάνι και να 
γίνει επίσκεψη κοινού. Κι έτσι από ‘κει ξεκίνησε η 
ιδέα αυτή.

Έρχεται λοιπόν ο Αβέρωφ στο ςκαραμαγκά, 
γίνονται επισκευές, τότε στη Δ2 ήταν ο μηχανικός 
ο Πλοίαρχος, Κερκυραίος, ο ςτεφανίδης. Και του 
λέω, ήμαστε και φίλοι, «ςπύρο σε παρακαλώ, του 
λέω, μπορείς πέρα από τις επισκευές που είναι 
υπό τον έλεγχο σου να βάψουμε όλο το πλοίο 
εξωτερικά, και αν μπορείς επάνω στο χώρο του 
καταστρώματος, αυτό που κάνουμε και τώρα, 
δεξιά κάτω από τη γέφυρα που είναι ένας χώρος 
κάπως να τον επισκευάσεις για να μπορούμε 
να βάλουμε καμιά φωτογραφία να κάνουμε μια 
μικροέκθεση, προοπτική είναι αυτή». Και μου λέει 
«βεβαίως θα το κάνουμε» κτλ. Βέβαια το πλοίο 
κάτω ήτανε χάος. Ήτανε ξηλωμένα όλα, τα πάντα 
κι ήταν κι επικίνδυνο. Δεν μπορούσες κάτω από το 
κατάστρωμα να επισκεφθείς το πλοίο, είχαμε όλες 
τις καταπακτές σφραγίσει διότι ήταν και επικίνδυνο. 
Και το κατάστρωμα βέβαια του πλοίου, το οποίο 
ήτανε από μαόνι το πρώτο κατάστρωμα, ήτανε 
ξηλωμένο σε πολλά σημεία, προεξείχαν οι βίδες κτλ. 
Και εν πάση περιπτώσει το βάψανε το πλοίο, έγιναν 
οι επισκευές των υφάλων και προετοιμάσαμε εμείς 
τώρα στο Πασαλιμάνι, γιατί δεν μπορούσε να μπει 
μέσα, απ’ έξω εκεί που είναι η Πλατεία Αλεξάνδρας, 
απ’ έξω έδεσε πριμάτσες και σε απόσταση από τα 
βράχια, η απόσταση όμως για να το επισκεφθεί ο 
κόσμος ήτανε αρκετά μακριά. Δεν καλυπτόταν με 
μια απλή σκάλα. Παρακάλεσα τότε τον οΛΠ και 
μας έφτιαξαν οι άνθρωποι του οΛΠ, χωρίς να 
μας πάρουν μια δραχμή, μας έφτιαξαν μια ξύλινη 

εξέδρα και συνδεότανε, από την κατηφόρα της 
Πλατείας Αλεξάνδρας, συνδεότανε από ‘κει είχανε 
κάνει μια εξέδρα και έμπαινες μέσα στο πλοίο. Εν 
τω μεταξύ το είχαμε δώσει και στις εφημερίδες, το 
γράφανε ότι ο Αβέρωφ θα έρθει στο Πασαλιμάνι, 
θα γίνει επίσκεψη κοινού, είχε γίνει ντόρος. Και εγώ 
βρήκα ένα παλιό καρτ-ποστάλ του Αβέρωφ και 
από πίσω τυπώσαμε εν περιλήψει την ιστορία του 
Αβέρωφ πότε ναυπηγήθηκε, πήγε στην Αγγλία, πήρε 
τον εξοπλισμό του κτλ και το τυπώσαμε σε 20.000 
αντίτυπα. ύπολογίσαμε πόσοι άνθρωποι θα πάνε, 
αυτοί ας πούμε. Λοιπόν… Είχαμε γράψει και στις 
εφημερίδες και είχε απήχηση στον κόσμο. Και είχαμε 
βάλει και Κυβερνήτη ένας ύποπλοίαρχο μάχιμο με 
4-5 ναύτες για να ελέγχουν τον κόσμο, πώς θα γίνει 
αυτή η επίσκεψη… ο Κυβερνήτης ήταν ο ςπύρος ο 
Κόπιτσας. Και όταν αρχίζει η επίσκεψη του κοινού, 
εγώ δεν είχα κατέβει κάτω, με παίρνει τηλέφωνο 
και μου λέει «κύριε Διευθυντά, κύριε Πανώριε εδώ 
γίνεται το αδιαχώρητο. Εδώ έχει πλακώσει τόσος 
κόσμος…» Ερχόντουσαν και οι παλιοί, τα γεροντάκια 
που είχαν υπηρετήσει, φιλάγανε τα καταστρώματα 
και του δίνανε φωτογραφίες τότε της εποχής του 
‘40, και πιο παλιά, ήταν μικρές οι φωτογραφίες, κάτι 
μικρά. Και του δίνανε τις φωτογραφίες που είχανε 
πάνω στο πλοίο, και φιλάγανε τα καταστρώματα, 
προσκυνούσανε, γινότανε σκηνές συγκινητικές. 
Τα ‘χασε το παιδί. Και κατεβαίνω κι εγώ κάτω, το 
λέω, ενημερώνω τον Αρχηγό, την ηγεσία, «το και 
το...» Άρχισαν δε να γράφουν και οι εφημερίδες… 
«Προσκύνημα στον Αβέρωφ, κόσμος» κτλ. Αυτά που 
σας λέω δεν είναι υπερβολές. Όταν κατέβηκα κάτω 
τα ‘χασα. Βλέπω μια ουρά όχι ένας-ένας, παρέες-
παρέες, δέκα ανθρώπων φάρδος. Από κάτω που 
είναι ο μόλος, εκεί τα βράχια στο Πασαλιμάνι, μέχρι 
την Πλατεία Αλεξάνδρας. Λοιπόν οι 20.000 κάρτες 
που είχαμε τυπώσει εξαντλήθηκαν τις πρώτες 
μέρες. Και τους έλεγα δε θα δίνετε σε έναν-έναν, 
σε μια παρέα θα δίνετε μία. Ξανατυπώνουμε λοιπόν 
άλλες 20.000 και τυπώσαμε 80.000 τελικά.

Το πλοίο έμεινε μέχρι το ςεπτέμβριο. Όταν 
λοιπόν έγινε σ’ αυτό το διάστημα από τέλος Ιουνίου 
- αρχές Ιουλίου που είναι η Ναυτική Εβδομάδα, 
όταν το πλοίο είχε τέτοια κοσμοσυρροή και δε 
σταμάταγε, δε σταμάταγε ο κόσμος να πηγαίνει 
να το βλέπει, λέμε τώρα «εδώ κάτι πρέπει να 
γίνει». Το συζητήσαμε τότε και με τους άλλους 
Ναυάρχους που ήταν εκεί, ο κύριος μασούρας, ο 
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κύριος Δημητριάδης, ο κύριος Βασιλικόπουλος και 
βέβαια ο κύριος Παπάς και είπανε όλοι ότι το πλοίο 
τώρα δεν μπορούσε να πάει πίσω στον Πόρο, είναι 
σκόπιμο να μείνει εδώ στο Φάληρο. […]. Τότε, για να 
έρθει όμως το πλοίο, εκεί που υπήρχε, δίπλα από 
το Φλοίσβο υπήρχε ένας μικρός μόλος λιθοδομή. 
Και βέβαια ήτανε όλο αυτό ένας μικρός λιμενίσκος 
δίπλα από τη μαρίνα του Φλοίσβου, αυτός που είναι 
και σήμερα, τα οποία ήταν τα μπάζα και το βάθος 
εκεί ήταν γύρω στα 4,5 - 5 μέτρα. Είχαμε μάθει 
λοιπόν εμείς ότι το πλοίο είχε βύθισμα τουλάχιστον 
7 μέτρα... Και τότε ο κύριος Παπάς μου λέει «Θα 
πας στο ύΠΕχΩΔΕ». Έμαθα εγώ ότι για να μας 
δώσει την περιοχή είναι αρμόδιο το ύΠΕχΩΔΕ. Τότε 
υπουργός ήταν ο κύριος Κουλουμπής. Και πήγαμε 
λοιπόν στο ύΠΕχΩΔΕ, πήγα εγώ, για να βρούμε το 
χώρο. μου δείξανε όλη την περιοχή που είχανε 
χάρτες και από τότε ήταν η αναμόρφωση του 
Φαληρικού Δέλτα. ύπουργός Δημοσίων Έργων 
ήταν ο χαραλαμπόπουλος. Και γενικός γραμματέας 
του υπουργείου ο Γείτονας. Αλλά πάμε πρώτα στον 
Κουλουμπή, στο ύΠΕχΩΔΕ. Και βγάζουν εκεί τους 
χάρτες οι... εκεί δε οι προϊστάμενοι των διαφόρων 
υπηρεσιών είναι όλες κοπέλες, και βγάζουν εκεί 
τους χάρτες και μου λένε «εδώ, λέει, ποια θέση 

κρίνεις κατάλληλη;». Τώρα εγώ δεν είμαι... Είδα 
εκεί το Φλοίσβο, υπήρχε αυτός ο λιμενίσκος, λέω 
«εδώ»... «δικός σας είναι»... Λέει «πηγαίνετε να τα 
βρείτε εκεί», μου έκαναν αμέσως ένα έγγραφο, 
είπαμε αυτό το λιμενίσκο […]. Και έκανα εγώ μετά 
ένα χαρτί, και μας κάνανε κι αυτοί ένα χαρτί και 
μας παραχωρούσαν το χώρο για να εγκατασταθεί 
ο Αβέρωφ. Αρχίζει τώρα η προετοιμασία διότι ο 
Αβέρωφ δεν μπορούσε να πέσει εκεί διότι ήτανε 
μπάζα και η λιθοδομή δεν άντεχε αυτό το πράγμα. 
Ήρθε λοιπόν, σ’ αυτή τη φάση που ψάχναμε τι 
θα κάνουμε μπήκε ο Αύγουστος και άρχισαν τα 
μελτέμια. ςτη ΝΔΑ ήταν ο κύριος Καραμήτσος και 
στο Ναύσταθμο ήταν ο κύριος Αντωνιάδης. Ήρθαν 
λοιπόν μαζί οι δύο στον Παπά και του λένε «κύριε 
Αρχηγέ έχε υπόψη σου ότι το πρόβλημα για να 
‘ρθει εκεί ο Αβέρωφ... έχουμε δυσκολίες διότι τα 
νερά δεν το παίρνουν και η λιθοδομή δε βαστάει 
το θωρηκτό», 10.000 τόνοι πόσο είναι, είχανε δίκιο. 
Λοιπόν εκεί επηρεάστηκε ο κύριος Παπάς και με 
φωνάζει και μου λέει «την πατήσαμε», γιατί είχαμε 
γράψει στις εφημερίδες ότι ο Αβέρωφ θα μείνει στο 
Φάληρο κτλ. Λέω «κύριε Αρχηγέ, θα το ψάξουμε, 
όπως μας βοήθησε ο οΛΠ σ’ αυτό το θέμα, θα 
βρούμε μια φαγάνα αυτούς τους γερανούς να 

Το Θ/Κ «Γ. ΑΒΕΡΩΦ» στο Πασαλιμάνι
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κάνουμε μια εκβάθυνση, να δούμε πόσα λεφτά και 
να φτιάξουμε στο μόλο που είναι λιθοδομή, να το 
τσιμεντάρουμε και να το κάνουμε κανονικό μόλο». 
Και μου λέει «πάρε μάθε ποιος είναι αρμόδιος να 
δούμε τι θα κάνουμε». Και πήρα εγώ πάλι τον οΛΠ, 
που μας είχε βοηθήσει με την ξύλινη εξέδρα, και 
μου λέει ο οΛΠ «αυτά δεν τα ‘χουμε εμείς, λέει. 
Πλωτούς γερανούς που κάνουνε φαγάνες τα ‘χει 
το ύπουργείο Δημοσίων Έργων». Και λέει ο Παπάς 
«εκτός από τον χαραλαμπόπουλο ξέρω και το 
Γείτονα». Και τον παίρνει αμέσως τηλέφωνο. Του 
λέει λοιπόν του Γείτονα «θέλουμε αυτό και αυτό, 
να κάνουμε ένα μόλο και να κάνουμε εκβάθυνση 
στο λιμενίσκο εκεί»... «και γι αυτό σκας;» του λέει ο 
Γείτονας... Αυτό είναι αστείο έργο. Εδώ έχουμε μια 
σύμβαση 2,5 δισεκατομμυρίων με έναν εργολάβο 
ο οποίος κάνει την αναμόρφωση των εκβολών του 
Κηφισού. Θα το εντάξουμε εκεί το εργάκι και δε 
θα πληρώσετε και μία δραχμή. Γιατί του λέει «ό,τι 
στοιχίσει θα το πληρώσει το Ναυτικό». Και του λέει 
«αυτά είναι αστείες δαπάνες για μια εργολαβία, θα 
το εντάξουμε εκεί». Και μάλιστα του είπε, το θυμάμαι 
χαρακτηριστικά «πες λέει στον δικό σου να πάρει 
τον κύριο Λεούση, ο οποίος ήταν διευθυντής των 
τεχνικών, των μηχανημάτων, μπουλντόζες, ό,τι είχε 
το ύπουργείο, γερανούς, τα είχε στην Καλλιθέα ο 
Λεούσης. Και τον πήρα τηλέφωνο εγώ και μου λέει 
«βεβαίως με έχει ενημερώσει ο κύριος Γείτονας, 
ό,τι θέλετε». Και μας έστειλε τον εργολάβο, που 
πήγε στον κύριο Παπά και με φώναξε εμένα. Και 
του εξηγήσαμε λοιπόν ότι χρειαζόμαστε ένα μόλο 
και την εκβάθυνση. μας είχανε πει επίσης να 
κάνουμε και ένα κηπάριο εκεί. Λοιπόν «αυτά λέει 
είναι εύκολα, δεν είναι τίποτα σπουδαίο, γίνονται». 
Έπρεπε όμως να τους δώσουμε εμείς το σχέδιο. Και 
το είπαμε να το κάνει ο Γ4, οι οποίοι δεν είχαν και 
τόση ενημερότητα στο θέμα, ήταν και ο πρώτος 
μόλος που θα φτιάχνανε εκεί, εν πάση περιπτώσει 
με συνεργασία με άλλους, εκεί με τον οΛΠ, βρήκανε 
στοιχεία και φτιάξανε ένα σχεδιάγραμμα πώς θα 
είναι ο μόλος. Και για τη διαμόρφωση εκεί είχανε 
πει να γίνει και ένα κηπάριο. Κι έτσι ξεκίνησαν τα 
έργα, τα οποία τελειώσανε μέσα σε 20 μέρες και 
τέλη Αυγούστου - αρχές ςεπτεμβρίου ήταν ο χώρος 
έτοιμος. Έρχεται λοιπόν, έγινε η αλληλογραφία και 
ο Γ2, ο οποίος σ’ αυτά τα θέματα... Και από τον Α’ 
Κλάδο, και ξεκίνησε το πλοίο με 3 ρυμουλκά από 
το Πασαλιμάνι για να το φέρουνε να δέσει στην 

προβλήτα που είχε ετοιμαστεί είχανε μπει και οι 
μπαμπάδες, και μάλιστα θυμάμαι είχε γίνει και θέμα 
πώς να ακουμπήσει θέλανε τα λάστιχα αυτά πώς τα 
λένε, τα μπαλόνια. Αυτό ήθελε ειδικά μπαλόνια. Και 
βρήκαμε ένα υλικό...

Έρχεται λοιπόν το καράβι, είχα κατεβεί εγώ με 
2-3 ναύτες του ΓΔΗς και ευτυχώς είχα φορέσει 
τη στολή μου και είχα και μια τσάντα με την 
αλληλογραφία που είχα με το ύΠΕχΩΔΕ και τον ΕοΤ 
για το θέμα αυτό... Κι όπως ερχόταν ο Αβέρωφ εκεί, 
ωραίος, για να δέσει με τα τρία ρυμουλκά πετάγεται 
ο διευθυντής της μαρίνας δίπλα από το Φλοίσβο 
και βάζει τις φωνές : «Πού πάτε, τι είναι αυτό το 
καράβι, πού πάτε να το δέσετε εδώ πέρα, εδώ είναι 
χώρος του ΕοΤ». Λέω «κατ’ αρχήν βλέπεις τι καράβι 
είναι...», «τι με νοιάζει εμένα, να το πάτε από κει», 
λέει...[…] Λοιπόν κι έβαλε τις φωνές, εγώ ευτυχώς 
είχα μαζί μου την αλληλογραφία, που είχα με το 
ύΠΕχΩΔΕ και τον ΕοΤ. ςτον ΕοΤ είχαμε μιλήσει με τις 
υπηρεσίες τις καλλιτεχνικές, των εκδηλώσεων που 
κάνει ο ΕοΤ, γιατί είναι δύο σκέλη, είναι το φεστιβάλ, 
τα καλλιτεχνικά του ΕοΤ και από την άλλη είναι οι 
τεχνικές υπηρεσίες που κάνουν τα έργα, μαρίνες, 
ξενοδοχεία κλπ. Και μάλιστα αυτοί, ο ΕοΤ, μας είχε 
δώσει τον... από την αρχή ετέθη και θέμα μουσείου 
δηλαδή να είναι εκεί ο Αβέρωφ και πάνω στο λόφο 
που θα είναι ελεύθερος τότε να γίνει κι ένα μουσείο. 
Και αυτοί μας δώσανε τον όρο «Πάρκο Ναυτικής 
Παράδοσης», το οποίο εμείς κάναμε μετά «Άλσος 
Ναυτικής Παράδοσης». ύπάρχει σε έγγραφο του 
ΕοΤ και που λέει να το κάνουμε «Πάρκο Ναυτικής 
Παράδοσης». Και μάλιστα τότε μας έδωσαν το 
κτίριο, το παλιό σπίτι του ςυγγρού, γιατί εκεί ήτανε 
εγκατεστημένη η αεροπορία, το εργοστάσιο της 
αεροπορίας... και... υπήρχε και υπάρχει ακόμα το 
παλιό εξοχικό σπίτι του ςυγγρού και το είχε κάνει 
διοικητήριο η αεροπορία. Όλη αυτή η εγκατάσταση 
ήταν εργοστάσιο της αεροπορίας. Λοιπόν, και λέμε, 
ήταν τότε ο Κουρής... και λέμε «τι... θα πάρουμε 
το σπίτι από τον Κουρή;... το σπίτι αυτό το είχε η 
αεροπορία, δεν είναι δυνατόν... και λέει εμείς σας 
το δίνουμε κι εσείς... μάλλον θα τσακωθούμε... 
και μας έλεγε ότι σας δίνουμε και το κτίριο, την 
παλιά οικία του...», γιατί αυτά είχαν φύγει τότε, 
είχαν παρέλθει στο δημόσιο. Αυτό ήταν και μικρό, 
δεν έκανε εν πάση περιπτώσει... Και το ‘μαθε ο 
Κουρής και έγινε μια μικροπαρεξήγηση αλλά εμείς 
του είπαμε ότι αποποιηθήκαμε, δεν το θέλουμε, 
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προς Θεού εμείς δεν θέλουμε αυτό το πράμα. Και 
ετέθη το θέμα για το λόφο. Λοιπόν έρχεται αυτός 
και βάζει τις φωνές... Και του λέω «Κοίταξε να δεις, 
μη φωνάζεις γιατί εμείς έχουμε αλληλογραφία. Δεν 
είναι δυνατόν να έρθουμε να βάλουμε ένα πλοίο 
έτσι αυθαίρετα, υπάρχει αλληλογραφία». Λέει «δεν 
ξέρω τίποτα». Λέω «Αυτό δεν μας ενδιαφέρει, 
εμείς έχουμε αλληλογραφία και με τον ΕοΤ και 
με το ύΠΕχΩΔΕ...». Λοιπόν λέει «όχι όχι, το πλοίο 
να φύγει»... Και λέω «βλέπεις τους ναύτες; Θα σε 
πετάξουν στη θάλασσα κυριολεκτικά, του λέω, μη 
φωνάζεις διότι το πλοίο είναι ο Αβέρωφ και έχουμε 
συνεννοηθεί»... Αυτός τα έκανε αυτά γιατί σε αυτό 
το λιμενίσκο έβαζε κάτι βαρκάκια και... έπαιρνε 
αυτός το ενοίκιο, κάτι μικρά κοτεράκια που δεν ήταν 
μέσα στη μαρίνα... εν πάση περιπτώσει φεύγει αφού 
είδε ότι δεν μπορούσε να κάνει τίποτα και φεύγει 
και ειδοποιεί τον ΕοΤ. Και πώς προλάβανε μέσα 
σε είκοσι λεπτά, από τα κεντρικά εδώ Αμερικής, 
ήρθανε πέντε επιθεωρητές του ΕοΤ, οι οποίοι ήταν 
και τεχνικοί, και ήρθανε να μας μπλοκάρουνε. Κι 
όπως ερχότανε σιγά-σιγά πλησίαζε για να δέσει... 
μεγαλοπρεπής ο Αβέρωφ... κι έρχονται εκεί «τι 
συμβαίνει;» λένε κτλ, λέω «κύριε με συγχωρείτε 
αλλά εδώ υπάρχει αλληλογραφία». Ανοίγω εκεί 
πέρα, «ορίστε, λέω, τα έγγραφα του ύΠΕχΩΔΕ, 
ορίστε και του ΕοΤ που συμφωνούνε». Λέει «αυτά 
δεν τα ξέραμε. Τι είναι αυτά, λέει, δεν επικοινωνούμε 
οι τεχνικές υπηρεσίες με τις εκδηλώσεις, λέει, και 
αυτά παθαίνουμε». Γυρίζουν και λένε σε αυτόν της 
μαρίνας «μη μιλάτε. ύπάρχει όλη η αλληλογραφία, 
εδώ έχουνε τη θέση, θα πέσει το πλοίο εδώ πέρα». 
Κι έτσι ήρθε ο ωραίος Αβέρωφ λοιπόν, κι έπεσε, 
έδεσε εκεί και ηρεμήσαμε... 

Άρχισε μετά λοιπόν, τα λέω πολύ συνοπτικά, 
τι θα γίνει τώρα, πώς θα γίνει η αναπαλαίωση 
του πλοίου. Κατ’ αρχήν έπρεπε να επανδρωθεί το 
πλοίο. Και το φέραμε το θέμα στο ΑΝς, ας πούμε, 
και είπανε οι περισσότεροι Ναύαρχοι, και ο κύριος 
Νικητιάδης νομίζω που ήταν τότε στο Β’ Κλάδο 
εισηγητής, είπανε ότι το καλύτερο είναι να κάνουμε 
οργανική δύναμη στο πλοίο, να το θεωρήσουμε 
ότι είναι ένα πλοίο εν ενεργεία, με Κυβερνήτη. Και 
είπαμε τότε ότι για να λειτουργήσει σκοπίμως το 
όνομα θα βάλουμε τον Παύλο Κουντουριώτη που 
‘τανε εγγονός του Παύλου Κουντουριώτη κτλ... 
Και έτσι έγινε οργανική δύναμη και εθεωρήθη 
το πλοίο σαν πλοίο του Ναυτικού, το οποίο το 

προστάτεψε εν συνεχεία ως μουσείο να μην 
το πάρει το ύπουργείο Πολιτισμού κτλ κτλ. Κι 
έτσι έγινε οργανική δύναμη με Κυβερνήτη και 
πρώτος Κυβερνήτης ήτανε ο Κουντουριώτης. 
Παράλληλα στο ΓΔΗς μας είχανε φέρει το γιο 
του Βαράγκη, ο οποίος ήτανε... από πίσω ήτανε 
ο πατέρας του και όλοι οι αρχιτέκτονες που έχει ο 
Βαράγκης κτλ και είπαμε να κάνουμε μια μελέτη 
πώς θα γίνει η αναπαλαίωση του πλοίου και, το 
κυριότερο, η αποκατάσταση των διαμερισμάτων 
του Ναυάρχου. Γιατί τα άλλα θέλανε πολύ χρόνο, 
από κάτω οι μηχανές και όλα αυτά τα πράγματα. 
Και η πρώτη κίνηση ήταν να φτιάξουμε και την 
εκκλησία. Λοιπόν είχαμε πάει με το Βαράγκη και 
με τους αρχιτέκτονες του γραφείου του πατέρα 
του, πήραμε και τον Κουντουριώτη, τον πρώτο 
Κυβερνήτη, και πρέπει να ήτανε και κάποιος 
Αξιωματικός μηχανικός από το Ναυτικό, δε 
θυμάμαι το όνομα του, γιατί παράλληλα είχαμε 
και την τριήρη τότε... και πήγαμε στον Πόρο να 
δούμε τι υπήρχε στα... τα είχανε εντοιχισμένα στον 
Πόρο, είχανε ξηλώσει ορισμένα αυτά... επενδύσεις, 
είχανε κάνει μια αίθουσα Αβέρωφ στον Πόρο και 
τα ‘χανε επενδύσει εκεί. Εκεί λοιπόν στα γραφεία 
είχαμε και τις πολυθρόνες του Αβέρωφ και 
διάφορα άλλα έπιπλα του Αβέρωφ, τα οποία τα 
‘χανε πάρει για να τα προστατέψουνε και τα είχανε 
βάλει εκεί. Είχαμε βρει και παλιές φωτογραφίες, 
υπάρχει μάλιστα και μια φωτογραφία που ήτανε 
ο πατέρας του Κουντουριώτη, που είχε κάνει 
Κυβερνήτης στον Αβέρωφ και... με τον ακόλουθο 
τότε, πρέπει να ‘τανε στην Αίγυπτο, που δείχνανε 
όπως καθόντουσαν στο σαλόνι έβλεπες πώς είναι 
οι αυτές... Βλέπαμε λοιπόν από τις φωτογραφίες 
ότι αυτές ήτανε του Αβέρωφ οι πολυθρόνες. 
Και είπαμε λοιπόν να γίνει μία μεταφορά [...] να 
τα φέρουμε στο πλοίο. οι αρχιτέκτονες όμως 
του Βαράγκη και ο Βαράγκης, που θα κάνανε τη 
μελέτη πώς θα γίνει αυτή η αναπαλαίωση και 
η αποκατάσταση των διαμερισμάτων, είχαν τη 
γνώμη ότι επειδή δε φτάνανε αυτά που είχανε 
ξηλωθεί να επανέλθουν στη θέση τους, είχανε 
τη γνώμη λοιπόν ότι θα ‘πρεπε να τα κάνουνε 
καινούργια και βέβαια δε θα μπορούσανε να 
γίνουν σκαλιστά με το χέρι αλλά με παντογράφο, 
είχανε αυτά τα μηχανήματα. Εκεί προς τιμήν του 
ο Κουντουριώτης δεν συμφωνούσε. Λέει όχι, θα 
βάλουμε τα παλιά, που υπάρχουν, και θα κάνουμε 
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τσόντες, θα βρούμε κάνα ξυλουργό, μαραγκό 
να κάνουμε τις τσόντες και να φτιάξουμε την 
αποκατάσταση. […]

Προείχε όμως πρώτου ξεκινήσει, καθυστέρησε 
κάπως το θέμα της αποκατάστασης, προείχε 
να είναι επισκέψιμο το πλοίο γιατί ήρθε από 
το Πασαλιμάνι... το πρώτο ήταν το θέμα του 
καταστρώματος. Και το αναθέσαμε στα Ναυπηγεία 
ςκαραμαγκά να κάνει τις επισκευές, και έγινε η 
αντικατάσταση όσα κομμάτια ήτανε... κι αυτά... 
και έγινε το κατάστρωμα, το οποίο έγινε με ξύλο 
«ιρόκο»... Έγινε όμως μια καλή εργασία. Και είπανε 
για να υπάρχει κάποιος χώρος επισκέψιμος πέραν 
του χώρου εκεί επάνω στο κατάστρωμα στη 
δεξιά πλευρά να κάνουμε, από τις φωτογραφίες 
που μας είχαν δώσει, είχαμε δει ότι λειτουργούσε 
και η εκκλησία. Και μάθαμε ότι την εκκλησία, τα 
τελάρα τα είχε η ςχολή Δοκίμων. ςτο προαύλιο 
που μπαίνανε αυτά και γινόταν εκκλησιασμός. 
Έγινε αλληλογραφία, ήτανε ο κύριος Καντάς 
τότε στη ςχολή Δοκίμων, έφεδρος Διοικητής, και 
ενέκρινε ας πούμε. Κάναμε αλληλογραφία και 
πήραμε τα αυτά και τα εντοιχίσαμε στο χώρο που 
ήτανε η εκκλησία. Κι έτσι άρχισε να λειτουργεί και 
η εκκλησία. Κι έτσι ο επισκέψιμος χώρος ήτανε 

στο κατάστρωμα, περνάγανε από τη δεξιά πλευρά 
που είχαμε βάλει κάτι παλιές φωτογραφίες, έτσι 
μια πρόχειρη έκθεση, και κατέληγαν και στην 
Εκκλησία. […]

Και τότε υπήρχε το θέμα με τι χρήματα θα 
αναπαλαιώσουμε το πλοίο. Και σκεφτήκαμε και 
είπαμε ας πούμε αυτό τώρα ήταν όλοι ενήμεροι οι 
Ναύαρχοι, ο Βασιλικόπουλος, ο κύριος Νικητιάδης 
και είπαμε να στείλουμε μια επιστολή στους 
εφοπλιστές. Για να ενισχύσουνε για το θέμα του 
Αβέρωφ. Και μεταξύ των εφοπλιστών ήτανε και 
ο Λάτσης... ςτείλαμε επιστολές... ςυνήθως στις 
επιστολές αυτές όταν ζητάνε κάποια βοήθεια, 
οι παρακείμενοι στα γραφεία των εφοπλιστών 
ούτε καν τις δείχνουν στους εφοπλιστές ή 
στους προϊσταμένους, δίνουνε μόνοι τους ένα 
μικρό ποσό και τελειώνει η ιστορία. Κατά καλή 
σύμπτωση όμως αυτή την επιστολή τη δώσανε 
στο μπαρμπα-Γιάννη το Λάτση, τον καπετάν-
Γιάννη το Λάτση. Και ο χρόνης, ο ιδιαίτερος του, 
γιατί είχε άντρα ιδιαίτερο ο Λάτσης, ο οποίος, όταν 
διάβασε την επιστολή ο καπετάν-Γιάννης ο Λάτσης 
είδε από κάτω «Νίκος Παπάς». Και θυμήθηκε ότι 
ο πατέρας του κυρίου Παπά ήτανε... είχε καΐκι 
κτλ, ήταν καπετάνιος, είχε καΐκι από την Κύμη, και 

Εργασίες αναπαλαίωσης και συντήρησης στη δεξαμενή
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τον ήξερε. Και παίρνει κατευθείαν τηλέφωνο τον 
Παπά και του λέει «δε μου λες, του λέει, κύριε 
Αρχηγέ, ο πατέρας σου ήτανε ο Βελισσάριος; 
(πώς τον λέγανε...)». Και λέει «ναι, πατέρας μου 
είναι, από την Κύμη». «Να ξέρεις, λέει, ότι με 
τον πατέρα σου έχω φάει ψωμί και αλάτι εγώ... 
με τα καΐκια». Λοιπόν, «θα σας βοηθήσω εγώ» 
του λέει... «και θα έρθω στο γραφείο σου να σε 
γνωρίσω από κοντά και θα σας βοηθήσω εγώ 
για τον Αβέρωφ»... Και κανονίσανε ένα ραντεβού 
κάποια ημερομηνία στις 5 το απόγευμα. Έρχεται 
λοιπόν, ήρθε με ένα ταξί ο Λάτσης, κανονικό ταξί 
κίτρινο, ένα παλιό αμερικάνικο μεγάλο με σημαίες 
[…], έρχεται λοιπόν με ταξί κίτρινο και μόνο με 
τον οδηγό του. Γραμματεύς του Αρχηγού ήταν ο 
οικονομικός από την Κρήτη, ο Παπανικολάκης, 
Πλωτάρχης τότε. Και ήτανε στην είσοδο, τον 
πήρε λοιπόν, τον συνόδευσε επάνω και αυτός 
ο οδηγός του κράταγε μια μεγάλη βαλίτσα. Και 
όταν ήρθε επάνω λέει στον οδηγό «φέρ’ τη 
μέσα τη βαλίτσα» και την έβαλε στο τραπέζι των 
συσκέψεων. οι ναύτες απ’ έξω τώρα στο γραφείο 
αναρωτιόντουσαν «τι είναι αυτή η βαλίτσα, την 
έφερε ο Λάτσης, θα μας μοιράσει ρολόγια;...», 
σχολιάζανε τι έχει μέσα η βαλίτσα. Λοιπόν μπαίνει 

μέσα ο Λάτσης, χαιρετηθήκανε με τον Αρχηγό, 
είπανε τις ιστορίες τους για τα παλιά εκεί με τον 
πατέρα του κτλ και λέει τώρα ο Λάτσης, του αρέσει 
να τον λένε καπετάν-Γιάννη, και του λέει «εγώ 
ήθελα να σας φτιάξω εκπαιδευτικό πλοίο» και τότε 
ζούσε ο μαργαρίτης, τον οποίο είχε διευθυντή της 
εταιρείας του ο Λάτσης. «Ναι αλλά εσείς πήγατε 
και το φέρατε, λέει, ποστάλι τώρα είναι πολιτικό 
πλοίο αυτό...» […] Και μετά από διάφορα άλλα, και 
τώρα λέει «άνοιξε τώρα τη βαλίτσα...». Και ανοίγει 
τη βαλίτσα, τότε υπήρχανε χιλιάρικα ακόμα, δεν 
υπήρχανε ούτε δεκαχίλιαρα ούτε πεντοχίλιαρα 
το ‘84. Και τα χιλιάρικα σαν τούβλα ήτανε πακέτα 
ολόκληρα, είχε μέσα 60 εκατομμύρια... Λοιπόν 
λέει «εγώ σας έφερα τα λεφτά να τα κάνετε ό,τι 
θέλετε». Περιμέναμε να μας δώσει κάποια επιταγή. 
Εμείς φανταζόμαστε θα μας δώσει 5 εκατομμύρια, 
10 εκατομμύρια, ... 60 εκατομμύρια! Και τα ‘φερε 
σε ρευστό χρήμα. Εν τω μεταξύ ήταν απόγευμα, 
είχε φύγει ο επιμελητής και που να τον βάλουμε 
αυτόν τον όγκο, ήταν μεγάλη η βαλίτσα. «Εγώ 
δεν ξέρω τι τα χρειάζεστε εσείς τι θα τα κάνετε, 
εγώ σας τα έφερα λέει έτσι»... Τον ευχαριστήσαμε 
λοιπόν και λέω «θα σας στείλουμε μια επιστολή 
για να τα δικαιολογήσετε και στην εφορία»... 

Ο  Εφοπλιστής Ιωάννης Λάτσης με τον Α/ΓΕΝ Αντιναύαρχο Νικόλαο Παππά ΠΝ



83  Ναυτική Επιθεώρηση | ΤΕύχος 596-Τομος 176

«Ποια εφορία λέει, τι εφορία;...». 
Από τις επιστολές αυτές μας έδωσε ο Λιβανός 

άλλα 20 εκατομμύρια, 80 εκατομμύρια... ο 
Βαρδινογιάννης 1,5 εκατομμύριο και τα βάλαμε 
στην Εθνική Τράπεζα, η Εθνική Τράπεζα μας 
έδωσε κι αυτή 5 εκατομμύρια. Είχαμε κάνει κι 
ένα συμβολικό έρανο στο προσωπικό και είχαν 
μαζευτεί κάπου 800.000 δεν ξέρω πόσο, ένα 
συμβολικό ποσό. Είχαν συγκεντρωθεί εν πάση 
περιπτώσει γύρω στα 99-100 εκατομμύρια, 
τα οποία καταθέσαμε στην Εθνική Τράπεζα και 
μάλιστα είχε τεθεί θέμα ότι σαν Δημόσιο δεν 
έχουν τόκο. Αλλά λέμε αυτά δεν είναι λεφτά του 
Δημοσίου, με τον Ε’ Κλάδο ο κύριος Καστανιάς 
ήταν τότε, ότι πρέπει να είναι και τοκοφόρα. Κι 
αυτά τα λεφτά μείνανε και από κει γινόντουσαν οι 
δαπάνες για τις συντηρήσεις και τα διάφορα και 
δεν ξέρω τώρα βέβαια πού έχουνε φτάσει...

[…] Και άρχισαν λοιπόν να γίνονται οι 
ψιλοσυντηρήσεις του πλοίου κτλ... Όταν όμως ήτανε 
το πλοίο στο ςκαραμαγκά που το βάψανε... πίσω 
έχει τη γιρλάντα και είχε βέβαια και το στέμμα. ςτο 
μπαλκονάκι που έχει του Ναυάρχου. Λοιπόν εκεί 
ο κύριος Καραμήτσος που ήτανε ΝΔΑ είχε δώσει 
εντολή, και καλά έκανε, να το καθαρίσουν, να το 

φτιάξουνε κτλ κτλ. Κάποιοι από τους υπαξιωματικούς, 
κάποιος εν πάση περιπτώσει που ήταν στο 
ςκαραμαγκά πήρε τηλέφωνο τον Α/ΓΕΝ και του είπε 
«ξέρετε, του λέει, κύριε Αρχηγέ, δε θα το ξέρετε, έχει 
ένα στέμμα που βγάζει μάτια πίσω στο Αβέρωφ. 
Αυτό θα μείνει;». Και τίθεται θέμα λοιπόν τι θα 
κάνουμε με το στέμμα. Λοιπόν και εγώ και πολλοί 
Ναύαρχοι είπαμε τώρα αυτό είναι Ιστορία... Τότε 
έτσι ήταν τα πράγματα... Αλλά επειδή θα υπάρξουν 
παρεξηγήσεις ενημερώστε τον κύριο Δροσογιάννη, 
ήταν ύπουργός Εθνικής Αμύνης, και θα αποφασίσει 
η πολιτική ηγεσία τι θα γίνει με το στέμμα. Η 
εισήγηση όμως ήτανε, και το θυμάμαι πολύ καλά, 
ότι αυτή ήταν η Ιστορία, τι να κάνουμε δε θα 
αλλάζουμε την Ιστορία... θα μείνει όπως είναι. Αυτή 
είναι η εισήγηση. Και πήγε ο κύριος Παπάς, του λέει 
το και το, «κύριε ύπουργέ, έχετε υπόψη σας τώρα 
που θα ‘ρθει ο Αβέρωφ στο Φάληρο, πίσω εκεί 
έχει ένα μεγάλο στέμμα αλλά έτσι ήτανε τότε ήτανε 
βασιλεία κτλ...» Του λέει «τι είναι αυτά που λες, λέει, 
θα μας κάψουνε... να το κόψετε!» Και έτσι εκόπη το 
στέμμα με εντολή Δροσογιάννη. Η εισήγηση όμως 
του Ναυτικού, για να αποκαταστήσουμε την Ιστορία, 
ήταν να μη γίνει κάτι τέτοιο.

Τώρα είναι και το άγαλμα, πώς έγινε το 

Διακοσμητικό πρύμνης αποκατεστημένο όπως είναι σήμερα
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άγαλμα του Κουντουριώτη. ο μέμος ο μακρής 
είναι ο γλύπτης που έφτιαξε το άγαλμα. Τον είχα 
γνωρίσει εγώ σε κάποιο σπίτι εκεί φίλων, κτλ, ο 
οποίος είναι ένας συμπαθέστατος άνθρ-ωπος 
και ετέθη από την αρχή θέμα. Κι εδώ είναι ο 
κύριος Βάκρης ο καημένος, ο οποίος ήταν τότε 
στο Πολεμικό μουσείο έφεδρος ο Βάκρης ο 
Κωστής. Και λέει «ρε παιδί μου, εμείς κάθε 

χρόνο εγκρίνουμε από το Πολεμικό, έχουμε 
πιστώσει, και δίνουμε για αγάλματα στο 
ςτρατό και κάνει τύμβους στις μονάδες 

κτλ». Δεν έχει πάρει ποτέ το Ναυτικό, 
γιατί να μη φτιάξουμε εμείς ένα 
άγαλμα; Και εμείς... Και λέμε «να 
η ευκαιρία, να φτιάξουμε μαζί 
με τον Αβέρωφ και το άγαλμα 
του Κουντουριώτη». Και ήξερε 
κι αυτός το μέμο μάκρη, ο 
οποίος ήτανε στην ουγγαρία. 
Είχε έρθει στην Ελλάδα 
βέβαια, μεγάλος γλύπτης... Και 
είπαμε να τον φέρουμε. Τον 
φέραμε λοιπόν εκεί, εγώ του 
έδωσα και φωτογραφίες του 

Κουντουριώτη, του περιγράψαμε 
και του είπαμε βιβλιογραφία και 
του είπαμε ότι ο Κουντουριώτης 
ήταν ένας άνθρωπος λεπτός, έτσι 
αδύνατος κτλ. Αυτός τον έκανε βέβαια 
σαν... μαγυάρο τον έκανε, τέλος 
πάντων... Γιατί το άγαλμα το έφτιαξε 
στη Βουδαπέστη, με τη μέθοδο 
του. Είναι σφυρήλατο και κολλάει 
κομμάτια. Λοιπόν τον πήραμε για να 
τον γνωρίσουμε στη ηγεσία. Αυτός 
ήταν πρώην αριστερός κτλ. Λοιπόν 
μπήκαμε στην αίθουσα που ήταν ο 
Αρχηγός και 2-3 άλλοι Ναύαρχοι 
και είχε φτιάξει δύο μακέτες, μία 
με στολή χωρίς το καπέλο στο 

χέρι, γιατί είχαμε και πρόβλημα τι θα 
κάναμε με την κορώνα εδώ, και λέει «μην 

ανησυχείτε, θα το κάνω φλου εγώ δε θα 
φαίνεται τι είναι...» Του είχα δώσει εγώ 
τα στοιχεία γιατί υπήρχε το πρόβλημα τι 

γίνεται με την κορώνα. Είχαν πέσει όλοι 
με το στέμμα. Και λέω... ένα διάστημα 

που έγινε και Πρόεδρος Δημοκρατίας 

Ο αδριάντας 
του Ναυάρχου 
Κουντουριώτη, 
δημιουργία του γλύπτη 
Μέμου Μακρή
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του βρήκα φωτογραφία που ο Κουντουριώτης 
φόραγε το πηλίκιο χωρίς στέμμα.[…]… και όταν 
πήγε λοιπόν στο γραφείο του Αρχηγού που ήταν 
και οι άλλοι Ναύαρχοι εκεί να τον γνωρίσουνε, 
το θυμάται αυτό ο Περισσάκης, είχε φέρει και 
τις δύο. Είχε φτιάξει δύο προπλάσματα μικρά, 
μακέτες, ένα αυτό που έχει με την μπέρτα. Τον 
είχε εντυπωσιάσει που είχε δει μια στολή του 
Κουντουριώτη που του είχαμε δώσει με τη 
μπέρτα. Και λέει «θα ανεμίζει, λέει, ο αέρας ο 
θαλασσινός... η μπέρτα... έτσι θα είναι ωραίος» 
ας πούμε. Και η άλλη ήταν με τη στολή του και 
κρατούσε το... Και τελικά ήθελε αυτός τη μπέρτα 
και όλοι ήθελαν τη στολή ας πούμε. Αλλά του 
έκαναν το χατίρι και επέλεξαν τη μπέρτα. Λέει 
λοιπόν εκεί που ήταν όλοι οι Ναύαρχοι μέσα, 
λέει «κύριοι θέλω να σας εμπιστευτώ και κάτι... 
εδώ λέει που μπήκα μέσα στο Γενικό Επιτελείο 
του ςτρατού, παλιός αριστερός εγώ νιώθω δέος, 
λέει, μπήκα εγώ λέει σ’ αυτό το άντρο το δικό 
σας...» εκμυστηρεύτηκε ο άνθρωπος λοιπόν... 
Αλλά μας έφτιαξε και είχαμε πάει λοιπόν με το 
Βάκρη μαζί Επιτροπή για να το δούμε το άγαλμα 

στη Βουδαπέστη. Αυτός είχε ένα ωραίο σπίτι 
πάνω στο ποτάμι στο Δούναβη εκεί, εν πάση 
περιπτώσει, αλλά όταν το είδαμε λοιπόν... Εγώ, 
με κατάλαβε, απογοητεύτηκα. Του είχα δώσει 
τόσες φωτογραφίες και περίμενα να δω αλλιώς 
τον Κουντουριώτη. Βλέπω ένα μαγυάρο... Και το 
κατάλαβε μου λέει «Τι συμβαίνει μου λέει, ςπύρο, 
δε σου αρέσει;», λέω τι να του πω τώρα... μεγάλος 
ο μακρής, όνομα μεγάλο. «Λίγο, του λέω, τον έχετε 
κάνει πολύ δυναμικό», «ε, μου λέει, αυτό, εκείνο...» 
Και η μπέρτα που ανεμίζει. Εν πάση περιπτώσει 
ήρθε και το άγαλμα. Τελικά το (Πολεμικό) μουσείο 
δε μας το πλήρωσε […] γιατί λέγανε θα έπρεπε να 
ανατεθεί με διαγωνισμό. […]

Το ΠΝΜ Θ/Κ «Γ. ΑΒΕΡΩΦ» στην τωρινή του θέση
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Αναμνήσεις από 
τη ζωή στο ΠΝ
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Το 1985 Ανθυποπλοίαρχος, μόλις είχα 
τελειώσει το 1ο ςχολείο Εξειδικεύσεως οπλισμού 
και …. «επειδή πρώτευσα», με στείλανε σ’ ένα 
Αντιτορπιλικό, που βρισκότανε στο Ναύσταθμο 
Κρήτης (ΝΚ), για προγραμματισμένη επισκευή. 
Πήγα εκεί, στα τελειώματα / μαζέματα της 
επισκευής (κάποιες ενδιαφέρουσες από 
κει ιστορίες, θα τις πούμε άλλη φορά) και 
παρέλαβα τα «παρθενικά» μου καθήκοντα ως 
Διευθυντής οπλισμού, μερικές μόλις μέρες, πριν 
αποπλεύσουμε για ςαλαμίνα. Όπως ήταν επόμενο, 
ζήτησα από τον Κυβερνήτη, ανεβαίνοντας να 
κάνουμε πυρά ετοιμότητας, στη βραχονησίδα 
Καράβια, αίτημα που τελικά εγκρίθηκε.

Έτσι ξεκίνησα την επαγγελματική γνωριμία 
μου, με την Επιστασία οπλισμού (το προσωπικό 
και τους συνεργάτες μου), με μια σύσκεψη 
«ςυντονισμού και Κατανόησης», του τι έπρεπε να 
κάνουμε. Όλα συζητήθηκαν με κάθε λεπτομέρεια 
και έγινε σαφής ανάθεση καθηκόντων και 
υποχρεώσεων, τόσο για την προετοιμασία, όσο και 
για την εκτέλεση …. όλα by the book!! οι δοκιμές 
και οι έλεγχοι μάλιστα, έδειξαν πλήρη ετοιμότητα!!

Ήρθε λοιπόν η μεγάλη ώρα, σημάνθηκε 
«ςυναγερμός», ενεργοποιήθηκαν όλα τα 
συστήματα, σκοπεύσαμε, γεμίσαμε και εγώ, αφού 
έλαβα όλες τις αναφορές ετοιμότητας …… με την 
«ευτυχισμένη αγωνία», αλλά και με τη συστολή 
ανασφάλειας του πρωτάρη, που πρόκειται να 
χάσει την παρθενιά του, λέω : ΒοΛΗ!!

Αμάν τίποτα, κανένα μπαμ !! «51 δεν έβαλε 
…. 52 δεν έβαλε …. 53 …. 54 δεν έβαλε», ακούω 
έκπληκτος τις αναφορές των πύργων πυροβόλων!!

Ακολουθούν κάτι γρήγοροι έλεγχοι και 
ξαναλέω: «Έτοιμοι …. ΒοΛΗ»!! Όμως και πάλι 
τίποτα!! Έτσι αντιλαμβανόμενος ότι κάτι συμβαίνει 
«κεντρικά» στο Κέντρο Ελέγχου του οπλισμού, 
διατάσσω να μεταπέσουν σε «τοπική ηλεκτρική 
πυροδότηση» από τα πυροβόλα και να γίνει η βολή 
με το παράγγελμα μου!!

«Έτοιμοι ΒοΛΗ» ….. πάλι όμως τίποτα!! Τρέλα, 
δεν είναι δυνατόν, αυτό δεν μπορεί να συμβαίνει, 

σκέφτηκα και πεισμώνω πλέον, διότι ….. ώωω 
του θαύματος, ένδειξη ηλεκτρικής πυροδότησης, 
εξακολουθεί να υπάρχει παντού και σωστά!!

(υπόψη, ότι αφηγούμενος έτσι λεπτομερώς, 
δίνω σκόπιμα χρόνο στους Πυροβολητές, για να 
προβληματιστούν …. επί της διάγνωσης τους)!! =)

«Καλώς, μεταπέσατε σε τοπική κρουστική 
πυροδότηση» διατάσσω (και έτσι πάμε πλέον, σε 
καταστάσεις βολής, Α’ Παγκοσμίου Πολέμου)!!

«Έτοιμοι ΒοΛΗ» ….. αλλά και πάλι, ουδέν 
ηκούσθει!! οι επικρουστήρες έπεφταν, αλλά …. 
μπαμ δεν εγένετο!!

Πρωτάρης Πυροβολητής και καινούργιος στο 
πλοίο, ένιωσα ότι ….. έχασα τον αντρισμό μου και 
ότι είμαι άχρηστος και αποτυχημένος, θίχθηκε 
βαθύτατα ο εγωισμός μου!! οι Πυροβολητές, 
κοίταζαν ο ένας τον άλλο, σαν να είχαν δει UFO, 
ενώ οι άλλοι, δεν έδιναν σημασία, καθώς απλά, 
αδημονούσαν να επιστρέψουν σπίτια τους, μετά 
από έξη (6) μήνες μακριά τους!! Εξάλλου η άσκηση 
αυτή, ήταν εξ αρχής «εκτός προγράμματος» και 
κανείς δεν ενδιαφέρθηκε να μάθει, αν έγινε ή όχι!!

Απογεμίσαμε λοιπόν τα πυροβόλα, 
αποκαταστήσαμε και στερεώσαμε τον οπλισμό, 
ανέφερα λακωνικά στον Κυβερνήτη : «θα ελέγξω 
και θα σας αναφέρω» και ξαναγύρισα στον «τόπο 
του εγκλήματος», όπου οΛοΙ με περίμεναν!! Είχα 
και έχω το «κουσούρι», να φωνάζω, να νευριάζω 
και να απαιτώ, πάντα …. ΠΡο απόπλου, πάντα πριν 
ξεκινήσει το οτιδήποτε. μετά όμως, ακόμα και 
στα πιο δύσκολα και στην μεγαλύτερη αναποδιά 
και πίεση, ΠοΤΕ δεν σήκωσα φωνή, ποτέ δεν 
νεύριασα, διότι ήξερα, ότι …. ΤοΤΕ σε τίποτα δεν θα 
ωφελούσε και θα ‘κανε τα πράγματα χειρότερα!! 
Έτσι λοιπόν και τώρα!!

οι νέοι συνεργάτες μου, που ακόμα δεν 
γνωριζόμασταν καλά-καλά, περίμεναν το 
ξέσπασμα μου, αλλά εγώ έκατσα αναπαυτικά σε 
μια πολυθρόνα και απλά, …. τους κοίταζα επίμονα 
έναν-έναν χωρίς να μιλώ!! Κάποια στιγμή, ο Νίκος 
(ύπόλογος ΗΝ/ΔΒ), σπάει τη σιωπή, παίρνει τον 
λόγο και λέει: «κύριε Διευθυντά, έγινε βλακεία»!! 

Το λάθος ….. μπορεί και να είναι πολύτιμο !!

Του Υποναυάρχου ε.α Κ. Βουλγαράκη ΠΝ



89  Ναυτική Επιθεώρηση | ΤΕύχος 596-Τομος 176

Εγώ όμως και πάλι δεν μίλησα και έτσι, μετά 
από μια «ανιχνευτική» παύση, τον λόγο παίρνει ο 
Αντώνης (ύπόλογος ΤΠΒ):

«Κύριε Διευθυντά, όλα τα είχαμε ελέγξει, όλα 
τα είχαμε δοκιμάσει, αλλά την τελευταία στιγμή, 
έστειλα τον μικρό, να πάει να γρασάρει τους 
επικρουστήρες στα κλείστρα, μην τυχόν και έχουμε 
καμιά αναποδιά από κει και …..»!!

Εκεί πετιέται ο Δόκιμος Κελευστής και λέει με 
αγωνία: «Εγώ φταίω για όλα κύριε Διευθυντά. 
Γράσαρα τους επικρουστήρες και τους έβαλα πάλι 
στη θέση τους, αλλά …. ΔΕΝ τους έστρεψα σωστά, 
για να κλειδώσουν»!!

«Και εγώ φταίω που δεν έλεγξα, ως ….. (λέει 
ο ένας) και εγώ φταίω που δεν το αντιλήφθηκα 
ως …. (λέει ο άλλος) και εγώ φταίω που …. (λέει 
εκείνος) …..», άρχισαν οΛοΙ να νιώθουν ενοχές και 
τύψεις, πολύ εκνευρισμένοι μάλιστα και εμένα, να 
με κάνουν …… πολύ ΕύΤύχΙςμΕΝο!!

Και με έκαναν πραγματικά ευτυχισμένο, διότι 
αμέσως κατάλαβα, ότι απέναντι μου, είχα ΚΑΛΗς 
πάστας νέους συνεργάτες!! ςυνεργάτες, που πολύ 
σύντομα, μα πάρα πολύ σύντομα, οδήγησαν το Α/Τ 
ΒΕΛος στην κορυφή της αξιολόγησης απόδοσης 
του οπλισμού και μάλιστα τότε, επί εποχής του πιο 
δύσκολου Αρχηγού ςτόλου, έτσι ώστε, να φέρει 
στον πιο ψηλό ιστό του, το κόκκινο διακριτικό ςήμα 

…. του «Πρωταθλητή Πυροβολητή»!!
Ένα «Διακριτικό ςήμα» που σήμερα κοσμεί 

το Γραφείο μου, μαζί με τη φωτογραφία της 
καλύτερης Επιστασίας Πυροβολικού του ςτόλου, 
που οΛοΙ τους, ήταν και από τους καλύτερους 
συνεργάτες που είχα ποτέ!!

Όμως, η ιστορία δεν τελειώνει εδώ!! Έχει και 
την «ανάποδη» όψη της και το ηθικό της δίδαγμα!!

μετά από κάποιο διάστημα και ενώ όλα είχαν 
ομαλοποιηθεί, είχαμε συντονισθεί ως «μπαλέτο» 
και είχαμε αποκαταστήσει το κύρος μας, βρίσκομαι 
μαζί με κάποιους άλλους Διευθυντές οπλισμού, 
στη βάρκα του Αρχηγείου ςτόλου, όπου μαζί με τον 
αρμόδιο Επιτελή (για θέματα οπλισμού), απόγευμα 
αργά, φεύγαμε από Νς, για Πέραμα. Πιάσαμε όλοι 
μαζί την κουβέντα …. έτσι για τα καθέκαστα του 
«Κλάδου» μας και εγώ τότε, εξέφρασα ….. την 
ανέκαθεν βαθιά μου πεποίθηση:

«Θεωρώ ότι το ΛΑΘος είναι συστατικό 
προόδου και βελτίωσης, αν το εντοπίσεις, αν 
το αναλύσεις και αν το αναλάβεις ευθαρσώς, 
ώστε να μη το επαναλάβεις» είπα με στόμφο 
δασκάλου!! Κατόπιν και αφού είδα ότι όλοι 
«συμφωνούσαν επί της αρχής», τους εξιστορώ 
την παραπάνω περίπτωση (την οποία κανένας 
δεν γνώριζε) και συνεχίζω ….. «Για τον λόγο 
αυτό, προτείνω κύριε Διευθυντά (λέω στον 
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Επιτελή), εμείς οι Πυροβολητές να καταθέτουμε 
ευθαρσώς τέτοια λάθη και ατυχήματα, τα οποία 
θα τα συγκεντρώνετε, θα τα ομαδοποιείτε και κατά 
καιρούς θα τα κοινοποιείτε, ….. υπό τύπο οδηγών, 
για γνώση και συμμόρφωση»!!

ΝΑΙ, ΝΑΙ, ΝΑΙ (!!) είπαν όλοι μαζί και πρώτος 
μάλιστα με ιδιαίτερο ενθουσιασμό, ο Επιτελής και 
εγώ, πήγα σπίτι μου ….. για να κοιμηθώ τον ύπνου 
του δικαίου!!

Την άλλη μέρα, με φωνάζει ο 
Κυβερνήτης στο Γραφείο του και 
εκνευρισμένος μου λέει ότι, οΛος 
ο ςτόλος μας χλευάζει και ότι από 
τη Διοίκηση Αντιτορπιλικών ρωτάνε 
να μάθουνε ……. και ότι έτσι …. και 
ότι αλλιώς ….. και «να και το ςήμα» 
να διαβάσεις!! Διαβάζω το ςήμα και 
έκπληκτος διαπιστώνω ότι ήταν ένα 
«χοντρό χεστήριο», σαν και καλά 
…….. το Ανώτερο Κλιμάκιο (το Ας), να 
διαπίστωσε τη βλακεία που κάναμε 
….. και ΤΩΡΑ μας εξηγούσε, γιατί 
έγινε το λάθος και πως θα έπρεπε 
να αποφευχθεί και πως θα πρέπει να δουλεύουμε 
….. και όλο αυτό μάλιστα, σε κοινοποίηση των 
ΠΑΝΤΩΝ!!

Εγώ, ποτέ δεν δίστασα να αναλάβω τις ευθύνες 
μου, σε όλα που με αφορούν και σε όλα που είχα 
υπό τη δικαιοδοσία μου, έναντι των πάντων και 
τέτοιοι ανόητοι χειρισμοί «έμπειρων Επιτελών», 
με απογοήτευαν μεν, αλλά δεν μπορούσαν να με 
κάνουν να αλλάξω στάση, δε!! Πάντα χαιρόμουνα, 
αυτούς που ευθαρσώς μου έλεγαν «έκανα λάθος, 
έφταιξα» και πάντα σιχαινόμουνα, αυτούς που 
μου αράδιαζαν ….. «χίλιες και μία» δικαιολογίες, 

συγνώμες και σπαραγμούς οδύνης!!
Κάτι τέτοιοι ανόητοι «Επιτελείς» (σε όλα τα 

επίπεδα και κοινωνικές – επαγγελματικές τάξεις) 
και κάτι άλλοι ανεύθυνοι και δειλοί χειριστές, είναι 
που έφτιαξαν …… μια κοινωνία υποκριτική, που 
δεν ξέρει που πάει και τι της φταίει!! Επέβαλλαν 
μια στάση δηλαδή, που σε ωθεί ….. να μη 
μαθαίνεις από τα λάθη σου και απλώς, να κοιτάς 
να τα κουκουλώνεις, να τα κρύβεις κάτω από το 
χαλί, σα φοβισμένο σκυλάκι!!

ύπάρχουν λάθη, που είναι καθοριστικά και 
τραγικά, που δεν διορθώνονται και είναι μοιραία!! 
μάλιστα, όσο πιο ψηλά είναι αυτός που τα 
διαπράττει, τόσο πιο μεγάλες οι επιπτώσεις τους!!

ύπάρχουν άλλα, που διορθώνονται και δεν 
αφήνουν επιπτώσεις ή έχουν μικρό κόστος!! 
Όμως, ….. οΛΑ τα λάθη (μικρά και μεγάλα), είναι 
δυνατόν να γίνουν, ένα ευεργετικό «εκπαιδευτικό» 
βοήθημα, για τη βελτίωση όλων μας και ως 
μονάδες και ως ςύνολα, στην οικογένεια μας, 
στη δουλεία μας, στην κοινωνία μας και στη χώρα 

μας!!
Αυτό που μπορεί να δηλητηριάσει, μια τέτοια 

προσπάθεια, είναι ο ΦοΒος την εκτεθούμε ή και 
των επιπτώσεων, που με τη σειρά του φέρνει το 
ψέμα και την άστοχη, την αφελή δικαιολογία και 
που τελικά δημιουργεί ….. την ύΠοΚΡΙςΙΑ, ως 
κοινωνική στάση!!

Πριν κοιτάξουμε λοιπόν τον ορίζοντα, για να 
γραδάρουμε τον «καιρό», ας κοιτάξουμε δίπλα 
μας, κάτω από τα πόδια μας και ας ξαναδούμε ……
τα χνάρια που έχουμε αφήσει πίσω μας!!
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Συνεχίζεται η Έκθεση στο Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού. Μέσα 
από μικρές άγνωστες ιστορίες, πλούσιο φωτογραφικό υλικό, 
ηχητικά και οπτικά ντοκουμέντα αναπτύσσονται επεισόδια της 
πορείας του Πολεμικού Ναυτικού. Περισσότερες πληροφορίες:  
http://www.fhw.gr/cosmos/index
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Ελλάδα

Λιμενικό Σώμα / Ελληνική 
Ακτοφυλακή

10 Μαΐου 
ο Όμιλος οΤΕ πραγματοποίησε μια σημαντική 
χορηγία με αποδέκτη το Λιμενικό ςώμα/Ελληνική 
Ακτοφυλακή. ςτο ιδιωτικό συμφωνητικό που 

συνυπέγραψαν τα δύο μέρη προβλέπεται ότι 
ο οΤΕ θα αναλάβει την εκτέλεση εργασιών 
συντηρήσεως, οι οποίες αφορούν τα περιπολικά 
σκάφη, την προμήθεια διαφόρων ειδών και 
υλικών διασώσεως, που χρησιμοποιούνται 
από τα στελέχη στο πλαίσιο εκτελέσεως 
των επιχειρήσεων έρευνας διασώσεως στις 
ελληνικές θάλασσες. ςημειώνεται ότι το Λς 
σκοπεύει να δαπανήσει συνολικώς 150 εκ. 
ευρώ στοχεύοντας στην αναβάθμιση των 
επιχειρησιακών δυνατοτήτων του και τον 

εκσυγχρονισμό της τεχνικής υποδομής σε 
διάφορα επίπεδα. ςτο πλαίσιο αυτό προβλέπεται 
η προμήθεια δύο περιπολικών σκαφών (μήκους 
30 m) προϋπολογισμού 30 εκ ευρώ, καθώς και 
10 περιπολικών (πνευστού τύπου μήκους 12 m) 
προϋπολογισμού 2,2 εκ ευρώ. 

  Το Λς έχει εντάξει στη δύναμή του από τις 
10 Φεβρουαρίου 2016 το Περιπολικό Ανοικτής 
Θαλάσσης (ΠΑΘ) «Γαύδος» (Λς090) κλάσεως 

Stan Patrol 5509 που 
ναυπηγήθηκε στα ολλαν-
δικά ναυπηγεία Damen 
Shipyards Gorinchem 
συν δύο περιπολικά 
POB-24G κλάσεως Φαί-
ακας (Λς617, Λς618) του 
κροατικού ναυπηγείου 
Montmontaza – Greben 
Ltd d.o.o. Ωστόσο τα τέσ-
σερα σκάφη του τελευταί-
ου τύπου που επρόκειτο 
να ναυπηγηθούν στην 
Κροατία δεν πρόκειται 
να παραδοθούν λόγω 
πτωχεύσεως της κατα-

σκευάστριας εταιρείας, γεγονός που επηρεάζει 
αρνητικώς όλο το πρόγραμμα και την επιχειρη-
σιακή σχεδίαση της Ελληνικής Ακτοφυλακής. Το 
ελληνικό δημόσιο ως άμεσα θιγόμενο επέβαλε 
ρήτρες στην κροατική εταιρεία. Ωστόσο λόγω των 
κατεπειγουσών αναγκών έχει ξεκινήσει προσπά-
θεια ευρέσεως νέου ναυπηγείου. Πηγές του Λς 
θεωρούν ότι επειδή απαιτούνται πλωτά μέσα για 
την κάλυψη των πολύ σοβαρών αναγκών συζη-
τείται η παράταση ζωής των σκαφών κλάσεως 
Δήλος της Abeking & Rasmussen.

  Το Λς απέκτησε επίσης μέσω δωρεάς δέκα 
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Ειδήσεις από το
Περισκόπιο
Σύνταξη ειδήσεων: Ιωάννης Σ. Θεοδωράτος

ταχύπλοα σκάφη C-RIB τύπου System-33, ένα RIB 
τύπου Cobra Royal-990, συν ένα τύπου Lambro-53 
(Λς123). Επίσης χάρη στην ιδιωτική πρωτοβουλία 
και την χορηγία του Ιδρύματος Αικατερίνη Λασκα-
ρίδη, πραγματοποιήθηκαν εργασίες επισκευής 
και συντηρήσεως στο περιπολικό Λς133 (τύπου 
Mil-40 της Fabio Buzzi) και στο ΠΑΘ κλάσεως 
Europatrol-250Mk.1 «Αρκοί» (Λς050), τα οποία 
είχαν τεθεί εκτός υπηρεσίας για μεγάλο χρονικό 
διάστημα λόγω βλαβών. 

  ςτον τομέα των ιπταμένων μέσων έχει εγ-
γραφεί κονδύλι ύψους 60.000 ευρώ για την 
προμήθεια ανταλλακτικών για τα έξι ελικόπτερα 
τύπου AS-365 Dauphin, τα οποία φιλοξενούνται 
στην Διοίκηση Ελικοπτέρων Ναυτικού (ΔΕΝ) του 
ΠΝ στο Κοτρώνι. Η επιχειρησιακή ανάγκη ταχύ-
τερης ενεργοποίησης των ιπταμένων μέσων του 
Λς επιβεβαιώνεται επίσης από την ανανέωση 
της συμβάσεως  συντηρήσεως των ελικοπτέρων 
Dauphin από την ΕΑΒ, η οποία είχε εκπνεύσει από 
τον ςεπτέμβριο του 2014, με συνέπεια την πρό-

κληση σοβαρού προβλήματος 
στον τομέα της υποστηρίξεως 
των ελικοπτέρων.

Πολεμικό Ναυτικό

4 Ιουλίου 
Παρουσία του Ηλία ύφαντή 

καθηγητού της ςχολής Ναυτι-
κών Δοκίμων (ςΝΔ) πραγμα-
τοποιήθηκε στην ΓΔΑΕΕ μια 
ενδιαφέρουσα συνάντηση 
μεταξύ στελεχών και εκπρο-
σώπων της εταιρείας Veritas 
International Ltd. ο καθηγη-
τής ύφαντής πρωτοστατεί της 

ομάδας στην οποίαν εμπλέκονται στελέχη του ΠΝ 
και πανεπιστημιακά ιδρύματα με στόχο την εγχώ-
ρια σχεδίαση και ανάπτυξη ενός «εθνικού πλοίου» 
εκτοπίσματος φρεγάτας.

13 Ιουλίου
Το πρώτο αεροσκάφος ναυτικής συνεργα-

σίας (ΑΦΝς) P-3B Orion από τα πέντε συνολικά, 
τα οποία θα αναβαθμιστούν πραγματοποίησε την 
μεταστάθμευσή του από την Αεροπορική Βάση 
Ελευσίνας (114Πμ) στις εγκαταστάσεις της Ελλη-
νικής Αεροπορικής Βιομηχανίας (ΕΑΒ) στο πλαί-
σιο υλοποιήσεως του προγράμματος εκσυγχρονι-
σμού μέσης ζωής. Πρόκειται για το αεροσκάφος 
της «ενδιάμεσης λύσης» του προγράμματος, το 
οποίο σύμφωνα με τον αρχικό προγραμματισμό 
αναμένεται να επανέλθει σε υπηρεσία μέχρι τον 
Φεβρουάριο του 2017. Όπως διευκρινίστηκε από 
το ΓΕΝ στο μεταξύ διάστημα θα έχει προχωρήσει 
και η ενεργοποίηση της 353 μΝΑς (μοίρας Ναυ-
τικής ςυνεργασίας).
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Κύπρος
13 Μαΐου 

Έναρξη της διεθνούς ασκήσεως Έρευνας και 
Διασώσεως «CYPFRA-02/16», η οποία πραγματο-
ποιήθηκε νοτίως της Κύπρου. μετείχαν αεροσκά-
φη και πλωτά μέσα της Κύπρου και της Γαλλίας, 
υπό τον επιχειρησιακό συντονισμό του Κέντρο 
ςυντονισμού Έρευνας και Διασώσεως (ΚςΕΔ) στην 
Λάρνακα, το οποίο για τις ανάγκες της ασκήσεως 
έθεσε σε λειτουργία το Εθνικό ςχέδιο Έρευνας και 
Διασώσεως «Νέαρχος». Από πλευράς ναυτικών 
μονάδων μετείχαν το παράκτιο περιπολικό τύπου 
FPB30M «Νικόλας Γεωργίου» (Ρ04) της Διοίκησης 
Ναυτικού της Εθνικής Φρουράς (ΕΦ) και η φρε-
γάτα κλάσεως Cassard «Jean Bart» (D615) με το 
οργανικό της ελικόπτερο. 

5 Ιουλίου
Περατώθηκε η διεθνής άσκηση Έρευνας και 

Διασώσεως «CYPUSA-03/16», η οποία έλαβε 
χώρα στη θαλάσσια ζώνη νοτίως της Κύπρου, 
στην οποίαν μετείχαν αεροναυτικές δυνάμεις των 
ΗΠΑ και της Κυπριακής Δημοκρατίας. Το ΚςΕΔ 
Λάρνακας είχε τον επιχειρησιακό έλεγχο και τον 
συντονισμό των μέσων σε συνεργασία το Αμε-
ρικανικό Ναυτικό. ςτο πλαίσιο της ασκήσεως 
ενεργοποιήθηκε το Εθνικό ςχέδιο Έρευνας και 
Διασώσεως «ΝΕΑΡχος». ςτα επεισόδια της ασκή-
σεως μετείχαν ιπτάμενα μέσα (AW139 και AB412) 
της 460 μΕΔ της Διοίκησης Αεροπορίας και της 
μονάδας Αεροπορικών Επιχειρήσεων Αστυνο-
μίας (μΑΕΠ). Από αμερικανικής πλευράς μετείχε 
το αντιτορπιλικό κλάσεως Arleigh Burke «USS 
Ramage» (DDG61). 

Τουρκία 

7 Ιανουαρίου 
μια εξαιρετικά φιλόδοξη επιχείρηση ολοκλη-

ρώθηκε και κοινοποιήθηκε από την Τουρκική Δι-
οίκηση Ασφάλειας Ακτών. ςυγκεκριμένως η Τουρ-
κική Ακτοφυλακή στο πλαίσιο της Επιχειρήσεως 
Albatros προέβη στην ακινητοποίηση του πλοίου 
M/V Joudi με σημαία Βολιβίας, το οποίο έπλεε 
στη Νότιο μεσόγειο μεταφέροντας 13 τόνους 
ινδικής καννάβεως (χασίς). Το ύποπτο σκάφος 
είχε αποπλεύσει από την ςυρία ενώ οι τουρκικές 

αρχές κινητοποιήθηκαν στις 3 Ιανουαρίου. Η επι-
χείρηση ακινητοποιήσεως του πλοίου και εκτελέ-
σεως νηοψίας εκτελέστηκε με τη συμμετοχή δύο 
Περιπολικών Ανοιχτής Θαλάσσης (OPV: Offshore 
Patrol Vessels) κλάσεως «Dost» των: α) «Yaşam» 
(SG704) και β) «Umut» (SG703). Τα δύο σκάφη 
είχαν αποπλεύσει από τους λιμένες της μερσίνας 
και της μαρμαρίδος αντίστοίχως και στη συνέχεια 
εκτέλεσαν την συνδυασμένη επιχείρηση στις 5 Ια-
νουαρίου (δύο ημέρες νωρίτερα) ευρισκόμενα σε 
απόσταση 55 ναυτικών μιλίων από τον λιμένα του 
Τομπρούκ,140 μίλια νοτίως της Κρήτης. ο συντο-
νισμός και η υποστήριξη των ενεργειών ανατέ-
θηκε σε αεροσκάφος ναυτικής συνεργασίας της 
Τουρκικής Ακτοφυλακής, το οποίο παρακολουθού-
σε από αέρος και ενημέρωνε για τις κινήσεις του 
σκάφους. Την επιχείρηση καταλήψεως του πλοίο 
εξετέλεσε ομάδα ειδικών επιχειρήσεων. Αρχικώς 
το πλοίο βλήθηκε με κανόνι νερού και αργότερα 
επέδραμαν οι άνδρες με την τακτική ταχείας κα-
ταρριχήσεως (fast rope), τους οποίους μετέφερε 
το ελικόπτερο το οποίο είχε απονηωθεί από ένα 
εκ των δύο πλοίων. ςτη συνέχεια το πλοίο μετα-
φέρθηκε στη Ναυτική Βάση στο Ακσάζ. Η κλάση 
«Dost» αποτελείται από πέντε πλοία, τα οποία 
ναυπηγήθηκαν από την τουρκική RMK Marine και 
βασίζεται στην ιταλική Sirio της Fincantieri.

28 Μαρτίου 
Πραγματοποιήθηκε η έναρξη της ετησίας 

ασκήσεως «Deniz Yıldızı» (Θαλάσσιος Αστέρας) 
που διεξήχθη στην μαύρη Θάλασσα και διήρ-
κησε έως τις 5 Απριλίου. Κατά τη διάρκειά της 
εκτελέστηκαν βολές πυρών, για την αντιμετώπιση 
θαλασσίων και εναερίων στόχων. ςημαντική διά-
σταση της ασκήσεως ήταν η ταυτόχρονη επίσκεψη 
μονάδων του Τουρκικού ςτόλου σε λιμένες (Βάρνα 
Βουλγαρίας, Κωστάντζα Ρουμανίας, μπατούμι Γε-
ωργίας, οδησσός ουκρανίας) της μαύρης Θάλασ-
σας (3-4 Απριλίου). 

6 Απριλίου 
Το ύφυπουργείο Αμυντικής Βιομηχανίας (SSM) 

εξέδωσε Αίτημα για Πληροφορίες (RFI), το οποίο 
αφορά στην προμήθεια ενός αεροσκάφους για 
τις ανάγκες  της Τουρκικής Ακτοφυλακής (Sahil 
Güvenlik Komutanlığı - SGK). Η ανακοίνωση της 
SSM αναφέρει ότι το αεροσκάφος θα μπορεί να 
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αναλάβει «αποστολές ελέγχου ναυτικών ζωνών 
(τουρκικής) κυριαρχίας στη μεσόγειο, αναγνω-
ρίσεως για την αποτροπή της παράνομης μετα-
ναστεύσεως στο Αιγαίο, έρευνας και διασώσεως 
αντιμετωπίσεως παράνομων δραστηριοτήτων 
κατά μήκος της τουρκικής ακτογραμμής και ανα-
γνωρίσεως σε παράκτιες περιοχές». ςτη διαδικα-
σία μπορούν να συμμετάσχουν εγχώριοι και ξένοι 
προμηθευτές, ενώ οι ενδιαφερόμενοι παρέλαβαν 
το τεύχος του αιτήματος για πληροφορίες στις 8 
Απριλίου.

30 Απριλίου
 Ξεκίνησε η ναυπήγηση του πλοίου αμφιβίων 

επιχειρήσεων (σ.σ. και της ναυαρχίδος του Τουρκι-
κού Ναυτικού)  «Anadolu» (L408), η σχεδίαση του 
οποίου βασίζεται στο ισπανικό «Juan Carlos 1» της 
Navatia (σ.σ. Παρόμοιο με τα HMAS «Adelaide» 
και «Canberra» του Βασιλικού Αυστραλιανού Ναυ-
τικού). Η κύρια διαφορά έγκειται στην επιλογή από 
το Τουρκικό Ναυτικό ντιζελοκινήτου συστήματος 
προώσεως. ο Τούρκος πρόεδρος Ταγίπ Ερντογάν 
αποκάλυψε στο πλαίσιο της ομιλίας του ότι από 
το πλοίο θα επιχειρούν μαχητικά βραχείας απο-
προσγειώσεως F-35B (Short Take Off Vertical 
Landing - SVTOL), επιβεβαιώνοντας την πρόθεση 
προμήθειας μαχητικών εκτός από ελικόπτερα.

Τα F-35B θα αποκτηθούν πέραν των F-35A 
της Αεροπορίας (THK). ο Τούρκος πρόεδρος ζή-
τησε τη μείωση του χρόνου παραδόσεως στα τέσ-
σερα αντί των πεντέμισι ετών, αιτιολογώντας το 
αίτημα ότι σε περίπτωση εγκαίρου υλοποιήσεώς 
του τότε θα παραγγελθεί και επόμενο σκάφος. Το 
συμβόλαιο για τη ναυπήγηση του πρώτου πλοίου 
αμφιβίων επιχειρήσεων γα το Τουρκικό Ναυτικό 
είχε υπογραφτεί στις 7 μαΐου 2015 κατά τη διάρ-
κεια της εκθέσεως IDEF 2015. Η παράδοση του 
πλοίου μήκους 150m και αγνώστου τελικού εκτο-
πίσματος, αρχικώς προγραμματίστηκε για το 2021, 
ενώ μετά από την παρέμβαση Ερντογάν μπορεί 
να έχει ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του 2020. Το 
ντιζελοκίνητο σύστημα προώσεως θα συνίστα-
ται από πέντε κινητήρες τύπου MAN 16V32/40 
ισχύος 7.680kW (η κάθε μια), μέσω των οποίων 
θα αναπτύσσει ταχύτητα έως 21 κόμβους, με την 
αυτονομία να υπολογίζεται σε 9.000 μίλια. ςτο κα-
τάστρωμα θα φιλοξενούνται έξι μαχητικά τύπου 
F-35B Lightning II VSTOL, τέσσερα επιθετικά ελι-
κόπτερα τύπου T-129 ATAK, οκτώ μεταφορικά ελι-
κόπτερα, δύο ελικόπτερα S-70B Seahawk και δύο 
μη επανδρωμένα αεροσκάφη (UAV) Bayraktar.  
Για την αυτοάμυνά του προβλέπεται η τοποθέτηση 
ενός περιστροφικού εκτοξευτού αντιαεροπορικών 
πυραύλων μk-49, δύο συστήματα εγγύς υποστή-

L 400 Anadolu
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ριξης Phalanx Block 1B CIWS και πέντε σταθερο-
ποιημένες πλατφόρμες πυροβόλων των 25mm.

 Η έναρξη της ναυπηγήσεως του «Anadolu» 
φέρνει στο προσκήνιο την ανάγκη επισπεύσεως 
της ναυπηγήσεως των απαραιτήτων συνοδών 
πλοίων, όπως αντιτορπιλικά αντιαεροπορικής 
αμύνης εξοπλισμένα με σύστημα μάχης AEGIS. 
Η Τουρκία αναπτύσσει το πρόγραμμα TF-2000 
ναυπηγήσεως αντιτορπιλικών αντιαεροπορικής 
αμύνης, το οποίο αναμένεται να επιταχυνθεί, με 
τις σχετικές αποφάσεις να λαμβάνονται εντός του 
επομένου έτους.

21 Μαΐου
ςοβαρές καθυστερήσεις παρουσιάζει πλέον 

το πρόγραμμα εγχώριας ναυπηγήσεως στα ναυ-
πηγεία Γκιολτσούκ των έξι υποβρυχίων, τα οποία 
θα φέρουν σύστημα αναερόβιας πρόωσης (Air 
Independent Propulsion - ΑΙΡ). Όπως έγινε γνω-
στό το 2023 θα παραδοθεί στο Τουρκικό Ναυτι-
κό το πρώτο υποβρύχιο του προγράμματος (New 
Type Submarine Project - NTSP) προϋπολογισμού 
2,7 δις δολαρίων, ποσό το οποίο σημειωτέον κα-
λύπτεται από εγχώριους πόρους. Η πρόβλεψη 
ήταν το πρώτο (σ.σ. θα ονομαστεί «Piri Reis») 
από τα έξι υποβρύχια να παραδοθεί το 2015 (η 
αρχική σύμβαση υπεγράφη με την HDW στις 2 
Ιουλίου 2009), ωστόσο λόγω της εμπλοκής δεκά-
δων τουρκικών εταιρειών οι οποίες ανέλαβαν να 
αναπτύξουν τα περισσότερα από τα κύρια συστή-
ματα και υποσυστήματα που θα ενσωματωθούν 
στη νέα κλάση, τόσο το κόστος, όσο και ο χρόνος 
αποπερατώσεως και ολοκληρώσεώς τους, βγήκε 
εκτός των προσδοκώμενων ορίων. ο στόχος της 
συμμετοχής της εγχώριας βιομηχανίας σε ποσο-
στό 80% του όλου προγράμματος είναι εξαιρε-
τικώς φιλόδοξος. χαρακτηριστικώς αναφέρουμε 
ότι η νέα κλάση θα φέρει την «εθνική» τορπίλη 
Akya των 533mm, η οποία αναπτύσσεται εγχω-
ρίως. ςυμφώνως με τις πληροφορίες που έχουν 
αποδεσμευτεί το πρώτο υποβρύχιο μετά από την 
ολοκλήρωση των δοκιμών θα πραγματοποιήσει 
πλου με προορισμό τις ΗΠΑ και στη συνέχεια θα 
επιστρέψει. ςτο πρόγραμμα συμμετέχουν οι μεγα-
λύτερες αμυντικές βιομηχανίες της Τουρκίας και 
συγκεκριμένως οι HAVELSAN, ASELSAN, η STM 
AS, η AYES AS, η Milsoft, η Meteksan Savunma 
και η Koc Bilgi Savunma. ςτο όλο πρόγραμμα ση-

μαντικότατο, κύριο και καθοδηγητικό ρόλο κατέχει 
το γνωστό Ινστιτούτο Επιστημονικής και Τεχνολο-
γικής Ερευνας Tubitak.

  Ωστόσο η υπόθεση των τουρκικών υποβρυ-
χίων εμπεριέχει και μια άλλη διάσταση. οι εισαγ-
γελικές αρχές της Βρέμης στη Γερμανία διεξάγουν 
από το 2013 έρευνα για πιθανές δωροδοκίες στο 
πλαίσιο των συμβάσεων για τα υποβρύχια κλά-
σεως Reis, Type 214ΤΝ. οι έρευνες κατευθύνο-
νται εναντίον των υπευθύνων της εταιρίας Atlas 
Elektronik (κοινοπραξία των ThyssenKrupp και 
Airbus) 

ςτις 16 Φεβρουαρίου μάλιστα κατά τη διάρκεια 
επιδρομής των γερμανικών αρχών στα κεντρικά 
της Atlas Electronic στη Βρέμη φέρονται να έχουν 
κατασχεθεί έγγραφα που σχετίζονται με την έρευ-
να, καθώς εμπλέκεται στο πρόγραμμα των Type 
214TN, παρέχοντας το σύστημα μάχης και τα σό-
ναρ (ενεργητικό, παθητικό).

18 Ιουνίου
Πραγματοποιήθηκε η καθέλκυση της κορβέ-

τας «Burgazada» (F513) τρίτου σκάφους της 
κλάσεως Ada/Milgem, η ναυπήγηση της οποίας 
ξεκίνησε στις 27 ςεπτεμβρίου 2013. Η τελετή 
έλαβε χώρα στις εγκαταστάσεις των ναυπηγείων 
Istanbul Naval Shipyard. Το σκάφος αναμένεται 
να παραληφθεί από το TDK έως τα τέλη του 2017. 
Την ίδια ημέρα επίσης στο πλαίσιο παράλληλης τε-
λετής τέθηκε η τρόπιδα για την τέταρτη κορβέτα 
του τύπου «Kinaliada» (F514). ο χρόνος αποπε-
ρατώσεως της ναυπηγήσεως των δύο πρώτων 
πλοίων της κλάσεως Ada/Milgem ήταν τρία έτη, 
ενώ τα ναυπηγεία κατάφεραν να συντομεύσουν 
την κατασκευή κατά 100 ημέρες. ο αρχηγός του 
Τουρκικού Ναυτικού (TDK) ναύαρχος μπουλέντ 
μποστάνογλου επισήμανε κατά τη διάρκεια της 
ομιλίας του ότι ο χρόνος αποπερατώσεως του τε-
τάρτου σκάφους θα συντομευθεί ακόμη περισσό-
τερο και συγκεκριμένως κατά οκτώ μήνες. 

25 Ιουνίου 
Το Υφυπουργείο Αμυντικών Βιομηχανιών 

(SSM) εξέδωσε Αίτημα για την Παροχή Πληροφο-
ριών (RfP), το οποίο  αφορά πρόγραμμα εκσυγ-
χρονισμού της Διοικήσεως Ναυτικών Δυνάμεων 
(Turk Deniz Kuvvetleri - TDK). ςυγκεκριμένως 
εκδόθηκε αίτηση για τον εκσυγχρονισμό μέσης 
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ζωής (ΕμΖ) που αφορά τα τέσσερα υποβρύχια 
Type 209/1400 (κλάσεως Preveze) του Τουρκι-
κού Ναυτικού. οι εργασίες που θα εκτελεστούν θα 
επικεντρωθούν στην αναβάθμιση των ηλεκτρονι-
κών, πιθανότατα και του ςυστήματος Διαχειρίσε-
ως μάχης, στα περισκόπια ερεύνης και επιθέσεως 
και  στα συστήματα πλοηγήσεως. Τουρκικές πηγές 
θεωρούν ότι οι εργασίες αναβαθμίσεως του ςΔμ 
θα αποτελέσουν προπομπό και θα λειτουργήσουν 
ως πρωτότυπο για το υπό ανάπτυξη και σχεδία-
ση αντίστοιχο σύστημα, το οποίο θα ολοκληρωθεί 
στην νέα κλάση Type 214TN Reis. ςημειώνεται ότι 
το TDK προχώρησε στην αναβάθμιση των Type 
1209/1200 «Doganay» (S351) και «Dolunay» 
(S352) κλάσεως Ay αναθέτοντας το σχετικό συμ-
βόλαιο στην τουρκική εταιρεία STM, το οποίο ολο-
κληρώθηκε τον Ιούνιο του 2015. Πηγές του TDK 
εκτιμούν ότι η κλάση Preveze θα παραμείνει σε 
υπηρεσία μέχρι το 2030. 

16 Ιουλίου 
Πραγματοποιήθηκε χωρίς καθυστέρηση λόγω 

των γεγονότων του πραξικοπήματος της 15ης 
Ιουλίου, η τελετή καθελκύσεως του αρματαγω-
γού «Sancaktar» (L403) του Τουρκικού Ναυτικού 
από τα ναυπηγεία ADIK-Furtrans της Κωνσταντι-
νουπόλεως. Πρόκειται για το δεύτερο αρματαγω-

γό της κλάσεως Bayraktar [σ.σ. Το πρώτο πλοίο 
«Bayraktar» (L402) καθελκύστηκε στις 3 οκτω-
βρίου 2015], στο πλαίσιο υλοποιήσεως συμβολαί-
ου ύψους 370 εκατομμυρίων ευρώ, που υπεγρά-
φη στις 11 μαΐου 2011 μεταξύ του ύπουργείου 
Αμύνης και των Ναυπηγείων ADIK-Furtrans. Η 
νέα κλάση αρματαγωγών εκτοπίσματος 7.254 
τόνων και διαστάσεων 138,7x19x3m μπορεί να 
μεταφέρει δύναμη 20 αρμάτων, 24-60 οχημάτων 
(σ.σ. ςτεγασμένες θέσεις εμβαδού 1.100 m2 και 
690 m2 επί του καταστρώματος), 350 ανδρών 
ενώ το πλήρωμα που θα επιβαίνει είναι 129. Ανα-
πτύσσει ταχύτητα 18 κόμβων, ενώ η αυτονομία 
του είναι 5.000 μίλια (με ταχύτητα 15 κόμβων). 
Ιδιαίτερα ενδιαφέρον στοιχείο της ναυπηγήσεως 
είναι η πρόβλεψη προστασίας του πληρώματος 
από αποτελέσματα επιθέσεων με ΡΒχ όπλα. ο 
οπλισμός που φέρει αποτελείται από δύο 40mm 
Oto Melara, δύο συστήματα εγγύς αντιβληματικής 
προστασίας CIWS (Close In Weapon Systems) 
τύπου Phalanx Mk15 και δύο σταθεροποιημένα 
τηλεχειριζόμενα πολυβόλα των 12,7mm. ςτον 
τομέα των αισθητήρων η κλάση εξοπλίζεται με το 
ραντάρ ερεύνης Smart Mk2 3D αέρος/επιφανεί-
ας, μια αξιοσημείωτη προσθήκη για ναυτική μο-
νάδα επιπέδου αρματαγωγού. Επίσης φέρει δύο 
AselFLIR 300D, σύστημα ARES-2N ESM, συστήμα-

Το «Sancaktar» κατά την τελετή καθελκύσεως.
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τα αντιμέτρων κατά τορπιλών, καθώς και σύστημα 
προειδοποιήσεως λέιζερ και Link 16/22. Όλα τα 
συστήματα που έχουν ολοκληρωθεί διαχειρίζονται 
από το ςΔμ Genesis με πέντε σταθμούς εργασίας, 
το οποίο όπως είναι γνωστό έχει σχεδιαστεί και 
αναπτυχθεί εγχωρίως.   

29 Ιουλίου
Το Τουρκικό Ναυτικό θα αποκτήσει περισσότε-

ρα σκάφη της κλάσεως Ada/Milgem, καθώς όπως 
ανακοινώθηκε το ύφυπουργείο Αμυντικής Βιομη-
χανίας (SSM) προχώρησε στην έκδοση RfP που 
αφορά την ναυπήγηση τεσσάρων νέων κορβετών 
οι οποίες κωδικοποιούνται ως διαμόρφωση «I». Τα 
υπό ναυπήγηση σκάφη αναμένεται ότι θα φέρουν 
τον ίδιο εξοπλισμό με τις αρχικές κορβέτες κλάσε-
ως Ada του προγράμματος Milgem και εκτιμάται 
ότι θα διαθέτουν έως ότου αυτά οριστικοποιηθούν, 
παρόμοια επιχειρησιακά χαρακτηριστικά. Τα ενδι-
αφερόμενα ναυπηγεία οφείλουν να καταθέσουν 
τις προτάσεις τους έως τις 30 Νοεμβρίου 2016. 
Η επίσημη πρόσκληση για κατάθεση προσφορών 
αφορά ναυπηγεία, τα οποία θα πρέπει να διαθέ-
τουν πλωτή δεξαμενή τουλάχιστον 115 μέτρων. 
Το πρώτο πλοίο της κλάσεως «I» θα ονομαστεί 
«Istanbul» και οι εργασίες ναυπηγήσεώς του θα 
ξεκινήσουν τον Ιανουάριου του 2017. Η νέα κλά-
ση προγραμματίζεται να τεθεί σε επιχειρησιακή 
λειτουργία μεταξύ 2021 και 2024. Η επίσημη 
παρουσίαση της νέας διαμορφώσεως κορβετών 
πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της 12ης Διεθνούς 
Εκθέσεως IDEF 2015. 

Πακιστάν

7 Ιουνίου 
Η κυβέρνηση του Πακιστάν απέστειλε αίτημα 

προς την κυβέρνηση της Τουρκίας για την προμή-
θεια τεσσάρων κορβετών κλάσεως Milgem/Ada, 
χωρίς να γίνουν γνωστές περισσότερες λεπτομέ-
ρειες που αφορούν τη διαμόρφωση του οπλικού 
συστήματος. Όπως έγινε γνωστό το πακιστανικό 
αίτημα αφορά στη ναυπήγηση και των τεσσάρων 
κορβετών στα εγχώρια ναυπηγεία. Πρόκειται για 
μια εξαιρετικά σημαντική εξέλιξη για την τουρκι-
κή ναυπηγική βιομηχανία, η οποία αποδεικνύει το 
δυναμισμό της και την ικανότητα της διπλωματίας 
της στην προώθηση στο εξωτερικό των εγχώριων 

σχεδιάσεων με ουσιαστικό στόχο την διείσδυση 
στην διεθνή αγορά ναυτικών μονάδων επιφανείας 
εκτοπίσματος 2000 έως 2.500 τόνων. Επίσης οι 
δύο χώρες συζητούν την προοπτική αναλήψεως 
από την τουρκική βιομηχανία του εκσυγχρονισμού 
τριών υποβρυχίων κλάσεως Agosta 90Β του Πα-
κιστανικού Ναυτικού.

22 Ιουνίου 
Η τουρκική εταιρεία STM επιλέχθηκε από το 

Πακιστάν για να αναλάβει το έργο αναβαθμίσεως 
τριών ντιζελοκινήτων υποβρυχίων Agosta 90B 
(γαλλικής κατασκευής DCNS). Η σχετική συμφωνία 
υπεγράφη στο Ραβαλπίντι και προκάλεσε εντύπω-
ση για την επικράτηση της τουρκικής προτάσεως 
έναντι της γαλλικής, λόγω του τεχνικού ρίσκου.   
Το έργο της αναβαθμίσεως θα εκτελεστεί σε πα-
κιστανικό ναυπηγείο, ενώ η παράδοση του πρώ-
του υποβρυχίου εκτιμάται ότι θα πραγματοποιηθεί 
μετά από πάροδο 45 μηνών. Τα τρία υποβρύχια 
τύπου Agosta 90B αποτελούν βελτιωμένη έκδοση 
των αρχικών δύο που προμηθεύθηκε το Πακιστάν 
από τη Γαλλία τη διετία 1979-1980. Πρόκειται για 
τα «Khalid» (S137) που ναυπηγήθηκε στη Γαλλία 
και παρελήφθη το 1999 και τα «Saad»(S138) και 
«Hamza»(S139), τα οποία εντάχθηκαν το 2008. 
Καλά πληροφορημένες πηγές επεσήμαναν με νό-
ημα ότι η στενή συνεργασία μεταξύ Τουρκίας και 
Πακιστάν στα υποβρύχια, πιθανότατα να υποκρύ-
πτει το ενδιαφέρον των δύο δυνάμεων να αναπτύ-
ξουν από κοινού μιας νέα κλάση πυρηνοκινήτου 
υποβρυχίου. Πακιστανικές πηγές ανέφεραν ότι το 
εν λόγω πρόγραμμα αναμένεται να ξεκινήσει με-
ταξύ του 2017 και του 2020 με εκτιμώμενο χρόνο 
αναπτύξεως να κυμαίνεται μεταξύ 5-8 έτη.

ΗΠΑ

24 Μαΐου 
Παρελήφθη από το Αμερικανικό Ναυτικό το 

φουτουριστικής σχεδιάσεως και πολλά υποσχό-
μενο αντιτορπιλικό κατευθυνόμενων βλημάτων 
«Zumwalt» (DDG 1000), το οποίο αποτελεί προ-
πομπό της επόμενης γενεάς πλοίων επιφανείας 
πολλαπλών αποστολών. Η κλάση Zumwalt σχε-
διάστηκε με σκοπό την εκτέλεση παρατεταμένων 
επιχειρήσεων στα παράκτια, την προσβολή στό-
χων ξηράς από μεγάλες αποστάσεις, την αυτόνομη 
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προωθημένη ναυτική παρουσία και αποτροπή. Επί-
σης στις δυνατότητές τους περιέχεται η υποστήρι-
ξη αποστολών ειδικών επιχειρήσεων, ενώ η νέα 
κλάση διαθέτει και την επιχειρησιακή δυνατότητα 
δράσεως ως οργανικό μέρος στο πλαίσιο εκτελέ-
σεως διακλαδικών και συνδυασμένων επιχειρήσε-
ων. Το πλοίο ως ναυτική μονάδα και ως σύστημα 
δοκιμάστηκε εκτενώς εν όρμω και εν πλω προκει-
μένου να αξιολογηθούν οι επιχειρησιακές δυνατό-
τητες των κυρίων και δευτερευόντων συστημάτων 
του. ςτα ναυπηγεία Bath Iron Works συνεχίζεται 
η ναυπήγηση των υπόλοιπων δύο σκαφών του 
τύπου, του «Michael Monsoor» (DDG1001) και του 
«Lyndon B. Johnson» (DDG 1002). Το «Zumwalt» 
πέρασε στην Ναυτική Ιστορία ως το πρώτο πλοίο 
επιφανείας που φέρει το καινοτόμο υψηλής επιβι-
ωσιμότητας ολοκληρωμένο σύστημα ισχύος IPS 
(Integrated Power System). Το IPS σχεδιάστηκε 
για να αποδίδει ρεύμα σταθερής τάσεως 1.000 
Volt σε όλα τα διαμερίσματα του σκάφους. Η 
κλάση Zumwalt φέρει δύο προηγμένα συστήμα-
τα πυροβόλου AGS (Advanced Gun System) τα 
οποία βάλλουν πυρομαχικά εκτεταμένου βελη-
νεκούς, προσβολής στόχων ξηράς LRLAP (Long 
Range Land Attack Projectile). με τα συγκεκρι-
μένα προηγμένα πυρομαχικά επιτυγχάνονται βε-
ληνεκή της τάξεωςς των 63 ναυτικών μιλίων (σ.σ. 
Περί τα 117 χιλιόμετρα). ςτο οπλικό σύστημα της 

κλάσεως περιλαμβάνονται 
επίσης 80 σωλήνες κάθε-
της εκτόξευσης VL (Vertical 
Launch) κατευθυνόμενων 
βλημάτων τύπου Tomahawk, 
Evolved Sea Sparrow 
Missiles (ESSM), Standard 
και Vertical Launch Anti-
Submarine Rockets VLA 
ASROC. Το σκάφος αναμένε-
ται να ενταχθεί σε υπηρεσία 
στις 15 οκτωβρίου και στη 
συνέχεια θα πλεύσει στην 
Ναυτική Βάση San Diego, η 
οποία θα αποτελεί την έδρα 
του. 

4 Αυγούστου 
Προβλήματα και δυσλειτουργίες συστημάτων 

εντοπίστηκαν στο νεότευκτο αεροπλανοφόρο του 
Αμερικανικού Ναυτικού «Gerald R. Ford» (CVN78), 
το πρώτο της νέας ομωνύμου κλάσεως κόστους 
14 δις δολαρίων. Λόγω της ολοκληρώσεως 
νέων καινοτόμων τεχνολογιών στο ακριβότερο 
πλοίο που έχει ναυπηγηθεί ποτέ, κατά τη διάρκεια 
της αξιολογήσεώς τους πριν από την ένταξη 
σε υπηρεσία του σκάφους, διαπιστώθηκαν ότι 
σε κάποια από αυτά απαιτείται η περεταίρω 
αναβάθμισή τους προκειμένου να καταστούν 
επιχειρησιακώς αξιόπιστα. ςημειώνεται ότι το 
αεροπλανοφόρο έπρεπε να έχει παραδοθεί από τον 
ςεπτέμβριο του 2014, ενώ ως νέος εκτιμώμενος 
χρόνος παραδόσεώς του ορίζεται ο προσεχής 
Νοέμβριος. ο δρ. Michael Gilmore, διευθυντής 
επιχειρησιακών δοκιμών και αξιολόγησης του 
υπουργείου Άμυνας των ΗΠΑ σε έγγραφό 
του εντόπισε προβλήματα: α) ςτην απονήωση/
προσνήωση αεροσκαφών όπου εκεί απαιτείται 
επανασχεδίαση καθώς μειώνεται σημαντικά η 
επιχειρησιακή ικανότητα του αεροπλανοφόρου, β) 
στο σύστημα αυτοάμυνας γ) στη μεταφορά και γ) 
στη διαχείριση πυρομαχικών λόγω προβλημάτων 
αξιοπιστίας των συστημάτων τους.

Το πρώτο πλοίο της κλάσεως Zumwalt (DDG1000) 
κατά την εκτέλεση θαλασσίων δοκιμών αποδοχής.



100  Ναυτική Επιθεώρηση | ΤΕύχος 596-Τομος 176

Μεταβολές Αξιωματικών 
Ανθυπασπιστών - Υπαξιωματικών

Αυτοί που έφυγαν

Εκδηλώσεις - Αποστολές

Ανακοινώσεις Τύπου

Νέες Εκδόσεις

Επετειολόγιο

Επιστολές Αναγνωστών

Συνδρομές
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Δελτίο
Ενημέρωσης

Μεταβολές Αξιωματικών 
Ανθυπασπιστών - Υπαξιωματικών

Αυτοί που έφυγαν

Εκδηλώσεις - Αποστολές

Ανακοινώσεις Τύπου

Νέες Εκδόσεις

Επετειολόγιο

Επιστολές Αναγνωστών

Συνδρομές
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ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ - ΑΝΘΥΠΑΣΠΙΣΤΩΝ - ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ

ΑΠΟΣΤΡΑΤΕΙΕΣ

• Τέθηκε σε αποστρατεία ως Ευδοκίμως 
Τερματίσας τη σταδιοδρομία του ο Υποναύαρχος 
Οικονομικός  Δημήτριος Γεωργαντάς

• Τέθηκε σε αποστρατεία μετά από αίτησή 
του ο Αρχιπλοίαρχος Υγειονομικού / Ιατρός   
Δημήτριος-Δήμος  μητσικώστας

• Τέθηκε σε αποστρατεία μετά από αίτησή του ο 
Αρχιπλοίαρχος Μάχιμος Δημήτριος Νικολαϊδης

• Προήχθη στο βαθμό του Πλοίαρχου και 
τέθηκε σε αποστρατεία μετά από αίτησή της η 
Αντιπλοίαρχος Υγειονομικού / Νοσηλευτικής  
Αναστασία Αργυροπούλου

• Τέθηκαν σε αυτεπάγγελτη αποστρατεία ως 
ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους 
οι  παρακάτω Αντιπλοίαρχοι (Ε): Κωνσταντίνος 
Προκόπης, Ιωάννης Βαρώνος, χαράλαμπος 
ςασών, Βασίλειος Ηλιόπουλος, Δημήτριος 
Γιακουμάκης, Βασίλειος μανώλης

• Προήχθησαν στο βαθμό του Αντιπλοίαρχου 
και τέθηκαν σε αυτεπάγγελτη αποστρατεία 
οι παρακάτω Πλωτάρχες (Ε): Ευάγγελος 
Κολόμπαρης, μιχαήλ Λιονάκης, Νικόλαος Ζορμπάς

• Τέθηκαν σε αποστρατεία μετά από αίτησή τους 
οι παρακάτω Πλωτάρχες Μηχανικοί:  Γεώργιος 
Τσιβγούλης, Παναγιώτης Κτενάς

• Τέθηκε σε αποστρατεία μετά από αίτησή του ο 
Σημαιοφόρος (Ε) Αναστάσιος Κολοκούτσας

• Τέθηκαν σε αποστρατεία μετά από αίτησή 
τους οι παρακάτω  Ανθυπασπιστές: Γεώργιος 
μαστρογιαννάκης (Τ/ΕΦ), Δήμητρα μακαρόνα 
(ΔΙΑχ/χΤ), Πηνελόπη μικροπούλου (ΔΙΑχ-Η/ύ),   
Αναστάσιος Φουρίκης (ΞύΛ)

• Προήχθη στο βαθμό του Ανθυπασπιστή και 

τέθηκε σε αποστρατεία μετά από αίτησή του ο 
Αρχικελευστής (ΑΡΜ) Βασίλειος Καλυμμίδης 

• Προήχθη στο βαθμό του Ανθυπασπιστή και 
τέθηκε σε αποστρατεία μετά από αίτησή του ο 
Αρχικελευστές ΕΜΘ: Πέτρος Φιλιππάκος (ςΗμ) 

• Προήχθησαν στο βαθμό του Ανθυπασπιστή 
και τέθηκαν σε αυτεπάγγελτη αποστρατεία οι πα-
ρακάτω Αρχικελευστές  EMΘ: Ιωάννα μηλιώνη 
(ςΗμ), Αποστολία Κούβελα (ΔΙΑχ)

• Προήχθη στο βαθμό του Αρχικελευστή και 
τέθηκε σε αποστρατεία μετά από αίτησή του ο 
Επικελευστής ΕΜΘ Αθανάσιος Αργύρης (μΗχΝ)  

• Προήχθη στο βαθμό του Επικελευστή και 
τέθηκε σε αποστρατεία μετά από αίτησή του ο 
Κελευστής ΕΠ.ΟΠ Κυριάκος χουσμεκερίδης 
(ςΗμ)

ΠΡΟΑΓΩΓΕΣ

• Προήχθησαν στο βαθμό του Πλοιάρχου οι 
παρακάτω Αντιπλοίαρχοι:

Μάχιμοι: Γεώργιος χαλμπές, Αλέξανδρος 
μπουκουβάλας, Παναγιώτης        Νικολαρέας, 
Αλκιβιάδης Ιωάννου, Νεκτάριος Λυμπεράκης, 
Γεώργιος Κοτσάνης

Μηχανικοί: μιαούλης μπούρατζης, Βασίλειος 
Παναγιωτόπουλος, Πασχάλης Γκουνίδης, ςπυρί-
δων μαντής 

Οικονομικού: Θωμάς Βλαχοστέργιος, 
Εμμανουήλ μπριλάκης, Δημήτριος Παλάσκας, 
Ελευθέριος Κυριακάκης, Παναγιώτης ςταθό-
πουλος, Νικόλαος Καλιτσουνάκης

Υγειονομικού/Ιατροί: Ιωάννης ςοφούλης, 
Αντώνιος Τριαντάφυλλος, Γεώργιος Κατσιμαγκλής, 
Γεράσιμος ςτεφανίδης, Παναγιώτης Τσουκαρέλης, 
Νικόλαος Πετρογιάννης, Εμμανουήλ μουρνιανά-
κης, Βαίτσης Τελεμένης

• Προήχθησαν στο βαθμό του Αντιπλοιάρχου 
οι παρακάτω  Πλωτάρχες Μηχανικοί: Γεώργιος 

ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ - ΑΝΘΥΠΑΣΠΙΣΤΩΝ - ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ
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Τσαμόπουλος, Γεώργιος μπαλαγιάννης, 
Ιωάννης Κορμάς, Νικόλαος Κουρουτσίδης, 
Ηλίας Ταλαιπώρου, Δημήτριος Φιλιάγκος, 
Πέτρος Βρανάς, χαράλαμπος Βρούζας, Γεώργιος 
Παντελιάς, ςτυλιανός χαραράς

• Προήχθησαν στο βαθμό του Αντιπλοιάρχου 
οι παρακάτω Πλωτάρχες (E): Νικόλαος Καλλιού-
πης, Παναγιώτης Γιαννακόπουλος, Κωνσταντίνος 
Τασούλας, Δημήτριος χουλιαρός, Κωνσταντίνος 
Δάρας, Δημήτριος Βασιλείου, Πέτρος Αργυρέας, 
Κωνσταντίνος Φράγκος, χρήστος χαραλάμπους, 
Δημήτριος Νικολιδάκης, ςπυρίδων Πιτσιάκος, 
Γεώργιος Τζαμάκος, ςτυλιανός Δήμος, Γεώργιος 
Κονταξής, Ανδρέας Νάννος, Γεώργιος Φασουλής, 
ςταύρος ςκαρλάτος, Βασίλειος μυλωνάς, Ιωάν-
νης Παγώνας, Δημήτριος μανατάκης, Αναστάσιος 
μποτωνάκης, Αθανάσιος Βορηάς, Αντώνιος ςταυ-
ρουλάκης, Κωνσταντίνος μακρυγιάννης, Βρασίδας 
Κατσιφής, Νεκτάριος Πατσάκης, Προκόπιος Αβρα-
άμ, Δημήτριος Τρασάνης, Νικόλαος Κοττάκης

• Προήχθησαν στο βαθμό του Πλωτάρχη οι 
παρακάτω Υποπλοίαρχοι:

Μηχανικοί: ςταμάτιος ορφανού-Πέπαινας, 
Παναγιώτης χατζηγιάννης, Ιωάννης Παπάρας, 
Δημήτριος Τσακνιάς, χρήστος Αγγελόπουλος, Δη-
μήτριος Αθανασιάδης, Αλέξανδρος Αρταπυρίδης, 
Παρασκευάς Καλαβρυτινός, χρήστος Πάντος, Νι-
κόλαος Ροθώνης, Εμμανουήλ Παπακηρύκος

Υγειονομικού/Ιατρός: Κυριάκος Καρυπίδης

• Προήχθησαν στο βαθμό του Πλωτάρχη 
οι παρακάτω Υποπλοίαρχοι κατ’ απονομή 
αθλήτριες: ςτυλιανή Τσικούνα, Αλίκη Κούρκουλου, 
Δήμητρα μυλωνά

• Προήχθησαν στο βαθμό του Υποπλοιάρχου 
οι παρακάτω Ανθυποπλοίαρχοι: 
     Μάχιμοι: ςταύρος μανδαμαδιώτης, Ιωάννης 
Ιωαννάτος, Εμμανουήλ ςαραγάς

Οικονομικού: Κωνσταντίνος Γκούνης
Υγειονομικού/Φαρμακοποιός: Ευάγγελος 

Αλιφέρης 
Υγειονομικού/Νοσηλευτικής:  ςτυλιανή 

μπαλαμώτη

• Προήχθησαν στο βαθμό του Ανθυπο-
πλοιάρχου οι παρακάτω Σημαιοφόροι:               
σσσΥγειονομικού/Ιατροί: Δήμητρα Φραγκή, 
Δημήτριος ςκαρμούτσος 

Υγειονομικού/Οδοντίατροί: Γεώργιος 
μπαιρακτάρης, Ευάγγελος Γκολέμης

Υγειονομικού/Κτηνίατρος: ςταυριάννα 
μανωλάκου  

Υγειονομικού/Νοσηλευτικής:  Κωνσταντί-
νος Αθανασίου

• Προήχθη στο βαθμό του Ανθυποπλοιάρχου η 
Σημαιοφόρος  κατ’ απονομή Παγκοσμιονίκης 
Αναστασία Παπαθανασίου

• Προήχθησαν  στο βαθμό του Ανθυποπλοιάρ-
χου οι παρακάτω Σημαιοφόροι (Ε): Γεώργιος 
μπαλάφας, Αργύριος Κορωναίος, Γεώργιος 
Κοντός, Φρίξος Ντεληγιώργης, Πέτρος 
μιχαλακέλης, χρήστος ορλανδάτος, Νικόλαος 
Φεργαδιώτης, Γεώργιος Γιαννακάκος, Παύλος 
Κοκκινίδης, Εμμανουήλ Καμπούρης, Κωνσταντίνος 
Ραπαντζίκος, Γαβριήλ Τσάβαρης, Παναγιώτης 
Αλμπάνης, Ιωάννης Εμμανουήλ, Νικόλαος 
μαντζουρανάκης, Ευάγγελος μενεγάτος, 
Πέτρος Αλεξόπουλος, Θεόδωρος μπαλάσκας, 
Ιωάννης Γιαβερόπουλος, Κωνσταντίνος Νικη-
φόρος, Ευάγγελος μπάρμπας, Βασίλειος 
Βόμβας, Γεώργιος Ελευθερίου, Γεώργιος Άνθης, 
Παναγιώτης μπάλλας, Ιωάννης Δερμιτζάκης, 
Ευτύχιος μπολιεράκης, Κωνσταντίνος μέξας, 
Αθανάσιος Κίτρος, Ιωάννης Γεωργίου, Δημήτριος 
Φουρλάς, ςτυλιανός Ιερωνυμάκης, ςπυρίδων 
ςκόνδρας, μιχαήλ Κατσανδρής, ςωτήριος Ζέρβας, 
Ιωάννης Κρύωνας, Νικόλαος Λαμπίρης, Βασίλειος 
Αραμπατζής, Γεώργιος χαρμαλιάς, Αστέριος 
ουζούνης, Αντώνιος μάρκος, Γεώργιος Τζιωτάκης, 
Νικόλαος Κοντός, Νικόλαος Πουλάκης, Ιωάννης 
μίχος, Παναγιώτης Κουρτέσης, Παναγιώτης Τζίνος, 
Γεώργιος Τουμπανάκης, Αναστάσιος μήτρου, 
Γεώργιος Αναστασάκης, Λάμπρος Καπλάνης, 
Ευάγγελος Ζώης, χαράλαμπος Βουτσίνος, 
Δημήτριος-χρήστος Καραγιάννης, Γεώργιος 
Βολιτάκης, Ιωάννης Αλεβιζάκης, Δημήτριος 
Ζαχαράκης, Ιωάννης μουστακάτος, Γεώργιος 
Τσολάκος, Αλέξανδρος Καρέγλης, Λουκάς 
Λιαμτσιάς, Γεώργιος Παλυβός, Κωνσταντίνος 
Ανδριανόπουλος, Κωνσταντίνος Ανδρίτσος, 
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Φώτιος Αγγελάκης, Αντώνιος Γερόντης, Ιωάννης 
Γιαννέλης, Βασίλειος Κούτας, Νικόλαος Δρακάκης, 
ςωτήριος Φλώρος, Ηλίας Παντζής, ςπυρίδων 
Δημητράνας, Γεώργιος Δημητρόπουλος, Γεώργιος 
Κολοβέντζος, Δημήτριος Κατσής, Δημήτριος 
Κοτρώτσιος, Βασίλειος Κάντας, Βασίλειος Ζέρβας, 
Δημήτριος Κουρτέσης, Ευάγγελος Βλαχάκης, 
χαράλαμπος ςταμπούλογλου, Γεώργιος Πάτρος, 
Ιωάννης Φίλιος, Κωνσταντίνος Ιωάννου, Βασίλειος 
Παρασκευόπουλος, Κωνσταντίνος Παπαδημητρίου, 
χρήστος Κουζαγιώτης, Απόστολος Τριαντόπουλος, 
Πέτρος μιχαλαρέας, Εμμανουήλ μητάκος, 
Λάζαρος χιώτογλου, Ιωάνης ςχίζας, Αθανάσιος 
Διαμαντής, Δημήτριος Γκίζας, ςωτήριος 
Κουτσογιάννης, Ευάγγελος χριστόπουλος, χρήστος 
Γρύλλιας, ςτυλιανός μαζιώτης, Παναγιώτης 
Ανδριανός, Εμμανουήλ Φακής, Ηλίας μπασιαράς, 
Δρακούλης ςαμπατακάκης, Βασίλειος Αλβανίδης, 
Παναγιώτης Πούλιας, Αναστάσιος Τζάνος, 
μιχαήλ Κυριακόπουλος, Νικόλαος Βασιλείου, 
Ελευθέριος Τζίτζης, Ηλίας Ράπτης, χρήστος Γκίκας, 
Κωνσταντίνος Κρασανάκης, ςτέφανος Τσοτρίδης, 
μιχαήλ Λυμπέρης, Ιωάννης Ξενογιαννόπουλος, 
Βασίλειος Διονυσόπουλος, Αλέξανδρος Περούλιας, 
Αντώνιος μποτωνάκης, Λουκάς Γιαλούρης, 
ςταμάτιος Κωστόπουλος, Παναγιώτης μπέσσης, 
Λουκάς Βασιλικός, Γεώργιος Κρομμύδας, 
χαράλαμπος Τζαθάς, Αθανάσιος Ντάτσας, 
Κωνσταντίνος Ζώης, Παναγιώτης Βουρέλιας, 
Δημήτριος Παπαγεωργίου, Αθανάσιος ςταμάτης, 
Δημήτριος μπούρας, Κωνσταντίνος Καλαντζής, 
Ιωάννης Πριμαλής, ςπυρίδων ματαράς, Κυριάκος 
Καφάνιας, Διονύσιος Τσέκος, Αλέξανδρος 
Δημόπουλος, Δημήτριος Γεωργαλάκης, Αριστεί-
δης ςτογιάννος, Αθανάσιος Λινάρδος, Ηλίας 
χριστόγαμβρος, Βασίλειος Κονονέλος, Γεώργιος 
ςεφέρης, Νικόλαος Κωστάκης, Βασίλειος 
Γουρλώνης, Κωνσταντίνος Ζυγούρης, Νικόλαος-
Δήμος Τζουμάκας, Ιωάννης Δημητρόπουλος, 
Αντώνιος Παπαδόπουλος, Δημήτριος μπότσαρης, 
ςπυρίδων μπομπόνης, Αντώνιος ςκορδυλάκης, 
Θεόδωρος Τζίμας, μιχαήλ Ευγένης, Γεώργιος 
Λογοθέτης, Απόστολος Ευσταθόπουλος, 
Παναγιώτης μιχελάκος, Αθανάσιος Γεραμάνης, 
χρήστος Δερέκας, Κωνσταντίνος Κωνσταντάρας, 
Εμμανουήλ-Ιωάννης μιμήνης, Αντώνιος 
Τσακλάνος, Ελευθέριος Κοντογιάννης, Θωμάς 
Λίτσας, Αθανάσιος Ελευθεριάνος, Αντώνιος 

Τσαρούχας, Βασίλειος Πετρόγιαννης, Θεόδωρος 
ςταυρόπουλος, Γρηγόριος Καραμίντζιος, 
Βασίλειος Τσιμπουρής, Αναστάσιος ςταΐκούρας, 
Νικόλαος ςύρος, Αντώνιος Νομικός, 
Κωνσταντίνος Ζουμπουλάκης, Κωνσταντίνος 
Κουνέλης, Αθανάσιος Ράκκας, Κωνσταντίνος 
ςτρατίκης, Βασίλειος Δερμιτζάκης, ςταύρος 
χρηστέας, Θεόφιλος Τζεβελέκος, ςτυλιανός 
χαιρέτης, Θεόδωρος Δελατόλας, Ιωάννης 
Νικολακάκης, Κωνσταντίνος μακρής, Παναγιώτης 
Τσαγγαρουλάκης, Ιωάννης Γουβιώτης, Διονύσιος 
Κονδύλης, Τριαντάφυλλος Ντόγανος, Ιωάννης 
μανωλάκος, Παναγιώτης Κόλλιας, Αντώνιος 
μοιρασγέτης, μιχαήλ Πέππας, Απόστολος Πούλιος, 
Κωνσταντίνος χατζηπέτρου, Νικόλαος Καπένης, 
Γεώργιος μαστρογεωργίου, Νικόλαος Γαλάτης, 
Ανδρέας Τάτσης, Ανδρέας χάλος, χρήστος Λύκας, 
Ανδρέας ςταματούκος. 

• Προήχθησαν  στο βαθμό του Ανθυπασπιστή  
οι παρακάτω Αρχικελευστές (ΕΜΘ): ςπυρίδων 
μπίζας, χρήστος Τσακάκης, Δημήτριος 
μπιθιζής, Νικόλαος Αλεξάνδρου, Πολύβιος 
Βούτσης, Κωνσταντίνος μιχαηλίδης, Γεώργιος 
Αλεβιζόπουλος,Κωνσταντίνος Τσακίρης, ςπυρίδων 
Κούβελης, Κωνσταντίνος ςταυρόπουλος, Γεώργιος 
Τσόλχας, Δημήτριος Ταξιάρχου, Γεώργιος 
Παιρακταρίδης, ματθαίος Ευαγγελινίδης 

• Προήχθησαν  στο βαθμό του Αρχικελευστή  
οι παρακάτω Επικελευστές (ΕΜΘ): Δημήτριος 
Πρέκας, Ηλίας Κοτζιάς, Γεώργιος Βατούγιος, 
Γεώργιος Βιτσέντζος, Νικόλαος Νικηφοράκης, 
Βασίλειος Κουτσονίκας, Νικόλαος Θεοδοσόπουλος

ΟΝΟΜΑΣΙΕΣ

• ονομάζονται Μόνιμοι Σημαιοφόροι και 
κατατάσσονται στο Πολεμικό Ναυτικό οι παρακάτω 
μαθητές/μαθήτριες που αποφοίτησαν ευδόκιμα 
από τη ΣΣΑΣ το έτος 2016: 

Υγειονομικού/Ιατρός: Γεώργιος Κωνσταντής
Υγειονομικού/Οδοντίατρος: ςοφία Λιγνού
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Αντιναύαρχος  ε.α.
Κωνσταντίνος Βάλλας ΠΝ
Απεβίωσε την 21η Ιουνίου 2016. Γεννήθηκε το 
1935 στην Αθήνα. Το 1952 εισήλθε στη ςΝΔ, το 
1956 αποφοίτησε ως μάχιμος ςημαιοφόρος, το 
1959 προήχθη σε Ανθυποπλοίαρχο, το 1965 σε 
ύποπλοίαρχο, το 1968 σε Πλωτάρχη, το 1973 σε 
Αντιπλοίαρχο, το 1980 σε Πλοίαρχο, το 1984 σε 
Αρχιπλοίαρχο, το 1985 σε ύποναύαρχο και τον ίδιο 
χρόνο  τέθηκε σε αποστρατεία. Το 1994 (αναδρ.) 
προήχθη σε Αντιναύαρχο.
Είχε τιμηθεί με τις εξής Ηθικές Αμοιβές: 
ΠΑΡΑΣΗΜΑ: χρυσός ςταυρός του Τάγματος του 
Φοίνικος, χρυσός ςταυρός του Τάγματος του Γεωρ-
γίου, Ταξιάρχης του Τάγματος της Τιμής, Ανώτερος 
Ταξιάρχης του Τάγματος του Φοίνικος.
ΜΕΤΑΛΛΙΑ: ςτρατιωτικής Αξίας Α’ Τάξεως.

Αντιναύαρχος  ε.α.
Ιωάννης Αλβέρτος ΠΝ
Απεβίωσε την 17η Ιουλίου 2016. Γεννήθηκε το 
1954 στην Αθήνα. Το 1972 εισήλθε στη ςΝΔ, το 
1976 αποφοίτησε ως μάχιμος ςημαιοφόρος, το 
1979 προήχθη σε Ανθυποπλοίαρχο, το 1983 σε 
ύποπλοίαρχο, το 1988 σε Πλωτάρχη, το 1992 σε 
Αντιπλοίαρχο, το 2000 σε Πλοίαρχο, το 2004 σε 
Αρχιπλοίαρχο, το 2006 σε ύποναύαρχο, το 2008 σε 
Αντιναύαρχο και τον ίδιο χρόνο  τέθηκε σε αποστρα-
τεία.
Είχε τιμηθεί με τις εξής Ηθικές Αμοιβές: 
ΠΑΡΑΣΗΜΑ: Ανώτερος Ταξιάρχης του Τάγματος του 
Φοίνικος, Ταξιάρχης του Τάγματος της Τιμής, Ταξι-
άρχης του Τάγματος του Φοίνικος, χρυσός ςταυρός 
του Τάγματος του Φοίνικος,  χρυσός ςταυρός του 
Τάγματος της Τιμής, Αργυρός ςταυρός του Εθνικού 
Τάγματος της Αξίας του Προέδρου της Γαλλικής Δη-
μοκρατίας  
ΜΕΤΑΛΛΙΑ: ςτρατιωτικής Αξίας Γ΄ Β΄ και Α’ Τάξεως, 
Ευδοκίμου Διοικήσεως Γ’ και Α’ τάξεως, ύπηρεσίας 
Αξιωματικού Επιτελούς Β’ τάξεως

Υποναύαρχος (M)  ε.α.
Θεόδωρος Σαρζετάκης ΠΝ
Απεβίωσε την 9η Ιουνίου 2016. Γεννήθηκε το 1937 

στην Αθήνα. Το 1955 εισήλθε στη ςΝΔ, το 1959 
αποφοίτησε ως ςημαιοφόρος μηχανικός, το 1962 
προήχθη σε Ανθυποπλοίαρχο, το 1966 σε ύποπλοί-
αρχο, το 1973 σε Πλωτάρχη, το 1975 σε Αντιπλοί-
αρχο, το 1982 σε Πλοίαρχο, το 1986 σε Αρχιπλοί-
αρχο, το 1987 σε ύποναύαρχο και το 1988  τέθηκε 
σε αποστρατεία.
Είχε τιμηθεί με τις εξής Ηθικές Αμοιβές: 
ΠΑΡΑΣΗΜΑ: χρυσός ςταυρός του Τάγματος του 
Φοίνικος, Ταξιάρχης του Τάγματος της Τιμής, Ανώτε-
ρος Ταξιάρχης του Τάγματος του Φοίνικος
ΜΕΤΑΛΛΙΑ: ςτρατιωτικής Αξίας  Γ΄ Β΄ και Α’ Τάξεως

Υποναύαρχος (Ο) ε.α.
Γεώργιος Παναγόπουλος ΠΝ
Απεβίωσε την 9η Ιουνίου 2016. Γεννήθηκε το 1935 
στο Ν. Κορινθίας. Το 1958 εισήλθε ςΔς οικονομικών 
και το 1959 αποφοίτησε ως ςημαιοφόρος οικονομι-
κός, το 1961 προήχθη σε Ανθυποπλοίαρχο, το 1966 
σε ύποπλοίαρχο, το 1972 σε Πλωτάρχη, το 1978 
σε Αντιπλοίαρχο, το 1984 σε Πλοίαρχο, το 1988 σε 
Αρχιπλοίαρχο, το 1989 σε ύποναύαρχο και τον ίδιο 
χρόνο τέθηκε σε αποστρατεία.
Είχε τιμηθεί με τις εξής Ηθικές Αμοιβές: 
ΠΑΡΑΣΗΜΑ: χρυσός ςταυρός του Τάγματος του 
Φοίνικος, χρυσός ςταυρός του Τάγματος της Τιμής, 
Ταξιάρχης του Τάγματος του Φοίνικος,Ταξιάρχης του 
Τάγματος της Τιμής.
ΜΕΤΑΛΛΙΑ: ςτρατιωτικής Αξίας  Δ΄, Γ΄ και Β΄ Τά-
ξεως.

Αντιπλοίαρχος ε.α.
Νικόλαος Γερακίνης ΠΝ
Απεβίωσε την 22α Ιουλίου 2016. Γεννήθηκε το 
1932 στην Αθήνα. Το 1950 εισήλθε στη ςΝΔ, το 
1954 αποφοίτησε ως ςημαιοφόρος μάχιμος, το 
1957 προήχθη σε Ανθυποπλοίαρχο, το 1961 σε 
ύποπλοίαρχο, το 1966 σε Πλωτάρχη, το 1970 σε 
Αντιπλοίαρχο και το 1975 τέθηκε σε αποστρατεία.
Είχε τιμηθεί με τις εξής Ηθικές Αμοιβές:
ΠΑΡΑΣΗΜΑ: χρυσός ςταυρός του Τάγματος του 
Φοίνικος, Ταξιάρχης του Τάγματος του Φοίνικος, 
χρυσός ςταυρός του Τάγματος του Γεωργίου
ΜΕΤΑΛΛΙΑ: ςτρατιωτικής Αξίας Γ΄ και Δ΄ Τάξεως

ΑΥΤΟΙ ΠΟΥ ΕΦΥΓΑΝ
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Αντιπλοίαρχος (Ε) ε.α.
Ανέστης Σούλιας ΠΝ
Απεβίωσε την 12η Ιουλίου 2016. Γεννήθηκε το 
1937 στο Ν. Φθιώτιδος. Το 1953 κατετάγη στο ΠΝ 
ως μαθητής (Τ/ΕΦ), το 1955 ονομάσθηκε Ναύτης 
Α’, το 1957 προήχθη σε Δίοπο, το 1961 προήχθη 
σε ύποκελευστή Β’, το 1964 σε ύποκελευστή Α’, το 
1967 σε Αρχικελευστή, το 1973 σε Ανθυπασπιστή, 
το 1978 σε ςημαιοφόρο, το 1981 σε Ανθυποπλοίαρ-
χο, το 1985 σε ύποπλοίαρχο, το 1987 σε Πλωτάρχη, 
το 1988 σε Αντιπλοίαρχο και τον ίδιο χρόνο τέθηκε 
σε αποστρατεία.

Αντιπλοίαρχος (Ε) ε.α.
Ευθύμιος Αγαλιανός ΠΝ
Απεβίωσε την 2α Ιουνίου 2016. Γεννήθηκε το 1946 
στο Ν. Ηλείας. Το 1960 κατετάγη στο ΠΝ ως Ναυτό-
παις, το 1963 ονομάσθηκε Δίοπος, το 1966 προήχθη 
σε ύποκελευστή Β΄ (ΤΗΛ), το 1969 σε Επικελευστή, 
το 1972 σε Αρχικελευστή, το 1978 σε Ανθυπασπι-
στή, το 1984 σε ςημαιοφόρο, το 1987 σε Ανθυπο-
πλοίαρχο- ύποπλοίαρχο, το 1991 σε Πλωτάρχη-Αντι-
πλοίαρχο και τον ίδιο χρόνο τέθηκε σε αποστρατεία.

Αντιπλοίαρχος (Ε) ε.α.
Χρήστος Μητσάκης ΠΝ
Απεβίωσε την 20η Ιουνίου 2016. Γεννήθηκε το 
1946 στο Ν. Βοιωτίας. Το 1960 κατετάγη στο 
ΠΝ ως Ναυτόπαις, το 1963 ονομάσθηκε Δίοπος 
(μΗχ), το 1966 προήχθη σε ύποκελευστή Β’, το 
1969 σε Επικελευστή, το 1972 σε Αρχικελευστή, 
το 1978 σε Ανθυπασπιστή, το 1984 σε Σημαιοφό-
ρο, το 1987 σε Ανθυποπλοίαρχο και Υποπλοίαρ-
χο, το 1991 σε Πλωτάρχη, το 1995 σε Αντιπλοί-
αρχο και τον ίδιο χρόνο τέθηκε σε αποστρατεία.

Αντιπλοίαρχος (Ε) ε.α.
Ευάγγελος Ταμπάσης ΠΝ
Απεβίωσε την 13η Ιουνίου 2016. Γεννήθηκε το 
1956 στην Τρίπολη. Το 1971 εισήλθε στη ςΔύΝ 
ως Ναυτόπαις, το 1974 ονομάσθηκε Δόκιμος 
Κελευστής, το 1976 προήχθη σε Κελευστή, το 
1979 σε Επικελευστή, το 1982 σε Αρχικελευστή, 
το 1988 σε Ανθυπασπιστή, το 1992 σε Σημαιο-
φόρο, το 1995 σε Ανθυποπλοίαρχο, το 2000 σε 
Υποπλοίαρχο, το 2005 σε Πλωτάρχη, το 2006 σε 
Αντιπλοίαρχο και τον ίδιο χρόνο τέθηκε σε απο-
στρατεία.

Αντιπλοίαρχος (Ε) ε.α.
Εμμανουήλ Καλογεράκης ΠΝ
Απεβίωσε την 22η Ιουνίου 2016. Γεννήθηκε το 
1956 στη ν. Κρήτη. Το 1972 εισήλθε στη ςΔύΤΕΝ 
ως μαθητής Τεχνίτης. Το 1976 ονομάσθηκε 
Δόκιμος Κελευστής, το 1978 προήχθη σε 
Κελευστή, το 1981 σε Επικελευστή, το 1984 σε 
Αρχικελευστή, το 1990 σε Ανθυπασπιστή, το 
1994 σε Σημαιοφόρο, το 1997 σε Ανθυποπλοίαρ-
χο, το 2001 σε Υποπλοίαρχο, το 2005 σε Πλωτάρ-
χη, το 2007 σε Αντιπλοίαρχο και τον ίδιο χρόνο 
τέθηκε σε αποστρατεία.

Πλωτάρχης (Ε) ε.α
Νικόλαος Μοσχογιάννης  ΠΝ
Απεβίωσε την 14η Ιουνίου 2016. Γεννήθηκε το 
1934 στο Ν. Ευβοίας. Το 1948 κατετάγη στο 
ΠΝ ως Ναυτόπαις, το 1951 ονομάσθηκε Ναύ-
της Β’ (Α/Υ). Το 1952 προήχθει σε Δίοπο, το 
1954 προήχθη σε ύποκελευστή Β΄, το 1959 σε 
ύποκελευστή Α΄, το 1963 σε Κελευστή, το 1967 σε 
Αρχικελευστή, το 1969 σε Ανθυπασπιστή, το 1970 
σε ςημαιοφόρο, το 1971 σε Ανθυποπλοίαρχο, το 
1974 σε  ύποπλοίαρχο, το 1980 σε Πλωτάρχη και 
τον ίδιο χρόνο τέθηκε σε αποστρατεία.

Υποπλοίαρχος (Ε) ε.α
Δημήτριος Αυγερινός  ΠΝ
Απεβίωσε την 21η Ιουνίου 2016. Γεννήθηκε το 
1933 στο Ν. Ευβοίας. Το 1947 κατετάγη στο ΠΝ ως 
Ναυτόπαις, το 1951 ονομάσθηκε Δίοπος (ΑΡΜ), 
το 1953 προήχθη σε Υποκελευστή Β΄, το 1957 σε 
Υποκελευστή Α΄, το 1961 σε Κελευστή, το 1965 
σε Αρχικελευστή, το 1967 σε ςημαιοφόρο, το 1970 
σε Ανθυποπλοίαρχο, το 1974 σε  ύποπλοίαρχο και 
το 1977 τέθηκε σε αποστρατεία.

Υποπλοίαρχος (Ε) ε.α
Στυλιανός Καντζής  ΠΝ
Απεβίωσε την 3η Ιουλίου 2016. Γεννήθηκε το 
1933 στην Αθήνα. Το 1955 κατετάγη στο ΠΝ 
ως μόνιμος ύποκελευστής Β΄ (ΜΗΧ), το 1959 
προήχθη σε ύποκελευστή Α’, το 1963 σε Κελευστή, 
το 1967 σε Αρχικελευστή, το 1970 σε Σημαιοφό-
ρο, το 1973 σε Ανθυποπλοίαρχο, το 1979 σε  Υπο-
πλοίαρχο και το 1980 τέθηκε σε αποστρατεία.
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Υποπλοίαρχος (Ε) ε.α
Στέφανος Άνθης  ΠΝ
Απεβίωσε την 19η Ιουνίου 2016. Γεννήθηκε το 
1942 στη ν. Κέρκυρα. Το 1957 κατετάγη στο ΠΝ ως 
Ναυτόπαις, το 1960 ονομάσθηκε Δίοπος (μΗχ), το 
1963 προήχθη σε ύποκελευστή Β΄, το 1967 σε ύπο-
κελευστή Α΄, το 1970 σε Αρχικελευστή, το 1976 σε 
Ανθυπασπιστή, το 1983 σε ςημαιοφόρο, το 1986 σε 
Ανθυποπλοίαρχο, το 1987 σε  ύποπλοίαρχο και τον 
ίδιο χρόνο τέθηκε σε αποστρατεία.

Υποπλοίαρχος (Μ) ε.α.
Γεώργιος Ντάνος ΠΝ
Απεβίωσε την 1η Ιουνίου 2016. Γεννήθηκε το 1941 
στην Αθήνα. Το 1958 εισήλθε στη ςΝΔ, το 1962 
αποφοίτησε ως ςημαιοφόρος μηχανικός, το 1965 
προήχθη σε Ανθυποπλοίαρχο, το 1969 σε ύποπλοί-
αρχο και το 1975 τέθηκε σε αποστρατεία.

Ανθυποπλοίαρχος (Ε) ε.α
Γεώργιος Γρηγοράκης  ΠΝ
Απεβίωσε την 20η Ιουλίου 2016. Γεννήθηκε το 
1951 στο μεσολόγγι. Το 1966 κατετάγη στο ΠΝ ως 
Ναυτόπαις, το 1969 ονομάσθηκε Δόκιμος Κελευστής  
μηχανικός. Το 1971 προήχθη σε Κελευστή, το 1974 
σε Επικελευστή, το 1977 σε Αρχικελευστή, το 1983 
σε Ανθυπασπιστή, το 1987 σε ςημαιοφόρο, το 1990 
σε Ανθυποπλοίαρχο και το 1993  τέθηκε σε απο-
στρατεία

Σημαιοφόρος (Ε) ε.α.
Δημήτριος Σκαπετοράχης ΠΝ
Απεβίωσε την 21η Ιουνίου 2016. Γεννήθηκε το 
1937 στο Αίγιο. Το 1953 κατετάγη στο ΠΝ ως μαθη-
τής (Τ/ΕΦ), το 1955 ονομάσθηκε Ναύτης Α’, το 1957 
προήχθη σε Δίοπο, το 1961 προήχθη σε ύποκελευ-
στή Β΄, το 1964 σε ύποκελευστή Α΄, το 1967 σε 
Αρχικελευστή, το 1974 σε Ανθυπασπιστή, το 1979 
σε ςημαιοφόρο και το 1980 τέθηκε σε αποστρατεία.

Σημαιοφόρος (Ε) ε.α.
Νικόλαος Φράγκος ΠΝ
Απεβίωσε την 5η Ιουνίου 2016. Γεννήθηκε το 1941 
στο Ν. Κορινθίας. Το 1957 κατετάγη στο ΠΝ ως μα-
θητής Τεχνίτης, το 1961 προήχθη σε Δίοπο (Τ/Τ), 
το 1965 προήχθη σε ύποκελευστή Β΄, το 1968 σε 
Επικελευστή, το 1971 σε Αρχικελευστή, το 1977 σε 
Ανθυπασπιστή, το 1980 σε ςημαιοφόρο και τον ίδιο 

χρόνο τέθηκε σε αποστρατεία.

Σημαιοφόρος (Ε) ε.α.
Νικόλαος Κοκκινάκης ΠΝ
Απεβίωσε την 7η Ιουλίου 2016. Γεννήθηκε το 1935 
στο Ν. μεσσηνίας. Το 1957 κατετάγη στο ΠΝ ως μα-
θητής  στη σχολή Διόπων Φάρων, το 1961 προήχθη 
σε ύποκελευστή Β΄, το 1965 σε ύποκελευστή Α΄, το 
1968 σε Αρχικελευστή, το 1974 σε Ανθυπασπιστή, 
το 1984 σε ςημαιοφόρο και τον ίδιο χρόνο τέθηκε 
σε αποστρατεία.

Σημαιοφόρος (Ε) ε.ε.
Πασχάλης Αλεξούδης  ΠΝ
Απεβίωσε την 9η Ιουλίου 2016. Γεννήθηκε το 1974 
στην Αθήνα. Το 1993 εισήλθε στην ςμύΝ και το 
1995 αποφοίτησε ως Κελευστής (ΗΛ/ΗΤ).  Το 1998 
προήχθη σε Επικελευστή, το 2001 σε Αρχικελευστή, 
το 2007 σε Ανθυπασπιστή, το 2012 σε ςημαιοφόρο. 
Τον τελευταίο χρόνο υπηρετούσε στο ύ/Β «ΑμΦΙΤΡΙ-
ΤΗ».

Ανθυπασπιστής (ΜΗΧ) ε.α.
Ιωάννης Σούφης  ΠΝ
Απεβίωσε την 8η Ιουλίου 2016. Γεννήθηκε το 1942 
στο Ν. Ηλίας. Το 1961 κατετάγη στο ΠΝ ως Ναυτό-
παις και αποφοίτησε από τη σχολή ως Δίοπος, το 
1964 προήχθη σε ύποκελευστή Β΄, το 1967 σε ύπο-
κελευστή Α΄, το 1971 σε Αρχικελευστή, το 1977 σε 
Ανθυπασπιστή και το 1979 τέθηκε σε αποστρατεία

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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1. Συμμαχικές – Διακρατικές Ασκήσεις

n Από 14 Φεβρουαρίου έως 04 μαρτίου 2016, 
το ύ/Β «ΠΙΠΙΝος» συμμετείχε στην  ςυμμαχική 
΄Άσκηση «DYNAMIC MANTA» στη θαλάσσια πε-
ριοχή δυτικά Ιονίου – νότια ςικελίας. Την 18η 
Φεβρουαρίου κατέπλευσε στον λιμένα Κατάνιας 
Ιταλίας στο πλαίσιο εν λόγω ασκήσεως.

n Από 02 έως 11 μαρτίου 2016, η Φ/Γ «ΕΛΛΗ», 
το Ν/ΘΗ «ΕύΝΙΚΗ» - «ΚΑΛΛΙςΤΩ» και η Κ/Φ «Πο-
ΛΕμΙςΤΗς» συμμετείχαν στην  άσκηση «ΑΡΙΑΔΝΗ 
16», που διεξήχθη στη περιοχή Ιονίου Πελάγους 
και ΒΑ ακτών Πελοποννήσου, μαζί με τα πλοία της 
δύναμης SNMCMG-2 (TCG CEZAYIRLI GAZI HASAN 
PASA, Ν/ΘΗ EDREMIT (Τουρκία), Ν/ΘΗ TAMBRE 
(Ισπανία), τα  Ν/ΘΗ CAPRICORNE (Γαλλία), Ν/ΘΗ 
SEGURA (Ισπανία), Ν/Α DIMITRIE NICOLESCU 
(Ρουμανία) και Παρατηρητών από την Αίγυπτο, 
Κατάρ, ΗΑΕ, Ρουμανία και Βουλγαρία.

n Την 23η Ιουνίου 2016, η Φ/Γ «ύΔΡΑ» και το 
ΤΠΚ «ΡΙΤςος» συμμετείχαν σε PASSEX με μονάδα 
ναυτικού ΗΠΑ USS DWIGHT D EISENHOWER στη 
θαλάσσια περιοχή  Νότιου Ανατολικού Αιγαίου.

n Από 08 έως 17 Ιουλίου 2016, το ΤΠΚ «ΓΡΗ-
ΓοΡοΠούΛος»  συμμετείχε  στην πολυεθνική 
άσκηση «BREZZE 16» που διεξήχθη στην μαύρη 
θάλασσα. ςτην άσκηση  συμμετείχαν επίσης και 
μονάδες από Βουλγαρία, Αλβανία, Ελλάδα, Ιταλία,  
Πολωνία, Ρουμανία, Τουρκία, Η.Π.Α.

2. Επισκέψεις Ξένων Αντιπροσωπειών

n Την 21η μαΐου 2016, ο υπουργός Άμυνας του 
Ηνωμένου Βασιλείου κ. Michael Fallon επισκέφτη-
κε τις εγκαταστάσεις του Ναυστάθμου Κρήτης και 
ενημερώθηκε για την λειτουργία του. Τον υπουρ-
γό υποδέχτηκαν ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ και ο Αρχηγός 
ΓΕΝ.

n Από 8 έως 10 Ιουνίου 2016, πραγματοποιήθηκε 
επίσκεψη εξαμελούς Αντιπροσωπείας του Κινεζι-

κού Ναυτικού, με επικεφαλής τον Ναύαρχο μiao 
Hua, Πολιτικό Κομισάριο  του Κινεζικού Ναυτικού,  
στο ΓΕΕΘΑ, το ΓΕΝ και το Ας.

n Την 22α Ιουνίου η Διοικητής JFC Naples και 
Ναυτικών Δυνάμεων Ευρώπης και Αφρικής των 
ΗΠΑ,  Ναύαρχος Michelle J. Howard USN, επισκέ-
φτηκε τις εγκαταστάσεις του Ναυστάθμου Κρήτης 
όπου την υποδέχτηκαν ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ και ο 
Αρχηγός ΓΕΝ.

n Από 5 έως 6 Ιουλίου 2016, πραγματοποιήθηκε 
επίσημη επίσκεψη του  Ρουμάνου Αρχηγού ΓΕΝ 
στην Αθήνα. ςτο πλαίσιο της επίσκεψης ο Ρουμά-
νος Αρχηγός συναντήθηκε με τον Έλληνα ομόλο-
γό του και υπεγράφη μνημόνιο μεταξύ των δύο 
πλευρών αναφορικά με επιβίβαση προσωπικού 
των Ρουμανικών ΕΔ σε μονάδες του ΠΝ κατά τη 
διάρκεια συμμετοχής σε αποστολές ΝΑΤο - ΕΕ - 
οΗΕ, ενώ πραγματοποίησε  επίσης επισκέψεις  στο 
Αρχηγείο ςτόλου, στη ςΝΔ και στη  ΔΝΕ.  

n Την 11η Ιουλίου 2016, ο Αρχηγός ΓΕΝ της Τυ-
νησίας πραγματοποίησε επίσημη επίσκεψη στην 
Αθήνα στο ΓΕΕΘΑ, επ΄ ευκαιρία της υπογραφής 
του Πςς 2016.  ςτο πλαίσιο των επαφών μεταξύ 
άλλων συναντήθηκε με τον Έλληνα ομόλογο του 
όπου και συζητήθηκαν θέματα αμοιβαίου ενδια-
φέροντος, ενώ παρέστη και στη τελετή αποφοίτη-
σης των ςημαιοφόρων τάξης 2016 στη ςΝΔ.

n ςτο πλαίσιο κατάπλου στο λιμένα Πειραιά 14 έως 
17 Ιουλίου 2016, της Γερμανικής Φρεγάτας FGS 
KARLSRUHE (Πλοίο έδρας Διοικητού SNMG 2) της 
δύναμης SNMG 2, την 15 Ιουλ ο Διοικητής SNMG 
2, πραγματοποίησε επίσκεψη στο ΓΕΝ, όπου και 
συναντήθηκε με τον Αρχηγό ΓΕΝ. Κατά τη διάρ-
κεια της συνάντησης έγινε συζήτηση επί θεμάτων 
αντιμετώπισης Προσφυγικών/ μεταναστευτικών 
ροών στο Ανατολικό Αιγαίο. 

3. Συμμαχικές - Πολυεθνικές Επιχειρήσεις

α. Επιχείρηση UNIFIL MAROPS    

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ - ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ
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n Από 13 Απριλίου έως 18 μαΐου 2016, το  ΤΠΚ 
«μΠΛΕςςΑς» συμμετείχε στην επιχείρηση «UNIFIL 
MAROPS», στη θαλάσσια περιοχή Λιβάνου. Την 18 
μαΐου  αντικαταστάθηκε από το ΤΠΚ «ΚΡύςΤΑΛ-
ΛΙΔΗς». Τα δύο πλοία κατά το πλου τους από και 
προς Κύπρο αντίστοιχα συνέδραμαν παράλληλα 
στην επιχείρηση «ΑCTIVE ENDEAVOR» σε ρόλο 
Αssociated Support.

n Από 18 μαΐου έως 20 Ιουνίου 2016, το ΤΠΚ 
«ΚΡύςΤΑΛΛΙΔΗς» συμμετείχε στην επιχείρηση 
«UNIFIL MAROPS», στη θαλάσσια περιοχή Λιβά-
νου. Την 20η Ιουνίου  αντικαταστάθηκε σε εν λόγω 
επιχείρηση από το ΤΠΚ «ςΤΑΡΑΚΗς». Τα δύο πλοία 
κατά το πλου τους από και προς Νς αντίστοιχα συ-
νέδραμαν παράλληλα στην επιχείρηση «ΑCTIVE 
ENDEAVOUR» σε ρόλο Αssociated Support.

n Από 20 Ιουνίου έως 27 Ιουλίου 2016, το ΤΠΚ 
«ςΤΑΡΑΚΗς» συμμετείχε στην επιχείρηση «UNIFIL 
MAROPS», στη θαλάσσια περιοχή Λιβάνου.  Την 
27η Ιουλίου αντικαταστάθηκε στην εν λόγω 
επιχείρηση από το ΤΠΚ «ΓΡΗΓοΡοΠούΛος». Τα 
δύο πλοία κατά το  πλου τους από και προς Νς 
αντίστοιχα συνέδραμαν παράλληλα στην επιχεί-
ρηση «ΑCTIVE ENDEAVOUR» σε ρόλο Αssociated 
Support.

n Από 27 Ιουλίου 2016 το ΤΠΚ «ΓΡΗΓοΡο-
ΠούΛος» συμμετέχει στην επιχείρηση «UNIFIL 
MAROPS», στη θαλάσσια περιοχή Λιβάνου.  

β. Επιχείρηση  ACTIVE ENDEAVOUR (ΟΑΕ)

n Το ΠΝ συμμετέχει στην επιχείρηση οΑΕ με 
1 ΤΠΚ ή Κ/Φ καθ’ όλο το έτος (με έδρα το Νς 
υπό 12ωρη ετοιμότητα).  

Συμμετέχουσες μονάδες:
n Από 01 Απριλίου  έως 01 Ιουνίου 2016, με το 
ΤΠΚ «ΚΑΒΑΛούΔΗς»  εν όρμω Νς.    

n Από 01 Ιουνίου  έως 01 Ιουλίου 2016, με το 
ΤΠΚ «ΓΡΗΓοΡοΠούΛος»  εν όρμω Νς. 
                                                                             
n Από 02 Ιουλίου  έως 1 Αυγούστου 2016, με το 
ΤΠΚ «μΠΛΕςςΑς»  εν όρμω Νς.   

n Το ΠΝ συμμετέχει στην επιχείρηση οΑΕ με 1 ύ/Β 
εν πλω ανά δίμηνο και για 15 ημέρες. ςυμμετέ-
χουσες μονάδες:

n Από 09 έως 30 μαΐου 2016, το ύ/Β 
«μΑΤΡΩΖος» συμμετείχε στην επιχείρηση  
σε ρόλο DIRECT SUPPORT, στη περιοχή της 
Ανατολικής μεσογείου.

n Aπό 21 Ιουλίου έως 02 Αυγούστου 2016, το 
ΠΓύ «ΠΡομΗΘΕύς» στο πλαίσιο θερινού εκπαι-
δευτικού πλου της ςΝΔ, συνδράμει παράλληλα 
στην επιχείρηση σε ρόλο  Αssociated Support.

n Aπό 29 Ιουλίου έως 12 Αυγούστου 2016, το 
Α/Γ «χΙος», στο πλαίσιο θερινού εκπαιδευτικού 
πλου της ςμύΝ, συνδράμει παράλληλα στην 
επιχείρηση σε ρόλο  Αssociated Support.
                                   
γ. Συμμετοχή σε Μόνιμες Ναυτικές Δυνά-
μεις ΝΑΤΟ

n Από τις 17 Φεβρουαρίου 2016, η Δύναμη 
SNMG-2 διεξάγει περιπολίες στη θαλάσσια πε-
ριοχή του Α. Αιγαίου, στο πλαίσιο της νατοϊκής 
δραστηριότητας ΄΄NATO’S SUPPORT TO ASSIST 
WITH THE REFUGEE AND MIGRANT CRISIS IN THE 
AEGEAN SEA΄΄. 

n οι παρακάτω μονάδες συμμετείχαν/συμμετέχουν 
στην Νατοϊκή ςυμμαχική Δύναμη «SNMG-2. 

• Από 05 Φεβρουαρίου έως 18 Απριλίου 
2016, η Φ/Γ «ςΑΛΑμΙς»

• Από 18 Απριλίου έως 02 Ιουνίου, η Φ/Γ 
«ςΠΕΤςΑΙ»

• Από  21 Ιουνίου έως 06 Ιουλίου 2016, η 
Φ/Γ «ΨΑΡΑ»

• Από 6 Ιουλίου 2016, η ΤΠΚ 
«ΚΡύςΤΑΛΛΙΔΗς»

n οι παρακάτω μονάδες στο πλαίσιο υποστήριξης 
ανωτέρω επιχείρησης, επιχείρησαν-ουν υπό 
την τακτική διοίκηση του Διοικητή SNMG-2 ως 
ακολούθως:
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n Από 11 μαΐου έως 05 Ιουνίου 2016, και από 06 
Ιουλίου έως 06 Αυγούστου 2016, το ΝΘΗ «ΚΑΛ-
ΛΙςΤΩ» 

n Από 11 μαΐου  έως 16 Ιουνίου 2016, και από 
18 Ιουλίου έως 17 Αυγούστου 2016, η Κ/Φ «ΝΙ-
ΚΗΦοΡος»

n Από 05 Ιουνίου έως 21 Ιουνίου 2016, η Κ/Φ 
«μΑχΗΤΗς»

n Από 16  Ιουνίου έως 05 Ιουλίου 2016, η 
Κ/Φ «ΑΗΤΤΗΤος»

n Από 21 Ιουνίου έως 18 Ιουλίου 2016, η Κ/Φ 
«ΚΡΑΤΑΙος»             

n ςτην Δύναμη SNMG-2 συμμετέχουν-χαν τα κά-
τωθι  πλοία:

• Γενικής ύποστήριξης FGS BONN, Γερμανίας 
(Πλοίο έδρας Διοικητού), (από 01 Ιανουαρίου 
έως 19 Ιουνίου 2016)

• Φρεγάτα FGS KARLSRUHE , Γερμανίας (Πλοίο 
έδρας Διοικητού). (από την 19 Ιουνίου 2016)

• Γενικής ύποστήριξης HMS CARDIGAN BAY, 
μεγάλης Βρετανίας (από 11 μαΐου έως 27 
Ιουνίου 2016)

• Φ/Γ HNLMS VAN AMSTEL, ολλανδίας (από 14 
μαρτίου έως 03 Ιουνίου 2016)

• Φ/Γ TCG GOKOVA, Τουρκίας (από 18 μαρτίου 
έως 19 μαΐου 2016)

• Κ/Β BODRUM, Tουρκίας (από 20 μαΐου έως  
30 Ιουνίου 2016)

• Κορβέτα JACOUBET, Γαλλίας (από 01 έως 15 
Ιουνίου 2016)

• Bοηθητικό  USS  GRAPPLE, Η.Π.Α. (από 15 Ιου-
νίου 2016)

• Κορβέτα  BANDIRMA, Τουρκίας (από 30 Ιου-
νίου 2016) 

• Κορβέτα COMMANDANT BOUAN Γαλλίας (από 
06 έως 11 Ιουλίου 2016)

• Κορβέτα MERSΕY Ην. Βασίλειο (από 21 Ιου-
λίου 2016)

  
δ. Συμμετοχή σε Αποστολές Ευρωπαϊκής 
Ενώσεως

ουδεμία

4. Κοινωνική προσφορά των Ενόπλων 
Δυνάμεων

α. Αποστολές Εσωτερικού – Εξωτερικού 

n Την 30 μαΐου 2016,  το Κ/Φ «οΡμΗ» 
διατέθηκε για την μεταφορά ομάδος ιατρών 
σωματείου ΄΄ΑΝοΙχΤΗς ΑΓΚΑΛΙΑς΄΄ από ν. 
Κάσο σε ν. Ρόδο.

n Από 12 έως 20 Ιουνίου 2016, στο πλαίσιο 
υλοποίησης Προγράμματος Προληπτικής Ιατρι-
κής Αναβαθμισμένης Δυνατότητας σε νήσους 
του βορειοανατολικού Αιγαίου διατέθηκε το ΠΓύ 
«ΠΡομΗΘΕύς». Για την ανωτέρω δράση επέβη 
στο πλοίο Διακλαδική ύγειονομική ομάδα δώδεκα 
(12) Ιατρών  και νοσηλευτών (χειρούργος, Καρδι-
ολόγος, Παθολόγος, Γυναικολόγος, ορθοπεδικός, 
Παιδίατρος, οδοντίατρος, Ακτινολόγος βοηθ. μι-
κροβιολόγου, 2 βοηθοί Ακτινολόγου, Νοσοκόμος). 
ςτο πλαίσιο του ανωτέρω προγράμματος, το ΠΓύ 
«ΠΡομΗΘΕύς» κινήθηκε ως ακολούθως:

n Από 13 έως και 14 Ιουνίου 2016, κατέπλευσε 
στο Πλωμάρι ν. Λέσβου, όπου εξετάστηκαν συνο-
λικά 50 κάτοικοι.

n Την 15 Ιουνίου 2016, κατέπλευσε στις ν. οι-
νούσσες, όπου εξετάστηκαν συνολικά 52 κάτοικοι.

n Την 16 Ιουνίου 2016, κατέπλευσε στη ν. Ψαρά 
όπου εξετάστηκαν συνολικά 48 κάτοικοι.

n Από 17 έως και 18 Ιουνίου 2016, κατέπλευσε 
στο Eύδηλο ν. Iκαρίας, όπου εξετάστηκαν συνολικά 
96 κάτοικοι.
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n Την 19 Ιουνίου 2016, κατέπλευσε στους ν. 
Φούρνοι, όπου εξετάστηκαν συνολικά 42 κάτοικοι.
  
n Την 09 Ιουλίου 2016 διατέθηκε το Α/Γ «ΙΚΑΡΙΑ» 
για μεταφορά δεκαπέντε (15) οχημάτων Π/ς και 
εξήντα (60) πυροσβεστών στο λιμένα Βαθύ ν. ςά-
μου για κατάσβεση δασικής πυρκαγιάς. 

n Από 16 έως 25 Ιουλίου 2016, διατέθηκε το ΤΠΚ 
«ΠΕΖοΠούΛος» ως πλοίο συνοδείας στον διεθνή 
ιστιοπλοϊκό αγώνα ́ ΄53ου Ράλι Αιγαίου΄΄.Την εκ-
κίνηση του αγώνα πραγματοποίησε την 16 Ιουλίου 
ο Διοικητής ΝΔΑ, ως εκπρόσωπος του Αρχηγού 
ΓΕΝ. ςτον αγώνα συμμετέχουν από πλευράς ΠΝ τα 
Ιστιοφόρα ςοΡοΚος και BLUE PEARL με πληρώ-
ματα από την ςΝΔ και της ςμύΝ αντίστοιχα.Tα σκέ-
λη του αγώνα είναι τα ακόλουθα : Όρμος Φάληρου 
- ν. Πάτμος, ν. Πάτμος- ν.  μήλος, ν. μήλος- Ακρ. 
ςούνιο, Ακρ. ςούνιο- Όρμος Φάληρου.

β. Κατάσβεση πυρκαγιών – Περιπολίες – 
Επιτήρηση

n Tην 02 Ιουνίου, διατέθηκαν από Νς, ένας 
(1)  Αξιωματικός  (10) ύπαξιωματικοί,  ένα (1) 
πυροσβεστικό όχημα και ένα τζιπ  για κατάσβεση 
πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε  στην περιοχή 
Κυνοσούρα ςαλαμίνας, κατόπιν αιτήματος από 
Π.ύ. ςαλαμίνας.

n Tην 26η Ιουνίου 2016, διατέθηκαν από Νς, ένας 
(1)  Αξιωματικός και (10) ύπαξιωματικοί,  για επι-
τήρηση κατάσβεσης πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε  
στην περιοχή ςτεφάνης Τανάγρας Βοιωτίας.

n Την 11 Ιουλίου 2016, κατόπιν αιτήσεως του 
Δήμου Λέρου, το ΠΝ συμμετείχε στην κατάσβεση 
πυρκαγιάς σε θαμνώδη έκταση στην τοποθεσία 
Παρθένι Λέρου, με διάθεση από την ύΝΤΕΛ προ-
σωπικού 6 ατόμων, ενός πυροσβεστικού οχήματος 
και μίας καμιονέτας. 

n Την 18 Ιουλίου 2016, κατόπιν αιτήσεως της Π.ύ, 
το ΠΝ συμμετείχε στην επιτήρηση  πυρκαγιάς σε 
θαμνώδη έκταση στην τοποθεσία ςελεκανό Δήμου 
Ιεράπετρας Νομού Λασιθίου, με διάθεση από το 
ΝΚ προσωπικού 10 ατόμων.

n Από 25 έως 26 Ιουλίου 2016, κατόπιν αιτήσεως 
της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας στο 
πλαίσιο εφαρμογής σχεδίου εκτάκτων αναγκών 
«Ξενοκράτης», διατέθηκε από ΚΕ ΠΑΛΑςΚΑς για 
την κατάσβεση πυρκαγιάς στη ν. χίο, μία (1) ειδικά 
εκπαιδευμένη ομάδα προσωπικού 10 ατόμων. 

γ.  Έρευνα – Διάσωση

n Την 19η μαΐου 2016, η Φ/Γ «ΝΙΚΗΦοΡος 
ΦΩΚΑς»  και Ε/Π SΗ-70 συμμετείχαν σε 
επιχείρηση Έρευνας – Διάσωσης αγνοουμένου 
πολιτικού αεροσκάφους Αιγυπτιακών Αερογρ-
αμμών στη θαλάσσια περιοχή 130ν.μ. νοτιο-
ανατολικά  Ν. Καρπάθου.

n Την 03 Ιουνίου 2016, Ε/Π S-70 συμμετείχε σε 
Επιχείρηση Ε-Δ στη θαλάσσια περιοχή 70ν.μ Νότια 
Κρήτης όπου είχε βυθιστεί σκάφος με επιβαίνο-
ντες πρόσφυγες και μετανάστες.   

n Τις απογευματινές ώρες της 16 Ιουνίου 2016, 
διατέθηκε Ε/Π S-70 σε επιχείρηση Ε-Δ κινδυνεύ-
οντος Ιστιοφόρου σκάφους με 5 επιβαίνοντες, στη 
θαλάσσια περιοχή ανατολικά ν. Κύθνου.

n Τις απογευματινές ώρες της 25ης Ιουνίου 
2016, διατέθηκε Ε/Π S-70 σε επιχείρηση 
Έρευνας-Διάσωσης αγνοούμενης κολυμβήτριας 
στη θαλάσσια περιοχή Κινέττας Αττικής.

n Τις βραδινές ώρες της 25ης Ιουνίου 2016, δι-
ατέθηκε Ε/Π S-70 σε επιχείρηση Έρευνας-Διάσω-
σης αγνοούμενου αλιέα στη θαλάσσια περιοχή 
μαρμάρι Νότιου Ευβοϊκού κόλπου.

n Την 04 Ιουλίου 2016, διατέθηκε Ε/Π S-70 σε 
επιχείρηση Έρευνας-Διάσωσης αγνοούμενης 
κολυμβήτριας στη θαλάσσια περιοχή Φλοίσβου 
Όρμου Φαλήρου Αττικής.

n Την 12η Ιουλίου 2016, διατέθηκε ένα Ε/Π S-70 
σε επιχείρηση Ε-Δ, για μεταφορά ασθενούς μέ-
λους πληρώματος από το δεξαμενόπλοιο «LEO 
SUN» σημαίας Λιβερίας  το οποίο έπλεε νοτιοδυτι-
κά Πελοποννήσου,  στο Α/Δ  Καλαμάτας.
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n Την 12 Ιουλίου 2016, το ΠΠ «ΤοΞοΤΗς» και το 
ΝΘΗ «ΚΑΛΛΙςΤΩ», συμμετείχαν σε επιχείρηση Ε-Δ 
βυθισμένης ελαστικής λέμβου, με 13 επιβάτες 
(πρόσφυγες/μετανάστες), στη θαλάσσια περιοχή 
πλησίον προσβάσεων λιμένα μυτιλήνης.    

n Την 19η Ιουλίου 2016, διατέθηκε ένα Ε/Π S-70  
σε επιχείρηση Ε-Δ, για διάσωση δύο (2) επιβαι-
νόντων επί αλιευτικού σκάφους ημιβυθισμένου 
πλησίον Λ. μπατσίου ν. Άνδρου.

n Την 23η Ιουλίου, διατέθηκε ένα Ε/Π S-70  σε 
επιχείρηση Ε-Δ, προς διάσωση ενός (1) αγνοού-
μενου κολυμβητή  στη θαλάσσια περιοχή Παχιάς 
Άμμου ν. Τήνου.

n Την 24 Ιουλίου 2016, διατέθηκε ένα Ε/Π S-70  
σε επιχείρηση Ε-Δ, προς διάσωση ενός (1) αγνο-
ούμενου μέλους πληρώματος φορτηγού πλοίου 
«LARBI BEN» σημαίας Αλγερίας  στη θαλάσσια 
περιοχή 6 ν.μ. βόρεια ν. Πάρου.

δ. Αεροδιακομιδές
ουδεμία

5. Εκδηλώσεις – Επισκέψεις

n Από 20 έως 22 μαΐου 2016, ο Αρχηγός ΓΕΝ 
παρέστη στις εκδηλώσεις για τον εορτασμό της 
75ης Επετείου της «μΑχΗς ΤΗς ΚΡΗΤΗς» η 
οποία πραγματοποιήθηκε στο φρούριο ΦΙΡΚΑ 
στα χανιά.

n Την 02 Ιουνίου 2016, ο Διοικητής 95 ΑΔΤΕ 
πραγματοποίησε εθιμοτυπική επίσκεψη στο ΤΠΚ 
ΤΡούΠΑΚΗς στο λιμένα ν. μεγίστης.

n Από 05 έως 13 Ιουνίου 2016, ΤΠΚ «ΡούςςΕΝ» 
στο πλαίσιο εν όρμω φάσης  ασκήσεως «ADRION 
CAX LIVEX 16», κατέπλευσε στο λιμάνι Πρίντεζι 
της Ιταλίας. Την 09 Ιουνίου πραγματοποιήθηκε 
επίσκεψη στο πλοίο του Αρχηγού Ναυτικού μαυ-
ροβουνίου και του Ιταλού Τακτικού Διοικητή. Από 
15 έως 16 Ιουνίου  κατέπλευσε στο λιμένα Αγκώ-
να Ιταλίας, στο πλαίσιο απενημέρωσης ασκήσεως  
        
n Την 06 Ιουνίου 2016, ο ύπουργός Εθνικής Άμυ-
νας συνοδευόμενος από τον Αρχηγό ΓΕΝ επέβη 

στην Φ/Γ «ςΑΛΑμΙς» για παρακολούθηση Ασκή-
σεως «ΚΑΤΑΙΓΙς 16» .

n Από 06 έως 07 Ιουνίου 2016, στο πλαίσιο εορ-
ταστικών εκδηλώσεων εορτασμού 192ης Επετεί-
ου ολοκαυτώματος Ν. Κάσου διατέθηκαν:

n Το ΤΠΚ «ΤΡούΠΑΚΗς» για μεταφορά Εκπροσώ-
που Κυβέρνησης, ύφυπουργού στο Πρωθυπουργό 
από ν. Ρόδο σε ν. Κάσο και αντίστροφα.

n Το Κ/Φ «οΡμΗ» για μεταφορά φιλαρμονικής  και 
Αγήματος Αποδόσεως Τιμών από ν. Ρόδο και ν. 
Κάρπαθο αντίστοιχα στη Ν. Κάσο και αντίστροφα.

n Ανωτέρω πλοία συμμετείχαν στις Εορταστικές 
Εκδηλώσεις στην ν. Κάσο με αντιπροσωπείες 
πληρωμάτων τους Αξιωματικών και ύπαξιωμα-
τικών.          

n Από 08 έως 09 Ιουνίου 2016, ο ΑΝύΕΘΑ συ-
νοδευόμενος από τον Διευθυντή ςΓ ΑΝύΕΘΑ  
επέβησαν σε Φ/Γ «ΑΔΡΙΑς»  για παρακολούθηση 
Ασκήσεως «ΚΑΤΑΙΓΙς 16».

n Την 15 Ιουνίου 2016, ο Αρχηγός ΓΕΝ μετέβη στη 
Θεσσαλονίκη, όπου και  παρέθεσε ομιλία στους 
σπουδαστές της Ανωτάτης Διακλαδικής ςχολής 
Πολέμου με θέμα «οι προκλήσεις, προοπτικές και 
οι στρατηγικοί στόχοι του ΠΝ».

n Την 16 Ιουνίου 2016, ο Κυβερνήτης και αντι-
προσωπεία πληρώματος της Κ/Φ ΝΙΚΗΦοΡος πα-
ραβρέθηκαν στην δοξολογία που τελέστηκε στον 
Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου οινουσσών, στην τελετή 
αγόρευσης του Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης 
Ελλάδος ως επίτιμου δημότη οινουσσών, καθώς 
και στην δεξίωση που παρατέθηκε στο πλαίσιο του 
ανωτέρω γεγονότος.

n Την 21η Ιουνίου 2016, επισκέφτηκε το ΤΠΚ 
«ΡΙΤςος» ο Γενικός Επιθεωρητής ςτρατού 
Ξηράς στο λιμένα μεγίστης.

n Την 23 Ιουνίου 2016, παρουσία της Α.Ε. Προ-
έδρου της Δημοκρατίας, πραγματοποιήθηκε η 
τελετή ονοματοδοσίας και ύψωσης ςημαίας των 
υποβρυχίων «μΑΤΡΩΖος» και «ΚΑΤςΩΝΗς» στα 
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ναυπηγεία ςκαραμαγκά. ςτην τελετή παρέστησαν 
ο ύΠΕΘΑ ,ο ΑΝύΕΘΑ, ο ύπουργός Ναυτιλίας, ο Επί-
τροπος μετανάστευσης της ΕΕ, Ακόλουθοι Άμυνας 
ξένων χωρών στην Ελλάδα, Αρχηγός ΓΕΕΘΑ , Αρ-
χηγοί Γ.Ε. και ς.Α. καθώς και πολιτική και στρατι-
ωτική ηγεσία.

n Από 25 έως 26 Ιουνίου 2016, η ΤΠΚ «Ρούς-
ςΕΝ» κατέπλευσε στη ν. Ψαρά, στο πλαίσιο των 
εκδηλώσεων για την 181η επέτειο του θανάτου 
του Ναυάρχου Ανδρέα μιαούλη. ςτις ανωτέρω εκ-
δηλώσεις παρέστησαν οι Αρχηγοί ΓΕΝ και ςτόλου, 
ενώ συμμετείχαν ο κυβερνήτης και αντιπροσωπεία 
πληρώματος του πλοίου.

n Από 25 έως 26 Ιουνίου 2016, στο πλαίσιο των 
εορταστικών εκδηλώσεων για την 192η επέτειο 
του ολοκαυτώματος νήσου Ψαρά, η Φ/Γ «ΝΙΚΗ-
ΦοΡος ΦΩΚΑς» κατέπλευσε στη ν. Ψαρά.  ςτις 
ανωτέρω εκδηλώσεις παρέστησαν ο Α/ΓΕΕΘΑ, ο 
Δ/της ΑςΔΕΝ και  ο ύπαρχηγός ςτόλου ως εκπρό-
σωπος Αρχηγού ΓΕΝ. Κυβερνήτης πλοίου και αντι-
προσωπεία πληρώματος του πλοίου συμμετείχαν 
στις εκδηλώσεις. 

n Από 8 έως 17 Ιουλίου 2016, το ΤΠΚ «ΓΡΗΓο-
ΡοΠούΛος» κατέπλευσε στο λιμένα μπουρ-
γκάς Βουλγαρίας, στο πλαίσιο της  πολυεθνικής 
άσκησης «BREZZE 16».  Την 8η Ιουλίου 2016, ο 
Κυβερνήτης του πλοίου συμμετείχε στην συντο-
νιστική σύσκεψη άσκησης, ενώ την 10η Ιουλίου 
2016, πραγματοποιήθηκε επισκεπτήριο κοινού επί 
του πλοίου. Την 15η Ιουλίου 2016, ο Κυβερνήτης 
του και ένα Αξιωματικός πλοίου συμμετείχαν στην 
απενημέρωση της άσκησης.  
         
n Την 16η Ιουλίου πραγματοποιήθηκε  ο εορτα-
σμός της Αγίας μαρίνας  στον Ι.Ν της ΝΒΝΕ. ςτον 
εσπερινό παρέστη  ο ΑΝύΕΘΑ, συνοδευόμενος 
από τους Αρχηγούς των  ΓΕ των Ενόπλων Δυνά-
μεων και του Λς/ΕΛ. ΑΚΤ

n Την 17η Ιουλίου η Κ/Φ «ΝΑύμΑχος» κατέπλευ-
σε στη ν. Ικαρία, στα πλαίσια των  εορταστικών 
εκδηλώσεων για την 104η Επέτειο της απελευθέ-
ρωσης της Νήσου. ςτις εκδηλώσεις παρέστησαν ο 
Κυβερνήτης και αντιπροσωπεία του πληρώματος 
του πλοίου.  

n Την 20η Ιουλίου ο Αρχηγός ΓΕΝ, ως εκπρόσω-
πος του Αρχηγού ΓΕΕΘΑ, παρέστη στο τρισάγιο και 
στην κατάθεση στεφάνων στη ςτήλη Πεσόντων 
της Κυπριακής τραγωδίας στο άλσος ςτρατού στο 
Γουδί, στο πλαίσιο των επετειακών αντικατοχικών  
εκδηλώσεων για τα 42 χρόνια από το πραξικόπη-
μα και την τουρκική εισβολή στην Κύπρο το 1974.

n Από 24 έως 27 Ιουλίου το ΠΓύ «ΠΡομΗΘΕύς», 
στο πλαίσιο συμμετοχής του στο ΘΕΠ της ςΝΔ, 
κατέπλευσε στο λιμένα Βενετίας. Την 25 Ιουλίου 
ο Κυβερνήτης πραγματοποίησε επίσκεψη στις το-
πικές αρχές, ενώ την ίδια ημέρα αντιπροσωπεία 
Ναυτικών Δοκίμων, συνοδευόμενη από αξιωμα-
τικούς της σχολής, επισκέφθηκε την τοπική βάση 
του Ιταλικού Πολεμικού Ναυτικού.

n Την 25η Ιουλίου 2016, ο Αρχηγός ΓΕΝ παρέστη 
στην τελετή απονομής επάθλων ́ ΄53ου Ράλι Αιγαί-
ου΄΄ που πραγματοποιήθηκε στην ΝΔΑ. ςτην τελετή 
παρευρέθηκαν και αξιωματικοί μέλη του ΑΝς.

6. Διάφορα Θέματα

n Από την 21 Ιουλίου 2014, συνολικά 5 Κ/Φ 
και 5 ΠΠ διεξάγουν περιπολίες στο ανατολικό 
Αιγαίο στο πλαίσιο συνδρομής του ΠΝ στο 
Λς-ΕΛ.ΑΚΤ για τον έλεγχο των προσφυγικών 
/μεταναστευτικών ροών και στο πλαίσιο 
ετοιμότητας Έρευνας – Διάσωσης.

n Την 22α μαΐου 2016 διατέθηκε Ε/Π SH-70 για 
την μεταφορά του ύΕΘΑ. Ην. Βασιλείου, του Δι-
οικητού Ναυτικών Δυνάμεων ΝΑΤο στην Ευρώ-
πη καθώς και επιτελών τους από το Διεθνές  Α/Δ 
Αθηνών «Ελ. Βενιζέλος» στο πλοίο της δύναμης 
SNMG-2 Γενικής ύποστήριξης HMS CARDIGAN 
BAY, μεγάλης Βρετανίας, στη θαλάσσια περιοχή 
βορείως ν. Ψαρών, και αντίστροφα.

n Από 12 έως 13 μαΐου 2016, ο Αρχηγός ΓΕΝ 
συμμετείχε στην ετήσια ςύνοδο των Αρχηγών των 
Ευρωπαϊκών Ναυτικών (CHENS) η οποία διοργα-
νώθηκε στο Ταλίν της Εσθονίας.  

n Aπό 25 έως 26 μαΐου 2016,  επιτελής ΓΕΝ/
Α1 συμμετείχε σε ςυνέδριο με θέμα ́ ΄ΕUROPEAN 
COOPERATIVE STRATEGY FORUM΄΄ (ECSF 2016), 
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το οποίο διοργανώνεται από τον JFC NAPLES 
(Admiral Ferguson USN), στη Νάπολη.

n Την 26η μαϊου, ομάδα μύΑ/Λς, η οποία 
επέβαινε στη Φ/Γ ΕΛΛΗ, εκτέλεσε νηοψία στο 
ύποπτο αλιευτικό σκάφος «μURAT TERZI» 
σημαίας Τουρκίας, στη θαλάσσια περιοχή 
νοτίως ν. Κρήτης.

n Από 05  έως 10 Ιουνίου 2016, διεξήχθη η 
άσκηση «ΚΑΤΑΙΓΙς 16» στην περιοχή του Αιγαίου 
με συμμετοχή του συνόλου των μονάδων του Ας.

n Την 06 Ιουνίου 2016, διατέθηκε Ε/Π  S-70 για 
μεταφορά  ύΕΘΑ, και Α/ΓΕΝ και συνοδών τους 
άτομα (5) σε  Φ/Γ «ςΑΛΑμΙς».

n Την 08 Ιουνίου 2016, διατέθηκε Ε/Π  S-70 για 
μεταφορά  του ΑΝύΕΘΑ και Διευθυντή ςΓ ΑΝύΕΘΑ  
σε Φ/Γ «ΑΔΡΙΑς».  

n Από 14 έως 15 Ιουνίου 2016, εκτελέστηκαν  
Staff Talks Navy to Navy με το Ιταλικό Ναυτικό 
στη Ρώμη. Της Ελληνικής Αντιπροσωπείας 
ηγήθηκε ο Διευθυντής Α΄ κλάδου του ΓΕΝ.

n Από 20 Ιουλίου έως 29 Αυγούστου 2016, το 
ΠΓύ «ΠΡομΗΘΕύς» συμμετέχει στο θερινό εκπαι-
δευτικό πλου της ςΝΔ. Κατά τον πλου  του θα κα-
ταπλεύσει στα λιμάνια της Βενετίας, Κατάνιας, Κω-
στάντζας, Βάρνας, Λεμεσού, χάιφας και ςούδας. 
Την 24 Ιουλίου κατέπλευσε στο λιμένα Βενετίας.

n Από 28 Ιουλίου έως 21 Αυγούστου 2016, το Α/Γ 
«χΙος» συμμετέχει στο θερινό εκπαιδευτικό πλου της 
ςμύΝ .Κατά τον πλου  του θα καταπλεύσει στους 
λιμένες των ςπλιτ (Κροατία), μπαρ (μαυροβούνιο), 
Δυράχειο (Αλβανία), Τήνου και Ηρακλείου Κρήτης.

n Πραγματοποιήθηκαν με μέριμνα Ας/ΔΕΠΑ, Επι-
χειρησιακές Αξιολογήσεις, ως ακολούθως: 

• ΠΕμΙ στην Κ/Φ «ΝΙΚΗΦοΡος» από 10 έως 
11 μαΐου 2016. 

• ΠΕμΙ στην Κ/Φ «ΤοΛμΗ» από 10 έως 11 
μαΐου 2016.

• ΕμΑ στο ΤΠΚ «ΒοΤςΗς» την 11η μαΐου 
2016.

• ΕμΑ στην Κ/Φ «ΑΗΤΤΗΤος» την 11η 
μαΐου 2016.

• ΕμΑ στο ύ/Β «ΩΚΕΑΝος» την  16η  μαΐου 
2016.

• ΕμΑ στη Φ/Γ «ΚΑΝΑΡΗς» την 18η μαΐου 
2016. 

• ΕμΙ στο ύ/Φ «ΠΡΕςΠΑ» την 19η μαΐου 
2016.

• ΕμΑ στο ΠΦΑ «ΚΑΡΑΒοΓΙΑΝΝος» την 20η 
μαΐου 2016. 

• ΕμΙ στο ύ/Γ-Ω/Κ  «ΝΑύΤΙΛος» την  01  
Ιουνίου 2016.          

• ΕμΙ στην ύ/Φ «ΚΕΡΚΙΝΗ» την  17η  
Ιουνίου 2016. 

• ΠΕμΙ στη  Φ/Γ «ΚΑΝΑΡΗς» από 05 έως 
07 Ιουνίου 2016, στο πλαίσιο ασκήσεως 
«ΚΑΤΑΙΓΙς 2016». 

• ΕμΑ στη Φ/Γ «ΑΔΡΙΑς» την 07 Ιουνίου 
2016, στο πλαίσιο ασκήσεως «ΚΑΤΑΙΓΙς 
2016». 

• ΕμΑ στην Φ/Γ «ΕΛΛΗ» την 09 Ιουνίου 
2016, στο πλαίσιο ασκήσεως «ΚΑΤΑΙΓΙς 
2016».  

• ΒΕμΙ στο ΠΓύ  «ΑΛΙΑΚμΩΝ» την  29η  
Ιουνίου 2016.

• ΕμΑ στο  ΤΠΚ «ΝΤΕΓΙΑΝΝΗς» την 05 
Ιουλίου 2016. 

• ΕμΑ στην  Κ/Φ «μΑχΗΤΗς» την 06 Ιουλίου 
2016.

• ΕμΑ στην Α/Γ «χΙος» την 07 Ιουλίου 
2016. 
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• ΒΕμΙ στο  ΤΠΚ «ΝΤΕΓΙΑΝΝΗς» από 11 έως 
12 Ιουλίου 2016. 

• ΠΕμΙ στην Κ/Φ «μΑχΗΤΗς» από 11 έως 
12 Ιουλίου 2016. 

• ΒΕμΙ στο Α/Γ «χΙος» από 14 έως 15 
Ιουλίου 2016.

     

α.α ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗ

1 10 - 11 / 5 - 2016 ςτη θαλάσσια περιοχή μαλλίων Δήμου χερσονήσου Ηρακλείου 
ν. Κρήτης

2 16 - 17 / 5 - 2016 ςτη θαλάσσια περιοχή Όρμου Ξηροποτάμου Αντικυθήρων

3 15 - 6 - 2016 ςτη θαλάσσια περιοχή  ''Bίνα'' ολυμπιάδος  Ιερισσού χαλκιδικής 
(Παραλία Ζούγκλα)

4 16 - 6 - 2016 ςτη θαλάσσια περιοχή Αγγελοχωρίου Νέας μηχανιώνας Θεσ-
σαλονίκης

5 28 - 6 - 2016 ςτη θαλάσσια περιοχή Κριθαριάς Ν. μαγνησίας

6 5 - 7 / 7 - 2016 ςτη θαλάσσια περιοχή Αγ. μαρκέλλας Βολίσου ν. χίου

7 18 - 20 / 7 - 2016 ςτη θαλάσσια περιοχή Βοροσκόπου παραλίας Ρουσσοπουλίου ν. 
Λήμνου

8 21 - 7 - 2016 ςτη θαλάσσια περιοχή Βοροσκόπου παραλίας Ρουσσοπουλίου ν. 
Λήμνου

9 25 - 26 / 7 - 2016 ςτη θαλάσσια περιοχή Αγίου Γεωργίου ν. Αντίπαρος

10 27 - 29 / 2016 ςτη παραλία Τζαμαριάς Όρμου λιμένα ν. Ιου

ΕΞΟΥΔΕΤΕΡΩΣΗ ΠΥΡΟΜΑΧΙΚΩΝ
ΑΠΟ ΟΜΑΔΕΣ ΥΠΟΒΡΥΧΙΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ
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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΤΥΠΟΥ

Επίσκεψη Αρχηγού Στόλου στο Αρχηγείο 
Τακτικής Αεροπορίας 
Την Τετάρτη 1 Ιουνίου 2016, ο Αρχηγός ςτόλου, 
Αντιναύαρχος Κωνσταντίνος Καραγεώργης ΠΝ 
επισκέφθηκε το Αρχηγείο Τακτικής Αεροπορίας 
(ΑΤΑ) όπου συναντήθηκε με τον Αρχηγό ΑΤΑ, 

Αντιπτέραρχο (Ι) χρήστο χριστοδούλου, στο πλαίσιο 
αλληλοενημέρωσης μειζόνων Διοικήσεων. Κατά 
τη διάρκεια της επίσκεψής του ενημερώθηκε για 
την αποστολή και τους τομείς δραστηριοτήτων 
του Αρχηγείου Τακτικής Αεροπορίας, συζητήθηκαν 
θέματα αμοιβαίου ενδιαφέροντος, ενώ είχε την 
ευκαιρία να επισκεφθεί και το Εθνικό Κέντρο 
Αεροπορικών Επιχειρήσεων (ΕΚΑΕ).

Επίσκεψη Αρχηγού ΓΕΝ στην Ανώτατη 
Διακλαδική Σχολή Πολέμου και στην 
Ναυτική Διοίκηση Βορείου Ελλάδος 
Από το Γενικό Επιτελείο Ναυτικού ανακοινώνεται 
ότι ο Αρχηγός ΓΕΝ, Αντιναύαρχος Γεώργιος 
Γιακουμάκης ΠΝ, επισκέφθηκε την Τετάρτη 15 
Ιουνίου 2016 την Ανώτατη Διακλαδική ςχολή 
Πολέμου όπου πραγματοποίησε ομιλία με θέμα 
«οι Προκλήσεις, οι Προοπτικές και οι ςτρατηγικοί 
ςτόχοι του Πολεμικού Ναυτικού». Επιπρόσθετα, ο 
Αρχηγός ΓΕΝ, επισκέφθηκε τη Ναυτική Διοίκηση 
Βορείου Ελλάδος, όπου είχε την ευκαιρία να 
συνομιλήσει με το προσωπικό του ΠΝ, που 
υπηρετεί στην περιοχή Θεσσαλονίκης.

Συνάντηση Αρχηγού ΓΕΝ με την Πρέσβη 
της Αργεντινής
Από το Γενικό Επιτελείο Ναυτικού ανακοινώνεται 
ότι την Τρίτη 7 Ιουνίου 2016, ο Αρχηγός του 
Γενικού Επιτελείου Ναυτικού  Αντιναύαρχος 
Γεώργιος Γιακουμάκης ΠΝ, συναντήθηκε στο 
γραφείο του με την Πρέσβη της Αργεντινής 
στη Αθήνα, κ. Carolina Perez Colman. Κατά τη 

διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκαν θέματα 
αμοιβαίου ενδιαφέροντος.

Παρουσία Αρχηγού ΓΕΕΘΑ στις Επετειακές 
Εκδηλώσεις του Ολοκαυτώματος των 
Ψαρών
Την Κυριακή 26 Ιουνίου 2016, ο Αρχηγός 
ΓΕΕΘΑ Ναύαρχος Ευάγγελος Αποστολάκης 
ΠΝ, συνοδευόμενος από τον Διοικητή ΑςΔΕΝ, 
Αντιστράτηγο Ανδρέα Ηλιόπουλο και τον 
ύπαρχηγό Ας, ύποναύαρχο Ευθύμιο μικρό ΠΝ, 
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παρέστη στις εκδηλώσεις μνήμης της 192ης 
επετείου του ολοκαυτώματος των Ψαρών. Κατά 
την παραμονή του στη ν. Ψαρά, ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ 
επισκέφθηκε το στρατιωτικό φυλάκιο του νησιού.

Χαιρετισμός ΑΝΥΕΘΑ Δημήτρη Βίτσα στην 
τιμητική εκδήλωση για τον Ρώσο Ναύαρχο 
Νικόλαο Φιλοσοφώφ στα Κύθηρα
ο Αναπληρωτής ύπουργός Εθνικής Άμυνας 
Δημήτρης Βίτσας, συνοδευόμενος από τον 
Αρχηγό ΓΕΝ Αντιναύαρχο Γεώργιο Γιακουμάκη 

ΠΝ, παρέστη την Κυριακή 31 Ιουλίου 2016, 
εκπροσωπώντας την ελληνική κυβέρνηση, στις 
τιμητικές εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν 
στα Κύθηρα για τον Ρώσο ναύαρχο Νικόλαο 
Φιλοσοφώφ, στο πλαίσιο του αφιερωματικού 
έτους Ελλάδας-Ρωσίας, που έχει ανακηρυχθεί 
το 2016. ςτις εκδηλώσεις παρευρέθηκε 
εκπρόσωπος της Ρωσικής Πρεσβείας στην 
Αθήνα, καθώς και μέλη της οικογένειας Φιλο-

σοφώφ. ο ΑΝύΕΘΑ επισκέφθηκε το Δημαρχείο 
Κυθήρων καθώς και το Νέο Αρχαιλογικό 
μουσείο Κυθήρων, ενώ ξεναγήθηκε και στην 
έκθεση για τη ζωή και την προσφορά του 
Νικολάου Φιλοσοφώφ. ξεναγήθηκε και στην 
έκθεση για τη ζωή και την προσφορά του 
Νικολάου Φιλοσοφώφ.

Μεταφορά Ασθενούς με Ελικόπτερο του 
ΠΝ
Από το Γενικό Επιτελείο Ναυτικού ανακοινώνεται 
ότι βραδυνές ώρες Τρίτης 12 Ιουλίου 2016, 
ελικόπτερο του ΠΝ (τύπου S70B, Aegean Hawk), 
πραγματοποίησε μεταφορά ασθενούς, που 
έχρηζε άμεσης  νοσοκομειακής περίθαλψης, από 
το εμπορικό πλοίο σημαίας Λιβερίας LEO SUN, 
το οποίο έπλεε 30 νμ Δυτικά Πύλου. ο ασθενής 
μεταφέρθηκε στο αεροδρόμιο Καλαμάτας, όπου 
και παρελήφθη από το ΕΚΑΒ.
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ΝΕΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ

Βιβλιοκριτική από τον 
Υποπλοίαρχο (ΕΦ/Ο) Π. Γέροντα ΠΝ, Υπεύθυνο Ιστορικού Αρχείου ΥΙΝ         

Το βιβλίο της συγγραφέως και ερευνήτριας 
Ναυτικής Ιστορίας Κρίστυ Εμίλιο Ιωαννίδου, 
Τριήρης. Τακτική και 

Επιχειρησιακό Περιβάλλον 
στην αρχαία Ελλάδα μας παρουσιάζει 
εναργώς μία σημαντική οπτική του αρχαίου 
ελληνικού πολέμου, αυτού που γινόταν 
στην θάλασσα. Το πόνημα αυτό έρχεται να 

καλύψει ένα σημαντικό κενό στην ελληνική 
βιβλιογραφία, καθώς η 
συγγραφέας δεν αρκείται στο 
να περιγράψει το βασικό ναυτικό 
όπλο της ελληνικής αρχαιότητας, 
την τριήρη, αλλά αναλύει όλο το 
επιχειρησιακό περιβάλλον που 
ξετυλίγεται γύρω από αυτήν.
 Δεν θα ήταν υπερβολικό 
να πούμε ότι το βιβλίο αυτό 
έρχεται να σταθεί δίπλα σε 
σημαντικές εκδόσεις του 
εξωτερικού που αναλύουν τον 
τρόπο μάχης των αρχαίων 
Ελλήνων με την σκέψη ότι 
ο δυτικός τρόπος μάχης, 
όπως και τόσες άλλες πτυχές 
του δυτικού πολιτισμού, 
προέρχεται από την Ελλάδα. 
Το πιο σημαντικό από αυτά τα 
βιβλία είναι αναμφίβολα το Ο 
Δυτικός Τρόπος Πολέμου. Η 
Αποφασιστική Μάχη στην 
Αρχαία Ελλάδα του Victor 
Davis Hanson ή ακόμη 
και το πιο εκλαϊκευμένο 
Οι Σπαρτιάτες του Paul 
Cartledge. Η Κρίστυ Εμίλιο 
Ιωαννίδου έρχεται να 
βάλει τον συνδετικό κρίκο, 
που δεν είναι άλλος από 
την ανάλυση του αρχαίου 
ελληνικού ναυτικού πολέμου.

 Η συγγραφέας ξεκινάει με την 
περιγραφή της τριήρους για να προχωρήσει στην 
ανάλυση του ναυτικού πολέμου με την τριήρη, γιατί 
οι επιχειρησιακοί περιορισμοί του όπλου, επέβαλαν 
τελικά έναν συγκεκριμένο τρόπο μάχης. ςτην συνέχεια 
αναλύονται ζητήματα ναυτολόγησης, μισθοδοσίας και 
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εκπαίδευσης των πληρωμάτων καθώς και η λειτουργία του κάθε αξιωματικού – με την έννοια του κατέχοντος 
αξίωμα – αλλά και του κάθε μέλους του πληρώματος. Το πρώτο μέρος ολοκληρώνεται με την ανάλυση των 
σχηματισμών ναυμαχίας. Το δεύτερο κεφάλαιο αναλύει τον αρχαίο ελληνικό ναυτικό πόλεμο σε όλες του τις 
πλευρές: επιχειρησιακό περιβάλλον, πολιτικοί παράγοντες, οικονομία, ψυχολογικές επιχειρήσεις, νυχτερινές 
επιχειρήσεις, συλλογή και διαβίβαση πληροφοριών, διαπραγμάτευση ειρήνης, πολεμικό δίκαιο, σύλληψη 
αιχμαλώτων κ.α. . 

Το βιβλίο ολοκληρώνεται με τρία παραρτήματα. ςτο πρώτο η Κρίστυ Εμίλιο Ιωαννίδου εκθέτει την 
μακρά πορεία προσπαθειών ανακατασκευής της τριήρους από την εποχή του Ναπολέοντα μέχρι και 
την σημερινή ολυμπιάδα. ςτο δεύτερο εκτίθεται η διεξοδική και επιχειρησιακή ανάλυση τεσσάρων 
ενδεικτικών ναυμαχιών της αρχαίας Ελλάδας (Λάδης, Ναυπάκτου, Κυζίκου, Νοτίου), ενώ στο τρίτο 
παρατίθενται αποφθέγματα και ρήσεις αρχαίων Ελλήνων περί στρατηγικής.

Εν κατακλείδι η Κρίστυ Εμίλιο Ιωαννίδου καταφέρνει να πραγματευθεί ένα πραγματικά μεγάλο 
θέμα με τρόπο ευσύνοπτο, επιστημονικό αλλά και εύληπτο. Πρέπει να γίνει μία αναφορά στο τελευταίο 
χαρακτηριστικό. Η συγγραφέας παραθέτοντας αποσπάσματα από αρχαίους Έλληνες συγγραφείς 
καταφέρνει να ζωντανέψει μπροστά στα μάτια μας την αρχαία εποχή, χωρίς σε καμία περίπτωση να 
πέφτει θύμα μιας στείρας φιλολογικής ερμηνείας. Τα αποσπάσματα λειτουργούν ως αποτελεσματικοί 
δίαυλοι επικοινωνίας του παρόντος με το παρελθον.
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ΕΠΕΤΕΙΟΛΟΓΙΟ ΠΟΛΕΜΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ - ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

6/9/1827. Αποτυχία κατάληψης Βασιλαδίου. Αποτυχία του ελληνικού επαναστατικού στόλου 
υπό τον Κόχραν να καταλάβει το Βασιλάδι έξω από το Μεσολόγγι.

7/9/1828. Αποχώρηση Ιμπραήμ από την Ελλάδα. Μετά την ναυμαχία του Ναβαρίνου ακολουθεί 
συμφωνία μεταξύ Ιμπραήμ και Δεριγνύ για την αποχώρηση του πρώτου από την Ελλάδα.

8/9/1822. Η Ναυμαχία στο κόλπο του Αργολικού. Ο ελληνικός στόλος υπό τον Ναύαρχο 
Α. Μιαούλη αποτρέπει τον οθωμανικό στόλο του Μεχμέτ πασά από το να εφοδιάσει την 
πολιορκούμενη φρουρά του Ναυπλίου.

11/9/1943. Παράδοση ιταλικού στόλου. Παραδίδεται ο ιταλικός στόλος στον Ναύαρχο Sir Andrew 
Cunningham και στον Στρατηγό Eisenhower στην Μάλτα. Στην συνοδεία των παραδοθέντων 
πλοίων συμμετείχαν και τα αντιτορπιλικά «Β.ΟΛΓΑ» και «ΑΔΡΙΑΣ».

14/9/1943. Βύθιση υποβρυχίου «ΚΑΤΣΩΝΗΣ». Το Υποβρύχιο «ΚΑΤΣΩΝΗΣ» βυθίζεται από γερμανική 
κορβέττα δίπλα στη Σκιάθο μετά από ηρωική αναμέτρηση με τον διώκτη του. Μεταξύ των πολλών που 
απωλέστηκαν είναι και ο Κυβερνήτης Υποπλοίαρχος Β. Λάσκος. Ο Υπαρχος Υποπλοίαρχος Τσουκαλάς 
καθώς και οι υπαξιωματικοί Τσίγγρος και Αντωνίου κατάφεραν να ξεφύγουν κολυμπώντας  και να 
φθάσουν στη Μέση Ανατολή για να συνεχίσουν τον αγώνα τους για την πατρίδα.

15/9/1922. Επανάσταση στην Αθήνα. Τα πρώτα τμήματα του επαναστατημένου ελληνικού στρατού 
μπήκαν στην Αθήνα. Η επανάσταση του 1922 έγινε ως αντίδραση στην Μικρασιατική Καταστροφή.

16/9/1943. Απελευθέρωση Καστελόριζου. Το αντιτορπιλικό «ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗΣ» (κυβερνήτης 
Αντιπλοίαρχος  Ε. Μπαλτατζής) αποβιβάζει άγημα στο Καστελόριζο και υψώνει την ελληνική σημαία.

16/9/1943. Απόδοση τιμών ιταλικού στόλου στον Έλληνα Α.Σ. Ο αρχηγός του συμμαχικού 
στόλου Ανατολικής Μεσογείου Ναύαρχος Sir Andrew Cunningham που επέβαινε στο αγγλικό 
ναρκαλιευτικό «DURBY» μαζί με τον Έλληνα Αρχηγό Στόλου Υποναύαρχο Αλεξανδρή που 
επέβαινε στο ναρκαλιευτικό «ΚΑΡΤΕΡΙΑ», εξέπλευσαν από την Αλεξάνδρεια, πέρασαν μπροστά 
από τον ηττημένο ιταλικό στόλο ο οποίος απέδιδε τις νενομισμένες τιμές.

17/9/1827. Καταστροφή τουρκικής μοίρας. Ο Αστιγξ με τα πλοία «ΣΩΤΗΡ» και  «ΚΑΡΤΕΡΙΑ» 
καταστρέφει τουρκική μοίρα στη Σκάλα των Σαλώνων (Ιτέα).

21/9/1828. Επιτυχία ελληνικού στόλου στον Αμβρακικό. Ελληνικός στολίσκος στα πλαίσια 
συνδυασμένης επιχείρησης στρατού ξηράς και ναυτικού εισέρχεται στον Αμβρακικό, 
αιχμαλωτίζει 43 πλοιάρια και βυθίζει τουρκική κανονιοφόρο. Ο αρχηγός του στρατού Τσωρτς σε 
αναφορά του στον Καπποδίστρια εξήρε τον ηρωισμό του ναυτικού. Το ναυτικό αυτό κατόρθωμα 
στερέωσε την θέση των ελληνικών στρατευμάτων στην περιοχή του Αμβρακικού και αναπτέρωσε 
το ηθικό των κατοίκων των πέριξ περιοχών, που έσπευδαν ήδη να καταταγούν στις εκεί μονάδες 
του ελληνικού στρατού.

24/9/1942. Το Υποβρύχιο «ΝΗΡΕΥΣ» με Κυβερνήτη τον Πλωτάρχη Αλέξανδρο Ράλλη το απόγευμα 
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της 24ης Σεπτεμβρίου του 1942, ενώ βρισκόταν σε περιπολία μεταξύ Σύμης και Ρόδου, εντόπισε 
και επιτέθηκε με δύο τορπίλλες κατά του ιταλικού επιβατηγού S/S FIUME 1500 τόνων. Σύμφωνα 
με πληροφορίες της Βρετανικής Υπηρεσίας Πληροφοριών το πλοίο εκτελούσε παράλληλα με τα 
τακτικά δρομολόγιά του και στρατιωτικές μεταφορές μεταξύ Ρόδου και λοιπών Δωδεκανήσων. 
Τη συγκεκριμένη μέρα, σύμφωνα με τις πληροφορίες, μετέφερε τετρακόσιους  περίπου Ιταλούς 
Αξιωματικούς και στρατιώτες και μικρό αριθμό πολιτών από τη Σύμη στη Ρόδο.

26/9/1943. Βύθιση αντιτορπιλικού «Β.ΟΛΓΑ». Το αντιτορπιλικό «Β.ΟΛΓΑ» βυθίζεται στο Λακί 
της  Λέρου από εχθρικό σμήνος αεροσκαφών. Βρίσκουν τον θάνατο ο Κυβερνήτης Γ. Μπλέσσας 
και ο Ύπαρχος Γρηγορόπουλος.

29/9/480.  Ναυμαχία της Σαλαμίνας. Ο ενωμένος στόλος των ελληνικών πόλεων-κρατών έπειτα 
από ευφυές στρατήγημα του Θεμιστοκλή κατατρόπωσε τον περσικό στόλο. Ο Θεμιστοκλής έδωσε 
την ψευδή εικόνα στον Πέρση Βασιλέα Ξέρξη , ότι θέλει να προδώσει τους Έλληνες, με αποτέλεσμα 
να αναγκαστεί ο περσικός στόλος να ναυμαχήσει σε ασύμφορη για τους Πέρσες περιοχή.

8/10/1912. Απελευθέρωση της Λήμνου από τον Ελληνικό Στόλο. Έμπνευση του Ναυάρχου 
Κουντουριώτη που συνετέλεσε στον αποκλεισμό του οθωμανικού (τουρκικού) στόλου στα Δαρδανέλλια 
με αποτέλεσμα την απελευθέρωση των νησιών του Ανατολικού Αιγαίου από τον Ελληνικό Στόλο.

16/10/1943. Επιτυχής επιχείρηση αντιτορπιλικού «ΜΙΑΟΥΛΗΣ». Το αντιτορπιλικό «ΜΙΑΟΥΛΗΣ» 
μαζί με το αγγλικό αντιτορπιλικό «HURSLEY» επιτίθενται κατά εχθρικής νηοπομπής στους 
ορμίσκους Βαθύ και Ακτή Καλύμνου και καταστρέφουν ένα εξοπλισμένο πλοίο 1000 περίπου 
τόνων, μια τορπιλάκατο (E BOAT) και ένα σκάφος αποβάσεως ( F BOAT).

16/10/1944. Θριαμβευτική επιστροφή του Ελληνικού Στόλου. Ο Ελληνικός Στόλος επιστρέφει 
θριαμβευτικά στο λιμάνι του Πειραιά. Μια μέρα μετά η ναυαρχίδα «ΑΒΕΡΩΦ» με κυβερνήτη τον 
Θ. Κουντουριώτη, γιο του  Ναυάρχου Π. Κουντουριώτη, επί της οποίας επέβαιναν ο Αρχηγός Στόλου  
Αντιναύαρχος Βούλγαρης και ο Πρωθυπουργός Γ. Παπανδρέου, καταπλέει στο Φαληρικό όρμο.

17/10/1863.  Άφιξη Βασιλιά Γεώργιου Α’. Προσορμίζεται στον Πειραιά ο ατμοδρωμόνας 
«ΕΛΛΑΣ» (πρώην «ΑΜΑΛΙΑ») που με κυβερνήτη τον Δημήτριο Σαχτούρη φέρνει τον Βασιλιά 
Γεώργιο Α΄ στην Ελλάδα ύστερα από περιοδεία στη Ρωσία, Αγγλία και Γαλλία.

18/10/1912. Βύθιση του Φετίχ Μπουλέν. Το τορπιλοβόλο 11 υπό τον Βότση βυθίζει στη 
Θεσσαλονίκη το τουρκικό θωρηκτό Φετιχ Μπουλέν.

18/10/1912.  Απελευθέρωση Ίμβρου, Θάσου και Αγ. Ευστρατίου. Κατά τη διάρκεια του Α’ 
Βαλκανικού Πολέμου ο Ελληνικός Στόλος απελευθερώνει διαδοχικά τα νησιά Ίμβρο, Θάσο και  
Άγιο Ευστράτιο.

19/10/1912. Απελευθέρωση της Σαμοθράκης. Η Σαμοθράκη απελευθερώνεται από τον Ελληνικό 
στόλο και προσαρτάται στην Ελλάδα 2 χρόνια αργότερα.
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20/10/1827. Η Ναυμαχία του Ναβαρίνου. Ο ενωμένος συμμαχικός στόλος (Αγγλία-Γαλλία-Ρωσία) 
συντρίβει τον τουρκοαιγυπτιακό θέτοντας τις βάσεις της πολιτικής ανεξαρτησίας της Ελλάδος.

20/10/1968. Η τορπιλάκατος «ΗΝΙΟΧΟΣ», η οποία ήταν ένα από τα πλοία που αποτέλεσαν τον 
πρώτο Στολίσκο τορπιλακάτων του Ναυτικού, διερχομένη τις νοτιοδυτικές ακτές της Αίγινας 
προσάραξε και ναυάγησε. Δεν υπήρξαν θύματα.

22/10/1912. Απελευθέρωση της νήσου Ψαρά. Το αντιτορπιλικό «ΙΕΡΑΞ» υπό τον Αντιπλοίαρχο 
Βρατσάνο απελευθερώνει τα Ψαρά ύστερα από μικρής εκτάσεως συμπλοκή με την τοπική 
τουρκική φρουρά.

22/10/1943. Πρόσκρουση αντιτορπιλικού «ΑΔΡΙΑΣ» σε νάρκη. Κατά τη διάρκεια επιχειρήσεων στην 
περιοχή της Καλύμνου, το αντιτορπιλικό «ΑΔΡΙΑΣ» προσκρούει σε νάρκη και αποκόπτεται η πλώρη. 
Ο κυβερνήτης Αντιπλοίαρχος Ι. Τούμπας αρνείται να διατάξει εγκατάλειψη πλοίου και κατορθώνει 
να φτάσει στις τουρκικές ακτές, στον όρμο του Γκιουμουσλούκ (Gumishlu) της αρχαίας Μύνδου.

24/10/1912. Απελευθέρωση της Τενέδου. Το θωρηκτό «ΑΒΕΡΩΦ» υπό τον Π. Κουντουριώτη απελευθερώνει 
την Τενέδο. Η Τένεδος αξιοποιήθηκε ως αγκυροβόλιο ή καταφύγιο των περιπολούντων πλοίων.

28/10/1940. Το ιστορικό «ΟΧΙ» στις ιταλικές απαιτήσεις. Ο Ελληνικός Στρατός αμύνεται του 
πατρίου εδάφους, ενώ  το Γενικό Επιτελείο Ναυτικού διατάσσει τη πόντιση ναρκών και τον 
άμεσο απόπλου των υποβρυχίων.

30/10/1918. Η ανακωχή του Μούδρου. Η ανακωχή του Μούδρου με την οποία μικτή 
συμμαχική μοίρα του ελληνικού, αγγλικού και γαλλικού στόλου εισήλθε ως νικητής στα στενά 
των Δαρδανελλίων και αγκυροβόλησε στην Κωνσταντινούπολη τον Νοέμβριο του 1918. Στην 
ελληνική μοίρα συμπεριλαμβανόταν και η ιστορική ναυαρχίδα θωρηκτό «ΑΒΕΡΩΦ» που έγινε 
δεκτή με ενθουσιασμό από τους Έλληνες της Κωνσταντινουπόλεως.

31/10/1940. Βομβαρδισμός ακτών Ηπείρου. Τα αντιτορπιλικά «ΨΑΡΑ», με κυβερνήτη τον Αντιπλοίαρχο 
Π. Κώνστα, και «ΣΠΕΤΣΑΙ», με Κυβερνήτη τον Αντιπλοίαρχο Β. Ασημάκη, ενεργούν τολμηρό 
βομβαρδισμό των παραλίων και της ενδοχώρας της περιοχής Koνισπόλεως - Φιλιατών - Σαγιάδας.

2/11/1912.  Απελευθέρωση του Αγίου Όρους από τον Ελληνικό Στόλο.  H Βουλγαρική κατοχή 
του Αγίου Όρους θα σήμαινε τον εκσλαβισμό του και τον εκμηδενισμό των 17 ελληνικών μονών, 
που μοιραίως θα υπετάσσοντο στον υφιστάμενο τους εκεί σλαβικό πυρήνα.

4/11/1912. Απελευθέρωση της Ικαρίας από το αντιτορπιλικό «ΘΥΕΛΛΑ». Ο ελληνικός πληθυσμός είχε 
επαναστατήσει και είχε διώξει την τούρκικη φρουρά από το νησί ήδη από την 17η Ιουλίου του 1912.

6/11/1996. Η τραγωδία του «ΚΩΣΤΑΚΟΣ». Η πυραυλάκατος «ΚΩΣΤΑΚΟΣ» βυθίζεται στα Αυλάκια 
της Σάμου αφού προσέκρουσε σε αυτήν το πλοίο «ΣΑΜΑΙΝΑ». Τέσσερα άτομα παρασύρθηκαν 
με τη βύθισή της. Το πλοίο ανελκύσθη στις 15 Μαρτίου του 1997, αλλά δεν κρίθηκε οικονομικά 
σκόπιμη η επισκευή και ενεργοποίησή του.
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8/11/1912. Απελευθέρωση της Μυτιλήνης. Ο Ελληνικός Στόλος (4 θωρηκτά, 3 αντιτορπιλικά, 2 
τορπιλοβόλα) φθάνει στην πόλη της Μυτιλήνης και την καταλαμβάνει αναίμακτα αποβιβάζοντας 
αγήματα. Ένα μήνα αργότερα ολοκληρώνεται η κατάληψη της ενδοχώρας του νησιού και 
υπογράφεται πρωτόκολλο παράδοσης του τουρκικού στρατού.

9/11/1912. Τορπιλισμός τουρκικής κανονιοφόρου στις Κυδωνιές. Το τορπιλοβόλο 14 υπό τον 
Υποπλοίαρχο Αργυρόπουλο τορπιλίζει τουρκική κανονιοφόρο στις Κυδωνιές.

10/11/1941. Το υποβρύχιο «ΓΛΑΥΚΟΣ» με Κυβερνήτη τον Πλωτάρχη Β. Αρσλάνογλου περί 
το λυκόφως της 10ης Νοεμβρίου 1941, ευρισκόμενο βορείως των Χανίων, επιτέθηκε με δύο 
τορπίλλες και βύθισε το γερμανικό φορτηγό S/S NORBURG 2.392 τόνων.

12/11/1912. Απελευθέρωση της Χίου. Ελληνικές δυνάμεις αποβιβάζονται στην πρωτεύουσα 
της Χίου και την καταλαμβάνουν. Οι συμπλοκές στα περίχωρα όμως συνεχίζονται μέχρι και τις 
21/12/1912 όταν και το σύνολο της τουρκικής φρουράς παραδίδεται.

14/11/1940. Πρώτη καταδρομική επιχείρηση στο στενό του Οτράντο. Πρώτη καταδρομική 
επιχείρηση του στολίσκου των αντιτορπιλλικών στο στενό του Οτράντο. Τα αντιτορπιλικά 
«Β.ΓΕΩΡΓΙΟΣ», «Β.ΟΛΓΑ», «ΨΑΡΑ», «ΥΔΡΑ» υπό τον Αρχηγό Στόλου Υποναύαρχο Ε. Καββαδία 
εξετέλεσαν επιτυχώς τα καθήκοντά τους παρά τις δυσχέρειες. Παρ’ όλο που δεν εβλήθησαν 
εχθρικοί στόχοι, η επιχείρηση προκάλεσε τον θαυμασμό και συνετέλεσε στο να ανυψωθεί 
το γόητρο του ελληνικού Βασιλικού Ναυτικού. Οι προηγούμενες επιχειρήσεις του Βασιλικού 
Ναυτικού ήταν πολύ σημαντικές, είχαν όμως να κάνουν κυρίως με μεταφορές στρατιωτικών 
σωμάτων. Επικρατούσε η εντύπωση στην κοινή γνώμη ότι το Βασιλικό Ναυτικό παρέμενε 
αδρανές στις προκλήσεις του αγώνα.

15/11/1972. Η τραγωδία του «ΜΕΡΛΙΝ». Βυθίστηκε το οχηματαγωγό «ΜΕΡΛΙΝ» 3 μίλια νότια 
του λιμανιού του Πειραιά, όταν συγκρούστηκε με το γιγάντιο δεξαμενόπλοιο «WORLD HERO». 
Συμπαρασύρονται συνολικά 44 άτομα από το πλήρωμα.

16/11/1942. Το ηρωικό τέλος του υποβρυχίου «ΤΡΙΤΩΝ». Η τελευταία περιπολία και το  
ηρωικό τέλος του υποβρυχίου «ΤΡΙΤΩΝ» με Κυβερνήτη τον Υποπλοίαρχο Ε. Κοντογιάννη  στην 
περιοχή του Καφηρέως.  Μετά από επίθεση  του υποβρυχίου κατά εχθρικής νηοπομπής γίνεται 
αντιληπτό και καταδιώκεται από εχθρικό πλοίο το οποίο το αναγκάζει να αναδυθεί και κατόπιν 
το εμβολίζει. Από το πλήρωμα χάθηκαν πολλοί άνδρες. Οι Υπαξιωματικοί Ν. Μαρουλάς και Δ. 
Παπαδημητρίου διέφυγαν κολυμπώντας.

24/11/1845. Ίδρυση προδρόμου Σχολής Ναυτικών Δοκίμων. Με Διάταγμα αποφασίστηκε η 
προπαίδευση δοκίμων στο «ΛΟΥΔΟΒΙΚΟ», κορβέττα η οποία είχε ναυπηγηθεί στον Πόρο το 
1838, αλλά είχε παροπλιστεί αμέσως γιατί θεωρήθηκε πολύ μεγάλη για τις δυνατότητες του 
Ναυτικού. Επρόκειτο για τον πρόδρομο της Σχολής Ναυτικών Δοκίμων. Εμπνευστές ήταν ο Λ. 
Παλάσκας και ο Α. Κουμελάς οι οποίοι υπηρέτησαν στο γαλλικό και αγγλικό ναυτικό αντίστοιχα. 
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Επιστολές 
Αναγνωστών

*
Αξιότιμοι Κύριοι, 
σχετικά με το άρθρο του κ. Ηλία Νταλούμη 

για τις κορβέτες τύπου “flower” στο τεύχος σας 
Μαρτίου-Απριλίου-Μαΐου 2016 και στην σελίδα 
66 ανακριβώς υπάρχει η πληροφορία ότι ο 
Πλοίαρχος Αντώνιος Κριεζής «ήταν επικεφαλής 
των ομάδων που καταδίωξαν, συνέλαβαν και 
τελικά εκτέλεσαν τον Αντώνιο Οικονόμου». 
Επίσης ο αρθογράφος αναφέρει ότι ο Αντώνιος 
Κριεζής «ήταν επίσης ένας από τους ηγέτες της 
ανταρσίας των Υδραίων και Μανιατών κατά του 
Καποδίστρια το 1831…». Για την αποκατάσταση 
της ιστορικής αλήθειας ο Αντώνιος Κριεζής 
ουδέποτε υπήρξε επικεφαλής ομάδων κ.τ.λ. 
Το στρατιωτικό σώμα που συγκροτήθηκε 
στο Άργος υπό τους Οπλαρχηγούς Ευθύμιο 
και Σπύρο Ξύδη και Ανδρέα Νικολόπουλο. 
Είχε διαταγή από τον Πρίγκιπα Δημήτριο Κ. 
Υψηλάντη να συλλάβει τον Πλοίαρχο Αντώνιο 
Οικονόμου. Ο θάνατός του προήλθε από την 
αντίσταση που προέβαλλε και σε αυτόν ο 
Αντώνιος Κριεζής. Δεν είχε καμία συμμετοχή, 
αφού ήταν απών όπως απών ήταν και στην 
ανταρσία των Υδραίων κατά του Καποδίστρια 
το 1831. Περισσότερες γενεαλογικές, ιστορικές 
και βιογραφικές λεπτομέρειες μπορεί κανείς να 
βρει στο βιβλίο «Γενεαλογικά Σημειώματα-Το 
Γένος Οικονόμου της Ύδρας (1668-1949)», 
που υπάρχει στην Υπηρεσία Ιστορίας Ναυτικού 
και στο Ναυτικό Μουσείο της Ελλάδος. Σας 
ευχαριστώ για την προσοχή σας. 

Φιλικά
Δημήτρης Μαυριδερός

Το περιοδικό έθεσε υπόψη του κ. 
Νταλούμη την επιστολή και έλαβε την 
ακόλουθη απάντηση

*
κ. Διευθυντά

Αποτελεί αναμφισβήτητο γεγονός ότι 
ο Αντώνιος Κριεζής δεν ήταν ένας από 
τους φυσικούς αυτουργούς στη δολοφονία 
του Αντωνίου Οικονόμου. Να δεχτώ ότι το 
κείμενό μου είναι ασαφές ως προς αυτό το 
σημείο. Όμως σε μια αναφορά 3 γραμμών, 
όλοι μπορούμε να αντιληφθούμε ότι δε 
μπορεί να υπάρχει και μεγάλη σαφήνεια 
για παράπλευρα θέματα. Το τι ρόλο έπαιξε 
ο Κριεζής στην περίπτωση Οικονόμου το 
περιγράφει πολύ καλά ο κ. Μαυριδερός 
στη σελίδα 148 του πονήματός του. Όσο 
για τη συμμετοχή του στην καταστροφή του 
Στόλου στον Πόρο, τον Ιούλιο του 1831, 
θα πρότεινα στον κ. Μαυριδερό να δει τι 
γράφει στις σελίδες 281–314 και ιδιαίτερα 
στη σελίδα 306, ο Ιωάννης Λαζαρόπουλος 
στο «Το Πολεμικόν Ναυτικόν της Ελλάδος. 
Από Ανεξαρτησίας μέχρι βασιλείας Όθω-
νος». 

Ευχαριστώ για την φιλοξενία
Ηλίας Νταλούμης
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Το Πολεμικό Ναυτικό εκφράζει τις ευχαριστίες του προς την εταιρεία «JOTUN HELLAS», 
η οποία προσέφερε, υπό μορφή δωρεάς, τα χρώματα που απαιτήθηκαν για την βαφή των 
υφάλων της Τριήρους «ΟΛΥΜΠΙΑΣ».

Λαμβανόμενης υπόψιν της οικονομικής συγκυρίας της εποχής μας, η εν λόγω χορηγία 
συμβάλει κατά τρόπο ουσιαστικό στην προβολή της ναυτικής παράδοσης και της ναυτικής 
ιστορίας του τόπου μας.

Χορηγία της Εταιρείας «JOTUN HELLAS» στο 
Πολεμικό Ναυτικό

Δείτε ένα εντυπωσιακό βίντεο - διαφήμιση 
για την εργασία υφαλοχρωματισμού της 
τριήρους:
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➢   Διακρίνεται για την άριστη και υψηλή ποιότη-
τα των προϊόντων του, ενώ στεγάζεται σε ένα 
όμορφο περιβάλλον με χώρους στάθμευσης, 
καφετέρια, πρατήριο καυσίμων, πλυντήριο 
αυτοκινήτων, καθαριστήριο ρούχων, ραφείο 
στολών και εύκολη πρόσβαση με μετρό (ςτά-
ση Ελαιώνας).

➢  Διαθέτει μεγάλη ποικιλία προϊόντων σε είδη 
ένδυσης και υπόδησης, Η/ύ, δώρων, κοσμη-
μάτων καλλυντικών, οράσεως, υγιεινής και 
καθαριότητας, τροφίμων, ηλεκτρικών συ-
σκευών, είδη στρατιωτικά και ταξιδίου.

➢  οι τιμές στα προϊόντα του πολυκαταστήμα-
τος, αλλά και στα είδη των συνεργαζόμενων 
εταιρειών του ΠοΝ είναι ιδιαίτερα ανταγω-
νιστικές.

➢  Παρέχεται πιστωτική διευκόλυνση στα στελέ-
χη (Ε.Ε & Ε.Α) αλλά και στο πολιτικό προσω-
πικό του ΠΝ μέσω χρήσης διατακτικής (18 
άτοκες δόσεις). Πληροφορίες στην ιστοσελίδα 
τoυ ΠοΝ  www.pon-hn.gr.

➢  ςτο Πρατήριο Καυσίμων διατίθενται τρεις τύ-
ποι καυσίμων της εταιρίας ΕΚο (95 & 100 
οκτανίων και Πετρέλαιο Κίνησης) σε ιδιαίτερ-
ρα ανταγωνιστικές τιμές. Τα καύσιμα ελέγχο-
νται 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 με ιδιαίτερα   
ανταγωνιστικές τιμές , προσφορές και ειδικές 
τιμές για τους δικαιούχους του οργανισμού 
σε μια σειρά προϊόντων του οχήματός σας.

➢  οι αγορές στον ΠοΝ είναι ανταποδοτικές για 
το προσωπικό του Πολεμικού Ναυτικού για 
πολλούς λόγους.Ενδεικτικά αναφέρονται  οι 
εξής:

■  Ενίσχυση ΕΚοΕμΝ (Ποσό που ανέρχεται 
έως 41% των κερδών ΠοΝ) 

■  Πολιτιστικές, κοινωνικές και ψυχαγωγικές 
εκδηλώσεις. 

■  Βράβευση αριστούχων μαθητών οικογε-
νειών προσωπικού ΠΝ.

Προτιμήστε τον Προμηθευτικό Οργανισμό Ναυτικού για 
τις Αγορές σας. Σας Συμφέρει !!! 
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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 

ςτο πλαίσιο εξυπηρέτησης βασικών αναγκών των πελατών του οργανισμού σε ανταγωνιστικές τιμές, σε 
σύγκριση με τις αντίστοιχες του εμπορίου, ο οργανισμός καταβάλει συνεχείς προσπάθειες συμπίεσης τιμών 
σε επώνυμα προϊόντα του Super Market. Επιπρόσθετα, ο οργανισμός έχει καθιερώσει περιοδικές προσφο-
ρές προϊόντων σε ιδιαίτερα χαμηλές τιμές.
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ΣTOIXEIA  ΣYNΔPOMHTH

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

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

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

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

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

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

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

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

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 ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να καταθέσουν την ετήσια 
συνδρομή τους στον λογαριασμό 437.00.2001.000022  Al-
pha Τράπεζας (χωρίς χρέωση εξόδων κατάθεσης) IΒΑΝ GR 
061404370437002001000022, δηλώνοντας στην κατάθεση 
αυτή τα στοιχεία τους και να αποστείλουν την παρακάτω 
αίτηση επισυνάπτοντας την απόδειξη της κατάθεσης 
συνδρομής τους, στην ακόλουθη διεύθυνση, ΦΑΞ και e-mail 
της ΥΙΝ.

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΝΑΥΤΙΚΟΥ

«ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ»
ΜΑΡΚΟΝΙ 20 – ΒΟΤΑΝΙΚΟΣ
104 47 ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛ: 210-3484 243 ΦΑΞ: 210-3484 234
e-mail: yin_naftep@navy.mil.gr

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

Κατά το τελευταίο τρίμηνο έγιναν οι ακόλουθες δωρεές στην Υπηρεσία μας:
•  Ο Υποναύαρχος ε.α. Αριστοτέλης Δήμητσας ΠΝ μας παρέδωσε άλμπουμ με φωτογραφίες που 

αφορούν το ΠΝ του τέλους του 19ου αι. και των αρχών του 20ου. 
•  Από τον πρώην πολιτικό υπάλληλο του Πολεμικού Ναυτικού Απόστολο Αποστολίδη μας 

παραδόθηκαν τρία αναμνηστικά μετάλλια. Τα δύο την καθέλκυση της τριήρους «Ολυμπιάς» και το 
ένα από την Ναυτική Εβδομάδα του 1976.

•  Από τον εκπαιδευτικό Αλέξανδρο Χελιώτη μας παραδόθηκε το βιβλίο του «Συναξάρι Ανδρίων 
αγωνιστών από την Ελληνική Επανάσταση ως σήμερα», το οποίο αποτελεί σημαντική πηγή για το 
θέμα του.

•  Ο Επίτιμος Αρχηγός Στόλου Αντιναύαρχος ε.α. Τιμόθεος Μασούρας ΠΝ παρέδωσε στην υπηρεσία 
μας την «Ιστορία του Ελληνικού Έθνους» (εκδ. 1925) του Κωνσταντίνου Παπαρρηγόπουλου προς 
εμπλουτισμό της βιβλιοθήκης μας.

•  Ο Υποναύαρχος ε.α. Ναπολέων Γενοβέλης ΠΝ παρέδωσε στην υπηρεσία ένα σπάνιο εγχειρίδιο 
Υδρογραφίας του Υποπλοιάρχου Μανωλάτου, ιστορικού στελέχους του ΠΝ με δράση στον Β΄.

Τους παραπάνω ευχαριστούμε θερμά.

Δωρεές Κειμηλίων και Αρχειακού Υλικού
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